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سۆران سێوکانی

ئەو بنەما مەنهەجییانەی ئایدیۆلۆژیای 
داعشیزم بەرهەم دێنێت لە ئیسالمدا
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داعش���یزم  مانای���ە  ب���ەم  لێ���رەدا  ئێم���ە 

بەکارده هێنین، بۆیە مەرج نییە باس���ی تەنیا 

سەرچاوەکانی داعش بکەین، بەڵکو لەوانەیە 

هەر تەنیا س���ەرپێیانە باس���ی کردەوەکانی 

داعشیش بکەین. 

کەوات���ە داعش���یزم الی ئێمە تەنی���ا بریتی 

نیی���ە ل���ەو خەالفەتەی لە موس���ڵ و ڕەقە 

دامەزرێن���رراوە، بەڵک���و ئایدیۆلۆژیایەک���ی 

گشتگیرە و بە فەوتانی فیزیکییانەی داعش و 

دەوڵەتەکەی؛ ئەو نافەوتێت، بەڵکو لەوانەیە 

فراوانتر بێت و زیاتر تەشەنە بسەنێت.

ئەم پێناسەیە پێماندەڵێت داعشیزم هەڵتۆقیوی 

ئەمڕۆ نییە، بەهەمانشێوە لەمڕۆشدا کۆتایی 

نایەت، بەڵکو داعشیزم مێژووی قووڵی هەیە 

و خاوەنی ئەدەبیاتێکی فراوانە، لە ئایندەشدا 

بەردەوام دەبێت.

داعش���یزم بریتییە لە دنیابینییەكی تایبەت لە 

قوواڵیی دەق���ە ئایینییەکانەوە هەڵدەقوڵێت، 

ئ���ەم ئایدیۆلۆژیای���ە خوێندن���ەوەی دەق���ە 

بۆ  بەش���ێوەیەکی حەرفیان���ە  ئایینییەکان���ە 

تێکستەکان.  خوێندنەوەیەک کە تەواو نزیکە 

لە خوێندنەوەی ئەهلی سوننەت و جەماعەت 

و هەماهەنگە لەگەڵ خوێندنەوەی ئیسالمی 

سیاسی و س���ەلەفی بۆ دەقەکان، جیاوازیی 

نێوان ئەمان و ئیس���المی سیاسی لە کات و 

شوێندایە، لەگەڵ بڕی تووندی یان ناتووندیی 

پراکتیزەکردنەکە.

خاڵێکی تر ک���ە گرنگە ئاماژەی پێبدەین لەم 

بەراییەدا ئەوەیە:

ئێمە لێ���رەدا باس���ی مەنهەجی داعش���یزم 

کاری  موفرەدات���ەی  ئ���ەو  وەک  ناکەی���ن 

لەس���ەردەکەن، یان وەک پەی���ڕەوی داعش 

خۆی، تەنانەت باسی ئایدیۆلۆژیای داعشیش 

ناکەی���ن وەک موفرەدات���ی ڕۆژان���ە. بەڵکو 

باس���ی ئەو باکگراون���دە مەعریفییە دەکەین 

کە داعش���یزم مەنهەج و ئایدیۆلۆژیای خۆی 

لەس���ەر بوونیادناوە. یان باسی ئەو قوواڵییە 

مەعریفیی���ە دەکەین، کە لەوێوە داعش���یزم 

بنەماکانی ئایدیۆلۆژیای خۆی هەڵهێنجاوە.

لەم بابەتەدا بنەماکانی مەنهەجی داعش���یزم 

هەمان ئەو بنەمایانەن، کە ئیسالمی بەگشتی 

لەس���ەر بوونیادنراوە، واتە داعشیزم شتێک 

نیی���ە لەدەرەوی ئیس���الم، لە ئیسالمیش���دا 

خوێندنەوەی س���وننییانە، ب���ۆ دەقەکان، لە 

سوننەیش���دا خوێندنەوەی سەلەفییانە بونیاد 

دەنێت. بۆیە ئێمە لێرەدا باس���ی هەمان ئەو 

بنەم���ا مەعریفییانە دەکەی���ن، کە بنەماکانی 

فیقهی ئیسالمی لەسەر بوونیادنراوە.

 هەڵبەت���ە لێ���رەدا م���ن باس���ی داع���ش 

ناک���ەم لەڕووی ئ���ەو کردەوانەی تا ئێس���تا 

ئەنجامیداون، چونکە هەرباسکردنێکمان لەو 

بابەتە بێمانا دەبێت و ئیسالمییەکان و زانایان 

ب���ەوە وەاڵمماندەدەنەوە، کە ئەوەی داعش 

دەیکات ئیس���الم نییە و داعش بەکرێگیراوی 

غەربن.

بۆیە هەوڵ���دەدەم بنەماکانی ئەو مەنهەجە 

بخوێنمەوە، کە کۆڵەکەکانی داعش���ی لەسەر 

بوونیادن���راوە، واتە دەچم���ە قوواڵییەکانی 

داع���ش و ئەو باکگراوندەی کە ئایدیۆلۆژیای 

داعش دەخوڵقێنێت و لە ئایدیۆلۆژیایشەوە، 

کردار ئەنجامدەدرێت.

دواجاریش بەراوردی دەکەم لەگەڵ مەزهەبی 

س���وننەدا تا بزانین ئایا داع���ش هەڵتۆقیوی 

ئەمڕۆیە یان درێژک���راوەی دوێنێیە و بەرەو 

ئاییندەش ڕادەکێشرێت.

لێرەدا من مەنهەجی���ش ناخوێنمەوە، بەڵکو 

بنەماکانی مەنهەج باس���دەکەم. مەبەستم لە 

بنەماکانی مەنهەج:

ئ���ەو ئەقڵییەتەی���ە ک���ە کۆمەڵێ���ک خاڵی 

کردووه تە ئەس���ڵ بۆ بو نیادنانی مەنهەج، جا 

ئەو بنەمایانە چەند ڕاستن یان نا؟ ئەوە جێی 

باسی من نییە لێرەدا.

بنەماکانیمەنهەجیداعشیزم
 ئەو بنەمایانەی مەنهەجی داعشیزمی لەسەر 

بوونیادنراوون دووبەشن:

بەشی یەکەم: بنەما نەقڵییەکان

بەشی دوەم: بنەما ئەقڵییەکان.

پێشەکی
 داعش���یزم ئایدیۆلۆژیایەکە نەک ناوێک بێت بۆ گرووپێک���ی دیاریکراو، بەڵکو چەمکێکی 
ئایدیۆلۆژییە و ئاماژەدەکات، بۆ ڕەوتێکی مەزهەبی. ئەم ڕەوتە ئیس���امییە شتێکی تازەی 
نەهێناوەتەئاراوه ، بەڵکو مانا کۆنەکانی زیندوکردووه تەوە، بە شێوەیەکی بەرجەستەکراوی 
پیشانی ئەمڕۆی دەدات. واتە وەك چۆن فاشیزم چیتر ئاماژە نییە بۆ حزبەکەی مۆسۆلینی، 
بەڵکو بووه تە ناونیشان بۆ ڕەوت و بیرکردنەوەیەکی دیاریکراو، بە هەمانشێوە داعشیزم 

لەوە دەرچووە، کە ناوی گرووپێک بێت. بەڵکو ڕەوتێکی دیاریکراوە.
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نەقڵیی���ەکان)  بنەم���ا  یەک���ەم:  بەش���ی 

ڕاگوێزراوەکان( 

مەبەس���تمان ل���ە بنەما نەقڵیی���ەکان قورئان 

و فەرم���وودەی پێغەمبەری ئیس���الم و گوتە 

و ک���رداری هاوەاڵنی پێغەمبەر و قس���ەی 

فیقهناس���انی ئیس���المە، ئ���ەو دەقانەی لە 

دووتوێ���ی کتێبەکاندا ڕاگوێ���زراوون و الی 

موس���وڵمان وەک دەقێک���ی پی���رۆز دەبێت 

پیادەبکرێ���ت و لێالدانی بە کوفر و گومڕایی 

سەیردەکرێت. بنەما گوازراوەکان ئەمانەن:

یەکەم- دەقەکانی قورئان

قورئ���ان دەق���ی یەکەم���ی ئیس���المە و بێ 

چەندوچوون بەالی موسوڵمانەوە، لە یەکەم 

پیتیەوە تا دواپیت، قسەی خودایە و ئەوەی 

ب���اوەڕی بە یەک حەرف���ی نەبێت، لە ئایین 

دەردەچێ���ت. پیادەکردن���ی قورئانیش وەک 

خۆی و حەرف بەحەرف فەرزێکی ئایینییە و 

جێگەی مشتومڕی تێدا نابێتەوە.

بێگومان داعشیزم لێرەدا وەک هەر کەسێکی 

ڕووکەشگەرا س���ەیری قورئان دەکات، وەک 

دەقێک���ی مەعس���ومی پارێزراو ل���ە هەڵە، 

وەک ئیبن حەزم دەڵێت )تەنانەت ش���ێوەی 

تەرتیبکردن و خاڵەکانیشی وەقفی خودایە(.

داعشیزم لێرەدا باوەڕیوایە:

أ-دەبێ���ت قورئ���ان وەک خ���ۆی بێ کەم و 

زی���اد و به بێ ڕەچاوکردنی کات و ش���وێن، 

یەکس���ەر وەک خۆی تەنفیزبکرێت، ئەگەر 

هەرکۆمەڵێک یان تاکێک، ساتێك ڕاوەستن لە 

پراکیتزەکردنی قورئان بەو شێوە حەرفییەی 

هات���ووە، ئەوە کاف���ر دەبن و پێویس���تیان 

بە پەش���یمانبوونەوەیە. ل���ەم بابەتەدا هیچ 

موجامەلە ناکرێت و چاوەڕوانی سیاس���ەتی 

پلەبەندی ناکرێت. بەڵکو دەبێت دەق وەک 

خۆی تەنفیز بکرێت )وەک فەرمان بە جیهاد 

و ح���دوودەکان(. لەبەرئ���ەوە دەبینین ئەبو 

قوتادە دەڵێت: )ئەوانەی داوای پلەبەندی و 

قۆناغبەندی دەکەن لە بەجێهێنانی شەریعەتدا، 

ئەوان���ە فیقه���ی گومڕاک���ەر بەکاردێن���ن و 

دەیانەوێت لەژێر سایەی جاهیلیەتدا ئیساڵح 

بکەن( )القواعد االول ص١٠(

هەڵبەت���ە ئەمە تاک���ە خوێندن���ەوە نییە بۆ 

دەقی قورئانی، بەڵک���و خوێندنەوەی ترمان 

هەی���ە، وەک خوێندن���ەوەی موعتەزیلە بۆ 

تەئویل،  ئەهل���ی  دەق���ەکان، خوێندنەوەی 

خوێندنەوەی ئەهلی تەسەوف، خوێندنەوەی 

ئ���ەوە  ب���ەاڵم  مەبەس���تگەر)مقاصدی(انە. 

ڕاس���تییە، کە خوێندنەوەی زۆرینەی ئەهلی 

سوننەت بۆ دەقی قورئانی هەمان تێروانینە، 

کە داعش دەقی پێدەخوێنێتەوە. هەرچەندە 

خوێندن���ەوەی مقاص���دی لەم س���ەردەمەدا 

بایەخی زیاتری پێدەدرێت، بەاڵم تا ئێس���تا 

فۆڕمێک���ی پەس���ەندکراوی وەرنەگرت���ووە، 

نەیتوانیوە جێگە لێژب���کات بە خوێندنەوەی 

حەرفییانەی داعشیزم.

خوێندنی داعشییانە، بۆ نمونە لەم بوارانەدا:

- ب���واری تیۆلۆژی���ا، یاخود )عل���م الکالم( 

یان)علم العقائد(. زۆرینەی ئەهلی سوننەت 

بەتایبەت���ی حەنبەلیی���ەکان، بە ش���ێوەیەکی 

حەرفی ماناکانی عەقی���دە وەردەگرن به بێ 

هي���چ تەئویلێک. ه���ەر تەئویلێکیش بەالی 

ئەوانەوە بیدعە و گومڕاییە، ئەم خەتە هەر 

لە س���ەردەمی هاوەاڵن���ەوە درێژدەبێتەوە، 

تا دەگاتە داعش، بۆیە تەنانەت کەس���انێکی 

وەک ئەبو حەسەنی ئەشعەری و ماتوریدیش، 

بەالی ئەو خەتە س���ەلەفییەوە بە بیدعەچی 

و مونحەری���ف دانراون، ل���ە کاتێکدا ئەوان 

داکۆکیکارێکی سەرسەختی عەقیدەی ئەهلی 

سوننە بوون، بەاڵم لە ڕێگەی کەالمناسییەوە 

.تەنان���ەت ده ەوترێ���ت ئەحم���ەدی کوڕی 

حەنب���ەل فەتوای���دا ب���ەوەی نابێ���ت کەس 

س���ەردانی )امام الحارث المحاسبی( بکات، 

لەبەر ئەوەی باس���ی عەقیدەی دەکرد و لە 

داعشیزمالیئێمە

تەنیابریتینییەلەو

خەالفەتەیلەموسڵ

وڕەقەدامەزرێنرراوە،

بەڵکوئایدیۆلۆژیایەکی

گشتگیرەوبەفەوتانی

فیزیکییانەیداعش

ودەوڵەتەکەی؛ئەو

نافەوتێت،بەڵکو

لەوانەیەفراوانتر

بێتوزیاترتەشەنە

بسەنێت.
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ڕێگەی کەالمناسییەوە داکۆکی لێدەکرد، بۆیە 

کاتێ�ك حاریسی موحاس���یبی دەمرێت تەنیا 

چوار کەس دەینێژن، کەچی کە ئیبن حەنبەل 

خۆی دەمرێت دەیان هەزار کەس دەینێژن.  

داعش���یزم به هەمان توندڕەوی مەس���ەلەی 

عه قائید وەردەگرێت به بێ ئەوەی ئەقڵکاری 

تێدابکات.

مەنهەج���ی  پەیڕەوکردن���ی  ئەنجامەکان���ی 

حەرف���ی لە بواری عەقائی���ددا: لەبەرئەوەی 

عەقائید باسی شتە میتافیزیکییەکان دەکات، 

لەبەرئ���ەوە بە حەرف���ی خوێندنەوەیان ئەو 

کارەس���اتە دەخوڵقێنێت، کە لە دنیای دینیدا 

دەیبینین. بۆ نمونە: کاتێک باسی بەهەشت 

دەکرێ���ت، لێرەدا تاکی دین���دار دێت و بە 

ش���ێوەیەکی حەرفی ب���ە پێ���وەری فیزیك 

هەم���وو مان���اکان وەردەگرێ���ت.٧٢ حۆری 

نیعمەتەکانی ش���ەهادەت،   لە بەهەش���تدا، 

دیمەنە ترسێنەرەکانی دۆزەخ، هتد، هەموو 

ئەمانە الی تاکی دیندار بە بەرجەستەییەکی 

زێدەڕۆتیاکراو وەردەگیرێت. هەر لێرەشەوە 

ئیدی تاکی دیندار تەواو ئەژنۆشکاو دەبێت لە 

بەردەم هەرفەرمانێکدا پێیدەدرێت بە ناوی 

ترسی دۆزەخ، یان خۆشییەکانی بەهەشت.

ئەمە ل���ە کاتێک���دا میتافیزیک ب���ە پێوەرە 

فیزیکیی���ەکان هەرگی���ز ناپێورێت، بەڵکو لە 

ب���ارەی غەیبەوە هەرچیەک بڵێیت ڕاس���ت 

دەردەچێ���ت، چونکە هی���چ پێوەرێک نییە 

ڕاس���ت و دروس���تیی غەیب بپێوێت، ئاخر 

ڕاست و دروس���تیی زانست یان تیۆریایەک، 

دەبێت یان بە ئەزموون بس���ەلمێنرێت یان 

لە ڕێگ���ەی پێوەرە زانس���تییەکانەوە، بەاڵم 

غەیب هیچ یەکێک لەم ئامڕازانە نایگرێتەوە. 

بۆیە لەبارەی میتافیزیکەوە هەرشتێک بڵێیت 

ناتوانیت بەدرۆی بخەیتەوە یان بیسەلمێنیت، 

تاک���ە پێوەری س���ەلماندن تەنی���ا ئەو دەقە 

ڕاگواس���تراوانەیە کە لە پێغەمبەرەوە یان بە 

ن���اوی پێغەمبەروە ڕاگواس���تراون. کاتێکیش 

مەس���ەلە میتافیزیکییە ڕەهاکان بە مەسەلە 

ئی���دی لێرەوە  ماددیپی���ەکان دەپیورێ���ت، 

کارەس���اتی واقیعی دەخوڵقێت وەک ئەوەی 

لە داعشیزمدا دەیبینین.

لەبواریئەحکامدا
داعشیزم ئەحکامەکانی شەریعەت بەو پەڕی 

حەرفییەت���ەوە پی���ادەدەکات، به بێ ئەوەی 

بگەڕێتەوە بۆ مەبەستی شەریعەت لەم بارەوە. 

وات���ە ئەم بنەمایە ئ���ەوە      ڕەتدەکاتەوە 

ئەح���کام بۆ حیکمەتێک هاتبێت، ئەگەر ئەو 

حیکمەتە نەما ئیدی ئەو حوکمەش نامێنێت، 

بەڵکو الی داعشیزم تەنیا ئەوەی کە دەقێک 

هاتووە لەو بارەوە؛ ئیتر لە هەموو زەمان و 

چەکدارەتیرۆریستەکانیداعش
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ش���وێنێکدا دەبێت به بێ لێکدانەوە و گوێدان 

بە هیچ ڕێگرێک ئەو حوکمە پەیڕەوبکرێت، 

بۆ نمونە خودا دەفەرموێت )وقاتلوا في سبیل 

الله(، ئیدی ئەمە فەرمانی خودایە و لەسەر 

هەموو موس���وڵمانێک لە هەرشوێنێک بێت 

پێویس���تە وەک خۆی، بێ سێودو بێگوێدانە 

یاس���ا، ڕێس���ا، س���ەردەم، کات و ش���وێن، 

موس���وڵمان ئەم ئایەت���ە بەجێبهێنێت، واتە 

)قت���ال( لێرەدا هۆکارێک نییە بۆ بەجێهێنانی 

)مەبەس���تێك(، بەڵکو خۆی لەخۆیدا )غایە-

مەبەست(ە و ئیدی تەنیا هەبوونی فەرمانەکە 

خۆی مەبەستەکەیە. 

مەنهەجی داعشیزم کاتێك لەسەر ئەم بنەمایە 

دادەمەزرێت بەمشێوەیە دەبێت:

مادەم خودا فەرمانی کردووە، بە )جەنگ( و 

)جیه���اد(، کەواتە دەبێت ئێمە جیهاد بکەین 

ئەگەر نەشبوو، هەر دەبێت دروستی بکەین 

و پەالم���اری واڵتانی تر بدەی���ن بۆ ئەوەی 

عیزەتی ئیسالم دەربخەین .

یاخود ئ���ەوەی کە قورئ���ان دەفەرمووێت: 

)و من لم یحک���م بما أنزل اللە فأولئك هم 

الکافرون( )المائدة:٤٤( لێرەدا یەکسەر حوکم 

بە مانای سیاس���ی دێ���ت و کافریش بە مانا 

کافر دێ���ت، ئیدی هی���چ تەئویلێک ناگرێتە 

خۆی . بەم پێیە هەرکەسێك لە هەرشتێكدا 

حوکم بە فەرمانەکانی خ���ودا نەکات لەبەر 

هەرهۆیەك بێت، ئەوە به بێ س���ێودو کافرە 

و کوشتن و کوشتاری واجبە.

دەرئەنجامی ئەم بنەمایە: 

تەکفیری دەس���ەاڵت و کۆمەڵگەکان و هەر 

کەسێکییش بە حوکمی خودا بەڕێوە نەچێت، 

هەرکەس���ێکیش تەکفیرکرا ئیدی کوش���تار و 

کوشتنی واجبە، بەڵکو هەر کەسێک ئەوانی 

پێ کافر نەبێت، خۆیشی کافرە بەپێی بنەمای 

)من شك فی کفر الکافر فهو کافر(.

هەر ل���ەم ب���ارەوە ئایدیای داعش���یزم لەم 

بنەمایەوە دوو لقی تر هەڵدەهێنجێت:

 أ-هەموو کەس���ێک بۆی هەی���ە لە قورئان 

تێبگات و خۆی تەنفیزی بکات، به بێ ویستی 

گەڕانەوە بۆ الی زانایانی ئایینی.

ل���ە بنەم���ای مەنهەج���ی داعش���دا قورئان 

ڕاناوەس���تێت لەس���ەر ئەوەی دەس���ەاڵتێک 

هەبێ���ت بۆ ڕاگەیاندنی جیهاد و کوش���ت و 

بڕین، بەڵکو هەمیش���ە داوا لەب���اوەڕداران 

دەکات هەڵس���ن بە جیهاد، قورئان دەڵێت 

)یاأیها الذین آمن���وا قاتلوا الذین یلونکم من 

الکفار( واتە ئەی باوەڕداران کوش���تاربکەن، 

ناڵێ���ت ئ���ەی دەس���ەاڵتداران جیهادبکەن، 

س���ەید قوتبی���ش بەهەمانش���ێوە دەڵێ���ت، 

ئەگ���ەر هەموو ئەدەبیات���ی قوتب بگەڕێین، 

وا دەزانم باس���ی حکومەت ن���اکات، بەڵكو 

هەمیشە باس���ی گرووپی باوەڕداران دەکات 

)الجماعة المس���لمة( ی���ان )العصبة المٶمنة( 

یاخود)القاعدة الصلبة(.

دەرئەنجامی ئەم بنەمایە ئەوەیە هەرکەسێک 

هەندێ���ک بزانێت، دەتوانێ���ت حوکمبدات 

بەسەر کافربوونی کەس���ێک و تەنفیزکردنی 

حوکمی کوفر بەسەریدا.

بۆی���ە دەبینی لەم ت���ەرزە بیرکردنەوەیەدا، 

هەرکەس���ێک بتوانێت بە هەرجۆرێک بێت 

حوکم���ی خ���ودا بەجێبێنێت، ئ���ەوا دەبێت 

بەجێیبێنێ���ت، ئەگەرن���ا ئەوی���ش ئیمان���ی 

دەکەوێتە مەترس���ییەوە. لێرەدا نابێت کەس 

چاوەڕوانی حکومەت و دەس���ەاڵت بێت تا 

ئ���ەو کارە بکات، بەتایبەت���ی ئەگەر خەلیفە 

و حوکمی ش���ەرعی نەبوو. وەک لە ئێستادا 

دەبینین، ئەمە دەقی قسەی سەعید حەوایە 

لە )جند اللە(دا.

نموونە: فەتوای ئەبو قوتادە بە ش���کاندنی 

پەیکەرەکان  

بەڵگەی ئەبو قوتادە بۆ شەرعییەتی شکاندنی 

بتەکانی ئەفغانس���تان لە قورئان���دا ئەوەیە 

بنەمانەقڵییەکان

قورئانوفەرموودەی

پێغەمبەریئیسالم

وگوتەوکرداری

هاوەاڵنیپێغەمبەر

وقسەیفیقهناسانی

ئیسالمە
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ئیبراهیم پێغەمبەر بتەکانی شکاندووە، به بێ 

ئەوەێ گوێ بەوەبدات قەومەکەی بەو هۆیە 

دووردەکەونەوە لە ئایینەکەی ئیبراهیم، یان  

به بێ ئەوەی بیر لە حیکمەتی ئەو ش���کاندنە 

بکات���ەوە کاتێك بتەکانی ش���کاند. )القواعد 

االول ،ص١٠( . لەبەرئەوە و بە بەڵگەی ئەو 

ئایەتە ئەبو قوتادە فەتوا دەدات بە شکاندنی 

هەرچی بتێک هەیە لە هەر ش���وێنێک،ئەم 

فەتوای���ەش بەرمەبنای کارەک���ەی ئیبراهیم 

پێغەمبەر دەردەکات

ب- پیادەکردن���ی حوکمی خودا وابەس���تە 

نییە بە دەس���ەاڵتێکی سیاسی یان ئایینییەوە، 

بەڵکو موس���وڵمان خۆی دەبێت بڕیاربدات و 

خۆیش���ی پیادەی بکات، بۆ ئەمەش چەندین 

بەڵگە دێننەوە ب���ۆ نمونە )پیاوێکی کوێر لە 

س���ەردەمی پێغەمبەردا لەبەرئەوەی ژنەکەی 

دووگیان ب���ووە- جنێوی بە پێغەمبەر داوە، 

هەر ب���ەو کوێری���ەی خ���ۆی خەنجەرێکی 

کردووە بە ورگیدا، لەی���ەک کاتدا ژنەکە و 

کۆرپەکەش���ی کوش���تووە، کەچی پێغەمبەر 

دەستخۆش���ی لێکردووە( . لێ���رەدا دەبینین 

ئ���ەم هاوەڵ���ە به بێ گەڕان���ەوە بۆ حکومی 

پێغەمبەر خۆی ژنەکەیش���ی و کۆرپەکەی ناو 

سکیشی کوشتووە لەبەرئەوەی ژنەکە جنێوی 

بە پێغەمب���ەر داوە. کەواتە کافر یەکس���ەر 

دەکوژرێت، به بێ گەڕانەوە بۆ دادوەر.

لێرەدا دەبینین مەنهەجی داعشیزم هەمانشێوە 

کاردەکات، هەر بۆ نمونە مەال کرێکار کاتێک 

فەتوای دەدا، ئەگەر کەسێکت بینی دووژمنی 

ئیس���الم بوو فیشەکێکی پێوە بنێ و بیکوژە، 

ئیتر کێ فەتوای داوە ئەو کەس���ە دووژمنی 

ئیس���المە؟ کێ حوکمی کوشتنی دەرکردووە؟ 

کێ جێبەجێی کردووە؟ ئەمانە هەمووی یەک 

کەس جێبەجێی دەکات! 

٢- فەرمودەکانی پێغەمبەر: 

ل���ە مەنهەجیەتی داعش���یزمدا گوتراوەکانی 

پێغەمبەر بە هەموو ش���ێوەیەک یەکس���انە 

ب���ە قورئ���ان، تەنیا جیاوازییان لە ش���ێوازی 

دابەزیندایە، واتە حەدیس���یش وەک قورئان 

الی خوداوە هاتووە، هەرکەسێکیش باوەڕی 

بە حەدیس���ێک نەبێت ی���ان کاری پێنەکات 

تەکفیر و تەبدیع و تەفسیق دەکرێت . بەپێی 

پلەی فەرموودەکە. شایەنی باسە بەم شێوەیە 

سەیرکردنی گوتراوی پێغەمبەر )یاخود ئەوەی 

دراوەتە پاڵ پێغەمب���ەر(، مەزهەبی ئەهلی 

سوننەتیشە بەگشتی، بەاڵم ئەهلی سوننەت 

لە خەتی گش���تیدا جیاوازی دەکەن لە پلەی 

فەرم���وودەکان، پیادەکردنیان، ڕەچاوکردنی 

کات، ش���وێن و حیکمەتی ئ���ەو فەرمودانە، 

بەڵکو زۆرجار هەوڵدەدەن تەئویل بکەن بۆ 

حەدیسێک یان بەهۆی حەدیسێکەوە یەکێکی 

تر ڕەتبکەنەوە، بەاڵم ئەم پرسانە لە بنەمای 

مەنهەجی داعش���یزمدا نییە، بنەمای مەنهەج 

الی داعش بەمشێوەیەیە

أ-) مادەم حەدیس���ێک لەڕووی س���ەنەدەوە 

ڕاس���ت بێ���ت، ئیتر دەبێت بە ش���ێوەیەکی 

حەرفی پیادەبکرێ���ت، به بێ گوێدانە ئەوەی 

ئەو حەدیس���ە یەک کەس گێڕاویه تییەوە یان 

نا، یاخ���ود ئایا واقیع ئ���ەوە قبووڵ دەکات 

بتوانیت ئەو حەدیس���ە لەو کات و شوێنەدا 

دابەزێنیت���ە س���ەر واقی���ع، ل���ە مەنهه جی 

داعشیزمدا س���وننەت هەر حەدیسێکی تاك 

بێت ی���ان موتەواتیر جی���اوازی نییە، بەڵکو 

ئیش���پێکردنی فەرزە و هەرکەسیش ئیمانی 

پێی نەبێت تەکفیر دەکرێت.

نموونەی حەدیس: یغزو هذا البيت )الكعبة( 

جي���ش من الناس بينما هم ببيداء من األرض 

إذ خس���ف بهم “، فقيل”  يارس���ول الله إن 

فيهم المكره”، قال ” يبعثون على نياتهم” . 

لەم حەدیسەوە فکری داعشیزم ئەو بنەمایە 

هەڵدەهێنجێنێت، کە کوش���تنی ماڵ و منداڵ 

و کەس���انی بێتاوان ئاساییە ئەگەر تێکەڵبوون 

ئەبوئەعالیمەودودی

سەیدقوتب

ستالین

محەمەدعەبدولوەهاب
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لەگەڵ کافران و لێکجیا نەدەکرانەوە، چونکە 

)یبعثون عل���ی نیاتهم( واتە بەگوێرەی نیازی 

دڵی خۆی���ان زیندودەکرێن���ەوە. ئیتر مافی 

ژیان���ی ئێرە الی ئەوان هیچ بەهایەکی نییە، 

چونکە لە بنەڕەتدا ژیان الی ئەوانه . 

ب-حەدیس ه���ەر وەک قورئان ئەبەدییە و 

ل���ە هیچ کات و زەمانێک���دا ئیجتیهادی تێدا 

ناکرێت، بۆ نمونە ڕیشتاش���ین یان مۆسیقاو 

هتد. بەر پرسی دەس���تەی شەرعیی داعش 

)عومان ک���وڕی عەبدولڕەحمان���ی تەمیمی(

دەڵێ���ت: " قال علماؤنا رحمه���م االله فعل 

النبي عليه الس���الم متى كان على وجه البيان 

لما في الق���رآن وحصل ذل�ك منه في مكان 

أو زم���ان فالبيان يكون واقعا بفعله وبما هو 

من صفاته عن���د الفعل فأما المكان والزم�ان 

ال يكون ش���رطا فيه" ، زاناکانمان وتوویانە: 

هەرکاتێ���ک کردەوەیەک���ی پێغەمبەر وەک 

ڕوونکردنەوەیەک بۆ قورئان بوو لە هەرکات 

و شوێنێکدا ئەنجامیدابێت، ئەوە کردەوەکەی 

ئ���ەو تەنیا لێکدانەوەی قورئانە ئیدی کات و 

شوێن مەرجێک نییە بۆی(

دەرئەنجام���ی ئەم بنەمای���ە ئەوەیە هەموو 

وردەکارییەکان���ی ژی���ان لە دەس���تی مرۆڤ 

دەرده هێنێ���ت و دەیداتە دەس���ت هێزێکی 

تر، لە هەمانکاتدا هی���چ مانایەک بۆ عەقڵ 

ناهێڵیتەوە. 

ل���ە وردەکارییەکانی مەنهەج لێ���رەدا بائەم 

نمونانە بێنینەوە:

أ- جۆری جلوبەرگ، ڕیش، تەنانەت جۆری 

بەکارهێنان���ی وش���ەکان، ن���اوەکان و هتد، 

هەمووی کۆپییەکی سەردەمی پێغەمبەرایەتی 

دەبێت.

ب- چۆنێتیی پیادەکردنی دەسەاڵت: لێرەدا 

دەبینی���ن مەنهەجی داعش���یزم هەمان ئەو 

میکانیزمە کارپێدەکات، کە لەو س���ەردەمەدا 

پیادەکراوە.

٣- مێژوو: لێرەدا مەبەستمان لە مێژوو تەنیا 

دووبەشە:

أ-ڕووداوەکانی مێ���ژوو: وەک کردەوەکانی 

هاوەاڵن و دوای ئەوان:

مەس���ەلەی کوش���تنی مورتەدان و بە تااڵنی 

بردنی���ان: لەبەر ئ���ەوەی ئەبوبەکری صدیق 

لەگ���ەڵ )مورتەدەکان���ی عەرەب���دا( چووە 

جەنگەوە و ڕێکكەوتن���ی لێ قبووڵنەکردن، 

بەڵکو یان کوش���تن یان په ش���یمانبوونەوە، 

کەواتە نابێت ئێم���ەش لەگەڵ هەڵگەڕاوەدا  

س���وڵح بکەین، ئەوەتا ناج���ی دەڵێت )ئێمە 

لەگەڵ دوژمنی مورتەددا هیچ ڕێكکەوتنێک 

ناکەین، بەاڵم لەگەڵ کافری ئەسڵیدا دەشێت 

س���وڵح بکەین() ادارة التوحش(. داعش هەر 

وه ه���ا دەکات لەگ���ەڵ غەیرە موس���وڵماندا 

باش���ترە لەچاو موس���وڵمانێکدا ک���ە ئەو بە 

مورتەدی دەزانێت. لە موسڵ مەسیحییەکانیان 

نەکوش���ت و بە کەنیزەکیان نەبردن، بەڵکو 

داوای���ان لێک���ردن، ی���ان س���ەرانە)الجزیة( 

بدەن، یان موس���وڵمان ببن، یان لە موس���ڵ 

دەربچ���ن. کەچی هەرموس���وڵمانێک لەگەڵ 

حکومەتدا کاری کردبێت، یان شیعە بێت یان 

گومانی عەلمانیەتی لێکرابێت کوش���توویانە. 

موشریك  کەس���انێکی  وەک  یەزیدییەکانیش 

کوشتیانن و بە کەنیزەکیان بردن.

-هەروەه���ا س���ووتاندنی دیل���ەکان، گوایە 

ئەبوبەکر و عەلی خەڵکیان سووتاندووە. 

وتە و فەتوای هاوەاڵن و زانایانی سەلەفی

لەم ب���ارەوە دەبینین داعش زۆر خەس���ت 

کاردەکات لەس���ەر کۆمەڵێ���ک مەرجەع���ی 

کتێبەکان���ی  وەک  ئیس���المی  مێژووی���ی 

موحەمەد کوڕی عەبدلوەهاب، دامەزرێنەری 

س���ەلەفییەتی ن���وێ و خەت���ی س���عوودی، 

هەروەها کتێبەکانی ابی محمد المقدیس���ی 

)یەکێک لە گەورە تیۆریسینەکانی سەلەفییەتی 

جیهادی( و أبوقتادة لە س���ەله فییە جیهادییە 

داعشیزملێرەدا

وەکهەرکەسێکی

ڕووکەشگەراسەیری

قورئاندەکات،وەک

دەقێکیمەعسومی

پارێزراولەهەڵە،
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هاوچەرخەکان.هەروەها ش���یخ س���ید امام 

بەتایبەتی لە کتێبی) العمدة في اعداد العدة( 

هەروەها کتێبی)مس���ائل في الفقه والجهاد( 

ابو عبدالله المهاجر، وکتێبی)ادارة التوحش( 

ئەبوبەکر ناجی، کتێبەکانی عوس���مانی کوڕی 

عەبدولرەحمانی تەمیمی وەک کتێبی) اعالم 

االنام بمیالد دولة االسالم( .

داعشیزم ئەم مەنهەجە وەرناگرێت )کفر دون 

کفر(، بەڵکو ) کفر أو اسالم( الی ئەو هەیە، 

ئەمەش لەس���ەر مەزهەبی قوتبە کە دەڵێت: 

)فإما إسالم وإما جاهلية( ” ليست مهمتنا أن 

نصطلح مع واقع هذا المجتمع الجاهلي وال 

أن ندين بالوالء ل���ه، فهو بهذه الصفة صفة 

الجاهلية غير قابل ألن نصطلح معه  ” .

س���ەید قوت���ب دەڵێ���ت )یان ئیس���الم یان 

جاهیلیەت، ناوچەیەکی ناوەند لەنێواندا نییە( 

)ئەرک���ی ئێمە ئەوە نییە، کە لەگەڵ واقیعی 

کۆمەڵگەی جاهیلیدا خۆمان بس���ازێنین، یان 

الیەنداری بکەین، چونکە ئەو بەو سیفەتەی 

کە کۆمەڵگەیەکی جاهیلیە نەشیاوە بۆ ئەوەی 

سازانی لەگەڵ بکەین(

ئەمەش ڕێک ئەو دەردەیە، کە ئۆس���پۆزیتۆ 

باسیدەکات )عالم الثنائيات المنقسمة: التراث 

ضد التغيي���ر، األصولية فی مواجهة الحداثة، 

الجمود ضد التقدم والتطور” )دنیای دوانەیی 

بەش���کراوەکان: ترادیس���یۆن دژی گ���ۆڕان، 

ئوس���وڵییەتی دژی نوێگەری، چەقبەستوویی 

دژی پێشکەوتن( 

گرنگتری���ن کتێبەکان���ی داعش لەس���ەر ئەم 

میتۆدە:

اعالم االنام بمیالد دولة االسالم:

ئەم کتێب���ە لەالیەن بەرپرس���ی ش���ەرعیی  

داعش���ەوە )عوس���مانی تەمیمی( نووسراوە، 

تەمیمی ل���ەم کتێبەیدا دەیان س���ەرچاوەی 

ئیس���المی بەکارهێن���اوە، س���ەبارەت ب���ە  

فەرزبوونی دامەزراندنی دەوڵەتی خەالفەت 

.

لەم کتێبەدا نووسەر باسی گرنگیی دەوڵەتی 

ئیس���المی دەکات و ژمارەیەک���ی یەکج���ار 

زۆر کتی���ب و س���ەرچاوەی ک���ۆن و ن���وێ 

بەکارده هێنێ���ت، هەروەه���ا چەندین دەقی 

قورئان و حەدیس ده هێنێتەوە، کە هەموویان 

بەڵگ���ەن لەس���ەر فەرزبوون���ی گوێڕایەڵیی 

خەلیفە و دەسەالتی سیاسی- ئەڵبەت بەپێی 

خوێندنەوەی داعشییانە ،

لە فەسڵی دووەمدا دێتە سەر باسی دەوڵەتی 

خەالفەت و پێیوایە ئ���ەم دەوڵەتەی داعش 

دایمەزراندووە، له سەر حەقیقەتە شەرعییەکان 

و دەقەکانی قورئان و سوننەت دامەزرێنراوە 

بە ڕەچاوکردنی واقیعی سیاس���یی ئەزموونی 

ڕۆژانەی موجاهیدان خۆیان، لێرەشدا چەندین 

بەڵگە ده هێنێتەوە وەک دەقی دامەزرێنەر بۆ 

پرۆژەی دەوڵەتی ئیسالمی .

لەبارەی بەیعەتیش���ەوە: باس���ی س���ێ جۆر 

بەیعەت دەکات، کە لە مێژووی ئیس���المدا 

پیادەکراوە، یەکەمیان لە ڕێگەی بەیعەتەوە، 

دووەمیان ل���ە ڕێگەی ڕاس���پاردنی ئیمامی 

پێش���ووەوە، سێیەمیشیان لە ڕێگەی زاڵبوون 

بەه���ۆی هێ���ز و شمش���ێرەوە، ئ���ەو لەم 

سێیەمەدا ڕادەوەس���تێت و پێماندەڵێت: )لە 

کات���ی س���ەرهەڵدانی ئاش���ووب و نەبوونی 

ئیمامدا، کاتێک ئەهلی حەل و عەقد ناتوانن 

ئیمامێك دامەزرێن���ن، لەو کاتەدا ڕەوایە بۆ 

ئەو کەسەی بەهۆی شمش���ێرەوە زاڵدەبێت 

و بانگەش���ەی بەیع���ەت دەکات ، هێ���ز و 

دەبێتە  بەمش���ێوەیە  دەبێت  شوێکەوتووانی 

)ئەمیری موسوڵمانان( ئیتر ئەو ئیمامە دەبێت 

گوێڕایەڵ���ی بکرێت، نابێ���ت کەس ملمالنێی 

بکات و لە فەرمانی دەربچێت( .

 لەڕاستیدا ئەم ش���ێوازی بەیعەتەی تەمیمی 

باسیدەکات لە دەقەکانی قورئان و سوننەتدا 

نییە، تەنانەت لە کار و کردەوەی خەلیفەکان 

ئەبومحەمەدالمقدیسی

زەرقاوی

مەالکرێکار

ئەبوعەبدوڵاڵیئەلمهاجر
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و هاوەاڵنیش���دا نییە، بەڵکو فەتوای زانایانی 

دواییە. بۆ نمونە ئیبن حەجەری عەس���قالنی 

دەڵێ���ت: )وقد أجمع الفقه���اء على وجوب 

طاعة الس���لطان المتغلب والجهاد معه، وأن 

طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من 

حقن الدماء، وتسكين الدهماء( فیقهناسەکانی 

ئیس���الم هاوڕان لەسەر ئەوەی، کە سوڵتانی 

خۆس���ەپێن پێویس���تە گوێرایەڵ���ی بکرێت، 

چونکە گوێرایەڵیکردنی باشترە لە یاخیبوون 

لێی، لەبەر پاراس���تنی خوێنی موسوڵمانان(.  

لێرەدا ئەم پاساوە ده هێنێتەوە بۆ خەالفەتی 

ئەبوبەکر بەغدادی، کە بە زەبری هێز بووه تە 

خەلیفە، نەك بە  شێوەی تری شەرعی.

