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جیرتا زیمی1

پوختە
بوونەتە  توندوتیژی  و  پەڕگیری  دوایییانەدا،  لەم 
بارەی  لە  كاتێك  بەكارهێنراو.  دەستەواژەی  فرەترین 
بارەی  لە  تەنيا  دەدوێین،  ڕادیكاڵ  ئیسالمی2  پەڕگیریی 
كە  ئەمەیشە  هەر  ناكەین،  قسە  نەزمێكەوە  و  پێكهاتە 
دیاردەیە.  ئەم  لەگەڵ  قسەكردن  پرسی  داوەتە  ئاڵۆزیی 
لێرەدا نووسەر پەرژاوەتە سەر ماریفەیەكی ورد لە هەمبەر 
بناژۆكانی ئەلبانیا و باڵكان، بوارێكی ڕەخنەیی لە بایەخی 
هێزەدا  ئەو  ئاساییشی  زەمینەی  و  ناتۆ  پەیجوورییەكانی 
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لێكۆڵینەوەیە مەبەستیەتی فاكتەرە  پێش چاو خستوە. ئەم 
ئیسالمی  پەڕگیریی  دیاردەی  دەرەكییەكانی  و  ناوخۆیی 
شرۆڤە بكات و بوارە ئابووری و هزری و كۆمەاڵیەتییەكانی 
پەیوەست بەم پرسە بهێنێتە پێش چاو. هاوكات فاكتەرەكانی 
پەیوەستبوونی ئەلبانییەكان بە بزووتنەوە جیهادییەكانەوە 
جۆراوجۆرن و لە هەمان كاتدا لەگەڵ یەكتریدا جیاواز و 
یەكانگیرن3. ئاماژەدان بە تەنها فاكتەرێك، دیدێكی ڕۆشنمان 
و  كاڵ  دەرهاویشتەیەكی  و  نادات  پێ  پرسەكە  سەر  لە 

كرچمان پێ دەبەخشێت.
 لە زۆربەی ناوچەكاندا تا ئەندازەیەك دەوڵەت بوونی 
وەك  تەنيا   دەدا  پەروەر  بواری  لە  بەرهەمهێنانەكان  نییە. 
ئاستی  بەمەیش  دەبینرێن،  بزنس  و  بازرگانی  فۆڕمێكی 
پەروەردە تەواو لە دابەزییندایە. بێكاری لە نێو الواندا كە 
فرەترینی دانیشتوانییان پێك هێناوە، ئێجگار بەرزە و گەندەڵی 
بوەتە بەشێك لە ژیان. ئەمانە هەموو زەمینەیەكن كە ڕەگی 
و  تایبەتمەندی  ئەوە  لەبەر  دراوە.  تێدا حەشار  بناژۆكانی 
جیاكاری و ناسینەوەی ئەم بزووتنەوە ڕادیكااڵنە زۆر بە 
بایەخە بۆ پێدانی هێز و هیوایەك لە ڕووبەڕووبوونەوەی 

نەیارێتیی ئەم ڕەوتانەدا.
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 پێشەكی
ئەو  دوابەدوای  كە  11ی سێبتمبەرەوە،  هێرشەكانی  لە 
مانگی  و  مەدرید  لە   2004 ئازاری  مانگی  هێرشەكانی 
حەوتی 2005 لە لەندەن ڕوویان دا، ئیتر لێرەوە تیرۆریزمی 
دیارە  ڕۆژانەمان.  ژیانی  لە  بەشێك  بە  بوو  نێودەوڵەتی 
كاتێك باس لە تیرۆریزم یاخود پەڕگیریی دەكەین، دەزانین 
كە ئەمە دیاردەیەكی نوێ  نییە، بەڵكوو تيرۆر ڕابردوویەكی 
دێرینی هەیە، هەر بۆیە ئەمەیش سروشتێكی ئاڵۆزی داوەتە 
شوناسی پرسەكە، هاوكات قسەكردن لە سەر توندڕەویی 
دارايی ڕەهەندی فرەیە و هەر نەزمێكی توندڕەوی لە هەر 
واڵتێكدا، هەڵگری تایبەتمەندی و بەرامەی تایبەت بە خۆیەتی. 
لە  موسوڵمانیان  كۆمەڵگەی  بەرینترین  ئەلبانی  قسەكەرانی 
باڵكاندا پێك هێناوە، هاوكات لە ئاستێكی بەرباڵویشدا زمانی 

قسەپێكراوی ئەلبان و كۆسۆڤۆ و مەكەدۆنیایشە. 
ئیسالمگەرای  دیاردەی  لێكۆڵینەوەیە خستنەڕووی  ئەم 
ئایدیۆلۆژیی  تەڵقینی  لێرەدا  ئەلبانیادا.  باڵکانی  لە  ڕادیكاڵە 
ئەوان جوان و نەوجەوانەكانی كەمەندكێش كردوە بۆ نێو 
ڕەوتە جیهادییەكان، ئەوەیش دەرهاویشتەی بوونی واڵتێكی 
كۆمەاڵیەتیدا،  و  ئابووری  و  سیاسی  نەزمی  لە  الوازە 
واڵتێك كە هێشتا لە قۆناغی پاش كۆمۆنەدایە و لە بەردەم 
دەتلێتەوە.  كۆنخوازیدا  دۆگماییی  و  پیاوساالری  لەمپەری 
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و  پەروەردە  ئاستی  نزمیی  و  گەندەڵی  و  بێكاری  لەوێدا 
بە  نەبوون  باوەڕ  و  فێركارییەكان  دامەزراوە  پەرتبوونی 
دامەزراوە ئایینییەكان، باڵی بە سەر واڵتدا كێشاوە، هاوكات 
ڕەوتێكی تۆتالیتاریی سیكۆالریستی لە كاردانەوەی فۆبیای 
ئیسالمیزمدا هاتوەتە پێشەوە ، ئەوە لە كاتێكدایە كە فرەترینی 
بۆ  زەمینەیەك  نەبوونی  هاوكات  موسوڵمانن.  كۆمەڵگەكە 
یەكتریدا  لەگەڵ  ئایینی  پیاوانی  و  لێكتێگەییشتنی ڕۆشنبیر 
دامەزراوەكانی  بە  متمانە  كە  پێشەوە،   هێناوەتە  دۆخێكی 
هۆكارە  نێو  لە  هەروەها  الوازە،  فرە  ئیسالمی  كۆمەڵگەی 
ناوین  خۆرهەاڵتی  جیۆسیاسیی  زەمینەی  دەرەكییەكاندا 
پێویستە  ئیسالمگەراكان  توندەكانی  بزووتنەوە  و گەشەی 

ئاماژەیان پێ بكرێت.
فرە  دەكەین،  لێوە  باسیان  كە  فاكتەرانەی  ئەو  هەموو 
لێكئاڵۆزكاون و هیچكامیان لەوی تریان جودا نییە. ئیسالم 
بۆ خۆی ئایینێكە و نەزمی توندوتیژیی بە هەوا و هەوانتە 
بەئایدیۆلۆژیكردنی  ئیسالمگەرا  بەاڵم   ناكات،  شرۆڤە 
دەهێنرێت.  كار  بە  پالتفۆڕمی سیاسییدا  پێناو  لە  و  ئایینە 
لێرەدا فرە بە سوودە تێ بگەین، بۆچی هەندێك لە خەڵكی 
دەكەن،  پەسەند  تيرۆر  و  ڕادیكاڵیزم  و  توندوتیژ  نەزمی 
ئەمڕۆی  لە  بوون  بناژۆ  بە  فۆڕمانەی  ئەم  شێوەیەك  بە 
مرۆڤایەتیدا كەم نین و خەڵكانێكیان بۆ كەمەندكێش دەكرێن. 
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لەبەر ئەوە ئیسالمیزم و ئیسالمگەرا پرۆسەیەكی ئاڵۆزە و 
تێیدا هەموو بوارەكانی جیۆسیاسی و سیاسی و مەزهەبی 
ڕادیكاڵیزمیش  هەم  تیرۆریزم،  لێرەدا  دەكەین.  پێ  هەست 
لە سەر ئاستێكی بەرفراوان وەك دوو دەستەواژە بە كار 
دەهێنرێن، بەاڵم  هێشتا ناوەندە ئەكادیمییەكان نەیانتوانیوە 
پێناسەیەكی ورد و یەكالكەرەوە بۆ ئەو چەمكانە بكەن. بەو 
پێودانگەی كە حكوومەت و دامەزراوە و میدیای واڵتانێك 
هەمان چەمكەكانی بناژۆیی و پەڕگیری و ڕادیكاڵیزم بە كار 
دەهێنن، لەبەر ئەوە جێی خۆیەتی شرۆڤەی جیاوازییەكانیان 
واتای  بە  پەڕگیریی  یان  توندڕەویی  لە سیاسەتدا  بكرێت. 
لەگەڵ  دێت  چارەسەری  هەوڵێكی  هەموو  دانەدواوەی 
و  توندوتیژ  ڕێگەی  پەیجووربوونی  هاوكات  دەسەاڵتدا، 
ناتوندوتیژە بۆ ڕووخان و ڕاماڵینی ئەو نەزم و نواڕین و 

دەسەاڵتەی كە لە ئارادایە.
كەمەندكێش  تاكەكان  میاندا  لە  پرۆسەیەكە،  ئەوەیش 
دەكرێن بۆ هزری توندوتیژی و كارگەلێك كە لە الیەن كۆمەڵە 
و گروپێكەوە بۆ پێكدادان ساز دەكرێن. لە ئاییندا توندڕەوی 
بە تەواوی دارايی پێناسەیەكی جیاوازە، بەاڵم  لە توندڕەویی 
ئیسالمیدا ئارەزوو دەكرێت كە ئایین كەمەندكێش بكرێت، ئیتر 
بۆ  كە  بێت  نەزمێك  بە  یاخود  بێت  ئایینی  چەكی  هەمان  بە 
خۆیان دایان تاشی بێت، كەواتە بناژۆخواز و كۆنخوازەكان 
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لەگەڵ  تاكەكەسییەكان  مەبەستیانە هەڵسوكەوتە  ئەوانەن كە 
بیگونجێنن.  یاخود  دابڕێژنەوە  ئایینییەكاندا  بەها  و  پێوەر 
كە  ئەوانەن  بناژۆخوازەكان  یاخود  فەندەمێنتالیست  لێرەدا 
ئارەزوو دەكەن بگەڕێنەوە بۆ تێكستە بنچینەیییەكانی ئایین، 
ئەمەیش بە خۆبەدوورگرتن لەو ڕەوتە مێژووی و فەلسەفی و 
کەڵچەرەی كە پیاوانی ئایینی لەو زەمینەیەدا هەڵیان هێنجاوە، 
كەواتە فەندەمێنتاڵیزم خۆی لە خۆیدا بە شێوەیەكی سیاسی، 
كارێكی شۆڕشگێڕی یان ڕادیكاڵ نییە، بەڵكوو بیروباوەڕێكە 
كە خواستی تێكشكاندن و لەباربردنی كۆمەڵگەی هاوچەرخ لە 
هەگبەیدایە. ڕادیكاڵیزمیش بريتییە لە ڕیشەی فەندەمێنتالیزم و 
بناژۆگەرایی. ئەمە لە كاتێكدایە كە فەندەمێنتالیزم بە شێوەیەكی 
كۆمەڵگە  گشتگیری  ڕیفۆڕمگەلێكی  وەك  خۆی  سیاسی 
نیشان دەدات، هەر بۆیە لێرەدا دەكرێت فەندەمێنتالیزم وەك 

ڕادیكاڵیزم تەماشا بكرێت4 
بە گوێرەی ئەلێكس شمید ڕادیكاڵی و توندڕەویی بريتییە لە:
پرۆسەی تاكەكەسی و بە كۆمەڵ و گروپ بريتییە لە نەزمێك 
كە لە ڕەوشێكی سیاسیدا الیەنەكان ساز دەکات بۆ دیالۆگ و 
لێكنزیكی لە سەر پرسەكان و بەرژەوەندییە جیاوازەكان، بەاڵم  
ناتوندوتیژ یان فۆڕمە توندوتیژە  لە ڕادیكاڵیزمدا یان فشاری 
سیاسییەکان دەگیرێتە بەر بە دەر لە تيرۆر، یاخود پەنا دەبرێتە 

بەر پەڕگیری لە تيرۆر و تاوانەكانی جەنگدا5. 



13بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

ڕادیكاڵی و توندڕەوی دیاردەیەكی سروشتییە، بريتییە لە 
تێپەڕاندنی نۆرم و نواڕین و الدانەكان لەو سروشتە باوەی 
كە هەیە، ئیتر هەموو ئەو چاالكییانە پێیان دەگوترێت كاری 
باو  فرە  نییە  شتێك  ڕادیكاڵیەت  نییە  مانایە  بەم  ڕادیكاڵ. 
بێت6، چونکە لە نێو هەزاران ڕادیكاڵدا تەنها ڕێژەیەكی كەم 
لە كاری ڕادیكاڵەوە دەگلێن. پەڕگیریی توندوتیژ و تیرۆریزم 
ئایدیۆلۆژیایەكی  یان  ئایدیۆلۆژی  زمانێكی  لە  بريتییە 
پەڕگیر كە وابەستەیە بە كاری توندوتیژەوە. لێرەدا پێوەری 
پەڕگیری جیاوازن. ڕادیكاڵبوون بۆ هەموو كەسێك لە بار 
كەسێكی  بە  ببێت  دەتوانێت  كەسێك  هەموو  یان  دەبێت، 
ڕادیكاڵ. هەموو ئایدیۆلۆژیایەك ئایدیایەكی ڕادیكاڵە. ئێمە 
دەكرێت لە بەرگی ئایین یان ئایدیایەكی نائایینیشدا ڕادیكاڵ 
بكرێین. كەواتە لێرەدا دوو جۆر لە ڕادیكاڵیەت لە ئیسالمدا 

بوونی هەیە:
1. وەك ئایینە ئیبراهیمییەكانی تر، ئیسالمیش دەكرێت 
نەزمێكی  یان  سیۆكراتی  ئایدیۆلۆژیی  بنەمایەكی  وەك 
ئایینی  حكوومەتی  یان  تیۆكراتی  بكرێت.  تەماشا  ڕۆحانی 
خۆی لە خۆیدا ئایدیاگەلێكە. قورئان دەستووری دەوڵەتێك 
نییە، بەاڵم  مەدەنییە. ئیسالم ئایینێك نییە بۆ قەڵەمڕەوێكی 
نەتەوەیی  نەزمی  یەك  و  زمان  یەك  بە  و  دیاریكراو 
بۆ  مەدەنییە  یاسایەكی  قورئان  كەواتە  بكات.  مامەڵە 
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واڵتێك.  چەند  یان  واڵتێك  هاواڵتییانی  نێوان  لە  پێوەندی 
كۆمەڵگەیەكی  ئیسالم  چونکە  نییە،  سیۆكراتیەت  ئەمە 
دەوڵەتێكی  نەك  مەبەستە  ئاسۆییی  ئیسالمی  مەدەنیی 
ستونی و بااڵ. هاوكات پابەندیی بە ئایینێكی دیاریكراوەوە 
بنەمای  سەر  لە  پەیڕەوانیشی  تاكەكەسییە،  هەڵبژاردنێكی 
باوەڕەكانی  بە  دەكەن  پێوەندیی  هاوبەشەكان  باوەڕە 
ئیمان  و  ئایین  ئیسالمدا  لە  بنەمایە  ئەم  سەر  لە  ترەوە. 
شتانێكی تاكەكەسیین. لێرەدا تاكەكان لە ئاییندا كۆ دەبنەوە 
باوەڕیشیان كۆمەڵگە بەرهەم دەهێنێت7. هەر بۆیە ئەم  و 
زانیاری و پێودانگە سیستمێكی ئەخالقی بەرهەم دەهێنێت، 
یان  ئیسالمی  تیۆكراسیی  بەاڵم  ئەرتەش،  و  دەوڵەت  نە 
هەڵەدا  زەمینەیەكی  لە  ئایین  و  ئیسالم  ئایینی  حكوومەتی 
بۆ مەبەستی سیاسی و دەسەاڵتی دەوڵەت بە كار دەهێنێت، 
هەر ئەم هەڵە بەكارهێنانەی ئایینیشە كە ڕادیكاڵیزم بەرهەم 
دەهێنێت،  هەربۆیە دەوڵەتە ئیسالمییەكان، ئیسالم بەرهەم 

ناهێنن بەڵكوو ڕادیكاڵیزم بەرهەم دەهێنن.
2. شوناسی موسوڵمان لە سەر ئاستێكی بەرین لە سەر 
ئەوە دامەزراوە كە چ شتێك حەرام و ڕێپێنەدراوە. زۆرێك 
لە  عەیبوعار  و  پالر  بە  كاتیان  فرەترینی  موسوڵمانان  لە 
سەر  لە  دەكەن  مەحكوم  یەكتری  و  دەكوژن  یەكگرتن 

بنەمای حەاڵڵ و حەرام.
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و  وردەكاری  نەزمی  ئەم  موسوڵمانان  كاتێك 
دەبێتە  ئەمە  دەكات،  پەسەند  سەرخۆی  چاودێرییەی 
نومایانی داڕووخانی ئازادییە تاكەكەسییەكان لە نێویاندا و 
ئیتر لێرەوە نائومێدی و دابەشبوون و وابەستەیییان لە نێو 
گروپەكاندا چێ دەبێت. ڕادیكاڵیەت لە كاتێكدا دابەشبوون 
لە نێو كۆمەڵگەدا دەست پێ دەكات، هەر بۆیە بەرژەوەندیی 
گروپێكی دیاریكراویش دروست لەوەدایە برەو بەم نەزم و 
نواڕینە لە نێو سایكۆلۆجیای تاكدا بدات. لێرەوە ڕەوشێك 
و  الدانەكان  بۆ  دەبرێت  دەست  بەسانایی  بەرهەم  دێتە 
ڕادیكاڵ  سەرەتای  ئەمە  ئیتر  ناساندن،  بەكافر  یەكتر 
هەمیشە  ڕادیكاڵەكان  توندڕەوییە8.  دروستبوونی  و  بوون 
مەبەستیانە دژواری و سەختی و بەربەست چێ بكەن، بۆ 
ئەو ئامانجەیش تێ دەكۆشن، دروست ئەمە ئەو نەزمەیە 
تيرۆریستەكانیش  دەكات.  دروست  ئیسالم  لە  الدان  كە 
ئایینی چەكیانە و هەر ئەوەیش پاساوی  پێناوی  پاڵنەر و 
شرۆڤەیەكی  بە  پشتبەستن  بە  چونکە  توندوتیژبوونیانە، 
توندبوون  گەنگەشەی  ئیسالم  تێكستەكانی  بەرتەسكی 
ئایدیۆلۆژیای  هەڵهێنجراوی  ئەوانیش  بۆیە  هەر  دەكەن9، 
سیاسیی ئیسالمی و نەزمی تەكفیرین. تەكفیرییەكان هەموو 
پێوەرە  بەو  و  داناوە  باوەڕدارییان  پێودانگی  كە  ئەوانەن 

باوەڕی موسوڵمانانی تر هەڵدەسەنگێنن10.
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لە  دێن  تيرۆریستەكان  كە  ئایینیدایە  زەمینەی  نێو  لە 
و  هەڵدەهێنجێنن  بەڵگەكانیان  قورئاندا  پەیامی  بەشێكی 
بایەخێك  هیچ  ئیتر  و  دەكەن  شرۆڤەی  خۆیان  دیدی  بە 
و  پەیامە  ئەو  مێژوویی  شیكردنەوەی  و  شرۆڤە  بە 
ڕەوگەكەی نادەن، لە كایەی سیاسییشدا ئایدیۆلۆژیا وەك 
بنچینەیەك بە كار دەهێنرێت بۆ پاساوهێنانەوە لە هەمبەر 
ئەخالقی توندوتیژیدا. ئەو ڕێگایانەی كە ڕادیكاڵەكان تێیدا 
فرە  دەهێنن  دەست  بە  توندوتیژیدا  نەزمی  لە  پشتیوانی 
ئەوانەی  كە  لەوەی  تێگەییشتن  بۆ  بەاڵم  جۆراوجۆرن، 
دەبنە كەسی ڕادیكاڵ كێن و بۆچی دەبن، ئەوا پێویستمان 
بە كۆمەڵناسی و هەلومەرجی تایبەتیی كەسی و ژینگە و 
زەمینە تایبەتەكانە. لە ڕاستیدا ڕوون بوەتەوە ئەوانەی كە 
دەبنە كەسی ڕادیكاڵ و ئایین بە كار دەهێنن بۆ پاساوی 
ڕەفتارتوندییان، زیاتر كەسانێكن كە مەبەستیانە قەرەبووی 
و  ژیان  لە  نائومێدن  كەسانی  یان  بكەنەوە  شكستەكانیان 
ئەوانە  لە ڕەوشی واڵتیان و ڕووخاون. هاوكات  وەڕسن 
بیروباوەڕی و  ئایین  خودی  لەمەڕ  كەمیان   زانیارییەكی 

خۆیانەوە هەیە.
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ڕەوشی
سۆسیۆئابووریی واڵتان

ئەلبانیا
لەم لێكۆڵینەوەیەدا ڕەوشی سۆسیۆ ئابووریی سێ  واڵت 
لە باڵكاندا خراوەتە ڕوو، ئەوان تایبەتمەند كراون، چونکە 
لە دژوارترین ڕەوشی سۆسیۆئابووریدان. هەر ئەو ڕەوشە 
ناهەموارە بوو كە ئەڵمانیای ڕووبەڕووی كۆچێكی بەرباڵو 
كردوەتەوە لە واڵتانی كۆسۆڤۆ و ئەلبانیاوە. ئەمەیش وای 
نێو  چوونە  تینوتاوی  ژێر  لە  واڵت  دوو  هەر  كە  كردوە 
ئەورووپادا بن. ئەم ڕەوشە بە شێوەیەكی جیدی ئەڵمانیای 
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وەهۆش خۆی هێناوەتەوە، بە جۆرێك لە تیرانیدا باڵوێزی 
ئەڵمانیا هەڵمەتێكی بەرفراوانی ڕاگەیاندوە، تا ئەلبانییەكان 
ڕازی بكات بەوەی واڵتی خۆیان بە جێ نەهێڵن. یەكێك لە 
بەرپرسە حكومییەكان كە دڕدۆنگ بوو لەمەڕ پرسی كۆچی 
بە كۆمەڵی ئەلبانییەكان ئەوەی خستە ڕوو، كە لە 2014 دا 
نزیكەی 400 هەزار ئەلبانی داوای گرینكارتی ئەمریكییان 
دانیشتوانی  ملیۆن   2.8 كۆی  لە  دا   2015 لە  كردوە، 
گرینكارتی  داوای  هاواڵتی  هەزار  نزیكەی700  ئەلبانیا 
ئەمریكییان كردوە. ئەلبانیا لە پێوەندییە نێونەتەوەیییەكاندا 
بە هەژارترین واڵتی ئەورووپا ناسراوە. لە دوایین ڕاپۆرتی 
خستە  ئەوەی  ستیرفلغ  بیرتلسمن  ئەلبانیا  سەر  لە  خۆیدا 
ڕوو كە: ڕێژەی بێكاری لەم سااڵنەی دواییدا زیادی كردوە 
و بە شێوەیەكە كە گەییشتوەتە 17%، ئەمە لە كاتێكدایە 
كە لە 2014دا ئەوانەی كە لە لێواری هەژاریدان لە 14% 
دەبن، هەروەها 75 %ی ئەوانەی كە بێكارن وا پێشبینی 
دەكرێت كە هەر بەو جۆرە بمێننەوە. هاوكات جیاوازییەكی 
و  كار  كایەكانی  تەواوی  و  هەیە  نێرومێدا  نێوان  لە  زۆر 
پەروەردە و خاوەندارێتی و نوێنەرایەتییە گشتییەكانی واڵتی 
دەبێت   %30 الوان  بێكاریی  ڕێژەی  هاوكات  گرتوەتەوە. 
كە دوو بەرابەری ئەورووپا دەبێت11. گەندەڵییش خزاوەتە 
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تەواوی كونوكەلەبەرەكانی دەوڵەتەوە. لە دوایین ڕاپۆرتی 
ڕێكخراوی شەفافیەتی نێونەتەوەیی ئەوەی خستوەتە ڕوو 
كە ئەلبانیا لە پلەی 88 دایە. ئەوە لە كاتێكدایە متمانە بە 
دامەزراوەكانی میریی بەرەو كەمبوونەوە دەچێت. ئەلبانیا 
و  ناتۆ  وەك  نێونەتەوەیییەكانی  دامەزراوە  الی  لە  زیاتر 
لە  هەروەها  خۆی12،  الی  هەتا  هەیە  متمانەی  ئەورووپا 
ئەلبانیادا زياتر نەزمە كالسیكییەكان پشتیوانییان دەكرێت 
وەك هۆز و تیرە و خێزانەكان، تا دامەزراوەكانی میری، 
هەر بۆیە ئەوان لە گرفتەكاندا زێدەتر دەگەڕێنەوە بۆ ئەو 
ئاستێكی  لە  ئەوانیش  بەرەوپیرچوونی  دیارە  كە  پێكهاتانە 

پێویستدا نییە.
 24 بۆ   15 تەمەنی  لە  خەڵكی  %19ی  ئەلبانیادا  لە 
بەاڵم  ئەورووپا،  واڵتانی  الوترین  لە  یەكێكە  بۆیە  ساڵین، 
و  گیرۆدەن  ئەلبانیادا  كۆمەاڵیەتییەی  نەزمە  لەو  الوان 
الوەكانی   30% لە  كەمتر  ئەوە  لەبەر  دەكێشن،  ڕەنج 
ئەوێ  خوێندن تەواو دەكەن و كەمتر لە %50ی ئەوانیش 
دەتوانن كاریان دەست بکەوێت. بە گوێرەی دوایین ئاماری 
دابەش  ئەلبانیا  دانیشتوانی  گشتیی  بە شێوەیەكی   ،2011
بوون بە سەر سێ  ئاییندا، كە %56.7 موسوڵمانن و 10% 
كاسۆلیك و لە 6.8 % ئەرسەدۆكسن. نەریتی و فەرهەنگی 
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هەر  نێو  لە  ئاشتییانە  پێكەوەژیانێكی  كە  وەهایە  ئەوان 
كاتانەی  لەم  بەاڵم  هەیە،  بوونی  ئایینییەكەدا  پێكهاتە  سێ  
دواییدا و بە تایبەتی پاش ئەوەی ترس لە ئیسالمگەرایان 
باو بوە، تەنگژە لەوێیش هاتە ئاراوە. جولیانا ئەجدینی لە 
ڕاپۆرتەكەیدا لە سەر ئەلبانیا دەنووسێت: یەكێك لە كێشە 
ئایینییەكان بريتییە لە ترس لە ئیسالم، ئەم ترسە لەوەوە 
سەرچاوەی گرتوە كە بندەستی و تۆقاندن و قەدەغەكاری 
بەڵگەی  دەتوانین  كۆمەڵناسیدا  بواری  لە  هەگبەیدایە.  لە 
ڕەوانترمان لەم زەمینەیەدا چنگ بكەوێت كە بريتین لە: بە 
لێكۆڵینەوەكەی )كۆكانی 2015( كە لەگەڵ 248  گوێرەی 
ژنی حیجاب ئەنجام دراوە لە تیرانیدا، %18.8 لە كەرتی 
گشتییەكاندا  دامەزراوە  لە   2.1% دەكەن،  كار  تایبەتدا 
تەنها  و  ناحكومییەكاندان  ڕێكخراوە  لە   5% دەكەن،  كار 

%2.5یان بۆ خۆیان كاری تایبەتیان هەیە13

 مەكەدۆنیا
نیشتەجێن،  هاواڵتی  ملیۆن   2 نزیكەی  مەكەدۆنیادا  لە 
ی  64ـ66%  نێوان  لە  ئەرسەدۆكسەكان  مەسیحییە 
دانیشتوان پێك دەهێنن، موسوڵمانەكان 33 ـ%34 دەبن و 
كاسۆلیك و پرۆتستان و ئایینەكانی تر تەنها %1. دوایین 
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كاتەوە  لەو  بوو  دا   2002 لە  مەكدۆنیادا  لە  سەرژمێری 
مەكدۆنییەكان ئەو هەواڵنەی بۆ سەرژمێری دراون پەكیان 
خستوون. تەنگژە ئیتنییەكانی نێوان سڕبییە مەكدۆنییەكان 
و ئەلبانییەكان دەگەڕێنەوە بۆ دەستپێكی دوایین سەدە. ئەو 
تەنگژانەی كە هێشتا نەسرەوتوون. دەستووری مەكەدۆنیا 
لە پەراوێزخستن  ناگرێت و بەردەوام  لە خۆ  ئەلبانییەكان 
و پەرێزی واڵتدان. بێبەریكردنی ئەلبانەكان لە دەستووری 
بنچینەیی واڵت لە ساڵی 1989 دا خرایە ڕوو، چونکە بە 
هۆی بەكارهێنانی ناسیۆنالیزمی سڕبییەكانەوە، هەموو ئەو 
دابین  ئەلبانەكان  بۆ  1974دا  دەستووری  لە  كە  مافانەی 
لە  فیزەی  و  لەخۆبایبوون  ئەو  هاوكات  البران.  كرابوون 
هەمبەر ئەلبانەكان هەبوو لە داڕشتنەوە و پەسەندكردنەوەی 
دەستووری بنچینەیی كۆماری مەكەدۆنیادا نومایان بوەوە. 
لێرەوە و بۆ ماوەی دە ساڵی ڕەبەقی یەك لە دوای یەك، 
كە  كۆمەاڵیەتییەكان  ملمالنێ  نموونەیەكی  بوە  مەكەدۆنیا 
دواتر ئەم نەزمە لە 2001 دا بە جەنگ كۆتایی پێ هات. 
دوا جار لە ژێر تینوتاو و فشاری نێونەتەوەییدا هەر دوو 
ناسراوە.  )ئۆهرید(  ڕێككەوتنی  بە  كە  ڕێككەوتن  الیەنەكە 
ئۆهرید  ڕێككەوتنی  كە  دەستدان  بەر  لە  فرە  بەڵگەگەلێكی 
شكستخواردوو بوە، بۆیە لە ئێستادا ئەو كیشوەرە ئاتاجی 
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بە ڕێككەوتنێكی نوێ هەیە، سەرەڕای هاوپەیمانێتیی سڕبی 
جیاكاری  هێشتا  بەاڵم   حكوومەتدا،  نێو  لە  ئەلبانەكان  و 
زەقی  بە  فرە  ئەلبانەكان  موسوڵمانە  پەراوێزخستنی  و 
خەڵكی  هێمای  ئەلبانەكان  هەروەها  دەكرێت.  پێ  هەستی 
لە  لە هەمان كاتدا بوونیان  بێكار و نەوای ئەو واڵتەن و 
كە  ناوچانەدا  لەو  ئەوان  ونە،  میریدا  دامەزراوەكانی  نێو 
بۆیە  هەر  دەهێنن،  پێك  دانیشتوانەكە  %20ی  نیشتەجێن 
لە  زمانیانن  بەكارهێنانی  گرفتەكانی  بەردەم  لە  بەردەوام 
میریدا،  بەڕێوەبەرایەتییەكانی  و  گشتییەكان  دامەزراوە 
هاوكات پەروەردە و فێركردن بە زمانی دایكی ئەلبانەكان 
نەژادی  بەردەوام  ئاستەنگە.  پڕ  و  فەراهەمنەكراو  كارێكی 
دەبنەوە  پەنهان  جیاكاریی  ڕووبەڕووی  ئەلبانییەكان 
لە  گروپەكان  تەواوی  میرییەوە.  بەرپرسانی  الیەن  لە 
مەكەدۆنیادا دەستەویەخەی كێشە و گرفتن چونکە لەوێدا 
بەسەختی  و  دەكرێت  تێدا  جیاكاریی  فێركردن  سیستمی 
گوێرەی  بە  سیاسییەكاندایە.14  پارتە  هەژموونی  ژێر  لە 
و  سیاسی  ڕەوشی  ئازادییەوە،  خانەی  ڕاپۆرتی  دوایین 
هێمنایەتیی واڵت لە 2015دا بە شێوەیەكی فرە بەرچاو لە 
پاشەكشەدان15. هۆیەكان لەمانەدا دەبینرێنەوە، بە تایبەتی 
بە  چونکە  میریی،  نایاسایی  دەستتێوەردانی  و  چاودێری 
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ئاڵۆز لە گوندی  فەرمانی حكوومەت ڕووداوێكی خوێنینی 
كۆمانۆفۆی هەڵكەوتوو لە سنوری كۆسۆڤۆ ڕووی دا، لەو 
بە  سەر  پۆلیسی   8 و  ئەلبانی  چەكداری   14 ڕووداوەدا 

میری كوژران. 
مافەكانی  بارەی  لە  هەڵسەنگاندنەكان  كە  كاتێكدا  لە 
مرۆڤەوە نەرێنین، بەاڵم  زانیاری و داتاكان لە هەمبەر ڕەوشی 
ئابووری و كۆمەاڵیەتی دڵساردكەرەوە نیین. ڕاستە بێكاری 
لە %28دا ماوەتەوە، بەاڵم  تێچوونی خۆراك و سووتەمەنی 
لەو كیشوەرەدا لە ئاستێكی پەسەند و نزمی نرخدایە. دیارە 
گرفتەكان بە شێوەیەكی سەرەكی هەڵهێنجراوی سروشتە 
نێونەتەوەیی  ڕێكخراوی  واڵتەدا  لەو  كۆمەاڵیەتییەكەن. 
هەر  داناوە،  66ـەمین  پلەی  لە  مەكەدۆنیای  شەفافیەت 
گەندەڵی  ڕووبەڕووبوونەوەی  یاسای  هێشتایش  كە  چەند 
واڵتەدا  لەو  میدیا  هێشتا  نەكراوە.  جێبەجێ  واڵتەدا  لەو 
لە ژێر تینوتاو و فشاردایە و دابەش بوە بە سەر ڕەوتە 
ئیتنییەكاندا. بە گوێرەی ڕاپرسییەكی ناوەندی ئای ئاڕ ئای 
%60، هاواڵتییانی مەكەدۆنیا متمانەیان بە دامەزراوەكانی 
دەربڕینی  لە  ترسیان  هاواڵتییان  %81ی  و  نییە  میری 
بۆچوون و بیروڕا هەیە، ئەویش بە هۆی ئەو كەشوهەوا 

ترسناكەی كە باڵی بە سەر كیشوەرەكەدا كێشاوە16.
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كۆسۆڤۆ
داتاكان لە بارەی ڕەوشی سۆسیۆئابووریی كۆسۆڤۆوە، 
لە  الواندا  توێژی  نێو  لە  تایبەتی  بە  بێكاری  كارەساتن. 
ئاستێكی زۆر بەرزدایە، هاوكات %10ی دانیشتوانی واڵت 
لە خوار هێڵی هەژارییەوە ژیان دەگوزەرێنن. لە 2013 دا 
سەرمایەی تاك 2935 یۆرۆ بوو. ئەمەیش تا ئەندازەیەك 
دوو هێندە كەمتر بوو لە ئاستی هەژارترین واڵتی یەكێتیی 
ئەورووپا كە بولگاریا بوو، چونکە لەوێ  و نزیكەی 5600 
یۆرۆ بوو. ئەمەی كۆسۆڤۆ نزیكەی نۆ جار كەمتر بوو لە 
لە 2013دا  تێكڕای داهاتی واڵتانی یەكێتیی ئەورووپا كە 
ڕێژەی  هەروەها  یۆرۆ17،   26600 دەیكردە  تاك  داهاتی 
لە  كاتێكدا  لە  كرد،  زیادی   35.3% بۆ   2014 لە  بێكاری 
بازاڕی  هەلومەرجی  هاوكات  بوو.   30% تەنها  2013دا 
كار بە تایبەتی بۆ ژنان ئێجگار دژوار بوو18. ئەم دەوڵەتە 
نوێیە لە ڕەوشێكی دەروونی تێكشكاوی جەنگدایە، دەوڵەتی 
كۆسۆڤۆی نوێ  لە قۆناغی گۆڕانی خۆیدا هەر لە ئێستاوە 
تاوانی  نوێیەكەی.  پێكهاتە  نێو  بۆ  كێشەگەلێكە  هەڵگری 
لەوێدا  تاوانە  توندوتیژترینەكانی  و  دیارترین  لە  ڕێكخراو 
 1670 و  شوێنن  و  سەر  بێ  كەس   10818 هەنووكە 
ئەو  هەموو  بێسەروشوێنن.19  جەنگەكانەوە  لە  كەسیان 
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بە  كۆسۆڤۆیییەكانن  بەرینی  كۆچێكی  نیشاندەری  داتایانە 
لەم  تایبەتی  بە  ئەڵمانیا  و  ئەورووپا  باكووری  ئاڕاستەی 
دوو ساڵەی دواییدا. دەرفەتەكانی كار فرە سنوردارن، بە 
تایبەتی بۆ الوان كە 61% بێكاری لە ناو گەنجاندایە، ئەوە 
فاكتەرێكە كە هانی گەنجانی داوە زیاتر كۆچوباریان بەرەو 
سڕبییەكان،  پاش  لە  دیارە   .20 بكەنەوە  توند  ئەورووپا 
بۆ  كۆچیان  بەرفراوانی  شااڵوی  دوەم  كۆسۆڤییەكان 
 100 كە  خەمڵێنراوە  ئەوە  داوەتێ ،  دەست  ئەورووپا 
هەزار كۆسۆڤی لە مانگی هەشتی 2014، بۆ مانگی دووی 
پلەبەندیی  لە  كردوە.  كۆچیان  ئەورووپا  بەرەو   2015
گەندەڵیی  سەر  لە  نێونەتەوەییدا  شەفافیەتی  ڕێكخراوی 
كۆسۆڤۆ شوێنپێی ئەلبانیای بە زیاتر لە 10 خاڵ گرتوە كە 
دانیشتوانی  %13ی  تەنها  ئێستادا  لە  103ـهەمدایە.  پلەی 
كۆسۆڤۆ خاوەنی بڕوانامەی كۆلێژ و زانكۆن21 و وەزارەتی 
پەروەردە و زانست لە پالنیدایە بۆ سااڵنە بە الیەنی كەمەوە، 
 OSCE 22 ئەم ئاستە بۆ %35 بەرز بكاتەوە. ڕێكخراوی

متمانەپێكراو  داتایەكی  كۆسۆڤۆدا  لە  كە  دەگەیەنێت  ڕای 
لەمەڕ ڕەوشی پەروەردە نییە و بە تایبەتی لە دێهاتەكاندا 
لە ژیانی  بەرچاو و زێدەیان  ئایینییەكان ڕۆڵی  دامەزراوە 
ئەوەی  لەگەڵ  ئەلبانیا  وەك  كۆسۆڤۆیش  هەیە.  خوێندندا 
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كە %95ی دانیشتوانەكەی موسوڵمانن، بەاڵم  ڕاپۆرتەكانی 
ئەورووپا لەمەڕ ئیسالمۆفیا و ترس لە ئیسالم، بە نەزمێكە 
ئیسالمییەكان  سەر  فشاری  و  ڕاوەدوونان  ڕەوشی  كە 

زێدی كردوە.
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دامەزراوە و كۆمەڵگە 
موسوڵماننشینەكان
لە سێ  واڵتدا23 

لە پاش كەوتنی كۆمۆنیزم، ئەلبانیا وەك تەنها دەوڵەتێكی 
پیاوانی  لەوێدا  دەركەوت،  كۆمۆنیزمدا  بلۆكی  لە  باوەڕ  بێ  
ئایینی تا ڕادەیەك بوونیان نەبوو، پێویست بوو نەوەی نوێ  
كۆمەڵی  ئایین،  قەدەغەی  لە  ساڵ   23 پاش  بخرێت.  پێش 
مزگەوت  سەدان  دواتر  سااڵنی  دامەزرا،  ئەلبانیا  ئیسالمیی 
زیاد  بەكتاشییەكان  لەوێدا  كرانەوە.  نوێ  و  نران  بونیاد 
 1993 دوای  چونکە  ڕێكخستەوە،  خۆیان  شوێنی  ڕادە  لە 
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ئیتر  هەڵوەشابوەوە،  یوگسالفیادا  لە  ئیسالمی  كۆمەڵگەی 
كۆمەڵگە ئیسالمییەكان لێكدابڕان و لەوێدا هاتن كۆسۆڤۆیان 
دروست كرد )یەكێتیی ئیسالمیی كۆسۆڤۆ( لە مەكەدۆنیایش 
یەكێتیی ئیسالمیی ئایینییان دروست كرد. لە ساڵی 1992دا 
كۆسۆڤۆدا  لە  ئیسالمییەكان  زانستە  فاكەڵتیی  كۆسۆڤۆدا  لە 
سكوبییشدا  لە  1997یشدا  ساڵی  لە  هاوكات  دامەزرا، 
لە  بیدەر  ئیسالمی  زانكۆی  2011دا  لە  هەروەها  دامەزرا. 
ئەلبانیادا دروست كرا. ئیسالم فرە بەرچاو نومایان دەبوو، 
مزگەوتی نوێ بونیاد دەنران و بۆنە ئیسالمییەكان بووژانەوە 
گۆڤارە  بەرفراوان و  ئیسالمیی  نووسەری  و  كراوە  باڵو  و 
قوتابخانە  مەكەدۆنیادا  لە  وەشاندن.  هاتنە  ئیسالمییەكان 
نێو میتۆدی  ئایین خزایە  ئایینییەكان زیادیان كرد و وانەی 
قوتابخانەكان، بەاڵم  ئەمە لە كۆسۆڤۆ و ئەلبانیادا ڕووی نەدا. 
و  ڕێكخراو  چەندین  ئیسالمیدا  بووژانەوەی  سااڵنەی  لەم 
دەزگای خێرخوازی لە واڵتانی ترەوە لەو ناوچانەدا دەستیان 
و  مالیزیا  و  ئێران  و  توركیا  لە  لەوانە  پرۆژەكانیان.  دایە 
سعوودیە و كوەیت و قەتەرەوە. ئیتر بەرەبەرە چەمكەكانی 
وەهابی و ڕادیكاڵ و سەلەفی و بناژۆ و ئەم ڕەوتانە هاتنە 
نێو ناوانەوە تا ئەو كات ئەوان چشتێكیان لە بارەی ئەوانەوە 
نەدەزانی و هەستیان بە جیاوازی و ئەجێندای ئەوان نەدەكرد.
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دەستەواژەی  دەكرێت  كالی،24  ناتالی  گوێرەی  بە 
سەلەفییە نوێیەكان یاخود بناژۆخوازانی نوێ  گونجاوترین 
بارەوە  لە  جەختی  ڕوای  ئۆلیڤەر  كە  بێت  دەستەواژە 
دەكاتەوە25، چونكە ئامادەییی ئەوان لە بەر چاو گیراوە و 
نكۆڵی ناكرێت و لە ڕەوش و شێوەی جیاجیاوە نومایان 
نەرمونیانەكان  لە  خۆیان  ئەوان  ڕەوتەكانی  لێرەدا  دەبن. 
و جیهادییەكان و هەروەها تەكفیرییەكان دەبیننەوە. تاكە 
جیاوازییەكان و ڕێكخراوەكان هەموو ئەوانە خاوەنی میتۆد 
و تەوژمی هزریی خۆیانن و بە جۆرێك لە جۆرەكان لەگەڵ 
یەكتریدا خاڵی هاوبەش كۆیان دەكاتەوە. ئەم ڕێكخراو و 
تەوژمانە بارگاویبوون بە دەزگا خێرخوازییەكان و هەموو 
واڵتانی جۆراوجۆرەوە  لە  كە  مادییانەی  ئەو سپۆنسەرە 
سەرچاوەیان گرتبوو، ئەوان كاریان بونیادنانی مزگەوت 
لە  خوێندن  بۆ  بوو  خوێندكاران  كۆمەكی  و  قوتابخانە  و 
تایبەتی  بە  كوڕ  سەدان  بە  عەرەبیدا.  واڵتانی  زانكۆكانی 
لە دێهاتنشینەكانەوە بۆ مەبەستی خوێندن ڕوویان كردە 
سعوودیە كوەیت، توركیا، لیبیا، لوبنان و سووریا، ئەوان 
كاتێك دەگەڕانەوە هەڵگری پۆشاك و دابونەریت و ڕاڤە 

جیاوازەكانی ژینگەی ئەو واڵتانە بوون.
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لە ڕاستیدا هیچ شتێكی نەرێنی نابینم لەو پێشەوایانەدا 
كە دەرچووی واڵتە عەرەبییەكانن، ئەویش هۆیەكەی ڕوونە، 
پێغەمبەرمان  و  ئیسالم  و  قورئان  زمانی  عەرەبی  چونکە 
زارەكی  واتایەكی  خۆیدا  لە  خۆی  ئەمە  )د.خ(.  محەمەدە 
بیریش  وا  بەاڵم  دەبەخشێت،  ئایینییەكاندا  سەرچاوە  لە 
دەكەمەوە كە شەڕ و شەیتان لەم ڕاستییانەدا دزەی كردوە، 
چونکە لە كەلتووری ئیسالمیدا گوتراوە، خوێنەرانی تێكدەر 
و الیەنگرانێكی نەزان بەرهەم دەهێنێت. ئەمە سەرەتایەك 
زانیارییەكانی  بارەی  لە  هەڵە  تێگەییشتنێكی  بۆ  دەبێت 

ئیسالم لەو واڵتانەدا 26.
توركیا  و  كەنداو  واڵتانی  لە  دارایییەكان  پشتیوانییە 
ڕێكخراوە  بۆ  تەنيا   ئیسالمییەوە  تری  واڵتانی  و  ئێران  و 
لە بواری سەرمایەگوزارییە  بەڵكوو  نەبوو،  ناحكومییەكان 
دەوڵەتییەكانیشدا پەلیان كێشابوو، چونکە ئەوەی لە پشتیوانیی 
سەرمایەگوزاریی دەوڵەتەكانەوە دێت بە تەواوی لە پێش 
چاوە و وەك پشتیوانیی ڕێكخراوە ناحكومییەكان نییە كە 
شاراوە بێت. لێرەوە بە شێوەیەكی ئۆتاماتیكی بەشێك لەو 
لە بەرژەوەندیی گروپەكانی  سەرمایەگوزارییە بە تەواوی 
نزیك لە قاعیدە و ئامانجە جیۆسیاسییەكانی شكاوەتەوە. بۆ 
نموونە ڕێكخراوە ناحكومییەكانی )ڕێكخراوی فریاكەوتنی 
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حەرەمەین،  دامەزراوەكانی  نێونەتەوەیی،  ئیسالمیی 
موەفەق، وەقفی ئیسالمی هەموو ئەوانە پەنجەی تۆمەتیان 
بۆ درێژ كرا بەوەی پشتیوانی لە چاالكییە تيرۆریستییەكانی 
هەر دوو ئەلبانیا و مەكەدۆنیا دەكەن27. لە ئاكامی ئەمەدا 

فۆڕمێكی نەناسراوی ئیسالم هاتە پێشەوە:
حەنەفی  ئیسالمی  نێو  بۆ  نوێیە  نەزمە  ئەم  سەلەفیزم، 
ڕۆژنامەنووس  الیەن  لە  باڵكاندا  نێو  لە  ترادیشناڵ 
و  تۆمەت  و  توانج  بەر  خراوەتە  لێكۆڵەرانەوە  و 
تاوانباركردنەوە. ئەوان پێیان وایە تۆمەتباری سەرەكی لەم 
نەزمە نوێیەدا ئەو ڕادیكاڵیەت و پەڕگیرە ئیسالمییەیە كە 
لە نێو ئەواندا ڕەنگدانەوەی دەبینرێت. ئەم تۆمەتانە نەتەواو 
دروستە نەیش تەواو هەڵە، لێرەوە بەرەنگاریی ئاڵۆزییەك 
ئەلبانیا  توندڕەوەكاندا.  شوناسی  دیاریكردنی  لە  دەبینەوە 
بوەتە ئەندامی ڕێكخراوی هەماهەنگیی ئیسالمی، ئەمەیش 
بە بڕیاری سەرۆك كۆمار ساڵی بیریشای بوو لە 1992 
دا. ئەمەیش بە دروستی بۆ كەمەندكێشكردنی هاوكاری و 
ئەلبانیا  لێرەوە  بوو28.  واڵتانە  ئەو  دارایییەكانی  یارمەتییە 
بوە خاڵی گواستنەوەی چەكوچۆڵ بۆ موسوڵمانانی بۆسنا. 
ئەلبانیاوە  لە  ئیسالمییەكان  شەڕڤانە  لە  هەندێك  هاوكات 
ئەلبانیا  بوو  مەبەستیان  ئەوان  دەبوون.  بۆسنە  قوتاری 
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سااڵنێك  ئەوانە  ئەورووپادا29.  لە  خۆیان  بنكەیەكی  بكەنە 
بوون كە تێیدا تەكفیری و جیهادییەكانی قاعیدە و جیهادی 
ئیسالمی دزەیان كرد بۆ نێو ئەلبانیا، هەر بۆیە شانەكانی 
تیرانا یەكێك بوون لە گرینگترین شانەكانی جیهاد. ڕیشەی 
تەكفیریی سەلەفی بەرەبەرە هاتە ئەو واڵتەوە و لە واڵتێكی 
وەك میسردا ساڵی 1998 بە تەواوی وابەستە بوون بەم 
لە  ڕادیكاڵ  بزووتنەوەی  یەكەم  بوو30.  دروست  واڵتەوە 
مەكەدۆنیا دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی 1988 بۆ 1989. تەبلیغ 
سەلەفیزمی  ڕەوتی  ئیتر  بوو،  بانگەوازەكان  یەكەمینی  لە 
نوێ  لە نەوەدەكانەوە بە نەزمێكی نوێ  هاتە پێشەوە. دیسان 
لەم كاتەیشدا نەزمی ڕادیكاڵی31 لە دەزگا خێرخوازییەكان 
و باڵوكراوە و چاپەمەنی و ناردنی خوێندكاران بۆ واڵتانی 
بۆ  ئەوێ   موجاهیدەكانی  كردەوە.  پێ  دەستی  عەرەبی 
2001دا  ساڵی  چەكدارییەكانی  پێكدادانە  لە  جار  هەوەڵ 
2006دا  و   2005 لە  تەكفیرییەكانیش  دەركەوتن32. 
دزەیان  سەركەوتوانە  فرە  شێوەیەكی  بە  و  دەركەوتن 
ناوچە هەژارنشینەكانەوە. بەكورتی هەموو ئەم  نێو  كردە 
1992دا  ساڵی  لە  كۆسۆڤۆدا  لە  ڕادیكاڵییەیش  ڕەوشە 
دەستی پێ كرد. هەوەڵ پێشەوای ئەم نەزمە لە میسرەوە 
تا  كات  ئەو  گەڕایەوە،  خوێندبووی  لەوێ   ئەوەی  پاش 
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1998 تەنيا  گروپگەلێكی بچووك لەو واڵتەدا هەبوون. لە 
بەرانبەردا لە بۆسنە و لە جەنگی كۆسۆڤۆدا هیچ كام لەم 
شێوە موجاهیدانە نەبوون. لە 2001دا سەلەفیزمی نوێ لە 
كۆسۆڤۆوە.  نێو  هاتە  ناحكومییەكانەوە  ڕێكخراوە  ڕێگەی 
دەركەوتن.  تەكفیرییەكانیش  سااڵنەدا  ئەو  ماوەی  لە  هەر 
بۆ   2007 لە  بە سەرچاوەكان  چاوكەوتنمان  گوێرەی  بە 
2008 ئیتر بوونە پێكهاتەیەكی ڕێكخراوەیی. لە میانی ئەم 
ئیسالمییەكان  دامەزراوە  كارەوە  نەزمی  بەم  و  سااڵنەدا 
متمانەیان لە نێو كۆمەڵگەی موسوڵماندا لە دەست دا، چونکە 
بە  توانایان  و  گەندەڵن  ئیسالمییەكان  ئەواندا  ڕوانگەی  لە 
بۆ  زێدەتر  ئەوان  ناشكێت  و  ئایینییەكاندا  كاروبارە  سەر 
بۆ  خۆیان  جڵەوی  ناتوانن  و  دەنێن  مل  هێز  و  دەسەاڵت 
پێشگرتن بەڕادیكاڵبوون ڕابگرن33. لە نامیلكەكەیدا بە ناوی 

)شوناسی ئەورووپیانەی ئەلبانییەكان(34.
دەستەواژەی ئیسالمۆفۆبیا بە واتای ترس لە ئیسالم 
دێت. لە ڕاستیدا ترس لە ئیسالم نییە، بەڵكوو ترسە لە 
ئایینی موسوڵمانان كە ڕۆڵی گەورە لە هاندانی توندوتیژی 
بە  بەراورد  بە  دەگێڕێت.  دەمارگیریدا  و  جیاكاری  و 
دانیشتوانییان  زۆری  هەرە  زۆرینەی  كە  واڵتانێك 
موسوڵمانە، ئەم ڕەوشە زێدەتر لە ئەلبانیا و كۆسۆڤۆدا 
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بە دیار دەكەوێت. هەر چەند ناتوانین بڵێین ڕەوشەكە لە 
مەكەدۆنیایش بە هەمان شێوەیە، چونکە لەوێدا كێشەكە 
لە بنچینەدا ئیتنیكی و نەتەوەیییە. هەر دوو واڵتی ئەلبانیا 
و كۆسۆڤۆ دوو دەوڵەتی سیكۆالرن. لەبەر ئەوە ترس لە 
ئیسالم لەو واڵتانەدا بە شێوەیەكی سەرەكی بارگاوییە بە 
توێژی ڕۆشنبیر و بێباوەڕ و سیكۆالر و خۆرئاواگەراكان. 
نەزمی  كەوتنی  پاش  یەكەمی  سااڵنی  دەستپێكی  لە 
كۆمۆنیزم، ئیسماعیل كاداری پێشنیاری كرد كە پێویستە 
و  بەردەوامە  ئایدیایانە  ئەم  بدرێن.  كڵۆم  مزگەوتەكان 
فاكتەری  مزگەوتەكان  زیادكردنی  و  كردنەوە  وایە  پێی 
زێدەبوونی ڕادیكاڵیەت و پەڕگیرییە. ئەو لە نامیلكەكەیدا 
كارەساتێكی  ئەلبانییەكان  بۆ  ئیسالم  كە  دەكات  باس 
دەبێت  سەرەكی  ڕێگری  و  دەبێت  كوشندە  مێژوویی 
بە  ئەلبان  پەیوەستبوونی  و  ئاشنابوونەوە  بەردەم  لە 
ئەورووپا و خێزانی ئەورووپییەكانەوە. ئەم دەستەواژەیە 
موجیسۆیە،  ئەلفرێد  پێشوو  سەرۆكی  بۆچوونی  هەمان 
ئەو لە وتارێكیدا لە ئینگلتەرا لە 2005دا گوتی ئەلبانەكان 
ئایینێكی  ئیسالمییش  ئایینی  و  كریستیانن  بنچینەدا  لە 
هێنراوە. بە گوێرەی زۆرێك ئیسالم ئایینێكی دوورە لە 
خۆرئاوا  بەهاكانی  بە  تێكەڵ  ناتوانێت  و  ئەلبانەكانەوە 
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كۆنخوازە  و  هەیە  سەرەتاییی  چونکە سروشتێكی  بێت، 
دەكات.  توندوتیژیی  و  تيرۆر  لە  پشتیوانی  ئایینێكی  و 
ئامانج لە دژایەتیكردنی ئیسالم بۆ ئەوەیە موسوڵمانەكان 
شوناسی  بە  خەریككردن  خۆ  لە  بگرن  هەڵ  دەست 
ڕەسەنایەتیی ئیسالم لەو واڵتەدا. لەو دوو واڵتەدا ترس 
لە ئیسالم دروست پەیوەستە بە ترس لە عوسمانییەكان، 
عوسمانییەكان  کەڵچەری  مێژوو،  و  كەلتوور  لە  ترس 
كاتێك  دواییدا  سااڵنەی  لەم  ناوچەكەدا.  ڕابردووی  لە 
بوە  و  ناوەوە  هاتە  ئیسالم  نوێی  فۆڕمێكی  و  تەوژم 
و  قسە  مایەی  بوە  ئەمە  باوەڕداران.  ژیانی  لە  بەشێك 
ئایینداری خەڵكی  لە نەزمی  باس و دابەشبوونێكی نوێ  
ئەوێدا. بە گوێرەی ئەم پڕەنسیپەی ئیسالمی شلڕەو یان 
كە  ئیسالمێك  واتە  هات،  نەبینراو  ئیسالمێكی  میانڕەو، 
حیجاب و لەچکی بۆ ژنان نەدەسەپاند و پیاوان ڕیشیان 
لە  نوێژەكانیش  نەبوو،  بااڵپۆش  ژن  و  نەدەهێشتەوە 
شوێنە پەنهان و داخراوەكان دەكران و بۆ پێش چاوی 
خەڵكی نەدەكرانە هێما، هەر بۆیە ئەم نەزمە ئاییندارییە 

لە هەمبەر كۆمەڵگەی ئەوێ  شتێكی نوێ بوو.
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وەهابییزم و سەلەفیزم
ڕادیكالیزم  سەرچاوەیەكی  وەك  ئایدیۆلۆژیا  دەكرێت 
فاكتەرانەی  ئەو  هەموو  ناكرێت  بەاڵم  بكرێت،  تەماشا 
نەگیرێت.  چاو  پێش  لە  بوون  توندئاژۆ  بۆ  سەرەوە  
كوڕی  محەمەدی  بۆ  دەستەواژەیەكە  وەهابییزم 
كار  بە  شوێنكەوتوانی  و  )1703ـ1793(ز  عەبدولوەهاب 
دەهێنرێت35. وەهابییزم وەك بزووتنەوەیەكی بووژانەوەی 
خاوێنكردنەوەی  خواستی  پێشەوە  و  هاتە  ئیسالمیی 
نواڕینەكانی  و  نەزم  هەموو  پێیە  بەم  هەبوو،  باوەڕی 
لە  خۆی  زانیارییەكانی  كرۆكی  کردەوە.  ڕەت  خۆرئاوای 
دەبینییەوە.  هاوەڵداناندا37  دژایەتیی  و  یەكتاپەرستی36 
وەهابییزم لە هاوپەیمانێتیی سیاسیی نێوان میر محەمەدی 
عەبدولوەهاب  كوڕی  محەمەدی  و  سعوود  خانەدانی 
زنجیرەیەكی  وەهاب  نەوەی  بوو.  دایك  لە  1744دا  لە 
ئایینیان دروست كرد و دامەزراوەی ئایینیان سەربەخۆ و 
جودا كرد لە دامەزراوەی سیاسیی خانەدانی سعوود. كە 
بژاردەی سیاسیی دەوڵەتیان پێك دەهێنا38. شوێنكەوتوانی 
عەبدولوەهاب بەوردی و بە توندی بانگەشەیان بۆ ئیسالم 
و پشتیوانییان لە جیهاد دەكرد و خەباتیان بۆ ئیسالمێكی 
بەردەم  لە  هەڵبژارد  تەكفیریان  ڕەوگەی  و  دەكرد  خاوێن 



37بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

هەموو ئەو باوەڕانەی كە لە دەرەوەی ئایینیان دەبینی39. 
وەهابییەكان خۆیان دەناسێنن بە یەكتاپەرستەكان40 و لە 
نووسینی بەرایییەكانی بزووتنەوەكەدا شتێك نییە بە ناوی 

نیازی چێكردنی دەوڵەت و جیهادكردن41. 
نوێ   ئەرسەدۆكسیەتی  لە  شێوەیەكی  سەلەفیزمیش 
زەمینەیەكی  لە  سەلەفیەت  ئیسالمیدا42.  ڕیفۆریزمی  لە 
ئایینخوازییەوە وزە وەردەگرێت و خۆیان وابەستە بە سێ  
بانگەشەی  لەوێوە  ئیسالم كردوە و  نەوەی هەوەڵینەكانی 
ئیسالمگەراییی سەلەفی ساڵح دەكەن. سەلەفیزم بانگەوازێكە 
بۆ گەڕانەوە بۆ سەرچاوە سەرەكییەكان و پێشینەكانی ئیسالم 
لە قورئان و سوننەت43. هاوكات شوێنكەوتنی  بريتین  كە 
چوار ڕەوگەكەی ئیسالم دەدەنە دواوە و جیهاد پەسەندە لە 
الیان44. خۆیان بە وابەستە بە ڕیفۆڕمی ئایینی سەر ڕاست 
و  دەجەنگن  ئیسالمدا  بووژاندنەوەی  پێناو  لە  و  دەنوێنن 
نەزمە  ئەم  نووسەرەكانی  دەبەن.  ناو  خۆیان  سەلەفی  بە 
ئەڤغانی  جەمالەدینی  فارسیی  كەسایەتیی  لە  بوون  بريتی 
)1839ـ1897(، محەمەد عەبدەی میسری )1849ـ1905(
بزووتنەوەكەی  )1865ـ1935(.  ز و ڕەشید ڕیدەی ڕیدە 
بە  چونکە  چوو،  ڕادیكاڵیەت  بەرەو  دواتر  بۆ  ئەوان 
زیندووبوونەوەی  و  عوسمانی  ئیمپراتۆریەتی  الوازبوونی 
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دەسەاڵت  و  هێز  بەدەستهێنانی  و  ناوچەكە  كۆڵۆنیالیزمی 
لە واڵتانی  بژاردەی سیكۆالری واڵتانی عەرەبی  لە الیەن 
تێدا گەورە  تازە خەمڵیودا ئەوان دەرفەتی ڕادیكاڵبوونیان 
بوو. وەهابیەت لە الیەن بیرخوازانی یەكەمینەوە لە ڕووی 
و  پیرۆزگەران  ئەوان  سەلەفیزم.  لە  جودایە  ناوەڕۆكەوە 
وابەستە نین بە تێكست و دەقەكانەوە. هەوڵ دەدەن هەموو 
وەاڵمەكانی ژیان لە دووتوێی فەرموودەكاندا هەڵبهێنجێنن45، 
هەر وەك چۆن پێشتر دامەرزێنەرەكەیان ئەنجامی دابوو46. 
وەهابییزم كاریگەرییە مۆدێرنەكان دەداتە دواوە، لە كاتێكدا 
لەگەڵ  ئیسالم  گونجاندنی  بۆ  دەدات  هەوڵ  سەلەفیزم 
لە  كە  كۆكن  ئەوە  لە سەر  ال  دوو  هەر  بەاڵم   مۆدێرنەدا، 
و  كالسیكییەكان  زانیارییە  بناژۆخوازەكاندا  بەرژەوەندیی 
نەزمی بانگخوازیی پێشوو بدەنە دواوە و شرۆڤەیەكی نوێ  
بۆ ئایین بكەن. لێرەدا سعوودیە ڕاهاتوە بە ناردنەدەرەوەی 
تر  ڕەوگەیەكی  سەلەفیەت  لەمەڕ  بەاڵم   وەهابیەت،  بیری 
دەستپێكی  لە  گرتوە47.  سەرچاوەی  سعوودیە  لە  جگە 
كەوتنە  پێكڕا  ئیسالم  دونیای  یەكێتیی  شەستەكانەوە 
هاوكات  مەتەرێزی وەهابیەت و هزری وەهابییەكانەوە48. 
سەلەفیەتیش بە هەمان شێوە برەوی سەند، لێرەدا كاسێت 
و باڵوكراوەوە و کتێبەكانی قوتب و بە ناو كەسانی دیاری 
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دایە  دەستی  ئەزهەر  زانكۆی  و  بوونەوە  باڵو  سەلەفی 
سعوودیەیش  وانەگوتنەوە49.  بۆ  سەلەفییەكان  بانگهێشتی 
سنوورە  لەوێوە  و  ئایدیایە  و  نەزم  ئەم  نێوەندی  بوە 
لە  ئەوە  تێپەڕاند50.  خۆی  ناوچەیییەكی  و  نەتەوەیییەكە 
كاتێكدا زۆربەی ئەو كەسایەتییانەی لەو نێوەندەدا ڕۆڵیان 
سعوودیە  هیی  و  بوون  دەرەوە   سەلەفییەكانی  لە  دەگێڕا 
و  دارایی  كۆمەكی  وەهابیی  زانایانی  هاوكات  نەبوون. 
دامەزراوەیی دەكران تا ئایدیاكە بگوازنەوە بۆ سنوورەكانی 
یەك  بزووتنەوەیەكی  سەلەفیزم  دڵنییایییەوە  بە  دەرەوە . 
ڕەنگ نییە و شێوە و ڕەوگەی هەمەجۆر لە خۆی دەگرێت، 
چونکە لە ناو سەلەفیزمدا ڕەوگەی دژ بە یەك و فۆڕمی 
پراكتیكی  لە  دەكرێن51. سەلەفییەكان  دی  بە  فرە  لێكجودا 
وشەی  خودی  دەچوێنرێن.  بیوریتانەكان  وەك  ئیسالمدا 
سەلەفیزم فرە بە كەمی خۆی لە قەرەی سیاسەت دەدات، 
بەاڵم   سەلەفیزمی جیهادی خۆی وابەستە دەكات بە نیگا و 
نواڕینی سەید قوتبەوە. بە جۆرێكە كە فرە لە نێو سیاسەتدا 

تواوەتەوە و بە سیاسی كراوە52.
خۆدا  لە  فۆڕم  سێ  سەلەفیزم  سیاسیی  ئاڕاستەی 
ئاشكرا، خۆحەشاردان  شوێن دەكاتەوە: كار و چاالكیی 
لە ژێر پەردەی سیاسەتدا، نەزمی سۆفییانە53. كاراكتەرە 
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سیاسییەكانی سەلەفیەت هاتوون گروپی فرە جیاوازیان 
سەرەكیی  دوژمنی  بوونەتە  ئەوانە  هەموو  ناوە.  بونیاد 
ڕژێمی سعوودیە. هاوكات جۆرێكی تری سەلەفی خۆیان 
لەبەر  لە زانایانی فەرمیی سەر بە دەوڵەت دەبیننەوە54. 
سەلەفیەت  بێین  ئەستەمە  فرە  سیاسیدا  نەزمی  لە  ئەوە 
بازنەكانی  كاتێكدا  لە  بناسێنین  بزووتنەوەیەكدا  نێو  لە 
ئەوان فرە لە یەكترەوە دوورن55. سەلەفیزمی جیهادییش 
خۆی لە سێ لقدا دەبینێتەوە: هەوەڵینیان دەگەڕێتەوە بۆ 
كۆمەڵەی ڕادیكاڵی ئیخوان موسلمین لە میسر، دوەمیشیان 
بريتین لە وەهابییە نوێیەكانی نێو عەرەبستانی سعوودی، 
هەڵتۆقیوون.  فەلەستینەوە  ژینگەی  لە  سێهەمیشیان 
خودی عەبدولاڵ عەزام و عومەر ئەبووقەتادە و مەقدیسی 
كە  بوو.  تێدا  سێكیانیان  هەر  بەرامەی  و  بۆن  دواتر 
وەهابی56،  یەكتاپەرستانی  نێویاندا  لە  ڕۆحین  باوكی 
دانە  واتای  بە  تەكفیر  لێرەدا  جیهادییەكاندا57.  تەكفیرییە 
هەموو  بەڵكوو  نایەت،  باوەڕان  بێ   دەركردنی  و  دواوە 
بە  باوەڕیان  كە  خۆ  دەگرێتە  موسوڵمانانەیش  ئەو 
بۆیە چەمكی  نەبوو. هەر  بیروباوەڕی سەلەفی جیهادی 
یەكسانی و دادپەروەریی كۆمەاڵیەتی لە الی سەید قوتب 
بۆیە  هەر  جیهاد،  توندوتیژییەكانی  بە  گیرایەوە  شوێنی 
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ئەم بیرە جیهادییە هیچ پێوەندییەكی نە بە بیركردنەوەی 
تەنانەت  و  هەیە  هەوەڵینەكانەوە  سەلەفییە  ڕیفۆڕمیستە 
ئەمڕۆوە.  سەلەفییەكانی  بیوریتانە  بە  پێوەندیی  نەیش 
قوتابخانەی  دوو  قاعیدەدا  خودی  نێو  لە  تەنانەت 
بیركردنەوە بوونی هەیە: یەكەم قوتابخانەی مەقدیسی و 
تەڕتوسی دژن بە جیهادی توندڕەوانەن، قوتابخانەی دوەم 
زانایانی سەلەفیی جیهادی  بە  قوتابخانە سەر  )یەكەمین 
زەرقاوی  بیروباوەڕی  قوتابخانەی  بە  كە  سعوودیەیە(، 
دەناسرێتەوە. ئەم قوتابخانەیە لە بەرانبەر هەر كەسێكدا 
یاسای  بە  باوەڕی  نەدا،  جیهادی  بۆ سەلەفیەتی  مل  كە 
شەلم كوێرم ناپارێزم هەیە58. شوێنكەوتوانی جیهادیزمی 
ڕادیكاڵ و بناژۆ هێند بە الیانەوە گرینگ نییە 59 كە خۆیان 
وەك سەلەفی بانگ بكەن. دەوڵەتی سعوودیەی ئەمڕۆ لە 
ساڵی 1932 دامەزراوە، ئەم دەوڵەتە لە الیەن سەلەفییە 
بوونی  و  دەكرێت  نەیاری  و  ڕكابەری  جیهادییەكانەوە 

وابەستە دەكەن بە خۆرئاوا و ئینگلیزەوە60. 

