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پێشەكی وەرگێڕ

باشوری  و  رۆژهەاڵت  لە  ئیسالمیی  جواڵنەوەی 

هاوچەرخی  مێژوی  نێو  جواڵنەوەیەكی  كوردستاندا 

بزوتنەوەی  بە  تێكەڵ  فرە  مێژوییەكەی  قواڵییە  كوردەو 

لە  كورد  مێژوی  نەبووە.  كورد  نەتەوەیی  رزگاریخوازیی 

سەردەمی دەوڵەت و ئیمپراتۆرییەتە مەزنەكانی پاش هاتنی 

و  هەژمون  ژێر  لە  كوردستان  پانتاییەكانی  كە  ئیسالمەوە، 

مێژویەكی  مابوویەوە،  ئەواندا  سەربازی  هێزی  ئایدیاو 

بندەست و پلیشاوە بوو، ئەوان جگە لە چەند میرنشینێكی 

رامكراوی بەرە مەزهەبییەكانی ئەو كاتەی دونیا هیچی تر 

نەبوون. دواتریش لەسەردەمی مێژوی نوێدا میرنشینەكان و 

هۆزساالرەكانی كورد هەمان بالۆرەی رابردویان بەڕەنگێكی 

ئیمپراتۆری  روخانی  لەپاش  پەسەندكرد.  بندەستی  تۆخرتی 

دەرهاویشتەكانی  و  كۆڵۆنیالیزم  لوتكەی  عوسامنی، 

نەنگی  كورد  دونیا هێندەی  نەتەوەیەكی  بۆ هیچ  مۆدێرنە 

و نزمیی ئەخالقی و ئەجێندای سیاسی هەڵنەگرتبوو، كورد 

شوناسی  و  بەناونیشان  نەتەوەدا  دەوڵەتی  لەسەردەمی 

كوردییەوە بواری هەناسەیەكیشی بۆ نەمایەوەو بووە كۆڵۆنی 

نەتەوەیی  بزوتنەوەی  تەواوی  لێرەوە  كۆڵۆنیكراوەكان. 

هەربۆیە  بوو،  مافەنەتەوەییەكان  بەدەستهێنانی  بۆ  كورد 

مەزهەبییەكانی  رەوگە  ناو  سەردارەكانی  ئاینی  و  پیاوە 

تەریقەتەكانی كوردیش دیسان لە پێناوی نەتەوەدا قۆڵیان 
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وردە  بیستەمەوە  سەدەی  لە  دەمەیش  ئەو  لێهەڵامڵی. 

فەرهەنگی  و  سیاسی  گروپی  و  رێكخراو  و  پارت  وردە 

نەریتخوازی  نەتەوەخوازو  پارتی  دیسانەوە  دروستدەبن 

پێڕێكی  رابردو هیچ  تاوەكو هەشتاكانی سەدەی  كوردیین. 

ئیسالمیدا  دنیای  لە  كە  نەزمەی،  بەو  سیاسیی  ئیسالمی 

لەسەر دەستی ئیخوان و كۆمەڵی ئیسالمی پاكستان هاتبووە 

ئاراوە، ئیسالمی سیاسی ئاشنا نەبوو بوو بە كورد. دواتر لەم 

هەر  نەك  ئیسالمگەراییە  ئەو  تۆرەمەی  دوایدا  دەسااڵنەی 

ناو  دێتە  كورد  نەتەوەگەراكانی  بەردەم  جەسەرێكی  وەك 

كوردەوە، بەڵكو پێش ئەوان وەك قەمتێكی بەردەم ئیسالمی 

كوردەواری و رەوگە ئاینییەكان خۆی دەنوێنێت. لە باشورو 

رۆژهەاڵتی كوردستان ئیسالمیزم دژ بە نەتەوەی سەردەست 

نێو  سەرقاڵی  هێندەی  بەاڵم  پێشەوە،  دێتە  بااڵدەست  و 

داگیركەرانی.  سەر  پەرژاوییەتە  كەمرت  خۆیەتی،  ماڵی 

مەكتەبییەكانی مەكتەب قورئان و پیاوێكی وەك ئەحمەدی 

بیرمەندو  بۆخۆی  كوردستاندا  رۆژهەاڵتی  لە  زادە  موفتی 

سیاسی و كەسێكی كارێزماو هەڵكەوتوو بوو، ئەو لە بەرایی 

ئیسالمێكی سیاسی خۆماڵیانەی  هەشتاكانەوە دەركەوت و 

زیاتر  ئیسالمیزمی جیهانی كە  باوەكانی  بەندو  لەدەرەوەی 

بە  بوون،  سەلەفییەكان  جیهادییە  و  وەهابی  و  ئیخوانی 

پێشەوە،  هاتە  خۆی  بیركردنەوەی  بەهێزی  پشتبەسنت 

شوناسی  لەبەردەم  بیریدەكردەوەو  ئێرانیانە  دواتر  بەاڵم 

لەهەمبەر  ساویلكانەی  یاخود  تاڵ  ئەزمونێكی  نەتەوەییدا 
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ئەو پرسەدا تۆماركرد، كە بۆخۆیشی لەو خاڵە سەرەكییەدا 

ملی بە هەڵەكانی دەدا. عەقڵێكی گەورە لەبەردەم پرسێكی 

دیسانەوە  لەباشوریش  كار.  نەكەوتە  جۆرەدا  لەو  مەزنی 

جەختی  ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  لەنێو  نەتەوەیەكە  پرۆژە 

هەژمونی  و  ئایدیۆلۆژی  هێزی  بەاڵم  كرایەوە،  لەبارەوە 

دانیان  ئیخوانەوە  لە  ئەوانەی  رادیكاڵەكان،  و  جیهادیزم 

نەنا بە شوناسە نەتەوەییەكەدا و هەموو ئەو پیاوە سەالرە 

لە  كوردستانیان  باشوری  و  هەورامان  هەڵەبجەو  ئاینیەی 

ئیخوان تۆراند، بەو جۆرەیش ئیسالمییە ئەفغانی و پاكستانی 

بیروباوەڕو  بەسەر  زاڵبوون  خەلیج،  عەرەبییەكەی  و 

تامەزرۆیی كوردبوونی هەموو ئەو الوە تێكۆشەرانەی، كە 

لەسەهەندی ئیسالمەتیدا گەرەكیان بوو قەوارەی نەتەوەیی 

پوكانەوەی  لەدەرهاویشتەی  هەربۆیە  بپارێزن.  كورد 

شوناسی نەتەوەیی لەنێو ئیسالمگەرای باشورو رۆژهەاڵتدا 

كوردا  لەنێو  ئیسالمگەراییە  پرۆژە  لەو  بێهیوایی  لە  جۆرێك 

هاتە ئاراوەو لە ئێستادا دیوێكی الوازی ئەوان نوێنەرایەتی 

كورد دەكەن هەم لە رۆژهەاڵت و هەمیش لە باشوردا. ئەم 

توێژینەوانەی كە چەند لێكۆڵەرێكی ئەكادیمی نوسیویانن، 

ئیسالمی  لە هەمبەر  لەسەر وەستانن  مایەی وردبوونەوەو 

سیاسی لە كوردستان، ئەوان توانیویانە ئەكادیمیانە بێنە نێو 

زانستیانەی  مەژگی  هێزانەوەو  ئەو  هەستیارەكانی  بابەتە 

لەئاستانەی  ئەوان  پێناوی  پێگەو  كەوی  و  بۆ شەن  خۆیان 

ناسیۆنالیزمی كوردیدا بخەنەڕوو. 
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ئیسالمییە كوردەكان لە عێراق
لە ئیخوان موسلمینەوە تا ئەوەی پێی دەوترێت 

دەوڵەتی ئیسالمی
بەردەوامی یان دابڕان

دامەزراوەی توێژینەوە عەرەبی و ئیسالمییەكان، زانكۆی 

ئێكزیتەر

دراسات،  گۆڤاری  ی   )5( ژمارە  لە  توێژینەوەیە  ئەم 

توێژینەوەی  لێكۆڵینەوەو  بۆ  فەیسەڵ  مەلیك  ناوەندی  كە 

ئیسالمی دەریدەكات باڵوكراوەتەوە.

نوسینی د.موحەمەد شەریف
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كورتەی توێژینەوە

كوردستانی  هەرێمی  سەرەكییەكانی  ئیسالمییە  گروپە 

عێراق، لەسەر هەردوو ئاستی نەتەوەیی كوردستان و گەالنی 

سیاسییەكانن.  گۆڕەپانە  دانەبڕاوی  بەشێكی  لەمێژە  عێراقدا. 

لە  هەشتاكاندا  كۆتایی  لە  پلەبەندی  بەشێوەیەكی  ئەوان 

دڕندەی  رژێمی  نەتەوەیی  بڕینەوەی  و  بندەستی  ئاكامی 

سەدام حوسەیندا ئاشكراترو رۆشنرت خۆیان لە گۆڕەپانەكەدا 

خەڵكی  جەماوەرییەكەی  راپەڕینە  پاش  نومایانكرد. 

كوردستان لە بەهاری ساڵی 1991 دا، ئیدی گروپە ئیسالمییە 

شێوەیەكی  بە  كوردستاندا  سیاسی  لەشانۆی  كوردییەكانیش 

ئیسالمییەكان  گروپە  ئێستا  تاوەكو  لەنگەریانگرت.  فەرمی 

سیاسەتی  سەرەكی  یەكالكەرەوەو  فاكتەرێكی  نەبوونەتە 

ناوەندی  لە  كاریگەرن.  و  بەرچاو  ئەوەیشدا  لەگەڵ  كورد، 

نەوەدەكاندا بۆماوەیەكی كەم بوونە دەنگۆی ناڕەزایی پارتە 

سەرەكییە كوردەكانی وەك یەكێتیی نیشتیامنیی كوردستان و 

پارتی دیموكراتی كوردستان. 

 فاكتەری سەرەكی لە نەبوونیان بە هێزێكی جەماوەریی 

بۆ ئەوەی، كە كوردانی عێراق بۆخۆیان سوننی  دەگەڕێتەوە 

گەالنی  فەرمی  ئاینی  مەزهەبییەش  رەوگە  ئەم  مەزهەبن، 

كوردیش،  خوازیی  ئازادیی  بزوتنەوەی  هاوكات  بووە.  عێراق 

بزوتنەوەكە  تەقەاڵی  نەتەوەگەرابووەو  بزوتنەوەیەكی 

لەپێناو بەدەستهێنانی مافە ئاینی و مەزهەبییەكاندا نەبووە و 

هیچكات كوردەكان بێزارییان لە رەوشی ئاینی و مەزهەبییان 

دەرنەبڕیوە. دەكرێت بوترێت كە پارتە ئیسالمییە كوردییەكان 

چێژ لە بەشداریی سیاسی هەرێمەكەدا دەبینن و لە مانگی 5ی 
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1992 وە لەتەواوی هەڵبژاردنە دیموكراسییەكاندا بەشدارییان 

كردوە. تائەندازەیەك ئەم ژینگە سیاسییە كراوەیە، تێیدا دیدگا 

ئەوە  باڵوببنەوە.  پێشەوەو  بێنە  توانییان  تر  ئیسالمییەكانی 

و  بەرچاو  ئیسالمییە  گروپە  ئەو  هەناوی  لەنێو  واتایەی  بەو 

پێڕی  و  گروپ  كوردستاندا،  سیاسیی  گۆڕەپانی  فەرمیانەی 

بناژۆو رادیكاڵ جودابوونەوە، ئەوەیش لە سۆنگەی ناڕەزایەتی 

ئیسالمییانەی  سیاسییە  پارتە  ئەم  لەتەك  نەیارییان  و  خەڵك 

لەو  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  هەن.  مەیدانەكەدا  لە  ئەمڕۆ 

بارەیەوە دەدوێت كە بۆچی ئەمە رویدا. هەروەها لەبارەی 

پەیوەندی ئیسالمییە یاخییەكانی دژ بە ئەمریكا لەتەك گروپە 

مشتومڕكراوە،  كوردستان  لە  ئاڕاستەكانیان  و  ئیسالمییەكان 

رژێمی  لەناوچوونی  لەپاش  یاخیانەی  ئیسالمییە  گروپە  ئەو 

نایەوێت  توێژینەوەیە  ئەم  دەركەوتون.  حوسەین  سەدام 

پێداگریی لەسەر ئەوە بكات، كە یاخیبووەكانی دژ بە ئەمریكا 

ئەوان  كوردەوەیە،  بناژۆكانی  ئیسالمییە  پێشەنگییەی  لەو 

مانگی  لە  كە  جیهادییانەی،  رادیكاڵە  رەوتە  لەو  بەشێكن 

ناوەڕاست.  رۆژهەاڵتی  گێچەڵی  بوونەتە  وە   2014 شەشی 

پێی  كە  دەوڵەتەی  ئەو  لەبارەی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  هاوكات 

لەهەناوی  ئەوان  دەدوێت،  ئیسالمی  دەوڵەتی  دەوترێت 

گچكەی  گروپێكی  بەئەمریكاو  دژ  ئیسالمییەكانی  یاخییە 

ئیسالمییەكانی كوردەوە چێبوون، لێرەدا هۆیەكانی پشت ئەم 

دیاردەیە بەوردی رونكراونەتەوە.

ریشەیان  و  رەگ  كوردییەكان  ئیسالمییە  گروپە  لێرەدا 

وابەستەكراوە بە بزوتنەوەی ئیخوان موسلمینی میرسەوە، كە 

لە ساڵی 1928 دا لە میرسدا دامەزراوە.
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بە  كورد  ئیسالمییەكانی  پەیوەندی  و  وابەستەیی  لێرەدا 

بەهۆی  دابڕانیان  و  زویربوون  دواجار  و  موسلمین  ئیخوان 

بێباكییان لە ئاست نەهامەتییەكانی كوردا خراوەتەڕوو. پاشان 

ئیسالمییانە  گروپە  ئەم  نەتەوەییەكانیی  و  ئاینی  وابەستە 

رشۆڤەكراوەو لێكدراوەتەوە.

كەسانێكی  بۆچی  كە  باسكراوە،  ئەوە  ئەوەیشدا  لەگەڵ 

رادیكاڵی  رێكخراوی  لەتەك  پەیوەندییان  كورد  دیاریكراوی 

پاڵنەریان بوو، چلۆن  نارساو بە داعش چێكردوە، ئەوان چی 

گەشەی  پشت  هۆیەكانی  هاوكات  بڕیارە.  ئەو  گەیشتنە 

كۆتاییدا  لە  رێكخراوە  ئەم  شكستی  ئەگەرەكانی  داعش و 

شیكراونەتەوە.

پێشەكی

بۆچی جیهادییە  بپرسین  لۆژیكییە گەر  پرسیارێكی  ئەوە 

دەوترێت  پێیان  كە  ئەوانەن  ریزەكانی  لەنێو  كوردەكان 

دەوڵەتی ئیسالمی)داعش(؟ پاڵنەرەكانی پشت ئەم ئاڕاستەیە 

خۆماڵییەكان  ئیسالمییە  پارتە  هەڵوێستی  هەروەها  چیین؟ 

بەشێوەیەكی  چییە؟  داعش  دەركەوتنی  گەشەو  لەهەمبەر 

سیاسیی رەوت و پارتە ئیسالمییە كوردییە سیاسییەكان هەمیشە 

دارای گرێیەكی دەرونی و نەزمێكی شێتانەن، ئەوەیش كاتێك 

خۆیان  سیاسییەكانی  خواستە  و  ئایدیۆلۆژیی  ئارەزو  كە 

دەخەنەڕوو. ئەوان لەالیەكەوە وابەستەن بە بەها ئیسالمییە 

سیكۆالرەكانی  نەتەوەییە  پارتە  ئاڵنگاری  سەختگیرەكانەوە و 

كورد بوونەتەوەو دژی بەخۆرئاواییكرانی هەرێمی كوردستان 

و چەمكە سیكۆالرو نەتەوەییەكانن. لەالیەكی ترەوە بەتەواوی 
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ئامێزگرتوە  و هاوكات  لە  نەتەوەییەكەی كوردیان  پرۆژە  مانا 

رەگەزێكی سەرەكی پشێویی و توندوتیژییەكانی كوردستانن، 

بۆ  نائارامەكاندا.  دیمەنە سیاسییە  لە ساتەوەختی  بەتایبەتی 

مێژویی  و  شیكاری  سەرگوزەشتەی  پرسیارانە،  ئەم  وەاڵمی 

ئیسالمییە  پارتە  دەركەوتنی  گەشەو  ریشەو  ناساندنی 

داعش  دەركەوتنی  روداوی  هاوكات  پێویستە،  كوردییەكان 

دیسانەوە  ناوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  ناوچەكەو  لە  دا   2014 لە 

بابەتێكی تێكەڵە بەو رابردوەوە.

پاش راپەڕینی كورد لە ساڵی 1991 دا، تەنها هێزێكی 

ئیسالمی  بزوتنەوەی  لە  بریتیبوو  ئیسالمی،  سەرەكی 

جەماوەریی  پێگەی  ئەندازەیەك  تا  پارتە  ئەم  كوردستان. 

مانگی  پەرلەمانییەكەی  هەڵبژاردنە  پاش  هەبوو.  خۆی 

پێنجی 1992 ی هەرێمی كوردستان. ئەوە یەكەمجار بوو 

پێگەی سێهەم  بتوانن  ئیسالمگەرایانی كورد  كە  مێژودا  لە 

كە  بەدەستبهێنن،  كوردستان  خەڵكی  دەنگەكانی  كۆی  لە 

دەیكردە %5.1 تێكڕای دەنگدەران. وەلێ  ئەوان نەیانتوانی 

بكەن  مسۆگەر  كوردستانیش  پەرلەمانی  كورسییەكی  تەنا 

چوون پێویستبوو بۆ بەدەستهێنانی كورسییەك %7ی كۆی 

سیاسییە  دابەشبوونە  ئەم  دیارە  هێنابایە.  دەنگەكانیان 

هێزە  لەنێوان  درێژخایەن  ناوخۆیی  جەنگێكی  هۆی  بووە 

سیاسییەكاندا، لێرەوە پشێوی و هەژاری و وێرانكارییەكانی 

جەنگ تا ساڵی 1998 درێژەیكێشا. دیارە لەگەڵ هەڵبژاردنە 

سەرۆكایەتیش  هەڵبژاردنی  پەرلەماندا،  گشتییەكانی 

بەڕێوەچوو، لەوێدا نومایانی كێربكێیەكی قوڵ ودژوار دەكرا، 

لێرەشدا مەال عوسامن عەبدولعەزیز توانی پلەی سێهەمی 



18

دیارەكانی  سەركردە  لەپاش  كە  بگرێت،  بۆخۆی  لیستەكە 

ئاكامی  بوو.  تاڵەبانییەوە  و جەالل  بارزانی  كورد مەسعود 

سەرۆكایەتی  كاندیدەكانی  هەڵبژاردنەكانی  دەنگەكانی 

ساڵی 1992 بەم جۆرە بوو: مەسعود بەرزانی سەرۆكی پارتی 

دیموكراتی كوردستان 466,819 دەنگ كەدەكاتە 47.51%، 

كوردستان  نیشتیامنی  یەكێتی  سكرتێری  تاڵەبانی  جەالل 

441,507 دەنگ كە دەكاتە %44.93، عوسامن عەبدولعەزیز 

دەنگ   38,965 كوردستان  ئیسالمی  بزوتنەوەی  رابەری 

حزبی  سكرتێری  عوسامن  مەحمود   ،3.97 دەكاتە  كە 

 .2.37 دەكاتە  كە  دەنگ   23,309 كوردستان  سۆشیالیستی 

كۆی گشتی دەنگەكان 970,600 دەنگ بوو. 1

بەالیەنی  بوونایەو  سەركەوتو  ئیسالمییەكان  ئەگەر 

لەو  رێ  دەكرا  ئەوا  بهێنایە،  پەرلەمانیان  كورسی   5 كەمەوە 

بە  کە  بگیرایە،  كورسییەكان  و  كوردستان  دابەشبوونەی 

بۆ  بوو  دەستپێك  دابەشبوونە  ئەم  نارسابوو.  پەنجا  بە  پەنجا 

ناكۆكییەكی قوڵ و چێبوونی حكومەتێكی یەكگرتو، كە سەری 

پارتی  نێوان  دابەشكارییەی  بەو  ئەوان  دەرهێنا،  ئاژاوەوە  لە 

پەراوێزەوەو  خستە  بچوكەكانیان  پارتە  تەواوی  یەكێتی  و 

بەتەواوی  1994/5/1دا  لە  ناوخۆیی  جەنگێكی  نەخشەی 

زەمینەی بۆ رەخسا. ئەگەر ئیسالمییەكان و پارتە سیاسییەكانی 

دیكە لە حكومەتێكی بنكەفراوان و پەرلەمانێكی فرە دەنگدا 

كوردستان هەنگاوێكی  سیاسی  پڕۆسەی  ئەوا  بەشداربوونایە 

رێگربوونایە  دەكرا  پارتەكان  پێشەوەو  دەچووە  زێدەتر 

پارتی و  لە  پاوانخوازی هەریەك  لەبەردەم تەنگژەو كێبڕكێی 

یەكێتی و جەنگی ناوخۆ روینەدەدا. 2
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دەكرا  بچوكەكان  پارتە  بەبەشداری  وەهاداو  كاتێكی  لە 

كە  درێژخایەنەی،  جەنگە  ئەو  هەاڵیسانی  لە  رێگربوونایە 

تاوەكو سەردەمی ئیدارەی كلینتۆن درێژەیكێشا، لەو میانەدا، 

ماردڵین ئۆڵربایتی وەزیری دەرەوە هەوڵێكی زۆری دا تاوەكو 

بۆ  بانگهێشتكرد  بەشەڕهاتوەكەی  و  ناكۆك  پارتە  هەردوو 

واشنتۆن و لە سێپتەمبەری 1998 دا واژۆی ئاشتی بەهەریەك 

بە  كۆتایی  و  كرد  بارزانی  مەسعود  و  تاڵەبانی  جەالل  لە 

جەنگی ناوخۆ هێنا.

 لە دیسەمبەری 1993 دا مەال عوسامن عەبدولعەزیزی 

شاشەی  لەسەر  قۆڵبەستكراو  ئیسالمی  بزوتنەوەی  رابەری 

هاوكات  درا.  خەڵكی  نیشانی  قۆڵبەسرتاوی  بە  تیڤییەوە 

بارەگاكانی  كوژراو  جەنگەكەدا  لە  كوڕەكانی  لە  یەكێك 

خاپوركرا.  بەتەواوی  بێتواتە  لە  پارتەكەیشی  سەركردایەتی 

دژوار  و  سەخت  جەنگێكی  پاش  دیكەی  كوڕێكی  هەروەها 

بوو،  ئاڕاستە چەپ و سیكۆالر  یەكێتیدا، كە هێزێكی  لەتەك 

دیسانەوە لە تیڤییەوە و بە دەستبەسەری و بە ڕیشی تارشاوە 

ناكۆكی  وێنەكانی پەخشكران. ئەوە دەستپێكی خوێنڕێژی و 

لەمێژینە  توراسێكی  ئەوە  بەڵكو  نەبوو،  ناوخۆیی  و جەنگی 

بوو، هەربۆیە لەو ژینگەیەدا بیروباوەڕی سەیرو دژوار لەنێو 

چەكەرەیانكرد.  ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  ئایدیۆلۆژی  پێكهاتەی 

لەنێوان گروپە  ناڕاستەخۆ  راستەوخۆو  پەیوەندییەكی  لێرەوە 

یاخیی و بناژۆكانی دژ بە ئەمریكای پاش سەدام هەیە لەتەك 

گروپە ئیسالمییە كوردییەكاندا. هەموو ئەو پەیوەندییانە لەم 

خراونەتەڕوو.  دیار  و  بەرچاو  بەشێوەیەكی  لێكۆڵینەوەیەدا 

ئەو  نێوان  راستەوخۆی  پەیوەندیی  و  لینك  گرنگرت  لەوانە 
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ریشە  هەروەها  داعشە.  بەئەمریكاو  دژ  یاخیانەی  بناژۆ 

ناتوانرێت  كوردستان  ئیسالمییەكانی  گروپە  مێژوییەكانی 

جەماوەرییەكەی  راپەڕینە  بۆ  بگەڕێنینەوە  بەسانایی  هەروا 

تەوژمی  سەرچاوەی  بەڵكو  بەعس،  رژێمی  بە  دژ   1991

ئیسالمی كوردستان زوتر سەرچاوەی گرتوە، بەبێ  تێگەیشنت 

لەسەردەمی پێش راپەڕینی 1991، توێژینەوە لەسەر رابوونی 

ئیسالمی كوردستان توێژینەوەیەكی تۆكمەو تەواو نابێت. بۆ 

مەبەستی ئەم توێژینەوەیە، پێویستە لە ریشەی پارت و گروپە 

ئیسالمییەكانی ئەمڕۆ تێبگەین، ئایا ئێستا ئەوان چین و لەچ 

ئاستێكدان؟ پەیوەندییەكانی ئەوان بە سەرهەڵدان و گەشەی 

رێكخراوی رادیكاڵی داعشەوە چییەو كامەیە؟
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پارتە ئیسالمییەكانی كوردو

گروپی نارساو بە دەوڵەتی ئیسالمی

پارتە  كە  روندەبێتەوە،  ئەوە  لۆژیكیی  بەدیدێكی 

ئیسالمییە سیاسییەكانی كوردستان دارای دارێكن، كە هەردوو 

سەرەی پیساییە. لەئێستادا هەردوو پارتە ئیسالمییە كوردییە 

سەرەكییەكە یەكگرتوی ئیسالمی كوردستان و كۆمەڵی ئیسالمی 

كوردستانن،  پەرلەمانی  كورسی  وەزیرو  دارای  كە  كوردستان، 

سیكۆالرەكان  سیاسیە  پارتە  و  خەڵك  رەخنەی  روبەڕوی 

بوونەتەوە، چوون ئەوان لەئاستی فەندەمێنتاڵیزمی ئیسالمیدا 

پاش  رەخنانە  ئەو  كەمتەرخەمن،  نیەو  رۆشنیان  گوتارێكی 

پێشمەرگەی  هێزی  بەسەر  هاتن  داعش  سەركەوتنەكانی 

بەسەر  دەستیگرت  دروستبوونی  پاش  داعش  كوردستاندا. 

مانگی  لە  ئەوان  كوردستاندا،  خاكی  بەرفراوانی  ناوچەیەكی 

توانیان  هێرشێك  و  هەڵكوتان  چەند  پاش  دا   2014 هەشتی 

ناوچەیەكی  و  كوردستان  هەرێمی  قەڵەمڕەوی  لە  بەشێك 

نیشتەجێبوون  تێیدا  ئێزیدییەكان  كە  كوردستان،  بەرفراوانی 

داگیربكەن. لێرەدا ئیسالمییەكانی كوردستان شكستیانهێنا لە 

نواندنی هەڵوێستیان  لە  وێنەیەكی رون و رەوان  نیشاندانی 

قڕكردنی  و  كوشنت  داعش و  داگیركارییەكانی  لەهەمبەر 

ژنانی  و  كچان  بەندەكردنی  بە  و  فڕاندن  و  ئێزیدییەكان 

لە  میوەجات  و  مەڕومااڵت  وەك  فرۆشتنیان  و  ئێزیدی 

پیرۆزەكانی  جەنگە  لە  ئەوەی  وەك  دروست  بازاڕەكاندا، 

بە  داعش  لەالی  پڕۆسەیە  ئەو  هەموو  رویاندەدا.  جیهادا 

ئازادكردن  واتە  نێودەبرا،  فتوحات  بە  ئیسالمییەكە  دەربڕینە 
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و فەتحی ناوچەكانی دەرەوەی قەڵەمڕەوی ئیسالمیی. عەلی 

میدیا  بۆ  بۆنەدا  لەچەندین  ئیسالمی  كۆمەڵی  ئەمیری  باپیر 

پەنای  و  پێچ  بێ   هەڵوێستی  كە  رونكردەوە  كوردییەكانی 

شۆڤەی  هەمیشە  وەلێ   هەیە.  نواندوەو  داعش  لەهەمبەر 

لەهەمبەر  ناپەیوەستی  بێبنەماو  ئاینییانەی الوازو  و  الهوتی 

كردوە  ئەوەی  بانگەشەی  بەئاشكا  نیشانداوە،  بابەتەدا  ئەو 

كە هەڵسوكەوت و رەفتارەكانی داعش بەتەواوی لەدەرەوەی 

خانەی ئیسالم و رەفتاری ئیسالمیەوە نین. لێیەوە موسڵامنی 

بپرسێت.  لەخۆی  وردتر  كە  دەكات،  كەمەندكێش  دروست 

و  داعش  راستەوخۆی  تۆمەتباركردنی  بە  باپیر  خوابواردنی 

دانەدواوەیان لەبازنەی ئیسالمدا دەرخەری ئەو شیكارەیە، كە 

ئیسالمییەكانی كوردستاندا رەفتارەكانی داعش و  لە میتۆدی 

سەركوتی  و  ئیسالمی  حوكمی  و  جیهادییەكەیان  بیركردنەوە 

بێئەندازەی خەڵكیی بەتەواوی نەخراوەتە الوە. 

لە  سەربازیدا  و  جیهادی  ئاستی  لەسەر  داعش  لەئێستادا 

موسڵامنان  خاكی  ئازادكردنی  سەرەتا  كاردەكات:  بەرەوە  سێ  

و ملكەچكردنی موسڵامنان بۆ یاساكانی سوننەت و رزگاركردنی 

موسڵامنان لە حوكمی شیعە، چوون ئەوان مەزهەبی شیعە بە 

كە دەسەاڵتی شەرعیی  ئەو خەڵكانەی  یانی  ناودەبەن.  رەوافز 

داعش  جیهادی  دووەمی  بەرەی  دواوە.  دەدەنە  ئیسالمیی 

لەبەرامبەر بیدعەچیی و سیكۆالرەكانە، كە بە زەنادیقە ناویان 

دەبەن، واتە ئەوانەی بەیاسای خوا ملنادەن و حوكم بە غەیری 

لەو  كوردستان  ئێستەی  حوكمی  ئەوان  خوادەكەن،  بەرنامەی 

چوارچێوەیەدا دادەنێن. دیارە پەیامی ئەبو موسعەب زەرقاوی 

بە سیكۆالرەكان  بیركردنەوەیەی جیهاددا دژ  قاعیدە لەم جۆرە 
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نا  بە  دژ  داعش  جیهادی  سێهەمی  بەرەی  دەبوویەوە.  شوێنی 

داعش  ئێزیدی،  یاخود  بن  كریستیان  چ  ئیرت  موسڵامنەكانە، 

بەنیازی بە موسڵامن بوونی وان، زەوییەكانیان داگیردەكات و بە 

تۆپزی یاساكانی شەریعەت لەناویاندا بەرقەرار دەكات و پێویستە 

ملكەچی خۆیان بۆ والیەتی خەالفەتی ئیسالمی دوپاتبكەنەوە.

پەیامێكیدا  لە  بارەیەوە  لەم  زەرقاوی  مەسعەب  ئەبوو 

كلیلی  باوەڕماندا  لە  ئەوانە  هەموو  وتویەتی:  شیعە  لەسەر 

ئاینی و سیاسی و  لە قواڵیی  لێدان  گۆڕانكاریین، بەو مانایە 

سەربازییان، هانیاندەدات تا سوننی بوونی خۆیان نیشانبدەن 

و دانبنێن بە راستییەكاندا.

تائیفی،  جەنگێكی  نێو  بۆ  راكێشین  ئەوان  ئێمە  ئەگەر 

لێرەوە  دروستدەبێت،  سونییەكان  لەسەر  مەترسی  ئیدی 

بەدەستی  حەمتیدان  مەرگێكی  لەبەرامبەر  هەستدەكەن 

زیاددەكات.  جیهاد  هێزی  هەربۆیە  شیعەكان.  سابیئەو 

هەڵگرانی  دابڕانیان  و  الوازی  سەرەڕای  سونە  موسڵامنانی 

شیعەدا  لەتەك  لەروبەڕوبوونەوە  شمشێرەكانن  تیژترین 

سەردەكەون، شیعە ئەهلی ترسنۆكی و پاشملەو خیانەتن.3

هەروەها راگەیەنراوەكەی زەرقاوی لەهەمبەر كوردەكان 

بەمشێوەیە بوو:

پێش  پێویستە  دڕكێكن  لەقورگداو  وەرەمێكن  ئەوانە 

دەرهاتن هەڵبكەندرێن. ئەوان لە دواوەوەی لیستەكەماندان، 

هەرچەندە لەهەوڵداین بۆ لێدانی هەندێك لە سیمبوڵەكانیان، 

توانانی  و  بەرەكەت  و  پیت  كوردەكان  خودا.  بەپشتیوانی 

بەخشیوەتە  دەستەكانیان  و  بەدڵ  بەگرێبەستێك  خۆیان 

ئەمریكییەكان.
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جوەكاندا  لەبەردەم  خاكەكەیان  و  زەویی  كوردەكان 

بۆ  تەروادە  ئەسپی  پشتەوەی  پێگەی  بوونەتە  وازكردوەو 

پالنەكانی وان. جوەكان دزەدەكەنە خاكەكەیانەوەو ئەوانیش 

سەرشۆڕدەكەن  ئااڵكانیان  دەنوشتێننەوە،  لەئاستیاندا  خۆیان 

لە  جوەكان و  ئابوری  هەژمونی  تێپەڕینی  پردی  دەبنە  و 

سیخوڕی  پێكهاتەی  و  هەواڵگیریی  بنكەی  كورداندا  خاكی 

لەنێو كورداندا مردوەو  بونیاد دەنێن. دەنگی ئیسالم  خۆیان 

تروسكایی ئاین لەنێو ماڵەكانیاندا كوژاوەتەوە. 4
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ئیخوان موسلمین و دەستپێكی

ئیسالمیزم لە كوردستان

لەماوەی فتوحاتی ئیسالمیداو لەوكاتەوەی كوردەكان لە 

كردوەتەوە  ئیسالم  بۆ  ئامێزیان  زاینییدا  حەوتەمی  سەدەی 

ئیدی كوردەكان بە موسڵامنی تەندروست و خاوێن نارساون 

بە  ئیسالمییەكانەوە  زانیارییە  بەهەموو  بوون  پەیوەست  و 

بەرچاو  لێرەوە سەركردەی جیهادیی  تێكۆشانیشەوە.  جیهادو 

لە  بریتییە  بەرجەستەترینیان  دەركەوتون،  كورداندا  لەنێو 

سەالحەدینی ئەیوبی كە لەسەدەی دوازدەدا دەركەوت. ئەو 

پیاوێكی دیاری دەوڵەت و سەركردەیەكی سەربازی چەلەنگ 

خاچییەكاندا  دەستی  لە  )قودس(  ئۆرشەلیم  توانی  كە  بوو 

بێنێتە دەرێ .

بۆ  دەگەڕێتەوە  ئیسالمەوە  بە  كورد  وابەستەیی  دیارە 

رۆژانی بەرایی ئیسالم، كاتێك یەكێك بەنێوی كابانی كوردییەوە 

دەچێتە الی پێغەمبەری ئیسالم و وەك هاوەڵێكی پێغەمبەر 

لە دیكیۆمێنتە مێژوییەكاندا ناوی هێرناوە. 

وەك  ئیسالم  كوردستانیش،  كوردو  بۆ  هەرچەندە 

باوەڕێك پەیوەست نییە بە ئیسالمی سیاسییەوە. دەستپێکی 

ئاشنابوونی عێراق و كوردستان بە ئیسالمی سیاسییەوە لەسەر 

ئیسالمیی  ئاینی  پیاوێكی  و  عەرەبی  كەسایەتییەكی  دەستی 

بوو بەناوی شێخ موحەمەد مەحمود سەواف. لەساڵی 1946 

سەواف پاش بەسەربردنی چەند ساڵێك خوێندنی ئیسالمی لە 

عێراق.  بۆ  گەڕایەوە  قاهیرە،  لە  ئەزهەر  بەناوبانگی  زانكۆی 

ئەو لەو ماوەیەدا ئاشنا ببوو بە میتۆدی ئایدیۆلۆژی و سیاسی 
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بۆ  موسلمین  ئیخوان  دەستی  لەسەر  كە  سیاسیی  ئیسالمی 

نەزمی سیاسی سەدەی بیستەم كاری بۆكرابوو.ئەو لەماوەی 

ئیخوان  دامەزرێنەری  بە  چاوی  لەمیرس  خوێندنەكەیدا 

سەوافی  ناوبراو  لەوێدا  كەوتبوو،  بەنا  حەسەن  موسلمین 

رازیكردبوو تاوەكو لقێكی ئیخوان بەرێتە عێراق. پاش ئەوەی 

سەواف گەڕایەوە بەغداد، بووە مامۆستای وانەبێژ لە فاكەڵتی 

شەریعە لە بەغداد. ئەو لەوێدا بایەخی وتنەوەی ئەكادیمی 

بژاردەیەی  ئەم  شەریعەدا.  ترادیشناڵی  نەزمی  دابەسەر 

ناوبراو نومایانی ئارەزوی ئەو بوو بۆ باڵوكردنەوەی بانگەشەو 

ئامۆژگارییەكانی لەنێو خوێندكاراندا. بەمشێوەیە بزوتنەوەی 

ئیخوان موسلمین، لە ساڵی 1946 دا هاتە نێو شانۆی سیاسیی 

بەناوی  كە  نواند  خۆی  كۆمەڵەیەك  وەك  سەرەتا  عێراقەوە. 

كۆمەڵەكە  نواند.  خۆی  خراپە  لە  رێگریی  بەچاكەو  فەرمان 

ئەوەیش  دیارە  بوو.  سەوافدا  خودی  رابەرایەتی  لەژێر 

نەزمێكی ئیخوانی بوو، كە خودی ئیخوان لە دامەزراندنییەوە 

سەواف  ئەوە  دوابەدوای  پەیڕەویدەكرد.  دا   1928 ساڵی  لە 

ئیخوان  بزوتنەوەی  پشتیوانانی  لە  یەكێكی دیكە  شانبەشانی 

بەنێوی شێخ ئەمجەد زەهاوی توانیان لەساڵی 1948 كۆمەڵەی 

ئیخوان موسلمین لە عێراق دامبەزرێنن. كۆمەڵەكە گۆڤارێكی 

بەناوی برایەتی ئیسالمی دەرچواند، گۆڤارەكە پاش دوو ساڵ 

لە وەشاندن لەالیەن حكومەتی پاشایەتییەوە وەستێرناو دواتر 

خودی كۆمەڵەكەیش یاساغكرا.5

ئیدی لێرەوە كۆمەڵەكە چووە قۆناغی خەباتی نهێنییەوە، 

بەردەوام  بەعس  حزبی  فەرمانڕەوایی  بەدرێژایی  نەزمە  ئەم 

لەساڵی  ئەمریكاوە  هێزەكانی  لەالیەن  عێراق  تاوەكو  بوو 
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2003 دا داگیركرا. لەپاش رمانی بەعس، ئیخوان وەك هێزێكی 

بەهێزو كارا هاتەوە نێو گۆڕەپانی سیاسیی عێراق. ئەمڕۆ پارتی 

عێراقییە  سیاسیی سوننی  پارتی  گەورەترین  عێراق،  ئیسالمی 

گەشەی  و  دەركەوتن  لەماوەی  عێراقدا.  سیاسیی  شانۆی  لە 

لەهەمبەر  كوردستان  مەترسییەكانی  موسلیمیندا،  ئیخوان 

بزوتنەوەی  رابەرانی  هەرچەندە  بوون.  جیاواز  پارتە  ئەو 

رزگاریخوازی كوردستان لە كوردستانی گەورەدا لەدەستپێكی 

ئاینییە كالسیكییە  سەدەی بیستەمەوە لەدەستی كەسایەتییە 

دیارەكاندا بوو، لەوانە شێخ سەعیدی پیران و قازی موحەمەدو 

شێخ موحەمەد بەرزنجی و شێخ عەبدوسەالم و شێخ ئەحمەد 

لەوانە  كام  هیچ  بەاڵم  بارزان،  مستەفای  مەال  و  بەرزانی 

ئەو سەركردانە  نەبوون. هەموو  سیاسیدا  ئیسالمی  لەبازنەی 

ئاوێتەی هەناوی مەزهەب و نەتەوە ببوون. ئەوان شوناسی 

و  دانەدەنا  ئیسالمییەوە  باوەڕی  پاش  لە  هەرگیز  كوردییان 

هەمیشە نەتەوەگەرایی لەپێشی پێشەوەی كارەكانیاندا بووە. 

بەتایبەتی لەپاش هەڵوەشاندنەوەی ئیمپراتۆرییەتی عوسامنی 

ژێر  بۆ  ناوچەكە  هاتنی  و  جیهانی  یەكەمی  لەدوای جەنگی 

ناسیۆنالیستی هەمیشە  فاكتەری  لێرەوە  بەریتانی.  ئینتیدابی 

بەڕابەرایەتی  وە   1991 ساڵی  لە  بەتایبەتی  بوو،  لەبرەودا 

شێخ مەحمودی بەرزنجی نەتەوەگەرایی كورد دژ بەبەریتانیا 

لە  بوو  یەكێك  ناوبراو  بوو  لەكاتێكدا  ئەوە  دەستیپێكرد، 

ئاینی و دیاری  قادریی و كەسایەتییەكی  ئەندامانی رەوگەی 

ئیسالمدا  پێغەمبەری  تۆرەمەی  لە  خۆی  كە  ناوچەكەبوو، 

و  راپەڕینەكان  زۆرترینی  رسوشتی  جۆرە  بەم  دەبینییەوە. 

ئەوان  ئیسالمی.  و  ئاینی  نەك  بوون  نەتەوەیی  بزوتنەوەكان 
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تەنها ئامانجیان بەدەستهێنانی مافی چارەی خۆنوسین و مافە 

ئیتنیكییەكانی خۆیان بوو.  كلتوری و سیاسی و زمانەوانی و 

بەها  نەك  كوردبوونیان  لە  بوو  نكوڵیكردن  ئەوان  پاڵنەری 

كە  گرتبوو،  سەرچاوەی  لەوەوە  سۆنگەیە  ئەم  ئاینییەكانیان. 

رەوگە  سەربەو  و  بوون  مەزهەب  سوننی  كورد  زۆرترینی 

كورد  هەربۆیە  بەغدادا،  لە  بوون  مەزهەب  بااڵدەستەی 

سوننی  و  مەزهەبی  بەهۆكاری  نەدەكرد،  بەوە  هەستیان 

بوونیانەوە بندەستكراون. هاوكات فرەئاینی لەنێو كۆمەڵگەی 

كوردیدا لەوانە سوننی و شیعەو كاكەیی و ئێزیدیی و چەندین 

رەوگەی تەسەوفی لێكجوداو جوەكان كە تاوەكو پەنجاكانیش 

فرە  ئەو  هەموو  هەبوو،  كوردستان  شارۆچكەكانی  شارو  لە 

ئیسالمیی  گروپی  چێكردنی  ئارەزوی  تا  بوو  هۆیەك  ئاینییە 

لە كوردستاندا الواز بێت و خەباتی كوردەكان نەتەوەیی بوو 

نەك مەزهەبی6. هاوكات ئەم فرەمەزهەبی و ئاینە هۆکاری 

هەردوو  لە  كورد  زانایانی  و  كوردان  زۆربەی  تا  ئەوەبوو 

زەمینەی  كە  رۆشنبكەنەوە،  ئەوە  مەزهەبییەكان  سیكۆالرو 

كوردستانی عێراق لە چێبوون و هەڵتۆقینی ئیسالمی سیاسیی 

كۆنسەرڤاتیڤدا زڕو بێبەرهەمە.7

 دیارە ناسیۆنالیستە كوردە هاوچەرخەكانیش زێدەتر لە 

پێشوو، وابەستەن بە بنەما الئكییەكانەوەو پێداگریی لەسەر 

سیاسیی  شانۆی  لە  كوردیی  ئیسالمگەرای  كە  ئەوەدەكەن، 

ناسیۆنالیستە  لە  زۆرێك  هەروەها  لەپەرێزدابن.  كوردیدا 

كوردەكان فرە بەسەختی لەهەمبەر بوونی گوتاریی ئیسالمی 

سیاسیدا رەخنەدەگرن. ئەوان پێیان وایە هەریەك لە عەرەب، 

تورك و فارس، هەمیشە ئیسالمیان وەك ئامڕازێك بۆ سەركوت 
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و بندەستكردنی كوردو مەكر و فریودانی كورد بەكارهێناوە. 

لەكوردستاندا  هەمیشە  ئیسالمی  جواڵنەوەی  لەبەرئەوە 

هەربۆیە  بكات،  بەرینرت  جەماوەرییەكەی  بنكە  نەیتوانیوە 

سیاسەتی ئیسالمییەكان نەیتوانیوە كەمەندكێشی زۆرینە بێت 

و هەمیشە پارتە نەتەوەییەكان لە بەرینی بنكەی جەماوەریدا 

كورد  ئیسالمییەكانی  لەپارتە  پێشوازی  بردوەتەوە.  گرەویان 

بەشێوەیەكی كاتی لەناوەندی نەوەدەكاندا گەیشتە ترۆپكی 

خۆی، كاتێك كە خەڵكی ئەوانی وەك ئامڕازێك بۆ نەیارییەتی 

پارتە كوردییەكان  بەرەیی  بێسەرەو  و  فەرمانڕەوایی گەندەڵ 

جەنگی  لە  سیكۆالرەكان  و  نەتەوەیی  چوون  دەبینی، 

ناوخۆدابوون لەتەك یەكرتیدا.8

بەرفراوانی  رێژەیەكی  بەدواوە  چلەكان  لە  دیارە 

روناكبیرانی كورد ئارەزویان بەالی چەپڕەویدا چوو بوو. ئەوان 

بەسەختی لەژێركاریگەیی ئایدیۆلۆژیای ماركسیزم و ماوییەت 

و كۆمۆنیزمدا بوون، بۆیە هەرجۆرە فۆرمێكی ئیسالمگەراییان 

هەلومەرجەدا  ئەم  لەگەڵ  ئیسالمییەكان  دواوە.  دەدایە 

دانوویان نەدەكواڵ، ئەوان رایانگەیاندبوو جیاوازییەك لەنێوان 

ئەوەبوو  مەبەستیان  نییە،  بوونی  سپیدا  و  رەش  سەگی 

ئەوان هێند  بۆ  نەتەوەییە كوردەكان  پارتە  و  كۆمۆنیستەكان 

جیاواز نین.9

مەحمود  موحەمەد  شێخ  لە  هەریەك  1954دا  لەساڵی 

شارۆچكەی  سەردانی  زەهاوی  ئەمجەد  شێخ  و  سەواف 

تاوەكو  بوو  هەوڵێك  یەكەمین  ئەوە  كرد،  هەڵەبجەیان 

ئیخوان موسلمین بخزێننە نێو كۆمەڵگەی كوردییەوە. ئەوان 
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مامۆستای  چەندین  لەگەڵ  هەڵەبجەدا  پادشای  مزگەوتی  لە 

عوسامن  شێخ  لەوانە  كۆبوونەوە،  ناوچەكە  دیاری  ئاینی 

عەبدولعەزیز و مەال ساڵحی گەورەو شێخ جەمیل موفتی و 

مەال عومەر عەبدولعەزیز. لێرەوە زەهاوی و سەواف توانیان 

پەیوەندی لەتەك مەال عوسامن و چەندین زانای دیاری تردا 

دروست  كەم،  بەماوەیەكی  دیدارەو  ئەو  پاش  دروستبکەن. 

لەكەركوكەوە  ئیخوان  دیكەی  وەفدێكی  ساڵدا  هەمان  لە 

لە  پێكهاتبوون  وەفدەكە  ئەمجارەیان  هەڵەبجە،  هاتنە 

چاویانكەوت  ئەوان  رەشید،  عابدین  و  داودەیی  سوبحی 

مەال  كوڕی  جەاللی  مەال  عەبدولعەزیزو  عوسامن  بەمەال 

بەدەستپێكی  دیدارە  ئەم  رێشاوی.  عومەر  گەورەو  ساڵحی 

ئیسالمی سیاسی لە كوردستاندا دادەنرێت.10 مەال عوسامن 

تۆكمە  پێگەیەكی  دارای  بەڕێزو  زانایەكی  لەهەڵەبجەدا 

سنوری  شارەزورو  دەشتی  و  هەڵەبجە  زانایانی  لەنێو  بوو 

پارێزگای سلێامنیدا.ئەو بەتەواوی كەوتبووە ژێر ئایدیۆلۆژیای 

هزرەوە  ئەو  وابەستەیی  بەهۆی  ئەوەیش  دیارە  ئیخوانەوە، 

ئیسالمەوە.  و  فەرمانڕەوایی  نێوان  پەیوەندییەكانی  بە  بوو 

ئیخوان  بە باڵوبوونەوەی هزری  برەوی  تا  بوو  ئەوە هۆیەك 

پاش  خۆیدا.  خوێندكارەكانی  شوێنكەوتوەكانی  لەنێو  دا 

مەال  لەوانە  عوسامن،  مەال  وەك  دیكەی  زاناگەلێكی  ئەوە 

مەال  و  رێشاوی  عومەر  مەال  و  برای  سدیقی  مەال  و  عەلی 

بوونە  بەهادین  موحەمەد  مەال  و  پاڕەزان  عەبدولعەزیزی 

رابەرە دیارەكانی ئیخوان لە كوردستاندا. 11



31سەلەفیزم لە كوردستان

دەركەوتنی گروپگەلی ئیسالمیی

كوردیی لەناوخۆدا

و  ئاینی  جواڵنەوە  بەدواوە  هەشتاكان  كۆتایی  لە 

پێشەوە،  هاتنە  رەوانرت  بەرچاوترو  تر  نەتەوەییەكانی 

لەبەردەم  بەعس  حزبی  توندوتیژیی  بەهۆی  لەسەرەتاوە 

سیاسییەكان  جواڵنەوە  سیاسیدا  چاالكییەكی  هەرجۆرە 

رەوتی  هەشتاكان  پێش  پێشەوە.  دەچوونە  بەهێواشی  فرە 

چوون  هەبوو،  ئامادەییان  كەمرت  لەكوردستان  ئیسالمی 

ئەوان خۆیان لەبۆتەی ئیخواندا دەبینییەوە. ئەودەم شۆڕشی 

مەال  هاوكات  هێنابوو،  هەرەسی  1975دا  لەساڵی  كورد 

مستەفای بارزانیش كۆچی دوایی كردبوو، بارزانی رابەرێكی 

پارتی  سەرۆكی  كوردو  نەتەوەیی  جواڵنەوەی  سەرتاسەریی 

دیموكراتی كوردستان بوو. لەساڵی 1979 بەدواوە گۆڕەپانی 

دەبینی.  بەخۆوە  ئەوتۆی  فرەپاتایەتیەكی  كوردی  سیاسیی 

چەندین  بەهۆی  سیاسیی  ئیسالمی  جواڵنەوەی  كاتەدا  لەم 

بكاتەوە،  خۆی  شوێنی  وەختبوو  بەهێواشی  هۆكارەوە 

شۆڕشی  بەسەر  ئیسالمی  هزری  سەركەوتنی  بەتایبەتی 

1979ی ئێراندا، هاوكات هەاڵیسانی جەنگی ئێران و عێراق 

لەساڵی 1980دا، ئیرت هۆیەك بوو تا ئێران یارمەتی جواڵنەوە 

ئیسالمییە عەرەبی و عێراقی و كوردییەكان بدات، مەبەستی 

نەتەنها  هەربۆیە  بوو،  سەدام  رژێمی  الوازكردنی  ئێران 

یاریدەی گروپە ئیسالمییە كوردییەكانی دەدا، بەهەمان شێوە 

كۆمەكی پارتە سیكۆالرو نەتەوەییەكانی كوردیشی دەكرد.

بوو  مزگەوتی شافعی  ئیاممی  لەسەرەتادا  مەال عوسامن 
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1967دا  لەساڵی  پاشان  وانەبێژو  بووە  دواتر  هەڵەبجەدا،  لە 

بووە بەڕێوەبەری پەیامنگای ئیسالمی لە هەڵەبجەدا. لێرەوە 

ژمارەیەكی بەرفراوانی الوی كورد و زانایی ئاینی لەژێردەستی 

ئەندازە  بێ   ئەو  لێكنزیكبوونەوە،  و  پەروەردەكران  ئەودا 

مەالیەكی  كارێزماو  كەسێكی  ببووە  و  لێدەگرت  رێزییان 

ناوداری ناوچەكە. ئەوە زەمینەیەكی لەباری رەخساند تاوەكو 

و  هزری  تاوی  و  تین  لەژێر  و  سەربەخۆبێت  عوسامن  مەال 

بەهۆی  هاوكات  قوتاربێت،  ئیسالمی  حزبی  رێكخراوەیی 

پان  ئایدیای  نەتەوەیی مەال عوسامن و  بیری  نێوان  ناكۆكیی 

عەرەبیزمی ئیخوان و یەكێتییە ئیسالمییەكەی، مەال عوسامن 

دەوڵەتە  لەو  هەبوو  كوردی  نەتەوەییەكانی  مافە  خواستی 

ئیسالمییەی، كە لە ڕوانینیی پاش سەدامدا وێنایان كێشابوو. 

هاتن  نائومێدی  دوچاری  كوردەكان  ئیسالمییە  هاوكات 

كوردو  بڕی  و  كوشت  لەئاست  ئیخوانەكان  بینییان  وەختێك 

شااڵوی ئەنفال و هێرشی كیمیایی بۆسەر هەڵەبجە بێدەنگن 

و بڕستی هەڵوێستێكیان نییە، هاوكات زاڵبوونی نەتەوەگەرایی 

ئارەزوی  دەخوێرنایەوە.  ئەجێندایاندا  لە  بەتۆخی  عەرەبی 

خەباتی  بۆ  پەنابدەن  بۆ  كورد  مەزهەبییەكانی  نەتەوەییە 

رەوگەی  لەتەك  لەبەغدادا  بەعس  رژێمی  بە  دژ  چەكداریی 

خەباتی  ئەوان  چوون  یەكینەدەگرتەوە.  ئیخوانەكاندا  كاری 

بەالوە  چەكیان  جیهادی  چوارچێوەكانی  و  چەكداری 

بە  دژ  چەكدارییان  میتۆدی  ئیخوانەكان  پەسەندنەبوو. 

رشتنی  نەیاری  ئیخوان  دواوە.  دەدایە  خۆیان  حكومەتەكانی 

خوێن و بەكارهێنانی شێوازەكانی توندوتیژیی بوون بەرامبەر 

بە موسڵامنانی تر، تەنانەت ئەگەر سیكۆالر یاخود ستەمكاریش 



33سەلەفیزم لە كوردستان

بوونایە. عوسامن عەبدولعەزیز بەرپرسی لقی ئیخوان بوو لە 

باكوری عێراقدا، هاوكات سەرۆكی یەكێتی زانایانی موسڵامنان 

لە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  چێبوونی  پاش  كوردستان،  لە  بوو 

كوردستان ئەو وەك رابەری بزوتنەوەكە دیاریدەكرێت. ئەوە 

كاتێك بوو كە مەال عوسامن و شوێنكەوتوەكانی بەشێوەیەكی 

رسوشتی لەهەمبەر ئیخواندا كەوتبوونە گێژاوی ناكۆكییەوە، 

ئەویش لەبەر شوناسی هەمەالیەنەی ئیخوان و پایامڵی پێناوە 

ئەندامانی  زۆربەی  لەوكاتەیشدا  بوو.  كورد  نەتەوەییەكانی 

بوون هەمیش  نەتەوەیی  لەهەمانكاتدا هەم  عێراق،  كوردی 

لەبەرئەوە  بوون.  مەزهەبیی  نەتەوەگەرای  ئەوان  ئیسالمی، 

بوویە  كوردا  ئەندامانی  لەنێو  نەتەوەیی  رەگێكی  هەبوونی 

ئیخوان،  رێبازی  رەوگەو  بە  كوردەكان  ملنەدانی  دەستپێكی 

چوون سەركردایەتی ئیخوانیش بەتەواوی روی ناسیۆنالیزمی 

عەرەبییان شانبەشانی ئیسالمگەراییەكە نەشاردبوویەوە. باسم 

بوارەی  ئەم  گۆڵێك  و  گرێ  هیچ  بێ   و  بەسانایی  ئەعزەمی 

سەرچاوەی  ئیخوانەوە  ئایدیۆلۆژیای  لە  كە  ئیسالمی،  حزبی 

گرتوە دەخاتەڕوو: 

پشتیوانی  ئیسالمی  حزبی  ناوخۆدا  ئاستی  لەسەر 

بەبێ   هاواڵتییبوون  بنەمای  لەسەر  نیشتیامنییە  یەكێتییەكی 

رەچاوكردنی نەژاد و ئاین و ئیتنە جیاوازەكانی عێراق و لەسەر 

یەكێتییەكی  بۆ  بنەمایەكە  ئەمەیش  هاواڵتییبوون.  بنەمای 

عەرەبی كە لە یەكێتی ئیسالمیی پارتی ئیسالمییەوە سەرچاوە 

لە  بەدەستبهێرنێت، كە  یەكێتی  پێویستە  لەبەرئەوە  دەگرێت. 

نەتەوەی  یەكێتی  پاشان  و  دەستپێدەكات  عێراقەوە  یەكێتی 
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عەرەبی لێ  سەوز دەبێت، لێرەوە بەرەو یەكبوونێكی ئایندەیی 

بێهیوایی  ئیسالمی هەنگاودەنرێت.12 هەستی  بۆ كۆمەڵگەی 

دواجار  موسلمین  ئیخوان  لە  عێراق  كوردەكانی  رەشبینیی  و 

رێگەیەكی جودا  گرتنەبەریی  بۆ  1987دا سەریكێشا  ساڵی  لە 

وەك  كوردەكانی  ئیسالمییە  لە  زۆرێك  بۆ  لەبەرئەوە  لەوان. 

بەسانایی  عەرەبگەرایی  ئامانجی  و  داكۆكیی  عوسامن،  مەال 

پەرتوكەكانی  وەرگێڕانی  لەوەیش  زیاد  هەرسنەدەكرا. 

پیاوێكی بەناوبانگی وەك سەید قوتب بۆ سەر زمانی كودیی، 

سەر  كاریانكردە  بوو.  میرس  ئیسالمییەكانی  لەسەردارە  كە 

ئیسالمییە كوردەكان و روانگەی جیهادیان لەنێو ئەواندا هێنایە 

پێشەوە . ئەوە شوێنی دانا لەسەر دنیابینی جیهادی چەكداریی 

ئیسالم.  زانیارییەكانی  بەهاو  ئاشتیخوازانەی  باڵوبوونەوەی  و 

لەم سۆنگەیەوە مەال عوسامن بەتەواوی كەوتە ژێر تین و تاوی 

شیكارەكانی  رشۆڤەو  بەتایبەتی  قوتبەوە،  سەید  پەرتوكەكانی 

ئەو لە تەفسیری )فی ظالل( دا شوێنی بەرینیان دانا. لەئاكامدا 

دڕدۆنگیی و تەنگژەكانی مەال عوسامن لەتەك رامان و روانگەی 

ئیخواندا و بێباكیان لە هەمبەر زەجرو زەحمەتەكانی نەتەوەی 

كورد بووە هۆی وازهێنانی ئەو كەسایەتییە لە رێبازی ئیخوان. 

لە  هەڵەبجە  شاری  خۆپیشاندانەكەی  شكستی  پاش  ئیدی 

زانایەكی  و  شوێنكەوتو  چەند  لەگەڵ  هاوڕێ   1987دا  ساڵی 

ئاینی دیكەدا دەربازی سنورەكانی ئێران دەبن. لێرەوە ئەوەی 

وابەستەیە بەدەركەوتنی بزوتنەوەی ئیسالمییەوە، لەو خاڵەوە 

دەستپێدەكات، كە خواستەكانی خەڵكی دژ بە رژێمی بەعس 
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عوسامن  مەال  ئەوانەدا  لەنێو  لوتكە.  گەیشتبونە  بەتەواوی 

مەزنەكانی  تاوانە  بەهۆی  ئەوانەی  شوێنكەوتوەكانی  و 

زێدو  وێرانكردنی  و  كیمیایی  بەهۆی  و  بەعسەوە  رژێمی 

دەردیسەرییەی  و  ئاڵۆزی  ئەو  ئاوارەببوون.  ئاواییەكانیانەوە 

كوردان وەختێ  تاویسەند، كە عەلی حەسەن مەجیدی ئامۆزای 

بەرپرسی  وەك  كیمیایی،  عەلی  بە  نارسابوو  سەدام حوسەین، 

كاروبارەكانی حزبی بەعس لە باكوری عێراقدا دەستبەكاربوو. 

بەتۆپزی  هەڵەبجە  دەوروبەری  ئاواییەكانی  خەڵكی  ئەودەم 

راگوێزرابوون و لە هەڵەبجەدا نیشتەجێکرابوون. دەرهاویشتەی 

ئەو رەوشە لە زۆرێك لەبەشەكانی شاردا خۆپیشاندان و راپەڕین 

هەربۆیە  دەستیپێكرد،  بەعس  رژێمی  دامودەزگاكانی  بە  دژ 

راپەڕین  بە  دژ  توڕەیی  و  بەتوندیی  رژێمیش  كاردانەوەی 

دەستیپێكرد. لەتۆڵەی خۆپیشاندانەكاندا عەلی حەسەن مەجید 

بەتەواوی  هەڵەبجە،  ئاشقانی  كانی  گەڕەكی  كە  فەرمانیدا، 

تێیدا  خۆپیشاندان  شوێنەی  ئەو  بكرێت،  زەوی  تەختی 

دەستیپێكردو هاوكات مزگەوتەكەی مەال عوسامنیش دروست 

و  قۆڵبەستكران  خۆپیشاندەر  ژمارەیەك  هاوكات  لەوێدابوو. 

هەریەك لە مەال عوسامن و براكانی مەال عەلی و مەال سدیق و 

مەال عومەر هاوڕێ  لەتەك مەال ئەحمەد كاكە مەحمودو مەال 

شوێنكەوتوەكانیان  و  یەعقوب  نورەدین  مەال  و  سدیق  شێخ 

بەمجۆرەو  جێهێشت.  شارەكەیان  ئێران  دیوی  بەرەو  پێكەوە 

ئیخوان  كوردانەی  پێشەنگ  ئەم  كۆچی  پاش   1987 لەساڵی 

موسلمین و ژمارەیەكی زۆر خەڵك لەهەڵەبجەو دەوروبەرییەوە 
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بۆ دیوی كوردستانی ئێران، لەسەرەتادا لە ئۆردوگای سەریاسی 

نزیك شاری پاوەدا گیرسانەوە. ئیدی لەوێدا بیری چەكداربوون 

و روبەڕوبوونەوەی بەعس بەشێوەیەكی جدی كەوتە بەرنامەی 

شێخ  كورد  ئیسالمییەكانی  سەركردە  لە  یەكێك  كاریانەوە. 

موحەمەد بەرزنجین دەسەاڵتدارانی ئێرانیی رازیكرد، بواربدات 

جێگیربن.  سنەدا  شاری  ئۆردوگایەكی  لە  تا  هەڵهاتوانە  بەو 

لەوێ   بەرزنجی  پێداگری و هاندانی شێخ موحەمەد  بە  ئیدی 

ئەم  راگەیەنرا.  دامەزراو  ئیسالمی  بزوتنەوەی  سنەدا  لەشاری 

بزوتنەوەیە وەك درێژەپێدەری پەیوەندی ئیسالمی كوردستان 

بووە  البراو  پەیوەندیی  نێوی  تەنها  كە  نومایانكرد،  خۆی 

بزوتنەوەی ئیسالمی لە كوردستانی عێراق. لەراستیدا پەیوەندی 

ئیسالمی لەسەرەتادا وەك رێكخراوێكی نهێنی لە ساڵی 1978 

دا لە كوردستانی عێراق دامەزرابوو. وەلێ  بە فەرمی تا ساڵی 

شێخ  دامەزرێنەرەكەی،  هەتاوەكو  رانەگەیەنرابوو،   1984

ئێران،  بۆ  كۆچیكرد  1983دا  هاوینی  لە  بەرزنجی  موحەمەد 

رێكخراوەكەی  كۆنگرەی  یەکەمین  1985دا  لەساڵی  لەوێ  

بۆ  هاوەاڵنی  و  عوسامن  مەال  بەگەیشتنی  ئیدی  گرێدا.  خۆی 

لەژێر  چەكداری،  و  سیاسیی  هێزێكی  بوونە  پێكەوە  ئێران، 

چەندین  كۆبوونەوەو  عەبدولعەزیز  عوسامن  مەال  رابەرایەتی 

لە  بزوتنەوەكە  ئامادەبوون.  لەنێویاندا  دیار  كەسایەتی  زاناو 

شەش هێزی چەكداریی پێكهاتبوو، هەر هێزێكیان خۆی دەدا 

لە 200 پێشمەرگە.13 لەسەرەتاوە ئامانجی بزوتنەوە جەنگان 

روخانی  لە  خۆی  خواستەكانی  و  بەعس  بەرژێمی  دژ  بوو 
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ئاكامداو لەمیانی شەڕی دژواری  لە  ئەو رژێمەدا دەبینییەوە. 

عێراقیدا،  سوپای  یەكەكانی  كوردو  پێشمەرگەی  هێزەكانی 

ئەندامانی  پڕچەككردنی  و  راهێنان  دەستیدایە  ئێران  رژێمی 

گێڕا  گرنگی  رۆڵێكی  ئێران  حكومەتی  ئیسالمیش.  بزوتنەوەی 

پاراستنی  و  دارایی  و  مادی  دەستگیرۆیی  و  پڕچەككردن  لە 

دروستكردنی  ئامانجی  بە  ئەمەیش  بزوتنەوە.  ئەندامانی 

لە  بەعسیزم  بە  دژ  عێراقیی  ئیسالمی  و  هاوپەیامن  هێزێكی 

عێراقدا.14 لەالیەكەوە ئەوەی دەبیرنێت ئاڕاستەیەكی ئیسالمی 

دەرێ ،  هاتوەتە  موسلمینەوە  ئیخوان  لەهەناوی  سەرەكییە 

بووە بەچەند رێكخراوێكی كاراو ئەكتیڤ لە زەمینەی سیاسیی 

هەمیشە  كوردستان  ئیسالمیەكانی  ئەوەی  لەگەڵ  ناوچەكەدا. 

لەگەڵ  كوردیی،  ناسیۆنالیستی  بزوتنەوەی  لە  بوون  بەشێك 

ئەوەیشدا لەساڵی 1954 وە لەژێر چەترو چوارچێوەی میتۆدی 

لەشۆڕشی  تامەزرۆییەوە  بە  ئەوان  بوون.  موسلمیندا  ئیخوان 

ئەوان  ئیسالمییانەوە.  دیدێكی  بە  بەشداربوون وەلێ   كوردیدا 

راستەقینەیە  ئیسالمی  تەنها  ئەوە  وابوو  باوەڕیان  تەواوی  بە 

كودستان  و  ئیسالم  پێیانوایە  بپارێزێت،  كوردستان  دەتوانێت 

پاش  1970دا  سێپتەمبەری   21 لە  بوون.  یەكدی  ئاوێتەی 

رێكەوتنە مێژوییەكەی كود لەتەك بەغداد، گروپێك لە زانایانی 

عەبدولعەزیز،  عوسامن  مەال  رابەرایەتی  بە  كورد  ئیسالمی 

گەاڵڵەی  شارۆچكەی  لە  گەورەیان  كۆنگرەیەكی  هاتن 

ناوچەی باڵەكایەتی سەر بە پارێزگای هەولێر گرێدا. لەئاكامی 

كۆنگرەكەدا یەكێتی زانایانی ئاینی كوردستانیان دامەزراند.15 
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رەنگدانەوەی  كە  بوو،  جۆریی  كۆنفرانسی  یەكەمین  ئەوە 

ئاڕاستەی ئاینی و نەتەوەیی كوردی لەسەربوو. چوون دروشمی 

سەرەكی كۆنگرەكە بریتیبوو لەوەی، دەیانوت )ئیسالم ئاین و 

لەنێو  ئەرێنی  پێشوازییەكی  گردبوونەوەیە  ئەم  دەوڵەتە(16. 

تەواوی ئیسالمییەكاندا لێكەوتەوە، بەتایبەتی لەنێو ئیسالمییە 

عەرەبەكانی عێراقدا. یەكێتی زانایانی ئیسالمی كودستان وەك 

رۆڵێكی  عێراق  ئیسالمی  زانایانی  خۆی  هاوتاكەی  رێكخراوە 

ئەم  بنچینەوە  لە  وەلێ   نەبوو.  سیاسیدا  بواری  لە  ئەوتۆیان 

ئیخوان  كاری  زەمینەی  بۆ  لەبار  رێكخراوێكی  بووە  یەكێتییە 

بوونە  بەشێكیشیان  دواتر  هاوكات  كوردستاندا.  لە  موسلمین 

ئەندامی بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان. ئیدی ئەم رێكخراوە 

و  نوسین  بڵندگۆی  بووە  بزوتنەوەدا  دامەزراندنی  لەسەرەتای 

وتەو رەفتاری بزوتنەوەكە لە نێو ئیسالمییەكانی كوردستاندا.17 

بێ ئەندازە  بارزانییەوە  مستەفای  مەال  لەالیەن  یەكێتییە  ئەم 

مەال  برای  عەلی  مەال  قۆناغەدا  لەو  هەر  لێدەكرا.  پشتیوانی 

یەکەمین  ئەوە  پێكهێرنابوو.  بۆ  پێشمەرگەی  تیپێكی  عوسامن 

ئەوان  كوردستاندا.  لە  بوو  ئیسالمی  كوردی  پێشمەرگەی 

ئازادیخوازیی  بزوتنەوەی  لە  بەشێك  وەك   1970 لەساڵی 

چەكدار  بارزانییەوە  مستەفای  مەال  لەالیەن  كورد  نەتەوەیی 

لە  ئیسالمییەكان  گروپە  لە  زۆر  ژمارەیەكی  دواجار  كرابوون. 

بەدواوە  هەشتاكان  كۆتایی  لە  بەتایبەتی  عێراق  كوردستانی 

بوون،  ئەوان  دەركەوتنی  یارمەتیدەری  هۆكار   4 دەركەوتن. 

بەتایبەتی  دراوسێ،  ئێرانی  كاریگەرییەكانی  یەكەم،  لەوانە: 
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دواتریش  و  عێراق  و  ئێران  جەنگی  دەستپێكردنی  وەختی 

وەختێك كوردستانی عێراق لە ساڵی 1991دا بوو بە هەرێمێكی 

نا ئومێدی و وەڕسبوون  خۆبەڕێوەبەر. دووەم، باڵوبوونەوەی 

بەتایبەتی  گرتبوویەوە،  كوردستانی  ناهەموارەی  رەوشە  لەو 

هەڵەبجە،  لەوانە  ئاواییەكان  شارۆچكەو  شارو  كیمیابارانی 

هاوكات هەڵمەتی قڕكردنی كورد لە شااڵوەكانی ئەنفالدا، هەموو 

ئەوانە لە كاتێكدا بوون، كە هەریەك لە نەتەوەیی و چەپەكانی 

كورد گەیشتبوونە بڕوایەك، كە ناتوانن پێش بەو شااڵوانە بگرن. 

سێهەم، وابەستەبوون بە بزوتنەوە ئیسالمییە نێونەتەوەییەكەوە 

سۆڤییەت  یەكێتی  پاشەكشەی  و  شكست  لەپاش  بەتایبەتی 

ناوی  لەژێر  ئیسالمییەكان  بزوتنەوە  ئیدی  ئەفغانستان،  لە 

پارتە  شكستی  چوارەم،  سەندبوو.  برەویان  ئیسالمیدا  رابوونی 

ئیسالمییە نێونەتەوەییەكان لەوەی بە رونی و رەوانی لۆمەی 

سەركوت  لەبەرامبەر  بكەن  بەعس  دڕندانەی  رێبازی  رەفتارو 

چەند  یان  هۆیەك  كەواتە  كوردا.18  نەتەوەی  توانەوەی  و 

ئیسالمی  هەرگروپێكی  پێكهاتنی  لە  هەبوو  رۆڵیان  هۆكارێك 

لە  بێ   دیارە  دەكەینەوە.  رونیان  لەخوارێدا  كە  كوردیدا، 

بزوتنەوەی ئیسالمی چەند گروپێكی ئیسالمی گچكە لە بەرایی 

گچكەتربوون  گروپانە  ئەم  دەركەوتن.  بەدواوە  هەشتاكان 

پاسدارانی  سوپای  بەپشتیوانی  و  كاریگەریی  لەژێر  زۆرجار  و 

لەراستیدا  چێببوون.  ئیسالمی(ی  شۆڕشی  )پاسەوانانی  ئێرانی 

دروستیكردبوون.  ئێرانی  هەواڵگیریی  دەزگای  زۆرترینیان 

پێدانەكردو  شۆرەتیان  هەرگیز  پارتانە  ئەم  ئەوەیشدا  لەگەڵ 
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بەزویی  بۆیە  بەدەستنەهێنا.19  ئەوتۆیشیان  پشتیوانییەكی 

و  پارت  ئەو  هەموو  نەگرتن  رەوشەكەیان  بەرگەی  پوكانەوەو 

گروپە گچكانە بریتیبوون لە:

بوون،  سوننی  گروپە  ئەم  كورد،  ئیسالمیی  ئەرتەشی   .1

عەباس شاهێن دامەزرێنەری بوو، نارسابوو بە )ئەبو ئوسامە(. 

ئیسالمی،  هاوپەیامنیی  كوتلەی  لە  بوون  بەشێك  ئەمانە 

نیشتیامنیی كوردستانەوە  یەكێتیی  لەالیەن  هەر لەسەرەتاوە 

لەناوبران. 

2. رێكخراوی كوردی فەیلی ئیسالمیی. ئەم رێكخراوە 

دامەزرابوو،  مەزهەبەوە  شیعە  كوردانی  لەالیەن 

پێكهێنەرەكانی لە سێ  پێكهاتە بوون. هەریەكە لەوانەیش 

روانگەیەكی سیاسییان هەبوو. ئەوانیش بزوتنەوەی كوردی 

بوو.  فەیلیدا  حوسەین  رابەرایەتی  لەژێر  كە  موسڵامن، 

لە   1982 ساڵی  كە  ئیسالمیی،  فەیلی  كوردی  ئەنجومەنی 

تاران دامەزرابوو. بزوتنەوەی كوردی فەیلی ئیسالمی، لەژێر 

هەڵدەستان  گروپانە  ئەم  بوو.  فەیلیدا  جەالل  رابەرایەتی 

بەكاری سیاسیی سنوردار.

پەیوەست  پارتە  ئەم  عێراق.  لە  كوردستان  حزبوڵاڵی   .3

دامەزرا.  ئێراندا  لە   1983 ساڵی  سوننییەوەو  كوردانی  بە  بوو 

ئەم  دەكرد.  رابەرایەتی  بارزانی  خالید  موحەمەد  شێخ  پارتەكە 

پارتە یەكێك بوو لە هاوپەیامنێتی ئەنجومەنی بااڵ، كە هەموو 

بنكەكەیان  و  لەخۆدەگرت  عێراقی  ئۆپۆزسیۆنەكانی  گروپە 

حزبوڵاڵی   ،1991 كەنداوی  جەنگی  لەپاش  بوو.  ئێراندا  لە 
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كوردستان خۆی هەڵوەشاندەوەو ئەندامەكانی چوونە ناو پارتی 

لەژێر سەرۆكایەتی مەسعود  كە  دیموكراتی كوردستانی عێراق، 

بوو.پێویستە  كوردستاندا  هەرێمی  ئێستای  سەرۆكی  بارزانی 

موحەمەد  شێخ  برازای  بارزانی  ئەدهەم  ئەوەبدرێت،  سەرنجی 

لە  بیروڕاوە  جیاوازی  بەهۆی  1988دا  لەساڵی  بارزانی،  خالید 

بۆخۆی حزبوڵاڵی شۆڕشگێڕی  گروپەكەی مامی جودابوویەوەو 

كوردستانی دامەزراند. ئەم گروپە نەیدەتوانی لەهەڵبژاردنەكاندا 

ئەوەی  پاش  و   2004 لەساڵی  ئیدی  بەدەستبهێنێت،  دەنگ 

ئیدی  رایگەیاند  هەڵوەشاندەوەو  خۆی  روخا  سەدام  رژێمی 

ئامانجەكانیان هاتونەتەدی و بوونیان پێویست نییە.

گروپە  ئەم  كوردستان.  موجاهیدانی  بزوتنەوەی   .4

لەالیەن شێخ ئەبو تاڵب بەرزنجییەوە دامەزراو ئەندامەكانی 

ئەم  هەموو  پێكدەهاتن.  مەزهەب  سوننی  كوردانی  لە 

و  رون  پێناوی  پێگەو  و  جەماوەری  بنكەی  دارای  گروپانە 

كەسایەتی دیار نەبوون لە كوردستاندا. زۆرترینی ئەندامانیان 

بوون،  الواز  خوێنەوارییەكی  و  كەم  ئاینی  ماریفەی  دارای 

بۆیە  هاتبوون،  سونەتییەكانەوە  تیرە  هۆزو  لە  زۆربەیشیان 

ئەستەمبوو.  جەماوەرییان  بنكەی  بەرفراوانبوونی  بڕستی 

تێبینیدەكرا زۆربەیان لەژێر سەهەندی ئێراندا بوون،  ئەوەی 

بۆیە نەیاندەتوانی لە كوردستاندا شوێنی تۆكمەیان هەبێت، 

هەربۆیە پەیوەندیی فەرمییان زیاتر لەتەك گروپە شیعییەكانی 

عێراق، بەتایبەتی لەتەك ئەنجومەنی بااڵی شۆڕشی ئیسالمی 

عێراقدا هەبوو . 
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بزوتنەوەی ئیسالمی لە كوردستان و

ئەنسارولئیسالم پێش 1991

1991دا  ساڵی  لەراپەڕینەكەی  ئیسالمیی  بزوتنەوەی 

بزوتنەوەدا  لەنێو  رەوتێك  راپەڕین چەند  لەپاش  بەشداربوو. 

