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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

تەوەرى ژمارە

ــەوە  ــو جواڵن ــاوى نێ ــارو بەرچ ــى دی ــامگەرا، دیاردەیەک ــێکیۆالریزم و ئیس ــوان س ــى نێ ملمانێ
لەگــەڵ  ملمانێیــە  ئــەم  ئیســامییە.  فەرهەنگییــەکاىن جیهــاىن  و  سیاســیی  و  کۆمەاڵیــەىت 
ســەرهەڵداىن ســێکیۆالریزمدا و کشــاىن بۆنێــو واڵتــاىن زۆرینــە موســڵامن ئیــدى وەک دوو 
ــۆى  ــێکیۆالریزم بۆخ ــەن. س ــە نەرمدەک ــت و پەنج ــدا دەس ــەڵ یەکرتی ــاواز لەگ ــەرى جی جەمس
پێشــینەکەى  پێناســە  بــە  پەیوەســتە  نــا  نــاکاراو  ئیســامیدا جواڵنەوەیەکــى  لــە جیهــاىن 
ــەىت  ــە سیاســی و کۆمەاڵی ــو فۆرم ــەوەى لەنێ ــەواوى رەنگدان ــوە بەت ســێکیۆالریزمەوەو نەیتوانی
ــدا  ــە رۆژهەاڵت ــت. ســێکیۆالریزم ل ــى موسڵامننشــیندا هەبێ ــاوازەکاىن کۆمەڵ ــە جی و فەرهەنگیی
لەبــەردەم لەمپــەرى چەقبەســتوویی و ریشــەى داکوتراویــی نەریتســاالرى و رایەڵــەى بەهێــزى 
ــدا  ــوناىس خۆی ــە ش ــە ل ــە ن ــەوە، هەربۆی ــامگەرادا خۆیدەبینێت ــەلەفیزم و ئیس ــى و س فیوداڵ
ــۆ  ــۆى ب ــش هەلومەرجــى ئەوت ــکات نەی ــە ب ــەىت گەش ــتى توانیویی ــى رسوش وەک جواڵنەوەیەک
رەخســاوەو توانیویــەىت رچەشــکێنى دیــوارە شــێوە زیندانییــەکاىن عەقڵــى تاکــى موســڵامن بێــت. 
ــردووەو  ــتەى ک ــتەمکار ئاڕاس ــێکیۆالریی س ــى س ــتە نەزمێک ــو ئێس ــەاڵت تاوەک ــەى رۆژه ژینگ
مۆدێلــەکاىن لــە مۆدێلــە ســتەمکارەکاىن واڵتــاىن عــەرەىب و ئێــران و تورکیــا و پاکســتان نەتــرازاوە. 
لــەو واڵتانــەدا لــە ســەد ســاڵى رابــردوودا فۆرمێــک نومایانبــووە کــە لەهەمبــەر ئــازادى و مــاىف 
ژن و فرەیــی و کۆمەڵــى ئــازاد و مــاىف هاواڵتیبــوون و کەمینەکانــدا هیچــى لــە ئەزمــووىن تــاڵ 
ــە رووى  ــێکیۆالرییانە ل ــە س ــەو ئەزموون ــێکى ئ ــووە. بەش ــامگەراکان کەمرتنەب ــى ئیس و تاریک
دەوڵەتدارییــەوە بەتــەواوى شکســتخواردوو بــوون، بەشێکیشــیان هەمیشــە ئاییــن ســەهەندێک 
بــووە بەســەر ئەتــوارو فەرهەنگییانــەوەو نەیانتوانییــوە لــە ئاییــن داببڕێــن، بەشێکیشــیان 
تێکهەڵکێــى ئاییــن و سیاســەتێکى ســێکیۆالریی بــوون و بەناکامڵــى و مەنگــۆىل لەدایــک 
ــی  ــە فەلســەفەى عەقــاىن و هزری ــار ب ــە ســێکیۆالریزمێکى تەندروســت و تەیی ــوون. هەربۆی ب
نەیتوانیــوە لــە رۆژهەاڵتــدا شــوێنى خــۆى بکاتــەوە. لەهەمانکاتیشــدا ســێکیۆالریزم وەک 
رەوتێکــى رۆشــنگەر لــە خەبــاىت بێوچانــدا بــووەو لــە ئێستایشــدا بەشــێوەیەکى ئاســۆیی لەتــان 
و پــۆى کۆمەڵــى موســڵامن نشــیندا ســێکیۆالریزم بەرامــەى راســتەقینەى هەیــەو تەنهــا هێــزى 
فریــادڕەىس بەربەرییــەىت رۆژهــەاڵت و دێوەزمــەى پیاوســاالریی و زیندانیکــردىن ژن و شــەپۆىل 
ــۆى  ــە خ ــە  ک ــا  ئومێدێک ــرۆرەو تەنه ــى و تی ــتاریی ئایین ــت و کوش ــى و کوش ــوازى ئایین کۆنخ
لــە ســێکیۆالریزمدا دەبینێتــەوەو تەڤگەرێکــى هاوچــەرخ و خەمڵیــوى رۆشــنگەر  لــە پاشــخان 
ــە  ــەى ک ــەو ژینگەی ــارە ب ــک رێگەکــەى رۆشــنەو نەی ــەوە، ئەدەبیاتێ ــدا رەنگیداوەت و ئەدەبیاتی

ــت. ــش ( بەرهەمدەهێنێ ــامى )داع ــەىت ئیس ــەى دەوڵ منوون

سێکیۆالریزم و ئیسالمگەرا
ملمالنێى
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 هــاوکات ئیســام لــە فۆرمــى ســەلەفییەتدا و لــە دیامنــەى تیــرۆرو تۆقاندنــداو لــە بەرگــى 
ــەم دوو  ــە. ئ ــووىن هەی ــدا ب ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــدا ئەوڕۆک ــاوى ئیخوانیزم ــتنێکى بەرب رێکخس
جەمســەرە لەملمانێــدان. رووداوەکاىن پــاش بەهــارى عــەرەىب ئــەوەى ســەملاند کــە ئاتاجــى 
ــى  ــاوەو خەڵک ــورىت هێن ــاالریی ک ــاو ئایینس ــم و ئایدیۆلۆژی ــە دروش ــڵامن ب ــى موس خەڵک
ــە کۆمەڵــى  ــە پێودانگێکــى ســێکیۆالرەوە ئاینــدەى خــۆى دیاریــی دەکات. ئــەم رەوشــە ل ل
کوردیشــدا هەمــان بــاس و خواســە. کۆمەڵــى کوردیــش زەمینەیەکــى لەبارى بۆ ســێکیۆالریزم 
رەخســاندووە. ئیســامگەراکان و ســەلەفییەکان لەژینگــەى کوردســتاندا الواز و بــێ ریشــەن 
ــى  ــى و رەوتگەلێک ــاىن هەرێم ــى و پ ــرۆژەى دەرەک ــە پ ــە ل ــت جگ ــە دەبیرنێ ــەوەى ک و ئ
ــەوەى  ــاو جواڵن ــومەى ن ــە وەیش ــەوەى بووەت ــەاڵم ئ ــن، ب ــر نی ــى ت ــۆ هیچ ــى و نام تاکتیک
ــە  ــە ل ــەردەم جواڵنــەوەى ســێکیۆالریزم  برێتیی ــە قەمتــى ب رزگاریخوازیــی کــوردى و بووەت
سیاســەىت ئیســامگەراکاىن واڵتــاىن داگیرکەریــی کوردســتان، بەتایبــەىت لەئێســتادا لــە ئێــران 
و ئێــراق و ســوریاو تورکیــا ئــەو هێزانــەى کــە مامەڵــە لەگــەڵ دۆزى کــوردا دەکــەن، 
هێزگەلێکــى ئیســامگەراى سیاســیین هەربۆیــە ملمانێــى نەتــەوەى کــورد لەگــەڵ گوتــارى 
ئیســامگەرادایە. لێــرەوە بــووىن تەوەرێکــى لــەم جــۆرە بــۆ خوێندنەوەیەکــى بابــەىت لەمــەڕ 
ئاینــدەى ملمانێــکان و گوتــارى ســێکیۆالریزمى کــوردى لــەو پێنــاوەدا بــە هەنگاوێکــى لــە 

ــەوە. ــڕان لێکدرای پێشــینەى گۆڤــارى داب

چاوڕوامنان بن.



فەلسەفەى شاراوەى ئیسالم 

لە دژایەتیکردىن سێکیۆالریزمدا

کوشتنى سێکیۆالریزم لە گرەوى کۆتا پەیامبەرو تاکخودایی دا
عەرەب وەک گەلێکى هەڵبژێردراو لە فەلسەفەى ئیسالمدا

ماجید خەلیل 
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ئەزمــووىن ســێکیۆالریزم لــە ئەمریــکادا ئەزمونێکــى بەرچــاو و تایبــەت بــوو، بەپێچەوانــەى 
ــن  ــە ئایی ــەنگەریان ل ــە س ــادا ک ــە ئەوروپ ــێکیۆالریزم ل ــۆ س ــەرچاوە ب ــەکاىن س قوتابخان
گرتبــوو، بەڵکــو بوویــە نەزمێکــى تایبــەت کــە ئاییــن لەســایەیدا چوویــەوە نێــو رەوگــەى 
خــۆى و بــە ئــازادى تیــۆرو پراکتیکــى خــۆى بــرەو پێــدا. خاڵــى ســەرکەوتنى ئــەم 
ــەو ســۆنگەیەوە بــوو کــە تایبەمتەندییــە نەتەوەییەکــەى گــەىل ئەمریــکا  ــە ل بیرکردنەوەی
ــەز و  ــۆدى رەگ ــۆرک و میت ــدا م ــوو. لەهاواڵتیبونیش ــوون ب ــاواڵىت ب ــاى ه ــەر بنەم لەس
ناوچــەو ئاییــن نەدەخوێرنایــەوە. هەربۆیــە تــرس لــە هەژمــووىن هیــچ کام لــەو ناســنامە 
ئیتنــى و ئاینییانــە رەوابوویــەوە. لێــرەوە ئەمریــکا تــواىن ببێتــە خــاوەىن ســێکیۆالریزمێک 
ــە وەک  ــێکیۆالریزم ک ــى س ــەى نوێ ــە پێناس ــوو ل ــە ب ــن پێناس ــەکەى نزیکرتی ــە پێناس ک
جەنگاوەرێکــى دژ بــە ئاییــن دەرنەدەکــەوت. هەربۆیــە دەســتێوەرداىن دەوڵــەت بــۆ ئایین 
بڕابوویــەوە. لێرەشــەوە هەوڵــى سیاســەتوانان بــۆ ئــەوەى کــە ئاییــن بکەنــە ئامــڕاز هــەر 
زوو شکســتیخوارد، بۆمنوونــە ئــەو هەواڵنــەى کــە لــە رۆژهەاڵتــدا دەدرێــن و هەمیشــە 
ــتیخوارد.  ــکادا شکس ــە ئەمری ــووە، ل ــییەکان ب ــدا سیاس ــرتاتیژى ئەجێن ــى س ــن چەک ئایی
لێــرەوە جەنگــە ئایینــى و مەزهەبییــەکاىن رۆژهــەاڵت لــە ئەمریــکادا دووبــارە نەبوونــەوە. 
هــاوکات لــە خۆرئاوایشــدا شــوێنکردنەوەى ئاییــن لەپێنــاو ئامانجــە سیاســییەکاندا بــوو. 
ــە  ــوو ب ــیحییەت ب ــاىن مەس ــى وەرچەرخ ــە 313 ز  خاڵ ــتەنتین ل ــاىن قوس ــومى می مەرس
رەو ئاقارێکــى دوور لــە ســەرچاوەکەى. شــوێنکردنەوەى مەســیحییەت لەنێــو هێــزە 
ــتەنتین  ــوو، قوس ــیی ب ــوێنکردنەوەیەکى سیاس ــادا ش ــەى ئەوروپ ــی و جەماوەرییەک مرۆی
ــو پڕەنســیپە  ــواىن شــۆڕبێتەوە بۆنێ ــدا ت ــاوە سیاســیی و ســەربازییەکەى خۆی ــاو پێن لەپێن
ــى خەڵکــى ئیمپراتۆرییەتەکــەى  ــى مەســیحى کــردە ئایین ــەکاىن مەســیح و ئایین ئاینداریی
ــرىس و  ــزى خەڵکــى رەشــۆک و ب ــى بەهێ ــە بازویەک ــاوەڕداراىن مەســیح ببوون ، چــوون ب
ــان  ــدى رێ لەت ــەربازییەکان ئی ــڕى و س ــەزراوە کارگێ ــاو دام ــەراىن ن ــاوەو فەرمانب چەوس
ــرا  ــرتاتیژیدا توان ــى س ــوەى پانێک ــە چوارچێ ــە ل ــوو. بۆی ــتەم ب ــە ئەس ــەم ئایین ــۆى ئ و پ
ئامێــز بــۆ مەســیحییەت بکرێتــەوە، لــەم پانــە ســرتاتیژییەدا لۆژیــک بەکارنەهــات 
بەڵکــو ســۆزو خەیــاڵ وخــەون بەکارهــات، رەواجــدرا بەخەونێکــى قوســتەنتین و 
ــە مەســیحى. فەلســەفەى ئــەو چیرۆکــە دروســت  ــرا کــە ئیمپراتــۆر بووەت ئــەوە راگەیەن
لەوەدایــە کــە قوســتەنتین بەرزتریــن دامــەزراوەو کارەکتــەرى دەوڵــەت و عەقڵــى 
ــدى  وەک  ــیح و ئی ــە مەس ــک بووەت ــە خەونێ ــەت ب ــووى دەوڵ ــواى پێش ــەت و خ دەوڵ
ــە دژایەتیکــردىن  ــى مەســیحییەکان ل ــە مەســیحیی و ئەرک ــۆر بوون ــەىل ئیمپرات ــەڵ گ مێگ
ــەزراوەى  ــاىن دام ــمەکاىن رووخ ــە دروش ــەت و ل ــتایەىت دەوڵ ــە دۆس ــوو ب ــەوە ب دەوڵەت
ــرەوە  ــۆر. لێ ــەت و ئیمپرات ــووىن دەوڵ ــەو ب ــاوى پت ــەو پێن ــە پای ــەوە بوون ئیمپراتۆرییەت
ــە  ــن ل ــەر ئایی ــس لەهەمب ــى مارک ــزم و پەیام ــەفەى کۆمۆنی ــتى فەلس ــى دروس بنەمایەک
خۆرئــاوادا بەتــەواوى نومایــان دەبێــت کــە بەڵــێ ئاییــن لــە ئەوروپــادا ئایینــى گەوجانــدن 
و ئاییــن هۆشــردن و تلیاکــى تەنــراوى دەورى عەقڵــو توانــاى مــرۆڤ بــوو. ئــەم دیــوەى 
ــیحییەتدا  ــەرەتاى مەس ــیپەکاىن س ــوو، لەپڕەنس ــەت ب ــە سیاس ــەڵ ب ــە تێک ــدارى ک ئایین
ــە  ــەى ک ــەوە زاڵ ــەوەى ئەوبیرکردن ــوو، بەپێچەوان ــۆ ب ــەى نام ــوە دیوێک ــەم دی ــوو، ئ نەب
پێیــان وایــە قوســتەنتین و ئیمپراتۆرییــەت لــە ئەورپــا بوونەتــە مەســیحیی،ئەو بۆچوونانــە 
ــە زانیارییــەکاىن  ــوو، چــوون ل راســن کــە مەرســومى میــان مەرســومى مرانــدىن ئاییــن ب
ئینجیلــدا بەرامــەى سیاســەت نابیرنێــت، لــە ناواخنــى ئینجیلــدا بەتــەواوى ئامانــج رەچــاو 
دەکرێــت، ئامانــج زۆرجەختــى لەبــارەوە کراوەتــەو رێگــە جیــاوازەکان بــۆ ئــەو ئامانجانــە 

»ڕیفۆرم«ی ئایینی، لە 
ئیسامی سوننییدا لەسەر 
دەستی بزوتنەوەی 
وەههابی لەسەر 
شێوەی ڕیفۆرمە ئایینییە 
پرۆتیستانتیەكە بە كردەوە 
ئەنجام دراوە
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ــە  ــراوە ک ــک دیاریک ــژوو ئامانجێ ــۆ مێ ــدا ب ــەفەى ئینجیل ــە فەلس ــدا  و ل ــەکاىن ئینجیل ــە زانیاریی ــراون، ل ــد وەرگی بەهەن
ئەویــش بەندایەتییــە، هەرئــەم بەندایەتیکردنەیــش ئــەو مافــە دەســێنێتەوە لــە کەشیشــەکان کــە پیــاوى دەوڵــەت پیــاوى 
سیاســیی و بەرچەپــى عەقڵــى مــرۆڤ بــن. تەنانــەت هیــچ فەیلەســوف و سیاســەتوان و بیرمەندێکــى ئەورپــا لەســەدەکاىن 
ناوەڕاســتدا نەبــوو کــە بەبێگەڕانــەوە بــۆ فەلســەفەى پێشــینى مەســیحییەت بــرەو یــان داهێنــان لــە دنیابینــى و نوســینى 
خۆیــدا بــکات. دیارتریــن پیــاوى سیاســەت نیکــۆاڵ ماکیاڤیلــى بــوو) 1469-1526(، ئــەو بــە رەچاوکــردىن فەلســەفەى ئامانــج 
تــواىن بنەمــا سیاســییەکاىن خــۆى داڕێژێــت و هیــچ پڕەنســیپ و بەهایەکــى بەهەنــد وەرنەدەگــرت و دەکــرا وەک ئامــڕاز 
دەســتیان بــۆ بەرێــت. لەبەرئــەوە ســێکیۆالریزم لــە ئەوروپــادا وەختــێ لــە دایــک دەبێــت کــە مەســیحییەت دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئامانــج و لــە ئامڕازبــووىن سیاســیی دوور دەکەوێتــەوە. مەســیحییەت لەئەورپــاى ســەدەکاىن ناوەڕاســتدا گەلێــک پاســاو 
هەبــوون تاوەکــو شــوێنى بکرێتــەوە. دیارترینیــان پیربــووىن ژیــارى رۆمــاىن و داخــوراىن بــوو لەنــاوەوە، یاخــۆ تێکەڵبــووىن 
ناســنامەى رەگــەزى و ئیتنــى جیــاواز بــوو لەئەوروپــادا کــە لەبەهــا ژیاریەکــەى رۆمــاو گریکــدا نامــۆ بــوون و نەدەشــکرا 
ئــەو داڕمــاىن ژیــارە بکەنــە ناســنامەى خۆیــان. ناچــار ئەورپییــەکان بــۆ قوتاربــوون لــە گەندەڵــى و گەمــەى خۆبەخوازانینــى 
قەیســەرو قوتبــەکاىن دنیــاى ئەورپــا هانایانــرد بــۆ مەســیحییەت، مەســیحییەتێکى شۆڕشــگێڕى لــەو قۆناغــەدا تــان و پــۆى 
ــە  ــە ئامانج ــەوەو ل ــاو بووی ــە ب ــەم پەیام ــی ئ ــە بەزووی ــوو، هەربۆی ــەىن ب ــتى ت ــەژارو بندەس ــى ه ــەەوى خەڵک بیرکردن
ئەخاقییەکــەوە کــرا بــە ئامڕازێکــى سیاســیی و درێژەیــدا بــە رووکــەىش دەســەاڵت لــە ئەورپــادا، بــەاڵم لەناخــەوە ئەورپــاى 
دواخســت و ژیــارى ئەورپــاى لــە بەهــا جوانــەکاىن عەقڵــى مرۆڤێکــى ئــازاد داچۆڕانــد. هەربۆیــە لــە 313 ز تاوەکــو 1789 
ئەورپــا گرفتــارى ئــەم ســیحرە ســاختەى کیشــوەرەکەى بــوو، ئەوروپــا بــەم چاوبەســتەگییە تاونیبــووى بۆشــاییە ژیارییەکــەى 
ــازدەو  ــەدەى پ ــە س ــەکەى ل ــە ریش ــە ئاینییەک ــە ریفۆرم ــیدا ک ــۆڕىش فەڕەنس ــانس و لەش ــە رێنیس ــو ل ــەوە، تاوەک پڕبکات
شــازدەوە دەســتیپێکردبوو بــەرە بــەرە مەســیحەت پاڵیپێوەنــرا بــۆ نێــو چوارچێوەکــەى خــۆى و ئیــدى عەقڵــى ئــازاد هاتــە 
پێشــێ، بــەاڵم ئــەم گۆڕانکارییــە هــەروا ئاســان نەبــوو، بەڵکــو قۆناغبەندییەکــى زۆر و قورســاییەکى گــەورەى خســتبووە 
سەرشــاىن ئــااڵ هەڵگــراىن ســێکیۆالریزم، لــەو مەیدانــەدا جەنگــى دژ بەئاییــن و نەیارییــەىت ئایینــى کڵێســا و کورتکردنــەوەى 
پڕەنســیپەکاىن ســێکیۆالریزم بــۆ وەســتانەوە بــەڕووى ئاینــدا بووبــە بــاو و پێناســەکانیش لــەو پێودانگــەوە کــران بــە بــااڵى 
ســێکیۆالریزمدا. هەربۆیــە لــە ئەمریــکادا ئــەو جەنگــى شــوناس و ژیــارە نەبــوو، بەڵکــو ئەمریکا لەســەر خــواىن ئامادەکراوى 
عەقڵــدا هاتــە پێشــەوە، راســتەوخۆ لــە ســێکیۆالریزمەوە دەســتیپێکردو توانــاکاىن خــۆى لــە جەنگــى ئاینەکانــدا نەکوشــت، 
بەپێچەوانــەوە بوویــە قۆناغێکــى نــوێ بــۆ ئەوانــەى لــە جەنگــە تاقەتپڕوکێنەکــەى ئایینــدا قوتــار ببــوون. ئــەو چیرۆکــەى 
کــە ســێکیۆالریزمى ئەورپــاى لەســەر بونیادنــرا، چیرۆکێکــە هێشــتا لــە رۆژهەاڵتــدا ئەزمووننەکــراوە. راســتە لەئەمریــکادا 
ئەزمووننەکــرا، بــەاڵم ســەرکەوتوو بــوو، چــوون ئەمریــکا بۆخــۆى رابردوویەکــى نەبــوو، واتــە نەکەوتــە جەنگــى رابــردووى 
ــووە بەرچەپــى، وەک چــۆن  ــورە ئاینییەکــە نەب ــواىن دەســتپێبکات و مەرجەعــە رۆشــنبیرى و کەلت خــۆى، بەســانانیی دەیت
ــدا ئاییــن بەشــێوەیەکى  ــە رۆژهەاڵت ــە. ل ــەو مەرجەعــە بەرچــەپ و مێمڵــى گۆڕانکاریی ــدا بەئێستەیشــەوە ئ ــە رۆژهەاڵت ل

زیندوترین فۆرمى سێکیۆالریزمى رۆژهەاڵت تورکیایە لە نزیکرتین 
رووداودا مینبەرى 84 هەزار مزگەوىت قۆستەوە تاوەکو لە سیاسەىت 
دەرەوەی خۆیدا سێکیۆالریزم بکوژێت و بونێکى نەتەوەیی دى لە 
دەرەوەى سنوریی خۆیدا راماڵێت.
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ســەرەکى داراى مەرجەعێکــى قوڵــرتو دێرینــرت لــە مەرجەعــى ئیســامییە. لــە زانیارییــەکاىن 
ــە  ــدراوە ب ــام گرێ ــەى ئیس ــخانە ئاینیەک ــەرەوە پاش ــاىن پێغەمب ــودەو ژی ــان وفەرم قورئ
ئاینێکــى تــاک خوداییــەوە، واتــە ئیســام ســەربەمەرجەعێکى رۆشــنبیرى تــاک خوداییــەو 
ژینگــەى هەڵتۆقینــى ئیســام لــە ژینگەیەکــدا بــووە کــە بــە میللــەىت ئیراهیمــى حەنیــف 
ــی و  ــەرووى رەگەزی ــەم ل ــەوەو ه ــە رووى هزریی ــەم ل ــە ه ــەو هێڵ ــوێنیکراوەتەوە. ئ ش
ــی و  ــەربەتۆرەمەیەکى رەگەزی ــتان س ــا پەرس ــە یەکت ــەوە. وات ــژ بووەت ــەوە درێ خوێنیش
ــە ســام  ــدەدەن ب ــان گرێ ــەت خۆی ــاوازە و تەنان ــان جی ــی دیاریکــراون و مەرجەعی نەژادی
یەکێــک لــە کــوڕەکاىن ئادەمــەوە کــە دەچنــەوە ســەر ئیراهیــم و دواتریــش رێگــە 
خۆشــکراوە بــۆ دەرکەوتنــى کۆتــا پەیامبــەر کــە موحەمــەدە. عــەرەب کــە خۆیــان بەســامى 
دەزانــن و پێیــان وایــە رەوگــەى ئاینــدارى ئــەوان ســەر بــە میللــەىت ئیراهیمــەو ئەوەیــش 
رەوگــەى تــاک خوداییــەو درێــژەى هەبــووە و بتپەرســتیش کــە مۆرکێکــى فــرە خوداییــە 
وابەســتە دەکــەن بــە عەمــرى خەزاعییــەوە کــە عەرەىب لــەو رێبــازە الداوە تاوەکــو پەیامبەر 
هاتــووە و گەڕاونەتــەوە ســەر ئایینــى بــاب و باپیرانیــان. شــامیش بــە کەلتورێکــى نامــۆ بــە 
کەلتــورى ئایینــى عــەرەب دەزانــن و پێیــان وایــە بتپەرســتى لــە کەلتــورى وانــدا نەبــووەو 
گــوازراوەى دنیابینــى رۆمــەکان بــووە. لــە چەنــد روویەکەوەکــەوە ســێکیۆالریزم لــە بەهــا 
ــەوە  ــێکیۆالریزم لەکاتێک ــوون س ــەوە. چ ــوێنى بێت ــت ش ــت و نابێ ــەوە ناتوانێ ئایینییەکان

مانادەگرێــت کــە ئــەم خااڵنــە وەاڵمــدەرەوەى بــووىن بــن:

یەکــەم: ئیســالم هەڵهێنجــراوى فەلســەفەیەکە کــە داکۆکیــی لــە خانــەداىن و رەچەڵــەک و 
رەوگەیەکــى خوێنیــی دەکاتەوە

ئــەم رەوگــە خوێنییــە وەک زنجیرەیەکــى پێغەمبەرایــەىت بەشــێوەى پشــتاو پشــت درێــژەى 
پێــدراوەو نکولیــى لێناکرێــت. تەنانــەت لــە پــاش پەیامبەریــش ئاراســتەیەکى دیاریکــراو 
کــە خــۆى لــە مەزهەبــزاى شــیعەدا دەبینێتــەوە فەلســەفەو فۆرمــى ئاینداریــی خــۆى لــە 
ــەک و پشتاوپشــتبووندا دەبینێتــەوە، هــاوکات لەمەزهــەىب سوننیشــدا و لەیەکــەم  رەچەڵ
ــە  ــۆرم و فەلســەفە نەژادیی ــەم ف ــە ئامڕازکــردىن ئیســامدا ئ ئەزمــووىن بەسیاســیکردن و ب
ــوو،  ــان ب ــدا نومای ــتۆقراتییەىت قورەیش ــە ئەرس ــش ل ــەرەب و هەمی ــەزى ع ــە رەگ ــەم ل ه
ــەرەىب  ــەم ع ــەوە ه ــە ئومەوییەکان ــام ل ــژووى ئیس ــەاڵتداریەکاىن مێ ــەواوى دەس ــە ت بۆی
بــوون و هــەم پشتاوپشــتبون و رەوایەتیشــیان لــە نــەژاد و رەچەڵــەک و پشــتاو پشــتبووندا 
دۆزیوەتــەوە.  لــەم میانەیشــدا مــادام ئیســام بارگاوییــە بــە رێڕەوێکــى رەگەزیــی، 
کەواتــە بەهــاى فرەیــی و ســێکیۆالریزم و  بەســەنتەر زانینــى عەقــڵ ئیــدى ئــەوەى 
لێچاوەڕێدەکرێــت کــە لــە مێــژووى ئیســامدا روویــداوەو لــە تەنهــا پەرتوکێکــى نوســەراىن 
ــان عــەرەب  ــۆ عــەرەب و عەجــەم، ی ئیســامیدا نییــە کۆمەڵــى ئیســامى دابەشــنەکات ب
و مــەواىل یــان موســڵامن و مــەواىل و تێکــڕاى جواڵنــەوە هــزرى و ســیاىس و نەتەوەیــی و 
عەقانییەکانیــش بــە جواڵنــەوەى شــعوىب و زەندیــق و الدەرو خەواریــج ناوبــراون.  ئــەم 
بەرامــەى رێــو رەچەڵەکــە هۆکارێــک بــووە کــە وایکــردووە ئیســام نەتوانێــت ئیســامێکى 
نێــو نەتەوەیــی بێــت، ئــەو دروشــامنەى بــاس لــە ئومــەى ئیســامى دەکــەن لــە رووکــەش 
ــە  ــاوەرۆک و کرۆکــى پێناســەى ئومــەت، بــەردەوام ئیســام ل ــۆ ن بــەوالوە دانەچــۆراون ب
هێزێکــى مرۆییــەوە وەک هێزێکــى رەگــەزى شــوێنى کراوەتــەوە. هەربۆیــە دواییــن 
ئەزمــووىن ئیســامى و دەوڵەتداریــی ئیســامى کــە لــە دەوڵــەىت ئیســامى داعشــدا خــۆى 
ــى  ــى میل ــراو و رۆحێک ــى دیاریک ــە جوگرافییایەک ــوو ل ــک ب ــش دەوڵەتێ ــەوە، ئەوی بینیی
عــەرەىب بەســەریدا زاڵ بــوو، تێکــڕاى غــەوارەو غەزاکــەرەکاىن دەرەوەى جوگرافیــاى عەرەىب 

ئایین ئامڕازێک 
بووەو تەنهاو تەنها 
لە رەوایەتیدان بە 
پرۆژەى ستەمکاریدا 
شوێنیکراوەتەوەو 
هێرناوەتە پێشێ

ئا
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مرۆڤــى پلــەدوو و مامەڵــە لەگەڵیشــیان وەک مامەڵــەى عەجــەم و مــەواىل نــاو کتێبــە 
مێژووییــە ئیســامییەکانە. ئــەم فۆرمــەى ئیســام کــە مێــژووى پــێ بارگاوییکــراوە، فۆرمێکــە 
نەیتوانیــوە لــە پێناســەکەى دورکەوێتــەوە، تەنانــەت لــە میتــۆدى ئیســامگەراکاىن قۆناغــى 
نوێیشــدا جەختــى لەبــارەوە دەکرێتــەوەو لــە مەغریبــەوە تــا دەلهــى هیــچ جواڵنەوەیەکــى 
ئیســامى نییــە کــە لــە میتۆدەکەیــدا بــوار بــە تاکێــک بــدات ببێتــە ئەندامــى کــە هەڵگــرى 
ــیعە  ــان دەرەوەى ش ــوو ی ــوننە ب ــەر س ــت ئەگ ــوننى بێ ــاى دەرەوەى س ــاو ئایدیۆلۆژی ئایدی
ــا  ــی و ن ــە رەگەزی ــەم  فۆرم ــێکیۆالریزم ل ــاى س ــوو. کەواتــە بنەم ــەر شــیعە ب ــت ئەگ بێ

ــرناوە.  ــەى ئیســامدا مرێ مرۆیی

دووەم: 
بــە خوێندنــەوە بــۆ مەرجەعە رۆشــنبیرییەکەى ئیســام کــە لــە مەرجەعێکى تــاک خوداییەوە 
ســەرچاوەى گرتــووە، ئــەوە دەخرێتــە رو کــە بەرامــەکاىن ئــازادى و فرەیــی و بــووىن ئــەواىن 
ــە فۆرمــى  ــێ هــزرى و سیاســییەکاندا ســڕاوەتەوە. ل ــە ملمان ــەر ل ــووىن بەرامب ــر، یاخــۆ ب ت
فەلســەفەى تــاک خوداییــدا یاخــۆ فەلســەفەى خــوداى تاقانــەدا ئــەوە دەخوێرنێتــەوە کــە 
ــوارى  ــەىت و ئەت ــتنى کۆمەاڵی ــۆ تێگەیش ــۆڕبووەتەوە ب ــتنە ش ــەو تێگەیش ــە، ئ ــاوەڵ نیی ه
رێبەرایــەىت، لــەم تێگەیشــتنەدا فەلســەفەى بێرکابەریــی زینــدو راگیــراوە، پاڵەوانــەکان 
نەخــى پیــرۆز دەبینــن و رکابەریــان نییــەو ئــەوى تــر لــە گۆڕەپانەکــەدا نابێــت هەبێــت. 
ــێ،  ــێ هەب ــر ناب ــەزى ت ــەزى، رەگ ــەىت و رەگ ــاىن کۆمەاڵی ــە لەســەر ژی ــى داوەت ــەوە رەنگ ئ
تەنانــەت بەشــێک لــەو تەڵەزگانــەى رووبــەڕووى ژیــاىن ژن و پیــاو بووەتــەوە یاخــۆ کەلتورى 
ــتى ژن،  ــاو و بندەس ــتبووىن پی ــتنەوەوەیە، بااڵدەس ــەو تێگەیش ــەپاندووە ل ــاالرى س ــاو س پی
ــەرەب و  ــتبووىن ع ــەرەب و سەردەس ــى ع ــرۆز زانین ــەدا بەپی ــێ نەتەوەیەک ــە ملمان ــان ل ی
بندەســتبووىن ئــەواىن دى، یاخــۆ تەماشــاکردىن شــوێنکەوتواىن ئایینــەکاىن تــر بــە ئەهــى زمــەو 
ــراوە.  ــە ئاماژەیپێک ــزاىن ک ــتى خۆبەکەم ــو هەس ــام وەک ــاکاىن ئیس ــە رێس ــان ب ملکەچکردنی
دیســانەوە ئــەم فۆرمــى تــاک پەرســتى و تــاک خوداییــە رەنگیداوەتــەوە لەســەر دروســتکردىن 
کارەکتــەرى دیکتاتــۆرو خۆســەپێن، هەربۆیــە لەمێــژووى ئیســامیدا هــەم ملمانــێ لەســەر 
ــووىن  ــە نەب ــووە ل ــەىت وەرگرت ــڕەووى رەوای ــش تاک ــوە، هەمی ــى دژوارب ــورىس ملمانێیەک ک
ــااڵى  ــرەوە، تێکــراى قودســییەتەکان بەب ــژوو نەبــووىن قودســییەىت ت هــاوەڵ و نەبــووىن راوێ
ــاوى  ــرەوە هەمیشــە شــتێک بەن ــڕاون. لێ تاکێــک و نەتەوەیــەک رەچەڵەیــەک و ئاینێکــدا ب
ــەوەو  ــادانان کوێرکراوەت ــەى یاس ــە نوێبیەک ــو چەمک ــان وەک ــوراو پەرلەم ــەن و ش ئەنجوم
تەنانــەت جەوهــەرى پەرلەمــان لــەوەدا مێــرناوە کــە شــتێک بەنــاوى یاســادانانەوە کوفــرەو 
ــرەوە ســەرەداوەکاىن  ــە. لێ ــدا نیی ــە دەســەاڵىت مرۆڤ ــا ل ــاىن یاس ــراوەو دان ــا بۆخــۆى دان یاس
ــۆر  ــدىن هــەزاران دیکتات ــۆ پێگەیان ــان کــەىش بەهــارى رۆژهــەاڵت ب ژینگــەى رۆژهــەاڵت ی
لــەو ســۆنگەیەوە پاڵنــەرەکاىن دیاریکــراون، لــە رۆژهەاڵتــدا کەلتــورى ئایینییــە کاریگەریــی 
لەســەر لەخۆڕابینینــى ســەرکردەکان و پاڵەوانــەکان هەیــە کــە هاوەڵیــان نییــەو کــە تاقانــەن. 
تەنانــەت ئــەم پڕەنســیپى تــاک خوداییــە کــە لــە ئیســامدا رەگیداکوتــاوە شــۆڕبووەتەوە بــۆ 
بڕیــاردان لەســەر ئایدیــاو ئایدیۆلۆژیایەکــى دیاریکــراو، بۆمنوونــە لــە چــوار مەزەهەبەکــەى 
ئیســامى ســوننیدا لــەرووى بیــرو بــاوەڕەوە بەڵگــەى بردنــەدەرەوەى ئیامنداریــی بــۆ 
ــە پێــى هەرچــوار مەزهەبەکــەى  ــە دەرەوەى ئەوانیشــدا شــیعە ب ــەوە ل یەکرتیــی دەهێرنێت
ــەو  ــەوە، شــیعەیش بەهەمــان شــێوە ئ ــوەى ئیســامدا شــوێنیان ناکرێت ــە چوارچێ ســوننى ل
ــوو  ــۆى هەم ــە دەرێ. ک ــن دەبات ــە ئایی ــێ ل ــەوەو ســوننەى پ ــە دەقۆزێت ــە مێژوویی ناکۆکیی
ئەوانەیــش بەســانایی رێ و رێچکەیــان لێبووەتــەوەو هیــچ کام لەوانــە دان بەوانیــرتدا نانێــن. 
ــە سیاســیبوىن ئیســام دەکــەن و  ــاوەڕ ب ــەى کــە ب ــە ئەوان ــر ئەوەی ــە ت لەهەمــووى مەهزەل

عەرەب ناتوانێت 
دەستبەرداریی ئیسام 
بێت لە سیاسەت و 
دەسەاڵت و زمان 
و ئەدەبیات و 
بەڕێوەبردندا، چون 
دەستبەرداربوىن ئیسام 
لە سیاسەت و دەوڵەت، 
وەک ئەوروپا نییە، 
ئەوان گەر پاشەکشەى 
ئایین لە دەوڵەتدا بێتە 
ئاراوە، پاشەکشە لە زمان 
و ئەدەبیات و هەژموىن 
نەتەوەیی و پیرۆزى و 
رەوایەىت دەسەاڵتیان 
بەسەر کەمینەو 
نەتەوەو نەژادەکاىن تردا 
دەهێننە پێشێ.  
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پــارت و رێکخراویــان هەیــە تەنهــا تەنگــژەى سیاســییان لەتــەک یەکرتیــدا نییــە بەڵکــو لــەرووى بیــرو بــاوەڕەوە قســەیان لەســەر یەکرتیــی 
هەیــەو تــەواوى ســەلەفییە جیهادییــەکان تەکفیــرى ئیســامگەراکاىن دى دەکــەن ئەوانــەى بەشــداریی سیاســییان هەیــە لەگــەڵ رەوت و 
رێبــازى دیکــەدا. لــە ئەزمــووىن ئیســامییە سیاسییەکانیشــدا هیــچ کاتێــک نزیکبوونــەوەى دوو بــەرە و دوو رەوت و دووپــارىت ئیســامى 
ــاى  ــو دنی ــبوىن لەنێ ــاردەى دابەش ــی. دی ــەوەو  پەرتەوازەی ــرتازان و جیابوون ــۆ لێک ــووە ب ــی هەب ــێکى بەهاری ــەردەوام کەش ــرناوەو ب نەبی
ــى سیاســیدا  ــە یەکــرتى لەملمانێ ــت ک ــا سیاســییەکەى خــۆى جێگــە دەگرێ ــک مان ــی وەختێ ــە. فرەی ــی نیی ئیســامدا دیاردەیەکــى فرەی
پەســەند بکــەن، یاخــۆ چێبونیــان رسوشــتى بێــت، بــەاڵم زۆرو زەبەندییەکــەى رەوتــەکان لەنێــو دنیــاى ئیســامدا لەســەر بنەمــاى ناکۆکییــە 
نــەک ملمانــێ، لەســەر بنەمــاى ســڕینەوەى یەکــرتو داننەنانــە بەیەکرتیــدا نــەک لەســەر بنەمــاى پەســەندکردىن یەکرتیــی.  تەنانــەت ئــەم 
بەهــا و بنەمایــەى پەســنى تاکخودایــى لــە ئەدەبیــاىت ئیســامیدا دیارتریــن باوەڕێکــە کــە جەختیلەبــارەوە دەکرێتــەوە، هەمیشــە هــاوەڵ 
شــتێکى نکولیلێکــراو بــووە. بــەوردى لــە ئەدەبیــاىت ســەلەفییەکاندا لــە نوســین و وتــەو وێردەکانــدا لــە جوڵــەو هەڵســوکەوىت کۆمەڵــدا لــە 
وێنــاو تابلــۆ و تێبینییەکانیانــدا زۆر هەســتیارانە مامەڵــە لەتــەک هاوەڵــدا دەکــەن و ســەرلەبەرى وتنــو وێــردو وێنایــەک بــە هاوەڵدانــان 
ــن و  ــاوەڕەوە مەترســیدارترین وت ــەرووى بیروب ــەوە ل ــن. لەبەرئ ــە بەکاردەهێن ــۆ ئەوان ــی ب ــى تەکفیری ــو راســتەوخۆیش دەربڕین دەچوێنن
ــراوە  ــوەى بۆدان ــراوەو چوارچێ ــە قۆرغک ــد تۆکم ــە هێن ــەم پرس ــە، ئ ــرىس هاوەڵدانان ــەوە پ ــى نزیکبێت ــرۆڤ لێ ــە م ــوارێ ک ــین و ئەت نوس
ــرو  ــن بی ــى زۆرتری ــە ســەرچاوەى هەڵتۆقین ــدا بووەت ــان کات ــاواز، لەهەم ــرى جی ــاوازو بی ــەدان بەهــزرى جی ــۆ بوارن ــە شــۆڕبووەتەوە ب ک
ئەندێشــەى جیــاواز کــە تێکــڕا یەکرتییــان ال پەســەند نییــە. کەواتــە لێــرەوە یەکێکیــی تــر لــە بنەمــا فەلســەفییە شــاراوەکان کــە تەنــگ بــە 
ســێکیۆالریزم هەڵدەچنێــت لەنێــو ئیســامدا بریتییــە لــە فەلســەفەى تــاک خودایــی و تــاک پەرســتى و هاوەڵبڕیارنــەدان بۆخــودا، ئــەم 
فەلســەفەیە تەنهــا لــە ئیســامدا وەهایــە، لەنێــو مەســیحییەتدا ئــەو رچەیــە شــکێرناوەو لــە ئێســتادا فەلســەفەى ســیانە جەختــى لەبــارەوە 
دەکرێتــەوە کــە بریتییــە لــە خوداوەنــدو مەریــەم و عیســا. لەنێــو جووەکانیشــدا بەهەمــان شــێوە ئــەو هاوەڵدانانــە شــوێنکراوەتەوە. 

سێهەم:
ــەوە  ــوارە بدۆزین ــەو ب ــن ب ــەىف دەتوانی ــى فەلس ــە خوێندنەوەیەک ــگ دەکات و ب ــێکیۆالریزمدا تەن ــەردەم س ــوار لەب ــە ب ــر ک ــى ت خاڵێک
بریتییــە لــە فەلســەفەى کۆتــا پەیامبــەر، ئــەم کۆتابوونــە لــە نەزمــى پەیامبەریــدا بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان ســەرەتاکاىن تــرى کوشــتووە. 
ــر  ــى ت ــوو رەچەڵەکێک ــەنگى هەم ــان دەکات، پێش ــدا نومای ــۆى تێ ــی خ ــۆڕبوونەوەیەکى رەچەڵەکی ــە ش ــامێکدا ک ــە ئیس ــەىت ل بەتایب
دەکوژێتــو سەردەســتبوونەکەو ئااڵهەڵگرییەکــە دەداتــەوە دەســت عــەرەب. یــان ئەوانــەى کــە خۆیــان بــە میراتگــرى ئــەو رێچکــە خوێنیــە 
ــدان و  ــتدەکات و هەوڵ ــرۆزى دروس ــت و پی ــدو رادەگرێ ــتوویی زین ــەر فەلســەفەیەکە چەقبەس ــن پەیامب ــن. فەلســەفەى ئاخەریی دەزان
پەیجوربــوون بــۆ توانــاو پاڵــەوان کارێزمــاو هــزرى دى دەکوژێــت. ئــەم کوشــتنە لــەوەوە نییــە کــە ئیــدى پەیامبــەرى تــر نەهاتــووە، بەڵکــو 
رەنگدانــەوەى هەبــووە لەســەر بــوارەکاىن تــرى دەرەوەى پەیامبەریــی، بۆمنوونــە ئــەم فەلســەفەیە قۆزراوەتــەوە بــۆ کۆتاییهێنــان بــەواىن 
تــر، بــۆ درێــژەدان بەرەوایــەىت پشــتاو پشــت، بــۆ مانــەوەى کەســێک بەشــێوەیەکى هەتایــی لەســەر کــورىس، بــۆ ســەپاندنو ســەملاندىن 
هــزرو هێزێــک بــۆ هەتاییــن بــۆ روونــەداىن گۆڕانــکارى ، لــەو پێودانگــەوە ئــەو فۆرمــى کاریگەرییــە توانیوییــەىت رۆحــى هەمــوو بەهــاو 

باوەڕێکــى نوێخــوازو هەمــوو جواڵنەوەیەکــى گۆڕانــکارى لــە ئیســام و لــە رۆژهەاڵتــدا بکوژێــت.

لە چوارچێوەى پانێکى سرتاتیژیدا توانرا ئامێز بۆ مەسیحییەت بکرێتەوە، لەم پانە 
سرتاتیژییەدا لۆژیک بەکارنەهات،بەڵکو سۆزو خەیاڵ وخەون بەکارهات، رەواجدرا 
بەخەونێکى قوستەنتین و ئەوە راگەیەنرا کە ئیمپراتۆر بووەتە مەسیحى
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

چوارەم: 
ســێکیۆالریزم لــە ئیســامدا شــوێنى خــۆى ناگرێــت چونکــە بەپێچەوانــەى دنیــاى خۆرئــاواو ئەورپــاو مەســیحییەتەوە، نەتــەوەى 
عــەرەب لــە نیمچــە دوورگــەى عەرەبیــدا ریشــەى ئیســامى بەســتەوە بــە باکگراونــدە کەلتورییەکــەو بــە باکگراونــدە ئاینییەکــەى 
پێشــخۆیەوەو خــۆى بــە درێــژە پێــدەرى بەهــا مۆراڵییــەکاىن پێشــوو زاىن، لــەم میانــەدا ئیســام وەک مەســیحییەت لــە ئەوروپــادا 
نامــۆ نەبــوو تــا لەپــاش چەنــد ســەدەیەک الیبــەن و بگەڕێنــەوە بــۆ ژیــارى گریکــى و رۆمــاىن، ئیســام لــە نێــو عەرەبــدا وەکــو 
ــوو.  ــەرەب ب ــووى ع ــى پێش ــە دابوونەریت ــراو ل ــامێک پێچ ــەوە ئیس ــارەوە دەکات ــی لەب ــدوون )1332-1406(ز  جەخت ــن خەل ئی
یــان ئیســامێکى جیهــاىن نەبــوو، بەڵکــو ئیســامێکى نەتەوەیــی و رەگەزیــی بــوو. لێــرەوە رێگــە رۆشــندەبێتەوە بۆئــەوەى بڵێیــن 
ــدەى  ــەو باکگراون ــت، ئ ــەى ئیســام هەڵبچنێ ــدە مێژووی ــەم باکگراون ــگ ب ــت تەن ــەدا ناتوانێ ــەم ژینگەی ــو ئ ــە نێ ســێکیۆالریزم ل
ــت  ــەرەب ناتوانێ ــرۆزى دەکات. ع ــانازییەکان و پی ــورى پێشــوو ش ــەوەو کەلت ــن و نەت ــەڵ بەخوێ ــە ســەرچاوەکاىن ئیســام تێک ک
دەســتبەرداریی ئیســام بێــت لــە سیاســەت و دەســەاڵت و زمــان و ئەدەبیــات و بەڕێوەبردنــدا، چــون دەســتبەرداربوىن ئیســام 
ــە  ــە ل ــاراوە، پاشەکش ــە ئ ــدا بێت ــە دەوڵەت ــن ل ــەى ئایی ــە کش ــەر پاش ــەوان گ ــە، ئ ــا نیی ــەت، وەک ئەورپ ــەت و دەوڵ ــە سیاس ل
ــردا  ــەژادەکاىن ت ــەوەو ن ــەو نەت ــەر کەمین ــەاڵتیان بەس ــەىت دەس ــرۆزى و رەوای ــی و پی ــوىن نەتەوەی ــات و هەژم ــان و ئەدەبی زم
ــان  ــەىت پەیامبەری ــاو شمشــێرو رەوای ــواىن عــەرەب جڵەوگیربکــەن تاوەکــو عەب ــە عوســامنیەکان نەیانت ــە پێشــێ.  بۆمنوون دەهێنن
لــە حیجــازەوە نەگوازتــەوە بــۆ ئەســتەمبوڵو لەســەردەمى ســوڵتان ســەلیمى یــاوزدا بــەو باکگراونــدە ئیســامییەوە توانیــان ببنــە 
ــدا  ــى رۆژهەاڵت ــو کۆمەڵ ــە نێ ــرتەوە هەژمــوىن ئیســام ل ــد. لەالیەکی داراى دەســەاڵتدارییەک کــە نزیکــەى شــەش ســەدەى خایان
بەشــێوەى دەســتگرتن بــە ئیســامەوە نەبــوو. هەژمونەکــە پلــە بەنــدى بــوو، لــەو پلەبەندییــەدا ئیســام ئامانــج نەبــوو بەڵکــو 
ئامــڕازى هەژمــوىن نەتــەوەو نواڕینێکــى کلتــورى بــوو بەســەر کلتــورو نەتــەوەکاىن تــردا. ئیســام کرایــە ئامــڕازى ئــەم ســەپاندن 
و ئــەم کەلتــورە بااڵدەســت و ســەرو نەتەوەییــە. ئــەوان بەخــودى نەتــەوەى عەرەبیشــەوە پەســەندى بیــرو بــاوەڕى ئیســامییان 
ــەوە  ــا رووبەڕووبوون ــا کۆت ــات ت ــدەکاىن فتوح ــى فەرمان ــان، زۆرترین ــتى خۆی ــە دەس ــەت نەکەوت ــەوى سیاس ــو جڵ ــرد تاوەک نەک
نەیاریــەىت پەیامبەریانکــرد، وەختێکیــش ســەنگەریان گوازتــەوە، دیســانەوە هــەر ســوپا ســاالر بــوون و هــەر بــراوەى فتوحــات و 
هــەر پاڵــەوان و جڵــەو بەدەســتى سیاســەىت رۆژ بــوون، لــەم نێوەنــدەدا دووکارەکتــەرى بەئامڕازکــردىن ئیســام نەخــى بنچینەییان 
هەبــوو. یــەک لەوانــە ئەبوســوفیان  )63 ک / 560ز- 30 ک / 652ز( بوو.ئــەو نــەوەى حــەرىب ئومــەوى لــە گــەورەکاىن قورەیــش 
بــوو. ئــەو ســەردارى قورەیــش بــوو لــە جەنگــى ئوحــد دا، دیارتریــن نەیــارى پەیامبــەر بــوو، تاوەکــو کاتێــک موســڵامن بــوو کــە 
تــەواوى هــۆزەکاىن قورەیــش کــە لەژێــر رکێفــى ئەودابــون بەتایبــەىت نــەوەى کەنانــە، هەمــوو ئەوانــە وەختــێ پەیامبــەر تــواىن 
بێتــەوە شــارى مەکــەو ســەرکەوێت و ئــەوان تێــک بشــکێنێ، کاتێــک موســڵامن بــوو کــە هەمــان پێگــەو پێنــاوى پێشــووى پێــدراو 
تەنانــەت پەیامبــەر لــە رۆژى گرتنــى هاتنــەوەى بــۆ مەکــە ئەوکەســەى بچوایەتــە ماڵــی ئەبــوو ســوفیان بــە پارێــزراوى دەزاىن. 
ئەبووســوفیان هەمــان جڵــەوى ســیاىس پێدرایــەوە، ئــەم پیــاوە بەبــێ چەنــدو چــوون ئیســامى وەکــو ئامڕازێــک زاىن، هەربۆیــە 
بــەدەر لــە باوەڕبوونێکــى زارەکــى کچەکــەى خۆیــى بەنــاوى رەمڵــە پێشــکەش پەیامبــەر کــرد، ئــەوە لەکاتێکــدا بــوو وەختێــک 
کــە ئیســام ســاوا بــوو، پــورى ئــەو کچــە کــە لــە دەســەاڵتدارییەىت ئیســامدا بوویــە دایکــى ئیامنــداران ، کاتــێ ئیســام الواز بــوو 
بەنــاوى ئــوم جەمیــل، کــە خوشــکى ئەبــو ســوفیان بــوو گەورەتریــن دوژمنــى سەرســەختى ئیســام و پەیامبــەر بــوو، تەنانــەت 
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ســورەى »تەبــەت یــەدا« لەســەر ئــەو و هاوەڵەکــەى هاتبــووە خــوارێ. هــەر ئــەو ئەبــوو ســوفیانە کــە بۆخــۆى هــەوەڵ کەســێک 
بــوو لــە پێــش لەدایــک بــووىن پەیامبــەردا بەعــەرەىب دەینــوىس، ئــەو رۆشــنبیرو ماقوڵــى نــاو عــەرەب بــوو، لەســەردەمى ئیســامدا 
ــێوەى پشــتاو پشــت  ــەوى و بەش ــاڵەى ئوم ــەوەد س ــەرى دەســەاڵىت ن ــە دامەزرێن ــەوەکاىن بوون ــدرا و ن ــژەى پێ ــووىن درێ ماقوڵب
ــەوە  ــە رۆژى فەتحــى مەک ــوو ل ــدا تێگەیشــتنێک ب ــوارى عەرەب ــە ئەت ــەم تێگەیشــتنە ل ــاى ئیســامیانکرد. ئ ــى دنی حوکمڕانیەتی
ئیســامى کــرد بــە ئامــڕازو سیاســەت و درێــژەى پێــدا. هەروەهــا خالیــدى کــوڕى وەلیــدى مەخزومــى قورەیــى )592-642(ز ئــەو 
لــە ســەد جەنگــدا کــە بەشــداربوو لــە ســەردەمى پەیامبــەر دژ بــە پەیامبــەرو هــاوڕا لەتــەک پەیامبــەر شکســتى نەخــوارد، ئــەو 
عەرەبێــک بــوو قورەیشــیی، پێشــرت فەرمانــدە بــوو، لــە ئوحــوددا ئیســامى تێــک شــکاند و لــە حودەیبییــەدا زاىن ئــەوان بااڵدەســن 
موســڵامن بــوو، بەهەمــان شمشــێرەوە کەوتــە وێــزەى عــەرەىب نــا قورەیــى و لــە هەڵگــەڕاوەکاىن بەنــو تەمیمــداو دواتــر دژ بــە 
ساســاىن و بیزەنتیــش لــە ئێــراق و شــام وەک فەرماندەیــەک مایــەوە. هیــچ عەرەبێکــى قورەیــى کــە پێشــرت دەســەاڵتداربووبێت 
لــەدوواى ئیســام نەبــووە دەســەاڵتەکەى لێبســەنرێت، بــە کلیلــەکاىن کەعبەشــەوە هــەر  دەســەاڵتەکە لەدەســتیاندا مایــەوە. ئــەم 
نەزمــە راســتییەکامن پێدەڵێــت کــە لەنێــو ئــەم خەڵکانــەدا ئیســام ئامــڕاز بــووەو هــزرو ئایدیــاو پەیامێــک نەبــووە، یاخــۆ ئامانــج 
نەبــووە. نەمــاىن ئــەم ئامڕازبوونــە واتــە ســێکیۆالریزم، تێکەڵنەکــردىن ئیســام بــە سیاســەت واتــە شمشــێرەکەى خالیــد دەبێــت 
دابرنێــت، واتــە دەبێــت ئەبــو ســوفیان کلیلــەکان ئیــرت الى خــۆى نەبــن، واتــە نەمــاىن باکگراونــدە رەگەزییەکــە، لەبــەر ئــەوە لــە 
دنیــاى رۆژهەاڵتــدا ســێکیۆالریزم لەبەرژەوەنــدى هەژمــووىن ئااڵهەڵگــراىن ئیســامدا نییــە، چــوون ئیســام ئامانــج نەبــووە ئیســام 

لێشــاوێکى بەرژەوەندخــوازى بــووەو بەســەر دنیــاى رۆژهەاڵتــدا خــۆى ســەپاندووە. 
پێنجەم: 

بۆیــە لەرسوشــتى کۆمەڵــى رۆژهەاڵتیــدا تاوەکــو پەیامــى ئیســامى وەکــو ئامــڕاز بەکاربێــت، ناتوانرێــت پڕەنســیپەکاىن 
ســێکیۆالریزم لــە نێــو رسوشــتى کۆمەاڵیــەىت و ئابــورى و دەســەاڵتدارێتى خەڵکــدا گەشــەبکات، چونکــە ئیســام رۆحــى سیاســەتەو 
دامــەزراوەکاىن میریــى بەئیســامەوە دەتوانــن درێــژە بــە فەرهەنگــى حوکمــدارى ســتەمکارانەو دیکتاتۆریانــەى خۆیــان بــدەن. 
هەربۆیــە هەمــوو ئــەو رەوتــە ســێکیۆالرییەیش کــە لــە کۆتایــی ســەدەى نــۆزدەوە هاتوونەتــە نێــو دنیــاى ئیســام، رەوتگەلێکــى 
کۆپیکــراو و هێــرناو بــوون و وابەســتە نەبــوون بــە تێگەیشــتنى خەڵکییــەوە، دروســت ســێکیۆالریزم بەهایەکــى بەرژەوەندیخوازانە 
گلیداوەتــەوەو لــە رۆژهەاڵتــدا بەشــێوەى ســاختە شــوێنى خۆیکردووەتــەوەو هیــچ کاتیــش کیانــە سیاســییەکاىن دنیــاى رۆژهــەاڵت 
ئەوانــەى فۆرمێکــى سێکیوالریســتیان هەبــووە، نەیانتوانیــوە بەدروســتى دەســت لــە ئیســام هەڵگــرن و بــەردەوام پێچەوانــەى 
ســێکیۆالریزمى ئەمەریکــى، ئــەوان هاتــوون ئیســامیان جارێکــى تــر تێکەڵ بــە دامەزراوەى ســیاىس کــردووە، بۆمنوونــە زیندوترین 
فۆرمــى ســێکیۆالریزمى رۆژهــەاڵت تورکیایــە لــە نزیکرتیــن رووداودا مینبــەرى 84 هــەزار مزگــەوىت قۆســتەوە تاوەکــو لــە سیاســەىت 
ــى  ــۆ رژێم ــت. یاخ ــدا راماڵێ ــنوریی خۆی ــە دەرەوەى س ــی دى ل ــى نەتەوەی ــت و بونێک ــێکیۆالریزم بکوژێ ــدا س ــی خۆی دەرەوەی
ــرى  ــداودا خــودى ســەددام حوســەین نەفی ــە جەنگــى کەن ــن و ئیســامدا کــردووەو ل ــە ئایی ــەردەوام دەســتێوەرداىن ل بەعــس ب
جیهــادى راگەیانــدو هــەزاران شــانەى نوســتووى ســەلەفییەىت لــە ســێگوچکەى ســوننى مەزهــەىب ئێراقیــدا زیندوکــردەوە. ئەوانــەى 
لەنەوەدەکانــەوە دەســدرا لــە بنباڵیــان و لەپــاش ســەدامدا گۆمــى خوێنیــان بــۆ ســێکیۆالریزمو ئێراقییــەکان دروســتکرد. لێــرە لــە 
رۆژهــەاڵت، گرفتەکــە لــە دەســتێوەرداىن دەوڵەتدایــە لــە ئاییــن، ئــەو گرفتــەى لــە ئەمریــکادا جیفەرســۆن بــە دەســتور بڕییــەوە، 
بــەاڵم ئاییــن ناتوانێــت بخزێتــە نــاو سیاســەتەوە، ئاییــن نەیتوانیــوە وەک بەهایەکــى ئەخاقــى بــرەو بــە گوتــارى پێکــەوە ژیانــو 
ــن  ــە، ئایی ــکا هەی ــە ئەمری ــەوەى ل ــەت بێــت وەک ئ ــو یارمــەىت دەرى دەوڵ ــەکان بدات ــاوە رۆحیی ــی و دەســتپاکى و پێن لێبوردەی
ئامڕازێــک بــووەو تەنهــاو تەنهــا لــە رەوایەتیــدان بــە پــرۆژەى ســتەمکاریدا شــوێنیکراوەتەوەو هێرناوەتــە پێشــێ. لەبــەر ئــەوە بەو 
پێودانگانــەى ســەرێ ئــەوە روون دەبێتــەوە کــە ئاییــن لــە کۆمەڵــى ئیســامى و رۆژهەاڵتــدا هەژمــووىن بەربــاوەو ســێکیۆالریزم 

ناتوانێــت لــەم ســەدەى بیســتو یەکەمەیشــدا بیخاتــەوە نــاو چوارچێوەکــەى خــۆى و وەک خــۆى شــوێنى بــۆ بدۆزێتــەوە.