خەواریج و تەكفیرییەكان
ئایینداریی  ڕەوشی  بەردەمی  تەگەرەی  ئەوانە  هەموو 
ڕەوشی  بەر  دەبەنە  پەنا  ئەوان  ترن،  موسوڵمانانی 
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و  دەكەن  ئیسالم  ڕاستەڕێگەی  بانگەشەی  و  توندوتیژی 
پێیان وایە كۆمەڵگەیەكی نموونەیی و ڕزگاربوو لە ئەستۆی 

میتۆدی ئەواندا دێتە دی61.
پاش  لە  كە  دەگرێتەوە  ئەوانە  هەموو  خەواریجەكان 
ڕیزەكانی  و  بوونەوە  جودا  عوسمان  خەلیفە  كوژرانی 
خەالفەتیان بە جێ هێشت، چونکە پاش كوشتنی عوسمان، 
موعاویەی كوڕی ئەبووسوفیان عەلی كوڕی ئەبووتالیبی 
ئەستۆی  لە  عوسمان  كوژرانی  كە  بەوەی  كرد  تۆمەتبار 
ئەوە. پاش ئەوەی كە عەلی ڕازی بوو بەوەی ببێتە خەلیفە، 
ئەوە بوو ئەرستۆكراتەكانی مەكکە زنجیرە یاخیبوونێكیان 
الیەن  لە  یاخیبوونە  ئەو  توندترینی  كە  دا،  هان  بەو  دژ 
موعاوییەوە ڕێبەرایەتیی دەكرا. ئەو ئەوەی ڕەت کردەوە 
كە عەلی وەك خەلیفەی چوارەم بناسێنێت. دوا تژیكردنی 
ملمالنێكان لە بەرژەوەندیی موعاویە شكایەوە، ئیتر بڕیاری 
ڕازیبوونی عەلی بە ناوبژیكردن یەكەم جودابوونەوەی لە 
نێو ڕیزەكانی عەلیی لێ كەوتەوە. هەر بۆیە 12 هەزار لە 
خەالفەتیان  ڕیزی  و  بوونەوە  جودا  عەلی  ڕیزەكانی  نێو 
دەستیان  و  ناساند  الواز  بە  عەلییان  ئەوان  هێشت.  جێ 
ناساند.  دایە شەڕكردن دژی و خۆشیان وەك خەواریج 
ئیسالمدا  لە  سیاسی  ڕادیكاڵی  گروپی  یەكەمين  بە  كە 
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ناویان دەبرێت. دواتر لە كوفەدا خەلیفە عەلی كوژرا، كوفە 
شێوەیەكی  بە  عەلی  عەلی.  بۆ  بوو  وەها  قەاڵیەك  وەك 
بە  و  خاریییەكانەوە  پالنی  بۆسەی  كەوتە  ڕێكخراوەیی 
شمشێرێكی ژەهراوی لە نێویاندا62. هەر بۆیە لە یادەوەریی 
كە  ڕەوشەیش  ئەم  ئیسالمیدا  زانایانی  و  موسوڵمانان 
دەگوزەرێت،  ئیسالمییەكاندا  گروپە  سیاسەتی  لە  ئەمڕۆ 
كە  بێسەرەوبەرەیییەی  بەو  دەكەن  وابەستەی  جار  فرە 
هەر  گۆڕێ 63.  هێنابوویانە  ئیسالم  بە  دژ  خەواریجەكان 
هەموو  الیەن  لە  تەكفیری  و  خەواریج  وشەكانی  بۆیە 
كە  ئەوانەی  بۆ  دەهێنرێت  كار  بە  موسوڵمانانەوە  ئەو 
جیهادی  و  ئیسالمی  سیاسیی  ئایدیۆلۆژیای  بە  باوەڕیان 
ئەم گروپانە هەیە و وەك ئاماژەیەكی سوك تەماشاكردن 
و توانجێك بۆیان بە كار دەهێنن64. ئاستی تەكفیرییەكان 
لە ڕەوشێكدایە كە بایەخی مرۆڤبوون بۆ دەرەوەی خۆیان 
تر  ئەوانەی  هەموو  لە  ڕێگری  و  دزی  تەنانەت  دانانێن، 
دەكەن، ئەوان پاساویان بۆ دزیش هەیە، بۆ نموونە دەڵێن 
لە فاڵن دزیمان كرد چونکە كابرا نوێژی نەدەكرد. ئەوان 
ناگەڕێنەوە بۆ زانایانی پێشینن، بەڵكوو وابەستەن بە زانا 

نوێیەكانی خۆیانەوە65.
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پرۆسەكانی ڕادیكاڵبوون و
ڕێگە بەرەو پەڕگیری

ڕادیكاڵیەت  كراوە،  باس  كە  ئەوەی  بنەمای  سەر  لە 
و  باوەڕ  گەشەی  و  بەرەوپێشچوون  پرۆسەی  لە  بريتییە 
دەكرێت  پێ  ئاماژەی  ڕادیكاڵیەت  پەڕگیری.  ئایدیۆلۆژیای 
بە پێكەوەبەستن لە نێوان ڕوانگەی ئایدیۆلۆژیی ڕادیكااڵنە 
و دڵڕەقی كە دوا جار دەخرێتە بواری جێبەجێكردنەوە66، 
نێوان  لە  بكەین  جیاوازیی  دەتوانین  ئاشكرا  بە  ئێمە  بۆیە 
لە  پەڕگیریدا.  چاالكیی  و  كار  و  پەڕگیری  ئایدیۆلۆژیای 
كراوە  لەگەڵدا  چاوپێكەوتنیان  كە  ئەوانەی  هەموو  نێو 
زوو  پرۆسەیەكی  بوون  ڕادیكاڵ  كە  دەخوێنرێتەوە  ئەوە 
تێپەڕەو لە نێو كەسایەتییەكاندا سەریان لە توندڕەوییەوە 
دەردەچێت، هەر بۆیە لە زۆربەی دۆسیەكاندا دژوارییەك 
هەیە بۆ جوداكردنەوەی پرۆسەكان. لە واقیعی ئەلبانییەكاندا 
ئەوە دەخوێنرێتەوە كە نەزمێكی دووالیەنە ڕووبەڕوویان 
بوەتەوە، لە الیەكەوە لە نێو ئازاری پەراوێزخستن و بێكاری 
و پەرێزخستندان لە بواری خزمەت و خوێندن و كاردا، لە 
الیەكی تریشەوە نەزمی ڕادیكاڵی ئیسالمی وێنایەكی جوانیان 
نیشان نادات. خەڵكی هەست دەكەن كە پەراوێز خراون و 
بوونەتە قوربانیی نێوان دوو بەرداش. لە سەرەتاوە كەسێك 
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كە لە ئەلبانیادا بەرەو ڕادیكاڵبوون دەچێت تێبینی ناكرێت، 
ئەو دەست دەكات بە گۆڕانكاریی لە نەزمی بیركردنەوەیدا 
و گۆڕان لە هاوڕێكانیدا، هاوكات دەست دەداتە گەڕان بە 
ئەدەبیاتی  خوێندنەوەی  لەوانە  ئینتەرنێتدا.  تۆڕەكانی  ناو 
بۆیە  هەر  ڕادەكێشێت،  ئەو  زۆرترین سەرنجی  كە  ئایینی 
و  دەبێت  تایبەتی خۆیدا دووچاری گۆشەگیریی  ژیانی  لە 
بە جیاوازییە كۆمەاڵیەتییەكان دەكات.  بە كاوەخۆ هەست 
ئیتر هەموو شتێك لە وێنای گۆشەگیریی خۆیەوە دەبینێت. 
لەم گۆشەگیرییەوە لە كۆمەڵ و ژینگەی پێشووی دادەبڕێت 
ماریفەی  ئەو  دەبێت،  جیاوازییەكان  تالوكەی  زێدەتر  و 
ئیسالمییەكەی  و شوناسە  دەبێت  فرە سنوردار  ئایینیشی 
واتایەك دەدات بەو كە فرە دوورە لەو كۆمەڵگەیەوە كە تێیدا 
دەژی، ئەو پێی وا دەبێت كۆنتڕۆڵی ژیانی خۆی دەكات و 
یەكال دەبێتەوە بۆ ئەو جیهانبینییەی خۆی. لە ڕاستیدا ئەو 
لە بەرانبەر كۆمەڵگەكەی هەستی نامۆیی بۆ چێ دەبێت و 
ئیتر وا دەزانێت یاخیبوونەكەی دژ بە جیهانێكە كە نكوڵی 
لەو دەكات. هاوكات پێی وایە ئەو ژیانە هێند بەهای نییە 
كە ئەو تێیدا شوێنی ببێتەوە. چوونە نێو ئایینەوە سانایە. 
كێیە  ئیمامەكەت  و  دەخوێنیتەوە  چی  گرینگە  ئەوە  لێرەدا 
بە جێ  تۆ  لە سەر  كاریگەرییەك  و هاوڕێكانت كێن و چ 
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دەهێڵن. بۆ ئێمە كە لە ئەلبانیادا دەخوێنینەوە، ئیسالم تەنيا 
ئایینێكە، ئەوەی بایەخی هەیە بە چ بانگخوازێك دەگەیت، لە 
ئینتەرنێتدا شتانێك دەست دەكەون و لە الی بانگخوازانیش 
شتانێكی زێدەتر، ئایین بەهێزترت دەكات، وات لێ دەكات 

هەست بكەیت بااڵدەستیت67. 
لە ڕادیكاڵیەتدا كاریگەریی بوون بە بەشێك لە كۆمەڵگە 
فرە گرینگە68. ئاڕاستەكان بە كاوەخۆن و فرە شارەوەن. 
لە پراكتیكیی ئایینیدا پەڕگیریی لە نێو بازنەیەكی داخراودا 
و  بێت  تێدا  بەهێزی  ئایینی  نەزمێكی  كە  دەكات.  گەشە 
خۆی لە سەرووی ئەوانی تر بزانێت. بە دڵنیایییەوە هەموو 
هەموو  و  توندڕەو  نابنە  ئایینییەكان  و  هۆزگەرا  گروپە 

ئەندامانیشیان ڕادیكاڵ ناكرێن69.
من  خۆیان،  بۆ  دەكات  سانا  ئایین  توندڕەوان  پرسی 
لەوانە  ناسێنراوە.  شتێك  هەموو  هەڵەیت،  تۆ  و  ڕاستم 
ڕێپێنەدرا و ڕێپێدراو )حەرام و حەاڵڵ( ئیتر لەوە زێدەتر 
كەسێ  ناتوانێت  ڕۆ بچێت. لەوە زێدەتر بەزاندنە، ئیسالمیزم 
لێرەدا دروست شێوەیەك دەبێت بۆ پاراستن، كە بە تەواوی 

ئەوەیش شێواندنی ئایین دەبێت.
ڕادیكاڵبوون پرۆسەگەلێكی بەردەوامە، كە جار لە دوای 
جار پێش دەكەوێت، بەاڵم  بە یەك بڕیار لەم ئاییندارییەدا 
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دەردەكرێت. بە شێوەیەكی بنچینەیی، من حەزم بە جەنگە، 
هەموو شتێك پێش دابڕانم هەستێكی تایبەتییە. لەو كاتەدا 
تۆ بڕیار دەدەیت و هەموو شتێك خێرایە، تۆ بڕیار دەدەیت 
لێرەدا  بهێڵیت70.  جێ  بە  تر  دونیایەكی  بۆ  دونیایە  ئەم 
گەشتكردن بۆ عێراق و سووریا پەیوەستە بە چەمكەكانی 
لێرەوە تۆ خاوەنی  هیجرەت و71 جیهاد و شەهیدییەوە72. 
كلیلی  ئایینی  پیاوانی  لێرەدا  ئایینیت.  ویژدانێكی  ڕەگەزی 
ڕەوشەدا  لەم  كارەكتەرەكان.  بە  گەمەیەن  ئەم  سەرەكیی 
ئەوانیش زۆر جار  دەبەستن  ئیمامێك  بە  كەسەكان پشت 
بۆ ڕازیكردنی ئەوان بەڵگەی بۆچوونی ئیبن تەیمییە و یا 
ئەبووعەالی مەودوودی پاكستانی دەهێننەوە، ئیمام لێرەدا 
كەسێكی نێوەندییە بۆ ڕازیكردنی ئەوان بەوەی كە لە سەر 
باشترین  ئەوەی  بۆ  هاوكات  ئیسالمن.  دروستی  ڕێگەی 
هەڵبژاردە كە ئەنجامی دەدەن چییە. هەموو یوتوب و ڤیدیۆ 
و ئینتەرنێت دووپاتی دروستی ئەم ڕێگەیەی بۆ دەكەنەوە. 

لێرەدا جیهاد دەبێتە شەشەمین ستوونی ئایینەكە73
ئەوان  بەاڵم   ڕێپێنەدراوە،  ئایینەدا خۆكوژی  لەم  دیارە 
دەخرێنە بەر خۆكوژییەوە و بە شەهیدی ڕەوایەتی دەدەن 
لێك  بۆ  ئیسالمدا  پێناو  لە  كارەكەیشیان  كارەكەیان.  بە 

دەدەنەوە.
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شەڕكەرە غەوارەكانی سێ  واڵتەكە
كە  ئارادایە  لە  ڕەوشەكە  گەشەكردندنی  قۆناغی  سێ 
تێیاندا كەسەكان لە سێ  واڵتەوە بەرەو جیهاد و ڕەوگەی 
جیهاد مل دەنێن. قۆناغی یەكەم دەست پێ دەكات لە2011، 
بۆ 2012. ئەمەیش لە كاتێكدایە كە جەنگی سووریا لە پێناو 
ديموكراسی و ئازادی و دەرچوون لە دیكتاتۆریەت هاتوەتە 
ئاراوە. لێرەوە خەڵكانێك بەشدارییان لەو جەنگەدا كرد، كە 
لە كۆسۆڤۆ و بۆسنەدا بەشداریی جەنگ بوون. لێرەدا ڕۆڵی 
میدیا فرە گرینگ و كاریگەریی گەورەی هەبوو. میدیا ڕۆڵی 
حكوومەتی  و  خەڵك  هەماهەنگیی  و  هاوكاری  تا  هەبوو 
ڕاپەڕینەكەیان  و  سووریا  خەڵكی  بۆ  بكات  چێ  كۆسۆڤۆ 
ڕەوشی  جار  زۆر  ئەسەد.  بەشار  دیكتاتۆریەتی  بە  دژ 
دیكتاتۆریەتی  سەردەمی  بە  دەكرد  بەراورد  سووریای 
بۆ  كێشا  سەری  دواتر  كە  میلۆسۆڤیچدا  كاتی  لە  ئەلبانیا 
سەردەمی  ئەوێ   خوێناوییەكانی  وێنە  كۆسۆڤۆ.  جەنگی 
ئیتر  بیر دەهێنایەوە.  لێرەیش  چەوسانەوەی موسوڵمانانی 
لەم قۆناغەوە هەستێك بۆ جیهاد بە تایبەتی لە كۆسۆڤۆ و 

مەكەدۆنیاوە چێ بوو، كۆچ و دزەكردن دەستی پێ كرد.
قۆناغی دوەم لە كۆتاییی 2012، دەستپێكی 2013وە 
دەست پێ دەكات. لەم قۆناغەدا نەداری و هەژاری ڕۆڵێكی 
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چارەنووسساز دەگێڕێت، بۆ نموونە دەگوترا ئێمە شتێكمان 
نەبوەتە  جیهاد  هێشتا  بدەین،  دەستی  لە  ئەوەی  بۆ  نییە 
پاڵنەری سەرەكی. ئیمامەكان بۆ خۆیان بە ئەلبانییەكانیان 
بە  هیچ  چونکە  جەنگكردن،  بۆ  سووریاوە  نەچنە  دەگوت 
تۆپزییەكی ئایینییمان نییە تا ناچارتان بكات بچنە كیشوەرێكی 
تر بۆ جەنگ، بۆیە نزیكەی 40 كەس بەهیوابڕاوی گەڕانەوە 
زێدی خۆیان. لە سەرەتاوە چووبوون تا شەڕ بۆ سوپای 
لە  كە  بكەن.  نەسرە  بەرەی  پاشان  و  سووریا  ئازادیی 
سەرەتاوە هەماهەنگییان هەبوو بە تایبەتی لە سەروەختی 
ئاراوە،   دێتە  ناوخۆ  جەنگی  كاتێك  داعشدا.  دروستبوونى 
ئیتر جۆرێك نائومێدی لەوانەدا دروست دەبێت كە هاتوون 

بۆ ئازادیی سووریا.
دەبێت.  دروست  دا  2013ـ2014  لە  سێهەم  قۆناغی 
وابەستە  ڕاستەوخۆ  ڕادیكاڵ  تەكفیریی  گروپێكی  لێرەوە 
دەبن بە جەنگەوە. لێرەوە چەمك و هاندانی ئایینی و ئیمامە 
ئیمامەكان  دەكەنەوە.  چڕ  هاندانەكان  و  دێن  تەكفیرییەكان 
هاوكات  دەبێت،  ڕاستەوخۆیان  كاریگەریی  قۆناغەدا  لەم 
ئەم  دەستكەوتەكانی  و  ئینتەرنێت  و  داعش  پڕوپاگەندەی 
قۆناغەی داعش كاریگەریی تەواو بە سەر شەڕكەرانی بیانی 
بە جێ دەهێڵێت، بۆیە لەم قۆناغەدا بە تەواوی مامەڵە لەگەڵ 
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ئاشنایی  ئەوانەی  كاتەدا  لەم  بۆیە  هەر  دەكرێت،  جیهاددا 
لە  تەنيا  و  نییە  ئیسالم  سەر  لە  كالسیكییان  پێشوەختی 
ئەوان  پڕوپاگەندەكاندان،  دوو ساڵەی  ئەو  هەژموونی  ژێر 
هێندە تێگەییشتنیان هەیە ئیسالمی ڕاستەقینە ئەوەیە كە لەو 
میانەدا پێیان گوتراوە و ڕێگەی بەرەو بەهەشت چوون و 
نەمریش تەنيا  لەوێدایە. بۆ ئەمە ئینتەرنێت بە كار دەهێنرێت، 
كاریگەریی  پێشەواكانن.  بەاڵم سوچی سەرەكی ڕەوشەكە 
ئەوان زێدەتر لە نێوان دێهاتی و نەخوێنەوارەكاندا شوێنی 
بوو  سەر  لە  تاوانیان  پەنجەی  ئەوانەی  هاوكات  بوەوە. 
یاخود هاندانی ناوخۆیی كاری تێ كردبوون دیسان تێكەڵ 
بەم ڕەوشە بوون. لەبەر ئەوە لەم ڕەوشەدا باوەڕی ئایینی 
خاوەنی فاكتەری یەكەم و كاریگەرترین بوو بۆ ئەوەی ڕوو 

لە سووریا بنرێت لەو سێ  واڵتەی باڵكانەوە.

ئەلبانیا
لە ئەلبانیادا ئاماژەكان 83 كەس دیاری دەكەن. كە 32 
ئەندامیان لە نێو خێزانەكانیانن لەوانە پیر و ژن و منداڵ، كە 
تێكڕای هەموویان 115 كەس دەبن. لەوانیش 30 كەسیان 
لە ئێستادا لە نێو پێكدادان و جەنگەكاندا ئامادەیییان هەیە و 
13 كەسیشیان كوژراون و 40 كەسیش لەوان گەڕاونەتەوە 
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بەرەكانی  ئەوانەی كە چوونەتە  تەمەنی  بۆ زێدی خۆیان. 
%45ی  نزیكەی  45 ساڵیدان.  بۆ   20 نێوان  لە  جەنگەوە 
لە  بوە.  سەر  لە  تاوانیان  پێشینەی  پێشتر  شەڕكەرەكان 
تۆمەتی  بە  كەس   4 دا،  شكۆدە  لە  2016دا  نۆڤەبەری 
هەماهەنگی و بردنی خەڵك بۆ نێو داعش دەستگیر كران74.

كۆسۆڤۆ
بە  كەس   340 فەرمییەكان،  سەرچاوە  بەگوێرەی 
لەوانە  سووریا،  و  عێراق  چوونەتە  سەرەكی  شێوەیەكی 
ژمارەكە  گەڕاونەتەوە.  كەسیان   130 كوژراون،  یان   52
بە سەردا  گۆڕانی  تر  مانگێكی  بۆ  مانگێكەوە  لە  بەكاوەخۆ 
دێت. تێكڕای تەمەنی ئەوانە لە نێوان 20 بۆ 35 ساڵیدایە. 
لێرە سەرچاوە فەرمییەكان بڕێكی دروست لە سەر پێشینەی 
تاوانی ئەوانە نیشان نادەن پێش چوونیان بۆ سووریا و عێراق. 
سێپتەمبەری  لە  بێدەنگیی،  لە  دوورودرێژ  قۆناغێكی  پاش 
فەرمی  )سەرچاوەیەكی  تەلەفزیۆنیدا  كەناڵێكی  لە  2016دا، 
بە  واڵتیان  نوێ   كەسی   17 كە  خستەڕوو  ئەوەی  نەبوو(، 
جێ هێشتوە، هەروەها لە ئۆكتۆبەری 2019 دا ڕایان گەیاند، 
كە 7 كەس بە تۆمەتی پێوەندیی بە هێرشەكانی كۆسۆڤۆوە 
دەستگیر كراون، ئەوان سەر بە الڤدریم موهاشیری ڕێبەری 

دیاری داعش و بە ڕەچەڵەك كۆسۆڤی بوون75.
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مەكەدۆنیا
 100 مەكەدۆنیادا  لە  ئەوەیە،  ڕوو  خراوەتە  ئەوەی 
هاواڵتی واڵتیان بەرەو سووریا و عێراق بە جێ هێشتوە، 
كەسیشیان   10 كوژراون،  كەسیان   20 بۆ   18 لەوان 
پێشینەی  كەسیان   70 هاوكات  واڵت.  گەڕاونەتەوە 
تاوانیان لە سەرە، تەمەنی ئەوانەی كە چوونەتە سووریا 
و عێراق لە نێوان 19 بۆ 50 ساڵیدان. زۆربەی ئەوانەی 
كە گەڕاونەتەوە لە ئێستادا زیندانیی نەتەوە یەكگرتوەكانن. 
دیارە لە ئەلبانیا و كۆسۆڤۆدا یاسای سزادان بۆ ئەوانەی 
 ،2014 لە  تر  واڵتێكی  دەكەنە  ڕوو  شەڕ  مەبەستی  كە 
بوونی هەیە و ئەم سزایە لە مەكەدۆنیایشدا لە 2015 كاری 
پێ دەكرێت. ئەوەی لە بارەی جێندەریشەوە دەگوزەرێت 
شێوەیەكی  بە  مەكەدۆنیادا  و  ئەلبانیا  لە   كە  ئەوەیە، 
بنچینەیی ژنان وابەستەن بە هاوسەرەكانیانەوە. لەو ژنە 
4 ژن هەن كە واڵتیان بە جێ  ڕادیكااڵنە لە مەكەدۆنیادا 
تا  كەم  ئەلبانیادا  لە  و  ژن   32 كۆسۆڤۆدا  لە  و  هێشتوە 
زۆر 30 ژن لەگەڵ هاوسەرانیان واڵتیان بە جێ هێشتوە 
بۆ عێراق و سووریا. تەنها ژنێك كە بە تەنها كۆسۆڤۆی 
بە جێ هێشتوە و پێوەندیی كردوە بە ڕیزەكانی داعشەوە، 
كە  لیوای خەنسادایە  لە  و  پۆلیسی شەریعەیە  ئێستا  ئەو 
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ئەركیان جڵەوگیریی ڕەوشت و ڕێنومایی شەرعیی ژنانە لە 
نێو داعشدا. زۆر جار لە ڕێگەی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانەوە 
كار  بە  داعش  ڕیزەكانی  نێو  بۆ  هاندان  وەك  ژنان 
ڕێگەی  لە  داعش  بیانییەكانی  شەڕكەرە  دەهێنرێن. 
ڕێگەی  لە  یاخود  دەكەن،  دزە  توركیاوە  پاشان  و  یۆنان 
مەكەدۆنیا و بوڵگاریاوە. زۆرترینی هاواڵتییانی ئەورووپا 
چونکە  واڵتانەوە،  ئەو  نێو  بچنە  دەتوانن  ئاسانی  بە  فرە 
نییە.  ڤیزا  بە  ئاتاجێكیان  هیچ  واڵتانە  ئەو  نێو  چوونە  بۆ 
لەو واڵتانەیشەوە واتە لە تیرانی و بریشتینا و سكبییەوە 
هێڵی گەشتی ڕاستەوخۆ هەیە بۆ توركیا. هەمیشە هەموو 
ئەوانەی كە بەرەو عێراق و سووریا هاتوون، لە ناوخۆی 
واڵتی خۆیانەوە ڕێك خراون و لە الیەن پێشەوایەكیانەوە 
دانراوە و بڕی  بۆ  پێشتر ڕێوشوێنیان  ناوخۆی واڵت  لە 
كراوە.  دابین  بۆ  پارەوپوڵیشیان  گەشتەكەیان  پێویستی 
لەم میانەدا خێزان و خانەوادەكانیان كەمترین ڕۆڵ یاخود 
ئەوانیان  بەجێهێشتنی  میكانیزمی  و  ڕێكخستن  لە  ڕۆڵیان 
بەرەو  ملنان  ئەوە پرۆسەی ڕادیكاڵبوون و  لەبەر  نەبوە. 
بوە،  كەسی  پرۆسەیەكی  تەواوی  بە  دەرەوە ،  لە  جیهاد 
جیهادی  كەسی  كە  هەن  تایبەت  كەیسی  هەندێك  بەاڵم 
ڕازی  باوکیان  یان  برایەك  داوە  هەوڵیان  ڕادیكاڵن،  یان 
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یان  تيرۆریست  ببێتە  ئەویش  و  بكەن  بەجێهێشتنی واڵت 
جیهادی. ئاڵوگۆڕ و پارەوپوڵ هەمیشە بە دەستاودەست 
بوە، لە ڕێگەی پەیك و یاخود بازرگانێكەوە بوە، بەاڵم ئەو 
كەسانە كەسانێك بوون كە متمانە و دڵسۆزیی تەواویان 
كە  ئەوانەی  هەموو  هەروەها  بوون،  جێباوەڕ  و  نواندوە 
لەو واڵتانەوە چوونەتە سووریا لە الیەن پێشەواكەیانەوە 
بە  بوە  وابەستە  كە  پێشەوایەی  ئەو  كراوە،  گرەنتییان 
نەبوە  كەس  بۆ  لەوە  دەر  بە  داعشەوە،  ڕێكخستنەكانی 
یاخود نەیانتوانیوە بچنە نێو سووریاوە. دیارە كە پێشەوا 
بەرەی  و  داعش  بۆ  كار  واڵتانەدا  لەو  كە  تەكفیرییەكان 
لەو سێ   بە جۆرێك  كەمن،  ژمارەیەكی  دەكەن،  نووسرە 

واڵتەدا بریتین لەمانە:

لە ئەلبانیاوە
لە  ئونازە  بەاڵ، مەالی مزگەوتی  جنسی عەبدوڕەحمان 
تیرانا و هاوكات 8 مەالی تر، هەموویان لە الیەن ڕێكخراوە 
تيرۆریستییەكانەوە ملیان پێ درابوو كە هەم ئەندامی نوێ 
ڕێكخراوە  بۆ  دارایییەوە  ڕووی  لە  هەم  بكەن،  وابەستە 
لە  بەال  عەبدولڕەحمان  بكەن.  چاالكی  تيرۆریستییەكان 
سەرەتاوە لە ئەردەن خوێندوویەتی و دواتر چوەتە دیمەشق 
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و لەوێ  وەدەر نراوە، پاشان چوەتە زانكۆی مەدینە، لەوێیش 
مەبەستی بوە ماستەر بخوێنێت، بەاڵم دیسان بە گومانی 
پێش  وەدەرنراوە.  لەوێیش  تەكفیرییە  كەسێكی  كە  ئەوەی 
ترە  مەالیەكی  كە  هیسا  بوجار  میسر،  بچێتە  ئەو  ئەوەی 
لە ئەردەن دەستی داوەتە خوێندن، بەاڵم ئەویش تەواوی 
نەكردوە، بوجار مەالی مزگەوتی یزیبریشت بوە لە تیرانا. 
مەال گەلێكی تر هەبوون لەوانە جیرتی باشیا و كریشنیك 
سیلی، هەروەها ئەلمیر داسی ئێستایش لە سووریایە، ئەو 
لە  پێشتر  ناوبراو  هێناوە،  ڕام  داعش  بۆ  ئەندامی  گەلێ  

مزگەوتی لیشنیكا بوە لە بوغرادیك.

كۆسۆڤۆ
زێقیرجا قازیمی لە جیالن كە ئێستا لە زینداندایە، هەروەها 
ڕیدڤان حەقیفی كە مەالی مزگەوتی جیالن بوو، ئەو ئێستا 
لە سووریایە و ئەمیری موسوڵمانە ئەلبانییەكانە. هەر دوو 
ئەو مەالیانە خەڵكیان لە ڕێگەی پەروەردەی ئایینییەوە ڕام 
دامەزراوەكانەوە  ڕێگەی  لە  ئەوان  كۆسۆڤۆدا  لە  كردوە. 
و  نیكتێری  كۆمەڵەی  نموونە  بۆ  دەكرد،  ڕام  كەسەكانیان 
ڕۆڵی  جیالن  لە  ئیسالم  ڕینیا  و  كاكانیك  لە  ئیسالم  ڕینا 

گەورەیان هەبوو.
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مەكەدۆنیا
ڕیكسیب میمیشی لە مزگەوتی توتونسز زمانی عەرەبی 
خوێند، ئەو نەیتوانی تیۆلۆجی بخوێنێت چونکە لە خوێندن 
لە  مەالیە  ئەم  زینداندایە،  لە  ئێستایش  و  نران  وەدەر 
دەستیدایە  كە  بوو  كەس  يەكەم  توتونسزەوە  مزگەوتی 
و  كۆسۆڤۆ  سەرانسەری  لە  تەكفیری  تۆڕێكی  چێكردنی 
بەجرامی  عومەری  مەال  هەروەها  مەكەدۆنیادا.  و  ئەلبانیا 
عەبدولقادر  مزگەوتی  لە  ئایینناسیدا(  خوێندنی  )لەگەڵ 
ئەلبانی لە سكۆبیدا و عەبدول فوجا )ئایینی نەخوێندبوو( لە 
مزگەوتی فیزبیغ گومانیان لێ دەكرێت كە ئەوان پاڵنەرن و 

ئەندامان ڕێك دەخەن تا واڵت بە جێ بهێڵن.
كە  ناوچانەی  ئەو  هەستیارترین  ئەلبانیادا  لە 
هەڵتۆقینی  نەزمی  لە  بوەتەوە  لێ  خراپیان  دەرهاویشتەی 
كافاجی،  تیرانی،  ناوچانەن:  ئەم  توندڕەودا  ئەندامانی 
بیشكوبی  بولكیزی،  لیبرازد،  بوغرادیك،  ئلباسان،  سیریك، 
و هەروەها شوكدر. لە كۆسۆڤۆیشدا نێوەندیی هەڵتۆقینی 
لە  دەوروبەریدا،  و  فیتشا  میترۆ  لە  ها  جیهادییانە  ئەو 
مزگەوتی جیالن قودس و دێهاتەكانی دەوروبەریشیدا وەك 
هەیە.  هەستیاریی  فوشترینادا  و  كاكانیكۆ  و  ئلیزیت  هانی 
و  گومانن  جێگەی  كە  ناوچانەی  ئەو  مەكەدۆنیایشدا  لە 
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جیهادییان لێوە دروست بوە زێدەتر سكوبییە بە تایبەتی لە 
گەڕەكەكانی غازی بابی و سیراج و كایردا.

نزمە،  و  بەرز  واڵتدا  هەر سێ  لە  خوێندەواری  ئاستی   
سەراپا  ناوچەگەلێكدا  لە  و  ڕەوشدا  هەندێك  لە  جۆرێك  بە 
نەخوێندەواری هەست پێ دەكرێت. ئەوانەی كە وابەستە بوون 
بە جیهادییەكانەوە و لە واڵت دەرچوون، زێدەتر هەژار و نەدار 
بوون و لە شوێنانێكەوە هەڵتۆقیون كە بە شێوەیەكی بنچینەیی 
دەوڵەت لەو شوێنانەدا هەر بوونی نەبوە. ڕێژەی سەدییەكان 
جیاوازن لە ئەلبانیادا %45 بۆ %70 لە مەكەدۆنیا پێشینەی 
تاوانیان هەیە. ئەلبانییەكان فرە جیهادییترن تا ئەوەی هەڵگری 
پشتوێنی خۆتەقێنەوە بن و خۆكوژی بكەن. ئەوان باوەڕیان 
وایە شەهادەت و شەهیدی لە مەیدانی جەنگدا و لە سەنگەردا 
دێتە دی، نەك ئەوەی بچێت كاری خۆكوژی بكەیت. تا ئێستا 
یەك ئەندامی ئەلبانی كردەی خۆكوژیی كردوە و سێ  ئەندامی 
كۆسۆڤی و چواری مەكەدۆنییش كردەی خۆكوژییان ئەنجام 
دەركەوتوە،  بۆ  ئەوەمان  لێكۆڵینەوەیەكدا  ئەنجامی  لە  داوە. 
ئەوانەی چوونەتە نێو داعشەوە كەمتر ئاشنان بە شەریعەتی 
ئیسالمی تا ئەوانەی چوونەتە ناو بەرەی نووسرەوە، هاوكات 
هۆی چییە كە هەندێك لەوانە لە مەیدانەكانی جیهادا دەگەڕێنەوە 

بۆ واڵتانی خۆیان بریتین لە:
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لە  كە  نەزمەی  و  هەڵسوكەوت  لەو  نائومێدبوون   .1
الیەن داعشەوە بە چاوی خۆیان دەیبیینن.

ماندوو بوون لە جەنگەكان.  .2
هەندێكیشیان لەوە وەڕسن كە هەمیشە لە پەرێزی   .3
دەرفەتی  وایە  پێیان  و  ڕاهێنانن  مژوڵی  و  جەنگەكاندان 

بەشداریی جەنگیان هەرگیز پێ نادرێت.
هەبوونی جیاكاریی ڕەگەزی و ئیتنیكی و ڕادیكاڵی   .4

لە نێو جەنگاوەرەكاندا.
ئیتر  بوون،  زامدار  و  نەماوە  كەڵكیان  یاخود   .5

ئاتاجیان بە خانەوادەكانیانە كە چاودێرییان بكەن.
هەندێكیشیان فاكتەری خانەوادەیی و خێزانییان لە   .6

پشتەوەیە.
هەروەها ئەوانەیش كە دەگەڕێنەوە بۆ نێو واڵتەكانیان 

سێ  چەشنن:
بەشێكیان واز لە ڕادیكاڵیەت و ئایدیۆلۆژیای پێشوویان 
پچڕاوە،  پێوەندییان  كە  ئەوانەن  تریان  بەشێكی  دەهێنن، 
بەاڵم  هێشتا لە ناخەوە ئازار دەچێژن كە نەیانتوانیوە بگەنە 
ماوە.  هەر  جیهاد  دۆزی  بە  باوەڕیان  و  تيرۆریستان  نێو 
بەشێكیشیان بە مەبەستەوە گەڕاونەتەوە و دەكرێت مژوڵی 
شەڕوشۆڕێك بن لە واڵتی خۆیاندا و بەرنامەڕێژی بكەن.
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ئەنجامگیری
ڕامكردن و ڕازیكردن ڕۆڵی بااڵی لە ڕادیكاڵبووندا هەیە، 
بەاڵم ئەوە تەنها هۆكار نییە و پێویستە لە پرۆسەكە وردتر 
وردتر ببینەوە، ئەگەر نا هەوڵدان بۆ ناچاركردن و فشار 
دەنێت  پاڵ  ئایینەكەیدا  پراكتیكی  لە  كۆمەڵگەیەك  سەر  لە 
نهێنییەكانەوە  تۆڕە  پەنهان و  ڕایەڵە  نێو  بچنە  تا  پێیانەوە 
هەر وەك ئۆلیڤەر ڕوای دەڵێت: من بەسانایی دەتوانم بڵێم 
كە تەنها  فەندەمێنتاڵیزم بۆ بەرهەمهێنانی توندوتیژی بەس 

نییە76.
دیارە پاڵنەرەكانی توندوتیژی زۆر و هەمەچەشنن، لەوانە 
پێكڕا  سایكۆلۆجی،  و  سۆسیۆلۆجی  و  ئابووری  پاڵنەری 
ئەوانەیش  هەموو  توندوتیژییەوە.  زەمینە  بەو  پەیوەستن 
نابێت بە جیا شیكاریان بۆ بكەین، بەڵكوو زنجیرە پاڵنەرێكی 
لە هەمبەر واڵتانێك كۆڵینەوە  ئێمە  یەكەوە:  بە  پەیوەستن 
دەكەین كە الوازن و ناتوانن نەزمێكی تەندروستیان هەبێت. 
گەندەڵی و تاوان و نزمیی ئاستی پەروەردە و فێركردن و 
هاوكات خراپی سیستمی تەندروستی و ناتوانایی لە كار و 
پیشەدا و جیاكاریی نەتەوایەتی و ڕەگەزی هەموو ئەوانە لە 
نەخشەڕێگەی میریدان. هاوكات پڕوپاگەندەی ئیسالمگەرایی 
لە نێو خەڵكانی الواز و بێزار و نائومێد و پەراوێزخراوان 
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هەموو ئەوانە پێویستییەكانی كەسایەتییەكن كە ڕادیكاڵیەت 
دەخوازێت. لێرەدا سەلەفییەكان و ئەوانەی ناو دەبرێن بە 
ڕەوگەیەكی  بە  و  دەكەن  بانگەشە  نەزمەدا  لەو  وەهابی، 
پێش،  هاتوونەتە  نوێدا  وەهابیەتی  و  سەلەفیەت  لە  نوێوە 
و  سەلەفی  بە  نایانەوێت   و  كەمینەن  ئەوان  چەندە  هەر 
بوون  دابەش  خۆیاندا  خودی  نێو  لە  و  بناسرێن  وەهابی 
هەیە. هاوكات ئەو باوەڕە ئایدیۆلۆژییەی كە بانگەشەی بۆ 
دەكەن لێك جیاوازن. ئەوان بزووتنەوەگەلێكی بەرفراوان و 
ناجێگیر و ئاڵۆزن. ئەم بزووتنەوە نوێیەی فەندەمێنتاڵەكان 
موسوڵمان  وەك  شیعەكان  نەیش  دەناسن  سۆفییزم  نە 
و  قوتابخانەیەكدا  بە سەر چەند  بوون  دابەش  و  دەناسن 
نایشیانەوێت  وابەستە بن و ئاوێتەی ڕابردوو بن. ئەم نەزمە 
نوێیە سروشتێكی گڵۆباڵی هەیە و وابەستە نابێت77. ئەوان 
هاتوون هەموو مێژوو، كەلتووریی ئیسالمی دەدەنە دواوە 
پێیان وایە ئیسالم دیدێكی نوێیە و ئیسالمی ئەجداد و  و 
دایك و باوك نییە، بە شێوەیەكی تر سەلەفیزمی نوێ  زێدەتر 
ئیسالمی الوە بێ دەرەتان و بندەستەكانە78. ئەم سەلەفیزمە 
مزگەوتە  سازی  و  ساخت  لە  خۆی  ڕەوشێكە  نوێیە 
دەبینێتەوە،  باوەڕداراندا  شێوەژیانی  نەزمی  و  نوێیەكان 
ناكرێت سەلەفیزم تەنيا  وەك گۆڕانكاری لە باوەڕدا تەماشا 
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بكرێت، هەر بۆیە باڵوبوونەوەی سەلەفیزمیش بەم نەزمە 
ئەوان  چونکە  بهێنرێتەوە،  بۆ  پاساوی  ناكرێت  ڕادیكاڵە 
لە  ڕقوكینەن،  و  كۆمەاڵیەتی  جیاوازیی  چاندنی  مایەی 
تایبەتمەندیی كەسی و لە ڕق بەرانبەر ئیسالمی ترادیشناڵ 
و سۆفییزم و لە دژایەتیی شیعە و لە چێكردنی ناكۆكیی 
كۆمەاڵیەتی و گومان دروستكردن لە سەر نەزمی بەندایەتیی 
لە  ئەوان  نامۆ.  و  نوێ   دیارەیەكی  بوونەتە  تاكەكەسەكان 
ڤایرۆسێكی  هەڵگری  ژندا  بۆ  سنوردانان  و  ژن  بەرانبەر 
خراپی نەیارێتیین. تاكەكانی سەلەفیزم بۆ خۆیان بونیاد و 
ژینگەیەكیان چێ كردوە و بەرەو پەڕگیری و توندئاژۆیی 
دەڕۆن و پێیان وایە ئیسالمی ڕاستەقینە لە الی ئەوان و 
كە  كردوە  وای  ئەمەیشە  هەر  ئەواندایە.  باوەڕی  و  هزر 
مشتومڕ و ناكۆكیی نێوان خودی ڕەوتەكانی ئەوان لە نێو 

كۆمەڵگەی موسوڵماناندا دروست بوە. 
دیارە ملمالنێ ناوخۆیییەكان پرسێكی تایبەت بە ناوخۆی 
ئەو واڵتانە بوو، بۆ ئەوانەی دەرەوە  نەبوو كە دەست تێ 
و  ڕێكخراو  میانی  لە  خۆیان  بۆ  ئەوان  ناوی،  وەردەدەنە 
گروپ و كۆمەڵەكانەوە كەوتبوونە ئەو ملمالنێیەوە. بواری 
ترس لە ئیسالم لە سەر شانی دامەزراوەكانە كە جڵەوگیریی 
مافی  بە  بێت  پەیوەست  تەنها  نییە  شتێك  ئەوە  بكەن، 
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لە  مرۆڤەوە، بەڵكوو پەیوەستە بە هێمنایەتیی كۆمەڵگەوە. 
ڕاستیدا بۆ بەرگرتن لە توندوتیژی پێویست بە بوونی یاسا 
و بەڵگە دەكات. داخستنی ڕێكخراوەكان و نەبوونی بەڵگە 
كە  كارێكن  كەسەكان  فشارخستنەسەر  و  ڕاوەدوونان  لە 
ئاكامی پێچەوانە لە دژایەتیی توندوتیژی و تیرۆردا دێننە 
پێشەوە ، هەر وەك ئەوەی لە كۆسۆڤۆدا هاتوەتە پێشەوە . 
پێوانی  بڕیار دەدات  بۆ خۆی  بگوترێت كۆمەڵگە  پێویستە 
ئایینی و بازنەكانی فێركاری ئەوان لە كۆمەڵگە بااڵتر نین و 
ئیسالم لە كۆمەڵگە بەهێزتر نییە، بۆیە ئەو سێ  واڵتە سێ  
واڵتی سیكۆالرن، بەاڵم  كەوتوونەتە داوی ڕەوتە ئیسالمی 
هەرگیز  دەوڵەت  الئیكگەرایی  چونکە  مەسیحییەكانەوە،  و 
لەگەڵ  كۆنخوازن،  كۆمەڵگەكان  نەپرسراوەتەوە،  لێی 
ئەوەیشدا عەلمانیەت شتێك نییە سازشی لە بارەوە بكرێت. 
ڕادیكاڵیەت  و  ئیسالم  لە سەر  كۆنفرانسانەی  ئەو  هەموو 
بەستراون، كاریگەریی ئەوتۆیان لە سەر كەمكردنەوەی ئەو 
ئاشت  ئیسالمی  خەڵكی  نەیانتوانیوە  چونکە  نەبوە،  پرسە 
بناژۆیی،  بۆ  كێشكراون  كەمەند  كە  خۆیان  بە  و  بكەنەوە 
تێپەڕبوونی كاتدا ڕادیكاڵیزم تەشەنە دەكات  لە  بۆیە  هەر 
ئەلبانیا  هەن.  ئێستا  كە  ئاستەدان  لەو  جیهادییەكانیش  و 
شانبەشانی كرواتیا و سلۆڤانیا و بوڵگاریا ئەندامێكی ناتۆیە، 
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ئەوەن  تامەزرۆی  بۆسنەیش  و  مەكەدۆنیا  و  كۆسۆڤۆ 
سەر  لە  مۆنتیگرۆ  كە  كاتێكدایە  لە  ئەوە  بن.  ڕیزەدا  لەو 
ناتۆی  ئەندامێتیی ڕێكخراوەكەیە. پەرەسەندنەكانی  ڕێگەی 
پاش جەنگی سارد بە سەختی وا لە ژێر كاریگەرییەكانی 
ئەندامبووندا  ڕەوگەی  لە  ئەوە  لەبەر  باڵكاندا.  ناوچەی 
تەواو  خۆرئاوا  ناوچەكانی  تایبەتی  بە  باڵكان  ناوچەی 
جێگەی گرینگیدانن79. ئێستا كە ئیسالمی ڕادیكاڵ و پەڕگیر 
هەڕەشە لە سەر هێمنی واڵتان و خەڵكی چێ كردوە، مایەی 
ڕادیكاڵەكان  چونکە  پرسە،  ئەو  سەر  لە  هەڵوێستەكردنە 
و  تاكەكەسی  بڕیاری  ڕێگەی  لە  تەنهاكان  گورەگە  یاخود 
نیازی  سووریا  و  عێراق  لە  داعش  تایبەتیی  فەرمانی  بە 
لەو سنورەدا دووپات كردوەتەوە.  پەالماریان  و  هەڕەشە 
ئەم دیاردەی بوون بە ئەندامە لە نێو توندڕەوەكاندا هەر 
چەند تەنيا  لە باڵكاندا نییە، بەڵكوو دیاردەیەكە لە تەواوی 
ئەورووپادا، هاوكات ڕێكخراوی تاوانكار و هێزی قاچاغی 
چەكوچۆڵیش لە نێویاندا دەبینرێن. ئەو چەكانەی لە جەنگی 
نەوەدەكاندا بە كار هاتوون هێشتا كاریگەرییان ماوە و باڵو 
چەكانەیە  ئەو  گەورەترین سەرچاوەی  سڕبیا  بوونەتەوە، 
تيرۆریستییەكانی  هێرشە  لە  چەكانەی  ئەو  تەنانەت  و 
نۆڤەمبەری 2015دا لە پاریس بەكارهاتن، چەكی كارگەی 
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كرایغۆفاتیشی سڕبیا بوون. نابێت ئەوەیشمان لە یاد بچێت، 
نییە و گەندەڵی و  لەو واڵتانەدا هێوری سیاسی  كە بەڵێ  
قەیرانی ئابووری و نایەكسانیی كۆمەاڵیەتی باڵی بە سەریاندا 
و  ڕادیكاڵیەت  زێدەبوونی  فاكتەری  ئەمانەیش  كێشاوە، 

ئەزموونوەرگرتنی ئەوانە لە كاری توندوتیژیدا.
پێویستە  و  ڕەوشەیە  ئەو  سەرەكیی  هۆكاری  ئەوە 
تایبەتی  بە  بەر،  بگرنە  بۆ  ڕێوشوێنی  زێدەتر  دەوڵەتان 
ناوچەی  ستراتیژی  لە  هۆكارانە  ئەو  لەچاوگرتنی  دەبێت 

باڵكاندا بوونیان هەبێت.
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جوواڵنەوەى وەهابییزم و دۆسیەى 
بۆسنە و سڕبیا

ئیڤان جێجیڤیک

پێشەکى
ڕیشەکەى  ئایینى،  جوواڵنەوەیەکى  وەک  وەهابییزم 
دەگەڕێتەوە بۆ 300 ساڵێک پێش ئێستا، ئەم جوواڵنەوەیە 
بوە  ئەمریکا  لە  سێپتەمبەر  یازدەى  هێرشەکانى  پاش  لە 
ڕووداوانە،  ئەو  پاش  گڵۆباڵ.  و  نێونەتەوەیى  دەنگۆیەکى 
بە  دژ  و  خۆ  کەوتە  ئەمەریکا  ڕابەرایەتیى  بە  خۆرئاوا 
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ڕێکخراوە تیرۆریستییەکانى جیهان و ئەو ڕژێمانەیش کە 
و  ئاستى سیاسی  لە سەر  دەکەن،  هێزانە  ئەو  پشتیوانیى 
سەربازى ڕووبەڕوو بوونەوە. ئەم هەڵمەتەیش بە جەنگى 
کۆڵینەوەکانى  ئاکامى  لە  برا1.  ناو  تیرۆر  بە  دژ  گلۆباڵ 
 19 کۆى  لە  کە  ڕوو  خرایە  ئەوە  ڕووداوەکەدا 
تیرۆریستیان   15 هێرشەکەدا  لە  بەشداربوو  تیرۆریستى 
خاوەنى  دەوڵەتە  ئەم  بوون.  سعوودیەدا  عەرەبستانى  لە 
بریتییە  یەکەمیان  ژینگەکەیدا:  لە  بنچینەیییە  ڕەگەزى  دوو 
لە خودى خانەوادەى دەسەاڵتدارى پادشایەتیى سعوودى، 
سعوودیەوە  دەوڵەتى  دروستبوونى  لە  خانەوادەیە  ئەم 
فەرمانبەردارى  و  دەسەاڵتدار  بەردەوامى  بە  ئەمڕۆ  تا 
سعوودیەن. دوەم، ڕەگەزى سەرەکیی ئەم دەوڵەتە بریتییە 
ئەوانیش  وەهابییزم.  ئیسالمیی  ئایینى  ئایدیۆلۆژیاى  لە 
فاکتەرێکى کاراى چێبوونى دەوڵەتدارین لەگەڵ خانەوادەى 
خانەدانى سعووددا. ئەمەیە وای کردوە کە وەهابییزم بوەتە 
شوێنبایەخى کۆڵەران و سیاسەتوانان و میدیاى خۆرئاوا، 
هەر بۆیە لە ناکاو تەواوى یان بە الى کەمەوە زۆرترینى 
تیرۆریست و جیهادییە ئیسالمییەکان کە بەشێک بوون لەو 
ملمالنێ جیهانییەى ژینگەکەدا، بۆ نموونە لە ئازەربایجان و 
چیچان و بۆسنەدا وەک وابەستەبوویەک بە جوواڵنەوەى 
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وەهابی هاتنە پێش. لەم کۆڵینەوەیەدا ئەو ڕاستییە دەخرێتە 
مۆرکى  ئیسالمییانە  تەڤگەرە  ئەم  تەواوى  بۆچى  ڕوو، 
ڕاستییەکان  خستنەڕووى  بۆ  نراوە.  لێ  وەهابییەکانیان 
لەم کۆڵینەوەیەدا گەڕاوینەتەوە سەر ڕیشەى وەهابییزم لە 
لە تەک خاندانى  لەو ساتانەى کە  سەدەى هەژدەهەمدا و 
سعووددا هاوپەیمانى دەکەن و پێکەوە دەوڵەتى سعوودیە 
هاوکات  دەدەن.  پێ  درێژەى  ئەمڕۆ  تا  و  دادەمەزرێنن 
تاوتوێى ئەو هەلومەرجە کراوە کە وەهابیەت تێیدا گەشەى 
کردوە و وێناى جوواڵنەوەکەیش بە شێوەیەکى گشتى لە 
کاتێک  تایبەتى  بە  ئەوە  کراوە.  پێ  ئاماژەى  الى خۆرئاوا 
هاتە گۆڕێ، کە گریمانەى وابەستەبوونى بزووتنەوەکە بە 
ئایدیۆلۆژیى  ڕیشەى  چونکە  ڕوو،  خرایە  توندوتیژییەوە 
ئەم جوواڵنەوەیە لە نێو جیهادى و توندڕەوەکانەوە شتێکى 
تێبینی کراوە. دیارە ئەمە ئەوەیش ناگەیەنێت کە وەهابییزم 
ڕاستەوخۆ پەیامێک بێت بۆ بناژۆییی ئیسالمى و پەڕگیریی 
لە ناو ڕێکخراوەکاندا، بەڵکوو وەهابییزمیش وەک تەواوى 
و  ڕەوت  بە سەر  بوە  دابەش  تر  ئایینییەکانى  جوواڵنەوە 
بازنە جیاوازەکاندا و هەندێکیان زۆر ڕادیکاڵ و هەندێکی 
کە  دێت  واتایە  بەو  ئەمەیش  شلڕەون.  و  میانڕەو  تریان 
هەموو وەهابییەک لە نێو ڕەوتەکاندا ڕەوگەى توندوتیژیی 
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بۆ بەدەستهێنانى ئامانجەکانى ناگرێتە بەر، بەڵکوو کەمێکى 
و  تیرۆر  بانگەشەى  ئاشکرا  بە  وەهابییەکان  جوواڵنەوە 

توندڕەوى دەکەن. 
نیشاندانى  لە  بریتییە  کۆڵینەوەیە  ئەم  دوەمى  بەشى 
ئایدیۆلۆژیاى  باڵوبوونەوەى  لە  سعوودیە  دەوڵەتى  ڕۆڵى 
وەهابییزم لە ئاستێکى بەریندا. لێرەوە کۆڵەران دەستەواژەى 
ناردنە  ئەم  داهێنا،  وەهابییزمیان  هزرى  ناردنەدەرەوەى 
بە  کە  بوو،  ڕیازەوە  الیەن  لە  ڕاستەوخۆ  دەرەوەیەیش 
بەکارهێنانى ئامڕازگەلێک هەماهەنگى و هاوکارییە سیاسى 
و دارایى و سەربازییەکانیان دەگەیاندە دەر. لەگەڵ ئەوەى 
نییە لە تەواوى توندوتیژییەکان  کە وەهابییزم بەرپرسیار 
بناژۆخوازى  کارێکى  هەر  لەگەڵ  بەاڵم  دەگوزەرێن،  کە 
دەبنەوە.  تانەوتەشەر  ڕووبەڕووى  ئەوان  ڕادیاڵدا  و 
عەرەبستانى سعوودیە پاش ئەوەى پیشەسازیى نەوت لە 
نێویدا بەرفراوان بوو، لەگەڵ ئەوەى خولیایەکى فرەى بۆ 
کاریگەریى لە نێو بزووتنەوە ئیسالمییەکانى جیهان هەبوو،                 
هەماهەنگیى  و  کۆمەک  سەرچاوەى  تەنها  نەبوە  بەاڵم 
ئایدیاى  خۆیان  بریى  لە  سعوودییەکان  بەڵکوو  ئەوان، 
هەژموونى  خزاندنى  بۆ  ماسکێک  کردە  وەهابییزمیان 
بوە  سعوودیە  سیاسیی  نەزمى  ئەوەیشدا  لەگەڵ  خۆیان. 
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بە شێوازى  ڕادیکاڵەکان  بزووتنەوە  تەواوى  تا  فاکتەرێک 
جیاجیا بەهرەمەند بن و کارەکانى خۆیان هەڵبسوڕێنن. 