سیكۆالرو  تەوژمی  لەتەك  خۆیان  نەیارێتی  هێدی  هێدی 

عەملانییەتی كوردیدا نومایاندەكرد. هەرچەندە ئیسالمییەكانی 

لەروی  وەلێ   بوون،  باش  بناغەیەكی  دارای  كوردستان 

ئێستا  پێشبكەون.  نەیانتوانی  هەرگیز  سیاسەتەوە  چۆنییەتی 

بەرچاو  ئیسالمی  گروپی  دوو  ئیسالمییەكان  كوردستاندا  لە 

كوردستان  ئیسالمی  كۆمەڵی  ئەوانیش  هەیە.  بوونیان 

لەگەڵ  هاتەدەرێ (،  ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  )لەهەناوی 

موسلمین  ئیخوان  )لقی  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتوی 

لەنێو  جیاجیادا  ناوی  لەژێر  هەردووال  كوردستان(.  لە 

ئامادەییان  1992وە  ساڵی  لە  كوردستان  هەڵبژاردنەكانی 

هەبووە. لەزۆرترینی ئەو هەڵبژاردنانەدا ئەوان پلەی سێهەمی 

پشت یەكێتی و پارتییان گرتوە. وەلێ  لە 2009 بەدواوە ئیدی 

كەوتنە پشت بزوتنەوەی گۆڕانەوە. ئەوە لەكاتێكدایە ئەوان 

لە نەوەدەكان و دەستپێكی دووهەزاردا خۆیان وەك نوێنەری 

فەرمانڕەوا  نەتەوەیی  پارتی  هەردوو  ناڕازییەكانی  دەنگە 

دادەنا لە كوردستاندا. پاش ئەوەی لە دوای جەنگی كەنداوی 

1991 كوردستان وەك ناوچەیەكی دژە فڕین و ئارام دیاریكرا، 

ئەودەم حكومەتی عێراق لە سێ  پارێزگای كوردنشینی باكور 

گۆڕەپانی  بوویە  كوردستان  هەرێمی  ئیدی  پاشەكشەیكردو 

چاالكییە سیاسییەكانی پارتە كوردییەكان و بوونە فەرمانڕەوای 
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سیاسیی  گۆڕەپانی  رسوشتی  بەشێوەیەكی  ئیدی  هەرێمەكە. 

كوردیی  ئیسالمی  پارتێكی  وەك  ئیسالمیش  بزوتنەوەی 

گوێزرایەوە بۆ هەرێمی كوردستان. بزوتنەوە بە ئاشكرا كەوتە 

چاالكی سیاسی و دارای هێزێكی سیاسی و چەكداری ترسناك 

نێو  ملمالنێی  و  كێبڕكێ  بوو  لەكاتێكدا  ئەوە  گەورەبوو.  و 

بەئەندازەیەك  هەڵدەگیرساو  بەكاوەخۆ  سیاسییەكان  پارتە 

لە  هەندێك  ئەودەم  تەقینەوە.  رادەی  گەیشتنە  ملمالنێكان 

بوون.  سەلەفیی  رەوتی  بە  سەر  بزوتنەوە  بااڵكانی  ئەندامە 

ئەوان لە جەنگی ئەفغانستانی دژ بە سۆڤییەت بەشداربوون 

و گەڕابوونەوە بۆ نێو بزوتنەوەی ئیسالمیی. ئیدی فشارەكانی 

لەنێو  جیهادییەكانیان  تاكتیكە  گرتنەبەری  بۆ  خۆیان 

بزوتنەوەدا برەوپێدا. ئەو چەكدارە پێشوانەی جیهادی ئەفغان 

بیری پێكەوەنانی گروپی چەكداری بناژۆ كەوتە سەریانەوەو 

بەهەموو  ئەوان  دەكرد،  ئیسالمییەوە  دەوڵەتی  بە  بێزویان 

دواوەو  دایە  ئیسالمییان  بزوتنەوەی  پراگامتیزمی  شێوەیەك 

نەدەگرت.  ئارامیان  بزوتنەوەدا  نواڕینەی  و  نەزم  ئەو  لەنێو 

ئەو رەوتانە رۆڵی ئاگرخۆشكردنی جەنگەكانی بەراییان گێڕاو 

دواجار لەتەك یەكێتیی نیشتیامنیی كوردستاندا كەوتنە وێزەی 

یەكرتیی و جەنگێكی براكوژیی و خوێناوی هەڵگیرسا. دیارە 

بنچینە و ریشە و بازنەی رۆشنبیریی ئیسالمییەكانی كوردستان 

لە ئیخوان موسلمین و بەتایبەتی لە زانیاری و هزری حەسەن 

ئیرت  لەپاش نەوەدەكان  بەناوە سەرچاوەی گرتبوو. هەروەها 

نیازی  و  ئایدیا  لەتەك  تێكەڵببوون  كوردستان  ئیسالمییەكانی 

كۆمەڵی  سەلەفیی  ئایدیای  لەوانە  دەرێ ،  ئیسالمییەكانی 

ئەفغانستان  جیهادییەكانی  كوردە  و  پاكستان  ئیسالمی 
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ئەوانەی پێشوتر لەوێندەر جیهادیانكردبوو. لەنێو ئەواندا مەال 

بوو،  كرێكار بەرچاودەكەوت، ئەو كوردێكی جیهادیی دەرێ 

پاش راهێنان و مەشق و خۆسازدانی لەدەرێ  لە ساڵی 1992 

گەڕابوویەوە كوردستان و ببوویە ئەندامی شورای بزوتنەوەی 

ئیسالمی و پاشان بووە رابەرو دامەزرێنەری ئەنسارولئیسالم 

بوو.20  كوردیی  بناژۆی  توندو  گروپێكی  كە  كوردستاندا،  لە 

بزوتنەوەدا سێ  رەوتی سەرەكی خۆیان  لەهەناوی  بەمجۆرە 

نومایاندەكرد. هەموو ئەو رەوت و رێبازانە لەژێر كاریگەریی 

بناژۆخوازی  تیۆریستێكی  داڕێژەرو  عەبدولعەزیزو  كوڕانی 

باپیرو جیهادییەكی وەك مەال كرێكاردا  ئیسالمی وەك عەلی 

بوون. بزوتنەوە ئەو دەم دارای هێزو حەرەكەتێكی چەكداریی 

كوردستان  نیشتیامنی  یەكێتی  بۆ  ئەمەیش  گەورەبوو، 

كفریدا  شارۆچكەی  لە  1993دا  لەساڵی  هەرسنەدەكرا: 

جەنگێكی دژوار لە نێو بزوتنەوەو یەكێتیدا هەڵگیرسا، لێرەوە 

لێرەو  جەنگ  ئیدی  گرتەوە.  هەرێمەكەی  تەواوی  جەنگ 

ساڵی  لە  راوەستان  واژۆكردنی شەڕ  بە  تا  درێژەیكێشا  لەوێ  

بەهۆی  وەلێ   هات.  نێوانیان  ملمالنێی  بە  كۆتایی  دا   1998

تەنگژەو  نێوانیانەوە  هزریی  زەمینەی  و  ئایدیۆلۆژی  دوری 

پێنەهات.  كۆتاییان  جیاوازەكاندا  ئاستە  لەسەر  ملمالنێكان 

هەرچەند بزوتنەوە خۆی لە چوارچێوەی ئەو بەڕێوبەرایەتییە 

دەبینییەوە،  یەكێتیدا  و  پارتی  قەڵەمڕەوی  ژێر  هاوبەشەی 

دابڕاوی سەربازی، سیاسی  ناوچەیەكی  لەوانیش  وەلێ  جودا 

و ئیداریی بۆخۆی جوداكردەوە، كە لە ناوچەكانی هەڵەبجە، 

شارەزورو هەوراماندا بوو.

دیسەمبەری  لە  لەسەرەتادا  یەكێتی  بزوتنەوەو  جەنگی 
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ناوچەی  زۆرێك  چەكدارییەكان  پێكدادانە  بوو،  1993دا 

خۆی  بزوتنەوە  گرتەوە.  كەركوكی  و  سلێامنی  پارێزگای 

سنورەكانی  بۆ  پاشەكشەیانكرد  پێچرانەوەو  ناچار  پێنەگیراو 

كۆنتڕۆڵكراو،  بزوتنەوەیش  سەركردایەتی  ئێران.  دیوی 

پارتی  پاراستنی  و  چاودێری  لەژێر  مانگێك  چەند  بۆماوەی 

دیموكراتی كوردستاندا بوون لە هاوینە هەواری سەالحەدین. 

لەنێوان  براكوژیی  جەنگی   1994 5ی  مانگی  لە  وەختێك 

بزوتنەوەیش  هێزەكانی  ئیدی  هەڵگیرسا.  یەكێتیدا  و  پارتی 

بە  دژ  خوێناوییەوە  جەنگێكی  كەوتنە  پارتی  شانبەشانی 

ئیدی  پارتەكان،  نێوان  ئاگربەستی  واژۆكردنی  پاش  یەكێتی. 

بزوتنەوەیش بارەگای سەركردایەتی خۆی هێنایەوە بۆ پێگەی 

ساڵی  هەڵەبجە.  شارۆچكەی  لە  خۆی  جەماوەریی  هێزو 

بە  ئەوانیش خۆیان  ئیسالمی كە  راپەڕینی  بزوتنەوەی   1999

تۆرەمەی هزیی ئیخوان موسلمین دادەنا، لەتەك بزوتنەوەی 

یەكبوونی  بزوتنەوەی  پێكەوە  و  پێوەستبوون  ئیسالمیدا 

ملمالنێ  بەهۆی  2001دا  ساڵی  لە  پێكهێنا.  ئیسالمییان 

یەكبوونی  بزوتنەوەی  رێبازەكانی  و  رەوت  نێو  پشێوی  و 

كۆمەڵی  لە  هەریەك  لێكهەڵوەشایەوەو  پارتەكە  ئیسالمیی، 

ئیسالمی كوردستان و دواتریش ئەنسارولئیسالم دروستبوون. 

عێراق  سوریاو  نێو  چاالكی  و  یاخیبوو  گروپێكی  ئەنسار 

جیهادیی  سەلەفیی  بناژۆخوازی  گروپێكی  ئەنسار  بوون. 

خۆیان  توندەوە  دیدێكی  بە  و  سەربەخۆ  بەشێوەی  و  بوون 

راگەیاندو ناوچەی بیارەو دەوروبەریی هەڵكەوتو لە باكوری 

هێزو  بنكەی  كردە  ئێرانیان  سنورەكانی  بە  نزیك  هەڵەبجەو 

2001دا  سێپتەمبەی  لە  ئەنسار  خۆیان.  سیاسی  چاالكیی 
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كە  جوندولئیسالم،  یەكگرتنی  لەئاكامی  گروپە  ئەو  پێكهێرنا. 

و  دەكران  رابەرایەتی  شافعییەوە  عەبدوڵاڵی  ئەبو  لەالیەن 

پێكهاتن،  ئیسالمی  بزوتنەوەی  نێو  جیابووەوەی  گروپێكی 

ئەبو عەبدواڵیش وەك  دەكردن.  رابەرایەتی  كرێكار  مەال  كە 

مەال كرێكار لە ئەفغانستاندا جیهادی كردبوو. ئیدی هەردوو 

مەال  دروستكردو  ئەنسارولئیسالمیان  و  یەك  بوونە  گروپەكە 

كرێكاریان كردە ئەمیری خۆیان. كرێكار پێشوتر رەوتێكی نێو 

رێكکەوتنەی  ئەو  نەیاری  بۆخۆی  بوو،  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

شەڕ وەستانی نێوان بزوتنەوەی ئیسالمی و یەكێتی نیشتیامنی 

كوردستان بوو، كە بااڵدەستی ئیدارەی ناوچەكە بوو. ئەنسار 

رێكخراوی  جیهادییانەی  ئەو  هەموو  بۆ  پێگەیەك  بووە 

داگیركردنی  و  سێپتەمبەر  11ی  روداوەكەی  لەپاش  قاعیدە 

تەنانەت  هەڵدەهاتن.  ئەمریكاوە  لەالیەن  ئەفغانستان 

بااڵدەستبوو،  ناوچەكەدا  لە  ئەنسار  ماوەیەی  لەو  دەوترێت 

واتە لە 2001 تاوەكو كۆنتڕۆڵی ناوچەكە لەالیەن ئەمریكاوە 

موسعەب  ئەبو  دەوترێت  ماوەیەدا  لەو  دا،   2003 لە 

زەرقاوییان لە شارۆچكەی بیارەدا بینیوە. بەمشێوەیە ئەنسار 

بەوابەستەبوونی بە رێكخراوی قاعیدەوە بووە هۆی تێوەگالنی 

ناوچەكە لەو جەنگی دژ بە تیرۆرەی ئەمریكا سەركردایەتی 

دەكرد. ئیدی ئەمریكییەكان بە هاوكاری هێزە تایبەتییەكانیان 

سەدام  لێدانی  لەسەروبەندی  هەواڵگریی  دەزگای  و 

حوسەیندا بەهەماهەنگی لەگەڵ هێزی پێشمەرگەی یەكێتی 

دەستیانكرد بە كۆنتڕۆڵكردنی ناوچەكەو دەرپەڕاندنی ئەنسار 

لەو دەڤەرانەدا. یەكێتی لە هەوڵدابوو تاوەكو ئەو ناوچانەی 

لێیان  گرتبوون  بەسەردا  دەستی  ئەنسار  دواییانەدا  لەو 
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وەربگرێتەوەو ناوچەكە بخاتەوە ژێر ركێفی خۆیان. هەربۆیە 

بناژۆیە  توندو  هێزێكی  ئەنسار  بەوەی  ئەمریكا  تێگەیاندنی 

بەشداربێت  ئەمریكاش  ئەوەی  بۆ  بوو  بەس  ناوچەكەدا  لە 

بانگەشەی  ئەمریكییەكان  هاوكات  لەناوبردنیاندا.  لە 

لە  كیمیایی  كۆكوژی  چەكی  بەرهەمهێنانی  دەكرد،  ئەوەیان 

شارۆچكەی خورماڵی ژێر كۆنتڕۆڵی كۆمەڵی ئیسالمیدا بوونی 

دەستپێكردنی  پاش  كەم  رۆژێكی  بەچەند  لەئاكامدا  هەیە. 

هێرشەكان بۆ سەر رژێمی بەعس لە عێراق لە ئازاری 2003دا، 

كرد،  دەوروبەریان  و  بۆردومانی خورماڵ  ئەمریكا  هێزەكانی 

بنكەو  لەوێ  ئێراندایەو  سنورەكانی  لەنزیك  هەڵكەوتوو  كە 

بارەگاكانی كۆمەڵی ئیسالمی و ئەنسارولئیسالم باڵوببوونەوە. 

ئیدی ئەبو عەبدوڵاڵی شافعی دوابەدوای ئەو هێرشانە بووە 

كەسێكی دیاری نێو یاخیبووەكانی دژ بە ئەمریكا لە عێراق، 

رێگەیدا  لە  و  جێهێشت  جیهادی  گۆڕەپانی  كرێكاریش  مەال 

بەرەو نەروێژ قۆڵبەستكرا و زیندانكرا. دوا بەدوای داگیركردنی 

ئەمریكاو  بە  دژ  دیاری  هێزێكی  بوونە  ئەنسار  ئیدی  عێراق 

هاوپەیامنەكانی. هاوكات بەڵێنی وەفاداریشیان بۆ رێكخراوی 

لە  تەنێ   ئەنسار  هێزەكانی  دەم  ئەو  دوپاتكردەوە.  قاعیدە 

بە  دژ  لە جەنگی  ئەوانە  زۆربەی  كە  پێكهاتبوون،  پیاو   300

بوون  عەرەب  نە  بەشێكیشیان  و  بەشداربوون  سۆڤییەت 

یەكێتیشدا  ئەمریكاو  هاوبەشەكەی  لەهێرشە  نەكورد.  و 

هەوراماندا  دەڤەری  لە  گروپەكە  چەكداری  زۆر  ژمارەیەكی 

چەكداری  گروپێك  2003دا  سێپتەمبەری  لە  كوژرابوون. 

هەڵهاتبوون  ناوچەكە  بۆردومانی  لەئاكامی  ئەوانەی  ئەنسار 

ئەنساروسوننە  ناوی  لەژێر  خۆیان  ئێران  سنوریی  دیوی  بۆ 
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دەركردنی  لە  كورتكردەوە  ئامانجیشیان  راگەیاندەوەو 

بوونە  ئەنساروسوننە  ئیدی  عێراقدا.  لە  ئەمریكا  داگیركەری 

بەتایبەتی  ئەمریكییەكان  بە  دژ  كارای  بەرچاوی  گروپێكی 

لەو ناوچانەی سوننەنشینن، پێی دەوترا سێگۆشەی سوننە لە 

عێراقدا. كاری ئەوان رفاندن و تەقینەوەی خۆكوژی و هێرشی 

لەناكاوی سەر هێزە داگیركەرەكان بوو. لە دیسەمبەری 2007 

ئەنسارولئیسالم  لە  كە  نا  بەوەدا  دانیان  ئەنساروسوننە  دا 

ناوە  ئەو  سەر  دەگەڕێنەوە  دیكە  جارێكی  جودابوونەتەوەو 

روبەڕوبوونەوەكان  نێو  هاتەوە  ئەنسارولئیسالم  ئەمجارەیان 

لە  توانای خۆی  بەرچاو هێزو  بەشێوەیەكی  ئەمریكاو  بە  دژ 

جەنگ  لە  بوو  بەردەوام  گروپەكە  بەكارهێنا.  جەنگەكەدا 

هێزەكانی  كە  وەختێك  بەتایبەتی  عێراق  حكومەتی  بە  دژ 

پاشەكشەیانكرد.  و  جێهێشت  عێراقیان  2011دا  لە  ئەمریكا 

ئەوەی  بۆ  دەكرد  سوریا  رەوانەی  ئەندامەكانیشیان  هاوكات 

دژ بە حكومەتی سوریا چاالكی بنوێنن، هەربۆیە دوابەدوای 

ئەوە جەنگی ناوخۆ لە سوریاشدا هەڵگیرسا. لە 2014/8/29دا 

بااڵكانی  رابەرە  لە   50 بەنێوی  رێكخراوەكە  راگەیەنراوێكی 

و  وابەستەبوون  پەیامنی  تێیدا  خوێرنایەوەو  گروپەكەوە 

و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  گروپی  لەتەك  یەكبونیان 

شام ئاشكرا كرد، ئەو گروپەی خۆی بە شوێنگرەوەی قاعیدە 

دەزانی لە عێراقدا. ئیدی بەمجۆرە گروپەكە هەڵوەشایەوە.

ئەمریكا  بە  دژ  كاریگەرەكانی  رەوتە  لە  دیكە  یەكێكی 

گۆڕەپانەكەدا  لە  دەبینی  رۆڵیان  ئەوانیش  كە  عێراق،  لە 

لە  عەرەبیدا،  عێراقی  لە  موسلمین  ئیخوان  لە  بریتیبوون 

حزبی  بوون.  عێراقی  ئیسالمی  حزبی  ئەمانە  بنچینەوە 
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ئیدی  كەنداو  جەنگی  پاش  لە  1991وەو  ساڵی  لە  ئیسالمی 

پێدابوو.  برەو  عێراقدا  لە  خۆی  كارەكانی  شاراوە  بەشێوەی 

ئیامنییەی  بانگەشە  و  هەڵمەت  لەو  بینی  سودیان  ئەوان 

بەسەر  بتوانێت  لێیەوە  تا  بەكاریدەهێنا  حوسەین  سەدام 

هەژاری و برسێتی كۆمەڵگەی سوننەنشینی عێراقیدا زاڵبێت، 

دەیاننااڵندن  ئابورییەكانەوە  گەمارۆ  و  قەیران  بەدەست  كە 

هاوكات رژێم مەبەستیشی بوو سەركوتی دەنگی ئۆپۆزسیۆنی 

شیعە مەزهەبەكان بكات. بانگەشە ئیامنییەكەی سەدام خۆی 

مزگەوتەكان،  نۆژەنكردنەوەی  و  دروستكردن  لە  دەبینییەوە 

سەپاندنی  ئاینییەكان،  کتێبە  باڵوكردنەوەی  و  بەچاپگەیاندن 

بە رەوگەو  برەودان  بیرناودا،  میدیای  لەنێو  ئاینییانە  رواڵەتی 

دوری  عیزەت  لەالیەن  كە  تەسەوفییەكان،  ئاینییە  رێبازە 

جێگری سەدام حوسەین سەرپەرشتیدەكران. بەردەوامی ئەم 

بەتەواوی  دەیە  یەك  بۆ  بەعس  رژێمی  ئیامنییەی  بانگەشە 

و  ئاینی  هۆشی  و  هەست  بوژانەوەی  بە  دا  ناوەرۆكی 

زایۆنیی.  ئەمریكاو  بە  دژ  هەستی  بۆ  خەڵكی  ئاڕاستەكردنی 

هەربۆیە لە دەرهاویشتەی ئەوەدا گروپی تەوحیدو جیهادی 

لەشانۆی سیاسی عێراقدا  ئەردەنیی  ئەبو موسعەب زەرقاوی 

دەردەكەوێت، كە رێكخراوێكی جیهادی فرە بەتواناو كارا بوو. 

لە ئۆكتۆبەری 2004دا ئەم گروپەیش وەفاداریی و ئەمەكی 

خۆی بۆ رێكخراوی قاعیدە دوپاتكردەوە، بڕیاری راوەستانیان 

دا لە خەبات دژ بە ئەمریكا، لە دوا سرتاتیژی زەرقاویشدا ئەوە 

جەنگەكەیانەوە  لە  عێراقیش  شیعەكانی  دەبێت  خرایەڕوو 

رێكخراوەكەدا  جیهادی  بناژۆی  ئایدیای  لە  چوون  بپێچن 

زەرقاوی  بیدعەچین.  زەندەقەو  مەزهەبێكی  شیعەكان 



51سەلەفیزم لە كوردستان

سوننەدا  شیعەو  لەناو  عێراقدا  لە  جەنگ  بوو  مەبەستی 

لە  بۆ سەندنەوەی عێراق  یەكبخات  بەرپابكات و سوننەكان 

روانینانەی  ئەو سرتاتیژو  مەزهەبی شیعە. هەموو  هەژمونی 

و  ئەمریكییەكان  دەست  كەوتبووە  لەپەیامێكیدا،  زەرقاوی 

پێشرت ئاماژەمان بۆ دا خرابوونەڕوو. 

ئیسالمی  كۆمەڵی  بنچینەیی  شێوەیەكی  بە  لەراستیدا 

كوردستان بەشێك نەبوون لە ملمالنێكانن بەاڵم لە چوارچێوەی 

بەمەبەستەوە  ئەمریكییەكان  و  یەكێتی  هاوبەشی  نەخشەی 

هێرنانە نێو بازنەكەوە، ئەوان مەبەستیان بوو گروپە ئیسالمییە 

ئەوەبوو  الوازبكەن.  كوردستان  هەرێمی  لە  چەكدارەكان 

ئەنسارولئیسالم  هێرشەكان  رایانگەیاندبوو  یەكێتی  بەرپرسانی 

دەیانگوت،  ناوچەكە  خەڵكی  وەلێ   دەگرن،  ئامانج  بە 

كۆمەڵی  ئەندامی  زۆرترینیان  بۆردومانەكان  كوژراوەكانی 

بەرەبەیانی  لە  موشەكییەكان  بۆردومانە  بوون.  ئیسالمی 

ئیسالمیشی  كۆمەڵی  بارەگاكانی  رویانداو   2003 ئازاری  21ی 

تۆماهۆكی  موشەكی   50 بۆ   40 بەشێوەیەك  ئامانج.  كردە 

دورهاوێژ بنكەو بارەگاو نوسینگەكانی ئەو گروپەیان وێرانكرد. 

نزیكەی  كوردەكان،  سەربازییە  سەركردە  وتەی  بە  لەئاكامدا 

كۆمەڵی  برینداركران.  و  كوژران  ئیسالمی  پێشمەرگەی   100

ئیسالمی هەوڵەكانی خۆی چڕكردەوە تاوەكو لەتەك حكومەتی 

ئەوان  وەلێ   رێكبخاتەوە.  پەیوەندییەكان  كوردیدا  سیكۆالری 

هەر وا دەژمێردران، كە لە روی فەلسەفەو بەرنامەو كردارەوە 

تێكەڵبوو  هەر  جوگرافیشیان  شوێنی  و  نزیكن  ئەنسار  لە 

ئیسالمی  كۆمەڵی  دەیانگوت:  كورد  بەرپرسانی  وان.  لەتەك 

بگونجێنن.  خۆیان  ئەنساردا  رابەری  لەتەك  هەوڵیاندابوو 
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باپیرو 1000 چەكداری گروپەكەی لە چیاكاندا  ئەودەم عەلی 

دەیزانی  پێشرت  یەكێتی  بەدورگرتبوو.21  ئەنسار  لە  خۆیان 

وەلێ   رودەدەن،  ناوچەكە  سەر  بۆ  ئەمریكا  هێرشەكانی 

باپیرو هاوەڵەكانی سەرسەختانە پێشنیازی یەكێتیان بۆ  عەلی 

چۆڵكردنی ناوچەكە دابوویە دواوە.

لەالیەن  ئەنساردا  لەریزی  ئەوانیش  ئیدی  ئەوەبوو 

یەكێك  بەگوێرەی  بۆكرابوو.  حسابیان  ئەمریكییەكانەوە 

ناوەندی  لە  ئەوان  ئەمریكییەكان  بەرپرسە  راپۆرتەكانی  لە 

چیاكانیان داوە لە سەرگەت، لەوێ  ئەنسار مژوڵی دروستكردن 

و بەهەمهێنانی چەكی كیمیایی بوون. دواجار كۆمەڵی ئیسالمی 

خۆی رادەستی واقیعەكردو ملیاندا، كە 1000 چەكدارییان بنكە 

بەهێزو سەختەكانیان لە دەڤەری خورماڵدا رادەست بكەن و 

ناوچەكە جێبهێڵن. لێرەوە ئەوە روندەبێتەوە هەم بەرپرسانی 

هەبووە،  ئەوەیان  ترسی  ئەمریكییەكانیش  هەم  و  یەكێتی 

ئەنسارو كۆمەڵی ئیسالمی لە ناوچەكەدا دەستتێكەڵكەن و ببنە 

یەك هێز. 

چەكدارن   2000 دەبوونە  بناژۆیانە  ئەو  رێژەی  ئەوكات 

وەلێ  بۆردومانەكان كۆتاییان هێنا بە نیازو بەرنامەی داهاتوی 

روداوەدا  لەو  كۆمەڵ  ناوچەكەدا.  لە  ئیسالمی  كۆمەڵی 

شوێنەكانی  لە  بۆردومانەكەدا  لە  ئەوان  ببوو،  شۆك  توشی 

هێزەكانیان  و  سەبازی  بارەگای  ئەوەبوو  مابوونەوە،  خۆیان 

پێگە شاراوەو  بۆ  بۆردومان كران، وەلێ  ئەنسار كشابوونەوە 

نزیكەی  ئیدی  بەركەوت،  كەمرتیان  لەمتەی  و  نهێنییەكانیان 

1000 ئەندامی كۆمەڵ و خێزانەكانیان، كە بەشێكیان برینداری 

بەرەو  ملیان  پەشێوی  بە  و  كەوتنەڕێ   بوون  بۆردومانەكان 
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سنورەكانی ئێران نا.22 ئەوان ترسیان لە تۆڵەی ئەمریكییەكان 

بوو، ئێرانیش رێگەی نەدان دەربازی سنورەكان بن، لەكاتێكدا 

پێشرت رێگەی پێدەدان. شوێنی هەژمونی كۆمەڵ هەڵكەوتو 

یەكێتی  بوو،  یەكێتیدا  ئەنسارو  قەڵەمڕەوی  نێوان  لە 

بەوە دەهێنایەوە، كە كۆمەڵ  لێدانەكەی كۆمەڵ  بۆ  پاساوی 

تا  یەكێتی  بەردەست  بخاتە  خۆی  شوێنەكانی  ئامادەنەبووە 

پێگەكانی ئەنسار.23 وەلێ  هێشتا  لێیانەوە هێرشبەرنە سەر 

ئامانج، لەكاتێكدا  رون نەبوو بۆچی كۆمەڵی ئیسالمی كرایە 

كۆمەڵ لەسەرانسەری هەرێمی كوردستاندا بارەگاو نوسینگەی 

نێوان  ملمالنێكانی  لە  خۆی  هەوڵیشیدەدا  هاوكات  هەبوو، 

تێوەگالنی  یەكێتی بەدوربگرێت. دیارە وا رشۆڤەی  ئەنسارو 

جەنگەكە  بووە  مەبەستی  یەكێتی  كە  دەكرێت،  كۆمەڵ 

چوون  بشكێنێتەوە.  خۆی  تایبەتییەكانی  بەرژەوەندییە  بۆ 

هەردوو ئەمریكاو یەكێتیش گەرەكیان بوو لە ژینگەی دوای 

كوردەكان  چەكدارە  ئیسالمییە  گێچەڵی  لە  خۆیان  سەدامدا 

پارتێكی  ئیسالمی  كۆمەڵی  بوو  لەكاتێكدا  ئەمە  بەدوربگرن. 

یەكێك  كوردستاندا.  هەرێمی  لە  بوو  سیاسیی  رێپێدراوی 

دەیگوت:  بارەیەوە  لەم  ئیسالمی  بزوتنەوەی  بەرپرسانی  لە 

ئەو  تۆڵەی  لەكوردستاندا  بەتەواوی  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

2003دا  ئازاری  4ی  لە  لێدەكرێتەوە.  سیاسەتەی  نەزمی 

عەبدوڵاڵی قەرسێ  ئەندامی مەكتەبی سیاسی كۆمەڵ و سێ  

لە پاسەوان و شۆفێرەكەی لە خاڵێكی پشكنینی یەكێتیدا درانە 

بەر دەستڕێژی گوللەو كوژران. یەكێتی دوپاتیكردەوە ئەوان بە 

هەڵە ئەوكارەیان كردوەو پێیان وابووە یەكێك لە بەرپرسەكانی 

ئەنسار بووەو ویستوویەتی دزەبكات.
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كوردەكان و ئەوەی پێیدەوترێت

دەوڵەتی ئیسالمی

پەیوەندی دەوڵەتی ئیسالمی و چەند كەسێكی كورد لەنێو 

جۆراوجۆرە.  هۆكاری  چەندین  رەنگدانەوەی  گروپەدا  ئەو 

تاوەكو  ئاینی،  كاروباری  و  ئەوقاف  وەزیری  وتەی  بەگوێرەی 

ئێستا 500 كورد پەیوەندییان كردوە بە دەوڵەتی ئیسالمییەوە. 

لەنێو ئەوانەدا 150 كەسیان لەالیەن پێشمەرگەی كوردستانەوە 

و  هەرێم  گەڕاونەتەوە  كەسیشیان   50 هاوكات  كوژراون. 

هەرێمدا.  ناوخۆی  وەزارەتی  وردی  لێكۆڵینەوەی  لەژێر  وان 

كوردی  بە  كە  دەنگییەكان  تۆمارە  لە  هەندێك  بەگوێرەی 

هێرشەكانی  بەرپرسی  دوپاتدەبێتەوە  ئەوە  باڵوبوونەتەوە، 

ناوچەی  خەڵكی  كوردی  كەسێكی  كوبانێ   سەر  بۆ  داعش 

گەرمیان بوو.24 لە بنچینەدا ئەندامانی كوردی نێو دەوڵەتی 

ئیسالمی پێكدێن لە 4 پێڕ. پێڕی یەكەمیان بریتین لەو ئیسالمییە 

بناژۆو رادیكااڵنەی كە پەیوەسنت بە سەلەفییەتی جیهادییەوەو 

گەرەكیانە فۆرم و هەژمونی ئیسالم بەسەر تەواوی فۆرمەكانی 

ناسیۆنالیزمی  وایە  پێیان  ئەوان  زاڵبكەن.  فەرمانڕەوایەتیدا 

زانیارییە  بەتەنها  نییەو  رەوایەتی  شەریعەتدا  لەئاست  ئیتنی 

ئیسالمییەكان سەرچاوەو مەرجەعی هەموو حوكمڕانییەكانن. 

بیدعەو  بە  فەرمانڕەوایی  تری  لەبەرئەوە هەموو شێوازەكانی 

ناڕەوا لێكدەدەنەوە. لە دواین ڤیدیۆی باڵوكراوەدا داعشێكی 

سەرببڕێت،  بەردەستی  پێشمەرگەیەكی  ئەوەی  پێش  كورد 

روی دەمی دەكاتە سەرۆكی هەرێم و هەڕەشەی لێدەكات. لە 

ڤیدیۆكەدا رایدەگەیەنێت: ئەی مەسعود بارزانی، تۆ سەگیت، 
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خۆڵی  سەبەتەی  نێو  فڕێتدەینە  و  سەرتببڕین  بەڵێنبێت 

ئێمە  ناترسین،  كەس  لە  پیاوگەلێكین  ئێمە  بزانە  مێژوەوە. 

بەڵێنی  خودا خۆی  ئەوەی  وەك  دەچەسپێنین  خودا  حوكمی 

بێئەزمون و الوازانەی  لەو الوە  بریتین  پێڕی دووەم  داوە.25 

كۆمەاڵیەتییەكانی  تۆڕە  كاریگەرییەكانی  ژێر  كەوتونەتە 

ئەنتەرنێت یاخود ئەوانەی بانگخوازە بناژۆكان فریویانداون و 

ئەزمونی  بە  ئەوانەن  سێهەم  پێڕی  كراون.  ئەوێندەر  راپێچی 

فرەیان  ترشی  و  تاڵ  كە  ئەوانەن  زیاتر  ناڕازین،  هەرێم 

بەدەست پارتەكانەوە چەشتوە، بەتایبەت هاوڕێ و براو كەسی 

و  ناوخۆ  جەنگی  لە  یەكێتی  بەدەستی  كە  ئەوانە،  نزیكی 

جەنگ لەتەك بزوتنەوەی ئیسالمی كوژراون. هاوكات ئەوانەن 

لەناوچوون  2003دا  لە  ئەمریكا  هێرشەكانی  لە  خەڵكیان  كە 

لە  دەبن  مافەكانیان  پایامڵی  و  جیاوازی  دوچاری  یاخود 

پارتی  لەژێر هەژمونی  كە  دامەزراوەكانی حكومەتی هەرێم، 

و یەكێتیدان. 

مەال كرێكاری رابەری ئەنسارولئیسالم، پاش ئەوەی دەچێتە 

زیندان  توندی  توندوتیژی  هاندانی  بەتۆمەتی  لەوێ   نەرویج، 

رایگەیاندبوو:  زیندانەوە  بیخەنە  ئەوەی  پێش  ئەو  دەكرێت. 

دێنەوەن،  باشورەوە  لە  ئەوا  گەڕایەوە  ئەنسار  ئەمجارە  گەر 

و  راهێنان  لەوێ   دێنەوە،  حەمرینەوە  و  كەركوك  و  موسڵ  لە 

ئێرانەوە  لە  ئیدی  سازدەدەن،  خۆیان  و  دەكەن  مەشقەكانیان 

داوای  دەكەن،  مافەكانیان  داوای  و  دێن  ئەوان  نایەنەوە. 

خوێنی 2000 شەهیدیان دەكەن و لەقوڕگی پارتی و یەكێتیدا 

نێو داعش  مافە زەوتكراوەكانیان دەردەهێننەوە.26 كۆتا پێڕی 

پارتە  سەرڕاستی  و  راستگۆیی  لە  نائومێدبوون  كە  ئەوانەن، 
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ئیسالمییە كوردەكان و پێیان وایە میتۆدو ئەجێندای یەكگرتو و 

كۆمەڵ درێژكراوەی هەمان میتۆدی پارتە سیكۆالرەكانەو وەك 

ببنە  ناتوانن  هەرگیز  و  گۆڕانن  بزوتنەوەی  و  یەكێتی  و  پارتی 

دەمڕاستی ئیسالمییەكان.

لەراستیدا لێرەوە تێدەگەین، یەکەمین رەگی توندڕەوی لە 

عێراق لەناو هەناوی یەكێتی زانایانی ئیسالمی مەال عوسامن لە 

حەفتاكانەوە و پاشان لەناو بزوتنەوەی ئیسالمیدا سەرچاوەی 

گرت. ئەم بزوتنەوەیە پاش یەكگرتنی لەتەك راپەڕینی ئیسالمی 

كە مەال سدیقی برای مەال عوسامن دەیربدبەڕێوە یەكبونێكیان 

مەال  درێژەیكێشا.   2001 تاوەكو   1999 ساڵی  لە  پێكهێنا 

سدیقیش لە ئیخوانەوە بارهێرنابوو زێدەتر خۆی لە بانگەوازو 

باپیر  عەلی  ئیدی  هەڵوەشانەوە  ئەوان  دەبینییەوە.  ئیرشادا 

بزوتنەوەیش  ئەنسارو  كرێكار  مەال  و  ئیسالمی  كۆمەڵی 

مایەوە،  عەبدولعەزیزدا  عەلی  مەال  ركێفی  ژێر  لە  بەالوازی 

گروپەكەی مەال كرێكار بوونە پێگەیەك بۆ تەوحیدو جیهادی 

ئێستای  لە  بناژۆیی  تۆوی  بوونە  قاعیدە،  و  ئەبوموسعەب 

عێراقدا. ئەنسارو تەوحیدو جیهاد یەکەمی خانەی قاعیدەیان 

راگەیاند.  خۆیان  2004دا  ئۆكتۆبەری  لە  چێكردو  عێراق  لە 

ئەوان لە 2011دا چوونە سوریاو بواری چاالكییەكانیان گەیاندە 

ئەوێ  و لە 2013دا لەتەك دەوڵەتی ئیسالمی لە شام و عێراق 

نیازی  ئاوێتەبوون. هێرشەكانی داعش بۆ كوردستان بەڵگەی 

خەالفەتەكەیان  سنورەكانی  بەرفراوانكردنی  بۆ  بوو  داعش 

لە  لە نەخشەی خەالفەتەكەیدا كوردستانیشی  چوون داعش 

سنورەكانی خۆیدا شوێنكردوەتەوە. هاوكات زەنگینی كانزا و 

ناوچەكە  كەرەستە رسوشتییەكانی كوردستان چاڵەنەوتەكانی 
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دیسان هۆیەكی تریش بوو بۆ هێرشەكانی داعش، ئەوان بە 

بۆ شەنگال و كەركوك گەرەكیان بوو دەستیان  هێرشەكانیان 

بگات  نەوتەكان  كارەباو چاڵە  ئاو و وزەی  بە سەرچاوەكانی 

لەناوچەكەدا  داعش  لەئێستادا  بكەن.  زەنگین  ئابورییان  و 

نێو  و  هەرێمی  هاوكێشە  بەسەر  كاریگەرە  هەیەو  بوونی 

لەسەر  تەواویان  كارلێكی  هۆكار  سێ   نەتەوەییەكانەوە، 

مانەوەی داعش هەیە، بریتین لە ملمالنێكانی توركیاو ئێران و 

سوریا لە ناوچەكەدان هاوكات هۆكاری درێژەدان بەجەنگی 

ناڕەزایی  دەنگی  لەوە  بەدەر  هەیە.  خۆی  رۆڵی  سوریایش 

ناوەندیدا  حكومەتی  لەهەمبەر  عێراقیش  سونییەكانی 

دیسانەوە زەمینەی بوونی داعش بوو. 
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پوختەی توێژینەوە

 ئەم توێژینەوەیە پڕۆسەی دەركەوتن و پاشان گۆڕانكارییە 

باشوری  لە  كوردستان  ئیسالمی  بزوتنەوەی  ناوخۆییەكانی 

كوردستاندا دەخاتەڕوو. ئەوە روندەكاتەوە كە چۆن رێكخراوە 

ئیسالمییەكان دەركەوتن. لەم پڕۆسەیەدا توێژینەوەكە وەاڵمی 

لە  كاریگەرەكان  فاكتەرە  دەداتەوە:  پرسیارانە  ئەم  هەموو 

ناوخۆییەكانی  گۆڕانكارییە  بزوتنەوەیەو  ئەم  دەركەوتنی 

بزوتنەوە  بزوتنەوەو  نێوان  جیاوازییەكانی  كامانەن؟ 

بزوتنەوە  كاریگەریی  چیدایە؟  لە  دیكە  ئیسالمییەكانی 

كوێدایە؟  لە  بزوتنەوەیە  ئەم  لەسەر  دیكە  ئیسالمییەكانی 

بزوتنەوەكە دارای كامە ئاڕاستەی رۆشنبیریی و ئایدیۆلۆژییە؟ 

دیكەو  ئیسالمییەكانی  بزوتنەوە  كاریگەریی  بە  ئاماژە  لێرەدا 

رەوشی تایبەتی كوردستان دراوە . هاوكات رەوشی ئاڕاستەو 

ئایدیۆلۆژییەكانی  و  رۆشنبیریی  پەیوەندییە  و  پارتایەتی 

خراونەتەڕوو. 

فاكتەرەكانی  خستنەڕوی  توێژینەوەیە  ئەم  لەراستیدا   

دەركەوتن و پەیوەندییەكانی ئەم هێزەیە لەتەك ناسیۆنالیزمی 

خۆبەڕێوەبەری  دەسەاڵتی  لەنێو  شوێنیەتی  و  كوردی 

نێو  ناوخۆییەكانی  ئاڕاستە  هاوكات  كوردستاندا.  هەرێمی 

لە زەمینەی سیاسی هەرێمەكەدا  بزوتنەوەیەو شوێنیان  ئەم 

پێشچاوخراوە.
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پێشەكی 

لە  هەندێك  ئیسالمییەكاندا،  كۆمەڵگە  لەمێژوی 

ئیسالمدا  ناوی  لەژێر  گۆڕێ   هاتوونەتە  كە  بزوتنەوەكان 

نەخوازراوەكەی  بارودۆخە  و  سەردەم  رەوشی  نەیاری 

گەلێكی  بزوتنەوە  لە  خۆیان  ئیسالمییەكان  بزوتنەوە  بوون. 

مەزهەبیی  رەوشی  رابەرایەتی  كە  دەبیننەوە،  جەماوەریدا 

دەگرنە ئەستۆو پێداگریی لە پڕەنسیپ و بەها مەزهەبییەكان 

كەتێیدان  رەوشەی  لەو  گۆڕانكارین  مژوڵی  و  دەكەن 

ئەوان  كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسیی  گۆڕانكاری  بەتایبەتی 

هەندێكجاریش  هەیەو  سەركەوتنیان  چانسی  هەندێكجار 

ئەو  نوێی هەموو  و جۆری  نەزم  بگەن.  مرازیان  بە  ناتوانن 

هاوچەرخەكان،  ئیسالمییە  بزوتنەوە  لە  بریتین  بزوتنەوانە 

كۆڵۆنیالیزم(  و  )مۆدێرنێتە  و هێزی  لەبەرامبەر هەژمون  كە 

بزوتنەوانە  ئەم  هێزی  ئاراوە.  هاتوونەتە  خۆرئاوادا  ی 

كاردانەوەیەكی دەرەكیی لەبەرامبەر خۆرئاوادا نیشانداوە، كە 

سیاسەتی ناوخۆیی خۆیان لە نەزمی ئاینییەوە هەڵهێنجاوەو 

بەپشتبەسنت بە چەمكەكانی جیهاد و شەهیدی و یەكسانی 

خۆیان بەرجەستەدەكەن.1

موسڵامننشیندا  واڵتانی  لە  زۆرێك  لەنێو  بزوتنەوانە  ئەم 

خۆیان  جیا  شێوازی  و  نەزم  بە  و  بوون  هاتوونەتە 

نومایانكردوە. ئیدی بەكاوەخۆ ئەم بزوتنەوانە بوونەتە پارت 

و رەوتی هەمەجۆرو جیاجیا، كە بەشێوەیەكی رێكخراوەییش 
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دەستیانداوەتە چاالكی بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەكانیان. 

كۆمەڵگە  لەو  یەكێكە  عێراق  كوردستانی 

دواییەدا  ئەم  دەیەكانی  لە  كە  موسڵامننشینانەی، 

ئیسالمییە  تەوژمە  بزوتنەوەو  كاریگەریی  ژێر  كەوتۆتەوە 

هاوچەرخەكانەوە. لێرەوە بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستانیش 

بەدەر نەبوو لە رەنگدانەوەی بزوتنەوە ئیسالمییە نوێیەكانی 

و  ئیسالم  بوژانەوەی  لە  خۆی  پرسی  و  ئیسالمی  جیهانی 

هەروەها  دەبینییەوە.  ئیسالمییەكاندا  نا  پارتە  نەیارێتی 

خۆیدا  ئامانجەكانی  لە  جەنگاوەو  بەعس  رژێمی  بە  دژ 

برەوی پێداوە. ئەم بزوتنەوەیە مێژوەكەی پڕە لە هەوراز و 

ئیسالمیدا  تری  بزوتنەوەیەكی  لەتەك هەر  بەجۆرێك  نشێو، 

هەورازو  نەگونجاوە.  و  ئەستەم  كارێكی  بەراوردكردنی 

پەرتبوون،  و  یەكبوون  لە  خۆیان  بزوتنەوە  نشێوەكانی 

ئیسالمی،  حكومەتی  پێكەوەنانی  بۆ  جیهاد  و  جەنگ 

بادانەوەی لە هێزێكی رادیكاڵ و بناژۆ وە بۆ ئیسالمییەكی 

و  تاڵ  رابردوە  ئەو  هەموو  دەبیننەوەو  ئارام  و  شلڕەو 

شیرینانە تایبەمتەندییەكی ئەوتۆیان بەخشیوەتە بزوتنەوەی 

ئیسالمیی. 

ئاڕاستە  بە  كراوە  ئاماژە  كورتی  بە  لێكۆڵینەوەیەدا  لەم 

سیاسی و سەرەكییەكانی ئیسالمی هاوچەرخ و هاوكات ئەم 

بزوتنەوەیەو پارتە جیابووەكانی و رەوت و رێبازەكانی ناوی 

شیكاركراون.
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رەوتە سەركییەكانی ئیسالمی هاوچەرخ لە عێراقدا

لێكجودا  كۆمەڵگەی  و  جوگرافی  ناوچەی  سێ   عێراق 

دانیشتوانی  عێراق  ناوەڕاستی  ناوچەكانی  لەخۆدەگرێت. 

دانیشتوانی  %20ی  تێكڕا  لەخۆدەگرن،  سوننە  عەرەبی 

عەرەبی  لە  بریتین  باشوریش  بەشی  پێكدەهێنن.  عێراق 

عێراق  دانیشتوانی  كۆی  %55ی  ئەوانیش  شیعە، 

دەسەاڵتی  لەژێر  كە  باكوریش،  بەشی  پێكدەهێنن. 

لەخۆ  عێراق  دانیشتوانی  كۆی  %20ی  كورداندایە، 

رەگەزی  كەمینەو  چەندین  ئەوانیشدا  لەگەڵ  دەگرێت. 

بچوك لە عێراقدا بونیان هەیە.2 لەمێژوی سیاسیی عێراقدا 

سێ    2003 پێش  بەعس،  حزبی  فەرمانڕەوایەتی  لە  بێ  

جۆری سەرەكی لە سیاسەت و ئاڕاستەی پارتایەتی جیاواز 

پارتایەتی هێزە  و  ئەوانیش رەوت  عێراقدا دەركەوتون.  لە 

پێكهاتبوون  كە  چەپەكان  پارتە  و  ئاینییەكان  و  مەزهەبی 

هاوكات  كۆمۆنیست  پارتی  و  سۆشیالیست  پارتی  لە 

لەناو  هەبوو.  بونیان  كوردستانیش  ناوچەییەكانی  پارتە 

بوونە  خۆبەخۆ  هاوچەرخەكان  ئاینییە  پارتە  ئەوانیشدا 

شیعە  ئیسالمی  رەوتی  لە  بریتیبوون  ئەوانیش  لقەوە،  سێ  

لێرەدا  كورد.  ئیسالمیی  رەوتی  ئیسالمیی سوننەو  رەوتی  و 

ئاڕاستە  سوننەو  شیعەو  رەوتی  كاریگەرییەكانی  بەهۆی 

ئیسالمیی  بزوتنەوەی  لەسەر  ئیسالمیزم  هەڕێمییەكانی 

جێگەی خۆیەتی تیشكێك بخەینە سەریان.
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جواڵنەوە ئیسالمییەكانی شیعە

قۆناغی بەرایی جواڵنەوەی ئیسالمی لە عێراق پەیوەستە بە 

سااڵنی نێوان 1914 بۆ شۆڕشی 1920 دژ بە داگیركەری بەریتانی، 

كە لەنێو شیعەكاندا تاویسەندبوو. لەپاش جەنگی جیهانی دووەم 

ئیسالمیی  رێكخراوەیی  پارتی  مەزنرتین   1957 ساڵی  تاوەكو 

بەنێوی حزبی دەعوە دامەزرا، جیا لەوەیش بزوتنەوەی الوانی 

موسڵامنیش، كە شیعە مەزهەب بوون دامەزرا. هاوكات چەند 

پارتێكی دیكەی ئیسالمی سوننی بەناوەكانی برایانی موسڵامن 

بزوتنەوەی شیعەكان  لەوكاتەوە  دامەزران.  ئیسالم  تەحریری  و 

چاالكبووەو چەندین قۆناغی جیاو رەوتی جیاوازی تاوەكو ئێستا 

داوەتەبەر. لێرەدا دوو دۆسیەی هەماهەنگی جواڵنەوەی شیعە، 

كە پەیوەستە بە بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستانەوە خراونەتەڕوو:

1. ئەنجومەنی بااڵی عێراق 

 لە ناوەندی 1983 خۆی وەك تەنها نوێنەری جواڵنەوەی 

نێو  گروپەكانی  و  گرنگەكان  پارتە  نیشاندا.  عێراق  ئیسالمی 

پاتی  دەعوە،  حزبی  لە  بریتیبوون  عێراق  بااڵی  ئەنجومەنی 

كاری ئیسالمی، بزوتنەوەی موجاهیدینی عێراق. 3

2. كوتلەی ئیسالمی

)شێخ  ئیسالمی  بزوتنەوەی  هاوپەیامنێتی  گروپە  ئەم   

سوپای  حاتەمی،  نەدیم  ئیسالمی  فەتحی  خاڵس،  جەواد 

شۆڕشی ئیسالمی ئەبو ئوسامە و چەندینی تر(. 4

سەدام  رژێمی  لەپاش  ئەوەبكرێت،  بۆ  ئاماژە  پێویستە 

ئەنجومەنەكە لەنێو ئەوانیشدا حزبی دەعوە زۆرترین كاریگەریی 

لە گۆڕەپانی سیاسیی عێراق هەبوو. چوون شیعەكان توانیبوویان 

بەرزترین بەركەوتەیان لە حكومەتی ناوەندیی عێراقدا هەبێت.
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جواڵنەوە ئیسالمییە سونییەكان

مەحمود  موحەمەد  شێخ  گەڕانەوەی  بە   1946 ساڵی 

لەوێ   میرسو  چوبووە  بۆخوێندن  لەكاتێكدا  لەمیرس.  سەواف 

بەگەڕانەوەی  چێكردبوو.  موسلمیندا  ئیخوان  لەتەك  پەیوەندی 

ساڵی  لە  دواتر  عێراقەوەو  نێو  هاتە  موسلمین  ئیخوان  ئیدی 

1948 لەژێر رابەرایەتی ئاینی شێخ ئەمجەد زەهاویدا كۆمەڵەی 

لەوكاتەوە  ئیدی  پێكەوەنرا.  عێراقدا  لە  موسلمین  ئیخوان 

بە ئیخوان موسلمینی  لە عێراق لقێكی سەر  ئیخوان موسلمین 

بەرنامەو  میتۆدو  ژێر  كەوتنە  رسوشتی  بەشێوەیەكی  میرسە، 

و  پەرتوك  رۆژنامەو  بە  برەویان  میرسەوەو  ئیخوانی  هزری 

باڵوكراوەكانی ئەوان دەدا لە عێراقدا. ئیخوان لە عێراقدا سااڵنی 

بەرایی چێبوونی پەیوەستكرد بە كاری رێكخراوەیی و پەرژانی 

جواڵنەوەیە  ئەم  ئیدی  واڵت.  ناوخۆییەكانی  كێشە  سەر  بۆ 

وەك هێزێكی سوننی دەركەوت و كاریگەرییەكانی لەنێو بازنە 

سوننیەكەدا دانا، وەلێ  بنكە جەماوەرییەكەی لەنێو ناوچە شیعە 

مەزەهەبییەكاندا شكستخواردو بوو. 5
دیارە گروپگەلی ئیسالمی سوننی تر هەبوون، كە لەمەودایەكی 
گچكەتردا هەڵدەسوڕان، لەوانە كۆمەڵەی ئیسالمی شێخ بەدر، كە 

هاوپەیامنی كوتلەی ئیسالمی بوو لەگەڵ گروپە شیعەكاندا.
سوننی  ئیسالمی  تری  گروپێكی  چەند  سەدامیش  لەپاش 
ئەو  سەرنجی  پێویستە  دەركەوتن.  عێراقدا  سیاسیی  لەگۆڕەپانی 
بۆخۆیان  لەبەرئەوەی  سونییەكان  رەوتە  كە  بدرێت،  راستییە 
تاوەكو  عێراقدا،  لە  بوون  كەمینەش  هەرچەند  بااڵدەستبوون 
كاریگەر  سیاسیی  چاالكی  دارای  بەعس  حزبی  هەڵوەشانەوەی 

لەنێو گۆڕەپانی سیاسی عێراقدا نەبوون.
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جواڵنەوەی ناوچەیی

بزوتنەوەیەكی سیاسی دیكە لەسەر بنەمای نەژادی یاخود 

بێ  دەوڵەت(  نەتەوەی  بە  ناودەبرێن  )كوردەكان،  نەتەوایەتی 

لە كوردستان یاخود باكوری عێراق بوونی هەبوو. لەم بەشەی 

بەدەستهێنانی  بۆ  درێژ  لە سەدەیەك جەنگێكی  زیاتر  عێراقدا 

مافە نەتەوەییەكان ئامادەیی هەیە. جیا لە بزوتنەوە ترادیشناڵ 

پارتە  ناونیشانی  لەژێر  لەكوردستاندا  نەریتخوازەكە،  و 

پارتی دیموكراتی  لە  بریتیبوون  كە  و مۆدێرنەكاندا،  نەتەوەیی 

نیشتیامنیی  یەكێتیی  و  دامەزراوە(   1946 )ساڵی  كوردستان 

تاوەكو  نەتەوەیی  جواڵنەوەی  دامەزراوە(   1975( كوردستان 

وەلێ   بوون،  سیكۆالر  كورد  نەتەوەییەكانی  بەردەوامە.  ئێستا 

لە  ئیسالمییەكانیش  جواڵنەوە  هێدی  هێدی  هەشتاكانەوە  لە 

كورد  نەتەوەیی  بزوتنەوەی  دەركەوتن.  كوردییەكەدا  هەرێمە 

لە ساڵی 1991دا بە پشتیوانی نەتەوەیەكگرتوەكان و زلهێزەكان 

دواجار توانی سەركەوتوبێت و حكومەتی خۆبەڕێوەبەریی بۆ 

كورد دامبەزرێنێت، هاوكات پاش لەناوچوونی رژێمی سەدامیش 

لە ساڵی 2003 دا لەتەك حكومەتی ناوەندی عێراقدا بەشداربوون 

لە رەوتی سیاسی عێراقدا. 

بەگشتی ئاڕاستە سیاسییەكانی عێراق پێكدەهاتن لە :

ئاینییەكان  چەپ.  و  نەتەوەیی  و  ئاینی  ئاڕاستەی 

لە  بریتیبوون  نەتەوەییەكان  سوننە،  شیعەو  لە  بریتیبوون 

سیكۆالرو مەزهەبی، چەپەكانیش بریتیبوون لە چەپی كوردی 

و چەپی عەرەبی.

لە  بریتیبوو  عێراقیش  ئیسالمی  جواڵنەوەی  هەروەها 



72

جواڵنەوەكانی شیعەو سوننە. هەریەك لەوانیش نەتەوەكانی 

كوردو عەرەبی لەخۆ دەگرت. عەرەبە سونییەكان بریتیبوون 

و  تەحریر  جواڵنەوەی  و  موسلمین  ئیخوان  جواڵنەوەی  لە 

هەندێ  گروپی گچكەی تر. كوردە سونییەكانیش بریتیبوون لە 

چەند پارتێكی ئایدیۆلۆژی لەتەك پارتگەلێكی ئیسالمی گچكە. 

لەبەرامبەردا شیعەی عەرەب پێكهاتبوون لە ئەنجومەنی بااڵ، 

كە ئەوانیش پێكهاتو لە حزبی دەعوەو رێكخراوی كارو چەند 

چەند  و  عەرەبی  كوتلەی  هاوكات  بوون.  دیكە  گروپێكی 

گروپێكی دیكە هەبوون. كوردە شیعەكانیش رێكخراوگەلێكی 

ئیسالمی فەیلی بوون.

جواڵنەوەی ئیسالمی كوردستان

و  كوردییەكان  راپەڕینە  زۆرترینی  هەرچەندە 

كەسایەتییە  رابەرایەتی  لەژێر  نەتەوەییەكانیان  بزوتنەوە 

شێخەكانی  و  عەبدوسەالم  شێخ  وەك  بوون،  ئاینییەكاندا 

ئەو  هەموو  دیكە  ئەوانی  مەحمودو  شێخ  بارزان،  دیكەی 

بوون  نەتەوەییەكان  مافە  بەدەستهێنانی  بۆ  بزوتنەوانە 

ئەوان  ترەوە  لەالیەكی  بن.  ئیسالمی  بزوتنەوەیەكی  نەوەكو 

حكومەتی  لەتەك  بوون  مەزهەبی  رەوگەی  بەهەمان  سەر 

ناوەندیدا، هەربۆیە لەو روانگەیەوە هیچ گرفتێك لە گۆڕێدا 

نەبوو. هەروەها پێش ساڵی 1980 هیچ تەڤگەرێكی ئیسالمی 

مەال  مردنی  دوای  نەبوو.  بوونی  ناوچەكەدا  لە  كوردیش 

مستەفای بارزانی رابەری بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد لە ساڵی 
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1979دا، ئیرت ئەم جواڵنەوەیە لە ساڵی 1980 لە ژێر كاریگەری 

شۆڕشی ئیسالمی ئێران و جەنگی ئێران و عێراقدا دەركەوت. 

1980دا  ساڵی  عێراقدا  و  ئێران  جەنگی  دەستپێكی  لەگەڵ 

ئێران گروپیگەلێكی چەكداریی ئیسالمی دامەزراندو هاوكات 

پشتیوانی دەركەوتنی گروپی ئیسالمی لە كوردستانی عێراقدا 

كرد.6 لەم ناوەندەدا حكومەتی ئیسالمی ئێران لە دوو ئاستدا 

بوو،  كوردییەكە  ئیسالمییە  جواڵنەوە  دەركەوتنی  هۆکاری 

ئاستی یەكەم چێكردنی گروپی گچكەی وابەستە بە رژێم و 

ئاستی دووەمیش دامەزراندنی پارتی سیاسیی سەربەخۆ بوو.

یەكەم: گروپی سەرەتایی بچوك و وابەستە

چووە  سەواف  مەحمود  موحەمەد  شێخ   1952 ساڵی 

شاری سلێامنی و هەڵەبجەو لەوێندەر پەیوەندیكرد بە شێخ 

موحەمەد  شێخ  و  )1922ـ1997(ز  عەبدولعەزیز  عوسامن 

هاتە  موسلمین  ئیخوان  بیری  لێرەوە  ئیدی  بەهادینەوە. 

بەتایبەتی لەشاری هەڵەبجەوە درێژەیپێدرا.7  كوردستانەوەو 

دواتر مەال عوسامن، عەبدولعەزیز پاڕەزانی، عومەر رێشاوی 

رابەرایەتی  لە  هەشتاكان  ناوەندی  تاوەكو  پەنجاكانەوە  لە 

هەشتاكاندا  بەرایی  لە  مابوونەوە.  عێراقیدا  ئیسالمی  پارتی 

هەندێك لە الوانی كوردو كەسایەتی ئاینی لەژێر رابەرایەتی 

لە  بوو  مزگەوت  ئیاممی  ئەوكات  كە  عوسامندا،  مەال 

بوو  دیاریش  و  بەرچاو  ئاینی  كەسایەتییەكی  هەڵەبجەداو 

توانی بەهۆی ئەو هەژمون و كاریگەرییەوە  لە كوردستاندا، 
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عوسامن  مەال  دامبەزرێنێت.  كوردستان  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

پێشرت زەمینەسازی بۆجودابوونەوە لە حزبی ئیسالمی عێراقی 

لە  بریتیبوو  لێكدابڕانی ئەوان  كردبوو. ئەوەی بووە هۆکاری 

ئایدیۆلۆژیای  لەتەك  كورد  نەتەوەییانەی  هەستی  ملمالنێی 

نەتەوەییەكان  مافە  لەسەر  سوربوون  ئەوان  عەرەبیزم،  پان 

بەعسدا.  رژێمی  دوای  قۆناغی  لە  كورد  پرسی  ناساندنی  و 

دوای ئەم ملمالنێیە دواجار مەال عوسامن ریزەكانی ئیخوانی 

سنورەكانی  روەو  هاوەڵەكانی  شانبەشانی  و  بەجێهێشت 

جۆرە  هەرچەند  هەشتاكاندا  لەناوەندی  هەڵهاتن.8  ئێران 

ئیخوان  وەلێ   هەبوو،  بەغدادا  كوردو  لەنێوان  دانوستانێك 

رژێمی  دامەزراوەكانی  سەركوتی  فشارو  ژێر  كەوتبوە 

بەعسەوە، لەو میانەدا زۆربەیان دەستگیركران و ژمارەیەكی 

زۆریشیان لەوانە ئیخوانە كوردەكان بەرەو سنورەكانی ئێران 

قوتاربوون.9

كوردیی  ئیسالمی  رەوتی  رۆشنبیریی  بازنەی  راستیدا  لە 

لە ئیخوانی میرسو زانیارییەكانی حەسەن بەناوە سەرچاوەی 

نەوەدەكاندا  لە  بەتایبەتی  ئەوەو  پاش  لە  وەلێ   گرتبوو.10 

ئایدیۆلۆژیی  هێزی  تاوی  و  تین  ژێر  كەوتنە  ئیسالمییەكان 

ئیسالمی  كۆمەڵی  و  جیهادییەكان  سەلەفییە  لەوانە  دیكە 

پاكستان و موجاهیدانی ئەفغانییەوە.

لەژێر  ئیسالمییەكان  كوردە  هەشتاكانەوە  لەدەستپێكی 

كە  بوون،  ئێرانیدا  ئازادیخوازییەكانی  بزوتنەوە  كاریگەریی 

سەر بە پاسەوانانی شۆڕشی ئیسالمی بوون، وەلێ  ئەم رەوتە 
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لەنێو كوردا زۆر نەنارسابوو، هەربۆیە دواجار هەموو ئەوانە 

خۆیان  كوردستاندا  ئیسالمی  بزوتنەوەی  چەتری  لەنێو  تێكڕا 

هەشتاكان  دەستپێكی  رێكخراوانەی  و  گروپ  ئەو  بینییەوە. 

بریتیبوون لە:

1. سوپای ئیسالمیی كوردستان، ئەم گروپە كوردی سوننی 

)ئەبو  بوون  شاهێندا  عەباس  سەركردایەتی  لەژێر  و  بوون 

ئوسامە( وەك لەسەرێ  ئاماژەیپێدرا، ئەم گروپە چووبووە نێو 

هاوپەیامنییەتی كوتلەی ئیسالمییەوە.

رێكخراوە  ئەم  ئیسالمیی،  فەیلی  كوردی  رێكخراوی   .2

سێ   لە  رێكخراوەكە  بۆخۆی  پێكیانهێنابوو،  شیعەكان  كوردە 

گروپ پێكهاتبوو، هەریەك لەوانیش دارای روانگەو روانینێكی 

بزوتنەوەی  لە:  بریتیبوون  ئەوانیش  بوون.  بەخۆیان  تایبەت 

فەیلیدا،  رابەرایەتی حوسەین  ژێر  لە  كوردستان  موسڵامنانی 

لەتاران   1982 ساڵی  ئیسالمی،  فەیلی  كوردانی  ئەنجومەنی 

دامەزرا، بزوتنەوەی كوردی فەیلی ئیسالمی، لەژێر رابەرایەتی 

جەلیل فەیلیدا دامەزرا، چاالكییەكانی ئەم بزوتنەوەیە لەچەند 

كارێكی بانگخوازی پەراگەندەدا كورتكرابوونەوە.

3. حزبوڵاڵی كوردستانی عێراق، ئەم گروپە وابەستە بوو بە 

كوردە سوننیەكانەوەو ساڵی 1983 لە ئێران دامەزرا. گروپەكە 

شێخ موحەمەد خالید بارزانی رابەرایەتی دەكرد. ئەم پارتەیش 

هاوپەیامنییەتی  لەنێو  خرایەسەر  تیشكی  لەسەرەوە  وەك 

ئەنجومەنی بااڵی عێراقیدا بوو. پاش جەنگی كەنداوی 1991 

دیموكراتی  پارتی  نێو  حزبوڵاڵ خۆی هەڵوەشاندەوەو چوونە 
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دەكردن.  سەرۆكایەتی  بارزانی  مەسعود  كە  كوردستانەوە، 

ئێستا سەرۆكی هەرێمی كوردستانی عێراقە. 11

شێخ  برازای  بارزانی  ئەدهەم  شێخ  ئاماژەیە  جێی   

لەتەك  جیاوازی  تێڕوانینی  دیدو  بەهۆی  خالید،  موحەمەد 

بۆخۆی   1988 ساڵی  جودابوویەوەو  حزبوڵاڵ  لە  مامیدا، 

پارتێكی سەربەخۆی بەنێوی حزبوڵاڵی شۆڕشگێڕی كوردستان 

بكاتە  گروپەكەی  نەیتوانی  بارزانیش  ئەدهەم  دامەزراند. 

پاش  ئەوەبوو  جەماوەریی،  دڵپەسەندی  كاراو  هێزێكی 

هەڵوەشاندەوەو  خۆی   2004 لەساڵی  و  سەدام  روخانی 

پێویستناكات  و  هاتونەتەدی  ئامانجەكانیان  ئەوان  رایگەیاند 

ئیدی كاری سیاسیی بكەن.

پەیوەستبوو  ئەنجومەنە  ئەم  ئەنجومەنی موسڵامنان،   .4

 1981 بۆ   1979 سااڵنی  نێوان  لە  سونیەوەو  كوردانی  بە 

دامەزرا. دامەزرێنەرەكانی شێخی بەرزنجی و شێخ ئەحمەدی 

لەتەك  نزیكیان  تۆكمەو  پەیوەندی  ئەوان  بوون.  خانەقا 

كۆماری ئیسالمی ئێراندا هەبوو. تەنانەت نوێنەریان لەشورادا 

هەبوو، ئەوە یەكێك لە ناكۆكییەكانی ئەم گروپە بوو لەگەڵ 

ئیخوان موسلمیندا. 

شێخ  لەالیەن  هەشتاكاندا  لە  ئیسالمی  پەیوەندی   .5

 1987 ساڵی  لە  دواتر  دامەزرێرناو  بەرزنجییەوە  موحەمەد 

پەیوەندییان كرد بە بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستانەوە.

دیسان  كە  كوردستان،  موجاهیدانی  بزوتنەوەی   .6

شێخ  لەالیەن  سوننییەكانەوەو  كوردە  بە  بوو  پەیوەست 

ئەبوتاڵب بەرزنجییەوە دامەزرا. هەموو ئەو گروپە بچوكانەی 
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ئەوتۆ  پشتیوانی  خەڵكییەوە  لەالیەن  باسكران  لەسەرەوە  

نەكران و فرە نارساو نەبوون، هەرچەند زۆربەیان كەسایەتی 

لەناو  لەهەندێك  جگە  وەلێ   بەڕێوە،  دەیربدن  ئاینی 

ئەنجومەنی موسڵامناندا ئەگینا زۆربەی زۆری ئەندامەكانی 

دارای  هاوكات  نەبوو،  ئەوتۆیان  خوێنەواری  هەموویان 

كە  بوون،  لەو شێخانە  یاخود  كەمبوون.  ئاینی  ماریفەیەكی 

بەشێوەیەكی  نەبوو.  هەرێمەكەدا  لە  ئەوتۆیان  كاریگەریی 

بوون.  ئێران  دەستكیسەی  دەستكردو  تێكڕایان  رسوشتی 

هەربۆیە نەیانتوانی لە كوردستاندا و لە نەزمە سیاسییەكەیاندا 

سەركەوتوو بن. هاوكات ئەم گروپانە زیاتر پەیوەندیان لەتەك 

شۆڕشی  پاسەوانانی  بااڵو  ئەنجومەنی  و  شیعییەكان  گروپە 

ئیسالمی هەبوو، ئەوە بەواتای ئەوە نەبوو كە ئیسالمییەكانی 

ترو سیكۆالرەكان پەیوەندییان لەتەك ئێران نەبوو، ئەوانیش 

هەبوو،  پەیوەندییان  پەناگەیەك  بەدەستهێنانی  لەپێناو 

وەلێ  زێدەتر لە بواری سیاسیدا نزیكبوونەوەیان هەبوو.12 

بەاڵم بەگشتی ئەو هێزەی بوویە هێزی سەرەكی و چەتری 

بوون،  ئیخوانانە  ئەو  كوردییەكان  ئیسالمییە  هێزە  هەموو 

كە جودابوونەوەو لە بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان خۆیان 

لە  بەزویی  كاریگەرو  كاراو  هێزێكی  بوونە  ئەوان  بینییەوە، 

گۆڕەپانی سیاسی كوردستاندا ناسێرنان.

كوردستاندا:  لە  سەرەكییەكان  ئیسالمییە  پارتە  دووەم: 

لێی  پارتانەی  ئەو  و  كوردستان  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

جودابوونەوە

ئیخوان  ئەندامانی  لە  پاش كۆچی هەندێك  ساڵی 1987 
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موسلمین و كەسایەتی و زانای ئاینی لە هەڵەبجە و دەوروبەری 

ئۆردوگای سەریاس و  لە  لەوێ  سەرەتا  ئێران،  بۆ كوردستانی 

دواتر لەشاری سنەدا گیرسانەوە، ئیدی هەموو ئەوانە لەژێر 

ناوی بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستاندا، بەتوانەوەی پەیوەندی 

ئیسالمی كوردستان و چەند رێكخراوێكی دیكە بڕیاریاندا مەال 

عوسامن عەبدولعەزیز بكەنە رابەری گشتییان و وەك حزبێكی 

و  گەریالیی  خەباتی  دەستبە  چەكدار  و  ئیسالمی  سیاسیی 

رێگەی  نەخشە  لە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  بكەن.13  سیاسیی 

خۆیدا جیهادی دژ بە رژێمی بەعس راگەیاندو ئامانجی خۆی لە 

هەڵوەشانەوەی ئەو رژێمەدا دەبینییەوەو بۆ ئەم مەبەستەش 

لەم  پەسەندكرد.14  چەكداریی  خەباتی  جیهادو  میتۆدی 

و  كورد  ئازادیخوازانی  چەكداری  روبەڕوبوونەوەی  كاتەدا 

سەربازییەكانی  یەكە  بە  دژ  پێشمەرگە  چەكداری  خەباتی 

رژێمی عێراق لە كوردستان تاویسەندبوو، ئێرانیش بەهەموو 

ئەوان  بۆ  راهێنانەكانی  و  سەربازی  هاوكاری  شێوەیەك 

سەر  بۆ  ئەمریكا  هێرشی  پاش  وەلێ   دوپاتكردبوویەوە.15 

عێراق لە ساڵی 1991 دا، ئیدی بەهێواشی و بەتایبەتی ئەم 

بۆ  خۆی  نەیاریی  كوردی  ئیسالمگەرای  سەرەكییەی  ئاڕاستە 

ناشارێتەوە.  كوردستان  هەرێمی  سیكۆالرییەكەی  ئاڕاستە 

ئارام  ناوچەیەكی  وەك  كوردستان  هەرێمی  ئەوەی  دوای 

حكومەتی  هێزەكانی  ئیدی  لەسەردرا،  بڕیاری  دژەفڕین  و 

ناوەندی لە سێ  پارێزگای كوردستان كشانەوەو لە ساڵی 1991 

كردو  هەرێمەكەیان  كۆنتڕۆڵی  كوردییەكان  هێزە  بەدواوە 
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تەنانەت ئەوێ  بووە ناوچەی چاالكیی هێزە ئۆپۆزسیۆنەكانی 

سەرانسەری عێراق. ئەو دەم هێزی ئیسالمیی كوردیی، كە لە 

بزوتنەوەی  لەنێو  تێكڕا  سونیە كوردییەكاندا كورتكرابوونەوە، 

ئیسالمی كوردستاندا خۆیان دەبینییەوەو ئەوانیش گەڕانەوە 

هەرێمەكەو درێژەیان بە خەباتی پارتایەتی خۆیاندا. 

لە ناوەندی نەوەدەكانەوە پشێوی و هەڕەشەو گوڕەشەو 

بۆ رەخسابوو  بە یەكرتیی زەمینەی  هاندانی توندوتیژیی دژ 

بزوتنەوەی  و  یەكێتی  و  پارتی  دەم  ئەو  هەرێمەكەدا.  لە 

چەكداری  هێزی  دارای  كاریگەرو  هێزی  سێ   ئیسالمی 

كارابوون. هەموو ئەوانە گێچەڵیان بە پارتەكانی دیكە دەگێڕاو 

بوون و بااڵدەستیی خۆیانیان لە ماوەی دەیەی نەوەدەكاندا 

ئەركی  لە  هەرزو  بزوتنەوەكە  چەكداری  هێزی  دەسەملاند. 

قۆناغەكە تێگەیشتبوو، لێرەوە دەستپێكی پێكدادانێكی دژوار 

و  كفری  لە  یەكێتیدا  بزوتنەوەو  لەنێوان  1992دا  ساڵی  لە 

كەالرەوە دەستیپێكرد. 16

لەراستیدا بزوتنەوەی ئیسالمی پێش جەنگە ناوخۆییەكەو 

لە هەڵبژاردنەكانی پەرلەمانی كوردستانی مانگی 5ی 1992دا 

تەنها %5.1ی دەنگەكانی بەدەستهێنا. بۆیە لەوكاتەی یەكێتی 

حكومەتێكی  پێكەوەنانی  بۆ  سازییانكرد  زەمینە  پارتی  و 

هاوبەش لەنێو خۆیاندا بۆ بەڕێوەبردنی هەرێمەكە، بزوتنەوە 

مژوڵی خواستی توندو تیژیی و نانەوەی پشێوی بوو لەهەمبەر 

ئێران  ناوەندەدا  لەم  یەكێتیدا.  و  پارتی  نوێیەی  رەوشە  ئەو 

بزوتنەوەی  چەكدارییەكەی  باڵە  لە  هەندێك  بە  برەویدا 
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ئیسالمی، ئەوانەی پێشوترو لە هەشتاكاندا ئەزمونی جیهادی 

لە  بریتیبوون  چەكدارییانە  باڵە  ئەو  بینیبوو.  ئەفغانیان 

گروپە ئیسالمییە بناژۆو فەندەمێتالیستەكانی ژێر رابەرایەتی 

عەلی باپیرو جیهادییەكانی ژێر دەستی مەال كرێكار. كرێكار 

ئەزمونێكی  و  راهێنان  دارای  ئەو  بوو،  پێشین  جیهادییەكی 

لە  دواتر  بوو،  ئەفغانستاندا  لە  پێشوتر  جیهاداو  لە  زۆربوو 

ساڵی 1992دا گەڕابوویەوە بۆ كوردستان.17 لێرەوە و لەسایەی 

بەڕێوبەرایەتییەكەی پارتی و یەكێتیدا، بزوتنەوەی ئیسالمیش 

بەرێوبەرایەتییەكی  توانی  چڕكردەوەو  خۆی  هەوڵەكانی 

سەربەخۆی سیاسی و سەربازی بهێنێتە ژێر ركێفی خۆیەوە، 

بزوتنەوە دەستیگرت بەسەر ناوچەی هەورامان و شارەزوردا، 

دروست ئەو ناوچەیەی بە شوێن دەسەاڵتی یەكێتی گەمارۆ 

درا بوو. ئەوە وایكرد كە لە سێپتێمبەری 1993دا پێكدادانی 

چەكداریی لەنێوان بزوتنەوەی ئیسالمی و یەكێتی لە هەندێك 

ناوچەی پارێزگای سلێامنی و كەركوك بقەومێت. لە كۆتاییدا 

بكشێتەوەو  هەرێمەكەدا  لە  ناچاركرا  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

گشتی  رابەری  هاوكات  ئێران.  سنورەكانی  بەر  پەنابەرنەوە 

لەوێ   كراو  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  رادەستی  بزوتنەوە 

مانگێك  چەند  ماوەی  بۆ  سەالحەدین  هاوینەهەواری  لە 

پاش  هاوكات  بوو.  پارتیدا  پارێزگاری  و  چاودێری  ژێر  لە 

بەرەو دۆخێكی  زیاتر  پارتی  و  یەكێتی  نێوان  پشێوی  ئەوەی 

دەستپێكی   1994 5ی  مانگی  لە  دواجار  چوو،  ناهەموار 
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لێرەوە  هەڵگیرسا.  ئەوانیشدا  لەنێوان  چەكداریی  جەنگی 

پارتی  هێزەكانی  شانبەشانی  بزوتنەوەیش  چەكدارەكانی 

كەوتنە وێزەی جەنگێكی ناوخۆیی لەتەك یەكێتیدا. بەمجۆرە 

سەركردایەتییەكەی  و  سەرەكی  پێگەی  بڕیاریدا  بزوتنەوە 

خۆی  جەماوەرییەكەی  بنكە  هێزو  ناوەندی  بۆ  بگوێزێتەوە 

لە سااڵنی  واتە  قۆناغەدا  لەم  ناوچەی هەڵەبجە.18 هەر  بۆ 

1994ـ1995 ئەو دوو باڵە سەربازییە بناژۆیەی نێو بزوتنەوە، 

لە  بوون،19  ئێران  شۆڕشگێڕی  نەزمی  تینوی  تەرەفدارو  كە 

ئێراندا مانەوە.20 لە راستیداو لە ماوەی جەنگی نێوان پارتی 

باڵە  ئەو  یەكێتی،  لە  ئێران  پشتیوانی  بەهۆی  یەكێتیداو  و 

رادیكااڵنە دژ بە یەكێتی سەنگەریان نەگرت.