.108-Bruce Ledewitz; Church، State، and the Crisis in American Secularism،p100 .1
José Casanova; The Religious Situation in Europehttps://www.bizkailab.deusto.es/wp- .2
The-Religious-Situation-in-Europe.pdf/01/2013/content/uploads
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ــۆ  ــە ئوســوڵیەکان لەمــەڕ کێشــەى کــوردو چارەســەریان ب ســەبارەت بــە هەڵوێســتى گرووپ
ئــەو کێشــەیە جیــاوازە، رسوشــتى ژێردەســتەیى کــوردو داگیرکــردىن خاکەکــەى،  وایکــردووە 
بــەردەوام کــورد رووبــەڕووى دوژمنــەکاىن ببێتــەوە و چیــا سەرکەشــەکاىن کوردســتان بکاتــە 
پەنــاگاو ســەنگەرى داکۆکــى کــردن لــە بــوون و مانــەوەى خــۆى. بەداخــەوە کــورد شــەڕەکەى 
لەگــەڵ مەســیحى نەبــووە، بەڵکــو لەگــەڵ موســڵامنە تــورک و عــەرەب و  فارســەکان بــووە، 
کــە نیشــتامىن کوردیــان داگیــر کــردووە و دێهــات و شــاریان خاپــور دەکــەن و رایاندەگوێــزن 
و سیاســەىت پاکتاوکــردن و لــە ناوبــردىن کوردیــان  وەک ســرتاتیژییەکى هەمیشــەیى و نەگــۆڕ 
ــەکان  ــامیە عەرەبی ــەوە ئیس ــەرجەم بزوتن ــەوە س ــۆنگەى ئەم ــە س ــەر ل ــردووە. ه ــادە ک پی
و ئێــراىن و تورکیــەکان، دژى ســەربەخۆیى و ئازادیــى کــوردن، دردۆنگــى و دژایەتیــان 
بەرانبــەر بــە مەســەلەى کــورد لــە تێڕوانینێکــى ئیســامیانەوە ســەرچاوەى نەگرتــووە، 
ــرَاَه ِفــی الِدیــِن قَــْد تَبَێــَن الرُْشــُد ِمــَن الَْغــِی  چونکــە خــواى گــەورە خــۆى دەفەرمــوێ] اڵ إِکْ
ــە  ــگاى راســت ل ــە رێ ــە، چونک ــک نی ــچ جــۆرە زۆرلێکردنێ ــن هی ــردىن دی ــۆ قبوڵک ــا ب [.  وات
ــە  ــەیەکى نەتەوەیی ــدا کێش ــە ناوەرۆک ــورد ل ــەى ک ــەوە. کێش ــوون جیاکراوەت ــگاى گومراب رێ
ــا کێشــەى نەتەوەیەکــە کەلەســەر خــاک و نیشــتامىن خــۆى  ــەک ئایینــى و مەزهــەىب،  وات ن
چەوســێرناوەتەوە و ســتەمى لێکــراوە، لەمافــەکاىن بێبەشــکراوە، بەڵکــو سیاســەىت تواندنــەوە 

ــراوە.   ــە دژ پەیڕەوک ــراىف و ســڕینەوەى ل ــى دیمۆگ و گۆڕین
ئایینــى ئیســام لــە بنەڕەتــدا ئایینێکــى ئینتەرناســیۆنالە و بەنــۆرەى خــۆى داواى یەکرت ناســین 
ــە  ــتى دەکات، ل ــەوەى رەگەزپەرس ــاىن و رەتکردن ــەکان و یەکس ــەالن و خێڵ ــنابووىن گ و ئاش
ســۆنگەى ئەمــەوە مەســیحیەت پاشــان ئیســامیش برایــەىت مرۆڤیــان کــردە بەردەبازێــک بــۆ 
ئینتــەر ناســیۆنالیزم، لەبــەر ئــەوە ئینتەرناســیۆنالیزمەکەیان زۆر ئایدیــال، ســادە و ســاکار و بێ 
گرێوگــۆڵ بــوو.   لەبەرئــەوەى زۆربــەى خەڵکــى کوردســتانیش موســڵامنن، کەلتــورى کــورد 
لــەزۆر رووەوە رەنگــى ئایینــى ئیســامى گرتــووە، ژیــاىن کۆمەاڵیــەىت، تێڕوانیــن و پرەنســیپ 
و بەهــا کۆمەاڵیــەىت و ئەخاقیــەکاىن زۆربــەى خەڵکــى کوردســتان، کــەم تــا زۆر، کاریگــەرى 
ئایینــى ئیســامیان لەســەرە، هەروەهــا لەبــەر ئــەوەى ناوەنــدە ئایینیــەکان بەدرێژایــى 
ئیســتیمۆلۆژیا )مەعریفــە(  زانیــارى و بەرهەمهێنــاىن  تاکــە ســەرچاوەى  ســەدان ســاڵ 
ــى  ــورد بەرهەم ــى ک ــتمى مەعریف ــات و سیس ــەى ئەدەبی ــەوا زۆرب ــتان ئ ــە کوردس ــوون ل ب
ــر و  ــەرى بی ــە کاریگ ــڵامن، ب ــەالىن موس ــە گ ــەن ک ــەو زانیاریی ــە و ئ ــدە ئایینییان ــەو ناوەن ئ
فەلســەفەى ئیســامى هێناویانەتــە بەرهــەم لەبــەر ئــەم هۆکارانــە و هــى تــر ئایینــى ئیســام  
وەک بــاوەڕ و ئیــامن، هەروەهــا  وەک کایــەى کەلتــورى و داب و نەریــت بــە ویــژدان 
ــە ئیســام  ــن ل ــز گرت ــەى خەڵکــى کوردســتاندا شــۆڕبۆتەوە و رێ ــەىت زۆرین ــاىن کۆمەاڵی و ژی
ــى  ــە بەهایەک ــە کۆمەڵ ــە ل ــک، رێزگرتن ــاوەڕى خەڵ ــامن و ب ــازادى ئی ــاىف ئ ــە م ــە ل رێزگرتن
ــەدەب  ــى بەئایینــى ئیســامەوە بەســرتاونەتەوە.   تەنانــەت مێــژووى ئ کەلتــورى کــە بەقوڵ
ــەى کۆمەڵگــەى کــورد  ــەو شــاعیر و نوســەر و عارفان و رۆشــنبیرى کــورد لەســەر دەســتى ئ
ــەورە  ــتان گ ــاکاىن کوردس ــە و خانەق ــەوت و تەکی ــە مزگ ــەى ل ــوو ئەوان ــتووە، هەم پێگەیش
بــوون و پێگەیشــتوون، مزگــەوت و خانەقــا و تەکیــەکاىن کوردســتان جیــا لــە ناوەنــدى ئایینــى 
مەڵبەنــدى رۆشــنبیریش بــوون، بەدرێژایــى ســەدەو نیوێــک بزوتنــەوەى رزگاریخــوازى 
کوردســتان بەشــێوە ســەرەتاییەکەى ســەریهەڵدا و گەیشــتە قۆناغــى ئەمــڕۆ کەچــى شــتێک 
ــت  ــتان دروس ــوازى کوردس ــەوەى رزگاریخ ــاو بزوتن ــامى لەن ــیاىس ئیس ــرى س ــاوى فک بەن
نەبــوو،  واتــە هیــچ رەوتێــک جیــا لــە نەتەوەیــى و نیشــتامىن نەیتوانیــوە وەک دیاردەیەکــى 
نــاو کۆمەڵــى کــوردەوارى دەســت بــە جموجوڵــى ســیاىس بــکات.  ئەمــە جگــە لــەوەى کــە 

ئایین لە کوردستاندا 
قورساییەکى سیاىس و 
رۆڵێکى گرنگى لە دیاریکردىن 
ناسنامەى کورددا نەبووە، 
چونکە فاکتەرێکى 
خۆجیاکردنەوەى کورد 
لە نەتەوە داگیرکەرەکاىن 
کوردستان نەبووە، هەروەک 
ئایدیۆلۆژیاى سیاىس 
هیچ رۆڵێکى لە خەباىت 
رزگاریخوازیدا نەگێڕاوە

ئ
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ئاییــن لــە کوردســتاندا قورســاییەکى ســیاىس و رۆڵێکــى گرنگــى لــە دیاریکــردىن ناســنامەى کــورددا نەبــووە، چونکــە فاکتەرێکــى 
ــە  ــى ل ــچ رۆڵێک ــیاىس هی ــاى س ــەروەک ئایدیۆلۆژی ــووە، ه ــتان نەب ــەرەکاىن کوردس ــەوە داگیرک ــە نەت ــورد ل ــەوەى ک خۆجیاکردن
خەبــاىت رزگاریخوازیــدا نەگێــڕاوە، کێشــەى کــورد لەگــەڵ دەوڵەتــاىن غەیــرە دیــن نەبــووە و نیــە، بۆیــە لەمێــژووى نزیکــەى ســەد 
ســاڵەى بزاڤــى رزگاریخــوازى کــورد تــا ســەردەمى راپەڕیــن ئیســامى ســیاىس لــە کوردســتاندا شــوێنێکى نەگرتــووە، چونکــە کــورد 
بــە هــۆى ئایینەکەیــەوە ســتەمى بەرانبــەر نەکــراوە بەهــۆى ئایینەکەیــەوە کــورد بــووىن نەپارێــزراوە لەنــاو رەگــەزەکاىن کەلتــورى 

ــا ئاییــن پەالمــار نــەدراوە.  کوردیــدا تەنی
بــەاڵم ئیســام  وەک ئایدیۆلۆژیــاى بزاڤێکــى ســیاىس کــە بخوازێــت لــە رێگــەى دەســەاڵتەوە پرەنســیپ و دەســتورەکاىن خــۆى لــە 
کۆمەڵــى کوردســتاندا بچەســپێنێت، دیاردەیەکــى تــرە و جیــاوازە لــە ئەســڵى ئایینەکــە، ئیســام  وەک ئاییــن و بــاوەڕ و بەشــێکى 
گرنــگ لــە کەلتــور و ناســنامە، کــە نابێــت لەگــەڵ ئیســامى ســیاىس  وەک ئایدیۆلۆژیــا و بزاڤــى ســیاىس، تێکــەڵ بکرێــن. ئەمانــە 
دوو دیــاردەى جیــاوازن، ئیســامى ســیاىس پێــش هــەر شــتێک دیاردەیەکــى سیاســیە، ئــەم دیاردەیــە چەنــد رەوایــى خــۆى لــە 
ــە دۆخێکــى  ــە، کەل ــر نی ــک زیات ــان حزبێ ــک ی ــاى ســیاىس بزاڤێ ــە ئایدیۆلۆژی ــت کەچــى ئیســام ل ــى ئیســامەوە وەربگرێ ئایین
دیاریکــراوى کۆمەاڵیــەىت و سیاســیدا هەڵســوکەوت دەکات.   ئــەوەى ئێســتا پێیدەگوترێــت بزوتنــەوە ئیســامیەکان هەموویــان 
ــەوە و  ــک بونەت ــدە نزی ــى عەقی ــە چەمک ــان ل ــن، هەندێکی ــن دەبەس ــااڵى ئایی ــەوەى ئ ــت بەبەرزکردن ــیاندا پش ــەکارى سیاس ل
وایلێهاتــووە بــەکار و کردەوەپیــادەى دەکــەن، ئەمــەش رێــز و راســتگۆیى بــۆ فەراهــەم کــردون، هەندێکــى تریــان کەوتونەتــە 
ــدەدا  ــەڵ کارى عەقی ــەش لەگ ــیەوە، ئەم ــۆرى سیاس ــى مان ــە تونێ ــار دەیانخات ــک ج ــە گەلێ ــیدا ک ــوان کارى سیاس ــە لەنێ پێکوت
ــان  ــدا گیری ــەردەم تیۆریزم ــت و لەب ــى ناوەڕاس ــەر حاڵەتێک ــە ب ــان بردۆت ــیان پەنای ــى تریش ــەوە، هەندێک ــان دووردەخات نێوانی

ــە روانگــەى کارى سیاســیان.   خــواردووە و عەقیدەشــیان کردۆت
کۆتایــى حەفتــاکان بیرۆکــەى پەیوەنــدى ئیســامى کوردســتان الى پۆلێــک ئیســامخواز خەمڵــى، کــە دواتــر لــە هەشــتاکاندا چــووە 
دەرەوە و چەکــى دژ بــە رژێــم هەڵگــرت و لــە ساڵى)1987(یشــدا لەگــەڵ ســەدان ئیســامخوازى تــر کــە پەنایــان بــۆ کۆمــارى 
ــا، رەوتــە ئیخوانیــە ناچەکدارەکــەى تریــش  وردە وردە کەوتــە هەوڵــى  ئیســامى ئێــران بردبــوو، بزوتنــەوەى ئیســامیان پێکهێن
خــۆ رێکخســتنەوە، بــەاڵم هێشــتا بیــرى ســەربەخۆ گەشــەى نەکردبــوو، ئــەم بیــرە لــە دواى راپەڕیــن و لەســەرەتاى نەوەدەکانــدا 
گەیشــت بــە خاڵــى مێژوویــى دەرکەوتــن و بــەرە و کامــڵ بــووىن خــۆى. درەنــگ دەرکەوتنــى رێکخــراوى ســەربەخۆى ئیســامى 
ــەوە  ــى خۆی ــە رێ ــەوەش ل ــى و ئ ــەى غایــب بوونێکــى مێژووی ــووە مای ــە قــورىس لەســەر رەوتەکــە شــکایەوە، ب کوردســتانیش ب
کێشــەى جــۆرا و جــۆرى بــۆ خوڵقانــدن و باجــى تایبــەت بەخــۆى هەبــوو. بەجۆرێــک تــا ئــەم ســاتە وەختــەش لــە رەنگدانــەوەى 

نەرێنیــەکاىن رزگارى نەبــووە.  
ــرى  ــەکەى ت ــێوەى بەش ــواىن و هاوش ــى ئیخ ــە بزاڤ ــووە ل ــێک ب ــوردوودا بەش ــە راب ــتاندا ل ــە کوردس ــامى ل ــى ئیس ــە بزاڤ چونک
ــووىن  ــس و کــەوىت کــردووە و زۆر کــەم کوردســتاىن ب ــراق هەڵ ــر  وەک بزافێکــى ئیســامى عێ ــووە و زیات ناوچــە ســووننیەکان ب
ــەکاىن  ــە بۆن ــامى ل ــى ئیس ــەک کار و چاالک ــەدواوە تاڕادەی ــردوو ب ــەدەى راب ــتاکاىن س ــەرەتاى هەش ــەاڵم لەس ــوو، ب ــوە دیارب پێ
مانگــى رەمــەزان و ســاڵیادى لەدایــک بــووىن پێغەمبــەر و بۆنــەکاىن تریشــدا گەشــەى کــرد، هــەر لــەو ماوەیــەدا لێــرە و لــەوێ 
هەنــدێ هەوڵــى دووبــارە رێکخســن لەچەنــد میحوەرێکــەوە دەســتى پێکــرد، هاوزەمــان بیــر و بۆچــووىن جیهــادى چەکــدارى 
ســەریهەڵدا لــە ژێــر کاریگــەرى جیهــادى گــەىل ئەفغــاىن و  وەک کاردانەوەیــەک بــۆ بەرەنــگار بوونــەوەى سیاســەتە شــۆڤێنیەکاىن 
رژێــم دژ بــە گــەىل کوردســتان، تــا کار گەیشــتە ئــەوەى کەلەناوەڕاســتى ســاڵى) 1987(دا و لــە گەرمــەى جەنگــى نێــوان عێــراق 
ــب لەگــەڵ  ــراق دامــەزرا. هاوتەری ــە کوردســتاىن عێ ــەوەى ئیســامى ل ــدگا و ســرتاتیژێکى رۆشــن، بزوتن ــووىن دی ــێ ب ــران، بەب ئێ
ــى ســیاىس، بەشــێوەیەکى ســنوردار  ــە ملمانێ ــا و دوور ل ــە ئیخوانیەکــەى کوردســتان بەشــێوازى جیاجی ــەو پەرەســەندنەدا، باڵ ئ

ــى خــۆى.   ــوو لەســەر کار و چاالکــى بانگخــوازى و پەروەردەی ــەردەوام ب ب
گــەر ســەرنجى رێچکــە و مێــژووى بزووتنــەوە ئیســامیەکاىن کوردســتان بدەیــن دەبینیــن لــە ئێــران دروســت بــوون، بــەاڵم هــەر 
لەژێــر کاریگــەرى و چەتــرى ئەوانــدا نەمانــەوە، چونکــە بواریــان هەبــووە هاتوچــۆى لوبنــان، ســوریا و پاکســتان بکــەن و ئــەم 
تێڕوانینــى توندڕەوییــە کاریگــەرى موجاهیــدى ئیســامى ئەفغانیــى بەســەرەوە بــوو کەئــەوکات بزوتنەوەیەکــى دژە کۆمۆنیســتى 

بــوو بــۆ رزگار بــوون لەدەســت ســۆڤێیەت و روخانــدىن حکومەتــە کۆمۆنیســتەکاىن ئەفغانســتان. 
ــامى  ــى ئیس ــەو گروپ ــان ئ ــەم ی ــى ئ ــدا کۆپیەک ــێوەى کارکردنیان ــا و ش ــە ئایدیۆلۆژی ــتان ل ــامییەکاىن کوردس ــزە ئیس ــەر هێ ئەگ
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ــەم  ــەورەى ئ ــرىس گ ــە، مەت ــان هەی ــدى خۆی ــەاڵم تایبەمتەن ــن، ب ــاىن ب ــان ئەفغ ــەرەىب ی ع
ــیاىس  ــە ئیســامى س ــت ک ــەو تایبەمتەندییەوەدەردەکەوێ ــتێک ل ــەر ش ــش ه ــەش، پێ هێزان
کوردســتان، بــەم رێبــاز و ئایدیۆلۆژیــا و پراکتیکــە سیاســییەى تــا ئێســتا پەیــڕەوى کــردووە، 
هەڕەشــەیەکى گەورەیــە نەتەنیــا لــە ئــازادى گــەىل باشــور کوردســتان بەڵکــو لــە چارەنــووس 
ــەىن  ــا بەالی ــیاىس تەنی ــایى س ــەوان قورس ــە ئ ــەش، چونک ــەم گەل ــى ئ ــنامەى نەتەوەی و ناس
ئیســامى ناســنامەى کــورد دەدەن، دەیانەوێــت ناوەرۆکــى ئیتنیکــى – کەلتــورى ناســنامەى 
کــورد بگــۆڕن و ناوەرۆکێکــى ئیســامى ســیاىس پێبــدەن، بــەم مانایــە موســڵامنبوون جباوازى 
ــى  ــارس و تورک ــەرەب و ف ــدى ع ــورد و ئەوی ــى ک ــوان من ــایکۆلۆژى نێ ــورى و س ــاىن کلت زم
ــەکاىت هەڕەشــەى  ــە کەل ــى ســیاىس نی ــورد هێشــتا قەوارەیەک ــەوەى ک دەســڕێتەوە، لەبەرئ
ــە  ــەم کۆششــە ئیســامییەکان جگــە ل ــت، ســەرگرتنى ئ ــەم جــۆرەدا ناســنامەکەى بپارێزێ ل
توانــەوەى کــورد لەنــاو نەتــەوەى سەردەســتى مســوڵامندا شــتێکى دى ناگەیەنێــت. ئــەوان 
دەیانەوێــت تــەواوى قورســایى ســیاىس بــە ئاییــن و ناوەرۆکى ئیســامى ســیاىس بەناســنامەى 
کــورد بــدەن کــە ئەمــە لــە ناوەرۆکــدا دابەشــکردنێکى نوێــى کــورد و ســڕینەوەى تــەواوى 
ــاو نەتــەوەى سەردەســتدا دەگەیەنێــت.   ــان توانــەوەى لەن ناســنامەى نەتەوەیــى کــوردە، ی
پارتــە ئیســامیە کوردیــەکان پــارىت ســەربەخۆ نیــن، چونکــە هەریەکەیــان لەســەرچاوەیەکى 
ــعودیەدان...هتد،  ــران و س ــا و ئێ ــەڵ تورکی ــێکیان لەگ ــران، بەش ــتى دەک ــەوە پاڵپش تایبەت
واتــا بزاوتێکــى ئیســامى کــوردى ســەربەخۆ نییــە، تــا هەڵوێســتى ســیاىس  وەک گروپێکــى 
ســەربەخۆ بخوێنێتــەوە. هــۆکارى ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ئــەوەى کــە لەناوکــورددا 
مەرجەعــى ئایینــى نیــە، بۆیــە پەنــا بــۆ مەرجەعــى ئایینــى لــە ئێــران و میــر و ســعودیە 
دەبــەن و تایبەمتەنــدى کوردســتان رەچــاو ناگیرێــت وەک ئــەوەى عــەرەب و تــورک و فــارس 
دەیکــەن و هەمیشــە پاشــکۆى بڕیــار و سیاســەىت ئەوانــن، ئەمــەش بــە پیانێکــى مەتــرىس 
لەســەر کــورد دادەنرێــت و هەمــان هەڵــەى کۆمۆنیســتەکان دووبــارە دەکەنــەوە کەهیــچ 
ــتان  ــورى کوردس ــەکاىن باش ــورى و کۆمەاڵیەتی ــیاىس و ئاب ــارى س ــدى ب ــاوى تایبەمتەن رەچ

نەبــوون.
گرنگرتیــن تایبەمتەنــدى هێــزە ئیســامیەکاىن کوردســتان کــە شــەرعیەىت ئــازادى کارکردنیــان 
ــن،  ــى کوردســتان نی ــە بەرهەمێکــى رسوشــتى و ئاســایى کۆمەڵ ــە ک لێدەســتێنێتەوە ئەوەی
بەڵکــو لــەدەرەوەى ســنوورى کوردســتان و بەکۆمەکــى الیــەىن دەرەکــى دروســتکراون، بۆیــە 
ئــەوان رێگــرن لەبــەردەم هــەر پێشــکەوتنێکى پرۆســەى ئــازادى کــورد. ئیســامى ســیاىس لــە 
باشــورى کوردســتاندا تەنیــا پرۆژەیەکــى زەبــر و زەنــگ و تاریکــى و دواکەوتــن نییــە، بەڵکــو 
پێــش هــەر شــتێک هەڕەشــەیەکە لــە ناســنامەیەکى برینــدار و هەڕەشــە لێکــراو، پرۆژەیەکــە 

بــۆ گێڕانــەوەى کــوردى باشــورى کوردســتان بــۆ دیلێتــى و ئەنفــال. 
ــەکان  ــۆڕە ئیخوانی ــدا زادەى ت ــاىن عەرەبی ــە واڵت ــەر ل ــە تەوژمــى ئیســامى ســیاىس گ کەوات
ــوو،   ــۆرى ســیاىس شــیعە ب ــە کوردســتاندا زادەى رەگــەزە شــیعەگەراییەکاىن تی ــەوا ل بێــت ئ
واتــە جــاڕداىن بەکاریگــەرى کۆمــارى ئیســامى بــوو، هەرچەنــدە هەوێنەکــەى هەوێنێکــى 

ــەوە. ــەکاىن کوردســتاىن گرت ــدا مزگەوت ــە حەفتاکان ــوو کەل ئیخــواىن ب
ــاوە،  ــدا ن ــان پێ ــاردۆتەوە و دانی ــان نەش ــاىن تری ــەى واڵت ــەم هاوکاری ــیان ئ ــەت خۆش تەنان
ئەوەتــا مــەال عوســامن عەبدولعەزیــز دەلێــت:« ئەمــڕۆش بزوتنــەوەى ئیســامى بــۆ 
ــووىن  ــەردەوام ب ــۆ ب ــە ب ــەى هەڵەبج ــە لەناوچ ــى بچووک ــتا هێزێک ــراق ئێس ــتاىن عێ کوردس
ــەن.  ــى لێناک ــەرکردەکان نکۆڵ ــە س ــتیەکە ک ــەش راس ــتێ«.  ئەم ــران دەبەس ــە ئێ ــت ب پش
ــەى  ــۆ رۆژنام ــاىن 1987( ب ــە )نیس ــا ل ــەوەدا ن ــى داىن ب ــف بەرزنج ــا عەبدولەتی هەروەه
)الجهــاد الکــردى(، کــە بەزمــاىن کــوردى لــە تــاران دەردەچــوو، لــە رووى کۆمەکــى 
ئێرانــەوە بــەم شــێوەیە:« مەبەســتى بزوتنــەوەى ئیســام لــە کوردســتاىن عێــراق بریتیــە لــە 

میللەتە هاودینەکاىن 
دەوروبەرمان، بەر لەوەى 
مسوڵامن بن، خۆیان بە 
عەرەب و تورک و فارس 
دەزانن، بەاڵم لە ئێمەیان 
دەوێ بەر لەوەى کورد بین 
مسوڵامن و عێراقى و ئێراىن 
و تورکیایى و سوریاىی و 
کرێکار و پێشکەوتنخواز 
بین، ئەمەش تەڵەیەکى 
کوشندەیە و لەمێژە پێامندا 
تەقیوەتەوە و تا ئەمڕۆ 

پێوەى دەتلێتەوە 

م
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ــزە  ــاى هێ ــاک و تەنی ــراىن پاڵپشــتى ت ــارى ئیســامى ئێ ــدا کۆم ــارى ئیســامى ئێران ــەڵ کۆم ــن لەگ ــەى بەتی ــى برایان پەیوەندیەک
ــەدەن«.  ــامن ئ ــەک یارمەتی ــتى ی ــوو پێداویس ــەک و هەم ــە چ ــارە و ب ــەوان بەپ ــەن، ئ ــدارەکاىن ئێم چەک

ــاڵى)1982(  ــم س ــاگادار ب ــن ئ ــدەى م ــت:« ئەوەن ــامى دەڵێ ــەوەى ئیس ــووى بزوتن ــى پێش ــا( ئەندام ــو زەکەری ــا )ئەب هەروەه
بــەدواوە کــوردە ئیســامخوازەکاىن کوردســتاىن عێــراق، بەهــۆى زەبــر و زەنگــى رژێمــى بەعــس  و درێــژە کێشــاىن شــەڕى ئێــران 
ــەم  ــوون، ئ ــتەجێ ب ــەدا نیش ــەم  واڵت ــۆردوگاکاىن ئ ــپ و ئ ــەر لەکەم ــرد و وەک پەناب ــران ک ــە واڵىت ئێ ــان ل ــەوە رووی و عێراق
ــەرەکاىن شــەڕ  ــەرە و ب ــەزۆر راپێچکــران ب ــرس لەســەربازى و ب ــە ت ــۆ منوون ــوو ب ــى هەب ــە هــۆکارى تری ــوون و راکردن ــاوارە ب ئ
ــان  ــى خەباتی ــەىت نەتەوەی ــتەمى چینای ــردىن س ــۆ الب ــاو ب ــە بەن ــەى ک ــەپ و عیلامنییان ــزە چ ــەو هێ ــەى ئ ــەر هەڕەش ــە ب کەوتن
دەکــرد و کۆنرتۆڵــى هەنــدێ ناوچــەى کوردســتاىن عێراقیــان بەدەســتەوە بــوو، ئــەم هێزانــە بەرەبــەرە دەســتیان دابــووە تیرۆرکردن 
ــە  ــوو ک ــانە ب ــەو کەس ــک ل ــامر یەکێ ــەدى تی ــەال ئەحم ــارساوەکان، م ــایەتیە ئیســامیە ن ــاودارەکان و کەس ــەال ن ــردىن م و لەناوب
ســاڵى)1982( لــە دەوروبــەرى رانییــە بەدەســتى ئــەم الیەنانــە کــوژرا. لــەو ســەردەمەدا ئیســامیەکاىن باشــورى کوردســتان لــە 
کەمــپ و ئــۆردووگاکاىن ئێرانــدا کۆبوونــەوە، بەرەبــەرە هەســتیان بــە پێویســتى  و زەرورەىت دامەزرانــدىن رێکخراوێکــى ئیســامى 
دەکــرد و هــەر لــەو کاتانــەدا یەکــەم زەمینــە فیکریــەکاىن دروســتکردىن ئاوەهــا رێکخراوێــک هاتــە ئــاراوە، ئەمــە لــە کاتێکــدا بــوو 
کــە الیــەىن خانەخــوێ  واتــە کۆمــارى ئیســامى پێــى خــۆش بــوو لــە پــاڵ حزبــە نەتەوەیــى و علامنییەکانــدا حزبێکــى ئیســامیش 
هەبــێ کــە دژایــەىت رژێمــى بەعــس بــکا و ئامادەبــوو هەمــوو جــۆرە یارمەتیــەک بــدا تــا ئەوهــا رێکخراوێــک درووســت ببــێ«.  
ــت،  ــدىن کرابێ ــاوکارى دامەزران ــى و ه ــتانەوە کۆمەک ــەم خواس ــار ب ــى نەی ــەن  واڵتێک ــەرەتاوە لەالی ــەر لەس ــک ه ــە پارتێ کەوات

ــتەمە. ــان ئەس ــە دى؟ بێگوم ــە بهێنێت ــەو ئامانجان ــت ئ ــا دەتوانێ ــت؟ ئای ــە دەربچێ ــەو واڵتان ــدى ئ ــە بەرژەوەن ــت ل دەتوانێ
جواڵنــەوەى ئیســامى کــوردى لــە عێراقــدا چەنــد کارێکــى لەئەســتۆدا بــوو، چونکــە لەالیەکــەوە هەوڵــى دەدا بــۆ دروســتبووىن 
دەوڵەتێکــى ئیســامى، یاخــود باوکردنــەوەى ئیســام بەســەر کۆمەڵگــە و دەوڵەتــدا، لەالیەکــى تــرەوە خەمــى نەتــەوەى کــوردى، 
تەنانــەت گوتارەکانیــان زۆربــەى جــار رووبــەڕووى براکانیــان لــە جوالنــەوە ئیســامیەکاىن تــر دەبێتــەوە، بەتایبــەىت لەســەر بابەتــە 
ــە  ــام ب ــراق، ئیس ــى عێ ــەىت لق ــەکاىن و بەتایب ــر و لق ــە می ــوان ل ــتنى ئیخ ــە رێکخس ــاییە ک ــتێکى ئاس ــە ش ــەکان، بۆی نەتەوەیی
عروبــەوە گــرێ دەدەن، تەنانــەت  وەک رێکخســتنێکى نەتــەوەى دەردەکــەون، بۆیــە کاتێــک بەشــێک لــە کەســایەىت بزوتنــەوە 
ئیســامیە کوردیــەکان گومانیــان لــە بێدەنگــى ئیخوانــەکان لــە کارەســاىت هەڵەبجــە و ئەنفــال بــۆ بەرژەوەنــدى دەوڵــەىت عێــراق 
کــرد، پەیوەندیەکانیــان تێکچــوو، هەربۆیــە جیابوونــەوەى ئیخوانــە عــەرەب و کــوردەکان هــەر لــەو روانگەیەوەســەرچاوەى گــرت.  
لەراســتیدا کۆبوونــەوەى نەتەوەیــەک بــە دەورى نەتەوایــەىت و کەلتــور و فەرهەنگــى نەتەوەیــى خۆیــدا بــە واتــاى خۆداڕنیــن لــە 
ئیســام نایــەت، گــەر ئیســام رویەکــى ناســنامەى گــەالىن مســوڵامن پێکبێنــێ و ناســنامەى عەقیدەییــان بێــت ئــەوا نەتەوایەتیــش 
روویەکــى تــرى ئــەو ناســنامە پێکدەهێنــێ. چونکــە ئیســام کاتێــک شوناســێکى عەقیــدى بــان نەتەوەیــى دەدا بــە شــوێنکەوتوواىن 
ــە مەرجــى بەدیهاتنــى  ــاکات ب ــان ن ــدا ســڕینەوەى جیاوازیــە رسوشــتیەکاىن نێوانی ــە هەمــان کات ــراى یەکــرت ل ــە ب ــکات ب و دەیان
ئــەو برایەتیــە، ئــەو بانگەشــەى تواندنــەوەى نەتــەوەکان نــاکات، بەڵکــو دواى یەکــرت ناســین و دیالۆگــى نێــوان گــەل و گروپــە 
مرۆییــە جــۆرا و جــۆرەکاىن دەکات، کاتــێ کلتورێکــى هاوبــەش دەخولقێنــێ زمانێکــى دیاریکــراو ناســەپێنێ، بەڵکــو لــە ئەحکامــە 
ــرو  ــن ذك ــم م ــا خلقناك ــاس إن ــا الن ــەىت] ] يأيه ــە ئای ــاوازەکان دەکات.    وەک ل ــە جی ــدا رەچــاوى داب و نەریت ــەکاىن خۆی فیقهی

أنثىوجعلناكــم شــعوباو قبائــل لتعارفــوا إن أكرمكــم عنــد هللا أتقاكــم إن هللا عليــم خبــر[[.  داهاتــووە.
بەهــۆى الوازى پێگــەى ئیســامى ســیاىس بەگشــتى و ســەلەىف جیهــادى بەتایبــەىت لــە کوردســتاندا و لەبەرئــەوەى کــورد نەلەناوخۆ 
و نەلەگــەڵ دەرەوەى خۆیــدا کێشــەى مەزهــەىب و ئایینــى نیــە، بەڵکــو کێشــەى نەتەوەییــە، لەبەرئــەوە تاکــى کــوردى گرفتێکــى 
لەگــەڵ مانــا دینیەکانــدا نیــە، ئەوانــەى لــە مەســەلەى دینــى سیاســیدا گرفتیــان هەیــە ئەوانــن کەلــە ژێــر کاریگــەرى ئیســامى 
ــووە هــۆى ســنورداربوون و  ــەش ب ــاوە.   ئەم ــان هێن ــان بەگەلەکەی ــى نامۆی ــتاندا ئایدیۆلۆژیایەک ــەدەرەوەى کوردس ســیاىس و ل
ــى  ــە رەوتێک ــواىن ببێت ــااڵنێکى زۆر نەیت ــا س ــە ت ــەىت و خــودى رەوتەک ــى باب ــە هۆکارێک ــاد ل ــەر زی ــەرى لەب الوازى رۆڵ و کاریگ
جەمــاوەرى و خەڵکانێکــى بەرچــاو، بەتایبەتیــش لەنــەوەى نــوێ بــەدەورى خۆیــدا کۆبکاتــەوە، نــا ســیاىس بــووىن میکانیزمــەکاىن 
کارکــردن، بــەو جــۆرەى کارى جەمــاوەرى ســەردەمیانە دەیخوازێــت و نهێنــى گەرایــى و گرەوکــردن لەســەر پێگەیانــدىن کەســاىن 
دڵســۆز و پابەنــد و بەهێــز و خۆڕاگــر و زاڵبــووىن لۆژیکــى بانگەوازیــى کــەىس و زەمینەســاز نەبــووىن کۆمەڵگــەى کوردســتان بــۆ 

لەخۆگرتنێکــى زوو  وەختــى رەوتەکــە، گەشــەکردن و کاریگەرییــاىن سســت و ســنوردار کردبــوو.  
لەمبارەیــەوە ئەبوبەکــر عــەىل دەڵێت:«لەمــەڕ رەوتــە ئیســامیەکەى باشــورى کوردســتان و کێشــەى کارلێــک لەگــەڵ بزوتنــەوەى 
ــە  ــن ک ــت  واتێنەگەی ــش دەبێ ــەرەتاى نەوەدەکانی ــەک س ــا رادەی ــتاکان و ت ــا هەش ــورد ت ــەى ک ــوردى و کێش ــیۆنالیزمى ک ناس



20

ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

ــڕاوە و هەمــوو  ــەى گێ ــاوە و رۆڵێکــى خیانەتکاران ــەىت کــوردى بەکارهێن ــە نەتەوای ــووە و دژ ب ــەر ب ــە ئامرازێکــى دەســتى بەرانب رەوتەک
پارتــە ئیســامیەکاىن ئــەو ســەردەم بەگشــتى هەســت و ســۆزى نەتەوایەتیــان هەبــووە، بــەاڵم خــاوەىن بیــرى نەتەوەیــى نەبــوون، ئــەم 
ــر کتێبێکــى  ــوەى هەشــتاکاندا مامۆســتا عــەىل باپی ــە نی ــە ل ــۆ منوون ــووە، ب ــى هەشــتاکانیش هــەر راســت ب ــە گشــتى تاکۆتای دۆخــەش ب
بەنــاوى ســۆزى نەتەوایــەىت باوکــردەوە، لەوێــدا بــەرووىن جیــاوازى لــە نێــوان ســۆزى نەتەوەیــى و بیــرى نەتەوەیــدا کــردووە و پێــى وایــە 
مســوڵامن دەبێــت ســۆزى نەتەوەیــى هەبێــت، بــەاڵم ناکرێــت هەڵگــرى بیــرى نەتەوەیــى بێــت، چونکــە لــە فکــرى ئیســامخوازى ئــەو 
ســەردەمەدا مەودایەکــى راســتەقینە لــە نێــوان بیــرى نەتەوایــەىت و عەملانیــەت و رەگەزپەرســتى و تەنانــەت لەهەنــدێ ئاســتدا دژایــەىت 

بەهــا گەلێکــى  ئیســامیش دانەدەنــرا«. 
هەربۆیــە مەســەلەى نەتەوایــەىت ئیشــکالیەتێکى گــەورەى لــە بیــرى ئیســامیەکاندا بەگشــتى و لەبیــرى ئیســامیە کوردەکانــدا بەتایبــەىت 
دروســتکردووە. بــۆ منوونــە )د. عوســامن عــەىل( دەڵێــت:« ئێســتا بــاوى ملمانێــی شارســتانیەتەکانە نــەک داوا کــردىن مــاىف نەتەوایــەىت«.  
بــەم پێیــە دەبێــت کــورد دەســت لــە مافــە نەتەوەییــەکاىن هەڵبگرێــت و بکەوێتــە ملمانێــى شارســتانێتى لەگــەڵ واڵتــاىن دەوروبــەرى 
ئەمــە لــە کاتێکــدا ملمانێــى شارســتاىن بەبــێ بــووىن قــەوارە و دەســەاڵتێکى ســەربەخۆ شــەرەىف بەشــداریکردىن پێنادرێــت. چونکــە ئــەو 
حزبانــە زیاتــر رەوتێکــى بانگخــواز و پەروەردەیــى گشــتى بــووە و مۆرکــە سیاســیەکەى زۆر کاڵ و الواز یــووە،  وەســتاوى فکــر و زەبــر 
ــەوەى  ــە بزووتن ــە ب ــووىن رەوتەک ــەاڵو نەب ــازاد و تێک ــۆ کارى ســیاىس ئ ــک ب ــچ دەرفەتێ ــووىن هی ــەىت بەعــس و نەب ــگ و دیکتاتۆری وزەن
کوردایــەىت و مانــەوەى لــە دەرەوەى پــرۆژە نەتەوایــەىت کــوردى بــە واتــا ئیجابیەکــەى،  واتــە بــە بەشــداریکردن بەســەر یەکــەوە لــە پشــت 
ئــەم دۆخــەوە بــوون، رەوتەکــە بــە پلــەى یەکــەم کارى لەســەر پێگەیانــدىن تاکــى ئیســامى پابەنــد دەکــرد، کاتێــک لــە پــاڵ پــەروەردەى 
ــى  ــوەى تەوژم ــە چوارچێ ــەوەى دەخرای ــرا و بیرکردن ــت دەک ــۆ دروس ــى ب ــنامە و  وەالىئ فکری ــە ناس ــۆرێ ل ــە ج ــى و عیبادیەک ئایین

ئیســامیەوە.  
لــە بــارەى هەڵوێســتى ئیســامیەکانەوە مــا مەحمــود دێرشــەوى دەڵێــت:« بەداخــەوە هیــچ حزبێــک لــەو حزبانــەى ناویــان لەخــۆ نــاوە 
ئیســامى تاکــو ئێســتاش هیــچ یەکێکیــان نەیانگوتــووە ئێمــە دەوڵەتێکــى کــوردى  وامــان دەوێــت کــە ئاییــن و شــەریعەىت تیــادا پەیــڕەو و 
پیــادە بکرێــت، نەیانگوتــووە و نایشــیڵێن چونکــە گەورەکانیــان لێیــان رازى نابــن،  ئــەو حزبــە ئیســامیانە نەیاندەویســت نــاوى کــورد یــان 
کوردســتان لەگــەڵ حزبــەکاىن خۆیــان تێکــەڵ بکــەن و تێکەڵیشــیان نەکــرد دەیانگــوت )فــان حــزب االســامی فــی کردســتان(«.  چونکــە 
ــى  ــە بزاڤ ــردىن  وەک بەشــێک ل ــووىن رێکخــراوى ســەربەخۆ، خۆپێناســە ک ــە حوکمــى نەب ــە ب ــەى رەوتەک ــو نەتەوەییان ــەوەى نێ بیرکردن
ئیســامى عێراقــى و ناوچەکــە و جیهــان، بــە حوکمــى دیــدگا فکــرى و ئایدیۆلۆژییــە ئیخوانییــەکاىن و تێکەاڵوکــردىن فکــرى ئیســامى لــەو 
کاتــەدا بــۆ ئیســام و تەوژمــى ئیســامى و بەیەکچــاو ســەیرکردنیان، بیرکردنــەوەى ئەندامــاىن لــە چوارچێــوەى نێونەتــەوەى و نەتــەوەى 
ئیســام و خەمــەکاىن ملمانێــى نێــوان رۆژهــەاڵت و رۆژئــاوا و کوفــر و ئیــامن و ئیســام و جاهلیــەت و ئــەم جــۆرە شــتانەدا بــوو، لەگــەڵ 
ــەت  ــدىن رێکخراوێکــى تایب ــە دامەزران ــان ل ــە بیری ــوون ک ــەدا هەب ــاو رەوتەک ــردوودا کەســانێ لەن ــە شەســتەکاىن ســەدەى راب ــەوەى ل ئ
بــە ئیســامخوازە کــوردەکاىن کردۆتــەوە، بــەاڵم لەبــەر کەمینــە بوونیــان نەیانتوانیــوە لــەم ســەرە رێگایــە هەنــگاوى بــە کــردەوە بنێــن و  

وەرچەرخانێکــى فکــرى و بزوتنەوەیــى بــە قازانجــى بــە کوردســتاىن کردنێکــى زوو  وەختــى رەوتەکــە بەدیبێنــن.  
گــەر چاوێــک بــە پەیــڕە و پرۆگرامــى ئــەو پارتــە ئیســامیانەدا بخشــێنینەوە، کــە دەیانەویــت لــە دیدێکــى ئیســامیانەوە خزمــەت بــە دیــن 
و دۆزى کــورد بکــەن، کۆمەڵێــک هەڵوێســت و دیــدى تــەم و مــژاوى بەدیدەکەیــن بــۆ منوونــە کۆمەڵــى ئیســامى کــە رابــەرەکاىن پێشــووى 
پارتــە ئیســامیەکاىن کوردســتان بــوون، لــە پێناســەکەیدا روونــە کــە کــورد هێشــتا لــە بزوتنــەوەى رزگاریخوازیدایــە، چونکــە پیادەکــردىن 

ئیســام لــە مەفهومــى کۆمەڵــدا کاتێــک دێتــە دى کــە کوردســتان حکومەتێکــى ئیســامى بێــت نــەک دیموکــراىس. 
لــە پێــڕەوى کۆمەڵــى ئیســامیدا گــەىل کــوردى مســوڵامن و بەوردى شــوناىس کوردســتان  وەک شوناســێکى ئیاهــى خراوەتــە روو، هەربۆیە 
ــە و  ــەى بەرنام ــت پێچەوان ــام دروس ــۆدى ئیس ــەکى میت ــو  پێش ــارى نێ ــوە، گوت ــت بەڕێ ــام برێ ــى ئیس ــان بەپێ ــت دەکات ژیانی پێویس
پەیــڕەوى قورئانــە، چــوون مــادام کۆمەڵــى ئیســامى کوردســتانە کەواتــە لــە کوردســتاندا ئێــزدى و کاکەیــى و شــیعە و فەیــى و شــەبەک و 
تورکــامن هەمــوو ئەمانــە کــە گروپــى ئیتنــى و ئایینیــن بوونیــان هەیــە، بــازدان بەســەر ئــەو کەمینــە ئایینــى و نەتەوەییانــەدا جۆرێــک لــە 
رادیکاڵیبــوون لــە نیهــادى ســیاىس ئیســامیدا پێشــچاو دەخــات، چونکــە بەراســتى جێگــەى پرســیارە کــە پارتــە نەتەوەییــەکاىن تــر گوتــارى 
نەتەوەییــان پێیــە لــە میتۆدیانــدا بــە ئاشــکرا مافیــان داوە بــە ناوبــردىن هەمــوو پێکهاتــەکاىن کوردســتان، بــەاڵم پارتــە ئیســامیەکان بەیــەک  
ووشــە نێــوى ئەوانیــان نەبــردووە، ئــەوە لــە کاتێکــدا گوتــارى ئایینــى پێکهاتــەکان بەرینــرت لــە خۆدەگرێــت تــا گوتــارى نەتەوەیــى، ئەمــەش 
ــیۆنالیزم  ــارەى ناس ــن دەرب ــى رۆش ــووىن دیدێک ــۆ نەب ــەوە ب ــەش دەگەڕێت ــەر.  ئەم ــە بەرانب ــە نادات ــەوە رەوایەتیی ــە ئ ــا رادیکاڵبوون تەنه
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ــردن  ــاوازى نەک ــرى و جی ــە دەمارگی ــردىن ب ــەى تێکەڵک ــا هاوچەرخەک ــەوە بەمان و نەت
لەنێــوان نەتــەوە خــوازى سەردەســت و ژێــر دەســت و ســتەمکار و ســتەملێکرا ودا.

ــتاىن  ــامى کوردس ــەوەى ئیس ــە بزوتن ــەوەى ک ــەبارەت ب ــت:« س ــا( دەڵێ ــو زەکەری )ئەب
ــووە و لەســەر چ مەنهەجێــک دامــەزراوە  ــاوەڕ ب ــدى کامــە فیکــرە و بیروب ــراق پابەن عێ
ــەم رێکخــراوە بەشــێوەیەکى گشــتى  ــم ئ ــم بڵێ ــووە، ئەتوان و شــێوازى کارکــردىن چــۆن ب
و هەمــە الیەنــە بانگەشــەى ئیســامەىت و داکۆکیکــردن لــە شــەریعەىت ئیســامى ئەکــرد، 
ــووىن  ــە و بۆچ ــە روانگ ــانێک ب ــە کەس ــوو ل ــە پێکهاتب ــەم گروپ ــە ئ ــەوەوە ک ــۆى ئ بەه
ئیســامییانەى جیــاوازەوە، بۆیــە لەبەرنامەکەیــدا جەخــت لەســەر بیرۆکەیەکــى تایبــەت 
ــى  ــەکاىن خەڵک ــردىن ماف ــۆ دابینک ــات ب ــس و خەب ــى بەع ــاد دژى رژێم ــوو. جیه نەکراب
کوردســتاىن عێــراق گێڕانــەوەى کۆمەڵــگاى کــوردى بــۆ ســەر نەریــت و ئەحکامــە 
پیــرۆزەکان، ســەرەکیرتین بەرنامــە و داواکارییــەکاىن بزوتنــەوەى ئیســامى بــوو«.   پێــامن 
وایــە داکۆکیکــردن لــە شــەریعەىت ئیســامى لــە نێــو گەلێکــى مســوڵامندا بۆخــۆى 
لەســەرەتاوە نەپێــکاىن ئامانجــە سیاســیەکەى بــوو کــە خەبــات کردنبــوو لــە پێنــاو مافــە 

ــورددا. ــەکاىن ک نەتەوەیی
رۆشــنبیراىن کوردیــش دوو بۆچوونیــان هەیــە بــۆ خوێندنــەوەى پەیوەنــدى کــورد و 
ئیســام، یەکێکیــان ئیســام بــە مایــەى هەمــوو نەگبەتییــەکاىن کــورد دەزانێــت، ئیســامى 
کــردووە بــەو عەالگەیــەى هەمــوو کێشــە ســیاىس و کۆمەاڵیەتییــەکاىن ئێمــەى پیــا 
هەڵدەواســێت، خــاوەىن ئــەم لێکدانەوەیــە توانایــان تەماشــاکردىن نــاوەوەى کۆمەڵــگاى 
ــە  ــى بخەن ــە کێشــە و جنجاڵ ــڕ ل ــژى پ ــت ســەدەیەکى دورو درێ ــە، نایانەوێ ــە نیی خۆیان
حیســابەوە کــە ســەدەى بیســتەمە کــە تیایــدا زنجیرەیــەک هێــز و ئایدیۆلۆژیــاى تــر لــە 
پــاڵ ئیســامدا لــە دروســتکردىن چارەنــووىس ســیاىس کــوردا رۆڵیــان هەبــووە.  لەبەرانبەردا 
پارتــە ئیســامیەکان پێیــان وایــە هاتنــە مەیــداىن رابــووىن ئیســامى خۆســەملاندنەوەیەکى  
واقیعیــە و پــاش ونبــووىن بــۆ ماوەیــەک لــە گۆڕەپــاىن ســیاىس ئــەوەى ســەملاند کــە بەبــێ 
بــووىن ئیســام ناتوانرێــت هیــچ سیســتمێکى ســیاىس تــر شــوێن پێــى خــۆى بکاتــەوە و 
بتوانێــت پێویســتیە مــاددى و مەعنەویەکانیــان بــۆ دابیــن بــکات، ئەمــەش لــەو شکســتە 
گەورەیــەدا بیــرنا کــە لــەدواى ســەربەخۆیى  واڵتــاىن جیهــاىن ئیســامیدا کــە بەســەردەمى 
نوێگــەرى و دامەزرانــدىن دەوڵــەىت مۆدێرنیــزم نارسابــوو، کــە پــاش دەیــان ســاڵ لەگــەڵ 
ئەوەشــدا کــە ئیســامیان لــە گۆڕەپــاىن ســیاىس ئابــورى کۆمەاڵیــەىت دورخســتەوە، بــەاڵم 
ــن  ــووىش شکســت هات ــە هەمــوو رووەکاىن پێشــکەوتن و گەشەســەندندا ت ســەرەنجام ل
ــزىب  ــرە حی ــیەت و ف ــە دیموکراس ــیان ب ــپێنن و رێگەش ــەروەرى بچەس ــواىن دادپ و نەیانت
ــاىن  ــە پێکەوەن ــان دروســتکرد و ب ــاک رەوی ــەدا و رژێمێکــى عەســکەرتارى ت ــازادى ن و ئ
ــەت  ــەش دەوڵ ــەاڵتەکەیان بەم ــە دەس ــردن ل ــزگارى ک ــە پارێ ــز کەوتن ــوپایەکى بەهێ س
بــووە ســەرچاوەى هەمــوو شــتێک و هەمــوو جــۆرە دەســەاڵتێکیان لــە گــەل ســەندەوە و 

کۆنرتۆڵــى هەمــوو ناوەنــدەکاىن دەســەاڵتیان کــرد.   
ــان دەزاىن و  ــەى بیرکردنەوەی ــەردى بناغ ــیۆنالیزم بەب ــامیانە ناس ــەم ئیس ــر ل ــێکى ت بەش
بەبــێ ئــەوەى هیــچ  واز لــە ئیســامیەىت خۆیــان بهێنــن  واتــە هیــچ دژایەتیــەک نابینــن 

ــە نێــوان ئــەوەى کــە کــوردن و ئیســامین. ل
ســاڵى)1981( کــە پارىت ئیســامى کوردســتان دروســت بــووە، ئــەم رێکخــراوە جیاوازیەکى 
بەرچــاوى هەبــوو لەگــەڵ بزوتنــەوەى ئیســامى کوردســتان جیاوازیەکــەش بەڕادەیەکــە 
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ــە نێــو کــورددا هەبوون:)یەکــەم تەوژمێکــى ئیســامى ســەربەخۆ  کــە دەتوانیــن بڵێیــن دوو تەوژمــى بزوتنــەوەى ئیســامى ســەرەکى ل
کــە هیــچ پەیوەندیەکــى بــە دەوڵەتــاىن ناوچەکــەوە نەبێــت کــە کوردســتاىن پێــوە لکێــرناوە و کــورد دەچەوســێنێتەوە لەوانــەش کۆمــارى 
ئیســامى ئێرانــە، ئــەم بزوتنــەوە ئیســامیە ســەربەخۆیە بەســەرکردایەىت زانــاى نوێخــواز محەمــەد ســاڵح گابــورى و کرێــکار شــێخ عومــەر 
غەریــب، تەوژمــى دووەم تەوژمێکــى عێراقــى ناوچەییــە و هیــچ بەرنامەیەکــى نیشــتامىن نییــە و هەمــوو هێــز و گــوڕ وتیــن و پشــتیواىن لــە 
ئێرانەوەیــە.  گابــورى دەڵێــت:« حزبەکەمــان هاوســەنگى لــە نێــوان هەقــى دوونیایــى و هەقــى ئاخیرەتــدا دەکات- هەروەهــا حزبەکەمان 
داواى دامەزرانــدىن کوردســتانێکى سەربەســت دەکات، حزبەکەمــان سەربەســتە لەالیــەىن فیکــرى  و ئیــدارى و دارایــى ســەربە ئێــران و 
ســوریا و عێــراق و تورکیــا یــان هــەر الیەنێــک کــە دوژمنــى کــورد و کوردســتان بێــت نیــە، حزبەکەمــان بیروبــاوەڕە ســەرەکیەکاىن خــۆى 
ــى  ــى نوێ ــدێ چەمک ــان هەن ــردەوە، حزبەکەم ــتاىن لەســەرەتادا باوک ــردەوە و نەخشــەى کوردس ــرد و سیاســەىت خــۆى روونک ئاشــکرا ک
هێنایــە کایــەوە، بۆمنوونــە دیموکــراىت وەک شــوراى فــەرز و دژى تیــرۆر رادەوەســتێ و جیهــاد بــە رێگایــەک نازانــێ بــۆ باوکردنــەوەى 

ئایینــى ئیســام و نابــێ جیهــاد دژى کافــران بەکاربــێ بەڵکــو بــۆ بەرگریکردنــە لــە مەزلومــان«.   
ــەى  ــەردى بناغ ــە ب ــوردى کردۆت ــەىت ک ــاىف نەتەوای ــتان م ــامى کوردس ــزىب ئیس ــش  وەک ح ــت:« ئەوی ــش دەڵێ ــەر غەریبی ــێخ عوم ش
ــەوە  ــارت و بزوتن ــەت پ ــەىت،  و تەنان ــرى نەتەوای ــى و بی ــرى ئایین ــوان بی ــە نێ ــێ ل ــەک هەب ــچ دژایەتی ــەوەى هی ــێ ئ ــەوەى ب بیرکردن
ئیســامیەکاىن نێــو دەوڵەتــە داگیرکــەرەکاىن کوردســتان و دەوروبــەرى، هیــچ پــرۆژە و بەرنامــە و هەڵوێســتێکى رامیــارى دیــارى کراویــان 
ســەبارەت بــە کێشــەى کــورد نییــە، واتــە بەرنامەیەکــى ســەملێرناو و ئاشــکرایان نییــە بــۆ پشــتگیرى کــردن لــە نەتــەوەى کــورد و خاکــى 
کوردســتان، بــۆ دامەزرانــدىن دەوڵەتێکــى ســەربەخۆى کــوردى، یــان هــەر نەبــێ بــۆ پشــتیواىن کــردن لــە مــاىف چارەنــووىس رەواى نەتــەوەى 

کــورد«.  
هەرچەنــدە ئــەم پارتــە ئیســامیانە وەک تاکــى ئیســامخواز لــە چوارچێــوە فراوانەکەیــدا بەشــدارى شۆڕشــە نەتەوایەتیەکەیــان کــردووە، 
ــاواز بوونــە وەردەگــرت، بــە  ــان لــەو جی ــە ناســنامە و بــووىن خۆی بــەاڵم وەک رەوت  لــەم روەوە کێشــەیان هەبــووە،  چونکــە بەشــێ ل
ــە ئیســامیە مێژووییەکــەوە.   ــەدەرەوەى مەرجەعیەت ــاوا دەکات و ل حوکمــى ئــەوەى شــۆڕش نوێنەرایــەىت بەهــاکاىن خۆرهــەاڵت و خۆرئ
هەروەهــا دیــدو تێڕوانینــى لەشــکرى کوردســتان لــە باوکــراوەى تایبــەىت پــارىت ناوبــراودا بەنــاوى )ســبیل املۆمنیــن(دا هاتــووە و ئاماژەیــان 
بــە ئامانجەکانیــان کــردووە:« لــە ئامانجــەکاىن لەشــکرى ئیســامى یەکێتــى نێــوان کــوردە لــە چوارچێــوەى یەکێتــى ئیســامیدا، ئەویــش بــە 
پێــى بەخشــینى ئــەو مافانــەى ئیســام بــۆ کــوردى دیاریکــردووە، لەگــەڵ کەمــە نەتــەوەکاىن تــر، هەروەکــو چــۆن بــۆ بــرا عــەرەب و تــورک 
و فارســەکاىن بــەرەوا دەبینــێ. بــە پشــت بەســن لەســەر  وتەیەکــى پێغەمبــەر )د.خ( )لهــم مالنــا و علیهــم ماعلینــا( لەســەر ئــەم بنەمایــە 
لەبەرئــەوەى ئــەو برایانــە فەرمــان رەواى ئــەوان سەربەســن لــە داب و نەریــت و رۆشــنبیرى جــل و بەرگیــان و زمــان بەکارهێنانیــان لــە 

بــازرگاىن کردنیــان پێویســتە بــرا کوردەکــەش بــەو وێنەیــە بێــت«. 
هەروەهــا ئــەم هێــزە ناکۆکــى کەوتــە نێــوان ســەرکردەکانیان و نێــواىن رژێمــى ئێــراىن، کــە باوەڕیــان بــەوە نەبــوو کــە کــورد نەتەوەیەکــن 
خــاوەىن زمــان و زەوى و مێــژوو تێڕوانینــى خۆیانــن، ســوپاى مســوڵامىن کــورد ئــەوەى رەتکــردەوە کــە شــان بەشــاىن ســوپاى ئێــران بچێتــە 
ســەنگەرەوە دژ بــە رژێمــى ســەدام دوژمنایــەىت گــەىل عێــراق نــاکات، هەروەهــا ســوپاى ئیســامى کــوردى ئامــادە نەبــوو بــۆ ئــارەزووى 
ئــەوان نــاوى خــۆى بگــۆڕێ بــە ســوپاى ئیســام و بــەس. یــان ســوپاى ئیســامى کــوردەکاىن عێــراق، بــەو بەڵگەیــەى کــورد لەهــەر بەشــێکى 
ــاىن ئەنجومــەىن  ــى هەســتا بەپێکهێن ــە کاتێکــدا عــەىل خامنەی ــە، ل ــدا نی ــە نێوانیان ــەک ل ــچ جیاوازی ــن هــەر کــوردن، هی کوردســتاندا بژی
بــااڵى شــۆڕىش ئیســامى لــە عێراق)مجلــس االعــى للپــورە االســامیە ىف العــراق( بــۆ شــیعەکاىن عێــراق، داواى لــە ســوپاى ئیســامى کــورد 
کــرد الیەنگــرى ئــەم ئەنجومەنــە بــکات، ســوپا ئــەم داخوازیــەى رەتکــردەوە بــەو پێیــەى زۆربــەى ئەندامــاىن ئــەم ئەنجومەنــە نۆکــەراىن 
ــەوەى  ــى بۆئ ــەد بەرزنج ــاوى محەم ــا بەن ــێکى هێن ــەوەى کەس ــد، ب ــى هەڵچوان ــى خامنەی ــى و توڕەی ــە رق ــکان ئەم ــا و ئەمری بەریتانی
بکەوێتــە کار بــۆ دانــاىن ئەلتەرناتیڤێــک لــە جێــگاى ســوپاى ئیســامى کــوردى دروســت بــکات، بزوتنەوەیەکییــان دروســت کــرد لــە ژێــر 

نــاوى )بزوتنــەوەى ئیســامى بــۆ کوردســتاىن عێــراق( بــە ســەرۆکایەىت عوســامن عەبدولعەزیــز.   
گومــاىن تێــدا نیــە ئــەم ئامانجانــە گەلێــک دروســت و پیــرۆزن، بــەاڵم گــەر ئــەوە بزانیــن کــە ئــەم پارتــە کۆمــەک و یارمــەىت لیبیــاو رێنــامى 
ــا چــەک و  ــەن هــەردووالوە کۆمــەک و پشــتگیرى لێکــراوە، لیبی ــە و لەالی ــەم پارت ــووىن ئ ــە دروســت ب ــووە ل ــى راســتەخۆى ب ــران رۆڵ ئێ
تەقەمــەىن پێــدەدا و ئێرانیــش  وێــراى کۆمەکــى مــادى لــە رووى سیاســیەوە کارئاســاىن زۆرى بــۆ دەکــرد. ئــەم گرووپــە ئیســامیانە بەهــۆى 
ــۆ ســەربەخۆیى کوردســتان  ــات ب ــن خەب ــە بتوان ــوو ک ــەرەکاىن کوردســتانەوە کارێکــى ئەســتەم ب ــە داگیرک ــە دەوڵەت ــان ب وابەســتە بونی
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ــى رۆشــن  ــووىن دیدێک ــا نەب ــوو. هەروەه ــتاندا نەب ــەرەکاىن کوردس ــە داگیرک ــدى واڵت ــەم ئامانجــە لەبەرژەوەن ــە ئ ــەن، چونک بک
دەربــارەى ناوەرۆکــى ناســیۆنالیزم و مۆدێلــەکاىن و نەتــەوە بــە مانــا هاوچەرخەکــەى و تێکــەڵ کــردىن بــە دەمارگیــرى و جیــاوازى 
ــەى  ــە روانگ ــان ل ــەیرکردىن جیه ــتەملێکراو، س ــتەمکار و س ــت و س ــر دەس ــت و ژێ ــوازى سەردەس ــوان نەتەوەخ ــە نێ ــرد ل نەک
ملمانێــى نێــوان ئیســام و تەوژمــى ئیســامى لەگــەڵ کۆمۆنیزمــى جیهــاىن  وزایۆنیــەت و خاچپەرســتى جیهــاىن، بەوجــۆرەى لــەو 
قۆناغــەدا لــە گوتــار و ئەدەبیــاىت ئیســامیدا زاڵ بــوو، ئەمانــە رێگــر بــوون لەبــەردەم بــووىن هەڵوێســتێکى روون و ســەربەخۆ 
و پێشخســتنى دیــدە نەتەوەییــەکان پێــش دیــدە ئایینیەکانیــان و گــەر ئــەوەش بزانیــن بانگخــوازى ئــەم گرووپــە ئیســامیانە لــە 
نێــو نەتەوەیەکــى مسوڵامنیشــدا بــوو، بۆیــە کارکــردن لــەو روانگەیــەوە هــەر لەســەرەتاوە شکســتى ئامانجــەکاىن ئــەو گرووپــە 

ئیســامیانەى دەردەخســت.
هــاوارى شــۆڤێنیانەى مســوڵامناىن ناکــورد کــە بــۆ بەرژەوەنــدى خۆیــان ئیســامیان کردۆتــە کارتێکــى گەمــەى ســیاىس هەمــوو 
ســەردەمەکان، ئەگــەر کارتێکــى کــەم بایەخــى گەمەکانیــش بوبــێ، میللەتــە هاودینــەکاىن دەوروبەرمــان، بــەر لــەوەى مســوڵامن 
بــن، خۆیــان بــە عــەرەب و تــورک و فــارس دەزانــن، بــەاڵم لــە ئێمەیــان دەوێ بــەر لــەوەى کــورد بیــن مســوڵامن و عێراقــى و 
ئێــراىن و تورکیایــى و ســوریاى و کرێــکار و پێشــکەوتنخواز بیــن ئەمــەش تەڵەیەکــى کوشــندەیە و لەمێــژە پێامنــدا تەقیوەتــەوە و 
تــا ئەمــڕۆ پێــوەى دەتلێتــەوە.  لێــرەدا خــۆ بەکەمزانیــن و نەبــووىن ســرتاتیژێکى رووىن مرۆڤــى مســوڵامىن کــورد بەدیــار دەخــات 

کــە هــەردەم بــاوەڕى بەخــۆى نەبــووە و پاشــکۆى سیاســەىت بێگانــە و جێبەجێکــەرى ویســت و حەزیــان بــووە.
ــەکان  ــە نەتەوەیی ــە پرس ــەر ب ــە بەرانب ــەم گروپان ــە ئ ــانیداوە ک ــتانیش پیش ــەاڵىت کوردس ــامیەکاىن رۆژه ــە ئیس ــژووى گروپ مێ
ــەم  ــى ک ــى نیگەتیڤ ــە چاالک ــک ل ــو جۆرێ ــدا، بەڵک ــى ناوەندی ــەر رژێم ــە بەرانب ــەک ل ــۆ چ ــردووە ب ــتیان نەب ــدە دەس هەرچەن
ــى و  ــش دەزگا ئەمن ــدى، هەرکاتێکی ــى ناوەن ــى رژێم ــایى نەتەوەی ــۆ ئاس ــووە ب ــە نەب ــە هەڕەش ــداوە ک ــان ئەنجام کاریگەری
هەواڵگریــەکاىن حکومــەت هەســتیان بــەوە کردبــێ کــە ئــەم گروپانــە خەریکــن لــە کۆنــرتۆڵ دەردەچــن، ئــەوا ئامرازى ســەرکوتیان 
ــە  ــەن و دەیانخەن ــان پاشەکشــەیان پێدەک ــک کــەىس دیاری ــردىن هەندێ ــرۆر ک ــەداردان یاخــود تی ــە ل ــەن و ب ــد دەک لەســەر تون

ــە ئیســامیەکاىن کوردســتان.   ــاوو ســەرەکى گرووپ ــە شــێوەى ب ــە بۆت ــەم شــێوە خەبات ــارەوە، ئ کەن
ــرد،  ــى فیکــرى ئەزموونک ــەدواوە دوو تەوژم ــە ســااڵىن) 1979( ب ــراق ل ــە کوردســتاىن عێ ــەوەى ئیســامى ل بەگشــتى رەوىت بوژان
تەوژمــى ئیخــوان موســلمین دووهــەم تەوژمــى ســەلەفییەت و جیهــاد گــەرى، ســاڵى) 1978( ژمارەیــەک لــە ئەندامــاىن  ئیخــوان 
موســلمین لــەم رێکخــراوە جیابوونــەوە کــە مــەال شــێخ ســدیق رابەرایــەىت ئەکــردن، هــەر لــە نێــوان ســااڵىن) 1984 و 1986( دوو 
گرووپــى تــر بەنــاوەکاىن حیزبوڵــاى کوردســتاىن عێــراق و حیزبوڵــاى شۆڕشــگێڕى کــورد دامــەزران. بەگشــتى نەبــووىن روانگــە و 
فیکــرە و پرۆگرامێکــى هاوبــەش هەورەهــا نەبــووىن ســەرکردە و رابەرێکــى بەرجەســتە و بەتوانــا، هەروەهــا کاریگــەرى هاوکێشــە 
ــاىت  ــە و روحی ــارى بەرژەوەندیخوازان ــوان حــزب و رێکخــراوەکان و تەنانــەت رەفت ــەکان و کێشــە و گرفتــى نێ جیهــاىن و ناوچەیی
ناوچەگەرایــى و خۆویســتانەى هەنــدێ کــەس، ئــەو هۆکارانــەن کــە بونەتــە هــۆى پــەرژ و بــاوى ئیســامخوازەکاىن کوردســتان و 

هەروەهــا بوونەتــە هــۆى دروســتبووىن چەندیــن حــزب و رێکخــراوى جــۆرا و جــۆرى ئیســامى لــەم  واڵتــەدا.  
ئــەم جــۆرە تێڕوانیــن و ئــەو شــێوازى کــردن و بارودۆخــە بــووە هــۆى ئــەوەى جۆرێــک لــە دابــڕان لــە نێــوان ناســنامەى ئیســامى 
و نەتەوەیــى لــە کوردســتان دروســت ببــێ و ببێتــە هــۆى بەعەملــاىن کــردىن بزوتنــەوە ناسیۆنالیســتیە کوردیەکــە، واتــە نەبــووىن 
ــۆژى و رێکخراوەیــى و ســیاىس و  ــەىت، بۆشــاییەکى ئایدیۆل ــە هەڵگــرى خامــەى نەتەوای رەوتێکــى ئیســامى کوردســتاىن کــە ببێت

مەیــداىن پارتــە ئیســامیەکاىن لــە نێــو بزوتنــەوە و شۆڕشــە کوردیەکانــدا دروســتکرد.