وەهابییزم  ڕۆڵى  کۆڵینەوەیشدا  لەم  بەشى سێیەمى  لە 
و  هەواداران  کراوە.  شرۆڤە  سڕبیادا  و  بۆسنە  لە 
لە میانى جەنگى ناوخۆى  ئایدیاى وەهابى  شوێنکەوتوانى 
بۆسنەدا 1992ـ1995 هاتنە ناوچەکەوە و بەشدار بوون 
لە نەزمى ئیسالمى و موسوڵمانانى ئەو  لە پشتیوانیکردن 
ئیتر  لە بۆسنەدا،  لە پاش تەواوبوونى پێکدادانەکان  واڵتە. 
خۆیان  واڵتانى  نێو  بۆ  گەڕانەوە  جیهادییانە  لەو  هەندێک 
سڕبیادا  سانزاکى  هەرێمى  و  بۆسنە  لە  هەندێکیشیان  و 
لە  نەبوون  دەر  بە  ناوچانەدا  لەو  وەهابییەکان  مانەوە2. 
هاوئاهەنگەکانیان لە تەواوى جیهاندا، ئەم جوواڵنەوەیە بۆ 
هەوەڵ جار لە سەدەى بیستویەکەمدا بوە جوواڵنەوەیەکى 
جێسەرنج لە ناوچەکەدا. ئەوان پێیان وایە ڕۆڵ و پێگەیان 
لەو  دژوارە، چونکە  و  بایەخ  بە  فرە  جیهاندا  بەشەى  لەو 
کاتەوەى کە ئەو جوواڵنەوە هاتوەتە پێشەوە لە هەرێمەکەدا 
ئیسالمیی  ئەوان و کۆمەڵگەى  نێوان  لە  پێکدادانەکان  ئیتر 
و  بۆسنە  پێوەندیى موسوڵمانانى  بوە3.  بەردەوام  لۆکاڵیدا 
سڕبیا بە گشتى پێوەندییەکە سەرچاوەکەى لە سعوودیەوە 
بە  دەبینن.  ئیسالمى  دونیاى  مەرجەعى  وەک  و  بوە  چێ 
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ڕوو،  خراونەتە  مەبەستانە  ئەم  کۆڵینەوەیەدا  لەم  کورتى 
ڕەگەزێکى  وەک  وەهابى  جوواڵنەوەى  نیشاندانى  یەکەم 
خاڵ  دوەمین  گڵۆباڵ.  و  نێونەتەوەیى  جیهادى  سەرەکیى 
ئەوەیە کە ڕۆڵى دەوڵەتى سعوودیە لە پشتیوانیى تیرۆریزم 
ئایا  دراوەتەوە  ئەوە  وەاڵم  سێیەمیش  ڕوو،  خراوەتە 
وەهابییزم هەڕەشەیەکى بەهێز و جدییە لە سەر بۆسنە و 

سڕبیا یاخود هەڕەشەکان هێندە بە هەند نین.

پێشینەى وەهابییزم
ناوى  بە  ساڵە   300 بۆ  ئایینییە  هزرە  ئەم 
عەبدولوەهاب  کوڕى  محەمەدى  دامەزرێنەرەکەیەوە، 
ئەم  شوێنکەوتوانى  داکوتاوە.  ڕەگی   )1792-1703(
وەهابییەکان  بە  ترەوە  ئەوانی  الیەن  لە  جوواڵنەوەیە 
ناوەوە  بەو  خۆیان  بۆ  بەاڵم  دەدرێت،  پێ  ئاماژەیان 
خۆناناسێنن، چونکە ئەو ناوە لە الى ئەوان سەرواتایەکى 
نەرێنى هەڵدەگرێت. لە ڕاستیدا ئەوان خۆیان بە یەکتاپەرست 
ئەو  خستنەڕووى  مەبەستى  بە  ئەوەیش  دەناسێنن، 
ڕاستییەى کە ئەوان باوەڕیان بە یەکانەگیى خودایە، هەر 
بۆیە خۆیان بە یەکتاپەرست یان شوێنکەوتەى محەمەد و 
وەک  هزرە  ئەم  دەستپێکدا  لە  دەناسێنن4.  سەلەفی 
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جوواڵنەوەیەکى ڕیفۆڕمخوازى ئایینى هاتە پێش، ئەمەیش 
بە ئامانجى گەڕانەوەى موسوڵمانان دەهات بۆ تەنها ڕێگەى 
دروستى ئیسالمەتى، چونکە ئەوان باوەڕیان لەوەدا کورت 
دەکردەوە، کە تاقانەییى خودا بریتییە لە بنچینەى باوەڕ لە 
ڕوانگەى  گوێرەى  بە  هەروەها  موسوڵمان.  تاکى  الى 
بەس  تەنها  خودا  بە  باوەڕبوون  عەبدولوەهاب  محەمەدى 
نییە. لەبەر ئەوە موسوڵمانى ڕاستەقینە ئەوەیە، بە گوێرەى 
دەچێت  فەرموودەن،  و  قورئان  کە  ئیسالم،  ڕێساکانى 
بەڕێوە5. محەمەدى کوڕى عەبدولوەهاب خاوەنى پێوەر و 
کێ  بدات  لەوە  بڕیار  تا  بوو  سەختگیر  فرە  ڕێوشوێنێکى 
موسوڵمانێکى ئەرسەدۆکسە یان نا؟ ناوبراو لە شارۆچکەى 
بەشى  لە  هەڵکەوتوو  نەجدى  هەرێمى  بە  سەر  ئویایناى 
باوکى  بوو.  دایک  لە  عەرەبى  نیمچەدوورگەى  ناوەندى 
عەبدولوەهاب سولەیمان قازى بوو، ئەو سەر بە ڕەوگەى 
کە  مەزهەبەى  چوار  لەو  یەکێکە  حەمبەلى  بوو،  حەمبەلى 
لێرەدا  دەکەن6.  لێ  پێڕەوییان  سوننییەکان  موسوڵمانە 
لە  باشتر  تا  دەکەوینەوە،  دوور  باسەکە  لە  کەمێک 
دیارە  بگەین.  تێ  ڕێبازانە  ئەم  چێبوونى  فاکتەرەکانى 
ئایینزاى سوننى لە میانى دەرکەوتنى ئیسالمەوە لە سەدەى 
حەوتەمدا زۆرترینى موسوڵمانان پێڕەویی لێوە دەکەن. بە 
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لە پێشچاوگرتنى ڕاستییەک کە ئایینى ئیسالم لە حیجازەوە 
سەری هەڵداوە7، دیارە کە حیجازیش ژینگەیەکى سەرەتایی 
بوو، هەر بۆیە لەگەڵ پەرەسەندنى ئیسالم و دەستڕاگەییشتنى 
ئیسالم بە واڵتانى دەر و دراوسێ و کۆمەڵگە پێشکەوتوەکان، 
ئیتر پێویست بوو موسوڵمان هەماهەنگى بکەن و بنەمایەکى 
لە بار و گونجاو و ڕیایەکى وەها بێننە پێشەوە کە پێشینەیان 
نەبێت. لەبەر ئەوە هەوڵى گردکرنەوەى فەرموودە و نۆرم 
و ئەتوارى ڕۆژانەى پەیامبەر و داڕشتنەوەیان دەستی پێ 
ڕاستیدا  لە  پێشەوە.  هاتە  سوننەت  نەزمى  لێرەوە  و  کرد 
بەرەوپێشچوونى  لەگەڵ  نەیدەتوانى  فەرموودە  ڕێساکانى 
پرسیارەکان  هەموو  وەاڵمى  ڕۆژدا  گۆڕانکارییەکانى 
بداتەوە. هەر بۆیە نەزمێک بە ناوى ئیجماع و قیاس هاتە 
پێشەوە. ئەمەیش ڕەوشێک بوو لە نێوان نەریتى پێشین و 
سەردەمى پێشهاتەکاندا پێویست بوو ببێتە پردێک. لێرەوە 
سەرچاوەى بۆچوونى جیا و ڕوانگەى جیا بە گوێرەى کات 
و شوێن و کۆمەڵگەکان هاتە پێشەوە و قوتابخانەى جیا و 
مەزهەبانەدا  لەو  دیارە  بوون.  دروست  جودا  مەزهەبى 
و  ئەوان  لە  نەرمونیانترن  و  لێبوردە  زیاتر  حەنەفییەکان 
و  پەڕگیر  تر  مەزهەبەکەى  لە سێ  زیاد  حەمبەلییەکانیش 
توندتر نەزمى خۆیان داڕشتوە. هەموو ڕێبازەکان بیدعە و 
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باوەڕیان  و  کردەوە  ڕەت  ئیسالمیان  ناو  داهێنراوەکانى 
و  قورئان  بنەماى  سەر  لە  ئیسالم  دەبێت  هەبوو،  بەوە 
سوننەتى پەیامبەر هەڵبهێنجرێت. هەر چەندە لە زانیارییەکانى 
مەزهەبێکى  بە  بوون  وابەستە  عەبدولوەهابدا  محەمەد 
دیاریکراوەوە ڕانەگەیەنرابوو، بەاڵم بە جۆرێک لە جۆرەکان 
کە  تر  هۆکارێکى  بوون.  نزیک  حەمبەلییەوە  ڕەوگەى  لە 
بریتى  هەبوو  عەبدولوەهاب  محەمەد  سەر  لە  کاریگەریی 
بوو لە گەڕان و گەشتەکانى بە ناوچەکەدا و سەردانەکانى 
بۆ حەج بۆ باڵوکردنەوەى بیروباوەڕەکەى. لەو شارانە کە 
سەردانى دەکردن بریتى بوون لە شارە پیرۆزەکانى مەککە 
و  دیمەشق  و  شیعەکان  نێوەندى  بەسرەى  و  مەدینە  و 
ئۆرشەلیم و شوێنەکانى عێراق و ئێران و سووریا. هەموو 
ئەو شوێنانەى کە ئەو سەردانی دەکرد لە ماوەى کەمتر لە 
ساڵێکى تەمەنیدا ئەنجامی دان. دیارە ئەم سەردانانە بەس 
بوون تا ئەو لە نەزمى ئاییندارى و نەریت و شێوازەکانى 
بەندایەتیى ئەو خەڵکانە ئاگادار بێت و بزانێت چ هەڵوێستێک 
و چ میکانیزمێک بۆ بانگەوازە نوێیەکەى بگرێتە بەر. دیارە 
ئەم  خوێندبوو،  قورئانى  شرۆڤەى  و  شەریعەت  ناوبراو 
ئایینداریى  نەزمى  گردبوونەوەى  لەگەڵ  زانیارییانە 
لێ  نوێیان  ئەندێشەیەکى  و  بیر  گەاڵڵەى  تێکڕا  ناوچەکەدا 
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سەوز بوو. لە ڕاستیدا وەک لە پێشەوە ئاماژەمان پێ دا، 
ناوبراو زۆر پێداگر و توند بوو لە سەر ئەوەى کە بڕیار 
بدات کێ باوەڕدارى ڕاستەقینە و کێیش باوەڕدار نییە. لەو 
کە  ڕوو  دەخستە  ئەوەى  عەبدولوەهاب  محەمەد  میانەدا 
تەواوى کۆمەڵگە گەڕاونەتەوە بۆ سەردەمى پێش ئیسالم، 
ئەو سەردەمەى ئەو بە سەردەمى نەزانیى نێو دەبرد. بە 
گوێرەى زانیارییەکانى ئەو لەو کاتەدا زۆرترینى نەریت و 
خوى ئیسالمەتى نەریتێک بوو کە بۆنى هاوەڵبڕیاردان بۆ 
خودا و بتپەرستى لێ دەهات. بۆ نموونە دەیگوت بۆنەى 
یادى لەدایکبوونى پەیامبەر هیچ شتێک نییە جگە لە شێواندن 
هاوکات  ئیسالمەتى.  ڕاستى  ڕێگەى  بەالداڕێبردنى  و 
بەپیرۆززانینى درەخت و بەرد و مەزارگەکان و دروستکردنى 
مزگەوت لە سەر مەزارى پەیامبەر و هاوەاڵن و پیاوچاکان 
بتپەرستیدان.  و  بیدعە  چوارچێوەى  لە  شتانێکن  تێکڕا 
هاوکات ڕای دەگەیاند، ئیسالم بە هۆى ئەو داهێنراوانەوە 
سوننەتى  لە  و  هاتوە  گەندەڵى  و  داڕزین  دووچارى 
نەبوە.  بوونى  پێڕەویکردنە  لەو  جۆرێک  هیچ  پەیامبەردا 
هاوکات ئەو داکۆکى لەوە دەکردەوە، پێویستە موسوڵمانان 
تێیدا  پێشین  نەوەکەى  سێ  کە  بکۆشن  تێ  ژیانێک  بۆ 
بەرجەستەیان کردوە. ئاماژەى بۆ ئەوە دەکرد، لقوپۆپەکان 
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ئەوانەى لە ئیسالم جودا بوونەتەوە و داهێنراون ساختە و 
ناڕاستن، بۆ نموونە هەموو ڕەوگە تەسەوفییەکان دەدرایە 
دەبران8،  نێو  دواوە و سۆفییەکانیش وەک دوژمنى خودا 
هیچ  نییە  پێویست  و  نابێت  وەهابییەکان  الى  لە  چونکە 
نێوەندێک و گەیەنەرێک لە نێوان خودا و بەندەکەیدا هەبێت. 
محەمەدى  هەڵوێستى  توندترین  و  بەهێزترین  لەوان  جیا 
موسوڵمان  شیعەى  ئایینزاى  بە  دژ  عەبدولوەهاب  کوڕى 
بوو. بۆ ئەمەیش دوو هۆکارمان هەیە، یەکەمیان ئەوە بوو 
کە لە پێشەوە باسمان کرد، کە ناوبراو لە ژێر هەژموون و 
چوار  هەر  ڕاستیدا  لە  بوو.  حەمبەلییەکاندا  تینوتاوى 
مەزهەبەکە نەیارى شیعە بوون، بەاڵم حەمبەلییەکان زەقتر 
دەخستە  بە شیعەگەریی  دژ  ڕوانگەى خۆیان  زبراویتر  و 
ڕوو. دوەمینیشیان ئەوە بوو کە محەمەدى عەبدولوەهاب 
لە ژێر کاریگەریی تیۆر و میتۆدى توێژەرى و زاناى ئایینى 
بوو.  )1263-1328(دا  تەیمییە  ئیبن  نێوەنجییەکان  سەدە 
و  درێژبوونەوە  وەهابییزم  کە  بڵێین  دەکرێت  لێرەدا 
بەپراکتیککردنى مۆرک و میراتى زانیارییەکانى ئیبن تەیمییە 
و  سۆفیگەرى  هەمبەر  لە  هەڵوێستى  هەمان  ئەویش  بوو. 
ئایینزاى شیعەکاندا هەبوو. لە ڕاستیدا ئیبن تەیمییە ئەوانى 
بە گومڕاو بتپەرست لە قەڵەم دەدا. ئیبن تەیمیەیش باوەڕى 



کۆمەڵێک نووسەر 86

لە  پێچراو  داهێنراوەکانى  و  زیادەکارى  و  پیرۆزى  بە 
سوننەتى پێشین نەبوو. هۆیەکى تریش ئەوەیە و پێمان وایە 
هۆکارێکى گرینگى ئەوەیە کە بۆچى محەمەد عەبدولوەهاب 
کە  قۆناغەى  ئەو  بۆ  دەگەڕێتەوە  شیعەیە،  نەیارى  و  دژ 
خەڵکى  پاشگەزبوونەوەى  مژوڵى  بەسرەدا  لە  ناوبراو 
کە  شیعەگەرایییەى  نۆرمە  و  باوەڕ  لەو  بوو  شارەکە 
دەستیان دابوە و داوای لێ دەکردن کە ڕێگەى دروستى 
کە  تێگەییشت  ڕاستییە  لەو  بۆیە  هەر  هەڵبژێرن،  ئیسالم 
شیعەکان بەرەیەکى بە هێزى ناوخۆیین دژ بە بیر و ڕاکانى، 
هەر بۆیە شیعەکان لەو شارەدا وەدەریان نا و هەڕەشەیان 
خستە سەر ژیان و مانەوەى. دیارە شیعەکان بە تەنها نین 
تەنانەت  نامۆ و الدەر دەزانى،  بە  لەوەدا کە وەهابییەکان 
زەمینەى  و  زانیارى  نەیارى  کەسەکانیشى  نزیکترین 
باوەڕدارییەکەى بوون. بۆ نموونە سولەیمان عەبدولوەهابى 
براى محەمەد عەبدولوەهاب بە ئاشکرا و بەڕاشکاوى دژى 
دژى  لە  وەستابوەوە. سولەیمان  وەهابییزم  ئایدیۆلۆژیاى 
بوو  تەوحید  کتێبى  کە  براى  محەمەدى  پەرتووکێکى 
بۆ  خوایی  تیشکى  ناوى  بە  ڕەخنەگرانەى  وەاڵمێکى 
دانەدواوەى وەهابیەت نووسى. دیارە هیچ جێى سەرسوڕمان 
نەبوو کە لە الى وەهابییەکان دەستەواژەیەک لە بەرانبەر 



87بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

بارەوە  لە  جەختى  نەبوو  بەوان  باوەڕیان  کە  ئەوانەدا 
دەکرایەوە کە بە هاوەڵدانەر و بێباوەڕ و کافر ناو دەبران. 
لەم میانەدا باوکى محەمەد کە قازى بوو، لە کارەکەى دوور 
ئەو  بۆ  وەهابوو  سزایەک  وەک  ئەوەیش  خرایەوە، 
دەکرێت  دیارە  گالبوو.  تێوەیان  کوڕەکەى  چاالکییانەى، 
چاالکییەکانى محەمەدى کوڕى عەبدولوەهاب بە سەر دوو 
قۆناغدا دابەش بکەین، قۆناغى پێش مردن و قۆناغى پاش 
مردنى باوکى. پێش مەرگى باوکى وشەى بەهێزى بە کار 
دەهێنا تا بەرانبەرەکەى ڕکێف بکات، بۆ نموونە پێی وابوو 
پێویستە  پەیامبەر،  نابێتە  خۆیدا  ئاوایییەکەى  لە  کەس 
مژوڵى  ئەو  پراکتیکەوە.  بوارى  بخرێتە  پەیامەکە 
شوێنێکى  هەموو  بۆ  بوو  پەیامەکەى  بردنەدەرەوەى 
دەرەوەى ئویاینا. ئەم نەزمە تا ساڵى 1740 بوو. لە پاش 
مەرگى عەبدولوەهاب سولەیمان موشەڕەف، ئیتر محەمەد 
دوەمى  بەشى  لێرەوە  خۆى.  زێدەکەى  بۆ  گەڕایەوە 
چاالکییەکانى دەستیان پێ کرد، ئیتر تێگەییشت کە وتار و 
ترى  دەستپێکى  و  هات  ناوبراو  نەبوون.  بەس  وتەکانى 
فەرمانڕەواى  دا  هەوڵی  و  گەڕ  خستە  بانگەوازى 
شارۆچکەکەى عوسمانى کوڕى عەمار بەوە ڕازی کرد کە 
باوەڕەکەى دروستە و پێویستە لە داهێنراو و هاوەڵدانان و 
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بتپەرستى بە دوور بن. ئەوە بوو هەستان بە خاپوورکردنى 
براى خەلیفەى دوەمى  قەبرى زەینەدین خەتابى  گومەزى 
موسوڵمانان. لێرەوە زۆرێک لە مەزار و شوێنە پیرۆزەکانیان 
ئەو  خۆى  بۆ  محەمەد  زانیارییەکان  بەگوێرەى  دا،  تێک 
درەختانەى دەبڕینەوە کە خەڵکى هانایان بۆ دەبردن. هەر 
بنەماى  سەر  لە  بەاڵم  نەبوو،  ئاسان  ڕەوشە  ئەم  چەندە 
ئەم  دانەدواوەى  چاالکیى  هزرە  ئەم  شوێنکەوتوانى 
داهێنراوانەى ئایین لە ناوچەکەدا کەوتە بوارى پراکتیکەوە. 
ئەم نەزمى ڕاماڵینى داهێنراو و زیادانەى ئایین و ڕووخانى 
تا  بوو  بەردەوام  قەبرەکان  کێلى  و  پیاوچاکان  مەزارى 
ڕووداوێک هاتە پێش، لەو ڕووداوەدا کیژۆڵەیەک تۆمەتبار 
دەکرێت بە کارى زینا، هەر بۆیە محەمەدى کوڕى وەهاب 
بڕیار دەدات کە بەردباران بکرێت، لە کاردانەوەى ئەوەدا 
کە  دەدات  بڕیار  عەممارە  کوڕى  کە  حاکمى شارۆچکەکە 
محەمەدى وەهاب بەرد باران بکرێت، بەاڵم دواتر بڕیارەکە 
ئەم  دوورخستنەوەى  بە  دوورخستنەوەى،  بۆ  دەگۆڕێت 
چارەنووسى  لە  وەرچەرخان  خاڵێکى  کەسایەتییە 

جوواڵنەوەکەدا دێتە پێشەوە. 
کە  ئاکامەى  ئەو  گەییشتینە  بەشەدا  لەم  بەکورتى 
بۆ  زانیاریگەلێکن  عەبدولوەهاب  محەمەد  زانیارییەکانى 
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دژایەتیى داهێنراوەکانى ناو ئیسالم و پەرستشە زیادەکانى 
گۆڕ و مەزار و گومەزى مزگەوتەکان، هاوکات هەوڵێکن 
ئایینزاى شیعەگەرایی و  و  بە ڕەوگە سۆفیگەرییەکان  دژ 
ناو  پێشهاتانەى  ئەو  هەموو  دانەدواوەى  بۆ  داکۆکییەکن 
ئایینى ئیسالم و پەیڕەوکارانیشى بە بێ باوەڕ و کافر و 
نەزان دەخەمڵێنرێن. هاوکات ئەوان دژ بە ئیسالمى سوننى 
پێیان وابوو موسوڵمانى دروست  ئەرسەدۆکسى بوون و 
و  قورئان  بنەماى  سەر  لە  ژیانى  کە  موسوڵمانەیە  ئەو 

فەرموودەى دروست دابڕێژێت9.

محەمەدى کوڕى عەبدولوەهاب و 
محەمەدى کوڕى سعوود

پاش ئەوەى محەمەدى کوڕى وەهاب وەدەر نراو و لە 
زێدى خۆى دوور خرایەوە، چوە باژێڕى دیریە، فەرمانڕەواى 
ئەو شارە باوکى دامەزرێنەرى دەوڵەتى سعوودیە بوو، کە 
محەمەدى کوڕى سعوود بوو، دیارە ئەم پیاوە کاریگەرییەکى 
یەکالکەرەوەى لە سەر باڵوبوونەوە و برەوسەندنى هزرى 
ناوبراو  داهاتوودا هەبوو. سەرەتا هەر دوو  لە  وەهابییزم 
سعوود  کوڕى  محەمەدى  هاوژینەکەى  پێداگریى  سەر  لە 
سەراجەدین  شێخ  پێى  بە  کەوت.  یەکترى  بە  چاویان 
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ئەم  هاوپەیمانێتیى  پاڵنەرى  بوونە  فاکتەر  دوو  هندریکس 
هۆیەکیان  داهاتوویان.  هەماهەنگیی  برەوى  و  الیەنە  دوو 
بابەتێکى محەمەد وەهاب بوو کە لە بارەى ڕەوشى 600 
فاکتەرى  نووسیبووى10.  موسوڵمانان  ڕابردووى  ساڵى 
محەمەد  نێوان  هاوسەرگیریی  لە  بوو  بریتى  دوەمیش 
کۆتاییدا  لە  بن سعوود.  لە خوشکەکانى  یەکێک  و  وەهاب 
تەواوى  باوەڕى  کوڕى سعوود  کە  پێش  هاتە  ئاکامە  ئەو 
دەرەوەی  لە  ئەوانەى  هێنا و هەموو  بە هزرى وەهابییزم 
ڕوانگەى ئەوان بوون بە بێ باوەڕ و کافر لە قەڵەم دەدران، 
ئەم هەماهەنگییە بۆ داهاتووى هەر دوو ال بوە مایەى سوود 
لە الیەکەوە بەرژەوەندییەکە  قازانجێکى چارەنووسساز.  و 
لەوەدا بوو کە محەمەد سعوودى فەرمانڕەواى دیریە تەنها 
دەسەاڵتى بە سەر هۆزەکەى خۆیدا دەشکا و لە دەرەوەی 
ناوچەکە و لە نێو هۆزەکانى تر دەسەاڵتى نەدەشکا، ڕاستیى 
نێو  لە  سعوود  خانەدانى  کە  بوو  لەوەدا  ڕەوشەیش  ئەو 
هیچ  عەرەبى  نیمچەدوورگەى  هۆزەکانى  کۆنفیدراسیۆنى 
دەسەاڵتێکیان نەدەشکا، دوەمینیشیان ئەوە بوو کە لە ڕووى 
پوڵوپارەوە هەژار بوون و نەیاندەتوانى هەژموونى خۆیان لە 
دەرەوەى زێدى خۆیان بترازێنن، بۆ ئەم مەبەستە محەمەد 
وەهاب، خانەدانى سعوودى لەوە دڵنیا کردنەوە کە ئەو لە 
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ڕێگەى کۆکردنەوەى زەکات ئەو تەگەرەیەى بەردەم هۆز و 
خانەوادەکەیان بۆ باڵوبوونەوەى دەسەاڵت و قەڵەمڕەوییان 
جیهادیان  زەمینەى  وەهابییەکان  هاوکات  بکات11.  تەخت 
بۆ سعوودیەکان هێنایە پێش، جیهادیش بۆ ڕەوایەتى بوو 
بەڵکوو  ناموسوڵمانەکان،  بە  دژ  تەنها  توندوتیژییەک  بە 
ڕاستیدا  لە  نەبوو.  بە وەهابیەت  باوەڕیان  کە  بەوانەى  دژ 
محەمەد وەهاب زۆر پەڕگیر و ڕادیکااڵنە پێداگرى لە سەر 
بەردەم  لە  بوارى  و  دەکردەوە  ئیسالمەتى  هزر و هۆشی 
مل نەدان بۆ باوەڕەکەى نەهێشتبوەوە. هەر بۆیە جیهاد بوە 
بۆ هەر دوو خانەدانى سعوود و  ئامڕازێکى سوودبەخش 
لە دەرەوەى خۆیان  وەهابییەکان، چونکە چەکى جیهادیان 
کە  بڵێین  ناکات  بەوە  پێویست  ڕاستیدا  لە  دەهێنا.  کار  بە 
سەر  بە  هەژموونى  کاتەدا  لەو  وەهابییزم  دامەزرێنەرى 
دەشکا.  سەردەمەدا  ئەو  ئایینییەکەى  کۆمەڵگە  تەواوى 
خولى  و  دەور  لە  دووکیان  هەر  کە  دەگەین  تێ  لێرەوە 
و  هەژموون  سعوود  خانەدانى  بوون،  داهاتوویەکدا  چ 
دەسەاڵت و پتەوکردنى پایەى مادی و ڕەوایەتیی دەسەاڵت، 
بۆ  ڕێپێدراو  سیاسیی  زەمینەیەکى  بوونى  وەهابییەکانیش 
دەتوانین  لێرەوە  ئەندێشەکانیان.  و  باوەڕ  باڵوبوونەوەى 
قۆناغدا.  سێ  سەر  بە  بکەین  دابەش  سعوودیە  مێژووى 
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قۆناغى یەکەم لە 1744 تا 1818 دەخایەنێت. ئەم ماوەیە 
بە قۆناغى یەکەمى دەوڵەتى سعوودیە ناسراوە. لە ماوەى 
توانییان  وەهابى/سعوودیی  هاوپەیمانێتیى  قۆناغەدا  ئەم 
نیمچەدوورگەى  بەرینى  بەشێکى  سەر  بە  دەسەاڵتیان 
عەرەبیدا بسەپێنن. لێرەوە دانیشتوانى ناوچەکە و ئەو خێڵە 
و  خۆتۆمارکردن  کەوتنە  نەجد  باشوورى  سەرەتایییانەى 
وەهابییەوە  هزرى  و  سعوود  خانەدانى  بە  وابەستەبوون 
ناوچەکەدا،  لە  پێگەى دەسەاڵت  زاڵبوونى  بۆ  بکەن  کار  تا 
سعوود  خانەدانى  کە  کرا  پەسەند  ئەوە  ساناییى  بە  ئیتر 
فەرمانڕەواى بااڵن و ئەندێشەى وەهابییەکانیش ڕەوگەیەکى 
دروستى ئیسالمەتییە. ئەوەى زیاتر ئەم زەمینەیەى ڕەخساند 
ئەوە بوو، وەهابییەکان ئەوانەى لە چوارچێوەى باوەڕیاندا 
بوون بە چاوێکى یەکسانەوە بۆیان دەڕوانین، چونکە ئەوان 
جیاوازییەکیان لە نێوان هەژارنشینەکانى دەوارەکان و چینە 
بااڵکانى شارەکاندا نەدەبینى و پێیان وابوو کە لە الى خوا 
وەهابیەتەوە،  نێو  دەهاتنە  کە  ئەوانەى  یەکسانن.  هەموان 
دەبوونە هێزى سەرەکیى جەنگەکان و لە ڕووى دارایییەوە 
ناچار  هەموان  قۆناغەدا  لەو  چونکە  دەکران،  هاریکاری 
کرابوون بە پێدانى زەکات. بەمەیش ناوچەکانى ڕیاز قەسیم 
و خرج تا 1792 هاتنە ژێر هەژموونى ئەوانەوە. دوابەدواى 
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ئەوان قەتیف و بەحرەین و قەتەر و چەند شوێنێکى تریش 
و  ناوەند  کۆنتڕۆڵى  پاش  دواتر  قەڵەمڕەوەکە.  خرانە سەر 
ئاڕاستەکەیان  ئیتر  عەرەبین  نیمچەدوورگەى  باشوورى 
بەرەو حیجاز گۆڕى، ئەوکات ناوچەکە لە ژێر هەژموونى 
عوسمانییەکاندا بوو، هاوکات دوان لە پیرۆزترین شارەکانى 
بوون.  لەوێ  بوون  مەدینە  و  مەککە  کە  ئیسالم  دونیاى 
ئەوە بوو بە هاتنى 1804 حیجازیش کەوتە ژێر کۆنتڕۆڵى 
هاوپەیمانییە وەهابى و سعوودییەکانەوە. پاش چەند ساڵێک 
عوسمانییەکان  هاوپەیمانییە،  ئەم  گەشەى  و  سەرکەوتن 
پەرژایانەوە سەر ناوچەکە و بە فەرماندەیی ئیبراهیم پاشاى 
کوڕى محەمەد عەلى پاشا لە 1811دا یەکە سەربازییەکانیان 
توانیى  پاشا  برایم  کرد.  جێگیریان  و  ناوچەکەوە  هێنایە 
هێزى سعوودى و وەهابییەکان تێک بشکێنێت و تەنانەت لە 
پایتەختەکەیان کە  توانیى دەست بگرێت بە سەر  1818دا 
شارى دیریە بوو، لەگەڵ ئەوەیشدا چەندین زاناى وەهابى 
دا.  سێدارە  لە  سعوودیەکانیان  بااڵى  خانەدانى  و  میر  و 
ناوى  بە  ئەوەى شتێک  بوونە هۆى  بەمەیش ڕووداوەکان 

دەوڵەتى سعوودیەوە بوونى نەمێنێت.
قۆناغى دوەمى دەوڵەتدارى سعوودیە لە 1824 دەست 
تورکى  عەبدولعەزیز  دەخایەنێت.   1891 تا  و  دەکات  پێ 
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لە  توانیى  ئەو  سعوودیەیە.  پێشووى  حوکمڕانى  کوڕى 
1824دا شوێنى هێزەکانى عوسمانى بگرێت لە ڕیاز و سەدیر 
فراوانخوازییەکەیدا  لە  ئەو  تر.  گرینگى  شارى  چەندین  و 
عوسمانییەکانى  ئاڵنگاریی  و  نەدەجوواڵیەوە  دوژمنکارانە 
نەدەکرد و نەیدەویست هەمان هەڵەى فەرمانڕەوایانى پێش 
خۆى دووبارە بکاتەوە. دەوڵەتى دوەمى سعوودى نەیتوانى 
سەرکەوتوو بێت، چونکە گرفتە سیاسییە ناوخۆیییەکانى ناو 
ناجێگیریی  و  دەرکردن  و  کوشتن  سعوودی،  خانەوادەى 
مۆرکى ئەو سەردەمە بوو تا لە 1891 کۆتایییان پێ هات. 
قۆناغى سێیەمى دەوڵەتدارێتیى سعوودى لە نێوان 1902 
دروستبوونى  بنەماى  قۆناغەدا  لەو  دەخایەنێت.   1932 تا 
عەزیز  عەبدول  داڕێژرا.  سعوودیە  مۆدێرنى  دەوڵەتى 
ڕەحمان سعوود وەک فەرماندەى سەربازى توانیى دەست 
تۆکمە  هێزێکى  توانیى  ئەو  ڕیازدا.  بە سەر شارى  بگرێت 
لە هۆزە سەرەتایییەکانى ناوچەکە پێک بهێنێت12. مەبەستى 
عەبدولعەزیز چێبوونى هێزێکى تۆکمە و تەیار بوو کە مایەى 
هەر  بن.  دەسەاڵتەکەى  هێورى  و  متمانە  و  پشتپێبەستن 
چەند ئەم هێزى برایانە زۆر ئامادەساز کران، بەاڵم هێشتا 
توانایان بۆ زاڵبوون بە سەر ناوچەکەدا فرە ئەستەم بوو. 
زۆرترینى چەکدارەکان سەر بە ڕەوگەى وەهابیەت بوون 
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وەهابیەتیان  بوون و دروست  ئایینى  دەمارگیرێکى  فرە  و 
دەمارگیر  ئەوان  وەرگرتبوو.  عەبدولوەهاب  محەمەد  وەک 
بوون و سەرسەختانە دژى ئەوانە بوون کە لە دەرەوەى 
باوەڕى ئەواندا بوون. ئەم نەزمە دوا جار سەری کێشا بۆ 
بزووتنەوەى  نێو  لە  جوودابوونەوەى  هەوەڵ  کە  گرفتێک 
لە 1906دا  وەهابیەتدا هێنایە پێش. جارێکى تر سعوودیە 
توانى نەجد و حەسا و چەند شوێنێکى تر بگرێتە دەست. 
هەوەڵ تێکچوون و ناڕەزاییى ئەرتەشى ئیخوانى سعوودیە 
لەگەڵ خانەدانى سعوود دەگەڕێتەوە بۆ بڕیارى خانەدانى 
ناوچەى  لە  ئەوان  شیعەکان.  شوێنکردنەوەى  بە  سعوود 
بوارى  هاوکات  دەهێنا.  پێک  خەڵکییان  زۆرینەى  حەسادا 
بڕیارى  هێڵرابوەوە.  بۆ  ئازادى  بە  ئایینییان  پەیڕەویی 
خانەدانى سعوود بوە فاکتەرى دەرهاویشتەیەکى ملمالنێى 
بەردەوام، چونکە وەهابییەکان نەیارى ئەوە بوون و پێیان 
بەرانبەردا  لە  باوەڕەکەیانە،  ئاشکراى  پێشێلکاریى  وابوو 
خانەدانى سعوود بەردەوام بوون لە کارەکانیان بۆ سااڵنى 
بگرن  دەست  توانییان  سعوود  خانەدانى  تریش.  داهاتوو 
بە سەر خورما، توربە عەسیر و گەلێ لە هەرێمەکە و لە 
ساڵى 1925 دەستیان گرت بە سەر حیجازدا و مەککە و 
مەدینەیشیان هێنایە ژێر ڕکێفى خۆیانەوە. خانەدانى سعوود 
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پێگەییشت،  بەریتانیاوە  الیەن  لە  کۆمەکییان  گەورەترین 
ناوەڕاستیان  خۆرهەاڵتى  تەواوى  تەماى  بەریتانییەکان 
ئامانجەکانى  هەبوو. بن سعوود بۆ بەدەستهێنانى تەواوى 
لەو ڕاستییە گەییشتبوو کە پێویست دەکات پێوەندییەکانى 
لە تەک بەریتانیا لە ئاستێکى زۆر باشدا بن. لە هەمان کاتدا 
بەریتانیا بوارى نەدەدا کە هەژموونى خانەدانى سعوود بە 
سەر واڵتانى کەنداودا بێت، چونکە ئەوان لە ژێر پارێزگاریى 
خودى بەریتانیا بوون. ئەم تەمایەى بەریتانیا و بن سعوود 
لەگەڵ ئیخوانە وەهابییەکان یەکی نەدەگرتەوە، چونکە ئەوان 
دەیانویست ئایدیاکەیان لە تەواوى نیمچەدوورگەکەدا باڵو 
بکەنەوە و جیهاد دژ بەوانە بکەن کە موسوڵمانى گوێڕایەڵ 
نین، هەروەها لە بەرانبەر خانەدانى سعوود ڕاست بوونەوە 
ڕێى  لە  کە  بوون  تەکنەلۆژیا  نوێگەرییەى  ئەو  دژى  و 
تەلەفۆن  و  ئۆتۆمبێل  لەوانە  واڵتەوە،  هێنایانە  بەریتانیاوە 
و هتد... هاوکات دژى ناردنى کوڕى بن سعوود بوون بۆ 
بێباوەڕاندا  واڵتى  لە  کوڕەکە  وابوو  پێیان  چونکە  میسر، 
بن سعوود  کاردانەوەى  دوا جار  داوەتە خوێندن.  دەستی 
 1929 لە ساڵى  کە  بوو  ئەوە  تۆمەتبەخشینەوەیە  ئەو  بۆ 
بوەوە.  وەهابییەکان  ئیخوانى  ئەرتەشى  ڕووبەڕووى  دا 
بشکێنێت  تێک  ئیخوانەکان  توانیى  سعوود  بن  بوو  ئەوە 
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بگوازێتەوە  ئەرتەشەوە  نێو  لە  ئەوان  پێگەى  و  شوێن  و 
دەڵێت:»  موسڵى  ئەحمەد  مەدەنییەکان.  دامەزراوە  نێو  بۆ 
ئەوە خاڵى وەرچەرخان بوو بە سەر وەهابییەکاندا کە بە 
بوونە  شۆڕشگێڕەوە  جیهادیى  جوواڵنەوەیەکى  لە  تۆبزى 
و  سیاسی  و  کۆمەاڵیەتى  پارێزگارى  بزووتنەوەیەکى 
داکۆکیکار لە فەرمانبەردارى خاندانى سعوود»13. لە 22ى 
عەرەبى  پادشایەتیى  سعوود  بن  1932دا،  سێپتەمبەرى 
تەواوى  دەوڵەتە  ئەم  بڵێین  دەکرێت  ڕاگەیاند.  سعوودى 
نیمچەدوورگەى عەرەبى گرتبوەوە14. یەکێک لە دەرهاویشتە 
ئەرێنییەکانى هاوپەیمانێتیى وەهابى سعوودى بریتى بوو لەو 
ڕیشە سیاسى و ئایینییەى کە بە سەر تەواوى نیمچەدوورگەى 
عەرەبیدا درێژ بوەوە. ئەوان سەرکەوتنەکانیان بە هەر دوو 
کام  هیچ  گوترا،  پێشووتر  وەک  هەر  کرد،  مسگۆگەر  ال 
لەم دوانە بە بێ یەکترى نەیدەتوانى سەرکەوتوو بێت. بە 
بوونە  و  دا  ڕوویان  کێشە  هەندێک  قۆناغە  ئەو  درێژاییی 
لە نێوان ڕیزەکانى وەهابییەکان، بە  لێکجودابوونەوە  هۆى 
جۆرێک وەهابیی دەوڵەتى و وەهابى نادەوڵەتى چێ بوون. 
جودابوونەوەکان بازنەیەکى نوێ و ڕەوگەیەکى نوێیان لە 
لە  ناسران،  نوێیەکان  وەهابییە  بە  کە  کرد،  وەهابیەت چێ 

بەشى چوارەمى ئەم کۆڵینەوەیەدا ئاماژەیان پێ دەکەین.
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وەهابییزم و تیرۆریزمى نێونەتەوەیی
ئایدیۆلۆژیاى  ئایا  کە  ڕوو،  دەخرێتە  ئەوە  بەشەدا  لەم 
دیارە  نا؟  یاخود  تیرۆریزمە  سەرەکیى  بنەماى  وەهابییزم 
تیۆریست و سیاسى و پسپۆڕانى  لە الى  تێکەڵکارییە  ئەم 
زۆرترینى  دیارە  سەر.  دەخرێتە  تیشکى  فرە  خۆرئاواوە 
خۆی  قاعیدەدا  لە  لوتکەیان  کە  تیرۆریستییەکان  گروپە 
جەنگ  ئیلهامبەخشی  کە  دەکرێت  گریمانە  وا  دەبینێتەوە، 
سەرچاوەى  وەهابییەوە  جوواڵنەوەى  لە  جیهادەکەیان  و 
کە  بکرێت  ئەوە  تێبینیی  دەکات  پێویست  سەرەتا  گرتوە. 
و  ملمالنێ  دواى  نیین.  دەگمەن  و  بێهاوتا  وەهابییەکان 
پێکدادان لە نێوان ئەرتەشى عەبدولعەزیز ڕەحمان سعوود 
و ئیخوانەکان لە 1929دا لە نێو جوواڵنەوەى وەهابییەکاندا 
جودابوونەوە ڕووی دا. لەو کاتەوە وەهابییەکان خزانە نێو 
و  پشتیوان  بوونەتە  ئەمڕۆ  تا  و  میرییەوە  دامەزراوەکانى 
لە  تەنانەت  سعوودی.  پادشایەتیى  خانەوادەى  سەرخەرى 
میانى سەدەى بیستەمدا هەندێک بڕیار لە الیەن دەسەاڵتى 
ڕیازەوە دران، کە پێچەوانەى باوەڕى وەهابییەکان بوون، 
بەاڵم زاناکان نەک هەر دژى بڕیارەکان نەوەستان، بەڵکوو 
ئەحمەد  ڕیاز.  بڕیارەکانى  بۆ  دەکرد  پشتیوانییان  فەتواى 
موسڵى نموونەى فەتواى بن باز دەهێنێتەوە، کە سەرخەرى 
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پرۆژەى وەهابییزمە لە سەر بنەما ڕەسەن و ڕاستەقینەکەى. 
بێ  و  بتپەرست  بە  نین  وەهابى  کە  ئەوانەى  هەموو  ئەو 
سەر  دەکاتە  توند  هێرشى  هەروەها  دادەنێت،  باوەڕ 
هەموو ئەو زانا ئایینیانەى کە بە باوەڕى وەهابییزم ڕازی 
لە خستنەڕووى  بوو  بەردەوام  باز  بن  ڕاستیدا  لە  نابن15. 
نابێت  موسوڵمان  دەکرد،  داواى  ئاشکرا  بە  و  فتواکانیدا 
هیچ هەماهەنگییەکى لە تەک ناموسوڵماناندا هەبێت. کەچى 
سعوودیە  کە  بەوەدا  ڕێگەى  فەتوایەک  بە  نەوەدەکاندا  لە 
و  بکاتەوە  ئەمریکا  هێزەکانى  بەردەم  لە  دەرگاکانى خۆى 
ئەوەى  بکات.  داگیر  عێراق  توانیى  ئەمریکا  پێیەیش  بەو 
سەرەوە نموونەیەکى ڕوون و ڕەوانە بەوەى سیاسەت لە 
پێش ئاییندایە و ئەم نەزمەیش بەردەوام لە الیەن زانایانى 
پاش  ترەوە  الیەکی  لە  دەکرێت.  لێ  پشتیوانى  ئایینییەوە 
میرییەوە،  بڕیارى  دەرەوەى  برانە  وەهابییەکان   .1929
نەیارێتیى خانەوادەى  لە  بوون  بەردەوام  ئەوان  بۆیە  هەر 
دەوروخولیان.  ئایینییەکانى  زانا  و  سعوودیە  پادشایەتیى 
شوێنیان  میریدا  دامەزراوەکانى  نێو  لە  کە  زانایانەى  ئەو 
سەر  لە  بوون  بەردەوام  وەهابییەکان  ڕاستیدا  لە  ببوەوە. 
ئەوەى کە بنەمایەکى ئایدیۆلۆژییان برەو پێ بدەن و وەک 
گروپێک هاوسۆزى و هاوڕایییان بۆ زانییارییە دروستەکانى 
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محەمەدى کوڕى عەبدولوەهاب درێژە پێ بدەن. ئەو گروپە 
وەهابییەکان  شانبەشانى  ناسێنران.  نوێیەکان  وەهابییە  بە 
بنچینەیەکى  مابوونەوە،  زاناکان  دەوڵەتى  دەرەوەی  لە  کە 
بە  بوو  تێکەڵ  کە  بوو،  گەشەکردندا  لە  وەهابییزم  تری 
سێ  بڵێین  دەکرێت  سعوودی.  خانەدانى  ئیسالمگەرایانى 
گروپى ئیسالمگەرا یان ڕەوتى ئیسالمیزم بوونیان هەبوو، 
و  بەرهەڵستکار  ڕەوتى  ڕیفۆڕمخوازەکان،  ئەوانیش: 
ڕەوتى جیهادییەکانن. ڕەوتى یەکەم کە ڕیفۆڕمخوازەکانن، 
ئەندامانى  هەژموونى  ژێر  لە  و  بوون  ئایینى  چاالکوانى 
لە حەفتا و هەشتاکانەوە  ئەوان  بوون،  ئیخوان موسلمیندا 
ڕیفۆڕمخوازانە  ئەم  نێو سعوودیەوە.  هێنایە  هزرەیان  ئەو 
لە تەک ئیخواندا بسازێنن و لەوێوە  دەیانەوێت وەهابییزم 
زانا  پێچەوانەى  بە  ئەوان  بپێکن.  باشتر  ئامانجەکانیان 
ئایینییەکانى وەهابییەوە، هەوڵیان دەدا بە زمانى گفتوگۆ و 
لە سۆنگەى چارەسەرکردنى ئاریشە کۆمەاڵیەتى و سیاسى 
و کەلتوورییەکانەوە بێنە پێش، نەک تەنها بوونى خۆیان لە 
مشتومڕ لە بابەتە ئایینییەکاندا کورت بکەنەوە. گروپى دوەم 
جیاوازن.  میتۆدێکى  خاوەنى  ئەوانیش  بەرهەڵستکارەکانن، 
ئەوان  نیگەرانیى  ڕیفۆڕمخوازەکانەوە،  پێچەوانەى  بە 
مۆڕاڵى  و  تاکەکەسەکان  ئیمانى  و  باوەڕ  پرسى  ئااڵوەتە 



101بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

کەسییان. ئەوە بەو واتایە نایەت، کە ئەوان دژ بن بە نەزمى 
دەوڵەتدارى و نەتەوایەتى، بەڵکوو پێیان وابوو هەندێک پرس 
و جۆ هەن لە ئەتوارى مرۆڤدا لە تەک ئایین و ئاییندارییدا 
یەک ناگرنەوە. هاوکات ئەوان تێکڕاى قوتابخانە ئایینییەکان 
و مزگەوتەکانیان ڕەت کردەوە و ئەوەیان بە بەرژەوەندیى 
پێ  برەو  ئایینى  نافەرمى  خوێندنێکى  کە  دەزانى  ئایین 
بدەن. سێیەم ڕەوتى ئیسالمگەراى سعوودی بریتیبوون لە 
جیهادییەکان. هەر ئەم ڕەوتە بوو کە پشتیوانیى عەرەبستانى 
پێ  برەو  بە سۆڤێت  دژ  ئەڤغانستان  جەنگى  بۆ  سعوودى 
دا. هەموو ئەوانەى چووبوونە ئەڤغانستان، بە گەڕانەوەیان 
هەموو  ئیتر  ببوو،  دروست  ال  باوەڕێکیان  و  بیر  گەاڵڵەى 
پرسە سیاسى و کۆمەاڵیەتى و تەواوى ئامانجەکانى خۆیان 
لە بەکارهێنانى توندوتیژیدا دەبینییەوە. ئەوان ئازادییان لە 
هاموشۆى دەرەوەى واڵتدا هەبوو، ئەوەیش وەک پاداشتێک 
پێیان درابوو کە وا بەشدار بوون لە پێکدادانەکانى جەنگدا. 
هاتنەناوەوەى  ئەگەرى  ئەوەى،  هۆى  بە  بوو  ئەمە  ئیتر 
الوانى موسوڵمان زیاتر بکەن و بیر لە داهاتووى ملمالنێى 
تر بکەنەوە. هەر ئاکامى ئەم جوواڵنەوەیە بوو کە الوەکان 
ڕێکخراوى  جار  دوا  کە  ڕادەیەک  گەییشتە  سەرکێشییان 

تیرۆریستى قاعیدە چێ بوو.
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لە ڕاستیدا وەهابییە نوێیەکان بە سەر هەر سێ ڕەوتەکەدا 
جیهادییەکاندا  نێو  لە  زۆرترینیان  بەاڵم  ببوون،  دابەش 
پەیجوورى سەرچاوەکانى  گەر  لێرەدا  دەبینییەوە.  خۆیان 
تیرۆریزم بین، دوو هۆکار وامان لێ دەکەن کە ڕیشەکانى 
بگەڕێنینەوە بۆ هەڵەیەک کە وەهابییەکان تێیدا بەرپرسیارن. 
هەوەڵ فاکتەر دەگەڕێتەوە بۆ شرۆڤەکانى هزرى وەهابییزم، 
کەوتوەتەوە،  لێ  ڕەوتێکى  چەند  وەهابییزم  هزرى  چونکە 
بە جۆرێک وەهابییە نوێیەکان و وەهابییەکانى نێو میریی 
هەیە،  فەندەمێنتاڵیان  پێناوى  و  پراکتیک  و  باوەڕ  هەمان 
بەاڵم خاوەنى میتۆدێک نین بۆ گەییشتن بە ئامانجەکانیان، 
نواڕینێکى  و  نەزم  نوێیەکان خاوەنى  نموونە وەهابییە  بۆ 
جیاوازن و چەند وردە گروپێکیان لێ بوەتەوە، ئەوان هەر 
دوو ڕەوگەى توندوتیژ و ناتوندوتیژییان بۆ ئامانجەکانیان 
ئیسالمییان  جیاوازەوە  ڕێگەى  لە  ئەوان  بەر.  گرتوەتە 
زۆرێک  نێو  لە  ئامانجەکانیان.  بەدیهێنانى  کردوەتە چەکى 
لە گروپەکاندا گروپى محەمەد مەسارى فرە جێگەى بایەخ 
نێوان  کەوتە  ناکۆکی  ئەوەى  پاش  ئەو  وردبوونەوەیە.  و 
خۆى و دەسەاڵتدارانى سعوودیەوە، ئیتر ملى ڕێى بەرەو 
لەندەن گرتە بەر، لەوێ گروپێکى بە ناوى سەلەفییەکانەوە 
ناسرابوون.  گشتى  پالتفۆڕمى  هەوەڵ  بە  کە  دامەزراند 
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دواتریش ئەم گروپە بوونە سێ بەشى جیاوازەوە کە برێتى 
بوون لە:

1. گروپى سەید فەقیه، ئەم گروپە لە ژێر کاریگەرى و 
هەژموونى ئیخوان موسلمیندا بوون.

2. گروپى محەمەد مەسعرى، ئەویش هەڵسا بە دانانى 
کۆمیتەى مافى یاسایی لە لەندەندا.

3. گروپى ئوسامە بن الدن کە خەڵکیان بانگهێشت دەکرد 
بۆ پێوەندیکردن و دەستپێکردنى شۆڕش. ئەم گروپە بوە 
مایەى گەڕانەوەى هەزاران موسوڵمان لە ئەڤغانستانەوە بۆ 
سعوودیە، ئەوان پێیان وابوو واڵتەکەیان بوەتە زەمینەیەک 
بۆ کار و چاالکى و پشتیوانیى ناموسوڵمانان. ئوسامە بن 
الدن لە ساڵى 1997دا نامەیەکى ئاڕاستەى دەسەاڵتدارانى 
سعوودیە کرد و تێیدا بە ڕۆشنى ناکۆکى و ناڕەزایەتییەکانى 
بۆ  بناغەیەک  بوە  نامەیە  ئەم  ئیتر  نــەشــاردبــوەوە.  خۆى 
جوواڵنەوەیەکى شۆڕشگێڕى و ڕێکخراوى قاعیدە دامەزرا. 
بەرەیەکى  لەدایکبوونى  ئوسامە  1998دا  لە  بۆیە  هــەر 
ئیسالمى بۆ جیهاد دژ بە خاچپەرست و جوەکان ڕاگەیاند. 
ئەمریکى و  فەرمانى کوشتنى  دا کە  فەتوایەکیشى  لەوێوە 
ئەوە  پاش  بــوو.  تێدا  ئەمریکاى  هاوپەیمانەکانى  تــەواوى 
قاعیدە مایەى چەندین کار و هەڵمەتى تیرۆریستى بوو. لە 
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سەر  هێرشى  قاعیدە  تیرۆریستییەکانى  هێرشە  دیارترین 
پنتاگۆن لە واشنتۆن و سەنتەرى بازرگانیى جیهانى بوو لە 

نیویۆرک، کە لە 11ى سێپتەمبەرى 2001 دا ڕوویان دا.
وەهابییزم  بڵێین  دەکات  لێ  وامان  کە  هۆکار  دوەم 
سەرچاوەیەکى سەرەکیى چێبوونى گروپە تیرۆریستییەکانە 
ئەوەیە کە گروپە تیرۆریستییەکانى وەک قاعیدە، پێکهاتوون 
لێک  ئایدیۆلۆژیی  پێشینەى  خاوەنى  کە  خەڵکانەى  لەو 
لە  موسوڵمانەکانى  ئەڤغانستان  جەنگى  کە  دیارە  جودان، 
سێ ڕەوت و ئاڕاستەى ئیسالمیى سەرەکیدا گرد کردەوە، 

ئەوانیش:
سەلەفیزمى  بە  سەر  ڕێچکەیەکى  نوێ  سەلەفیزمى 
سەرەکى بوو، ئەوانیش وەک وەهابییە نوێیەکان بە سەر 
و  خاوێن  یەکەمیان  گروپى  بوون.  دابەش  ڕەوتدا  سێ 
و  پڕوپاگەندە  بۆ  ناتوندوتیژیان  میتۆدێکى  بوون،  دڵسۆز 
پاکسازى لە ئیسالمدا گرتوەتە بەر. ئەوان سیاسەتیان کە لە 
دەرەوەى ئاییندایە وا دەبینى. گروپى دوەم گروپێکى سەلەفى 
بۆ  گونجاوە  ئامڕازێکى  وایە سیاسەت  پێیان  و  سیاسیین 
هێناوەى بیر و باوەڕ ئیسالمییەکان و پاراستنیان. سێیەم 
ئەوانیش  جیهادییەکان،  لە  بریتین  سەلەفییەکان  گروپى 
بە  باوەڕیان  نوێ  وەهابییزمى  نێو  جیهادییەکانى  وەک 
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و  ئەڤغان  جەنگى  ئاکامى  بوون  ئەوان  هەر  توندوتیژییە. 
پێیان وایە توندوتیژیی دەیانگەیەنێتە ئامانجەکانیان.

لە  ئامانجى سەرەکیى ئەم هزرەیە، ئەویش  ئیسالمیزم 
تا  ئیسالمى  دەوڵەتیى  چێبوونى  بۆ  دامەزراندندایە  هەوڵى 

لەوێوە شەریعەتى ئیسالمى بسەپێنن.
دەیانەوێت  وەهابییەکان  و  سەلەفیزم  وەک  هەندێکیش 
نەزمێکى جیاواز  بە  بەاڵم  بگەڕێنەوە،  پێشین  ئیسالمى  بۆ 
بە  و  خۆرئاوایییانە  میکانیزمێکى  بە  دەیانەوێت  لەوان، 
گرتنەبەرى پڕەنسیپەکانى دیموکراسى و حوکمى دەستوور 
ئەو کارە بکەن. ئەوانیش چەندین گروپ و چەندین میتۆدى 
جیاوازیان پێیە. دیسان لە نێو ئەوانیشدا میانڕەو و گروپى 
نەزمەدا  لەم  ڕادیکاڵەکان  ئیسالمە  هەیە.  بوونیان  ڕادیکاڵ 
گروپە  هەوەڵینیان  بوون:  دابەش  ڕەوتدا  سێ  سەر  بە 
دژ  هەیە  بە جیهاد  باوەڕیان  و  خۆماڵییەکانى سعوودیەن 
بریتین  گروپ  دوەم  گەندەڵەکان.  ئیسالمییە  دەوڵەتە  بە 
قەڵەمڕەوى  گەڕانەوەى  بیرى  لە  ئەوان  ئەندێشمەندان،  لە 
ناوچانەى  ئەو  دەیانەوێت  و  موسوڵمانانن  پێشووى 
بۆ  بگەڕێنەوە  بوون  موسوڵمانان  دەستى  لە  پێشووتر 
ئیسالم. دوایین گروپ، زێدەتر نێونەتەوەیییانە دەناسرێن، 
زێدەتر  و  خۆرئاوا  بە  دژ  هەیە  جیهادیان  نیازى  ئەوان 
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ئەو  ئەندێشەکانى  بە  تێکەڵن  و  قاعیدەن  دڵپەسەندى 
قاعیدە  کە  ئاکامەى  بەو  بگەین  دەکرێت  لێرەدا  ڕێکخراوە. 
ئەندێشە  ئایدیاى  دەرهاویشتەى  هاوشێوەکانى  گروپە  و 
ئەو  تایبەتى  بە  موسوڵمانن،  کۆمەڵى  نێو  ڕادیاڵەکانى 
بارەوە  لە  جەختیان  وەهابییەکان  کە  هزرییانەى  تەرزە 
دەکەنەوە. ڕەوگە وەهابییەکان و بیرى ئیسالمگەرایی تێکڕا 
هەڵگۆزراون،  سوننەوە  و  قورئان  سەرچاوەى  هەمان  لە 
ئەوان  جیاوازە،  کاریان  میتۆدى  و  کار  میکانیزمى  بەاڵم 
ئامانجیان  تێکڕا  و  جیاوازە  قورئان  بۆ  شرۆڤەکانیان 
بڵێین  دەکرێت  لێرەدا  پێشین،  ئیسالمیى  بۆ  گەڕانەوەیە 
تیرۆریزم پەڕگیرترین جۆرى شرۆڤە و شیکارى قورئانە 

کە ئەوان پێی گەییشتوون.