لقەكانی بزوتنەوەی ئیسالمی

فرە  نشێوی  هەورازو  ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  مێژوی  لە 

رویانداوە،  جودابوونەوە  گەلێ   رابردوەدا  لەو  ئەزمونكراوە، 

سەرەتا هەندێك لە گروپەكانی سەر بە ئیخوان جودابوونەوەو 

پاشانیش سەلەفییە جیهادییەكانیش لێی دابڕان.

یەكەم: ئەو لقانەی پەیوەستبوون بە ئیخوان موسلمینەوە

لە  ئیخوانەوەو  بە  پەیوەستبوون  لقانەی  ئەو  لێرەدا 

هەناوی بزوتنەوەدا هاتنەدەرێ  بریتیبوون لە:

1. بزوتنەوەی راپەڕین

هەر لەو سااڵنەدا، كە بزوتنەوەی ئیسالمی دامەزرا، واتە 

لە ساڵی 1987، مەال سدیق عەبدولعەزیزی برای مەال عوسامن 
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رەوتێكی دەبردبەڕێوە بەناوی راپەڕینی ئیسالمی، كە خۆیان 

تا  هەرچەند  بزوتنەوەیە  ئەم  دەزانی.  موسلمین  ئیخوان  بە 

نەبوو،  الرییان  جیهاد  و  چەكداری  رەوشی  بە  ئەندازەیەك 

وەلێ  زۆرتر پشتیان بە بانگەوازی ئیسالمی دەبەست. ئەوان 

لە سااڵنی 1999 تا 2000 لەتەك بزوتنەوەی ئیسالمیدا بوونە 

یەك و یەكبوونی ئیسالمییان پێكەوەنا.

2. یەكگرتوی ئیسالمی كوردستان

ساڵی 1994 رێكخراوێكی دیكەی ئیسالمی لەنێو بزوتنەوەدا 

كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتوی  وەك  خۆیان  بوویەوەو  جیا 

بوون،  موسلمین  ئیخوان  رەوتی  بە  سەر  ئەوانیش  ناساند.21 

لە  ئیسالمی  پارتی  گەورەترین  بوونە  پارتە  ئەم  هێدی  هێدی 

كوردستاندا. ئەم پارتە لەژێر كاریگەری و هزری دامەزرێنەری 

تایبەتی  رەوشی  لەبەر هەندێك  وەلێ   بوون،  میرسدا  ئیخوانی 

عێراقییەوە،  ئیسالمی  حزبی  بە  پەیوەستبون  زیاتر  كوردستان 

لە  میرسبوون  ئیخوانی  نوێنەرایەتی  ئەوانیش  دیسانەوە  كە 

عێراقدا. ئەوان لە سەرەتاوە دەستیاندایە بانگەشە بۆ چاكسازی 

و بانگەوازی ئیسالمی و لەو میانەدا سێ  دروشمی سەرەكیان 

بەرزكردەوە، كە بریتیبوون لە دروشمەكانی ئازادی، یەكسانی و 

برایەتی.

لە یەکەمین كۆنگرەی پارتەكەدا ساڵی 1994 سەالحەدین 

موحەمەد بەهائەدین وەك سكرتێری گشتی یەكگرتو دیاریكرا 

خۆیدا  راگەیاندنی  لە  ئیسالمی  یەكگرتوی  هەڵیانبژارد.22  و 

وەکو حیزب، پێچەوانەی ئەو نەزمە باوەی پارتە سیاسییەكانی 

بونیادی حزبی  نێو  لە  پێكهاتەی سەربازی و چەكداریی  دی 
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باوەڕبوون  بە  پارتە  و میتۆدی كاری خۆیدا دایە دواوە. ئەم 

بە كاری خۆبەخشی و خزمەتگوزاری و نەزمی  و پشتبەسنت 

مزگەوت  بونیادنانی  بە  هاوكات  خۆی  سیاسی  و  كلتوری 

لە  هەندێ   ئاوەدانكردنەوەی  نەخشەی  خەستەخانەو  و 

بنكەیەكی  كەمدا  لەماوەیەكی  توانی  كوردستان  ئاواییەكانی 

رێکخراوە  پشتیوانی  بە  و  مسۆگەربكات  بۆخۆی  جەماوەری 

خۆی  چاالكییەكانی  لە  بەشێك  سعودییە  ئیسالمییەكانی 

ئەنجامبدات. 

یەكگرتو  سەركەوتنی  سەرەكییەكانی  فاكتەرە  لە  یەكێك 

لە بەدەستهێنانی بنكەیەكی جەماوەریی بەریندا دەگەڕێتەوە 

بۆ میتۆدی كاری ئەم هێزە لە بەدەمەوەچوونی بێنەوایان و 

لەدەستدابوو،  بابیان  كە  ئەوانەی  و  بێسەرپەرشت  منااڵنی 

یەكگرتو بە بێ  جیاوازی ئایدیاو بیركردنەوەی خێزانەكان ئیدی 

عەملانی بن یان ئیسالمی هاوكاری و دەستگیرۆیی ئەوانی لە 

قۆناغی جەنگی ناوخۆی پارتی و یەكێتیدا گرتبوویەئەستۆ23. 

سەرەڕای هەموو ئەو رێوشوێنانەی سەرەوە یەكگرتو لە بواری 

سیاسیی و كلتوریشدا چاالكییەكانی خۆی برەوپێدا. رابەرانی 

بە  پێویستی  زیاتر  هەرێم  رەوشی  كە  پێیانوابوو،  پارتەكە 

و  دیموكراسی  ئەوان  لەالی  دیموكراسییە.  و  جەنگی سیاسی 

هەڵبژاردن رێگەیەكبوون بۆ گەیشنت بە دەسەاڵتی سیاسیی. 

توندوتیژ  نەزمێكی  جۆرە  بەهیچ  باوەڕیان  ئەوان  لەبەرئەوە 

لە  تێگەیشنت  بە  پارتە  ئەم  كلتوریشەوە  لەروی  نەبوو.24 

پێكەوەنانی  بە  هەستان  كوردستان  كۆمەاڵیەتی  ژینگەی 
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چەندین رێكخراوی مەدەنی و لەو میانەدا كۆمەڵەی نوسەرانی 

رۆژنامەگەریشەوە  لەروی  هاوكات  دامەزراندو  ئیسالمی 

منونە  بۆ  هەبوو.  تایبەتیان  پێگەی  و  باڵوكراوە  چەندین 

هەفتەنامەی یەكگرتو وەك هەفتەنامەیەكی فەرمی ئۆرگانی 

هەواڵی  و  سیاسی  شیكەرەوەی  كە  دەریدەچواند،  پارتەكە 

لەخۆگرتبوو.25

بە  هەڵدەستا  كوردستان  ئیسالمی  نوسەرانی  كۆمەڵەی 

كلتوری  میتۆدێكی  راستی،  پەیامی  گۆڤاری  دەرچواندنی 

وەك  هەژان  گۆڤاری  هاوكات  گرتبوویەبەر.  رۆشنبیری  و 

گۆڤارێكی وەرزیی بایەخی تەواوی دەدا بە مشتومڕە هزری و 

رۆشنبیرییەكان و رشۆڤەی زانیارییە ئاینییەكانی لەسەر ئاستی 

كاری  گشتی  بەشێوەیەكی  دەكرد.  كوردستان  كۆمەاڵیەتی 

لەسەر  كاریدەكرد  یەكگرتو  رۆژنامەگەری  میدیاو  باڵوكراوەو 

لە  ناتوندوتیژیی  گوتاری  و  ئاشتەوایی  و  لێبوردەیی  نەزمی 

كوردستاندا. ئەوان سەرنجیاندەدا لە رەوشی میدیایی كوردستان 

پڕبكەنەوە.26  كوردی  میدیای  بۆشاییەكانی  هەوڵیاندەدا  و 

پارتە  ئەم  دیكە  ئیسالمییەكانی  پارتە  بە  بەبەراورد  هاوكات 

بۆ  لێوەشاوەتەوە.  نەتەوایەتی  هەڵوێستی  و  هەست  زێدەتر 

یەكگرتو  عێراق،  سەر  بۆ  ئەمریكا  هێرشەكانی  لەمیانی  منونە 

ئیسالمی  دنیای  ئیسالمگەراكانی  پێچەوانەی  هەڵوێستێكی 

لەوبارەیەوە  ئەردەن  موسلمینی  ئیخوان  منونە  بۆ  هەبوو. 

فەتوایان دژی هەموو ئەوانە دەركرد، كە هەماهەنگیی لەتەك 

سەالحەدین  بارەیەوە  لەم  دەكەن.  هاوپەیامنییەكان  هێزە 

وتویەتی:  یەكگرتو  گشتی  سكرتێری  بەهائەدینی  موحەمەد 
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رێزی بۆچوونی زانایانی ئاینی دەگرین، وەلێ  دەركردنی فەتوا 

لەبارەی ئەو روداوانەی كە لەخاكەكەماندا دەگوزەرێن لەپێش 

هەمووانەوە پەیوەستە بەخۆمانەوە. رەنگە دوری لە ژینگەی 

سیاسی واڵمتانەوە و تێنەگەیشنت لە واقیعەكە ببێتە هۆی ئەوەی 

كە ئەوان فەتوایەكی دروستنەدەن.27

نێوان  لەبارەی نەهێشتنی گرژییەكانی  یەكگرتو  هاوكات 

ئاین و نەتەوە دیبەیت و مشتومڕیی زۆری هێنابوویە ئاراوە. 

لە  یەكێكە  كە  عەلی،  ئەبوبەكر  وەك  كەسێكی  بارەوە  لەم 

چەندین  نەتەوەگەراییەوە  لەبارەی  پارتە  ئەم  رابەرەكانی 

توێژی  لەناو  کە  خستووەتەڕوو،  نوسینی  كۆڕو  مشتومڕو 

وەستان.  لەسەر  مایەی  بووەتە  كوردا  بیرمەندانی  نوسەرو 

لەچەندین هەڵوێستدایە،  ئەم حزبە  تایبەمتەندییەكانی  بۆیە 

كە لەتەواوی پارتەكانی دیكە جودایان دەكاتەوە.

سەدام  روخانی  پاش  بەهائەدین  موحەمەد  سەالحەدین 

لە  ئەندام  بوونە  كە  كورد،  ئەندامەی  پێنج  لەو  بوو  یەكێك 

ئەنجومەنی حوكمی عێراقیدا. هەروەها عەبدولرەحامن سدیق 

رابەرێكی دیكەی ئەم پارتە بوو وەك وەزیری ژینگە لە حكومەتی 

عێراقیدا بەشداربوو. هاوكات لە كۆمیتەی نوسینەوەی رەشنوسی 

دەستوردا، 25 ئەندام لەسەر ئاستی عێراق بەشداربوون، لەنێو 

5 ئەندامە كوردەكەدا یەكێكیان سەر بە یەكگرتو بوو. هەربۆیە 

لەسەر ئاستی پەرلەمانی عێراق هەمیشە ئەندامی هەبوون و 

لەهەرێمی كوردستانیشدا ئاستی چوارەمی پاش پارتی و یەكێتی 

و گۆڕانی گرتبوو. كەسێكی وەك نیك، ئەنجام ئاماژە بەم پارتە 

دەكات بە ئەلتەرناتیڤێكی گونجاو بۆ رەوتی ئیسالمی توندڕەو، 
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هەلومەرجی  بۆ  لەباربێت  فاكتەرێكی  دەكرێت  هەربۆیە 

كۆمەاڵیەتی كوردستان.

دووەم: لقەكانی پەیوەست بە سەلەفییە جیهادییەكانەوە

 1997 تاوەكو  لەدامەزراندنییەوە  ئیسالمی  بزوتنەوەی 

پاش مردنی  بوو،  رابەری گشتی  مەال عوسامن عەبدولعەزیز 

ئەو ئیدی عەلی عەبدولعەزیز بووبە رابەری گشتی. لەسااڵنی 

1999 تاوەكو 2000 لەتەك بزوتنەوەی راپەڕیندا دەبنە یەك 

پارتە  ئەم  پێكدەهێنن.  ئیسالمی  یەكبوونی  بزوتنەوەی  و 

فەرمی  جودابوونەوەیەكی  هیچ   2001 تاوەكو   1994 لە 

لەنێویدا رونادات. لەو قۆناغەدا بزوتنەوەی ئیسالمی لەتەك 

هەمیش  و  هەماهەنگی  هەم  دوچاری  یەكێتیدا  و  پارتی 

بەریەككەوتنی سەربازی هەبووە. بزوتنەوە جگە لە ملمالنێی 

كوردستاندا  حكومەتی  كابینەكانی  لەنێو  بەشداری  سەربازی 

كردوە، هەمیشە وەزیرەكانی بەشداربوون. 

بزوتنەوەی   2001 تەوێڵەی  كۆنگرەی  لە  دواجار 

یەكبووندا بەهۆی زۆربوونی كێشە ناوخۆییەكانی ناو پارتەكە، 

بۆسەر  دابەشبوو  پارتەكە  و  بنبەست  گەیشتنە  ناكۆكییەكان 

ئەم هێزانەی خوارەوە:

بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان بە رابەرایەتی مەال عەلی 

باپیر،  عەلی  رابەرایەتی  بە  ئیسالمی  كۆمەڵی  عەبدولعەزیز، 

گروپی ئیساڵحی مەال كرێكار، هەندێك گروپی رادیكاڵی تری 

وەك تەوحید، حەماس، هێزی سۆران.

لە توێژینەوە لە رەوتە جودابووەكانی بزوتنەوەی ئیسالمیدا، 
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بەگوێرەی بۆچوونی نیك ئەنجام فاكتەرەكانی ئەو لێكهەڵوەشانەوەیە 

نەبوونی  پارتەكەو  سەركردایەتی  داخراوی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە 

كێشەكانداو  بەسەر  زاڵبوون  بۆ  بەبڕست  بەتواناو  رابەرێكی 

نەتوانینی بەڕێوەبردنی كاروبارەكانی حزب و زیادبوونی بۆچوون 

لەهەموو  جیا  حزبەكەدا.  لەناو  ئایدیۆلۆژی  جیاوازی  دیدی  و 

ئەوانە رێكخسنت و ئەندامانی حزبەكە دابەشببوون بەسەر رەوتی 

ئایدیۆلۆژی و باكگراوندو پێشینەی كاری سیاسی جیاجیادا، لەوانە 

بەشێكیان لەنێو ئیخوان موسلمین و بەشێكیشیان سەلەفی جیهادی 

بەنەزمی  سەسامبوون  و  بوون  ئەفغان  جیهادی  بازنەكانی  ناو 

بوون.28  بناژۆ  و  فەندەمێتاڵ  ئیسالمی  هەندێكیشیان  قاعیدەو 

بەمجۆرە لەپاشاموەكانی یەكبووندا دووپارتی سەرەكی مانەوە كە 

بریتیبوون لە كۆمەڵی ئیسالمی و بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان. 

لەو  هەریەك  ئەنسارولئیسالم  رەوشی  رونكردنەوەی  پاش  لێرەدا 

پارتانە تیشكیان دەخەینە سەر.

1. ئەنسارولئیسالم

ئاماژەمانپێدا هەندێك گروپی گچكەترو  لەسەرەوە  وەك 

بەرەی جیاوازی بۆچونی ئایدیۆلۆژی لەنێو بزوتنەوەی ئیسالمیدا 

وردە وردە جودا بوونەوە. ئەوان گروپی توندو بناژۆبوون و 

زیاتر تێڕوانینی رادیكاڵ و توندوتیژیی ئایدیۆلۆژییان هەبوو. 

ئە م گروپانە نەیاری هەر جۆرە هەماهەنگییەك بوون لەتەك 

پارتە سیكۆالرو الئیكە سیاسییەكاندا. ئەوان لە ساڵی 1997وە 

ئیسالمی  بزوتنەوەی  هەماهەنگی  و  بەشداری  نەیاری 

ئەوان  یەكێتیدا.  خۆجێیەكەی  حكومەتە  بەشداریی  لە  بوون 
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و  بجەنگن  ئەوانەدا  لەتەك هەموو  پێویستە  وابوو  باوەڕیان 

لە گۆڕەپانەكەدا نەیانهێڵن. هاوكات ئەوان پێداگرییان لەسەر 

چەسپاندنی شەریعەت بوو بەتایبەتی لەو بەشەی كە لە ژێر 

كۆنتڕۆڵی بزوتنەوەی ئیسالمیدا بوو.29

یەكەم گروپ ئەوانە بوون، كە پێشین بوون و دارای ئەزمونی 

لەژێر  ئەوان  بوون،  دەرەوە  جیهادی  و  ئەفغانستان  جەنگی 

رابەرایەتی نەجمەدین فەرەج نارساو بە فاتح كرێكاردا بوون. 

ئیدی پاش كۆنگرەی 2001 ئەم رەوتە جیهادییە جودابوونەوەو 

هەبوون،  حەماس  گروپی  دواتر  پێكهێنا.  ئیساڵحیان  گروپی 

حەسەن  و  بازیانی  عومەر  مەال  فەرماندەیی  لەژێر  ئەوانیش 

سۆفیدا بوون. ئەوان وابەستەبوون بە روانگە سەلەفییەكانەوە. 

لە  بەشداریكردن  لە  بوون  بزوتنەوە  نەیاری  گروپەیش  ئەم 

سێهەم  گروپی  هاوكات  یەكێتیدا.  خۆجێیەكەی  حكومەتە 

بریتیبوون لە هێزێكی چەكداری بزوتنەوە بەناوی هێزی سۆران، 

بەهێزترین  و  بوون  حەبیبەدا  ئەبو  فەرماندەیی  لەژێر  ئەوان 

هێزی نێو گروپەكانی دیكە بوون. لەنێو گروپەكەدا بەسەدان 

چەكدار هەبوون، لەناو ئەواندا عەرەبی نا عێراقی دەبیرنان كە 

پێشووتر لە ئەفغانستاندا ئەزمونی جەنگ و جیهادیان هەبوو. 

چوارەم گروپ نێودەبران بە گروپی تەوحید، ئەوان نزیكەی 40 

بۆ 50 چەكدارێك هەبوون، زیاد لە گروپەكانی دیكە رادیكاڵ 

و بناژۆ بوون، ئەوان لە چیاكانی قەندیل هەڵكەوتوو لە نزیك 

جێگیر  ئێران  سنورەكانی  بە  نزیك  ئۆمەرانی  حاجی  سنوری 

ببوون.30 وردە وردە ئەم گروپانە لێك نزیكبوونەوە، یەکەمجار 

بەرەی  پێكەوە  نزیكبوونەوەو  2001دا  لە  حەماس  تەوحیدو 

یەكێتی ئیسالمییان پێكهێنا. پاش مانگێك هێزی سۆرانیش چووە 
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نێویانەوەو لە ناوچەكانی بیارەو تەوێڵەدا جێگیربوون. دواتر لە 

دەستپێكی سێپتەمبەری 2001دا بەرەی یەكێتی ئیسالمی خۆیان 

ئەبو  راگەیاندو  جوندولئیسالمیان  پێكەوە  هەڵوەشاندەوەو 

عەبدوڵاڵی شافعییان وەك ئەمیری خۆیان دیاریكرد.

پارتە  تەواوی  دژی  جیهادیان  بەخێرایی  گروپە  ئەم  ئیدی 

یەكێتی  سیكۆالرو الئیكەكانی كوردستان راگەیاند و روبەڕوی 

گروپەكە  ساڵدا  هەمان  دیسەمبەری  لە  دواتر  بوونەوە. 

پێكەوە  و  یەكیانگرت  كرێكاردا  مەال  ئیسالحی  گروپی  لەتەك 

ئەنسارولئیسالمیان راگەیاند. ئیدی لە ژێر ئەم ناوەدا درێژەیان 

بە چاالكییەكانی خۆیان دا و تێكڕا مەال كرێكاریان وەك ئەمیری 

خۆیان دیاریكرد.31 ناوەندی دەسەاڵتی ئەم گروپە لە ناوچەكانی 

تەوێڵەو بیارەی نزیك بە هەڵەبجەی سەر بەپارێزگای سلێامنی 

پێشوتر  هەروەك  ئێراندایە.32  سنورەكانی  نزیك  لە  كە  بوو، 

ئەندامیان  چەندین  ئەنسار  جوندو  لە  هەریەك  ئاماژەیپێدرا 

لەخۆگرتبوو، كە سەر بە پێكهاتە نەتەوەییەكانی دیكە بوون.

جیهادییەكانی  ئایدیا  هەژمونی  لەژێر  زێدەتر  گروپەكە 

رشۆڤەی  بە  بوون  پشتبەستوو  زیاتر  بوو.  سعودییەدا  واڵتی 

پێشینەكانی  نەریتی  و  نەزم  و  قورئان  تێكستەكانی  حەرفی 

ئیسالمەوە. جوندولئیسالم رایگەیاندبوو ئەوان نیازیانە هەژمونی 

بوەستێنن  ئیسالمیدا  قەڵەمڕەوی  و  خاك  لە  سیكۆالرەكان 

بەچاكەو  فەرمان  گروپەكە  ئامانجی  دابنێن.  بۆ  سنوریان  و 

رێگری لە خراپە بوو، كە لەسەر بنەمای شەریعەتی ئیسالمی 

وەك ئەركێكی سەرەكی رەچاویاندەكرد. هاوكات جیهادیان دژ 

هیومان  راگەیاندبوو.33  نەتەوەییەكان  و  عەملانی  تەواوی  بە 
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رایتس ۆچ لەمیانی سەردانی ناوچەكەدا لە دیسەمبەری 2002دا 

بەمجۆرەی خوارەوە  رەوشی ناوچەكە دەخاتە پێشچاو:

پاش  هەفتەیەك  دروست  2001دا،  سێپتەمبەری  8ی  لە 

رێوشوێنێكی  چەند  جوندولئیسالم  گروپەكە،  راگەیاندنی 

باڵوكردەوە: لەوانە داخستنی تەواوی كوچەو دوكانەكانی شار 

لەكاتی بانگداو ئامادەبوونی تەواوی خەڵكی لە مزگەوتەكاندا 

بەتۆپزی بەسەر خەڵكیدا  ئەمانە  نوێژەكاندا، هەموو  لەکاتی 

وەك  نەریتی  جلوبەرگی  و  ژنان  بااڵپۆشی  جێبەجێدەكران. 

عەباو پەچە بۆ تەواوی خامنان. هێشتنەوەی ریش بەشێوەیەكی 

و  ژن  جوداكردنەوەی  هاوكات  و  پیاوان  تەواوی  بۆ  تۆپزی 

پیاوان لەیەكرتیی و رێگریكردن لە كچان و خامنان بۆ ئەوەی 

بچنە بەرخوێندن و ئیشوكاری دەرێی ماڵ. نەهێشتنی وێنەی 

بازاڕەوە.  نێو  كەلوپەلەكانی  و  شتومەك  روپۆشی  بە  خامنان 

هاوكات دەستگرتن بەسەر ئامێرە مۆسیقییەكان و قەدەغەی 

تەلەفزیۆن.  و  سەتەالیت  ئامێرەكانی  و  گۆرانی  مۆسیقاو 

ئیسالم  سزاكانی  رایگەیاندبوو،  جوندولئیسالم  لەوەش  جگە 

بەسەر هەموو ئەوانەدا جێبەجێدەكات، كە تاوانی وەك زیناو 

لە  دەبیننەوە  خۆیان  كە  ئەنجامدەدەن،  دزی  خواردنەوەو 

رەجمكردنیان بەبەرد، یاخود لێدانی جەڵد. 

ئەوەی  پاش  كە  بكرێت،  ئەوە  بۆ  ئاماژە  پێویستە 

هەڵوەشاندەوەو  خۆی   2001 دیسەمبەری  لە  جوندولئیسالم 

بڕیاری  خۆیانەوە  لەالی  ئیدی  پێكهات  ئەنسارولئیسالم 

لەتەك  دانوستان  دەستیاندایە  پاشان  راگەیاند.  ئاگربەستیان 

رێكەوتنێكی  بگەنە  دانوستاندا  لە  بوو  ئامانجیان  و  یەكێتیدا 
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لە  ساڵح  بەرهەم  تێرۆركردنی  بۆ  لەهەوڵدان  بەاڵم  سیاسی. 

حكومەتە  وەزیرانی  سەرۆك  ئەوكات  كە  2002دا،  ئەپڕێڵی 

خۆجێیەكەی یەكێتی بوو، ئەو روداوە بووە هۆی هەڵپەساردنی 

هەوڵی  2002دا  شەشی  لەمانگی  دواتر  دانوستانەكان. 

ئەنسار بوو  زیاتر هەوڵێكی  یەكێتی  دانوستانەكانی ئەنسارو 

دەستوەشاندنی  و  پشێوی  نانەوەی  بۆ  خۆتەرخانكردن  بۆ 

زێدەتر.34

لە  كرێكار  مەال  دەستگیركردنی  پاش  هەرچەندە 

لە  بەهۆڵەندا  رادەستكردنی  پاشان  و  تاران  فڕۆكەخانەی 

2002دا، ناوبراو نكوڵیكرد لە هەر پەیوەندیەكی بە رێكخراوی 

گروپەكەی  لەوەی  نكوڵیكرد  هاوكات  سەدامەوە،  قاعیدەو 

سەرقاڵی بەهەمهێنانی گازی كیمیایی بێت لەناوچەكەدا، وەلێ  

ئاسایشی  ئەنجومەنی  بە  2003دا  2ی  مانگی  لە  پاوڵ  كۆڵن 

نەتەوەیەكگرتوەكانی وتبوو، كە ئەنسارولئیسالم رۆڵی بنچینەیی 

هەیە لە رێكخستنی پەیوەندییەكانی نێوان ئوسامە بن الدنی 

رێكخراوی قاعیدە لەتەك رژێمی سەدام حوسەیندا. ئیدی پاش 

وتارەكەی كۆڵن پاوڵ بەخێرایی و بەفەرمی ئەمریكا ئەنساری 

وەك گروپێكی تیرۆریستی ناساند.35

پاش لێدانی گروپەكە لەالیەن ئەمریكاوە، لە ساڵی 2003دا 

ناوچەكەداو  بەسەر  توانیان دەستبگرنەوە  یەكێتی  هێزەكانی 

ئیدی  تێكبشكێنن.  لەهەرێمەكەدا  بەتەواوی هێزی گروپەكە 

گروپەكە كەوتنە چاالكی نهێنی و پەرتوباڵو و دەستیان لەتەك 

كاری  كوردستاندا  لە  كاتیش  هەندێك  تێكەڵكردو  قاعیدەدا 

تێرۆریستیان ئەنجامدەدا.
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2. كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان

یەكبوون  بزوتنەوەی  ناكۆكییەكانی  زیادبوونی  پاش 

لە  هەندێك  25ـ5ـ2001دا  لە  ئیدی  كۆنگرەدا،  دواین  لە 

باڵوكردەوەو  راگەیەنراوێكیان  بزوتنەوە  شورای  ئەندامانی 

تێیدا خۆیان وەك كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان راگەیاندو عەلی 

چەند  پاش  دیاریكرد.  كۆمەڵەكە  ئەمیری  وەك  باپیریشیان 

مانگێكی كەم، هەندێك لەو كەسانەی كە لەملمالنێكانی نێو 

بزوتنەوەدا بێالیەن بوون، چوونە پاڵ كۆمەڵی ئیسالمی، ئەوان 

سەردارەكەیان شێخ موحەمەد بەرزنجی بوو، ئیدی ئەو وەك 

لە  باپیریش  عەلی  دەستنیشانكراو  كۆمەڵەكە  رۆحی  رابەری 

پێگەكەی خۆیدا مایەوە. عەلی باپیر سەركردەیەكی سەبازی 

یەكبووندا  لەكۆنگرەی  ئەوەی  پاش  ئەو  بوو،  بزوتنەوە  نێو 

كۆنگرە  ئاكامەكانی  بە  عەبدولعەزیز  عەلی  مەال  سەركەوت، 

لەنێوان  دێرینیش  ركابەری  و  پشێوی  هاوكات  نەدا،  ملی 

عەلی باپیرو خانەوادەی مەال عەلیدا بوونی هەبوو، هەربۆیە 

لە  دا  جودابوونەوەیان  بڕیاری  هاوەڵەكانی  باپیرو  عەلی 

بزوتنەوە.36 پاش ئەوەی عێراق كەوتە ژێر دەستی بەریتانی 

و ئەمریكییەكانەوە، عەلی باپیرو سێ  لە هاوەڵەكانی لەتەك 

پاسەوانەكانیان لە رێگەدا بۆ دانوستان لەتەك ئەمریكییەكان 

لە 2003/7/10 دەستگیركران.

لە  زیندان  لە  مەرەخەسبوونی  پاش  باپیر  عەلی 

زیندانی  لە  بەعسییەكاندا  لەتەك  وتی:  چاوپێكەوتنێكدا 

كوپەردا بووم، تەنانەت سەدامیش لەوێندەر بوو. وەختێكیش 
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ئازادكرام، واژۆی ئەو نورساوەم نەكرد كە منی وەك بەعسیی 

كوردستان  لە  بووم  كەسێك  تەنها  من  چوون  ناساندبوو، 

برایەكی خۆم لەبەر ئەوەی بەعسی بوو كوشتبووم.37

قوتابخانەی  بە  سەر  هزرییەوە  لەروی  پارتە  ئەم 

لەتەوەرەی  سیاسییەوە  لەروی  وەلێ   بوو،  وەهابییەكان 

لە  گروپەكەی  باپیرو  عەلی  دەبینیەوە.38  خۆی  ئێراندا 

هەڵبژاردنە  كێبەركێی  لە  و  میانەڕەون  گروپێكی  ئێستادا 

لەسەرەتادا  ئەو  وەلێ   بەشداریدەكەن،  دیموكراسییەكاندا 

ئیسالم  و  دیموكراسی  پێیوابوو  نەبوو،  بەدیموكراسی  باوەڕی 

دانویان پێكەوە ناكوڵێت و دیموكراتی سیستمێكی ناشەرعی 

خۆی  چەكەكانی  عێراق  جەنگی  پاش  كۆمەڵ  ناڕەوایە.39  و 

ئەو گروپانەدا  لەتەك  رایانگەیاند، كە ئەوان  رادەستكرنەوەو 

هەماهەنگی ناكەن، كە نەیاری ئەمریكان وەكو ئەنسار. ئێستا 

سلێامنی  لە  بەتایبەت  كوردستان  لە  رێپێدراو  بەشێوەیەكی 

چەند  دارای  هاوكات  سیاسییە.40  چاالكی  مژوڵی  رانیەدا  و 

ئەندام پەرلەمان و نوێنەرێكە لە كوردستان و عێراقدا.41

3. بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان

بزوتنەوەی ئیسالمی پاش هەڵوەشانەوەی یەكبوون ئیدی 

عەبدولعەزیز  عەلی  مەال  و  پێشوی  سەرناوەكەی  گەڕایەوە 

مەال  مەرگی  لەپاش  هێزە  ئەم  مایەوە.  گشتی  رابەری  وەك 

عوسامن لەساڵی 1997دا رابەرەكەی و حزبەكە وەك حزبێك 

ئیسالمییەكەی  جواڵنەوە  تەواوی  بۆ  چەترێك  وەك  یان 

كارێزما  ئەو  نەیتوانی  عەلی  مەال  نەمایەوە،  كوردستان 

رۆحییە بێت، كە هەموان لە سەهەندیدا ملبدەن. ئەو لەپاش 

یەكبوون بزوتنەوەكەی بزوتنەوەیەكی الواز مابوویەوەو هەر 
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ئەویش هۆکاری جودابوونەوەكان بوو.42 پاش كەوتنی عێراق 

دەستگیركرد،  هاوەڵی   14 و  عەلی  مەال  ئەمریكا  هێزەكانی 

وەلێ  پاش ماوەیەك مانەو لە زینداندا تێكڕا ئازادكران. ناوبراو 

سدیقی  مەال  ئەو  پاش  كرد،  دوایی  كۆچی  2007دا  لەساڵی 

برای، كە پێشرت رابەری بزوتنەوەی راپەڕین بوو، بووە رابەری 

گشتی بزوتنەوەكە. بزوتنەوە لە زەمینەی سیاسی كوردستاندا 

وەلێ   دەكات،  لەهەڵبژاردنەكاندا  بەشداریی  رێپێدراوەو 

تا  دەوروبەری  هەڵەبجەو  لەدەڤەری  زیاتر  الوازەو  پارتێكی 

ئەندازەیەك خەڵكی بەدەورەوەن. هاوكات پەیوەندییەكانیشی 

لەتەك ئێراندا جێگیرو باشن.

لەم  ئیسالمی  جواڵنەوەی  دابەشبوونی  بەكورتی 

دابەشكارییەی خوارەوەدا دەخەینەڕوو:

بەسەر  دابەشدەبێت  كوردستان  ئیسالمی  جواڵنەوەی 

گروپە وابەستە گچكەكانی شیعەی فەیلی و سوننەدا، هەروەها 

نێو  رادیكاڵەكانی  و  موسلمین  ئیخوان  سەرەكیشی  بەشێكی 

بزوتنەوەی ئیسالمین. بزوتنەوەیش لە مێژوی خۆیدا دابەشبووە 

بۆ بزوتنەوەی ئیسالمی و ئەوانەی لێی جودابوونەتەوە لەتەك 

یەكگرتوی ئیسالمی كوردستان.

فاكتەرە سەرەكییەكان لە دەركەوتنی بزوتنەوەدا

ئاڵۆزییەكی  كوردستان  لە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  مێژوی 

جودای  دیكە  ئیسالمییەكانی  بزوتنەوە  لە  كە  پێوەدیارە، 

شیعەو  كە  ئیسالمی  رەوتی  سێ   عێراقدا  لە  دەكاتەوە. 

یەك  وەك  كات  هەندێك  هەبوو،  بوونیان  كوردن  سوننەو 
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سەرەكییەكانی  ریشە  وەلێ   بوون،  جودا  كاتیش  هەندێك  و 

ئەم  بۆ  دەگەڕێنەوە  كوردستان  لە  ئیسالمی  جواڵنەوەی 

روانینی شیعەو  لە  بەریتانیا  داگیركاری  هۆكارانەی خوارەوە : 

روانینی  لە  عوسامنی  ئیسالمی  خەالفەتی  هەڵوەشانەوەی 

بەشداری  لە  الوازییان  شیعەو  سەركوتی  هاوكات  سوننەدا 

ئەوانە  هەموو   1920 راپەڕینی  دوای  بەتایبەتی  عێراقدا  لە 

سوننەدا،  شیعەو  لەناو  ئیسالمیبوون  جواڵنەوەی  مایەی 

زەمینەو  لەو  جیا  كوردستاندا  لە  ئیسالمی  جواڵنەوەی  وەلێ  

هۆكارەی سەرەوە  دەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆكار: یەكەم جەنگ 

لەدژی حكومەتی ناوەندی بۆ نەهێشتنی جیاوازی نەتەوەیی 

زیادبوونی  لە  رێگریكردن  لەگەڵ  یەكسانی،  چەسپاندنی  و 

كوردستاندا.  لە  ئیسالم  بوژانەوەی  و  عەملانییەت  تەوژمی 

موسلمین  ئیخوان  سوننە،  شیعەو  كۆمەڵگەی  بە  بەبەراورد 

كاریگەری زۆری لەنێو جواڵنەوەی ئیسالمی كوردیدا هەبووە، 

چوون كۆمەڵگەی شیعەنشینی كورد لە كوردستان گچكەتربوو 

وەك لەوەی لە عێراقدا عەرەبی شیعە زۆرینەیە.

فەلسەفەی سەرەكی چاالكی پارتە ئیسالمییە سونییەكان 

خەالفەتی  لەگەڕانەوەی  بریتییە  كاتەدا  لەم  ئیسالمیزم  و 

ئیسالمیی، كە لەسەر دەستی هێزە سیكۆالرەكان كۆتاییپێهاتوە. 

بابەتی  و  ئامانج  ئیسالم  یاساكانی  جێبەجێكردنی  هەربۆیە 

سەرەكی جواڵنەوە ئیسالمییەكانەو لەو میانەشدا جواڵنەوەی 

ئیسالمی كوردی هەمان دیدی دانەبڕاوی هەیە. دیارە چەند 

كوردستان  لە  ئیسالمییەكان  بزوتنەوە  وادەكات  هۆكارێك 
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جیاوازی و تایبەمتەندییان هەبێت لە پارتە ئیسالمییەكانی تر 

لە عێراق، ئەویش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لەروی نەتەوەییەوە 

جیاوازن و هاوكات كوردەكان زیاتر بندەستی رژێمی ناوەندی 

ئامانجدا،  لە  بن  جودا  دەخوازێت  نەتەوەییان  مافی  بوون، 

هاوسۆزی  نەبوونی  هەڵەبجەو  كیمیابارانی  پاش  بەتایبەتی 

ئیسالمی  جواڵنەوەی  رێگەی  ئیدی  سونییەكان،  ئیخوانە 

لە  هەروەها  وەرگرت.  خۆی  تایبەمتەندی  جودابوویەوەو 

ساڵی 1991دا جواڵنەوەی ئیسالمی پێچەوانەی عێراق بواری 

بۆ رەخساو زەمینەی سیاسی لەبەردەمدا كرایەوە. هەروەها 

كوردستان  لە  عێراقەوە  ئیسالمییەكانی  پارتە  بەپێچەوانەی 

و  دیموكراتی  گەشەی  بەهۆی  سونەنییە،  شیعەو  ملمالنێی 

رەوتی زاڵی سیكۆالرەوە زەمینە بۆ هەمووی رەخساوە، تێكڕا 

چەپ و راست وسیكۆالرو ئیسالمی لە كێبڕكێی سیاسیدا بن.

ئیسالمی  جواڵنەوەی  فەلسەفەی  زانایان  بەبۆچوونی 

زێدەتر  ئامانجە  پێنج  لەو  ئامانجدا،  پێنج  لە  كورتكراوەتەوە 

هیچ نییە، ئەوانیش بریتین لە: پارێزگاری لە باوەڕ، ژیان و رۆح، 

پاراستنی نەوەو وەچەكان، پاراستنی سەرو ماڵ و ژیریی و دانایی 

پارتانە  ئەو  جواڵنەوانەو  ئەو  بنەمایەیش  ئەو  لەسەر  مرۆڤ. 

بوونی  پاساوی  نەتەوەییەكان  مافە  ماڵ  و  پاراستنی سەرو  بۆ 

خۆیان دەهێننەوە. لەراستیدا جواڵنەوەی ئیسالمی كوردستان 

وەك چۆن لەژێر كاریگەری جواڵنەوەی دەرەوەی عێراق لەوانە 

سەلەفی و جیهادی و رادیكاڵەكان بوون بەو جۆرەیش خۆی 

لە جواڵنەوەی سونی و شیعەی عێراق دانەبڕاند. تایبەمتەندی 



97سەلەفیزم لە كوردستان

جواڵنەوەی  لە  جیاوازبوو  بوو،  بەجۆرێك  كورد  جواڵنەوەی 

ئیسالمی ئەو نەتەوانە، ئەوان كێشەی نەتەوەییان نەبوو، بەاڵم 

ئیسالمییە سونییەكان خواستی یەكسانی و شوناسی نەتەوەییان 

تری دونیا  نەتەوەكانی موسڵامنی  هەبوو، دەیانخواست وەك 

لەگەڵ  وایكرد  بوو  ئەمە  هەر  هەبێت.  نەتەوەییان  مافی 

جواڵنەوەی شیعەدا بەپێچەوانەی ئیسالمییەكانی تر نزیك بن. 

دژایەتیكردنی  هەردووال  ئامانجی  سیاسییەوە  لەروی  چوون 

رژێمی سەركوتكاری بەعس بوو.

بەكورتی

رەوتی  لەنێو  جیاواز  ئاڕاستەی  سێ   توێژینەوەیەدا  لەم 

ئیسالمیی كوردیدا بەدیكرا:

لەناو  ئەمڕۆ  كە  نەتەوەیی،  و  ئاینی  رەوتی  یەكەم: 

پارتێكی  پارتە  ئەم  دەبیرنێتەوە.  ئیسالمیدا  یەكگرتوی 

و  دیموكراسی  لەتەك  هەیەو  لێبوردەیی  زیاتر  میانەڕەوەو 

پارتە  ئەم  باسكرا  وەكو  دەساچێت.  مۆدێرندا  كۆمەڵگەی 

شۆڕبوونەوەی  نەبووە.  نییەو  چەكداری  بەخەباتی  باوەڕی 

زۆر  دیكە  لەوانی  مەدەنییەكان  دامەزراوە  بۆناو  پارتە  ئەم 

موسلمینەو  ئیخوان  نەزمی  راستەقینەی  نوێنەری  زیاترەو 

تیۆرە  بیركردنەوەو  كاریگەری  لەژێر  وان  بەراییەكانی  رابەرە 

تری  بیركردنەوەی  هێزو  رێزی  ئەوان  ئیخواندا.  بەراییەكانی 

ئیسالمییەكانی  پێچەوانەی  دەگرن.  كۆمەڵگە  نێو  جیاوازی 
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دیكە رایانگەیاندوە، كە خواستی دیموكراسییان هەیەو رۆڵیان 

بە  هەروەها  هەبوو.  سەدامدا  پاش  عێراقی  دیموكراسی  لە 

و  مرۆڤ  مافی  دیكەی  پڕەنسیپەكانی  و  مرۆڤ  مافەكانی 

دیموكراسی  وایە  پێیان  داكۆكیدەكەن. هەروەها  دیموكراسی 

هیچ دژایەتییەكی قورئان و سوننەتی تێدا نییە.

2. بناژۆ رادیكاڵە ئیسالمییەكان

یەكگرتوی  پێچەوانەی  بە  دروست  گروپانە  ئەم 

پارتە  لەتەك  نییە  سیاسی  بەشداری  بە  بروایان  ئیسالمییەوە 

سیكۆالرەكان، دیموكراسی بە پێچەوانەی شەریعەت دەزانن. 

منونەی ئەوان ئەنسارو گروپە رادیكاڵەكانەو زۆرجار بە لقی 

قاعیدە ناودەبرێن، ئەوان دروست حوكمێكی وەك تاڵیبانیان 

لەپاش  دەناسێنن،  جیهادی  و  سەلەفی  بە  خۆیان  و  دەوێت 

لێدانی رژێمی بەعس 2003 لە كوردستاندا بونیان نەماوە.

3. فەندەمێتاڵە ناوەندو ترادیشناڵەكان

وان،  ئیسالمی  بزوتنەوەی  و  كۆمەڵ  وەك  رەوتانە  ئەم 

رەوتانە  ئەم  دەبیننەوە.  یەكگرتودا  ئەنسارو  لەنێوان  خۆیان 

سەلەفیزم  بیری  لەوێیش  لێرەو  و  ئیخوان  بە  سەرسامن 

بەتایبەتی خەونی جیهاد لەسەریاندا زیندوە. ئەوان باوەڕیان 

قوتبدا  سەید  بەناو  حەسەن  ئەدەبیاتی  لە  هەیەو  بەجیهاد 

نكوڵییان نییە، وەلێ  هەلومەرجەكە وایكردوە سازاون لەتەك 

نەزمی سیاسی و دیموكراسیداو چاالكیدەكەن.
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بەشی یەكەم

هەڵسەنگاندنی گشتی

- خستنەڕووی پرسەكە

عوسامنی  و  ئیمپراتۆریەتی  هەڵوەشاندنەوەی  پاش 

دامەزراندنی چەند واڵتێكی گچكە و سەربەخۆ و دابەشكردنی 

ئێران،  واڵتانی  لە  هەریەك  بەسەر  بەش  چوار  بۆ  كوردستان 

عێراق، توركیا و سوریا ، بوونی كورد بە كەمینەیەكی نەتەوەیی 

لەناو ئەو واڵتانەدا، ئیدی كوردەكان لەمەڕ مافەكانی خۆیان 

مافە  دەستهێنانەوەی  بە  لەپێناو  هەربۆیە  هەستیاربوون، 

زەوتكراوەكانیان كەوتنە خۆیان.
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لە  واڵتە  چوار  ئەو  كاوەخۆی  شكستی  لەهەمانكاتدا 

ستەمكاریی  رەونەقی  رەوش و  پێشكەوتنەكانیانداو  رەوگەی 

ئابوری  و  قەیرانگەلێكی  دوچاری  خەڵكی  دەسەاڵتداران، 

لەوەدا  كاربەدەستان  ئیدی  و  كردوە  كۆمەاڵیەتی  سیاسی  و 

سیاسەتەكانیان  كەمەندكێشی  كوردان  كە  سەركەوتونەبوون، 

بكەن. هەربۆیە دامەزراندنی گروپ  و تاقمی ئاینی  و نائاینی 

بووە دەركەوتەیەكی لەبار بۆئەوەی خۆیان لە بازنەی نەیارییەتی 

واڵتەكانیان ببیننەوە. ئەم گروپانە بەردەوام خاوەن بنكەیەكی 

گرنگرتینی  بەشێكی  و  خەڵك  لەنێوان  بوون  پتەو  بەهێزو 

سەرچاوەی شوناس و رسوشتی خەڵكی بوون.

 هەموو ئەو وتارانەی لەسەروبەندی بوونی ئەم گروپانەدا 

وەك و ئەمڕۆ بوونیان هەبووە، بەسەر سێ  بەش دابەشدەبن:

لە)كۆمەڵەی  گوتارە  ئەم  ناسیۆنالیستی:  گوتاری   .1

دەبینێتەوە،  خۆی  ئێراندا  كوردستانی  لە  كورد(  ژیانەوەی 

بۆ  گۆڕا  ناوی  پارتەكە  دواتر  دامەزراو   )1945( ساڵی  كە 

 )2010( ئێستا  تاوەكو  ئێران،  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی 

ئەوان  چاالكین  و  مژوڵی  ئێراندا  دەرەوەی  سنورەكانی  لە 

سیستمی فیدراڵی بۆ ئێران  و برەوی دیموكراسی لە واڵتدا بە 

تەنها چارەسەری ئاریشە هەنوكەییەكان دەزانن.

كۆمەڵە  حزبی  لە  وتارە  ئەم  سۆشیالیستی:  وتاری   .2  

)1969(دا خۆی دەبینێتەوە، كە دواتر ناوەكەی گۆڕا بۆ پارتی 

واڵتی  دەرەوەی  لە   )1389( ئێستا  تا  ئێران  و  كۆمۆنیستی 

خاوەن  گروپەش  ئەم  چاالكییەكانیانن.  سەرگەرمی  ئێراندا 
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روانگەی كۆمۆنیستی  و نێونەتەوەین ، خوازیاری دادپەروەری 

كۆمەاڵیەتی و جیاكردنەوەی ئاین لە سیاسەت ، دورخستنەوەی 

ئاین لە دەستێوەردانی میری بەسەرچاوەی چارەسەری گرفتە 

سیاسی  و كۆمەاڵیەتی  و ئابورییەكان دەزانن.

لەالیەن  یەكەمجار  بۆ  وتارە  ئەم  ئیسالمگەرایان:  وتاری   .3

ئەویش  هاتەگۆڕێ ،  پێشنیازكراو  زادەوە  موفتی  ئەحمەدی 

سنەو  شارەكانی  لە  ئاینی  قوتابخانەی  چەندین  چێكردنی  بە 

مەریوانەوە دەستیپێكردو دروست لە سەروبەندی دوای شۆڕشی 

زیاتریان  شێوەی  قوتابخانانە  ئەم  دەركەوتن.  ئێران  گەالنی 

دوو  لەچوارچێوەی  وەختێك  بەتایبەت  بەرجەستەكرد،  لەخۆدا 

مەكتەب  گروپەكانی  ئەوانیش  دەركەوتن،  تایبەمتەندتر  گروپی 

یان  ئێران  ئیساڵحی  دەعوەت  و  جەماعەتی  گروپی  قورئان  و 

هەر گروپی ئیخوانی موسلمینی ئێران بوون  و ئیدی لەژێر ئەو 

ناوانەدا درێژەیان بەبوونی خۆیان دا. لە ئێستادا هەموو ئەوانە 

بەشێوەیەكی تاڕادەیەك ئاشكرا بوونیان هەیە )هەرچەند لە روی 

چاوپۆشی  میرییەوە  لەالیەن  بەاڵم  نییە،  مۆڵەتییان  یاساییەوە 

لە كارو چاالكی  و بوونیان كراوە(. هەموو ئەم تەرزە هزرییانە 

داكۆكی لە بنەماكانی ئیسالم  و سەرچاوەكانی قورئان  و سوننەت 

سیامی  لە  یاساكان.  سەرەكی  سەرچاوەی  وەك  دەكەنەوە 

هاوبەشی تەواوی ئەم گروپانەشدا رویەكی شێوە كوردایەتی  و 

بۆ  ئەمەریكا  هێرشی  پاش  بەاڵم  دەخوێرنایەوە.  نەتەوەگەرایی 

سەر عێراق  و دروست لە دەستپێكی دەیەی نەوەدەكاندا وتارێكی 

گوتارە  ئەم  كوردستانەوە.  رۆژهەاڵتی  خزایە  خۆرئاواگەرا  تری 
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كوردستان و  نیشتیامنیی  یەكێتیی  كوردی  پارتی  هەردوو  تێیدا 

بوون.  پەڕینەوەی  عێراق هۆكاری  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی 

بە  لە گروپێك  رادیكاڵ  و  بناژۆ  ئیسالمی  تری  وتارێكی  هاوكات 

ناوی بزوتنەوەی ئیسالمییەوە رۆڵیگێڕا تا لە رۆژهەاڵت بنارسێت، 

هەر ئەم گروپە دواتر بۆخۆی دابەشبوو بەسەر چەندین دەستەو 

لە  كوردیی  پارتی  هەردوو  ئەوەی  پاش  دیارە  جیاجیادا.  تاقمی 

باشوری كوردستان، پارتی و یەكێتی بااڵدەست بوون، ئیدی وتاری 

كرد.  رۆژهەاڵت  لە  روی  بەرباڵو  بەشێوەیەكی  خۆرئاواگەرایی 

لەباشوری  ئیدی  یەكرتیدا  روی  بە  سنورەكان  كرانەوەی  لەگەڵ 

كوردستانەوە كوردانی رۆژهەاڵتیش ئاشنابوون بە فلیمە هۆلیۆدی 

 و بالۆدییەكان  و چەندین جۆری خواردنەوەی كحولی  و چەندەها 

ئێران  كوردانی  مۆدێرنە  و  ئەنتەرتاینمێنتی  ژیانی  شێوەی 

ئاشنابوون بە ستایل و نەزمی نوێی ژیانی خۆرئاوا. چوون هەردوو 

پارت پاش شكستی سەدام لەالیەن هاوپەیامنانەوە لە 2003دا، 

ئیرت زیاتر بە روی خۆرئاوا  و نەزمی خۆرئاواییان لە ژیانی سیاسی 

ئارامرتین  بووە  پاشان  عێراق  كوردستانی  رەنگیدایەوە.  خۆیاندا 

ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست  و ئیدی بووە ناوەندێك بۆ كاری 

خرایەگەڕ  و  تێدا  بەرینی  سەرمایەگوزارییەكی  كۆمپانیاكان  و 

لەروی ئابوریەوە شكۆمەیەكی خێرای بە خۆیەوە بینی. هاوكات 

كوردانێكی  تا  رەخساند  زەمینەی  كوردی  حكومەتێكی  بوونی 

نەیار بە حكومەتەكانیان سااڵنێكە لە ئەوروپا ژیان بەسەردەبەن، 

سەرمایەیەكی  ئیدی  كوردییە.  حكومەتە  ئەو  ناو  بگەڕێنەوە 

مرۆیش رویكردە ناوچەكەو هەولێر وەك پایتەختی ئەو هەرێمە 
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دیاریكراو بووە ناوەندێكی فەرهەنگیش بۆ تەواوی كوردان. ئەمە 

لەو  خەونەكانیان  لە  بەشێك  ئێران  كوردانی  تا  هۆكارێك  بووە 

ناوەندەوە سەرچاوەبگرێت  و لەروی هزرییەوە هێزێكی نوێیان 

دی  وتارێكی  خۆرئاواگەرییەدا  وتارە  ئەو  لەگەڵ  بەبەردابێتەوە. 

لە  دیسان  سەلەفیزمەو  وتاری  ئەویش  كە  ناو،  سەردەكێشێتە 

دیارە  رۆژهەاڵت.  كوردستانی  بۆ  دەپەڕێتەوە  باشور  كوردستانی 

لە پاش )11(ی سێپتەمبەری 2001 و هێرشی ئەمەریكا بۆ سەر 

لە  جیاواز  تەواو  هزریی  تری  رەوشێكی  عێراق،  ئەفغانستان  و 

گوتارەكانی رابردو سەردێنێتە نێو تاقمە هزرییەكانی رۆژهەاڵتی 

بە  و  نارساوە  سەلەفی  رەوتی  بە  رەوتە  ئەو  دیارە  كوردستان. 

هیچ جۆرێك توخنی تاقم  و تەیارە نەتەوەییەكان ناكەوێت  و بە 

ئاشنادەكەن  موسڵامن  تاكێكی  چوارچێوەی  لە  خۆیان  دروستی 

كاسێتی  نەوارو  دواییدا  سااڵنەی  چەند  لەم  هەر  دەناسێنن.   و 

سلێامنی  شارەكانی  لە  كە  بانگخواز،  وەك  تەمەنەكان  كەم  الوە 

كۆمەڵگەی  لەناو  دەبوون  پەخش  هەڵەبجەوە  و  هەولێر   و 

كوردستانی رۆژهەاڵت دەستاودەستیان پێدەكراو لەو نەوارانەدا 

بەسەختی هێرش دەكرایە سەر مەال سونەتییە كالسیكییەكان  و 

لەبیدعەو  پڕ  بە  ئایندارییان  نەزمی  بەندایەتی  و  ئەدەبیات  و 

رۆژهەاڵت،  لە  وردەوردە  ئیدی  دەكرا.  لەكەدار  خورافیات 

شارەكانی  بۆ  دواتر  و  سنورییەكانەوە  شارە  لە  لەسەرەتاوە 

خامنانی  سپی  و  كراس  كورت  و  و شەرواڵ  ریشدار  الوانی  دی، 

دیاردە.  دەبنە  دەردەكەون  و  دەست  لە  دەسكێش  بااڵپۆش  و 

هەموو ئەوانە پێیاندەوترێت سەلەفی، چونكە باوەڕ و ئیامنیان 
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دروست وەك سەلەفییەكانی سعودییە وەهایە. ئیدی وردەوردە 

تایبەمتەندی  و جیاوگی ئەوان لەتەك گروپە دینییەكانی تری وەك 

ئیخوان  و مەكتەبیەكان  و گروپی جەماعەت  و دەعوەی ئیسالح 

زیاتر دەردەكەوێت  و خەڵكی بەسانایی جیایان دەكاتەوە. دیارە 

تایبەت  سەبكی  جۆرو  دونیادا  لە  نین  و  دەستەیەك  ئەوانیش 

بە  ئاشنابوون  كە  كوردا  لەناو  دیارترینیان  هەیە،  بەخۆیان 

سەلەفییە جیهادی  و سەلەفییە ناجیهادییەكان نارساون. سەلەفییە 

جیهادییەكان لە تەواوی دونیادا پرسێكی كۆمەاڵیەتی نین، بەڵكو 

لە ئێستادا بوونەتە پرسێكی سیاسی زەق  و لە ئەدەبیاتی سیاسی 

ئەمانە  دەبرێت.  ناویان  تیرۆریست  بە  جیهاندا  دەسەاڵتدارانی 

زیاتر ئەوانەن بە بۆمب دانان  و كردەوەی خۆكوژییەوە مژوڵن  و 

لە كوردستانی عێراق بوونیان هەبووە، لە كوردانی رۆژهەاڵتیشدا 

ئەفغانستان،  تێرۆریستییەكانی  كردەوە  لە  هەیە  كەسانێكیان 

هاوپەیامنان  و  زیندانەكانی  لە  بەشداربوون،  پاكستان  عێراق  و 

ئێستا  ئەمانە  هەیە.  بونیان  ئەبوغرێبیشدا  گوانتانامۆو  تەنانەت 

تاریكی  نومایانی  خەڵكین  و  دڵخوتخوتەی  دردۆنگی  و  مایەی 

سەرچاوەیەكی  تاقمە  ئەم  كوردستاندا  لە  ئێستا  تەریكین.   و 

رێبازێكی  و  باوەڕ  بنەمای  لەسەر  كۆمەاڵیەتین  و  شوناسی 

دین  و  بۆ  روئیایان  و  بەخۆیانداوە  جیایان  شوناسێكی  تایبەت 

كۆمەڵگەی  لە  بیركردنەوە  ئەم  چۆن  بناژۆیە.  تایبەت  و  دونیا 

كوردستانی رۆژهەاڵت شوێنی دەبێتەوە و چلۆن شوناسێكی لەم 

جۆرە الوان كەمەندكێش دەكات. دەبێت بەوردی روەكانی ئەم 

پرسە بخرێنەڕوو و تاوتوێبكرێن.
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ئامانجەكانی لێكۆڵینەوە

لە  بۆچی  ئەوەدەكات،  پەیجوری  لێكۆڵینەوەیە  ئەم 

شوناسی  سەرچاوەیەكی  ناونیشانی  بە  سەلەفیزم  رۆژهەاڵتدا 

كۆمەاڵیەتی بوونی هەیەو باڵوبووەتەوە. لێرەدا پێویستە لەسەر 

و  روانگە  بوەستین  و  سەلەفییەت  شوناسی  و  رەفتار  شێوەو 

تاقمەكان  تایبەمتەندییەكانی  و  شیبكەینەوە  ئەوان  رەوگەی 

شیكار بكەین  و بۆ پرسەكان بیخەینەڕوو.

 

پێویستی پرسەكە

سەلەفیەكان لەبەرامبەر پرسەكەدا دەڵێن: ئێمە موسڵامنین 

ناوچەیی  رەگەزی  و  نەتەوەیی  و  پرسی  لەبەرامبەر  ئەوان   و 

هیچ بەهایەكیان نییەو بە وتەی ئامار تیاس شوناسێكی بناژۆیان 

هەیە و خۆیان بەبااڵترو هەموو ئەوانی دی بە دوژمن  و نەیار 

دەزانن.

هەموو  لەبەرامبەر  سەلەفییەكانی  بناژۆییە  شوناسە  ئەم 

جوەكاندا  مەسیح  و  لەوانە  دیدا،  مەزهەبەكانی  ئاین و 

هێشتوەتەوەو لە ئێستادا كۆمەڵگەی موسڵامنی كورد لەوێندەر 

لەنێوان گوتاری بناژۆیی موسڵامنانی سەلەفی  و گوتارێكی تری 

نوێگەرای خۆرئاوادا شەنوكەوی كۆمەڵگە و پرسی كۆمەڵگەی 

كوردی دەكەن.

فاكتەری  وتارە  دوو  ئەم  نێوان  فۆڕمگرتنی  دا  لەئێستا 

لە  دەبێت  توندوتیژیی  بەرەو  سەركێشان  كێشمەكێش  و 

كۆمەڵگەدا، چونكە هیچ خاڵێكی هاوبەش لەنێوان سەلەفیزم 

 و خۆرئاواگەرادا نییەو پێكەوە كۆنابنەوە. ئەم رەوشە هۆكاری 
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شارستانییەتەكانی  جەنگی  تیۆری  بە  رەواجدانە  تەواوی 

فرەجار چەمك  سیاسی  دەستەواژەیەكی  وەك  كە  هانتنگتۆن، 

گەلی وەك جەنگی خاچییەکانیش بەكاردێت، كە دیارە لەپاش 

دواتر  و  بەكاریهێنا  كوڕ  بۆشی  سێپتەمبەر  )11(ی  روداوی 

لە  ئەمڕۆ  لێرەوە  بوو.  جێگیر  دنیادا  سیاسی  ئەدەبیاتی  لە 

ناكۆكی دژوار هەیە و سەلەفییەكان  ئەم دوو گوتارەدا  نێوان 

دەكەن  و  خۆكوژی  توندوتیژی  و  بیری  خۆرئاوادا  واڵتانی  لە 

لەبەرامبەریشدا لە تەواوی واڵتانی خۆرئاواشدا شەپۆلێكی ترس 

لە ئیسالمگەرایی هاتوەتە گۆڕێ . بۆ منونە نەیارێتی لەچككردنی 

خامنان لە فەرەنسا و نەیارێتی بوونی منارەی مزگەوت لە سوید، 

لە  ئەوە  راگەیەنرا،  جەماوەریدا  ریفراندۆمێكی  میانی  لە  كە 

كاتێكدایە كە لەتەواوی سویدا تەنیا 4 مزگەوت منارەیان هەیە. 

هاوكات سوكایەتی چەندینجارە بە پێغەمبەر و ئیسالم لە تۆڕە 

كۆمەاڵیەتییەكانی وەك فەیسبوك  و تویتەر و لە نوسینەكانی وەك 

رۆمان  و شانۆنامەكان، هەموو ئەمانە نومایانی ئەو راستییەن، 

لە  هەیە  موسڵامنان  بەرامبەر  لە  توندوتیژ  روانگەیەكی  كە 

سەلەفییەكان  بە  موسڵامنانە  ئەو  نوێنەری  خۆرئاوادا.  واڵتانی 

دەزانن. لێرەوە تێدەگەین تەسكبینی یەكرتیی لەمەڕ شوناسی 

لە  توند  روانگەیەكی  ئەوەی  بۆ  هۆكارە  خۆیان،  مێژینەی  لە 

مامەڵەكردن لەتەك یەكرتیدا پێكبێت. دیارە ئەم بناژۆییە لەناو 

سەلەفییەكاندا بۆ خودی ئەو ناوچانەی تێیدان بووەتە سازدەری 

گرفتی كۆمەاڵیەتی  و جیاوازیی. بۆ منونە ئەوان لە كوردستاندا 

بەرونی  فرە  ناهەق  هەق  و  سنورەكانی  وەهایە،  روانگەیان 
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دەبینن، خۆیان بە هەق  و هەموو ئەوانی تر بە كافر و گومڕاو 

ناهەق دەزانن. لەبەرئەوە كایەی گفتوگۆ لەنێوان سەلەفییەكان 

 و ئەوانی دی نییە و ژینگەیەكی توندوتیژیان لەنێوان خۆیان 

لە  مەزهەبگەراییە  شەپۆلی  ئەم  دیهێناوە.  بە  تردا  ئەوانی   و 

بەرهەمهێناوە  توندوتیژی شیعەیشی  ئێراندا گرۆی  دەسەاڵتی 

و نومایانی خۆیان لە نەیارییەتی دانانی پەیكەر لە شارەكان  و 

بڕینەوەی ئەو درەختانەدا بینیوەتەوە، كە خەڵكی بە تەبەڕوكیان 

دەزانن.

 
بۆچی سەلەفییەت بۆتە سەرچاوەی شوناسی 

كۆمەاڵیەتی بەشێك لە كوردانی ئێران.

ناكۆكییە  بە  پەیوەست  هاوبەشەكانی  تایبەمتەندییە   

سەلەفییەكان  رەفتارییەكانی  هەستەوەری  و  باوەڕی  و 

كامانەن؟

الیەنەی  سێ  شوناسی  دابەشكاری  بنەمای  لەسەر 

ئەمانوێڵ كاستڵز، سەلەفییەكان چ جۆرە شوناسێكیان هەیە؟

ئەم  ئەوا  بەرگرییە،  شوناسی  دارای  سەلەفیزم  ئەگەر 

شوناسە لەبەرامبەر كام گوتاری باوی كوردستانی ئێراندا خۆی 

بینیوەتەوە؟

گروپە ئیسالمییەكان

گروپانە  ئەم  لەسەر  كۆمەڵناسان  دیاریكراوی  پێناسەی 

وەرگرتنی  بە  غەنوشی  خراوەتەڕوو:  ڕوانینە  شێوازو  بەم 
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ئیسالمییەكان  بزوتنەوە   )2005( نەبەوی  عەبدولئەمیر  لە 

بە  كە  چاالكییەكن،  كۆمەڵە  پێناسەدەكات:  بەمشێوەیە 

ئامانجەكانی  پیادەكردنی  لەپێناو  ئیسالمییانە  پاڵنەریی 

كۆنتڕۆڵ  و  لەپێناو  ئیسالمی  نوێسازیی  ئیسالم  و 

كارو  زەمینەی  پێش.  هاتونەتە  خۆنومایانكردندا 

رێپیشاندان،  ئامۆژگاری،  وەكو  زۆرن  ئیسالمیی  بانگخوازی 

دامەزراندنی  پەرسنت،  بەندایەتی،  پەروەردەوفێركردن، 

دامەزراوە تەندروستی  و فەرهەنگییەكان  و خزمەتگوزراییە 

دیكە. كۆمەاڵیەتییەكانی 

لێكۆڵینەوەیەدا  لەم  گروپانەی،  ئەم  هەموو 

بەنیازی  بیستەمەوە  سەدەی  لە  ئەوانەن  ئاماژەمانپێداون 

بۆ  گەڕانەوە  بە  ناساندوەو  خۆیان  كۆمەاڵیەتی  چاكسازی 

قورئان  و سوننەت هاتونەتە پێشەوە.

سەلەفیزم

بیهێنینە  هزری  رەوتێكی  وەك  دەكرێت  سەلەفیزم 

هێزی  هزرو  بەسەر  سایەی  مێژو  درێژایی  بە  بەرباس، 

بیركردنەوەی موسڵامنانەوە هەبووە. بۆ منونە وەهابییەكان، 

رەوشە  ئەم  عەبدولوەهابن،  كوڕی  موحەمەدی  تاقمی  كە 

بەرجەستەكرد.  خۆیاندا  خوێندنەوەی  لە  سەلەفییەیان 

دەستپێكی  دوازدەهەم  و  سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  ئەوان 

ئاینی  ریفۆرمخوازی  وەك  كۆچی،  سیازدەهەمی  سەدەی 

بە  دەستیان  سعودییەوە  لە  سەرەتاوە  لە  هاتنەپێشێ . 
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بیروباوەڕی  دەروازەی  لە  خۆیانكرد  و  ریفۆرمخوازی 

باوەڕی خەڵكی  پێیانوابوو  ئەوان  ژورێ ،  هاتنە  خەڵكییەوە 

پێچراوە لە گومڕایی  و بیدعە و الدان. لە راستیدا ئەوانەی 

رەوگەیەی  لەو  بەشێكنب  دەكرێت  دەنارسێن،  وەهابی  بە 

بۆخۆیان  وەهابییەكان  دیارە  سەلەفیگەرا.  دەڵێین  پێیان 

شوێنكەوتەی  بە  خۆیان  وەهابیین  و  ناولێنانی  نەیاری 

سەلەفی ساڵح  و پێشین دەزانن. لەبەرئەوە بە بەكارهێنانی 

دەستەواژەی سەلەفی كۆكن.

بەكارهێنانی  زمانەوانیەوە  روی  لە   )1988( البوطی 

مەبەست  گەر  دەناسێنێت.  بەمجۆرە  سەلەفی  دەستەواژەی 

زەمەنی  واتایەكی  ئەوا  بێت  زمانەوانی  واتای  بە  لە سەلەف 

زەمانەكەی  هەرزەمانێك  بۆ  چوون  دەستەوە  بە  دەدات 

كاتێك  دەزانرێت. چونكە هەموو  بە دروست  بۆی  پێشخۆی 

پێشینی كاتەكەی خۆیەتی. هەربۆیە مانای زاراوەی سەلەفیزم 

دەستەواژەیە  ئەو  جێگیری  واتای  دەخاتەڕوو:  بەمجۆرە 

بریتییە لە 3 سەدەی پێشینی ئومەتی ئیسالمی  و دەستپێكی 

بە  ئەمەش  دەستپێدەكات،  )د.خ(  موحەمەد  سەردەمی 

پشتبەسنت بە فەرمودەیەكی پێغەمبەر كە بوخاری  و موسلیم 

لە ئینب مەسعودەوە هاوردویانەو دەڵێت: باشرتین خەڵكی ئەم 

سەدەیەی منن، پاشان كەسانێك لەپاش ئێمە  و دواتر كەسانێك 

دوای ئەوان دێن، پاشرت كەسانێك دێن گەواهی هەریەكەیان 

سوێندەكانیان  و سوێندی هەریەكەیان گەواهییەكەیان دەداتە 

دواوە. )هەمان: 9(
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سەلەفییەت  زمانەوانی  واتای  سیلی  عەبدولعەزیز 

بەمجۆرە رشۆڤەدەكات: دەستەواژەی سەلەف یان پێشین لە 

بەم  بەپشتبەسنت  گرتوەو  سەرچاوەی  پێشوەوە  كۆمەڵەكانی 

»فََجَعلَْناُهْم  روو:  خۆی خستوەتە  بۆچوونی  قورئان  ئایەتەی 

َسلَفاً َوَمثاَلً لآِلِخِريَن«. 

لێرەدا مەبەست ئەوەیە، كە ئەوامنان كردۆتە پێشینەیەكی 

بە  ئەوان هاتون. سەلەف  پاش  ئەوانەی  بۆ  پەند  تاببنە  خراپ 

زەجاج كۆی  بۆچوونی  بە  زەمەی سین و المیش خوێرناوەتەوە، 

هەروەها  هاتوە.  پێشو  كۆمەڵەكانی  بەواتای  و  بووە  سەلیف 

پێشینان،  یان  یانی خەڵكانی رابردو،  دەڵێت ئومەتەكانی پێشو 

چەمكە  روانگەی  لە  بەاڵم  هاتوە،  مەزنەكان  باوكان و  بەواتای 

دێت  پەیڕەویی  سەرچاوەی  بەواتای  پێشین  ئاینییەكانەوە 

هەروەك چۆن شافعی و مالكی  و ئەبو حەنیفە و ئینب حەمبەل 

بە پێشینی ئێمە دەنارسێن. بەهەمانشێوەش سەحابە و تابعینیش 

بریتین لە پێشینانی ئەو پێشەوایانەی مەزهەبەكانی سوننە. 

سەلەفی  ئاینییەكان،  دەقە  پێناسەی  بنەمای  لەسەر 

مەزنی  پیاوانی  لە  چاولێکەری  كە  دەوترێت،  كەسانێك  بە 

رابردوی خۆیان دەكەن. ئەو پیاوانەی كە لە كاروباری ئاینیدا 

پێدەبەسرتێت.  پشتیان  تەماشادەكرێن و  مەرجەع  وەكو 

ئەوانە  زۆرینەی  كۆمەاڵیەتییەكاندا  زانستە  دەقەكانی  لە 

بونیادگەرایی  و  بۆ  پێناسەی  دیارە  دەنارسێن.  بونیادگەرا  بە 

گەیشنت بە پێناسەیەكی جێگیر كارێكی دژوارە كاستلز )2009( 

لە بونیادگەرایی ئاینیدا دوو تایبەمتەندی بەرچاو هەیە:
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 1. رێكخستنی كردار و رەفتاری خودو كۆمەڵگە لەسەر 

ئەم  لەسەر  خوداوە،  لە  هەڵهێنجراو  گەلێكی  یاسا  بنەمای 

بنەمایەش شوناسێك دێتەئاراوە. 

2. رشۆڤەی ئەم یاسا گەلە لە چوارچێوەیەكی دیاریكراو 

بەهێزدا. لەسەر بنەمای ئەم شوناسانە دەتوانرێت سەلەفییەت 

بە رەوگەیەكی بونیادگەرایی ناوزەدبكرێت، بەاڵم ئەم پێناسەی 

ئاینییەكانی  رەوتە  لە  زۆرێك  و  گشتگیرە  زۆر  بونیادگەراییە 

لەنێوان  تێكەڵەیەك  بەمەش  و  دەگرێتەوە  مۆدێرن  دنیای 

تایبەمتەندییان  دروستدەبێت  و  دی  گروپەكانی  سەلەفیزم  و 

ناهێڵێت.

گروپە ئاینییە كاراكان لە كوردستان

 دەتوانین پۆڵێنی گروپە ئاینییەكان لە كوردستان بكەین 

بە سێ  بەشی سەرەكییەوە:

لەسەر  داكۆكییان  زیاتر  سونەتییەكان:  ئاینییە  گروپە   .1

بەندایەتی ئیسالم  و شەریعەتی نەبەوی دەكردەوەو دوربوون 

لە هەموو بەندوباوێكی سیاسیی، ئەوان زیاتر پەیوەستبوون 

چاككردنی  کەسی  و  ریفۆرمی  تاكەكەسی  و  گەشەی  بان  بە 

دوو  بانگەواز  كۆمەڵەی  دەروێشەكان  و  لەوانە  تاكەكان، 

منونەی بەرجەستەن لە كوردستاندا.

بەاڵم  ناودەبەن،  كۆمەڵەیەك  بە  خۆیان  گروپە  ئەم   .2  

زیاتر  دەركەوتنیان  و  دەردەكەون  حزبەكان  وەك  زیاتر 

زیاتر  ئێران  و  راپەرینی گەالنی  پاش  بۆ سااڵنی  دەگەڕێتەوە 
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داكۆكیكاری بەشدارین لە كاری سیاسیدا. ئەمانە خواستیانە لە 

بەشداری سیاسیدا بەشداری لە پەرلەمان بكەن  و دەسەاڵت 

بەدەستبهێنن  و زیاتر بە ئیسالمی سیاسی دەنارسێن. لەوانە 

كوردستان  و  قورئانی  مەكتەب  لە  بریتین  كوردستاندا  لە 

جەماعەتی دەعوە و ئیسالحی ئێران.

 3. بریتین لە گروپی بونیادگەرای نوێ . ئەمانە داكۆكی لە 

گەڕانەوە بۆ ئیسالمی سەرەتا و پێشین دەكەن. ئەمانە تەواوی 

حكومەتەكان بە ناهەق دەزانن  و هیچ مامەڵەیەك لە تەكیان 

پاپەندبوون  لە  تاكەكان دەكەن  و  بانگهێشتی  ناكەن  و زیاتر 

ئەم  سەختگیرن.  زۆر  سوننەتەوە  قورئان  و  دەقەكانی  بە 

جیهادی  و  سەلەفی  بەشێوەی  كوردستاندا  لە  سەلەفیانە 

ناجیهادی كارو چاالكی خۆیان ئەنجامدەدەن.

لەناو هەموو ئەو گروپە ئاینییانەی كوردستانی ئێران، كە 

باسامنكردن تەنیا گروپی مەكتەبی قورئان، گروپی هەڵهێنجراوی 

تەواویان  دی  ئەوان  و  نییە  هێرناو  بیرێكی  و  كۆمەڵگەیە  ناو 

بەاڵم  هێرناوە،  كوردستانەوە  دەرەوەی  لە  سەرچاوەكەیان 

ئەندامەكانیان  زۆرینەی  و  كوردستانییە  قورئان  مەكتەب 

كوردن. هاوكات گروپەكانی تر خواستەكانیان كوردستانی نییە 

و زیاتر بریتین لە لقی گروپە مەزنەكانی تری دنیای ئیسالمی. 

هاوكات تەواوی گروپەكان بەدەر لە سەلەفییەكان، لە زەمینەی 

كۆمەاڵیەتی  و چاالكی ئاینیدا خواستی بەشداری ژنان دەكەن. 