هەڵوەستەیەک لەسەر ملمانێی سێکیۆالریزم و ئیسامگەرایی
کورد زۆرینەی موسڵامنە، ئیسالمگەرا نییە

خەرسەو مەحمود



25

ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

ــەم دوو ئاڕاســتە فیکــری و سیاســییە  ــوان ئ ــی نێ ملمانێ
پێکهاتەکانــی  ڕەهەنــدو  بــۆ  و  وردبکرێتــەوە  گــەر 
بگەڕێیــن، لــق و پۆپــدارەو بــۆ چەندیــن بــاس و تــەوەر 
هەڵوەســتەکردن  ئــەوە  لەبــەر  دەکرێــت،  دابــەش 
لەســەریان، نــەک لــە وتارێکــی کورتــی لــەم چەشــنەدا، 
ــای  ــدا، توان ــی گەورەش ــوەی کتێبێک ــە چوارچێ ــو ل بەڵک

ــت. ــان نابێ ــی ئاس ــی کارێک ــە خۆگرتنیان ــردن  و ل پەی
عەملانیــەت، بــە شــەپۆل و ئاڕاســتە جیاوازەکانیــەوە، 
ویســتویەتی بــگات بــە دەســەاڵتێک کــە لــە ڕووی 
ســەرچاوەی مەعریفیــەوە نــوێ بێــت، لەگــەڵ واقیعــدا 
بســازێت و لــە ئاســتی پێداویســتییەکانیدا بێــت و توانــای 
گەشــەپێدان و بەرەوپێشــردنی مــرۆڤ و ژیانــی هەبێــت.
زانســت و  نوێیەکانــی  بەرهەمــە  لــە  هەوڵیــداوە 
مەعریفــەی ســەردەم ســودمەندبێت و هــەر نەتەوەیــەو 
لــە خزمەتــی خۆیــدا تەوزیفــی بــکات )لــە عەملانیەتــی 
توانــای  کــە  چەشــنێک  بــە  منوونــە،  بــۆ  کوردیــدا 
تایبــەت و  نەتەوەیەکــی  کــوردی وەک  خزمەتکردنــی 
جیــاواز هەبێــت(. واتــە بەرهەمــی زانســت و مەعریفەی 
ــی  ــە نەتەوەیەک ــەر ب ــەو س ــە بێایەن ــی، ک ــی مرۆی نوێ
ــی  ــاو ئامانج ــە ئایدیۆلۆژی ــراوە ل ــەو داماڵ ــراو نی دیاریک
بەرتەســکی سیاســەتگەرا یــان ئاینــی و فیکریــی، بیخاتــە 
خزمــەت کــوردەوە وەک نەتەوەیــەک، بــێ ئــەوەی 
یــان  ئاینــی  دیاریکراویــی  شوناســێکی  الیەنگیــری 
مەزهەبــی ئــەو نەتەوەیــە بێــت بــە تەنهــا، بــەو مانایەی 
ــەی  ــێکی دیک ــچ شوناس ــان هی ــەب ی ــان مەزه ــن ی ئای
تاکــە شوناســی پێویســت پێشــنیار  دیاریکــراو وەک 
ــۆ خــۆی فــرە  ــەوە  ب ــەوە کــە نەت ــەو ڕوانگەی ــاکات، ل ن
شوناســە لــە ڕوی ئایدیــاو ئایــن و مەزهــەب و دیالێکــت و 
دەگەیەنێــت  ئــەوە  ئەمــەش  کەلتوریەکانــەوە،  لقــە 
ــەوەی  ــێ ئ ــەوە، ب ــدا دەبێت ــی تێ ــگای هەمووان ــە جێ ک
ــا بــردن بــۆ گــرووپ و خــاوەن شوناســێکی تایبەتــی  پەن
بــەرەو  لەوێشــەوە  هەڵبژێرێــت و،  نەتەوەکــە  نــاو 
ئایدیۆلۆژیبــوون و گرووپگەرایــی و ســتەمی سیاســی و 

ــت. ــی بەرێ فیکری
ســەبارەت بــە ئیســامگەرایی، خــودی ناوەکــەی ئامــاژە 
بــە جۆرێــک لــە الیەنگیریــی و مەیلــی ئایدۆلۆژیــی 
ــش  ــە تایبەتی ــەوە دەکات، ب ــە ڕووی سیاســی و فیکریی ل
ــە  ــۆ شوناســێک هەی ــامی ب ــە ئینتی ــەو ســۆنگەیەوە ک ل
کــە ئاینییــە، خوازیاریشــە ئــەو شوناســە بکاتــە مۆرکــی 
مەعریفــی،  سیاســی و  دەســەاڵتێکی  جیاکــەرەوەی 

عەملانیەت خەمی مرۆڤە 

بۆ ژیانیكی مرۆڤانەی 

ئازادو ئەقانیو زانستی، 

خولیای مرۆڤە بۆ ئازادی 

ئاینداریی و فیکریی

ع
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پێکهاتەکانــی کۆمەڵگــە بــە گشــتی لەســەر بنەمــای ئــەو شوناســەو مەنزومــە فیکرییــە ئاینــی و 
ــکات. ــتە ب ــت و ئاراس ــاد بنێ ــە بنی ئایدۆلۆژیی

ــە زەرورەت لەســەر  ــەی ب ــەو پێی ــی، ب ــی و  مەنزومــەی مەعریفــی ئاین دەســەاڵتی سیاســی ئاین
موقــەدەس بنیادنــراوە، پشــت ئەســتورە بــە کەلتورێکــی دیاریکــراوی فیکریــی و زانســتی و 
ــان زانســتەکانی  ــی ی ــق و پێکهاتەکان ــۆ ل ــزە ب ــراودا تیۆری ــە زەمەنێکــی دیاریک ــە ل ــی، ک مەعریف

ــۆژی. ــارو ئایدۆل ــن و تۆتالیت ــەاڵتێکە کورتبی ــتی دەس ــێوەیەکی رسوش ــە ش ــراوە، ب ک
ــتی،  ــە گش ــان ب ــی جیه ــە جیاوازەکان ــی ی ــان ئاین ــامیە ی ــیە ئیس ــەالتە سیاس ــدە دەس هەرچەن
الف و گەزافــی ئازادیــی بیــروڕاو، فەراهەمکردنــی فــەزای کــراوە بــۆ شوناســە جیــاوازە سیاســی و 
فیکرییــەکان لێبــدەن، بانگەشــەی یەکســانی و دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ بکــەن، ســەرەنجام هەر 
ــان  ــن پنــت کــە چاوی ــج و دوایی ــن ئامان ــە گەورەتری ــان کــردووە ب ــن و، ئاینی دەســەاڵتێکی ئاینیی

تێبڕیــوەو خولیــاو خەونەکانیــان لەســەر هەڵچنیــوە.
لــە کاتێکــدا کــە لــە بنەڕەتــدا یەکســانی و دیموکراســیەت و دەســتەبەرکردنی مافــەکان و ئازادیــی 
لــە ڕادەربڕیــن و هەڵبژاردنــی ئایــن و ئاڕاســتەی فیکریــدا، بەرهەمــی ســێکیؤالریزمن! شــەرعیەتی 
ــی  ــەوە الی خاوەنان ــی و فیکرییان ــتیە سیاس ــەم پێویس ــی ئ ــە ئامادەگ ــێکیؤالریزمیش ل ــی س بوون
ــانی  ــیەت و یەکس ــی و دیموکراس ــپاندنی ئازادی ــۆ چەس ــەت ب ــە عەملانی ــووە، وات ــەرجاوەی گرت س
هاتــووە، نــەک بیەوێــت وەک ئایدۆلۆژیایەکــی دیاریکــراوی فیکریــی و سیاســی خــۆی بســەپێنێت، 
چونکــە عەملانیــەت لــە بنەڕەتــدا خاوەنــی ئایدۆلۆژیایــەک یــان شوناســێکی دیاریکــراوی ئاینــی 
یــان فیکــری نییــە، بەڵکــو هەڵقــواڵوی بۆشــایی فیکریــی و سیاســی و یاســایی و نەبوونــی مافەکانــی 
مرۆڤــە، بەرهەمــی ڕەتکردنــەوەی ســتەمی سیاســی و فیکریــی و کەلتووریــی ئایدیۆلۆژیــای ئاینییە، 
لێرەشــەوەیە کــە عەملانیــەت خاوەنــی چوارچێوەیەکــی دیاریکــراو نیــە، بەڵکــو عەملانیــەت 
خەمــی مرۆڤــە بــۆ ژیانیكــی مرۆڤانــەی ئــازادو ئەقانــی و زانســتی، خولیــای مرۆڤــە بــۆ ئــازادی 
ئاینداریــی و فیکریــی، هەوڵــی مرۆڤــە بــۆ خوێندنــەوەی خواســتەکانی واقیــع و بابەتیبــوون لــەو 
ــت  ــە بێ ــی و مرۆییان ــەم ســیفەتە زانســتی و بابەت ــی ئ ــەدا. هــەر کەســێکیش خاوەن خوێندنەوەی
ــە ڕووی  ــان ل ــکات، ی ــش ب ــە عەملانیەتی ــی ل ــەر نکۆڵ ــەت گ ــت، تەنان ــی هەژماردەکرێ ــە عەملان ب

تیۆریشــەوە وەک پێوســیت پــێ ئاشــنا نەبێــت و هەوڵــی نەدابێــت بەدوایــدا بگەڕێــت.
ئــەم ڕاســتیەش بانگەشــەکردنی ئیســامگەراکان بــۆ فەراهەمکردنی ئــەو بابەتانەی کــە عەملانیەت 
هەوڵــی دەســتەبەرکردنیانی داوە، دەخاتــە ژێــر پرســیارەوە، چونکە ئەم پرســیارە دەهێنێتــە ئاراوە: 
گــەر ئێــوە خاوەنــی ئــەم دەســتکەوتانەی ســێکیؤالریزمن، ئیســامیبوونەکەتان لــە ئایدیۆلۆژیــای 
سیاســی و فیکریتانــدا بــۆ؟! وەک ئــەوەی ئــەم بەڕێزانــە دەســەاڵتێکی سیاســییان بوێــت کــە لــە 
یەککاتــدا ئاینــی و عەملانیــش بێــت، بــۆ فیکرێکــی ئــازاد یــان مەنزومەیەکــی زانســتی مەعریفــی 
ــەدەس و  ــدا موق ــان کات ــە هەم ــت! ل ــەرو ڕەهــاش بێ ــدا ڕێژەگ ــەک کات ــە ی ــە ل ــدەن ک هــەوڵ ب

دنیایــی! مرۆیــی و خوداییــش!
لەمــەوە دەگەینــە ئــەو ڕاســتیەی کــە ئــەوەی ئیســامگەرایان هەوڵــی بــۆ دەدەن نــە ئایینیــەو نــە 
عەملانیشــە، دەستەوەســتانە لــە خزمەتکــردن بــە هــەر یەکێکیــان، هــەر بۆیــە لــە کاتــی گرتنــە 
ــەرەنجامی  ــە س ــتنە ب ــەکان و گەیش ــەوەی بابەت ــوێنی یەکاییکردن ــە ش ــەاڵتدا، ک ــتی دەس دەس
ڕووی  ئاینیشــە،  ئایدۆلۆژیــای  کەلتووریــی و  سیاســی و  پراکتیکــی  جێــگای  راســتەقینەیان، 
ڕاســتەقینەیان دەردەکەوێــت، دەمامکــە ســێکیوالر و یەکســانخوازو مرۆڤخوازەکانیــان الدەدرێــن، 
ڕوخســاری تۆتالیتــارو ڕەگەزپەرســت و تەســکبین و ئایدۆلۆژییــان دەردەکەوێــت، ڕەنگــە ڕوونرتیــن 
منوونــە لێــرەدا دەســەاڵتەکەی مورســی و ئەردۆگان بــن. دوو دەســەاڵت کە هەردووکیــان ئیخوانین، 
یــان مەزهەبــی و کەالمــی و فیقهیــن، بەرهەمــی ســەلەفیەتی نــوێ یــان ئیســامگەرای مۆدێرنــن! 
ــی و  ــە ئاین ــاوەن شوناس ــۆ خ ــازادی ب ــایش و ئ ــانی و ئاس ــتی و یەکس ــی ئاش ــەی هێنانەدی بانگەش

باوبوونەوەی 

تێکستێکی شیعریی 

قوبادی جەلی زادە، 

هەرا دەنێتەوەو 

فرۆشتنی قەدەغە 

دەکرێت! لێرەدایە 

کە تێدەگەین 

ئیسامگەرایان چەمکی 

دیموکراسییان بۆ 

ڕەوایەتیدان بەم 

کردەوانەیان دەوێت!

ب
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نەتەوەیــی و کەلتورییــە جیاوازەکانــی ژێــر دەســەاڵتی خۆیــان دەکــەن، بەڵکــو بانگەشــەکەیان تەنانــەت واڵتانــی خۆشــیان تێدەپەڕێنێــت و، 
ــان ئینســانی و گەشــتییە. ــا پەیامەکەی ئیدیعــای ئازادکردنــی ســەرجەم مرۆڤایەتــی دەکــەن، بــەو پێیــەی گوای

ــی و،  ــااڵی سیاس ــەاڵتی ب ــە دەس ــتون ب ــتا نەگەیش ــی هێش ــەر چ ــە، گ ــن منوون ــتان، وەک نزیکرتی ــامیەکانی کوردس ــە ئیس ــەبارەت ب س
ــە  ــان بڕگەیەکــی یاســایی کــە ب ــە دۆخــی مشــتومڕکردن لەســەر یاســایەک ی ــەاڵم ل ــاکات، ب ــی پەرلەمــان تێپەڕن ــە ئەندامان پۆســتەکانیان ل
ئایدۆلۆژیــا ســەلەفییەکەیان ناکــۆک بێــت، بــە چەشــنێک دەکەونــە گلەیــی و گازنــدەوە، بــە جۆرێــک هەوڵــی ســەپاندنی بڕیــارە ئاینیەکــەی 
خۆیــان دەدەن، وەک ئــەوەی ســەرجەم حیزبەکانــی دیکــەش هــەر ئیســامگەرا بــن، لــە کاتێکــدا هــەردوو حیزبــی دەســەاڵتدار عەملانیــن، 
حیزبەکانــی دیکــە، جگــە لــە ســێ حیزبــە ئیســامیەکە، هەموویــان هــەر ســێکیوالرن، ســێکیوالربوون لێــرەدا بەمانــای نــا ئیســامگەرابوون 
دێــت، نــەک عەملانیبوونــی ڕاســتەقینە. کەواتــە چــۆن و لــە چ ڕێگەیەکــەوە هەوڵــی ســەپاندنی بڕیــارە ئاینیەکانــی خۆیــان بــدەن، ئایــا لــە 
ڕێگــەی ئــەو ئازادییــە فیکرییــەوە کــە بانگەشــەی دەکــەن؟ یــان ئــەو دیموکراســیەتەوە کــە بۆتــە ویــردی ســەر زمانیــان؟ یاخود ئــەو ئیدیعای 
ــن، یەکەمیــن  ــەوان تاکــە خاوەنــی راســتەقینەی ب ــەوەی ئ ــە جۆرێــک پێداگریــی لێدەکــەن وەک ئ ــەوە کــە ب یەکســانخوازیی و مافخوازیی

تیۆریــزەکارو بانگەشــەکاری بــن!
ــداریی  ــرو سیاســەتیش بەش ــە وەک فیک ــتەی ئیســامگەرایی دراوە ک ــە ئاراس ــوار ب ــی ئیســامیدا ب ــە ســەرجەم جیهان ــن ل ــن بڵێی دەتوانی
خۆیانیــان هەبێــت، لــە کوردســتانی خۆشــامندا، بــە تایبــەت، خاوەنانــی ئاراســتە بــە نــاو ســێکیوالرەکە، بــە تەواویــی بواریانــداوە بــە حیزبــە 
ــان  ــە ئاشــکرا موجامەلەی ــن گــەر بڵێیــن هەندێکجــار ب ــان پیادەبکــەن، بەڵکــو زیادڕەویــی ناکەی ئیســامیەکان ئازادیــی و دەســەاڵتی خۆی

دەکــەن و، پشــتگیریی ســەلەفیەتی ئیســامی دەکــەن.
لــە نێــو ئــەم کــەش و هــەوا ڕەخســاوەدا بــۆ ملمانێــی سیاســی و فیکریــی، کــە هیــچ بەربەســتێکی نــە هێشــتۆتەوە، ئیســامیەکان لــە جیاتــی 
ســودوەرگرتن لێــی، بــواری ملمانێکــە دەگــۆڕن بــۆ هەژمونگەرایــی و خۆســەپاندن. بــە هێنانــەوەی جەندیــن بیانــوو و پاســاوی وەک ئــەوەی  
)گەلــی کــورد زۆرینــەی موســڵامنە، پێویســتە لــە ئەخاقــی باوباپیرامنــان النەدەیــن، بیروبــاوەڕی دژ بــە بنەمــا ئایینــە ئیســامیەکان قەبــوڵ 

نەکەیــن .. وتــاد(، هەوڵــی فەرزکردنــی بۆچوونــی خۆیــان دەدەن.
بەڵــێ گەلــی کــورد زۆرینــەی موســڵامنە، بــەاڵم ئیســامگەرا نییــە، جیاوازیــی نێــوان ئــەم دوو چەمکــەش گەلێــک ڕوونــە، موســڵامنبوون 
مانــای بڕواهێنانــە بــە پایەکانــی ئیــامن و پەیڕەوکردنــی رسوتەکانــی پەرســتش، لــە کاتێکــدا کــە لــە بەرامبــەردا ئیســامگەرایبوون هەوڵدانە بۆ 
ســەپاندنی ئایدۆلۆژیایــەک کــە دەخوازێــت ژیــان بــە گشــتی لــە خۆیــدا کــورت بکاتــەوە، لــە چەنــد عەقیــدەو ئایدیــاو بۆچــون و یاســایەکدا 
بەنــدی بــکات، ڕێگــەی بــە ئەقــڵ و زەمــەن و پێداویســتی و هەلومەرجــی ســەرجەم و لۆژیکــی گۆڕانکاریــی نــادات توخنــی بکەوێــت و، ڕۆڵــی 

لــە ڕاســتکردنەوە یــان ڕەتکردنەوەیــدا هەبێــت.
گــەر ڕاســتە کــورد هەمــوو موســڵامنە )واتــە ئیســامگەرایە بــە گوێــرەی بۆچوونــی ئــەوان(، گوایــا بۆچــی هەموویــان یــان زۆربەیــان ناکەونــە 
دوای حیزبــە ئیســامییەکان، لــە کاتێکــدا کــە بڕوایــان بــە ئاینەکــەش هەیــەو خۆشــیان بــە شــوێنکەوتەی دەزانــن و زۆرجــار رسوتەکانیــش 
پیــادە دەکــەن، بــەاڵم ئــەوان جۆرێــک لــە تێگەیشــن و تیۆریزەکردنــی ئاینــی بــۆ ژیــان و سیاســەت و فیکــر بــە ئایدۆلۆژیایەکــی تۆتالیتــارو 

نەگونجــاو بــۆ ژیانــی مرۆڤــەکان دەزانــن، وەک ئــەوەی لــە ئیســامگەراییدا هەیــە.
دەبــێ ئــەوەش بڵێیــن کــە )ملمانــێ( لەنێــوان ئیســامیەکان و عەملانیەکانــدا لــەم ســیاقەدا مانــای زۆرانبــازی نییــە، هاندانــی جەمــاوەری 
ئاینــداری خوێنگەرمــی دڵســاف نییــە بــۆ دژایەتیکردنــی عەملانیــەت و بڕیارەکانــی، بــۆ منوونــە هەوڵــدان نییــە بــۆ ماناکــردن و ناســاندنی 
چەمکێکــی گرنگــی ســایکۆلۆژیی و سۆســیۆلۆژیی وەک )جێنــدەر( بــە )هۆمۆسێکســواڵ(! ئەمەیــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ دنیای نــوێ و پێدراوە 

فیکرییــە هاوجەرخەکانــداو، ســوودوەرگرتن لــە زانســتە نوێیــەکان؟!
ــن  ــە تێدەگەی ــە ک ــت! لێرەدای ــە دەکرێ ــتنی قەدەغ ــەوەو فرۆش ــەرا دەنێت ــی زادە، ه ــادی جەل ــیعریی قوب ــتێکی ش ــەوەی تێکس باوبوون
ئیســامگەرایان چەمکــی دیموکراســییان بــۆ ڕەوایەتیــدان بــەم کردەوانەیــان دەوێــت! ئەگــەر ئەمــە پیادەکردنــی دیموکراســی پێش گەیشــتنە 
دەســەاڵتیان بێــت، دەبــێ دوای گەیشــن بــە دەســەاڵت، جــۆرو ئاســتی ئــەم دیموکراســیەتە بــە کــوێ بــگات؟! ئــەم چەمکــە تــا چەنــد توانای 

هاوڕێیەتیکردنــی ئــازادی و ئەقانیەتــی هەبێــت؟!
ــەی خــۆی  ــای تەندروســتە فیکرییەک ــە مان ــە ب ــێ ی ــەم ملمان ــا ئێســتا ئ ــە ت ــە ک ــە ئەوەی ــەم بابەت ــگ ســەبارەت ب خاڵێکــی دیکــەی گرن
نەگەیشــتووە، واتــە نەبۆتــە ملمانێیــەک کــە گفتوگــۆی ڕاســتەقینەی فیکریــی و زانســتی ڕابــەرو بەرجەســتەکەی بێــت، بەڵکــو زیاتــر لــە 
ــە  ــە ل ــە، ملمانێیەک ــی دیک ــە مانایەک ــردووە. ب ــش ک ــۆی منای ــکدا خ ــی بەرتەس ــی ئایدیۆلۆژی ــرت نەفیکردنێک ــردن و یەک ــێوەی دژایەتیک ش
چوارچێــوە ســادەو گشــتییە کۆمەاڵیەتیــە خێڵەکیەکــە نەچۆتــە دەرەوە، نەبۆتــە ملمانێیــەک وەک بابەتێــک بۆ توێژینــەوەو بــە دواداچوون و 

کار لــە ســەرکردنی زانســتی و فیکریــی.
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

هۆکارەکانــی ئــەم دۆخــە نێگەتیڤــەش زۆرن، لە ڕوکەشــبوونی مەعریفــەی روناکبیرەکانــەوە بەرەو 
ــەوەی  ــۆ لێکۆڵین ــەنتەری پێویســت ب ــی س ــە نەبوون ــا دەگات ب ــان، ت ــی ئەکادیمیەکامن کەمتوانای
ــە  ــی کۆمەڵگای ــاو ڕوناکبیران ــە ن ــەوە، ئەنجامەکــەش دابەشــبوونی ب فیکــری و زانســتیی لەمبارەی
ســەبارەت بــە هەڵوێســتوەرگرتن بەرامبــەر بە عەملانیــەت بەســەر دوو چینی ســەرەکیدا، ئەوانیش 
ــە  ــی نائیســامین ک ــە بەرامبەریشــدا ڕوناکبیران ــەوە، ل ــەت ڕەتدەکەن ــە عەملانی ئیســامیەکانن ک
خۆیــان بــە عەملانــی دەزانــن و دژایەتــی ئیســامیەکان دەکــەن، هەڵوێســتیان لــە بەرامبــەر ئایــن و 
ئیســامیەکان و دیــاردەی ئاینداریشــدا، تەنیــا ڕەتکردنەوەیــە، لــە جیاتــی توێژینــەوەو لێکۆڵینەوەی 
جــدی. لــە بــری ئــەوەی لێکۆڵینــەوەی ئایــن بــە زانســتیی بکەیــن، فەرامۆشــی دەکــەن و لــە ژێــر 

دەســەاڵتی مــەالو بانگخــوازە ئیســامییەکاندا دەهێڵنــەوە.
پێویســتە کارکــردن لەســەر دیــاردەی ئایــن و ئاینداریــی و ئیســامی سیاســی، لــە بــری ئــەوەی بــە 
نــاوی عەملانیەتــەوە بکرێــت، یــان لــە ژێــر ناونیشــانی ســێکیوالریزەکردنی کۆمەڵــگادا بکریــت، 
لــە ژێــر نــاوی لێکۆڵینــەوەی زانســتیانەی ئاینــدا بکرێــت، بــەو پێیــەی چەمکــی عەملانیــەت الی 
ئێمــە تــا ڕادەیــەک هەڵگــری مۆرکــی ئایدۆلۆژیــی و سیاســییە، هــەر بۆیــە کاردانــەوەی دەروونــی و 
کۆمەاڵیەتــی ناتەندروســتی لــێ دەکەوێتــەوەو پەســەندکردن بــە خۆیــەوە نابینێــت، بەڵکــو پــرت 
ــتەقینەی  ــەن و ڕاس ــی ڕەس ــەت( چەمکێک ــدا )عەملانی ــە ڕاستیش ــت. ل ــۆی دەڕوانێ ــان ب وەک پ

فیکــری نییــە بــە جۆرێــک کــە لــە هیــچ یەکێــک لــە زانســتە مرۆییەکانــدا بوونــی هەبێــت.
ــی  ــردن لەســەری گۆڕان ــەوەو کارک ــەو توێژین ــت جــۆرو ئاســتی ملمانێیەک ــە وەکچــۆن دەبێ وات
ــە  ــەردابێت، چونک ــی بەس ــەش گۆڕان ــەم چەمک ــێ ئ ــێوە دەب ــان ش ــت، بەهەم ــەردا بهێرنێ بەس
لەنەســتی ئیســامیەکان و ئایندارانیشــدا بــە گشــتی هەڵگــری جۆرێــک لــە حەساســیەتی 
ئایدۆیۆلۆژیــی و سیاســییە. گــەر ســەرنج بدەیــن تــا ئەمڕۆکــەش بابــەت و زاراوەی عەملانیــەت وەک 
ــی. ــتیکردن و بابەتیکردن ــە زانس ــەک ب ــەیردەکرێت، ن ــی س ــامگەرایی و ئاینداری ــەری ئیس تەفیک

ئامادەیــی ڕکابەرکارانــەی تەوژمەکانــی ئیســامگەرایی لــە دنیــای ئێمــەدا، لــە بنەڕەتــدا وابەســتەی 
نــا ئامادەگیــی ئاراســتەی ڕاســتەقینەی عەملانییــە. واتــە رسوشــتی دیالەتیکیانــەی پەیوەنــدی نێوان 
ــی  ــە الوازبوون ــامگەرایی ب ــی ئیس ــان دەکات بەهێزبوون ــێکیؤالریزم، ناچارم ــامگەرایی و س ئیس

عەملانیــەت تەفســیر بکەیــن.
کەواتــە ئامادەیــی ڕاســتەقینەی چەنــد ڕوناکبیرێکــی بــە توانــاو کارای ســێکیوالر، بەســە بــۆ ئەوەی 
بــەر بــەم هەژموونــەی ئیســامگەرایی بگرێــت، بەڵکــو تــەواو الوازیشــی بــکات، لــە کاتێکــدا کــە 
دوای تێپەڕبوونــی پــرت لــە ســی ســاڵ بەســەر دروســتبوونو گەشــەکردنی ئیســامگەراییدا، کاتێــک 
ــو  ــە گشــتیەکەش، بەڵک ــی ئیســامگەراکان و خەڵک ــرو خەیاڵ ــت، بی ــەت دەکرێ ــە عەملانی ــاس ل ب
تەنانــەت رۆشــنبیرانیش، تەنیــا بــە الی حیزبــە نائیســامیەکاندا دەچێــت، وەک ئەوەی ئــەو حیزبە 
بەنــاو عەملانیانــە زۆر خەمــی کارکــردن لەســەر بــە عەملانیکــردن و ڕۆشــنگەرکردنی خەڵکــی بخۆن.



وەک پرۆژەیەکى دەرەکى لە کوردستاىن گەورەدا

سیاسیئیسالمی

دۆزى کورد لە خەمى سێکیۆالریزم و گەمەى ئیسالمگەرادا
ئیسالمى سیاسیی وەک تەنها نەیاریی بووىن نەتەوەیی کورد

نوسینى بەىش توێژینەوەى گۆڤارى دابڕان
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سەردەق

ئیســامى سیاســیی وەک ئــەو پــرۆژەى کــە مــاوەى شــازدە ســاڵە لــە تورکیــادا 
بااڵدەســتە، بەپێچەوانــەى رژێمــەکاىن پێشــووى تورکــەوە، تەنهــا لــە ناوخــۆدا 
ــى  ــە شــێوەى پراکتیکــى رۆڵ ــە دەرێیشــدا ب ــە، بەڵکــو ل ــوون نیی ــى کــورد ب بەرچەپ
ــە شکســتى پــرۆژەى دەوڵەتداریــی کــوردى هەیــەو زیندوتریــن منوونــە شکســتى  ل
ئەزمــووىن خۆبەڕێوەبــەرى عەفریــن بــوو، کــە هێــزى مەعنــەوى ســەرکەوتنى 
تــورک لــە بڵندگــۆى هەشــتا هــەزار مزگەوتــەوە بــوو. لــە رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش 
بــەر  چــل ســاڵە هێــزى بااڵدەســتى ئیســامى سیاســیی تەکانێکــى نەداوەتــە 
لــە رۆژئــاواى کوردســتانیش بەهەمــان شــێوە  خواســتە نەتەوەییــەکاىن کــورد، 
ــى  ــە هــەزار گروپ ــاد ل ــی بەرچنگــى زی کــورد و ئەزموونەکــەى ســاوایەکى برینداری
ــچ کات وەک ئێســتە  ــن.  باشــورى کوردســتانیش هی ــدى جیهادیی ئیســامگەراى تون
ــەوارەى  ــی و ق ــووىن نەتەوەی ــى ب ــدا مێمڵ ــووىن بااڵدەســتى ئیســامگەراى بەغ ئەزم
ــەردەم  ــەى لەب ــتان  دۆزە نەتەوەییەک ــووە. هەرچــوار پارچــەى کوردس ــی نەب کوردی
ــى  ــە خەباتێک ــورد ل ــەردا دۆزى ک ــامگەراییدایە،  لەبەرامب ــى ئیس ــى گوتارێک قەمت
ــدا  ــەکان تێی ــزە ئاینیی ــەوەو هێ ــکەوتووخوازییدا خۆیدەبینێت ــی و پێش رزگاریخوازی
ــرۆژە نەتەوەییەکــەى  ــە پ ــە تێکــەڵ و بەشــدارن ب ــەى ک ــزە ئاینییان ــەو هێ الوازن. ئ
کــورد، پــرۆژەى دەرەکییــن، وەک ســەلەفییە جیهادییــەکاىن رۆژهــەاڵت و هــودا پــار 
و حزبــواڵى تــورک و کــوردەکاىن نــاو بــەرەى نــورسە خۆرئــاواى کوردســتان و ئیخــوان 
ــى  ــى هیوابەخ ــەوان هێزگەلێک ــکام ل ــتان. هیچ ــورى کوردس ــەکاىن باش و وەهابیی

ــاوى داون.  ــى ت ــاىن هەرێم ــى واڵت ــەى مەژگ ــڕا مەکین ــن و تێک ــتى نیی رسوش
لــە  سیاســیى  ئیســامى  تەوژمــى  بۆچــى  دەکرێــت،  پرســیارە  ئــەو  هەمیشــە 
باشــورى کوردســتاندا زینــدووەو لــە پارچــەکاىن دیکــەدا نــەک هــەر الوازە بەڵکــوو 
دیاردەیەکــى بێــزراوو خوێنتاڵــى نێــو رەوىت نەتەوەیــى ئــەو پارچانــەى کوردســتانن 
نوارینــى  بەخوێندنــەوەو  نەتەوایەتیــدان.  رزگاریــى  لەقۆناغــى  لەئێســتادا  کــە 
ــیى  ــەراکان. ریشــەداربووىن ئیســامى سیاس ــوارى ئیســام گ ــاىن ب ــو کارناس چاودێران
ــەیان  ــەو ریش ــان نیی ــردووى دوورو درێژی ــى راب ــتاندا ئەگەرچ ــورى کوردس ــە باش ل
ــو  ــى حەفتاکان ــردووى کۆتای ــو م ــواىن مەنگ ــتنێکى ئیخ ــۆ رێکخس ــەوە ب ــە ڕێت دەگ
رێکخســتنێکى جیهــادى ســەلەفیانەى کۆتایــى هەشــتاکان. ئیســامى سیاســیى وەک 
گروپــە نەتەوەیــى و چەپــەکاىن نــاو رەوىت مێــژووى هاوچەرخــى کوردیــى بەیەکســاىن 
ــووە. نهێنییەکــە  ــەش نەب ــوودا داب بەســەر پارچــەکاىن کوردســتاىن بندەســت و پەرتب
لــە یــەک ئەگــەرى روون و رەواندایــە. پــرۆژە هەرێمیــەکان لــە هەشــتاکان بــەدوواوە 
ــە  ــەم چەک ــاىن ئ ــاوە. رادەى بەکارهێن ــک بەکارهێن ــییان وەک چەکێ ــامى سیاس ئیس
توانــاو هێــزو کاریگەریــى ئیســامییەکانیى لەپارچــەکاىن کوردســتاندا دیاریــى 
ــداو  ــەوردى لەپارچەکان ــووىن ئیســامییەکان ب ــیکارییەدا ب ــە ش ــەم راپۆرت ــردووە. ل ک

ــە روو.  ــتبوونیان دەخەین ــۆکارى دروس ه

رابردووى ئیسامییەکاىن 

کوردستاىن ئێراق لەدژایەىت 

بزووتنەوەى رزگاریخوازى 

کوردى ئێراندا رابردوویەکى 

تاریکە

لەپاش جەنگى جیهاىن 

دووەمەوە ئیدى زیاتر حزبە 

راستڕەوو ئاینییەکان بااڵ 

دەست بوون و هەمیشە 

بەچەکى ئاین مامەڵەیان 

لەگەڵ سەرکوتو بندەستکردىن 

بزووتنەوەى نەتەوەیى 

کوردیدا کردووە.

ر
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یەکەم : ئیسالمگەرا لەباشورى کوردستان
دەکرێــت وەک ناوەنــد و ســەرەتاى ئەزمــووىن ئیســامگەرایی لەچــاو پارچــەکاىن ترى 
کوردســتاندا بیانچوێنیــن. یەکەمیــن ســەرهەڵداىن رێکخســتنى سیاســیى ئیســامى لــە 
ــارە  ــراق. دی ــە ئێ ــلمین ل ــوان موس ــتنەکاىن ئیخ ــە رێکخس ــە ب ــتاندا، بارگاویی کوردس
ئیخــوان موســلمین لــە ئێراقــدا وەک لقێکــى ئیخــواىن میــر دامــەزراوەو ریشــەکەى 
ــەوەى  ــاش ئ ــۆ کۆتایــى  جەنگــى جیهــاىن دووەم)1939 - 1945(ز. پ ــەوە ب دەگەڕێت
)شــێخ موحەمــەد مەحمــود ســەواف( ســاڵى )1946(ز لــە میــر پێوەندیــى دەکات 
بــە بازنــەکاىن ئیخوانــەوە، کاتێــک دەگەڕێتــەوە لەتــەواوى شــارەکاىن بەغــدادو 
ــە  ــى کۆمەڵەک ــەوەى لقێک ــى کردن ــردا هەوڵ ــادى و هەولێ ــڵ و روم ــەرسەو موس ب
شــارى  دەچێتــە  ز  ســاڵى)1954(  لــە  ســەواف  خــودى  دوواتریــش   . دەدات1 
ــە ) عوســامن  ــەوە لەوان ــاى ئاینیی ــک زان ــە هەندێ ــى دەکات ب هەڵەبجــەو پێوەندی
عەبدولعەزیــز(.  لەبەرئــەوە ئــەو قۆناغــە دادەنرێــت بــە ئاشــنابووىن کــورد لەگــەڵ 

ــدا2 .  ــتنەکاىن ئیخوان رێکخس
ــاوارەى کوردســتاىن  ــوون و ئ ــاز ب ــە کوردەکانیــش دەرب ــەدا ئیخوان ــەو چوارچێوەی  ل
ــى  ــچ چاالکییەک ــتاندا هی ــراق و کوردس ــە ئێ ــوان ل ــرت ئیخ ــوون 3 . ئی ــەاڵت ب رۆژه
ــتى  ــەوە دەس ــى حەفتاکان ــە کۆتای ــیى ل ــک کارى تاکەکەس ــار هەندێ ــا. دوواج نەم
عوســامن  )مــەال  بــراى  عەبدولعەزیــز(ى  ســدیق   ( بەتایبــەىت  پێکــردەوە. 
ــوو.  ــت بەکارب ــوان دەس ــتنى ئیخ ــاڵى)1979(ز  وەک رێکخس ــز( لەس عەبدولعەزی
ــە  ــان  ب ــەىت کارکردنی ــەکان بەشــێوەیەکى فەرمــى ســاڵى)1985(ز مۆڵ ــەاڵم ئیخوان ب
ــەکاىن  ــەڵ ئیخوان ــاڵدا لەگ ــان س ــن( داو لەهەم ــەد بەهادی ــەالحەدین موحەم ) س
ناوەڕاســتى ئێراقــدا کارو چاالکییــان بوویــە یــەک. رەوتــەکاىن ئیخــوان لە کوردســتاندا 
ــدیق  ــەال س ــە م ــەىت دوو ک ــەالحەدین و خ ــتا س ــە مامۆس ــەک ک ــەىت ی ــوى خ بەنێ
ئاڕاســتەى دەکــرد بــەردەوام بــوون . ئــەوان بەدرێژایــى خەبــاىت شــاخى پارتــە 
نەتەوەییــەکاىن کوردســتان هێــزى چەکدارییــان نەبــوو، زۆرێــک لــە ســەرکردەکانیان 
لــە رۆژهــەاڵىت کوردســتاندا مانــەوە تــا پــاش راپەڕینــى  )1991(ز و  دوواتــر خــەىت 
ــدیق  ــەال س ــەىت  م ــتان و خ ــامى کوردس ــوى ئیس ــەالحەدین( یەکگرت ــتا )س مامۆس
)بزووتنــەوەى راپەڕینــى ئیســامیی(یان لــە باشــوورى کوردســتاندا راگەیانــد . 
رێکخســتنى ئیخــوان بەشــدارى لــە خەبــاىت چەکداریــدا نەکــردو لــەرووى چاالکــى 
میدیایشــەوە هیــچ چاالکییەکــى نەبــوو. چونکــە بەشــێک بــوو لــە بزاڤــى ئیخــواىن 
ــى  ــى ئێراق ــر وەک بزاڤێک ــوو، زیات ــونیەکان ب ــە س ــەکەى ناوچ ــێوەى بەش و هاوش
ــى  ــوو. تایبەمتەندی ــار نەب ــوە دی ــتانیبووىن پێ ــردووەو کوردس ــى ک ــامى چاالکی ئیس
دیــارى ئــەم رەوتەیــش لەوەدایــە کــە گەشەســەندنێکى رسوشــتى کۆمەڵگــەى 
کوردیــى نەبــوو، بەڵکــو لــەدەرەوەى ســنورەکاىن کوردســتانەوە هێــرناو جێگیربــوو4 . 
ســەبارەت بەکاریگەریــى رەوىت ئیخــوان لــە کوردســتانداو شــوێنیان لــە بزووتنــەوەى 
نەتەوەیــى کوردیــدا ئــەوا بێدەنگییەکــى تەواویــان لەســەر مــاىف چــارەى خۆنســینى 
کــورد هەڵبــژاردووە. هەرچەنــد بزووتنەوەکــە لەســەربنەماى پەیامــەکاىن )حەســەن 
ــدووەو وەک  ــان بەزان ــنورى ناوچەگەرییــەىت و نەتەوایەتیین ــە س ــان وای ــا( پێی بەن
وەک  یاخــۆ  هەبێــت  عەرەبییــان  جەزیــرەى  مۆرکــى  کــە  نیــن  وەهابییــەکان 

پرۆژە هەرێمیەکان لە 

هەشتاکان بەدوواوە 

ئیسامى سیاسییان وەک 

چەکێک بەکارهێناوە. رادەى 

بەکارهێناىن ئەم چەکە 

تواناو هێزو کاریگەریى 

ئیسامییەکانیى لەپارچەکاىن 

کوردستاندا دیاریى کردووە

پ
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مەهدییــەکاىن ســودان و سنوســییەکان خۆرئــاواى عــەرەىب و نەورەســییەکاىن تورکیــا 
و ماشــومییەکاىن ئەندەنوســیا نیــن5 . پێــامن وایــە دوالیزمەیــان لــە هەڵوێســتیان 
لەســەر نەتــەوە بندەســتەکاىن جیهــاىن ئیســامیدا هەمــوو ئەوانــە دەداتــە دواوەو 
لەپەیامەکانیــدا  بۆخــۆى  بەنــا  بەبــەردا. حەســەن  بەرگــى عروبەیــان دەکات 
دەنوســێت: »نەتەوەگەرایــى و ئیســام و عروبــە بازنەیەکــى تــەواو کــەرى یەکرتیــن 
و هیچیــان لەگــەڵ ئەویرتیــان ناکــۆک نیــن«6 . بۆمنوونــە ئیخــوان لەخەبــاىت 
ــە شــوێنەکاىن جیهــاىن عەرەبیــدا بــە کردارەکــى  ــە زۆێــک ل نەتەوەیــى عەرەبــدا ل
بەشــداربوون. هەرلەســەرەتاوە بەشــداربوون لــە جیهــادى فەلەســتینى)1948 
1947(ز ، بەتــەواوى بۆچونیــان ســەبارەت بــە دۆزى فەڵەســتینى رۆشــنە7 . بــەاڵم 
ــاکاىن  ــوردو تراژیدی ــەىت ک ــە لەســەر دۆزى نەتەوای ــەو رەوت ــچ هەڵوێســتێکى ئ هی
وەک ئەنفــاىل کــوردو هەڵەبجــە لەئــارادا نەبــوو8 .  تەنانــەت بێهەڵوێســتى 
ئیخــوان لەبەرامبــەر تراژیدیــاکاىن گــەىل کــوردا و ئێراقیچییــەىت ئــەم رەوتــە زۆرێــک 
لــە بەرپرســاىن ئیخــواىن کوردســتاىن والێکــرد کــە تێکــەڵ بــە رەوىت جیهــادى ســەلەىف 
بــن. مــەال کرێــکار لــەم بارەوەدەڵێــت: »کارەســاىت هەڵەبجــە قوتاربوونــم بــوو لــە 
کــۆىت ئیخــووان و خــۆ بینینمــەوە بــوو وەک خــاوەن رەوتێکــى ســەلەىف جیهادیــى9 
». تەنانــەت لــە هیــچ میتۆدێکــى یەکگرتــووى ئیســامى کوردســتاندا گرفتــى کــورد 
وەک دۆزى نەتەوەیەکــى بندەســت باســنەکراوەو گرفتــەکان وەک گرفتــى ئابــورى 
ــان  ــى دووا پرۆگرامی ــاى چواردەهەم ــە بنەم ــەىت باســکراون. هــاوکات ل و کۆمەاڵی
دا  بــازدەدات بەســەر فــرە ئایینــى کــوردا و بەبــێ ئامــاژە بــە ئێزیــدى و مەســیحى 
ــەى  ــرەدا مای ــەپێنێت10 . لێ ــەواو دەس ــى ت ــەک ئایینییەک ــى ی ــەو کاکەی و جولەک
ســەرنجە یەکگرتــوو بۆچــى بــاس لــە کەمــە ئاینییــەکان نــاکات و لە بنەمــاکاىن )10(
و )11(دا بــاس لــە تورکامنــەکان دەکات. ئــەوە پشتڕاســتى ئەوەیــە کــە ئەجێنــداى 
یەگرتــوو لــە دۆزێکــى ئاینیدایــەو توخنــى نەتەوایــەىت نەکەوتــووە، چــوون گرنــگ 
نییــە هەمــوو کەرکــوک تورکــامن بــن، مــادام ئیســامى ســوننەن، بــەاڵم کارەســاتە 
لــە کوردســتاندا کوردگەلێــک هەبــن بــە ناســنامەى ئایینــى یەزیــدى و کاکەیــى و 

ــەوى11 .  شــیعەو عەل

   ســەبارەت بــە ڕەوىت چەکــدارو جیهادیــى ئیســامى  لــە کوردســتاندا، لــە 
دەســتپێکى هەشــتاکانەوە گــروپ و رێکخــراوى بچــوک بچــوک بونیــان هەبــووە .  
هەرچــى رەوىت چەکداریــى ئیسامیەشــە لــە کوردســتاىن گــەورەداو بــە شــێوەیەکى 
دیــار لەسەردەســتى چەنــد مەالیەکــى ئایینــى کوردســتاىن باشــوور لــە رۆژهــەاڵىت 
)10(خاڵیــان  پرۆژەیەکــى  لــە)1987/6/26(ز  بــوون.  دروســت  کوردســتاندا 
ئامادەکــردو ســەرداىن هەریــەک لــە )هاشــمى رەفســەنجاىن(و )عــەىل خامنەيــی(

یــان کــرد.  لەخاڵــى یەکەمــدا بەعســیان وەک کافــر ناســاندووەو پێداگریــى لــەوە 
دەکــەن کــە دەبێــت بــە ئــازادى بژیــن وەک گــەالىن دونیــا. هــاوکات لەبەنــدەکاىن 
تــردا داواکارى مــادى و چــەک و یارمــەىت دەکــەن. ئــەوەى نەتەوەیــى بــووىن 
ــتکراوەبن  ــەن دەس ــە داوادەک ــە ک ــیارەوە ئەوەی ــر پرس ــە ژێ ــە دەخات بزووتنەوەک
بــە پەیوەندیکــردن بــە بزووتنــەوە ئیســامییەکاىن دونیــاوە تــا کۆمەکــى مــادى و 

هەرچوار پارچەى 

کوردستان  دۆزە 

نەتەوەییەکەى 

لەبەردەم قەمتى 

گوتارێکى 

ئیسامگەراییدایە

ه
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سیاســیى بکرێــن. هــاوکات لــە خاڵــى نۆهەمــدا داوادەکــەن بــوار بــۆ هەمــوو موســڵامنێک لــە دونیــادا بکرێتــەوە تــا پەیوەنــدى بکــەن بــە 
جیهادەکەیانــەوە13.  ئــەم بزووتنەوەیــە لــەو قۆناغــەدا هێزێکــى چەکاریــى کارایــان دروســتکرد، بــەاڵم زیاتــر درێژبوونــەوەى بزووتنــەوەى 
ــو کاســێتەکاىن  ــر کاریگەریــى کتێب ــەواوى لەژێ ــزە چــەک دارییەکــە بەت ــەروەردەى هێ ــوو. چونکــە پ ــار نەب ــوە دی ــى پێ نەتەوەیــى کوردی
دکتــۆر عەبــدواڵ عــەزام و عورمــەر عەبــدو رەحــامن دا بــوو 14 . پــارت و رێکخســتنە ئیســامییەکان وەک دیاردەیەکــى نامــۆ لەنــاو کــوردا 
ســەریانهەڵداو تەناتــەن نەریتــى بەندایــەىت تاکــى کوردیــان گــۆڕى و جــۆرى خوێنــدىن وێــردو نزاکانیشــیان بەنەزمێکــى عــەرەىب داڕشــتەوەو 
ــە  ــان دەکــرد ب ــدواڵ عــەزام( و )ســەید قوتــب( ی ــەکاىن )عەب ــوون و کتێب ــاوى عــەرەىب ب ــەواوى ن ــان بەت ــارەگاو هێزەکانی ــاوى بنکــەو ب ن
کــوردى و توخنــى کەلەپــورو گــۆراىن و شــیعرو ئەدەبیــاىت کــوردى نەدەکەوتــن و رواڵــەت و ســیامى کوردانەیــان کەمــرت بــوو، هیــچ شــیعرو 
رسودێکــى نەتەوەیــى کوردیــان نەدەچــڕى و لەبــرى نــاوى پێشــمەرگە نــاوى موجاهیدیــان بەکاردەهێنــاو دروشــمە جیهادییەکانیــان بــە 
ــەم  ــر ئ ــواىن و لەژێ ــادى و ئیخ ــامى جیه ــە ئیس ــوو ل ــەک ب ــیى تێکەڵەی ــامى سیاس ــتى ئیس ــەوە15 .   بەگش ــوىس و دەوت ــەرەىب دەن ع
کاریگەریانــەى خوارێــدا بــوون. شــۆڕىش ئیســامى ئێــران)1979(و جیهــادى ئەڤغــاىن دژ بــە ســۆڤییەت و هەروەهــا ئیخــواىن میــر16 .     
بزووتنــەوەى ئیســامى لەدامەزراندنییــەوە پەیوەندییەکــى توندوتۆڵــى لەگــەڵ ســعودییە دا هەبــوو17 . لەســااڵىن)1991،1992،1993( ز 

ــەوەى ئیســامیى18 .   ــەىت ســعودییە دەگەیشــتە بزووتن ــەت حکوم ــەکان و تەنان ــى زۆرى رێکخــراوە خێرخوازیی یارمەتییەک

ــە دەســتپێکى دووهــەزاردا دوچــارى دابەشــبوون دەبــن. بەشــێوەیەک کۆمــەڵ و بزووتنــەوەو چــەن  پارتــە ئیســامییە چەکدارییــەکان ل
ــە  ــى ئیســامى ل ــوو19 .  کۆمەڵ ــێ دروســت ب ــان ل ــر )ئەنســارى ئیســامی( ی ــەوەى ئیســامى و دووات ــاو بزووتن رەوتێکــى ســەلەفیى ن
ــان  ــى ئیســام ژی ــە روو، پێویســتیى کــردووە کــە بەپێ ــدا دیســانەوە شــوناىس کوردســتان وەک شوناســێکى ئیســامى دەخات میتۆدەکەی
بەڕێــوە برێــت، ئەمەیــش دروســت پێچەوانــەى میتــۆدى قورئانــە، چونکــە مــادام کۆمەڵــى ئیســامى کوردســتانییە، کەواتــە لــە کوردســتاندا 
ئێزیــدى  و کاکەیــى و شــیعەو فەیــى و شــەبەک و تورکــامن بونیــان هەیــە، بــازدان بەســەر ئــەو کەمینــە ئایینــى و نەتەوەییانــەدا جۆرێــک 
لــە رادیکاڵبــوون لــە نیهــادى سیاســیى ئیســامییەکاندا نیشــان دەدات. چونکــە جێگــەى پرســیارە پارتــە نەتەوەییــەکان ، گوتــارى نەتەوەیــى 
لــە میتۆدیانــدا هەیــەو بەئاشــکرا  مافیــان داوە بــە ناوبــردىن هەمــوو پێکهاتــەکان بــەاڵم پارتــە ئیســامییەکان شــوناىس کوردســتانیان وەک 
ــە  ــدام و بگات ــە ئەن ــە ببێت ــۆى هەی ــە کــە عەرەبێــک ب ــۆدە لەوەدای ــەو میت شوناســێکى موســڵامىن ســوننە نیشــانداوە. رەخنــەى جــدى ل
رادەى ئەمیــر بەمەرجێــک موســڵامن بێــت بــەس کوردێکــى خانەقیــن مــادام شــیعەیە مــاىف ئەنــدام بــووىن نییــە20 . هــاوکات کۆمەڵــى 
ــاوەدا  ــەم پێن ــەوە، ل ــەن هاوپەیامنان ــراق لەالی ــداىن ئێ ــۆ لێ ــازییەکان ب ــە س ــە زەمین ــوو ل ــاوکات ب ــتبووىن ه ــتپێکى دروس ئیســامى دەس
پێشــینەى عــەىل باپیــرى ئەمیــرى کۆمــەڵ لەگــەڵ نەفیــرى جیهــادى )ســەدام حوســەین (دا یەکیگرتــەوەو هــەروەک چــۆن لــە دەســتپێکى 
ــە  ــەم رەوت ــران، بەوجۆرەیــش ئ ــان ئیســامییەوە لەخشــتە ب ــە هــۆى سیاســەىت پ ــازە تەســەوفییەکان ب )جەنگــى جیهــاىن یەکــەم( دا رێب
ئیســامییە پابەندبــووىن خــۆى بــە جیهــادەوە دوپاتکــردەوەو بەنهێنــى لەگــەڵ حکومــەىت ئێراقــی دا پێوەندیــى کــردو هاوســۆزى خــۆى بــۆ 
ئێراقــى یەکپارچــەو رووبەڕووبوونــەوەى هاوپەیامنــان نیشــان دا21 .  لــەم پێناوەیــش دا چەندیــن بەڵگەنامــە باوکرایــەوە کــە پێوەندیــى 
تۆکمــەى ئــەم هێــزەو حــزىب بەعــس رشۆڤەدەکــەن22 . لــە ئێســتا دا یەکێــک لەگەورەتریــن مەترســییەکاىن رووبەڕووبوونــەوەى پێشــمەرگە 
بریتییــە لــە هێــزە بنــاژۆکاىن رێکخــراوى ئیســامى لــە شــام و ئێــراق. بــۆ ئایندەیــش میتۆدیــى پارتێکــى وەک کۆمــەڵ هەمــان ئەجێنــداى 

ســڕینەوەى ئــەواىن دى پێیــە، کــە داعــش پەیــڕەوى دەکــرد. 23 .

