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پێشەكی

سۆفیزم، شێوازێكی دونیانەویستانەیە لە ئاینی ئیسالمدا، 

كە چەندەها سەدەیە بوونی هەبووە، چەندین شێوازی 

مەزهەبی جیا جیای نواندوە، لە زۆربەی واڵتە عەرەبی و 

بەشێك لە واڵتانی ئەفریقیا، ئێران و توركیادا، بە تایبەتی 

بەرهەمە  كــرداری  و  سۆفیزمی  ناوەڕاستدا،  ئاسیای  لە 

پراكتیكیەكانی سۆفیگەری بە درێژایی سەردەمی رابردو، 

یەك  وەك  هەمووی  جیاوازەكاندا  ناوچە  ــان و  واڵت لە 

تیادا هەبووە، هەرچەندە هەموو  نەبووە، زۆر جیاوازی 

تا  هەبووە،  خۆی  تایبەمتەندی  سۆفیگەری  رێبازێكی 

بەرچاورۆشنییەكانی  رێنامیی و  بەپێی  زۆریش  رادەیەكی 

لەسەر  كــاری  ــوە،  وەرگــرت شێوەی  دامەزرێنەرەكەی 

سەرەكی  زۆرو  بەشێكی  ئەمەشدا  گەڵ  لە  بەاڵم  كراوە، 

رێنامییەكانی  ناوی  لەژێر  كە  سۆفیگەری  كردارەكانی 

بنەمادا  لە  ناوزەدكراوە،  دەركەوتووە،  دامەزرێنەریدا 

لەالیەن دوا ڕابەرانی هاوچەرخی سۆفیزمەوە دانراون  و 

نەخشیان وەرگرتووە.

كۆمەڵگە،  لە  دورەپەرێزبوون  سۆفییەكان،  سەرەتادا  لە 

دەوری  لە  خۆیانیان  پەیڕەوانی  لە  بەرچاو  ژمارەیەكی 

شاردا  دەرەوەی  گۆشەیەكی  لە  كۆدەكردەوە،  خۆیان 

لە  بەشێك  چەند  جێگەیەدا  لەو  دەبوون،  خەڵوەتنشین 
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لەگەڵیدا  دەخوێندەوە،  پیرۆزییان  قورئانی  ئایەتەكانی 

ئەندامەكانی لەشیان دەجوواڵند، )شێوە هەڵپەڕكێیەكیان 

دەكرد(، لەسەر ئەو شێوازەی كە ڕابەری تەریقەتەكەیان 

هەڵپەڕكێی  حاڵەتەو  لەم  گوێگرتن  بە  رێنمونیدەكردن، 

بە  دەڕازانـــدەوە،  ئاهەنگەكەیان  خۆیان  بە  تایبەت 

دەیانویست،  خۆیان  تایبەتەی  حاڵەتە  ئەو  دڵ و  ئاكامی 

ژمارەیەكی  كە  بزانرێت،  ئەوەش  پێویستە  دەگەیشتـن. 

بەرچاو لە مسوڵامنان، رەخنەیان لەم شێوازە نائاساییەی 

ئەم  ناڕەحەتن،  پێی  و  هەیە  سۆفییەكان  خواپەرستی 

شێوازە پەسەندناكەن و رەتیدەكەنەوە. 

پلەی بەسیاسیبوونی بزاڤەكانی سۆفیگەری لە گروپێكەوە 

هەندێك  مێژوو  بەپێی  هەیە،  جیاوازی  تر  گروپێكی  بۆ 

تری  رێبازەكانی  چاو  لە  سۆفیگەری  تەریقەتەكانی  لە 

سۆفیزمدا، لە رەهەندە سیاسی  و بەرهەڵستكارییەكانەوە، 

بەاڵم  تێوەگالون،  بارەیەوە  لەم  ئاشكراتر  شێوەیەكی  بە 

بە شێوەیەكی گشتی بەرنامە سیاسییەكان، بە شێوازێكی 

بەهێز لەناو سەرجەم بزوتنەوەكانی سۆفیگەریدا هەر لە 

تەڤگەرە  هەبووە،  بوونی  دواوە  بە  هەژدەیەم  سەدەی 

كۆمەڵگەیانەدا  لەو  زیاتر  سۆفیزم  بەرهەڵستكارەكانی 

لەگەڵ  بەرهەڵستیدان  حاڵەتی  لە  كە  هەیە،  بوونیان 

لەم  داگیركاریدا،  ــاواو  رۆژئ ئایدیاكانی  هاتنەناوەوەی 

دەسەاڵتدارانی  فاكتەرانەوە  ئەم  بەهۆی  و  روانگەیەوە 

هەندێك شوێن لەو مۆتەكە سیاسییە ترساون، كە بە هۆی 

بیركردنەوەیانەوە  شێوازی  و  سۆفیگەرییەوە  ئەمجۆرە 

بەدیهاتوە، لە هەمانكاتدا و لە هەندێك جێگەی تردا، بۆ 

هاوڕێیەتی و  هاوبەشەكانیان  بەرژەوەندییە  بە  گەیشنت 

بە الیەنی  ئارەزویانكردوە،  و  ئەوانیان خواستوە  تێكەڵی 
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كەمەوە لە روانگەی چینی دەسەاڵتدار )كە هەم سیكۆالر 

و هەم مەزهەبی( خۆیان پیشانداوە، یەكێتییەك لە نێوان 

سۆفیزم  و دەسەاڵتداراندا پەیدا بووە، بە شێوەی جیاجیا، 

ئەم یەكێتی و تەباییە سەركەوتوبووە. 

مێژوی  توێژینەوەی  هــۆكــارە،  ئــەم  لەبەر  هــەر  جا 

لە  بە شێوەیەكی گشتی،  ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  سۆفیزم، 

مەبەستی  بە  تایبەتی،  شێوەیەكی  بە  )ئۆزبەكستان(دا، 

ناسینی تەڤگەرە سیاسییەكانی سۆفیزم، بە كارێكی شیاوو 

زۆر  ئاستێكی  تا  سۆفیگەری  بەرچاوان،  دێتە  پێویست 

رابەرانیان  ناوەڕاست،  ئاسیای  مێژوی  لە  بووە،  بەشێك 

پەیوەندییەكانی  ناساندنی  دیاریكردن  و  رێگەی  بە 

سەردەمی  تــەواوی  لە  خەڵك،  و  دەســەاڵتــداران   نێوان 

بەرفراوانیان  هاوكارییەكی  تەیمورییەكاندا  حكومەتداری 

سەرچاوەی  چۆن  هــەروەك  سۆفییەكان  ئەنجامداوە، 

درێژایی  بە  بــوون  بەرهەڵستكارییەكان  جــوواڵنــەوە 

سەدەی  دەیەكانی  لە  روسیا  داگیركاری  سەردەمی 

رابردودا، بەدرێژایی شەڕی ناوخۆی ڕوسیاو جێگیربوونی 

سەرچاوەی  بەمشێوازەش  هەر  سۆڤێتدا،  لە  دەسەاڵت 

لە  )خان(ـەكان،  كە  ناوچانەی،  بەو  بوون  شەرعیەتدان 

زایینیدا،  هەژدەیەمی  سەدەی  لە  خۆیاندا،  ناوچەكانی 

گۆڕ  لە  رێزگرتن  پاشان  هەبووە،  بەسەریدا  دەسەاڵتیان 

ئازارو مەینەتییە  لە سەردەمی  و مەزارگەی سۆفییەكان، 

بایەخێكی  سۆڤیەتدا،  ســەردەمــی  مەزهەبییەكانی 

زیندوكردنەوەی  راگرتن و  هۆی  بووە  پەیداكرد،  نوێی 

سۆڤیەتدا،  دەسەاڵتی  ساڵەكانی  كۆتا  لە  سۆفیگەری 

ساڵەكانی سەرەتای سەربەخۆییدا. تا ئەمڕۆش، رۆیشتنی 

سەر  بۆ  سۆفییەكان،  جیاجیای  كەسایەتییەی  چەندەها 
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شانۆی سیاسی، وەك )ئیرباهیم حەزرەت( لە ئۆزبەكستان، 

لەگەڵ  هاوشانە  كازاخستان،  لە  شێخ(  )عیسمەتوڵاڵ 

پشتیوانییەكی جەماوەری بەرفراواندا بۆیان. 

تەریقەتەكانی سۆفیگەری لە ئاسیای ناوەڕاستدا

بەپێی مێژو، چوار )رێباز: تەریقەت(ـی، سۆفیزم، بوونێكی 

لە  بریتین  كە  هەبووە،  ناوچەیەدا  لەم  كاریگەریان 

)كوبراوییە(، )یاسەوییە(و )خواجەگان( و )نەقشبەندییە(. 

گەڵ  لە  تەریقەتانە،  ئەم  مێژوی  گشتی،  شێوەیەكی  بە 

مێژوی خودی ئاسیای ناوەڕاستدا تێكئااڵون، بزووتنەوەی 

بــەغــدادەوە  ــاری  ش لە  ریشەكەی  كە  ــش،  ــادری(ی )ق

سەرچاوەی گرتووە، لە ئاسیای ناوەڕاستیشدا پەیڕەوكاری 

گەیالنییە،  عەبدولقادری  شێخ  كە  ڕابەرەكەی  هەن، 

لە  بووە  )گەیالن(  ناوچەی  لە  1166زایینی(   -  1076(

ئێران، رێبازێكی تریش هەیە بە ناوی )قەلەندەرییە(، كە 

لە ناوچەی ئاسیای ناوەڕاست بە )ئەنجومەنی دەروێشە 

ماڵ بە كۆڵەكان( نارساوە، هەرچەندە شێوازو پێكهاتێكی 

نەنارساو و نادیاری هەیە، بەاڵم پەیڕەوانی لەم ناوچەیەدا 

رێكخراوەكانی  تەریقەتە  ســەرەڕای  هەیە،  بوونیان 

ئاسیای  لە  هەن  سۆفی  تر  هەندێكی  سۆفیگەری،  تری 

ئەمانە  پێگەیاندوە،  خۆیانیان  خۆیان  كە  ناوەڕاستدا، 

لە رۆحەوە  پەیامی كەسێتییان  دنیانەویسنت و  گروپێكی 

دەوروبەرییاندا  لە  پەیڕەوانیان  سەرچاوەیگرتووە، 

كۆدەبنەوە. 

- )كوبراوییە( و )یاسەوییە(: 

ئەلكوبـرا( نەجمەدین  )شێخ  بە هۆی  كوبراوییە  ڕێبازی 

دواییكردوە،  كۆچی  )1221(دا،  ساڵی  لە  پەیدابووە،  وە، 
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بەرگریكردنیدا  كاتی  لە  پیاوە  ئەم  گێڕانەوەكان،  بەپێی 

پایتەختی   - )جورجانییە  شاری  واتە  خۆی،  شارەكەی  لە 

كــوژراوە،  مەغۆلەكاندا  هێرشی  بەرامبەر  لە  خــواڕزم( 

كۆمەڵێك لە رابەرانی رێبازی كوبراوییە كاریگەری ئەوتۆ 

ناوچەیەدا  ئەم  ئابوری  سیاسی  و  مێژوی  لە  گرنگیان  و 

رابەرانە  لەو  هەبووە و دوای خۆیان جێهێشتوە، یەكێك 

)شێخ سەیفەدین بەهارزی(یە، كە لە كەسایەتییە نارساوو 

سەردەمی  لە  بووە،  )بوخارا(  ناوچەی  رێزەكانی  خاوەن 

دوای داگیركاری مەغۆلەكان لە ساڵی )1263(ـی، زاینیدا، 

كۆچی دواییكردووە، ئەم شێخە پەیڕەوكارو شوێنكەوتەی 

)شێخ نەجمەدین ئەلكوبرا( بووە، كە لە دوای وێرانبوونی 

ماوەتەوە،  لــەوێ  مەغۆلەكان،  دەستی  بە  )بــوخــارا( 

نوێكردنەوەی  لە  گرنگی  كاریگەرییەكی  )بەهارزی( 

لە  سودوەرگرتن  بە  هەبووە،  شارەكەدا  ئابوری  ژیانی 

بێوچانی  تر، هەوڵی  داراییەكانی خۆی  و خەڵكانی  توانا 

بۆ  بودجەی  شارە،  ئەم  مەعنەوی  ژیاندنەوەی  بۆ  داوە 

تەرخانكردوە،  نوێ  قوتابخانەی  چەندەها  دروستكردنی 

سەرەڕای ئەمەش )بەهارزی( چووەتە الی دەسەاڵتدارانی 

توانیویەتی  لێیان  خۆنزیككردنەوە  بە  و  مەغۆلەكان  

دەوروبــەری  و  شارە  ئەم  بۆ  مەغۆلەكان  تری  هێرشی 

رابگرێت. 

زاینیش،  حەڤدەیەمی  ســەدەی  تا  كوبراوییە،  رێبازی 

ناوچەكەدا،  لە  هێزبووە  بایەخدارترین  گرنگرتین و 

رۆژهــەاڵتــی  ئۆزبەكستان و  ــاوای  ــ رۆژئ دەگــاتــە  كــە 

بووە،  ناوچەیەك  ناوچەیە  ئەم  ئەمڕۆ،  توركمەنستانی 

پێكەوە  پێكەوەژیان  و  پێكهاتەی  تا ئەو سەردەمەش  كە 

روانگە  نێوان  پەیوەندی  ڕووی  لە  كۆمەاڵیەتی  گونجانی 
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مەزهەبییەكان و توانای ئابوری  و سیاسییەوە، تا ئاستێكی 

زاینیدا  هەژدەیەمی  ســەدەی  لە  بــوو،  الواز  كوشندە 

زۆر  بەاڵم  كوژایەوە،  تــەواوی  بە  كوبراوییە  تەڤگەری 

بوونە  رسوتەكانی  و  پەروەردەیی  تێڕوانینە  دیدو  لە 

جێگەی سودی گروپەكانی تری سۆفیزم لە ناوچەكەدا، لە 

بەرامبەردا، )رێبازی یاسەوییە( بریتیبوو لە ئەنجومەنێكی 

خۆیان  دابونەریتەكانی  رسوت،  كە  توركەكان،  گشتی 

فەرهەنگی  و  دابونەریتە  لەو  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە 

مەزهەبییەوە وەرگرتبوو، كە باوبوو، ئەم تەڤگەرە بەهۆی 

)خواجە ئەحمەدی یاسەوی(یەوە، پەیدا بوو، فۆڕمیگرت، 

لە شارەكانی  یەكێك  لە  زایینی،  لە ساڵی )1166(ـی،  كە 

بە  دەستیانكرد  دواتریش  دواییكردوە،  كۆچی  توركستان 

دروستكردنی ئارامگەیەكی گەورە بۆی، كە لە سەردەمی 

)تەیمور(دا، كۆتایی بە كارەكانی هات، ئەم ئارامگەیەی 

ئەو لە سەردەمی خانەكانی كازاخستاندا، بە تایبەتی لە 

گرنگی  مەغۆلەكاندا،  سەردەمی  خانەكانی  سەردەمی 

هەبوو،  بەهێزی  زۆر  مێژویی  مەعنەوی و  بایەخێكی   و 

پێیاندا  دەڕوانی  و  تێیان  بنەمایی  پیرۆزو  بناغەیەكی  بە 

هەڵدەگوت. 

بە  پابەندبوون  زیاتر  یاسەوییە،  رێبازی  پەیڕەوانی 

چێژە  لــە  ــت  ــاراس دەپ خــۆیــان  سۆفیزم و  بنەماكانی 

سۆفیزم  تری  گروپەكانی  لە  ــواردن،  ڕاب دونیاییەكان  و 

زۆرینەی  روەوە  لەم  بوون،  پارێزگارتر  ناوچەكەدا  لە 

شێوەیەكی  بە  سۆفییەكان  نارساوەكانی  كەسایەتییە 

الیەنی  خوداوەندو  بۆ  خۆیان  قۆناغەدا  لەم  مێژویی 

تا ئاستێكی زۆریش خۆیان  رۆحی یەكالیی كردبوویەوە، 

لە سیاسەت  و دەسەاڵتی دنیایی دوورەپەرێز رادەگرت، 
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رێبازی  جێگەیەدا  لەو  كە  هەرچەندە،  دەرئەنجامدا  لە 

ناوەڕاستدا  ئاسیای  تری  گروپەكانی  چاو  لە  یاسەوییە 

لقەكانی  بەاڵم  بوو،  نافەرمیرتی  و  ئازادانەتر  شێوەیەكی 

ئەم رێبازە خێراتر لە چاو بزربوون  و نەمان، هەرچەندە 

ماوەیەكی  بەاڵم  زیندودەبوونەوە،  جێگەوە  هەندێك  لە 

كەم تەمەنیان دەبوو، زوو دەكوژانەوە. 

چاالكییە  لەسەردەمی  هەاڵوێركراو  حاڵەتی  یەك  تەنها 

واڵتی  لە  هەیە،  یاسەوییەدا  شێخەكانی  سیاسییەكانی 

سەدەی  درێژایی  بە  النهر(،  وراء  )ما  روبــار  دیو  ئەو 

بزاڤی  سوننەتی  رابەرانی  كاریگەری  زاینی  شانزەیەمی 

چاالكرت  و  بەهێزتر  ئەمان  كاتەدا  لەم  كە  نەقشبەندی، 

بوون، تەنانەت ئەم حاڵەتەیش زۆری نەخایاند، لەماوەی 

بزاڤــ  یاسەوییە، وەك  ئەنجومەنی  سەدەی هەژدەیەمدا 

ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  تەواوەتی  بە  رێكخراو   و هێزێكی 

لە بەرچاو ونبوو، دوای ئەمە پەیڕەوكارانێكی سەربەخۆ، 

لەناو ئەوانەدا، كە وەك )شێخ( لەناو خەڵكیدا دەنارسان، 

توانیان دابونەریت و رسوتەكانی رێبازی یاسەوییە پێكەوە 

گرێبدەن و لە سەردەمی سۆڤیەتدا، درێژەی پێبدەنەوە. 

ــووە  ب ســۆڤــێــت،  مەزهەبییەكانی  دژە  سیاسەتە 

كە  نوێرت،  یاسەوییەی  بزاڤی  دروستبوونی  هۆكاری 

رێكخراوانەتربوون لە جاران و لە توركیادا بەهێزتربوون 

لە چاو كازاخستان، ئەمەش لەبەرئەوە بوو، كە سەرچاوە 

داراییەكانی توركیا بە شێوەیەكی خێرا لە ساڵی )1992(

رێبازی  پیرۆزیی  گێڕانەوەی  بۆ  كــار  خرابوونە  دا، 

یاسەوییە لەناو خەڵكی ئەو ناوچەیەدا. لە سااڵنی دوای 

رێزگرتنێكی  و  بزاڤە  ئەم  زیندوكردنەوەی  سەربەخۆییدا، 

كەوتە  یاسەوی(  ئەحمەدی  )شێخ  ئارامگەی  لە  فەرمی 
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بەرچاو، ئەم ئارامگەیە بایەخ و گرنگیی میللی و مەزهەبی 

بە  مۆڵەت  چونكە  هەیە،  كازاخستان  حكومەتی  بۆ 

بكەن،  ئەوە  بانگەشەی  كە  دەدات،  ئێستایان  رابەرانی 

ئیسالمیدا،  ناوەڕاستی  ئاسیای  ــردوی  راب لە  واڵتە  ئەم 

هۆكارەش  بەم  هەر  هەبووە،  رابەرایەتی  دەستی  جێگە 

ئەنقەرە،  شاری  لە  توركیا،  واڵتی  زانكۆكانی  لە  یەكێك 

بودجەی زانكۆی نێودەوڵەتی )قۆزاق - توركی یاسەوی( 

ئامانج  ئەستۆ،  گرتۆتە  دابینكردوەو  توركستان  شاری  لە 

حاڵەتی  پێكەوەگرێدانی  زانكۆیە  ئەم  دامەزراندنی  لە 

دەوڵەتی  هاوچەرخە،  فێركردنی  مەعنەوی و  رۆحــی و 

پەیامێكی  كە  هۆكارەی،  ئەو  لەبەر  هەر  كازاخستانیش 

كاركردن و  مۆڵەتی  نابینێت،  كارەدا  لەم  هەڕەشەئامێز 

چاالكی بەم زانكۆیە داوە. 

رێبازی نەقشبەندی لە ئاسیای ناوەڕاستدا

بزاڤی نەقشبەندی لە نزیكی بوخاراو لەڕێی )عەبدولخالق 

 -  1182( لە  كە  باڵوبووەوە،  دروستبوو،  غەجدەوانی( 

بووە،  )غەجدەوان(  دانیشتوی  ژیاوە،  زایینی  1221(ی، 

)بەهائەدینی  ناوی  بە  زیاتر  بزوتنەوەیە  ئەم  بەهەرحاڵ 

نەقشبەندییەوە( نارساوە، كە قوتابی )غەجدەوانی( بووە، 

خەڵكی الی )قەرس هیندوان( بووە، كە نزیكی بوخارایە، لە 

)1389(ی زایینی، لەدەرەوەی بوخارا كۆچی دواییكردوە 

دەوروبەری  زیارەتگەی  ئێستاش  تا  خاكسپێردراوە،  بە  و 

و  پیرۆز  گرنگی  جێگەیەكی  وەك  بەهائەدین،  ئارامگەی 

بایەخداری زیارەتكاران لە ئاسیای ناوەڕاست  و پەیڕەوانی 

نەقشبەندی لە تەواوی جیهاندا تەماشا دەكرێت. 

مەزنرتین و  لە  یەكێك  نەقشبەندی  رێبازی  كە  دەڵێن، 
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ئاسیای  لە  بووە  سۆفیزم  بزوتنەوەكانی  جەماوەریرتینی 

سەدەی  كۆتاییەكانی  لە  كە  جۆرێك  بە  ناوەڕاستدا، 

زاینیدا،  حەڤدەیەمی  سەدەی  سەرەتاكانی  شانزەیەم و 

لقەكانی ئەم رێبازە لە زۆرینەی واڵتانی جیهانی ئیسالمدا 

باڵوبووەوە، لەوانە )زین جیانگ( لە واڵتی چین، هەر لە 

)بەڵقان(،  ڕۆژئاواوە  لە  ئەفریقیاو  باكوری  تا  رۆژهەاڵت 

)ولگا( و  تا روباری  نیوە دورگەی هیند  لە  باشورەوە  لە 

لە باكورەوە )سیربیا(، لەم شوێنانەدا بە فراوانی  و مەزنی 

دەركەوت. 

ئەنجومەنی  ــەم  ــۆزدەه ن تــا  پــانــزەهــەم  ســـەدەی  لــە 

نەقشبەندی لەم ناوچەیەدا، ئەنجومەنێكی سۆفیگەرایی 

خاوەن پایەو دەسەاڵتدار بووە، هەر لەبەر ئەم هۆكارەش، 

لە دوای ماوەیەكی زۆر لە سوڕی متبوون شێوازو رەوتی 

هەمانكاتدا  لە  دەركەوتن،  رێبازەوە  ئەم  جیاجیای  زۆرو 

لە سەردەمی هاوچەرخی  نییە، كە  جێگەی سەرسوڕمان 

نەقشبەندی  رێبازی  دیسان  سۆفیزمدا  زیندوبوونەوەی 

لەناو خەڵكدا،  پەیداكردوەتەوە  خۆشەویستییەكی زۆری 

نییە،  بەردەست  بوارەدا  لەم  ورد  داتایەكی  هەرچەندە 

بەاڵم دەتوانرێت پێشبینی ئەوە بكرێت كە )30( تا )40( 

ئۆزبەكستان  لە  نەقشبەندی  پەیڕەوانی  لە  كەس  هەزار 

دەیەكی  نزیكەی  هەن،  تاجیكستاندا  و  كازاخستان    و 

هەن  قادریش  یاسەوی و  بزوتنەوەكانی  لە  ژمارەیە  ئەم 

 و ماونەتەوە، كە لە دابونەریتەكانی خۆیان پارێزگارییان 

كردوە، زیاتر دانیشتوی كازاخستان  و ئۆزبەكستانن. 

نارساو  )خواجەكان(  ناوی  بە  سەرەتادا  لە  نەقشبەندی 

دەگوترێت  هـــەروەك  ئەمیش  ــنــەری  دامــەزرێ ــوو،  ب

كەسێكی  كــە  بـــووە،  غــەجــدەوانــی(  )عەبدولخالق 
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پەیوەندی  دروستكردنی  دنیانەویستیدا،  لە  رۆچووبووە 

دەسەاڵتدارانی  ئیداری و  بااڵی  كاربەدەستانی  لەگەڵ 

رەتكردوەتەوە، مەگەر لە هەندێك بابەتی زۆر پێویست و 

دەدەنە  قسەیە  ئەم  پیاوە،  ئەم  پەیڕەوانی  دەگمەندا، 

پاڵی، كە دەڵێت: )چەندە لە شێر دەترسن، ئەوەندەیش 

لە دەسەاڵتدارەكان برتسن(، )غەجدەوانی( هەموو جۆرە 

لەماوەی  رەتــدەكــردەوە،  دارایــی  ماڵ و  پێكەوەنانێكی 

ــەی ســەرەتــادا، ئەم  ســەردەمــی پێنج یــان شــەش وەچ

لە  زۆر  و  دەرەوە  نەچووە  زیاتر  بوخارا  لە  ئەنجومەنە 

بەپێی  بەهەرحاڵ،  نەبوو،  جیاواز  تر  ئەنجومەنەكانی 

نەقشبەندی  رێبازی  نورساوی  دابونەریتی  سوننەت  و 

شێخەكانی  لە  بووە  یەكێك  كە  كــوالل(،  ئەمیر  )سەید 

كۆچی  زاینی،  ــی،  )1371(ــ ساڵی  لە  خواجەییەكان، 

دواییكردوە، لە یەكەمین رابەرەكانی سۆفیزم بووە، هانی 

روبار،  ئەودیو  ناوچەی  سەر  هێرشبكاتە  داوە  تەیموری 

ئیمپراتۆرییەتێك دامبەزرێنێت، ئیرت ئەم قسەیە راستبێت، 

ناو دەقە مێژوییەكاندا  لە  پرسە  ئەم  نەبێت!  یان راست 

رابەرانی  سومبولی  بووە  ئەمیرە  سەید  ئەم  نەچەسپاوە، 

وەك  دواتـــر،  وەچەكانی  ئەنجومەنەكە،  داهــاتــوی 

بە  شەرعیەتدان  پاراسنت و  بۆ  مێژویی،  رابردویەكی 

هەندێك لە چاالكییە سیاسییەكان سودیان لێوەردەگرت و 

تەماشایاندەكرد. 

لەگەڵ  نەقشبەندی،  رێــبــازی  پێكهاتەی  نەخشەی 

سۆفیگەری  ــی و  رۆح پلەی  زنجیرەیەك  دەركەوتنی 

)جێنشینان:  پلەكانی  لە  بریتین  كە  بووبوو،  بەرجەستە 

خەلیفەلەر( و )قوتابیان: مورید( و )پەیڕەوان: موخلیس( 

و )مامۆستای پلە بااڵ: موڕشید(.  بەهائەدینی نەقشبەند، 
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)1389(ـی،  ساڵی  لە  كە  كوالل،  ئەمیری  سەید  موریدی 

زایینیدا كۆچی دواییكردوە، دووەمین كەسی مەزنی ئەم 

ئەنجومەنەیە، كاریگەری بنەڕەتی ئەو لەوەدابوو كە چوار 

كردو  زیاد  ئەنجومەنی  رێنامییەكانی  بە  نارساو  یاسای 

ئەفراند، كە ئەم یاسایانە ڕۆچوونی زۆر لە دنیانەویستیدا 

ئەم  روندەكەنەوە،  دنیاییەكان  رەفتارە  و  رەتدەكەنەوە 

چاالكییە  لە  نوێبوون  جۆرێكی  بنەڕەتی  پایەو  یاسایانە 

یاسای  بەرباڵوترین  سۆفیزم،  ئەهلی  كۆمەاڵیەتییەكانی 

لە  گۆشەگیریكردن  كە  ئەوەیە  نەقشبەند،  بەهائەدینی 

پێدەدات،  مۆڵەت  ئەنجومەندا(  لە  )خەڵوەت  كۆمەڵگە 

بە  پابەندنەدەكرد،  خۆی  پەیڕەوانی  تر،  شێوازێكی  بە 

دوركەوتنەوە و وازهێنان لە كۆمەڵگەو خۆگورگە كردنیان، 

بەڵكو دەبێت كاتێك كە لە جێگایەكدا تەنها خودا بوونی 

هەبێت تیایدا، لەو كاتەدا بە گۆشەگیری دەگەن! 

لەگەڵ  داوادەكـــرا،  پەیڕەوان  لە  حاڵەتەدا،  لەم  هەر 

لە  چاالك  شێوەیەكی  بە  دڵەكانیاندا،  لە  خودا  یادكردنی 

كشتوكاڵدا  بەرهەمهێنان و  بازرگانی،  كۆمەاڵیەتی،  ژیانی 

بەشداریبكەن، ئەم یاسایە بۆ ئەنجومەنەكە زۆر گرنگ  و 

جێگەی بایەخبوو، چونكە بووە پایەو بناغەی تیۆرەكانی 

شیاوی  پێویست و  كەشێكی  رێــبــازە،  ئــەو  داهــاتــوی 

هێنایەئاراوە، بۆ كاریگەری پەیداكردنی سیاسیی و ئابوری 

بزوتنەوەكە. 

بناغەو  تا  زۆریــدا  هەوڵێكی  نەقشبەند،  بەهائەدینی 

بكات و  فــراوان  ئەنجومەنەكە  كۆمەاڵیەتی  پێكهاتەی 

بازرگانان  و  و  پیشەوەران   وێنەی  لە  نــوێ،  ئەندامی 

جوتیارانی وەخت بهێنێتە ناو ئەنجومەنەكەوە، ئەم رەوشە 

ئەنجومەنەكانی  لەچاو  نەقشبەندی  ئامێزەی  داهێنان 
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تردا، كەمرت ڕوبەڕوی سەختی  و گرفت بووەوە و لەجیاتی 

دابــڕان و  مەعنەوی  و  تێكئااڵوی  راهێنانی  كۆمەڵێك 

گۆشەگیری زۆر و قوڵ، ئەو داهێنانەی رەوتی نەقشبەندی 

الی  بۆ  دەستی  كەسێك  كە  دەویست،  ئەوەندەی  تەنها 

دەرببڕێت،  پەشیامنی  بكات و  تۆبە  بكات و  درێژ  شێخ 

دواتر وانەیەكی تەواو دەدرا كە چۆن یادی خودا بكات، 

ئەندامە  ئەم  هاتنەناوەوەی  دوای  فێردەكرد،  ئەمەیان 

بەشێك  وەك  كە  ــوارد،  دەخ سوێندیان  ئیدی  نوێیانە، 

خۆیان  رۆژانەی  چاالكییەكانی  و  مبێننەوە  كۆمەڵگە  لە 

بیرنەكەن و  لە  خودا  یادەكانی  زیكرەكان و  ئەنجامبدەن، 

پێیانەوە پابەندبن. 