قورئان و  مەكتەب  گروپەكانی  نێو  لە  ژنان  چاالكی  منونە  بۆ 

جەماعەتی دەعوەو ئیسالح زۆر بەرچاو و فراوانە.
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تەسەوف

قادری و  تەریقەتی  هەردوو  شێخەكانی  كوردستاندا  لە 

روی  لە  ئەمانە  ئەنجامدەدەن.  چاالكی  نەقشبەندی 

زیاتر  نییە و  نێواندا  لە  ئەوتۆیان  بیروباوەڕەوە جیاوازییەكی 

ئاینی  گروپی  دێرینرتین  دەكەن و  كارەكانیان  گروپ  وەك 

كوردستانن. ئەمانە رەوگەیەكی ئاینین و مژوڵی ئاداب  و رەفتاری 

مەزهەبین  و كەمرت لە گروپەكانی دی سەرو كاڵویان لەتەك 

قادری  گروپ  ژمارەی  كوردستان  لە  دیارە  هەیە.  سیاسەتدا 

زیاترن  و ئەوان دەركی هەقیقەت و روناكی رۆح و گەیشنت بە 

پێیانوایە چێژی  هەق لە قیل و قال و گوێڕایەڵیدا دەبیننەوەو 

دەروێشەكانی  زكری  رۆحە.  شادومانی  هۆكاری  جەستە، 

قادری بە دوو جۆرە، جۆرێكیان بە دانیشتنەوەیە پێیدەوترێت 

تەهلیلە. جۆرەكەی تریشیان بە پێوەیە و پێیدەوترێت )هرەز(، 

یاخود  شێخ  و  گرددەبنەوە  ئەڵقەیی  بەشێوەی  لەیەكەمیاندا 

بە  دووەمیشیاندا  لە  دەكات.  زیكرەكە  سەروكاری  خەلیفە 

وەستانەوە بازنە دروستدەكەن  و خەلیفە، یان شێخ لەناوەندا 

بەڕێوەی دەبات. ئەم زیكركردنە هاوڕایە لەتەك دەف و تەپڵ 

 و شمشاڵ. شێخ عەبدولقادری گەیالنی بە دامەزرێنەری ئەم 

رێبازە دادەنرێت  و سەرداری ئەوانیش لە كوردستان بریتییە 

ژیان  لە  ماڵئاوایی  كەركوك  لە  ئەو  عەبدولكەریم.  شێخ  لە 

باوکیەتی  ئێستاش موحەمەدی كوڕی شوێنگرەوەی  كردوە و 

پایەداری نەقشبەندییەكانیش شێخ بەهادین  لە رێبازەكەیدا. 

خالدی  مەوالنا  كوردستانیش  لە  نەقشبەندییە.  موحەمەد 
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و  توركیا  عێراق  و  لە  برەوپێداوەو  رەوگەكەی  شارەزوری 

سوریاش شوێنكەوتەی بەرین و بەرفراوانی زۆرە.

بەندایەتیاندایە.  لە شێوەی  تەریقەتە  دوو  ئەم  جیاوازی 

ئەنجامدەدەن،  بەرز  دەنگی  بە  وێردەكانیان  قادرییەكان 

تاڵیبیش  ئەبو  كوری  عەلی  پێشەوا  بڕوایانوایە  چونكە 

نەقشبەندییەكان  بەاڵم  بەجێگەیاندون،  وێردەكانی  بەوجۆرە 

دەبێت  پێیانوایە  شافعی  ئیاممی  وتەیەكی  بە  بەپشتبەسنت 

هەردوو  وێردەكانی  ئەنجامبدەن.  هێواشی  بە  وێردەكانیان 

بەئامادەبوونی  تەكیەو  پێیدەگوترێت  لەشوێنێك،  رەوگەكە 

خەلیفەكەیان ئەنجامدەدرێن و لە دەوری یەكرت گرد دەبنەوە. 

خەلیفە بەرزترین پلەی نێوان ئەوانە كە دەكرێت ژن یان پیاو 

درێژوو  جلوبەرگی  دەهێڵنەوەو  پرچیان  دەروێشەكان  بێت. 

لەچكی درێژی سپی  ژنانیش  بەسەر شانیانداو  چییە دەدەن 

دەكەنە سەریان و لەوانی دی خۆیان جیادەكەنەوە.

مەكتەب قورئان

موفتی  ئەحمەدی  بەناوی  پیاوێك  لەالیەن  گروپە  ئەم 

سنەیەو  پارێزگای  دایكبووی  لە  ناوبراو  دادەمەزرێت.  زادە 

سنە  لە  قورئانی  مەكتەبی  حەفتاكانەوە  دەستپێكی  لە 

تاكەكەسی  پەروەردەی  بە  مەكتەبانەدا  لەو  دامەزراندوە. 

لە  لەزۆرێك  بدات  مەكتەبەكان  بە  برەو  دەستپێبكات  و 

گەالنی  شۆڕی  لەسەروبەندی  كوردییەكاندا.  شارۆچكە  شارو 

تێكەڵ  ئاینیانە  مەكتەبە  ئەم  شوێنكەوتوانی  قوتابی و  ئێراندا 

چاالكی و  كەوتنە  ئێران  شای  بە  دژ  بوون  و  سیاسی  بەكاری 



121سەلەفیزم لە كوردستان

ئاینی و  گروپێكی  شێوەی  گروپەكە  مەكتەبەكانی  وردەوردە 

سیاسییان لەخۆدا بەرجەستەكرد. پاش ئەوەی لە پاش شۆڕش 

كوردستان جۆرێك نائارامی بینی و زۆرێك لە پارتە كوردییەكان 

دەستیاندایە چەك، ئەم گروپە خوازیاری گفتوگۆی ئاشتیانەبوو 

هاوكات  تاران.  قوم  و  لە  شۆڕشدا  دەسەاڵتدارانی  لەتەك 

بەسەختی  كۆمەڵە  تایبەتی  بە  ماركسییەكان  گروپە  لەتەك 

سۆنگەیەوە  لەو  ئەمەیش  راگەیاند،  یەكرت  بۆ  نەیارییەتییان 

سەرچاوەی گرت، كە ئەمان گروپێكی ئاینی و ئەوانیش گروپێك 

ئەوەی  پاش  ناوزەدكردبوو.  ماركسی  بە  خۆیان  كە  بوون 

دەكات،  دوایی  كۆچی   1993 ساڵی  زادە  موفتی  ئەحمەدی 

گروپەكە لەالیەن شورایەكەوە بەڕێوەدەبرێت. هاوكات پاش 

كۆچی موفتی زادە، گروپەكە كەمرت نەخشی سیاسی دەبینێت 

ئێراندا.  كوردستانی  لە  فەرهەنگی  گروپێكی  بووە  زیاتر   و 

بێ   كۆمەكی  لە  چڕبوویەوە  چاالكییەكانیان  زیاتر  هاوكات 

و  دەست  دابونەریتی  هەندێك  البردنی  هەژاران و  نەوایان و 

پێگیر وەك دیاریربدن بۆ بوك  و زاوا و منداڵی تازە لە دایكبوو، 

مردو،  یادكردنەوەی  لەوانە  البرد،  زیادەكانیان  بۆنە  هاوكات 

هەموو ئەوانەیان بە بیدعەو هێرناو دەزانین. هاوكات هەموو 

پێنجشەمان  رۆژانی  كە  دواوە،  دەدایە  سەردانانەیان  ئەو 

دواتریش  دەكران  و  نزیكەكان  كەسە  گۆڕستانی  سەر  بۆ 

نكۆڵییان لە یادی سێزدە بەدەركرد و بە پێویستیان نەدەزانی. 

گەر  پەیوەسنت و  فرە  خۆیاندا  لەنێوان  ئەندامەكانیان  ئەوان 

كەسێكیان پێویستییەكی هەبێت بە هانایەوە دەچن، هاوكات 
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لە روی شێوەیشەوە ئەندامەكانیان وەك موفتی زادە ریشیان 

پاك دەتاشن و هاوكات بەرسمێڵیان ناكەن و زۆرجاران لیباسی 

دەدەن  لەچك  خامنەكانیشیان  هاوكات  دەپۆشن.  كوردی 

لەگەڵ  دەیبەسنت،  لەسەرەوەڕا  گیرەیەك  بە  كە  بەسەریاندا، 

بەسانایی  بەسەریانداو  دەدەن  گوڵدار  لەچكی  ئەوەشدا 

باشرتین  ئەمان  جیادەبنەوە.  گروپەكە  دەرەوەی  خامنانی  لە 

ئیسالح  دەعوەت  و  جەماعەتی  گروپی  لەتەك  پەیوەندییان 

ئەوتۆیان  پەیوەندییەكی  دیكەدا  گروپەكانی  لەتەك  و  هەیە 

تەنگژەیان  زۆرترین  سەلەفییەكاندا  لەتەك  هاوكات  نییە. 

زادە  موفتی  چونكە  هەیە.  تەكفیركردن  پرسی  لەبەرامبەر 

سەردەمەدا  لەم  باتڵ  هەق و  سنورەكانی  سانانییە  پێیوابوو 

نییە،  خەڵكان  رێنوێنی  بۆ  پێویست  ئامرازی  و  جیابكەنەوە 

هەربۆیە ناكرێت بە هەوانتە تۆمەتی تەكفیر بەسەر كەسێكدا 

لە  ئاینیین  گروپی  توندترین  سەلەفییەكان  دیارە  بدرێت. 

و  دواوە  دەدەنە  زادە  موفتی  بۆچوونەی  ئەم  كوردستان 

كردوە.  زادەیان  موفتی  خودی  تەكفیری  بەشێكیان  تەنانەت 

قسەو  گیرۆدەی  جارجار  ئەمانە  وایكردوە،  ئەمەیش  هەر 

هەندێك كاتیش گیرۆدەی فیزیكیی یەكرتدەبنەوە.

ئێستا دوچاری  تاوەكو  لە دامەزراندنیانەوە  ئەم گروپانە 

ئەوەڵجار  سوبحانی  نارسی  لەوانە  هاتونەتەوەو  دابەشبوون 

حوسەینی  دوایشدا  ساڵەی  چەند  لەم  و  جیابووەتەوە  لێیان 

موفتی  ئەحمەدی  لە  تاقمەوبوونی  كەمرت  هۆی  بە  ئەمیری 

زادە بە خۆی  و پێرەوانییەوە لە لقی سەرەكی جیابوونەوە.



123سەلەفیزم لە كوردستان

كۆمەڵەی بانگەوازو ئیساڵحی ئێران

لقێكی  بە  ئێران  ئیساڵحی  بانگەوازو  كۆمەڵەی  دەكرێت   

بۆخۆیان  كە  هەرچەند  بناسێنین،  جیهانی  موسلمینی  ئیخوان 

نیشانبدەن.  سەربەخۆ  خۆیان  ئیخوان  لە  هەوڵدەدەن 

بۆ  دەگەڕێتەوە  كوردستان  لە  گروپە  ئەم  دامەزراندنی 

بەاڵم  قورئان،  مەكتەب  لە  سوبحانی  نارسی  جیابوونەوەی 

كوردستانی  لە  موسلمین  ئیخوان  لقی  كە  هەیە،  بۆچوون 

بۆ  ئێرانی  كوردێكی  چەند  سەردانی  بۆ  دەگەڕێنێتەوە  ئێران 

شۆڕشی  سەروبەندی  لە  گەڕانەوەیان  پاش  عێراق،  كوردستانی 

دەبەنە  1979دا  ساڵی  لە  كۆمەڵەكە  لقی  ئێراندا،  گەالنی 

لە  لقەیە  ئەم  دامەزرێنەری  مەردۆخی  ئیرباهیم  كوردستان. 

بۆخۆی  و  مەریوانە  خەڵكی  مەردۆخی  ئێران،  كوردستانی 

دەڵێت پاش چاوپێكەوتنامن لەگەڵ چەند بەرپرسێكی ئیخوانی 

بوو،  گەاڵڵە  زەینامن  لە  كۆمەڵەكە  بیری  ئیدی  عێراق  لە 

كە  كەسێكیان،  چەند  بەكاریگەری  گروپەكە  پێیوایە  هەروەها 

تێكەڵ بە ئیخوانەكانی باشوری كوردستان ببوون، لەساڵی 1977 

رێبەری  كاریگەرترین  و  دیارترین  سوبحانی  نارسی  دامەزراوە. 

بانگەوازو ئیسالحی ئێرانە و تەواوی نوسین  هزریی كۆمەڵەی 

 و كاسێتەكانی، كە لەپاش خۆی بەجێامون، لە ئێستادا بوونەتە 

سەرچاوەی سەرەكی پەروەردەو فێركردنی ئەندامانی گروپەكە. 

پێیوایە  دواوەو  ناداتە  سیاسەت  ئاین و  جیایی  سوبحانی 

دەبێت پایەكانی سیستمی ئیسالمی لە كۆمەڵگە ئیسالمیەكاندا 

گوێڕایەڵ بن. لە گرنگرتین كتێبەكانی سیستمی سیاسی ئیسالم و 
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مافەكانی ژنان و تەوحید و بەندایەتی یاخود پەرسنت، وەكو باسكرا 

ئەوانە بەهێزترین سەرچاوەی هزریین لە ئێستەدا، كە گروپەكە 

لەپاش  لێوەردەگرێت.  سودیان  پەروەردەییەكانیاندا  كۆرسە  لە 

نارسی سوبحانی عەبدولڕەحامن پیرانی بە ناونیشانی سكرتێری 

گشتی ئەم گروپە درێژە بە چاالكییەكانی خۆی دەدات. گروپەكە 

شورایەكی هەیەو هەر 4 ساڵ جارێك لەالیەن ئەندامەكانییەوە 

دیاریدەكرێن  و ئەوانیش رێبەر دەستنیشاندەكەن، كە تا ئێستا 

ئێستا   دیاریكردوەتەوە.  پیرانیان  عەبدولڕەحامن  خول  دوو  بۆ 

شارە  ئێران  و  سونەنشینەكانی  شارە  زۆرترینی  لە  گروپەكە 

گەورەكاندا كارو چاالكی هەیەو بەبەراورد بە مەكتەب قورئان 

چاالكی و جەماوەریان زیاترە. هەروەها لەكاروباری سیاسیشدا 

پەرلەمان  بۆ  دەتوانن  خۆیان  نوێنەرەكانی  جارجار  چاالكن و 

هەڵبژێرن و دەیاننێرنە پەرلەمانی ئێران. هەر لەم ساڵەی دواییدا 

هەوڵیاندا بەناونیشانی پارتێكی سیاسی ئیسالمی مۆڵەتی یاسایی 

وەربگرن، بەاڵم تاوەكو ئێستا وەاڵمێكی ئەوتۆیان پێنەدراوەتەوە، 

دیارە ئەوان حەسەن بەنا بە رابەری هزری خۆیان دەزانن و بۆ 

پەروەردە سود لە پەیامەكانی دەبینن. ژنانی گروپەكە بەتەواوی 

بااڵپۆشن و بەتەنها دەست و دەموچاویان دیارەو پیاوەكانیشیان 

بااڵپۆشی  بۆ  سنوریان  لە  بێجگە  دیارە  دەهێڵنەوە.  ریشیان 

ئافرەتان زۆر پەیوەست نین بە رێوشوێن و دیاریكردنی شكڵی 

تایبەت بە خۆیان وەك گروپەكانی دی. ئەوان خامنانیان فرەجار 

ئەندامانی شورایان لە هەندێك لە شارەكاندا لە پیاوەكانیان زیاترە 

 و ئەمەش نومایانی چاالكی و ئامادەیی ژنانە لەو رێكخراوەدا.
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كۆمەڵەی بانگەواز

قورئان و  مەكتەب  گروپەكانی  وەك  بانگەواز  كۆمەڵەی 

ئەوتۆو  رێكخراوەیی  رویەكی  ئیساڵح  بانگەوازو  كۆمەڵەی 

باشوری  لە  زێدەتر  گروپە  ئەم  جەماوەری  نییە.  دیاریكراویان 

ئێراندا بوونی هەیەو الیەنگرانیشیان لە كوردستاندا كەوتونەتە 

شكاكەكاندا  كوردە  لەناو  گشتی  بە  ماكۆو  و  ورمێ  شارەكانی 

پاكستانەوەو  لە  هێرناون  بیرێكی  ئەمانە  بەرچاودەكەون. 

لەوێوە  ئەلیاسەو  مەوالنا  موحەمەد  مەوالنا  رێبەرەكەیان 

خزاوەتە نێو ئێران و كوردستانەوە. ئامانجی سەرەكی ئەم رەوتە 

لەسەربنەمای  تاكەكان  پەروەردەكردنی  لە  دەبینێتەوە  خۆی 

چەندین  ئەلیاس  لەسەرەتاوە  ئیسالمییەكان.  پرەنسیپە 

شوێنی  میواتی  لە  بۆچونانە  هزرو  بەو  تایبەت  قوتابخانەی 

نیشتەجێبوونی كردەوەو پاشان ئەم قوتابخانانەی لە ناوچەكانی 

جیادەكرێتەوە،  بەوە  ئەلیاس  مەوالنا  بیری  گۆڕێ .  هێنانە  تر 

كە شاراوەیەو پەیڕەوانی بە هەموو شێوەیەك لە توندوتیژی  و 

باوەڕ  سەرەكی  بنچینەی  دەگرێت. شەش  دور  بە  رەقرەفتاری 

لەالی كۆمەڵەی بانگەواز دەربڕی راستییەكن لەوانە: 

تەنهایەو  خودا  بەوەی  شەهادەت  چاك  قسەی   .1

 .4 وێرد  زانست و   .3 نوێژ   .2 خودایە  نێردراوی  موحەمەد 

كات  تەرخانكردنی   .6 پاكی  نیاز   .5 موسڵامنان  رێزگرتنی 

بە  تایبەت  نەزمی  لە  هەندێك  ئەوان  بانگەوازدا.  لەپێناو 

خۆیان هەیە لەوانە دوركەوتنەوە لەسیاسەت و وەرزشكردن 

وابەستەبوون  پێش  هەنگاوێك  وەك  تواناسازی  و  وەك 
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بەكارهێنانی  لە  دوركەوتنەوە  هاوكات  بانگەوازەوە  بە 

ئامڕازەكانی پەیوەندی و تەكنەلۆژیا بەشێوەی پەڕگیرو دور 

لە پێویستی و چەندین رێوشوێنی تایبەت بەخۆیان. هاوكات 

دوركەوتنەوە لە دەمەدەمێ و سەرئێشەی كێشەهێنی نێوان 

رەوتە ئیسالمییەكانی دیكە. ئەمانە لە كوردستانیش شێوەو 

سیامی تایبەتیان هەیەو پیاوانیان جلی سپی وەك دزداشەی 

لەتاشینی  بەاڵم  دەتاشن،  سمێڵیان  دەپۆشن و  عەرەبان 

بااڵپۆشن و  بەتەوای  ژنانیشیان  دەبوێرن.  خۆیان  ریشیان 

تەنێ  رومەت و دەستەكانیان بە دەرەوەیە.

ئاشنایی تەواو بە سەلەفیزم لە كوردستانی ئێران

لەنیو  دورودرێژی  مێژویەكی  ئەگەرچی  سەلەفیزم  بیری 

سوننە  موسڵامنانی  لەناو  بەتایبەت  هەیە.  موسڵامناندا 

پەیوەستكردنی  بیرەو  ئەم  تیۆریزەكردنی  بەاڵم  مەزهەبدا، 

ئەم  بۆ  دەگەرێتەوە  مێژوەكەی  دیاریكراوەوە  گروپێكی  بە 

چەند دەیەی دوایی، كە لە دنیای مۆدێرنی ئەوڕۆشدا بوونی 

هەیە. بەتایبەتیش لە كوردستانی ئێران ئەم بیرە نەنارساوەو 

مێژوەكەی ئێجگار نوێیە. هەربۆیە هێنانی ئەم هزرو گروپە 

خاوەن  بە  بووە  پشتبەسنت  بە  لێكۆڵینەوە  زەمینەی  بۆنێو 

بۆچوونەكانی ئەم هزرەو دیداری تایبەت بە شوێنكەوتوانی و 

لەناوچەكەدا.  ئەوان  بەبوونی  پەیوەست  روداوەكانی 

بۆچوونە  ئەم  ناوەوەی  هاتنە  دەستپێكی  سەرەتا  لەئاكامدا 

سەلەفییە بۆ ناو كوردانی كوردستانی ئێران دەخەینەڕوو..
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هەشتا  دەیەی  سەرەتاكانی  تا  ئێراندا  كوردستانی  لە 

هەبوو،  بوونی  كوردا  لەناو  چەكدار  ئاینی  گروپێكی  تەنها 

ئەهلی  تەوحیدی  بزوتنەوەی  بە  نارسابوون  ئەوانیش 

سوننەت. ئەم گروپە پێكهاتبوون لە 1 تا 5 كەس لە پیاوانی 

ئاینی كوردەكانی كوردستانی ئێران و لە ژێر رێبەرایەتیكردنی 

مەال عەبدولكەریمی تەوحیدیدا بوون، بەاڵم سنوردارو كەم 

بوون و لەناو جەماوەری كوردی ئێراندا نەنارسان و پوكانەوە. 

بە  تایبەت  سەلەفی  رەوتی  بڵێین  ناتوانین  لەبەرئەوە 

بەڵكو ئەوەی هەیە رەوتێكی  بوونی هەیە.  ئێران  كوردانی 

لەوێندەرێش  عێراق  كوردانی  بەكاریگەری  سەلەفییەو 

كە  ئیسالمی،  بزوتنەوەی  عێراقدا  كوردانی  نێو  لە  چێبوون. 

كۆتایی  لە  بوو  بەعس  نەیاری  جیهادی  سەلەفی  رەوتێكی 

ئەم  هێنابوو.  ئێران  كوردستانی  بۆ  پەنای  هەشتاكانەوە 

ئێران  موسڵامنەكانی  كوردە  لەناو  خۆی  كاریگەری  رەوتە 

یەكەمجاری  هێرشی  كوردو  راپەرینی  پاش  بەجێهێشت. 

ئازدی  فەزای  دروستبوونی  عێراق و  سەر  بۆ  ئەمەریكا 

چاالكییەكانی  ئیدی  باشور،  كوردستانی  لە  خودموختاری 

وتارەكانیان  نەوارو  كاسێت  و  دزەكردنی  لە  بزوتنەوە 

دوو  لەسەر  ئەوتۆیان  كاریگەری  ئێران  كوردستانی  لەناو 

هەتا  هەبوو.  ئێراندا  كوردانی  لەناو  سەلەفیزم  تێروانینی 

كوردانی  لەناو  رەوتێك  نەبووە  سەلەفیزم  ئەوكاتەیش 

ئەمەریكا  هێرشی  سەدام و  شكستی  پاش  بەاڵم  ئێراندا، 

سەلەفی  گروپێكی  ئیدی  2003دا  لە  عێراق  ئازادی  بۆ 
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دەكەونەبەر  ئەوەی  پاش  ئەنسارولئیسالم  بەناوی  توندڕەو 

باشور  سیكۆالرەكانی  كوردە  لەگەڵ  ئەمەریكاو  هێرشی 

خاكی  قوتاری  سەروبەندەدا  لەو  ئەوانە  تێكدەگیرێن، 

ئەوانە  بینینی  پاش  سنور  كوردانی  لەوێندەر  دەبن،  ئێران 

زەبری  بەر  ئەوەی  بەشوناسی  هەڵهاتویی  و  زامداری و  بە 

ئەمەریكا كەوتون  و نەیاری خۆرئاوان، میوانداری دەكرێن و 

بەشێكیان كوردەكان پەنایان دەدەن، ئەمە دەبێتە فاكتەرێك 

تا خەڵكی ئەوێ  كەم تا زۆر ئەم هزرو بۆچوونە سەلەفییە 

ئەو  مانەوەی  بڵێین  دەكرێت  لەبەرئەوە  بناسن.  جیهادییە 

باشوری  الئیكەكانی  پارتە  ئەمەریكاو  دەستی  هەڵهاتوانەی 

بەپەڕاگەندەیی  ئێران  كوردستای  لە  مانەوەیان  كوردستان و 

سەلەفیزمی  بۆچون و  هزرو  ئاشنایی  لەسەر  كاریگەرییان 

جیهادی لەسەر چەندین كوردی رۆژهەاڵت دانا.

 پەرتەوازەیی جوگرافی و رێژەی سەلەفییەكان لە سێ  

پارێزگای كوردستان، ئازەربایجانی غەربی و كرماشان

ئەم رەوشەی سەلەفییەكان لە سێ  پارێزگای كوردنشینی 

ئێجگار  كرماشاندا  غەربی و  ئازەربایجانی  كوردستان و 

وەك  هەیە  كۆچ  بە  تەواویان  باوەڕی  ئەوان  پەرشوباڵوە. 

لە  ئارامی  نا  هەستی  بچوكرتین  بە  بۆیە  دینی  پرەنسیپێكی 

لەبەرئەوە  دیكە.  شوێنێكی  بۆ  كۆچدەكەن  شوێنێكەوە 

پێگەی دیاریكراوی  بە شوێن  ناوچەیەكی دیاریكراو  ناتوانین 

شاری  دوو  لە  لەسەرەتادا  سەلەفییەكان  دیاریبكەین.  ئەوان 

خۆیان  چاالكی  و  دەستیاندایە  سەرسنورەكانەوە  كوردنشینی 
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زەهاو  سەرپێڵ و  مەریوان و  شارەكانی  ئەوانیش  دەرخست، 

بوون. مەریوان لە شارەكانی سەر بە پارێزگای سنەو سەرپێڵیش 

لە  ئێستادا  لە  بەاڵم  رۆژهەاڵتن،  كرماشانی  پارێزگای  سەربە 

لەم  هەیە.  بوونیان  بانەدا  سەقزو  مهابادو  كرماشان و  سنەو 

ببووە  پاوە  هەورامان و  ناوچەكانی  لە  هەندێك  دواییانەشدا 

سەلەفییەكان.  زیاتری  گردبوونەوەی  ئامادەیی و  شوێنی 

بە  سەر  بیاشوشی  پاوەو  سەربە  ڕای  و  ئاواییەكانی  هاوكات 

سەلەفین و  خەڵكەكەیان  زۆرینەی  كە  ئاوایین،  دوو  جوانڕۆ 

ئاواییە  دوو  ئەو  هاموشۆی  زۆری  بە  دیكە  سەلەفییەكانی 

بە  زیاتر  پەڕاگەندەن و  لەبەرئەوەی  سەلەفییەكان  دەكەن. 

شاراوەیی كارو چاالكی دەكەن  و تایبەمتەندی سەلەفییەكانیش 

نییە  ئاسان  پەنهان دەكەن،  كە زۆر خۆیان  وایە،  لە جیهاندا 

ژمارەی دروستیان بزانرێت. بەگوێرەی یەكێك لەو دیدارانەی 

كە لەبارەی ژمارەیانەوە ئاماژەیداوە دەكرێت لە كوردستانی 

هەڵبەتە  هەبێت،  كارایان  ئەندامی   2000 لە  زیاتر  ئێراندا 

ئەندامانی ئاساییان زێدەترە لەو رێژەیە.

كەسایەتییە كۆمەاڵیەتییەكانی سەلەفییەكان

زیاتر  دەرامەت و  كەم  كەسانێكی  سەلەفییەكان  زۆرینەی 

لە  زێدەتریش  پێكدەهێنن.  كۆمەڵگە  خوارەوەی  چینەكانی 

قەسابی و وەستای  نانەوایی و  كاری وەك  دەژین و  ئاواییەكاندا 

دیوار دەكەن. هاوكات مەالی مزگەوت و مامۆستاو فەرمانبەری 

دیدارەكاندا  لەوەختی  ئەگەرچی  دەكەون.  دیدە  بەر  میریش 

بەاڵم  دەكرا،  بااڵ  پلەی  ئەندازیارو  وەك  گەلێكی  بەناو  ئاماژە 

بەگشتی سەلەفییەكان ئاوایینشین و دێهاتییەكانن.
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بونیادو چۆنییەتی رێكخراوبوونی سەلەفییەكان

ناجیهادییەكان  سەلەفییە  لە  جیا  جیهادییەكان  سەلەفییە 

زیاتر ئاڵۆزو پەنهان و رێكخراوترن. ناجیهادییەكان زیاتر مژوڵن 

بە كاروبارو باوەڕی عەقیدەییەوە. ئەوانە خەڵكی كەمەندكێش 

دەكەن بۆ عەقیدەو دنیابینی خۆیان و بۆ ئەم كارەیش جیهاد بە 

پێویستی نازانن. لەم كارەشیاندا نیازیان بە دروستكردنی حزب و 

رێكخسنت نییەو هاوكات نایانەوێت ئەو رێكخراوانە كاربكەن. 

زیاتر لە كۆرسە پەروەردەییەكانی مزگەوتدا ئاشنادەبن بەیەك و 

پەیوەندی كۆمەاڵیەتی چێدەكەن  و زیاد لەوە قوڵ نابنەوە، بەاڵم 

سەلەفییە جیهادییەكان ئاشنان بە قاعیدەو زیاتر وەك لقێكی 

ئەنسارولئیسالم دیاردەكەون. دیارە قاعیدە لەبەرامبەر هەموو 

تۆڕێكی  رێكخستنێك و  بە  ئاتاجی  نەیارەو  دونیا  رژێمەكانی 

كوردستانی  جیهادییەكانی  سەلەفییە  میانەدا  لەم  فراوانە، 

ئێرانیش خۆیان دەبیننەوەو رێكخراوانە كارو چاالكی ژێربەژێر 

ئاستی  لەسەر  جیهادییەكان  سەلەفییە  دیارە  ئەنجامدەدەن. 

دنیا، ئەوانەی نیازیان بە رێكخراو و رێكخستنە بۆ سێ  دەستە 

دابەشدەبن.

هەیەو  ناویان  نارساون و  فەرمی  بە  كە  بااڵ،  كەسانی   .1

بە رێژە فرە كەمن و  ئەوانە  ئەندازیاری كردە جیهادییەكانن، 

نزیكەی 2000 كەس دەبن لەسەر ئاستی دونیا.

یان  ئەوان  دەكەن،  جیهاد  جیهادان و  لە  كەسانێك   .2

لەناو  فەرمی  كەسانی  نەبوونەتە  هێشتا  یاخود  نایانەوێ  

گروپەكانیاندا. 
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 3. الیەنگران، كە لە روی هزرییەوە باوەڕیان بە جیهاد 

هەیەو هاوسۆزی ئەم گروپانەن.

لە ئێستادا لە كوردستانی ئێران دەستەی دووەم  و سێیەم 

هەم بوونیان هەیە، بەاڵم ناكرێت بڵێین سەلەفی لە دەستەی 

لە  وایە  بڕوایان  سەلەفییەكان  نییە.  یاخود  هەیە  یەكەم 

هەرشوێنێكی ئەم جیهانە گەر سێ  موسڵامن پێكەوەبن، ئەوا 

بە  دژ  جیهاد  دیاریبكەن و  ئەمیر  رێكبخەن و  خۆیان  دەتوانن 

فەرمودەیەكی  بارەیەوە  لەم  رابگەیەنن.  ئەوێ   دەسەاڵتداری 

موسڵامن  سێ   شوێنێك  هەر  »لە  دەڵێت:  هەیە  پێغەمبەر 

خۆیان«.  ئەمیری  بكەنە  یەكێكیان  دەبێت  ئەوا  هەبوو 

هەبوو  موسڵامن  سێ   هەرشوێنێك  لە  جیهانەدا  لەم  كەواتە 

دەتوانن ئەمارەتێك دروستبكەن و ئەمیر هەڵبژێرن و روبەڕوی 

گروپێكە  بەواتای  ئیامرەت  ئەوان  الی  ببنەوە.  كافران  كوفرو 

پەیوەست  گروپێكەو  ئیامرەت  تایبەت.  ناوچەیەكی  نەك 

سەرزەوی  شوێنێكی  لەهەر  تایبەتەوەو  بەناوچەیەكی  نییە 

لەبەرئەوە  بۆیبچێت.  بكات و  خۆی  جیهادی  دەتوانێت 

ئاستی  لەسەر  چ  دونیاو  سەلەفییەكانی  ئاستی  لەسەر  چ 

روبەڕوی  ناتوانین  ئێمە  ئێران  كوردستانی  سەلەفییەكانی 

شوێنێكی  بە  پەیوەستنب  كە  بینەوە،  دیاریكراو  گروپێكی 

تیۆری  روانگەیەكی  سەلەفییەكاندا  لەروانگەی  دیاریكراوەوە. 

بۆ كافربوون دیارینەكراوەو هەر گروپێك لە هەرشوێنێك كافر 

بەشێوەی روئیای خۆی رشۆڤە دەكات. ئەوانەی كە جیهادیان 

دژ دەكرێت سێ  جۆرن.
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1. كافرەكان، دیارینەكراوە كێن و هەر ئیامرەتێك بە هزری 

خۆی پێشنیازی جۆری كافربوون دیاریدەكات.

2. هاوبەشدانەران، دیسانەوە ئەمانەیش بەپێی عەقیدەی 

خۆیان دیاریدەكەن كێ  هاوبەشدانەرە.

 3.یاخیبووان، ئەوانەی دژ بە دەسەاڵتدارانی موسڵامنان 

رادەپەڕن و شۆڕش دەكەن. لە دیدارێكدا بۆ ئەم توێژینەوەیە 

موعاویە  یاخیبوونی  منونە  بۆ  هێرنایەوە،  منونە  سێ  

سەلەفییەكان  لێرەدا  تالیب.  ئەبو  كوری  عەلی  بەرامبەر 

هەر  هەیەو  خۆی  ئیامرەتی  گروپێكیان  هەر  وایە  بڕوایان 

ئیامرەتێكیش دارای دوو رابەر یان ئەمیری هەیە، ئەمیرێكیان 

یەكەمیان  دادوەرییە.  ئەمیریی  ئەمیرێكیش  سەربازییەو 

شەرعی  فەرمانی  دووەمیان  رێكدەخات و  جەنگ  كاروباری 

ژن  نابێت  ئەمیر  سەلەفییەكانەوە  لەروانگەی  دەردەكات. 

كاری  سەردەمێك  دەبێت  كەمبێت و  ئەزمونی  نابێت  بێت و 

پێشرت  واتە  تەوبەكاربێت  كەسی  نابێت  كردبێت و  جیهادی 

لە  سەلەفییەكان  تاكی  بڵێین  دەكرێت  گالبێت.  تاوانەوە  لە 

ئەوان  بەڵكو  ئەمیرێك گردنەبوونەتەوە،  یان  دەوری كەسێك 

بڕوای  بە  چوون  گردبوونەتەوە.  ئایدیۆلۆژیایەك  دەوری  لە 

ئەوان بچوكرتین الدان لە شەرع لەالیەن كەسێكی وەك مەال 

هیچ  فەرمانی  بەبێ   الدن،  بن  ئوسامە  یان  تالیبان  عومەری 

كەس تەنها بزانرێت الدانە لە قورئان و سوننەت ئەوا پێویستە 

لێی دەربچیت. ئەمەش مانای ئەوەیە ئەمیر زۆر بااڵ دەست 

نییەو بە بچوكرتین پاساو گروپەكان دەتوانن لێی جیا ببنەوە.
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تایبەمتەندییە روكەشەكان

كە سەلەفییەكان لەوانی دی جیادەكاتەوە

لەوانی  بەسانایی  سەلەفییەكان هەندێك رەفتاریان هەیە 

دی جیادەبنەوە، بۆ منونە لەم ناوچەدا، كە زۆرینە موسڵامنی 

ناوكیان دەگرن، بەاڵم  سوننین لەكاتی نوێژدا دەستیان لەسەر 

سەلەفییەكان دەستیان لەسەروترەوە دەگرن و لەكاتی خوێندنی 

تەكان  شەهادەتیان  پەنجەی  نوێژەكاندا  لە  شایەتوماندا 

پێدەدەن. ئەوان تایبەمتەندی تریان ئەوەیە كە ناچنە سەربازی و 

لە نوێژی بەیانیشدا خوێندنی قنوت بە بیدعە دەزانن. هاوكات 

نەبڕابێت  سەر  خۆیان  دەستی  بە  گۆشتێك  گەر  هەندێكیان 

پێیان و  قولە  سەروی  كورتی  شەرواڵی  پیاوانیان  نایخۆن. 

ریشدارو سمێڵكورتن. لەكاتی ئامادەكردنی ئەم توێژینەوەیەدا 

بڵێن  تایبەمتەندی خۆیان  بەرونرت  ئامادەنەبوون  سەلەفییەكان 

چونكە جۆرێك فشاری سیاسییان لەسەر بوو. هاوكات ژنانیشیان 

بەتەواوی ماسكدارن  و بااڵپۆشن. سەبارەت بە پۆشە ئاینییەكان 

دیارە سوننییەكان وەك شیعەكان نین  و كەمرت بۆنەی ئاینییان 

هەیە. سەلەفییەكان بۆنەیان زۆر كەمەو تەنها لە كاتی نوێژی 

هەینیدا گرددەبنەوە و زیاتر بۆ مزگەوتێك دەچن، كە مەالی 

كە  نین،  سۆفییەكان  وەك  ئەوان  بێت.  سەلەفی  مزگەوتەكە 

بەاڵم  بەیەكرتی،  دەبن  ئاشنا  زیاتر  زۆریان هەیەو  رێورەسمی 

بۆمنونە  گرددەبنەوە.  هەینیدا  وتاری  لە  زیاتر  سەلەفییەكان 

چۆن  دەبیرنا  هەینیدا  رۆژی  لە  جوانڕۆ  نزیك  ئاواییەكی  لە 

ئاواییەك  دەوترا  یاخود  ئەوێ ،  رودەكەنە  بەتاو  سەلەفییەكان 

جگەلەوە  كۆدەبنەوە.  لەوێ   سەلەفییەكان  بۆكان  لە  هەیە 

مەگەر سەلەفییەكان لە رێورەسمی ناونانی مناڵ و لەدایكبوون 
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بانگناكەن،  تر  كەسی  خۆیان  جگەلە  یەكرتی و  میوانی  بچنە 

سەلەفییە  وەرزش،  شاخەوانی و  بۆ  پێكەوەدەچن  یاخود 

دەچنە  سەربازی  مەشقی  لە  خۆڕاهێنان  بۆ  جیهادییەكانیش 

ناوچەكانی دەرەوەی شارو بە پەنهانی كاری خۆیان دەكەن.. 

چۆن پەیوەندی بە خەڵكییەوە دەكەن

كۆڕسە  بە  زیاتر  ئاواییەكاندا  لە  سەلەفییەكان 

كە  عەرسانە،  وتاری  یاخود  مزگەوت  ناو  پەروەردەییەكانی 

مەالكانیان دەیدەن، كاریگەری خۆیان دادەنێن، بەاڵم لەشارەكاندا 

بە شێوەی تر خەڵكی كەمەندكێش دەكەن، ئەویش بە فرۆشنت 

لەپێش  نەوارەكانیان  سیدی و  نامیلكەو  دابەشكردنی  یان 

پەنهانرت  جیهادییەكان  سەلەفییە  بەاڵم  مزگەوتەكاندا،  دەرگای 

ئەوان  هەیە،  بوونیان  زیاتر  مەزاجییەوە  لەروی  كاردەكەن و 

زیاتر لەرێی ئینتەرنێتەوە لە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان یان ڤیدیۆ 

و چاالكییەكانیان پەخشدەكەن  و هەستی خەڵكی بەتاوانەكانی 

ئەمەریكا و خۆرئاوا لەبەرامبەر خەڵكی دەوروژێنن و ڤیدیۆی 

زیندانیانی گوانتانامۆو ئەبو غرێب باڵودەكەنەوە.

رەوشی ژنانی سەلەفی

كچانی  دایك و  هاوسەرو  زیاتر  سەلەفی  ژنانی 

سەلەفییەكانن. ئەوانیش وردەوردە دێنە سەر دینی پیاوەكان. 

لەناو سەلەفییەكاندا وەك مەكتەب قورئانییەكان نین، بەتەنیا 

سێ   دووژن  و  لەناویاندا  ئەوان  بەڵكو  داناساكن،  ژنێكەوە 

ژنیش زۆر بەرچاودەكەون. سەلەفییەكان بۆیە زیاتر لە چەند 
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یان  دەمرێت  یەكێكیان  كاتێك  چونكە  هەیە،  هاوسەریان 

لەكارێكی خۆكوژیدا دەفەوتێت، ئیدی نایانەوێت خێزانەكەی بۆ 

هاوسەرگیری بچێتە دەرەوەی بازنەی خۆیان. هەربۆیە لە هەر 

گروپێكدا، كە ژنانیان زیاتر بن ئیدی دیاردەی فرەژنی لەوێدا 

زیاترەو ئەوان بەم كارە هەم پەرتەوازە نابن هەم ژیانیش بۆ ژنە 

مێرد كوژراوەكان بەرجەستەدەكەنەوە. دیارە ژنانێكی سەلەفی 

كاری  لە  بەشداربن  خۆیان  بۆ  كە  ئەفغان،  عێراق و  لە  هەن 

خۆكوژی دان، بەاڵم تا ئێستا لەناو سەلەفییەكانی كوردستانی 

ئێران ژن نەنێردراوەتە بەر كاری خۆكوژی.

رەوشی فیكری سەلەفییەكان

سەلەفییەكانی  هزریی  رابەری  كەسێكی  ئێستا  تاوەكو 

عەبدولكەریم  بەاڵم  نەبووە.  بەرجەستە  ئێران  كوردستانی 

عەلەوی لەناوچەی بۆكان  و حەمید عالی، كە الوێكی شاری 

لەو  دوو  بەسەردەبات،  ژیان  لەهەندەران  ئێستا  و  مەریوانە 

بانگخوازو رۆحانیانەن، كە زیاتر سەلەفییەكانی ئێران گوێیان 

بۆدەگرن  و سی دی و نەوارەكانیان باڵودەكەنەوە.

جیهادییەكانی  كاریگەریی  لەژێر  سەلەفییەكان  دیارە   

ناو  كەسەكانی  بەتایبەت  دان،  عێراقیش  كوردستانی 

بەناوی  ئەنسار  كەسێكی  وەختێك  بۆمنونە  سوننە.  ئەنسارو 

عەبدولحەمید هاتبووە ناوچەی پاوە لەوێ پەیڕەوی زۆربوون و 

ناردەبەر  جیهادی  كاری  بۆ  كەسێكیشی  چەند  تەنانەت 

جەنگ و رەوانەی فەلوجەی كردن، كە ئەودەم قاعیدەو گروپە 

ئەمەریكا.  بە  دژ  جەنگدابوون  لە  جیهادییەكان  سەلەفییە 
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ئەمانە وەك حەمید عالی و عەلەوی چاویان لێدەكراو گەنجان 

پێشرت  عالی  حەمدی  وەك  كەسێكی  پێیان.  دەبوون  كاریگەر 

گروپی  لەناو  زیاتر  بووەو  ئێران  ئیسالحی  دەعوەو  ئەندامی 

كوردستانی  سەلەفیانەی  ئەم  هاوكات  نارساوبوو.  ئیسالمیدا 

لە  چاو  زیاتر  جیهانییەكان  و  سەلەفییە  بە  كاریگەرن  ئێران 

بەسەرنجەوە  دەكەن  و  جیهادییەكان  فتوای  و  وتار  نوسین، 

ئایدیای  زیاتر  بەیاندا  گۆڤاری  لە  بۆمنونە  لێیاندەڕوانن، 

ئەبو  وەك  كەسانی  هاوكات  دەستدەكەوێت،  سەلەفیزمیان 

قەتادەی فەلەستینی و ئەبوو موحەمەدی مەقدیسی و شازلی و 

لەسەر  كاریگەری خۆیان  بەتەواوی  بەسیرو عوسەیمین  ئەبو 

سەلەفییەكان  هەروەها  ئێران،  لە  هەیە  سەلەفی  جەوانانی 

بەڕابەرانی  كاریگەرن  دونیا  سەلەفییەكانی  هەموو  وەك 

بواری  لە  تەیمییە  ئینب  وەك  كەسانێكی  رابردویان و  فیكری 

خۆیان  پێشەنگی  بە  جیهادا  سیفات و  ئەسام،  یەكتاپەرستی، 

دەزانن.
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بەشی دووەم

دەركەوتنی سەلەفیزم
لەناو كوردانی ئێراندا

لەسەر  سەلەفیزم  دەركەوتنی  هۆیەكانی  بەكەمگرتنی 

سیاسیی،  واقیعێكی  وەك  تەماشاكردنی  جیهاندا و  ئاستی 

كۆمەڵناسییەكانی  هۆیە  سڕینەوەی  چاوپۆشیی و  مایەی 

لەسەر  سەلەفیزمە  پرسیی  فەرامۆشكردنی  سەلەفیزمە و 

سەلەفیزم  باوەڕەدان  لەو  زۆرێك  وردتردا.  قوڵ و  ئاستێكی 

گەرەكیانە  رۆژهەاڵتداو  لە  ئەمریكاییەكانە  داهێرناوی 

لە  قوتیبكەنەوە.  كۆمۆنیزمدا  لەبەرامبەر  بەربەستێك  وەك 
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ساڵی)1988(زدا نەخشی سەرمایەداریی ئەمەریكا بە جۆرێك 

یەكخست و  عەرەبەكانی  لە  ژمارەیەك  كە  هاتەدەست، 

بەسەركەوتنی  و  مێژو  كۆتایی  روئیای  لە  تاوەكو  رێكیخسنت 

بلۆكی خۆرئاواو شكستی كۆمۆنیزم هەنگاوێك نزیكرتبێتەوە. 

كە  بوو،  بارەگا سەربازییە  ئەو  ناوی  قاعیدەی جیهاد  لێرەوە 

پارتیزانە عەرەبەكان لەوێندەر مەشق و راهێنانیان پێدەكرا. كە 

دواتر هەموو ئەوانەی لەو بنكەیەوە مەشقیان پێكرابوو بوونە 

ئێران،  )روانگەی  قاعیدە.  رێكخراوی  دروستبوونی  هەوێنی 

ئەفغانستان و  نێوان  جەنگی  ئەگەر  ئایا  بەاڵم   .)64  :1389

شورەوی روینەدایە، ئەوا ئەوڕۆ ئێمە روبەرو دەبووین لەگەڵ 

گەر  راستییەكە،  ئەمە  دیارە  سەلەفیزم؟.  بەناوی  دیاردەیەك 

لە گۆڕێدا  بەناوی سەرهەڵدانی سەلەفیزم  فاكتەرگەلێك  چی 

هەبوون، وەلێ  نەیان دەتوانی ببنە فاكتەری سەرهەڵدانی ئەم 

رەوتە. چوون لەسەرانسەری دونیادا گروپگەلی جۆراوجۆر لە 

هەبوو.  بوونیان  پەرتپەرتدا  بیركردنەوەی  لە  جیاو  زەمینەی 

بۆمنونە كۆمەڵەی كۆچ و تەكفیر لە میرسدا دژ بە سیاسەتی دژ 

بە ئاینی جەمال عەبدول نارس دروستببوون، هەروەك چۆن لە 

كوردستانی عێراقدا بزوتنەوەی ئیسالمی دژ بە حزبی بەعس 

بوونی خۆی راگەیاندبوو.

 لەالیەكی ترەوە ئوسامە بن الدن لە سەردەمی جەنگی 

ئەو  دەم  ئەوێ   رۆیشتبوو.  ئەفغانستان   بەرەو  ئەفغانستاندا 

رەخنەگەلێكی توندی روبەڕوی پاشانشینی سعودییە كردەوەو 

دژ بوو بە وابەستەیی واڵتەكەی بەنەزمی سیاسیی ئەمریكاوە. 
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ئەوەبوو روەو ئەفغانستان رۆی، لەو دەمەدا ئیسالمیزمەكەی 

ئەگەر  كەواتە  دواوە.  دەدایە  ئەمریكاوە  بە  وابەستەیی  ئەو 

هۆكاری  بە  كەین  وابەستە  تەنها  سەلەفیزم  دەركەوتنی 

بە  ناوبراوەكان  هۆكارە  ناتوانین  دیسانەوە  ئەوا  سیاسییەوە 

تەنها هۆكاری دەركەوتنی سەلەفیزم بهێنینە بەرباس.

هەربۆیە خوێندنەوەی سەردەم و شكڵگیریی دروستبوونی 

رەوتە سەلەفییەكان لە كوردستانی عێراقدا و پاشان لە ئێراندا، 

ئەو  پشتڕاستدەكاتەوە.  بۆچوونە  ئەم  وردتر  بەشێوەیەكی 

بە  بكات  وابەستە  تەنێ   سەلەفیزم  بیەوێت  كە  بۆچوونەی 

ئەمریكا  وابێت  پێی  شورەوییەوەو  ئەفغانستان و  جەنگی 

بلۆكی  الوازكردنی  بۆ  بووە  دروستبوونیانەوە  لەپشت 

سەلەفیزم  بەڵكو  ناوچەكەدا.  لە  رۆژهەاڵت  كۆمۆنیزم و 

كە  كۆمەاڵیەتییە،  سیاسی و  هۆكارگەلێكی  دەرهاویشتەی 

لەناوچەكەدا زەمینەسازییان بۆ كراوە. ئەو هۆكارانە ملمالنێی 

ئەفغانستان و شورەوی بە بەشێك لە جێبەجێكردنی ملمالنێی 

خۆرئاواو  بەرامبەر  لە  دەزانێت  ئیسالم  كۆمۆنیزم و  نێوان 

سەرهەڵدانی  تەماشای  گەر  بۆمنونە  سەرمایەداریدا.  دونیای 

پاشان  عێراق و  كوردستانی  لە  سەلەفیزم  بیركردنەوەی  شێوە 

نەبوو  وابەستە  دەبینین دروستبوونیان هیچ  بكەین  ئێرانیش 

بە جەنگی دژ بەشورەوییەوە، بەاڵم كاریگەریی ئەو جەنگە 

دروست  ئەوان  بوونی  هاوكات  هەبوو.  دروستبوونیاندا  لە 

دژ بوو بە بوونی رژێمی سیكۆالرو ناسیۆنالیستی بەعسەوە. 

1987دا  لە  ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  ناوی  لەژێر  كە  ئەوان 
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بەعسەو  حزبی  نەیارییەتی  ئامانجیان  تەنها  دروستدەبن 

ئەم  نییە.  شورەوی  دژی  لە  جەنگ  بۆ  ئەجێندایەكیان  هیچ 

رەوتە سەلەفییەی لە كوردستانی عێراقەوە پەنایان بۆ خاكی 

ئێران برد، لە هەشتاكانی سەدەی رابردوەوە ئیدی كاریگەری 

خۆیان خزاندە زیهنییەتی كوردانی ئێرانەوە، پاشان بە دوبارە 

بەتایبەت پاش هێرشی هاوپەیامنان بۆ  ئێران  بۆ  پەنابردنیان 

لەسەر  خۆیان  نواڕینی  نەخش و  ئیدی  2003دا،  لە  سەریان 

بیركردنەوەی  دیارە  مایەوە.  ئێراندا  كوردانی  بیركردنەوەی 

جیهادی  سەلەفیزمی  لەتەك  هاوڕا  ناجیهادیش  سەلەفیزمی 

دروستبوونی  بەاڵم  دەستیپێكردبوو،  ئێراندا  كوردانی  لەناو 

سەلەفیزمی  بیری  بە  نەبوو  وابەستە  بیركردنەوەیە  ئەو 

مێژویەكی  دروست  ناجیهادییەكان  سەلەفییە  جیهادییەوە. 

روداوەوە  لەو  بڵێین  كە  نییە،  لەبەردەستدا  دیاریكراوییان 

ئەم  شوێنكەوتوانی  كردوە.  چاالكی  كارو  بە  دەستیان 

بیركردنەوە سەلەفییە نا جیهادییە بریتین لە مەالو ئاخوندێك 

كە لە شوێنە چەپەك و دورەدەستەكانی كوردستانی ئێرانەوەو 

عەرەبستان  سەلەفییەكانی  ئەندێشەی  كاریگەریی  بە 

خۆیانن.  تایبەتەكانی  بۆچوونە  بیرو  رونكردنەوەی  خەریكی 

ریشەو  ئێران  كوردستانی  جیهادییەكانی  سەلەفییە  بەاڵم 

جیهادییەكانی  بە سەلەفییە  پەیوەستدەكەن  رابردوی خۆیان 

ئەو  رشۆڤەی  گرنگرت  لەهەمووی  عێراقەوە.  كوردستانی 

زەمینەسازییە دەكەین، كە رەوتی سەلەفیزمی لە كوردستانی 

ئێراندا وەك شوناسنامەیەك خستوەتەڕوو.
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سەلەفیزم وەك شوناسنامەیەك

دەناسێنێت:  بەمشێوەیە  كۆمەاڵیەتی  شوناسی  جنگینز 

لە  گروپەكان  تاكەكان و  كە  لەكاتێكدایە  دەربڕینە  ئەم 

پەیوەندی كۆمەاڵیەتی خۆیاندا لە تاكەكان و گروپەكانی دی 

شكڵ و  تایبەمتەندی  راستەوخۆ  بەجۆرێك  دەكاتەوە،  جودا 

شوناسێكی  وەك  دەنارسێتەوەو  تاكەكان  رەفتاری  شێوەو 

پێناسەیە  ئەم  بنەمای  لەسەر   .)7 لێدێت)جنکینز،1381: 

هاوبەشی  شوناسی  دارای  سەلەفییەكان  بڵێین:  دەكرێت 

دیدارو  لەكاتی  ئەوان  تەنانەت  خۆیانن.  بە  پەیوەست 

لێدوانەكاندا خۆیان وەك سەلەفیی دەناسێنن و واتای تایبەت و 

پێناسەی تایبەتی بوونی خۆیان بە ئاشكرا دەكەن، كە جودایە 

لە تایبەمتەندی هەر تاكێكی تری كۆمەڵگەكە.

سەلەفییەكان لە كاتی ئاخاوتن و خۆ ناساندندا خۆیان جودا 

یەكتاپەرستی و  بواری  لە  موسڵامنان و  هەموو  لە  دەكەنەوە 

پێداگریی دەكەن و  توند  بەشێوەیەكی  ئیسالمیدا  بیروباوەڕی 

بە  پابەندبوون  بواری  لە  ئەوان  نابینن.  خۆیان  وەك  كەس 

قورئان و سوننەتەوە خۆیان بە رەسەنرتین دەزانن و تەنانەت 

خۆیان وابەستە بە هیچ مەزهەب و رێچكانێك ناكەن و لەتەك 

هیچ نەزمێكی حزبایەتیدا دانویان پێكەوە ناكوڵێت و ئیامنیان 

جۆری  بەندایەتی و  شێوازی  تەنانەت  نییە.  پارتایەتی  بە 

ئەوتۆی  تایبەمتەندی  هاموشۆیان  خواردن و  هەڵسوكەوت و 

لەتەك موسڵامنانی تردا هەیە. لەم روانگەیەوە سەلەفییەكان 

هەمیشە ئەوانی تریان لە جیهانبینیدا هەیە تەواوی ئەوانەی 
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وەك خۆیان نین بە گومڕاو سەرلێشێواو دەزانن. سەلەفییەكان 

بە رەفتاری بەندایەتی و رەفتاری رۆژانەو جۆری بیركردنەوەدا 

ئەمەیش  جوداكردوەتەوەو  دی  ئەوانی  لەتەواوی  خۆیان 

وردەوردە بووەتە شوناسێكی كۆمەاڵیەتی بۆیان. جنگینز پێی 

واتاو  تاكەكان  كە  دەبێت،  بەرجەستە  وەختێك  شوناس  وایە 

شوناسی  روەوە  لەم  بتاشن.  بۆخۆیان  تایبەت  دەستەواژەی 

بووەتە شوناسێكی كۆمەاڵیەتی و  لە كۆمەڵگەدا  سەلەفییەت 

تایبەمتەندی و جیهانبینی تایبەت بە خۆیان داتاشیوە.

سەلەفیزم وەك شوناسێكی بەرگریكارانە

ئیسالمیی،  هزری  ناو  چەمكەكانی  لە  یەكێكە  تەكفیر 

كافربوونی  یان  كافركردن  حوكمی  بریارو  دەركردنی  بەواتای 

سەلەفیزمدا  دنیابینی  لە  چەمكە  ئەم  وەلێ   تاكێكە. 

لە  یەكێك  ئەوان  پێدراوە.  بەرجەستەی  جێگەیەكی  شوێن و 

ئوسوڵی  بەشێكی  كە  یەكتاپەرستی،  بە  باوەڕ  ئەركانەكانی 

بنەماكانی ئاینە، لەوەدا دەبیننەوە، كە نومایانی خۆبەریكردن 

لە هاوبەشیدانان بۆ خوا بكرێت. لەالیەكی تروە لەم باوەڕەدا 

رەفتاری  لە  دەبێت دوربێت  بۆخۆی  نەتەنها  تاكی موسڵامن 

بێزاری  قەڵسی و  دەبێت  بەڵكو  خوا،  بۆ  هاوبەشیدانان 

خوا  بۆ  دادەنێن  هاوبەشی  ئەوانەی  لەهەمبەر  خۆیشی 

هاوبەشدانەران  لەهەمبەر  هەڵوێستوەرگرتنی  نیشانبدات و 

دەبێت  هاوكات  ئیامنیانەوە.  بەهێزی  بە  وابەستەیە 

بەدوربگرن و  بۆ خوا خۆیان  دادەنێن  لەوانەی كە هاوبەشی 
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هاوبەشدانەرن  كافرو  ئەوانەی  كە  واهاتوە  لەفەلسەفەیاندا 

تەكفیركردن  ئەم فەلسەفەیەش رەهەندی  بنارسێن، دروست 

لەم روانگەیەوە  زیندو رادەگرێت.  لەناو رەوتی سەلەفیزمدا 

دروستدەكات،  كۆمەڵگەدا  لە  جیاكارییەك  زوبەزو  سەلەفیزم 

باتڵ  بازنەی  تا  دەستنیشاندەكات و  باتڵ  هەق و  بازنەی  كە 

شوناسێكە  كۆمەڵگە  بۆ  سەلەفیزم  شوناسی  ئەوا  بێت  زیاد 

كۆمەڵگە بە باتڵ ناودەبات و بە كۆمەڵگەیەكی تاریك و جاهل 

دەستنیشاندەكات. 

لەسەر  تایبەت  دیداری  پەیجوری و  چەندین  لەئاكامی 

تەكفیر  ئاكامگیرییە دەستكەوتوە، كە پرسی  ئەو  ئەو رەوشە 

لەناو سەلەفییەكاندا پرسێكی بەها پێدراوە. بەشێوەیەك لەناو 

ئاستە پرسی تەكفیر  ئایدیا ئیسالمگەراكانی تردا بەو  گروپ و 

سەلەفییەكاندا  لەناو  تەكفیر  پرسی  نەكراوەتەوە.  بۆ  بواری 

باتڵ و  رێبازی  لەسەر  خەڵكی  تەواوی  كە  بەشێوەیەكە 

نەزانی دەستنیشاندەكەن و بۆخۆیان لەسەر رێبازی ساڵحان و 

كە  بوترێت  دەكرێت  لەمڕوەوە  ئیسالمن.  راستەقینەی 

لەبەرامبەر  بۆڵەن  پرتەو  پڕ  نەیارو  رەوتێكی  سەلەفییەكان 

تەواوی خەڵكیداو بۆخۆیان بە هەڵبژاردەی رێبازی راستەقینە 

دادەنێن. هەر ئەو نەزمی نەیارییەتییە وایكردوە ئەوانە وەك 

زەمینەی  لە  هەمیشە  ئەوان  هەربۆیە  دەركەون،  رەوتێك 

دەردەكەون،  شتانە  ئەو  هەموو  نەیارێكی  وەك  واقیعدا 

دەبەسنت  ژیانیش  رەهەندەكانی  تەواوی  هەیە و  بونیان  كە 

دەوروبەر،  دەڕواننە  دژەوە  مۆن و  رویەكی  بە  بەشەرعەوەو 
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دنیابینییان وابەستەیە بەرەوتەكەیانەوەو لەدەرەوەی خۆیاندا 

لەقەڵەمدەدەن.  ئیسالمەتی  شەرع و  لەبازنەی  دەرچوو  بە 

چەمكێكی تر كە روی ناكۆكی ئەم رەوتە نیشاندەدات، بریتیە 

لە گەڕانەوە بۆ رابردو، ئەم پرسە لە ئەندێشەی ئیسالمگەرایان و 

موسڵامنان  لە  زۆرێك  نۆرماڵە. چوون  شتێكی  ئیسالمییەكاندا 

نێو  زێڕین  قۆناغێكی  بە  ئیسالم  سەرهەڵدانی  دەستپێكی 

دەبەن و شانازیی بە بوونی قۆناغێكی دەگمەنی لەو جۆرەوە 

دەكەن. ئەوان گەڕانەوە بۆ قورئان و سوننەت بە دەستكەوتی 

هیدایەت و مۆركی ئەندێشەی ئیسالمیی دادەنێن. بەاڵم لەناو 

بایەخپێدراوە.  و  بەرچاو  ئێجگار  پرسە  ئەم  سەلەفییەكاندا 

روانگەیەكی  کەسی و  تێگەیشتنێكی  هەرجۆرە  سەلەفییەكان 

پرسێكی  تەنها  وایە  پێیان  دواوەو  دەدەنە  سەردەم  زانایانی 

ژیاندا  رۆژانەی  بڕیاری  ئاینداریی و  رەوشی  لە  پەسەندكراو 

تەنها  سەلەفییەكان  لەالی  سەلەفەوە.  بەزانایانی  پەیوەستە 

پێوەری هەقیقەت بریتییە لە فەرمودەكانی پێغەمبەرو سەدو 

ئەوان  لەالی  سەردەمی.  هاوەڵەكەی  هەزار  شەش  بیست و 

باشرتین  هاوەاڵن  پێغەمبەرو  رەفتاری  فەرمودەو  تێگەیشنت و 

تیۆری ئیسالمەو هەرجۆرە دەستێوەردان و  جۆری كردارەكی و 

پەسەندكردن  مایەی  ئەوان  لە دەرەوەی  تر  وتن و كردەیەكی 

نییەو بەدەرەوەی بازنەی ئاینداریی لێكدەدەنەوە. بەم شێوەیە 

بۆ  تەواو  خویەكی  و  ئارەزوو  جۆرە  سەلەفییەكان  لەالی 

گەڕانەوە بۆ رابردو بوونی هەیەو هەرجۆرە سازش و رەخنەو 

وتەیەكیش لەسەر ئەو بڕیارە بەتوندی دەدرێتە دواوە. هەر ئەم 
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هۆكارەیشە كە وایكردوە ئەوان لەبەرامبەر هەر جۆرە پرسێكی 

رۆژدا راستەوخۆ بگەڕێنەوە بۆ دواوەو رابردو بكەنە پەناگەی 

ئایدیۆلۆژییان و لەتەك واقیعی ئەمڕۆدا توشی بەریەككەوتنی 

توند ببنەوە. بەم پێیە كۆمەڵگەی منونەیی لە نەخش و نواڕینی 

واندا پێگەو تایبەمتەندیی خۆی هەیەو پێوەرەكانی دیاریكراون. 

ئەم روانگە سەلەفیانە لە ئەندێشەی ئەهلی سوننەتدا شوێنێكی 

ئەوتۆی نییەو ئەهلی سونەت زیاتر واقیعبینانە دەجوڵێنەوە، 

هەر ئەمەیش وایكردوە كە بەدرێژایی مێژوی ئیسالمی ئەهلی 

ئیسالمیان  دونیای  دەسەاڵتداریی  حاكم و  زۆرترین  سوننەت 

لە  سەلەفییەت  بیركردنەوەی  بەردەوام  لەبەرامبەردا  كردوە. 

دنیای ئیسالمدا بوونی هەبووەو بە گەڕانەوە بۆ رابردو خوازیاری 

بەدەستهێنانی ئایندەیەكی لەو جۆرەن، كە لە ئایدیایاندا بوونی 

هەیە. بەمانایەكی تر سەلەفییەكان لەكاتێكدا پرەنسیپی ئەوان 

پەنابردنە بۆ رابردو ئەو مانایە دەدا بەدەستەوە ئەوان لوتەالن 

لە واقیع و لەو واقیعە هەڵدێن كە بەردەوام بونیان هەبووە. 

لە  بریتیە  سەلەفییەت  كە  ئاكامێك،  دەگەینە  روەوە  لەم 

بەرگریی، هەمیشە رۆحێكی بەرگریكارانەی هەیە لەبەرامبەر 

بە واقیع. هەربۆیە دەبینین سەلەفییەت لە كۆمەڵگەی ئەمڕۆی 

ئەو  تەواوی  لەگەڵ  ناتەبایە  ناكۆك و  بەتەواوی  كوردستاندا 

گوتارانەی، بوونیان هەیەو لەواقیعدا رەنگدانەوەیان هەیە. لە 

قۆناغێكدا سەلەفیزم لە دنیای ئیسالمدا سەریهەڵداوە، واتە لە 

سەدەكانی شەشەم و حەوتەمی كۆچیدا، دروست لەسەردەمی 

پێشەوای سەلەفییەكان )ئینب تەیمییە( دا. هاوكات لەسەدەكانی 
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دوازدەو سیازدەی كۆچیداو دروست لەسەردەمی )موحەمەدی 

لە هەر سێ   ئێستاشدا.  لەسەردەمی  عەبدولوەهاب( و  كوڕی 

نوێبوونەوەی  یاخود  سەلەفییەتدا  سەرهەڵدانی  قۆناغەكەی 

بوو  بارودۆخێكدا  لە  موسڵامنان  رەوشی  سەلەفییەتدا  بیری 

ببوونەوە.  مەترسیدار  قەمتی  قەیران و  چەندین  روبەڕوی 

شااڵوی  روبەڕوی  موسڵامنان  تەیمییە(دا  )ئینب  لەسەردەمی 

بەشێوەیەك  ئیسالمیی.  جیهانی  بۆسەر  ببوونەوە  مەغۆلەكان 

مەترسی  روبەڕوی  ئیسالمی  شارستانییەتی  هێزی  تواناو 

كوڕی  موحەمەدی  لەسەردەمی  هاوكات  ببوویەوە.  جدیی 

عەبدولوەهابدا جیهانی ئیسالمی دیسانەوە روبەڕوی شااڵوی 

ئیمپریالیزم ببوویەوە و بەتەواوی گەالنی موسڵامن كەوتبوونە 

بەر شااڵوی بندەستی ئیستیعامرو ژیارەكەیان پەرت و پەراگەندە 

دەكردو  ئیسالمی  دنیای  تەحقیری  سەرمایەداریی  ببوو. 

ژیاری ئیسالمی ببوو بە كۆیلەو بندەستی سەرمایەداریی. بە 

بە  نیازی  ئیسالم  دنیای  قۆناغەكەدا  هەرسێ   لە  ئێستایشەوە 

بزوتنەوەی بەرگریی و نەیارییەتی بوو، نیازی بە خۆداچوونەوە 

دەبوو ببێت بە دەستپێكی بزوتنەوە ئیسالمییەكان، ئەمە وایكرد 

سەلەفییەت زەمینەی بۆ بڕەخسێت و كەڵك لە الوازی سیستم و 

سیستمی  نەیارێكی  وەك  وەربگرێت و  ئیسالمگەرایی  نەزمی 

نیشانەكانی  لە  دی  یەكێكی  ببوژێتەوە.  ئیسالمگەرایی  باوی 

شوناسی بەرگریكارانەی سەلەفییەكان خۆی لەوەدا دەبینێتەوە، 

نەیارانیان.  تەنزی  لۆمەو  سوكایەتی و  بەر  كەوتوونەتە  كە 

بەرگریكارانەن  دارای  كە  كەسانێك،  پێیوایە  كاستلز)1384(، 
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سوك  نەنگین و  دیوێكی  بەدەسەاڵتەوە  كەسانی  لەالیەن 

سەلەفییەكان  جیهاد  ئاستی  لەسەر  ئەمڕۆ  تەماشادەكرێن. 

دەستەواژەكانی  ئەمڕۆ  ناودەبرێن.  رادیكاڵ  تیرۆریست و  بە 

تیرۆریستی و رادیكاڵی بوونەتە دەستەواژەگەلێك بۆ شوناسی 

بەدیوێكی  ناودەبرێن و  رادیكال  سەلەفی و  ئیسالمگەرایانی 

جۆرێكە  بە  رەوشە  ئەم  پێدەدەن.  ئاماژەیان  نەنگیندا 

تێرۆریست و  ناتۆرەی  ئەم  گەرەكیانە  بەردەوام  سەلەفییەكان 

بێبەریبكەن.  لێ   خۆیانی  البەن و  خۆیان  لەسەر  رادیكاڵبوونە 

مەال كرێكار دووان لە وتارەكانی كە كاتژمێرێك دەبن لەبارەی 

توندڕەوی  بخاتەڕوو،  ئەوە  دەیەوێت  ئەو  توندڕەوییەوەیە، 

لەپێناو  ئەوەیش  ناوە.  لەوانیان  خۆرئاواییەكان  ناتۆرەیەكە 

سوككردن و بە نەنگ تەماشاكردنی موسڵامنانە، دیارە ئەوەیش 

پێچەوانەی واقیعە.

خۆماندا  لەسەرزەمینی  ئێمە  دەڵێت:  كرێكار 

بەرگریدەكەین و لەبەرامبەر ئەوانە وەستاوین، سەرزەمینامن 

داگیركردوە. ئێمە دژیان دەجەنگین، ئەوە لەكاتێكدایە كە بەو 

تێدانییە،  لۆژیكێكی  هیچ  ئەوە  تێرۆر.  دەڵێن  هەڵوێستەمان 

ئێمە پەیڕەوی قورئان و دەستوری خۆمانین، بەاڵم ئەوان پێامن 

دەڵێن رادیكاڵ و چەقبەستو )كرێكار، بی تا(. ئەو سەلەفیانەی 

كە لەم لێكۆڵینەوەیەدا دیداریان لەتەكدا كراوە لەم بارەیەوە 

ئەوەی  نین و  توندڕەو  ئەوان  كە  كردوە،  پێداگرییان  زۆر 

لەسەری سورن بەتەواوی لۆژیكییەو شیاوی ئەوەیە بەرگریی 

لێبكەن. هەربۆیە نابێت ناتۆرەی تێرۆریستییان لێبرنێت.
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ئەو گوتارانەی لە كوردستانی ئێراندا بوونیان هەیە

شوناسە  ئەم  ئەوەیە،  سەرنجە  جێگەی  لێرەدا  ئەوەی 

تێگەیشتنی  بۆ  ئاڕاستەدەكرێت.  گوتارێكدا  چ  لەبەرامبەر 

باوەكانی  تەواوی گوتارە  پەیجوری  پێویستە  پرسە  لەم  تەواو 

كوردستانی ئێران بین.

یەكەم: گوتاری حكومەتی ناوەندیی

سەلەفییەت  پێشین،  تێڕوانینەكانی  پێچەوانەی  بە 

نییە.  ناوەندیدا گوتارێكی دیاریكراوی  لەبەرامبەر حكومەتی 

هەروەك چۆن لە عێراقدا سەلەفییەت لەبەرامبەر حكومەتی 

ناوەندیدا شێوەی خۆی گرتبوو. بەاڵم بەرگرییەكی لەو جۆرە 

بە  بێت  بەرامبەر  كە  ئێراندا،  سەلەفییەكانی  لەناو  هەرگیز 

تاوەكو  نییە.  بنەمایەكی  ریشەو  هیچ  ناوەندی  حكومەتی 

سەلەفییەكان و  لەنێوان  چەكداریی  جەنگێكی  هیچ  ئێستا 

ئێران روینەداوە. خودی  لە كوردستانی  ناوەندیدا  حكومەتی 

لە  جیهاد  بە  باوەڕیان  كە  ناشارنەوە،  ئەوە  سەلەفییەكان 

زەمینەیەكیان  هیچ  نییەو  ئێراندا  ئەمڕۆكەی  وەك  رەوشێكی 

سیستان و  ناوچەی  لە  دەبیرنێت  وەلێ   نەڕەخساندوە.  بۆی 

ئێراندا  سوننینشینی  تری  ناوچەیەكی  چەند  بەلوجستان و 

سەلەفییەكان و  نێوان  چەكداریی  بەرامەی  كە  زەمینەیە  ئەم 

گروپێكی  لەوێندەر  رویداوە.  ئاراوەو  هاتوەتە  بێت  ئێران 

جیهادیی سەلەفیی بەناوی )جوندوڵاڵ( كە لەژێر رێبەرایەتی 

جەنگێكی  كەوتبوونە  ریگەیدابوون،  عەبدوملەلیك 
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لەنێوان  بۆچی  ناوەندیدا.  حكومەتی  لەتەك  چەكدارییەوە 

ئەم گروپە جیادییە سەلەفییانەدا جیاوازی هەیە، بۆچی لەو 

سەلەفییەكان  كوردا  عەرەب و  سونەی  جیاوازەی  ناوچە  دوو 

تایبەمتەندیی  جۆری  بە  پەیوەستە  ئەوە  جیایە،  گوتاریان 

سەلەفییەكانەوە.

ئێران)1979( گەالنی  شۆڕشی  سەركەوتنی  پاش  دیارە 

گوتاری مەزهەبی تەشەیوع بەتەواوی زاڵ بوو. ئەم گوتارە بە 

لەناو  توانی شوێنی خۆی و كاریگەریی خۆی  تێپەڕبوونی كات 

خەڵكی ئێراندا بسەپێنێت و ببێتە دیارترین گوتاری سیاسی كارا. 

سنورەكانی  مەزهەبیە  گوتارە  ئەم  كاریگەریەكانی  تەنانەت 

ئێرانی ترازاندو لەناو دنیای ئیسالمیدا كاریگەریی ئەوتۆی دانا. 

وەلێ  ئەم گوتارە لەناوچە سوننیەكاندا روبەڕوی دژ وەستانەوە 

ئاسان  ناوچانەی كە مەزهەبی تەشەیوع  بوویەوە. یەكێك لەو 

نەبوو شوێنی بێتەوە بریتیبوو لە ناوچەی سوننەنشینی ئێران، كە 

ناوچەی سیستان و بەلوجستان بوو. لەناو بلوجەكاندا مەزهەب 

هەربۆیە  خەڵكییە.  پێناسەی  شوناس و  گرنگی  فاكتەرێكی 

گروپێكی  لە  خۆی  مەزهەبییە،  سەپاندنی  ئەو  كاردانەوەی 

جیهادی بەناوی گروپی چەكداریی )جوندوڵاڵ( بینییەوە. وەلێ  

لە كوردستاندا ئەم رەوشە چەكدارییە نەهاتە ئاراوە، فاكتەری 

خەڵكی  بەڵكو  نەبوو،  دەسەاڵتداران  هێزی  تواناو  ئەوەیش 

بوو.  لەسەر  شیعەیان  گوتاری  كاریگەریی  كەمرتین  كوردستان 

كوردەكان كە بەسەر گروپگەلێكدا دابەشببوون، لە دەستپێكی 

شۆڕشدا وەك نەتەوەیەك روبەڕوی جەنگێكی ناوخۆیی بوونەوە 
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ئۆپۆزسیۆنەكانی  پارتە  لەنێوان  كە  جەنگە  ئەم  میریدا.  لەتەك 

كوردو حكومەتی ناوەندیدا سەریهەڵدا. لەو جەنگانەدا زۆرێك 

لە هەردووال كوژران و بوویە مایەی ئەوەی هەستی هەمدڵی و 

لەباربربێت.  كوردەكاندا  ناوەندی و  حكومەتی  لەنێوان  نزیكی 

كاریگەریی  كەمرتین  ناوەندی  حكومەتی  گوتاری  هەربۆیە 

دانا.  سونییەكاندا  كوردە  بەتایبەت  كوردەكاندا  لەنێوان  خۆی 

ناوەندی  حكومەتی  گوتاری  بوترێت  ناتوانرێت  لەبەرئەوە 

خوازراو  شتێكی  یاخود  بووەتەوە  شوێنی  كورداندا  لەناو 

ئەوەی  سەرەڕای  تر  دەربڕینێكی  بە  بووە.  پێشنیازكراو  یان 

سەرراستانە  دۆستانەو  پەیوەندییەكی  میریدا  كوردو  لەنێوان 

نەهاتەدی، هاوكات هەستی دژە شیعەیی نەهاتە بوون. تەنێ  

لەچەند شارۆچكەیەكی سەربەكرماشان نەبێت كە خەڵكەكەی 

كە  ئەوەیش  هۆكاری  دیارە  دیندارییەوە.  بە  وابەستەن  زیاتر 

نەیارییەكە ئاینی نەبووە، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە پارتە كوردییەكان 

لەو دەمەدا پارتی سیكۆالرو چەپگەرا بوون. ئەم پارتانە سااڵنێك 

لە  ئێران و زۆرێكیان  بە رژێمی شای  بوون دژ  لە خەباتدا  بوو 

كە  پێناوەدا،  لەو  چەندەهایان  پیرببوون و  رزیبوون و  زینداندا 

لەبەرئەوە  قوربانی.  كردبوویە  خۆیان  بوو  نەتەوایەتی  پرسی 

پارتە كوردییەكان لەناو كوردا پێگەو پێناوێكی بەهێزو بەكاریان 

هاتنە  شۆڕشدا  لەپاش  كوردییەكان  ئاینییە  پارتە  وەلێ   هەبوو. 

بوون و تەنێ  لەسنورێكی جوگرافی بەرتەسكدا نومایان ببوون. 

هاوكات لەبواری كردەیشدا زۆر پارێزگارو سنوردار دەجواڵنەوە. 