 دووەم: ئیسالمگەرا لە رۆژهەاڵىت کوردستان
ــى  ــدى مەزهــەىب و شۆڕشــواىن ئایینی ــەن عــەىل شــەریعەىت گــەورە بیرمەن     هــەر لەشەســتەکانەوە ســەلەنوێ تەوژمــى ئیســامى لەالی
ــە ئیســامى ترادیشــناڵ و  ــرد ک ــەوەى دەک ــەاڵى ئ ــەو تەق ــەوە، ئ ــەو رێنیسانســیى ئیســامگەراییەوە هێرنای ــە رشۆڤ ــک ب شــیعەوە گوڕێ
ــە ئایدیۆلۆژیایەکــى سیاســیى و ئابــوورى و کۆمەاڵیەتیــى24.   ئیســامى ســیاىس وەک پارتــە چــەپ  کۆنســەرڤاتیڤى کۆمــەڵ بگۆڕێــت ب
و نەتەوەییــەکان بەســەر کوردســتاىن بندەســت و پەرتبــوودا دابــەش نەبــوون. نهێنییەکــە لــە یــەک ئەگەردایــە، ئەویــش ئەوەیــە پــرۆژە 
هەرێمییــەکان ئیســامى سیاســیى کوردییــان وەک ئامڕازێــک بەکارهێنــاوە، رادەى ئــەم  ئامــڕازە تواناو هێــز و کاریگەریى ئیســامییەکانیى  
لــە پارچــەکاىن کوردســتاندا دیاریــى کــردووە25 . لــە کوردســتاىن رۆژهەاڵتــدا و لــە پــاش شکســتى کۆمــارى کوردســتان، کــە ئایندارییەکــەى 
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هــەر لــە فۆرمــى شۆڕشــە کاســیکییەکاندا بــوو،  چەنــد گــروپ و فۆرمــى ئیســامگەرا بــەدى دەکرێــن. کــە ئەوانیــش برێتیــن لــە 
گروپــە ســونەتییەکان کــە توخنــى سیاســەت ناکــەون و تەنهــا پێداگریــى لەســەر خــودى تاکــەکان دەکەنــەوە، لەوانەیــش گروپــى 
دەروێشــەکان و کۆمەڵــەى )تەبلیــغ( بەدیدەکرێــن. گروپێکــى تــر زیاتــر بڕوایــان بەسیاســەتکردن هەیــە لەئێرانــداو دەیانەوێــت 

بەبەشــداریى سیاســیى لــە ئێرانــدا بگەنــە هێــزو دەســەاڵت، ئــەوان زیاتــر بــە ئیســامى سیاســیى ناودەبرێــن.
ــەن و  ــەم گروپان ــران( ل ــەى بانگــەوازو ئیســاحى ئێ ــەکان لەگــەڵ )کۆمەڵ ــان مەکتەبیی ــان( ی ــەب قورئ ــى )مەکت ــە گروپ  بۆمنوون
ــە  ــەم ســەروبەندەدا ئیســامیزم ) ئیســامى سیاســی(  ل ــییەوە.26  ل ــداىن سیاس ــە مەی ــران هاتوونەت ــەالىن ئێ ــاش شــۆڕىش گ لەپ
شەســتەکانەوە لەالیــەن ئەحمــەدى موفتــى زادەلــە کودســتاىن ئێرانــدا هێرنایــە ئــاراوە، دیــارە ئەمەیــش شانبەشــاىن دەرکەوتنــى 
گوتاریــى سیاســیى شــیعە بــوو لــە ئێرانــدا. پێــش ئــەو کاتــە ئیســام لــە فۆرمێکــى نەریتخــوازو کۆنســەرڤاتیڤدا بــووىن هەبــووەو 
ئەمەیــش لەتــەک ناســیۆنالیزمى کودیــدا ئاوێتــە ببــوو27 . لەشەســتەکاندا ئیســامى سیاســیى لــە ئێرانــدا ســەریهەڵدا. لەوکاتــەدا 
ــۆ  ــوناىس ئیتن ــە ش ــنابوون ب ــەر ئاش ــە هەمب ــوون، ل ــامخوازییەکە ب ــە ئیس ــى داب و نەریت ــەى مژوڵ ــوردان  ئەوان ــەى ک زۆرب
نەتەوەیــى خۆیانــدا خامۆشــکرابوون، بۆیــە بــەڕووى ئیســامیى سیاســی مەکتــەب قورئانــدا دەروویــان لێکرابوویــەوە. لەراســتیدا 
ئەمەیــش پرۆژەیەکــى ئەلتەرناتیــڤ و نەیــار بــوو لەبەرامبــەر هــەردوو ناســیۆنالیزمى کوردیــى و رەوگــەى ئیســامى نەریتخــوازو 
کۆنســەرڤاتیڤدا لــە کوردســتان. لــە شــۆڕىش ئێــراىن 1979 دا هێنــدەى تــر بۆشــایى نێــوان ناســیۆنالیزمى کــوردى و ئیســامیزمى 
کوردیــى قوڵبوویــەوە. بــەم شــێوەیە مەکتــەب قورئــان لــە کاتێکــدا کــە ناســیۆنالیزمى کــوردى لــە پەرێزدابــوو، بایەخــى زێدەتــرى 
لەقۆناغــى شــۆڕىش ئیســامیدا بەدەســتهێنا. هەرچەنــدە زاڵــى ناســیۆنالیزمى کــوردى و گــرژى و پشــێوییەکاىن نێــوان ئەحمــەدى 
موفتــى زادەو حکومــەىت نێوەندیــى ئێــران رێگــر بــوون لــەوەى کــە مەکتــەب قورئــان بتوانێــت رۆڵێکــى کارا لــە بەجێگەیانــدىن 
ــارى  ــەک گوت ــەکاىن لەت ــى و ناکۆکیی ــیۆنالیزمى کوردی ــێوى ناس ــەورازو نش ــاوکات ه ــت. ه ــیدا ببینێ ــامى سیاس ــداى ئیس ئەجێن
ناوەندگــەراى ئێرانییــدا دیســان کاریگەریــى کردبــووە ســەر گوتاریــى مەکتــەب قورئــان هــاوکات گروپێکــى تــر بوونیــان هەیــە کــە 
نێــو دەبرێــن بەســەلەفییەکان. ئەوانیــش دابــەش دەبــن بەســەر ســەلەىف جیهــادى و ناجیهادیــدا. لەتــەواوى ئــەو گروپانــەدا تەنهــا 
ــى ئیســامگەرایى دەرەوە  ــر کاریگەری ــن و لەژێ ــن و پرۆژەیەکــى دەرەکــى نی ــەکان دەرهاویشــتەى کۆمەڵگــەى کوردی مەکتەبیی

ــرناون28 . نەهێ
 مەکتەبییــەکان گروپێــک بــوون لەالیــەن )ئەحمــەدى موفتــى زادە(وە ســاڵى 1973  دامــەزران. لــە کاىت شــۆڕىش گەالنــدا کەوتنــە 
جموجوڵــى ســیاىس و چەکداریــى و لەگــەڵ پارتــە چەپــە کوردییــەکان بەتایبــەىت )کۆمەڵــە( لەتەنگژەدابــوون. بڕوایــان بەدانوســتان 
ــتبەردارى  ــن و دەس ــى فەرهەنگی ــتە گروپێک ــبوون و ئێس ــان دابەش ــى رێبەرەکەی ــى دووای ــاش کۆچ ــدا. پ ــەڵ رژێم ــوو لەگ هەب
سیاســەت بــوون. )کۆمەڵــەى ئیســاح و بانگــەوازى ئێــران( دامەزرێنەرەکەیــان )ئیراهیــم مــەردۆخ(ى خەڵکى مەریوانەو دروســت 
ــە ،  ــان نیي ــەىت فەرمی ــا ئێســتایش مۆڵ ــە ت ــەم گروپ ــوون، ئ ــووى ئیســامى دروســت ب ــى یەکگرت ــن و بەکاریگەری لقێکــى ئیخوانی
بــەاڵم چاوپــۆىش لــەکارو چاالکییــان دەکرێــت. هــاوکات بەکاریگەریــى بزووتنــەوەى ئیســامى کوردســتاىن ئێــراق و پــاش پرۆســەى 
ئــازادى ئێــراق، پــاش ئــەوەى ســەلەفییە جیهادییــەکاىن ســنورى هەڵەبجــەو هەورامــان پەرتــەوازەى رۆژهــەاڵىت کوردســتان بــوون، 
ــە رۆژهەاڵتیــش رەوتێکــى ســەلەفیى تەکفیــرى دروســت بــووە29 . تێکــڕاى ئــەم گروپانــە بــە فۆرمــە جیاوازەکانیانــەوە هیــچ  ل
پرۆژەیەکــى نەتەوەییــان پــێ نییــە. هــۆکارى ئــەوەى کــە ئــەم رەوتــە ئیســامیانە لــە کوردســتاىن رۆژهەاڵتــدا الوازن دەگەڕێتــەوە 
بــۆ ئــەوەى کــە بەشــێکیان لەژێــر کاریگەریى ئیســامى سیاســیى باشــوردا دروســت بــوون، دیــارە کــە ئیســامییەکانیش پێوەندییان 
لەگــەڵ ئێــران نزیکــە، ئــەم هاوکێشــەیەش لەگــەڵ گرفتــە نەتەوەییەکــەى کوردســتاىن ئێرانــدا یــەک ناگرێتــەوە. هــاوکات 
هیچکامیــان هەڵگــرى پــرۆژەى نەتەوەیــى نیــن، بەڵکــو گروپــى مەزهەبیــن و مژوڵــى ملمانێــى نێــوان ســەلەفیزم و ســۆفیزمن 
و بەشــتانێکى الوەکییــەوە ســەرقاڵن30 . هۆکارێکــى تــر کــە وادەکات لــە ئێرانــدا ئیســامى ســیاىس کوردیــى الواز بێــت، ئەوەیــە 
ــى هەرپرۆژەیەکــى  ــەو بەئیســام سیاســەت دەکات، هەڵگرتن ــى پێی ــدا کۆمــارى ئیســامى بۆخــۆى پرۆژەیەکــى ئایین کــە لەئێران
ئایینــى دژى ئــەم پرۆژەیــە لەمتەدانــە لــە خــودى خــۆت. بۆیــە گروپــە کوردییــەکان زۆرجــار مەزهــەب بــە گرفــت دەزانــن، ئیــدى 
چــۆن دەیکەنــە ئامــڕازى سیاســییان . هــاوکات ئەزمــوىن ئێــران وایکــردووە خەڵــک قەڵســە بــەوەى ئەزموونێکــى هاوشــێوە بــە 
فاکتــەرى رزگاریــى بزانێــت.  هــاوکات ئیســامییەکاىن کوردســتان لەباشــورى کوردســتاندا بــە بەشــێک لــە ناردنــە دەرەوەى شــۆڕش 
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دادەنرێــت کــە لــە تێــزەکاىن )ئیــامم خومەینــی(دا بــووىن هەبوو.کەواتــە چــۆن ئــەم شۆڕشــە ئاراســتەى ناوخــۆى ئێــران دەکرێــت.  
سێهەم: ئیسام گەرا لە باکورو خۆرئاواى کوردستاندا

   بەنیســبەت باکــورى کوردستانیشــەوە بۆیــە ئیســامگەراى کوردیــى تەنهــا دژ بــە پــرۆژە نەتەوەییەکــە بــووىن هەیــە. چونکــە 
تــەواوى پارتــە کوردییــەکان لەســەرەتاى ســەدەى بیســتەمەوە تاوەکــو ئــەورۆ پــارىت نەتەوەیــى و چــەپ و لیــراڵ بــوون. تەنهــا 
ســاڵى )1980(ز پارتێکــى کــوردى بەنێــوى پــارىت ئیســامى کوردســتان )پــاک(  لەالیــەن )موحەمــەد ســاڵح گابورری(یــەوە دامــەزرا، 
ئەویــش لــە دەرەوەى کوردســتان و بــە کۆمــەک و پشــتیواىن ســعودییە بــوو، هەربۆیــە نەیتــواىن ئامانجــە نەتەوەییەکــەى 
بپێکێــت31 . )پــاک( نەیــارى رێکخســتنە نەتەوەییــەکاىن کــورد بــوو، پێــى وابــوو )پەکەکــە( بەشــێکە لــە ئەجێنــداى زایۆنیــزم و 
پەکەکەیــش ئــەو رێکخــراوەى بــە بەکرێگیــراوى ئەمریــکا دەزاىن و تەنانــەت حوکمــەىت تورکیــا چــاوى دەپــۆىش لــەکارەکاىن، تــا  لــە 
رووى ئاینییــەوە پەکەکــە الواز بــکات32 .  تەنانــەت هەوڵیانــدەدا هــاوکارى لــە کۆمــارى ئیســامى ئێــران وەربگــرن و لــە نەزمــى 
ئیســامى ئێرانــەوە نزیــک بــوون33 . بــەاڵم دیارتریــن پارتێکــى کــوردى کــە رژێمــى تورکیــا دژ بــە بزووتنــەوەى نەتەوەیــى کــورد 
بەتایبــەىت پەکەکــە بەکاریهێنــا بریتــى بــوو لــە )حــزب هللا(. تورکیــا بەپێــى نەخشــە نهێنییــەکاىن ســاڵى)1983(ز لەالیــەن )حســێن 
وەىل ئۆغلــو(و راســتەوخۆ لەالیــەن ئەفســەرى ئاســایى تورکیــى )قورقــوت ئەیکیــن(ەوە سەرپەرشــتى دەکــرا. ئەمانــە گروپــى 
چەکدارییــان لەشــارە کوردییەکانــدا دروســتکردو بەئاشــکرا مەشــقیان دەکــردو ئەدەبیــاىت ئیســامى و ســیامى ئیســامى ژنانیــان 
ببوویــە دیاردەیــەک لەنــاو ناوچــە کوردییەکانــدا. ئــەم پارتــە بــۆ رووبەرووبوونــەوەى بزووتنــەوەى نەتەوەیــى کــوردو روناکبیــرو 
نوســەرو خۆنــەوارەکاىن کــورد دروســتکرابوو، بــۆ منونــە لــە ســێپتەمبەرى)1992( ز نوســەرى گــەورەى کــورد )موســا عەنتەر(یــان 
تیــرۆر کــرد. لــە)1991( تــا)1995(ز زیاتــر لــە)500( ئەنــدام و الیەنگــرى پەکەکەیــان تیــرۆر کــرد. بەگوێــرەى راپۆرتــەکان )17( 
هــەزار هــاواڵىت کــورد بەدەســتى ئــەم رێکخــراوە تیــرۆر کــراون. لــە پــاش کــوژراىن ئۆغلــۆ، )عیســا ئاڵتســۆى( کــە کوردێکــى باکــورە 
ــە  ــا بوویــە مەتــرىس بــۆ خــودى دەوڵەتیــش، ئیــدى ل بــووە رێبــەرى پارتەکــە. دەوڵــەت هەرهێنــد کارى بــەم رێکخــراوە بــوو ت
)2000(ز  بــەدوواوە کەوتــە بچوککردنــەوەى پارتەکــەو لەناوبردنــی، بــەاڵم لــە )2011(ز بــەدوواوە حکومــەىت )دادو گەشــەپێدان( 
زۆربەیــاىن ئازادکــرد34 . پێــامن وایــە لەئێســتادا بزووتنــەوەى نەتەوەیــى کــورد لــە باکــوردا زیاتــر لــە چاالکىــو کاراتــرە لەخەبــاىت 

سیاســیدا، هەربۆیــە پێویســتى پــاىن پاترێکــى ئایینــى بەوجــۆە وایکــردووە کــە میریــى نەرمــى بنوێنێــت لەبەرامبەریــان.
   دیــارە یەکێکــى تــر لــەو هۆکارانــەى کــە بۆچــى پارتێکــى ئیســامیى کــوردى لــە باکــوردا خواســتێکى نییــە بــۆ مــاىف نەتەوەیــى 
کــورد، ئەوەیــە کــە تورکیــا بۆخــۆى لەپــاش جەنگــى جیهــاىن دووەمــەوە ئیــدى زیاتــر حزبــە راســتڕەو ئاینییــەکان بــااڵ دەســت 
ــردووە.   ــدا ک ــى کوردی ــەوەى نەتەوەی ــتکردىن بزووتن ــەرکوت و بندەس ــەڵ س ــان لەگ ــن مامەڵەی ــى ئای ــە بەچەک ــوون و هەمیش ب
پــارىت داد کــە لەدەســتپێکى دوو هــەزارەوە بــااڵ دەســتە رەنگــە کۆمەکــى پارتێکــى ئیســامیى لەســلێامنیدا بــکات یــان پارتێکــى 
نەتەوەیــى تورکــامن لــە کەرکوکــدا ، بــەاڵم بەهەمــان هاوکێشــەى ئێــران چــۆن دەبێــت پارتێکــى ئیســامى کوردیــى کــە پــرۆژەى 
خــۆى نەبێــت، لەباکــوردا دروســت دەکات. لــە کوردســتاىن خۆرئاوایــش دا رەوىت ئیســامى بــووىن نەبــوو، لەپــاش جەنگــى جیهــاىن 
دووەم رێکخســتنەکاىن ئیخــوان، دروســت لــە )1946(زدا بەرێبەرایــەىت )موســتەفا ســوباعى(ى هاتنــە ســوریا، هــەر لەســەرەتاوە بە 
گوێــرەى بەڵگەنامــەکاىن ئیخــوان، بێجگــە لــە شــارەکاىن کوردســتان کــە هیــچ بنکــەو لقێکیــان نەبــوو ئیــدى لەتــەواوى پارێــزگاکاىن 
ــدا  ــەدە( لەنێوچــە کوردییەکان ــراىت )پەی ــى دێموک ــارىت یەکێت ــە ئێســتایش دا پ ــەوە35 . ل ــاو ببوون ــەکاىن ئیخــوان ب ســوریا دا لق
هێزێکــى بااڵدەســتە، بــەم شــێوەیە چاالکییــەکاىن و کــردەکاىن راســتەوخۆ کاریگەرییــان هەیــە لەســەر رەوشــو رەونەقــى ناوچــە 
کوردییــەکان. لــە )2000(ز بــەدوواوە لەنێــو کــورداىن ســوریا جواڵنەوەیەکــى کوردیــى وابەســتە بــە پــارىت کرێــکاراىن کوردســتان 
)پەکەکــە( چێبــوو. ئــەم پارتــە لەالیــەن ئەندامــاىن پەکەکــەوە لەســوریاو لەســاڵى 2003دا دامــەزرا36 . ئــەم رێکخــراوە لەگــەڵ 
رێکخــراوە تێرۆریســتییەکاىن وەک)داعــش(و )بــەرەى نــەرسە( لــە ) 2013(ز وە لــە جەنگێکــى دژواردان و هەڕەشــە لــە کانتۆنــە 
ــى  ــەوەى رزگاریخوازی ــە بزووتن ــە بەشــێک ل ــەک هــەر نەبووەت ــەکاىن خۆرئاوادەکــەن37 . بەمجــۆە ئیســامى سیاســیى ن کوردیی
نەتەوەیــى کــورد، بەڵکــو بەشــێک بــووە لــەو هەوڵــە دەرەکیانــەى کەبــەردەوام دژبــووە بــە خەبــاىت رزگاریخوازیــوى نەتەوەیــى 

کــوردو هیــچ پرۆژەیەکــى رزگاریخوازیىــو شۆڕشــگێڕیى بــۆ نەتــەوەى بــن دەســتى کــورد لــە هەگبەیــدا نەبــووە.
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ملمالنێى ئایین و سێکیۆالریزم لە واڵتاىن عەرەبیدا

دیدار لەگەڵ بەسام زەکا دا: 

نووسینی: جنیڤ عەبدۆ 
لە ئینگلیزیەوە: شارۆ شاهۆ معتێم 

ئیسالمى سیاسی سەرچاوەى توندوتیژى و 
نا ئارامى واڵتاىن عەرەبییە



39

ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

بەســام زەکا ، ســەرکردەی ڕەوتــی ســەلەفیيە پێشــەکەوتوخوازەکانە لە میــر و ھاوکات 
بەکەســێکی ھۆشــمەند و زیــرەک دەنارسێــت . بەڕەوانبێژانــە وەاڵمــی ســەرجەم ئــەو 
پرســیارانە دەداتــەوە کــە خراونەتــە ڕوو لەمــەڕ ڕووداوەکانــی 11 ســێبتەمەبەر: ئــەو 
پرســیارانەی کــە ئایــا ئیســام چییــە ؟ ئەوانــە کێــن کــە بــە ســەلەفی پێناســەدەکرێن؟ 
ھــاوکات باوەڕیــان چییــە؟  ئایــا ئــەم ئایينــە لێکدانــەوەی بــۆ کــراوە لەالیــەن کەســانی 

ســیکۆالر و باوەڕيــان پێــی ھێنــاوە؟ ؟  
لەمیانــەی چاوپێکەوتنــم لەگــەڵ بەســام زەکا لــە ئەســکەندەریيە، ئــەوەی خســتەڕوو 
ھەوڵــی عەملانیيــەکان لەکۆمەڵــگای موســوڵامناندا بــە ناشــتنی تــۆی درخــەت نیشــاندا 
ــدار  ــە بەرھەم ــی ب ــەوڵ کارەکانیان ــە ھ ــەرەی زەوی، ک ــی کەم ــی ھێڵ ــە ناوچەکان ل

نیشــاندا.
ســەرجەم  کەپێویســتە  نیشــاندا  ئــەوەی  زەکا  بەســام  بۆچۆنەکانیــدا  لەدرێــژەی 
لێکدانــەوەکان لــە ئیســام قبوڵبکرێــت، لەھەمــان کاتیشــدا ســەرجەم پەیــڕەو و 
ڕێبــازەکان لەئیســامدا پێویســتە ڕێزیــان لێبگیرێــت و قبوڵبکرێــن، لەنێویشــیاندا 
ــی  ــی ســوننی بەتایبەت ــی ڕەوت ــە پەیرەوان ــدا بەشــێک ل ــە کاتێک ــی شــیعە،  ل مەزھەب

ســەلەفیەکان،  شــیعەکان بــە بێبــاوەڕ و دەرچــوو لەئیســام پێناســەدەکەن.
ئــەوە کاتێــک بــوو کــە لەبــارەی پەيڕەوانــی مەزھەبــی شــیعە پرســیارم کــرد کــە ئایــا 

موســوڵامنانی شــیعە موســوڵامنی ڕاســتین؟
ــا کــێ  گومــان لــەوە دەکات کــە خــودا بــێ  زرقــا بــەم جــۆرە وەاڵمــی دامــەوە :  ئای
بــاوەڕە؟ . بــەاڵم  مــن ھــاوڕا نیــم لەگــەڵ ئــەو ســەلەفیانەی کــە  ســەرجەم شــیعەکان 
بــێ باوەڕبــن، بــەو ھــۆکارەی کەئــەوان جاھیلــن و لەڕەوتــی ئیســامی ڕاســتی الیــان 
داوەو بەھــۆکاری نەبوونــی زانســت لــە دەرککــردن بەڕاســتی و دروســتی ئاینــی 
ئیســام . ھــاوکات بــەوە پێناســەیان دەکــەن کــە گومڕابــوون و ھەرگیــز ناتوانــن بگــەن 

بەزانســت و زانیــاری دەربــارەی ئیســامی ڕاســت و دروســت.
بەبۆچونــی زرکا پێویســت نــاکات کــە موســوڵامنانی ســونە مەزھــەب بەشــداربن لــە 
ــۆ  ــامدا. ب ــوەی ئیس ــە چوارچێ ــاوەڕ ل ــێ ب ــردن بەب ــەوی دی تۆمەتبارک ــی ئ ھەڵمەت

ــاوەڕە. ــێ بێب ــە ســونەی پ ــەدەر ل ــی ب ــە  داعــش کەســەرجەم الیەنەکان منوون
ئــەو پرســیارەی کــە ئایــا بــاوەڕداری ڕاســتی کێیــە؟ لێکدانەوەکانی ســەبارەت بەئیســام 
چیــن؟ ئایــا بەتەواوەتــی بەشــێکن لــە ئیــامن؟، ســەرجەمی ئــەم پرســانە  لــە ڕوانگــەی 
موســوڵامناندا پرســیار گەلێکــی جەوھــەری و گرنگــن ، کەھەمیشــە لەملمانێــدان بــۆ 

وەاڵم دانەوەیــان .
شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب لــە ســاڵی 2011 کــە بــە بەھــاری عەرەبــی نــارساوە ، ڕاســتی 
ــژای  ــە بەدرێ ــەن ک ــۆ دەردەخ ــان ب ــە مێژوویيەم ــیار و موناقەش ــەو پرس ــژووی ئ مێ
مێــژوو لەنێــو ئیســام دا خراونەتــەڕوو، کــە ئایــا کــێ موســوڵامن و پەیــڕەوکاری 
ئیســامی ڕاســتە ؟  دەرئەنجامــی شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب کۆتایــی ھێنــا بــە 
ــە  ــوو ل ــی ھەب ــزم ڕۆڵ ــەاڵتی کۆڵۆنیاڵی ــنورێک دەس ــو س ــی، کەتاک ــی نەتەوەي دەوڵەت
دروســتکردنیدا. دەرئەنجامــی شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب جەختکردەنــەوە بــوو لەســەر 
ناســنامەی ئاینــی تاکــو ناســنامەی نەتەوەيــی، کــە لەپێشــرتدا ڕەواج و ڕۆڵێکــی گرنگــی 

ــوو.  ھەب
شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب ھۆکارێــک بــوو بــۆ ســەرلەنوێ ســەھەڵدانەوەی ملمانــێ 
ــی ســەرجەم  ــی شــیعە و ســوننەدا، بەتێڕوان ــی ڕەوت ــوان پەڕەوان ــی لەنێ و جوداخوازي

لەڕۆژگاری ئیمڕۆدا 
ئەوە بەدی ناکرێت 
کە ئاین بەتەنها بۆ 
یەکتاپەرستی پەیڕەوی 
لێبکرێت، بەڵکو زیاتر 
بۆ بەرژەوەندی سیاسی 
سودی لێوەردەگیرێت.
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

توێــژەران ســەرجەم جەنــگ و ملمانێــکان ھۆکارگەلێکــن بۆزیادبوونــی گــرژی و توندوتــژی و پاوانخــوازی و زیادکردنی دەســەاڵت، 
لەنێویشــیاندا ملمانێــی مەزھەبيــی.

ــە تــۆڕە کۆمەاڵیەتیيــە عەرەبیــەکان و  ــە ملمانــێ و گــرژی نێــوان توندڕەوانــی شــیعە و ســوننە، ل  لەکاتێکــدا ســەرنج ئــەدەم ل
ــا،  ــە بەتەنه ــدەدا ھــۆکاری ســەرەکی نيی ــەم نێوەن ــن ل ــە ئايی ــم ک ــەوە دەبین ــی ئ ــدا ، بەڕوون ــە عەرەبیيەکان ــی دەوڵەت ڕاگەیاندن

ــی. ــە توندوتیژي ــرەودان ب ــە زیادکــردن و ب ــی هۆکارێکــی ســەرەکیني ل ــی مەزھــەب و تایفەگەري بەڵکــو ملمانێ
ــن  ــا و بەحرێ ــدا ســعودیە و تورکی ــە وە لەبەرامبەری ــران کــە دەوڵەتێکــی شــیعە مەزھەبيی ــدا ئی ــی ناوچەکــە لەنێویان حکومەتان
و ئیامراتــی عەرەبــی، کــە ســەرجەمیان مەزھەبــی ســوننە مەزھەبــی ڕەســميیە لــە دەوڵەتەکانیانــدا، ســەرجەم ئــەم دەوڵەتانــە 
ــە  ــاو بەرژەوەنديی ــە پێن ــی و تایەفەگــەری ل ــی مەزھەب ــۆ دروســتکردنی ملمانێ ــی دەرێکــی ســەرەکین ب ــەدا یارمەت ــە ناوچەک ل

ــیيەکانیان.  سیاس
خواســتی ھەریەکێــک لــەم حکومەتانــە لــە ناوچەکــەدا، بااڵدەســتکردنی تایەفەیەکــی دیــاری کــراو تاکــو ببێتــە دەســەاڵتدارێکی 
گــەورە لــە ناوچەکــەدا. لەهەمــان کاتــدا ئامانجــی ئــەم حکومەتانــە باوکردنــەوەی پڕوپاگەنــدە لــە نێــوان شــیعە و ســوننەدا ، 

بەوپێیــەی کــە ناکۆکیيــەکان زیاتــر قوڵببنــەوە. 
بێگومــان گــەر لەنــاوەڕۆک و جەوھــەری ســەرھەڵدانی شۆڕشــەکان، لەجیھانــی عەرەبیــدا بڕاوانیــن، دەبینیــن کــە دروســتبوونیان 
ــە  ــت، ب ــەی پێدەدرێ ــەوە گەش ــەاڵتدارێکی ناوچەک ــد دەس ــەن  چەن ــە لەالی ــتگیرەوە، ک ــی گش ــد ئامانجێک ــە چەن ــتە ب پەیوەس

ــاو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا. ئامانجــی چاندنــی تــۆوی دژیەکيــی و تایەفەگەريــی لەن
زەرقــا بەڕوونــی  ئــەوەی نیشــاندا کــە لــە ئەمــڕۆدا ئــەوەی ڕوونــە لەجیھانــی ئیســامدا ، ئیســام زیاتــر دیموکراتــی بــووە لەنێــوان 
موســوڵامنی ســوننەدا. ئــەوەی کــە لــە ئەمــڕۆدا بــەدی دەکرێــت ھیــچ دەســەاڵتێکی ئاینيــی یاخــود ڕابەرێکــی ئاینيــی نیيــە کــە 
بەتەنھــا لێکدانــەوە بــکات بۆئیســام، بەجۆرێــک کــە بەتەنھــا  لێکدانەوەکــەی ئــەو پێشــەنگ بێــت، بــەو پێیــە کــە لــە ئێســتادا 

ھــەر کەســەو جۆرێــک لــە بۆچونــی ھەیــە لــە مــەڕ پرســە ئاینیيــەکان. 
لەمیانــەی  گەشــتەکەمدا بــۆ میــر لەمانگــی دیســەمبەردا، چاوپێکەوتنــم ئەنجامــدا لەگــەڵ ســەلەفیيەکان و سیکۆالریســتەکان 

لــە ئەزھــەر، ئەوەیــان نیشــاندا کــە ڕۆژ بــەڕۆژ جیــاوازی ئاینيــی لەنێــوان شــیعە و ســوننەکاندا زۆردەبێــت.
لەمیــردا ڕێــژەی شــیعە لەســەدا 1٪  بــۆ ئــەم ئامــارەش ســودم وەرگرتــووە لــە ئامارەکانــی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکا،  زۆربــەی 
میریــەکان لــەو بــاوەڕەدان کــە  شــیعە ھەڕەشــەیە بــۆ واڵتەکەیــان ، بــەو جۆرە دەیــان ناســێنن کەکەســانی ڕاســتگۆنین و خاوەن 
ــەوە  ــۆ مامانێــی ھەرێمــی دەگەڕێت ــەم جــۆرەش لەناســاندن، ب ــە میــردا، بێگومــان ئ ــن ل ــچ جــۆرە مێژوویەکــی تایفــی نی ھی

لەناوچەکــەدا، کــە ســەرەتا لــە عێــراق ســەریھەڵدا ، ئێســتاش لــە ســوریا، کــە پاشــان ڕەنگیدایــەوە بــۆ تــەواوی ناوچەکــە.
کەواتــە ئــەم جیاوازیــە سۆســیۆلۆجیە چییــە؟ کــە ھۆکارێکــە بــۆ ئەوەی ســوننە،  شــیعە بــە الدەر یاخود بێبــاوەڕ بناســێنێت؟ یەکەم 
شــتێک کــە زۆر گرنگــە ئەویــش ئەوەیــە کــە شــیعەکان لــە ڕابــردوودا خــاوەن کیــان و پێغەمبــەر بــوون وەک ھــەر موســوڵامنێک، 
ــن ناســێرنان، ســوننەکانیش  ــە کەســانی ھەڵگــەڕاوە لەئای ــەر، ب ــی پێغەمب ــەاڵم دوای وەفات ــوو، ب ــدا ماب ــە ژیان ــەر ل ــو پێغەمب تاک
ــوننەکان  ــی پێغەمبەرس ــەاڵم دوای مەرگ ــەدە ، ب ــش موحەم ــەرن کەئەوی ــەک پێغەمب ــی ی ــیعەکان خاوەن ــێوەی ش ــان ش بەھەم

خەلیفــەو شــوێنگرەوەی پێغەمبەریــان ھەڵبــژارد،  کــە ئەویــش خەلیفــە ئەبوبەکــرە. 
ــیعەکان  ــی ش ــەر. ناکۆکبوون ــی پێغەمب ــە خێزانەکان ــە ل ــە یەکێک ــەی عائیش ــوڵامنانە و کچەک ــەی موس ــەم خەلیف ــر یەک ئەبوبەک
ــەو  ــە شــیعەکان ، ل ــت ک ــەوە ســەرچاوە دەگرێ ــر لەوڕوانگەی ــەر و گرتنەدەســتی دەســەاڵىت ئەبوبەک ــە  شــوێنگرەوەی پێغەمب ل

ــت. ــدی خوێنەوەبێ ــگای پەیوەن ــت لەڕێ ــەر دەبێ ــە شــوێنگرەوەی پێغەمب ــەو کەســەی دەبێت ــە ئ ــوون ک باوەڕەداب
ــە  ــک ل ــڕوای ھەندێ ــوو. بەب ــەر ب ــی پێغەمب ــار دەکــرد عائیشــەی خێزان ــێ تاوانب ــە شــیعەکان ســوننەکانیان پ ھــۆکاری دووەم ک
ــەو  ــتکرد ل ــەورەی دروس ــی گ ــەش ھەاڵیەک ــام داوە، کەئەم ــای ئەنج ــوو زین ــەر ب ــی پێغەمب ــک خێزان ــە کاتێ ــیعەکان عائیش ش
ســەردەمەدا،  قورئانــی پیــرۆز لەڕێــگای ئایەتێکــەوە ڕەدی ئــەوەی دایــەوە کــە عائیشــە کارێکــی لــەو شــێوەی کردبێــت.  
ســوننەکانیش لــەو بڕوایــەدان کەھــەر کەســێک گومــان لەھــەر ئایەتێکــی قورئــان بــکات ئــەوا بەھەڵگــەڕاوە ئەژماردەکرێــت.

ــاوازە  ــان جی ــیعەکان بۆچوونی ــە، ش ــااڵی ئاینیي ــەاڵتی ب ــش دەس ــن، ئەوی ــەری ناکۆک ــونەکان لەس ــیعە و س ــتێک کەش ــێیەم ش س
ــەو دەســەاڵتدارە خــراپ دەســەاڵتی  ــەت، پشــتگیريی دەســەاڵتدارێکی ڕەھــا دەکــەن ئەگەرچــی ئ ــن و دەوڵ ــە دی ســەبارەت ب
بەکارھێنــا و پەیــڕەوی تــەواوى دەســەاڵت نەبــوو لــە ســەر بنەمــا ســەرەکیەکانی دیــن.  بــەاڵم ســوننەکان پابەنــد بوونــی تەواویــان 
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ھەیــە بــۆ بنەماکانــی شــەریعەت و قورئــان، پاشــان شــێوازی دەســەاڵت لەنــاو 
ئەھلــی ســوننە دا لــە فۆڕمــی دەســەاڵتی شــورادا خــۆی دەبینێتــەوە کــە حوکمــدار 
ــژ، دەســەاڵت  ــت، بەڵکــو بەشــێوازی شــورا و ڕاوێ بەشــێوازی تاکڕەھــای بەڕێوەنابرێ

ــت. بەڕێوەدەبرێ
بــەاڵم ئەمــە لــەالی شــیعەکان جیــاوازە، بــڕوای تەواویــان بــە دەســەاڵتی ئیــامم ھەیــە، 
ــان،  ــی ژی ــۆ حوکمــداری و ســەرجەم کایەکان ــەک ب ــە بنەمای ــامم دەبن ــی ئی بڕیارەکان
ــوڕی  ــی ک ــەرەوە ، عەل ــی پێغەمب ــەدوای مەرگ ــیعەکان ل ــەالی ش ــەم ل ــی یەک ئیامم

ــن.  ــی دەزان ــە بەســەروەر و ئیاممــی یەکەمــی خۆیان ــە ک ئەبوتالیب
بەگوێــرەی نــورساو و تێکســتی شــیعەکان، کوژرانــی عەلــی و دەکــەس لــە هاوەڵەکانی 

بەدەســتی پیانگێڕيــی خولەفاکانــی ســوننە بووە. 
لەنــاو شــیعەکاندا ئیاممــی مەھــدی کــە ئیاممــی دوانزەیەمــی شــیعەکانە بەچاوێکــی 
ئێجــگار گرنگــەوە لێــی دەڕوانرێــت، کــە لــەڕۆژی ئاخیــرەت دا دەگەڕێتــەوە و 
دادپەروەريــی و ئاشــتی بــەدی دێنێــت بــۆ مرۆڤایەتــی. بەبــڕوای شــیعەکان ئیاممــی 
مەھــدی خــۆی پەنهــان داوە  لەئەشــکەوتێکدا لەژێــر مزگەوتــی ســامەڕا . دەروازەی 

ــەدەرگای پەنهــان  . ــارساوە ب ــەک کــە ن ــەم ئەشــکەوتەش داخــراوە بەدەرگای ئ
ئەمــەش یەکێکــە لــە ھــەرە گرنگرتیــن ئــەو شــتانەی کــە لــەالی شــیعە ئەرزشــی ھەیە 
و بەپیرۆزیيــەوە لێــی دەڕوانــن و ئیامندارەکانیــان ھــەردەم نزادەکــەن بــۆ گەڕانــەوەی 
ــە  ــەوەی ک ــەن ب ــانايی باوەڕدەک ــیعە زۆر بەس ــوێنکەوتوانی ش ــدی. ش ــی مەھ ئیامم
ــت.  ــاوی پیاوێکــدا تاکــو ژیانــی بپارێزرێ ــاردۆتەوە لەچ ــودا، ئیــامم مەھــدی ش خ
ــەڕۆژی ئاخیــرەت دا مەھــدی ئاشــکرا دەکات  ــاوەڕەدان کەخــودا ل ــەو ب شــیعەکان ل

تاکــو بگەڕێتــەوە و ئاشــتی بــەدی بهێنێــت بــۆ تــەواوی مرۆڤایەتــی.
ــەوەی  ــە پێداچوون ــووە ل بســام  زركا، لەســەردەمی  مورســی   ڕۆڵێکــی گرنگــی ھەب
دەســتور لەمیــردا،. لەڕوانگــەی  زركا وە چاوەڕوانــی گەڕانــەوەی ئیاممــی مەھــدی 
لەناوەڕۆکــدا بــێ ئەرزشــکردنی و بەســوک ڕوانینــە لــە جەوھــەری نەریــت و ڕێبــازی 
ــی  ــە دوای مەرگ ــش ئەوەی ــراوە ،  ئەوی ــە لەیادک ــگ ک ــی زۆر گرن ــوننە. بەڵگەیەک س
پێغەمبــەر تاکــو ئێســتاىش لەگەڵدابێــت ھیــچ کــەس ئــەو دەســەاڵتەی بەخــۆی 
نــەداوە کــە بەنــاوی خــوداوە قســەبکات، بــەاڵم لــەالی شــیعەکان بــەو جــۆرە نيیــە، 
ئــەوان دەســەاڵتی مورشــیدی بــااڵی ئێــران بەدەســەاڵتێکی پیــرۆز و ئیاھــی دەزانــن 
کــە بەتــەواوی باوەڕیــان پێیەتــی، لەھەمــان کاتیشــدا شــیعەکان لــەو بڕوایــەدان کــە 

ئیاممــی مەھــدی دەربکەوێــت ئــەوا لەجێــگای خــودا دەتوانێــت قســەبکات.
ھەندێــک لــە ســەلەفیەکان کــە لــە تویــرت 12 بــۆ 14 ملیــۆن بینەریــان ھەیــە ، 
شــەو و ڕۆژ پۆســتەکانیان دژ بــە شــیعەکان باودەکەنــەوە. گــەر تەماشــای ئــەو 
ــان  ــینەیەکی مێژوویي ــاون پێش ــوریا ھەڵگیرس ــراق و س ــە لەعێ ــن ک ــە بکەی جەنگان
ــەڕاوەن،  ــە ســوننەکانەوە ، شــیعەکان کەســانی ھەڵگ ــە. لەڕوانگــەی بەشــێک ل ھەی
ــوان  ــە و لەنێ ــی مێژوویي ــە جەنگێک ــەال ک ــی کەرب ــیعەکانیش جەنگ ــبەت ش بەنیس
ســوننەکان و شــیعەکان ڕوویــداو  حوســێن کــوڕی عەلــی تێــدا کــوژرا، ھێشــتا بەکۆتــا 
نەھاتــووە و پێویســتە تۆڵەبکرێتــەوە. گومانــی تێــدا نيیــە کــە ئاگــری ئــەم ملمانێيــە 

ــەوە.   ــە کای ــر دێنێت ــژی زیات ــێنێت و توندوتی ــاو دەس ــەڕۆژ ت ڕۆژب
لەدەســتپێکی شۆڕشــی گەالنــی عەرەبــی لەســاڵی 2011 دا ســەرجەم الیەنــەکان 
ــۆ  ــان ب ــی، ھاواری ــى ئایني ــۆرە باگراوندێک ــەر ج ــەربەخۆ لەھ ــەواو س ــی ت بەدەنگێک

ئاینەکان بەرسوشت 
جیاوازن لەیەکرتی 
و قابیلی چارەسەری 
ڕیشەی نین، ئەمەش 
واتای ئەوەیە کە 
ئەستەمە ئەو 
توندوتیژیەی کە لە 
ئێستای ڕۆژھەاڵتی 
ناوەڕاستدا ھەیە بە 
کۆتابێت.
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ڕوخانــی دەســەاڵت دەکــرد، بــەاڵم دوای پێنــج ســاڵ لــە دەســپێکی بەھــاری عەرەبــی ملمانــێ و جەنگــەکان زیاتــر بــوون لەنــاو 
ــەی خۆشــگوزەرانيی . ــە کای ــۆ یەکســانی و ھێنان ــک ب ــە ھەرئامانجێ ــەدەر ل ــی، ب ــی عەرەبي ــی واڵتان کۆمەڵ

 لەھەمــان کاتیشــدا ملمانێــى دینــەکان زیاتــر پەرەیانســەند، بەجۆرێــک ھــەر الیەنێــک ئامانجــی ئەوەبــوو کــە بــە تەنھــا خــۆی 
تەنھــا پێشــەنگ بێــت لــە کۆمەڵــی عەرەبیــدا، کــە بێگومــان ئەمــەش ڕێگەخۆشــکەر بــوو بــۆ زیــاد بوونــی ملمانــێ و ھێنانــە 

کایــەی توندوتیژيــی زیاتــر.

بەدرێــژای ڕێــڕەوی مێــژوو لەناوچەکــەدا ، گــروپ و ڕێبــازە ئاینیيــەکان لەنێوانــدا قوتابخانــە شــەرعیيەکانی ئیســام لەملمانێــى 
بــەردەوام دابــوون. بــۆ ناســاندنی ئیــامن بــەو جــۆرەی کــە خۆیــان دەیانەوێــت بیناســێنن، يــا بــەو کۆمەڵــە جۆربەجۆرانــەی کــە 

بــاوەڕدارن بــە ڕێــگاو شــێوازی جۆربەجــۆر.
شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب ڕێــگا خۆشــکەر بــوو بــەوەی کەجارێکــی تــر ناســنامەی ئاینيــی ســەرھەڵبداتەوە. لــەدوای شۆڕشــی 
گەالنــی عــەرەب بابەتــی ســەرەکی ڕۆژگار بووبــە ئــەوەی کــە ئایــا کــێ بــاوەڕداری ڕاســتەقینەیە و کــێ بــێ بــاوەڕە؟ کــە بێگومــان 
خــودی ئــەم پرســەش جارێکــی تــر ملمانێــى تایەفەگەريــی لــە نێــوان شــیعە و ســوننەکان  زیاتــر کــرد، زیادبوونــی ئــەم ملمانــێ 
تایەفەگەریــەش مەترســی زیاتــری دروســتکرد لەســەر ســەقامگیريی حکومەتەكانــی ناوچەکــە و دەوڵەتانــی خــاوەن بەرژەوەنديــی 

لــە ڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســت لــە نێویانــدا ئەمریــکاو ھاوپەیامنەکانــی.

ــت،  ــارام بێ ــر نائ ــە زیات ــی ناوچەک ــت و بارودۆخ ــری بێ ــی زیات ــى تایەفەگەري ــە ملمانێ ــەوەی ک ــۆ ئ ــەن ب ــۆکار ھ ــن ھ چەندی
بــەاڵم بەداخــەوە لــە چەنــد ســاڵی ئاینــدە دا نائارامــی و توندوتیژیيــەکان زیاتــر دەبــن و ھــەر الیــەک دەیەوێــت ئاینــی ڕاســت 

ــکات.  قۆرغب
ئیســامی کێیــە؟ ئایــا ســەلەفیەکانن؟ ئەوانــەی کــە دەیانەوێــت ئیســام بگێڕنــەوە بــۆ بــەر لــە 1400 ســاڵ بــۆ بــەر لەئێســتا و 
ســەردەمی پێغەمبــەری ئیســام و کارکــردن بــە تێکســت و بنەمــا ئاینیەکانــی ئــەو ســەردەمە ؟  ســەرکردەی ئیخــوان موســلمينە 
لەمیــر؟  ســەرکردەی میليشــیا شــیعەکانی عێراقــە؟  یاخــود دەوڵەتــی ئیســام لــە عێــراق و شــامە )داعــش( ؟  کــە ھەریــەک 
لەمانــە خۆیــان بــە بــاوەڕداری ڕاســت دەزانــن و خۆیــان وانیشــان دەدەن کــە بــێ خەوشــن لــە پەیڕەوکردنــی ئاینيــی ڕاســت و 

پیــرۆز .
ــووە  ــنەوەیان ب ــۆ ڕێکخس ــەکان خ ــامیيە نوێی ــزە ئیس ــی ھێ ــز و کاریگەري ــی ھێ ــتا کلیل ــو ئێس ــاڵی 1970 تاک ــەرەتاکانی س لەس
ــە لەســەرەتادا واخــۆی  ــژی وەک ئیخــوان موســلمني، ک ــزی ناتوندتی ــی ڕێکخســتنی جۆربەجــۆردا. ھــەر لەھێ ــە شــێوازی گروپ ل
نیشــاندەدا تاکــو ھێــزی ئەلقاعیــدە و داعــش کــە ھێزگەلێکــی توندوتیــژن، لەھەمــان کاتیشــدا ھەندێــک لــە دامــەزراوە ئاینیيــە 
شــەرعیيەکان پشــتیان لەوەکــرد کــە بــە وەاڵم بێــن لــەو بەکارھێنانــە خراپــەی کــە گروپــە ئیســامیيە جــۆر بەجــۆرەکان دەیانکــرد 

بــۆ دەق و بنەمــا ئاینیيــەکان، کــە بــەو جــۆرە لێکیــان دەدایــەوە لەگــەڵ بەرژەوەنــدی خۆیــان بگونجێــت.
 وازھێنــان لــە بانگەشــەی ئاینــی دروســت شــتێکی نــوێ نيیــە، بەڵکــو ئەمــەش بەتەنھــا لەئیســام دا بــەدی ناکرێــت، بەڵکــو ئەمــە 
دەیاردەیەکــی مێژوویيــە کــە بــرەوی ســەندووەو بۆتــە جۆرێــک تایبەمتەنــدی لەھەندێــک ئاینــی تــردا ،  لەســەریانم خوێندۆتــەوە 
ــەوە  ــەی لێکۆڵین ــان لەمیان ــی جیھ ــەر ئاینەکان ــردووە لەس ــەوە ک ــان ب ــاس دەرکی ــواری کۆمەڵن ــی ب ــردووە. زانایان ــم پێک و دەرک
درێژەکانیــان، ئەویــش ئەوەیەکــە کاتێــک ســەرکردەیەکی کاریزمــی یاخــود پێغەمبەرێــک کــە وەحــی بۆھاتبێــت لــەدوای مەرگیــان 
چینــی کاھیــن و پارێــزەران  و بیوكراتیيــەکان دەســەاڵتی ئــەو کەســە بــە پیــرۆز دەناســێنن و بانگەشــە بــۆ شــوێنکەوتنی دەکــەن. 
ئــەو دەســتنوس و نورساوانــەی کــە بەجێــاموە لــە کەســی کۆچکــردو و بــە پیــرۆز ســەیری دەکــەن و ڕێگــری دەکــەن لــە ھــەر 

جــۆرە لێکدانەوەیــەک بــۆی، لەکاتێکــدا کــە دەتوانرێــت لێکدانــەوە بۆبکرێــت و پرســیاری زۆر گرنــگ لەبارەوەیــان بکرێــت.
ئــەم بارودۆخــەش ھۆکارێکــە بــۆ ھێنانــە کایــەی پــەرت بوونــی کۆمــەڵ، دەرکەوتنــی گــروپ و تائیفــەی جیــاواز، کەھەریەکێکیــان 

لەھەوڵــی قورخکردنــی ئاینــی ڕاســتین .
لەجیھانــی ئیســامیدا ئــەم کێشــەیە زۆر بەئاشــکراو زۆر بەدیاريــی دەبیرنێــت. بەدیاریکــراوی مشــتومڕەکانی ڕۆژگاری ســەرەتایی 
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ئیســام  لێکچونێــک بــەدی ناکرێــت لــە یەكگرتوويــی موســڵامنان و بوونــی دامــەزراوەی دەســەاڵتی ئاینيــی لــە نێوانیانــدا. دەرئەنجامــی 
ــی  ــگای بەکارھێنان ــان ڕێ ــاوە، زۆرێکی ــان ھێن ــتنەڕووی داواکاریەکانی ــە خس ــان ل ــدا وازی ــە جیھان ــڵامنان ل ــەی زۆری موس ــەش زۆرب ئەم
ھێزیــان گرتۆتەبــەر بــۆ بــەدی ھێنانــی ئامانجەکانیــان. بــەاڵم لــە کۆتایيــدا شکســتیان ھێنــاوە لــە بــەدی ھێنانــی ئامانجەکەیــان کەئەویــش 

بەدەســتھێناين دڵنیايــی دەســەاڵتە لــە چوارچێــوەی دەوڵەتێکــی ئیســاميی.
کاتێــک دەڕوانینــە مێــژووی ئیســام، بــێ ئارامــی کۆمەاڵیەتيــی و سیاســيی بــەدی دەکەیــن، دەبینیــن،  زۆرێــک لە ســەرکردە ئیســامیيەکان 
ــن  ــی یەکەمی ــامە و لەدایکبوون ــی ئوس ــوژراون. دەرکەوتن ــدا ک ــی کەم ــت لەماوەیەک ــەدەکانی ناوەڕاس ــی س ــێ و جەنگەکان ــە مامان ل

ڕێخــراوی ئیســاميی لــەم ســەردەمەدا ڕەنگدانــەوەی ھەمــان لۆژیکــە کــە پاشــخانێکی مێژوويــی دێرینــی ھەیــە.
کاتێــک پێغەمبــەری ئیســام کۆچــی دوايــی کــرد لەســاڵی 632ز،  پرســیار دەربــارەی ڕەوايــی دەســەاڵتی ئاینيــی لــە جیھانــی موســوڵامندا 
ــەم  ــە؟ ئ ــی ھەی ــەاڵتی بڕیاردان ــێ دەس ــود ک ــە؟ یاخ ــوڵامنی باش ــێ موس ــە ک ــەوەی ک ــیارگەلێکی وەک ئ ــوو. پرس ــیارێکی بەرباوب پرس

ــوون . ــدا پرســیارگەلێکی  بایەخدارب ــەاڵم  لەســەدەی حەڤدەیەم ــە، ب ــرت بایەخــی ھەی ــدا کەم ــەڕۆژگاری ئەمڕۆمان پرســیارانە ل
لەســەردەمانی دوای بەکۆتایــی ھاتنــی دەســەاڵتی کۆلۆنیــال- ئیســتعامر نەوەیەکــی نــوێ لەســەرکردەی ســیکۆالر دەرکەوتــن کــە 
ــرد و  ــی دەک ــەتی نەتەوەي ــە سیاس ــان ل ــە پەیڕەویي ــا، ک ــە لیبی ــی ل ــەر قەزاف ــر و موعەم ــە می ــارس ل ــدول ن ــال عەب ــان جەم دیارترینی
بانگەشــەی ئەوەیــان دەکــرد کــە ڕێــز لــە ئایــني دەگــرن و ســود لــە دامــەزراوە ئاینیيــەکان وەردەگــرن لــە پتەوکردنــی دەســەاڵت دا، بــەاڵم 
ئەمــە کــە بانگەشــەی بۆدەکــرا لەمیــر و لیبیــادا ڕووینــەدا ، بەڵکــو دواتــر گــرژی کەوتــە نێــوان دەســەاڵتی دیکتاتــۆر و داواکاریيەکانــی 

ــۆر. ــە دەســەاڵتی دیکتات ــان دەکــرد ل خەڵــک کــە دوای مافــە ڕەواکانی

گــەر بڕوانینــە ســەنگ و گرنگيــی بــرەودان بــە گەشــەپێدانی ئاینيــی لەالیــەن دەســەاڵتدارانەوە، تێبینــی ئــەوە دەکەیــن کەدەوڵەتانــی 
ناوچەکــە لــە ھەوڵــی  زیندوکردنــەوەی تەقالیــد و توراســی ئیســامین لەپێنــاو ڕاگرتنی ســەالمەتی دەوڵەتــی نەتەوەيی و لە ھەمانکاتیشــدا 
گەشــەکردنی بیــری ئیســاميی. بــەاڵم بــە تێپەڕبوونــی کات، دەســەاڵتی نەتەوەيــی بەپشــت بەســن بــە بیــری ئیســاميی بــەرەو الوازبــوون 

و نەمــان ڕۆیشــت لــە زۆرێــک لــە سیســتەمەکانی دەســەاڵت لــە ناوچەکــە.
ــە   ــەر لەئێســتادا بەشــێوەیەکی ورد و دروســتانە بڕوانین ــە، گ ــی ھــەر بەردەوام ــۆ دروســتکردنی دامــەزراوەی ئایني ــی ب ــەاڵم بەرەنگاري ب
ھەندێــک دەوڵــەت دەبینیــن بەرژەوەندیيەکانیــان پەیوەســت دەکــەن بــە بەرژەوەنديــی ئومــەت، کــە بریتیيــە لــە کۆمەڵــی گــەورە لــە 

موســڵامن وکەســانی بــاوەڕدار و کارکــردن بــە شــەریعەتی ئیســاميی.
لەدەســتپێکی شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب لــە ســاڵی 2011 دا تەقینەوەیەکــی گــەورە لــە ناڕەزايــی کۆمەاڵنــی خەڵــک ھاتــە ئــاراوە، زەمینەی 

بارودۆخێکــی ناھەمــوار ڕەخســا لــە تــرس و نائارامــی و توندوتیژيی.
ــەرەو  ــۆڕش ب ــی ش ــی ئامانج ــوون بەالڕێدابردن ــک ب ــتەخۆ ھۆکارێ ــە ناڕاس ــگێڕەکان ب ــە شۆڕش ــک ل ــە زۆرێ ــەرچاوەکان، ک ــرەی س بەگوێ
توندوتیژيــی بەنــاوی ئاینــەوە. پێویســتە بەشــێوەیەکی ورد دیراســەی ئایدۆلۆجیــای ئیســامی و ناســیۆنالیزمی عەرەبــی بکەیــن، 

لەگەشەســەندنیان لەچەنــد دەیەکــدا.
گەشەســەندىن  ملمانــێ لــە نێــوان کۆمەڵــە عەرەبیيــەکان لەنــاو خــودی ئیســام دا، بەتایەبەتــی شــیعە و ســوننە، کەھەریەکێکیــان خــاوەن 
باكگراوندێکــی مێژوويــی جیــاوازن کــە لەئێســتادا بەجۆرێکــی جیــاواز مامانێــی یەکــرتی دەکــەن و ســنورێکی جێگیریــان نيیــە، پێویســتە 

شــیکار بــۆ ئــەو ملمانــێ و توندوتیژیــەی نێــوان شــیعە و ســوننە بکرێــت بەڕەچاوکردنــی جیــاوازی ســنوری ناوچــەکان. 
ئــەو پرســیارەی کــە ئایــا ملمانێــى نێــوان شــیعە و ســوننە لەســەر بنچینەیەکــی بنەڕەتیيــە؟ ئایــا پردێکــی لێکتێگەیشــن ھەیــە لەنێوانیاندا؟ 

ئــەم پرســیارانە، پرســیارگەلێکی جددیــن کــە دابــەش بــوون لــە لەنێــوان توێژەرانــی ڕۆژھــەاڵت و ڕۆژئــاوا.
پرســیاری بنەڕەتــی ئــەوە کــە ئایــا؟ چ ناســنامەیەکی ئاینيــی دەتوانێــت بەســەر ناســنامەکانی تر بااڵدەســت بێت، لەنێویشــیاندا  ناســنەمەی 
ڕەگەزيــی، خێــڵ ، ئینتیــامی نەتەوەيــی. بــەو ئەگــەرەی کــە ئاینــەکان بەرسوشــت جیــاوازن لەیەکرتيــی و قابیلــی چارەســەريی ڕیشــەيی 

نیــن، ئەمــەش واتــای ئەوەیــە کــە ئەســتەمە ئــەو توندوتیژیيــەی کــە لــە ئێســتای ڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســتدا ھەیــە بــە کۆتابێــت.
ــرت  ــکان کەم ــت ملمانێ ــە دەکرێ ــکان، ک ــی و ملمانێ ــەقامگیريی ناکۆک ــۆ س ــت ب ــەک ھەبێ ــتە ھیوای ــت پێویس ــک بێ ــەاڵم ھەرچۆنێ ب

ــەوە.  ــۆ بدۆزرێت ــان ب ــەريی بنەڕەتیي ــن و چارەس ــوتێنەر ب خۆس
ــد  ــم لەگــەڵ چەن ــی چاوپێکەوتن ــدا، ئەنجامدان ــە تێکســت و بەڵگەنامەکان ــووە ل ــەی دەســتم کەوت ــەو گــەڕان و دیکۆمێنتان ــەی ئ لەمیان
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ــن  ــن و ڕێکەوت ــردوودا پێکھات ــە ڕاب ــردووە ل ــەوەم ک ــی ئ ــی. تێبین ــایەتیيەکی ئایني کەس
ــن دا،  ــان و بەحرێ ــوریاو لوبن ــراق و س ــە عێ ــووە ل ــگ ب ــی گرن ــتی و پێکھێنەرێک پێویس
ــی   ــۆ دەرکەوتن ــوو ب ــک ب ــی، کــە ھۆکارێ ــی عەرەبي ــە  دەســپێکی شــۆڕش گەالن ــەاڵم ب ب
ناســنامەی ئاینيــی، کــە دواتــر پێگەیەکــی گرنگــی دەســتەبەر کــرد لــە کۆمەڵــی عەرەبیــدا، 
گەشەســەندنی ئــەم ناســنامەیە ھۆکارێــک بــوو بــۆ دروســتکردنی ملمانــێ و توندوتیژيی 
لەنــاو کۆمەڵگاکانــدا کــە پــرىس پێکھاتــن و ڕێکەوتنــی الوازکــرد لــە نێــوان واڵتانــی 

ــدا. عەرەبی
ــای  ــە بنەم ــە ب ــت نيی ــا پەیوەس ــتدا بەتەنھ ــی ناوەڕاس ــە ڕۆژھەاڵت ــی ل ــتومڕی ئایني مش
توندوتیژيــی، بەڵکــو زیاتــر دەچێتــە بەرگــی ملمانێــى سیاســیيەوە، ئــەو مامانێیــەى کــە 
ــی  ــی ئیران ــدی جیۆسیاســی دەوڵەتان ــوان شــیعە و ســوننە دا دەبیرنێــت بەرژەوەن ــە نێ ل
شــیعە مەزھەب و ســعودیەی ســوننە مەزھەبــی لەپشــتەوەیە، کەھەریەکێکیــان لەڕێگای 
سیاســەتەکانیانەوە  لەھەوڵــی چانــدىن ملمانــێ و توندوتیژيــی زیاتــرن. ئایــني لــەم 
نێوەنــدەدا بەتەنھــا فاکتــەری ســەرەکی نیيــە لــە دروســتکردنی توندوتیژيــی، ناســیۆنالیزم 
ــی،  ــڕۆژەی پۆســت کۆلۆنیالیزمــی عەرەبي ــی و پ ــی تایەفەگەري ــی و وەالئ ــی ئایني لەبەرگ
بــۆ ڕەخســاندنی زەمینــەی ســەرھەڵدانی گروپــە  بــوون  ســەرجەمیان فەکتەرێــک 

ــدارەکان. ــە میليشــیا چەک ــەواوی گروپ ــدەو ت ــەش داعــش و قاعی ــژەکان لەوان توندوتی
ئەگــەر ســەرنج بدەیــن لەدەرکەوتنــی گروپــە توندوتیــژەکان، منوونــەی دەوڵەتی ئیســامی 
کــە بــەو شــێوە دیــارە دەرنەکەوتــووە لەھــەر جێیەکــی تــر. گروپە تونــدڕەوەکان ســودیان 
لەســەرجەم ئــەو زەمینانــە وەرگرتــووە کــە پێشــرت باســامنکرد، وەرگرتنــی کۆمەکــی 
ــە  ــەرھەڵدانی  گروپ ــە س ــن ل ــەرەکی نی ــدەری س ــا یارمەتی ــيی بەتەنھ ــوری و سیاس ئاب
توندوتیــژەکان تاکــو شــۆڕش بکــەن، بەڵکــو ســەرجەم فاکتەرەکانــی تــر یارمەتیدەریانــە 

ــان.  ــەوەی ڕق و یاخیبوونی ــۆ باوبوون ب
ــی  ــەی حکومەتەکان ــە ڕوانگ ــامیەکان ل ــدڕەوە ئیس ــە تون ــەندنی گروپ ــی گەشەس گرنگ
ــەڕی  ــە و ش ــارەی کێش ــاوا دەرب ــی ڕۆژئ ــە کۆمەڵ ــوو، ڕەنگ ــڕ ب ــتێکی کتوپ ــاواوە ش ڕۆژئ
ــەر  ــە لەس ــدا ھەی ــددی لەنێوانیان ــی ج ــە ناکۆک ــت ک ــوننە ئاگاداربێ ــیعە و س ــوان ش نێ
پرســی مەزھەبــی و تائیفيــی، بەوپێیــەی کــە ڕۆژئــاوا ئەزموونــی 30 ســاڵی ھەیــە لەبــارەی 
ــتووە  ــەوە نەگەیش ــتا ل ــەاڵم ھێش ــرن ب ــامی مۆدێ ــەڵ ئیس ــردن لەگ ــی مامەڵەک چۆنێت
ــدا،  ــەرەب لەجیھان ــى ع ــی کۆمەڵ ــە چارەنووس ــۆن بوونەت ــا چ ــن و ئايدۆلۆجی ــە ئايی ک
کەھاوشــێوەی دراوێکــی ســەرەکیان لێھاتــووە، لــەڕۆژگاری ئەمــرۆدا بــۆ جیهانــی عەرەبی.

ئــەو هــۆکارەی کــە ڕێــگا خۆشــکەربوو لــە ســەرکەوتنی شۆڕشــی گەالنــی عــەرەب لــەدژی 
دیکتاتــۆرەکان لەڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســتدا، میدیاکانــی ڕۆژئاوابــوون کــە ڕۆڵێکــی  گرنگیــان 

ھەبــوو لەبەرفراوانکردنی شۆڕشــەکە. 
ڕابــەرە سیاســيی و گروپــە ســیکۆالرەکان کاتێــک ڕاپەڕیــن، ئامانجیــان ڕیفــۆڕم بوو لەســەر 
ــە ئەمــڕۆی  ــەو شــێوازەی کــە ل بنەمــای دیموکراســيی لەدەســەاڵتی سیاســیدا، لەســەر ئ
ڕۆژئــاوادا دەبیرنێــت. بــەاڵم لەڕاســتیدا ئامانجەکانــی شــۆڕش کــە لەســەرەتادا بانگەشــەی 
ــتەواژەی  ــرنا. دەس ــر بی ــە دوات ــوو ک ــۆرە نەب ــەو ج ــوون، ب ــەر ب ــرا ھەڵخەڵەتێن ــۆ دەک ب
بەھــاری عەرەبــی بــۆ شۆڕشــی گەالنی عــەرەب، لەڕاســتیدا دەســتەواژەیەکی مەترســیدارە 
کــە لەســەر وێــردی زمانــی زۆربــەی سیاســيی و لێکۆڵەرانــە، بــەو پێیــەی کــە ئاشــکرایە 
ئەوانــەی کــە بوونــە ڕابــەری شــۆڕش لەھەندێــک لــە واڵتەکانــدا  کــێ بــوون؟ ، کەتاکــو 

ئێســتاش ھــەر بەردەواميیــان ھەیــە. 

بێگومان گەر 
لەناوەڕۆک 
و جەوھەری 
سەرھەڵدانی 
شۆڕشەکان، 
لەجیھانی عەرەبیدا 
بڕاوانین دەبینین 
کە دروستبوونیان 
پەیوەستە بە 
چەند ئامانجێکی 
گشتگیرەوە کە 
لەالیەن  چەند 
دەساڵت دارێکی 
ناوچەکەوە گەشەی 
پێدەدرێت بە 
ئامانجی چاندنی 
تۆوی دژیەکی 
تایەفەگەری لەناو 
کۆمەاڵنی خەڵکدا
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زۆرێــک لــە کەســانی ئەکادیمــی  و توێژەرانــی پســپۆڕ لــە بەڕێوەبردنــی حکومەتــەکان، لــەو بڕوایــەدان پەیڕەوکردنــی ئایــني بەشــێوازێکی 
ــای  ــی و جوگرافی ــی ئابوري ــی ژێرخان ــتیامنيیەکان و خراپکردن ــودەزگا نیش ــاندنی دام ــە ھەڵوەش ــەرە ل ــی زۆر کاریگ ــژ فەکتەرێک توندوتی

سیاســی دەوڵــەت  و ھێنانــە کایــەی جیــاوازی ڕەگەزيــی و دژبــوون بەرامبــەر پێشــکەوتن و دنیــای مۆدێــرن.
ئاشــکرایە کــە ئەگــەر مەیدانــی چاالکــی سیاســيی لــە دەوڵەتــە عەرەبیــەکان بــەدوور بووایــە لــە ناســنامەی ئاینيــی، ملمانــێ و 

توندوتیژيیــەکان بــەو ڕادە ترســناکەی کــە لەئەمــڕۆدا دەبیرنێــت دروســت نەدەبــوون و گەشــەیان نەدەســەند.
گروپــە تائیفیيــەکان لــەم ســەردەمەدا زۆربــاش لەجــاران دەتوانــن الیەنگرانێکــی زۆرتــر بــۆ خۆیــان ڕابکێشــن لــە نــاو کۆمەاڵنــی خەڵکــدا.  
بــەو ھــۆکارەی کــە لــەڕۆژگاری ئیمــڕۆدا زیادبوونــی ملمانێــی نێــوان  گروپــە تائیفیــەکان دەگەڕێتــەوە بــۆ ھەرەســھێنانی دەســەاڵت لــە 
ــەر و  ــەو ڕاب ــی ئ ــری حوکومڕان ــر کاریگــەرە بەســەر بی ــری ئیســاميی  لەجــاران زیات ــوری و سیاســیيەکاندا. لەھەمانکاتیشــدا بی ــە ئاب کای

ســەرکردانەی کــە ئیمــڕۆ بااڵدەســن لــە ناوچەکــەدا.
 پەیامنــگای لێکۆڵینــەوەی واشــنتۆن لەمیانــەی ڕاپرســييەکیان لــە ســەر ئايیــن و ژیانــی گشــتی لەڕۆژھەاڵتــی ناوەڕاســتدا گەیشــتوونەتە 
ئــەو دەرئەنجامــەی کــە باوەڕێکــی زۆر بەربــاو ھەیــە لــە دەوڵەتــە عەرەبیيــەکان ســەبارەت بەشــیعەکان، کــە بەبێبــاوەڕ لــە قەڵەمیــان 
ــت،  ــەدی ناکرێ ــی ب ــی ئاین ــۆ پێکــەوە ژیان ــچ بیرێکــی دیموکراســی ب ــە کــە ھی ــە ڕوون ــرىس و لێکۆڵینەوان ــەم ڕاپ دەدەن. دەرئەنجامــی ئ

بێگومــان ئەمــەش زەنگێکــی مەترســیدارە بــۆ ئاینــدەی پێکەوەژیــان و ســەقامگیريی لــە ناوچەکــەدا.
ــی  ــۆ کۆلۆنیالیزم ــوو ب ــگ ب ــی گرن ــەاڵت، دەرفەتێک ــی و دەس ــەکانی ئاین ــەر پرس ــەرەب لەس ــی ع ــوان واڵتان ــی  نێ ــی و ملمانێکان ناکۆک

ــکات.  ــان داگیرب ــو واڵتەکانی ــدا، تاک ــەدەی نۆزدەیەم ــی لەس ئەوروپ
بــەم پێیــەش ھەتاکــو ئــەم ســەردەمەی ئێســتا، دەســەاڵتی تائیفــی کــە باكگراوندێکــی مێژوويــی 1100 ســاڵەی ھەیــە شکســتی ھێنــاوە لــە 
بونیادنانــی دەوڵەتێکــی مۆدێــرن. ئــەم شکســتەش  ڕەگێکــی قوڵــی مێژوويــی هەیــە کــە جێکەوتــەو کاریگەريــی خــۆی بەجــێ هێشــتووە 

بــۆ ســەردەمانی ئیمــڕۆ.

The New Sectarianism: The Arab Uprisings and the Rebirth of the Shi›a-( لەکۆتایــدا کاتێــک کتێبەکــەم نووســی  دەربــارەی
Sunni Divide (. گەیشــتمە ئــەو بــاوەڕەی، کــە دەکــرێ ئایــن لەکۆمەڵــى عەرەبیــدا گرنــگ بێــت، بەبــێ بەکارھێنانــی لەالیــەن گروپــە 
جۆراوجــۆرەکان بــۆ مەبەســت و بەرژەوەنــدی سیاســيی، پەیڕەوکردنــی بــەو جــۆرەی کــە بــاوە لەنــاو موســڵامناندا، بــۆ مەبەســتی خــودا 
پەرســتی و کاری باشــە.  بــەاڵم لــەڕۆژگاری ئیمــڕۆدا ئــەوە بــەدی ناکرێــت کــە ئایــني بەتەنهــا بــۆ یەکتاپەرســتی پەیــڕەوی لێبکرێــت، بەڵکــو 
زیاتــر بــۆ بەرژەوەنــدی سیاســيی ســودی لێوەردەگیرێــت. ســەرکردەیەکی میســڕی لەســاڵی 1990 دا ئــەوەی پــێ ڕاگەیانــدم کــە جەنگــی 
شــیعە و ســوننە جەنگێــک نیيــە لــە پێنــاو خــاک دا بەتەنھــا،  بەڵکــو جەنگێکــە لــە پێنــاو مێــژوو و یادەوەریيــەک کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ھــەزاران ســاڵ بــەر لەئێســتا. 