نموونەی قسەی زانایان: مەسەلەی کوشتنی 

بێت���اوان و موس���وڵمانیش ئەگ���ەر تێکەڵی 

بوون: بۆ نموونە ئەم قسەیەی ئیبن تەیمیە 

ده هێنن���ەوە )هەرکاتێك موس���وڵمانان دژی 

کاف���ران جەنگان ئەگەر موس���وڵمان کوژران 

ئەوە ش���ەهیدن، ئەوەی کوژرا و شاییستەی 

کوشتنیش نەبوو، بەاڵم لەبەر بەرژەوەندیی 

ئیسالم کوژرا ئەوە شەهیدە( 

بەڵک���و لەوەش زیاتر زەرقاوی لە کتێبی أنتم 

أعلم أم اللە(دا دەڵێت )کوفر و حەاڵڵکردنی 

لێکنابن���ەوە  و  پێکەوەگرێ���دراون  خوێ���ن 

لە ش���ەرع و ئاییندا، کەس���یش لە کوش���تن 

پارێ���زراو نییە تەنیا ئەو کەس���ە نەبێت، کە 

خ���ودا دەیپارێزێت-واتە بەپێی فیقهی ئەوان 

موسوڵمانە-( 

هەروەها )ئێمە لەگ���ەڵ دوژمنی مورتەددا 

هی���چ ڕێكکەوتنێک ناکەین، ب���ەاڵم لەگەڵ 

کافری ئەسڵیدا دەشێت بیکەین( 

بەشی دووەم: بنەماکانی ئەقڵ

 لەس���ەرەتاوە دەبێ���ت ئاماژە ب���ەوە بکەم 

مەبەس���تم لێ���رەدا ئ���ەوە نییە داعش���یزم 

مەنهەجێکی عەقڵگەرایی هەیە نەخێر، بەڵکو 

ڕێك مەبەس���تم پێچەوانەکەیەتی، داعشیزم 

عەقڵگەرا بە دوژمنی یەکەمی خۆی دەزانێت، 

بەڵکو هەمیش���ە ئەقڵ بە )هەوا و ئارەزوو، 

گومڕای���ی ناودەبات( ئەم���ەش مەنهەجێکی 

تازە نییە، بەڵکو مەنهەجی زانایانی کۆنیشە 

بەرامبەر ئەقڵ.

یەکەم/ ئایین وەک دوائامانج

ئای���ا ئایی���ن بۆچ���ی هات���ووە؟ ل���ە بنەما 

مەنهەجییەکان���ی داعش���یزم ئایی���ن خ���ۆی 

ئامانجێک���ە و م���رۆڤ تەنی���ا ئامڕازێکە بۆ 

بەدیهێنان���ی ئامانجەک���ە. ئەم���ەش هەر لە 

کە  باس���کراوە،  ش���ەریعەتدا  مەبەستەکانی 

دەڵێت مەبەستەکانی ئایین پێنج شتە: ئایین، 

گیان، ماڵ، ش���ەرەف و عەقڵ. هەرچەندە 

لەم س���ەردەمەدا ئەم پلەبەندییەی ش���اتیبی 

ب���ە نمونەیەکی ب���ااڵ ده هێنرێت���ەوە، بەاڵم 

لەڕاس���تیدا ئەوە بنەمای داعشیزمە، چونکە 

هەرلێرەوە دەبینین مرۆڤ بووه تە ئامڕازێک 

بۆ پاسەوانیکردنی ئایین.

لەسەر ئەم بنەمایەشەوە هەمان مانای پێشوو 

بەرهەم دێت، دەبێت موس���وڵمان لەپێناوی 

ئاییندا بژی و خۆی بە کوش���ت بدات به بێ 

پرس���ینەوە لە )بۆچی؟( ..لێرەوە داعش���یزم 

ش���ەرعییەتی خۆی وەردەگرێت. هەرکاتێک 

ئایی���ن کەوتە مەترس���ییەوە ئی���دی دەبێت 

س���ەر و ماڵ و مناڵ هەمووی بەختبکرێت، 

ل���ەو پێناوەدا، بەاڵم ئایی���ن چۆن دەکەوێتە 

مەترسییەوە؟ ئەمە پرسیارە جەوهەرییەکەیە.

لەڕاس���تیدا هەموو کاتێک پاس���او هەیە، بۆ 

ئەوەی بووترێت ئایین لەمەترسیدایە، تەنانەت 

خەواری���ج بەرامب���ەر کەس���ایەتییەکی وەک 

عەلی کوڕی ئەبوتاڵیب-کە لە کەس���ایەتییە 

بنەڕەتییەکانی ئیس���المە- ئەم دروش���مەیان 

هەڵگرتبوو، کە ئایین لەمەترسیدایە. کەواتە 

لەمەترسیدابوونی  بیانووی  س���اتێک  هەموو 

ئایی���ن ئامادەی���ە بۆئەوەی هەموو ش���تێک 

لەپێناویدا بەختبکرێت.

کەالمناسی)علمالکالم(:

ئەوزانستەیەکەلە

ڕێگەیبنەماکانی

عەقڵەوەداکۆکیلە

چەمکەئایینیەکان

دەکاتدژبەئەهلی

بیدعەوالدەرەکانلە

ڕاستەڕێیئیسالم
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ئ���ەم تێڕوانینە ب���ۆ ئایین لەڕاس���تیدا هەر 

کرۆک���ی هەم���وو ئایینێکە، بەڵک���و هەموو 

ئایدیۆلۆژیایەکیش���ە، واتە ئایین مەبەستە و 

مرۆڤ ئامڕازێک���ە بۆ خزمەتکردنی خودا لە 

ڕێگەی ئایینەوە، بەاڵم لەگەڵ س���ەرهەڵدانی 

مۆدێرنە و بە س���ەنتەرکردنی مرۆڤدا، چیتر 

مرۆڤ وەک ئامڕازێک س���ەیرناکرێت، بەڵکو 

وەک کان���ت و ل���ۆک و فەیلەس���ووفەکانی 

هیومانی���زم دەڵین )مرۆڤ خ���ۆی لەخۆیدا 

مەبەس���تە و نابێ���ت ببێتە ئام���ڕاز بۆ هیچ 

شتێکی تر(. گرفتی داعشیزم لەوێدایە کە تا 

ئێستاش لەودیو سەردەمی مۆدێرنەوە دەژی، 

ئ���ەم عەقڵییەتە هەمان ئەو عەقڵییەتەیە، کە 

کەسانی وەک هیتلەر و ستالین و مۆسۆلینی 

کاریان پێدەکرد.

ئ���ەوەش مانایوای���ە لەپێناوی سەرخس���تنی 

ئاییندا)ئایدیۆلۆژیای داعشیزم( دەبێت هەموو 

مرۆڤەکان بکرێنە قوربانی، واتە ئایین لەوێدا 

خۆی مەبەستە و بۆئەوە نەهاتووە خزمەتی 

مرۆڤ بکات، بەڵکو بۆ ئەوە هاتووە مرۆڤ 

خزمەتی بکات.

بۆیە ئەگ���ەر کۆمەڵگە لەبرس���اندا بمرێت، 

ئەگ���ەر مرۆڤەکان هەم���وو تیابچن، ئەمانە 

هیچی گرنگ نین مادەم ئایین سەردەخرێت، 

ئەم عەقڵییەتەی داعش���یزم ئەو ڕەوش���ەی 

لێدەکەوێتەوە، کە ئێستا دەیبینین.

ئێستا خوێندنەوەی ئینسانییانە بۆ دەقەکانی 

ئایین لەناو ئیسالمیش���دا س���ەری هەڵداوە، 

بەاڵم تائێس���تاش  هەمان ڕای داعشیزم باڵی 

تەواوی بەسەر ئیسالمدا کێشاوە.

دوەم: چ���اک و خ���راپ ب���ە ئەقڵی مرۆڤ 

ناپێورێت، بەڵکو بە ئەمری خوا دەکرێت. 

عەقاڵنیبوون���ی چاك و خ���راپ یان نەقاڵنی 

بوونی )واتە لەڕێی دەقەوە(، پرسێکی کۆنە 

ل���ە ئەدەبیات���ی ئیس���المیدا، موعتەزیلە کە 

گەورەترین گرووپی ئەقڵی بوون لە ئیس���الم 

دا، دەیانوت ناسینی چاک و خراپ پێویستی 

بەدەقێك نییە، بەڵک���و مرۆڤ هەر بەئەقڵ 

دەزانێ���ت کامە چاکە و کام���ە خراپە ، بۆ 

نمونە کاتێك خودا دەڵێت کەنیزەک باش���ە، 

ئیتر هەموو مێژوو بڵێ���ت خراپە ئێمە هەر 

دەڵێین باش���ە، چونکە خوا ی���ان پێغەمبەر 

وتوویه تی باش���ە. ئیتر نابێ���ت گوێ بدەینە 

قس���ەی خەڵک. لێرەدا عەقڵییەتی داعشیزم 

بیر ل���ە حیکمەتی ش���تەکان و ئەنجامەکان 

ناکەتەوە، بەڵکو ئ���ەو پێیوایە ئەوەی خودا 

و پێغەمبەرەک���ەی وتیبێتیان ئیتر هەرچاکەیە 

ئەگەر ئێس���تاش ئێمە چاکەکی نەبینین. واتە 

ئ���ەوە دەقە پێوەری چاک���ە و خراپەیە نەك 

ئەزموونەکانی مرۆڤ.

لەم ب���ارەوە بۆئەوەی باش���تر تێبگەین ڕای 

ده هێنینەوە  ئەش���عەرییەت  دامەزرێن���ەری 

دەڵێت: )چاک و خراپە بە دەس���ت خودان، 

خودا ئەگەر فەرمانبکات بە شتێک کە ئێستا 

خراپەیە، ئەوکاتە ئەو ش���تە دەبێتە چاکە و 

پێچەوانەک���ەی دەبێتە خراپ���ە(  واتە ئەگەر 

خودا ئێس���تا ئەم���ر بکات، ب���ە درۆکردن، 

ئەوکاتە  درۆکردن دەبێتە چاکە و ڕاستگۆیی 

دەبێتە خراپە.

لێرەوە با بێینە س���ەر ئەو مەنهەجەی لەسەر 

ئەو بنەمایە دادەمەزرێت :

کاتێک داعش���یزم بڕیاردەدات بە س���ەربڕین 

و بەکەنیزەکک���ردن، ئەو ل���ەم کاتەدا بەالی 

خۆیەوە ل���ە بەرزترین لوتک���ەی ئیماندایە، 

چونک���ە به بێ پرس���ینەوە و ب���ێ دوودڵی 

فەرمان���ی خودا بەجێده هێنێ���ت )ال یخافون 

لومة الئم(.المائدة: ٥٤.

ئەمەش ئەو شەڕە گەورەیەمان نیشاندەدات، 

کە موعتەزیلە دژی ئەم ئەقڵییەتە لە مێژوودا 

کردوویه ت���ی، چونکە موعتەزیل���ە دەیانوت 

)چاک���ە و خراپە بە ئەق���ڵ دەرک دەکرێت 

پێش ئەوەی دەقیش بڕیاری لەس���ەربدات(، 

بەاڵم ئەهلی س���وننەت و سەلەفیەت دەڵین 

)چاکە و خراپە بە دەق دەچەسپێنرێت، نەک 

بە ئەق���ڵ(. ئیتر لێرەوە دەبێت بزانین چۆن 

ئەقڵ سڕکراوە لەو مەنهەجەدا.

کاتێک داعش���یزم س���ەربڕین ئەنجامدەدات 

دەڵێت، خودا دەفەرمووێت: )فاضربوا فوق 

االعن���اق() فاذا لقیتم الذی���ن کفروا فضرب 

الرقاب(، ئەمە بێجگ���ە لەوەی پێغەمبەریش 

هەموو نێرینەکانی )بەنو قورەیزەی سەربڕی(.

س���ێیەم: مەنهەج���ی مامەڵەک���ردن لەگەڵ 

زانستەکانی مرۆڤ: 

داعش���یزم بە هی���چ ش���ێوەیەک بەینی نییە 

لەگەڵ زانستە مرۆییەکاندا وەک سۆسیۆلۆژیا، 

فەلس���ەفە، س���ایکۆلۆژیا و ئ���ەم بابەتانە، 

هەروەها لەگەڵ مەس���ەلەی س���یکیۆالریزم، 

دیموکراسیەت، مافەکانی مرۆڤ و هتد، ئەو 

ئەم زانس���تانە هەمووی بە کوفر و گومڕایی 

هیتلەر

مۆسۆلینی
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دەزانێت، بەاڵم بە خراپترین ش���ێوە س���وود 

دەبینێ���ت لە بەرهەمی ئ���ەم ئەقڵییەتە، کە 

بریتیی���ە لەتەکنۆلۆژیا. ئەڵبەت ئەقڵی داعش 

ئەوەی ب���اش بوو، پراکتیک بوو، س���وودی 

لێدەبینی���ن دژی خۆی���ان وەک تەکنۆلۆژیا، 

ب���ەاڵم زانس���تەکانی تر وەک فەلس���ەفە و 

کۆمەڵناس���ی، ئەدەب و هونەر ئەوە ئەسڵ 

تیایاندا حەرامییە.

مەسەلەی مامەڵەکردن لەگەڵ زانستە مرۆییەکان 

لە غەی����ری دەقە ئایینییەکاندا مەس����ەلەیەکی 

هەس����تیارە، ه����ەر ل����ە س����ەرەتای مێژووی 

ئیسالمەوە ئەم پرسە یەکالیی کراوەتەوە )نا بۆ 

زانست و ئەدەب لە غەیری دەقە ئایینییەکان(. 

ئەم جەنگە لەگەڵ فەلسەفە و حیکمەتی هیند 

و فارسدا هەر لە سەرەتاوە، لە بەرژەوەندیی 

دەقە ئایینییەکان بڕێنراوەتەوە، هەرکەس����ێک 

بەالی فەلسەفەدا چووبێت ئاشکرایە لە بازنەی 

ئیسالم دەرکراوە. 

مێژوونووس����ی موس����وڵمان ابن المقریزی لە 

کتێب����ی )المواعظ واالعتبار ف����ي ذکر الخطط 

واالثار(  باس����ی ئ����ەوە دەکات کاتێک عەمری 

کوڕی عاس ئەس����کەندەریەی گ����رت، نامەی 

نووسی بۆ خەلیفە عومەر  کە ) کتێبخانەیەکی 

زۆر گەورە ل����ە ئەس����کەندەریە هەیە کتێبی 

حیکمەت و فەلسەفەی تێدایە، چی لێبکەین؟ 

عومەری کوڕی خەتاب بۆی نووس����یی: ئەگەر 

ئەو کتێبانە ئەو شتە باشانەی تێدابێت، کە لە 

قورئاندایە ئەوا بوون و نەبوونی وەک یەکە، 

خ����ۆ ئەگەر پێچەوان����ەی قورئانیش بێت ئەوا 

زیانبەخشە بە موسوڵمانان و نابێت بیپارێزن، 

لەبەرئ����ەوە لە ه����ەردوو حاڵەتەکەدا دەبێت 

لەناوببرێت( بە هەمانشێوە هەموو کتێبەکانی 

فارسیشیان سووتاند 

هەموو زانایانی ئیس����المیش هاوڕان لەس����ەر 

ئەوەی فەلس����ەفە و ئەو زانس����تە ئینسانییانە 

نابێ����ت نزیکبکەونەوە لە ئەقڵی موس����وڵمان. 

تەنانەت سەید قوتب لە معالم في الطریق دا 

زۆر بەڕاشکاوی هەرچی زانستتە مرۆییەکانە، 

وەک فەلس����ەفە و  سۆس����یۆلۆژیا و  هەموو 

بابەتەکانی تر غەیری زانس����تی ئەمبریقی یان 

زانستە پەتییەکان، بە جاهیلیەت ناودەبات و 

دەڵێت نابێت موسوڵمان بیانخوێنێتەوە، مەگەر 

بۆ ڕەتدانەوە نەبێت. لێرەدا هەموو بەهاکانی 

وەک مافەکانی مرۆڤ و ئازادییە بنەڕەتیپەکان، 

دیموکراس����یەت، فرەیی، لێکب����وردن و هتد، 

بەالی ئەوەوە جاهیلییەتە.

لێ����رەدا چ����ی دەبینین؟ مەنهەجی داعش����یزم 

کاتێك هەموو زانستە مرۆییەکان ڕەتدەکاتەوە، 

ب����ەاڵم تەکنۆلۆژیاک����ەی وەردەگرێت. واتە تۆ 

ترس����ناکترین شتت دایە دەست شێتێک. وەک 

تۆتالیتاریزم  پێش����کەوتوو،  تەکنۆلۆژیای  چۆن 

و بەربەریزم����ی هیتل����ەر و ئایدیالیس����تەکانی 

سەدەی بیستەمی بەرهەمهێنا، لەئێستاشدا بە 

شێوەیەکی خراپتر فاش����یزمی ئایینی بەوپەڕی 

دڕندایەتییەوە بەرهەم ده هێنێت.

ل����ە الیەکی ت����رەوە ڕەتکردن����ەوەی هەموو 

)فەلس����ەفە، سۆسیۆلۆژیا،  زانستە مرۆییەکان 

س����ایکۆلۆژیا( و هەم����وو زانس����تەکانی ت����ر، 

مرۆڤانێکمان دەدەنێ، ک����ە تەواو لەم دنیایە 

دابڕاون. ئ����ەو مرۆڤانە ناتوان����ن لەگەڵ ئەم 

سەردەمەدا مامەڵە بکەن، لەبەرئەوە بەردەوام 

لەناو بازنەیەکی داخراودا دەمێننەوە. بەمەش 

هیچ گەش����ەکردنێکی ئەقڵی ڕوونادات. بەڵکو 

کۆمەڵێک بۆمبی هەمیشە ئامادە بۆ تەقینەوە 

بەرهەمده هێنن.

ئەمە ل����ە ئەدەبیاتی ئیس����المیی س����ەلەفیدا 

پێیدەوترێ����ت )حصر المص����ادر( لەوەش زیاتر 

هیچ گرووپێکی ئیس����المی نابێ����ت ئەدەبیاتی 

گرووپێکی تر بخوێنێتەوە، بۆ نمونە ش����یعە و 

س����وننە، لەوەش زیاتر ئیخوان و سەلەفییەت. 

ئەمانەش ئەدەبیاتی یەکت����ر ناخوێننەوە. تاکو 

سیستمی پەروەردەییان تێكنەچێت.

پێنجەم- بنەمای ش����ەرعیەتی دەس����ەاڵت: لە 

مادەمخودافەرمانی

کردووە،بە)جەنگ(

و)جیهاد(،کەواتە

دەبێتئێمەجیهاد

بکەینئەگەرنەشبوو،

هەردەبێتدروستی

بکەینوپەالماری

واڵتانیتربدەینبۆ

ئەوەیعیزەتیئیسالم

دەربخەین
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مەزهەبی ئەهلی سوننەدا بنەمای شەرعیەتی 

دەسەاڵت یەک ش����تە، ئەویش ئەوەیە دەبێت 

دەسەاڵتدار موسوڵمان  بێت.

 ل����ە مەنهەجی داعش����یزمدا هەمان مەرجە، 

بەاڵم بە ش����ێوەیەکی تۆختر، ئەویش ئەوەیە 

دەبێت دەس����ەاڵتدار بەتەواوەت����ی پابەندبێت 

بە پەیڕەوکردنی ش����ەریعەتەوە بە شێوەیەکی 

حەرفی، دەنا کاف����ر دەبێت و جیهاد لە دژی 

واجب دەبێت.

ئ����ەم مەنهەج����ە پێماندەڵێ����ت، مەرجەکانی 

دادپ����ەروەری و ئ����ازادی و ماف����ەکان، ل����ە 

هیچ ش����وێنێکدا باس����ی نییە. بەدیوێکی تردا 

پێماندەڵێ����ت، دەس����ەاڵتی سیاس����ی چەن����د 

ئازادیخ����واز و  بێ����ت، چەن����د  دادپ����ەروەر 

یەکس����انیخواز بێت، چەند نیش����تیمانپەروەر 

بێت، بە دەنگ و ڕەزامەندیی خەڵک هاتبێتە 

س����ەر دەس����ەاڵت. ئەمانە هیچی دەورنابینن 

و ش����ەرعیەتی پێن����ادەن. م����ادەم بەگوێرەی 

بنەماکانی داعشیزم ش����ەرعییەتی ئایینی نییە، 

واتە بەوش����ێوە حەرفییە ئایین پەیڕەوناکات. 

بەدیوێکی تریش����دا پێماندەڵێت، حاکم چەند 

خۆس����ەپێن و خوێنڕێژ و بێ شەرعییەت بێت، 

مادەم موس����وڵمانە و شەریعەت پیادەدەکات، 

ئەوە ش����ەرعییەتی خۆی هەیە، هەر کەسێک 

بەرامب����ەری ڕابوەس����تێت ئ����ەوە مورتەدە و 

دەبێت لەگەردنی بدرێت.

هەم����وو  مەبن����ای  دەبینی����ن  لەبەرئ����ەوە 

جیهادیس����تەکان بۆ دژایەتیکردنی دەس����ەاڵتی 

سیاس����ی ئەوەیە، ک����ە حوکم بەش����ەریعەت 

ناک����ەن و وەالئیان بۆ کافران هەیە و بوونەتە 

داردەس����تی ئەهلی کوفر، حوکمی کوفر پیادە 

دەکەن.'بنەم����ای ئ����ەم ڕەوایی����ە گەورەترین 

کارەس����اتی لە سەرەتای س����ەدەی بیستەمەوە 

ت����ا ئەم����ڕۆ بەرهەمهێناوە. هی����چ گرووپێکی 

ئسیالمی سیاس����ی لە س����ەربنەمای ئازادی و 

یەکسانی یان لەسەر بنەمای نیشتیمانپەروەری 

ی����ان پەیڕه وکردنی مافەکانی مرۆڤ، یان هەر 

بەهایەک����ی ئینس����انی، دژایەتیی دەس����ەاڵتی 

سیاس����ی نەکردووە، بەڵکو ئیس����المی سیاسی 

هەموو ئەو خوێنە، هەم����وو ئەو دژایەتییەی 

لەپێناوی دووش����تدا کردووە، ک����ە خۆیان لە 

بنەمادا یەک شتن، ئەوانیش پرسی پیادەکردنی 

ش����ەریعەتە بەو ش����ێوەیە خۆیان دەیانەوێت، 

دووەم مەسەلەی مۆدیرنە و هێنانی فەرهەنگی 

خۆرئاوایی و پێشکەوتنە لە دنیای ئیسالمدا.

گەورەترین جەنگی ئیسالمی لەگەڵ ڕژێمەکاندا 

نەب����ووە، بەڵک����و لەگ����ەڵ چەمکەکانی وەک 

س����یکیۆالریزم و ئازادییەکانی تاك و مافەکانی 

م����رۆڤ بووە. جەنگی ئەوان لەگەڵ هونەر و 

کرانەوەدا بووە. دژایەتیی دەسەاڵتەکانیش����یان 

لەسەر ئەو بنەمایە بووە.

لەڕاستیدا بنەمای جەنگی داعشیزم جەنگێکی 

ئایینییە، هی����چ پەیوەندییەکی بە مانا نوێکانی 

دەس����ەاڵت و ژیانەوە نییە. ئ����ەم تێڕوانینەش 

لە داعشەوە دەستپێناکات، بەڵکو نووسینەکانی 

قوتب و مەودودی و س����ەعید حەواو سەرانی 

ئیس����المی سیاسی و س����ەلەفی، لێوان لێو ئەو 

مانایانەیان لێدەڕژێت.

لەم بارەوە تەنیا تێکس����تێکی س����ەعید حەوا-

یەکێ����ک لە گ����ەورە س����ەرکردەکانی ئیخوان 

موس����لیمین دێنمەوە، کە دەڵێت: )پیویس����تە 

هەرچی عەلمانی و شیوعی و بانگەشەکارانی 

و  دەوڵ����ەت  ل����ە  ئایی����ن  جیاکردن����ەوەی 

نەتەوەگەراکان و..هتد لەڕەگەوە هەڵبتەکێنین 

و لەناوی����ان بەرین و ڕێگ����ە خۆش بکەین بۆ 

موس����وڵمانان-ئیخوان موسولیمین- دەسەاڵت 

بگرنە دەست( 

دەرئەنجام:
لەڕاستیدا ئەو بنەمایانەی لێرەدا باسمکردوون، 

هەمان ئەو بنەمایان����ەن کە مەنهەجی ئەهلی 

سوننی لەس����ەر دامەزرێنراوە، واتە داعشیزم  

ش����تێک نییە ل����ەدەرەوی مەنهەج����ی ئەهلی 

س����وننەت، بەڵکو هەمان ئ����ەو ڤێرژنەیە، کە 

ئەهل����ی س����وننەت بەرهەمده هێنێ����ت، تەنیا 

ئەوەن����دە هەیە داعش بە ش����ێوەیەکی تۆختر 

و توندتر واتە موسوڵمانانەتر، چاونەترسانەتر 

مەنهەجەکە پەیڕەو دەکات.

واتە ئ����ەو بنەمایانەی مەنهەجی داعش����یزمی 

لەس����ەر بونیادنراوە هەمان ئەو بنەمایانەیە، 

کە مەنهەجی س����وننەی لەس����ەر بونیادنراوە، 

بەتایبەتی خەتی سەلەفی و ئیسالمی سیاسی.

جیاوازیی گرنگ لەنێوان ئەهلی سوننە بەگشتی 

و خەتی سەلەفیی داعشی و ئیسالمی سیاسی 

لە چەند شتێکدایە:

-1لە ئەهلی س����وننەدا جیه����اد دژی کافران 

دەکرێت، بەاڵم داعش����یزم و ئیسالمی سیاسی 

جیهاد دژی کۆی موس����ولمانان و حاکمەکانیان 

بە جائیز دەزانن. ئەم����ەش لەو باکگراندەوە 

دێت، کە ئەوان دەسەاڵتداران و تەنانەت کۆی 

موسوڵمانانیش بە مورتەد دەزانن، ئەم بنەمایە 

بەئاش����کرا لە نووس����ینەکانی س����ەید قوتب و 

سەعید حەوادا دەردەکەوێت، ئەوە سەلەفییە 

جیهادییەکان ئەو مەسەلەیە بەالیانەوە یەکالیی 

بووه تەوە پێویس����ت ب����ە ئەرگۆمینت ناکات 

)واتە کافربوونی دەس����ەاڵتی سیاس����ی و کۆی 

موسوڵمانان(.

-2 لە مەزهەبی ئەهلی س����وننەدا ڕاگەیاندنی 

جیهاد تەنیا بە دەس����تی دەسەاڵتی سیاسییە، 

بەاڵم ئیس����المی سیاس����ی ئەم مافەی داوەتە 

دەست گرووپەکان و ئەمیری گرووپ. هەڵبەت 

ئەمەش ل����ەو بنەمایەوە س����ەرچاوه دەگرێت، 

کە ئ����ەوان دان نانێنن بە هیچ دەس����ەاڵتێکی 

سیاسی و بە کافریان دەزانن و بێ شەرعییەت 

س����ەیریان دەکەن، لەبەرئەوە ئ����ەو مافەیان 

خس����تووه تە دەس����تی خۆیان، بەڵک����و ئەوان 

دژی دەس����ەاڵتداران جیهاد دەکەن، ئیترچۆن 

شەرعیەتیان پێبدەن.
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دەركەووتن و گەشەی سەلەفییەت
لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان

ئا: ژوبین سەقزی



39 ژمارە )23-22( ئابی 2017

سەلەفییەكانكێن؟
سەلەفی، گروپێكن لە موسوڵمانانی توندڕەوی 

س����وننە مەزهەب كە باوەریان بە گێڕانەوەی 

دەسەاڵتی ئیسالمیی س����ەردەمانی حكومڕانی 

پێغەمبەری ئیسالمە، واتە دەسەاڵتی سێ سەد 

س����اڵەی س����ەرەتای دەركەوتنی ئیسالمە، كە 

خۆیان زۆرجار لە وت����ار و لێكۆڵینەوەكانیاندا 

ئاماژەیان پێكردووە.

ئەو گروپانەی كە وەك سەلەفی لە ڕۆژهەاڵتی 

كوردس����تان جموجوڵیان هەی����ە و كاردەكەن، 

لە ڕاس����تیدا س����ەلەفی جیهادین و ئامانجیان 

وەک گروپ����ە س����ەلەفییەكانی دیكەی جیهان، 

گێڕانەوەی حوكمی ئیس����المە و كاركردنە بەو 

حوكمانەی كە ئیسالم داوايكردووە.

سەلەفییەكان لەو باوەڕەدان كە دوای ئەو سێ 

سەد س����اڵە، واتە دوای سەردەمی پێغەمبەری 

ئیسالم، س����ەحابەكان، خەلیفەكانی ڕاشیدین، 

تابعین و تابیعینی تابیعین، ئیسالم لە ڕێرەوی 

خ����ۆی الی����داوە و هەوڵەكان����ی بەش����ێك لە 

موسوڵمانانیش لەو سەردەمە و بە ئێستاشەوە 

نەیانتوانیوە ئیس����الم بگێڕنەوە س����ەر ڕێرەوی 

ئەسڵی خۆی.

سەلەفییەكان بە دوو گروپی جیهادی و غەیری 

جیهادی دابەش دەبن، س����ەلەفییەتی جیهادی 

باوەڕیانوایە لە ڕێی جیهاد و هەندێک هەنگاو 

و ڕێگای توندڕەوییەوە، دەسەاڵت و حوكمی 

ئیسالم دەگێڕنەوە بۆ ئەسڵەكەی خۆی، بەاڵم 

ئەو گروپە سەلەفییەی باوەڕیان بە جیهاد نییە، 

باوەڕیانوایە لە ڕێگای وت����ار، ڕاگەیاندنەكان، 

لێكۆڵین����ەوە، توێژین����ەوە، هەندێ����ک ڕیگای 

میانەڕەوەوە، دەس����ەاڵت و حوكمی ئیس����الم 

بگێڕنەوە بۆ سەر ڕێگا ئەسڵەكەی خۆی، چونكە 

پێیان وایە ئیسالم خۆی لە رێگای بانگەوازەوە 

هاتووە و زۆرێك لە واڵتانی جیهانی گرتۆتەوە 

و هەر لەو رێگایەشەوە گەشەی زیاتر دەكات 

و ئەسلەكەی خۆی دەدۆزێتەوە.

دەركەوتن���یبی���ریس���ەلەفییەتل���ە
ڕۆژهەاڵتیكوردستان

ڕۆژهەاڵتی  ل����ە  س����ەلەفییەت  دەركەوتن����ی 

كوردستان تا ڕادەیەك نوێیە، بۆ 15 ساڵ پێش 

ئێستا دەگەڕێتەوە، لە سەرەتادا سەلەفییەكان 

ژمارەیەكی ك����ەم ب����وون و جموجوڵیان زۆر 

س����نورداربوو، بەاڵم دواتر، هۆكارەكانی وەك 

)گروپی ڕێكخراوی قاعیدە، دوای ئەوەی وەك 

گروپێكی ڕێكخراو و جیهادی لە ئەفغانس����تان 

دەركەوت����ن و جیهادیان دژی واڵتانی خۆرئاوا 

و ئەمری����كا ڕاگەیان����د، ئیتر س����ەلەفییەكانی 

ڕۆژهەاڵتیش كەوتنە ژێر كاریگەری ئەوانەوەو 

وردە وردە جموجۆڵەكانیان زیادیكرد.

هاوكات دوای دروستبوونی ئەنسارولئیسالم لە 

س����اڵی 2003، لێدانیان لە الیەن ئەمریكاوە و 

خاپوركردنی بنكە و بارەگاكانیان لە هەورامانی 

باش����وری كوردس����تان، ژمارەیەكی زۆریان لێ 

كوژران و ئەوانەشی كە توانیان زیندوو بمێنن 

ڕووی����ان كردە كۆماری ئیس����المیی ئێران، كە 

ئەوەش هۆكارێكی دیك����ەی جووڵەی زیاتری 

س����ەلەفییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان بوون، 

كە دواتر بە وردی باسیدەكەین.

هەروەها دروس����تبوونی ئیمارەتی ئیسالمی لە 

ئەفغانس����تان لە گروپی تالیبانەوە )هەرچەند 

تالیبان س����ەلەفی نەبوون( لە س����اڵی 1996 ، 

یەكێك����ی تر بوو ل����ەو هۆكارانەی جموجۆڵی 

سەلەفییەتی زیاتر كرد.

لەو چوارچێوەیەش����دا، ئوس����امەبنالدن لە ژێر 

فش����اری واڵتانی خۆرئاوا، لە واڵتی س����ودان 

دەرك����را و ب����ە دەعوەت����ی فەرم����ی تاڵیبان، 

پاكستان، بەمشێوەیە هەماهەنگییەكی  چوویە 

تایبەت لەنێوان گروپە توندڕەوە ئیسالمیەكان 

دروس����تبوو، كاریگەری ڕاس����تەوخۆی لەسەر 

ت����ەواوی گروپە تووندڕەكان لە سەرتاس����ەری 

جیهان دانا.

س���ەلەفییەكان ب���ە دوو گروپی جیه���ادی و غەیری جیهادی دابەش دەبن، س���ەلەفییەتی 
جیهادی باوەڕیانوایە لە ڕێی جیهاد و هەندێک هەنگاو و ڕێگای توندڕەوییەوە، دەسەاڵت و 
حوكمی ئیسام دەگێڕنەوە بۆ ئەسڵەكەی خۆی، بەاڵم ئەو گروپە سەلەفییەی باوەڕیان 
بە جیهاد نییە، باوەڕیانوایە لە ڕێگای وتار، ڕاگەیاندنەكان، لێكۆڵینەوە، توێژینەوە، هەندێک 
ڕیگای میانەڕەوەوە، دەس���ەاڵت و حوكمی ئیس���ام بگێڕنەوە بۆ سەر ڕێگا ئەسيڵەكەی 

خۆی.
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... پەیدابوونی ئەنسارولئیسالم و دامەزراندنی  

ئیمارەتی ئیس����المیی بیارە، لە س����اڵی 2001 

لە ناوچەی هەورامانی باش����وری كوردستان، 

كە هاوس����نورە لەگ����ەڵ پارێزگاكانی س����نە و 

ئێران، س����ەلەفییەكانی ڕۆژهەاڵتی  كرماشانی 

كوردس����تان كە چەن����د كیلۆمەترێ����ك لەگەڵ 

ئەم ئیمارەت����ە دووربوون، بە تەواوی كەوتنە 

ژێر كاریگ����ەری ئەم ئیمارەتە ئیس����المییەوە، 

هەرچەندە ژمارەی سەلەفییەكانی ڕۆژهەاڵتی 

كوردس����تان ك����ەم بوون و ئەوەن����دە نەبوون 

پەیوەندیی����ان ب����ە جوندولئیس����المەوە كرد و 

بەشداری جیهادیان كرد، ئەوەبوو دوای چەند 

مانگێگ جوندولئیس����الم ناوی خۆیان گۆڕی بە 

ئەنسارولئیسالم.

ئەم گروپی ئەنسارولئیس����المە، لە ناوچەكانی 

هەورام����ان مەش����ق و ڕاهێنانی����ان دەكرد و 

توانی����ان حكومەتی ئیس����المیی لەو ناوچەیەی 

ژێر دەس����ەاڵتی خۆیان ڕابگەیەن����ن و جیهاد 

لەدژی حكومەتی هەرێمی كوردس����تان بکەن، 

بەمش����ێوەیە س����ەلەفییەت لەو س����ااڵنەدا لە 

چوارچێوەیەك����ی فراوانت����ر توان����ی برەو بە 

خۆی بدات و ئەندام و الیەنگرانی، لە ش����ارە 

س����ووننە مەزهەبەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان 

درووستكرد.

باش���وری س���ەلەفییەكانی چوون���ی
كوردستانبۆئێران

كۆتایی س����اڵی 2003، بەشێك لەو ئەندامانەی 

ئەنسارولئیس����الم كە لە ئێ����ران بوون، لەگەڵ 

ژمارەیەك لە سەلەفییەكانی ئێران، گروپێكیان 

بە ن����اوی )كەتائیب����ی قاعیدەی كوردس����تان( 

دامەزران����د. ئ����ەم گروپە هەر لە س����ەرەتای 

ڕێكخراوی  بە  پەیوەندییان  دروس����تبوونییەوە 

قاعیدەوە كرد، دوای ئەوەی بەیعەتیان پێدان، 

بە ئاشكرا بوونی پەیوەندی خۆیان و قاعیدەیان 

ڕاگەیاند و بوونە بەشێك لەو ڕێكخراوە.

هەروەه����ا ئ����ەوەش دەوترێت، ك����ە کۆماری 

ئیسالمی تەواوی سنورەكانی بە ڕووی ئەمانەدا 

ك����ردەوە و هی����چ رێگرییەكی ل����ە ئەندامانی 

ئەنسارولئیس����الم نەكرد بۆ ئەوەی نەچنە ناو 

خاك����ی ئێران����ەوە، ڕەنگە پ����الن و بەرنامەی 

خ����ۆی هەبووبێت بۆ ئ����ەوەی دواتر بەكاریان 

بهێنێتەوە.

هێزەكانی ئەنس����ار چەند مانگێك لە كۆماری 

ئیس����المیی ئێ����ران مان����ەوە، دوای ئ����ەوەی 

ئەبومەس����عەب زەرقاوی یەكەمین ڕێكخراوی 

سەلەفی – جیهادی بە ناوی جەیشی محەمەد، 

لە باشوری عێراق دامەزراند، زەرقاوی كە دژی 

قاعیدە بوو، پێش����تر لە هەراتی ئەفغانس����تان 

سەرقاڵی كار و چاالكی و جیهاد بوو.

دوای هێرشەكانی ئەمریكا بۆ سەر ئەفغانستان، 

زەرقاوی هاتە ئێران و بۆ ماوەی 8 بۆ 9 مانگ 

لە ئێران مایەوە. لە ڕاستیدا بەمشێوەیە بوو، 

كە س����ەلەفییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان لە 

ڕێگای بلوچستان و بە هاوكاری سەلەفییەكانی 

بلوچ، زەرقاوییان هێنایە كوردستان.

دەس����ەاڵتی  س����ەردەمی  ل����ە  زەرق����اوی 

ئەنسارولئیس����الم لە هەورامان، هاتە بیارە و 

دواتر لە ڕێگای گروپە نهێنیەكانی ئەنسارەوە، 

گەیشتە بەغدا، ئەو بە نیاز بووە كە گروپێكی 

جیهادی س����ەلەفی لە دژی واڵت و حكومەتی 

ئەردەن دروست بكات، بەاڵم پێش ئەوەی ئەو 

هەواڵنەی س����ەربگرێت ئەمریكا هێرشی كردە 

س����ەر عێراق، هەر بۆیە زەرق����اوی یەكەمین 

گروپی س����ەلەفی جیهادی لە عێراق بە ناوی 

جەیشی محەمەد دامەزراند.

ئەنسارولئیس����المدا،  لەنێ����وان  هەروەه����ا 

شەخس����ییەتە دیارەكانی وەك هێمن بانیشاری 

)كە س����اڵی 2004 لە فەلوجە كوژرا( بوونیان 

هەبوو، لە كۆتایی 2003دا دەگاتە الی زەرقاوی 

و بەیعەتی پێدەدەن، بەشێكیش����ان گەڕانەوە 

باشوری كوردس����تان و ئەنسارولئیسالمیان لە 

موس����ڵ، حەویجە، كەركوك دامەزراندەوە و 

ناوەكەی����ان لە ئەنسارولئیس����المەوە گۆڕی بۆ 

سەلەفی،گروپێكن

لەموسوڵمانانی

توندڕەویسوننە

مەزهەبكەباوەریان

بەگێڕانەوەی

دەسەاڵتیئیسالمیی

سەردەمانی

حكومڕانی

پێغەمبەریئیسالمە،
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ئەنسار و س����ووننە و دواتر و دوای چەندین 

س����اڵ دیس����انەوە ناوەكەی����ان گۆریییەوە بۆ 

ئەنسارولئیس����الم و ئێس����تاش جموجوڵەكانیان 

هەر ب����ەو ن����اوە بەردەوامی هەی����ە، بەاڵم 

بەشێوەیەكی زۆر كەمتر.

گروپی )كەتائیبی قاعیدە لە كوردس����تان(، بە 

شێوەیەكی ئاشكرا بانگەوازی خۆیان دەكرد بە 

تایبەت لە ش����ارەكانی سنە، مەریوان، سەقز و 

بۆكان، هەروەها لە نێوە مزگەوتەكاندا دەرس 

و نوێ����ژی جەماعەت و وتاری����ان هەبوو، تا 

ئەندازەیەكی باش خۆیان ڕێكخستبوو.

ئامانج����ی ئەم گروپ����ە س����ەرەتا ئەوەبوو كە 

هێزەكانی����ان بنێرنە باش����وری كوردس����تان و 

لەدژی حكومەتی هەرێمی كوردستان، جیهاد 

ڕابگەیەنن، ئەوەبوو لە سەرەتای ساڵی 2004، 

جیهادیان دەس����تپێكرد و لە یەكەمین كاریاندا 

لە س����نورەكانی پێنجوێن هێرشیان كردە سەر 

هەندێک ل����ە بنكەكانی یەكێتیی نیش����تمانی 

كوردستان و حكومەتی هەرێمی كوردستان.