ئەم  بەردەوامی هەیە،  ئەمڕۆش  تا  رەوشە  ئەم  شێوەی 

مورید  دواتــر  دەویست،  كاتژمێرێكی  لە  كەمرت  كارە 

دەیتوانی بە هێنانی دیاری  و هەندێك پارە هەندێكجار 

مامۆستاكەیدا  لەگەڵ  زیكرەكانەوە  دوای  لە  پێش و  لە 

گفتوگۆ  خەونەكانی  رۆحی  و  بارودۆخی  بە  سەبارەت 

بكات. 

بناغەی  رۆحییەكانی،  راهێنانە  رەوشەو  ئەم  سادەیی 

كردییە  فراوانكرد،  نەقشبەندی  نەتەوەیی  كۆمەاڵیەتی- 

هۆی  بووە  كە  ناوچەیە،  ئەو  ئەنجومەنی  نارساوترینی 

و  ئەنجومەنەكە  هەمیشەیی  ژیانی  نوێكردنەوەی 

تەنانەت فراوانبوونیشی لەڕوی جوگرافیاوە، هەرچەندە 

چاالكییە  بــە  ــارە  ــ دەرب بــایــەخــدار  دۆكیۆمێنتێكی 

لەبەردەستدا  نەقشبەند  بەهائەدینی  سیاسییەكانی 

رێبازی  دێرینەكانی  نوسینە  لە  هەندێك  لە  بەاڵم  نییە، 

پیاوە  بە بوونی پەیوەندی ئەم  نەقشبەندیدا، سەبارەت 

لەگەڵ )تەیمور(دا، قسەكراوە. 
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كەس  نارساوترین  نەقشبەند،  بەهائەدینی  دوای  لە 

ئەحرار( عوبەیدوڵاڵ  )خواجە  بزاڤەدا  ئەم  مێژووی  لە 

رابەرایەتی  ئەركی  كە  زایینی،  1489(ـی،   –  1404( ـە، 

رێبازی نەقشبەندی لە ئەستۆدا بووە، توێژەرانی سۆفی 

بە  بەڵگەیەك،  چەند  لەبەر  ناوەڕاستدا،  ئاسیای  لە 

شێوەیەكی تایبەت بایەخیان بە )خواجەی ئەحرار( داوە، 

ئەنجومەنی  سیاسیكردنی  بە  یەكەمجار  بۆ  ئەم  چونكە 

دەستپێكرد،  ــاردا  روب ئەودیو  واڵتــی  لە  نەقشبەندی 

لەالی  ئەنجومەنەكە  بێوێنەی  خۆشەویستی  بەهۆی 

خەڵك، كە بە هۆی ئاسانی و سادەیی مەرجەكانی ئەندام 

وەرگرتنەوە هاتبووە دی، ئەم پڕۆژەیە بە سنگفراوانی  و 

بەرفراوانییەوە پەسەندكراو وەرگیرا. 

بە سیاسیبوونی سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاست

نەقشبەندی،  رێبازی  ئێستای  شێخەكانی  سەرجەمی 

عێراق و  توركیا،  هند،  پاكستان،  ناوەڕاست،  ئاسیای  لە 

خۆیان  مەعنەوی  جێنشینی  زنجیرەی  تردا،  جێگەكانی 

ئەحرار  خواجە  وەرگرتوە،  ئەحرار(ـەوە،  )خواجە  لە 

رابەرایەتیەكەی  كە  سۆفیگەرییە،  شێخێكی  منونەی 

هاوشانە،  لەگەڵدا  سیاسیی  قەڵەمڕەوێكی  دەســەاڵت و 

دوای  پەیڕەوانی  بۆ  دابونەریتەی  رەوش و  ئەم  دواتــر 

لەو  ئەحرار  شێخی  منونەیەی  ئەم  بەجێهێشت،  خۆی 

رەهەندەوە بایەخی هەیە و گرنگە، كە لەو سەردەمەدا 

شێخە دەسەاڵتدارەكانی نەقشبەندی هەستیان بەوەكرد، 

ئەگەر دەیانەوێت بە شێوازێكی دروست پەیڕەویبكرێت 

تەریقەتەكەیان،  بنەڕەتییەكانی  رێنامییە  لە  هەندێك  لە 

شانۆی  لەناو  بوونیان  دەبێت  كەمەوە  الیەنی  بە  ئەوا 
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ڕێكوپێك  و  سنوردار  ڕاستەوخۆ،  شێوەیەكی  بە  سیاسیدا 

ئەم  مسوڵامنانی  لە  زۆر  ژمارەیەكی  دیــدی  لە  بێت. 

دادپەروەر  بەرگریكارێكی  ئەحرار(  )خواجە  ناوچەیەوە، 

بووە لە هەژاران، كە بەناوی بەرگریكردن لە شەریعەتەوە 

زەمینەسازییەكی لەالی هەر دەسەاڵتدارێك دەڕەخساند، 

لە چوار  گوندێكە  كەفشیـر(ـە،  )خواجە  لە  ئارامگەكەی 

زیارەتگەیەكی  ئێستاش  تا  دایە،  سەمەرقەند  كیلۆمەتری 

سۆڤێتیشدا  بێدینی  سەردەمی  لە  تەنانەت  ــارساوە،  ن

چونكە  دانەخرابوو،  هەر  ئارامگەكەی  نزیكی  مزگەوتی 

كە  دەترسان،  جەماوەری  ناڕەزایی  لە  دەســەاڵتــداران 

لەوانەیە لەڕێگرییەكی لەمجۆرە دروستببوایە، لەمڕۆیشدا 

ــەواو  ت ڕێزێكی  ئۆزبەكستان  سیاسییەكانی  بزاڤە 

دەردەبڕن،  ئەحرار(  )خواجە  بۆ  سەرنجڕاكێش  گرنگ و 

ڕووی  لە  ئۆزبەك  دەسەاڵتدارانی  هەرچەندە  بــەاڵم 

ئەحرار  خواجە  لەسەر  بێداری  زیاتر  ــاوەڕەوە،  ب بیرو 

پیشاندەدەن، بایەخدارن پێی، بەاڵم لە ڕووی ئەوەوە، كە 

ئەم شێخە وەك قارەمانێكی میللی بنارسێت، دورەپەرێزن، 

لەم رەهەندەیانەوە حەز بە ناساندنی ناكەن. 

ئەحرار(  )خواجە  لە  رێزلێنان  یادكردنەوەو  ساڵوەگەڕی 

لە ساڵی )2004(ـی، زاینیدا، بەرپاكرا، بە پێی یاسایەكی 

ئەنجومەنی وەزیرانی ئۆزبەكستان، ئاهەنگی لەمشێوازە 

شێوەی  بە  نێودەوڵەتی و  كۆنفرانسێكی  وەك  دەبێت 

مانگ  دوو  كە  كاتێكدا  لە  سازبكرێت،  نێودەوڵەتییانە 

سەبارەت  درێژ،  یاداشتێكی  ساڵیادە  ئەم  سازدانی  پێش 

رابەرێكی  وەك  ئەحرار(  )خواجە  چاالكییەكانی  بە 

كۆمار،  سەرۆكایەتی  راوێژی  ئەنجومەنی  درایە  سیاسی، 

ساڵیادەكە  سازدانی  و  كارە  ئەم  بكەن،  لەسەر  واژۆی  تا 
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دووجار روبەڕوی گرفت بۆ دروستكردن بووەوە، دواجار 

كردییە  یادەكەیدا،  سنورداركردنی  بڕیاری  حكومەت 

كۆنفرانسێكی بچوك، بەبێ ئامادەبوونی كارناسانی بیانی 

 و لە )سەمەرقەند( بەڕێوەچوو. 

بە  بۆ  ئەحرار(  )خواجە  مەزهەبییانەی  ئاراستەكردنی 

رۆشن  و  ئەنجومەنەكەی  چاالكییەكانی  سیاسیكردنی 

لەم  و  خراپرتبووە  )بارودۆخ  كە  لەبەرئەوەبوو  دیاربوو، 

لەگەڵ  هاوڕێیەتیە  دروستكردنی  كار  باشرتین  روەوە 

دەسەاڵتدار و كاربەدەستان، بە جۆرێك كە بتوانرێت، لەم 

هۆكارە و لەم رێگەیەوە هاوكاری خەڵكی  و بێدەرەتانان 

كە  دەســەاڵتــدارانــێــك  الی  بچینە  دەبێت  بكرێت  و 

تاج و  كە  بە جۆرێك  قبوڵكردوە،  پەیامبەرانیان  بەرنامەی 

تەختی ئەم دەسەاڵتدارانە لە بەرامبەر مەزنایەتی باوەڕدا 

خواجە  سۆفیگەریدا،  شێوازی  لە  نییە(،  بایەخێكی  هیچ 

رابەر  كە  دەردەخست،  جۆرێك  بە  رەخنەكانی  ئەحرار، 

و  كاربكات   دەسەاڵتداران  خەڵك  و  نێوان  ئامڕازی  وەك 

بجوڵێتەوە. خواجە ئەحرار، سەبارەت بە بردنە سەرەوەی 

ئاستی یاسای نەریتگەرا، )مافە نەریتییەكان، یاخود مافە 

یاسا  لە  بەرزتر  دەوڵەتی و  یاسای  پلەی  بۆ  خوییەكان( 

ئیسالمییەكان لەم رووەوە روبەڕوی رەخنەلێگیرانی توند 

بووەوە، ئەم پیاوە هەروەها رەخنەگرێكی توند بوو، لە 

كە  تەیمورییەكان،  نێوان  وێرانكارەكانی  ناوخۆییە  شەڕە 

یاسا  كە  ناچاركرد،  پسپۆڕەكانی  یاساناسە  شەڕانە  ئەم 

دابڕێژن بۆ بە دەستهێنانی سامانی زیادە، هەرچەندە بە 

دەستهێنانێكی شەرعیانەیش نەبێت، شەرع رەتیبكاتەوە!

ئەگەرچی ئەو كەسانەی كە لە دوای خواجە ئەحرارەوە 

بەپێی  پیاوە  ئەو  كارەكانی  و  ژیان   كە  هەوڵیاندا  هاتن، 
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لەگەڵ  بەاڵم  بكەن،  ئاڕاستە  خۆیان  بەرژەوەندییەكانی 

ئەوەش هەیە، كە خواجە  پێچەوانانەشدا  ئەم قسە دژو 

بووە،  مەعنەوی  توانای  یەكەمین كەسی خاوەن  ئەحرار 

یاساكانی  ملكەچی  یاساناسان  دەوڵەتان  و  توانیویەتی 

ئیسالم بكات، )خواجە ئەحرار( ویستویەتی سیستمێكی 

دەوڵەتی بنیاترناو لەسەر مەزهەب و شەریعەت و یاساكان 

دەبێت  وابــوو،  رای  خاڵە  بەم  گەیشنت  بۆ  بنیاتبنێت، 

لە  مافەكان  یاساو  لە  بێت  شارەزا  ئاگادارو  دەسەاڵتدار 

یاسایانەش  ئەو  پەیڕەوی  ملكەچ و  هەروەها  ئیسالمدا، 

خواجە  ژیاننامەی  نوسەرانی  پێبكات،  كاریان  بێت و 

ئەحرار وا نیشاندەدەن كە ئەم پیاوە لە پەیوەندییەكانیدا 

رۆحی  فەرماندارێكی  وەك  ــداران  ــەاڵت دەس لەگەڵ 

توانای  لە  فەرماندارییەشی  ئــەم  دەكــرد،  مامەڵەی 

وەك  خۆی  لەتوانای  هەروەها  و  هەوادارانی  ئابوری و 

ئەحرار  خواجە  دەگرت،  سەرچاوەی  رۆحی  رابەرێكی 

وتەبێژی گروپێك بوو لە رۆحانییەكان )گروپی ئاین(، كە 

پیشەوەران و  بازرگانان و  پارێزگاركارییەی  لەو  سودیان 

چینەكانی تری خەڵكی بۆیان وەردەگرت، مەبەستی ئەم 

شەریعەت  رێنامییەكانی  جێبەجێكردنی  زیندوكردنەوەو 

رەوتــی  بەرامبەر  لە  هاوسەنگییەك  وەك  كە  ــوو،  ب

كە  بەكاردەهات،  ئایین  لە  بۆ هەڵگەڕانەوە  بانگەشەكار 

وەرگرتبوو،  مەغۆلـی(   – )توركی  بەرامبەركێی  شێوەی 

ئەمە ڕەوشێكی نوێ  و كارێكی تایبەت  و نائاسایی بوو بۆ 

شێخێكی سۆفیگەرا، ئەوەی وەك ڕابەرێكی سیاسی پێناسە 

دەكرد، كە بە ئاشكرا دژی هەر دەوڵەت یان سیستمێك 

دەوەستایەوە، كە یاساو مافە نائیسالمییەكان پیادە بكات. 

رێبازی  لــە  ــەحــرار  ئ خــواجــە  گرنگرتی  داهێنانێكی 
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لە  ڕابـــەر  ــەك  ی بــوونــی  كــە  ــوو،  ــەوەب ئ نەقشبەندیدا 

چەمكەی  ئەم  ئەو  بەسە،  ئەنجومەنەكە  بۆ  ناوچەیەكدا 

ئەنجومەنە  سەرجەمی  توانی  ئەحرار  خواجە  ئەفراندو 

بچوكەكان پێكەوە كۆبكاتەوە، لەژێر چاودێری یەك رابەری 

سەربەخۆدا كۆنرتۆڵیان بكات و گردیان بكاتەوە، ئەمە بووە 

هۆی ئەوەی، كە ئەو رێكخسنت  و ریزبەندی  و رێكوپێكی  و 

پلەبەندییەی كە پێشرت باسكرا، بێتەئاراوە، لەم روانگەیەوە 

لەالیەن شێخە الوەكی و  سەرجەمی هەوڵە سەربەخۆكان 

رەخنەی  روبەڕوی  ئەوەی  بووە هۆی  بایەخەكانەوە  كەم 

توند ببنەوەو لێیان قبوڵنەكرێت، خواجە ئەحرار رەوشێكی 

نوێی تریشی داهێنا، كە بە پێی ئەو رەوشە شێخەكە یان 

داراییەكان  سامانە  لە  دەتوانن  ئەنجومەنەكە  ئەندامانی 

ئەمەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  بنب،  سودمەند  پێویست  پێی  بە 

دڵەكانیان  )نابێت  كە  دەدات  ئەوە  لەسەر  هۆشیاری 

وابەستە ببێت، بەم دارایی و سامانەوە(، ئەم جۆرە سەرمایە 

بووە  بوو،  ئەخالقیش  پێناسێكی  تایبەتە هاوشانی  داراییە 

ئەنجومەنەكەو  چاالكییەكانی  بۆ  زیاتر  هاندانی  هۆكاری 

ئەكتیڤكردنیان  و ئیرت لە دوای ئەم ڕەوشەوە، شێخەكانی 

ئەنجومەن بوونە خەڵكانی سەرمایەداری ناوچەكانی واڵتی 

ئەودیو رووبار )ما وراء النهر(. 

نەقشبەندی  رێــبــازی  سیاسیبوونی  بە  ڕاستیدا،  لە 

تەیمورییەكان   حكومەتی  بێسەروبەری  هۆكارەكەی 

وەك  رێبازەكە  وایكرد  بــوو،  ئاینییەكانی  رێگرییە  و 

پێكدادانە  لە  كە  دەربكەوێت،  سیاسی  جوواڵنەوەیەكی 

یەكەكانی  دوای  لە  یەك  دەسەاڵتدارە  دەرەكییەكانی 

سەربازییەكانیانەوە  ڕوبەڕوبوونەوە  و  تەیمورییەكان  

مێژوی  ئەحرار  خواجە  دوای  لە  زیادیكردبوو،  زیاتر 
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رۆحی  و  جوواڵنەوەیەكی  ئەوەی  لەجیاتی  نەقشبەندی 

فەلسەفی بێت، بووە جوواڵنەوەیەكی سیاسی. 

تری  رابەرانی  زاینیدا  شانزەیەمی  سەدەی  سەرەتای  لە 

كاریگەری  لەژێر  رووبار  ئەودیو  واڵتی  ئەنجومەنەكانی 

جوواڵنەوەی  بوونە  ئەوانیش  نەقشبەندیدا،  رێبازی 

شێخەكانی  ــاو  چ لــە  ئــەمــان  هــەرچــەنــدە  سیاسی، 

نەقشبەندیدا لە دواترەوە بوون، بە سیاسیبوونی تەڤگەرە 

بووە  ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  سۆفیگەری  جیاوازەكانی 

تەنانەت  نێوان ئەنجومەنەكان  و  هۆكاری دژایەتیكردنی 

ئەم  نەقشبەندیشەوە،  رابەرانی  نێوان  دژایەتیكردنی 

نێوان  كێشمەكێشمی  ئەوەی  لەجیاتی  كێشمەكێشامنە 

پەیڕەوانی  و  بۆ سەرنجڕاكێشانی خەڵكی   بن،  رابەرەكان 

زیاتر بۆ الی خۆیان، كێشمەكێشمی سیاسیبوون، لە نێوان 

مەبەستی  بە  ئەنجومەنەكەدا،  پایەبەرزەكانی  كەسە 

دەستخستنی دەسەاڵتی زیاتر. 

دەسەاڵتی سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا

لە  سۆفیزم  پێگەی  گرنگی  و  ســەدەكــان،  بەدرێژایی 

ئەم  حكومەتەكانی  ناوەڕاست و  ئاسیای  خەڵكی  ژیانی 

ناوچەیەدا، هەڵبەزو دابەزی زۆری كردوە. 

ئاوابوون  و  دەستەگەرایی،  حكومەت،  لەگەڵ  یەكگرتن 

كوژانەوە: 

تایبەتی  بە  سۆفیزم  ئەنجومەنەكانی  نەخشەڕێژی 

ئاسیای  كۆمەڵگەی  لــە  نەقشبەندی  ئەنجومەنی 

ناوەڕاستدا بووە هۆی سەرهەڵدانی گۆڕانكارییە خێراكان 

لە سۆفیزمدا، زیاتر بەهێزبوونی دەسەاڵت  و قەڵەمڕەوی 

رابەرایەتی  لەسەردەمی  و  هەریەكە  كە  رابەرەكانیان، 
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لە  رێبازە  ئەو  باڵوبوونەوەی  هۆكاری  بــووە  خۆیدا 

زۆر  لە  هەرحاڵ  بە  بەرفراواندا،  جوگرافیای  مەودایەكی 

روەوە بە سیاسیبوونی سۆفیزم و ئەم رەنگڕێژییە سیاسییە 

ناودارەكانی سۆفیزمەوە، بووە هۆی  نوێیە لەڕێی شێخە 

دامركانەوەی جوواڵنەوەكەو سەرەتایەك بۆ سەرهەڵدانی 

ئەم  ئەندامەكانی  مەعنەوی  رۆحی و  زۆری  گەندەڵی 

پەیوەندییە  بەرفراوانبوونی  لەگەڵ  تەریقەتانە،  و  رێباز 

نێوان سۆفییە سیاسییەكان و  لە  تاكە كەسییەكان  نزیكە 

نەیانتوانی  سۆفییەكان  ئیرت  فەرمانڕەوادا،  بنەماڵەكانی 

سۆفییە  لەو  هەبێت،  سەربەخۆیان  سیاسی  چاالكی 

ئەحرار و  پەیڕەوانی خواجە  زنجیرەی  سیاسییانەش، وەك 

)1542(ی،  ساڵی  لە  كە  دەگرێتەوە،  ئەعزەم(  )مەخدوم 

زاینی كۆچی دواییكردوە، هەروەها شێخەكانی )جوێباری( 

تەریقەتی  گرنگی  زۆر  دەســەاڵتــداری  كە  بوخارا،  لە 

نەقشبەند، لە رابەرانی مەعنەوی شەیبانییەكان بوون، كە 

دامەزرێنەرەكەی )خواجە ئیسالم( بووە، لە ساڵی )1563(

ی زاینی، كۆچی دواییكردوە. 

واڵتی  لە  سۆفیزم  سیاسیبوونی  بە  رەوتی  بۆنەیەوە  بەم 

وەرگرت  دەوڵەتی  نیمچە  شێوەیەكی  ــاردا،  روب ئەودیو 

لەناو دەوڵەتانی ئاسیای ناوەڕاستدا، لە ماوەی سەدەكانی 

فەرمانڕەواكان  بنەماڵە  زاینیدا،  حــەڤــدەی  و  شانزە 

بەشداری  بارودۆخە،  ئەم  شانبەشانی  تێبـڕین.  چاویان 

كۆمەاڵیەتی نەقشبەندییەكان، لە دەرئەنجامی چاكسازییە 

ئەنجومەنەكەی  گەورەبوونی  تواناو  ناوخۆییەكانەوە، 

وەستاند، لەجیاتی ئەم حاڵەتە رووی لە قەیران  و متبوون 

ئەحراردا،  خواجە  ژیانی  لەسەردەمی  تەنانەت  كــرد، 

كوڕەكانی لەسەر ناونیشانی )شێخ ئەلڕەئیس: سەر گەورە( 
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دژایەتی  و كێبڕكێی یەكرتییان دەكرد، لەم كێشمەكێشامنەدا، 

هەریەكەیان لەڕێی یەكێك لە دەسەاڵتدارانی ئەو شارەوە 

هۆكاری  بــووە  ئەمەش  ــرا،  دەك پشتیوانی  ــزراو  ــارێ دەپ

دواجاریش  ئەنجومەنەكاندا،  نێوان  لە  شەڕ  پەیدابوونی 

قەیرانی سیاسی بە هۆیەوە سەریهەڵدا، روبەڕوبوونەوەی 

تەیمورییەكاندا،  بنەماڵەكانی  نێوان  لە  بەدیهێنا  سەربازی 

لە  زۆر  لە  ئەنجومەنەكە  دیسان  سەردەمەیشدا  لەم  هەر 

خۆی  رۆحییەكان  لەالیەنە  خۆی  و  ڕەوشتییەكانی  بنەما 

دورخستەوەو ناوی بەرەو ئاوابوون  و كوژانەوە رۆیی. 

لە  جەختكردنەوە  نرخی  سۆفیزم،  سیاسیبوونی  بە 

دەستدا،  لە  دابەزاندو  مەعنەویەتی  الیەنی  ڕەوشت  و 

كە ئەم هۆكارەش بووە فاكتەرێك بۆ وەستان و متبوونی 

نەقشبەندی و ئەنجومەنەكانی تری سۆفیگەری لە ئاسیای 

پەروەردەو  الوازبوونی  ئەمەش  سەرەڕای  ناوەڕاستدا و 

لە  زۆر  كە  هاتەدی،  مانایە  بەو  موریدەكان  فێركردنی 

پێنەدەكرا و  كارییان  كۆنەكان  دابونەریتە  و  سوننەت  

شێوە  پێكهاتەی  گۆڕانكارییانە  ئەم  كــران،  بەركەنار 

رێكخراوی ئەنجومەنەكانی الوازكرد، هاندان لەسەر لكان 

رابەرانی  زیاتر  لە دەرئەنجامدا  زیادیكرد،  بە دەوڵەتەوە 

سۆفی  و بە تایبەتی ڕابەرانی ئەنجومەنی نەقشبەندی، كە 

بانگەشەی بەرگریكاری سەر ڕاستی شەریعەت بۆخۆیان 

خاوەن  بوونە  دواجار  نا،  ملیان  گەندەڵی  ڕوەو  دەكەن، 

پایەی نافەرمی. 

نوێكردنەوەی ژیان لە سەدەی هەژدەیەمدا

لە  نەقشبەندی  زیندوبوونەوەی  هۆكاری  گرنگرتین 

ناوەڕاستەكانی سەدەی هەژدەیەمی زاینیدا، تا ئاستێكی 



27سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا

هندی  لقی  پێشچوونی  بەرەو  بەهۆی  دەتوانرێت  زۆر 

شێخ  ڕابەرەكەی  موجەدیدیەكانن،  كە  تەریقەتەوە  ئەو 

ئەحمەدی سەرهەندی دیاری بكرێت، كە )سەرهەندی( 

لە ساڵی )1624(ی زایینی كۆچی دواییكردوە، سەرهەندی 

هەزارەی  نوێكەرەوەی  الثانی:  الف  )مجدد  نازناوی  بە 

سەرەتای  لە  پیاوە  ئەم  چونكە  ــارساوە،  ن دووەم(ش، 

هەزارەی دووەمی مێژوی مسوڵامناندا ژیاوە. 

)سەرهەندی( لەگەڵ زۆرێك لە پەیڕەوانی واڵتی ئەودیو 

لە  قادری  نەقشبەندی  و شێخەكانی  تەریقەتی  ڕووباری 

دابونەریتەكانی  رسوت  و  هەبووە،  پەیوەندی  هندستان 

داب،  سوننەت،  تێكەڵكرد،  پێكەوە  هەردوكیانی 

مەعنەوی  ڕیزبەندی  و  سیاسی   كۆمەاڵیەتی،  نەریتە 

گرتە  ڕووبـــاردا  ئەودیو  واڵتــی  لە  نەقشبەندییەكانی 

لە  موجەددیدییە  زێڕینەكانی  ساڵە  درێژایی  بە  ئەستۆ، 

ناوەڕاستی سەدەی هەژدەیەمدا سۆفیگەری لە  لە  هند، 

بۆ  ئەمەش هەلی  كە  ببوو،  ڕووباردا مت  ئەودیو  واڵتی 

بوەشێنن  پەل  باكور  بە  روو  رەخساند،  موجەدیدیەكان 

چاكسازی  جۆرێكی  )موجەدیدییە(  بكەن،  تەشەنە   و 

ڕەوش   ئەمانە  بوو،  نەقشبەندی  ئەنجومەنی  تیاداكراوی 

و شێوازە كۆنەكانیان دووبارە دەكردەوە، ئەم ئەنجومەنە 

بناغەی  و  پایە  دەكــردەوە،  سادە  نەریتەكانی  رسوت  و 

سیاسی  ژیانی  لە  فراوانكرد،  بەهێز،  خۆیی  كۆمەاڵیەتی 

كردەوە.  بەشداری  نوێ  لە  سەر  كۆمەڵگەدا  ئابوری   و 

دیسانەوە  گروپە  ئەم  بوونی  ڕابــردوو،  هــەروەك  بەاڵم 

سەختەكان،  ڕەوشتە  داب،  ئاسانرتبوونی  هۆكاری  بووە 

گەورە،  گفتوگۆی  بەدیهێنانی  سۆفیگەری،  یاساكانی 

لە  قوتابیەكانیاندا،  و  مورید  ڕابەران،  نێوان  لە  بەرباڵو 
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بەدەستهێنانی  بۆ  بوو  پەیدا  كێشمەكێشم  هەمانكاتدا 

تواناو دەسەاڵت لە نێوان ئەنجومەنەكاندا، بەم هۆیەوە 

ملمالنێی نێوان قوتابی  و موریدانی چینی دەسەاڵتدار بە 

خێرایی سەریهەڵدا، لەم ڕوانگەیەوەو لەبەر ئەم هۆكارە 

هەروەها  بۆوە،  دووبارە  سەرەتا  سەردەمانی  بارودۆخی 

هاوكاریكردن لەگەڵ ڕژێمەكان بووە هۆكاری خراپكردنی 

ناوبانگیان، دواجار متبوون ڕووی تێكردن، لە زۆر جێگەدا 

بچوك  لقی جیا جیا و گروپی  بوونە  تەریقەتە گەورەكان 

بچوك و ناكاریگەر. 

سۆفیگەری لە ژێر دەسەاڵتی داگیـركەراندا

سۆفیگەری،  راوەستانی  متبوون  و  قۆناغی  دووەمین 

بەرفراوانەكانی  رسوتە  داب و  ئاسانكردنی  هۆكارەكەی 

بچوك   گروپە  بارودۆخەشدا  لەم  تەنانەت  بوو،  سۆفیزم 

و ناپەیوەستەكانی نەقشبەندی - موجەدیدی، هەوڵیاندا 

دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی خۆیان لە كۆبوونەوە لۆكاڵییەكاندا 

مەراسیمە  زۆرتــریــن  كە  شێوازێك  بە  بخەنەوەگەڕ، 

لە  مسوڵامنانەوە  الیەن  لە  بەرپاكراوەكان  ناوخۆییە 

بە  هەبوو،  سۆفییەكانەوە  بە  پەیوەندی  ناوچەكاندا، 

هەرحاڵ بە توانایی نەقشبەندی موجەدیدی بە مەبەستی 

نوخبەی  بەسەر  سیاسی  دەســەاڵتــی  بەدەستهێنانی 

هەماهەنگئامێزەكانی  سیاسییە  چاالكیە  فەرمانڕەواو 

نێوانیان، بە تەواوی كەمیانكرد. 

لەگەڵ ئەوەشدا، بەدرێژایی ماوەی دەسەاڵتی داگیركاری 

بۆ  كاركردنیان  توانای  سۆفیگەری  رابــەرانــی  ڕوسیا، 

گروپە  كە  هەبوو،  كۆمەاڵیەتی  سیاسی  و  دەسەاڵتی 

ئۆپۆزسیۆنەكان هانبدەن  و هاوكاریان بكەن، شۆڕشێكی 
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بەیداخی  لەژێر  )ئافتوباچی(  شــۆڕش  بەناوی  بچوك 

ساڵەكانی  نێوان  لە  فەرغانە  ناوچەی  لە  سۆفیزمدا، 

گوتراویشە  هەڵگیرسا،  زاینی،  )1876(ی  تا   )1875(

لە  یەكێك  ئەندامی  ئافتوباچی(  )مەختوم  ڕابەرەكەی 

گروپە الوازەكانی سۆفیزم بووە. شۆڕشی ساڵی )1898(ـی 

زاینی، كە یەكێكە لە مەزنرتین شۆڕشەكان بە رابەرایەتی 

تورا(  خان  )سوڵتان  قوتابی  كە  بووە،  ئیشان(  )دووكچی 

بووە، گرفت و كێشەی زۆری بۆ روسەكان دروستكرد. 