كورد  نەتەوەی  لەالی  مەزهەب  لەبنچینەوە  لەبەرئەوە 
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پرسێكی بەرباس نەبوو. پارتە سیكۆالرەكان نە تەنها مەزهەبی 

پارتە  پرسیارەوە.  ژێر  خستبووە  ئاینییان  تەواوی  بەڵكو  شیعە 

كوردییەكان خوازیاری جودایی دین و دەوڵەت بوون و خەڵكیش 

ئاینییەدا  سیاسەتە  ئەو  ئەستۆی  لە  خۆیان  كێشەكانی  تەواوی 

دەبینییەوە، هەربۆیە هەر لەدەستپێكەوە جۆرێك لە پشتكردن 

لە باوەڕە ئاینییەكە بەشێوەیەكی گشتی سەریهەڵدابوو. 

زۆرترینی خەڵكی جۆرێك لە دیموكراسی و سیكۆالریبوون 

لە  بوون  جۆرە  لەو  نەزمێكی  خوازیاری  لێنابوون و  روی 

زەمینەی دەوڵەتداریدا )مک داوال، 1381: 49(.

لەبەرئەوە دەكرێت بوترێت ئەوەی لەناو خەڵكی كوردا 

گوتارێكی  نە  ناوەندی و  حكومەتی  نەگوتاری  بایەخداربوو 

دژە شیعەیی بوو، بەڵكو گوتارێكی دژە ئاینی بوو، لەم روەوە 

پێكردبوو  هەستیان  خۆیان  بەگوێرەی  سەلەفییەكان  ئەوەی 

گوتاری دەسەاڵتداران نەبوو. لەروی كردەیشەوە دەبیرنا، كە 

ئەو گوتارە لەناو خەڵكیدا شوێنی نەبوو.

ئەوتۆیان  هەستیارییەكی  روەوە  لەو  سەلەفییەكانیش   

شیعەیی  دژە  هەستی  ناتوانرێت  لەالیەكەوە  بەاڵم  نەبوو. 

سەلەفییەكان  پێشرت  نەگیرێت.  لەپێشچاو  سەلەفییەكانیش 

لە زۆرێك لە شوێنەكاندا لەبەرامبەر شیعەكاندا دەستەواژەی 

وابوو،  پێیان  ئیامنەوە  باوەڕو  لەروی  بەكاردەهێنا،  رافیزەیان 

تەماشابكرێن.  دروست  موسڵامنێكی  بە  رافیزەكان  ناكرێت 

رافیزەكاندا  لەدەستی  حكومەتێك  وابوو  پێشیان  لەبەرئەوە 

هەموو  كۆی  لە  ئیسالمییە.  نا  حكومەتێكی  ئەوا  بێت، 
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بوترێت، سەلەفییەكان هەستی هاودڵی و  دەكرێت  ئەمانەدا 

دۆستایەتییان لەتەك میریدا نییە. هاوكات یاسا سەپێرناوەكانی 

سەر خەڵكی و دەوڵەت بەتێكڕا بەیاسای ناشەرعی و ئیسالمی 

گوتاری  لەبەرامبەر  ئەم شوناسی سەلەفییەتە  وەلێ   دەزانن. 

هەستیاری  كاریگەرەو  بێ   الوازو  فرە  ناوەندیدا  حكومەتی 

لەبەرامبەر  پیشاننەداوە هەروەك چۆن حكومەتیش  ئەوتۆی 

ئەوتۆی  هەستیارییەكی  كاردانەوەو  هیچ  شوناسەدا  ئەم 

نەخستوەتەڕوو.

دووەم: گوتاری تەسەوف و گروپە ئیسالمگەراكان

لەناوچە  ئیسالمییەكان  گروپە  پارت و  بوونی 

بەرفراوانبوونی  فاكتەری  بە  دەكرێت  كوردنشینەكاندا 

بەسەر  دەكرێت  گروپانە  ئەم  دابرنێت.  تایبەت  گوتارێكی 

دوو دەستەدا دابەشیانبكەین، گروپێكیان كە لەسەردەمانێكی 

دوری رابردوەوە بوونیان هەیەو گروپی تەریقەت و تەسوفن. 

گروپەكەی دی پارتە ئیسالمییەكانن، كە لەپاش شۆڕشی گەالنی 

ئێرانەوە سەریانهەڵداوەو بە ئیسالمگەراكان ناوزەد دەكرێن.

ئێراندا  سوننەی  خەڵكی  لە  زۆرێك  لەنێوان  تەسەوف 

پەیڕەوانێكیان هەیە. وەلێ  نەیانتوانیوە بەمەرجەعێكی هزری 

بەهێزو زاڵی زۆرینەی خەڵكی سوننە خۆیان بناسێنن و شوێنیان 

هەبێت. بەڵكو وەك گروپێكی ئاینی جیاواز لە باوەڕی زۆرینەی 

ئێران بەدورەدەستی ماونەتەوە. لەگەڵئەوەشدا لە شكڵگیریی 

ئەندێشە ئاینییەكەی ناوچەكەدا بێكاریگەریی نەماوەتەوە.
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بیری  هزرو  پێچەوانەی  ناكۆك و  بەسەختی  سەلەفیزم 

تەوحید  یەكتاپەرستی و  بەپێچەوانەی  سۆفییەكان  سۆفیزمە. 

ناودەبەن.  ئاینییان  نێو  بیدعەچییەكانی  بە  دەناسێنن و 

نەبووە  بەهێز  هێندە  تەسوف  پێناوی  پێگەو  لەهەمانكاتدا 

لەكاردانەوەی  تەسەوف و  لەبەرامبەر  سەلەفیزم  تاوەكو 

هەژمونی ئەواندا سەرهەڵبدات. رەنگە تەسەوف فاكتەرێكی 

لە  دروستە  سەلەفییەت  بێت.  سەلەفیزم  سەرهەڵدانی  خێرا 

ماوەیەكی كورتدا توانی بڕوای خورافیات و گومڕایی بداتە پاڵ 

بە  دەبن  وابەستە  گۆڕەكان و  سەر  دەچنە  ئەوانەی  هەموو 

شێخ و ئەربابەكانیان، ئەوان بڕوای سەلەفیزمیان باڵوكردەوەو 

بەخێرایی لەروی تەسەوفدا وەستان، وایان لە خەڵكی گەیاند 

بێكەڵك  باوەی رێبازە سۆفییەكان زیادەو  بەندو  هەموو ئەو 

لۆژیك و  خاوەن  بونە  سەلەفیەكان  روەوە  لەم  خورافیاتە.  و 

بەرینبوونی  لەكاتێكدابوو  ئەوە  كردەوە،  خۆیان  شوێنی 

بەمەشەوە  لەگۆڕێدابوو،  عەقاڵنییەت  مۆدێرنەو  كاریگەریی 

سەلەفییەكان  گومانەی  گوتارو  ئەو  لەبەرامبەر  تەسەوف 

دەستەوەسان نەمایەوە.

ئیسالمگەراكاندا  و  رێکخراو  پارت و  لەنێوان  دیارە 

سەلەفییەكاندا.  لەتەك  بەدیدەكرێت  نزیكییەك  هەمیشە 

هەموو ئەو رێكخراو و پارتە ئیسالمییانەی لە ئێراندا لە دوای 

شۆڕشی گەالنی ئێران 1979 دروستبوون، وەك پارتە سیكۆالرو 

لەگەڵ  چەكدارییەوە  جەنگی  نێو  نەچوونە  كورد  چەپەكانی 

ماونەتەوە.  ئێراندا  خاكی  لەناو  هەروا  میریداو  ناوەندو 
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ئەمە  میریدا.  لەتەك  بوون  میانڕەو  هێزی  زیاتر  ئەوان 

چونكە  بێت،  كەمرت  شوێنیان  كوردا  لەناو  تا  بوو  فاكتەرێك 

كوردەكان هێشتا خرۆشی شۆڕشیان لە بڕوادا ماوەو هەرجۆرە 

بە پرسی  بە خیانەت و غەیانبوون  لەتەك میریدا  مامەڵەیەك 

لە  سیاسەتكردنە  رەوتی  ئەم  هەربۆیە  لێكدەدەنەوە.  كورد 

نەتوانن  تا  بوو  ئیسالمییەكاندا هۆیەك  رێكخراوە  پارت و  نێو 

وەك پارتە نا ئاینییەكان لەناو كوردا شوێنی خۆیان بكەنەوە. 

سەری  لەژێر  كوردستان  خەڵكی  كێشەكانی  مادام  هاوكات 

لەالی  كە  وایكردبوو  ئەمە  بوو،  مەزهەبیدا  حكومەتێكی 

كورد هیچ بەدەمەوەچونێك بۆ بانگەشەیەكی ئاینی نەیاریی 

الیەنگرو  زۆرترینی  نەبێتەوە.  شوێنی  بەسانایی  حكومەت 

ئەندامانی مەكتەب قورئان لەپاش كۆچی دوایی رێبەرەكەیان 

سیاسی  شانۆی  لەسەر  بەتەواوی  زادە(  موفتی  )ئەحمەدی 

كۆمەڵەی  هاوكات  كەناریانگرت.  پاشەكشەیانكردو  ئێراندا 

ئایدیۆلۆژی  رێبەری  لەپاش  ئێرانیش  بانگەوازی  ئیسالح و 

پارێزگارانەیان  شێوەیەكی  زێدەتر  سوبحانی(  )نارسی  خۆیان 

سیاسییەكانی  ماجەرا  لەناو  بتوانن  تا  بەرجەستەكرد  لەخۆدا 

ئێراندا شوێنیان بێتەوەو یاساغنەكرێن. هەربۆیە ئەو رەوشە 

پارێزگاریانە لەتەك خواستە سەرسەختەكانی خەڵكی ناوچەكە 

لە حكومەتی ناوەندی پێكنەدەهاتەوەو نەیدەتوانی خەڵكی 

رابكێشن و  بۆخۆیان  كورد  جەماوەری  سەرنجی  باری  یاخود 

رازییان بكەن. رەنگدانەوەی ئەم بەدەمەوەچونەیش الوازی و 

تا بتوانن نوێنەرانی خۆیان بنێرنە  نەتوانینی ئەم هێزانە بوو 
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هیچ  دارای  كوردییانە  ئاینییە  هێزە  ئەم  هاوكات  پەرلەمان. 

تەلەفزیۆنی  كەناڵێكی  یاخود  باڵوكراوە  رۆژنامەو  جۆرە 

ئینتەرنێتییەوە  سایتێكی  وێب  چەند  لەرێگەی  تەنێ   نین و 

ئەندێشەو پەیامەكانی خۆیان پەخشدەكەن، دیارە ئەمەش لە 

ئاستێكدا نییە تا هۆشیاری خەڵكی لەسەر جواڵنەوەو پەیام و 

بانگەوازەكانیان كەمەندكێش بكەن. لەبەرئەوە دەكرێت بڵێین 

كە ئیسالمگەراكان لەناو كۆمەڵگەی كوردیدا دارای پێگەیەكی 

الوازە.  ئێجگار  شوێنیان  نین و  بەهێز  بەرین و  كۆمەاڵیەتی 

هاوكات ئیسالمگەراكان لەهیچ رەوشێكدا بەشێوەیەكی بەرچاو 

روبەڕوی سەلەفیزم یان یەكرتیی نەبوونەتەوە، هەرچەند ئەم 

خۆشیانن،  دیاریكراوی  جەماوەرێكی  دارای  ئیسالمیانە  پارتە 

سەلەفییەكان لە ئاستیاندا حسابێكی ئەوتۆ نەك هەر ناكەن 

ئێراندا  كوردستانی  لە  سەلەفیزم  رێبەرانی  لە  بەشێك  بەڵكو 

بوون و  موسلمین  ئیخوان  كادێری  ئەندام و  پێشرت  خۆیان  بۆ 

)حەمید  بۆمنونە  بوون.  ئیسالمگەرایانەدا  پارتە  ئەو  لەناو 

ئێران  كوردستانی  لە  سەلەفیزم  رێبەرانی  لە  یەكێك  عالی( 

پێشوتر ئەندامێكی پارتی كۆمەڵەی بانگەوازو ئیساڵحی ئێران 

كوردستانی  ئیسالمی  بزوتنەوەی  رێبەرانی  هاوكات  بووە. 

بوون.  عێراق  موسلمینی  ئیخوان  ئەندامی  پێشوتر  عێراق، 

هاوكات ئەو سەلەفیانەیش كە لەم لێكۆڵینەوەیەدا دیداریان 

لەتەكدا كراوە، ئەوانیش پارتە ئیسالمگەراكان بە برا و دۆستی 

بیروباوەڕیشەوە  لەروی  كەمرت  تەنانەت  ناودەبەن.  خۆیان 

زێدەتر  رەخنەكانیان  بوون.  ناكۆك  ئیسالمگەراكان  لەتەك 
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لەروی سرتاتیژی كاری ئیسالمگەراكان بوو، پێیان وابوو تەنها 

بەرەو  پوختی  بە  خۆی  وەك  ئیسالم  دەتوانن  سەلەفییەكان 

ئەندێشەی  كە  نایشارنەوە  سەلەفییەكان  بەرێ .  پێشەوە 

ئیسالمگەراكان ناكۆك و پێچەوانەیە لەتەك ئەندێشەی ئەواندا. 

ئیسالمگەراكان  پرۆژەی  سەلەفییەكان،  روانگەیەوە  لەم 

دەزانن و  ئیسالمگەراكان  بەدیلی  بە  بەڵكو خۆیان  ناسڕنەوە، 

پێیان وایە پرۆژەی ئەوان شكستخواردوەو پێویستە سەلەفیزم 

بێتە بەدیلی گروپە ئیسالمییەكان.

سێهەم: گوتاری پارتە نا ئاینییەكانی كورد

ئەویش  لێكۆڵینەوەیە،  شیاوی  هەیە  دیكە  گوتارێكی 

گوتاری پارتە ئۆپۆزسیۆنەكانی كوردە لە دەرەوەی سنورەكانی 

ئێراندا. لە سەرەتاكانی شۆڕشدا پارتگەلێكی زۆر لە كوردستاندا 

كوردستانی  دیموكراتی  حزبی  گرنگرتینیان  كە  بوون.  چاالك 

دوو  بە  دیموكرات  حزبی  ئەندێشەی  بوون.  كۆمەڵە  ئێران و 

پێناسەبكەین و  دەكرێت  ناسیۆنالیزم  دیموكراتی و  چەمكی 

كۆمەڵەی  ئەندێشەی  كە  ئەوەی  هاوكات  بیناسێنین. 

ئەنتەرناسیۆنالیزم و  چەمكەكانی  لە  بریتییە  پێدەنارسێتەوە 

سۆشیالیزم.

ئەم دوو پارتە ساڵەهای پێش شۆڕش بریتی بوون لە دوو 

بە حكومەتی  دژ  ئێران  گۆڕەپانی سیاسیی  پارتی خەباتكاری 

خەڵكی  لەناو  شۆڕشدا  دەستپێكی  لە  پارتانە  ئەم  ناوەندیی. 

لە  هەر  بەاڵم  هەبوو،  خۆیان  پێناوی  پێگەو  كوردستاندا 
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دەستپێكی شۆڕشدا وردە وردە پێگەی جەماوەرییان دای لە 

لەم  سەرەكی  فاكتەری  بەاڵم  خۆیانبگرن،  نەیانتوانی  كزی و 

ئەم دوو حزبە  ناوخۆی  لە ملمالنێی  بریتیبوو  پاشەكشەیەدا 

خەڵكی  بەنوێنەری  دیموكرات خۆی  حزبی  یەكرتیدا.  لەتەك 

بانگەشەیەی  ئەم  بۆ  ملی  كۆمەڵە  وەلێ   دەزانی،  كوردستان 

دەرگیریی و  مایەی  ناكۆكیانە  ئەم  نەدەدا.  دیموكرات 

كێشمەكێش و جەنگی ناوخۆیی لێكەوتەوەو چەندەها كەس 

لەنێوان هەردووالدا بە كوشنت چوون. ئەوە لەكاتێكدا بوو كە 

سازش و پێكەوەییان تەنها لەكاتێكدا بوو هێرشەكانی حكومەتی 

بە  دیموكرات  دەبوو. حزبی  بەردەوام  سەریان  بۆ  ناوەندیی 

هاوپەیامنییەتییەك  كە  میللی،  بەرگری  بەرەی  لە  وازهێنان 

بوو لەنێوان تەواوی هێزە كوردییەكانی دژ بە میریی، ناكۆكی 

خستە ناو ریزەكانی ناوخۆی خۆیەوە و چەند ئەندامێكی بااڵی 

گرتەوە.  پارتەكەی  لێكرتازان  حزبەكە جودابوونەوەو جیایی و 

هەرجۆرە  بە  لەبەرامبەر  رادیكاڵبوونی  بەهۆی  كۆمەڵەیش 

حزبی  ناوەندی و  حكومەتی  لەتەك  سازشێك  دانوستان و 

دیموكراتدا  حزبی  لەتەك  نەسازانی  بەتایبەتی  دیموكراتدا، 

جەماوەری  لەناو  هێشتا  حزبەكەوە  سوننەتگەرایی  بەهۆی 

كە  هۆكارێك  بووە  ئەمە  هەبوو.  بەهێزی  پێناوێكی  كوردا 

روو  تەرەفداریی  كاریگەریی و  كوردستاندا  خەڵكی  لەناو 

زێدەتر  كۆمەڵە  رێبەرانی  ترەوە  لەالیەكی  بكات.  كەمی  لە 

دێهاتی و  چینە  نەك  پێكیهێنابوون  زانكۆییەكان  رۆشنبیران و 

بەردەوام  ئەوان  بوو  لەكاتێكیشدا  ئەوە  هەژارنشینەكان، 
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بۆرجواكانیان بەكەم دەزانی و سوكایەتییان پێدەكردن و خۆیان 

ئاوایی و  چینەكانی  نوێنەری  كە  دەكرد،  ئەوەیان  بانگەشەی 

دێهاتەكانن )ئەوە بەكاریگەریی ئایدیۆلۆژی كۆمۆنیزمی چین(

جەماوەری  پێگەی  زۆر  كەم و  گرفتانە  ئەم  هەربۆیە  بوو.  ی 

لەساڵی  كۆمەڵە  كاتێك  بەرتەسككردەوە.  الوازو  كۆمەڵەی 

كوردبوونی  نەتەوەیی و  شوناسی  پەیجوری  دوبارە   1990

ساڵی  لە  كە  گچكەتربوو،  الوازترو  گروپانە  لەو  ببوو،  خۆی 

داوال،  پێكهێنابوو)مک  هاوپەیامنییەتی  لەتەكیاندا   1982

بنكەی  بەتەواوی  پارتە  دوو  ئەم  بەمجۆرە  6گ(.   :1381

جەماوەریی و شوێنی خۆیان لە كوردستانی ئێراندا لەدەستدا. 

ئیدی ئەم دوو پارتە نەك هەر ئاڕاستەی ئەندێشەو خواستی 

لەتەك  دەگونجان  خۆیان  ئەوان  بەڵكو  نەدەكرد  خەڵكییان 

ساڵ  ساڵەهای  لەپاش  خەڵكیداو  ئەندێشەی  بیركردنەوەو 

لەخەباتی چەكداریی لە كۆتایی نەودەكاندا هیچ جموجوڵ و 

خەباتی  چۆڵ و  چەك و  لە  دەستیان  نەماو  چاالكییەكیان 

چەكداری كشاندەوە. یەكێك لە منونەكانی كاریگەریی خەڵك 

لەسەر حزبەكان لە بواری پرسی خود موختاریدا بەدیاركەوت. 

تێدەپەڕی،  زێدەتر  شۆڕش  لەسااڵنی  هەرچی  كورد  خەڵكی 

ئەوا پێداگرییان لەسەر پرسی خودموختاری كەمرت دەبوویەوە. 

نەبوو  نارەزایەتییەكان  لەنێوچوونی  بەمانای  ئەمەیش  دیارە 

نارەزایەتییان  رەخنەو  كوردەكان  بەڵكو  میریدا.  لەبەرامبەر 

چوارچێوەو  لە  ناوەندیدا  حكومەتی  شۆڕش و  لەبەرامبەر 

نەزمێكی تردا دەخستەڕوو. كوردەكان پێیان باش بوو خواست و 
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بەدەنگەوەچوونی  لەچوارچێوەی  خۆیان  داواكانی  خولیاو 

دەرببڕن.  ریفۆرمخوازەكان  بە  دەنگدان  هەڵبژاردنەكان و 

نەزمی  نێو  لە  كورد  نارەزایی  گلەیی و  رەخنەو  راستیدا  لە 

لە  بۆمنونە  دابوویەوە.  رەنگی  بەتەوای  هەڵبژاردنەكاندا 

بەدەنگنەدان  بوو،  ئوستانێك  تەنها  كوردستان  1984دا  ساڵی 

خولی  لە  رەفسەنجانی  هاشمی  كاندیدبوونەوەی  دوبارە  بە 

هاوكات  نیشاندا.  خۆی  نەخشی  كۆماریدا  سەرۆك  دووەمی 

بە هەڵكشانی بەشداریی لە هەڵبژاردنەكاندا لەپاش شۆڕش و 

ئوستانی  ماڵپەڕی  گوێرەی  بە   %79( حەوتەمدا  خولی  لە 

دەتوانن  سەملاند،  حكومەتیان  بۆ  بەمشێوەیە  كوردستان( 

هاوكێشەی سیاسی واڵت بگۆڕن، ئەوە لەكاتێكدا بوو لقەكانی 

كۆمەڵەو دیموكرات لە واڵتدا نەیاری بەشداری خەڵك بوون 

وایكرد  خەڵك  بیركردنەوەی  كاریگەریی  هەڵبژاردنەكاندا.  لە 

حزبەكان  وایكرد  ئەمە  بكەون.  حزبەكانیان  پێش  خەڵك 

حزبی  بۆمنونە  پێشوتریان.  دروشمەكانی  لە  بكەن  پاشەكشە 

ئێران و  بۆ  دیموكراسی  سەرەتای  دروشمی  كە  دیموكرات، 

خودموختاری بۆ كوردستان بوو، وایكرد بەفەرمی ئەو دروشمە 

لە ساڵی 2004دا بگۆڕن بۆ ئێرانی فیدڕاڵ و دیموكرات.

لە  بابەتەكەیان  البردو  كوردستانیان  دەستەواژەی  واتە 

پاساوی  بە  ئەمەیش  فیدڕاڵی.  بۆ  گۆڕی  خودموختارییەوە 

ئەوە بوو بۆ مافی تەواوی نەتەوەكانی تر پێداگریی بكەن و 

نەكەنە  خۆیاندا  خواستەكانی  ناوەندی  لە  كوردەكان  تەنها 

بڕیار. دیارە ئەم كاریگەرییە تەنێ  لە الیەنێكەوە نەبوو بەڵكو 
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پارتە كوردییەكانیش رۆڵیان بینی لە هاندانی خەڵكی كورد لە 

ناوەندیدا، بۆ منونە لە هاوینی 2008 و  بەرامبەر دەسەاڵتی 

هاوكات مانگرتنی سەراسەریی )2010( دا. لەهەردوو مانگرتن و 

خۆپیشاندانەكاندا كوردەكان لەسەر داوای پارتەكانی كۆمەڵەو 

دیموكرات لەسەر ئاستێكی بەرین بەشدارییان كرد. بەكورتی 

تا  دەتوانن  كوردییەكان  پارتە  ئەگەرچی  بوترێت  دەكرێت 

وەلێ   بجوڵێنن،  ئێراندا  لە  كورد  رادەیەكی سنوردار شەقامی 

هێشتا ناتوانین بڵێین كە خەڵكی كوردستان ئەوان بە رێبەرانی 

هزری و سەرداری خەباتی سیاسی خۆیان دەزانن. لە ئاكامدا 

دەردەكەوێت كە ئەندێشەی پارتە كوردییەكان لە كوردستانی 

ئێراندا نە تەنها وەك جاران زاڵ و بەرچاو نییە بەڵكو بەتەواوی 

لێرەدا  لەدەستداوە.  خۆیان  شوێنی  پاشەكشەیكردوەو 

لەبارەی  كەمرت  كوردستان  سەلەفییەكانی  بڵێین  دەكرێت 

ئەم  لەدیدارەكانی  تەنانەت  كوردییەكانەوە هەستیارن،  پارتە 

لێكۆڵینەوەیەدا لەتەك سەلەفییەكان زۆر بەكەمی ئاماژەیان بە 

پارتە كوردییەكان دەداو تەنانەت لەپارتە ئیسالمییەكان كەمرت 

تیشكیان دەخستەسەر پارتە سیكۆالرەكان. ئەمەیش ئاماژەیە 

بەوەی سەلەفییەكان هەست بە ترس و بیمێك لەهەمبەر پارتە 

زێدە  زاڵ و  بە  ئەوان  تەوژمی  ناكەن و  كوردییەكان  سیكۆالرە 

ناتوانێت  سەلەفییەت  شوناسی  كەواتە  نازانن.  باس  جێگەی 

كوردستان  لە  دیموكراتدا  حزبی  چەپ و  گوتاری  لەبەرامبەر 

ئەگەرچی  هەبێت.  ئاڕاستەیەكی  نیشانبدات و  شێوەیەك 

بەتەواوی  سەلەفییەكان  بیروباوەڕەوە  دنیابینی و  لەروی 
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دەزانن و  سیكۆالرەكان  چەپ و  پارتە  بە  دژ  بەنەیارو  خۆیان 

هەموو رەوگەو رێبازەكان تەكفیردەكەن. بەاڵم سەلەفییەكان 

كە  نازانن  ئەندێشەیە  ئەو  نوێنەرانی  بە  پارتانە  ئەو  هەموو 

ئەوانی لەبەرامبەردا دروستبوون.

چوارەم: گوتاری باوی خۆرئاوا لە كوردستانی عێراق

لەبارەوەكراوە  لێكۆڵینەوەیان  ئەندێشانەی  ئەو  هەموو 

هەمویان ریشەیان لە خاكی كوردستاندا هەیە، یاخود بەالیەنی 

گروپگەلێكەوە  پارت و  لەالیەن  بوترێت  دەتوانرێت  كەمەوە 

سەریانهەڵداوە، كە لە كوردستانێدا چێبوون. وەلێ  كوردستانی 

كوردستانی  هەڵكەوتوە.  عێراق  كوردستانی  هاوتای  ئێران 

عێراق شوێنێكە ئەندێشە جیهانییەكان زوتر تێیدا دەردەكەون و 

حكومەتە  لەتەك  نەیارییەتیش  تێكۆشان و  ئەزمونی  لەبارەی 

ناوەندییەكاندا زەنگینرتو كاراتربووە. هاوكات عێراقیش وەك 

ئێران دارای دەوڵەتێكی بەهێزو سەنتەرگیر نەبووە و تەنانەت 

ماوەیەكی فرە بەسەر سەربەخۆبوونیدا تێنەپەڕیوەو رابردوی 

عێراق لەپاش سەرەونخونبوونی ئیمپراتۆرییەتی عوسامنییەوە 

دەستپێدەكات. هەربۆیە كوردەكانی لەوەدا سەركەوتووبوون، 

كە خەبات و نەیارییەتی خۆیان گورجرت دەستپێبكەن و بەهێزو 

ناوەندییەكان  حكومەتە  لەبەرامبەر  زێدەترەوە  گڕوتینێكی 

بێجگە  عێراق  سەربەخۆبوونی  پاش  كوردەكان  راوەسنت. 

لەبەشێكی  هەمیشە  لێنەوین و  ئیدی  كەم  لەماوەیەكی 

ناوچەی كوردستاندا نیمچە فەرمانڕەوایەك بوون. لەم روەوە 
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بۆ  وەهابووە  پێشەنگێك  وەك  عێراق  كوردەكانی  خەباتی 

فاكتەری  بە  عێراق  كوردەكانی  هاوكات  ئێران.  كوردەكانی 

لەتەك سوننەی عەرەبدا زێدەترو زوتر  هاو مەزهەبیبوونیان 

بەتایبەتی  سیاسییەوەو  ئیسالمی  کاریگەریی  ژێر  كەوتنە 

ئاشنابوون بە ئەندێشە ئاینیەكان كە لەمیرسەوە سەرچاوەیان 

گرتبوو. لەم رووەوە كوردەكانی ئێران لە روی ئایدیای ئاینیی و 

كوردستانی  گروپەكانی  كاریگەریی  ژێر  كەوتنە  سیاسییەوە 

نێوان  سنوری  كە  تاكاتێك  كاریگەریانە  ئەو  دیارە  عێراقەوە. 

دوو واڵت واز نەبووبوو فرە سنوردارو الواز بوو. دیارە هەر 

لەكاتی دروستبوونی دەوڵەتی عێراقەوە لەتەك ئێراندا كەوتنە 

كێشمەكێش و ئاڵۆزییەوە. ئاڵۆزییەكان درێژكراوەی ملمالنێی 

وابەستەبوون  زێدەتر  بوون  ئێرانییەكان  عوسامنی و  نێوان 

بوونی  دیارە  واڵتەوە.  دوو  نێوان  دیاریكردنی سنورەكانی  بە 

هەردوال  دانیشتوانی  پێكهاتەی  لە  بەشێك  وەك  كوردەكان 

لەبەرامبەر  هەمیشەییان  یاخیبوونی  نەیاریەتی و  هاوكات  و 

كارتێكی  تاوەك  فاكتەرێك  بووە  ناوەندییەكانیان  حكومەتە 

فشار كەڵك لە كوردانی یەكرتببینن لەپێناو بەرژەوەندییەكانی 

بواریان  عێراق  كوردستانی  شۆڕشگێڕەكانی  بۆمنونە  خۆیاندا. 

دژ  رێكبخەن و  خۆیان  ئێرانەوە  لەخاكی  تا  كرابوویەوە  بۆ 

لەبەرامبەریشدا  پارتیزانی،  خەبات و  دەستبدەنە  بەغداد  بە 

)هەڵبەتە  عێراقەوە  رژێمەكانی  لەالیەن  ئێران  كوردەكانی 

دەكران و  هەماهەنگی  دیاریكراودا(  قۆناغێكی  لەچەند 

پەنادرابوون تا دژ بە تاران بكەونە خەبات و یاخبوونەوە. لەم 
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روەوە كوردەكانی عێراق و پەنادانیان لە كوردستانی ئێرانداو 

تا كاریگەرییان  مانەوەیان بۆ ماوەیەكی درێژ فاكتەرێك بوو 

ئەم  زێدەتر  دیارە  بەجێبهێڵن.  ئێران  كوردەكانی  لەسەر 

ئەوانەی  دروستدەبوون،  تاكەكەس  لەسەر  كاریگەرییانە 

كوردەكانیان  شۆڕشگێڕە  هاموشۆی  تێكەڵبوون و  بواری 

پارتە  ئەندامەكانی  نەیارو شۆڕشگێڕ و  هەبوو. بۆمنونە كردە 

سیاسییەكان.

وەلێ  لەپاش كۆتایهاتنی جەنگی ئێران و عێراق و دروست 

لە دەستپێكی نەوەدەكانی سەدەی رابردودا، حكومەتی عێراق 

دەم  ئەو  عێراق،  كوردستانی  سەر  هێرشیكردە  جارێك  چەند 

لە  لێكدابڕانی  سەربەخۆیی و  كوردستان  هەرێمی  تارادەیەك 

حكومەتی عێراقی راگەیاندبوو. لەكاتی هێرشەكاندا حكومەتی 

لەبەرامبەر  خۆی  سنورەكانی  بڕیاریدا  خۆیەوە  لەالی  ئێران 

ئاوارەكانی كوردستانی  وازبكات. رەوشی  عێراقدا  كوردەكانی 

بەتەواوی  وایكرد  ناهەمواریان  دژوارو  بارودۆخی  عێراق و 

ئێران  كوردانی  راچڵەكێنن،  ئێران  كوردەكانی  ویژدانی  سۆزو 

ببونە  داڵدەداو  مانگ  چەندین  بۆ  ئاوارەكانیان  لە  زۆرێك 

پەناگە بۆیان و دەستی كۆمەكیان بۆ درێژ دەكردن. تا بەڵكو 

خۆیان  خاكی  زێد و  بۆ  بتوانن  رەوشەكە  هێوربوونەوەی  بە 

بگەڕێنەوە. ئیدی ئەم تێكەڵبون و ئاشناییە كاریگەریی ئەوتۆی 

وەك  نەدەتوانرا  ئیدی هەرگیز  دروستكردو  یەكرتیدا  لەنێوان 

جاران سنورەكان بەڕوی یەكرتیدا دابخەن. هاوكات رۆژ لەدوای 

رۆژ هاموشۆو گەشت و مانەوەو سەردان لەنێوان هەردووالدا 
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پرت و ساناتر دەبێت. ئیدی لە دەرهاویشتەی ئەم تێكەڵبوون و 

دەركەوتن،  هزرییەكانیش  كاریگەرییە  سنورانەدا  كرانەوەی 

ئەمە لەكاتێكدایە هەرێمی كوردستانی عێراق لەژێر دەسەاڵتی 

عێراق  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی  بااڵدەست  پارتی  دوو 

بوو.  دا  كوردستان)یەكێتی(  نیشتیامنیی  یەكێتیی  )پارتی( و 

بەسەر  خۆیان  هزری  ئەندێشەو  توانیبوویان  پارتە  دوو  ئەم 

خەڵكی هەرێمی كوردستاندا باڵوبكەنەوە، تەواوی كوردستان 

پارتە  دوو  ئەم  پارتەوە.  دوو  ئەم  گوتاری  بە  ببوون  وابەستە 

دەژمێردران و  ئەمریكا  هاوپەیامنی  ئەمریكاو  كۆمەكی  بە 

توانیبوویان بەسەر دامودەزگاو هێزی حزبی  لەو رویەشەوە 

بەعسدا زاڵنب و سەركەون. هاوكات ئەم پارتانە زێدەتر لەژێر 

لە  كات  هیچ  هەربۆیە  بوون.  خۆرئاوادا  نەزمی  كاریگەریی 

پێگەی  نەیانتوانی شوێن و  پارتە چەپەكان  كوردستانی عێراق 

حەفتاكاندا  شەست و  دەیەكانی  لە  تەنها  هەبێت.  بەرینیان 

شوێنیان  توانیبوویان  عێراق  گەالنی  ئاستی  لەسەر  چەپەكان 

بێتەوەو دیاردەیەكی باوبوون. وەلێ  لە كوردستاندا چەپەكان 

نەیانتوانی خۆبگرن و خەڵكی كورد تەنێ  لەپشت سەری دوو 

نەتەوەیی  بوونی خۆیان و پرسی  پارتی سیكۆالرو دیموكراتدا 

خۆیان دەبینییەوە. لەالیەكی ترەوە خەڵكی كوردستانی عێراق 

بە خۆرئاواوە و  وابەستەبوون  ئێران  كوردەكانی  لە  زیاتر  زۆر 

دیارە  خۆرئاوادا.  واڵتانی  لەتەك  بوون  لەپەیوەندیدا  زیاتر 

بەهێزو  ناوەندی  حكومەتێكی  نەبوونی  فاكتەری  ئەوەیش 

هاوكات بوونی ئازادی لە بواری چاپەمەنی و میدیاو رۆژنامەی 
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كوردیی و خوێندن بەزمانی كوردی و وەرگێڕان بۆ سەر زمانی 

هۆكارانە  ئەو  هەموو  نێونەتەوەییەكان  پەیوەندییە  كوردی و 

خۆرئاواو  بەروی  بون  عێراق  كوردی  كرانەوەی  فاكتەری 

كاریگەریی نەزم و هزری خۆرئاوادا.

بەعس  رژێمی  روخانی  لەپاش  كاریگەرییانە  ئەم 

خۆرئاوادا  واڵتانی  بەروی  زیاتر  كوردەكان  بوو،  زێدەتر 

ئێران لەرەوشێكدا بوو بەهۆی گرفتە  كرانەوە. لەهەمانكاتدا 

بەهۆی  نەرمدەكرد و هاوكات  ئابورییەكانەوە دەستوپەنجەی 

نێونەتەوەیی  رێككەوتنی  بڕیارو  چەندین  ناوەكییەوە  پرسی 

هەژاری  بێكاری و  ئاستی  هاوكات  دەركرابوون.  دژیدا  لە 

كوردەكانی  كاتەدا  لەم  دروست  بەرزابوو،  ئاستێكی  لە 

هەرێمی  لە  خێرادابوون.  شكۆفەیەكی  قۆناغی  لە  عێراق 

گوندی  شارۆچكەو  نوێ  و  شەقامی  بیناكاری و  كوردستاندا 

خواردەمەنی  هاوچەرخ و  بازاڕی  دروستكردنی  مۆدێرن و 

تا  بوو  فاكتەرێك  هەمەجۆر  نوێ  و  پۆشاكی  سەردەمیانە و 

رابكێشن.  خۆیان  الی  بۆ  ئێران  خەڵكی  گەشتیارو  سەرنجی 

هاوكات زانكۆكانی كوردستانی عێراق لە سلێامنی و هەولێرداو 

زمانی  بە  خوێندن  نوێ و  پرۆگرامی  بەروی  كرانەوەیان 

ئەوروپاوە  ئەمریكاو  بەزانكۆكانی  پەیوەندی  ئینگلیزیی  و 

دیسانەوە فاكتەرێك بوو تا خوێندكارو دەرچوانی كوردستانی 

هاوكار  نوێیە،  ژینگە  بەو  ئاشنابن  هەرێم و  روبكەنە  ئێران 

ئاسامنییەكانەوە  كەناڵە  لەرێگەی  نەهاتبوون  كە  ئەوانەیش، 

كەم تا زۆر كاریگەریی رەوشی هەرێمیان لەسەر دروستبوو. 
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تایبەت  كوردیی  ئاسامنی  كەناڵی  بااڵدەست  حزبی  هەردوو 

ئێراندا  كوردانی  لەناو  كاریگەرییان  زۆرترین  دانا،  بەخۆیان 

كوردستانی  ئازادی  ژینگەی  تارادەیەك  بەجێهێشت. هاوكات 

خوێنەوارەكانی  رۆشنفكرو  گەڕانەوەی  فاكتەری  عێراق 

كوردبوو لە ئەوروپاوە، لەتەك ئەواندا لە كوردستانی سوریاو 

كوردستانی  هاتنە  روناكبیرەكان  كوردە  ئێرانیشەوە  توركیاو 

رێژەییە  ئازادییە  ئەو  بوون.  خۆیان  كاری  مژوڵی  عێراق و 

فاكتەری  هەموویان و  بۆ  رەخساند  لەباری  ژینگەیەكی 

گەشەكردنی هزرو هۆش و ئەندێشە جیاوازەكان بوو. هەموو 

پێشكەوتنی  یارمەتی  گرنگ و  مرۆیی  هێزێكی  بوونە  ئەوانە 

وەك  گۆڤارەكانی  باڵوكراوەكان و  هاوكات  دا.  هەرێمەكەیان 

داناو  خۆیان  شوێنی  رۆشنگەریی  ئایندەو  سەردەم و  رامان و 

كەم  گۆڤارانە  باڵوكراوەو  ئەو  ئێراندا  كوردستانی  تەواوی  لە 

كاریگەریی  وەشاندەكران و  نهێنی  ئاشكراو  بەشێوەی  تازۆر 

نارساوتربوون  گۆڤارانە  ئەو  بەجێدەهێشت. هەموو  مەزنیان 

لەو باڵوكراوانەی، لە كوردستانی ئێران بەشێوەیەكی سنوردارو 

پچڕپچڕ دەردەچوون. دیارە هەموو ئەو باڵوكراوانە بەجۆرێك 

لە  دەكرد  دەسەاڵت  گوتاری  لە  پشتیوانییان  لەجۆرەكان 

دەزگای  كە  )رامان(،  گۆڤاری  منونە  بۆ  عێراقدا.  كوردستانی 

كوردستان و  دیموكراتی  پارتی  بە  سەر  دەریدەچواند  ئاراس 

كە  بوون،  سەردەم  سەربەدەزگای  رۆشنگەریش  سەردەم  و 

لەالیەن شێركۆ بێكەسەوە بەڕێوە دەبرا، ئەو شاعیری نارساو 

رۆشنبیریی  وەزیری  ساڵ   4 ماوەی  بۆ  كە  بەناوبانگبوو،  و 
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لەسەر  ناوبراو  بوو،  كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  كابینەی 

لەالیەن  ببوویەوە  روبەڕوی هەرەشەو كوشنت  ئەندێشەكانی 

لەالیەن  ئایندەیش  گۆڤاری  هاوكات  سەلەفییەكانەوە. 

دەردەچوێرنا.  كوردەوە  سەربەخۆی  سیكۆالری  رۆشنبیرانی 

لەبەرامبەر ئەم شەپۆلی نوسینانەدا ناكرێت بڵێین كاریگەریی 

گوتاریی پارتە باوەكانی هەرێم لە كوردستانی ئێران نەبووەو 

نابێت چاوپۆشیی لە كاریگەرییە هزرییەكانی ئەزمونی هەرێم 

بكرێت لە كوردستانی ئێراندا. كەواتە لە كوردستانی عێراقدا 

گوتاری بااڵدەست بریتییە لە گوتاری پارتە سیكۆالرەكان، كە 

ئاماژەنییە  ئەمە  هەڵبەتە  نەدەكرد،  نوێنەرایەتیی  حزب  دوو 

هەرێمی  لە  دی.  حزبەكانی  تەواوی  رۆڵی  نەبوونی  بۆ 

كوردستاندا یەكگرتوی ئیسالمی كوردستان و كۆمەڵی ئیسالمی 

بەم  شیوعی و  حزبی  هاوكات  هەیە،  بوونیان  كوردستان 

دوایینانەیش بزوتنەوەی گۆڕان هاتوەتە پێشێ . هەموو ئەوانە 

لە  بۆ منونە  یەكێتیدا،  پارتی و  لەتەك  لە كێبەركێی سیاسیدان 

پارتی و  كورسی،   58 كۆی  لە  عێراق  پەرلەمانی  هەڵبژاردنی 

كورسی و   8 گۆڕان  بزوتنەوەی  كورسی و   43 توانیان  یەكێتی 

یەكگرتووی ئیسالمی 4 كورسی و كۆمەڵی ئیسالمی 3 كورسییان 

بەدەستهێنا. ئەگەر چی لە دروستبوونی بزوتنەوەی گۆڕانەوە 

هێشتا  وەلێ   كەمكراوەتەوە،  یەكێتی  پارتی و  دەنگەكانی  لە 

دەتوانین بڵێین، گوتاری باوی هەرێمی كوردستان لە جڵەوی 

سەلەفییەكانی  لەتەك  دیدارەكاندا  لە  یەكێتیدایە.  پارتی و 

كوردستان،  لەبارەی  بۆچونیان  لەمەڕ  ئێران  كوردستانی 
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دیموكرات و  كۆمەڵەو  پارتەكانی  بە  ئاماژەدان  بەبێ   ئەوان 

بارزانی  مەسعود  تاڵەبانی و  جەالل  بەناوی  ئاماژەدان  بە 

ئەو  بڕوای  بۆچوون و  نەیاری  تەواو  بەشێوەیەكی  دەیانوت 

پارت و كەسانەن سەبارەت بە كوردستان. لەالی سەلەفییەكان 

جەالل تاڵەبانی و مەسعود بارزانی و خۆرئاوا وەك سەرچاوەی 

خۆیان  نەیاری  جۆرێك  بەهیچ  دەبردن و  ناویان  دوژمنیان 

ئیسالمگەرایان و  سەلەفی و  نەدەشاردەوە.  لەهەمبەریان 

نەیارییان بە پارتی و یەكێتی و گوتاری باوی وان، لە روانگەی 

ریشەیان  ئێران  سەلەفییەكانی  مادام  ئەوەبوو،  ئێمەوە 

لەسەلەفی و ئیسالمگەرایانی كوردی عێراقەوەیە بۆیە دژن بە 

پارتی و یەكێتی، چوون بزوتنەوەی ئیسالمی كوردستان عێراق 

خوێناوی  جەنگێكی  كەوتە  نەوەدەكانەوە  دەستپێكی  لە 

لەتەك یەكێتیدا. بەاڵم ئەو نەیارییە هەمیشەیی نەبوو بەڵكو 

توانیان ئاگربەست و رێككەوتن رابگەیەنن و ئاشتبنەوە. بەاڵم 

باشور  سیكۆالرەكانی  پارتە  هەرهەموو  ئێران  سەلەفییەكانی 

بەنەیار دەزانن. لە كاتێكدا بزوتنەوەی ئیسالمی لە دەستپێكدا 

پەیوەندییەكانی لەتەك مام جەاللدا قوڵرتو پتەوتربوون تا ئەو 

پەیوەندییانەی لەتەك گروپەكانی سەر بە ئیخوان موسلمینی 

پاش  ئێران  سەلەفییەكانی  بەتایبەتی  هەیانبوو.  عێراق 

لەتەك  نەیارییان  زیاتر  ئیدی  ئەنسارولئیسالم  دروستبوونی 

ئەزمونی  بە  دژ  بەتوندی  نەدەشاردەوەو  یەكێتی  پارتی و 

هەرێم بڕوای خۆیان دەردەبڕی. تەنانەت گەیشتینە باوەڕێك 

ئەوە تەنها سەلەفییە جیهادییەكان نین دژن بە پارتی و یەكێتی 
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بەڵكو تەواوی سەلەفییەكانی ئێران بە جیهادی و ناجیهادییەوە 

بە دیوێكی نەشیاودا باس و خواسیان لەبارەی جەالل تاڵەبانی و 

كوردستان  هەرێمی  سیكۆالرەكانی  پارتە  بارزانی و  مەسعود 

دواتر  ئەنسارولئیسالم و  نێوان  جەنگی  هەرچەندە  دەكرد. 

ئەنساروسوننە لەتەك پارتە بااڵدەستەكانی هەرێم رۆڵی بینیوە 

نابێتە  ئەمە  بەاڵم  سەلەفییەكاندا،  دوژمنییەی  روانگە  لەو 

تەنها بەڵگەیەك لەسەر روانگەی نەفرەتئامێزی سەلەفییەكان. 

كە  نەیارە،  دژو  روانگەیەوە  لەو  سەلەفیزم  گوتاری  وەلێ  

رەنگ و  بە  هەرێم  باڵدەستەكانی  پارتە  هەیمەنەی  هاتنی 

سەرلێشێواوی  نەزانی و  فاكتەری  بە  خۆرئاوایانەوە  رویەكی 

شوناسیان  گوتارو  ئەوان  دەزانن،  ئێران  كوردی  كۆمەڵگەی 

تاغوت و  واڵتانی  داوی  پارتی  یەكێتی و  پێیانوایە  جیاوازەو 

دژە باوەڕو ئاینن. لەم بارەوە مەال كرێكار دەڵێت: ئەمریكاو 

ئیرسائیل پەیوەندی ئاشكرایان بە پارتی و یەكێتییەوە هەیەو 

لەو سۆنگەیەوە هەوڵی سەركوتی رابوونی ئیسالمی دەکەن، 

نیشاندەدەن  بێخەبەر  بابەتە  لەو  خۆیان  ئەوانە  ئەگەرچی 

)كرێكار،2010(.

كوردستانی  لەرێگەی  خۆرئاواگەرایی  گوتاری  دیارە 

لە  واتە  بوو،  ئێران  كوردستانی  ئاودیوی  زوتر  عێراقەوە 

دێرترو  سەلەفیزم  وەلێ   رابردودا،  سەدەی  نەوەدەكانی 

لە 2003دا  عێراق  بۆ سەر  هاوپەیامنان  لە هێرشی  دروست 

بوو،  لەكاتێكدا  ئەوە  ئێرانەوە.  خزایە سنورەكانی كوردستانی 

كە گوتاری پێشوتر بەشێوەیەكی بەرین باڵوببوویەوەو شوێنی 
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كوردستانی  نێو  خزایە  سەلەفیزم  رەوتی  وەلێ   گرتبوو.  خۆی 

ئێرانەوەو دەستیكرد بە تەنینەوە، هەرچەند نەیتوانی تەواوی 

گوتاری  پێگەی  برەوپێبدات و  خۆی  ئەجێندای  ئەركان و 

بوونی  بەسەر  بەسانایی  دەكرێت  لێرەدا  لەقبكات.  یەكەم 

ئەم دوو گوتارەدا تێنەپەڕین. گوتاری یەكەم رەواجی داوەتە 

زیاتر  كۆمەاڵیەتی و  سیاسی و  ئابوری و  ئازادی  چەمكەكانی 

لەناو بەرامەیەكی سەرمایەدارییەوە هەڵتۆقیون. ئایا سەلەفیزم 

ئایاسەلەفیزم  بووە،  دەستەوەستان  چەمكانەدا  ئەم  لەئاستی 

بەرگرییەكی  وەك  چەمكانەو  بەم  دڕبدات  توانیوییەتی 

شوناسیی لە كۆمەڵگەی كوردیی ئێراندا راستبێتەوە؟ هەموو 

تەواون  لێكۆڵینەوەی  وەستان و  لەسەر  پرسیارانە شیاوی  ئەم 

لە بوارەكەدا.

ئەگەری روبەڕوبوونەوەی

سەلەفیزم لەگەڵ دیموكراتیدا

بە  خودا  لە  بێجگە  حاكمییەتێكی  هەرجۆرە  سەلەفیزم 

كوفرو گومڕایی دەزانێت و هەموو جۆرە گوێڕایەڵییەكیش بە 

گوێڕایەڵی تاقوت و كوفر لێكدەداتەوە، دیموكراسیش لەویادا 

بەتوندی  راڤەدەكرێتە  بۆ خەڵك  بەواتای حوكمی خەڵك  كە 

منونەیی  كۆمەڵگەی  لە  دەیسڕێتەوە.  دواوەو  دەیداتە 

دواوەو  دەدرێتە  مانا  بەتەواوی  دیموكراسی  سەلەفیزمدا 

دەبیننەوە، كە جێبەجێكەری  لەبازنەی خۆیاندا  ئەوانە  تەنها 

دەستوری خوداوەندن. ئەوان نە تەنها كەسێك لەناو رەوشی 
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دیموكراسیدایە دەدەنە دواوە بەڵكو ئەو كەسانەی كە بڕواشیان 

بەدیموكراسییە لەبازنەكە دەكەنە دەرێ . دیارە ئەم خواستەی 

سەلەفیزم لەناو خەڵكیدا شوێنی نییەن چوون یەكەم هێزێكی 

سیاسی، خۆشەویسرتین و خەباتگێڕترینیانە حزبی دیموكراتی 

ئێران و  بۆ  دیموكراسی  سەرەكی  دروشمی  كە  بوو،  ئێران 

خەڵكدا  لەناو  حزبە  ئەم  بوو،  كوردستان  بۆ  خودموختاری 

جەماوەریی  نەتەوەیی و  گوتارێكی  دارای  هەبوو،  ریشەی 

بوون لەسەرو بەندی شۆرشدا ئەم هێزە لەناو بەرەی میللیدا 

پارتە  ئەم  داواكاری  ئەوەڵ  دوپاتكردەوە و  خواستەی  ئەم 

بەرپابوونی حكومەتێكی نا دیكتاتۆریی بوو. حزبی دیموكرات 

ئامانجی  دوو  خوازیاری  ئێمە  خەڵكی  خستەڕوو،  ئەوەی 

بەرابەری و  ئەوانیش  دەجەنگن.  لەپێناویاندا  كە  بنچینەیین، 

وەدەرنانی  هاوكات  ئێراندا،  لە  سیاسییەكانن  ئازادییە 

دیكتاتۆری و شوێنگرەوەیەتی بە رژێمێكی ئینسانی، هاوكات 

پێویستە تەواوی گەالن لە ئێرانی فیدراڵیدا یان خودموختاریدا 

بنارسێن)داوال،1381: 49(.

بە  ئێران  كوردستانی  خەڵكی  دوایدا  سااڵنەی  لەم 

خواستەكانی  دەربڕی  جیاواز  رێوشوێنی  گرتنەبەری 

ریفۆرمخوازان و  بەر  پەنابردنە  بە  ئەوان  بوون،  خۆیان 

مانگرتن و  خۆپیشاندان و  بەگرتنەبەری  كات  هەندێك 

جۆراوجۆر  گروپی  جیاوازەكان و  ئەنجومەنە  دروستكردنی 

تا  بەمشێوەیە  پێشەوە.  هاتونەتە  یاسادا  چوارچێوەی  لە 

بەرامەی  پێشربدنی  لەبەرەو  بینیوە  رۆڵیان  باش  رادەیەكی 
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دیموكراسی لە واڵتدا. وەلێ  كوردەكان لەدەرەوەی گەالن و 

هۆكاری  بە  نەبوون،  نێوەڕاستدا  رۆژهەاڵتی  نەتەوەكانی 

چەندو  بێ   لەبەها  یەكێك  بووەتە  دیموكراسی  ئەوەی 

چوونەكانی خەون و خەیاڵی گەالنی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست. 

لەروی  نە  رۆژهەاڵت  خەڵكی  هەرگیز  لەهەمانكاتدا 

لە  نەیانتوانیوە  سیاسییەوە  روی  لە  نە  كۆمەاڵیەتییەوەو 

بن. خەڵكی  دیموكراسیدا سەركەوتوو  ئەزمونی  زەمینەكانی 

لە  ناوەندی  حكومەتی  رسوشتی  فاكتەری  بە  كوردستانیش 

رەوشی  هۆكاری  بە  هاوكات  دیموكراسیداو  لەتەك  مامەڵە 

كۆمەاڵیەتی و سیاسیی خۆیان نەیانتوانیوە لە هیچ نەزمێكی 

ئێستا  تاوەكو  بڵێین  دەكرێت  بن.  بەهرەمەند  دیموكراسیدا 

لە  كۆمەڵگە  وەلێ   پێشكەوتندایە  لە  خوازی  دیموكراسی 

گەیشنت بە دیموكراسی لە پەرێزدایەو بەجێاموە.

بەدەرنییە.  هاوكێشەیە  لەم  عێراقیش  كوردستانی 

بەسەر  ساڵ  بیست  تێپەڕبوونی  بە  كوردستان  هەرێمی 

ئەزمونی دەسەاڵتدارێتی پارتی و یەكێتیدا. هێشتا نەیانتوانیوە 

خەڵكی  هەبێت.  سەركەوتویان  دیموكراسی  حكومەتێكی 

گەندەڵی و  سانسۆرو  قەمتەكانی  لەبەردەم  كوردستان هێشتا 

بەرتیل و بەرتەسككردنەوەی ئازادی سیاسییدان. رۆژنامەنوسان 

گوماناوی  مەرگی  ئازادان،  دەربڕینی  مەترسی  لەبەردەم 

نوسینی  لەبەر  تەنێ   عوسامن  سەردەشت  رۆژنامەنوس 

دیموكراتی  پارتی  دەسەاڵتدارێتی  لە  ئامێز  رەخنە  وتارێكی 

باڵوكراوەیە.  ئازادی دەربڕین و  نەبوونی  نومایانی  كوردستان. 
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كەواتە دەكرێت بڵێین لەپێناو بە دیموكراتكردنی كۆمەڵگەی 

كوردستاندا هێشتا رێگەیەكی دورودرێژیان لەبەردەمدایە.

كوردستانی  رۆژنامەنوسانی  لە  یەكێك  ئاكرێیی  كاروان 

هەڵهێنجراوی  ئەوروپا  لە  دیموكراسی  وایە،  پێی  عێراق 

رۆژهەاڵتی  وەلێ   قوڵە،  پێشینەیەكی  دارای  كۆمەڵگەیە و 

نییە  قوڵە  پێشینە  ئەو  داری  كوردستان  لەوانە  ناوەڕاست و 

لە رۆژهەاڵت و  بەراستی  ئەو دەڵێ :  نەزمی دیموكراسیدا.  لە 

وەك  نییە،  دیموكراسیامن  پێشینەی  كوردستان  لە  بەتایبەت 

دارای  هەروەها  دەگوزەرێت.  ئەوروپادا  لە  ئەمڕۆ  ئەوەی 

نین  رۆشنبیریی  پێشكەوتنی  كۆمەاڵیەتی و  ئابوری و  نەزمی 

لەبەرامبەر  بتوانین  تاوەكو  ئەوروپادا هەیە،  لە  ئەوەی  وەك 

الوازی ئەزمونی دیموكراسیدا خۆڕاگربین )ئاكرێیی، 2009 :8(.

لە  هەندێك  كوردستاندا  لە  ئەوڕۆیش  تاوەكو  تەنانەت 

پیادەكردنی دیموكراسیدا وان لە گومان و راڕاییدا، ئەوان پێیان 

بەو  ئەوە  ئایا  بەاڵم  خۆرئاوایە،  ئەندێشەی  دیموكراسی  وایە 

مانایە دێت كە ئێمە ناتوانین جێبەجێكەری دیموكراسیی بین؟.

حكومەتی و  بەرپرسێكی  وەك  خۆی  كە  قادر  سەرۆ 

كەسێكی چاالكی سیاسیی ناساند، ئەو پێی وابوو كە تەنانەت 

حكومەت لە كوردستاندا وا لەپێش خەڵكییەوە و خەڵكی هێشتا 

ئەو  نییە.  نوێیەكان  گۆڕانكارییە  لە  پێشوازی  بۆ  ئامادەییان 

حكومەتی  رابكێشم،  ئەوە  بۆ  ئێوە  سەرنجی  دەمەوێ   دەڵێ : 

رۆژهەاڵتدا،  لە  هەڵبژێردراوە  حكومەتێكی  تەنها  كوردستان 

بیركردنەوەی  لەپێش  وا  مۆدێرنیدا  دەستوری  یاساو  لەنەزمی 
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دروستە،  كەموكوڕییەكانییەوە  هەموو  بە  ئەوە  خەڵكییەوە، 

یاساو  لەو  پێشكەوتوترن  دەوروبەرمان  گەالنی  لەكاتێكدا 

رێسایانەی جڵەوی فەرمانرەواییان دەكەن. ئەوان لە خەبات و 

بەندێك  ناچاربكەن  پەرلەمان  حكومەت و  تا  كۆششدان 

رەچاوی  زیاتر  كەمێك  تێیدا  تاوەكو  زیادبكەن  لەیاساكەیاندا 

لێرە  مافی مرۆڤ و دادپەروەری و دیموكراسیی بكرێت. وەلێ  

بكات  لەخەڵك  تاوا  بدات  زۆر  هەوڵێكی  حكومەت  دەبێت 

بكاتەوەو  شوێن  یاسایی  نوێی  بەندێكی  نوێ  و  بنەمایەكی 

-63  :2008 دروستنەبێت)قادر،  لەسەر  كۆمەاڵیەتی  هەاڵی 

.)62

بە كورتی دیموكراسی تاوەكو ئێستاش نە لە كوردستانی 

عێراق و نە لە كوردستانی ئێراندا نەیتوانیوە لەناو ئەندێشەی 

خەڵكیدا ببێتە شتێكی باوو جێگیرو بەتەواوی پەسەندبكرێت. 

بەڵكو دیموكراسی وەك بەهایەك ماوەتەوەو نەبووەتە كەلتور. 

نەكەوتونەتە  راستەوخۆ  سەلەفییەكان  هۆكارەیە  ئەو  لەبەر 

سەلەفیزم  گوتاری  لەئەمڕۆدا  هەربۆیە  دیموكراسی.  وێزەی 

كۆمەڵگەی  لە  چوون  نەبووەتەوە،  دیموكراسی  روبەروی 

لەبەرامبەر  هەربۆیە  پەیڕەوناكرێت،  دیموكراسی  كوردیدا 

دیموكراسیدا هەستیاریی پیشاندان كەمە و تەنها هێرشەكانیان 

دیموكراسی  لە  رەخنە  ئەوانەیش  هەیە ،  هزرییان  رویەكی 

دەگرن، منونەی واڵتانی ئەوروپا دەهێننەوەن، چونكە دڵنیان 

ئەوەی لە كۆمەڵگەی كوردیدا دەگوزەرێت دیموكراسی نییە.
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ئەگەری روبەڕوبوونەوەی

سەلەفییەت لەگەڵ ئازادیدا

پرسێكی  بەڵكو  نییە،  ئازادی  سەلەفیزم  سەرەكی  پرسی 

كۆمەڵگەیەكە  سەلەفییەكان  منونەیی  كۆمەڵگەی  ئاسایشییە. 

ئاسایش بەرقەرار بێت، پێویستە ژن و پیاو لە ئارامیدابن و تەنانەت 

ناموسڵامنەكانیش  ئاسایشی  لەسەریەتی  ئیسالمی  دەوڵەتی 

پێویستە  ناموسڵامن  پەنادانی  لەبەرامبەر  بەاڵم  بگرێتەئەستۆ. 

سەرانەو جزیە بدەن. بەاڵم ناموسڵامن مافی نییە بەشێوەیەكی 

بكات.  خۆی  پەرستشەكانی  تقوس و  بۆ  بانگەشە  ئاشكرا 

دروست لێرەدایە سەلەفیزم لەبەرامبەر ئارامی و ئاسایشدا بەڵێ  

سنوردادەنێت.  زۆر  تارادەیەكی  ئازادیدا  لەبەرامبەر  دەكات و 

ئەم  دیدارەكانی  لەماوەی  لەسەلەفییەكان  كام  هەربۆیە هیچ 

لێكۆڵینەوەیەدا لەبارەی كۆمەڵگەی منونەیی، هیچ ئاماژەیەكیان 

دواوەو  نەدەدایە  ئازادیشیان  هەڵبەتە  نەدەدا.  ئازادی  بۆ 

بەهادارە،  وانیش  لەالی  ئازادی  بوترێت،  دەكرێت  تاڕادەیەك 

وەلێ  ئێجگار سنوردارو تایبەمتەندە. لەالی كوردانی ناسەلەفی 

ئازادی دارای بایەخێكی زیاترەو بەهادارترە. دابینكردنی ئازادی 

بۆ هاواڵتیان لە چوارچێوەی یاسادا، یەكێك لە تایبەمتەندییەكانی 

سیاسییەكانی  پێشین و  حزبە  دیموكراتییە.  كۆمەڵگەی 

ئازادی  بانگەشەی  بەتەواوی  خواستەكانیاندا  لە  كوردستانیش 

رەنگی دابوویەوە. بۆ منونە حزبی دیموكراتی كوردستانی ئێران 

كۆی  لە  دامەزراندنییەوە  یادی  بە  بەیاننامەیدا  یەکەمین  لە 

هەشت خاڵ، لە دووانیدا باسی لە ئازادی سیاسیی كردبوو. 
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ئازادی و  لە  پێویستە  ئێران  كوردی  خەڵكی   .1

خۆبەڕێوەبەریدا بەهرەمەند بێت و لە چوارچێوەی سنورەكانی 

ئێرانیشدا دارای خودموختاریی بێت.

2. دەمانەوێت هەموو نەتەوەكانی ئێران هەل و زەمینەی 

ئارامی  كامەرانی و  بتوانن  تا  هەبێت  ئازادانەیان  چاالكی 

كۆمەڵگەی خۆیان دەستەبەر بكەن )مولودی، 1381: 167(. 

تەنها  ئاسایشەوە  بە  پەیوەستیی  لە  لەرەوشێكدایە  ئەمە 

ئاماژەیەكی الوەكی بە ئاسایشی ئابوری دراوە. ئەم خواستانە 

لە دەستپێكی شۆڕشدا، جارێكی دیكە لە یاداشتەكانی بەرەی 

بەرگریی میللی كوردیدا لەتەك حكومەتی ناوەندیدا جەختیان 

لەبارەوە كرایەوە. بۆمنونە ئاماژە درابوو: خەڵكی كورد لەپێناو 

وەدەرنانی  ئەویش  دەجەنگن.  سەرەكیدا  ئامانجی  دوو 

كە  ئینسانیی،  رژێمێكی  بە  شوێنگرتنەوەی  دیكاتۆریی و 

ئێرانی  لەناو  ئێرانەوە و  سیاسییەكانی  ئازادییە  بە  پابەندبێت 

ئازادو فیدراڵ یان خودمختاردا تەواوی نەتەوەكان بەهرەمەند 

بن لە ئازادییە سیاسییەكان )داوال،1381: 49(. بەاڵم خودی ئەم 

پابەندنەبوون و  سیاسیی  هزری  ئەندێشەو  ئازادی  بە  حزبانە 

بۆخۆیان لەبەرامبەر فرەیی و ئازادیی یەكرتیدا تاقەت و توانایان 

نەبوو. دواجار ئەو یەكرت نەخوێندنەوە بووە هۆی سەرهەڵدانی 

ترەوە  لەالیەكی  یەكرتیدا.  لەتەك  دژوار  ناوخۆیی و  جەنگێكی 

هەبوو،  بەرچاوی  ئامادەییەكی  سنەدا  كەلەسنوری  كۆمەڵە 

بوونیان  لەوسنورەدا  كە  قورئان،  مەكتەب  بوونی  بە  چاویی 

مەكتەب  كۆمەڵەو  نێوان  جەنگەی  ئەم  نەدا.  بەرایی  هەبوو، 
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كە  بیروباوەڕبوو،  سیاسی و  ئازادی  نەبوونی  نومایانی  قورئان 

لەبەرامبەر  پەلیكێشابوو.  گروپانەدا  پارت و  ئەو  سرتاتیژیی  لە 

وەك  تەنها  دیموكراسیی  وەك  ئازادیش  ئەگەرچی  ئەمەدا 

ژینگەی  میریش  هاوكات  دەكرا.  تەماشا  بەهایەك  ئەرزش و 

ئازادی و دیموكراسی بوار پێنەدەدا و خەڵكیش لەتەك ئازادیدا 

لوتەالبوون. هەربۆیە دەبیرنێت تەوژمی سەلەفییەت یەكانگیر 

نەبوویەوە لەتەك شتێكدا، كەناوی ئازادی بێت و بوونی هەبێت، 

ئازادیدا  پرسی  لەبەرامبەر  هەستیارییان  سەلەفییەكان  كەواتە 

ئەزمون نەكرد.

ئەگەری روبەڕوبوونەوەی

سەلەفیزم لەگەڵ ناسیۆنالیزمدا

ناسیۆنالیزم ئەگەرچی وەك نیوەی یەكەمی سەدەی بیستەم 

فاكتەری راپەڕین و شۆڕشەكان نییە. بەاڵم لەم روەوە كوردەكان 

وان لەدەرەوەی ئەم هاوكێشەیەدا. كورد گەورەترین نەتەوەی 

بێ دەوڵەتن لە جیهاندا. لەبارەی فاكتەرەكانی ئەم رەوشەوە 

هەندێك  خراونەتەڕوو.  فرە  تیۆری  روانگەگەلێكی  پێشنیازو 

هۆكارەكەی بۆ پارچە پارچەبوونی ئەم میللەتە دەگەڕێننەوە 

بەسەر نەتەوەبەهێزو بااڵدەستەكانی هەرێمەكەدا. وەلێ  هەر 

هۆیەك بێت لە وەختی دامەزراندنی حكومەت بۆ نەتەوەكانی 

لەپێناو  كوردەكان  هەرگیز  ئێستا  تاوەكو  رۆژهەاڵتەوە 

خەبات و  لە  دەستیان  سەربەخۆدا  دەوڵەتێكی  دروستبوونی 

تێكۆشان نەكێشاوەتەوە و خاڵی هاوبەشی تەواوی ئاڵۆزییەكان 
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روبەڕوی دەسەاڵتدارانی ناكورد بووەتەوە، لەبەرئەوە رویەكی 

ناسیۆنالیستی هەمیشە لەناو یاخیبوون و ملمالنێكاندا ئامادەیی 

هەبووە. كریس كۆچێرا یەکەم راپەڕینی نەتەوەیی كوردەكان 

دەگەڕێنێتەوە بۆ سەردەمی میر بەدرخانی میری بۆتان )1844(

سااڵنی  لە  سەركەوتودەبێت و  سەرەتاوە  لە  میربەدرخان  ز. 

)1844 بۆ 1846(ز دەتوانێت لەبەشێك لە خاكی كوردستانی 

بەمشێوەیە  بكات.  فەرمانرەوایی  عوسامنیدا  بندەستی 

كوردیی  ناسیۆنالیزمی  بابی  بە  بەدرخان  میر  كۆچێرا  كریس 

راپەڕیینەكانی  بەدواوە  لەوێ   ئیرت   .)1381 دەزانێت)كوچێرا، 

تەنانەت  زیندوبوو،  تێدا  ناسیۆنالیستیان  رویەكی  كورد 

نێوان  هاوبەشی  خاڵی  بۆتە  ناسیۆنالیزم  پارتەكانیشدا  لەناو 

كوردستاندا  لە  گروپێك  و  رێكخراو  حزب و  هیچ  هەموویان. 

ناتوانێت خۆی لەم پرسە بدزێتەوەو فەرامۆشیبكات. هاوكات 

ناتوانێت لەبارەی چارەنوسی كوردان پرس و جۆی نەبێت، كە 

تا چ رادەیەك هەست و هێامی كوردبوون لەپێشچاودەگرێت. 

دارای  كە  كۆمەڵە  وەك  ئەنتەرناسیۆنالی  پارتێكی  تەنانەت 

پێگەو  لەدەستدانی  ترسی  لەبەرامبەر  ماركسییە،  باوەڕێكی 

بنكەی جەماوەریی لە ساڵی 1990وە و دیسان بە پێداگریكردن 

كوردایەتی  كوردبوون و  شوناسی  لەسەر  باوەڕەكانی  لە 

شۆڕشگێڕی  سازمانی  بەناوی  جیا  لقێكی  توانی   2000 ساڵی 

لێرەوە  دروستبكات.  )كۆمەڵە(  كوردستان  زەحمەتكێشانی 

پەیوەندیی و  خاڵی  دیارترین  ناسیۆنالیزم  بڵێین  دەتوانین 

لەوانە  كام  هیچ  كوردستانەو  پارتەكانی  داكۆكیكردنی 
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ئەوەیە،  گرنگ  خاڵی  لێرەدا  بكات.  قوتار  لێ  خۆی  ناتوانێت 

دەبێتەوە،  شوێنیان  هاوكێشەیەدا  لەم  سەلەفییەكانیش  کە 

بۆ  ئەندێشەی خۆیاندا شوێنێكیان  لە سرتاتیژیی  ئەوان  دیارە 

ناسیۆنالیزم نییە و تەنانەت ناسیۆنالیزم بە پێچەوانەی شەرعی 

لەوان  زۆرێك  لێكدەدەنەوە.  خۆیان  بیروباوەڕی  ئیسالم و 

ناتوانێت  كە سەلەفییەكی جیهادیی  لەوە دەكەنەوە  جەخت 

بەاڵم  هەبێت.  لەهەمانكاتدا  ناسیۆنالیستیشی  هەستی 

ئەوەی لەم لێكۆڵینەوەیەداو لە وتوێژە لەتەك سەلەفییەكاندا 

پێچەوانەی ئەم روانگەیە  بەدەستهاتوە ئەوە دەخاتەڕوو، كە 

دروستە، چوون زۆرێك لەوان هەستێكی نزیك و وابەستەیان بە 

كوردستانەوە هەبوو. یەكێك لەوانە، كە سااڵنێكی فرە لەتەك 

ئەنسارولئیسالم  و لەناو موسڵامنانی زۆرێك لەواڵتان روبەڕوی 

بەشانازییەوە  ئەو  ببوویەوە،  هاوپەیامنان  ئەمریكییەكان و 

ئەو  لەتەواوی  ناوناوەو  كوردیی  بەناوی  دوكانەكەی  دەیوت 

خۆیان  هەستی  ئەوان  نابینین.  فارسی  ناوێكی  دوكانەیدا 

ئاینییەوە  چوارچێوەیەكی  لە  كوردستان  كوردو  لەبارەی 

زۆرن و  ستەم و  بندەستی  كوردەكان  وایە  پێیان  دەخەنەروو، 

لەسەر هەر موسڵامنێكی ئەركە بۆ روبەروبوونەوەی ستەمكار 

بەرگریبكات. هەندێكیش پێیان وابوو، دەبێت بانگەوازەكەیان 

هاواڵتیانی  بۆ  دڵیان  چونكە  دەستپێبكەن  كوردستانەوە  لە 

كرێكار  مەال  دەسوتێت.  دی  نەتەوەكانی  لە  زیاتر  خۆیان 

ئەدیبێكی  ئەنسارولئیسالم،  دامەزرێنەری  و  پێشو  رێبەری 

خەڵكیدا  لەناو  نیشتامنپەروەرییەكانی  شیعرە  بەتوانایەو 
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ئۆنالیندا  ئیسالم  ماڵپەڕی  لەتەك  لەدیدارێكیدا  ئەو  نارساون، 

كوردەكان  بۆ  سەربەخۆیی  پێویستە  کە  نەشاردەوە،  ئەوەی 

بێت.  قوتاریان  دی  نەتەوەكانی  لەبندەستی  دەستەبەربێت و 

وەفاداریم  رێزو  عێراق  خەڵكی  تەواوی  بۆ  من  دەیوت:  ئەو 

ئینگلیز  كە  نوێوە،  عێراقی  بەناوی  بتێك  بۆ  بەاڵم  هەیە، 

دانانێم و عێراق  لەناوچەكەدا قوتیكردوەتەوە، هیچ ئەرزشێك 

بە فەرمی ناناسێنم. چی تێدایە گەر كوردستان سەربەخۆبێت، 

مەگەر دراوسێكانی كوردستان هەموویان سەربەخۆ نین. ئایار 

نەتەوەی  كورد  هەیە،  ئیرادێك  هیچ  ئاینەوە  شەرع و  لەروی 

سەربەخۆی هەبێت؟ بۆچی نابێت كوردەكان چوارچێوەیەكی 

هەبێت.  بەخۆیان  تایبەت  سەربەخۆی  قەوارەیەكی  سیاسی و 

خاڵییەكەی  دە  بەیاننامە  كۆی  بەندی  یەكەمین  لە  هاوكات 

بزوتنەوە  ئامانجەكانی  ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  1987ی  ساڵی 

رونكرابوویەوە، كە پێویستی مافی كوردەكانی لە واڵتی عێراقدا 

ئاماژە پێدابوو. لەوێدا ئاماژەدرابوو، کە كوردیش وەك میلەتانی 

دنیا پێویستە ژیانێكی ئازادی هەبێت و لەچوارچێوەی ستەمی 

بەعس و سەدام قوتاربێت )سیوەیلی، 2009: 172(.

وابەستەناكەن  خۆیان  سەلەفییەكان  ئەگەرچی  بەمجۆرە 

هەستی  بەاڵم  دیاریكراوەوەن،  سەرزەمینێكی  بەنەتەوەو 

هەرچەند  رویداوە،  تێیاندا  ناراستەوخۆ  ناسیۆنالیستی 

رازیبكەن،  خۆیان  نەیانتوانیوە  كوردستانیشدا  لەبەرامبەر 

ناسیۆنالیزمدا  لەتەك  سەلەفیزم  بڵێین  ناتوانین  لەبەرئەوە 

دوچاری بەریەككەوتن بوونەتەوە.
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بەشی سێیەم

سەرچاوەكانی ئەنسارو سوننەو 
رەنگدانەوەیان لەنێو سەلەفییەكانی 

رۆژهەاڵتی كوردستاندا

پاساوی  بە  موسڵامنان،  نێو  پێڕێكی  وەك  سەلەفییەت 

نێو  هاتنە  كۆچیدا  چوارەمی  سەدەی  لە  ریفۆرمخوازیی 

دەستەیەك  ئەوان  ئیسالمەوە.  رەوگە مەزهەبییەكانی  مێژوی 

بوون لە پەیڕەوانی پێشەوا حەمبەل كە لەسەدەی چوارەمی 

دەبردەوە  خۆیان  دنیابینی  وتەو  سەریانهەڵداو  كۆچیدا 
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لەو  ئەوەیشدا  لەگەڵ  حەمبەلی.  ئەحمەدی  پێشەوا  سەر 

پێوەستدەكرد  خۆیان  هەبوون،  دیكە  رەوتێكی  سەردەمەدا 

بە سەلەفییەتەوە، ئەوان ئەشاعرە بوون، لەو دەمەدا بگرەو 

بەردەی فرە لەنێوانیاندا هەبوو، هەریەك بانگەشەی ئەوەی 

لەوەدا  بانگەشەكەیان  ساڵحن و  سەلەفی  كەخۆیان  دەكرد 

بنچینەكانی  رەوایەتی  هەقن و  لەسەر  كە  دەبینییەوە،  خۆی 

ئەوان لە دنیابینی ئیسالمی پێشینەوەیە.

حەمبەلی  رەوتی  بە  سەر  سەلەفییەكانی  هاوكات 

موعتەزیلە  بوون، چوون  موعتەزیلەیش  نەیاری سەرسەختی 

فەلسەفەوە  لۆژیك و  سۆنگەی  لە  ئیسالمییان  بیروباوەڕی 

لەسەربوو،  یۆنانییان  فەلسەفەی  كاریگەریی  دەخوێندەوەو 

وەلێ  سەلەفییەكان پێیان وابوو دەبێت بیروباوەڕی ئیسالمیی 

دروست وەك ئەوەبێت، كە هاوەاڵنی دەوری پێغەمبەر لێی 

بە  بڕوایان  تابعین  هاوەاڵن و  لە  بەدەر  ئەوان  ببوون.  حاڵی 

هیچ بەڵگەو لۆژیكێكی دیكە نەبوو، واتە بەدەر لە قورئان و 

سوننەت هیچ وێنایەكی دیكەی عەقیدەیان ال پەسەند نەبوو، 

قورئان و  دەرەوەی  لە  كە  بوون،  هەوڵێكیش  هەر  نەیاری 

سوننەتدا بیربكاتەوە. )عەلی ئەسغەر فەقی، 1366: 20-21(. 