ئ����ەوەی جێی س����ەرنج ب����وو ئەوەب����وو كە 

كۆم����اری ئیس����المیی ئێ����ران ئەندامانی ئەم 

گروپەی دەناس����یی و ئ����اگاداری جموجوڵیان 

ب����وو. )كەتائیبی قاعیدەی كوردس����تان( چەند 

كار و هێرش����ێكیان ل����ە هەرێمی كوردس����تان 

ئەنجامدا، لەوانەش هەوڵدانیان بۆ تیرۆركردنی 

مەالبەختیار كارگێری مەكتەبی سیاسیی یەكێتی 

نیشتمانی كوردستان لە ساڵی 2005.

دواتر دوای س����ەردانی ئایەتوڵاڵعەلی خامنەیی 

ڕابەری كۆماری ئیس����المیی ئێران بۆ ش����اری 

س����نەی ڕۆژهەاڵتی كوردس����تان، تەعامول و 

هەڵسوكەوتی س����ەلەفییەكان دوو الیەنە بوو، 

ئەوانەی كە بۆ كۆماری ئیس����المیی ئێران بێ 

زی����ان دەبن و ب����ۆ واڵتانی دراوس����ێ دەبنە 

مایەی س����ەر ئێش����ە ئەوا لە ئەمن و ئەمانی 

ئێراندا دەمێننەوە و ئەوانەشی پێچەوانەی ئەو 

ویس����تەی ئێران بێت یان دەستگیر دەكرێن و 

یاخود بە شێوەیەك لە ئێران دووردەخرێنەوە.

ئ����ەوەش دەوترێ����ت دوای چەند س����اڵێك لە 

جموجوڵیان لە هەرێمی كوردس����تان و بوونی 

وتووێژ و گفتوگۆی نێ����وان حكومەتی هەرێم 

و یەكێتی نیشتمانی لەگەڵ كۆماری ئیسالمیی، 

ئیتر ئێران ڕێگر ب����وو لە جموجۆڵی كەتائیبی 

قاعیدەی كوردس����تان لە ن����او خاكی هەرێمی 

كوردستاندا.

دوای ئ����ەوەش كە ئەو گروپ����ە ڕێگریان لێكرا 

لە ن����او خاك����ی هەرێم جیه����اد و جموجۆڵ 

بكەن، بەش����ێك ل����ە هێزەكانیان بۆ ناو خاكی 

ئەفغانستان برد.

زۆربوونیگرووپەسەلەفییەكان...
دوای ئەوەی كە ڕێگری لە كەتائیبی قاعیدەی 

كوردستان كرا جموجوڵی هەبێت، ئەمیری ئەو 

گروپە كە پێش����تر بە ئازادی لە ش����اری سنەی 

ڕۆژهەاڵتی كوردس����تان ژیانی بەسەر دەبرد، 

لەالیەن كۆماری ئیس����المیی ئێرانەوە دەستگیر 

دەكرێت و دەوترێت ئێس����تاش ل����ە زیندانی 

ئەوین لە تاران زیندانییە، 13 س����اڵ زیندانی 

بەسەردا سەپێنراوە.

دوای ئەم ڕووداوان����ە هەندێک لە ئەندامانی 

گرووپ����ی كەتائی����ب، كە ب����ە ئامانجی جیهاد 

ئااڵیئەنسارولئیسالمیتیرۆریست
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لەدژی حكومەتی )كافر(ی هەرێمی كوردستان 

دامەزرابوون، بە هۆی ئەوەی ئەم گروپە وەك 

خۆی����ان ئاماژەیان پێك����ردووە كەوتبوونە ژێر 

ناڕەزاییان  ئێرانەوە،  كاریگەری دەسەاڵتدرانی 

لەدژی س����ەركردەكانی گروپەكەیان دەربڕی و 

ئەوەش بووە هۆی پەرتوباڵوبوونی ئەو هێزە 

و تاڕادەی لەبەریەكهەڵوەشان ڕۆیشتن.

دواتر جەیشی سەحابە و ئەنسارولئیسالم، بە 

هۆی ئەوەی لەگەڵ ئێراندا هاوكارییان نەكرد، 

بانگەواز، كارەكانیان لەدژی حكومەتی ئێران و 

مەزهەبی شیعەكان بوو، بە هەموو شێوەیەك 

ئێ����ران دژی����ان وەس����تایەوە و جموجۆڵی����ان 

قەدەغەكرا و بەشێك لە ئەندامانیانی دەستگیر 

و زیندانی كرد.

بەش����ێك لە جیابووەكان����ی كەتائیبی قاعیدەی 

كوردس����تان، ناوی خۆیان گ����ۆڕی بە گروپی 

سەاڵحەدین و خۆیان بە نەوەی سەاڵحەدینی 

ئەیووب����ی نیش����اندا و دەیانویس����ت لە خاكی 

هەرێمی كوردستان دەست بە جیهاد بكەنەوە، 

بەاڵم كۆماری ئیس����المیی ئێران هاوش����ێوەی 

ڕێگرییەكانی لە كەتائیبی قاعیدەی كوردس����تان 

ڕێگری تووندی لە مانەش كرد و بەش����ێك لە 

ئەندامانی دەس����تگیر كرد و گروپێكی تریشیان 

ڕوویانكردە پاكستان و ئەفغانستان.

بەشێكی تریش����یان لە جیابووەكانی كەتائیب، 

ناوی خۆیان گۆڕی بۆ جەیش����ی سەحابە، ئەم 

گرووپە س����ەرەتا بانگ����ەواز و كاری خۆی لە 

ش����ارەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان دەستپێكرد 

و توان����ی زۆرێك ل����ە كوردەكانی ڕۆژهەاڵت 

بەالی خۆیدا ڕابكێشێت، هەر چەندە زۆرینەی 

ئەندامان����ی خەڵك����ی ش����ارەكانی ڕۆژهەاڵتی 

كوردس����تان بوون، بەاڵم زۆرینەی سەركردە و 

كادیر و ڕابەڕەكانی ئەم گرووپە لە كوردەكانی 

باشوری كوردستان بوون.

یەكێك����ی تر ل����ە گرووپ����ە س����ەلەفییەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردستان )نەوەكانی سەاڵحەدین( 

بوون، ئەمیری پێشووی ئەمانە حاجی تەحسین 

عەلی عەبدولعەزیز، كە كوڕی ڕابەری پێشووی 

بزووتنەوەی ئیس����المیی بوو لە كوردس����تانی 

عێراق، حاجی تەحس����ین لە س����اڵی 2011 لە 

ناوچ����ەی وەزیرس����تان لە پاكس����تان بە هۆی 

هێرشی فرۆكەكانی ئەمریكا كوژرا.

تەحسین، لە سەلەفییە ناسراوە جیهادییەكانی 

واڵتان����ی ئیس����المیی، ب����ە تایبەت پاكس����تان 

و ئەفغانس����تان ب����وو، باوك����ی م����ەال عەلی 

عەبدولعەزیز هەڵەبجەی����ی، لە دامەزرێنەران 

و ڕابەری پیش����ووی بزووتنەوەی ئیس����المیی 

كوردس����تانی عێ����راق ب����وو، دوای كوژرانی 

تەحسین لە پاكستان، برا بچوكەكەی بە ناوی 

)سامان عەلی عەبدولعەزیز( كە لە شاری سنەی 

ڕۆژهەاڵتی كوردس����تان ژیان بەس����ەردەبات، 

ڕابەری نەوەكانی سەاڵحەدین دەگرێتە ئەستۆ 

و لە ئێستاشدا سەرقاڵی ڕێكخستن و كاروباری 

خۆیانن و كۆماری ئیسالمیی ئێرانیش زۆر جار 

هاوكارییان دەكات.

ڕەفتاریدووالیەنەیكۆماریئیسالمیی
ئێران

پێچەوانەی ڕەفتار و هەڵسوكەوتی ئێران لەگەڵ 

ئەندامانی كەتائیبی قاعیدەی كوردس����تان، ئەو 

ئەندامان����ەی لەو گروپ����ە جیابوونەوە و ناوی 

خۆی����ان نا گروپ����ی صالح الدین و جەیش����ی 

سەحابە، هەموویان لە الیەن كۆماری ئیسالمیی 

ئێرانەوە دەستگیركران و دوورخرانەوە.

سەرەتای ساڵی 2013، حەوت ئەندامی دیاری 

گروپە سەلەفییەكان لەالیەن كۆماری ئیسالمیی 

ئێرانەوە لە س����ێدارە دران. لە ئێستاش����دا 20 

ئەندامی ئەو گروپانە س����زای لە سێدارەدانیان 

هەیە، لە زیندانەكانی ڕەجایی ش����ەهر و قزل 

حصاری ئەو واڵتەن. چەند  ئەندامێكیش����یان 

لە زیندان����ەكان مانیان لە خ����واردن گرتووە، 

بەاڵم دەتوانرێ����ت بووترێت حكومەتی ئێران، 

دوایدروستبوونی

ئەنسارولئیسالملە

ساڵی2003،لێدانیان

لەالیەنئەمریكاوە

وخاپوركردنیبنكە

وبارەگاكانیانلە

هەورامانیباشوری

كوردستان،ژمارەیەكی

زۆریانلێكوژرانو

ئەوانەشیكەتوانیان

زیندووبمێننڕوویان

كردەكۆماریئیسالمیی

ئێران،
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ل����ە كاتێكدا ئەو گروپە س����ەلەفیانە بیانەوێت 

دژی كۆماری ئیس����المیی جیهاد یان تەنانەت 

بانگەواز و وتاری����ان هەبێت، ئەوا بە توندی 

دژی����ان دەوەس����تێت، بێدەنگ، دەس����تگیر و 

تەنانەت لە س����ێدارەیان دەدات، بەاڵم ئەگەر 

هەر ئەو گروپانە س����ەرقاڵی ئەوەبن مێشكی 

گەنجانی كوردی ڕۆژهەاڵتی كوردستان بەرەو 

خۆیان و بەرنامەكانیان رابكێش����ێن و ئامادەی 

ناردنیان بكەن بۆ جیهاد كردن لە ئەفغانستان 

و ناو گروپە توندڕەوەكانی هەرێمی كورستانی 

عێراق، ئەوا بەوپەری توانایەوە نەك دژایەتی 

بەڵكو هاوكاری و یارمەتیش����یان دەدات، هەر 

بۆیە ئ����ەو گروپانەی ئەو كارە دەكەن زۆر بە 

كەمی لەگەڵ هێزە ئەمنیەكانی ئێراندا توش����ی 

گرفت و ڕووبەڕووبوونەوە دەبنەوە و زۆر بە 

كەمی زیندانیش دەكرێن.

دەوترێت سەلەفییەكانی ڕۆژهەاڵتی كوردستان، 

سەلەفییەكانی باش����وری كوردستان بە تایبەتی 

ئەوانی بەرپرس����یارەتی كەتائیب����ی قاعیدەیان 

لە ئەس����تۆدایە لە ئێران، ب����ە هاوكاریكردن و 

پەیوەندییان بە ئێرانەوە تۆمەتبار دەكەن.

ب����ە پێ����ی هەندێك زانی����اری، بەش����ێك لە 

ئەندامانی كوردی س����ەلەفی ئێ����ران، بەڵگەی 

ئەوەیان لە بەردەس����ت بووە كە بەرپرس����انی 

كەتائیبی قاعی����دەی كوردس����تان، لە یەكێك 

لە كۆبوونەوەكانی خۆیان لە ش����اری سەقزی 

ڕۆژهەالتی كوردستان نیشانی ئەو بەرپرسانەی 

كەتائیب����ی دەدەن و ئەوانیش ناتوانن ئینكاری 

بكەن، هەر بۆیە كێش����ە دەكەوێتە نێوانیان و 

یەكتری بە هاوكاری دەزگاكانی ئێران تۆمەتبار 

دەكەن.

زیاتربوون���یدژایەت���یس���ەلەفییەكان،
بەردەوامیڕەفتاریدووالیەنەیئێران
تێڕوانینی سەلەفییەكانی ڕۆژهەالتی كوردستان 

و باش����ووری كوردستان، بۆ كۆماری ئیسالمیی 

ئێ����ران جیاوازە و یەكس����ان نیی����ە، هەروەك 

دەوترێت كوردەكانی ڕۆژهەاڵتی ناو كەتائیبی 

قاعیدەی كوردس����تان بەو هۆیەوە لەم گروپە 

جیابونەت����ەوە و دژایەتی خۆی����ان بۆ كۆماری 

ئیسالمیی ئێران ڕاگەیاندوە.

لە س����اڵی 1999 ب����ۆ 2000، ئەو كاتەی عەلی 

خامنەیی ڕاب����ەری كۆماری ئیس����المیی ئێران 

س����ەردانی ڕۆژهەاڵتی كوردس����تانی كرد، لە 

وتارەكەیدا لە شاری سنە، باسی وەهابیەت و 

سەلەفییەتی كرد، هەروەها ئەوەش دەوترێت 

كە لە كۆبونەوەیەكدا ل����ەو ڕۆژەدا كە عەلی 

خامنەێی بەشداری كردووە، دەزگا ئەمنیەكانی 

ئەو واڵتە، بریاریاندا بە شێوەیەكی تر لەگەڵ 

گروپە س����ەلەفییەكان بجوڵێن����ەوە و ڕەفتاری 

خۆیان لەگەڵیاندا بگۆڕن.

بەمشێوەیە تەنها دوو هەفتە پاش سەردانەكەی 

خامنەیی بۆ شاری سنە، یەكەمین كاردانەوەو 

ئۆپەراسیۆنی دەزگا ئەمنیەكانی ئێران لە شاری 

ئەحمەدموفتیزادە
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س����نە دژی س����ەلەفییەكان ئەنجامدرا، ئەویش 

ئەوەبوو چەن����د ئەندامێكی دیاری����ان لە ناو 

ماڵێك����دا تیرۆر كرد، كە ل����ە ناویاندا )كرێكار 

والی عەلی( لە سەلەفییە دیارەكانی باشووری 

كوردس����تان بوو لە شاری س����نە و ڕاستەوخۆ 

ش����یعەكانی تەكفیر دەكرد و كەس����ایەتییەكی 

گرنگ و دیاری لەنێوان سەلەفییەكاندا هەبوو.

س����ەلەفییەكانی ڕۆژهەاڵتی كورس����تان، نەك 

تەنها بۆ كوردس����تان، بەڵك����و بەرنامەیان بۆ 

هەم����وو ئێران هەی����ە و چەن����د لقێكیان لە 

شارەكانی بلوجستان، باش����وری ئێران، تالش 

و تركم����ن صحرا، هەیە و جموجوڵیان هەیە، 

تەنانەت باس ل����ەوە دەكەن كە لە ناو تارانی 

پایتەختی كۆماری ئیسالمیی ئێراندا ڕێكخراو و 

ڕێكخستنیان هەیەو كاردەكەن.

هەروەه����ا چەندین كەس لە ش����اری س����نە و 

دەورووبەری وەك دێگوالن و قروە دەستگیر 

كراوون و كوژراوون. ه����اوكات تیرۆركردنی 

ك����وڕی ئیمام و وتاربێ����ژی مزگەوتی گەورەی 

شارۆچكەی مەریوان لەمكاتە دابوو، لە ڕاستیدا 

ئەو تیرۆرەی كوڕی وتاربێ����ژی مەریوان، كە 

لە ئێس����تادا دوو كەس ب����ە ناوەكانی )زانیار 

و لوقم����ان مورادی( بە تۆمەت����ی ئەو تیرۆرە 

دەستگیركراون و سزای لە سێدارەدانیان هەیە.

كوش����تنی )سەعدی ش����ێرزاد( كوڕی وتاربێژی 

ش����ارۆچكەی مەریوان و دوو كەس����ی تر لەو 

كاتەدا، ناتوانێت جیابكرێتەوە لەگەڵ كوش����تن 

و تیرۆكردنی كەس����ە دیارەكانی سەلەفییەكانی 

ڕۆژهەالتی كوردستان. چونكە هەر لەو كاتەدا 

جارێكی تر لە ناوچەی ش����ەریف ئاوای شاری 

سنە، كەسێكی دیاری ناو گروپە سەلەفییەكان 

بەناوی )فەرهاد ڕەحیمی(، چەند هاوڕێیەكی 

تری ل����ە ماڵێكدا كوژران، هەروەها س����ێ بۆ 

چوار كەس����ی تر لە ناوچەی حس����ێن ئاوا، لە 

ئۆپەراس����یۆنێكی تردا و لە ماڵێكی دیكەدا لە 

الیەن هێزە ئەمنیەكانەوە كوژران.

ئێ����ران لەگ����ەڵ  ڕەفت����ار و هەڵس����وكەوتی 

س����ەلەفییەكان دوو ش����ێوە بوو، ئەوانەی كە 

زیان بە ئێران ناگەیەنن هەمیش����ە لە ئەماندا 

دەب����ن وەك گروپ����ی )كەتائیب����ی قاعی����دەی 

كوردستان و نەوەكانی س����ەاڵحەدین(، بەاڵم 

گروپی جەیشی سەحابە و ئەنسارولئیسالم، بە 

هۆی ئەوەی كە هاوكاری ئێران ناكەن و دژی 

ئێران و مەزهەبی شیعەكان بانگەواز دەكەن، 

ئەندامەكانیان دەستگیر و چاودێری دەكران و 

مۆڵەتی كاركردنیان نەدەدرایە.

هەروەها دژایەتیكردنی مەزهەبی س����وننە كە 

لەالیەن دەسەاڵتی كۆماری ئیسالمەوە برەوی 

پێدەدرێ����ت ، یەكێك����ی ترە ل����ە هۆكارەكانی 

گەشەی سەلەفییەت لەو ناوچەیەدا. هەروەها 

دەوری پارت����ە ئۆپۆزس����یۆنەكانی كورد و كەم 

ڕەنگبوونیان لەو ناوچانەدا بە هۆكارێكی تری 

گەشەی سەلەفییەت دادەنرێت.

ئازادان���ەی و ف���راوان بانگ���ەوازی
سەلەفییەكان

لە ساڵی 2009، سەلەفییەكان نەیانتوانیوە وەك 

پێشووتر، بانگەوازی خۆیان بە ئاشكرا بكەن، 

كە لە ساڵی 1998، زۆر بە ئازادانە بانگەوازی 

س����ەلەفییەتیان دەكرد و هیچ كێشەیەكیشیان 

ب����ۆ دروس����ت نەدەك����را، كە زۆرین����ەی ئەو 

بانگەوازانەی بۆ س����ەلەفییەت دەكرا لە ڕێگای 

ئەو مامۆستایانەوە بوو لە ناوچە گوندنشینەكان 

و شارۆچكەكاندا.

 ل����ە گرنگتری����ن و دیارتری����ن ئەو مامۆس����تا 

ئاینیان����ەی كە زۆرتری����ن الیەنگر و كاریگەری 

هەبوو بەس����ەر خەڵك����ەوە ل����ە ڕۆژهەاڵتی 

كوردستان، هەر یەك لە )مەال عەبدولحەمید 

عالی، كە خەڵكی ش����ارۆچكەی مەریوان بوو، 

ب����ەاڵم ت����ەواوی جموج����ۆڵ و كارەكانی لە 

شاری س����نە و جوانڕۆ بوو( ، )مەال محەمەد 

عەلەوی، خەڵكی شاری سەقز و لە یەكێك لە 

گوندەكانی ش����اری بۆكان بە ناوی یەكشەوە، 

جموجۆڵ و كارەكانی دەك����رد(، )مەال هادی 

كۆتاییساڵی2003،

بەشێكلەوئەندامانەی

ئەنسارولئیسالم

كەلەئێرانبوون،

لەگەڵژمارەیەكلە

سەلەفییەكانیئێران،

گروپێكیانبەناوی

)كەتائیبیقاعیدەی

كوردستان(دامەزراند.
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هەرمێدۆڵ، مەالعوسمان سەقز و مەال هادی 

ورمێ ( بوون.

هەروەها سەلەفییەكان لە شارە جیاوازەكاندا، 

ش����وێنی كۆڕ و وان����ە وتن����ەوەی تایبەت بە 

خۆیان هەبوو، ك����ە كتێب گەلێكی تایبەت بە 

س����ەلەفییەت لە شێخ و موفتیەكانی عەرەبەوە 

وەریانگێڕابووی����ەوە س����ەر زمانی فارس����ی و 

تەنانەت زمان����ی كوردیش، هەروەها چەندین 

نامیلكە و س����یدی، تایبەت بە س����ەلەفییەتی 

جیهادی، بە ش����ێوەی خۆڕایی دەیانبەخشییە 

خەڵكی، هەروەها جووڵەی س����ەلەفییەكان و 

ڕێكخستنیان زیاتر، بەناوی گروپی شاخرەویی 

و س����ەیرانەوە دەچوونە دەرەوەی شارەكان و 

لەوێ ئەن����دام و الیەنگرەكانیان وەردەگرت و 

بانگەوازی كاری خۆیانیان دەكرد.

لە ش����ارەكانی س����نە، ب����ە ناوی گەش����ت و 

ش����اخڕەوییەوە زیاتر ل����ە 100 بۆ 150 كەس 

بەش����داریان دەكرد، دەوترێت كە شاری سنە، 

یەكێكە لە بنكە س����ەرەكییەكانی سەلەفییەتی 

جیهادیی����ە لە ڕۆژهەاڵتی كوردس����تان و زیاتر 

ئەندامانی كەتائیبی قاعیدە و ئەنسارولئیسالم، 

خەڵكی ش����اری س����نەن و دوای ئەو شارەش، 

ش����ارەكانی س����ەقز و بۆكان لە ژێر كۆنترۆڵی 

سەلەفییەكاندایە.

هەروەها ئ����ەوەش ب����ە دوور دەزانرێت كە 

هەوڵ����ی تیرۆركردنی مەالبەخیت����ار ئەندامی 

مەكتەبی سیاس����یی یەكێتی لە الیەن كەتائیبی 

قاعی����دەوە بووە. چونكە بەبێ  ئەوەش����ی كە 

جێی سەرنجە ئەوەیە كە گروپە سەلەفییەكان 

لە ناوچەكانی ش����اری سنە و قەسری شیرین، 

نزیك لە س����نورەكانی هەرێمی كوردس����تان، 

مەشق و ڕاهێنانی سەربازی دەكەن.

ئەوەش����ی جێ����ی سەرس����وڕمانە ئەوەیە كە 

كاتێك پێش����مەرگەیەك ی����ا ئەندامێكی پارتە 

خاكی  بگەڕێت����ەوە  كورد،  ئۆپۆزس����یۆنەكانی 

ئێران، ت����ەواوی هێزە ئەمنیەكان دەڕژێنە ئەو 

ناوچ����ەوە و گەمارۆی ئ����ەو ناوچانە دەدەن، 

بەاڵم سەلەفییەكان لە بیست كیلۆمەتی شاری 

سنەوە سەرقاڵی مەشق و ڕاهێنانی سەربازین 

و كۆماری ئیسالمیی ئێران هیچ قسەیەكیان لە 

دژ ناكات.

سەلەفییەت گەش���ەكردنی هۆكارەكانی
لەڕۆژهەاڵتیكوردستان

س����وننە بوونی زۆرین����ەی خەڵكی ڕۆژهەاڵتی 

گەش����ەی  هۆكاری  گرنگتری����ن  كوردس����تان، 

س����ەلەفییەتە لەو ناوچەیەدا. ب����ە تایبەت كە 

تێكەڵەیەكی  بوترێت سەلەفییەت،  دەتوانرێت 

مەزهەب����ی حەنبەلی و مەزهەبی ش����افیعیە، 

زۆرین����ەی خەڵكی كوردس����تانیش س����وننەی 

مەزهەبی شافعین.

هەروەها سااڵنێكی زۆر بانگەواز و كاركردنیان 

ئازاد ب����ووە و هیچ ڕێگرییەكیان لێ نەكراوە، 

نە لە الیەن دەس����ەاڵت و حكومەتەوە، نە لە 

الیەن كۆمەڵیش����ەوە، كە ئەوەش بووە هۆی 

ئەوەی س����ەلەفییەت بە خێرایی لە ناوچەكانی 

ڕۆژهەاڵتی كوردس����تان باڵوبێتەوە. هەروەها 

دژایەتیكردن����ی مەزهەب����ی س����وننە لە الیەن 

دەسەاڵتی ئێرانەوە یەكێكی ترە لە هۆكارەكانی 

گەشەی س����ەلەفییەت و كەمبوونەوەی ڕۆڵ و 

كاریگ����ەری پارتە كوردییە ئۆپۆزس����یۆنەكانی 

ئێرانیش هۆكاریكی دیكەی ئەو گەشەكردنەی 

گروپە سەلەفییەكانە لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان.

لەگەڵ ئەوەی س����ەلەفییەكان لە ناوچە سوننە 

نش����ینەكاندا بااڵدەس����تن و گەش����ەی زۆریان 

كردووە، لەو ناوچانەش����ی كە شیعە و سوننە، 

لەگ����ەڵ یەكت����ردا و لە یەك ش����اردا پێكەوە 

دەژین )وەك كرماشان(، گەشەی سەلەفییەت 

دیس����انەوە زۆرە، ئ����ەوەش هۆكارەك����ەی بۆ 

دژایەتی نێوان شیعە و سوننەكان و هەروەها 

پاڵپش����تی و هاوكاری حكومەت لەشیعەكانی 

ئەو ناوچەیە، دەگەڕێتەوە.

ه����اوكات، فەقیری و بێكاری ب����ە تایبەت لە 

ناوچەكانی دەورووبەری شارەكانی وەك سنە، 

خۆشەویستی زیاتر بۆ گروپە سەلەفییەكان لە 

الی����ەن گەنجەكانەوە زیاتر دەكات و زۆرینەی 

ئەندام و الیەنگرانی گروپە سەلەفییەكانیش تا 

ئەم دوایانە، زیاتر لەو چینە بێكار و فەقیرانە 

ب����وون و وردە وردە ب����رەوی زیاتریان پێدا و 

هاتنە ناو شارەكانەوە، بە شێوەیەك لە ئێستادا 

ش����ارەكانی )سنە، جوانڕۆ، سەقز و بۆكان( بە 

زۆری گروپ����ە س����ەلەفییەكان و ئەندامەكانیان 

تیایدا بااڵدەستن.

س����ەلەفییەت لە ڕۆژهەاڵتی كوردستان، گەشە 

و پێش����كەوتنی زیاتری بە خۆی����ەوە بینیوە، 

لە س����ەردەمی ئەنسارولئیسالم لە هەوارمانی 

باش����وری كوردستان لە س����اڵی 2001، هەموو 

ئەندامانیان بە عەرەب و ئەندامە كوردەكانی 

ڕۆژهەاڵتی ئێران و باش����وری كوردس����تانەوە، 

600 ب����ۆ 700 كەس بوون، بەاڵم لە ئێس����تادا 

ژمارەی س����ەلەفییە كوردەكان، لە ڕۆژهەالتی 

كوردس����تان چەند هەزار كەس دەبن، كە بە 

پێی زانیارییەكان زۆرینەكان مەشق و ڕاهێنانی 

سەربازییان ئەنجامداوە.

ژمارەیەكی زۆر لەم سەلەفیانە چونەتە پاكستان 

و ئەفغانس����تان و ئاش����نای جۆرەكانی جەنگی 

شاخ و ناوشارەكان بوون، هەرچەندە ئامارێكی 

ڕاس����ت و درووست لە بەردەست نییە، بەاڵم 

لە ئێس����تادا نزیكەی 350 ئەندامی س����ەلەفی، 

ل����ە زیندانەكانی كۆماری ئیس����المیی ئێراندان 

كە زۆرینەیان كوردن و بەش����ێكی كەمیشیان 

بلوچین.

لە ماوەی ئەم سااڵنەی دواییدا، نزیكەی )250( 

سەلەفی لە كۆماری ئیسالمیی ئێراندا كوژراون 

و ئەگ����ەر بارودۆخی����ش بەمش����ێوەیە بێ����ت 

ل����ەو ناوچەیەدا و بە تایب����ەت لە ڕۆژهەالتی 

كوردس����تان، ئەوا نفوز و گەشەی سەلەفییەت 

زۆر ڕوو لە زیاد بوون دەكات 
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ئایین لە كوردستاندا
كورد بە بەراورد، بە كافران، موسڵمانن!

مارتن ڤان برونەسەر

لە فارسییەوە: ئەرسەالن حەسەن
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پەندێکی كرمانجی هەیە دەڵێت: لە روانگەی كافرەکانەوە، كوردەكان موسڵمانن، 
كوردەكانم  وتەیەی  ئەم  یەكەمجار  بۆ  كوێ،  لە  و  كەی  ياد،  نایەتەوە  ئه وه م 
تایبەتییەوە  خۆباییەكی  لە  بە  پەندە  ئەم  بەاڵم  خوێندۆتەوە؟  یان  بیستووە، 
لە  پێیانوایە  كە  كەسانەبێت،  ئەو  هی  رستەیە  ئەم  پێدەچێت  گەرچی  دەوترێت. 
توركی،  پەندە  ئەم  گومانم  بە  بەاڵم  راستەقینەن،  موسڵمانی  زیاتر  كوردەكان 
كوردستانەوە  كۆمەڵگەی  بە  پەیوەندیت  ئەگەر  راستیدا،  لە  بێت.  عەرەبی  یان 
هەبێت، تێدەگەی بیروباوەڕو بۆنەی ئاینی بە زەحمەت بە ئیسامی ئەرسەدۆکسی 
 ،)1930 تا  لە ساڵەكانی)1929  ناسیۆنالیستە كوردەكان،  بەراورد دەكرێت. گەرچی 
هۆگری ئەم مەسەلەیە بوون و شانازیان پێوە دەكرد، الدانی كوردەكانیان لە ئاینی 
و  عەرەب  بااڵدەستی  لەدژی  كوردەکان(،  )رۆحی  شۆڕشی  بە  ئیسامی،   – عەرەبی 
توركەكان لێكدەدایەوە. باڵوكراوەی )كەلتوری هاوار(، لە ساڵەكانی )1932 تا 1934(، 
ناسیۆنالیستە كوردەكان بە سەرپەرشتی )جەالدەت و كامەران بەدرخان( لە سوریا 
باڵو دەكرایەوە. هەر لەو بەراییەوە ئەو ئەڵقەیە وەك توخمێكی ناسنامەی كەلتوری 
كوردەكان، ئاوڕێکی تایبەتییان لە ئاینی زەردەشتی دایەوە، ئاینی ئێزیدی كە بنچینەی 
دەگەڕێتەوە بۆ زەردەشتی و ماوەیەكی زۆر دوروودرێژ جیاكارییان لە دژی دەكرد، 
لە  ئەوە  گرت.  رێزیان  كوردەكان  ئاینی سەروەری  وەك  ناسیۆنالیستەكان  كوردە 
پێدەكرا.  سووكایەتی  پەرستی(،  )شەیتان  وەك  ئاینە  ئەو  پێشتر،  كە  كاتێكدابوو 
ناسیۆنالیستەكان كەمینەیەكی كەم بوون و لە كۆمەڵگەی كوردستان، پەیڕەوانی 
تاقمە بیروڕا جیاوازەکان زۆر كەمبوون. زۆرینەی كوردەكان موسڵمانن و زۆربەیان 
ئاگای لەم  ئایینەكەیان هەيە. سەرنووسەری گۆڤاری هاوار،  باوەڕێكی پتەویان بە 
مەسەلەیە بوو، ئەگەر گۆڤارەكە دەیەوێت خوێنەری زۆربێت، دەبێت تۆنی بگۆڕێت. 
دوای ساڵی )1941( باسی وەرگێڕانی قورئان و فەرمودەكانی پێغەمبەر)ص( بۆ زمانی 

كوردی كرا.
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كوردە ناسیۆنالیستە سیكوالرەكان، زۆر پێش 

ئ���ەو كات���ە، دەیانزانی ب���ۆ كاریگەربوونیان 

بەس���ەر كوردەكان، دەبێ���ت خۆیان لەگەڵ 

ئیس���الم بگونجێنن، کە ئەمە ل���ە روانگەی 

زانستییەوە، كارێكی ئاس���ان نەبوو، چونكە 

زۆرب���ەی ناسیۆنالیس���تە ئیس���المەكان، بە 

سەركوتكەری میللەتی كورد دادەنران. 

   )جگەر خوێن، 1984 - 1903(، یەكێکه  لە 

ناسیۆنالیس���تەكان و شاعیرانی ئەڵقەی هاوار 

بوو، لە دوا تەمەنی، خەمی بۆ هاوس���ۆزی 

كوردەكان لەگەڵ ئیس���الم دەخوارد. )جگەر 

خوێن(، س���ەردەمی الوی بە خوێندنی ئاینی 

لە قوتابخانە ئاینیە جیا جیاكانی كوردس���تان 

ب���ەڕێ كردب���وو، بە هۆی ئەمەش پاش���ان، 

بە هۆی خۆ ب���ە دوورگرتنی لە ئاینیەكەی، 

هەڵوێس���تی خۆی گۆڕی بۆ هەڵوێس���تێکی 

ناسیۆنالیس���تی تووند، هۆی ئەمەش بەهۆی 

الیەنگری بۆ ئاینی زەردەش���تی زیاتر بەهێز 

كرد. پێش مردنی كتێبی )مێژووی كوردستان(

ی باڵوكردۆت���ەوە، بەرگ���ی یەكەمی زیاتر 

پەیوەندی بە قۆناغی پێش ئیسالمەوە هەیە 

و تەنها بەش���ێكی كەمی تایبەت كردووە بە 

ئاینی ئێس���تای كوردەكانەوە. نزیكەی پێش 

نیو س���ەدە، ژمارەیەك هاوڕێ���ی تێبینی و 

تێڕوانین���ی گرنگییان كۆكردب���ۆوە. ئەنجامی 

ئەم تێبینی و تێڕوانینانە نیش���انەی ئەوەیە، 

ك���ە ك���وردەكان )بە ب���ەراورد ب���ە كافران 

موس���ڵمانن(. )جگەرخوێ���ن( كوردەكانی بە 

مرۆڤی موسڵمان دەزانی: زۆربەی كوردەكان 

موس���ڵمانن و زۆرینەیان موسڵمانی سوننەن. 

س���ااڵنە ژمارەیەكی زۆری���ان دەچنە حەج و 

ه���ەزاران لیرە بۆ س���ەفەری ح���ەج خەرج 

دەكەن و وردە وردە مزگەوت لە دێهاتەكان 

درووس���تدەكرێت، خەڵك پشتگیری مەال و 

پیاوانی ئاینی دەكەن. لە )%10ی( داهاتییان 

دەدەن���ە مەالو هەژارەكان، رۆژانە پێنج جار 

دەچن���ە مزگەوت و نوێ���ژ دەكەن. هەفتەی 

جارێك، هەیینی���ەكان، جەماعەت و بۆنەی 

ئاینی رێكدەخەن و گوێ لە گوتاری عەرەبی 

دەگ���رن، ب���ەاڵم دێهاتییەكان ل���ە مەالكان 

ناگەن، تەنیا دەس���ت هەڵدەبڕن و كەمێك 

خەیاڵی پووچ دەكەنەوە، جاروبار هەندێكیان 

دەگرین. تەنه���ا ئەوەندە دەزانن، كە دنیای 

مەالكان دنیای خواو پێغەمبەرەكانە! 

   لە هەر ناوچەیەك یەك، یان چەند شێخێك 

هەی���ە، دێهاتیە هەژارو ن���ەدارەكان دەبنە 

مریدییان. شێخەكان داهاتییان لە دێهاتییەكان 

دابیندەكەن، }دێهاتییەكان{ خۆیان بە تەواوی 

رادەس���تی ش���ێخەكان كردووە، هیچ كارێك 

بەبێ پرسییان ناكەن. شێخەكان لە كۆشك و 

تەالری رازاوەی گەورەدا دەژین، لە كاتێكدا 

ك���ە دێهاتییەكان لە دەرەوە یەكتری دەبینن، 

لەبەر بەڕۆچكە، یان رووتوقووت، برس���ی، 

پاڵدەدەنەوە.  ن���ەدار، تا رۆژئ���اوا  هەژارو 

بێبەرامب���ەر ئیش بۆ ش���ێخ دەكەن. زۆربەی 

كات ب���ۆ رزگاربوون لە قیامەت، هیوایان بە 

شێخە. باوەڕیانوایە رۆژی پەساڵن دێت، شێخ 

لە ئاگری دۆزەخ دەیانپارێزێت و دەرگاكانی 

بەهەشتییان بە روودا دەكاتەوە.  

   پەیوەن���دی ئایی���ن و ناس���یۆنالیزم ل���ە 

كوردستان، لە سەردەمی تاریكی، دوالیەنەش 

بووە. زۆرینەی رابەرانی ناسیۆنالیست، كافر 

ب���وون و كۆتایی تەمەنیان دڵگران بوون، بە 

كاریگەری مەالو ش���ێخەكان، لەسەر خەڵكی 

كوردس���تان، ب���ەاڵم لە الیەك���ەی دیکەوە، 

س���تونێكی  ئەرسەدۆکس���ی،  موس���ڵمانانی 

سەرەكی جواڵنەوەی كوردەكانیان پێكهێناوە. 

رۆشنبیرانی سیكوالر، بە مەبەستی راكێشانی 

پشتگیری خەڵك، بۆ ئامانجی ناسیۆنالیستی، 

زۆرب���ەی كات، خۆیان لەگ���ەڵ ئامۆژگارییە 

ئاینی���ەكان گونجان���دووە. ب���ە هەڵبژاردنی 

وەك  ئاین���ی،  خۆشەویس���تی  رابەرێك���ی 

ئاینیئێزیدیكە

بنچینەیدەگەڕێتەوە

بۆزەردەشتی

وماوەیەكی

زۆردوروودرێژ

جیاكارییانلە

دژیدەكرد،كوردە

ناسیۆنالیستەكان

وەكئاینیسەروەری

كوردەكانرێزیان

گرت
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كەسایەتی س���ەرەكی جواڵنەوەکە، زەمینەی 

نمون���ە  رەخس���اندووە، وەك  شۆڕش���ییان 

كەس���ێكی وەك شێخ سەعیدی پیران زۆر لە 

رێكخراوی سیاسی ناس���راوترە، كە ئینتمای 

بۆی هەیە، ئەم شۆڕش���ە لە یادەوەریەكاندا 

زیاتر بە ناویی ئەوەوە ماوەتەوە. 

فرەییئاینیلەكوردستان
   له وانه ی���ه  3\4ى، ی���ان النی كەم 1\3ی، 

كوردەكان موسڵمانى سووننەی ئەرسەدۆکسی 

بن. كوردەكان خۆیان لە هاوس���ێ تورك و 

عەرەب���ەكان جیادەكەنەوە، چونكە زۆربەیان 

پەیڕەوی لە مەزهەبی شافعی دەكەن، به اڵم 

زۆرب���ەی ت���ورك و عەرەب���ەكان مەزهەبی 

حەنەفین.

بە مەش مەزهەبی ش���افعی بۆ هەندێك لە 

كوردەكان، هێمایەكی رواڵەتییەو بە هۆیەوە، 

ناسنامەی نەتەوەیی خۆیان دەردەبڕن. ئیسالم 

ب���ۆ هەموو الیەنێكی رەفت���اری مرۆڤایەتی، 

تاڕادەیەك یاسایەكی هەیە، بەاڵم ئەم چوار 

مەزهەبە تا ئاستێك، راڤەی جیا لەم یاسایانە 

دەخەن���ەڕوو. بۆ نمونە مەزهەبی ش���افعی 

نوێژی بەیان���ی زووتر لە حەنەفی مەزهەب 

دەك���ەن. حەنەفی مەزهەب ل���ە كاتی نوێژ 

كردندا لە شوێنی جیاواز دەستییان دەگرن و 

بۆ غوسڵ یاسای جیاوازییان هەیە. 