سەرچاوە:
https://pulitzercenter.org/reporting/egypt-religious-root-conflicts-middle-east



جەهەنەمى 
وەهابیزم

مەرگى سێکیۆالریزم و ماىف ئاینزاى شیعە 
لەسایەى وەهابییەتدا

نوسینى جێنێڵن فرانسیسکۆ
زانکۆى ویایەىت کالیفۆرنیا/نۆررسیدج

لە ئینگلیزییەوە کیان هەورامى
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پێشەکى
رووداوەکاىن ئــەم دوواییــە ئامــاژەن بــە توندبوونــەوەى رامیارییــەکاىن پێوەســت بــە شوناســەکان 
ــدا. جەنگــى نێوخــۆى ســوریا وەک پرســێکى نێوخۆیــى دەســتیپێکرد، کــە  ــە رۆژهــەاڵىت ناوین ل
هــاوکات بــوو لەتــەک ئــەو شــەوق و شــۆرەى لــە رووداوەکاىن بەهــارى عەرەبیــدا تەنرابوویــەوە. 
وەلــێ ئــەوە چەنــد ســاڵ تێدەپەڕێــت ســوریا بووەتــە زەمینەیەکــى لەبــار بــۆ شــەڕى 
جەمســەرەکان. هــاوکات یەمەنیــش هەمــان رەوىش ســوریاى هەیــەو بووەتــە مەیــداىن ملمانێــى 
ــکان.  ــۆ جــواڵىن ملمانێ ــرىس حوســییەکان کارتێکــى دیاریکــراوە ب ــدا پ ــران، لەوێ ســعودییەو ئێ
ــاش  ــەىت پ ــر تەشــەنەى ســەند، بەتایب ــران زیات ــەىت ســعودیەو ئێ ــە دەســتپێکى 2016 دوژمنای ل
ئــەوەى عەرەبســتاىن ســعود یەکێــک لــە کەســایەتییە دیــارەکاىن شــیعە نەمــر باقــر نەمــرى لــە 

ســێدارەدا1 . 
دیــارە لەنەوەدەکانــەوە جۆرێــک لــە نێزیکبوونــەوە لەنێــوان واڵتــاىن کەنــداو و ئێرانــدا بــووىن 
ــیعە  ــە پەیجــورى رەوىش ش ــەم توێژینەوەی ــوو. ئ ــدا نەب ــتێکى دڵنەوایی ــە ئاس ــێ ل ــوو، وەل هەب
دەکات لــە ســعودییەو بەحرەینــدا. لــە بەهــارى عەرەبییــەوە زۆرترینــى ئــەو بەرهەمانــەى کــە 
لەهەمبــەر شــوناىس شــیعە نــورساون، جەختدەکەنــەوە ســەر شــۆڕىش 1979 ى ئێــران و روخــاىن 
ســەدام حوســەین لــە 2003. هەمــوو ئــەو رووداوانــە کەشــێکى  بەپیت بــوون بۆ بەسیاســیکردىن 
پــرىس شــیعەکاىن کەنــداو. بۆتێگەیشــن لــە شــوناىس شــیعە لــە ســعودییەو بەحرەیــن پێویســتە 
بگەڕێینــەوە بــۆ رابــردووى ئــەم پێکهاتــە ئاینییــە. هــەوەڵ بــەىش ئــەم کۆڵینەوەیــە وابەســتەیە 
ــو شەســتەکاىن  ــۆ ســییەکان  تاوەک ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــەدا ک ــە نێوچەک ــەوت ل ــى ن ــە دەرکەوتن ب
ــوو  ــوان شوناســەکاندا دروســت هــاوکات ب ــاکارى سیاســیى ئاشــکرا لەنێ ــردوو. جی ســەدەى راب
لەتــەک دەســتپێکى گەشــەى ئابــوورى واڵتــاىن کەنــداودا، چــوون ئــەوان بوونــە داراى نــەوت و 
پتــڕِۆڵ و ســەریان لــە زەنگینییــەوە دەرچــوو. هــاوکات لــەم توێژینەوەیــەدا رشۆڤــەى مێــژووى 
ــى  ــە دەرکەوتن ــوون ب ــاوکات ب ــە ه ــەى ک ــوو ئەوان ــت، هەم ــییەکان دەكرێ ــەوە سیاس بزووتن
ــەى  ــەو بزووتنەوان ــە ســیکۆالرەکان و ئ ــەوە کرێکاریی ــەىت بزووتن ــە نێوچەکــەدا، بەتایب ــەوت ل ن
ــەک  ــرەدا هەری ــوون. لێ ــەو قۆناغــەدا دەرکەوت ــووەو ل ــوە ب ــان پێ ــۆن و بەرامــەى تائیفیی ــە ب ک
لــە تــۆىب)2015( و لۆرانــس)2012( شــەن و کەوێکــى تــەواوى ئــەو رووداوانەیانکــردووە کــە لــە 
میــاىن  کرێــکارەکاىن ئارامکــۆو بابکــۆدا روویانــداوە لــە نێوچەکــەدا، ئەوەیــش روونــە و پێویســت 

بــە وتــن نــاکات کــە دێموکــراىس لەهیچــکام لــەو واڵتانــەدا نەخەمڵیــوە. 
هەربۆیــە هەرکێشــەیەکى سیاســیى کــە لــەم ناوچەیــەدا روودەدات تاوەکــو ئێســتە هیــچ 
ــەى  ــە زەمین ــتە ب ــە پەیوەس ــەم کۆڵینەوەی ــى ئ ــەىش دووەم ــەوە. ب ــۆ نەدۆزراوەت ــى ب چارەیەک
ــە  ــى ل ــووىن ئایین ــەوەى هەژم ــاش بوژان ــەىت پ ــن، بەتایب ــعودییەو بەحرەی ــۆى س رەوىش نێوخ
ســااڵىن حەفتاکانــدا. هــاوکات پــاش دەرکەوتنــى نــەوت و شکســتى ئایدیــاى ســیکۆالرەکان، رێگە 
خۆشــکرا بــۆ کەســایەتییە ئاینییــەکان تاوەکــو هەژمــووىن خۆیــان بەســەر پێکهاتــە ئاینییەکانــدا 
بســەپێنن. لێــرەوە سیاســەىت پێکهاتــە ئاینییــەکان زیاتــر رەچاوکــراو بەدامەزراوەییکــران لەالیــەن 
ــە شــۆڕىش  ــر وابەســتەیە ب ــەم قۆناغــە زیات ــەوەى ئ ــارە کۆڵین ــوە. دی رژێمــە سیاســییەکاىن ئەوێ
ــران  ــوون ئێ ــەوە. چ ــەى گرت ــوو نێوچەک ــیى وەهاب ــى سیاس ــە وەک لەرزەیەک ــراىن 1979 ک ئێ
ــەک  ــى لەت ــۆ پێوەندی ــداو یاخ ــیعەکاىن کەن ــەر ش ــووە لەس ــەواوى هەب ــى ت ــان کاریگەرییەک ی

ــە روو.  ــەدا خراوەت ــەم کۆڵینەوەی ــەوە ل ــوو ئ ــردوون، هەم چێک
ــە نوســینەکاىن ئيســحاق نقــاش)2006( و  ــراوە ل ــە کەڵــک وەرگی ــوە زەمەنییان ــەو چوارچێ ــۆ ئ ب
غراهــام فولــەر و رونــد فرانــک ) 1999(  و غولدبــرغ)1986(. چــوون کارەکانیــان بەشــێوەیەکى 
ــەر  ــکدەخەنە س ــەوان تیش ــاوکات ئ ــداوەوە .ه ــینەکاىن کەن ــیعە نش ــتە ش ــتەوخۆ پەیوەس راس
سیاســەىت ئــەو رژێامنــە لەهەمبــەر بندەســتکردن و پەراوێزخســتنى شــیعەکان و پاشــان 

سەملان بانگەشەى 
ئەوەى کرد 

کە مەملەکەىت 
سعودیە لە 

سەدەى هەژدەدا، 
بوژانەوەى ئەو 

دەوڵەتە ئیسامییە 
بوو کە پێغەمبەر 
موحەمەد)د.خ( 

لە بنچینەدا 
دایمەزراند. 

لەبەرئەوە دەوڵەىت 
سعودیە لەئێستادا 
دروست میراتگرى 

ئەو دەوڵەتەى 
پێغەمبەرمانە

س
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

کاردانــەوەى شــیعەکانیش لەهەمبــەر هــەل و مەرجــى سیاســییان دەخەنــە پێشــچاو. ئامانجــى ئــەم 
کۆڵینەەویــە خســتنە رووى ملمانێــى نێــوان کەســایەتییەکاىن شــیعەو رژێمــەکاىن فەرمانڕەوایــە، 
بەواتایەکــى ســادە خســتە رووى ئــەو تەنگژەیەیــە کــە لەپشــت بــاوەڕە ئاینییەکانــەوە دێتــە گــۆڕێ. 
بەواتایەکــى تــر خســتنە رووى تێڕوانینــى پیرۆزییــەکاىن پرســێکە کــە لەنێــون شــیعەو ســوننەدا 
ــە  ــە باوەڕیی ــەو جیاوازیی ــەردەوام ســەرنجیان ل ــوارە ب ــەو ب ــژەراىن ئ ــە توێ ــوون. هەربۆی ــە ب هاتووەت
ــە  ــە ل ــت. هەربۆی ــى دەجوڵێنێ ــزى یەکرتی ــۆ مەتەرێ ــونییەکان ب ــیعى و س ــایەتییە ش ــە کەس داوە ک
رشۆڤەکانیشــدا ستاســیش)2003( جەختــى لەســەر دامــەزراوە دەوڵەتییــەکان و کارەکتەرەسیاســییەکان 
کردووەتــەوە لــەو پرســەدا. لێــرەدا روونــە چــۆن تێکســتە ئاینییــەکان بــۆ مــەرام و میتــۆدى ســیاىس دژ 

ــراوە2 .  ــان لێوەرگی ــەک کەڵکی بەی
پرسێک کە لەم توێژینەوەیەدا پەیجوریى بووین برێتییە لە:

رامیــارى چ رژێمێــک بــرەوى داوە بــە سیاســەىت ناســنامەو شــوناس؟ هەریــەک لــە ســعودییەو 
بەحرەیــن لەالیــەن ســونییەکانەوە بەڕێــوە دەبرێــن و هــەردوو واڵتیــش بــە هەبــووىن پتــڕۆڵ نــارساون. 
هانــداىن شــیعەکان دژ بــە رژێمەکانیــان دەکرێــت بگەڕێتــەوە بــۆ دەســتپێکى سیاســەىت بندەســتکردىن 
میریــى بــۆ ئــەوان کــە هــاوکات بــوو لەگــەڵ دۆزینــەوە نەوتییــەکاىن نێوچەکــەوە. هەروەهــا بەڵێنــى 
ــە چەمکــى مانکــور  ــداىن شــیعە بەرامبــەر رژێمــەکان دەکرێــت وابەســتە بێــت ب نوێگەریــەىت و هان

ئۆڵســن)1963( کــە برێتــى بــوو لــە شــۆڕىش زێدەبــووىن پێشــبینییەکان.
ئــەى ئێــران چــۆن کاریگەریــى لەســەر شــیعەکان جێدەهێڵێــت؟ هەڕەشــە دەرەکییــەکاىن هەژمــووىن 
ــەوە.  ــن  بووەت ــعودیەو بەحرەی ــى س ــیى و پراکتیک ــى سیاس ــەڕووى نەزم ــى رووب ــران، بەبەردەوام ئێ
ــە  ــى وای ــە پێ ــە دەکات ک ــەو روانگەی ــى ئ ــە گرفت ــاس ل ــرى )2014( ب ــک ه ــژەراىن وەک فردری توێ
سیاســین  دروســتکراوى  رەوتێکــى  هاوردەکــراوەو  پرســێکى  لەنێوچەکــەدا  شــیعە  ناکۆکییــەکاىن 
ــێ  ــەوە، وەل ــەم بکرێت ــیعە ک ــامى ش ــى ئیس ــران وەک دەوڵەتێک ــى ئێ ــکرێت رۆڵ ــاختەن3 . ناش و س
کاریگەرییەکــەى ئێــران تەنــێ لــە بۆشــایى ســیاىس و هــەل ومەرجــى ســیاىس و ناوخۆیــى دوو 
ــوو ئــەم پرســانە  ــوناىس شــیعەوە لــەو دوو واڵتــەدا. هەم ــەوە نییــە، بەڵکــو پەیوەســتە بەش واڵت
ــکڵ  ــاوى)1987( و مای ــازم بەب ــژەراىن وەک ح ــن. توێ ــوێ دەکرێ ــەوردى تاوت ــەدا ب ــە م توێژینەوەی ل
روس)2011( بەتیــۆر شــیکارى هێــزى فەرمانــڕەواى تاکگەرایــى دەگــەن. تیــۆرەکاىن وان گەلــێ خاڵــى 

ــە. ــعودییەدا هەی ــن و س ــى بەحرەی ــە نەزم ــدووى ل زین
شوناىس شیعە

پێــش ئــەوەى لەســەر پــرىس دەرکەوتنــى نــەوت لە ســعودیەو بەحرەیــن راوەســتین ، پێویســتە لەبارەى 
شــوناىس شــیعەوە هەڵوێســتە بکەیــن لــە نێوچەکــەدا. لەزەمینــەى بەحرەیــن و ســعودییەدا پێویســتە 
ــەردوو  ــەرەکییەکەى ه ــە س ــن تایبەمتەندیی ــە؟ ئایی ــوەرانەدا چیی ــەو کیش ــیعە ل ــەى ش ــین کێش بپرس
رەوگــەى ســوننەو شــیعەیە، بــووىن شــیعە وابەســتەیە بــە ئیســامەوە، جیابوونەوەکــە لەمێژوودایــە، 
ــاراوە. لەگــەڵ ئەوەیشــدا رەوگــەى  ــە ئ ــاوەڕدا هاتووەت ــە بیروب ــى ل ــدى جیاکاری ــە ئی ــە ک لەوکاتەوەی
شــیعە لەهەرواڵتێکــدا جودایــەو یــەک پێکهاتــەى وەک یــەک نیشــان نــادەن و بۆخۆشــیان جیــاوازن4 .
ــۆ  ــەوە ب ــە واڵتێک ــییانەوە ل ــەى سیاس ــى و روانگ ــوورى و ئاینداری ــیۆ ئاب ــى سۆس ــە نەزم ــەوان ل  ئ
واڵتێکــى دیکــە جیــاوازن. شــیعەکاىن بەحرەیــن بــە بــەراورد بــە شــیعەکاىن ســعودییە فــرە تونــدو تیــژو 
ــە  ــار هەن ــدا کەســایەتیگەڵکى شــیعەى دی ــە پێشــچاو. لەگــەڵ ئەوەیشــدا لەبەحرەین رقئەىســتور دێن
ــرە  ــان ف ــە روانگەی ــش هــەن ک ــە هەندێکی ــد ک ــن، هەرچەن ــۆرى میانەڕەوی ــە داراى بۆچــوون و تی ک
تونــدو تیــژو بناژۆخــوازە. لەگــەڵ ئەوەیشــدا هــەردوو کۆمەڵگــەى شــیعە لــە بەحرەیــن و ســعودیەدا 
لــەو راســتییە تێدەگــەن کــە هەوڵێــک هەیــە بــۆ بندەســتکردن و کوێربوونــەوەى کلتــورو فەرهەنــگ و 
بەشــدارییان لەدەوڵەتــداو لــەرووى نەتەوەییــەوە پەرێزدەخرێــن و دوور دەخرێنــەوە. لــە بەحرەینــدا 
بەگوێــرەى   ئیســحاق نەقــاش )2006(  ئامــاژە بــۆ کتێبێــک دەکات کــە لەیــادى 200 ســاڵەى حوکمــى 
بنەماڵــەى خەلیفــە، ســاڵى 1986 باوکراوەتــەوە. لەوێــدا ئامــاژە بــە نەبــووىن متامنەى خەلیفــە دەکات 
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بــە شــیعەکان، چــوون لــە ســاىت ملمانێــى بنەماڵەکەیــان لەتــەک فارســەکاندا ئــەو راســتییەیان بــۆ دەرکەوتــووە. دیــارە رژێمــى 
خەلیفــە بەناوەندیکــردىن ئابــوورى واڵت شــکۆداردەبێت5 . دروشــمە نەتەوەییــەکاىن ســعودییەیش هەمــان ئــەو دروشــامنەن کــە 
بنەماڵــەى ســعود لەوەختــى خۆیــدا هەنگاویــان بــۆ دەنــان. هەروەهــا داڤیــد ئۆتــاواى)2011( تێبینییــەکاىن لەســەر ئــەو گوتــارە 
نەتەوەییانــەى خانــەوادەى ســعود دادەڕێژێــت کــە هێزیــان دەدایــە بنەماڵەکــە بەتایبــەىت پــاش گەشــتەکەى شــاى واڵتەکــە لــە 
ــاىن  ــە ســەر بەکارهێن ــدەکات کــە لەدروشــمەکاندا جەختدەکرێت ــەو بەشــەدا وردەکاری ــەىت ل ــەکاىن 2011 دا. بەتایب ــاىن راپەرین می

ئیســام بــۆ رەوایەتیــدان بــە نەزمــى پاشــایەىت خۆیــان. بــۆ منوونــە دەوتــرا:
لــە زۆرترینــى پێداگرییــەکاىن حاکمــى ریــاز، پادشــا ســەملاندا لەمیــاىن گەشــتەکەیدا بــۆ مەملەکەتەکــەى لــە ئــازارى 2011 دا  ئــەوە 
دەوترایــەوە. قســەکردنەکان لــە زانکــۆى ئیســامى لــە شــارى مەدینــەدا بــوو، ســەملان بانگەشــەى ئــەوەى کــرد کــە مەملەکــەىت 
ــەدا  ــە بنچین ــەد)د.خ( ل ــەر موحەم ــە پێغەمب ــوو ک ــامییە ب ــە ئیس ــەو دەوڵەت ــەوەى ئ ــەژدەدا، بوژان ــەدەى ه ــە س ــعودیە ل س

دایمەزرانــد. لەبەرئــەوە دەوڵــەىت ســعودیە لەئێســتادا دروســت میراتگــرى ئــەو دەوڵەتــەى پێغەمبەرمانــە6 . 
ــەو  ــت، چــوون ئاڕاســتەى ئ ــرەوى پێدەدرێ ــەوە ب ــەن سیاســەتە نەتەوەییەکان ــر لەالی ــەىت زیات ــە پەرێزخســتنى کۆمەاڵی ــارە ک دی
سیاســەتە لــە نــاڕووىن دڵســۆزى شــیعەکانەوە ســەرچاوە دەگرێــت بــۆ دەوڵــەت. کەواتــە بابــەىت دڵســۆزى و وەفاداريــى شــیعەکان 
بــۆ رژێمــەکان، هەمیشــە ســەرچاوەى دڕدۆنگــى و تــرىس ســعودیەو بەحرەیــن بــووە7 . هەربۆیــە هەمــان کارکــردى رژێمــەکان لــە 
شــۆڕىش 1979 ى ئێرانییەکانــەوە تاوەکــو راپەڕینــەکاىن بەهــارى عــەرەىب لــە 2011 دا بیــرناوە8 . دیــارە رژێمــەکان بەســانایى پەنجە 
رادەکێشــن بــۆ کاریگەریــى و دەســتێوەردانە دەرەکییــەکان و بەســانایش هــۆکارو پاڵنــەرە ناوخۆییــەکان و رەوىش ناوخــۆ نادیــدە 
دەگــرن. ئــەوان زیاتــر ئێــران بــە ئاگرخۆشــکەرى رەوشــەکە دادەنێــن و لــەم نێوەنــدەدا شــیعەکان بــە وەفــادارى ئێــران دەچوێنــن. 
لێــرەدا بــە توێژینــەوە لــە ئاریشــە سیاســییە مێژووییــەکان و دەرکەوتنــى پتــڕۆڵ لــە نێوچەکــەدا هەوڵدەدرێــت کــە ناکۆکییــەکاىن 
شــیعە وەک دیاردەیەکــى لۆکاڵــى نومایانبکرێــت. چــوون توندبوونــەوەى شــوناس لــە زەمینــەى نێوخــۆدا دێتــە ئــاراوە. لەبەرئــەوە 
ــتەگییەکاىن  ــاىت پەیوەس ــدا لەجی ــەوە. لێرەیش ــن کەمبکرێت ــى ئایی ــت بایەخ ــە ناکرێ ــی توێژینەوەی ــەم پرس ــتنە رووى ئ ــۆ خس ب
شــیعەى ســعودیەو بەحرەیــن بــە دەرەوە، پێویســتدەکات کــە وەک ئــەوەى )ر.ک. رەمــەزاىن(1986 بــاىس دەکات هاوبەشــایەىت 

هــەردوو بزووتنــەوە سۆســیۆ سیاســیى و ئایدیۆلۆژییــەکان لــە بایەخــى شوناســدا بێتــە بەربــاس9 .

دەرکەوتنى نەوت لە عەرەبستاىن سعودییە دا
ــوى  ــى ئەمەریکــى بەنێ ــى کۆمپانیایەک ــر خاوەندارێت ــەوە، هــاوکات لەژێ ــەوت دۆزرای ــە کیشــوەرى ســعودیەدا ن ســاڵى 1938 ل
ئارامکــۆ ســاڵى 1946 پرۆســەى ناردنــە دەرەوەى نــەوت دەســتیپێکرد. لەوکاتــەوە ئارامکــۆ کۆمپانیــاى دەگمــەىن بــوارى ناردنــە 
دەرەوەو بەرهــەم و بەگەرخســتنى کارمەنــدو فەرمانبەرانییــەىت. هــاوکات بەشــێک لــە کارکــەراىن کۆمپانیاکــە لــە واڵتــاىن عــەرەىب 
ــەکان  ــۆ. دەرفەت ــزى نێوخ ــە هێ ــتووە ب ــدا پشتبەس ــزى کاریش ــە هێ ــە ل ــاوکات کۆمپانیاک ــن. ه ــەوە دەهێرنێ ــەاڵىت ناوین و رۆژه
ــوو  ــا هەم ــوارەدا وەربگــرن. هــاوکات کۆمپانی ــەو ب ــاىن پیشــەیى ل ــا راهێن ــە دەرێ ت ــە ســعودییەکان دەچوون ــوون ک ــک ب جۆرێ
پێداویســتییەکاىن خانــو و تەندروســتى و مانــەوەى بــۆ فەرمانبــەران دابیــن دەکــرد. هــەر ئەمەبــوو وایکــرد کــە قۆنــاغ بــە قۆنــاغ 
ــە  ــە تائیفییەک ــە نەزم ــۆىش ل ــرەوە بەچاوپ ــەوە. لێ ــرو ئارامــى کار بکەن ــە کارى جێگی ــر ل ــى ئارامکــۆوە ســعودییەکان بی ــە رێ ل
کرێــکارە ســعودییەکان رووبــەڕووى دەرفەتێکــى کۆمەاڵیــەىت و ئابــوورى نــوێ بوونــەوەو لــە نێوەنــدە پیشەســازییەکەوە ســەریان 
ــە  ــۆ ک ــاى بابک ــا هاوچەرخــەکاىن وەک کۆمپانی ــە موچــەو داهــاىت کۆمپانی ــوو ل ــرە بااڵترب ــۆ ف ــو موچــەى ئارامک ــا. داهات دەرهێن
لەبەحرەینــدا هەبــوو. بــوىن ئارامکــۆ رووداوێکــى مــەزن بــوو بــۆ شــیعەکاىن ســعودییە، چــوون زۆرترینــى شــیعە نشــینەکان لــە 
ناوچــە زەنگیــن بەنەوەتــەکاىن پارێــزگاکاىن رۆژهەاڵتــدا بــوون. دوواجــار کرێــکاراىن ســعودى تێکــەڵ بــە رەوىت سیاســیی کــران و لــە 
مانگرتنــەکاىن نەوتــدا بەشــدارییانکرد. بەشــداریی بەرچــاوى کرێــکارەکان لــە میــاىن پەنجاکانــدا لەنێــو شــیعەکاندابوو. دوواجــار 
ــەوە  ــی و غەوارەکان ــکارە نێوخۆی ــەن کرێ ــە لەالی ــد، ک ــاڵى 1953 دا دامەزران ــان لەس ــى نەتەوەیی ــەرەى ریفۆرم ــکارەکان ب کرێ
رێکخرابــوو. هــاوکات لــە هەرێمــەکاىن رۆژهەاڵتــدا گروپگەلێکــى نهێنــى دەرکەوتــن کــە لەژێــر هەژمــووىن ئایدیــاى کۆمۆنیــزم و 
بەکارهێنــاىن بانگەشــەو پروپاگەنــدەى کۆمۆنیســتەکاندا بــوون. ئەوانــە وەک کۆمەڵگــەى مەعریفــى بــۆ خەبــات وەهابــوون. کــە 
ــەکان  ــارە نهێنیی ــرەوە گۆڤ ــوو10 . لێ ــرکارەکاىن شــیعەوە دامەزراب ــە کەســایەتییە فێ ــەک ل ــەن ژمارەی ــدا لەالی ــى چلەکان ــە کۆتای ل
ــکاراىن ئارامکــۆى ســعودییەوە ئاڕاســتە  ــە کرێ ــەکان ل ــارە بابەت ــدا وەشــاندەکران، دی ــەرى نەوت ــاىن بەرهەمهێن لەسەراســەرى واڵت
دەکــران. هەمــوو ئــەو بابەتانــە کاردانــەوەى لەســەر هەســتى نیشــتیامىن چێکــردو ئەو بــاوەڕەى چانــد کە رژێمــى پاشــایەىت نەیارە 
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

ــۆ  ــاى ئارامکک ــى نیشــتیامىن لەپێشــچاوناگرێت . هــاوکات کۆمپانی ــدەدا بەرژەوەندی ــەو نێوەن ــەوەو ل ــەکاىن نەت ــە بەرژەوەندیی ب
ــەوادەى ســعود بەســەر  ــەوەى خان ــۆ مان ــە ب ــوو هۆیەک ــان واب ــکارەکان پێی ــرناو کرێ ــزم دەبی ــکاو ئیمپریالی ــامى ئەمەری وەک هێ
ــەو  ــەوەى پاڵ ــە بیرکردن ــەوەى ل ــا کــە ئ ــان عەرەبیزمــى بەرهــەم هێن ــەىت کیشــوەرەکەدا11 . هەروەهــا گوتارێکــى پ فەرمانڕەوای
کرێــکارەکان چانــد کــە پێویســتە داهــاىت نــەوت لەپێنــاو خەڵــک و کیشــوەرەکەدا بێــت. ئــەم وابەســتەییە زیاتــر لەنێــو کۆمەڵگــەى 
ــش  ــەرەو پێ ــرە ب ــام دا ف ــران و دەم ــارەکاىن دەه ــە ش ــە ل ــەم بۆچوونان ــووەوە. ئ ــدا باوبب ــزگاکاىن رۆژهەاڵت ــینى پارێ ــیعە نش ش
دەچــوو، بەجۆرێــک ببوونــە سەرمەشــقى ئــەو ســەرنجدانەى کــە بەکاوەخــۆ چــێ دەبــوو. ئــەوە لەکاتێکبــوو کــە شــارۆچکە شــیعە 
نشــینەکان لــەدەرەوەى پــاىن میریــدا بــوون بــۆ ئاوەدانکردنــەوەو پەرەپێــداىن واڵت. ئــەو شــارۆچکانە خزمەتگــوزارە ســەرەتاییە 
ــەکان و  ــارە پێــش گۆڕانکاریی ــد. دی ــەکان و هت ــژى رێگەوبان ــەو چەوڕێ ــەوە وەک خەســتەخانەو قوتابخان گشــتییەکان نەیدەگرتن
بەپیشەســازیکردىن کایــەکاىن واڵت، ســعودیە پشــتى بــە کشــتوکاڵ دەبەســت کــە لــە ئاســتێکى بەراییــدا بــوو. بــە شکســتى ئــەم 
ــە  ــى هێنابووی ــى نوێ ــارە ئارامکــۆ ژنگەیەک ــە نەزمــى دەســەاڵىت پاشــایەىت. دی ــوون ل ــە پڕب ــەو واڵت ــر شــیعەکاىن ئ ــە زێدەت نەزم
ــور  ــەوە. مانک ــیکییەکان گرت ــە کاس ــە بەرهەم ــوێنى ب ــتکردو ش ــۆڕاىن دروس ــوێ گ ــمەکى ن ــازاڕو ش ــک رەوىش ب ــۆڕێ، بەجۆرێ گ
ــورى  ــردە ســەر هێ ــراى ک ــى زەقکــردەوەو کارى خێ ــە جیاوازییەک ــەم نوێگەریی ــۆن ئ ــە چل ــەوەدەکات ک ــاس ل ئۆڵســن)1963( ب
نێوخــۆى واڵت، چــوون لــەم میانــەدا بــە ئاشــکرا دابــڕان لــە پارێــزگاکاىن رۆژهــەاڵىت واڵتــدا هاتــە ئــاراوە. لێــرەوە تەوژمــى ئابــوورى 
نــوێ واى کــرد کــە چەندێــک هەوڵــى بەدەســتهێناىن ســەرمایەى نوێیــان دەدا بــە کارى نوێــوە ئەمەیــش هۆیــەک بوو تــا هەندێکى 
ــە بەرژەوەنــدى  ــان لەدەســتبدەن12 . کاردانــەوەى رژێــم دژ بــە خواســتى کرێــکارەکان بەجۆرێــک بــوو کــە ل دى کارەکاىن خۆی
وانــدا نەبــوو، چــون کۆمەڵگــەى شــیعە لــە رۆژهەاڵتــدا لەمپــەر لەبــەردەم بــە پیشەســازیبوون و نوێگەرییەکەیــدا دروســتکرابوو. 
ــێ  ــاندبوو، وەل ــیعییەکاىن رەخس ــە ش ــوورى ناوچ ــتنى ئاب ــەى پێشخس ــوێ و زەمین ــوارى کارى ن ــۆ ب ــە ئارامک ــەوەى ک ــەڵ ئ لەگ
ــاواى لێهــات  ــدا نەبــوون، ت ــااڵو پۆســتە بەڕێوبەرایەتییەکان ــە پلــەى ب ــە شــیعەکان ل بەهــۆى نەزمــى پادشــایەتییەوە هیــچ کام ل
ژمارەیەکــى بەرچــاو لــە کرێــکاراىن شــیعەى ســعودى لــە ئارامکــۆدا دەرکــران، کــە زۆربــەى ئەوانــە لــە شــیعە مەزهەبــەکان بــوون. 
لێــرەوەو لــەم گۆڕانکارییــە نوێیــەدا، بــۆ شــیعەکان ئــەو گومانــە هاتــە پێشــێ کــە دەوڵــەت دەرهــەق بــەوان دڵســۆزى نانوێنێــت، 
لەودەمــەدا ئــەوان داراى دەرفەتگــەىل ئابــوورى کــەم بــوون. هــاوکات شــیعەکان لــە زۆرێــک لەپێگــە هەســتیارەکاىن دەوڵــەت 
دوورخرابوونــەوە، لەوانــە لــە ســوپاو لــە نێــو پاســەواناىن نیشــتیامنیى پێگــە بــااڵکاىن ئەرتەشــدا، ئیــدى بەتــەواوى هەســتیان بــە 

نەزمێکــى شــموىل دەکــرد دەرهــەق بەشوناســە ئاینــى و نەتەوەییەکەیــان.13 

بەحرەین

بەپێچەوانــەى عەرەبســتاىن ســعودى، پێکهاتــەى شــیعە لــە بەحرەینــدا زۆرینــە پێکدەهێنــن، وەلــێ هێشــتا هەژمــووىن سیاســیى 
و کۆمەاڵیەتییــان لەنێوخــۆى واڵتــدا لەپێشــچاو نەگیــراوە. لــە بەحرەینــدا ئاریشــەى مەزەهەبگەرایــى وابەســتەیە بــەو پەرتبوونــە 
کۆمەاڵیەتییــەوە کــە لــە دەســتپێکى چێبــووىن دەوڵەتــەوە بــووىن هەیــە.  وەک لــە دەســتپێکى ئــەم کۆڵینەوەیــەدا وتــرا، روانگــەى 
خەلیفــە لــە دەســتپێکى هەژمــووىن واڵتــدا لەنێــو تــەواوى چاالکوانــاىن بەحرەینــدا شــتێکى نەلەخشــاوە. لەبەحرەینــدا وەختێــک 
ــەت  ــەدا. تەنان ــەنەکاىن نێوچەک ــتەجێبووە رەس ــەر نیش ــان درا بەس ــدى بااڵیی ــەوێ، ئی ــۆ ئ ــرد ب ــونییەکان کۆچیانک ــۆزە س ــە ه ک
ــاختەیى  ــتێکى س ــرەوە هەس ــەوە، لێ ــە لێکدەدرێت ــەوادەى خەلیف ــى خان ــن وەک داهێرناوێک ــى بەحرەی ــووىن رژێم ــزرى چێب ه
ــرد  ــەوت ، وایک ــردىن ن ــییەکاندا بەبازاڕک ــە س ــا ل ــوو ت ــە بەردەوامب ــدووە.  ئەم ــدا چان ــى نەتەوەیی ــوناس و یەکێت ــەر ش لەهەمب
ــى  ــە سیاســییکرا. هــاوکات هاتن ــەواوى ب ــدەدا بەت ــەم نێوەن ــەوەو شــوناىس شــیعەکان ل ــر بێت ــە کۆمەاڵیەتییەکــە توندت جیاکاریی
ــە لەســعودییەدا  ــەو رەوشــەى ک ــەکاىن درز تێخســت، دروســت وەک ئ ــى بەحرەینیی ــەواوى کۆمەڵ ــەوىت باپکــۆ بەت ــاى ن کۆمپانی
ــەوت لەســیەکاندا هــاوکات  ــەوەى ن ــوو، چــوون دۆزین ــاواز ب ــەواوى جی ــدا بەت ــە بەحرەین ــە رەوشــەکە ل ــد ک ــدا. هەرچەن رووی
ــى دا  ــم هەوڵ ــوو14 . رژێ ــدا روویداب ــە جیهان ــدا ل ــان و مرواری ــازى مەرج ــە پیشەس ــەى ل ــە گەورەی ــەو لێدان ــەک ئ ــوو لەت ب
ناکۆکییــە نێوخۆییــەکان کۆتــا پێبهێنێت،هەربۆیــە رەوایــەىت دایــە دانوســتان و ســازش لەتــەک باپکــۆدا تاوەکــو کارمــەىن ناوخۆیــى 
دامبەزرێنێــت. جیاوگــەکاىن باپکــۆ بەشــینەدەکرد بەســەر تــەواوى پێکهاتەکانــدا، هەربۆیــە نەزمــى ئــەم کۆمپانیایــە لەســەر بنەمــاى 
ــەرچاوەى  ــە س ــش بووی ــەوت. ئەمەی ــدە دەک ــۆدا بەردی ــاى ئارامک ــە کۆمپانی ــە ل ــەوەى ک ــر ل ــوو، زیات ــەىت ب ــەزى  و چینای رەگ
ناکۆکــى لەنێــوان فەرمانبــەراىن باپکــۆدا.15  ئــەودەم خۆڕێکخســتەوەو خۆســازداىن شــیعەکان هــاوکات بــوو لەتــەک بیــرى پــان 
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عەرەبیزمــدا، کــە لــە هەوەڵــەوە داراى ئەجێنــداى مەزەهەبگەرایــى نەبــوون. هەربۆیــە مانگرتنــەکاىن دەســتپێکى 1938 تەنــێ 
لــەدەورو خــوىل خواســتى باشــبووىن رەوىش کاردا دەخوالنــەوە، وەک ئــەوەى لــە خواســتى کرێــکاراىن کوەیــت و عەرەبســتاىن 
ــە گەندەڵــى و بــە خســتنە گیرفــاىن زۆرترینــى داهــاىت  ــدا رژێمــى خەلیفــە تۆمەتبارکــرا ب ــان دەبــوو. لەوێ سعودیشــدا نومای
نــەوىت واڵت. هــەروەک نەقــاش)2006( بــاس دەکات کــە خەلیفــە بــڕى ســێ یەکــى پــارەى داهــاىت نــەوىت دەخســتە تەنکــەى 
ــا. دیــارە  گیرفــاىن خۆیــەوەو بەشــێکى تریــى بەشــێوەیەکى بــێ ئەنــدازە بــۆ گەجــەرو گوجــەرى دەورى خــۆى بەکاردەهێن
لەبەحرەینــدا بەرچاوتریــن کارێــک کــە لــە پابکــۆدا دەکــرا ئــەوە بــوو پێداگــرى تــەواو لەســەر ئــەوە دەکــرا کــە فەرمانبــەران و 
کرێــکاران لــە ناوخــۆوە بــن. دیــارە لەودەمــەدا یەدەکــى نــەوىت بەحرەیــن بــە بــەراورد بــە ســعودییە کــەم بــوو. لەبــەر ئــەوە 
رژێمــى خەلیفــە پێشــبینى ئابوورییەکــى دوواى بەرهەمــى نــەوت لــە زیهنیــدا گەاڵڵــە ببــوو. هەرچەنــد کــە پێشــبینى ئــەو 
نەزمێکــى دێموکــراىس نەدەبینــى کــە تێیــدا دانیشــتواىن شــیعەیش داراى جوڵــەى کۆمەاڵیــەىت بــن. بــەم شــێوە دورخســتنەوەو 
ــک)1999(  ــەر فران ــرا. فول ــى کارى لەســەر ک ــرە بەرێکخراوەی ــەوت ف ــى ن ــەدوواى دەرکەوتن ــیعە ل ــەى ش ــدىن پێکهات رەنجان
تێبینــى ئــەوە دەکات کــە پێکهاتــەى شــیعە لــە بەحرەینــدا بــەژن و پیــاوەوە فرەتــر خۆنــەوارن و لــە نێــو زانکــۆو پەیامنــگاو 
ئامادەییەکانــدا دەبیرنێــن16 . ئــەوە لەکاتێکــدا کــۆت و بەندەکاىن ســەر ئــەوان بۆ کار و بــار و دامەزراندن فرە ســنووردارکراوە. 
ئەوانیــش وەک ســعودییە، شــیعەکنیان فــرە بەکەمــى پۆســتە بــااڵکاىن میرییــان بەدەســتە، هــاوکات دابەزینــى نرخــى نــەوت و 
ناکۆکییــە سیاســییەکان سەریکێشــابوو بــۆ راگرتــن و دورخســتنەوەى زۆربەیــان لەنێــو کۆمپانیــاى باپکــۆدا. جگــە لــەوە هیــچ 

دەرفەتێکــى کاری دیکــە بــۆ شــیعەکان دەســتەبەر نەکرابــوو. هەروەکــو چــۆن دەوتــرا:
دەســتى کارو هێــزى کارى شــعەکان بــە رێــژەى 50٪ کەمیکــرد، ئــەم لەمتەیــەش فاکتــەرى هۆشــهاتنەوەى ئــەوان بــوو بــەو 
ــدا  ــازارەى کــە بەهــۆى شــیعە بونیانــەوە دەیچێــژن. میــرى بەخواســتى خــۆى کارى دابەشــدەکردو خــاوەىن کار بــوو، لەوێ ئ
میــرى هەمــوو شــتێک بــوو کــەرىت تایبــەت شــتێکى لەدەســتدا نەبــوو تــا ئــەوان دزە بکەنــە ناویــەوە17 . هەربۆیــە لــەم کاتەدا 
کــە هەوڵــى میریــى بــۆ بانکــدارى و بــە پیشەســازیکردىن واڵت لەگۆڕێــدا بــوو نارەزایــەىت وان بــۆ چنــگ خســتنى کار لەفــراوان 
ــرى شــیعەکان پێویســتى  ــەوان لەب ــەکان بەردەســتکرابوون و ئ ــا بیانیی ــۆ کۆمپانی ــوو بۆشــاییەکاىن کارش ب ــوو. هەم ــدا ب بوون
ــتبەکاربوونەوە.  ــیعەکان دەس ــدا ش ــا بیانییەکان ــەىت کۆمپانی ــەرىت تایب ــو ک ــک لەنێ ــرەوە کەمێ ــرد. لێ ــن دەک ــان دابی کرێکاری
ــک کــە هەژمــووىن پیشەســازى  ــو واڵتێ ــۆن وەک دیاردەیەکــى نێ ــەو رەوشــە دەکات کــە چل ــاس ل مانکــور ئۆڵســن)1963( ب
لەســەرە بێــکارى هاتووەتــە ئــاراوە18 . ئەوەیــش وابەســتە بــوو بــە نــەزاىن واڵتــەوە چــۆن رەوىش بێــکارى لەســەردەمى پێــش 

دۆزینــەوەى نــەوت بــۆ ســەردەمێک کــە نــەوت دەرکەوتــووە بەجۆرێکــى تۆخــرت گوازراوەتــەوە.

بوژانەوەى ئایینى
نارەزایــەىت لەمیــاىن دەرکەوتنــى نەوتــدا بــەردەوام بــوو تاوەکــو حەفتــاکان درێــژەى کێشــا، لــەو قۆناغــەدا بەڵێنى ســیکۆالرەکان 

کــە لەســەر بنەمــاى عروبــە هەڵچرنابــوو هیچــى لــە رەوىش ناهەمــوارى شــیعەکان بــەرەو پێشــێ نەبــرد.
لێــرەوە بەشــێوەیەکى سیســتەماتیکى لەالیــەن میرییــەوە لــەرووى ئابــوورى و کۆمەاڵیەتییــەوە جیاکاریــى لــە واڵتــدا بــەردەوام 
ــى  ــەوە، بەکاوەخــۆ کاریگەری ــە رۆژهــەاڵىت نێوەڕاســتدا گرتبووی ــى ل ــەوەى ئایین ــە بوژان ــەى ک ــەو زەمینەی ــە ئ ــوو. هەربۆی ب
لەســەر کۆمەڵگــەى شــیعە نشــینى ســعودییەو بەحرەینیــش دانــا. دیــارە زانایــاىن شــیعە نەریتیــان وەهــا بــوو کــە پێکــڕا بــە 
هێــورو هێمــن نارسابــوون، وەلــێ بەپێچەوانــەى ئــەو نەزمــەوە کــە هەمیشــە لەنێــو شــیعەکاندا رەنگیدابوویــەوە، زانــاکاىن 
ــت وەک هێرناوێکــى  ــش دەكرێ ــن. ئەمەی ــەر تێکەڵکــردىن سیاســەت و ئایی ــردە ب ــان دەب ــاىن پەنای ــران و حــزب هللا ى لوبن ئێ
ســاختە لــە ئایینــدا لێــک بدرێتــەوە کــە لەنێــو رێبــەراىن شــیعەدا دەســتی بۆبــرا.  جگــە لەوەیــش ئــەو رێنیسانســە ئاینییــەى  
حەفتــاکان کــە لەنێــو کۆمەڵگــەکاىن رۆژهــەاڵىت نێوینــدا هاتبوویــە ئــاراوە، گــۆڕاىن لەنێــو شیعەکانیشــدا دروســتکرد. هەربۆیــە 
زۆرێکیــان میتۆدێکــى کاراتریــان هەڵبــژاردو بوونــە دەمڕاســتى کۆمەڵــى شــیعە دژ بــە نەزمــە بــاوەکان و رژێمــە داســەپاوەکاىن 
ناوچەکــە. لــە ئاکامــى ئــەوەدا زۆرێکیــان تۆنێکــى تونــدو تیژیــان گرتەبــەرو کەســایەتییەکاىن شــیعەیش رۆڵێکــى بەرچاویــان 

لــە پڕچەککــردن و تــاوداىن کۆمەڵــى شــیعەدا گێــڕا.

عەرەبستاىن سعودى
ــى  ــەرکردەى رۆح ــوو. س ــیعەکان ب ــازداىن ش ــتان و خۆس ــقى هەس ــیرازى سەرمەش ــەرى ش ــعودیدا، تەڤگ ــتاىن س ــە عەرەبس ل
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ــەوەى  ــتى بەخۆداچوون ــەو خوس ــوو. ئ ــیرازى ب ــەد ش ــواڵ موحەم ــەوان ئایەت ئ
هەبــوو، هۆشــدارى دەدایــە الوان و پێنــاوەکاىن ئــەو نەزمــە بێدەنگــەى زانایــاىن 
ــوو، کــە  ــە واڵتێکــدا خواســتى شــۆڕىش هەب ــەو ل شــیعەى پەســەند نەدەکــرد. ئ
ــرنا19  ــەک دەبی ــو مزگــەوت و پەرســتش و پیرۆزیی ــژى نێ ــدا وەک نوێ ــن تێی ئایی
ــى  ــتنى ئایین ــاو تێگەیش ــەر بنەم ــە لەس ــد ک ــیرازى هەرچەن ــەى ش . بزووتنەوەک
هاتبــووە گــۆڕێ، وەلــێ رێکخراوێکــى ســیاىس جــودا بــوو کــە نێــو دەبــران بــە 

ــق. ــوازاىن سەرمەش ــەوەى بانگخ بزووتن
ــش شــۆڕىش  ــازدە ســاڵ پێ ــە ی ــوو، ک ــک ب ــە لەســاڵى 1968 دا لەدای بزووتنەوەک
ــیرازى  ــرازاى ش ــە ب ــى ک ــى مودەڕی ــەد تەق ــتیپێکرد. موحەم ــراىن 1979 دەس ئێ
بــوو رێبەرایــەىت جواڵنەوەکــەى لەئەســتۆدا بــوو. جواڵنەوەکــە لەژێــر چاودێــرى 
حــەوزەى کووەیتــدا بــوو، لەوێــوە خوێنــکاران گۆشــدەکران بــە بیروبــاوەڕو 
ــوو  ــیاىس ب ــى س ــو باوەڕێک ــە راهێنان ــەو باوەڕان ــر ل ــیرازى. زیات ــى ش جیهانبین
کــە لــەو حەوزەیــەدا خوێنــکاراىن تێــدا تێدەگەیەنــرا. لــەم بارەیــەوە ماسیســیین 

)2015( دەڵێــت:
خانــەى یەکەمــى حەوزەکــە تایبەتکرابــوو بــۆ وانــە ئاینییــەکان، لەکاتێکــدا خانەى 
دووەمــى حەوزەکــە لەالیــەن موحەمــەد تەقــى مودەڕیســەوە تەرخانکرابــوو بــۆ 
پــەروەردەى سیاســیى. دروســت لــە نیــازى حــەوزەدا شــتێک دەخوێرنایــەوە کــە 
بــۆن و بەرامــەى شــۆڕىش هەڵگرتبــوو20 . بزووتنەوەکــە لەنێویــدا چەنــد لقێــک 
ــۆ واڵتێکــى دیاریکــراو، لقــى  ــەوە ب ــان خــۆى یەکاکردبووی ــوون، هەرلقێکی هەب
ــۆڕىش  ــۆ ش ــک ب ــە رێکخراوێ ــرا ب ــعودییە ناودەب ــتاىن س ــە عەرەبس ــت ب پەیوەس
ئیســامى  لــە نیمچــە دورگــەى عەرەبیــدا. ســەرەتا خوێنــدکارەکان لــە حــەوزەدا 
ــۆ  ــەوە ب ــان دەگەڕان ــى و پاش ــان دەبین ــیى و ئاینیی ــقى سیاس ــان و مەش راهێن
ــە  ــە. ل ــاوەڕەکاىن تەڤگەرەک ــە ب ــژەدان ب ــزەو درێ ــۆ پراکتی ــان ب ــەى خۆی واڵتەک
ســعودییەدا چاالکییــەکاىن بزووتنەوەکــە بەچەنــد ســاڵێک پێــش شــۆڕىش ئێــران 
دەســتیپێکرد. زۆرێــک لــەو تاکتیکانــەى کــە لــە شــۆڕىش ئێرانــدا روویانــدا، 
پێشــرت لــە ســعودییەدا ئەزموونکرابــوون. پێشــئەوەى وتــارە تۆمارکــراوەکاىن 
خومەینــى، لــە فەڕەنســاوە بــە نهێنــى و قاچاغــى بهێرنێنــەوە ئێــران و لەوێنــدەر 
وەشــانبکرێن. لــە کووەیتــەوە ئەدەبیــات و تۆمارکــراوەکاىن جواڵنەوەکــە دەبرانــە 

ناوچــەکاىن رۆژهــەاڵىت عەرەبســتاىن ســعودیى21 .

بەحرەین
ئــەو بــڕە نەوتــەى کــە لەبەحرەینــدا هەبــوو پاڵــى نــا بــە رژێمەکــەى خەلیفــەوە 
کــە ئابوورییەکــى فــرە بــوارو هەمەجــۆر لــە واڵتــدا بهێنێتــە ئــاراوە. وەک 
پێشــرت ئاماژەمانــدا نەزمــى پیشەســازى لــە کایــەى گەشــتیارى و بانکــدارى 
ــەژارى و  ــدا ه ــەڵ ئەوەیش ــکەوتن. لەگ ــدراو پێش ــان پێ ــەکان برەوی و پێوەندیی
بێــکارى لــە واڵتــدا رووی لەزیــادى دەکــرد، جیاکاريــى و بندەســتکردىن زۆرینــەى 
شــیعە لەالیــەن کەمینــە ســونییەکەى رژێمــى خەلیفــەوە زیاتــر بــرەوى ســەند.

ــە حــزىب  ــوو ب ــتە ب ــن وابەس لەســەرەتاوە شــوناىس سیاســيى شــیعەکاىن بەحرەی
ــدا  ــە ئێراق ــاڵى 1958 ل ــوە( س ــەواز) الدع ــزىب بانگ ــامییەوە. ح ــەوازى ئیس بانگ
لەالیــەن موحەمــەد باقــر ســەدرەوە دامــەزرا. ئــەم پارتەیــش هاوشــێوەى 

لە دەرکەوتنى نەوتەوە لە 
سییەکاندا تاوەکو راپەڕینى 
بەهارى عەرەىب لە 2011 دا 

شتێکى واتادار بۆ وابەستەبووىن 
نەتەوەیى و تەواوکاریى 

شوناسەکان ئەنجامنەدراوە. 
هەربۆیە تاوەو جیاکارى 

کۆمەاڵیەىت و ئابووریش مبێنێت 
ناتوانین بڵێین کە بەکارهێناىن 

شوناس و تیرەو مەزهەبگەرایى 
بڕاوەتەوە. تا ئەم ملمانێیەش 
بەردەوام بێت سەرەداوەکاىن 

توندوتیژى زیندوون و 
شیعەکانیش خەباتەکەیان وەک 

هەمیشە بەخەباىت پێشەوا 
حوسەین بۆ سەندنەوەى 

دادگەرى لەبەرامبەر رژێمە 
سونییەکاندا نابڕێتەوە

ل
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جواڵنــەوەى شــیرازى مژوڵــى رووبەڕووبوونــەوەى گروپــە ســیکۆالرەکان بــوو. ســەدریش وەکــو شــیرازى زانیاریگــەىل نــوێ و پەیامێکــى 
نوێــى هێنــا کــە فــرە بەدڵــى مەرجەعــە تەقلیدییــەکان و زانایــاىن بــاوى شــیعى نەبــوو. ئیــدى هەمــوو ئــەو بەحرەینییانــەى کــە لــە نەجەفێ 
ــوون  ــدا ب ــە بیســتەکاىن تەمەنیان ــە ل ــەن 20 الو ک ــە لەالی ــان. بانگەوازەک ــدو کیشــوەرى خۆی ــەوە زێ ــە گەڕێن ــدران ک گۆشــکرابوون، هان
برایــە بەحرەیــن، لەوێــدا چوارچێوەیەکــى ئایدیۆلۆژيــى و سیاســییان وەرگــرت و وەک گروپێــک کەوتنــە گــەڕ. جیــاوازى بانگــەواز لەتــەک 
شــیرازیدا ئــەوە بــوو کــە دەیەویســت کاربــکات بــۆ دەوڵــەت و شۆڕشــێکى ئیســامى بەرێگــەو ئامــڕازى شــاراوەو نهێنــى. لەهەمانکاتیشــدا 
ــۆ  ــان ب ــتەکاىن خۆی ــدا خواس ــیعەکان لەبەحرەین ــە ش ــەم رێگەی ــوو. ب ــە ب ــى تۆکم ــاالک و داراى جەماوەرێک ــیاىس چ ــى س ــوە پارتێک دەع
بەشــدارى سیاســيى کاراو نوێنەرایەتییەکــى باشــرتى پێکهاتەکەیــان لــە پەرلەمانــدا چڕکــردەوە. کۆمەڵــى شــیعە لەبەحرەینــدا نەفرینــى لــە 

ــت: ــى رەوشــەکە دەکات و دەڵێ ــرەدا وەهــرى)2015( تێبین بندەســتى ســیاىس و یاســا ئاسایشــییەکاىن نێوخــۆ دەکــردەوە. لێ
رەوىش دژوارى ئابــوورى  واڵت ئاوێتەبــوو بــە زیادبــووىن بندەســتى و چەوســانەوەى زێدەتــرى سیاســییەوە، ئــەم پشــێویە لــە راگەیەنــراوى 
ــزە  ــە هێ ــەواو درای ــاىف ت ــاوان. چــون م ــە ســاڵى 1974 دا گەیشــتە ترۆپکــى ســتەم و ســیخناخيى لەت یاســاى ئاســایى نێوخــۆى واڵت ل
ئاسایشــییەکان کــە بــە خواســتى خۆیــان هــەر کەســێک بــۆ مــاوەى ســێ ســاڵ بەنــد بکــەن، هەمــوو ئەوانــەى دەگرتــەوە کــە لــە نیــازى 
ــوو  ــەت ب ــە 1975 دا رووداوێکــى تایب ــۆ ســەر واڵت تەماشــا دەکــران 22 . هــاوکات هەڵپەســاردىن پەرلەمــان ل ــدا وەک هەڕەشــە ب میری
کــە لــە دەرهاویشــتەیدا زێدەتــر شــیعەکان خۆیــان ســازداو لــەدەوری یەکرتیــى کۆبوونــەوە23 . دروســت وەک عەرەبســتاىن ســعودى لــە 
بەحرەینیشــدا نارەزایەتییــەکان و رووداوەکان لەپێــش رووداوى شــۆڕىش گــەالىن ئێــراىن 1979 پەرەیانگــرت و بنەمایەکــى مەزهەبییــان تێــدا 
خەمڵیــى. هــاوکات رەوىت شــیرازیى لــە بەحرەینیشــدا ئامادەیــى هەبــوو. لقــى جواڵنەوەکــەى شــیرازى لــە بەحرەینــدا نارسابــوو بــە بــەرەى 
ــى  ــە کاریگەری ــد ک ــرا. هەرچەن ــش دەک ــەو لقەی ــەىت ئ ــەن خــودى مودەڕیســییەوە رێبەرای ــە لەالی ــن، ک ــى بەحرەی ــۆ رزگاری ئیســامى ب
ئــەوان لــە نێــو بەحرەینــدا کەمــرتو ســنووردار بــوو. چــوون ئــەوان لەچــاو مەرجەعییەتــەکاىن ئێراقــدا پێگــەى جەماوەرییــان کەمرتبــوو. 
هەرچەنــد کەشــیرازى خــۆى وەک مەرجەعێکــى بــااڵ ناســاندبوو، بــەاڵم زۆربــەى زانــاکاىن نەجــەف لەگــەڵ ئــەم بانگەشــەیەى شــیرازیدا 
پێکنەدەهاتنــەوە. ئەمــە لەکاتێکــدا بــوو کــە ســەدر نوێگەرتربــوو، ئــەو لەتــەک نەزمــە کاســیکییەکەدا ناکــۆک بــوو لەهەمــان کاتیشــدا 
وابەســتەبوو بــە مەرجەعــە بــااڵکاىن نەجەفــەوە. دیــارە ئــەم ناکۆکییــە شەخســییانە کاریگەریــى ئەوتــۆى لەســەر جواڵنــەوەى شــیعەکان 
هەبــوو لــە بەحرەینــدا. بەســانایى کەســێک دەیتــواىن لــەو راســتییە تێبــگات کــە شــیرازى گەرەکــى بــوو خــۆى وەک مەرجەعێکــى رۆحــى 
بــااڵ لــە قەڵــەم بــدات و تەگــەرە بخاتــە پێــش ئــەو تــۆڕە بەرینــەى کــە مەرجەعــەکاىن نەجــەف لەنێــو گــرۆى شــیعە مەزهــەىب ئەوێــدا 

هەیانبــوو24 .
راپەڕینەکاىن 1979 و شۆڕىش ئێرانییەکان

لەگــەڵ زیادبــووىن تەنگــژەى شــوناىس شــیعەکان، تــا ئــەوکات ئــەوە تەنــێ بابەتێــک بــوو، واتــە پێــش ئــەوەى نارەزایەتییــەکان 
ــارە کــە جواڵنەوەکــەى شــیرازى  ــن، دی ــۆ راپەڕی ــە ســعودییەدا رووداوەکان ســەریان کێشــا ب ــەوە. ل ــان ببینن ــدا خۆی لەنەزمــى توندوتیژی
ــد  ــوون. هەرچەن ــە ب ــدارى راپەڕینەک ــیکۆالرەکانیش بەش ــەپ و س ــە چ ــرەدا گروپ ــاڵى 1979 دا. لێ ــە س ــوو ل ــە ب ــەرى راپەڕینەک جوڵێن
ــدا دەبیــرنا. چــوون ئــەو لقــەى ســەر بــە شــیرازى کــە خــۆى وەک شــۆڕىش  کــە هەماهەنگیــى وپێوەســتەگییەکى کــەم لەنێــو گروپەکان
ئیســامى نیمچــە دوورگــەى عــەرەىب ناســاندبوو، وایدەبینــى جیاوازییــە ئایدیۆلۆژییــەکاىن ئــەوان لەتــەک گروپــە چەیــەکان نایانگەیەنێتــە 
ــە پێشــێ،  ــدا هاتن ــى نەوت ــە دەســتپێکى دەرکەوتن ــەى ل ــەو ناڕەزایەتییان ــەى ئ ــرەدا بەپێچەوان ــى پێویســت. لێ ســازش و هەماهەنگییەک
بەرهەڵســتییەکاىن شــیعە تۆنێکــى ئاینییــان هەبــوو، ئــەوان بــە ئاشــکرا بەشــدارییان لــە بۆنــەو ماتەمگێڕییــەکاىن عاشــووردا دەکــرد. چــوون 
تــا ئــەوکات بۆنــەو ماتەمگێڕییــەکاىن عاشــورا لەنێــو کۆمەڵــى ســعودییەکاندا یاســاغ و قەدەغــە بــوون. پێــش ئــەو راپەڕینانــە رژێــم تەنــێ 

ــەوەکان دەدا25 . ــە یادکردن ــدا رێگــەى ب ــوەى ماڵەکان ــە چوارچێ ل
لــە بەحرەینیــش راپەڕینــەکان دەرهاویشــتەى ئــەو یاســایانە بــوون کــە لەالیــەن رژێمــى خەلیفــەوە دەرکرابــوون. لەوێــدا حــزىب دەعــوە 
وەک پارتێکــى ســیاىس رۆڵــى گێــڕا لــە رێکخســن و گردبوونــەوەى خۆپیشــاندەران و هاندانیــان، هــاوکات هەماهەنگیــى لەتــەک گروپــە 
چەپەکانــدا چێکــرد. لەوێــدا رەمــزە ئاینییــەکان کەمــرت هەوێنــى پێوەندیــى خۆپیشــاندەران بــوون، لــور )2012( لــەم بارەیــەوە دەڵێــت: 
لــە بەحرەینــدا هێــزە پێشــکەوتووخوازو ئاینییــەکان بــەدەر لــە جیاوازییــە ئایدیۆلۆجییەکانیــان لەیــەک ســەنگەردا خواســتەکانیان خــۆى 
لــەوەدا دەبینییــەوە کــە پێویســتە یاســاکان پێــش ئــەوەى جێبەجێبکرێــن بگەڕێنــەوە بــۆ پەرلەمــاىن واڵت تاوەکــو پەســەند بکرێــن. ئــەم 

وابەســتەییەو رێکخســتنە تۆکمەیــەى ئۆپۆزســیۆىن بەحرەینــى دەکرێــت دەرهاویشــتەى گەلــێ فاکتــەر بێــت لەوانــە:
بەدڵنیاییــەوە شــیعەى بەحرەینــى زۆرینــەى دانیشــتوانیان پێکدەهێنــا بەبــەراورد بــە شــیعەکاىن ســعودییە کــە کەمینەیەکــى ئــەو واڵتــەن. 
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

لێــرەدا فولــەر فرانــک)1999( تیشــک دەخاتــە زەمینــەى جیاوازییــەکاىن دوو واڵت. هــاوکات لەگــەڵ ئــەوەى بەحرەیــن لــە رووى 
دێموکراســییەوە کەموکــوڕى و ناتەواويــى هەبــوو، وەلــێ تــا ئەندازەیــەک شــیعەکان بەشــدارییان لــە پرۆســەى سیاســیى واڵتــدا 
هەبــوو. وەلــێ لــە ســعودییەدا ئــەم دەستڕاگەیشــتنەى شــیعەکان بــۆ نێو دامــەزراوەکاىن حکومــەت و میریــى نەدەبیرنا. شــیعەکاىن 
هــەردوو واڵتیــش نکــوىل لــەوەدا ناکرێــت کــە شــۆڕىش ئێرانییــەکان شــوێنى لەســەر دانابــوون. چــوون دروشــمەکاىن خومەینــى 
لەســەرەتاوە بــۆن و بەرامــەى تیــرەو مەزهەبگەراییــان پێــوە دیارنەبــوو، بەڵکــو دروشــمى جواڵنەوەیەکــى ئیســامى بــوون کــە 
هاوتابــوو لەتــەک بوژانــەوە ئیســامگەراییەکەدا. خومەینــى بەبــێ گوێدانــە دابەشــبوونەکاىن شــیعەو ســوننە جەختــى دەکــردەوە 
ســەر جیاوازییــەکاىن رژێمــەکاىن فرەمانــڕەواو بــاىس لــە جیــاوازى هــەژارو زەنگینــەکان و خەڵــک و رژێمــەکان دەکــرد. وەکــو لــە 

تۆمــارەکاىن خومەینیــدا لەهەمبــەر حکومــەىت ئیســامیى هاتــووە:«
بــۆ ئــەوەى یەکێتــى و ئــازادى خەڵکــى موســڵامن فەراهەمبهێنیــن، پێویســتە هەمــوو ئــەو دەســەاڵتە ســتەمکارانە لەنێــو بدەیــن 
کــە ئیمپریالیــزم ســەپاندووىن، لەبەرامبەریشــدا حکومــەىت ئیســامى دادپــەروەر دامبەزرێنیــن کــە لەخزمــەت و پێنــاوى خەڵکــدا 
ــوو، هــەروەک چــۆن  ــن و ســعودییەدا دەنگــۆى هەب ــو شــیعەکاىن بەحرەی ــى بەســانایى لەنێ ــەم پەیامــەى خومەین بێــت26« . ئ

رژێمــەکاىن خانــداىن ســعودو خەلیفەیــش هۆشــیان بــە پەیامێکــى وەهــا هەبــوو.
دەستهاوردەکان

کام لە  رژێمێە سیاسییەکان برەو بە رامیارى شوناسەکان دەدات؟
دەرکەوتنــى نــەوت و بــووىن کۆمپانیــاى ئارامکــۆ لــە الى شــیعەکاىن پارێــزگاکاىن رۆژهــەاڵىت ســعودییە شــوێنێکى دیاریــان هەبــوو. 
ئــەو دەوڵەتــە نیمچــە خۆشــگوزەرانەى کــە لــور تایبەمتەنــدى دەداتــێ جودایــە لــەو دەوڵەتــە خۆزگوزەرانــەى کــە لەئێســتادا بووىن 
هەیــە. لەمیــاىن دەرکەوتنــى نەوتــدا شــیعەکاىن ســعودییە بەپێــى پێویســت بوونــە داراى کارو داهــاىت تایبــەت بەخۆیــان. گرنگــى 
ــوو  ــان نەب ــە ســعودییەکان ئامادەیی ــت ک ــۆ بدرێ ــى ب ــت گەواهی ــەدا دەتوانرێ ــەم کات ــەکان ل ــوورى و کۆمەاڵیەتیی ــە ئاب دەرفەت
ــان  ــزم و هەڕەشــەى ئایدیۆلۆژیی ــان عەرەبی ــاى پ ــارە کــە ئایدیۆلۆژی ــەدى دەبێــت چ شــتێک گۆڕابێــت؟ دی ــدا، ئ ــە مانگرتنەکان ل
فاکتــەرى چێبــووىن بێمتامنەيــى رژێمــەکان بــوو بــە شــیعەکاىن ســعودییە. بەجۆرێــک لەئێســتادا دەوڵــەت خۆشــگوزەرانەکە هــا 
لــە مەتەرێــزى پێکهاتــەى سیاســیدا، لێــرەدا دابەشــبوونێکى تــەواو زەق لەنێــوان پێکهاتــەى شــیعەو ســوننەدا نومایــان دەبێــت. 
ئێســتە بەبــەراورد بــە شــارە ســەرەکییەکاىن دى کۆمەڵــى شــیعە نشــین داراى کەموکــورىت فرەیــە لەنەزمــى خۆشــگوزەراىن و بــووىن 
ــێوەیەک  ــعودییەوە، بەش ــدىن س ــۆدى خوێن ــو میت ــە نێ ــە خزاوەت ــوورى بەجۆرێک ــى کەلت ــدا. جیاکاری ــتان و خوێندنگەکان بیامرس
قســە لەســەر بــاوەڕو پیرۆزییــەکاىن شــیعە مەزهەبــەکان دەکرێــت. ئێســتە وایلێهاتــووە کــە هێــزى ئــەم دەوڵەتــە خۆشــگوزەرانە 
رووبــەڕوو لەگــەڵ بەرزبوونــەوەى بێکاریــدا. بەجۆرێــک ئوتــاواى )2011( تێبینــى دەکات کــە نارەزایەتییــەکان و بەهــارى عــەرەىب 
دەرهاویشــتەى تەنگــى رەوىش چینــە ناوەندییــەکان بــوو. ئــەو لــەو راســتییە تێگەیشــتبوو کــە بەرنامــەى خۆشــگوزەراىن ئیــدى لەو 
واڵتانــەدا بڕنــاکات. ئــەو هۆشــدارى لەبــارەى ئــەوەوە دا کــە ئیــدى کــەرىت گشــتى ناتوانێــت هەزمــى ئــەو لێشــاوەى دەرچــووى 
زانکــۆو پەیامنــگاکان بــکات. چــوون لــە 24 زانکــۆى حکومــى ســعودیدا ســااڵنە 80 بــۆ 90 هــەزار دەرچــوو هەیــە، ئــەوە جگــە 

لەوانــەى کــە لــە کۆڵێــژە ئەهــى و تایبەتییەکانــەوە زانکــۆ تــەواو دەکــەن27 .