هەناردەکردنى وەهابییزم
لە ڕاستیدا وەهابییەکان لە نێو دانیشتوانى موسوڵماندا 
ڕێژەیان تەنها %1 دەبێت، بەاڵم هەژموونیان لە نێو دونیاى 
ئیسالمیدا لە ئاستێکى فرە بەرزدا جێبەجێ دەکەن. هۆکارى 
ئەوەیش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەى کە عەرەبستانى سعوودیە 
پایەدار  پتڕۆڵەوە  بەکارهێنانى  ڕێگەى  لە  دەسەاڵتى خۆى 
لێبوردەیی  سیاسەتێکى  سعوودیە   1950 پێش  کردوە. 
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دەکرد،  پەیڕەو  تر  ئیسالمییەکانى  دەوڵەتە  بەرانبەر 
وەهابییەکان  ئایدیاى  کە  بوو  لەوەدا  سعوودیە  مەبەستى 
فرە سەختگیر بوو، هەر بۆیە دەیەویست پێوەندییەکى باش 
ئەو سااڵنە  دواى  لە  بەاڵم  بهێڵێتەوە.  تردا  واڵتانى  لەگەڵ 
ئیتر سعوودیە سیاسەتێکى تەواو جیاوازى گرتە بەر. پاش 
کەوت،  چنگ  سعوودیەدا  ڕەوشى  لە  پترۆدۆالر  ئەوەى 
و  پێشەوە  هاتە  ئەمەریکا  و  بەریتانیا  هاوپەیمانێتیى  ئیتر 
و  لێبوردەیى  وەهابییەکان  لەبەر  نەبوو  ناچار  سعوودیە 
دڵڕاگرتن بۆ واڵتانى ئیسالمى ئەزموون بکاتەوە. هاوکات 
لە  ئیسالم  دونیاى  پیرۆزەکانى  شارە  لە  دوان  سعوودیە 
نێو قەڵەمڕەویدا بوون، کە ئەوانیش مەککە و مەدینە بوون. 
هاوکات بەدەستهێنانى هێزى نەوت و دەسەاڵت و پیرۆزیى 
بدات  برەو  سعوودیە  ئیتر  کرد،  وای  ئیسالمییەکە  خاکە 
ئەمەیش  نەسڵەمێتەوە،  لێى  هیچ  و  وەهابیەت  نەزمى  بە 
فۆڕمێکى سعوودیە بوو تا بتوانێت لە ڕێگەى وەهابییەکانەوە 
هەژموونى خۆى بە سەر واڵتانى ترى ئیسالمیدا برەو پێ 
بدات. هەر بۆیە لە پێناو باڵوبوونەوەى هزرى وەهابیەتەوە، 
وەهابییەکانى  کۆمەڵە  و  ڕێکخراو  لە  زۆرێک  هەماهەنگیى 
لە  سعوودیە  هەڵمەتى  هەم  دەکرد.  ئیسالمدا  دونیاى  لە 
تر،  دەیڕوانییە واڵتانى  فرە دوژمنکارانە  میانى حەفتاکاندا 
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سعوودیە کۆمەکى مادى و هزرى ئەو ڕێکخراوانەى دەکرد 
و لە سااڵنى دواترى ئەو قۆناغەدا هەماهەنگیی سعوودیە 
دەرکەوت.  ئاڵۆز  تەواو  وەهابییەکان  باڵوبوونەوەى  بۆ 
بوو،  ڕێکخراوەکاندا  چێکردنى  پشتیوانیى  لە  سعوودیە 
هەر بۆیە دەیویست ئەدەبیاتى وەهابییزم وەربگێڕێتە سەر 
دیالێکتێکە ناوچەیییەکان و برەو بە قوتابخانە و مزگەوتە 
ئیسالمییەکانى  بزوتنەوە  هاوکات  بدات.  ئایدیۆلۆژییەکان 
دونیاى ئیسالمیش بۆ ئەوەى لە پشتیوانییەکانى سعوودیە 
بەهرەمەند بن، ئەندێشەى سیاسى و هزرى خۆیان لەتەک 
سەرژمێرییەکان  تەماشاى  گەر  دەگونجان.  وەهابییزمدا 
بکەین دەبینین تا پێش 2002 سعوودیە 70 ملیار دۆالرى 
باڵوبوونەوەى  و  پێشکەوتن  پێناو  لە  ئەمەیش  بەخشیوە، 
ئەو  هەموو  خۆى.  واڵتەکەى  دەرەوەى  لە  وەهابییزمدا 
ڕێکخراوە خێرخوازییەکانى سعوودیەوە  ڕێگەى  لە  پارانە 
لە حکوومەت  تەواوى  بە  ئەو ڕێکخراوانە  گوازراونەتەوە، 
جیاوازن، بەاڵم لە ڕاستیدا شتەکە فرە جیاوازە لەوەى کە بەم 
شێوەیە تێ بگەین. لە دیارترین ڕێکخراوە نێونەتەوەیییەکان 
بریتین لە ڕێکخراوى فریاکەوتنى نێونەتەوەیى، دامەزراوەى 
حەرەمەین، ڕێکخراوى فریاکەوتنى خێرخوازیى تەندروستى، 
ڕۆژنامەى  پێى  بە  موسوڵمان.  الوانى  جیهانیى  کۆمەڵەى 
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حەرەمەین،  دامەزراوەى  تەنها  سعوودیە  عەینلیەقینى 
و  ئیسالمى  کتێبى  ملیۆن   13 دەرچواندنى  سپۆنسەرى 
کردنەوەى 1100 مزگەوت و نێوەندى ئیسالمى و قوتابخانە 
و هەروەها پۆستى 350 هەزار نامەى بانگهێشتیان کردوە 
بۆ ئەوانەى کە دەبنە موسوڵمان، هاوکات ئەوان سپۆنسەرى 
دەبەن.  بەڕێوە  ئینتەرنێتى  ماڵپەڕى   6 بەڕێوەچوونى 
مزگەوتى   3800 ئیسالمى  فریاکەوتنى  دەزگاى  هەروەها 
بوارى  لە  دۆالریشى  ملیۆن   45 هاوکات  و  کردوە  تەواو 
 6000 لەوەیش  جگە  بەخشیوە،  ئیسالمیدا  پەروەردەى 
بە  پەیوەست  کە  دەکرێت  کۆمەکیان  ئەوان  بانگخوازى 
باڵوبوونەوەى وەهابییزم لە کاردا بن. لەبەر ئەوە ئەگەریش 
گوترا بێت ئایدیاى وەهابییزم بنەمایەکى سەرەکیى نییە بۆ 
سعوودیە  میتۆدى  بەاڵم  جیهاد،  و  تیرۆر  باڵوبوونەوەى 
دیارترین  دڵنیایییەوە  بە  وەهابییزمدا  باڵوبوونەوەى  لە 
فاکتەرى کاریگەریى زیندووێتیى تیرۆر و جیهادە. دەکرێت 
بە  بکەین  دابەش  وەهابییزم  بۆ  پشتیوانییەکانى سعوودیە 
پاشى  و  پێش  قۆناغەکانى  ئەوانیش  قۆناغدا:  دوو  سەر 
یازدەى سێپتەمبەردا  پێش  قۆناغى  لە  11ى سێپتەمبەرن. 
لە  دەکرد  جیهادییەکانى  بزووتنەوە  پشتیوانیى  سعوودیە 
ئەڤغانستاندا.  لە  داگیرکاریى سۆڤێت  بە  دژ  خەباتەکەیاندا 
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جیهاد لە سۆڤێت لە 1979دا دروست خاڵى وەرچەرخانى 
نەزمى تیرۆر و دەستپێکى تیرۆرى نێونەتەوەیى ئیسالمى 
پشتیوانیى  هۆکارێکى  دیارە  دەبێت.  دایک  لە  لەوێوە 
لە  بوو  بریتى  ئەڤغانستاندا  لە  جیهاد  بۆ  سعوودیە 
بەدەستهێنانى پێوەندییەکى باشتر لەتەک ئەمریکادا، چونکە 
هەر  دەگوزەرا،  ناوچەکەدا  لە  قۆناغەدا جەنگى سارد  لەو 
جیهادییەکانى  گروپە  بۆ  ئەرێنیى  ڕوانینێکى  ئەمریکا  بۆیە 
پشتیوانییەکانى  ترى  هۆکارێکى  هەبوو.  سۆڤیەت  بە  دژ 
سعوودیە  کە  بوو  ڕاستییە  ئەو  جیهاد  بۆ  سعوودیە 
واڵتەکەى  نێو  جیهادییانەى  الوە  لەو  زۆرێک  دەیویست 
بنێرێتە گۆڕەپانەکەى جەنگى ئەوێ و بۆ خۆى لێیان قوتار 
بێت. هەر بۆیە نزیکەى 12 هەزار الوى سعوودى لە نێو 
ملمالنێ و جەنگى ئەڤغانستاندا دژ بە سۆڤیەت بەشدارییان 
ئیتر وردە  دا،   1989 لە  پاشەکشەى سۆڤیەت  پاش  کرد. 
دەرکەوت.  ئەڤغانستاندا  لە  تاڵیبان  بزووتنەوەى  وردە 
بزووتنەوەى تاڵیبان لە ساڵى 1996دا حکوومەتیان بونیاد 
داخراو  و  توند  فرە  تایبەتمەندییەکى  خاوەنى  ئەوان  نا، 
وەهابییەکانەوە  ئەندێشەى  لە  خۆیان  ئەدەبیاتى  و  بوون 
هەڵگۆزابوو. لەو کاتەدا حکوومەتەکەى تاڵیبان تەنها لە الیەن 
سێ واڵتەوە ناسرابوو، یەکێک لەو سێ واڵتە عەرەبستانى 
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سعوودیە بوو. سعوودیە لە ناساندنى حکوومەتى تاڵیباندا 
بەرژەوەندیی هەبوو، چونکە هاوبەشێکى ترى ئەنتى ئێرانى 
لە ناوچەکەدا دەهاتە پێش، بەاڵم لەم نێوەندەدا قاعیدە دێتە 
پێشەوە و پەناگەیەکى لە ئەڤغانستاندا بۆ دروست دەبێت، 
بەاڵم قاعیدە بەسەختى ڕووبەڕووى هەماهەنگى ئەمریکا و 
سعوودیە دەوەستێتەوە. لەم میانەدا تاڵیبان ڕۆڵێکى گرینگى 
کە  بانگەشانەى  ئەو  دەبینى،  بانگەشەکان  کپکردنەوەى  لە 
پاش  لە  بەاڵم ڕەوشەکە  ڕیاز دەکران،  بەرپرسانى  بە  دژ 
ڕووداوى یازدەى سێپتەمبەرى 2001ەوە بە قوڵى گۆڕا. 
پێوەندییەکانى  سەرلەبەرى  سعوودیە  حکوومەتى  لێرەوە 
لەتەک تاڵیبان و بزووتنەوە جیهادییەکانى ئەوێ وەستاند. 
چاوەڕێى ئەم هەڵوێستەى سعوودیە دەکرا، چونکە سعوودیە 
هێشتنەوەى پێوەندییەکى باشى لەگەڵ کۆشکى سپیدا لە ال 
2003دا  لە  دا  عێراق  جەنگى  لە  ئەوەیش  بوو.  مەبەست 
ڕوون بوو، چونکە بەشداریى سعوودیە لە ئەڤغانستان دژ 
بە سۆڤیەت زۆر بەرچاو بوو، لە بەرانبەردا بەشداریکردنى 
تەگەرەى  بەردەم  لە  عێراق  بەرگریی  بۆ  سعوودیەکان 
بوو،  سعوودیەدا  حکوومەتى  توندى  ڕێوشوێنى  و  سنور 
هەر بۆیە ئەو جیهادەى جیهادییەکان لە ئەڤغانستان کردیان 

لە عێراقدا نەیانکرد.
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سعوودیە  حکوومەتى  بڵێین،  دەتوانین  کورتى  بە 
بەرژەوەندیى  مەبەستى  بۆ  وەهابییزمى  ئایدیۆلۆژیاى 
سیاسى و هەژموونى دەسەاڵت لە نێو جیهانى ئیسالمیدا 
لە  پتڕۆڵى  چنگکەوتووى  پارەى  سعوودیە  هێنا،  کار  بە 
بوارى ئامانجە سیاسییەکانى خۆیدا خستبوە گەڕ. هاوکات 
ڕێکخراوە  و  هەمەچەشن  گروپە  پشتیوانیى  لە  سعوودیە 
جۆراوجۆرەکان دابوو، پشتیوانى لە چێبوونى مزگەوت و 
قوتابخانە و حوجرە دەکرد و هەر شتێک لە بەرژەوەندى و 
پێناوى هزرى وەهابییزمدا بوایە دەستى بۆ دەبرد. لە ڕێگەى 
دەزگا خێرخوازییەکانیشەوە بڕێکى زۆر پارەوپوڵى خستە 
بەر دەست و بۆ هەمان مەبەست تەخشان و پەخشانى کرد. 
هەر لەو ڕێگەیەوە ئەو پارەوپوڵە بۆ خزمەت و بەرژەوەندیى 
ڕێکخراوە تیرۆریستى و کارە تیرۆریستییەکان خەرج دەکرا. 
هەموو ئەو کۆمەکانەى سعوودیە بوو کە چاوى قاعیدەى 
لە بەردەم دونیاى تیرۆردا کردەوە و بیرى تیرۆرى خستە 
نێو میتۆدى گروپ و ڕێکخراوەکانەوە. بە مەبەستەوە بێت 
یان نا، سعوودیە بەرپرسى پەرەگرتنى گروپە جیهادییەکانە، 
سعوودیە  سوربوونى  سعوودیەیش  کارەى  ئەم  فاکتەرى 
ئایدیاى  یان  سیاسیی  دەسەاڵتى  هەژموونى  بۆ  بێت 

وەهابییزم، بەرپرسیارییەکەى لە ئەستۆى سعوودیەدایە.
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وەهابییزم لە بۆسنە و سڕبیادا
هزرى وەهابیی لە میانى جەنگى بۆسنەدا 1992ـ1995 
بۆسنە  لە  هزرە  ئەم  باڵکانەوە،  نیمچەدوورگەى  نێو  هاتە 
ئەوە  بوو.  جێگیر  سڕبیادا  سانتزاکى  هەرێمى  لە  و 
کۆمەڵگەى  فرەترینى  کە  دێت  ڕاستییە  ئەو  سەرەڕاى 
بوون.  سیکۆالر  جەنگدا  پێش  لە  بۆسنە  موسوڵماننشینى 
بۆ  موسوڵمانان  پارتى  ڕێبەرى  بیگۆڤیج  عیزەت  عەلى 
و  کرواتى  پڕوپاگەندەى  لەتەک  پێکەوە  دیموکراتى،  کارى 
موسوڵمانانى  بۆ  نوێیان  گەاڵڵەى شوناسێکى  سڕبییەکان، 
هەم  و  کۆنسەرڤاتیڤ  هەم  شوناسەدا  لەم  کرد.  ئەوێ 
عەلى  وێنایەى  ئەم  دەکەوت.  دیار  بە  ئایینى  نومایانى 
عیزەت، پەیامێک بوو بۆ موسوڵمانانى جیهان تا لە ڕووى 
چەکوچۆڵ و مادەوە و لە ڕووى هێزى مرۆیییەوە بەهاناى 
براموسوڵمانەکانیانەوە بێن. لەم پێودانگەوە نزیکەى 3000 
یەکەى  و  بۆسنە  بۆ  پەڕینەوە  موسوڵمان  جەنگاوەرى 
بوونە  یەکەیە  ئەو  دامەزراند.  موجاهیدانیان  سەربازى 
بەشێکى مۆڵەتپێدراو و یاسایی لە نێو ئەرتەشى بۆسنە و 
هەرزەگۆڤیندا. ئەوان بنکەى سەرەکییان لە نێوەندى بۆسنە 
دابوو، لە شارۆچکەکانى توزال، زینیکا، ماغالى. ئەو یەکەیە 
زۆربەیان ئەو چەکدارە غەوارانە بوون کە پێشتر لە جەنگى 
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ڕاپۆرتەکاندا  لە  ئەوان  کردبوو.  بەشدارییان  ئەڤغانستاندا 
جەنگەکان  نێو  خوێنڕێژى  و  توندوتیژ  و  بەزەیى  بێ  بە 
ئاوایییەکانى  لە  کە  چووبوو  دەنگۆیان  وەها  دەبرێن،  نێو 
سڕبیا و کرواتیادا دەستیان لە کەس نەپاراستوە و بواریان 
ئەوان  میتۆدەى  ئەو  نەداوە.  کەسێک  زیندوومانەوەى  بە 
دڵى  خستبوە  جۆرێک  بە  ترسوبیمیان  بەر،  گرتبوویانە 
گەلێ  کە  بیگۆڤیچەوە،  عیزەت  عەلى  سوپاکەى  نەیارانى 
بۆسنییەکان  بۆ  گەورەیان  دەستکەوتى  و  سەرکەوتن 
ئەم  لەبەر  موجاهیدینە  گروپى  ئەم  دیارە  بەدەستهێنانى. 
هۆکارانەى خوارەوە کێشە و گرفتیان لێ کەوتەوە: یەکەمین 
هۆکار ئەوە بوو لە الیەن سەرکردە بااڵکانى سوپاوە زۆر 
بە ئەستەم کۆنتڕۆڵ دەکران و جڵەوگیر دەبوون. هاوکات 
دوەم،  نەدەگرت.  دێموکراتییەکان  دەسەاڵتە  لە  ڕێزیان 
تەواوى  بە  باڵكان  موسوڵمانانى  کە  بوو  ئەوە  هۆکاریش 
جیاواز بوون لەو موجاهیدە غەوارانە کە هاتبوون، چونکە 
سیکۆالر  زۆرترینیان  بۆسنا  موسوڵمانانى  الیەکەوە  لە 
ئایینییانەى  توندوتیژە  ڕێسا  بەو  نەبوون  پابەند  و  بوون 
سەر  موجاهیدەکان  زۆربەى  ترەوە  الیەکی  لە  ئەوانەوە. 
بە توندى  بە ڕەوگە و ڕێبازى وەهابییەکان بوون و فرە 
بۆ  توندوتیژەکانەوە،  ئیسالمییە  بەها  بە  بوون  پەیوەست 
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نموونە وەختێک بینیان برا موسوڵمانەکانیان گۆشتى بەراز 
جارێک  بە  دەخۆنەوە،  کحولییەکان  خواردنەوە  و  دەخۆن 
کۆمەڵگەیەکى  کۆمۆنیزم  لەوێدا  بوون.  شۆک  دووچارى 
دەکردە  خاچیان  تێیدا  موسوڵمانەکان  کە  نابوو  پێکەوە 
بدەنەوە  لێکی  ئەوەى  بێ  بە  کاتێکدا  لە  ئەوە  گەردنیان، 
ماناى ئەو خاچە چییە. ئەبووجەندەل کە پاسەوانى تایبەتى 
بن الدن بوو، یەکێک بوو لەو موجاهیدانەى کە گەییشتبوە 
لە  بۆسنە  موسوڵمانانى  کە  خستەڕوو  ئەوەى  بۆسنە، 
هەر  ئینگالندن،  کەنیسەى  ئەتوارى  و  هزر  مەترسیی  ژێر 
تەواو  پاش  لە  موجاهیدەکان  کە  کرد  وای  بوو  ئەمەیش 
نێو  لە  وەهابییزم  هزرى  و  بمێننەوە  ملمالنێکان  بوونى 
لە  کرد  هەستیان  موجاهیدەکان  بدەن.  پێ  برەو  ئەواندا 
بەردەم ئەرکێکى نوێدان و لە سەریانە خەڵکى بەرەو ڕێگەى 
ڕاستودروستى ئیسالم ئاڕاستە بکەن. ئەگەرچى هاوکاریى 
ئاستێکى  لە  بۆسنە  موسوڵمانانى  بۆ  موجاهیدانە  ئەو 
بۆ سەپاندنى  بەاڵم هەوڵەکانیان  بوو،  بەرچاودا  گەورە و 
وەهابییزم بە سەر ئەو کۆمەڵگەدا بوە مایەى پێکدادانێک لە 
لە  بەریەککەوتنە  ئەو  کۆمەڵگە موسوڵماننشینەدا.  ئەو  نێو 
نێو وەهابى و خەڵکى ئەوێدا هەر لە ڕۆژانى جەنگەکانەوە 
توندى  بە  فرە  لەوێدا موسوڵمانەکان  بەردەوامە.  ئێستا  تا 
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غەوارەکان  کە  شەرعییانەن  یاسا  ئەو  پەیڕەوى  بە  دژ 
لیزیکا  شارۆچکەى  لە  نموونە  بۆ  بسەپێنن،  دەیانەوێت 
سووتاندنى  بە  هەستان  وەهابییەکان  غەوارە  موسوڵمانە 
وێنە  و  مۆدە  و  جوانکارى  شمەکى  کە  بازاڕچانەى  ئەو 
هەموو  هاوکات  دەفرۆشت،  ڕۆمانسییەکانیان  و  پۆرن 
ڕێسا  کە  فشارەوە  ژێر  دەخستە  پیاوانەیان  و  ژن  ئەو 
ئەو  هاوکات  کردەوە.  دەڕەت  ئەوانیان  شەرعییەکانى 
موسوڵمانانەى کە لە دەرەوە هاتبوون و لە جەنگى ئەوەدا 
دروست  ئەورووپادا  لە  تەواو  ئیسالمى  دەوڵەتێکى  بوون 
ئەوێ،  لۆکاڵییەکەى  دەسەاڵتە  سیاسەتى  بەاڵم  بکەن، 
دامەزراوە  تایبەتى  بە  بوو.  ئەوان  نیازەى  ئەو  نەیارى 
بۆسنە  بوو  مەبەستیان  دەسەاڵتداران  میری.  پیاوانى  و 
بپارێزرێت و واڵتێکیان هەبێت وەک ئەوەى لە ڕابردوودا 
دیارە  بمێنێتەوە.  بوە  جیاوازەکان  کەلتوورە  شوێنى 
سەردا  بە  گۆڕانى  پێکدادانەکاندا  میانى  لە  سیاسەتە  ئەم 
هاتوە. لە پاش واژۆکردنى ڕێکەوتننامەى دایتۆن، کە خاڵى 
لە  موجاهیدەکان  یەکەى  ئیتر  بوو.  پێکدادانەکان  کۆتاییی 
کار و چاالکى وەستان، بەاڵم دەسەاڵتدارانى واڵت پاداشتى 
و  بدەنێ  واڵتەکەیان  پاسپۆرتى  کە  دانەوە  بەوە  ئەوانیان 
مافى مانەوەیان پێ بدەن، هاوکات ڕێگەیشیاندان بمێننەوە 
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تا ئایدیا و هزرى ئیسالمەتى خۆیان باڵو بکەنەوە. زۆربەى 
جێگیر  بۆسینیا  ناوى  بە  ئاوایییەکدا  لە  و  مانەوە  ئەوانە 
بوون، ئیتر ئەو ئاوایییە بوە ناوەندى وەهابییەکانى بۆسنە. 
ڕووداوەکانى  هەتا  مابوونەوە  لەوێ  کە  جیهادییانەى  ئەو 
گیروگازێک  هیچ  دووچارى   2001 سێپتەمبەرى  یازدەى 
ئەو  تا  تەنانەت  بۆسنە.  دەسەاڵتدارانى  لەتەک  نەبوونەوە 
ڕێککەوتە سەردانەکانى پلە بااڵکانى قاعیدە بۆ بۆسنە فرە 
بە سنگفراوانییەوە لە الیەن بەرپرسانى بۆسنە پێشوازییان 
لێ دەکرا، بۆ نموونە ئەیمەن زەواهیرى هاموشۆى هەبوو، 
پێشوازییشى لێ دەکرا، بەاڵم لە دەرهاویشتەى هێرشەکانى 
سەر ئەمریکادا ئیتر ڕەوشێکى نوێ هاتە پێشەوە کە فشار 
جەنگى  لە  تا  بوو  چێ  حکوومەتەکان  هەموو  سەر  بۆ 
هەماهەنگیى  و  هەڵوێست  تیرۆردا  ڕووبەڕووبوونەوەى 
نەبوو  دەر  بە  بۆسنەیش  بۆیە  هەر  نەشارنەوە،  خۆیان 
ڕوانگە  نومایانى  ئەوێیش  بەرپرسانى  ڕەوشە،  لەم 
خۆرئاوایییەکەى خۆیان نەشاردەوە. لە یەکەم کاردانەوەدا 
دەستیان کرد بە دیپۆرتکردنەوەى ئەو موجاهیدانەى کە لە 
ژێر  لە  بوون  ناچار  ئەوانیش  ببوون.  نیشتەجێ  بۆسنیادا 
بدەن.  بەجێهێشتنى واڵت  بڕیارى  بەرپرسەکاندا  تینوتاوى 
هەوەڵ ڕێبەرى وەهابییەکانى ئەوێ یووسف بارسیک بوو، 
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ئەو خاوەنى ڕوانگەیەکى ڕادیکاڵ و بناژۆ بوو، بە بەردەوامى 
لە ملمالنێدا بوو لەتەک موسوڵمانە لۆکاڵییەکانى ئەوێدا. ئەو 
هەوڵی دا بە زۆر و گوندەیی بچێتە نێو مزگەوتى قەیسەرى 
موسوڵمانە  هیى  مزگەوتەکە  کاتێکدا  لە  ئەوە  سەرایڤۆوە. 
لۆکاڵییەکانى ئەوێ بوو، هەر بۆیە ئەمە بوە پێکدادان لە نێو 
موسوڵمانەکانى ئەوێدا. دوا جار ئەم پیاوە لە ڕووداوێکى 
پێکدادانى ماشێندا لە 2007 دا گیانى لە دەست دا. دیارە 
بۆسنییا  ئاواییى  لە  وەهابییەکان  موسوڵمانە  ئەوەى  پاش 
ئەوێیان  و  غورونجاماوکا  کردە  ڕوویان  ئیتر  دەرکران، 
کردە ناوەندێکى نوێى گردبوونەوەیان. لەوێدا نشینگەیەکیان 
دروست کرد کە ئیتر گوێیان بە یاسا و ڕێساى بۆسنییەکان 
نەدەدا. ئەوان بە پێودانگى شەریعەت دەجوواڵنەوە، دیارە 
بەاڵم  دەزانى،  نشینگەیەیان  ئەو  ڕەوشى  بە  بۆسنییەکان 
بە  هاوکات  نەبوو.  هەمبەریدا  لە  کاردانەوەیەکیان  هیچ 
تەواوى مزگەوت لە دەرەوەى کۆنتڕۆڵیان بوو. سەرکردەى 
نوێى وەهابییەکان نووسرەت ئیمانۆڤیج بوو. ئەو خۆى بە 
لە نشینگەى  ئەندامى هەرێمێکى خودموختاریى سەربەخۆ 
و  ڕادیکاڵ  کەسێکى  ناوبراو  دەناساند.  غورونجاماوکادا 
لە  پشتیوانى  ئاشکرا  بە  ئەو  بوو،  توندوتیژ  بانگخوازێکى 
مانگى  2/1ى  شەوى  لە  دەکرد.  الدن  بن  چاالکییەکانى 
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نشینگەکە  سەر  کوتایە  هەڵی  بۆسنە  پۆلیسى  دوودا 
و  نووسرەت  بوو  ئەوە  میری،  ڕکێفى  ژێر  بیهێنێتەوە  تا 
و  تێکدان  هەوڵى  تاوانى  بە  دیارەکان  وەهابییە  لە  شەش 
کران.  تۆمەتبار  گێچەڵ  نانەوەى  و  دەستوور  پێشێلکاریی 
هاوکات ئیمانۆڤیچ لە 2008دا بەوە تۆمەتبار کرا کە وانەى 
بە 15 زارۆ گوتوەتەوە و لە سەر بنەماى وانە و میتۆدى 
ئەوەى  لەبەر  بەاڵم  هێناون،  ڕای  ئەردەنییەکان  سیستمى 
بەڵگەى تەواو لە بەر دەستدا نەبوون، تۆمەتبارکردنەوەکە 
نێوان  ملمالنێى  هەلومەرجى  و  ژینگە  دیارە  دواوە.  درایە 
بەرچاو  و  دیار  شتێکى  وەهابییەکان  ئەوێو  موسوڵمانانى 
دیار  بە  پێکەوەژیانیانەوە  دەستپێکى  لە  ئەوەیش  بوو، 
توانج  خانمانەیان  ئەو  وەهابییەکان  نموونە  بۆ  کەوتبوو. 
لێ دەدا کە پۆشاکەکەیان بااڵپۆش نەبوو، یان ڕووسەرى 
و چارشێویان نەپۆشى بوو. هاوکات فەرمانیان دەکرد بە 
خەڵکى کە لە نێو ماڵەکانیان گوێنەگرن لە مۆسیقا و بەیت 

و بالۆرەى هونەرى.
هاوکات وەهابییەکان لە 1997دا ڕوویان کردە سڕبیا. 
ئەوێ  بوون.  نیشتەجێ  سانتزاکدا  هەرێمى  لە  ئەوان 
هەرێمێک بوو کە زۆرترینى موسوڵمانەکانى سڕبیا لەوێدا 
بوون. لە میانى جەنگەکانى یوگسالفیادا. ڕەوشى سانتزاک 
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ئەو  سەرەڕاى  ئەوە  مابوەوە.  ئاشتییانە  شێوەیەکى  بە 
ئەرسەدۆکسەکان  سڕبە  نێوان  لە  کە  مەزنەى  پشێوییە 
هەرێمەکە  لێرەدا  هەبوو.  بوونى  موسوڵمانەکاندا  و 
زەمینەیەکى لە بار بوو بۆ وەهابییەکان تا ئەدەبیاتى خۆیان 
کە  بوو  لەوەدا  ئەوەیش  بکەنەوە. هۆکارى  باڵو  نێویدا  لە 
نەریتخوازتر  و  کۆنسەرڤاتیڤ  فرە  ئەوێ  موسوڵمانەکانى 
فرە  دوەم  هۆکارى  بوون.  بۆسنەدا  لە  ئەوانەى  تا  بوون 
گەورە  کێشەگەلێکى  خاوەنى  سانتزاک  چونکە  ئاڵۆزترە، 
بوو  هەرێمێک  سانتزاک  مادەهۆشبەرەکاندا،  لەگەڵ  بوو 
لە  هیرۆیینى  گیرۆدەبوانى  و  تووشبوان  زۆرترینى  کە 
موعتادەکانیان  گرفتارى  کە  ئەوانەى  بوو.  لێ  سربستاندا 
دەبرد  هاوکارێک  و  جوواڵنەوە  و  هێز  بۆ  هانایان  بوون 
وەهابییەکان  کە  دیارە  بکات،  قوتاریان  گرفتارییە  لەو  کە 
و  هەماهەنگى  ئەم  بەهاى  قۆستەوە.  زەمینەیەیشیان  ئەو 
کردبایە،  چارەسەر  وەهابیی  بە  بوون  دەبوو،  هاوکارییە 
دیارە کە ئەمە میتۆدێکى سەرکەوتوو بوو بۆ باڵوبوونەوەى 

ئایدیا و هزرى وەهابییزم.
نۆڤى بازاڕى نێوەندى هەرێمى سانتزاک لە 2002دا بوە 
گۆڕپانێکى چاالک بۆ وەهابییەکان. ئەوان دەستپێشخەرییان 
کرد بۆ هەڵمەتێکى هاوکاریی بۆ ئەوانەى دووچارى مادە 
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2002دا  ئۆکتۆبەرى  لە  هەروەها  بوون،  هۆشبەرەکان 
لە  باڵوکراوەکانیان  دابەشکردنى  بە  هەستان  وەهابییەکان 
بەردەم باڵەخانەى زانکۆدا و داوایان دەکرد کە پێشوازى 
نەکرێت.  کریستیانەکاندا  یادى  بۆنەى  لە  بەشداریی  و 
تێکدانى  بە  هەستان  ڕادیکاڵەکان  چاالکوانە  هاوکات 
بازاڕدا،  نۆڤى  لە  باڵکانى  بەلەگرادى  گروپى  ئاهەنگى 
دەزانى.  شەیتان  کارى  بە  مۆسیقایان  ئەوان  چونکە 
هاوکات وتارى پاش نوێژى مزگەوتەکانیان هەڵوەشاندەوە 
هاندانى  و  هۆشیارى  بۆ  ڕێکخراوەکان  کارى  هاوکات  و 
ئەم  تەندروستەى سێکسییان قەدەغە کرد، چونکە هەموو 
کارانە بە هەوڵى نامۆڕاڵى لە ڕوانگەى وەهابییەکانەوە لێک 
الى  بۆ  فرەى  سەرنجى  کە  ڕووداو  هەوەڵین  دەدرایەوە. 
وەهابییەکانى سانتزاک ڕاکێشان بریتى بوو لە ڕووداوێک 
وەهابییەکان  دا،  ڕووی   2006 یەکەمى  تشرینى  لە  کە 
هەستان بە ڕێکخستنى ناڕەزایییەکى جەماوەری دژ بە وێنە 
کاریکاتێرییەکانى ڕۆژنامەیەکى دانیمارکی. لە ناڕەزایییەکەدا 
هەستان بە سووتاندنى ئااڵى دانیمارک و ئیسرائیل لە نۆڤى 
بازاڕدا. ڕووداوێک کە لە دەرهاویشتەى ئەم خۆپیشاندانەدا 
مزگەوتى  لە  بوو،  ساڵدا  هەمان  نۆڤەمبەرى  لە  دا  ڕووی 
ئارابى نۆڤى بازاڕدا جەنگێک هەڵگیرسا، لەوێدا دوو الوى 
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ئەو  کوژران.  فیجولجانینەوە  عیزەت  الیەن  لە  وەهابى 
پشتیوانیى موفتیى ناوخۆى بۆسنە مواریم زۆکۆرلیج بوو16. 
موفتى  و  وەهابییەکان  نێوان  ناکۆکییەکانى  بەزوویى  ئیتر 
دەسەاڵتدارانى  سەرنجى  ملمالنێیانە  ئەم  گرت.  پەرەیان 
بەلەگرادیان بۆ الى خۆیان ڕاکێشا. ئەمەیش هۆیەک بوو تا 
لێکۆڵینەوەى وردتر لە سەر وەهابییەکان بکەن. کۆڵینەوەکان 
توانییان کەمپێکى ڕاهێنانى تیرۆریستان لە گوندى زەبرین 
بازاڕەوە دوورە.  لە نۆڤى  30 کم  ئاوایییە  ئەو  بزانن.  پێ 
لەوێدا پۆلیس توانیى بڕێکى فرە لە چەکوچۆڵ و ئازووقە 
بە  دەستگرتن  پاش  مانگێک  بدۆزێتەوە.  تر  ئامڕازى  و 
و  بیگۆڤیتش  سافیت  سڕبیا،  پۆلیسى  کەمپەدا،  ئەو  سەر 
سندرا موفیتشى قۆڵبەست کرد و ئیسماعیل برینتکیشیان 
کوشت، ئەو وەک ڕێبەرى وەهابییەکانى سانتزاک تەماشا 
دەکرا. هەموو ئەوانە تۆمەتبار کران بە کردنەوەى کەمپ 
سیاسییە  و  لۆکاڵییەکان  ئایینییە  کوشتنى  بۆ  پالندانان  و 
موسوڵمانەکانى هەرێمى سانتزاک. ئیتر پاش ئەو ڕووداوانە 
وەهابییەکان هیچ جێگەی سەرنج نەبوون و ڕووداوی ترى 
ئەو  هەموو  ڕادیوبۆزۆفیتش  بەگوێرەى  نەهات.  دوادا  بە 
وەهابییانە وەک پۆلیسى شەریعە وان و چاالکییەکانیشیان 
توندوتیژن  ڕێساگەلێکى  خاوەنى  ئەوان  چاوە.  بەر  هێشتا 
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و  پیاوان  جلوبەرگى  و  هەڵسوکەت  و  مۆراڵ  بارەى  لە 
بناسیتەوە  وەهابییەک  دەتوانى  ئاسانى  بە  هاوکات  ژنان. 
و  داوەتەوە  بەر  ڕیشیان  ئەوان  دەیبینیت،  کە  وەختێک 
ژنەکانیان  قولەپێیانەوەیە،  سەرووى  لە  شەڕواڵەکانیشیان 
چاوەکانیان  تەنها  و  چارشێودا  ژێر  لە  وان  و  بااڵپۆشن 
زانیارییەکیان هەیە کە دەیدەنە  ئەوان چەند  بە دەرەوەن. 
وەهابی  هزرى  هەڵگرى  کە  ژنانەیش  ئەو  تەنانەت  ژنان، 
نیین. فاکتەرى ئەمەیش فرە سانایە، لە ڕاستیدا وەهابییەکان 
پڕوپاگەندە  لە  میتۆدەکەیان وەک جۆرێک  بەاڵم  نین.  فرە 
پیشان  وا  دەیانەوێت  بۆیە  هەر  دەکەوێت،  چاو  بەر 
چونکە  ڕاستودروستن،  ڕێگەى  خاوەنى  ئەوان  کە  بدەن 
لە  دەبن  کەسێک   1000 تەنها  ڕێژەوە  ڕووى  لە  ئەوان 
هەرێمى سانتزاکدا، بەاڵم وەهابییەکان لە الیەن حکوومەتە 
ئیسالمییەکانەوە لە هەرد و سڕبیا و بۆسنەدا بە تایبەتى 
پشتیوانییان  زۆر  سعوودیەوە  عەرەبستانى  الیەن  لە 
ڕێگەى  لە  هاوکارییەکانیش  و  هەماهەنگى  دەکرێت.  لێ 
نموونە  بۆ  جۆراوجۆرەکانەوەیە،  کۆمەاڵیەتییە  بەرنامە 
شوێنە  ئەو  نۆژەنکردنەوەى  و  قوتابخانە  دروستکردنى 
ئایینیانەى کە لە میانى جەنگە ناوخۆیییەکەدا خاپوور بوون، 
چەندین  دروستکردنى  سپۆنسەرى  سعوودیە  هەروەها 
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مزگەوتنى نوێیە لە بۆسنە و سڕبیا و هەرێمى سانتزاکدا. 
هەر چەند مزگەوتەکان لە سەر نەخشە و فۆڕمێکى نوێى 
جیا لە نموونەکانى هەرێمەکە دروست دەکرێن. هەموو ئەو 
550 مزگەوتەى کە لە پاش جەنگ دروست کراون، تێکڕا 
بۆ  نراون،  بونیاد  وەهابییەکان  ستایڵى  و  شێواز  سەر  لە 
نموونە مزگەوتى مەلیک فەهد لە سەرایڤۆ، لە سەر شێوەى 
ستایڵى  کراوەتەوە.  سعوودیە  وەهابییەکانى  مزگەوتى 
مزگەوتى وەهابییەکان ڕووکارى سپى بوو. ئەوەیش بەو 
نەزمە  ڕووکارى  و  ناواخن  ڕیشەوە  لە  کە  بوو  واتایە 
ناوخۆیییەکە دەگۆڕن. زۆرێک لەو شارەزایانەى ڕەوشەکە 
هەماهەنگیى  لە  باشى  نیازێکى  کە سعوودیە  وابوو  پێیان 
واڵتەکە  ژێرخانى  دەدا  هەوڵی  بەاڵم  هەبوو،  ناوچەکە 
دابڕێژێتەوە و هاوکات ئایدیا و هزرێکى نوێى ئیسالمەتى 
بخزێنێتە نێو کۆمەڵگەى موسوڵمانى ئەوێوە. سعوودییەکان 
هەوڵى  تێیدا  کە  دەهێنا  کار  بە  کەنااڵنەیان  ئەو  هەمان 
بۆیە  هەر  جیهاندا،  لە  دەدا  وەهابیەتیان  باڵوبوونەوەى 
لە  بەردەوام  جیهانى  ئیسالمیى  فریاکەوتنى  ڕێکخراوى 
ناردنى پارەوپوڵ دابوو بۆ موسوڵمانانى بۆسنە، ئەمەیش 
ئەوە  بوو.  بەردەوام  واڵتە  ئەو  ناوخۆى  جەنگى  پاش  لە 
ناتۆ  بە  سەر  ئاساییشپارێزەکانى  هێزە  تا  بوو  بەردەوام 
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ڕێکخراوانەیان  ئەو  چاالکیى  و  کرد  دەستتێوەردانیان 
وەستاند، بەاڵم کۆمەک و یارمەتییەکان لە ڕێگەى کەناڵى 
ترەوە هەر بەردەوام بوون. ئیتر زۆربەى ئەو هاوکارییانەى 
سعوودیە کە لە ڕێگەى ڕێکخراوەکانەوە دەنێررایە بۆسنە، 
ڤییەنا  لە  بنکەکانیان  کە  بوو  ڕێکخراوانەوە  ئەو  الیەن  لە 
دابوو، بۆیە حکوومەتە خۆرئاوایییەکان فشاریان خستە سەر 
چەکدارە  ئەو  هەموو  تا  بۆسنە،  ناوخۆیییەکانى  بەرپرسە 
غەوارە وەهابییانە دەربکەن، چونکە واڵتە خۆرئاوایییەکان 
بۆ  پوڵ  هەناردەکردنى  لە  بگرن  ڕێ  نەیاندەتوانى 
لە  پارانە  ئەو  لەوە دەترسان  ئەوان  موسوڵمانانى بۆسنە، 
بوارى خۆپڕچەککردن و کارى تیرۆریستیدا بە کار بهێنن. 
سەبارەت بە سانتزاک زۆرترینى ئەو پارانەى کە دەهاتن لە 
پێناو کەمکرنەوە و چارەسەرى گرفتارانى مادەى هۆشبەر 
دەسەاڵتداران  کە  ئەوەى  سەرەڕاى  ئەوە  دەهات.  کار  بە 
کە  بدۆزنەوە  کەمپگەلێک  توانیبوویان  و سڕبیا  بۆسنە  لە 
تێیدا ئامادەکاری دەکرا بۆ تۆمارکردن و سازدانى جیهادییە 
بتوانن  ئەوانە  کە  ناکرێتەوە  بیر  وا  ڕاستیدا  لە  نوێیەکان. 
هۆکارى  ناوچەکە،  ئارامیى  سەر  بۆ  بن  هەڕەشەیەک 
ئەوەیش بریتییە لەمانەى خوارەوە: یەکەم فاکتەر ئەوەیە کە 
نییە.  نێونەتەوەیییەکان  تیرۆریستە  ئامانجى  باڵکان شوێن 
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ئەوان واڵتەکانى ئەوێ بە بەشێک لە خۆرئاوا نازانن. هەر 
پەیوەستبوونیان  نیازى  ئەو واڵتانە  بە شێوەى جیا  چەند 
نییە،  چاالکییشیان  نیازى  هاوکات  هەیە.  خۆرئاواوە  بە 
لە  ئەمریکا  باڵوێزى  سەر  بکەنە  هێرش  گەر  نموونە  بۆ 
و  ڕادەکێشن  خۆیان  بۆ  دونیا  سەرنجى  ئەوە  بەلەگراد، 
زیاتر پەى دەبرێت بە بنکە و بارەگا شاراوەکانیان. هاوکات 
ئەو شوێنانەیش کە الوان تۆمار دەکەن بۆ کارى جیهانى 
خاوەنى دەرفەتێکى کەمن بۆ خستنە گەڕى چاالکییەکانیان. 
هۆکارێکى تر ئەوەیە کە ژمارەى وەهابییەکان لەو ناوچانەدا 
ژمارەیەکى الواز و کەمن. لەگەڵ ئەوەیشدا زۆرترینى ئەو 
سەلماندنى  دیارە  نیین.  ڕادیکاڵ  ئیسالمیی  کەمە  ژمارە 
نەبوونەتە  سڕبیا  و  بۆسنە  لە  ئیسالمییەکان  کە  ئەوەى 
هەڕەشە، ماناى ئەوە نییە ئیتر لە ژێر چاودێریی بەردەوامدا 
نەبن، بەڵکوو دۆزینەوە و داخستنى یەک دوو لەو کەمپانەى 
ئەوان، یارمەتییەکى تەواوى هەڵمەتى ڕووبەڕووبوونەوەى 

تیرۆرى نێونەتەوەیی دەدات.
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ئەنجام
لەم کۆڵینەوەیەدا ئەوە ڕوون دەبێتەوە، کە هزرى وەهابی 
شوێنەوارى فرەى لە دونیادا بە سەر کۆمەڵى موسوڵمانەوە 
هەیە، ئەم هەوڵە بۆ ئەوەیە، لە ڕیشەکان و گەشەسەندنى 
وەهابییزم تێ بگەین. هەر لە سەرەتاوە ئەوە خراوەتە ڕوو، 
ئایینییەکان  پرسە  سەر  لە  بوە  پەڕگیر  چەندە  هزرە  ئەم 
و  نەزم  ئەم  پەسەندکردنى  بە  نین  نزیک  کە  ئەوانەى  و 
نواڕینەوە. ئەمڕۆ وەهابییزم شۆرەتى هەیە، ئەوەیش بە هۆى 
ئەوەوە نییە کە شوێنکەوتوانى فرەن. هاوکات بە هۆى هزر 
و باوەڕیشیانەوە نییە کە شتێکى نوێن یاخود جێ مشتومڕن، 
بەڵکوو بە هۆى چەند هۆکارێکەوەیە کە لێرەدا دەخرێنە ڕوو: 
خانەوادەى  بۆ  دەگەڕێتەوە  وەهابییزم  ناوبانگى   .1
کە  نییە  تێدا  گومانى  چونکە  دەوڵەتەکەیان،  و  سعوود 
دەرەوەى  بچنە  نەیاندەتوانى  یاخود  نەیانویست  وەهابییزم 
نەجد، گەر خێزان و خانەدانى سعوود نەبوونایە، هاوکات ئەم 
بارودۆخەیش بۆ ئال سعوود نەدەهاتە پێش گەر محەمەدى 
کوڕى عەبدولوەهاب نەبوایە، بەڵکوو هەر دوو ال هەماهەنگ و 
تەواوکەرى یەکترى بوون و لە پێناو ئامانجە کەسییەکاندا هاتنە 
پێشەوە، لە الیەکەوە بن سعوود ڕەوایەتیى ئایینیى پێ دراو لە 
الکەى ترەوە وەهابییەکان لە دەسەاڵت و هێز بەهرەمەند بوون 

تا قەڵەمڕەویى هزرییان ببەنە دەرەوەى خۆیان.
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2011ـوە  سێپتەمبەرى  یازدەى  هێرشەکانى  لە   .2
سەرنجى  دواتر  کردەکانى  و  ڕیکالم  و  بەدواداچوون 
دونیایان بۆ سەر وەهابییزم چڕ کردەوە. بەزوویی ئاکامێک 
لە  ئیسالمییەکان  تیرۆریستە  تەواوى  کە  پێشەوە  هاتە 
چوارچێوەى وەهابییزمدا ئەژمار کران. دەخوازین لەم بارەوە 
کۆڵینەوەکەمان ئەو ڕاستییانەیان خستبێتە ڕوو کە هەموو 
تیرۆریستێک وەهابی نییە، ئەو ڕوانگەیە تەنها بۆ وەهابییەکان 
دەیانەوێتە  کە  زیانبەخشە  ئەوانە  بۆ  بەڵکوو  نییە،  زیاندار 
ڕاستەقینە دەستنیشان  تیرۆریستى  و  بکەن  تیرۆر  جەنگى 
و  ئایدیایەکە  وەهابییزمیش  ئایدیاکان  هەموو  وەک  بکەن. 
چەندین لق و بازنەى لێ جودا بوەتەوە. ئەمە واتاى ئەوە نییە 
کە هەموو ئەو لق و بازنانە وەک وەهابییەکانن، هەر وەک 
تیرۆریستییەکانى وەک  گروپە  ئەوەمان خستە ڕوو،  چۆن 
قاعیدە هەماهەنگن لەتەک ڕادیکاڵیزمى ئیسالمیشدا هەر وەک 
چۆن بۆن و بەرامە و ڕیشەى وەهابییەکانیشیان تێکەڵە. ئەوە 
بوەتەوە،  لێ  تیرۆریان  ڕیشەى  کە  نین  وەهابییەکان  تەنها 
بۆ نموونە واڵتێکى وەک سعوودیە بە مەبەستەوە دەیەوێت 
ئایدیاى وەهابییەکان بباتە دەرەوەى خۆى، هەر بۆیە سەروەت 
و سامانى خۆى تەخشانى ئەو گروپە وەهابییانە دەکات لە 
دەرەوە. لە دەرەوە مەدرەسە و مزگەوت و کتێبى باڵوکراوە 
بە سپۆنسەرى سعوودیە مژوڵى باڵوکردنەوەى وەهابیەتە. 
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ئەوان ئایدیۆلۆژیاى وەهابییزم بۆ باڵوبوونەوە و سەپاندنى 
حکوومەتەکان  هێشتا  دەهێنن.  کار  بە  خۆیان  هەژموونى 
نەیانتوانیوە ئەو کەنااڵنە کۆنتڕۆڵ بکەن کە سپۆنسەرى ئەم 
ئایدیایە دەکەن، هەر بۆیە تیرۆریستان بەسانایى دەستیان بەو 
یارمەتییانە دەگات، دیارە کە دۆسیەى پێش 11ى سێپتەمبەر 
لە هەمان تەوەرەدایە. دیارە لە دواى 11ى سێپتەمبەرەوە 
ڕەوشەکە گۆڕاوە. لە ژێر فشار و تینوتاوى خۆرئاوادا بە 
ئەمەریکادا، سعوودیە هەندێک ڕێوشوێنى فەرمیى  تایبەتى 
بەاڵم  پشتیوانییانە،  ئەو  سنوردارکردنى  بۆ  بەر  گرتوەتە 
هێشتا لە ئاستى پێویستدا نیین. هێشتا بەخشین و پارە لەو 
واڵتانەوە ڕانەگیراوە و بە پچڕپچڕى کەناڵى جیاواز ڕاست 
بوونەتەوە. دوا جار دەکرێت بڵێین وەهابییزم لەگەڵ جەنگى 
هاتوەتە  نەوەدەکانەوە  دەستپێکى  لە  یوگسالڤیادا  ناوخۆى 
نێو بۆسنە و سڕبیاوە. زۆربەى ئەوانەى کە دەهاتن بۆ ئەوە 
بوو، یاریدەى برا موسوڵمانەکانیان بدەن لە بۆسنەدا. هەر 
برا  یارمەتیى  تا  مانەوە  زۆربەیان  جەنگیش  پاش  لە  بۆیە 
موسوڵمانە سیکۆالرەکانیان بدەن تا ڕێگەى ڕاستودروستیان 
پێ نیشان بدەن. بەاڵم ئەمە بەم شێوەیە سەرکەوتوو نەبوو، 
چونکە لە پاش جەنگ زۆرترینى ڕووداو و پشێوییەکان لە 
نێوان وەهابییەکان و موسوڵماناندا بوو. بەرپرسانى سڕبیا 
و بۆسنە سەرنجێکى ئەوتۆیان لە سەر وەهابییەکان نەبوو، 
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ڕادیکاڵە  بۆیە  هەر  بیستویەکەم،  سەدەى  دەستپێکى  تا 
وەهابییەکان چەندین کەمپیان بەشاراوەیی دامەزراندبوو تا 
الوان کەمەندکێشى کارى جیهادى بکەن و چەند کارێکیشیان 
ئەنجام دا، دوا جار پۆلیسى هەر دوو واڵت فرە بە توندى 
ڕووبەڕوویان بوەوە و کەمپەکانى داخستن و زۆرێکیشى لێ 
قۆڵبەست کردن. ئەوەیش بەو واتایە دێت کە وەهابییەکان 
گرفتگەلێک  سنوردار  و  کەم  ئاستێکى  سەر  لە  دەتوانن 
گەر  بەاڵم  بکەن،  دروست  واڵتەکان  هێمنیى  و  هێورى  بۆ 
دەدەن،  تێک  سەقامگیریی  و  جیدین  هەڕەشەیەکى  بڵێین 
ئەوە لەو ئاستەدا نین کە بتوانن ئەو کارانە بکەن. ناکرێت 
بکرێت.  تەماشا  چەقبەستوو  ئایدیایەکى  وەک  وەهابییزم 
جیهان  کە  وێنایەى  ئەو  لەگەڵ  نین  هاوئاهەنگ  زۆربەیان 
پێیان دەدات. کەمێکیان وا دەزانن کە وەهابییەکان توندوتیژ 
بە  تردایە.  ئایدیاکانى  لە  تیرۆر  وایە  پێیان  تیرۆریستن،  و 
داخەوە ڕوانگەیەکى ورد نییە تا دەستنیشانى تیرۆر بکات 
بدۆزێتەوە.  وەهابییەکاندا وەک خۆى  هەناوى  لە  تیرۆر  و 
ئەو پێناسەیە بۆ وەهابییەکان پێناسەیەکى باوى ترسناکن، 
تەنانەت وا دێتە پێش چاو کە نەوەى وەهابییەکانیش دەبێت 
خۆیان وا ببیینەوە، کە ئەوان لە ناو هەناو و هێزى تیرۆردان، 
بۆ ئەم مەبەستە ڕوانگەیەکى لۆژیکى بۆ شیکار و نیشاندانى 

وەهابیەت و لقەکانى فرە کەمە.
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گەشەى ئیسالمى
سیاسى لە باڵکاندا

نووسینى: ئیفانجیلوس فینیتیس
هیمۆس متس، یاخود نیمچەدوورگەى باڵکان کە ئەمڕۆ 
زیاتر بەو ناوەوە ناسراوە، لە ڕووى مێژووییەوە ناوچەیەکى 
گەل  هاموشۆى  و  پەڕینەوە  پردى  و  ستراتیژى  گرینگى 
باشوور  بۆ  باکوورەوە  لە  بوە  نەتەوە جۆراوجۆرەکان  و 
بۆ  پێچەوانەیشەوە.  بە  و  بۆ خۆرئاوا  لە خۆرهەاڵتەوە  و 
جەنگ  لە  گەلێ  گۆڕەپانى  بوەتە  باڵکان  مەبەستەیش  ئەو 
بۆ  زەبەالحەکان  ئیمپراتۆریەتە  کێبڕکێى  و  ملمالنێکان  و 
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قۆستنەوەى ئەو ڕێگە بازرگانییە بە بایەخە. هەر بۆیەیش 
لە  گەلێک  پێکەوەژیانى  و  ژیان  شوێنى  بوەتە  باڵکان 
باڵکان وەک  لێکجوداکان. دیارە  فەرهەنگ و شارستانیەتە 
ئەوەى پردێک بوە لە نێوان خۆرهەاڵت و خۆرئاوادا، بۆیە 
نەیتوانیوە لە سەرنج و سەپاندنى هەژموونى موسوڵمانان 
لە  موسوڵمانەکان  بگرێت.  دوور  بە  خۆى  ڕابردوودا  لە 
دەستپێکدا ویستیان شوێندەستیان لە باڵکاندا بە مەبەستى 
جێ  بە  ئەورووپادا  و  باڵکان  لە  ئیسالم  باڵوبوونەوەى 
بهێڵن، هەر بۆیە لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست و لە باکوورى 
ئەفریقاوە بەرەو ناوچەکە کشان. سەرەتا هەوەڵ بەرامەى 
ناوەڕاست،  سەدەکانى  بۆ  دەگەڕێتەوە  باڵکاندا  لە  ئیسالم 
بەاڵم لە سەردەمى ئیمپراتۆریەتى عوسمانیدا هەژموون و 
هێزى موسوڵمانان لەو ناوچەیەدا گەییشتە لوتکە. لە پاش 
جەنگى باڵکان )1903ـ1912(ز و جەنگى جیهانیى یەکەم، 
ئیتر موسوڵمانەکان لە ڕووى جیۆسیاسى و ئابوورییەوە 
دانیشتوان  ڕووى  لە  و  درا  لێ  گەورەیان  لەتمەیەکى 
لە  ئەمڕۆ  جۆرێک  بە  کرا،  پێ  پاشەکشەیان  هێزەوە  و 
کەمینەیەک  وەک  تەنێ  باڵکاندا  نەتەوەیییەکانى  دەوڵەتە 
باڵکان  نیمچەدوورگەى  نێونەتەوەیى  بایەخى  ماونەتەوە. 
لە پێناو هەرێمەکەدا  و بایەخە جیۆ سیاسییەکانى ئیسالم 
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بەها و پێناوى توێژینەوەیەکى لەم جۆرە دیاری دەکات. بە 
تایبەتیش چاالکییەکانى ئەم دوایییەى خەالفەتە سوننییەکە 
لە ناوچەکەدا ئەو ئەگەرەى بە هێز کرد کە پێکدادانى نێوان 
بەرامەکانى  ناوچەیەوە  لەو  خۆرئاوا  و  سیاسى  ئیسالمى 
سەری هەڵداوە. لەم کۆڵینەوەیەدا هەموو بوارە جیۆسیاسى 
و کەلتوورى و ئایینییەکانى ناوچەکە کە ڕۆڵێکى ستراتیژییان 
و  سەر  خراوەتە  تیشکیان  هەرێمەکەدا  لە  ئیسالم  داوەتە 

شرۆڤە کراون.

دەستپێکى دەرکەوتنى
ئیسالم لە باڵکاندا

پاش ئەوەى ئایینى ئیسالم لە خۆرهەاڵتى ناوەڕاست و 
ئەرتەشى  ئیتر  چەسپا،  و  بوەوە  باڵو  ئەفریقادا  باکوورى 
قوستەنتینییە.  سەر  لە  جیدى  هەڕەشەیەکى  بوە  ئیسالم 
)671ـ717(ز1. عەرەبە موسوڵمانەکان توانییان زاڵ بن بە 
سەر کریتدا لە 823 ز. هاوکات توانییان سەقڵییە و بەشێک لە 
باشوورى ئیتاڵیا لە 827 ز دا فەتح بکەن2، لە 840 ز توانییان 
بەڕێوەچوونى  دایە  لەوێوە دەستیان  ئیتر  تارانتۆ بگرن و 
هێرش و جیهاد بۆ سەر باڵکان. بەم جۆرە فەتحى ئیسپانیا 
هەژموونى  تا  فاکتەرێک  بوە  نۆدا  و  هەشت  سەدەى  لە 
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موسوڵمانان بە سەر سلۆڤینیا و کرواتیاى ئەمڕۆدا زیاتر 
بشکێت و بە تەواوى بەهرەمەندى زەوییەکانى ئیسپانیایش 
لە  تورکەکان  موسوڵمانە  لە  گروپێک  شێوەیە  بەم  بن. 
بێزەنتییە  سنوورەکانى  بە  نزیک  هەنگاریاى  باشوورى 
لەوێ هەوەڵ کۆمەڵگەى موسوڵماننشین  نیشتەجێ بوون. 
نزیک دەریاچەى ئۆهریک چێ بوو، ئەمە بە ماوەیەکى زۆر 
پێش چێبوونى فەرمانڕەواییی عوسمانییەکان هاتبوە گۆڕێ. 
سەرەتاى  عوسمانییەکان  دەسەاڵتگرتنەدەستى  دواتریش 
قۆناغێکى دوورودرێژى هەژموون و هێزى موسوڵمانەکان 
لە  تردا  ئایینییەکانى  گروپە  و  کریستیان  سەر  بە  بوو 
باڵکاندا. عوسمانییەکان هەوەڵ گەلى موسوڵمان و بەگشتى 
خۆرهەاڵتى بوون کە توانییان بۆ ماوەیەکى دوورودرێژى 
بەرینى  ناوچەیەکى  فەرمانبەردارى  سەدە  پێنج  لە  زیاتر 
باڵکان بن و بە سیستماتیکى فەڕمانڕەوایی و نەزم  وەک 
هەژموونداریی  قۆناغى  دیارە  بکەن.  بەرقەرار  یاسا  و 
دەسەاڵتدارییان  هەڵکشانى  و  باڵکاندا  لە  موسوڵمانەکان 
هاوکات بوو لەگەڵ کەوتنى ئیمپراتۆریەتى قوستەنتینییەدا 
لە 1453 ز دا. ئیتر لەوێ ئیسالم و شارستانیەتى ئیسالمى 
بە تۆپزی بێت یاخود بە خواستى خۆیان لە نێو ناموسوڵمان 
و کریستیانەکانەوە باڵو بوەوە و برەوى پێ درا. لە لوتکەى 
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دەسەاڵتداریی عوسمانییەکاندا لە باڵکان، نیوەى یاخود 2/5 
ڕەوشەیش  ئەم  بوون.  موسوڵمان  دانیشتوانەکە  تێکڕاى 
لە سەدەى نۆزدەهەمدا بە تەواوى ڕوون و ڕەوان بوون. 
پاش 1918 و شکستى عوسمانییەکان لە نیمچەدوورگەى 
موسوڵمانى  دانیشتوانى  زۆرى  زۆرینەى  ئیتر  باڵکاندا، 
لە  ئەرتەشى عوسمانی  پاشەکشەى  تەک  لە  هاوڕا  باڵکان 
بەشێک  ئەوەیشدا  لەگەڵ  کرد.  پاشەکشەیان  هەرێمەکەدا 
لە موسوڵمانەکان هەر مانەوە، ئەوانەیش نزیکەى %10ى 
تێکڕاى دانیشتوانى نیمچەدوورگەکەیان پێک دەهێنا. دیارە 
لە میانى حوکمى کۆمۆنیستەکاندا لە باڵکاندا موسوڵمانەکان 
بەردەوامبوون لە پێوەست بوون بە باوەڕەکەیانەوە، بەاڵم 
نەیاندەتوانى بە ئاشکرا نومایانى باوەڕیان بکەن. ئەوڕۆیش 
ماوەتەوە،  ڕێژەى موسوڵماناندا  لە  تێکڕاى سەدى  هەمان 
بۆ نموونە لە کۆى 70 ملیۆن دانیشتوانى باڵکاندا، تەنها 7 
ملیۆنیان موسوڵمانن3. ئیسالم لە باڵکانیشدا تەنها لە ڕێگەى 
شمشێرەوە باڵو نەبوەوە، بەڵکوو هەم بە شمشێر و هەم بە 
ڕێگەى ئابوورى و کۆمەاڵیەتیى ئاشتیخوازانە باڵو کرایەوە. 
بە  موسوڵمانەکان  زۆر  تا  کەم  هەوەڵدا  قۆناغى  لە  دیارە 
تۆپزى ئەوانی تریان دەهێنایە سەر باوەڕى خۆیان، بەاڵم 
لە قۆناغى دوەمدا بازرگانەکان و بانگخوازە ئیسالمییەکان 



کۆمەڵێک نووسەر 142

بە کەڵکوەرگرتن لە هەژموونى سیاسیى ئیسالمیی توانییان 
بکەنەوە.  ناموسوڵمانەکاندا  نێو  لە  ئیسالم  شوێنى  زیاتر 
لە ڕێگەى  نیمچەدوورگەیەدا  لەو  بەمەیش موسوڵمانبوون 
و  سیاسی  هەژموونى  لێشاوى  ژێر  کەوتنە  و  جەنگ 
فەرهەنگییەوە هاتوەتە ئاراوە، بەاڵم لە قۆناغە دوایینەکاندا 
ئیسالم و زانیارییەکانى ئیسالم بە هاندەرى کۆمەاڵیەتى و 

ئابوورییەوە هاتنە نێو ناموسوڵمانەکان.