بیركردنەوە  ئەمشێوە  كۆچییەوە  چواری  سەدەی  لە  ئیدی 

تاوەكو  بڵێین  دەتوانیین  موسڵامنانەوە،  گرۆی  نێو  هاتوەتە 

ئەمڕۆ هیچ نەزمێكی سوننی مەزهەب شك نابەین بەجۆرێك 

لەسەر  سەلەفییەت  بیركردنەوەی  شوێنی  جۆرەكان  لە 

دەكرێت  تەنانەت  دیارنەبێت.  ئارمانجەكانییەوە  ئەدەبیات و 
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لە  بەشێك  لەنێو  سەلەفییانە  شێوە  بیركردنەوەی  بڵێین، 

نێو مەزهەبی شیعەیشدا نومایان دەبێت.  بیرمەندو زانایانی 

دیاریكراودا  قۆناغی  چوار  لە  و  ئیسالمییدا  مێژوی  لەنێو 

بەرگ و  لە  خۆی  نوێبووەتەوەو  سەلەفییەت  جواڵنەوەی 

پاش  لە  دووەمجار  بۆ  بۆمنوونە  ناساندوە.  دا  جودا  پێناوی 

تەیمییەو  ئینب  دەستی  لەسەر  حەمبەل،  ئەحمەدی  پێشەوا 

بەدیاردەكەوێتەوە،  سەلەفییەت  دیسانەوە  شاگردەكانی 

كۆچیدا  حەوتەمی  شەشەم و  سەدەكانی  لە  تەیمییە  ئینب 

دەكرێت  دەخاتەڕوو.  بیروبۆچوونەكانی  سەرهەڵدەدات و 

ئەم  نێو  پیاوی  كاریگەرترین  یەکەمین و  تەیمییە  ئینب  بڵێین، 

ئینب  دوای  قۆناغی  لە  سەلەفییەیە.  ئەندێشە  بیرو  نەزمی 

-1115( عەبدولوەهاب  كوڕی  موحەمەدی  تەیمییەیشدا 

بیری  لەهەمبەر  رێنیسانسێك  سەرهەڵدەدات و  1206هـ( 

سەلەفییەتدا دێنێتە پێشێ ، ئەو یەکەم كەسە كە بەشێوەیەكی 

وااڵدەكات.  سەلەفییەتدا  بیری  لەبەردەم  زەمینە  پراكتیكی 

لەسەر  كۆچیدا  سیازدەی  سەدەی  لە  قۆناغەیش  ئەو  لەپاش 

لە  خۆیان  كە  ئیسالم،  دنیای  ریفۆمخوازەكانی  دەستی 

جەمسەرە هزرییەكانی وەك جەمالەدین ئەفغانی و موحەمەد 

عەبدە1 و رەشید رەزا دەبینییەوە هاتنە پێشەوەو وەك دەنگی 

نێو دنیای خەفەكراو و وەك رەمزی بێداری جیهانی ئیسالمی 

تیۆرو بۆچوونەكانی خۆیان خستەڕوو. پاشانیش لە دەیەكانی 

گیانی  بیركردنەوەی سەلەفییانە  زایینیدا  پەنجاو شەستەكانی 

زۆری  زۆربەی  لە  دواتر  لەمیرسو  سەرەتا  بەبەرداو  كرایەوە 
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جەنگی  پاش  لە  بەتایبەتی  دانا،  شوێنی  ئیسالمییدا  دنیای 

بوویە  سەلەفییەت  ئیدی  شورەویدا  لەتەك  ئەفغانییەكان 

رەوتێكی بناژۆ و رادیكاڵ و لەدونیای ئیسالمییدا شوێنی خۆی 

بیركردنەوەی  كردەوە. پەیڕەوانی سەلەفییەت زێدەتر واژۆی 

سەید قوتبیان لەسەرەو لە روانینی ئەوەوە بۆ دونیا دەڕوانن، 

بەرژەوەندییەكانیان  نەزمی  شوێن و  كات و  بەگوێرەی  وەلێ  

لەبەرگ و رەنگی جودا جودادا دەردەكەون.

لە  سەلەفییەت  نێو  ئاڵوگۆڕەكانی  یار،  عەلی  نارس 

بەراییەوە تاوەكو ئەمڕۆ بەم شكڵە ئاماژە پێدەدات: قۆناغی 

تەیمییە  تیۆریی بووەو لەسەر دەستی ئینب  ، قۆناغی  یەكەم 

دوای  قۆناغی  رەگیداكوتاوە.  كۆچیدا  هەشتەمی  سەدەی  لە 

بە  عەبدولوەهابەوە  كوڕی  موحەمەدی  لەالیەن  ئەویش 

شێوەیەكی پراكتیكی بیری سەلەفییەت ژانی بوونی بەخۆوە 

دنیای  دیاریكراوی  لۆكاڵ و  ناوچەیەكی  لە  وەلێ   بینیوە، 

ئیسالمیدا، كە ناوچەی حیجاز بووە بەدەركەوتووەو مۆركێكی 

جیهانی بەخۆوە نەبینیوە. ئەم قۆناغەیش لەنێوەندی سەدەی 

قۆناغی  گرتوە.  شكڵی  سیازدەدا  سەدەی  بەرایی  دوازدەو 

سێهەمیش لەالیەن شێخ و نەوەكانی خانەوادەی سعودییەوە 

بیروباوەڕو  بەهێزی  قوتابخانەیەكی  بووە  پشتیوانیلێكراو 

لەتەواوی  كرد  سوننەگەرای  هزری  كەمەندكێشی  لەوێوە 

جیهانی ئیسالمیدا. لە جەنگی یەکەمی جیهانی بەدواوە ئیدی 

ئایدیۆلۆژیایەكی  بۆ  سەلەفییەت  رەوتی  گۆڕینی  بەكاوەخۆ 

شۆڕشگێڕیی هاتە كایەوە، لە دەستپێكی سەدەی پازدەهەمی 
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وەك  ئیسالمیدا  دونیای  واڵتانی  لە  زۆرێك  لە  ئیدی  كۆچیدا 

لە  كە  پێشەوە،  هاتنە  سیاسیی  جیهادی و  سەلەفی  گروپی 

پاكستان و  ئەفغان و  عەرەبی و  واڵتانی  لە  زۆرێك  میرسو 

كشمیرو واڵتانی ئیسالمی نێو حەوزەی شورەویدا پەلیانكێشا. 

)عەلی یار، 1383(.

سەرنجێك لەسەر پێشینەی

ئەنسار و سوننەی كوردستانی عێراق

لەسەر بنەمای هەموو ئەو دیدارانەی سازدراون و بۆچوونی 

خەڵكی ناوچەكە ئەوەی لە كوردستانی ئێراندا وەك سەلەفییەتی 

جیهادی دەنارسێت، دروست بەشێكن یاخود لقێكی ئەنسارو 

سەلەفییە  ئەو  ژمارەی  لەوێ   عێراقن.  كوردستانی  سوننەی 

جیهادییانە فرە كاراترو بەهێزترن لەو سەلەفییانەی بە سەلەفی 

نا جیهادی نارساون، بۆ رونرتكردنەوە ئەم پرسی وابەستەبوونەی 

كوردستاندا  باشوری  رۆژهەاڵت و  لەنێو  جیهادی  سەلەفییەتی 

بدەینەوە.  سوننە  ئەنسارو  پێشینەی  لە  ئاوڕێك  پێویستە 

دەركەوتنی یەکەمین گروپی جیهادی سەلەفیی لە كوردستانی 

پاش  و  ساڵەدا  لەو   .1987 ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  عێراق 

خۆپیشاندانی خەڵكی شاری هەڵەبجە دژ بە رژێمی بەعس لە 

ئاینی هەڵەبجەو  13ی مارسی 1987 دا. هەندێك لە زانایانی 

دەوروبەری لەتەك خەڵكی شوێنكەوتوی ئەو مەالیانە بڕیاری 

ئەودیوو  سنورەكانی  كردە  رویان  داو  شارەكەیان  جێهێشتنی 

ئەوان  لەگەڵ  دیارە  گیرسانەوە.  كوردستاندا  رۆژهەاڵتی  لە  و 
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ئەندامانی  لە  هەندێك  بەرجەستەو  كەسایەتییەكی  چەند 

ئیخوان موسلمین كۆچیانكردو پێكەوە بەگەیشتنیان بۆ ئێران لە 

رێككەوتی 1987/5/24دا بەناوی كۆمەڵەی زانایانی كۆچەریی 

یەکەم بەیاننامەیان باڵوكردەوەو تێیدا بانگی جیهادو خەباتی 

چەكدارییان دژ بە رژێمی بەعس راگەیاند. )سیوەیلی، 2009: 

چەكداییەكانی  تیۆرە  كایگەری  لەژێر  بەتەواوی  ئەوان   .)171

كەسێكی وەك عەبدوڵاڵ عەزامدا بوون2 .

كوردستان  لە  جیهادی  بزوتنەوەی  یەکەمین  بەمشێوەیە 

عەبدولعەزیز3  بەناوی شێخ عوسامن  كەسێك  رێبەرایەتی  بە 

جودا  ئیخوان  لە  خۆیان  ئیرت  كە  ئەمانە  گرت.  شێوەی خۆی 

ئیسالمی.4  پەیوەندی  بزوتنەوەی  نا  خۆیان  ناوی  دەكردەوە 

سنەی  شاری  لە  خۆیاندا  كۆنگرەی  یەکەمین  لە  ئەوان 

بۆ  پڕۆژەیەكیان  1987/6/25دا  لە  كوردستان  رۆژهەاڵتی 

پڕۆژەكەیان  بەرزكردەوە،  ئێران  ئیسالمی  كۆماری  بەرپرسانی 

بریتیبوون لە:

لەسایەی  زۆری  بەدبەختی  نەهامەتی و  كورد  گەلی   .1

تەواوی  وەك  خۆیەتی  مافی  چەشتوەو  بەعسدا  رژێمی 

نەتەوەكانی جیهان بەشێوەیەكی ئازادانە ژیان بكات.

كاروباری  لەتەواوی  ئیسالمی  بزوتنەوەی  رابەرانی   .2

بە  ئاتاجیان  سەربەخۆن و  خۆیاندا  چەكداریی  سیاسی و 

رابەرایەتیكردنی كەسانی دیكە نییەو تەنها لە بواری كۆمەك و 

خۆیان  دەرەوەی  بۆ  پەنا  دەكرێت  ئیداریدا  بواری  هاوكاری 

بەرن.
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3. بودجەی سااڵنە تەرخانبكرێت بۆ رابەری بزوتنەوە، کە 

هێندە بێت كاروبارەكانی بزوتنەوەكە راپەڕێنێت.

تەواوی  بە  پەیوەندیكردن  لە  بزوتنەوە  پێویستە   .4

بزوتنەوە ئیسالمییەكانی جیهانی ئیسالمی ئازاد بێت.

بێت  ئاستێكدا  لە  بزوتنەوە  پڕچەككردنی  خواستی   .5

پێویستییەكانی بزوتنەوە پڕبكاتەوە.

بێت  بەجۆرێك  شەهیدان  خانەوادەی  سەرپەرستی   .6

شایستەی خانەوادەی شەهیدێك بێت.

7. ژیانی موجاهیدان و خانەوادەی شەهیدان راپەڕێرنێت و 

پێویستە پێش هاتنی سەرما و سۆڵی زستان هەموو ئەو كارانە 

ئەنجامدرابن.

8. دانانی ئێستگەیەكی رادیۆیی پەیوەست بە بزوتنەوە، 

كە تەواوی كارە پێویستەكانی بۆ دابینبكرێت.

لە  كە  جیهان،  موسڵامنانی  بەتەواوی  رێگەدان   .9

سەرانسەری جیهانەوە پێوەستنب بە بزوتنەوەوە.

شوێنێكی  هەر  لە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  رێگەبدەن   .10

خۆی  بارەگای  بنكەو  بیەوێت  ئێراندا  ئیسالمی  كۆماری 

دامبەزرێنێت. )سیوەیلی، 2009: 172(.

باوەڕداری  خەڵكی  پەناگەی  بوویە  بزوتنەوە  بەمجۆرە 

بەعس  رژێمی  زوڵمی  ستەم و  لەتاو  كە  ئەوانەی  كورد، 

بزوتنەوەكە  وایكرد  ئەمە  ئێران.  دیوی  بۆ  هەڵهاتبوون 

دژ  جەنگی  بۆ  بیاننێرێتەوە  دروستبكات و  چەكداری  شانەی 

ئەندازەیەك سەركەوتوبێت، ئیدی بە  تا  بتوانێت  بە بەعس و 

بەرفراوانبوونی ناوی خۆی نا بزوتنەوەی ئیسالمی5.



188

بزوتنەوەیە  ئەم  چێبوونی  پێكهاتەو  بە  پەیوەست 

لەرابەرانی  یەكێك  باپیری  عەلی  لە  بەگواستنەوە  سیوەیلی 

لە  موسڵامنان  هێناویەتی:  بزوتنەوەیە  ئەم  بەرایی 

رژێمی  نادادی  لەبەرامبەر  كۆمەڵگە  جیاوازەكانی  چینە 

هەڵهاتن و  هەڕەشەكاندا  زوڵم و  لەبەرامبەر  كافرو  بەعسی 

ئیسالمیدا  پەیوەندی  بزوتنەوەی  ناوی  لەژێر  كۆچیانكردو 

پڕۆژەی  بۆ  دەستربدن  لەئاكامی  دواتریش  گیرسانەوەو 

ناوەكەی  ئیدی  بزوتنەوەكە  بازنەی  فراوانبوونی  جیهادو 

گۆڕا بۆ بزوتنەوە6. وەلێ  لەبەرئەوەی بزوتنەوەكە لەپڕێكدا 

بازنەو  هەڵتۆقی و هاتە ناو خەباتی چەكدارییەوە، هاوكات 

رێكخستنێكی  نەیتوانی  بەرباڵوبوون،  هزرییەكانی  پێناوە 

زۆر  هۆیەوە  بەو  هەبێت.  پەیوەستی  تەیارو  تۆكمەو 

باڵەكانی  لێكهەڵوەشانەوەی  لەتبوون و  دوچاری  بەخێراییش 

پایەیەكی  لەسەر  دروستبوونییەوە  لە  بزوتنەوەكە  هات. 

هەلومەرجی  وەلێ   دروستنەبوو.  حزبی  بەهێزی  تۆكمەو 

ئەوكات و دڕندەیی رژێمی بەعس و خەباتە چەكدارییەكەی 

نەخشی  بەسەر  ئەوتۆی  كاریگەریی  وایكرد  قۆناغەدا  لەو 

لە  سەرەتاو   .)175 هەبێت)هەمان:  ئیسالمییەكەوە  رابوونە 

ساڵی 1988، دروست ساڵێك پاش دروستبوونی بزوتنەوەكە 

هۆشداری  یەکەم  باپیر  عەلی  بەرابەرایەتی  گروپێك 

لە  دواتر  ئیسالمی.  بزوتنەوەی  رابەری  دایە  جیابوونەوەیان 

رەوتێك  وەك  خۆیان  باپیر  عەلی  دیسانەوە  1991دا  ساڵی 

لەنێو بزوتنەوەدا خۆیان  بەناوی كۆمەڵەی راوێژی یەكگرتو 
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راگەیاندو سەرلەبەری رەوشی بزوتنەوەیان دایە بەر رەخنە. 

وەهابوون  ئۆپۆزسیۆن  گروپێكی  وەك  ئەوانە  هەڵبەتە 

چاكسازی  ریفۆرم و  خوازیاری  كە  بزوتنەوەدا،  لەنێو 

ئیسالمی  بزوتنەوەی  لە  جودابوونەوە  بەواتای  نەك  بوون 

پەیوەندییەكی  ئیسالمییە  گروپە  ئەم  دیارە   .)180 )هەمان: 

چوون  نەبوو  بزوتنەوە  ناو  ئیخوانییەكانی  لەتەك  ئەوتۆیان 

جیهاد  چەكداریی و  بە  باوەڕ  ئیخوانەكاندا  باوەڕی  بیرو  لە 

نەتەوەییەكاندا  سیكۆالرو  پارتە  لەتەك  وەلێ   نەبوو، 

بەعس  بەڕژێمی  دژ  چەكداریدابوون  خەباتی  لە  ئەوانیش 

بزوتنەوەوە  دروستبوونی  لە  ئاساییبوو.  پەیوەندییان 

كردو  كوردستانەوە  نیشتیامنیی  یەكێتیی  بە  پەیوەندییان 

كوردستان و  دیموكراتی  پارتی  لەتەك  پەیوەندییان  هاوكات 

بوو.  ئاشتییانە  دۆستانەو  كوردستاندا  سۆشیالیستی  حزبی 

بە دەسەاڵتگەیشتنی   1991 :205(. ساڵی   2009 )سیوەیلی، 

دهۆك و  سلێامنی و  هەولێرو  پارێزگای  سێ   لە  كوردەكان 

هەردو  ئیدی  ناوچانەدا،  لەو  بەعسییەكان  وەدەرنانی 

پارتیش  جەالل و  مام  رابەرایەتی  بە  یەكێتی  سیكۆالر  پارتی 

دەسەاڵتداریی  بوونە  بارزانی  مەسعود  سەرۆكایەتی  بە 

نێوانیاندا  لە  ناكۆكی  وردەوردە  ناوچەكەو  یەکەمی 

ئیسالمیدا  بزوتنەوەی  لەتەك  ناكۆكیی  بەتایبەتیش  چێبوو، 

لە  خۆیدا  ماڵپەڕەكەی  لە  عەلییار  نارس  داكوتا.  رەگی 

پەرتەوازەبوونی  سەلەفییەت و  بەناوی  بابەتێكا  ناونیشانی 

پەیوەندییەكان لەتەك پارتە بااڵدەستەكاندا لە پاش جەنگی 
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یەکەمین  كردوە:  رەوشەكەی  شیكاری  بەمشێوەیە  كەنداو 

لە  ئیسالمییەوە  بزوتنەوەی  بەناوی  كرێكار  دەركەوتنی 

كوردییەكان  گروپە  كاتێك  ئەو  بوو،  بەمشێوەیە  هەولێر 

و  دوا  ئەوان  دژی  بوون،  دانوستاندا  لە  بەغدادا  لەتەك 

پارتە  سەر  كردە  هێرشی  هەڕەشەو  لە  جۆرێك  هاوكات 

پەیوەندییان  بەهاری  وردەوردە  كورد.  سیكۆالرەكانی 

پارتە  لەنێوان  گەورە  كەلەبەری  درزو  ئیدی  بەسەرچوو، 

نێوانیان و  سەریكێشایە  ئیسالمی  بزوتنەوەی  سیكۆالرەكان و 

بەئەندازەیەك بزوتنەوە ئەوانی بە كافرو بێباوەڕ نیشاندەدا. 

بەسەر  زۆریان  زۆرتر  ئیسالمی  بزوتنەوەی  پێشمەرگەكانی 

الی  دەسەاڵت  زیاتر  نەدەشكاو  باجدا  بنكەكانی  گومرگ و 

پارتە  كە  بوو،  بەجۆرێك  ناكۆكییەكان  بوو،  یەكێتی  پارتی و 

كوردییەكان بواری ئەم هێزە تازە نەفەسەیان نەدەدا، ناچار 

1993دا  ساڵی  لە  روبەڕوبوونەوەو  جەنگ و  گەیشتە  كار 

بزوتنەوەی  نارساوە،  كەالر  جەنگی  بە  كە  جەنگێكدا،  لە 

ئیسالمی و یەكێتی روبەڕوی یەكرت بوونەوە. )عەلیار،1389(. 

یەكێتیش  پارتی و  نێوان  جەنگی  لەهەمانساڵدا  هاوكات 

دروستبوو، ئەوە زەمینەیەك بوو بۆ بەهێزبوونی بزوتنەوەی 

یەكی  ئیخواندا  لقێكی  لەگەڵ  بزوتنەوە  ئیسالمی.چوون 

عوسامن  شێخ  مەرگی  پاش  بەاڵم  بەهێزتربوون  گرت و 

هات و  پەرتبوون  دوچاری  رەوتە  ئەم  ئیدی  عەبدولعەزیز 

بزوتنەوە   2001 لەپاش  سەرەكییەوە7.  بەشی  بەسێ   بوو 

عەلی  رابەرایەتی  بە  سەرەكی  بەشی  بەشەوە،  سێ   بە  بوو 
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عەبدولعەزیزو ئەو بەشەی لێی جودابوویەوە بەرابەرایەتی 

دیكەیان  بەشێكی  لێپێكهات و  ئیسالمی  باپیر كۆمەڵی  عەلی 

كرێكار8.  مەال  بەرابەرایەتی  لێپێكهات  جوندولئیسالمی 

هەیەو  رەوانەی  میانە  هێڵێكی  ئیسالمی  كۆمەڵی  ئەمڕۆ 

بەشداری  كوردستانەوەو  هەرێمی  سیاسەتی  بە  وابەستەیە 

جوندولئیسالم  هاوكات  دەكات.  پەرلەمانییەكان  هەڵبژاردنە 

هێرشی  لەگەڵ  ئەنسارولئیسالم و  بۆ  دەگۆڕێت  ناوەكەی 

ئەمەریكا  كوردییەكان و  پارتە  روبەڕوی  ئەوان  عێراقدا  سەر 

لەوێ  عێراق و  ناوچەكانی  بەرەو  دەكشێن  ئیدی  دەبنەوەو 

زۆرترینی  سەرچاوەكان  بەگوێرەی  ئەنساروسوننە،  دەبنە 

تەقینەوەو كردە خۆكوژییەكان لەئەستۆی ئەواندایەو ئەوان 

سەرچاوەی گەلێ  لەپشێوییەكانن و دواتریش لەنێو دەوڵەتی 

توندو  رەوگەیەكی  زیاتر  دیتۆتەوەو  خۆیان  ئیسالمیدا 

بەوردی  خوارێدا  دابەشكارییەی  لەم  گرتوەتەبەر.  بناژۆیان 

دەستپێكی سەلەفییەتی جیهادی تا ئەمڕۆ خراوەتەڕوو:

1. بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسالمی ساڵی 1987

2.بزوتنەوەی ئیسالمی لەكودستانی عێراق ساڵی 1987

3.كۆمەڵی ئیسالمی بەڕابەرایەتی عەلی باپیر ساڵی 2001

4.ئەنسارولئیسالم بە ئەمیرایەتی فاتیح كرێكار9 

5.ئەنسارولسوننە

6. دەوڵەتی ئیسالمی ساڵی 2010
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 رابەرانی بیری سەلەفییەكان

وردو  سەرنجی  نەمانی  بەهۆی  لەئێستادا  سەلەفییەكان 

دارای  لێكجودایان  رەوتی  بازنەو  چێبوونی  هاوكات  قوڵ و 

و  لێكدابڕاو  نین و  دیاریكراو  كەسایەتییەكی  مەرجەع و 

وابەستەن  زێدەتر  ئەوان  بڵێین  دەتوانین  بەاڵم  لێكجودان. 

لە  كەتەواویان  پێشینەوە،  زانایەكی  بیرمەندو  بەچەند 

ئەوانەی  هەموو  بێكێشەن.  كۆك و  پێیانەوە  وابەستەبوون 

ئینب  لە  بریتین  كۆكن  لەسەریان  جیهادییەكان  سەلەفییە 

قوتب،  سەید  عەبدولوەهاب و  كوڕی  موحەمەدی  تەیمییە، 

دیارە سەلەفییە نا جیهادییەكان وابەستەنین بە سەید قوتبەوە.

ئینب تەیمییە

ئینب تەیمیە ناوی تەواوی ئەبو عەباسی كوڕی ئەحمەدی 

لە  ئەو  تەیمییە،  ئینب  بە  نارساوە  كە  عەبدولحەلیمە،  كوڕی 

لە  دایكبووە و  لە  بە شام  لە حرانی سەر  ساڵی 661 كۆچیدا 

ساڵی 728 كۆچی لە زیندانی ئەرتی دیمەشقدا كۆچی دوایی 

تواناو هێزی  ژیا كە موسڵامنان  لە وەختێكدا  ناوبراو  كردوە. 

هێرشی  بەدەست  ئیسالمی  جیهانی  دابوو.  لەدەست  خۆیان 

دڕندانەی مەغۆلەكانەوە دەینااڵند. بەشێكی جیهانی ئیسالمی 

لەبەردەم هێرش و  بەشەكەی دیكەی  لەدەستی مەغۆلەكان و 

تەیمییە  ئینب  لەبەرئەوە  بوون.  مەغۆلدا  مەترسییەكانی 

میانەیشدا  لەو  دەژیاو  بارودۆخەكە  بە  نەیار  لەرەوشێكی 

كافران.  روبەڕوبوونەوەی  بۆ  زانیوە  چەك  بەتەنها  جیهادی 
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ئەو وەكو زانایانی دی جیهادی لەو رەوشەدا بە فەرزی عەین 

زانیوەو هاوكات هۆكاری شكستی موسڵامنانی پەیوەستكردوە 

بە تێوەگالنی بیروباوەڕی ئیسالمی بە ئەندێشەی خورافیات و 

سەلەفی  بۆ  گەڕانەوە  هەربۆیە  پڕوپوچ،  شتانێكی  بیدعەو 

ساڵحی بە هۆکاری هێزو بزوتنەوەی جیهانی ئیسالمی زانیوەو 

پێداگریی لەسەر كردونەتەوە. ناوبراو بەتەواوی فەتواو تیۆرو 

نوسینەكانی دژبوون بە بیدعەو باوەڕە گومڕاكان كە تێكەڵ بە 

پێناوەیشدا چەندینجار روبەڕوی زیندان و  لەو  ئیسالم بوون، 

ماڵئاوایی  زینداندا  لە  هەر  تادواجار  بووەتەوەو  ئەشكەنجە 

فەلسەفەو  تەیمیە دژی هەموو جۆرە  ئینب  ژیان دەكات.  لە 

پێی  بووەو  بیرمەندان  بۆچونێكی  لۆژیكی و  لێكدانەوەیەكی 

وابووە لەسەردەمی پێغەمبەرو هاوەاڵندا شتانێكی لەو جۆرە 

شیاوی باس نەبوون و هەمیشە لەسەرئەوە پێداگریی دەكرد، 

كە پێویستە موسڵامنان تەنهاو تەنها پشت بە قورئان و سوننەت 

بۆ  بگەڕێنەوە  رۆژانەیان  كاروباری  بەسەرچاوەی  ببەسنت و 

دابونەریت و رەفتاری هاوەاڵن و پێغەمبەرو دەقەكانی قورئان. 

ئەو  بوو،  قورئاندا  دەقەكانی  لەگەڵ  بەتەواوی  تەیمییە  ئینب 

پێی وابو دەقەكانی قورئان چۆنن رشۆڤەی تر وەرناگرن، پێی 

وابوو تایبەمتەندی خودا چۆن باسكراوە دروست بەو جۆرەیە، 

چاو و دەست و هەموو وێناكانی ترن بەاڵم دوپاتیدەكردەوە 

هاوكات  بچوێرنێن،  مرۆڤ  بەدەست و چاوی  ئەوانە  ناكرێت 

موسڵامنان  كە  دەكردەوە،  ئەوە  لەسەر  داكۆكی  هەمیشە 

زانا  لەو  تەیمییە  ئینب  ببینن.  خودا  دەتوانن  بەهەشتێدا  لە 
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بەناوبانگانەی جیهان و مێژوی ئیسالمییە، پێیوابووە خوداوەند 

لە بەهەشتدا دەتوانرێت ببیرنێت، هاوكات كەسێك بووە لە 

لەومیانەدا  فەلسەفەو  جۆرەكانی  بەهەموو  دژبووە  رەگەوە 

بناژۆیی  ترسناكی  شێوەی  بە  وابەستە  موسڵامنانی  هزری 

كردوەتەوە. ناوبراو لەبارەی بوونی خوداوە بۆچوونی تایبەت 

خستوەتەڕوو  تۆكمەی  بەڵگەی  بارەوە  لەو  هەیەو  بەخۆی 

)دی نانی، 1379(. ئینب تەیمییە لەبواری هاوەڵدانان بۆ خودا 

بچوكرتین  بوارەو  ئەو  روانیوییەتە  فرەسنوراوی  فرەتوندو 

شوێنكردوەتەوە،  چوارچێوەیەدا  لەو  وێنای  وتەو  ئاماژەو 

ناوبراو هاواركردن بە جگە لەخودای بە هاوەڵدانان بۆ خودا 

زانیوە، لەوانە هاواركردن بەپیاوچاكان و پێغەمبەران و تەنانەت 

مەزاری  گۆڕو  لەپەنای  نوێژكردن  موحەمەد و  ئەی  وتی 

بۆ  هاوەڵدانان  لەچوارچێوەی  ئەوانەی  هەموو  پیاوچاكان 

خودا شوێنكردوەتەوە. ئەو لەبواری یەكتاپەرستیدا توندبووەو 

نییەو  بەندەكەیدا  خوداو  لەنێوان  ناوەندێك  هیچ  پێیوابووە 

)فقیهی،  دیكە.  كەسی  شەفاعەتخوازی  ببێتە  ناتوانێت  كەس 

1366: 42(. ئیبنولقەییم قوتابی و هاوبۆچوونی هەرە نێزیكی 

لە  خودا  غەیری  بە  سوێندخواردن  دەڵێت:  تەیمییە  ئینب 

جگە  هەركەسێك  فەرمویەتی  پێغەمبەر  گەورەكانە،  گوناهە 

لەخوا سوێند بخوات، ئەوە هاوەڵی بۆ خوا بڕیار داوە، لەبەر 

گەورەكان  گوناهە  لە  خودا  لە  بەدەر  خواردن  سوێند  ئەوە 

دەژمێردرێت )فقیهی، 1366:92(.

بەكورتی دەتوانین بڵێین لە گرنگرتین تایبەمتەندییەكانی 
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سەلەفییەكان  لەسەر  ئەوتۆی  كاریگەریی  كە  تەیمییە،  ئینب 

سوننەت و  قورئان و  بۆ  گەڕانەوە  لە:  بریتییە  بەجێهێشتووە 

ئایەت و  روكەشی  بنەمای  لەسەر  ئەوان  دەقەكانی  رشۆڤەی 

بەڵگەكان. هەروەها گەڕانەوە بۆ سەلەفی ساڵح و دوركەوتنەوە 

ئەو  گومڕایی و  لە  دوركەوتنەوە  داهێنانەكان،  بیدعەو  لە 

بنەماكانی  داوەتە  سەنگینیان  لەمتەی  كە  بێامنایانەی  شتە 

دوركەوتنەوە  هاوكات  موسڵامنان،  باوەڕی  یەكتاپەرستی و 

گرنگرت  لەهەمووی  كەالم.  زانستی  رەوانبێژی  و  لەفەلسەفەو 

پێداگریی لەسەر جیهادو جەنگان دژ بەبێ  باوەڕو كافران.

موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهاب

كۆچی  1115ی  ساڵی  عەبدولوەهاب  كوڕی  موحەمەدی 

كە  دونیاوە،  هاتوەتە  نەجد  بە  سەر  عەیینەی  شاری  لە 

هەڵكەوتو لە عەرەبستانی ئەمڕۆدایە. هاوكات لەساڵی 1206 

لە ژیان كردوە. پەیڕەوانی ئەو خۆیان بە  كۆچیش ماڵئاوایی 

شوێنكەوتەی پێشینان و سەلەفی ساڵح دەزانن. وەلێ  ئەوانەی 

دەرەوەی خۆیان بەهەڵە پێیان دەڵێن وەهابییەكان. وەهاب 

كە دەكاتە بابی ناوبراو پیاوێكی بیرمەندو قازی شاری عەیینەی 

سەر بە نەجد بوو. ئەو بەتەواوی بە بیروبۆچوونی كوڕەكەی 

پەیڕەوانی  كە  لەبەرئەوەیشە،  هەر  بوو.  ناتەبا  ناكۆك و 

موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهاب پێیان وایە بانگكردنی وان بە 

وەهابی هەڵەیەو دروست نییە. وەلێ  ئەوە بەتەواوی رۆشنە 

بیرو  ژیان و  بەسەر  رەنگدانەوەیان  بەتەواوی  سەلەفییەكان 
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ئەوان  چوون  جێهێشتوە.  ئەوانەوە  ژیانی  تەرزی  بۆچوون و 

ژینگەیەكیان رەخساند، كە سەلەفییەت تێیدا وەك ئاگری ژێر كا 

جارێكی تر بڵسەیدایەوە. موحەمەدی كوڕی عەبدولوەهابیش 

بگەڕێنەوە  موسڵامنان  پێویستە  پێیوابوو  تەیمییە  ئینب  وەك 

بۆ سەر بەندو باوەكانی رابردو و وابەستەبنەوە بە سەلەفی 

مەبەست  نەجد،  زانایانی  دەیوت:  وەهبە  حافز  ساڵحەوە. 

پەیوەسنت،  رابردو  بە  بەجۆرێك  وەهابیە،  زانایانی  پێی 

لەبیروباوەڕی قورئان و  پێیان وایە  ئایندا،  بواری  لە  بەتایبەت 

سوننەتدا هەموو ئەوەی، كە هاتووە هیچ تەئویل و راڤەیەك 

بە  موحەمەد  هەندێك   .)183 )فقیهی،1366:  هەڵناگرێت 

ئینب  وەك  ئەویش  چوون  دەناسێنن،  ئاینی  ریفۆرمخوازێكی 

هێرناوەكانی  بیدعەو  پڕوپوچ و  بەها  هەموو  بە  دژ  تەیمییە 

ئینب  لەتەك  جوداییەكی  هیچ  روەوە  لەو  جەنگاو  ئاین  نێو 

مكوڕو  زێدەتر  وەهابییەكان  تەنانەت  نەبوو.  تەیمییەدا 

وابەستەبوون بە بیروباوەڕو راستییەكانی پێشینی ئیسالمەوە. 

لە  وەهابییەكان  مەزهەبی  دەڵێت:  ئالوسی  لەمبارەیەوە 

سوننەو  ئەهلی  مەزهەبی  هەمان  دروست  ئایندا  ئسوڵی 

پێغەمبەرو  رەوگەی  هەمان  ئەوان  رەوگەی  جەماعەتەو 

هاوەاڵن و تابعین و سەلەفی ساڵحە. ئەوان لەروی مەزهەبەوە 

شوێنكەوتەی ئەحمەدی حەمبەلن، وەلێ  لەهەمبەر هیچكام 

لە 4 مەزهەبەكە نكوڵییان نییە. تەنها لەبەرامبە مەزهەبەكانی 

شیعەو زەیدییەدا خۆیان بەدوردەگرن و قسانی جدییان هەیە. 

ئەوان باوەڕیان وەهایە، مرۆڤ وابەستەی تەواوە بەخوداوەو 
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تەواوی خێرو شەڕ و هەموو پرسەكانی دیكەی باوەڕ لەوانە 

لە  وایە  پێیان  هاوكات  خودادایە.  لەدەستی  پاداشت  سزاو 

دوارۆژدا باوەڕداران دارای بینینی خوداوەندن. )هامن: 179(.

مەزهەبی  بە  وابەستە  بە  پێشەواكەیان  وەهابییەكان 

دەستەیەك  وەك  بۆخۆیان  وەلێ   دەناسێنن،  حەمبەلی 

مەزهەبێكی  هەڵگری  بیانەوێت  ئەوەی  بەبێ   دەناسێنن، 

نوێنب، خۆیان بە فرە مەزهەب نێو زەد دەكەن.

روی  لە  زیاتر  سەردەمە  ئەم  سەلەفییەكانی  بەگشتی 

كوڕی  موحەمەدی  كاریگەریی  لەژێر  وان  كردارییەوە 

موحەمەدی  ئەندێشەكانی  چوون  عەبدولوەهابەوە. 

ئەندێشەو  رەوگەی  لەسەر  دروست  عەبدولوەهاب 

بیركردنەوەكانی ئینب تەیمییە الیان نەدابوو.

سەید قوتب

بە ئسیوتی میرس  ئاوایی موشەی سەر  لە   سەید قوتب 

نوسەرێكی  لەبەراییدا  ئەو  دونیاوە.  لە ساڵی 1906 هاتوەتە 

سیكۆالر بوو، زێدەتر لە كایەی ئەدەبیدا دەینوسیی. لە سااڵنی 

1948 بۆ 1950 نێردرایە ئەمەریكا تاوەكو لەبارەی سیستمی 

پەروەردەیی ئەوێ  ئاشنابێت و لەو بارەیەوە كۆڵینەوە بكات. 

ئەمەریكا بووە خاڵی وەرچەرخانی ئەو و كۆمەڵگەی ئەمریكی 

و رەوشی ناهەمواری ئەخالقی ئەوێ  تەكانیان دایەبەر ئەو تا 

لە رەوگەی سیكۆالریەت البدات و زیاتر پەیوەستبێت بە ئاین و 

باوەڕە مەزهەبییەكانەوە. ئیدی لە میرسدا پەیوەست دەبێت 
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بە ئیخوانەوەو بەرە بەرە دەبێتە بااڵترین رێبەری ئەو رەوتە.

دونیای  بەرپرسانی  بە  دژ  نوسینەكانی  هەڵوێست و  لەسەر 

بەندیخانەكان  توندی  سزادەدرێت و  چەندینجار  ئیسالم 

جەمال  زیندانەكانی  لە  لەیەكێك  دواجار  تا  دەكرێت 

عەبدولنارسدا و لە ساڵی 1966 لەداریدەدەن.

ئەو  نانارسێت،  سەلەفییەك  وەك  قوتب  سەید  دیارە 

نەرمرتن  شلڕەوترو  پێڕێكی  كە  دەنارسێت  ئیخوانێك  وەك 

بەتەواوی  جیهادییەكان  سەلەفییە  بەاڵم  سەلەفییەكان.  لە 

ئەوان  قوتبەوە،  سەید  نوسینەكانی  تیۆرو  بە  وابەستەن 

سەر  بۆ  قوتب  سەید  رەخنەكانی  خۆرئاواگەری و  لەبارەی 

جیهاد  بۆ  سەید  روانگەكانی  ئیسالمی و  جیهانی  حاكامنی 

سەید  هەرچەند  دان.  سەید  كاریگەریی  لەژێر  بەتەواوی 

قوتب نوسەرێكی فرە بەتواناو پڕ بەرهەم بوو، وەلێ  دووان 

مەشخەڵی  ضالل  و  فی  تەفسیری  لەوانە  بەرهەمەكانی  لە 

ڕێ  ) املعامل فی الطریق( دووان لەو بەرهەمانەن كە زیاترین 

كاریگەرییان لەسەر سەلەفییە جیهادییەكان جێهێشتوە. سەید 

زمانی  هەربۆیە  نوسیوە،  زینداندا  لە  بەرهەمەكەی  هەردوو 

توندی نوسین و هزری بناژۆی و دنیابینی نائومێدو تاریكی ئەو 

گرێ   ئەشكەنجەو  ترشیی و  تاڵ و  كاریگەریی  لەژێر  ژیان  بۆ 

دەرونییەكانی زینداندا نوسیوە. 

سەیددا  نوسینەكانی  لە  بنچینەیی  چەمكی  سێ   دیارە   

جاهلییەت،  لە  بریتین  كە  كراوەتەوە  لەبارەوە  جەختیان 

بە  وابەستەناكات  جاهلییەت  ئەو  بەندایەتی.  حكومەت، 
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وابەستە  جاهلی  واتای  بەڵكو  ئیسالمەوە و  پێش  جاهلییەتی 

نێو كۆمەڵگە ئیسالمییەكان و  دەكات بە جاهلییەتی ئەمڕۆی 

نا ئیسالمییەكانەوە بەتایبەتی پاش ئەوەی دەچێتە ئەمەریكا 

ئەمڕۆ  كۆمەڵگەی  پێیوادەبێت  جاهلییەتدا  تیۆری  لە  ئیدی 

پێشكەوتنی  بۆ  مانایەك  هیچ  جاهلییەت و  لە  لێوانلێوە 

ئەمڕۆ  پێیوایە  قوتب  سەید  ناهێڵێتەوە.  مرۆڤایەتی  ژیاری 

ئێمە لە جاهیلییەتێكی دروست وەك جاهلییەتی سەردەمی 

دەبینینەوە.  خۆمان  تاریكرتدا  بگرە  ئیسالم و  دەركەوتنی 

لەنەزانیدایە،  هەمووی  دەوروبەرمان  ئەمڕۆ  دەڵێت  ئەو 

سەرچاوەكانی وتەو رەفتارو تەقالیدو فەرهەنگامن هەمووی 

نوقمی  رێساكامنان  یاساو  سەرچاوەدەگرێت.  نەزانییەوە  لە 

فەلسەفەو  ئەندێشەو  وادەزانن  ئەوانەی  تەنانەت  نەزانین. 

فەرهەنگی ئیسالمی و رێساو رەوگەی ئیسالمی درێژە پێدەدەن 

سەرلەبەریان وان لە نەزانیدا )مرادی، 1386(.

پەیوەستی  دەرخەری  رێ  مەشخەڵی  پەرتوكی 

عبودییەت و  واتە  فەرمانبەردارییە.  بەندایەتی و  نێوان 

تەنها  حاكمییەت  قوتبەوە  سەید  لەروانگەی  حاكمییەت. 

لە خوا دەوەشێتەوەو هیچ فەرمانبەردارییەك جگە لەخودا 

لەو  ئەو  نییە.  دەسەاڵتدارێتی  شیاوی  پەسەندی و  مایەی 

عەالی  ئەبو  كاریگەری  لەژێر  بەتەواوی  باوەڕەدا  تیۆرو 

مەودودیدا بوو، كە پێی وابوو لەبەرامبەر فەرمانبەرداریی 

هێزو  هیچ  هەڵدەبژێرێت و  خودا  فەرمانبەرداری  مرۆڤدا 

حاكمییەتی  خوداو  دەسەاڵتی  لە  بێجگە  دەسەاڵتێك 
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لێدەدەن  قەوانە  ئەو  ئەوانەی  نییەو  بوونی  خودا 

خوداو  بۆ  هاوەڵدانان  گێژاوی  نێو  كەوتونەتە  دروست 

 .)1386 )مرادی،  هەیە  گرفتیان  یەكتاپەستیدا  پرسی  لە 

سەید  هزرییەكانی  مامۆستا  لە  یەكێك  وەكو  مەودودی 

دەستەواژەكەی  چوار  بەناوی  كتێبەكەیدا  لە  قوتب 

چوار  بە  ئاماژە  القرآن(  فی  االربعە  قورئان)املصطلحات 

دەستەواژە دەدات لەوانە خوداو پەروەردگارو بەندەكان و 

ئاین. ئەم پەرتوكە لە نێو زۆرێك لە گروپە ئاینیەكان وەك 

سەرچاوەیەكی پەروەردەیی ئامادەیی هەیەو دەوترێتەوە. 

چەمكی  كایگەریی  لەژێر  بەتەواوی  قوتب  سەید 

بەندایەتی دایە، كە مەودودی باسی لێوە دەكات. سەید لە 

راڤەی ئەوەدا پێیوایە هەر بەندایەتییەك بێجگە لەخوداو 

پەیامی  شوێنكەوتنی  لە  بێجگە  شوێنكەوتنێك  هەر 

خوداو هەر پەیامێك بێجگە لەپەیامی ئەو دروست وەك 

باسكراوە  كە  بەهەمانشێوە،  خودا.  بۆ  هاوەڵبڕیاردانانە 

نەبووە.  سەلەفییانە  بیركردنەوەی  دارای  بۆخۆی  سەید 

سەرچاوەیەكی  بووەتە  راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  بەاڵم 

سەلەفییە  تەواوی  بۆ  بەهاری  رەوگەیەكی  رۆحی و 

ئەندێشە  بەناوی  كتێبەكەیدا  لە  سوزنگر  جیهادییەكان. 

قوتب  سەید  كاریگەرییەكانی  قوتب  سەید  سیاسییەكانی 

روانگەیەكەوە  لەچەند  جیهادییەكان  سەلەفییە  لەسەر 

دەخاتەڕوو:

تەواوی  كاریگەرییەكی  قوتب  سەید  سیاسی  تیۆری   .1
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بەسەر ئایدیۆلۆژیای نوێی سەلەفییە جیهادییەكانەوە هەبوو.

موسلمین  ئیخوان  پێشینەكانی  وەك  قوتب  سەید   .2

دیكەی  نوێی  پارتی  رەوت و  دروستبوونی  داینەمۆی  بووە 

ئیسالمی، كە مۆدێلی وان بناژۆو توندڕەوتربوون.

3.ژیان و شێوەی بەرهەڵستكاری سەید قوتب و لەداردانی 

ئەو بووە سەرەتایەك تا نەوەی نوێ  شوێن پێی ئەو هەڵبگرن 

)سوزنگر،  دواتردا.  دەسەاڵتەكانی  دەوڵەت و  نەیارییەتی  لە 

.)41-42 :1383

سەرچاوە هزرییەكانی سەلەفییەت

لەچەند  جگە  عەبدولوەهاب  كوڕی  موحەمەدی 

بەناوبانگی  و  دیاریكراو  پەرتوكێكی  پەتوباڵو  نوسینێكی 

لە  دووان  بەاڵم  بەجێنەهێشتوە.  خۆی  لەپاش  تۆی  ئەو 

النبویة(ی  )مناهج سنة  نەبەوی  میتۆدی سونەتی  كتێبەكانی 

تەنها  ئەگەچی  قوتب  سەید  رێی  مەشخەڵی  تەیمییەو  ئینب 

سەچاوەی هزری سەلەفییەكان نین وەلێ  دەتوانین بڵێین لە 

لەسەر  كە  هزریانەن،  سەچاوە  ئەو  دیارترین  كاریگەرترین و 

سەلەفییەكان پانتاییەكی فرەی كاریگەرییان جێهێشتوە.

مناهج سنة النبویة

پەرتوكی »منهاج السنة النبویە فی نقض كالم الشیعە 

كە  تەیمییە  ئینب  لەبەرهەمەكانی  یەكێكە  القدریە«  و 

داناوی حەسەنی  الكرامة(ی  )مناهج  پەتوكی  وەاڵمی  لە 
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كەنارساوە  حلی  موتەهەری  عەلی  كوڕی  یوسفی  كوڕی 

پیاوانی  زاناترین  لە  ئەو  نوسیویەتی.  حلی  عەالمە  بە 

یەكێك  كە  توسییە،  قوتابی خواجە نەرسەدینی  شیعەیەو 

لە  حلی  مەغۆل.  خانی  هۆالكۆ  وەزیرەكانی  لە  بووە 

دەداتە  خەالفەت  بە  موسڵامنان  ئاتاجی  كتێبەكەیدا 

ئیاممەتی شیعەوە.  تیۆری  بە  وابەستەیە  زێدەتر  دواوەو 

لەوەاڵمدا ئینب تەیمییە پێویستییەكانی خەالفەت و بەرگری 

لە بیروباوەڕی ئەهلی سوننە دەخاتەڕوو. ئینب تەیمیە لە 

یەكێك  كە  سیفات(  و  )ئەسام  كێشەكانی  بە  كتێبەكەیدا 

موعتەزیلەیە  ئەشاعرەو  نێوان  كەالمییەكانی  گرفتە  لە 

قورئان و  ئایەتی  رواڵەتی  وابەستەیی  ئەو  ئاوڕدەداتەوە. 

جۆرە  هەر  غیابی  رێكدەخات و  عەقڵدا  لەتەك  حەدیس 

لەتەرەفدانی  تەیمییە  ئینب  دوپاتدەكاتەوە.  تەئویلێك 

لەگەڵ  هاوكات  سیفاتە.  سەملاندنی  سەرسەختی 

پەیامبەردایە.  فەرمودەكانی  قورئان و  روکەشی  واتای 

سیفاتی  بە  تۆمەتباردەكات  بەوە  خۆی  نەیارانی  ئەو 

بەتواناو  زاناو  بە  خودا  نكوڵیدەكەن.  خوداوەند  كەمالی 

ماهییەتی  قەدەرو  لەبوارەكانی  هاوكات  نازانن.  نەمر 

بینینی  چۆنییەتی  هاوكات  جێگەو  شوێن و  خوداوەندو 

بەرپەرچی  بەتەواوی  ئیختیار  جەبرو  پرسەكانی  خوداو 

حلی داوەتەوەو بۆچونەكانی خۆی خستوەتەڕوو )زرباب 

خوبی، 1389(.
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كتێبی معامل فی الطریق

رێگە  رێنوێنییەكانی  ئاماژەو  یاخود  رێ   مەشخەڵی 

سەید  نورساوە.  قوتبەوە  سەید  لەالیەن   1964 لەساڵی 

ئاین و  مەیدانی  لە  خۆی  تیۆرەكانی  تەواوی  لێرەدا  قوتب 

نەخشی  زۆرترین  پەرتوكە  ئەم  خستوەتەڕوو،  سیاسەتدا 

سەلەفییەكانەوە  بناژۆی  جیهانبینی  بەسەر  كاریگەریی 

حاكمییەت و  پەیوەستی  كتێبەدا  لەم  ئەو  جێهێشتوە. 

عبودییەتی لێكداوەتەوەو پەرژاوەتە سەر پێوەستەگییەكانی 

لە  كۆمەڵگاكان  تەواوی  ئەمڕۆدا  لە  پێیوایە  ئەو  نێوانیان. 

نەزانیدا  لەبەرامبەر  ئیسالم  ئەو  تەیدەكەن.  ژیان  نەزانیدا 

نییە.  دەرەكیی  بونێكی  ئیسالمدا  لە  وایە  پێی  دەخاتەڕوو، 

فەرمانڕەوایی  خوداو  سنوری  حكومەتەكان  تەواوی  پێیوایە 

خودایان پێشێلكردوە. ئەو پێی وایە هەندێك بۆخۆیان رۆڵی 

خودا دەبینن و هەندێكیش بەناوی خوداوە فەرمانبەرداریی 

ئەوا  وایە  پێی  سەید  دەكەن.  خۆیان  ساحرانەی  ساختەو 

تەنها لە ئیسالمدایە خودا بۆخۆی فەرمانبەرداری بەندەكانە. 

بۆ  جیهاد  بانگی  جیهادو  رەخساندنی  زەمینەی  هەربۆیە 

حاكمییەتی  بۆ  خۆیان  بەندایەتی  موسڵامنان  كە  ئەوەیە 

لە  كام  هیچ  بەردەی  بەندەو  نەبنە  دوپاتبكەنەوەو  خودا 

حاكامنی ئەمڕۆ. هەروەها پێیوایە لەسەر ئەم بنەمایە ئەمڕۆ 

لە جیهانی ئیسالمیدا هەندێك لەموسڵامنان عەزمیان جەزم 

بۆ  خودا  حاكمییەتی  سەرپێ و  هەستنە  ئەوەی  بۆ  كردوە 

گرۆی موسڵامنان بگەڕێننەوە.
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وەكو  كوردستانیشدا  لە  بۆچوونە  بیرو  تەرزی  ئەم 

موسڵامنن  زۆرینە  دانیشتوانەكەی  كە  واڵتانەی،  لەو  بەشێك 

هاتوەتە ئاراوە، بە هۆكاری ئەوەی سەرەداوەكانی پەروەردە 

دەكرێن و  مەزهەبی  الیەنی  پەلكێشی  زێدەتر  ئێراندا  لە 

نەتەوەیی  مەزهەبی و  هۆكاری  بە  كوردیش  نەتەوەی 

شیعە  تیۆرەكانی  لەكاردانەوەی  هەربۆیە  دەچەوسێنەوە، 

لەپەروەردەدا دەبینین زەمینەیەك بۆ ئەهلی سوننە رەخساوە 

بە شیعە  لە كاردانەوەیەكی سونییانە دژ  بیر  تاوەكو زێدەتر 

بكەنەوە. كاراترین كاردانەوە لەو ئاستانەدا پەنابردنی الوانی 

زۆرترینیان  كە  سونییەكان،  تیۆرە  بۆ  كودستانە  رۆژهەاڵتی 

رەوش و  ئاستانەی  لە  زاڵە.  بەسەریدا  جیهادی  سەلەفییەتی 

بە  بەتەواوی هەستی  ئێران  ئەمڕۆدا حكومەتی  ملمالنێكانی 

بوونی جواڵنەوەیەكی سەلەفی جیهادی كردوە لەنێو كوردانی 

رۆژهەاڵتدا. هەربۆیە بەوردی كاردانەوەكانی خۆی لەهەمبەر 

بەجۆرێكە  نەزمە  ئەم  هێناوەتەئاراوە.  جواڵنەوەیە  ئەو 

شارو  لە  لەبەشێك  وەختە  سەلەفییەكان  تەواوی  كاریگەریی 

دیاردەیەك و  دەبێتە  رۆژهەاڵتدا  كوردستانی  شارۆچكەكانی 

لەو  كوردی  كۆمەڵگەی  دەداتە  بناژۆیی  تردا  بەدیوێكی 

بەشەدا.

پرسی  لەسەر  پێڕە  ئەم  بەرجەستەی  منونەیەكی  لێرەدا 

ژنان و جیهانبینی ئەوان بۆ ژن دەخەینە پێشچاو. 
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روانگەی سەلەفیزم لەهەمبەر پرسی ژن

پەرتوكێكیان خستوەتەڕوو  و  دانراو  چەند  بارەیەوە  لەم 

لەوانە پێگەی ژن لە ئیسالم، ئەركەكانی ژن و مێرد، ئامادەیی 

میانەدا سەلەفییەكان لەسەر چەند  لەم  لە كۆمەڵگەدا.  ژنان 

دژن.  نەیارو  هەندێكیش  لەسەر  كۆكن و  ژنانە  مۆدیلێكی 

دەرگیریی و  جۆرە  هیچ  ئیسالمدا  لە  كۆكن  ئەوە  لەسەر 

توندوتیژییەكی نادادپەروەرانە نابێت لەتەك ژناندا هەبێت و 

ئاینیەكان  گروپە  لەوانە  هەندێكیش  بەرزە.  پێگەیان  ژنان 

بەشێك  دەكرێت.  ژنان  لە  زوڵم  كۆمەڵگەدا  لە  وایە  پێیان 

لەسەلەفییەكان پێیان وایە ژن وەك ئاڵتون وایەو پیاو وەك مس 

كەواتە دەبێت ئاگاداری ئاڵتون بین. ژنان هەندێك لە گروپە 

ئاینییەكان الیان وایە ژن بە بەراوردی خۆرئاوا تەماشادەكرێت 

بە  نابێت  دەڵێن  ئەوان  دیلبوون،  ژنان  دێریندا  لە خۆرئاوای 

بەرزە  پێگەیان  ژن  دیلبكرێن و  ژنان  حیجاب  باوی  بەندو 

پرسی  ژنان و  سەلەفییەكان  ترەوە  لەالیەكی  كۆمەڵگەدا.  لە 

ژنان  وایە  پێیان  دادەنێن.  كاریان  ئەولەوییەتی  لە  ئەوان 

جیان،  كارەكان  كۆمەڵگەدا  لە  هەیە،  تایبەتیان  بەرپرسایەتی 

ئەستۆی  لە  هەندێكیش  پیاواندان و  ئەستۆی  لە  هەندێكیان 

ژناندان. سەلەفییەكان بەرپرسایەتی ژن لە خستنەوەی نەوەو 

دەبیننەوە.  پیاودا  رەزامەندی  بەدەستهێنانی  پەروەردەو 

لەبەرئەوە دەڵێن ماڵداری و پەروەردەی مناڵ و بەدەستهێنانی 

ئەركانە  ئەو  تەنانەت  ژناندایە.  بنچینەیی  كاری  لە  پیاو  دڵی 

بەهۆكارێك دادەنێن، كە ژنان بااڵترن لە پیاوان. چوون دەڵێن 
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ژنان توانایەكیان هەیە، كە پیاوان نیانە، ئەوان دەتوانن نەوە 

بە  كایگەرن  لەپیاوان  زیاتر  ژنان  دەڵێن  هاوكات  بخەنەوە. 

ئیسالم. لە ئیسالمدا جیاوازی نێوان خەڵكی پەیوەست نییە بە 

رێزو شكۆو كەرامەتەوە، بەڵكو كێ  بە تەقواترە ئەوە لەپێشرتە. 

تاوەكو ئێستا سەلەفییەكان لەسەر پرسی ژنان كۆكن. 

ئەو  لەسەر  بەتایبەتی  ترداو  پرسی  لەهەندێك  وەلێ  

كۆمەڵگەدا  لە  دەكات  ژن  ئامادەیی  باسی  پەرتوكەی 

لەگەڵ  نەیارن و  بەتەواوی  ناجیهادییەكان  سەلەفییە 

بەناوی  هەبێت  بوونی  لەئیسالمدا  شتێك  كە  نین،  ئەوەدا 

لەسەلەفیە  یەكێك  تەنانەت  كۆمەڵگەدا.  لە  ژن  ئامادەیی 

نیم و  ژناندا  كاری  سەرقاڵبوون و  لەگەڵ  دەڵێت  دیارەكان 

یەكێكی  بوو.  دیاریكراو  ژنان  كاری  پێغەمبەردا  لەسەردەمی 

تر لەوان دەڵێت ژنان هیچ پێویست نییە لە كۆمەڵگەدا كار 

بەدەستهێنانی  و  مناڵ  پەروەردەی  ماڵداری و  بەڵكو  بكەن. 

هەروەها  ژنانە.  سەرەكی  ئەركی  لە  هاوسەر  رەزامەندی 

ئەوانەی  لە سەلەفییە جیهادییەكانیش دروست وەك  یەكێك 

دەڵێت:  هەیەو  بۆچوونی  هەمان  ناجیهادین  جەماعەو  الی 

رێگەدان بە ژنان مناڵ بخەنەوە هۆكارێكە بۆ تەندروستبوونی 

ژنان و رێگردەبێت لەوەی، كە ژنان بچنە ناو كۆمەڵگەو ببنە 

بەاڵم  كۆمەڵگەدا.  لەناو  فەساد  خراپەكاریی و  سەرچاوەی 

ژنانیان  بەردەم  بەندی  كۆت و  جیهادییەكان  سەلەفییە  زیاتر 

رەچاوی  بەمەرجێك  هەڵگرتوە  كۆمەڵگە  نێو  بۆ  بۆچوونیان 

دابونەریت و ئسوڵی ئیسالمیی بن. یەكێكی دیكەیان دەیوت: 
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بچنە  دەبێت  ژنان  كۆمەڵگە،  نێو  دەنێرمە  كچەكەم  بۆخۆم 

پێیانی  لەسەر  ئابوریدا  لەبوای  دەبێت  كایەبكەن و  دەرەوەو 

كۆمەڵگەدا  لە  ژن  ئامادەیی  دەیوت:  ئەو  راوەسنت.  خۆیان 

كۆمەڵگەیەكی  كۆمەڵگەكە  مەگەر  تەنها  لێنەگیراوە،  رێی 

فەسادو خراپبێت. لەدیدی سەلەفییە كوردەكانی رۆژهەاڵتدا 

رەچاوكردنی ئیسالمی بەم واتایانەی خوارێ  دێت:

بچێتە  دەتوانێت  ژن  ئیسالمیی  ئادابی  رەچاوكردنی   .1

دەرەوە ، بەاڵم بە رەچاوكردنی بااڵپۆشی و كۆنەبوونەوەی تەنها 

لەتەك نامەحرەمدا. تەنانەت ژنان دەتوانن ببنە فەقێ و زانای 

ئیسالمی و لە زانستەكاندا شارەزابن.

لە كۆمەڵگەدا  دیایكراو  كارێكی  بەدەستهێنانی چەند   .2

دەبێت  دیاریكراو  كارێكی  چەند  ژنان  ژنانەوە.  لەالیەن 

واتە  یەكبگرێتەوە  ئەوان  توانای  لەگەڵ  ئەوكارانەی  بكەن، 

كاری ژنانە بێت و كاری سەختی وەك كاری میكانیكی و هتد 

پیاوی  كە  كاربكەن،  شوێنێكدا  لە  نابێت  هاوكات  نەكەن. 

مامۆستایی و  كاری  سەلەفییەكان  لە  هەندێك  تێدابێت. 

پزیشكی بەباشرتین كاری ناو كۆمەڵگە دەزانن بۆ ژنان. مافی 

فێربوونیان هەیە، بەتایبەتی بۆ كارانێك كە لەگەڵیان سازگار 

بێت. ئەوان باشرتین كارێك بۆیان وانەبێژی و پزیشكییە. یەكێك 

لە ژنانی سەلەفییە جیهادییەكان دەیوت: ژنان دەتوانن ببنە 

پزیشك وەلێ  لە بیامرستانێك ژن نەبێت یاخود دەتوانن ببنە 

بە كچان و  بێت  تایبەت  قوتابخانەیەك كە  لە  بەاڵم  مامۆستا، 

ژنان. ئەو دەیوت ژن نابێت ببێتە فەرمانبەر لەشوێنێكدا بێت 
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كە پیاوی تێدابێت. تەنانەت ئەو پێیوابوو ئامادەیی ژن لەنێو 

تێكدانی  بۆ  خۆرئاوایە  پالنەكانی  دەستكیسەو  كۆمەڵگەدا 

دەڵێت:  دەستەواژەیە  بەم  دروست  ئیسالمییەكان.  كۆمەڵگە 

ئەگەر  خۆرئاوایە،  نەخشەی  كۆمەڵگەدا  لە  ژن  ئامادەیی 

نەگوتوە  ژن  لە  رێگەی  ئیسالم  كە  دەزانین،  بین  واقیعبین 

لەوەاڵمی  داناوە.  بەهای  ئەرزش و  ژناندا  لەهەمبەر  بەڵكو 

ئایا  كرابوو،  ناجیهادی  كوردی  سەلەفییەكی  لە  پرسیارێكدا 

لەوەاڵمدا وتبووی:  زانكۆكانەوە؟ ئەویش  ژنان بچنە  دروستە 

بەڵێ . دیسان پرسیاركرابوو، ئەی ئەگەر بۆخۆت كچت هەبێت 

هەبێت  كچێكم  گەر  من  وتبووی  ئەویش  زانكۆ؟  دەینێریتە 

دواتر  رایدەهێنم و  بەبااڵپۆشیی  ئیسالمی و  پەروەردەی  بە 

كچم  من  خۆی،  ماڵی  بچێتە  بكات و  هاوسەرگیریی  دەهێڵم 

هەبێت ناینێرمە زانكۆ. من بۆ خۆیشم تاوەكو پۆلی پێنجەمی 

سەرەتایم خوێندوە.

ناجیهادییە  سەلەفییە  لە  دیكە  یەكێكی  هەروەها 

لە  یاخود كوڕو كچ  پیاوان  و  تێكەڵی ژن  لەبارەی  كوردەكان 

زانكۆكاندا دەڵێت: تێكەڵی ژنان و پیاوان لە زانكۆكان دروست 

نییەو ئەوان توشی تاوان و خراپەكاریی دەبن. ژنی باش بۆخۆی 

داوسێكانی  یاخود  كچەكانی  هاوەڵە  ژنە  ئەو  زانكۆیەكە، 

و  لەتاوان  لێدەگرێت  رێگەیان  بەچاكەو  دەكات  بانگێشت 

یاخود  پیاو  و  ژن  پەیوەندی  لەبارەی  هاوكات  خراپەكاریی. 

فەرمایشتێكی  بەهێنانەوەی  تر  یەكێكی  بۆچونی  مێرد  و  ژن 

بۆ  ژنان  دروستبووایە  ئەگەر  دەفەرموێ   كە  بوو،  پێغەمبەر 
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كەسێكی دیكەی غەیری خودا سوجدەیان بربدایە ئەوا دەبوو 

بۆ پیاوەكانیان سوجدەبەرن. ئەوان دەبێت لەهەموو شتێكدا 

ئەو  لەفەرمانیان دەرنەچن.  و  بن  گوێڕایەڵی هاوسەرەكانیان 

كەسایەتییە سەلەفییە پێی وابوو، كە ژنان عەقڵیان نوقسانەو 

ئەوان هێندەی بیركردنەوەی الوازی خۆیان دەزانن و لەسەر 

بەو  هەر  شەرعیش  و  بكەن  جڵەوگیرییان  پێویستە  پیاوان 

جۆرەمان پێدەڵێت.

قورئان  ئایەتەكانی  بە  ئاماژە  بە  تریان  یەكێكی 

دەیوت  دوپاتكردوەو  هاوسەرەكانیان  بە  ژنانی  وابەستەیی 

لەو  النسا ء(  علی  القوامون  )الرجال  فەرمویەتی  خودا 

پیاودا  ركێفی  ژێر  لە  دەبێت  ژنان  كە  پێیوابوو،  سۆنگەیەوە 

بن و بەهیچ جۆرێك لەفەرمانی وان دەنەچن و ئەگەر وتیان 

لەسەر  هاتوو  ئەگەر  و  دەرەوە  بچنە  نابێت  دەرەوە  مەچنە 

بكەن  قسە  پێكەوە  سەرەتا  پێویستە  تێكگیران  گرفتێكیش 

ژنان  كە  وابوو  پێی  تریان  یەكێكی  بكەن.  چارەسەریی  و 

بدەن.  پرسەكاندا  لەمەڕ  عەقاڵنە  لۆژیكی و  بڕیاری  ناتوانن 

باوكیاندا  لەتەك  پێویستە  كچان  هەمیشە  وایە  پێیان  ئەوان 

دروستدەدەن،  عاقاڵنەو  بڕیاری  پیاوان  چونكە  بكەن،  راوێژ 

هەبێت  داواكاری  خۆی  دایكی  لەالی  كچێك  گەر  بۆمنونە 

ئەوا بۆ ئەوەی دڵی كچەكەی نەشكێت لۆژیكی بیرناكاتەوەو 

هەموو الیەنی باش و خراپی شتەكان نابینێت. لەمیانی هەموو 

لە  سەلەفییەكان  كوردە  نێو  دیدارانەی  و  چاوپێكەوتن  ئەو 

بۆچوون  لە  دەستە  دوو  كە  ئاكامێك،  گەیشتینە  رۆژهەاڵتدا 
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لەهەمبەر چوون و نەچوونە دەرەوەی ژنان بۆ نێو كۆمەڵگەدا 

سەلەفییە  بۆچوونەكان  یەكەمی  دەستەی  هەیە.  بونی 

جیهادییەكانن، ئەوانەی كە توندڕەو و بناژۆن و ئەوانەیشیان، 

كە نەختێكی میانڕەوبوون، ئەوان بە سنورداری بەوە رازین، 

سەلەفییە  وەلێ   بەشداربن.  كۆمەڵگەو  نێو  بچنە  ژنان  كە 

نا  ئەوانەیش  چ  و  سوننەتین  ئەوانەی  چ  ناجیهادییەكان 

سوننەتیین، بەهیچ جۆرێك رازی بەوە نەبوون، كە ژنان بچنە 

نێو كۆمەڵگەو تەنهاو تەنها وابەستەیی ژنان دەگەڕێننەوە بۆ 

منداڵخستنەوەو پەروەردەی منداڵ و ماڵداریی و رەزامەندی 

لە  بۆچوونانە  ئەم  بوونی  لێرەدا  هاوسەرەكانیان.  دڵی 

كاریگەرییان  كوردستان  رۆژهەاڵتی  نێو  كوردی  كۆمەڵگەی 

هەیەو شوێنی خۆیان وەك دیاردەیەكی الوازكردوەتەوەو لەم 

ماڵپەڕو  كۆمەاڵیەتی و  پەیوەندی  رێگەی  لە  دوایدا  سااڵنەی 

مزگەوتەكان و كاسێتەكانەوە توانیویانە شوێنی خۆیان بگرن.
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پەراوێزەکان:

میرسەو  لەدایكبووی  خەیرواڵ  حسێن  عەبدە  موحەمەد  شێخ   -1

لەگەڵ  لەوێ   پاریس،  رویكردۆتە  بووەو  ئیسالمی  بانگخوازێكی 

چەندین  ناوبراو  دەركردوە.  الوثقی  عروە  گۆڤاری  ئەفغانی  جەمالەدین 

زانا لەسەردەستی پێگەیشتوون و كە بیروبۆچونیان هەوێنی دروستبوونی 

پارتە ئیسالمییەكانن. )شخصیات مرصیە: االمام محمد عبدە

(http://www.faroukmisr.net/mohamed_abdu.htm

لە  فەلەستین  جنینی  شاری  لە   1941 ساڵی  عەزام  عەبدواڵ   -2

دایكبووە، ئەو سەر بەئیخوان موسلمین بوو، بەداهێنەری تیۆری خەباتی 

چەكداری ئیسالمی دادەنرێت و بە رەمزی جیهادی ئەفغانی دادەنرێت 

ئیسالمییە  بۆ  بنەمان  كە  هەیە  بەرهەمی  چەندین  ئەو  بەشورەوی،  دژ 

جیهادییەكان و ساڵی 1989 لە پیشاوری پاكستان، ماشێنەكەی دەتەقێننەو 

دەكوژرێت.) املوسوعە تاریخیە: رائد »الجهاد االفغانی« .. عبد الله یوسف 

.)http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title /عزام 1941م

ئاینی و  خانەوادەیەكی  لە  موحەمەد  عەبدولعەزیز  عوسامن   -3

لە  هەڵەبجە  بەقەزای  سەر  پریس  لەگوندی  1922ز  ساڵی  لە  مەالزادە 

مۆڵەتی مەالیی وەرگرتوەو  گەورە  بابی و مەال ساڵحی  لەالی  دایكبووە، 

ئیسالمی  بزوتنەوەی   1987 ساڵی  پیرۆزەو  قورئانی  تەفسیری  خاوەنی 

دروستدەكات و لە ساڵی 1999 لەدیمەشق كۆچی دوایی دەكات.)عەبدواڵ 

لە  مەال ئەحمەد: مامۆستا مەال عەلی عەبدولعەزیز، تەمەنێك خزمەت 

بزاڤی ئیسالمیدا، چ1، چاپخانەی كور دستان، سلێامنی،2008 ، ل38 41-(.

ئیسالمی  رێكخستنی  یەكەم  كوردستان  ئیسالمی  لەشكری   -4

بە  پارتە  ئەم  1980دروستدەبێت،  ساڵی  و  كوردستاندا  لە  چەكدارە 

هاوكاری ئێران دروستدەبێت و كەسی یەكەمی پارتەكە عەباس شەبەكە.

پەیوەندیدەكات  سوریاوە  لیبیاو  لە  ناوبراو  ئوسامە،  بە  نارسابوو  كە 
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بەسەرانی شۆڕشی ئێرانییەوە. ئەم پارتەبوونە گرفت بۆ یەكێتی و دواجار 

گیران و  سەركردەكانیان  زۆربەی  جەنگ و  مایەی  بووە  ناكۆكییەكانیان 

پارتەكە بەرەو پوكانەوەچوو )ئیدریس سیوەیلی: س، پ، ل 158،165؛د.

سۆزان كەریم: س،پ،ل28(.

5- دیارە لە یەكەمین كۆنگرەیانەوە لە شاری سنە 1987 بزوتنەوەكە 

پەیوەندی  وەك  دی  ناوەكانی  هەربۆیە  ئیسالمی،  بزوتنەوەی  ناویرنا 

چەكدارو  هێزی  وەلێ    ،1987 پێش  بۆ  دەگەڕایەوە  مێژویان  ئیسالمی 

ناویان  كەسایەتییەكانی  بازنەی  نەبوون و  كارا  سیاسی  رێكخستنی 

بزوتنەوەی  هەرگیز  بەهەڵەداچووەو  نوسەر  لێرەدا  بوون.  فرەبەرتەسك 

لە  بەڵكو  نەبووەو  خۆی  پێش  رەوتانەی  ئەو  درێژەپێدەری  ئیسالمی 

بەشێك  هەڵەبجەو  مەالكانی  گربوونەوەی  جەماوەری و  هەیەجانێكی 

نا  خۆیان  ناوی  لەناویاندا  شاراوە  رێكخستنێكی  وەك  ئیخوانەكان  لە 

ئیخوانیشەوە  بە  دی  گچكەكانی  گروپە  بەاڵم  ئیسالمی،  بزوتنەوەی 

لەنێو بزوتنەوەدا شوێنیان بوویەوە، تەنانەت لە پاش راپەڕین زۆربەیان 

جودابوونەوە، لەوانە راپەڕینی ئیسالمی، یەكگرتوی ئیسالمی، پەیوەندی 

بزوتنەوەی  واتە  توانەوە.  بزوتنەوەدا  لەنێو  هەندێكیشیان  ئیسالمی و 

كۆماری  كە  بوو  چەترێك  بەڵكو  نەبوو،  كەس  درێژكراوەی  ئیسالمی 

شێوە  یەك  رێكخسنت و  یەك  ئەوان  رەخساند،  بۆ  زەمینەی  ئیسالمی 

جیهادییەوە  سەلەفی  لە  بەڵكو  تێدانەبوو،  دیاریكراویان  بیركردنەوەی 

رابەری  وەكو  دەروێش،  سۆفی و  تا  شلڕەو  ئیخوانی  تاوەكو  بوو  تێیاندا 

بزوتنەوە زۆرجار دەیوت بزوتنەوە ماڵی هەموو كوردێكی موسڵامن بوو، 

هەربۆیە لە پاش راپەڕین و بەتایبەتی پاش روخانی سەدام، ئیدی هەموو 

جوندو  لەوێیشەوە  بوونەوەو  جودا  سیاسیانە  رەگە  هزری و  رەوتە  ئەو 

ئەنسارو گروپە بناژۆكان سەریاندەرهێنا.

بۆچوونێكی  باپیر  عەلی  مامۆستا  بۆچوونەی  ئەم  دیارە   -6
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بزوتنەوەیەو  مێژوی  بزوتنەوەو  رابەرانی  نەیاری  ئەو  چون  سیاسییە، 

ئیسالمی،  بزوتنەوەی  دامەزراندنی  داینەمۆی  نەبنە  ئەوان  دەیەوێت 

كۆمەڵی  راگەیاندنی  دووهەزارداو  دەستپێكی  لە  جودابوونەوەی  پاش 

خاڵی  دەستپێكی  ئیسالمییەكەو  رابوونە  شانازی  دەیەوێت  ئیسالمی، 

ئەگینا  داببڕێت،  هەڵەبجە  خۆپیشاندانەكەی  لە  چەكدارییەكە  رەوگە 

نەبوو،  رەوتێك  هیچ  درێژكراوەی  ئیسالمی  بزوتنەوەی  كە  روونە،  ئەوە 

كەسیش  تەنانەت  توانەوەو  بزوتنەوەدا  لەناو  تر  رەوتەكانی  بەڵكو 

لەو  باپیریش  عەلی  سۆنگی  ئەو  نەبیستبوو.  ئیسالمی  پەیوەندی  ناوی 

كاتەوە نومایان بوو، كە پاش ئەوەی ویستیان ناوی بزوتنەوەی ئیسالمی 

كەوتنە هەوڵی  ئیدی  نەبوون،  بێت و سەركەوتوو  رەوتەكەی خۆیان  بۆ 

بچووككردنەوەی ناوی بزوتنەوەی ئیسالمی.

لەراستیدا  هەڵەوە.  كەوتوەتە  مێژوییەوە  لەرووی  نوسەر   -7

مەیدانی  لە  بەڵكو  بەهێزنەبوو،  بزوتنەوە  یەكێتیدا  لەتەك  بەجەنگ 

رەوتی  پاشان  گیرسانەوە،  ئێراندا  لە  دەرەوەو  كرایە  هەرێمدا  سیاسی 

جودا  لێی  ئیخوان  دووی  یەك و  خەتی  بەڵكو  ناویەوە  نەهاتە  ئیخوان 

وەرگرت و  مۆڵەتیان  ئیسالمی  راپەڕینی  ئیسالمی و  یەكگرتوی  بوونەوەو 

بڵێین  دەتوانیین  كەوتنەكار،  سیاسی  پارتی  دوو  وەك  لەنەوەدەكاندا 

ئەوان بەهێزبوون نەك بزوتنەوە. هاوكات لەپاش مەرگی شێخ عوسامن 

یەكیانگرت،  ئیسالمیدا  راپەڕینی  لەگەڵ  بەڵكو  نەبوو،  پەرت  بزوتنەوە 

بەاڵم لەپاش مەرگی شێخ عەلی عەبدول عەزیز ئەو بزوتنەوەی یەكبوونی 

ئیسالمییە لێك هەڵوەشایەوە.

بۆخۆی  بەڵكو  جوندولئیسالم،  رابەری  نەبووە  كرێكار  مەال   -8

لەتەك  ئەوان  ئیسالح،  رەوتی  بەناوی  سەربەخۆبوو  رەوتێكی  دارای 

بە  بوو  كرێكار  پێكهێناو  ئەنسارولئیسالمیان  یەكیانگرت و  جوندولئیسالم 

ئەمیریان.
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9- ئەنسارولئیسالم )پشتیوانانی ئیسالم( بزوتنەوەیەكی چەكداریی 

دەوڵەتێكی  عێراقەوە  لە  هەوڵدەدات  ئیسالمییە،  كوردیی  جوداخوازی 

مەالكرێكار،  لەالیەن  یەکەمجار  رێكخستنە  ئەم  دامبەزرێنێت.  ئیسالمی 

2001دا  سێپتەمبەری  لە  فەرەج  ئەحمەد  نەجمەدین  بە  نارساوە  كە 

دەستگیرۆیی  پشتیوانی و  بە  رێكخستنە  ئەم  دیارە  دایمەزراند. 

رێكخراوە  ئەم  دامەزرا.  الدن  بن  ئوسامە  قاعیدەو  دارایی  لۆجستیكی و 

دوای  راگەیاندو  جەنگی  هەورامان  ناوچەی  لە  كوردییەكان  پارتە  دژی 

گروپە  لەناو  دواتر  سوننەو  ئەنسارو  بوونە  عێراق،  ئازادی  پڕۆسەی 

جیهادییەكانی دژ بە ئەمریكا لە عێراقدا توانەوە.