عەلـی  موحەممەد  ئیشان(  )دوكچی  ــەواوی  ت نــاوی 

لەسەر  زیاتر  ئەگەری  پیاوە  ئەم  بووە،  سابیـر  )مدعلی( 

ئەوەیە، لە ساڵی )1850(یان )1851( لە شاری شەهیدان 

نزیكی )مارجیالن( لەبنەماڵەیەكی خەڕات پیشەدا )دۆم( 

وەك  ئەمەی  )ئیپكچی(،  یاخود  )دوكچی(  دایكبووە،  لە 

نازناو بۆ هاتەئاراوە، بەسەریدا بڕا، ئەم پیاوە لەسەردەمی 

بوخارای  سەمەرقەندو  سەردانی  باوكیدا  لەگەڵ  الوێتیدا 

ئاینییەكانی  كەسایەتییە  لەگەڵ  لــەوێ  هەر  ــردوە،  ك

زانستە  وردی  بە  ــردو  دەب بەسەر  ژیانی  شوێنەكەدا 

قورئان  عەرەبی  و  رێزمانی  لە  بنەماییەكانی  سەرەتاییە 

خوێندن دەستپێكرد و خوێندنی، كاتێك گەیشتە تەمەنی 

گەڕەكی  بە  كە  گەڕەكێكدا  لە  ساڵی،  شانزە  یان  پانزە 

موریدی  بووە  )مارجیالن(  نزیكی  لە  ناودەبرا،  )تاجیك( 

یەكێك لە شێخەكانی نەقشبەندی - موجەدیدی بەناوی 

لە  نوسیویەتی،  ئیشان(  )دوكچی  ئورا(.  خان  )سوڵتان 

تەمەنی بیست  و شەش ساڵیدا پلەی رێنمونی و ئیڕشادی 

لە شێخەكەی خۆیەوە وەرگرتووە، دوای دوو ساڵ، وەك 

نزیكرتین پەیڕەوانی )سوڵتان خان ئورا( بە پلەی پشتوێنی 

سپی لە سۆفیزمدا گەیشت. 
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لەسەر  كە  بوو،  رسوتی  ئایینی  و  پلەیەكی  پلەیە  ئەم 

بریكار  وەك  ئیشان(  )دوكــچــی  پلەیە  ئــەم  بنەمای 

نارساو  شێخەكەی  مەعنەوی(  میراتگری  )خەلیفە  و 

شێخەكەی  لەگەڵ  مەعنەوی  پەیوەندییەكی  دەركەوت، 

دوایی  كۆچی  لەدوای  دەستهێنا،  بە  ئەنجومەنەكەیدا   و 

چەند  لەگەڵ  ئیشان  دوكچی  ئــورا(،  خــان  )سوڵتان 

پەیڕەوكار  و موریدێكی تردا، الشەی ئەویان بردە )مینگ 

تەپە( لە )35( كیلۆمەتری باشوری ڕۆژهەاڵتی ئەندیجان، 

شوێنی  لە  خاكسپاردنی  بە  شاردنەوەی  و  مەبەستی  بە 

لەدایكبوونیدا، دایانەوە بە كەسوكارەكەی. 

)دووكچی ئیشان( لە تەمەنی سی و چوار ساڵیدا حەجی 

كردوە، دوای بەسەربردنی ساڵێكی ژیانی لە شاری مەككە، 

لەوێ  تەپە(  و  )مینگ  خۆی  زێدەكەی  بۆ  گەڕاوەتەوە 

خانەقایەكی بە هاوكاری دارایی پەیڕەوانی و موریدەكانی 

ژوری  كتێبخانە،  قوتابخانە،  مزگەوت،  كە  دروستكردوە، 

میوانان  و جێگەی دروستكردنی خواردن و خانی تیادایە، 

ئۆپۆزسیۆنی  بۆ  بارەگایەك  بووە  دواتر  خانەقایە  ئەم 

دەسەاڵتی داگیركاری روسیاو جێگەی كاركردنی رێكخراوە 

پێشرت  كە  ــاردان،  ــڕی ب دادگاكانی  وەك  لۆكاڵییەكان، 

مەزهەبی و نامەدەنی بوون. 

هێرشێك  جۆرە  هەر  دژی  ئیشان(  )دوكچی  بنەڕەتدا  لە 

بە  زۆر  ئەم  ڕاستیدا  لە  ڕوسیا،  بۆ سەر كۆچبەرانی  بوو، 

توندی جەختی لەسەر ڕێكوپێكی  و رێكخستنی كاروبار 

جۆرێكە  جیهانی:  )بڕیارگەی  تەنها  ڕایوابوو  دەكردەوە، 

ئەو  بووە،  چەكدارانە  ــەردەوام  ب كە  پیرۆز  جەنگی  لە 

مەرجانەی تیادایە هاتوونەتەدی كە تایبەتن بە خۆیەوە(، 

لە دۆخە  گۆڕانكاری  ئەمانە  دەبێت  ئەوەبوو،  مەبەستی 
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نەبوونی  سەرەڕای  كاتدا  هەمان  لە  بكەن،  سیاسیەكەدا 

هەرجۆرە پەیوەندییەك بە وێستگە سیاسییەكانەوە، بەاڵم 

پاراستنی دوكچی ئیشان لە شارەكان  و الدێكانی ناوچەی 

بۆ  نوێنەرایەتی  هەروەها  پیاوە  ئەم  ئەنجامدرا،  فرغانە 

ئەنجومەنەكەیش  ئەندامانی  كاروباری  بەڕێوەبەرایەتی 

خراپرتبوونی  لەگەڵ  وردەوردە  دانا،  بــرادەران(  )یاران: 

بۆ  ئیشان  دوكچی  تێڕوانینی  ئابوریدا،  گشتی  بارودۆخی 

پرسی )دادگا( گۆڕانكاری بەسەردا هات. 

كە  نیشاندەدەن،  ئەوە  بەجێامون  دۆكیۆمێنتانەی  ئەو 

ناوچەی  لە  گیـراوە،  پیاوە  ئەم  موریدەكانی  بۆ  كۆڕێك 

ساڵی  لە  ناوچەیە،  لەم  بەشێكە  ئەندیجان  كە  )ئۆش(، 

وەك  ئیشان(،  )دوكچی  كۆڕەدا  لەم  زایینی،  )1898(ـی 

جێنشین(،   - )خەلیفە  )د.خ(  خودا  پێغەمبەری  جێگری 

ئەركی  ــاردان و  ــڕی ب مافی  هــەروەهــا  دیاریدەكرێت، 

فەرمانكردن بە چاكەو رێگریكردن لە خراپەی دەكەوێتە 

سەرشان  و بۆ ئەم كارو پۆستە هەڵی دەبژێرن. 

)دوكچی ئیشان( سودی لەم پۆستە وەرگرت  و خۆی وەك 

جێنشینی عومەری كوڕی خەتتاب ناساند، هەروەك ئەو 

بە شوێن پراكتیزەكردنی دادگەریدا عەوداڵ بوو، لەسەر 

روسیای  دەسەاڵتی  دژبە  بڕیاری  پۆستەش،  ئەم  بنەمای 

ئۆزبەك،  هۆزەكانی  بۆ  نارد  بڕیارەشی  ئەم  راگەیاند، 

فەرمی  پلەداری  چەندەها  بۆ  ناردی  تەنانەت  كازاخ  و 

زۆر  هەرچەند  ناوچەكە،  لۆكاڵییەكانی  حكومەتە  لە 

ئیشان(  )دوكچی  بیری  هــەواداری  وەك  خۆیان  خەڵك 

زیاتربوون  كاتی  خوازیاری  زۆرینەشیان  بەاڵم  پیشاندا، 

بە گشتی  یاخود هەر  بڕیارەكانی،  بۆ  بۆ خۆئامادەكردن 

بڕیارەكانیان رەتكردەوە. 
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ئەو  پارێزەرانی  زۆرترینی  كە  دەیزانی،  ئیشان(  )دوكچی 

فەرغانەن،  ناوچەی  جوتیارانی  دەشتەكی و  چینی  لە 

نوێنەرایەتی  كە  ئوغوریەكانن،  ئۆزبەكی و  كازاخی و  واتە 

ئاشكرا  بە  هۆكارە  ئەم  لەبەر  هەر  ئەستۆ،  گرتە  ئەوانی 

زەویە  خاوەن  كە  نوێ(،  )بۆرجوازی  لۆكاڵیەكان  نوێنەرە 

زۆر گەورەكان، زانایانی ئایینی ناوچەیی، نوێنەری گروپە 

ئاینیانەی، بە میراتی پلەی  مەعنەوی  و ئەو كەسایەتییە 

ئاینداریان بۆ مابوویەوە، وەك )ئیشانیەكان  و خواجەكان 

لەمانە  ئاشكرا رەخنەی  بە  بوون،  ئەمانە   و سەییدەكان( 

دەگرت، بەم شێوازو ڕیزبەندییە شۆڕشەكەی لە ئەگەری 

هۆكاری  بووە  ئەمەش  دوورخستەوەو  ئەوان  پاراستنی 

دژایەتی  بۆ  ئیشان  دوكچی  بڕیاری  شۆڕشەكە،  شكستی 

دەستپێكردنی  پێش  هەفتە  شەش  ڕوسیا  دەسەاڵتی 

نەیتوانی  پرسە  ئەم  بەاڵم  باڵوبووەوە،  كرداری هێرشەكە 

پڕۆسەكە  بــەرفــراوانــی  پاراستنی  بۆ  پێویست  كاتی 

فەراهەمبكات، بەهەرحاڵ ئەم هێرشە بە بەهرە وەرگرتن 

لە خەڵكی ناوچەكە، كە دارای دەمارگیرییەكی مەزهەبی 

گەورەو بەهێزبوون پیادەكرا. 

هەوڵدان و  مەبەستی  بە  ئیشان(  )دوكچی  موریدەكانی 

پێگەی  یاساییكردنی  ــە  ب ــەی  ــاڕاســت ئ ــە  ب كــۆشــش 

مورشیدەكەیان، وەك دادوەرێكی بنەڕەتی، ئاهەنگێكیان 

بۆ  كرد،  بەرپا  زایینیدا  )1898(ی  پێنجی  ــی  )17(ـ لە 

كورتاریلیش(،  )خانی  )خان(،  بۆ  پلەكەی  بەرزكردنەوەی 

ئەم كارەیان بەپێی ویستی ئەوان لەسەر بنەمای سەرلەنوێ 

بۆ  بونیاترنابوو،  ئیسالمی  دەوڵــەتــی  بونیاتنانەوەی 

سەردەمی )خانەكانی خەجەند( دەگەڕایەوە، كە لە ساڵی 

بە دەستی روسەكان شكستیخواردبوو،  زاینی،  )1876(ی 
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لە الیەكی تریشەوە ئەم ئاهەنگێڕانە ئەوەی پیشاندا، كە 

بە  بونیاترناون،  نەریت  بنەمای  لەسەر  ئایدیایانەی  ئەو 

تا  یاسایی )خان(  پێگەو مافی  مەبەستی بە دەستهێنانی 

ئێستاش بۆ پەیڕەوانی دوكچی ئیشان پلەیەكی بەهێزە. 

سەر  بۆ  كە  هێرشگەلێكدا،  لە  ئیشان  دوكچی  خودی 

ئەم  بەشداریكرد،  ئەنجامدرا،  روسیا  سەربازگەكانی 

لەڕێی  ئەوەی  هۆی  بە  ئەندیجان،  ناوچەی  شۆڕشەی 

ڕابەرایەتی دەكرا، گەورەترین  نەقشبەندیەكانەوە  شێخە 

سۆفیگەری  لە  ئیلهام  وەرگرتنی  بە  كە  بوو،  ئاشوبێك 

لەناوچەی كاشغەرو باكوری قەوقاز رویدابوو، وێناكرابوو، 

خواردو  شكستی  پەلە  بە  ئیشان  دوكچی  شۆڕشەكەی 

رێكخەرانی بە گشتی، تەنانەت خۆیشی هەوڵییاندا بەرەو 

ناوچەی كاشغەر رابكەن، بەاڵم لە رێگەدا دەستگیركران، 

لەگەڵ شەش كەسی نزیك لە پاسەوانانی دادگاییكران  و 

لە سێدارەدران. 

ئیشانیان  دوكچی  خانەقاكەی  كتێبخانەی  روسەكان 

كۆكردەوە، دەستنوس و نوسخە چاپیەكانیان، كە نزیكەی 

ــەزراوەی  دام بۆ  ناردیانن  ــوون،  دەب بەرگ  سەد  سێ 

زانستی  ئەكادیمی  رۆژهەاڵتییەكانی  خوێندنەوە 

ئۆزبەكستان و زۆرینەی ئەم کتێبانە بە شێوەی ئەدەبی و 

هەروەها  ــورساون،  ن شــەرع،   - فیقهــ  بە  سەبارەت 

ژیاننامەی  و  سەردەمە  ئەو  قوتابخانەكانی  کتێبی 

بوو،  تیادا  مەزنەكانیان  و  ناودار  سۆفییە  كەسایەتییە 

لەم كتێبخانەیەدا، کتێبێكی خودی دوكچی ئیشانی تێدا 

بوو، بە ناوی )عربة الغافلین(، كە بە نوسینی پەخشانی 

ئۆزبەك  فەرغانەی  ناوچەی  لەهجەی  بە  شیعرو  شێوە 

نورسابوو. 
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لەسەر  جەختدەكاتەوە  زیاتر  الغافلین(،  )عربة  دەقی 

مسوڵامنان،  ئەخالقی  و  رەوشــت   ــاری  ب ئــاوابــوونــی 

یاسا  لە  پەیڕەویكردن  ئیشان  دوكچی  گوتەی  بە  كە 

داهێرناوەكانەوە،  بەهۆی  وەستاوەو  مەزهەبییەكان 

شەریعەت لەبیركراوە، ئەم كارە وای لە دوكچی ئیشان كرد 

خۆشۆردن،  وێنەی  لە  شەریعەت  سەرەتاییەكانی  ئەركە 

نوێژو رۆژوگرتن فێری پەیڕەوانی بكات، كە نەیاندەزانی، 

لە ئەركە بنەماییە ئیسالمییەكان بوون. 

دلێری  و  هەستی  ئیشان  دوكچی  ئاشكرایە  شتێكی 

و  باب  چراخانی  زەوی  و  بۆ  تەنها  نەك  چاند،  نەبەزی 

چاكەكاریان،  باپیرانی و  بیروباوەڕی  بۆ  بەڵكو  باپیرانی، 

کتێبی  خوڵقاند،  هەستەی  ئەم  پارێزەرەكانیدا  لەناو 

بوارەی  ئەم  كارەكانی  دوا  لە  یەكێكە  الغافلین(،  )عربة 

تا  پانزەهەم  سەدەی  موجەدیدی   - نەقشبەندی  رێبازی 

بكاتە  شەریعەت  هەوڵدەدات  كە  زاینی،  نۆزدەهەمی 

یاسایەكی سەربەخۆی ژیانی مسوڵامنان. 

بە هەرحاڵ هیچ گومانێك سەبارەت بە ناواخنی سیاسی 

پەیامی دوكچی ئیشان بوونی نییە، كۆمەڵگەی دەوروبەری 

سیاسەتی  بەهۆی  كە  پێكهاتبوو،  لەجوتیاران  زیاتر  ئەو 

لە  تازە  كە  تزارەكانەوە،  لەالیەن  راگواستنەوە  زۆرەملێی 

ناهەقیكردن  توشی  دەست،  گرتبووە  دەسەاڵتیان  روسیا 

دەستی  زەویەكانیان  لە  زۆر  و  ببوونەوە  بەرامبەریان 

بەسەردا گیرابوو، ئەم پرسە هەستێكی وای هێنایەئاراوە، 

پەیامی  ــاوارو  ه دەبێت،  كەمدەست  جوتیارانی  كە 

بەكاربهێنن و  شەریعەت  لە  بەرگریكردن  بۆ  سۆفیزم 

لە  مەزهەبەكەیانەوە  پاراستنی  پڕۆسەی  ناو  بچنە 

دوكچی  دەورووبەری  كۆمەڵگەی  روسەكاندا،  بەرامبەر 
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دابرنێت،  سۆفیگەری  كۆمەڵگەی  بە  دەكرێت  ئیشان 

سۆفیگەری  و  ناو  گەورەكانی  گۆڕانكارییە  لەدوای  كە 

موجەدیدی،   - نەقشبەندی  بزاڤی  و  رێباز  تایبەتی  بە 

كۆمەڵگەی  گۆڕانكاریانە  ئەم  گەشایەوە،  سەرلەنوێ 

بەردی  وەك  شەریعەت  دانانی  برد،  رەوت  یەك  بەرەو 

بناغەی سۆفیزم  و تەنها یاسا حاكم بێت بەسەر تەواوی 

سۆفیزمدا، چەندین جواڵنەوەی دژە داگیركاری بە شێوەی 

فەرمی بونیاتنا، كە بەدرێژایی ژیانی لەو توێژینەوەیەوە 

سەرچاوەی گرتبوو، لەسەر بنەمای رازیبوون و خۆدان بە 

)مورید  مامۆستاكەی  بۆ  پەیڕەوكار  رەهای  دەستەوەی 

ناوەڕاستدا،  ئاسیای  لە  بەاڵم  بونیاترنابوو.  موڕشید(  بۆ 

نێوان  پەیوەندییەی  ئەم  روسیادا،  داگیركاری  لەماوەی 

مەزهەب و ناڕازی بوونە كۆمەاڵیەتییەكان دەرئەنجامێكی 

پێچەوانەی هیواكانی )دوكچی ئیشانی(دا، بە دەستەوە، 

بوو  سۆفیزم  فراوانكردنی  گەورەبوون  و  مەبەستی  كە 

لەناو ژیانی مسوڵامناندا، بە دەستەواژەیەكی تر دژایەتی 

هۆكاری  بووە  روسیا،  داگیركاری  بۆ  نەقشبەندی  رێبازی 

سنورداربوونی  شەریعەت  و  بایەخی  كەمبوونەوەی 

مافەكانی مسوڵامنان و الوازی باوەڕ. 

شۆڕشی ناوچەی ئەندیجان دابونەریتێكی مێژویی ئێجگار 

گرنگی بۆ كۆمەڵگەی ئۆزبەكی بەدیهێنا، بە پێچەوانەی 

شۆڕشی)بەسمەچی(ییەوە، كە بەدرێژایی شەڕی ناوخۆی 

مەزهەب و  نێوان  پەیوەندی  بوونی  لەكاتێكدا  روسیا، 

بوو،  گرفتاوی  ئێجگار  ناوچەیەدا  لەم  سیاسی  شۆڕشی 

رونبوو  مەزهەبی  وەاڵمێكی  ئیشان(  )دوكچی  شۆڕشی 

ئابوری  كۆمەاڵیەتی و  جــۆراوجــۆرە  زۆرو  قەیرانە  بۆ 

هۆكارەكەی  لەوانەیە  شتەش  ئــەم  سیاسییەكان،   و 
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ئیشان  دوكچی  الیەنەی  دوو  میراتبەری  بۆ  بگەڕێتەوە 

پارێزەری  میللی و  سەربەخۆیی  بۆ  خەباتكارێك  وەك 

هاوشێوەی  ئیسالمی  دەوڵەتی  گێڕانەوەی  سەرلەنوێ 

دەسەاڵتدارانی  كە  راشیدین،  خەلیفەكانی  سەردەمی 

شۆڕشی  لە  ساڵ  سەد  دوای  ئەویان  بەرنامەی  ئۆزبەك 

و  تیژكردەوە   )1998( ساڵی  لە  ئەندیجان،  ناوچەی 

هێنایانەوە بەرچاو. 

هۆی  بە  كە  شۆڕشەی،  ئەو  سەركوتكردنی  دوای 

بە  ڕوسیا  حكومەتی  بەدیهاتبوو،  ئیشانەوە  دوكچی 

گومانێكی ئێجگار زۆرەوە سۆفیگەری وەك هەڕەشە 

لەژێر  نوێ  شۆڕشێكی  لە  روسەكان  تەماشاكرد، 

هەوڵیاندا  ڕوەوە  لەم  تۆقیبوون  و  سۆفیزمدا  ئااڵی 

الواز  زیاتر  زیاترو  ئابورییەوە  ڕووی  لە  سۆفییەكان 

بكەن. 

موڵكە  بــارودۆخــی  بە  پێداچونەوەیان  منونە،  بۆ 

وەقفەکان، چاوپۆشی لە شوێنە مەزهەبییەكان لەدانی 

باجی داراییدا كردەوە، لە سەرەتادا لە كۆتاییەكانی دە 

كاری  دەسپێكردنی  لەگەڵ  زاینیدا،  )1860(ی  ساڵەی 

زۆر  وەقفەکان  موڵكە  داگیركەردا،  دەوڵەتی  فەرمی 

ئاینیەكان  الیەنە  چاودێرییەوە و  خرانەژێر  بەتوندی 

رێگریان  نوێیەكان  زەوییە  موڵكی  خاوەن  مافی  لە 

بە پرسی  بە وردی  تێپەڕبوونی كات دیسان  بە  لێكرا، 

زەوییە وەقفەکاندا چوونەوە و خرانە ژێر چاودێریەوە، 

پێداچوونەوە  سەرلەنوێ  بە  ڕوسیا  دەسەاڵتدارانی 

بە  دەستیان  و  وەقفەکاندا  موڵكە  پێكهاتەی  بە 

گۆڕانكاریش كرد، كە زۆرینەی خانەقای سۆفییەكانیان 

داڕنی،  هەیانبوو،  كە  شتانەی  ئەو  موڵكی  خاوەن  لە 
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ئاینی  پلەی  سۆفیگەری  مەزنی  ڕابەرانی  هەروەها 

موڵكی  ــاوەن  خ وەك  تەنها  لەدەستدا،  خۆیانیان 

نێوان  لە  بەس!  مانەوەو  خۆیان  سامانەكانی  دارایی 

داراییە  ماڵە  تەنانەت   )1902( تا   )1900( ساڵەكانی 

لە  ئەحرار(  )خواجە  پاشاموەی  جۆراوجۆرەكانی 

سەمەرقەند لە موڵكی )وەقف( برانە دەرەوە. 

سامان  و  باجی  دانانی  رێگەی  لە  هەوڵیاندا  ڕوسەكان 

داراییەوە، گروپە سۆفییەكان پاشەكشە پێبكەن، لە ڕووی 

ئابوری  و تواناوە الوازییان بكەن، لە هەمانكاتدا بودجەی 

زەوییە  فرۆشتنی  لەڕێی  داگیركەر  ئیدارەی  كارووباری 

دەستبەسەردا گیراوەكانەوە دابین دەكرا، دەرئەنجام ئەوە 

هاتەئاراوە كە لە سەروبه ندی كودەتای ڕوسیادا، سۆفیزم 

بەهێز  یەكگرتوو  بزاڤێكی  وەك  ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە 

خانەنشینی  بوخاراو  بەسەر  پرسە  ئەم  نەكرێت،  ئەژمار 

)خیوا(یشدا، دەسەپێت و پڕاكتیزە دەبێت كە ڕاستەوخۆ 

لەژێر دەسەاڵتی ڕوسیاشدا نەبوون. 

لە  میراتێك  ڕوسیا،  سیاسەتەكانی  سەرەڕای  هەرحاڵ،  بە 

جێام،  بە  ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  مەزهەبی  ئەرستۆكراتی 

لە سەدەكانی  لۆكاڵییەكانی سۆفیگەری  زیاتر دەموچاوە 

نۆزدەهەم و بیستەمدا ئەوانەبوون، كە لە گروپە جیاوازە 

مابوونەوە،  سۆفیگەری  بنەماڵەكانی  بەجێاموەكانی 

)مەخدوم  دوای  لە  ئەوانەبوون  فەرغانە  لەناوچەی 

ئەعزەم( بەجێامبوون، لە سەمەرقەند  و بوخارا لە دوای 

بەجێامبوون،  جوێباری  شێخەكانی  یان  ئەحرار(  )خواجە 

یان  ــان(،  ــەك ــواج )خ بــە  بنەمااڵنە  ــاموەی  ــاش پ ــەم  ئ

بەهۆی  كرابوون،  ناوزەد  )ئیشانەكان(  یان  )خواجەزادە( 

پیرۆز  رێزو  بە  زۆر  رابردویانەوە،  باپیرانی  پیاوچاكەكانی 
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بەشێوەیەكی  و  زیاتر  ئەمانە  نارسابوون،  تەماشادەكران، 

دەكران،  شەریعەت  فێری  خۆیاندا  ماڵەكانی  لە  تایبەت 

ئوسوڵ،  فەرمودە،  پیرۆز،  )قورئانی  بابەتەكانی  وەك 

)ئاك سویاك(  بەناوی  گروپانە  ئەم  ئەندامەكانی  فیقهــ( 

بەرزەكاندا  پایە  بنەماڵە  لەگەڵ  تەنها  ــارسان،  دەنـ

پڕۆسەی هاوسەرگیرییان ئەنجامدەدا، بەدرێژایی ماوەی 

دەسەاڵتی سۆڤیەت، ئەمانە نەخشێكی تایبەتیان نواند بۆ 

پارێزگاریكردن لە سۆفیزم، داب و نەریت  و رسوتەكانی، 

نەچونەدەرەوە،  خۆیان  بنەماڵەكانی  سنوری  لە  بەاڵم 

لە  ئەوان  بۆ  بنەماڵەی خۆیان  پاراستنی خزمان و  چونكە 

گەورەو زیادبوونی رەوشی سۆفیگەری گرنگرتبوو، زۆر لە 

بنەماڵە مەزنە ئاینییەكانی ئاسیای ناوەڕاست بە پابەندی 

بە ڕەوشی سۆفیگەرییەوە نەمانەوەو تەنها نازناوەكەیان 

پێوە مایەوە. 

هەندێك لە گروپە بچوكەكانی تری، وەك )موجەدیدیەو 

و  دەریا(  )سورخان  بوخاراو  لە  قادریە(  قەلەندەریەو 

ژمارەیەك  مانەوە،  چاالكی  بە  )هیستار(  )كاراتگیـن(و 

)مەوالنا  وەك  سۆفیگەری،  دیارەكانی  كەسایەتییە  لە 

ئیت  )ئیشان  بوخارا،  لە  كرمانی(  )خواجە  ئیمالوی(  و 

تاشكەند  لە  سۆفی(  جان  )عەبدولڕەحامن  یەماس(  و   -

مانەوە، لە ناوچەی ئەندیجان گروپێك بە هۆی )مەوالنا 

)مەخدوم  بنەماڵەكەی  پاشاموەی  لە  كە  مەخدوم(، 

ئەعزەم( بوو، رابەرایەتیدەكردن. 

كە  بوو،  بەگ(  )مادامیـن  ئەو  ئەندامەكانی  لە  یەكێك 

لە  كە  بوو،  باسامچی(  بەرگری  )هێزی  ڕاپەڕێنەرانی  لە 

هیچ  ڕابەری  پیاوە  ئەم  بوون،  سوردا  سوپای  بەرامبەر 

گروپێكی مەعنەوی تایبەت نەبوو. 
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سۆفیزم لەژێر سایەی دەسەاڵتی سۆڤیەتدا

ئەندامە  زۆرترینی  نــاوەڕاســت  ئاسیای  مسوڵامنانی 

پێكدەهێنا،  )باسمەچی(یان  بزاڤەكەی  مەزهەبییەكانی 

دەسەاڵتی  بەرامبەر  لە  بوو  بەرگریكار  هێزێكی  كە 

ئیسالمی  بزاڤی  پەیوەندەدا  لەم  بەڵشەفیكیدا،  یەكەمی 

بەشێكی  وەك  )باسامچی(  جواڵنەوەی  ئۆزبەكستان، 

بنەڕەتی دادەنا لە مێژووی جیهاد لە ئاسیای ناوەڕاستدا، 

دەكرا مەزهەب رەگەزی كردنەوەی دەرگای جواڵنەوەی 

بەرگریكارانە بێت، بەاڵم تەنها ژمارەیەكی كەم لە ڕابەرە 

سۆفییەكان  )ئیشان(یە،  گروپی  بە  سەر  سەربازییەكان، 

بوون، زۆرینەی رابەرانی هێزی سەربازی )باسمەچیەكان( 

زۆرینەی  حاڵەیشەوە  بەم  بوون،  سادەكان  بنەماڵە  لە 

)رابــەری  نازناوی  بەرگریكردن  گروپەكانی  رابەرانی 

جەختییان  خۆیانەوە،  بەناوی  دەلكاند  بڕواداران(یان، 

كاردەكەن  بەیداخی جیهاددا  لەژێر  كە  لەوە دەكردەوە، 

لە شەڕڤانانی   و دەجووڵێنەوە، هەڵبەتە ژمارەیەكی زۆر 

و  مەعنەوی   پشتیوانی  بودجەو  لە  )باسامچی( سودییان 

دارایی فراوانی كەناڵە مەزهەبییەكانی ئاسیای ناوەڕاست 

وەردەگرن، بەاڵم سەركەوتنی بەلشەفیكەكان بووە هۆكاری 

ئاسیای  لە  سۆفیگەری  تەڤگەری  پێگەی  خراپرتبوونی 

ناوەڕاستدا، بە جۆرێك كە ئەوان بە تەواوەتی سەرجەمی 

توانا ئابورییەكانی خۆیانیان لەدەستدا، لە نێوان ساڵەكانی 

)1922( تا )1928( بۆ یەكەمینجار بە شێوەیەكی یاسایی 

پاشانیش  و  لێسەنرایەوە  وەقفەكانیان  زەوییە  خاوەنێتی 

پرسە  ئەم  میللی،  زەویوزاری  كرانە  فەرمی  بەشێوەیەكی 

فشارێكی توندی خستە سەر خانەقاكانی ئەهلی سۆفیزم، 

كە وەك ناوەندێك مامەڵەیان دەكرد، شێوەی رێكخسنت  و 
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رێكخراوی وەرگرتبوو، خانەقاكانی سۆفیگەری  و هەروەها 

موڵكە  كە  بوون  كەنااڵنە  ئەو  یەكەمینی  لە  تەكییەكان، 

لە  زۆر  داخران،  دواتر  لەدەستدا،  خۆیانیان  وەقفەكانی 

شێخەكانی سۆفیزم ڕایانكرد بەرەو ناوچە دورەدەستەكان 

كاشفەرو  و  ئەفغانستان   واڵتەكانی  بەرەو  تەنانەت   و 

واڵتانی تری مسوڵامنیش رۆیشنت. 