بارودۆخى ئێستا
ئیسالم و نەتەوە

نیمچەدوورگەى باڵکان لە دەوڵەتگەلێکى نەتەوەیی پێک 
دێت کە زۆرینەیان لە سەدەى نۆزدە و پاش جەنگى جیهانیى 
یەکەم دروست بوون. لە پاش کەوتنى یەکێتیى سۆڤێتیش 
بە تەواوى سروشتێکى نەتەوەیی لەو دەوڵەتانەدا نومایان 

بوو.
وەختێک ناسیۆنالیزم بە شێوەیەکى سیاسیی لە دەستپێکى 
سەری  باڵکاندا  نیمچەدوورگەى  لە  نۆزدەهەمدا،  سەدەى 
هەڵدا. لەو وەختەدا تەنێ یۆنان و بوڵگاریا توانییان وەک 
نزیکەى  تری  دەوڵەتانى  دەربکەون.  نەتەوەیی  دەوڵەتێکى 
سەدەیەک لە خەباتى سەربەخۆیی دابوون تا وەک دەوڵەتى 
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زیاتر  کۆمۆنیزمیش  هەژموونى  دیارە  دەربکەون،  نەتەوە 
نەک  دەکرد  بەرجەستە  خۆیدا  لە  ئایدیۆلۆژیی  دەوڵەتێکى 
دەوڵەتێکى نەتەوەیی. بەم شێوەیە پرۆسەى دروستبوونى 
نەتەوە بۆ ماوەى هەشت دەیە دوا کەوت. وەختێکیش ئەم 
چەکەکانى  کە  بوو  لۆژیکى  ئیتر  هەڵدایەوە  سەری  پرسە 
ئیسالم و نەتەوە بۆ شوێنێکى وەک بۆسنە و هەرزەگۆڤینیا 
تایبەتمەندی  سەرەڕاى  چونکە  بکرێن،  تێکەڵ  ئەلبانیا  و 
تایبەتمەندییەکى  ئیسالم،  هەمەچەشنەکانى  سروشتە  و 
هاوبەش هەبوو کە هەموو موسوڵمانەکان لە سەرى کۆک 
بوون. هەر بۆیە لە ئەمڕۆدا بە شێوەیەکى چەسپاو و قووڵ 
هەر  کراوە.  ڕەنگڕێژ  نەتەوەییدا  شوناسى  نێو  لە  ئیسالم 
باوەڕ  نێوان  لە  تەواو  وابەستەبوونێکى  ئێستادا  لە  بۆیە 
نەتەوەیییەکەى  پرسە  لە  تێکڕا  و  بوونى هەیە  ئیتنیەتدا  و 
ئەوێدا بەرجەستە بوون. شرۆڤەى ئەم دیاردەیە لە جەنگى 
بە  یوگسالڤیادا  لێکهەڵوەشانەوەى  پرۆسەى  نەوەدەکان و 

تەواوى دەدۆزرێتەوە4.
سەر  بە  دابەشبوون  باڵكان  موسوڵماننشینى  کۆمەڵى 
چوار گروپى ئیتنى و زمانەوانى لێک جودادا. گەورەترینى 
ئیتنییە  موسوڵمانە  هێناون.  پێکی  سالڤییەکان  ئەوانە 
سالڤییەکان بە شێوەیەکى سەرەکى لە بۆسنەدا نیشتەجێن 
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و ڕێژەیەکى کەمیشیان لە کۆسۆڤۆدان. هاوکات لە هەرێمە 
سانتزاکیشدا  هەرێمى  لە  واتە  سڕبیادا  مێژووییەکانى 
گروپى  سالڤییەکان  لەگەڵ  هاوکات  هەیە.  بوونیان 
و  ئەلبانیا  لە  ئەوان  هەیە،  بوونیان  ئەلبانیش  قسەکەرى 
و  مەکدۆنیا  لە  کەمیشیان  ڕێژەیەکى  و  هەن  کۆسۆڤۆدا 
مۆنتیگرۆدایە. گروپێکى تریش هەن کە بە تورکى دەدوێن، 
ئەوان کەوتوونەتە کۆمارى مەکدۆنیاى یوگسالڤیاى پێشوە، 
هەروەها لە هەندێک لە ناوچەکانى کۆسۆڤۆ و ڕۆما و بە 

گشتى لە زۆرێک لە ناوچەکاندا کەم کەم بوونیان هەیە.

دوان لە نەزمەکانى ئیسالم لە باڵکاندا
بە شێوەیەکى فەرمى موسوڵمانانى هەرێمەکە سەر بە 
نافەرمى  شێوەیەکى  بە  بەاڵم  ئیسالمن،  سوننى  ئایینزاى 
بوونە  تێکەڵ  ئیسالم  پێش  ئاییندارى  ڕەگەزى  باڵکاندا  لە 
ڕەوگەى  چەندین  هاوکات  ئەوێ،  ئیسالمەتى  نەریتى  بە 
جۆراوجۆرى سۆفییزم بوونیان هەیە، بە زۆرێک وێنایەکى 
لە  جودایە  کە  باڵکانییەکان  ئیسالمەتى  داوەتە  دەگمەنیان 
بەهێزى  ئاڕاستەیەکى  دیارە  ئیسالمی.  جیهانى  تەواوى 
کەواتە  هەیە.  ئەوێدا  سۆفیگەریی  نەزمى  لە  شیعەگەرایى 
بە سەر  بوە  دابەش  باڵکاندا  لە  ئیسالم  بڵێین کە  دەکرێت 
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شیعین.  سۆفیگەراى  و  سوننە  ئەوانیش  ئایینزادا.  دوو 
سەبارەت بە گروپى سوننى، ئەوانیش بە پێى مەزهەبزاکان 
خاوەنى جیاوازییگەلێکن. زۆرترینیی سوننەکان پەیوەستن 
چوار  لە  یەکێکە  ئەویش  کە  حەنەفییەوە،  مەزهەبزاى  بە 
ڕیشەکانى  سوننى.  ئیسالمى  سەرەکییەکانى  قوتابخانە 
بەوێ  عوسمانییەوە  ئیمپراتۆریەتى  نێو  لە  حەنەفیی 
لە  یەکێکن  حەنەفییەکان  ئێستە  بۆیە  هەر  گەییشتوە، 
قوتابخانەیە  ئەم  هاوکات  لەوێدا.  هزرییەکان  قوتابخانە 
هەر  موسوڵماننشینەکانى  و  مەکدۆنیادا  و  بۆسنە  نێو  لە 
دوو بەرى تراقیا واتە یۆنان و تورکیادا باوە5. بە نیسبەت 
بوونیان  ڕەوگانە  ئەم  ئەوا  تەسەوفیشەوە  ڕەوگەکانى 
قادرى  و  نەقشبەندى  بەکتاشییەکان،  عەلەوییەکان،  هەیە: 
شیعەگەرایییان  بەرامەیەکى  ئەوانە  هەموو  دیارە  هتد.  و 
شیعییەکانەوە.  نەریتخوازە  بە  نین  پێوەست  بەاڵم  تێدایە، 
سۆفیگەراکان بە تەواوى لە ژێر نۆرم و نەریتى شیعەکاندان، 
جۆراوجۆر  ئیمانى  و  ئەتوار  خاوەنى  هەرێمەکە  بەگشتى 
ئیسالمگەرایی  سەرەکیی  ڕەهەندى  دوو  بەاڵم  سەیرن،  و 
بوونیان هەیە. کە ئەوانیش سوننیگەرا و سۆفیگەراکانن. کە 
دەکرێت بڵێین بە تەواوى ئەم دوو ڕەهەندە بە سەر هەموو 
نیمچەدوورگەیەدا ڕەنگدانەوەیان هەیە.  ئەو  موسوڵمانێکى 
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بۆ نموونە بۆسنە و هەرزەگۆڤین زیاتر ئارەزوویان بە الى 
بەکتاشى  تەسەوفى  ڕەوگەى  لەوێدا  سوننیگەراکانەوەیە، 
و  قادرى  کەمى  بەشێکى  کاتیشدا  هەمان  لە  بەهێزنین، 
نەقشبەندییەکان لە بۆسنەدا بوونیان هەیە. لە ئەلبانیایشدا 
سۆفیگەرە بەکتاشییەکان دیارترینى موسوڵمانەکانى ئەوێ 

پێک دەهێنن6.

ڕێکخراوە ئیسالمییە هەرێمییەکانى تر
موسوڵمان  دانیشتوانى  کۆمۆنیزمدا  پاش  قۆناغى  لە 
لە باڵکاندا لە هەمان هەلومەرجى ئابوورى و کۆمەاڵیەتی 
بە  ئەوانیش  بوون،  تێیدا  ناموسوڵمانەکانیش  کە  دابوون 
هەمان ڕوانگەوە تەماشاى دونیاى دەرەوەى خۆیان دەکرد. 
الواز  و  کز  ئابوورییەکى  تایبەتمەندییەکانى  قۆناغەدا  لەو 
و داهاتێکى کەم و شێواو ببوونە سیماى ژیان لە واڵتانى 
باڵکاندا، ئەمەیش ببوە مایەى ڕەشبینى و نائومێدى لە نێو 
موسوڵمانانى باڵكاندا. ئەوانیش وەک ناموسوڵمانەکان لە ژێر 
تینوتاوى ئابووریى جیهانى و ڕەوشى ئابووریى کۆمۆنیزم 
ناسیۆنالیزم  چەمکى  لێرەدا  بوون.  سەرمایەداریدا  و 
لێک  داهاتوویان  بۆ  پێشبینیى  و  ڕوانگە  و  شوناس  وەک 
دەدرایەوە، بەاڵم وا دەهاتە پێش چاوان تا ئەو کات وێناى 



147بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

ناسیۆنالیزم لە الى کۆمەڵگەى موسوڵماندا تەڵخ و ڕوون 
کە  دەیانزانى  تایبەتى  بە  باڵکان  موسوڵمانانى  نەببوەوە. 
چەمکى ناسیۆنالیزم ناتوانێت دەربڕى پێشبینى و خواستى 
خەڵکى باوەڕدارى موسوڵمان بێت. ڕێبەرە ڕۆحانییەکانیان 
تێکەڵ  پێویستە ڕەچاو بکرێت و  ئایین  پێیان وابوو ڕۆڵى 
بە ڕوانگەى نەتەوایەتى بکرێت و شێوەیەک لە خەبات بۆ 
خواستەکانیان لە سۆنگەى هەر دوو پرسەکەوە بێتە دى. 
ئەوان ڕوانگە ئایینییەکەیان پێویست بوو تا لە مەکر و دونیاى 
تێکچووى سەرمایەداریش بە دوور بن. هاوکات هاوسۆزى 
کەمەندکێش  خۆیان  بۆ  دونیایشیان  ئیسالمییەکانى  ڕەوتە 
دەکرد. بەم شێوەیە و لە ڕوانگەى چەند کەناڵێکى کەلتوورى 
دڵى  توانییان  ئیسالمیدا  زەمینەسازیى  چوارچیوەى  لە  و 

موسوڵمانانى باڵكان بۆ خۆیان ڕابکێشن.

ڕێکخراوە خێرخوازییەکان
ڕێکخراوە خێرخوازییە ئیسالمییەکان لە نیمچەدوورگەى 
ناحکومى  ڕێکخراوى  لە شێوەى  و  پێشەوە  هاتنە  باڵكاندا 
بەرەو  هەوڵى  و  بەخشین  دایە  دەستیان  و  دامەزران 
مووچەى  بڕینەوەى  و  خەڵکى  ژیانى  ئاستى  باشبوونى 
مانگانە بۆ خێزانە هەژارەکان و زارۆدارەکان7. هاوکات پارە 
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ئەو کیژە الوانەى کە دەبوونە  بێسەرپەرشتان و  دەدرایە 
نێو  دەچوونە  کە  گەنجانەى  کوڕە  ئەو  یاخود  بااڵپۆش 
کەژاوەى هاوسەرگیرییەوە. لە ڕاستیدا ئەو نەوەیەى کە لە 
ژینگە و ژیانى کۆمەاڵیەتیى باڵکاندا پێگەییشتبوون، زیاتر لە 
سەهەندى سیستمێکى بێباوەڕ و کۆمۆنیستیدا پێ گەییبوون، 
هەر بۆیە واڵتانى بەخشەر دەیانویست گوڕێک بدەنەوە بە 
نەزمێکى  بە  الو  کوڕانى  و  کچ  و  ناوچەکەدا  ئیسالمەتى 
ئیسالمى و لە سەر بنەماى ژیانى خێزانداریی ئیسالمەتى 
باربهێننەوە. لە الیەکی ترەوە بەشێکى پارەوپوڵى بەخشین 
بە کار دەهات بۆ خەڵکانى بە تەمەن ئەوانەى پێویستییان بە 
دەرمان و چارەسەری پزیشکى هەبوو. هاوکات ڕێکخراوە 
مزگەوتى  دروستکردنی  بە  هەڵدەستان  خێرخوازییەکان 
زیانیان  جەنگەکاندا  لە  ئەوانەى  نۆژەنکردنەوەى  و  نوێ 
چاالکانە  زۆر  ڕێکخراوەکان  هەروەها  گەییشتبوو8.  پێ 
بۆ  ئایینییەکان  قوتابخانە  دامەزراندنى  بە  هەڵدەستان 
لەوێوە  ئایینى.  پەروەردەى  بە  نوێ  نەوەیەکى  پێگەیاندنى 
کە  دەگەییشتن  پێ  نوێیەکانەوە  نەوە  لە  ئایینى  پیاوانێکى 

ئاوێتەى ئاییندارییى خۆماڵى ناوچەکە دەبوون.
 ئیتر وەختێک الوەکان میتۆدى خوێندنەوە ئایینییەکەیان 
تەواو دەکرد، دەنێردران بۆ کۆڕ و سیمینار و خولەکانى 
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واڵتانى بەخشەر تا لەوێندەر زانیاریى زیاتر و شارەزایی 
سەرەوە  نموونانەى  ئەو  بهێنن9.  دەست  بە  زۆرتر 
دەرخەرى هەوڵ و کۆششى ئەو واڵتە بەخشەرانە بوون 
بوارە  لە  بەرین  کۆمەاڵیەتى  تۆڕێکى  دەیانویست  کە 
جیاوازەکانى ژیانى ڕۆژانە و ژیانى تاکەکاندا فەراهەم بکەن 
و بیر و ڕا و ڕاى گشتیى کۆمەڵگە ئیسالمییەکە بۆ بایەخ و 
گرینگى ئیسالم کەمەندکێش بکەن. هەر واڵتێک لەو واڵتە 
بەخشەرانە مامەڵەى لە تەک ڕەوگەیەکى ژیانى ئیسالمیی 
ناوچەکەدا دەکرد و مەبەست و مەرامى خۆى لەو بوارەدا 
دەهێنایە دى. دیارە الیەنە خێرخوازییەکانى ئەو ڕێکخراوانە 
هیچ جێگەى نکوڵیکردن نەبوو، بەاڵم ئەوە تەنها ڕوویەکى 

دراوەکە بوو.

جوگرافیاى سیاسیی ئیسالم لە باڵکاندا
باڵکان،  واڵتانى  سەر  لە  کاریگەریی  چێکردنى  میانى  لە 
نەوەى  بوو  مەبەستیان  ئیسالمى  خێرخوازى  واڵتانى 
بار  بناژۆیی  و  ڕادیکاڵی  تۆنێکى  بە  ناوچەکە  داهاتووى 
لە  بە نەزمێکى ئیسالمگەرای سیاسیی بەرەڤانییان  بهێنن و 
ئەو  ناوچەکەدا،  لە  دەکرد  ئیسالمى  هەژموونى  ڕابردووى 
بوو.  کریستانەکان  سەرزەمینى  ڕیشەوە  لە  کە  ناوچەیەى 
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واڵتى  بە  پشتبەستن  بە  ڕوو،  خراوەتە  خوارەوە  لە  وەک 
بۆ  لێکجودابوو.  جیۆسیاسیان  مەرامى  و  ئامانج  خێرخواز، 
نموونە تایبەتمەندیى باوى هەندێک لە واڵتە خێرخوازییەکان 
ئەوە بوو کە ئیسالم لە نێو ئەو کۆمەڵگەیانەدا ببووژێننەوە کە 
زەمەنێک بوو لە سایەى سیستمى نائایینى و بێباوەڕیدا گۆش 
ناموسوڵمانەکە  خەڵکە  بوو  دەیانویست  هاوکات  کرابوون. 
بکەنە موسوڵمان و ڕەوشەکە بگەڕێننەوە بۆ سەردەمى پێش 
جەنگى جیهانیی یەکەم. وەک لە سەرەوە ئاماژەمان پێ دا لە 
باڵکاندا لە کۆى 70 ملیۆن دانیشتواندا 7 ملیۆنى موسوڵمان 
بوون. دیارە ئەو ڕێژەیە %10 دەبوو، بەوەیش دەکرا ڕۆڵێکى 
بەرچاو بەسوودوەرگرتن لە تەکنەلۆژیاى نوێ ببینن. هەموو 
بەردەوامى  و  شاراوە  چەمکێکى  ڕێگەى  لە  هەواڵنە  ئەم 
هەماهەنگى  موسوڵمانەکەدا  دانیشتوانە  نێو  لە  ناسیۆنالیزم 
و یاریدە دەدرا. دیارە لە ماوەى سەردەمى کۆمۆنیستەکاندا 
ڕۆشنبیرى  و  توراس  خایاند،  دوورودرێژى  ماوەیەکى  کە 
و ئەدەبیاتى عوسمانییەکان لە هزر و هۆشى موسوڵمانانى 
بوو  دەرفەتێک  ئەمەیش  سڕابوەوە،  و  ببوەوە  کاڵ  باڵكاندا 
بۆ سەلەفییە ئیسالمییەکان تا لە جیاتیى ئیسالمى خۆماڵى و 
ئیسالمى نەریتخوازى لۆکاڵى ڕابردوو، زووتر شوێنى خۆیان 

بکەنەوە و قۆناغێکى نوێى ئیسالمگەرایی دەست پێ بکەن.
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سەلەفیزم
گەشەى  بە  باڵکاندا  لە  ئیسالم  جیۆسیاسیی  ئاڵنگاریی 
بزووتنەوە سەلەفییەکان لە بۆسنە و کۆسۆڤۆ و مەکدۆنیا و 
ناوچە شاخاوییەکانى ساندزاکى هەڵکەوتوو لە سنوورەکانى 
نێوان سڕبیا و مۆنتیگرۆدا چەند بەرابەر بوەتەوە. لە گوندە 
خۆرئاوادا،  باڵکانیاى  سەراسەرى  دابڕاوەکانى  و  دوور 
گروپە سەلەفییەکان گەشەیان کردوە و لەوێدا وەک تەنێکى 
نامۆ خاوەنى نەزم و ڕێساى شەریعەتن و دەستیان داوەتە 
و  ئیسالمى  واڵتانى  غەوارەکانى  ئەندامە  گردکردنەوەى 
غایەلەى جیهاد و توندڕەوى لە هزریاندا برەو پێ دەدەن و 
سازیان دەکەن10. ئەوە بۆ دوو دەیە دەبێت لە نێو گردۆڵکە 
موجاهیدان  کەمپەکانى  دابڕاوەکاندا  شوێنە  و  دارستان  و 
مێشکشۆرینى  و  ڕاهێنان  و  پێگەیاندن  مۆڵگەى  بوونەتە 
الوانێک بۆ توندڕەوى و ڕادیکاڵى و تەواوى ئەوانەیش لە 
دیارە کەمپەکان  ڕادەهێنرێن.  پێشوەوە  الیەن موجاهیدانى 
نەزمى  بە  و  دەگۆڕن  شوێنیان  زوو  زوو  و  فرەکاتین 
و  بەرپرس  کە  کردوە  وای  ئەمەیش  دادەمەزرێنەوە،  دڕ 
بزانن  پێ  شوێنەکانیان  نەتوانن  سانایى  بە  دەسەاڵتداران 
و سەرنجیان بدەن، هەر بۆیە ئەم کەمپانە ڕۆڵى بەرچاو 
دەبیینن لە داکوتانى ڕەگێکى توندڕەوى لە ناوچەکەدا. هەر 
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بۆیە لەم زەمینەیەدا سەلەفییەکان توانیویانە لێرە و لەوێ 
الوەکان ڕابهێنن بۆ مەرام و مەبەستى جیهاد و لە زۆرێک 
لە جەنگەکانى عێراق و سووریا و ئەڤغانستاندا کاریان پێ 
کردوون11. لەبەر ئەوە لێرەوە تێ دەگەین کە ڕادیکاڵیزم لە 
و  هەیە  نێونەتەوەیی  ڕەهەندێکى  باڵکاندا  نیمچەدوورگەى 
ئەمەیش لە زەمینەى ئاساییشی و نەیارێتیى جیۆسیاسیدا 

بە دیار دەکەوێت.

ئیسالمە میانڕەوە سۆفییەکان
ستراتیژی باڵکان پێداگریی دەکات لە پارادایمێکى دێرینى 
واتا  دوو  جیۆسیاسیدا  زەمینەى  لە  ئەمەیش  کە  ناوچەکە 
دەگەیەنێت: ئەوە ڕەنگدانەوەى هەبوو لە سەر هێنانەپێشەوەى 
جۆرێک لە موسوڵمانى سیاسەتگەرا لە تەواوى ناوچەکانى 
خۆرئاواى  باکوورى  بۆ  باڵکانەوە  خۆرهەاڵتى  باشوورى 
و  ئایینى  وابەستەبوونێکى  نیشانەى  ئەوەیش  بۆسنە. 
پڕۆسەیە  ئەم  دیارە  سنوورانە.  ئەو  درێژایی  بە  ئیتنییە 
زەمینەى  بەرفراوانبوونى  دەگرێتەوە:  ڕەهەند  چوار 
هەژموونى دیمۆگرافى هەموو ئەو دانیشتوان و کۆمەڵگە. 
لە  هەمەجۆر  یەکەگەلێکى  فراوانکردنى  یان  دامەزراندن 
ژێر کۆنتڕۆڵى سیاسیی موسوڵماناندا لەگەڵ بانگەشەیەکى 
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سەربەخۆیی.  و  دەوڵەتداری  بەرجەستەى  و  بەهێز 
لەو  ئیسالمییەکان  تایبەتمەندییە  بە  برەودان  هاوکات 
بۆ  کارکردن  هاوکات  و  ئیسالمییانەدا  نشینگە  و  کۆمەڵگە 
کاریگەرییەکانى  و  هەژموون  الوازکردنى  و  کەمکردنەوە 
خواستى  ڕاهێنانى  و  ڕامکردن  هاوکات  ناموسوڵمانەکان. 
داهاتوویان  پێکدادانەکانى  ئەگەرى  بۆ  موسوڵمانەکان 
لەتەک دەوروبەرێکدا کە ناموسوڵمان و نامۆن بە کەلتوور 
ئیسالمى  پێشبینییەکانى  بەگوێرەى  ئەوان12.  فەرهەنگى  و 
سوننى و سۆفى لە باڵکاندا، ناوچەکە دەتوانرێت بەرگێکى 
لە  ئەوە  بەربەردا،  بکرێتەوە  داهاتوودا  لە  ئیسالمییانەى 
بە سیستماتیکى  میانڕەو  ئیسالمیى  فۆڕمێکى  گەر  کاتێکدا 
برەوى پێ بدرێت و هەناردەى ئەوێ بکرێت، چونکە بە لە 
پێشچاوگرتنى ڕابردووى عوسمانییەکان، ئیسالمى میانڕەو 
خاوەنى چانسى زیاترە بۆ بااڵدەستبوون و زاڵبوون. لینکە 
کەلتوورییەکانى نێوان موسوڵمانانى باڵکان و زۆرێکى تر 
ببوون.  پەیوەست  پێوەیەوە  حەنەفى  قوتابخانەى  لەوانە 
پرۆژە  واژۆکردنى  لە  ڕێکخراوە جۆراوجۆرەکان  هاوکات 
کەلتوورى و ئابوورییەکاندا فرە چاالک بوونە و ئامانجیان 

برەودان بوو بە ئیسالمى حەنەفى لە واڵتانى باڵکاندا13.
نەزمى دیپلۆماسى ئابوورى یەکانگیر بوو لەگەڵ فراوانبوون 
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و گەشەى ئیسالمیى میانڕەودا، هەموو ئەمانە لە باشکردنى 
ڕوانگەیەکى  ئەمەیش  کردەوە،  چڕ  خۆیان  خەڵکیدا  ژیانى 
کە  پێشەوە  هێنایە  موسوڵمانەکان  الى  لە  خۆبەڕێوەبەری 
هەستى جیاکارییان لە مەسیحییەکانى ئەوێ ال دروست بوو، 
بۆ نموونە بەهێزترین ئامادەبوونى ئیسالمى میانڕەو لە نێو 
ئەلبانییەکاندا بوو. ئیتر ئەوان لە هەر شوێنێک بوونیایە دەبوونە 
ناسەرەوەى جۆرێک لە ئیسالمى بەکتاشى کە میانڕەویان تێدا 
بەر چاو دەکەوت. ئەم بەکتاشیانە لە کۆسۆڤۆ و مەکدۆنیایشدا 
دەکرد.  خۆیان  ڕێکخراوەیییەکانى  دەزگا  لە  پشتیوانییان 
هاوکات هەر لە ئەلبانیادا چەندین ڕێبازى تر هەبوون لەوانە 
تیجانى و قادرى و سەعدى و ڕەفاعى و نەقشبەندى و هتد. 
زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانى کۆسۆڤۆ و ئەلبانیا چەندین 
تەکییە و پەرستگەى ئەو ڕێبازانەى تێدا بوو. هەموو ئەوانە 
نوێنەرایەتیى ئەو ڕێبازە ئایینییە سۆفیگەرانەیان دەکرد، بە 
تایبەتى لە باشوورى ئەلبانیادا گەلێ لە نێوەندە ئایینییەکانى 

بەکتاشى هەبوون14.

دوا گۆڕانکارییەکان
بە  پێویستە  ڕووداوەکان،  ڕەوشى  لە  تێگەییشتن  بۆ 
جیۆسیاسییەکانى  گۆڕانکارییە  دوایین  بە  ئاماژە  کورتى 
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لەو  سروشتى  و  دراماتیکى  شێوەیەکى  بە  بدەین.  باڵکان 
ناکۆکییەکى  کە  دەگەین  تێ  ئەوە  خوارەوە  ڕووداوانەى 
سیکۆالرەکانى  دەوڵەتە  و  ئیسالم  نێوان  لە  جیۆسیاسی 
کۆمۆنیزم  کەوتنى  پاش  لە  گۆڕانکارییەکان  هەیە.  باڵکاندا 
ئیتر ئەو هەستەى الى ئیسالمییەکان چاندوە کە هێزێکن لە 
بەرانبەر گەشەى سیکۆالرەکاندا وەک چۆن لە لیبیا و عێرا ق 
و شام و ئەڤغانستانیش هەمان هەستى ئیسالمگەرا بوونى 
هەیە. ئەو هەستى ئیسالمگەرییە ڕوانگەیەکى دوو الیەنەى 
جەنگى  و  بۆسنە  لە  زفورنیک  هێرشى  نموونە  بۆ  هەیە، 
هاوکات  و  مەکدۆنیا  لە  کۆمانۆڤۆ  و  ئەلبانیا  لە  الزاراتى 
ناونووسکردن و ناردنى موجاهیدان لە ئەلبانیا و بەلکانەوە 
لە  ڕووداوانە  ئەو  بایەخى  عێراق.  و  سووریا  و  لیبیا  بۆ 
الى نێونەتەوەییدا بایەخى فرەى هەیە و خوێندنەوەى فرە 
هەڵ دەگرێت. گۆڕانکارییەکان لە شەش مانگى ڕابردوودا 
ئەوانیش  چوونە.  بەرەوپێش  بەرچاو  فرە  شێوەیەکى  بە 
بە سەر سێ جۆردا دابەش بوون: بەشدارییەکى زۆرترى 
جەنگدا،  گۆڕەپانەکانى  لە  ئامادەبوونیان  و  بەلکانییەکان 
و  خۆیان  واڵتى  بۆ  موجاهیدەکان  باڵکانییە  گەڕانەوەى 
خۆیاندا.  واڵتى  لە  جیهادى  و  توندوتیژ  کارى  دەستدانە 

پێوەندیى سیاسیی خەالفەت بە باڵکانەوە.
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 بەشداریی زیاترى باڵكانییەکان
لە بەرەکانى جەنگدا 

لە  باڵکاندا  نێو  لە  ڕێژەیان  و  جیهادییەکان  دەنگۆى 
زیادبوونە و ژمارەى ئەوان لە ئەلبانیا و بۆسنە و مەکدۆنیا 
و کۆسۆڤۆدا نومایانى ئەو ڕاستییەیە. وەختێک هەواڵەکان 
باڵكانییەکان  ئامادەییی  سەر  لە  جەنگەوە  بەرەکانى  لە 
ناوچەکە  نزیکى  داهاتوویەکى  ئاڵنگارییەکانى  ئیتر  دەگات، 
نیگەرانییەکان زیاتر و زیاتر دەکات. بەگوێرەى ڕاپۆرتەکانى 
لەوانە توێژینەوەکانى  نێوەندى توێژینەوە ئاساییشییەکان، 
ناوەندێکى  کۆس  کۆسۆڤۆ،  ئاساییشییەکانى  نێوەندە 
سەرەکیى جەنگاوەرانى پێکدادانەکانى عێراق و سووریا و 
دەوڵەتى ئیسالمییە، چونکە بۆ هەر ملیۆنێک لە دانیشتوانى 
ئەوێ، 125 کەس بوونەتە جەنگاوەر لە دەوڵەتى ئیسالمییدا، 
دوابەدواى ئەوێ بۆسنە و هەرزەگۆڤینیا دێت کە بۆ هەر 
ملیۆنێک 85 کەسیان لە ناو تیرۆریستاندان15. بە پێى ڕۆژى 
کۆها دیتۆر بریشتینا، ڕاپۆرتى پەڕگیرە ئیسالمییەکان ئەوە 
نێو  دەچنە  کۆسۆڤۆوە  لە  بۆچى خەڵکى  کە  ڕوو  دەخەنە 
داعشدا  ئەرتەشى  لە  تایبەتى  بە  و  جەنگەوە  بەرەکانى 
ئەوانەى  دەبات،  ناو  تەکفیریی  بە  ڕۆژنامەکە  دەبن،  بەش 
کەسانى دەرەوەى باوەڕی خۆیان بە هەڵگەڕاوە لە ئیسالم 
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و کافر ناو دەبەن، ئەو ئایدیایە لە 2005 دا هاتوەتە ناو 
زانایەکەوە  چەند  الیەن  لە  باوەڕەکە  و  بیر  کۆسۆڤۆوە. 
هێنراوە کە پێشتر لە میسر خوێندوویانە16. دیارە ئەم گروپە 
ژمارەیان زۆر نییە، بەاڵم بەردەوام بوونەتە هەڕەشەیەک 
یەکەمى  مانگى  نیوەى  تا  کۆسۆڤۆ.  ئاساییشى  سەر  بۆ 
2015 تێکڕا 232 کەس لە الوانى کۆسۆڤۆ وابەستە بوون 
سووریا.  و  عێراق  لە  داعشەوە  توندڕەوەکانى  ڕیزە  بە 
ئاماژە  ڕاگەیاندنەوە  دەزگاکانى  نێو  لە  دا   2015/4/4 لە 
بەوە کرا، کە سەدان الوى بۆسنە چوونەتە نێو ڕیزەکانى 
پۆلیسى  دەزگاکانى  زانیارییەکانى  ئەوەیش  داعشەوە، 
تەنها  ئەواندا  ناو  لە  کردبوونەوە.  پشتڕاستیان  واڵتە  ئەو 
لوکاک( )دراغان  وتەى  بە  ئەوەیش  کوژراون.  ژن   26
واڵتانى  لە  بۆسنە  هاواڵتییانى  دیارە  ناوخۆ.  وەزیرى  ـی 
جێی  نەبنە  ئەوەى  بۆ  دەکەن  گەشتەکانیان  ئەورووپاوە 
لە  کوژراوانە  ئەو  تێکڕا  نەکراوە  دیاری  هاوکات  سەرنج، 
کوێ و چۆن کوژراون. لە سڕبیادا دامەزراوەى تایبەت بە 
گەشت  ئەوانەى  دانراوە،  ئەوانە  هاموشۆى  و  جموجووڵ 
دەکەن و دەچن و دەگەڕێنەوە، یاخود ئەوانەى کە گومانى 
بۆ سەر  هەڕەشەوگوڕەشەن  مایەى  و  لە سەرە  ئەوەیان 
گەیاند،  ڕای  ناوخۆ  وەزیرى  هاوکات  واڵت.  ئاساییشى 



کۆمەڵێک نووسەر 158

ئێستا بەڕێوەبەرایەتییەکى تایبەت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى 
هەر  لە  بۆسنەیە  پاراستنى  ئامانجى  و  دامەزراوە  تیرۆر 
هەوڵێکى تیرۆر و توندوتیژی و بڕینەوەى ئەو هەواڵنەى 
ڕیزى  نێو  بچنە  دەرەوەی واڵت  لە  دەدەن  هان  کە الوان 

تیرۆریستانەوە. 
لوکاس لەم بارەیەوە ڕای گەیاندوە، لەگەڵ هەموو ئەو 
ڕووداوانەى لە جیهاندا ڕوو دەدەن پێویستە هەوڵەکانیان 
بۆ ڕووبەڕووبوونەوەى تیرۆریزم چڕ بکەنەوە، هەر بۆیە 
دامەزراوەیەکى تایبەتیان بۆ ئەو مەبەستە داناوە. لۆکاسى 
هێزى   350 کە  ڕوو،  خستە  ئەوەیشى  ناوخۆ  وەزیرى 
و  کراون  جێگیر  خۆرهەاڵتى سەرایڤۆ  لە  تایبەت  پۆلیسى 
ئەرکیان وردەکارى و کۆڵینەوەیە لە هەر گومان و هەوڵێکى 
کە  جەنگاوەرانەى  ئەو  سەرەڕاى  هاوکات  تیرۆریستان17. 
حکوومەتەکانى  دەکرێن،  ئامادە  نهێنى  بە  باڵکانەوە  لە 
و  بارگە  ئەو  هەموو  کۆنتڕۆڵکردنى  لە  بیریان  باڵکان 
پاپۆڕە نایاسایییانە کردوەتەوە کە سەرچاوەى دزەکردنى 

تیرۆریستانن لە بۆسنە و واڵتانى ترى باڵکانەوە. 
لە 2015/4/7 دا سڕبیا ئەوەى ڕەت کردەوە کە هەر 
تیرۆریستییەکانى  ڕێکخراوە  بە  چەکوچۆڵێکیان  جۆرە 
قاعیدە فرۆشت بێت لە لیبیا، دیارە ئەو دەنگۆیە لە ڕاپۆرتە 
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بە  هەبوو،  فرەى  دەنگدانەوەى  سڕبیادا  میدیایییەکانى 
چەکوچۆڵیان  سڕبییەکان  کۆمپانیا  ڕاپۆرتەکان  گوێرەى 
بە  فرۆشتوویانەتەوە  و  کڕیوە  سڕبیا  حکوومەتى  لە 
بە  هاوکات  لیبیا18.  لە  قاعیدە  تیرۆریستى  ڕێکخراوى 
پێى تەلەڤزیۆنى گشتیى فیدڕاڵیى بۆسنە بێت، کۆمپانیاى 
بەرەو  بۆسنەوە  لە  چەکەکانى  )تهنوریمونت(  سربى 
لیبیا ڕەوانە کردوە و لە الیەن خالید شەریفى بریکارى 
لە  و  کڕاون  لیبیا  لە  قاعیدە  ڕێکخراوى  سەرۆکیى 
نەتەوە  لە  باڵوێزى سڕبیا  هێنراون.  کار  بە  هەرێمەکەدا 
دڵنیایییەوە  بە  فرە  میلۆنۆڤۆتس  میالن  یەکگرتوەکان 
جۆرە  هەر  سڕبییەکان  کۆمپانیا  کرد،  لەوە  نکوڵى 
فرۆشتبێت.  تیرۆریستییەکان  ڕێکخراوە  بە  چەکێکیان 
ئەو  لیستى  پێشەوەى  لە  سڕبیا  کاتێکدایە  لە  ئەوە 
نەتەوەیەکگرتوەکان  ڕێساکانى  تەواوى  کە  واڵتانەدایە 
چاودێریى  و  دەکات  جێبەجێ  پرسەدا  ئەو  هەمبەر  لە 
وردى بە سەریانەوە هەیە، هەر بۆیە نوێنەرى سڕبیا بە 
ڕوون  ڕێسایانەوە  بەو  پابەندبوونى  ڕەوان  شێوەیەکى 
کردەوە، بەاڵم تەلەڤزیۆنى بۆسنە ئەوەى خستە ڕوو، کە 
تا  ڕاسپاردوە  نەتەوەیەکگرتوەکان  لە  لیژنەیەکى  بۆسنە 
سڕبیا  هەمیشەیی  نوێنەرى  هەماهەنگییەى  ئەو  ڕاستیى 
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سەرکردەى  شەریفى  خالید  و  نەتەوەیەکگرتوەکان  لە 
پەیامەکەیدا  لە  نەتەلغەوى  بپێچێتەوە.  لێ  تیرۆریستان 
ئەوەى خستەڕوو، کە کۆپییەکى ئەو مامەڵە و بازرگانییە 
کە  یەکگرتوەکان  نەتەوە  بۆ  ناردوە  واژۆکراوەیان 
گواستنەوە  شێوازى  و  چەکەکان  ڕادەستکردنى  وادەى 
و وەرگرتنى پارەى نێو بانکى بە تەواوى و بە بەڵگەوە 
خستەڕوو  ئەوەى  بۆسنە  تەلەڤزیۆنى  هەروەها  تێدایە، 
لە الیەن  لیبیا  تیرۆریستانى  بە  فرۆشتنى چەکوچۆڵ  کە 
بوونى  مۆنتیگرۆوە  بەرگریى  پیشەسازیى  کۆمپانیاى 
هەماهەنگى  واڵتە  ئەو  بەرپرسانى  جار  و چەندین  هەیە 
پێویستییە  و  چەک  بەقاچاخبردنى  بۆ  بوون  کۆمپانیاکە 
سەربازییەکان بۆ تیرۆریستان لە لیبیا. لە گۆڕەپانەکانى 
جەنگى عێراق و سووریادا چەندین خۆبەخشى کۆسۆڤیی 
لە نێو جەنگەکاندان کە لە واڵتەکەی خۆیانەوە هاتوون و 
نێو گروپە چەکدارەکانى ئەوێوە19. هەژموونى  چوونەتە 
هاتوەتە  دەرەوە  لە  پەڕگیرە  هزرە  و  ئایدیا  ئەو 
کۆسۆڤۆوە و زیاتر باڵى بە سەر ئەو الوانەدا کێشاوە کە 
لەم دوایییانەدا ئامێزیان بۆ ئیسالم کردوەتەوە. فاکتەری 
ئەواندا  تیرۆریستبوونى  بە  لە  ڕۆڵیان  کە  هەن  تریش 
و  کۆسۆڤۆ  پەروەردەى  الوازیى سیستمى  لەوانە  هەیە، 
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وەک  کۆسۆڤۆیش  لە  خانەوادەکان.  و  خێزان  هەژاریى 
و  ئینتەرنێت  ڕێگەى  لە  الوەکان  تر،  واڵتانى  زۆربەى 
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانەوە کەمەندکێش کراون و مێشکیان 
ڕاجنار  )نیلس  سڕبیا  لە  نەرویج  باڵوێزى  داشۆراوە. 
واڵتانى  پێویستە  کە  ڕوو  خستە  ئەوەى  کامسفاجک( 
الوان  تێوەگالنى  بە  بەرگرتن  بۆ  ستراتیژێک  ئەورووپا 
دەکات  پێویست  گوتیشى  بدۆزنەوە،  تیرۆریستان  بە 
ئاساییشییەى  پرسە  ئەم  هەمبەر  لە  کراوە  گفتوگۆیەکى 
پێى  بە  خواس.  و  باس  بەر  بهێنرێتە  ناوچەکەدا 
بەلەگراد  ئاساییشیی  سیاسەتى  ناوەندى  بەڕێوەبەرى 
دەستکەوتەکاتى  لە  هەندێک  جیتس(  )ستویانوفیتچغکا 
زانیاریگەلى  ڕوو،  دەخاتە  ئەوە  کوشانى  کۆڵینەوەى 
سەرەتایی هەن و سڕبیاى کردوەتە واڵتێکى مەترسیدار، 
بە  فرە  هەیە  بوونیان  کۆمەاڵیەتى  گروپگەلێکى  چونکە 
سانایی دەبنە پارووى چەورى ئیسالمییەکان و دەوڵەتى 
دەکاتەوە  جەخت  کۆڵینەوەیە  ئەو  هاوکات  ئیسالمى. 
سەر خەڵکانێکى هەژارنشینى دێهاتە دووردەستەکان کە 
لە  نزمە و الوەکانیان زەمینەیەکى  فرە  بژێوییان  ئاستى 
بارن بۆ تێوەگالن بە گروپە تیرۆریستییەکان بە تایبەتى 

لە کۆسۆڤۆدا.
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چەکدارە گەڕاوەکان بۆ نیشتیمانى باڵکان، 
ئەزمووندارانى مەیدانەکانى جەنگ

بۆسنە و هەرزەگۆڤین
گەیاند،  ڕایان  بۆسنە  دەسەاڵتدارانى   2015/5/19 لە 
سەلەفى  ئیسالمیى  بزووتنەوەیەکى  توندڕەوى  ئەندامێکى 
کە لە بنەچەدا خەڵکى مەکدۆنیایە هەڕەشەى بۆ ئاساییشى 
نیشتیمانى، ئەو فەرمانی کردوە بە دیپۆرتکردنى لە واڵت، 
کاروبارى  خزمەتگوزاریى  بەڕێوەبەرایەتیى  لە  ئەمەیشى 
کاروبارى  چاودێرانى  هاوکات  گەیاندوە.  ڕای  دەرەوە 
هەرێمى  لە  تریان  گومانلێکراوێکى  ناسنامەى  بیانییەکان 
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زێنیکا ئاشکرا کرد. دواتر ئەویان قۆڵبەست کرد و بردیانە 
بۆسنەدا  لە  گومانلێکراوەکە  کۆچبەران.  ناوەندیی  زیندانى 
ژیاوە و مافى پەنابەرێتیى کاتیى پێ دراوە، چونکە خاوەنى 
هاوکات  بۆسنەدا.  هاواڵتییەکى  تەک  لە  بوە  پێوەندى 
چڕوپڕ  چاودێریى  داهاتوودا  لە  گەیاند،  ڕای  ئاژانسەکە 
مانەوە و  داواى  ئەو کەسانەى کە  زیاتر دەخەنە سەر  و 

پەنابەرى دەکەن و لە کارەکانیان زیاتر دەکۆڵنەوە.

هێرشى زفۆرنیک
لە مانگى پێنجى 2015 دا ڕەوشێکى نەخوازراو لە نێو 
کرایە  هێرش  کە  بوو  کاتێک  ئەوەیش  دا،  بۆسنەدا ڕووی 
سەر وێستگەیەکى پۆلیسى زفۆرنیک و هاوکات پێکدادانى 
چەکدارى لە فیڕۆم ڕووی دا. دراغان لۆکاڵى وەزیرى ناوخۆ 
ڕای گەیاند20 : بە هەماهەنگى لەگەڵ جێبەجێکەرانى یاساى 
تەواوى  لە  پرسە  ئەو  بۆ  تەواو  ڕێوشوێنى  ئاساییشیی 
مایەى  بوە  هێرشەکە  بەر.  گیرایە  بۆسنە  والیەتەکانى 
لەوێدا  ئیتنییەکان.  گروپە  و  سیاسییەکان  نێوان  تەنگژەى 
بەشدارییەکى کاراى دروشمەکان بۆ هاندان و وەاڵمێک بۆ 
ئەو تەنگژانە بوە پرسى ڕۆژ. لێرەدا بناژۆ و پەڕگیرەکان 
و  چاالکى  بۆ  زەمینەیەک  وەک  ناوخۆیییەکانیان  ملمالنێ 
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ئیسالمى  دەوڵەتى  دیارە  بینییەوە21.  خۆیان  چەلەنگى 
سنورێکى نەبوو تاوەکو شانە و ڕێکخستنى لقەکانى لە هەر 
بەشێکى ئەو سەرزەمینەدا دروست بکات، بەاڵم خۆبەخش 
و باوەڕدارێکى فرە لەوێندەر بوونیان هەیە و دەکرێت وەک 
سەرچاوەى هێز و بازووى مرۆیی کەڵکیان لێ وەربگرن. 
هەر بۆیە جێى خۆیەتى کە دەسەاڵتداران زیاتر لە ناسنامەى 
قاچاخى  شوێنى  ڕێو  و  دەکەن  دزە  کە  بکۆڵنەوە  ئەوانە 

فرەیان هەیە و ئالوودەى ئەو هزرە توندڕەوییەن.

هێرشى ئیسالمی بۆ سەر
سەرۆک وەزیرانى سڕبیا لە سڕبینتشا

لە 2015/7/14 ى ساڵوەگەڕى کوشتوبڕى سڕبینتشا 
بڕیارى  ئەلێکسەندەر  سڕبیا،  سەرۆکوەزیرانى  بۆسنا،  لە 
 8000 کوشتنى  یادەوەرییى  بۆنەی  لە  دا  ئامادەبوونى 
ئەو  بۆسنییەکانەوە.  سربى  هێزە  الیەن  لە  موسوڵمان 
دابوو،  ڕووی  ساڵ   20 پێش  و  دا   1995 لە  ڕووداوە 
بەاڵم لە بۆنەکەدا بە تل و بەرد و خاشاک هێرشی کرایە 
بەلەگراد  بۆ  پەلەپڕوزێ  بە  ناچار  ئیتر  و  ناوبراو  سەر 
ئاساییشى و  گەڕایەوە22. ڕووداوەکە جارێکى تر الوازیى 
سیستمى هەواڵگیریی بۆسنەى لە ڕێوشوێنە پێویستەکاندا 
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کۆشکى  لە  موسوڵمانان  نوێنەرایەتیى  سەلماندەوە. 
هەموو  بیگۆڤیچ  عیزەت  بەکر  بۆسنەدا،  سەرۆکایەتیى 
گوایا  کە  کردەوە  ڕەت  سڕبیاى  میدیاى  بانگەشانەى  ئەو 
ئەنجامدانى  بە  هەستاون  ئەو  هاوەڵەکانى  و  هاوپەیمان 
وەزیرانى  سەرۆک  سەر  سوکایەتییەى  و  بێڕێزى  ئەو 
ڕووداوە  ئەو  گوتى،  بیگۆڤیچ  عزەت  هاوکات  سڕبیا23. 
بوەتە هۆى ساردوسڕیى پێوەندییەکانیان لەتەک سڕبیا و 
لە پاش ڕووداوەکەوە هیچ وەاڵمێکى پەیامەکانى ئەمانیان 
بە  پشتبەستن  بە  بەلەگراد  ڕۆژنامەگەریى  نەداوەتەوە. 
خستەڕوو،  ئەوەى  نادیارەوە،  پۆلیسى  سەرچاوەیەکى 
لەتەک  هەماهەنگیى  کە  عاسمەوە  ناوى  بە  کەسێک 
بیگۆڤیچدا کردوە هەستاون بەو هێرشە بۆ سەر سەرۆک 
وەزیران. ڕۆژنامەى بیلیک وێنەى عاسمەى باڵو کردەوەو 
ئەوەى خستە ڕوو، ناوبراو یەکێکە لە عەقڵە هەڵسوڕاو و 
ئەکتیڤەکانى کارە تیرۆریستییەکان و پێگەیەکى بااڵیشى لە 
هەیە،  بۆسنەدا  فەرمانڕەواى  دیموکراتى  کارى  پارتى  نێو 
بۆیە داوایان کردوە کۆڵینەوەى پەلە لە سەر ئەو هێرشە 
بکرێت، چونکە تا ئێستا هیچ زانیارییەکیان لەو بارەیەوە بە 
دەست نەگەییشتوە. سەرۆکى بەڕێوەبەرایەتیى هەماهەنگى 
کاتێک  هیچ  کە  گەیاند،  ڕای  فیلیتس(  )میرساد  پۆلیس  و 
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100%ى ئاساییش و دڵنیایی لە هیچ شوێنێکدا نییە. ئەو 
دەکرێت  دەکەن،  کارێک  هەموو  ئەفسەرەکانیان  گوتى 
بۆیە  هەر  بوە،  الواز  هەماهەنگى  هێرشەکەدا  لە  بڵێین 
ڕۆژانى داهاتوو لە پاش هێرشەکە سێ کەس لەوانەى کە 
دەستگیر  وەزیران  سەرۆک  سەر  بۆ  هێرش  گومانى  بە 
لێکۆڵینەوەى  ئەندامانى  هەروەها  کران24.  ئازاد  کرابوون 
دەوڵەتى و ئاژانسى پاراستن، هەستان بە دەستگیرکردنى 
ئەلیر مریتیتس، چیمیزیت و مەجوج، ئەمانە خەڵکى ئاوایی 
ڕاپۆرتە  بوون.  بۆسنە  باکوورى  لە  هەڵکەوتوو  جیالتشى 
ڕۆژنامەوانییەکان ئاماژەیان دابوو کە میرینتیک کۆنتاکتى 
بۆسنەدا  لە  ئیسالمییەکان  تیرۆریستییە  گروپە  تەک  لە 
موسوڵمانەکان  سوپاى  پێشووى  فەرماندەیەکى  هەیە. 
نوێنەرى  تەک  لە  ئوریک  ناسر  ناوى  بە  سرینبریتیشا  لە 
بیگۆڤیچ  بەکر  بۆسنەدا  سیانەى  کۆشکى  لە  موسوڵمانان 
وێنانە  ئەو  ڕۆژنامەکاندا  لە  هاوکات  هەبوو.  هەماهەنگى 
بەردایە  لە  تیشێرتى ڕەشى  میرینتیک  کە  بوونەتەوە  باڵو 
و  وەزیراندایە  خولى سەرۆک  و  دەور  بە  بۆنەکەدا  لە  و 
پێشتر لە تەک پیاوانى ئاساییشدا وەستاوە و لە دەرەوەى 
بۆنەکەوە هاتوە. لەگەڵ هەموو ئەمانەدا وەزیرى ئاساییشى 
بۆ  ئەوەى خستە ڕوو کە ڕووداوەکەیان  بۆسنە، دراجان 
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دۆزراوەتەوە و ناسنامەکانیان لە ال ئاشنا بوون.
ڕوویان  دوایییانەدا  لەم  کە  گۆڕانکارییانەى  ئەو 
کۆمەڵى  کە  ئاماژەگەلێکن  کردن،  لێوە  باسمان  و  دا 
جیۆسیاسى  بایەخە  کاریگەریى  بۆسنەدا  لە  موسوڵمان 
گەرمى  خاڵى  جۆرێک  بە  سەرە،  لە  کەلتوورییەکانیان  و 
ئیسالمى  پرسى  بوەتە  باڵکاندا  ئێستاى  لە  سەرنجەکان 
فیدراڵییە،  دەوڵەتە  ئەم  فرەکەلتوورى  سروشتى  سیاسی. 
هاوکات تەنگژەى نێوان ئیتن و کەلتوورە هەمەچەشنەکانى 
واڵت سەرنجى ئیسالمى سیاسى و کۆمەڵگەى نێونەتەوەیی 
زیاتر ڕاکێشاوە و هەر یەکەیان بە شێوەیەک زەمینەى کار 

و ئەجێنداى خۆى لەو واڵتەدا دەخاتە گەڕ.

ئەلبانیا و کۆمەڵى ئەلبانى
لە مەکدۆنیا و مۆنتیگرۆ و کۆسۆڤۆ

سیاسیدا  ئیسالمى  ڕوانگەى  لە  فرەى  بایەخى  ئەلبانیا 
و  هەرێمەکە  بۆ  بگەڕێنەوە  سەرلەنوێ  ئەوەى  بۆ  هەیە، 
لەو  ئەوەیش  بگرن.  ڕا  زیندوو  ڕابردوویان  هەژموونى 
نێو  لە  بەهێز  کەلتوورى  لینکێکى  کە  دێت  سۆنگەیەوە 
ئەلبانییەکاندا هەیە. ئەو وابەستەیییە کەلتوورییە نەک تەنها 
لە ئەلبانیادا، بەڵکوو لە واڵتانى ترى باڵكانیشدا بوونی هەیە. 
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هەموو ئەو وابەستە بوونە کەلتوورییە ڕایەڵەى تۆکمەى لە 
تەک ئیسالمیشدا چێ کردوە. ئەلبانیا گوزەری کردوە بە ناو 
سەردەمێکى کۆمۆنیزمگەرادا و پەڕیوەتەوە بۆ سەردەمى 
بە  وابەستەیە  زەمینەدا  چەندین  لە  کە  ناسیۆنالیزمێک 
ئێستادا  لە  سیاسیدا.  زەمینەى  لە  تایبەت  بە  ئیسالمەوە 
بەاڵم  واڵتدا،  لەو  نییە  پاڵنەر  هێزێکى  سیاسى  ئیسالمى 
کاریگەر.  و  کارا  هێزێکى  ببنە  ئەوەى  بۆ  هەیە  پرۆژەیان 
لەم زەمینەیەیشدا بەرەوپێشچوون و گۆڕانکارییەکان فرە 

جێگەى سەرنج دەبن بۆ ئەو پرسەیە.

پێکدادانى الزاراتى، ئەلبانیا
لە 2015/6/25 سێ ئەندامى هێزەکانى پۆلیسى ئەلبانیا 
کە  الودا  گروپێک  تەک  لە  ڕووبەڕووبوونەوەیەکدا  لە 
ئەو  کران.  بریندار  دابوو  ساڵی   22 بۆ   17 لە  تەمەنیان 
گروپە لە الیەن دەوڵەتى ئیسالمى )داعش(ەوە پشتیوانییان 
لێ دەکرا. پرۆسەکە هێرش بوو بۆ سەر پۆلیسى الزاراتى. 
وەختى  لە  مال  جولیان  ناوى  بە  ساڵ  هەڤدە  گەنجێکى 
کاتى  لە  ئەو  کرا،  دەستگیر  تایبەتدا  ماشێنێکى  لێخوڕینى 
کە  دیاریکراو  گروپێکى  بۆ  بوو  چەکوچۆڵدا  گواستنەوەى 
تیبیلین دەژیان، بەاڵم  لە گوندى  سەر بە ئەوان بوو. ئەو 
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بەگوێرەى  بوو25.  غیروکاستر  شارۆچکەى  لەدایکبووى 
 15 گروپێکى  بە  سەر  ئەو  پۆلیس،  بۆ  ناوبراو  دانپیانانى 
کەسییە و لە گروپەکەدا بە شێوەیەکى هەڕەمى ڕێک خراون. 
ئەوان شوێنى مانەوەى نهێنى و ڕاهێنانى تایبەتیان هەیە لە 
دارستانەکانى دەرەوەى ئاوایییەکدا. ناوبراو گوتوویەتى کە 
شێوەى  بە  و  کڕیوە  پێشکەوتوویان  تفەنگى  جۆر  شەش 
دەکەن.  سەر  لە  ڕاهێنانیان  و  واڵت  بۆ  هێناویانن  قاچاخ 
ئامادە  خۆیان  پێشتر  زۆر  ماوەیەکى  گوتوویەتى  هاوکات 
پۆلیس.  وێستگەى  سەر  بەرنە  هێرشە  ئەوەى  بۆ  کردوە 
لەوێوە پۆلیس بەسانایى دەیتوانى لە سەر ژمارە تەلەفۆن 
سەرەداوەکانى  تەواوى  کەرەستەکانیانەوە  و  دروشم  و 
دەربکەوێت.  بۆ  داعشەوە  بە  ئەوانى  وابەستەبوونى  و  تر 
لە کۆمێنتى ڕۆژنامەى دیتاى تیرانادا، کە لە سەر بنەماى 
زانیاریى دروستی دەرەوە ئاماژەیان داوە، ئەو ڕووداوەى 
گروپێکى  بە  پێوەندیدارە  ڕاستەوخۆ  دا  ڕووی  الزاراتا  لە 
سەر بە داعشەوە. ئەوەیش بە هەوەڵین هەنگاوى پراکتیکیى 
داعش دادەنرێت لە ئەلبانیا و کۆسۆڤۆ و تەواوى باڵکاندا. 
الزاراتى  گروپەکەى  گەیاند،  ڕای  سەرچاوە  هەمان 
ڕێکخراوە  لەتەک  هەماهەنگییان  ڕابردوەوە  ساڵى  لە 
تیرۆریستییەکان کردوە لە دەرەوە و لەوێیشەوە کۆمەکى 
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مادى و دارایی دەکرێن. بەم شێوەیە الزاراتى بوە شوێنى 
ئیسالمییەکان  جوواڵنەوە  ڕادیکاڵى  و  توندوتیژ  دیاردەى 
لە ئەلبانیادا. لە هەندێک بەشى ترى ناوەندى ئەلبانیادا بە 
تایبەتى ئەلباسان. تێبینیى هەمان دۆسیەى الزاراتى کراوە، 
بۆ نموونە لە زاراتى گەنجانێک هەن کە دڵپەسەندى داعشن، 
ئەوان بە ماشێنەکانیان کۆکایین دەشارنەوە، ئەوە نەزمێکى 
گروپە تیرۆریستییەکانە کە لە ڕێگەى مەوادى هۆشبەرەوە 
دەبێتە  و  دەکەن  تیرۆریستییەکان  گروپە  پشتیوانیى 
پۆلیسى   400 مەبەستە  ئەو  بۆ  دارایییان.  سەرچاوەیەکى 
ئاوایییەکە.  سەر  هەڵیانکوتایە  دوانیوەڕۆیەکدا  لە  الزاراتى 
پۆلیس تەواوى ماڵەکانى کۆنتڕۆڵ کرد و لە کۆى 21 کەس 
کە گومانلێکراو بوون لە الى پۆلیس، 14 کەسیان بە بێ 
هیچ بەرگرییەک خۆیان ڕادەستى پۆلیس کرد. ئەوە کاتێک 
ڕووی دا کە پۆلیس هۆشداریى دابوو گەر بێت و بەرگرى 
هەڵمەتەدا  لەو  نایەتەوە.  هیچدا  بە  بەزەیییان  ئەوە  بکەن 
کۆپتەرەکانى  لە  دوان  هاوکات  تۆکمە  پۆلیسى  هێزێکى 
ئەرتەش بۆ ماوەى چەند ڕۆژێک بە ئاسمانى ئاوایییەکەوە 
دەسووڕانەوە. ئەوان توانییان لە لێوارى ئاوایییەکەدا و لە 
کەالوەیەکى بەکارنەهاتوودا ڕووبەڕووى گروپێکى چەکدار 
ببنەوە، لەو پێکدادانە دا ئەندامێکى پۆلیس کوژرا و دوانیش 
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بە سەختى پێکران. پۆلیس هەوڵی دەدا هیچ کەسیان قوتار 
نەبن، بۆیە توانیى دەست بگرێت بە سەر چەندین ئاماژەى 

داوودەرمان و چەکوچۆڵدا. 
و  دا  ڕووی  واڵتدا  لە  تر  حاڵەتێکى  چەند  دیارە 
بەگورجى هێزە ئاساییشییەکان کەوتنە خۆ و تەواوى پارتە 
بۆیە بوونى شانەکانى  ئیدانەیان کردن. هەر  سیاسییەکان 
داعش لە ئەلبانیادا بە تەواوى ئەو واڵتەى دوچارى دڵەڕاوکێ 
توندڕەوان  نومایانى الزاراتى وەک شوێنى  کرد. هۆکارى 
شوێنى  پێشووتر  هەرێمە  ئەو  کە  ئەوەى  بۆ  دەگەڕێتەوە 
مەسیحییەکان بوە، بەاڵم پاش ئەوەى لە کۆتاییى حکومى 
عوسمانییەکان مەسیحییەکان هەژموونیان تێدا کردوەتەوە، 
ئەم دوو گروپە موسوڵمان و  لە کار و کاردانەوەى  ئیتر 
مەسیحییەدا هەستى ئایینى پەرگیر دروست بوە. کۆسۆڤارس 
بەو موسوڵمانانەى الزارات دەگوترێت، ئەوان ڕۆڵى فرەیان 
لە شوێنکردنەوەى هزرى داعش هەبوو، مزگەوتەکانیان لە 
ئەلبانیادا نەزمێکى داعشییانە لە پشتییانەوە دەیجوواڵندن. 
هاوکات ڕێکخراوە دەرەکییەکان کە بە مەبەستى هاوکارى 
ڕۆڵێکى  لەوێندەر  دەکرد،  سەرمایەگوزارییان  و  دەهاتن 
ترى باڵوبوونەوە و شوێنبوونەوەى هزرى داعش بوو لە 

ناوچەکەدا.



173بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

مەکدۆنیا
دەستگیرکردن و ئۆپەراسیۆنە تایبەتەکان

دەسەاڵتدارانى  الیەن  لە  کەس   9 تردا  ڕووداوێکى  لە 
چوارچێوەى  لە  هەڵمەتە  ئەم  کران.  قۆڵبەست  مەکدۆنیاوە 
دەکرا  گومان  کە  بوو  کەسانە  ئەو  بەرەنگاربوونەوەى 
بیانێرنە  تا  بدەن  هان  الوەکان  و  بن  داعش  هەڵسوڕاوى 
بەرەکانى جەنگ لە عێراق و سووریا و هەر الیەک کە گۆڕەپانى 
جەنگى تیرۆریستان بێت26. وەزیرى ناوخۆى مەکدۆنیا، میتۆ 
تسوکوف گوتى:» هەڵمەتەکانیان لە 28 شوێنى دیاریکراوى 
مزگەوتى  سەر  هەڵمەتى  لەوانەیش  داوەتێ،  دەست  واڵتدا 
ئاژانسە  گوێرەى  بە  هەڵمەتەدا  لەو  لە سکۆبى.  توتونسوز 
فەرمییەکانى واڵت 9 کەسیان قۆڵبەست کردوە. هاوکات ناوى 
27 کەسى تریان ڕاگەیاندوە تاوەکو دەستگیر بکرێن، ئەوانە 
لە چوارچێوەى پێوەندییان بە ڕێکخراوە شێوە سەربازییەکان 
و گروپى چەکدارى دەرەکیدا تۆمەتبارن، دیارە ئەو یاسایانە 
لەم دوایییانەدا دەرچوون و ئامانجیان قەدەغەى بەشداریى 
الوانە لە پەیوەستبوویان بە ڕێکخراوى تیرۆریستیى داعشەوە 
بە تایبەتى لە عێراق و سووریادا. وەزیرى ناوخۆى مەکدۆنیا 
2014ـوە  سێپتەمبەرى  لە  هێرشەکان  پالنى  گەیاند،  ڕای 
کاریان بۆ کرابوو. وەزیر بۆ خۆى تەواوى ئەو زانیارییانەى 
گرد کردبوەوە کە ڕێخراوەکان کاریان لە سەر کردبوو بۆ 
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پێوەستکردنى الوان بە پێکهاتە سەربازییە دەرەکییەکانەوە. 
هەر بە گوێرەى زانیارییەکان نزیکەى 130 هاواڵتى مەکدۆنیا 
پێوەست بوون بە ڕێکخراوە پەڕگیرەکانى دەرەوە، تا ئێستا 
16 یان لێکوژراون. لە نێو هەموو ئەو دەستگیرکراوانەیشدا، 
کە  هەبوون  خەڵکانێک  تسافکوف  زانیارییەکانى  پێى  بە 
ئەوان  بوونە.  بەشدار  سووریادا  جەنگەکانى  لە  پێشتر 
بۆ  گەڕاونەتەوە  دواتریش  و  ئەوێ  چوونەتە  تورکیاوە  لە 
لە نێوان 19 بۆ  مەکدۆنیا. ئەوانەى کە دەستگیر کرابوون 
49 ساڵیدا بوون. وەختێکیش دەستگیر کران، دەستگیرا بە 
سەر تەواوى مۆبایل و کۆمپیوتەرەکانیاندا. یەکە تایبەتەکانى 
پۆلیسى مەکدۆنیا لەو قۆناغەدا 28 هەڵمەتیان ئەنجام دا، 21 
لەوانە لە شارى سکۆبیدا بوون. چواریشیان لە غوستیفار و 
یەکێکیشیان لە تیتۆفۆ و ستروغادا بوو. بەگوێرەى میدیاى 
ناوخۆى واڵت یەکێک لەوانەى کە دەستگیر کرابوو، ئیمامى 
کۆمەڵگەى  دیارە  بوو.  سکۆبى  توتونسوزى  مزگەوتى 
دابەشبوون.  لە  مێژوویەکە  خاوەنى  مەکدۆنیا  لە  ئیسالمى 
نموونە  بۆ  کۆمەڵگەن،  جووڵێنەرى  ئیمامەکان  لە  هەندێک 
ڕەجەب میمیسى، ئەو پێشەوا ئایینییەى دەستگیر کرا یەکێک 
بوو لەو کەسایەتییە کاریگەرانە. وەزیرى ناوخۆى مەکدۆنیا 
هیچ زانیارییەکى لە سەر ناسنامەى دەستگیرکراوەکان نەدا، 
تەنها گوتى ئەوانە هاواڵتییانى ئەم واڵتەن و لە گروپگەلى 
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ئیتنیى جۆراوجۆر پێکهاتوون. لە بەرانبەردا باڵوێزى ئەمەریکا 
لە مەکدۆنیا ڕاگەیەنراوێکى دەرکرد و تێیدا دەستخۆشانەى 

لە ئۆپەراسیۆنەکانى پۆلیسى مەکدۆنیا کردبوو.

کۆسۆڤۆ
دەرکـــەوتـــنـــى ئــیــســالمــى ســیــاســى لـــە کـــۆســـۆڤـــۆدا بە 
واڵتــەى  ئــەو  سیکۆالرى  فەرمانبەردارانى  کە  شێوەیەکە 
لەتەک  دیدارێکدا  لە  سەرسوڕمانەوە.  ڕەوشێکى  خستوەتە 
سەر  لە  جەختى  ساشى  هاشم  نەمسادا،  هەواڵى  ئاژانسى 
سەر  بۆ  هەڕەشەیە  سەلەفى  ئیسالمى  کە  کــردەوە  ئــەوە 
کۆسۆڤۆ  کە  ناڕوانێت  وا  ئەو  ناوچەکە.  هێوریى  و  ئارامى 
بەاڵم  بپشکوێ،  تێیدا  سیاسی  ئیسالمى  تا  بێت  شوێنێک 
بە  پریستینا  لــەوێ  چونکە  نەمسا،  مۆدێلى  بە  دا  ئاماژەى 
کردوە  بەشدارییەکى  هەر  قەدەغەى  یاسایەک  دەرچواندنى 
لە پێکدادانەکانى دەرەوەدا. ساشى پێی وایە کە لە کۆسۆڤۆدا 
هەماهەنگى و کۆدەنگى لە نێوان سیاسییەکان و کۆمەڵگەدا 
و  ــبــووردەن  ــێ ل و  ســیــکــۆالر  کــۆســۆڤــۆ خەڵکێکى  و  هــەیــە 
ئیسالم لە نێویاندا ئیسالمێکى میانڕەوە. هەروەها گوتیشى 
هەر  ئــەورووپــیــیــن27.  کۆسۆڤۆ  دانیشتوانى  %99.9ى 
کە  کردوە،  لەوە  نکولیى  کۆسۆڤۆ  وەزیرانى  بۆیە سەرۆک 
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ئەرتەشى پێشووى کۆسۆڤۆ موجاهیدین بووبن. ئەو دەڵێت 
ــەداوە  ن ڕێگەم  هەرگیز  و  بوومە  سیاسى  ڕێبەرێکى  من 
شەرخوازە ئایینییەکان تێکەڵ بە ئەرتەش بن، چونکە ئەوان 
خەباتەکەمان دەشێوێنن. ئەو پێی وایە ئیسالمى سیاسیی لە 
میانى جەنگدا و لە ڕێگەى ڕێکخراوە خێرخوازییەکانەوە هاتنە 
نێو واڵتەکەمانەوە. ئەم نەزمە لە ئەلبانیا فرە باوترە لەوێدا 
ئیسالمى سیاسیی ئاڵنگاریى سیستمى سیاسیی سیکۆالرى 
ئەلبانیادا  لە  سیاسى  ئیسالمى  نەزمى  دیارە  دەکــات.  واڵت 
نەتەوەیییەکان  و  ئیسالمییەکان  ئێستا  بــوو،  چاوەڕێکراو 
هۆش  ملمالنێیە  ئەو  ئاکامى  بوونەتەوە.  یەکتری  ئاڵنگاریى 
و فەرهەنگ و وریایی ئەلبانییەکان بڕیارى لە سەر دەدات 
نەزمى  سەر  لە  یاخود  دەبــن  ئیسالمگەرا  دەستەمۆى  ئایا 

سەردەمییانەى خۆیان دەڕۆن.

سپۆنسەرى پەروەردەى ئیسالمى لە کۆسۆڤۆدا
بە گوێرەى ڕاپۆرتە هەواڵگیرییەکانى دەرەوە، قوتابخانە 
ئەوانە  هەموو  ناوخۆیییەکان  بەشە  و  باخچەى ساوایان  و 
لە الیەن ڕێکخراوگەلێکى ئیسالمییەوە سپۆنسەر دەکرێن28. 
ڕێکخراوانە  ئەو  دواداچوونەکان  بە  و  زانیارى  گوێرەى  بە 
کۆسۆڤۆیان کردوەتە ناوەندێک بۆ کار و چاالکیى ئیسالمى 
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سیاسی. حەسەن عەلى کە بەرپرسى کاروبارى مندااڵنە و 
سەرپەرشتى دارایى و هاوکاریى منداڵ دەکات لە قوتابخانەکاندا 
و  دەبەن  بەڕێوەیان  ناحکومییەکان  ئیسالمییە  ڕێکخراوە  و 
تێکڕا لە الیەن وەزارەتى پەروەردەى کۆسۆڤۆوە مۆڵەتیان 
هەیە. هەموو ئەو ڕێکخراوانە لە پاش تەواوبوونى جەنگ لە 
1999 زەمینەیان بۆ ڕەخساوە و هاتوونەتە واڵتەوە بۆ نموونە 
ڕێکخراوەکانى خرمینى و ناوەندى نێونەتەوەیی بۆ کۆچبەران 
بە  پێوەندییان  و  دامەزراونەتەوە  وەکو ڕێکخراوى حکومى 
مەال و پێشنوێژخوێنەکان هەیە و کارى خێرخوازى تێکەڵ 
بە بانگەشەى ئیسالمى دەکەن و شوێنى بەرچاویان لە سەر 

بیرکردنەوەى خەڵکى داناوە.

سیاسەتى پێوەندیدارێتیى داعش لە باڵکاندا
بە  سەر  کە  میدیایی  حەیاتى  ناوەندى   2015/6/5 لە 
دەوڵەتى ئیسالمییە دۆکیۆمێنتارییەکى پەیوەست بە باڵکانى 
خستە ڕوو، لەوێدا هەڕەشەگەلێکى دژ بە ئەلبان و کۆسۆڤۆ 
ئەلبانییەکان  دۆکیۆمێنتارییەکەدا  لە  بوو.  تێدا  مەکدۆنیا  و 
بە بێ باوەڕ ئاماژەیان پێ درابوو، لەوێدا دوو جەنگاوەر 
و  ئەلبانى  ئەبووبەکرى  ناوەکانى  بە  دەبینى  ڕۆڵیان 
ئەبوومقاتلى کۆسۆڤۆیی، ئەوان شانبەشانى داعش کاریان 
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ڕایان  ئەو دوو کەسە  10 خولەکیدا  ڤیدۆیەکى  لە  دەکرد. 
گەیاند: پەیامى ئێمە بۆ ئەوانەیە کە لە ئەلبان و کۆسۆڤۆ 
تر دەپەرستن، وا  لە خودا، خودایەکى  و مەکدۆنیادا جگە 
نەزانن ئێمە ئەو شەڕ و زیانەى کە هەتانە بۆ موسوڵمانان 
بۆ  ئێوەمان  دوژمنایەتیى  دەزانن  وا  کردوە.  یادمان  لە 
ئێوە  یاد کردوە. بەڵێ ڕۆژانێکى ڕەش چاوەڕێى  لە  خودا 
کوچە  و  شەقام  لە  ئارامى  بە  ناتوانن  ئێوە  هێی  دەکات. 
ئارام  ماڵەکانتان  لە  و  بکەن  هەڵسوکەوت  کارەکانتان  و 
ناژین، ئێمە بە پشتیوانى خوا سەر دەکەوین و بە بۆمب و 
تەقینەوەوە دێینەوە بۆ ئەوێ و لە باڵکان دەبین. هەروەها 
پۆلیسى  ڕاپۆرتێکى   )24 )هەواڵ  الوان  ڕۆژنامەى  کۆڕى 
هەڕەشە  پەیجەکەیەوە  لە  کە  ڕوو  خستە  الوێک  سەر  لە 
لە  ڕۆژ   10 پاش  ڤیدیۆیە  ئەو   29 دەکات.  ئەلبانییەکان  لە 
قورئانێک  پارچە  لەوێدا  هات  داعش  میدیایەکەى  هەڕەشە 
دەخوێنرێتەوە  توند  هۆنراوەیەکى  پاشان  و  دەدرێت  لێ 
لە  دەکرێت  ئیسالمى  دامەزراندنى خەالفەتى  بانگەشەى  و 
ئەلبانیادا. ئەو ڕای دەگەیەنێت، ڕۆژانێکى خۆش بەڕێوەن و 
موسوڵمانان دەگەڕێنەوە و خەالفەتى ئیسالمى ڕادەگەیەنن، 
هەروەها هەڕەشە لە سڕبیا دەکات و بەڵێن دەدەن، ئااڵى 
ڕەشى خەالفەت هەڵ دەدەن، هاوکات ڕای دەگەیەنن ئەو 
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نەزمى دیموکراسییەى کە لەوێ هەیە کۆتایی پێ دێنن و 
بە  میانەدا  لەم  دەچەسپێنن،  باڵكان  تەواوى  لە  شەریعەت 
دەسەاڵتداران دەڵێن ئێوە کوڕى ئۆبامان و ئێمەیش کوڕى 
ئەمریکا  سیاسەتى  نەزمى  کۆڵینەوەیەدا  لەم  ئیسالمین. 
هەڕەشانەى  ئەم  ڕووبەڕووبوونەوەى  بۆ  خۆرئاوا  و 
ئەوان  چونکە  کراوەتەوە،  ڕوون  باڵکان  سەر  لە  داعش 
پێیان  و  دەزانن  هەستیار  بە  باڵکان  ناوچەى  تەواوى  بە 
و  هزر  لەگەڵ  مامەڵە  بەوردى  تا  گرینگە  خاڵێکى  وایە 
هۆشى ئیسالمى سیاسى بکرێت لەو ناوچەیەدا، هەر بۆیە 
هەریەک لە ئەمریکا و یەکێتیى ئەورووپا پشتیوانیى خۆیان 
ئەو  و  باڵکان  دەسەاڵتدارانى  هاوکاریى  و  هەماهەنگى  بۆ 
واڵتانە دەردەبڕن کە بەشێک لە نەتەوەکانیان موسوڵمانن. 
بۆ  سنووردانان  لەمەڕ  فرە  هۆشیارییەکى  ئێستادا  لە 
و  دانراوە  خێرخوازییەکان  ڕێکخراوە  کارى  و  چاالکى 
مۆڵەت و کار و تەنانەت وردەکارى لە کار و ئەوانەى کە 
لە  بارەوە کراوەتەوە.  لە  هاموشۆیان دەکەن فرە جەختى 
الیەکی ترەوە ئەو ئیسالمییانەى کە وەک مۆدێلێکى نوێ لە 
تەنگیان  زیاتر  باڵکانەوە  نێو  دوو هەزارەکانەوە خزاونەتە 
پێهەڵچنراوە و هێزێک هەیە بۆ ئەوەى ئیسالمى میللى لەو 
سنوورانەدا لە بەرانبەر ئەو ئیسالمە نامۆ و سیاسییە جودا 
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بکرێتەوە و سەرچاوەکانى ڕادیکاڵ لە کارنامەیاندا ببڕنەوە. 
ئەم هەواڵنە لە ئێستاى واڵتانى باڵكاندا فرە بەوردى کاریان 
بەاڵم  دراوەتەوە،  لێ  جدییان  ئاوڕى  و  دەکرێت  سەر  لە 
لەگەڵ ئەوەیشدا فاکتەرى یاریدەدەر بۆ گەشەى ئیسالمى 
سیاسى کە خۆیان لە نەزمى شێواوى ئابوورى و بێکارى و 
کەمیى خزمەتگوزارى و دواکەوتوویى ئاوایی و دێهاتەکان 
کەلێنى  ئیسالمییەکان  و  ئیسالمییەکانە  چاالکیى  زەمینەى 
گەشەکردنى  ژینگەى  نێویاندا  لە  تا  دۆزیوەتەوە  فرەیان 
خۆیان زیاتر برەو پێ بدەن بە شێوەیەک چاودێران پێیان 
دەدا  ئایین  لە  سیکۆالرەکان  و  ئیسالمیزم  گەشەى  وایە 
پەروەردەیى  هەژموونى  و  ڕۆشنبیرى  سەر  لە  وەستاوە 

واڵتانى باڵکان.
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شۆڕشى بێدەنگى ئێران
لە باڵكاندا

نووسين: ئيرجادا بروتناتى

بە كورتى
نیمچەدوورگەی باڵكان وەك بەرەی ڕووبەڕووبوونەوەی 
جیهاندا،  ئەمڕۆی  لە  ڕۆشنبیرییە  بازنەی  و  كەلتوور  دوو 
و  مەسیحیەت  دونیای  بەرەی  و  ئیسالمگەرا  بەرەی 
لیبراڵی  و  مۆدێرن  دونیای  نوێنەرایەتیی  كە  كریستیانەكان 
چۆن  وەك  باڵكان  نیمچەدوورگەی  دەكەن.  دیموكراسی  و 
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لە ڕابردوودا شوێنی ملمالنێی ئایینزا مەسیحییەكان بوە و 
ملمالنێی كەنیسەی خۆرهەاڵت و خۆرئاوا تێیدا چاالك بوە، بەو 
شكڵەیش لە ئێستادا و پاش ئەوەی عوسمانییەكان تۆرەمەی 
جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  ئەوێوە،  بردە  ئیسالمخوازییان 
مەسیحییەكان  ملمالنێی  مێژووی  هاتوون  موسوڵمانەكان 
موسوڵمانەكان  ملمالنێی  ڕیشەی  بكەنەوە.  دووبارە 
لە  نیین،  دەر  بە  لێی  ناویندا  خۆرهەاڵتی  لە  ئەوەی  وەك 
تاوی  ئێستا  كە  كۆنەقینەكانیان  باڵكانیشدا  نیمچەدوورگەی 
ئابووری و سیاسەت و هێز دەیجووڵێنێت براوەتە ئەوێوە. 
ئێستا بە جۆرێك لە جۆرەكان ملمالنێی شیعە و سوننە لە 
باڵكانیشدا بوونی هەیە، لە بۆسنە و ئەلبانیا و مەكدۆنیا، لەوێدا 
هەم هەژموونی عەرەبستانی سعوودیە هەیە، هەم توركیایش 
خۆی بە خاوەنی ئەو موسوڵمانانە دەزانێت، توركیا وەك چۆن 
ناوەڕاست  ئاسیای  توركمانەكانی  بۆ  ناسیۆنالیستی  زمانی 
كار پێ دەكات، لەوێش زمانی مێژوو، زمانی ئایینی خستوەتە 
خۆرئاوادایە،  لە  ستراتیژییەكەی  جەنگە  ئێرانیش  گەڕ، 
دەیەوێت بە خۆرئاوا بڵێت، چۆن تۆ قەتەر و بەحرەین و واڵتە 
عەرەبییەكان لە لێواری سنوورەكانی مندا نۆكەرتن، منیش 
بریكارەكانم لە سنورەكانی ئێوەدا هەیە، ئێران دەمێكە و بە 
تایبەتی لە پاش شۆڕشی ئیسالمی 1979وە هاتوەتە ئەو 
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هەرێم و زۆنەی ئەورووپاوە و لەوێدا بە گورجی دامەزراوە 
دروست  ڕۆشنبیری  و  فەرهەنگی  كۆمەڵەی  و  ناوەند  و 
كردوە و جیا لەوەیش بیر و ئەندێشەی ئایەتولاڵكانی لە الی 
موسوڵمان و ڕۆشنبیر و سیاسییەكانی ئەوێدا برەو پێ داوە 
ئێران لە باڵكاندا هەم ڕیشە مێژووییەكەی كردوەتە چەكێك 
و مەبەستیەتی بڵێت ئەو ڕەوگە سۆفییزمە بەكتاشییەی كە 
لەوێ  هەیە جیا نییە لە ئایینزای شیعە، هەمیش دەیەوێت بڵێت 
لە نەوەدەكان و لەو كاتانەی كە بە بەرچاوی ئەورووپاوە 
بووین  فریادڕەستان  بووین  ئێمە  ئەوە  دەكران،  كۆمەڵكوژ 
نەك موسوڵمانە سوننی مەزهەبەكان. ئێران دەیەوێت  بڵێت، 
ئێوە كەلتوور و بازنەیەكی ڕۆشنبیریی جیاوازن و پێناسەی 
موسوڵمانبوونتان تێكەڵ بە پرۆژە ناسیۆنالیستییەكە بكەن. 
دەتوانێت  موسوڵمانبوون  كە  باوەڕێكە  هاندەری  ئێران 
شۆڕشەكەی پێ بەرێتە دەرێ ، ئەو شۆڕشەی لە یەمەنەوە 
تا سووریا درێژەی پێ داوە و هیاللێكی بۆ خۆی دروست 
كەڵكمەند  ئێرانییەكان  ڕوویەكەوە  هەموو  لە  دیارە  كردوە. 
دەبن، چونكە باڵكان زەمینەیەكی لە بارە، هەم بۆ ملمالنێ 
لێرەوە  نەتەوەیییەكە.  ملمالنێ  بۆ  هەمیشە  ئایینییەكە 
چمكێكی  هەر  ئێران  هاوكێشانە  ئەو  ڕاستكردنەوەی  بۆ 
ملمالنێكانی بەر دەكەوێت. هەر بۆیە جێگەی خۆی بوو لە 
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قسەكردن لە مەترسییەكانی تیرۆریزمی ئیسالمی لە باڵكاندا 
تەنیا پێداگریی لە ڕەوگەی سەلەفییە جیهادییەكان نەكرێت، 
هاندراوتر  و  ڕادیكاڵتر  گروپی  ئەوان  دەرەوەی  لە  بەڵكوو 
هەن كە دونیای شیعە ڕابەرایەتییان دەكات و بە جۆرێك لە 
جۆرەكان بوونەتە نیگەرانی بۆ ئاییندەی خۆرئاوا و ناوچەكە 
و بە چاوی كێشەیەكی جیدیش چاویان لێ دەكەن. دیارە ئەو 
ملمالنێیەی كە ئەمڕۆ ئێران وەك شۆڕشێكی هەناردەكراوی 
حكوومەتەكان  خودی  جاران  هەندێك  دەكات،  بێدەنگ 
لە  بێت  مەبەستیان  كاتێك  تایبەتی  بە  دەكەن،  پشتیوانیی 
قسەیان  یەكگرتوو  ئەورووپای  بە  تێكەڵبوون  بەرانبەر 
هەبێت، هەندێك جاریش لە دەرەوەی سیاسەتەوەیە و بوەتە 
ئایدیۆلۆژیا و باوەڕ كە مەترسییە سەرەكییەكە لێرەدایە و 
بە شاراوەیی و لە دەرەوەی چاوی حكوومەتەكانیان الوانی 
تێكەڵ دەبن، بە تایبەتی ئەو الوانەی كە پەروەردەی هەزاران 

مامۆستای گۆشكراوی زانكۆكانی ئێرانن.

سەردەق
ناسنامەی باڵكانییەكان و ئەو خەڵكەی كە لەوێ  دەژیین 
نیمچەدوورگەكە  جیۆگرافییەكەیانەوە.  پێگە  بە  وابەستەیە 
التینییەكانی  و  یۆنان  دووڕیانی  كەوتبوە  ڕابردوودا  لە 
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ئیمپراتۆریەتی ڕۆماوە و ببوە ناوەندی ئایینە هەمەچەشنەكان 
و دواتریش شوێنی بەریەككەوتنی كریستیان و موسوڵمانەكان 
باڵكانییەكان  بۆ  ئاماژە  بە  تۆدۆرۆڤا  ماریا  بوو. هەر وەك 
دەڵێت:» دوو میرتای جودا لەو نێوەندەدا چارەنووسسازن. 
لەوێدا كەلچەرێكی هەزار ساڵەی بیزەنتییەكان لە بوارەكانی 
سیاسی و فەرهەنگی و ئایینییەوە شوێنی داناوە. دوەم میرات 
لە باڵكاندا شوێنی زیاد لە نیوسەدە فەرمانبەرداری سیاسی 
عوسمانییەكانە.  دامەزراوەیی  و  كەلتووری  هەژموونی  و 
سەر  لە  كاریان  جیاوازانە  ڕۆشنبیرییە  بازنە  ئەو  هەموو 
هێشتوە.  جێ  بە  باڵكانییەكان  ناسنامەی  قوڵی  شرۆڤەی 
گەشەكردنی  دواكەوتنی  دەكرێت  ڕەچاو  ئەوەی  لێرەدا 
پێوەندیدارێتیی  دیارە  نەتەوەییی موسوڵمانەكانە.  شوناسی 
موسوڵمانەكان و باڵكانییەكان لەمەڕ پێوەندیداریی ئایین و 
ئایینی و  سیاسەت پێویستە پشتبەستوو بێت بەو توراسە 
فەرامۆشكردنی  بێ  بە  ئەوەیش  عوسمانییەوە.  كەلتوورییە 
ئەو ڕەوشە سیاسییە، ئەوەیش پێویستە ڕەچاو بكرێت كە 
ئەوان بوونەتە كەمینە و پێكهاتەیەكی دانیشتوو لە نێو باڵكاندا. 
هاوكات موسوڵمانەكان لە باڵكاندا خاوەنی چەند نەتەوە و 
ئەوانیش  لێكجیاوازن. كە  نەتەوەیی  ئیتنی جودا و ڕیشەی 
گۆڕانس،  تۆربێشیس،  بۆسنییەكان،  و  ئەڵمانیا  و  توركیا 
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سەرژمێرییەك  گوێرەی  بە  ئێستادا  لە  كۆسۆڤییەكانن. 
ئایینی ئیسالم بە دوەم ئایین دێت لە پاش كریستییانەكان 
لە ناوچەی باڵكاندا. دیارە جگە لە توركیا، تێكڕای دانیشتوان 
لە  دەبن،  هاواڵتی  ملیۆن   50 باڵكاندا  نیمچەدوورگەی  لە 
نێو ئەواندا 17 ملیۆنیان هاواڵتیی موسوڵمانن. موسوڵمانە 
ئەلبانییەكان دەگەڕێنەوە سەر ئەو هاواڵتییانەی  بۆسنی و 
ئایینی  سەر  هاتوونەتە  عوسمانییەكاندا  سەردەمی  لە  كە 
تر  ئەوانی  باڵكانییەكان،  كریستیانە  پێچەوانەی  بە  ئیسالم. 
شوێنكەوتەی ئایینی فەرمیی عوسمانییەكان بوون و بوونەتە 
شوێنكەوتەی سیاسەتی ئایینیانەی عوسمانییەكان. دیارە لە 
تایبەتمەندییەكی  خاوەنی  باوەڕ  عوسمانییەكاندا  سەردەمی 
ئایینی بوە كە هەژموونی بە سەر نەتەوایەتی و ناسیۆنالیزمدا 
سەردەمی  لە  چەمكە  دوو  ئەم  بۆ  تێگەییشتنێك  هەبوو. 
عوسمانییەكاندا تا دەستپێكی سەدەی بیستەم بوونی نەبوو، 
مانای  بوون  عوسمانی  جۆرەكان  لە  جۆرێك  بە  بەڵكوو 

باوەڕداری و هاواڵتیبوون و ئیسالمیگەری دەگەیاند.
لە  بەهێز  فاكتەرێكی  نەبوە  ئیسالم  كە  وایە  پێی  ئیپسۆ 
پرۆسەی بونیادنانی نەتەوەییی دانیشتوانە موسوڵمانەكانی 
باڵكانییەكاندا،  سیاسیی  بانگەشەی  لە  نموونە  بۆ  باڵكاندا، 
هیچ ڕەگەزێكی ئایینی بە دی ناكرێت. لە الی ئەلبانییەكان 
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پێودانگە  چاو  لە  و  نییە  ئامادەیی  ئایینی  شوناسی 
نەتەوەیییەكەیاندا بە پلەی دوەم گرینگییەكەی باس دەكرێت. 
ناسنامەی  نێو  لە  شێوە  هەمان  بە  بۆسنە  موسوڵمانانی 
بەاڵم  دەدەن،  ئیسالم  ئایینی  بە   گرینگی  نەتەوەیییاندا 
ڕەنگی  ئەتواریاندا  لە  سێكۆالرەكان  بنەما  و  ڕەگەز  زیاتر 
داوەتەوە. موسوڵمانانی بۆسنە و ئەلبانییەكان لە دەستپێكی 
سەدەی بیستەمدا هەستیاری و هۆشی نەتەوەیییان گەشەی 
كۆمۆنیستییەكان  ڕژێمە  واڵتانەدا  لەم  هەر  هاوكات  كرد. 
ڕۆڵێكی بەرچاویان لە پرۆسەی سیكۆالربوونی دانیشتواندا 
گێڕا. لەگەڵ كەوتنی ڕژێمە كۆمۆنیستییەكان لەو واڵتانەی 
كێشەی  ڕووبەڕووی  موسوڵمان  دانیشتوانی  ئیتر  باڵكاندا، 
نوێ  بوونەوە. هەر لەوێدا و لە بۆسنەدا نزیكەی 200 هەزار 
موسوڵمان كوژران و بە هەزارانیش لە كۆسۆڤۆدا سەربڕان. 
بە تایبەتی كوشتوبڕی 6000 موسوڵمان لە ماوەی چەند 
ئەوانە  لە سڕبیادا. هەموو  تەنها  دا   1995 ڕۆژێكی كەمی 
بوونە مۆركی قڕكردن و جینۆسایدی موسوڵمانانی باڵكان. 
دیارە لەگەڵ هەڵوەشاندنەوەی ڕژێمە كۆمۆنیستییەكان لەو 
بكرێت  خەڵكی  وەرچەرخانی  تێبینیی  پێویستە  واڵتانەدا، 
لە سایەی  بۆیە  هەر  ئایینییان،  ناسنامەی  بۆ  گەڕانەوە  بۆ 
ئەو ڕژێمە تۆتالیتار و تاكڕەوانەدا موسوڵمانانی بۆسنە و 
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ئەلبانیا درێژەیان داوە بە ڕەگەزەكانی كەلتووری ئیسالمی 
لە نێو هەناوی كۆمەڵ و تاكەكانیاندا. لە هەمان كاتدا قۆناغی 
دوورودرێژی سەركوت و بندەستی، كاریگەرییەكی نێگەتیڤی 
هەبوو، چونکە بوە هۆكاری الوازبوون و سستبوونی ڕەوگەی 
ئیسالمی سوننی لە باڵكاندا. ئەمەیش بۆشایییەكی دروست 
كرد و دەبوو بە ناسنامە و ڕێچكە ئایینییە جیاوازەكانی تر 
پڕ بكرێتەوە. ئەمە بوە فاكتەری چوونەناوەوەی سۆفییزمی 
ئیسالمی بۆ نێو موسوڵمانانی ئەلبانیا و بۆسنە. هاوكات كۆچ 
و لێشاوی بەرینی ئەم دوایییەی موسوڵمانانای خۆرهەاڵتی 
ناوەڕاست بۆ باڵكان، دیسانەوە شوێنەواری فرەی لە سەر 
بۆیە  هەر  نیمچەدوورگەیەدا،  لەو  دانا  ڕادیكاڵ  ئیسالمی 
سەرلەنوێ   تا  دەرهاویشتەیەك  بوە  نوێیە  ڕەوشە  ئەم 
پێناسەی ئایین و پەیڕەوی ئایین و وێنای ئایین لە باڵكاندا 
بخوازرێت. بۆ ئەم مەبەستە ڕۆڵی ئیسالم لەم چەند ساڵەی 
و  پێشچوون  بەرەو  ئەم  سیاسی.  ئامڕازێكی  بوە  دواییدا 
گۆڕانكارییانە بوونە هۆی برەوی بەرژەوەندیی كارەكتەرە 
نێونەتەوەیییەكان لە نێوموسوڵمانانی باڵكاندا. هەندێك جار 
و  هەژموون  و  كۆنتڕۆڵ  دەدا  هەوڵیان  كارەكتەرانە  ئەم 
ئەمڕۆكەی  موسوڵمانانی  سەر  بە  خۆیان  شێوەگیربوونی 

نیمچەدوورگەی باڵكاندا دابنێن.
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كە  ئەكتەرانەی  ئەو  دیارترین  لە  یەكێكە  ئێران 
خۆی  بایەخی  و  بەرژەوەندی  و  خۆی  سەرنجەكانی 
دیارە  كردوەتەوە.  چڕ  باڵكاندا  موسوڵمانانی  نێو  لە 
موسوڵمانن.  واڵتە  ئەو  دانیشتوانی   70% ئەلبانیادا  لە 
لە  واتە  ئەلبانیادا،  لە  كۆمۆنیزم  هەڵوەشانەوەی  پاش 
عەرەبەكان  بناژۆخوازە  موسوڵمانە  1991دا.  ساڵی 
ئەو  ستراتیژی.  چەكی  كردە  ئەلبانیا  لە  مزگەوتەكانیان 
چونکە  دابوو،  ئەوان  بەرژەوەندیی  لە  نوێیە  ڕەوشە 
لەوێوە بوارێكی بەرینتریان دەستكەوت تا دزە بكەنە نێو 
نێو  كردە  دزەیان  نموونە  بۆ  ترەوە،  دراوسێكانی  واڵتە 
ئەلبانییەكان  لەوێ  موسوڵمانە  واڵتی مەكدۆنیاوە، چونکە 
لەوێ   ئیتر  بوون.  واڵتە  ئەو  بەرچاوی  كەمینەیەكی 
پێكهاتەی پەیامدارانی ئایینی بەزوویی لە الیەن فەندەمێتاڵە 
عەرەبەكانەوە هەژموونی بە سەردا كرا. هاوكات كێبڕكێ  لە 
نێوان ڕادیكاڵە عەرەبەكان و ئێرانییەكاندا لە ناو گۆڕەپانی 
كۆماری  هەژموونی  دیارە  دەركەوت.  ئەو واڵتەدا  ئایینی 
ئیخوان  كاریگەریی  بەاڵم  بوو،  كەمتر  ئێران  ئیسالمیی 
موسلمین و بناژۆخوازە وەهابییەكان لەوێندەر واتە لە سەر 
بەرچاو  زیاتر  باڵكانییەكان  سوننی  ئیسالمگەرای  نەریتی 
لە  دەكرد  داكۆكییان  ئێرانییەكان  ماوەیەدا  لەو  دەكەوت. 
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سۆفییزمی  میراتی  سەر  لە  پێشینەیان  بەشداریی  سەر 
ڕێگەی  لە  ئێرانییەكان  هاوكات  ناوچەكەدا.  لە  ئیسالمی 
ناوەندە كەلتوورییەكانەوە زیاتر  تاران و  باڵوێزخانەكانی 
وەردەگرت  هەند  بە  ڕۆشنبیریان  و  خوێندەوار  بژاردەی 
و بە سیمینار و كۆڕ و كۆبوونەوەی ئەكادیمی هاتبوونە 
بوو  كاتێكدا  لە  ئەوە  ئەوێوە.  موسوڵمانانی  ژینگەی  نێو 
لەو  شیعەكان  مزگەوتێكی  ئێستایشدا  لە  و  كاتە  لەو  كە 
كەلتوورییەكان  ناوەندە  بەڵكوو  نەبوو،  بوونی  ناوچەیەدا 
لە  ئایدیۆلۆژییەكەیان  لە هەژانە  ببوونە خاڵێكی سەرەكی 

ناوچەكەدا. 
 لەم لێكۆڵینەوەیەدا و بە تایبەتی دۆسیەی موسوڵمانانی 
ئەلبانیا  بۆسنە و هەرزەگۆڤین و هەروەها موسوڵمانانای 
دوو  ئەوان  ئەوە  لەبەر  دەكرێتەوە،  بارەوە  لە  جەختیان 
جوگرافیا  ئەو  نێو  لە  گەورەن  موسوڵماننشینی  پێكهاتەی 
دیاریكراوانەدا. لەو واڵتانەدا و لە میانی قۆناغەكانی جەنگی 
ناسیی  خودا  هزری  پلیشانەوەی  و  پووكانەوە  ساردا 
دەكرێت  كۆمۆنیزم،  قۆناغی  پاش  لە  بەاڵم  كراوە،  تێبینی 
ئیسالمیزم  بووژانەوەی  كە  بكەین  ڕاستییە  ئەو  تێبینیی 
دەستی  ئاینداری  و  ئایین  سەرلەنوێی  هاتنەپێشەوەی  و 

داوەتەوە خۆ نومایانكردن.
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ئامادەیی سۆفییزم وەك
ئاڕاستەیەكی عیرفانی لە نێو باڵكاندا

ئیسالم  عوسمانییەكاندا،  دەسەاڵتدارێتیی  میانی  لە 
شوێنێكی  ئایین  بوو.  گشتگیر  و  باو  سیاسیی  ئامڕازێكی 
موسوڵمانی  دانیشتوانی  نێو  لە  كاریگەری  و  بەرین 
بە  دەسەاڵتی عوسمانی  كردبوو.  داگیر  ئیمپراتۆریەتەكەدا 
سەر باكوور و خۆرهەاڵتی ئەورووپادا دەشكا، هەر بۆیە 
ئەمە دەرفەتێكی لە باری ڕەخساندبوو تا ئایینی ئیسالم لەو 
پاساوانە  ئەو  ئەوەی  بۆ  دەوڵەت  بێتەوە.  باڵو  دەڤەرانەدا 
هێوریی  و  جێگیری  ئامڕازی  ئایین  كە  بكات  فەراهەم 
دەدا  ئایینییەكان  دامەزراوە  بە  فرەی  بایەخێكی  سیاسییە، 
و بەمەیش داكۆكی لەو بەهایانە دەكرد كە ئایین دەتوانێت 
خزمەت بە كامەرانی و كارامەیی دەوڵەت و خەڵك بكات. 
لێرەوە بایەخدان بە ئایین بوە فاكتەرێك تا گروپەكانی تر 
شرۆڤەكانیان بۆ ئیسالم برەو پێ بدەن و لە نێویاندا زۆر 
دەردەكەوت.  سەربەخۆ  ڕەوگەی  و  تێڕوانین  و  دید  جار 
دەردەكەوتن،  ئایینییەكان  ڕەوگە  و  تەریقەتەكان  لێرەوە 
ئەوانە بە پێچەوانەی زاناكانی سەر بە میری، پێكهاتەیەكی 
دەوڵەتبوون  لە  دابڕاو  یەكەیەكی  و  بوون  كۆمەاڵیەتی 
دیارە  دەردەكەوتن.  سەربەخۆ  شێوەی  بە  جار  زۆر  و 
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هەڵەین گەر وا بزانین بەردەوام و تا سەر تەریقەتەكان و 
بیروباوەڕی فەرمیی میری  بە  ئەوانەی سەر  یان  زاناكان 
بە  بەڵكوو  بوون،  ملمالنێدا  لە  تەریقەتەكان  لەگەڵ  بوون 
بە  و  بوون  یەكتری  بە  تێكەڵ  دامەزراوانە  ئەم  كاوەخۆ 
جۆرێك پشتیوانییانی سیستم زۆرترینیان لە تەریقەتەكانی 
و  زانایان  دامەزراوەی  تایبەتی  بە  بوون،  عوسمانییەوە 
بیروباوەڕە فەرمییەكانی ئایین. لەم ڕوەوە ناتوانین بە بێ 
تێپەڕین.  باڵكان  ڕەچاوكردنی ڕۆڵی تەریقەتە سۆفییەكانی 
سۆفییزم یان تەسەوف وەك ئاڕاستەیەكی عیرفانیی ناوەكی 
شرۆڤە كراوە. پەیڕەوكەرانی سۆفییزم فرەجار گەڕاونەتەوە 
لەو  یەك  هەر  جیا.  جیا  ڕەوگەی  و  ڕێباز  و  ڕیشە  سەر 
خاندانێك  یان  كەسایەتییەك  سەر  دەگەڕانەوە  ڕێبازانە 
بە  وابەستە دەكرد  ئەوانە خۆیان  دەبرا،  ناو  بە مەوال  كە 
درەختی ڕەچەڵەكێكەوە كە بناغەكەی خۆی وابەستە دەكرد 
بە خانەوادەی پێغەمبەری خوداوە. سۆفییزم لە سەدەكانی 
هەشت و نۆوە وەك بزووتنەوەیەكی سۆفییانە دەركەوتوە. 
گرینگترین و دیارترین تەریقەتی سەردەمی عوسمانییەكان 
بریتی بوو لە تەریقەتی بەكداشی. زۆرترینی گروپە ئیتنییە 
دەژیان،  باڵكاندا  نیمچەدوورگەی  لە  كە  موسوڵمانەكان 
بەگوێرەی سەرژمێرییەكانی  ئەلبانییەكان.  لە  بوون  بریتی 
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ئەو كات نزیكەی پێنج ملیۆن ئەلبانی موسوڵمان هەبوون. 
نێوەند  بەشی  كەوتبوونە  ئەوان  سەرەكی  شێوەیەكی  بە 
ئەلبانیا  دانیشتوانی  كە  نیمچەدوورگەكەوە  باشووری  و 
هاوكات  دەگرتەوە.  و كۆسۆڤۆ و خۆرئاوای مەكەدۆنیای 
ڕژێمەكەی  قۆناغی  لە  كە  ئەلبانییەكان  بچوكی  گروپێكی 
تیتۆدا كۆچیان كردبوو، ڕاگوێزران و ئێستاكەیش لە بۆسنە 
و كرواتیا و مۆنتیگرۆ دا دەژین. ڕەوگەی ئایینی بەگتاشی 
بوارێكی دەگمەنی ژیانی ئایینداریی ئەلبانەكان بوو. حاجی 
سەدەی  لە  بەكتاشی  ڕێبازی  )1209ـ71(  وەلی  بەكتاش 
سێزدەدا دامەزراند. حاجی بەكتاش لە نیشاپوری ئارسەوە 
ئەنادۆڵدا  لە  خۆی  تەمەنی  فرەی  ماوەیەكی  ئەو  هاتبوو، 
هەر  باڵكاندا  لە  ڕێبازە  ئەم  برد.  بە سەر  میسیۆنێر  وەك 
لە سەردەمی عوسمانییەكاندا باڵو كرایەوە. بە شێوەیەكی 
بوو.  باڵو  و  بەهێز  فرە  ئەلبانیادا  باشووری  لە  تایبەتیش 
زانیارییەكانی  بنەمای  سەر  لە  بەكتاشییەكان  باوەڕەكانی 
ڕادەبەدەری  لە  ڕێزی  ئەوان  بوون.  قورئان  و  پەیامبەر 
هەر  و  پێغەمبەر  ئامۆزای  عەلیی  و  پێغەمبەر  خانەوادەی 
پێیە  بەم  لە البوو.  نەوەكەی حەسەن و حوسەینیان  دوو 
پێك  و  بوون  تەبا  زۆر  شیعەدا  ڕەوگەی  لەگەڵ  ئەوان 
مزگەوت،  بەكارهێنانی  بریی  لە  بەكتاشییەكان  دەهاتنەوە. 
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پەرستگایەكدا  لە  كۆبوونەوەكانیان  و  بەندایەتی  و  نوێژ 
دەكرد كە پێیان دەگوت تەكییە. ئەوەی لە ڕێبازی بەكتاشیدا 
تێبینی دەكرا ئەوە بوو كە سەبارەت بە باوەڕە ئایینییەكانی 
لەمەڕ  بەكتاشییەكان  بوون.  فراوان  سنگ  و  لێبوردە  تر 
نیگەران  فرە  نەریتخوازانە  و  كۆنخواز  موسوڵمانە  ئەو 
بوون كە بە فەرامۆشكردنی سادەترین ڕێساكانی ئیسالم 
و  ئافرەتان  سەرپۆشی  و  خواردنەوە  وەك  ناڕازیبوون، 
سەردانی مەكکە، هەموو ئەوانە شتێكی گرینگ نەبوو الی 
بەكتاشییەكان هەر بۆیە بەسانایی لە ناو پێڕ و پێڕەوانی 

ئایینەكانی تردا شوێنیان دەبوەوە.
یەكێك لە ئاستەنگەكانی بەردەم ناساندن و پێناسەكردنی 
ڕەوگەی بەگداشی، بریتییە لە شێوە جیاوازەكانی نومایانی 
ئەم ڕێبازە لە كات و شوێنە جیاوازەكاندا. دیارە بەكتاشیزم 
تایبەت  فرە  شێوەیەكی  بە  ئەلبانیا  كۆمۆنیزمی  پاش  لە 
جیاوازە لەو نەزمی بەكتاشیگەرییەی كە لە ئەنادۆڵ یاخود 
پاش  بەكتاشیزمی  لە  تەنانەت  یان  عەلەوییەكان  ناوچەی 
ئەلبانیا  بەكتاشییەكانی  ئەمڕۆ  هەبوو.  ئەلبانیا  كۆمۆنیزمی 
وەك كەمینەیەكی شیعیی لە نێو دانیشتوانی سوننە مەزهەبی 
تەسەوف  ڕەوگەیەكی  وەك  ئەوان  دەناسرێنەوە،  ئەلبانیدا 
و بزووتنەوەیەكی مەزهەبی ئەلبانیی هاتوونەتە بەر چاو. 
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سەرەڕای بوونی مشتومڕێك لە سەر پرسەكە، بەاڵم هەندێك 
توێژەر پێیان وایە كە بەكتاشییەكان ڕەوگەیەكی سۆفیگەر 
نیین. ئەوان ڕاستە بە ڕواڵەت و بە شێوەیەكی فەرمی لە 
بنچینەدا  لە  بەاڵم  كراون،  ئەژمار  سوننی  مەزهەبی  سەر 
ئەوان شیعەن. دەكرێت بە تائیفەی بناژۆ و پەڕگیریی وەك 
غواڵت بەراورد بكرێن، ئەوانەی كە سەردەمانێكی پێشووتر 
ببوە  بەكتاشیەت  ڕابردوودا  لە  ببوەوە.  باڵو  ئەلبانیادا  لە 
ئیمپراتۆریەتی  نێو  دامەزراوەكانی  گرینگترین  لە  یەكێك 
باڵو  ئەوان  ڕۆحییەكانی  ناوەندە  هەروەها  عوسمانی. 
باڵكان  بۆ  قاهیرەوە  شارەكانی  لە  جۆرێك  بە  ببوونەوە، 
سەر  بە  سەهەندیان  توركمانستان  بۆ  ئەنادۆڵەوە  لە  و 
ئەم  گرینگیی  كرابوو.  وەشان  خەڵكییەوە  بیروباوەڕی 
سەر  لە  وەستابوو  توركیادا،  فەرهەنگی  نێو  لە  ڕەوگەیە 
ئەو سروشتی پێكەوە ژیانەی جیاوازییەكانی نێوان نەریتی 
پیاوانی  بوونە  بەكتاشییەكان  هاوكات  سوننە.  و  شیعە 
ئایینی لە نێو یەكە سەربازییە ئینكشارییەكاندا، ئەوانە ئەو 
سەربازە الوانە بوون كە لە باوەڕی كریستیانەوە ببوونە 
دەكران،  ڕادەهێنران و گۆش  موسوڵمان و وەك سەرباز 
دیارە هیچ جێگەی سەرسوڕمان نییە گەر بگوترێت خودی 
بەكتاشییەكان بە بایەخەوە لە نەریتە ڕۆحییەكانی كریستیان 
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و دیانەكان دەیانڕوانی. بەمەیش باڵكانییەكان بوونە هێزێكی 
لێرەوە ئاشنابوون بە ڕوانگە  باڵكاندا.  نێو  لە  فرە بەرچاو 
لە قۆناغی  و ڕیشەی ئیسالمەتی و باوەڕی موسوڵمانان. 
سەربەخۆییی ئەلبانیادا لە 1912 دا زۆرێك لە ڕۆشنگەر 
لەوانە شاعیری  و ڕۆشنبیرەكانی بزوێنەری سەربەخۆیی 
مەزهەبی  بە  سەر  فراشیری(  )نەعیم  ئەلبانیا  نیشتیمانیی 
بە  ئەتاتورك  كەمال  مستەفا   1925 بوو. ساڵی  بەكتاشی 
توندی ڕووبەڕووی تەواوی ڕێبازە سۆفیگەرییەكان بوەوە 
و تەواوی تەكێ و خانەقاكانی داخستن، هەر بۆیە پێویست 
و  بگوازنەوە  سەركردایەتییەكەیان  بەكتاشییەكانیش  بوو 
خۆیان ڕزگار بكەن، بۆ ئەم مەبەستە تیرانایان بە باشترین 
بژاردە زانی. ساڵی 1929 سێیەم كۆنگرەی بەكتاشییەكان 
بڕیار درا كە  لەو كۆنگرەیەدا  درا.  لە شاری كوركا گرێ 

نێوەندی سەركردایەتیی بەكتاشییەكان ببرێتە تیرانا. 
و  كۆمۆنیزمدا  سەردەمی  لە  كە  ڕوونە  ئەوە  دیارە 
ئایین  ئەلبانیادا  نێو  لە  كۆمۆنیزمدا  حوكمی  سایەی  لە 
تەكێكانی  كرابوو.  یاساغ  تۆتالیتاری  فرە  شێوەیەكی  بە 
بەكتاشییەكان لەبەر ئەوەی كەمتر بەرچاو بوون، لە چاو 
ڕووبەڕووی  كەمتر  مەزهەبەكاندا  سوننی  مزگەوتەكانی 
چاو  پێش  وا  هاوكات  بوونەوە.  كوێربوونەوە  و  داخستن 



201بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

دەكەوێت كە لە ڕووی زمانەوانیشەوە باڵكانییەكان مۆركی 
سروشتی كۆمەاڵیەتیی بەكتاشییەكانیان وەرگرتبێت. لێرەوە 
بوون  پشتبەستوو  بەكتاشییەكان  نزیكەی هەشتا ساڵ  بۆ 
لە  ئەلبانی  ئەلبانەكان و زمانی  بە ڕەمزە نیشتیمانییەكانی 
بە  ئەوان  دیاریكراوی  پێڕێكی  تایبەتییەكانی  فرە  زانیارییە 
كۆمەڵی  ئەمڕۆكە  كە  بگوترێت،  دەتوانرێت  دەهات.  كار 
بەكتاشی لێوانلێون لە تایبەتمەندییەكانی نەتەوەی ئەلبان. لە 
ڕاستیدا كۆمەڵی بەكتاشی لە ژێر سایەی فەرمانڕەوایەتیی 
و  بندەست  خواجەدا  ئەنوەر  كۆمۆنیستییەكەی  ڕژێمە 
بەر  توانیی  بێت  نرخێك  هەر  بە  بەاڵم  بوو،  چەوساوە 
بەرێت و خۆی ڕا بگرێت، هەر بۆیە ئەمڕۆ بەكتاشییەكان لە 
ناوەند و باشووری ئەلبانیادا ئامادەیییەكی بەرچاویان هەیە 
و ڕەوگەیەكی كارا و دامەزراون. بە پێچەوانەی ئەوانەوە 
ناوچە شارییەكانی  دەكەونە  زێدەتر  ئیسالمە سوننییەكان 
بەكتاشیزم  دەگوترێت  كە  جۆرێكە  بە  ئەوە  ئەلبانەوە، 
بوەتە ئایینی خەڵكانی ئاوایی و دێهاتەكانی ئەلبانیا. ئەوان 
كریستیانە  لەگەڵ  خۆیان  نزیكی  و  پێوەستەگی  نومایانی 
بەكتاشییەكان  ناشارنەوە.  ئەلبانییەكان  ئەرسەدۆكسە 
بە  دوایییانەدا  لەم  كە  شێوەیەكە  بە  و  زۆرە  ژمارەیان 
نیوەی ڕێكی موسوڵمانانی ئەلبانیا ئەژمار كران. بە گوێرەی 
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نوێترین سەرژمێریی ئەلبانییەكان كە لە 2011دا لە الیەن 
پەیمانگای نیشتیمانیی سەرژمێریی ئەلبانیاوە ئەنجام دراوە، 
و  بەكتاشین  خانەوادە  بە  هەر  بەكتاشییەكان  زۆرترینی 
تەنانەت  ڕێبازەكەیان چییە،  بەوەی  نیین  ئاشنا  بۆ خۆیان 

بەشداریی بۆنە و ڕێوڕەسمەكانیشیان ناكەن. 
سوننیی  موسوڵمانانی  كۆمەڵی  نێو  لە  ئێستا  دیارە 
مەزهەبدا دوو گروپی ڕكابەر بوونیان هەیە. ئەوان لە ساڵی 
1924 لە تیرانا خۆیان ڕێك خستوە. باڵێكییان سەلەفییەكانن 
ئیسالم  نەریتخوازی  و  ترادیشناڵ  شرۆڤەی  بە  برەو  كە 
دەدەن و وابەستەن بە پێشینانی ئیسالمەوە لە باوەڕداریدا. 
قوتابخانە  بە  دژن  و  حەنەفی  ڕێچكەی  بە  دژن  ئەوان 
ئەو  هەموو  بە  دژن  و  ئیسالم  شرۆڤەی  نوێخوازەكانی 
ڕۆشنگەری  و  عەقڵ  كرانەوەی  بەرەو  ڕێ  كە  بەهایانەی 
لە  بوو  وا  كۆسپێك  وەك  ئەوان  بوونی  دەكەن.  خۆش 
خاوەنی  بەكتاشییەكان  چونکە  بەكتاشییەكاندا،  بەردەم 
شرۆڤەیەكی نوێگەر و مۆدێرن بوون بۆ ئیسالم و زۆر لە 
بوارە باوەڕییە پێشینەكەدا ڕۆ نەچووبوون، ئیتر ئەم دوو 
جەمسەرە زەمینەی پێكدادان و بگرەو بەردە لە نێویاندا هاتە 
هەمیشە  ئیسالمییەكان  ڕیفۆڕمخوازە  بۆیە  هەر  پێشەوە، 
سەهەندی  و  سایە  ژێر  لە  بەكتاشییەكان  بوە  مەبەستیان 
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بكەنەوە،  گرد  ئەلباندا  موسلمانانی  یەكگرتووی  گروپێكی 
لە  بەربەست  كە  كرد  وەهای  ئەلبانچییەتی  نەزمی  دیارە 
ئەلبانییە  و  نائەلبانەكان  موسوڵمانە  بەكتاشییە  نێوان 
بەكتاشییە موسوڵمانەكان دروست ببێت و یەكگرتوو نەبن. 
نەتەوەیی  تایبەتمەندیی  خاوەنی  موسوڵمانەكان  ئەلبانییە 
بەهێز بوون و ڕیشەی نەتەوەگەرایی لە ناویاندا بەهێز بوو، 
وابەستە  ئایینەكەیانەوە  و  باوەڕ  هەموو  بە  ئەلبانییەكان 
ئەلبانییەكاندا  نێو  لە  ئیسالم  نەتەوەگەرایییەوە،  بە  بوون 
بتوانێت  تا  بوو  پێویست  زۆر  كاتی  بوو،  هێنراو  ئایینێكی 
تەنگ بە نەتەوەگەرایی و ناسیۆنالیزم هەڵبچنێت. لەبەر ئەوە 
لە ئەلبانیادا یەكبوونی نەتەوەییی ساناتر بوو تا یەكبوونێك 
لە سەر بنەمای ئایین بوایە. ڕەگەزێكی تری ئیتنیكی خەڵكی 
موسوڵمان لە نیمچەدوورگەی باڵكاندا بریتیین لە ساڵڤییەكان. 
ئەو  نەوەی  ئەوان  دەبن،  ملیۆن   3.5 باڵكان  ساڵڤییەكانی 
فەرمانڕەوایەتیی عوسمانییەكاندا  میانی  لە  كە  ساڵڤییانەن 
و  كەلتووری  ڕووی  لە  ئەوان  موسوڵمان.  بوونەتە 
موسوڵمانە  جودان.  گروپگەلێكی  بە  سەر  زمانەوانییەوە 
ساڵڤییەكان یان بۆسنییەكان ئەوانە خاوەنی زمانی تایبەت 
بە خۆیانن و تێكڕا دانیشتوانی بۆسنە و هەرزەگۆڤین پێك 
زۆرینەن،  ساندزاكدا  هەرێمی  لە  ئەوان  هاوكات  دەهێنن. 
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سەریدا  بە  دەسەاڵتیان  سڕبییەكان  كە  هەرێمەی  ئەو 
دەشكێت، لە نێو مەكەدۆنیایشدا كەمینەیەكی گرینگیی ئەو 
واڵتەن. هاوكات لە بولگاریا و بەشی باكووری یۆنانیشدا 
غورانیس  وەك  كۆسۆڤۆشدا  لە  ناسراون.  بوماكس  وەك 

ناسراون.