ناكۆكییە  ب���ەم  ك���وردەكان هەوڵیان���داوە، 

الوەكیی���ەوە، ل���ە ت���ورك و عەرەب���ەكان 

دووربكەونەوە. كوردە سوننە مەزهەبەكانی 

ئێران، لەگ���ەڵ فارس���ەكان و ئازەریيەكانی 

ش���یعە مەزهەب، بە ئاشكرا جیاوازن. دوای 

شۆڕش���ی ئێران، زۆربەی كوردەكانی ئێران، 

هەر زوو، دژی روانگەی كۆماری ئیس���المی 

دژایەتییەكانی  ئاش���كرایە  ئێران وەستانەوە، 

نێوان شیعەو س���ووننە ڕۆڵی سەرنجڕاكێشى 

ل���ەم مەس���ەلەیەدا هەب���ووە . ناوچەكانی 

پارێزگاكان���ی  باش���وری كوردس���تان، وەک 

كرماش���ان و ئی���الم لە ئێ���ران و خانەقین و 

مەندەل���ی لە عێراق، تاڕادەی���ەك زۆرینەی 

شیعەن. كوردە شیعەكانی ئێران، هەرگیز لە 

جواڵنەوەی نەتەوەیی كورد بەشدار نەبوون، 

سااڵنی بەرایی ش���ۆڕش، حكومەتی ناوەندی 

بە ئاس���انی توانی لە ناوچه ى باختەران )كە 

ئەمڕۆ پێیدەڵێن پارێزگاى كرماش���ان(، هێزی 

سەربازی دژی جواڵنەوەی ناوچەكانی باكوری 

كوردس���تان، بەش���داری پێ بكات، بەاڵم لە 

عێراق، گرفتێکی ئەوتۆ لە نێوان كوردەكان و 

شیعەدا نییە. كوردە فەیلییەكان، نمونەیەكی 

زۆر سەرنجڕاكێش���ن و شیعەکانی بەغدا، بە 

هاوواڵتی عێراقییان دانانێن، چونكە تۆمەتی 

ئێران���ی بوونیان دەدەنەپاڵ، ی���ان لەوانەیە 

پەرستگایاللش
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هۆكار، ئه وه بێت كه  بە رەگەز ئێرانین )هۆزە 

فەیلیەكان لە بنەمادا لە سنوری نێوان ئێران 

و عێراق لە ناوچەكانی باش���وری كوردستان، 

نزیك قەسری شیرین و مەندەلی نیشتەجێن(. 

فەیلییەكان���ی بەغدا، ب���ە عەرەبی دەدوێن، 

ب���ەاڵم خۆیان بە كورد دەزانن )كوردەكانیش 

بە كوردی���ان دەزانن( زۆرب���ەی فەیلیەكان، 

ڕۆڵی گرنگییان لە جواڵن���ەوەی بزوتنه وه ى 

ڕزگارى خوازى گه لى كوردس���تاندا بینیووه . 

لە كۆمەڵگەی كوردس���تان، بە تەنیشت ئەم 

دوو مەزهەبە گەورەی ئیس���المەوە، تاقمی 

تێك���ەاڵوی ناڕێك���و جیاوازی���ش هەیە، كە 

بیروباوەڕ و بۆنەكانیان بە ئاشكرا كاریگەری 

ئیس���المی بە سەرەوەیە، بەاڵم پەیوەستن بە 

ئاینەكانی ترەوە، بە تایبەت ئاینەكانی ئێرانی 

كۆن، ئێزیدی���ەكان لە ب���ە ناوبانگترین ئەو 

تاقمانەن، كە زۆرجار بە هەڵە پێیاندەوترێت 

)شەیتان پەرس���ت(. پێدەچێت ئاینی ئێزیدی 

كە تایبەتە بە كۆمەڵگەی كوردس���تان، تەنها 

لەناو كوردەكان پەیڕەوانی هەبێت، )چونكه  

زۆرترین په یڕه وان و گرنگترین په رستگاكانیان 

وه ك )اللش( ده كه وێته  س���نوورى قه زاكانى 

شێخان و شه نگال، سه ر به  پارێزگاى دهۆك.( 

مەزهەبێكی دیكە كە لە بنەمادا بۆ كوردەكان 

دەگەڕێتەوە،ئه ویش مەزهەبی ئەهلی هەقە، 

ب���ەاڵم پەیڕەوانی ئەو مەزهەبە، لە ناوچەی 

گۆران، كوردس���تانی باشور، تا ئازەربایجانی 

ئێران بوونیان هەی���ە، له  هەندێك ناوچەی 

توركمان نش���ین له  عێراقيش باڵوبووەتەوە. 

قزڵباش���ەكان، س���ێیەم تاقم���ی تێك���ەاڵوی 

ناڕێكی گرنگن لە كوردس���تان، كە ئێستا بە 

لێكدانەوەی ب���اش پێیاندەوترێ���ت عەلەوی 

و موریدانى عەلی. ك���وردە عەلەویەكان لە 

كەنارەكان���ی باكوری خۆرئاوای كوردس���تان 

دەژیین، ژمارەیان بە زیاتر لە ملیۆنێك كەس 

ده خه مڵێندرێت . 

   كەمین���ەی جیاواز كریس���تیانیش، لە ناو 

كوردەكان دەژین، كریستیانیەكان لە بنه ڕه تدا 

سێ كۆمەڵن، یەكەم ئارامنە و دوو گرووپی 

دیك���ە، كە بە ش���ێوە زاری جیاوازی ئارامی 

قس���ە دەكەن، هەریەكەیان كڵێسای تایبەتی 

خۆیان هەیە. خەڵكی س���وریای خۆرئاوا، كە 

ناوەندی س���ەرەكییان دەكەوێتە ش���اخەكانی 

)تور عەبدی���ن(ی، نزیكی ماردین، ئینتمایان 

بۆ كڵێس���ای ئەرتەدۆكسی س���وریا هەبوو، 

ل���ە كاتێك���دا خەڵكی س���وریای خۆرهەاڵت 

)ئاش���ورییەكان( ك���ە لە نێوان ش���اخەكانی 

موس���ڵ، تا ورمێ نیش���تەجێن، نەس���توری 

كۆن  كەنیسەی  نەستوری،  بوون)بیروباوەڕی 

ل���ە خۆرهەاڵت وەرگیراوە(، پاش���ان لە ژێر 

كاریگەری بانگەش���ەی دەرەك���ی دا، تاقمی 

تازەش دەركەوتن، كە ئێس���تا كاسۆلیكەكانی 

س���وریا، پێكهاتوون له  كاسۆلیكە ئەرمەنەكان 

و كاس���ۆلیكە ئاش���وریەكان، چه ند جۆرێكى 

تر له  كڵێس���ای پڕۆتستانت س���ه ریهه ڵداوه .. 

هەندێ���ك س���ەرچاوەی كۆنت���ر ئاوڕیان لە 

هێش���تا  داوەتەوە.  كریس���تیانیەكان  كوردە 

ئەم مەس���ەلەیە بە نادی���اری ماوەتەوە، كە 

ئایا ئەوە كوردەكان ب���وون، پەیوەندیان بە 

ئاینی مەس���یحیەوە كردووە، یان بە گرووپە 

جیاحیاكان���ی مەس���یحی، ب���ەاڵم زۆرب���ەی 

مەسیحیەكانی ئەمڕۆ لە روانگەی نەتەوەیی لە 

كوردەكان جیاوازن. خۆیان بە خەڵكی بنچینە 

جیا دەزانن و مێژووی تایبەت بە خۆیان هەیە. 

هێشتا زۆربەیان بە ئارامی دەدوێن. زۆربەی 

خەڵكی ناوچەكانی خۆرئاوای س���وریا، وەك 

زمان���ی دایك، بە زمانی ئارامی دەدوێن، لە 

كاتێكدا زۆربەی دێهاتییەكان بە زمانی كوردی 

قس���ە دەكەن. ئەندامانی كۆمەڵگەی كلدانی 

و نەس���تورەكان لە باكوری عێراق، بەشداری 

كارایان ل���ە خەباتی كوردەكاندا هەبووە، بۆ 

بەدیهێنانی سەربەخۆیی. تەنانەت لە ئێستادا 

كوردەكانخۆیان

لەهاوسێتورك

وعەرەبەكان

جیادەكەنەوە،چونكە

زۆربەیانپەیڕەوی

لەمەزهەبیشافعی

دەكەن،بهاڵمزۆربەی

توركوعەرەبەكان

مەزهەبیحەنەفین
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حزبی دیموكراتی ئاشوری عێراق، لە بەرەی 

كوردستانیدا، هاوكاری كوردەكان دەكات.

   كریس���تیانەكان  ب���ه راورد ب���ه  ئێس���تا، 

دانیش���توانێكی زۆرتری���ان لە كوردس���تاندا 

هەبووە. كوشتن، كۆچكردنی ئارەزومەندانەو 

بوونە ئیسالمی زۆرەملێیی، بەشێوەیەكی زۆر 

به رچاو ژمارەیانی كەم كردۆتەوە. بە تایبەتی 

سەردانی مەسیحیەكانی بەشەكانی كوردستان، 

)س���یرت، هەكاری(م كرد، خەڵكانێك بوون 

بە زمانی ك���وردی دەدوان و بە رواڵەت بە 

زۆر كرابوون بە موس���ڵمان، بەاڵم رەسەنێتی 

ئاش���وری، یان ئەرمەنی خۆیان بە ئاش���كرا 

پاراستبوو. لە رابردودا پەیوەندی كریستییان 

و هاوس���ێ كوردەكانی���ان، زۆر دۆس���تانە 

نەب���ووە. لە ناوچەكانی خۆرئاوای س���وریا، 

ب���ە تایبەت لە )تور عەبین( زۆرجار رەفتاری 

زاڵمانە بە هۆی سەرۆك هۆزەكانەوە بەسەر 

دەس���ەپێندراوە، هەندێکجار  كریستیانەكاندا 

زەوی، س���امان و تەنانەت كچەكانیان داگیر 

دەكردن . 

   س���ەرئەنجام دەبێ���ت ن���اوی كەمین���ەی 

ك���وردى )ج���وو( بهێنين، ك���ە زۆربەیان بۆ 

ئیس���رائیل كۆچییان كردووە، لە ئیسرائیلیش 

جووه  كوردەكان، جی���اوازن و جەماوەرێكی 

دیاریكراویان هەیە.

لە ناو هەموو تاقمە ئاینیەكانی كوردس���تان، 

تاقمی ئێزیدی سەرنجڕاكێشانێكی هەستیاری 

بەهێزی بۆ غەیرە ك���وردەكان هەیە. دیارە 

ئەم مەس���ەلەیە ل���ە پەیوەندی ب���ە غەیرە 

كوردەكان راس���ت نییە، بە هەمانش���ێوە كە 

لە س���ەرەوە وت���را، نەتەوەخوزانی كورد لە 

س���اڵەكانی)1920 تا 1930(ئاینی ئێزدییان بە 

باوەڕێكی ئایدیالی وێنا دەكرد، بە تاكە دینی 

ش���ایانی پەرس���تنیان بۆ كوردەكان دەزانی. 

ئ���ەم چارەنوس���ە ئەرێنیەی ئاین���ی ئێزیدی 

ل���ە تێڕوانینی ك���وردەكان كارێكی تازەبوو، 

چونكە جیاكاری و س���تەمی عوسمانیەكان و 

كوردە موس���ڵمانەكان لەب���ەر بیروڕای ئاینی 

ئێزیدی، بەمەسەلەیەكی ترسناک دادەنرێت. 

درێژای���ی  ب���ە  ئێزیدیی���ەكان  چەندینج���ار 

سەدەكانی رابردو، كۆمەڵكووژی كراون. ئەو 

کۆمەڵکوژییانە، ژمارەی ئەم دانیش���توانانەی 

یەکجار زۆر كەمكردۆتەوە.

   باوەڕبوون بە شەش، یان حەوت فریشتە 

لە باوەڕە س���ەرەكییەكانی ئێزیدییەكانن، كە 

خوا خوڵقاندويەتی و لەم موڵكە جێگیربوون، 

تا بەرپرس و پاس���ەوانی جیهان بن. مەلەك 

ت���اوس كە تاڕادەیەك پێگ���ەی خوای هەیە. 

هەمان فریش���تەیەو كڕنۆش���ی بۆ فەرمانی 

خ���وا نەبرد، ئه مه ش ئه و كه س���ه یه  كه   كە 

موسڵمانەكان و كریستیانەكان بە شەڕ وێنایان 

كردووە، لەبەرئەوە زۆربەی ئەم تۆمەتەیان 

دراوەتەپاڵ كە ئێزیدییەكان شەیتان پەرستن، 

بەاڵم مەلەك تاوس بۆ ئێزیدیەكان نە شەیتانە 

و نە دوژمنی خوا. مەلەك تاوس و هەریەك 

لە فریش���تەكان، خۆیان لە ش���ێوازی مرۆڤی 

پی���رۆز لە جیهان���دا نیش���اندەدەن. مەلەك 

تاوس لە قامەتی )ش���ێخ عودە(ی بەرجەستە 

بووە، كەس���ایەتییەك كە ئێزیدییەكان، وەك 

گرنگترین ئەولیای مەزهەبەكەیان ستایش���ی 

دەكەن. یەكێک لە گرنگترین بۆنەیان، سااڵنە 

سەردانی کردنی زیارەتگای اللشە. پۆلێنکاری 

كۆمەڵگ���ەی ئێزی���دی نیمچ���ە - كەمینەیە، 

بااڵترین پێگەی خێزانێكی شاهانەیە كە هەموو 

ئێزیدییەكان رێزی دەگرن. رابەرایەتی ئاینی، 

دەدرێت���ە ئەندامانی خێزانی ش���ێخەكان، لە 

كاتێكدا خێزانی پیر و قەواڵەكان بە ش���ێوەی 

میرات���ی، بۆنەكان���ی دیكەی ئاین���ی ئەنجام 

دەدەن، تەنانەت زۆرێک لە كاری پڕۆفیشناڵی 

ئاینی���ش بوونی هەی���ە، بەاڵم بەش���ێوەی 

میرات���ی ئەنجام نادرێ���ن. رەنگە باوەڕبوون 

بە دۆنادۆن ب���ە زەحمەت، ئەم پۆلێنکاریيە 

ئێزیدیەكانلەبە

ناوبانگترینئەو

تاقمانەن،كەزۆرجار

بەهەڵەپێیاندەوترێت

)شەیتانپەرست(.

پێدەچێتئاینی

ئێزیدیكەتایبەتەبە

كۆمەڵگەیكوردستان،

تەنهالەناوكوردەكان

پەیڕەوانیهەبێت
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بوونەوەرێك  ه���ەر  بكەنەوە.  پشتڕاس���ت 

ل���ەم جیهانە، گیانی پیرۆزو تەنانەت مرۆڤی 

ئاسایی لە رێگای زنجیرەیەك لە تێژیانەوە و 

بەرجەس���تەبوون، سەفەرێك دەستپێدەكەن، 

ئەم س���ەفەرە ن���ەك لە ش���ێوەی مرۆڤ، 

بەڵكو لە شێوەی ئاژەڵیشدا هەیە. مانەوەی 

نەریتی قەدەغەبوون���ی خوێندن، هۆكارێكە 

كە بۆتە هۆی كۆس���پی بەردەم پێشكەوتنی 

ئێزیدی���ەكان، بەاڵم لە ژێر كاریگەری ئەوە، 

هەمان نەریت كە شێخ عودەی بۆ پەیڕەوانی 

یاس���اغی كردبوو، تەنانەت دەستە بژێرانی 

كۆمەڵگ���ەی ئێزیدی، تاپێ���ش نەوەیەك بە 

تەواوەتی نەخوێندەوار بوون. 

   )ج���ان دۆس���ت( توێژینەوەیەكی وردی 

كردووە، كە ژمارەی تێكڕای ئێزیدیەكانی بە 

نزیك���ەی )150000( خەماڵندووە، زۆربەیان 

لە عێ���راق دەژیین. هەندێكیی���ان نزیكەی 

)40000( لە كۆمارەكانی س���ۆڤیەتی پێشوو 

)10000( ئەرمەنس���تان(،  و  )گورجس���تان 

ك���ەس لە توركیا و تەنه���ا )5000( كەس لە 

س���وریا نیش���تەجێن. زۆربەی ئێزیدیەكانی 

عێ���راق، ل���ە دوو ش���وێن چڕبوونەتەوە، 

لە ناوچەی ش���ێخانی باكوری موس���ڵ، كە 

مەرقەدی  گرنگیی���ان،  زۆر  زیارەتگایەك���ی 

ش���ێخ )ئادى – عودە(ی، كەوتۆتە )اللش( و 

چیای شەنگالی خۆرئاوای ئەم شارەو بەرەو 

س���وریا درێژدەبێتەوە. ساڵی 1970 ئەم دوو 

عەرەبیزاسیۆنی  سیاسەتی  لەالیەن  ناوچەیە، 

تەعریبەوە، بۆتە ئامانجی پەالماری هێزەكانی 

بەعس، ژمارەیەك دێهاتی زۆر وێران بوون 

و لەجێیان عەرەبەكان نیش���تەجێكران. ئێمە 

نەك تەنها لە چیاكانی ش���ەنگال، بەڵكو لە 

س���وریا لە باكوری حەلەبی���ش، ئێزیدیمان 

دۆزین���ەوە، بە كورتی داغ���ی )كە كەوتۆتە 

كوردستانی س���وریا(، بەناوبانگە، هەروەها 

لە ژمارەیەك دێهات لە ناوچەكانی سەرووی 

میزۆپۆتامی���ا )نێ���وان دوو رووب���ار(، ل���ە 

دەش���تەكانی خۆرئاوای قامیشلۆ ئێزیدییەكان 

نیش���تەجێن. لەم ناوچان���ە، زۆربەی هۆزە 

ك���وردەكان، پێش���تر ئێزیدی ب���وون، بەاڵم 

ئەمڕۆ بوونەتە ئیس���الم، كە تا ئاستێکی زۆر 

بۆ توركیا درێژدەبنەوە.        

یەکێکلەکەنیسەیمەسیحییەکانلەهەرێمیکوردستان
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   ئامارەكان���ی توركی���ای س���ەدەی ن���ۆزدە 

دەیس���ەلمێنێت، كە ئێزیدیی���ەكان، لە باكور 

- خۆرئاوای س���یواس و دیاربەك���ر، ماردین 

نیش���تەجێبوون.  س���یرت،  ناوچەكان���ی  و 

ئازارو ئەش���كەنجەدانی مەزهەبی، بە جدی 

كوژراون  زۆربەیان  كەمكردۆتەوە.  ژمارەیانی 

و ژمارەیەكیش���یان چوونەپاڵ ئیس���الم، یان 

كریس���تیانیەت، چونك���ە تێڕوانینی كڵێس���ای 

مەس���یحی بۆ ئێزیدیەكان مرۆڤ دۆس���تانەتر 

بووە، زیاتر بە باشی دەزانن ببنە مەسیحی. بە 

گریمانەیەكی زۆر ژمارەیەك لە كریستیانەكانی 

خۆرئاوای س���وریا، نەوەی ئێزیدی بن. هێشتا 

كۆمەڵێك���ی زۆری ئێزیدییەكان لە ناوچەكانی 

خۆرئ���اوای س���وریان، ش���ایەتیش هه یه ، كە 

دەیسەلمێنێت تێكڕا، یان بەشێكی زۆری ئەو 

ناوچان���ە ئێزیدی ب���وون، هەروەها چەندین 

هۆز وەك برازیۆ هۆركان، لە رابردو ئێزیدی 

بوون، كە لە ئێس���تادا النی كەم بە رەفتاری 

رواڵەتییان موسڵمانن. ئێزیدیەكانی توركیا، لە 

ژێر گوشار، جوداخوازی، ئازارو ئەشكەنجەدا 

دەژی���ن. زۆربەی���ان کۆچیی���ان ک���ردووە و 

ل���ە ئەڵمانی���ا وەك كرێكار نیش���تەجێبوون، 

لەوكاتەوە كە مۆڵەتی ئیش���كردنیان پێدراوە، 

ماوەیەكی زۆر لەمێژ نییە، ئەوانەی لە توركیا 

ماونەت���ەوە، هەوڵدەدەن بە ن���اوی پەنابەر 

پەیوەندییان پێوە بكەن. 

   تاڕادەیەك ئێزیدیەكانی كۆمارەكانی قەفقاز 

لە ئازارو ئەشكەنجە بە دووربوون. لەوانەیە 

زۆربەی كوردەكانی ئەرمەنستان و گورجستان 

ئێزیدی بن. زۆربەی توێژینەوە فۆلكلۆریەكانی 

كوردستان، فۆلكلۆری ئێزیدییە كە توێژەرەوانی 

یەكێتی س���ۆڤێتی پێش���وو ئەنجامیانداوە. لە 

كوردە  ئەرمەنستان،  نەتەوەیی  وەرچەرخانی 

موسڵمانەكان دەركراون )یان بۆ ئاسیای ناوەند 

رایانكردووە( ل���ە كاتێكدا كوردە ئێزیدییەكان 

لەوێ بە ئاسودەیی دەژیان. 

ئەهلیهەق
   ئاینی ئەهلی هەق،  )یارس���ان- كاكه یى( 

)گیان بەختكردوانی راس���تەقینە(ش ئایینێكە، 

كە زیاتر س���ەربە كوردس���تانە. ئەو ئایینە بۆ 

یەكەمجار ل���ە ناوچەی گۆرانی كوردس���تانی 

باش���ور، یان دراوسێی لوڕس���تان سەریهەڵداو 

گۆران���ی  ب���ە  بەرهەمەكانی���ان  زۆرب���ەی 

نوس���راوەتەوە. بە پێچەوانەی ئاینی ئێزیدی، 

ئەو ئایینە لە كوردس���تان بەرەو هاوسێكانی 

دەورووبەری گەشەی كردووە و پەیڕەوانی لە 

ناو لوڕەكان، ئازەریەكان، فارسەكان لە ئێران 

و توركمانەكان���ی عێراق هەیە. فەیلەس���وفی 

فەرەنس���ی كۆن���ت دی گۆبینی���ۆ ، ك���ە لە 

ناوەڕاستی س���ەدەی نۆزدە چەندین ساڵ لە 

ئێران بووە، یەكەم كەس���ی خۆرئاوایی بوو، 

كە بە فراوانی دەربارەی ئەم ئایینەی نووسی 

و بە س���ەرنجدان بە تێبینیەكانی: یەكێک لە 

ئایین���ە گرنگەكانی واڵت���ی ئێرانە، ژمارەیەك 

الیەنگ���ری، ی���ان گرووپ���ە نهێنییەکانی ئەم 

ئایینە، تووندڕەوون. لە بارودۆخی ئێس���تادا، 

ئاینی ئەهلی هەق، لە چوار ناوچەی جیاجیای 

كوردس���تان پەیڕەوان���ی ه���ەن. ناوچەكانی 

خۆرئاوای كرماش���ان، نزیكی سنووری عێراق 

گرنگترینیانە، لەوێ خەڵكەكەی بە شێوەزاری 

گۆران���ی دەدوێن و دەكرێت لەوێ زیارەتگای 

گرنگ���ی ئەهلی ه���ەق )مه زارگه ى س���وڵتان 

ئیسحاق( ببینی. ناوچەكەی دیكە، مەیدانێكە 

كەوتۆتە نێوان كرماشان و هەمەدان. زۆربەی 

ل���وڕەكان الیەنگری ئ���ەم ئایین���ەن، كە لە 

دەورووبەری باش���وری ئ���ەو ناوچانە دەژین 

و بەوپ���ەڕی گریمانە، ئ���ەم ناوچانە یەكێک 

لە ناوچە گرنگەكان���ی ژیانیان بووە. ناوچەی 

س���ێیەم، بریتییە لە زنجیرەی���ەك لە كوردو 

توركمان���ی دێهاتەكان���ی باش���وری كەركوكی 

عێ���راق و پەیڕەوانی ئەم ئایین���ە پێیاندەڵێن 

كاكەیی. چوارەم ناوچە، بریتییە لە كۆمەڵێك 

لە دێهاتەكانی نزیك  له  پارێزگاى موسڵ، كە 

كۆمەڵەكەیان بە سارلی بانگ دەكەن، ناتوانم 

بە دڵنیایی���ەوە، ژم���ارەی پەیڕەوانی ئەهلی 

هەق���ە بخەمڵێن���م، بەاڵم ب���اش دەزانم، لە 

ناوچەی گۆرانی خۆرئاوای كرماشان، ژمارەیان 

دەگات���ە، زیاتر لە دەیان ه���ەزار كەس. بەم 

دواییە توێژینەوەیەك، ژمارەی تێكڕای ئەهلی 

هەقەی ب���ە نیو ملیۆن ك���ەس خەماڵندووە، 

بەاڵم زۆربەیان سەر بە نەتەوەی دیكەن.   

   پەیڕەوانی ئەهلی هەقە لەو باوەڕەدان، كە 

خوا شەش یان حەوت فریشتەی خوڵقاندووەو 

هەریەكەی���ان الیەن���ە جیاوازەكانی زاتی خوا 

نیشاندەدەن، ئەم فریشتانە زۆرجار لە دنیادا 

لە ش���ێوەی مرۆڤ بەرجەستە بوون. بە پێی 

باوەڕیان بەرجەس���تەكەری گیان���ی خوان لە 

قامەتی مرۆڤدا، توان���ەوەی رۆحی خوایە لە 

بوونی عەلی ئامۆزای پێغەمبەر. باوەڕ بەخوا 

بوونی عەلی لەن���او ژمارەیەك لە تاقمەكانی 

خۆرهەاڵتی ناوەڕاست، وەك شیعە زێدەڕۆكان 

)gullet، عەلەویەكان لە سوریاو قزڵ باشەكان 

لە توركیا هەیە(، هاوسێ ئەرسەدۆکسییەكەیان 

پەیڕەوانی ئ���ەم تاقمانە بەن���اوی خوازراوی 

عەل���ی - خوایی دەكەن���ە بەردانگ. بە پێی 

باوەڕی پەیڕەوانی ئەهلی هەقە، زۆر زیاتری 

تاقمەكان���ی دیك���ە )gullet( بەها بەجیلوەی 

خودایی پەریەكان دەدەن، هەموو پەرییەكان 

بەن���اوی حەوت كەس���ایەتی، ح���ەوت كەس 

ناودەبرێن. ئەم باوەڕە، هاوش���ێوەی باوەڕی 

ئێزیدی���ەكان حەوت فریش���تەیە، كە حەوت 

هاوش���ێوەی ئاینی زەردەشتییان لە ئەستۆیە. 

ئەهل���ی  پەیڕەوان���ی  ئێزیدی���ەكان،  وەك 

هەق���ە باوەڕییان بە دۆناودۆن���ی دووبارەی 

رۆح���ی مرۆڤە. رابەری ئاینیی���ان میراتییە و 

بەه���ۆی ژمارەیەك لەخێزانی )س���ەیدەكان( 

دەس���ەپێنرێت، ئەولیاكانی ئەهلی هەقە، ئەم 

رابەریەی پێداون، ب���ەاڵم دەبێت بووترێت، 
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كۆمەڵگ���ەی ئەهل���ی هەقە وەك سیس���تمی 

كاستی ئێزیدییەكان توند رێكنەخراوە.

   هەردوو تاقمەكە لە كەشوهەوای ئیسالمیدا 

دەركەوتوون و ئاساییە ناوی ئەولیا، رابەرانی 

ئاین���ی و زۆربەی زاراوەكانی ئاینیان لە ئاینی 

ئیسالم بچێت، بەاڵم هەرچۆنێك بێت ئەهلی 

هەقە لە شیعەی زێدەڕۆ نزیكترە. ئێزیدییەكان 

لە بنەمادا، رەنگ���ە زێدەڕۆترین تاقمی دژی 

شیعە بن. لێكچویی ئێزیدی و ئەهلی هەقە، 

سەرچاوەی لە مەیدانی هاوبەشی پێش ئیسالم 

گرت���ووە. هەندێ���ك لە ئەهل���ی هەقەكان، 

بە باش���ی دەزانن ل���ە لقێكی ناو ش���یعەی 

ئەرسەدۆکس���ی دا جێی خۆیان بكەنەوە )بە 

تایبەت كوردەكانی ناوچەی مەیدان(. 

ع���ەل���ەوی���ەك���ان)ق���زڵ���ب���اش���ەك���ان(ی،
كوردستانیتوركیا

   زۆرب���ەی تاقم���ە بیروڕاجی���اوازەکان لە 

نیشتەجێبوونیان  عەلەوین، شوێنی  كوردستان 

ل���ە پەراوێزی باكوری خۆرئاوای كوردس���تان 

)گزیانتپ تا بینگ���ۆل( درێژبۆتەوە، ناوەندی 

گش���تی ناوچەی دەرس���یمە كە پارێزگاكانی 

تونجەلی و چەند بەشێكی سیواسی ئەرزنجان 

و ئاالزی���غ )خارپووت( دەگرێتەوە. وش���ەی 

عەلەوی س���ەرەنجام بۆتە زاراوەو ئەم وشەیە 

پێش���تر لە توركیا ب���ە ژمارەیەك لەو گروپانە 

دەوترا، كە عەلییان دەپەرس���ت و دیارە ئەو 

پەیوەندی هاوبەش���یان  گروپانە راس���تەوخۆ 

نەبوو. زاراوەی دواتر قزڵباش بە كوردەكان، 

هەروەها ب���ە زۆربەی تورك���ە عەلەویەكان 

وترا، بەاڵم ئێس���تا بە هەمەگیری سوود لەم 

وش���ەیە نابینرێت، بەڵك���و زۆرێك لە خەڵك 

مانای  هەندێکج���ار  چونكە  رەتیدەكات���ەوە، 

نەرێنیی���ەو پەیڕەوانی عەلی، لە زاراوەبوونی 

نیگەرانن.  

   قزڵباش���ەكان واتە )سەرس���وورەكان(، لە 

بنەمادا بە پەیڕەوانی ش���ا ئیسماعیل وتراوە. 

رابەری كاریزماتیك و ش���ەڕانگێز كە باوەڕی 

بەخوایی بوونی دەس���ەاڵتی خۆی هەبوو، لە 

بەرایی سەدەی شازدە دەوڵەتێكی دامەزراند، 

ك���ە بەرەو ئێرانی مۆدێرن چوو. ئیس���ماعیل 

الیەنگرانی لە ه���ۆزە هەژارو ناڕازی )رەنگە 

جوتی���اران( لە ئاس���یای م���ام ناوەند بۆخۆی 

راكێش���ا. هەندێك لە هێزی شەڕڤانانی سەر 

س���ورەكان، ناوی خۆیان لە جواڵنەوەکەی شا 

ئیس���ماعیل وەگرت. باوەڕی���ان پێكهاتەیەك 

لە جادوخوازی و ش���یعەگەرایی دەمارگیربوو 

)هەردوو باوەڕ، عەلی و ش���ا ئیسماعیلیان بە 

بەرجەستەكەری رۆحی خوا گریمانە دەكرد(، 

کە كۆنترین ئاینی ئەنادۆڵییە.

   زۆرب���ەی الیەنگرانی ئیس���ماعیل لە ئێران 

پەیوەندیی���ان پێوەدەك���رد، ب���ەاڵم پاش���ان 

ژمارەیەكی زۆری���ان لەودیو ئەنادۆڵ مانەوە. 

قزڵباش���ەكان چەندین شۆڕش���یان كرد، بەاڵم 

س���ەركوتكران.  كۆمەڵكوژان���ە  هەموی���ان 

قزڵباشەكان و ئەو تاقمانەی لەگەڵیان بوون، بە 

درێژایی سەدەكان بە دەستی هەردو دەوڵەتی 

)ئێران و عوس���مانی(یەوە، ستەمێكی زۆریان 

الیەنگرانی  وەك  عوس���مانییەكان  لێدەك���را. 

دوژمنی ئێران وێنایان دەكردن و س���ەرباری، 

هاوسێ ئەرسەدۆکس���ەكەیان، بە كەمتەرخەم 

دەزانی لە بەرامبەر ئەنج���ام نەدانی فەریزە 

ئاینییەكان و بە تاوانی نەبەخشراو، بە تایبەت 

مەسەلەی سێكسی تاوانباریان دەكردن. ئازار 

ناچاركرد  قزڵباش���ەكانی  ئەش���كەنجەدان،  و 

پاشەكش���ە بكەن ب���ۆ ناوچە دوورەدەس���تە 

شاخاویەکان. دەرس���یم لە باكوری خۆرئاوای 

كوردستان یەكێک لەو ناوچانە بوو.(

   شیعە قزڵباشە دەمارگرژەكانی ئێران، وردە 

وردە رێ���گای بۆ بونیادخوازی خۆش���دەكرد 

)بۆ نمونە لە س���ەربنەمای شەریعەتی شیعەی 

دوازدە ئیمامی ژێر كاریگەری شا ئیسماعیل و 

زۆربەی

مەسیحیەكانیئەمڕۆ

لەروانگەینەتەوەیی

لەكوردەكان

جیاوازن.خۆیانبە

خەڵكیبنچینەجیا

دەزاننومێژووی

تایبەتبەخۆیان

هەیە
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زانایانی ش���یعە، لە باشوری عێراق بانگهێشت 

دەكران(، بەاڵم ئەو تاقمە لە ئاس���یای بچوك 

گەشەیەكی وەهای نەكرد، عەلەویەكانی ئێران 

رووی هاوبەش���یان لەگەڵ شیعەكانی ئەمڕۆی 

ئێ���ران كەمە. پێنج فەرزی ش���ەرعی ئەنجام 

ن���ادەن، س���ەردانی مەككە ناك���ەن و مانگی 

رەم���ەزان 30 رۆژ، ب���ە رۆژو و نابن، تەنیا 

لە محەڕەم س���ێ رۆژ، ب���ە رۆژوون.. كاری 

ئەخالقییان لەس���ەر قورئان نییە و راستییەكی 

سەرنجڕاكێش���ی بۆنەی ئاین���ی عەلەویەكان، 

بەش���داری کردنی ژنانە لەم بۆنەیە و ئەمەش 

وایک���ردووە زۆرجار لەقەب���ی بێبەندوباویان 

لێدەنێت. كوردە قزڵباشەكانی دەرسیم لە باقی 

گرووپەكانی دیكەی ئەم ئایینە ئەرتەدۆكس���تر 

دەبن. باوەڕی بەهێز بە پەرستنی توخمەكانی 

سروش���ت )رۆژ، مانگ، كانییەكان، تاوێرەكان 

و دارەكان( ل���ە ناویاندا هەی���ە، لە كاتێكدا 

لێکچوکردنی لەسەرخۆی زۆرێک لەئارامنەكانی 

ناوخۆیی، كاریگەری جێسەرنجی لەدوای خۆی 

بەجێهێشتووە.

   عەلەویەكان پێشوازییان لە سیكوالریزاسیۆنی 

ئەتاتورك لە كۆماری توركیا كردو وەكو ئازادی 

و یەكەم هەن���گاو ب���ۆ رزگاری كۆمەاڵیەتی 

خۆی���ان وەرگ���رت. جێی سەرس���وڕمان نییە 

عەلەویەكانی كوردستان لە ساڵی )1925(دا، بە 

درووشمی ئیسالمی، بە توندی بەگژ شۆڕشی 

شێخ سەعیدی پیراندا چونەوە. گێڕانەوەیەكی 

پەالماری كوردە ناسیۆنالیس���تەكانمان بۆ سەر 

عەلەویەكان لە بەردەس���تدا نیی���ە، بەاڵم لە 

بەهێزتربوون���ی دەمارگ���رژی س���وننەخوازی 

ن���او ك���وردەكان دەترس���ان و زۆر نیگەرانی 

الیەنگ���ری نەت���ەوە خوازیانەی���ان ب���وون. 

شۆڕش���ی ناسیۆنالیس���تی ئیله���ام گرتوو لە 

ك���وردە عەلەوی���ەكان )لە س���ەرەتای 1920 

كە هێ���زە كۆچەریەكان دەگرێتەوە، پاش���ان 

گرنگترینی���ان لە 38 - 1937( )كە بەش���ێكی 

فراوانی دەرسیمی گرتەوە(، كوردە سوننەكان 

پشتگیرییان نەكرد. كوردە عەلەویەكان، زیاتر 

لەتوركە عەلەویەكان نزیكتر بوون.  

   كاتێك سیاس���ەتی توركیا لە ساڵی )1960( 

رۆیش���ت، عەلەویەكان  زۆرینەخوازی  بەرەو 

و ب���ە تایبەت ك���وردە عەلەوی���ەكان، زیاتر 

ئارەزویەكی زۆریان بۆ باڵی چەپ نیش���اندا. 

دژایەتیی���ە كۆنەكەی س���وننی - عەلەوی لە 

قاڵبی حزبی سیاس���ی ركاب���ەر، باڵی چەپ و 

راس���ت )مەزهەبیەكان و ناسیۆنالس���تەكانی 

تورك( توندبوو. پش���ێوی سیاس���ی ساڵەكانی 

توندوتیژانەی س���وننەو  تێكهەڵچونی   )1970(

س���ەرئەنجام  و  لێكەوت���ەوە  عەلەویەكان���ی 

بوو بە شۆڕش���ی پاڵەوانیەت���ی مەرعەش، لە 

س���اڵی )1978( كە زیاتر لە س���ەدان عەلەوی 

بە دەست س���وننەكانی باڵی ڕاست كوژران. 

لەئەیلول���ی )1980( حكومەت���ی س���ەربازی 

دامەزراو دەوڵەتی ناوەند هەوڵیدا گرژی نێوان 

س���وننەكان، عەلەویەكان بە هۆی س���ازدانی 

رێوڕەسمی ئاش���تی و سەركوتكردنی هەستی 

گش���تی، كپبكاتەوە. ناكۆكی نێوان سوننەكان، 

عەلەوی���ەكان هێش���تا بەردەوام���ەو زۆربەی 

عەلەوی���ەكان هەوڵ���دەدەن هاوتایان بكەن، 

ئەمەش بە هۆی درووس���تكردنی مزگەوت و 

دانانی ئیمامەكان بۆ مزگەوتەكانیان لە ناوچە 

دێهاتییەكان. 

   س���ەركوتكردنی ناس���نامەی عەلەوی���ەكان 

لەناوچ���ەی تونجەل���ی زۆر توندب���وو. دوای 

شۆڕش���ی دەرس���یم 38 - 1937، هەمیش���ە 

دەوڵەت وەك بەش���ێكی سەركێش و شۆڕشی 

واڵت، تەماش���ای ئ���ەو پارێزگای���ەی دەكرد. 

نەك لەبەر عەلەوی���ەكان، بەڵكو بووە كۆڕی 

نەتەوەخوازی كوردەكان، پاشانیش پشتیوانانی 

دەستی - چەپ.

   ئ���ەو ناوچەی���ە زۆر پاڵپش���تی ح���زب و 

رێكخراوەكان���ی رادیكاڵی چەپ، گش���تیتر لە 

دێهاتییەكانلەمەالكان

ناگەن،تەنیادەست

هەڵدەبڕنوكەمێك

خەیاڵیپووچدەكەنەوە،

جاروبارهەندێكیان

دەگرین.تەنهائەوەندە

دەزانن،كەدنیای

مەالكاندنیایخواو

پێغەمبەرەكانە!
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ك���ورد و تورك���ی دەكرد. پ���اش كودەتاكەی 

بووە  تونجەل���ی،  ناوچ���ەی  س���اڵی)1980(، 

ئامانجێك���ی گرنگ���ی چاالكی س���ەربازی بۆ 

گێڕانەوەی یاساو ئارامی، كە لەوكاتەوە بۆتە 

ناوچەیەكی سەربازی توند، لەگەڵ ئەوەشدا، 

هێشتا چاالكی ناڕەزایی توندوتیژانەی هەیە، 

كە لەالیەن پارتیزانەكانەوە )رێكخراوی دەستی 

چەپ���ی رایدیكاڵ���ی توركیا ك���ە ئەندامەكانی 

عەلەوین(  ژێرخانی  قۆرخكاران���ە  تاڕادەیەك 

كرێكاران���ی كوردس���تان(  )پارت���ی   PKK و 

پش���تگیری دەكرێت. دەوڵەت، بە رواڵەت بە 

هۆی بوژانەوەی دارس���تان، بەاڵم بە كردەوە 

ش���كاندنی گیان���ی بەرگری ل���ەو ناوچەیەدا، 

بەرنامەیەك���ی ب���ۆ راگواس���تنی دێهاتەكانی 

تونجەلی و نیش���تەجێكردنیان لە پارێزگاكانی 

دیكە جێبەجێكرد.

   س���اڵی )1990( گۆڕانێكی دیكەی سیاسەتی 

دەوڵەتمان دەرهەق عەلەویەكان بینی، مافی 

بە فەرمی ناسینی یاس���ای عەلەویەكان وەك 

ئاینی ئیس���المی لەم ساڵەدا. جەژنی سااڵنەی 

عەلەویەكان،  گ���ەورەی  بەكتاش���ولی  حاجی 

لەنەكاو بە فەرمی پش���تگیری كرا، كە پێشتر 

ببووە فیس���تڤاڵی كەلت���وری دژی حكومەت. 

هان���دەدرا  عەل���ەوی  كەلت���وری  چەن���دی 

تاخ���ۆی بااڵب���كات. چاپەمەنیەكانیان بابەت 

و راپۆرت���ی باش و ج���وان دەربارەی مێژوو، 

نەری���ت، ژێرخانی توركی، بەرهەمی ئەدەبی 

عەلەویەكان و ... چاپ دەكرد. ژمارەی ئەو 

كتێبانە گەیشتە زیاتر لە ژمارەی بەرهەمەكانی 

نیو س���ەدەی رابردو، كە لەماوەی س���اڵێكدا 

دەربارەی عەلەویەكان چاپكرا. ئەم مەسەالنە 

وایانكرد الوانی عەلەوی بەدوای رەگوڕیشەی 

مێژووی خۆیان بكەون و شانازی بە ناسنامەی 

ئاینیانەوە بكەن. بە هۆی فاكتەرە هاندەرەكان 

كە لەسەرەوە باسیانكرا، سەرئەنجام كەلتوری 

عەلەوی بووژایەوە. رەنگە كەلتورو رەهەندە 

بابەتیەكان���ی ئاین���ی عەل���ەوی ببێتەه���ۆی 

دوركەوتنەوەی الوان���ی ئارامنی لە الیەنگری 

لەوانەی���ە  رادی���كاڵ و س���ەرباری  چەپ���ی 

عەلەویزم وەك كۆسپێكی گەورەی سیاسی لە 

س���ەرهەڵدانی بنەڕەتخوازی ئیسالمی ئەهلی 

سوننە سودمەندبێت و جەختكردنەوەی نوێ 

لە ناس���نامەی عەل���ەوی دورنییە جواڵنەوەی 

رادیكاڵی ك���وردی الوازبكات. گەرچی كوردە 

عەلەوی���ەكان بە ناهاوڕێكی ل���ە جواڵنەوەی 

گۆڕیسوڵتانسەهاکیڕێبەریکاکەییەکان
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كوردەكان دا بەشدارن، بەاڵم جەختكردنەوە 

لە ناس���نامەی عەل���ەوی لەن���او جواڵنەوەی 

رادیكاڵی كوردی الوازبووە. 