ئازار  مانەوە  كە  سۆفیگەری،  شێخەكانی  دەستەیەی  ئەو 

چەشت  و  زۆر  ڕاگواستنیان  گرتن و  مەینەتییەكانی  و 

مەزهەبییەكاندا  دژە  سەركوتكارییە  لە  هەندێكجاریش 

كەم  زۆر  ژمارەیەكی  حاڵەیشەوە  بەم  سێدارەدەدران،  لە 

ژمارەیەكی  نهێنی  شێوەی  بە  ژیاندا،  بە  درێژەیان  لەوان 

فێری  راگــرت و  خرۆشۆفدا  سەردەمی  لە  قوتابیان  كەم 

سۆفیگەریان كردن، ئەمانە بە مەبەستی مانەوە ناچاربوون 

ڕابكەن بەرەو ناوچە )خانە نشینەكان(ـی، ناوچەی بوخارا، 

تەنها كاتێكی كەم دوای مردنی )شالین(، توانیان بگەڕێنەوە 

ناوچەكانی خۆیان، لەدوای ئەو دەمەوە ئیرت نەیانپەرژایە 

سەر فێركردنی موریدەكانیان، لەگەڵ ئەوەشدا، توێژینەوە 

پیاوانە وەك كەسانێك دابونەریتی  لەسەر ژیاننامەی ئەم 

پڕۆسە  و  نزا  نوشتە،  نوسینی  لەڕێی  خۆیانیان  فێركاری 

فێركاریەكانیانەوە بە زیندویی ڕاگرت، كارێكی بایەخدارە 

و گرنگییەكی ئەوتۆ و زۆری خۆی هەیە، لەم روانگەیەوە 

بكرێت،  نەقشبەندی  شێخی  سێ  بە  ئاماژە  دەتوانرێت 

)رەوانیقی(، برازاكەی )فەقیری(، )ئەحمەدجون مەخدوم( 

بابەتی  لەمانەدا  كەس  دوو  ژیاننامەی  بەرگی  لەچوار   و 

زۆر بەسودی تیادایە، هەروەها زانیاری و ئاگاداری تریش 

دەتوانرێت سەبارەت بە حاجی ئەحمەد جون مەخدوم، 

لە ژیاننامەكەی خۆیەوە دەستبخرێت. 
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1. ڕەوانیقی: 

شەخریسبزی(،  خۆجایف  مەخدوم  رەوانیقی  )فەیزوڵاڵ 

)1892 - 1978(ـی زاینی، كە بەناوی )فەیزوڵاڵ( نارساوە، لە 

بنەماڵەی قازییەكان بوو، لە هەمانكاتدا، یاساناس  و شاعیـرو 

نوسەری مێژوی ئەنجومەنەكانی سۆفیگەری بوو، ئەم پیاوە 

)كۆكڵتاش(  قوتابخانەی  لە  لەدایكبووە،  )شەخریسبز(  لە 

)1920( یان   )1919( ساڵی  لە  خوێندوە،  وانەی  لەبوخارا 

لە  قازی،  پۆستی  ئەمە  دوای  كردووە،  تەواو  دا، خوێندنی 

ناوچەی )شەخریسبز( وەرگرت، دوای هەڵوەشانەوەی دادگا 

ئاینییەكان، ڕەوانیقی جۆرەها كاروباری جیاوازی لە بواری 

یاسا  لەگەڵ  شەریعەت  گونجاندنی  مەبەستی  بە  دادگادا 

سۆڤیەت  دەسەاڵتدارانی  گوتراوە  گرتەدەست،  نوێیەكاندا 

نێگەتیفەكانی  دەرئەنجامە  لە  رێگەگرتن  مەبەستی  بە 

پڕۆسەی خێرایی بە سیكۆالرکردن بوون، قازییە پێشوەكانی 

مەبەستی  بە  بكات  گەڵدا  لە  واژۆیــان  تا  بانگهێشتكرد، 

داڕشتنی كۆمەڵێك یاسای سیڤیل  و یاسای سزادان، كە دیدی 

بكرێتەوە،  جێگە  تیایاندا  فەرمی  شێوەیەكی  بە  ئاینیش 

ڕەوانقیدا  رسوشتی  لەگەڵ  بارودۆخە  ئەم  هەرحاڵ  بە 

خۆی  ناوچەكەی  بەرەو   )1931( ساڵی  بۆیە  نەدەگونجا، 

)شەخریسبز( گەڕایەوە. 

بە درێژایی ماوەی بەرەنگاری  و دژایەتییە مەزهەبییەكان 

خۆی  كتێبخانەكەی  بەڵگەنامەو  رەوانیقی  سۆڤیەت،  لە 

شاردەوە و بۆ ناوچە زۆر دورەكانی تاجیكستان رایكرد و 

لەوێ بە كاری ترەوەو بە چارەسەری خەڵكی بە گژوگیای 

)1950( دەیەكانی  كۆتاییەكانی  لە  رسوشتی گوزەراندی، 

دا، كاتێك كە مۆڵەتی وەرگرت، سەرلەنوێ روی لە نوسینە 

مەزهەبییەكانی خۆی كردەوە، گەڕایەوە بۆ )شەخریسبز(. 
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بواری  چەندەها  لە  کتێبە  دەیان  نوسەری  رەوانیقی 

سەبارەت  بچوكی  پەیامی  چەندین  لەوانە  جیاوازدا، 

كە  نوسیوە،  سۆفیزم  ئەنجومەنەكانی  مێژوی  بە 

نارساوترینیان بریتین لە پەیامی )تەریقەتی عیشقییە(، 

یاسەویە(،  )جەخریە  پەیامی  و  )چیستییە(  پەیامی 

جۆرێكی رسوت،  لە  پەیامانە جەخت  لەم  هەركام  كە 

نوسینەكانی  دەكــاتــەوەو  سۆفیگەری  دابونەریتی 

ئارامگەی  ناشنت و  جێگەی  دەربـــارەی  پوختەیەكن 

بابەتە  سۆفیگەری  و  شێخەكانی  نــارساوتــریــنــی 

پەیوەندیدارەكان بەم پرسەوە. 

فیقهەوە  لەبارەی  نوسینەكانیەوە  هۆی  بە  رەوانیقی 

دیسان نارساوە و پەیوەندییەكی پتەوی هەبووە، لەگەڵ 

شێوازی رازاندنەوەی نوسینی نامەدا، ژمارەیەكی زۆر لە 

نامەكانی بنەماڵە دەسەاڵتدارەكانی بوخارا، لە سەدەی 

)15( بە دواوە و نامەكانی سەدەكانی )18( تا )20(ـی 

تواناش  بە  شاعیرێكی  رەوانیقی  كۆكردوەتەوە،  زاینی، 

)ڕەمــزی(  نازناوی  بە  سەرەتای  شیعرەكانی  بــووەو 

شاعیرانی  شیعری  كۆمەڵە  توێی  دوو  لە  كە  گوتووە، 

ناودار و بە توانای بوخارادا لە ماوەی كودەتای ڕوسیادا 

چاپكران. 

دەستیان  موریدەكان  ــژەران و  ــوێ ت  )1997( ساڵی  تا 

بە  هەروەها  و  ڕەوانیقی   كتێبخانەكەی  بە  نەگەیشت 

بوون  دەستنوس  هەزار  لە  زیاتر  كە  كارەكانی،  منوونەی 

پەیامەكانی  لە  هەروەها  فیقهدا،  ئاین و  بوارەكانی  لە 

سۆفیگەری  و كۆمەڵە شیعری شاعیران  و زۆر لەو شتانەی 

رەوانیقی بە دەستی خۆی نوسیبوونیەوە، ئەم كتێبخانەیە 

بەردینی  چاپی  بە  چاپكراو  كتێبی  هەزار  پێنج  نزیكەی 
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عەرەبییەكان،  واڵتە  هند،  لە  بابەتانەیدا  لەو  تیادابوو، 

باڵون،  روسیادا  و  ئاشكەند  بوخارا)خاڤان(،  سەمەرقەند، 

ئەم كتێبخانەیە هەروەها كۆمەڵێك لە نەخشەڕێژە یاساییە 

پەیوەندیدارەكان بە بارەگای ئیداری )قازی شەخریسبز(

بەڵكو  لە )شەخریسبز(،  تەنها  بوو، كە نەوەك  تیادا  ـی، 

پارێزراوبوون،  بوخارایش  ناوچەی  تری  شارەكانی  لە 

سەرجەمی کتێبەكانی رەوانیقی لەالیەن وەچەكانیەوە لە 

تیایدا  ئەو  كە  شەقامەی،  ئەو  پارێزراون و  )شەخریسبز( 

ژیانی بەسەر بردبوو، بە ناوی ئەوەوە ناونراوە، رەوانیقی 

بەمشێوازە میراتێكی نەمری لەدوای خۆی بەجێهێشتوە، 

لە سەرەتای شەستەكاندا حوجرەكەی خۆی رێكخستەوە 

و بەشێوەیەكی تایبەتی قورئانی پیرۆز و شیعر نوسین  و 

تیایدا دەگوتەوە، هەروەها پڕۆسەی  خۆشنوسی بە وانە 

جادو  درێژەپێداو  خەڵكی  بە  رسوشتی  دەرمانی  پێدانی 

گیای  دروستكردنی  تایبەتەكانی  كارە  شێوازی  و  تەلیسم  

نوسخەیەكی  چەند  ڕەوانیقی  بەكاردەهێنا،  دەرمانی 

گژوگیای رسوشتی  لەسەر  كاركردن  تایبەتەی  پڕۆسە  لەم 

لە  چارەسەر  و  دەرمــان   مەبەستی  بە  بەكارهێنانی   و 

بۆ خێزانەكان   تایبەت  پەیامی  بە شێوەی  كتێبخانەكەیدا 

و ناسیاوەكانی دەپاراست، كە هەندێك كات ئەو پەیامانە 

سەدەكانی  کتێبەكانی  ناو  زانیارییەكانی  بۆ  دەگەڕانەوە 

ناوەڕاست. 

خۆی  نــاوچــەكــەی  لــە   )1978( ساڵی  لــە  ڕەوانــیــقــی 

)شەخریسبز( كۆچی دواییكرد، لە گۆڕستانێكدا لە شاری 

)ئەرسەالن باب( بە خاك سپێردرا، دواتر ئارامگەكەی بووە 

جێگەیەكی پیرۆز بۆ مورید و هەوادارانی  و ئەوانەی، كە 

لە پاش خۆی بە جێامبوون. 



وەرگێڕانی: عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد )ئەحمەدئاوایی( 44

2. فەقیـری:

فەقیـری، شاعیری سۆفی، ناوی ئیسامعیل، كوڕی ئیرباهیم 

كە  زاینی،  1980(ی   -  1910( شەخریسبزی  خواجە 

گوندی  لە  رەوانیقیە،  برازای  )فەقیری(یە،  و  نازناوەكەی 

)كاشكادریا(  لە هەرێمی  )كیتاب(  ناوچەی  لە  )ساراسیا( 

لە بنەماڵەی دێرینی قازییەكان چاوی بە ژیان هەڵهێناوە، 

شاه  )میرك  بنەماڵەیە  ئەم  سەرەتای  پایەكانی  لە  یەكێك 

دووەم  خانی  عەبدولعەزیز  قازی  وەك  كە  بوو،  خواجە( 

)1645 - 1681(ـی زاینی، لە ناوچەی )بەڵخ(دا، خزمەتی 

بوون،  تایبەت  مەزن و  زۆر  فەقیری  بنەماڵەكەی  دەكرد، 

تەنانەت ئافرەتەكانیشیان فێری وانەی مەزهەبی دەكران، 

زۆر لە ئافرەتەكانی ئەم بنەماڵەیە وەك )ئۆتین - ئۆیی( 

خزمەتیان دەكرد، كە ئەم نازناوە بۆ ئافرەتانێكە پەروەردەی 

مەزهەبی كرابن و پایەی كۆمەاڵیەتییان هەبێت.

)شەجەرەنامە(ـی،  بنەماڵە  تۆماری  لە  وێنەیەك  فەقیری 

تایبەتی خۆیی هەبوو، كە تیایدا ئەوەی ڕوونكردبووەوە، 

دەموچاوە  لە  یەكێك  خواجە(،  )نەجمەدین  چۆن  كە 

دووەمی  جەنگی  ماوەی  لە  بنەماڵەكەیان  دیارەكانی 

ناو  لە  توركستان و  ناوچەی  لە  دیلگیراوەو  بە  جیهانیدا 

سوپای ئەڵامنیادا بێئەوەی كە خۆی حەزی پێبكات، وەك 

شەڕدا  كۆتایی  لە  كردووە،  دیارییان  دایانناوەو  )مەال( 

یاسای  پێی  بە  بەاڵم  رایكردوە،  نەجمەدین(  )خواجە 

بڕیاری  دادگاییكرا،  سەربازیدا  دادگایەكی  لە  سۆڤیەت 

)25( ساڵ دورخستنەوەی بەسەردا درا. ئیرباهیم حاجی 

باوكی فەقیری، كە لە ساڵی )1914( كۆچی دواییكردوە، 

)شەخریسبز(  مزگەوتی  هەینی  وتارخوێنی  پێشنوێژو 

 -  1432( ساڵەكانی  ماوەی  لە  بەگ(  )ئۆڵوغ  كە  بووە، 
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1436( دروستی كردووە، هەروەها وەك نوێنەری سەرۆك 

لە ئیدارەی حكومەتی شاری )ئەوراق(دا، خزمەتیكردوە، 

بەڕێوەبەری ئەو قوتابخانە لۆكاڵیە بووە، كە كاتی خۆی 

خوێندن  بە  دەستی  قوتابخانەیەدا  لەو  هەر  فەقیری 

سەردەمی  لە  قوتابخانەكە  داخرانی  دوای  ــردووە،  ك

نەنكی كە هەڵگری  دەسەاڵتی سۆڤێتدا، فەقیـری لەالی 

نازناوی )ئۆتیـن ـ ئۆیی( بووە، درێژەی بە خوێندنەكەیدا.

)فەقیـری( لە سەرەتاكانی )1930(دا، بووە موریدی یەكێك 

ئەو سەردەمە،  نەقشبەندییەكانی  نارساوترینی شێخە  لە 

شێخ  وەچەی  كە  بووە،  دەهبیدی(  حاجی   - )خەتا  كە 

مەخدوم ئەعزەم بوو، لە ساڵی )1542(ـی زاینیدا كۆچی 

دواییكردوە، سەرەڕای ئەو راستییەی كە )خەتا حاجی( لە 

نیوەی دەیەی )1930( لە زێدی خۆی كە شاری )دەهبید(

دورخــرایــەوە،  بــوو،  )كاشكاریا(  هەرێمی  بە  سەر  ی، 

كۆبكاتەوە،  موریدەكانی  و  پەیڕەوكار  رێگریلێكرا 

هەر  نورساوەكانی  پەیامە  لە  سودوەرگرتن  بە  دواجار 

لە  هەندێك  بوو،  بەردەوام  پەیڕەوانی  فێركردنی  لەسەر 

ئامۆژگاریەكانی دەتوانرێت لە نامەكانیەوە دەربهێرنێت، 

جوان و  منونەیەكی  وەك  وەرگــرت،  نامانە  لەو  سوودی 

تەندروستی رێنمونییەكانی سۆفیگەری، )فەقیری( لەگەڵ 

كوڕی مامۆستاكەیدا )محێدین خواجە دەهبیدی( نامەو 

شەستەكاندا و  كۆتایی  لە  هەبوو،  گۆڕینەوەی  پەیام 

بوون،  فراوانرت  و  زیاتر  نوسینەكانی  )1970(دا،  سەرەتای 

ژمارەیەك لە زانایانی خاوەن پایەی ئاسیای ناوەڕاستیشی 

گرتەوە، كە دەتوانرێت تیایاندا ئاماژەبكرێت بە )دەوموڵاڵ 

محەممەد جان هندوستانی( كە خۆی سۆفی بوو، بەاڵم 

مەزهەبی  سەرەتاییەكانی  رێنمونییە  بە  كاری  زیاتر 
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بابەتەكانی  حاجی(  )خەتا  نامەكانی  دەكرد،  حەنەفی 

هەندێك  جێبەجێكردنی  هزرو  و  رۆح   سەرنجڕاكێشانی 

ئەو  رشۆڤەی  سۆفیگەری و  دابونەریتی  ئاینی،  ئەركی 

بابەتانەی مرۆڤ دەسەاڵتی بەسەر كارو كردەوەی خۆیدا 

هەیە، یان هەمووی تۆبزییەو خودا بەسەریدا دەیهێنێت، 

كۆمەڵەكانی  ئەندامانی  بۆ  بابەتانە  ئەم  دەگــرتــەوە. 

سۆفییە دێرینەكان، كە چەسپاوبوون لەسەر رێبازەكەیان، 

بە تۆبزی دەبوو فێری ببـن. 

دابونەریتێكی  جــۆرە  پەیڕەوكاری  خۆی  )فەقیـری( 

بوو،  -موجەدیدی  نەقشبەندی  رێبازی  خواپەرستی 

بنەمای  لەسەر  نارسابوو،  بێدەنگی(  )سكوت:  بە  كە 

سایكۆلۆجیەكان  ئۆرگانە  خاڵ  و  لە  جەختكردنەوە 

پێكهاتەیەكیان  یان هەر  و  لەوانە  بونیاترنابوو، هەریەكە 

لەالیەنەكانی  یەكێك  لەگەڵ  هەبوو،  تایبەتی  ناوێكی 

حەفی،  سیـڕ،  دەرون،  )دڵ،  خودا)زیكر(دا،  یادكردنی 

ئیخفا، و سوڵتان( و یەكێك لە رەوشەكانی جەختكردنەوەی 

ئاڕاستەكردن،  )پەیوەندی،  مەعنەوییەكاندا  هەستە 

نەفی و ئیسپات، چاودێری و شاردنەوە( پەیوەندی هەبوو، 

جەختكردنەوە لەسەر هەر یەكێك لەم بابەتانە، یان لەسەر 

گروپێكیان هاوكات بوو لەگەڵ دوبارەكردنەوەی )ال الە اال 

الله( لە كاتە جیاوازەكاندا. )فەقیـری( موریدی كەم بوون، 

تا فێری ئایین، داب و نەریت  و پرسەكانی سۆفیگەرییان 

)ئیرشاد  بڕوانامەیەكی  بەڵگەو  هیچ  هەرحاڵ  بە  بكات، 

لە موریدەكانی  یەكێك  بە هیچ  نامە(ـی، دەردخواردوی 

رێگرە  پچڕەكانی  پچڕ  فێركردنە  وابوو،  ڕای  نەدا، چونكە 

كاریگەر  رۆحی  پەیوەندی  بوونی  بە  دەستگەیشتنی  لە 

هۆكارە،  ئەم  لەبەر  سۆفیگەریدا،  خوێندنەوەكانی  لە 
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مافی  بەاڵم  دەكرد،  سۆفیگەری  فێری  خۆی  قوتابیەكانی 

ئەوەی بە خۆی نەدەدا، كە جێنشین )خەلیفە( بۆ خۆی 

دیاری بكات. 

)فەقیـری( نوسەری چەندەها پەیام و پەڕاوە، كە لەبوارە 

ئەدەبییە جۆراوجۆرەكاندا نوسیونی، هەرچەندە دیار نییە 

نورساوەكانی  بەاڵم  پارێزراوبن،  كارانەی  ئەو  تەواوی  كە 

شیعری  كۆمەڵێك  لە:  بریتین  نارساون  زۆر  كە  فەقیری 

كۆمەڵێك  ئۆزبەکی و  تاجیكی و  زمانەكانی  بە  عارفانە 

پەیامی سۆفیگەری، كە لە بنەڕەتدا تایبەتن بە دابونەریتی 

ناوچەكەو  جیاوازەكانی  ئەنجومەنە  رسوتــی  ئاینی و 

ذكر:  )طریق  پەڕاوی  وەك  پەیامانەیش،  لەو  مێژویان، 

شێوازی یادی خوا(، پەیامی )تەریقەتی سلوك(،  پەیامی 

داستان   فەقیری  نورساوەكانی  كوبراویە،  )تەریقەتی 

كۆڕەكانی  لە  كە  تیادایە،  ناوچەییشیان  بەسەرهاتی  و 

ئافرەتانی ئەو كۆمەڵگەیەوە وەرگیـراون(. 

تەمەنیدا  كۆتایی  لە  نابینابوونییەوە،  بەهۆی  )فەقیـری( 

كۆبوونەوەكانی  و  كۆڕ  لە  كەمی  بە  بــوو،  گۆشەگیر 

مسوڵامناندا  جەژنەكانی  ناوچەكەو  سۆفییەكانی 

)ساراسیا(  لە  خۆیدا  زێدی  لە  دواجار  بەشداریدەكرد، 

كۆچی دواییكرد، لە گۆڕستانی ناوچەكەدا بەخاكسپێردرا، 

خەڵكانی  زیارەتی  جێگەی  بووە  زویی  بە  ئارامگەكەی 

کتێبەكانی  لە  هەندێك  خۆیەوە  ــەدوای  ل ناوچەكە، 

لە  بــەرگ   )30( نزیكەی  كە  پــارێــزران،  كتێبخانەكەی 

بنەمایی  توێژینەوەی  بوو،  تیادا  خۆی  دەستنوسەكانی 

بوون دەربارەی سۆفیزم، كۆمەڵێكی ناتەواو لە نامەكانی 

خۆی، هەروەها چەندەها توێژینەوەی ترییان تیادا بوو، 

دەربارەی )فیقهـــ: شەرع( و )بیـروباوەڕ: كەالم(. 
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3. ئەحمەد جون مەخدوم: 

 )1939( ساڵی  لە  موجەدیدی،  مەخدومی  ئەحمەدجون 

)zar-I kon(یــش،  بە  جاروبار  )زاركـــۆن(،  گوندی  لە 

دەنورسێت، لە ناوچەی )ساراسیا( لە هەرێمی )سورخان 

گەورەی  وەچەی  جون  ئەحمەد  دایكبووە،  لە  دەریــا( 

)ئاشور حەساری( بووە، كە لە نیوەی سەدەی نۆزدەیەمدا 

موجەدیدی  نارساوەكانی  شێخە  لە  بووە  یەكێك  مردوە، 

مەخدوم،  ئەحمەدجون  باوكی  بوخارا،  رۆژهەاڵتی  لە 

)مەخدوم غوری(یە، كە لە بوخارا لەالی چەندین شێخی 

)موجەدید(دا، وانەی خوێندوە، بەاڵم هەرگیز بە فەرمی 

قوتابی نەبوون، لەگەڵ ئەمەشدا ئەم پیاوە لە فێركردنی 

سۆفیگەری  رسوتەكانی  دابونەریت و  بۆ  كوڕەكەیدا 

سەركەوتوبوو، بە جۆرێك كە )ئەحمەد جون مەخدوم( لە 

فێربوو،  مەزهەبیەكان  فەرمییە  رێنمونیە  ساڵێكدا  شەش 

دەستپێكرد،  عەرەبی  زمانی  فێربوونی  چۆنیەتی  لەوانە 

لە  حەوتەمیش  پۆلی  تەنانەت  نەیتوانی  هەرچەندە 

خوێندنی  بەاڵم  تەواوبكات،  سیكۆالرەكاندا  قوتابخانە 

مەزهەبی بە كەمێك گۆڕانكارییەوە، كە لەچاو سەردەمی 

هاتبوو،  خوێندندا  پڕۆگرامی  بەسەر  كودەتادا  پێش 

خوێندو فێریبوو. 

باوكی،  لەالی  خوێندن  دوای  مەخدوم،  ئەحمەدجون 

)محەممەد  الی  بۆ  چوو  خوێندن  مەبەستی  بە  هەر 

)قازی  بۆ الی  )ساراسیا(، هەروەها  ناوچەی  لە  بوبویە( 

دەوموڵاڵ(، كە لە ساڵی )1966( كۆچی دواییكردوە، ئەم 

قازی دەوموڵاڵیە، یەكێك بووە لە نزیكرتینی هاوڕێكانی 

فەرغانە  ناوچەی  لە  هندستانی(  و  جان  )محەممەد 

لەوێ  هەر  خۆیشی  تەمەنی  زیاتری  دایكبووە،  لە 
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بەندەری(  )ئــارام  ناوچەی  لە  دواجــار  تا  گوزەراندوە، 

دەوروبەری شاری )دوشەنبە( كۆچی دواییكرد. 

لە  ژمارەیەك  الی  مەخدوم،  جون  ئەحمەد  هەروەها 

سۆفیە نارساوەكان وانەكانی خوێند، لەوانە )مەخدوم بابی 

ئەنداكی( لە گوندی )ئەنداك( لە هەرێمی سەمەرقەند، 

كە  )قەاڵناو(،  گوندی  لە  جون(  عەبدولڕەحامن  )ئیشان 

كۆچی   )1971( ساڵی  لە  )دوشەنبەیە(و  شاری  نزیكی 

)ئیشان شێخ ئەسەدوڵاڵ(،  دوایی كردووە، هەروەها الی 

)1980( ساڵی  لە  بووە،  )قەاڵناو(  خەڵكی  هەر  ئەمیش 

ئــەوەی  لەگەڵ  مــەخــدوم،  ئەحمەدجون  مـــردوە،  دا 

مەبەستی  بە  كۆدەبوونەوە  دەوری  لە  زۆر  ژمارەیەكی 

فێربوونی زیكری رێبازی موجەدیدیە، بەاڵم هەر قوتابی 

حــەزرەت(  )ئیرباهیم  نەبوون،  فەرمی  پەیڕەوكاری   و 

شێوازی  كە  هاوچەرخانەیە،  دەموچاوە  لەو  یەكێك 

ئەحمەدجون   ،1992 ساڵی  فێربووە،  لەوەوە  زیكركردن 

نەقشبەندی  زولفەقاری  ئەحمەد  شێخ  لەگەڵ  مەخدوم 

بوو،  پاكستان  الهــوری  خەڵكی  كە  )مــوجــەدیــدی(دا، 

ئەحمەدجون  كاتێك  دروستكرد،  نزیكی  پەیوەندییەكی 

مەخدوم لە ماڵەكەیدا سەردانیكرد، زۆر لە پەیڕەوكارانی 

بووە  كە  هاتبوون،  تاجیكستانەوە  ئۆزبەكستان و  لە 

سۆفیگەری  بۆ  ئەحمەدجون  میراتگری  لەسەر  شایەت 

ڕابردوو لەناو چینێكی تەواو لەپیاوە ئاینیەكانی مەزهەبی 

تاجیكستان،  دەریـــا(و  )ســورخــان  ناوچەی  حەنەفی 

دەردەخەن،  ئەوە  مەخدوم  ئەحمەدجون  نوسینەكانی 

ئەو مامەڵەیەكی سوننەتی لەگەڵ سۆفیگەریدا هەبووە، 

دەست  بكەوێتە  سۆفیزم  مۆڵەتبدرێت  نابێت  رایوابووە 

دەروێشە پیسەكان. 
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4. كەسایەتییە گرنگەكانی تر لە سەردەمی سۆڤیەتدا: 

تەنها ژمارەیەكی كەم، كە بە پەنجەی دەست دەژمێردران لە 

شێخە سۆفیەكان توانیان لە سەردەمی دەسەاڵتی سۆڤیەتدا 

بەردەوام بن، هەریەكە لەمانیش ژمارەیەكی كەم و سنوردار 

قۆناغەدا  لەم  نەقشبەندی  شێخەكانی  هەبوو،  قوتابیان 

زیاتر شەیدای پاراستنی نوسینەكانی خۆیان بوون. 

رێبازی  نــاودارەكــانــی  گـــەورەو  شێخە  لە  ــەك  ژمــارەی

سۆڤێت  دەسەاڵتی  مــاوەی  درێژایی  بە  نەقشبەندی 

زیاتر  لەمە  بــەاڵم  رێكخسنت،  موریدیان  پەیڕەوكارو 

دەربارەی ژیانی ئەوان بوونی نییە، هەر ئەمەیان پێكراوە 

بوو،  شێخ(  )عەبدولواحید  لەوانە  یەكێك  كردویانە،  و 

)كوشاتا(  گوندی  لە  و  بۆبۆ(  )ئیشۆن  بە  نارساوبوو  كە 

)شێخ  ئەگەرچی  دەژیا،  توركستان  كیلۆمەتری  پانزە  لە 

دەستپێكردنی  لەسەردەمی  راستەوخۆ  عەبدولواحید( 

دەسەاڵتی سۆڤیەتدا كۆچی دواییكرد، بەاڵم لە پاش شەڕی 

جیهانی یەكەم، )عەبدوڵاڵ غۆری(، كە مەزنرتین مورید و 

هەواداری بوو، جێگەی گرتەوە، كە لە )تاشكەند( دەژیا، 

ئەمیش لە ساڵی )1978( كۆچی دواییكرد، ئەم عەبدوڵاڵ 

نارساوبوو،  مەزن  و  شێخی  كۆمەڵێك  مامۆستای  غۆرییە 

)خەجەندی  ناوچەی  لە  حــەزرەت(  )ئیرباهیم  لەوانە 

ئۆزبەكستان( و )ئۆدیل خان شێخ( لە ناوچەی ئەندیجان و 

تاشكەند  لە  )2003(دا،  ساڵی  لە  كە  شێخ(  )نەرسوڵاڵ 

سۆڤیەت  دەسەاڵتی  ماوەی  لەدوای  دواییكردوە،  كۆچی 

مامۆستای ئەم شێخانە بووە. 

هەروەها شێخێكی مەزن  و نارساوی تر )عەبدولڕەحامن 

نزیكی شاری  )قەاڵناو(ی  ناوچەی  لە  بوو،  ئیشان(  جون 

)دوشەنبە(، كە نزیكەی سەدەیەك )1885 - 1984ز( ژیا، 
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نارساوترین قوتابی ئەم )ئەحمەد جون موجەدیدی( بوو، 

كە لە سەرەوە باسی ژیانیامن كرد، )خەفیزخان ئیشان( لە 

لە ساڵی )1982( كۆچی دوایی  ناوچەی )خەجەند(، كە 

حەزرەت،  ئیرباهیم  مامۆستای  بە  بوو  دواتر  كــردووە، 

لە  رابەرێك  نەبوو،  نامۆ  شتێكی  دیاردەیە  ئەم  هەڵبەتە 

و  بخوێنێت  مامۆستایەك  چەند  الی  لە  سۆفیزم  ئەهلی 

فێرببێت. 

محەممەد جان هندوستانی، كە لە ساڵی )1989(دا، كۆچی 

دواییكردوە، لە پلەیەكی بااڵدا، وەك سۆفییەكی هاوێنەی 

بەاڵم  خوێند،  وانەی  باباخان(  ئیشان  خان  )ضیا ءالدین 

فێركردنی  بەرپرسیاری  نەبوونە  پیاوانە  لەم  یەكێك  هیچ 

بۆ  سۆفیگەری،  زیندووكەرەوەی  هاوچەرخی  وەچەی 

دابونەریتی  رەوش و  لە  بوو  بەشێك  سۆفیگەری  ئەوان 

ئیسالمی حەنەفی مەزهەبانە، دەبێت هەر بەمشێوازەش 

روانــگــەیــەوە  ــەم  ل رامبــێــرنێــت،  لێی  تەماشابكرێت، 

)بەدیل( و  و  )رومــی(  خوێندنەوەی  )هندوستانی( 

)مەرشەب(ی، بە پێویست دەزانی، بیروڕای وابوو بوونی 

پەیوەندی نزیكی لەگەڵ كەسایەتییەكی سۆفیزمی، وەك 

)ئیشان عەبدولڕەحامن جون(  و )ئیشان شێخ عەبدوڵاڵ( 

ئەو  مەزهەبییەكانی  رێنامییە  زانیاری  و  لە  بەشێك 

فەراهەمدەكەن  و دەتوانێت ماوەیەكی زۆر لە پڕۆسەی 

فێربووندا بەردەوام بێت. 