ڕكابەری تیۆرەكانی مێژووی پیرۆز:
ملمالنێی شیعە و سوننە

و  نییە  نامۆ  شتێكی  سوننە  و  شیعە  ملمالنێی  دیارە 
ئاشنایە بە مێژوو. ملمالنێی ئەوان مۆركی جەنگە ناوخۆیی و 
دەمارگیری و ئیتنییەكانی وەرگرتوە. لە الی ئەو مەزهەبانە 
دوو بنەمای باوەڕ و شوناس بوونی هەیە، ئەو بنەمایانە 
بوونەتە مایەی ملمالنێكان. سەرەڕای بوونی قۆناغگەلێكی 
هەماهەنگی و پێكەوە ژیان، بەاڵم زیاتر لەوە بوونەتە مایەی 
یەكترییەوە.  وێزەی  كەوتوونەتە  و  یەكتری  بۆ  سەرئێشە 
ئەم ناكۆكییانەی ئەوان دێرینە، بەاڵم هێشتا لەم سەردەمەدا 
ئێستادا  لە  ئەوانین.  ملمالنێكانی  شاهێدی  خۆمان  بۆ 
نەتەوەیییە  نێو  و  ملمالنێیەكی هەرێمی  ئەوان  ملمالنێكانی 
نەتەوەكانی  و  واڵتان  مەزهەبانە سنووری  ئەم  گەمەی  و 
و  كۆنەقینێكە  دەگوزەرێت  ئەوەی  دروستە  تێپەڕاندوە. 
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ئەكبەر  وەك  هەر  دەچنرێتەوە.  ئێستادا  لە  جەنگەكەی 
ئەحمەد ئاماژە دەكات:» ئیسالم لە دوو ئایینزای سەرەكی 
ئێستادا  لە  و سوننەن.  ئایینزای شیعە  ئەوانیش  پێكهاتوە، 
%90 موسوڵمانان سوننە مەزهە بن و ئەوانەی  نزیكەی 
كە دەمێننەوە بە زۆری شیعەن». لە ڕووی ئایینییەوە ئەو 
ئایینزایانە زۆر نزیكن، چونكە هەر دوو باوەڕیان بە یەك 
ئیسالمی  بەهای  و  قورئان  و  پێغەمبەر  هەمان  و  خودا 
ئاستگەلێكی سیاسی  بە  وابەستەیە  هەیە. جیاوازییەكانیان 
پێ  دەستیان  پرسەوە  لەو  شیعەكان  و سۆسیۆلۆجییەوە. 
كێیە،  خودا  پێغەمبەری  جێنشینی  دەبێتە  ئەوەی  كە  كرد 
واتە قسەیان لە سەر یەكەم خەلیفەی موسوڵمانانان هەبوو. 
لەم میانەدا ئەوان بانگەشەی ئەوەیان دەكرد كە زاواكەی 
پەیامبەر عەلی كوڕی ئەبووتالیب هەوەڵ خەلیفەی ئیسالمە 
باوەڕی  كە  مەردێكە  هەوەڵ  و  ئەوە  الی  ڕەوایەتی  و 
پەیامبەر  پاش  لە  دیارە  هانیوە.  پەیامبەر  پەیامەكەی  بە 
ئەبووبەكر و پاشان عومەر و عوسمان بوونەتە خەلیفەی 
موسوڵمانان. ئەم ناكۆكییە لە سەردەمی عومەردا تەنرایەوە، 
بە تایبەتی كاتێك ئیمپراتۆری فارس هاتنە نێو ئیسالمەوە، 
ئیتر فارسەكان گەلێ  نەریت و خوی نوێیان هاورد و ڕۆحی 
ڕاگرت.  زیندوو  پێكهاتەكاندا  نێو  لە  نەتەوەیییان  شانازیی 
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عەرەبە  فەرمانبەرداری  ژێر  كەوتنە  كاتێك  فارسەكان 
دابڕینی  ڕۆحی  و  تۆڵە  ڕۆحی  ئیتر  موسوڵمانەكانەوە 
تایبەتمەندیی بۆ خۆیان تا لە ژێر هەژموون و هێزی سوننەی 
عەرەبی ئیسالمیدا نەمرن وەهای لێ كردن كە تایبەتمەندیی 
بۆ خۆیان داببڕن. بە درێژاییی تێپەڕبوونی كات جیاوازییە 
سۆسیۆلۆجییەكان بوونە جیاوازیگەلێكی مەزهەبی و هەر 
خۆی.  بۆ  هەبوو  پیرۆزییەك  داڕنینی  بە  ئاتاجی  یەكەیان 
پێكهاتەكان سەر بە ئایینی شیعە و سوننە بوون و لە ئێران 
و ناوچە عەرەبییەكاندا دابەش بوون، بە تێپەڕبوونی كات 
سیاسەت و باوەڕ و ئایینناسیی ئەم ئایینزایانە ئاڵۆزتر بوو، 
هەر بۆیە لە ئێستادا ملمالنێكانی شیعە و سوننە سەرنجی 
تەواوی دونیای بۆ خۆی ڕاكێشاوە. ئەوان ڕۆڵی گرینگییان 

لە شێوەگیربوونی خۆرهەاڵتی ناویندا هەیە.
شۆڕشی ئیسالمی 1979ی ئێران، ڕۆڵێگی گرینگی لە 
چاالككردنی فاكتەری شیعەدا هەبوو لە سیاسەتی دەرەوەیی 
سیاسیی  بیری  سەرلەنوێ   ئێرانی  شۆڕشی  ئێراندا، 
تردا  ئەوانی  بەرانبەر  لە  شیعەكانی  ناسنامەی  و  شیعە 
ڕژێمە  سیاسەتی سەركوتكەرانەی  لێرەدا  ڕاگرت.  زیندوو 
عەرەبییەكان لە هەمبەر شیعە بوە كێشەیەكی سەرەكی لە 
بەرانبەر سیاسەتە دەرەكییەكانی ئێراندا. لێرەوە ئیسالمییە 
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ڕادیكاڵەكانی شیعەیش هاتنە نێو ملمالنێ ئایدیۆلۆژییەكەوە 
و  شیعە  جۆرە  بەم  سوننییەكاندا.  نەریتخوازە  لەگەڵ 
سوننەكان كەوتنە ڕكابەریی یەكتریی لە سەر بەدەستهێنانی 
هێز و دەسەاڵت و دواتریش ئەم ڕكابەرییە گوێزرایەوە بۆ 
سەرلەبەری ناوچەكە. لێرەوە جیا لە عێراق كارەكتەری تر 
هاتنە ناوەوە و هەوڵیان دا ملمالنێكان زیاتر توند بكەنەوە. 
سیاسیی  گەمەی  و  شیعە  و  سوننە  سیاسەتی  بۆیە  هەر 
خۆرهەاڵتی  پێوەندییەكانی  داڕشتنی  لە  ڕۆڵی  ئەوان 
لە  یەكێك  هێشت.  جێ  بە  نێونەتەوەیدا  كۆمەڵی  و  ناوین 
لە  ئایینزایانەی خۆرهەاڵت،  دەرهاویشتەكانی ئەو ملمالنێ 

ئێرانەوە گوازرایەوە بۆ نیمچەدوورگەی باڵكان.

شیعەگەرایی وەك ئامڕازێكی
سیاسی لە سیاسەتی دەرەوەی ئێراندا

ئەو  هەموو  ئیلهامبەخشی  ئێران  ئیسالمی  شۆڕشی 
لە تەواوی جیهاندا. ئەم  ئیسالمییە دژە ئەمریكایییانە بوو 
ڕوانگەیە بە شێوەیەكی بەرینتر لێی تێ دەگەین، بە تایبەتی 
چونكە  دا،   2003 لە  عێراق  و  ئەمریكا  جەنگی  پاش  لە 
شیعەگەراكان لە ئێراندا هاتنەوە هۆش و تاران بوە هێزێكی 
هەرێمی لە ناوچەكەدا. هاوكات شیعە وەك زۆرینەیەك لە 
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بەغدادا دەسەاڵتیان جێگیر بوو. لە سعوودیە و كوەیت و 
مەزهەب  شیعە  پێكهاتەی  لوبناندا  و  بەحرەین  و  ئیمارات 
زیاتر لە جاران بەهێزتر بوون. ئەم تواناسازییەی شیعەكان 
هەرێمیی  سیاسەتی  بوو:  واتادار  ڕەهەندی  دوو  خاوەنی 
ئێران لە سەر بنەمای شیعەگەرایییە و ئاوێتەی شیعەگەرایی 
وابەستەیە بە سیاسەتكردن لەگەڵ عێراقدا. ڕاستە لە ڕووی 
تۆڕە  ئەو  ڕووی  لە  بەاڵم  كەمترن،  شیعەكان  ژمارەوە 
نێونەتەوەیییەوە و لە ڕووی ئەو وابەستەبوونەوە شیعەكان 
توانیویانە  ئەوان  هەلومەرجەكەدا.  لە  سوودمەندن  زیاتر 
و  سووریا  و  عێراق  كە  بكەن،  چێ  شیعی  هیاللی  بیری 
لوبنان دەگرێتەوە، ئەو واڵتانەی كە لە سیاسەتدا هەن لە 
ژێر هەژموون و هێزی ئێراندا. ئەم ڕەوشەیش ئامڕازێكی 
سیاسیی لێهاتوەتە بەرهەم كە لە بەرژەوەندیی نەتەوەییی 
ئێراندا شكاوەتەوە. لێرەوە ناسنامەی شیعەگەرایی جۆرێك 
لە وابەستەبوونی بە ناسنامەی نەتەوایەتیی ئێرانییەوە پەیدا 
كردوە و وەك نێوەندی بازنە شیعییەكە دەردەكەون، هەر 
هەمیشە  ئەوان  بەهێزیدان،  لە  شیعەكان  ئێستادا  لە  بۆیە 
چونكە  عەرەبییە،  نەتەوایەتیی  نەزمی  لە  ڕەخنەیشیان 
ناسیۆنالیزمی ڕژێمی بەعس لە پاش كەوتنی سەدام ڕۆژ لە 
دوای ڕۆژ لە پاشەكشەدایە، بە تایبەتی لە پاش ڕووداوەكانی 
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و  شیعە  زاڵبوونی  دەرهاویشتەكان  ئیتر  عەرەبی  بەهاری 
سوننەی  كە  لێكەوتەوە  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  متبوونی 
عەرەبی سەرمەشقایەتی دەكرد. بووژانەوەی شیعەگەرایی 
ڕۆڵی هەرێمی ئێرانی بە هێز كرد، بەاڵم لە هەمان كاتدا بوە 
سەرەتایەكی نوێ  بۆ لەدایكبوونی كێبڕكێیەكی نوێ  لە نێو 
پێكهاتەی شیعە و سوننە لە عێراق و ئێراندا. لە 2012دا 
حكوومەتەكەی مالیكی لە عێراقدا كەوتە خۆ و هەژموونی 
ڕەوشەیش  ئەم  چەسپاند.  زیاتر  عێراقدا  لە  شیعەكانی 
جیاوازیی نێوان شیعە و سوننەی لە نێو واڵتانی تردا بە 

ئاگا هێنایەوە.

شۆڕشی بێدەنگی ئێران لە باڵكاندا:
مێژوو، پێشبینی

ئاساییشیی  هــاوســەنــگــیــی  لـــە  ئـــێـــران  دەركـــەوتـــنـــی 
ناهێوری  كاریگەریی  فاكتەرێكی  باڵكاندا،  نیمچەدوورگەی 
لە  بریكارەكان  و  ئــێــران  هــەڕەشــەی  دەبــێــت.  پشێوی  و 
ــەگــەڵ گــەشــەی  نــیــمــچــەدوورگــەی بــاڵــكــانــدا ئــاشــكــرایــە، ل
بزووتنەوە وەهابییەكانی كۆسۆڤۆ و مەكەدۆنیا و ئەلبانیا 
چەند  هەڕەشەیە  ئەم  ساندزاكیشدا  هەرێمی  و  بۆسنە  و 
بەرانبەر دەبێت. ئامادەییی ئێران لە نیمچەدوورگەی باڵكاندا 



کۆمەڵێک نووسەر 210

كاریگەرییەكانی  بەاڵم  یوگسالفیا،  جەنگی  بۆ  دەگەڕێتەوە 
هزر و ئەندێشەی خومەینی لە سەر دانیشتوانی موسوڵمانی 
لە  كــراوە.  دیــاری  پێشینەیەكی  خاوەنی  نیمچەدوورگەكە، 
شۆڕشی  الیــەن  لە  بۆسنە  موسوڵمانانی  1979دا  ساڵی 
ئێرانەوە جۆشوخرۆشیان كەوتە ناو. لە ساڵی 1960ـەوە 
ناسنامەی  خــولــیــای  و  خــەم  ــە  ل بۆسنە  موسوڵمانانی 
نەتەوەیییاندان. ساڵی 1979 هاوكاتی زیندانیكردنی عەلی 
عیزەت بیگۆڤیچ بوو، چونکە لەو ساڵەدا لەبەر ڕاگەیەنراوە 
ژێر  لە  عیزەت  عەلی  كــرا.  زیندان  توندی  ئیسالمییەكەی 
هەستەی  ئەو  شۆڕش  بوو،  ئێرانیدا  شۆڕشی  كاریگەریی 
لە الی ئەو چاند كە واڵتەكەیشی بەشێكە لەو جوواڵنەوە 
نێونەتەوەیییە. چەند هاوكاری و نزیكێكی بیگۆڤیچ لە مانگی 
لە  بوو  مەبەستیان  ئــەوان  ئێران،  چوونە  1982دا  یەكی 
ساڵیادی دامەزراندنی كۆماری ئیسالمیی ئێراندا بەشداری 
بكەن، لەوێدا كۆنگرەیەك بۆ یەكبوونی پێكهاتەی شیعە و 
سوننە ساز درابوو، هەر بۆیە هاوكارەكانی بیگۆڤیج بەشدار 
ڕۆشنفكرانی  و  بیگۆڤیچ  هاوكات  كۆنگرەیەدا.  لەو  بوون 
دەكرد  ئیسالمییان  یەكبوونێكی  بانگەشەی  دەوروبـــەری 
و  دواوە  ـــە  دەدای توركیایان  ئیسالمخوازیی  مۆدێلی  و 
فرە  بیگۆڤیچ  بۆیە  هەر  بێئەندازە سیكۆالرن،  وابوو  پێیان 
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خواستی  ئیسالمییەكەیدا  ڕاگەیەنراوە  لە  بەڕوونوڕەوانی 
پاكستانی  هاوشێوەی  ئیسالمی  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی 
جەخت كردەوە. توێژەری یوگسالفی )پێریكا( لە 2002دا لە 
کتێبەكەیدا بە ناوی ئایدۆڵ. ئەوەی خستە ڕوو: چارەنووسی 
یوگسالڤیا، هاوشێوەی پاكستانی پاش جوودابوونەوە بوو 
بیگۆڤیچ   1940 1930ـ  ساڵی  لە  دا.   1948 لە  هیند  لە 
خوێندەواری  و  ڕۆشنبیر  نێو  لە  ئیسالمگەرای  بازنەیەكی 
واڵتەكەیدا دروست كرد و بە الوانی موسوڵمان ناو دەبران. 
ئەو بازنەیە لە ژێر كاریگەریی ئیخوانی میسردا بوون. لە 
ڕوون  الوانی موسوڵمان  ئامانجەكانی  بیگۆڤیچدا  وتەكانی 
كراوەتەوە، ئامانجی ئەوان دروستكردنی دەوڵەتێكی مەزنە 
ناوی  ئیسالمستان  بە  كە  موسوڵماننشین  كۆمەڵگەی  بۆ 
نیمچەدوورگەی  ئەواندا  ئامانجی  لە  دەوڵەتە  ئەو  دەبــرد. 
باڵكان و باكووری ئەفریقا و خۆرهەاڵتی ناوینی دەگرتەوە، 
پێشەوە ،  هاتە  نوێ  ڕەوشێكی  دا   1946 ساڵی  لە  بــەاڵم 
چونکە ڕژێمی تیتۆی كۆمۆنیستی، عەلی عیزەت بیگۆڤیچ و 
ژمارەیەكی زۆر لە ئەندامانی الوانی موسوڵمانی قۆڵبەست 
بوون،  ئایەتولاڵیی  ڕژێمی  هــەواداری  ئەوانە  هەموو  كرد. 
ئەوە بوو پاش سەركەوتنی شۆڕشی ئێران بوونە الیەنگری 
 600 نزیكەی   1983 ساڵی  تا  جۆرێك  بە  ڕژێــمــە.  ئــەو 
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خوێندكاری بۆسنە لە قوتابخانەكانی ئێراندا نێررابوونە بەر 
ئەو چاالكوانانە  دا هەموو   1983 لە ساڵی  خوێندن. هەر 
جەختیان لە سەر ڕاگەیەنراوە ئیسالمییەكەی عەلی عیززەت 
چاالكوانە  و  عیززەت  عەلی  كە  كرد  وای  ئەمە  كــردەوە. 
بوونەوە.  زیندان  ڕووبــەڕووی  تر  جارێكی  ئیسالمییەكان 
كاتێك لە ساڵی 1992 دا جەنگی ئیتنیی ناوخۆیی لە بۆسنە 
و هەرزەگۆڤیندا هەڵگیرسا، موسوڵمانانی بۆسنە لەو كاتەدا 
چەكوچۆڵی  ڕووی  لە  تا  كــردەوە  هاوپەیمانێك  لە  بیریان 
قۆناغەدا  لــەو  چونكە  بكات،  هاوكارییان  سەربازییەوە 
تاران  لێرەدا  بــوو.  سەر  لە  نێونەتەوەیییان  گەمارۆیەكی 
ئەو هەلەی قۆستەوە، تا هەژموونی جیۆسیاسیی خۆی لە 
ئەورووپادا پەرە پێ بدات، ئەوە بوو ئێران هاتە پێشەوە و 
لە جەنگی ناوخۆی یوگسالڤیادا بە چەك چۆڵی سەربازی 
دەستگرۆیی موسوڵمانانی بۆسنەی كرد، هەر بۆیە دەكرێت 
نێو  لە  دایە خۆسازدان  دەستی  ئێران  199ـــەوە  لە  بڵێین 
كۆماری یوگسالڤیای پێشوودا. بۆ ئەم مەبەستەیش چەندین 
چاالكوانی سەربازی و دیپلۆماتكار و كەسی ئایینی نێررانە 
ئەوێ . دیارە لە 1991دا كۆماری یوگسالڤیا هەڵوەشایەوە 
و بۆسنییەكان ڕووبەڕووی جەنگێكی ناوخۆیی تاقەتپڕوكێن 
بوونەوە. ئیتر ئەوە بوو دەستیان دایە پێوەندییەكی تۆكمە 
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لەگەڵ مەالكاندا. )میلوراد دودیك(ـی سەرۆك كۆماری سڕبیا 
لە ساڵی 2014 دا ڕای گەیاند: «بۆ بەرژەوەندیی ئاژانسە 
خۆیان  ئێران  لەوانە  دەوڵەتێك،  چەند  هەواڵگیرییەكانی 
دابوو بە دەستەوە». هەروەها گوتی: «لە ڕابردوودا تەنها 
لە باڵوێزخانەی ئێران لە سەرایڤۆدا 480 كارمەندی ئێرانی 
بوونیان هەبوو». كرواتیا كە ناوەندی گواستنەوەی چەك 
بوو بۆ موسوڵمانانی بۆسنە، واڵتێك بوو فرە بێباك بوون 
لەوەدا كە بۆسنییەكان لە ڕەوشی گەشە و بەهێزیدا ببینن. 
ئێران یەكێك بوو لەو واڵتانەی كە هەوڵی دەدا پشتیوانی لە 
ڕژێمەكەی عیزەت بیگۆڤیچ بكات. هەر چەند لە سەرەتاوە 
هەوڵەكانی ئێران بە هۆی ئەو گەمارۆیەی كە ئەنجوومەنی 
نێونەتەوەیی لە ڕووی قەدەغەی چەكوچۆڵەوە  ئاساییشی 
سەپاندبووی ڕێگری لێ كرا، بەاڵم بە شێوەیەكی تاكتیكی 
بەڕێوەبەرایەتییەكەی  بۆ  بدەن  مل  توانییان  ئێرانییەكان 
كلینتۆن، تا پشتیوانیی لۆجستیكی و هەواڵگیری و سەربازیی 
بەرفراوان بۆ موسوڵمانانی بۆسنە دابین بكەن. هەر بۆیە 
لە تەواوی ئەو قۆناغەدا ئێرانییەكان برەویان دا بە تۆڕێكی 
بەرفراوانی كاری سیخوڕی لە سەرانسەری ئەو قەڵەمڕەوە 
سیاسییەی كە لە ژێر هەژموونی ڕژێمەكەی عەلی عیزەت 

بیگۆڤیچ دا بوو.
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كرۆكی  بنەمای  سەر  لە  بۆسنە  موسوڵمانانی  دیارە 
كاری  پارتی  1990دا  ساڵی  لە  بیگۆڤیچ  سیاسەتەكانی 
یەكێك  1992دا  ساڵی  لە  دامەزراندبوو.  دیموكراتییان 
یەكەم  ببێتە  تا  ڕاسپێررا  بەهمەن  عومەر  ناوی  بە  لەوان 
تاراندا.  لە  بیگۆڤیچ  عیزەت  عەلی  ڕژێمەكەی  باڵوێزی 
دادگا  تۆمەتبارێكی  1983دا  ساڵی  لە  كە  تریان  یەكێكی 
بریكارە  بەرپرسی هەموو  كرایە  نەوەدەكاندا  لە  ئەو  بوو، 
پەروەردەیی  ئاڵوگۆڕی  هاوكات  بۆسنەدا.  لە  ئێرانییەكان 
و  درا  پێ  برەوی  زۆر  واڵتدا  دوو  نێوان  لە  خوێندن  و 
پێشووی  كۆماری  موسوڵمانی  خوێندكارێكی  سەد  چەند 
یوگسالڤیا لە دامەزراوە و پەیمانگاكانی ئێراندا خوێندیان. 
نەبوو،  لەوەدا  بیگۆڤیچ  ڕژێمەكەی  الی  لە  گومانێك  هیچ 
لە  تایبەتن  ئیسالمی  میراتێكی  و  مۆدیل  ئێرانییەكان  كە 
ئێران  ڕژێمی  لە  جیا  تری  ئەلتەرناتیڤێكی  و  واڵتەكەیاندا 
شك نابەن. ئێرانیش بەردەوام بوو لە پشتیوانیی قەڵەمڕەوە 
بیهاتش،  زینیتشا،  موستار،  )سەرایڤۆ،  موسوڵماننشینەكە 
ڕژێمەكەی  هەژموونی  ژێر  لە  ناوچانە  ئەم  فیسوكو(، 
لە  كە  پاش جەنگیش،  لە  بوون،  دا  بیگۆڤیچ  عیزەت  عەلی 
بە جەنگ هات، هەموو  1995 كۆتایی  دایتۆنی  ڕێكەوتنی 
ئەو ناوچانە لە قەڵەمڕەوی عەلی عیزەتدا مابوونەوە. ئەو 
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ڕەوشەی بۆسنە، هەژموونی ئێران و سەرنجی كاراكتەری 
گوێرەی  بە  ئەمەریكا.  لەوانە  ڕاكێشا،  خۆی  بۆ  تری 
سەرنجی سیس ویبیسی توێژەر،  لە میانی جەنگی ناوخۆی 
یوگسالڤیای پێشوودا، هەر یەك لە سعوودیە و توركیایش 
و  بكەن  بۆسنە  موسوڵمانەكانی  هاریكاریی  بوون  ئامادە 
بە  نیازی  زیاتر  بیگۆڤیچ  عیزەت  بەاڵم  بنێرن،  بۆ  چەكیان 
الی ئێرانییەكانەوە بوو. دەزگا هەواڵگیرییەكانی ئەمریكایش 
موسوڵمانەكانی  «حكوومەتی  ئاكامە:  ئەم  گەییشتوونەتە 
دەبێت،  نومایان  ئێرانییەكان  كرێگرتەیەكی  وەك  بۆسنە 
ئێرانن،  ئەمریكا و  نێوان هەواڵگیرییەكانی  بژاردەی  ئەوان 
ڕۆژێك دێت كە هەمان نەزمی ئێرانییەكان دەگرنە بەر. بۆ 
نموونە لە پاش كۆتاییهاتنی جەنگ لە ئاكامی ڕاپرسییەكدا 
كە  دەركەوت  كرابوو،  بۆسنەدا  موسوڵمانانی  نێو  لە  كە 
%86ی ئەوان هەڵوێستیان لە بەرانبەر ئێراندا هەڵوێستێكی 
فرە ئەرێنییە. بەم شێوەیە پاش واژۆكردنی ڕێككەوتننامەی 
سەرەكییەكانی  ئامانجە  لە  یەكێك  1995دا،  لە  دایتۆن 
سیاسەتی ئەمریكا لە بۆسنەدا، بریتی بوو لە كەمكردنەوەی 
كاریگەرییەكانی ئێران و ئەو هەموو جەنگاوەرە ئیسالمییە 
ئامانجەی  ئەم  دیارە  بوون.  لەوێدا  كە  هەمەچەشنەی 
لە  زۆرێك  چونكە  دژوارە،  ئێرانییەكان  بۆ  ئەمریكا 
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بە  ببوون  وابەستە  تۆكمەیی  بە  زۆر  ئێرانییەكان  یەكە 
دامەزراوەكانی نێو موسوڵمانانی بۆسنەوە، بەاڵم لە ئێستادا 
بۆسنییەكاندا  ئاساییشیی  هەژماری  لە  ئێرانی  فاكتەری 
گۆڕانكاریی بە سەردا هاتوە. ئەوە ڕاستییەكی جێسەرنجە 
ئەورووپادا  لە  ئێرانییەكان  باڵوێزخانەی  گەورەترین  كە 
دیپلۆماتكار  چەندین  بۆسنەدا  لە  سەرایڤۆوە،  كەوتوەتە 
ناوەندە  و  هەن  ئێرانی  چاالكوانی  و  ڕۆژنامەنووس  و 
كەلتوورییەكانی ئێران ئاوەدانن. لە ڕاستیدا بۆسنە واڵتێكی 
سوننی مەزهەبیین، بەاڵم هەمیشە هەواداری شیعەی ئێران 

و شیعەكانن لە ڕوانگەی سیاسییاندا.
لە پاش جەنگ ئێران بڕێكی زۆر لە پارە و وزەی خۆی 
لە پێناو برەودان بە پێوەندییە ئەكادیمی و كەلتوورییەكان 
پاش  گەڕ.  خستە  بۆسنەدا  جیاوازەكانی  ناوچە  لە 
دۆخێكی  چوە  باڵكان  ئیتر  یوگسالڤیا  هەڵوەشاندنەوەی 
بە  برەو  زیاتر  دا  بڕیاری  ئێرانیش  هێمنەوە.  و  سەالمەت 
ئەو  نموونە  بۆ  ناوچەكەدا.  لە  بدات  خۆی  نەرمی  هێزی 
بوون  بریتی  بۆسنە  لە  ئێران  سەرەكییانەی  دامەزراوە 
مەال  دامەزراوەی  سینا،  ئیبن  توێژینەوەی  ناوەندی  لە 
سەدرا، زیفۆتی دوانزە ئیمامەكە، كۆلێژی فارسی ـ بۆسنە، 
لە  ئیسالمی  كۆماری  باڵوێزخانەی  كەلتووریی  ناوەندی 
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سەرەكییەكانی  ئامانجە  لە  یەكێك  ڕاستیدا  لە  سەرایڤۆ. 
بە  برەودانی  بۆسنەدا  موسوڵمانانی  نێو  لە  ئێران 
چۆن  ئێران  نەزمەی  ئەم  نێویاندا.  لە  بوو  شیعە  ئایینزای 
هەڵسەنگاندن  بتوانین  نییە  سانا  دیارە  بوو؟  سەركەوتوو 
ئێران  هەژموونەی  و  هەڵمەت  ئەم  كاریگەرییەكانی  بۆ 
بكەین، چونكە داتایەكی فەرمیمان لە بەر دەستدا نییە كە 
ڕوو.  بخاتە  بۆسنەدا  لە  موسوڵمانەكان  شیعە  ژمارەی 
ئەهلی  جیهانی  ئەنجوومەنی  ناحكومی  ڕێكخراوی  پێی  بە 
تێكڕای  نزیكەی  شیعە،  موسوڵمانی   23400 بێت،  بەیت 
%0.5ی كۆی دانیشتوانییان پێكهاتوە، هەروەها بەگوێرەی 
مونتەدای پی ئی دەبلیو بۆ ئایین و ژیانی گشتی بێت، لە 
2009 دا شیعەكان نزیكەی 15200 كەس بوون لە كۆی 
بۆسنەدا.  مەزهەبی  سوننی  موسوڵمانی  نیوێك  و  ملیۆن 
جگە لە بۆسنە، ئەلبانیایش واڵتێكی تری باڵكانە كە ئێران 
لە هەوڵدایە تا شوێنپێیەك بۆ خۆی لەوێوە بۆ كیشوەری 
ئەورووپا دابنێت. وەك ڕاستییەك كە لە سەرەوە  ئاماژەمان 
پێ دا، ئەلبانییەكان كۆمەڵگەیەكی فرە باوەڕن و بەوەیش 
ناسراون كە پابەندن بەلێبوردەیی ئایینییەوە. ئەلبانییەكان لە 
ڕووی مێژووییەوە وابەستەن بە خوی ئیسالمێكی سوننیی 

نەیتخواز و ڕەوگەی بەكتاشییەوە. 
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ڕادیكااڵنەتر  فرە  شرۆڤەیەكی  ئەلبانییەكان  ئەمڕۆكە 
لە  كە  الوانەی  ئەو  الی  لە  تایبەتی  بە  دەكەن  ئیسالم  بۆ 
خوێندنن.  مژوڵی  ئیسالمییەكاندا  واڵتە  نێو  لە  و  دەرەوە 
پاش هەڵوەشانەوەی كۆمۆنیزمی ئەلبانیا، خەڵكی پێشبینیی 
لە  بەرفراوانیان  سەرمایەگوزاریی  دەستپێشخەرییەكی 
بەاڵم  دەكرد،  ئەورووپییەوە  واڵتانی  و  ئەمریكا  الیەن 
بە  گرتی  واڵتە  ئەو  میدیای  بۆیە  هەر  نەدا،  ڕووی  ئەمە 
یان  ئەورووپا  ڕوەو  بانگەشەی  كە  نوێوە  دروشمێكی 
واڵتە  ئەو  تا  بوو،  دەرفەتێك  ئەمەیش  دەكرد.  ئیسالمیان 
ئیسالمییانە ئاوڕ لە ئەلبانیا بدەنەوە. ئەمەیش وای كرد كە 
ئەرتەشی پاسەوانانی شۆڕشگێڕی ئێرانی ڕووگەی خۆیان 
چونكە  بدۆزنەوە،  ئەورووپادا  كیشوەری  دەروازەی  لە 
فەرمانبەرداری  ڕژێمی  بۆ  جوگرافی  بایەخێكی  ئەلبانیا 
موسوڵمانی  خەڵكی  زۆرترینی  هەبوو.  ئێران  مەالكانی 
ئیسالمی  شۆڕشی  پاسەوانانای  بۆ  زەمینەیان  ئەوێیش 
زیاتر دەڕەخساند. دروست وەك بۆسنە، زۆرترینی نێوەندە 
كەلتووری و ڕۆشنبیرییەكانی ئێران لە ئەلبانیایشدا وابەستە 
پاسەوانانی  ئەرتەشی  و  هەواڵگیری  وەزارەتی  بە  بوون 
ناوی  بە  هەبوو  لقێك  لەوێ   ئیسالمییەوە.  شۆڕشی 
ڕێكخراوی فەرهەنگی و پێوەندیی ئیسالمی كە ڕاستەوخۆ 
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سەر بە پاسەوانانی شۆڕشی ئیسالمی بوو. ئەو ڕێكخراوە 
دەدا.  خەڵكیدا  نێو  لە  ئیسالمی  بیری  و  باوەڕ  بە  بایەخی 
ئەو ڕێكخراوە ڕۆڵی گەورەی لە باڵوبوونەوەی پەڕگیری 
لە  واڵتەدا.  ئەو  لە سەرانسەری  هەبوو  تیرۆردا  و هزری 
فەرمی  بە  و  ئاشكرا  بە  ئەلبانیا  دەسەاڵتدارانی  ڕاستیدا 
ئیسالمی  كۆماری  هەژموونی  باڵوبوونەوەی  بە  ڕێگەیان 
ئیسالمی  شۆڕشی  پاسەوانانی  سوپای  بۆیە  هەر  نەدەدا، 
بكات  كار  شاراوەیی  بە  و  ماڵەكاندا  نێو  لە  دەدا  هەوڵی 
لە  هاوكات  و  ئامانجەكانی  و  ئەجێندا  باڵوبوونەوەی  بۆ 
ڕێگەی دامەزراوە خێرخوازییەكانەوە كاریان دەكرد. ئەوان 
لە چوارچێوەی باڵوكردنەوەی بەرهەمی سەعدی شیرازیدا 
دەهاتن ئەندێشە و هزری خومەینیشیان باڵو دەكردەوە. لە 
شۆڕشی 1979وە ڕێكخراوێك كە ناو دەبرا بە كۆمیتەی 
ئیمدادی ئیمام خومەینی، لە ژێر سەرپەرستی ڕاستەوخۆی 
خومەینیدا دامەزرابوو، ئەم كۆمیتەیە بۆ سەرنجڕاكێشانی 
الوان بوو لە سەرانسەری واڵتاندا تا هەماهەنگی سوپای 
ئوالدی  ئەسغەر  بن.  ئیسالمی  شۆڕشی  پاسەوانانی 
یەكێك بوو لە كاراترین كەسەكانی ئەم كۆمیتەیە و لەگەڵ 
بەردەم  لە  بوار  تا  دادەنیشت  دونیا  ئایینییەكانی  ڕێبەرە 
دۆكیۆمێنتە  بكات.  واز  شۆڕشدا  پاسەوانانی  سوپای 



کۆمەڵێک نووسەر 220

نەژاد  ئەحمەدی  كابینەكەی  سەردەمی  بەدەستهاتوەكانی 
ئاماژە بۆ ئەوە دەكەن كە 19.5 $ ملیۆن كۆی بەخشینی 
ئەو ڕێكخراوە بوە كە $1.5 ملیۆنی لە ئەلبانیادا بەخشراوە. 
سەرەڕای ئەو هەواڵنەیش ئێران لە نێو پێڕی بژاردە یان 
خەڵكی گشتیی ئەو واڵتەدا هاوسۆزەكانی كەمن. بۆ نموونە 
كە  بریشا  سالی  نموونە  بۆ  ئەلبانیا.  پێشووی  سەرۆكی 
هەشتدا  مانگی  لە  بریشا  بوو.  نەژاد  كابینەكەی  وتەبێژی 
دەیسەلمێنێت  نەژاد  ئەحمەدی  كە  كرد  ئەوەی  بانگەشەی 
دروستكردنی  ساتەوەختی  لە  ئەندێشەكانی  و  ئایدیا  كە 
هەڕەشە و گوڕەشەن بۆ سەر خۆرهەاڵتی ناوین، چونكە 
كە  دەكات  وا  نازیبوونەكە  مۆركی  و  نەژاد  بانگەشەكانی 
هێندەی پرۆگرامە ناوەكییەكی ئێران ترسناكن و هەڕەشەن 
لە  جیهان.  و  ناوچەكە  سەالمەتیی  و  هێوری  سەر  بۆ 
دەم  بە  چوستی  بە  فرە  ڤاتیكان  كۆمۆنیزم  كەوتنی  پاش 
خواست و هاوكاریی ئەلبانیاوە هاتن، هەروەها كەنیسەی 
بۆ  هاوكاریی  و  هەماهەنگی  یۆنانیش  ئەرسەدۆكسی 
ئەرسەدۆكسەكان خستە بواری بەڵێنەوە. كۆمەڵی بەكتاشی 
بەم شێوەیەی خوارەوە  ڕوونی دەكاتەوە:» ئێمەی بەكتاشی 
ئێستایشی لەگەڵ بێت لە الیەن ئێرانەوە پێشنیاری پارەمان 
وەرناگرین  ئێرانییەكان  پارەی  هەرگیز  بەاڵم  دەكرێت،  بۆ 



221بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

دەڵێن:»  هەروەها  ناكەین».  پەسەند  پێشنیارەكان  و 
لە  تایبەتی  بە  دەكەن،  هاریكاریمان  پێشنیاری  ئێرانییەكان 
قوتابخانەكان،  دروستكردنی  بواری  لە  سەرمایەگوزاریدا 
پارەیە،  و  هاوكاری  بە  ئاتاجی  كە واڵتەكەمان  هەر چەند 
بەاڵم ئەو نیازەی ئێران هەرگیز پەسەند ناكەین و لە هیچ 
بناژۆ و تیرۆریستێكیش هاوكاریمان ناوێت». دیارە ئەلبانییە 
و  سەرپەرشتیاریدان  ژێر  لە  ڕاستەوخۆ  بەكتاشییەكان 
مەبەستیانە بە نەزمێكی شاراوەیش بێت برەو بە ئایدیای 
خۆیان بدەن. بەكتاشییەكان و زاناكانی ئیسالم لە ئەلبانیادا 
نەیاری  كات  هیچ  بەاڵم  خۆیانن،  تایبەتمەندیی  خاوەنی 
یەكتری نەبوون. نوێنەری ڕەوگەی سۆفیگەریی بەكتاشی 
)ئەربین سولێمانی( ئەوەی ڕوون كردوەتەوە كە لە كاتی 
 ،1925 لە  توركیا  لە  تەسەوف  ڕەوگەكانی  سەركوتی 
تەنها  بە  هێاڵیەوە  خۆی  بوونی  بەكتاشی  وەك  ئەوەی 
بەكتاشییەكان  كاتەوە  لەو  چونکە  بوون،  ئەلبانییەكان 
گواستەوە  توركیاوە  لە  خۆیان  سەركردایەتییی  ناوەندی 
بۆ تیرانای پایتەختی ئەلبانیا. سولێمانی بە ئاشكرا هەوڵی 
ئەكادیمییەكانی خۆرئاوا دەداتە دواوە كە مەبەستیانە گۆڕان 
لە نەزمی بەكتاشییەكاندا بكەن. سولەیمانی دەڵێت :» ئێمەی 
بەكتاشی موسوڵمانین و سۆفین، نە عەرەبین و نە ئێرانی، 
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بەڵكوو مۆركی كەلتوورە ئیسالمییە دەرەكییەكان باشتر لە 
تا ئەو كەلتوورانەی  ئەلبانیدا شوێنی دەبێتەوە  نێو ئێمەی 
دوورن لە بەرامەی ئیسالمی». هەروەها گوتی: «سۆفییزم 
لەگەڵ سۆفییەكانی  ئەلبانیا هەستێكی ڕۆحیی نزیكتری  لە 

عێراق و ئەڤغانستاندا هەیە».
بۆ  خۆی  پشتیوانیی  ئەلبانیا  حكوومەتی  ئێستادا  لە 
خۆرهەاڵتی  بەرانبەر  لە  ئەمریكا  دەرەوەی  سیاسەتی 
هێزە  كە  بینیمان  وەك چۆن  هەر  دەردەبڕێت.  ناوەڕاست 
سەربازییەكانی ئەلبانیا لە جەنگەكانی دژ بە ئەڤغانستان و 

عێراق بەشدار بوون.

ئاكامگیری
بتوانین  ئەوەی  بۆ  دژوارە  و  ئاڵۆز  واڵتێكی  ئێران 
تەواوی  بە  هێزەكانی  پێكهاتەی  چونکە  بگەین،  تێ  لێی 
كە  دەكاتەوە  پێشبینییەكمان  و  پێشهات  هەر  پێچەوانەی 
زۆرینە  واڵتێكی  ئێران  كە  ئەوەی  لەگەڵ  كردوون.  بۆمان 
شیعەیە، بەاڵم هەرگیز لەوەدا دڕدۆنگ نەبوە كە پشتیوانی 
لە  واڵتانەی  ئەو  یان  بكات،  سوننی  زۆرینە  واڵتانێكی  لە 
لە  ئەوە  ناوەڕاستدان.  خۆرهەاڵتی  هەڵكەوتەی  دەرەوە 
چوارچێوەی هەوڵەكانی تاراندایە تا وەك هێزێكی هەرێمی 
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هەر  لە  نییە  الریی  ئێران  دەربكەوێت.  هەژموونگەر  و 
مەرجێك  بە  خۆیدا،  قەڵەمڕەوی  دەرەوەی  لە  چاالكییەك 
لەم  سەركەوتوە.  و  بەرژەوەندیدار  تێیدا  بزانێت  وا 
باڵكان  نیمچەدوورگەی  نێو  لە  داوە  هەوڵی  ئێران  میانەدا 
بۆسنییەكاندا  و  ئەلبانی  موسوڵمانە  نێو  لە  تایبەتی  بە  و 
كاریگەریی بە هێزی خۆی زیندوو ڕا بگرێت. لە نێو هەموو 
ئەو بەرەوپێشچوونانەدا كە لەم دوایییانەدا هاتنە پێشەوە ، 
ئێستا چۆن دەتوانین مشتومڕ لە بارەی ئامادەیی ئێران لە 
نیمچەدوورگەی باڵكاندا بكەین؟ ئایا هێزەكەی لە چیدایە و 
بە  دەمێننەوە؟  دوورودرێژ  ماوەیەكی  تا  كاریگەرییەكانی 
نێو  لە  ئێران  كاریگەرییەكانی  بوەتەوە  ڕوون  كە  تایبەتی 
دەنگدانی  لە  چونكە  سنووردارە،  بۆسنەدا  موسوڵمانانی 
لە سەپاندنی گەمارۆكانی  دا دەركەوت كە بۆسنە   2010
توندبوونەوەی  بۆ  دا  دەنگی  ئاساییشدا،  ئەنجوومەنی 
ڕاستییە  لەو  بۆسنییەكان  ئێران.  سەر  گەمارۆكانی 
تێگەییشتن كە بەرژەوەندییەكانیان لەگەڵ ئێراندا كەمترن لە 
چاو بەرژەوەندییە ئابووری و ئاساییشییەكانی پەیوەست 
بواری  هاوكات  ئەورووپاوە.  و  یۆرۆ  ناوچەی  بە  بوون 
هۆی  بە  ئەویش  بەرتەسكە،  فرە  بۆسنەدا  لە  ئێرانییەكان 
بۆسنەدا  چوارچێوەی  لە  كە  كرواتی  و  سڕبی  ڕەگەزی 
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هەژموون و هێزی سیاسی و ناوچەی دیاریكراویان هەیە و 
هیچ هاوسۆزی و ڕایەڵەیەكیان لەگەڵ ئێرانییەكان نییە. هەر 
بۆیە لەگەڵ ئەوەی ئێران تینوتاوێكی فرە و سەرمایەیەكی 
زۆری لە نێمچە دوورگەی باڵكان خستوەتەكار و مەبەستی 
ئەوەیە كە ناوچەیەكی ئارام و پەناگەیەك چێب بێت، بەاڵم 
و  دیهێناوە  بە  میانەدا  لەو  الوەكی  سەركەوتنێكی  هێشتا 
ئامانجەكان بەكامی دڵی ئەوان نیین، چونكە واڵتانی باڵكان 
بەردەوامبوونی خۆیان و هەوڵی خۆیان بۆ پەیوەستبوون 
بە ناتۆ و ناوچەی یۆرۆ و دامەزراوەكانی سەر بە یەكێتیی 
ئەورووپا دەبیننەوە، ئەم هەوڵەی ئەوان ڕێگرە لەوەی كە 
وەك ئێرانییەكان ئامادەیییان بۆ پەیوەستی و هەماهەنگی 

هەبێت.
نێو  لە  الیەنە  سێ   خەباتێكی  كە  بڵێین  دەكرێت 
هەوڵی  لە  الیەنێكیان  هەیە:  بوونی  بۆسنەدا  موسوڵمانانی 
سعوودیەدا  عەرەبستانی  لەگەڵ  نزیك  پێوەندیی  ئەوەدان 
توركیا  كە  بیركردنەوەیەكن  هەبێت. الیەنی دوەم خاوەنی 
ئەوەی موسوڵمانانی  بۆ  دەزانن  بااڵ  نموونەیەكی  و وەك 
بۆسنە چاویان لێ بكەن. گروپی سێیەم وا دەزانن ئێران لە 
بەرژەوەندیی ئەوان دایە و پێویستە نزیكایەتیی بكەن، بوونی 
ئەم گروپانەیە وای كردوە كە ئێرانییەكان لە هەمبەر الیەنی 
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سیاسی و ئایینییەوە لە ئاستی موسوڵمانانی بۆسنە نیگەران 
بن، هەر بۆیە لەم لێكۆڵینەوەدا ئەو ئاكامگیرییەمان هەڵهێنجا 
كە بوونی ئێران لە باڵكاندا بوونێكی بەهێز نییە، هەر چەند 
ئەوەیش شاراوەیە كە نیازی ڕێكخرا و ئۆرگان و ڕێكخستن 
و  هەوادار  ئەلبانیادا  و  بۆسنە  لە  ئێران  دامەزراوەكانی  و 
هەڵسوڕاوی فرەیان هەیە. هەر بۆیە لە داهاتوودا و لەگەڵ 
ئەم  دەكرێت  ئاژاوەیەكدا،  و  ئاڕیشە  پێشەوەی هەر  هاتنە 
تۆڕە هەواڵگیری و ئەم زەمینەسازییە پێشوەختەی ئێران لە 
باڵكاندا شوێنی خۆی بگرێت، بەاڵم ئێستا وانومایان دەبێت 
كە گروپە پەڕگیر و توندڕەوەكانیش لە نێو موسوڵمانانی ئەو 
واڵتەدا مژوڵی چاالكین و شوێنیان داناوە. هاوكات چاالكییە 
نیگەرانیی  مایەی  بوونەتە  دوایییانەن  ئەم  دیپلۆماتییەكانی 
و  باشوور  لە  بەرژەوەندییەكانیان  هەمبەر  لە  خۆرئاوا 
یەكەیەكی  چەند  ئەوانە  چونكە  ئەورووپا،  خۆرهەاڵتی 
ئێرانن. خۆرئاوا دەترسێت  توندڕەوی هەوادار و سەر بە 
هەر ملمالنێیەكیان لەگەڵ ئێراندا مایەی هاندانی ئەو گروپە 
بەرژەوەندییەكانیان.  بە  دژ  ناوچەكەدا  لە  بێت  توندڕەوانە 
هاوكات لە ناوچە دووردەستەكانیشدا و لە نێو ئاوایییەكاندا 
و  نیگەرانی  مایەی  بوونەتە  وەهابییەكانیش  دیسانەوە 
چاالكی و چەلەنگیی سەركێشانە دەكەن. ئەوە بۆ دوو تا 
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ئارامییان  پەناگەیەكی  گرووپانە  ئەو  كە  دەبێت  دەیە  سێ  
هەیە و الوان بۆ مەبەستی جیهاد و توندوتیژیی ئیسالمی 
گروپە  ئەو  دواییدا  سااڵنەی  لەم  تەنانەت  دەكەن.  گۆش 
و  دارستان  نێو  دەبردە  الوانیان  خێوەتگەی  بناژۆخوازانە 
شوێنە پەنهانەكان و لەوێدا ئەوانیان ڕادەهێنا لە سەر كاری 
توندڕەوی و چاالكیی جیهادی. ئەوانە بەرامەی ڕاستییەكن 
كە  چاوەڕوانە  داهاتوویەك  نێودەوڵەتییەوە  ڕووی  لە  كە 
بەرقەراری هێوری و ئاساییش لە ناوچەكەدا ئەستەم دەكات، 
بەردەم  لە  باڵكان  هەڵوێستی  ڕوانگەیەوە  لەم  بۆیە  هەر 
پاوانخوازی و  ببێتە گۆڕەپانی  ناوچەكەیان  ترسێكدایە كە 
پەیڕەوێتیی ئەو تیرۆرەی كە لە زۆرێك لە ناوچەكەدا بوەتە 
واڵتانی  هەڵوێستی  كە  كردوە  وای  ئەمەیش  هەر  گێچەڵ، 

باڵكان لە ئاست تاراندا هەڵوێستێك بێت الوازی بنوێنێت.
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ئیسالمی پەڕگیر و بونیادگەرا
لە ئەندەنووسیا

جاك برتراند و جیسیكا سویدیرغو

سەردەق
 لە مانگی حەوتی 2014 دا دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق و 
شام ڤیدیۆیەكی باڵو كردەوە، لەوێدا الوێكی ئەندەنووسی 
كە خۆی بە ئەبوومحەمەدی ئەندەنووسی ناساند، داوای لە 
موسوڵمانانی واڵتەكەی كرد كە پێوەندی بكەن بە ڕیزەكانی 
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ڤیدیۆیەدا  لەو  هاوكات  عێراق.  و  سووریا  لە  داعشەوە 
پیاوانێكی ئەندەنووسی بە پۆشاكی ڕەشەوە دەردەكەوتن، 
ئەوان چەكدار بوون و بە نەزمێكی ڕێك دەچوونە ڕێوە، 
دەنگدانەوەیەكی  میدیادا  نێوەندەكانی  لە  ڤیدیۆیە  ئەم  ئیتر 
كە  چاند،  ترسەی  ئەو  ڤیدۆیە  ئەم  هاوكات  هەبوو.  فرەی 
دەستی  ناوەڕاستدا  خۆرهەاڵتی  لە  داعش  پشێوییەی  ئەو 
داوەتێ  دەكرێت بەزوویی بەرامەكانی لە ئەندەنووسیاشدا 
بە دیار بكەون. هەروەها ئەم ڤیدیۆیەی داعش هاوكات بوو 
لە  ئااڵی داعش  تێیدا  میدیای داعش كە  ڕاپۆرتێكی  لەگەڵ 
ئەو  زانكۆكانی  بە سەر  و  ناڕەزایییە جەماوەرییەكان  نێو 
واڵتەدا  ئەو  سەرانسەری  لە  بۆیە  هەر  دەبینرا،  واڵتەوە 
دروشمگەلێك بەرز كرانەوە كە تێیدا ئاماژە بەوە درابوو كە 
پێشوازی لە هەواداران و سەرخەرانی داعش ناكەن. دیارە 
لە ئەندەنووسیادا ئیسالم خاوەنی پێشینەیەكی تەنراوە بە 
ئەوە  لەبەر  میانڕەوی،  و  پێكەوەژیان  و  لێبوردەیی  گیانی 
و  توندوتیژی  و  ئیسالمی  پەڕگیریی  پرسی  بۆ  كاردانەوە 
ئەتوارەكانی هەوادارانی داعش لەو واڵتەدا مایەی قەڵسی 
كە  ڕووداوانەی  ئەم  ئایا  بوو.  موسوڵمان  خەڵكی  قینی  و 
هەوادارانی داعش لە ئەندەنووسیادا بوونەتە كەوا سووریی، 
بۆ  ئەندەنووسییەكان  پشتیوانی  و  پێناو  بۆ  پێشهاتێكە 



229بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

ئیسالمی پەڕگیر و بونیادگەرا1؟ ئەم لێكۆڵینەوەیە پەیوەستە 
بە بونیادگەرا و پەڕگیرە ئیسالمییەكان، ئەگەر چی ئەوان 
ئەندەنووسیا،  ئایینییەكەی  و  سیاسی  دیمەنە  لە  بەشێكن 
نە  ئەوان  هێشتا  لێكۆڵینەوەیەوە  ئەم  ڕوانگەی  لە  بەاڵم 
بەرەو زیادبوون دەچن، نە بە شێوەیەكی گشتی بوونەتە 
پەڕگیریی  دیارە  واڵتەكە.  ناهێوریی  و  سەرئێشە  مایەی 
لوتكەی  گەییشتە  دووهەزارەكاندا  دەستپێكی  لە  ئیسالمی 
لە  ڕۆڵیان  توانییان  ئەوان  خۆی.  بوونی  و  لێوەشاوەیی 
پشێوییە ئایینییەكانی خۆرهەاڵتی ئەندەنووسیادا هەبێت و 
دایە،  لە واڵتدا دەست  تیرۆریان  و  توندوتیژی  شەپۆلێكی 
بۆ نموونە ئەوان ئەنجامدەری تەقینەوەكەی بالی بوون لە 
وەك  ئەندەنووسیا  دواوە  بە  مێژوە  لەو  ئیتر  دا.   2002
واڵتێكی سەركەوتوو لە جەنگی دژە تیرۆردا ناوی براوە2. 
لە ئەندەنووسیادا توانای دەزگا ئاساییشییەكان بۆ كڵۆمدان 

دەیانەوێت  كە  ئەوانەی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ئایینییەكان  بونیادگەرا  دەستەواژەی    1
داكۆكی لە بەرایی ئیسالم و ئیسالمی نەریتخواز بكەن لە بەرانبەر سیكۆالریستەكاندا. 
كە  موسڵمانانەن  ئەو  پیرۆزەكانەوە،  تێكستە  بە  پابەندن  ئیسالمییەكان  بونیادگەرا 
خاوەنی ئایدیۆلۆژیایەكن بۆ بونیادی دەوڵەت و كۆمەڵگەیەكی ئیسالمین لە راستیدا 
ئەم  سیاسیدا  ئیسالمگەرای  لە  بەاڵم  نییە،  پەڕگیریی  بە  ئاتاجیان  بونیادگەراكان 
بونیادگەرایانە دەستیان بردوە بۆ پەڕگیری و توندوتیژیی تا ئەجێنداكانیان جێبەجێ 

بكەن.
2  )Zammit and Iqbal 2015(.
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و  بەرز  ئاستێكی  لە  تیرۆریستان  جموجووڵخستنی  لە  و 
پێشكەوتوودایە. لە دەستپێكی دووهەزارەوە تا ئێستا زۆرێك 
پەیوەستن،  تیرۆریستییەوە  كاری  بە  كە  خەڵكانەی  لەو 
ڕێگەیەكی  بە  یان  كراون  باڵبەست  یاخود  براون  نێو  لە 
پوكێنراوەتەوە.  ئاقارێكدا  بە  چاالكییەكانیان  ناتوندوتیژ 
مانگی  تیرۆریستییەكانی  هێرشە  پاش  و  ئێستایشدا  لە 
یەكەمی 2016، هۆشیاری دراوەتە بەرپرسانی تەناهی ئەو 
هۆشیاری  بە  ئاساییشیدا  بواری  لە  ئەوەی  بۆ  كیشوەرە 
و  پەڕگیری  گشتی  شێوەیەكی  بە  بمێننەوە.  ئەكتیڤی  و 
چی  هەر  پێویستە  كێشەگەلێكن  واڵتەدا  لەو  بناژۆیی 
زووترە جڵەوگیر بكرێن، چونکە دەرهاویشتە نەرێنییەكانی 
چەندە  هەر  ڕەوانن،  و  ڕوون  تیرۆریستییەكان  هێرشە 
هەن  ئەندەنووسیادا  لە  ئیسالمییەكان  چاالكیی  زۆرینەی 
كارە  ئەم  بەاڵم  باردا،  لە  و  ناتوندوتیژ  كاری  بازنەی  لە 
توندئاژۆیانەی دوایی لەگەڵ ئەوەدا كە زۆر دیار نەبوون، 
بەاڵم بایەخیان كەم نەبوو، چونكە كاریگەریی بەر چاویان 
لەو واڵتەدا  نەزمی دیموكراسی  لە سەر گورجبوونەوە و 
هەبوو. لەبەر ئەوە ئەم توێژینەوەیە جەخت لەوە دەكاتەوە 
دەرهاویشتەی  ئیسالمی،  بونیادگەرایی  و  پەڕگیری  كە 
كێشەگەلێكی بەرینترن لە ئەندەنووسیادا، ئەو كێشانەی كە 
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خۆیان لە نابەرابەریی ئابووری و دڕدۆنگی لە دیموكراسی 
بۆیە  هەر  دەبیننەوە،  یاسادا  فەرمانبەرداری  الوازیی  و 
هەنگاوێك  سەرەوە،  پرسەی  سێ   ئەو  چارەسەركردنی 
پەڕگیریی  و  بناژۆیی  لەگەڵ  مامەڵە  كاریگەرتر  تا  دەبێت 

ئایینیدا بكرێت.

داستانێكی پێشین:
پەڕگیریی ئیسالمی لە ئەندەنوزیا 

لە الیەن چاودێرانی ناوخۆیی و نێونەتەوەیییەوە هەمیشە 
میانڕەو  و  لێبوردە  ئیسالمێكی  بە  ئەندەنووسی  ئیسالمی 
و هێمن جیا كراوەتەوە3. گەورەترین ڕێكخراوو ئیسالمییە 
زانایان و محەمەدییە(  )ڕاپەڕینی  ئەندەنووسییەكانی وەك 
پێچوپەنای  بێ  پشتیوانێكی  كە  ناسراون  بەوە  هەمیشە 
پەیوەستەگی  و  پێكەوەژیان  گیانی  و  ئایینی  لێبوردەییی 
دیموكراسی بوون لە واڵتدا، بۆ نموونە لە چوارچێوەی ئەو 
كار و فەرمانانەی كە بۆنی گیانی پێكەوەژیانی ئایینی دەدا، 
ئەو كارانە بوو كە باڵی الوانی ناو ڕاپەڕینی زانایان هەستان 
بە پاسەوانیكردنی كڵێساكان، بە تایبەتی لە كاتی بۆنەكانی 
هەر  لە  ڕێ  تا  دەكرد  كارانەیان  ئەو  ئەوان  كریسمسدا، 

3 )Geertz 1968; Hefner 2000(.
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جووڵە و كارێكی توندوتیژ بكەن دەرهەق بە مەسیحییەكان. 
ئیسالمی  ئەتواری  لە  گوزارشتە  ئەم  كە  چەند  هەر 
ئەندەنووسی، بەشێكی بەرینی نومایانی ئیسالمە، هاوكات 
ژینگگەی  ئەو  نێو  لە  پەڕگیرەكان  و  بونیادگەرا  و  بناژۆ 
پێكەوەژیان و پێكەوەیییە ئایینییەی ئەندەنووسیشدا ژیانیان 
ئەندەنووسیاوە  دامەزراندنی  لە  هەمیشە  بەاڵم  كردوە. 
1945ـەوە شوێنی سیاسیی  لە ساڵی  واتە  واڵتێك،  وەك 
تایبەتی كاتێك  ئیسالم مایەی مشتومڕ و ناكۆكی بوە. بە 
دەستووردا  لە  ئایین  شوێنی  و  یەكتاپەرستی  بنەماكانی 
پێناو  لە  كە  ئیسالمییانەی  لەو  گەلێ   ئیتر  كرا،  جێگیر 
كرد  هەستیان  بوون،  جەنگا  ئەندەنووسیادا  سەربەخۆیی 
و  فرتوفێڵ  دەستوورەكەدا  لە  ئیسالم  شوێنی  بارەی  لە 
خیانەتیان لێ كراوە، هەر بۆیە زۆرێك لە ئیسالمگەرایانی 
ئەندەنووسی لە میانی سااڵنی 1948 بۆ 1962 پێوەندییان 
لەو  بوون  بەشدار  و  دارولئیسالمەوە  یاخیبوانی  بە  كرد 
ئامانجیان  پێناوەدا  لەم  ئەوان  جیهادكردنەدا4.  هەڵمەتی 
ئەندەنووسیادا.  لە  بوو  ئیسالمی  دەوڵەتێكی  دامەزراندنی 
پێناو  لە  گەریالكانیان  دواییدا  قۆناغەكانی  لە  ئەوان 
ئامانجیان  و  دەهێنا  كار  بە  سیاسییەكانیاندا  مەبەستە 

4  )International  
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یاخیبوانە  ئەم  كاتێكیش  بوو.  شەریعەت  كایەی  هێنانە 
شكستیان هێنا، بەاڵم خەون و خەیاڵیان كەم تا زۆر لە نێو 
و  تایبەتمەندی  ڕاستیدا  لە  مایەوە.  ئەندەنووسیدا  كۆمەڵی 
پەنجا  بونیادگەراكانی  ئیسالمییە  نێو  لە  گەورە  جیاوگێكی 
و شەستەكان و ئەمڕۆ هەیە5. لەگەڵ ئەوەیشدا زۆرێك لە 
بوون  وابەستە  ئەمڕۆ  تیرۆریستییەكانی  گروپە  ئەندامانی 
بۆ  دارولئیسالمەوە.  ڕێبازی شەڕخوازەكانی  و  ڕەوگە  بە 
نموونە زۆرێك لە ئەندامانی كۆمەڵی ئیسالمی كە بەشدار 
بە  بوون  پەیوەست  و  دا  بالی  تەقینەوەكەی  لە  بوون 
قاعیدەوە پێشینەوەیان لە گروپی دارولئیسالم هەبوو. جگە 
لەوەیش گروپەكانی وەك مەجلسی موجاهیدین و لەشكری 
هەمان  بە  نیسانترا  ئیسالمی  موجاهدانی  و  جوندولاڵ 
بۆیە هەموو  هەڵتۆقیبوون، هەر  دارلوئیسالمەوە  لە  شێوە 
ئەندەنووسیا  ئیسالمییەكانی  گروپە  كە  تاكتیكانەی  ئەو 
بە  ئەندەنووسیادا  و جوگرافیای واڵتی  ژینگەی خێزان  لە 
كاریان دەهێنن، شتانێكی نوێ  نین، بۆ نموونە جیهادییەكان 
پەیوەست بوون بەو كۆماندۆ جیهادییانەی حەفتاكانەوە كە 
تەقینەوەكانیان لە كەنیسەكان و لە شوێنەكانی سەرگەرمی 
سوماتراو  لە  تایبەتی  بە  دەدا  ئەنجام  كاتبەسەربردن  و 

5  )International Crisis Group 2005(.
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بە  كات  ئەو  كە  كارانەی  و  نەزم  و  شێواز  ئەو  جاوادا. 
چاالكییە  و  شێواز  ئەو  لەگەڵ  جیاوازییەكی  دەهات،  كار 
پەڕگیرانە نییە كە گروپە جیهادییەكانی ئەمڕۆیش بە كاری 
بە  دارولئیسالم  ئەندامانی  پێشووتر  نموونە  بۆ  دەهێنن. 
ناموسوڵمانەكانیان  سەروەتی  و  ماڵ  دزی  بە  و  تۆپزی 
كاریان  بە  مادی جوواڵنەوەكەیان  پشتیوانیی  بۆ  دەبرد و 
دەهێنا، لە ئێستادا ئەندامانی جەماعەتی ئیسالمیش هەمان 
میتۆد و بەرنامە لە پێناو چنگكەوتنی پارەو پوڵ بۆ برەوی 
كارەكانیان بە كار دەهێنن6. بەگشتی ئیسالمییە پەڕگیرەكان 
لە ئەندەنووسیادا دیاردەیەكی نوێ  نین. ئەوانەی ئەوسا و 
ئێستای ئەم واڵتە هەمان میتۆد و ئامانج و كار لە زەمینەی 
سیاسەتیاندا پەیڕەو دەكەن. ئەوەی ئێستا نوێیە زەمینەی 
سیاسیی ئەندەنووسیایە، لەم زەمینەیەدا دوو هۆكار بوونەتە 
پاڵنەری دەركەوتنی شەپۆلێكی پەڕگیر و پتەوی ڕادیكاڵیزم 
لە نێو ئیسالمگەراكاندا. یەكەمین هۆكار ئەوە بوو لە ژێر 
فەرمانڕەوایەتیی پڕ لە ستەمی سۆهارتۆدا )1967ـ1998(
و  ئاستەنگ  ڕووبەڕووی  ئەندەنووسیا  ڕۆژنامەگەریی  ز 
تەگەرەی گەیاندنی ڕاستییەكان بوەوە، ئەو ڕاستییانەی كە 
گوزارشتبوون لە ڕووداوە ناهەموارەكانی بواری ئایین و 

6  )ibid., 5(.
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پێی وابوو  تیرەكان. سۆهارتۆ  نەتەوە و ملمالنێی هۆز و 
مایەی  دەبنە  ناوخۆ  ڕووداوانەی  ئەم  گەیاندنی  و  دەنگۆ 
سەرئێشە و پشێویی ناوخۆی واڵت، هەر بۆیە كۆتوبەند و 
کۆسپی فرەی لە بەردەم ڕۆژنامەگەری واڵتەكەیدا دانابوو7. 
هەر بۆیە هەموو ئەو پرسە نەتەوەیی و ئایینیانەی ناوخۆی 
لە  گوزارشتیان  ڕۆژنامەگەریدا  نێو  لە  دەگمەن  بە  واڵت 
بارەوە دەكرا. بە هەمان شێوە ئاشتوش فارشنی و محەمەد 
سەر  لە  ڕەوشە  ئەم  بوو  وا  پێیان  بانغبان  و  زوڵفان 
بوو،  ڕەوان  و  دروست  نیشتیمانییەكان  ڕۆژنامە  ئاستی 
ڕۆژنامەگەریی  سەر  بە  وەها  كۆتوبەندێكی  ئەمڕۆ  بەاڵم 
ئەندەنووسییەوە نییە. لەم ڕووماڵەی دونیای ئەندەنووسیادا 
ڕووماڵی پەڕگیری و بناژۆیی ئایینی زۆرترین بایەخی پێ 
دراوە، بەاڵم ئەم بایەخە بەو مانایە نایەت كە ئەم ڕەوشی 
ئایینگەرایییە ڕوو لە زیاد بوون بێت. دوومینیش ئەوەیە كە لە 
سایەی دەسەاڵتدارێتیی ستەمگەرای سۆهارتۆدا زۆرترین 
لە  دەكرد.  ئیسالمیدا  پەڕگیریی  ئاست  لە  زیادەڕەوییان 
ئەندەنووسیادا  لە  سیاسی  ئیسالمی  هەشتاكاندا  و  حەفتا 
بە هەموو شێوەیەك پلیشاوە و پایماڵ بوو، ڕژێم نەزمی 

7  For an in-depth discussion of the press in Indonesia during the 

New Order regime, see Hill )2007(.
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دەزانی  ئامێز  هەڕەشە  فاكتەرێكی  بە  سیاسی  ئیسالمی 
بەسانایی  ڕژێم  واڵت.  دەسەاڵتی  و  سەروەری  سەر  بۆ 
و  سەرە  لە  توندڕەوییان  گومانی  ئەوانەی  توانیبووی 
كار  بوارەكانی  و  بخاتەوە  دوور  سیاسیین  ئیسالمگەرای 
و ژیانیان لە بەردەمدا كڵۆم بدات. ئەوكات ڕژێم زاراوەی 
بناژۆخوازەكان  و  پەڕگیر  ئیسالمییە  هەموو  بۆ  تێكدەری 
برای  عەوەزی  عرفان  كەیسی  نموونە  بۆ  دەهێنا.  كار  بە 
فرەی  دەنگۆی  دیاری جیهادییەكان  ڕێبەری  ئەبووجبریلی 
هەبوو. ئەو سەرنووسەری هەواڵنامەی ئیسالمییەكان بوو 
ئەدەبیاتی  باڵوكردنەوەی  تۆمەتی  بە  ئەو  هەشتاكاندا،  لە 
توندڕەوانە بۆماوەی 9 ساڵ توندی زیندان كرا8، بەاڵم ئەم 
چونکە  سەر،  ناچێتە  دیموكراسی  سیستمێكی  بۆ  ڕەوشە 
ئازادیی ڕۆژنامەگەری و گەیاندن  لە نەزمی دیموكراسیدا 
پارێزراوە و دەربڕینی فرەیی و بۆچوونی جیا ڕێپێدراوە، 
پڕ  سەردەمی  ئەندەنووسیا  ئیسالمییەكانی  بۆ  بۆیە  هەر 
بوو  بێدەنگییان  و  سەرئێشە  مایەی  سۆهارتۆ  ستەمی  لە 
لە بواری میدیا و چاالكیی ڕێكخراوەییدا، بەاڵم لە سایەی 
دیموكراسیدا هەموو گروپەكان مادام لە نێو یاسای واڵتدا 
و  دەربڕین  لە  ڕێز  دەبێت  هەیە  سیاسییان  كاری  مافی 

8  )Abuza 2007(.



237بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

نەزم و  پێشچاوگرتنی  لە  بە  بۆیە  بگیرێت، هەر  باوەڕیان 
ئێستادا  لە  ئیسالمییەكان  گروپە  ڕێكخراوەیییان،  نواڕینی 
فرەتر ڕوولەدەرن و بەرچاون و مژوڵی كاروچاالكیین لە 

ئەندەنووسیادا. 

پەڕگیر و بناژۆ ئیسالمییەكان
لە ئەندەنووسیای دیموكراتدا

لە  هەفتەیەك  چەند  پاش  1998دا  پێنجی  مانگی  لە 
فەرمانڕەوایی  لە  ساڵ   32 پاش  ئیتر  واڵتدا،  لە  ناڕەزایی 
بۆ دوا جار سۆهارتۆ لە تەختی دەسەاڵت دوور خرایەوە. 
دەستلەكێشانەوەكەی ئەو نومایانی دەستپێكی دیموكراسی 
ئاتاجێكی  ئەندەنووسیادا  لە  دیموكراسی  واڵتدا.  لە  بوو 
لەپێشینە بوو، چونکە واڵت لە ئاستێكی فرەبااڵی گەندەڵیدا 
لە  دیموكراسی  هەنگاوەكانی  بوو  دژوار  بۆیە  هەر  بوو، 
واڵتدا دەست پێ بكات9. هاوكات چاودێران دەڵێت پرۆسەی 
زەمینەیەكی  ئەندەنووسیادا،  لە  دیموكراسی  بووژانەوەی 
بەرینی لە بەردەم ئیسالمییەكانیش ڕەخساند تا پاش چەندین 
بێدەنگكردنیان  و  و چەوسانەوە  بندەستبوون  ساڵە ساڵی 

هەستنەوە و خۆیان كۆ بكەنەوە.

9  )Aspinall and Mietzner 2010(.
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گەشەسەندن و شكستی جیهادییەكان
سەرەتایەكی  ئەندەنووسیا،  لە  دیموكراسی  دەستپێكی 
زێڕین بوو بۆ پەڕگیر و جیهادییەكان لەو واڵتەدا. لێرەوە 
لە سەراسەری دەریای پڕ لە دوورگەی ئەندەنووسیادا بە 
تایبەتی لە ماالكۆ و بۆسۆ لەگەڵ دوماهی ڕژێمە نوێیەكەدا 
و  مەسیحی  نێوان  لە  پاشاگەردانی  و  تووڕەیی  ئاگری 
موسوڵمانەكاندا هەڵگیرسا و زەمینەی لە بار بۆ ئیسالمی 
ڕادیكاڵ لە ئەندەنووسیدا هاتە پێشەوە . لێرەوە چەند گروپێكی 
جیهادی دروست بوون و شانبەشانی برا موسوڵمانەكانیان 
كەوتنە وێزەی نەیاران و توندوتیژییەوە، بۆ نموونە هەر زوو 
لەشكری جیهاد دامەزرا و بە شێوەیەكی شێوە سەربازیی 
بۆگوردا  و  جاوا  خۆرئاوای  لە  خۆیان  ڕاهێنانی  بنكەكانی 
كردەوە و پاش ڕوودانی پێكدادانەكانیش بە هەزاران ئەندامی 
مەشقپێكراو و ڕاهێنراوی جەنگیان ڕەوانەی مالۆكۆ كرد. 
بۆسۆ  و  مالۆكۆ  لە  ئیسالمییانە  توندڕەوە  ئەم  بەشداریی 
بە تەواوی هاوكێشەی جەنگ و ملمالنێكانی گۆڕی10. پێش 
ئەوەی ئەو خۆبەخشە پەڕگیرە دەرەكییانەی مالۆكۆ بگەن، 
هەر یەك لە مەسیحی و موسوڵمانەكان لە ڕووی هێز و 
هەرەكەتەوە هاوتا و هاوشانی یەكتر بوون. پاش گەییشتنی 

10  )Bertrand 2004(.
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لەشكری جیهاد و لەشكری موجاهیدین و چەند گروپێكی 
موسوڵمانەكان  هێزی  تەرازووی  تای  ئیتر  تر،  توندڕەوی 
ئەو  هێوربوونەوەی  لەگەڵ  چەند  هەر  بوو.  سەنگین 
ملمالنێیانەی نێوان مەسیحی و موسوڵمانەكان بە تایبەتی لە 
2001ـ 2002 دا، بە شێوەیەكی فەرمی هەموو ئەو گروپە 
باش  سەرەتایەكی  بوونە  بەاڵم  هەڵوەشانەوە،  جیهادییانە 
لە چێكردنی هەست و پێوەندییەكی بەرینی بناغە داڕێژراو 
وابەستەبوونەی  لەو  هەندێك  كۆمەڵگەی مۆالكۆدا.  نێو  لە 
سااڵنی  لە  و  مایەوە  هەر  توندڕەوەكانەوە  بە  خەڵكی 
داهاتوودا بوونە مایەی چەندین كار و كردەوەی پەڕگیر و 
خوێناوی. هەندێك گروپ هێرشی بەرفراوانی تیرۆریستیان 
لە سەر خاكی ئەندەنووسیادا ئەنجام دا. لە ساڵی 2002 
لە  هاواڵتییان   202 ئیسالمی  جەماعەتی  ئەندامانی  دا 
تەقینەوەكەی بالی دا كوشت، ئەو هێرشە لە سەر ئاستی 
نێونەتەوەییدا دەنگدانەوەی بەرینی لێ كەوتەوە. لە نێو ئەو 
پشێوییانەدا بەرینترین كردەی تیرۆریستی بریتی بوو لەو 
 2000 كریسمسی  یادی  لە  جارێك  بە  كە  بۆمبەی  گەلە 
دا و لە كەنیسەكانی واڵتدا تەقێنرانەوە، ئەو هێرشانە 11 
شاری واڵتەكەی گرتەوە، لەوانە شارەكانی باتام و جاوا و 
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سومترە و لۆمبوك11. هاوكات لقێكی جەماعەتی ئیسالمی بە 
ڕێبەرایەتیی نورەدین تۆپ هاوكاریی زنجیرە تەقینەوەكانی 
سەر هۆتێلە خۆرئاوایییەكان و باڵوێزخانەكانی واڵتان بوو 
لە جاكارتای پایتەختدا. لەوانە: تەقینەوەی هۆتێل ماریوت لە 
2003 دا، تەقینەوەی باڵوێزخانەی ئوسترالیا لە 2004 دا، 
تەقینەوەكانی ناو هۆتێل ڕیتز كارلتۆن و ماریۆت لە 2009 
دەستپێكی  لە  تیرۆریستییەكان  كردە  شێوەیە  بەم  دا12. 
وێزەی  بەربوونە  تەوژمدا  شێوەیەكی  بە  دووهەزارەكاندا 
واڵتی ئەندەنووسیا، بەاڵم لەو ڕابردوە بە دواوە ئیتر وردە 
وردە قەبارە و ئاستی ئەو كردە تیرۆریستییانە بە كاوەخۆ 
كەم بوونەتەوە و هێند هێزدار و كاریگەر نەماون13. دیارە 
تەقینەوەكان بەردەوام بوون بەس لە سەر ئاستێكی بچووكتر 
یاخود  ناكەوێتەوە  لێ  قوربانییان  جۆرێك  بە  الوازتر،  و 
كەمتر قوربانییان لێ دەكەوێتەوە. بۆ نموونە لەم سااڵنەی 
دواییدا لە شاری سواڵوێسی تەقینەوەی كڵێسایەك یەكێك 
بوو لەو تەقینەوە بچوكانەی كە ڕوویان دا، بۆ نموونە لە 
تەقینەوەكانیان  تاوانبارێك  چەند  زوودا  سەرلەبەیانییەكی 

11  )International Crisis Group 2002(.

12  )International Crisis Group 2009(. 
13  )Tomsa 2007(.
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و  خانەیەك  كۆكتێل  چەند  پەنجەرەی  نێو  بوە  فڕەدا 
هاوكات  درابوو،  فرە  مادیی  زیانی  لەوێدا  كەنیسەیەكەوە. 
تاوانبارەكان بۆمبی بچوكیان هەڵ دەدا و لە هەمان كاتدا 
هێرشیان دەكردە سەر شوێنەكان، بەاڵم هیچ زیانێكی گیانی 
هێرشە  تر  واتایەكی  بە  نەكەوتەوە.  ڕووداوەكاندا  نێو  لە 
بەرفراوانەكانی ڕابردوو لە ئێستادا بە دەگمەن ڕوو دەدەن. 
لە  تیرۆریستییەكان  هێرشە  ئاستی  كەمبوونەوەی  لێرەدا 
بگەڕێنینەوە:  هۆكارێك  چەند  بۆ  دەكرێت  ئەندەنووسیادا 
هۆكاری یەكەم و گرینگ ئەوەیە كە هێزە ئاساییشییەكان 
جڵەگیری  شێوەیەك  هەموو  بە  و  كاران  و  ئەكتیڤ  فرە 
و  پشتەوەیە  لە  ئایینییان  پاڵنەری  كە  دەكەن  كارانە  لەو 
ڕۆژانی  لە  چونكە  دەكەن،  قۆڵبەست  تاوانباران  بەزوویی 
سۆهارتۆ،  پاش  لە  واڵتدا  دیموكراسیی  بزاوتی  هەوەڵینی 
هاوكات  نەبوون.  كاریگەر  و  كارا  هێند  ئەمنییەكان  هێزە 
دەست  چەكوچۆڵیان  بەسانایی  تیرۆریستییەكانیش  گروپە 
تەنانەت  دەهێنا.  فەراهەم  دارایییان  پشتیوانیی  و  دەكەوت 
سەرەتاوە  لە  كە  دەستدان  بەر  لە  فرەیش  بەڵگەگەلێكی 
هێزە ئاساییشییەكان دەستیان لەگەڵ جیهادییەكاندا تێكەڵ 
بووبێت، بە تایبەتی لە ڕووداوەكانی بۆسۆ و مۆڵۆكۆدا14. 

14  )Bertrand 2004, 127(.
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هێزەكانی  و  پۆلیس  چاوی  بەر  بە  ڕەوشدا  خراپترین  لە 
بچنە  تا  كرابوەوە  جیهادییەكان  گروپە  بۆ  بوار  میرییەوە 
فەرمانە  لە  پێشێلكاریی  و  سەرەكان  لە  كێشە  ناوچە  نێو 
باشترین  لە  دەكرا.  خۆیان  سەروی  و  سەرۆكایەتییەكان 
حاڵەتدا ئەوان چاویان لە ئاست توندوتیژییەكاندا دادەخست 
و گوێیان نەدەدا. هێزە ئاساییشییەكان بێالیەنییان لە ژێر 
هۆكارێك:  چەند  بۆ  دەگەڕایەوە  ئەمەیش  بوو،  پرسیاردا 
الوازیی ڕاهێنانیان و كەمیی هەماهەنگی لە نێوان پۆلیس و 
سەرباز و دەزگا هەواڵگیرییەكان، هەموو ئەمانەیش بەرپرس 
بوون لە وەاڵمدانەوەی دروستیی هێرشە تیرۆریستییەكان و 
ئەو ملمالنێیەی لە نێوان دەزگا ئاساییشییە هەمەجۆرەكاندا 
سەرۆكایەتی  كات  ئەو  دا،  بالی  تەقینەوەكەی  لە  هەبوو. 
لە دەستی سوسیلو بامبانغ یودهویونو دا بوو، لە كاتێكدا 
ڕووبەڕووبوونەوەی  ڕێوشوێنەكانی  چاودێریی  بەوردی 
پۆلیس  هەماهەنگیی  ڕووداوانەدا  لەو  دەكرد.  تیرۆریزمی 
دەستی پێ كرد و واڵتانی خۆرئاوایش هاوكار بوون، ئەوە 
بوو چەندین كەس دەستگیر كران و زیندانی كران و زیاد لە 
200 كەسیش كە لە ڕووداوەكەوە گالبوون كوژران. لە نێو 
دەستگیركراوەكاندا عەقڵی ستراتیژی گەلێک لە تەقینەوەكان 
و یەكێک لە ڕێبەرە دیارەكانی جەماعەتی ئیسالمی هەبوو 
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بە ناوی نورەدین تۆپ، بەاڵم ئەم هێزانەی كە بە یەكەی 
88 ناسرابوون تاوانبار كران بە ئازاردان و ئەشكەنجە و 
سزادانی تیرۆریستەكان. لەبەر ئەوە دژوارە نكۆلی لە هێز و 
حەرەكەتی پۆلیس بكرێت لە دەستپێكی دیموكراسی واڵتدا. 
دیارە ئەندامان و گروپەكانی سەر بە جەماعەتی ئیسالمی 
بەردەوام هەبوون، بەاڵم ئەوە پۆلیس بوو كە ڕێگریی لە 
بوونی كردە تیرۆریستییەكانی ئەوان دەكرد. بەاڵم هەندێك 
لەوێ  ڕوویان دەدا، چونکە  لێرەو  تیرۆریستی هەر  كاری 
و  بەها  لە  ڕێزیان  ئەندازەیەك  تا  تیرۆر  بە  دژ  یەكەكانی 
مافی هاواڵتییان دەگرت و زۆرتر بۆیان نەدەلوا وردەكاری 
هاواڵتییانەوە.  تایبەتی  ژیانی  وەردەنە  دەست  و  بكەن 
هۆیەكی تری كەمبوونەوەی كارە تیرۆریستییەكان وابەستە 
خۆیان  بۆ  كە  ئیسالمی  جەماعەتی  ئەندامانەی  بەو  بوو 
هاواڵتییاندا  نێو  لە  ناكرێت  كە  بوو  وەها  بیركردنەوەیان 
خودی  نێو  لە  چونکە  بدەن،  ئەنجام  تیرۆریستی  كردەی 
گروپە جیهادییەكاندا مشتومڕی ئەوە لە گۆڕێدا بوو، كە ئایا 
دەكرێ  لە نێو مەدەنییەكاندا كردەی تەقینەوە بكرێت یان نا، 
ئەم مشتومڕە لە كاردانەوەی تەقینەوەكانی بالی دا فرەتر 

بوو لە نێویاندا15. 

15 )Chernov Hwang 2012(. 
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لەو  ئیسالمی  جەماعەتی  ئەندامانی  لە  بەشێك  هاوكات 
لۆكس  تەقینەوەكەی  لە  ئەوانەی  كە  تێگەییشتن،  ڕاستییە 
موسوڵمانن  كرێكاری  بەشێكیان  قوربانی  بوونەتە  هۆتێل 
ڕاستییە  بەو  ئەوان  ئیتر  هۆتێلەكە(  ستافی  نموونە  )بۆ 
لە  دوورە  كارێكە  دەكرێت  كە  ئەوەی  كە  گەییشتن، 
لەو  ئیسالمی  جەماعەتی  هاوكات  ئەخالقییەكان16.  بەها 
الیەن  لە  توندوتیژییەكان  كارە  كە  گەییشتن  ڕاستییەیش 
لەبەر  دەكرێت.  لێوە  پشتیوانییان  خەڵكییەوە  لە  كەمێك 
ئەوەی  بۆ  كە  بوو  گەاڵڵە  ال  باوەڕەیان  ئەو  ئەوان  ئەوە 
سەركەوتوو بن و ببنە خاوەنی ئامانجە بااڵكانیان پێویستە 
دەستبەرداری ئەو ڕەوتە ڕەق و ڕادیكااڵنە بن17. لە الیەكی 
ترەوە بەشێك لە ئەندمە پەڕگیرەكانی جەماعەتی ئیسالمی 
لەو بیرە جودا بوونەوە و میتۆد و ڕێكخراوێكی نوێیان بە 
تایبەتی لەم سااڵنەی دواییدا هەڵبژارد. دیارترینی ئەوانەی 
جودا بوونەوە بریتی بوون لە جەماعەتی ئەنسار و تەوحید 
)كۆمەڵی پشتیوانانی یەكتاپەرستی( ئەمانە وەك ڕێكخراوێك 
لە ژێر ڕابەرایەتیی ئەبووبەكر بەشیردا و لە ساڵی 2008 دا 
خۆیان ڕاگەیاند. بەم شێوەیە گروپە نوێیەكان كە میتۆدێكی 

16 )Kingsbury 2005(.
17 )Chernov Hwang 2012, 3(.
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نوێیان گرتوە هەمان پێشینەی گروپە ڕادیكاڵەكانی پێشوو 
لە دۆسیە و كار و چاالكیی ڕابردوویان هەیە و لە ڕێبەرانی 
تەوحیدیش  و  ئەنسار  ئایدیۆلۆژیای  دیارە  پێشووترن. 
ئیسالمی  خەالفەتی  بارەی  لە  جەختكردنەوەیە  دیسانەوە 
بە  باوەڕبوونە  و  شەریعە  چەسپاندنی  بۆ  خۆسازدان  و 
جەماعەتی  پێچەوانەی  بە  دیارە  مەبەستە.  ئەو  بۆ  جیهاد 
ئەنسار  تر،  لێكجودابوەكانی  ئیسالمییە  ئیسالمی و گروپە 
نەیارانی  بێباوەڕ و  بە  و تەوحید داكۆكیكاری جیهادە دژ 
بە  ڕادیكاڵ.  و  ناتوندوتیژ  شێوەیەكی  بە  بەاڵم  ئیسالم 
شێوەیەكی فرە تایبەت ئەنسار و تەوحید جەخت لە بارەی 
مەبەستە  ئەو  بۆ  ئەوان  دەكات18،  بانگەواز  و  سەلەفیەت 
بابەت  باڵوبوونەوەی  ناڕەزاییی  و  خۆپیشاندان  ڕێگەی 
ئەم  كە  دەردەكەوێ   لێرەوە  هەڵبژارد.  باڵوكراوەیان  و 
ڕەوتانە لە ڕووی هزرەوە ڕادیكاڵن، بەاڵم لە پێناو مانەوە 
و سیاسەتدا ڕێگەی ناتوندوتیژیان هەڵبژاردوە19. لە هەمان 

18  سەلەفیەت بریتییە لە بزووتنەوەیەكی ئایینی كە بانگەشە بۆ گەڕانەوە 
بۆ ئیسالمی پێشین دەكات، ئەم بزووتنەوەیە زیاتر گەرەكێتی بە ڕێگەیەكی 
ناتوندوتیژ و جەنگ بانگەوازی ئیسالمی بچەسپێنێ ، هەر چەند كە بەشێك 
جەماعەتی  لەوانە  دەبەن  ناو  سەلەفی  بە  خۆیان  رادیكاڵەكانیش  گروپە  لە 

ئیسالمی و ئەلقاعیدە
19 )International Crisis Group 2010(. 
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دوور  ئەوانە  كە كۆی  بزانین  ڕاستییە  ئەو  پێویستە  كاتدا 
بەشێكی  ئێستایش  ڕادیكاڵەوە.  و  توندوتیژ  هزری  لە  نین 
هەر  كاركردندان.  لە  توندڕەوی  تۆڕی  و  ڕایەڵە  بچوكی 
باسمان  سەرەوە   لە  كە  هۆكارانەی  ئەو  هۆی  بە  چەند 
تەواوی  بە  ڕەوتانە  ئەو  توندوتیژی  شێوازەكانی  كردن، 
جیاوازن. ئێستایش لە ئامانجی ئەواندا كوشتنی بەرپرسانی 
بەو  دێت20.  جمەی  بازاڕەكان  و  كۆگا  بڕینی  و  پۆلیس 
ئێستایان،  توندوتیژییەكانی  كارە  پێوەرەی  و  ئامانج 
جیهادییەكانی  جوواڵنەوەی  كە  دەبێتەوە  ڕوون  ئەوە 
ئەندەنووسیا، هێشتا لە سێبەری پاشخان و ڕابردووی ڕێگە 
دەركەوتەی  بارەی  لە  بەردەوامە.  خۆیدا  ڕادیكاڵییەكەی 
بۆ  جیهادییەكان  لە  بەشێك  پشتیوانیكردنی  لە  داعشیش 
پێرفرمانسی ئەوان، ئایا ئەو پشتیوانییە ناكۆك نییە لەگەڵ 
پەڕگیری  و  توندوتیژی  وایە  پێی  كە  بیركردنەوەیەی  ئەم 
ئەو  هەموو  لە  جیا  ئاوابوونە؟  لە  ڕوو  ئەندەنووسیادا  لە 
مشتومڕانە ئەوە ڕاستییەكە كە هێرشەكانی مانگی هەوەڵی 
2016 دیارترین و بەرچاوترین هێرشی تیرۆریستی بوون 
لە كارێكی  بوو  بریتی  تەقینەوەكە  ئەو سااڵنەدا.  میانی  لە 
خۆكوژی لە سەر شەقامێك كە مۆڵێكی تێدا بوو لە سەر 

20 )Zammit and Iqbal 2015(. 
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ستایڵی بیانییەكان بوو. دوا بە دوای ئەو تەقینەوەیە چەند 
لە ناوچەكەدا ڕوویان دا. هێرشبەرەكان  تەقینەوەیەكی تر 
لەگەڵ تەقینەوەكاندا دەستیان دایە دەستڕێژی گوللە لەگەڵ 
هاواڵتیی   3 ڕووداوەكاندا  كۆی  لە  پۆلیسدا.  هێزەكانی 
سیڤیل و 5 تاوانباری ئەنجامدەری ڕووداوەكان كوژران21. 
خستە  تەقینەوەكانی  بەرپرسیارێتیی  داعش  ڕاستەوخۆ 
دەستی  ئەندەنووسیش  پۆلیسی  هاوكات  خۆی،  ئەستۆی 
هاواڵتییەكی  ئەو  كرد،  درێژ  نەعیم  بەحران  بۆ  تۆمەتی 
ئەندەنووسییە و ئێستا  لە سووریادایە22. بۆیە هێرشەكانی 
دەستپێكی 2016 مایەی پشێویی و نیگەرانی بوون، هەر 
بۆیە گرینگە لەم ڕووداوانەوە بەخێرایی ئاكامگیرییەك بۆ 
ئاستەكانی توندڕەوی لە ئەندەنووسیادا بكرێت. دیارە لەو 
ئەوەدا  لەگەڵ  ئاماژەكان  هەموو  كران  كە  ئاكامگیرییانەدا 
بوون كە ئاستی پشتیوانی لە داعش لە نێو موسوڵمانانی 
ژمارەی  نموونە  بۆ  نزمە،  و  الواز  ئێجگار  ئەندەنووسیادا 
جەنگان  بۆ  دەرەوە   چوونەتە  كە  ئەندەنووسییانەی  ئەو 
شانبەشانی داعش لە عێراق و سووریادا زۆر كەمن23. بە 
گوێرەی ئاماژە و ئامارە نێونەتەوەیییەكان بۆ خەماڵندنی 
21 )Yi and Harding 2016(.
22 )Pisani 2016(.
23 )Delman 2016(.
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ڕێژەی جیهادییەكان، هەموو ئەوانەی كە لە ئەندەنووسیاوە 
چوونەتە ناو داعش كەمترن لە 200 جەنگاوەر. بۆ نموونە 
واڵتێكی وەك فەڕەنسا كە ڕێژەی موسوڵمانەكانی ئێجگار 
ئەوانەی  كەچی  ئەندەنووسیا،  وەك  واڵتێكی  لە  كەمترە 
بە  پەیوەستبوون  و  دەرەوە   چوونەتە  فەڕەنساوە  لە  كە 
دەبن24.  جەنگاوەر   1000 نزیكەی  تیرۆریستەكانەوە 
زۆر  سارینا  دوایییەی  ئەم  هێرشەكانی  كە  ئەوەی  لەگەڵ 
ترسناك و دڕندانە بوون، بەاڵم بە بەراورد بە هێرشەكانی 
بوە  مەبەستیان  هێرشبەرەكان  كە  بوو  دیار  ڕابردوو 
هاواڵتییان.  كوشتنی  و  زۆر  كوشتاری  لە  ببوێرن  خۆیان 
تەقەیان  ڕەمەكی  شێوەیەكی  بە  تەقەكەرەكان  هەروەها 
لە  جەختیان  تەنیا  ڕاپۆرتەكان  بەگوێرەی  و  نەكردوە 
دەردەكەوێ   وا  بۆیە  هەر  كردوەتەوە.  پۆلیس  بنكەكانی 
و  نەزم  ئەم  لەگەڵ  لە هێرشەكاندا  ئامانج  دیاریكردنی  كە 
كە  دەگونجێ   جیهادییەكان  ئێستای  ئیسالمییەی  نواڕینە 
جیاوازە لەوانەی ڕابردوو25، بەاڵم ڕووداوەكانی دەستپێكی 
2016 ئەو ڕاستییانەیان دووپات كردەوە كە ئەندەنووسیا 
سەلماند  ئەوەیش  بەڵكوو  دانەماڵراوە،  توندڕەوی  لە 

24 )Institute for Economics and Peace 2015(.
25 )Soloway 2016(.
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مەتەرێزی  لە  واڵتە  ئەو  تەناهی  و  ئاساییش  هێشتا  كە 
توندڕەوی  كە  بڵێین  دەكرێت  توندڕەوەكاندایە.  هەڕەشەی 
لەو  چاودێران  دووڕیانێكدایە.  لە  هان  ئەندەنووسیادا  لە 
ڕابردووی  ساڵی  چەند  سەركەوتنەكانی  كە  باوەڕەدان 
داعش ئەو وێنایەی گەاڵڵە كرد كە پشتیوانی بۆ ڕێكخراوە 
بناژۆكان لە ئەندەنووسیادا بە جۆرێك لە جۆرەكان هۆشی 
هاتوەتەوە بە بەردا26، بەاڵم دەوڵەت بۆ ئەوەی لەوە دڵنیا 
پێویستە  دابەزیوە،  واڵتدا  لە  توندوتیژیی  ئاستی  كە  بێت 
ڕیكاڵم  و  دەنگۆ  و  باڵوبوونەوە  لە  جڵەوگیریی  بەردەوام 
لە بەردەم  لە واڵتەكەیدا و كۆسپ  بناژۆكانی دونیا بكات 
ئەم  بۆ  دەوڵەت  دابنێت.  توندڕەوییەدا  بانگەوازی  ئەو 
مەبەستە پێویستی بە ڕێوشوێنی كارامە هەیە، بۆ نموونە 
نافهات نورانیا پێی وایە كە دەوڵەت بۆ مامەڵەكردن لەگەڵ 
شەڕكەرە بیانییەكاندا تەڵەزگە و كۆسپی فرەی هاتبوە ڕێ . 
دەرەوە   لە  ئەندەنووسی  شەڕكەرانی  ژمارەی  چەند  هەر 
كەمن، بەاڵم مەترسییە ئاساییشییەكانی كاریگەریی ئەوانە 
چارەسەرێك  پێویستە  و  سەختە  واڵتدا  سەرانسەری  لە 
تیرۆریستە  ئەو  هاوكات  دابنرێت.  كاریگەرییەكانیان  بۆ 
ئەندەنووسییانەی لە دەرەوەن بەشێكیان فرە بەناوبانگن و 

26 )Rose 2015(. 
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مەشق بە تیرۆریستان دەكەنن بۆ نموونە حەمبەلی یەكێكە 
لە ناوە دیارەكانی ناو تیرۆریستان و دەتوانێ  كاریگەریی 
هەروەها  دابنێت.  ئەندەنووسیا  موسوڵمانانی  ناو  لە 
نەعیم یەكێك بوو لە بەڕێوەبەرانی هێرشەكانی 2016 و 
تیرۆریستێكی بە نێو بناگی ئەندەنووسیە و لە سووریادایە.

 )سەردەمی ئسوڵییەكان(
دەرهاویشتە ترسناكەكانی هێرشە تیرۆریستییەكان ڕوون 
و ڕەوانن. هەر چەند لەم لێكۆڵینەوەیەدا ئاماژەمان پێ دا 
ئەندەنووسیادا  لە  ئیسالمییانەی  ئەو  زۆری  زۆرینەی  كە 
ئەكتیڤن، زیاتر كەسی ناتوندوتیژ و كاری ساڵمەت دەكەن. 
بە تایبەتی ئیسالمیگەلێك هەن كە لە نێو سیاسەتدا ئسوڵین 
و ڕادیكاڵنن ئەوانە بە ئاشكرا دەستیان داوەتە سیاسەت. 
مەترسیی  لە  نییە  كەمتر  سیاسەتدا  لە  ئەوان  بوونی 
بوونیان  كە  دەبینرێت  كاتدا  هەمان  لە  تیرۆریستەكان، 
ئیسالمییە  لەو  زۆرێك  چونکە  چاون،  بەر  و  ڕێپێدراوە 
كوالێتیی  سەر  لە  بەرچاویان  كاریگەریی  ئسوڵیانە27 
دیموكراسی دەبێت لەو واڵتەدا. فرەجاریش ئایدیۆلۆژیای 
دەكەن و  میریدا خەبات  نێو چوارچێوەی  لە  كە  ئەوانەن  ئسوڵییەكان    27
سیاسەت دەكەن، بەاڵم هەڵگری هەمان پرۆژەی ئیسالمخوازین و بازنەكانی 

دەرەوەی خۆیان بە نەیار دەزانن. 
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هاوئامانجی  و  هاوواتا  دروست  سیاسییانە  ئسوڵییە  ئەم 
هەر  ئامانجی  ترە.  بناژۆكانی  و  پەڕگیر  ئایدیۆلۆژیای 
دوو الیان چەسپاندنی حكومی شەریعەت و دامەزراندنی 
ئەم  ئەوەی  ئیسالمییە.  دەوڵەتێكی  و  سیستمێكی سیاسی 
جودا  لێك  جیهادییەكان  پەڕگیرە  و  سیاسییانە  ئسوڵییە 
بۆ  كاركردن  ئامڕازەكانی  و  تاكتیك  لە  بریتییە  دەكاتەوە 
وەك  توندڕەوەكانی  هەیانە.  كە  هاوبەشەی  ئامانجە  ئەو 
جەماعەتی ئیسالمی بە ئاشكرا ڕێگەی توندوتیژیان گرتوەتە 
بەر بۆ چنگكەوتنی ئامانجەكانیان، لەوانە خۆتەقاندنەوە و 
و  بۆمبدروستكردن  و  توندوتیژ  سەركردەی  لە  ڕاهێنان 
هتد، ئسوڵییەكان و ئەوانەی باوەڕیان بە سیاسەت هەیە، 
جودایان  ڕەفتارانە  ئەم  جۆری  كە  باوەڕێكن  خاوەنی 
كاركردنی  ئامڕازی  كاتیش  هەندێك  هەر چەند  دەكاتەوە. 
بۆ  توندوتیژ،  كاری  بۆ  دەكێشێت  سەر  ئسوڵییانە  ئەم 
توندوتیژی  فرەجار  ناڕەزاییی  بۆ  بانگەشەیان  لە  نموونە 
هێڵە  لە  بەاڵم  و پشێوی و كۆگا سووتاندن دەكەوێتەوە، 
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دیاری  شێوازە  ئەم  ئەمانەدا  كاركردنی  سەرەكییەكانی 
گروپی  كە  بڵێین  دەتوانین  كاتدا  هەمان  لە  نەكراوە28. 
سیاسییەكان و ئسوڵییە سیاسییەكان ئەوانەن كە دەكرێت 
مامەڵەیان لەگەڵ بكرێت، چونکە ئەو كاولكاری و پشێوییەی 
لەوانەوە سەرچاوە دەگرێت ئەندازەیەكی كۆنتڕۆڵ كراوە 
وێرانكارانەی  عەقڵی  بە  بەراورد  نیگەرانییەكانیان  و 
ئەو گروپانەی كە  دیارترینی  فرە كەمترە29.  جیهادییەكان 
بەرەی  لە  بریتییە  گرتوە  ئسوڵییان  میانڕەوی  ڕەوتێكی 
پارێزگارانی ئیسالم. ئەم بەرەیە كاریگەریی فرەی هەیە و 
دەتوانێت خەڵكانێكی فرە بە بۆچوون و باوەڕەكانی ئاڕاستە 
ئەوان  كە  وایە  پێی  بەرەیە  ئەم  ڕێبەری  دیارترین  بكات. 
هاتوون تا بەرگری لە بەها و نۆرمەكانی ئیسالم و مافی 

28  جیاوازیی نێوان ئسوڵی و پەڕگیرەكان زۆر جار ڕوون نییە، راستە ئسوڵییەكانی 
وەك كۆمەڵەی ئەنسار و تەوحید كە دەیانەوێت سیاسەت بكەن و كاری توندوتیژیان 
تێرۆرەوە  رووبەڕووبوونەوەی  یەكەكانی  الیەن  لە  و  دەركەوت  بەاڵم  نییە  پێ  باوەڕ 
چەند كۆگا و بارەگایەكی نهێنیی مەشقكردنی ئەو گروپە دۆزرایەوە كە لە پالنی كاری 
توندوتیژیدا بوون،   ئەوانەی مزگەوت و شوێنەكانی تریان لە سیریبوون تەقاندەوە لە نێو 
 .)International Crisis Group 2010( .گروپی ئەنسار و تەوحیدا كاریان كردبوو

29  بۆ نموونە لە الیەن ئێف پی ئای )بەرەی پارێزەرانی ئیسالم(، ناوەندی 
جاوەوە لە ساڵی 2013 دا وەختێك بە ئەنقەست لە الیەن ماشینێكەوە لە 
ژنێك دەدرێت، ئەوە لە میدیادا دەنگدانەوەی فرەی هەبوو، بەاڵم ئەم ڕووداوە 

تەنها كارێكی توندی ئەو گروپە بوو لە دە ساڵی ڕابردوودا.
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لیبرالیزمدا30.  هەژموونی  بەرانبەر  لە  بكەن  موسوڵمانان 
ئەندەنووسیادا  لە  هاوشێوەیان  تری  گروپەكانی  و  ئەوان 
و  دەكەنەوە  دادپەروەری  بارەی  لە  جەخت  فرەتر 
هەواڵەكانیش لێرەو لەوێ  هێرش و هەڵمەتەكانیان بۆ سەر 
هاوكات  دەبێتەوە.  دووبارە  باڕەكان  و  شەوانە  یانەكانی 
و  ئایین  لە  هەڵگەڕاوەكانن  مشتومڕی  لە  هێشتا  ئەوان 
فرەتر  و  دەگرن  ئامانج  بە  دیانەكان  و  كەنیسە  جار  فرە 
جەختیان لە سەر كۆمەڵگەی ئەحمەدییەیە لە ئەندەنووسیا. 
ئەحمەدییە كۆمەڵگەیەكی موسوڵماننشینن و وەك ڕەوتێكی 
محەمەد  وەهایە  باوەڕیان  كە  دەردەكەون  ئیسالم  جیای 
لە  هەیە  خۆیان  تایبەتمەندیی  و  نییە  پەیامبەر  ئاخر 
لە  و  خواناسی  لە  بیركردنەوەیە  جیاوازییە  بەم  باوەڕدا. 
دەكەنەوە  بیر  وا  ئیسالمییەكان  لە  زۆرێك  ئیسالمداریدا، 
كە ئەحمەدییەكان بەشێكن لە هەرتەقە و بێباوەڕ. تەنانەت 
میری  تا  كرد  فرەی  فشاری  ئیسالم  پارێزگارانی  بەرەی 
بۆ  گەڕانەوە  بە  ناچار  ئەحمەدی  كۆمەڵگەی  بكات  لێ  وا 
ئیسالمی هەقیقی بكەن و دەستبەرداری بیروباوەڕی خۆیان 
بن، ئەوان داوایان دەكرد و نارەزایەتییان نیشان دەدا تا 

30  Interview by Jessica Soedirgo, West Java, September 25, 
2014. 
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بكرێت.  یاساغ  باوەڕەكەیان  و  دابخرێت  مزگەوتەكانیان 
هەر بۆیە لە چەند ڕێگەیەكەوە گروپی بەرەی پارێزگاران 
و گروپە ئیسالمخوازە ئسوڵییەكانی تر لە بارەی كۆمەڵی 
ئەحمەدییەوە ئامانجەكانی خۆیان پێكا. ئیتر توانا و كاری 
ڕەوت و ڕێچكانی ئەحمەدی لە ڕووی قانونییەوە لە ساڵی 
2008 دا بە تەواوی هێنرایە خوارەوە  و الواز كران، بۆ 
و  خۆرئاوا  جاوای  وەك  پارێزگای  ژمارەیەك  لە  نموونە 
سوالویسی باشووردا قەدەغە كران، هاوكات لە ژمارەیەك 
و  بیكانبار  لە  لەوانە  گیرا  لێ  ڕێیان  شارۆچكەدا  و  شار 
هێز  تەنها  ئیسالمییەكان  ئسوڵییە  دیارە  ڕیاودا.  هەرێمی 
بەاڵم  ئەحمەدییەكانەوە،  وێزەی  كەوتبوونە  كە  نەبوون 
ئەوان فاكتەرێكی كاریگەر و بەر چاو بوون. سیاسییەكانی 
و  واڵت  تەناهی  دۆخی  هێشتنەوەی  هەمبەر  لە  واڵت 
بەرانبەر  لە  پێویستە  كە  كردەوە  لەوە  بیریان  دا  هێوری 
الدانەكان لە نێو بیر و باوەڕی ئیسالم بە تایبەتی ڕەوتی 
ئەحمەدیدا هەڵوێست وەربگرن31. لێرەوە ڕوون دەبێتەوە 
كە ڕاستە گروپە ئیسالمییە سیاسییەكان هێندەی توندڕەوە 
ئیسالمییەكان هەڕەشە نین بۆ سەر ئاساییشی واڵتن، بەاڵم 
نەزمیی  و  كوالێتی  سەر  بە  نەرێنی  بە  فرە  كاریگەرییان 

31 )Crouch 2014(. 



255بناژۆیی و زێدەڕۆیی توندڕەوە ئیسالمییەكان

بۆیە  هەر  هێشتوە،  جێ  بە  ئەندەنووسیاوە  دیموكراسیی 
ڕێكخراوەكانی وەك خانەی ئازادی 2010 و ڕێكخراوی 
هیومان ڕای تس وۆچ 2013 ئەو ئەتوارەی سیاسییەكانی 
ئەندەنووسیایان لە هەمبەر ئەحمەدییەكان بە پێشێلكاریی 
چونکە  دا،  قەڵەم  لە  ویژدان  ئازادیی  و  مرۆڤ  مافەكانی 
بەرگریكردن  لە  میریی  دیموكراتیدا شكستی  ڕوانگەی  لە 
لە مافی ئەحمەدییەكان، بریتی بوو لە شكستی ئەو واڵتە 
لە مافە سەرەتایییەكانی مرۆڤدا و ناوەرۆكی دیموكراسی 
خستە ژێر پرسیارەوە. لەبەر ئەوە پێویست بوو هەر دوو 
لە  بەشداربوونایە  ناحكومییەكان  و  حكومی  دامەزراوە 
چارەسەركردنی دۆزی گرفتاوی ئیسالمییە ئسوڵییەكانن، 
چونکە ئەوان سەرچاوەی دڕدۆنگی و ترس و جڵەوگیریین 
لە سەر ئازادییەكانی خەڵكی. لەبەر ئەوەیە كە هەوڵێك لە 
ئارادایە بۆ داخستن و قەدەغەكردنی بەرەی پارێزگارانی 
باسوكی  ناوی  بە  جاكارتا  حاكمی  تایبەتی  بە  ئیسالم، 
ناڕەزایییەكانیان ڕوو بە توندوتیژی  ئەهوك پاش ئەوەی 
ڕۆیشت لە 2014 دا لەگەڵ چەند هەوڵێكی تردا بەرنامەی 
قەدەغەكردنی ئەم بەرەیەی داڕشت. بەاڵم بەرەی پارێزگارانی 
هەواڵنەدا  ئەو  تەواوی  سەر  بە  بێت  زاڵ  توانیی  ئیسالم 
پووچەڵ  بەرەكەیان  قەدەغەكرانی  بەرنامەكانی  هەموو  و 
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كرانەوە. هاوكات ئەوان لە چوارچێوەی دیموكراسیدا مافی 
لێرەوە  هێڵرایەوە.  بۆ  سیاسی  هێزێكی  وەك  ناڕەزایییان 
بەرەیە  ئەو  قەدەغەكرانی  جیاتیی  لە  دەوڵەت  دەبوو  ئیتر 
سەر  بە  یاسا  جێبەجێكردنی  بەهێزبوونی  بەر  پەنابەرێتە 
پێوەی  ئسوڵییەكان  گروپە  كە  تاوانكارییانەی  بوارە  ئەو 

گالون.

ڕەهەندەكانی پشت
ڕادیكاڵیزم و پەڕگیریی چیین؟

دانەبڕاون  بەشێكی  بونیادگەرایی  و  ڕادیكاڵیزم  كاتێكدا  لە 
هێزیان  ئەوان  واڵت،  ئایینییەكانی  و  سیاسی  دیمەنە  لە 
واڵتدا:  نێو  لە  گەورەتر  گرفتی  لە الیەن سێ   دەدرێت  پێ 
ئەوانیش نابەرابەری ئابووری و الوازیی دەرفەتی ئابووری 
و نائومێدی بەرانبەر نەزمی دیموكراسی و فەرمانبەرداریی 
یاسا و سەروەریی ڕێساكان لە واڵتدا. هەموو ئەو گرفتانە 
لە واڵتدا، هەر بۆیە  گرفتگەلێكی دامەزراوەیی و بونیادین 
ئاماژەكان لەگەڵ ئەوەدان كە پرۆسەی ڕادیكاڵبوون بە بێ 
جڵەوگیریی لە بەردەم ناداپەروەریی ئابووری و بەهێزبوونی 
چونکە  نابێتەوە،  كەم  واڵتدا  پۆلیسی  هێزی  و  توانا 
توندڕەو  ئەندامانی  دیمۆگرافی و شوێنناسی  تایبەتمەندیی 
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ناسراوە، لێرەدا ئەستەمە بتوانرێت دەستنیشان بكەین كە 
ئەوانەی پەیوەست دەبن بە بناژۆكانەوە چ كەسانێكن. ئەوەی 
دیاریكراوە ئەوەیە، كە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و گەشونمای 
كۆمەاڵیەتی ڕۆڵی هەیە لە وابەستەبوون بە ئیسالمگەرای 
سیاسییەوە32. هەروەها ئەو تاكانەیش كە پەیوەست دەبن 
دامەزراوەیی  فاكتەرە  بۆ  دەگەڕێنەوە  پاڵنەرەكانیان  زیاتر 
چارەسەركردنی  ئەوە  لەبەر  دەوڵەت.  بونیادییەكانی  و 
وشككردنی  بۆ  دەبێت  باش  سەرەتایەكی  فاكتەرانە،  ئەو 
مرۆیییان  هێزی  و  سیاسی  ئیسالمگەرایانی  سەرچاوەی 

ڕوو لە كەمی دەكات.

نابەرابەریی ئابووری
ئەندەنووسیادا  نێو  لە  زەنگین  و  هەژار  نێوان  جیاوازیی 
وەك گەلێ  لەو ئابوورییانەی واڵتانی تازە پێشكەوتوو فرە 
بەرچاوە. لەگەڵ ئەوەی ئابووریی ئەندەنووسیا لە برەودایە، 
ڕێژەی  و  زیادبووندایە  لە  ئابووریی  نابەرابەری  بەاڵم 
هەژاری كەمی كردوە، بۆ نموونە بەهای جینی ئەندەنووسی 
بەرز   41 بۆ  30ـیەوە  لە   2013 بۆ  2000ـەوە  لە 

32 )Della Porta1988(. 
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بەرچاو  باشووردا  لە  ئاستی هەژاری  بوەتەوە33. هاوكات 
نابەرابەریی  و  ئابوورییەكان  دەرفەتە  كەمیی  بەاڵم  نییە، 
ئابووریی لە ئاستێكی بااڵدایە. هەر ئەمەیش وای كردوە كە 
ئاستی ئەوانەی كە پەیوەستبوون بە گروپە ڕادیكاڵەكانەوە 
زیاتر ئەو الوانەن كە بێ  كار و بێ  دەرفەتی ئیشن. لێرەدا 
گۆڕێدایە  لە  ڕوونوڕەوان  ئابووریی  سۆسیۆ  ڕەهەندێكی 
بۆ وابەستە بوون بە گروپە ئسوڵی و ڕادیكاڵەكانەوە، بۆ 
نموونە ئەندامانی بەرەی پارێزگارانی ئیسالم لە سێ  بازنەی 
پیاوانی هەژار و  لەوانە  دیاریكراوەوە هاتوونەتە پێشەوە . 
ناوەنجییەكانی  چینە  خوێندكارانی  شارەكان،  نێو  بێكاری 
پەروەردەیییە  پەیمانگا  دەرچووی  ئەوانەی  و  خوارەوە 
ڕێبەرە  هەژموونی  ژێر  لە  ئەوانەی  یان  ئیسالمییەكانن، 
ئیسالمییە نەریتخزازەكانن و زیاتر قوربانیی پرۆسەی لە 
ئاڵۆزی  ژینگەی  لە  خۆیان  بوون  و  بەشاربووندا  ناكاوی 
ئەندامانی  فرەترینی  بەكورتی  دۆزیوەتەوە34.  شارەكاندا 
ڕووی  لە  كە  خەڵكانەن  ئەو  ئیسالمی  پارێزگاری  بەرەی 
ژیانی  و  پرۆفایل  نەوان.  بێ   و  پەرێزدان  لە  ئابوورییەوە 
وا شتێكی  پەڕگیر و ئسوڵی هەر  بوونەتە  كە  ئەندامەكان 

33 )World Bank 2015(. 
34 )Wilson 2014(. 
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كاریگەریی  هۆكارێكی  ئابووریی  ڕەهەندی  نییە،  هەوانتە 
وابەستە بوونە بەو دونیا ئسوڵییەوە، بە تایبەت ئەو الوە 
بێكار و سەرگەردانانەی نێو شارەكان و ئەو گەنجانەی كە 
لە هەموان كەمەندكێشی  لە دێهاتە هەژارنشینەكانن زیاتر 
ئەو ڕەوتانە بوون. لەبەر ئەوە ڕاستە پەروەردەی الهوتی و 
ئاییناسی فاكتەرێكی ئەندامبوونە لەو گروپانەدا بەاڵم تەنها 
فاكتەر و پاڵنەری ئەو بوارە نییە، چونکە ئەو ئەندامانە چۆن 
جۆرەیش  بەو  شەوانەن  یانەكانی  و  باوەڕی  بێ   بە  دژن 
ئابووریدا  نابەرابەریی  و  بێنانی  و  بێكاری  بەرانبەر  لە 

هاتوونەتە سەر شەقامەكان35.
هاوكات گروپە ئسوڵییەكان تا ئەندازەیەك دەرفەتی كار بۆ 
ئەندامەكانیشیان فەراهەم دەهێنن، هەر بۆیە كارتی ئابووری 
و تموحی ئابووریی بە كار هێنراوە بۆ كەمەندكێشكردنی 
ئەندامان بۆ نێو ئەو گروپانە. ئەوانەی لەم دوایییانەدا لە نێو 
لەوێ  مووچەیان  ئەوەیان دەگوت كە  داشدا گەڕابوونەوە 
بدەنەوە36.  قەرزەكانیان  تەواوی  توانیویانەتە  و  بوە  بەرز 
دیارە بەرژەوەندییە مادییەكانیش نەخشیان بە سەر ئەوەوە 
هەیە كە ئەو ئەندامانە ببنە ڕادیكاڵ یان ئسوڵییەكی سیاسیی 

35 )ibid., 265(. 
36 )Sundaryani 2015(. 
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گروپە  نێو  لە  ئەندامبوون  هاوكات  واڵتدا.  لە  ئیسالمگەرا 
ئسوڵی و ڕادیكڵەكاندا هەندێك بەرژەوەندیی تری ئابووریی 
دەگەیاند پێیان، چونکە كاتێك ئەندام دەبوون ئیتر ڕەوایەتیی 
كۆمەاڵیەتی و ئەخالقییان پێ دەدرا، چونکە پێشتر ئەوان لە 
پەرێزی ژیانێكی هەژاری و چینایەتی دا بوون. سەرەڕای 
بچوكیی قەبارەیان ئیتر لە نێو ئەو گروپانەدا خۆیان لە چنگ 

پەرێزراوی پێكهاتە دامەزراوییەكەی میریدا دەدۆزییەوە.

نائومێدبوون لە دیموكراسی
زۆرێك خەون و خەیاڵیان بە داهاتووی ڕۆشن و دیموكراسیی 
ئەندەنووسیاوە بەستراوە. هەر چەند ئەو خەون و خولیایانە 
هیچ ئاكامێكیان نەبوە. لەگەڵ ئەوەی گەلێ  گۆڕانی ئەرێنی 
ڕوویان داوە، بەاڵم واڵت لەم سەروبەرەی دیموكراسیدا پڕ 
بوە لە گەندەڵی و نابەرابەریی ئابووری و بێتوانایی میریی لە 
ئاست فەراهەم هێنانی ژیانێكی كۆمەاڵیەتی لە بار بۆ خەڵكی. 
هاوكات خەڵكی لە بەرانبەر حكوومەتدا هەستیان بە نامۆیی 
دیموكراسی  خەڵكی  زۆربەی  الی  لە  ئەوە  لەبەر  دەكرد. 
نەزمێكی خراپی دەسەاڵتدارێتی، هەر  لەگەڵ  بوو  هاوكات 
بۆیە بە نائومێدی دەیانڕوانییە سەردەمی دیموكراسی. ئەم 
دووی  بە  تا  خەڵكییەوە  هەندێك  بە  نا  پاڵی  نائومێدبوونە 
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ئەلتەرناتیڤێكی تردا بگەڕێن جیا لە فەرمانبەرداری و نەزمی 
كردوە.  نائومێدی  تووشی  واڵتی  كە  دیموكراتییەی  ئەو 
لێرەوە ئسوڵییە ئیسالمییەكان واڵتیان پڕ كرد لە بانگەشە 
لە  كە  دەكردەوە  باڵو  ئەوەیان  و  ئیسالمی  نەزمی  بۆ 
سیستەمی ئیسالمیدا چاودێریی تەندروستی و پەروەردەی 
خۆڕایی و ژیانی كۆمەاڵیەتی فەراهەمتر بوونی هەیە. دیارە 
ئەوانە دەرهاویشتەی فەرمانبەرداریی دیموكراتیانەن، بەاڵم 
ئەندامانی ئیسالمی باوەڕی خەڵكییان لە هەمبەر ئەو بنەما 
و دەستكەوتە دیموكراسییەدا الواز دەكرد. ئەوان باوەڕیان 
سیستەمێكیان  و  بهێنێت  كامەرانی  دیموكراسی  كە  نەبوو 
دەویست كە لە ڕووی مادییەوە ژیانیان فەراهەم بكات37. 
ئەو ڕەوشە و نائومێدییە لە دیموكراسی مانای ئەوە نەبوو 
كە ڕژێمی ئەندەنووسیا لە مەترسیدایە، بەاڵم الواز و ناتوانا 
بوون ئەمەیش دەرفەت و هەلی بۆ ئیسالمییەكان ڕەخساند 
تا شوێنی خۆیان بكەنەوە. لەگەڵ ئەوەیشدا ئیسالمییەكان 
لە پرسی دیموكراسیدا نائومێد بوون، بۆیە چاودێران وایان 
ئەندەنووسیدا دووچاری  لە  دەبینی كە ئیسالمی سیاسیی 
پشكی  ئەوان  وە   1998 لە  بە جۆرێك  بوەتەوە.  شكست 
دەنگەكانیان ڕوو لە كەمبوونە. بەشێك لە الوازبوونیان لە 

37 دیداری نوسەر لەگەڵ 10 لە رێبەرانی گروپە ئسوڵییە ئیسالمییەكان. 
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گۆڕەپانەكەدا دەگەڕایەوە بۆ ئەو گەندەڵی و ئابڕووچوونانەی 
كە بەشێك لە ڕێبەرە ئیسالمییەكان پێوەی گالبوون، بەاڵم 
بە شێوەیەكی گشتی موسوڵمانانی ئەندەنووسیان تەنانەت 
ئەوانەیشی كە خۆیان زۆرباوەڕدار دەچوێنن، پشتیوانی لە 
پرۆژەی ئیسالمی سیاسیی ناكەن. ئەم شكستەی ئیسالمی 
توندڕەوەكان  كە  كرد  وای  سیاسیدا،  مەیدانی  لە  سیاسی 

ڕێگەی تر بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەكانیان بگرنە بەر.

الوازیی گوێڕایەڵیکردنی یاسا
الوازیی بەڕێوەچوونی یاسا لە ئەندەنووسیادا فرە بە تەواوی 
دەرچوون  و  ناڕەوا  كاری  و  تاوانبار  لەوێدا  بوە،  جێگیر 
دادگا  ڕووبەڕووی  كەمی  بە  تاوانكاران  و  فرەن  یاسا  لە 
هەر  ئسوڵییەكانیش  ئیسالمییە  بۆ  نەزمە  ئەم  دەكرێنەوە، 
وایە ئەوانیش لە پێچوپەنای نەبوونی یاسادا فرە جار قوتار 
دەبن38. بۆ نموونە ڕاستە ئیسالمییە ئسوڵییەكان پەنا نابەنە 
بەر توندوتیژی، بەاڵم كاتێك لە ڕووداوەكانی 2013 دا زیاد 
لە 50 ئەندامی بەرەی پارێزگارانی ئیسالم كڵێسا و یانەكانی 
لە  تایبەت  بە  كرد  وێران  یاسا  مۆڵەتی  بێ   بە  شەوانەیان 
شارەكانی خۆرئاوای جاوا و سومیدانغن، هیچ كام لەوانە 

38 )Aspinalland van Klinken 2011; Horowitz 2013(. 
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ڕووبەڕووی گرتن و دادگا نەبوونەوە. لە جیاتیی دادگایی، 
ئەوان كەشیشی ئەو كڵێسایەی كە خراپ كرابوو بۆ ماوەی 
دوو ساڵ زیندانی كرا. هاوكات لە شاری سیكیوسیلك 3 لە 
دڕندانەترین  بە  ئاژاوەچییەكانەوە  الیەن  لە  ئەحمەدییەكان 
6 مانگ زیندانی  3 بۆ  تاوانبارەكان  شێوە كوژران، بەاڵم 
یاسا  پایماڵەی  لەو  ئەوەیش بەشێكە  ئازاد بوون،  كران و 
كە لە واڵتدا دەگوزەرێت39. لێرەدا چاوپۆشییەك لە تاوانی 
ئەو ڕاستییە  بەرپرسانی میرییەوە،  لە الیەن  ئیسوڵییەكان 
نیشان دەدات كە دەوڵەت مەبەستیەتی ئەوان بە هەر نرخێك 
بێت لە چوارچێوەی یاساكانی واڵتدا بمێننەوە. هاوكات فرە 
جار ئەوە دەخوێنرێتەوە كە بەرەی پارێزگارانی ئیسالمی 
لەگەڵ بەرپرسان و پۆلیس و هێزە ئاساییشییەكاندا دەست 
كە سەرۆك  هاتوە  ویكیلیكسدا  نووسراوەكانی  لە  تێكەڵن. 
پۆلیسی سوتانتۆ دەڵێت: ئەوان بەرەی ئیسالمییان پێویستە 
ئەوە  لەبەر  دەهێنن40.  كاریان  بە  هێرش  سەگی  وەك  و 
هەمبەر  لە  كردوە  دەستكراوە  ئەوانی  خۆی  بۆ  دەوڵەت 
كاری نایاسایی و بە جۆرێك لە جۆرەكانیش لە ئەتواری 
بارەیشەوە  لەم  و  خۆبەڕێوەبەرن  و  سەربەخۆ  مادییاندا 

39 )Human Rights Watch 2013(. 
40 )Saragih 2011(. 
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دەوڵەت نكولی ناكات لەو ڕاستییەدا. هەموو ئەو هۆكارانە 
وەهای كردوە كە بە جۆرێك لە جۆرەكان ئیسالمی سیاسی 
لە ئەندەنووسیدا بمێنێتەوە و وەك هەڕەشەیەك وەها بێت 
بۆ سەر نەزمی دیموكراسی و كرانەوەی دیموكراسی لەو 

واڵتەدا.
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