زۆرینەی سوننی - دەوری بڕیارە عیرفانییەكان

   ب���ە بیرهێنان���ەوەی ئەو راس���تییەی، كە 

ژمارەیەك���ی زۆری توێژەرەوان���ی ئیس���المی 

كورد بوون و لەودیو سنوورەكانی كوردستان 

بۆماوەیان هەب���ووە، گریمانەی  كاریگ���ەری 

ئەم وتارە لەس���ەر ئ���ەو بنەمایە دەچێتە ژێر 

پرس���یار، كە كوردە موس���ڵمانەكان هەژار و 

سادە بوون. زانایانی كورد بە درێژایی شەش 

س���ەدەی رابردو پێگەی كاریگەریان لەبارەی 

عوس���مانیەكان هەبووە، یان وەك مامۆستا لە 

زانكۆكانی )ئەلزەهرا(، یان شارە پیرۆزەكانی 

عەرەبستانی سعودی وانەیان وتۆتەوە. بە پێی 

بارودۆخی جوگرافی ك���وردەكان كەوتوونەتە 

ناو سێ كەلتوری گشتی ئیسالمیەوە و زۆربەی 

زانایانی كورد، بەس���ەر زمانەكانی فارس���ی، 

توركی و عەرەبیدا زاڵبوون. ئەم مەس���ەلەیە 

ڕۆڵی ناوبژیوانی گرنگ دەداتە زانایانی كورد، 

هەڵس���وڕاوانی ناوبژیوانی نێوان موسڵمانانی 

هند كە بە زمانی فارس���ی دەیاننووس���ی لە 

الیەك���ی و تورك و عەرەب���ەكان لە الیەكەی 

دیكەوەی بوون. مامۆستای كورد لە مەككەو 

مەدینە لەچ���او ئەندۆنیزی���ەكان كاریگەریان 

بەردەوامت���ر بوو. قوتابخان���ەكان )قوتابخانە 

باوەكانی موس���ڵمانان )كوردستان ناوبانگییان 

زیاترە، ب���ەاڵم بێگومان تەنیا گروپێكی گچكە 

لە دەس���تەبژێرانی ئەوێ دەرسییان دەخوێند. 

بە گەشەكردنی پەروەردەی سیكوالری مۆدێرن 

)وابەس���تە بوونی قوتابخانەكانی ژێرفەرمانی 

ئەتاتورك( بەشێوەیەكی فراوان ئەم قوتابخانانە 

كەسانی دەستەبژێریان تێدانەبوو، بەاڵم توركیا 

بەم حاڵە، قوتابخانە نهێنیەكانی كوردستان لە 

قۆناغی لوتكەی كەمالینیزم دا، تاكە شوێنێك 

بوون كە موسڵمانانی سوننەتی دەرسییان تێدا 

دەخوێندو قوتابییەكان لەسەرانس���ەری واڵت 

بۆخوێندنی وانەی ئاینی دەچونە كوردستان. 

   زاناكان تاكە توێژی دەستەبژێرانی كوردستان 

بوون، بێگومان لە ئاستێكی فراوانی كۆمەڵگەی 

كوردس���تاندا نەدەبینران. تەقواو زانیاریان لە 

الیەن كەسانێكەوە هاندەدراو رێزیان لێدەگیرا، 

كە ئەم زانیاریەیان نەب���وو. زۆرجار خەڵكی 

ئاس���ایی لەو باوەڕەدابوون دەكرێت ئامادەیی 

زانای���ان لەناویان كەموكوڕی كاروباری ئاینیان 

قەرەبوو بكاتەوە. زۆرجار پیاوانی ئاینی وەك 

ناوبژیوانی نێوان خەڵكی ئاس���ایی و خوا وێنا 

دەكران و گریمانە لەس���ەر ئەوەبوو، بە هۆی 

ش���ەفاعەتەوە، دەتوان���ن رزگاری ئەمنی بۆ 

پەیڕەوانیان دابین بكەن. باوەڕ بە پش���تگیری 

زانایان كەمێك ویژدانانەتربوو، لە باوەڕبوون 

بە دەسەاڵتە سیاسییەكان. لە راستیدا چینێكی 

تایبەتی ل���ە دەس���ەاڵتخوازانی ئاینی بڕێكی 

جێس���ەرنج لە دەس���ەاڵتی دنیایان دەستەبەر 

كردبوو، شێخەكان، رابەرانی بۆنەی عیرفانی 

نهێنیان بوون.

  چەمكی ئیس���الم الی كوردەكان هەندێکجار 

عیرفان���ی نەیرەوەندی هەی���ە، زۆربەی زانا 

ك���وردەكان س���ەربە تەریقەت، ی���ان بۆنەی 

عیرفان���ی تایبەت���ی ب���وون و ه���ەن. هەر 

تەریقەتێك میت���ۆدی عیرفانی تایبەتی خۆی، 

بریتییە لە دەربڕینێک���ی رێكوپێكی ناوەكانی 

خوا، یان تەواوی بڕیاری خواپەرس���تییەکان، 

كۆنتڕۆڵی نەفس، ش���ێوە جیاجیاكانی بیركاری 

و چاودێری���ان هەی���ە. تەریقەتەكان بە هۆی 

ش���ێخەكانەوە رابەرایەتیی���ان دەكرێ���ت، كە 

رێنماییك���ەری بابەت���ی قوتابیەكانی خۆیانن، 

ن���ەك ه���ەر لە رەوت���ی بابەت���ی و تەواوی 

رێنماییان دەكات، بەڵكو هەروەها ناوبژیكەرو 

جیهان���ی غەیب���ەت دەبن. زۆربەی ش���ێخە 

گرنگەكان زۆرتر ژمارەیەك خەلیفەیان هەیە، 

ك���ە هەندێك لە دەس���ەاڵتەكانیان پێدەدەن، 

پەیڕەوانیئەهلیهەقە

لەوباوەڕەدان،كە

خواشەشیانحەوت

فریشتەیخوڵقاندووەو

هەریەكەیانالیەنە

جیاوازەكانیزاتی

خوانیشاندەدەن،ئەم

فریشتانەزۆرجارلە

دنیادالەشێوەیمرۆڤ

بەرجەستەبوون
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ئەم خەلیفانە ناوبژیوانی ش���ێخ و پەیڕەوانی 

دەبن. لە ئەنجامدا دەكرێت بوترێت تەریقەت 

س���تراكچەرێكی پلەبەندی پلە بە پلەی هەیە 

كە ب���ە زۆری جەخ���ت لە بەرای���ی رەوتی 

تەریقەت كراوەت���ەوە. هیچكام لە پەیڕەوانی 

شێخ ناتوانن بۆخۆیان دەست بە رەوت بكەن، 

بەڵكو بۆئ���ەوەی هەرتاكێك بكەوێتە س���ەر 

رێگای عیرفان، بڕیارێكی بەرایی وەردەگرێت 

و بریتییە لە س���وێندی وەفاداری بۆ شێخ لە 

هەمان ساتی یەكەمەوە. 

   لە رابردو چەند تەریقەتێك لە كوردس���تان 

چاالك بوون، بەاڵم لەئێس���تادا دوو تەریقەت 

دەوری س���ەرەكییان هەیە. یەك، تەریقەتی 

نەقش���بەندی و دوو تەریقەت���ی ق���ادری. لە 

دو  بارزانی���ەكان  و  تاڵەبانیی���ەكان  عێ���راق 

بنەماڵ���ەی بەناوبانگن. تاڵەبانییەكان س���ەربە 

قادری و بارزانیەكان س���ەربە نەقش���بەندین. 

مەال مس���تەفای بارزانی و ج���ەالل تاڵەبانی 

كورد،  نەت���ەوەی  بەرجەس���تەی  رابەران���ی 

ش���ێخ نین، بەاڵم وابەس���تن بە پێگەی باوی 

- ئاینی بنەماڵەكەیان���ەوە. رابەرێكی گرنگی 

باشوری كوردس���تان شێخ مەحمود بەرزنجی، 

سەر بە بنەماڵەیەكی دەسەاڵتداری تەریقەتی 

قادری بوو، کە س���اڵی )1920( بووە مەلیكی 

كوردستان، .. هاوس���ەردەمی شێخ سەعید، 

كە چاالكییەكانی یەكەم شۆڕش���ی كوردەكانی 

دژی ئەتاتورك���ی لێكەوتەوە، ل���ە تەریقەتی 

نەقش���بەندی ب���وو. یەكێک ل���ە گرنگترین 

رابەرانی ناوخۆیی شۆڕشی كوردەكان بوو. 

   شۆڕش���ێكی ت���ری نەتەوەیی ك���وردەكان 

لە الیەن كەس���ایەتییەكی دیكەی ش���ێخەكانی 

نەقش���بەندی رابەری كرا، ئەو كەس���ە شێخ 

عوبەیدوڵاڵی نەهری بوو، كە ساڵی )1880( لە 

هەكاری راپەڕی. لە نیوسەدەیەك كە شۆڕشی 

عوبەیدوڵ���اڵ بەردەوام ب���وو، بە پلەی یەكەم 

ئەوە ش���ێخەكان بوون رابەرایەتی شۆڕشیان 

دەكرد و رێكییان دەخست.

   زۆرت���ر ش���ێخەكان ل���ە کەش���وهەوای 

سیاس���ی كوردس���تاندا، هێزی كاریگەربوون. 

ئێمە ش���ێخی تەریقەت لە مێ���ژووی خەباتی 

كوردس���تان، وەك توێژێكی تایبەتی رابەرانی 

سیاس���ی دەبینین. ئەمە راستەوخۆ پەیوەندی 

ب���ە گۆڕانكارییەكان���ی ف���ەزای سیاس���ییەوە 

دەبێت و بە ن���ۆرەی خۆی وەاڵمێك بوو بۆ 

ئیمپریالیزمی ئەوروپی. دەوڵەتی عوس���مانی 

لە ژێر گوش���اری ئەوروپا دەستی بە سیاسەتی 

ریفۆرمی سیس���تمی ئیداری خۆیكرد، نیوەی 

ئیمارەتە سەربەخۆكانی كوردستانی لە ناوبردو 

راس���تەوخۆ ئەو ناوچانەی خستە ژێر ركێفی 

دەس���ەاڵتی ناوەندیی���ەوە. زۆربەی هۆزەكان 

پێشتر سەربە یەكێک لە ئیمارەتەكان بوون و 

مامەڵەیان بە هۆی دەسەاڵتی ئەمیر كۆنتڕۆڵ 

و رێ���ك دەخ���راو ئەمیری���ش دەیتوانی بۆ 

ئامانجی سەربازی هۆزەكان یەكگرتوو بكات. 

بەاڵم بە لەناوبردنی ئیمارەتەكان، كۆمەڵگەی 

كوردی توش���ی كێش���ەو ناكۆكی هۆزی بوو. 

شێخ نفوزی لە دەس���تدا، كە بااڵدەسی هۆز 

بوو. راس���تە هەندێك لە ه���ۆزەكان پەیڕوی 

ش���ێخێك، یان چەند ش���ێخێك بوون، بەاڵم 

هەندێك لە شێخەكانیش پەیڕەوانیان بۆ زیاتر 

لە هۆزێك گەش���ە پێدەدا. ئەوانەی وشیارتر 

بوون خۆی���ان لەناو چەن���د هۆزێكی گرنگ 

جێگیردەكرد. هۆكارێك���ی دیكەی زیادبوونی 

توانای ش���ێخ لە ناوەڕاس���تی سەدەی نۆزدە، 

چاالك���ی فراوانی بانگەش���ەكەرانی ئەوروپی 

لەناو كەمینەی كریس���تیانیەت بوو، شێخەكان 

لە پاڵنەرە ش���اراوەكانی ئەوروپیەكان نیگەران 

بوون، هەروەها كاردانەوەی دژە مەسیحی و 

دژە ئەوروپی هەس���تەكانی ئیسالمی بزواندو 

لەئەنجامدا دەسەاڵتی شێخەكانی زیاتر دەكرد. 

بە تایبەت ئ���ەو كارە دەرهەق بە تەریقەتی 

نەقشبەندی، زیاتر راس���تەو ئەو تەریقەتە لە 

قۆناغێ���ك بەدواوە، دینامیک���ی لە تەریقەتی 

ق���ادری زیاتر ب���وو، دەیتوان���ی كەڵك لەم 

گۆڕانكاریانە وەرگرێت. 

   پێگەی شێخ لە تەریقەتەكانی تریش میراتی 

بوو، ژمارەی���ەك لە بنەماڵ���ەكان قۆرخییان 

كردب���وو، پاش���ان، نەقش���بەندیەكان بەهۆی 

بازرگانیی���ەوە زیاتر بەهێز ب���وون، بەتایبەت 

بە هۆی چاالكییەكانی مەوالنا خالید، خەڵكی 

ناوچەی س���لێمانی بوو، لەباڵی ریفۆرمخوازی 

هند دەستی بە چاالكیە ریفۆرمیەكانی كردبوو 

لە نێوان ساڵەكانی )1811 تا 1827( كە ساڵی 

مردنی ب���وو گەڕابۆوە كوردس���تان. زیاتر لە 

)60( خەلیفە لە خۆرهەاڵتی ناوین دانرابوون 

و نیوەی زیاتریان لە كوردستان چاالك بوون، 

ش���ێخەكان ل���ە زۆربەی الیەن���ەوە لە الیەن 

مەوالنا خالید دەس���ەاڵتیان پێ���دەدرا، بەاڵم 

كەسانێك کە س���ەربە بنەماڵەكەیان نەبوون، 

بەناوی ش���ێخ و دەستەڕاس���تی خەلیفە لەم 

ناوچانە چاالك بوون. لە ئەنجامدا قۆرخكاری 

بنەماڵەی شێخەكان تێكش���كا، تاڕادەیەك بۆ 

چەند دەیەیەك سەرانس���ەری كوردستان، بە 

هۆی تۆڕێ���ك لە ش���ێخەكان و خەلیفەكانی 

نەقشبەندی بەڕێوە دەبراو زۆربەیان لە الیەن 

ش���ێخ خالیدەوە دانراب���وون و ژمارەیەكییان 

كاریگەری سیاسی جێگەی سەرنجییان هەبوو. 

زۆربەی ش���ێخەكان كەسایەتی ئاینی نەبوون، 

زۆربەیان هەس���تیان دەكرد بە هەمانش���ێوە 

كە لەس���ەر بەرماڵ دادەنیشن و خەریكی نزا 

دەبوون، دەبێت بە هەمانش���ێوە چەكەكانیان 

بە دەس���تەوە بگرن. ئەم پیاوان���ە رێكخراو 

و راب���ەری یەكەم بزوتنەوەی ناسیۆنالیس���تی 

ك���وردەكان بوون. دەكرێ���ت بوترێت، تۆڕی 

نەقش���بەندی ئامادەییەك���ی زۆر لەخ���ۆی بۆ 

س���ازدانی تاكەكان و هۆزە جیاجیاكان نیشان 

دەدات.        

http://www.nnsroj.com
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جەمال خەرسەوی،  حوسەین ئاغاپوور، ئامادەکردنی فایل: ماجید خەلیل

لوقامن حەمید موراد

گوتاری ئیسالمگەرای كوردیی
 لەرۆژهەاڵتی كوردستاندا

مەكتەبی قورئان بە نمونە
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پێشەكی

زۆرێ���ك ل���ە بیرمەندان���ی كۆمەاڵیەتی لە 

س���ەدەی نۆزدەیەمدا، پێشبینییانكردبوو، كە 

بایەخ���ی ئاین لەناو كۆمەڵگە پیشەس���ازیی و 

مۆدێرنەكاندا كەمبووەت���ەوە. هەرچەند كە 

س���ێ  روداویی تەوەرەیی، لەوانە شۆڕش���ی 

گەالنی ئێران لە ساڵی 1979، كەوتنی دیواری 

بەرلین لە س���اڵی 1989، هێرشی سەر دوو 

تاوەرەكە ل���ە س���اڵی 2001دا، هەموو ئەو 

روداوانە شتانێكی شۆكئامێزبوون و بەتەواوی 

زانستی كۆمەاڵیەتی خۆرئاوا تیاماو شكستیهێنا 

لەبەرامب���ەر پێش���هاتێكدا، ك���ە نازانێت چ 

دەقەومێت. هەر لەم بارەیەوە بێرگەر مەرگی 

تیۆری سیكۆالریزەیشنی راگەیاند، ئیدی لەالی 

ئەو مۆدێرنێتەی سێكوالر شتێكە كە هەرگیز 

رونادات. لەم سۆنگەیەوە جارێكی دیكە ئاین 

هاتۆتە ناو فەرهەنگ و هزرو مشتومڕەكانی 

مرۆڤایەتیی���ەوە، ئ���ەم گەڕنەوەی���ەی ئاین، 

گەڕانەوەیەك���ی سیاس���ییە. ل���ەم بارەیەوە 

تۆف���ت و هاوكارەكان���ی لەوب���اوەڕەدان كە 

كاریگەیی نێونەتەوەیی ئاین لە نەوەدەكانی 

سەدەی رابردوەوە لە هەڵكشان و برەودایە. 

پڕۆسەی بە مۆدێرنەكردن و سیكۆالریزەیشنی 

كۆمەڵگەی ئێران���ی دەگەڕێتەوە بۆ ناوەندی 

س���ەدەی نۆزدەی���ەم، لەوكات���ەدا كۆمەڵگە 

لەژێ���ر تین و ت���اوی ئاڵوگ���ۆڕی دامەزراوە 

ئاینییەكان و پێكهاتە سیاس���ییەكاندا دەینااڵند. 

دوات���ر رەزا ش���ا بەگرتنەب���ەری چاودێریی 

بەس���ەر  بێئەندازە  كۆت وبەندی  توندوتۆڵ و 

خوێندنگ���ە ئاینییەكاندا رێوش���وێنێكی نوێی 

هێنایەگۆڕێ. ئەم هەلومەرجە بە شێوەیەك 

بوو، كە س���ەرپێچی مێزەرو پۆشاكی پیاوانی 

ئاین���ی یاس���اغكراو گەلێ  ك���ۆت و بەندی 

توند و س���ەختگیر لەب���ەردەم ژیانی پیاوانی 

ئاینیدا قوتكرایەوە. هاوكات موحەمەد رەزا 

ش���ایش هەمان رەوگەی بابی لە زنجیرەیەك 

گۆڕانكاری���ی بونیادیدا گرتەبەرو هەموو ئەو 

هەواڵنەیش بۆخۆی بە ناوی )شۆڕشی سپی( 

ناوی دەبردن. ئەم پڕۆس���ەی نوێسازی و بە 

بەشێوەیەك  خۆرئاواگەراییە  مۆدێرنەكردنەی 

بوو، كە تەنانەت لەبەرامبەر گروپە ئیسالمییە 

كالسیكییەكانیشدا هیچ نەرمی و لێبوردەییەك 

مەكتەب قورئان یاخود خوێندنگەی قورئان، دێرینترین ئایدیۆلۆژیای سیاسیی ئیسامی 
هەبوونیدا،  ساڵی   40 لەمیانی  قورئان  مەكتەب  ئێراندا.  كوردستانی  لە  سوننەیە 
گەاڵڵەی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  تێپەڕیوە.  هزریدا  گریمانەی  گوتارو  گۆڕانی  بەناوگەلێك 
بزوتنەوەی  بەرینتری  بوارێكی  لەناو  پێشكەوتنیدا  لەسایەی  قورئانە  مەكتەب  گوتاری 
ئەو گۆڕانكارییانەی  زۆرترینی  ئەوەدا، كە  لەگەڵ  ناسیۆنالیزمی كوردیدا شیدەكاتەوە. 
گوتاری مەكتەب قورئان لە كاردانەوەی بەرەوپێشچوونە دیاریكراوەكاندا پەیوەستن بە 
هزری باوی ئیسامی ئێران و میتۆدی گۆڕانكارییەكانی حكومەتی ناوەندییەوە لەهەمبەر 
گوتاری  لەهەمبەر  وێنایی  رونكردنەوەیەكی  زەمینەی  لێكۆڵینەوەیە  ئەم  كوردستاندا. 
مەكتەب قورئاندا نومایان دەكات. هاوكات رەوگەی گۆڕینی گوتاری مەكتەبەكە لەمیانی 
هەمەچەشنەكان  دەرەكییە  فاكتەرە  بە  پەیوەست  گۆڕانكارییەكانی  سااڵنەداو  ئەو 
كوردستان  كۆمەاڵیەتییەكانی  سیاسیی  و  ئاڵوگۆڕە  لەبواری  بەتایبەتی  تاوتوێدەكات. 
قورئان  مەكتەب  گوتاری  كۆمەاڵیەتییەكانی  كارە  خوێندنەوەی  توێژینەوەو  ئێراندا.  و 
لەنێوان  دیالەكتیكی  پەیوەندیی  كوردیدا،  ناسیۆنالیزمی  باوی  گوتاری  سۆنگەی  لە 
ناسیۆنالیزمی  بەرینیی  ئامادەیی و  ئاكامێكی  وەك  لەڕاستیدا  نیشاندەدات.  دیاردەدا  دوو 
كوردی، كە لەمیتۆدی حكومەتی ناوەندیدا الیداوەو وەك چاالكییەكی كۆمەاڵیەتی بەرین 
پراكتیكیی  گوتاریی  شیكردنەوەی  بۆ  رەخساندوە  لەباری  زەمینەیەكی  سەریهەڵداوەو 

مەكتەب قورئان. 
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نەنوێن���را. نەزم���ی مەزهەب���ی و رەوگەی 

ترادیش���ناڵ و نەریتخوازی ئیسالمیش لەڕوی 

تیۆری و لۆژیكییەوە هێن���د بەهێزو بزاوت 

نەب���وو، لەبەرئەوە نەیدەتوان���ی لەبەردەم 

تەوژمی بەرنامە سپۆنس���ەركراوەكەی میریدا 

خۆی رابگرێت. وەلێ  هەر لەشەس���تەكانەوە 

س���ەرلەنوێ  تەوژمی ئیسالمی لەالیەن عەلی 

ش���ەیعەتی گەورە بیرمەن���دی مەزهەبی و 

شۆڕشوانی ئاینیی شیعەوە گوڕێك بە شرۆڤەو 

رێنیسانس���یی ئیس���المگەراییەوە هێنرایەوە، 

ئەو تەق���ەاڵی ئەوەی دەكرد كە ئیس���المی 

ترادیشناڵ و كۆنسەرڤاتیڤی كۆمەڵگە بگۆڕێت 

ب���ە ئایدیۆلۆژیایەك���ی سیاس���یی و ئابوری و 

ئیسالمیزم  س���ەروبەندەدا  لەم  كۆمەاڵیەتی. 

)ئیسالمی سیاسی( لە شەستەكانەوە لەالیەن 

ئەحمەدی موفتی زادە لە كودس���تانی ئێراندا 

هێنرایە ئاراوە، دیارە ئەمەیش شانبەش���انی 

دەركەوتنی گوتاریی سیاس���یی شیعە بوو لە 

ئێراندا. پێش ئەو كاتە ئیس���الم لە فۆڕمێكی 

نەریتخوازو كۆنس���ەرڤاتیڤدا بوونی هەبووە و 

ئەمەیش لەتەك ناسیۆنالیزمی كودیدا ئاوێتە 

ببوو. لە شەس���تەكاندا ئیسالمی سیاسیی لە 

ئێراندا سەریهەڵدا. لەوكاتەدا زۆربەی كوردان 

ئەوانەی مژوڵی دابونەریتە ئیسالمخوازییەكە 

بوون، لە هەمبەر ئاش���نابوون بە شوناس���ی 

ئیتن���ۆ نەتەوەیی خۆیاندا خامۆش���كرابوون، 

بۆی���ە بەڕوی ئیس���المیی سیاس���ی مەكتەب 

قورئاندا دەرویان لێكرابوویەوە. لەراس���تیدا 

ئەمەیش پرۆژەیەكی ئەڵتەرناتیڤ و نەیاربوو 

لەبەرامبەر هەردوو ناسیۆنالیزمی كوردیی و 

رەوگەی ئیسالمی نەریتخوازو كۆنسەرڤاتیڤدا 

لە كوردس���تان. لە شۆڕش���ی ئێرانی 1979دا 

هێن���دەی تر بۆش���ایی نێوان ناس���یۆنالیزمی 

كوردی و ئیسالمیزمی كوردیی قوڵبوویەوە. 

بەمش���ێوەیە مەكتەب قورئان لە كاتێكدا، كە 

ناسیۆنالیزمی كوردی لە پەرێزدابوو، بایەخی 

زێدەت���ری لە قۆناغی شۆڕش���ی ئیس���المیدا 

بەدەس���تهێنا. هەرچەندە زاڵی ناسیۆنالیزمی 

ك���وردی و گ���رژی  و پش���ێوییەكانی نێ���وان 

ئەحمەدی موفتی زادەو حكومەتی ناوەندیی 

ئێران رێگربوون لەوەی، كە مەكتەب قورئان 

بتوانێ���ت رۆڵێك���ی كارا ل���ە بەجێگەیاندنی 

ئەجێندای ئیسالمی سیاسیدا ببینێت. هاوكات 

هەورازو نش���ێوی ناس���یۆنالیزمی كوردیی و 

ناوەندگەرای  گوت���اری  لەتەك  ناكۆكییەكانی 

ئێرانییدا دیس���ان كاریگەریی كردبووە سەر 

گوتاریی مەكتەب قورئان. بۆیە رونكردنەوەی 

ئ���ەم گوت���ارەو گۆڕانكارییەكانی لە  واتایی 

سیاس���یی و  پێش���كەوتنە  بەرینتری  بوارێكی 

سۆس���یۆ كولتورییەكانی ه���ەردوو ئێران و 

كوردستاندا لێكدەدرێنەوە و شرۆڤە دەكرێن. 

زیاد لەوەی���ش ئەزمونی گوت���اری مەكتەب 

   ئەحمەد موفتی زادە
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قورئ���ان و رۆڵی كارێزمای���ی رێبەرەكەی لە 

فاكت���ەرە دەرەك���ی و بونیادییەكەی ژینگەی 

چێبوونی مەكت���ەب قورئاندا رەچاودەكرێن. 

هەرچەن���دە ئامانجی ئ���ەم لێكۆڵینەوەیە بۆ 

نیشاندان و ش���رۆڤەی گۆڕانكارییەكانی ئەو 

گوتارانەی���ە، ك���ە لەناو مەكت���ەب قورئاندا 

رویانداوە. هاوكات پەرەسەندنی قوتابخانەی 

ئیسالمی سیاس���یی لە زەمینەیەكی بەرینتری 

جۆراوجۆرەكانی  كۆمەاڵیەتیی���ە  گۆڕانكارییە 

كوردستاندا هەڵدەسەنگێنێت.

دیارە ئەمەیش بەهۆی راس���تییەكەوەیە، كە 

چێبوونی گوتاری مەكتەب قورئان لە بەراییدا 

وابەس���تەنەبوو بە ئیس���المگەرایی ئێران و 

ناس���یۆنالیزمی كوردییەوە. هاوكات گوتاری 

مەكتەب قورئان وابەستەبوو بە سەرهەڵدان 

و دەركەوتنی كۆماریی ئیسالمییەوە لە ساڵی 

1979دا. چ���وون باڵوبوون���ەوەو تەنینەوەی 

گوتاری كۆمار یارمەتیدەربوو تا گوتاری ئاینی 

لە كوردستانیش���دا پێش���بكەوێت. مەكتەب 

قورئان كاریگەریی لەس���ەر ئەندامەكانی دانا 

و پراكتیكی���ی ئەوان بەنەزمێك���ی پێچەوانە 

لەتەواوی قۆناغە مێژوییە جیاوازەكاندا بووە 

هۆی ئاڵوگۆڕە سۆسیۆ كولتورییە جیاوازەكانی 

ئەمڕۆ لە كوردستاندا. گێڕانەوەی راستییەكانی 

كۆمەڵگ���ە بەگوێ���رەی راڤ���ەو لێكدانەوەی 

ئیسالمییان بۆ جیهان ئاكامی دەرهاویشتەیەكی 

سیاس���یی و كۆمەاڵیەت���ی دیاریك���راوی بوو 

بۆ كوردس���تانی ئێ���ران، لەهەمووی گرنگتر 

رەوگ���ەی ئەوان دوچ���اری پێكدادانی كردن 

ناس���یۆنالیزمی كوردیدا. بەمشێوەیە  لەتەك 

بە لەپێشچاوگرتنی گوتاری مەكتەب قورئان، 

ئ���ەوان ل���ە رێب���ازی خۆیاندا لەن���او تیۆرو 

پراكتیكی كاریان���دا فۆمێكی دیاریكراویان بۆ 

داتاش���راو كاریگەریی نزیك  و دوریان لەسەر 

ناس���یۆنالیزمی ك���وردی و تەنانەت لەس���ەر 

كۆمەڵگ���ەی س���وننی كوردس���تانی ئێرانیش 

جێهێشتوە.

میتۆلۆجی
لەچواچێ���وەی ئیس���المیی گوت���اری

شیكاریگوتاردا
شیكاری گوتار بۆ تێگەیشتن و هەڵسەنگاندنی 

دی���اردەی كۆمەاڵیەتی���ی و پەیوەندییەكانیانە 

پێك���ەوە، هەروەه���ا رێگەیەكە، ك���ە تێیدا 

كۆمەڵگ���ە دەگۆڕدرێت. بەگوێ���رەی دیدی 

هەریەك لە الكالئو موفە)1985( تا ئەندازیەك 

ت���ەواوی دیاردە سۆس���یۆ سیاس���ییەكان لە 

چواچێ���وەی گوت���اردان. لەراس���تیدا بوار و 

گۆڕەپانی گوتار تەنها بۆ سودی كۆمەاڵیەتی 

زمان دیاریی ناكرێت. بەڵكو لەبری ئەوە گوتار 

رۆڵی زەمینەیەك دەبینێت، كە تێیدا تاكەكان 

راڤەو تێگەیش���تنێكی دیاریك���راو لە ژینگەی 

لەم  بەدەستدەهێنن.  دەوروبەریاندا  جیهانی 

میتۆدەدا، نەتەنها زم���ان دەتوانێت رەوگەو 

واتایەكی دیایكراو بدات بەدەستەوە، بەڵكو 

لە گوتاردا هەڵسوكەوت و باوەڕی كارەكتەرە 

بابەت���ەكان  ت���ەواوی  و  كۆمەاڵیەتیی���ەكان 

وێناكێشراون و مانایان پێدراوە. لە چوارچێوەی 

بواری لێكۆڵینەوەو توێژینەوە گوتارییەكاندا، 

زەمینەی  رەخنەیی،  گوتاری  ش���یكردنەوەی 

تێگەیش���تنی باش���تر لەهەمب���ەر كۆمەڵگەو 

ئەوەیش  فەراهەمدەهێنرێ���ت،  گروپ���ەكان 

لەڕێگەی سەرنجدانی چڕتر لەسەر پەیوەندی 

دیالێكتیكی نێوان پراكتیكی گوتارو پراكتیكی 

كۆمەاڵیەت���ی دیكە بە ئامانجی تێگەیش���تن و 

گەیش���تن ب���ە ه���ۆكارو كاریگەرییەكان���ی 

گۆڕانكاریەكانی گوتار. لێرەوە لێكۆڵەر باشتر 

دەتوانێت دەرهاویشتەی دروست و رەوانتر 

لەهەمبەر توێژینەوەكەیدا هەڵبهنجێنێت. 

ل���ە پراكتیكی  لەراس���تیدا گوت���ار جۆرێكە 

كۆمەاڵیەت���ی، ك���ە جیهان���ی كۆمەاڵیەتی و 

ژینگ���ەی كۆمەاڵیەتی دەوروب���ەری لەخۆیدا 

مەكتەبقورئان

كاریگەرییلەسەر

ئەندامەكانیدانا

وپراكتیكیی

ئەوانبەنەزمێكی

پێچەوانەلەتەواوی

قۆناغەمێژووییە

جیاوازەكاندابووە

هۆیئاڵوگۆڕە

سۆسیۆكولتورییە

جیاوازەكانیئەمڕۆ

لەكوردستاندا
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بەرجەس���تەدەكات و لە رێگ���ەی پراكتیكی 

كۆمەاڵیەتییەكانی دیكەوە ش���ێوەو چێبوونی 

نومای���ان دەكرێت. بۆی���ە بوارەكانی گوتار 

پراكتیكە  دیك���ەی  كایەكان���ی  شانبەش���انی 

خ���ۆی  پێش���بینییەكانی  كۆمەاڵیەتیی���ەكان 

لەهەمب���ەر ش���رۆڤەی جیه���ان و دەوروبەر 

بونیاددەنێت.

لەگەڵ ئەوەی، ك���ە ئامانجی ئەم چوارچێوە 

تیۆریی���ە ب���ۆ بەرهەمهێنان���ی میتۆدێك���ی 

تەواوكارە تا بوار بڕەخسێنێت بۆ توێژینەوە 

لەگۆڕانكارییەكانی گوتار لە ناو ئایدیۆلۆژیای 

مەكت���ەب قورئان���دا، دی���ارە ئەمەی���ش بە 

هەماهەنگی���ی و بەلەپێش���چاوگرتنی هەموو 

گۆڕان���ە كۆمەاڵیەتییەكانی دیكە دەبێت، كە 

تەواویان پەیوەستن بە زەمینەی كوردستانی 

ئێرانەوە، یاخود ئەو پانتاییەی، كە گروپەكە 

تێیدا ش���وێنی خۆی گرت���وە. هەرچەند كە 

شیكارو شرۆڤەو پەرەسەندن و ئاڵوگۆڕەكانی 

گوتاری مەكت���ەب قورئان ئاتاجی دەبێت بە 

میتۆدی مێژویی، دیارە ئەوەش بۆ ئەوەیە تا 

بە شێوەیەكی رەوان بتوانێت پەیوەندی نێوان 

الیەنی گوتارو الیەنی نا لۆژیكیی و بێ  گوتاری 

گروپەك���ە رونبكاتەوە. هەربۆیە توێژینەوەی 

هەنوكەیی گوت���اری مەزهەبگەرای مەكتەب 

قورئان، لە رێگەی میتۆدی ئیس���نۆگرافییەوە 

بە باش���ترین شێوە ئەنجامدەدرێت. ئەمەیش 

ئاتاج���ی لێكۆڵەر بە قوڵبوونەوەی زێدەتر لە 

ژیان���ی كۆمەاڵیەتی گروپەكە دەخوازێت، كە 

لێرەدا بریتییە لە بابەتی توێژینەوەكە. 

بەس���ەربردنی نزیك���ەی 12 مان���گ )ل���ە 

س���ێپتەمبەری 2009 تا س���ێبتەمبەری 2010( 

لەن���او جەرگەی ئەم گوت���ارە مەزهەبییەدا، 

هەموو ئەوەی بەخشییە لێكۆڵەرەكان، كە لە 

رەنگدانەوەی ژیانی پەیوەست بە جیهانبینی و 

روانگ���ەی مەكتەب قورئان ئاش���نابن. دیارە 

میت���ۆدە دیارەكان���ی گردكردن���ەوەی داتاو 

زانی���اری ب���ۆ ئ���ەم توێژینەوەی���ە ئەمانەی 

بەش���داریكردن  ل���ە خۆدەگرێت:  خوارەوە 

لەسەرنج و مش���تومڕەكان، گفتوگۆ و وتوێژ 

لەت���ەك كەس���انی دی���ار و بەنێوبانگی ناو 

بزوتنەوەك���ە  و تۆماركردن���ی راگەیەنراو و 

زانیاری ئەندامان و ش���یكردنەوەو ش���رۆڤەی 

نوس���راوەكانی دیكەی���ان. ه���اوكات دەقە 

بینراو و وتراوەكانی پەیوەس���ت بە گوتاری 

لێوەرگی���راوە.  كەڵكی���ان  تەڤگەرەكەی���ش 

هاوكات هەموو ئەو رۆژنامانەی بۆ مەبەستی 

ئەم توێژینەوەیە سودیان لێبینراوە، دروست 

رۆژنامەكانی س���ەروبەندی شۆڕشی 1979ی 

ئێران���ن. زۆرترینی س���ەرچاوە فارس���ی و 

كوردییەكان���ی بەكارهاتوو لەم توێژینەوەیەدا 

راگەیەندراوانەی  باڵوك���راوەو  ل���ەو  بریتین 

   الیەنگرانی سەلەفییەت لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
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یاخود رۆژنامە وەشانكراوەكانی پێش و پاشی 

شۆڕشی گەالنی ئێران.

ئەوەی ئەم توێژینەوەیە بەبایەخترو بەهادارتر 

دەكات ئەوەی���ە، كە پێش ئەم توێژینەوەیەو 

تاوەك���و ئێس���تا توێژینەوەیەك���ی ق���وڵ و 

ئەكادیمی لەسەر مەكتەب قورئان و ئیسالمی 

سیاسیی لە كوردستانی ئێراندا نەكراوە. بۆیە 

ئ���ەم توێژینەوەیە بە چڕبوونەوەی لەس���ەر 

پێشكەوتن و گەشەی گوتاری ئەم قوتابخانەیە 

دادەنرێ���ت بە یەکەمین ه���ەوڵ لە هەمبەر 

توێژینەوە ل���ە گەاڵڵەبوون و پێش���كەوتنی 

مەكتەب قورئان و ئیس���المی سیاس���یی لە 

كوردس���تانی ئێراندا. تا ئەو ش���وێنەیش، كە 

نوس���ەرانی ئەم توێژینەوەی���ە پێی دەزانن، 

ئەمە یەكەمین هەوڵی توێژینەوەی زانستییە 

لەسەر ئیس���المی سیاسی و مەكتەب قورئان 

كە بە زمانی ئینگلیزی نوسرابێت.

كوردیی  ناس���یۆنالیزمی  رەوشی  نەخشەڕێی 

لەبەرامب���ەر مەزه���ەب و ئاین���ەكان ل���ە 

كوردستانی ئێراندا مانای شوناسی نەتەوەیی 

كوردیی دەكرێ���ت وەك كولتوری هاوبەش و 

زەمی���ن و زمان و زنجی���رە بەهاو مۆراڵێك 

بخرێتەڕوو.  ئایندە  و خواستەسیاس���ییەكانی 

بەمپێی���ە گروپ���ە كوردییەكان ل���ە هەریەك 

لە گروپە عەرەبی و فارس���ی و توركییەكان 

جودادەكرێنەوە و تەنانەت ئەم رەوش���ە لە 

هەندێك زەمینەی تایبەتدا هەست و سۆزی 

ئایدیۆلۆژی و ئاینییشیان دەگرێتەوە. هەوەك 

چ���ۆن كریس كۆچێرا ئام���اژە بە بزوتنەوەی 

نەتەوەیی كوردی دەكات لە س���ێ  قۆناغدا، 

ئەوانیش قۆناغ���ی دەرەبەگایەتی و قۆناغی 

ئاینی و قۆناغی سیاسیین. لەو سەردەمانەدا 

بۆ ه���ەر قۆناغێ���ك چینێك���ی دیاریكراوی 

كۆمەڵگە رێبەرایەتی رەوش و بزوتنەوەكەی 

كەوتووەتە ئەستۆ. لەهەموو ئەو قۆناغانەدا 

جیاكەرەوەتری���ن خاڵێكی هاوبەش بریتیبووە 

لە پرسی نەتەوایەتی كوردان. زۆربەی كات 

ناس���یۆنالیزمی كوردی لە كوردستان لەپێناو 

یەكخس���تنی چاالكییە كۆمەاڵیەتییەكاندا بوو، 

تاوەكو جیاوگ و جیاوازی شوناسی نەتەوەیی 

بداتە تەواوی كوردان. كورد لەوباوەڕەدایە، 

دامەزراندنی دەوڵەتی س���ەربەخۆی تایبەت 

بەخۆیان یاخود بەدەستهێنانی مافە نەتەوەیی 

و ئیتنییەكان���ی ل���ە چوارچێ���وەی فۆڕم���ە 

جیاوازەكانی مافی چارەی خۆنۆس���یندا وەك 

فیدراڵیزم و ئۆتۆنۆمی، هەموو ئەوانە لەمافە 

بنچینەییەكان���ی ئەوان���ن، ئ���ەوان پێیانوایە 

لەمیانی پڕۆسەی چێبوونی دەوڵەتە نەتەوەییە 

مۆدێرنەكانی رۆژهەاڵتی ناوەڕاس���تدا، مافی 

نەتەوەی���ی كورد بندەس���تكراوەو پێش���ێلی 

بوونیان كراوە.