5. شێخەكانی جەهرییە لە سەردەمی دەسەاڵتی سۆڤیەتدا: 

خودایان  یادی  بەرز  دەنگی  بە  جەهرییە،  شێخەكانی 

كە  بــڕاوە،  بەسەردا  ناوەشیان  ئەو  هەر  )بۆیە  دەكــرد، 

بەرزو  دەنگی  بە  ئاشكراو  واتــە  عەرەبی  بە  )جهر( 
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ئەوان  مەعنەوی  زنجیرەی  رایانوابوو  ئەوان  ناپەنهان(، 

بەوانەوە  قادریە و  یاسەویە،  رێبازەكانی  سەر  دەچێتەوە 

زادە(  محەممەد  پیـر  ئیسامعیل  )حاجی  پەیوەسنت، 

تاجیكستان،  )قیسار(ی،  ناوچەی  مزگەوتی  پێشنوێژی 

نوێنەری ڕێبازی نەقشبەندی بوو، كە زیكری بە دەنگی 

بەرز دەخوێند. 

)غواڵم  جەهریە  شێخەكانی  كەسی  نارساوترین  لەوانەیە 

عەتا نەرمەت( بووبێت، كە لە ساڵی )1916( لەدایكبووە، 

لە  )گیـروان(  لەكێوی  خۆی  زێدی  لە  ئێستاش  تا  ئەو 

گوتراوە  ــات،  دەب بەسەر  ژیــان  )نەمەنگان(  ناوچەی 

ناو  رۆچووەكانی  زۆر  پەیڕەوكارە  لە  یەكێكە  شێخە  ئەم 

عەرەبی،  رێزمانی  عەتا(   - ئاتا  )غواڵم  یاسەوییە،  رێبازی 

زیكری  سەرەتاییەكانی  بنەما  پیرۆز،  قورئانی  خوێندنی 

ژیانی  كە  خوێندووە،  عەتا(  محەمەد  )نەر  باوكی  الی 

هەروەك  عەتا(  )غواڵم  دەگوزەراند،  جۆاڵیی  بە  خۆی 

سەردەمی  لە  سۆفیگەری  ڕێبازی  پەیڕەوانی  لە  زۆر 

دەسەاڵتی سۆڤیەتدا مامۆستای نەبوو، ئەم پیاوە ئەزمونە 

مەعنەوییەكانی خۆی بە بەشداریكردن لە كۆڕەكانی زیكر 

و گفتوگۆ لەگەڵ شێخە خاوەن ئەزمونەكان، خوێندنەوەی 

عەتا(  )غواڵم  دەستهێنابوو،  بە  سۆفیگەری  کتێبەكانی 

یەكپارچەیی  یەكگرتوویی  و  ڕەوشەی  ئەم  كە  رایوابوو، 

زیكر(  كۆڕەكانی  لە  بەشداریكردن  )لەڕێی  تەریقەت 

بەهۆی نەخشی بنەڕەتی جێبەجێكردنی كۆمەڵێك زیكرە 

لە رێنامییەكانی رێبازی یاسەویەوە سەرچاوەی گرتووە و 

هاتووە. 

)غواڵم عەتا( بەدرێژایی ماوەی شەڕی دووەمی جیهانی، 

لە  سەربازێك  وەك   )1943( ساڵی  بۆ   )1941( ساڵی  لە 
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شەڕدا ئامادەیی هەبوو، بەاڵم بەسەختی برینداربوو، بۆیە 

لە خزمەتی سەربازی بەخرشا، لەدوای شەڕ پەیوەندیكرد 

لە  یاسەوییەوە،  رێبازی  )نەمەنگان(ـی،  بازنەی  بە 

ژمارەیەك شێخی نوێ  پێكهاتبوون، كە كۆبوونەوەی رێگە 

پێنەدراویان ئەنجامدەدا، لە ماڵی یەكێك لە بەشداربووانی 

دورەدەستەكان،  گوندە  لە  یەكێك  لە  یان  كۆبوونەوەكە، 

)چوستوم(،  نزیكی  )تودا(ـی،  گوندەكانی  لە  تایبەتی  بە 

كۆبونەوانەدا  لەم  تەماشاكەران  بەشداربوان و  ژمارەی 

دەگەیشتە دوو هەزار كەس. 

ئاماژە  گروپە  ئەم  ــارساوی  ن رابەرانی  بە  دەتوانرێت 

بكرێت، بە )محەممەد سدیق پاشا(، كە لە ساڵی )1988( 

كۆچی دواییكرد، لەدوای مردنی، ئەم گروپە بە تەواوەتی 

توایەوە، چونكە غواڵم عەتا دوا شێخی ئەم گروپە بوو كە 

)غواڵم  پاشا،  سدیق  محەمەد  مردنی  لەدوای  مابووەوە، 

عەتا( دەستیكرد بە بەشداریكردن لە كۆڕو دانیشتنەكانی 

یاسەویە  رێبازی  كاتێكدا  لە  یاسەویە،  تری  گروپەكانی 

نەسازانە  سەخت و  راهێنانە  لەگەڵ  نەبوو  هــاوڕا 

مەزهەبیەكانی رێبازی نەقشبەندیدا. 

لــەدوا  ئێستا  كە  )نەمەنگان(،  ناوچەی  لە  )داودخـــان( 

لە  ترە  یەكێكی  خۆیدایە،  ساڵی  حەفتا  تەمەنی  ساڵەكانی 

ئەم گروپە  تری  نارساوی  شێخەكانی جەهریە، كەسایەتییەی 

ناوچەی  لە  ئیسامعیل(ە،  قەهاری  زادە  )عەبدولوەهاب 

)وەحدەت(ـی، نزیك شاری )دوشەنبە(، كە سەر بە ئەنجومەنی 

زادە(  تورجان  ئەكبەر  )خواجە  باپیـری  الی  لە  )قادریە(یە، 

ئیسالمی  شۆڕشگێڕانی  پێشوی  ڕابەری  كە  خوێندوە،  وانەی 

بووە، كە دواتر وەك نوێنەری تاجیكستان دەستبەكاربوو. 
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)نەقشبەندی(: كەسایەتییەكی ئاڵۆز

ناوەڕاستدا،  ئاسیای  لە  گۆڕانكارییەكان  ســـەرەڕای 

لە  یەكێكە  كــە  ئـــۆف(،  عــەبــدوڵــاڵ  )مــوخــتــارجــون 

توانی  سۆڤێت،  دەسەاڵتی  سەردەمی  كەسایەتییەكانی 

ئاڵۆز  و  زۆر  زانیاری  زیندوبكاتەوە،  سۆفیگەری  رێبازی 

گفتوگۆیەكدا  لە  پیاوە  ئەم  هەن،  كابرایە  بەم  سەبارەت 

كە  دركاندوە،  ئــەوەی  )1992(دا،  ساڵی  سەرەتای  لە 

)میـری  قوتابخانەكانی  بەگژداچونەوەی  سەردەمی  لە 

كۆتایی  لەدەیەی  ئەو  كە  )كاتێك  بوخارا  لە  عەرەب(دا، 

حكومەتی سۆڤێتدا ئەمینداری بوو(، چەند سەد كەسێكی 

فێری شێوازی سۆفیگەری كردوە، )موختارجون عەبدوڵاڵ 

مزگەوتێكی  لە  دیامنەیەكدا  لەكاتی  باسەی  ئەم  ئۆف(، 

نەقشبەند(دا،  )بەهائەدینی  ئارامگەی  نزیك  بچوكی 

دەرەوەی  لە  ئەو،  فێركارییەكانی  پڕۆسە  گوتی:  دركاند، 

)میـری  قوتابخانەی  فێركارییەكانی  بەرنامە  سنورو 

بەجیا  زیادەو  لەسەر  واتە  دەچــوون،  بەڕێوە  عەرەب( 

دەیگوتنەوە. 

ئەم  بەاڵم  غۆری(یە،  )عەبدوڵاڵ  )موختارجون(،  باوكی 

عەبدوڵاڵ غۆریە پەیوەندی بەو عەبدواڵ غۆریەی ناوچەی 

تاشكەندەوە نییە، ئەمیش هەر لە كەسە دیارەكانی رێبازی 

شێوەیەكی  بە  بەاڵم  بووە،  موجەدیدی   - نەقشبەندی 

فێری  خۆی  پەیڕەوانی  كە  دەركــەوتــووە،  ئەوە  گشتی 

ئادابی سۆفیزم نەكردوە، بە قسەی )بەختیار بابا جانف( 

كە یەكێكە لە كارناسانی بە توانای بواری سۆفیگەری لە 

ئۆزبەكستان )موختار جون عەبدوڵاڵ ئۆف( وەك سۆفییەك 

باوكی  دەكرێت  هەرچەندە  نەخوێندوە،  فەرمی  وانەی 

سۆفیزمی  سەرەتاییەكانی  زانیارییە  بنەماو  لە  هەندێك 
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كە  دەكرێت،  ئــەوەش  گومانی  هەروەها  فێركردبێت، 

بەرنامەی  پێچەوانەی  بە  ئۆف(  عەبدوڵاڵ  جون  )موختار 

كە  هەبن،  تری  فێركاری  وانەی  سۆفیگەرییەوە،  ئاسایی 

جۆرەها وانەی جیاوازیان تیادا بڵێتەوە. 

دابەزینی زیاتری پێگەی سۆفیزم: 

لەناو  سۆفیزم  شێخەكانی  دەسەاڵتی  تواناو  چی  ئەگەر 

پەیڕەوانیاندا لە یەكێتی جەماوەری سۆڤیەتدا تا ڕادەیەك 

زۆر بوو، بەاڵم تەریقەتەكانی سۆفیزم لەم سەردەمانەدا 

لە چاو سەردەمی ژێر دەسەاڵتی داگیركاریدا، هەروەها 

لەچاو سەدەكانی سەرەتادا توشی الوازی  و داڕمانی زیاتر 

بە  سۆڤێت،  دەسەاڵتی  سەردەمی  درێژایی  بە  بوونەوە، 

بە  لە دەسەاڵتداران، هیچ شێخێك  ترسەوە  بوونی  هۆی 

دروست  خانەقایەك  یان  گروپێك  نەیدەتوانی  كرداری 

بكات، لە ڕاستیدا سۆفیگەریی خۆیان لەگەڵ واقیعەكەدا 

رێكخستبوو. 

سەردەمی  لە  سۆفیگەری  تایبەمتەندییەكانی  لە  یەكێك 

نوسینە  بوو،  رابەرانی  نوخبەیی  سۆڤیەتدا  دەسەاڵتی 

زانیاری و  ئاستی  كە  دەردەخات،  ئەمە  ئەوان  كەمەكانی 

رسوت و  ئاین و  دەربارەی  زیاتر  شێخەكان،  خوێندەواری 

بەس،  تیۆری سۆفیگەریەو  یاسای  دابونەریت و هەندێك 

مەزهەبییان  بیروباوەڕی  ئەوانەی  كە  ئەوەوە  بەهۆی 

هەیە، نەیانویستوە لە ریشەكانی ئاینی خۆیانەوە دوربن، 

ئەنجومەنە فەرمیەكانی سۆفیگەری )مەجلیس لەر( زۆر 

بە كەمی، بە شێوەی نهێنی لە ماڵی یەكێك لە ئەندامانی 

دورە  گوندێكی  مەزارگایەكی  لە  یان  سۆفیزم،  گروپی 

كۆدەبوونەوە.  تردا  پیرۆزەكانی  شوێنە  لە  یان  دەستدا، 
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دەسەاڵتە لۆكاڵییەكان  و بە تایبەتی پۆلیس هەوڵیاندەدا، 

نهێنییانە، بەمشێوازە،  رێگری بكەن، لەم كۆڕو دانیشتنە 

ئەم دانیشتنانە دوبارە لە جێگەكانی تر بەرپا دەكران، بە 

یاساییە  نیمچە  یان  نایاساییە و  بارودۆخە  ئەم  حاڵ  هەر 

دۆخێكی پێویستی نەهێنایە ئاراوە بۆ نوێكردنەوەی ژیان  

و پەروەردەی تەواوی ئەنجومەنەكانی سۆفیگەری. 

دیارەكانی  كەسایەتییە  لە  ــەك  ــارەی ژم هەرچەندە 

سۆفیگەری بە درێژایی ئەم سەردەمە درێژەیان بە نوسین  

پەیڕەوانیان  فێركردنی  بەاڵم  فێركارییەكانیاندا،  پڕۆسە  و 

كەسی و  تاكە  شێوەی  بە  هەبوو،  سنوردارییەكی  شێوە 

تایبەتی بوو، زۆربەی كاتەكان كوڕانی ئەو بنەماڵە ئاینی 

 و مەزهەبیانە، یان وەچەكانی شێخە سۆفییەكان بەشێك 

سۆفیەكان  هەروەها  قوتابیانە،  موریدو  لەو  دەبــوون 

سۆفیگەری  پێناسی  ئاشكرا  شێوەیەكی  بە  نەیاندەتوانی 

خۆیان دەربخەن. 

گشتییەكانی  چاالكییە  سۆفیزم  شێخەكانی  ئەوەی  دوای 

خۆیانیان تاڕادەیەك وەالنا، ئارامگە و مەزارگاكانی ئەهلی 

بێداری و  پاراستنی  رەسەنی  سەرچاوەی  بوونە  سۆفیزم 

ئارامگەی  ناوەندەدا  لەم  ئــەوان،  مەزهەبی  پێناسەی 

بوخارا،  لە  نەقشبەند(  )بەهائەددینی  وەك  كەسانێكی 

چەرخی(  )مەوالنا  سەمەرقەند،  لە  ئەحرار(  )خواجە 

زۆر  توركستان  لە  یاسەوی(  )ئەحمەد  )دوشەنبە(،  لە 

نارساون. 

لە  مزگەوت  سنوردار  ژمارەیەكی  تەنیا  لەبەرئەوەی 

دەسەاڵتی  درێژایی  بە  ناوەڕاستدا،  ئاسیای  سەراپای 

چاالكییان  بوون،  كراوە  یاسایی  شێوەیەكی  بە  سۆڤێت 

دەكرد، گەڕان بە شوێنیاندا بووە جێگەی سەرنجی الیەنە 
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فەرمیەكان، ئەم پرسە تەواو لۆژیكی بوو، كە پەیڕەوكارانی 

لەسەر  سەرلەنوێ  خۆیان  مەزهەبییەكان  رسوتە  ئاین  و 

بە  مەبەستی  بە  و  رێكبخەنەوە  ئارامگاكان  مەزارەكان و 

دەستهێنانی پیرۆزی لەسەرییان كۆببنەوە. 

پشوە  رۆژە  سەرجەمی  لە  لەمجۆرە  كۆبوونەوەگەلـی 

پشوەكانی  رۆژە  لە  تەنانەت  مسوڵامناندا،  ئاساییەكانی 

پشوە  لەڕاستیدا  ئەنجامدەدرا،  سۆڤیەتدا  یەكێتی 

بۆنەی  بوونە  سۆڤێتیشەوە  یەكێتی  بە  پەیوەندیدارەكان 

ساڵڕۆژی  لە  كە  جۆرێك  بە  مەزهەبییەكان،  سومبولە 

لە  سااڵچوو  بە  كۆمەڵێك  )لینین(دا،  دایكبوونی  لە 

)22(ـی  لە  سۆفیزمدا،  ڕابەرانی  لە  یەكێك  مەزارگەی 

لێكرا،  ئەپرێڵی )1984(دا، كۆببوونەوە، كاتێك پرسیاریان 

دایەوە:  وەاڵمی  یەكێكیان  لەوێن؟!  رۆژەدا  لەم  بۆچی 

هەیە،  خۆیانیان  رابەری  خۆشەویست و  ڕوسەكان  »كە 

خۆشامندەوێن،  هەیە،  خۆمامنان  خۆشەویستی  ئێمەیش 

رابەری  ئێمەیان خۆشدەوێت، خۆشەویست  و  ئەوانیش 

پیرۆزی  ــەوان  ئ خۆشدەوێت،  ئەوانیان  روسەكانیش 

پیـرۆزی خۆمان  ئێمەیش هەروەها  خۆیان وەردەگرن  و 

وەردەگرین«. 

قەیران  و گرفتە ئابورییەكان  و ژیانی سەخت، مسوڵامنانی 

تەمای  بە  تەنیا  كە  كرد،  ئەوە  فێری  ناوەڕاستی  ئاسیای 

مرۆڤێكیش  دەبێت  بەڵكو  نەبن،  خودایی  پاراستنی 

نادیار  دەســەاڵتــی  خــاوەنــی  بیانپارێزێت،  هەبێت، 

)كەرامەت( بێت، توانای ئەنجامدانی كاری دەستەوسانی 

گفتوگۆ  خودا  لەگەڵ  بتوانێت  هەبێت،  )موعجیزە(ـی 

بەم  كەرامەتەی  ئەم  خۆی  خودا  جێگەیەدا  لەو  بكات، 

پەیوەندی  هۆكاری  وەك  دەتوانێت  بەخشیوە،  كەسە 
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سەرجەمی  بكات،  مامەڵە  بەندەكان  ــوداو  خ نێوان 

بانگەشەی كەرامەتداری دەكەن،  شێخەكانی سۆفیگەری 

پەیڕەوكارانییانەوە  لەالیەن  توانایە  ئەم  هەرچەندە 

بە  كەرامەت،  خاوەن  كەسی  دەكرێت،  تێدا  زیادەڕۆیی 

)وەلـی( ناوزەد دەكرێت، واتە كەسێكی نزیك لە خودا، 

كە پشتی پێبەستووە. 

دەمەوەچوونی  بە  كە  هەیە،  بوونی  بیـروباوەڕە  ئەم 

توانای  پیرۆزی(،  )بەرەكەت  و  پیاوچاكان  بەرفراوانی 

تایبەتی دەبەخشن بۆ رزگاركردنی مرۆڤــ لە چارەڕەشی و 

خــوداوە  بەهۆی  پیرۆزی  بەختەوەری،  بە  گەیاندنی 

دەدرێت بەو كەسە پیرۆز كراوە، ئەم كەسەیش تەنانەت 

دوای مردن ئەو پیرۆزییەی هەردەمێنێتەوە. 

رۆشنی  بە  هەر  رۆحیدا  ئارامگاو  لە  پیرۆزییەی  ئەم 

جۆرە  ئەم  سەرجەمی  نوربەخشە،  دەبێت و  بــەردەوام 

بڕوایانە بە تەواوی لە سۆفیزمی سوننەتیدا بەفراوانی بوونی 

بوونەتە  ئاساییدا  بڕوادارانی  لەناو  كە  بەجۆرێك  هەیە، 

بیروباوەڕێكی وا، كە خەڵكی بە گشتی پەسەندیدەكەن  و 

گروپێك )خەڵكی پیرۆزییان( لەم روانگەیەوە بەدیهێناوە، 

ئاسایی سەرجەمی شێخەكانی سۆفیزم  بڕوادارانی  لەالی 

پیرۆزین  وەرگرتنی  ســەرچــاوەی  مەزارگەكانیان   و 

تیاداكراوی  ڕیفۆرم  شێوەیەكی  گروپە  ئەم  لێیانەوە، 

دەیەكانی  درێژایی  بە  كە  سۆفیگەرییەوە،  لە  وەرگیراوە 

بنەڕەتی  سەرچاوەی  بوونە  سۆڤێت،  دەسەاڵتی  كۆتایی 

ئاماژەش  دەبێت  سۆفیگەری،  رسوتەكانی  دابونەریت  و 

ناو شارە  تەنیا مەزارەكانی  كە  بكرێت،  بەو خاڵە گرنگە 

بە  پیرۆز،  جێگایەكی  بوونە  دێهاتەكان  ڕەسەنەكان  و 

پیرۆزی نارسان، زۆر لەو مەزارانە بە هۆی دورە دەستییان 
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كە لە جێگە دوورەكاندا بوون، لەبیركران. ئەو بانگەشانەی 

لە ئارادا هەن، وەك قسەكانی )ئەلكسەندەر بنینگسن(، 

ئاسیای  لە  سۆفیزم  ئەنجومەنەكانی  دەردەخــات،  كەوا 

ملیۆنەها  هەزاران  و  بگرە  سەدان،  خاوەنی  ناوەڕاستدا، 

پەیڕەوكار بوون، زۆر دوورە لە ڕاستییەوە، ڕاستە ژمارەیەكی 

زۆر لە خەڵكانی ئاسیای ناوەڕاست لە كۆبوونەوە ئاساییە 

جەماوەرییەكان  و مەراسیمە مەزنەكاندا لەسەر مەزاری 

ناتوانرێت  بەاڵم  بەشداریاندەكرد،  سۆفیزم  رابەرانی 

سۆفیزم  ڕەونەقی  مەزنایەتی  و  بۆ  شاهید  بكرێتە  ئەمە 

یان دەسەاڵتی ئەو بۆ بەدێهێنانی بزاڤێكی سیاسی وەك 

ئەوەی، كە ڕێبازی نەقشبەندی بەدرێژایی سەدەكانی ژێر 

دەسەاڵتی سۆڤیەتدا هەیبوو، ئەژمار بكرێت. 

نوێكردنەوەی ژیانی سۆفیگەری لە دوای سەربەخۆیی

سۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاست و بە تایبەتی لە ئۆزبەكستان، 

فەراهەمكردنی  و  )گۆرباتچۆف(  چاكسازییەكانی  لەدوای 

ئازادییە مەزهەبییەكان، بووە هۆكاری نوێكردنەوەی ژیانێكی 

واقیعی ئەم بزاڤە، چاكسازییەكانی )گۆرباتچۆف(، سەرەتای 

زیندوبوونەوەی بێداری مەزهەبیانەی خەڵكی  و بەشێك بوو 

ئایدۆلۆژیایەكی جێگرەوە،  بەدەستهێنانی  بۆ  لە هەوڵەكان 

ئەم زیندوبوونەوە مەزهەبیە سەرانسەری یەكێتی سۆڤیەتی 

گرتەوە، بەاڵم لە ئاسیای ناوەڕاست نوێبوونەوەیەكی تازەو 

فراوانی هەبوو، لەو جێگەیەیدا زۆرینەی خەڵكەكەی خۆیان 

بە مسوڵامن دەزانی، ئەم گۆڕانكاریانە هۆكار و جوڵێنەری 

بە  بۆ دەستپێكردنەوەی سەرلەنوێی ڕەوتی  بوون  بنەڕەتی 

ئیسالمبوون لە یەكێتی سۆڤیەتدا. 

جۆراوجۆرەكانی  گروپە  زیندوبوونەوەی  هەروەها 
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سۆفیگەریش دەستیپێكرد، قسەكردن لەسەر سۆفیگەری 

زۆر سەختە،  مەعنەوی  رۆحی و  رەوتێكی  وەك  مۆدێرن، 

 - دنیانەویستی  دابونەریتی  زیندوكردنەوەی  چونكە 

فەلسەفەئامێز، كە سەردەمێكە بەسەرچووە، كارێكی زۆر 

سەخت، پڕۆسەیەكی دژوار و درێژخایەنە. نوێكردنەوەی 

شێوەی  لە  زیاتر  سەردەمەدا  لەم  سۆفیگەری  ژیانی 

شێوازی  لەسەر  نەك  ــە،  دای ڕوكەشەكان  ئەنجومەنە 

ئەم  سۆفیزم،  مەعنەوییەكانی  رێنمونییە  بێداركردنەوەی 

سۆفیزم،  زیندوكردنەوەی  سەختكردنی  هۆی  بووە  كارە 

ئاسانرتبوونی بەسیاسی بوونی ئەم رێبازە. 

رابەرێكی  نەبوونی  بەهۆی  ئاستێك  تا  پرسە  ئــەم 

دیاریكراوەوە، زیاتر سەرچاوەی گرتووە، رابەرێك كە سەر 

خاوەنی  وەك  كۆمەڵگەوە  لەالیەن  نەبێت،  دەوڵەت  بە 

لەالیەكی  بكرێت،  تەماشا  مەزهەبی  هــزری و  دیــدی 

ئەنجومەنەكانی  فراوانبوونی  نەخشی  منوونەو  تریشەوە 

نەقشبەندی - موجەدیدی، كە قەرەباڵغرتین ئەنجومەنی 

ناوەڕاستدا، رێگرە لە دەركەوتنی  سۆفیگەریە لە ئاسیای 

ئەم  تەنانەت  باسكرا،  ــۆرەی  ج لــەو  كەسایەتییەكی 

ڕووی  لە  روســیــاش  داگــیــركــاری  پێش  ئەنجومەنانە 

یەك  تا  نەبوون،  پەیوەندیدار  یەكەوە  بە  ڕێكخستنەوە 

ماوەی  بەدرێژایی  هەبێت،  دیاریكراوییان  ــەری  ڕاب

و  ژینگە  كە  كاتێك  )گورباچۆف(،  چاكسازییەكانی 

بوو،  كراوەتر  و  فراوانتـر  مەزهەبی  چاالكی  بۆ  بارودۆخ 

خاوەن  پارێزكاران  و  مەزهەبییەكان،  زانا  سەرجەمی 

بەرزڕاگرتنی  ئاینی و  بیری  مەراسیمی  رەسەنایەتییەكان، 

هەوڵیاندا  و  رەخنە  بەر  دایە  پایەیان  خاوەن  كەسانی 

خەڵكی لەسەر مەزارەكانەوە بگێڕنەوە بۆ مزگەوتەكان. 
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سەردەمی  لە  یوسف(  محەممەد  صادق  )محەممەد 

ئۆزبەكستان،  واڵتــی  موفتی  وەك  دەستبەكاربوونی 

چاودێری  ژێر  بخاتەوە  سۆفییەكان  تا  زۆریــدا  هەوڵی 

یاسا، هەرچەندە زاتی ئەوەی نەكرد دەرگای مەزارگەكان 

بۆ  دەیانهێنا  بەخششانەی خەڵكی  ئەو  دابخات، چونكە 

بۆ  بوو،  باش  زۆر  بودجەی  سەرچاوەیەكی  مەزارەكان، 

لە  مسوڵامنان  مەعنەوی  راوێژی،  ئەنجومەنی   : )سادوم 

ئاسیای ناوەڕاست  و كازاخستان(، كە خاوەنێتی سەرجەمی 

مەزارەكان و داهاتی سەرجەمی جێگە ئاینیەكان لە ساڵی 

)1991(دا، بەو سپێردرابوو، لەگەڵ ئەمەشدا، دەركەوتنی 

ئەوەی  هۆكاری  بووە  ئۆزبەكستان  مەزهەبی  زانایانی 

كەسە بێباوەڕەكانی سۆڤیەتی پێشو سەرلەنوێ ئاڕاستەی 

كۆبوونەوانەی  ئەم  ئەوان و  بكەنەوە،  بیریان  تێڕامان و 

ناوەندی  كۆمیتەی  رەخنە،  بەر  بدەنە  مەزارانە  سەر 

راپۆرت و باڵوكراوەی لەسەر  حزبی كۆمۆنیست چەندین 

پاشاموە و  ناپەسەندانە، كە كەسانێكی  )كۆبوونەوە  ئەم 

خاوەن بیری نەزان( پێیهەڵدەسنت، چاپ و باڵوكردەوە، لە 

هەمانكاتدا لە ساڵی )1957( تا ساڵی )1982( كۆمیتەی 

كەسایەتی  خان(  بابا  ئیشان  خان  )زیائەددین  ناوەندی، 

ئاینی گرنگ و بەرجەستەی ئاسیای ناوەڕاست و سەرۆكی 

)سادوم(ی، پاراست، )ضیا ءالدین( دەسەاڵت  و قەڵەمڕەو 

و شەرعیەتی سۆفیگەری ڕەتكردەوە، فەتوای زۆری دژی 

سۆفیگەری  و ئایین  و رسوتەكانی دەركرد. 

ئەم كابرایە لە سعودیە وانەی خوێندبوو، ئەو جێگەیەی 

لەگەڵ  وەهابیگەریدایە،  بیری  كاریگەری  لەژێر  كە 

)ئیشانییەكان(  خانەدانی  لە  بنەماڵەكەی  ئەمەشدا 

بنەماڵە  بنەچەی  سەر  دەگەڕێنەوە  كە  مابوونەوە، 
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هەرچەندە  ناوەڕاستدا.  ئاسیای  لە  سۆفیزم  مەزنەكانی 

ئیسالم و  ئاینی  بەڵگەی  بە  فەرمییەكانی سۆڤیەت  دەزگا 

مەزهەبەكان دژ بە رێزگرتن لە پیرۆزییەكان بوون، بەاڵم 

بەم  پێچەوانە  تەواو  بەڵگەگەلێكی  بە  ئیسالم  زانایانی 

بوون و  پیرۆزییەكان  پەرستنی  دژی  روسەكان  بەڵگانەی 

لە دیدی ئەوانەوە هێنانە خوارەوەی زانیاری و رێنمونیە 

ئاینیەكان  تێكستە  خوێندنەوەی  مەزهەبییەكان و 

دابونەریت  و  كاروكردەوە  لەگەڵ  سەرپێییانە  بەشێوەی 

 و رسوتی گەلێكدا، كە هیچجۆرە سەردەركردنێكی لەگەڵ 

نییە، دەبێتە هۆكاری زیاتر  یاسا ئیسالمییە فەرمییەكاندا 

خەڵكی  و  فێركارییەكانی  پڕۆسە  دژواربوونی  سەخت و 

تێگەیاندنیان. 

ئەمجۆرە سۆفیزمە لۆكاڵییە بۆ ماوەیەكی درێژ لە ئاسیای 

ناوەڕاستدا بوونی هەبوو، هەروەها بووە فاكتەریش تا ئەو 

كاتەی كە رابەرانی مەزهەبی خاوەن جەماوەر بە هۆی 

سیاسەتەكانی سۆڤێتەوە تیرۆر دەكران، خەڵكی روبكەنە 

مەزارگەكان، سەردەمێك كە ئەنجومەنە نەقشبەندیەكان 

ڕوەو داڕمانی مەعنەوی دەچوون، بیروباوەڕی ناوخۆیی 

ئەو خەڵكە بە تەواوی بووە بڕوابوون بە موعجیزەكانی 

كەسانی پیـرۆزی ڕەوتی سۆفیگەری، رەخنەكانی كەسانی 

بیستەمدا،  سەدەی  كۆتایی  لە  ناوەڕاست  ئاسیای  ئاینی 

ئەم  چاكسازخوازانی  سەرلەنوێی  رەخنەی  ــەڕوی  روب

سەدەیە بووەوە، كە كاریگەری كوشندەی سۆفیزمیان بە 

بەڵگەیەكی متبوونی لۆكاڵییانەی ئیسالمەتی دادەنا. 