رەوىش خوێنــدن لــە بەحرەینــدا ئامــاژە بــە ســیناریۆیەکى شــڵەژاوتر دەکات. هەلومەرجــەکاىن ســەرەتا بــۆ یەکێتییەکــى نیشــتیامىن 
و وابەســتەگى بەحرەینییــەکان بــووىن هەبــوو. هــاوکات بەشــدارى ســیاىس و ئامادەگــى شــیعەکان لــە پەســەندى یاســاکاىن رژێمــدا 
ــتپێکى  ــۆ دەس ــەوە ب ــیدا دەگەڕای ــى سیاس ــە نەزم ــەکان ل ــیعە بەحرەینیی ــردىن ش ــکرا بەرکەنارک ــو باس ــوو. هەروەک ــووىن هەب ب
ــاوکات  ــە، ه ــە کێش ــوو ب ــە ب ــییەکاىن واڵت ک ــە سیاس ــۆ مەرام ــتنیان ب ــەرەڕاى دەستڕاگەیش ــەوت. س ــى ن ــەوەو دەرکەوتن دۆزین
بەزمــى دامەزراندنیــان وەک فەرمانبەرێکــى نێوخۆیــى  لــە کۆمپانیــا نەوتییەکانــدا بــووە گرفتێکــى ســەرەکى. ئیدى لــە دۆزینەوەى 
نەوتــەوە تــا بەهــارى عــەرەىب بابــەىت هێنــاىن کرێــکارى دەرەکیــى لــە بــرى وان درێــژەى هەیــە. لــە دۆزینــەوەى نەوتــەوە واڵت 
رووى لــە پیشەســازى و وابەســتەبونێکى خێــرا نــاوە بــەرەو تەکنەلۆژیــاو پێشــکەوتن. وەلــێ کایــەکاىن کارو خزمەتگــوزارى زێدەتــر 

پڕکراونەتــەوە بــە فلیپینــى و هینــدى و پاکســتاىن.
نارەزایەتییــەکاىن  مژوڵــى چارەســەریى  ســعودو خەلیفــە  خانــەوادەى  ئایینــى  بوژانــەوەى  بــۆ  نەوتــەوە  ســەردەمى  لــە 
ــەدا بەشــێوەیەکى  ــەو نێوچان ــەواوى ریفۆرمــە سیاســییەکان ل ــرنا ت ــە بەهــارى عەرەبیشــدا بی ــوون. هــەروەک ل شــیعەگەراکان ب
ســاختەو ئارایشــتکراو مانــەوە. شــیعەکان هەمیشــە رووبــەڕووى ســەرابێک کــراون بەنێــوى واقیعــەوەو فــرە بەکەمــى ئاوێــزاىن 
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ــە  ــەییەکان ل ــە ریش ــتا گۆڕانکاریی ــە. هێش ــان بوون ــى خۆی ــوناىس نەتەوەی ش
پەرلەمــاىن بەحرەینــدا روویــان نــەداوە. لــە سعودییەیشــدا هێشــتا وتــارەکاىن 
ــارى  ــۆزو غوب ــن ت ــى ســەلەفییەوە دەدرێ ــاواىن ئایین ــەن پی ــە لەالی ــى ک هەین
ــەن  ــەو لەالی ــەو وتاران ــازادن ل ــەوان ئ ــەوە. ئ ــیعەى لێدەخوێرنێن ــەىت ش دژای
رژێمــى ســعودەوە پشــتیوانییان لێدەکرێــت. خەمــى کۆتایــى ســەروەىت 
نــەوىت ســعودى لــە خەیاڵــى ســەراىن ئــەو واڵتەدایــە، هــاوکات نرخــى نــەوت 
بەردەوامــە لــە داشــکان و بەهــەدەرداىن نێوخۆیــى و دەرەکیــش فرەیــە. 
ــاج و تاکــس و هــاوکات لەبــەردەم گرفتــى  دەوڵــەت لەبــەردەم زیادبــووىن ب
ئــاو و کارەبادایــە . لــە بەحرەینــدا رەوشــەکە جیاوازتــرە لــە 2011 وە نارەزایــە 
سیاســییەکان دژن بــە رژێمــى خەلیفــەو کەمــو کورتییــەکاىن پەرلەمــان. 
واڵتەکــە بەتــەواوى کەوتووەتــە ژێــر تیــن و تــاوى داشــکاىن رەوىش ئابــوورى 
ــە  ــوون ل ــە چ ــە گرفتای ــەوە ل ــارى عەربیی ــە بەه ــن ل ــعودییەوە. بەحرەی س
رووى داراى و هێــورى سیاســییەوە پشــتى بــە ســعودیە بەســتووەو ئێســتە بــە 

ــدە29 . ــداوەوە بەن ــکارى کەن ــەىن هاری ــى ئەنجوم کمەک
ئێران چۆن شوێن لەسەر شیعەکان جێدەهێڵێت؟

گومــان لــەوەدا نییــە کــە ئێــران لــە ســەردەمى بوژانــەوەى ئاینییــەوە شــوێنى 
ــاوە. بەشــێوەیەکى  ــن دان ــى شــیعەى ســعودیەو بەحرەی ــو کۆمەڵ خــۆى لەنێ
دیاریکــراو نەزمــى ناردنــەدەرەوەى شــۆڕش لەئێرانــدا وابەســتە بــوو بــە 
ــە  ــراىن ل ــۆڕىش ئێ ــەڵ رووداىن ش ــە لەگ ــیرازییەوە. هەربۆی ــەوەکاىن ش جواڵن
1979 دا راســتەوخۆ بنکــەى رێبەرایــەىت جواڵنــەوەى شــیرازى لــە کووەیتــەوە 
گوێزرایــەوە بــۆ ئێــران. هەرچەنــد کــە لــە هەشــتاکانداو لەمیــاىن ســەرۆکایەىت 
هاشــمى رەفســەنجانیدا گــۆڕان لــە سیاســەىت دەرەوەى ئێرانــدا روویــدا. چــون 
میتــۆدى ســەرۆکایەتییەکە لــە نەزمــى سیاســەىت دەرەوەدا فــرە واقیعبینانەتــر 
لەتــەک  ئێرانکــرد  هاوپەیــامىن  لــە  کارى  راســتەوخۆ  پێشــەوەو  هاتــە 
ــاوەڕى  ــور ب ــە ل ــەوەى ک ــتاکاندا   وەک ئ ــە هەش ــیرازیدا. ل ــەوەى ش جواڵن
ــر  ــەى شــیرازى زێدەت ــەوەو بزووتنەوەک ــوو وابەســتەییەکان هێوربوون وەهاب
ســەربەخۆیى خــۆى پاراســت. ئیــدى نارەزایەتییــەکان مۆرکێکــى نێوخۆییــان 
ــوو30 . ــدا نەب ــە گۆڕێ ــان شــیعیزم ل ــچ هەســتێکى پ ــەوە هی ــوو، لەوکات هەب

ئەنجام
ــە  ــداو ل ــەردوو واڵت ــە ه ــى ل ــرە بەخێرای ــتییەکان ف ــەکان و بەرهەڵس شۆڕش
ســەردەمەکاىن دۆزینــەوەى نــەوت و بوژانــەوەى ئایینــى و بەهــارى عەرەبیــدا 
و  کــوژران  شــیعە  راپەڕینــەکاىن  بەشــداراىن  وەســتێرنان.  و  ســەرکوتکران 
دەستەبەســەرکران یاخــۆ دەربــەدەرو دوورخرانــەوە. ئــەوەى کە ئێســتە هەیە 
ــاکارى  ــەتێکى جی ــە، سیاس ــى و تیرەگەرایی ــکراى مەزهەبگەرای ــەىت ئاش سیاس
لەنێــوان رژێمــى ســونەو ئۆپۆزســیۆىن شــیعەدایە. هەروەکــو وەهــرى)2014( 
ــە  ــەکاىن ئێران ــدىن کاریگەریی ــاىس دەکات سیاســەىت رژێمــى ســعودى جواڵن ب
تاوەکــو کارتێــک زیاتــر شــیعەکان وەک غەیانێــک بندەســتبکات و رەوایــەىت 
بــە شــوناىس ســوننیگەرییەىت بــدات. بەرچاوترینــى پــاش شــۆڕش برێتــى بــوو 
لــە پێکهێنــاىن ئەنجومــەىن هاریــکارى کەنــداو. ئــەم ئەنجومەنــە لــە بنچینــەوە 
ــتى  ــەش پۆس ــۆى ش ــە ک ــێ ل ــوو وەل ــى نەب ــاى مەزهەبگەرای ــەر بنەم لەس
بــااڵى ئەندامییــەىت رژێمــەکان پێنجیــان ســوىن بــوون. ئــەوان دروســت 
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ــە  ــدا ل ــە هــەردوو واڵت ــوون. ئۆپۆزســیۆىن شــیعەیش ل ــە ســونییەکان ب ــۆ پاراســتنى رژێم ب
چاالکیــدان، ئەوانــەى بەحرەیــن فرەجــار چاالکــرتو کاراتــرن لــە نەزمــى میلیشــیاییدا، ئــەوان 
ــە کــە فرەجــار بایکــۆىت دانیشــتنەکاىن  ــان هەی کاران لەبەشــداری پەرلەمــان و رەوىت ویفاقی
پەرلەمــان دەکات. لــە بەهــارى عەرەبیشــدا شــیعەکان کاراتربــوون و تەنانەت خواســتى وەىل 
عەهدیــان بــۆ دانوســتان دایــە دوواوە، بەجۆرێــک هەندێــک وایــان دەبینــى کــە شــیعەکان 
لــە رەوىت ویفاقــدا دەرفەتێکیــان بــۆ ئاشــتەوایى و ســەملاندىن واقعــى بونیــان لەدەســتداوە.  
بەپێچەوانــەى هاوتاکانیــان لــە بەحرەیــن، شــیعەکاىن ســعودییە فرەتــر لەژێــر چەوســانەوەن 
و بــێ بەشــن لــە ئــازادى ســیاىس و ئایینیــان، ئــەوان خواســتى ســاناو ســاکاریان برێتییــە لــە 
ریفــۆرم لەنێــو مەرجەعییــەىت خۆیانــدا .لەبــەر ئــەوە بــەڕووىن دیــارەو نکــوىل ناکــرێ کــە تۆىن 
ــرە  ــداودا ف ــراق و کەن ــەن و ئێ ــکاىن یەم ــتە لەملمانێ ــیکراوە، ئێس ــى بەسیاس مەزهەبگەرای
بەزەقــى دەبیرنێــت ، هــەر بۆیــە لــە دەرکەوتنــى نەوتــەوە لــە ســییەکاندا تاوەکــو راپەڕینــى 
بەهــارى عــەرەىب لــە 2011 دا شــتێکى واتــادار بــۆ وابەســتەبووىن نەتەوەیــى و تەواوکاریــى 
شوناســەکان ئەنجامنــەدراوە. هەربۆیــە تــاوەو جیــاکارى کۆمەاڵیــەىت و ئابووریــش مبێنێــت 
ــە  ــەوە. هەربۆی ــى بڕاوەت ــرەو مەزهەبگەرای ــاىن شــوناس و تی ــە بەکارهێن ــن ک ــن بڵێی ناتوانی
تــا ئــەم ملمانێیــەش بــەردەوام بێــت ســەرەداوەکاىن توندوتیــژى زینــدوون و شــیعەکانیش 
ــى  ــەندنەوەى دادگەري ــۆ س ــەین ب ــەوا حوس ــاىت پێش ــە بەخەب ــان وەک هەمیش خەباتەکەی
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ئاییــن وەک میکانیزمێــک بــۆ دەوڵەتداریــی هەم مۆدێلێکى شکســتخواردووە، 
ــە  ــراوەو لەگــەڵ گرفت ــى ک ــەڵ عەقڵ ــش مۆدێڵکــى بەســەرچووەو لەگ هەمی
چارەســەربێت،  خاڵــى  ناتوانێــت  مرۆڤایەتیــدا  ئەمــڕۆى  گــەورەکاىن 
بەپێچەوانــەوە بۆخــۆى بازوویەکــى بەهێــزى گرفتەکانــە. بــۆ ئــەم ســەردەمە 
و لــەم واڵتانــەى تــەواوى ئــەم ناوچانــەى کــە ســیخناخن بــە شــەڕى 
ــەرە. ــرتین چارەس ــاىن باش ــەىت عەمل ــەىب، دەوڵ ــى و مەزه ــا و ئاین ئایدۆلۆجی

لەبەرامبــەر  ســیاىس  دەســەاڵىت  بێایەنکــردىن  بەواتــاى  عەملانییــەت 
ــني و  ــوو ئای ــک، بەشــێوەیەک هەم ــا و مەزهەبێ ــني و ئایدۆلۆجی ــوو ئای هەم
شــوێنکەوتویى ئاینێــک و مەزهەبێــک بــۆى هەبــێ بەپێــى ئــەو ئايیــن یــان 
مەزهــەب و ئایدۆلۆجیایــەى باوەڕیــى پێیــەىت بــارى ژیــان و کەســێتى خــۆى 
ــۆى  ــەک ب ــن و مەزهــەب و ئایدۆلۆجیای ــچ ئای ڕێــک بخــات، بەجۆرێــک هی
نەبێــت بۆچوونــەکاىن خــۆى بەســەر تاکــەکاىن نــاو کۆمەڵگــەدا بســەپێنێت.

ــە  ــى نیی ــردىن بێدین ــاى زاڵک ــە وات ــیکۆالر ( ب ــەت ) س ــدا عەملانی ــە بنەرەت ل
بەســەر کۆمــەڵ، لەبــەر ئــەوەى بێدینیــش خــۆى لــە خۆیــدا ئەبێتــە ئايیــن 
یــان ئایدۆلۆجیــا، ئەگــەر هاتــوو دەســەاڵتێک بیەوێــت بــە زۆر بیســەپێنێت 
بەســەر خەڵکیــدا بــە جۆرێــک ئایدۆلۆجیایەکــى دیاریکــراو زاڵــکات بەســەر 
ــان ئاینێکــى دیاریکــراو بســڕێتەوە  ــەکان ی ــت هەمــوو ئاین کۆمــەڵ و بیەوێ
لــە نــاو کۆمــەڵ، بــەم فۆڕمــە ئــەو حکومەتــە پێــى ناوترێــت حکومەتێکــى 
عەملــاىن بەڵکــو پێــى دەوتــرێ حکومەتێکــى ئایدۆلۆجیســتى خۆســەپێن، 

ــەت. ــاکاىن عەملانیي ــە بنەم ــەش دوورە ل ئەم
ئايینــى  ئیســام هیــچ سیســتمێکى سیاســیى بــۆ حوکمــراىن دیارینەکــردووە، 
ــڕاىن واڵت  ــەوەى سیســتمى حکوم ــەر ئ ــرۆڤ خــۆى لەب ــۆ م ــەڕاوە ب ــى گ لێ
بەشــێکى هــەرەزۆرى پەیوەســتە بــە کارو بــارى دنیاییــەوە، هەروەهــا بــووىن 
خەڵــکاىن غەیــرى موســڵامن لــە نــاو هەمــوو کۆمەڵێــک، پێغەمبەریــش 
وتوویــەىت خۆتــان لــە کاروبــارى دنیاییــەوە شــارەزاترن، بۆیــە  ئەکرێــت چــۆن 
ئێســتا دیمکراســییەت وەک ئامرازێــک بــۆ گەیشــن بــە حکــوم هیــچ گرفتێک 
ــش  ــێوە عەملانیيەتی ــان ش ــام بەهەم ــى ئیس ــەڵ ئايین ــاکات، لەگ ــت ن دروس
بــەم مەفهومــە هیــچ دژایەتییــەک و تێکگیرانێکــى نابێــت لــە نــاو کۆمەڵگــە 

ئاینیــی و مەزهەبییــەکان.
بــەدەر لەمانــە لــە ئێســتادا هەمــوو مرۆڤــەکان یــەک دەنــگ کۆکنیــن نیــن 
لەســەر یــەک ئايیــن یــان یــەک مەزهــەب، ئــەم جیاوازییــە ئــەوە دەخــوازێ 
ــەر  ــن لەبەرامب ــا بێایەن ــن، وات ــى ب ــەکان عەملانی ــە دەســەاڵت و حکومەت ک

هەمــوو ئایــني و مەزهەبەکانــدا.
ــى وەک عێــراق یــان ئێــران بەمنونــە وەربگــرن، ســەرەڕاى  ئەگــەر واڵتێک
ــى  ــاوازى قوڵ ــۆى جی ــەاڵم بەه ــڵامنن ب ــەى موس ــە خەڵکەک ــەوەى زۆرین ئ
مەزهەبیــەوە ئــەوا زۆر ئەســتەمە حکومەتێــک لەســەر بنەمــاى مەزهەبێکــى 
دیاریکــراو حوکمــڕاىن خــۆى بــە بــێ کێشــە بەســەر هەمــوو واڵت بەســەپێنێ 

ــدات. ــى پێب و بەردەوام
لــەم حاڵەتــەدا حکومەتێکــى عەملــاىن باشــرتین چارەســەرە، لــە جیــاىت 
حکومەتێــک کــە لەســەر مەزهــەىب شــیعە بیەوێــت حوکمــى هەمــوو عێــراق 

سەرەتا رەوتە ئاینییەکان 
زۆر دژیى دیمکراىس بوون 

زۆرجار بە کوفر ناویان 
دەبرد، بەاڵم لە ئێستادا بە 

تاکە ڕێگەى گەیشن بە 
دەسەاڵىت دەزانن و دەست 

و پەنجەشیان لەگەڵدا 
نەرمکردوە، ئیسامیش هیچ 
گرفتێکى لەگەڵ ئەم شێواز 

وئالیەتەدا نییە بۆ گرتنە 
دەستى دەسەاڵت

س
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ــکات. ــراق ب ــوو عێ ــى هەم ــوننە حوکم ــى س ــان حکومەتێک ــکات، ی ب
ــەر  ــە بەرامب ــەىن ل ــاى بێای ــاىن بەوات ــى عەمل ــەوە حکومەتێک ــەم روانگەی ل
هەمــوو ئايیــن و ئایدۆلۆجیــا و مەزهەبێــک چارەســەرە، نــەک حکومەتێکــى 

ــەىب. ــان مەزه ــى ی ــت و ئايین ئایدۆلۆجیس
لــە ڕوانگــەى ئایينــەوە ئیســام هیــچ دژایەتییەکــى نییــە لەگــەڵ ئــەم جــۆرە 
ــى ئیســامیش  ــەوەى ڕۆحــى ئايین ــەر ئ ــەت، لەب ــۆ عەملانیی ــردن ب ــە ڕاڤەک ل
ئەیەوێــت مرۆڤــەکان ئازادبــن لــە بەرامبــەر دیاریکــرن و پەیرەوکــردىن هــەر 
بۆچــەن و ئایدیــا و ئاینێــک بەبــێ ئــەوەى هیــچ هێزێــک بــە زۆر ڕێگــرى لــە 
مرۆڤــەکان بــکات لەبەرامبــەر موومارەســەکردىن ئــەو بیروبۆچــون و فکــرەى 

قەناعــەىت پێــى هەیــە.
لــە خــودى ئایينــى ئیسامیشــدا ئــەو فرقــەو گــروپ و مەزهــەب و فکرانــەى 
زۆرتریــن ئینحرافیــان کــردوە خۆیــان بــە ئیســامى راســتەقینە ئەزانــن و هیچ 

یەکێکیــان دانیخێــر نانێــن بــەوەى تریانــدا.
ــى  ــان مەزهەبێک ــن ی ــڕینەوەى ئايی ــەردەمى س ــتا س ــدا ئێس ــەڵ ئەمەش لەگ
ــتە  ــە پێویس ــەر ئەم ــاڵ لەب ــتێکى مەح ــە ش ــەرچووە و بۆت ــراو بەس دیاریک
مامەڵکردنیــش لــەم ســەردەمەدا گــۆڕاىن بەســەردابێت و پێویســتى بــە 

ــە. ــر هەی ــى کراوەت عەقلێک
ئەگــەر لێکۆڵینەوەیەکــى ورد بکەیــن ئەوەمــان بــۆ دەردەکەوێــت، ســەرەتا 
رەوتــە ئیســامییەکان زۆر مکــوڕ بــوون لەســەر دروســتکردىن دەوڵــەىت 
خیافــەت، بــەاڵم لــە ئێســتا هەمــوو ڕەوتــەکان بەبــێ جیــاوازى داواى 
دەوڵــەىت نەتەوایــەىت دەکــەن، هەروەهــا بینیــامن ســەرەتا رەوتــە ئاینییــەکان 
ــە  ــەاڵم ل ــرد، ب ــان دەب ــر ناوی ــە کوف ــوون زۆرجــار ب ــى دیمکــراىس ب زۆر دژی
ــت و  ــن و دەس ــەاڵىت دەزان ــە دەس ــن ب ــەى گەیش ــە ڕێگ ــە تاک ــتادا ب ئێس
پەنجەشــیان لەگەڵــدا نەرمکــردوە، ئیســامیش هیــچ گرفتێکــى لەگــەڵ ئــەم 

ــە دەســتى دەســەاڵت. ــۆ گرتن ــە ب ــەدا نیی ــێواز وئالیەت ش
پێــم وایــە لــە ئایندەیەکــى نزیکیشــدا الیەنــە ئیســامییەکان بەگشــتى 
گرفتیــان نابێــت لەگــەڵ  عەملانیــەت بــەم مەفهومــە و دەبێتــە یەکێــک لــە 
ــەن و  ــایەىت و الی ــەرجەم کەس ــى س ــى قبوڵ ــان و  جێ ــیپەکاىن کارکردنی پرنس

ــوودا. ــە داهات ــەکان ل ــەب و ئاین ــروپ و مەزه گ

ئاینى  ئیسام 
هیچ سیستمێکى 

سیاسیى بۆ حوکمراىن 
دیارینەکردووە، لێى 

گەڕاوە بۆ مرۆڤ خۆى

ئا



هاوژین بەغاىل
لە فارسییەوە: ئارام زەینەدین 

ملمالنێى گوتارى 
ئیسالمگەرا و سێکیۆالریزم 

لەرۆژهەاڵىت کوردستاندا
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ســەلەفیزم و رێکخســتنى ئیســامگەرایی لــە رۆژهــەاڵىت کوردســتاندا بــێ ریشــەیەو وەک 
ــااڵنەى  ــەم س ــادى ل ــەلەفیزمى جیه ــوان و س ــی ئیخ ــى و بەکاریگەری ــى دەرەک پرۆژەیەک
ــى  ــتادا بەرچەپ ــە ئێس ــە ل ــەم ئەزموون ــەوە. ئ ــوردەکاىن رۆژهەاڵت ــو ک ــە نێ ــدا خزای دووای
ــوردەوارى و دۆزى رەواى  ــى ک ــکە بەنەریت ــۆو وش ــى نام ــەو نەریتێک ــەوەى کوردیی جواڵن
ــەداوە  ــۆى گرێن ــردووى خ ــکەوتووخوازییەکەى و راب ــەوە پێش ــورد و جواڵن ــەىت ک نەتەوای

ــوردەوە.  ــى ک ــژووى نوێ ــگێڕییەکەى مێ ــازە تەســەوفییە شۆڕش ــردووى رێب بەڕاب
پــاش هەڵوەشــاندنەوەى ئیمپراتــۆرى عوســامىن و  دامەزرانــدىن کیشــوەرگەلێکى  گچکــەو 
ــاىن  ــە واڵت ــەک ل ــەر  هەری ــەش بەس ــوار ب ــۆ چ ــتان ب ــکردىن کوردس ــەربەخۆو  دابەش س
ئێــران ، ئێــراق ، تورکیــا و ســوریا و بــووىن کــورد بــە کەمینەیەکــى نەتەوەیــى لەنێــو ئــەو 
کیشــوەرانە دا، ئیــدى کــورد  لەمــەڕ مافــەکاىن خۆیــان هەســتیار بــوون، هەربۆیــە لەپێنــاو 

ــان. ــان کەوتنــە خۆی ــە دەســتهێنانەوەى مافــە زەوتکراوەکانی ب
لەهەمانــکات دا شکســتى کاوەخــۆى ئــەو چــوار واڵتــە لــە رەوگــەى پێشــکەوتنەکانیانداو 
رەوش و رەونەقــى ســتەمکاریى  دەســەاڵتداران، خەڵکــى  دوچــارى قەیرانگەلێکــى 
ــەرکەوتوو  ــەوەدا س ــتان ل ــدى کاربەدەس ــردەوەو ئی ــەىت ک ــیاىس و کۆمەاڵی ــوورى و س ئاب
نەبــوون کــە کــورد  کەمەندکێــى سیاســەتەکانیان بکــەن. هەربۆیــە  دامەزرانــدىن  گــروپ 
و پێــڕى ئایینــى و نــا ئاینــى بــووە  دەرکەوتەیەکــى لەبــار تــا خۆیــان لــە بازنــەى نەیارییــەىت 
ــەو  ــزو پت ــى بەهێ ــەردەوام  داراى بنکەیەک ــە ب ــەم  گروپان ــەوە.   ئ کیشــوەرەکانیان ببینن
بــوون لەنێــوان خەڵکــداو بەشــێکى  گرنگرتینــى ســەرچاوەى شــوناس و رسوشــتى خەڵکــى 

بــوون.
 هەمــوو ئــەو  گوتارانــەى لەســەروبەندى بــووىن ئــەم  گروپانــە دا تاوەکــو ئــەوڕۆ  بوونیــان 

هەبــووە، بەســەر ســێ بــەش دا  دابــەش  دەبــن:
1.  گوتــارى ناسیۆنالیســتى:  ئــەم  گوتــارە لــە) کۆمەڵــەى ژیانــەوەى کــورد( لــە کوردســتاىن 
ئێرانــدا خــۆى  دەبینییــەوە کــە 1941   دامــەزراو  دوواتــر پارتەکــە  نێــوى  گــۆڕا بــۆ پــارىت  
ــى  ــدا مژوڵ ــى ئێران ــە ســنورەکاىن  دەرێ ــەوڕۆ ل ــو ئ ــران و تاوەک ــراىت کوردســتاىن ئێ دێموک
ــە واڵت دا  ــراىس ل ــرەوى  دێموک ــران و ب ــۆ ئێ ــى ب ــتەمى فیدڕاڵ ــەوان سیس ــن و ئ چاالکی

بەتەنهــا چارەســەرى ئاریشــە هەنووکەییــەکان  دەزانــن.
 2.  گوتــارى سۆشیالیســتى: ئــەم  گوتــارە لــە حــزىب کۆمەڵــە )1348(  دا خــۆى  دەبینییەوە، 
کــە  دوواتــر نێوەکــەى  گــۆڕا بــۆ پــارىت کۆمۆنیســتى ئێــران و تــا ئێســتەیش لــە  دەرێــى 
ــەى  ــش  داراى روانگ ــەم  گروپەی ــن. ئ ــى چاالکییەکانیان ــەر گەرم ــدا س ــوەرى ئێران کیش
کۆمۆنیســتى و نێونەتەوەییــن و خوازیــارى عەدالــەىت کۆمەاڵیــەىت و جوداکردنــەوەى 
ئاییــن لــە سیاســەت و  دورخســتنەوەى ئایینــن لــە  دەســتێوەرداىن میــری بــە ســەرچاوەى 

ــن. ــەکان  دەزان ــەىت و ئابووریی ــە ســیاىس و کۆمەاڵی چارەســەریى  گرفت
3.  گوتــارى ئیســامگەرایان: ئــەم  گوتــارە بــۆ هەوەڵجــار لەالیــەن ئەحمــەدى موفتیزادەوە 
پێشــنیازکراو هاتەگــۆڕێ، ئەویــش بــە چێکــردىن چەندیــن قوتابخانــەى ئایینــى لــە 
شــارەکاىن ســنەو مەریوانــەوە  دەســتى پێکــردو  دروســت لــە ســەروبەندى  دوواى شــۆڕىش  
گــەالىن ئێرانــەوە  دەرکەوتــن. ئــەم قوتابخانانــە شــێوەى زیاتریــان لەخــۆدا بەرجەســتەکرد، 
بەتایبــەت وەختێــک لــە چوارچێــوەى  دوو  گروپــى تایبەمتەندتــر  دەرکەوتــن، ئەوانیــش  
ــان  ــان و  گروپــى جەماعــەىت  دەعــوەت  و ئیســاحى ئێــران ی گروپــەکاىن مەکتــەب قورئ
هــەر  گروپــى ئیخــواىن موســلمینى ئێــران بــوون و ئیــدى لــە ژێــر ئــەو ناوانــەدا  درێژەیــان 
بــە بــووىن خۆیــان  دا. لــە ئێســتا دا هەمــوو ئەوانــە بــە شــێوەیەکى تارادەیــەک ئاشــکرا 
بوونیــان هەیــە) هەرچەنــد لــە رووى یاســاییەوە مۆڵەتیــان نییــە، وەلــێ لەالیــەن میرییەوە 
ــە  داکۆکــى  ــەم تــەرزە هزرییان ــان کــراوە(. هەمــوو ئ ــە کارو چاالکــى و بونی چاوپــۆىش ل

سەلەفیزم  لەکوردستاىن 
ئێراقەوە  دەپەڕێتەوە بۆ 

کوردستاىن رۆژهەاڵت.  
دیارە لە پاش یازدەى 
سێپتەمبەرى 2001 و 
هێرىش ئەمەریکا بۆ 
سەر ئەڤغانستان و 

ئێراق، رەوشێکى ترى 
هزریى تەواو جیاواز 

لە  گوتارەکاىن رابردوو 
سەردێنێتە نێو پێڕە 

هزرییەکاىن رۆژهەاڵىت 
کوردستان
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لــە بنەمــاکاىن ئیســام و ســەرچاوەکاىن قورئــان و ســوننەت  دەکەنــەوە وەک ســەرچاوەى 
ســەرەکى یاســاکان. لــە ســیامى هاوبــەىش تــەواوى ئــەم  گروپانــەش دا روویەکــى شــێوە 

کوردایــەىت و نەتــەوە گەرایــى  دەخوێرنایــەوە. 
گوتــارى خۆرئاواگەرایــی:  پــاش هێــرىش ئەمەریــکا بــۆ ســەر ئێــراق و  دروســت لــە  
دەســتپێکى  دەیــەى نەوەدەکانــدا  گوتارێکــى تــرى خۆرئاواگــەرا خزایــە رۆژهــەاڵىت 
کوردســتانەوە، ئــەم  گوتــارە تێیــدا هــەردوو پــارىت کــوردى یەکێتــى نیشــتیامىن کوردســتان 
و پــارىت  دێموکــراىت کوردســتاىن ئێــراق هــۆکارى پەڕینــەوەى بــوون. هــاوکات  گوتارێکــى 
تــرى ئیســامى بنــاژۆو رادیــکاڵ لــە  گروپێــک بەنێــوى بزووتنــەوەى ئیســامییەوە رۆڵــى  
بــوو تــا لــە رۆژهــەاڵت بنارسێــت، هــەر ئــەم  گروپــە  دوواتــر بۆخــۆى  دابەشــبوو بەســەر 
چەندیــن  دەســتەو تاقمــى جوداجــودا دا.  دیــارە پــاش ئــەوەى هــەردوو پــارىت کوردیــى 
لــە باشــوورى کوردســتان، پــارىت و یەکێتــى بااڵدەســتبوون، ئیــدى   گوتــارى خۆرئاواگەرایــى 
بەشــێوەیەکى بەربــاو رووى لــە رۆژهەاڵتکــرد. لەگــەڵ کرانــەوەى ســنوورەکان بــەرووى 
ــە فلمــە  ــدى لەباشــوورى کوردســتانەوە کــورداىن رۆژهەاڵتیــش ئاشــنابوون ب ــدا ئی یەکرتی
هۆلیــۆدى و بالۆدییــەکان و چەندیــن جــۆرى خواردنــەوەى کحــوىل و چەندەهــا شــێوەى 
ژیــاىن ئەنتەرتاینمێنتــى مۆدێرنــە کشــان و کــورداىن ئێــران ئاشــنابوون بــە ســتایل و 
ــەن  ــاش شکســتى ســەدام لەالی ــارت پ ــاوا. چــوون هــەردوو پ ــاىن خۆرئ ــى ژی ــى نوێ نەزم
هاوپەیامنانــەوە لــە 2003  دا  ئیــرت زیاتــر کرانەوە بــەرووى خۆرئاوادا و نەزمــى خۆرئاوایان 
لــە ژیــاىن ســیاىس خۆیانــدا رەنگدایــەوە. کوردســتاىن ئێــراق لەپــاش ئــەوە بوویــە ئارامرتیــن 
نێوچــەى رۆژهــەاڵىت ناویــن و ئیــدى بــووە نێوەندێــک بــۆ کارى کۆمپانیــاکان و ســەرمایە  
گوزارییەکــى بەرینــى تێــدا خرایەگــەڕ و لــەرووى ئابووریيــەوە شــکۆفەیەکى خێــرای بــە 
خۆیــەوە بینــى. هــاوکات بــووىن حکومەتێکــى کــوردى زەمینــەى رەخســاند تــا کوردانێکــى 
ــو  ــەوە نێ ــان بەســەردەبەن، گەڕێن ــا ژی ــە ئەوروپ ــان ســااڵنێکە ل ــە حکومەتەکانی ــار ب نەی
ئــەو حکومەتــە کوردییــە. ســەرمایەیەکى مرۆیــش رووى کــردە نێوچەکــەو هەولێــر وەک 
ــۆ  ــش ب ــى فەرهەنگی ــە نێوەندێک ــاراوەو بووی ــە ئ ــوى هات ــە نێ ــەو هەرێم ــى ئ پایتەخت
ــان  ــە خەونەکانی ــران بەشــێک ل ــا کــورداىن ئێ ــووە هۆکارێــک ت ــەواوى کــوردان. ئەمــە ب ت
ــەردا  ــان بەب ــى نوێی ــەوە هێزێک ــەرووى هزریی ــت و ل ــەرچاوە بگرێ ــدەوە س ــەو نێوەن ل

ــاو. ــەدا  گوتارێکــى  دى سەردەکێشــێتە ن ــارە خۆرئاواگەریی ــەو  گوت ــەڵ ئ ــەوە. لەگ بێت
 گوتــارى ســەلەفیزم:  دیســان لــە کوردســتاىن ئێراقــەوە  دەپەڕێتــەوە بــۆ کوردســتاىن 
رۆژهــەاڵت.  دیــارە لــە پــاش یــازدەى ســێپتەمبەرى 2001 و هێــرىش ئەمەریــکا بــۆ ســەر 
ــردوو  ــارەکاىن راب ــە  گوت ــاواز ل ــەواو جی ــراق، رەوشــێکى تــرى هزریــى ت ئەڤغانســتان و ئێ
ــەرەوىت  ــە ب ــەو رەوت ــارە ئ ــەکاىن رۆژهــەاڵىت کوردســتان.  دی ــڕە هزریی ــو پێ ســەردێنێتە نێ
ســەلەىف نــارساو بەهیــچ جۆرێــک توخنــى تاقــم و تەیــارە نەتەوەییــەکان ناکەوێــت و بــە 
دروســتى خۆیــان لــە چوارچێــوەى تاکێکــى موســڵامن ئاشــنا  دەکــەن و  دەناســێنن. هــەر 
ــواز  ــەکان وەک بانگخ ــەم تەمەن ــێتى الوە ک ــەوارو کاس ــدا ن ــااڵنەى  دووای ــد س ــەم چەن ل
کــە لەشــارەکاىن ســلێامىن و هەولێــرو هەڵەبجــەوە بەخــش دەبــوون لــە نێــو کۆمەڵگــەى 
ــەختى  ــە س ــە دا ب ــەو نەواران ــراو ل ــێ دەک ــتیان پ ــاو  دەس ــەاڵت  دەس ــتاىن رۆژه کوردس
ــات و بەندایــەىت و  ــە ســونەتییە کاســیکییەکان و ئەدەبی ــە ســەر رۆحانیی هێــرش  دەکرای
ــدى وردە وردە  ــات لەکــەدار  دەکــرا. ئی ــە بیدعــەو خورافی ــر ل ــدارى وان بەپ نەزمــى ئاین
لــە رۆژهــەاڵت، لەســەرەتاوە لــە شــارە ســنورییەکانەوەو  دواتــر بــۆ شــارەکاىن  دى الواىن 
ریشــدارو شــەرواڵ کــورت و کــراس ســپى و خامنــاىن چــادر پــۆش و  دەســکێش لــە دەســت  
ــوون  ــەلەىف، چ ــت س ــان  دەوترێ ــە پێی ــوو ئەوان ــاردە. هەم ــە  دی ــەون و  دەبن دەردەک
ــدى وردە وردە  ــە. ئی ــعودییە وەهای ــەلەفییەکاىن س ــت وەک س ــان  دروس ــاوەڕو ئیامنی ب

سەلەفییەکان بۆیە زیاتر 
لە چەند هاوسەریان هەیە 
چوون وەختێک یەکێکیان  

دەمرێت یان لەکارێکى 
خۆ کوژیدا  دەفەوتێت، 

ئیدى نایانەوێ خێزانەکەى 
بۆ هاوسەر گیرى بچێتە  

دەرێى بازنەى خۆیان.

س
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تایبەمتەنــدى و جیاوگــى وان لەتــەک  گروپــە  دینییــەکاىن تــرى وەک ئیخــوان و مەکتەبییــەکان و  گروپــى جەماعــەت و  دەعــوەى ئیســاح 
زیاتــر  دەردەکەوێــت و خەڵکــى بەســانایى جودایــان  دەکاتــەوە.  دیــارە وانیــش یــەک  دەســتە نیــن و لــە  دونیــا دا جــۆرو ســەبکى تایبەت 
بەخۆیــان هەیــە،  دیارترینیــان لەنــاو کــوردا کــە ئاشــنابوون بــە ســەلەفییە جیهــادى و ســەلەفییە نــا جیهادییــەکان نــارساون. ســەلەفییە 
جیهادییــەکان لــە تــەواوى  دونیــا دا پرســێکى کۆمەاڵیــەىت نیــن، بەڵکــو لــە ئێســتا دا بوونەتــە پرســێکى ســیاىس زەق و لەئەدەبیــاىت ســیاىس  
دەســەاڵتداراىن جهانــدا بــە تێرۆریســت  دێنــە نێــو هێنــان. ئەمانــە زیاتــر ئەوانــەن کــە بــە بۆمبگــوزارى و کــردەى خۆکوژییــەوە مژوڵــن 
ــە کــردە تێرۆریســتییەکاىن ئەڤغــان  ــە ل ــە ک ــە کــورداىن رۆژهەاڵتیــش دا کەســانێکیان هەن ــووەو ل ــان هەب ــراق بوونی ــە کوردســتاىن ئێ و ل
ــە  ــە. ئەمان ــان هەی ــش دا بونی ــو غرێبی ــۆو ئەب ــەت  گوانتانام ــان و تەنان ــەکاىن هاوپەیامن ــە زیندان ــراق و پاکســتان بەشــداربوونەو ل و ئێ
ئێســتە مایــەى  دردۆنگــى و  دڵخوتخوتــەى خەڵکیــن و نومایــاىن تاریکــى و تەریکییــن. ئێســتە لــە کوردســتاندا ئــەم پێــڕە ســەرچاوەیەکى 
شــوناىس کۆمەاڵیەتیــن و لەســەر بنەمــاى بــاوەڕو رێبازێکــى تایبــەت شوناســێکى جودایــان بەخۆیــان  داوەو روئیایــان بــۆ  دیــن و دونیــا 
تایبــەت و بناژۆیــە. چــۆن ئــەم بیرکردنــەوە لــە کۆمەڵــى کوردســتاىن رۆژهــەاڵت شــوێنى  دەبێتــەوەو چلــۆن شوناســێکى لــەم جــۆرە الوان 

ــە روو  : ــەم پرســە بخرێن ــەوردى رووەکاىن ئ کەمەندکێــش  دەکات.  دەبێــت ب
ــەدا،  ــە کۆمەڵگ ــت ل ــى  دەبێ ــەرەو توندوتیژی ــەرى کێشــمەکێش و سەرکێشــان ب ــارە فاکت ــەم  دوو  گوت ــوان ئ لەئێســتا دا شــکڵگیریى نێ
ــەواوى  ــەم رەوشــە هــۆکارى ت ــەوە. ئ ــەو پێکــەوە  گــرد نابن ــدا نیی ــوان ســەلەفیزم و خۆرئاواگەرایی ــەش لەنێ ــچ خاڵێکــى هاوب چــوون هی
رەواج دانــە بــە تیــۆرى جەنگــى شارســتانییەتەکاىن هانــن گتــۆن، کــە وەک  دەســتەواژەیەکى سیاســیى فرەجــار چەمکگــەىل وەک جەنگــى 
ســەلیبیش بەکاردێــت، کــە  دیــارە لەپــاش رووداوى یــازدەى ســێپتەمبەر بۆشــی کــوڕ بەکاریهێنــاو  دواتــر لــە ئــە دەبیــاىت سیاســيى  دنیــا دا 
جێگیــر بــوو. لێــرەوە ئــەورۆ لــە نێــوان ئــەم  دوو  گوتــارە دا ناکۆکــى  دژوار هەیــەو ســەلەفییەکان لــە واڵتــاىن خۆرئــاوا دا بیــرى توندوتیــژی 
ــۆڕێ.  ــە  گ ــامگەرایى هاتووەت ــە ئیس ــرس ل ــەپۆلێکى ت ــاواش دا ش ــاىن خۆرئ ــەواوى واڵت ــش دا لەت ــەن و لەبەرامبەری ــوژى  دەک و خۆک
ــاىن ریفراندۆمێکــى  ــە می ــە ســوید کــە ل ــارەى مزگــەوت ل ــووىن من ــەىت ب ــە فەرەنســەو نەیاریی ــەىت رووســەرى خامنــان ل ــە نەیاریی بۆمنوون
جەماوەریــدا راگەیەنــرا، ئــەوە لــە کاتێــک دایــە کــە لەتــەواوى ســویدا تەنــێ 4 مزگــەوت منارەیــان هەیــە. هــاوکات ســوکایەىت چەندینبــارە 
ــە نوســینەکاىن وەک رۆمــان و شــانۆنامەکان، هەمــوو  ــەرو ل ــەکاىن وەک فەیســبوک و تویت ــۆرە کۆمەاڵیەتیی ــە ت ــەرو ئیســام ل ــە پێغەمب ب
ئەمانــە نومایــاىن ئــەو راســتییەن کــە روانگەیەکــى تونــدو تیــژ لــە هەمبــەر موســڵامنان هەیــە لــە واڵتــاىن خۆرئــاوا دا. کــە نوێنــەرى ئــەو 
ــان، هــۆکارە  ــەى خۆی ــەڕ شــوناىس لەمێژین ــە م ــى ل ــە تەســکبینى یەکرتی ــن ک ــرەوە تێدەگەی ــن. لێ ــە ســەلەفییەکان  دەزان موســڵامنانە ب
بــۆ ئــەوەى روانگەیەکــى تونــد لەمامەڵەکــردن لەتــەک یەکرتیــدا پێکبێــت.  دیــارە ئــەم بناژۆییــە لەنــاو ســەلەفییەکاندا بــۆ خــودى ئــەو 
ــە کــە  ــان وەهای ــە کوردســتاندا روانگەی ــەوان ل ــە ئ ــە ســازدەرى  گرفتــى کۆمەاڵیــەىت و جیاوازیــى. بۆمنوون ــدان بووەت ــەى کــە تێی ناوچان
ــن.  ــڕاو ناهــەق  دەزان ــرو  گوم ــە کاف ــر ب ــەواىن ت ــە هــەق و هەمــوو ئ ــان ب ــن و خۆی ــەرووىن  دەبین ــرە ب ســنورەکاىن هــەق و ناهــەق ف
لەبــەر ئــەوە کایــەى  گفتووگــۆ لەنێــوان ســەلەفییەکان و ئــەواىن  دى نییــەو ژیــن گەیەکــى تونــدو تیژیــان لەنێــوان خۆیــان و ئــەواىن تــردا 
بەدیهێنــاوە. ئــەم شــەپۆىل مەزهەبگەراییــە لــە  دەســەاڵىت ئێرانــدا  گــرۆى تونــدو تیــژى شــیعەیى بەرهــەم هێنــاوەو نومایــاىن خۆیــان لــە 

نەیارییــەىت  دانــاىن پەیکــەر لــە شــارەکان و بڕینــەوەى ئــەو  درەختانــە دا بینیوەتــەوە کــە خەڵکــى بــە تەبەڕکیــان  دەزانــن.
 

بۆچى سەلەفییەت بۆتە   سەرچاوەى شوناىس کۆمەاڵیەىت بەشێک لە کورداىن ئێران
  

لەسەر بنەماى  دابەشکارى شوناىس سێ الیەنەیى ئەمانوێڵ کاستڵز، سەلەفییەکان  داراى چ جۆرە شوناسێکن؟
ئەگەر سەلەفیزم  داراى شوناىس بەرگرییە، ئەوا ئەم شوناسە لەبەرامبەر کام  گوتارى باوى کوردستاىن ئێراندا خۆى بینیوەتەوە؟

 گروپە ئیسامییەکان
پێناســەى  دیاریکــراوى کۆمەڵناســان لەســەر ئــەم  گروپانــە بــەم شــێوازو نوارینــە خراوەتــە روو: غەنــوىش بــە وەرگرتنــى لــە عەبدولئەمیــر 
ــە  ــە ئەنگیــزەو پاڵنەریــى ئیســامییانە ل ــە چاالکییەکــن کــە ب نەبــەوى بزووتنــەوە ئیســامییەکان بــەم شــێوەیە پێناســە  دەکات:« کۆمەڵ
ــەى  ــش. زەمین ــە پێ ــدا هاتوونەت ــڕۆڵ و خۆنومایانکردن ــاو کۆنت ــامیدا و لەپێن ــازیى ئیس ــام و نوێس ــەکاىن ئیس ــردىن ئامانج ــاو پیادەک پێن
ــدىن   ــەىت و پەرســتش و  دامەزران ــردن و  بەندای ــەروەردەو فێرک ــۆژگارى و رێپیشــاندان و پ ــو ئام ــى ئیســامیى زۆرن وەک کارو بانگخوازی

ــە«. ــەکاىن  دیک ــە کۆمەاڵیەتیی ــەکان و خزمەتگوزرایی ــەزراوە تەندروســتى و فەرهەنگیی دام
ــازى  ــازى چاکس ــتەمەوە بەنی ــەدەى بیس ــە س ــە ل ــەن ک ــێ داون ئەوان ــان پ ــە دا ئاماژەم ــەم کۆڵینەوەی ــە ل ــەى ک ــەم  گروپان ــوو ئ هەم

ــەوە. ــە پێش ــوننەت هاتوونەت ــان و س ــۆ قورئ ــەوە ب ــە  گەڕان ــاندووەو ب ــان ناس ــەىت خۆی کۆمەاڵی
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ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

گروپە ئاینییە کاراکان لە کوردستان
 دەتوانین پۆلێنى  گروپە ئاینییەکان لە کوردستان بکەین بە سێ بەىش سەرەکییەوە

1.  گروپــە ئاینییــە ســونەتییەکان کــە زیاتــر  داکۆکییــان لەســەر بەندایەىت ئیســامى و شــەریعەىت نەبــەوى  دەکــردەوەو  دووربوون 
لــە هەمــوو بەندوباوێکــى سیاســیى   ئــەوان زیاتــر پەیوەســتبوون بــە بانگەشــەى تاکەکــەىس و ریفۆرمــى شــەخى و چاککــردىن 

تاکــەکان، لەوانــە  دەروێشــەکان و کۆمەڵــەى تەبلیــغ  دوو منوونــەى بەرجەســتەن لــە کوردســتاندا.
ــر   ــان زیات ــن.  دەرکەوتنی ــان  دەب ــەکان نومای ــر وەک حزب ــەاڵم زیات ــەن ب ــاو دەب ــەک ن ــە کۆمەڵەی ــان ب ــە خۆی ــەم  گروپ  2. ئ
دەگەڕێتــەوە بــۆ ســااڵىن پــاش راپەرینــى  گــەالىن ئێــران و زیاتــر  داکۆکیــکارى بەشــدارین لــە کاری سیاســیدا. ئەمانــە خواســتیانە 
لــە بەشــدارى سیاســی دا بەشــدارى لــە پەرلەمــان بکــەن و  دەســەاڵت بــە دەســتبهێنن و زیاتــر بــە ئیســامى ســیاىس  دەنارسێــن. 

لەوانــە لــە کوردســتاندا برێتیــن لــە مەکتــەب قورئــاىن کوردســتان و جەماعــەىت  دەعــوەو ئیســاحى ئێــران.
 3. برێتیــن لــە  گروپــى   بونیادگەرایــى نــوێ. ئەمانــە  داکۆکــى لــە گەڕانــەوە بــۆ ئیســامى ســەرەتاو پێشــین  دەکــەن. ئەمانــە 
تــەواوى حکومەتــەکان بــە ناهــەق  دەزانــن و هیــچ مامەڵەیــەک لەتەکیــان ناکــەن و زیاتــر بانگهێشــتى تاکــەکان  دەکــەن و لــە 
پاپەندبــوون بــە دەقــەکاىن قورئــان و ســوننەتەوە ئێجــگار ســەخت گیــرن. ئــەم ســەلەفیانە لــە کوردســتاندا بــە شــێوەى ســەلەىف 

جیهــادى و نــا جیهــادى کارو چاالکــى خۆیــان ئەنجــام دە دەن.
لەنێــو هەمــوو ئــەو  گروپــە ئاینییانــەى کوردســتاىن ئێــران کــە باســامنکردن تەنــێ  گروپــى مەکتــەىب قورئــان  گروپــى هەڵهێنجراوى 
نێــو کۆمەڵــەو بیرێکــى هێــرناو نییــەو ئــەواىن  دى تەواویــان ســەرچاوەکەیان لــە  دەرێــى کوردســتانەوە هێــرناوە، وەلــێ مەکتــەب 
قورئــان کوردســتانییەو زۆرینــەى ئەندامەکانیــان کــوردن. هــاوکات  گروپــەکاىن تــر خواســتەکانیان کوردســتاىن نییــەو زیاتــر بریتیــن 
لــە لقــى  گروپــە مەزنــەکاىن تــرى  دنیــاى ئیســامى. هــاوکات تــەواوى  گروپــەکان بــە دەر لــە ســەلەفییەکان خواســتى بەشــدارى 
ژنــان  دەکــەن لــە زەمینــەى کۆمەاڵیــەىت و چاالکــى ئایینــی دا. بۆمنوونــە چاالکــى ژنــان لــە نێــو  گروپــەکاىن مەکتــەب قورئــان و 

جەماعــەىت  دەعــوەو ئیســاح ئێجــگار بەرچــاو و فراوانــە
تەسەوف

لــە کوردســتاندا شــێخەکاىن  دوو تەریقــەىت  دیــار چاالکــى ئەنجــام دەدەن. ئەوانیــش تەریقەتــەکاىن قــادرى و تەریقــەىت 
نەقشــبەندین. ئەمانــە لــە رووى بیروبــاوەڕەوە جیاوازییەکــى ئەوتۆیــان لــە نێوانــدا نییــە. ئەمانــە زیاتــر وەک  گــروپ کارەکانیــان  
ــن و  ــوارى مەزهەبی ــاداب و ئەت ــى ئ ــن و مژوڵ ــى ئاینی ــە رەوگەیەک ــتانن. ئەمان ــى کوردس ــى ئایین ــن  گروپ ــەن و  دێرینرتی دەک
کەمــرت لــە  گروپــەکاىن  دى ســەرو کاویــان لەتــەک سیاســەتدا هەیــە.  دیــارە لــە کوردســتان ژمــارەى پێــڕەواىن قــادرى زێدەتــرن 
و ئــەوان  دەرکــى هەقیقــەت و رووناکــى رۆح و  گەیشــن بــە هــەق لــە قیــل و قــال و  گوێرایەڵــی دا  دەبیننــەوەو پێیــان وایــە 
چێــژى جەســتە هــۆکارى شــادوماىن رۆحــە. زیکــر و یــادى  دەروێشــەکاىن قــادرى بــە دوو جــۆرە، جۆرێکیــان بــە  دانیشــتنەوەیە 
ــۆ  ــێخ یاخ ــەوەو ش ــرد دەبن ــى  گ ــێوەى هەڵقەی ــدا بەش ــە، لەیەکەمیان ــە پێیانەوەی ــیان ب ــە. جۆرەکەش ــت تەهلیل ــى دەوترێ پێ
خەلیفــە ســەروکارى زیکرەکــە  دەکات. لــە  دووەمیشــیاندا بــە وەســتانەوە بازنــە  دروســتدەکەن و خەلیفــە یــان شــێخ لەنێوەنــدا 
بەڕێوەىدەبــات. ئــەم زیکرکردنــە هاوڕایــە لەتــەک  دەف و تەپــڵ و شمشــاڵ. شــێخ عەبدولقــادرى  گەیــاىن بــە  دامەزرێنــەرى 
ئــەم رێبــازە  دادەنرێــت و ســەردارى وانیــش لــە کوردســتان بریتییــە لــە شــێخ عەبدولکەریــم. ئــەو لــە کەرکــوک ماڵئاوایــى لــە 
ژیــان کــردووەو ئێســتەکانێش موحەمــەدى کــوڕى شــوێنگرەوەى بابییــەىت لــە رێبازەکــەی دا. پایــەدارى نەقشــبەندییەکانیش شــێخ 
ــراق و  ــە ئێ ــداوەو ل ــرەو پێ ــەى ب ــارەزوورى رەوگەک ــدى ش ــا خال ــتانیش مەوالن ــە کوردس ــبەندییە. ل ــەد نەقش ــن موحەم بەهادی

ــە. ــن و بەرفــراواىن هەن ــاو ســوریەیش شــوێنکەوتەى بەری تورکی
جیــاوازى ئــەم  دوو تەریقەتــە لــە شــێوەى بەندایەتیاندایــە. قادرییــەکان وێردەکانیــان بــە  دەنگــى بــەرز ئەنجــام دەدەن، چــوون 
ــبەندییەکان  ــێ نەقش ــدوون. وەل ــێ گەیان ــردەکاىن بەج ــۆرە وێ ــەو ج ــش ب ــو تالیبی ــورى ئەب ــەىل ک ــەوا ع ــە پێش ــە ک ــان وای بڕوای
ــردەکاىن هــەردوو  ــدەن. وێ ــواىش ئەنجامب ــە هێ ــان ب ــت وێردەکانی ــە  دەبێ ــى شــافعى پێیانوای ــى ئیامم ــە وتەیەک بەپشتبەســن ب
رەوگەکــە لەشــوێنێک کــە پێــى  دەگوترێــت تەکیــەو بەئامــا دەبــووىن خەلیفەکەیــان ئەنجــام دەدرێــن و لــە دەورى یەکــرت  گــرد 



66

ژمارە 9
ئایاری ٢٠١٨  دابڕان

ــت.   ــاو بێ ــان پی ــت ژن ی ــە  دەکرێ ــە ک ــوان وان ــەى نێ ــن پل ــە بەرزتری ــەوە. خەلیف دەبن
ــا  دەدەن بەســەر شــانیانداو  دەروێشــەکان پرچیــان  دەهێڵنــەوەو لبــاىس  درێــژو و عاب
ــودا   ــان ج ــەواىن  دى خۆی ــەریان و ل ــە س ــپى  دەکەن ــژو و س ــەرى  درێ ــش رووس ژنانی

ــەوە. دەکەن

مەکتەب قورئان
ئــەم  گروپــە لەالیــەن پیاوێــک بەنێــوى ئەحمــەدى موفتــى زادە  دا دەمەزرێــت. ناوبــراو 
لــە دایکبــووى پارێــزگاى ســنەیەو لــە  دەســتپێکى حەفتاکانــەوە  دەســتى  داوەتــە  
دروســتکردىن مەکتــەىب قورئــان لــە ســنە دا. لــەم مەکتەبانــە دا ئــەو تــواىن بــە پــەروەردەى 
تاکەکــەىس  دەســتپێبکات و بــرەو بــە مەکتەبــەکان بــدات لەزۆرێــک لــە شــارو شــارۆچکە 
ــەم  ــاىب و شــوێنکەوتوواىن ئ ــدا قوت ــەالىن ئێران ــدا. لەســەروبەندى شــۆڕىش  گ کوردییەکان
مەکتەبــە ئاینیانــە تێکــەڵ بــەکارى ســیاىس بــوون و  دژ بــە شاهەنشــاى ئێــران کەوتنــە 
ــى و سیاســییان  ــەکاىن  گروپەکــە شــێوەى  گروپێکــى ئایین چاالکــى و وردە وردە مەکتەب
لەخــۆ دا بەرجەســتە کــرد. پــاش ئــەوەى لــە پــاش شــۆڕش کوردســتان جۆرێــک نائارامــى 
بینــى و زۆرێــک لــە پارتــە کوردییــەکان  دەســتیانە  دایــە چــەک، ئــەم  گروپــە خوازیــارى  
گفتــو گــۆى ئاشــتیانە بــوو لەتــەک  دەســەاڵتداراىن شــۆڕش دا لــە قــوم و تــاران. هــاوکات 
ــۆ یەکــرت  ــان ب ــە بەســەختى نەیارییەتیی ــە مارکســییەکان بەتایبــەىت کۆمەڵ لەتــەک  گروپ
راگەیانــد، ئەمەیــش لــەو ســۆنگەیەوە ســەرچاوەى  گــرت کــە ئەمــان  گروپێکــى ئایینــى 
ــەوەى  ــاش ئ ــوو. پ ــاوزەد کردب ــى ن ــە مارک ــان ب ــە خۆی ــوون ک ــک ب ــش  گروپێ و ئەوانی
ئەحمــەدى موفتــى زادە ســاڵى 1993 کۆچــى  دووایــى  دەکات ئیــدى  گروپەکــە لەالیــەن 
شــورایەکەوە بەرێــوە  دەبرێــت. هــاوکات پــاش کۆچــى موفتــى زادە    گروپەکــە کەمــرت 
نەخــى ســیاىس  دەبینــى و زیاتــر بــووە  گروپێکــى فەرهەنگــى لــە کوردســتاىن ئێرانــدا.   
ــردىن  ــەژاران و الب ــان و ه ــێ نەوای ــى ب ــە کۆمەک ــەوە ل ــان چڕبووی ــر چاالکییەکانی زیات
ــوک و زاواو  ــۆ ب ــردن ب ــە ب ــر وەک هەدی ــت و پاگی ــومى  دەس ــاداب و رس ــک ئ هەندێ
منداڵــى تــازە لــە دایــک بــوو. هــاوکات بۆنــە زیادەکانیــان البــرد، لەوانــە یادکردنــەوەى 
ــەو  ــوو ئ ــاوکات هەم ــن. ه ــرناو  دەزانی ــەو هێ ــە بیدع ــان ب ــوو ئەوانەی ــردو و هەم م
ســەردانانەیان  دەدایــە  دوواوە کــە رۆژاىن پێنــج شــەمووان بــۆ ســەر  گۆڕســتاىن 
کەســە نێزیکــەکان  دەکــران و  دواتریــش یــادى ســێزدە بەدەریــان نکــوىل لێکــردو 
ــن  ــرە پەیوەس ــدا ف ــوان خۆیان ــان لەنێ ــەوان ئەندامەکانی ــە دەزاىن. ئ ــتییان ن ــە پێویس ب
ــە رووى  ــەوە  دەچــن. هــاوکات ل ــە هانای ــت ب ــەر کەســێکیان پێویســتییەکى هەبێ و  گ
ــاوکات  ــى زادە ریشــیان پــاک  دەتاشــن و ه ــان وەک  موفت ــەوە ئەندامەکانی شێوەیش
بەرســمێڵیان ناکــەن و زۆرجــاران لیبــاىس کــوردى  دەپۆشــن .   خامنەکانیشــیان رووســەرى  
دەدەن بەســەریاندا کــە بــە  گیرەیــەک لەســەرەوەڕا  دەیبەســن، لەگــەڵ ئەوەشــدا 
ــە  ــى  گروپەک ــاىن  دەرێ ــە خامن ــانایى ل ــەریانداو بەس ــن  دەدەن بەس ــادرى  گوڵگوڵی چ
جــودا دەبنــەوە. ئەمــان باشــرتین پێوەندییــان لەتــەک  گروپــى جەماعــەىت  دەعــوەت و 
ئیســاح هەیــەو لەتــەک  گروپــەکاىن  دیکــە دا پێوەندییەکــى ئەوتۆیــان نییــە. هــاوکات 
ــە.  ــردن هەی ــرىس تەکفیرک ــەر پ ــان لەبەرامب ــن تەنگژەی ــەلەفییەکاندا زۆرتری ــەک س لەت
چــوون موفتــى زادە پێــى وابــوو ســانا نییــە ســنوورەکاىن هــەق و باتــڵ لــەم ســەردەمە دا 
جــودا بکەنــەوەو ئامــڕازى پێویســت بــۆ رێنوێنــى خەڵــکان نییــە، هەربۆیــە ناکرێــت بــە 

پەرتەوازەیى 
جوگراىف و رێژەى 

سەلەفییەکان لە سێ 
پارێزگاى کوردستان، 
ئازەربایجاىن غەرىب 
و کرماشان.ئێجگار 

پەرش و باوە. ئەوان 
کە باوەڕى تەواویان 
بە کۆچ هەیە وەک 

پرەنسیپێکى  ئایینى، 
بۆیە بە بچوکرتین 
هەستى نا ئارامى 

لە شوێنێکەوە کۆچ  
دەکەن بۆ شوێنێکى  

دیکە. لەبەرئەوە 
ناتوانین ناوچەیەکى  

دیاریکراو بە شوێن 
پێگەى  دیاریکراوى 
ئەوان  دیارى بکەین

پ
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هەوانتــە تۆمــەىت تەکفیــر بەســەر کەســێکدا بدرێــت.  دیــارە کــە ســەلەفییەکان توندتریــن  گروپــى ئاینییــن لــە کوردســتان ئــەم 
بۆچوونــەى موفتیــزادە  دەدەنــە  دواوەو تەنانــەت بەشــێکیان تەکفیــرى خــودى موفتــى زادەیــان کــردووە. هــەر ئەمەیــش وەهــاى 

کــردووە کــە ئەمانــە جارجــار  دەرگیریــى قســەو هەندێــک کاتیــش  دەرگیریــى فیزیکیــى یەکــرت  دەبنــەوە.
ئــەم  گروپانــە لــە  دامەزراندنیانــەوە تاوەکــو ئێســتە  دوچــارى  دابەشــبوون هاتوونەتــەوەو لەوانــە نــارسى ســوبحاىن هەوەڵجــار 
لێیــان جــودا بووەتــەوەو لــەم چەنــد ســاڵەى  دوایشــدا حوســەینى ئەمیریــى بــە هــۆى کەمــرت پێڕەوبــووىن لــە ئەحمــەدى موفتــى 

زا دە بــە خــۆى و پێرەوانییــەوە لــە شــاخەى ســەرەکى جــودا بوونــەوە.
کۆمەڵەى بانگەوازو ئیساحى ئێران

ــان  ــە لقێکــى ئیخــوان موســلمینى جیهــاىن بناســێنین، هەرچەنــد کــە بۆخۆی  دەکرێــت کۆمەڵــەى بانگــەوازو ئیســاحى ئێــران ب
هەوڵــى ئــەوە  دەدەن لــە ئیخــوان خۆیــان ســەربەخۆ نیشــانبدەن.  دامەزرانــدىن ئــەم گروپــە لــە کوردســتان  دە گەڕێتــەوە بــۆ 
ــە کوردســتاىن  ــە کــە لقــى ئیخــوان موســلمین ل ــەاڵم بۆچــوون هەی ــان. ب ــە مەکتــەب قورئ ــەوەى نــارسى ســوبحاىن ل جــودا بوون
ئێــران  دەگەڕێنێتــەوە بــۆ ســەرداىن چەنــد کوردێکــى ئێــراىن بــۆ کوردســتاىن ئێــراق، پــاش  گەڕانەوەیــان لــە ســەروبەندى شــۆڕىش  
گــەالىن ئێرانــدا لقــى کۆمەڵەکــە لــە ســاڵى 1979  دا  دەهێننــە کوردســتانەوە. ئیراهیــم مەردۆخــى  دامەزرێنــەرى ئــەم لقەیــە لــە 
کوردســتاىن ئێــران، ئــەو خەڵکــى مەریوانــەو بۆخــۆى  دەڵــێ پــاش چاوپێکەوتنــامن لەتــەک چەنــد بەرپرســێکى ئیخــواىن لــە ئێــراق 
ئیــدى بیــرى کۆمەڵەکــە لــە زیهنــامن  گەاڵڵــە بــوو. ئــەو پێــى وایــە  گروپەکــە ســاڵى 1977  دامــەزراوەو بەکاریگەریــى چەنــد 
کەســێکیان کــە تێکــەڵ بــە ئیخوانــەکاىن باشــوورى کوردســتان ببــوون. نــارسى ســوبحاىن  گرنگرتیــن رێبــەرى هزریــى کۆمەڵــەى 
بانگــەوازو ئیســاحى ئێرانــەو تــەواوى نوســین و نــەوارو کاســێتەکاىن کــە بەجێــامون لەپــاش خــۆى بوونەتــە ســەرچاوەى ســەرەکى 
پــەروەردەو فێرکــردىن ئەندامــاىن  گروپەکــە لــە ئێســتا دا. ئــەو جودایــى ئاییــن و سیاســەت ناداتــە  دواوەو پێــى وایــە  دەبێــت 
پایــەکاىن سیســتەمى ئیســامى لــە کۆمەڵــى ئیســامیەکاندا فەرمانبەرداربــن. لــە  گرنگرتیــن کتێبــەکاىن سیســتەمى ســیاىس ئیســام 
و مافــەکاىن ژنــان و تەوحیــد و بەندایەتییــن یاخــۆ پەرســتش، وەکــو باســکرا ئەوانــە بەهێزتریــن ســەرچاوەى هزرییــن لــە ئێســتەدا 
ــارسى ســوبحاىن ئێســتەکانێ عەبدورەحــامن  ــاش ن ــدا ســودیان لێوەردەگرێــت. لەپ ــە کۆرســە پەروەردەییەکانیان کــە  گروپەکــە ل
ــەو  ــەکاىن خــۆى  دەدات.  گروپەکــە شــورایەکى هەی ــە چاالکیی ــژە ب ــە  درێ ــەم  گروپ ــە ناونیشــاىن ســکرتێرى  گشــتى ئ ــراىن ب پی
ــۆ  دوو  ــەر  دەستنیشــان  دەکــەن کــە پێشــرت ب ــن و وانیــش رێب ــارى  دەکرێ ــەوە  دی ــەن ئەندامانیی هــەر 4 ســاڵ جارێــک لەالی
خــول عەبدورەحــامن پیرانیــان  دیــارى کردووەتــەوە و لەپــاش ویــش دیســانەوە هەڵبژاردنیــان کــردووە . ئێســتەکانێ  گروپەکــە 
لــە زۆرترینــى شــارە سونینشــینەکاىن ئێــران و شــارە گەورەکانــدا کارو چاالکــى هەیــەو بەبــەراورد بــە مەکتــەب قورئــان چاالکــى 
و جەماوەریــان زیاتــرە. هەروەهــا لــەکارو بــارى سیاســیش دا چاالکــن و جارجــار نوێنــەرەکاىن خۆیــان  دەتوانــن بــۆ پەرلەمــان 
هەڵبژێــرن و  دەیانێرنــە پەرلەمــاىن ئێــران. هــەر لــەم ســاڵەى  دوواییــدا هەوڵیانــدا بەناونیشــاىن یــەک پــارىت سیاســیى ئیســامى 
مۆڵــەىت یاســایى وەربگــرن، وەلــێ تاوەکــو ئێســتە وەاڵمێکــى ئەوتۆیــان پێنەدراوەتــەوە.  دیــارە کــە ئــەوان حەســەن بەنــا بەڕابەرى 
ــەواوى  ــە بەت ــاىن  گروپەک ــدا. ژن ــى خۆیان ــە رەوىش پەروەردەی ــن ل ــەو  دەبین ــەکاىن ئ ــە پەیام ــن و ســود ل ــان  دەزان هــزرى خۆی
بااڵپۆشــن و بەتەنهــا  دەســتوپل و دەموچاویــان  دیــارەو پیاوەکانیشــیان ریشــیان  دەهێڵنــەوە.  دیــارە بێجگــە لــە ســنووریان بــۆ 
ــەوان  ــەکاىن دى. ئ ــان وەک  گروپ ــەت بەخۆی ــە رێوشــوێن و  دیاریکــردىن شــکڵى تایب ــن ب ــان زۆر پەیوەســت نی ــۆىش ئافرەت بااڵپ
ــى و  ــاىن چاالک ــش نومای ــرە  و ئەمەی ــان زیات ــە پیاوەکانی ــە شــارەکاندا ل ــک ل ــە هەندێ ــاىن شــورایان ل ــان فرەجــار ئەندام خامنانی

ئامادەیــى ژنانــە لــەو رێکخــراوە دا.