ئاڕاس���تەی سیاسیی شوناسی نەتەوەیی كورد 

هەڵهێنج���راوە لەپەیوەندییەكان���ی لەت���ەك 

نەتەوەیی  كاردانەوەكانی چێبوونی دەوڵەتی 

لە ئێراندا. دیارە لە ئێس���تادا ئەوە پێویست 

بە گوت���ن ناكات كە ئامانجەكانی ئەم گوتارە 

لە یەكخستنی كوردانی چوارپارچەدا )ئێران، 

توركیا، ئێراق و س���وریا( تەنێ هەس���تێكی 

س���ۆز ئامێزە. وەلێ  ئاماژەی چارەنوسسازو 

گرنگی ئەم گوتارە جۆرێكە لە ناس���یۆنالیزم، 

كە س���ەرنجی خۆی دەخاتە سەر دەركەوتنی 

یەكێتی  و یەكبوونی كۆمەاڵیەتی و دامەزراندنی 

حكومەتێك���ی خۆبەرێوەبەری كوردیی لە ناو 

قەڵەمڕەوی ئەو واڵتانەدا، كە كوردس���تانیان 

لەخۆگرت���وە. ناس���ۆنالیزمی كوردی���ی نەك 

تەنها لەڕوی سیاس���ییەوە وەك دیاردەیەكی 

بەرچ���او و دیار پەیجور دەك���را، بەڵكو لە 

زەمینەی هەموو الیەنەكانی ژیانی كوردیدا، 

ناس���یۆنالیزمی ك���وردی دیاردەیەكی بەرچاو 

و هەنوكەی���ی بوو، بۆ نمون���ە لەبوارەكانی 

ئ���ەدەب و هونەر و هۆنراوەی كوردیدا. لە 

كردارەكی  بەڕێوەچوونی  ئێراندا  كوردستانی 

نەتەوەگەرای كوردیی ئامانجی بوو سنورێك 

بۆ هەڵكش���انی شوناسی ئێرانیانەو فارسییانە 

ئ���ەوان خواس���تی ئەوەی���ان بوو  دابنێت، 

كۆمەڵگەیەك���ی بێوێنەو دەگمەن بۆ كوردانی 

ژێر ركێفی ئێران چێبكەن. لە راستیدا گوتاری 

نەتەوەیی كوردی���ی چوارچێوەیەكی واتادارو 

لۆژیك���ی دەخوازێت، ت���ا كوردانی ئێران لە 

شوناس���ی ئیس���المی و ئێرانی لێكدابڕێت. 

چ���وون ئ���ەوان وایان وێناك���ردوە كە بەبێ  

چوارچێوەیەكی لەو جۆرە ئەس���تەمە بتوانن 

ببنە دارای حكومەتێك���ی خۆبەڕێوەبەری و 

س���ەربەخۆ. چوون شوناسی كوردی بەگشتی 

بە ئیتنی كوردیی پێناس���ەكراوە و هەمیش���ە 

سەرنجەكانیان لەسەر شوناسی ئیتن و كلتوریی 

كوردی چڕبووەتەوە. 

ل���ە راس���تیدا هەژمون���ی ناس���یۆنالیزم لە 

كوردس���تان فرە بەهێز بوو، بە ئەندازەیەك 

كە ئامادەیی درێژخایەن���ی گێڕانەوە ئاین و 

مەزهەبیی���ەكان لەناو كۆمەڵگ���ەی كوردیدا، 

نەیانتوانی ببنە هەڕەش���ەیەكی جدی لەسەر 

ئامانجە نەتەوەییەكانی كورد.

ل���ە الی تاكەكان و گروپ���ە كۆمەاڵیەتییەكان 

لە كوردس���تاندا، كوردبوون بەواتای شوناسی 

ك���وردی دێت و ئەم شوناس���ە لە پێش���ی 

پێش���ەوەی هەموو رەگەزە شوناس���ییەكانی 

دیك���ەوە دێت. بەواتایەك���ی دی، نەتەوەی 

كورد ناس���ێنراوە بە شێوە ژیانی  و شوناس و 

هەبوونی نەتەوەیەك بەناوی كوردەوە.

بۆ نمون���ە لەمیانی كۆماری كوردس���تان لە 

مهاباد )1945 1946( و تاڕادەیەك لە تەواوی 

راپەڕینە كوردییەكاندا، كەس���ایەتی و پیاوە 

ئاینیی���ەكان رۆڵی هەرە بەرچاویان بینیوە لە 

وروژاندنی هۆش و هەستی ئیتنۆ نەتەوەیی 

لەناو كۆمەڵگەی كوردیدا. لەراستیدا گوتاری 

نەتەوایەت���ی كوردی���ی بەراش���كاوی دژ بە 

ئاینی ئیس���الم لە كوردستاندا هەڵنەسوڕاوە، 
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بەپێچەوانەوە هەوڵیداوە ئاینی ئیسالم وەك 

ئامڕازێكی خۆماڵی و هەوێنێكی شۆڕش���گێڕی 

ئاوێت���ەی بزوتنەوەك���ەی ب���كات  و لەپێناو 

ئەجێنداكانی خۆیدا بیتوێنێتەوە. لە ناوەرۆكی 

ئەم میتۆدەوە ئەوە رۆشنە كە ئیسالم هێزو 

نەریتێك���ی دینامیكییەو دەكرێت بۆ خزمەتی 

ناسیۆنالیزمی كوردیی بەكاربهێنرێت. تەنانەت 

گرنگی یاخود لەپێشەوەیی كورد بوون بەسەر 

موس���ڵمان بووندا، دواجار ئەوە دەخاتەڕوو، 

ئاین بە ش���ێوەیەك وێناك���راوە، كە پردێكە 

یاخود رایەڵەیەكی وابەستەیە بەناسیۆنالیزمی 

كۆمەڵگ���ەی  هەرچەن���د  كوردیی���ەوە. 

كوردی���ی خۆی دەبینێتەوە ل���ە خەڵكێك بە 

باکگراوندگەلێك���ی كۆمەاڵیەتی و مەزهەبی 

هەمەچەش���نەوە، وەلێ  هێشتا ناسیۆنالیزمی 

كوردیی بە یەك رەگەزیی ئیتنی دادەنرێت، 

ك���ە فاكت���ەری یەكالك���ەرەوەی شوناس���ی 

جیاوازییە  ت���ەواوی  تاكەكانی  كۆمەاڵیەت���ی 

ئاینییەكان فەرامۆشدەكات. بۆ نمونە تەواوی 

پارێزگاكانی ئیالم و كرماشاندا )بەشێوەیەكی 

گش���تی دانیشتوانەكانیان ش���یعە مەزهەبن( 

گەورەدان  كوردس���تانی  س���نورەكانی  لەناو 

لەسەر نەخش���ەدا، ئەوە نیشانەگوزاری ئەو 

راس���تییەیە كە ئاینە جیاوازەكان لەناو بۆتەی 

یاخود سنوری ناسیۆنالیزمی كوردیدان.

پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێران دێرینترین 

پارتی سیاسی رێكخراوە، كە عەوداڵی خواستە 

ناسیۆنالیس���تییەكانی كوردە لە كوردس���تانی 

ئێ���ران. ه���اوكات ناس���یۆنالیزمی ك���وردی 

لەالیەن ئ���ەم پارتەوە نوێنەرایەتی دەكرێت، 

دیارە ژینگەی سیاس���ی كوردس���تانی ئێران 

هەن���دێ گروپی دیكەی ل���ە خۆگرتبوو، كە 

بەرچاوترینیان كۆمەڵە بوو، كۆمەڵە گروپێكی 

ماوی و ماركس���یی  و لینینیی���ە. خاڵی جێ 

سەرنج لەهەمبەر كۆمەڵە لەوەدایە پیاوێكی 

مەزهەبی و نەتەوەگەرای كورد بەناوی شێخ 

عیزەدینی حوس���ەینی سااڵنێكی زۆر لەمیان و 

پاش���ان دوابەدوای شۆڕشی گەالنی ئێران لە 

ساڵی 1979دا سەركردەیەكی دیارو بەرچاوی 

ئەو گروپە چەپگەرایە بوو.

ئیس���المی لەدایكبوون���ی پێش���ینەو
سیاسیی

مەكتەبقورئان
 كایەی سیاس���یی ئیس���الم لە كوردس���تانی 

ئێراندا، بەشێوەیەكی كاراو كاریگەر لەالیەن 

)ئەحمەدی  قورئان  مەكت���ەب  دامەزرێنەری 

ناوب���راو  موفت���ی زادە(وە قۆزراوەت���ەوە. 

بەهۆی هاوس���ۆزیی لەئەن���دازە بەدەری بۆ 

گروپە ئیس���المگەراكانی ش���یعە لە ئێراندا، 

بەیەكێك لە یەکەمینی ئەوكەسانە دانرا، كە 

لەبەرامب���ەر پراكتیكی مەزهەبی نەریتخوازو 

كالسیكی كوردەواری و ناسیۆنالیزمی كوردیدا 

خۆپیش���اندانە  تەرەفێك.  بووەت���ە  بۆخۆی 

سەرتاسەرییەكانی 5ی مانگی شەشی 1963 لە 

ئێراندا كاریگەرییەكی ئێجگار مەزنی لەس���ەر 

هزرو بیركردنەوەی ئەو جێهێشت. پێشینەی 

ئاین���ی موفتی زادەو چاالكییە نەتەوەییەكانی 

پێش���وتری هۆکاری پێگەی گرنگی ئەو بوون 

لەناو كەسایەتییە سیاسی و ئاینییەكانی كوردا 

لەو قۆناغەدا. موفتی زادە كۆنتاكتی بەهێزی 

لەتەك گ���روپ و س���ەركردە ش���یعییەكاندا 

هەماهەنگی  كاریگ���ەری و  هاوكات  هەبوو، 

لەت���ەك بزاڤە ئیس���المییەكانی ن���او ئێراندا 

چێكردبوو. بەشداریی لە چاالكییەكانی پارتی 

دیموكراتی كوردس���تانی ئێران���دا هەبوو لە 

تارانداو بەباشی ئاگای لە كێشەو گرفتەكانی 

ناسیۆنالیزمی كوردی بوو لە تەواوی ئێراندا. 

هەربۆی���ە ب���ۆ یەکەمج���ار ئ���ەم ئەزمون و 

كاریگەرییە یارمەتیدەری بوو تا دەس���تبداتە 

دیالۆگ و پرسی گوتارێك لەسەر ئیسالمیزم 

لە كوردستانی ئێراندا. 

ئەوانئیسالمییان

بەكاردەهێنالەپێناوئیتنۆ

نەتەوایەتیكوردیدا.

تائەوكاتبەهۆی

الوازبوونیناسیۆنالیزمی

كوردییلەشەستەكاندا،

پاڵنەرگەلێكیمەزنتر

لەگۆڕێدابوونبۆ

خستنەڕوویشوناسێك،

كەزیاترروانگەیەكی

ئاینیانەوكراوەیبەڕوی

جیهانبینیكۆمەڵگەدا

دەكردەوە
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بەگوێ���رەی موفت���ی زادە )1979( هەردوو 

و  ك���وردان  گرفت���ی  سەرگوزەش���تەی 

ئەوكات���ە  ت���ا  وەاڵم���ەكان  خس���تنەڕووی 

ش���اراوەبوون. لەبەرئەوە ئەو هات پرس و 

نەتەوەگەراییەكەی  خواستە  روبەڕو  جۆكانی 

كورد ك���ردەوە. لەس���ەر بنەم���ای گوتاری 

ئیس���المیگەرای موفت���ی زادە دەبوو هەموو 

و  پەیوەندیدارەكان  كۆمەاڵیەتیی���ە  چاالكییە 

زەمین���ەی كوردایەتی ئەوكات س���ەرلەنوێ  

بناسرێنەوەو شرۆڤەبكرێنەوە. لەگەڵ پاڵنەری 

ش���یعەو  ئیس���المییەكەی  بزاوتە  جوڵێنەری 

تەنگژە بەرچاوەكانی نێوان مەكتەب قورئان 

و ناس���یۆنالیزمی كوردی���ی، ئی���دی دوبارە 

ناساندنەوەی هەموو ئەو چەمكانە نەخشەیان 

بۆ دارێ���ژرا تاوەك���و بەتەواوی ئاڕاس���تەی 

تێگەیش���تن و تێڕامانی مەزهەب و ئیس���الم 

بكەنەوە. 

دابڕانی نێوان گروپ���ە نەتەوەییەكانی كورد 

لەشەستەكاندا هاوكات بوو لەتەك پەیوەندی 

ئاڵۆزی نێوان گوتاری ئاینی لە كوردس���تان و 

ئیسالمیزم لە سەرانسەری كیشوەری ئێراندا. 

دیارە ئەوە لەكاتێكدا بوو، كە ناس���یۆنالیزمی 

كوردی لەناو ب���وارە كۆمەاڵیەتییە نوێیەكەدا 

گەیشتبووە ئاستێكی ئێجگار الواز، بە تایبەتی 

لە بەش���ەكانی باشوری ئێراندا، كە زۆرترینی 

دانیش���توانی ئ���ەو ناوچان���ە ل���ە كوردانی 

ش���یعە مەزهەب پێكدەهاتن. دیارە تاوەكو 

شەس���تەكان روناكبیرە ئاینیی���ەكان ئەوانەی 

كۆمەاڵیەتییەكاندا  چاالكیی���ە  لەبەش���داریی 

ب���وون، لە خزمەتی پڕۆژەی ناس���یۆنالیزمی 

كوردیدا بوون. 

لەپێناو  بەكاردەهێن���ا  ئیس���المییان  ئ���ەوان 

ئیتن���ۆ نەتەوایەت���ی كوردیدا. ت���ا ئەوكات 

بەه���ۆی الوازبوونی ناس���یۆنالیزمی كوردیی 

مەزنت���ر  پاڵنەرگەلێك���ی  لەشەس���تەكاندا، 

لەگۆڕێدابوون بۆ خستنەڕووی شوناسێك، كە 

زیاتر روانگەیەك���ی ئاینیانەو كراوەی بەڕوی 

جیهانبین���ی كۆمەڵگەدا دەك���ردەوە. ئەوان 

سەرنجەكانی خۆیان لەسەر ئیسالم چڕكردەوەو 

سەرزەنش���تی پیاوان���ی ئاینی ترادیش���ناڵ و 

س���وننەتییان دەكرد لە كۆمەڵگەی كوردیدا و 

دژبوون بەو بەه���ا پڕوپووچ و خورافییانەی 

كە بەتایبەتی لەناو سۆفیزمی كوردیدا رەگیان 

داكوتابوو، وات���ە روناكبیریی ئاینی كوردیی 

ب���ە دنیابینییەكی ئاینی مۆدێرنەوە بەكاوەخۆ 

هاتنە ن���او دنیای كۆمەڵگ���ەی كوردییەوەو 

روبەڕوی چەمكە نەتەوەییە باوەكان و نەزمە 

ئاینییە نەریتخوازەكە بوونەوە. 

دی���ارە لەروی مێژوییەوە كوردس���تان ببووە 

ش���وێنێكی دڵپەس���ەند بۆ چەند رەوگەیەكی 

تەس���ەوف، لەوانە مەزه���ەب و رێبازەكانی 

نەقشبەندی و قادریی بەتەواوی شوێنی خۆیان 

گرتبوو. ئەم رێبازە تەس���ەوفییانە لە خۆیاندا 

جۆرێك لە سەربەخۆیی و دورەپەرێزییان لە 

ئەوان  بەدەس���تهێنابوو،  ناوەندی  حكومەتی 

زۆر بەس���انایی بڕس���تی ئەوەی���ان تێدابوو، 

ئاڕاس���تەبكەن.  كە ملمالن���ێ هۆزیی���ەكان 

لە كاتێكدا س���ۆفیزم رەوگەیەك���ی پایەدارو 

چەسپاوبوو لە روانینی خەڵكیدا، هەندێك لە 

هۆزەكانیش خۆیان وەك گروپە س���ۆفییەكان 

دەناس���اند. پاش جەنگی دووەمی جیهانی و 

پێشكەوتنی ناسیۆنالیزمی كوردیی، ئیدی ئەم 

گروپە ئاینیی و ئەم رەوگە س���ۆفیگەرییانەی 

ن���او كۆمەڵگەی ك���وردی بەكاوەخ���ۆ درانە 

بەر رەخن���ەو گازاندەی تون���دو بە رەوگەو 

رێب���ازی پڕوپ���وچ و ئەفس���اناوی دەهاتن���ە 

ئاماژەپێك���ردن. هەندێك الیانوابوو گوتاریی 

سۆفیگەریی خەڵكی بەرەو تەمەڵی و بێباكی 

ئاڕاس���تەدەكەن، ئ���ەوان پێیانوابوو گەورەو 

س���ەردارەكانی ئەو رەوگان���ە بەناوی ئاین و 

خوداوە بۆخۆیان بوونەتە دارای س���ەروەت و 

س���امانی زەبەاڵح و زەنگین بوون. هاوكات 

كوردلەوباوەڕەدایە

كەدامەزراندنی

دەوڵەتیسەربەخۆیی

تایبەتبەخۆیانیاخۆ

بەدەستهێنانیمافە

نەتەوەییوئیتنییەكانی

لەچوارچێوەیفۆرمە

جیاوازەكانیمافی

چارەیخۆنۆسینداوەك

فیدرالیزموئۆتۆنۆمی،

هەمووئەوانەلەمافە

بنچینەییەكانیئەوانن
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پێیانواب���وو ئەم رێبازانە بایس���ی دواكەوتن و 

رەزالەتی كۆمەڵگەی كوردین لە كوردستاندا. 

هەماهەنگ���ی و  ئ���ەو  هەم���وو  ه���اوكات 

دەستتێكەڵكردنەی كە لەنێوان سۆفییەكان و 

حكومەتەكانی ئێراندا هەس���تیپێدەكرا، بووە 

تۆمەتباركردنیان  رەخنەو  ش���ەپۆلێكی  هۆی 

بە تێوەگالنی���ان لەتەك میریدا. دیارە میریی 

هەڵدەس���تا ب���ە پڕچەككردنی���ان و دژ بەو 

سیس���تمی باوەڕو پێناوە راستیكردبوونەوە، 

زی���اد لەوەی���ش هۆزەكانی���ش كەمەندكێش 

دەكران و دەچوونە ریزەكانیانەوە. هەربۆیە 

رەخنەو روش���اندنەكانی ئ���ەوان كاریگەریی 

بەرچاوی لەس���ەر پێكهات���ن و گەاڵڵەبوونی 

ئیسالمیزم هەبوو لە كوردستاندا. دەربڕین و 

راگەیەنراوە بەهێزەكانی موفتی زادە لەمیانی 

دەركەوتنیدا و پاش���ان گەش���ەو پێشكەوتنی 

چاالكییەكان���ی مەكتەب قورئ���ان بەكاوەخۆ 

سەریكێش���ا بۆ زاڵبوونی ئیس���المیزم بەسەر 

گوتاری مەزهەبی و ترادیشناڵی پێشوی رەوگە 

تەسەوفییەكان. هاوكات بەگوێرەی ئەجێندای 

مەكتەب قورئان، ئیسالم دارای ماناو میراتێكی 

جیاوازترە لەو واتاو وێردە كالس���یكییەی كە 

پێش���وتر كراوە. لەالی كەتەبییەكان ئیسالم 

وەك قوتابخانەیەكی ئابوری و سۆسیۆلۆجی و 

سیاسی راڤەدەكرێت. بەشێوەیەكی سەرەكی 

گوت���اری ئەوان لەس���ەر سروش���تی مرۆڤی 

موس���ڵمان چڕدەبێتەوە، ب���ە تایبەتی كاتێك 

كە ئیس���الم لەبارەی گەش���ەو پێش���كەوتنی 

مرۆڤ و كۆمەڵگەكان���ەوە دەدوێت. لێرەدا 

چەمكەكانی وەك نەتەوایەتی و سەربەخۆیی 

پەراوێزدەخرێ���ن و دوردەخرێن���ەوە. ل���ە 

دنیابینی و گوتاری موفتی زادەدا كێشەكانی 

كورد، هەر ئەو كێش���انە ب���وون كە تەواوی 

جیهانی ئیسالمی پێیانەوە دەتالیەوە. موفتی 

زادە پرسی كوردانی لە ژێر سایەو سەهەندی 

بەرینت���ردا دەبینی، پێیواب���وو دۆزی كورد 

لەچوارچێوەیەكی لۆكاڵدا چارەنابێت و ئەوە 

س���اباتی ئیسالمە، كە چارەی دۆزی كوردانی 

لەخۆ گرتوە. دی���ارە ئەوەیش بەپێچەوانەی 

كوردییەوەب���وو،  ناس���یۆنالیزمی  گوت���اری 

كە س���ەرنجی خۆی لەس���ەر ماف���ی چارەی 

خۆنوسیندا چڕكردبوویەوە. مەكتەب قورئان 

روانگەی ب���ۆ ش���ۆڕش وەك پەهلەوییەكان 

نەبوو، جودا لە پەهلەویی���ەكان هەوڵیدەدا 

لەتەك حكومەتی ناوەندی���دا نزیكتربێتەوەو 

سازش لەتەك میریدا بكات.

بەم پێیە گوتاری مەكتەب قورئان كوردی وەك 

شتێكی تری جیاواز لە پەهلەوی و حكومەتی 

ناوەندی ئێران نەدەناس���اند. ئەوان كوردیان 

وەك كورد نەدەناس���اند و جودای بكەنەوە 

لەوانی دیكە، لێرەوە دژبوو بەهەرگوتارێكی 

ناسیۆنالیس���تی و لەبەرامبەردا رەوایەتیدەدا 

ئیس���المی  ئیس���المگەرایانەی  بەگوت���اری 

سیاسیی. رەخنەكانی موفتی زادە لە ئیسالمی 

ترادیش���ناڵ و نەریتخواز لەژێ���ر كاریگەریی 

خەم و خولیای عەلی شەریعەتیدا بوون، ئەو 

گەرەكی بوو ئیس���الم وەك ئایدیۆلۆژیایەكی 

سیاسی و كۆمەاڵیەتی بنوێنێت و لە زانیاری 

و ماریف���ە پەڕاگەن���دەو پەرتەكانەوە بیكاتە 

رێكخراوێكی سیستماتیكی. شەریعەتی تانەی 

لە تەوژمی سیكۆالرگەرا دەگرت لە زەمینەی 

ئاینی���دا و ش���یعەی عەل���ەوی و س���وننەی 

نەبەوی بەس���ەر سوننەی ئومەوی و شیعەی 

زادەیش  موفتی  پەس���ەنددەكرد.  سەفەویدا 

بەهەمان ش���ێوەی شەریعەتی ئیسالمی وەك 

پێیوابوو  دەناساندو  بنەڕەتی  ئایدۆلۆژیایەكی 

ئەم ئایدیایە پەیجوری یەكخس���ت و گۆڕینی 

جیهانە. لەسەر بنەمای ئەم لۆژیكە ئاینییەدا، 

پرسی كوردان گەرەك بوو لەرێگەی پرسێكی 

گش���تی مرۆڤایەتیی���ەوە و لەمیان���ی وەختی 

وردبوونەوە  ب���ە  وەاڵمبدرێتەوە.  گۆڕان���دا 

لە چەمك���ی مرۆڤایەتی، مەكت���ەب قورئان 

هۆیەكان���ی بوونی گوتارێكی لەم چەش���نەی 

لەپێناو جیهانێكی یەكگرتودا دەبینییەوە، كە 

ئایدیایەكی هەژمونگەر بتوانێت پاوانی هەموو 

بیركردنەوەكانی دیكە بكات. هەربۆیە ئەوان 

دەوڵەتێكی جیهانییان دەخواس���ت. هەربۆیە 

ئامانجی بنەڕەتی چەند سیمینارێكی مەكتەب 

قورئان لەش���ارە كوردییەكان���دا بریتیبوو لە 

چڕكردنەوەی باری سەرنجی خەڵكی لەسەر 

یاس���ا گش���تییەكانی قورئان و بێبەهاكردن و 

سوككردنی پرۆژەی ناسیۆنالیستی كوردیی.

مەكت���ەبقورئانلەڕۆژان���یبەرایی
شۆڕشیئیسالمیئێراندا1979

ئایدیۆلۆژی���ای پەهلەویی���ەكان و رژێمەكەی 

موحەمەد رەزا ش���ا لەحەفتاكاندا كەوتە ناو 

گێژاو و گێرمەو كێش���ەی رەوایەتیپێدانەوە و 

لە كۆتایدا لەساڵی 1979 لە بێخیان دەرهێنا. 

ن���وێ و دەرهاویش���تەكانی  هەلومەرج���ی 

شۆڕشی 1979 زەمینەی رەخساند تا هەموو 

ئەو وردە ئایدیاو گوتارانەی لەس���ەروبەندی 

فەرمانبەرداری پەهلەوییەكاندا لە كوردستاندا 

ل���ە  دەربكەون���ەوەو  س���ەركوتكرابوون 

چوارچێ���وەی پارت و رێكخراوی سیاس���ییدا 

بێن���ەوە ن���او گۆڕەپانەك���ە. هەم���وو ئەو 

گوتارانەی لە كوردستاندا لە كتێبێكیدا بوون 

 و گەرەكیان بوو هێزو و هەژمونیان بسەپێنن 

بریتیبوون لە ناسیۆنالیس���تەكان، ماركسیی  و 

ئیسالمی  گوتاری شۆڕشی  ئیس���المگەراكان. 

زەمینەیەكی لەباری بۆ هەموو ئەو باوەڕانە 

رەخساندبوو، لەو میانەیشدا مەكتەب قورئان 

)ئیس���المی( و پارتی دیموكراتی كوردستانی 

ئێ���ران )ناسیۆنالیس���ت( و كۆمەڵەی چریكی 

فیدائی )مارك���س لینین(ی ش���وێنی خۆیان 

كردەوە. ئەوان بڕیاریاندا لە زەمینەی سیاسی 

كوردستاندا درێژە بە نیازو نواڕینی سیاسییان 

بدەن. بەس���ەرنجدان ل���ە هەژمونی گوتاری 
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شۆڕش���گێڕی ئەوكاتە هەری���ەك لەو هێزانە 

دروش���می البردن و كۆتاییهێنان بە س���تەم 

و بندەس���تی كوردانی بەرزكردەوە. گوتاری 

ناسیۆنالیست و ماركس���ی و ئیسالمییەكانی 

كورد بە ئام���اژە بە چوارچێ���وەی ژینگەی 

خەون و خەیاڵەكانیان لەناو گوتاری شۆڕشدا. 

1. ماركس���ییەكان داكۆكیی���ان دەك���رد لە: 

دادوەری كۆمەاڵیەت���ی و ئاب���وری، ئابوری 

سۆشیالیستی، بەرابەری چینەكان، چاكسازی 

لە زەویوزاردا.

2. ناسیۆنالیس���تی ك���ورد داكۆكیدەكرد لە: 

دیموكراس���ی، یەكس���انی، ئۆتۆنۆمی كورد، 

مافە ئتن���ۆ نەتەوەییەكانی ك���ورد، دژایەتی 

ئیمپریالیزم.

3. ئیس���المگەراكانیش داكۆكییاندەك���رد لە: 

بەهاكان���ی مەكت���ەب قورئان ك���ە یەكێتی 

ئیس���المی و حكومەتی ئیسالمیی و دژایەتی 

ئیمپریالیزم بوو.

لێرەدا البردنی كۆتوبەندەكانی سەركورد خۆی 

لەم خاڵە هاوبەشانەی هەرسێ  تەڤگەرەكەدا 

دەبینییەوە، كە مەكتەب قورئان پێیوابوو لە 

یەكێتی ئیس���المی و حكومەتی ئیس���المی و 

دژایەتی ئیمپریالیزمدایە. ماركسییەكانیش لە 

یەكس���انی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و دژایەتی 

ئیمپریالیزم و نەمانی چینایەتییدا دەبینییەوە. 

ناسیۆنالیس���تە كوردەكانی���ش مافی كوردیان 

لە دیموكراس���ی و دژایەت���ی ئیمپریالیزم و 

ئۆتۆنۆمیدا دەبینییەوە.

درێ���ژەی گوتاری مەكت���ەب قورئان لەمیانی 

بەرای���ی پێكدادانەكاندا لە هەوڵی دامەزرانی 

چوارچێوەیەك بوو بۆ شۆڕش���ێكی ئیسالمی و 

نوس���ینەوەی دەس���تورێكی بنچینەیی نوێ . 

ئیدی رەوگەو ئاڕاس���تە دژ بە یەكەكانی سێ 

گوتارەك���ە لەمیانی شۆڕش���دا زیاتر نومایان 

بوون. دیارە ئەوە راستییەك بوو كە ئەستەم 

بوو هەم���وو گوت���ارەكان وەك نمونەیەكی 

بااڵ لەناو چوارچێوەی سیستمێكی سیاسی و 

دەس���تورێكی بنچینەیی نوێدا بەرجەستەبن. 

پاش ئەوەی شۆڕش رویدا ئیدی لە هەندێك 

لە ش���ارە كوردییەكاندا بنكە سەربازییەكانی 

میری���ی لە الی���ەن كوردەكان���ەوە لە چەك 

داماڵران و چەككران. بۆ نمونە لە مەهابادو 

سنەدا پارتە كوردییە سیاسییەكان دەستیانگرت 

بەسەر باڵەخانە حكومییەكاندا.

دیارە ئەم رەوش���ە گوڕێك���ی نوێی دایەوە 

بە بەر شوناس���ی ئیتن���ۆ نەتەوەییدا. ئیدی 

بەتەواوی كودستان ئازادكراو نەزمێكی شێوە 

س���ەربەخۆ لەو ناوچەیەی ئێراندا پێكەوەنرا. 

روداوەكان  ئ���ەوەدا،  دەرهاویش���تەی  ل���ە 

بوون���ە  كوردس���تان  س���ەرهەڵدانەكانی  و 

گرنگترین سەرئێشەو نیگەرانی بۆ حكومەتە 

كاربەڕێكەرەكەی مەهدی بازرگان. هەربۆیە 

ل���ە 17/2/1979دا حكومەتەك���ەی مەه���دی 

بازرگان، بە مەبەس���تی دانوستان وەفدێكی 

بە سەرپەرش���تی داریوش فروهەر ناردە الی 

پارتە كوردییەكان بۆ مهاباد. نوێنەرانی كورد 

لەسەر بنەمای خواس���تەكانیان بۆ ئۆتۆنۆمی 

پێشنیارێكی هەشت بڕگەییان دایە وەفدەكە.

لە راس���تیدا ئۆتۆنۆمی لەنەخشەڕێی تەواوی 

پارتە نا ئیسالمییە كوردییەكاندا هەبوو. لەم 

كاتەدا مەكتەب قورئان تانەی دا لە هەش���ت 

خاڵەكەو رایگەیاند، ك���ە هیچ ئاماژەیەكییان 

ب���ۆ ئاینی ئیس���الم تێدا نیی���ە. موفتی زادە 

بۆخۆی تیشكی خستە سەرخاڵەكان و ئەوەی 

خستەڕوو، كە خواستەكان هیچ بەرامەیەكی 

ئیس���المییان پێوە دیارنەبووە. هەربۆیە ئەم 

سەرزەنشت و هۆشیارییەی مەكتەب قورئان 

یەکەم تەنگژەی ئایدیۆلۆژی لە كوردس���تانی 

ئێران لە نێ���وان ئیس���المییەكان لەالیەك و 

لەالیەكیترەوە  نەتەوەیی���ەكان  و  ماركس���ی 

نیش���اندا. ل���ە ش���اری مەزهەبی���ی قومدا 

وتارەك���ەی موفت���ی زادە، ك���ە دوابەدوای 

لەشاریمەزهەبییقومدا

وتارەكەیموفتیزادە،كە

دوابەدوایوتارەكەیئیمام

خومەینیپێشكەشیكرد.

دروستلێكتێگەیشتنو

رێككەوتنێكیلەنێوان

مەكتەبقورئانو

شۆڕشیئیسالمیدا

نیشانداوهاوكاتبووە

هۆیتەنگەژەیزێدەتر

لەتەكگروپەماركسی

ونەتەوەییەكاندالە

كوردستاندا
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وتارەك���ەی ئیمام خومەینی پێشكەش���یكرد. 

دروس���ت لێكتێگەیش���تن و رێككەوتنێك���ی 

لەنێ���وان مەكت���ەب قورئ���ان و شۆڕش���ی 

ئیس���المیدا نیش���اندا و هاوكات بووە هۆی 

تەنگەژەی زێدەتر لەتەك گروپە ماركس���ی و 

نەتەوەییەكاندا لە كوردستاندا. لەخوارەوەدا 

رونكراوەت���ەوە، كە چ���ۆن مەكتەب قورئان 

مژوڵ���ی دەركەوتنی گوتارەكان���ی بووە لەو 

قۆناغانەدا، بۆنمونە هەوڵدان بۆ نەهێشتنی 

س���تەم و زۆری س���ەر كوردان و نادادگریی 

نێوان چینەكان و نادادگەری و ستەمی ئاینی 

و نەیارێتی ئیمپریالی���زم. هەموو ئەوانەیش 

لە نیازی مەكتەب قورئاندا پەیوەستكرابوون 

بەو شۆڕشە ئیس���المییەوە تا بڕستی ئیسالم 

لەهەمبەر چارەس���ەری كێش���ە كولتوری و 

نەتەوەیی و مرۆڤایەتییەكاندا زیاتر بسەلمێنن. 

ئەمەیش بە ئاشكرا بۆ پەراوێزخستنی گوتاری 

هێزە نا ئیس���المییەكان بوو لە كوردس���تان. 

موفت���ی زادە بە قوڵی باوەڕی بە ش���ۆڕش 

و توان���ای چارەس���ەریی گرفتەكانی هەبوو، 

لەوبارەی���ەوە دوپاتیدەكردەوە، كە لە ناخی 

دڵیی���ەوە ش���ۆڕش دەپارێزێ���ت و درێژە بە 

هەنگاوەكانی دەدات.

چەمكی ش���ۆڕش ل���ە گوتارەكانی ئەودا بەو 

واتای���ە دەه���ات، كە پش���تیوانی دەكرد لە 

حكومەت���ی دوای ش���ۆڕش و بە ش���ەوق و 

شورەوە پێیوابوو، حكومەتێك لەسەر بنەمای 

پڕەنسیپەكانی ئیس���الم و سەروەریی ئیسالم 

دادەمەزرێت.

دیارە كە ئەجێندای شۆڕشی ئیسالمیش خۆی 

لەم خواستانەی خوارێدا دەبینییەوە: یەكسانی 

ئیس���المیی، نەهێش���تنی  یەكێتی  چینەكان، 

نادادگەری���ی ئاینیی، دژایەت���ی ئیمپریالیزم، 

نەهێشتنی نابەرابەریی نەتەوایەتیی. هەموو 

ئەوانە گوتاری مەكت���ەب قورئان بوون، كە 

حكومەتی  ك���وردو  پێكدادانەكانی  لەبەرایی 

ناوەندیی ئێراندا خرابوونەڕوو.

لێرەدا دەردەكەوێت گوتاری مەكتەب قورئان 

فرەت���ر نەیارێتی ناسیۆنالیس���تە كوردەكان و 

ماركس���ییەكانی لە هەگبەدابوو. دوابەدوای 

ش���ۆڕش و لە میانی راپەڕینەكانی كوردا، بە 

بڕگەیی  سێ   راگەیەندراوێكی  باڵوكردنەوەی 

فاكتەرەكانی رامیاری���ی و ئەجێندای بوونی 

خۆیانی خستەڕوو، كە لە بەامبەر سەركوتی 

نەتەوەیی، چینەكان و پەراوێزخستنی ئایندا 

خ���ۆی دەبینیی���ەوە. هاوكات هەڵوێس���تی 

خۆیشی بەدرێژیی لەسەر پرسەكانی یەكێتی 

شیعەو سوننە، ئابوری ئیسالمی، ئیمپریالیزم، 

ئۆتۆنۆمی ئیسالمی سیاسی بنچینەیی شرۆڤە 

كردبوو. 

بایكۆتی ریفراندۆم بۆ حكومەتێكی كۆماریی 

ئیس���المیی لەالیەن تێكڕای پارتە نەتەوەیی 

و ماركس���ییەكانی ك���وردەوەو راگەیاندن���ی 

ئیم���ام  لەالی���ەن  بەرف���راوان  جەنگێك���ی 

خومەینییەوە دژ بە كورد لە 21/5/1980دا، بوە 

هۆی تەگەرەی بەردەم دانوستانەكانی نێوان 

كوردو حكومەت. لێرەوە ناكۆكییەكانی نێوان 

ك���وردو حكومەتی ناوەندی زیاتر تەنرانەوە. 

لەكاتێكدا كە پارتە كوردییەكان ریفراندۆمیان 

بایكۆتكرد، دیارە ئەوەیش بەهۆی تەمومژاوی 

كۆمارە ئیس���المییە نوێیەك���ەو نیگەرانی و 

دڕدۆنگ���ی ك���وردەوە س���ەرچاوەی گرتبوو 

لەهەمبەر ئۆتۆنۆمی كوردس���تاندا. هەر لەو 

كات���ەدا موفت���ی زادە لەتارانەوەو لە رێگەی 

پەیامێك���ی رادیۆییەوە، داوای لە كورد كرد، 

كە بچن بەپیر ریفراندۆمەوە لە 1/4/1979. 

ئەم بابەتە پشێوی نێوان موفتی زادە لەالیەك 

و پارتە نەتەوەیی و ماركس���ییەكانی كوردیی 

لەالیەكی ت���رەوە زیاتر ئاگر تێب���ەردا. ئەو 

رەوشە سەریكێشا بۆ ئاستێك، كە نەتەوەیی 

و ماركس���ییەكان ب���ە ئەندامان���ی مەكتەب 

قورئانی���ان دەگوت بەكرێگیراو، یان بەغەیان 

و ج���اش نێوی���ان دەب���ردن. لەبەرامبەردا 

بەكاوەخ���ۆ  قورئ���ان  مەكت���ەب  گوت���اری 

دەیپەرژایە س���ەر رەوش���ی ناسیۆنالیست و 

ماركس���ییەكانی ك���وردو زێدەتر روی دەمی 

لە پرۆژە دەرەكیی���ەكان و ئیمپریالیزم بوو. 

مەكتەب قورئان لە بگرەو بەردەو ملمالنێی 

گوتارەكاندا توانی بە پەراوێزخستنی گوتاری 

نەیارەكان���ی بەهرەمەندبێ���ت و لە ئاس���تی 

پرس���ی ئیمپریالیزمدا چەكێكی كارای پێبوو 

ب���ۆ خۆدزینەوە لە ملمالن���ێ ناوخۆییەكان. 

مەكتەب قورئان لە بەرامبەر هەموو ئەوانی 

تردا پێناس���ەی خ���ۆی ب���ە ناوەندێكی دژە 

ئیمپریالیزم راڤە كردبوو. چوون لە پێناسەی 

ئ���ەودا دژە ئیمپریالیزم بریتیبوو لە: ئابوری 

ئیس���المیی، حكومەتی ئیس���المیی، یەكێتی 

ئیسالمی، دەس���توری قورئانی. لەم روانگە 

دژە ئیمپریالیس���تەی مەكتەب قورئانیش���دا 

دیس���انەوە نەیارێتی لە تەك ناسیۆنالیست و 

ماركسییە كوردەكاندا پتر دەبوو.

ئیمپریالی���زم  نەیارێت���ی  قۆناغ���ەدا  ل���ەو 

بەت���ەواوی جەختی لەب���ارەوە دەكرایەوەو 

ببووە س���ەنگی مەحەكی تەواوی خواست و 

خولیاكانی مەكتەب قورئان. هاوكات موفتی 

زادەی���ش لەهەمبەر شكس���تی ش���ۆڕش لە 

بەدەمەوەچوونی خواستە سیاسییەكانی كوردا 

نیگەران ببوو. دواج���ار هەر ئەمەیش بووە 

هۆی ئەوەی كە ك���وردەكان روبكەنە پارتە 

نائیسالمییەكانی كورد. 

بەمش���ێوەیە ل���ەو قۆناغ���ەدا دەركەوتن���ی 

و  ئیس���المی  ئاب���وری  وەك  ئاماژەگەل���ی 

ئۆتۆنۆمی ئیس���المی لەناو گوتاری مەكتەب 

قورئاندا، نومایانی جیاوازی و ئاڕاستە جیایی 

مەكتەب قورئان بوو لەتەك ناسیۆنالیس���ت 

و چەپەكان���ی كوردا. موفت���ی زادە لەمیانی 

خستنەڕوی یەكسانی  و بەرابەریی ئیسالمیی 

و ئۆتۆنۆمی ئیسالمیدا، لەهەوڵی ئەوەدابوو 
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راڤ���ەی جۆرێك���ی جی���اوازی ئۆتۆنۆمی و 

س���ەربەخۆیی ب���كات ل���ە كوردس���تان، كە 

پێش���ەنگی دەداتە پڕەنس���یپەكانی ئیس���الم 

بەسەر ئیتنۆ نەتەوایەتیی كوردیدا. 