 )Kathryn Gregory : Ansar al-Islam )Iraq, Islamists/

Kurdish Separatists(, Ansar al-Sunnah/ http://www.cfr.org/

iraq/ansar-al-islam-iraq-islamistskurdish-separatists-ansar-

al-sunnah.
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سەچاوەكان:

• احمدی، بابك)1385(: معامی مدرنیته، تهران، نرشمركز

• اسرتبرگ، ک.جي. )1384(، روشهای تحقيق کيفی در علوم اجتامعی، 

ترجمەی ا- پور احمد و ع- شامعی، يزد: دانشگاه يزد. 

• اسرتواس، آنسلم و جولیت کوربین)1387(: اصول روش تحقیق کیفی، 

مطالعات  و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران:  محمدی،  بیوک  ترجمەی 

فرهنگی 

واقعیت  اجتامعی  ساخت  لوکامن)1375(:  توماس  و  پیرتال  برگر،   •

)رسالەای در جامعه شناسی شناخت(، ترجمەی فریربز مجیدی، تهران: 

انتشارات علمی و فرهنگی

عبدالله  پژوهشی،ترجمەی محمود  بیل)1385(: مصاحبه  گیلهام،  بیل   •

زاده، تهران: دفرت پژوهشهای فرهنگی

• تامسون،کنت و دیگران)1387(: دین و ساختار اجتامعی، ترجمەی علی 

بهرام پور و حسن محدثی، تهران: نرشکویر 

اسالم، ترجمەی حسین بستان وهمکاران،  برایان)1380(: وبر و  ترنر،   •

تهران: پژوهشکده حوزه و دانشگاه 

اول،  تاریخ تصوف در کردستـان: چاپ  • توکلـی، محمد رئوف)1378(: 

تهران: بی جا 

یاراحمدی،  تورج  ترجمەی  اجتامعی،  هویت  جنکینز،ریچارد)1381(:   •

تهران: نرش شیراز

تهران:  کیفی،  پژوهش  های  روش  و  اصول  نجال)1385(:  حریری،   •

دانشگاه آزاد اسالمی-واحدعلوم تحقیقات

• داوال، مک)1381(: عوامل داخلی و خارجی تضعیف ناسیونالیسم در 

ایران، ترجمەی کاوه دستوره، مجله رافه، شامره سوم، بهار 1381
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جهان  در  فلسفی  فکر  ماجرای  ابراهیم)1379(:  محسین  غال  دینانی،   •

اسالم، تهران: طرح نو 

• رشید، احمد )1383(: طالبان، ترجمەی گیلدا ایروانلو، تهران: انتشارات 

هوای رضا 

• روآ، اولیویه)1387(: اسالم جهانی شده، ترجمەی حسن فرشتیان، قم: 

مٶسسه بوستان کتاب

• روآ، اولیویه)1378(: تجربه اسالم سیاسی، ترجمەی محسن مدیر شانه 

چی و حسین مطیعی امین، تهران: انتشارات بین املللی الهدی

• زرباب خوبی، عباس)1389(: ابن تیمیه، تقی الدین، سایت مرکز دایره 

http://www.cgie.org. ،1389/6 :املعارف بزرگ اسالمی،تاریخ دسرتسی

ir/shavad.asp?id=123&avaid=1008

• سوزنگر، سیروس )روح الله( )1383(: اندیشه های سیاسی سید قطب، 

تهران: مرکز اسناد انقالب اسالمی

• عبداللهي ، محمد ) 1380(: جامعه شناسی بحران هویت، نامه پژوهش 

شامره 2 و 3 

• علوی، علی)1368(: آداب خانقاه قادریه در کردستان، دانشگاه تهران: 

دانشکده الهیات، پایان نامه کارشناسی ارشد

• علیار، نارص)1383(: سلفیه در روزگار ما، سایت سلفیه، تاریخ دسرتسی: 

ttp://selefiye.persiangig.com 89/5

• علیخانی، علی اکرب)1383(، مبانی نظری هویت و بحران هویت، تهران: 

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتامعی جهاد دانشگاهی

• فقیهی، علی اصغر)1366(: وهابیون، تهران: انتشارات صبا

• فلیک، اووه)1388(: درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمەی هادی جلیلی، 

تهران: نرش نی

• کاستلز،ایامنول)1384(: عرص اطالعات: اقتصاد،جامعه و فرهنگ، جلد 

دوم، ترجمەی حسن چاوشیان، تهران: طرح نو 



217سەلەفیزم لە كوردستان

ترجمەی  کردی،  ناسیونالیسم  جنبش  رسآغاز  کریس)1381(:  کوچرا،   •

عزیز .م، مجله رافه، شامره سوم، بهار1381

در  تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی  گیدنز،آنتونی)1387(:   •

عرص جدید، ترجمەی نارص موفقیان، تهران: نرشنی 

نرش  تهران:  فیروزمند،  کاظم  ترجمەی  طالبان،  پیرت)1379(:  مارسدن،   •

مرکز 

• مرادی، مجید)1386(: تقریر گفتامن سید قطب، سایت آفتاب، تاریخ 

http://www.aftab.ir/articles/religion/religion/  1389/2 دسرتسی: 

 c7c1195055733p1.php

• مقدسی، ابومحمد)بی تا(: ملت ابراهیم، ترجمەی عبدالرحمن مجاهد، 

http://maqdesi.  :  1389  /4 دسرتسی:  تاریخ  جهاد،  و  عقیده  وبالگ 

wordpress.com

امتام  به  تا(: مسائل مربوط  • مصطفی حلیمه، عبداملنعم)ابوبصیر()بی 

تاریخ دسرتسی: 1389/4  به جهل، وبالگ عقیده و جهاد،  حجت وعذر 

 http://maqdesi.wordpress.co

حزب  شناختی-سیاسی  جامعه  تحلیل  عبدالعزیز)1381(:  مولودی،   •

دیموکرات کردستان ایران، مجله رافه، شامره سوم، بهار1381

آزادگان،  یواخیم)1387(: جامعه شناسی دین، ترجمەی جمشید  • واخ، 

تهران: انتشارات سمت 

تهران:  تدین،  احمد  ترجمەی  دین،قدرت،جامعه،  ماکس)1382(:  وبر،   •

انتشارات هرمس 

ترجمەی  داری،  روح رسمایه  و  پروتستان  اخالق  ماکس)1382(:  وبر،   •

عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران: انتشارات علمی 

و فرهنگی 

دینی،  نوین  های  جنبش  کرسول)1386(:  جیمی  و  برایان  ویلسون،   •

ترجمەی محمد قلی پور، تهران: نرش مرندیز
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ایران،  انداز  چشم  عراق،  اخیر  انتخابات  احسان)1389(:  هوشمند،   •

شامره 62، تیر و مرداد 1389

• نبوی، عبداالمیر)1384(: ظهور و دگرگونی جریانهای اسالمگرا: مروری 

بر رویکردها و نظریه ها، دوفصلنامه دانش سیاسی، شامره دوم- پاییز 

و زمستان 1384

• یافته های پیامیش ارزش ها و نگرش های ایرانیان در شهر سنندج)پاییز 

1380(، وازرت فرهنگ و ارشاد اسالمی، دفرت طرح های ملی

منابع کردی 

• ئاکریی، کاروان)2009(: دیموکراسی له کوردستاندا، سلیامنی: روناکبیری

مینتالیزم، سلیامنی: چاپ  نده  فه  کامه ران)2003(:  • حه مه سه عید، 

خانه ی ره نج

کوردستان  باشوری  له  ئیسالمی  رەوتی  ئیدریس)2009(:  یلی،  سیوه   •

)1946-1991(، هەولیر: بی جی

ترجمەی  کردستان،  گرایان  اسالم  الدین)کریکار()2009(:  نجم  فرج،   •

www. :2010/1/26 :جمیل جوانرودی، سایت ایران پنل، تاریخ دسرتسی

iranpanel.com

• قادر، سەرو)2008(: واقعی کوردستان و کردەوەی چاکسازی، دهوک: 

چاپخانەی خانی

ئیسالمیەکانی  رەوته  مێژوی  و  دەور  ئیرباهیم)1385(:  مەردوخی،   •

کوردستان، گوڤاری زریبار، ژماره ی62-61 پاییزی 1385

منابع عربی

• البوطی، محمد سعید رمضان، )1988(: السلفیه، مرحله زمنیه مبارک ال 

مذهب االسالمیه، دمشق: دار الفکر.
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گوتاری ئیسالمگەرای كوردیی
 لەرۆژهەاڵتی كوردستاندا
مەكتەب قورئان بەنمونە

توێژەران:

1.جەمال خەرسەوی، وانەبێژ لە بەشی زانستە كۆمەاڵیەتییەكانی زانكۆی 

پەیامی نوور، ئێران

2. حوسەین ئاغاپوور، سكوڵی زانستە كۆمەاڵیەتییەكان، زانكۆی ئۆكالند، 

نیوزالند

زانكۆی  كۆمەاڵیەتییەكان،  زانستە  مامۆستای  موراد،  حەمید  3.لوقامن 

پەیامی نوو ، ئێران 

وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: ماجید خەلیل
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دێرینرتین  قورئان،  خوێندنگەی  یاخود  قورئان  مەكتەب   

ئایدیۆلۆژیای سیاسیی ئیسالمی سوننەیە لە كوردستانی ئێراندا. 

بەناوگەلێك  هەبوونیدا،  ساڵی   40 لەمیانی  قورئان  مەكتەب 

لێكۆڵینەوەیە  ئەم  تێپەڕیوە.  هزریدا  گریامنەی  گوتارو  گۆڕانی 

پێشكەوتنیدا  لەسایەی  قورئانە  مەكتەب  گوتاری  گەاڵڵەی 

كوردیدا  ناسیۆنالیزمی  بزوتنەوەی  بەرینرتی  بوارێكی  لەناو 

گۆڕانكارییانەی  ئەو  كە زۆرترینی  ئەوەدا،  لەگەڵ  شیدەكاتەوە. 

بەرەوپێشچوونە  كاردانەوەی  لە  قورئان  مەكتەب  گوتاری 

ئێران و  ئیسالمی  باوی  هزری  بە  پەیوەسنت  دیاریكراوەكاندا 

لەهەمبەر  ناوەندییەوە  حكومەتی  گۆڕانكارییەكانی  میتۆدی 

رونكردنەوەیەكی  زەمینەی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  كوردستاندا. 

دەكات.  نومایان  قورئاندا  مەكتەب  گوتاری  لەهەمبەر  وێنایی 

ئەو  لەمیانی  مەكتەبەكە  گوتاری  گۆڕینی  رەوگەی  هاوكات 

دەرەكییە  فاكتەرە  بە  پەیوەست  گۆڕانكارییەكانی  سااڵنەداو 

ئاڵوگۆڕە  لەبواری  بەتایبەتی  تاوتوێدەكات.  هەمەچەشنەكان 

توێژینەوەو  ئێراندا.  و  كوردستان  كۆمەاڵیەتییەكانی  سیاسیی  و 

قورئان  مەكتەب  گوتاری  كۆمەاڵیەتییەكانی  كارە  خوێندنەوەی 

پەیوەندیی  كوردیدا،  ناسیۆنالیزمی  باوی  گوتاری  سۆنگەی  لە 

دیالەكتیكی لەنێوان دوو دیاردەدا نیشاندەدات. لەڕاستیدا وەك 

ئاكامێكی ئامادەیی و بەرینیی ناسیۆنالیزمی كوردی، كە لەمیتۆدی 

كۆمەاڵیەتی  چاالكییەكی  وەك  الیداوەو  ناوەندیدا  حكومەتی 

بۆ  رەخساندوە  لەباری  زەمینەیەكی  سەریهەڵداوەو  بەرین 

شیكردنەوەی گوتاریی پراكتیكیی مەكتەب قورئان. 
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پێشەكی

زۆرێك لە بیرمەندانی كۆمەاڵیەتی لە سەدەی نۆزدەیەمدا، 

پێشبینییانكردبوو، كە بایەخی ئاین لەناو كۆمەڵگە پیشەسازیی و 

روداویی  سێ   كە  هەرچەند  كەمبووەتەوە.  مۆدێرنەكاندا 

تەوەرەیی، لەوانە شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1979، كەوتنی 

دیواری بەرلین لە ساڵی 1989، هێرشی سەر دوو تاوەرەكە لە 

ساڵی 2001دا، هەموو ئەو روداوانە شتانێكی شۆكئامێزبوون و 

شكستیهێنا  تیاماو  خۆرئاوا  كۆمەاڵیەتی  زانستی  بەتەواوی 

لەم  هەر  دەقەومێت.  چ  نازانێت  كە  پێشهاتێكدا،  لەبەرامبەر 

بارەیەوە بێرگەر مەرگی تیۆری سیكۆالریزەیشنی راگەیاند، ئیدی 

رونادات.  هەرگیز  كە  شتێكە  سێكوالر  مۆدێرنێتەی  ئەو  لەالی 

فەرهەنگ و  ناو  هاتۆتە  ئاین  دیكە  جارێكی  سۆنگەیەوە  لەم 

ئاین،  گەڕنەوەیەی  ئەم  مرۆڤایەتییەوە،  مشتومڕەكانی  هزرو 

هاوكارەكانی  تۆفت و  بارەیەوە  لەم  سیاسییە.  گەڕانەوەیەكی 

لەوباوەڕەدان كە كاریگەیی نێونەتەوەیی ئاین لە نەوەدەكانی 

بە  پڕۆسەی  برەودایە.  هەڵكشان و  لە  رابردوەوە  سەدەی 

مۆدێرنەكردن و سیكۆالریزەیشنی كۆمەڵگەی ئێرانی دەگەڕێتەوە 

بۆ ناوەندی سەدەی نۆزدەیەم، لەوكاتەدا كۆمەڵگە لەژێر تین و 

سیاسییەكاندا  پێكهاتە  ئاینییەكان و  دامەزراوە  ئاڵوگۆڕی  تاوی 

توندوتۆڵ و  چاودێریی  بەگرتنەبەری  شا  رەزا  دواتر  دەینااڵند. 

ئاینییەكاندا  خوێندنگە  بەسەر  بێئەندازە  كۆت وبەندی 

رێوشوێنێكی نوێی هێنایەگۆڕێ. ئەم هەلومەرجە بە شێوەیەك 

بوو، كە سەرپێچی مێزەرو پۆشاكی پیاوانی ئاینی یاساغكراو گەلێ  
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كۆت و بەندی توند و سەختگیر لەبەردەم ژیانی پیاوانی ئاینیدا 

رەوگەی  هەمان  شایش  رەزا  موحەمەد  هاوكات  قوتكرایەوە. 

بابی لە زنجیرەیەك گۆڕانكاریی بونیادیدا گرتەبەرو هەموو ئەو 

دەبردن.  ناوی  سپی(  )شۆڕشی  ناوی  بە  بۆخۆی  هەواڵنەیش 

خۆرئاواگەراییە  مۆدێرنەكردنەی  بە  و  نوێسازی  پڕۆسەی  ئەم 

ئیسالمییە  گروپە  لەبەرامبەر  تەنانەت  كە  بوو،  بەشێوەیەك 

نەزمی  نەنوێرنا.  لێبوردەییەك  نەرمی و  هیچ  كالسیكییەكانیشدا 

مەزهەبی و رەوگەی ترادیشناڵ و نەریتخوازی ئیسالمیش لەڕوی 

لەبەرئەوە  نەبوو،  بزاوت  بەهێزو  هێند  لۆژیكییەوە  و  تیۆری 

سپۆنسەركراوەكەی  بەرنامە  تەوژمی  لەبەردەم  نەیدەتوانی 

میریدا خۆی رابگرێت. وەلێ  هەر لەشەستەكانەوە سەرلەنوێ  

بیرمەندی  گەورە  شەیعەتی  عەلی  لەالیەن  ئیسالمی  تەوژمی 

رشۆڤەو  بە  گوڕێك  شیعەوە  ئاینیی  شۆڕشوانی  و  مەزهەبی 

رێنیسانسیی ئیسالمگەراییەوە هێرنایەوە، ئەو تەقەاڵی ئەوەی 

كۆمەڵگە  كۆنسەرڤاتیڤی  ترادیشناڵ و  ئیسالمی  كە  دەكرد 

كۆمەاڵیەتی.  ئابوری و  سیاسیی و  ئایدیۆلۆژیایەكی  بە  بگۆڕێت 

لەم سەروبەندەدا ئیسالمیزم )ئیسالمی سیاسی( لە شەستەكانەوە 

هێرنایە  ئێراندا  كودستانی  لە  زادە  موفتی  ئەحمەدی  لەالیەن 

ئاراوە، دیارە ئەمەیش شانبەشانی دەركەوتنی گوتاریی سیاسیی 

فۆڕمێكی  لە  ئیسالم  كاتە  ئەو  پێش  ئێراندا.  لە  بوو  شیعە 

لەتەك  ئەمەیش  هەبووە و  بوونی  كۆنسەرڤاتیڤدا  نەریتخوازو 

ئیسالمی  شەستەكاندا  لە  ببوو.  ئاوێتە  كودیدا  ناسیۆنالیزمی 

كوردان  زۆربەی  لەوكاتەدا  سەریهەڵدا.  ئێراندا  لە  سیاسیی 
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ئەوانەی مژوڵی دابونەریتە ئیسالمخوازییەكە بوون، لە هەمبەر 

ئاشنابوون بە شوناسی ئیتنۆ نەتەوەیی خۆیاندا خامۆشكرابوون، 

دەرویان  قورئاندا  مەكتەب  سیاسی  ئیسالمیی  بەڕوی  بۆیە 

و  ئەڵتەرناتیڤ  پرۆژەیەكی  ئەمەیش  لەراستیدا  لێكرابوویەوە. 

نەیاربوو لەبەرامبەر هەردوو ناسیۆنالیزمی كوردیی و رەوگەی 

ئیسالمی نەریتخوازو كۆنسەرڤاتیڤدا لە كوردستان. لە شۆڕشی 

ئێرانی 1979دا هێندەی تر بۆشایی نێوان ناسیۆنالیزمی كوردی و 

ئیسالمیزمی كوردیی قوڵبوویەوە. 

بەمشێوەیە مەكتەب قورئان لە كاتێكدا، كە ناسیۆنالیزمی 

شۆڕشی  قۆناغی  لە  زێدەتری  بایەخی  پەرێزدابوو،  لە  كوردی 

ئیسالمیدا بەدەستهێنا. هەرچەندە زاڵی ناسیۆنالیزمی كوردی و 

گرژی  و پشێوییەكانی نێوان ئەحمەدی موفتی زادەو حكومەتی 

ناوەندیی ئێران رێگربوون لەوەی، كە مەكتەب قورئان بتوانێت 

سیاسیدا  ئیسالمی  ئەجێندای  بەجێگەیاندنی  لە  كارا  رۆڵێكی 

و  كوردیی  ناسیۆنالیزمی  نشێوی  هەورازو  هاوكات  ببینێت. 

دیسان  ئێرانییدا  ناوەندگەرای  گوتاری  لەتەك  ناكۆكییەكانی 

بۆیە  قورئان.  مەكتەب  گوتاریی  سەر  كردبووە  كاریگەریی 

رونكردنەوەی واتایی ئەم گوتارەو گۆڕانكارییەكانی لە بوارێكی 

بەرینرتی پێشكەوتنە سیاسیی و سۆسیۆ كولتورییەكانی هەردوو 

زیاد  دەكرێن.  رشۆڤە  و  لێكدەدرێنەوە  كوردستاندا  و  ئێران 

لەوەیش ئەزمونی گوتاری مەكتەب قورئان و رۆڵی كارێزمایی 

ژینگەی  بونیادییەكەی  دەرەكی و  فاكتەرە  لە  رێبەرەكەی 

چێبوونی مەكتەب قورئاندا رەچاودەكرێن. هەرچەندە ئامانجی 
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گۆڕانكارییەكانی  رشۆڤەی  و  نیشاندان  بۆ  لێكۆڵینەوەیە  ئەم 

ئەو گوتارانەیە، كە لەناو مەكتەب قورئاندا رویانداوە. هاوكات 

زەمینەیەكی  لە  سیاسیی  ئیسالمی  قوتابخانەی  پەرەسەندنی 

جۆراوجۆرەكانی  كۆمەاڵیەتییە  گۆڕانكارییە  بەرینرتی 

كوردستاندا هەڵدەسەنگێنێت.

دیارە ئەمەیش بەهۆی راستییەكەوەیە، كە چێبوونی گوتاری 

مەكتەب قورئان لە بەراییدا وابەستەنەبوو بە ئیسالمگەرایی ئێران 

قورئان  مەكتەب  گوتاری  هاوكات  كوردییەوە.  ناسیۆنالیزمی  و 

وابەستەبوو بە سەرهەڵدان و دەركەوتنی كۆماریی ئیسالمییەوە 

لە ساڵی 1979دا. چوون باڵوبوونەوەو تەنینەوەی گوتاری كۆمار 

یارمەتیدەربوو تا گوتاری ئاینی لە كوردستانیشدا پێشبكەوێت. 

مەكتەب قورئان كاریگەریی لەسەر ئەندامەكانی دانا و پراكتیكیی 

ئەوان بەنەزمێكی پێچەوانە لەتەواوی قۆناغە مێژوییە جیاوازەكاندا 

لە  ئەمڕۆ  جیاوازەكانی  كولتورییە  سۆسیۆ  ئاڵوگۆڕە  هۆی  بووە 

كوردستاندا. گێڕانەوەی راستییەكانی كۆمەڵگە بەگوێرەی راڤەو 

دەرهاویشتەیەكی  ئاكامی  جیهان  بۆ  ئیسالمییان  لێكدانەوەی 

ئێران،  كوردستانی  بۆ  بوو  دیاریكراوی  كۆمەاڵیەتی  سیاسیی و 

كردن  پێكدادانی  دوچاری  ئەوان  رەوگەی  گرنگرت  لەهەمووی 

لەپێشچاوگرتنی  بە  بەمشێوەیە  كوردیدا.  ناسیۆنالیزمی  لەتەك 

گوتاری مەكتەب قورئان، ئەوان لە رێبازی خۆیاندا لەناو تیۆرو 

پراكتیكی كاریاندا فۆمێكی دیاریكراویان بۆ داتارشاو كاریگەریی 

نزیك  و دوریان لەسەر ناسیۆنالیزمی كوردی و تەنانەت لەسەر 

كۆمەڵگەی سوننی كوردستانی ئێرانیش جێهێشتوە.
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میتۆلۆجی

گوتاری ئیسالمیی لەچواچێوەی شیكاری گوتاردا

تێگەیشنت و هەڵسەنگاندنی دیاردەی  بۆ  شیكاری گوتار 

هەروەها  پێكەوە،  پەیوەندییەكانیانە  كۆمەاڵیەتیی و 

رێگەیەكە، كە تێیدا كۆمەڵگە دەگۆڕدرێت. بەگوێرەی دیدی 

هەریەك لە الكالئو موفە)1985( تا ئەندازیەك تەواوی دیاردە 

لەراستیدا  گوتاردان.  چواچێوەی  لە  سیاسییەكان  سۆسیۆ 

زمان  كۆمەاڵیەتی  سودی  بۆ  تەنها  گوتار  گۆڕەپانی  و  بوار 

زەمینەیەك  رۆڵی  گوتار  ئەوە  لەبری  بەڵكو  ناكرێت.  دیاریی 

دیاریكراو  تێگەیشتنێكی  راڤەو  تاكەكان  تێیدا  كە  دەبینێت، 

بەدەستدەهێنن.  دەوروبەریاندا  جیهانی  ژینگەی  لە 

واتایەكی  رەوگەو  دەتوانێت  زمان  نەتەنها  میتۆدەدا،  لەم 

دیایكراو بدات بەدەستەوە، بەڵكو لە گوتاردا هەڵسوكەوت و 

بابەتەكان  تەواوی  و  كۆمەاڵیەتییەكان  كارەكتەرە  باوەڕی 

بواری  چوارچێوەی  لە  پێدراوە.  مانایان  وێناكێرشاون و 

گوتاری  شیكردنەوەی  گوتارییەكاندا،  توێژینەوە  لێكۆڵینەوەو 

كۆمەڵگەو  لەهەمبەر  باشرت  تێگەیشتنی  زەمینەی  رەخنەیی، 

گروپەكان فەراهەمدەهێرنێت، ئەوەیش لەڕێگەی سەرنجدانی 

گوتارو  پراكتیكی  نێوان  دیالێكتیكی  پەیوەندی  لەسەر  چڕتر 

پراكتیكی كۆمەاڵیەتی دیكە بە ئامانجی تێگەیشنت و گەیشنت 

لێرەوە  گوتار.  گۆڕانكاریەكانی  كاریگەرییەكانی  هۆكارو  بە 

رەوانرت  و  دروست  دەرهاویشتەی  دەتوانێت  باشرت  لێكۆڵەر 

لەهەمبەر توێژینەوەكەیدا هەڵبهنجێنێت. 
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كە  كۆمەاڵیەتی،  پراكتیكی  لە  جۆرێكە  گوتار  لەراستیدا 

دەوروبەری  كۆمەاڵیەتی  ژینگەی  و  كۆمەاڵیەتی  جیهانی 

پراكتیكی  رێگەی  لە  و  بەرجەستەدەكات  لەخۆیدا 

كۆمەاڵیەتییەكانی دیكەوە شێوەو چێبوونی نومایان دەكرێت. 

پراكتیكە  كایەكانی دیكەی  گوتار شانبەشانی  بوارەكانی  بۆیە 

رشۆڤەی  لەهەمبەر  خۆی  پێشبینییەكانی  كۆمەاڵیەتییەكان 

جیهان و دەوروبەر بونیاددەنێت.

بۆ  تیۆرییە  چوارچێوە  ئەم  ئامانجی  كە  ئەوەی،  لەگەڵ 

بۆ  بڕەخسێنێت  بوار  تا  تەواوكارە  میتۆدێكی  بەرهەمهێنانی 

ئایدیۆلۆژیای  ناو  لە  گوتار  لەگۆڕانكارییەكانی  توێژینەوە 

هەماهەنگیی و  بە  ئەمەیش  دیارە  قورئاندا،  مەكتەب 

دیكە  كۆمەاڵیەتییەكانی  گۆڕانە  هەموو  بەلەپێشچاوگرتنی 

دەبێت، كە تەواویان پەیوەسنت بە زەمینەی كوردستانی ئێرانەوە، 

گرتوە.  شوێنی خۆی  تێیدا  گروپەكە  كە  پانتاییەی،  ئەو  یاخود 

ئاڵوگۆڕەكانی  و  پەرەسەندن  رشۆڤەو  شیكارو  كە  هەرچەند 

مێژویی،  میتۆدی  بە  دەبێت  ئاتاجی  قورئان  مەكتەب  گوتاری 

بتوانێت  رەوان  شێوەیەكی  بە  تا  ئەوەیە  بۆ  ئەوەش  دیارە 

بێ   و  لۆژیكیی  نا  الیەنی  گوتارو  الیەنی  نێوان  پەیوەندی 

گوتاری گروپەكە رونبكاتەوە. هەربۆیە توێژینەوەی هەنوكەیی 

میتۆدی  رێگەی  لە  قورئان،  مەكتەب  مەزهەبگەرای  گوتاری 

ئەمەیش  ئەنجامدەدرێت.  شێوە  باشرتین  بە  ئیسنۆگرافییەوە 

ئاتاجی لێكۆڵەر بە قوڵبوونەوەی زێدەتر لە ژیانی كۆمەاڵیەتی 

گروپەكە دەخوازێت، كە لێرەدا بریتییە لە بابەتی توێژینەوەكە. 
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بەسەربردنی نزیكەی 12 مانگ )لە سێپتەمبەری 2009 تا 

لەناو جەرگەی ئەم گوتارە مەزهەبییەدا،  سێبتەمبەری 2010( 

هەموو ئەوەی بەخشییە لێكۆڵەرەكان، كە لە رەنگدانەوەی ژیانی 

پەیوەست بە جیهانبینی و روانگەی مەكتەب قورئان ئاشنابن. 

ئەم  بۆ  زانیاری  داتاو  گردكردنەوەی  دیارەكانی  میتۆدە  دیارە 

توێژینەوەیە ئەمانەی خوارەوە لە خۆدەگرێت: بەشداریكردن 

كەسانی  لەتەك  وتوێژ  و  گفتوگۆ  مشتومڕەكان،  لەسەرنج و 

راگەیەنراو  تۆماركردنی  بزوتنەوەكە  و  ناو  بەنێوبانگی  و  دیار 

نورساوەكانی  رشۆڤەی  شیكردنەوەو  ئەندامان و  زانیاری  و 

بە  پەیوەست  وتراوەكانی  و  بیرناو  دەقە  هاوكات  دیكەیان. 

گوتاری تەڤگەرەكەیش كەڵكیان لێوەرگیراوە. هاوكات هەموو 

ئەو رۆژنامانەی بۆ مەبەستی ئەم توێژینەوەیە سودیان لێبیرناوە، 

ئێرانن.  1979ی  شۆڕشی  سەروبەندی  رۆژنامەكانی  دروست 

لەم  بەكارهاتوو  كوردییەكانی  و  فارسی  سەرچاوە  زۆرترینی 

یاخود  راگەیەندراوانەی  باڵوكراوەو  لەو  بریتین  توێژینەوەیەدا 

رۆژنامە وەشانكراوەكانی پێش و پاشی شۆڕشی گەالنی ئێران.

بەهادارتر  بەبایەخرتو  توێژینەوەیە  ئەم  ئەوەی 

ئێستا  تاوەكو  توێژینەوەیەو  ئەم  پێش  كە  ئەوەیە،  دەكات 

توێژینەوەیەكی قوڵ و ئەكادیمی لەسەر مەكتەب قورئان و 

ئەم  بۆیە  نەكراوە.  ئێراندا  كوردستانی  لە  سیاسیی  ئیسالمی 

گەشەی  و  پێشكەوتن  لەسەر  چڕبوونەوەی  بە  توێژینەوەیە 

لە  هەوڵ  یەکەمین  بە  دادەنرێت  قوتابخانەیە  ئەم  گوتاری 

مەكتەب  پێشكەوتنی  و  گەاڵڵەبوون  لە  توێژینەوە  هەمبەر 



228

ئەو  تا  ئێراندا.  كوردستانی  لە  سیاسیی  ئیسالمی  و  قورئان 

شوێنەیش، كە نوسەرانی ئەم توێژینەوەیە پێی دەزانن، ئەمە 

ئیسالمی  لەسەر  زانستییە  توێژینەوەی  هەوڵی  یەكەمین 

سیاسی و مەكتەب قورئان كە بە زمانی ئینگلیزی نورسابێت.

لەبەرامبەر  كوردیی  ناسیۆنالیزمی  رەوشی  نەخشەڕێی 

شوناسی  مانای  ئێراندا  كوردستانی  لە  ئاینەكان  و  مەزهەب 

نەتەوەیی كوردیی دەكرێت وەك كولتوری هاوبەش و زەمین 

خواستەسیاسییەكانی  و  مۆراڵێك  بەهاو  زنجیرە  و  زمان  و 

هەریەك  لە  كوردییەكان  گروپە  بەمپێیە  بخرێتەڕوو.  ئایندە 

لە گروپە عەرەبی و فارسی و توركییەكان جودادەكرێنەوە و 

تایبەتدا هەست  زەمینەی  هەندێك  لە  رەوشە  ئەم  تەنانەت 

هەوەك  دەگرێتەوە.  ئاینییشیان  و  ئایدیۆلۆژی  سۆزی  و 

كوردی  نەتەوەیی  بزوتنەوەی  بە  ئاماژە  كۆچێرا  كریس  چۆن 

و  دەرەبەگایەتی  قۆناغی  ئەوانیش  قۆناغدا،  سێ   لە  دەكات 

قۆناغی ئاینی و قۆناغی سیاسیین. لەو سەردەمانەدا بۆ هەر 

قۆناغێك چینێكی دیاریكراوی كۆمەڵگە رێبەرایەتی رەوش و 

قۆناغانەدا  ئەو  لەهەموو  ئەستۆ.  كەوتووەتە  بزوتنەوەكەی 

پرسی  لە  بریتیبووە  هاوبەش  خاڵێكی  جیاكەرەوەترین 

لە  كوردی  ناسیۆنالیزمی  كات  زۆربەی  كوردان.  نەتەوایەتی 

كۆمەاڵیەتییەكاندا  چاالكییە  یەكخستنی  لەپێناو  كوردستان 

بداتە  نەتەوەیی  شوناسی  جیاوازی  جیاوگ و  تاوەكو  بوو، 

لەوباوەڕەدایە، دامەزراندنی دەوڵەتی  تەواوی كوردان. كورد 

مافە  بەدەستهێنانی  یاخود  بەخۆیان  تایبەت  سەربەخۆی 
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لە چوارچێوەی فۆڕمە جیاوازەكانی  ئیتنییەكانی  نەتەوەیی و 

مافی چارەی خۆنۆسیندا وەك فیدراڵیزم و ئۆتۆنۆمی، هەموو 

پێیانوایە  ئەوان  ئەوانن،  بنچینەییەكانی  لەمافە  ئەوانە 

لەمیانی پڕۆسەی چێبوونی دەوڵەتە نەتەوەییە مۆدێرنەكانی 

ناوەڕاستدا، مافی نەتەوەیی كورد بندەستكراوەو  رۆژهەاڵتی 

پێشێلی بوونیان كراوە.

ئاڕاستەی سیاسیی شوناسی نەتەوەیی كورد هەڵهێنجراوە 

دەوڵەتی  چێبوونی  كاردانەوەكانی  لەتەك  لەپەیوەندییەكانی 

نەتەوەیی لە ئێراندا. دیارە لە ئێستادا ئەوە پێویست بە گوتن 

كوردانی  یەكخستنی  لە  گوتارە  ئەم  ئامانجەكانی  كە  ناكات 

چوارپارچەدا )ئێران، توركیا، ئێراق و سوریا( تەنێ هەستێكی 

سۆز ئامێزە. وەلێ  ئاماژەی چارەنوسسازو گرنگی ئەم گوتارە 

سەر  دەخاتە  خۆی  سەرنجی  كە  ناسیۆنالیزم،  لە  جۆرێكە 

دەركەوتنی یەكێتی  و یەكبوونی كۆمەاڵیەتی و دامەزراندنی 

حكومەتێكی خۆبەرێوەبەری كوردیی لە ناو قەڵەمڕەوی ئەو 

كوردیی  ناسۆنالیزمی  لەخۆگرتوە.  كوردستانیان  كە  واڵتانەدا، 

نەك تەنها لەڕوی سیاسییەوە وەك دیاردەیەكی بەرچاو و دیار 

ژیانی  لە زەمینەی هەموو الیەنەكانی  بەڵكو  پەیجور دەكرا، 

كوردیدا، ناسیۆنالیزمی كوردی دیاردەیەكی بەرچاو و هەنوكەیی 

هۆنراوەی  و  هونەر  و  ئەدەب  لەبوارەكانی  منونە  بۆ  بوو، 

كردارەكی  بەڕێوەچوونی  ئێراندا  كوردستانی  لە  كوردیدا. 

هەڵكشانی  بۆ  سنورێك  بوو  ئامانجی  كوردیی  نەتەوەگەرای 

خواستی  ئەوان  دابنێت،  فارسییانە  ئێرانیانەو  شوناسی 
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ئەوەیان بوو كۆمەڵگەیەكی بێوێنەو دەگمەن بۆ كوردانی ژێر 

ركێفی ئێران چێبكەن. لە راستیدا گوتاری نەتەوەیی كوردیی 

كوردانی  تا  دەخوازێت،  لۆژیكی  واتادارو  چوارچێوەیەكی 

چوون  لێكدابڕێت.  ئێرانی  و  ئیسالمی  شوناسی  لە  ئێران 

جۆرە  لەو  چوارچێوەیەكی  بەبێ   كە  وێناكردوە  وایان  ئەوان 

و  خۆبەڕێوەبەری  حكومەتێكی  دارای  ببنە  بتوانن  ئەستەمە 

سەربەخۆ. چوون شوناسی كوردی بەگشتی بە ئیتنی كوردیی 

پێناسەكراوە و هەمیشە سەرنجەكانیان لەسەر شوناسی ئینت و 

كلتوریی كوردی چڕبووەتەوە. 

لە راستیدا هەژمونی ناسیۆنالیزم لە كوردستان فرە بەهێز 

بوو، بە ئەندازەیەك كە ئامادەیی درێژخایەنی گێڕانەوە ئاین 

ببنە  نەیانتوانی  كوردیدا،  كۆمەڵگەی  لەناو  مەزهەبییەكان  و 

هەڕەشەیەكی جدی لەسەر ئامانجە نەتەوەییەكانی كورد.

لە الی تاكەكان و گروپە كۆمەاڵیەتییەكان لە كوردستاندا، 

لە  شوناسە  ئەم  و  دێت  كوردی  شوناسی  بەواتای  كوردبوون 

پێشی پێشەوەی هەموو رەگەزە شوناسییەكانی دیكەوە دێت. 

ژیانی  و  شێوە  بە  ناسێرناوە  كورد  نەتەوەی  دی،  بەواتایەكی 

شوناس و هەبوونی نەتەوەیەك بەناوی كوردەوە.

بۆ منونە لەمیانی كۆماری كوردستان لە مهاباد )1945 1946( 

تاڕادەیەك لە تەواوی راپەڕینە كوردییەكاندا، كەسایەتی و  و 

پیاوە ئاینییەكان رۆڵی هەرە بەرچاویان بینیوە لە وروژاندنی 

لەناو كۆمەڵگەی كوردیدا.  نەتەوەیی  ئیتنۆ  هۆش و هەستی 

لەراستیدا گوتاری نەتەوایەتی كوردیی بەراشكاوی دژ بە ئاینی 
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ئیسالم لە كوردستاندا هەڵنەسوڕاوە، بەپێچەوانەوە هەوڵیداوە 

ئاینی ئیسالم وەك ئامڕازێكی خۆماڵی و هەوێنێكی شۆڕشگێڕی 

خۆیدا  ئەجێنداكانی  لەپێناو  بكات  و  بزوتنەوەكەی  ئاوێتەی 

كە  رۆشنە  ئەوە  میتۆدەوە  ئەم  ناوەرۆكی  لە  بیتوێنێتەوە. 

خزمەتی  بۆ  دەكرێت  دینامیكییەو  نەریتێكی  هێزو  ئیسالم 

یاخود  تەنانەت گرنگی  بەكاربهێرنێت.  ناسیۆنالیزمی كوردیی 

دواجار  بووندا،  موسڵامن  بەسەر  بوون  كورد  لەپێشەوەیی 

پردێكە  كە  وێناكراوە،  شێوەیەك  بە  ئاین  دەخاتەڕوو،  ئەوە 

كوردییەوە.  بەناسیۆنالیزمی  وابەستەیە  رایەڵەیەكی  یاخود 

هەرچەند كۆمەڵگەی كوردیی خۆی دەبینێتەوە لە خەڵكێك بە 

هەمەچەشنەوە،  مەزهەبی  و  كۆمەاڵیەتی  باکگراوندگەلێكی 

ئیتنی  رەگەزیی  یەك  بە  كوردیی  ناسیۆنالیزمی  هێشتا  وەلێ  

دادەنرێت، كە فاكتەری یەكالكەرەوەی شوناسی كۆمەاڵیەتی 

بۆ  فەرامۆشدەكات.  ئاینییەكان  جیاوازییە  تەواوی  تاكەكانی 

)بەشێوەیەكی  كرماشاندا  و  ئیالم  پارێزگاكانی  تەواوی  منونە 

سنورەكانی  لەناو  مەزهەبن(  شیعە  دانیشتوانەكانیان  گشتی 

كوردستانی گەورەدان لەسەر نەخشەدا، ئەوە نیشانەگوزاری 

ئەو راستییەیە كە ئاینە جیاوازەكان لەناو بۆتەی یاخود سنوری 

ناسیۆنالیزمی كوردیدان.

پارتی  دێرینرتین  ئێران  كوردستانی  دیموكراتی  پارتی 

ناسیۆنالیستییەكانی  سیاسی رێكخراوە، كە عەوداڵی خواستە 

كوردی  ناسیۆنالیزمی  هاوكات  ئێران.  كوردستانی  لە  كوردە 

ژینگەی  دیارە  دەكرێت،  نوێنەرایەتی  پارتەوە  ئەم  لەالیەن 
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سیاسی كوردستانی ئێران هەندێ گروپی دیكەی لە خۆگرتبوو، 

و  ماوی  گروپێكی  كۆمەڵە  بوو،  كۆمەڵە  بەرچاوترینیان  كە 

كۆمەڵە  لەهەمبەر  سەرنج  جێ  خاڵی  لینینییە.  ماركسیی  و 

لەوەدایە پیاوێكی مەزهەبی و نەتەوەگەرای كورد بەناوی شێخ 

عیزەدینی حوسەینی سااڵنێكی زۆر لەمیان و پاشان دوابەدوای 

شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1979دا سەركردەیەكی دیارو 

بەرچاوی ئەو گروپە چەپگەرایە بوو.

پێشینەو لەدایكبوونی ئیسالمی سیاسیی

مەكتەب قورئان

 كایەی سیاسیی ئیسالم لە كوردستانی ئێراندا، بەشێوەیەكی 

قورئان  مەكتەب  دامەزرێنەری  لەالیەن  كاریگەر  كاراو 

بەهۆی  ناوبراو  قۆزراوەتەوە.  زادە(وە  موفتی  )ئەحمەدی 

ئیسالمگەراكانی  گروپە  بۆ  بەدەری  لەئەندازە  هاوسۆزیی 

دانرا،  ئەوكەسانە  یەکەمینی  لە  بەیەكێك  ئێراندا،  لە  شیعە 

كالسیكی  نەریتخوازو  مەزهەبی  پراكتیكی  لەبەرامبەر  كە 

كوردەواری و ناسیۆنالیزمی كوردیدا بۆخۆی بووەتە تەرەفێك. 

خۆپیشاندانە سەرتاسەرییەكانی 5ی مانگی شەشی 1963 لە 

ئێراندا كاریگەرییەكی ئێجگار مەزنی لەسەر هزرو بیركردنەوەی 

چاالكییە  زادەو  موفتی  ئاینی  پێشینەی  جێهێشت.  ئەو 

بوون  ئەو  گرنگی  پێگەی  هۆکاری  پێشوتری  نەتەوەییەكانی 

لەناو كەسایەتییە سیاسی و ئاینییەكانی كوردا لەو قۆناغەدا. 

سەركردە  گروپ و  لەتەك  بەهێزی  كۆنتاكتی  زادە  موفتی 
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شیعییەكاندا هەبوو، هاوكات كاریگەری و هەماهەنگی لەتەك 

لە  بەشداریی  چێكردبوو.  ئێراندا  ناو  ئیسالمییەكانی  بزاڤە 

چاالكییەكانی پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێراندا هەبوو لە 

ناسیۆنالیزمی  گرفتەكانی  كێشەو  لە  ئاگای  بەباشی  تارانداو 

ئەم  یەکەمجار  بۆ  هەربۆیە  ئێراندا.  تەواوی  لە  بوو  كوردی 

ئەزمون و كاریگەرییە یارمەتیدەری بوو تا دەستبداتە دیالۆگ 

و پرسی گوتارێك لەسەر ئیسالمیزم لە كوردستانی ئێراندا. 

)1979( هەردوو سەرگوزەشتەی  زادە  موفتی  بەگوێرەی 

ئەوكاتە  تا  وەاڵمەكان  خستنەڕووی  و  كوردان  گرفتی 

روبەڕو  جۆكانی  و  پرس  هات  ئەو  لەبەرئەوە  شاراوەبوون. 

بنەمای  لەسەر  كردەوە.  كورد  نەتەوەگەراییەكەی  خواستە 

چاالكییە  هەموو  دەبوو  زادە  موفتی  ئیسالمیگەرای  گوتاری 

كۆمەاڵیەتییە پەیوەندیدارەكان و زەمینەی كوردایەتی ئەوكات 

پاڵنەری  لەگەڵ  رشۆڤەبكرێنەوە.  بنارسێنەوەو  سەرلەنوێ  

جوڵێنەری بزاوتە ئیسالمییەكەی شیعەو تەنگژە بەرچاوەكانی 

نێوان مەكتەب قورئان و ناسیۆنالیزمی كوردیی، ئیدی دوبارە 

دارێژرا  بۆ  نەخشەیان  چەمكانە  ئەو  هەموو  ناساندنەوەی 

مەزهەب  تێڕامانی  و  تێگەیشنت  ئاڕاستەی  بەتەواوی  تاوەكو 

و ئیسالم بكەنەوە. 

دابڕانی نێوان گروپە نەتەوەییەكانی كورد لەشەستەكاندا 

ئاینی  گوتاری  نێوان  ئاڵۆزی  پەیوەندی  لەتەك  بوو  هاوكات 

لە كوردستان و ئیسالمیزم لە سەرانسەری كیشوەری ئێراندا. 

لەناو  كوردی  ناسیۆنالیزمی  كە  بوو،  لەكاتێكدا  ئەوە  دیارە 
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ئێجگار  ئاستێكی  گەیشتبووە  نوێیەكەدا  كۆمەاڵیەتییە  بوارە 

الواز، بە تایبەتی لە بەشەكانی باشوری ئێراندا، كە زۆرترینی 

مەزهەب  شیعە  كوردانی  لە  ناوچانە  ئەو  دانیشتوانی 

ئاینییەكان  روناكبیرە  شەستەكان  تاوەكو  دیارە  پێكدەهاتن. 

لە  بوون،  كۆمەاڵیەتییەكاندا  چاالكییە  لەبەشداریی  ئەوانەی 

خزمەتی پڕۆژەی ناسیۆنالیزمی كوردیدا بوون. 

نەتەوایەتی  ئیتنۆ  لەپێناو  بەكاردەهێنا  ئیسالمییان  ئەوان 

كوردیدا. تا ئەوكات بەهۆی الوازبوونی ناسیۆنالیزمی كوردیی 

بۆ  لەگۆڕێدابوون  مەزنرت  پاڵنەرگەلێكی  لەشەستەكاندا، 

خستنەڕووی شوناسێك، كە زیاتر روانگەیەكی ئاینیانەو كراوەی 

بەڕوی جیهانبینی كۆمەڵگەدا دەكردەوە. ئەوان سەرنجەكانی 

خۆیان لەسەر ئیسالم چڕكردەوەو سەرزەنشتی پیاوانی ئاینی 

و  كوردیدا  كۆمەڵگەی  لە  دەكرد  سوننەتییان  و  ترادیشناڵ 

دژبوون بەو بەها پڕوپووچ و خورافییانەی كە بەتایبەتی لەناو 

ئاینی  روناكبیریی  واتە  داكوتابوو،  رەگیان  كوردیدا  سۆفیزمی 

كوردیی بە دنیابینییەكی ئاینی مۆدێرنەوە بەكاوەخۆ هاتنە ناو 

نەتەوەییە  چەمكە  روبەڕوی  كوردییەوەو  كۆمەڵگەی  دنیای 

باوەكان و نەزمە ئاینییە نەریتخوازەكە بوونەوە. 

شوێنێكی  ببووە  كوردستان  مێژوییەوە  لەروی  دیارە 

مەزهەب  لەوانە  تەسەوف،  رەوگەیەكی  چەند  بۆ  دڵپەسەند 

شوێنی  بەتەواوی  قادریی  و  نەقشبەندی  رێبازەكانی  و 

جۆرێك  خۆیاندا  لە  تەسەوفییانە  رێبازە  ئەم  گرتبوو.  خۆیان 

ناوەندی  حكومەتی  لە  دورەپەرێزییان  و  سەربەخۆیی  لە 
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بەدەستهێنابوو، ئەوان زۆر بەسانایی بڕستی ئەوەیان تێدابوو، 

سۆفیزم  كاتێكدا  لە  ئاڕاستەبكەن.  هۆزییەكان  ملمالنێ  كە 

رەوگەیەكی پایەدارو چەسپاوبوو لە روانینی خەڵكیدا، هەندێك 

دەناساند.  سۆفییەكان  گروپە  وەك  خۆیان  هۆزەكانیش  لە 

ناسیۆنالیزمی  پێشكەوتنی  و  جیهانی  دووەمی  جەنگی  پاش 

كوردیی، ئیدی ئەم گروپە ئاینیی و ئەم رەوگە سۆفیگەرییانەی 

ناو كۆمەڵگەی كوردی بەكاوەخۆ درانە بەر رەخنەو گازاندەی 

دەهاتنە  ئەفساناوی  پڕوپوچ و  رێبازی  رەوگەو  بە  توندو 

سۆفیگەریی  گوتاریی  الیانوابوو  هەندێك  ئاماژەپێكردن. 

ئەوان  ئاڕاستەدەكەن،  بێباكی  و  تەمەڵی  بەرەو  خەڵكی 

ئاین و  بەناوی  ئەو رەوگانە  پێیانوابوو گەورەو سەردارەكانی 

خوداوە بۆخۆیان بوونەتە دارای سەروەت و سامانی زەبەاڵح 

بایسی  رێبازانە  ئەم  پێیانوابوو  هاوكات  بوون.  زەنگین  و 

كوردستاندا.  لە  كوردین  كۆمەڵگەی  رەزالەتی  دواكەوتن و 

كە  دەستتێكەڵكردنەی  هەماهەنگی و  ئەو  هەموو  هاوكات 

هەستیپێدەكرا،  ئێراندا  حكومەتەكانی  و  سۆفییەكان  لەنێوان 

بووە هۆی شەپۆلێكی رەخنەو تۆمەتباركردنیان بە تێوەگالنیان 

لەتەك میریدا. دیارە میریی هەڵدەستا بە پڕچەككردنیان و دژ 

بەو سیستمی باوەڕو پێناوە راستیكردبوونەوە، زیاد لەوەیش 

هۆزەكانیش كەمەندكێش دەكران و دەچوونە ریزەكانیانەوە. 

هەربۆیە رەخنەو روشاندنەكانی ئەوان كاریگەریی بەرچاوی 

لە  هەبوو  ئیسالمیزم  گەاڵڵەبوونی  و  پێكهاتن  لەسەر 

موفتی  بەهێزەكانی  راگەیەنراوە  و  دەربڕین  كوردستاندا. 
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پێشكەوتنی  گەشەو  پاشان  دەركەوتنیدا و  لەمیانی  زادە 

بۆ  سەریكێشا  بەكاوەخۆ  قورئان  مەكتەب  چاالكییەكانی 

ترادیشناڵی  و  مەزهەبی  گوتاری  بەسەر  ئیسالمیزم  زاڵبوونی 

ئەجێندای  بەگوێرەی  تەسەوفییەكان. هاوكات  پێشوی رەوگە 

مەكتەب قورئان، ئیسالم دارای ماناو میراتێكی جیاوازترە لەو 

واتاو وێردە كالسیكییەی كە پێشوتر كراوە. لەالی كەتەبییەكان 

ئیسالم وەك قوتابخانەیەكی ئابوری و سۆسیۆلۆجی و سیاسی 

لەسەر  ئەوان  گوتاری  سەرەكی  بەشێوەیەكی  راڤەدەكرێت. 

رسوشتی مرۆڤی موسڵامن چڕدەبێتەوە، بە تایبەتی كاتێك كە 

ئیسالم لەبارەی گەشەو پێشكەوتنی مرۆڤ و كۆمەڵگەكانەوە 

دەدوێت. لێرەدا چەمكەكانی وەك نەتەوایەتی و سەربەخۆیی 

گوتاری  و  دنیابینی  لە  دوردەخرێنەوە.  و  پەراوێزدەخرێن 

كە  بوون  كێشانە  ئەو  هەر  كورد،  كێشەكانی  زادەدا  موفتی 

زادە  موفتی  دەتالیەوە.  پێیانەوە  ئیسالمی  جیهانی  تەواوی 

دەبینی،  بەرینرتدا  سەهەندی  سایەو  ژێر  لە  كوردانی  پرسی 

چارەنابێت  لۆكاڵدا  لەچوارچێوەیەكی  كورد  دۆزی  پێیوابوو 

لەخۆ  كوردانی  دۆزی  چارەی  كە  ئیسالمە،  ساباتی  ئەوە  و 

ناسیۆنالیزمی  گوتاری  بەپێچەوانەی  ئەوەیش  دیارە  گرتوە. 

چارەی  مافی  لەسەر  خۆی  سەرنجی  كە  كوردییەوەبوو، 

بۆ  روانگەی  قورئان  مەكتەب  چڕكردبوویەوە.  خۆنوسیندا 

پەهلەوییەكان  لە  جودا  نەبوو،  پەهلەوییەكان  وەك  شۆڕش 

هەوڵیدەدا لەتەك حكومەتی ناوەندیدا نزیكرتبێتەوەو سازش 

لەتەك میریدا بكات.
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بەم پێیە گوتاری مەكتەب قورئان كوردی وەك شتێكی تری 

نەدەناساند.  ئێران  ناوەندی  حكومەتی  و  پەهلەوی  لە  جیاواز 

ئەوان كوردیان وەك كورد نەدەناساند و جودای بكەنەوە لەوانی 

دیكە، لێرەوە دژبوو بەهەرگوتارێكی ناسیۆنالیستی و لەبەرامبەردا 

سیاسیی.  ئیسالمی  ئیسالمگەرایانەی  بەگوتاری  رەوایەتیدەدا 

نەریتخواز  و  ترادیشناڵ  ئیسالمی  لە  زادە  موفتی  رەخنەكانی 

لەژێر كاریگەریی خەم و خولیای عەلی شەریعەتیدا بوون، ئەو 

گەرەكی بوو ئیسالم وەك ئایدیۆلۆژیایەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 

بنوێنێت و لە زانیاری و ماریفە پەڕاگەندەو پەرتەكانەوە بیكاتە 

تەوژمی  لە  تانەی  شەریعەتی  سیستامتیكی.  رێكخراوێكی 

و  عەلەوی  شیعەی  و  ئاینیدا  زەمینەی  لە  دەگرت  سیكۆالرگەرا 

سوننەی نەبەوی بەسەر سوننەی ئومەوی و شیعەی سەفەویدا 

شەریعەتی  شێوەی  بەهەمان  زادەیش  موفتی  پەسەنددەكرد. 

ئیسالمی وەك ئایدۆلۆژیایەكی بنەڕەتی دەناساندو پێیوابوو ئەم 

ئایدیایە پەیجوری یەكخست و گۆڕینی جیهانە. لەسەر بنەمای 

ئەم لۆژیكە ئاینییەدا، پرسی كوردان گەرەك بوو لەرێگەی پرسێكی 

گشتی مرۆڤایەتییەوە و لەمیانی وەختی گۆڕاندا وەاڵمبدرێتەوە. 

قورئان  مەكتەب  مرۆڤایەتی،  چەمكی  لە  وردبوونەوە  بە 

جیهانێكی  لەپێناو  چەشنەی  لەم  گوتارێكی  بوونی  هۆیەكانی 

بتوانێت  هەژمونگەر  ئایدیایەكی  كە  دەبینییەوە،  یەكگرتودا 

ئەوان  هەربۆیە  بكات.  دیكە  بیركردنەوەكانی  هەموو  پاوانی 

بنەڕەتی  ئامانجی  هەربۆیە  دەخواست.  جیهانییان  دەوڵەتێكی 

چەند سیمینارێكی مەكتەب قورئان لەشارە كوردییەكاندا بریتیبوو 

لە چڕكردنەوەی باری سەرنجی خەڵكی لەسەر یاسا گشتییەكانی 

قورئان و بێبەهاكردن و سوككردنی پرۆژەی ناسیۆنالیستی كوردیی.
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مەكتەب قورئان لە ڕۆژانی بەرایی

شۆڕشی ئیسالمی ئێراندا 1979

موحەمەد  رژێمەكەی  و  پەهلەوییەكان  ئایدیۆلۆژیای 

كێشەی  گێرمەو  و  گێژاو  ناو  كەوتە  لەحەفتاكاندا  شا  رەزا 

بێخیان  لە   1979 لەساڵی  كۆتایدا  لە  و  رەوایەتیپێدانەوە 

دەرهێنا. هەلومەرجی نوێ و دەرهاویشتەكانی شۆڕشی 1979 

گوتارانەی  ئایدیاو  وردە  ئەو  هەموو  تا  رەخساند  زەمینەی 

لەسەروبەندی فەرمانبەرداری پەهلەوییەكاندا لە كوردستاندا 

و  پارت  چوارچێوەی  لە  دەربكەونەوەو  سەركوتكرابوون 

ئەو  هەموو  گۆڕەپانەكە.  ناو  بێنەوە  سیاسییدا  رێكخراوی 

گوتارانەی لە كوردستاندا لە كتێبێكیدا بوون  و گەرەكیان بوو 

هێزو و هەژمونیان بسەپێنن بریتیبوون لە ناسیۆنالیستەكان، 

ئیسالمی  شۆڕشی  گوتاری  ئیسالمگەراكان.  ماركسیی  و 

زەمینەیەكی لەباری بۆ هەموو ئەو باوەڕانە رەخساندبوو، لەو 

دیموكراتی  پارتی  و  )ئیسالمی(  قورئان  مەكتەب  میانەیشدا 

كوردستانی ئێران )ناسیۆنالیست( و كۆمەڵەی چریكی فیدائی 

)ماركس لینین(ی شوێنی خۆیان كردەوە. ئەوان بڕیاریاندا لە 

زەمینەی سیاسی كوردستاندا درێژە بە نیازو نواڕینی سیاسییان 

بدەن. بەسەرنجدان لە هەژمونی گوتاری شۆڕشگێڕی ئەوكاتە 

هەریەك لەو هێزانە دروشمی البردن و كۆتاییهێنان بە ستەم 

ناسیۆنالیست  گوتاری  بەرزكردەوە.  كوردانی  بندەستی  و 

چوارچێوەی  بە  ئاماژە  بە  كورد  ئیسالمییەكانی  و  ماركسی  و 

ژینگەی خەون و خەیاڵەكانیان لەناو گوتاری شۆڕشدا. 
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دادوەری  لە:  دەكرد  داكۆكییان  ماركسییەكان   .1

بەرابەری  سۆشیالیستی،  ئابوری  ئابوری،  و  كۆمەاڵیەتی 

چینەكان، چاكسازی لە زەویوزاردا.

دیموكراسی،  لە:  داكۆكیدەكرد  كورد  ناسیۆنالیستی   .2

كورد،  نەتەوەییەكانی  ئتنۆ  مافە  كورد،  ئۆتۆنۆمی  یەكسانی، 

دژایەتی ئیمپریالیزم.

بەهاكانی  لە:  داكۆكییاندەكرد  ئیسالمگەراكانیش   .3

مەكتەب قورئان كە یەكێتی ئیسالمی و حكومەتی ئیسالمیی و 

دژایەتی ئیمپریالیزم بوو.

لێرەدا البردنی كۆتوبەندەكانی سەركورد خۆی لەم خاڵە 

هاوبەشانەی هەرسێ  تەڤگەرەكەدا دەبینییەوە، كە مەكتەب 

ئیسالمی  حكومەتی  و  ئیسالمی  یەكێتی  لە  پێیوابوو  قورئان 

یەكسانی  لە  ماركسییەكانیش  ئیمپریالیزمدایە.  دژایەتی  و 

نەمانی  و  ئیمپریالیزم  دژایەتی  و  ئابوری  و  كۆمەاڵیەتی 

مافی  كوردەكانیش  ناسیۆنالیستە  دەبینییەوە.  چینایەتییدا 

كوردیان لە دیموكراسی و دژایەتی ئیمپریالیزم و ئۆتۆنۆمیدا 

دەبینییەوە.

بەرایی  لەمیانی  قورئان  مەكتەب  گوتاری  درێژەی 

بۆ  بوو  چوارچێوەیەك  دامەزرانی  هەوڵی  لە  پێكدادانەكاندا 

شۆڕشێكی ئیسالمی و نوسینەوەی دەستورێكی بنچینەیی نوێ . 

ئیدی رەوگەو ئاڕاستە دژ بە یەكەكانی سێ گوتارەكە لەمیانی 

كە  بوو  راستییەك  ئەوە  دیارە  بوون.  نومایان  زیاتر  شۆڕشدا 

لەناو  بااڵ  منونەیەكی  وەك  گوتارەكان  هەموو  بوو  ئەستەم 
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بنچینەیی  دەستورێكی  و  سیاسی  سیستمێكی  چوارچێوەی 

لە  ئیدی  رویدا  شۆڕش  ئەوەی  پاش  بەرجەستەبن.  نوێدا 

میریی  سەربازییەكانی  بنكە  كوردییەكاندا  شارە  لە  هەندێك 

لە الیەن كوردەكانەوە لە چەك داماڵران و چەككران. بۆ منونە 

پارتە كوردییە سیاسییەكان دەستیانگرت  لە مەهابادو سنەدا 

بەسەر باڵەخانە حكومییەكاندا.

دیارە ئەم رەوشە گوڕێكی نوێی دایەوە بە بەر شوناسی ئیتنۆ 

نەتەوەییدا. ئیدی بەتەواوی كودستان ئازادكراو نەزمێكی شێوە 

سەربەخۆ لەو ناوچەیەی ئێراندا پێكەوەنرا. لە دەرهاویشتەی 

بوونە  كوردستان  سەرهەڵدانەكانی  و  روداوەكان  ئەوەدا، 

گرنگرتین سەرئێشەو نیگەرانی بۆ حكومەتە كاربەڕێكەرەكەی 

حكومەتەكەی  1979/2/17دا  لە  هەربۆیە  بازرگان.  مەهدی 

بە  وەفدێكی  دانوستان  مەبەستی  بە  بازرگان،  مەهدی 

كوردییەكان  پارتە  الی  ناردە  فروهەر  داریوش  سەرپەرشتی 

بۆ  خواستەكانیان  بنەمای  لەسەر  كورد  نوێنەرانی  مهاباد.  بۆ 

ئۆتۆنۆمی پێشنیارێكی هەشت بڕگەییان دایە وەفدەكە.

نا  پارتە  تەواوی  لەنەخشەڕێی  ئۆتۆنۆمی  راستیدا  لە 

قورئان  كاتەدا مەكتەب  لەم  كوردییەكاندا هەبوو.  ئیسالمییە 

تانەی دا لە هەشت خاڵەكەو رایگەیاند، كە هیچ ئاماژەیەكییان 

تیشكی  بۆخۆی  زادە  موفتی  نییە.  تێدا  ئیسالم  ئاینی  بۆ 

خواستەكان  كە  خستەڕوو،  ئەوەی  و  سەرخاڵەكان  خستە 

هیچ بەرامەیەكی ئیسالمییان پێوە دیارنەبووە. هەربۆیە ئەم 

سەرزەنشت و هۆشیارییەی مەكتەب قورئان یەکەم تەنگژەی 



241سەلەفیزم لە كوردستان

ئیسالمییەكان  نێوان  لە  ئێران  كوردستانی  لە  ئایدیۆلۆژی 

نیشاندا.  لەالیەكیرتەوە  نەتەوەییەكان  و  ماركسی  و  لەالیەك 

كە  زادە،  موفتی  وتارەكەی  قومدا  مەزهەبیی  شاری  لە 

پێشكەشیكرد.  خومەینی  ئیامم  وتارەكەی  دوابەدوای 

مەكتەب  لەنێوان  رێككەوتنێكی  و  لێكتێگەیشنت  دروست 

هۆی  بووە  هاوكات  و  نیشاندا  ئیسالمیدا  شۆڕشی  و  قورئان 

نەتەوەییەكاندا  و  ماركسی  گروپە  لەتەك  زێدەتر  تەنگەژەی 

لە كوردستاندا. لەخوارەوەدا رونكراوەتەوە، كە چۆن مەكتەب 

قۆناغانەدا،  لەو  بووە  گوتارەكانی  دەركەوتنی  مژوڵی  قورئان 

بۆ نەهێشتنی ستەم و زۆری سەر كوردان  بۆمنونە هەوڵدان 

و نادادگریی نێوان چینەكان و نادادگەری و ستەمی ئاینی و 

مەكتەب  نیازی  لە  ئەوانەیش  هەموو  ئیمپریالیزم.  نەیارێتی 

قورئاندا پەیوەستكرابوون بەو شۆڕشە ئیسالمییەوە تا بڕستی 

نەتەوەیی  و  كولتوری  كێشە  چارەسەری  لەهەمبەر  ئیسالم 

بۆ  ئاشكرا  بە  ئەمەیش  بسەملێنن.  زیاتر  مرۆڤایەتییەكاندا  و 

پەراوێزخستنی گوتاری هێزە نا ئیسالمییەكان بوو لە كوردستان. 

موفتی زادە بە قوڵی باوەڕی بە شۆڕش و توانای چارەسەریی 

گرفتەكانی هەبوو، لەوبارەیەوە دوپاتیدەكردەوە، كە لە ناخی 

دڵییەوە شۆڕش دەپارێزێت و درێژە بە هەنگاوەكانی دەدات.

چەمكی شۆڕش لە گوتارەكانی ئەودا بەو واتایە دەهات، 

كە پشتیوانی دەكرد لە حكومەتی دوای شۆڕش و بە شەوق 

و شورەوە پێیوابوو، حكومەتێك لەسەر بنەمای پڕەنسیپەكانی 

ئیسالم و سەروەریی ئیسالم دادەمەزرێت.
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لەم  خۆی  ئیسالمیش  شۆڕشی  ئەجێندای  كە  دیارە 

خواستانەی خوارێدا دەبینییەوە: یەكسانی چینەكان، یەكێتی 

ئیسالمیی، نەهێشتنی نادادگەریی ئاینیی، دژایەتی ئیمپریالیزم، 

گوتاری  ئەوانە  نەتەوایەتیی. هەموو  نابەرابەریی  نەهێشتنی 

كوردو  پێكدادانەكانی  لەبەرایی  كە  بوون،  قورئان  مەكتەب 

حكومەتی ناوەندیی ئێراندا خرابوونەڕوو.

فرەتر  قورئان  مەكتەب  گوتاری  دەردەكەوێت  لێرەدا 

لە  ماركسییەكانی  و  كوردەكان  ناسیۆنالیستە  نەیارێتی 

هەگبەدابوو. دوابەدوای شۆڕش و لە میانی راپەڕینەكانی كوردا، 

فاكتەرەكانی  بڕگەیی  سێ   راگەیەندراوێكی  باڵوكردنەوەی  بە 

رامیاریی و ئەجێندای بوونی خۆیانی خستەڕوو، كە لە بەامبەر 

خۆی  ئایندا  پەراوێزخستنی  و  چینەكان  نەتەوەیی،  سەركوتی 

لەسەر  بەدرێژیی  خۆیشی  هەڵوێستی  هاوكات  دەبینییەوە. 

پرسەكانی یەكێتی شیعەو سوننە، ئابوری ئیسالمی، ئیمپریالیزم، 

ئۆتۆنۆمی ئیسالمی سیاسی بنچینەیی رشۆڤە كردبوو. 

ئیسالمیی  كۆماریی  حكومەتێكی  بۆ  ریفراندۆم  بایكۆتی 

كوردەوەو  ماركسییەكانی  و  نەتەوەیی  پارتە  تێكڕای  لەالیەن 

راگەیاندنی جەنگێكی بەرفراوان لەالیەن ئیامم خومەینییەوە 

بەردەم  تەگەرەی  هۆی  بوە  1980/5/21دا،  لە  كورد  بە  دژ 

ناكۆكییەكانی  لێرەوە  نێوان كوردو حكومەت.  دانوستانەكانی 

لەكاتێكدا  تەنرانەوە.  زیاتر  ناوەندی  كوردو حكومەتی  نێوان 

كە پارتە كوردییەكان ریفراندۆمیان بایكۆتكرد، دیارە ئەوەیش 

و  نیگەرانی  نوێیەكەو  ئیسالمییە  كۆمارە  تەمومژاوی  بەهۆی 



243سەلەفیزم لە كوردستان

ئۆتۆنۆمی  لەهەمبەر  گرتبوو  سەرچاوەی  كوردەوە  دڕدۆنگی 

لە  لەتارانەوەو  زادە  موفتی  كاتەدا  لەو  هەر  كوردستاندا. 

بچن  كە  كرد،  كورد  لە  داوای  رادیۆییەوە،  پەیامێكی  رێگەی 

بەپیر ریفراندۆمەوە لە 1979/4/1. 

پارتە  و  لەالیەك  زادە  موفتی  نێوان  پشێوی  بابەتە  ئەم 

زیاتر  ترەوە  لەالیەكی  كوردیی  ماركسییەكانی  و  نەتەوەیی 

نەتەوەیی  كە  ئاستێك،  بۆ  سەریكێشا  رەوشە  ئەو  تێبەردا.  ئاگر 

دەگوت  قورئانیان  مەكتەب  ئەندامانی  بە  ماركسییەكان  و 

لەبەرامبەردا  نێویان دەبردن.  بەغەیان و جاش  یان  بەكرێگیراو، 

رەوشی  سەر  دەیپەرژایە  بەكاوەخۆ  قورئان  مەكتەب  گوتاری 

لە  دەمی  روی  زێدەتر  كوردو  ماركسییەكانی  و  ناسیۆنالیست 

پرۆژە دەرەكییەكان و ئیمپریالیزم بوو. مەكتەب قورئان لە بگرەو 

گوتاری  پەراوێزخستنی  بە  توانی  گوتارەكاندا  ملمالنێی  بەردەو 

ئیمپریالیزمدا  پرسی  ئاستی  لە  و  بەهرەمەندبێت  نەیارەكانی 

ناوخۆییەكان.  ملمالنێ  لە  بۆ خۆدزینەوە  پێبوو  كارای  چەكێكی 

مەكتەب قورئان لە بەرامبەر هەموو ئەوانی تردا پێناسەی خۆی 

پێناسەی  لە  ئیمپریالیزم راڤە كردبوو. چوون  ناوەندێكی دژە  بە 

ئەودا دژە ئیمپریالیزم بریتیبوو لە: ئابوری ئیسالمیی، حكومەتی 

ئیسالمیی، یەكێتی ئیسالمی، دەستوری قورئانی. لەم روانگە دژە 

ئیمپریالیستەی مەكتەب قورئانیشدا دیسانەوە نەیارێتی لە تەك 

ناسیۆنالیست و ماركسییە كوردەكاندا پرت دەبوو.

جەختی  بەتەواوی  ئیمپریالیزم  نەیارێتی  قۆناغەدا  لەو 

لەبارەوە دەكرایەوەو ببووە سەنگی مەحەكی تەواوی خواست و 
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خولیاكانی مەكتەب قورئان. هاوكات موفتی زادەیش لەهەمبەر 

سیاسییەكانی  خواستە  بەدەمەوەچوونی  لە  شۆڕش  شكستی 

كوردا نیگەران ببوو. دواجار هەر ئەمەیش بووە هۆی ئەوەی 

كە كوردەكان روبكەنە پارتە نائیسالمییەكانی كورد. 

وەك  ئاماژەگەلی  دەركەوتنی  قۆناغەدا  لەو  بەمشێوەیە 

ئابوری ئیسالمی و ئۆتۆنۆمی ئیسالمی لەناو گوتاری مەكتەب 

قورئاندا، نومایانی جیاوازی و ئاڕاستە جیایی مەكتەب قورئان 

زادە  موفتی  كوردا.  چەپەكانی  و  ناسیۆنالیست  لەتەك  بوو 

و  ئیسالمیی  بەرابەریی  یەكسانی  و  خستنەڕوی  لەمیانی 

جۆرێكی  راڤەی  ئەوەدابوو  لەهەوڵی  ئیسالمیدا،  ئۆتۆنۆمی 

كوردستان،  لە  بكات  سەربەخۆیی  و  ئۆتۆنۆمی  جیاوازی 

ئیتنۆ  بەسەر  ئیسالم  پڕەنسیپەكانی  دەداتە  پێشەنگی  كە 

نەتەوایەتیی كوردیدا. 

بۆ  كرد  پارتەكانی  تەواوی  بانگهێشتی  زادە  موفتی 

بەشداریكردن لە كۆنفرانسێكدا لەبارەی وتوێژو مشتومڕ لەسەر 

ئۆتۆنۆمی بۆ كوردستانی ئێران، ئەم كۆنفڕانسە لە شاری سنەدا 

كوردییەكانەوە  پارتە  لەالیەن  كۆنفڕانسەكە  وەلێ   گرێدرا، 

تێیدا.  بەشداربن  نەیانتوانی  نوێنەرەكانیان  ئیدی  بایكۆتكراو 

راگەیەنراوێكی  لەئاكامی كۆنفڕانسەكەیشدا مەكتەب قورئان 

13 بڕگەیی لەبارەی ئۆتۆنۆمی كوردستانەوە باڵوكردەوە، ئەم 

راگەیەنراوە بووە هۆكاری زێدەتر گرژبوونی گوتاری هەریەك 

كود  نەتەوەییەكانی  و  ماركسی  و  لەالیەك  ئیسالمییەكان  لە 

نەهێشتنی  راگەیەنراوەدا  لەم  هەرچەندە  ترەوە.  لەالیەكی 
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سەركوتی  نەهێشتنی  بە  هاوتاكرابوو  ئاینیی  سەركوتی 

كۆمەاڵیەتی و نەتەوەیی. ئەوە لەكاتێكدا بوو، كە راگەیەنراوە 

ئاماژەیەكی  هیچ  سیكۆالرەكان  پارتە  خاڵییەكەی  هەشت 

لەچوارچێوەی  نەكردبوویەوە.  شوێن  لەخۆدا  ئاین  بۆ 

ئۆتۆنۆمی  وێنای  كوردا  نەتەوەگەراكانی  و  ماركسیی  گوتاری 

چاوی  ئێراندا  لە  دیموكراسیی  دیاردەیەكی  وەك  كوردستان 

قورئان  مەكتەب  لەوێنای  بەتەواوی  ئەمەش  لێكرابوو. 

جیاوازبوو كە ئۆتۆنۆمی ئیسالمی لەچوارچێوەی زەمینەیەكی 

هیچ  لەبەرئەوە  دەبینی،  ئیسالمیدا  حكومەتێكی  و  ئیسالمی 

چوارچێوەیەدا  لەو  دیموكراسیی  رەوایەتی  بۆ  پێشەنگییەكی 

پشێوییەكان  تەنگژەو  رودانی  شانبەشانی  نەدەبینییەوە. 

چارەكی  لە  قورئاندا  مەكتەب  و  نەتەوەگەراكان  لەنێوان 

یەك  دانوستانی  چەندین  موفتیزادە  ئیدی  1978دا،  یەکەمی 

لەدوایەكیی لەتەك رێبەرانی شۆڕشدا ئەنجامدا. لەم بارەیەوە 

موفتی زادە وتبووی: لەبەر ترسیی لە الوازبوونی حكومەتی 

شۆڕشگێڕان و سەرلەنوێ  گەڕانەوەی ئیمپریالیزم، رەخنەكانی 

ئاڕاستەی شۆڕش نەكرد.

پاش پێشنیازكردن و خستنەڕووی رەشنوسی دەستوری 

بنچینەیی لەالیەن حكومەتی ئێرانییەوە، لەوێدا لە بڕگەی 

تەنها سەرچاوەی  سیازدەهەمدا شیعەی جەعفەری وەك 

پرەنسیپ  لەڕوی  ئاماژەیپێكرابوو  ئێران  یاسایی  و  ئاینی 

رەخنەو  بەدواوە  لێرە  ئیدی  فیقهییەكانییەوە،  زانیاریە  و 

تانەی موفتی زادە دژ بە رێبەرانی شۆڕش دەستیپێكرد.
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مەكتەب قورئان زیاتر جودا دەبێتەوە لە ناوەند

ناساندنی  چارەسەرو  لە  ناوەندیی  حكومەتی  شكستی 

سیكۆالرو  گروپە  گەشەی  هۆی  بووە  كوردا  خواستەكانی 

كوردستاندا.  لە  قورئان  مەكتەب  پوكانەوەی  كاتدا  لەهەمان 

سێ  مانگ جەنگ و پێكدادان لەنێوان كوردو حكومەتی نوێی 

ئیسالمیدا لە كوردستان، بووە مایەی باڵوبوونەوەی رەشبینی 

و بێمتامنەیی لەهەمبەر مەزهەبی شیعەو حكومەتی ئێرانیدا 

ناوچەی  لە  بەتایبەتی  كوردییەكان  هەرێمە  بە  دەرهەق 

كوردنشینە سونییەكانی كوردستانی ئێراندا.

لەم رەوشەداو لەوتارێكی موفتی زادەدا بەتەواوی هەموو 

قسەكانی خۆی كرد، ناوبراو لەپاش ئاڵۆزبوونی ناكۆكییەكانی 

هێشتا  جێهێشت،  سنەی  شاری  كوردییەكاندا  گروپە  لەتەك 

كوردستان  بوو،  پشێویدا  شۆڕو  شەڕو  لەناو  كوردستان 

لەپاشاگەردانیدا دەینااڵند. جەنگ لە كوردستان لەهەركاتێكی 

پێشو زیاتر برەوی سەندبوو. بەمشێوەیەو هەر چەند مانگێك 

دەستوری  لەهەمبەر  وتوێژ  دەستپێكردنی  و  شۆڕش  پاش 

بەڵێنەكانی سەردەمی شۆڕش  واڵت، ئیدی بەكاوەخۆ گوتارو 

لە كوردستان شۆرانەوە. وردەوردە ئەو ئاڕاستەیە بەهێز بوو 

كە كوردەكان لەناوەندی بەڕێوەبەرایەتی واڵتدا دوربخەنەوە. 