بۆ  پێویست  زنجیرەیی  بناغەیەكی  هــەرحــاڵ  بە 

شێوازی  زیندوكردنەوەی  زەمینەی  بەدەستهێنانی 

ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  سۆفیگەری  سادەئامێزی 
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بە  بتوانن  سۆفیزم  رێبازی  شێخەكانی  تا  مابووەوە، 

رابكێشن،  خۆیان  قوتابیانی  ــەواداران و  ــ ه ئاشكرا 

خۆیان  بە  تایبەت  خانەقای  بوونی  لە  بیر  تەنانەت 

بكەنەوە، بە هەر حاڵ ئەم زیندوبوونەوەیەی سۆفیزم 

پایەبەرزی  كەسانی  حكومەت و  بۆ  لەمپەرێكیش  بووە 

مەزهەبی، حكومەتەكان زیاتر جۆرێكی سۆفیزمی كەم 

خاوەن  كەسانی  دەوێت،  )ناسیاسی(یان،  مەترسی  و 

بەوەی  نیگەرانن  زیاتر  هەموان  لە  مەزهەبیش  پایەی 

دوژمنایەتی مەزهەبەكەیان بكرێت. 

بۆ  ئۆزبەكستان  تایبەتی حكومەتی  بە  پەیوەندیەدا  لەم 

ماوەیەكی زۆر روبەڕوی ئەم لەمپەرانەی زیندوكردنەوەی 

سڤیلی  ڕابەرانی  دەكرێت  پێشبینی  وا  بووەوە،  سۆفیزم 

بزانن  و  مەترسی  بە  كەمرت  پرسە  ئــەم  قــۆزاقــەكــان 

تاجیكەكانیش وایدەبینن نزیكی نەكەونەوە، لە سەرەتادا 

الیەنی  بە  یان  سۆفیزم-  ئۆزبەكستان،  كاربەدەستانی 

جێگە  زیندووكردنەوەی  بە  توركیا  پەیوەندی  كەمەوە 

سەرنجڕاكێش  شتێكی  بە   – نەقشبەندی  پیرۆزەكانی 

لە  نەقشبەندی  رێبازی  توركیا  لە  دەكــرد،  تەماشایان 

هەندێك ڕەهەندەوە تەنانەت لە چاو رێبازی یاسەویشدا 

ئەگەری  دۆخەكە،  لە  سودمەندە  و  هەیە  بوونی  زیاتر 

ئەوە لە ئارادا هەیە، كە ئەمە بەڵگە و هۆكارێك بێت بۆ 

بوو  لە ساڵی )1993(دا، ڕازی  ئەوەی كە )كەریم ئۆف( 

)عەبدوڵاڵ  موفتی،  بكرێتە  ئۆف(  عەبدوڵاڵ  )موختارجون 

ئۆف( وەك پێشنوێژی مزگەوت لە زێدی )كەریم ئۆف(

 )1993( ساڵی  تا   )1989( ساڵی  لە  سەمەرقەند  لە  دا، 

پڕۆسەی  بۆ  رێكخراو  شێوەیەكی  بە  خزمەتیكرد، 

هەڵبژاردنی بە سەرۆك كۆماربوونی ئەو كۆششی كرد، لە 
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سەرەتای نەوەدەكاندا، تەنانەت )كەریم ئۆف( لە یەكێك 

بە  سۆفیزمی  ئۆزبەكستان  پەرلەمانی  لە  وتارەكانیدا،  لە 

بەشێك لە میراتی زێڕینی ئۆزبەكستان )ئۆڵتیـن میـرۆس( 

لە  خێرایی  بە  ئۆف  عەبدوڵاڵ  هەرحاڵ  بە  ناوزەدكرد، 

ئەویش  كــەوت،  فەرمییەكان  دەســەاڵتــدارە  بەرچاوی 

تۆمەتبار  یوسف(  محەمەد  صادق  )محەممەد  هەروەك 

لە پۆستی فەرمی خۆی وەرگرتوە بە  بوو بەوەی سودی 

مەبەستی بەرژەوەندی تاكە كەسی خۆی، سەبارەت بەم 

)عەبدوڵاڵ ئۆف(ـە، تۆمەتی ئەوە لە ئارادا هەبوو، كە ئەو 

بە  درابوون  دیاری  بە  كە  توركیا،  گرانبەهایانەی  فەڕشە 

مزگەوتەكانی ئۆزبەكستان، ئەو فرۆشتونی!

ئەگەرە  ئەم  بانگەشانە،  ئەم  ناڕاستی  و  ڕاستی   لە  جیا 

بوونی هەیە كە عەبدوڵاڵ ئۆف، پەیربدبوو بەو دەستكەوتە 

كەوتبوو  دەستی  داراییەی  تەنانەت  و  پیشەیی   بەهێزە 

لەڕێی ئەوەوە، كە وەك كەسایەتییەكی نارساوی سۆفیزم 

سەروبەندەدا  لەم  نارسابوو،  نێودەوڵەتی  ئاستی  لەسەر 

بۆ  بودجەیان  زۆرتــریــن  توركیا  نەقشبەندییەكانی 

بەهائەددینی  شێخ  مەزارگەی  كۆشكی  نوێكردنەوەی 

ئەم  خێرخوازییەكانی  كەناڵە  تەرخانكرد،  نەقشبەند 

تایبەت  ئۆزبەك  قوتابیانی  بۆ  خوێندنیان  زەمالەی  واڵتە 

كرد، پێیان دەبەخشین و بودجەی زۆرییان بۆ سەرلەنوێ 

نۆژەنكردنەوەی مزگەوت  و قوتابخانەكان فەراهەمكرد. 

كە  ئــۆزال(دا،  )توركوت  كۆماری  سەرۆك  سەردەمی  لە 

سیاسەتی پاراستنی سەربەخۆیی ئاسیای ناوەڕاستی پیادە 

دەكرد، )ئیسالم كەریمۆڤ( سەرۆك كۆماری ئۆزبەكستان، 

فەرمی  شاندێكی  ناردنی  كاتی  لە  موفتیەكدا  لەگەڵ 

ماوەیەكی  كاریدەكرد،  توركیا  واڵتی  بۆ  ئۆزبەكستاندا 
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كەم لە دوای مردنی )ئۆزاڵ(، )كەریمۆڤ( یاری بە كارتی 

سیاسەتی  سرتاتیژی  بەشێكی  وەك  دەكردو  ئیسالمەتی 

سەرلەنوێ  بەكاریدەهێنا،  نیشانیدا،  واڵتەكەی  دەرەوەی 

ئەمەشدا،  لەگەڵ  بــەربــاس،  خستەوە  كــارتــەی  ئــەم 

بەرگرتن  مەبەستی  بە  تائێستاش  ئۆزبەكستان  دەوڵەتی 

لە زیندوبپونەوەی سۆفیگەری دەستێوەردانی نەكردووە، 

بوونی  لە  ئاگایان  ئاینی حكومەت  سیاسەتی  بەرپرسانی 

گروپەكانی سۆفیزم هەیە، بەاڵم ئەو بانگەشانە هەن كە 

ئۆرگانە ئاسایشیەكانی ئۆزبەكستان و كازاخستان گفتوگۆی 

عیسمەتوڵاڵ  حــەزرەت  و  ئیرباهیم  لەگەڵ  پشتیوانیان 

هەرحاڵ،  بە  ئەنجامداوە،  یەك  لــەدوای  یەك  شێخدا، 

ڕابەرانی دەرەكی سۆفیگەری تا ئێستاش گرفتی فراوانیان 

هەیە لەوەیدا هەركات بیانەوێت گەشت بۆ ئۆزبەكستان 

تر  لەمپەری  دەیان  پێنەدان  و  مۆڵەت  ڕوبەڕوی  بكەن 

سیاسەتی  گۆڕانی  دەرهاویشتەی  ئەمەش  كە  دەبنەوە، 

ئەم واڵتەیە بەرامبەر بە رێبازی سۆفیگەری. 

لە  نەقشبەندی  تەڤگەری  خۆشەویستی  بەڵگەی  بە 

بە  بەرامبەر  زیاترییان  سۆزی  واڵتە  ئەم  خەڵكی  توركیا، 

ئاسیای ناوەڕاست پەیداكردوە، لە ناوەڕاستی نەوەدەكاندا 

ئۆزبەكستان  لە  توركیا  نەقشبەندی  ڕێبازی  نوێنەرایەتی 

دەتوانرێت  كە  ئەنجامدان،  چاوپێكەوتنیان  چەندەها 

)عەبدولباقی  پەیڕەوانی  بۆ  ئاماژەبكرێت،  تیایاندا 

حسێنی( و )شێخ ئەحمەد ئەفەندی( و )مەحمود ئۆستا 

تیمە  عوسامن ئۆغلۆ(، بەاڵم رێگری و سنورداركردنەكانی 

ئەوەی  هۆكاری  بوونە  ئۆزبەك،  قۆزاق و  ئاسایشیەكانی 

سودمەندو  زۆر  كەسە  سێ  ئەم  بۆ  دیدارانە  ئەم  كە 

سەركەوتوو نەبن. 



وەرگێڕانی: عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەد )ئەحمەدئاوایی( 66

ئەندامانی  لە  كە  پاكستانی(  زوڵفەقاری  ئەحمەد  )شێخ 

بوو،  - موجەددیدی، شاری )الهور(  نەقشبەندی  رێبازی 

سەركەوتنی زیاتری بەدەستهێنا، ئەم پیاوە بۆ یەكەمینجار 

لە ساڵی )1989( لە تاجیكستان دیداری ئەنجامدا، زۆر لە 

شێخەكانی ئۆزبەكستان بە مەبەستی بینینی هاتبوون بۆ 

الی و لە گەشتێكی دواتریدا، رۆیشت بۆ ناوچەی )سورخان 

جون  )ئەحمەد  ماڵی  لە  ئۆزبەكستان،  واڵتی  دەریا(ـی، 

لە  )1996(دا،  ساڵی  لە  دواتر  نیشتەجێبوو،  مەخدوم( 

شاری مەككە چاویكەوت بە )شێخ ئەحمەد زوڵفەقار( و 

شێخی  ئۆزبەكستان،  بۆ  هات  زوڵفەقار  دواتر  ساڵ  دوو 

لە  كاتەكانی  زیاتر  دیدارەكانیدا  تەواوی  لە  پاكستانی 

شاری بوخارا دەگوزەراند، لەگەڵ هەموو كەسانی خاوەن 

پایەی نەقشبەندیدا دیدارەكانی نوێدەكردەوە، هەروەها 

ئەنجومەنەكە  ناو  بۆ  كەمی  ژمارەیەكی  ئەندامێتی 

بوو،  بوخارایی(  )سەلیم  نارساوترینیان  كە  پەسندكرد، 

خوێندنی فەرمی و پلەی زانستی لە ئەڵامنیا تەواوكردوە، 

لە ئێستاشدا سەرۆكی سەنتەری بەهائەددینی نەقشبەندە 

شێخ  سۆفیگەری،  فەرهەنگی  سۆفیزم و  توێژینەوەی  بۆ 

ئەحمەد زوڵفەقار لەناو كەسایەتییە ئاینییەكانی ئیدارەی 

ئیسالمیی ئۆزبەكستانیشدا پەیڕەوكاری هەن، هەروەها لە 

شاری )دوشەنبە( موریدو پەیڕەوكاری هەن، لەوانە )پیـر 

محەممەد زادە مەعسومی ئیسامعیلی( لە )قیسارسكی(، 

سەركەوتوییەی  ئەم  كات  تێپەڕبوونی  بە  بەهەرحاڵ 

ئەحمەد زوڵفەقار بووە هۆكاری نیگەرانی دەسەاڵتدارانی 

 - لە ماوەی سێ  لەبەرئەم هۆكارەش  ئۆزبەكستان، هەر 

ئۆزبەك  واڵتی  لە  ڤیزا  نەیتوانیوە  رابــردودا  ساڵی  چوار 

وەربگرێت و نەیانداوەتێ. 
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چاپكردنی  بۆ  سنورداركردنێك  جۆرە  هیچ  ئێستاش  تا 

وێنەی  لە  ئارادانییە،  لە  سۆفیگەری  بەرهەمەكانی 

بە  پەیوەندیدار  دێرینەكانی  بەرهەمە  و  شوێنەوار 

مەزهەبی حەنەفی و بەرهەمەكانی سەردەمی سۆڤیەت، 

بەم بۆنەیەوە بۆ یەكەمینجار بە شێوەی یاسایی زیاتر ئەم 

بەرهەمانە دەكەوتنە بەردەست، ڕابەرانی نوێی سۆفیزم 

بەرهەم و  ئەم  چاپكرانی  خوازیاری  پەرۆشەوە  بە  زۆر 

فەرمی  مەزهەبی  دەیانەوێت  ئەوان  چونكە  بابەتانەن، 

لە ئاسیای ناوەڕاستداو لە یەك پلەدا رێكبخەن و جێگیری 

بكەن. 

وەچەو وەچەزاكانی رابەرانی سۆفیگەریش هەر پەرۆشی 

چاپ  بە  خۆیان  باپیرانی  باوك و  بەرهەمی  كە  ئەوەن، 

یەكەمینجار  بۆ  ئێستاشدا  لە  و  رووەوە  لەم  بگەیەنن و 

سۆڤیەتدا  دەسەاڵتی  ژێر  لە  سۆفیزم  واقعی  ناواخنی 

مەبەستی  بە  كە  خوێندنەوەیەی  ئــەو  قبوڵكراوە، 

هەستكردن بە توانای هێزی زیندوكردنەوەی سیاسی ئەو 

بۆ بە سیاسی مانەوەی ئەم رێبازەو جەختكردنەوە لەسەر 

زیندوێتی مەعنەویشی كارێكی پێویست و هەمیشەییە. 

)فەقیـری(،  جون(،  )عەبدولڕەحامن  وەك  هزرڤانانێكی 

)رەوانیقی( بەشێوەیەكی گشتی کتێبگەلێكی سۆفیگەریان 

سۆفیزم،  تیۆرییەكانی  پرسە  بە  تایبەتن  كە  پاراستوە، 

باڵودەبنەوە،  كەمی  بە  کتێبانە  جۆرە  ئەم  هەرچەندە 

ناوچەی  لە  غوری(  ظهورالدین  )شێخ  پەیامێكی  بەاڵم 

چاپگەیشتوە،  بە  ئەندیجان  نزیك  )شەهریخان(ـی، 

پەڕاوێكی )فەقیـری( دەربارەی كودەتای بوخارا لە ساڵی 

)1922(، چاپكراوە. 

بە باڵوبوونەوەی ئەم کتێبانە لەم كاتەدا زانیاری زیاتری نوێ  
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سەبارەت بە دۆخی سۆفیگەری لە سەردەمی سۆڤیەتدا بە 

دەستهاتوە، ژیاننامەی )ئەحمەد جون مەخدوم( لە گروپی 

لە ساڵی  )موجەدیدیە(، كە ماوەیەكی كەم پێش مردنی 

نهێنی  رەوشی  لە  رەهەندگەلێكی  باڵوكرایەوە،   )2002(

دەسەاڵتی  لە سەردەمی  مەزهەبیەكان  فێركارییە  پڕۆسە 

زانیاری  هەروەها  روونیدەكردنەوە،  تیادابوو،  سۆڤیەتدا 

سۆفیگەری  رەوشی  و  شێواز  بە  سەبارەت  زۆر  زارەكی 

گێڕدراوەتەوە،  سۆڤیەت  دەسەاڵتی  ماوەی  درێژایی  بە 

شێخەكانی  لە  زۆر  نوسینەوەین،  سەرقاڵی  ئێستا  كە 

مورید  الی  لە  خۆیانیان  نهێنیەكانی  سۆڤێت  سەردەمی 

هۆیەوە  بەم  جێهێشتوە،  نزیكەكانیان  پەیڕەوكارە  و 

بیرەوەرییەكانی  توانیویانە،  پەیڕەوكارانەیان  ئەم  دواتر 

مامۆستاكانی خۆیان بپارێزن  و چاپیان بكەن. 

سوننەتیە  زیاتر  فەرمی،  كەمرت  كە  تریش  رەوشێكی 

شێخە  كە  جۆرێك  بە  بووندایە،  فــراوان  حاڵەتی  لە  و 

خۆیان و  ژیانی  لە  ژیاننامە،  نوسینەوەی  هاوچەرخەكان 

لێهێناوە،  واز  ئەنجومەنەكانیان  مێژوی  دابونەریت و 

ئۆزبەكستان  و  تاجیكستان و  شێخەكانی  لە  زۆر  ئەمڕۆ 

كازاخستان، ژیاننامەی خۆیان زیاتر لەقاڵبی بابەتی گشتی 

ئەم  دەگەیەنن،  چاپ  بە  گۆڤارەكاندا  رۆژنامەكان و  لە 

تایبەمتەندییەكانی  بە  سەبارەت  زیاتر  زانیاری  نوسینانە 

شێخ  پەیڕەوكارانی  دەستەوە،  بە  دەدەن  سۆفیگەری 

تەلەڤزیۆنیەكانەوە  كەناڵە  لە  هەندێكات  عیسمەتوڵاڵ 

)جزكازگان( و  )كاراگاندا(  لە  تایبەتی  بە  دەردەكــەون، 

ئاهەنگ  و  وتار  و  كەنااڵنە  ئەم  )كنتائو(،  )ژامبیل( و  و 

باڵودەكەنەوە،  سۆفییەكان  مەزهەبییەكانی  مەراسیمە 

هەڵبەتە شتی لەم بابەتە لە ئۆزبەكستان بوونی نییە. 
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لەم بارەیەوە بەڵگەیەك لەبەر دەستدا نییە، كە نیشانبدات، 

ئەم شێخانە وەك شێخەكانی نەقشبەندی لە پاكستان لە 

سەرچاوەی نارساو و فەرمی سامان و دارایی سودمەندبـن، 

بە  سەبارەت  ناوچەیەدا  لەم  حكومەتێك  ئێستاش  تا 

كاتەشدا  لەم  نەوتووە،  هیچی  سیاسەتە  ئەم  گۆڕانكاری 

ناوەڕاست سەبارەت بە  ئاسیای  تێڕوانینی حكومەتەكانی 

زیندوكردنەوەی گروپەكانی سۆفیگەری شیاوتر و لەبارترە 

لەچاو تێڕوانینی ئەوان بەرامبەر بە زیندوكردنەوەی هزر و 

بیـركردنەوە ئیسالمییەكانی تر، بە تایبەتی لە ئۆزبەكستان، 

بایەخدانی حكومەت بە سۆفیەكان لە پێش بایەخدانیانە 

بە رێكخستنە ئیسالمییەكان، كە ئەمانیش هەر لە چینی 

هەوڵدەدەن  هەڵتۆقیون و  سۆفیانە  ئەو  كۆمەاڵیەتی 

جەماوەر لەناو ئەو گروپانەدا بۆ خۆیان دروستبكەن. 

هیچ كام لە رابەرانی غەیرە سۆفی لەم ناوچەیەدا حەزی 

سۆفییەكانی  هاوئاستە  لەگەڵ  پەیوەندی  بوونی  بە 

بەرامبەریدا نییە، كە ئەوان لە باشرتین حاڵەتدا بێالیەنی 

پەیوەندییەكی  بە  حاڵەتدا  خراپرتین  لە  هەڵدەبژێرن  و 

ئەوپەڕ نەگەتیڤ دەگەن!

موفتی  یوسف(،  محەمەد  صادق  )محەمەد  منونە  بۆ 

هاوچەرخەكانی  سۆفییە  لە  رەخنە  زیاتر  ئۆزبەكستان 

باوەڕیوایە  كە  ئــەوەی،  بیانوی  بە  دەگرێت،  ناوچەكە 

ئەوانە خۆ بە هەقزانی نەخوێندەوارن، بە هەرحاڵ، ئەو 

رابردودا  لە  سۆفیزم  رابەرانی  سۆفیگەری  و  باوەڕیوایە 

ئەنجامداوە  پۆزەتیڤیان  كــاروكــردەوەی  تەواوەتی  بە 

ئاسیای  ئیسالمی  میراتی  و  كەلەپور  لە  بەشێكبوون  و 

سەبارەت  ئەو  زانیارییەكانی  لەبەرئەوەی  ناوەڕاست، 

بۆیە  نەزانانەشن،  زۆر  بگرە  سەرپێییانەن،  سۆفیزم  بە 
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ناتوانرێت زۆر بایەخ بە قسەكانی لەم بارەیەوە بدرێت. 

پێش سەردەمی سۆڤێت، زۆر لەم شێخانە پەیوەستبوون 

)وەك  سۆفیزم،  نــارساوەكــانــی  دێــریــن و  بنەماڵە  بە 

بنەماڵە  بە  پەیوەستبوون  یان  خواجەكان(،  ئیشانەكان و 

تا ئەمڕۆش ئەمە راستییەكە و بوونی  مەزهەبییەكانەوە، 

نەبادا  ئەوەی  ترسی  لە  سۆفیگەری  شێخەكانی  هەیە، 

تەنانەت  هەڕەشە،  بەر  بكەونە  دەسەاڵتەوە  لەالیەن 

پەیڕەوكار و موریدەكانیشیان لەناو باوەڕدارانی ئاساییدا 

راستە،  كەمرت  لەمڕۆدا  پرسە  ئەم  هەڵبەتە  هەڵنابژێرن، 

پەرۆشی  سۆفیگەری  زیندوكردنەوەی  الیەنگرانی  بەاڵم 

ئەوەن، كە پەیوەندی خۆیان لەگەڵ رابەرانی سوننەتیی 

الی  بۆ  دەسەاڵت  بە  پەیڕەوكاری  پیشانبدەن،  سۆفیزم 

خۆیان رابكێشین، تا بتوانن پارێزگاری لە جواڵنەوەكەیان 

راكێشانی  لە  ترسیان  كە  دركــانــدوە،  ئەوەیان  بكەن، 

ئەندامی زۆر نییە. 

زیندوكردنەوەی سۆفیگەری بۆ ئەو كەسانەی كە بەشدارن 

ئەمەش  هەر  سودمەندە،  ئابورییەوە  ــەڕوی  ل تیایدا، 

بووەتە هۆكاری توڕەبوونی گروپە رێكخستنە ئاینییەكانی 

چونكە  لۆكاڵییەكاندا-  تۆڕە  لە  تایبەتی  -بە  ئۆزبەكستان 

مەترسیە بۆ سەر سەرچاوەی دارایی ئەوان، لە هەمانكاتدا 

خەریكی  سۆفیگەری  نوێی  ــی  ــەران راب لــە  هەندێك 

كۆكردنەوەی سەرچاوەی دارایی بەكەڵك دان، ئەگەر لەڕوی 

كەسایەتییە  لە  زیاتر  پەیڕەوكارانەوە  وەفاداری  و  ژمارە 

ئاینییەكانی )سادوم( نەبن، توانای دژایەتیكردنی ئەوانیان 

)ئیرباهیم  بە  ئاماژە  دەتوانین  ناوەندەدا  لەم  نابێت، 

حەزرەت( بكەین، كە لەناو پێشەوا لۆكاڵییەكانی مەزهەبی 

حەنەفیدا دوژمنی زۆری بۆ خۆی دروستكردوە. 
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سۆفیزم لەمڕۆی ئاسیای ناوەڕاستدا

بە تێڕوانینی هەندێك لە پسپۆڕان، سۆفیزم لە گۆڕاندایە 

ئایدۆلۆژیای  بە پڕۆسەیەكی مەعنەوی، چونكە  بۆ بوون 

سەربەخۆیی میللی لەالیەن رێكخراوەكانی پڕوپاگەندەی 

دەوڵەتەوە روبەڕوی پێشوازییەكی كەم بۆتەوە، سۆفیزم 

بەرفراوان  یاسایی  شێوەیەكی  بە  دەتوانێت  ئێستادا  لە 

تەمەن  دێرینەكان و  بـــاوەڕدارە  بۆ  شتەی  ئەو  ببێت، 

مامناوەندەكانی ئاسیای ناوەڕاست، كە بە نایاسایی بوونی 

ئەم  چاالكییەكانەوە،  دەرەوەی  كەوتنە  ئــازادی،  پارتی 

هەلە سەرنجیان رادەكێشێت، دەیقۆزنەوە بۆ كاركردن و 

پەیوەندی پێوەكردنیان. 

و  ــارە  ژم ــەڕوی  ل خێرایی  بە  سۆفیگەری  گروپەكانی 

لە  ئەندام  بوون،  فراوان  و  گەورە  جوگرافییەوە  پانتایی 

گروپەكانی  بە  لكا  كۆمەڵگەوە  چینەكانی  سەرجەمی 

پێناسەی رەوشتی،  نەقشبەندییەوە، بە بێ تەماشاكردنی 

سۆفیگەری  هەرچەندە  ئەندامەكانی،  مەزهەبی  یان 

بەاڵم  مسوڵامنانە،  كۆمەڵگەی  ناو  دیاردەیەكی  زیاتر 

)ئیرباهیم حەزرەت( پەیڕەوكاری لە روسیایش هەن، لەناو 

)روسەكان(، )تەتارەكان( و )مۆڵداڤی(یەكان، گوتراوە كە 

وەرناگرن،  نامسوڵامن  یاسەویە  قادری  و  تەریقەتەكانی 

نەقشبەندیش تەنها لە كاتێكدا نامسوڵامن وەردەگرێت، 

كە لەسەرەتادا ئاینی خۆیان بۆ ئیسالم بگۆڕن. 

شێخەكان  سەرجەمی  لەسەرەتادا  كە  ئاساییە،  شتێكی 

بە پەیڕەوكارانیان دەڵێن: كە هاوسەر، خوشك، برا، خزم 

رەوشە  ئەم  لەبەر  تەریقەتەوە،  ناو  بهێننە  دۆستانیان   و 

وەرگرتنی ئەندام لەڕێی خێزانەوە دەبێت، بۆ منونە زیاتر 

)تاشكەند(  )خەجەند(و  رێگەی  تاكسییەكانی  شۆفێری 
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ئەمانە  بە هۆی ئەوەی كە  ئیرباهیم حەزرەتن،  موریدی 

لەم  رویان  تاكسییەوە  سااڵچوی  بە  شوفێرێكی  لەڕێی 

تەریقەتە كردوە، )ئیرباهیم حەزرەت( بەردەوام سەبارەت 

بەشێوەیەكی  لەگەڵ دەكات،  گفتوگۆیان  كێشەكانیان  بە 

سۆفیزم  باسی  دەكات،  ئامۆژگارییان  بەزەیی  میهرەبان و 

 و پاراستنی ناوی خۆیان بە بەرزی لەگەڵ باسەكانی ژیان 

 و گرفتەكانی رۆژ پێكەوە لە گفتوگۆكانیدا تێكەڵ دەكات، 

چاكە  بە  ژیانیدا  لە  كەسێك  ئەگەر  دەڵێت:  )ئیرباهیم( 

لەالیەن  كەسە  ئەو  ئەوەیە،  هۆكارەكەی  بكات،  رەفتار 

لێدەكرێت،  پارێزگاری  نەقشبەندییەكانەوە  رۆحی شێخە 

ئەو داوای لەم رۆحانە كردوە، كە هاوكار بن بۆ چاكە و 

چاكەكاری موریدەكانی. 

كارێكی زۆر سەخت  ئەنجومەنە  ئەم  ئەندامی  بە  بوون 

نییە، لەمپەرەكانی بەردەمی دژوارنین و ئاسانن، لە زۆربەی 

تەنیا  خۆی  ئەندامەكەی  شێخەكە  نوخبەكاندا  گروپە 

بە  پەیوەندە  -كە  مەزهەبی  تاقیكردنەوەیەكی  لەدوای 

تێڕوانین و دیدە ئاینیەكان و هەڵسەنگاندنی رەفتارەكانی- 

شێخە  لــەڕێــی  كــە  گــروپــانــەی  ــەو  ئ هەڵدەبژێرێت، 

ئەحمەد  دۆزیوەتەوە،  رێگەیان  ئەم  نەقشبەندیەكانەوە 

جون مەخدوم لە )شەهریخان(، یان )ئۆدیل خان غۆری( 

لە ئەندیجان - پێویستیان بە وانەی فەرمی و كامڵرت هەیەو 

هەڵبژاردنی  سۆفیگەری  تری  گروپەكانی  پێچەوانەی  بە 

نییە،  كەسی  تاكە  هەڵبژاردنی  بنەمای  لەسەر  ئەندام 

لەم گروپانەدا خەڵكانی سادە، وەك شۆفێری تاكسیەكان 

وەرناگیرێن، ئەم هەاڵوێردنە ژمارەی ئەندامانی ئەمجۆرە 

ئەندام  بە  تایبەتی  رویەكی  كەمكردوەتەوە،  گروپانەی 

بوونییان بەخشیوە، پێگەیەكی مەزنتـری بە شێخەكەیان 
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بەاڵم  جیاوازن،  دەرەنجامەكانیشیان  هەرچەندە  داوە، 

بۆ  بیست  نزیكەی  حــەزرەت،  ئیرباهیم  كە  دەگوترێت 

سی هەزار پەیڕەوكاری لە ئۆزبەكستان لەناوچەی چەمی 

باشوری  لە  سەمەرقەند،  بوخاراو  تاشكەند،  فەرغانە، 

گشتی  شێوەیەكی  بە  هەیە،  كازاخستان  كازاخستان و 

نزیكەی پەنجا هەزار موریدی نەقشبەندی - موجەدیدی 

لەم ناوچەیەدا بوونی هەیە. 