موفتی زادە بانگهێش���تی تەواوی پارتەكانی 

ك���رد بۆ بەش���داریكردن لە كۆنفرانس���ێكدا 

لەبارەی وتوێژو مش���تومڕ لەسەر ئۆتۆنۆمی 

بۆ كوردس���تانی ئێران، ئەم كۆنفڕانس���ە لە 

ش���اری س���نەدا گرێدرا، وەلێ  كۆنفڕانسەكە 

لەالیەن پارت���ە كوردییەكان���ەوە بایكۆتكراو 

ئی���دی نوێنەرەكانیان نەیانتوانی بەش���داربن 

تێیدا. لەئاكامی كۆنفڕانسەكەیش���دا مەكتەب 

قورئ���ان راگەیەنراوێكی 13 بڕگەیی لەبارەی 

ئۆتۆنۆم���ی كوردس���تانەوە باڵوكردەوە، ئەم 

راگەیەنراوە بووە هۆكاری زێدەتر گرژبوونی 

گوتاری هەریەك لە ئیس���المییەكان لەالیەك 

و ماركس���ی و نەتەوەییەكانی كود لەالیەكی 

راگەیەن���راوەدا  ل���ەم  ت���رەوە. هەرچەندە 

نەهێش���تنی س���ەركوتی ئاینیی هاوتاكرابوو 

ب���ە نەهێش���تنی س���ەركوتی كۆمەاڵیەت���ی 

و نەتەوەی���ی. ئ���ەوە لەكاتێك���دا بوو، كە 

پارتە  خاڵییەك���ەی  هەش���ت  راگەیەن���راوە 

س���یكۆالرەكان هی���چ ئاماژەیەك���ی بۆ ئاین 

لەخۆدا شوێن نەكردبوویەوە. لەچوارچێوەی 

نەتەوەگەراكان���ی  و  ماركس���یی  گوت���اری 

ك���وردا وێن���ای ئۆتۆنۆمی كوردس���تان وەك 

دیاردەیەكی دیموكراس���یی لە ئێراندا چاوی 

لێكرابوو. ئەمەش بەتەواوی لەوێنای مەكتەب 

قورئ���ان جیاوازبوو كە ئۆتۆنۆمی ئیس���المی 

لەچوارچێ���وەی زەمینەیەك���ی ئیس���المی و 

حكومەتێكی ئیس���المیدا دەبینی، لەبەرئەوە 

هیچ پێشەنگییەكی بۆ رەوایەتی دیموكراسیی 

لەو چوارچێوەیەدا نەدەبینییەوە. شانبەشانی 

رودان���ی تەنگ���ژەو پش���ێوییەكان لەنێ���وان 

نەتەوەگەراكان و مەكتەب قورئاندا لە چارەكی 

یەکەم���ی 1978دا، ئیدی موفتیزادە چەندین 

دانوستانی یەك لەدوایەكیی لەتەك رێبەرانی 

شۆڕش���دا ئەنجامدا. لەم بارەی���ەوە موفتی 

زادە وتبووی: لەبەر ترس���یی لە الوازبوونی 

س���ەرلەنوێ   و  شۆڕش���گێڕان  حكومەت���ی 

گەڕانەوەی ئیمپریالیزم، رەخنەكانی ئاڕاستەی 

شۆڕش نەكرد.

پاش پێشنیازكردن و خستنەڕووی رەشنوسی 

دەس���توری بنچینەی���ی لەالی���ەن حكومەتی 

ئێرانییەوە، لەوێدا لە بڕگەی س���یازدەهەمدا 

ش���یعەی جەعفەری وەك تەنها سەرچاوەی 

ئاینی و یاسایی ئێران ئاماژەیپێكرابوو لەڕوی 

پرەنس���یپ و زانیاریە فیقهییەكانییەوە، ئیدی 

   سەرکردە ئیسالمیەکانی رۆژهەاڵت
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لێرە بەدواوە رەخنەو تانەی موفتی زادە دژ 

بە رێبەرانی شۆڕش دەستیپێكرد.

مەكتەبقورئانزیاترجودادەبێتەوە
لەناوەند

شكس���تی حكومەتی ناوەندیی لە چارەسەرو 

ناس���اندنی خواس���تەكانی كوردا بووە هۆی 

گەش���ەی گروپە س���یكۆالرو لەهەمان كاتدا 

پوكانەوەی مەكتەب قورئان لە كوردس���تاندا. 

سێ  مانگ جەنگ و پێكدادان لەنێوان كوردو 

حكومەتی نوێی ئیس���المیدا لە كوردس���تان، 

ب���ووە مای���ەی باڵوبوونەوەی رەش���بینی و 

لەهەمبەر مەزهەبی ش���یعەو  بێمتمانەی���ی 

حكومەت���ی ئێرانیدا دەرهەق ب���ە هەرێمە 

كوردییەكان بەتایبەتی لە ناوچەی كوردنشینە 

سونییەكانی كوردستانی ئێراندا.

لەم رەوش���ەداو لەوتارێك���ی موفتی زادەدا 

بەتەواوی هەموو قسەكانی خۆی كرد، ناوبراو 

لەپاش ئاڵۆزبوونی ناكۆكییەكانی لەتەك گروپە 

كوردییەكاندا شاری سنەی جێهێشت، هێشتا 

كوردس���تان لەناو شەڕو شۆڕو پشێویدا بوو، 

كوردستان لەپاشاگەردانیدا دەینااڵند. جەنگ 

لە كوردستان لەهەركاتێكی پێشو زیاتر برەوی 

سەندبوو. بەمش���ێوەیەو هەر چەند مانگێك 

پاش شۆڕش و دەستپێكردنی وتوێژ لەهەمبەر 

دەس���توری واڵت، ئی���دی بەكاوەخۆ گوتارو 

بەڵێنەكانی س���ەردەمی شۆڕش لە كوردستان 

ش���ۆرانەوە. وردەوردە ئەو ئاڕاستەیە بەهێز 

بوو كە كوردەكان لەناوەندی بەڕێوەبەرایەتی 

واڵت���دا دوربخەنەوە. ئ���ەم ئاژاوانە لەپاش 

شەش مانگی دوای شۆڕشدا رێگەی خۆشكرد 

بۆ چێبوونی بۆشایی زێدەتر لەنێوان گوتاری 

ئیس���المییەكان و نەتەوەیی و ماركسییەكاندا 

لە كوردستان.

لەم كاتەدا موفتی زادە پێویستی خۆی لەتەك 

ناوەندا بەهۆی هەیمەنەو تاكڕەویی وانەوە 

لە كوردس���تاندا هەڵپەساردو پەیوەندییەكانی 

پچڕان���د. موفت���ی زادە لە میان���ی رەخنە 

توندەكانی دژ بە حكوم���ەت و رێبەرەكانی 

لەبەرامبەر  بەرینتری  ناكۆكییەكی  ش���ۆڕش، 

حكومەتدا سازاند. لەراس���تیدا لەو رۆژانەدا 

و لەژێركاریگەری���ی گوتارە دژ بەیەكەكان لە 

كوردس���تاندا، كوردایەتی وەك وەس���تانەوە 

بەڕوی كارو ك���ردەوەی حكومەت و میریی 

ش���رۆڤە دەكرا. وەل���ێ  هەرچەند مەكتەب 

قورئان كۆتایی بە هەماهەنگیی هێنا لەتەك 

خەڵكییەوە  لەالی���ەن  وەل���ێ   حكومەت���دا، 

ئەندامەكان���ی بە ج���اش و دژ ب���ە كوردو 

بزوتنەوەی نەتەوەیی كورد تانەیان لێدەدرا. 

دیارە لەم قۆناغەدا گوتاری مەكتەب قورئان 

جەختی تەواوی لەسەر نەهێشتنی سەركوتی 

س���وننە دەكردەوە لە ئێراندا. لەم قۆناغەدا 

ژینگەی كۆمەاڵیەتی  لەبەرامب���ەر  حكومەت 

كوردس���تان بەتەواوی قەڵ���س ببوو، چوون 

گوتاری مەكتەب قورئان جەختی لەبەرامبەر 

مافی س���وننە دەكردەوە دژ ب���ە حكومەتی 

مەكتەب  بەمش���ێوەیە  ناوەندیی.  ش���یعەی 

قورئان بە پێچەوانەی مانگەكانی بەرایی پاش 

شۆڕشەوە، دەستیدابوویە گەاڵڵەی گوتارێك، 

ك���ە بەتەواوی ناكۆكییەكان���ی لەتەك میریدا 

بەرینترو بەرفراوانتر دەبوون.

هەربۆی���ە نومایان���ی ناكۆكییەكانی مەكتەب 

قورئان لەتەك حكومەتی ناوەندیدا بریتیبوو 

ل���ەم خااڵنە: نەهێش���تنی س���تەمی س���ەر 

مەزهەبی س���وننە، كە لەم سۆنگەیەوە كاری 

بۆ دەكرا: راهێنانی ئەندامانی مەكتەبییەكان، 

پێكەوەنانی ئەنجومەنی س���وننە، پەیوەندیی 

لەتەك س���یكۆالرە مەزهەب س���وننییەكان. 

ئاڕاس���تەی  و  ناكۆكیی���ەكان  هەماهەنگ���ی 

دژواریی���ەكان بۆ حكومەت���ی ناوندیی لەناو 

مەکتەب قورئاندا.

پ���اش ئازادبوونی موفت���ی زادە لە زیندانی 

ئێراندا

پ���اش دورخس���تنەوەو دابڕان���ی تەواوەتی 

ماركسی و ئازادیخوازو سیكۆالرەكان و تەواوی 

گروپە ئۆپۆزس���یۆنەكانی دیكە لەسەرانسەری 

ئێران���دا لە الیەن حكومەتی ئیس���المی نوێ 

لە هەش���تاكاندا، نەتەوەیی و ماركسییەكانی 

كورد روبەڕوی زیندان و كوشتن بوونەوە، لە 

مانگی هەشتی 1980دا موفتی زادە لەالیەن 

كۆماری ئیس���المییەوە زیندان���ی كراو كەوتە 

بێئەندازەوە.  ئازارێك���ی  ئەش���كەنجەو  ژێر 

بەگوێرەی گێڕانەوەی ش���وێنكەوتوەكانی ئەو 

بەچاوی بەس���تراوەوە ل���ە راڕەوی زینداندا 

رایانكێش���اوەو بەتەواوی جەستەو پێكهاتەی 

الش���ەی روبەڕوی الوازی و دەرد ببوویەوە. 

ئ���ازارەوە  هەربەه���ۆی ئەو ئەش���كەنجەو 

پاش ئازادبوونی لەزین���دان هەر دەتالیەوەو 

ئی���دی دوای ئازادبوونی ش���ەش مانگ ژیاو 

ل���ە مانگ���ی 2ی 1993دا ماڵئاوایی لە ژیان 

كرد. س���ەردانی موفتی زادە ب���ۆ زیندان و 

پاش���ان ئازادبوونی جاری یەکەمی لە زیندان 

ئەویان كردە سەركردەیەكی كاریزما و پێگەو 

پێناوی مەكتەب قورئانیان زێدەتر چەسپاند. 

ئازادبوونی ئەو وەك سەركردەیەكی كارێزما 

پاش دە ساڵ لە زیندان و ئەشكەنجە، ئەویان 

كردە خۆشەویس���ت و رێبەرێكی خەمخۆری 

خەڵك. ئەزمون و دەربڕین و زمانی ئاخاوتنی 

بۆ شوێنكەوتوانی ئەویان كردبووە نمونەكی 

پێناوی رێكخستنی گروپەكەی  بەرجەس���تەو 

زیاتر چەس���پاندبوو. دەكرێت بڵێین گوتاری 

مەكتەب قورئان لە ئازادبوونی موفتیزادەوە 

تاوەكو مردنی بەم شێوەیە بوو یاخود موفتی 

زادە داكۆكیدەكرد لەس���ەر: پێش���ەنگیی لە 

بەخۆدا چوونەوەدا، پێویستیی لە ئامادەكردن 

و راهێنانی پی���اوی خاوێن و پاكژ، وتنەوەی 

وانەكانی موفتی زادە لە كۆرسەكانی مەكتەبدا، 
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دورەپەرێزی لە سیاسەت، هەژمونی ژینگەو 

كەش���ێكی هەس���تئامێز، هۆش���داریی دڵ و 

دەرون و هێش���تنەوەی دڵەكان بە خاوێنی. 

لەگەڵ ئەوەیش���دا ئامادەیی كارێزمایی ئەم 

س���ەركردەیە درێژەی نەكێش���ا. پاش مردنی 

موفتیزادە گوتارێكی دیكەی مەكتەب قورئان 

گەاڵڵەكرا، كە خۆی دەبینییەوە لە دیدگاكانی 

موفت���ی زادەو ناكۆكی���ی لەت���ەك ناوەنداو 

پالنەكانی حكومەت دژ بە مەكتەب قورئان. 

 باوەڕی موفتی زادەو ئامادەییە بەردەوامەكانی 

و  ش���وێنكەوتوانی  ه���زری  و  لەخ���ەون 

پەیوەستی بە ش���وێنكەوتوەكانییەوە، ئەوەی 

بۆ شوێنكەوتوانی دوپاتكردەوە، كە دروستە 

موفتی زادە بە الشە لەناویان نەماوە، بەاڵم 

بە هزرو رێچكەكانی هێش���تا پەیوەس���تە بە 

ئەندامەكانیی���ەوە و رۆڵ���ی كارێزمایی خۆی 

لەدەستنەداوە. ئەوانەی بوونە شوێنگرەوەی 

موفت���ی زادە خۆی���ان بە پارێ���زەری نهێنی 

موفتی زادە دادەناو پێیانوابوو درێژەپێدەری 

رەوگەی موفت���ی زادەن. چەمكەكانی وەك 

مەحرەمانەو سەرپەرس���ت ل���ە ئەنجومەنی 

مەكت���ەب قورئاندا، تێك���ڕا بەكاریاندەهێنان 

ب���ۆ وێنایەك ك���ە كاریگەریی���ان هەبوو لە 

داڕش���تنەوەی گوتاری مەكت���ەب قورئاندا لە 

نەوەدەكان���دا. هەموو ئەوان���ە بۆ ئەوەبوو، 

كە گرنگی كارێزماتیكی رۆڵی جێگرەوەكانی 

موفت���ی زادە كاریگەرتر بێ���ت. ئەم نەزمە 

بەشێوەیەك بوو كە ئامادەیی موفتی زادە لەناو 

ئەنداماندا بەشێوەی خەون بینینەوە حسابی 

بۆ دەكراو ش���رۆڤەی پەیام و ئامۆژگاریی و 

نەدەپچڕاند.  بەو كەسایەتییەوە  وابەستەییان 

بوون���ی ئەم رەگەزو وێنایانە ئاماژەیەكبوون، 

كە لە غیابی ناسیۆنالیزمی كوردیدا، گوتاری 

مەكت���ەب قورئان لە ش���ێوەگرتنێكی تایبەت 

بەخۆیدا ب���وو، ه���اوكات لەكارلێك لەتەك 

حكومەت���ی ناوەندیش���دا نەی���ارو دژ بوو. 

بەواتایەك���ی ت���ر ئاڕاس���تەی جیاوازییەكانی 

مەكتەب قورئ���ان لە غیابی ناس���یۆنالیزمی 

پێداگرییان  ئ���ەوان  گەش���ەیانكرد.  كوردیدا 

دەكرد لەسەر چەمكەكانی ناكارایی سیاسی، 

رەخنەگرتن ل���ە ئازادی سیاس���ی، هاوكات 

داكۆكیكردن لە پوچی چاالكی رۆشنبیریی و 

موفتی  هاوكات شوێنكەوتوانی  كۆمەاڵیەتی. 

زادە لە الیەكەوە مش���تومڕەكان و وتوێژیان 

ل���ە برەودابوو، بەتایبەت���ی لەبارەی رێگەی 

ئەشكەنجەی  رێپیش���اندەر،  رۆڵی  رزگاریی، 

موفتیزادە لەزینداندا. لەالیەكی ترەوە كاریان 

لەس���ەر میتۆدێكی كارلێكراو دەكرد، وەلێ  

میتۆدی حكومەتی  بەئاڕاستەیەكی دەرەوەی 

ناوەندیی ئێران.

بە گشتی دەتوانین گوتاری مەكتەب قورئان 

لە س���اڵی 1995 بەدواوە بەمشێوەیە بووە: 

پارێ���زەری رازو نهێنی���ی كاری بریتیبوو لە: 

قورئان،  مەكت���ەب  ئەندامان���ی  راهێنان���ی 

رونكردن���ەوەو ش���رۆڤەی وت���ارو وتەكانی 

موفت���ی زادە، پەیوەندیك���ردن ب���ە موفتی 

زادەوە ل���ە خەونەكان���دا، خۆدزین���ەوە لە 

دیاردە كۆمەاڵیەتییەكان، پێویستی ئامۆژگارو 

چاودێری���ی لە سیس���تمی بەخۆداچوونەوەو 

قەدەغەكردنی  رۆح���ی،  خۆپاككردن���ەوەی 

چاالكی سیاسی، باسكردن و شرۆڤەی ئازارو 

ئەش���كەنجەی موفت���ی زادە ل���ە زینداندا، 

پالنەكان���ی حكومەت. دی���ارە لەگەڵ بوونی 

پرسیار لەس���ەر س���ونەبوون لە هەشتاكانی 

ئێراندا، بەاڵم مەكتەب قورئان بەپێچەوانەی 

شوناس���ی ش���یعەگەرای حكومەتی ناوەندی 

ئێرانییەوە، شوێن و شوناسی خۆی پاراست. 

هەربۆیە لەپاش مردنی موفتی زادەو بوونی 

هەژم���ون و بااڵی���ی ناك���ۆك و الڕێ  لەناو 

مەكتەب قورئاندا، هێش���تا ئەم هێزە نەیاری 

هەماهەنگیی بوو لەتەك حكومەتی ناوەندیی 

لەئێس���تادا شوناس���ی  لەبەرئەوە  ئێران���دا. 

بەگشتیدەتوانین

گوتاریمەكتەبقورئان

لەساڵی1995بەدواوە

بەمشێوەیەبووە:

پارێزەریرازونهێنیی

كاریبریتیبوولە:

راهێنانیئەندامانی

مەكتەبقورئان،

رونكردنەوەوشرۆڤەی

وتارووتەكانیموفتی

زادە،پەیوەندیكردن

بەموفتیزادەوەلە

خەونەكاندا
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ئەندامانی مەكتەب قورئان نەك هەر دژە بە 

پارتە نەتەوەیی و ماركسییەكانی كورد، بەڵكو 

دژن بە هەر هێزو پارت و گروپێك كە نیازی 

هاوكاری و هەماهەنگیی���ان هەبێت لەتەك 

حكومەتی ناوەندیی ئێراندا. گوتارەكانی ئەم 

دواییەیان پالن و گێرەش���ێوێنی حكومەت دژ 

بە مەكتەب قورئان شیكاری لەسەر دەكرێت، 

كە پێشتر لەم بارەیەوە شتێك باس نەدەكرا. 

تەنانەت ئەوان گریمانەكانیان وەك سیستمێك 

داڕش���تووە، والێكدەدەنەوە تەنانەت گروپە 

ئیسالمییەكانی دیكە بەكرێگیراوی دەوڵەت و 

پ���ڕۆژەی ناوەندن، چوون ئ���ەوان لەهەوڵی 

ئ���ەوەدان، كە مەكتەب قورئ���ان ناچاربكەن 

پەیوەندی لەتەك ناوەندا چێبكات.

لەكۆتایی نەوەدەكاندا، سەرۆكایەتی موحەمەد 

خاتەم���ی و قۆناغی ریفران���دۆم، زەمینەی 

هێواشبوونەوەی گوتارە ناكۆكەكانی مەكتەب 

قورئانی لەتەك میریدا هێنایە پێش���ەوە. لەو 

س���ااڵنەدا بەش���دارییەكی بااڵتری كوردان لە 

كاروباری سۆسیۆ سیاسی كوردستانی ئێراندا 

بەراورد بە سااڵنی پێشوی سەردەمی شۆڕش 

1979 دەبینرا. بەشداریی كورد لە پێكهاتەی 

ئاب���وری، كۆمەاڵیەتی، كولتوری، سیاس���یی 

واڵتدا، نەتەنها بێمتمانەیی لەهەمبەر كوردان 

باڵونەكردەوە، بەڵك���و پاڵنەری زەمینەیەكی 

لەباربوو لە پش���تیوانی میتۆدی هەماهەنگی 

لەتەك حكومەتی ناوەندیدا. لەرەوشێكی لەم 

جۆرەدا گوتارەكانی مەكتەب قوئان خۆبەخۆ 

دوچاری پوكانەوە دەبوون. چوون بوژانەوەی 

زەمین���ەی سۆس���یۆپۆلەتیك لەكودس���تان و 

ئێران، دروست شتانێك دێنەگۆڕێ ، كە لەنیاز 

و نواڕینی مەكتەب قورئاندا ش���اراونەتەوە، 

كەچی ل���ە ئێران���دا لەدەركەوتن و گەش و 

نمادان. هەربۆیە لێ���رەوە گوتاری مەكتەب 

قورئان گۆڕانی بەس���ەردێت و بەمش���ێوەیە 

ش���رۆڤەی هەلومەرجەك���ە دەك���ەن. ئیدی 

لەساڵی 1997 بەدواوە ئەوان پێیانوایە قورئان 

و س���ونەت: رێنوماییەكان���ی موفت���ی زادە، 

پەیوەندی���ی لەتەك گروپە ئیس���المییەكانی 

تردا، پێویس���تیی چاالكی���ی كۆمەاڵیەتی لە 

كۆمەڵگ���ەدا. بەكارهێنانی روانگەی توێژەرە 

مەزنەكانی ئیس���الم، چاودێری قەدەغەكاریی 

و پەنهانكایی.

گوتارەكان زێدەتر ئاوێتەی قورئان و سوننەت 

دەبوون، ئیدی ئ���ەوە واتای دەدایە هەموو 

نەزم���ی گروپەكە، كە خ���ۆی دەبینییەوە لە 

كەس���ایەتی موفت���ی زادە، تی���ۆری زانایانی 

ئیسالم، چاالكییە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان. 

لێرەوە ئەندامانی گروپ، هەوڵیاندا دیسانەوە 

ش���رۆڤەی چەمكەكانی پارێ���زەری نهێنی و 

سەرپەرستی ئەنجومەن بكەنەوەو بایەخێكی 

زێدەتر بە قورئان و س���وننەت بدەن. ئەوانە 

ك���ە ئەوبۆچوونەیان هەب���وو كەمینەبوون، 

بەپێچەوانەی  قورئ���ان  مەكت���ەب  زۆرینەی 

مەكت���ەب قورئ���ان پێیانوابوو ش���اراوەیی و 

بەخۆداچوون���ەوەو گۆش���ەگیریی بریتین لە 

پالنەكانی حكومەت���ی ناوەندی ئێران دژ بە 

مەكت���ەب قورئان. ئ���ەوان پێیانوابوو رۆڵی 

كاریزمایی پارێزەری نهێنی یان سەرپەرس���تی 

ئەنجومەنی مەكتەب قورئان وەك هۆكارێك 

وەهای���ە ب���ۆ تەغزیەكردن���ی خەڵكی دژ بە 

گەندەڵ���ی كە لەناو قورئان���دا هاندەدرێت و 

ئەمەش بە پیالنی حكومەت بەڕێوەدەچێت. 

ناواقعی���ی پالن���ی ریفۆڕمیس���تەكانی ئێران 

و شكس���تی ئ���ەو بەڵێنانەی بە كوردس���تان 

دراب���وون، زیاتر تۆوی بێ  متمانەیی لەنێوان 

حكومەت���ی ناوەندی و ك���وردا چاند. هەر 

ئەمەیش هۆكارێك بوو كە بەشداری كورد لە 

ئێراندا  هەڵبژاردنی سەرۆكایەتی  هەشتەمین 

بەڕادەی %59 كەمیكرد. 

دوو  لەناوەن���دی  دیك���ە  قۆناغێك���ی 

هەزاردا دەس���تپێدەكات، ئی���دی بەكاوەخۆ 

پاشدورخستنەوەو

دابڕانیتەواوەتی

ماركسیوئازادیخوازو

سیكۆالرەكانوتەواوی

گروپەئۆپۆزسیۆنەكانی

دیكەلەسەرانسەری

ئێراندالەالیەن

حكومەتیئیسالمینوێ

لەهەشتاكاندا،نەتەوەیی

وماركسییەكانیكورد

روبەڕویزیندانو

كوشتنبوونەوە،لەمانگی

هەشتی1980داموفتی

زادەلەالیەنكۆماری

ئیسالمییەوەزیندانیكراو
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كاریگەرییەكانی مەكت���ەب قورئان نەدەمان، 

بەش���ێوازی جۆراوجۆر میریی بوونی ئەوانی 

كاڵكردەوە، لەوانە قەدەغەی بەشداریكردنیان 

لەهەڵبژاردنەكانی شارەوانی و هاوكات لەناو 

خەڵكیشدا ناتۆرەی جاشیان لێدەنرا. نەمانی 

رۆڵی مەكتەب قورئان لە دوو س���ەرەوە بوو 

لە الیەكەوە بوونی ئەوان بە دەستكیس���ەی 

می���ری دەزان���را، ل���ە الیەكیتریش���ەوە وا 

ناوزەدكرابوون كە لەس���ەر رەوگەی پێشویان 

الیانداوە. ئەوەی كە پاس���اوی تۆمەتباریانی 

بریتیبوو  زیادكردبوو،  میریی  بەدەستكیسەی 

لە پەنهان���ی و ئاڵۆزی ئەم گروپە بەجۆرێك 

لەهەمانكاتدا دەكرا چەند پێناسەو شوناسێكی 

لێكجیاواز بكرێن. بۆیە هەر هەڕەش���ەیەك 

بۆ داڕشتنەوەی گوتاری زۆرینەی گروپ، بە 

دەستكیسەی حكومەت لێكدەدایەوە. ئەوانەی 

پش���تیوانییان لە ناكۆكی و الدان لە رەوگەی 

پێش���و دەگرت، ئەوانە زۆرینەو بااڵدەس���ت 

ب���وون، چەن���د میكانیزمێكی���ان بەكارهێنان 

لەوانە چەند میتینگێكی گش���تییان لە چەند 

شارێكی كوردس���تاندا بۆ ئەندامانی مەكتەب 

قورئان گرێدا. هەروەه���ا ئەندامانی خۆیان 

هاندا تا لەتەك هیچ كەس لەوانەی باوەڕیان 

ب���ە كارلێكی جەماوەری���ی هەیە، پەیوەندی 

نەكەن تاوەك���و پەیوەندیی و چاالكییەكانیان 

سنوردار بكەن.

رەفتارەكۆمەاڵیەتیوكەسییەكانی
ئەندامانلەناوزەمینەیگوتاردا

س���تراتیژییەكانی ئێس���تای مەكتەب قورئان 

دادەنرێن بە هەوڵگەلێكی سیس���تماتیكیی بۆ 

كەمكردنەوەی ناكۆكییەكانی توانای تێگەیشتنی 

مێشكیی و پێوانەكان. هەروەها قوتاربوونیان 

ئایدیۆلۆژیەكان���ی  بەرهەڵس���تكارییە  ل���ە 

ن���او گ���روپ و كەنارگیركردن���ی ئەندامانی 

و  خواستەكانیان  س���ەپاندنی  بەرهەڵستكارو 

توانەوەی بیركردنەوە كەمینەكان  و زاڵبوون 

بەس���ەر ناكۆكیی���ە كەس���ییەكاندا. هاوكات 

وریا،  زرن���گ،  خەڵكانی  سەرنجڕاكێش���انی 

هێنان���ەوەی بەڵگە، گفتوگۆی رۆش���نبیرانە 

و نەختێ���ك نەرم���ی نوان���دن، هەروەه���ا 

بەهاناوەچوونی خانەوادەگەلێك كە لەبواری 

مادیدا دەس���تكورت بوون، هەموو ئەمانە لە 

چاالكی زەمینەی واقیع���ی گروپەكەدا كاری 

خۆیان دەكەن. ل���ەم هەلومەرجەدا خەڵكی 

دەخوازێت بێتە ن���او گروپەكە و گەرەكیانە 

ببنە ئەندامی فەرم���ی ناو مەكتەب قورئان. 

لەئێس���تادا خەڵك���ی لەهەوڵ���ی دۆزینەوەو 

كاریگەریی كەس���ێكی كارێزمایی ناو ئەوانن، 

خەڵكی پەیجوری لۆژیك و گفتوگۆی هزریی و 

وتوێژی لۆژیكیین. ئەوان ئێستا ئەندامەكانیان 

ف���رە الون، ئەوانەن كە زوت���ر كاریگەریان 

لەس���ەر دروس���تدەبێت، یاخود زاڕۆگەلێكن 

جگە لە كاریگەریی ئەوان هیچ ش���تی دیكە 

ناتوانێت ش���وێنی خۆی لە سەریان بكاتەوە. 

ب���ەردەوام بەهای كارێزمایی  كەواتە ئەوان 

گوتارو میسالییەتی خۆیان لەسەروی لۆژیك 

و عەقاڵنییەتەوە دادەنێن. بەردەوام نۆرم و 

نەری���ت لەناو گوتاریاندا لە برەودایە. ئەوان 

بەهای مەرگیان لەپێناو ئامانجەكانیان قبوڵەو 

م���ردن لە رێگەی باوەڕدا وابەس���تە دەكەن 

بە پڕەنسیپی ئیس���المەوەو پێیان وایە شێوە 

ژیانێكی پاڵەوانانەیە.

ئەنجام
لەمیان���ی قۆناغەكان���ی گۆڕانكاریی گوتاری 

مەكتەب قورئان كە لەسەرێدا رونكراونەتەوە، 

پەرەس���ەندنی مێژوی���ی ئ���ەم ئایدیۆلۆژیایە 

دەكرێت لێی تێبگەین یاخود كورتی بكەینەوە 

لە 5 قۆناغی جیاوازدا: هەر قۆناغێك بنەماو 

رەوگەیەكی زاڵی لەخۆدا ش���وێنكردوەتەوە، 

لەهەم���وو قۆناغەكان���دا مەكت���ەب قورئان 

دارای تایبەتمەندیی و رێس���او یاسای تایبەت 

بەخۆی بووە. قۆناغی یەکەمی داپۆش���رابوو 

بە دەس���تپێكی ئیس���المیزم لە ئێراندا، ئەمە 

تاوەكو شۆڕش���ی ئیسالمی ئێران لە 1979دا. 

لەم قۆناغ���ەدا لەگ���ەڵ دەركەوتنی گوتاری 

سیاس���یی ش���یعە لە بەرایی شەس���تەكاندا 

ئیسالمیزم لەشێوەو فۆڕمی گوتاری مەزهەبی 

مەكت���ەب قورئان���دا هات���ە ن���او ژینگەی 

گش���تی و جەماوەریی خەڵكی كوردس���تانی 

ئێران���ەوە. ئیدی ئەوە ببووە ش���وێنگرەوەی 

لەبەشەكانی  بەتایبەتی  كوردی  ناسیۆنالیزمی 

باش���وری كوردس���تانی ئێراندا. لەدەستپێكی 

شۆڕش���ی ئێرانەوە ئیدی بەكاوەخۆ ئامادەیی 

گوت���اری مەزهەبییان���ەی مەكت���ەب قورئان 

لەناو ش���ۆڕش و كوردستاندا زیاتر نومایان و 

ئاشكرا هاتەپێش���ەوەو رۆڵی ئیسالم زێدەتر 

راگەیەن���را. لە قۆناغی دووەمدا گوتاری زاڵ 

لە هەلومەرجی گشتیی كوردستاندا بریتیبوو 

لە گوتارەكانی ئیس���المگەراو ماركسییەكان و 

ناسیۆنالیس���تەكان. دی���ارە هەموو ئەوانە لە 

تەقەاڵی ئ���ەوەدا بوون، ك���ە ئامانجەكانیان 

جێبەجێبك���ەن، ئەوان لەرێگ���ەی گەڕانەوە 

ب���ۆ بیركردن���ەوەو خەیاڵپ���اڵوی بێئەندازەو 

میسالییەتی ئایدیای خۆیانەوە هاتبوون تێكەڵ 

بە واقعی ش���ۆڕش ببوون. لەم س���ەردەمە 

شۆڕش���گێڕییەدا بەرژەوەندیی���ە جیاوازەكان 

و ئایدی���ا پێچەوانەكان تێكڕا بۆ مەبەس���تی 

ئامانج���ی بااڵت���ری گۆڕان���ی كۆمەاڵیەتی و 

نەهێشتنی رژێمی پەهلەوی سازشیان لەتەك 

یەكتریدا كردبوو. وەلێ  دوابەدوای ش���ۆڕش 

ئیدی ئەو یەكبوونە درێژەینەكێش���ا، چوون 

پاش پێكەوەنانی سیس���تمی سیاس���ی نوێ و 

نوسینەوەی رەشنوس���ی دەستوری بنچینەیی 

واڵت، ئیت���ر گوتارە ناكۆك���ەكان و نەیارێتی 

نێوان ئیسالمگەراو ماركسی و نەتەوەییەكانی 

كورد لە كوردس���تانی ئێران بەرجەستەبوو. 
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لەم قۆناغەدا ئیس���المیزمی مەكتەب قورئان 

و كارلێكە ناوەكییەكانی لەتەك ناسیۆنالیزمی 

كوردیدا زیاتر لە هەركاتێكی پێشوتر كەوتنە 

وێ���زەی یەكتریی. ل���ە قۆناغی س���ێهەمدا 

ئەندامانی مەكتەب قورئان بنكەی س���ەرەكی 

و جەماوەریی خۆیان لە س���نەوە جێهێش���تو 

رویانكردە شاری كرماشان. ئەوە تاوەكو ساڵی 

1982 بەردەوامبوو، لەو س���اڵەدا حكومەتی 

ناوەندیی موفتی زادەی دەس���تگیركرد. ئەم 

قۆناغە خاڵ���ی وەرچەرخانی جودابوونەوەی 

میت���ۆدی مەكتەب قورئان بوو بەئاڕاس���تەی 

نەیارێتی گوتاری شیعەو پشتبەستن بە هێماو 

رەمزو وێناكانی مەزهەب و رەوگەی س���ونە 

لە كوردس���تانی ئێراندا. قۆناغی چوارەم لە 

ئازادبوونی موفتی زادەوە لە زیندانی ئێران 

دەس���تپێدەكات، ل���ەم قۆناغ���ەدا میتینگ و 

كۆبوون���ەوەی بەردەوام كەتێیدا كەس���ایەتی 

و وت���ارو روانگەی موفتی زادە بوونە وێنای 

بەرنامەیەكی گشتگیر بۆ ئەندامانی مەكتەب 

قورئان. بەمردنی موفتی زادە ئیدی مەكتەب 

قورئان رەوگەیەكی ف���رە دورو جیاوازتر لە 

مەبەستیان  دەگرێتەبەر.  ناوەندی  حكومەتی 

بوو رەوگەیەكی جیاواز لە ئاڕاستەی گوتاری 

شیعەگەرایانەو سیاسەتی حكومەتی ناوەندی 

بگرنەبەر. هەرچەن���د كەمینەیەكی گروپەكە 

لەهەوڵ���ی كارلێ���ك و هەماهەنگیی بوون 

لەتەك میریدا، وەلێ  ئ���ەوان لە گروپەكەدا 

بەركەنارك���ران و هێزی پێچەوانەی میریی و 

ئاڕاستەی جیا لەكارلێك لەتەك میریدا وەك 

زۆرین���ە مان���ەوە. ئەم قۆناغە ب���ەوە جودا 

دەكرێتەوە، كە وێنای كاریزما و تایبەتمەندی 

رۆحی سەركردەی كارێزما لەناو شوێنگرەوانی 

موفت���ی زادەدا بەرجەس���تەدەبێت. تێكڕای 

قۆناغەكانی گوتاری مەكتەب قورئان لەخاڵێكی 

سەرەكیدا هاوبەشبوون، كە ئەویش ناكۆكیی 

گوتاری س���ەرەكی ئەم مەكتەبە بووە لەتەك 

ئەجێن���داو ئامانج و گوتاری ناس���یۆنالیزمی 

كوردی���دا، چوون گوت���اری مەكتەب قورئان 

بەچەند گۆڕانكارییەك���دا تێپەڕیوە بەتایبەتی 

لە زەمینەی شۆڕش���ی نەتەوەیی و ملنەدانی 

كوردس���تان بۆ حكومەتی ناوەندین ئەوان لە 

هەر سەردەمێكدا بە ماناو بە دیدێكی نوێوە 

بوونی خۆیان لە پرسەكاندا نیشانداوە.

پەراوێزەکان:
 Haynes, 2009; Norris &Ingelhart,( 

;2011; Riesebrodt&Konieczny, 2010

.)Steve, 2009

.)Davie, 2010, p. 160-1( 

.)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 

 ئ���ەم گروپ���ە لەالی���ەن پیاوێ���ك بەناوی 

ئەحمەدی موفتی زادە دادەمەزرێت. ناوبراو 

لە دایكبووی پارێزگای سنەیە و لە دەستپێكی 

دروس���تكردنی  دەس���تیداوەتە  حەفتاكانەوە 

مەكتەبی قورئانی لە سنەدا. لەم مەكتەبانەدا 

ئ���ەو توان���ی بە پ���ەروەردەی تاكەكەس���ی 

دەس���تپێبكات و برەو ب���ە مەكتەبەكان بدات 

لەزۆرێك لە ش���ارو شارۆچكە كوردییەكاندا. 

لەسەروبەندی شۆڕشی گەالنی ئێراندا قوتابی و 

ش���وێنكەوتوانی ئەم مەكتەبە ئاینیانە تێكەڵ 

بەكاری سیاس���ی بوون و دژ بە ش���ای ئێران 

كەوتن���ە چاالك���ی و وردەوردە مەكتەبەكانی 

گروپەكە ش���ێوەی گروپێكی ئاینی و سیاسییان 

لەخۆدا بەرجەس���تەكرد. پاش ئەوەی لە پاش 

شۆڕش كوردس���تان جۆرێك نائارامی بینی و 

زۆرێك لە پارتە كوردییەكان دەس���تیانە دایە 

چەك، ئەم گروپە خوازیاری گفتوگۆی ئاشتیانە 

بوو لەتەك دەسەاڵتدارانی شۆڕشدا لە قوم و 

تاران. هاوكات لەتەك گروپە ماركس���ییەكان 

نەیارییەتییان  بەس���ەختی  كۆمەڵە  بەتایبەتی 

بۆ یەكتر راگەیاند، ئەمەیش لەو سۆنگەیەوە 

س���ەرچاوەیگرت، كە ئەمان گروپێكی ئاینی و 

ئەوانیش گروپێك بوون خۆیان بە ماركس���ی 

ناوزەدكردبوو. پاش ئەوەی ئەحمەدی موفتی 

زادە ساڵی 1993 كۆچی دوایی دەكات ئیدی 

گروپەكە لەالیەن شورایەكەوە بەڕێوەدەبرێت. 

هاوكات پاش كۆچ���ی موفتی زادە گروپەكە 

كەمتر نەخش���ی سیاس���ی دەبین���ی و زیاتر 

ب���ووە گروپێكی فەرهەنگی لە كوردس���تانی 

ئێران���دا. زیاتر چاالكییەكانی���ان چڕبوویەوە 

لە كۆمەكی بێنەوایان و ه���ەژاران و البردنی 

هەندێ���ك ئاداب و رس���ومی دەس���توپا گیر 

وەك هەدی���ە بردن بۆ بوك و زاوا و منداڵی 

تازە لە دایكب���وو، هاوكات بۆنە زیادەكانیان 

الب���رد، لەوانە یادكردنەوەی مردو و هەموو 

ئەوانەیان بە بیدعەو هێنراو دەزانی. هاوكات 

هەموو ئەو س���ەردانانەیان دەدایە دواوە كە 

رۆژانی پێنجشەمان بۆ سەر گۆڕستانی كەسە 

نزیكەكان دەكران و دواتریش یادی سێزدە بە 

دەریان نكوڵیلێكردو بە پێویستییان نەدەزانی. 

ئ���ەوان ئەندامەكانیان لەنێ���وان خۆیاندا فرە 

پەیوەس���تن و گەر كەس���ێكیان پێویستییەكی 

هەبێت بە هانایەوە دەچن.

Mofidi, 2006

 گوت���اری ناسیۆنالیس���تی: ئ���ەم گوتارە لە 

)كۆمەڵەی ژیانەوەی كورد( لە كوردس���تانی 

ئێران���دا خۆی دەبینییەوە كە س���اڵی)1324( 

ه.ش دام���ەزراو دواتر پارتەكە ناوی گۆڕا بۆ 

پارتی دیموكراتی كوردستانی ئێران و تاوەكو 

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

ئێران و برەوی دیموكراسی لە واڵتدا بەتەنها 

چارەسەری ئاریشە هەنوكەییەكان دەزانن.