کۆمەڵەى تەبلیغ
 کۆمەڵــەى تەبلیــغ وەک  گروپــەکاىن مەکتــەب قورئــان و کۆمەڵــەى بانگــەوازو ئیســاح روویەکــى رێکخراوەیــى ئەوتــۆو  
ــتاندا  ــە کوردس ــیان ل ــەو الیەنگرانیش ــووىن هەی ــدا ب ــوورى ئێران ــە باش ــر ل ــە زێدەت ــەم  گروپ ــاوەرى ئ ــە. جەم ــان نیی دیاریکراوی
ــرناون  ــە بیرێکــى هێ ــو کــوردە شــکاکەکاندا بەرچــاو  دەکــەون. ئەمان ــە گشــتى لەنێ ــۆ و ب ــەو ماک ــە شــارەکاىن ئورمی کەوتوونەت
ــران و کوردســتانەوە. ئامانجــى  ــو ئێ ــە نێ ــوە خزاوەت ــا ئەلیاســەو لەوێ ــا موحەمــەد مەوالن ــان مەوالن ــە پاکســتانەوەو رێبەرەکەی ل
ــەرەتاوە  ــامییەکان. لەس ــیپە ئیس ــەربنەماى پرەنس ــەکان لەس ــردىن تاک ــە پەروەردەک ــەوە ل ــۆى دەبینێت ــە خ ــەم رەوت ــەرەکى ئ س
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ئەلیــاس چەندیــن قوتابخانــەى تایبــەت بــەو هــزرو بۆچونانــە لــە میــواىت شــوێنى نیشــتەجێبووىن کــردەوەو پاشــان ئــەم قوتابخانانــەى لــە 
ناوچــەکاىن تــر هێنانــە  گــۆڕێ. بیــرى مەوالنــا ئەلیــاس بــەوە جــودا  دەکرێتــەوە کــە شــلڕەوانەیەو پەیــرەواىن بەهەمــوو شــێوەیەک لــە 
توندوتیــژى و رەقرەفتاریــى بــە دوور  دەگرێــت. شــەش بنچینــەى ســەرەکى بــاوەڕ لــەالى کۆمەڵــەى تەبلیــغ  دەربــڕى ئــەم راســتییانەن:

 
 1. قسەى چاک  شەهادەت بەوەى خودا تەنهایەو موحەمەد نێردراوى خودایە

2. نوێژ
 3. زانست و وێرد

 4. رێزگرتنى موسڵامنان
  5. نیاز پاکى

 6. تەرخانکردىن کات لەپێناو تەبلیغ دا.
 ئــەوان هەندێــک لــە نەزمــى تایبەتبەخۆیــان هەیــە لەوانــە  دورکەوتنــەوە لەسیاســەت و وەرزش کــردن وەک تواناســازى و وەک 
هەنگاوێــک پێــش وابەســتەبوون بــە تەبلیغــەوە هــاوکات  دورکەوتنــەوە لــە بەکارهێنــاىن ئامــڕازەکاىن پەیوەنــدى و تەکنەلۆژیــا بەشــێوەى 
ــە  دەمــە دەمــێ و سەرئێشــەى  ــان. هــاوکات  دوورکەوتنــەوە ل ــە پێویســتى و چەندیــن رێ و شــوێنى تایبــەت بەخۆی پەرگیــرو  دوور ل
کێشــە ئــاوەرى نێــوان رەوتــە ئیســامییەکاىن  دیکــە. ئەمانــە لــە کوردســتانیش شــێوەو ســیامى تایبەتیــان هەیــەو پیاوانیــان لیبــاىس ســپى 
وەک  دیزداشــەى عەرەبــان  دەپۆشــن و ســمێڵیان  دەتاشــن و بــەاڵم لەتاشــینى ریشــیان خۆیــان  دەبوێــرن. ژنانیشــیان بەتــەواى بااڵپۆشــن 

و تەنــێ رومــەت و  دەســتەکانیان بــە دەرەوەیــە.

ئاشنایى تەواو بە سەلەفیزم لە کوردستاىن ئێران
لــە کوردســتاىن ئێرانــدا تــا ســەرەتاکاىن  دەیــەى هەشــتا تەنهــا  گروپێکــى ئایینــى چەکــدار لەنێــو کــوردا بــووىن هەبــوو، ئەوانیــش نارسابوون 
بــە بزووتنــەوەى  تەوحیــدى ئەهــى ســوننەت. ئــەم  گروپــە پێکهاتبــوون لــە 150 کــەس لــە رۆحانییــە کــوردەکاىن کوردســتاىن ئێــران و 
لــە ژێــر رێبەرایەتیکــردىن مــەال عەبدولکەریمــى تەوحیــدی دا بــوون. بــەاڵم ســنوردارو کــەم بــوون و لەنێــو جەمــاوەرى کــوردى ئێرانــدا 
نەنــارسان و پوکانــەوە. لەبــەر ئــەوە ناتوانیــن بڵێیــن رەوىت ســەلەىف تایبــەت بــە کــورداىن ئێــران بــووىن هەیــە. بەڵکــو ئــەوەى کــە هەیــە 
رەوتێکــى ســەلەفییەو بەکاریگــەرى کــورداىن ئێــراق لەوێندەرێــش چێبــوون. لەنێــو کــورداىن ئێــراق دا بزووتنــەوەى ئیســامى کــە رەوتێکــى 
ســەلەىف جیهــادى نەیــارى بەعــس بــوو لــە کۆتایــى هەشــتاکانەوە پەنــاى بــەر کوردســتاىن ئێــران هاوردبــوو. ئــەم رەوتــە کاریگەریــى خــۆى 
ــراق و دروســتبووىن فــەزاى  ــۆ ئێ ــکا ب ــى ئەمری ــاش راپەرینــى کــوردو هێــرىش هەوەڵ ــران بەجێهێشــت. پ ــو کــوردە موســڵامنەکاىن ئێ لەنێ
ــو  ــان لەنێ ــەوارو وتارەکانی ــێت و ن ــردىن کاس ــە  دزەک ــەوە ل ــەکاىن بزووتن ــدى چاالکیی ــوور، ئی ــتاىن باش ــە کوردس ــارى ل ــازادى خودموخت ئ
ــش  ــا ئەوکاتەی ــدا وەشــانکرد. هەت ــورداىن ئێران ــو ک ــى ســەلەفیزم لەنێ ــان لەســەر  دی دو تێروانین ــەرى ئەوتۆی ــران کاری گ کوردســتاىن ئێ
ســەلەفیزم نەبوویــە رەوتێــک لەنێــو کــورداىن ئێرانــدا، وەلــێ پــاش شکســتى ســەدام و هێــرىش ئەمریــکا بــۆ ئــازادى ئێــراق لــە 2003 دا 
ئیــدى  گروپێکــى ســەلەىف تونــدرەو بەنێــوى ئەنسارولئیســام پــاش ئــەوەى  دەکەونەبــەر هێــرىش ئەمریــکاو لەگــەڵ کــوردە ســیکۆالرەکاىن 
باشــوور تێکدەگیرێــن، ئەوانــە لــەو ســەرو بەنــدەدا قوتــارى خاکــى ئێــران  دەبــن، لەوێنــدەر کــورداىن ســنوور پــاش بینینــى ئەوانــە بــە 
زامــدارى و هەڵهاتوویــى  و بەشــوناىس ئــەوەى بــەر زەبــرى ئەمریــکا کەوتــوون و نەیــارى خۆرئــاوان، میوانــدارى  دەکرێــن و بەشــێکیان 
کــوردەکان پەنایــان  دەدەن، ئەمــە  دەبێتــە فاکتەرێــک تــا خەڵکــى ئــەوێ کەمتــازۆر ئــەم هــزرو بۆچوونــە ســەلەفیە جیهادییــە بناســن. 
ــان  ــتان و مانەوەی ــەکاىن باشــورى کوردس ــە الئیک ــکاو پارت ــتى ئەمری ــەى  دەس ــەو هەڵهاتوان ــەوەى ئ ــن مان ــت بڵێی ــەوە  دەکرێ ــەر ئ لەب
لــە کوردســتاى ئێــران بەپەراگەندەیــى کاریگەرییــان لەســەر ئاشــنایى هــزرو بۆچــون و ســەلەفیزمى جیهــادى لەســەر چەندیــن کــوردى 

رۆژهــەاڵت  دانــا.
 پەرتەوازەیى جوگراىف و رێژەى سەلەفییەکان لە سێ پارێزگاى کوردستان، ئازەربایجاىن غەرىب و کرماشان.

ــاوە.  ــەرش و ب ــزگاى کوردنشــینى کوردســتان و ئازەربایجــاىن غــەرىب و کرماشــاندا ئێجــگار پ ــە ســێ پارێ ــەم رەوشــەى ســەلەفییەکان ل ئ
ئــەوان کــە بــاوەڕى تەواویــان بــە کــۆچ هەیــە وەک پرەنســیپێکى  ئایینــى، بۆیــە بــە بچوکرتیــن هەســتى نــا ئارامــى لــە شــوێنێکەوە کــۆچ  
ــن.  ــارى بکەی ــەوان  دی ــە شــوێن پێگــەى  دیاریکــراوى ئ ــن ناوچەیەکــى  دیاریکــراو ب ــەوە ناتوانی ــۆ شــوێنێکى  دیکــە. لەبەرئ ــەن ب دەک
ــش  ــان . ئەوانی ــاىن خۆی ــى و نومای ــە چاالک ــتیان دای ــنوورەکانەوە  دەس ــینى سەرس ــارى کوردنش ــە دوو ش ــەرەتا دا ل ــەلەفییەکان لەس س
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شــارەکاىن مەریــوان و ســەرپێڵ و زەهــاو بــوون. مەریــوان لــە شــارەکاىن ســەربە 
ــێ  ــن. وەل ــاىن رۆژهەاڵت ــزگاى کرماش ــەربە پارێ ــەرپێڵیش س ــنەو س ــزگاى س پارێ
ــە.  ــان هەی ــە دا بوونی ــەقزو بان ــادو س ــان و مهاب ــنەو کرماش ــە س ــتا دا ل ــە ئێس ل
لــەم  دوواییانــەش دا هەنــدێ لــە ناوچــەکاىن هەورامــان و پــاوە ببوویــە شــوێنى 
ئاواییــەکاىن  هــاوکات  ســەلەفییەکان.  زێدەتــرى  گردبوونــەوەى  و  ئامادەیــى 
ــەى  ــە زۆرین ــن ک ــڕۆ  دوو ئاوایی ــە جوان ــەر ب ــوىش س ــاوەو بیاش ــەربە پ وڕاى س
خەڵکەکەیــان ســەلەفین و ســەلەفییەکاىن  دیکــە بــە زۆرى هامووشــۆى ئــەو  
ــە  ــر ب ــدەن و زیات ــەوەى پەراگەن ــەر ئ ــەلەفییەکان لەب ــەن. س ــە  دەک دوو ئاوایی
ــدا  ــە جهان شــاراوەیى کارو چاالکــى  دەکــەن  و تایبەمتەنــدى ســەلەفییەکانیش ل
وایــە کــە زۆر خۆیــان پەنهــان  دەکــەن. ئاســان نییــە ژمــارەى  دروســتیان بزانرێت. 
بــە گوێــرەى یەکێــک لــەو  دیدارانــەى کــە لەبــارەى ژمارەیانــەوە ئامــاژەى  داوە  
ــت،  ــان هەبێ ــى کارای ــە 2000 ئەندام ــر ل ــدا زیات ــتاىن ئێران ــە کوردس ــت ل دەکرێ

ــت. ــە  دەبێ ــەو رێژەی ــر ل ــاىن ئاســاییان زێدەت ــە ئەندام هەڵبەت

ناسەرەوە کۆمەاڵیەتییەکاىن سەلەفییەکان
چینــەکاىن  زیاتــر  و  دەرامــەت  کــەم   کەســانێکى  ســەلەفییەکان  زۆرینــەى 
خــوارەوەى کۆمــەڵ پێکدەهێنــن. زێدەتریــش لــە ئاواییەکانــدا  دەژییــن و کارى 
ســەرپایی و ئــازادى وەک نانەوایــى و قەســاىب و وەســا  دیــوارى  دەکــەن. هاوکات 
مــەالى مزگــەوت و مامۆســتاو فەرمانبــەرى میریــش بــەر  دیــدە  دەکــەون. ئــە 
ــەى  ــارو پل ــى وەک ئەندازی ــاژە بەناوگەلێک ــدا ئام ــى  دیدارەکان ــى لەوەخت گەرچ
ــن. ــى نشــین و  دێهاتییەکان ــە  گشــتى ســەلەفییەکان ئاوای ــێ ب ــرا وەل ــااڵ  دەک ب

بونیادو چۆنییەىت رێکخراوبووىن سەلەفییەکان
ســەلەفییە جیهادییــەکان جیــا لــە ســەلەفییە ناجیهادییــەکان زیاتــر ئاڵــۆزو پەنهــان 
و رێکخراوتــرن. ناجیهادییــەکان زیاتــر مژوڵــن بــە کاروبــارو بــاوەڕى عەقیدەییەوە. 
ئەوانــە خەڵکــى کەمەندکێــش  دەکــەن بــۆ عەقیــدەو  دنیابینــى خۆیــان و بــۆ ئەم 
کارەیــش جیهــاد بــە پێویســتیى نازانــن. لــەم کارەشــیاندا نیازیــان بە  دروســتکردىن 
ــە  حــزب و رێکخســن نییــەو هــاوکات نایانــەوێ رێکخراوانــە کاربکــەن. زیاتــر ل
کۆرســە پەروەردەییــەکاىن مزگەوتــا ئاشــنا  دەبــن بەیــەک و پەیوەنــدى کۆمەاڵیەىت 
چــێ دەکــەن و زیــاد لــەوە قــوڵ نابنــەوە، وەلــێ ســەلەفییە جیهادییــەکان ئاشــنان 
بــە قاعیــدەو زیاتــر وەک لقێکــى ئەنســارو لئیســام  دیاردەکــەون.  دیــارە قاعیــدە 
ــتنێک و  ــە رێکخس ــى ب ــارەو ئاتاج ــا نەی ــەکاىن  دونی ــوو رژێم ــەر هەم لەبەرامب
ــش  ــتاىن ئێرانی ــەکاىن کوردس ــەلەفییە جیهادیی ــەدا س ــەم میان ــە، ل ــى بەرین تۆرێک
خۆیــان  دەبینــەوەو رێکخراوانــە کارو چاالکــى ژێــر بەژێرییــان ئەنجــام  دەدەن.  
ــە  ــان ب ــەى نیازی ــا، ئەوان ــتى  دونی ــەر ئاس ــەکان لەس ــەلەفییە جیهادیی ــارە س دی

رێکخــراو و رێکخســتنە بــۆ ســێ  دەســتە  دابــەش  دەبــن. 

ــردە  ــارى ک ــەو ئەندازی ــان هەی ــارساون و ناوی ــى ن ــە فەرم ــە ب ــااڵ ک 1. کەســاىن ب
ــن  ــەس  دەب ــن و نێزیکــەى 2000 ک ــرە کەم ــژە ف ــە رێ ــە ب ــن، ئەوان جیهادییەکان

ــا. لەســەر ئاســتى  دونی
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2.  کەسانێک کە لە جیهادان و جیهاد  دەکەن، ئەوان یان نایانەوێ یاخود هێشتا نەبوونەتە کەساىن فەرمى لەناو  گروپەکانیاندا.
 3. الیەنگران کە لەرووى هزرییەوە باوەڕیان بە جیهاد هەیەو هاوسۆزى ئەم  گروپانەن.

لــە ئێســتادا لــە کوردســتاىن ئێــران  دەســتەى  دووەم و ســێهەم بوونیــان هەیــە، وەلــێ ناکرێــت بڵێیــن ســەلەىف لــە دەســتەى یەکــەم هەیــە 
ــان  ــەوا  دەتوانــن خۆی ــن، ئ ــە  گــەر ســێ موســڵامن پێکــەوە ب ــەم جیهان ــە هەرشــوێنێکى ئ ــە ل ــان وای ــە. ســەلەفییەکان بڕوای یاخــود نیی
رێکبخــەن و ئەمیــر  دیــارى بکــەن و جیهــاد  دژ بــە  دەســەاڵتدارى ئــەوێ رابگەیەنــن. لــەم بارەیــەوە فەرمودەیەکــى پێغەمبــەر هەیــە 
ــە  ــە دا ل ــەم جیهان ــە ل ــان، کەوات ــە ئەمیــرى خۆی ــان بکەن ــەوا  دەبێــت یەکێکی ــوو ئ کــە  دەڵێــت لەهــەر شــوێنێک ســێ موســڵامن هەب
هەرشــوێنێک ســێ موســڵامن بــوو  دەتوانــن ئەمارەتێــک  دروســت بکــەن و ئەمیــر هەڵبژێــرن و رووبــەرووى کوفــرو کافــران ببنــەوە . 
الى ئــەوان ئیــامرەت بەواتــاى  گروپێکــە نــەک ناوچەیەکــى تایبــەت. ئیــامرەت  گروپێکــەو پێوەســت نییــە بەناوچەیەکــى تایبەتــەوەو لــە 
ــاو چ  هــەر شــوێنێکى ســەرزەوى  دەتوانێــت جیهــادى خــۆى بــکات و بــۆى بچێــت. لەبەرئــەوە چ لەســەر ئاســتى ســەلەفییەکاىن  دونی
لەســەر ئاســتى ســەلەفییەکاىن کوردســتاىن ئێــران ئێمــە ناتوانیــن رووبــەرووى  گروپێکــى  دیاریکــراو بینــەوە کــە پەیوەســتن بــە شــوێنێکى  
دیاریکــراوەوە. لەروانگــەى ســەلەفییەکاندا روانگەیەکــى تیــۆرى بــۆ کافربــوون  دیــارى نەکــراوەو هــەر گروپێــک لــە هەرشــوێنێک کافــر 

بــە شــێوەى روئیــاى خــۆى رشۆڤــە دەکات. ئەوانــەى کــە جیهادیــان  دژ  دەکرێــت ســێ جــۆرن.

 1. کافران،  دیارى نەکراوە کێن و هەر ئیامرەتێک بە هزرى خۆى پێشنیازى جۆرى کافربوون  دیارىدەکات.
2. هاوبەشدانەران،  دیسانەوە ئەمانەیش بەپێى عەقیدەى خۆیان دیارى دەکەن کێ هاوبەش دانەرە. 

3.یاخــى بــووان، ئەوانــەى  دژ بــە حاکمــى موســڵامنان رادەپــەڕن و شــۆڕش  دەکــەن. لــە  دیدارێــک دا بــۆ ئــەم توێژینەوەیــە ســێ منوونــە 
هێرنایــەوە، بــۆ منوونــە یاخــى بــووىن موعاویــە بەرامبــەر عــەىل کــورى ئەبــوو تالیــب. لێــرەدا ســەلەفییەکان بروایــان وایــە هــەر  گروپێکیــان 
ئیــامرەىت خــۆى هەیــەو هــەر ئیامرەتێکیــش  داراى  دوو رابــەر یــان ئەمیــرە، ئەمیرێکیــان ســەربازییەو ئەمیرێکیــش ئەمیــرى  دادوەرییــە. 
ــر نابێــت ژن  ــان فەرمــاىن شــەرعى  دەردەکات. لەروانگــەى ســەلەفییەکانەوە ئەمی ــارى جەنــگ رێکدەخــات و  دووەمی ــان کاروب یەکەمی
ــە  ــە پێشــرت ل ــت وات ــەىس تەوبەکاربێ ــت ک ــت و نابێ ــادى کردبێ ــت ســەردەمێک کارى جیه ــت و  دەبێ ــووىن کەمبێ ــت ئەزم ــت و نابێ بێ
تاوانــەوە  گابێــت.  دەکرێــت بڵێیــن تاکــى ســەلەفییەکان لــە دەورى کەســێک یــان ئەمیرێــک گردنەبوونەتــەوە  بەڵکــو ئــەوان لــە  دەورى 
ئایدیۆلۆژیایــەک  گردبوونەتــەوە. چــوون بەبــرواى ئــەوان بچوکرتیــن الدان لــە شــەرع لەالیــەن کەســێکى وەک مــەال عومــەرى تالیبــان یــان 
ئوســامە بــن الدن، بەبــێ فەرمــاىن هیــچ کــەس تەنهــا بزانــرێ الدانــە لــە قورئــان و ســونەت ئــەوا پێویســتە لێــى  دەربچیــت. ئەمــەش مانــاى 

ئەوەیــە ئەمیــر زۆر بــااڵ دەســت نییــەو بــە بچوکرتیــن پاســاو  گروپــەکان  دەتوانــن لێــى جــو دا بنــەوە.
تایبەمتەندییە رووکەشەکان کە سەلەفییەکان لەواىن  دى جودا دەکاتەوە

ســەلەفییەکان هەندێــک ئەتواریــان هەیــە بەســانایى لــەواىن  دى جــودا  دەبنــەوە، بۆمنوونــە لــەم ناوچــەدا کــە زۆرینــە موســڵامىن ســوننین 
لــەکاىت نوێــژدا  دەســتیان لەســەر ناوکیــان  دەگــرن، وەلــێ ســەلەفییەکان  دەســتیان لەســەروترەوە دەگــرن و لــەکاىت خوێنــدىن شــایەتوماندا 
لــە نوێژەکانــدا پەنجــەى شــەهادەتیان تــەکان پــێ دەدەن. ئــەوان تایبەمتەندیرتیــان ئەوەیــە کــە ناچنــە ســەربازى و لــە نوێــژى بەیانیــش 
دا خوێنــدىن قنــوت بــە بیدعــە  دەزانــن. هــاوکات هەندێکیــان  گــەر  گۆشــتێک بــە  دەســتى خۆیــان ســەر نەبڕابێــت نایخــۆن. پیاوانیــان 
شــەرواڵى کــورىت ســەروى قولــە پێیــان و ریشــدارو ســمێڵ کورتــن. لەوەختــى ئامادەکــردىن ئــەم توێژینــەوە ســەلەفییەکان ئامــادە نەبــوون 
بەروونــرت تایبەمتەنــدى خۆیــان بڵێــن چــوون جۆرێک فشــارى سیاســییان لەســەر بــوو. هــاوکات ژنانیشــیان بەتــەواوى میقنەعەو چــادردارن 
و بااڵپۆشــن. ســەبارەت بــە بۆنــە ئاینییــەکان  دیــارە ســوننییەکان وەک شــیعەکان نیــن و کەمــرت بۆنــەى ئاینییــان هەیــە. ســەلەفییەکان 
ــك  دەچــن کــە مــەالى مزگەوتەکــە ســەلەىف  بۆنەیــان فرەکەمــەو تەنهــا لــە کاىت نوێــژى هەینــی دا  گــرد دەبنــەوەو زیاتــر بــۆ مزگەوتێ
بێــت. ئــەوان وەک ســۆفییەکان نیــن کــە رێ و رەســمى فرەیــان هەیــەو زیاتــر ئاشــنا  دەبــن بــە یەکــرتى. بــەاڵم ســەلەفییەکان زیاتــر لــە 
ــاو روو  ــە رۆژى هەینیــدا  دەبیــرنا چلــۆن ســەلەفییەکان بەت ــە ئاواییەکــى نزیــک جوانــرۆ ل وتــارى هەینیــدا  گــرد دەبنــەوە. بۆمنوونــە ل
دەکەنــە ئــەوێ یاخــۆ  لــە بۆکانــدا ئاواییــەک هەیــە ســەلەفییەکان بەتــەواوى لــەوێ کۆدەبنــەوە. جگــە لــەوە مەگــەر ســەلەفییەکان لــە 
رێ و رەســمى ناونــاىن منــاڵ و لــە دایکبــوون بچنــە میــواىن یەکــرتى و جگــە لەخۆیــان کــەىس تــر بانــگ ناکــەن، یاخــۆ پێکــەوە  دەچــن بــۆ 
شــاخەواىن و وەرزش، ســەلەفییە جیهادییەکانیــش بــۆ خۆراهێنــان لــە مەشــقى ســەربازى  دەچنــە ناوچــەکاىن  دەرەوەى شــارو بــە پەنهــاىن 

کارى خۆیــان  دەکــەن. 
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چۆن پێوەنديى بە خەڵکییەوە  دەکەن
ســەلەفییەکان لــە ئاواییەکانــدا زیاتــر بــە کۆرســە پەروەردەییــەکاىن نــاو مزگــەوت یاخــۆ وتــارى عەرسانــە کــە مەالکانیــان  دەیــدەن 
کاریگەریــى خۆیــان  دادەنێــن، وەلــێ لەشــارەکاندا بــە شــێوەى تــر خەڵکــى کەمەندکێــش  دەکــەن، ئەویــش بــە فرۆشــن یــان  
دابەشــکردىن نامیلکــەو ســی دى و نەوارەکانیــان لەپێــش  دەرگاى مزگەوتەکانــدا، بــەاڵم ســەلەفییە جیهادییــەکان پەنهانــرت 
کاردەکــەن، ئــەوان زیاتــر لەرێــى ئەنتەرنێتــەوەو لــە تــۆرە کۆمەاڵیەتییەکانیــان ڤیــدۆ و چاالکییەکانیــان پەخشــدەکەن و هەســتى 
ــاىن  گوانتانامــۆو ئەبــوو غرێــب  ــاوا لەبەرامبــەر خەڵکــى  دەوروژێنــن و ڤیدیــۆى زیندانی خەڵکــى بەتاوانــەکاىن ئەمریــکاو خۆرئ

بــاو دەکەنــەوە.

رەوىش ژناىن سەلەىف
ــو  ــاوەکان. لەنێ ــى پی ــەر دین ــە س ــش وردە وردە  دێن ــەلەفییەکانن. ئەوانی ــاىن  س ــک و کچ ــەرو  دای ــر هاوس ــەلەىف زیات ــاىن س ژن
ســەلەفییەکاندا وەک مەکتــەب قورئانییــەکان نیــن کــە بەتەنــێ ژنێکــەوە  داســاچن، بەڵکــو وان لەناویانــدا  دوو ژن و ســێ ژنیــش 
فــرە بەردیــدە  دەکــەون. ســەلەفییەکان بۆیــە زیاتــر لــە چەنــد هاوســەریان هەیــە چــوون وەختێــک یەکێکیــان  دەمرێــت یــان 
لەکارێکــى خــۆ کوژیــدا  دەفەوتێــت، ئیــدى نایانــەوێ خێزانەکــەى بــۆ هاوســەر گیــرى بچێتــە  دەرێــى بازنــەى خۆیــان. هەربۆیــە 
لــە هــەر  گروپێــک دا کــە ژنانیــان زیاتــر بــن ئیــدى  دیــاردەى فــرە ژىن لــەوێ دا زیاتــرەو ئــەوان بــەم کارە هــەم پەرتــەوازە نابــن 
هــەم ژیانیــش بــۆ ژنــە مێــرد کــوژراوەکان بەرجەســتە  دەکەنــەوە.  دیــارە ژنانێکــى ســەلەىف هــەن لــە ئێــراق و ئەڤغــان کــە بــۆ 
ــەر کارى  ــە ب ــران ژن نەنێرراوەت ــو ســەلەفییەکاىن کوردســتاىن ئێ ــا ئێســتا لەنێ ــێ ت ــە کارى خۆکــوژی دا، وەل ــان بەشــداربن ل خۆی

خۆکــوژى.

رەوىش فیکری سەلەفییەکان
تاوەکــو ئێســتا کەســێکى رەهبەریــى هزریــى ســەلەفییەکاىن کوردســتاىن ئێــران بەرجەســتە نەبــووە. وەلــێ عەبدولکەریــم عەلــەوى 
لەنێوچــەى بــۆکان  و حەمیــد عــاىل کــە الوێکــى شــارى مەریوانــە  و ئێســتە لــە دەرێ ژیــان بەســەر  دەبــات  دوو لــەو بانگخــوازو 

رۆحانیانــەن کــە زیاتــر ســەلەفییەکاىن ئێــران  گوێیــان بــۆ  دەگــرن و ســی دى و نەوارەکانیــان  دەســت دەخــەن.
 دیــارە ســەلەفییەکان لەژێــر کاریگەریــى جیهادییــەکاىن کوردســتاىن ئێراقیــش دان، بەتایبــەت کەســەکاىن نــاو ئەنســارو ســوننەو 
ــوون و  ــرەوى زۆرب ــەوێ پەی ــاوە ل ــووە ناوچــەى پ ــد هاتب ــاوى عەبدولحەمی ــک کەســێکى ئەنســار بەن ــە وەختێ داعــش. بۆمنوون
تەنانــەت چەنــد کەســێکیى بــۆ کارى جیهــادى نــاردە بــەر جەنــگ و رەوانــەى فەلوجــەى کــردن کــە ئــەودەم قاعیــدەو  گروپــە 
ــراو   ــێ دەک ــان ل ــەوى چاوی ــاىل و عەل ــد ع ــە وەک حەمی ــکا. ئەمان ــە ئەمری ــوون  دژ ب ــگ داب ــە جەن ــەکان ل ســەلەفییە جیهادیی
گەنجــان کاریگــەر  دەبــوون پێیــان. کەســێکى وەک حەمیــد عــاىل پێشــرت ئەندامــى  دەعــوەو ئیســاحى ئێــران بــووەو زێ دەتــر 
لەنێــو  گــرۆى ئیســامی دا نــارساو بــوو. هــاوکات ئــەم ســەلەفیانەى کوردســتاىن ئێــران کاریگــەرن بــە ســەلەفییە جیهانییــەکان و 
زیاتــر چــاو لــە نوســین و وتــارو فەتــواى جیهادییــەکان  دەکــەن و بەســەرنجەوە لێیــان  دەروانــن بۆمنوونــە لــە  گۆڤــارى بەیانــدا 
زیاتــر ئایدیــاى ســەلەفیزمیان  دەســت  دەکەوێــت و هــاوکات کەســاىن وەک ئەبــو قەتــادەى فەلەســتینى و ئەبــو  موحەمــەدى 
ــران.  ــە لەئێ ــاىن ســەلەىف هەی ــان لەســەر جەوان ــى خۆی ــەواوى کاریگەری ــیرو عوســەیمین  بەت ــو بەس ــازىل و ئەب ــى و ش مەقدی
هەروەهــا ســەلەفییەکان وەک هەمــوو ســەلەفییەکاىن  دونیــا کاریگــەرن بــە رابــەراىن فیکــرى رابردوویــان و کەســانێکى وەک ئیــن 

تەیمییــە لەبــوارى یەکتاپەرســتى و ئەســامئو ســیفات و جیهــادا بــە پێشــەنگى خۆیــان  دەزانــن.



نەريتخــوازى  ئيســالمى  شكســتى 
عەرەبيــى لــە هــزرى زانايــەىك كوردا

ئەندێشەى مستەفا زەڵمى و 
چەقبەستویی ئاینیى

عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد، ئەحمەدئاوایى

ماستەر لە تەفسیـرى قورئان 

مســتەفا زەڵمــى زانــاى ئایینــى و ئەکادیمــى کــورد، ســەرلەبەرى نواڕیــن و نیــازە نەریتییەکــەى عــەرەىب لــە 
تــان و پــۆى ئایینــى ئیســامدا داوەتــە دوواوەو ئیســامێکى رسوشــتى و ســیامیەکى زانســتیانەى کــردووە 

بەبەرگــى ئایینــدا.
لێــرەوە گەلــێ لــە توندوتیژییــەکاىن تێکەڵکــراو بــە ئیســام دەخەینــە روو کــە ســەرلەبەریان توندوتیژییــن دژ 
بــە تــاک و دژ بــە کۆمــەڵ. پــرىس تــەاڵق و هەڵگەڕانــەوە لــە ئایینــو چەندیــن پــرىس تــر بوونەتــە دێوەزمــە 
بــۆ گیــاىن خەڵکــن بــەاڵم ئــەم زانایــەى کــورد بــە شــێوەیەکى لۆژیکــى و زانســتى و ئاگایــی ســەرلەبەرى 
ــۆ پێکــەوە  ــی، پڕۆســەیەکە ب ــۆر مســتەفا زەڵـمـ ــاىب دکت ــە الى جەن ــەاڵق ل ــە  ت ــەە دوواوە. بۆمنوون داونەت
بەســتنەوە یــان لێــک جیاکردنــەوەى ژن و مێــرد، بــە مەرجــى بــووىن جددیــەت لــە پڕۆســەکەدا و هەروەهــا 
ــەو پاشــکۆیانەى  ــەم پڕۆســەیەدا، و ســەرجەمى ئ ــدارەکان ل ــە پەیوەندی ــووىن شــایەت و الیەن ــە ئامادەب ب
بەستـــراوون بــەم پڕۆســەیەوە لــە )ســوێند خــواردن بــە تــەاڵق( و )مەرجدارکــردىن تــەاڵق( و )تەاڵقــى ســێ 
بــە ســێ( و )مــارە بــە جــاش(، و ئەوانــەى ڕەتکردۆتــەوە، و ئــەم فەتــوا و بۆچوونانەیــى بــە دەیــان بەڵگــە 
و دۆکیۆمێنتــى شــەرعیى و یاســایى سەلـــامندوون، کــە لــە دوو توێــى پەڕتووکــەکاىن خۆیــدا کــە تایبــەت 

بــەم پرســە نووســیوىن تۆمــارى کــردوون. 
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)سوێند خواردن بە تەاڵق و مەرجدارکردىن(
 لە فەتوا و بۆچوونەکاىن دکتۆر مستەفا زەڵـمـیدا: 

دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی، ســەبارەت بــە ســوێند خــواردن بــە تــەاڵق ڕاى وایــە کــە ئەگــەر تــەاڵق لــە ســەر شــێوازى )ســوێند(، بــەکار 
ــُمَنَجز(بێت-، و هەروەهــا تەاڵقــى )مەرجدار(یــش، هـــەر  هــات، ناکەوێــت، - مەگــەر ئــەو تەاڵقــە )دەســبەجێ: کۆتایــی پێهێــراو: الـ

ــەر ئــەم هۆکارانــەى الى خــوارەوە: ــە ب ناکەوێــت، ل

1. شــەرعزانەکان هــاوڕان، کــە هــەر هەڵســوکەوتێکى زارەکــى، یــان کــردارى، کــە مەرجــى پێــوە بەستـــرا، ئــەوە بەتاڵــە، و بڕیــاردان لــە 
ســەر کەوتنــى )تەاڵقــی هەڵپەســێردراو - کاتێــک کــە هەڵپەســاردنەکە هاتــە دى(، ئەمــە پێچەوانــەى ئــەو کۆکبوونــەى نێــوان زانایانەیــە.

2. تــەاڵق ترسناکتـــرین هەڵســوکەوىت زارەکییــە، کــە مرۆڤــــ پێــی هەڵدەســتێت، جــا ئەگــەر مامەڵــە، یــان دیــارى نــاردن، یــان ئــەم جــۆرە 
شــتانە بــوو، کــە مەرجــى پێــوە بەستـــرا، ئیــرت بەتاڵــە، گریـــامن تــەاڵق مەرجێکــى پێــوە بەستـــرا، ئــەوا بەتــاڵ بوونــەوەى ئــەم لــە پێشتـــرە، 
لەوانــەى پێشــوو، چونکــە دزێوتریــن کــردارى حەاڵڵــە، لــە الى خــواى پــەروەردگار، و الیەنــە نێگەتیڤــەکاىن بــەردەوام زیاتــرە، لــە الیەنــە 

پۆزەتیڤــەکاىن، لــە ســەر ژن و پیــاو و منداڵەکانیــان، وخەڵــکاىن تــر.
3. شــەرعزاناىن ئیســام هــاوڕا و کۆکــن، لــە ســەر ئــەوەى کــە ســوێندخواردن بــە غەیــرى خــوا، و ســیفاتەکاىن بەتاڵــە، و ئــەوەى لــە ســەر 
شــتى بەتــاڵ بنیــات برنێــت، ئەویــش هـــەر بەتاڵــە، بۆیــە ئەگــەر کەســێک تەاڵقــی خــوارد، وەک ســوێند، و ســوێندەکەى کــەوت، تەاڵقــی 

پــێ ناکەوێــت.
4. دەبێــت شــەریعەت لــە ســەرچاوەکەیەوە وەربگیـــرێت، نــەک لــە ئیجتیهــادى شــەرعزانەکان، و هــەر کات گەڕاینــەوە بــۆ ســەرچاوەى 
شــەریعەىت ئیســام، ئــەوا هەرگیــز چاومــان بــە )تەاڵقــی هەڵپەســێردراو – الــگَاُق الـُمـــَعلْق(، و یــان )ســوێند خــواردن بــە تــەاڵق – الِْحلُْف 
ِبالــگَاق(، ناکەوێــت، نــە لــە قورئــاىن پیـــرۆزدا، و نــە لــە ســوننەىت پێغەمبــەردا )د.خ(، و نــە لــە فەتــوا و بڕیـــار و قــەزاوەىت هاوەاڵنــدا، 

)خوایــان لـــێ ڕازى بێت(.
ــە دەســەاڵتداراىن  ــەى ک ــرنان، ئەوکاتان ــدا داهێ ــە ســەردەمى دەســەاڵىت ئەمەوییەکان ــێ خــواردىن، ل ــەاڵق، و ســوێند پ 5. هەڵپەســاردىن ت
خیافــەىت ئەمــەوى، ئۆپۆزســیۆىن سیاســیی خیافەتەکەیــان، تۆمەتبــار دەکــرد، بــەوەى کــە پشــتیواىن لــە )عەلەوییــەکان( دەکــەن، بۆیــە لــە 
کاىت گیـــراىن هــەر تۆمەتبارێکــى ئــەم پرســە، لــە بــەر ئــەوەى کــە ئــەو کاتــە ســزاى زینــدان و ڕاگرتــن و ئەوانــەى ئازادییــەکان بەرتەســک 
دەکەنــەوە، هێشــتا کاریــان پــێ نەدەکــرا، بۆیــە پەنایــان دەبــردە بــەر ســوێنددانیان بــە قورئــان، بــەوەى کــە خیانەتیــان لــێ نەکــەن، و 
نەبنــە پشــتیواىن بەرهەڵســتکارەکانیان، کەچــی دواتــر دەردەکــەوت، کــە ســوێندەکانیان خســتووە، و کاریــان پــێ نەکــردووە، بۆیــە دواى 
ئەمــە پەنایــان بــردە بــەر ڕێــگا چارەیەکــى تــر، کــە ئەویــش )تــەاڵق پێ خستـــن( بــوو، بــە )تەاڵقــی هەڵپەســێردراو - الــگَاُق الـُمـــَعلْق(، و 
یــان )ســوێند دانیــان بــە تــەاڵق– الِْحلـْـُف ِبالــگَاُق(، و کابــراى تۆمەتبــار دەیگــوت، ئەگــەر هــاوکارى ئۆپۆزســیۆن بکــەم، تەاڵقــی ژنەکــەم 
کەوتبـــێ، یــان دەیگــوت، بــە تەاڵقــم خیانەتتــان لــێ ناکــەم، و نابـــمە پشــتیواىن بەرهەڵســتکارەکانتان، جــا ئەگــەر کابــراى تۆمەتبــار لــە 
مەیدانــدا درۆى لــێ دەربکەوتایــە، ئــەوا بڕیاریــان لــە ســەر دەدا، کــە تەاڵقەکــەى کەوتــووە، و ئیتـــر نەیاندەهێشــت لــە گــەڵ ژنەکەیــدا، 
بەردەوامــى بــە پڕۆســەى هاوسەرگیـــرى بــدات، و لێــرەوە دیــاردەى )تەاڵقــی هەڵپەســێردراو - الــگَاُق الـُمـــَعلْق(، و )ســوێندخواردن بــە 
تــەاڵق - الِْحلـْـُف ِبالــگَاُق(، دەرکــەوت، و دواتــر ئــەم پڕۆســەیە بــووە جێــگاى ڕاجیایــی شــەرعزانان، و هەیانبــوو فەتــواى لــە ســەر ئــەوە 
ــدا  ــواى هاوەاڵن ــان و ســوننەت، و فەت ــە قوڕئ ــە ل ــن، چونک ــەاڵق(، بەتاڵ ــە ت ــوێند خــواردن ب ــێردراو(، و )س ــی هەڵپەس ــە )تەاڵق دەدا، ک
)خوایــان لـــێ ڕازى بێــت( نەهاتــووە، و هەیانبــوو ڕاى وابــوو کــە ئەگــەر مەرجــى هەڵپەســاردنەکە هاتــە دى، یــان ســوێندەکەى خســت، 
ئیتـــر تەاڵقەکەیــش دەکەوێــت، و ئیــدى لــەو کاتــەوە تــا ئێســتا ئــەم ڕاجیاییــە هــەر بــەردەوام بــوو، و هەندێــک پشــتیگرییان لێکــرد، و 

هەندێــک دژى وەســتانەوە، ئەمــە لــە ســەر بابــەت و پرســێک کــە بــە ڕاســتیى لــە شــەریعەىت ئیســامدا هیــچ بنەمایەکــى نییــە.
دیســان جێــگاى خۆیــەىت کــە لــەم بابــەىت ســوێند خــواردن بــە تەاڵقــدا ئامــاژە بــە عەقانییــەت و لۆژیکــى جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی 
)ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( بکرێــت، کــە بۆچونێکــى عەقانییانــە و گونـــجاوى هەبــووە لــە گــەڵ ژینگــەى واڵىت کوردەواریــدا، چونکــە 
ــە  ــت، و ل ــە کار دەهێرنێ ــەىت زۆر ب ــە تایب ــدا ب ــە ناوچــەى هەورامان ــە گشــتیى و ل ــدا ب ــە واڵىت کوردەواری ــەاڵق ل ــە ت ســوێند خــواردن ب
هەورامــاىن ئەمدیــو )تەوێڵــە( و لــە هەورامــاىن ئەودیــو )نۆتشــە( بــە ســوێند خــواردن بــە تــەاڵق مەشــهورن، و ئەگەرچــى شــەریعەت 
بەکارهێنــاىن ئــەم ســوێندەى ڕەتکردۆتــەوە و سەرزەنشــتیى کــردووە، بــەاڵم خــۆ ناکرێــت ئــەم هەمــووە تەاڵقەیــان لــە ســەر هەژمــار 
بکرێــت، و حاڵەتەکەیــش ئەوەنــدە شــتێکى بــاوە خــودى جەناىب دکتۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خواى لـــێ بێــت( لە یادداشــتەکانیدا 
ــوو  ــر باریب ــدە بەف ــردوودا هێن ــى ســییەکاىن ســەدەى ڕاب ــە زســتانێکى کۆتای ــدا و ل ــە ســەردەمى فەقێیەتی ــە ل ــردووە ک ــەوەى ک ــاىس ئ ب
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ــردش  ــتێنە، گ ــش الو وێشــۆ ناس ــاال بەشــو شــۆرباوێ ئاوی ــۆ، خــواوەن تەع ــەم کەوتەب ــەرە تەاڵق ــى وتبووى:)هــەر ی ــى تەوێڵەی کابرایەک
کەردێنــە بــە وەروە و وارنێنــەش ملـــامرە(، واتە:)هــەر ســێ تەاڵقــەم کەوتبـــێ، خــواى تەعــاال بــەىش شــۆربایەک ئــاوى بــە الى خۆیــەوە 
نەهێشــتۆتەوە، هەمــووى کــردووە بــە بەفــر و باراندویــەىت بــە ســەرمانادا(، ئــەم ســاڵیش وەک هەموومــان دەزانیـــن بارانێکــى زۆر زۆر 
بــارى، کابرایەکــى نۆتشــەیى وتبووى:)تەاڵقــم کەوتەبــۆ، ئێســاڵ ئننــە واران واران، تیـــر برقەکایــچ ســەوزێ بــا(، واتــە:) تەاڵقــەم کەوتبـــێ، 

ئەمســاڵ ئەوەنــدە بــاران باریــوە، عەمــودەکاىن کارەبایــش ســەوز دەبــن(.
مەبەســتم ئەوەیــە ئەمــە خوویــە، و تــەاڵق پڕۆســەیە، و ناکرێــت پڕۆســەیەک بــە بــێ شــایەت و بــێ دادگا و ڕێ و شــوێنەکان، لــە ســەر 

خوویەکــى خــراپ بنیــات برنێــت و بڕیــارى پــێ دەر بکرێــت.
ئینجــا هــەر ســەبارەت بــە ســوێند خــواردن بــە تــەاڵق، شــەرعزاناىن ئیســام هــاوڕا و کۆکــن، لــە ســەر ئــەوەى کــە ســوێند خــواردن بــە 
غەیــرى خــوا و ســیفاتەکاىن بەتاڵــە، و لــە نێوانیشــیاندا )ســوێند خــواردن بــە تــەاڵق(، و بێگومــان ئــەوەى لــە ســەر شــتى بەتــاڵ بنیــات 
برنێــت، ئەویــش هـــەر بەتاڵــە، بۆیــە ئەگــەر کەســێک تەاڵقــی خــوارد، وەک ســوێند، و ســوێندەکەى کــەوت، تەاڵقــی پــێ ناکەوێــت، و 
دەکرێــت کەفــارەىت کەوتنــى بــدات، و هــەر لــەم بارەیەشــەوە دەمەوێــت ئــەوە بگێڕمــەوە کــە یەکێکــى تــر لــە زانــا و موجتەهیــدە کــەم 
وێنــەکاىن پــەروەردەى فیکــر و حوجــرە و خانەقــاکاىن هەورامــان، کــە جەنــاىب مامۆســتا ناێــرى سوبـــحانییە )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( 
هەمــان ڕاى هەبــووە، کــە لــە دواى ئاوارەبــووىن خەڵکــى ناوچــەى هەورامــان و هەڵەبـــجە بــۆ دیــوى ڕۆژهــەاڵىت کوردســتان، کابرایــەک 
لــە ئــۆردوگاى دزڵــى تەاڵقــى دەکەوێــت، لەوێــش دوو زانــاى بــەرز حزوریــان هەبــوو، کــە ئەوانیــش )مامۆســتا شــێخ ســدیق ســەرگەىت(، 
ــدا  ــە الى کەوتنی ــر ب ــان زیات ــادەن و گومانی ــە ن ــەرەى تەاڵقەک ــە ق ــان ل ــوون، زۆر خۆی ــموود( ب ــە مەحـ ــمەد کاک ــەال ئەحـ و)مامۆســتا م
دەچێــت، بۆیــە دەینێــرن بــۆ شــارى ســنە و بــۆ خزمــەىت مامۆســتا ناێــرى سوبـــحانیی کــە هێشــتا شــەهید نەکــرا بــوو، ئەویــش لــە وەاڵمــدا 
دەفەرموێــت: تەاڵقەکــەت نەکەوتــووە، و نــە پێویســت دەکات ژنــت لـــێ بســەنرێتەوە و نــە درۆ و دەلەســەى مــارە بــە جــاش و نــە هیــچ! 
بــڕۆ کەفــارەىت ســوێند بــدە، چونکــە تــۆ مەبەســتت پێــى ســوێند بــووە، و کەفــارەىت ســوێندیش یــان نــان پێــداىن دە کەســــى هـــــەژارە، 
یــــان بــە ڕۆژوو بوونــە بــۆ مــاوەى ســێ ڕۆژ، وەک قوڕئــاىن پیـــرۆز دەفەرمــوێـــت: )اڵ یَُۆاِخُژکـُـُم الڵــُه ِبالڵْغِو ِفــی َڕیاَْمنُِکــْم ۆڵِکــْن یَُۆاِخُژکُْم 
مِبَــا َعَقْدتـُـُم الَْڕیـْـاَمَن فََکَفارَتـُـُه إِگَْعــاُم َعــَرَِە َمَســاکِیَن ِمــْن َڕْوَســِگ َمــا تُگِْعُمــوَن ڕَْهلِیُکــْم َڕْو کِْســۆتُُهْم َڕْو تَْحڕیــُر رَقَبَــٍە فََمــْن ڵــْم ێِجــْد فَِێێــاُم 

پَاپَــِە َڕیَــاٍم َژلـِـَک کََفــارَُە َڕیاَْمنُِکــْم إَِژا َحڵْفتُــْم ۆاْحَفُڤــوا َڕیاَْمنَُکــْم کََژلـِـَک یُبَِیــُن الڵــُه ڵُکــْم آێاتِــِه ڵَعڵُکــْم تَْشــُکُروَن(.

)تەاڵقى سێ بە سێ ( و )مارە بە جاش( 
لە هزر و ئەندێشەى د.مستەفا زەڵـمـیدا:

جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( ڕاى لــە ســەر ئەوەیــە کــە تەاڵقــى ســێ بــە ســێ تەنهــا یــەک تەاڵقــى پــێ 
ــى  ــە و دۆکیۆمێنت ــان بەڵگ ــە دەی ــى ب ــوا و بۆچوونەی ــەم فەت ــن، و ئ ــار ناکرێ ــەى هەژم ــە ســەر بوێژەک ــە ل ــت، و ســێ تەاڵقەک دەکەوێ
ــگاى مشــتومڕێکى  ــەم پرســەیش جێ ــدا تۆمــارى کــردوون، و بێگومــان ئ ــى پەڕتووکــەکاىن خۆی ــە دوو توێ ــامندووە، کــە ل شــەرعیى سەلـ
گــەرم و دێرینــى نێــوان زانایــاىن ئیســامە، کــە زیاتــر لــە هــەزار ســاڵە پێــوەى گیـــرۆدەن و بــە ئێستایشــەوە لــە ســەرى ڕێــک نەکەوتــوون 
و یەکایــى نەبوونەتــەوە، و خــودى دکتۆریــش لــە ســەر ئــەم فەتوایــەى بــە درێژایــى مێــژووى ژیــاىن لــە الیــەن کەســاىن خــاوەن بیـــرى 
دۆگــاموە دوچــارى ناوزڕانــدن و دژوارى زۆر بۆتــەوە، بــەاڵم بوێرانــە لــە ســەر ڕاى شــەرعییانە و عەقانییانــە و میانــەڕەو ئامێزانــەى خــۆى 

ســوور بــووە و هەرگیـــز گوێــى بــە لۆمــەى لۆمــەکاران نــەداوە.
هــەر لــەم بارەیــەوە خــودى جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت: یەکێــک لەو پێشــهاتە 
نــاوازە و سەرســوڕهێنەرانەى کــە لــە ژیانـــمدا دیومــە ئەوەیــە کــە لــە ســەرەتاى حەفتاکانــدا جارێکیــان یەکێــک لــە هاوڕێکانـــم لــە شــارى 
سلێامنـییـــەوە هــات، بــۆ شــارى )بەغــدا(، بــە مەبەســتى ســەردان کردنـــم، منیــش لــە دەرگاى ماڵــەوە پێشــوازیم کــرد، و بــەاڵم هەســتم 
کــرد دۆخێکــى شــڵەژاو و نارسوشــتیى هەیــە، و جۆرێــک لــە شــپرزەیى و پەشــۆکاىن پێــوە دیــارە، و دەمارگیـــرى مەزهەبیــى باڵــى کێشــاوە 

بــە ســەر عەقــڵ و ئــاوەز و هەســتەکانیدا، و پێــش ئــەوەى ســەالمم لـــێ بــکات، گــوىت:

)خوا ماڵت کاول بکات، ڕاستە تۆ گوتوتە، کە خستنى سێ تەاڵقە، تەنها یەک تەاڵقى پێ دەکەوێت؟!
گوتـم، نــەخێر.

گوتـى، ئەى ئەوە قسەى )ئیبـن تەیـمییەیە؟(.
گوتـم، نــەخێر.
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گوتـى، ئەى قسەى )شیعە ئیاممییەکانـــە؟(.
گوتـم، نــەخێر.

گوتـى، ئەى کێ ئەم قسەیەى کردووە؟!
گوتـــم: خــواى پــەروەردگار، لــە قوڕئــاىن پیـــرۆزدا، فەرموویــەىت، و دەقــى قوڕئانیش بە یەکایــى و دڵنیایى تەواو جێگیـــر بــووە، )قَگِعی الپُبُوت(ــــە، 
و گوزارشــت و دەاللــەىت یەکاکەرەوەیــى هەیە،)قَگِعــی الدالڵە(یــــە، وەک دەفەرموێت،)الــگَاُق َمرَتـَـاِن فَِإْمَســاٌک مِبَْعــُروٍف َڕْو تَْســڕیٌح ِبِإْحَســاٍن(، 

و دەســتەواژەى )تَْســڕیٌح ِبِإْحَســاٍن(، بریتییــە لــە جــارى ســێیەم.
گوتـــم: مامۆســتا گیــان، ئێــوە چەندەهــا ســاڵ وانــەى زانســتى ئوێوڵـــى فیقهــــ، دەخوێنــن، و دەڵێنــەوە، بــەاڵم بــە شــێوەیەکى سەرپێیـــى و ڕواڵەىت 
توێژینــەوەى دەکــەن، و لێــى تــێ ناگــەن، و ناچنــە قواڵیــى بابەتەکــەوە، و یەکێــک لــە یاســا و ڕێســا گشــتیى و چەســپاوەکاىن ئــەم زانســتە، ئەوەیــە 

کــە دەڵێت،)لــە کاىت بــووىن دەقــدا، هیــچ بوارێــک بــۆ ئیجتیهادکــردن و ڕادەربڕیــن نامێنێتــەوە(.
و جا لە بەردەم دەرگاى ماڵەکەماندا، کابرایەکى نەخوێندەوار هەبوو، تەماتەى دەفرۆشت.

گوتـــم: ئــەو کابــرا عەرەبــە، زمــاىن عــەرەىب دەزانێــت، بــەاڵم خوێندنــەوە و نووسیـــن نازانێــت، بــا پرســیارى لـــێ بکەیــن، کــە ئایا جیــاوازى لــە نێوان 
)الـــَمرتَیْن(، و )»الِڕپَْنتَیْن«یـــــان »الَعَدَدیْن«(دا، هەیە؟

ئــەوا دەڵێــت، بــەڵـــــێ! لــە نێــوان )الـــَمرتَیْن: دوو جــار(دا، کات و زەمەنێــک بــووىن هەیــە، بــەاڵم لــە نێــوان )»الِڕپَْنتَیْن«یـــــــان »الَعَدَدیـْـن«(، و 
هتـــــد، ..... دا، کات و زەمــەن بــووىن نییــە.

جــا مامۆســتا کەمێــک بێدەنــگ بــوو، و پاشــان گوتـــى، ئەگــەر لــە بــەر )ئیاممــى شــافیعى( نەبووایــە، یاخــود لەبــەر ئــەوە نەبووایــە، کــە )شــافیعیى 
مەزهەبـــم(، ئــەوا کارم بــەو ئایەتــە دەکرد!!!!