لەدوای دەسەاڵتی سۆڤیەت،  رابەرانی سۆفیگەری  لەناو 

تا ئێستاش شێخێك دەرنەكەوتوە، كە بە باشی دەربارەی 

مەعنەوی و  كامڵبوونی  رێبازی  باشەكانی  خاڵە  هەموو 

كاردانەوەی  هەبێت،  شارەزایی  ئەنجومەنەكان  مێژوی 

بووەتە  زیــاتــر  سۆفیگەری  كــەلــەپــوری  بــۆ  خەڵكی 

پیاوە مەزنە  ئەفسانەییەكانی  نیمچە  داستانە  گێڕانەوەی 

كۆچكردوەكانی ئەم رێبازە، هەروەها شێوازی ئەنجامدانی 

ــی مــەزهــەبــی، شــێــوەی ســادەی  ــەریــت و رسوت ــون داب

لە  كە  وەرگرتوە،  گشتییەكانی  سادەو  كۆن و  ئەنجومەنە 

دەبینێتەوە،  خۆی  سوننەتیەكاندا  مەزهەبییە  مەراسیمە 

شێخی  لەسەر  قسە  دەتوانرێت  تەنانەت  بابەتانەدا  لەم 

گروپەكانی  تایبەتی  )بــە  بكرێت،  ــەزان  ن زۆر  هــەر 

جەهرییە(، كە پەیڕەوكاری زۆریان هەن، بەاڵم تەنها لە 

یادی  و  زیكر  مەزهەبی،  دابونەریتی  سادەكانی  رەوشە 

خوادا شارەزان و توانایان هەیە، ئەم پرسە پەیوەندی نییە 

بە نزمی ئاستی خوێندەواری پەیڕەوكاران و موریدەكانەوە، 

شارەزایی و  سنورداری  ئاستی  بە  پەیوەندی  زیاتر  بەڵكو 

خوێندەواری شێخەكەوە هەیە. 

رێبازی  مەزهەبیەكانی  رسوتــە  دابونەریت و  بنەمای 

لەسەرخۆ،  و  هێمنانە  زیكری  لە  بریتییە  نەقشبەندی 
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بە  گەورەیە  خودای  پیرۆزەكانی  ناوە  یادكردنەوەی  كە 

شێوەیەكی بێدەنگ  و بە رۆچوون و رامانی مەعنەویانەی 

رێبازی  لە  لقێكە  كە  جەهرییەدا،  لەڕێبازی  لێیان،  قوڵ 

دەنگی  بە  خــودا  زیكری  یــادو  قادرییە،  و  یاسەوییە 

ئەندامەكانی  جواڵندنەوەی  لەگەڵ  دەكرێت،  بــەرز 

گەڵدا  لە  كۆمەڵیشی  بە  هەڵپەڕكێی  جاروبار  جەستەدا، 

ئەنجامدەدەن، بە گشتی دەتوانرێت بگوترێت، هەرچەندە 

ئاین فەرامۆشبكرێت، بەاڵم  دەگونجێت الیەنەكانی تری 

نابێت  ئاینی، دابونەریتە سوننەتییەكانی  مەراسیم، كۆڕە 

فەرامۆشبكرێن. 

لە  عیسمەتوڵاڵ  شێخ  پەیڕەوكارەكانی  و  مورید  رەوشی 

كازاخستان، منونەیەكە لە زیندوكردنەوەی ئەم سوننەت و 

بەاڵم  فشار،  بێ  بە  و  پلە  بە  پلە  شێخ  دابونەریتانە، 

تەواوی  جێبەجێكردنی  خوازیاری  جەختكردنەوە  بە 

دابونەریت و  ئەم  شەریعەتە،  بنەڕەتییەكانی  دەستورە 

دابونەریتەكانی  رەوش و  هاوشێوەی  مەزهەبیانە  رسوتە 

سەرقاڵی  كە  پەیڕەوكارانیەتی،  یاسەوی  و  ئەحمەد  شێخ 

واڵتی  باكوری  خەڵكی  بەرفراوانی  ئیسالمكردنی  بە 

ئەودیو روبار رابەران و هۆزەكانی مەغۆلەكانن، زۆرینەی 

بە  چاویان  تیایدا  كە  خانەقان،  خاوەنی  شێخانە  ئەم 

مزگەوتن و  پێشنوێژی  هەندێكیان  دەكەوێت،  خەڵكی 

دەنارسێت،  سۆفیەكان  مزگەوتی  بەناوی  مزگەوتەكانیان 

كە تیایاندا مەراسیم و كۆڕ و كۆبوونەوەكانی سۆفیگەری 

ئەنجومەنەكە  مەزهەبییەكانی  دابونەریتە  سازدەكرێت، 

لەوێدا زیاتر دەناسێنن. 

ناوەڕاستدا،  ئاسیای  لەمڕۆی  سۆفیزم،  زیندوكردنەوەی 

دیاردەیەكی  بێت،  ناوچەیی  بزاڤێكی  ــەوەی  ل زیاتر 
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منونە  -بۆ  گروپەكان  لە  هەندێك  هەرچەندە  میللیە، 

ناوچەیەكی  لە  دەكرێت  حــەزرەت-  ئیرباهیم  گروپی 

ئۆزبەكستان و كازاخستاندا پەیڕەوكاری هەبن، لەبەرئەمە 

جیاوازەكانی  گروپە  نێوان  پەیوەندی  پچڕانی  هۆی  بە 

سۆفیگەری  و تەنانەت لە نێوان لقە بەش بەش بووەكانی 

ئەوە  چاوەڕوانی  سۆفیگەریشدا،  ئەنجومەنی  یەك  ناو 

ئاستی  لە  هەر  ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  سۆفیزم  دەكرێت 

دەتوانرێت  تریش  بەڵگەی  بە  مبێنێتەوە،  میللیدا 

ئاماژەبكرێت بە دژایەتی رسوشتی نێوان ئەنجومەنەكان 

پاراسنت و  بە  ئاماژەبكرێت  هەروەها  لقەكانیان،  خۆیان و 

ئۆزبەكستان و  كازاخستان و  دەوڵەتانی  بەرگریكردنی 

ئەمەشدا،  لەگەڵ  سۆفییەكان،  گروپە  لە  تاجیكستان 

كەسایەتییەكانی  لە  هەندێك  بۆ  ناوچەیی  خۆشەویستی 

سۆفیزم  كە  ئــەوەی  بۆ  باشە  بەڵگەیەكی  سۆفیگەری، 

لێی  پشتیوانیكردن  پێگەیە و  خــاوەن  خەڵكە  ئەو  الی 

بە  كاریزمایی و  رابەرێكی  ئەگەر  دەزانــن،  پێویست  بە 

سۆفیگەری  بزاڤێكی  دەتوانێت  ئەوا  پەیداببێت،  توانا 

بەرفراوانی میللی لەناوچەكەدا بەرپابكات. 

وەچەی نوێی رابەرانی سۆفیگەری

تا ئێستاش چەندین رابەری رەوتی سۆفیگەری وەك ئیرباهیم 

حەزرەت و شێخ عیسمەتوڵاڵ، ژمارەیەك لە شێخانی ئۆزبەك 

 و تاجیك پێگەیەكی دیاریان لە ئاسیای ناوەڕاستدا هەیە. 

1. ئیبـراهیم حەزرەت: 

واڵتی  لە  سۆفیزمە  شێخەكانی  نارساوترینی  پیاوە  ئەم 

شارۆچكەی  لە  )1928(دا،  ساڵی  لە  كە  ئۆزبەكستاندا، 
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بە هۆی  دایكبووە،  لە  )خەجەند(  رۆژئاوای  لە  )بوایدە( 

خۆ بە كەمگری و خاكیبوونییەوە، زۆر بە دەمەوەچوونی 

خەڵكییەوە بووەتە كەسێكی كارێزمایی، ئەوانەی سەردانی 

ئەم پیاوەیان كردوە و گوێیان بۆ ئامۆژگارییەكانی گرتوە، 

كەوتونەتە ژێر كاریگەری سەرنج، روانینەكانی، ریشە زۆر 

و سپیەكەیەوە، ئەم پیاوە بە نەرمی و رون قسە دەكات 

 و دەزانێت چۆن گوێگرانی بخاتە ژێر كاریگەری خۆیەوە، 

ئیرباهیم حەزرەت نزیكەی بیست هەزار موریدی هەیە، 

كە لە ناوچە جیاجیاكاندا زۆر دورنین لە یەكەوە دەژین، 

لەڕۆژی هەینیدا، بە مەبەستی ئەنجامدانی نوێژی هەینی، 

نزیكەی دە هەزار كەس لە خانەقاكەیدا كۆدەبنەوە، زیاد 

لەم ژمارەیەش لەڕۆژانی پشودا هەر لەوێ كۆدەبنەوە. 

كاریگەری  ژێر  كەوتونەتە  بۆیە  ئــەوان  دەڵێن،  خەڵكی 

ئیرباهیم حەزرەتەوە، چونكە ئەو لە وتار و نوسینەكانیدا باس 

لەو شتانە زیاتر دەكات، پەیوەندیدارن بە ژیانی خەڵكییەوە، 

بەرهەمە  داهاتوی  بــازاڕدا،  ناو  لە  كااڵكان  نرخی  وەك 

ئامۆژگاری زۆر  پیاوە  ئەم  تر،  بابەتەكانی  كشتوكاڵییەكان  و 

گرنگی هەن دەربارەی سەرمایەداری و چۆنیەتی سەركەوتن 

هەروەها  گرفتەكاندا،  بەسەر  زاڵبوون  دژوارەكاندا،  كاتە  لە 

دەكەن،  هاوكاری  چاكەكار  كەسانی  لەبەرئەوەی  پیاوە  ئەم 

بۆیە خەڵكی هەژاریش چاو لە دەرگای هاوكاریكردنی ئەون، 

بۆیە هاوكاری خێزانە هەژارەكان دەكات، پارەو خواردن بۆ 

خێزانە بێباوكەكانی )خەجەند( دەنێرێت. 

بەرهەمە  لە  زۆر  ــەزرەت،  حـ ئیرباهیم  هەرچەندە 

باشی  بە  خوێندوەتەوە،  سۆفیزمی  چاپكراوەكانی 

دەزانێت،  مەزهەبیەكان  دابونەریتە  مەراسیم  و  شێوازی 

بزاڤی  مێژوییەكانی  نوسینە  بە  سەبارەت  زانیاری  بەاڵم 
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سنوردارو  خۆیدا  لەچاو  موجەددیدی،   - نەقشبەندی 

حــەزرەت  ئیرباهیم  قەڵەمڕەوی  كاریگەری  و  كەمە، 

نوسینەكانی  لە  ئۆزبەكەكان  زیادییە،  لە  روو  وردەوردە 

ئەم پیاوە زیاتر حاڵیدەبن، لەچاو نوسینی كەسایەتیەكانی 

رێبازی سۆفیگەری وەك )محەمەد صادق محەمەد  تری 

خەڵكانی  حــەزرەت  ئیبـراهیم  پەیڕەوكارانی  یوسف(، 

هونەرییەكان،  گروپە  ئەندامانی  مامۆستایان،  ئاسایی، 

زانایان، وەبەرهێنەران  و ئەفسەرانی پایەبەرزی پۆلیسن، 

تا ئێستاش ئەم پیاوە بە دەمەوەچوونی هەر ئامانجێكی 

دەستەواژەیە  ئەم  ــەردەوام  ب رەتكردوەتەوە،  سیاسی 

ژیان  و  خۆشی  بەرپرسیاری  )پاشا،  دوبارەدەكاتەوە: 

بەختەوەری واڵتە، بەرپرسیارێتی ئێمە پێشاندانی رێبازی 

بەرەو خودا چوونە، لەم روەوە ئێمە خەڵكی بۆ الی خودا 

بانگدەكەین(. 

كاتێك سەبارەت بە گروپە تیرۆریستییە بەناو ئیسالمییەكان 

رێگەی  ئەوان  وەاڵمیدەدایەوە  دەكرا،  پیاوە  لەم  پرسیار 

چووەتەدەرەوەو  لەدڵیان  خودا  گرتۆتەبەرو  نەهاتیان 

بە  پیاوە  ئەم  وتەكانی  بۆیە  دڵیانەوە،  چووەتە  شەیتان 

ئەم  تەندروستی  دورەپەرێزییەكی  نیشاندەری  گشتی 

بزاڤەیە لە ناواخنی سیاسەت. 

ــەزرەت و  ــ ــەرەو پــێــشــچــوونــەكــانــی ئــیــرباهــیــم ح ــ ب

پەیڕەوكارانی بە شێوەیەكی گشتی لە رەوتی زیادكردنی 

دابونەریتەكان  و رسوتەكان  فێركردنی  ئەندامەكانیاندان، 

بە سۆفیگەریەوە  پەیوەست  تازە  ئەندامی  ژمارەیەك  بۆ 

بەرزی  رەوشت  باڵوكردنەوەی  هــەژاران  و  هاوكاری  و 

توانیویەتی  حــەزرەت  ئیرباهیم  كۆمەڵگەدایە،  لەناو 

بە  بكات  ناوچەكەدا  لە  ــەاڵت  دەس خــاوەن  كەسانی 
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بە  كە  نزمتـر،  پلەیەكی  یان  پەیڕەوكاری خۆی،  و  مورید 

)موخڵیس(  و هەوادار ناودەبرێت، بدات پێیان، بیانكاتە 

دڵسۆز و هەواداری خۆی، بۆ منونە لە ئەندیجان لەچوار 

كەسی نوێنەرانی شارەوانی ناوچەكە، دوانیان هەواداری 

ئیرباهیم حەزرەتن. 

خۆویستانەی  خەاڵتی  و  ــاری  دی ــەزرەت،  ح ئیرباهیم 

وەردەگرێت،  )ئیخاڵسمەندلەر(  هــەواداران  پەیڕەوان و 

ئۆتۆمبێل  پێنج  رابردودا  ساڵی  پێنج  ماوەی  لە  منونە  بۆ 

سوپاسكردنی  وەك  بازرگانان  لە  كۆمەڵێك  لەالیەن 

بۆ  حەزرەت  ئیرباهیم  بەرەكەتی  پیرۆزی  و  دۆعاكانی 

ئەم  هێناوە،  بۆیان  دیاری  بە  هەوڵەكانیان،  سەركەوتنی 

پیاوە بە پێی سوننەت، خەڵكان ئامۆژگاری دەكات، داوای 

روەوە  لەم  دەكــات،  بۆ  باشیان  بەختی  بەختەوەری و 

مامەڵەكار  كابرای  سەركەوتوبوو،  مامەڵەیەك  هەركات 

دەبێت بەشی شێخی لێ بدات. 

بەهۆی پەڕاگەندەیی جوگرافیایی پەیڕەوكارانی شێخەوە، 

هەوادارانی  گەورەی  رێكوپێك و  كۆبوونەوەی  ناتوانرێت 

ئەنجومەنەكەی ئەم پیاوە بە تەواوی ببرنێت و كۆبوونەوە 

مسوڵامناندا  پیرۆزەكانی  رۆژە  لە  تەنها  گەورەكانی 

سۆفیگەری  ئەنجومەنەكانی  هەرحاڵ،  بە  سازدەكرێت، 

دوردەكەونەوە و  رابــردو  الساییكردنەوەی  لە  خەریكە 

نەخشەیەكی  بونیادنانەوەی  سەرلەنوێ  سەرقاڵی 

زنجیرەیی رێكخراو و رێكوپێكن. 

شێخ  ــەورەوە،  ــ گ گروپێكی  هــەر  ســەركــردایــەتــی  لــە 

)خەلیفەلەر( بریكار  چەند  یان  بریكار  كە  بڕیاردەدات، 

ێكی، هەبن، كە سەرۆكایەتی گروپە لۆكاڵی و ناوچەییەكان 

خاوەنی  بریكارانە  ئەم  دەكەن،  شارۆچكەكان  و  شار  لە 
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تا هەزار پەیڕەوكارن، بریكاری ئیرباهیم حەزرەت  پەنجا 

موریدە،  هەزار  نزیكەی  سەرۆكی  )مارگیالن(  لەناوچەی 

هەندێك بریكاریش هەن، كە ئەوانیش بریكار و هاوكاری 

خۆیانیان هەن. 

ئیرباهیم  بە  كاتەدا  لەم  باس  نزیكرتین  بە  سەبارەت 

نیشانەكانی  ئارادا هەیە كە  لە  حەزرەت، دەنگۆی ئەوە 

لــەدوای  پیاوە  ئەم  جێگرتنەوەی  بۆ  كێبڕكێ  كێشەو 

دەبێتە  كێ  كە  لەوەی  ئاگاداربوون  دەركەوتون،  مردنی 

كارێكی  سۆفیگەری،  پەیڕەوكارانی  نوێی  نەوەی  ڕابەری 

زۆر  كە  بزانە  ئەوەش  مەحاڵە،  و  نەگونجاو  سەخت  و 

هیچ  بــەاڵم  دەسەاڵتن،  بە  هاوچەرخەكان  ــەرە  راب لە 

كامیان دەسەاڵت و قەڵەمڕەوی زیاتری لەوی تریان نییە، 

ناوانەی  لەو  هەندێك  نێوان  لە  كە  واچاوەڕواندەكرێت 

كێبڕكێكە  هەیە،  جێگرتنەوەیان  ئەگەری  كاندیدن  و  كە 

لەناو  دەكرێت  بڕوات،  ملمالنێ  دوژمنایەتی  و  بەرەو 

ئەو كاندیدانەدا كە ئەگەری جێگرتنەوەیان هەیە، ئاماژە 

بكرێت بە )عەبدوڵاڵ خەجەندی(  و )سەیفوڵاڵ( سەرۆكی 

گروپەكانی )مارگێاڵن(، هەندێك لەو خەلیفانەی دەزانن 

لەم كێبەركێیەدا سەركەوتو نابن، چوون بەرەو شارەكانی 

تری ئاسیای ناوەڕاست، بۆ منونە )شێخ قوربان عەلی( لە 

لەوێ  كازاكستان  و  لە  )ژامبیل(  بەرەو  چووە  تاشكەند، 

تەریقەتی خۆی رێكخستوە. 

2. شێخ عیسمەتوڵاڵ: 

ئەم پیاوە لە نارساوترینی شێخەكانی كازاخستانە، یەكێكە 

ناوەڕاست،  ئاسیای  مەزهەبیەكانی  رابەرە  گرنگرتین  لە 

پەیڕەوانی  كە  تەقسیـر(،  )شێخ  یان  عیسمەتوڵاڵ(  )شێخ 
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ئەم ناوەشی بۆ بەكاردەهێنن، رابەری گروپی سۆفیگەری 

لە  خۆی  مەعنەوی  میراتی  كازاخستان،  لە  جەهریە، 

هەرچەندە  وەرگرتوە،  قادری  یاسەوی و  لقی  هەردوو 

نەخشێكی  هێشتا  پیاوە  ئەم  پەیڕەوكارەكانی  سۆفییە 

ژیاننامەی  نییە، بەاڵم  لە كازاخستاندا  ئاشكرایان  سیاسی 

ئەم ئەوەی لێدەفامرێتەوە، كە توانایەكی باشی هەیە بۆ 

رەوش و  سیاسی،  ئیسالمی  تەڤگەرێكی  ڕابەرایەتیكردنی 

كەسایەتیەكەی بۆ كارێكی لەم شێوەیە لەبار و رەخساوە. 

لە  كە  كازاخانەیە،  ــاوارە  ئ ئەو  وەچــەی  لە  پیاوە  ئەم 

ماوەی كودەتای  بەدرێژایی  بوون،  پەنابەر  ئەفغانستاندا 

ئاسیای  مەزهەبی  سیاسی و  پەنابەری  وەك  روسەكان، 

بە  پیاوە  ئەم  هەندێككەس  جێهێشتبوو،  ناوەڕاستیان 

كە  دەزانن،  موجاهیدینەكانەوە  گروپی  بە  پەیوەندیدار 

بریندار  شەڕەشدا  لەم  تێكۆشان،  سۆڤێت  هێرشی  دژبە 

بوو، تا ئەم دواییانەش كە شێخ عیسمەتوڵاڵ لە پاكستان 

جیاوازی  زۆر  هــزری  تێڕوانینی  بەسەردەبرد،  ژیانی 

و  هەوادار  )ئاڵامتـی(یە،  دانیشتوی  ئێستا  پیشاندەدا، 

پەیڕەوكاری زۆری لە كازاخستان و كازاخستاندا هەن. 

پێكهاتەی گروپی ئەم شێخە جیاوازە، گەنجان نزیكەی لە 

زۆریان  كە  پێكدەهێنن،  پەیڕەوكارەكانی  هەشتای  سەدا 

خوێندەوارانن  نوخبەی  یان  بچوكن،  پیشەی  خاوەنی 

ناوەندییان  ئامادەیی  و  قوتابخانەی  پەیامنگا،  زانكۆ،  كە 

تەواو كردوە، هەندێكیشیان تەنانەت خاوەنی بڕوانامەی 

هەوڵیداوە  عیسمەتوڵاڵ(  )شێخ  هەروەها  دكتۆران، 

كەمەوە  الیەنی  بە  یان  سیاسەمتەدار،  نارساوی  كەسانی 

خۆیەوە،  تەڤگەرەكەی  ناو  بهێنێتە  كارمەندەكانیان 

ئاشكرا  بە  توركستان  شاری  پێشوی  شارەوانی  سەرۆك 
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ئەوەی رادەگەیاند، كە هەواداری شێخ عیسمەتوڵاڵیە، بە 

هەرحاڵ ئەم خۆڕاگەیاندنانە زیاتر حاڵەتی هەاڵوێردراون، 

زۆر هەن  بااڵی  پۆستی  پلەو  خاوەن  ئێستاش  تا  چونكە 

لەم شارەدا، كە پەیوەندیان بەم بزاڤەوە نەكردوە. 

)شێخ عیسمەتوڵاڵ( لە كاتی قسەكردن لەسەر سیاسەتی 

و  وریاییەوە  بە  خۆی  بیروڕای  كازاخستان  دەوڵەتی 

بۆ  خۆی  وەفاداری  تیایدا  كە  نیشانیدەدات،  جۆرێك  بە 

ناتوانێت  كەس  بۆنەیەوە  بەم  دەردەبڕێت،  حكومەت 

بكات،  قسە  بەو  دژ  سیاسییەوە  پێگەیەكی  هیچ  لە 

ســاڵ،  ــوار  چ پێش  دەگــێــڕنــەوە،  ــەوە  ئ موریدەكانی 

خێرای  نەشومناكردنی  لە  بایف(  )نەزەر  حكومەتەكەی 

دەستی  بە  تایبەت  و  بە  بوو،  نیگەران  شێخ  بزاڤەكەی 

بۆ  قۆزاقەكانی  پەیڕەوكارە  بەخششەكانی  ئەنقەست 

تەنانەت  شێخ دوادەخست، دەسەاڵتدارەكانی ئەم شارە 

مانەوەی  مافی  هەڵوەشاندنەوەی  لەسەر  قسەیان 

شێوەیەكی  بە  شێخ  دواتــر  ــردوە،  ك ــەدا  واڵت لەم  شێخ 

بەرامبەر  لە  خۆی  پۆزەتیڤی  تێڕوانینی  نهێنی  و  كتوپڕ 

حكومەتەكەی )نەزەر بایف(دا، نیشاندا، لە دژایەتیكردنی 

كەوت، دۆخەكەی هێور كردەوە، بە قسەی قوتابییەكانی، 

ئەو بە بەڵگەو بیانوی سەركوتكردنی بزوتنەوەی وەهابی 

تێڕوانینی  واڵتە  ئەم  كۆماری  سەرۆك  ئۆزبەكستان،  لە 

باش  پیاوێكی  بە  هەبووە،  شێخ  بەرامبەر  پۆزەتیڤی 

تەماشایكردوە، دەگوترێت شێخ عیسمەتوڵاڵ لە كاروباری 

لەو  ئاگای  تەواو  كارامەیە،  زۆر  پارەیشدا  كۆكردنەوەی 

راستییەیە تەنها مەزهەب نەیكردوەتە خاوەن دەسەاڵت و 

دەسەاڵتی  خاوەن  سیاسی و  توانای  بەڵكو  قەڵەمڕەو، 

پەیڕەوكارەكانی لەناو كۆمەڵگەدا هۆكارن بۆ گەورەیی. 
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عیسمەتوڵاڵ  شێخ  ئەنجومەنەكەی  ئۆرگانیكی  پێكهاتەی 

رابەرانی  تر،  دەستەواژەیەكی  بە  هەڕەمییە،  شێوە 

راستەوخۆ  بەشێوەیەكی  جیاوازەكان  شارە  ناوچەكان و 

عیسمەتوڵاڵدان  و  شێخ  خــودی  فــەرمــانــی  ــر  ژێ لــە 

نزیكرتینی  لەناو  حاڵەشەوە  بەم  كۆنتـرۆڵیكردون، 

مەبەستی  بە  نهێنی  كێشمەكێشمی  پەیڕەوكارەكانیدا 

گەیشنت بە پلەی جێنشینی ئەسڵیی شێخ لە ئارادا هەیە، 

عیزەتوڵاڵ( )شێخ  ئێستا  عیسمەتوڵاڵ(  )شێخ  هەرچەندە 

سێ  بەاڵم  داناوە،  و  ناساندوە  خۆی  جێگرەوەی  بە  ی، 

پلەیەدان،  ئەم  دەستخستنی  هەوڵی  لە  تر  كاندیدی 

شێخ  بزوتنەوەیەی  ئەم  بگوترێت  دەبێت  كۆتاییدا  لە 

نەقشبەندی  بزوتنەوەكانی  زۆرینەی  وەك  عیسمەتوڵاڵ 

لەڕوی رێكخراوی و رێكوپێكییەوە سەركەوتوە. 

3. شێخ ظهورالدین غوری نەقشبەندی شەهریخانی:

 ئەم پیاوە، یەكێكی ترە لە كەسایەتیە نارساو و دیار و خاوەن 

قەڵەمڕەوەكانی رێبازی نەقشبەندی لە ئۆزبەكستان، كە 

باوك و باپیریشی لە سۆفییە نەقشبەندییەكان بوون، ئەم 

دور  زۆر  )شاریخان(،  شاری  لە   )1927( ساڵی  لە  شێخە 

)1950(دا،  لەساڵی  دایكبووە،  لە  ئەندیجانەوە  لە  نییە 

دواتر  بووە،  بایف(  نەزەردیهقان  )خواجە  موریدی  تاكە 

وەك  مایەوە،  تاجیكیەكاندا  سۆفییە  چاودێری  لەژێر 

حیصاری(  شەریف  )محەمەد  و  كوهستانی(  )مەولەوی 

بووە  یەكێك  هەروەها  دەخوێند،  وانەی  ئەمانە  الی   و 

فەرهەنگی  سۆفیزم و  میللی  ئەكادیمیای  ئەندامانی  لە 

 )1995( )تصوف و صوفیلیك مدنیتی(، ساڵی  سۆفیگەری 

لە بوخارا دامەزراوە، ساڵی )2000(دا، مەدالیای فەخری 
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لەالیەن سەرۆك كۆمار )كەریم ئۆف(ـەوە، پێبەخرشا. 

ــارەی  دەربـ باسێكی  چەند  ــوری  غ ــن  ــورەدی زه شێخ 

دابونەریت و رسوتەكانی رێبازی نەقشبەندی - موجەدیدی 

دەزانێت،  رەوشەكانیان  و  باسانە  ئەم  باشی  بە  نوسیوە، 

هەوڵدەدات،  حەزرەتەوە  ئیرباهیم  پێچەوانەی  بە  بەاڵم 

ژمارەی پەیڕەوانی خۆی بۆ كەمرت لە دە كەس! سنوردار 

 و كەمبكاتەوە، هەرچەندە ئەو هەرگیز دیاری و خەاڵت و 

بەخششی هەوادارەكانیشی رەتناكاتەوە. 

4. شێخەكانی تری سۆفیگەری

لە تاجیكستان و كازاخستان: 

لە  دەكەن  سۆفیگەری  پێشەوایەتی  رێكخراوانەی  ئەو 

تاجیكستان، وەك نەقشبەندییەكانی ئۆزبەكستان لەڕوی 

رێكوپێك  رێكخستنەوە  پلەبەندی  ریزبەندی و  نەخشەی 

رابەری  قەهاری(  زادە  عەبدولوەهاب  )ئیسامعیل  نین، 

بزاڤی قادری و پێشنوێژی مزگەوتی وەحدەتە لە باشوری 

زادە(  )تورجان  خۆی  گەورەی  باپیـرە  الی  )دوشەنبە(، 

وانەی  تاجیكستان  وەزیرانی  سەرۆك  پێشوی  جێگری 

لە  پیاوە  ئەم  ئەو دەنگۆیەش باڵوە، کە  بەاڵم  خوێندوە، 

بووە،  شارەزایی  ئەواندا  رسوتەكانی  دابونەریت و  پێش 

عەبدولوەهاب  )ئیسامعیل  زۆر  خەڵكێكی  بیـروڕای  بە 

دژی  بەرژەوەندخوازە،  خاوەنی هزرێكی  قەهاری(  زادە 

بەشداریكردنی  تایبەتی  بە  تاجیكستان و  لە  جەنگە 

بە  خەڵكی  كە  ئەمەشە  هەر  تیایدا،  ناوچەكە  خەڵكی 

قوربان  )شێخ  ــن،  دەزان پەیڕەوكارانی  كەمی  هۆكاری 

لە كازاخستان  عەلـی( كە لەم دواییەدا تەریقەتی خۆی 

لە  ــەو  واڵت لــەم  زۆری  پەیڕەوكاری  رێكخست،  ــا،  دان
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شارو  نــاو  كارمەندانی  لــەوانــە  ــەن،  ه كازاخستاندا 

ناوچەییش  پۆلیسی  تەنانەت هەندێك هێزی  بازرگانان و 

هەواداری ئەون، ئەم پیاوە بە پشتبەسنت بە توانای زۆر و 

لە كاتی  ناو پەیڕەوكارەكانیدا، چەندینجار  لە  زاڵی خۆی 

گەندەڵی  لە  رەخنەی  رۆژنامەنوسان  لەگەڵ  گفتوگۆدا 

دەسەاڵتدارانی ناوچەیی گرتوە، )شێخ قوربان عەلـی( بە 

ئاشكرا دروستكردنی پارتێكی سیاسی بەناوی نەقشبەندی 

پێشنیاركردوە، دەتوانرێت سەبارەت بە بەرنامەكانی ئەم 

پارتە ئاماژە بەوە بدرێت، كە كاردەكات بۆ روبەروبونەوەی 

لەوانەیە  بە هەرحاڵ،  تیرۆریزم،  ئاینی و  توندڕەوی  بیری 

بێت،  نەقشبەندی، هۆكار  مێژوی  لە  ئەو  زانیاری كەمی 

بۆ بەرگریكردنی لە بوونی پارتێكی سیاسی نەقشبەندی. 

)حاجی ئیسامعیل پیـر محەمەد زادە(، یەكێكە لە رابەرانی 

پێشنوێژی  تاجیكستان،  لە  نەقشبەندی  رێبازی  رەسەنی 

مامۆستای  تاجیكستان و  لە  )قیسار(  لەناوچەی  مزگەوتە 

لە  بووە،  جەنگ  دژی  هەر  ئەمیش  زیكركردنە،  هونەری 

رابەرە  بەشداریكردنی  دژی  چاالكانە  زۆر  تاجیكستاندا، 

مەعنەوییەكان لەم شەڕەدا قسەیكردوە، بە هەرحاڵ ئەم 

پرسە كاریگەری زۆری لەسەر ژمارەی مورید و پەیڕەوكارانی 

دانەناوە، تا ئێستاش خاوەنی هەوادار و موریدی زۆرە. 