Mofidi 2015 

Van Dijk, 1993; Fairclough, 1995a 

Fairclough, 1992 

توێژینەوەك���ە  دیك���ەی  كەرەس���تەكانی 

باڵوك���راوەكان،  لەوان���ە  ش���رۆڤەكراون 

راپۆرت���ەكان و وتارەكان، س���ی دی، پەرتوك 

نامیلكەو كۆرسە پەروەردەییەكانیان، هەروەها 

هەموو ئەو فۆڕمی دیالۆگ و بیركردنەوانەی 

دراونەت���ە ئەندامانی ئ���ەم گروپە، تەنانەت 

كەڵك لە ش���ێوەی ژیانی ئەندامانی گروپەكە 

وەرگیراوە بۆ نمونە شێوەی پۆشاك و جۆری 

ماش���ین و سارد و س���ڕییان لە بەشداریی لە 

بۆن���ەو ئاهەن���گ و تەنانەت ل���ە كارو بارو 

پۆس���تەكانی میریدا، هەم���وو ئەمانە لەناو 

بەش���ێك لە باوەڕی گوتاری مەكتەب قوئاندا 

ڕەنگیداوەتەوە. 

.)Sheyholislami 2011( 

Ghassemlou 1965, Van( 

 Bruinessen 1989, Kreyenbroek 1992,

.)Van Bruinessen 1992, Vali 2011

.)Vali, 2011( 

Eagleton, 1963 

.)Ahmadzadeh, 2003; Pirbal, 2008( 

 بۆنمون���ە لە 21ی ئازارداو لەیادی نەورۆزدا 

ك���وردو فارس ل���ەو رۆژەدا ئاهەنگدەگێڕن، 

كوردەكان ئاماژە بەوە دەكەن، كە س���ەری 

ساڵی نوێیە، وەك ئەوەی لە ئەفسانەكانیاندا 

هات���ووە. پێیان وایە ئەوە رۆژی قوتاربوونی 

كوردان���ە لەس���تەم و بندەس���تیی، ئ���ەوان 

وادەیخەن���ە روو، كە ئاماژەیەكی دیكەیە بۆ 

پش���تیوانی لە دۆزی نەتەوەی���ی كورد. )بۆ 

زانیاریی زێدەتر لەسەر كەلتور و كۆمەڵگەی 

كوردستان(.

)Smith 1986( 

 Mustafa Amin, 2005; O balance,(  

;1995

.)Vali, 2003

.)Mofidi, 2015( 

ش���ۆڕش و  س���ەرلەبەری  راس���تیدا  ل���ە   

س���ەرهەڵدانەكانی ك���ور، هەر ل���ە قۆناغی 

س���ەرۆك  ئاغ���او  ك���ە  میرنش���ینەكانەوە، 

ه���ۆزو می���رەكان رابەرایەتیی���ان دەك���رد، 

تاوەك���و قۆناغ���ی هاتنە پێش���ەوەی رەوگە 

تەس���ەوفییەكانی نەقش���بەندی و تیجانی و 

قادری و س���لێمانی، لە س���ەرەتای سەدەی 

بیس���تەمەوە، تێك���ڕا ن���ەك نەیانتوانی ئاین 

بكەنە ئامڕازی س���ەركەوتنی شۆڕشەكانیان، 

بەپێچەوانەوە ئاین وەك چەكێكی ستراتیژیی 

لەالی���ەن نەیارانیانەوە بەكارهێنرا بۆ زێدەتر 

بندەس���تكردن و توان���ەوەی نەتەوەی كورد 

لە بۆتەی دەوڵەت���ە نەتەوەییەكانی دیكەدا، 

نمونەیشمان لە شكستی میرنشینەكانی بۆتان 

و بەدرخان و میری س���ۆران و پێشتریش لە 

دەستپێشخەرییەكەی مەال ئیدریسی بەدلیسیدا 

بەرچاودەكەوێت و دواتریش لە شۆڕشەكانی 

هاوچەرخ���دا هیچ���كات گوت���اری ئاینی بە 

خۆماڵ���ی نەك���راوەو نەبووەت���ە پاڵنەرێكی 

كوردییەكاندا،  بزوتنەوە  لەناو  شۆڕش���گێڕی 

لەبەرئ���ەوە پێم���ان وای���ە نوس���ەرانی ئەم 

لێكۆڵینەوەو ئەو سەرچاوانەی بەكاریانهێناوە 

بێ ئەندازە بەهەڵ���ەدا چوون و هیچ بەڵگەو 

دیكیۆمێنتێك ناتوانن لەو بارەوە بخەنەڕوو، 

بەپێچەوان���ەوە س���ەدان نمون���ەی زیندوی 

مێژویی ئامادەییان هەیە. )وەرگێڕ(

;Hemn, 1979; Mofidi, 2015( 

.)Sabir, 2006

 گوتاری سۆشیالیستی: ئەم گوتارە لە حزبی 

كۆمەڵە )1348(دا خ���ۆی دەبینییەوە، دواتر 

ناوەكەی گۆڕا بۆ پارتی كۆمۆنیس���تی ئێران و 

تا ئێستا )1389( لە دەرێی كیشوەری ئێراندا 

س���ەرگەرمی چاالكییەكانیانن. ئەم گروپەیش 

دارای روانگەی كۆمۆنیستی و نێونەتەوەیین و 

كۆمەاڵیەت���ی و  عەدالەت���ی  خوازی���اری 

سیاس���ەت و  ل���ە  ئای���ن  جوداكردن���ەوەی 

دورخستنەوەی ئاین لە دەستێوەردانی میری 

گرفتەسیاسی و  چارەس���ەریی  بە سەرچاوەی 

كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكان دەزانن.

 خۆپیش���اندانەكان ك���ە ب���ە راپەڕینیش ناو 

دەبرێ���ن، دژ ب���ە دەس���تگیركردنی ئایەتواڵ 

ناڕەزایەتییەكان  گ���ۆڕێ ،  هاتن���ە  خومەینی 

ل���ە 5/6/1963 لە ئاكامی وت���ارە توندەكانی 

خومەینی س���ەرچاوەیانگرت، كە دژ بە شای 

ئێ���ران )موحەمەد رەزا ش���ا( و )ئەمەریكاو 

ئیسرائیل( شەقامی ئێرانی جواڵند. هەرچەند 

خۆپیش���اندانەكان بەزویی لەالیەن میرییەوە 

خامۆش���كران، وەلێ  هێ���زو بزاوتی پیاوانی 

ئاینی شیعەو دەسەاڵتی مەزهەبی لە ئێراندا 

دژ بە نەزم���ی رامیاری ش���ا دوپاتكردەوە. 

.)see, Moin, 2000, p.104(

.)Moftizadeh, 1979( 

)Burhan, 2006( 

 Mofidi, 2004, p.91; Muhtadi,(  

)2008, p. 2

.)Koohi-Kamali, 2005( 

)Ahmadi, 2008( 

.)Aliyar, 2006( 

 نەقش���بەندی و قادری���ی دوو سیس���تمی 

رۆحی سەرەكیی و دارای هەژمون بوون لە 

كوردس���تاندا، هەرچەندە هەندێك جیاوازی 

لەنێوان ئ���ەم دوو رەوگەیەدا هەبوو، وەلێ  

هەردووكیان تۆرەمەی خۆیان دەبردەوە سەر 

خانەوادەی پێغەمبەر لە رێگەی پێش���ینەكانی 

ئیس���الم، لەوان���ە ئەبوو بەك���ری یەکەمین 

خەلیف���ەو عەلی كوڕە مام���ی پێغەمبەر، كە 

 see,(.چوارەمی���ن خەلیفەی ئیس���الم ب���وو
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.)Koohi-Kamali, 2005( 

.)Ettelaeat, 28 February 1979( 
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.)Ettelaeat, 19 June 1979

)Ettelaeat, 29 March 1979( 

.)Moftizadeh, 1980( 

.)Moftizadeh, 1980( 

Keyhan Newspaper, 26( 

.)March 1979

 ئەم هێرش���ە لەالیەن كوردەوە بە بەهاری 

خوێناوی سنە ئاماژەی بۆ دەكرێت

.)Ghasemlou 1979( 

.)Mofidi, 2006( 

.)Sahabi, 2003( 

.)Moftizadeh, 1980, p.91( 

.)Moftizadeh, 1980( 

.)Ayandegan, 11 June 1979( 
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سەرچاوەیگرتوە. رەوگەكەی ئەو وەك فیقهی 

موس���ڵمانانی ش���یعە وەهایە. بەپێچەوانەی 

فیقهی س���ونییەكانەوە، كە پشت بە ئیجتیهاد 
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 هاوكات لە روی شێوەش���ەوە ئەندامەكانیان 

وەك مەرح���وم موفتی زادە ریش���یان پاك 

دەتاش���ن و ه���اوكات بەرس���مێڵیان ناكەن و 

ك���وردی دەپۆش���ن.  لیباس���ی  زۆرج���اران 

خانمەكانیشیان روسەری دەدەن بەسەریاندا، 

كە بە گیرەیەك لەس���ەرەوەڕا دەیبەس���تن، 

لەگەڵ ئەوەش���دا چ���ادری گوڵگوڵین دەدەن 

بەسەریانداو بەسانایی لە خانمانی دەرەوەی 

گروپەك���ە جودادەبن���ەوە. ئەمان باش���ترین 

پەیوەندیی���ان لەت���ەك گروپ���ی جەماعەتی 

دەعوەت و ئیسالح هەیەو لەتەك گروپەكانی 

دیكەدا پەیوەندییەكی ئەوتۆیان نییە. هاوكات 

تەنگژەیان  زۆرترین  س���ەلەفییەكاندا  لەتەك 

لەبەرامبەر پرسی تەكفیركردن هەیە. چوون 
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یەكتر دەبنەوە.
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ئایا كوردستان زەمینەیەكی لەبارە 
بۆ ئەجێندای ئیسالمی سیاسیی؟

ماجید خەلیل، مامۆستای زانکۆ



گۆڤارێكی سیاسییە، گرنگى بە دۆز و رووداوە سیاسییەكانی كوردستانی گەورە دەدات 82

  دەكرێت بە شێوەیەكیتر پرسیارەكە دابڕێژینەوە و زانستیانەتر شرۆڤە بكرێت، ئەویش 
بريتییە لەوەی كە حزبە ئیسامییەكان بۆ خۆیان خودی ئەجێندای دەرەكیین، نەك هەر 
راستییەوە،  دو  بە  وابەستەیە  ئەویش  زیندوبن،  نێویاندا  لە  دەرەكی  دەستی  ئەوەی كە 
یەكەم مێژووی چێبوونی پارتە سیاسییەكان، دوەم میكانیزمی كارو مێتۆدی ئیسامییەكان 

كە دیسانەوە دەستێكی نامۆ لە بونیادی پارتە ئیسامییەكاندا نیشاندەدات.
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لە راس���تیدا لەڕووی مێژووییەوە ئیسالمی 

سیاسی راستەوخۆ پەیوەندی بە رێكخستنە 

نێونەتەوەییەك���ەی ئیخوان���ەوە هەب���وو، 

خودی م���ەال عوس���مان عەبدولعەزیز لە 

كۆتای���ی پەنجاكان���ەوە پەیوەندیی لەگەڵ 

رێكخس���تنەكانی ئیخواندا هەبوو، ئەمجەد 

زەهاوی و محەمەد مەحمود س���ەواف بۆ 

خۆیان لە پەنجاكان���دا چەندجارێك هاتنە 

س���لێمانیو لەوێ بە ن���اوی كۆكردنەوەی 

هاوكاری بۆ فەلەس���تین لەگەڵ رۆشنبیرو 

مەال ئاینییەكان كۆبوونەوەن، هاوكات مەال 

عوسمان لە سااڵنی شەس���تەكاندا یەكێك 

بوو ل���ە دامەزرێنەرانی حزبی ئیس���المی 

عێراق���ی، كە نوێنەرانی ئیخوان بە فەرمی 

ئەو لقەیان هێنایە كوردستان. لە ڕوانگەی 

لەوەدا  جەوهەری  خاڵی  كوردس���تانەوە، 

خ���ۆی دەبینێتەوە، كە پێش���تر ئاینداریی 

كوردس���تان، وابەس���تە نەب���وو بەهی���چ 

كەس���ایەتییەكی عەرەبیی���ەوە، تەنان���ەت 

فتوحاتیش نەیتوانی ئیسالم لەسەر دەستی 

نوێنەرو موجاهی���دە عەرەبەكان بخزێنێتە 

كوردستانەوە، بەشێكی فراوانی كوردستان، 

لەس���ەر دەس���تی رەوت���ى خەواریج، یان 

ئیسالمی  خەالفەتی  بەرهەڵس���تكارەكانی 

بوون بە موسڵمان، یاخود دواتر ئیسالمیان 

لە پەیامەكەوە وەرگرت. ئیدی ئیسالمێكی 

كوردس���تانەوە،  هێنرای���ە  ك���وردەواری 

یان ئیس���المێكی میللی. ب���ەاڵم ئەو پارتە 

ئیس���المیانەی كە ه���ەن، تێك���ڕا زادەی 

ناس���یۆنالیزمە عەرەبییەكانن.  ڕەهەن���دە 

تێكڕا ل���ە بۆتەی بازن���ە ئیخوانییەكەدان، 

كە بە پەیامەكانی حەس���ەن بەننا رۆشنن، 

كە عروبەیش هەم���ان رەوتی باوەڕداری 

ئەوان���ەن و جيانابێتەوە، ه���ەر بۆیە بە 

رووكەش���ی هاندانی سۆزی ئایینی، یەكەم 

هەنگاوی ئەوان كۆكردنەوەی كۆمەكە بۆ 

فەلەستینییەكان، لە كاتێكدا رەوشی كورد 

لە فەلەستین خراپتربوو. خاڵی جەوهەری 

ل���ەڕووی زادەی مێژوویی���ەوە، بریتیی���ە 

)بزوتنەوە،  ئیس���المییەكانی وەك  لەوەی 

راپەرین، كۆم���ەڵ، یەكگرتوو(، نەك هەر 

هیچیان ریشەیان لە ئیخوان جیاوازتر نییە، 

بەڵكو بەش���ێكبوون لە پرۆژە و بە قسەی 

ئەوان درووست بوون.

خەتی یەك، ك���ە یەكگرتوونو خەتی دوو 

زۆربەی زۆری رێكخستنی ئێستای كۆمەڵنو 

خودی بزوتنەوەش رێبەرەكانی لە پێشەنگی 

ئەوان بوون، ك���ە ئیخوانیان كەمەندكێش 

كرد، ب���ۆ ناوچەك���ە و ل���ە هەڵەبجەوە 

چەكەرەیانك���رد. لە ئێس���تادا مەرجەعی 

رۆش���نبیری ئەو حزبانە ئیخوانن، بازنەی 

كاریان لە بازنەی كاری دەرەوە تێناپەڕێت. 

دیارە ل���ەڕووی مێژوییەوە ئێرانیش دوور 

نییە، لە ئیس���المیزمی ئیخوانو تۆكمەترین 

پەیوەن���دی ئەوان لە پاش جەنگی جیهانی 

دوەمەوە لەسەر دەستی نەواب سەفەوی 

بوو، كە فیدائیانی ئیس���المی دانا. ئەوان 

لەو خاڵەدا كۆكن كە ئیس���المی سیاسی بە 

مەفهومی بوونی رێكخس���تنو كارو چاالكی 

دەبێت هەبێت، ئیس���المێك دەبێت وەك 

چ���ۆن خۆرئ���اوا دیموكراتییەت���ی هەیە، 

دەبێت ئیس���الم ئایدیۆلۆژیا بێت و سنورە 

نەتەوەیی���ەكان ببەزێنێتو لەو چەردەیەوە 

جیاوازیی���ە چینایەتی���و رەگ���ەزەكان، بۆ 

نەتەوەی سەردەس���ت مسۆگەر دەبێت و 

نەتەوەگەلێكیش لە میانی ئەواندا كورد بە 

بندەستی دەمێنێتەوە. تەماشای رەهەندی 

دووەم دەكەین، كە ئاکاری ئیسالمییەكانی 

كوردس���تانن، درووس���ت ئاکارێكە، هیچ 

دیارنییە،  پێوە  ك���وردی  تایبەتمەندییەكی 

بۆ نموونە كاتێك پرس���یار ل���ە رابەرێکی 

بزوتن���ەوە دەكرێت بۆچی هیچ هێزێكتان 

دەبێتئیسالم

ئایدیۆلۆژیابێتو

سنورەنەتەوەییەكان

ببەزێنێتولەو

چەردەیەوەجیاوازییە

چینایەتیورەگەزەكان،

بۆنەتەوەیسەردەست

مسۆگەردەبێتو

نەتەوەگەلێكیشلە

میانیئەوانداكوردبە

بندەستیدەمێنێتەوە
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بە ن���اوی كوردییەوە نەب���وو، كاتێك كە 

خەباتيان بۆ رزگاری كوردستان دەكرد، بۆ 

نموونە هێزی سەید قوتب، عەزام، خالید 

و حەس���ەن بەناو هتد، لە وەاڵمدا گوتی 

»بەڵ���ێ هەبوو، ئێمە هێ���زی حەمزەمان 

هەب���وو! تەماش���اكەن چ مەهزەلەی���ەك 

لەوانەوە بە دەردەكەوێت كاتێك بەرامەی 

كوردبوونو شوناسی كوردی دێتە پێشەوە، 

ئەوان بەندایەتییان جياوازبوو لە بەندایەتی 

مەالیەكی كورد، جۆری رۆژوگرتن، نوێژو، 

زەكات، جۆری بەخش���ینو ش���ێوازی نزاو 

هەم���وو بابەتە ئاینییەكانی���ان بە پێوەری 

کەنداو بوو، ئ���ەو ناوانەی كە دەیانهێنان 

كوردێ���ك لە هەزار س���اڵی ئیس���المەتی 

خۆیدا نەیبیستبوون، كتێبخانەكانی پشتیان 

ل���ە جیات���ی قورئان���ە وەرگێڕدراوەكەی 

هەژارو تەفس���یرەكەی مودەڕیسو دیوانە 

تەسەوفییەكانی مەحویو مەولەوی، پڕبوون 

ل���ە پەڕاوەكانی س���ەید قوتب، موحەمەد 

قوتب، مەودودی، حەس���ەنبەننا، مەروان 

حەدید، عەزام، جەمالەدین ئەفغانی، زیاد 

لە وابەس���تەبوون بە قورئانەوە، وابەستە 

بوون بە ئیب���ن تەیمییەو ئیبنولقەییمەوە. 

ن���اوی پێش���مەرگەیان ك���رد، بە  ئەوان 

موجاهی���دو برایان كرد، ب���ە ئەخی و .. 

هتد. مۆسیقا، فۆلكلۆر، گۆرانی و شیعری 

كوردیيان مراند، بەراییان بە هیچ ئاوازێكی 

ك���وردی نەبوو. بارەگاكانی���ان لە بارەگای 

سۆماڵی و مەغریبیەك جیاوازتر نەبوو.

ئ���ەو دەردەی عەرەب���ى ئەفغاني���دای بە 

ئەفغانستان لە كوردستاندا، بە توندی ئەو 

قوڕەیان ش���ێال. لەجیاتی باسی قەاڵی دم 

دم و ش���ەڕی دابان هەالجو راپەرینەكانی 

زەعیم  كوش���تاری  قەاڵدزێو  هەڵەبج���ەو 

سدیق لە سلێمانی، باسی سەبراو شاتێالو 

هاواری موس���ڵمانانی حەماو فەلەستین لە 

شاخەكانی كوردستان دەنگیدایەوە. 

لەڕاس���تیدا ئاکاری ئیسالمییەكان دابڕاوبوو 

لە ئاکاری ئاینداریی كورد، ئەوان ئێستایش 

دژن بە تەواوی رەوگە ئاینییەكانی كوردو 

لەگەڵ ئەلفێكی تەس���ەوف، تەریقەتەكانی 

نەقشبەندی، قادری، سلێمانیو ئیجانی نیین. 

هەربۆیە دەتوانین بڵێین، بەڵێ ئیس���المی 

سیاسی لە كوردستاندا ئیسالمێكی هێنراوەو  

هەناردەی شۆڕشی هزرو هێزی ئیخوانەو 

كوردستان ژینگەی لەباری چاالكییەكانیانە. 

هەر بۆیە بە هیچ  جۆرێك ئەوان، ناتوانن 

ئاوێتەی كۆمەڵگەی ك���وردی بنو بە هیچ 

جۆرێك ناتوانن ببنە دیفاكتۆی سیاس���ییە 

نائیسالمییەكانی كورد لە كوردستاندا.

زەرورەتی دروستبوونی پارتە ئیسالمیەكان  

دروس���تبوونی ئیس���المییەكانی كوردستان 

دەرهاویش���تەی بەتەنگەوەهاتنی بۆشاییە 

نەتەوەییەكەی كۆمەڵگەی كوردی نەبوون، 

بۆشاییە نەتەوەییەكەی كۆمەڵگەی كوردی 

لەڕووی  تایبەتمەندییەكانییەوە.  بەتەواوی 

پێكهاتەی نەتەوایەتییەوە ئەوان پێویس���ت 

نەبوون، چوون بەش���ێك ل���ە ئەجێندای 

گورج���و گۆڵی عەرەب، توركو فارس���یان 

جێبەجێكردو بەشێكی كوردەوارییان لەسەر 

بنەمای س���وونەبوون خس���تە میتۆدەوەو 

ئەوان���ی تری���ان بەپێ���ی بەرنامەكانی���ان 

فەرامۆش���كردن، وات���ە گ���ەر ڕۆژێ���ك 

دەسەاڵتییان هەبێت مامەڵەی نەتەوەیەكی 

یەكگرتوو ناكەن، بەڵكو كوردێكی خانەقین 

دەخەن���ە دەرەوەی میتۆدیان���و عەرەبێك 

دەتوانێت ببێتە ئەمیرو س���ەرداریان، ئەوە 

بڕاوەتەوە عەل���ەوی، زازاكی، لوڕ، لەك، 

فەیلی، كاكەییو یەزیدی بە تاوانی س���وننە 

نەبوون، لە دەرەوەی میتۆدی ئەوانەوەیە. 

تایبەتمەندیی���ان  ل���ەڕووی مێژوویی���ەوە 

بەشێكیفراوانی

كوردستان،لەسەر

دەستیرەوتى

خەواریج،یان

بەرهەڵستكارەكانی

خەالفەتیئیسالمی

بوونبەموسڵمان،

یاخوددواتر

ئیسالمیانلە

پەیامەكەوەوەرگرت
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نەرێنیی���ەو كوردیان لە ن���زاو بەندایەتیو 

پیرۆزیی هەزارو چوارسەد ساڵ دابڕاندوەو 

وابەس���تەیان كردووە بە تەفس���یر، فیقه، 

ئس���وڵو عەقیدەی ئیس���المیزمی ئیخوانو 

خەلیج���ەوە. وات���ە لەب���ری تەفس���یری 

مودەڕیس، تەسەوفی مەحوی، بەندایەتی 

ش���ێخێكی تەریقەتی قادری، نەقشبەندی، 

دروست بەندایەتی، ساڵحی ئەبو قەتادە، 

ئیب���ن تەیمییە، ئەبو بەس���یریان هێنا بۆ 

كوردستانو كوردیان دڵكرمێ لە پەرستشو 

پیرۆزییەكانی كرد. لە رووی سیاس���ییەوە 

دیس���انەوە كوردیان دابڕان���د لە خەباتی 

رابردویان بۆ نموونە شێخ مەحمود، شێخ 

س���ەعید، قازی موحەم���ەد و بارزانی الی 

ئەوان فەرامۆش بوون. چوون لەبری ئەوان 

هێزەكانیان بەناوی عەزام، س���ەید قوتب، 

هێزی حەسەن بەنناوە بوو. كاتێك پرسیار 

لە س���ەركردەیەكیان كرا بۆ هێزێكتان نییە 

بەن���اوی كوردییەوە، لەوەاڵمدا گوتی ئەی 

ئەوە نییە هێ���زی حەمزەمان هەیە! ئەم 

وەاڵمە بە ئاشكرا غەریبی ئەوان بە زمان 

و رابردوی كورد رۆشندەكاتەوە. لەڕووی 

سیاسییەوە ئەوان پێویست نەبوون چوون 

لە كاتو زەمەنی پێویستدا نەهاتنو هاتنیان 

رۆش���ن بوو ك���ە كێ ب���وو ئەوانی هێناو 

بەش���ێك بوون لە هەناردەی شۆڕشی چ 

هێزو هزرێ���ك. ئەوان بۆ لەس���ەردەمی 

كۆماری كوردستان، یان سەردەمی راپەرینی 

سمكۆ، یاخۆ شێخ مەحمود نەبوون، ئەی 

كە ئەوان لەنێو هەناوی ڕاپەرینی ئەواندا 

بوون ئەی بۆ شێخ مەحمود، قازیو شێخی 

پیران وەك ئەوان نەبوون، بۆ وەك ئەوان 

وابەستە نەبوون بە ئیبن تەیمییەو عەرەبی 

خەلیجەوە، بۆ ئەزكاری چەكدارەكانی شێخ 

مەحمود وەك ئەوان عەرەبیو هەڵقواڵوی 

سەلەفیزمی وەهابی نەبوو، بۆ هەر ناوی 

بۆچی هیچكام  نەبیس���تبوو،  وەهابیشیان 

لەوانە دژی دەنگ و رەنگو جلی كوردیو 

مەالی كوردیو زمانی كوردی نەبوون. ئایا 

یەكگرتوویەكی نێ���و لقێكو كۆمەڵێكی نێو 

مەڵبەندێك س���یمای وەك پێشمەرگەیەكی 

قازی بوو، یان پێش���مەرگەیەكی ئێس���تای 

بەرەكان���ی داعش���ن، وەاڵمەكە روونە كە 

چۆن دوو دنیای دوورن، وەك ئەوان نینو 

مەرجەعی رۆش���نبیری شێخەكانی كورد لە 

كوردەوەیەو مەرجەعی ئەوانیش میس���رو 

خەلیجە ئەی بۆچی ئەوان وەك ئێس���تای 

كە هەن نەبوون. بۆچی لە دوای نسكۆی 

ئەیلول ئیس���المیەكان درووس���ت نەبوون 

مادام وابەس���تەن بە مێژووی شۆڕشەكانی 

ك���وردەوە، ب���ۆ سۆشیالیس���ت، كۆمەڵە، 

پاس���ۆك، پارتی گەل، پارت���ی، یەكیەتی 

هەبوون���و ئ���ەوان نەبوون؟ پرس���یارەكە 

روون���ە، ئ���ەوان زادەی ئەو شۆڕش���انە 

نەبوون، ئەوان ش���ەپۆلێكی هێنراوی نوێ 

بوونو لە كوردس���تان شۆڕش���ی ئیسالمی 

ئێ���ران زەمین���ەی ب���ۆ س���ازكردن وەك 

پڕۆژەیەكی دژ بە نەیاری خۆی كە سەدام 

بوو هەبن. ئەگینا نە ناوی پێش���مەرگەیان 

زەنگین كرد نە نەش���یدو نوارینی كوردی. 

ئەوان تاكاتێك فیش���ەكیان نا بەسەدامەوە 

ك���ە جەنگ���ی ئێران���و عێ���راق هەبوو. 

دواتری���ش درێژك���راوەی پ���رۆژەی ئێران 

بوون. پاش���تریش گەر درووستنەبوونایە، 

ئ���ەوا ل���ە نەوەدەكاندا س���ەدام بۆخۆی 

درووس���تی دەكردن، چوون هەم لەسەر 

ئیخوان كێش���ەی لەگەڵی���ان نەبوو، هەم 

لەسەر نەفیرە جیهادییەكەیەوەو روونیشە 

چۆن چوونەوە باوەش���ی سەدامو كێبوون 

ئەوان���ەی ئەوینی���ان بۆ جیهادی س���ەدام 

دەربڕی. ئەوان بۆ لەسەردەمی شانەبوون 

خۆ بۆ كۆمەڵگەی كوردی پێویس���تتر بوو، 

لەجیاتیباسیقەاڵی

دمدموشەڕیدابان

هەالجوراپەرینەكانی

هەڵەبجەوقەاڵدزێو

كوشتاریزەعیم

سدیقلەسلێمانی،

باسیسەبراوشاتێالو

هاواریموسڵمانانی

حەماوفەلەستینلە

شاخەكانیكوردستان

دەنگیدایەوە
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چوون ش���ا ئ���اکاری ئایینی نەدەویس���تن 

ئەوانی���ش دەبوو پ���رۆژە ب���ن، ئەی بۆ 

شیعەگەرا  سیاسی  بیری  بەرهەڵس���تكاری 

هەبوو دژ بەش���ا، چوون ئاکارئاکارەكەیان 

نەتەوەیی بوو، بەاڵم ئەمانەی كوردس���تان 

لەبەرئ���ەوەی  نەب���وون،  نەتەوەی���ی 

لەدایكب���وون.  خومەین���ی  تاس���ەردەمی 

ئەگەری���ش پەیوەس���تە بە س���ەرهەڵدانی 

س���ەركردەوە، خۆ هەم���ان ئەوانەی كە 

ئێس���تایش ئەمی���رو ئەمین���دارو رابەرن، 

سیاسییەكانیشیان  مەكتەب  فرەی  بەشێكی 

لە حەفتاكاندا گەنجو چاالكبوون، ئەی بۆ 

بزوتنەوەو رێكخستنەكانیان قوتنەكردەوە. 

كەواتە روون���ە ئیس���المیزمی كوردی لە 

نێو رێكخس���تنی ئەواندا نیی���ە، ئەوەیش 

پێماندەڵێ���ت بەڵێ ئ���ەوان بۆ كۆمەڵگەی 

كوردی پێویس���ت نیینو بونیشیان پێویستی 

بازنەكانی دەرەوەی خۆیانە. رەنگە پرسیار 

بكرێ���ت ئەی بۆ بەش���ێك لەوانە لەبازنە 

س���ونییەكەدا نی���ن تاوەكو ببن���ە گەمەی 

عروب���ە. وەاڵمەكە روونە بیری سیاس���ی 

ش���یعەو ئیخوان ل���ە پەنجاكانەوە تۆكمەو 

تەیاربوون���و پەیوەندییان هەبووە. نەواب 

سەفەوی بۆخۆی فیدائیانی ئیسالمی داناو 

لەژێر كاریگ���ەری ئیخوان ب���وو، كەواتە 

پارتێكی ئیسالمی ئێستا بەڕیشەی وەهابیو 

ئیخوانیی���ەوە نام���ۆ نییە ك���ە لەبازنەی 

ئێران���دا هەن���گاو بنێت. ئ���اکاری ئەوانو 

مێژووی ئەوان دژە بەو پرەنس���یپانەی كە 

پێداویستی پارتێك دەیخوازێت. ئەوان لە 

ڕووی مێ���ژوودا بێ مێ���ژوون و لە خاڵە 

هەس���تیارەكانی مێژوی ك���ورددا نەبوون، 

لەڕووی ئاکاریشەوە نامۆن. چوون ئەوان 

هیچكات ش���یوەنیان ب���ۆ نەهامەتییەكانی 

كورد نەبووەو باسی قوربانیانی بەردەركی 

سەراو س���تەمی زەعیم س���دیق، ئەنفال، 

راگواستن نەبووەو هەمیشە گوێی نەوەی 

كوردیان وااڵكردووە بە ڕووداوی سەبراو 

ش���اتێالو كوش���تاری موس���ڵمانانی حەماو 

غەزەو میسر. شانازییەكانی ئەوان شێخی 

پیرانو قازیو شێخ س���ەالمی بارزان نیین، 

یاخ���ۆ ئەوان باس���ی حەم���ە گوڵپیو لەیال 

قاسمو ئازاد هەورامیو كەسی كورد ناكەن، 

ش���انازییەكانی ئەوان، م���ەروان حەدید، 

یەحیا عەیاش���و س���ەلیمخان ئەندەربایزە. 

لە مزگەوتەکانی کوردستان یەکێک  لە  نوێژکردن  دیاردەی 
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ئیسالمییەكان كاتێك ئیسالمیزمی عەرەبی 

الوازە، ئەوان نیین كاتێك لە ئیسماعیلییەی 

میس���ر ئیخوان رێكخس���تن دەكات، بەاڵم 

كاتێ���ك لقەكانیان دێن���ە عێراقو خەلیجو 

ئەوروپا ئیت���ر ئەوانیش قوتدەبنەوە، نەك 

كاتێك كە نەتەوەی كورد بندەستە ئەوان 

وەك كاردانەوە بێنە پێشەوە.

تەمەنكورت���یپارت���ەئیس���المیەكانی
كوردستان

ئیسالمییەكانی كوردستان نابنە جێگرەوەو 

دیفاكتۆی���ەك ل���ە كۆمەڵگ���ەی كوردیدا، 

هەمیشە هێزی كەمو كورتنو شوێنیان لێژە. 

ئەوە لەبەر ئەوە ن���ا كە بواری چاالكییان 

تەنگەو زەمەنەكە دیموكراسی نییە، نەخێر 

ئەوان بۆ خۆیان قەڵس���ن بە دیموكراسیو 

نایانەوێ���ت، گەروابێت خۆ پارتیو یەكێتی 

لە گورگە بۆرەكان���و پارتەكەی ئەتاتورك 

دیموكراس���ی ترن، ئەی بۆ ئەكەپە بووەتە 

هێزی یەكەمو حوكم دەكات، بەاڵم ئەمانی 

ئیس���المی كە مێژوویان لە ئەكەپە قوڵترە 

ناتوانن ببن���ە دەس���تێكی بەهێزو حوكم 

بكەنو رۆژ لە دوای رۆژیش كەم دەبنەوە، 

وەاڵمەكە روونە ئیسالمیزمی توركی زادەی 

پرۆژەی عوسمانلییەو تێكەڵ بەرایەڵەكانی 

تەس���ەوفو ئیس���المی میلل���ی كۆمەڵگەی 

پ���رۆژەو داردەس���تی وەهابیزمو  توركیو 

عروبە نییە، ئیس���المیزمی توركی بەشێكە 

یان درێژكراوەی سیاس���ەتی سوڵتانەكانەو 

دابڕاو نییە لە نەقش���بەندییە خالدییەكان، 

س���لێمانییەكان، تیجانیەكان، نورجووەكانو 

گوللەنییەكان. هەموو ئەوانە دروستكراوی 

نەت���ەوەی توركن���و بە ت���ەواوی بوونیان 

ئاوێت���ەی كۆمەڵگەیەو تەس���دیری هزرو 

هێزی هیچ الیەك نین لەبەر ئەوە ئیمكانی 

بااڵدەس���تیان فرەیە، بەاڵم ئیسالمییەكانی 

ئێرە وابەستە نین بە ئیسالمی میللییەوە، 

بەڵك���و دژن بە ه���ەر بەهایەكی رابردو، 

رێبازو رەوگەكانی ئیسالمی كوردیو نەیاری 

پەرستشو بەندایەتی ئیسالمی كوردینو دژ 

بەمەال، سۆفی، دەروێش، شێخی كوردنو 

گۆڕەكان���ی ئ���ەوان دەردەهێنن���ەوەو لە 

نووسینو یاداشتەكانیان ئیهانەیان پێدەكەن، 

ه���ەروەك چۆن كەس���ێكی وەك ش���ێخ 

عوسمانی سەراجەدین بە شۆخییەوە باسی 

دەكات، لە كاتێكدا بەلەرزەوەو چاوەكانی 

دەنوقێنێت كاتێك وش���ەی حەزرەتی ئیبن 

تەیمیی���ە ناودەهێهێنێ���ت. گرفتی تەمەن 

كورتی ئیس���المییەكان درووست لێرەدایە، 

خاڵ���ی الوازی ئەوان لێرەوە س���ەرچاوە 

دەگرێ���ت، كەنەفتی���و ك���ەم مەودای���ی 

جەماوەری ئەوان، تەنهاو تەنها ئەو خاڵەیە 

كۆمەڵگەی  ب���ە  غەریبوغەوارەن  ئ���ەوان 

كوردیو سیماش���یان لە سیمای تاكی كورد 

  کۆمەلێک مەالی ئایینی
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ناكات. دروس���ت ئیس���المییەكان دەبێت 

دان بنێن بەم راستییەدا كە ئەمەیە نهێنی 

بااڵدەس���ت نەبوونی ئەوان و نهێنی ئەو 

راس���تییەی ئەوان بۆ كورسی هەریەكەیان 

لەپەنجەكانی دەست تێناپەڕێت، بەاڵم پارتە 

علمانییەكان كە بەقەول���ی ئەوان غەرقی 

گەندەڵی���ن، جەماوەر رۆژ ل���ەدوای رۆژ 

رووی لەوانە. ئیسالمییەكانی كوردستان لە 

ئەمڕۆدا بوونەتە هێزی چەقبەستوو، ئەوان 

تەنها ل���ە حاڵەتی جەنگ���ە ناوخۆییەكاندا 

توانیان تاڕادەی���ەك بونیان هەبێت، بەاڵم 

نەك بونێك بیانكاتە هێزێكی كارا، ئەوان 

لە كوردستاندا تەنها وەك كەسانی سەرەوە 

بوونیان ماوەتەوەو جەماوەری نین. چوون 

پارتی وایان هەیە ژمارەیان هێندەی ژمارەی 

موچ���ە خۆرەكانیان نییەن یاخۆ مانەوەیان 

وابەستەیە بەو پۆستو كورسییانەوە كە لە 

دەس���ەاڵتەوە بەدەس���تیان هێناوە. ئەمرۆ 

ئیس���المییەكان نە دەتوانن لە دەسەاڵتدا 

بن، نە دەتوانن ببنە ئومێدی ئۆپۆزسیۆنی 

خەڵكی���و ببنە بەدیلی دەس���ەاڵت، چوون 

بەدەسەاڵتو ئۆپۆزسیۆنەوە خەڵكی متمانەی 

ب���ە س���یكۆالرەكانو نەتەوەییەكان،  داوە 

خەڵكی بۆی روونبووەتەوە گەمەی ئەوان 

لە چ سەرچاوەیەكەوەیەو چۆن خزاونەتە 

ن���او كۆمڵگەوە، راس���تی ئەم ش���رۆڤەیە 

قەبارەی ئ���ەوان دوپاتی دەكاتەوە، بۆچی 

لە كۆمەڵگەیەكی زۆرینە زۆری موسڵماندا 

ئ���ەوان كەمین���ەی كەمین���ەن، لەكاتێكدا 

دروش���مەكانیان تەوحیدو یەكتاپەرستییەو 

قورئانو سوننە بەرز دەكەنەوە؟ ئەم خاڵە 

مای���ەی لەس���ەر راوەس���تانە، مایەی ئەو 

هۆش���یارییەیە كە بڵێی���ن خەڵكی كوردی 

ریش���ەی حزب���ەكان روون دەبینێتو هیچ 

شاراوە نییە. بەدەر لەوەش روون بووەتەوە 

كە پڕۆژەی خودی ئیسالمییەكان لەناو خۆدا 

یەكالبووەتەوە ب���ۆ خاڵی ناوچە گەریەتیو 

بەرژەوەندی شەخسیو تاكڕەویو بەشێكیان 

لە بازن���ەی ئێراننو بەش���ێكیش لەبازنەی 

دیسداش���ە لەبەرەكان���ی ن���او ئوتێلەكانی 

خەلیجنو بە فەتوای ئەوان هەناسە دەدەنو 

بەشێكیش���یان ئیخوانان���ە دەژینو دەمرن. 

هیچ كام لەوانە بۆنو بەرامەی ئیس���المی 

كوردییان نییەو كتێبخانەی هیچ كام لەوانە 

كتێبێكی مێژووی كوردو ماشێنی هیچكامیان 

گۆرانییەكی كوردی تێدانییە. ئیسالمییەكانی 

كوردس���تان تەمەنیان كورتە چوون تاوەكو 

ئێس���تاش ئەوینی ئەوان هەم���ان ئەوینی 

خەالفەتەك���ەی ئەو ب���ەرەو زوو زوویش 

تەمی كوردێك بەپاڵنەری ئەوان لە رەقەو 

موس���ڵەوە لەناو بەرەی داعش���و نەسرەدا 

دەهێنرێتەوە بۆ كوردستان. لەبەر ئەوە بە 

بڕوای لۆژیكو بە شرۆڤەی ئێمە لە مێژوو 

لە ئاکاری ئەواندا ئ���ەوە دوپاتدەكەینەوە 

كە ئیس���المییەکان هەمیش���ە هێزێكن لە 

ئاوابووندان���و هەرگیز ناتوانن ببنە بەدیلی 

سیاسەتكردنو فەرمانڕەوایی لە كوردستانو 

جار لەدوای جاریش ل���ە ناوەوە دەتەپنو 

لەڕووی جەماوەریشەوە دەچنەوە نێویەكو 

بۆخۆیان تەنزی بیروباوەڕیان كاڵدەبێتەوە 

و دەستبەرداری بەردی گەورەی خەالفەت 

دەب���ن و درووس���ت وەك كادیرەكان���ی 

ئەمڕۆیان نەك هەر ڕیش ناهێڵنەوە، بەڵكو 

سمێڵیشیان بەكاوەخۆ دەتاشن. ئەوان وردە 

وردە لە بانگخوازیەوە دەبنە پەرلەمانتار، 

لە بەرنوێژییەوە دەبنە بازرگان، لە جیهادو 

غەزاكردن���ەوە دەبن���ە خوبەیبێك���ی تری 

حەساوەی سێبەری دارخورماكان.

لەروویسیاسییەوە

دیسانەوەكوردیان

دابڕاندلەخەباتی
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