منیش گوتـم، مامۆستا گیان، ئاااااى! هاووێنەى تۆ، لە جیهاىن ئیسامەتیدا، چەندە زۆرن!!!
 )مارە بە جاش( لە فەتوا و بۆچوونەکاىن دکتۆر مستەفا زەڵـمـیدا:

خــواى پــەروەردگار لــــە قورئــاىن پیـــرۆزدا دەفەرموێت،)الــگَاُق َمرَتـَـاِن فَِإْمَســاٌک مِبَْعــُروٍف َڕْو تَْســڕیٌح ِبِإْحَســاٍن(، واتــە: ئــەو تەاڵقــەى کــە پیاوەکــە 
ــِإْن گَڵَقهــا فَــا تَِحــُل ڵــُه ِمــْن بَْعــُد َحتَــى تَْنِکــَح  دەتوانێــت ژنەکــەى بێنێتــەوە لــە دواى تەاڵقــدان، دوو جــارە، بــۆ جــارى ســێیەم دەفەرموێــت، )فَ
َزْوجــاً َغیْــرَُه(، واتــە: کەســێک بــۆ جــارى ســێیەم ژنەکــەى تــەاڵق بــدات، ناتوانێــت بــە هیــچ جۆرێــک بیگێڕێتــەوە تاوەکــوو ئــەو ژنــە تەاڵقــدراوە 
)شــوو( نەکاتــەوە بــە پیاوێکــى تــر، ماوەیــەک لــە گــەڵ ئــەو مێــردە تازەیــە بژیــت و چێــژى ســێکى لــە یەکتـــرى بــەرن، وەک لــە فەرموودەکــەى 
پێشــەوا بوخاریــدا دەفەرموێــت، »َحتـَـى تَُژوِقــی ُعَســیْڵتَُه ۆ ێــُژوَق ُعَســیْڵتَِک«، و پاشــان هەڵســان و دانیشــتنى مێــردە تازەکــەى بزانێــت و بــەراوردى 
بــکات لــە گــەڵ هــى مێــردە پێشــووەکەى، ئەگــەر بــۆى دەرکــەوت کــە مێــردە کۆنەکــەى باشتـــرە، ئینجــا ئەگــەر ئــەم مێــردە تازەیــەى )مــرد( یــان 
)تەاڵق(ــــى، دایــەوە، دروســتە شــوو بکاتــەوە بــە مێــردە کۆنەکــەى، ئەمــە مانا و چەمکــى ڕاســتەقینە و شــەرعییانەى ئەم شــێوازە هاوســەرێتییەیە، 

کــە بــە داخــەوە دواى فــرت و فێڵکــردن تیایــدا و بــە الڕێــدا بــردىن مانــاى ئایەتــەکان و مەبەســتەکانیان، ناونراوەتــە )مــارە بــە جــاش!(.
و مەبەســتیش تیایــدا ئەوەیــە کــە لــە دواى کەوتنــى تەاڵقــەکان ژنەکەیــان بــۆ شــەوێک مــارە دەکــرد لــە کابرایەکــى بێگانــە و بــۆ ســبەینێ پێیــان 
ــە بنەمــادا کارێکــى لــەم جــۆرە لــە ســەردەمى نەفامیــى پێــش هاتنــى ئاینــى  ــە کابــراى مێردیــان مــارە دەکــردەوە، کــە ل تــەالق دەدایــەوە، و ل
پیـــرۆزى ئیســامدا لــە نــاو عەرەبەکانــدا کارى پێدەکــرا، و پاشــان گواستـــرایەوە بــۆ ســەردەمى دواى ئیســامیش، و لــەم بارەیــەوە ئاینــى پیـــرۆزى 
ئیســام لــە ســەر زمــاىن پێغەمبــەر )د.خ( ڕەخنــەى لێگرتــووە، و بەرپەرچــى داوەتــەوە، کــە فەرموویەتـــى،)ڵَعَن هللُا، الـــُمَحلڵ، و الـــُمَحلڵ ڵــُه : خودا 
نەفــرەىت لــە مــارە بــە جاشــکەر، و مــارە بــە جــاش بۆکــراو، کــردووە( ، و هەروەهــا لــە ســونەىن ئیبـــن ماجــەدا، لــە عوقبــەى کــوڕى عامیـــرەوە 
ــَن  ــُل، ڵَع ــۆ الُْمَحلِ ــاڵ: »ُه ــِه، قَ ــوڵ الڵ ــا رَُس ــى، ێ ــوا: بَڵ ــتََعاڕ« ، قَالُ ــِس الُْمْس ــْم ِبالتَیْ ــەر )د.خ( فەرمــووى: »ڕاَڵ ُڕْخِرُکُ ــت: پێغەمب ــووە، کــە دەڵێ هات
الڵــُه الُْمَحلِــڵ، ۆالُْمَحڵــڵ ڵــُه« ، واتــە، ئایــا پێتــان ڕانەگەیەنـــم، کــە )کەڵــەگاى بەکرێگیـــراو(، کێیـــە؟! گوتیــان، بەڵــێ، ئــەى پێغەمبــەرى خــوا )د.خ( 
فەرمــووى، ئــەو کەســەیە کــە ئافــرەت مــارە دەکات، )مــارە بــە جاشــکار - الُْمَحلِــڵ(، بــۆ ئــەوەى حــەاڵڵ ببێتــەوە، بــۆ پیــاوە کۆنەکــەى، و هەروەهــا 

نەفــرەىت خــودا، لــەو پیاوەیــش بێــت، کــە  ژىن بــۆ حــەاڵڵ دەکرێتــەوە، )مــارە بــە جــاش بــۆ کــراو - الـــُمَحلڵ ڵــُه(!
بــەاڵم بــە هــۆى ئــەوەى کــە ســەرچاوەى بۆچونێکــى لەم جــۆرە زیاتــر مەزهەىب ئیاممى شــافعییە )ڕەحـــمەىت خواى لـــێ بێــت(، و واڵىت کــوردەوارى 
خۆمــان و مەالکانیــى وابەســتەى سەرســەختى ئــەم مەزهەبــە بــوون، بۆیــە مــارە بەجــاش لــەم واڵىت خۆمانــەدا زیاتــر کارى پێکــراوە، و تەنانــەت 
خــودى دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی، وەک لــە یادداشــتەکانیدا تۆمــارى کــردووە، دوو جــار ئــەم هەڵەیــەى بــە ســەردا تێپەڕیــوە، و هــۆکارى ئەمەیــش 
وەک گوتـــامن ئــەوە بــووە کــە مەالکانـــامن زۆر بــە تونــدى وابەســتەى مەزهــەىب ئیاممــى شــافعیی بــوون، لــە کاتێکــدا کــە خــودى ئیاممى شــافیعى 
ئــەو ڕایانــەى کــە لــە بەغــدا هەیبــوون کــە بــە )القــول القدیـــم( نــارساون، کاتێــک چــووە بــۆ میــر فەتــوا و ڕا و بۆچــووىن نوێــى دەربڕیــون کــە 
ئەمــان بــە )القــول الـــجدید( نــارساون، لــە کاتێکــدا کــە بەغــدا و میــر خــاوەىن یــەک زمــان و یــەک ئاییـــن و یــەک بیـــرکردنەوە و تەنانــەت یــەک 
کلتوریشــن، بــەاڵم بــە پێــى ژینگــەکان ڕاکاىن گۆڕیــون، کــە لــە ڕاســتیدا ئەمــە نیشــانەى زانــا و موجتەهیــدى عاقــڵ و حاڵیــى و خــاوەن لۆژیکــە، 
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بــەاڵم بــە داخــەوە لــە واڵىت کوردەواریــدا مەالکانـــامن بــێ هیــچ بیـــرکردنەوەیەک فەتــوا و بۆچونــەکاىن بەغــدا و میریــان تێکــڕا 
و بــێ دەســکارى و زۆر دۆگامیانــە پڕاکتیـــزە کــردووە، تــا دواجــار ئــەم هەمــووە کارەســاتانەى تــەاڵق و حیلــە شــەرعیى و فــرت 
و فێڵــە فیقهییانــە بــە داخــەوە لــە بەرگــى ئایینــدا ڕوویانــداوە، کاتێکیــش دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( 
ئــەم بابەتانــەى ڕوون دەکــردەوە، زۆر بــە داخــەوە بــە دوژمنایەتیــکارى ئیاممــى شــافعیی تۆمەتبــار دەکــرا، لــە کاتێکــدا ئەگــەر 
ــروبۆچۆنێکى  ــواکاىن خۆیــى گــۆڕى، ئــەوا لێرەیــش بیـ ــۆ میــر ڕا و فەت خــودى ئیاممــى شــافعیی بهاتایەتــە کوردســتان چــۆن ب
دەردەبــڕى کــە شــیاو و گونـــجاو بێــت لــە گــەڵ ژینگــەى واڵىت کوردەواریــدا، و هەرگیــز بــەو شــێوازە دۆگامیــە فەتــواى بــۆ ئــەم 

واڵتــە دەرنەدەکــرد.

پرسەکاىن بەردباران و هەڵگەڕانەوە 
لە ئیسالم لە هزر و ئەندێشەى د.مستەفا زەڵـمـیدا

)ڕەجم : بەردباران( لە فەتوا و بۆچوونەکاىن دکتۆر مستەفا زەڵـمـیدا:
 ســەبارەت بــە ســزاى )ڕەجــم : بەردبــاران( بــۆ ژن و پیاوێــک کــە پێکــەوە بــە شــێوەى ناشــەرعیى جــووت ببـــن و کەتنەکەیــان بــە 
شــایەتیداىن چــوار کــەىس عــادل بــە ســەردا بـــچەسپێت، جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( ڕاى وایــە 
کــە ئــەم پرســە نایەکاییــە و دەقــى فەرمــوودەکاىن تایبــەت بــەم پرســە بــە شــێوەى تەمومــژاوى چەســپاون، واتــە )ڤِنــی الپبــُوت(

ـــن، چونکــە ئــەم ســزایە قوڕئــاىن پیـــرۆز بــاىس نەکــردووە، و بەڵکــو ســزاکەى بــە شــەالقدان و زیندانیکــردن و ئــەو جــۆرە شــتانە 
دەربڕیــوە، نــەوەک بــە )ڕەجــم : بەردبــاران کــردن(، و ئەوەیــى سەلـــامندووە کــە پێغەمبــەر )د.خ(  ئــەم ســزایەى بــە پشــت 
بەستـــن بــە دەقــەکاىن تــەورات چەســپاندووە، نــەوەک بــە رسوىش خوایــى )الوحــی(، هــەروەک پێشــەوا شــەوکاىن لــە پەڕتوکــى 
)نیــل الــَڕوگار(دا، ئــەم ڕاســتییەى درکانــدووە، و هەروەهــا دکتــۆر ئاماژەیــى بــەوە داوە کــە ڕەجــم زۆر لــە شــەالقدان قورستـــرە، 
باشــە چــۆن قوڕئــاىن پیـــرۆز بــاىس شــەالقداىن کــردووە، و بــاىس ڕەجـــمى پشــتگوێ خســتووە، و پاشــان نــەرم ونیــاىن و میهرەبــاىن 
ئیســام هەرگیـــز ئــەوەى لـــێ چــاوەڕوان ناکرێــت کــە ژن و پیاوێــک تاوانەکەیــان هەرچــى بێــت بــە زینایشــەوە بیانـــخاتە نــاو 

چاڵێــک و بــە زیندوویــى و بــە بەرچــاوى خەڵکییــەوە بەردبارانیــان بــکات، تــا مــردن!
و هەروەهــا ئاینــى پیـــرۆزى ئیســام کوشــتنى مرۆڤــى بــە گەورەتریــن تــاوان دانــاوە، و ســزاى بکــوژى تەنها بە کوشــتنەوە جێگیـــر 

کــردووە، ئــەى چــۆن بــۆ تــاواىن ســێکى کــە زۆر لــە خــوار تــاواىن کوشــتنەوەیە، ئــەو ســزا تونــدە دەچەســپێنێت؟! 
بۆیــە لــە دووتوێــى توێژینەوەیەکــدا بــە نــاوى )ال رجـــَم ِفــی القــرآن( ئــەم پرســەى یەکایــى کردۆتــەوە، و نیشــانیداوە کــە ئاینــى 

پیـــرۆزى ئیســام لــە ســزادانێکى دڵڕەقانــەى لــەم جــۆرە بــە دوورە.

)کوشتنى هەڵگەڕاوە لە ئیسام - موڕتەد( لە فەتوا و بۆچوونەکاىن دکتۆر مستەفا زەڵـمـیدا:
ســەبارەت بــە )کوشــتنى کــەىس هەڵگــەڕاوە لــە ئیســام - موڕتــەد(، جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ 
بێــت( ڕاى وایــە کــە ســزاى کــەىس هەڵگــەڕاوە لــە ئیســام – موڕتــەد لــە ڕۆژى دواییــدا وەرى دەگرێــت، وەک قوڕئــاىن پیـــرۆز 
فەرموویــەىت: )ۆَمــْن ێرْتـَـِدْد ِمْنُکــْم َعــْن ِدیِنــِه فَێُمــْت ۆُهــۆ کَاِفــٌر فَُڕوڵِئــَک َحِبگـَـْت َڕْعاَملُُهــْم ِفــی الُدنْێــا ۆاْلِخــرَِە ۆُڕوڵِئــَک َڕێَْحــاُب 
ــە دۆخێکــى  ــوُه: هەرکــەس ئاینــى خۆیــى گــۆڕى، بیکــوژن( ل ــُه فَاقْتُلُ ــَدل ِدیَن ــْن بَ ــُدوَن(، و فەرمــوودەى )َم ــا َخالِ ــْم ِفیَه ــاڕ ُه الَن
تایبەتــدا و بــۆ کەســانێکى تایبــەت گوتــراوە، چونکــە ماوەیــەک لــە ســەرەتاى هاتنــى ئاینــى پیـــرۆزى ئیســامدا کەســانێک لــە 
ــاو مسوڵـــامنان بــوو هەڵیــان دەگــرت، و دواتــر  ــاوەڕان دەهاتــن بــە ڕووکــەش مسوڵـــامن دەبــوون، و هەرچــى نهێنــى ن بــێ ب
هەڵدەگەڕانــەوە و دەچوونــەوە بــۆ نــاو بــێ بــاوەڕان، و ئەمەیــش گــورزى تونــدى لــە مسوڵـــامنان دەدا، بۆیــە پێغەمبــەر )د.خ( 
فەرمــووى: )َمــْن بَــَدل ِدیَنــُه فَاقْتُلُــوُه: هەرکــەس ئاینــى خۆیــى گــۆڕى، بیکــوژن(، واتــە کوشــتنەکە لەبــەر ســیخوڕى کردنەکــەى 
بــوو، نــەوەک لەبــەر هەڵگەڕانەوەکــەى، چونکــە هــەروەک چــۆن بــۆ قوڕئــاىن پیـــرۆز )هــۆکارى هاتنــە خــوارەوەى ئایەتــەکان: 
ڕســباب النــزول( هەیــە، واتــە هــەر ئایەتــەو بــۆ کات و ســات و بارودۆخێکــى تایبــەت بــە خــۆى هاتــووە، هــەر بــەو شــێوازە بــۆ 
فەرمــوودە پیـــرۆزەکانیش )هــۆکارى هاتــن و دەربڕینــى فەرمــوودە: ڕســباب ورود الـــحدیپ( هەیــە، و هەریەکەیــان بــۆ کات و 
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ســات و بارودۆخێکــى تایبــەت بــە خۆیــان گوتــراون،  و لــە الیەکــى تریشــەوە هیــچ ئاینێــک نییــە هێنــدەى ئاینى پیـــرۆزى ئیســام 
ئاینداریــى زۆرەملێــى ڕەت کردبێتــەوە، چونکــە ئاینــدارى بــە زۆر مرۆڤــى دووڕوو )مونافیــق( دروســت دەکات، و بێگومانیشــە 
کــە لــە ئاینــى پیـــرۆزى ئیســامدا حاڵــەىت نیفــاق لــە کوفــر خراپتـــرە، بۆیــە هەرگیــز ئیســام ڕێکارێــک ناگرێتــە بــەر کــە کەســان و 
کۆمەڵگەیەکــى پــڕ لــە نیفــاق و دووڕوویــى بهێنێتــە بەرهــەم، و هەر کەســەیش ئــازادە چ ئاییـــن و بیـــروباوەڕێک هەڵدەبژێرێت، 
وەک قوڕئــاىن پیـــرۆز دەفەرموێــت: )قـُـْل ێــا َڕیَُهــا الَْکاِفــُروَن )1( اڵ َڕْعبُــُد َمــا تَْعبُــُدوَن )2( ۆاڵ ڕَنْتـُـْم َعاِبــُدوَن َمــا َڕْعبُــُد )3( ۆاڵ ڕَنـَـا 
َعاِبــٌد َمــا َعبَْدتـُـْم )4( ۆاڵ ڕَنْتـُـْم َعاِبــُدوَن َمــا َڕْعبُــُد )5( ڵُکــْم ِدیُنُکــْم ۆلـِـێ ِدیِن(،)فََمــْن شــاَء فَلْیُْۆِمــْن ۆَمــْن شــاَء فَلْێْکُفــْر(،) اڵ إِکْــرَاَه 
ــى  ــاَس َحتَ ــڕُه الَن ــَت تُْک ــْم َجِمیعــاً ڕَفَڕَنْ ــَڕْرِچ کُلُُه ــی الْ ــْن ِف ــَن َم ــَک آڵَم ــْو شــاَء َربُ ــِی(،) ۆ ڵ ــَن الَْغ ــُد ِم ــَن الرُْش ــْد تَبَیَ ــِن قَ ــی الِدی ِف

ێُکونُــوا ُمْۆِمِنیــَن(.
بۆیــە لــە دووتوێــى توێژینەوەیەکــدا بــە ناونیشــاىن )ال قَتــڵ لِلُْمرتـَـد َغیْـــر الـــُمفِسد ِفــی الُقــرآن( ئــەم پرســەى یەکایــى کردۆتــەوە، 
و نیشــانیداوە کــە ئاینــى پیـــرۆزى ئیســام مرۆڤــــى سەرپشــک کــردووە لــە هــەر بیـــروباوەڕێک کــە خــۆى هەڵـــى دەبژێرێــت، و 

لــە ســزادانیى بــە دوورە.

)خەتەنە کردىن مێینە( لە فەتوا و بۆچوونەکاىن دکتۆر مستەفا زەڵـمـیدا:

جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( لە ســەر پــرىس خەتەنــە کــردىن مێینــە توێژینەوەیەکى ئەکادیـــمى 
هەیــە، بــە ناونیشــاىن )ِختــاُن الِڕنــاپ، َڕچــرارُُه، و تَحریـــُمُه، ِفــی الُقــرآن( و تیایــدا بــە بەڵگــەى قوڕئــاىن پیـــرۆز و فەرمــوودەکاىن 
ــە  ــدى ب ــچ پەیوەن ــەم کارە خــووە و هی ــە ئ ــەى دەرخســتووە ک ــەو حەقیقەت ــان ئ ــەورە زانای ــەر )د.خ( و فەرمایشــتى گ پێغەمب
فەرمــاىن ئایینــەوە نییــە، و تەنهــا گەلێکیــش لەمــڕۆدا مابێــت کــە پێــوەى پابەنــدە، بــە داخــەوە تەنهــا گەلـــى کــوردە، و تەنانــەت 
خەڵکــى واڵىت ســعودیەیش کــە نیشــتیامىن پیـــرۆزییەکان و دابەزینــى وەحییــە پێــوەى پایەنــد نیـــن و ئەنـــجامى نــادەن، و شــایەىن 

باســە ئــەم پەڕتووکــەى لــە الیــەن بەڕێــز )د.ئــاراس مـحەمـــمەد ساڵـح(ـــەوە، کراوەتــە کــوردى و چاپکــراوە.

)پرىس کۆیلە و کەنیـزەک( لە فەتوا و بۆچوونەکاىن دکتۆر مستەفا زەڵـمـیدا:
هەروەهــا جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێت( ســەبارەت بە پــرىس کەنیـــزەک و کۆیلــە توێژینەوەیەکى 
زانســتییانەى هەیــە بــە ناونیشــاىن )ُمســتَنقع الَعبیــد ۆ الـــَجواری، ۆ تَجفیُفــُه ِفــی الُقــرآِن الَکریــم( و تیایــدا جەختــى لــە ســەر ئــەو 
ڕاســتییە کردۆتــەوە کــە کارى بنەڕەتیــى ئاینــى پیـــرۆزى ئیســام بنەبــڕ کــردىن بــە کۆیلــە و خزمەتــکار کــردىن مرۆڤــە، نــەوەک 
بایــەخ پێــداىن، و ئــەم حاڵەتەیــش خــووى ســەرکردە و دەســەاڵتداراىن مسوڵـــامنان بــووە هــەر لــە خیافــەىت ئومــەوى تــا عەببــاىس 

و عوســـامنییەکان، و خــودى ئاییـــن لــە کارێکــى قێــزەوىن لــەم جــۆرە بــە دوورە.

هەروەهــا لــە چوارچێــوەى توێژینــەوە قورئانییــەکاىن خۆیــدا، جەنــاىب دکتــۆر مســتەفا زەڵـمـــی )ڕەحـــمەىت خــواى لـــێ بێــت( 
ســەبارەت بــە منداڵێــک کــە لــە بــاوک و دایکیــدا »یەکێکیــان« مسوڵـــامن بێــت و ئــەوى تریــان ئاینێکــى تــرى هەبێــت، ڕاى وایــە 
کــە ئــەو منداڵــە سەرپشــک دەکرێــت تــا تەمــەىن گەورەبــوون و ئاوەزکرانــەوە )کــە نزیکــەى هــەژدە ســاڵى( دەکات، و ئــەو کات 
سەرپشــک دەکرێــت، چ ئاینێــک هەڵدەبژێرێــت، و نابێــت بــە تۆبــزى ئاینـــى یەکێکیــاىن بــە ســەردا ببـــڕدرێت، و ئەگــەر غەیــرى 
ئاینــى ئیســامى هەڵبــژارد، یــان هــەر هیــچ ئاینێکــى هەڵنەبــژارد، بــە )هەڵگــەڕاوە( دانانرێــت، چونکــە منــداڵ و کــەم تەمــەن 
بــووە و هیــچ ئاینێکــى لــە ســەر حســاب نەبــووە تــا بــە هەڵگــەڕاوە دابرنێــت، و ئــەم توێژینەوەیــەى بــە ناونیشــاىن )الُقــرآن، و 

قاِعــدە الولــد یتبــع َخیْــر الَڕبَۆیْــِن دینــاً( نووســیوە.

   تۆفانــی گــەورەی نــوح کــە لــە تەوراتــدا هاتــووە، بەشــێکە لــە داســتانی گەلگامێشــی بابلــی، کــە الی بابلییــەکان لــە دووهــەزار 
ســاڵی پ.ز تۆمــار کــراوە. یەکــەم دەقــی  ڕەشنووســی داســتانی گەلگامێــش شوێنەوارناســی بەریتانــی لــە کتێبخانــەی پەرســتگای 



ئەفسانەی تۆفانی

هیوا محمد حمه  علی

نوح
الفاوەکە نەک هەموو جیهان بەلكو 
هەموو میسۆپۆتامیاشی نەگرتۆتەوە
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ــاش  ــاڵی 1872 ز، پ ــە س ــەوا ل ــە نەین ــووری ل ــو( ی ئاش ــد )نب خواوەن
پــاش کنــەو پشــکنینی ئــەم داســتانە دەدۆزێتــەوە، کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ 
ســەردەمی ئاشــوور بانیپــاڵ 668-626پ.ز، کــە لەســەر دوازدە تاتەقــوڕ 
ــواری  ــکەوتنی ب ــی کات و پێش ــاش تێپەڕبوون ــر پ ــوو. دوات ــار کراب تۆم
ــەوە  ــش دەدۆزرێت ــی گەلگامێ ــن ڕەشنووســی بابل کنەوپشــکنین کۆنرتی
کــە بــۆ دووهــەزار ســاڵ پ.ز دەگەڕێتــەوە کــە 2400پ.ز دا لــە دوای 

ســۆمەرییەکان دەبێــت بــە بەشــێک لــە ئەدەبیاتــی ئەکەدییــەکان .
    ئەفســانەی چیرۆکــی تۆفانــی نــوح لەبنەڕەتــدا ئەفســانەیەکی 
ســۆمەرییە، پــاش ســۆمەرییەکان بــە چەندیــن جــۆری جیــاواز الی 
گەالنــی ئەکــەدی و کەنعانــی و گەالنــی دراوســێی میســۆپۆتامیاوە 
گێردراوەتــەوە، کــە هەموویــان کتــو مــت لەگــەڵ دەقــی تۆفانــی 
ــان نیــە،   ــە یــەک دەچــن و جیاوازییەکــی جەوهەریی ســۆمەرییەکاندا ل
واتــە بنەڕەتــی ڕووداوەکــە نەگــۆڕە، بــەاڵم دەشــێت هەندێــک ڕەگــەزی 

ــن. ــاواز ب ــو ڕووداوەکان جی نێ

چیرۆکی تۆفانی گەورە لەسەر تاتە قوڕ
     بــە پێــی قورئــان و تــەورات تۆفانــی نــوح تۆفانێکــی جیهانــی 
ــاژەی  ــرەدا ئام ــە لێ ــەوەی زۆر گرنگ ــەاڵم ئ ــەرتاپاگیرە ، ب ــتگیرو س گش
بەڵگــە  پێــی  بــە  گــەورە  تۆفانــی  ڕووداوی  ئەوەیــە  بکرێــت  بــۆ 
ئارکۆلــۆژی و ئارگۆمێنتییــە شــوێنەوارییەکان بــە واقعــی لــە دۆڵــی 
دووئــاوان ڕوویــداوە، بــەاڵم ئــەوەش ڕاســتییەکی حاشــا هەڵنەگــرە 
کــە ئــەم ڕووداوە رسوشــتییە ڕاســتییە ئەفســانەی تێکــەڵ کــراوەو 
ــی  ــاری لەناوبردن ــە بڕی ــە منون ــن، ب ــت نی ــی ڕاس ــوو ڕووداوەکان هەم
هەمــوو  الفاوەکــە  هەروەهــا  خواوەندەکانــەوە،  لەالیــەن  مــرۆڤ 
جیهانــی نەگرتووەتــەوە، بەڵکــو تەنهــا بەشــێکی زۆری نێوچــه ی دۆڵــی 
ــۆی  ــوه  گ ــی نی ــه وه ی وه زه كان ــه  ل ــه  جگ ــەوە. ئه م ــی گرتووەت دووئاوان
باشــوری زه وی جیــاوازه  لــه  وه رزه كانــی نیــوه  گــۆی باكــوری زه وی، 
ســه رتاپاگیری  گشــتگیرو  الفاوێكــی  پشــتگیری  ئه مــه ش  دووبــاره  

ــاكات. ــی ن جیهان
     بەڵگــەی ئــەوەی الفاوەکــە نــەک هەمــوو جیهــان بەلكــو هەمــوو 
ــەو پشــکنینەکانی شــوێنەوارناس  ــە کن ــەوە، ل میسۆپۆتامیاشــی نەگرتۆت
)لیۆنــاردۆ ۆڵــی( لــە ناوچەکانــی ئــور و دەوروبــەری لــە ســااڵنی 
1929-1934ز. ڕوون بۆتــه وه، ۆڵــی پــاش تێپەڕبوونــی چەنــد چینێکــی 
ــەاڵم  ــتوورییەکەی 3،35م. ب ــە ئەس ــی نیشــتوو ک ــر گەیشــتە ملێک جێگی
ــە ملــە نیشــتووەوە پاشــاموەی  ــەم چین ــە خــوارەوەی ئ ــە ســەرەوەو ل ل
کــە  دۆزییــەوە  ئاســەواری شارســتانییەتی ســۆمەرییەکانی  گڵینــەو 
دەگەڕایــەوە بــۆ ســەردەمی شارســتانییەتی عەبیــد  الی ســۆمەرییەکان، 
بوونــی زیاتــر لــە ســێ مەتــر و نیــو نیشــتەنی، بەڵگــەی هاتنــی الفاوێک 
ــی  ــه ی ۆڵ ــه وه  و ته خمین ــەو لێكدان ــی ئ ــە پێ ــەرزی 7،5م، ب ــە ب ــوو ب ب
ــی تەخــت و  ــم لەســەر زەمین ــەری 160×500ک ــە ڕووب ــردی، الفاوەک ک

بڕیاری لەناوبردنی 

مرۆڤ لەالیەن 

خواوەندەکانەوە، 

هەروەها الفاوەکە 

هەموو جیهانی 

نەگرتووەتەوە، 

بەڵکو تەنها 

بەشێکی زۆری 

نێوچه ی دۆڵی 

دووئاوانی 

گرتووەتەوە
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نزمــی باشــووری میســۆپۆتامیای گرتۆتــەوە، چونکــە لــە کنەوپشــکنینەکانیدا شــاری ئەریــدۆ کــە تەنهــا 24 کــم لــە شــاری ئــورەوە دوورەو 
لــە ناوچەیەکــی تاڕادەیەکــی نزمیشــدایە، هیــچ بەڵگەیەکــی ئارکۆلــۆژی وەک نیشــتەنی پاشــاموکانی ئــور نەدۆزراوەتــەوە، کــە لــە هەمــان 

ــدا ڕوویدابێــت . ــاو تێی ــدا الف قۆناغــی مێژووی

    بــە پێــی کنەوپشــکنینەکان الفاوێکــی گــەورە لــە 4000پ.ز لــە شــاری ئــور لــە ژێــر یانــزە )پــێ( وە ڕووییــداوه  و پاشــاموەی 
نیشــتەنییه كه ی دۆزراوەتــەوە، هەروەهــا لــە تەوراتیشــدا بــاس لــەوە دەکات کــە الفاوێکــی گــەورە لــە دۆڵــی دووئــاوان لــە شــاری ئــور 
ڕوویــداوە، بــەاڵم گریامنــەی ئــەوەش دەکرێــت الفاوەکــە لــە چاخــی بەردینــی کــۆن، یــان چاخــی ســەهۆڵبەندانی چــوارەم ڕووی دابێــت ، 
بــەاڵم بوونــی ڕووداوە ڕاســتییەکە بــە ئەفســانە یــان ڕاســرت بڵێیــن تێکــەڵ کردنــی لەگــەڵ ئەفســانەو زیادەڕۆیــی لــە قەبــارەی ڕووداوەکــە 
پەیوەنــدی ڕاســتەوخۆی بــە ڕووبــاری دیجلــەو فوراتــەوە هەیــە، لــەو ســەردەمەدا زانســتی مــرۆڤ هێنــدە پێشــکەوتوو نەبــووە بتوانێــت 
ئــەو ڕووبارانــە بــە شــێوەی گونجــاو بخاتــە ژێــر کۆنرتۆڵــی خۆیــەوە، بۆیــە هەمــوو ســاڵێک لــە وەرزی بارانــدا مەترســی گەورەیــان بــۆ 

ســەر ژیانــی دانیشــتوانی میســۆپۆتامیا دروســتکردووەو زیانــی گیانــی و ماڵــی زۆری بــە خەڵکــی ناوچەکــە گەیانــدووە .
    ئەفســانەی تۆفانــی ســۆمەری نــەک هــەر کاری لــە ئەدەبیاتــی ئــەو گەالنــەی دوای خــۆی کــردووە، بەڵکــو بــووە بــە بەشــێکی گرنــگ 
لــە بیروبــاوەڕی ئاینییــان، نووســەرانی تــەورات و گەالنــی تــر وەریــان گرتــووە و بــووە بــە بەشــێك لــە بیروبــاوەڕی ئاینــە ئیراهیمییــەکان. 
ــەو قۆناغــەدا  ــۆ شــاری کلــده، چیرۆکــی الفاوەکــە ل ــە ئــورەوە دەچێــت ب ــە، چونکــە کاتێــک ئیراهیــم ل ئــەوە جێگــەی سەرســوڕمان نی
باوتریــن و نارساوتریــن چیــرۆک بــوو لــە میســۆپۆتامیاوە لەگــەڵ خۆیــدا ببیــات بــۆ واڵتــی کەنعــان . جگــە لــە باســی ئەفســانەی نــوح 
ــتانی  ــەڵ داس ــە لەگ ــوو ک ــە ب ــەو دەق ــان ئ ــەوە یەکەمی ــی دۆزراوەت ــی بابل ــانەی تۆفان ــی ئەفس ــێ دەق ــتادا س ــا ئێس ــدا هەت ــە تەورات ل

گەلگامێشــدا بــاس کــراوە، دووەمیــان لــە ئینوما-ئیلشــدا بــاس کــراوە و ســێهەمیان نــاوی داســتانی )ئەتراخاســیس(ە .

پاڵەوانی ئەفسانەکە
لــە ئەفســانەی تۆفانــی ســۆمەریدا پاڵەوانــی نێــو کەشــتییەکە نــاوی )زیۆســۆدرا( یــە، الی بابلییــەکان لــە داســتانی گەلگامێــش و ئینومــا-
ئیلــش دا پاڵەوانەکــە نــاوی )ئوتناپشــتیم( ە، بــەاڵم لــە داســتانی ئەتراخاسیســدا، نــاوی پاڵەوانەکــە )ئەتراخاســیس(ە، واتــە ناوی داســتانەکە 

لــە نــاوی ئەمــەوە وەرگیــراوە ، لــە تــەورات و قورئانــدا نــاوی نوحــە.

هۆکاری الفاوەکە
ــە دوو  ــوون ب ــەاڵم ب ــووە، ب ــەر زەوی زۆر ب ــتوانی س ــە، دانیش ــۆکاری ئەخاقیی ــەکان ه ــۆمەری و ئەکەدیی ــە الی س ــۆکاری الفاوەک      ه
بەشــەوە بەشــێکیان پەیوەندیــان لەگــەڵ خواوەنــدەکان مابــووەوە، بــەاڵم بەشــەکەی تریــان پەیوەندیــان نەمابــوو، تەنیــا بــەدوای خۆشــی 
ژیانــی خۆیانــدا وێــڵ بووبــوون، ئەمــەش تــەواوی خواوەندەکانــی دڵتەنــگ کردبــوو، بەتایبەتــی خواوەنــد تەنلیل-مــەردۆک و ئانــۆی بــاوک، 
بۆیــە تەنلیــل بڕیــاری لەنێوبردنــی مــرۆڤ دەدات لــە ڕێگــەی الفاوێکــی گــەورەوە، بــەاڵم خواوەنــد ئەنکــی بــەم بڕیــارە ڕازی نابێــت بــۆ 
ئــەوەی تــۆوی مــرۆڤ و ژیانــی ســەر زەوی بپارێزێــت هەواڵەکــە بــە زیۆســۆدرای داوێــن پــاک و پیــاو چــاک و خــوا پەرســت لــە شــاری 
ــە )ئۆتناپشــتیم( ی  ــد ئەنکــی ئەگێڕێــت و هەواڵەکــە ب ــا ،هەمــان ڕۆڵــی خواوەن ــد ئەی ــاک ڕادەگەیەنێــت، الی بابلییــەکان خواوەن رشوپ
خواپەرســت و داوێــن پــاک دەگەیەنێــت، تاوەکــو تــۆوی مــرۆڤ و ژیــان لــە زەویــدا بپارێزێــت، بۆیــە ئەنکــی –ئەیــا داوا لــە زیۆســۆدرا 
)ئۆتناپشــتیم( دەکــەن کەشــتییەک دروســت بــکات و لــە هــەر زیندەوەرێــک حــه وت جــوت و لەهــەر ڕووەکێــک تۆوێــک لەگــەڵ خــۆی 

هەڵگرێــت بــۆ پاراســتنی ژیــان .
ــان شــێوەی ئەفســانەی زیۆســۆدرا –  ــراوە، بەهەم ــوح تەرخــان ک ــی ن ــۆ تۆفان ــه  )االصحــاح(ی )6-7-8( ب ــان شــێوە ل ــش بەهەم تەوراتی
ــێوە  ــان ش ــە هەم ــردووە ، ب ــتوانی زەوی زیادیک ــە، دانیش ــی و ئەخاقیی ــۆکاری ئاین ــە، ه ــۆکاری الفاوەک ــیس، ه ــتیم – ئەتراخاس ئۆتناپش
زەوی پڕبــووە لــە شــەهوەتبازی و خراپــەکاری و ســتەمکاری،  خــودا داوا لــە نــوح دەکات کەشــتییەک دروســت بــکات تاوەکــو خــۆی و 

ــت . ــان لەســەر زەوی بپارێزی ــۆوی ژی ــی و ت منداڵەکان
    پاشــان لــە ڕۆژی دیاریکــراوی تۆفانەکــەدا زیۆســۆدرا بینــی ئاســامن تاریکــەو پەڵــە هــەوری ڕەش و پێچاوپێــچ بــەری ئاســامنیان گرتــووە، 

بــەوەش زانــی کارەســاتە پــڕ مەترســییەکە ڕوو دەدات و بۆیــە ڕۆشــتە نێــو کەشــتییەکەو دەرگاکــەی پێــوە دا .
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چەند جیاوازییەک لەنیوان ئەفسانەکان
    جیــاوازی نێــوان ئەفســانەی تۆفانــی ســۆمەری و بابلــی و تــەورات جیــاوازی 
ــو  ــی نێ ــە ڕەگەزەکان ــادەیە ل ــی س ــد جیاوازییەک ــەاڵم چەن ــە، ب جەوهــەری نی
ئەفســانەکەدا، الی ســۆمەری و ئەکەدییــەکان، زیۆســۆدراو ئۆتناپشــتیم لــە 
خــەودا دەچنــە نێــو پەرســتگاوەو لــەو دیــو دیــواری پەرســتگاکەوە خواوەنــد 
ئەنکی-ئەیــا قســە لەگــەڵ زیۆسۆدرا-ئۆتناپشــتیم دەکات و ئــاگاداری دەکاتەوە 
لــە ڕوودانــی الفاوەکــەو بــە درووســتکردنی کەشــتییەک لــە تەختــەداری 
ماڵەکــەی ئامــۆژگاری دەکات، بــەاڵم لــە تــەورات و قورئانیشــدا یەهــوە-

ــت  ــۆی بپارێزێ ــو خ ــە دەکات تاوەک ــوح( دا قس ــەڵ )ن ــتەوخۆ لەگ ــا ڕاس ئەڵ
ــە  ــۆمەرییەکان ب ــتییەکە الی س ــاوی کەش ــکات ، ن ــت ب ــتییەک دروس و کەش
)ماکــور( هاتــووە الی بابلییــەکان هەندێــک جــار بــە )ئیبلیــۆ( و هەندێــک جار 
بــە هەیکەلــی گــەورە هاتــووە کــە مانــای کەشــتی دەگەیەنێــت، لە ئەفســانەی 
ئەترخاسیســدا کەشــتییەکە نــاوی )ناســیر ناپشــی(ە. بــەاڵم لــە تەوراتــدا نــاوی 
بــە )یتبــا( هاتــووە، کــە مانــای ســندوق یــان تابــوت دەگەیەنێــت لــە زمانــی 
عیریــدا ، بەهەمــان شــێوە لــە قورئانــدا نــاوی بــە کەشــتی )الفلــک(  هاتــووە، 
لــە داســتانی بابلیــدا ســەرەڕای هــەورە بروســکەو بــاو بــۆران، خواوەنــد )جــال( 
ــدی  ــا( خواوەن ــەوە، )ننورت ــرەوە دەکات ــی ژێ ــی جیهان ــۆ هــاوکاری کانیاوەکان ب
بەنــداو و ئاودێــری هەمــوو بەنــداوە جۆگەکانــی دەکاتــەوە، بــە هەمــان 
شــێوە تــەورات  و قورئانیــش کۆکــن لەســەر ڕوودانــی لێزمــەی بــاران و هاتنــە 
دەرەوەی ئــاوی ژێــر زەوی، بــەاڵم دەقەکانــی ســۆمەری تەنهــا باســی بارانــی 
لێزمــەو هەورەگرمــەو هەورەبروســکە دەکات. لــە دەقــە ســۆمەرییەکەدا 
زیۆســۆدرا لــە ڕۆژی حەوتەمــی الفاوەکــەدا باڵندەیــەک ڕەوانــە دەکات تاوەکــو 
وشــکانی بدۆزێتــەوە بــێ ئــەوەی جــۆری باڵندەکــە دیــاری بــکات، ئۆتناپشــتیم 
یەکــەم جــار کۆترێــک ڕەوانــە دەکات ئەویــش بــێ ئــاکام دەگەڕێتــەوە، پاشــان 
پەڕەســێلکەیەک ڕەوانــە دەکات ئەویــش بــێ ئــاکام دەگەڕێتــەوە، دواتــر 
قەلەڕەشــێک دەنێرێــت، بــەاڵم قەلەڕەشــەکە ناگەڕێتــەوە، دواتــر ســێ جــار کە 
هــەر جــارەی حــەوت ڕۆژ ماوەیەتــی کۆتــر ڕەوانــە دەکات، لــە ســێیەم جــاردا 
وشــکانی دەدۆزێتــەوە، لــە دەقــە ســۆمەرییەکەدا کەشــتییەکە لــە کێــوی 
)ئــارارات( دا لەنگــەر دەگرێــت، کــە لــە قورئانــدا بــە کێــوی )جــودی(  نــاوی 
هاتــووە، بــەاڵم لــە دەقــە بابلییەکــەدا ئۆتناپشــتم لــە چیــای )نصیــر( لەنگــەر 
ــە  ــواروو ک ــی خ ــووری زێ ــە باش ــروون ل ــوی پیرەمەگ ــە کێ ــە ل ــت، وات دەگرێ
ــە، درێــژی کەشــتییەکەی ئۆتناپشــتیم 120 گــەزو  ــە لقەکانــی دیجل یەکێکــە ل
بەرزییه كه شــی هــه ر 120 گــەزە، بــەاڵم کەشــتییەکەی نــوح لــە تەوراتــدا 

ــەزە . ــەی 50 گ ــەزەو بەرزییەک ــەی 300 گ درێژییەک
 

هێڵکاری کەشتیەکە
ــە دوای  ــی ل ــد ئەنک ــە خواوەن ــە ک ــە ئەوەی ــەی تێڕامان ــە زۆر جێگ ــک ک خاڵێ
ــری و  ــی نەم ــان، خەاڵت ــرۆڤ و ژی ــی م ــتییەکەو ڕزگارکردن ــتنەوەی کەش نیش
ــدا )بەهەشــت(  ــە دیلمۆن ــە زیۆســۆدرا دەبەخشــێت ل ــی ب ــی هەتاهەتای ژیان
بەهەمــان شــێوە خواوەنــد ئەیــا الی بابلییــەکان ژیانــی هەمیشــەیی بــە 

چیرۆکی نوح لە قورئاندا 

وەک تەورات ڕێكخراو به  

ته نسیق نییه   كه  سێ بەشی 

دیاریکراوی دانەبڕاوە، 

ئەوەشی سورەتی )نوح( لە 

)٢٨( ئایەتدا باسی كردووه  

ته نها دووبارە كردنه وه ی 

ئه وه یه ، كه  قورئان به  پەرش و 

باڵوی  له  سوره ته كانی پێشرتدا 

باسیكردووه 
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ئۆتناپشــتیم دەبەخشــێت لــە کەنــاری ڕووبارەکانــدا، بــەاڵم لــە تەوراتــدا یەهــوە بەڵێنــی ئــەوە بــە نــوح دەدات جارێکــی تــر الفــاو ڕوو 
نەداتــەوە . بــەاڵم دەکرێــت تێبینــی ئــەوە بکرێــت ئــەو دانانــی ئــه و ته مه نــه  درێــژە بــۆ نــوح لــە تــەورات و قورئــان دا کــە )950( ســاڵە 
ــه   ــت ل ــه  به خــراوه ، چونکــە ناکرێ ــه  پاڵه وانه ك ــدا )نه مــری( ب ــه  تێی ــه  کاریگــەری ئەفســانەکانی پێشــرتە ك ــت، بەڵکــو ب ــە خــۆڕا نەبێ ل
تــه ورات و قورئانــدا نــوح وەک خــودا نەمــر بێــت، بــەاڵم مــادام ژیانــی مرۆڤــی ڕزگار کــردووە دەبێــت بــە قــەدەر تەمەنــی ئــادەم  یــان 

شــتێک کەمــرت بــژی.
نوح لە قورئاندا

  چیرۆکــی نــوح لــە قورئانــدا کتــو ومــت دووبارەکردنــەوەی چیرۆکــی نوحــە لــە تەوراتــدا، پێشــرتیش باســی ئەوەمــان کــرد چۆن جــووەکان 
ئەفســانەکانی دۆڵــی دووئاوانیــان وەرگرتــووە، کــەم تــا زۆریــش بەراوردمــان کــردن لەگــەڵ قورئانــدا. چیرۆکــی نــوح لــە قورئانــدا وەک 
تــەورات ڕێكخــراو بــه  ته نســیق نییــه   كــه  ســێ بەشــی دیاریکــراوی دانەبــڕاوە، ئەوەشــی ســورەتی )نــوح( لــە )28( ئایەتــدا باســی كــردووه  
ــه   ــان شــوێندا ب ــە دەی ــه  ســوره ته كانی پێشــرتدا باســیكردووه ، ل ــاوی  ل ــەرش و ب ــه  پ ــان ب ــه ، كــه  قورئ ــه وه ی ئه وه ی ــارە كردن ــا دووب ته نه
پــه رش و بــاوی ئامــاژە بــە ڕووداوەکانــی تۆفانــی نــوح و قەومەکــەی و چیرۆکــی الفاوەکــە دەکات، واتــە گێڕانەوەکــەی ڕێــک و پێــک و 
ڕێکخــراو نیــە، بەڵکــو پەرشــوباو په راگه نــده و ناڕێــک و پێــک و عەفەوییــە، زۆر جــار ئامانــج لــە گێڕانــەوەی خنکانــی قەومەکــەی نــوح 

ته نهــا بــۆ وه عــزه  یــان بــۆ ئەوەیــە قوڕەیشــییەکان بــڕوا بــە موحەمــەد بهێنــن.

هۆکاری الفاوەکەی نوح لە قورئاندا
     بەهامــان شــێوەی ئەفســانەکانی دۆڵــی دووئــاوان و تــەورات، هــۆکاری الفاوەکــەی نــوح لــە قورئانــدا هــۆکاری ئەخاقییــە بــە پێودانگــی 
ئاینــی، مرۆڤەکانــی لــە خواپەرەســتی دوور کەوتوونەتــەوە، پاشــان لــە  چەندیــن شــوێن خراپــەکاری و ســتەمکاری قەومەکــەی نــوح بــە 
ــە کــە  ــۆ ئەوەی ــەن موحەمــەدەوە ب ــە الی ــاس خســتنەوەی ئەفســانەکە ل ــە شــێوەیەکی گشــتی بەرب ــاس کــراوە، هەروەهــا ب ــی ب ناڕوون

عەشــیرەتەکەی و خەڵکــی مەککــەو مەدینــە بــڕوای پــێ بهێنــن ...
ــاژه ی  ــك ســه رچاوه  ئام ــه وه ی هه ندێ ــە، وه ك ئ ــە ڕق هەســتانی ئەڵای ــی تۆفانەک ــەورات و قورئانیشــدا هــۆکاری ڕوودان ــە ت ــێ ل     بەڵ
پێــده دات: خەڵکەکــە بــێ ئەمــری ئەڵــا ئەکــەن و ئەڵایه كــی دڵــڕه ق و ســەرکوتکار بــێ جیــاوازی كــردن لــه   نێــوان گــه وره  پیــرو گه نــج 
و منــداڵ بڕیــاری لەنێوبردنیــان دەدات. لێــردا ئەڵــا تەنیــا بــڕوای بــە یــەک تاوانــی هــەرە گــەورە هەیــە کــە ســزاکەی هەمیشــە مەرگــە، 
ئەویــش ئەوەیــە کاتێــك مرۆڤــەکان ملکەچــی نەبــن و ترســیان لێــی نەبێــت، بۆیــه  بــەردەوام دووپاتــی دەکاتــەوە کــە دەبێــت لــە ئەڵــا 
ــە ئەفســانەکانی میســۆپۆتامیا و  ــە کــە ل ــەو ڕووداوانەی ــەواوی ئایەتەکانیــش هەمــان ئ ــوڕە نەبێــت . ت ــا ت برتســن و پەســەندی بکــەن ت

تەوراتــدا باســکراوە، لێــرەدا چەندیــن ئایــەت وەک منونــە دەهێنینــەوە:
     پێشــرت باســی نەمــری زیۆســۆدرای پاڵەوانــی ســۆمەری و ئۆتناپشــتیمی بابلــی و ئەتراخاسیســامن کــرد، لــە دوای الفاوەکــە خوداکانیــان 
ــەاڵم  ــە، ب ــر نی ــوح نەم ــەورات ن ــدا وەک ت ــە قورئانیش ــرد، ل ــه  ک ــی پاڵه وانه ك ــان پێشکەش ــی هەتاهاتایی ــری و ژیان ــک نەم وەک خەاڵتێ
تەمەنێکــی درێــژی هەیــە کــە )950( ســاڵە: َولََقــْد أَرَْســلَْنا نُوًحــا إِىَل قَْوِمــِه فَلَِبــَث ِفيِهــْم أَلـْـَف َســَنٍة إاِلَّ َخْمِســنَي َعاًمــا.. واتــە: نوحــامن نــارد 

بــۆ الی قەومەکــەی و 950 ســاڵ تەمەمنــان پێــدا.
ــْس  ــَا تَبْتَِئ ــْد آَمــَن فَ ــْن يُْؤِمــَن ِمــْن قَْوِمــَك إاِلَّ َمــْن قَ ــُه لَ     ســورەتی هــود ئایەتەکانــی )25-49( باســی نــوح دەکات: َوأُوِحــَي إِىَل نُــوٍح أَنَّ
ــِه َمــَأٌ  ــاَم َمــرَّ َعلَيْ ــَك وَكُلَّ ــَك ِبأَْعيُِنَنــا َوَوْحِيَنــا َواَل تَُخاِطبِْنــي ِف الَِّذيــَن ظَلَُمــوا إِنَُّهــْم ُمْغرَقُــوَن، َويَْصَنــُع الُْفلْ ــا كَانُــوا يَْفَعلُــوَن ، َواْصَنــعِ الُْفلْ مِبَ
ــڕوا  ــەی ب ــەوا قەومەک ــوح ک ــۆ ن ــرا ب ــە: رسوش ک ــَخُروَن ،وات ــاَم تَْس ــْم كَ ــَخُر ِمْنُك ــا نَْس ــا فَِإنَّ ــَخُروا ِمنَّ ــاَل إِْن تَْس ــُه قَ ــِخُروا ِمْن ــِه َس ــْن قَْوِم ِم
ناهێنــن جگــە لــەوەی پێشــرت بــڕوای هێنــاوە، کەواتــە دڵگــران مەبــەو لــە پێــش چاودێــری و نیــگای ئێمــە کەشــتییەک دروســت بکــە و 
هیــچ قســەیان لەگــەڵ مەکــە لەبــارەی ئەوانــەی ســتەمیان کــردووە، چونکــە بــێ گومــان ئەمانــە دەخنکێــن، پــاش ئــەوەی کەشــتییەکەی 
دروســتکرد، کاتێــک خەڵــک تێئەپــەڕی بــە الیــدا گاڵتەیــان پــێ دەکــرد. كــه  ئــەوەش هەمــان بڕیــاری خواوەنــد ئەنکــی ســۆمەری و بابلییــە 

کاتێــک ئامــۆژگاری زیۆســۆدرا )ئەتراخاســیس( دەکات بــۆ دروســتکردنی کەشــتییەکە .
     ســورەتی الشــعراء ئایەتــی )106-121( هەمــووی باســی نــوح دەکات، ئامانــج لــە باســکردنی هــەروەک پێشــرت ئاماژەمــان پێــدا ته نهــا 
َ َوأَِطيُعــوِن  بــۆ وه عــزه  و بــۆ ئەوەیــە بــڕوا بــە موحەمــەد بهێنــن:إِْذ قَــاَل لَُهــْم أَُخوُهــْم نُــوٌح أاََل تَتَُّقــوَن ، إِينِّ لَُكــْم رَُســوٌل أَِمــنٌي ، فَاتَُّقــوا هللاَّ
، َوَمــا أَْســأَلُُكْم َعلَيْــِه ِمــْن أَْجــٍر إِْن أَْجــِرَي إاِلَّ َعــَى رَبِّ الَْعالَِمــنَي. واتــە: نوحــی پەیامبەریــان بــە درۆ زانــی کاتێــک کــە نــوح پێــی وتــن ئایــا 
ناترســن بێگومــان مــن پەیامبەرێکــی ڕاســتگۆم بــۆ ئێــوە، داوای هیــچ شــتێکتان لــێ ناکــەم چونکــە پاداشــتی مــن الی خــودای جیهانــە، 
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کەواتــە گوێڕایــەڵ بــن و لــە ئەڵــا برتســن.
ِنــي َوَمــْن َمِعَي  بـُـوِن ، فَافْتـَـْح بَيِْنــي َوبَيَْنُهــْم فَتًْحــا َونَجِّ       قَالـُـوا لـَـِنْ لـَـْم تَْنتـَـِه يـَـا نـُـوُح لَتَُكونـَـنَّ ِمــَن الَْمرُْجوِمــني،َ اَل رَبِّ إِنَّ قَْوِمــي كَذَّ
ِمــَن الُْمْؤِمِنــنَي ، فَأَنَْجيَْنــاُه َوَمــْن َمَعــُه ِف الُْفلـْـِك الَْمْشــُحوِن، ثـُـمَّ أَْغرَقَْنــا بَْعــُد الْبَاِقــنَي .قەومەکــەی نــوح بــە نــوح دەڵێــن ئەگــەر واز 
لــەم بانگــەواز و وەعــزە نەهێنــی ئــەوا لــە ڕەجمکــراوان دەبیــت، نوحیــش وتــی ئــەی ئەڵاکــەم گەلەکــەم بڕوایــان پــێ نەکــردی 
کەواتــە لــە نێــوان مــن و ئەوانــدا حکــوم بــدە بــە حکومدانێکــی یەکجاریــی، ئێمــەش نــوح و ئەوانــەی لەگەڵــی بــوون ڕزگارمــان 
کــردن، لــە کەشــتییەکی پڕکــراو لــەوان، ئەوانەشــی بــی بــڕوا بــوون نقومــامن کــردن ، دەشــێت لێــرەدا خوینــەر پرســیاری ئــەوە 
بــکات تــەواوی قەومەکــەی نــوح بــە هەمــوو منداڵەکانیانــەوە نقــوم دەکرێــن و دەخنکێــن، ئایــا ڕێــی تــێ دەچێــت خودایــەک 
کــە خاوەنــی ئــەم هەمــوو گەردوونــە بیــت بــه م هه مــوو فراوانییــه وه،  بــه اڵم هێنــدە دڵــڕه ق و ســتەمکار بێــت، منداڵــی بێتــاوان 
و بــێ بــەری لــە تــاوان و گوناهـــــ  بکوژێــت؟! ناشــكرێت بوترێــت قه ومه كــه ی نــوح منداڵــی بــێ تاوانــی تێــدا نه بووبێــت..  لــە 
کوێــی ویژدانێکــدا جێــی دەبێتــەوە ئەڵــا هێنــدە كینــاوی و شــەڕانگێز و ســتەمکار بێــت لــە ڕێگــەی خنکاندنــی تــەڕو وشــکەوە 
دادگــەری بەرقــەرار بــکات؟! دیــاره  ئــه م پرســیاره  بــۆ ئه وانــه  نییــه  كــه  بیــر ناكه نــه وه  و پێیانوایــه  ته نهــا ئه ڵــا خــۆی ده زانێــت!

ــوُر قُلَْنــا اْحِمــْل ِفيَهــا ِمــْن كُلٍّ َزْوَجــنْيِ اثَْنــنْيِ َوأَْهلـَـَك إاِلَّ َمــْن َســبََق َعلَيْــِه الَْقــْوُل .. واتــە: کاتێــک       َحتَّــى إَِذا َجــاَء أَْمرُنـَـا َوفَــاَر التَّنُّ
فەرمانــی ئێمــە هــات )دوای دروســتکردنی کەشــتییەکە( بــۆ لەناوبردنیــان لــە ژێــر تەنوورەکــەوە ئــاو هــات، بــە نوحــامن گــوت 
لــە کەشــتییەکەدا هەڵــی بگــرە، ئەوانــە نەبێــت کــە بڕیــاری لەســەر دراوە لــە نێــو برێــن..... لــە ئەفســانەی تۆفانــی ســۆمەری و 
بابلیــدا پێشــرت باســامن کــرد لــە هــەر جۆرێــک زینــدەوەر حــەوت نێــر و مــێ هەڵگیــرا، بــەاڵم دیــارە ئەمــە جیاوازییەکــی تــری 

شــکڵییە لــە قورئانــدا بــۆ دوانەیــەک لەیــەک جــۆر.
بـُـوا ِبآيَاتَِنــا إِنَُّهــْم كَانـُـوا قـَـْوَم َســْوٍء  يَْنــاُه َوأَْهلـَـُه ِمــَن الَْكــرِْب الَْعِظيــِم ، َونََصْنـَـاُه ِمــَن الَْقــْوِم الَِّذيــَن كَذَّ      لــە کۆتاییــدا دەڵێــت: فََنجَّ
فَأَْغرَقَْناُهــْم أَْجَمِعــنَي. واتــە: نــوح و خێزانەکەیــامن لــە تەنگانــەو الفــاو ڕزگار کــردو سەرمانخســت بەســەر قەومەکــەی کــە بێبــاوەڕ 

بــوون بــە بەڵگەکامنــان، خراپــەکار بــوو بۆیــە نقومــامن کــردن )لەناومــان بــردن(.
     دەگەڕێینــەوە بــۆ دەرئەنجامەکــەی چیرۆکــی نــوح لــە قورئانــدا كــه  هەمــان چیرۆکــی زیۆســۆدراو ئۆتناپشــتیم و ئەتراخاسیســی 
ــەوە،  ــو قورئانیش ــە نێ ــێوە دەچێت ــان ش ــە هەم ــەوە، ب ــو تەورات ــە نێ ــە دەچێت ــەم چیرۆک ــەوەی ئ ــاش ئ ــە، پ ــۆمەریی و بابلیی س
الفاوەکــە ڕاســتی مێژووییــەو ڕوویــداوە، بــەاڵم ئــەم الفــاوە نــەک هەمــوو جیهانــی نەگرتۆتــەوە بەڵکــو هەمــوو میسۆپۆتامیاشــی 
نەگرتۆتــەوە، ســەرەڕای ئــەوەی ڕووداوەکــە ئەفســانەی تێکــەڵ کــراوە، هەروەهــا خــودا بــەو شــێوەیەی کــە لــە ڕووداوەکــەدا 
ــان  ــەوە جینۆســاید دەکات و هەمووی ــە گــەورەو منداڵ ــەواوی گەلێــک ب ــە، ت ــێ بەزەیی ــاوی و بکــوژ و ب ــە، خودایەکــی کین هەی
دەخنکێنێــت، ئەمــە لەگــەڵ ئــەو هەمــوو میهرەبانــی و خۆشەویســتییەی گوایــە خــودا هەیەتــی، دژیەکــی و پارادۆکســی هەیــە.

سەرنجێکی زمانەوانی لەسەر چیرۆکی الفاوەکە
ــوُر  بدەیــن ماناکــەی واتــە: کاتێــک فەرمانــی ئێمــە بــۆ لەنــاو بردنــی       ئەگــەر ســەرنج لــە ئایەتــی َحتَّــٰى إَِذا َجــاَء أَْمرُنـَـا َوفـَـاَر التَّنُّ
ــە  ــی ســۆمەری ل ــە ئەفســانەی تۆفان ــە ل ــەوەدا، جگ ــان ب ــواڵ، پێشــرت ئاماژەم ــوورەوە هەڵق ــە تەن ــاو ل ــوح هــات، ئ ــەی ن گەلەک
تــەواوی ئەفســانەی الفــاوی ئەکــەدی و عیریــدا، جگــە لــە لێزمــەی بــاران بــاس لــە هاتنــەدەرەوەی ئــاوی ژێــر زەوی دەکات. بەاڵم 
لێکۆڵیــاری بەناوبانگــی ئاینــەکان و قورئــان )موحەمــەد مەســیەح( ڕایەکــی تــری لەســەر وشــەی )التنــور( هەیــە لــەم ئایەتــەدا، 
وشــەی )ئــور( لــە زمانــی )ئەکــەدی( دا بــە مانــای )شــار( دێــت، شــاری ئۆرشــەلیم لــە زمانــی عیریــدا بــە مانــای )شــاری ئاشــتی( 

دێــت، 
     ئــەم هەڵــە زمانەوانییــە دەگەڕێتــەوە بــۆ وەرگێڕانەکانــی قەشــەیەک بــە نــاوی )یوناتــان ابــن عزیل( ئــەم قەشــەیە چیرۆکەکانی 
تەوراتــی لــە عیرییــەوە وەرگێڕایــە ســەر زمانــی ئارامــی، کاتێــک وشــەی )أور( ی عیــری وەرگێڕایــە ســەر زمانــی ئارامــی وشــەکە 
لــەم زمانــەدا بــە )التنــور( دەخوێندرێتــەوە کــە مانــای )ئاگــر( دەگەیەنێــت، کاتێــک کــراوە بــە رسیانــی هەمــان هەڵــە دووبــارە 
ــەر  ــە گ ــووە، بۆی ــەوە وەرگرت ــە رسیانیی ــکەوتی ل ــی ئەش ــم و یاران ــوح و ئیراهی ــی ن ــی تۆفان ــش چیرۆکەکان ــەوە، قورئانی کراوەت
ــەوە  ــەر ئ ــەوە. لەب ــو قورئان ــە نێ ــۆی هاتووەت ــە وەک خ ــان هەڵ ــت هەم ــەدا هەبێ ــی و ئارامییەک ــە رسیان ــە زمان ــەک ل هەڵەی
ــان  ــە شــاری ئــوری کلدانییــەکان ی موحەمــەد مەســیەح دەڵێــت: )وفــار التنــور( نیــە، بەڵکــو )وفــار الئــور(ە، واتــە الفــاو دای ل

ئەکەدییــەکان، نــەک ئــاو لــە تەنــوورەوە بێتــە دەرەوە .
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دووبارەکردنەوەی هەمان هەڵەی زمانه وانی لە چیرۆکی ئیرباهیمدا
     ئیراهیــم  لــە تەوراتــدا نــاوی )أبراهــام ابــن تــارح(ە، واتــە باوکــی نــاوی تارحــە 
بــەاڵم لــە قورئانــدا باوکــی نــاوی )آزر( ە،  ئــەم هەڵــە دەگەڕێتــەوە بــۆ وەرگێڕانــی 
ــی )یوســابیۆس  ــەن مێژوونووســی یۆنان ــە الی ــی ئارامــی ل ــۆ ســەر زمان ــە ب چیرۆکەک
قەیســەری 264-339پ.ز( کاتێــک لــە عیرییــەوە وەریگێڕاوەتــە ســەر زمانــی ئارامــی 
ــە  ــەوە دەکرێت ــی ئارامیی ــە زمان ــک ل ــەر(، کاتێ ــە )ئاث ــردووە ب ــارح( ی ک ــاوی )ت ن
ــە وەک خــۆی دەگوازرێتــەوە، کاتێــک قورئانیــش ئــەم چیرۆکــە  رسیانــی ئــەم گۆڕان

ــە )آزر( . ــەر( دەکات ب ــت، )ئاث ــەوە وەردەگرێ ــە رسیانیی ل
    لــە تەوراتــدا باســی هەڵدانــی ئیراهیــم بــۆ نــاو ئاگــر نەکــراوە، بەڵکــو چیرۆکەکــە 
ــا(   ــاوی )مــه دراش رەب ــدا بەن ــی تەفســیری تەورات ــە کتێب ــی یەهــودی ل ــە ئەدەبیات ل
و تەرگــوم و ئەملــودا پەیــدا بــوون، دواتــر ئیســام ئــەم چیرۆکانــە وەک خــۆی 
دەگوازێتــەوە بــۆ نێــو قورئــان، پوختــەی چیرۆکەکــە ئەوەیــە گوایــە ئیراهیــم لەگــەڵ 
پادشــای بابــل )نیمــرود(  دا، دەکەوێتە مشــت و مڕەوەو ســەرەنجام نیمــرود ئاگرێکی 
بــۆ دەکاتــەوەو بــە مەنجەنیــق دەیخاتــە نــاو ئاگرەکــەوە، توێژەرانــی بــواری ئاینــی 
بنەڕەتــی ئــەم چیرۆکــە دەگێڕنــەوە بــۆ وەرگێڕانێکــی هەڵــەی تــەورات، تەرگومێــک 
هەیــە پێــی دەگوترێــت: )Targum Pseudo Jonathan( واتــە: تەرگومێکــە )یوناتــان 
کــوڕی عوزێــل( وەریگێــڕاوە لــە زمانــی ئارامییــەوە بــە هەڵــە وشــەی )ئــور( کــە بــە 
ــەر  ــدا بەرامب ــرت ئاماژەمان ــەاڵم وەک پێش ــدا، ب ــی ئارامی ــە زمان ــت ل ــار دێ ــای ش مان
زمانــی رسیانــی ئــەم وشــەیە واتــای )ئاگــر(ی هەیــە، بۆیــە )ئــور( دەکات بــە 
)التنــور( یوناتــان کەلــە ســەدەی یەکــی زاینیــدا ژیــاوە، ئــەم وەرگێڕانــە هەڵــە 
دەگوازیتــەوە بــۆ نێــو زمانــی رسیانــی کــە لــە دەقــە رسیانییەکــەدا بــەم شــێوەیە: لــە 
ئاگــری کلدانییــەکان ڕزگارم کردیــت، قورئانیــش کاتێــک چیرۆکەکــە لــە رسیانییــەوە 
وەردەگرێــت هەمــان هەڵــە دووبــارە دەکاتــەوە،  وەک ئــەوەی لــە قورئانــدا هاتــووە: 
ــَاًما  ــرًْدا َوَس ــويِن بَ ــاُر كُ ــا نَ ــا يَ ــنَي، قُلَْن ــْم فَاِعلِ ــْم إِْن كُْنتُ وا آلَِهتَُك ــُصُ ــوُه َوانْ ــوا َحرِّقُ قَالُ
َعــَى إِبْرَاِهيــَم.  واتــە: کاتێــک بــت پەرســتەکان ویســتیان ئیراهیــم بســوتێنن و 
یارمەتــی خوداکانتــان بــدەن ئەگــەر ئــەو کارە دەکــەن، کاتێــک ئیراهیمیــان خســتە 
ــی  ــە زمان ــم، ل ــۆ ئیراهی ــە ب ــان ب ــێ زی ــر ســاردو ب ــەی ئاگ ــەوە ومتــان ئ ــو ئاگرەک نێ
ــذي أخرجــك مــن  عیــری و ئارامیــدا دەقــە تەوراتییەکــە بــەم شــێوەیە: أنــا الــرب ال
ــم  ــە ئیراهی ــوە ب ــد یەه ــە: خواوەن ــا وات ــذه األرض لرتثه ــك ه ــني ليعطي أور الكلداني
ــم و  ــەکان دەرت دەهێن ــوری کلدانیی ــە شــاری ئ ــە ل ــەم ک ــەو خودای ــت: مــن ئ دەڵێ
واڵتــی کەنعانــت وەکــو میراتــی دەدەمــێ، بــەم شــێوەیە دەبینیــن هەمــان هەڵــە لــە 
وشــەی ئــوردا کــراوە لــە هەمــوو چیرۆکــی الفاوەکــەی نــوح و ئیراهیمــدا و گــۆڕدراوە 

بــە )التنــور( كــه  بــه  واتــای ئاگــر دێــت. 
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