ئۆزبەكستانەوە  پێچەوانەی  بە  نەوەدەكاندا،  لەسەرەتای 

بەشداریكردن  لە  تاجیكستان  واڵتی  سۆفیەكانی  لە  زۆر 

لە چاالكیە سیاسییەكان بێزاربوون، تەنانەت هەندێكیان 

لە  چەكدارییان  روبەڕوبوونەوەی  ئیدانەی  توندی  بە 

واڵتەكەیاندا كرد، لەم پێوەندیەدا )خواجە ئەكبەر تورجان 

زادە( لەم پرسەدا هەاڵوێردراوە، كە ئەم پیاوە لە پاشاموەی 

پەیڕەوكارانی  كە  سۆفیگەرییە،  گروپەكانی  لە  یەكێك 
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لە  حاڵەتەیشەوە  بەم  ــاوە،  وەالن سۆفیگەریان  رەوتــی 

سەردەمی سۆڤێتدا خاوەنی چەند قوتابیەك بوو، )تورجان 

زادە( كەسایەتییەكی ئاڵۆزی هەیە، هەرچەندە عەوداڵی 

بە دەستهێنانی پێگەو توانایە، وەك رابەرێكی مەزهەبی 

بنەماڵەی )شەریف ئیشانەكان(، بەاڵم هەوڵینەداوە خۆی 

كەس  هەندێك  دەربخات،  سۆفیگەری  رابەرێكی  وەك 

چاالكییەكانی )تورجان زادە( وەك بەشێك لە كەلەپور و 

رایان  تر  هەندێكی  بەاڵم  دادەنێن،  سۆفییەكان  یادگاری 

وا نییە، )بابا جانف( رایوایە هیچ بنەمایەك لەم بارەیەوە 

تورجان  بانگەشەكانی  پێشچوون و  بەرەو  تا  نییە،  بوونی 

لەبەر  ناوبرنێت،  زادە وەك شێوازێكی سۆفیزمی سیاسی 

كە  بەوەی،  جانف(  )بابا  هێنانەوەی  بەڵگە  هۆكارە  ئەم 

سۆفیگەری  پێشینەی  ئەوەی  سەرەڕای  زادە(  )تورجان 

گروپێكی  یان  ئەنجومەنێك  رابەری  وەك  خۆی  هەیە، 

سۆفیگەری نەناساندوە، بەڵگە هێنانەوەیەكی لە پاشتـرە.

سەرەتایی  رابەرانی  لە  ئۆرتیكف(  غوری  خان  )داود 

مسوڵامنانە، لە ناوچەی )منەنگان( لە كۆتایی هەشتاكان و 

ئەو  دروست  رابــردودا،  سەدەی  نەوەدەكانی  سەرەتای 

روبــەڕوی  منەنگان  لە  سیكۆالر  حكومەتی  كە  كاتەی 

ئەم  داودخان  بووبوویەوە،  ئاشكرا  قەیرانی  مەترسی و 

ساڵی  لە  شێخە  ئەم  بوو،  دەستەوە  بە  رابەرایەتیەی 

لەدایكبوونی،  دوای  ساڵ  شەش  دایكبووە،  لە   )1931(

بە  نەوجەوان  داودی  كوژراوە،  باوكی  خان(ـی،  )ئۆرتیق 

هۆی باپیرەگەورەیەوە )ئاشون خان تورا( پەروەردە كراوە، 

لەوەوە رەوشەكانی دابونەریت و رسووتەكانی سۆفیگەری 

لە بابەتی یادی خودا )زیكر( و هەڵپەڕكێی سۆفیانەو زیكر 

)ئاشون  باگراوندی مەعنەوی  فێر بووە،  بەرز  بە دەنگی 
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خان ئورا( دەگەڕێتەوە بۆ شێخەكانی ئەنجومەنی قادری، 

و  پەروەردە  ئافاق(ـەوە،  )خواجە  هۆی  بە  هەرچەندە 

فێركردنی دەستكەوتبوو، كە ئەم خواجە ئافاقە پەیوەندی 

بە دەسەاڵتدارانی كاشغەرەوە هەبوو.

ئاستی سیاسی بوونی )داودخان( كەمرت نەبوو لە ئاستی 

ئەو  سەلەفی  وەهابی و  بزاڤی  تری  كەسایەتییەكانی 

ئەندیجانی( خانی  )ئۆدیل  بەسەر  پرسە  ئەم  سەردەمە، 

یشدا، پراكتیزە دەكرێت، یەكێكی ترە لە كەسایەتییەكانی 

نەوەدەكانی  سەرەتای  هەشتاكان و  كۆتایی  لە  سۆفیزم 

یەكێك  هەروەها  منەنگان،  ناوچەی  لە  رابردو،  سەدەی 

سەردەمە،  ئەو  رێزەكانی  خاوەن  كەسایەتییە  لە  بووە 

ریزبەندی مەعنەوی دەگاتەوە سەر )خواجە عوبەیدوڵاڵی 

ئەحرار( و هەروەها ماوەیەكی كەم الی )هیندوستانی(

و )رەحمەتوڵاڵ عەلالمە( و )عەبدولوەلـی غوری( وانەی 

الی  بۆ  چووە  خوێندن  مەبەستی  بە  دواتر  خوێندوە، 

هەرچەندە  خوێندوە،  وانەی  غوری(  و  جان  )حەكیم 

ئەم  لەگەڵ  خۆی  پەیوەندی  هەوڵیدەدا  خان(  )ئۆدیل 

لەوبارەیەوە  ئەوان  بەاڵم  بپارێزێت،  سەلەفیانەدا  رابەرە 

رەخنەیەكی زۆریان لێگرتوە، چونكە بە پێی بیروباوەڕی 

ئەوان ئیسالم سۆفیگەری رەتدەكاتەوە، لەگەڵ ئەمەشدا 

بەمەبەستی  هاوكاریدەكرد،  هەوڵیدەداو  خان(  )ئۆدیل 

كۆكردنەوەی گەنجان بۆ شەڕ لە تاجیكستان. 

ئێستاش  تا  هەردووكیان  خان(،  )ئۆدیل  )داودخــان(  و 

مەترسی  هەر  هێشتا  بەاڵم  چاالكیـن،  خاوەن  زیندون و 

جار  چەندەها  )داودخــان(  لەسەرە،  ئازاردانیان  گیران و 

لێكۆڵینەوەی لەگەڵدا كراوە، جارێكیان چەند مانگێكیش 

سەختی  سیاسەتی  هۆی  بە  خان(  )ئۆدیل  زیندانیكرا، 
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سیاسی  ئیسالمی  بە  بەرامبەر  ئۆزبەك  دەسەاڵتدارانی 

وازی لە چاالكی سیاسی ئاشكرا هێناوە، وەك پێشنوێژی 

)ئەندیجان( خزمەتدەكات، دژی سیاسەتە  لە  مزگەوتێك 

باوەڕیوایە  چونكە  دەسەاڵتدارانە،  مەزهەبییەكانی  دژە 

واڵتێك  دانیشتوانی  زۆرینەی  مسوڵامنان  ئەگەر  كە 

پێكدەهێنن، دەبێت مافی دامەزراندنی ئەنجومەنەكان و 

باوەڕیوایە دەبێت  پارتی سیاسیشیان هەبێت، هەروەها 

مسوڵامنان مافی بوونی نوێنەریان هەبێت لە ئەنجومەنی 

دەسەاڵتی واڵتدا. 

گوتراوە كە )ئۆدیل خان(و قوتابییەكانی، خۆیان دەپارێزن 

پەیڕەوكارانی،  حــەزرەت و  ئیرباهیم  هاوكاریكردنی  لە 

لەنێوانیاندا  دەزانن،  دەستكرد  سۆفی  بە  ئەوان  چونكە 

زیاتری  زەق و  نیشانەی  هەیە،  رسوشتی  دژایەتیەكی 

نهێنی  ئێرەییەكی  كە  ئەوەیە،  خــان(  )ئۆدیل  الوازی 

رەخنەی  بۆیە  هەیە،  حــەزرەت  ئیرباهیم  بە  بەرامبەر 

رابكێشێت،  خۆی  الی  بۆ  پەیڕەوكارەكانی  تا  لێدەگرێت 

)ئۆدیل خان( بۆ وەرگرتنی قوتابی، ئەو كەسە دەخاتەژێر 

شەریعەت،  پێی  بە  كەسی  تاكە  تاقیكردنەوەیەكی 

وەك  ئیرت  دەربچێت،  تاقیكردنەوەیەدا  لەو  هەركەس 

قوتابی وەردەگیرێت. 

ئایا نوێكردنەوەی رەوتی سۆفیگەری پڕۆسەیەكی 

سیاسییە؟!

نوێ(  )سۆفیگەری  بە  كەس  هەندێك  ئێستا،  سۆفیزمی 

تایبەتی  رەوشێكی  گرتنەبەری  تەنها  ناوزەدیدەكەن، 

ئایدۆلۆژیایەكە  بەڵكو  ئەندامەكانی،  بۆ  نییە  ژیــان 

سیاسیبوون،  بە  بۆ  بارگاوییە  بەهێز  بەشێوەیەكی  زۆر 
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ئیرباهیم  وەك  كەسانێكی  هەوادارانی  كە  تایبەتی  بە 

حەزرەت بۆ چارەسەری گرفتە كۆمەاڵیەتی و داراییەكانی 

خۆیان، چارەسەری مەعنەوییان لەم پیاوە دەوێت. 

خاوەنی  ناوچەیەدا  ئەم  واڵتانی  سەرجەم  لە  سۆفیزم 

دەربارەی  كە  شوێنەی  ئەو  تا  بەاڵم  بەهێزە،  پێگەیەكی 

كەسانی  لەگەڵ  وتووێژەكان  باڵوبووەكان  و  بەرهەمە 

پسپۆڕ بەم بوارە ئەنجامدراوە، ئەو راستییە رونبووەتەوە، 

گەشەكردنێكی  زیاتر  ئەنجومەنانە  ئەم  گەشەكردنی  كە 

مەعنەوییە  توانا  ئەم  چۆنیەتی،  نەوەك  بووە،  چەندێتی 

تا خێراتر زیندوبكرێتەوە، ئەوا بەو رێژەیە ئەگەری ئەوە 

ئەم  سۆفیزمەوە،  رەوتی  بە  بلكێن  رۆشنبیران  كە  هەیە، 

توانای هزری سۆفیگەری  توانیویەتی  پێی خۆی  بە  كارە 

زیادبكات. 

لە  تایبەتی  بە  سۆفیگەری  كۆمەاڵیەتی  راكێشانی  هێزی 

حەزرەت  ئیرباهیم  ئەنجومەنی  وەك  ئەنجومەنەكانی 

روو لە بەرفراوانی و زیادییە، پەیڕەوانیان زیاتر خەڵكانی 

دنیا  شــارەزای  زۆر  نەخوێندووە،  زۆریــان  كە  ســادەن، 

زانایانی  لە  زیاتر  سۆفیگەری  رابەرانی  زۆرینەی  نین، 

سەروكارییان  جیهانبینیدا  واقیع و  لەگەڵ  مزگەوتەكان 

هەیە، ئەم تەریقەتانە بۆ كەسانی تازە پەیڕەوكار كلیلێكە 

بۆ گەڕانێكی نوێ بەدوای خوداوەنددا، بە دەستەواژەیەكی 

لە  مەعنەوی،  رۆحــانــی و  كەسانی  كــۆبــوونــەوەی  تر 

ئەو  هاوكاری  كاریزماییدا،  شێخێكی  رابەرایەتی  ژێر 

توانای  ئامانج و  یەكپارچەیی  بە  هەست  كەسەدەكات 

پێشو  لە  جیاتر  مرۆڤێكی  بە  بكات، خۆی  ئەنجومەنەكە 

بزانێت، بە سیاسیبوونی گروپەكانی سۆفیگەری، بێگومان 

بە هەمان پێوانە ئەگەری بوونی جیاوازی لە نێوان وەچە 
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كۆن  و نوێیەكەی بواری سۆفیزمدا بوونی هەیە، دەكرێت 

بۆ حاڵەتێكی لەم جۆرە ئاماژە بە پەیوەندییەكانی نێوان 

بكرێت،  شێخ(  عەلـی  )قوربان  حەزرەت(  و  )ئیبـراهیم 

)قوربان عەلـی( قوتابی خۆی هەن، بە تەواوەتی خۆی لە 

)ئیبـراهیم حەزرەت( جیاكردوەتەوە، بە كەمی چاوی بەو 

عەلـی(  )قوربان  كە  ئەوەیە،  گرنگرت  لەمەش  دەكەوێت، 

بە پێچەوانەی مامۆستاكەی، مەیلی بە الی كاری سیاسیدا 

هەیە. 

بە  پەیوەندی دەبێت  داهاتودا  لە  ئاڕاستەگرتنی سۆفیزم 

رەفتارەكانی وەچەی دووەم  و لەوانەیە سێیەمی رابەرانی 

سۆفیگەری و هەڵبژاردنی ئەندامانەوە، ئەگەر رۆشنبیرانی 

ببنە  رەوتی سۆفیگەرییەوە،  بە  بلكێن  زیاتر  سیكۆالریزم 

ئەوا  ئۆزبەكستان،  لە  سۆفیزم  ئەنجومەنەكانی  ئەندامی 

گۆڕانكاری  خێرایی  بە  بزاڤەكە  گشتی  شێوەی  كاتە  ئەو 

بەسەردا دێت، هەروەها ئەگەری بەرزبوونەوەی خێرایان 

هەیە، لە زنجیرەی پلەبەندی بازنەكانی كەسە نوخبەكان 

ئەم  ئەنجومەنەكە،  رابەرایەتی  پلەی  دەستهێنانی  بە   و 

بلكێنێت،  سیاسەتەوە  بە  گروپانە  ئەم  دەتوانێت  پرسە 

چونكە حەز و ئارەزوە بەرزەفڕە سیاسییەكانی رۆشنبیران 

بە هۆی نەبوونی ئازادییە مەدەنییەكانەوە بەدینەهاتوە، 

هەروا ماوەتەوە، تەڤگەرەكانی سۆفیگەری ئەم شێوازەیان 

لە پێشرتدا، لە سەردەمی تەیمورییەكاندا، دوای ئەوانیش 

ئاسیای  دەوڵەتانی  لە  یەكێك  هەر  لە  جێبەجێدەكرد، 

لەدوای  سۆفیگەری  مەعنەوی  كەلەپوری  ناوەڕاستدا 

سەردەمی سۆڤێت بووەتە بەشێك لە ئایدۆلۆژیای میللی. 

رێگەیەكیان  هێشتا  نوێیانە  دەوڵەتە  ئەم  هەرحاڵ،  بە 

ماناداری  نواندنی  پارچە  یەك  بە  بۆ  نەدۆزیوەتەوە 
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بیركردنەوەیەكی  جۆرە  هەر  لەگەڵ  سۆفیزم  كەلەپوری 

میللیدا، بە شێوازێكی نەخوازرا و شەرعییەتیان بە پێگەی 

ئەم گروپە سۆفیانە داوە. 

رەوشی  دوو  بە  سۆفیگەری  زیندوكردنەوەی  ئێستاش 

سیاسییە  جواڵنەوەی  شێوەی  بە  دەستیپێكردوە،  جیاواز 

بەشداری  لە  ژیرانە  رەتكردنەوەی  هاوكات  چاالكەكان، 

لە  سیاسییەكان  چاالكییە  گروپی  رابەرانی  سیاسیدا، 

ناوچەی  لە  دایە،  ئارتیكیف(  غوری  )داودخان  ئەستۆی 

ئەوانەی  ئەندیجان،  لەناوچەی  خان(  )ئۆدیل  منەنگان، 

ئیرباهیم  وێنەی  لە  رەتدەكەنەوە،  سیاسیی  چاالكی 

خان(  )ئۆدیل  )داودخان( و  ئەون،  پەیڕەوانی  حەزرەت و 

كەسایەتییە بە دەسەاڵت و دیارەكانی نەوەدەكانن، بەاڵم 

بەرزترە،  و  بااڵتر  پێگەی  حــەزرەت  ئیرباهیم  لەمڕۆدا، 

ئەندیجانی  خانی  ئۆدیل  شێخ  حــەزرەت و  ئیرباهیم 

بوون،  جون(  عبدالرحامن  )ئیشان  قوتابی  هەردووكیان 

بەدەستهێنانی  بۆ  دەكەن  یەكرتی  كێبڕكێی  هەردووكیان 

پەیڕەوكاری زیاتر، لە دەرەنجامدا ئەم دوو كەسە تا ئەو 

پەڕ دژی یەكرتن، رەخنە لە یەكدی دەگرن. 

گوتراوە كە تەنها ژمارەیەكی كەمی رابەرانی سۆفیگەری بە 

شێوەیەكی راستەوخۆ لە بواری سیاسەتدا بەشداریدەكەن و 

ئاینی و  هێمنایەتی  لەسەر  جەختدەكەنەوە  زۆرینەیان 

روبەڕوبوونەوەی ماددیەت لە واڵتانی ئاسیای ناوەڕاستدا، 

لەگەڵ ئەمەشدا بە پێی بارودۆخێكی تایبەت دەگونجێت 

زیاتر  ناوەڕاستدا  ئاسیای  لە  سۆفیگەری  ئەنجومەنەكانی 

ناوچەیە  ئەم  دەوڵەتێكی  هیچ  بگلێن،  لەسیاسەتەوە 

ئەم  لەگەڵ  خۆی  پەیوەندییەكانی  شێوازی  ئێستاش  تا 

هەرچەندە  نــەكــردوە،  پێناسە  سۆفیزمدا  گروپانەی 
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زۆر  كاریگەری  سۆفیزم  رابەرانی  كە  رایانوایە  هەموویان 

گرنگیان هەیە لە بە ئیسالمكردنی سەرلەنوێی كۆمەڵگەدا 

سیاسی  پەیامی  خاوەنی  كە  شتەیە،  ئەو  ئەمە  هەیە، 

بەهێزە بۆ چینی دەسەاڵتداران. 

بەڵكو  نەبووە،  سیاسی  تەڤگەرێكی  سۆفیگەری  خودی 

سیاسی  مێژوەكەی  كە  مەزهەبییە،  رێكخراوێكی 

بە  سەبارەت  پیشاندەدات،  رێكخراوەكەمان  بوونی 

تایبەمتەندییەكانی سۆفیگەری دەتوانرێت، ئاماژەبكرێت، 

لە  پەیڕەوكارەكانی و  سوننەتگەرایی  پابەندی و  بە 

كە  چاكسازی،  مەبەستی  بە  جوڵەكردنیان  هەمانكاتدا 

رێكخراوەكەوە  پلەبەندی  زنجیرەیی و  نەخشەی  لەڕێی 

رابەرانەشیان  جۆرە  ئەو  سۆفییەكان  سەرچاوەدەگرێت، 

خۆیان  پێگەی  پێشخستنی  مەبەستی  بە  كە  هەیە، 

ئەم شێواز  بێوچاندان،  لە هەوڵی  ئەنجومەنەكاندا  لەناو 

ئامادەگی و  بۆ  گونجاوە  تــەواوەتــی  بە  نەخشەیە  و 

بەشداریكردن لە سیاسەتدا. 

مێژو ئەوە پیشاندەدات تەنانەت لەو سەردەمانەشدا، كە 

ئارامی سیاسی باڵی كێشا بوو، زۆرینەی ئەم ئەنجومەنانە 

سیاسەتدا  لەگەڵ  دژبەرایەتییان  هــەر  ئاستێك  تا 

زاینییەوە،  پانزەهەمی  ــەدەی  س دوای  لە  هــەبــووە، 

ئەنجومەنە  پێكهێنەری  قــادری،  نەقشبەندی و  رێبازی 

سیاسییەكانی قەوقاز، ئاسیای ناوەڕاست، توركیا، كاشغەر 

بوون و ژیاننامەی رابەرانیان دەتوانێت ببێتە منونەیەك بۆ 

رابەرانی ئەمڕۆیان، لەبەرئەوەی كە ئەوان تەنها بە هۆی 

گۆڕینی شەریعەت بۆ )یاسا( لەالیەن دەوڵەتەوە، چوونە 

ناو كێبڕكێی تەنگژەو سیاسەتەوە. 

ئاسیای  لە  ئێستاش  تا  سۆفیگەری  رابەرانی  لە  بڕێك 
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سیاسەتە  مەترسی  كــە  چــاالكــن،  هــەر  ــاوەڕاســتــدا  ن

ئیلحادییەكانیان لە یادە و زیاتر جەختدەكەنەوە لەسەر 

دابونەریت و رسوتی سوننەتی سۆفیگەری، ئێستا دەبێت 

رەوتی  نوێرتی  وەچەی  ئەندامانی  کە  پرسیاربكرێت، 

سۆفیگەری لەگەڵ ئاگاداریان لە مێژوی تەریقەتەكەیان، 

چۆن تێكەڵی سیاسەت دەبن؟

وەاڵمی ئەم پرسیارە پەیوەندی بە بارودۆخی سیكۆالریزم  و 

داخراوی ئاینیی، پەیوەندی نێوان مەزهەبەكان، دەوڵەت، 

خەڵكەوە  ئابوری  كۆمەاڵیەتییەكان و  رەسەنە  ئامانجە 

هەیە، ئایا سەرۆك كۆمارەكان هەروەك )ئیسالم كەریمۆڤ( 

سۆفیگەری  دیدگاكانی  لە  ســوود  چــۆن  كە  دەزانـــن، 

هاوسەنگییەكی  بەدیهێنانی  مەبەستی  بە  وەربگرن 

كارێكی  مۆدێرنەكاندا؟  نێوان سۆفییەكان  و  لە  ناوچەیی 

دەیەی  لەم  كە  پێویستە،  لێهاتوویی  زیرەكی و  لەمجۆرە 

ئۆزبەكستاندا  لە  لەمجۆرەمان  لێهاتویی  كۆتاییدا 

لە  دژایەتی  گەشەكردنی  ئێستاش  تا  بەرچاونەكەوتووە، 

تردا  مەزهەبی  ڕابەرانی  سۆفیگەری  و  ڕابەرانی  نێوان 

تەشەنە  كە  كێشمەكێشمێك  سەرەتای  ببێتە  دەگونجێت 

بكاتە سەر ژینگە سیاسیەكەیش.

بە  تیـرۆریزم،  لە  نییە  ــەواو  ت ڕێگرێكی  سۆفیزم، 

گروپە  توندڕەوی  تیۆرییەوە  لەڕوی  كەمەوە  الیەنی 

لەگەڵ  زیاتر  ببێتە هاوكارێكی  حەنەفییەكان دەتوانێت 

سەرەڕای  سەلەفییەكان و  نوێیە  گروپە  سۆفییەكان  و 

ئەمەش هەروەك مێژوی سەرەتای نەوەدەكان پیشامنانی 

هاوكاری  توانای  گروپە  سێ  ئەم  ئەندامانی  دەدات، 

سیاسەتە  بەهۆی  ئەگەر  تایبەتی  بە  هەیە،  یەكتـرییان 

تــەواوی  بەرامبەر  لە  حكومەتەوە  ئیلحادییەكانی 
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ئاڕاستە  یەك  ڕاپێچی  ناوچەكە  ئیسالمییەكانی  كۆمەڵگە 

بكرێن. 

كرۆكی پڕۆسەی فێركردنی دوو وەچەی دواینی ڕابەرانی 

سۆفیگەری بە تایبەتی ڕابەرانی گروپەكانی نەقشبەندی 

بەشداری  بۆ  هەیە  توانایان  بااڵترین  كە  ئۆزبەكستان، 

لەنێوانیاندا،  یەكێتییە  هاوسەنگی  دیاریكەری  سیاسی، 

دواتری  وەچەكانی  ئاگاداربوونی  ئەگەری  هەرحاڵ  بە 

ئەنجومەنەكانیان،  رابردوی  لەگەڵ  سۆفیگەری  ڕابەرانی 

زیاتر  نەقشبەندی،  رەوتی  سیاسی  ــردووی  ڕاب وێنە  بۆ 

بووە، بێداری بیری مێژویی نەقشبەندی دەتوانێت ببێتە 

كارەكتەرێكی گرنگ بۆ بە سیاسیی بوون، یان بە الیەنی 

كەمەوە ببێتە هۆی جواڵندنی بەرەو ناو سیاسەت، هەر 

بەو شێوازەی كە لە کتێبەكەی )ئەحمەد جون مەخدوم(

نەقشبەندی  تایبەمتەندی جیاكەرەوەی ڕەوتی  دا هاتوە، 

بۆ ئەو ڕاستییە دەگەڕێتەوە، كـــــــە )بەردەوام ڕەگ و 

ڕیشەی ستەمكاران و دەسەاڵتداران هەڵدەكێشن( . 

بە هەرحاڵ هیچ كام لەم بابەتانە مەحاڵ نیـن، سۆفیزم 

دەتوانێت وەك دژبەرێكی ئیسالمی ڕادیكاڵی كار بكات، 

ئاشكرا  سودوەرگرتنی  بۆ  دەوڵــەت  هەوڵەكانی  بەاڵم 

پشتەوەبن،  لە  تری  مەبەستی  لەوانەیە  سۆفیگەری  لە 

بە  حكومەت  ئەگەر  روبــدات،  سەر  لە  كــاردانــەوەی 

بەرپاكردنی  بۆ  ئاینی  پیاوانی  هاندانی  ئاڕاستەی 

ڕوانگەیەكی هاوبەش هەوڵبدات باشتـرە، كەمكردنەوەی 

كەسانی  نێوان  لە  بەرژەوەندی  و  دیدگاكان   جیاوازی 

مەزهەبیدا باشرتین رێگەیە بۆ پاراسنت  و بەرفراوانكردنی 

دەوڵەتێكی سیكۆالریست. 

حەنەفیشدا  كۆمەڵگەی  لە  تەنانەت  دیدگاكان  جیاوازی 
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سودمەندە، چونكە حەنەفییەكان زۆر بە باشی ئامادەن 

بۆ ڕوبەڕوبوونەوەی ئایدیا ڕادیكاڵەكانی ناوەوەو دەرەوە، 

ئاڕاستەی  بە  زیندووكردنەوەی سۆفیزم هاوكارە  ئێستاش 

نێوان  لە  دژایەتییە  فرەیی و  ئەمجۆرە  هێشتنەوەی 

دەوڵەتان  ئەگەر  هەرحاڵ  بە  حەنەفیدا،  مسوڵامنانی 

سۆفیگەری  ئایدۆلۆژیای  لە  وەربگرن  سود  دەیانەوێت 

وەك رێگەیەك بۆ بە دەستهێنانی پارێزبەندی بە مەبەستی 

ئەوا  سیكۆالریزم،  ئامانجەكانی  مەزهەبی  و  ئاسانكاری 

پێچەوانەیشی  دەرەنجامی  دەكرێت،  لەمجۆرە  كارێكی 

بە  دەبێت  ناوەڕاست  ئاسیای  دەوڵەتانی  لێبكەوێتەوە، 

مێژوییەكانی  كاریگەرییە  سۆفیزم  و  شێوازەكانی  وردی 

تێكستە  لەبەرچاوبگرن،  بخوێننەوەو  ناوچەیەدا  لەم 

تێكستەكانی  ڕاڤەی  تایبەتی  بە  سۆفیگەری  دێرینەكانی 

پێودانگە  هەڵگری  تەنیا  نەك  نەقشبەندی،  ــی  رەوت

رەوشتییەكانە، بەڵكو بنەماكانی چاالكی سیاسی ڕابەرانی 

بە  باڵوكراوانە  تێكستە  ئەم  خۆگرتوە،  لە  سۆفیگەریش 

شێوەیەكی بەرباڵو خەریكە خەڵكی دەیانناسێت.

ناوچەیە  ئەم  واڵتانی  كە  سیاسەتانەی  ئەو  بەهۆی 

مەترسییەكی  ئێستاش  تا  سۆفیگەری  گرتویانەتەبەر، 

لە  ئایدیۆلۆژیای سیكۆالری ئەوان،  نەبووە لەسەر  ئەوتۆ 

سیستمی  ناو  چوونەتە  كە  نوێكانن  ئیسالمگەرا  ئێستادا 

بەاڵم  نیـن،  مەترسی  لەمڕۆدا  سۆفییەكان  دەوڵەتەوە، 

بارودۆخ دەتوانێت، وەچەی نوێتـری ڕابەرانی سۆفیگەری 

بكات بە دوژمنانی داهاتوی دەوڵەت.
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136               ژنێك لەناو سەردەستەی

                میلیشیاكاندا            
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

 142       رشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف            

 141       ماركس و ئازادی            

 143      سەلەفییەت لەکوردستانی ئێران

 144      هەژموونی نەوت

 145      دەوڵەت

 146      مێژووی ئابوری جیهان

 147      لەتوڵەیتوڵەوە بۆ ناوزەنگ

ئیسامعیل ئیسامعیل زاده

دانا شوانی

ماجد خەلیل

سۆران عەلی

سمکۆ محەمەد

محەمەد چیا

خەڵەف غوفوور

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

137       ماركس و رەخنە ی سیاسه ت             

139       فەلسەفە لەئێستادا             

138       لەباڵوکراوەکانی کۆمەڵەی

             رەنجدەرانی کوردستان             

هاوار محه مه د

دانا شوانی

یوسف محەمەد بەرزنجی

2016

2016

2016

140       تیۆری زانینی زانستییانە

             
2016دكتۆر حەمید عەزیز

 148          پارت و رێكخراوە

                  سیاسییەكان   له توركیا

 149          دەقی شیعری كوردی

                  لەڕوانگەی سیمیۆلۆژییەوە

 150          تیۆری چوارەمی سیاسەت

محەمەد فاتح

د. لوقامن رەئوف

وریا غەفوری

2016

2016

2016

2016رامیار مەحمود 151          هونەری  شێوەكاری نوێ

 152          جیهانگیری لە ڕوانگەی جیاوازەوە

  153            فەلسەفەی هانا ئارێنت

  154           نەوت بەرامبەر زه وی

حەسەن بارام

ئارام مەحمود ئەحمەد

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

2017

2017

2017بابان ئه نوه ر قادر  155          پوخته ی سه رمایه ی مارکس

2017خالید کەریم محەمەد  156          چوارینەی دیموکراسی
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2017علی محمد صالح  157        النفو ذ الهالل الشیعی

2017ئه رسه الن حه سه ن عەبدولڕەحامن  158          ده سه اڵتی نه رمی قه ته ر