رێگەی  شۆڕشدا  دوای  مانگی  شەش  لەپاش  ئاژاوانە  ئەم 

گوتاری  لەنێوان  زێدەتر  بۆشایی  چێبوونی  بۆ  خۆشكرد 

ئیسالمییەكان و نەتەوەیی و ماركسییەكاندا لە كوردستان.

ناوەندا  لەتەك  خۆی  پێویستی  زادە  موفتی  كاتەدا  لەم 

كوردستاندا  لە  وانەوە  تاكڕەویی  هەیمەنەو  بەهۆی 

میانی  لە  زادە  موفتی  پچڕاند.  پەیوەندییەكانی  هەڵپەساردو 
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شۆڕش،  رێبەرەكانی  و  حكومەت  بە  دژ  توندەكانی  رەخنە 

ناكۆكییەكی بەرینرتی لەبەرامبەر حكومەتدا سازاند. لەراستیدا 

لە  بەیەكەكان  دژ  گوتارە  لەژێركاریگەریی  و  رۆژانەدا  لەو 

كوردستاندا، كوردایەتی وەك وەستانەوە بەڕوی كارو كردەوەی 

حكومەت و میریی رشۆڤە دەكرا. وەلێ  هەرچەند مەكتەب 

قورئان كۆتایی بە هەماهەنگیی هێنا لەتەك حكومەتدا، وەلێ  

كوردو  بە  دژ  و  جاش  بە  ئەندامەكانی  خەڵكییەوە  لەالیەن 

بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد تانەیان لێدەدرا. 

جەختی  قورئان  مەكتەب  گوتاری  قۆناغەدا  لەم  دیارە 

دەكردەوە  سوننە  سەركوتی  نەهێشتنی  لەسەر  تەواوی 

ژینگەی  لەبەرامبەر  حكومەت  قۆناغەدا  لەم  ئێراندا.  لە 

كۆمەاڵیەتی كوردستان بەتەواوی قەڵس ببوو، چوون گوتاری 

مەكتەب قورئان جەختی لەبەرامبەر مافی سوننە دەكردەوە 

مەكتەب  بەمشێوەیە  ناوەندیی.  شیعەی  حكومەتی  بە  دژ 

شۆڕشەوە،  پاش  بەرایی  مانگەكانی  پێچەوانەی  بە  قورئان 

دەستیدابوویە گەاڵڵەی گوتارێك، كە بەتەواوی ناكۆكییەكانی 

لەتەك میریدا بەرینرتو بەرفراوانرت دەبوون.

هەربۆیە نومایانی ناكۆكییەكانی مەكتەب قورئان لەتەك 

حكومەتی ناوەندیدا بریتیبوو لەم خااڵنە: نەهێشتنی ستەمی 

دەكرا:  بۆ  كاری  سۆنگەیەوە  لەم  كە  سوننە،  مەزهەبی  سەر 

ئەنجومەنی  پێكەوەنانی  مەكتەبییەكان،  ئەندامانی  راهێنانی 

سوننییەكان.  مەزهەب  سیكۆالرە  لەتەك  پەیوەندیی  سوننە، 

بۆ  دژوارییەكان  ئاڕاستەی  و  ناكۆكییەكان  هەماهەنگی 

حكومەتی ناوندیی لەناو مەکتەب قورئاندا.
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پاش ئازادبوونی موفتی زادە لە زیندانی ئێراندا

و  ماركسی  تەواوەتی  دابڕانی  دورخستنەوەو  پاش 

ئۆپۆزسیۆنەكانی  گروپە  تەواوی  سیكۆالرەكان و  ئازادیخوازو 

دیكە لەسەرانسەری ئێراندا لە الیەن حكومەتی ئیسالمی نوێ 

روبەڕوی  كورد  ماركسییەكانی  و  نەتەوەیی  هەشتاكاندا،  لە 

زیندان و كوشنت بوونەوە، لە مانگی هەشتی 1980دا موفتی 

ژێر  كەوتە  كراو  زیندانی  ئیسالمییەوە  كۆماری  لەالیەن  زادە 

گێڕانەوەی  بەگوێرەی  بێئەندازەوە.  ئازارێكی  ئەشكەنجەو 

شوێنكەوتوەكانی ئەو بەچاوی بەسرتاوەوە لە راڕەوی زینداندا 

پێكهاتەی الشەی روبەڕوی  بەتەواوی جەستەو  رایانكێشاوەو 

ئەشكەنجەو  ئەو  هەربەهۆی  ببوویەوە.  دەرد  و  الوازی 

ئیدی  دەتالیەوەو  هەر  لەزیندان  ئازادبوونی  پاش  ئازارەوە 

1993دا  2ی  مانگی  لە  ژیاو  مانگ  شەش  ئازادبوونی  دوای 

و  زیندان  بۆ  زادە  موفتی  سەردانی  كرد.  ژیان  لە  ماڵئاوایی 

كردە  ئەویان  زیندان  لە  یەکەمی  جاری  ئازادبوونی  پاشان 

قورئانیان  مەكتەب  پێناوی  پێگەو  و  كاریزما  سەركردەیەكی 

سەركردەیەكی  وەك  ئەو  ئازادبوونی  چەسپاند.  زێدەتر 

ئەویان كردە  لە زیندان و ئەشكەنجە،  پاش دە ساڵ  كارێزما 

و  ئەزمون  خەڵك.  خەمخۆری  رێبەرێكی  و  خۆشەویست 

ئەویان  شوێنكەوتوانی  بۆ  ئاخاوتنی  زمانی  و  دەربڕین 

كردبووە منونەكی بەرجەستەو پێناوی رێكخستنی گروپەكەی 

قورئان  مەكتەب  گوتاری  بڵێین  دەكرێت  زیاتر چەسپاندبوو. 
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بوو  شێوەیە  بەم  مردنی  تاوەكو  موفتیزادەوە  ئازادبوونی  لە 

یاخود موفتی زادە داكۆكیدەكرد لەسەر: پێشەنگیی لە بەخۆدا 

پیاوی  راهێنانی  و  ئامادەكردن  لە  پێویستیی  چوونەوەدا، 

خاوێن و پاكژ، وتنەوەی وانەكانی موفتی زادە لە كۆرسەكانی 

ژینگەو  هەژمونی  سیاسەت،  لە  دورەپەرێزی  مەكتەبدا، 

كەشێكی هەستئامێز، هۆشداریی دڵ و دەرون و هێشتنەوەی 

دڵەكان بە خاوێنی. لەگەڵ ئەوەیشدا ئامادەیی كارێزمایی ئەم 

سەركردەیە درێژەی نەكێشا. پاش مردنی موفتیزادە گوتارێكی 

لە  دەبینییەوە  خۆی  كە  گەاڵڵەكرا،  قورئان  مەكتەب  دیكەی 

ناوەنداو پالنەكانی  لەتەك  ناكۆكیی  دیدگاكانی موفتی زادەو 

حكومەت دژ بە مەكتەب قورئان. 

 باوەڕی موفتی زادەو ئامادەییە بەردەوامەكانی لەخەون 

و هزری شوێنكەوتوانی و پەیوەستی بە شوێنكەوتوەكانییەوە، 

موفتی  دروستە  كە  دوپاتكردەوە،  شوێنكەوتوانی  بۆ  ئەوەی 

رێچكەكانی  هزرو  بە  بەاڵم  نەماوە،  لەناویان  الشە  بە  زادە 

هێشتا پەیوەستە بە ئەندامەكانییەوە و رۆڵی كارێزمایی خۆی 

زادە  موفتی  شوێنگرەوەی  بوونە  ئەوانەی  لەدەستنەداوە. 

پێیانوابوو  دادەناو  زادە  موفتی  نهێنی  پارێزەری  بە  خۆیان 

وەك  چەمكەكانی  زادەن.  موفتی  رەوگەی  درێژەپێدەری 

قورئاندا،  مەكتەب  ئەنجومەنی  لە  سەرپەرست  مەحرەمانەو 

هەبوو  كاریگەرییان  كە  وێنایەك  بۆ  بەكاریاندەهێنان  تێكڕا 

نەوەدەكاندا.  لە  قورئاندا  مەكتەب  گوتاری  داڕشتنەوەی  لە 
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رۆڵی  كارێزماتیكی  گرنگی  كە  ئەوەبوو،  بۆ  ئەوانە  هەموو 

نەزمە  ئەم  بێت.  كاریگەرتر  زادە  موفتی  جێگرەوەكانی 

ئەنداماندا  لەناو  زادە  موفتی  ئامادەیی  كە  بوو  بەشێوەیەك 

رشۆڤەی  دەكراو  بۆ  حسابی  بینینەوە  خەون  بەشێوەی 

كەسایەتییەوە  بەو  وابەستەییان  و  ئامۆژگاریی  و  پەیام 

كە  ئاماژەیەكبوون،  وێنایانە  رەگەزو  ئەم  بوونی  نەدەپچڕاند. 

قورئان  مەكتەب  گوتاری  كوردیدا،  ناسیۆنالیزمی  غیابی  لە 

لەكارلێك  هاوكات  بوو،  بەخۆیدا  تایبەت  شێوەگرتنێكی  لە 

بەواتایەكی  بوو.  دژ  نەیارو  ناوەندیشدا  حكومەتی  لەتەك 

غیابی  لە  قورئان  مەكتەب  جیاوازییەكانی  ئاڕاستەی  تر 

پێداگرییان دەكرد  ئەوان  ناسیۆنالیزمی كوردیدا گەشەیانكرد. 

ئازادی  لە  رەخنەگرتن  سیاسی،  ناكارایی  چەمكەكانی  لەسەر 

سیاسی، هاوكات داكۆكیكردن لە پوچی چاالكی رۆشنبیریی و 

كۆمەاڵیەتی. هاوكات شوێنكەوتوانی موفتی زادە لە الیەكەوە 

لەبارەی  بەتایبەتی  برەودابوو،  لە  وتوێژیان  و  مشتومڕەكان 

موفتیزادە  ئەشكەنجەی  رێپیشاندەر،  رۆڵی  رزگاریی،  رێگەی 

لەزینداندا. لەالیەكی ترەوە كاریان لەسەر میتۆدێكی كارلێكراو 

حكومەتی  میتۆدی  دەرەوەی  بەئاڕاستەیەكی  وەلێ   دەكرد، 

ناوەندیی ئێران.

بە گشتی دەتوانین گوتاری مەكتەب قورئان لە ساڵی 1995 

بەدواوە بەمشێوەیە بووە: پارێزەری رازو نهێنیی كاری بریتیبوو 

رونكردنەوەو  قورئان،  مەكتەب  ئەندامانی  راهێنانی  لە: 
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رشۆڤەی وتارو وتەكانی موفتی زادە، پەیوەندیكردن بە موفتی 

زادەوە لە خەونەكاندا، خۆدزینەوە لە دیاردە كۆمەاڵیەتییەكان، 

پێویستی ئامۆژگارو چاودێریی لە سیستمی بەخۆداچوونەوەو 

سیاسی،  چاالكی  قەدەغەكردنی  رۆحی،  خۆپاككردنەوەی 

لە  زادە  موفتی  ئەشكەنجەی  ئازارو  رشۆڤەی  و  باسكردن 

پرسیار  بوونی  لەگەڵ  دیارە  حكومەت.  پالنەكانی  زینداندا، 

مەكتەب  بەاڵم  ئێراندا،  هەشتاكانی  لە  سونەبوون  لەسەر 

قورئان بەپێچەوانەی شوناسی شیعەگەرای حكومەتی ناوەندی 

لەپاش  هەربۆیە  پاراست.  شوناسی خۆی  و  شوێن  ئێرانییەوە، 

و الڕێ   ناكۆك  بااڵیی  و  بوونی هەژمون  زادەو  موفتی  مردنی 

لەناو مەكتەب قورئاندا، هێشتا ئەم هێزە نەیاری هەماهەنگیی 

لەئێستادا  لەبەرئەوە  ئێراندا.  ناوەندیی  لەتەك حكومەتی  بوو 

پارتە  بە  دژە  هەر  نەك  قورئان  مەكتەب  ئەندامانی  شوناسی 

نەتەوەیی و ماركسییەكانی كورد، بەڵكو دژن بە هەر هێزو پارت 

و گروپێك كە نیازی هاوكاری و هەماهەنگییان هەبێت لەتەك 

حكومەتی ناوەندیی ئێراندا. گوتارەكانی ئەم دواییەیان پالن و 

گێرەشێوێنی حكومەت دژ بە مەكتەب قورئان شیكاری لەسەر 

دەكرێت، كە پێشرت لەم بارەیەوە شتێك باس نەدەكرا. تەنانەت 

ئەوان گریامنەكانیان وەك سیستمێك داڕشتووە، والێكدەدەنەوە 

دەوڵەت و  بەكرێگیراوی  دیكە  ئیسالمییەكانی  گروپە  تەنانەت 

پڕۆژەی ناوەندن، چوون ئەوان لەهەوڵی ئەوەدان، كە مەكتەب 

قورئان ناچاربكەن پەیوەندی لەتەك ناوەندا چێبكات.
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موحەمەد  سەرۆكایەتی  نەوەدەكاندا،  لەكۆتایی 

هێواشبوونەوەی  زەمینەی  ریفراندۆم،  قۆناغی  و  خاتەمی 

گوتارە ناكۆكەكانی مەكتەب قورئانی لەتەك میریدا هێنایە 

لە  كوردان  بااڵتری  بەشدارییەكی  سااڵنەدا  لەو  پێشەوە. 

بە  بەراورد  ئێراندا  كوردستانی  سیاسی  سۆسیۆ  كاروباری 

سااڵنی پێشوی سەردەمی شۆڕش 1979 دەبیرنا. بەشداریی 

كولتوری،  كۆمەاڵیەتی،  ئابوری،  پێكهاتەی  لە  كورد 

كوردان  لەهەمبەر  بێمتامنەیی  نەتەنها  واڵتدا،  سیاسیی 

لەباربوو  زەمینەیەكی  پاڵنەری  بەڵكو  باڵونەكردەوە، 

حكومەتی  لەتەك  هەماهەنگی  میتۆدی  پشتیوانی  لە 

مەكتەب  گوتارەكانی  جۆرەدا  لەم  لەرەوشێكی  ناوەندیدا. 

چوون  دەبوون.  پوكانەوە  دوچاری  خۆبەخۆ  قوئان 

ئێران،  و  لەكودستان  زەمینەی سۆسیۆپۆلەتیك  بوژانەوەی 

دروست شتانێك دێنەگۆڕێ ، كە لەنیاز و نواڕینی مەكتەب 

و  لەدەركەوتن  ئێراندا  لە  كەچی  شاراونەتەوە،  قورئاندا 

لێرەوە گوتاری مەكتەب قورئان  گەش و منادان. هەربۆیە 

گۆڕانی بەسەردێت و بەمشێوەیە رشۆڤەی هەلومەرجەكە 

دەكەن. ئیدی لەساڵی 1997 بەدواوە ئەوان پێیانوایە قورئان 

و سونەت: رێنوماییەكانی موفتی زادە، پەیوەندیی لەتەك 

گروپە ئیسالمییەكانی تردا، پێویستیی چاالكیی كۆمەاڵیەتی 

مەزنەكانی  توێژەرە  روانگەی  بەكارهێنانی  كۆمەڵگەدا.  لە 

ئیسالم، چاودێری قەدەغەكاریی و پەنهانكایی.
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دەبوون،  سوننەت  و  قورئان  ئاوێتەی  زێدەتر  گوتارەكان 

نەزمی گروپەكە، كە خۆی  واتای دەدایە هەموو  ئەوە  ئیدی 

دەبینییەوە لە كەسایەتی موفتی زادە، تیۆری زانایانی ئیسالم، 

ئەندامانی  لێرەوە  كۆمەاڵیەتییەكان.  و  سیاسی  چاالكییە 

پارێزەری  دیسانەوە رشۆڤەی چەمكەكانی  گروپ، هەوڵیاندا 

نهێنی و سەرپەرستی ئەنجومەن بكەنەوەو بایەخێكی زێدەتر 

ئەوبۆچوونەیان  كە  ئەوانە  بدەن.  سوننەت  قورئان و  بە 

هەبوو كەمینەبوون، زۆرینەی مەكتەب قورئان بەپێچەوانەی 

بەخۆداچوونەوەو  و  شاراوەیی  پێیانوابوو  قورئان  مەكتەب 

ئێران  ناوەندی  حكومەتی  پالنەكانی  لە  بریتین  گۆشەگیریی 

كاریزمایی  رۆڵی  پێیانوابوو  ئەوان  قورئان.  مەكتەب  بە  دژ 

مەكتەب  ئەنجومەنی  سەرپەرستی  یان  نهێنی  پارێزەری 

قورئان وەك هۆكارێك وەهایە بۆ تەغزیەكردنی خەڵكی دژ بە 

گەندەڵی كە لەناو قورئاندا هاندەدرێت و ئەمەش بە پیالنی 

ریفۆڕمیستەكانی  پالنی  ناواقعیی  بەڕێوەدەچێت.  حكومەت 

ئێران و شكستی ئەو بەڵێنانەی بە كوردستان درابوون، زیاتر 

تۆوی بێ  متامنەیی لەنێوان حكومەتی ناوەندی و كوردا چاند. 

هەر ئەمەیش هۆكارێك بوو كە بەشداری كورد لە هەشتەمین 

هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی ئێراندا بەڕادەی %59 كەمیكرد. 

قۆناغێكی دیكە لەناوەندی دوو هەزاردا دەستپێدەكات، 

نەدەمان،  قورئان  مەكتەب  كاریگەرییەكانی  بەكاوەخۆ  ئیدی 

كاڵكردەوە،  ئەوانی  بوونی  میریی  جۆراوجۆر  بەشێوازی 

لەهەڵبژاردنەكانی  بەشداریكردنیان  قەدەغەی  لەوانە 
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جاشیان  ناتۆرەی  خەڵكیشدا  لەناو  هاوكات  و  شارەوانی 

بوو  لە دوو سەرەوە  قورئان  رۆڵی مەكتەب  نەمانی  لێدەنرا. 

لە الیەكەوە بوونی ئەوان بە دەستكیسەی میری دەزانرا، لە 

الیەكیرتیشەوە وا ناوزەدكرابوون كە لەسەر رەوگەی پێشویان 

بەدەستكیسەی  تۆمەتباریانی  پاساوی  كە  ئەوەی  الیانداوە. 

میریی زیادكردبوو، بریتیبوو لە پەنهانی و ئاڵۆزی ئەم گروپە 

شوناسێكی  پێناسەو  چەند  دەكرا  لەهەمانكاتدا  بەجۆرێك 

داڕشتنەوەی  بۆ  هەڕەشەیەك  هەر  بۆیە  بكرێن.  لێكجیاواز 

حكومەت  دەستكیسەی  بە  گروپ،  زۆرینەی  گوتاری 

لە  الدان  و  ناكۆكی  لە  پشتیوانییان  ئەوانەی  لێكدەدایەوە. 

رەوگەی پێشو دەگرت، ئەوانە زۆرینەو بااڵدەست بوون، چەند 

میكانیزمێكیان بەكارهێنان لەوانە چەند میتینگێكی گشتییان 

لە چەند شارێكی كوردستاندا بۆ ئەندامانی مەكتەب قورئان 

گرێدا. هەروەها ئەندامانی خۆیان هاندا تا لەتەك هیچ كەس 

پەیوەندی  كارلێكی جەماوەریی هەیە،  بە  باوەڕیان  لەوانەی 

نەكەن تاوەكو پەیوەندیی و چاالكییەكانیان سنوردار بكەن.

رەفتارە كۆمەاڵیەتی و كەسییەكانی

ئەندامان لەناو زەمینەی گوتاردا

بە  دادەنرێن  قورئان  مەكتەب  ئێستای  سرتاتیژییەكانی 

هەوڵگەلێكی سیستامتیكیی بۆ كەمكردنەوەی ناكۆكییەكانی 

هەروەها  پێوانەكان.  و  مێشكیی  تێگەیشتنی  توانای 
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ئایدیۆلۆژیەكانی  بەرهەڵستكارییە  لە  قوتاربوونیان 

بەرهەڵستكارو  ئەندامانی  كەنارگیركردنی  و  گروپ  ناو 

سەپاندنی خواستەكانیان و توانەوەی بیركردنەوە كەمینەكان 

هاوكات  كەسییەكاندا.  ناكۆكییە  بەسەر  زاڵبوون   و 

بەڵگە،  هێنانەوەی  وریا،  زرنگ،  خەڵكانی  سەرنجڕاكێشانی 

هەروەها  نواندن،  نەرمی  نەختێك  و  رۆشنبیرانە  گفتوگۆی 

مادیدا  لەبواری  كە  خانەوادەگەلێك  بەهاناوەچوونی 

زەمینەی  چاالكی  لە  ئەمانە  هەموو  بوون،  دەستكورت 

واقیعی گروپەكەدا كاری خۆیان دەكەن. لەم هەلومەرجەدا 

ببنە  گەرەكیانە  و  گروپەكە  ناو  بێتە  دەخوازێت  خەڵكی 

خەڵكی  لەئێستادا  قورئان.  مەكتەب  ناو  فەرمی  ئەندامی 

ناو  كارێزمایی  كەسێكی  كاریگەریی  دۆزینەوەو  لەهەوڵی 

و  هزریی  گفتوگۆی  و  لۆژیك  پەیجوری  خەڵكی  ئەوانن، 

الون،  فرە  ئەندامەكانیان  ئێستا  ئەوان  لۆژیكیین.  وتوێژی 

ئەوانەن كە زوتر كاریگەریان لەسەر دروستدەبێت، یاخود 

دیكە  شتی  هیچ  ئەوان  كاریگەریی  لە  جگە  زاڕۆگەلێكن 

ئەوان  كەواتە  بكاتەوە.  سەریان  لە  خۆی  شوێنی  ناتوانێت 

خۆیان  میسالییەتی  گوتارو  كارێزمایی  بەهای  بەردەوام 

بەردەوام  دادەنێن.  عەقاڵنییەتەوە  و  لۆژیك  لەسەروی 

نۆرم و نەریت لەناو گوتاریاندا لە برەودایە. ئەوان بەهای 

رێگەی  لە  مردن  قبوڵەو  ئامانجەكانیان  لەپێناو  مەرگیان 

باوەڕدا وابەستە دەكەن بە پڕەنسیپی ئیسالمەوەو پێیان وایە 

شێوە ژیانێكی پاڵەوانانەیە.
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ئەنجام

مەكتەب  گوتاری  گۆڕانكاریی  قۆناغەكانی  لەمیانی 

مێژویی  پەرەسەندنی  رونكراونەتەوە،  لەسەرێدا  كە  قورئان 

كورتی  یاخود  تێبگەین  لێی  دەكرێت  ئایدیۆلۆژیایە  ئەم 

بنەماو  قۆناغێك  هەر  جیاوازدا:  قۆناغی   5 لە  بكەینەوە 

لەهەموو  شوێنكردوەتەوە،  لەخۆدا  زاڵی  رەوگەیەكی 

رێساو  و  تایبەمتەندیی  دارای  قورئان  مەكتەب  قۆناغەكاندا 

داپۆرشابوو  یەکەمی  قۆناغی  بووە.  بەخۆی  تایبەت  یاسای 

شۆڕشی  تاوەكو  ئەمە  ئێراندا،  لە  ئیسالمیزم  دەستپێكی  بە 

ئیسالمی ئێران لە 1979دا. لەم قۆناغەدا لەگەڵ دەركەوتنی 

ئیسالمیزم  شەستەكاندا  بەرایی  لە  شیعە  سیاسیی  گوتاری 

هاتە  قورئاندا  مەكتەب  مەزهەبی  گوتاری  فۆڕمی  لەشێوەو 

كوردستانی  خەڵكی  جەماوەریی  و  گشتی  ژینگەی  ناو 

ناسیۆنالیزمی  شوێنگرەوەی  ببووە  ئەوە  ئیدی  ئێرانەوە. 

ئێراندا.  كوردستانی  باشوری  لەبەشەكانی  بەتایبەتی  كوردی 

ئامادەیی  بەكاوەخۆ  ئیدی  ئێرانەوە  شۆڕشی  لەدەستپێكی 

و  شۆڕش  لەناو  قورئان  مەكتەب  مەزهەبییانەی  گوتاری 

رۆڵی  هاتەپێشەوەو  ئاشكرا  و  نومایان  زیاتر  كوردستاندا 

زاڵ  گوتاری  دووەمدا  قۆناغی  لە  راگەیەنرا.  زێدەتر  ئیسالم 

لە هەلومەرجی گشتیی كوردستاندا بریتیبوو لە گوتارەكانی 

دیارە  ناسیۆنالیستەكان.  و  ماركسییەكان  ئیسالمگەراو 

ئامانجەكانیان  بوون، كە  ئەوەدا  تەقەاڵی  لە  ئەوانە  هەموو 
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بیركردنەوەو  بۆ  گەڕانەوە  لەرێگەی  ئەوان  جێبەجێبكەن، 

خۆیانەوە  ئایدیای  میسالییەتی  بێئەندازەو  خەیاڵپاڵوی 

سەردەمە  لەم  ببوون.  شۆڕش  واقعی  بە  تێكەڵ  هاتبوون 

ئایدیا  و  جیاوازەكان  بەرژەوەندییە  شۆڕشگێڕییەدا 

گۆڕانی  بااڵتری  ئامانجی  مەبەستی  بۆ  تێكڕا  پێچەوانەكان 

سازشیان  پەهلەوی  رژێمی  نەهێشتنی  و  كۆمەاڵیەتی 

لەتەك یەكرتیدا كردبوو. وەلێ  دوابەدوای شۆڕش ئیدی ئەو 

سیستمی  پێكەوەنانی  پاش  چوون  درێژەینەكێشا،  یەكبوونە 

بنچینەیی  دەستوری  رەشنوسی  نوسینەوەی  و  نوێ  سیاسی 

واڵت، ئیرت گوتارە ناكۆكەكان و نەیارێتی نێوان ئیسالمگەراو 

ئێران  كوردستانی  لە  كورد  نەتەوەییەكانی  و  ماركسی 

قورئان  مەكتەب  ئیسالمیزمی  قۆناغەدا  لەم  بەرجەستەبوو. 

ناسیۆنالیزمی كوردیدا زیاتر  ناوەكییەكانی لەتەك  و كارلێكە 

قۆناغی  لە  یەكرتیی.  وێزەی  كەوتنە  پێشوتر  هەركاتێكی  لە 

و  سەرەكی  بنكەی  قورئان  مەكتەب  ئەندامانی  سێهەمدا 

شاری  رویانكردە  جێهێشتو  سنەوە  لە  خۆیان  جەماوەریی 

كرماشان. ئەوە تاوەكو ساڵی 1982 بەردەوامبوو، لەو ساڵەدا 

حكومەتی ناوەندیی موفتی زادەی دەستگیركرد. ئەم قۆناغە 

مەكتەب  میتۆدی  جودابوونەوەی  وەرچەرخانی  خاڵی 

نەیارێتی گوتاری شیعەو پشتبەسنت  بەئاڕاستەی  قورئان بوو 

لە  سونە  رەوگەی  و  مەزهەب  وێناكانی  رەمزو  هێامو  بە 

موفتی  ئازادبوونی  لە  چوارەم  قۆناغی  ئێراندا.  كوردستانی 
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قۆناغەدا  لەم  دەستپێدەكات،  ئێران  زیندانی  لە  زادەوە 

میتینگ و كۆبوونەوەی بەردەوام كەتێیدا كەسایەتی و وتارو 

روانگەی موفتی زادە بوونە وێنای بەرنامەیەكی گشتگیر بۆ 

ئیدی  زادە  موفتی  بەمردنی  قورئان.  مەكتەب  ئەندامانی 

مەكتەب قورئان رەوگەیەكی فرە دورو جیاوازتر لە حكومەتی 

جیاواز  رەوگەیەكی  بوو  مەبەستیان  دەگرێتەبەر.  ناوەندی 

حكومەتی  سیاسەتی  شیعەگەرایانەو  گوتاری  ئاڕاستەی  لە 

گروپەكە  كەمینەیەكی  هەرچەند  بگرنەبەر.  ناوەندی 

میریدا،  لەتەك  بوون  هەماهەنگیی  و  كارلێك  لەهەوڵی 

وەلێ  ئەوان لە گروپەكەدا بەركەناركران و هێزی پێچەوانەی 

میریی و ئاڕاستەی جیا لەكارلێك لەتەك میریدا وەك زۆرینە 

مانەوە. ئەم قۆناغە بەوە جودا دەكرێتەوە، كە وێنای كاریزما 

و تایبەمتەندی رۆحی سەركردەی كارێزما لەناو شوێنگرەوانی 

قۆناغەكانی  تێكڕای  بەرجەستەدەبێت.  زادەدا  موفتی 

گوتاری مەكتەب قورئان لەخاڵێكی سەرەكیدا هاوبەشبوون، 

بووە  مەكتەبە  ئەم  سەرەكی  گوتاری  ناكۆكیی  ئەویش  كە 

كوردیدا،  ناسیۆنالیزمی  گوتاری  و  ئامانج  ئەجێنداو  لەتەك 

گۆڕانكارییەكدا  بەچەند  قورئان  مەكتەب  گوتاری  چوون 

و  نەتەوەیی  شۆڕشی  زەمینەی  لە  بەتایبەتی  تێپەڕیوە 

ناوەندین ئەوان لە هەر  ملنەدانی كوردستان بۆ حكومەتی 

لە  خۆیان  بوونی  نوێوە  دیدێكی  بە  ماناو  بە  سەردەمێكدا 

نیشانداوە. پرسەكاندا 
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پەراوێزەکان:

 )Haynes, 2009; Norris &Ingelhart, 2011; 

Riesebrodt&Konieczny, 2010;

Steve, 2009(.

 )Davie, 2010, p. 1601-(.

 )cited in: Martin 2010, p. 132(.

 )Crockett, 2011,

p.2(

 )cited in: Sandal and Fox 2011, p.1(.

 )Mirsepassi, 2000(.

 )Abrahamian, 2008; Ghobadzadeh, 2015; Karimi, 2013(.

 Karimi, 2013

 Abrahamian, 2008

 ئەم گروپە لەالیەن پیاوێك بەناوی ئەحمەدی موفتی زادە دادەمەزرێت. 

حەفتاكانەوە  دەستپێكی  لە  و  سنەیە  پارێزگای  دایكبووی  لە  ناوبراو 

دەستیداوەتە دروستكردنی مەكتەبی قورئانی لە سنەدا. لەم مەكتەبانەدا 

ئەو توانی بە پەروەردەی تاكەكەسی دەستپێبكات و برەو بە مەكتەبەكان 

بدات لەزۆرێك لە شارو شارۆچكە كوردییەكاندا. لەسەروبەندی شۆڕشی 

تێكەڵ  ئاینیانە  مەكتەبە  ئەم  شوێنكەوتوانی  قوتابی و  ئێراندا  گەالنی 

وردەوردە  چاالكی و  كەوتنە  ئێران  شای  بە  دژ  بوون و  سیاسی  بەكاری 

لەخۆدا  سیاسییان  ئاینی و  گروپێكی  شێوەی  گروپەكە  مەكتەبەكانی 

نائارامی  پاش شۆڕش كوردستان جۆرێك  لە  ئەوەی  پاش  بەرجەستەكرد. 

گروپە  ئەم  چەك،  دایە  دەستیانە  كوردییەكان  پارتە  لە  زۆرێك  بینی و 

لە  شۆڕشدا  دەسەاڵتدارانی  لەتەك  بوو  ئاشتیانە  گفتوگۆی  خوازیاری 

كۆمەڵە  بەتایبەتی  ماركسییەكان  گروپە  لەتەك  هاوكات  تاران.  قوم و 

سۆنگەیەوە  لەو  ئەمەیش  راگەیاند،  یەكرت  بۆ  نەیارییەتییان  بەسەختی 

بوون  گروپێك  ئەوانیش  ئاینی و  گروپێكی  ئەمان  كە  سەرچاوەیگرت، 

زادە  موفتی  ئەحمەدی  ئەوەی  پاش  ناوزەدكردبوو.  ماركسی  بە  خۆیان 

لەالیەن شورایەكەوە  ئیدی گروپەكە  ساڵی 1993 كۆچی دوایی دەكات 

بەڕێوەدەبرێت. هاوكات پاش كۆچی موفتی زادە گروپەكە كەمرت نەخشی 
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سیاسی دەبینی و زیاتر بووە گروپێكی فەرهەنگی لە كوردستانی ئێراندا. 

هەژاران و  بێنەوایان و  كۆمەكی  لە  چڕبوویەوە  چاالكییەكانیان  زیاتر 

بۆ  بردن  هەدیە  وەك  گیر  دەستوپا  رسومی  ئاداب و  هەندێك  البردنی 

البرد،  زیادەكانیان  بۆنە  هاوكات  دایكبوو،  لە  تازە  منداڵی  و  زاوا  بوك و 

لەوانە یادكردنەوەی مردو و هەموو ئەوانەیان بە بیدعەو هێرناو دەزانی. 

هاوكات هەموو ئەو سەردانانەیان دەدایە دواوە كە رۆژانی پێنجشەمان 

بە  یادی سێزدە  نزیكەكان دەكران و دواتریش  بۆ سەر گۆڕستانی كەسە 

ئەندامەكانیان  ئەوان  نەدەزانی.  پێویستییان  بە  نكوڵیلێكردو  دەریان 

هەبێت  پێویستییەكی  كەسێكیان  گەر  پەیوەسنت و  فرە  خۆیاندا  لەنێوان 

بە هانایەوە دەچن.

Mofidi, 2006

لە  كورد(  ژیانەوەی  )كۆمەڵەی  لە  گوتارە  ئەم  ناسیۆنالیستی:  گوتاری   

دامەزراو  ه.ش  ساڵی)1324(  كە  دەبینییەوە  خۆی  ئێراندا  كوردستانی 

دواتر پارتەكە ناوی گۆڕا بۆ پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێران و تاوەكو 

ئەوان  چاالكین و  مژوڵی  ئێراندا  دەرەوەی  سنورەكانی  لە   )1389( ئێستا 

بەتەنها  واڵتدا  لە  دیموكراسی  برەوی  ئێران و  بۆ  فیدڕاڵی  سیستمی 

چارەسەری ئاریشە هەنوكەییەكان دەزانن.

 Mofidi 2015

 Van Dijk, 1993; Fairclough, 1995a

 Fairclough, 1992

باڵوكراوەكان،  لەوانە  رشۆڤەكراون  توێژینەوەكە  دیكەی  كەرەستەكانی 

كۆرسە  نامیلكەو  پەرتوك  دی،  سی  وتارەكان،  راپۆرتەكان و 

پەروەردەییەكانیان، هەروەها هەموو ئەو فۆڕمی دیالۆگ و بیركردنەوانەی 

ژیانی  شێوەی  لە  كەڵك  تەنانەت  گروپە،  ئەم  ئەندامانی  دراونەتە 

ئەندامانی گروپەكە وەرگیراوە بۆ منونە شێوەی پۆشاك و جۆری ماشین 

كارو  لە  تەنانەت  ئاهەنگ و  بۆنەو  لە  بەشداریی  لە  و سارد و سڕییان 

بارو پۆستەكانی میریدا، هەموو ئەمانە لەناو بەشێك لە باوەڕی گوتاری 

مەكتەب قوئاندا ڕەنگیداوەتەوە. 

 )Sheyholislami 2011(.

 )Ghassemlou 1965, Van
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Bruinessen 1989, Kreyenbroek 1992, Van Bruinessen 1992, 

Vali 2011(.

 )Vali, 2011(.

 Eagleton, 1963

 )Ahmadzadeh, 2003; Pirbal, 2008(.

رۆژەدا  لەو  فارس  كوردو  نەورۆزدا  لەیادی  ئازارداو  21ی  لە  بۆمنونە   

ساڵی  سەری  كە  دەكەن،  بەوە  ئاماژە  كوردەكان  ئاهەنگدەگێڕن، 

رۆژی  ئەوە  وایە  پێیان  هاتووە.  ئەفسانەكانیاندا  لە  ئەوەی  وەك  نوێیە، 

كە  روو،  وادەیخەنە  ئەوان  بندەستیی،  و  لەستەم  كوردانە  قوتاربوونی 

ئاماژەیەكی دیكەیە بۆ پشتیوانی لە دۆزی نەتەوەیی كورد. )بۆ زانیاریی 

زێدەتر لەسەر كەلتور و كۆمەڵگەی كوردستان(.

 )Smith 1986(

 )Mustafa Amin, 2005; O balance, 1995;

Vali, 2003(.

 )Mofidi, 2015(.

 لە راستیدا سەرلەبەری شۆڕش و سەرهەڵدانەكانی كور، هەر لە قۆناغی 

ئاغاو سەرۆك هۆزو میرەكان رابەرایەتییان دەكرد،  میرنشینەكانەوە، كە 

و  نەقشبەندی  تەسەوفییەكانی  رەوگە  پێشەوەی  هاتنە  قۆناغی  تاوەكو 

تیجانی و قادری و سلێامنی، لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە، تێكڕا نەك 

نەیانتوانی ئاین بكەنە ئامڕازی سەركەوتنی شۆڕشەكانیان، بەپێچەوانەوە 

ئاین وەك چەكێكی سرتاتیژیی لەالیەن نەیارانیانەوە بەكارهێرنا بۆ زێدەتر 

بندەستكردن و توانەوەی نەتەوەی كورد لە بۆتەی دەوڵەتە نەتەوەییەكانی 

دیكەدا، منونەیشامن لە شكستی میرنشینەكانی بۆتان و بەدرخان و میری 

بەدلیسیدا  ئیدریسی  مەال  دەستپێشخەرییەكەی  لە  پێشرتیش  و  سۆران 

هیچكات  هاوچەرخدا  شۆڕشەكانی  لە  دواتریش  و  بەرچاودەكەوێت 

شۆڕشگێڕی  پاڵنەرێكی  نەبووەتە  نەكراوەو  خۆماڵی  بە  ئاینی  گوتاری 

ئەم  نوسەرانی  وایە  پێامن  لەبەرئەوە  كوردییەكاندا،  بزوتنەوە  لەناو 

لێكۆڵینەوەو ئەو سەرچاوانەی بەكاریانهێناوە بێ ئەندازە بەهەڵەدا چوون 

و هیچ بەڵگەو دیكیۆمێنتێك ناتوانن لەو بارەوە بخەنەڕوو، بەپێچەوانەوە 

سەدان منونەی زیندوی مێژویی ئامادەییان هەیە. )وەرگێڕ(
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 )Hemn, 1979; Mofidi, 2015;

Sabir, 2006(.

خۆی  )1348(دا  كۆمەڵە  حزبی  لە  گوتارە  ئەم  سۆشیالیستی:  گوتاری   

ئێستا  تا  ئێران و  كۆمۆنیستی  پارتی  بۆ  گۆڕا  ناوەكەی  دواتر  دەبینییەوە، 

چاالكییەكانیانن.  سەرگەرمی  ئێراندا  كیشوەری  دەرێی  لە   )1389(

نێونەتەوەیین و  كۆمۆنیستی و  روانگەی  دارای  گروپەیش  ئەم 

سیاسەت و  لە  ئاین  جوداكردنەوەی  كۆمەاڵیەتی و  عەدالەتی  خوازیاری 

دورخستنەوەی ئاین لە دەستێوەردانی میری بە سەرچاوەی چارەسەریی 

گرفتەسیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكان دەزانن.

بە دەستگیركردنی  ناو دەبرێن، دژ  راپەڕینیش  بە   خۆپیشاندانەكان كە 

ئایەتواڵ خومەینی هاتنە گۆڕێ ، ناڕەزایەتییەكان لە 1963/6/5 لە ئاكامی 

ئێران  شای  بە  دژ  كە  سەرچاوەیانگرت،  خومەینی  توندەكانی  وتارە 

جواڵند.  ئێرانی  شەقامی  ئیرسائیل(  )ئەمەریكاو  و  شا(  رەزا  )موحەمەد 

هەرچەند خۆپیشاندانەكان بەزویی لەالیەن میرییەوە خامۆشكران، وەلێ  

هێزو بزاوتی پیاوانی ئاینی شیعەو دەسەاڵتی مەزهەبی لە ئێراندا دژ بە 

.)see, Moin, 2000, p.104( .نەزمی رامیاری شا دوپاتكردەوە

 )Moftizadeh, 1979(.

 )Burhan, 2006(

 )Mofidi, 2004, p.91; Muhtadi, 2008, p. 2(

 )Koohi-Kamali, 2005(.

 )Ahmadi, 2008(

 )Aliyar, 2006(.

 نەقشبەندی و قادریی دوو سیستمی رۆحی سەرەكیی و دارای هەژمون 

دوو  ئەم  لەنێوان  جیاوازی  هەندێك  هەرچەندە  كوردستاندا،  لە  بوون 

سەر  دەبردەوە  خۆیان  تۆرەمەی  وەلێ  هەردووكیان  هەبوو،  رەوگەیەدا 

خانەوادەی پێغەمبەر لە رێگەی پێشینەكانی ئیسالم، لەوانە ئەبوو بەكری 

یەکەمین خەلیفەو عەلی كوڕە مامی پێغەمبەر، كە چوارەمین خەلیفەی 

.)see, Kabbani, 2004, p.557(.ئیسالم بوو

 )Van Bruinessen, 1992(.

 )Aliyar, 2006(.
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 )Mofidi, 2015(.

 )cited in Gheissari, 1998(.

 )Amini, 2005(.

 )Kochera, 2000(.

 )Ettelaeat, 31 January 1979(.

 )Keykhosravi, 2003, p.88(.

 )P. 89(.

 )Koohi-Kamali, 2005(.

 )Ettelaeat, 28 February 1979(.

 )Moftizadeh, 1979, cited in Keyhan Newspaper, 26 & 27 

March 1979; Ettelaeat, 19 June 1979(.

 )Ettelaeat, 29 March 1979(

 )Moftizadeh, 1980(.

 )Moftizadeh, 1980(.

 )Keyhan Newspaper, 26

March 1979(.

بۆ  ئاماژەی  سنە  خوێناوی  بەهاری  بە  كوردەوە  لەالیەن  هێرشە  ئەم   

دەكرێت

 )Ghasemlou 1979(.

 )Mofidi, 2006(.

 )Sahabi, 2003(.

 )Moftizadeh, 1980, p.91(.

 )Moftizadeh, 1980(.

 )Ayandegan, 11 June 1979(.

 )Moftizadeh, 1979(.

 )Ghasemlou, 1979(.

 )Moftizadeh, 1980, p.63(.

موسڵامنە  زۆربەی  رەوگەی  و  مەزهەب  كە  جەعفەری  قوتابخانەی   

كە  شەشەمدا،  لەسەدەی  بووە  شیعەكان  ئیاممی  جیهانەو  شیعەكانی 

لەناوی جەعفەری سادقەوە سەرچاوەیگرتوە. رەوگەكەی ئەو وەك فیقهی 
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موسڵامنانی شیعە وەهایە. بەپێچەوانەی فیقهی سونییەكانەوە، كە پشت 

بە ئیجتیهاد دەبەسنت، هەروەها لەبواری میرات و هاوسەرگیریی و باری 

cited from(كەسێتی و بازرگانیشدا هەربەو جۆرە

Wikipedia, retrieved on 25 February 2015(. 

 )Etelaat, 19 June 1979(.

 )Sabaghian, 2003; Sahabee, 2003;Shahveisy, 2005(.

تاراندا  ئیرشادی  حوسەینییەی  لەناو  1979دا  ئۆكتۆبەری  لە  وتارە  ئەم   

وتراوە

)the MQ s council of management, 2000(  

 )The MQ s council of management 2005(.

 )Esmailzadeh, 2009(.

 )The MQ s council of management, 2000(.

 )The MQ s council of management 2005(.

 )Moloudi, 2009, p.208(.

ئەندامەكانیان وەك مەرحوم موفتی زادە  لە روی شێوەشەوە   هاوكات 

لیباسی  زۆرجاران  ناكەن و  بەرسمێڵیان  هاوكات  دەتاشن و  پاك  ریشیان 

بە  كە  بەسەریاندا،  دەدەن  روسەری  خامنەكانیشیان  دەپۆشن.  كوردی 

گوڵگوڵین  چادری  ئەوەشدا  لەگەڵ  دەیبەسنت،  لەسەرەوەڕا  گیرەیەك 

گروپەكە  دەرەوەی  خامنانی  لە  بەسانایی  بەسەریانداو  دەدەن 

جەماعەتی  گروپی  لەتەك  پەیوەندییان  باشرتین  ئەمان  جودادەبنەوە. 

پەیوەندییەكی  دیكەدا  گروپەكانی  لەتەك  هەیەو  ئیسالح  دەعوەت و 

تەنگژەیان  زۆرترین  سەلەفییەكاندا  لەتەك  هاوكات  نییە.  ئەوتۆیان 

لەبەرامبەر پرسی تەكفیركردن هەیە. چوون موفتی زادە پێیوابوو سانانییە 

سنورەكانی هەق و باتڵ لەم سەردەمەدا جودابكەنەوەو ئامرازی پێویست 

بۆ رێنوێنی خەڵكان نییە، هەربۆیە ناكرێت بە هەوانتە تۆمەتی تەكفیر 

گروپی  توندترین  سەلەفییەكان  كە  دیارە  دابدرێت.  كەسێك  بەسەر 

ئاینیین لە كوردستان ئەم بۆچوونەی موفتی زادە دەدەنەدواوەو تەنانەت 

بەشێكیان تەكفیری خودی موفتی زادەیان كردوە. هەر ئەمەیش وەهای 

دەرگیریی  كاتیش  هەندێك  قسەو  دەرگیریی  جارجار  ئەمانە  كە  كردوە 

فیزیكیی یەكرت دەبنەوە.
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ئایا ئیسالم دەكرێتە ئایدیۆلۆژیایەكی سیاسیی ؟
چارەنوسی كۆمۆنیستەكانی ئێران  و

ئیسالمیەكانی كوردستان لە بۆتەی كوردایەتیدا
 

ئەو  شوێنی  هەمیشە  لەوەدایە،  ئاینەكان  تایبەمتەندی 

دابەزیون،  كەلێیەوە  تێپەڕاندوە،  ژینگەیەیان  كۆمەڵگەو 

یاخود وەك بزوتنەوەیەكی ئەخالقی  و ئابوری مرۆكرد سەریان 

تێپەڕاندنی  پێغەمبەردا،  سەردەمی  لە  ئەگەر  هەڵداوە، 

نامەیەكی  رێگەی  لە  ئاین  یەكتاپەرستی  و  پرەنسیپەكانی 

ژینگەی  دەرەوەی  شااڵوێك  بەنەزمی  یاخود  پێغەمبەرەوە، 

ئیتنە  تیرەو  ئاینەكە  بازنەی  گرتبێتەوە و  پێغەمبەری  ژیانی 
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جیاوازەكانی لەخۆگرتبێت، هەروەك چۆن خودا دەفەرموێت 

)یدخلون فی دین اللە افواجا(، ئەوا دەبینین لە پاش پێغەمبەر 

ئەم شااڵوە وەستا. تائێستاش وەستانێكی زانستی لەسەر ئەو 

پاش  لە  ئیسالم  بە  بوون  مەیلی  بۆچی  داخۆ  نەكراوە،  خاڵە 

پێغەمبەر نەماو ئیرت مەیلی بە ئیسالمكردن دەستیپێكرد.

هیچ  كۆمەڵناسان  باوەكانی  تیۆرە  لەبەرچاوگرتنی  بە 

كۆمەڵگەیەك بەسانایی  و بەگۆترە لە باوەڕێكەوە بۆ باوەڕێكی 

تر ئیامنی نەدۆڕاندوەو ملی نەناوە، تەنها كاتێك پڕۆسەیەكی 

بووبێتە  بۆخۆی  كۆمەڵگە  كە  ئەنجامگیربووە،  جۆرە  لەو 

كۆمەاڵیەتی،  ئابوری،  پڕەنسیپە  واتە  باوەڕەكە،  خاوەنی 

كولتوری، تەنانەت ئەخالقیەكانی ئاینە كۆنەكە بە ئاینی نوێ  

ئیسالمیش  ئاینی  تاكاتێك  دەبینین  هەربۆیە  رەنگڕێژكرابێت. 

لە كۆمەڵگەی عەرەبیدا بەشێوەیەكی یەكسان ئاینی سەملانی 

دەشتەكیەكانی  حەبەشی،  بیاللی  رۆمی،  سوهەیبی  فارسی، 

بەنو تەمیم، بەنو غەتفان  و ئەسەدبوو، كۆمەڵگەی عەرەبی 

هەرە  كەعبەو  كلیلەكانی  كاتێك  بەاڵم  بۆی،  نەدا  ملیان 

ئەوكات  قوڕەیشیەكان  سپێردرایە  ئاینەكە  پیرۆزییەكانی 

بڕیاری  پێیوایە  عەقاد  مەحمود  عەباس  قبوڵكرد.  ئیسالمیان 

لێخۆشبوون  بڕیاری  ئەبو سوفیان  بۆ  پێغەمبەر  لێخۆشبوونی 

بوو لە هەموو دابونەریت  و عورفە نەتەوەییەكانی عەرەب. 

كەواتە ئەو بڕیارە سازشی ئیسالم بوو لەگەڵ هەموو رەگەكانی 

نەتەوایەتی عەرەب  و پڕۆسەی تایبەتی بوونی ئیسالم بوو بۆ 
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ئەقواكانی قوڕەیش  و دووبارە الت  و عوزا هوبەل لەشێوەی 

بەبەرداكردنەوە،  رۆحی  ئیسالم  مەڕواندا  یەزیدو  موعاویەو 

تەنانەت بەندی بنچینەیی خەالفیەتیشیان كرد بە پشتاوپشت، 

گرت،  ستاری  عەرەبدا  رۆحی  لەناو  قڕە  بەبێ   ئیسالم  لێرەوە 

ئاینی  توانی  ژیرانەدا  میللی  پڕۆسەیەكی  لە  عەرەب  واتە 

ئیسالم تایبەتی بكات بۆ خۆی، هەروەك ئینب خەلدون دەڵێت: 

لەو پڕۆسەیەدا نەریتەكانی جاهیلی  و بەها كۆنەكان بە بێ  

ئیسالم  بەرامەی  بە  پێشویان  رەگی  بچوكرتین  پەرێزخستنی 

نوێیانكردنەوە.

 تەنانەت جەنگی غوربایان لەشێوەی جەمەل  و سەفین 

 و نەهرەواندا دوبارەدەكردەوە، لەبەرئەوە عەرەب  و منونەی 

خاوەنی  بە  بوون  قوڕەیشدا  لە  عەرەب  بەرجەستەكراوی 

ئیسالم. 

ناو  بۆ  شۆڕبووەتەوە  جوان  زۆر  ئەمین  ئەحمەد 

ئاینی  و  رەوتە  هەموو  پێیوایە  راستیانەو  ئەم  قواڵییەكانی 

سەرەتای  لەدەسەاڵتدارێتی  مەتەرێزیان  كە  سیاسییەكان، 

ئیسالم گرتبوو، تەنها مەتەرێزگرتن بوو لە نەزمی نەتەوەیی  و 

تیرەگەری  و ساراپۆشی بیروباوەڕی ئیسالم. لێرەوە گریامنەی 

ئەو باوەڕە راستە، كە تەواوی بزوتنەوەكانی بەرهەڵستكاریی 

بە  نارساو  بزاڤەكانی  شیعەو  خەواریج  و  لەوانە  خەالفەت، 

شعوبییە، هەموویان لە ناعەرەبەكانەوە چێدەبوون، تەنانەت 

لە  گەلەكۆمە  عەرەبیشدا  لەناو  تایبەتیكرابوو  ئیسالم  هێندە 
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ئەو  بەدرێژایی  بەمجۆرە  دەكرا.  ئیسالم  خاوەن  قوڕەیشی 

مێژوە یەك تەڤگەر و ناڕەزایەتی لەناو قوڕەیشدا دژ بە ئیسالم 

دورگەیش  عەرەبەكانی  ئەعراب  و  كەواتە  لەدایكنەبوو، 

بێت  و  خاوەنی  قوڕەیش  تیایدا  كە  قبوڵنەبوو،  ئیسالمێكیان 

عەرەب لەناویدا خۆی نومایان نەكات، ئیرت چۆن كوردو تورك 

 و فارس ئیسالمێكی پێچراو لە دابونەریت  و بەهای قوڕەیش 

فاكتەری وەستاندنی  بەنوئومەییەیان قبوڵبێت. ئەم نەزمە   و 

مەیلی بوون بەئیسالم بوو، ئیرت گروپە ئیتنیەكانی وەك كورد، 

یاخود بەگشتی عەجەم لەجیاتی ئەوەی وەك سەرەتا وەفدێكی 

وەك جاوان یاخود كابانی كوردی بنێرن  و دوای ئیسالم بكەون، 

بەپێچەوانەوە گەورەترین جواڵنەوە لە هەرێمەكانی ئەهوازو 

رێكدەخەن و  ئیبنولعومەرەوە  جەزیرەی  شارەزورو  فارس  و 

ئەنبار  و  كوفە،  دیمەشق،  پایتەختەكانی  سەر  دەبەنە  شااڵو 

لە  زیاد  ئەمەویدا  سەردەمی  لە  تەنها  بەشێوەیەك  بەغداد، 

سی بزاڤی بەرهەڵستكاری خەواریج  و شیعە لە كوردستانەوە 

پێش  كەواسوری  "كورد  دەڵێت:  موستەفا  شوكور  سازكراون، 

كورد  بەرهەڵستكاری  بوونە".  خەالفەت  دژایەتی  لەشكری 

دواییەكانی  لە  عەرەب  میللی  ئیسالمی  خەالفەتی  و  دژی 

حوكمی عەلی كوری ئەبوتالیبدا دەستپێدەكات. 

لە  خەواریج  سەرداری  چۆن  دەگێڕێتەوە  الكثیر  ابن 

لێخڕبوونەوە  فارسی  مەسیحی  و  كوردو  ئەهوازدا  هەرێمی 

تااڵن  و  دامەزراوەكانی خەالفەتییان فەرهودو  دژی عەلی  و 
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بڕۆكرد، هەروەها باسدەكات جواڵنەوەكە مۆڵگەی كورد بوو، 

كە رێگرو الدەرو مژوڵی تااڵن  و دزی بوون. لێرەوە گریامنەی 

ئەوە دەكرێت لە سایەی خەالفەتدا رەوشێكی ئابوری دژوار 

پیاوی  چۆن  نا  ئەگەر  خوڵقابێت،  كوردیەكاندا  هەرێمە  لە 

خەواریجی  نامۆی  غەیان  و  كابرایەكی  لەپێناو  دەوڵەت 

دەكوژن  و ماڵی دەوڵەت تااڵن دەكرێت. یا بەرهەڵستكاریەكە 

عەرەبدا  لەنێو  هەربۆیە  بووە،  ئیتنی  تائیفی  و  نابەرابەری 

ئاینی  پشتیوانی بۆ چێ نەبوو، بەاڵم بەكاوەخۆ و وردەوردە 

ئیسالم لەناو كۆمەڵگە ناعەرەبیەكاندا لەرێگەی بانگەواز، یان 

كۆمەاڵیەتی  و  ژینگەی  نەریت،  داب،  لەگەڵ  جەنگاوەرەوە 

بوو،  ژیانیان  بە  تێكەڵ  گونجاندو  نەتەوەكاندا خۆی  باوەڕی 

بەجۆرێك تەنها لە هەرێمی جەزیرەدا سێ  هەزار جەنگاوەری 

لەگەڵ  ئازەربایجاندا  فتوحاتی  پێشەوەی  لەبەرەكانی  كورد 

سوپای خەالفەتدا هاوكاربوون.

 بەاڵم قبوڵكردنی ئاینی ئیسالم لە ئاكامی پڕۆسەیەكەوە 

ناوچەكاندا،  كۆنی  ئاینی  لەگەڵ  بوو  سازشكردن  كە  بوو، 

هەروەك چۆن لە رابردودا كاتێك زەردەشت لەنێو بتپەرست 

 و پەرسرتاوە جۆربەجۆرەكانی رسوشتدا سازشیكردو جۆرێك لە 

باوەڕی گونجاو بەكۆمەڵگەی ئێرانی ناساند. گەالنی ئێرانیش 

لەناو  ئیسالمیشدا  چاخی  لە  قبوڵكرد،  ئیسالمیان  نەزمە  بەو 

پایتەختەكانی  لە  جیا  ئیسالمێكی  هەمیشە  ئێرانیەكاندا 

دەكرێت  كە  مومارەسەكراوە،  بەغداد  و  كوفە  دیمەشق  و 



280

قبوڵكردنەكە ناوبنێین بە ئێرانیكردنی ئیسالم، كە زیاتر خۆیان لە 

شیعەكاندا دەبینیەوە، هەربۆیە تەڤگەری شیعەكان هەمیشە 

ئێرانییەكان  بوون،  ئێرانییەكان  شۆڕشی  و  وزە  و  دەستگرۆ 

ئیرت  قبوڵنەكرد،  ئیسالمیان  شیعە  خاوەنی  نەبوونە  خۆیان  تا 

بە  فویان  سەرلەنوێ   ئیاممەكاندا  شیعەو  مەزهەبی  پەنا  لە 

پەیكەری هەخامەنشین و پەهلەویەكاندا كردەوە و رەنگڕێژی 

عەلەویەكانەوە  لەجواڵنەوەی  هەر  نەتەوەییان  سیاسەتێكی 

و  صەفاری  خەزنەوی،  سامانی،  میرنشینەكانی  دەسەاڵتی  تا 

تەنانەت  ئیسامعیلی،  بووەیهی  و  فەرمانڕەواكانی  هاوكات 

نەتەوایەتی  تاویدەدان  و  ئێرانیەكان  پشكۆی  فامتیەكانیش 

دەیجواڵندن. 

هەیە،  بوونی  ئەمڕۆكەش  تا  درێژبوونەوەیە  ئەم 

بەناوەندی  واڵتەكەی  كە  موبارەك،  حوسنی  بەجۆرێك 

هەرێمی سوننەكانی عەرەب دەزانێت، پێیوایە تەواوی شیعە 

مەزهەبەكانی ئێران بەمەرجەع  و دایك دەزانن.

ئاینۆچكەی  و  مەزهەب  بۆ  ئاینێك  پەرتبوونی  دیارە   

پەیكەرو  بە  خزمەتە  نۆڕماڵە و  رسوشتی  و  شتێكی  جودا 

سوننە،  ئیسالمی  چۆن  هەروەك  نەتەوەكان،  نوێبوونەوەی 

چۆن  گەیاند،  عەرەبی  بەشارستانی  فرەی  خزمەتگەلێكی 

مەزهەبی شیعە ئێرانییەكانی رەسەنرتكرد و بوو بە مەرجەعی 

رۆشنبیری فارسەكان. بەنیسبەت كوردیشەوە تا ئەو شوێنەی 

روی  رەنگ  و  كە  قبوڵكراوە  میللی  ئاینێكی  وەك  ئیسالم 
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عەرەبی و بەهای ئیتنی نەتەوەكانی تێكەڵ بەخۆ نەكردبێت، 

فەخرو  جێگەی  ساڵەهایە  كوردەواری  ئیسالمی  هەربۆیە 

دیار  كەسایەتی  هەزارەها  پێگەیاندنی  سەرچاوەی  شانازی و 

كورد  رەسەنی  كولتوری  بووە  و  رۆشنبیری  قوتابخانەی  و 

بووە. تەنانەت زۆرجار ئیسالم هێزی بزوتنەوەی رزگاریخواز 

ئەو  تا  ئیسالم  لەبەرئەوە  بووە،  كورد  بندەستی  خەڵكی   و 

شوێنەی بەكوردی كراوەو بووەتە ئیسالمێكی میللی، چارەی 

دەردی دواكەوتویی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و نەهاتیەكانی كورد 

بووە. ئەم نەزمە بۆ تەواوی نەتەوەكان بە هەمان پێوانەیە، بۆ 

منونە ئیسالم بۆ مالیزییەك مایەی پێشكەوتن، برەوی كولتوری، 

فەرهەنگی و شانازییە. 

كلتور  نەریت،  گوتە،  جێگەی  مالیزیا  لە  ئیسالم  چونكە 

ئێستاش  بەڵكو  نەسڕییەوە،  واڵتەی  ئەو  كۆنەكانی  ئاینە  و 

لە  ئەوێ   كۆنەكانی  ئاینە  بوزییەت  و وردە  رەنگی  و  بەرامە 

ئیسالمی مالیزیادا دەبیرنێن، مزگەوتەكانی ئەوێ  زیاتر لەگەڵ 

پەرستگایەكی بوزیەكاندا كۆكن تا لەتەك مزگەوتێكی حیجازدا، 

نەتەوەكەیان  كۆنی  حەزرەتی  نوێكردنەوەی  تەنها  ئیسالم 

نەزمە  ئەم  وەلێ   عەرەبی،  نەك  مالیزییە  ئیسالم  لەوێ   بوو، 

ئیسالمێكی  ئیسالم  لەوێ   نییە،  جۆرە  بەو  ئەفغانستاندا  لە 

سیمبۆڵەكانی  و  پێشەنگ  ئێستاش  نییە،  میللی  و  سیاسییە 

پشتۆنی  و تاجیكیەكانی ئەفغان عەرەب ئەفغانەكانن، لەوێ  

كۆنی  شارستانی  بوزیەت و  داتارشاوەكانی  پەیكەرە  ئیسالم 
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نین  عەرەب  وەك  ئەوان  دەتەقێنێتەوە،  ئەفغان  نەتەوەی 

لەشێوەی  عوزا  الت و  هوبەل و  پەیكەرەكانی  سەرلەنوێ   تا 

ئیسالم  لەوێ   دروستبكەنەوە،  هاروندا  یەزیدو  موعاویەو 

دەیسڕێتەوە.  بەرنینۆك و  دەداتە  ئەفغانیەكان  كۆنی  ژیاری 

لەبەرئەوە تاكاتێك لە كۆمەڵگەی كوردیشدا دەخوازرێت دین 

ژینگەی  ناو  بخزێتە  ئایدیۆلۆجی  غەوارەو  تەڤگەرێكی  وەك 

كۆمەاڵیەتیی و پێشینەی بیركردنەوەی كوردەوە، ئەوا زیان بە 

تەواوی تایبەتكاری نەتەوەیی كورد دەگات، چونكە ئیسالم تا 

پێشوازی  كوردی  كۆمەڵگەی  كراوە،  كوردی  بە  شوێنەی  ئەو 

لێكردوە و ساڵەهایە تێكەڵ بەخوێنی بووە.

سیاسەت،  بە  تێكەڵدەكرێت  كە  شوێنەدا  لەو  وەلێ    

بۆ  بووە  سەردەستەكان  نەتەوە  هێزی  بە  چەكی  ئەوا 

بندەستكردنە  سیاسەتی  ئەم  كورد،  بندەستكردنی  زیاتر 

و  پەیڕەوكراوە  خەلیفەكاندا  ناوەندی  دەسەاڵتدارێتی  لە 

عوسامنیەكان و  ئیسالمی  پان  دروشمگەلی  چوارچێوەی  لە 

عەبدولحەمید  و  مەحمود  عەبدوملەجیدو  وەك  سوڵتانەكانی 

تا ئەمڕۆ درێژەی هەیە.

هەربۆیە هەرگیز بەها  و بیركردنەوەی كوردی ئیسالمێكی 

نەكوڵێت.  دانویان  واقیعی كوردیدا  تەك  لە  كە  نییە،  گەرەك 

مزگەوت و  پیرۆزییەكانی  هێشتنەوەی  لە  راستییەش  ئەم 

لە  دەسەملێت،  كوردەوە  تەسەوفیەكانی  شێخایەتی و  رێبازە 

حەزی  لەگەڵ  چۆن  دەبینین  سیاسیش  ئیسالمی  بەرامبەردا 
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لە  شكستە  ئەم  لەشكستدایە،  و  ناگرێتەوە  یەك  كورداندا 

قورئان،  دروشمگەلی  سیاسییەكان  ئیسالمییە  كە  كاتێكدایە 

سوننەت، خوگرتن بە بەرماڵ، مزگەوت  و وێردەكانی هاوەاڵنی 

جڤاتی  لەناو  بەڕۆژ  رۆژ  كەچی  بەكاردەهێنن،  پێغەمبەر 

موسڵامنی كورددا الواز دەنوێنن.

 ئایا ئەم الوازییەی ئیسالمیەكانی كوردستان بەشێوەیەكی 

بە  تێكەڵ  رابردوەوە  سەدەی  هەشتاكانی  لە  سەرەكی 

دەسەاڵتی  ئەمڕۆی  لە  بوون و  كورد  نەتەوایەتی  بزوتنەوەی 

چین؟  هۆكارەكانی  هەیە،  و  هەبووە  پشكییان  سیاسیشدا 

ژور  بەرەو  نەوەد  سەدا  لە  كوردی  كۆمەڵگەی  كاتێكدا  لە 

موسڵامنن، كەی لۆژیكییە هێزێك دروشمی قورئان و مزگەوت 

ئاواییەكی  هەموو  كە  بدۆڕێت  جڤاتەدا  لەو  سیواكە،   و 

بەمزگەوتێك كراوەتەوە؟ 

ئایا بۆ خۆیان چۆن وەاڵمی ئەم پرسیارانە دەدەنەوە، ئایا 

بۆ خۆیان ناپرسن لەمیدیاكانی دەرەوە  و نەتەوە جیاوازەكانی 

بە  چونكە  دەكەن،  خراپ  كورد  دەنگۆی  دنیادا  ئەمڕۆی 

ئیسالمن  نوێنەری  ئەوان  بێت،  ئەوان  دروشمەكانی  گوێرەی 

نییە،  لەتەك  كوردییان  كۆمەڵگەی  بۆ  ئەدی  لەكوردستان، 

بە  كورد  دەرەوە  خەڵكی  پێودانگەوە  لەو  گەر  سەیرنییە 

ئیسالمیەكاندایە،  ئەستۆی  لە  گوناهەكەی  نەزانن،  موسڵامن 

كورد  بن،  گوێقواڵغ  ئیسالمییەكان  دەبێت  راستییەكە  بەاڵم 

شێخە  ئیسالمی  میللین،  رەسەنی  ئیسالمی  بە  وابەستە 
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شێخە  سەربڵندەكانی  رێبازە  ئیسالمی  كورد،  نەتەوەییەكانی 

رۆحانیەكانی هەورامان.

 كورد هەرگیز وابەستە بە ئیسالمی سیاسی  و غەوارە و 

ئیسالمییەكان  هەركات  نابێت.  ئیستیرادكراو  ئایدیۆلۆجیای 

پرەنسیپەكانی  خۆی  بۆ  كە  بن،  كوردی  ئیسالمێكی  توانیان 

جوداكانە و  نەتەوە  كەڵچەری  مینهاج  و  لەتەك  ئیسالم 

رێزیاندەگرێت سەردەكەون، وەلێ  تا ئەوان وابەستە بە ریش، 

لە  هەمیشە  عەگالنب،  و  بادیە  حوشرت،  پیرۆزیەكانی  سیواك، 

دۆڕاندان تا ئەوان پشت لە پەند، رەشبەڵەك، بالۆرە و سرتانی 

كۆمەڵگەی  لۆژیكییە  كەی  ئاخر  دۆڕاندان،  لە  بكەن  كوردی 

كوردی و میدیای كوردی گوێ  لە حەسەن زیرەك، محەمەدی 

قاچێكی  مەگەر  نەگرێت؟  خاڵقی  مەزهەری  ماملێ   و 

تۆفیق  و  تایەر  كاسێتەكانی  گەر  نابڕینەوە  نەتەوایەتیامن 

عەلی مەردان و عوسامن هەورامی بشكێنین؟.

 ئایا فەرهەنگی ئەدەبی و رۆشنبیری كورد لە كوێدایە گەر 

شیعرە كۆمەاڵیەتییەكانی ئەحمەدی خانی، حاجی قادر، نالی، 

بێسارانی، مەولەوی، تەواوی شاعیرانی كۆن  و نوێ  بە حەرام 

كوردن،  رۆحی  ئەوان  دەزانن  ئیسالمییەكان  بزانین،  یاساغ   و 

چی  كیژندا  ناوقەدی  بەرۆك و  سینەو  وەسفی  لە  دەشزانن 

راستییەكی مرۆڤ بوونیان دركاندوە.

دەیخوازن  ئیسالمیەكان  كە  ئیسالمێك  گەر  نازانین   

زەماوەندی  شەونشینی  و  كوردی،  شیعری  كوردی،  گۆرانی 
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لە  وەفایی  مەگەر  چیلێدەكات؟  ژیان  لەخۆنەگرێت،  كوردی 

هەر  نەهۆنییەوە،  شیرینی  تەشیەكەی  شیعری  مەهابادەوە 

نالی  مەگەر  نەگەڕاوە؟  حەجدا  رێگەی  لە  نەبوو  ئەویش 

حەج  رێگەی  لە  ئەویش  هەر  نەوت؟  مەستورەی  شیعری 

شیعرانە  ئەو  ئیسالمیەكان  میدیایەكی  بۆ  ئەدی  نەگەڕاوە؟ 

لەتەك  میللین و  ئیسالمی  دژی  ئەوان  كەواتە  ناكەن؟  راڤە 

ئیسالمەكەی عەزام و عەبدولقادر بن عۆدەو ئەواندان.

 لێرەوە لۆژیكییە بپرسین ئەگەر بەگوێرەی دروشمەكانی 

كوردستان  هەرێمی  كوردی  دەی  سەدی  لە  بێت  ئەوان 

وتییان.  هەڵبژاردنەكان  ئەمەش  ئیسالمەوە،  بە  پەیوەسنت 

لەكاتێكدا بەگوێرەی هەموو پێوەرەكانی ئیسالم شارێكی وەك 

هەولێر زیاد لە مەدینەو مەكە پێوەسنت و مژوڵن بە ئاكارەكانی 

ئیسالمییەكانی  سیاسی  گوتاری  ئەوڕۆكە  ئیسالمەوە.  بە 

ئەم  دەكوژێتەوە،  لێژی و  كەوتۆتە  گڵۆڵەی  كوردستان 

توێژینەوەیەكی  هەر  بەجۆرێكە  ئیسالمی  گوتاری  الوازیەی 

زانستی  و بەخۆداچونەوەیەك لە میتۆدو ناوخۆیاندا زیان لە 

بەرژەوەندی مایەو قەوارەی حزبیان دەدات، ئەوان لەسایەی 

نالەباری  رەوشی  لە  بەهرەمەندبوون  گرەوەوە  مەكرو 

موعەمامی  خەریكە  بەكاوەخۆ  ئێستاش  كوردیی و  ئەزمونی 

دەبێت  یان  هەربۆیە  ئاشكرابێت،  خەڵكی  بۆ  مەكرەكانیان 

بن،  بكەن و دروست كورد  واقیعی كوردی  قۆڵبەستی  خۆیان 

بدەن،  دنیا  پیشانی  شەواندا  بە  كورد  پاركەكانی  باژێرو  نەك 
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نەكا كیژۆڵەیەكی نەشمیلی كورد پرچی دیاربێت. 

ئەمڕۆ  ترەوە  الیەكی  لە  قبوڵبكەن.  دۆڕان  دەبێت  یان 

كادیرەكانی  هەمو  بێداری  عەقڵ و  گەورەی  قەیرانێكی 

سەركردەكانیاندا،  سەردارو  كۆڕی  لەنێو  بەتایبەت  گرتۆتەوە، 

لەبەرئەوە  ئەواندایە،  نەهاتی  لە  هۆشداریەك  هەر  چونكە 

حوكمی  بە  كادیرەكانیان  سەركردەوە و  لە  هەندێك  ئەمڕۆ 

كتێب  و  دونیای  خوێندنەوەی  و  خۆرئاوا  بە  روو  كرانەوەی 

دەرەوە لەوە ترازاون تەنها سەرقاڵنب بە ئەلبانی و جورجانی و 

ئەندامێكی  شورەییبووایە  گەر  جاران  تەیمیەوە،  ئینب 

ئەمڕۆ  نەبێت،  لەبەر  قورئانی  جوزئی  چەند  سەركردایەتیان 

دنیاییان  زانیاری  بڕوانامەو  شورەییە  پێیانوایە  هەندێكیان 

ریزی  هۆشیارەكانیان  كە  وایكردوە  ئەمەشە  هەر  نەبێت، 

ئیخوانەكانی  وەك  ئێستا  ئەوان  جێدەهێڵن.  پارتەكانیان 

میرس الیەنگرانیان یا لە قۆناغی ئامادەییەكان دان یا ئەهلی 

دنیای  چوونە  كە  وەلێ   خوێندەواری،  لە  سەرەداوێكن 

ئەم  دێنن،  بەرنامەكە  بیرو  لە  واز  بااڵوە،  خوێندنی  و  زانكۆ 

پەرتبوونە لە ئیسالمی سیاسی كەسانی كراوەو هۆشیارەكانی 

ئەوان  ئەمڕۆی  چارەنوسەی  ئەم  دەگرێتەوە،  زوتر  پارتەكە 

هەمان تایبەمتەندی چارەنوسی پارتە چەپ و كۆمۆنیستەكانی 

ئێراندا  گەالنی  شۆڕشی  سەرەتای  لە  ئەوانیش  هەیە،  ئێرانی 

ئێراندا  گەلی  میللی  ئاینی  واقیعی و  خواستی  بەرامبەر  لە 

گوتارەكانیان رووی لە شكست و ئیفالسی نا، بە تایبەت پارتی 
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تودە كە لە چلەكانەوە جەماوەری ئێرانی بە مەكر و تەزویر 

لە  دای  لە هەشتاكاندا  تا  دەكرد،  یەكسانی  ئاوێتەی خەونی 

زەوی. 

تودە پارتێكی ناواقیعی  و غەیان  و غەوارە بە كۆمەڵگەی 

ئێران بوو، ئەو لە بەرژەوەندی كەی بی جی روسیا و دەرەوە 

هەڵدەسوڕاو لە خواستی مەزهەبی خەڵكی ئێران لوتەال بوو. 

تایبەمتەندی كۆمۆنیستەكان و  هەربۆیە دەكرێت هەمان 

وەچنگ  كوردستاندا  ئیسالمیەكانی  ئەمڕۆی  لە  ئێران  تودەی 

لەوانە  كام  هیچ  رونبوەوە  خەڵكی  بۆ  چونكە  بخەین، 

چۆن  هەروەك  نین،  كورد  كرێكاری  پاڵەو  چینی  نوێنەری 

سۆڤێت  چەپی  دروشمەكانی  دینامیكی  بەشێوەیەكی  تودە 

چین و  گەلی  كۆماری  ماویەكانی  دروشمی  تر  چەپەكانی  یا 

ئەلبان و سۆشیال دیموكراتەكانی ئەوروپایان دەگواستەوە، بە 

ئیسالمیەكانیش  ئێران.  خەڵكی  تایبەمتەندی  رەچاوكردنی  بێ  

بەو جۆرە بەسیج  و سەربازی ئایدیۆلۆجیای موعەسكەرەكانی 

چۆن  وەك  سەیرنییە  لەبەرئەوە  كوردن،  ژینگەی  دەرەوەی 

تیڤیەكەی  لەشاشەی  ئێران  چەپی  تیۆریستەكانی  گەورە 

خومەینیەوە حاشایان لەكۆمۆنیزم كرد، بەوجۆرەش تیۆریستە 

سیاسی  ئیسالمی  بیروباوەڕی  لە  واز  كورد  ئیسالمیەكانی 

تەبەری  ئیحسان  وەك  كەسێكی  رابردودا  لە  ئەگەر  بهێنن، 

لە  باسی  لەمادیەت و  حاشای  ئیران  كۆمۆنیستی  رەمزی 

لە  بەكاوە خۆ  ئەوا  ئێراندا،  لە  غەیانیی كۆمۆنیست كردبێت 
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عەبدورەحامن سدیقەوە كە رەمزی فیكری ئیسالمیەكان بوو، 

ئەو ئاشبەتاڵە لە ئیسالمی سیاسی كوردیشدا دەستپێدەكات، 

لەناو  تەمەنی  ساڵ  چل  تەبەری  ئیحسان  چۆن  وەك  ئیرت 

ئێرانیەكان و  رەسەنی  بۆ  گەڕایەوە  لێكردو  حاشا  مادیەتدا 

سیامی  دەبێتە  پەشیامنی  جۆرەش  بەو  دەربڕی،  پەشیامنی 

ئێرەش.

وەك  كەسێكی  چۆن  هەروەك  ئەمڕۆ  لەبەرئەوە   

پەیكەری چەپ و  لۆژیك  بنەمای  لەسەر  موحەمەد  مەسعود 

تەڤگەری  لەنێو  مایەپوچكرد و  لەكوردستاندا  ماركسیەكانی 

كۆمەاڵیەتی كوردا حاشای لێكردن، بەوجۆرەش وەختە هەمان 

تایبەمتەندی نامۆیی لەروی ئیسالمی سیاسییدا لە قاوبدرێت. 
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1012

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104
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105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

2016سەرهەنگ عەبدولڕەحامنئومێدی خۆرەتاوی من113

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

2016بابان ئەنوەركارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی 
2016

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

2016پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا129

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130

2016شاسوار کەمالئامانجی  فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016ئەکرەم  میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلکەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەکانی جەنگ135

136    ژنێك لەنێو سەردەستەی

       میلیشیاكاندا         
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر
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 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز


