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دەروازە

دونیابینــی ئیســامی سیاســی پانتاییەكــی فراوانــی داگیركــردووە،
بەجۆرێــك ئاڵــۆزە ،دەكــرێ لــە چەنــدان رەهەنــد و گۆشــەنیگای فیكــری،
سیاســی ،ئایینــی و كۆمەاڵیەتــی و ئابوورییشــەوە خوێندنــەوەی بــۆ بكرێت،
ئینجــا بــە وتــار ،یاخــود توێژینــەوە و كتێــب بێــت ،یــان هــەر شــێوازێكی
دیكــە ،بەوپێیــەی بووەتــە تەنگەژەیەكــی جیهانــی و جیهانــی بــە خۆیــەوە
ســەرقاڵكردووە ،هەمــوو ئەوانــەش دەبنــە تەنێــك لــە نــاو دونیابینــی ئــەو
لەشــكرە لــە گــرووپ و بانگخــواز و حیــزب و كەســایەتی و تێڕوانینــە
ئیســامی سیاســییەی ،كــە هەموویــان دواتــر لــە خاڵێكــدا دەچنــەوە نــاو
ئــەو فــەزا فـراوان و ئاڵــۆزەی ،ئێمــە نــاوی دەنێیــن ئیســامی سیاســی ،یــان
بزاوتــی ئیســامی.
كاتێــك قســە لەســەر دونیــای ئاڵــۆزی ئیســامی سیاســی دەكەیــن،
بێشــك ئــەو دونیــا فراوانــە لــە خۆیــەوە دروســت نەبــووە ،یــان بــەدەر
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نییــە لــە كەوتنــە ژێــر كاریگــەری ئایدۆلۆژیــای ئایینــی ئیســام وەك خــۆی،
لەبــەر ئــەوەی ئیســامی سیاســی ،بــە تــەواوی رەوت و حیــزب و گــرووپ
و بانگخــواز و كەســایەتییەكانییەوە ،یــەك خەونیــان هەیــە ،هەڵگــری
یــەك ئایدۆلۆژیــن ،بــەاڵم میكانیزمــی گەیشــن بــەو خەونەیــان رەنگــە لــە
واڵتێــك بــۆ واڵتێكــی دیكــە ،یــان لــە نــاو واڵتێكیشــدا ،رەنگــە گرووپــەكان
لــە بەكارهێنانــی میكانیزمەكانــدا جیاوازییــان لــە نێوانــدا هەبێــت ،بــەاڵم
هەرگیــز لەســەر خاڵــی كۆتایــی ،واتــە ئامانجــە ســەرەكییەكەیان ناتەبــا
نیــن ،ئەویــش دروســتكردنەوەی دەوڵەتــی خەالفەتــی ئیســامییە لــە
جیهانــی مۆدێرنــی ئێســتا ،ئینجــا كێشــەیان نییــە ئــەو دەوڵەتــە كەمێــك
لــە دەوڵەتەكــەی زوو جیــاواز بێــت ،بــە هــۆی گۆڕانــكاری لــە دۆخــی
كۆمەاڵیەتــی خەڵــك و شــێوازی ژیانــی كۆمەڵگــە بــە گشــتی ،بــەاڵم ئــەوەی
ئیســامی سیاســی ئیشــی بــۆ دەكات و بــاوەڕی پێــی پتــەوە ،دەبــێ
كۆمەڵگــە بــە تــەواوی لەژێــر بنەماكانــی ئیســام و ترادیســیۆنی ئیســامیدا
بێــت و هیــچ یاســا و رێنامییەكیــش كاری پــێ نەكرێــت ،كاتێــك لەگــەڵ
خــودی بنەمــا نەگۆڕەكانــی ئیســام و مێژووەكــەی نایەتــەوە.
هــەر لــە ســاتەوەختی دروســتبوون و مێــژووی ئیسالمیشــدا ،ناكۆكیــی
ســوننەگەرایی و شــیعەگەرایی دروســتبووە و كۆمەڵگــەی موســڵامنانی بــە
ئاڕاســتەی كوشــتار و یەكــر ســڕینەوە بــردووە و بــە درێژایــی مێــژووی
ئیســامیش ،هیــچ كاتێــك موســڵامنان لــە نــاو خۆیانــدا تەبــا نەبوونــە و
هەمیشــە ســەنگەریان لــە یەكــری گرتــووە ،ئینجــا شــەڕی گــەرم بووبێــت،
یــان شــەڕی فیكــری و جیــاوازی بۆچــوون ،بەجۆرێــك هــەر الیەنــەی ئــەوی
دیكــەی پــێ راســت نەبــووە ،ئێســتاش ئــەو عەقڵییەتــە دوای زیاتــر لــە
هــەزار ســاڵیش ،وەك میراتێــك بــۆ ئیســامی سیاســی ماوەتــەوە.
ئیخــوان موســلمین و رێكخــراوی بزووتنــەوەی تاڵیبــان و دەوڵەتــی
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ئیســامی لــە عێــراق و شــام ،واتــە داعــش ،لــە هەنــاوی ســوننەگەرایی
هاتــوون و پێیانوایــە خاوەنــی راســتەقینەی ئیســامن ،بــە هەمــان
شــێوەش حیزبــواڵی لوبنانــی و حوســییەكان و زۆر گرووپــی دیكــەی
فیكــری و چەكــداری شــیعەگەرا لــە منوونــەی حەشــدی شــەعبی ،كــە لــە
ئەنجامــی فەتوایەكــی مەرجەعــی شــیعەكانی عێــراق و بــە پاڵپشــتیی
ئێ ـران دروســتبوون و خۆیــان بــە خاوەنــی راســتەقینەی ئیســام دەزانــن و
دەیانەوێــت لــەو رێیــەوە دەســتبگرن بەســەر كــۆی جومگەكانــی دەســەاڵت
لــە عێراقــدا تاوەكــو حوكمڕانییەتــی شــیعەگەرا بەســەر ســوننەكان
بســەپێنن ،بەوپێیــەی لــە رابــردوودا لەســەر دەســتی هێزێكــی ســوننەی
وەك رژێمەكــەی ســەددام حوســێن ئــازار دراون ،بــەاڵم كاتێكیــش ســەددام
نامێنێــت و شــیعەكان لــە عێراقــدا دەســەاڵت دەگرنــە دەســت ،بــە هەمــان
شــێوەی ســەددام ئەوانیــش شــەڕی مەزهەبــی هەڵدەگیرســێنن و تۆڵــەی
شــیعە لــە ســوننەكان دەكەنــەوە.
هەمــوو ئــەو جیاوازییــە مەزهەبــی و تێگەیشــتنە فیكــری و ناكۆكییانەی
لــە مێــژووی ئیسالمیشــدا هەبوونــە و ئێســتاش بــەرەو زیادبــوون دەچــن،
زۆرینــەی رەهــای بــە هــۆی هەســتی توندڕۆیانــەی ســوننەگەرایی و
شــیعەگەرایی ســەریانهەڵداوە و ئەنجــام شكســتی كۆمەڵگــەی موســڵامنانی
بــە گشــتی لێكەوتووەتــەوە ،بــەوەی لــە رەوتــی پێشــكەوتنی جیهــان و
پرەنســیپەكانی مەدەنــی و مافــی مرۆیــی و دیموكراســی و ئازادییەكانــدا
داب ـڕاوە ،واتــە كۆمەڵگــەی موســڵامنان داب ـڕاون لــە دونیــای پێشــكەوتنی
واڵتــان و ســەرباری ئــەوەش وەك مەترســی نــارساون بــەوەی ســەرقاڵی
بەرهەمهێنانــی دەیــان و ســەدان گــرووپ و دەســتەی تیرۆریســتین و بــە
ئاشــكرا گرووپــە ئیســامییەكان بوونەتــە هــۆی ئــەوەی لــە نــاو جەرگــەی
ئــەو واڵتانــەدا كــردەی توندوتیــژی و تەقینــەوە ئەنجامبــدەن ،ئەمــە جگــە
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لــەوەی لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــە موســڵامنییەكانیش هــەزاران شــانەی
نووســتوو و زیندووییــان هــەن و بــە ئــارەزووی خۆیانیــش كــردەی نامرۆیــی
ئەنجامــدەدەن ،هیــچ واڵتێــك و رژێمێكــی ئیســامیش بــە كــردەوە ئیــش بــۆ
الوازكردنیــان نــاكات بــە پــڕۆژەی كولتــووری و ئەمنــی و ئابــووری ،بۆیــە تــا
دێــت بەهێزتــر دەبــن و خەریكــە ژینگــەی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت ببێتــە
ژینگــەی تیرۆریــزم و گەشــەكردنی توندڕۆیــی.
هەمــوو ئەوانــەش لــە زاكیــری تاكــی كۆمەڵگــەی رۆژئــاوای ســێكۆالردا،
دۆخێكــی دەروونــی وای دروســتكردووە ،تاكــی موســڵامن وەك تیرۆریســت
بناســن ،یانــی وەك تیرۆریســت نــارساون ،ئاخــر ئــەوان بــە هــۆی نەبوونــی
كاتــی پێویســت و ســەرقاڵی بــە ژیــان و كارەوە ،ناتوانــن بــە وردی چاودێری
كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان بكــەن ،بــەاڵم ئــەوە دەبینــن هــەر رۆژەی
تەقینەوەیــەك و دەیــان رووداوی تیرۆریســتی ئەنجامدەدرێــن ،ئینجــا یــان
لــە كۆمەڵگــەی ئیســامی بــن ،یــان لــە ئەورووپــا و ئەمەریــكا ،لــە زاكیــرەی
ئەوانــدا ئــەوە موســڵامنانن ئــەو كردانــە ئەنجامــدەدەن ،ئەوانیــش ئیشــیان
بــەوە نییــە داعــش ،قاعیــدە ،یــان ئیخوانــە ئەنجامــدەری ،الی ئــەوان
كــردەی تیرۆرییــە و موســڵامنانن ئەنجامــی دەدەن!
بەتایبەتــی رووداوە تیرۆریســتییەی 11ی ســێپتەمبەری ئەمەریــكا بــووە
هــۆی ئــەوەی جیهــان بــە گومانــەوە ســەیری موســڵامنان بــكات ،بــە جۆرێك
مــۆری تیرۆریســتی لــە جەســتە و ناوچەوانــی هــەر موســڵامنێك درا و
دواتریــش داعــش و بــەرەی نــوورسە هاتــن و ئــەو مۆرەیــان هێنــدەی دیكــە
تۆخرتكــردەوە ،ئەمــەش وەك ســەملێنەری ئــەو راســتییەی لــە كۆمەڵگــەی
موســڵامناندا هەمیشــە زەمینــەی دروســتبوونی گــرووپ و رێكخــراوی
تیرۆریســتی لەبــارە و بــە كــردەوەش ئەزمــوون ك ـراوە.
ئایینــی ئیســام بــە خــۆی هەندێــك ســوورەت و بنەمــای تێدایــە تاوەكــو
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موســڵامنێك بــە هۆیانــەوە خــۆی پــێ لــە موســڵامنێكی دیكــەی پابەندنەبوو
بــە ئایینــی ئیســام ،یــان بەپێچەوانــەوە پابەندبــوو بــە ئایینێكــی دیكــەی
غەیــرە ئیســام ،بــە پیرۆزتر و شایســتەتر بزانێــت ،هەر تەنیــا چەمكی جیهاد
رەنگــە بــەس بێــت ،تــا دەیــان و ســەدان رێكخـراوی تیرۆریســتی دروســت
بــن ،بــۆ ئــەوەی لــە پەنــای ئــەو چەمكــەوە مەرامــی سیاســی و ئابــووری
و تیرۆریســتی خۆیــان بــە دەســتبهێنن ،بەكارهێنانــی وێنــای بەهەشــتیش
بــۆ دروســتكردنی كەســێتیی تیرۆریســت ،دیارتریــن ئــەو هۆكارانەیــە بــە
هۆیــەوە مێشــكی تاكــی موســڵامنی پــێ پــڕ دەكرێــت تــا كــردەی خۆكــوژی
ئەنجامبــدات ،هەمــوو ئــەو تیرۆیستانەشــی دەســتگیركراون ،بەشــی زۆریــان
یــان پەشــیامن نیــن ،یــان بــە ئاشــكرا دەڵێــن ئێمــە بــۆ ئــەوە جیهادمــان
كــردووە تــا زووتــر بچینــە بەهەشــت! ئاخــر لــە دنیــای ئیســامدا هیــچ
كەســێكی تیرۆریســت ،بــێ پاڵنــەری ئایینــی ،بەتایبەتــی خەونــی گەیشــن
بــە بەهەشــت و حۆرییــەكان ،خــۆی نەتەقاندووەتــەوە و ناتەقێنێتــەوە!
كەوایــە ئــەو چەمكــی جیهــادە هۆكارێكــی ســەرەكییە لــە تــەك
هۆكارەكانــی دی ،بــۆ ئــەوەی تاكــی موســڵامن لــە الیــەن ئیســامی سیاســی
و گرووپــە توندڕۆكانــەوە فریوبدرێــت و دواتریــش بخزێندرێتــە نــاو
ژینگــەی تیــرۆر و كوشــتنی خەڵكــی ئاســایی و دامەزراوەكانــی دەوڵەتیــش
بكاتــە ئامانجــی بیــر و كــردەی تیرۆریســتی.
كاتێــك بانگخوازێــك ،مەالیــەك ،حیزبێكــی ئیســامی ،بــۆ ئامانجێكــی
دیاریكـراوی سیاســی و كەســی ،قســە بــۆ تاكێكــی پەراوێزخـراوی كۆمەڵگــە
دەكات ،كــە بەدەســت هــەزاران دەردەوە دەناڵێنێــت ،بەتایبەتــی ئەوانــەی
كەپتــی سێكســییان هەیــە ،یەكڕاســت پەنــا بــۆ بەهەشــت و لەوێشــەوە
بــۆ حــۆری و ئــەو خۆشــگوزەرانییانە دەبردرێــت ،كــە لــە دنیــادا ئــەو
كەســە دەســتی پێیــان نــاگات ،یــان نەیدیــون و بێئومێدیشــە لــە گەیشــن
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بــە خۆشــگوزەرانی لــە ژیانــدا ،ئەمــەش پرۆســەی حەزكــردن بــە مــردن لــە
دەروونــی ئــەو تاكــە هەڵخەڵەتێنــدراوە ،یــان هەڵخەڵەتێندراوانــە خێراتــر
دەكات و دواجــار لەژێــر كاریگەرییــەوە بڕیــار دەدات بچێــت بۆ بەهەشــت
و ئــەو خەونــی گەیشــن بــە بەهەشــتەش لــە رێــی كــردەی خۆكوژییــەوە
ئەنجامــدەدات!
لێــرەدا دەتوانیــن بڵێیــن زۆربەی جــارەكان تاكــی خۆكوژیش فریــودراوە،
یانــی بانگخــوازی ئیســامی و حیزبــی ئیســامی خەڵكــی ســادە بــۆ مەرامــی
خۆیــان بەكاردێنــن ،ئــەوەی ســەرلەبەیانی رۆژی  2018\7\23كــە ســێ
چەكــداری ســەر بــە گرووپــە ئیســامییەكان هێرشــیانكردە ســەر باڵەخانــەی
پارێــزگای هەولێــر و دوای چەنــد كاتژمێرێــك رووبەڕووبوونەوەیــان لەگــەڵ
هێــزە ئاساییشــییەكانی هەولێــر ،ســەرئەنجام چەكــدارەكان كــوژران،
ئــەوەی جێگــەی نیگەرانــی یەكجــار زۆر بــوو ،ئــەو ســێ گەنجــە تەمەنیــان
لــە نێــوان  16بــۆ  18ســااڵن بــوون ،هەڵبــەت ئــەو تەمەنانــەش هێشــتا
بــە بچــووك هەژمــار دەكرێــن و بــە وردبوونــەوە لــە تەمەنیــان ،دەگەینــە
ئــەو راســتییەی ئــەو ســێ گەنجــە زۆر زووتریــش هەڵخەڵەتێنــدراون ،یانــی
فریــودراون ،بەتایبەتــی كــە هاتووچــۆی مزگەوتیــان كــردووە و لەوێــوە
بیــری جیهــادی لــە مێشــكیاندا چێنــدراوە.
هــەر چەنــد رۆژێــك پــاش ئــەو رووداوە تیرۆریســتییەی هێرشــكردنە
ســەر باڵەخانــەی پارێزگــەی هەولێــر ،ئەنجوومەنــی ئاسایشــی هەرێمــی
كوردســتان دانپێدانانــی گرووپێكــی دیكــەی تیرۆریســتی راگەیانــد ،كــە
مەالیەك بە ناوی ئیســاعیل سووســەیی سەرپەرشــتی كردبوون و پێشــریش
بەیعەتــی بــە داعــش داوە و كاری بــۆ كــردوون ،ئــەو مەالیــە نێوانیشــی
لەگــەڵ ئــەو ســێ گەنجــە هێرشــكارەی ســەر باڵەخانــەی پارێزگــەی هەولێــر
زۆر بــاش بــووە و هەندێــك ســەرچاوەش دەڵێــن ئــەو هێرشــە لــە تۆڵــەی
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دەســتگیركردنی مــەال سووســەیی بــووە ،لەبــەر ئــەوەی پێــش رووداوەكــە،
مەالكــە لــە ئۆپەراســیۆنێكی هێزەكانــی ئاسایشــی هەولێــر ،بــە تۆمەتــی
تێوەگالنــی لــە تیــرۆر و پەیوەنــدی بــە داعشــەوە دەســتگیركرا بــوو.
لــە دوای ئــەو رووداوەی پارێزگــەی هەولێــرەوە ئیــدی پێویســت بــوو
بــە جۆرێكــی دیكــە شــەڕی ئــەو گرووپانــە بكرێــت ،ئەویــش شــەڕی
رووبەڕووبوونــەوەی فیكرییــە ،واتــە بــە تەنیــا شــەڕی ئۆپەراســیۆنی و
دەســتگیركردن و كوشــتنی تیرۆریســتان ناتوانێــت ســەرچاوەكانی تیــرۆر
وشــك یــان الواز بــكات ،بەڵكــو دەبــێ هاوشــان لەگــەڵ دەســتگیركردن و
ئۆپەراســیۆنەكان ،لــە رووی فیكریشــەوە هــاوكاری هێــزە ئاساییشــییەكان
بكرێــت ،بــە مەبەســتی وشــككردن ،یــان الوازكردنــی فیكــری توندڕۆیــی
لــەو ژینگــە تیرۆریزمییــەدا.
راســتە هێزەكانــی پێشــمەرگە و ئاســایش لــە ســەنگەر و لــە نــاو
شــارەكانی هەرێمــی كوردســتاندا ،لــە كاتــی هــەر رووداوێكــدا ،رووبــەڕووی
گرووپــە تیرۆریســتییەكان دەبنــەوە ،بــەاڵم ئــەو شــەڕە ،واتــە شــەڕی فیكــری
تونــدڕۆی و تیرۆریســتی ،پێــش ئــەوەی شــەڕی ئۆپەراســیۆنیی و چەكداریــی
بێــت ،شــەڕی فیكرە ،شــەڕی جەهلــە دژ بە كرانەوە و پێشــكەوتن ،شــەڕێكە
دەبێــت بــە پــرۆژەی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی لــە دژی هەڵگرانــی
فیكــری جەهــل ئەنجامبدرێــت ،دەی تــۆ شــار پــڕ بكــە لــە پێشــمەرگە و
ئاســایش ،بــەاڵم كاتێــك هــەر ســەرە كــۆاڵن و نــاو هــەر گەڕەكێــك ،چەنــدان
مزگەوتییــان لــێ قیتكرایــەوە ،ئیــدی ســوودی نییــە! لەبــەر ئــەوەی ئــەو
گرووپــە تیرۆریســتییانە مزگــەوت وەك باشــرین مۆڵگــەی پەروەردەیــی
خۆیــان دەبینــن و حیزبــە ئیســامی و بانگخوازەكانیــش لەوێــوە خەڵكــی
ســادەی لــە منوونــەی ئــەو ســێ گەنجــە هێرشــكارەی ســەر پارێــزگای
هەولێــر ،بــە ئاڕاســتەی هەڵخەڵەتانــدن دەبــەن و دواتریــش هانیــان دەدەن
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بــۆ كــردەی خۆكــوژی و چاالكــی تیرۆریزمــی.
ئەمــەش هاوكاتــە لەگــەڵ ئــەوەی ئــەو گرووپــە ئیســامییانە بە تــەواوی
كاریــان لەســەر باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆیــی كــردووە ،بەجۆرێــك
هێنــدەی مرۆڤــی ســادەی ئــەم واڵتــە ،ئەوانــەی كەوتوونەتــە داوی گــرووپ
و بانگخــوازە ئیســامییەكان ،بــە هاتووهــاواری مەالیــەك و كتێبێكــی
ســەید قوتبــی گــەورە بیرمەنــدی فیكــری تونــدڕۆی ئیســامی هەڵدەچــن و
خەڵكــی بــە كافــر لــە قەڵــەم دەدەن ،نیــو هێنــدە ســۆزیان بــۆ نیشــتامن و
نەتەوەكەیــان نییــە!
دەی كەوایــە ئــەو شــەڕە بــە تەنیــا شــەڕی ئاســایش و پێشــمەرگە
نییــە ،لــە راســتیدا شــەڕی فیكــرە و دەبــێ حكوومــەت و هەتــا هێــزە
ئاساییشــییەكانیش لــە كۆمەڵێــك رەهەنــدی ئابــووری و سیاســی و كولتووری
و ئایینییــەوە ،بــۆ بەرگرتــن لــە باڵوبوونــەوەی زیاتــری فیكــری توندڕۆیــی
ئایینــی ،پــرۆژەی رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو فیكــرە توندڕۆییەیــان هەبێــت،
بــەوەی چیــر رێگــە نەدرێــت ،مــەال و پیــاوی ئایینــی ،یــان كارەكتــەری
ئیســامی سیاســی ،بــە ئــارەزووی خۆیــان خەڵــك بــە كافــر لــە قەڵــەم بــدەن
و مزگەوتەكانیــش شــەو و رۆژ دەرگەیــان ك ـراوە بێــت ،بــۆ كۆبوونــەوەی
گرووپــە تونــدڕۆكان.
كوردســتان لــە دۆخێكدایــە هەمــوو هێــزە چــەپ و بەنــاو عەملانــی و
نەتەوەییــەكان ،بــە هــۆی حەزكــردن بــە كورســیی زیاتــر و پــارە و ناردنــی
خەڵــك بــۆ پەرلەمــان ،ئاگایــان لــەوە نەمــاوە كۆمەڵگــە لەبــەردەم هێرشــی
فیكــری توندڕۆیــی دایــە ،هێزێكــی فیكــری تونــدڕۆی ئایینــی باڵــی بەســەر
شــار و گونــد و كۆاڵنەكانــدا گرتــووە ،جگــە لــە خۆیــان و كولتــووری
شــەڕەنگێزی ئایینــی و تیرۆریســتی ،هیــچ شــتێكی دیكەیــان قبــووڵ نییــە
و نەتــەوە و نیشــتامنیش لــە الیــان بەهــای یــەك وشــەی ســەید قوتــب و
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محەممــەد مورســییان نییــە و لــە غیابــی شــەڕی فیكریشــدا ،ئــەو هێــزە
توندڕۆیانــە گەیشــتوونەتە نــاو هەســتیارترین شــوێنی كۆمەڵگــەش ،واتــە
دڵــی خەڵــك!
ئاخــر لــە ســەرەی ســەموونخانە و لەســەر شــەقام و لــە نــاو بــازاڕ و لــە
مــۆڵ و قاوەخانــە و تاكســی و تەنانــەت لــە پــارك و قوتابخانــە و هەمــوو
شــوێنێكی ئــەم واڵتــەدا ،بەڵــێ لــە بســت بــە بســتی باشــووری كوردســتان،
داعشــی فیكــری تێــدا باڵوبووەتــەوە و ئیســامی سیاســیش تێیانــدا جوڵــەی
هەیــە و كۆمەڵگــەش وەك مەترســی ســەیریان نــاكات ،چونكــە پــڕۆژەی
رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو فیكــرە توندڕۆییــە لــە ئــارادا نییــە و حیزبــە
عەملانــی و نەتەوەییەكانیــش هێنــدەی ســەرقاڵی شــەڕە كورســی و دژایەتــی
یەكرتیــن ،ناپڕژێنــە ســەر ئــەوەی بیــر لــە مەترســیی گەشــەی ئیســامی
سیاســی و گرووپــە تونــدڕۆكان بكەنــەوە.
هەمــوو ئەوانــەش لــە دەمێكــدان ســەیركردنی یــەك رۆژی هەینــی لــە
شــاردا بەســە بــۆ ئــەوەی بڵێیــن دەســەاڵت بــە هــۆی موجامەلەكــردن بــۆ
جەمــاوەری ئایینــدار چ كارەســاتێكی خوڵقانــدووە ،نیــوەی شــار بــە هــۆی
گریانــی ســاختەی چەنــد مەالیەكــەوە دەگریــن و كەســیش لێپرســینەوە
نــاكات ،كەچــی هــەر رۆژەی لــە كۆاڵنێكــدا مزگەوتێكــی نــوێ دروســت
دەكرێــت و لــە گــەڕەك و گۆڕەپانەكانــدا بناغــەی دەیانی دیكــە دادەندرێن،
كەچــی گەڕەكــەكان ،بــێ قوتابخانــە و نەخۆشــخانە و پاركــن ،منداڵــەكان لــە
بــری ئــەوەی بچنــە یــاری ،دەچنــە مزگــەوت و تێكــەڵ بــە ریــش درێــژەكان
دەبــن و نوێــژ دەخوێنــن!
تــۆ هــەر بڵــێ مــن حیزبــی دیموكراســی و ســێكۆالر و نەتەوەییــم ،بــەاڵم
كاتێــك هیــچ بەرنامەیەكــت بــۆ رووبەڕووبوونــەوە لــە دژی باڵوبوونــەوەی
فیكــری توندڕۆیــی ئایینی نییە و تەنیا ســەرقاڵی كورســی و شــەڕی پۆســتیت،
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ئەمــە هیــچ ســوودی نییــە ،بەڵكــو لــە ســوودی گرووپــە توندڕۆكاندایــە،
لەبــەر ئــەوەی ئــەوان دەیانەوێــت حیزبــەكان ســەرقاڵی سیاســەت و شــەڕی
كورســی بــن ،بــۆ ئــەوەی لــەو بۆشــاییەدا خۆیــان بەهێــز بكــەن.
دابەشــبوونی هەڵگرانــی فیكــری توندڕۆیــی ئیســامی سیاســی بەســەر
چەنــدان گــرووپ و دەســتە و حیــزب و بانگخــواز و دامــەزراوەی ئایینــی
و كۆمەاڵیەتــی و رێكخراوەیــی ،نەبووەتــە هــۆی ئــەوەی ئــەو بزاوتــە
ئیســامییە ئامانجەكانیــان پــەرت بــن ،بەپێچەوانــەوە ســەرباری جیــاوازی
بۆچــوون و شــێوازی كاركردنیــان ،بــەاڵم هەموویــان خاوەنــی یــەك گوتــاری
ئیســامییانەن و بەگشــتی دژایەتــی هــەر پرۆژەیەكــی دیموكراســی و
عەملانــی و كرانــەوەی كۆمەڵگــە دەكــەن و لــە بــری ئــەوەش ســەرقاڵی
دروســتكردنی فەزایەكــی تــەواو ئایینیــن ،فەزایــەك كــە دەبــێ خۆیــان بــە
دڵیــان بێــت ،واتــە فەزایــەك خۆیــان دروســتكەری بــن ،نــەك كەســی دیكــە
بۆیــان دروســتبكات ،یــان شــێوازی ئاینــداری خەڵكــی ســادە ،مەبەســت
لــە ئایینــداری كوردەوارییانەیــە ،كــە وەك میراتێكــی رۆحــی پشتاوپشــت
هاتــووە و ئێســتا لەبــەردەم هەڕەشــەی نەماندایــە ،بــە هــۆی چاالكــی
و فریودانــی گرووپــە ئیســامییەكان ،چونكــە ئیســامی سیاســی ئــەو
ئاییندارییــەی قبــووڵ نییــە و دەخــوازن بــەو جــۆرە كۆمەڵگــە بچنــە پــاڵ
حیزبــە ئیســامییەكانەوە بــۆ ئــەوەی كاریگــەری تونــد لەســەر دەســەاڵت
دروســتبكەن ،ئینجــا باكیــان بــەوە نییــە كۆمەڵكــە دووچــاری چ كارەســاتێك
دەبێــت.
كاتێكیــش بــاس لــە گوتــاری ئیســامییەكان دەكــرێ ،پێویســت بــە زانینی
ئــەو راســتییە دەكات كــە ســەرباری ئــەوەی ئیســامییەكان لــە نــاو خۆیانــدا
نەیانتوانیــوە لــە چوارچێــوەی یــەك حیــزب و رێكخـراوی سیاســی ئیســامی،
یاخــود بەرەیەكــی ئیســامی سیاســیدا كۆببنــەوە ،راســتە ئەمــە تارادەیــەك
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كاریگــەری هەبــووە بەســەر جیــاوازی گوتاریــان ســەبارەت بــە هەنــدێ
پرســی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی ،بــەاڵم هیچ یەكێك لــەو جیاوازییانە
ناكاتــە ئــەوەی ئــەو گرووپانــە لەســەر گوتارێكــی تارادەیــەك یەكگرتــوودا
یــەك نەگرنــەوە ،ئەویــش بانگەشــەكردن و كاركــردن بــۆ دروســتكردنی
فەزایــەك لەژێــر هەیمەنــەی فیكــری كۆنەپەرســتی ئیســامی سیاســی
دابێــت ،واتــە ئــەو گرووپانــە بــە دەســتە لــە رێــی هــۆكارە جیاوازەكانــەوە
خەریكــی بــە ئیســامی سیاســییكردنی كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتانن
تــا لــەو فــەزا ئاڵــۆزەدا دەرگــەی گەیشــن بــە دەســەاڵت لەبــەردەم خۆیانــدا
بكەنــەوە ،یــان ئاســانرتی بكــەن ،بەوپێیــەی تاوەكــو زیاتــر كۆمەڵگــە بــە
ئیســامی بكرێــت ،رێگــە و میكانیزمەكانــی گەیشــن بــە دەســەاڵتیش بــۆ
ئیســامییەكان ئاســانرت دەبێــت ،وەك بەپێچەوانــەوە لــە كۆمەڵگەیەكــی
ك ـراوەدا ناتوانــن بــە ئاســانی خەڵــك فریوبــدەن بــە جواڵندنــی هەســت و
ســۆزی ئایینــی خەڵكانــی ســادە تێگەیشــتوو لــە ئاییــن.
بــە هــۆی ئــەوەی كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتان ،زۆرینــەی
بــاوەڕداری ئایینــی ئیســامن و پابەنــدن بــە بنەمــا شــەرعیەكانی ئیســام،
كەواتــە جواڵندنــی ســۆزی خەڵــك لــە ڕووی ئایینییــەوە ،ئاســانرتە وەك
لــەوەی كۆمەڵگــە هەڵگــری كۆمەڵێــك پێكهاتــەی جیــاوازی ئایینــی بێــت،
هــەر لەبــەر ئەوەشــە ئیســامییەكان بــە ســوود وەرگرتــن لــەو پێكهاتــە
ئایینییــە زۆرینــە ئیســامە ،ئیــش لەســەر جواڵندنی ســۆزی خەڵكــی دەكەن،
جوانــر وایــە بگوترێــت خەڵكــی فریــو دەدەن ،بــەوەی گوایــە تەنیــا ئەوانــن
داكۆكیــكاری ئیســام و لــە بەرانبەریشــدا ئیســام بــە جۆرێــك وێنــا دەكــەن
گوایــە لەژێــر مەترســی كاڵبوونــەوە یاخــود نەماندایــە بــە هــۆی دەركەوتــە
تازەكانــی جیهانگیــری و هەژموونــی عەملانییــەت و دیموكراســی ،بــەوەی
ئــەو چەمكانــە لەگــەڵ خۆیانــدا هۆكارەكانــی تەكنەلۆژیــا و كولتــووری
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كــراوەی واڵتانــی پێشــكەوتووی ئەورووپایــان هێنــاوە ،بەمــەش جۆرێــك
لــە هۆشــیاری لەبــارەی ئاییــن و خــودی مرۆڤەكانــەوە هاتووەتــە ئــاراوە
و مرۆڤــەكان بــە جۆرێكــی تــر بــۆ شــتەكانی دەوروبەریــان دەڕوانــن و بــە
جۆرێكــی تــر بیــر دەكەنــەوە ،ئاخــر ئەوانیــش نایانەوێ كــەس بیــر بكاتەوە،
بەوپێیــەی بیركردنــەوەی خەڵــك بــە مەترســی بــۆ ســەر خۆیــان دەزانــن
و ترســیان لــەوە هەیــە ،هۆشــیاری خەڵــك ببێتــە هــۆی دووركەوتنەوەیــان
لــە گرووپــە ئیســامییەكان ،كاتێكیــش تەكنەلۆژیــا وای كــردووە بــە ئاســانی
مرۆڤــەكان ئاشــنایەتییان لەگــەڵ كولتــوور و شارســتانێتەكانی تــردا بــۆ
دروســت ببێــت ،ئەمــەش بــە یەكێــك لــە كرانــەوە كاریگەرەكانــی دونیــای
ئــای تــی هەژمــار دەكرێــت و كاریگــەری گــەورەش بــە دوای خۆیــدا
دەهێنێــت ،لەســەر ئاســتی سیاســی و كولتــووری و هــاوكات تێڕوانیــن بــۆ
شــتەكانی دەوروبــەر ،تانەنــەت ئاییــن و بیروڕاكانیــش.
گەڕانــەوە بــۆ رابردووێكــی دوور ،پانتاییەكــی یەكجار فراوانــی لە گوتاری
كۆنەپەرســتی ئیســامی سیاســی داگیركــردووە ،میدیــا و مــەال و بانگخــواز
و ســەركردە ئیســامییەكانیش ،بــە مەبەســتی چەواشــەكردن و فریودانــی
خەڵكــە ســادە ئاییندارەكــە ،بەشــێكی یەكجــار گــەورە لــە زوومــی كامێـرا و
قســە و گوتارەكانیــان تەرخــان كــردووە بــۆ جوانكردنــی مێــژووی دەوڵەتــی
خەالفــەت و زیندووكردنــەوەی كولتــوور و داب و نەریتــی كۆنەپەرســتی
ئیســامی ،تــا كۆمەڵگــە رابهێنــن لەســەر ئــەوەی بــە ئاســانی بگەڕێتــەوە
پــاش ،بــۆ نــاو فــەزای دەوڵەتــی ئیســامی ،ئــەو گوتارەشــی بــۆ خەالفــەت
دەگەڕێتــەوە ،گوتارێكــە لــە كۆیالیەتــی و ناهۆشــیاری زیاتــر ،هیچــی تــر
بەرهــەم ناهێنێــت ،ئــەوەی بــە مێــژووی قۆناغــە جیاوازەكانــی دەوڵەتــی
خەالفەتیشــدا بچێتــەوە ،درك بــەوە دەكات ،یاخــود راســتییەكانی بــۆ روون
دەبێتــەوە ،خەالفــەت لــە كۆیلەتركردنــی مرۆڤــەكان و دروســتكردنی چینــی
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گــەورە گــەورەی مشــەخۆر و چەوســێنەر و فــەزای ســتەمكاری بــەو الوە،
هیچــی تــری بەرهــەم نەهێنــاوە و لەژێــر ســایەی خەالفەتیشــدا ،مرۆڤــەكان
كۆیلــە دەكــران و وەك كااڵش لــە بازاڕەكانــدا دەفــرۆرشان و دەبــردران
بــۆ كێاڵنــی ئــەو زەویوزارانــەی پیاوەكانــی دەربــاری خەالفــەت داگیریــان
كردبــوون ،یــان بــە گشــتی وەك دەســتیكار دەخرانــە خزمەتــی پیاوانــی
دەوڵــەت و ئــەوەی بۆیــان دەمایــەوە جگــە لــە ئــازاری رۆحی و جەســتەیی،
هیچــی دیكــە نەبــوو ،چونكــە مرۆبوونیــان وەك كااڵیــەك ســەیری دەك ـرا.
خەالفــەت دەوڵەتێكــی ســتەمكاری قۆناغــە جیــاوازەكان بــوو ،بەتایبەتی
لــە قۆناغــی عوســانییەكان كــە ئیشــوكاری ئــەو دەوڵەتــە تۆڵەكردنــەوە
و حــەزی داگیــركاری واڵتــان و خســتنە ژێــر ركێفــی ئایینــی مەســیحی
بــوو ،بــۆ ژێردەســتی عوســانییەكان ،هــاوكات دەســتدرێژیكەریش بــووە
بــۆ ســەر خەڵكــی غەیــرە عــەرەب و تــورك و موســڵامنان ،واتــە ئــەوەی
خەالفــەت ئیشــی لەســەر دەكــرد ،بــە ئیســامكردن و بــە عەرەبكردنــی
خەڵكــی واڵتانــی تــر بــووە ،دوایــی لــەو رێیــەوە فاشــیزمی توركــی و
عەرەبــی پەرەیانســەند و ئەمەیــش بەڵگەیــە لەســەر ئــەوەی خەالفــەت
یاخــود ســەركردە ئیســامییەكان كەســیان لــە ســەرووی خۆیــان بــە مرۆڤــی
تــەواو نەزانیــوە ،ئــەوەی لــە ســایەی خەالفەتــدا نەبووبایەتــە موســڵامن،
بــە مرۆڤــی ناتــەواو هەژمــار دەك ـرا و دەبــوو ســەرانەش بــدات ،لــە بــری
ئــەوەی گوایــە لــە الیــەن لەشــكری ئیســامەوە پارێــزگاری لــێ دەكرێــت،
كەچــی هــەر خــودی ئــەو لەشــكرە ،ببــووە هــۆی مەترســی بــۆ ســەر گیــان
و ژیانیــان.
دابەشــبوونی رۆڵــی گوتاربێــژە ئیســامییەكانیش بەســەر چەنــد
كەناڵێكــی جۆراوجــۆرەوە ،مــەال لــە مزگــەوت و میدیــا و بانگخــواز و
خێركــردن بــە نــاوی حیزبــی ئیســامییەوە ،مــەال لــە مزگــەوت بــە ســوود
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وەرگرتــن لــە ســادەیی و گوێڕایەڵــی گوێگرەكانــی ،جۆرێــك خوتبە پێشــكەش
دەكات لــە بەرژەوەنــدی ئیســامییەكان بكەوێتــەوە ،مــەال هێــرش دەكاتــە
ســەر رۆشــنبیران و هونەرمەنــدان و دەســەاڵت و حیزبــە عەملانییــەكان و
دەركەوتــە تازەكانــی دنیــای ســەردەم و ئیــدی بــۆ ئیوارەكــەی كەناڵەكانیــان
ئــەو قســانە وەك خــۆی و بگــرە بــە فەزایەكــی فراوانرتیــش بــە نــاوی كاری
میدیاییــەوە دەگوازرێنــەوە بــۆ نــاو كۆمەڵگــە بەگشــتی ،كۆمەڵگەیــەك هەتا
ئێســتا نەیتوانیــوە لــە فرتوفێڵــی ئیســامی سیاســی تێبــگات ،بــە تایبەتــی
گوتــار و قســەی ئــەو بانگخــواز و كەســایەتییە توندڕۆیانــەی لــە رادیــۆ و
نێــت و ئێســتاكەش فەیســبووك و تــۆڕە كۆمەاڵیەتییەكانــی تــر و رۆژنامــە
و گۆڤــارەكان پەخشــدەكرێن و گوێــی كۆمەڵگەیــان لەســەر رادەهێنــن ،تــا
بــە ئاســانی رام بكرێــن.
ئاخــر كــەی رەوایــە مــەالی ئیســامی سیاســی مــاف بــە خــۆی بــدات
هێــرش بكاتــە ســەر خەڵكــی رۆشــنبیر و هونەرمەنــدان و بــە جۆرێــك لــە
جۆرەكانیــش پێگــەی خــۆی بــە كاربهێنێــت تــا كاریگــەری هەبێــت بەســەر
هەڵچوونــی ســۆزی خەڵكــی؟!
بــە هــۆی گوتــاری ســەركردە و مەال ئیســامییەكان بوو هێرشــكرایە ســەر
پەرلەمــان و ئــااڵی ســعوودییە لەبــەردەم باڵەخانەكەیــدا شــەكێندرایەوە
و كاتــی خۆشــی جۆرێــك فەزایــان دروســتكرد ،هەرچــی مەســاجخانە و
ئارایشــگەكانی جوانكاریــی ژنــان و ئــازادی مەســیحییەكان هەبــوو ،كەوتنــە
بــەر مەترســی خەڵكانێكــی گۆشــكراو بــە هــزری كۆنەپەرســتی ئیســامی،
بەتایبەتــی لــە ســنووری پارێزگــەی دهــۆك ،هێزێكــی وەك یەكگرتــووی
ئیســامی كوردســتان دنــەی خەڵكــی دەدا ،بــۆ ئــەوەی دژی مەســیحییەكان
بجووڵێنــەوە و مەســاجخانە و شــوێنی فرۆشــتنی مــەی كەوتنــە بــەر
هەڵمەتــی ســووتاندن و تااڵنكــردن و تێكدانــی دەســتەجەمعی گرووپــە
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تونــدڕۆ ئیســامییەكان ،ئــەم هەوڵــەی یەكگرتــوو ئێســتاش بەردەوامــی
هەیــە ،ئەمــەش لــە كاتێكدایــە بــە درێژایــی مێــژوو مەســیحییەكان لــە
كوردســتان بوونــە و هیــچ كێشەیەكیشــیان لەگــەڵ ئایینــدارە كوردەوارییەكە
نەبــووە ،بــەاڵم كاتێــك ئــەو گرووپــە ئیســامییانە ســەرهەڵدەدەن و دەبنــە
خاوەنــی حیــزب و كورســی پەرلەمانــی و دەیــان دامــەزراوەی میدیایــی
و هــۆڵ و شــوێنگەی كۆبوونــەوە و چاالكــی ئیســامییانە ،ئیــدی ژیانــی
مەســیحییەكانیش چیــر ئاســایی نابێــت و ئازادییەكانیــان پێشــێل دەكرێــت،
بــە هــۆی ئــەوەی بزاوتــی تونــدڕۆی ئیســامی بــە بەرنامــە هــەوڵ دەدەن
دۆخێكــی ئەوتــۆ دروســت بكــەن ،تــا مەســیحییەكان كوردســتان بەجێبهێڵن.
لــە كاتێكــدا كوردســتان بــەوە نــارساوە كــە جێگــەی پێكەوەژیانــی
پێكهاتــە ئایینییەكانــە ،بەتایبەتــی لــە دوای شــەڕی داعشــەوە ،ئەمــە بــە
روونــی و زیاتــر دەركــەوت ،كاتێــك مەســیحییەكان هانایــان بــۆ كوردســتان
هێنــا و لــە الیــەن هەرێمــی كوردســتانەوە پارێزگاریــان لێك ـرا و ئەمــەش
لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی دەنگــی دایــەوە ،كەچــی ئەمــە
بــووە هــۆی نیگەرانــی گرووپــە ئیســامییەكان و لە رێــی میدیــاوە بەبیانووی
ئــەوەی ئاوارەیەكــی زۆر روویــان لــە كوردســتان كــردووە و بوونەتــە هــۆی
جەنجاڵــی ،هەوڵــی بــێ بەهاكردنــی ئــەو ئامــاژە جوانــەی پێكەوەژیانیــان
دەدا و لــەو الوەش دنەدانــی خەڵكــی ســادەیان كــردە بەرنامــە تــا بــە
چاوێكــی دیكــەوە ســەیری هاتنــی ئــەو هەمــوو مەســیحییە بكرێــت.
لەگــەڵ ئــەوەی كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتان لــە هەنــدێ رووەوە
بــەرەو پێشــچووە ،بــەاڵم هەمیشــە لەبــەردەم گەورەتریــن مەترســیی
گوتــاری كۆنەپەرســتی ئیســامییەكاندا بــووە ،بەشــێوەیەك دەخــوازن
كۆمەڵگــە تــەواو كۆنتــڕۆڵ بكــەن ،واتــە بیخەنــە ژێــر ركێفــی خۆیــان،
تەنانــەت شــیعر و پەیكــەر و ئــازادی جلپۆشــین و تێكــەاڵوی رەگــەزەكان
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و ســتایلە تازەكانــی كۆمەڵگــەش حــەرام دەكــەن و لــە بەرانبەریشــدا
ئیــش بــۆ زیندووكردنــەوەی كولتــووری دەســتی دوو و ســێ دەكــەن و
دەیانەوێــت خەڵكــی لــەم قۆناغــەدا ســیواك بەكاربهێنــن و رووخســاریان
داپۆشــن و لــە بــری چــوون بــۆ زانكــۆ و پەیامنگــەكان ،هاموشــۆی مزگــەوت
و لــە بــری خوێندنــەوەی كتێبــی فیكــری و فەلســەفی و سیاســی ،زانســتی
و كولتــووری ،تەنیــا قورئــان و فەرمــوودە و تەفســیرەكانی تەبــەری و
بەرهەمەكانــی ســەید قوتــب بخوێننــەوە .كەرەســتەكانی گوتاریشــیان،
كەرەســتەگەلێكن كۆمەڵگــە پــەك دەخــەن و هەنگاوەكانــی كرانــەوە و
رێزگرتــن لــە مرۆڤیــش ئەســتەم دەكــەن و بــەرەو ئاقارێكــی ســتەمكاری
ئاراســتە دەكــەن ،بــە جۆرێــك خــۆی لــە خەالفەتــدا ببینێتــەوە ،ئاخــر
كــەی لۆژیــك ئــەوەی قبووڵــە لــە ئێســتاكەدا خەالفــەت باشــر بێــت لــە
عەملانییــەت و دیموكراســی؟! لــە كاتێكــدا عەملانییــەت و دیموكراســی لــە
رێگــەی كۆمەڵێــك ئۆرگانــی جیــاوازەوە ئیــش لەســەر ســارێژكردنی برینــە
مرۆییەكانــی ســەردەمی خەالفــەت دەكــەن.
هــاوكات قسەكردنیشــیان لەســەر پێویســتبوونی دیموكراســی و
هانابردنیــان بــۆ پرەنســیپەكانی دیموكراســی لــە قەناعەتییانــەوە نییــە،
بــەو كولتــوورە ،كــە مرۆڤایەتــی بەرهەمــی هێنــاوە ،بــۆ خزمەتــی خــودی
مرۆڤایەتــی ،بەڵكــو لــە شــێوەی پردێــك بــۆی دەڕوانــن ،ئامانجیــان پێیــدا
پەڕینەوەیــە بــۆ ســەر كورســیی ســتەمكاری بــۆ ئــەوەی كۆمەڵگەیەكــی
گۆشــكراو بــە داب و نەریــت و كولتــووری دەســتی دوو و ســێ ،دروســت
بكــەن و كۆیلەكردنــەوەی مرۆڤــەكان بــە ســتایلێكی تــر و لــە قاڵبدانــەوەی
دنیابینییەكانــی مــرۆڤ و پووچەڵكردنــەوەی خەونــی ســەنتەربوونی
مرۆڤــەكان و بەرتەســكردنەوەی ئــازادی و دیتنەكانــی مرۆڤ ،تێیــدا بایەخی
هەبێــت ،نــەك كرانــەوە و دیموكراســی بوونــی كۆمەڵگــە ،چونكــە ئــازادی و
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بەیانكردنــی تەســەوراتەكان كرۆكــی ئی ـرادەی مرۆڤەكانــە ،لەوێــوە مــرۆڤ
بــە دوای بــوون و هەیبــەت و لۆژیكــدا دەگەڕێــت ،مرۆڤیــش كاتێــك ئیـرادە
و ئازادییەكانــی بەدەســتهێنایەوە ،ئــەوكات كۆیلەكردنــەوەی هــەروا ئاســان
نابێــت ،ئیــدی ئەمەش رێك پێچەوانەی فیكری كۆنەپەرســتی ئیســامییەكانە،
بــەوەی راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ ئیــش لەســەر كۆیلەكردنــی مرۆڤــەكان
دەكــەن و نایانــەوێ كۆمەڵگــە بیــر بكاتــەوە! نایانەوێت مرۆڤ مومارەســەی
ئازادییــە گشــتییەكانی بــكات ،بەڵكــو ترســیان لــە هۆشــیاربوونەوەی
كۆمەڵگــە هەیــە بــە جۆرێــك پرســیاری لۆژیكــی ئاڕاســتەی گرووپەكانیــان
بــكات ،كــە گومــان لەســەر ئــەو هەوڵــە فریودەرییانەیــان دروســت بــكات!
ئاخــر كــەی لۆژیــك قبــووڵ دەكات لــە كۆمەڵگەیەكــی زۆرینــە موســڵامندا،
حیزبــی سیاســی و بانگخــوازی مشــەخۆری سیاســی پەیــدا بــن و بــە نــاوی
داكۆكیــی كــردن لــە ئیســام هەوڵــی فریودانــی كۆمەڵگــە بــدەن!
مەگــەر ناڵێــن ئاییــن هــی خودایــە و خــۆی پارێــزگاری لــێ دەكات؟!
كەواتــە دەتوانیــن بپرســین ،كەوایــە حیزبــی ئیســامی لەســەر چ بنەمایەكــی
شــەرعی رێگەیــان بــە خۆیــان داوە ،خۆیــان وەك نوێنــەری ئاییــن و خــودا
لەســەر زەوی بناســێنن؟ ئەمــە تەنیــا فریودانــی خەڵكــە و هیچــی تــر
نییــە ،ناشــیرینكردنی زیاتــری ئایینیشــە ،نــەك گونجاندنــی لەگــەڵ گۆڕانــە
كۆمەاڵیەتییــەكان و لــە بــری ئەوەشــی هەوڵبــدەن جۆرێــك ریفــۆرم
لــە ئایینــدا بكــەن ،بــە مەبەســتی گونجاندنــی لەگــەڵ دنیــای ئێســتاكە،
بەپێچەوانــەوە زیاتــر ئیســامیان بــەرەو داخـراوی بــردووە و نەوەیەكیشــیان
دروســتكردووە ئــەوەی وەك ئــەوان بیــر نەكاتــەوە و ریــش نەهێڵێتــەوە و
ســەرپۆش نەپۆشــێت و نەچێتــە ریــزی حیزبــی ئیســامی ،بــە لــە ئاییــن
دەرچــوو ســەیری دەكرێــت و لــە ئیسالمیشــدا ئــەوە بــە یەكێــك لــە شــتە
هــەرە بڤــەكان هەژمــار دەكــرێ و بــۆی هەیــە بكوژرێــت!
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لــە رابــردوودا بیرۆكــەی ئــەم كتێبــە لــە شــێوەی بابــەت و وتــاری
ســەربەخۆ لــە قۆنــاغ و كاتــی جیــاوازدا ،لەســەر گــرووپ و مەترســی
ئیســامی سیاســی نــوورساون و لە ماڵپــەڕ و رۆژنامەكانیشــدا باڵوبوونەتەوە،
ســەرجەمی ئــەو بۆچوونانــەش لــە چوارچێوەیەكــی دیاریكــراودا
دەخولێنــەوە بــۆ نیشــاندانی بەڵگــەی مەترســیداربوونی ئیســامی سیاســی
بەســەر كۆمەڵگــەی كوردســتانەوە ،لــە كاتێكــدا هــەر خــۆی دونیــای
ئیســامی سیاســی ،دونیایەكــی ئاڵــۆز و پــڕ لــە كێشــە و كێشمەكێشــمی
قووڵــە ،لــەو دونیــا فراوانەشــدا دەكــرێ ئــەم ئــەم كتێبــە ئاوڕدانەوەیەكــی
خێــرا بێــت لــە دەستنیشــانكردنی بەشــێك لــە هــۆكار و ســەرچاوەكانی
هەڕەشــەی فیكــری توندڕۆیــی ئیســامی سیاســیی كــوردی ،وەك لقێــك لــە
ئیســامی سیاســیی جیهانــی.
هەروەهــا پێویستیشــە بگوتــرێ ،ئــەم كتێبــە توێژینــەوە نییــە ،بەڵكــو
دیــن و خوێندنــەوە و دونیابینــی نووســەرە ســەبارەت بــە گەشــەی بزاوتــی
ئیســامی و هەوڵــی فریودانــی كۆمەڵگــە لــە الیــەن ئــەو گرووپانــەوە بــۆ
دەســتگرتن بەســەر كۆمەڵگــە .خاڵێكــی دیكــەی ئــەم كتێبــە ئیشــكردنە
لەســەر ئــەوەی ئایــا بەڕاســتی ئیســام لەژێــر هەڕەشــەدایە؟ دیــارە ئــەم
پرســیارەش لــەوەوە ســەرچاوەی گرتــووە ،ئیســامی سیاســیی كــوردی
بــەردەوام بانگەشــەی ئەوەیــان كــردووە ،گوایــە ئیســام كەوتووەتــە ژێــر
هەڕەشــەی تەوژمــی عەملانــی و حكوومەتیــش الیەنــداری عەملانییــەكان
دەكات ،بەڵــێ لــە چەندیــن رووەوە قســە لەســەر ئــەو گوتــارە فریــودەرە
ئیســامییە كــراوە بــۆ ئــەوەی خوێنــەر ئاشــنایەتی لەگــەڵ ئــەو گوتــارە
چەواشــەكارییە پەیــدا بــكات .ئەمــەش هاوكاتــە كــە نــەك لــە كوردســتان،
تەنانــەت لــە هیــچ واڵتێكــدا ئیســام نەكەوتووەتــە ژێــر هەڕەشــە ،بەڵكــو
ئــەوە خــودی ســەركردە ئیســامییەكانن جۆرێــك لــە فۆبیــای ســاختەیان بــۆ

شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

23

خۆیــان دروســتكردووە ،گوایــە ئیســام لەژێــر هەڕەشــەی دەرەكــی ،واتــە
واڵتانــی ســێكۆالر و مەســیحی دایــە ،راســتە ئیســام لەژێــر هەڕەشــەدایە،
بــەاڵم ئــەو هەڕەشــەیە لــە الیــەن خــودی موســڵامنەكان خۆیانەوەیــە ،نــەك
مەســیحی و جولەكــە و ئایینەكانــی دیكــە ،لــە ئەنجامــی خوێندنــەوەی
كتێبەكــەدا ئــەم راســتییە روون دەبێتــەوە كــە ئیســامی سیاســیی كــوردی و
ئەوانــی دیكــەش بــۆ مەرامــی تایبەتــی خۆیــان و تاكــو رەواج بــە بوونیــان
بــدەن ،وێنایەكــی ســاختەی ئەوتۆیــان نیشــانی كۆمەڵگــە داوە بــۆ ئــەوەی
لــە رێــی جواڵندنــی ســۆزی خەڵكــی ئایینــدارەوە رەواج بــە خۆیــان بــدەن،
گوایــە بەرگــری لــە ئیســام دەكــەن و بــۆ سەرخســتنی ئیســامیش كــردە
تیرۆرییەكانیــان بــە جیهــاد وێنــا دەكــەن!
لــە كاتێكــدا ئــەوە فۆبیایەكــە موســڵامنان خۆیــان دایانتاشــیوە بــۆ
ئــەوەی شكســتی خۆیانــی پــێ بشــارنەوە ،مەگــەر ئــەوە موســڵامنەكان
نیــن ،بــە هــەزاران كیلۆمەتــر دەبــڕن ،تەنیــا بــۆ ئــەوەی بگەنــە ئەورووپــا و
ئەمەریــكای مەســیحی ،لــە پێنــاو ژیانێكــی پــڕ لــە عەدالــەت و یەكســانی و
بەختــەوەری ،لــە ســایەی بلۆكــی مەســیحییەت ،مەگــەر ئــەوە پارادۆكســی
موســڵامنەكان نییــە ،لــە الیــەك جنێــو بــە واڵتــان و خەڵكــی ســێكۆالر
دەدەن و بەبــێ ئەخــاق و بێڕەوشــت ناویــان دەهێنــن ،كەچــی لــە
الیەكــی تــرەوە ،خۆیــان هەرچــی هەوڵێــك هەیــە ،دەیگرنەبــەر بــۆ ئــەوەی
بگەنــە ئــەو بەهەشــتەی ئەورووپــا؟ كــێ هەیــە ئــەو راســتییەی نەزانــی
بێــت ،كــە ئیســامییەكان پێــش خەڵكــە ســێكۆالرەكە هەڵپــەی گەیشــن بــە
بەهەشــتی پاریــس و رایــن لــە مێشــكیانی نەدابێــت! ئەمەشــیان لــەوەدا
دەردەكــەوێ كاتێــك وێنەكانــی خۆیــان لــە كەنــار رووبــار و نــاو قەرەباڵغــی
كچــان و كوڕانــی مەســیحی و جولەكــە باڵودەكەنــەوە ،بەڵــێ ئیســام لەژێــر
هەڕەشــەدایە ،بــەاڵم لەژێــر هەڕەشــەی گرووپــە ئیســامییەكاندایە ،نــەك
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هیــچ الیەنێكــی دیكــە!
پــاش ســەرنجدان لــە كــۆی بۆچوونەكانــی ئــەم وتــارە ،بــە باشــمزانی
نــاوی ئــەم كتێبــە بنێــم «ئیســامی سیاســی فریــودان و تیرۆریــزم» بــە
هــۆی ئــەوەی لــە كتێبەكــەدا جەخــت كراوەتــە ســەر ئــەوەی گرووپــە
ئیســامییەكان بــە حیــزب و رێكخ ـراو و كەســایەتی و مــەال و نووســەر و
بیرمەندەكانیــان ،هەموویــان ســەرەتا كار لەســەر فریودانــی خەڵكــی ســادە
دەكــەن و ســەرئەنجام بیــری توندڕۆیــی و دواییــش كــردەی تیرۆریســتی
لــێ دەكەوێتــەوە ،بەگشــتی ئــەو فەزایــەی لــە ئەنجامــی فریــودان،
یاخــود هەڵخەڵەتانــدن دێتــەدی ،ژینگەیەكــی تــەواو تیرۆریزمییــە و
هیــچ بوارێكیــش بــۆ قبووڵكــردن و بۆچوونــی ئــەوی دی ناهێڵێتــەوە و
دواجاریــش كۆمەڵگەیــەك یــان ژینگەیەكــی بــە فیكــر تیرۆریــزم دروســت
دەكات ،بەوپێیــەی ئیســامی سیاســی گەشــە و بوونــی خــۆی لــە ژینگــەی
ئاڵــۆز و تەنگــەژەدا دەبینێتــەوە و لــەو رێیــەوە خەونــی گەیشــن بــە
دەســەاڵت پراكتیــزە دەكات ،وەك ئــەوەی لــە ئەفغانســتان و مووســڵ و
ســووریا روویــدا ،كاتێــك ئــەو واڵتانــە دووچــاری تەنگــەژە و هــەژاری و
شــەڕ و ماڵوێرانــی دەبنــەوە ،گرووپــە تونــدڕۆ ئیســامییەكان تێیانــدا گەشــە
دەكــەن و چاالكییــان زیــاد دەبێــت.
كەوایــە ئیســامی سیاســیی كوردیــش بــە كــۆی لــق و بــاڵ و
گرووپەكانییــەوە ،بەشــدارن لــە هەڵخەڵەتاندنــی خەڵــك بــە نــاوی
ئایینــداری و دواتریــش ئــەو ئاییندارییــە توندڕۆییــە پەلدەكێشــێت بــۆ بیــری
تیرۆریزمــی و كــردەی تیرۆریســتی ،وەك ئــەوەی كــۆی ئــەو تیرۆریســت و
تونــدڕۆ ئیســامییانەی گیـراون و دانیــان بــەوە دانــاوە ،كــە كــردەی تیــرۆری
بــە جیهــاد تێدەگــەن ،بــۆ گەیشــن بــە بەهەشــت و رازیكردنــی خــودا لــە
خۆیــان و سەرخســتنی ئیســام بەســەر ئایینەكانــی دیكەدا ،هــاوكات خەونی
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گەیشــن بــە حــۆری هۆیەكــی دیكــەی ئــەو پراكتیزەكردنــەی جیهادەیــە كــە
لــە ئیســامدا بەهایەكــی بــەرزی هەیــە.
بەڵــێ هــەر لەبــەر ئەوەشــە بــەردەوام گوتــاری ئیســامی سیاســیی
كــوردی و كــۆی گرووپــە جیهانییەكانــی دیكــە ،وێنایەكــی ئەوتــۆ نیشــان
دەدەن ،گوایــە ئایینــی ئیســام لــە مەترســیدایە و پێویستیشــە جیهــادی
لــە پێنــاودا بكرێــت و لــەو رێیــەوەش خەڵكــی ســادە فریــو دەدەن و
ســەرئەنجام بیــری تیرۆریزمــی باڵودەكەنــەوە.
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بەشی یەكەم
باشووری كوردستان و
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كێن ئەوانەی
فیكری توندڕۆیی ئایینی باڵودەكەنەوە؟

لــە پشــتی هــەر گوتارێكــی توندڕۆیــی ئایینــی ،یــان بانگخوازێكــی
ئیســامی ،ئامانجێكــی سیاســی دیاریكراویــش هەیــە ،دەخوازێــت لــە رێــی
بەكارهێنانــی ئاییــن و ترادیســیۆنەكانی ،چنــگ لــە كورســیی دەســەاڵت گیــر
بــكات ،هــاوكات بــۆ ئەمــەش یەكــەم هەنــگاوی كاركردنــی لەســەر دەروونی
خەڵكیــی ســادە دەبێــت ،ئەوانــەی بــە ســادەیی لــە ئاییــن تێگەیشــتوون و
هــەر گوتارێكــی توندڕۆیــش لــە الیــەن مەالیەكــەوە ،یــان بانگخوازێكــی
ئیســامی سیاســی ،دەتوانێــت بــە ئاســانی دەســتەمۆیان بــكات و بــۆ
مەرامــی تایبەتــی ،ئینجــا حیزبــی یــان كەســی بێــت ،بەكاریــان بهێنێــت،
بەوپێیــەی ئاییــن لــە كۆمەڵگــە موســڵامنییەكاندا پێگــەی دیاریكــراوی
پێــدراوە و ئــەو كارەكتەرانەشــی هەڵگــری فیكــری توندڕۆییــن ،واتــە
توندڕۆیــی ئایینــی لــە كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان باڵودەكەنــەوە ،باكیــان
بــەوە نییــە ،بــە هــۆی گوتــار و باڵوكردنــەوەی بیــری توندڕۆیــی ئایینــی،
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كۆمەڵگــە دووچــاری چ كارەســاتێكی وێرانكــەر دەبێــت ،ئەســڵەن ئــەوان
دەخــوازن كۆمەڵگــە بخەنــە نــاو تەنگــەژەی جۆراوجــۆرەوە ،بــۆ ئــەوەی
خەونــی خۆیــان لــە رێــی ئــەو تەنگەژانــەوە بــەدی بهێنــن ،كــە دیارترینیــان
گەیشــتنە بــە دەســەاڵت.
بــە دیقەتدانیــش لــە پــڕۆژەی بەكارهێنانــی ئاییــن لــە الیــەن گــرووپ
و حیــزب و كەســایەتیی ئیســامی سیاســی لــە باشــووری كوردســتاندا،
دەبینیــن ئامانجێكــی روونیــان هەیــە ،ئەویــش خەونــی گەیشــتنە بــە
كورســی دەســەاڵت و ئــەو گرووپانــەش بــە هەمــوو شــێوەیەك و لــە
چەنــدان كەناڵــی جیاوازیشــەوە ،هــەر لــە رێــی رادیــۆ و رۆژنامــە و
سۆشــیاڵ میدیــا و شاشــە و مزگــەوت و تەنانــەت نــاو تاكســی و شــوێنە
گشــتییەكانەوە ،خەریكــی باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆیــی ئایینیــن ،بــۆ
ئــەوەی فەزایەكــی تەنگــەژاوی دروســت بكــەن بــە ئامانجــی گەیشــن بــە
كورســی دەســەاڵت ،چونكــە ئــەوان خەونــی گەیشــن بــە دەســەاڵت لــە
تەنگــەژەدا دەبیننــەوە ،نــەك ئارامــی و خۆشــگوزەرانی كۆمەڵگــە ،هــەر
بۆیــەش دەچنــە ئــەو شــوێنانەی تەنگەژەیــان تێــدان ،یــان تەنگــەژەی
لــێ دروســت دەكــەن ،ئــەو ئامانجــەش سیاســییە و حیزبــی ئیســامی
بــە پلــەی ســەرەكی كاری لەســەر دەكات ،بــە بەكارهێنانــی مزگــەوت بــە
پلــەی یەكــەم و دواتریــش كەناڵەكانــی دیكــە ،ئاخــر تــا ئــەم چركەســاتەش
مزگــەوت لــە كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان و كوردســتان بەتایبەتــی ،پێگــەی
خــۆی مــاوە و بگــرە زیاتریــش دەبێــت .واتــە دۆخەكــە بــە جۆرێكــە
تەنانــەت دەســەاڵتیش موجامەلــەی ئیســامییەكان دەكات و لــەو ترســەدا
لــە گــەڕەك و نــاو بــازاڕ و تەنانــەت ســەیرانگە و شــوێنە گەشــتیارییەكانیش،
پێــش هــەر خزمەتگوزارییەكــی تــر ،بیــر لــە دروســتكردنی مزگــەوت و
شــوێنی نوێژخوێنــی دەكاتــەوە ،نەبــادا قســەی ئیســامییەكانی بێتــە ســەر،
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بــەوەی بــەردەوام گوتویانــە دەســەاڵت دژی ئایینــە و الیەنــداری پــڕۆژەی
بــە عەملانیكردنــی كۆمەڵگەیــە.
لــە رابــردوودا هەرێمــی كوردســتان چەندیــن جــار دووچــاری هەڕەشــە
و كــردەی توندوتیــژی و تیرۆریســتی و توندڕۆیــی ئایینــی بووەتــەوە،
بــەوەی هــەر الیەنــەی ئیســامی سیاســی و بانگخــوازی ســەر بــە گرووپــە
ئیســامییەكان هــەن ،ســەنگەریان لــە دامەزراوەكانــی هەرێمــی كوردســتان
گرتــووە ،تــا لــە رێــی فاكتەرگەلــی جیــاوازەوە دەســەاڵت الواز بكــەن ،بــە
هاندانــی خەڵكــی ســادە لــە رێــی ســۆزی ئایینــی و فریــودان و بەڵێنــی
ســاختە ،لــە كاتێكــدا زۆرینــەی خەڵكــی باشــووری كوردســتان بەشــێوە
كوردەوارییەكــە ،پابەنــدی ئایینــی ئیســامن و پێویســتیان بــەوە نییــە حیزبی
ئیســامی ئامۆژگارییــان بــكات بــۆ ئایینــداری ،ئــەم شــێوە ئاییندارییــە
كوردەوارییــە ،راســتە قــووڵ لــە ئاییــن ناڕوانێــت و كەمرتیــن مەترســیی
هەیــە ،بــەاڵم كاتێــك گرووپــە ئیســامییە سیاســییەكان بــۆ مەرامــی تایبەتــی
خۆیــان ،دەســت لــە كاروبــاری ئایینــی وەردەدەن و بــۆ مەرامــی سیاســی
وەبەرهێنانــی تێــدا دەكــەن ،ئــەوكات ئەنجامــی پێچەوانــەی لێدەكەوێتــەوە،
ئایینــداری وەك هەڕەشــەیەك بــۆ ســەر حكوومــەت و دامەزراوەكانــی
بەكاردەهێندرێــت ،زۆرجاریــش ئــەو گرووپانــە كافراندنــی حكوومەتــی
هەرێمیــش بــە گوێــی خەڵكیــدا دەدەن ،گوایــە دژی ئایینــە ،لــە كاتێكــدا
دەبینیــن هــەر ئــەو حكوومەتەیــە زۆرتریــن رێــژەی مزگــەوت و شــوێنگەی
ئایینــی دروســتكردووە ،كــە بــۆ ئێمەمانانێكــی ســێكۆالر ،هەمیشــە
جێگــەی رەخنــە بــووە ،كەچــی دەبینــدرێ ئــەو هەوڵــەی حكوومــەت
لــە الیــەن گرووپگەلــی ئیســامی سیاســی ،بــە جۆرێكــی دیكــە مامەڵــەی
لــە تەكــدا دەكرێــت و وێنایەكــی ئەوتــۆش دەدرێتــە پــاڵ حكوومــەت و
حیزبــە نەتەوەیــی و بەگشــتی غەیــرە ئیســامییەكان ،گوایــە ســەرقاڵی
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باڵوكردنــەوەی فیكــری بێدینیــن لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــەی باشــووری
كوردســتاندا ،ئەمــەش وەك ئامــاژەی بــۆ كــرا ،تەنیــا بــۆ چەواشــەكردنی
ســۆزی خەڵكــە ئایینــدارە كوردەوارییەكەیــە ،چونكــە ئاییــن الیــان هێڵــی
ســوورە.
ئــەو گرووپــە ئیســامییانە ،لــە رێــی كەناڵــی مزگــەوت و جۆرەكانــی
دیكــەوە ،لــە بــری ئــەوەی كولتــووری ئاشــتیخوازی و پێكەوەژیانــی پێكهاتــە
ئایینــی و نەتەوەییــەكان باڵوبكەنــەوە ،بەپێچەوانــەوە ئاییــن بــۆ فیكــری
توندوتیــژی بەكاردەهێنــن ،لــە وتارەكــەی ســەرۆكوەزیرانی كوردســتان،
نێچیرڤــان بارزانــی لــە كۆنگــرەی شەشــەمی یەكێتیــی زانایانــی ئیســامی لــە
كوردســتان ،كــە لــە رێككەوتــی 26ی مانگــی 7ی  2018بەڕێوەچــوو ،ئــەو
نیگەرانییــە بــە روونــی دیــار بــوو ،بــەوەی ئاییــن بــۆ فیكــری توندڕۆیــی لــە
الیــەن ئــەو گرووپانــەوە بەكاردەهێندرێــت ،وتارەكەشــی لــە ســەروبەندی
هێرشــكردنە ســەر باڵەخانــەی پارێزگــەی هەولێــر بــوو ،كــە ســێ گەنجــی لە
خشــتەبراو هێرشــیانكردە ســەر باڵەخانەكــە و دواتریــش لە ئۆپەراســیۆنێكدا
هــەر ســێكیان كــوژران.
لــە دوای راپەڕینــی 1991ی باشــووری كوردســتان ،بــە هــۆی ئــەو
فــەزای فرەحیزبــی و هــاوكات ملمالنێــی حیزبــە ســێكۆالر و نەتەوەییــەكان،
باشــووری كوردســتان بــە هێواشــی بــووە مۆڵگــەی ســەرهەڵدان و
دەركەوتنــی حیــزب و تەیــار و بیــری توندڕۆیــی ئایینــی ،ئەمــەش پێویســتی
بــە هەڵوەســتە لەســەركردن و لێكۆڵینــەوە لــە هۆكارەكانــی دەكات ،رەنگــە
هێشــتا زۆر درەنــگ نەبێــت ،بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی ئــەو فیكــرە ،بــەاڵم
زووش نییــە ،چونكــە ئــەو گرووپانــە گەشــەیان كــردووە و ژمارەیەكــی زۆری
كورســی پەرلەمانیشــیان مســۆگەر كــردووە ،لــە كاتێكــدا دەیــان حیزبــی
عەملانــی و نەتەوەیــی هــەن ،لێــرەدا ئــەوەی جێــی هەڵوەســتەیە ،ئــەو
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گرووپــە ئیســامییانە توانیویانــە بــە ئاســانی لەژێــر تایتلــی بەرگریكــردن لــە
ئیســامەوە بچنــە نــاو دڵــی حەڵــك و خەڵكیــش بــەرەو توندڕۆیــی و كردەی
تیرۆریســتی هانبــدەن ،لــە بەرانبەریشــدا كــەس ملمالنێــی فیكرییــان نــاكات
و تەنیــا لەســەر ئاســتی تاكــە كەســدا رەخنەیــان دەكرێــت ،ئەویــش بــێ
پــڕۆژەی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و حیــزب و دەســەاڵت ،كاریگــەری قووڵــی
نابــێ و ناتوانێــت رۆڵــی گــەورە ببینێــت ،لــە الوازكردنــی فیكــری توندڕۆیــی
ئیســامی سیاســی لــە كوردســتاندا.
لێــرەدا دەبینیــن ئــەو ســێ گەنجــەی هێرشــیانكردە ســەر پارێزگــەی
هەولێــر ،تەمەنیــان لــە نێــوان  16بــۆ  18ســااڵن بــوون ،ئــەوەی دیقــەت
لــەم تەمەنانــەش بــدات ،دەزانــێ ئــەو گەنجانــە بەكارهێنــدراون و
مێشــكیان شــۆردراوەتەوە ،بــە گوێــرەی دەزگــە هەواڵییــەكان ،لــە كاتــی
هێرشــەكەدا بانگــی ئەالهوئەكبەریــان بەرزكردووەتــەوە ،وەك ئاماژەیــەك
بــۆ تێــوەگالن لــە گرووپــی ئیســامی تونــدڕۆ ،لێكدانــەوەی بــۆ دەكرێــت،
لەبــەر ئــەوەی لــە رابردووشــدا ئــەو چاالكییانــەی گرووپــە ئیســامییە
تونــدڕۆكان پێــی هەڵســاون ،لــە زۆربەیانــدا دەســتەواژەی ئەالهوئەكبەریــان
تێــدا گوتراوەتــەوە ،هاوشــێوەی چاالكییەكانــی داعــش و بــەرەی نــوورسە و
هاوشــێوەكانی دیكەشــیان ،هەمــان دەســتەواژە گوتراونەتــەوە ،لــە كاتــی
ئەنجامدانــی هــەر كردەیەكــی توندوتیــژی ،وەك خۆكــوژی و تەقینــەوە و
ســەربڕینی خەڵكــی ،بەتایبەتــی گرووپەكانــی و داعــش و قاعیــدە و بــەرەی
نــوورسە.
ئێســتا هەرێمــی كوردســتان لەبــەردەم مەترســیی فیكــری توندڕۆیــی
ئیســامی سیاســیدایە ،ئــەو فیكــرەی دواجــار تــەڕ و وشــكی كۆمەڵگــە
بــە یەكــەوە دەســووتێنێت ،وەك ئــەوەی ســەرۆكی حكوومەتیــش لــە
كۆنگرەكــەدا ئامــاژەی بــەو مەترســییە كــرد ،هــاوكات پێویســتە حكوومەتــی
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هەرێمــی كوردســتانیش لــە رێــی بەرنامــەی جۆراوجــۆرەوە و بــە پــڕۆژەی
سـراتیژییەوە ،هەتــا بــە قەدەغەكردنــی چاالكــی ئیســامی سیاســیش بێــت،
یــان الدانــی ئــەو وتارخوێنانــەی بــە ئاشــكرا مزگــەوت بــۆ باڵوكردنــەوەی
بیــری توندڕۆیــی بەكاردێنــن و دواجاریــش كــردەی تیــرۆری بەرهــەم
دەهێنێــت و بــە هۆیــەوە كۆمەڵگــە دووچــاری ژینگەیەكــی تــژی بــە
فیكــری تیرۆریزمــی دەكات.
بەڵــێ پێویســتە رێگــە لــەو فیكــرە توندڕۆییــە بگرێــت لــە پێنــاو ئارامــی
و ئاینــدەی كوردســتان ،ئەگینــا لــە مــاوەی ئایندەیەكــی زوودا كوردســتان
دەبێتــە مۆڵگــەی ئــەو گرووپــە توندڕۆیانــە ،بەوپێیــەی هەرێمــی كوردســتان
دەوڵــەت نییــە و شــەڕی ئــەو گرووپانــەش پارەیەكــی زۆری دەوێــت ،رەنگــە
ئەمــە بــۆ هەرێمــی كوردســتان قــورس بێــت ،كەوایــە هەتــا مەترســییەكە
گەورەتــر نەبــووە ،پێویســتە كاری جــدی بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی بكرێــت.
لێــرەدا دەكــرێ خــودی كارەكتــەری مــەال لــە بەرانبــەر ئــەو جــۆرە
مەالیانــەش بەكاربهێندرێتــەوە كــە ئایین بــۆ مەرامی سیاســی بەكاردەهێنن،
یــان رۆڵیــان هەیــە لــە باڵوكردنــەوەی كولتــووری توندڕۆیــی ئایینــی ،هــەر
وەك ئامــاژەی پێــدرا ،بەڕاســتی كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتان لەبــەردەم
مەترســیی باڵوبوونــەوەی فیكــری توندڕۆیــی دایــە و پێویستیشــە بــە
هەنــد وەربگیرێــت ،ئەگینــا ســەرئەنجام مەترســییەكانی بەشــێوەیەكی
گــەورە لەســەر جەســتەی كۆمەڵگــە دەبیندرێــت ،وەك ئــەوەی لــەو واڵت
و جڤاتانــەی رەوتــی ئیســامی سیاســی تێیانــدا زاڵــە ،یــان توانیویانــە
خەڵكــی لــە خشــتە ببــەن ،ئاڵــۆزی زۆریــان تێدایــە و كــردەی تیرۆریســتی و
توندوتیژیــش ،رۆژ دوای رۆژ لــە بــرەودان.
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بەرهەمهێنەری تیرۆریزم

تیرۆریــزم خــۆی چەمكێكــی ئاڵــۆزە و پەیوەنــدی بــە كۆمەڵێــك هــۆكاری
ئایینــی و ئابــووری و سیاســی و كێشــەی دەروونــی و چەنــدان هــۆكاری
دی هەیــە و پشــت بــە كوشــن و تۆقانــدن ،رفانــدن و باڵوكردنــەوەی تــرس،
كــردەی خۆكــوژی بــە ئامانجــی كوشــتنی خەڵكــی دیكــە ،یــان باڵوكردنــەوەی
تــرس ،دەبەســتێت و ئەمانــە و دەیــان چەمــك و ئامانجــی دیكــە ،كــە دواتــر
هەموویــان بــە یەكــەوە ژینگــەی تیرۆریزمــی بەرهەمدێنــن.
تیرۆریــزم تەنیــا پەیوەنــدی بــە كۆمەڵگــە ئیســامییەكان نییــە ،نەخێــر
ئــەوە عەقڵییەتــە و لــە كــۆی كۆمەڵگەكانــی دیكەشــدا بــە جــۆری جیــاواز
و بــە هــۆكاری جیــاواز و بــە رێــژەی زۆر و بــە رێــژەی كــەم هەیــە ،بــەاڵم
لــە قۆناغــی ئێســتادا تــەواوی فۆكەســەكان لەســەر تیرۆریزمــی ئیســامین و
وەك گەورەتریــن مەترســیش بــۆ ســەر جیهــان هەژمــار دەكرێــت ،ســەرباری
هەمــوو هــۆكار و دەرهاویشــتەكانی ،فیكــری تیرۆریزمــی یــەك ئامانجــی
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هەیــە كــە تــاك یــان گرووپــی بكــەر ناتوانــن لەگــەڵ ســەردەم و گۆڕانــكاری
و جیاوازییــەكان خۆیــان بگونجێنــن ،یــان ســوور دەزانــن لــە پرۆســەكانی
دیموكراســی شكســت دەخــۆن و ناتوانــن بــە هــۆی دەنگــی خەڵكــەوە بگەن
بــە دەســەاڵت ،بۆیــە پەنــا بــۆ بیــری توندڕۆیــی دەبــەن و دواتریــش وەك
مەترســی بــە كۆمەڵگــەدا باڵودەبنــەوە.
ئێســتا كاتێــك نــاوی ناوچــەی تیرۆریــزم دەهێندرێــت ،یەكڕاســت زوومــی
هەمــوو دونیــا دەكەوێتــە ســەر كۆمەڵگــە ئیســامییەكان ،بــە دیاریكراویــش
واڵتانــی عەرەبــی و چەنــد واڵتێكــی دیكــەی نزیــك لــە ناوچــەی واڵتانــی
عەرەبــی ،هەڵبــەت هەرێمــی كوردســتانیش بــەدەر نییــە لــەو ناوچەیــە،
بــەاڵم بــە رێــژەی كەمــر.
زۆرترینــی ئــەو كــردە تیرۆرییانــەی لــە دونیــادا ئەنجــام دەدرێــن،
راســتەوخۆ كارەكتــەری ئیســامی سیاســی یاخــود دروســترت موســڵامنی
لــە پشــتەوەیە و هیــچ پاســاوێكیش لــە ئــارادا نییــە ،بــۆ ئــەوەی بــرەو
بــەو هەڵمەتــی تیرۆریزمییــە بــدەن ،جگــە لــە هەندێــك بیانــووی ئایینــی
و حــەزی سێكســبازیی نەبێــت ،گوایــە لــە بەهەشــتدا بــۆ جیهادییــەكان
دەســتەبەركراوە ،واتــە ئــەو حۆریانــەی باســیان لێــوە دەكرێــت گوایــە بــۆ
خەڵكانــی بەهەشــتی دابینكــراون!
لێــرەدا ئــەو گرووپانــەی خەڵكــی بــەرەو بیــری تیرۆریزمــی فریــو دەدەن،
بــە ئاشــكرا ئاییــن و نائومێــدی خەڵــك دەقۆزنــەوە ،بــەوەی كەســێك لەســەر
ئاســتی كۆمەڵگــەدا نائومێــدە و چەقــۆی ناعەدالەتــی بەركەوتــووە ،یــان بــە
هــۆی هــەژاری و بێــكاری دڵــی شــكاوە و نیشــتامنی خــۆی لــێ بووەتــە
گۆڕســتان ،واتــە بــە گشــتی هیــچ ئومێدێكــی بــەوە نەمــاوە كــەوا ژیانــی
لــە ســایەی نیشــتامندا خــۆش بێــت و توانــای دەربازبوونیشــی نییــە ،بۆیــە
بــە ئاســانی دەكەوێتــە داوی ئــەو گوتــارە تیرۆریزمییــەی ســەرچاوەكەی لــە
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ئایینــەوە هەڵچنــدراوە ،واتــە كارەكتەرانــی ئــەو گوتــارە دێــن و بەهەشــت و
حــۆری و رۆژی دوایــی نیشــانی ئــەو كەســە نائومێــدە لە ژیــان دەدەن و پێی
دەڵێــن ،مــادام تــۆ لــە ژیانــدا هیچــت چنگ نەكــەوت ،یــان خۆشــگوزەرانیت
نەدیــت ،ئەوەتــا خــودا لــەو دونیــادا خۆشــگوزەرانی بــۆ بەهەشــتییەكان
دابینكــردووە ،ئەوەتــا بەهەشــت هەمــوو خۆشــییەكی تێدایــە ،حــۆری
و هــەزاران خۆشــگوزەرانی دیكــەی تێدایــە و كۆتاییــان نایــەت ،مرۆڤــی
موســڵامنیش لــە رێــی جیهــادەوە بــەو بەهەشــتی خوداییــە دەگات!
ئــەو كەســە نائومێــد و هــەژارەی بــە دوای خۆشــبەخیتدا دەگەڕێــت
و چنگیشــی ناكەوێــت ،رێــك هەڵوەســتەیەك دەكات و دەكەوێتــە داوی
ئــەو گرووپــە جیهادییــە تیرۆریســتییانە و ســەرئەنجامیش بــە جۆرێــك
پــەروەردەی دەروونــی دەكــەن ،مانــەوەی لــە ژیانــدا بــە زیــادە دەزانێــت
و پێیوایــە یــەك رۆژ زووتــر كۆتایــی بــە ژیانــی خــۆی بهێنێــت ،بــۆ خــۆی
باشــرە ،بۆیــە بڕیــاری كــردەی تیــرۆری و خۆكــوژی دەدات ،لــە دیــدی ئــەودا
هــەم كردەكــە جیهــادە ،هەمیــش خۆكوژییەكــە گەیشــتنە بــە بەهەشــت و
رزگاربوونــە لەدەســت نائومێــدی و بێزارییەكانــی ژیــان.
كەوایــە روونــە ئــەوەی بڕیــاری چوونــە پــاڵ گرووپــە تیرۆریســتییەكان
و كاری خۆكــوژی تیــرۆری دەدات ،كاریگــەری ئــەو گوتــارە جیهادییــە
ســەلەفییە توندڕۆییــە فریــودەرەی بەســەرەوەیە ،ئەمــەش بــە بەكارهێنانــی
چەمكــی جیهــاد بــە پلــەی ســەرەكی كــە لــە قورئانــدا بەهایەكــی زۆری بــۆ
دانــدراوە ،واتــە چەمكــی جیهــاد خــۆی ســەرچاوەی تیــرۆرە ،بــەوەی گرووپــە
تیرۆریســتییەكان خەڵكــی پــێ لــە خشــتە دەبــەن ،ئاخــر هەمــوو ئــەو
گــرووپ و كەســە تیرۆریســتانەی دەســتگیركراون ،شــانازی بــە جیهــادەوە
دەكــەن!
هــەر لەبــەر ئەوەشــە ئێســتا واڵتانــی ئیســامی لــە ناوخۆیانــدا خاوەنــی
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ســەدان رێكخـراوی فیكــر تیرۆریزمــی و تونــدڕۆی مەزهەبیــن و هەندێكیــان
راســتەوخۆ كــردەی تیرۆریــی ئەنجامــدەدەن و هەندێكیشــیان لەژێــرەوە
پاڵپشــتیی گرووپــە تیرۆریســتییەكان دەكــەن ،دۆخەكــەش بــەو ئاســتە
مەترســیدارەی گەیشــتووە ،واڵتانــی ئیســامی خۆیــان یەكــری تۆمەتبــار
دەكــەن بــە پاڵپشــتیكاریی تیرۆریــزم ،لــەو ســۆنگەیەوە دەكــرێ هەموویــان
راســت بكــەن ،چونكــە بــە كــردەوە گرووپــە تیرۆریزمییــەكان زۆرتریــن
چاالكییــان لــە ناوخــۆی واڵتانــی ئیســامیدا ئەنجامــدەدەن و بەشــێك لــە
چاالكییەكانیانیــش وەك ئەركێكــی بانگخوازیــی ئیســامی لــە واڵتانــی
ئەوروپــی و جیهانیــدا ئەنجامــدەدەن.
لــە واڵتانــی ئیســامی و عەرەبییــەكان بەتایبەتــی ،ســەدان حیــزب و
رێكخــراوی ئیســامی سیاســی دروســتبوونە ،لەژێــر پاســاوی بەرگریكــردن
لــە ئیســام و ئەركــی بانگخــوازی و جیهــادی ،هانــی تیرۆریزمــی ئیســامی
دەدەن ،راســتە ئــەو حیــزب و گرووپانــە ،دەیانەوێــت بڵێــن ئێمــە باوەڕمــان
بــە پێكەوەژیــان و دیموكراســی و یاســاكان هەیــە ،بــەاڵم لــە ناخــەوە و لــە
رێــی بەرنامــەی بــە ئیســامی سیاســیكردنی كۆمەڵگــە ،خەریكــی هاندانــی
الیەنــی ســۆزداری خەڵكــن ،بــۆ جوڵەپێكردنــی بــازاڕی تیرۆریزمــی ئیســامی
تــا گوشــار لەســەر دەســەاڵت و خەڵــك دروســت بكــەن ،گوایــە ئیســام لــە
مەترســیدایە و خەڵكــی دیكــەی دڵســۆز بــە ئیســام بەرگــری لــە ئاییــن
دەكات ،لــە چوارچێــوەی چەمكــی جیهــادی ئیســامی.
بــە گشــتی ئیســامی سیاســی رۆڵــی كارای هەیە لــە دروســتكردنی فەزای
ئاڵــۆز و مەترســیداری تیرۆریــزم لــە جیهانــدا ،دەتوانیــن بڵێیــن ئیســامی
سیاســی كــە مــن وەك كــۆی حیــزب و گــرووپ و رێكخ ـراوە ئیســامییەكان
بــەكاری دێنــم ،وەك رەوتێكــی هۆشــیارتر لــە گرووپــە تونــدڕۆكان ،ئــەوان
ئــەو گرووپانــە ئامــادەی ئەنجامدانــی كــردەی تیرۆریزمــی دەكــەن ،لــە رێــی
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بانگەشــەی ئایینــی ،بەتایبەتــی ئــەو گوتــارەی پێیوایــە جگــە لــە ئیســام
هیــچ ئایینێكــی دیكــە لەســەر حــەق نییــە و دەبــێ ئیســام ئایینــی تــەواوی
مرۆڤایەتــی بێــت!
هــەر ئەوەشــە وای كــردووە ئیســامی سیاســی مافــی ئــەوە بــە خــۆی
بــدات لــە نــاو جەرگــەی واڵتانــی ئەوروپایــی و ئەمەریــكا چاالكــی تیــرۆری
ئەنجامبــدەن ،بــەوەی لــە دیــدی ئەوانــدا دەبــێ ئیســام لــە هەمــوو
شــوێنێكی جیهــان ئایینــی دەوڵــەت بێــت!
ئــەوەی لە پشــت ئــەو گوتــارە توندڕۆیەیــە ،چەكدارێكــی نەخوێندەواری
داعــش ،یــان بــەرەی نــوورسە نییــە ،نەخێــر ،بەڵكــو كەســانی وەك ئوســامە
بنالدنــی زوو و ئەبوبەكــری بەغــدادی و هەروەهــا ســەركردەگەلێكی
دیكــەی نــاو حیزبــە ئیســامییەكانی لــە پشــتەوەیە و ئــەوان ســراتیژی
دروســتكردنی ناوچــەی تیرۆریــزم دادەڕێــژن و خەڵكانــی فریــودراو و
فێڵلێكراویــش كارەكتــەری جێبــەكاری ئــەو ســراتیژییەن ،كــە عەقڵــی
گــەورەی تیرۆریســتیی دایڕێشــتووە ،ئەگینــا منداڵێكــی  15ســااڵن ،چــی
داوە لــە جیهــاد و بەهەشــت و حــۆری ،ئەگــەر فریــودان نەبێــت! لــە بــری
چــوون بــۆ مزگــەوت و خۆكــوژی ،رەنگــە ئــەو مندااڵنــە لــەو تەمەنــەدا لــە
یاریگەكانــدا یــاری بكــەن ،یــان بــە دوای ماچێكــی فەیســبووكیدا بگەڕێــن!
بــە كــردەوە ســەملاوە ،ئــەو چەكدارانــەی چوونەتــە نــاو داعــش و
گرووپــە تیرۆریســتییەكانی دیكــە ،لــە هەنــاوی حیزبــی ئیســامی سیاســی
دروســتبوونە ،كەواتــە حیزبــی ئیســامی ،مــادام بــاوەڕی بــە جیهــاد و
كۆمەڵێــك بنەمــای نەگــۆڕی ئایینــی هەیــە ،بێشــك رۆڵــی كاراشــی لــە
باڵوكردنــەوەی فیكــری تیرۆریزمیــدا هەیــە ،بــە تاییبەتــی بــەردەوام چەمكــی
جیهــاد وەك بنەمایەكــی گرنگــی ئیســام بــە گوێــی موســڵامناندا دەدەن ،بــە
جۆرێــك ئــەوەی بــاوەڕی بــە جیهــاد نەبێــت ،وەك ئــەوە وایــە بــاوەڕی بــە
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نوێــژ و حــەج و پێغەمبــەر و رۆژیــی دوایــی نەبێــت!
بــە كــردەوەش ســەملاوە ئــەو واڵتانــەی حیــزب و گرووپــی ئیســامییان
تێــدا چاالكــن ،رێــژەی كــردە و كارەكتەرانــی تیرۆریزمــی تێیانــدا زیاتــرن ،بــە
بــەراورد بــەو واڵتانــەی گرووپــی ئیســامییان كەمــرە ،لــە منوونــەی عێـراق و
میــر و ســووریا و لیبیــا و یەمــەن ،بــە هــۆی ئــەوەی بەدەســت مەزهــەب
و حیزبــی ئیســامی و گرووپــە ئیســامییەكان دەناڵێنــن ،رێــژەی كــردەی
تیرۆریســتی تێیانــدا زیاتــرە ،بــە بــەراورد بــەو واڵتانــەی بزاوتــی ئیســامییان
تێــدا نییــە ،یــان كەمــر چاالكــن.
كاتێــك لــە ســاڵی  2003ســوپای ئەمەریكا دەستبەســەر عێراقــدا دەگرێت
و بۆشــاییەكی گــەورەی ئاساییشــی لــە بەغــدا و شــارەكانی باشــووری عێـراق
پەیــدا دەبێــت و ئەمــەش دەبێتــە هــۆی ســەرهەڵدان و گەشــەكردنی دەیــان
شــانەی تیرۆریســتی لــە عێراقدا ،واتە شــانە نووســتووەكانی قاعیــدە و داعش
زینــدوو دەبنــەوە ،تــا دواجــار لــە  2014دەســت دەگــرن بەســەر مووســڵ و
بەشــێكی زۆری خاكــی عێ ـراق ،هــاوكات بــە هــۆی تەنگەژەكانــی ســووریا،
داعــش و چەنــدان گرووپــی دیكــەی ئیســامی ،لــەوێ ســەرهەڵدەدەن و
چەنــدان شــار و چارۆچكــەی گــەورەی ســووریاش دەگــرن و ئەمــەش دەبێتــە
هــۆی گەشــەی زیاتــری گرووپــە تیرۆریســتییەكان و بــە گشــتی ناوچەكــە
ناســناوی ناوچەیەكــی تیرۆریزمــی وەردەگرێــت.
هەڵبــەت دەكــرێ بڵێیــن ئیســامی سیاســی بەرهەمهێنــەری تیرۆریزمــە
لەســەر ئاســتی جیهانــدا ،چونكــە ئــەو گرووپــە ئیســامییانە دەخــوازن
ئیســام لــە شــوێنی خۆیــدا بهێڵنــەوە و بەســەر ئەوانــی دیكــەدا زاڵــی
بكــەن ،بەمــەش تیرۆریزمــی ئیســامی گەشــە دەكات لەژێــر كاریگــەری ئــەو
گوتــارە سیاســییە ئایینییــە تیرۆریزمییــەی گوایــە بەرگــری لــە ئیســام دەكات!
هــەر لەبــەر ئەوەشــە دەتوانیــن بڵێیــن هەمیشــە گرووپــی تیرۆریزمــی
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لــە گەشــەكردندا دەبــن ،لــەو واڵتانــەی دووچــاری تەنگــەژەی سیاســی و
ئابــووری و مەزهەبــی بوونەتــەوە و ئاســتی نەخوێنــدەواری و ناعەدالەتــی
تێیانــدا لــە پلەیەكــی بــەرز دایــە ،بــە هــۆی ئــەوەی ئــەو گرووپــە
تیرۆریزمییانــە ،یــان ئیســامی سیاســی بــە گشــتی لــەو جــۆرە ناوچانە گەشــە
دەكات ،یانــی ئــەوان گــەرای خۆیــان لــە ژینگــەی تەنگەژاویــی دادەنێــن،
چونكــە بــۆ ئــەوان ئاســانرتە و خەرجیشــی كەمــرە.
بۆیــە ئــەو هەلومەرجــەی لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا ،بــە تایبەتــی لــە
ســووریا و عێ ـراق و لیبیــا و یەمــەن هەیــە ،رێگەخۆشــكەرە بــۆ مانــەوەی
گرووپــە تیرۆریزمییــەكان و گەشــەكردنیان بــە جۆرێكــی دیكــە ،رەنگــە لــە
رووی بــەرەی ســەنگەرییەوە شكســت بهێنــن ،بــەاڵم لــە رووی فیكرییــەوە
دەمێننــەوە و هیــچ گرەنییــەك لــە ئــارادا نییــە بــۆ نەمانیــان ،چونكــە تێكــەڵ
بــە عەقڵییەتــی كۆمەڵگــە بوونــە ،واتــە ئــەوان بــە دوو جــۆر كاریان كــردووە،
یــان كار دەكــەن ،یەكــەم قۆســتنەوەی دۆخــی بۆشــایی ئەمنــی ،دووەم
بەشــێوەی بانگخــوازی ،لــە بۆشــایی ئەمنیــدا رەنگــە دەســتبگرن بەســەر
ناوچەكانــدا ،وەك ئــەوەی لــە مووســڵ و رەققــە و ناوچەكانی دیكــەی عێراق
و ســووریا بــە چــاوی خۆمــان بینیــان ،یــان وەك ئــەوەی لــە ئەفغانســتان
روویــدا بــە دەســتگرتن بەســەر كــۆی دەوڵەتەكــەدا ،چونكــە ژینگەكــە
بــۆ ئــەوە لەبــار بــوو ،كەوایــە تەنیــا شــەڕی چەكــداری و ئەمنیــی كافــی
نییــە ،بــۆ الوازكردنــی ئــەو گرووپانــە ،دەبــێ شــەڕی فیكــری و ئابووریــش
لــە دژیــان بەرپــا بكرێــت ،ئەگەرچــی ئەمــەش دیســان گرەنتــی نییــە ،وەك
گوت ـرا ســەرچاوەی گەشــەكردنی تیرۆریــزم لــە چەمكــی جیهــاد و هەنــدێ
بەهــای دیكــەی ئایینــی و مێژوویــی وەردەگــرن.
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مەترسی ئیسالمی سیاسیی كوردی

گوتــاری ئیســامی سیاســیی كوردیــش پشــت بــە كۆمەڵێــك بەهــای
دۆگــای ترادیســیۆنی ئیســامییانە دەبەســتێت و خاڵییــە لــە هەرچــی بەهــا
تازەكانــی دونیــای مۆدێرنەتــە و دیموكراســی كــە لەســەر ئاســتی جیهانــدا
بــرەوی هەیــە.
ئــەو گوتــارە لــە بــری ئــەوەی ،هەوڵــی گونجاندنــی ئاییــن ،لەگــەڵ
رەوتــی تــازەی جیهانــی بــدات ،بەپێچەوانــەوە دەخــوازێ ئیســام وەك
ئاییــن لــە دونیــای مۆدێرنەتــە دابڕێــت و ســەرئەنجام جۆرێــك پێكــدادان
لــە نێــوان ئــەو بەهــا تازانــەی مۆدێرنەتــە و ترادیســیۆنی ئایینیــدا دروســت
دەكات.
ئــەو پێكدادانــەش دوو الیەنــی هەیــە ،هــەردوو الیەكەشــی لــە
بەرژەوەنــدی كۆمەڵگــەدا نیــن ،الیەنێكــی خـراپ كــە بــە هۆیــەوە كۆمەڵگە
دووچــاری ئاریشــەگەلێكی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابــووری و فیكــری
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دەكات ،دواجاریــش ئــەو كێشــانە شــۆڕ دەبنــەوە بــۆ ناخــی كۆمەڵگــە و
دەرئەنجامــی كارەســاتباری گەورەیشــی بــە دوادادێــت.
لــە منوونــەی لــە ئەفغانســتان و عێـراق و ســووریا و كۆمەڵگــەی عەرەبی
بــە گشــتی ،بــەاڵم بەشــێوەی جۆراوجــۆر ،الیەكــەی دیكەشــی ئەوەیــە،
بــە ســوودی حیزبــی ئیســامی دەكەوێتــەوە ،كەوایــە دەكــرێ تەنیــا بــە
ئاوڕدانەوەیــەك لــە حوكمــی پێنــج ســاڵەی بزووتنــەوەی لــە ئەفغانســتان
و خەالفەتەكــەی داعــش لــە مووســڵ ،بــەس بــن ،بــۆ ئــەوەی بــە تــەواوی
لــە كــرۆك و ئامانجــی ئیســامی سیاســی حاڵــی بیــن ،دەكــرێ ئــەو دوو
رێكخ ـراوە وەك منوونــەی زینــدوو وەربگریــن ،یــان هەژمــار بكەیــن ،بــۆ
ئــەوەی حوكمڕانێتــی ئیســامی سیاســی پــێ بناســینەوە.
لــە جەوهــەردا ئــەوەی داعــش دەیــكات و لەگــەڵ ئــەوەی كۆمەڵــی
ئیســامی كوردســتان هەوڵــی بــۆ دەدات ،هیــچ جیاوازییــان نییــە ،بەڵكــو
تاكــە جیــاوازی ئەوەیــە داعــش هەلومەرجی بۆ رەخســا و كۆمەڵی ئیســامی
هێشــتا نەیتوانیــوە ،هەڵبــەت كــۆی حیزبــە ئیســامییەكانی دیكــەش هەمان
بۆچــوون و دونیابینــی داعشــیان هەیــە ،بــەاڵم هەیانــە میانڕەوتــر قســە
دەكات و رەچــاوی بەرژەوەندییەكانــی دەكات ،تــا ئەوكاتــەی دەرفەتــی
گەیشــن بــە كورســی بــۆ دەڕەخســێت ،بــەاڵم كۆمــەڵ زێــر لــەوان رووی
راســتی خــۆی نیشــان دەدات ،ئەگەرچــی هیــچ ئیســامییەكی سیاســی نییــە
لــە رۆحیــدا میانــڕەو بێــت!
بەوپێیــەی حیزبــی ئیســامی بــوون و گەشەســەندنی خــۆی لــە ئاڵۆزی و
نالەبــاری كۆمەڵگــەدا دەبینێتــەوە و هەمیشــە گــەرای خــۆی لــەو كۆمەڵگــە
و واڵتانــە دادەنێــت كــەوا خەڵكەكــەی بــە دەســت هــەژاری و نەخۆشــی و
قەیرانــی قووڵــی سیاســی و مرۆیــی و ئابوورییــەوە دەناڵێنــن.
تاڵیبــان لــە ئەفغانســتان و داعــش لــە ســووریا و عێـراق گەشــە دەكــەن،
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بــە هــۆی ئــەوەی زەمینــەی گەشــەكردنیان لــەو واڵتانــەدا لەباربــوو ،خەڵكی
هــەم بــە هــۆی برســێتی و هەمیــش بــە هــۆی هەلومەرجــی ئاڵــۆزی
سیاســی ،دووچــاری قەی ـران و نائومێــدی رۆحــی ببوونــەوە ،هــەر بۆیــەش
هێزێكــی وەك داعــش ،لــە ماوەیەكــی كەمــدا ،دەتوانــێ دەستبەســەر
رووبەرێكــی فراوانــی خاكــی ســووریا و عێراقــدا بگرێــت ،لــە كاتێكــدا ئــەو
دوو واڵتــە ،دوو واڵتــی خــاوەن چەكــی قــورس و ســوپای بەهێزیــش بــوون،
بــەاڵم چونكــە زەمینــەی گەشــەكردنی ئــەو گرووپــە تیرۆریســتییە لەباربــوو،
ئیــدی داعــش بەخێرایــی رەگــی خــۆی داكوتــی و دواتــر بــە زیاتــر لــە
شەشــت واڵتــی هاوپەیــان هێشــتا ناتوانــن داعــش لەنــاو ببــەن ،چونكــە
بووەتــە عەقڵییــەت و زەمینــەی سەرهەڵدانیشــی هێشــتا مــاوە ،هــاوكات
لێرەولەوێیــش چاالكــی تیــرۆری ئەنجامــدەدات و وەك عەقڵیــش لــە ناخــی
خەڵكانێكــدا ماوەتــەوە ،بــۆی هەیــە لــە شــوێنی تــر و لــە بەرگــی دیكــە
دەركەوێتــەوە ،چونكــە كێشــەكانی ناوچەكــە وەك خۆیــان ماونەتــەوە
و كــەس بیریــش لــە چارەســەركردنیان ناكاتــەوە ،واتــە هیــچ گرەنتییــەك
بــۆ چارەســەری كێشــەكانی رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و بــە تایبەتــی عێ ـراق
و ســووریا نییــە ،بــە هــۆی ئــەوەی گرووپــە مەزهەبییــەكان ســەرقاڵی
تۆخكردنــەوەی شــەڕەكە بــەو جــۆرەی خۆیــان دەیانەوێــت ،ئەمــەش بــە
ســوودی گرووپگەلــی تیرۆریســتی دەكەوێتــەوە.
ئیســامی سیاســیی كوردیــش بــەدەر نییــە لــە ئیســامی سیاســیی
عەرەبــی ،ئەوانــەی كوردســتانیش ئیشــوكاریان بووەتــە رەخســاندنی
دەرفەتــی گەشەســەندنیان بەتایبەتــی هێزێكــی دۆگــای وەك كۆمەڵــی
ئیســامیی كوردســتان ،بــە هــەر شــێوەیەك ،ئیــش لەســەر خوڵقاندنــی
دۆخێكــی ئاڵۆزیــی سیاســی دەكات ،تــا لــەو گۆشــەیەوە ئەســپی ئومێــدی
خۆیــان تــاو بــدەن.
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گوتاری ئیســامی سیاســیی كــوردی ،گوتارێكە بــە دوای زیندووكردنەوەی
كولتــووری دواكەوتــووی كۆمەڵگــەی ئیســامیدا دەگەڕێــت و ناخــوازێ
كۆمەڵگــەی كوردســتان ئارامــی بەخۆیــەوە ببینێــت ،بەداخــەوە حیزبــە
بەنــاو ســێكۆالر و دیموكراســیخوازەكانیش ،بــە هــۆی ملمالنێــی سیاســی
نێوانیــان ،خەریكــە ئاگایــان لــە گەمــە سیاســییەكانی حیزبــی ئیســامی
نامێنێــت ،واتــە دۆخێــك خوڵقــاوە بــە هەمــوو شــێوەیەك لــە بەرژەوەنــدی
پەرەســەندنی رەوتــی ئیســامی سیاســیی كــوردی دایــە ،چونكــە گۆڕەپانەكــە
چــۆڵ بــووە و بــە ئاســانی دەتوانــن لــە رێــی كاری بانگخــوازی و سیاســی
فریــوی كۆمەڵگــە بــدەن.
لــە بەرانبەریشــدا لەبــەر پــڕۆژە و بەیاننامــەی حیزبــی ،بەداخــەوە
حیزبــە ســێكۆالرەكان ناپڕژێنــە ســەر ئــەوەی پــڕۆژەی بەرەنگاربوونــەوەی
گەشــەكردنی ئیســامی سیاســی دروســت بكــەن ،لــە مــاوەی بیســت
ساڵیشــدا ،واتــە لــە دوای یەكــەم ئەزموونــی پەرلەمــان و حكوومەتــی
كوردستانیشــەوە ،بزاوتــی ئیســامی سیاســیی كــوردی ،توانیویەتــی لــە ســەد
كورســیی پەرلەمانــی ،نزیكــەی بیســت كورســیی مســۆگەر بكــەن ،ئەمــە
رێژەیەكــی زۆرە ،لــە بەرانبــەردا رێــژەی كورســییەكانی حیزبــە نەتەوەیــی و
ســێكۆالرەكان ،كەمــی كــردووە.
هێزێكــی وەك بزووتــەوەی گۆڕانیــش ،تژییــە لــە هەڵســوڕاوی
شــووناس ئیخوانــی و ناتوانــدرێ لــە كادیرێكــی كۆمــەڵ ،جیــا بكرێنــەوە،
چونكــە وەالئیــان بــۆ یــەك فیكــری دیاریكـراو هەیــە ،بــەاڵم لەژێــر تایتڵــی
جیــاوازدا ،بەتایبەتــی دوای مردنــی نەوشــیروان مســتەفا ،عەلــی باپیــر
دەیەوێــت دەستبەســەر ئیخوانەكانــی نــاو گۆڕانــدا بگرێــت ،هیــچ نەبێــت
وەك باڵێكــی خــۆی بەكاریــان بێنێــت ،تەنانــەت لــە كاتــی مەراســیمی بــە
خاكســپاردنی نەوشــیروان مســتەفا ،عەلــی باپیــر لــە رێــی گوتارێكــەوە ئــەو
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كــۆدەی ئاشــكرا كــرد!
بــە هەمــان شــێوە لــە نــاو پارتــی و یەكێتیشــدا ،كەســانی فیكــر ئیخوانی
هــەن ،كەوایــە ئەمــە ئاماژەیــە لــە مــاوەی چەنــد ســاڵی ئایینــدەدا ،ئەگــەری
ئــەوە هەیــە ،بزاوتــی ئیســامی سیاســیی كــوردی ،هەنگاوێكــی تــر بــە
ئاڕاســتەی بردنــی دەنگــی خەڵــك بچێتــە پێشــەوە ،بــە هــۆی ئــەوەی
گۆڕەپــان لەبەردەمیانــدا چــۆڵ كــراوە و ســێكۆالر و ناســیۆنالیزمەكانیش
ســەرقاڵی یەكرتیــن و لەژێــرەوەش گرووپەكانــی ئیســامی سیاســی خەریكی
دانانــی گــەرای تــازەن ،لــە كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتاندا.
یەكێــك لــەو ترســە جدیانــەش ئەوەیــە گۆڕەپانــی گەشــەكردنی بزاوتــی
ئیســامی سیاســی تــەواو لەبــارە و رامكــردن و ئاڕاســتەكردنی كۆمەڵگــە
ئاســانرتین هەنگاوێكــە لەبــەردەم ئیســامی سیاســیدایە ،لەبــەر ئــەوەی
هیــچ هەوڵێــك بــۆ ســڕكردن و وشــككردنی فیكــری ئــەو گرووپانــە نییــە
و ئەمــەش زێــر تینــی پێــداون بــۆ هەوڵــی دەســتگرتن بەســەر كۆمەڵگــە،
ســەرەتا لــە رووی فیكــری و دواتریــش گەیشــن بــە كورســی پەرلەمــان و
دەســەاڵت بەگشــتی.
لەگــەڵ گەیشــتنی ئــەو گرووپانــەش بــە دەســەاڵت ،بێشــك ئــەوكات
شــتێك بەنــاوی كۆمەڵگەی باشــووری كوردســتان نامێنێت كە رووخســارێكی
كوردییانــەی هەبێــت ،لەبــەر ئــەوەی یەكــەم هەنــگاوی ئــەو گرووپانــە
داماڵینــی كوردســتانە لــە رسووشــت و شوناســی كوردییانــە و پۆشــینی
ترادیســیۆنی عەرەبــی و ئایینــی جێگــەی هــەر رووخســارێكی كوردییانــە
دەگرێتــەوە.
لــە منوونــەی دژایەتیكردنــی مارشــی نەتەوەیــی كــورد «ئــەی رەقیــب»
لــە الیــەن كۆمەڵــی ئیســامی و خــودی عەلــی باپیــرەوە ،مارشــێك كــە
هــەزاران پێشــمەرگە و خەڵكــی كوردســتانی بــە هۆیــەوە لــە ســێدارە دراون
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و وەك ســیمبۆلێكی نەتەوەییــش جێگــەی خــۆی لــە نــاو كولتــووری سیاســی
و كۆمەاڵیەتیــی كوردســتاندا كردووەتــەوە ،بــەاڵم ئیســامی سیاســی بــۆ
ئــەوەی ئــەو رەمــزە نەتەوەییــە نەهێڵــن ،بیانــوو بــە چەنــد وشــەیەكی نــاو
شــیعرەكە دەگــرن و هەوڵــی گۆڕینــی شــیعرەكە دەدەن ،واتــە مارشــەكە
بووەتــە ئامانجــی ئیســامی سیاســی و دەیانەوێــت لــە جێــی ئــەو مارشــەدا
رەمــزی ئایینــی ئیســامی دابنێــن ،بــە بیانــووی ئــەوەی زۆرینــەی خەڵكــی
كوردســتان موســڵامنن و ئــەو شــیعرەش كوفــری تێدایــە!
لێــرەدا روونــە ئــەو گرووپــە ئیســامییانە بــە ئاشــكرا دژایەتــی
ســیمبۆلەكانی نەتــەوەی كــورد دەكــەن ،الی ئــەوان جگــە لــە ترادیســیۆنی
ئایینــی ،هیچــی دیكــە جێــی بایــەخ نییــە و تەنیــا دەوڵەتــی ئیســامی لــە
زاكیــرەی سیاســی و فیكریانــدا قبــووڵ ك ـراوە .بــە دیقەتــدان لــەو گرووپــە
سیاســی و بانگخوازییــە ئیســامییانە ،دەبینیــن لــە پــاڵ باڵوكردنــەوەی
چەمكــی جیهــادی و كافراندنــی خەڵــك ،هــاوكات دژایەتــی هــەر رەمزێكــی
نەتەوەییــش دەكــەن ،بــۆ ئــەوەی گۆڕەپانــی گەشــەكردنی خۆیــان چــۆڵ
بكــەن ،بەوپێیــەی ئــەوان رەمــزە نەتەوەیــی و نیشــتامنییەكان وەك
بەربەســت لەبــەردەم گەشــەی خۆیانــدا دەبینــن ،ئاخــر گەشــەی ئــەوان
لــە چوارچێــوەی ژینگەیەكدایــە كــە گۆشــكراو بێــت بــە فیكــری جیهــادی و
تیرۆریزمــی ئیســامی.
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بەدیقەتــدان لــە دۆخــی ئــەو واڵتانــەی ڕەوتــی ئیســامی سیاســییان
تێــدا زاڵــە ،ئینجــا حیــزب بــن ،یــان هــەر جــۆرە رەوت و رێكخــراو و
چاالكییەكــی بانگخــوازی ئیســامی ،ئــەو شــوێنگانە ناســەقامگیری روویــان
تێــدەكات ،بەشــێوەیەك رۆژانــە مــرۆ تێیانــدا دەبێتــە قوربانــی چاالكیــی
گرووپــە ئیســامییەكان ،لــە شــێوەی كــردەی تیــرۆری و كافراندنــی خەڵــك
و هــاوكات باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆیــی ،لــە دژی ئــەو فیكرانــەی
لەگــەڵ ترادیســیۆنە ئیســامییەكەی خۆیــان نایەتــەوە و هەمــوو بۆچــوون و
فیكرێكــی دیكــەی لــە شــێوەی عەملانــی و نەتەوەیــی و دیموكراســی رەت
دەكرێنــەوە و هــاوكات وەك بەدیلــی ئیســامیش لە خەڵكــی دەگەیەندرێن،
بــۆ ئــەوەی خەڵــك لــە دژیــان هــان بــدەن.
بەگشــتی ئــەو شــوێنگانەی ئیســامی سیاســی تێیانــدا گەشــەی كــردووە،
یــان ســەرقاڵی گەشــەكردنن ،مــرۆ لــەو دۆخــە ئیســامییە هیــچ بەهایەكــی
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نامێنێــت و وەك كااڵیەكیــش بــۆ مەرامــی سیاســی و چاالكییــە توندڕۆییەكان
بەكاردەهێندرێــن ،جــا هانــدان بێــت ،یــان كوشــتنیان ،كەمرتیــن جاریش ئەو
گرووپانــە دەگەنــە بارەگــە زەبەالحەكانــی دەســەاڵت ،زۆربــەی جــارەكان
ئــەو شــوێنانە دەكەنــە ئامانــج كــە خەڵكــی هــەژار و ســادەیان تێــدان ،یــان
لــە نــاو شــەقامەكاندا كــردەی تیــرۆری ئەنجامــدەدەن بــۆ ئــەوەی دۆخــی
ناســەقامگیری باڵوبكەنــەوە و خەڵكــی بــە گشــتیی بتۆقێنــن.
هــەر وەك دەزانــدرێ یەكێــك لــە ئامانجەكانــی هەر كردەیەكــی تیرۆری،
باڵوكردنــەوەی تۆقاندنــە ،لەبــەر ئەوەشــە كاتێــك گرووپــە تیرۆریســتییەكان
بــە شــوێنە هەســتیارەكانی دامودەزگــەی حكومــی و ئەمنــی ناگــەن ،نــاو
بــازاڕ و شــوێنگە گشــتییەكانی هاوواڵتییــان دەكەنــە ئامانــج ،بــۆ ئــەوەی
ترســی زیاتــر لــە نــاو خەڵكــدا بــاو بكەنــەوە ،یــان خەڵــك نائومێــد بــن
لــەوەی دەســەاڵت و دامودەزگــە ئاساییشــییەكان ناتوانــن ژیانیــان بپارێــزن،
هــاوكات ئامانجێكــی دیكــەی ئــەو كــردەی تیــرۆری لــەو شــوێنە گشــتییانە
ئەنجامدانــی ئاســانرتە ،بــە هــۆی جەنجاڵــی و بێســەروبەری.
وەك ئامــاژەی بــۆ كــرا كــە باڵوكردنــەوەی تــرس و تۆقانــدن یەكێكــە
لــەو تایبەمتەندییانــەی ئیســامی سیاســی پــێ دەنارسێتــەوە ،بــەوەی ئــەو
گرووپانــە بــەردەوام كار لەســەر باڵوكردنــەوەی تــرس ،تۆقانــدن دەكــەن،
تــرس لــە دۆزەخ و رۆژی دوایــی ،واتــە هەمیشــە وێنــای دۆزەخ نیشــانی
خەڵــك دەدەن ،بــۆ ئــەوەی خەڵــك بــەرەو مزگــەوت و ئایینگەرایــی ببــەن،
ئەمــەش بــۆ ئــەوان وەك فەزایەكــی لەبــار دەبێــت ،تــا لــە نــاو ئــەو
فەزایــەدا چاالكــی خۆیــان ئەنجامبــدەن و ئــەو جــۆرە كەســانەش بدۆزنــەوە
كــە لەگــەڵ خۆیانــدا دەگونجێــن ،یــان فریودانیــان بــە نــاوی جیهــاد و
بەهەشــتەوە ئاســانرتە ،واتــە بەبــێ باڵوكردنــەوەی تــرس ناتوانــن درێــژە بــە
مانــەوەی خۆیــان بــدەن و كاتێكیــش یەكێــك دەچێتــە نــاو گرووپەكانیانەوە،
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دەرچوونــی زەحمەتــە ،هەتــا ئەگــەر پەشــیامنیش ببێتــەوە ،لــەو حاڵەتــدا
زۆرتریــن گوشــاری لەســەر دروســت دەكــەن بــۆ ئــەوەی كەســی پەشــیامن
بــووەوە ،نەوێرێــت جێیــان بهێڵێــت ،یــان كــە دووریــش كەوتــەوە،
هەڕەشــەی ئــەوەی لێدەكــەن لــە ئەگــەری پێدانــی هــەر زانیارییــەك بــە
دامــەزراوە ئاساییشــییەكان ،ژیانــی دەكەوێتــە مەترســی.
هیــچ كات ئیســامی سیاســی نێوانــی لەگــەڵ ســەقامگیریدا خــۆش نییــە
و هــەر هەوڵێكــی دامەزراوەكانــی ئاســایش و هەتــا رۆشــنبیرانیش بــۆ
باڵوكردنــەوەی هۆشــیاری لــە پێنــاوی ســەقامگیری ،بــە مەترســی بــۆ ســەر
گەشــەی خۆیانــی دەبینــن ،بەوپێیــەی گەشــەی خۆیــان لــە ناســەقامگیریدا
دەبیننــەوە .هــەر بۆیــەش هەمیشــە دەیانــەوێ ژینگــەی ناســەقامگیر
دروســت بكــەن ،ئینجــا باكیــان بــەوە نییە ئــەو ناســەقامگیرییە چارەنووســی
كۆمەڵگــە بــەرەو كــوێ دەبــات!
ئێــوە دیقــەت بــدەن ،كاتێــك نێوانــی پارتــی و یەكێتــی خــۆش نییــە و
لــە هەندێــك قۆناغیشــدا شــەڕی ناوخۆیــان لــە نێواندایــە ،دەیــان گــرووپ و
چەندیــن حیزبــی ئیســامی سیاســی ،لــە منوونــەی ئەنســار و جوندولئیســام
و كۆمەڵــی ئیســامی و یەكگرتــووی ئیســامی لەژێــر تایتلــی جیــاواز و بــۆ
یــەك ئامانجــی دیاریكــراو دروســت دەبــن ،ســەرجەمیانیش پشــكیان لــە
باڵوكردنــەوەی توندڕۆیــی ئایینیــدا هەیــە ،ئەگەرچــی بانگەشــەی جیــاوازی
دەكــەن لــە تێگەیشــتنیان بــۆ ئیســام و چۆنیەتــی پەیڕەوكــردن و هــاوكات
كاری سیاســی ،بــەاڵم لــە كرۆكــدا یــەك شــن و بــۆ یــەك ئامانــج كار دەكــەن،
ســەرئەنجام لــە یــەك ژینگــەی باوەڕبــوون بــە تیرۆریــزم یەكیــش دەگرنەوە.
واتــە لەبــەر ئەمەیــە ناســەقامگیری باشــرین كێڵگەیەكــە بــۆ گەشــەی
ئــەو گرووپــە ئیســامییانە ،كۆمەڵــی ئیســامی لــە رێــی كافركردنــی خەڵــك
و یەكگرتــووش لــە رێــی برســێتی و دەســتی بــە نــاو هــاوكاری و كاری
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خێرخوازیــی هاتنــە نــاو كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتانەوە ،ئــەوەی
یەكگرتــوو دوور و نزیــك پەیوەنــدی بــەكاری خێرخوازییــەوە نەبــووە،
هــەر لــە بنەڕەتــدا ئامانجیــان كورســیی بــووە و دواییــش لــە خولــی
چوارەمــی پەرلەمــان دە كورســییان بــرد و بــۆ خولــی پێنجەمیــش لەگــەڵ
بزووتنــەوەی ئیســامی بــە لیســتی هاوبــەش بەشــداری هەڵبــژاردن
دەكــەن ،وەك ئاماژەیــەك كــە لــە جەوهــەردا یــەك چوارچێــوەی فیكریــان
هەیــە ،بــەاڵم میكانیزمــی لــە خشــتەبردنی خەڵكیــان جیــاوازە ،هــاوكات
ئەنســار و هەروەهــا جوندولئیســام و ئەوانــی دیكــەش ،ویســتیان لــە
رێــی توندڕۆییــەوە كۆتایــی بــە دەســەاڵتی پارتــی و یەكێتــی بێنــن،
بــەاڵم ئەوەیــان بــۆ نەچووەســەر و هــەم رووبــەڕووی بەرپەرچدانــەوەی
حكوومــەت و هەمیــش كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیــی بوونــەوە بــۆ رێگــری
لــە هەوڵــی داگیركردنــی كوردســتان ،لــە الیــەن ئیســامی سیاســی ،كــە
ئێســتاش ئــەو خەونەیــان مــاوە و ئیشیشــی بــۆ دەكرێــت ،بــەاڵم لــە
بەرانبــەردا حیزبــە نەتەوەیــی و چــەپ و عەملانییەكانیــش خاوەنــی پــڕۆژەی
رووبەڕووبوونــەوە نیــن و بگــرە ئیشــوكاریان دروســتكردنی مزگەوتــە و
دواییــش لەنــاو ئــەو مزگەوتانــە خەڵكــی تونــدڕۆ پــەروەردە دەكرێــن ،واتــە
لــە دیوێكــدا خزمەتیشــیان بــەو گرووپــە توندڕۆیانــە كــردووە.
ئیســامی سیاســیی كــوردی ،لــق و پۆپــی كاركردنــی زۆریــان هەیــە ،لــە
رێــی مزگــەوت و مــەال و كاری بانگخــوازی ،خێرخوازیــی ،تەلەفزیــۆن و
رادیــۆ و میدیــا بەگشــتی و ئێســتاش سۆشــیاڵ میدیــا ،دەخــوازن فیكــری
توندڕۆیــی باڵوبكەنــەوە ،هــاوكات ئێســتا گەیشــتوونەتە نــاو پەرلەمانیــش
و لەوێــوە ئەوەنــدەی خەریكــی توندڕۆییــن ،نیــو هێنــدە ســەرقاڵی كاری
پەرلەمانــی نیــن ،هــەر یاســایەكیش نەختێــك لەگــەڵ ئامانجــی ئەوانــدا
نەگونجێــت ،هــەرزوو خەڵكــی بــە هۆیــەوە لــە خشــتە دەبــەن و دۆخــی
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ناســەقامگیری بــاو دەكەنــەوە ،لــە رێــی هاندانــی موســڵامنی ســادەوە،
وەك ئــەوەی كاتــی خــۆی پرســی دەســتەواژەی جێندەریان وەك بێڕەوشــتیی
بەكارهێنــا ،هــاوكات كاتێــك رۆشــنبیرێك یــان نووســەرێكیش دوو رەخنــەی
لۆژیكــی لــە ئاییــن ،یــان ترادیســیۆنی ئایینــی دەگرێــت ،ئیــدی پرۆســەی بــە
كافــر لــە قەڵەمــدان دێتــە گــۆڕێ و لــەو گۆشــەیەوە خەڵــك هــان دەدەن
و ئەوانیــش تــۆوی توندڕۆیــی باڵودەكەنــەوە ،بــە ئامانجــی دووبەرەكــی و
توندڕۆیــی ئایینــی ،چونكــە وەك ئامــاژەی بــۆ ك ـرا ،ئیســامی سیاســی بــە
كــۆی لقوپۆپەكانییــەوە لەگــەڵ باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆییــدان ،لەبــەر
ئــەوەی گەشــەی خۆیــان لــەو رێیــەوە دەبیننــەوە.
ئەگەرچــی لــە رووكەشــدا خۆیــان لــە یەكــری جیــا دەكەنــەوە ،بــەاڵم
لــە جەوهــەردا ســەرجەمی ئــەو گرووپــە ئیســامییانە یــەك چوارچێــوەی
فیكــری و یــەك ئامانجــی سیاســی و یــەك خەونیــان هەیــە ،ئەویــش
باڵوكردنــەوەی توندڕۆیــی ئایینییــە ،بــە ئامانجــی ناســەقامگیری كۆمەڵگــە،
تــا لــەو رێیــەوە چنگیــان لــە كورســیی حوكمڕانێتــی گیــر بێــت و باكیانیــش
بــەوە نییــە چارەنووســی كۆمەڵگــە بــە كــوێ دەگات و چــی لێدێــت ،الی
ئــەوان ،گرنــگ دروســتكردنی دۆخــی ناســەقامگیرییە ،تــا لــەو دەروازەیــەوە
زیــان بــە دەســەاڵت بگەیەنــن ،بۆ الوازكــردن و دواتریــش كۆتایــی پێهێنان و
گەیشــن بــە دەســەاڵت ،بــۆ دروســتكردنی دەســەاڵتی خەالفەتــی ئیســامی
لــە منوونــەی ئــەوەی داعــش.
لێــرەدا بــۆ ئــەو ئامانجــە هەمــوو شــت دەكــەن ،مــەالی ئیســامی
سیاســی مێشــكی گەنــج و خەڵكــی ئایینگــەرای ســادە دەشــواتەوە و
بەجۆرێكیــش وێنــای كۆمەڵگــە دەكات ،هەموویــان كافــر بوونــە و پێویســتە
جیهادیــان بەســەردا بكرێــت ،وەك ئــەوەی ســەید قوتــب ،بیرمەنــد و
تیۆرســیۆنی ئیســامی ،ئیشــی لەســەر بــە كافــر لــە قەڵەمدانــی كۆمەڵگــە
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ئیســامییەكان دەكــرد و داوای لــە گرووپــە ئیســامییە تونــدڕۆكان دەكــرد،
جیهــاد بەســەر حكوومەتانــی ئیســامیدا بكــەن ،بــە گوتــەی ئــەو لــە ئاییــن
هەڵگەڕاونەتــەوە.
ئــەو جــۆرە فیكرەیــە هانــی توندوتیــژی دەدات و دەبینیــن لــە پڕێكــدا
چەنــد هەرزەكارێــك بــە فیكــری توندڕۆیــی و لــە رێــی خەونــی گەیشــن بــە
حــۆری بەهەشــتەوە ،هەڵخەڵەتێنــدراون و بــە چەكــەوە هێــرش دەكەنــە
ســەر بارەگەكانــی حكوومــەت ،یــان خۆیــان لەنــاو بــازاڕ و مۆڵــەكان
دەتەقێننــەوە ،ئینجــا دیقــەت بــدەن ،هەمــوو كــردەكان بــە بەرزكردنــەوەی
دروشــمی ئەالهوئەكبــەر و ناوهێنانــی پێغەمبــەر دەســتپێدەكەن و دواتــر
كردەكــە ئەنجامــدەدەن ،واتــە كارە خۆكوژییەكــە لــە رێــی گوتنــەوەی
ئەالهوئەكبــەرەوە ئەنجامــدەدەن ،ئەمــە جگــە لــەوەی رەنگــە ئەوانیــش
قوربانیگەلێكــی هەڵخەڵەتێندراوبــن ،هــاوكات الی خۆیــان بــە بەهەشــت
شــاد دەبــن!
ئــەو جــۆرە كەســانە تــەواو لەژێــر كاریگــەری بیــری گەیشــن بــە
بەهەشــتدان و بەجۆرێك مێشــكیان شــۆردراوەتەوە ،دونیــا و ژیانكردن تێیدا
هیــچ بایەخێكــی نەمــاوە ،تەنیــا بەهەشــتە خەونــی ئــەوان دەهێنێتــەدی،
ئــێ بــە مردنــی رسووشــتی لــەو كاتــەدا نامــرن و خۆكوژییەكــی ئاســاییش لە
دیــدی ئەوانــدا یەكســان نییــە بــەو خۆكوژییــەی لــە كردەیەكــی تیرۆریــدا
ئەنجامــی دەدەن! لەبــەر ئــەوەی ئــەوان كــردەی خۆكــوژی و تیرۆریســتیی
وەك جیهــاد دەبینــن و جیهادكردنیــش الیــان گەیشــتنە بــە خەونــی
بەهەشــتی ،هــەر بۆیــە كــردەی تیــرۆری ئەنجامــدەدەدن ،بــۆ ئــەوەی لــە
دەروونــی خۆیانــدا بگــەن بــە بەهەشــت ،دەی زۆربەیانیــش لــە مزگــەوت
و لەســەر دەســتیی مــەالی ئیســامی سیاســی پــەروەردە ك ـراون.
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جیاكردنەوەی ئیسالم لە ئیسالمی سیاسی

ئیســام وەك ئاییــن ،هەمیشــە پێویســتی بــە قســەكردنی تــازە هەیــە،
بــۆ ئــەوەی لەگــەڵ هەلومــەرج و گۆڕانكارییــەكان خــۆی بگونجێنێــت،
بــەاڵم مەبەســتی ئــەم بەشــە كورتــە قســەكردن نییــە لەســەر ئیســام وەك
خــۆی ،بەڵكــو ئامانجــی رزگاركردنــی ئیســامە یاخــود ناســاندنی ئیســامی
سیاســییە یــان جیاكردنــەوەی ئیســامە لــە ئیســامی سیاســی ،لەبــەر ئەوەی
هەمــووكات ئــەو ئایینــە دەخەنــە ژێــر ركێفــی خۆیــان و بــۆ بەرژەوەنــدی
سیاســی و ئابــووری و لــە كێبڕكێكانیشــدا بــەكاری دەهێنــن ،بــە هاندانــی
جەمــاوەر.
ئیســامی سیاســی ،ئــەو گرووپــە لــە كــەس و رێكخراوانــەن ،بــەردەوام
بانگەشــەی ئــەوە دەكــەن ،گوایــە ئیســام لەژێــر مەترســیدایە ،هەڕەشــەی
لەناوچوونــی لەســەرە ،پێویســتە جیهــادی لــە پێنــاودا بكرێــت .ئەمانــە و
ســەدان دەســتەواژەی دیــش بــەردەوام دووبــارە و ســەدبارە دەكرێنــەوە لــە

54

ئیسالمی سیاسی فریودان و تیرۆریزم

هۆكارەكانــی میدیــا و مینبەرەكانــی مزگــەوت ،بەتایبەتــی لــە الیــەن مــەالی
ئیســامی سیاســیی كــوردی ،بەمــەش دەیانەوێــت خۆیــان وەك نوێنــەری
راســتەقینەی ئیســام بــە جەمــاوەری موســڵامن بناســێنن و شــەقام بــە
ئاراســتەیەكدا بــەرن ،گوایــە كــەس لــەوان زیاتــر دڵســۆزی ئیســام نییــە و
بــۆ داكۆكیكــردن لــە خــودی ئیســام دامــەزراون.
هــاوكات وێنایەكــی ئەوتــۆ بــە كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان دەبەخشــن،
ئەگــەر ئــەوان ،واتــە ئیســامی سیاســی نەبێــت ،ئیــدی شــتێك نامێنێــت
بەنــاوی ئایینــی ئیســام ،زۆرجاریــش ئەوەنــدە ئــەو ئایینــە دەخەنــە ژێــر
خزمەتــی پروپاگەنــدە حیزبییەكانیــان ،بەڕاســتی تاكــی موســڵامن دەگاتــە
ئــەو قەناعەتــەی ،ئیســام و ئیســامی سیاســی هیــچ جیاوازییەكیــان
لەنێوانــدا نییــە و هــەر قســە و رەخنەگرتنێكیــش لە ئیســامی سیاســی ،وەك
ئەمــە لێكدەدەنــەوە كــە قســە بــە خــودی ئیســام گوترابێــت ،هەروەهــا
ســەركردە ئیســامییەكانیش بەشــێوەیەك خۆیــان لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــە
پیــرۆز دەكــەن ،تــا ئاســتی خەلیفــە و ســەركردە مێژووییەكانــی تری ئیســام،
ئەمــەش خــۆی لــە خۆیــدا كارەســات بــۆ كۆمەڵگــە دەخوڵقێنێــت و خــودی
ئیســامیش بــە هۆیــەوە دەكەوێتــە بــەردەم هەڕەشــەیەكی ســەرەتای
ناوخۆیــی و پاشــانیش بــە هــۆكاری كــردەوە ناشارســتانی و نامەدەنییەكانــی
ئــەو ســەركردە و گرووپــە ئیســامییانە ،دەرهــەق بــە جیهانــی دەرەوە،
ئیــدی بەڕاســتی ئــەو ئامانجــە دەپێكــن و خــودی ئیســامیش لەبــەر
چــاوی جیهــان دەخەنــە قەفەزێكــەوە و ئیــدی واڵتــان و كەســانی غەیــرە
ئیســامیش ناچــار بــەوە دەكــەن هێــرش و قســە ئاڕاســتەی ئیســام بكــەن،
هەڵبــەت ئەمــەش ئامانجــی ئــەو گــرووپ و ســەركردە ئیســامییانەیە كــە
دەیانــەوێ ئیســام دووچــاری كێشــەیەكی ئەوتــۆ بكەنــەوە ،بــۆ ئــەوەی
بــازاڕی خۆیانــی پــێ گــەرم بكــەن و ئــەو كێشــە و ئاریشــانەی بــە هــۆی
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سیاســەتی هەڵــەی ئەوانــەوە دووچــاری ئیســام بــووە ،بەكاربهێنــن بــۆ
دەستخســتنی بەرژەوەنــدی مــاددی و دروســتكردنی كەشــێكی ئەوتــۆ بــۆ
ئــەوەی جەمــاوەر بخزێننــە ریزەكانیانــەوە.
كەوایــە دەكــرێ بڵێیــن ئیســامی سیاســی گرووپێكــن لــە پێكهاتــەی
جیــاوازدا كۆبوونەتــەوە و دابەشــی ســەر چەندیــن دەســتە و تاقمــی
جۆراوجۆریــش بوونــە ،هەیانــە تونــدڕۆ ،هاوشــێوەی داعــش و بــەرەی
نــوورسە ،دەیانەوێــت لــە رێــی چــەك و دەستبەســەرداگرتنی شــوێنانەوە،
دەســەاڵت بگرنــە دەســت ،ئەمجــۆرە لــە مۆدێلــە لــەم بیســت تــا ســی
ســاڵەی رابــردوودا ســەری هەڵــداوە ،هەشــە هاوشــێوەی ئیخــوان و
لقەكانــی لــە واڵتانــی ئیســامییدا دەیانــەوێ لــە رێــی گوتــار و لێــدوان
و میدیــا و پــرۆژەی فیكرییــەوە خەڵــك بــە الی خۆیانــدا ئاڕاســتە بكــەن،
ئــەم گرووپــەش لــە رووێكــەوە زۆر لــە داعــش و قاعیــدە مەترســیدارترن،
بەوپێیــەی بەشــداری ســەرجەم پــرۆژەكان دەكــەن و هەڵبژاردنەكانــی واڵت
و دامەزراوەكانیــش بــۆ بەرژەوەنــدی خۆیــان بەكاردەهێنــن.
لــە تازەتریــن منوونەشــدا ،دوای نەمانــی دەســەاڵتی حوســنی موبــارەك،
ئیخــوان لــە میــر بــە هــۆی هەڵبــژاردن و پرەنســیپەكانی دیموكراســی
گەیشــت بــە دەســەاڵت ،بــەاڵم هۆشــیاری ئــەو كۆمەڵگەیــە رێگــەی نــەدا
ئیخــوان لــەوە زیاتــر دەستبەســەر كــۆی دامەزراوەكانــی دەوڵەتــدا بگرێــت
و بــە ئیخوانییــان بــكات ،هــەر بۆیــەش بــە خێرایــی شــەقام دژ بــە ئیخــوان
و سیاســەتی فاشیســتییانەی وەســتایەوە و ئیــدی ســڕكردنی ئــەو حیزبــەی
لێكەوتــەوە ،ســەركردە میرسییەكانــی ئێســتاش بانگەشــەی ئــەوە دەكــەن،
واڵت خەریــك بــوو بكەوێتــە نێــو گەمەیەكــی ترســناكەوە و دەبووایــە
رێگــری لــە ئیخــوان بكرێــت ،لەبــەر بەرژەوەنــدی گشــتیی واڵت.
راســتە ئیســام لــە ئێســتادا لــە مەترســیدایە ،بــەاڵم ئــەو مەترســییە
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خــودی ئیســامی سیاســییە ،نــەك واڵت و سیســتەمە ســێكۆالرییەكانی
جیهــان ،بــە پــڕۆژە مەترســی بــن ،بەســەر ئیســامەوە ،ئــەوە ئیســامییەكانن
دەیانــەوێ ئیســام دووچــاری كێشــەیەك بكەنــەوە تــا كاردانــەوە بــە دوای
خۆیــدا بهێنێــت و پاشــانیش بــە جەمــاوەری موســڵامنان بڵێــن ئەوەتــا
ئیســام لــە مەترســیدایە و ئەورووپــا و سیســتەمە ســێكۆالرییەكانیش كێشــە
بــۆ ئیســام دروســت دەكــەن.
خــودی واڵتانــی ســێكۆالر و رۆژئاواییەكانیــش بەتایبەتــی ئەمەریــكا
بــاش لــەو ســیناریۆیە تێگەیشــتوون ،لــەوەی گرووپــە ئیســامییەكان
دەیانــەوێ جەمــاوەری موســڵامنان هــان بــدەن دژی ئەمەریــكا و
سیســتەمە ســێكۆالرەكانی جیهــان ،بــۆ ئــەوەی كاردانــەوە هەبێــت ،ئاخــر
ئەمــە ئامانجــی ئــەو گرووپــە لــە حیــزب و رێكخ ـراو و كەســە ئیســامییە
سیاســییانەیە و بەرژەوەندیــان لەوەدایــە ئیســام بكەوێتــە بــەردەم
هەڕەشــەی رۆژئاواییــەكان ،تــا بــە هۆیــەوە بــازاڕی خۆیانــی پــێ گــەرم
بكــەن.
مەگــەر ئــەو لێشــاوە لــە پەنابەرەی ئێســتا واڵتانــی ئیســامی جێدەهێڵن
بــەرەو ئەورووپــا و كەنــەدا و ئەمەریــكا ،ئاماژەیــەك نییــە لــەوەی ئــەو
گرووپــە ئیســامییانە ئومێدێكــی ئەوتۆیــان بــۆ خەڵــك نەهێشــتووەتەوە كــە
بــە ئارامــی بژیــن و ناچــارن كــۆچ بكــەن بــەرەو واڵتانــی رۆژئــاوا لــە پێنــاوی
ژیانكردندا؟
كەوایــە دەتوانیــن ئــەو راســتییە بڵێیــن ئیســام وەك ئاییــن ،ئەگــەر
جارێــك ئایدۆلۆژیاكــەی مەترســیدار بێــت ،ئــەوا ئیســامی سیاســی دەیانجار
ئــەو ئایدۆلۆژیایــەی مەترســیدارتر دەكات ،بــەوەی بــەردەوام بــۆ فریودانــی
خەڵــك بــە دوای ئــەو خااڵنــەدا دەگەڕێــت كــە دەتوانــدرێ وەك تۆقانــدن
و فریــودان بەكاربهێندرێــن .لێــرەدا ئیســامی سیاســی هەمیشــە ئیســام
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وەك كەرەســتەیەكی خــاو دەبینێــت و ئــەوەی لــێ بەرهــەم دەهێنێــت كــە
خــۆی دەیەوێــت ،لــە كــوێ پێویســت بــكات ،خەڵكــی پــێ فریــو دەدات
بــۆ توندوتیــژی و تیــرۆر ،لــە كوێــش پێویســت بــكات ،وەك ســەرچاوەی
پێكەوەژیــان بــۆ مەرامــی تایبەتــی و كاتــی بــە كاری دەهێنێــت ،لەبــەر
ئــەوەی ئایینــی ئیســام ئایینێكــی ئاڵــۆزە و لــە كۆمەڵێــك رەهەنــد و
تێڕوانینــی جیــاواز پێكهاتــووە و دەقــی وای تێدایــە زیاتــر لــە چەندیــن
خوێندنــەوە هەڵدەگرێــت ،لــە منوونــەی چەمكــی جیهــاد ،گرووپــە
ئیســامییە تونــدڕۆكان بــە هۆیــەوە خەڵكــی پــێ چەكــدار دەكــەن و كردەی
تیــرۆری پــێ ئەنجامــدەدەن ،هەنــدێ گرووپــی دیكــەش بــە جۆرێكــی
دیكــە ئیــش بــەو چەمكــە دەكــەن .كەوایــە دەبــێ ئیســام لــە ئیســامی
سیاســی وەك ئاییــن جیــا بكرێتــەوە و ئەوكاتــە ئیســام مەترســیدارتر دەبــێ
كــە بەڕاســتی دەكەوێتــە چنگــی ئیســامی سیاســی و گرووپــە فریوخــوازە
تیرۆریزمییــەكان.
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حیزبی ئیسالمی و راكردن بەرەو پەرلەمان

هەركــە لــە گوتــاری سیاســی و بانگخوازیــی هــەر حیزبێكــی ئیســامی
ورد دەبیتــەوە ،ئــەوەی زۆرتریــن فۆكەســی دەخرێتەســەر ،گرنگیدانــە بــە
ســەوابتەكانی ئیســام ،شــەرعیەتی ئیســامی ،بــە جۆرێــك جگــە لــەو بەهــا
و نەریتانــەی نــاو مێــژووی ئیســامی ،یــان تێكســتەكان ،هیــچ شــتێكی
دیكەیــان قبــووڵ نییــە .واتــە حیزبــی ئیســامی ،بانگخوازیــی ئیســامی ،یــان
گرووپــە ئیســامییەكان بــە شــێوە گشــتییەكەی لــە ئێســتایەكی مۆدێرنــەدا
خۆیــان لــە پاشــاوەكانی مێــژوو ئااڵنــدووە و نایانــەوێ خۆیــان داببــڕن لــەو
رابــردووە و لەگــەڵ رەوتــی ســەردەم و جیهانــی جیهانگیریــدا بچنــە پێــش،
ئــەو خۆئااڵندنــەش لــە مێــژوو و كۆنەپارێزییــە ،لێكەوتــەی ســەیر و هەتــا
توندڕۆیشــی بــە دوای خۆیــدا هێنــاوە.
واتــە لــە ئێســتادا حیزبــی ئیســامی لــە یەككاتدا باســی پاراســتنی مێژوو
و ســەوابتەكانی ئیســامی دەكات ،خــاوەن گوتارێكــە گوایــە لــە ئیســامدا
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یەكســانی هەیــە ،كەچــی بــۆ گەیشــن بــە خەونــە دنیاییەكانــی وەك پــارە و
پۆســت و ناوبانــگ ،لــە رێــی پەرلەمانــەوە راوی پــارە و كورســیی و پۆســتی
دنیایــی دەكــەن!
پەرلەمــان دامەزراوەیەكــی دەســتكردی مرۆڤــە و لــە رێــی دەركردنــی
یاســای مرۆڤكــرد ،چاودێــری كاروبارەكانــی دەوڵــەت دەكات و ئــەم
دامەزراوەیــەش لــە ئەنجامــی هەڵبژاردنــی كۆمەڵێــك ئەنــدام و لــە الیــەن
خەڵكــەوە وەك نوێنــەری خۆیــان دروســت دەبێــت ،بــۆ ئــەوەی یاســا و
رێنامیــی دنیایــی دەربكــەن بــۆ كۆمەڵگــە و دامەزراوەكانــی دەوڵــەت.
ئەمــەش لــە روانگــەی خــودی پیاوانــی ئایینییــەوە قبووڵكــراو نییــە،
بەتایبەتــی ئیســامی سیاســی قاچێكــی لەســەر ئــەو دژایەتییــە وەســتاوە،
ئاخــر ئــەو دامەزراوەیــە رۆڵــی ئــەوە دەبینێــت كــە مــرۆڤ تێیــدا یاســا بــۆ
كۆمەڵگــە و چۆنیەتــی ژیانــی خەڵــك دەردەكات ،كەوایــە لــە دیــدی هــەر
پیاوێكــی راســتەقینەی ئایینــی ،بەتایبەتــی ئیســامیی سیاســی ،ئەمــە بــە
شــەریك دروســتكردن بــۆ پێگــەی ئاییــن دێــت ،ئــەو تێڕوانینــە كالســیكییە
ئایینییــەش ،ئــەوەی قبــووڵ نییــە مــرۆڤ یاســا دەربــكات ،گوایــە قورئــان
هەیــە و دەبــێ كۆمەڵگــە لەســەر ئــەو بنەمــا و ئامۆژگارییانــەی نــاو قورئــان
بەڕێوەبچێــت.
هــەر بۆیــە بــەردەوام گوتــاری پیاوانــی ئایینــی ،یــان حیزبــی ئیســامی،
پێداگریــی دەكات لەســەر ئــەوەی قورئــان هەموو شــتێكە و نابێت كۆمەڵگە
بەبــێ رێنامیــی و ســەوابتەكانی ئیســامی بەڕێوەبربدرێــت ،تەنانــەت وەك
بڤەیەكیــش تەماشــا دەكــرێ و دەیــان و ســەدان هێڵــی ســووری ئایینیشــی
بــۆ دەكێرشێــت ،تــا مــرۆڤ نەتوانێــت لــەو هێاڵنــە البــدات.
لــە زۆربــەی دەوڵەتــە ئیســامییەكاندا ،ئایینــی ئیســام وەك ســەرچاوەی
یاســادانان دیاریكــراوە ،بــەو مانایــەی نابێــت هیــچ یاســایەك لــە الیــەن
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دامەزراوەكانــی دەوڵەتــەوە دەربكرێــت ،ئەگــەر لەگــەڵ شــەرعیەتی
ئیســامی نەیەتــەوە ،لەبــەر ئەوەشــە زۆربــەی جــارەكان پێكدانــان لــە
نێــوان حیزبــی ســێكۆالر ،هەروەهــا داڕێژەرانــی یاســا ،لەگــەڵ بانگخــواز
و حیزبــە ئیســامییەكان دروســت دەبێــت ،لەســەر ئــەوەی گوایــە هــەوڵ
دەدرێــت ئاییــن فەرامــۆش بكرێــت ،لــە كاتێكــدا كۆمەڵگەكانــی جیهــان
لەبــەردەم كرانــەوە و گۆڕانكاریــی گــەورەدان و هــەر رۆژەی بەجۆرێــك
ژیانــی خەڵــك بەڕێوەدەچێــت ،بــەاڵم ئــەو عەقڵییەتــە ئیســامییە بــە
سیاســییكراوە ،نایــەوێ كۆمەڵگــە لەســەر ئــەو ریتمــی گۆڕانكارییانــە
بــڕوات و لەبــەر ئەوەشــە دەیــان تۆمەتــی بێدینــی دەدەنــە پــاڵ حیــزب
و كارەكتــەری سێكۆالریســت ،لەكاتێكــدا خۆیــان زۆربــاش دەزانــن ناتوانــن
بــەر بــەو پێشــكەوتن و گۆڕانكارییانــە بگــرن ،كــە پێویســتی كۆمەڵگــەكان
هێناویانییەتییــە ئــاراوە و ئێســتاش وەك بەهایەكــی گرنــگ قبــووڵ كـراون.
دەتوانیــن بڵێیــن كــە حیزبــی ئیســامی بــە هیــچ جۆرێــك بــاوەڕی بــە
كاری پەرلەمانــی نییــە ،پێیوایــە ئــەو دامەزراوەیــە شــەریك بۆ ســەوابتەكانی
ئیســامی دروســت دەكات ،بــەوەی مــرۆڤ یاســا دادەنێــت و ئەمــەش وەك
هێڵــی ســوور دەزانێــت و بــە تەداخولیــش لــە كاروبــاری خودایــی و ئایینــی
دەیبینێــت ،بــەاڵم كاتێــك هــەر هەڵبژاردنێــك نزیــك دەبێتــەوە ،دەبینیــن
حیزبــی ئیســامی ،بانگخــوازی ئیســامی ،یــان كارەكتــەرە ئایینییــەكان،
زۆرتریــن هــەوڵ دەدەن بــۆ ئــەوەی كورســیی پەرلەمانــی مســۆگەر بكــەن،
ئەمــە پێویســتی بــە لێووردبوونەوەیەكــی تــەواو هەیــە ،بەتایبەتــی
قســەكردن لەســەر دووفاقییەتــی ئــەو گرووپــە ئیســامییانە و گرنگیشــە
ئــەو دووفاقییەتــە بخرێتــەڕوو ،ســەبارەت بــەوەی راوە دەنــگ دەكــەن،
تــا بگــەن بــەو دامەزراوەیــە و دواتریــش بــە پۆســت و پــارە و ناوبانگــە
دنیاییەكــە شــاد بــن .بۆیــە دووفاقرتیــن حیــزب و كارەكتــەری سیاســی،
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ئەوانــەن لــە بەرگــی ئیســامی دەیانــەوێ خۆیــان بگەیەنــن بــەو دامــەزراوە
دنیاییانــە بــۆ پۆســت و پــارەی بــاش و چنگخســتنی ناوبانگــە ســاختەی
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و ئایینــی.
ئەوەشــی لــە هەڵبژاردنــی ئەنجوومەنــی نوێنەرانــی عێ ـراق لــە ســاڵی
 2018بینــدرا ،بەڕاســتی ئــەو راســتییەی ســەملاند ،حیزبــی ئیســامی،
بەتایبەتــی ئەوانــەی كوردســتان ،دووفاقرتیــن حیــزب و الیەنــی سیاســیی
كوردســتان بــوون و هەمــوو شــتێكیان كــرد و هەمــوو قســەیەكیان
فڕێدایــە نــاو شــەقامی دەنگــدەرەوە ،تەنیــا بــۆ ئــەوەی دەنــگ بهێنــن،
تەنانــەت قســەیان لەســەر ئــەوە كــرد ،نابــێ كەســێكی نوێژكــەر ،دەنــگ
بــە كەســێكی نوێژنەكــەر بــدات ،ئەمــە ئەوپــەڕی بەكارهێنانــی ســۆزی
خەڵكــە دیندارەكەیــە بــۆ راوە دەنــگ ،هەروەهــا پێامندەڵێــت ئــەو گرووپــە
ئیســامییانە ،چــۆن تێڕوانینێكــی مەترســیدارییان بــۆ بەڕێوەبردنــی ژیانــی
كۆمەڵگــە هەیــە و دەخــوازن چ بۆمبێــك لەنــاو مێشــكی خەڵكیــدا بچێنــن،
تــا لــە كاتــی پێویســتدا لــە پێنــاو ئامانجەكانــی خۆیانــدا بیتەقێننــەوە.
ئــەوەی لــەو هەڵمەتــی هەڵبژاردنــەدا دیتــان ،بــە تــەواوی پــەردەی
لەســەر ئــەو راســتییانە هەڵامڵــی كــە دەمێــك بــوو دەمانگــوت حیــزب و
كارەكتــەری ئیســامی ،گرووپگەلێكــی پارەویســت و دنیاویســن و ئــەوەی
بــە نــاوی ئایینیشــەوە دەیڵێــن و دەیكــەن ،راســتیان تێــدا نییــە و تەنیــا
ئیــش لەســەر فریــودان و چەواشــەكردن و بەكارهێنانــی خەڵكــی دەكەن ،بۆ
مەرامــی تایبــەت و كۆكردنــەوەی دەنــگ ،تــا لــە رێــی دەنــگ و كورســییەوە
راوە پــارە و پۆســت و ناوبانــگ بكــەن ،بەوپێیــەی دامــەزراوەی پەرلەمــان
لــە عێراقــدا لــە بــری ئــەوەی دامەزراوەیــەك بێــت ،لــە خەمــی ژیــان و
دۆخــی كۆمەڵگــەدا بێــت ،شــوێنگەیەكی پــارە پەیداكــردن و ناوبانــگ بــووە،
لەســەر حیســابی كۆمەڵگەیەكــی هــەژار و برســی و نەخــۆش و مانــدووی
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دەســتی جەنگــەكان.
كەوایــە هاتوهــاوار و راوە دەنگــی حیزبــی ئیســامی بــۆ ئــەوە نییــە
تــا خزمەتــی خەڵــك بكــەن و خەمــی ئایینییــان هەبێــت ،بەڵكــو بــۆ پــارە
و پۆســت و ناوبانگــی سیاســییە ،ئەمــەش ئەوپــەڕی دوفاقییەتــی ئــەو
گرووپانــە نیشــان دەدات ،خــۆ ئەگــەر دەنگدەرێكــی بێدیــن ،بــە گوتــەی
ئــەو گرووپانــە ،دەنــگ بــە حیزبێــك ،یــان بانگخوازێكــی ئیســامی بــدات،
بــەو دەنگــە رازیــن و بــە جوانیــش هەژمــاری دەكــەن ،چونكــە رەنگــە بــەو
دەنگــە بگەنــە خەزێنــەی پــارە و تــەالری بــەرزەوە!
بــەاڵم دوای هەڵبــژاردن ،هــەر ئــەو بێدینــە ئەگــەر رەخنەیــەك بگرێــت،
یــان بوتڵێــك بیــرەی لــە دەســتدا بگیرێــت ،دەكەوێتــە بــەر هەڵمەتــی
رەشــكردنەوە و دەركــردن لــە كۆمەڵگــە ،بگــرە ژیانیشــی دەكەوێتــە
مەترســییەوە .كەوایــە دەبینیــن خەریكــی چ دووفاقییەكــن و چــۆن چۆنــی
ئاییــن و خەڵــك بــۆ بەرژەوەنــدی خۆیــان بەكاردێنــن!
ئــەو راكردنــەی حیــزب و كاندیــدە ئیســامییەكان بــۆ گەیشــن بــە
پەرلەمــان ،وێنایەكــی هێنــدە تراژیــدی كۆمێــدی نیشــاندا ،مــرۆڤ بــە دەســت
خــۆی نییــە لــە یەككاتــدا دەگریــەت و پێدەكەنێــت ،چونكــە بــە ئاشــكرا
خەڵكــی ســادە لــە پەنــای ئایینــدا لــە خشــتە دەبــەن و وەك كارێكــی باشــیش
بــۆ ئاییــن ،بــەو خەڵكــەی دەفرۆشــنەوە ،لــە كاتێكــدا ئایینــی ئیســام وەك
وەســیلەیەك بــۆ مەرامــی دنیایــی خۆیــان بەكاردەهێنــن ،لــە كــۆی هەمــوو
ئــەو ئەنــدام و حیزبــە ئیســامییانەی ،تــا ئێســتا لــە كوردســتان و عێراقیشــدا،
نەماندیــوە كەســێك یــان الیەنێكیــان ئــەو مووچــە بەرزانــە رەتبكەنــەوە ،لــە
كاتێكــدا ژیانــی خەڵــك لەوپــەڕی خراپیدایــە ،ئەوەنــدە بەســە بــۆ ئــەوەی
بڵێیــن پێویســتە كۆمەڵگــە لــەوە بــگات ،حیزبــی ئیســامی ئامانجــی
ســەرەكییان گەیشــتنە بــە دەســەاڵت ،لەســەر حیســابی دڵســافی كۆمەڵگــە.
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كاندید و پێشبڕكێی قورئانخوێندن

كاتێــك لــە پۆســتەری كاندیدێكــی پەرلەمانیــدا ،دەســتەواژەی
بەشــداریكردن لــە پێشــبڕكێی قورئانخوێنــدن ،لــە واڵتانــی هیندســتان و
مالیزیــا ،ئــوردن و قەتــەر و هاوشــێوەكانی ،دەبێتــە ماددەیەكــی رێكالمــی
بــە مەبەســتی راوە دەنــگ ،ئــەوە ئاماژەیەكــی روونــە هێشــتا دەتوانــدرێ
كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتان بــەو جــۆرە دەســتەواژە و قســە بــاق و
بریقانــە لــە خشــتە ببدرێــت و بخرێتــە نــاو بازنــەی دەســتە و گرووپــە
فریــودەرەكان.
ئەمــەش چەنــد هۆكارێكــی لــە پشــتەوەیە ،یەكێــك لــە هــۆكارەكان
حیزبــی كــوردی ،بەتایبەتــی ئەوانــەی بانگەشــەی غەیــرە ئیســامی
دەكــەن لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەی رابــردوودا ،نەیانتوانــی ئاییــن و
دروشــمەكانی لــە چنــگ بازرگانانــی ئاییــن رزگار بكــەن ،واتــە بوونــە هــۆی
ئــەوەی ژینگەیەكــی لەبــار بــۆ گەشــەی ئیســامی سیاســی بڕەخســێت،
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بەپێچەوانــەوە رەواجییــان بــەو جــۆرە دروشــم و بزنســییە داوە ،تــا
ئاســتی ئــەوەی مەالیــەك وەك مــاددەی راوە دەنــگ لــە هەڵمەتەكانــی
هەڵبژاردنــدا بەكاردەهێندرێــت و ئەویــش بــە ئــارەزووی خــۆی ئاییــن و
دروشــمەكان دەكاتــە پەیــژەی پەڕینــەوەی بــۆ بەهەشــتی ســەر زەمیــن ،كــە
لێــرەدا مەبەســت لــە پەرلەمانــی كوردســتانە ،هــەم پــارەی بــاش و هەمیــش
پارێزبەنــدی و گــەڕان و كەیــف و ســەفای دونیایــی تێــدا مەیســەر دەبێــت،
ئاخــر هــەر لەبــەر ئەوەشــە ئاییــن بــۆ فریــودان بەكاردەهێندرێــت.
حیزبــی كــوردی بــێ ئــەوەی درك بــەو مەترســییە جدیانــە بــكات ،لــە
دوای راپەڕینــەوە بــەردەوام لــە بێئاگاییەكــی قووڵــدا ژیــاوە و بــەهــۆی
ســەرقاڵیان بــە یەكــری و هەوڵــی ســڕینەوەی پــڕۆژە و پێگــەی یەكــری،
لــە تەكیانــدا ئــەو جــۆرە گرووپــە ئیســامییانە هەوڵــی بــە ئیخوانیكردنــی
كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتانییان داوە و ســەرئەنجام ئێســتا ئیخوانــی
هێــزی كاریگــەری نــاو پەرلەمانــی كوردســتان و عێراقــن و هەڕەشــەی
رووخاندنــی یەكــەم ئەزموونــی حوكمڕانێتــی غەیــرە ئیســامی كوردســتانیش
دەكــەن ،هێشــتا حیزبــی كــوردی و دەســەاڵت بــە دیاریكـراوی لــە مەترســی
گرووپــە ئیســامییەكان تێنەگەیشــتوونە و بگــرە هەنــدێ كــردەوەی
نەزانانــە دواجــار لــە بەرژەوەنــدی ئــەو گرووپــە ئیســامییە توندڕۆییانــەش
كەوتوونەتــەوە.
بەكارهێنانــی دروشــمە ئایینییــەكان لــە هەڵمەتــی هەڵبژاردنــدا ،لــە
نەزانــی و گەمژەیــی ئــەو كاندیــد و حیزبانــە نییــە ،كاتێــك هانــای بــۆ
دەبــەن ،بــۆ لــە خشــتەبردنی دەنگــدەری موســڵامن ،واتــە دەنگــدەری كورد
و عێراقــی ،نەخێــر ،راســتییەكەی ئەوەیــە ،ئــەو جــۆرە كــەس و گــرووپ و
حیزبــە ئیســامی و غەیــرە ئیســامییانە ،كاتێـك هانــا بــۆ ئــەو دەســتەواژانە
دەبــەن ،خۆیــان دەزانــن ،هێشــتا كۆمەڵگــەی باشــووری كوردســتا ن لــە
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رووی هوشــیارییەوە پێنەگەیشــتووە ،بەتایبەتــی لــە كاتــی هەڵمەتەكانــی
هەڵبژاردنــدا بــە ئاســانی دەكەوێتــە داوی گوتــاری فریودەرانــەی ئیســامی
سیاســی ،بــە ئاســانی راو دەكــرێ و دەنگەكانییــان دەدزرێــت.
یانــی چــی مەالیــەك نزیكــەی دووســەد هــەزار دەنــگ دەهێنێــت؟
ئــەوە پێویســتە حیزبــە غەیــرە ئیســامییەكان وەاڵمــی بدەنــەوە ،كــە چ
جــۆرە كۆمەڵگەیەكییــان بەرهەمهێنــاوە! ئەگینــا پەرلەمــان و ئاییــن چ
پەیوەندییەكییــان بــە یەكــەوە هەیــە! ئەگــەر ســادەیی خەڵــك نەبێــت.
چــۆن دەبــێ دروشــمە ئایینییــەكان كاریگەرییــان لەســەر بــاری ســایكۆلۆژی
دەنگــدەری ســادەوە هەبێــت!
كام حیزبەشــی خــۆی بــە عەملانــی و نەتەوەیــی و سۆشــیاڵدیموكرات و
ئیســامی دەزانێـت ،هــەر هەموویــان هانــا بۆ دروشــمە ئایینییــەكان دەبەن
و كارەكتــەری مــەالش ،وەك برانــدی دەنــگ كۆكردنــەوە بەكاردەهێنــن،
ئاخــر بــە بەڵگــە دەركەوتــووە ،هێشــتا كۆمەڵگــەی كــوردی بەمجــۆرە راو
دەكرێــت.
تــۆ ئــارەزووی خۆتــە بەشــداری پێشــبڕكێی قورئانخوێندنــت كــردووە
و پلــەی یەكــەم و دووەمیشــت بەدەســتهێناوە ،كێشــەی خەڵــك نییــە تــۆ
لــە قورئانــدا شــارەزاییت هەیــە ،یــان شــارەزا نیــت ،ئــەوە كێشــەی خۆتــە،
نــەك كۆمەڵگــە ،ئــەو شــوێنەی بــۆی دەچیــت ،پەرلەمانــە نــەك مزگــەوت،
پەرلەمانیــش شــوێنێكە ســەرباری هەمــوو ســەرنجەكان لەســەری ،بــەاڵم
هێشــتا وێنایەكــی دیموكراســییانەی هەیــە و ئــەو تێگەیشــتنە ئایینییەی تۆی
كاندیدیــش ،هیــچ پەیوەندییەكــی بــەكاری پەرلەمانــی و دیموكراســییەتەوە
نییــە.
كەوایــە كاتێــك ئــەو دروشــانەی گوایــە شــارەزای دینیــت ،بەشــداری
پێشــبڕكێی قورئانــت كــردووە ،ئــەوە هیــچ گومانــی تێــدا نییــە بــۆ فێڵكردنــە
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لــە خەڵكــی تــا دەنگــی ببەیــت ،چونكــە پەرلەمــان پەیوەنــدی بە پێشــبڕكێی
قورئانــەوە نییــە ،ئەگەرچــی پەرلەمانــی عێ ـراق تــەواو لەژێــر كاریگــەری
مەزهــەب و ئاییندایــە ،بــەاڵم هێشــتا ئــەو شــوێنە نابێــت رۆڵــی مزگــەوت
ببینێــت كــە تــۆی كاندیــد وەك ئــەوەی بچیــت بــۆ مزگــەوت ،خۆتــی بــۆ
ئامــادە دەكەیــت .ئــەو پەتایــە لەســەر ئاســتی هەرێمــی كوردســتان و بــۆ
پەرلەمانــی كوردســتانیش هەمــان رۆڵــی خــۆی گێـڕاوە و بەردەوامیــش مــەال
وەك كارەكتــەری بەهێــز چووەتــە پەرلەمانــەوە.
كاتێــك كاندیدێكــی گوایــە دینــدار لــە رێگــەی دروشــمی ئایینییــەوە
دەیەوێ بگاتە شــوێنگەیەكی مەدەنی و دیموكراســی ،ســەرباری سەرنجەكان
لەســەر دیموكراســییەتی پەرلەمانــی عێ ـراق و هەتــا كوردســتانیش ،بــەاڵم
ئــەوە روونــە لێــرەدا ئاییــن وەك ماددەیەكــی بزنســی بەكارهێنــدراوە و
ئامانجیــش لێــی كۆكردنــەوەی دەنــگ بــووە و لــە پەرلەمانیشــەوە پــارە و
پۆســتی پــێ وەردەگیرێــت.
كەوایــە گرنگــە خەڵكــی ئێمــە ئــەو تێگەیشــتنەی هەبێــت ،ئاییــن
بــە تەواوەتــی بووەتــە ماددەیەكــی بزنســی و سیاســی ،هــەر حیــزب
و كەســایەتی و گرووپــەی هــەن ،ئاییــن بــۆ بەرژەوەنــدی خــۆی و وەك
كااڵیــەك بەكاردەهێنێــت ،بەجۆرێــك ئــەوەی بانگەشــەی دینــداری دەكات،
لــە نییەتــی خۆیــدا گورگێكــە دەیەوێــت لــە پــاڵ بەكارهێنانــی ئاییــن هێــرش
بكاتــە ســەر كۆمەڵگــە.
واتــە لــە قۆناغــی ئێســتادا هیــچ كــەس دینــداری راســتەقینە نییــە،
ئــەوەی گــرووپ و حیزبــەكان بانگەشــەی بــۆ دەكــەن ،ئامانجگەلــی
پارەكۆكردنــەوە و پۆســت و كورســییە ،نــەك ئاییــن وەكخــۆی ئامانجەكــە
بێــت ،لــە كاتێكــدا خــودی ئاییــن پەیوەندییەكــە لــەنێــوان مــرۆڤ و خــودا
و پێویســتیش نــاكات ،خەڵــك بــۆ ئــەوەی بــن بــە دینــدار ،بــە دروشــمی
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ئــەو كاندیــد و ئــەم حیزبــی ئیســامی هەڵبخەڵەتێــن.
لــە پۆســتەری كاندیدێكــی بزووتنــەوەی گــۆڕان بــۆ هەڵبژاردنــی 2018ی
پەرلەمانــی عێ ـراق نوورسابــوو ،قورئانخوێنــی نێودەوڵەتــی! ئــەو پۆســتەرە
ئەگــەر هــی ئیســامییەك بووایــە ،رەنگــە كەمێــك ئاســاییرت بووایــە و
رەنگیشــە وەك منوونەیــەك نەدەهێندرایــەوە ،بــەاڵم هــی حیزبێكــە گوایــە
مەدەنــی و عەملانیــن و دەیگــۆڕن! ئاخر كارەســاتەكە لێرەوە دەســتپێدەكات
كــە حیزبــی سیاســی لــە یەككاتــدا عەملانــی بێــت و هەڵگــری دروشــمە
ئایینەكانیــش بێــت ،بــۆ فریودانــی خەڵــك!
ئــەرێ بەڕاســتی قورئانخوێنــی نێودەوڵەتــی یانــی چــی؟ قورئــان هــەر
قورئانــە و دەكــرێ لــە گوندێكــی هەڵەبجــە و كەندێنــاوە و بادینــان ،دەیــان
قورئانخوێنــی بــاش هەبــن ،بــەاڵم ئایــا پێویســتە ئــەوەی قورئانخوێــن بــوو،
بچێتــە پەرلەمــان؟ وەاڵمەكــەی روونــە ،ئــەوە ئەوپــەڕی بــە گەمــژە لــە
قەڵەمدانــی خەڵكــە ،ئەگینــا پەرلەمــان چ پەیوەندییەكــی بــە قورئانخوێــن و
پێشــبڕكێی نێودەوڵەتیــی قورئانــەوە هەیــە!
هێشــتا لــە دیــدی ئــەو جــۆرە حیــزب و كەســانەدا ،كۆمەڵگــەی ئێمــە
وەك مێگــەل ســەیر دەكرێـت ،ئەگینــا چۆنچۆنــی خەڵكانێــك لــە پێنــاو پــارە
و كورســی ،زاتــی ئــەوە دەكــەن بەمجــۆرە قەشــمەری بــە كۆمەڵگــە بكــەن!
هەتــا ئەگــەر زۆریــش شــارەزاییت لــە قورئانــدا هەبێــت ،هیــچ ســوودی
بــۆ كۆمەڵگــە نییــە ،مەگــەر كۆمەڵگــە بــە دەســت ئــەو هەمــوو تەفســیر
و خــۆ بــە شــارەزا لــە ئایینــە ،گیــرۆدەی هــەزاران دەرد نەبــووە و رۆژ
دوای رۆژیــش لــە مەترســی تێكچوونــی ئارامــی نزیــك نابێتــەوە ،بــە هــۆی
گەشــەی فیكــری جیهــادی و جوڵــەی ئیســامی سیاســی!
تــۆ بــۆ خــۆت قورئــان خوێنیــت ،مــن نامەوێــت تــۆ لــە پەرلەمــان
قورئــان بــۆ منــی دەنگــدەر بخوێنیــت ،ئیشــی تــۆ وەك پەرلەمانتــار
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شــەڕكردنە لەســەر مافــە دەســتووری و یاســایی و نەتەوەییەكانــی خەڵكــی
كوردســتان ،نــەك قورئانخوێنــدن بێــت ،ئەگــەر تــۆ شــانازی بــە قورئانخوێنــی
خۆتــەوە دەكەیــت ،مەچــۆ بــۆ پەرلەمــان ،پێنــج هــەزار مزگــەوت و تەكیــە
و نازانــم چــی و چــی وامــان هــەن ،دەتوانیــت قورئانــی تێــدا بخوێنیــت،
نــەك پەرلەمــان!
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مەترسییە گەورەكە بۆ سەر ئایندەی كوردستان

ئەگەرچــی بــەر لــە راپەڕیــن ،تەنیــا بزووتنــەوەی ئیســامی كوردســتان
وەك تاكــە حیزبــی ئیســامی سیاســی لــە گۆڕەپانەكــە دابــوو ،بــەاڵم پــاش
راپەڕیــن ،دامەزراندنــی حیزبــی ئیســامی سیاســی رووی لەزیــادی كــرد
و یەكگرتــووی ئیســامیی كوردســتان لــە دیارترینیــان بــوو ،كــەوا لەژێــر
كاریگــەری بەرنامــە و ئەجێنــدای ئیخوانییەكانــی میــر هاتــە نــاو گۆڕەپانی
سیاســیی كوردســتانەوە ،بــە لەبەرچاوگرتنــی هەلومەرجــی ناســەقامگیری
سیاســی ئەوســا و بەتایبەتــی شــەڕی ناوخــۆی یەكێتــی و پارتــی و نەبوونــی
هۆشــیاری ئایینــی و سیاســی تاكــی كوردیــش ،فاكتــەری ســەرەكی بــوون لــە
دروســتبوون و گەشــەی ئــەم حیزبــە و ســەرجەم حیزبــە ئیســامییەكانی
دیكــەی كوردســتان و دواتریــش رەخســاندنی هەلومەرجێكــی لەبــار بــۆ
ئــازادی رادەربڕیــن و دامەزراندنــی رێكخراوەكانــی كۆمەڵــی مەدەنــی
و باڵوكــراوە و كەناڵــە جۆراوجۆرەكانــی میدیــاش بوونــە هــۆی زیاتــر
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گەشەســەندنی حیزبــە ئیســامییەكان ،تــا ئاســتی داواكردنــی دەســەاڵت و
بەشــداریكردن لــە ملمالنــێ سیاســییەكان.
ئامــاژە سیاســی و نێودەوڵەتییــەكان ،بەڵگەیەكــی ئاشــكران لــەوەی هیچ
كۆمەڵگەیــەك كــە حیزبــە ئیســامییەكان تێیانــدا حوكمڕانێتیــان كــردووە ،لــە
منوونــەی ئەفغانســتان كاتێــك بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە ســاڵی  1996تاكــو
 2001دەستبەســەر ئەفغانســتاندا دەگــرن ،هەرچــی هەڵســوكەوتێكی دژە
دیموكراســی و مافــی مــرۆڤ و ئــازادی هەیــە ،دەینوێنــن و ناشــیرینرتین و
قێزەوەنرتیــن ئەزموونــی چەنــد ســاڵەی حوكمڕانێتــی لــەو واڵتــە پێشــكەش
دەكــەن و دواتــر وەك منوونەیەكیــش بــۆ دەســەاڵتی گرووپــە ئیســامییەكان
لــە جیهانــدا رشۆڤــەی بــۆ كـرا.
بەڵــێ ،هیــچ واڵتێــك بــە هــۆی جوڵــە و بااڵدەســتی حیــزب و گرووپــە
تونــدڕۆ ئیســامییەكان پرۆســەی دیموكراســییان تێــدا ســەركەوتوو نەبــووە،
ئەگــەر هەوڵــی پیادەكردنــی دیموكراســیش درابێــت ،لــە ناچاریــی بــووە
بــۆ مانــەوەی دەســەاڵت ،نــەك بڕوابــوون بــە خــودی دیموكراســی،
هەڵبژاردنەكانــی كۆمــاری ئیســامی ئێرانیــش ،بەڵگەیەكــی ئاشــكران لەوەی
بــۆ ئــەوە نییە تــا دەســەاڵت بــە شــێوەیەكی دیموكراســییانە دەستاودەســتی
پــێ بكرێــت ،بەڵكــو گۆڕینــی رووخســارێكی ریشــدارە بــە ریشــدارێكی
دیكــە و هەمــان سیاســەتی پێــش هــەر هەڵبژاردنێــك پەیــڕەو دەكرێــت،
راســتە بــۆ فریودانــی خەڵــك هەندێــك بەڵێــن بــە خەڵكــی ئێـران دەدرێــت،
گوایــە ژیانیــان خۆشــر و مافەكانــی مرۆڤیــش باشــر دەكرێــن ،بــەاڵم هیچی
راســت نیــن و تەنیــا گۆڕانكارییــە لــە كەســێكەوە بــۆ كەســێكی دیكــە.
نووســەر و رۆشــنبیری عێراقــی ،دكتــۆر رەشــید خەییــون لــە بــارەی
بڕوابوونــی حیزبــە ئیســامییەكان بــە دیموكراســی دەڵێــت :ئەگــەر
ئیســامییەكان بیانتوانیایــە بەبــێ دیموكراســی بگەنــە خواســتەكانیان ،بــە
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هیــچ جۆرێــك لەبــارەی دیموكراســییەوە نــەدەدوان و پەناشــیان بــۆی
نەدەبــرد.
ئەمــەش ئاماژەیەكــی روونــە لــەوەی حیزبــە ئیســامییەكان ،تەنیــا بــۆ
گەیشــن بــە دەســەاڵت ،باســی دیموكراســی دەكــەن ،ئەگینــا لــە جەوهــەردا
بڕوایــان پێــی نییــە ،بگــرە رێگــری لــە ئاڵوگــۆڕی دیموكراســییانەی
دەسەاڵتیشــدا دەكــەن.
دیموكراســیش پێــش ئــەوەی چەمكێكــی سیاســی رووت بێــت ،بــۆ
بەڕێوەبردنــی هــەر كۆمەڵگەیــەك ،خــۆی بــە رسووشــت كولتــووری مرۆییــە
و ســەرەتا بــە خۆڕســك لــە نــاو ئــەو نەتــەوە و گەالنــەی باوەڕیــان بــە
پێكەوەژیــان و رێزگرتــن لــە یەكــری هەبــووە ،ســەریهەڵداوە ،لــە منوونــەی
یۆنانــی كــۆن و ئەورووپــا بەگشــتی ،كــە بــە النكــەی دیموكراســی هەژمــار
دەكرێــت .بــەاڵم لــە هیــچ كۆمەڵگەیەكــی ئیســامیدا ،دیموكراســی
نــەك هــەر كولتــوور نییــە ،تەنانــەت نەبووەتــە چەمكێكــی سیاســیش
بــۆ بەڕێوەبردنــی كۆمەڵگــە ،دروســتە لــە زۆربــەی واڵتانــی ئیســامی
هەڵبــژاردن دەكرێــت و خەڵكیــش نوێنــەری خــۆی بــۆ ســەرۆك و پەرلەمــان
دیــاری دەكــەن ،بــەاڵم هاوشــێوەی ئــەو منوونەیــەی بــۆ ئێـران هێندرایــەوە،
بــۆ ئەوانیــش هــەر راســتە.
لــە دوای رووخانــی رژێمــی بەعــس لــە ســاڵی  2003لــە عێــراق،
هــەر چــوار ســاڵ جارێــك هەڵبــژاردن دەكرێــت و دوای نزیكــەی یــەك
ســاڵیش لــە ملمالنــێ و رەتكردنــەوەی ئەنجــام و شــەڕی كەســایەتییەكان،
ئینجــا حكوومەتێــك بــە ناچــاری پێكدەهێندرێــت و دواییــش كــەس ئــەو
حكوومەتــە بــە هــی خــۆی نازانێــت ،چونكــە لــە دەرئەنجامــی باوەڕبــوون
بــە ئەنجامەكانــی هەڵبــژاردن دروســت نابێــت.
وەك ئــەوەی لــە  2018كــۆی ئەنجامەكانــی هەڵبژاردنــی پەرلەمانــی
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عێـراق دووبــارە هەژمــار كرانــەوە ،بە هــۆی ئــەوەی هێــزەكان رازی نەبوون
بــەو ئەنجامانــەی راگەیەنــدران و تەنانــەت ئەندامانــی كۆمیســیۆنی
هەڵبژاردنیــش لــە كارەكەیــان ســڕكران و دادوەری تایبــەت بــۆ راییكردنــی
كارەكانــی كۆمیســیۆن دەستنیشــانكران ،ئەمــەش وەك بەڵگەیــەك كــە
هیــچ كات ئومێــدی ئــەوە ناكــرێ عێــراق و واڵتانــی دیكــەی ئیســامی
دیموكراســی وەك كولتــوور و بــاوەڕی رادەســتكردنی دەســەاڵت قبــووڵ
بكــەن .هــەر وەك لــە عێراقــدا لــە كاردانــەوەی ریفراندۆمــی ســەربەخۆیی
باشــووری كوردســتان لــە ســاڵی  2017عێـراق هێرشــی كــردە ســەر هەرێمی
كوردســتان ،لــە كاتێكــدا بــە گوێــرەی دەســتووری عێراقــی هاوواڵتییــان
مافــی دیاریكردنــی چارەنووســی خۆیــان هەیــە ،كەچــی عێ ـراق وەاڵمــی
بنەماكانــی دیموكراســی بــە چــەك دایــەوە!
بەپێــی زانیــاری راپۆرتێكــی شــیكاری كــە لەژمــارەی34ی
گۆڤاری»چركە»لەســەر پەیوەنــدی حیزبــە ئیســامییەكان بــە واڵتانــی
دەرەوە ،ئامــاژە بەوەكــراوە حیزبــە ئیســامییەكان دابەشــبوونە بەســەر
چەنــد واڵتێكــی دەرەكــی ،كۆمەڵــی ئیســامی ســەر بــە ئێـران و یەكگرتووی
ئیســامی بــەر توركیــا كەوتــووە و بزووتنــەوەی ئیســامیش بــە هــۆی
ئــەوەی زیاتــر بــڕوای بــە ســوننەگەرایی هەیــە ،بۆتــە داردەســتی واڵتــی
ســعوودییە .هــەر لــە درێــژەی راپۆرتەكــەدا ئامــاژە بەوەشــكراوە ئــەو
واڵتانــە دەیانەوێــت لــە رێــی ئــەم حیزبانــەوە پرۆگرامەكانــی خۆیــان لــە
هەرێمــی كوردســتاندا جێبەجێبكــەن.
كەواتــە حیزبــە ئیســامییەكان هێنــدەی دەســتێكی دەرەكــی لــە پشــت
ئەجێنــدای كاركردنیانــەوە ئامادەگــی هەیــە ،بەڵكــو خزمەتكردنــی ئاییــن
و پێشــكەوتنی هەرێمــی كوردســتان لــە بەرنامــەی ئەوانــدا بوونــی نییــە و
خاوەنــی پــرۆژەی تایبــەت بــە خۆیــان نین ،واتــە لە الیــەن واڵتانــی دەرەكی
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بەكاردەهێندرێــن لــە رووی سیاســی و لــە رووی فیكریشــەوە خۆیــان
پاشــكۆن ،لــە كاتێكیشــدا ئــەو حیزبانــە لــە الیــەن واڵتانــی دەرەكییــەوە
پشــتگیری دارایــی دەكرێــن و پــارە لــە حكوومەتــی هەرێمــی كوردســتانیش
وەردەگــرن ،وەرگرتنــی پــارەش بــۆ بەرژەوەنــدی واڵتانــی دەرەكــی
فاكتەرێكــی نێگەتیڤــە بــۆ ئاڵۆزكردنــی ئاســایش و خوڵقاندنــی قەیرانــی
جۆراوجــۆری سیاســی و ئایینــی و ئاسایشــی لــە ناوخــۆی هەرێمــدا و لــەم
نێوەندەشــدا هەرێــم لــە ســەرێتی بەدواداچــوون بــكات و ســزای ئــەو
حیزبانــە بــدات كــە بەرنامــەی دەرەكــی دەهێننــە باشــووری كوردســتان،
چونكــە مەترســییەكەی زۆر لــەوە گەورەتــرە وەك چــاوەڕوان دەكرێــت.
هــاوكات بارەگــەی حیزبــی ئیســامی سیاســیی كوردســتان ،بەتایبەتــی
بارەگەكانــی یەكگرتــووی ئیســامی كوردســتان و كۆمەڵــی ئیســامی،
بوونەتــە جێگــرەوەی قوتابخانــەكان و لەوێــدا بەبیانــووی قورئانخوێنــدن و
وانــەی ئایینــی ،هەوڵــی زیادكردنــی نفــوزی یەكگرتــوو و كۆمــەڵ دەدرێــت،
تــا لــەم كاڵورۆژنەیــەوە بگەنــە دەســەاڵت و خەڵكــی بــە بــاوەڕی جیهــادی
فریــودەدەن.
بەپێــی زانیارییــەكان لــە بارەگــەی حیزبــە ئیســامییەكان ،ســەرەڕای
ئــەوەی منــدااڵن فێــری نوێــژ و پــەروەردەی ئایینــی كـراون ،پێشــیان دەڵێن،
گــوێ لــە گۆرانــی و مۆســیقا نەگــرن ،بــۆ ئــەم مەبەســتەش چەندیــن كتێبیان
چــاپ كــردووە بــۆ ئــەوەی خەڵكــی لــە دژی مۆســیقا و گۆرانــی هــان بدەن،
هەروەهــا كچەكانیــش هــان دەدەن بــۆ ئــەوەی لــە تەمەنێكــی بچووكــدا
لەچــك بكــەن و تێكــەاڵوی كــوڕان نەبــن و تەماشــای كەناڵــە عەملانییــەكان
نەكــەن ،لــە بەرانبــەردا منــدااڵن لــەوە رادەهێنــن رەوشــتی فیلــم و درامــا
ئێرانییــەكان پەیــڕەو بكــەن ،كــە لــە كەناڵــی حیزبــە ئیســامییەكان پەخــش
دەكرێــن.
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كارەســاتەكەش لەگــەڵ پێگەیشــتنی ئــەو نەوەیــەدا دەســتپێدەكات كــە
پــەروەردە ك ـراون ،بــەوەی گــوێ لــە گۆرانــی نەگــرن و تێكــەاڵوی یەكــری
نەبــن ،هــاوكات گۆشــكراون بــە بەرنامــە و جــۆرە كولتوورێكــی توندڕۆیانەی
ئیســامی سیاســی ،كــە ماڵوێرانــی بــە جیهانــدا باڵوكردووەتــەوە.
ئومێــد قەرەداغــی ،نووســەر و شــارەزای هــزری ئیســامی سیاســی
لــە ژمــارەی669ی رۆژنامــەی هاواڵتــی دەڵێــت :لــە هیــچ شــوێنێكی
دونیــای دیموكراســی و مەدەنیــدا نەبــووە حیــزب لــە جیاتــی پــرۆژەی
نوێنەرایەتیكردنــی خەڵــك و پاراســتنی بەرژەوەندییەكانیــان ،پــرۆژەی
فێركردنــی نوێــژ و رۆژی هەبێــت.
ئــەم دەســتەواژە رەخنەییانــە ئاراســتەی یەكگرتــووی ئیســامی ك ـراوە
و لــە ئێستاشــدا باســكردن لــەم حیزبــە ،وەكــو ئــەوە وایــە باســی ســەرجەم
حیزبــە ئیســامییەكانی كوردســتان بكرێــت ،چونكــە تەنیــا لــەرووی نــاوەوە
لــە یــەك جیــاوازن ،ئەگینــا هەمــان بەرنامــە و ئەفــكاری یەكرتیــان هەیــە
و هێشــتاكەش ناكۆكییەكــی قووڵیــان لــە نێواندایــە ،لەســەر كۆنرتۆڵكردنــی
ئیســام بــۆ بەرژوەوەنــدی حیزبــی و زیادكردنــی پێگــەی جەماوەرییــان،
مەترســییەكانیش لێــرەوە دێنــە پێشــەوە ،كاتێــك حیــزب لــە ڕێــی
كادیرەكانییــەوە و بــە مەبەســتی چەواشــەكردن و رێگەخۆشــكردن بــۆ
گەیشــتنە دەســەاڵت ،مێشــكی منــدااڵن بشــواتەوە ،بــە مەبەســتی هاتنــەدی
مەرامــە سیاســییەكانیان.
یەكگرتــووی ئیســامی و كۆمەڵــی ئیســامی ،دوو حیزبی خــاوەن پێگەی
جەماوەریــن و لــە پــاڵ ئــەوەی سیاســەت دەكــەن ،هــاوكات دوو حیزبــی
فریودەریشــن ،بــەوەی خەڵكــی لــە پەنــای ئایینــەوە بــۆ مەرامــی سیاســی
بەكاردێنــن ،بــۆ ئەمــەش هەوڵــی كۆنتڕۆڵكردنــی گوتــاری مزگەوتــەكان
و میدیــای خۆیــان و ســێبەرەكانیان دەدەن ،بەتایبەتــی حیزبێكــی وەك
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كۆمەڵــی ئیســامی نەختێــك جیاوازتــر لــە یەكگرتــوو ئیــش لەســەر
باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆیــی ئایینــی دەكات و كاریگەرییەكانیشــی بــە
ئاشــكرا لــە زاكیــرەی تاكــی موســڵامنی ســەر بــەو گرووپــە دەركەوتــوون،
بــەوەی جگــە لــە كۆمــەڵ و سیاســەتی عەلــی باپیــر ،باوەڕیــان بــە هیــچ
شــتێكی دیكــەی كوردســتان نییــە و بــە روونیــش ســەرقاڵی بــە ئیســامی
سیاســیكردنی كوردســتانن و پاشــكۆیەتی بــۆ فیكــری ئیســامی عەرەبــی لــە
ئــەدای سیاســی و ئایینیــان بــە روونــی دیــارە ،هێنــدەی بەرگــری لــە فیكــری
توندڕۆیــی ئیســامی دەكــەن ،نیــو هێنــدە باكیــان بــەوە نییــە ئاینــدەی
كوردســتان بــە كــوێ دەگات.
ســەرەڕای ئــەوەی ئیســامییەكان زۆرتریــن رەخنــە لــە دەســەاڵت
و عەملانییــەكان دەگــرن ،بەپێچەوانــەوە خۆیــان قبووڵــی رەخنەگرتــن
ناكــەن و چاودێرێكــی وردی میدیاكانیــش دەكــەن ،بەتایبەتــی ئــەو دەزگــە
و نووســەرانەی لەســەر ئیســامی سیاســی و نیەتــی فریوخوازییەكەیــان
دەنووســن ،ئیــدی لــە ڕێــی میدیــا و مینبەرەكانــی مزگەوتــەوە هێــرش
دەكرێتــە ســەر نووســەرەكەی و هانــی خەڵكــی دەدرێــت بــۆ ئەنجامدانــی
توندوتیــژی لــە دژی ئــەو كــەس و میدیایانــەی دژی ئیســامی سیاســی
دەنووســن و قســە دەكــەن ،واتــە هەمیشــە رەخنەگرانــی ئیســامی سیاســی
لەبــەردەم ئەگــەری تیرۆركــردن و تۆقانــدن دان.
راســتە زۆرینــەی خەڵكــی كوردســتان موســڵامنن ،بــەاڵم ئایینەكانــی
دیكەشــی تێدایــە و بەوپێیــەش كــە دوو حیزبــی عەملانــی ئێســتا لــە
دەســەاڵتدان ،ئامــاژەكان ئەوەیــان دەرخســتووە دژی چەوســاندنەوەی
ئایینــی بوونــە و لەســەر ئاســتی سیاســیش خەڵكانــی غەیــرە ئیســام
لــە بەڕێوەبردنــی حكوومەتــدا بەشــدارن .بــەاڵم هەمیشــە لــە الیــەن
توندڕەوانــی ئایینــی ســەر بــە حیزبــە ئیســامییەكان بــە چــاوی جیاوازیــی
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و نەنگــی تەماشــای پەیڕەوانــی غەیــرە ئیســام ك ـراوە ،لەژێــر كاریگــەری
هەنــدێ مــەالی حیزبــە ئیسالمییەكانیشــەوە لــە مینبەرەكانــی مزگــەوت
هانــی كەســانێك دراوە بــە چــاوی جیاوازیــی ئایینــی تەماشــای غەیــرە
ئیســام بكرێــت ،ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی تــا ئێســتاكە حیزبە ئیســامییەكان
چ لــە پەرلەمــان و چ لــە رووی كۆمەاڵیەتییــەوە خاوەنــی بەرنامەیــەك
نەبوونــە بــە مەبەســتی پێكەوەژیانــی ئایینــەكان ،بــە دیوەكــەی تریشــەوە
رۆژانــە لــە میدیــای حیزبــە ئیســامییەكان بانگەشــەی تــاك ئایینــی دەكــرێ
و ئەمــەش توندوتیــژی و ناســەقامیگری و پێشــێلكردنی مافــی مــرۆڤ و
بەرانبــەری لێدەكەوێتــەوە.
هەرچەنــدە مزگــەوت مەڵبەنــدی خواپەرســتییە ،لەگــەڵ ئەمەشــدا
حیزبــەكان بەپێــی بــارودۆخ و پێویســتییان ،مزگەوتییــان بــۆ بەرژەوەنــدی
خۆیــان بەكارهێنــاوە ،بــەاڵم لــە ئێســتادا ترســەكە زۆر لــەوەش گەورەتــر
بــووە ،بــە هــۆی ئــەوەی حیــزب و كارەكتەرانــی ئیســامی سیاســی
بەشــێوەیەكی بەرنامــە بــۆ داڕێــژاو ،خۆیــان خزاندووەتە نــاو مزگەوتەكانەوە
و لەشــكرێك مەالیــان دروســتكردووە ،بەتایبەتــی لــە قــەزا و ناحیــە و
گوندەكانــدا تــا بەرنامــەی حیزبــە ئیســامییەكان بــە خەڵكــی رابگەیەنــن و
لــە بەرانبەریشــدا دەســەاڵت نەرمــی نوانــدووە ،بەجۆرێــك لــە جۆرەكانیــش
هاریــكار بــووە لــە پەرەســەندنی دیاردەكــە و مانگــی هــەر رەمەزانێــك،
بەڵگەیەكــی تــرە كــە میدیــای دەســەاڵت و عەملانییــەكان لــەو مانگــەدا بــە
هــەزاران بەرنامــە و ســەدان گۆرانــی ئایینــی بەرهــەم دەهێنــن ،ئەمــەش
بــێ بەرنامەیــی و سیاســەتی دووفاقــی عەملانییــەكان نیشــان دەدات كــە
دواتــر لــە بەرژەوەنــدی ئیســامییەكان شــكاوەتەوە.
ســەرەڕای پێویســت نەبوونــی وەزارەتــی ئەوقافیــش ،بــەاڵم پێدانــی
وەزارەتەكــە چەنــد جارێــك بــە ئیســامییەكان هەڵەیەكــی ســراتیژی
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دیكــەی دەســەاڵت بــووە و بــەم هۆیــەوە بەشــێك لــە داهاتــی دەوڵەتیــش
كەوتــە ژێردەســتی ئیســامییەكان و لەپێنــاوی بەرژەوەنــدی حیزبییانــدا
خەرجیــان كــرد و دەیــان مــەالی توندڕۆیــان بەرهەمهێنــا و دواتریــش
كۆمەڵگــە باجەكــەی دەدات.
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خۆحەشاردان لەژێر پاڵتۆی دیموكراسیدا

ئیســامی سیاســی وەك گرووپگەلێكــی گۆشــكراو بــە ئایدۆلۆژیــای
ئیســامی لــە دەرئەنجامــی پێشكەشــكردنی چەندیــن ئەزموونــی
حوكمڕانێتــی شكســتخواردوو و فێندەمێنتاڵیانــە بــە هــەرە مەترســیدارترین
رێكخراوگەلــی سیاســی ئیســامی لــە ناوەنــدی جیهانــی ئیســامیدا هەژمــار
دەكرێــن ،بەتایبەتــی حوكمڕانێتــی پێنــج ســاڵەی بزووتنــەوەی تاڵیبــان لــە
ئەفغانســتان دیارتریــن منوونــەی دەســەاڵتدارێتی توندڕۆیــی ئیســامی
سیاســییە و پاشــان لــە داعــش و بــەرەی نــوورسە خــۆی ئەبدێــت دەكاتــەوە.
ســەرجەم كۆمەڵگەكانــی ژێــر چنگــی ئیســامی سیاســی ،ســەرەڕای
نائارامــی و توندوتیــژی ،بەرانبــەر بــە تــاك و كــۆی كۆمەڵگــە ،هــاوكات
بوونەتــە فاكتــەری ســەرەكی لــە برســێتی و بەرتەســككردنەوەی ئازادییــە
گشــتی و تاكییــەكان ،گــرووپ و رێكخــراوە ئیســامییەكان هەمیشــە لــە
ئامادەگیــدان بــۆ دروســتكردنی كەشــێكی ئاڵــۆز لەســەر ئاســتی سیاســی
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و كۆمەاڵیەتیــدا بــۆ ئــەوەی لەنــاو پشــێوی و فــەوزادا گەشــە بكــەن،
ئەزموونــی تاڵیبــان منوونەیەكــی زینــدووە لــەوەی ئــەو بزووتنەوەیــە
ســوودی لــە ناكۆكییەكانــی نــاو ئەفغانســتان و ژینگــە ئاڵۆزەكــەی ئــەو واڵتە
وەرگــرت ،تــا بتوانــێ رەگ دابكوتێــت و پێگەكــەی بەهێزتــر بــكات ،بەمــەش
توانــی بــە هــەزاران كارەكتــەری فێندەمێنتاڵــی گۆشــكراو بــە ئایدۆلۆژیــای
ئیســامی لــە چوارچێــوەی رێكخــراوی تاڵیبانــدا كۆبكاتــەوە ،دەرئەنجــام
ئاڵۆزییــەكان لەناوچەییــەوە بــوون بــەملمالنێــی جیهانــی لــە نێــوان بــەرەی
رۆژئــاوا و رۆژهــەاڵت ،بەتایبەتــی دوای ئــەوەی رووداوی 11ی ســێپتەمبەر
لــە ئەمەریــكا لــە الیــەن رێكخ ـراوی قاعیــدە ئەنجامدەدرێــت ،ئەوەبــوو
رۆژئاواییــەكان بــە نــاوی شــەڕی دژە تیرۆریــزم ،بــە زەبــری هێــز ،جارێكــی
دیكــە هاتنــەوە نــاو رۆژهــەاڵت ،ئــەم شــەڕەش تــا ئــەم چركەســاتەش
ئامادەگــی هەیــە و لــە دواییــدا بــە فۆڕمــی جیاوازتــرەوە كاردانەوەكانــی
دەبینیــن.
بەوپێیــەی ئیســام بە یەكێــك لە ئایینە داخـراوەكان دادەنــرێ و كرانەوە
تێیــدا بــە الدان لــە ئاییــن هەژمــار دەكرێــت ،دەوڵەتانــی ئیســامیش بــۆ
رازیكردنــی زۆرینــەی تاكــی موســڵامن هیــچ هەنگاوێــك لەبــارەی كرانــەوە
و گونجاندنــی ئاییــن لەگــەڵ دونیــای مۆدێرنــدا نانێــن ،بــە هــۆی تــرس لــە
كۆمەڵگـە تاوەكــو لــە دژیــان نەوەســتنەوە ،كەواتــە ئــەم فاكتــەرە بەهێــزە
بووەتــە هــۆی گەشــەكردنی گرووپــە ئیســامییەكان ،یــان بزاوتــی ئیســامی
سیاســی بــە گشــتی و بەردەوامیــش بانگەشــەی ئــەوە باڵودەكەنــەوە،
گوایــە ئیســام لــە مەترســیدایە و تاكــی داخـراوی موســڵامنیش بــاوەڕ بــەو
گوتــارە فریــودەرە دەكات و دواتریــش لــە چــواردەوری رێكخ ـراوە تونــدڕۆ
ئیســامییەكان خــۆی دەبینێتــەوە.
ئەزموونــی رێكخــراوە ئیســامییەكان لــە ناوچەكــەدا بــە فاشــیلرتین
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ئەزمــوون هەژمــار دەكرێــت و لــە دوای خۆیانیشــدا تەنیــا نائارامــی و
توندوتیــژی و برســێتی و ژینگەیەكــی ترســناكیان بەجێهێشــتووە ،ئــەوەی لــە
ئەفغانســتان و پاكســتان و میــری یــەك ســاڵەی ژێــر چنگــی ئیخوانــەكان
و ئێــران پێشــكەش كــراون ،بــە فاشــیلرتین و ترســناكرتین ئەزموونــی
حوكمڕانێتــی گرووپــی ئیســامی هەژمــار دەكرێــن ،كــە تێیانــدا ئــازادی
و دیموكراســی و رێزگرتــن لــە شــكۆی هاوواڵتییــان و ســەروەری دادگــە
و گەشــتوگوزار و بژێــوی خەڵــك لــە ترۆپكــی خراپیدابوونــە تــا ئاســتی
مەترســی ،هەروەهــا منوونــەی داعــش و بــەرەی نــوورسە كــە دواتــر
ناوەكــەی بــۆ فەتحولشــام گــۆڕدرا ،ئەوانیــش قێزەوەنرتیــن منوونەیــان
پێشكەشــكرد ،لــەوەی مــرۆڤ لــە ســایەیاندا شــكۆ و ژیــان و كەرامەتیــی
خــۆی لــە دەســتدا.
هــەر بۆیــە دەتوانیــن بەوپــەڕی راشــكاوییەوە بڵێیــن ،ئیســامی سیاســی
بــە كەڵكــی حوكمڕانێتــی نایــەن و دەبـ ێ موســڵامنان ئــەم راســتییە قبــووڵ
بكــەن لــەوەی رێكخراوگەلــە ئیســامییەكان بــۆ بەرژەوەنــدی خۆیــان
هاتــوون و مەبەســتیان داكۆكیــی لــە ئیســام نییــە وەك ئاییــن .بــەوەی
یەكێــك لــە دروشــمە چەواشــەكارییەكانی رێكخـراوە ئیســامییەكان ئەوەیـە
گوایــە بــۆ داكۆكیــی لــە ئایینــی ئیســام هاتــوون بــەو بیانــووەی ئاییــن
لەژێــر مەترســی كاڵبوونــەوە یاخــود نەماندایــە ،ئەمــەش ئــەو قســەگەلە
چەواشــەكارییانەن لــە كۆمەڵگــە داخ ـراو و گۆشــكراو بــە هەســتی ئایینــی
دەكرێــن و بۆیــەش زووتــر لــە حیزبــی دیكــەی سیاســی خەڵكیــان لــە
چــواردەوردا كۆدەبێتــەوە ،ئەمــەش هاوكاتــە لەگــەڵ ئەوەی ئایین پێویســتی
بــە پاســەوان و داكۆكیــكار نییــە تــا بیپارێزێــت ،مەگــەر بــە قســەی ئــەوان
خــودا خــۆی ئایینەكــەی ناپارێزێــت!
كەواتــە چ پێویســت دەكات لــە پێناویــدا حیــزب و گرووپــی سیاســی
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دروســت بــن ،منوونــەی حیزبــی شــیوعی و كۆمۆنیســتەكان و یەكگرتــووی
ئیســامی و كۆمەڵــی ئیســامی لــە هەرێمــدا منوونــەی نزیــك و زینــدوون،
ئاخــر شــیوعییەكان نزیكــەی هەشــتا ســاڵە لــە كوردســتان هاوشــانی
حیزبەكانــی دیكــە بەتایبــەت پارتــی دیموكراتــی كوردســتان ،خەبــات
دەكــەن ،بەوپێیــەی مێــژووی دروســتبوونی ئــەو دوو حیزبــە لــە یەكــەوە
نزیكــن و لــە باشــووری كوردســتانیش بــە دوو حیزبــە ســەرەتاكان
دادەنرێــن ،بــەاڵم چونكــە شــیوعییەكان لــە كۆمەڵگەیەكــی گۆشــكراو بــە
ئایدۆلۆژیــای ئیســامیدان و ناتوانــن ببنــە خاوەنــی دوو كورســی پەرلەمانی،
بەپێچەوانــەوە یەكگرتــوو و كۆمــەڵ بــە ئاســانی بــە بــەراورد بــە شــیوعی
و كۆمۆنیســتەكان بــە كۆمەڵێــك كورســییەوە دەگەنــە پەرلەمــان و لــە رێــی
پەخشــكردنی گوتــاری چەواشــەكاری دەیانەوێــت بگەنــە دەســەاڵت ،ئاخــر
ئەمــەش هۆكارەكــەی دڵســۆزی و زیرەكــی كارەكتەرەكانــی ئیســامییەكان
نییــە ،بەڵكــو ژینگــە ئایینییەك ـ ە وایكــردووە زووتــر ئیســامییەكان گەشــە
بكــەن بــە بــەراورد لەگــەڵ حیزبەكانــی تــر ،ئەگینــا روانینــی حیزبــە عەملانی
و نەتەوەییــەكان بــۆ حوكمڕانــی تارادەیەكــی بــاش دیدگەیەكــی مرۆیــی و
دیموكراســییانەیان هەیــە ،بــۆ دەوڵەتــداری كــە ئیســامییەكان نیانــە ،بگــرە
بــەردەوام دژی ئــەو فۆڕمــە لــە رێزگرتنــەن لــە ئــازادی و مافــی تــاك ،كــە
خــۆی لــە بــە جیهانیبوونــدا دەبینێتــەوە ،بــە هــۆی تێكــەاڵوی لەگــەڵ
كولتــووری واڵتانــی رۆژئــاوادا.
ســەیركردن یاخــود چاودێریكردنــی یــەك هەفتــەی میدیــای ئیســامی
سیاســیی كوردســتان دەمانگەیەنێتــە ئــەو راســتییەی ،لــە ئەگــەری
گەیشــتنیان بــە دەســەاڵت ،هەمــان منوونــەی ئەفغانســتان و ئێــران
پێشــكەش دەكــەن ،لــە گوتــار و تێڕوانینیانــدا بــۆ كۆمەڵگــە ،هەمــان
دنیابینــی ئیســامییەكانی میــر و ئەفغانســتان و ئێرانیــان هەیــە ،ئاخــر
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ئــەوە ئیســامییەكانی كوردســتان بــوون ،لەگــەڵ ئــەوەی لــە دەسەاڵتیشــدا
نەبــوون ،كەچــی تێزابیــان بــە جەســتەی ژنانــدا كــرد و فەتــوای كوشــتنی
رۆشــنبیرانی كوردیــان دەركــرد و لــە خێڵــی حەمـە ســەری پێشــمەرگەیان لــە
جەســتە جیاكــردەوە ،ئەمــەش لــە مێــژووی كــورددا نەبــووە ،واتــە هەڵگــری
ترســناكرتین ئایدۆلۆژیــان و بەداخــەوە خەڵــك و دادگەكانــی كوردســتانیش
بێدەنگیــان لــەو كارە مەترســیدارە نوانــد و ئەمــەش وایكــرد زیاتــر بێنــە
نــاو كۆمەڵگــە و بــە فۆڕمــی جیاوازتریــش چاالكــی بكــەن ،كــە دیارترینیــان
خۆحەشــاردانە لەژێــر پاڵتــۆی دیموكراســی.
ئــەو ژینگەیــەی ئێســتاكە ئیســامی سیاســیی كوردســتان بــە نــاوی
ئۆپۆزســیۆنبوون خوڵقاندوویانــە ،خراپرتیــن ژینگەی سیاســییە و كوردســتانی
خســتووەتە بــەردەم گەورەتریــن مەترســی جدیــی ،لــە رێــی بەكارهێنانــی
ئایینــەوە ،گوایــە ئیســام لــە مەترســیدایە ،ئەمــەش هاوكاتــە لەگــەڵ
ئــەوەی بــە دەیــان رێكخ ـراو و بارەگــە و رادیــۆ و تەلەفزیــۆن و ماڵپــەڕی
توندڕۆییــان كردووەتــەوە و لــە پشــت ئــەو لەشــكرە رۆژنامونــووس و
دەزگ ـە میدیایانــەوە كۆمەڵێــك مــەال و كارەكتــەری تونــدڕۆی ئیســامیش
هــەن و دەزانــن چــۆن كۆمەڵگــە بــەرەو نــاو گۆمــی لێخنــی ئایدۆلۆژیــای
ئیســامییانە بــەرن و عەملانییەكانــی كوردســتانیش لــە بەرانبــەر ئــەو
مەترســییەدا خــاوەن پــرۆژەی جــدی نیــن و بگــرە بوونەتــە هۆكارێكیــش لــە
سەرخســتنی ئــەو گرووپگەلــە ترســناكە ئیســامییە.
ئاخــر ئەمــە لــە كۆمێدیــا دەچێــت یەكگرتــووەكان یــان كۆمەڵــی
ئیســامی بــە پارتــی و یەكێتــی بڵێــن ،ئێمــە دیموكراســیرتین لــە ئێــوە!
رۆشــنبیرە عەملانییــە دژە پارتــی و یەكێتییەكانیــش تەنیــا بــۆ شــكاندنی
هەیبەتــی ئــەو دوو حیزبــە بێدەنگــی لــە بەرانبــەر ئــەو قســەیە دەنوێنــن،
ئاخــر كــەی حیزبــی ئیســامی بــڕوای بە دیموكراســی هەبــووە تا بانگەشــەی
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بــۆ بــكات ،دیموكراســی الی ئیســامییەكان تــا ئــەو شــوێنەیە كــە دەگەنــە
ســەر كورســییەكە و ئیــدی پەیــڕەوی لــە ئایدۆلۆژیــە داخراوەكــەی خۆیــان
دەكــەن و وەك مورســی تــەواوی كۆمەڵگــە پەكدەخــەن و فەزایەكــی تــەواو
ئایینییــش رێــك وەكــو ســەردەمی عوســانی كــوڕی عەفــان و خەلیفــە
عەلــی دروســت دەكــەن.
كەواتــە دەتوانیــن بڵێیــن ئــەو گرووپگەلــە ئیســامییەی لــە باشــووری
كوردســتاندا ،هــەن ،ناتوانــن دیموكراســی بــن ،دیموكراســییان وەك
كولتــوور قوبــوڵ نییــە و تەنیــا بــۆ گەیشــن بــە دەســەاڵت لــە هەڵبژاردنــدا
كورتــی دەكەنــەوە ،لــە بەرانبەریشــدا عەملانییــەكان خــاوەن پــرۆژە نیــن
بــۆ بەگژداچوونــەوەی ئیســامی سیاســی لــە رێگەیەكــی مەدەنیانــە و
فیكــری و میدیاییــەوە ،ئاخــر كاتێــك میدیایەكــی عەملانــی بــۆ رازیكردنــی
جەمــاوەری موســڵامن هەمــان گۆرانــی كــە بــەردەوام كەناڵــە فێندەمێنتاڵــە
ئیســامییەكان پەخشــی دەكــەن ،لــە كەناڵەكانیانــەوە پەخشــی دەكەنــەوە،
گەورەتریــن خزمــەت بــە رەوتــی ئــەو گرووپگەالنــە دەكــەن و بەمــەش
ناتوانــن پێــان بڵێــن پــرۆژەی بەگژداچوونــەوەی ئیســامی سیاســییان
هەیــە.
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ئۆرشەلیم و كۆمەڵی ئیسالمیی كوردستان

كــورد وەك نەتەوەیــەك لەوەتــای هەیــە ،بــە هــۆی دەســەاڵتی دەوڵەتانی
ئیســامی ،خاكــی داگیــر و دابەشــكراوە و نەتەوەیەكــی چــل ملیۆنــی وەك
كوردیــش بــۆ ئــەوەی كێشــەكەی بچــووك بكرێتــەوە ،وەكچــۆن خاكــی
دابەشــكراوە ،خۆشــی بەســەر چــوار واڵتــی داگیركــەردا دابەشــكراوە و زیاتــر
لــە ســەد ساڵیشــە ،لــە رێــی خەباتــی چەكدارییــەوە داوای مافــی خــۆی
دەكات و لــە بــری ئــەوەی گوێــی بــۆ بگیرێــت و دان بــە مافەكانــی بندرێــت،
بەپێچەوانــەوە لــە الیــەن واڵتانــی ئیســامی جنیۆســاید دەكــرێ و دووچــاری
ئەنفــال و كیمیابــاران دەبێتــەوە ،لــە هەمووشــی ناخۆشــر ،كــە دەبــێ
جێــی نیگەرانییەكــی قووڵــی كــورد بێــت ،تاكــو ئێســتا واڵتێكــی ئیســامی
هەڵوێســتیی روونــی بەرانبــەر ئــەو هەمــوو ســتەمكارییەی دژ بــە كــورد
ئەنجامــدراون ،نەبــووە و بێدەنگیــان نوانــدووە ،كاتێكیــش كــورد چووەتــە
شــاخ و لــە ناچارییــەوە چەكــی هەڵگرتــووە ،لــە بــری ئــەوەی مافەكانــی پــێ
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بــدەن ،بەپێچەوانــەوە كوردییــان وەك یاخــی و بەكرێگیـراو و دژە نەتــەوەی
عــەرەب و ئیســام ناســاندووە ،لەســەر ئاســتی شــەقامی ئیسالمیشــدا كــورد
وەك شــەیتان و دژە ئیســام وێناك ـراوە ،گوایــە نییەتــی دابەشــكردنی خاكــی
موســڵامنانی هەیــە ،لــە كاتێكــدا تەنیــا داوای وەرگرتنــەوەی خاكــی خــۆی
دەكاتــەوە.
حیزبــی نەتەوەیــی و ســێكۆالری كوردســتانیش ســەرباری هەرچــی رەخنە
و ســەرنج لەســەر كاركــردن و پــرۆژەی سیاســی و حكومڕانییــان ،هێشــتا لــە
هەوڵدابوونــە بــۆ ئــەوەی داواكانــی كــورد بــەرز بكەنــەوە ،بــەاڵم كــورد لــە
ژینگەیەكــدا داوای مافەكانــی دەكات ،گــوێ ناگیرێــت و هەمــوو شــت بــە
بڕیــاری دیكتاتۆرییانــەی ئایینــی و ســەربازی یەكالیــی دەكرێتــەوە و ئــەوەی
بایەخــی نییــە ،مافــی چارەنووســی گەالنــە ،مافــی چارەنووســیش یەكێكــە لــە
بنەماكانــی دیموكراســی و پێویســتە رێــزی لێبگیرێــت ،كاتێــك نەتەوەیــەك
یــان گەلێــك دەیــەوێ چارەنووســی خــۆی دیــاری بــكات ،بــەاڵم واڵتانــی
ئیســامی هەمیشــە ئــەو مافــی چارەنووســەی كوردییــان پێشــێلكردووە و
كوردییــان كوشــتووە.
ســەرباری ئــەوەی ئیســامی سیاســی بــە چــاوی خۆیــان ئــەو
بێهەڵوێســتییەی كۆمەڵگــەی موســڵامنان و دەوڵەتانــی ئیســامی دەبینــن
لــە ئاســت ئــەو هەمــوو ســتەمەی لــە كــورد دەكرێــت ،لــە بــری ئــەوەی
ئەوانیــش وەك گرووپــی ئیســامی كوردســتان هەڵوێســتیان هەبێــت و هــەر
هیــچ نەبێــت ،ئــەو رێكخـراوە ئیســامییانە بجوڵێنــن لەســەر ئــەوەی غــەدر
لــە كــورد دەكرێــت ،بەپێچەوانــەوە دەچــن بەرگــری لــە ئۆرشــەلیم دەكــەن و
لــە كوردستانیشــەوە ســەنگەر لــە ئیرسائیــل دەگــرن ،لــە كاتێكــدا ئەگــەر بــۆ
بەرژەوەندیــش بێــت ،بــەاڵم ئیرسائیلییــەكان زۆرجــار داوای مافــی كوردییــان
كــردووە و عەرەبــی ئیسالمیشــیان زیاتــر لــە خۆیــان هانــداوە ،لەســەر ئــەو
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هەڵوێســتانەیان.
كەچــی ئیســامی سیاســیی كــوردی بــێ ئــەوەی ئــەو هەمــوو ســتەم و
جینۆســاید و ئەنفــال و كارەســاتەی بەســەر كــورددا هاتــووە ،ببینــن ،بێباكانــە
دەبنــە پاشــكۆی ئیســامی سیاســیی عەرەبــی و پاشــكۆیەتی ئــەوان لــە
بەرگریكــردن لــە میللەتــی خۆیــان بــە باشــر دەزانــن ،هێنــدەی بەرگریــان لــە
ئۆرشــەلیم كــردووە ،كــە ئــەوان پێــی دەڵێــن قــودس ،ســەدا یەكــی ئەوەیــان
بــۆ كێشــەی كــورد نەكــردووە ،بگــرە دژایەتــی پرســی كوردیشــیان كــردووە
و هەمیشــە بوونەتــە هۆیــەك لــە هۆیــەكان بــۆ ســاردكردنەوەی ئینتیــای
نەتەوەیــی الی تــاك و الوی كــورد و لــە بەرانبەریشــدا كولتــووری ئیســامی
سیاســی و ئیخوانییــان باڵوكردووەتــەوە.
كۆمەڵــی ئیســامی كوردســتانیش ،بــە ســەرۆكایەتی عەلــی باپیــر،
وەك حیزبێكــی تونــدڕۆی ئیســامی سیاســیی كوردســتان ،بــە تەنیــا خــۆی
هێنــدەی نیــوەی كارەكتەرانــی ئیســامی سیاســیی كوردســتان بەرگــری لــە
قــودس كــردووە و شــەڕی پاشــكۆیەتی بــۆ ئــەو شــارە كــردووە ،بــەاڵم كاتێــك
میللەتەكــەی خــۆی ،خاكــی داگیــر دەكرێــت و هێرشــی دەكرێتــە ســەر و
رۆڵەكانیشــی شــەهید دەكرێــن ،بێدەنگــە و نــوزەی لێــوە نایــەت ،چونكــە لــە
ناخــدا بــاوەڕی بــەو پاشــكۆیەتییە هەیــە.
كۆمەڵــی ئیســامیی كوردســتان بــە لوتكــەی توندڕۆیی ئیســامی سیاســیی
كوردســتان دادەندرێــت ،ئــەو حیزبــە بــە تــەواوی لــە الیــەن عەلــی باپیــرەوە
قۆرخكــراوە و بــە هەمــوو شــێوەیەكیش هەوڵــی باڵوكردنــەوەی فیكــری
پاشــكۆیەتی دەدات ،بــۆ عــەرەب و دابونەریتــی خێڵەكــی عەرەبــی ئیســامی،
بەجۆرێــك ئــەو حیزبە ئیــش لەســەر قووڵكردنــەوەی ناكۆكییــە ئایینییەكانیش
دەكات كــە راســتەوخۆ كاریگــەری بەســەر پێكەوەژیانــی ئایینــەكان دەبێــت،
رقێكــی قووڵیــش لــە ناخــی كۆمەڵــدا هەیــە ،بــۆ دژایەتیكردنــی جولەكــە و
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دەوڵەتــی ئیرسائیــل ،لــە كاتێكــدا ئیرسائیــل ئەگــەر تەنیــا بــە قســەش بێــت،
لــە شــوێن و پێگــە گرنگــەكان پشــتگیری كــورد دەكات ،لــە كاتێكــدا كــورد
لــە الیــەن گــرووپ و هێــزە ئیســامییەكان دەچەوســێندرێتەوە ،كۆمــەڵ
و عەلــی باپیــر بــەردوام باســی پێكەوەژیانــی ئایینــی دەكــەن ،بــەاڵم لــە
جەوهــەردا شــتێكی دیكــە دەگوزەرێــت ،تەنانــەت ناتوانــن بڵێــن دەوڵەتــی
ئیرسائیــل ،بەڵكــو قــەوارەی جولەكــەی بــۆ بەكاردێنــن و گوایــە قەوارەیەكــە
خاكــی موســڵامنانی داگیركــردووە ،خۆزگــە دووجاریــش كۆمــەڵ دەیگــوت
خاكــی كوردســتان بــە زۆرداری لــە الیــەن موســڵامنەوە داگیرك ـراوە ،ئاخــر
ئەگــەر قــودس كــە ئێســتا ناوەكــەی جوانــرە بنووســین ئۆرشــەلیم ،بــە
الی موســڵامنەوە گرنگــە ،خــۆ كەركووكیــش بــە الی زۆرینــەی كــوردەوە
گرنگــە ،خێــرە عەلــی باپیــر دڵــی بــۆ ئۆرشــەلیم لێــدەدات ،بــەاڵم لــە خەمــی
كەركووكــدا نییــە ،هێنــدە دژایەتــی جولەكــە دەكــەن ،تەنانــەت ناتوانــن بڵێــن
ئیرسائیــل ،بەڵكــو دەیانــەوێ لــە قەوارەیەكــدا بچووكــی بكەنــەوە.
دوای ئــەوەی لــە ســاڵی  2017دۆناڵــد ترەمــپ بڕیــاری گواســتنەوەی
باڵیۆزخانــەی ویالیەتــە یەكگرتووەكانــی بــۆ ئۆرشــەلیم جێبەجێكــرد ،ئــەو
بڕیــارە بــووە هــۆی ناڕەزایــی گــرووپ و دەوڵەتــە ئیســامییەكان ،بەتایبەتــی
گرووپــە تیرۆریســتییەكان و هەڵگرانــی بیــری توندڕۆیــی زیاتــر لــە هەمــوو
كات دژی ئــەو بڕیــارە وەســتانەوە ،بــۆ ئــەوەی بەنزیــن بــە ئاگــردا بكــەن لــە
دژی پێكەوەژیانــی پێكهاتــەكان.
كۆمەڵــی ئیســامی كوردســتانیش وەك ئــەوەی سەرمەشــقی بیــری
توندڕۆییــە لــە كوردســتان ،هــەرزوو لــە بەیاننامەیەكــدا دژایەتــی ئــەو
بڕیــارەی كــرد ،بــەاڵم بــۆ داگیركردنــی شــارێكی وەك كەركــووك بێدەنگــە و
نــووزەی لێــوە نایــەت ،ئەمــەش وەك بەڵگەیەكــی تــەواو زینــدوو ســەبارەت
بــە پاشــكۆیەتی كۆمــەڵ بــۆ ئیســامی سیاســیی عەرەبــی.
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دەقــی بەیاننامەكــەی كۆمەڵــی ئیســامی دژی بڕیارەكــەی دۆناڵــد
ترەمــپ:

بەناوی خوای بەخشندەی میهرەبان
ئەنجومەنــی سیاســی كۆمەڵــی ئیســامیی كوردســتان ،بڕیــاری
ســەرۆكی ئەمریــكا ســەبارەت بــە ناســاندنی شــاری قــودس وەك
پایتەختــی قــەوارەی زایۆنــی ئیدانــە دەكات ،و بــە هەنگاوێكــی
مەترســیداری دەزانێــت بــۆ تێكدانــی ئاشــتی و ســەقامگیری
ناوچەكــە،بەتایبــەتكــەناوچەكــەخــۆیلــەدۆخێكــیناجێگیردایــە.
وێــڕای ئــەوەی ئــەم بڕیــارە ڕێزنەگرتنــە لــە پیرۆزییەكانــی
موســوڵامنانی جیهــان ،چونكــە قــودس ڕووگــەی یەكەمــی
موســوڵامنانە و پێگەیەكــی گــەورەی تایبەتــی هەیــە لــە دڵــی
هەمــوو موســوڵامنێكدا.
كۆمەڵی ئیسالمیی كوردستان
ئەنجومەنی سیاسی
2017-12-7

بــەو بەیاننامەیــەی ،كۆمەڵــی ئیســامی جارێكــی دیكــە ســەملاندی كــە
پاشــكۆی ئیســامی سیاســیی عەرەبییــە ،راســتە تــۆ موســڵامنیت ،بــەاڵم بــە
تــۆ چــی ئۆرشــەلیم دەكرێتــە پایتەختــی ئیرسائیــل ،ئــەو ناكۆكییــەی دەیــان
ســاڵە لەســەر ئۆرشــەلیم هەیــە ،هێنــدەی تــر موســڵامنەكانی الوازتــر
كــردووە ،چونكــە ناتوانــن بــە لۆژیــك بیســەملێنن شــارەكە هــی موســڵامنانە
و عەرەبیــش هێنــدەی كێشــەیان لەگــەڵ جولەكــەدا هەیــە ،نیــو هێنــدە
هەوڵــی تەبایــی ناوخۆییــان بدابوایــە ،ئێســتا لــە دۆخێكــی دیكــەدا دەبــوون،
بــەاڵم ناتوانــن خۆیــان بگونجێنــن لەگــەڵ واقیعــدا.
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كۆمەڵــی ئیســامی ،دروســترت عەلــی باپیــر لــەو بەیاننامەیــەدا پێیوایــە
بڕیارەكــەی دۆناڵــد ترەمپــی ســەرۆكی ئەمەریــكا دەبێتــە هۆی ناســەقامگیری
لــە ناوچەكــەدا ،ئاخــر عەلــی باپیــر پێویســت بــوو جوانــر بنووســێت ،دیــارە
ئــەو لــە كاتــی نووســینی ئــەو بەیاننامەیــەدا ســەیری هەواڵەكانــی نەكــردووە
كــە كۆمەڵگــەی موســڵامنان چــۆن بەربوونەتــە گیانــی یەكــری و بــە هەمــوو
شــێوەیەك یەكــری قــڕ دەكــەن ،هــەر لــە كۆمێدیــا دەچێــت ،كاتێــك كۆمەڵیی
ئیســامی باســی ســەقامگیری ناوچەكــە دەكات ،ئاخــر هەر خــۆی ناوچەكە لە
ســایەی فیكــری ئیســامی سیاســی و باوەڕنەبوونــی دەوڵەتانــی ئیســامی بــە
دیموكراســی و ســێكۆالریزم ،دووچــاری ماڵوێرانــی بوونەتــەوە و داروپەردووی
باڵەخانــە رووخاوەكانــی جەنــگ ،تەرمــی هــەزاران موســڵامنی بزركــردووە،
ئاخــر لەنــاو ئــەو هەمــوو كوشــتار و ئاوارەیــی و شــەڕ و بەدبەختییــە،
باســكردن لــە تێكدانــی دۆخــی ســەقامیگری ،خــۆ دزینەوەیــە لــەو راســتییە
تاڵــەی موســڵامنان هیچــی ئەوتۆیــان بــۆ ئــەوە نەهێشــتووەتەوە ،تــا بڵێیــن
ســەقامگیری تێكدەچێــت.
ئــەو عەقڵییەتــە ئیســامییەش نــەك هــەر ناتوانــێ لۆژیكــی بیــر بكاتــەوە
و خــۆی لەگــەڵ واقیعــی نوێــی جیهانــدا بگونجێنێــت ،بگــرە رۆژ لــە دوای
رۆژیــش زیاتــر بــەرەو وێرانەیــی زیاتــر و كارەســاتی قووڵرتیــش هەنــگاو
دەنێــت ،بــە جۆرێــك كۆمەڵگــەی موســڵامنان بــە هــۆی ئــەو دۆگامبوونــەی
عەقڵــەوە لــە شارســتانییەتی جیهانــی دابــڕاون و ئیشــوكاریان بووەتــە
هێرشــكردنە ســەر یەكــری و هەوڵــی ســڕینەوەی یەكرتیــش لــە ســەرووی
هەمــوو شــتێكەوەیە ،ئەمــەش دۆخــی ئــەو كۆمەڵگــە موســڵامنیانەی زیاتــر
ئاڵــۆز كــردووە و هیــچ ئومێدێكیشــی بــۆ نەهێشــتووەتەوە تــا بڵێیــن لــە
چەنــد ســاڵی ئاینــدەدا ژیــان لــە ســایەی دەوڵەتانــی ئیســامیدا ئاســایی
دەبێتــەوە.
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بەشی دووەم
پڕۆژەی شێواندنی
سێكۆالریزم و دیموكراسی
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ئیسالمی سیاسی و
پرۆژەی شێواندنی سێكۆالریزم

هــەر رەوتێكــی فیكــری و سیاســی لــە ســەروبەندی دەركەوتنیــدا،
لــە الیــەن بەشــێكی یەكجــار زۆر لەوانــەی بــە هۆیــەوە بەرژەوەندییــان
دەكەوێتــە مەترســی ،دژایەتــی دەكرێــت و بەربەستیشــی دەخرێتــە پێــش
بــۆ رێگــری لــە گەشەســەندنی ،ســەرەتای دەركەوتنــی ســێكۆالریزمیش
«عەملانییــەت» بــەدەر نەبــووە لــەم دژایەتیكردنــە.
هــەر وەك روونــە ســێكۆالریزم دەركەوتەیەكــی تــازەی فیكــری بــوو لــە
جیهانــی مەســیحییەت ،بــەوەی لــە رێــی فیكــر و هۆشــیاركردنەوەی تــاك
لــە بلۆكــی ئەورووپایــی ،ئیشــی لەســەر ســڕكردن ،یاخــود جیاكردنــەوەی
دەســەاڵتی كلێســای دەكــرد لــە دەوڵــەت ،كــە ئێســتاش ئــەو بــاوەڕە بووەتــە
كولتــووری كۆمەڵگــەی مەســیحی بــە دیاریكراویــش لــە ئەورووپــا ،لێــرەدا
دەتوانیــن بڵێیــن بــەو مانایــەی ســێكۆالریزم بــە هیــچ شــێوەیەك بانگەشــەی
نەهێشــتنی ئایینــی مەســیحی لــە ئەورووپــا نەكــردووە ،وەك ئەوەی ئێســتاش
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داوای بایكۆتكردنــی ئیســام لــە كۆمەڵگــەی موســڵامنان نــاكات ،ســەرباری
ئــەوەش ،هێشــتا پیاوانــی كلێســا و دەســەاڵتدارەكان ،بە بەرنامەی ئەنقەســت
بــۆ شــێواندنی چەمكــی ســێكۆالریزم ،كاریــان كــرد و بــە خوێندنەوەیەكــی
هەڵــە بــۆ ئــەو رەوتــە فیكرییــە و گوێــی كۆمەڵگــەی مەســیحییان ئاشــنا كــرد،
بــەوەی گوایــە ســێكۆالریزم بــۆ دژایەتیكردنــی ئایینــی مەســیحی دروســتكراوە
و ئامانجــی هەڵگەڕاندنــەوەی خەڵكــە لــە مەســیحییەت ،ســەرباری ئــەو
هەوڵــە ،بــەاڵم چونكــی ســێكۆالریزم دەركەوتەیــەك بــوو ،یاخــود رووداوێكــی
جیهانــی بــوو ،بــە ئامانجــی هۆشــیاركردنەوەی تــاك ،هــەر زوو پێگــەی خــۆی
داكوتــا و كاریگەرییەكانیشــی بــە ئاســانی دەركــەوت ،لەســەر دەســەاڵتی
داگیــركار و ســتەمكاری دەوڵــەت و كلێســاكان.
ئــەو رەوتــە فیكرییــە كۆمەڵگــەی ئەورووپــای مەســیحی ناچاركــرد،
بــەوەی پێویســتە ئاییــن لــە چنگــی ئــەو كــەس و گرووپانــە دەربهێندرێــت
كــە بــۆ بەرژەوەنــدی خۆیــان و چەنــد كەســێكی دەســەاڵتداری نــاو دەوڵــەت
بەكاردەهێندرێــت ،لــە الیەكــی دیكــەوە ،خەڵكــی لــە ســایەی ســێكۆالریزمدا
گەیشــتنە ئــەو قەناعەتــەی قبووڵكردنــی ســێكۆالریزم هەیبەتییــان بــۆ
دەگەڕێنێتــەوە ،یاخــود هەیبەتیــان بــۆ گەڕابــۆوە ،بۆیــەش كاریگەرییەكانــی
ســێكۆالریزم ئەوەنــدە بەهێزبــوون ،هیــچ گــرووپ و دەســەاڵتدارێكی
ئەورووپیــش نەیتوانــی كۆتایــی پێبهێنێــت ،یــان خەڵكــی لــێ درووربخەنــەوە،
لەبــەر ئەوەشــە لــە مێــژووی ئەورووپــا و جیهانــدا ســێكۆالریزم بــە یەكێــك
لــە رووداوە هــەرە گــەورەكان دادەندرێــت ،بــە هــۆی ئــەو رووداوەوە ئیــدی
مــرۆڤ دركــی بــەوە كــرد ،دەبــێ دژی هەمــوو ئەوانــە بوەســتێتەوە ،لەژێــر
نــاوی پارێزگاریكــردن لــە ئاییــن ،مرۆڤــی تــر دەچەوســێننەوە ،بەتایبەتــی
ئــەو مۆدێلــە لــە چەوســاندنەوەیەی دەســەاڵتدارە مەســیحییەكان كاتێــك
دەرهــەق بــە هاوواڵتییانــی مەســیحی دەیانكــرد ،تەنانــەت كار بەوە گەیشــت
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بیتاقــەی كڕینــی لێخۆشــبوون دەفرۆشــایە خەڵكــی ،گوایــە دوای مــردن خــودا
بــە هــۆی ئــەو بیتاقەیــەوە لــە گوناهەكانــی ئــەو كەســە خۆشــدەبێت كــە
دەیكڕێــت ،بــە واتایەكــی دیكــە ئــەو بیتاقەیــە دەفرۆرشایــە خەڵكــی و
وایــان خەڵكەكــە دەگەیانــد ،ئــەوەی ببێتــە خاوەنــی ئــەو بیتاقەیــە ،ئیــدی
لێخۆشــبوونی مســۆگەرە!
بــەاڵم ســێكۆالریزم هــەر زوو ئەمــەی بــۆ خەڵــك روونكــردەوە و وای لــە
خەڵكــی كــرد ،بەشــێوەیەكی تــر بیــر بكەنــەوە كــە ئــەو بیتاقەیــە جۆرێكــە لە
فێڵكــردن لــە مــرۆڤ و مەبەســتی دنیایــی و پــارە پەیداكردنــی لــە پشــتەوەیە
و بازرگانــی بــە مــرۆڤ دەكــرێ ،بــە بەكارهێنانــی بەهــای ئایینــی.
واڵتانــی ئێســتای ئەورووپــاش لــە ئەنجامــی ئــەو سیســتەمە
ســێكۆالریزمییەی پەیــڕەوی دەكــەن ،رۆژ دوای رۆژیــش گەشــەی زیاتــر
دەكــەن و دەســەاڵتی ئایینیــش تێیانــدا الوازتــر بــووە ،واتــە ئاییــن و كاروباری
دەوڵــەت لــە یەكــری جیاكراونەتــەوە و هــەر الیەكیــان لــە شــوێنی خۆیــدا
مومارەســەی وەزیفەكــەی دەكات ،لــە سیســتەمی ســێكۆالریزمدا ،ئاییــن
ناتوانــێ خــۆی وەك پیرۆزییــەك بەســەر كۆمەڵگــەدا بســەپێنێت و پیاوانــی
ئایینیــش خەڵكــی بــە هــۆكاری بــێ بــاوەڕی و پابەندنەبــوو بــە ئایینــەوە
ســزا بــدەن ،بەپێچەوانــەی ســەردەمی پێــش ســێكۆالریزم ،ئــەوكات بــە
هــۆكاری هەڵگەڕانــەوە لــە ئایینــی مەســیحی مــرۆڤ دەكــوژرا ،بــەاڵم ئێســتا
هیــچ كــەس لــە ســایەی سیســتەمی ســێكۆالریزمدا بــۆی نییــە بــە نــاوی
ئایینــەوە ســووكایەتی بــە ئایینــی كــەس بــكات ،یــان ســتەمكاری بكرێــت ،تــۆ
دەتوانیــت پابەنــدی ئاییــن و مەراســیمەكانی نەبیــت ،هاتووچــۆی كلێســا و
مزگەوتەكانیــش نەكەیــت ،بــەاڵم نابــێ و بەپێــی یاســاش بــۆت نییــە تانــە لــەو
كەســانە بدەیــت كــە هاتووچــۆی كلێســا و مزگــەوت دەكــەن ،تەنیــا لەوەهــا
حاڵەتێكــدا نەبێــت ئــەو هاتووچۆكردنــەت ببێتــە هۆكارێــك بــۆ هاندانــی
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خەڵــك تــا توندوتیــژی بنوێنــن.
بــۆ منوونــە ئەگــەر زانــدرا لــە نــاو مزگەوتێــك یــان كلێســایەكدا ،خەڵكــی
هاندەدرێــن بــۆ كــردەی نامرۆڤانــە و بیــری توندوتیــژی ،ئــەوكات هاوواڵتییان
دەتوانــن لــە رێــی یاســاوە بــەر بــەو توندوتیژییــە بگــرن و دامــەزراوە
یاســاییەكانیش ئــەو رۆڵــە دەبینــن .واتــە یاســا پارێــزگاری لــە هــەردوو الیــان
دەكان ،لــە پێنــاوی پێكەوەژیانــدا.
ســێكۆالریزم لەگــەڵ ئــەوەی ســەرەتای دەركەوتنەكانــی لــە كۆمەڵگــەی
ئەورووپــی و پرۆژەیەكیــش بــووە بــۆ هۆشــیاركردنەوەی جیهانــی
مەســیحییەت ،بــەاڵم كرۆكــی ئــەو فیكرەیــە ئامانجــی ئیشــكردنە لــە پێنــاوی
مرۆڤــدا ،بۆیــە بــە ســانایی و بەتایبەتیــش لــە رێــی هۆكارەكانــی تەكنەلۆژیــا
و ئاڵوگــۆڕی شارســتانییانە بەخێرایــی گوێزرایــەوە بــۆ جیهانــی ئیســامیش ،ئــا
لێــرەوە كێشــەی پێكدانــان روو دەدات ،بەتایبەتــی هێرشــی ئــەو گــرووپ و
رێكخراو و كەســایەتییە ئیســامییانەی ،باشــروایە بە ئیســامی سیاســی ناویان
بهێرنێــت ،دێتەكایــەوە ،ئــەو گرووپــە لــە كــەس و رێكخ ـراوە ئیســامییانە،
واتــە ئیســامی سیاســی ،هەنووكــە بــە هەمــوو شــێوەیەك دژایەتــی خۆیــان
بــۆ ســێكۆالریزم دەربڕیــوە و بــە پرۆژەیەكــی مەترسیداریشــی نــاو دەبــەن،
گوایــە هەوڵێكــە بــۆ بێدینكردنــی كۆمەڵگــە ،ئەمــەش هاوكاتــە لەگــەڵ ئــەو
راســتییەی ســێكۆالریزم ئامانجــی بێدینكردنــی كۆمەڵگــە و مرۆڤەكانــی نییــە،
بەڵكــو لــەرووی كۆمەاڵیەتیــی تــاك ئــازاد دەكات ،بــۆ هەڵبژاردنــی ئاییــن و
بــاوەڕی خــۆی ،لــەرووی سیاســی و دەوڵەتداریشــەوە ئاییــن جیادەكاتــەوە
لــە كاروبارەكانــی دەوڵــەت و ســەرلەبەری یاســا و رێنامییەكانــی دەوڵەتیــش
لەســەر بنەمــای دنیایــی دادەڕێژرێــن و بایەخ بــە هۆشــیاركردنەوەی كۆمەڵگە
دەدرێــت ،لــە پــاڵ ئەمانەشــدا پرۆژەیەكیشــە بــۆ بایەخــدان بــە زانســت ،واتە
ســێكۆالریزم ،رەوتێكــی هــەم فیكرییــە بــەوەی خەڵكــی هۆشــیار دەكاتەوە بە
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زانســت و پەروەردەیەكــی دنیاییانــە ،هەمیــش سیســتەمێكە بــۆ بەڕێوەبردنی
كۆمەڵگــە لەســەر بنەمــای كۆمەڵێــك پرەنســیپ و بەهــای مرۆیــی و دنیایــی،
هاوشــێوەی ئــازادی تــاك و رادەربڕیــن و ســەروەری یاســا و پــەروەردەی
مەدەنییانــە ،بەجۆرێــك بــارگاوی نەكرابــێ بــە الیەنــداری بــۆ ئــەم ئاییــن و
ئــەو حیــزب و ئایدۆلۆژیــای سیاســی و فیكــری.
كەوایــە ســێكۆالریزم لــە رێــی پــەروەردەوە كۆمەڵگەیەكــی پێرفێكتــی
ئاشــتیخواز دروســت دەكات ،یــان بونیــات دەنێــت ،بــەوەی هیــچ كــەس
تەداخولــی ژیــان و كار و بەهاكانــی ئەوانــی تــر نــەكات ،بەپێچەوانــەی
كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان ،كــە بوونەتە موڵگەی دروســتبوون و ســەرهەڵدانی
ســەدان گــرووپ و دەســتە و رێكخــراوی هاوشــێوەی داعــش و قاعیــدە و
بــەرەی نــوورسە و ئیخــوان ،بــە هەموویانیشــەوە بوونەتــە سەرئێشــەیەكی
گــەورەی قــووڵ ،بــۆ كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان و بەجۆرێــك مرۆڤــی ئــەو
كۆمەڵگــە موســڵامنییانە دووچــاری دەیــان ئــازاری رۆحــی و جەســتەیی و
هــەژاری و تــرس و تۆقیــن بوونەتــەوە.
ئەمــەش لــە ســایەی ئــەوەی هــەر یــەك لــە گرووپانــە خوێندنەوەیەكــی
جیاوازیــی بــۆ ئاییــن هەیــە ،ئەگەرچــی لــە دواجــاردا هەموویــان یــەك
ئامانجیــان هەیــە ،بــەاڵم میكانیزمــی گەیشــن بــە ئامانجەكەیــان جیــاوازە،
بۆیــەش بــە هــۆكاری ئــەو جیاوازییانــە لــە تێگەیشــن ،بوونەتــە هــۆی كێشــە
و ماڵوێرانــی بــۆ مرۆڤایەتــی.
لەبــەر ئەوەشــە دەتوانیــن بەوپەڕی قەناعەتەوە بڵێین ،ئیســامی سیاســی
هیــچ كات بەرژەوەنــدی لــەوەدا نییــە ســێكۆالریزم بــە تەواوەتــی شــۆڕبێتەوە
نــاو قوواڵیــی زاكیــرەی كۆمەڵگــە موســڵامنییەكان ،یاخــود وەك خــۆی كــە
هەیــە ،بنارسێــت ،ئەگــەر وەك ئــەوەی هەیــە ،ئامانــج و خەیاڵەكانــی بــۆ
كۆمەڵگــەی عەرەبــی و ئیســامی دەركــەوت و بــووە سیســتەمی حوكمڕانێتــی
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دەوڵەتیــش ،ئــەوكات بایەخــی ئــەوان ،واتــە گرووپــە ئیســامییەكان و حیزبــی
ئیســامی سیاســی كــەم دەبێتــەوە و خەڵكــی بەشــێوازی خۆیــان ئایینــداری
دەكــەن و ئــازاد دەبــن ،لــەوەی پابەنــدی ئاییــن دەبــن ،یاخــود نــا ،هەروەهــا
ئیســامی سیاســی ،ســێكۆالریزم بــە دوژمنــی سەرســەختی خــۆی دەزانــێ
و ســەدان پــرۆژەی فیكریــش لــە دژی دروســت دەكات ،تــا هەرچــی زووە،
رێگــری لــەو رەوتــە مرۆیــی و دنیاییــە بكرێــت.
ئیســامی سیاســی بــە تــەواوی لــق و باڵەكانییــەوە ،پرۆژەیەكــە ،یاخــود
پرۆژەیەكــن لــە تــەك بــە ئیســامی سیاســیكردنی كۆمەڵگــە ،هــاوكات كاریــش
بــۆ شــێواندنی ســێكۆالریزم دەكــەن و بــەردەوام كۆمەڵگــە دژی ســێكۆالریزم
هــان دەدەن ،بــەوەی گوایــە ئــەو رەوتــە ئامانجــی بێدینكردنــی كۆمەڵگــەی
موســڵامنانە و دەیەوێــت بەدڕەوشــتی و بــێ ئەخالقــی باڵوبكاتــەوە! هاوكات
دەشــڵێن بــۆ كۆمەڵگــە مەســیحییەكان هاتــووە و هیــچ پەیوەندییەكــی بــە
كۆمەڵگــەی ئیســامی نییــە.
راســتە ســەرەتاكانی دەركەوتنــی ســێكۆالریزم لــە بلۆكــی مەســیحییەت
بــووە و لــە نــاو رۆحــی كۆمەڵگــەی مەســیحی ،وێـڕای ســەرهەڵدانی ،هاوكات
رەگیشــی داكوتــاوە ،بــەاڵم ئــەو رەوتــە فیكرییــە هیــچ كات بانگەشــەی
مەســیحی بوونــی خــۆی نەكــردووە ،بەڵكــو چوارچێــوە فیكرییەكــەی بــۆ
مرۆڤایەتــی بــووە ،جــا لــە هــەر كوێیــەك و ســەر بــە هــەر ئایینێــك بووبێــت،
بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن ،ســێكۆالریزم لــە جەوهــەردا ئــەو سیســتەمە
دنیاییەیــە و ســنووری هیــچ واڵتێكیــش ناناســێت ،بــۆ خــودی مرۆڤایەتــی
دروســتبووە و كاركردنیشــی قســەكردنە لەســەر ئــازار و نەهامەتییەكانــی
مــرۆڤ ،مرۆڤیــش لــە هــەر شــوێن و كۆمەڵگەیــەك هەبێــت ،ئــەو دەچێتــە
ئــەوێ ،بــۆ جیاكردنــەوەی ئاییــن و دەوڵــەت ،ئەمــەش بــە گرنــگ دەزانێــت
لــە پێنــاوی پێكەوەژیانــی پێكهاتــەی جیــاوازی ئایینــی و نەتەوەیــی ،لــە
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رەهەندێكــی دیكــەوە ســێكۆالریزم سیســتەمێكی فیكــری و سیاســییە و مرۆڤ
لــە ســایەیدا ســەنتەرە و هەوڵــی خۆشــبەتكردنی مــرۆڤ دەدات ،لــە رێــی
یاســا و پەروەردەیەكــی مرۆییانــەی ئاشــتیخوازەوە لــە پێنــاوی پێكەوەژیانــی
مرۆڤــەكان ،بەبــێ رەچاوكردنــی جیــاوازی بــاوەڕی ئایینــی و نەتەوەیــی.
هــەر وەك دەزاندرێــت ئیســامی سیاســی نێوانــی لەگــەڵ هیــچ رەوتێكــی
فیكــری خــۆش نییــە ،كاتێــك ئــەو رەوتــە بانگەشــەی پێكەوەژیانــی ئایینــی و
نەتەوەیــی و ئاشــتیخوازی دەكات ،ئاخــر ئەمــە بــە زیــان بــۆ ســەر خــۆی
دەبینێــت ،لــەوەدا ئــەو ترســە راســتە ،بــەوەی ئــەو رەوتــە مرۆییانــە ،بــە
ئاســانی دەتوانــن مــرۆڤ وا لــێ بكــەن نەكەونــە داوای گرووپــە تونــدڕۆ
ئایینییەكانــەوە ،ئینجــا ئیســامی بــن ،یــان مەســیحی.
بۆیــەش ئیســامی سیاســی ترســێكی قووڵــی لــە ســێكۆالریزم هەیــە،
چونكــە رێــز بــۆ رەئــی خەڵكــی دادەنێــت ،بــەوەی دەتوانــن لــە ســایەیدا
هەڵبــژاردە بــۆ ئایینــی خۆیــان بكــەن ،ئایــا دەخــوازن ئایینــدار بــن ،یــان رەتی
دەكەنــەوە ،یــان كام ئایینــەی دەیانەوێــت ،دەتوانــن بچنــە ســەر ئــەو ئایینــە
و هــی خۆیانیــش وەاڵ بنێــن ،ئیســامی سیاســیش ئەمــە وەك گەورەتریــن
مەترســی دەبینێــت ،لەبــارەی گەشــەكردنی پێگــەی خۆیــان ،ئاخــر نایــەوێ
كۆمەڵگــە هەڵبــژاردەی ئایینــی بخرێتــە بــەردەم ،لەبــەر ئــەوەی ترســیان
لــەوە هەیــە نــەوەك خەڵــك بــەرەو دنیاویســتی بــڕۆن و ئاییــن بــەالوە
بنێنــن ،بەالوەنانــی ئایینیــش یانــی الوازبوونــی پێگــەی گرووپــە ئایینییــەكان،
بەتایبەتــی ئیســامی سیاســی ،ئینجــا عەرەبــی ،توركــی ،یــان كــوردی بێــت.
هــەر وەك ئامــاژەی بۆ كـرا ،باوتریــن ئامانجی ســێكۆالریزم جیاكردنەوەی
دەســەاڵتی ئاییــن و پیاوەكانێتــی لــە دەوڵــەت و كاروبارەكانــی ،لــە هەنــاوی
ئــەو دەستەواژەیەشــدا دنیایــەك شوناســی دیكــە هــەن و كــۆی ئەوانــەش
شــكۆ بــۆ مــرۆ دەگەڕێننــەوە ،كــە بــە هــۆی ئاییــن و پاســەوانەكانی،
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مرۆڤایەتــی لــە دەســتیانداوە.
بۆیــەش دەتوانیــن بڵێیــن ،ســێكۆالریزم لــە رۆژئــاوا بــە یەكێــك لــە
گەورەتریــن رووداوەكان دادەنرێــت بــە هــۆی ئــەوەی گۆڕانكاریــی
كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و فەرهەنگــی لەگــەڵ خۆیــدا هێنایــە كایــەوەو
تێڕوانینــی مرۆڤــی ئەوســای رۆژئــاوای بــۆ فۆڕمێكــی تــر گــۆڕی ،لەمــەڕ
تێگەیشــن لــە ئاییــن و جــۆری ژیانــی مــرۆڤ و رێزگرتــن لــە فیكــر و
بۆچوونــی یەكــری ،هــاوكات پێكەوەژیانــی مرۆیــی بــووە خاڵــی بەهێــزی
ســەركەوتنی عەملانییــەت ،بەبــێ رەچاوكردنــی جیاوازییــە ئایینــی و نەتەوەیی
و رەگەزییــەكان.
كەواتــە بۆمــان هەیــە بڵێیــن ،ســێكۆالریزم كۆمەڵگــەی لــە پاشــكۆیەتی
پیاوانــی ئاییــن و خــودی ئاییــن رزگار كــرد ،چــاوی كردنــەوە بەرانبــەر ئــەو
هەمــوو پێشــێلكاری و چەوســاندنەوانەی بــە هــۆی ئایینــەوە دووچاریــان
دەبۆیــەوە ،لــە الیــەن ئــەو كەســانەی خۆیــان وەك نوێنــەری خــودا لەســەر
زەوی هەژمــار دەكــرد ،بــە ئیشــكردن لەســەر پیرۆزكردنــی كارەكتــەرە
ئایینــی و دەســەاڵتدارە چەوســێنەرەكان ،بەوپێیــەی لــە نێــوان پیاوانــی
ئایینــی و دەســەاڵتدارە دەوڵەمتەدارییــەكان تێكەاڵویەكــی یەكجــار گــەورەش
هەبــوو ،بەشــێوەیەك بــە زەحمــەت دەتوانــدرا لــەیەكــری جیــا بكرێنــەوەو
بــە هاوبەشــی و هەماهەنگــی ئیشــیان بــۆ یــەك بەرژەوەنــدی و ئامانجــی
تایبــەت دەكــرد ،ئەویــش رامكردنــی مــرۆڤ بــوو ،بــۆ ژێردەســتەیی و
ســەیركردنیان وەك كۆیلەیــەك ،بەوپێیــەی لــە قۆناغــی پێــش ســێكۆالریزمدا
كۆمەڵگــە گیــرۆدەی دەســتی دامــەزراوە ئایینییــەكان بــوو ،واتــە كۆمەڵگــەی
رۆژئــاوا وەك ژێردەســتەی فەرمانــڕەوا ئایینییــەكان رەفتــاری لــە بەرانبــەردا
دەكــرا ،بــەاڵم كاتێــك ســێكۆالریزم بــە گوڕوتینێكــی زۆر و پاڵپشــت بــە
هێــز و بەهــای مرۆیــی دێتــە پێشــەوە ،ئیــدی ئەورووپــا بەشــێوەیەكی ت ـر

100

ئیسالمی سیاسی فریودان و تیرۆریزم

هەڵوەســتە دەكات و دژ بــە دامــەزراوە و پیــاوە ئایینییــە چەوســێنەرەكان ،كە
بــە نــاوی پارێــزگاری لــە ئایی ـن دەســتییان خســتبووە بینەقاقــای تاكەكانــی
كۆمەڵگــە ،بــە زاڵكردنــی كەمینەیــەك ،بەڵــێ كاتێــك كۆمەڵگــەی رۆژئاوایــی
لــە رووی فیكرییــەوە رادەپەڕێــت و بەربەســتە ئایینــی و چەوســێنەرەكان
تێكدەشــكێنێت و كار بــۆ گەڕانــەوەی شــكۆی مرۆیــی دەكــرێ ،بــەوەی
ســێكۆالریزم داوای جیاكردنــەوەی ئایینــی دەكــرد ،لــە دەوڵــەت و بــاری
پەروەردەیــی و سیاســی و مەدەنــی ،ئــەوكات گۆڕانــكاری روویــدا.
هــەر دەســەاڵتێكی هەڵگــری شــوناس ســێكۆالریزمی ،جیــاوازی نــاكات
لــە نێــوان تاكەكانــدا و رۆڵــی بەهێــزی چەوســێنەری ئاییــن و دامەزراوەكانــی
بەرانبــەر بــە كۆمەڵگــە الواز دەكات و لێــرەدا مــرۆڤ ئــازادی و ژیــان و
كەرامەتــی بــۆ دەگەڕێتــەوە ،كــە بــە هــۆی تونــدڕۆی ئایینــی و پاســەوانەكانی
لــە دەســتی دابــوون ،یاخــود لێــی زەوت كرابــوون ،ئینجــا چ ئــەو ترســە
خەیاڵییانــەی گوایــە دوای مــردن هــەن و چ ئــەو ئــازار و ئەشــكەنجانەی لــە
دنیــادا دژ بــەو خەڵكــە دەكــران ،لەبــەر ئــەوەی دژی ئاییــن و پیاوەكانــی
دەوەســتانەوەو كۆیالیەتییــان قبــووڵ نەكــرد.
لــە ســەرووی هەموویانیشــەوە ناشــیرینكردنی ژیــان لەبــەر چــاوی
خەڵكــی ،بــەو مانایــەی مــادام مــردن هەیــە ،ئیــدی پێویســت نــاكات مــرۆڤ
خــەم بــۆ ژیــان بخــوات و بــە دوای چارەنووســی خۆیــەوە بێــت ،خــوداش
خــۆی هەمــوو شــتەكان بەڕێوەدەبــات و پێویســتیش نــاكات مرۆڤی بــاوەڕدار
حەقــی بەســەر كاری خــوداوە هەبێــت!
ئەمانــە بەشــێك بــوون لــەو گوتــارە زۆرانــەی لــەالیــەن كارەكتــەری
ئایینــی بــە هۆیانــەوە ژیانیــان پــێ لەبــەر چــاوی خەڵــك بــێ بایــەخ دەكــرد
و مردنیــان بیــر دەهێنانــەوە ،لــەو التریشــەوە خۆیــان بــە ژیــان و كەیــف و
ســەفاوە ســەرقاڵ بــوون و تــا بینەقاقایــان نوقمــی پــارەو ســەروەت و ســامان
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و رابــواردن ببــوون و بــە خەڵكەكەشــیان دەگــوت ،پێویســتە بــە بەشــی خــودا
رازی بــن!
ئــەم دەســتەواژەیەش لــە زۆربــەی ئایینەكانــدا هەیــە و لــە نــاو
كۆمەڵگــەی ئیسالمیشــدا زۆر بــە زەقــی رەنگــی داوەتــەوە ،بــەوەی هەمیشــە
كاربەدەســتە ئیســامییەكان بــۆ ئــەوەی فۆكەســی خەڵــك لەســەر ناعەدالەتی
و خۆشــگوزەرانێتی خۆیــان و خانەوادەكانیــان الدەن ،بــە خەڵكــی هــەژار و
نــەداری موســڵامنیان گوتــووە ،ئــەوەی هەتانــە و نیتانــە ،لــە الیــەن خــوداوە
بۆتــان دیاریك ـراوە و دەبــێ ناڕەزایەتــی دەرنەبــڕن ،واتــە بــە بەشــی خــودا
رازی بــن!
مــەالی ئیســامیش رۆڵــی هــەرە ســەرەكی بینیــوە لــە زەقكردنــەوەی ئــەو
دەســتەواژانەدا ،بــە هــۆی ئــەوەی هەمیشــە مــەال و كارەكتەرگەلــی ئیســامی
نزیــك لــە دەســەاڵتدارەكان بوونــە و بەرژەوەنــدی خۆیــان پێــش بەرژەوەندی
خەڵكــە هەژارەكــە خســتووە ،دەســەاڵتدارە ئایینــی و دەرەبەگەكانیــش لــە
رێــی كڕینــی مــەالوە ،هەمیشــە خەڵكیــان فریــوداوە و بــە گشــتیش مەالیــان
بــۆ شــاردنەوەی ناعەدالەتــی و ســتەمكاری بەكارهێنــاوە.
دیــارە عەملانییــەت لــە پــاڵ ئامانجەكانــی دیكەشــی چوارچێــوەی فیكــری
لەســەر بایەخــدان بــە فێــركاری و پەروەردەیــی و پەرەســەندنی تەكنەلۆژیــا
چڕكردووەتــەوە ،بــە مەبەســتی هوشــیاركردنەوەی تــاك لــە دەســت نەزانــی
و هەیمەنــەی ئایینــی ،ئەمــەش لــە پێنــاو پووچەڵكردنــەوەی فریــودان
و درۆی پیاوانــی ئایینــی كــە بــە نــاوی ئاییــن و بەهەشــتەوە خەریكــی
پەخشــكردنی چەواشــەكاری بــوون ،بۆیــەش ناكۆكییەكــی قــووڵ كەوتووەتــە
نێــوان هەڵگرانــی فیكــری ســێكۆالریزم و پیاوانــی ئایینــی ،لەبــەر ئــەوەی
تاكــی هۆشــیار لەنــاو هەنــاوی ئاییــن جێگــەی نابێتــەوە ،پرســیار دەكات
و خــودی ئاییــن و دامــەزراوەو پیاوەكانیشــی دەخاتــە بــەردەم گومــان
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و زوومــی تێگەیشــتنێكی تازەتــر بــۆ گەیشــن بــە راســتی ،ئەمــەش وەك
بڤەیــەك دەبیندرێــت و پەراوێــز دەخرێــت ،یــان ناچــار بــە بێدەنــگ بوونــی
دەكرێــت ،مەگــەر لــە مێــژووی ئیســامیدا تیــرۆر و بزركــردن و كوشــن
و ســووكایەتیگەلێك بوونــی نییــە بەرانبــەر ئەوانــەی پرســیار دەكــەن و
دیوەكــەی دیكــەی ئاییــن لــە خەڵكــی دەگەیەنــن!
لێــرەدا ترســی پیاوانــی مشــەخۆری ســەر جەســتەی ئاییــن دروســت
دەبــێ ،بــەوەی كارەكتــەری مشــەخۆری ئایینــی بەرژەوەندییــان لــەوەدا نییــە
تاكەكانــی كۆمەڵگــە چاوكـراوە بــن و پرســیار لەســەر ژیــان و مــردن و ئاییــن
و گــوزەران و مافەكانییــان بكــەن ،ئەگــەر ئەمــەش روویــدا ،بــێ هیــچ ئەمــا
و ئەوالیــەك بەرژەوەنــدی و پێگەیــان دەكەوێتــە مەترســی و لــە پێنــاوی
مانەوەشــیاندا ،دژایەتــی ســێكۆالریزم دەكــەن و كارەكتەرەكانــی بــە گوم ـڕا،
واتــە لــە ئاییــن هەڵگــەڕاوە نــاو دەبــەن و راســتەوخۆش فەتــوای كوشــن
و هانــدان بــۆ توندوتیــژی دەدرێتــە پــاڵ هەڵگرانــی فیكــری ســێكۆالریزم و
خــودی چەمكەكــەش وەك پــڕۆژەی دژە ئاییــن وەســف دەكــەن.
لــە كاتێكــدا جەوهــەری ســێكۆالریزم بێدینكردنــی تــاك و كۆمەڵگــەی
مرۆیــی نییــە ،بەڵكــو دەیــەوێ ســەروەری مرۆڤــەكان بپارێزێــت لــە دەســتی
پاســەوانەكانی ئاییــن ،بــە جیاكردنــەوەی دەســەاڵتی دەوڵــەت و دامــەزراوەی
ئایینــی ،بــەو مانایــەی دەوڵــەت كاری خــۆی بــكات ،بەبــێ جیاوازیكــردن لــە
نێــوان مرۆڤــەكان لەســەر بنەمــای جیــاكاری رەگــەزی و نەتــەوەو بــڕوای
ئایینــی و بــێ بڕوایــی.
واتــە لەنــاو دەوڵەتــی ســێكۆالردا تــاك وەك چــۆن دەتوانــێ هەڵگــری
شوناســی ئایینــی باوەڕپێكــراوی خــۆی بێــت ،ئــاواش دەتوانێــت و بەپێــی
یاســاش بــۆی هەیــە ،بێدینــی هەڵبژێرێــت و پابەنــد نەبێــت بــە هیــچ
دینێكــەوەو تەنیــا وەك مرۆڤێــك بــژی ،هەڵبــەت ئەمــەش مانــای ئــەوە
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ناگەیەنێ ـت ســێكۆالریزم بێدینــی بــاو دەكاتــەوە ،یاخــۆ بــۆ ئــەوە هاتبێــت
ســوكایەتی بــە ئاییــن و باوەڕدارانــی بــكات ،بەڵكــو تەنیــا مرۆڤــەكان
سەرپشــك دەكات ،لــەوەی خۆیــان بڕیــار بــدەن ،كەســێكی پابەنــد بــە ئاییــن
بــن ،یــان بەپێچەوانــەوە ،لــەو نێوانەشــدا دەوڵەتــی ســێكۆالر بڕیــار و باوەڕی
تاكــەكان بــە یەكســانی دەپارێزێــت لــەوەی بێدینــی هەڵدەبژێــرن ،یــان
پابەنــدی ئایینــداری خۆیــان دەبــن.
ئــەوەی لێــرەدا گرنگــە ئەوەی ـە دەوڵــەت بەپێــی یاســاكانی رێگــری لــە
دینــدارەكان دەكات بــە نــاوی بێدینــی و گومڕابوونــەوە مەترســی بخەنە ســەر
ژیانــی خەڵكانێكــی پابەندنەبــوو بــە ئاییـن ،بــەهەمــان شــێوەش رێگــری لــە
بێدینەكانیــش دەكات ،ســووكایەتی بــە دامــەزراوە و كارەكتەرەكانــی ئایینــی
بكــەن ،كەواتــە لەوەهــا دەوڵەتێكــدا مرۆڤــەكان بــاوەڕ و سەربەســتیان
پارێــزراوەو رێگــە نــادرێ لەبــەر هیــچ بیروباوەڕێكــی دیاریكــراو ئــازاری
مــرۆڤ بدرێــت.
وەك ئامــاژەی بــۆ كـرا ،ســێكۆالریزم رووداوێكــی گــەورە بــوو ،بــە هۆیەوە
ســەرلەبەری كولتــوور و ژیانــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و پێگــەی ئایینــی لــە
رۆژئــاوادا بــە الیەنــە پۆزەتیڤەكەیــدا گــۆڕی و ئەورووپییەكانیــش شــانازی
بــەو هەواڵنــەوە دەكــەن ،لــەالیــەن بیرمەندانــی عەملانییــەوە دراون بــۆ بــە
عەملانیكردنــی دەوڵەتەكانیــان ،لەبــەر ئــەوەی ســێكۆالرییەت هیچــی لەگــەڵ
خۆیــدا نەهێنــا بێــت ،یاســا و پێشــكەوتن و ئــازادی بــۆ تاكــەكان فەراهــەم
كــردووەو وای كــردووە ئاییــن بگەڕێنێتــەوە بــۆ شــوێنەكەی خــۆی ،واتــە
كلێســا ،ئامانجــی ســەرەكی ســێكۆالریزمیش دەركردنــی ئاییــن نەبــووە لــە ناو
كۆمەڵگــە ،ئــەوە كۆمەڵگــەی ئەورووپــی بــوون ئایینیــان وەالنـا ،چونكــە بــە
هــۆی دەســەاڵتی ئایینــەوە چەوســێرناونەتەوەو ئازادییەكانیــان لــێ زەوتكـرا
بـوو ،بــە كۆیلەكردنیــش پیشــەی ســەرەكی فەرمانــڕەوا ئایینییــەكان بــووە ،بــە
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پاڵپشــتیی كاربەدەســتانی دەوڵــەت ،بۆیــە چەمكــی ســێكۆالریزم بــە خێرایــی
چــووە نــاو دڵــی ئەورووپییــەكان و كردیانە سیســتەمی ژیانیــان و ئومێدیان لە
رێــی ئــەو چەمكــە تازەیـە بونیاتنایــەوە ،بــەوەی دەیانزانــی كۆمەڵگەكانیــان
رزگار دەكات لــە دەســتی پاســەوانەكانی ئاییــن و خورافاتەكانــەوە ،ئیــدی
رۆژ دوای رۆژیــش دەســەاڵتی كڵێســا لــە بەرانبــەر ســێكۆالریزم لــە پاشەكشــە
دابــوو ،چونكــە تاكەكانــی كۆمەڵگــە لــەو راســتییە گەیشــتبوون ،ئــەوەی بــە
نــاوی ئایینــەوە ئەنجامــدەدران ناتوانــێ خۆشــبەختیان بــكات ،ئاخــر هەمــوو
هەوڵێكــی مــرۆ لــە دونیــا بــۆ خۆشــبەختییە ،ئەگــەر بزانــێ بــە هــۆی ئایینەوە
ناتوانێــت خۆشــبەختی بــە دەســت بێنێــت ،بۆچــی ئامــادە نەبێــت بــە دوای
شــتی تــرەوە بگەڕێــت ،بــۆ بەدەســتهێنانی خۆشــبەختی؟!
ئەوەتــا ئەورووپــا بــە دوای خۆشویســتنی ژیانــدا گــەڕا و واڵتگەلێكــی
ئارامییــان لەســەر ئاســتی جیهانــدا دامەزرانــد ،ئــەو دەوڵەتانــەی كاریگــەری
ئاییــن بەســەریانەوە زاڵــە ،رۆژانــە تێیانــدا كوشــن و ئەتككردنــی مرۆڤــەكان
دەبیندرێــت ،لــە بەرانبەریشــدا بــە واڵتانــی ســێكۆالریزم دەگوترێــت گوایــە
بەهــا و رەوشــتیان نەمــاوە! كەچــی خۆمــان دەبینیــن چــی لــە واڵتانــی
ژێركاریگــەری ئاییــن دەگوزەرێــت و ئــەو واڵتانەیشــی پەیــڕەوی سیســتەمی
ســێكۆالریزم دەكــەن ،رۆژانــە بــە هــەزاران پەنابــەری ئایینــە جیــاوازەكان
روویــان تێــدەكات ،بــۆ ئــەوەی بــە ئارامــی بژیــن!
بــە هــۆی ئــەو ســەركەوتنە بێشــومارەی ســێكۆالریزم بــە دەســتیهێنا،
لەبــاری دەوڵەتــداری ،ئەمــە وایكــرد تاكەكانــی كۆمەڵگــە غەیــرە ئەورووپــی،
بەتایبەتــی دەوڵەتــە ئیســامییەكان لــە رووی فەرهەنگییــەوە بكەونــە ژێــر
كاریگــەری فیكــری سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و شارســتانێتی ســێكۆالریزمو
دەوڵەتــە ئیســامییەكانیش ترســیان لێنیشــت لێشــاوی ســێكۆالریزم ئــەو
پێگــە ئایینــی و دەوڵەتدارییەیــان لــە دەســت دەربهێنێــت ،بۆیــەش بــۆ

شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

105

بەگژداچوونــەوەی ئــەو رەوتــە تازەیــەی ژیانــی گــۆڕیو ئەورووپایەكــی
پێشــكەوتووی بەرهەمهێنــا ،دەیــان گــرووپ و رەوتــی ســەلەفی ئیســامییان
دروســتكردووە ،بــۆ ئــەوەی بــە هەڵــە پێنــاس بــۆ شوناســی ســێكۆالریزم بكەن
و وا لــە تاكــی موســڵامنان دەگەیەن ـن ،ســێكۆالریزم ئامانج ـی بێدینكردنــی
كۆمەڵگــە موسڵامنەكانیشــە ،ئەمــەش الی تاكێكــی گۆشــكراو بــە فیكــری
ئیســامی قبووڵكــراو نییــەو دەوڵەتــە ئیســامییەكانیش لەبــەر ئــەوەی
هەڵگــری ئەجێنــدای فیكــری مەدەنــی نیــن و گۆشــكراوی فیكــری ئایینیــن،
نایــەوێ كاروبارەكانــی دەوڵــەت بەشــێوازی ســێكۆالرییانە بەڕێوەبچێــت و
ئاییــن بگەڕێتــەوە بــۆ مزگــەوت و پیــاوە دیینییــەكان كــە لێــرەدا مەبەســت
شــێخ و مەالكانــە دوور بخاتــەوە لــەكاروبــاری هاوواڵتییــان.
بەپێچەوانــەوە لــە هــەر دەوڵەتێكــی ئیســامیدا وەزارەتــی ئیســامی
بوونــی هەیــەو بــە مانــای تێكەاڵوكردنــی ئایینیــش دێــت لەگــەڵ دەوڵەتــدا
و بــە دیوەكــەی دیكــەش دەوڵــەت دەیــەوێ لــە رێــی ئــەو وەزارەتــەوە
پاڵپشــتیی جەمــاوەری میللــی ئایینــی بــە دەســتبێنێت ،ئەگــەر پاڵپشــتیی
ئایینیشــی بــە دەســتهێنا ،ئــەوا جەمــاوەری چاونەكراوەشــی خســتووەتە
داوەكــەوە ،وەك چــۆن ســەددام حوســێن لــە الیــەك بانگەشــەی سۆشــیالیزمی
دەكــرد و لــە الیەكــی دیشــەوە خەریكــی مزگــەوت دروســتكردن و نووســینی
ئەالهوئەكبــەر بــوو ،لەســەر ئــااڵی عێـراق و پەیامنگــەی ئیســامی دەكردەوە
و دژایەتــی جولەكەكانیشــی دەكــرد ،بــۆ ئــەوەی پێگــەی بەهێزتــر بێــت
لەنــاو موســڵامنەكان و ســەرئەنجام ئــەو پیــاوەی موســڵامنەكان دڵیــان پێــی
خۆشــبوو ،بــە بەكارهێنانــی ئایــەت و ســوورەتی قورئانــی ،موســڵامنی كــوردی
ئەنفــال كــرد و هەڵەبجــەی خڵتانــی خوێنكــرد و دژایەتــی ئێرانــی ئیســامی
كــرد ،تەنیــا لەبــەر ئــەوەی دەوڵەتــی شــیعەمەزهەب بــوو.
كەواتــە هەســتی ئایینــی هیــچ كات خۆشــبەختی نەبــووە بــۆ مرۆڤایەتــی
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لــەچوارچێــوەی دەوڵەتەكانــدا ،بۆیــە جیاكردنــەوەی ئاییــن لــە كۆمەڵگــە
ئیســامییەكان باشــرین كارێكە ئینســانەكان خۆشــبەخت دەكات و لە دەست
وەهمــە ئایینــی و سیاســییەكان رزگاریــان دەكات ،لــە بری ئەوەشــدا كۆمەڵگە
بــە دوای دۆزینــەوەی ژیانێكــی شایســتەدا دەگەڕێــن بــە بەدەســتهێنانی
هوشــیاری و بایەخــدان بــە تەكنەلۆژیــا و فێركــردن و پــەروەردەی تاكــەكان
و ئابوورییەكــی بەهێــز ،راســتەوخۆش دەوڵــەت دەیخاتــە خزمەتــی خەڵكــی،
بــە پەیڕەوكردنــی عەدالەتــی كۆمەاڵیەتــی و ســەروەری یاســا دنیاییــەكان و
دەستاودەســتكردنی دەســەاڵت لــە رێگــەی بڕیــاری جەمــاوەرەوەو ملمالنێــی
تاكەكانیــش لەســەر داهێنانگەلێــك خزمەتــی مرۆڤایەتــی بــكات.
باشــووری كوردســتانیش بــەدەر نییــە لــە بوونــی ئیســامی سیاســی
و تونــدڕۆی ئایینــی ،تــەواوی ئــەو گــرووپ و حیزبــە ئیســامییانەی لــە
باشــووردان ،ئەوەنــدەی باشــكۆی فیكــر و ئایینــی عەرەبیــن ،لــە خەمــی
گــەورەی نیشــتامندا نیــن كــە لەوەتــەی هەیــە لــە الیــەن دەوڵەتــە
ئیســامییەكانەوە لــە رووی سیاســی و ســنووری و كولتــووری و زمــان و
تەنانــەت ئایینیشــەوە داگیــر ك ـراوە ،لەگــەڵ ئەوەشــی كــورد بزووتنــەوەی
رزگاریخوازیــی هەبــووە بــۆ ســەربەخۆیی ،بــەاڵم بەربەســتەكانی بەردەمــی
زۆر لــەوە گەورەتــر بوونــە ،بــۆ ئــەوەی بتواندرێــت كیانــی خــۆی بنیــات
بنێــت ،ئــەو گرووپــە ئیســامییانەی باشــووریش بــەردەوام خەریكــی تێكدانی
ئــەو دیوارانــەن كــە كــورد دەپارێــزن و بــەرەو ســەربەخۆیی دەبــات ،لــە
باڵوبوونــەوەی كولتــووری ئایینــی تونــدڕۆوە بــۆ كولتــووری عەرەبــی بــە ناوی
پیرۆزییــەوە ،لەگــەڵ ئــەوەی ســێكۆالریزم زامنــی پێشــكەوتنی هــەر واڵتێكــە
لــە ئێســتادا ،كەچــی ئیســامییەكان چونكــە بەرژەوەندیــان لــە كرانــەوەی
كۆمەڵگــەو هۆشــیاری تاكەكانــدا نییــە ،بــە نــاوی بــێ رەوشــتی و بەڕەاڵیــی و
بێدینــی پێناســەی دەكــەن بــۆ تاكــی كوردســتانی ،تــا لــەم رێگەیــەوە نەهێڵــن
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ســێكۆالریزم ڕیشــەی لــە كۆمەڵگــەی كوردســتان دابكوتێــت ،چونكــە ئــەوان
بــاش لــەوە گەیشــتوون گەشەســەندنی فیكــری ســێكۆالریزم ،واتــای الوازی
پێگــەی ئاییــن دەگەیەنێــت ،بەمــەش پێگــەی ئەوانیــش روو لــە الوازی
دەكات و گــرەوی بەختیــان دەدۆڕێنــن ،ئــەوەی زیاتریــش جێــی نیگەرانییــە،
موجامەلــەی حیزبــە نەتەوەیــی و ســێكۆالرەكانە بــۆ ئیســامییەكان ،بــەو
بیانــووەی زۆرینــەی كۆمەڵگــە موســڵامنن ،ئــەوە هەڵەیەكــی ســراتیژی
و مێژوویــی گەورەیــەو رێگــە خۆشــكەر دەبــێ بــۆ گەشەســەندنی ئــەو
گــرووپ و تەیــارە ئیســامیانەی بوونــی خۆیــان لەنــاو فــەوزا و ناهۆشــیاری
كۆمەڵگــەدا دەبیننــەوە.
رۆشــنبیر و حیزبــە ســێكۆالر و نەتەوەییەكانــی باشــووری كوردســتان
بەتایبەتــی و بەشــەكانی تــری كوردســتان لــە بەرانبــەر هەژموونــی فیكــری
دواكەوتــووی ئیســامی سیاســی شكســتخواردوون و نەیانتوانیــوە ئــەو پێناســە
هەاڵنــەی ئیســامییەكان بــۆ ســێكۆالریزم و دیموكراســی كردوویانــە پووچــەڵ
بكەنــەوە ،بگــرە موجامەلەشــیان دەكــەن لە بەشــداری پێكردن لــە حكوومەت
و لــە رابردووشــدا وەزارەتــی ئەوقــاف و كاروبــاری ئایینــی كوردســتانیان بــە
تــەواوی خســتبووە دەســت ئــەو گرووپانــە ،لــە بەرانبەریشــدا ئــەو گــرووپ
و حیزبــە ئیســامییانە بەشــێوەیەك چوونەتــە نــاو هەنــاوی جەمــاوەرەوە،
گوایــە تەنیــا ئەوانــن داكۆكیــی لــە ئایینــی ئیســام دەكــەن و حیزبەكانــی
دیكــەش بــە كافــر و لــە ئاییــن هەڵگــەڕاو وەســف دەكــەن و داوای دوور
خستنەوەشــیان لــە كۆمەڵگــە دەكــەن.
لــە ئاینــدەدا باشــووری كوردســتان باجــی گــەورە دەدات بەهــۆی
ئیســامی سیاســی ،چونــك ژینگــەی باشــوور بــۆ باڵوكردنــەوەی فیكــر و
ئەفــكاری ئیســامی سیاســی لەبــارە و دەســەاڵتیش هیــچ پالنــی نییــە بــۆ
پاراســتنی كوردســتان لــە دەســت ئــەو داگیركارییــە فیكــری و نەتەوەییــەی
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بەڕێوەیــە ،رۆژانــەش لــە مینبــەری مزگــەوت و شاشــەی تیڤــی ،ئیســامییەكان
ســووكایەتی بــە كۆمەڵگــەو خەڵكانــی مەســیحی دەكــەن و بــە بێڕەوشــت و
بــەڕەاڵ ناویــان دەهێنــن ،كەچــی كــەس گوێیــان بــۆ ناگرێــت و ئەوانیــش بــە
ســانایی دەچنــە نــاو ناخــی جەمــاوەرەوە ،لــە كاتێكــدا رۆژانــە لــە كۆمەڵگــە
موســڵامنەكان كــە ئیســامییەكان خوڵقاندوویانــە بــە هــەزاران كــەس تیــرۆر
دەكرێــن و ســووكایەتیان بەرانبــەر دەكرێــت و خەڵكــی لــە ســێدارە دەدرێــت
و دەســتی خەڵكــی دەبڕدرێتــەوەو ژن دەكوژرێــت بــە نــاوی شــەرەف و
پاراســتنی ئادابــی ئیســامی ،كەچــی ئەورووپــا و ســێكۆالریزم بــە كاولكــەر
نــاو دەبــەن! بــەاڵم بــاس لــەو گەڕەالوژەیــەی لــە عێـراق و میــر و ســووریا
و ئێرانــدا هەیــە ،ناكــەن ،لــە كاتێكــدا ئیســامییەكان خوڵقێنەرینــە ،مــرۆ چــی
لــە دەوڵەتێــك بــكات شــارەكانی پــڕ بــن لــە مزگــەوت و مــەال و حاجــی و
شــێخ ،كاتێــك هەموویــان ئامــۆژگاری ببەخشــنەوەو گــوێ بــۆ یــەك نەگــرن!
لــەوالوەش كوشــتارگە دروســتبێت .كەواتــە دەتوانیــن بپرســین ئایــا ئــەوەی لە
ئەورووپــا دەگوزەرێــت باشــرە ،یــان ئــەوەی لــە واڵتانــی ئیســامی ،لەســەر
مەزهــەب خەڵكــی دەكوژرێــت؟
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دەوڵەتی سێكۆالریزمی و
گرووپگەلی توندڕۆی ئیسالمی

ئەگەرچــی ســێكۆالریەت بــێ قوربانیــدان و بــە ئاســانیش خــۆی فــەرز
نەكــرد ،بەڵكــو بــە هــۆی بانگەشــەی ســێكۆالریەتەوە ،كەســانێكی زۆر ئــازار
دران و كۆســپی گــەورەش خرایــە بــەردەم گەشــەی ئــەو فیكــرە مرۆییــە،
بــەاڵم تینووێتــی مرۆڤــی ئــەوكات و ئێســتاش بــۆ ئــازادی و خۆشــبەختی،
وایكــرد ئــەم فیكرەیــە لــە زۆربــەی كایەكانــی تــری ژیانــدا رەنــگ بداتــەوە
و ژیانــی خەڵكیــش تــا ئاســتێكی دیــار لــە دەســت ســتەم و نادادپــەروەری
رزگار بــكات ،بــە گەڕاندنــەوەی شــكۆ بــۆ مــرۆڤ.
ئەورووپــای ئێســتاش بەرهەمــی گەشــەی فیكــری ســێكۆالریەتە ،رۆژ
دوای رۆژیــش ئــەم كیشــوەرە بــە هــۆی پێشــكەوتنی سیســتەمەكانیانەوە،
كــە ســەرچاوەكەی لــە فیكــری ســێكۆالریزم وەرگی ـراوە ،كاریگــەری بەســەر
ناوچەكانــی تــری جیهانــدا دروســت دەكات ،بەوپێیــەی مــرۆڤ وەك
كائینێــك بــە رسووشــت هەمیشــە بــە دوای بەختــەوەری و خۆشــگوزەرانییدا
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دەگەڕێــت ،ئــەو بەختــەوەری و خۆشگوزەرانییەشــی بــە دوایــدا دەگەڕێــت،
ســەرەتاكەی لــە ئەورووپــا دەركــەوت ،بــە هــۆی جیاكردنــەوەی ئاییــن و
دەوڵــەت لــە یەكــدی.
مەســیحییەت بــە هــۆی ســەركەوتنی ئــەو فیكــرەوە تــا ئاســتێكی بــاش
شــكۆی بــۆ گەڕایــەوە ،واتــە كەمــر تۆمەتبــار دەكــرێ بــەوەی دەســتی هەیــە
لــە خراپەكاریــدا ،چونكــە فەرمانــڕەواكان ئایینیــان بــۆ مەرامــی سیاســی
بەكاردەهێنــا و بەمەیــش ئاییــن لــە كــردەوە ناشــیرینەكانی فەرمانــڕەواكان
دەگاڵ و تاكــی مەســیحیش بــە هــۆی ئەزموونكردنــی ســێكۆالریەت لــە
كاروبــاری دنیاییــدا ،تــەواو گەیشــتنە ئــەو قەناعەتــەی ئیــدی دەبــێ مــرۆڤ
لــە ســەروو هەمــوو شــتێكەوە بێــت ،بەبــێ دژایەتیكردنــی ئاییــن ،وەك
گومتــان عەملانییــەت ئامانجێكــی پێكەوەژیانیشــە ،هیــچ كاتیــش لــە ئەورووپا،
واتــە جیهانــی مەســیحییەت بانگەشــەی بێدیــی نەكــردووە ،ئــەوەی كردویانــە
جیاكردنــەوەی ئاییــن بــووە لــە دەوڵــەت و وەك كردەیەكــی پۆزەتیڤیــش
ســەیری دەكــەن و بــە هۆیــەوە ملمالنــێ لەنــاو كۆمەڵگــەدا كەمبووەتــەوە
و هەمووانیــش لــە چوارچێــوەی دەوڵەتــدا لەبــەردەم یاســادا یەكســانن
و هەڵســوكەوت و مومارەســەی ژیانــی كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئــازادی
خۆیــان دەكــەن ،تــا ئاســتێكی زۆریــش ئارامــی و هەســتی مرۆڤدۆســتیی
بــە كۆمەڵگــە بەخشــیوە ،بەپێچەوانــەوە لــە كۆمەڵگــە موســوڵامنییەكاندا
بــە هــۆی غیابــی فیكــری ســێكۆالریزم و هەســتی پێكەوەژیــان و یەكــر
قبووڵكــردن ،لــە سیســتەمی بەرێوەبــردن و حوكمڕانێتــی دەوڵــەت و هــاوكات
لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــە ،كارەســاتی گــەورەی مرۆیــی دروســتكردووە و
جیهانــی بــە خۆیــەوە ســەرقاڵ كــردووە.
بــە هــۆی ئــەو پێشــكەوتنە بەرچاوەشــی لــە رۆژئــاوادا ،كاریگەرییەكانــی
بــەرەو رۆحــی واڵتانــی ئیســامیش شــۆڕبووەتەوە ،واتــە ســێكۆالریزم
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هاتووەتــە نــاو جیهانــی ئیســامیش ،ئینجــا كــەم بێــت یــان زۆر ،ئەمــە
پرســێكی دیكەیــە ،ئەگەرچــی ناتوانیــن ئامــاژە بــە ئەزموونێكــی تــەواو
ســێكۆالری بكەیــن لــە واڵتێكــی ئیســامیدا ،بــەاڵم بێشــك كاریگــەری فیكــری
ســێكۆالریەت بەســەر عەقڵییەتــی زۆرێــك لــە تاكــی موســڵامنانەوە هاتووەتــە
ئــاراوە ،ئەمــەش نیگەرانــی تونــدڕۆ ئیســامییەكانی لێكەوتووەتــەوە ،بــەم
هۆیــەوەش چەنــدان گــرووپ و تەیــاری ئیســامی دروســتبوونە بــۆ دژایەتــی
فیكــری ســێكۆالریەت و بانگەشــەی غەدركــردن یــان ترســی نەمانی ئیســام بە
گوێــی خەڵكیــدا بــاو دەكەنــەوە ،تــا لــەم رێگەیــەوە كۆمەڵگــەی موســڵامن
دژایەتــی خــۆی بــۆ دیموكراســی و ســێكۆالریزم رابگەیەنێــت و تۆمەتباریــان
بــكات بــە پــڕۆژەی بێدینكردنــی كۆمەڵگــە بــە تایبەتــی لــە دژی ئیســام.
هەڵبــەت ئەمــەش خوێندنەوەیەكــی هەڵــەی گرووپــە تونــدڕۆ
ئیســامییەكانە بــۆ فیكــری ســێكۆالریەت ،كــە لــە بنەڕەتــدا ســێكۆالریزم بــۆ
دژایەتــی ئاییــن دروســت نەبــووە ،بەڵكــو هۆشــیاری بــاو دەكاتــەوە بەرانبەر
قۆرخكردنــی ئاییــن و بەكارهێنانــی بــۆ بەرژەوەنــدی تەســكی دەســەاڵتدار و
پیاوانــی ئایینــی ،بــەوەی دەیانەوێــت ئاییــن وەك كەرەســتەیەك بە ئــارەزووی
خۆیــان بەكاربهێنــن و چۆنیــان بوێــت ،ئــاوا ئیشــی لەســەر بكــەن ،ئاخــر ئــەو
گــرووپ و حیزبــە ئیســامییانەی دەڵێــن ســێكۆالریەت و دیموكراســی بــۆ
باڵوكردنــەوەی بێدینــی دروســتبوونە ،خەریكــی باڵوكردنەوەی چەواشــەكارین
و تۆمــەت بــۆ دیموكراســی و ســێكۆالریەت دروســت دەكــەن ،لەبــەر ئــەوەی
ســێكۆالریزم داوای ئــازادی بــۆ مــرۆڤ دەكات لــە هەڵبژاردنــی جــۆری ژیانیدا
و نــەك وەك ئــەو شــێوە ژیانــەی ئێســتاكە لــە واڵتانــی ئیســامی و عەرەبیــدا
هــەن ،كێشــە و ملمالنێــكان لەســەر مەزهــەب و جیــاوازی تێڕوانیــن بــۆ
هەندێــك بەهــای ئایینــی و كولتــوری قووڵبوونەتــەوە و بــەم هۆیــەوەش
رۆژانــە بــە ســەدان كــەس بــە ناشــیرینرتین شــێوە كۆتایــی بــە ژیانیــان دێــت
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و كەســیش لــە بەرانبــەر ئــەو كوشــتارگەیەدا هەڵوێســتیی روونــی نییــە،
كۆمەڵگــەی مرۆیــی موســڵامنانیش تــا ئەوپــەڕی بــێ بایــەخ بــووە و هــەر
رۆژەی گرووپێــك دروســت دەبــن ،بــە نــاوی ئیســامەوە خەڵكــی دەكــوژن و
تەكفیــری یەكــری دەكــەن.
قاعیــدە الواز دەبێــت ،جوندولئیســام و ئەنسارولئیســام پەیــدا دەبــن،
ئەوانــەش الواز دەبــن ،ئیــدی داعــش دێــت و لــەوالوەش ئیخوانــەكان
بــە هەمــوو شــێوەیەك خەریكــی دروســتكردنی بــەرەی دژە دەســەاڵتە
غەیــر ئیســامییەكانن و ئامانجیــان گەڕانــەوەی كۆمەڵگــە ئیســامییەكانە
بــۆ ســەردەمی دەوڵەتــی ئیســامی ،هــاوكات لەســەر ئاســتی هەرێمــی
كوردســتانیش ســەرجەم حیزبــە ئیســامییەكان هەســتی دواكەوتوویــی ئایینی
و ترادیســیۆنی توندڕۆیــی بــاو دەكەنــەوە ،بــەو ئامانجــەی كۆمەڵگــە رام
بكــەن ،تــەواوی ئــەو گرووپــە ئیســامیانەش لەنــاو خــودی خۆیانــدا دژایەتــی
یەكــری دەكــەن و كارەكانــی یەكدیــش رەت دەكەنــەوە و زیامنەنــدی
یەكەمــی ئــەو ملمالنێیانــەش تەنیــا مرۆڤــی ئــەو كۆمەڵگــە ئیســامیانەیە ،كار
بــەوە گەیشــتووە بوونەتــە هــۆی مەترســی بــۆ ســەر ئاشــتی نێودەوڵەتییــش.
ئــەوەی جێی هەڵوەســتە لەســەركردنە ،ئــەو گرووپ و حیزبە ئیســامییانە
بێتاقــەت نابــن لــە ملمالنــێ و ئەنجامدانــی كــردەی كوشــن و توندوتیــژی
بەرانبــەر مرۆڤایەتــی ،توندوتیــژی و كوشــن خەریكــە وەك كولتــووری ئــەو
كۆمەڵگایانــەی لێدێــت ،لــە بــری دیالۆگیــش ،هەڵبــژاردەی توندوتیــژی
پەســەند دەكرێــت ،دواجاریــش گرووپــی تونــدڕۆی دەوڵەتــی ئیســامی
لــە عێ ـراق و شــام «داعــش» جیهانــی بــە خۆیــەوە ســەرقاڵكرد و هەرچــی
كارێكــی نەشــیاو و دژە مرۆیــی هەبــوو ،لــە مــاوەی ئــەو چەنــد ســاڵەیان لــە
مووســڵ و چەنــد ناوچەیەكــی دیكــەی عێـراق و ســووریادا بەرانبــەر مــرۆڤ
ئەنجامیــدا ،بــە جۆرێــك ئێزیدییەكانــی نزیك شــاری مووســڵیان جینۆســایدكرد
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و مەسیحییەكانیشــیان ئــاوارەی هەرێمــی كوردســتان كــرد و بــە هــەزاران
كەســی دیكەشــیان ســەربڕی و كوشــت ،هــاوكات دەســتیان لــە تااڵنكردنــی
ماڵوحاڵــی خەڵكــی و دامودەزگــەی میــری نەپاراســت و ئــەوەی كوشــتیان،
كوشــیتان ،ئــەوی دیكەیــان تااڵنكــرد و رووخانــد!
كەچــی یــەك واڵتی ئیســامی هەڵوێســتێكی دیــاری بەرانبەر ئــەو گرووپە
تیرۆریســتییە نەبــوو ،تەنانــەت ئێســتاش بێدەنگــن ،لــە كاتێكــدا چاالكــی
گرووپەكــە بەردەوامــی هەیــە ،بەڕاســتی داعــش بووەتــە مەترســی لەســەر
ناوچەكــە و كوردیــش بەتایبەتــی ،ئاخــر كــورد زیاتــر لــە هــەر نەتەوەیەكــی
تــر ترســی لــە دووبارەبوونــەوەی كارەســاتی مرۆیــی هەیــە ،بــە هــۆی ئــەوەی
لــە رابــردوودا ئەنفالك ـراوە و هەڵەبجــەی بەســەردا هاتــووە ،بۆیــە جیهــان
دەزانێــت پێویســتە رێگــری بكرێــت ،بــۆ ئــەوەی دووبــارە كــورد دووچــاری
كارەســاتی تــر نەبێتــەوە ،بەدەســت ئــەو گرووپــە ئیســامییە توندرۆیانــە،
بۆیــە هــاوكاری ســەربازیان پێشكەشــی پێشــمەرگە كــرد ،ئەگەرچی لە ئاســتی
داخوازیــش نەبــوو ،بــەاڵم باشــر بــوو لــەوەی هــەر هیــچ نەكرایــە.
ئێســتاش فیكــری ســێكۆالریزم لــە سیســتەمی بەڕێوەبردنــدا لــە هــەر
كۆمەڵگەیەكــی رۆژئاواییــدا بووەتــە ســەرچاوەی بەڕێوەبردنــی چەنــدان
دەوڵەتــی پێشــكەوتووی ئەورووپــا و ئەمەریــكا ،وەك ئەزموونێكــی
ســەركەوتووش تەماشــای دەكــرێ و كەمرتیــن كێشــە و گرفــت لــەو واڵتانــەدا
هەیــە كــە لەســەر بنەمــای ســێكۆالریەت بەڕێــوە دەبرێــن ،بەتایەتــی
كێشــەی ئایینییــان نییــە ،بــە هــۆی ئــەوەی ســێكۆالریزم بەپێچەوانــەی
واڵتانــی ئیســامی ،ئایینــی لــە دەوڵــەت جیاكردووەتــەوە و بەمــەش ئاییــن
چۆتــەوە شــوێنی خــۆی و دەوڵەتیــش بــە كاروبــاری هاوواڵتییانــەوە ســەرقاڵە،
بەبــێ رەچاوكردنــی جیاوازییــە ئایینــی و نەتەوەیــی و سیاســییەكان ،بــە واتــا
هاوواڵتیبــوون ئەولەویەتــی هەیــە و ئەمــەش فاكتــەری ســەرەكی بــووە لــە
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خۆشــبەخرتكردنی كۆمەڵگــە لــە ســایەی سیســتەمی ســێكۆالریەتدا.
بەپێچەوانــەوە ئیســامی سیاســی هــەوڵ دەدات بۆچوونــی خــۆی لــە
بەرگــی ئایینــدا لــە رێــی دامــەزراوە حكومــی و ئایینیــەكان بەســەر خەڵكیــدا
بســەپێنێت و كۆمەڵگــەش بەســەر حــەرام و حەاڵلــدا دابــەش و تەكفیــری
خەڵكیــش بــكات ،لەســەر ئــەوەی هاوشــێوەی ئــەوان بیــر ناكاتــەوە و
دینــداری نــاكات .لــە الیەكــی دیكــەوە ،ئــەم گرووپانــە بــە هەمــوو شــێوەیەك
سیســتەمی دیموكراســی رەتدەكەنــەوە ،بــەو تێگەیشــتنەی گوایە دیموكراســی
كۆمەڵگــە بــەرەو بێدینــی دەبــات ،بــەاڵم هەندێــك لــەو گــرووپ ،یــان
حیزبــە ئیســامییانە بــۆ بەرژەوەنــدی سیاســی خۆیــان زۆرجــار بانگەشــەی
دیموكراســی دەكــەن ،بــەو نییەتــەی لــە رێــی پەیژەكانــی دیموكراســی،
چنــگ لــە دەســەاڵت گیــر بكــەن و دواتــر ئــەوەی دەیانــەوێ ئەنجامــی
بــدەن .منوونــەش ئیخوانەكانــی میــرە ،كاتێــك دەســەاڵت دەگرنــە دەســت،
لــە مــاوەی ســاڵێكدا كۆمەڵگــە ناڕەزاییەكانــی تــا ئاســتی خۆپیشــاندان بــەرز
دەبێتــەوە و ئیــدی میرسییەكانیــش دەســەاڵتی ئیخوانیــان پــێ قبــووڵ نەكـرا،
بــە هــۆی ئــەوەی نەیانتوانــی ژیانــی خەڵــك بەشــێوەیەك بەڕێوەبــەرن،
لەگــەڵ ســەردەمدا بگونجێــت ،ســەرئەنجام ئێســتا ئــەو گرووپــە وەك
تیرۆریســت لــە چوارچێــوەی یاســاكانی حكوومەتــی میــردا نــارساون.
عەملانییــەت «ســێكۆالریزم» وەك باســان كــرد لــە كرۆكــدا بــە مانــای
بێدینــی نایــەت ،تەنانــەت هەوڵــی بێدینكردنــی كۆمەڵگــەش نــادات ،وەك
لــە كۆمەڵگــە تەقلیدییەكانــدا بەمجــۆرە پێناســەی هەڵــەی بــۆ كـراوە .بەڵكــو
سیســتەمێكی فیكــری سیاســی و مەدەنییــە و دەخــوازێ دەســەاڵتی ئاییــن،
مەبەســت لــە دەســەاڵتی ســتەمكارانەی دەوڵەتــی تەقلیــدی و شــمولییە،
تێكــەڵ بــە كاروبــاری دەوڵەتــی و ئایینــی نەكرێــن و ئایینیــش لــە چنگــی ئەو
مۆدێلــە لــە دەوڵەتدارییــە رزگار بــكات ،بــە هیــچ شــێوەیەكیش ئەمــە مانــای
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بێدینــی نییــە ،تەنیــا زەمینــە دەڕەخســێنێ بــۆ ئــەو دەوڵــەت و نەتــەوە و
كۆمەڵگــە و كەســانەی خۆویســتانە دەخــوازن لــە كاری رۆژانەیانــدا پابەنــدی
ئایینــداری نەبــن ،یــان رەتــی دەكەنــەوە.
لــە دەوڵەتــی ســێكۆالریزمیدا زەمینەیەكــی تەندروســت بــۆ خوداپەرســتی
و دینــداری دەڕەخســێندرێت و بــەو مەرجــەی دەســت لە كاروبــاری مەدەنی
دەوڵــەت وەرنەدرێــت ،بەڵكــو بەشــێوەیەك لــە دەوڵەتــی عەملانیــدا دەكــرێ
دیــواری مەیخانەیــەك بــە تــەك دیــواری كڵێســایەك و مزگەوتێكــەوە بێــت،
بــەوەی یاســایەكی مەدەنــی هەیــە ،رێگــری دەكات لــەوەی سەرخۆشــێك
هێــرش بكاتــە ســەر مزگەوتێــك و كڵێســایەك ،یــان كەســێكی بێدیــن
ســووكایەتی بــە بــاوەڕی ئایینــی باوەڕدارێــك بــكات ،ئەمانــە رێگــە پێــدراو
نیــن ،بــە هەمــان شــێوەش هیــچ نوێژخوێنێــك یــان باوەڕدارێكــی مەســیحی
و ئیســامی ،بۆیــان نییــە پابەندبوونــە دینییەكــەی خۆیــان بەســەر ئەوانــی
دیكــەدا زاڵ بكــەن بــە هــۆی ئــەوەی پابەنــدی ئاییــن نابــن ،ئەمــەش واتــای
رەخســاندنی زەمینەیەكــی لەبــارە بــۆ مومارەســەكردنی مــاف و ئازادییەكانــی
تــاك.
لێــرەدا عەملانییــەت بــە ســەروەربوونی یاســا ،چاودێــر دەبێــت بەســەر
هەردووالیــان و رێگریــش لــە توێــژە جیاوازەكانــی كۆمەڵگــە دەكرێــت،
ئەگــەر بیانەوێــت پێشــێلكاری بەرانبــەر بەوانــی دیكــە ئەنجامبــدەن ،بەمەش
رێــڕەوی كۆمەڵگــە لەســەر رسووشــتی راســتەقینەی بــە سیســتەمكراودا رێــك
دەخرێــت ،واتــە دەوڵــەت هــی هەمــوو توێــژەكان دەبێــت ،بەبــێ هیــچ
جیاكارییــەك.
كەوایــە جیاوازییەكــی ریشــەیی لــە نێــوان دەوڵەتــی ئایینــی و دەوڵەتــی
عەملانیــدا هەیــە و لــە دەوڵەتــی ئایینیــدا مــرۆڤ ناچــار دەكــرێ بــەوەی
پابەنــدی ترادیســیۆن و پیرۆزكراوەكانــی كۆمەڵگــە بێــت ،تــا ئاســتی
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لێســەندنەوەی بەشــێك لــە ئــازادی و مافــە مەدەنــی و كۆمەاڵیەتییەكانــی،
بــەاڵم لــە دەوڵەتــی عەملانیــدا مــرۆڤ خــۆی ســەنتەرە و هیــچ كــەس و
الیەنێكیــش بۆیــان نییــە وەك كۆیلــە مامەڵــەی لەگەڵــدا بكــەن ،بــەوەی
یاســای مەدەنــی ســەروەرە بەســەر هەمــوو شــتێكدا و پانتاییەكــی فراوانیــش
بــۆ دیموكراســی و ئــازادی تــاك و مافــە مرۆییــەكان دەڕەخســێت و لــە پــاڵ
ئەوەشــدا دەوڵــەت بایەخێكــی زۆر بــە بــواری زانســت و پەروەردەیەكــی
خۆگونجێــن لەگــەڵ گۆڕانكارییــە كۆمەاڵیەتــی و سیاســی و زانســتییەكان
دەدات ،بــە ئامانجــی خۆشــبەختی مــرۆڤ ،بەبــێ جیــاوازی ئایدیــای سیاســی
و ئایینــی و كۆمەاڵیەتــی و رەگــەزی.
دەوڵەتانــی ئیســامی پێویســتییان بەوەیــە سیســتەمی عەملانــی قبــووڵ
بكــەن و هــاوكات شــەڕی ســارد و گەرمــی شــیعە و ســوننەش پەراوێــز
بخــەن ،ئەگینــا چارەســەركردنی كێشــە سیاســی و كۆمەاڵیەتییەكانیــان
زەحمــەت دەبێــت ،بەوپێیــەی شــیعەگەرایی و ســوننەگەرایی ،پەتــای
كۆمەڵگــە ئیســامییەكانن و بــە هۆیانــەوە دەیــان رێكخــراوی توندڕۆیــی
ئیســامی دروســتبوونە ،بەشــێكی زۆری خەتــای ئــەو پەتــا كوشــندەیەش،
هۆكارەكــەی خەڵــك خۆیەتــی ،كــە بــە فیتــی سیاســییەكان و فەتــوای
مەرجەعــە ئایینییــەكان هەڵدەپــەڕن و هێــرش دەكەنــە ســەر یەكــری .كاتێــك
داعــش لــە ســاڵی  2014مووســڵ دەگرێــت ،لــە بــری ئــەوەی بەخێرایــی
ئــەو گرووپــە راوبندرێــت ،بەداخــەوە دوو ســاڵی رێــك پڕۆســەی ئازادكردنــی
مووســڵ بــە هــۆی ملمالنێــی ناتەندروســتی شــیعە و ســوننە دواكــەوت،
كاتێكیــش پڕۆســەكە دەســتیپێكرد ،كارەســاتی مرۆیــی روویــدا بــوو بــە
هــۆی ئــەوەی داعــش زۆر بەهێــز ببــوو ،تەنانــەت كــردەوە قێزەوەنەكانــی
هێزێكــی چەپەڵــی وەك داعشــیش ،نەیتوانــی جیاوازییــە مەزهەبییــەكان لــە
نــاو ببــات ،بەپێچەوانــەوە زیاتریشــی كــردن ،وەك لــە كاردانــەوەی ســوننەدا،
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هێزێكــی میلیشــیای وەك حەشــدی شــەعبی دروســت دەبــێ و لــە بــری
شــەڕی داعــش ،هاوواڵتییانــی ســڤیلی ســوننە ئــازار دەدات ،ئەگــەر ملمالنێــی
دەوڵەتانــی شــیعی و ســوننی و كەســایەتییە سیاســی و ئاینزاكانــی ئــەو دوو
مەزهەبــە نەبووایــە ،دەركردنــی داعــش لــە رەققــە و مووســڵ ،لــە دەركردنــی
مێگەلێــك مــەڕ لــە نــاو لەوەڕگەیەكــدا ئاســانرت دەبــوو ،بــەاڵم ئــەو ملمالنێیــە
وایكــرد ،دەركردنــی داعــش بــۆ ســوپایەكی زەبەالحیــش زەحمــەت بێــت،
چونكــە ســەركردە سیاســی و ســەربازییەكانی عــەرەب ،ئەوەنــدەی خەریكــی
ملمالنێــی مەزهەبــی بــوون ،هەوڵــی كۆتاییهێنانــی داعشــیان نــەدەدا ،تــا
دواجــار بــە هــاوكاری ئەمەریــكا و هاوپەیامنــان داعــش لــە مووســڵ دەركـرا،
بــەاڵم وەك گرووپێكــی فیكــری تونــدڕۆی ئیســامی ،هەمیشــە لــە ناوچەكــە
دەمێننــەوە ،بــە هــۆی ئــەوەی داعــش خــۆی عەقڵییــەت و بــاوەڕە.
عەملانییــەت تا ئێســتا لــە كۆمەڵگــە ئیســامییەكاندا نەبووەتــە پڕۆژەیەكی
سیاســی و كۆمەاڵیەتــی قبووڵكــراو ،بــە هــۆی ئــەوەی خوێندنــەوەی
هەڵــەی زۆری بــۆ ك ـراوە ،ئــەو خوێندنەوانــەش بەشــێكی تێنەگەیشــتنن لــە
عەملانییــەت و بەشــە زۆرەكەشــی حیزبــی ئیســامی سیاســی بــە ئەنقەســت
خوێندنــەوەی بــۆ كــردووە و یەكســان بــە كوفــر و ئیلحــادی كــردووە ،لــە
كاتێكــدا بەدبەختــی كۆمەڵگــە ئیســامییەكان بــۆ تۆخكردنــەوەی جیاوازییــە
مەزهەبــی و سیاســییەكان دەگەڕێتــەوە و ئیســامی سیاســیش پشــكی
شــێری ئــەو ئاڵۆزییانــەی بەردەكەوێــت ،بەوپێیــەی پەرەســەندنی ئیســامی
سیاســی لــە كۆمەڵگــە نائــارام و هــەژارەكان دەرفەتــی زیاتــڕە تــا لــە
كۆمەڵگەیەكــی دیموكراســی و خۆشــگوزەران .بۆیــەش ئیســامی سیاســی
بــە هەمــوو شــێوەیەك هەوڵــی شــێواندنی عەملانییــەت دەدات تــا كۆمەڵگــە
ئیســامییەكان لــە نــاو ملمالنــێ و شــەڕی مەزهەبــی و هەژاریــدا مبێننــەوە،
بــۆ ئــەوەی لــەو دۆخــە ئاڵــۆز و هــەژارەدا گەشــە بكــەن.
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پابەندبوونی ئیسالمی سیاسی
بە شوورا یان دیموكراسی

دیموكراســی یاخــود دەســەاڵتی گــەل ،هەنووكــە دیارتریــن سیســتەمی
سیاس ــییە ل ــە جیهان ــدا بەش ــێوەیەكی گش ــتیی ل ــە بەڕێوەبردن ــی زۆرێ ــك
ل ــە واڵتان ــدا پش ــتی پێدەبەس ــرێت ،ئەم ــەش ل ــە ئەنجام ــی پێش ــكەوتنی
فیك ــری مرۆڤایەت ــی ب ــۆ رێكخس ــتنی كاروب ــاری كۆمەڵگ ــە و هاوواڵتیی ــان
بایەخـــی پێـــدراوە ،یاخـــود بـــە پێویســـت زانـــراوە ،بـــەو مانایـــەی ئـــەو
هاوواڵتییان ــەی لەژێ ــر س ــایەی سیس ــتەمی دیموكراس ــییدا دەژی ــن ،دەبن ــە
ســـەنتەری شـــتەكانی تـــری كۆمەڵگـــە ،واتـــە مـــرۆڤ لـــە ســـایەی ئـــەو
سیســـتەمە دیموكراســـییەدا خـــۆی خاوەنـــی بڕیـــاری خـــۆی دەبێـــت و
نوێنەرێ ــك ب ــۆ رێبەرایەتیكردن ــی كۆمەڵگـــە دی ــاری دەكات ،پێچەوان ــەی
ئـــەو كۆمەڵگـــە و واڵتانـــەی سیســـتەمی شـــمولی تێیانـــدا بااڵدەســـتە
و هاوواڵتییـــان خاوەنـــی بڕیارێكـــی ســـەربەخۆی خۆیـــان نیـــن ،لـــە
دیاریكردنــی چارەنــووس و كەســێك بــۆ رێبەرایەتیكردنــی كۆمەڵگەكەیــان.
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ئەگەرچـــی دیموكراســـی ســـەرەتا لـــە كۆمەڵگـــە ئەوروپییەكانـــدا بـــە
دیاریكراوی ــش ل ــە واڵت ــی یۆنان ــدا س ــەری هەڵ ــداوە ،باش ــروایە بگوت ــرێ
وەك كولتوورێــك ئامادەگــی هەبــووە و بەپێــی گۆڕانــكاری و هەلومەرجــی
كۆمەاڵیەت ــی و فەرهەنگ ــی و سیاس ــیش گەش ــەی ك ــردووە و ه ــەر زووش
كاریگەرییەكان ــی ب ــە ش ــوێنانی دیكەش ــدا باڵوبووەت ــەوە ،تەنان ــەت ب ــە
كۆمەڵگـــە غەیـــرە ئەوروپـــی و رۆژئاواییەكانیـــش كـــە بەهـــای ئایینـــی
و كولتوورییـــان جیـــاوازی زۆری لەگـــەڵ ئەوروپییەكانـــدا هەیـــە ،بـــە
دەلیل ــی ئ ــەوەی بووەت ــە پێویس ــتییەكی مرۆی ــی و ل ــە زۆرب ــەی واڵتان ــی
جیهانیش ــدا كەڵك ــی لێوەرگیــراوە.
منوونـــە زیندووەكانـــی ئێســـتاش ئەزموونـــی پێشـــكەوتووی واڵتانـــی
ئێس ــتای رۆژئاوای ــە ك ــە م ــرۆڤ تێیان ــدا رێ ــزی گی ـراوە و ش ــكۆی مرۆیی ــان
پارێـــزراوە و كـــۆی ئـــەو سیســـتەم و یاســـا و رێنامییانـــەی دەوڵەتیـــش
دایاندەنێ ــت ،دەب ــێ ل ــە خزمەت ــی مرۆڤ ــدا ب ــن .ه ــەر لەب ــەر ئەوەش ــە
دیارتری ــن پێناس ــە ب ــۆ دیموكراس ــی ئەوەی ــە ك ــە جەج ــت لەس ــەر ئ ــەوە
دەكاتـــەوە و بـــە دەســـەاڵتی گەلـــی ناودەبـــات ،واتـــە دیموكراســـی بـــە
مان ــای دەس ــەاڵتی گ ــەل یان ــی هاوواڵتیی ــان لێكدراوەت ــەوە.
راســـتە لـــە زۆربـــەی واڵتانـــی غەیـــرە ئەوروپـــی و رۆژئاواییـــەكان،
واتـــە بلۆكـــی مەســـیحییەت ،بـــە جۆرێـــك لـــە جـــۆرەكان بانگەشـــە
بـــۆ دیموكراســـی دەكرێـــت و هەوڵیـــش دراوە بایەخـــی هەبێـــت لـــە
بەڕێوەبردن ــدا ،ب ــەاڵم منوونەیەك ــی ت ــەواو س ــەركەوتووی دیموكراس ــی ل ــە
واڵتان ــی عەرەبی ــدا بەتایبەت ــی نادۆزین ــەوە ،كاریگ ــەری خێ ــڵ و تایەف ــە
و مەزهەبـــە جیـــاوازەكان بەســـەر باكگراونـــدی فیكرییـــان زاڵ نەبێـــت،
ئـــەوەی لـــە رۆژهەاڵتـــدا و بەتایبەتیـــش واڵتانـــی عەرەبـــی بـــە نـــاوی
دیموكراســـی بانگەشـــەی بـــۆ دەكـــرێ ،وێنایەكـــی تـــەواوی دیموكراســـی
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نیی ــە ،ه ــەر وەك گوتــرا دیموكراس ــی س ــەرەتا كولت ــووری مرۆیی ــە ،ئینج ــا
سیس ــتەمی سیاس ــی ب ــە ه ــۆی غیاب ــی ئ ــەو كولتوورەش ــەوە ،دیموكراس ــی
گەشـــەی نەكـــردووە.
هەندێكج ــار دیموكراس ــی بەتایبەت ــی ل ــە پرس ــی هەڵبژاردن ــدا زیان ــی
بــۆ كۆمەڵگــە و بگــرە جیهانیــش بــە گشــتی هەبــووە ،ئەگــەر منوونەكانــی
كەمیـــش بـــن ،بـــەاڵم هـــەن ،لـــە منوونـــەی ئەدۆلـــف هیتلـــەر كـــە لـــە
رێ ــی هەڵبژاردن ــەوە ،وات ــە ب ــە ه ــۆكاری س ــوودوەرگرتن ل ــە دیموكراس ــی
گەیش ــتە س ــەرۆكایەتیی ئەڵامنی ــا و پاش ــان ه ــەم كۆمەڵگ ــەی ئەڵامن ــی و
هەمی ــش جیهان ــی دووچ ــاری كێش ــە و ماڵوێران ــی گ ــەورە ك ــرد و ت ــا ئ ــەم
چرك ــە س ــاتەش ل ــە هەن ــدێ رووەوە ،ئەڵامنی ــا باج ــی هەڵەكان ــی هیتل ــەر
دەدات و ب ــە چاوێك ــی ش ــەڕەنگێزانەش س ــەیری ه ــەر تاكێك ــی ئەڵامن ــی
دەكرێ ــت ،گوای ــە لەن ــاو ئ ــەو كۆمەڵگەی ــەدا نازی ــزم س ــەریهەڵداوە.
كەوات ــە دیموكراس ــی ئەگ ــەر ب ــە هەڵ ــە بەكارهێن ــدرا ،دیكتاتۆریی ــەت
دروســـت دەكات ،هەروەهـــا لـــە منوونەیەكـــی تـــازەی میـــری دوای
رووخانـــی حوســـنی موبارەكیشـــدا ،ئیخـــوان موســـلمین لـــە رێـــی
هەڵبژاردنـــەوە ،محەمـــەد مۆرســـی دەگەیەننـــە دەســـەاڵت و ئیـــدی لـــە
مـــاوەی تەنیـــا یـــەك ســـاڵی دەســـەاڵتییاندا هەوڵـــی جـــدی ئیخـــوان و
ئ ــەو پی ــاوە ب ــە ئیخوان ــی و ئیس ــامی سیاس ــییكردنی كۆمەڵگ ــەی می ــری
دەبێ ــت ،لەس ــەر بنەم ــا و تێگەیش ــتنە فیكرییەكان ــی س ــەید قوت ــب ك ــە
پێیوایـــە جیهـــان و كۆمەڵگـــە موســـڵامنییەكان جاهیلبوونـــە و پێویســـتە
بـــە بەرنامـــەی ئیســـامی و جیهادكـــردن چارەســـەری ئـــەو جاهیلبوونـــە
بكرێــت و هەمــوو رێگەكانیــش تاقــی بكرێنــەوە بــۆ سەرخســتنی فیكــری
ئیخوانـــی تـــا جیهـــان لـــەو جاهیلییەتـــە رزگاری بێـــت و بـــە بەرنامـــەی
ئیس ــامی س ــەرپۆش بكرێ ــت .ب ــەاڵم ئ ــەو چەن ــد منوونەی ــە نابن ــە ه ــۆی
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ئ ــەوەی ئێم ــە خاڵ ــە ه ــەرە باش ــەكانی دیموكراس ــی نادی ــدە بگری ــن ،ی ــان
نەیانبینیــن ،مەگــەر ئــەوە دیموكراســی نییــە ،ئێســتا واڵتانــی ئەورووپایــی
لەســـەری دەڕۆن و هاوواڵتییەكانیـــان لـــە خۆشـــگوزەرانییەكی یەكجـــار
ئاس ــت ب ــەرزدا دەژی ــن و رۆژان ــەش ب ــە ه ــەزاران كەس ــی موس ــڵامن ل ــە
واڵتان ــی عەرەب ــی و غەی ــرە عەرەب ــی ،ب ــە رێ ــی قاچ ــاغ و هۆكارەكان ــی
ت ــر ،روو ل ــەو واڵتان ــە دەك ــەن ،ل ــە كاتێك ــدا سیس ــتەمەكانیان دیموكراس ــی
و ســـێكۆالریزمین ،كەوایـــە دیموكراســـی چونكـــی بایـــەخ بـــە خـــودی
مـــرۆڤ دەدات و مـــرۆڤ لـــە ســـایەیدا دەبێتـــە ســـەنتەر ،ئەوەتـــا وەك
دەركەوتەیەك ــی مۆدێرن ــە پراكتی ــزە دەكرێ ــت و ئ ــەو ژینگەی ــەی دروس ــتی
ك ــردووە ،بووەت ــە ه ــۆی ئ ــەوەی م ــرۆڤ ل ــە س ــایەیدا ب ــە ئارام ــی بژی ــەت
و هەس ــت ب ــەوە ب ــكات ژی ــان و ش ــكۆی مرۆی ــی پارێ ــزراوە.
زۆرێ ــك ل ــەو حیزب ــە ئیس ــامییانەی ئێس ــتا ه ــەن و جوڵ ــەی سیاس ــی
بەرچاویـــان هەیـــە و رەخنـــەی دیموكراســـی دەكـــەن ،لـــە بنەمـــای
فیكریانـــدا شـــوورا بەهایەكـــی نەگـــۆڕی هەیـــە و بـــە گەڕانـــەوەش بـــۆ
دوای مردنـــی پێغەمبـــەری ئیســـام ،پرســـی شـــووراش هاتەكایـــەوە ،لـــە
كاتـــی مردنیـــدا پەیامبـــەری ئیســـام ،هیـــچ كەســـێكی لـــە دوای خۆیـــدا
بـــۆ رێبەرایەتیكردنـــی موســـڵامنان دیـــاری نەكـــرد ،بـــەاڵم كاتێـــك لـــە
ژیان ــدا نامێنێ ــت ،خ ــۆ دەب ــێ كەس ــێك رێبەرایەت ــی موس ــڵامنان ب ــكات
و بەیعەتـــی پـــێ بدرێـــت بـــۆ بـــوون بـــە خەلیفـــەی موســـڵامنان ،دوای
مردنـــی پەیامبـــەری ئیســـام ،مشـــتومڕێكی گـــەورە دروســـت دەبێـــت
لەس ــەر ئ ــەوەی ك ــێ ببێ ــت ب ــە خەلیف ــەی موس ــڵامنان ،ئ ــەو مش ــتومڕەش
ناكۆكـــی لێكەوتـــەوە ،بـــە هـــۆی ئـــەوەی ئەبوبەكـــری ســـدیق و عەلـــی
ك ــوڕی ئەب ــو تالی ــب چاوی ــان لەوەب ــوو ب ــن ب ــە خەلیف ــەی موس ــڵامنان،
دواجــار ئــەو كێشــەیە بــە هــەر شــێوەیەك بــوو ،بــە شــوورا چارەســەركرا،
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ب ــە دەستنیش ــانكردنی ئەبوبەك ــری س ــدیق ،وەك خەلیف ــەی موس ــڵامنان.
راســـتە شـــوورا توانـــی ئەبوبەكـــری ســـدیق بـــكات بـــە خەلیفـــەی
موســـڵامنان ،بـــەاڵم كێشـــەكە لێـــرەوە ســـەری هەڵـــدا ،كاتێـــك زۆربـــەی
كاربەدەس ــتانی ئیس ــام ،وات ــە كەس ــایەتییە دی ــارەكان ،ب ــەم بڕی ــارەی ئ ــەو
چەن ــد كەس ــەی ن ــاو ش ــوورا رازی نەب ــوون و موس ــڵامنانیش ب ــوون ب ــە
چەن ــد بەش ــێك ،ئیبن ــو تەیمیی ــە زان ــای موس ــڵامنی س ــوننە مەزه ــەب ،ك ــە
زۆر ب ــە باش ــی ه ــەم ش ــارەزای مێ ــژووی ئیس ــامە و هەمی ــش ب ــە قووڵ ــی
ل ــە دەق و فەرموودەكان ــی پێغەمب ــەری كۆڵیوەت ــەوە دەڵێ ــت :ب ــە زۆری و
لەژێ ــر هەڕەش ــەی كوش ــتندا عەل ــی ك ــوڕی ئەب ــو تالی ــب بەیعەت ــی دای ــە
ئەبوبەكــری ســدیق .ئەمــە روونــە شــوورا لــە بــری ئــەوەی ئــەو كێشــەیە
چارەس ــەر ب ــكات ،بگ ــرە كێش ــەكەی گەورەت ــر ك ــرد و ئ ــەو ناكۆكییان ــەش
ت ــا نووك ــەش ئامادەگیی ــان هەی ــە ،ك ــە ل ــە دوای مردن ــی پەیامب ــەر ل ــە
الیـــەن دەســـەتەیەك لـــە كەســـی نزیكـــی پەیامبـــەرەوە كۆبوونـــەوەی
(الس ــقیفە) ب ــۆ دەستنیش ــانكردنی خەلیف ــەی موس ــڵامنان رێكخــراوە.
لەب ــەر ئەوەش ــە دەك ــرێ ه ــاوڕا بی ــن لەس ــەر ئ ــەوەی ه ــەر ئ ــەوكات
ناكۆكیـــی كەوتووەتـــە نـــاو موســـڵامنان و دواتریـــش شـــیعە و ســـوننە
دروســـت دەبـــن و بـــە دەیـــان مەزهـــەب و بیـــرڕای جیاوازیـــش لەنـــاو
ئیســـام پەیـــدا دەبـــن و ســـەرجەمییان رۆڵیـــان هەبـــووە و هەیـــە لـــەو
توندوتیژییانـــەی ئێســـتا لـــە كۆمەڵگـــە موســـڵامنییەكان هـــەن ،یـــان
روو دەدەن .كەوایـــە شـــوورا نـــەك هـــەر ناتوانێـــت جێـــی دیموكراســـی
بگرێتـــەوە ،بەڵكـــو بەراوردكردنیشـــی لـــە الیـــەن ئیســـامییەكان
ناهەقییەكـــی گەورەیـــە دەرهـــەق بـــە سیســـتەمی دیموكراســـی
دەكرێـــت ،جیاوازییەكانـــی شـــوورا و دیموكراســـیش گەلێـــك زۆرن و
هی ــچ خاڵێكی ــش لەگ ــەڵ یەكرتی ــدا نزیكی ــان ناكات ــەوە ،ب ــەوەی ش ــوورا
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بۆچوون ــی دەس ــتەیەك كەس ــە ،رەنگ ــە ی ــەك كەس ــیش بێ ــت ،رای خ ــۆی
دەس ــەپێنێت بەس ــەر حوكمێك ــدا ك ــە زۆرج ــار ئ ــەو حوكم ــە ش ــەرعییە،
هەندێ ــك جاری ــش ش ــوورا رۆڵ ــی دەب ــێ ل ــە دەركردن ــی فەت ــوا لەب ــارەی
پرس ــێك ك ــە ب ــە روون ــی ل ــە دەق ــی قورئانی ــدا باس ــی لێ ــوە نەكرابێ ــت،
بـــەو مانایـــەی ئـــەو دەســـتەیە شـــارەزای تـــەواوی دەقەكانـــی قورئانـــن،
ئەم ــەش ئ ــەوە دەگەیەنێ ــت ك ــە هاوواڵت ــی بەش ــێوە گش ــتییەكەی رۆڵ ــی
ل ــەو دەس ــتەیەدا نیی ــە ب ــۆ بڕی ــاردان لەس ــەر ه ــەر پرس ــێكی دنیای ــی ی ــان
شـــەرعی .كەچـــی لـــە دیموكراســـیدا ئەمـــە پێچەوانـــە دەبێتـــەوە ،بـــەو
دەلیل ــەی گ ــەل خ ــۆی دەس ــەاڵتەكەیە ،خ ــودی چەمك ــی دیموكراس ــی ب ــە
مان ــای دەس ــەاڵتی گ ــەل دێ ــت ،كەوای ــە ئ ــەوە گەل ــە خ ــۆی بەرنامەی ــەك
ی ــان دەس ــتوورێك ب ــۆ رێكخس ــن و راییكردن ــی كاروبارەكان ــی دادەنێ ــت،
ی ــان نوێنەرێ ــك دی ــاری دەكات ب ــۆ ئ ــەوەی ل ــە ب ــری ئ ــەودا بڕی ــار ب ــدات،
ه ــەر كاتێكی ــش زان ــی نوێنەرەك ــە ،ی ــان ئ ــەو دەس ــتوورە كەڵك ــی نەب ــووە،
دەس ــتكاری دەكات و ب ــە ش ــتێك و نوێنەرێك ــی ت ــری دەگۆڕێ ــت ،ئەم ــەش
لەگـــەڵ گۆڕانكارییـــە كۆمەاڵیەتییـــەكان گۆڕانـــكاری گـــەورەی بەســـەردا
دێ ــت.
بـــە مانایەكـــی تـــر لـــە ئیســـامدا كـــە شـــوورا لەســـەری دەڕوات،
دەب ــێ موس ــڵامنان لەس ــەر بنەم ــای دەس ــتوورێكدا بژی ــن و لەس ــەریانیش
پێویســـتە پابەنـــدی ب ــن ك ــە خۆی ــان دەس ــتیان لـــە دانانیـــدا نەب ــووە و
هی ــچ كەس ــێكیش ب ــۆی نیی ــە رەخن ــەی لێ ــی هەبێ ــت و پێچەوان ــەی ئ ــەو
دەســتوورەش بجولێتــەوە كــە شــوورا دایدەنێــت ،بەوپێیــەی دەســتوورێكی
ئاســـانییە و مـــرۆڤ ناتوانـــێ دەســـتكاری بـــكات ،چونكـــە لەســـەر
بنەماكانـــی شـــەرعیەتی ئیســـامی دادەنرێـــت.
كەچــی لــە دیموكراســی گــەل خــۆی ســەرچاوەی دەســەاڵتە ،دروســترت
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بڵێی ــن ل ــە س ــایەی دیموكراس ــیدا ئ ــەوە هاوواڵتییان ــن دەس ــتوورێك ب ــۆ
راییكردنـــی كاروبـــارە دنیاییەكانـــی دادەنێـــن و هەمـــوو كات دەتوانـــن
بەپێ ــی پێویس ــتی كۆمەڵگ ــە و گۆڕان ــكاری و هەلومەرج ــی كۆمەاڵیەت ــی
و ئاب ــووری و رۆش ــنبیری و سیاس ــی بیگ ــۆڕن ،ب ــەاڵم ئەم ــە ل ــە ش ــووردا
نیی ــە و هاوواڵتی ــش بەش ــێوە گش ــتییەكەی خ ــۆی خاوەن ــی بڕی ــار نیی ــە،
دەبـــێ دەســـتەیەك كەســـی شـــارەزا لـــە چوارچێـــوەی شـــوورادا بڕیـــار
ب ــدەن ،بێش ــك جی ــاوازی جەوهەری ــش ل ــە نێ ــوان دیموكراس ــی و ش ــووردا
هەی ــە و ناك ــرێ ب ــە هی ــچ ش ــێوەیەك ش ــوورا و دیموكراس ــی ب ــەراوردی
یەك ــری بكرێ ــن.
بانگەشـــەكردنی ئیســـامی سیاســـی ســـەبارەت بـــە بڕوابـــوون بـــە
دیموكراســی لــە ناوەڕۆكــدا دوورە لــە راســتی ،ئامانــج لێــی ،خۆگونجانــدن
و كەڵكوەرگرتنـــە لـــە بنەماكانـــی دیموكراســـی ،تـــا ئـــەو شـــوێنەی لـــە
رێیـــەوە بـــە دەســـەاڵت دەگـــەن ،دیموكراســـیش بـــە تەنیـــا هەڵبـــژاردن
نیی ــە ،ئەگەرچ ــی هەڵب ــژاردن بنەمایەك ــی گرنگ ــە ل ــە ژیان ــی دیموكراس ــی،
بەڵك ــو ئ ــازادی و س ــەروەری یاس ــا و رێزگرت ــن ل ــە م ــاف و بڕواب ــوون ب ــە
ئاڵوگـــۆڕی دەســـەاڵت و لەبەرچاوگرتنـــی هەســـتی كەمینـــە ،هاوشـــێوەی
هەڵبــژاردن گرنگیــان هەیــە و ناكــرێ فەرامــۆش بكرێــن ،هیــچ یەكێكیــش
لــەو بنەمایانــە لــە الی تــاك ،یــان كارەكتــەری ئیســامی سیاســی ،بایەخــی
راســـتەقینەیان نییـــە ،ســـنوور بـــۆ هەمـــوو ئـــازادی فیكـــری و میدیایـــی
دادەنێـــن و بەردەوامیـــش هەوڵـــی بەرتەســـككردنەوەی ئازادییـــەكان
دەدەن ،خ ــۆ ئەگ ــەر هات ــوو بەش ــداری پرۆس ــەیەكی هەڵبژاردنی ــان ك ــرد،
بێش ــك ب ــۆ ئەوەی ــە ت ــا ب ــە هۆی ــەوە بگ ــەن ب ــە ئامانج ــی راس ــتەقینەی
خۆی ــان ،یاخ ــود ئەگ ــەر هات ــوو لەن ــاو خۆیان ــدا ئاڵوگ ــۆڕی دەس ــەاڵتییان
ك ــرد ،ئ ــەوە س ــەرەتا لەس ــەر بنەم ــای ش ــوورادا ئ ــەو ئاڵوگ ــۆڕە دەك ــەن،

شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

125

واتـــە دەســـتەیەك لەســـەر بڕیـــاردان لەســـەر پرســـێك كۆدەبنـــەوە و
پاش ــانیش وەك گەمەیەك ــی دیموكراس ــی ب ــە جەم ــاوەری دەفرۆش ــنەوە.
ب ــۆ منوون ــە ،ئەگ ــەر س ــەرۆك ،ی ــان ئەمی ــر و ئەمین ــداری حیزبێك ــی
ئیســـامی سیاســـی ،جێـــی خـــۆی بـــۆ یەكێكـــی تـــر چـــۆڵ كـــرد ،ئـــەوە
گەمەیەكـــی میدیایـــی و حیزبییـــە ،بـــەوەی پێشـــووتر لـــە نـــاو خۆیانـــدا
واتــە دەســتەیەك لەســەر ئــەوە رێككەوتــوون ،ئــەو ئاڵوگــۆڕە فریودەرییــە
بك ــەن ،ب ــۆ ئ ــەوەی بڵێ ــن ئەوەت ــا ئێم ــەش دیموكراس ــیخوازین و ئ ــەوەی
لەســـەر ئێمـــە دەگوتـــرێ ،لەبـــارەی باوەڕنەبوومنـــان بـــە دیموكراســـی و
رادەس ــتكردنی دەس ــەاڵت بەش ــێوەی دیموكراس ــییانە ،دوورن ل ــە راس ــتی
و ب ــێ بنەم ــان.
حیزب ــی ئیس ــامیش ل ــەم قۆناغ ــەدا س ــەرجەم رێگ ــەكان دەگرێتەب ــەر
ب ــۆ گەیش ــتنی ب ــە كورس ــیی دەس ــەاڵت ب ــە س ــوودوەرگرتن ل ــە هەن ــدێ
بەهـــای دیموكراســـی ،لـــە منوونـــەی ئیخـــوان لـــە میـــر ،هـــاوكات
هەش ــیانە رێ ــی توندوتی ــژی تاق ــی دەكات ــەوە ،ی ــان دەی ــەوێ ل ــە رێ ــی
توندوتیژیی ــەوە ب ــگات ب ــە كورس ــیی دەس ــەاڵت ،كەچ ــی هەمووی ــان ی ــەك
ئامانجی ــان هەی ــە و ئ ــەو جیاوازییانەش ــی ل ــە نێوانی ــان هەی ــە ،ســراتیژی
نی ــن ،بەڵك ــو تاكتیك ــی سیاس ــین ب ــۆ مەرام ــی تایب ــەت و حیزب ــی.
بــە هــۆی غیابـی رەخنەگــری جدیـش لــە گــرووپ و حیزبـی ئیســامی
سیاســی، ئــەو دەســتە و تاقمــە تونــدڕۆ ئیســامییانەش لــە بەرگ ـی حیــزب
و كەســـایەتی و رێكخـــراو و كۆمەڵـــەدا، بانگەشـــەی دیموكراســـیخوازی
دەك ــەن، بەتایبەتــی ل ــە كاتــی هەڵمەتەكانــی هەڵبژاردن ــدا ،ب ــۆ چوون ــە
ن ــاو پەرلەمان ــەكان ،خۆی ــان وەك دیموكراس ــیخواز نیش ــانی هاوواڵتیی ــان
دەدەن، لـــە كاتێكـــدا هیـــچ پەیوەندییەكـــی ئۆرگانـــی دوور و نزیـــك لـــە
نێــوان دیموكراســی و حیزب ـی ئیســامیدا نییــە، بەوپێیــەی دیموكراســییەت
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كولت ــووری قبووڵكردن ــی جیاوازیی ــە و پەیوەس ــتە ب ــە كۆمەڵێ ــك بەه ــای
مرۆیـــی و یاســـایی و ئـــازادی و زۆر شـــتی دیكـــە ،كـــە ئـــەو بەهایانـــە
ب ــە هی ــچ ش ــێوەیەك ل ــە چوارچیێ ــوەی فیك ــری ه ــەر حیزبێك ـی ئیس ــامی
سیاســـی قبووڵكـــراو نیـــن ،بگـــرە دژایەتیـــش دەكرێـــن، بـــەو مانایـــەی
حیزبــی ئیس ــامی ب ــاوەڕی ب ــە هیــچ یەكێ ــك ل ــەو بەه ــا س ــەرەكییانەی
دیموكراس ــی نیی ــە ك ــە هەمووی ــان ب ــە یەك ــەوە پەیك ــەری دیموكراس ــی
ت ــەواو دەك ــەن و دوایی ــش رووخس ــارەكانی ل ــە پراكتیك ــدا دەردەك ــەون.
حیزبــی ئیس ــامی ب ــۆ چەواش ــەكردن و فریودانــی خەڵ ــك، دروس ــترت
بـــۆ ئـــەوەی پێگەیـــان لـــە كۆمەڵگـــە و دەســـەاڵتدا بەهێـــز بكـــەن ،لـــە
تـــەك جواڵندنـــی ســـۆزی ئایینـــی، زۆرجاریـــش بـــاس لـــە باوەڕبوونیـــان
بــە هەن ــدێبەه ــای دیموكراس ــی دەك ــەن، گوای ــە لەگ ــەڵ نەریتگ ــەرای
ئیس ــامی ی ــەك دەگرن ــەوە، ب ــەاڵم راس ــتییەكەی باوەڕی ــان ب ــەو كولت ــوورە
مرۆیـــی و سیاســـییەی دیموكراســـییەت نییـــە و تەنیـــا لـــە هەڵبژاردنـــدا
ب ــۆ بەرژەوەن ــدی خۆی ــان قبووڵیان ــە ،كاتێ ــك بزان ــن بــراوە دەب ــن ،ب ــەاڵم
هەرك ــە دەدۆڕێ ــن ،ئینح ــا ب ــاس ل ــە س ــاختەكاری دەك ــەن و گلەیی ــش ل ــە
كۆمەڵگ ــە دەك ــەن ،گوای ــە دەن ــگ ب ــە حیزب ــی بێدی ــن دەدەن و بەم ــەش
ئایینی ــان الواز ب ــووە!
ل ــەو ژینگەیەش ــدا ئیس ــامی سیاس ــی خ ــۆی وەك حیزبێك ــی پی ــرۆزی
ئایینــی نیشــان دەدات ،بــە جۆرێــك ئەوانــی دیكــە كافــرن و بــۆ دژایەتــی
خ ــودی ئیس ــام ،ب ــە دەس ــتی دەرەك ــی و پاڵپش ــتی بلۆك ــی مەس ــیحی و
جول ــەك دروس ــتبوونە ،ئەم ــە یەكێ ــك ل ــەو بەهایان ــەی گوت ــاری سیاس ــی
هـــەر رەوتێكـــی ئیســـامی ،هەڵبـــەت لـــە تـــەك ئـــەو خاڵـــەدا دەیـــان
ه ــۆكاری دیك ــە دەگرنەب ــەر ب ــۆ ئ ــەوەی كۆمەڵگ ــە فری ــو ب ــدەن.
رۆژهەاڵتـــی ناوەڕاســـت و بەتایبەتیـــشئێـــران ،هەڵبژاردنـــی تێـــدا
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ئەنجامدەدرێـــت، بـــەاڵم ناتوانیـــن بڵێیـــن دیموكراســـییەت لـــە ئارادایـــە،
یـــان رەگەزەكانـــی پەیڕەوكـــراون و رێزلێگیـــراون، بەدیاریكراویـــش لـــە
ئێرانـــدا، بـــەوەیهەڵبـــژاردن تەنیـــا بـــۆ گۆڕینـــی دەموچاوێـــك بـــە
یەكێكــی دیك ــە ئەنجامدەدرێ ــت ،ئەگین ــا ل ــە هی ــچ رووێك ــەوە ،روئی ــای
سیاســی ئ ــەو دەوڵەت ــەدا ل ــە پەیوەس ــت ب ــە ئ ــازادی و مافــی م ــرۆڤ و
كولت ــووری یەك ــر قبووڵك ــردن و پێكەوەژی ــان گۆڕان ــكاری ب ــە خۆی ــەوە
نابینێــت .تەنان ــەت ت ــا ئێس ــتاش ل ــە ئێــران كەس ــێكی س ــوننە مەزه ــەب
ب ــۆی نیی ــە خ ــۆی ب ــۆ س ــەرۆكایەتی ئ ــەو واڵت ــە كاندی ــد ب ــكات ،ئ ــەوەی
دەبێت ــە س ــەرۆكی ئێــران ،ب ــە گوێ ــرەی یاس ــا دەب ــێ ئێرانییەك ــی ش ــیعە
مەزهـــەب بێـــت و بـــە چەنـــد فیلتەرێكیشـــدا رۆیشـــتبێت بـــۆ ئـــەوەی
بگاتـــە ركابەرێتـــی بـــۆ پۆســـتی ســـەرۆكی واڵت.
لێـــرەدا هەڵبـــژاردن نەیتوانیـــوە پەیكـــەری دیموكراســـی تـــەواو
ب ــكات، ئەگەرچــی رەگەزێكــی گرنگیشــە ،كاتێ ــك گرووپێكــی ئیس ــامی،
دیموكراس ــی وەك مێكی ــاژ ب ــۆ ش ــاردنەوەی رووی قێ ــزەون و راس ــتەقینەی
خ ــۆی بەكاردێنێ ــت، ه ــەم فێ ــڵ ل ــە دیموكراس ــی و هەمی ــش ل ــە خەڵك ــی
دەكات، دەكـــرێ ئـــەوە بگشـــتێندرێت، بەوپێیـــەی دیموكراســـییەت و
فیك ــری ئیس ــامی سیاســی لەگ ــەڵ یەكرتی ــدا نایەن ــەوە و س ــەر ب ــە دوو
جیهانـــی تـــەواو جیاوازیشـــن.
ل ــە كاتێك ــدا حیزبــی ئیس ــامی، یانــی ئیس ــامی سیاس ــی، زۆر باســی
گرنگـــی پەرلەمـــان دەكـــەن ،وەك دامەزراوەیەكـــی دەركـــەری یاســـا و
چاودێـــر بەســـەر بەڕێوەبردنـــی دامـــەزراوەی مەدەنـــی و یاســـایی و
جێبەجێـــكار ،واتـــە حكوومـــەت وكۆمەڵگـــە، گوایـــە لـــە پەرلەمانـــەوە
بەرگـــری لـــە مافەكانـــی خەڵكـــی دەكـــەن، بـــەاڵم لـــە كرۆكـــی فیكـــری
ئەوانـــدا، پەرلەمـــان شـــوێنێكە تێیـــدا شـــەریك بـــۆ خـــودا و یاســـا
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ئاســـانییەكان دروســـت دەكرێـــت!
ئەمــە بــە تێگەیشــتنی گرووپــە ئیســامییەكان ،ئینجــا حیــزب بــن، یــان
ه ــەر ج ــۆرە گرووپێكــن ،وات ــە پەرلەم ــان ل ــە دی ــدی حیزب ــی ئیس ــامیدا
ش ــوێنێكە یاس ــای دەس ــتكردی تێ ــدا دادەهێندرێ ــت و ئەوانی ــش ئەم ــە ب ــە
ش ــەریك پەیداك ــردن ب ــۆ خ ــودای دەبین ــن، ب ــەاڵم لێ ــرەدا پەرلەم ــان هی ــچ
دژایەتییەكـــی ئاییـــن نـــاكات، بەڵكـــو دامەزراوەیەكـــە زۆرجـــار متامنـــە
بـــە حكوومـــەت دەدات و دواتریـــش چاودێـــر دەبـــێ بەســـەر خـــودی
حكووم ــەت و دامەزراوەكان ــی.
لەگ ــەڵ ئ ــەوەی ئەوەشــی زۆرتری ــن بانگەش ــە ب ــۆ دیموكراس ــیبوونی
خۆی ــان دەك ــەن، ب ــەاڵم ل ــە ب ــاوەڕدا دیموكراســی نی ــن، بەڵك ــو چەمك ــی
دیموكراســـی وەك دروشـــم و تەنیـــا بـــۆ ســـۆزی خەڵـــك دەڵێنـــەوە،
ئەگینـــا تـــا ئـــەم چركەیـــەش باوەڕیـــان بـــە بنەماكانـــی دیموكراســـی
راس ــتەقینە نیی ــە و هەمیش ــە پابەن ــدن ب ــەو مەبدەئ ــە نەگ ــۆڕەی پێیوای ــە
دیموكراس ــییەت بەرهەم ـی كۆمەڵگ ــەی غەی ــرە ئیس ــامییە و ب ــۆ تێكدان ـ ی
بەشـــەرییەت و كۆمەڵگـــەی ئیســـامی داهێنـــدراوە و ئامانجیـــش لێـــ ی
شـــەریك دروســـتكردنە بـــۆ خـــودا!
كاتێـــك حیزبێكـــی ئیســـامی دەیـــەوێ پەرلەمانتـــار بەرێتـــە نـــاو
پەرلەمان ــەوە، فێ ــڵ ل ــە خەڵ ــك و مەبدەئــی خۆیانی ــش دەك ــەن، ب ــەوەی
گەمەیەكـــی سیاســـییە ،ئەگینـــا باوەڕیـــان بـــە چەمكـــی دیموكراســـییەت
نییـــە و ناخـــوازن كۆمەڵگـــە لەســـەر بنەمـــای رەگەزەكانـــی دیموكراســـی
بەڕێوەبچێـــت ،بـــۆ منوونـــە هیـــچ حیزێكـــی ئیســـامی ناتوانـــێ ئـــازادی
وەك خـــۆی قبـــووڵ بـــكات ،ناتوانێـــت رێ بـــەوە بـــدات لـــە ســـایەی
ئازادیی ــەوە م ــرۆڤ ئایین ــی خ ــۆی بگۆڕێ ــت ،ی ــان بێدین ــی هەڵبژێرێ ــت،
مـــرۆڤ لـــە ســـایەی تێڕوانینـــی ئیســـامی سیاســـی ،هەرگیـــز ناتوانـــێ
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بـــە ئـــازادی خۆشەویســـتی بـــكات و رەگەزەكانیـــش تێكەڵـــی یەكـــری
بـــن ،ئەمـــە وەك بـــێ ئەخالقـــی دەبینـــن ،لـــە كاتێكـــدا لـــە سیســـتەمی
دیموكراســی و عەملانــی ئەمانــە رێپێــدراون ،بــە گشــتی ئیســامی سیاســی
هی ــچ بەهایەك ــی دیموكراســـییانەی قب ــووڵ نیی ــە و بگ ــرە لەگـــەڵ ئ ــەو
بەهایان ــەدا ل ــە ش ــەڕێكی س ــارد و گەرمیش ــدایە ،ب ــۆ ئ ــەوەی شكس ــت
بـــە دیموكراســـییەت و بەهاكانـــی بهێنێـــت ،لـــە كاتێكـــدا روونـــە ئـــەو
شـــەڕانە ئاســـان نیـــن ،بـــەوەی دیموكراســـی و رەگەزەكانـــی بوونەتـــە
خۆراك ــی رۆح ــی زۆرێ ــك ل ــە كۆمەڵگەكان ــی جیهان ــی و وەك كولتووری ــش
قبووڵكـــراون و پێویســـتین بـــۆ بەختـــەوەری و ئارامـــی و پێكەوەژیانـــی
ه ــەر كۆمەڵگەی ــەك ،بەش ــێوەیەك م ــرۆڤ ل ــە س ــایەیاندا ش ــكۆی پارێ ــزراو
بێ ــت .
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بەشی سێیەم
ئایین و توندوتیژی
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ئیخوان لە یەكەم ئەزموونی دەسەاڵتییەوە
بۆ كۆمەڵەیەكی تیرۆریستی

نـــەوەد ســـاڵ لەمەوبـــەر ،جارێكـــی تـــر جیهـــان كەوتـــەوە بـــەردەم
مەترســـی ،مەترســـییەك ،جیاوازتـــر لـــەجەنگـــی زلهێـــزەكان كـــە تـــازە
بەرۆك ــی كۆمەڵگ ــەی مرۆی ــی بەرداب ــوو ،ه ــاوكات مرۆڤایەت ــی خەریك ــی
س ــاڕێژكردنی برینەكانی ــان ب ــوون ،س ــەرەتای جەنگێك ــی ت ــر ئاماژەكان ــی
دەركەوت ــن ،ب ــەاڵم جەنگ ــی چەك ــداری نەب ــوو ،ت ــا ب ــە هۆی ــەوە دەنگ ــی
تۆپـــە دوورهاوێـــژەكان بـــەر گوێـــی خەڵكـــی بكـــەون و بـــە لێشـــاویش
ســـەرباز لـــە بەرەكانـــی جەنگـــەدا بكوژرێـــن ،یاخـــود چەكەكانیـــان
رادەســـتی دوژمـــن بكـــەن و خەڵكـــی ئـــاوارە بـــن ،بەڵكـــو جەنگـــی
باڵوكردن ــەوەی فیك ــری كۆنەپەرس ــتی ب ــوو ،ب ــە ماوەیەك ــی ك ــەم ل ــە دوای
جەنگ ــی جیهان ــی یەك ــەم ،حەســـەن بەنن ــا ل ــە س ــاڵی  1928كۆمەڵ ــەی
ئیخـــوان موســـلمین رادەگەیەنێـــت ،رەنگـــە ئـــەوكات راگەیاندنـــی ئـــەو
كۆمەڵـــە فێندەمێنتاڵـــە هێنـــدە كاریگـــەری نەبووبێـــت ،یاخـــود بـــە
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تەواوەت ــی بی ــر ل ــە مەترس ــییەكانی نەكرابێت ــەوە ،ب ــەاڵم رسووش ــتی ئ ــەو
كۆمەڵەی ــە واب ــووە ،س ــەرەتا ل ــە رێ ــی ش ــۆرینەوەی مێش ــكی خەڵكان ــی
ســـادەی موســـڵامنانەوە چـــووە نێـــو ناخـــی كۆمەڵگـــەی میـــری و
مـــوژدەی ژیانێكـــی خۆشـــر و پاراســـتنی ئیســـامی كـــردە سەرمەشـــقی
بانگەشـــەكردنی بەمەبەســـتی پەرەســـەندنی فیكـــری ئیســـامی سیاســـی
جیاوازتــر لــە هــەر هەمــوو ئەوانــەی پێــش خــۆی ،ئیــدی هێنــدەی نەبــرد
زووم ــی بانگەش ــەكانی ل ــە می ــرەوە ب ــۆ جیهان ــی عەرەب ــی و دواتری ــش
كۆمەڵگـــەی مرۆڤایەتـــی گواســـتەوە و كارەكتـــەرە فێندەمێنتاڵەكانـــی
كۆمەڵگ ــەی مرۆیی ــان بەس ــەر دوو الیەن ــدا دابەش ــكرد ،ح ــەرام و ح ــەاڵل،
ك ــە ئ ــەوان ب ــە وات ــای پی ــس و پ ــاك ناوی ــان دەب ــرد ،هەڵب ــەت پیس ــەكە
ئ ــەو واڵت و خەڵكان ــەی دەگرت ــەوە ،پابەن ــدی ئیس ــام نەب ــوون ،یاخ ــود
ه ــەر ل ــە ئەس ــڵدا س ــەر ب ــە ئایین ــی ت ــر ب ــوون ،دابەش ــكردنی جیهانی ــش
لەســـەر بنەمـــای ئایینـــی و لـــە گۆشـــەنیگای ئیخوانەكانـــەوە ،زەنگێكـــی
تـــری ســـتەمكاری بـــوو ،پـــاش دەوڵەتـــە شكســـتخواردوو و فاشیســـتە
عەرەب ــی و ئایین ــی و ئیس ــامیەكەی خەالف ــەت بەش ــێوەیەكی ت ــر جیهان ــی
خس ــتە ن ــاو گۆم ــی لێل ــی كۆنەپەرس ــتی خۆی ــەوە.
كاتێ ــك جیه ــان بەئاگاهات ــەوە ئی ــدی ئیخ ــوان ب ــە تەواوەت ــی پ ــەرەی
ســـەندبوو ،ببـــووە هێزێكـــی فیكـــری ئیســـامی و ئاســـان نەبـــوو الواز
بكـــرێ و ســـەرچاوەكانی وشـــك بكرێـــن ،ئیـــدی جیهـــان دركـــی بـــەوە
ك ــرد ئ ــەو كۆمەڵەی ــە ب ــێ ش ــەرمكردن ئایدۆلۆژی ــای ئیس ــامی كردب ــووە
ئامـــرازی ســـەرەكی پالنـــی ســـراتیژی نهێنـــی و ئاشـــكرای بـــۆ گەیشـــن
بـــە دەســـەاڵت ،ئـــەوكات زانـــرا پێكەوەژیانـــی ئایینـــی مرۆڤایەتـــی لـــە
س ــەردەمێكدایە ب ــەوەی مەترس ــیدارترین كۆمەڵــەی كۆنەپەرس ــت چ ــاوی
بڕیوەت ــە س ــەر بیركردن ــەوە و ئ ــازادی ئینس ــانەكان ،جیه ــان زان ــی ئیش ــی
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س ــەرەكی ئ ــەو كۆمەڵەی ــە س ــەرەتا ب ـە بەرنام ــە ناخ ــی مرۆڤ ــی موس ــڵامن
دەشـــواتەوە و كارەكتـــەری ترســـناكیش بەرهـــەم دەهێنێـــت ،جگـــە لـــە
كەس ــی ئیخوانی ــش ،كەس ــی ت ــری قب ــووڵ نیی ــە.
ئیخـــوان لـــە تـــەك ئـــەوەی رەوتێكـــی ئیســـامی سیاســـی فیكرییـــە،
ه ــاوكات بزووتنەوەیەك ــی ناس ــیۆنالیزمی فاش ــیزمی عەرەبیش ــە ،ب ــەوەی
جگـــە لـــە ئیســـام و نەتـــەوەی عـــەرەب ،هیـــچ نەتـــەوە و ئایینێكـــی
دیك ــەی قب ــووڵ نیی ــە ،هەم ــوو نەت ــەوە و ئایینەكان ــی دیك ــە ب ــە مەترس ــی
بـــۆ ســـەر ئیســـام و عـــەرەب دەبینێـــت ،هەمیشـــە ئیســـام و عـــەرەب
هاوتـــای یەكـــدی دەكات و نایـــەوێ لـــە یەكرتیـــان دابڕێـــت ،شكســـتی
عەرەبی ــش ،ب ــە شكس ــتی ئیس ــام دەبینێ ــت ،ه ــەر بۆی ــەش س ــەید قوت ــب،
گـــەورە بیرمەنـــدی ئیســـامی سیاســـی و ئیخوانـــی ،كاتێـــك دەبینێـــت
واڵتان ــی ئیس ــامی ب ــەرەو سیاس ــەتی ئەوروپای ــی و رۆژئاوای ــی دەچ ــن،
ئەم ــە وەك مەترس ــی دەبینێ ــت و پێیوای ــە دەب ــێ س ــنوور ب ــۆ ئ ــەو واڵت ــە
ئیس ــامییانە دابرنێ ــت ك ــە رووخس ــاری رۆژئاوای ــی دەپۆش ــن ،تەنان ــەت
ب ــە جاهی ــل و ل ــە ئایی ــن هەڵگەڕاوی ــش ناوی ــان دەب ــات ب ــۆ رەوایەتی ــدان
ب ــە كافراندنی ــان ،ئەم ــە لێ ــرەدا ب ــەو مانای ــە دێ ــت ،ترس ــی س ــەید قوت ــب
ل ــەوەوە ب ــووە ب ــە ه ــۆی جیهانگی ــری و كران ــەوەی كۆمەڵگ ــەی جیهان ــی،
واڵتانـــی ئیســـامیش بـــەر شـــەپۆلی جیهانگیـــری و كرانـــەوە بكـــەون،
بەمـــەش هـــەم ئیســـام و هەمیـــش شوناســـی عەرەبـــی دەكەونـــە بـــەر
ش ــەپۆڵی هەڕەش ــەوە.
لـــە مـــاوەی نزیكـــەی ســـەد ســـاڵی ئـــەو بزووتنەوەیـــەدا نەبـــووە
ئیخـــوان رۆژێـــك لـــە رۆژان بەرگـــری لـــە نەتەوەیـــەك كردبێـــت ،یـــان
بانگەش ــەی پێكەوەژیان ــی ئایین ــی و نەتەوەی ــی كردبێ ــت ،هەمیش ــە ل ــە
بـــەرەی فیكـــری توندڕۆیـــی ئیســـامی سیاســـی بـــووە ،ئینجـــا تونـــدڕۆ
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ب ــن ،ی ــان میان ــڕۆی س ــاختەی مەبەس ــتدار ،ب ــە درێژای ــی ئ ــەو ماوەی ــە
كـــورد لـــە ســـایەی دەوڵەتانـــی ئیســـامی چەوســـێندراوەتەوە و خاكـــی
داگیرك ـراوە ،ب ــەاڵم ئیخ ــوان هەڵوێس ــتی نەب ــووە و نەیگووت ــووە كوردی ــش
میللەتێك ــی موس ــڵامنن و نابێ ــت غەدری ــان ل ــێ بكرێ ــت ،بەپێچەوان ــەوە
هەمیش ــە پاش ــكۆی ئ ــەو واڵتان ــە ب ــووە ك ــە كوردی ــان چەوس ــاندووەتەوە.
بــەاڵم دەبینیــن بــەردەوام ئیخــوان بــە قســە و دروشــم و خۆپیشــاندان،
پشـــتگیری فەڵەســـتینییەكانی كـــردووە و دژی جولەكـــە وەســـتاوەتەوە،
لەس ــەر ئۆرش ــەلیم «قودس»ی ــش هەمیش ــە دژایەت ــی جولەك ــەی ك ــردووە،
بەشـــی زۆری ئـــەو دژایەتییـــەش لەســـەر مەســـەلەی نەتەوەییـــە و
پەیوەنــدی بــە كێشــەی نێــوان فەڵەســتین و ئیرسائیلــەوە هەبــووە ،ئەمــە
جگ ــە ل ــەوەی ل ــە رووی ئایینیش ــەوە دژایەت ــی یەهوودییەت ــی ك ــردووە و
وەك ئایینێكــی دژ بــە ئیســام ناســاندووێتی و خەڵكــی لــە دژی هانــداوە،
ئەوەتـــا ئێســـتا جولەكـــە وەك ئایینێكـــی دژە ئیســـام ناســـێندراوە و الی
ه ــەر تاكێك ــی ئیس ــامی ،س ــەرلەبەری رەم ــز و بەهاكان ــی یەهوودیی ــەت
جگ ــە ل ــەوەی رەتدەكرێن ــەوە ،ه ــاوكات وەك قێزەونی ــش دەبیرنێ ــن!
ئێســـتاش درەنگـــە تـــا فیكـــری فریـــودەری ئیخوانـــی پووچـــەڵ
بكرێتـــەوە ،یـــان الواز بكرێـــت ،بـــە هـــۆی ئـــەوەی ئیـــدی پەلـــی
هاویشـــتووەتە ناخـــی واڵتانـــی ئیســـامی و لێرەولەوێـــش هەوڵـــی
تیرۆركردن ــی س ــەركردە میرسییەكان ــی داوە و حكوومەتی ــش كەوتووەت ــە
ژێـــر گوشـــاری ئیخوانـــەكان ،ئیخـــوان مرۆڤگەلـــی وای دروســـتكردووە،
بڕوای ــان وای ــە ئیخ ــوان تاك ــە هێ ــزی پاراس ــتنی ئایین ــی ئیس ــامە و ئەگ ــەر
ئـــەو كۆمەڵەیـــەش نەبێـــت ،ئیـــدی ئیســـام كۆتایـــی دێـــت ،هەڵبـــەت
ئیخوانییـــەكان بـــەردەوام بانگەشـــەی ئەوەیـــان كـــردووە ،ئیســـام لـــە
مەترســـیدایە! باشـــرین دەروازەی باڵوبوونەوەیانیـــش بـــووە بـــە نـــاو
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كۆمەڵگـــە موســـڵامنییەكاندا ،ئێســـتاش كـــۆی بزووتنـــەوە ئیســـامییەكان
لـــە ژێـــر كاریگـــەری ئـــەو بـــاوەڕە ،یـــان ئامانجـــە فریوخوازییـــەدان و
هەمووی ــان پرس ــی هەڕەش ــە لەس ــەر ئیس ــام وەك پ ــڕۆژەی گەیش ــن ب ــە
خەونەكانی ــان بەكاردێن ــن ،هەمووی ــان دەڵێ ــن ئیس ــام ل ــە مەترس ــیدایە و
ئێمـــە بەرگـــری لـــێ دەكەیـــن!
ئــەو كاتەشــی ئیخوانــەكان پێگــەی خۆیــان لــە نــاو واڵتانــی ئیســامیدا
بەهێـــز دەكـــەن ،ئیـــدی جیهـــان و میرسییـــە نوێخـــوازەكان ناتوانـــن
بەرەن ــگاری ئ ــەو گرووپ ــە ببن ــەوە ،ل ــە رووی پووچەڵكردن ــەوەی فیك ــری
ئیخوانـــی ئیســـامی ،بەوپێیـــەی ســـەرەتا لـــە مەترســـییە جدییەكانـــی
كۆمەڵەیەك ــی وەك ئیخ ــوان ب ــە باش ــی تێنەگەیش ــتبوون و ب ــە س ــادەیی
تەماش ــایان دەك ــردن ،باج ــی هەڵەكان ــی ئەوكات ــی كۆمەڵگ ــەی جیهانی ــش،
ئەوتــا مرۆڤەكانــی ئێســتاكە دەیدەنــەوە ،بــەوەی رێگــە بــە پەرەســەندنی
كۆمەڵەیەكـــی مەترســـیداری فێندەمێنتاڵـــی وەك ئیخـــوان درا ،خـــۆی
بكات ــە خاوەن ــی هەس ــتیارترین ئایین ــی واڵتگەلێك ــی ئیس ــامی ،بەتایبەت ــی
كاتێ ــك ئ ــەو واڵتان ــە ل ــە رووی عەقڵیی ــەوە لەژێ ــر هێڵ ــی هەژاری ــدان و
نەیانتوانی ــوە خۆی ــان لەگ ــەڵ شارس ــتانێتی جیهانی ــدا بگونجێنــن ،ئەوەت ــا
ئیخ ــوان ب ــە س ــوودوەرگرتن ل ــە غیاب ــی عەقاڵنیی ــەت و تێڕامان ــی قووڵ ــی
فەلســـەفی لـــە نـــاو خەڵكانـــی موســـڵامن ،چـــۆن توانیوێتـــی كۆمەڵگـــە
موس ــڵامنییەكان بخات ــە بازن ــەی سیاس ــەتی خۆی ــەوە و رۆژ دوای رۆژی ــش
بـــە هـــۆی سیاســـەتە فاشیســـت و فێندەمێنتالیزمیەكـــەی ،هاوواڵتییانـــی
واڵتانــی عەرەبــی ئیســامی دووچــاری كوشــتار دەبنــەوە و ئاڵۆزییەكانیــش
س ــەرلەبەری واڵتان ــی ئیس ــامی تەنیوەت ــەوە ،ب ــە بیان ــووی جیهادك ــردن دژ
ب ــە جاهی ــل و كافــران و ل ــە ئایی ــن هەڵگ ــەڕاوان.
ئیخـــوان لـــە ئەســـڵدا بـــە تەنیـــا پرۆژەیەكـــی سیاســـی نییـــە بـــۆ
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میرسیی ــەكان ،بەڵك ــو پرۆژەیەك ــی سیاس ــیی فێندەمێنتاڵیزم ــی ئیس ــامی،
ناســـیۆنالیزمی گشـــتگیرە ،ســـەرەتا لەســـەر ئاســـتی واڵتانـــی عەرەبـــی
و ئیســـامی دەســـتی بـــە پەخشـــكردنی پرۆگرامـــە مەترســـیدارەكانی
كـــرد و دواتریـــش خـــۆی خزانـــدە نـــاو جەرگـــەی بەشـــێك لـــە واڵتانـــی
دیك ــەش ،ب ــە دروس ــتكردنی كارەكت ــەری فێندەمێنتاڵ ــی ئیس ــامی ،ئیش ــی
سەرەكیش ــیان رەتكردن ــەوەی ئایین ــی ت ــری غەی ــرە ئیس ــام و بۆچوون ــی
خەڵكان ــی غەی ــرە ئیس ــام ب ــووە ،كارەكتەرگەلێــك پێیانوای ــە ئایی ــن دەب ــێ
شوناس ــی دەوڵەت ــی هەبێ ــت ،ئیس ــام و ع ــەرەب دووڕووی ی ــەك بەه ــان،
ئیس ــام وات ــە دەوڵ ــەت ،نوێ ــژ و جیهادك ــردن ،جیه ــاد بەس ــەر ئەوان ــەی
وەك ئیخوانــەكان لــە ئاییــن تێنەگەیشــتوون ،واتــە دەبێــت جیهــاد بەســەر
ئ ــەو كەس ــانەدا بكرێ ــت ك ـە ئیخوان ــی نی ــن ،گرن ــگ نیی ــە ،ت ــۆ ل ــە س ــایەی
ئیخوان ــدا تەنی ــا موس ــڵامن بی ــت! ئەم ــە هی ــچ بەهایەك ــی ئەوت ــۆ ی الی
ئیخوانییـــەكان نییـــە ،بەڵكـــو گرنگـــر ئەوەیـــە ،تـــۆ تاكێكـــی موســـڵامنی
ئیخوان ــی بی ــت ،ئەگ ــەر ئ ــەوە نەبووی ــت ،ت ــۆ موس ــڵامنێكی ت ــەواو نی ــت.
تـــۆ وەك موســـڵامنێك بـــەردەوام هەوڵـــی باڵوكردنـــەوەی هەســـتی
پێكەوەژیانــی ئایینــی ،نەتەوەیــی بــدە ،ئیــش بــۆ كرانــەوەی كۆمەڵگەكــەت
بكـــە ،هەرچـــی كارێكـــی شارســـتانی و مۆدێـــرن هەیـــە ،بیگـــوازەوە بـــۆ
كۆمەڵگەك ــەت ،هێش ــتا الی ئیخ ــوان قبووڵكــراو نی ــت ،م ــادام ئیخوان ــی
نیــت ،مــادام ئیســامت لــە ســەرووی هەمــوو ئایینەكانــی دیكــە دانەنــاوە،
ت ــۆ موس ــڵامنی راس ــتەقینە نی ــت و ناب ــێ پش ــتت پ ــێ ببەس ــرێت ،ئاخ ــر
ئیخـــوان یانـــی پـــڕۆژەی زاڵكردنـــی ئیســـام و عـــەرەب بەســـەر ئاییـــن
و نەتەوەكانـــی دیكـــە ،ئینجـــا ئـــەو ئاییـــن و نەتەوانـــە لەژێـــر ســـایەی
دەوڵەتان ــی ئیس ــامی ب ــن ،ی ــان رۆژئاوای ــی ،ل ــە دی ــدی ئیخوان ــدا دەب ــێ
هەم ــوو جیه ــان وەك ئیخ ــوان بی ــر بكات ــەوە و ئیس ــامیش قب ــووڵ بك ــەن!
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واتـــە پـــڕۆژە و بنەمـــای ســـراتیژی فیكـــری ئیخوانـــی ،ئەوەیـــە
موس ــڵامنان دەب ــێ لەژێ ــر چەت ــری ئیخوان ــدا ب ــن و ئیخوانی ــش ئاڕاس ــتەی
دین ــداری خەڵ ــك دی ــاری ب ــكات ،وەك س ــەید قوت ــب گ ــەورە تیۆرس ــیۆنی
ئیخوانییـــەكان لـــە كتێبـــە بەناوبانگەكـــەی «مەشـــخەڵی رێ» دەڵێـــت:
جیهـــان و واڵتانـــی ئیســـامی جاهیلبوونـــە ،بۆیـــە پێویســـتە جیهادیـــان
بەس ــەردا بكرێ ــت و لەناوبربێ ــن ،ب ــۆ ئ ــەوەی مرۆڤایەت ــی ل ــە جەهال ــەت
پ ــاك بێت ــەوە.
بـــە تێڕوانینـــی ســـەید قوتـــب ئـــەو جیهانـــەی ئێســـتاكە مـــادام
ئیخوانـــی نیـــن و ئومێـــدی بـــە ئیخوانـــی بوونیشـــیان نییـــە ،پێویســـتە
كۆتاییـــان بێـــت ،بـــۆ ئـــەوەی بەرنامـــە فێندەمێنتاڵییەكـــەی ئیخـــوان
جێگـــرەوەی فیكـــری خەڵكانـــی تـــر بێـــت ،بـــە دیوێكـــی دیكـــەش ئـــەم
قســـەیەی ســـەید قوتـــب ،هەڵگـــری جەهلێكـــی مەترســـیدارە ،بـــەوەی
پیاوێك ــی تیۆریس ــیۆنی فێندەمێنتاڵ ــی ئیخوان ــی ئیس ــامی ب ــە هۆی ــەوە
هانــی گەنجــان و خەڵكانــی موســڵامن دەدات ،پشــێوی و ناتەبایــی لەنــاو
كۆمەڵگەكانــدا بنێنــەوە ،تــا ســوود لــەو فــەوزا كۆمەاڵیەتییــە وەربگرێــت،
بــۆ ئــەوەی بــە هۆیــەوە گەشــەی كۆمەڵەكــەی بــە چــاوی خــۆی ببینێــت
و ئی ــدی دەستبەس ــەر جومگەكان ــی می ــر و ت ــەواوی واڵتان ــی موس ــڵامن
و ناوچەك ــدا بگرێ ــت و پاش ــانیش ج ــاڕی زیندووكردن ــەوەی خ ــەالف ب ــە
جیهان ــدا ب ــدات ،ئ ــەو دەیویس ــت ل ــە رێ ــی جیه ــادەوە جیه ــان كۆن ــرۆڵ
ب ــكات!
ئەگەرچـــی ئـــەو بۆچوونـــەی ســـەید قوتـــب كۆنـــە ،بـــەاڵم ئێســـتاش
ل ــە زاكی ــرەی تاك ــی ئیخوان ــی زین ــدووە و هەمیش ــە وەك پیرۆزیی ــەك ل ــە
بۆچ ــوون و تێگەیشـــتنەكانی دەڕوان ــن ،راســـتە ئێس ــتا رەوش ــی ئیخ ــوان
ل ــە می ــر ب ــاش نیی ــە ،ب ــەاڵم ت ــازە ئ ــەو گرووپ ــە وەك عەقڵییەتێك ــی ن ــاو
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پ ــڕۆژەی ئیس ــامی سیاس ــی ل ــێ هات ــووە و زەحمەت ــە ب ــەو ئاس ــانییە الواز
بكرێ ــت.
دوای رووخان ــی دەس ــەاڵتی حوس ــنی موب ــارەك ،هەلومەرجێك ــی ت ــازە
لـــە میـــر هاتـــە ئـــاراوە ،لـــە ســـاڵی  2012میرسییـــەكان چوونـــە نـــاو
پرۆس ــەی هەڵبژاردن ــەوە ت ــا دوای حوس ــنی موب ــارەك بتوان ــن دەوڵەتێك ــی
تـــر بنیـــات بنێـــن ،بـــۆ ئـــەوەی بتوانێـــت خەونـــی میرسییـــەكان بـــەدی
بێنێـــت ،لـــە رووی ئـــازادی و خۆشـــبەختی و عەدالەتـــی كۆمەاڵیەتـــی
و زۆر شـــتی دیكـــە ،بـــە هـــۆی بایكۆتـــی خەڵكێكـــی یەكجـــار زۆر
لـــە هەڵبژاردنیـــش ،كاندیـــدی ئیخوانـــەكان محەمـــەد مورســـی توانـــی
بـــە چەنـــد هـــەزار دەنگێكـــی زیاتـــر بەســـەر ئەحمـــەد شـــەفیقی
ركابەری ــدا س ــەركەوێت ،مورس ــی ل ــە ماوەی ــەی كەم ــر ل ــە ی ــەك س ــاڵی
حوكمڕانێتییەكەیـــدا ،میـــری بـــە ئاڕاســـتەیەكی مەترســـیداردا بـــرد و
ئەمـــەش بـــووە هـــۆی دروســـتبوونی ناڕەزایـــی الی خەڵـــك لـــە دژی
بـــە ئیخوانیكردنـــی كۆمەڵگـــەی میـــری و زیاتـــر بەرتەســـككردنەوەی
ئازادیی ــەكان و س ــەرباری ئەمان ــەش نەیتوان ــی خەون ــی هاونیش ــتامنییانی
می ــری بێنێت ــەدی ،ك ــە شۆڕش ــیان ك ــرد ،ت ــا ب ــە هۆی ــەوە خۆش ــبەختی ب ــۆ
واڵتەكەیـــان بگەڕێننـــەوە و ئـــازادی بـــە خۆیانـــەوە ببینـــن.
هەمـــوو ئەمانـــە بوونـــە بڵقـــی ســـەر ئـــاو و دەرئەنجامیـــش
هاونیش ــتامنییان ل ــە دژی مورس ــی رژان ــە س ــەر ش ــەقامەكان و چەن ــدان
ك ــردەی توندوتیژی ــش ل ــە دژی یەك ــری ل ــە نێ ــوان الیەنگران ــی ئیخ ــوان و
ب ــەرەی عەملانییەكان ــدا دروس ــتبوو ،ت ــا دواج ــار ل ــە س ــاڵی  2013س ــوپای
واڵتـــی میـــر ،لەســـەر داوای هاونیشـــتامنییانی ناڕازیـــی مورســـی لـــە
دەس ــەاڵت س ــڕكرد ،ئەگەرچ ــی ئیخوان ــەكان ئەم ــە وەك كودەت ــا دەبین ــن،
ب ــەاڵم عەملانیی ــەكان دەڵێ ــن كۆمەڵگ ــەی می ــری ل ــە دەس ــت جەهل ــی
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ئیســـامی سیاســـی و ئیخوانـــی رزگاركـــرا.
هەڵبـــەت الدانـــی مورســـی و قەدەغەكردنـــی ئیخوانیـــش ،نەبـــووە
هـــۆی ئـــەوەی ئارامـــی بـــۆ كۆمەڵگـــەی میـــری بگەڕێتـــەوە،
ناڕەزاییەكانی ــش ك ــەم و زۆر ،ت ــا ئێس ــتاش بەردەوامی ــان هەی ــە و رۆژانــە
پێكدادان ــی خوێن ــاوی لەس ــەر ش ــەقامەكاندا روو دەدات ،بەتایبەت ــی ل ــە
نێ ــوان عەملان ــی و ئیخوانیی ــەكان ،ت ــا ئێس ــتاش ئیخوان ــەكان مورس ــی وەك
ســـەرۆك دەبینـــن ،هـــاوكات عەملانییەكانیـــش ئەمـــە وەك هەوڵێـــك بـــۆ
تێكدانـــی كۆمەڵگـــەی میـــری دەبینـــن.
بۆیـــە الیەنگرانـــی عەبدولفەتـــاح سیســـی و عەملانییـــەكان دژی
ئیخوان ــەكان ل ــە جوڵ ــەدان و ب ــە س ــەدان س ــەركردە و كادی ــری ئیخوانی ــش
دەس ــتگیركراون ،هێن ــدەی دیك ــە ئیخوانەكان ــی توندوتیژت ــر ك ــردووە ،وەك
بەڵگەیـــەك كاتێـــك رێكخراوێكـــی ئیســـامی رەگ دادەكوتێـــت ،كۆتایـــی
پێهێنان ــی ئاس ــان نابێ ــت ،ئێس ــتا ئەوان ــەی كوردس ــتانیش خەریك ــە ئ ــەو
رەگ ــە دادەكوت ــن ،دەچن ــە پەرلەم ــان و داوای پۆس ــتی سیاس ــی و حكوم ــی
دەك ــەن ،كێبڕكێ ــی سیاس ــی دەك ــەن و كەس ــیش پ ــڕۆژەی ل ــە دژی ــان نیی ــە،
جگ ــە ل ــەوە موجامەلەش ــیان دەك ــرێ.
كاتێكیـــش گرووپـــی ئیســـامی بەهێـــز دەبـــن ،ئـــەوكات ئارامـــی
كۆمەڵگــە دەشــێوێت و كــەس بیــر لــە پــڕۆژەی نیشــتامنی و دیموكراســی
ناكات ــەوە ،هەم ــووان س ــەرقاڵی ئ ــەو ك ــردە توندوتیژیان ــە دەب ــن ،ك ــە ل ــە
ئەنجامـــی چاالكـــی ئیســـامی تونـــدڕۆ روو دەدەن ،بـــەوەش نائارامـــی
زیاتـــر دەبێـــت ،پاشـــان چەندیـــن قەیرانـــی دیكـــە ســـەرهەڵدەدەن و
حكوومەتی ــش توان ــای چارەس ــەركردنیانی نابێ ــت ،وەك ئ ــەوەی ئێس ــتای
می ــر و ئەفغانس ــان ،ب ــەردەوام دووچ ــاری قەیران ــی قووڵ ــر دەبن ــەوە،
رێـــك ئـــەوە بـــۆ كوردســـتانیش راســـتە ،هەتـــا ئیســـامی سیاســـی تێـــدا
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بەهێـــز بێـــت ،چارەســـەركردنی قەیرانـــەكان لـــە توانـــای حكوومەتـــەدا
ناب ــن ،ئاخ ــر كۆمەڵگ ــە و حكووم ــەت ب ــە توندڕۆی ــی ئیس ــامی سیاس ــی
س ــەرقاڵ دەبـــن و ژیـــان بـــە گش ــتی ســـیامیەكی ترســـناكی دەبێ ــت.
هـــەر بۆیـــە ئێمـــە كاتێـــك دەڵێیـــن ئیســـامی سیاســـیی كوردیـــش
مەترس ــین ،ئ ــەوا چەندی ــن منوون ــەی زیندووم ــان ه ــەن ،ل ــەوەی ئیس ــامی
سیاس ــی ل ــە فیك ــردا جیاوازی ــان نیی ــە و خاوەن ــی ی ــەك روئی ــای سیاس ــی و
ئایین ــی و ئایدۆلۆژی ــن ،ب ــۆ بەڕێوەبردن ــی ه ــەر كۆمەڵگەی ــەك ،ه ــەر كات
بزان ــن ناتوان ــن چن ــگ ل ــە دەس ــەاڵت گی ــر بك ــەن ،یان ــی بێئومێ ــد ب ــن
ل ــەوەی ب ــە ئاس ــانی ناگان ــە دەس ــەاڵت ،هەوڵ ــی دروس ــتكردنی ژینگ ــەی
ئاڵ ــۆز و توندڕۆی ــی دەدەن ،ب ــۆ ئ ــەوەی ل ــەم ژینگ ــە ئاڵ ــۆزەدا گوش ــاری
زیاتـــر بـــۆ ســـەر دەســـەاڵت دروســـت بكـــەن و لـــەم رێیـــەوە خەڵكـــی
فری ــو ب ــدەن ،ب ــەوەی ئیس ــامی سیاس ــی لەس ــەر حەق ــن و ب ــۆ بەرگ ــری
لـــە ئیســـام هاتـــوون ،بـــەوەی ئیســـامی سیاســـی خـــۆی وەك ئاییـــن،
پیـــرۆز نیشـــانی هاوواڵتییـــان دەدات ،بەجۆرێـــك ئیســـام وەك ئاییـــن،
لەگ ــەڵ گرووپ ــە ئیس ــامییەكان هی ــچ جیاوازییەك ــی نیی ــە ،ئەم ــەش ب ــۆ
ئ ــەوەی زیات ــر خەڵ ــك ب ــە الی خۆیان ــدا رابكێش ــن.
هەنووك ــە بەش ــێكی فراوان ــی جیه ــان و واڵتان ــی س ــەرجەمی عەرەب ــی
ئیســـامی بـــە تیـــرۆرەوە ســـەرقاڵن و زۆربـــەی كـــردە تیرۆرییەكانیـــش
لەس ــەر ئاس ــتی جیهان ــدا ل ــە واڵتان ــی ئیس ــامی ئەنجامدەدرێ ــن و خەڵ ــك
و شـــوێنە گشـــتییەكان دەكرێنـــە ئامانـــج ،لـــە منوونـــەی بـــازاڕ و ئـــەو
جێیان ــەی خەڵك ــی زۆری ــان ل ــێ كۆدەبن ــەوە ،بـــۆ دروس ــتكردنی ف ــەوزا
لـــە كۆمەڵگەكانـــدا ،لەبـــەر ئـــەوەی هـــەر گرووپێكـــی فێندەمێنتاڵـــی
ئیس ــامی ل ــە ن ــاو ئاڵ ــۆزی و ف ــەوزادا گەش ــە دەكات ،یاخ ــود دروس ــت
دەب ــن ،بەپێچەوان ــەوە ناتوان ــن ل ــە جێگەیەك ــدا گ ــەرا دابنێــن مرۆڤ ــەكان
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تێیانـــدا رێـــز لـــە بەهـــای یەكـــری بگـــرن ،بەڵكـــو دەیانەوێـــت بـــە
دروســـتكردنی كەشـــێكی نامەدەنـــی و نائەخالقـــی و تـــژی لـــە ئاڵـــۆزی
سیاس ــی و كۆمەاڵیەت ــی و ئابووری ــی ،پ ــەرە ب ــە پێگ ــەی خۆی ــان ب ــدەن،
ب ــە بەرزكردن ــەوەی چەن ــدان دروش ــمی دیامگۆگ ــی ئایین ــی و كۆمەاڵیەت ــی
و سیاســـی ،كـــۆی ئـــەو دروشـــانەش ســـەرچاوەیان لەســـەر بنەمـــای
دابەش ــكردنی ئایین ــی و ئایینزای ــی هاتوونەت ــە كای ــەوە ،هەمیش ــە لەس ــەر
ئاســـتی كۆمەڵگـــە ،ئیخوانـــەكان بانگەشـــەی ئـــەوە دەكـــەن ،هەمـــوو
دونی ــا چ ــاوی بڕیوەت ــە ئیس ــام ،ب ــۆ ئ ــەوەی الوازی بك ــەن و ناش ــیرینی
بك ــەن ،بۆی ــە ئێم ــەی ئیخوان ــی دەمان ــەوێ ئیس ــام ل ــەو چاوان ــە دوور
بخەین ــەوە و ناهێڵی ــن ب ــە ئاس ــانی زەف ــەر ب ــە ئیس ــام بربدرێ ــت و وەك
جەنگاوەریـــش لـــە پێنـــاوی ئیســـام و كولتوورەكەیـــدا دەجەنگیـــن ،لـــە
ه ــەر ش ــوێنێكی جیهان ــدا بێ ــت.
كاتێ ــك دەڵێی ــن ئیخ ــوان ب ــە تەنی ــا پڕۆژەی ــەك نیی ــە ب ــۆ كۆمەڵگ ــە
موســڵامنییەكان ،ئــەوە مەبەســت لەوەیــە لەســەر ئاســتی جیهــان ئیخــوان
هەوڵ ــی فراوانخ ــوازی دەدات ،ب ــەو ج ــۆرەی خ ــۆی دەیەوێ ــت و چاالك ــی
ســـەرجەم گرووپـــە تیرۆریســـتییەكانیش بـــە هـــی خـــۆی دەزانێـــت،
تەنانـــەت ئەگـــەر پشتگیریشـــیان نـــەكات!
ئیخ ــوان دەی ــەوێ هەرچ ــی كونجوكەلەبەرێك ــی ئ ــەم جیهان ــە هەی ــە،
ئیس ــامی تێ ــدا بااڵدەس ــت بێ ــت و جیه ــان لەس ــەر بنەم ــای س ــەوابتەكانی
ئیس ــامی بەڕێوەبربدرێ ــت ،دەی ــەوێ ئەورووپایی ــەكان دەرگ ــەی كڵێس ــاكان
دابخـــەن و مزگـــەوت دروســـت بكـــەن ،لـــە بـــری عیســـا و موســـا ،لـــە
س ــەرجەم ناوچەكان ــی جیه ــان ،تەنی ــا ن ــاوی محەمم ــەد بێ ــت ،جگ ــە ل ــە
محەممەدی ــش هی ــچ كەس ــی دیك ــە پێغەمب ــەری م ــرۆڤ نەبێ ــت.
دەی ئ ــەو رەوت ــە فیكریی ــە نایەوێ ــت لەژێ ــر تایتڵ ــی دیموكراس ــی و
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عەملانییـــەت ،كۆمەڵگـــەی ئیســـامی كرانـــەوە تێیانـــدا رووبـــدات ،ئاخـــر
ئەمـــە گەورەتریـــن مەترســـی دەبێـــت ،بەســـەر ئـــەو فیكـــرە تونـــدڕۆ
ئیخوانیی ــەی پێیوای ــە جیه ــان دەب ــێ هەم ــووان بێن ــە ژێ ــر چەت ــری ئیس ــام
و ئیخوانیـــش رابەرایەتـــی فیكریـــان بـــكات.
دوای ئـــەوەی لەبـــەردەم بەڕێوەبەرایەتـــی ئاسایشـــی شـــاری
ئەملەنســـورەی واڵتـــی میـــر ،تەقینەوەیـــەك روودەدات و بـــە هۆیـــەوە
نزیكـــەی  120كـــەس دەبنـــە قوربانـــی و لـــە نـــاو قوربانییەكانیشـــدا 14
ك ــوژراو هەب ــوون ،هەڵب ــەت ئ ــەم رووداوە وایك ــرد حكوومەت ــی می ــر
لێدوانـــی راســـتەوخۆ لەبـــارەی تەقینەوەكـــە وتۆمەتباركردنـــی ئیخـــوان
موســـلمینیش بـــدات بەشـــێواندنی ئەمنیەتـــی كۆمەڵگـــەی میـــری،
گوتەبێ ــژی حكوومەت ــی كات ــی ئەوكات ــی میرسی ــش ب ــۆ میدی ــاكان گوت ــی:
ئیخ ــوان موس ــلمین رووخس ــارێكی ناشـــیرینیان نیش ــانداوە و ئەمنیەت ــی
واڵتییــان تێكــداوە ،لــە الیەكــی دیكەشــەوە حــازم بەبــاوی ســەرۆكوەزیرانی
ئەوكات ــی حكوومەت ــی كات ــی می ــر ل ــە لێدوانێكی ــدا ب ــۆ رادی ــۆی س ــەوا،
لەب ــارەی ئ ــەو ك ــردە تیرۆریی ــەوە رایگەیان ــد :كردەوەیەك ــی تیرۆریس ــتییە
و كۆمەڵ ــەی ئیخ ــوان موس ــلمین ل ــە پش ــت ئ ــەو ك ــردە تیرۆریس ــتییەن.
ئ ــەم رووداوە ل ــە كاتێك ــدا ب ــوو ه ــەر خ ــۆی حكوومەت ــی می ــر ل ــە
دوای بیانووێ ــك دەگ ــەڕا ب ــۆ ئ ــەوەی س ــنوور ب ــۆ چاالك ــی ئیخوان ــەكان
دابنێ ــت ،ئاخ ــر حكووم ــەت ب ــە ت ــەواوی ل ــەوە گەیش ــت ئی ــدی ئیخ ــوان
خەریكـــە دەبنـــە مەترســـییە جدییەكـــە لەســـەر كۆمەڵگـــەی میـــری
و كێشـــەكانیش قووڵـــر دەكەنـــەوە ،بۆیـــە دواتـــر حكوومەتـــی كاتـــی
میـــر بـــە فەرمـــی كۆمەڵـــەی ئیخـــوان موســـلمینی وەك كۆمەڵەیەكـــی
تیرۆریس ــتیی ناس ــاند ،وات ــە قەدەغەكردن ــی ك ــۆی چاالك ــی و كۆبوون ــەوە
و خۆپیش ــاندانی ئیخوانیی ــەكان بەش ــێوەیەكی ئاش ــكرا ،هەڵب ــەت ئەم ــەش
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كاردانـــەوەی ئیخوانەكانـــی بـــە دوای خۆیـــدا هێنـــا و چەندیـــن واڵتـــی
دیك ــەش لەب ــارەی بڕیارێك ــی ل ــەم ش ــێوەیە قس ــەیان ك ــرد ،گرنگرتینی ــان
ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی ئەمەریـــكا بـــوو ،لـــە بەرانبـــەر بڕیـــاری
بـــە تیرۆریســـت ناســـاندنی كۆمەڵـــەی ئیخـــوان موســـلمین لـــە الیـــەن
حكوومەتـــی كاتـــی میـــرەوە ،رەتیكـــردەوە ویالیەتـــە یەكگرتووەكانـــی
ئەمەریـــكا كۆمەڵـــەی ئیخـــوان موســـلمین بخاتـــە نـــاو لیســـتی گرووپـــە
تیرۆریســـتییەكانەوە ،بـــەاڵم حكوومەتـــی میـــر هـــەر ســـوور بـــوو
لەس ــەر ئ ــەوەی ئ ــەو كۆمەڵەی ــە وەك گرووپێك ــی تیرۆریس ــتیی ل ــە ن ــاو
واڵت ــی می ــردا بناس ــێت و ئ ــەو بڕیارەش ــی ب ــە چەندی ــن واڵت ــی عەرەب ــی
راگەیانـــد كـــە حكوومەتـــی میـــر ئیخـــوان موســـلمین وەك گرووپێكـــی
تیرۆریســـت دەناســـێت.
بڕیــاری قەدەغەكردنــی ئیخــوان و بــە تیرۆریســت ناســاندنی ،نەبــووە
هــۆی ئارامــی بــۆ میــر ،بەڵكــو ئامــاژەكان ئەوەمــان پێدەڵێ ـن بــە هــۆی
درێژەكێش ــانی بڕی ــاری ب ــە تیرۆریس ــت ناس ــاندنی ئیخ ــوان ،نائارامیی ــەكان
بـــەردەوام دەبـــن ،بەوپێیـــەی ئیخـــوان باڵـــی لـــە زۆربـــەی واڵتانـــی
ناوچەك ــەدا بەتایبەت ــی واڵتان ــی موسڵامننش ــیندا هەی ــە و وەك بزواتێك ــی
ئیســـامی ســـەیری دەكرێـــت ،ئەگەرچـــی زۆربـــەی ســـەركردەكانی لـــە
زیندانـــدان ،بـــەاڵم ئیخـــوان هـــەر لـــە نـــاو خەڵكـــە و ئەمـــەش واتـــای
ئەوەی ــە كۆمەڵگ ــەی می ــری ئارام ــی ب ــە خۆی ــەوە نابینێ ــت.
كاتێكی ــش محەمم ــەد مورس ــی ،كاندی ــدی ئیخ ــوان دەبێتـــە بــراوەی
هەڵب ــژاردن و دواتری ــش س ــەرۆكی می ــر ،ئەم ــە ب ــووە جوڵەیەكی ــش ب ــۆ
ئیس ــامییەكانی باش ــووری كوردس ــتان ،بەجۆرێ ــك زیات ــر ل ــە ئیخوانەكان ــی
میـــر ،بـــە دەرئەنجامەكانـــی هەڵبژاردنـــی میـــر دڵخـــۆش دەبـــن ،تـــا
ئ ــەو ئاس ــتەی میدی ــای ئیس ــامی سیاس ــیی كوردس ــتان ،بوون ــە مینب ــەری
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رێكالم ــی ب ــۆ محەم ــەد مورس ــی و ئیخ ــوان.
ئیس ــامی سیاس ــیی كوردس ــتان ب ــە ه ــۆی س ــەركەوتنەكەی مورس ــی
دەیانویس ــت پەیامێك ــی سیاس ــیش ئاڕاس ــتەی دەس ــەاڵتدارانی باش ــووری
كوردس ــتان بك ــەن ،ب ــەوەی پێگەی ــان ل ــە كوردس ــتان بەهێزت ــر دەبێ ــت،
بـــەوەی پشـــتگیری واڵتـــی میـــر ،النكـــەی لـــە دایكبوونـــی ئیســـامی
سیاس ــی بەدەس ــت دەهێن ــن ،ب ــە ه ــۆی ئ ــەوەی ئیس ــامییەك دەس ــەاڵتی
وەرگرتـــووە .ئەمـــە زۆر بـــە روونـــی دەركـــەوت ،هـــەر بۆیـــەش هیـــچ
گومانێ ــك ل ــەوەدا نیی ــە ئیس ــامی سیاس ــیی كوردس ــتان ،ب ــە س ــەرجەم ب ــاڵ
و لــق و پــۆپ و حیزبــەوە ،پاشــكۆی فیكــری ئیســامی سیاســیی عەرەبیــن،
هـــەر كات بتوانـــن ئـــەو پاشـــكۆیەتییە بـــە ئاشـــكرا جێبەجێدەكـــەن،
بەڵ ــێ لەگ ــەڵ هاتن ــی مورس ــی و دواتری ــش س ــڕكردنی دەس ــەاڵتی ،رێ ــك
دەرك ــەوت ك ــە ئیس ــامی سیاس ــیی ك ــوردی پاش ــكۆی ئیخ ــوان و ئیس ــامی
سیاس ــیی عەرەبی ــن.
دوای ئـــەوەی دەســـەاڵتی مورســـی ســـڕكرا ،ئیســـامی سیاســـیی
كوردس ــتانی ت ــا ئاس ــتێك ت ــووڕە ك ــرد ،تەنان ــەت بەیاننام ــەی ناڕەزایی ــان
دەركـــرد ،لـــە كاتێكـــدا لەگـــەڵ هاتنـــی ئیخـــوان بـــۆ دەســـەاڵت ،بـــە
یـــەك وشـــەش ،ئیخـــوان باســـی لـــە كـــورد نەكـــرد لـــە پەیوەســـت بـــە
چارەســـەركردنی كێشـــەی نەتەوەیـــی كـــورد لـــە عێـــراق و واڵتانـــی
دیك ــەی ئیس ــامی ،ئ ــەوەی ل ــە میدی ــای ئیس ــامییەكاندا دەخوێرنێت ــەوە،
یـــان دەخوێندرایـــەوە ،ئیســـامی سیاســـیی كوردســـتان هیـــچ بایەخێـــك
ب ــە پرس ــی نەتەوەی ــی ن ــادەن و ئیس ــامیان ب ــە الوە پیرۆزت ــرە ت ــا ئ ــەو
خاكـــەی لەســـەری دەژیـــن!
بەوپێیـــەی هەســـتی ئایینـــی دژ بـــە بنەمـــای نەتەوەییـــە و لـــە
ناوخۆش ــیدا نەت ــەوە و خ ــاك دەتوێنێت ــەوە ،بــە بیان ــووی ئ ــەوەی خ ــودا
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ل ــە س ــەرووی هەم ــوو ش ــتێكەوەیە و ه ــەر بس ــتێكی زەویی ــش ل ــە ه ــەر
ش ــوێنێكدا بێ ــت ،ه ــی خودای ــە و خ ــودای ئیس ــامیش خ ــودای ت ــەواوی
مرۆڤایەتیی ــە و ئیس ــامیش دوایی ــن ئایین ــی راس ــتەقینەی ئ ــەو خودایەی ــە
و پێغەمبەرەكەش ــی محەمم ــەد ،پەیامب ــەری راس ــتەقینەی خودای ــە و ب ــۆ
ت ــەواوی مرۆڤایەتیـــش نێ ــردراوە.
بــە درێژایــی مێــژووی دروســتبوونی گــرووپ و رێكخـراوە فێندەمێنتاڵــە
ئیســـامییەكان ،لـــە پـــڕۆژەی ســـراتیژی ئـــەو گرووپانـــەدا ئیســـام وەك
راســـتەقینەترین ئایینـــی مرۆڤایەتـــی و محەمەدیـــش وەك دواییـــن
پێغەمب ــەری مرۆڤایەت ــی ناوی ــان هات ــووە ،ئی ــدی لەس ــەر ئاس ــتی جیه ــان
و بەتایبەت ــی ل ــە الی ــەن گ ــرووپ و رێكخــراوە فێندەمێنتاڵ ــە مەس ــیحی
و یەهودیی ــەكان ،ئ ــەم پ ــڕۆژە ئیس ــامی سیاس ــییە رەت دەكرێت ــەوە ،ك ــە
تەنی ــا ئیس ــام ئایین ــی س ــەرەكی مرۆڤایەت ــی بێ ــت ،بەڵك ــو یەهودیی ــەكان
وات ــە جولەك ــە ل ــە بەرانب ــەردا دەڵێ ــن ئێم ــە یەك ــەم ئایین ــی خودای ــن و
پێویستیش ــە ئێم ــە ئایین ــی راس ــتەقینەی مرۆڤایەت ــی بی ــن! فێندەمێنتاڵ ــی
ئیس ــامی و یەه ــودی و مەس ــیحییش ،ناكۆكی ــی گ ــەورە ل ــە نێوانیاندای ــە،
ه ــەم لەس ــەر ئ ــەوەی ئیس ــامی سیاس ــی و هەمی ــش پ ــڕۆژەی ئ ــەوان،
بـــەاڵم پشـــكی شـــێر بـــەر فێندەمێنتاڵـــی ئیســـامی دەكەوێـــت لـــە
دروس ــتكردنی ناكۆكییەكان ــدا ،چونك ــە ئ ــەوان دەچ ــن ل ــە ن ــاو جەرگ ــەی
واڵتانـــی مەســـیحی كـــردەی تیـــرۆری ئەنجامـــدەدەن و هاوواڵتییانـــی
ئیس ــامی لەن ــاو واڵت ــی ئیس ــامی دەك ــوژن ،ب ــە بیان ــووی جاهیلبوون ــەوە،
لەژێـــر كاریگـــەری فیكـــری توندڕۆیـــی ســـەید قوتـــب ،ئـــەو فیكـــرە
شـــەڕانگێزەكەی ســـەید قوتبیـــش خەریكـــە دونیـــا دووچـــاری فـــەوزا
دەكات ،بەوپێی ــەی ئێس ــتاش فیك ــری كافراندن ــی جیه ــان الی ئیخ ــوان و
س ــەرجەم گرووپەكان ــی دیك ــەی ئیس ــامی سیاس ــیی عەرەب ــی و ك ــوردی،
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ب ــە زیندووی ــی ماوەت ــەوە.
بـــەوەی باشـــووری كوردســـتانیش بـــەدەر نییـــە لـــەو كاریگەرییـــە
نێگەتیڤ ــەی فیك ــری س ــەید قوت ــب ،ل ــە ئێس ــتاكەدا خەڵكانێ ــك ل ــە ن ــاو
ك ــورددا پەیدابوون ــە ،توندت ــر ل ــە قوت ــب بی ــر دەكەن ــەوە و جیهادك ــردن
بەســـەر ســـەركردە و حیزبـــە غەیـــرە ئیســـامییەكان ،وەك پێویســـتییەك
دەبین ــن و ب ــۆ جیهادك ــردن دەچن ــە س ــووریا و پاڵپش ــتیی ب ــەرەی ن ــوورسە
دەك ــەن و دەچن ــە پ ــاڵ گرووپ ــی تیرۆریس ــتیی داع ــش و قاعی ــدە.
ل ــە كاتێك ــدا رۆژئ ــاوا و باك ــووری كوردس ــتان ل ــە ن ــاوس ــەخرتین دۆخ
و قۆناغـــی هەســـتیاری سیاســـیدان ،میدیـــای ئیســـامییەكانی كوردســـتان
ئەوەن ــدەی س ــەرقاڵە یاخ ــود خەریك ــی رووماڵكردن ــی ه ــەواڵ و چاالك ــی
تون ــدڕۆ ئیس ــامی و كارەكت ــەرە ئیخوانییەكان ــن ،نی ــو هێن ــدە س ــەرقاڵی
ئـــەو پرســـانە نیـــن ،كـــە تایبـــەت بـــە كـــوردن ،بگـــرە تـــەواو بوونەتـــە
داردەســـتی ئیخوانـــەكان لـــە باشـــوور .هـــاوكات هێنـــدەی باســـی
ئۆرش ــەلیم و بڕیارەك ــەی ترەم ــپ دەك ــەن ،نی ــو هێن ــدە باس ــی كەرك ــووك
و رووداوێك ــی وەك 16ی ئۆكتۆب ــەر ناك ــەن ،ك ــە ب ــە هۆی ــەوە كوردس ــتان
ناوچەیەك ــی زۆری لەدەس ــتدا و ب ــۆ جارێك ــی دیك ــەش ب ــە عەرەبك ــردن
س ــەریهەڵداوەتەوە ،ب ــەاڵم ئ ــەوە الی ئیس ــامی سیاس ــیی ك ــوردی جێ ــی
پرس ــیار نیی ــە و تەنی ــا چاوی ــان قودس ــە و چاالكی ــی ئیخ ــوان دەبین ــن.
كۆمەڵ ــەی ئیخ ــوان موس ــلمین لەس ــاڵی  ١٩٢٨لەس ــەر دەس ــتی ش ــێخ
حەســـەن بەننـــا لـــە میـــر دامـــەزراوە و لـــەو كاتـــەوەش بـــە هەمـــوو
شـــێوەیەك تەنانـــەت بەشـــێوازی توندوتیـــژی هەوڵـــی گەیشـــن بـــە
دەســـەاڵتی داوە و بـــۆ ئـــەو مەبەســـتەش ســـڵیان نەكردووەتـــەوە لـــە
دروســـتكردنی فـــەوزا و ئەنجامدانـــی هەوڵـــی كـــردەی تیـــرۆری دژ بـــە
ســـەركردە میرسییـــەكان.
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ســـەید قوتبیـــش دوای حەســـەن بەننـــا ،بـــە یەكێـــك لـــە ســـەركردە
تیۆرســیۆنە هــەرە كاریگەرەكانــی فیكــری ئیخوانــی دادەنرێــت و بۆچــوون
و فەتواكانیشـــی بوونەتـــە هـــۆكاری نانـــەوەی پشـــێوی كۆمەاڵیەتـــی و
سیاس ــی ل ــە ناوخ ــۆی می ــر و واڵتان ــی ئیس ــامی و جیهان ــی ،ئ ــەو پێ ــی
وابـــوو جیهـــان جاهیلبـــووە ،بۆیـــە جیهادكـــردن پێویســـتە بەرانبـــەر بـــە
جاهیلبوون ــی جیه ــان و سیاس ــییەكانی می ــر ب ــە تایبەت ــی ،چونك ــە ئ ــەو
جەهالەتــە دژی خــودا و ئایینــی ئیســام هاتووەتــە ئــاراوە ،جیهادكردنیــش
تاك ــە رێگ ــەی پاراس ــتنی ئایین ــی ئیس ــامە ل ــە چن ــگ نەیارەكانی ــدا .س ــەید
قوت ــب توان ــی ب ــەو قس ــانەی س ــۆزی ه ــەزاران گەنج ــی جیه ــادی ب ــە الی
خۆی ــدا رابكێش ــێت ك ــە ئێس ــتا جیهانی ــان ب ــە خۆیان ــەوە س ــەرقاڵكردووە
بـــە دروســـتكردنی پشـــێوی و شـــێواندنی ئەمنیەتـــی واڵتـــان و كوشـــتنی
خەڵكانـــی بـــێ تـــاوان ،تەنیـــا بـــە هـــۆی ئـــەوەی ئیخوانـــی نیـــن ،یـــان
بەش ــێوەی ئ ــەوان پابەن ــدی ئایین ــی ئیس ــام نی ــن.
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دەوڵەتــی ئیســامی لــە عێ ـراق و شــام «داعــش» گرووپێكــی تونــدڕۆی
فیك ــری چەكداریی ــە ،هەڵگ ــری فیك ــری فێندەمێنتاڵ ــی ئیس ــامی سیاس ــی،
ســـەلەفی جیهـــادی ،ســـوننەگەراییە ،ئـــەو گرووپـــە ســـەرەتا زۆربـــەی
چاالكییەكانـــی لـــە رێـــی توندوتیـــژی و بەشـــێوەی كوشـــن و ســـەربڕین
و تەقینـــەوە و هێرشـــی چەكـــداری بـــۆ ســـەر دامـــەزراوە ئاسایشـــی و
ســـەربازییەكان ئەنجامـــدەدا ،هەندێجاریـــش بـــۆ دروســـتكردنی تـــرس،
خەڵك ــی ب ــێ ت ــاوان دەكەن ــە ئامانج ــی ك ــردە تیرۆریس ــتییەكانیان ،دوات ــر
ســراتیژی گەیش ــن ب ــە ئامانجەكەی ــان گ ــۆڕی ب ــۆ دەستبەس ــەر داگرت ــن
و مانـــەوە لـــەو شـــوێنانەی كـــە داگیـــری دەكـــەن ،وەك داگیركردنـــی
پارێزگ ــەی مووس ــڵ ل ــە عێــراق و رەقق ــە ل ــە س ــووریا.
دوای ئـــەوەی لـــە ســـاڵی  2014ئـــەو گرووپـــە مووســـڵ داگیـــر
دەك ــەن ،دەوڵەت ــی خەالف ــەت ل ــەو پارێزگەی ــە رادەگەیەنێ ــت و ب ــەوەش
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بـــووە گەورەتریـــن و مەترســـیدارترین گرووپـــی تیرۆریســـتی ،هـــاوكات
هەلومەرجێكـــی ئەوتـــۆی هێنایـــە كایـــەوە شـــكۆی مرۆڤـــی عێراقـــی و
س ــووری تێكش ــكاند و ئاسایش ــی ناوچەكەش ــی ب ــە ت ــەواوی خس ــتە ژێ ــر
هەڕەشـــەی تیرۆریســـتان و دوای ســـێ ســـاڵیش لـــە شـــەڕكردن لـــە دژی
ئ ــەو گرووپ ــە ،ل ــە الی ــەن ئەمەری ــكا و هاوپەیامنەكان ــی و ب ــە ه ــاوكاری
هێزەكان ــی پێش ــمەرگەی كوردس ــتان و س ــوپای عێ ـراق ،ئینج ــا ل ــە مووس ــڵ
دەركــران و چەكداران ــی ئ ــەو گرووپ ــە ب ــە ناوچ ــە فراوانەكان ــی عێــراق
و ســـووریادا باڵوبوونـــەوە ،بـــەاڵم جارێكـــی دیكـــە دەســـتیانكردەوە بـــە
چاالك ــی تەقین ــەوە و پارتیزان ــی ،وات ــە گەڕان ــەوە س ــەر ئ ــەو رسووش ــتی
كاركردن ــەی پێ ــش داگیركردن ــی مووس ــڵ ،ك ــە ك ــردەی تی ــرۆری و ت ــرس و
تۆقانـــدن و چاالكـــی پارتیزانیـــان ئەنجامـــدەدا.
س ــەرهەڵدانی داع ــش ،رووداوێك ــی گ ــەورە ب ــوو ل ــە جیه ــان و گرنگ ــی
تایبەتیش ــی ب ــۆ ئیس ــامی سیاس ــی عەرەب ــی و ك ــوردی هەب ــوو ،ب ــەوەی
ئــەو گرووپــە بــووە هــۆی ئــەوەی جارێكــی دیكــە ،شــانە نووســتووەكانی
تیرۆریســـتان چـــاالك ببنـــەوە و جورئـــەت بـــە خۆیـــان بدەنـــەوە،
ه ــاوكات فیك ــری تی ــرۆری و توندڕۆی ــی ئایین ــی گەش ــەی ك ــردەوە ،وەك
چـــۆن مـــاری ســـڕ چـــاالك دەبێتـــەوە ،ئەوهـــا ئـــەو فیكـــرە توندڕۆییـــە
بـــە هـــۆی داعشـــەوە كەوتـــەوە چاالكـــی و بـــە ئاشـــكراش گوتـــاری
داعشـــیانە لەســـەر ئاســـتی كۆمەڵگـــەی موســـڵامنی هەســـتی پێدەكـــرا،
ئەگەرچـــی هەمـــوو كـــەس هەســـتی بـــەو گوتـــارە نەدەكـــرد ،چونكـــە
داع ــش گرووپێك ــی تیرۆریس ــتین و ئەندامان ــی ل ــە الی ــەن دامودەزگ ــەی
ئەمنییـــەوە دەســـتگیردەكرێن ،بـــەاڵم ســـەرباری ئـــەوە ،دەیـــان مـــەال
و كارەكتـــەری ئیســـامی قســـە و گوتارەكانیـــان لـــە خزمەتـــی فیكـــری
داعش ــی كەوتن ــەوە ،م ــەالی ل ــە منوون ــەی م ــەال ش ــوان ل ــە هەولێ ــرەوە
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خـــۆی گەیانـــدە نـــاو داعـــش و ســـووكایەتی بـــە كـــورد كـــرد ،هـــاوكات
م ــەالی دیك ــەی ك ــوردی ل ــە منوون ــەی ئیس ــاعیل سووس ــەیی ،بەیعەت ــی
ب ــەو گرووپ ــەدا ،ئەم ــەش ب ــە گوت ــەی خ ــۆی ،دوای ئ ــەوەی ل ــە الی ــەن
ئاسایش ــی هەولێ ــرەوە دەس ــتگیر دەكرێ ــت و پاش ــان ل ــە دان پێدانانێك ــی
باڵوكـــراوەی ئەنجوومەنـــی ئاسایشـــی هەرێمـــی كوردســـتان ،سووســـەیی
لەس ــەر شاش ــەكان داعش ــبوونی خ ــۆی راگەیان ــد و باس ــی لەوەش ــكرد ك ــە
چۆنچۆنـــی بەیعەتـــی بـــە داعـــش و ئەبوبەكـــری بەغـــدادی داوە.
راســـتە داعـــش وەك گرووپێكـــی چەكـــدار نـــارسا ،بـــەاڵم خـــۆی
پڕۆژەیەكـــی فیكـــری توندڕۆیـــی ئیســـامی سیاســـیی عەرەبییـــە ،ئـــەو
پ ــڕۆژە لەمێژینەی ــەی دەی ــەوێ دەوڵەت ــی خەالفەت ــی ئیس ــامی زین ــدوو
بكاتـــەوە ،داعـــش هـــات و ئـــەوەی كـــرد ،بـــەاڵم هاوپەیامنـــی جیهانـــی
ئـــەو خەونـــەی لـــە گۆڕنـــان ،ئەگینـــا كۆمەڵگـــەی ئیســـامی بـــە هـــۆی
ئ ــەو ژینگ ــە لەبارەی ــەوە ب ــۆ لەخۆگرتن ــی گرووپ ــە تیرۆریی ــەكان ،رەنگ ــە
ئ ــەو دەوڵەت ــە خەالفەتی ــەی قب ــووڵ بكردای ــە و وەك ئەم ــری واقیعی ــش
هەڵس ــوكەوتی ل ــە تەك ــدا بكردای ــە ،ب ــەاڵم چونك ــە هاوپەیامن ــی جیهان ــی
ترس ــی گەورەی ــان ل ــەو گرووپ ــە هەب ــوو ،ئی ــدی رێی ــان ل ــە گەش ــەكردنی
گ ــرت.
س ــەرەتای چاالك ــی ،یاخ ــود دروس ــتبوونی دەوڵەت ــی ئیس ــامی داع ـش،
دەگەڕێتـــەوە بـــۆ ســـااڵنی  2003-2002كـــە ئەبـــو موســـعەب زەرقـــاوی
دایمەزران ــد ،ل ــە ش ــێوەی گرووپێك ــی زۆر بچووك ــدا ب ــوون ،دوای ئەوی ــش
وات ــە دوای زەرق ــاوی ،ئەب ــو عوم ــەر بەغ ــدادی ب ــووەس ــەركردەی ب ــااڵی
دەوڵەت ــی ئیس ــامی ل ــە عێــراق و ش ــام ،دوات ــر ئەب ــو بەك ــر بەغ ــدادی
ســـەركردایەتی بـــااڵی داعشـــی گرتەدەســـت و لـــە هـــەردوو واڵتـــی
عێـــراق و ســـووریا ،چاالكـــی دەســـتپێكرد ،ســـەرەتا نزیكایەتـــی باشـــر
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وای ــە بگوت ــرێ جۆرێ ــك ل ــە تێكەاڵوی ــی ل ــە نێ ــوان داع ــش و رێكخــراوی
تیرۆریســـتی ئەلقاعیـــدە هەبـــوو ،بەتایبەتـــی لـــە چوارچێـــوەی ئـــەو
ك ــردە تیرۆریس ــتییانەی ل ــە عێــراق و س ــووریادا ئەنجام ــدەدران ،دوات ــر
بـــە هـــۆی ملمالنێـــی ناوخۆیـــی بەتایبەتـــی لـــە نێـــوان ئەبـــو بەكـــری
بەغـــدادی ســـەركردە و خەلیفـــەی داعـــش و ئەیمـــەن ئەلزەواهیـــری
س ــەركردە و خەلیف ــەی ئەلقاعی ــدە ،ك ــە دوای كوژران ــی ئوس ــامە بن ــادن
ب ــوو ،ب ــە س ــەرۆكی رێكخــراوی قاعی ــدە ،ئ ــەو دوو گرووپ ــە ل ــە یەك ــری
دوور كەوتن ــەوە ،بگ ــرە كەوتن ــە قس ــەگوتنیش بـــە یەك ــری و تەنان ــەت
رەتكردنـــەوەی كاری یەكـــری بـــە روونـــی رەنگیدایـــەوە.
بـــە هـــۆی شكســـتی ســـوپای عێـــراق و ســـوپای ســـووریا لـــە ســـاڵی
 2014ل ــە بەرانب ــەر داع ــش ،ئ ــەو گرووپ ــە رۆژ ل ــە دوای رۆژ ،هەیمەن ــەی
ســـەربازی زیاتـــری پەیـــدا كـــرد و بـــە جـــدی بـــووە مەترســـی لەســـەر
لەناوچەكـــە ،بەتایبەتـــی لـــە ســـاڵی  2015بـــە دواوە ،دوای ئـــەوەی
مووســـڵی بـــە تـــەواوی كەوتـــە ژێردەســـت ،ئینجـــا هێرشـــیانكردە ســـەر
هەرێمـــی كوردســـتان ،رەنگـــە ئـــەم هێرشـــە لـــە مێـــژوودا بـــە یەكـــەم
هـــۆكاری شكســـتی داعـــش دابندرێـــت ،كـــە بـــووە هـــۆی گرێدانـــی
هاوپەیامنێت ــی جیهان ــی دژی ئ ــەو گرووپ ــە و ه ــاوكات هاوكارییكردن ــی
هێــزی پێشــمەرگە و ســوپای عێراقیــش لــە الیــەن واڵتانــی هاوپەیامنــەوە،
وایكـــرد پێشـــڕەوییەكانی بوەســـتێت ،بەتایبەتـــی لەناوچـــە عەرەبییـــە
ســـوننەكان ،لـــەو رۆژەوە كـــە داعـــش هێرشـــی كـــردە ســـەر هەرێـــم،
ب ــەرەی هاوپەیامن ــی زیات ــر مەترس ــی ئ ــەو گرووپەی ــان ب ــۆ روون ب ــووەوە.
لـــە دوای دەركەوتنـــی و دەستبەســـەرداگرتنی چـــەك و جبەخانـــەی
چەن ــدان فیرق ــەی س ــوپای عێراق ــی ل ــە مووس ــڵ و رەقق ــەی سووریاش ــدا،
ئی ــدی داع ــش ل ــە رێكخراوێك ــی بچووك ــی فێندەمێنتاڵ ــی تیرۆریس ــتییەوە،
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بــووە هێزێكــی گــەورەی تیرۆریســتیی لــە ناوچەكــە و بایەخــی میدیاكانــی
جیهانیشــی بــۆ خــۆی كێشــكرد .واتــە داعــش لــە رێكخراوێكــی بچووكــەوە،
ب ــووە رێكخراوێك ــی تیرۆریس ــتی جیهان ــی ،ب ــە هێزبوون ــی ئ ــەو گرووپ ــە
بچووكــە تیرۆریســتییە ،كــە ســەرەتا جارجــارە كردەوەیەكــی تیرۆریســتییان
ل ــە ش ــارەكانی عێراق ــدا ئەنجام ــدەدا ،هۆكارەك ــەی ب ــۆ زیندووكردن ــەوەی
هەســتی تایەفــی و شــەڕە مەزهەبییــەكان و پەراوێزخســتنی بەشــێكی زۆر
لــە عێراقییــەكان ،لــە الیــەن دەســەاڵتدارێتی حكوومەتــی ئەوكاتــی عێـراق
ب ــە س ــەرۆكایەتی ن ــووری مالیك ــی دەگەڕێت ــەوە ،ل ــەوەی نەیتوان ــی ی ــان
نەیدەویســـت سیاســـەتێكی دروســـت بـــۆ عێراقییـــەكان پەیـــڕەو بـــكات،
هـــاوكات شكســـتی ســـوپاكەی و هەاڵتنـــی ئـــەو لەشـــكرە گەورەیـــەی
عێراقییـــەكان بـــە جۆرێـــك لـــە مـــاوەی چەنـــد كاتژمێرێكـــدا مووســـڵ و
ناچەیەك ــی فراوانیی ــان ب ــۆ داع ــش چ ــۆڵ ك ــرد و هەرچ ــی چ ــەك و تان ــك
و زرێپۆش ــی پێش ــكەوتووش هەب ــوون ،كەوتن ــە دەس ــت داع ــش ،ئەم ــەش
هـــاوكات بـــوو خـــودی گرووپەكـــە پێشـــبینی شكســـتێكی لـــەم جـــۆرەی
س ــوپای عێراقیی ــان نەكردب ــوو ،ه ــەروەك دوات ــر س ــەرچاوە زانیاریی ــەكان
ئاشـــكرایان كـــرد ،ســـەرەتا داعـــش ویســـتبووی چەنـــد چاالكییـــەك لـــە
مووس ــڵ ئەنجامب ــدات ،ب ــەاڵم كاتێ ــك هەس ــت دەكات ش ــارەكە بەرگ ــری
تێــدا ناكرێــت و ســوپاش خەریكــی هەاڵتنــە ،ئیــدی دەستبەســەر تــەواوی
دامەزراوەكان ــدا دەگیرێ ــت.
لـــە الیەكـــی تریشـــەوە نـــووری مالیكـــی كەوتبـــووە دژایەتیكردنـــی
هەرێمـــی كوردســـتان و لـــە ناوخـــۆی عێراقیشـــدا ســـوننەكانی
دەچەوســـاندەوە .بەگشـــتی دۆخـــی ئەمنـــی و كۆمەاڵیەتـــی و ئایینـــی و
ئاب ــووری لەبارب ــوون ب ــۆ ئ ــەوەی داع ــش ل ــەو ژینگەی ــەدا س ــەرهەڵبدات.
مەســـعود بارزانـــی ،ســـەرۆكی ئەوكاتـــی هەرێمـــی كوردســـتان ،دوای
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كەوتن ــی مووس ــڵ ،رایگەیان ــد ،ك ــە ب ــە مالیك ــی گوت ــووە مەترس ــی تی ــرۆر
ل ــە ئارادای ــە ،مالیكی ــش ل ــە وەاڵمی ــدا گوتویەت ــی ت ــۆ چاودێ ــری هەرێم ــی
كوردس ــتان بك ــە ،خەم ــی ئەوالی ــەت نەبێ ــت.
دی ــارە ئ ــەم هۆش ــدارییەی بارزان ــی ل ــە كاتێك ــدا ب ــووە ك ــە نێوان ــی
هەرێمـــی كوردســـتان و حكوومەتـــی بەغـــدا خـــۆش نەبـــوو ،رەنگـــە
ئەمــەش هۆكارێــك بووبێــت لــەوەی مالیكــی بایەخــی بــەو هۆشــدارییەی
بارزانـــی نـــەداوە ،تـــا ئەوكاتـــەی شكســـتی ســـوپاكەی لـــە مـــاوەی
كاتژمێرێك ــدا دەبینێ ــت ،ب ــە جۆرێ ــك ئ ــەوەی خ ــۆی رادەس ــتی داع ــش
ك ــرد ،ئ ــەوا گیــرا و ك ــوژرا ،ئ ــەوەی دیكەش ــان ب ــە بەرچ ــاوی جیهان ــەوە
ناوچەكەیـــان چۆڵكـــرد و چـــەك و تەقەمەنییەكانیـــان لـــە دوای خۆیانـــدا
فڕێ ــدا و ب ــەم ش ــێوەیەش داع ــش ب ــە ه ــۆی س ــوپا شكس ــتخواردووەكەی
ن ــووری مالیك ــی ك ــە دەرئەنجام ــی سیاس ــەتە هەڵەكان ــی خ ــودی مالیك ــی
ب ــوو ،ناوچەیەك ــی فــراوان و جبەخانەیەك ــی زەبەالح ــی عێراق ــی كەوت ــە
دەس ــت.
ل ــە الیەك ــی ت ــرەوە س ــوننەی ع ــەرەب ل ــە حكوومەت ــی عێــراق ب ــێ
ئومێدبب ــوون و ب ــە دوای بەدیل ــدا دەگ ــەڕان ،ت ــا وەك گوش ــارێك بەرانب ــەر
مالیك ــی ب ــەكاری بهێن ــن ،ل ــەم هەلومەرجەش ــدا رێكخــراوی تیرۆریس ــتی
داع ــش ب ــە پاڵپش ــتیی بەش ــێكی زۆر ل ــە خەڵك ــە ناڕازییەك ــەی عەرەب ــی
ســـوننە ســـواری شـــەپۆلی ناڕەزاییەكانـــی ناوچـــەی ســـوننە بـــوون ،كـــە
دوات ــر وەك دەرفەتێ ــك لەب ــەردەم گەش ــەی داعش ــدا قۆس ـرایەوە ،ئەگ ــەر
تـــا ئـــەوكات عەرەبـــی ســـوننە لەســـەر حەقبـــوون و ئـــەوەی داوایـــان
دەك ــرد ،ماف ــی خۆی ــان ب ــوو ،ب ــەاڵم ب ــە ه ــۆی تێكەڵبوون ــی بەش ــێكیان ب ــە
داعــش ،ئیــدی مافــی ئــەوان ،وەك خــۆی نەمایــەوە و چــووە چوارچێــوەی
ك ــردەوەی تیرۆریس ــتی.
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قســـەكردن لەســـەر داعـــش و رێكخـــراوە تونـــدڕۆكان بـــە گشـــتی،
زۆر ئاڵ ــۆزە ،دەب ــێ ل ــە دیدگ ــەی جی ــاوازەوە س ــەرنج بدرێ ــن و ك ــردەوە
و هەنـــگاو و ئامانجەكانییـــان بـــۆ خەڵـــك روون بكرێتـــەوە ،هـــاوكات
پێویس ــتە داع ــش بەس ــەر دوو فۆڕم ــدا داب ــەش بكەی ــن ،داعش ــی چەك ــدار
و داعش ــی فیك ــری ،زۆرب ــەی خەڵك ــی كوردس ــتان و عێــراق و جیهانی ــش
ئەوكاتـــە داعشـــی بـــە تـــەواوی ناســـی كـــە مووســـڵ و رەققـــە داگیـــر
دەك ــەن و هێ ــرش دەكەن ــە س ــەر كوردس ــتان ،ئەگین ــا وەك ئام ــاژەی ب ــۆ
كــرا ،داع ــش دەمێ ــك ب ــوو ،وەك فیك ــر بوون ــی هەب ــوو ،ب ــە ئەنجامدان ــی
كـــردەوەی تیرۆریســـتی بچـــووك ،بـــەاڵم لـــە دەرفەتێـــك دەگـــەڕان تـــا
پرۆســـەی چەكـــداری ئەنجامبـــدەن ،ئەوەبـــوو ئـــەو دەرفەتەیـــان هاتـــە
پێ ــش.
هـــەروەك باســـكرا بارۆدوخـــی ناســـەقامیگری عێـــراق بەتایبەتـــی
و ســـووریا و هەندێـــك واڵتـــی عەرەبـــی دیكـــە ،رێگەخۆشـــكەربوون تـــا
داعـــش جواڵنـــەوەی چەكـــداری ئەنجامبـــدات ،یـــان بیباتـــە قۆناغێكـــی
ت ــرەوە ،گرتن ــی مووس ــڵ و رەق ــە قۆناغێك ــە ب ــە هێزبوون ــی داع ــش ل ــە
رووی چەكــداری دەگەیەنێــت ،بــۆ عێ ـراق شــوورەیی بــوو ،داعــش ســێجار
س ــاڵیادی خ ــۆی ل ــە مووس ــڵ بكات ــەوە ،ل ــە كاتێك ــدا عێــراق دەوڵەت ــە و
فڕۆكـــە و تانـــك و ســـوپایەكی زەبەالحیشـــی لەبـــەر دەســـتدابوو ،بـــەاڵم
هـــۆكاری تایەفـــی و ملمالنـــێ و ناعەدالەتییـــەكان وایـــان كـــرد ،عێـــراق
توان ــای الواز بێ ــت بەرانب ــەر ب ــە داع ــش.
هەرێم ــی كوردس ــتان توان ــی ت ــا ئاس ــتێكی ب ــاش داع ــش الواز ب ــكات،
بـــە دوورخســـتنەوەی هەڕەشـــە چەكدارییەكانـــی لەســـەر كوردســـتان،
ب ــەاڵم مەترســـی داعشـــی فیك ــری ،مەترســـییەكی دیكەیـــە و دەب ــێ بـــە
هەن ــدی وەربگرێ ــت ،چونك ــە خەڵكانێ ــك ه ــەن ،ئەگەرچ ــی ب ــە ئاش ــكرا
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پاڵپش ــتیی داع ــش ناك ــەن ،ب ــەاڵم ك ــۆی بیركردن ــەوە و هەڵس ــوكەوتییان
جیاوازییەك ــی ئەوت ــۆی لەگ ــەڵ ئ ــەو داعش ــەی ل ــە مووس ــڵ و حەویج ــە
دابـــوون نییـــە ،تەنیـــا ئـــەوە نەبێـــت ،ئـــەوەی لەناوخۆدایـــە ،واتـــە
داعشـــی فیكـــری بەشـــێوازی خـــۆی هەڵســـوكەوت دەكات ،دواتـــر ئـــەو
هەڵســـوكەوتەی بـــە خزمەتـــی فیكـــری داعشـــی دەكەوێتـــەوە ،لـــە
ئەگ ــەری بنیاتنان ــی دەوڵەتەك ــەی داعش ــیش دەبێت ــە بەردێ ــك و دەخرێت ــە
س ــەر بەردێ ــك.
هــەر لــە ســەروبەندی دەركەوتنــی ئــەو گرووپــەدا ،هیــچ پڕۆژەیەكــی
فیكـــری بـــۆ رووبەڕووبوونـــەوەی فیكـــری داعشـــی نەخرایـــەڕوو ،یانـــی
داع ــش تەنی ــا ل ــە ی ــەك رەهەن ــدەوە س ــەیری ك ـراوە ،ئەوی ــش بۆردووم ــان
و تێكش ــاندنی ب ــەرەی س ــەنگەری ئ ــەو گرووپ ــە ب ــووە ،وات ــە ســراتیژی
ئەمەری ــكا و هەرێم ــی كوردس ــتان و عێراقی ــش تەنی ــا ش ــەڕی چەك ــداری
بـــووە دژی داعـــش ،بـــەاڵم لـــە رەهەندێكـــی دیكـــەوە ،ئـــەو گرووپـــە
ئێس ــتاش بەردەوام ــن لەس ــەر چاالك ــی فیك ــری و هێش ــتاش گەورەتری ــن
مەترســـین بەســـەر بـــاری دەروونـــی كۆمەڵگـــە ئیســـامییەكان ،بـــەوەی
ئێس ــتاش مەترس ــی و ئەگ ــەری ئ ــەوەش زۆرە بتوان ــن دروس ــت ببن ــەوە،
وات ــە ل ــە رووی چەكداریش ــەوە هەن ــدێ ناوچ ــەی عێــراق بگرن ــەوە ،ب ــە
ه ــۆی ئ ــەوەی ل ــە رووی فیكریی ــەوە ئ ــەو گرووپ ــە الواز نەكــراوە ،تەنی ــا
شـــەڕی چەكـــداری لـــە بەرانبـــەردا ئەنجامـــدراوە و بۆیـــەش لـــە رووی
فیكـــری وەك خـــۆی ماوەتـــەوە و چاالكـــی فیكـــری و مەترســـی فیكـــری
داعش ــیش هەمیش ــە ل ــە ئ ــارادا دەب ــن ،ب ــە ه ــۆی لەباربوون ــی ژینگ ــەی
كۆمەاڵیەت ــی ناوچ ــە موس ــڵامنییەكان.
مەترس ــی فیك ــری داعش ــیش زۆر ترس ــناكرت و جدی ــرە ل ــە هەڕەش ــەی
داعشـــی چەكـــدار ،بەپێـــی ئـــەوەی داعشـــی فیكـــری كار لەســـەر
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شــۆرینەوەی مێشــكی تــاك دەكات و دەچێتــە نــاو مزگــەوت و قوتابخانــە
و ماڵ ــەكان و زانك ــۆ و ماركێتەكان ــەوە و ب ــە هێواش ــی ش ــانەكانی گەش ــە
دەكات و دواجاریـــش كاریگەرییەكانـــی دەردەكـــەون.
ئـــەو ئەركـــەی دەكەوێتـــە سەرشـــانی حكوومـــەت و رۆشـــنبیران
و دامـــەزراوەی پەروەردەیـــی و زانكـــۆ و میدیـــای كوردســـتانیش ،زۆر
قورس ــرە ل ــەو ئەرك ــەی كەوتووەت ــە سەرش ــانی هێ ــزی پێش ــمەرگە و هێ ــزە
ئەمنیی ــەكان ،ب ــەوەی داعش ــی فیك ــری ل ــە تەك ــان دای ــە ،دراوس ــێامنە،
ل ــە ماركێتەكان ــدا لەگ ــەڵ ئێم ــەدا ش ــت دەك ــڕن و ل ــە شەقامەكانیش ــدا
پیاســـە دەكـــەن ،ســـوودمەند دەبـــن لـــە خزمەتگـــوزاری كۆمەاڵیەتـــی
و تەندروســـتی و تەكنەلـــۆژی و زانســـتی و ئابـــووری و هەتـــا لـــە
زانكۆكانیش ــدا بڕوانام ــەی ب ــەرز بەدەس ــت دەهێن ــن ،راس ــتە ب ــە ئاش ــكرا
نابیندرێـــن ،بەڵكـــو لەژێـــر پـــەردەی دینـــداری و هەڵســـوكەوتی نزیـــك
ل ــە ئایینیی ــەوە كار ب ــۆ ئامانجەكانی ــان دەك ــەن ،ب ــە س ــوود وەرگرت ــن ل ــە
ش ــۆرینەوەی مێش ــكی خەڵك ــی س ــادە و دوات ــر ئاش ــناكردنیان ب ــە گرووپ ــە
تیرۆریس ــتییەكانی وەك داع ــش و قاعی ــدە و ب ــەرەی ن ــوورسە و ئیس ــامی
سیاس ــی ب ــە گش ــتی.
هۆشـــیاركردنەوەی تـــاك لـــە رووی فیكـــری ،گرنگێتـــی زۆری بـــۆ
رێگریك ــردن ل ــە تەش ــەنەكردنی فیك ــری تون ــدڕۆی داعش ــی هەی ــە ،ك ــە
بووەتـــە هەڕەشـــەیەكی جـــدی لەســـەر جیهـــان و بەتایبەتـــی واڵتانـــی
ناوچەك ــە ،ئەگ ــەر داع ــش جارێ ــك ب ــۆ عێــراق هەڕەش ــە بووبێ ــت ،ئ ــەوا
دووج ــار ب ــۆ هەرێم ــی كوردس ــتان هەڕەش ــەیە و مەترسییەكانیش ــی زیات ــر
دەبـــن ،هـــەم بـــە هـــۆی ئـــەوەی عێـــراق دەوڵەتـــە و دەتوانێـــت بـــە
مەبەس ــتی رووبەڕووبوون ــەوە كەرەس ــتە و چەك ــی پێش ــكەوتوو بكڕێ ــت،
هەمی ــش ل ــە عێراق ــی ئێس ــتادا ك ــەس بای ــەخ ب ــە ژیان ــی م ــرۆڤ ن ــادات،
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ئەوەت ــا رۆژان ــە مرۆڤ ــی عێراق ــی ب ــە بەرچ ــاوی دەس ــەاڵت و حكووم ــەت
و هێـــزە ئەمنییەكانـــەوە دووچـــاری كوشـــن و ماڵوێرانـــی و ئاوارەیـــی و
دەرب ــەدەری دەبن ــەوە ،كەچ ــی س ــەركردە عەرەبیی ــە عێراقیی ــەكان خۆی ــان
ب ــە گەندەڵ ــی و بازرگان ــی و ش ــتی الوەكیی ــەوە س ــەرقاڵ ك ــردووە ،بگ ــرە
زیاتری ــش بوونەت ــە ه ــۆی ئاڵۆزتركردن ــی دۆخەك ــە ب ــە دنەدان ــی تون ــدڕۆ
مەزهەبییـــەكان و دروســـتكردنی هێـــزی میلیشـــیایی مەزهەبـــی لـــە
شـــێوەی حەشـــدی شـــەعبی و گرووپـــی چەكـــداری فاڵنـــە ســـەركردە و
فیســار مەرجەعــی ئایینــی و ئــەم ســەرۆك عەشــیرەت و ئــەو ســەركردەی
سیاس ــی.
جەنگ ــی فیك ــری دژی فیك ــری فێندەمێنتاڵیزم ــی داعش ــی ،گرنگرتی ــن
هەنگاوێكـــە دەبـــێ بەرانبـــەر ئـــەو گرووپـــە فیكـــری و چەكدارییـــە
بندرێـــت ،ئـــەو جەنگـــە فیكرییـــە پێویســـتە حكوومـــەت بـــە بەرنامـــە
و پاڵپشـــتیی میدیـــا و رۆشـــنبیرانی ســـێكۆالر و نەتەوەیـــی بیخاتـــە
ئەولەویەتـــی كاركردنـــی خـــۆی ،وەك هەســـتكردن بـــە هەڕەشـــە و
مەترس ــییەكانی فیك ــری فێندەمێنتاڵییەت ــی ئ ــەو گرووپ ــە تیرۆریس ــتییەی
ب ــە ئاش ــكرا جەنگ ــی دژی ئاین ــدەی كوردس ــتان راگەیان ــدووە و فەت ــوای
جیهـــادی بەســـەر هەرێمـــی كوردســـتانداوە بـــە ســـوودوەرگرتن لـــە
فەتواك ــەی س ــەید قوت ــب ،گوای ــە جیه ــان جاهیلب ــووە و دەب ــێ جیه ــادی
بەســـەردا بكرێـــت ،ئاخـــر هەرێمـــی كوردســـتان لـــە روانگـــەی داعشـــی
فیك ــری و چەك ــدارەوە س ــەر ب ــە بلۆك ــی رۆژهەاڵتیی ــە و دەب ــێ ش ــەڕی
ئ ــەو بلۆكـــە بكرێ ــت و ل ــە جێ ــی ئ ــەو حكوومـــەت و دەسەاڵتانەش ــدا،
دەســـەاڵتی خەالفەتـــی هاوشـــێوەی ئـــەوەی لـــە مووســـڵ و رەقـــەدا
رایانگەیان ــد ،پەی ــڕەو بكرێ ــت و ك ــۆی سیس ــتەمی كۆمەڵگ ــە و دەس ــەاڵت
و حكوومەتی ــش ب ــە ئ ــارەزووی فیك ــری داعش ــی بەڕێوەبربدرێ ــن ،كەوای ــە
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داع ــش دووج ــار مەترس ــییە ،جارێ ــك مەترس ــی ئ ــەو داعش ــەی لەس ــەر
پشـــتی تانكەكانـــەوە هێـــرش بـــۆ ســـەر ســـەنگەرەكانی پێشـــمەرگە
دەهێنێ ــت و جارەك ــەی ت ــری ،ب ــە ه ــۆی باڵوكردن ــەوەی ئ ــەو كولت ــوور و
فیكــرە فێندەمێنتاڵییــە داعشــییەی لــە ناوخــۆی شــارەكاندا ئیشــی لەســەر
دەكات لـــە رێـــی بەشـــێك لـــە مینبـــەری مزگـــەوت و مـــەالی تونـــدڕۆی
ئیس ــامی سیاس ــی و ب ــە س ــوودوەرگرتن ل ــە بوارەكان ــی تەكنەلۆژی ــا ،ب ــە
باڵوكردن ــەوەی دەنگ ــۆی ئ ــەوەی گوای ــە ئیس ــام مەترس ــی لەس ــەرە ،ل ــە
كاتێك ــدا خ ــودی داع ــش و هاوش ــێوەكانیان مەترســـین بەســـەر ئیس ــام.
هـــەر وەك پێشـــر گوتـــرا دەكـــرێ داعـــش بەســـەر دوو فۆڕمـــدا
دابەش ــبكەین ،داع ــش وەك فیك ــر و وەك چەك ــدار ،س ــەرەتا داع ــش وەك
فیك ــر ئامادەگ ــی هەب ــوو ،ئەگەرچ ــی ئ ــەو فیكرەی ــە بەهەن ــد وەرنەگیــرا
و وەك گاڵتەكردنێكیـــش دەیانگـــوت ،دەوڵەتـــی بـــە نـــاو ئیســـامی،
ئەمجـــۆرە لـــە بەســـووك ســـەیركردنەی داعـــش ،لـــە الیـــەن سیاســـی و
رۆش ــنبیرە عەرەبیی ــە عێراقیی ــەكان ،ئەنجامەك ــەی ئەوەب ــوو ك ــە داع ــش
ســـەرەتا لـــە رووی فیكرییـــەوە چـــووە قواڵیـــی ناوچـــە ســـوننییەكان
و ســـواری شـــەپۆلی نارەزایـــی شـــەقامی ســـوننەی عەرەبـــی بـــوو ،لـــە
موس ــڵ و چەن ــد ناوچەیەك ــی دیك ــەی ت ــژی ب ــە ناڕەزای ــی جەم ــاوەری و
مەزهەب ــی ،بەتایبەت ــی ل ــە س ــەردەمی ن ــووری مالیك ــی ك ــە رۆڵ ــی ب ــااڵی
هەب ــوو ل ــە تۆخكردن ــەوەی ناڕەزای ــی و ناعەدالەتیی ــە كۆمەاڵیەتیی ــەكان
و بایەخـــدان بـــە فیتنـــەی تایەفەگـــەری و مەزهەبگـــەری لـــە نـــاو
پێكهاتەكان ــی عێرق ــدا ت ــا دوات ــر بوون ــە گرووپ ــی چەك ــدار ،مالیك ــی تەنی ــا
ل ــەوەدا س ــەركەوتوو نەب ــوو ،ت ــا بتوانێ ــت كوردی ــش بخات ــە ن ــاو ملمالنێ ــی
مەزهەبــی ،بــەاڵم كاتێــك داعــش لــە رووی فیكرییــەوە بــە ســوودوەرگرتن
لـــە ژینگـــەی لەبـــاری ناوچـــە ســـوننییەكان و ئاڵۆزییەكانـــی ســـووریا و
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بەهـــاری عەرەبـــی گەشـــەی كـــرد و ئیـــدی هەڵبـــژاردەی چەكداریـــش
ب ــووە ئامانجـــی بەدیهێنان ــی خەونەكەی ــان لـــە تێكدان ــی س ــنوورەكان و
كۆكردن ــەوەی كۆمەڵگ ــەكان ل ــە چوارچێ ــوەی ی ــەك دەوڵەت ــی خەالفەت ــی
لەســـەر بنەمـــای مەزهەبـــی و ســـوننەگەرایی و توندڕۆیـــی و ئازاردانـــی
غەی ــرە موس ــڵامنەكان و ئ ــەو موس ــڵامنانەی وەك ئ ــەوان بی ــر ناكەن ــەوە.
ئ ــەوەی گرنگ ــە هەڵوەس ــتەی لەس ــەر بكرێ ــت ،ئیش ــكردنە لەس ــەری
داعشـــی فیكـــری لـــە كوردســـتان ،بەڕاســـتی جۆرێـــك بێســـەروبەری لـــە
كوردســتان بــەدی دەكرێــت ،لــەوەی هــەر كەســە و بــە ئــارەزووی خــۆی
رێ ــكالم ب ــۆ فیك ــری داعش ــی دەكات ،راس ــتە زۆرب ــەی لەس ــەر زار باس ــی
قارەمانێت ــی پێش ــمەرگە دەكات و دژی داع ــش قس ــە دەكات ،ب ــەاڵم ئ ــەوە
هی ــچ دڵخۆش ــكەر نیی ــە ،چونك ــە ل ــە جەوه ــەردا ب ــە ه ــۆی ئیش ــكردن
لەســـەر پەروەردەكردنـــی نەوەیەكـــی هاوفیكـــری داعشـــی لـــە الیـــەن
گـــرووپ و تەیـــاری ئیســـامی تونـــدڕۆوە ،بەشـــێوەی نهێنـــی ئەگـــەری
ســـەرهەڵدانی گرووپـــی داعشـــی فیكـــری لـــە ناوخـــۆی كوردســـتاندا
نزیك ــە و ئەم ــەش كارەس ــات دروس ــت دەكات ،ئ ــەو فیك ــرەی داعش ــییە،
وات ــە داعش ــی فیك ــری ل ــە باش ــووری كوردس ــتان ب ــە ئاش ــكرا هەس ــتی
پێدەكرێـــت و وەك مەترســـییەكیش دەبینـــدرێ ،بـــەوەی لـــە ماوەیەكـــی
تـــردا وەك بۆمبێـــك بتەقنـــەوە ،راســـتە ئـــەو گرووپانـــە واتـــە داعشـــی
فیك ــری ،راس ــتەوخۆ بانگەش ــە ب ــۆ داعش ــبوون ناك ــەن ،ب ــەاڵم ب ــە قس ــە
و هەڵســـوكەوتییان لـــە نـــاو كۆمەڵگـــە ،هەمـــان كردەوەكانـــی داعـــش
ئەنجامـــدەدەن و خەریكـــی باڵوكردنـــەوەی فیكـــری داعشـــن.
قســـەكردن لەســـەر رێكخـــراوی تیرۆریســـتی دەوڵەتـــی ئیســـامی
ل ــە عێــراق و ش ــام «داع ــش» ب ــۆ ك ــورد گرنگرتی ــن پرس ــێكە ،بەوپێی ــەی
هاوســـنوورین لەگـــەڵ ناوچـــەی سوننەنشـــین و ئـــەو گرووپـــەش ،واتـــە
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داع ــش بەش ــێوەیەكی توندڕۆیان ــە س ــوننەچێتی و عەرەبچێت ــی دەكات و
بووەت ــە گەورەتری ــن مەترس ــی بەس ــەر ناوچ ــەی عەرەب ــی سوننەنش ــین و
لــە بەرانبەریشــدا ،ئەگەرچــی هەمیشــە ئاڵــۆزی و ملمالنــێ مەزهەبییــەكان
لــە ناوچــە عەرەبییــەكان لــە بــرەودان ،بــەاڵم هیــچ گومــان لــەوە دانییــە،
ئەگ ــەر ئ ــەو ئاڵۆزییان ــە بەردەوامی ــان هەبێ ــت ،هەرێم ــی كوردس ــتانیش
بـــە هـــۆی نزیكـــی ســـنوورەكەیەوە زیاتـــر دەكەوێتـــە ژێـــر هەڕەشـــەی
داعش ــی فیك ــری ب ــە پاڵپش ــتیی ئیس ــامی سیاس ــیی ك ــوردی.
ئامانج ــی س ــەرەكی گ ــرووپ و رێكخ ـراوە سیاس ــییە ئیس ــامییەكان ل ــە
جەوه ــەردا لەگ ــەڵ داع ــش ی ــەك ئامانج ــە ،ب ــەاڵم ب ــە ه ــۆی هەس ــتیاری
قۆناغەكـــە بـــە میكانیزمـــی جیاوازتـــر لـــە داعـــش كار دەكـــەن ،رەنگـــە
رۆڵ لـــە نێوانیانـــدا دابـــەش كرابێـــت بـــۆ گەیشـــن بـــە ئامانجەكەیـــان،
هەندێكیـــان تەنیـــا لەســـەر شـــێوازی پەروەردەیـــی خەڵـــك لـــە خۆیـــان
كـــۆ دەكەنـــەوە ،بـــۆ منوونـــە دەچنـــە نـــاو ناخـــی خەڵكانـــی ســـادە و
چاالكییەكانیـــان دەبەنـــە نـــاو زانكـــۆ و قوتابخانـــە و مزگەوتـــەكان و
گون ــدەكان و ل ــە رێ ــی گوت ــاری فێندەمێنتاڵییان ــەی ئەوت ــۆوە ك ــە خەڵ ــك
قەناعەتیـــان پـــێ بـــكات ،هەندێكـــی تریـــان ئیســـام بەكاردێنـــن وەك
كەرەس ــتەیەك ب ــۆ بەرژەوەن ــدی خۆی ــان ،ب ــۆ منوون ــە ب ــەردەوام دەڵێ ــن
ئیســـام لـــە مەترســـیدایە و پێویســـتە داكۆكـــی لـــێ بكرێـــت ،ئەمجـــۆرە
گرووپانــە زیاتــر وەك حیزبــی سیاســی خۆیــان منایشــكردووە و زۆرجاریــش
دەچن ــە پەرلەم ــان و ن ــاو حكوومەتەكان ــەوە ،ب ــەاڵم ئامانج ــی س ــەرەكی
ئ ــەو گرووپ ــە ئیس ــامییانە ،بەتایبەتی ــر داع ــش زیندووكردن ــەوە یاخ ــود
دامەزراندنـــی خەالفەتێكـــی ئیســـامییە لەســـەر بنەمـــای مەزهەبگـــەرای
س ــوننە و ئازاردان ــی ش ــیعەكان و س ــەپاندنی هەیمەن ــەی س ــوننەگەرێتی
بەس ــەر ك ــۆی ناوچەك ــە.
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لەگ ــەڵ گەشەس ــەندی زیات ــری ئ ــەو گرووپ ــەش ،ئی ــدی ژیان ــی خەڵ ــك
هاوش ــێوەی هاوواڵتییان ــی ئەفغانس ــان دەكەوێت ــە مەترس ــی ،ب ــە دەس ــت
تونـــدڕۆی ئیســـامی سیاســـی ،لەگـــەڵ دروســـتكردنی كیانـــی خەالفەتـــی
ئیسالمیش ــدا لەس ــەر بنەم ــای توندڕۆی ــی مەترس ــی جدی ــر ب ــۆ ش ــوێنانی
دیكـــەش چڕدەبێتـــەوە ،بەتایبەتـــی هەرێمـــی كوردســـتان ،بەوپێیـــەی
نزیكرتی ــن ش ــوێنێكە ك ــەوا داعش ــی فیك ــری تێ ــدا بااڵدەس ــتە.
داعـــش پێـــش ئ ــەوەی تەنیـــا گرووپێك ــی چەكـــداری بـــن ،بێگوم ــان
گرووپێك ــی فیكری ــن و دەب ــێ ش ــەڕی فیكری ــان ل ــە بەرانب ــەردا بكرێ ــت،
ب ــەوەی ئ ــەو گرووپ ــە خۆی ــان خزاندووەت ــە ن ــاو كۆمەڵگ ــە و كاریگ ــەری
قووڵیش ــیان لەس ــەر خەڵك ــی دان ــاوە ،تەنان ــەت ك ــۆی حی ــزب و گرووپ ــە
ئیســـامییەكانیش ناتوانـــن بـــە تـــەواوی خۆیـــان لـــەو گرووپـــە بێبـــەری
بك ــەن ،تەنان ــەت ت ــا ئێس ــتا ناتوان ــن بڵێی ــن داع ــش تون ــدڕۆ و تیرۆریس ــن،
نـــەك نێوانیـــان لەگـــەڵ ئـــەو گرووپـــە تێكبچێـــت ،راســـتە بـــە ئاشـــكرا
باس ــی ئ ــەو پەیوەندیی ــە ناك ــەن ك ــە ل ــە نێ ــوان ئ ــەوان و داعش ــدا هەی ــە،
ب ــەاڵم ل ــە رووی عاتیف ــەی ئایین ــی ،بێش ــك پەیوەن ــدی ق ــووڵ ل ــە نێ ــوان
داع ــش و ه ــەر حیزبێك ــی دیك ــەی ئیس ــامی سیاس ــی هەی ــە ،ب ــە حیزب ــە
ئیســـامییە كوردییەكانیشـــەوە ،داعـــش لـــە تـــەك باڵـــە ســـەربازییەكەی،
هـــاوكات ئایدۆلۆژیایەكـــی فیكـــری ئیسالمیشـــە ،وەك چـــۆن ئیخوانیـــش
فیكریی ــە ،ئەوه ــا داعش ــیش فیكریی ــە و ئیس ــامییەكانیش پێ ــوەی پابەن ــد
دەب ــن.
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ســـەرهەڵدانی ئایینـــی ئیســـام پێـــش هـــەزار و چوارســـەد ســـاڵ،
ئەوەنـــدەی مەبەســـت لێـــی بـــرەودان بـــووە بـــە بازرگانـــی كااڵ و
فریودانـــی مـــرۆڤ ،بەپێچەوانـــەوە بـــۆ خزمـــەت و هۆشـــیاركردنەوەی
كۆمەڵگ ــەی ئەوكات ــی بیابان ــی عەرەب ــی و مرۆڤایەت ــی نەهات ــووە ،لەگ ــەڵ
سەرهەڵدانیش ــیدا ،ناكۆكی ــی قووڵیش ــی هێناوەتــە ن ــاو گەالل ــی ناوچەك ــە
و بەجۆرێكی ــش ئ ــەوەی لەژێ ــر گوش ــاری شمش ــێر و لەش ــكری ئیس ــامیدا
ب ــووە ب ــە ئیس ــام ،ئ ــەوە باش ــە ،ئەگین ــا ئەوان ــی دیك ــە ئەش ــكەنجەدراون
و كـــوژراون و كۆیلەكـــران.
تەنانـــەت لـــە نـــاو حەرەمســـەرا و دیوەخانـــی كاربەدەســـتانی
ئیســـامی ،بـــە هـــەزاران كـــچ و ژنـــی كۆیلـــە هەبـــوون و بـــە هەمـــوو
ش ــێوەیەك خرابوون ــە خزمەت ــی كاربەدەس ــت و پیاوان ــی ئیس ــامی ،تەنی ــا
ل ــە ن ــاو كۆش ــكی س ــوڵتان س ــولێامنی قانوون ــی ،س ــەدان كچ ــی كۆیل ــە
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هەب ــوون ك ــە ب ــەدی ــاری ب ــۆ س ــوڵتان و كوڕەكان ــی هێندراب ــوون ،ی ــان ل ــە
بازاڕەكانـــدا كڕدرابـــوون و زۆربەشـــیان غەیـــرە موســـڵامن بـــوون ،لەبـــەر
ئـــەوەی نەدەكـــرا موســـڵامن وەك كۆیلەیـــەك لـــە حەرەمســـەرادا بێـــت.
ئەم ــە س ــەرباری ئ ــەوەی س ــوڵتان دەس ــەاڵتی رەه ــای هەب ــوو ل ــە كوش ــن
و ئەشـــكەنجەدانی هـــەر كەســـێك كـــە خـــۆی ئـــارەزووی لێـــی بووایـــە،
بەبـــێ هیـــچ ســـڵەمینەوەیەك.
كەوایـــە ئیســـام لەگـــەڵ ســـەرهەڵدانیدا نـــەك هـــەر كۆیالیەتـــی
ســـەردەمی پێـــش خـــۆی كۆتایـــی پێنەهێنـــا ،بگـــرە رەواجیشـــی پێـــدا و
ب ــە ئاش ــكرا كڕی ــن و فرۆش ــن ب ــە مرۆڤ ــەوە دەكــرا ،ت ــا ئەوكات ــەی ب ــە
ه ــۆی گۆڕان ــكاری كۆمەاڵیەت ــی و كات ــەوە ،ئ ــەو دیاردەی ــە ب ــە هێواش ــی
كاڵب ــووەوە ت ــا دوایینج ــار ك ــە دەوڵەت ــی حەالف ــەت ل ــە توركی ــا لەس ــەر
دەســـتی كەمـــال ئەتات ــورك كۆتایـــی دێـــت و ئـــەو دیاردەیـــەش لەگـــەڵ
دروســـتبوونی دەوڵەتـــی ســـێكۆالر لـــە توركیـــادا بوونـــی نەمـــا.
ئەم ــەش نیش ــانەی ئ ــەوە نیی ــە كۆیالیەت ــی ل ــە سەردەس ــتی س ــەركردە
ئیس ــامییەكان بوون ــی نەمابێ ــت ،بەپێچەوان ــەوە ب ــە ه ــۆی بەس ــەرچوونی
زەم ــەن و گۆڕان ــی دۆخ ــی كۆمەاڵیەت ــی ،ئ ــەو دیاردەی ــەش كەمب ــووەوە،
مەگ ــەر ئ ــەو هەم ــوو ژن و پی ــاوە كۆیلەی ــە چ ــی ب ــوون ب ــە ن ــان و س ــك
لـــە كێڵگـــەكان كاریـــان پێدەكـــرا و لـــە كۆشكەكانیشـــدا كچـــان و ژنـــان
خزمەتـــی پیاوانـــی كۆشـــك و پیاوانیـــش خزمەتـــی كۆشـــك و تـــەالری
كاربەدەس ــتانی ئیس ــامیان دەك ــرد؟!
ســـەرباری ئـــەوەی ســـەركردە و خەلیفـــە عەرەبـــەكان ،بـــەردەوام
هێرش ــیان دەك ــردەس ــەر نەت ــەوە غەی ــرە ع ــەرەب و موس ــڵامنەكان ،ب ــە
ئامانج ــی ئ ــەوەی ،دەب ــوو لەژێ ــر گوش ــاری شمش ــێردا ئیس ــامێتی خۆی ــان
رابگەیەنــن ،راســتە بانگەشــەیەكی یەكجــار زۆریــش ب ـۆ ئاشــتیخوازیی لــە
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س ــایەی ئیس ــامدا وەك دەق دەكرێ ــت ،ب ــەاڵم خ ــۆ ئەوان ــەی حوكمڕانێت ــی
ئیس ــامییان ك ــردووە ،ب ــە م ــوو ل ــە ویس ــتی قورئ ــان و دەق ــەكان الی ــان
نـــەداوە ،ئـــەوەی كردوویانـــە بـــە ســـوودوەرگرتن بـــووە لـــە بـــاوەڕ و
تێكســـتە ئیســـامییەكان ،كەوایـــە ئـــەوەی كردوویانـــە و ئەنجامیانـــداوە
رەزامەن ــدی خ ــودی دەقەكان ــی لەس ــەر ب ــووە.
ئەنفـــال كـــە بـــە واتـــای دەســـتكەوتەكانی جەنـــگ دێـــت ،یەكێكـــە
ل ــە س ــوورەتە كارپێكراوەكان ــی قورئ ــان و ب ــە ه ــۆی ئ ــەو س ــوورەتەوە،
لەش ــكری ئیس ــام دەس ــتی بگەیش ــتایەتە ه ــەر ش ــوێنێك ،ت ــااڵن و بڕۆی ــی
تێـــدا دەكـــرد و ژنانیـــش وەك كۆیلـــەی ســـێكس دەبوونـــە دەســـتكەوت
و پیاوانی ــش ب ــۆ خزمەت ــكاری بەكاردەهێن ــدران ی ــان دەك ــوژران ،مەگ ــەر
ئەنفال ــی ك ــورد جێبەجێكردن ــی دەقاودەق ــی س ــوورەتی ئەنف ــال نیی ــە!
ئــەوەی لــەو پرۆســەیەدا بــردرا ،ئــەوە بــردرا ،ئەوەیشــی كــوژرا ،ئــەوا
ك ــوژرا ،ئەوان ــی دیك ــەش بێسەروش ــوێنكران ،چونك ــە نەتەوەی ــەك خ ــۆی
پ ــێ بااڵدەس ــترت ب ــوو ،بەس ــەر یەكێك ــی ت ــردا ،وات ــە نەت ــەوەی ع ــەرەب
ل ــە س ــایەی باوەڕب ــوون ب ــە فیك ــری ش ــۆڤێنیزمی عەرەب ــی ،پێیوای ــە جگ ــە
ل ــە ع ــەرەب كەس ــی دیك ــە موس ــڵامنی راس ــتەقینە نیــن و دەب ــێ ك ــۆی
ئایی ــن و نەتەوەكان ــی دیك ــە ،ژێردەس ــتەی ع ــەرەب و ئیس ــام ب ــن!
كوردی ــش ل ــە روانگ ــەی عەرەب ــی موس ــڵامنەوە ل ــە نەت ــەوەی غەیرەی ــە
و دەبوای ــە جیه ــادی بەس ــەردا بكرێ ــت ،بەوپێی ــەی ب ــاوەڕی ش ــۆڤێنیزمی
عەرەب ــی و ئیس ــامی ئ ــەوەی دەوێ ــت ،ئەم ــە س ــەرباری ئ ــەوەی ك ــورد
وەك كۆنرتیـــن نەتـــەوەی ناوچەكـــە ،بـــەر شـــەپۆلی بـــە ئیســـامكردن
بووەتـــەوە و بـــە هۆیـــەوەش نەتەوەیەكـــی زەبەالحـــی چـــل ملیۆنـــی
نەیتوانی ــوە خ ــۆی ل ــە كۆتوبەن ــدی پاش ــكۆیەتی ب ــۆ ئیس ــام رزگار ب ــكات
و كیانێك ــی س ــەربەخۆ ب ــۆ خ ــۆی دروس ــت ب ــكات ،ل ــە ت ــەك نەتەوەكان ــی
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دیك ــەی وەك ف ــارس و ت ــورك و عەرەب ــدا.
لـــە راســـتیدا كـــورد نـــەك هـــەر لـــە ســـایەی ئیســـامدا نەیتوانیـــوە
دەوڵەت ــی خ ــۆی هەبێ ــت ،بەڵك ــو ب ــە هۆی ــەوە هەس ــتی نەتەوەیش ــی ب ــە
درێژای ــی نزیك ــەی ه ــەزار و چوارس ــەد س ــاڵی راب ــردوو ل ــە دەس ــتداوە ،ت ــا
ئەوكاتــەی حیزبــی سیاســیی كــوردی لــە حەفتــا ســاڵی رابــردوودا دروســت
دەبــێ و كــەم و زۆر ،پرســی نەتەوەییــش بــە كۆمەڵێــك ســەرنجەوە دێت ـە
گــۆڕێ ،بۆیــەش كــورد كۆمەڵكــوژ ك ـرا و ئەنفــال و رووداوی كارەســاتاویی
هەڵەبجـــەی بەســـەردا جێبەجێدەكرێـــت ،لەبـــەر ئـــەوەی كـــورد داوای
كوردبوون ــی خ ــۆی ك ــردووە ،ئەم ــەش ب ــە الی رابەران ــی ئیس ــامەوە وات ــە
ش ــەریك دروس ــتكردن ب ــۆ ئایی ــن.
رەنگــە بگوتــرێ ســەددام حوســێن پەیوەندیــی بــە ئیســامەوە نەبــووە،
ب ــەاڵم ل ــە جەوه ــەردا س ــەددام جگ ــە ل ــەوەی س ــەركردەیەكی سیاس ــی
بـــوو ،لـــە پـــاڵ ئەوەشـــدا دەیوســـت لـــە جیهانـــی عەرەبـــی ئیســـامیدا
خـــۆی وەك خەلیفـــەی عەرەبـــی ئیســـامیش نیشـــانی جیهـــان بـــدات و
زۆریــش پابەندبــوو بــە ئیســام وەك ئاییــن .مەگــەر هــەر ئــەو ســەددامە
نەبـــوو ئەالهوئەكبـــەری خســـتە ســـەر ئـــااڵی عێـــراق و هەڕەشـــەی لـــە
ئیرسائیـــل دەكـــرد ،گوایـــە غـــەدر لـــە موســـڵامنانی فەڵەســـتین دەكات؟
مەگ ــەر ه ــەر ئ ــەو س ــەددامە نەب ــوو زۆرتری ــن بایەخ ــی ب ــە مزگ ــەوت
و بۆن ــە ئایینیی ــەكان دەدا ،ب ــەاڵم فێڵب ــازی س ــەددام ل ــەوە داب ــوو ،ه ــەم
ئیســـامێتی دەكـــرد ،هەمیـــش دەیوســـت خـــۆی وەك كارەكتەرێكـــی
ســـاختەی سێكۆالریســـت دەربخـــات.
كەوایــە دەتوانیــن بڵێیــن بــە درێژایــی مێــژوو لــە پەنــای بەكارهێنانــی
ئیســـام غـــەدر لـــە كـــورد كـــراوە و هیـــچ ســـەركردە و دەوڵەتێكـــی
ئیســـامیش جورئەتـــی ئەوەیـــان نەبـــووە بڵێـــن ،ئـــەوەی دەرهـــەق بـــە
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كـــورد دەكرێـــت ،ســـتەمكارییە و دەبـــێ بوەســـتێندرێت .تەنانـــەت لـــە
دوای ئـــەوەی كـــورد ریفراندۆمـــی كـــرد ،ئەمجـــارە شـــیعەی عەرەبـــی
هێرشـــی كـــردە ســـەر كـــورد و نیـــوەی خاكـــی كوردستانیشـــی دووبـــارە
داگیرك ــردەوە ،ئەگ ــەر ج ــاران دەمانگ ــوت س ــەددام س ــوننە ب ــوو ،ب ــەاڵم
خـــۆ هێرشـــی 16ی ئۆكتۆبـــەر شـــیعەكان بـــوون! لێـــرەدا ئـــەوە روونـــە
شـــیعە و ســـوننە بـــە یـــەك چـــاو ســـەیری كـــورد دەكـــەن و لـــە دیـــدی
ئەوان ــدا دەب ــێ ك ــورد ژێردەس ــتە بێ ــت و موس ــڵامنی تەواوی ــش نیی ــە ،ل ــە
كاتێك ــدا ك ــورد زیات ــر ل ــەوەی ئ ــەوان موس ــڵامنێتی خ ــۆی دەرخس ــتووە و
ئەم ــەش یەكێ ــك ب ــووە ل ــەو هۆكاران ــەی ب ــە هۆی ــەوە ك ــورد نەیتوانی ــوە
ببێتـــە خاوەنـــی دەوڵەتـــی ســـەربەخۆی خـــۆی ،هەمیشـــە پێیوابـــووە
خەونەكانـــی لـــە ســـایەی دەوڵەتـــی ئیســـامی دێنـــەدی ،تـــا ئەوكاتـــەی
حیزبــی سیاســی كــوردی دروســت دەبــن و جۆرێــك هۆشــیاری و هەســتی
نەتەوەی ــی پەی ــدا دەبێ ــت و كوردی ــش داوای س ــەربەخۆیی دەكات ،ب ــەاڵم
ل ــە وەاڵم ــی ئەم ــەدا ل ــە الی ــەن دەوڵەتان ــی ئیس ــامییەوە رووب ــەڕووی
ئەنفــال و كیمیابــاران و بۆردوومــان و گونــد و شــار كاوڵكــردن دەبێتــەوە.
دوای ئــەوەی ســاڵی  2017گەلــی كوردســتان لــە بەشــە باشــوورییەكەی،
ریفراندۆم ــی س ــەربەخۆیی ب ــۆ جیابوون ــەوە ل ــە عێــراق ئەنجام ــدەدات،
هێـــزە مەزهەبییەكانـــی عێـــراق ،بـــە شـــیعە و ســـوننەوە ،دژی ئـــەو
خواســـتەی گەلـــی كـــورد وەســـتانەوە و بـــە پاڵپشـــتیی هـــەردوو واڵتـــی
ئیســام شــوناس ،واتــە توركیــا و ئێ ـران ،دژی كــورد هێــزی ســەربازیان لــە
16ی ئۆكتۆبــەری هەمــان ســاڵدا جواڵنــد و هێرشــیانكردە ســەر كوردســتان
و لــە ئەنجامــی خیانەتــی گرووپێكــی كوردیــش ،نیــوەی خاكــی كوردســتان
داگیركرایـــەوە ،ئەمـــەش لـــە ســـایەی كۆمەڵێـــك دەوڵەتـــی ئیســـامی و
گرووپـــە ئیســـامییەكان روویـــدا ،واتـــە كـــورد لـــە ســـایەی دەوڵەتـــان و

168

ئیسالمی سیاسی فریودان و تیرۆریزم

گرووپـــە دەستڕۆیشـــتووە موســـڵامنەكان هەمیشـــە چەوســـێندراوەتەوە
و داگیركردنـــی خاكەكەشـــی درێـــژەی هەیـــە ،تەنیـــا بـــە هـــۆی ئـــەوەی
ك ــورد داوای جیابوون ــەوە دەكات ،لێ ــرەدا ی ــەك دەوڵەت ــی ئیس ــامیش ل ــە
بەرانب ــەر ئ ــەو هەم ــوو س ــتەمەی ل ــە ك ــورد دەك ــرێ نایەن ــە وەاڵم!
لـــە الیەكـــی تـــرەوە ،ئیســـام وەك ئایینێكـــی قۆرخـــكار خـــۆی
ناس ــاندووە ،ب ــەو مانای ــەی هەرچ ــی ل ــە چوارچێ ــوەی فەرمانڕەوایەتی ــی
ئیســـامی ژیابێـــت ،یـــان بژیـــت ،دووچـــاری كێشـــە بووەتـــەوە و لـــەو
م ــاوە زۆرەی ك ــە ئیس ــامیش س ــەرهەڵدەدات ،پێكهات ــە ئایینییەكان ــی وەك
مەس ــیحی و جولەك ــە و زەردەش ــتی و كاكەی ــی و ئێزی ــدی و س ــەرجەمی
ئەوانـــی دی ،كـــەم و زۆر رووبـــەڕووی توندوتیـــژی بوونەتـــەوە ،بـــە
ه ــۆی ئ ــەوەی نەبوونەت ــە موس ــڵامن و ل ــە ئیسالمیش ــدا رێگ ــە دراوە ب ــە
موســـڵامنان هەوڵـــی بـــە ئیســـامكردنی میللەتـــان و پەیڕەوانـــی غەیـــرە
ئیســـامی بـــدەن ،ئەگینـــا ئـــەو نەتـــەوە و ئایینـــزا غەیـــرە ئیســـامییانە،
دووچ ــاری دەی ــان و بگ ــرە س ــەدان سەرئێش ــەی دەروون ــی و چەك ــداری
دەبنـــەوە.
وەك ئـــەوەی دەوڵەتـــی عوســـانی هێرشـــی كـــردە ســـەر ئەورووپـــا
ت ــا خەڵكەك ــەی لەژێ ــر گوش ــاردا ب ــن ب ــە موس ــڵامن و ئایین ــی خۆی ــان
بگـــۆڕن ،لـــە مەســـیحییەتەوە بـــۆ ئیســـام ،بـــەاڵم چونكـــی گەالنـــی
ئەورووپ ــی مەس ــیحی ،رازی نەب ــوون ب ــەوەی لەژێ ــر گوش ــاردا ب ــن ب ــە
ئیســـام ،دووچـــاری توندوتیـــژی بوونـــەوە ،لەگـــەڵ ئەوەشـــدا هێشـــتا
خۆڕاگرب ــوون و دواجاری ــش مان ــەوە و پارێزگاری ــان ل ــە شوناس ــی ئایین ــی
خۆیـــان كـــرد ،ئەوەتـــا ئێســـتا بـــە هـــۆی ئەزموونـــی فاشیســـتییانەی
دەوڵەت ــە ئیس ــامییەكانەوە ،ب ــە لێش ــاو خەڵك ــی موس ــڵامن روودەكەن ــە
ســـەر ئـــەو خاكـــەی كـــە پێشـــر لەشـــكری ئیســـامی هێرشـــی دەكـــردە
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ســـەری تـــا لـــە مەســـیحییەتەوە بیـــكات بـــە ئیســـامی.
لـــە تازەتریـــن رووداوی سەرسووڕماناویشـــدا ،دوای ئـــەوەی لـــە
 2014لێش ــاوی پەناب ــەری ل ــە واڵتان ــی ئیس ــامی روودەكەن ــە ئەورووپ ــا،
پەنابەرێك ــی موس ــڵامن ل ــە س ــەروبەندی گەیش ــتنی ب ــە خاك ــی ئەڵامنی ــا،
خاك ــە ئەڵامنییەك ــە م ــاچ دەكات و دەڵێ ــت چ ــا نەب ــوو ئیس ــام ئێ ــرەی
داگی ــر نەك ــرد ،ئەگین ــا ئێس ــتا ئێم ــە ب ــۆ ك ــوێ دەچووی ــن!
راس ــتە ئەم ــە چەن ــد دێڕێك ــە ،خاوەنەكەش ــی پەنابەرێك ــی موس ــڵامنە،
ب ــەاڵم ل ــە جەوه ــەردا زۆر نهێن ــی قووڵ ــی فیك ــری هەڵدەگرێ ــت ،یان ــی
خوێندنـــەوەی قووڵـــی بـــۆ دەكرێـــت ،كاتێـــك موســـڵامنێك لـــە دەســـت
كوش ــتاری موس ــڵامنان دەچێت ــە س ــەر خاك ــی ئ ــەو واڵت ــەی ك ــە خەالفەت ــی
موس ــڵامنان ،وات ــە خەالفەت ــی ئایینەك ــەی خ ــۆی ،چەندانج ــار هەڕەش ــەی
داگیریكردنـــی كـــردووە ،بـــە كردەییـــش هەوڵـــی داوە ،ئاهێـــك بـــە
رۆحی ــدا دێ ــت و خۆش ــحاڵە ب ــەوەی ،ئ ــەو خاك ــە ئەڵامنیی ــە ل ــە الی ــەن
موس ــڵامنەكانەوە داگی ــر نەكــراوە ،ئ ــەو پەناب ــەرە پێ ــی واب ــووە ئەگ ــەر
داگی ــر بكرای ــە ،ئی ــدی هی ــچ ش ــوێنێك ب ــۆ ئ ــەو و ئ ــەو ملیۆن ــان كەس ــە
راك ــردووە ،نەدەمای ــەوە ب ــۆی بچ ــن!
لێـــرەدا ئـــەو پەنابـــەرە راســـتگۆ بـــووە لەگـــەڵ دەروونـــی خۆیـــدا،
ب ــەوەی ئ ــەو وەك راكردووێ ــك ل ــە خاك ــی خۆی ــدا و ب ــە گەیش ــتنی ب ــە
كۆمەڵگ ــەی بلۆك ــی مەس ــیحییەت ،ل ــە دەروون ــەوە هەس ــتی ب ــە ئارام ــی
ك ــردووە ،كاتێ ــك خاك ــی موس ــڵامنانی جێهێش ــتووە! بۆی ــەش گوتوویەت ــی
چ ــا نەب ــوو ئێ ــرەش ل ــە الی ــەن لەش ــكری موس ــڵامنانەوە داگی ــر نەكــراوە،
ب ــە ه ــۆی ئ ــەوەوە ئ ــەو قس ــەیەی ك ــردووە ك ــە دی ــارە هەس ــتی ب ــەوە
كـــردووە ئـــەوكات ،ئەوێـــش واتـــە ئەڵامنیـــاش هاوشـــێوەی واڵتانـــی
ئیســـامی لـــێ دەهـــات و دەبـــووە مۆڵگـــەی گرووپـــە تیرۆریســـتییەكان
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و جەنگاوەران ــی ئایین ــی ،ب ــە گش ــتی ئ ــەو ئەڵامنیای ــەی ئێس ــتا خەون ــی
زۆرینـــەی موســـڵامنانە ،دەبـــووە مەملەكەتـــی تیرۆریـــزم.
لـــە رەهەندێكـــی تـــرەوە دەتوانیـــن بڵێیـــن ئـــەو پەنابـــەرە تـــەواو
نامۆب ــووە ب ــە ژینگ ــەی كۆمەڵگ ــەی موس ــڵامنان ،ب ــەوەی هی ــچ ش ــوێنێك
ب ــۆ بەخت ــەوەری مرۆڤ ــەكان نەماوەت ــەوە و گرووپ ــە تی ــرۆری و فیكریی ــە
ئیس ــامییەكان ژیانی ــان ل ــە خەڵ ــك ش ــێواندووە ،ه ــاوكات سیاس ــییەكانیش
ب ــە ه ــۆی بەرژەوەن ــدی خۆی ــان ئاگای ــان ل ــە خەڵ ــك نەم ــاوە ،هەروەه ــا
بزاوتـــی ئیســـامی و جەمـــاوەری فریـــودراوی ئایینـــی ،رێگـــە نـــادەن
كۆمەڵگــە بــە رسووشــتی خــۆی لەگــەڵ كرانــەوەی جیهانیــدا بچێتــە پێــش
و دیموكراس ــی و س ــێكۆالریزم وەك سیس ــتەم قب ــووڵ بك ــەن ،ئاخ ــر ئێس ــتا
هی ــچ واڵتێك ــی ئیس ــامی ش ــك نابەی ــن ،ئارام ــی تێ ــدا بێ ــت و مرۆڤەكان ــی
هەس ــت ب ــە ش ــكۆی مرۆی ــی و رێزگرت ــن بك ــەن ،بەڵك ــو گرووپ ــی ئایین ــی
و ئیس ــامی سیاس ــی و دەس ــەاڵتدارەكان ،هەمووی ــان بەربوونەت ــە گیان ــی
هاوواڵتییـــان و ئ ــەوەی شـــكۆ بێـــت ،بـــۆ تاك ــی موســـڵامن نەماوەت ــەوە
و ســـەرلەبەری حـــەز و ئـــاوات و مافەكانیـــان پێشـــێلكراون ،ســـەرباری
ئەوانـــەش ،هەمیشـــە كوشـــتارگەیەك جێـــی كوشـــتارگەیەكی دیكـــە
دەگرێت ــەوە! ئاخ ــر مرۆڤ ــی موس ــڵامنیش كاتێ ــك هەس ــت ب ــەو هەم ــوو
ناعەدالەتـــی و كوشـــتارە دەكات ،بێشـــك ئاواتەخـــوازە بگاتـــە خاكـــی
ئەڵ ــان!
ئەزموونـــی ئـــەو چەنـــد ســـەد ســـاڵەی دەســـەاڵتی خەالفـــەت
و دەوڵەتـــە ئیســـامییەكانیش ،گەواهیـــدەری ئـــەو راســـتییە تاڵـــەن،
ئایدۆلۆژی ــای ئیس ــامی ه ــی ئ ــەوە نیی ــە ت ــا بتوان ــێ حوكمڕانێتێك ــی ب ــاش
پێش ــكەش ب ــە ه ــەر كۆمەڵگەی ــەك ب ــكات ،دەك ــرێ ئیس ــام وەك ئایینێ ــك
ب ــۆ تاك ــەكان بایەخێك ــی رۆح ــی هەبێ ــت ،ب ــەاڵم ب ــۆ حوكمڕانێتیكردن ــی
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كۆمەڵگ ــە ،ئینج ــا ه ــەر كۆمەڵگەی ــەك بێ ــت ،ك ــوردی و عەرەب ــی ،فارس ــی
و توركـــی ،كارەســـات دەخوڵقێنێـــت و كاریگـــەری یەكجـــار خراپیشـــی
بەســـەر ئـــازادی تـــاك و گشـــتی دروســـت دەكات ،بـــەوەی هـــۆكاری
خوڵقێن ــەری ژینگەیەك ــی چەقبەس ــتوو دەب ــێ ،ل ــەو ژینگەی ــەدا م ــرۆڤ
وەك رۆب ــۆت س ــەیری دەكرێ ــت ،كۆنتڕۆڵ ــی خ ــۆی ل ــە دەس ــت دەدات
و جۆرێ ــك هەس ــتی كۆیالیەتی ــش ل ــە ناخ ــی تاك ــدا دروس ــت دەكات ،ب ــە
ه ــۆی پێداگ ــری ك ــردن لەس ــەر رازیبوون ــی ت ــاك ب ــە یاس ــا خورافیی ــەكان و
دووركەوتن ــەوەی ل ــە یاس ــا دنیایی ــەكان ،ك ــە راس ــتەوخۆ م ــرۆڤ دەس ــتی
هەی ــە ل ــە دانانیان ــدا.
ئێمـــە كاتێـــك باســـی ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامی دەكەیـــن كـــە
نەیتوانیـــوە ئارامـــی بـــۆ كۆمەڵگـــەی موســـڵامنان بـــەدی بێنێـــت و لـــە
ســـایەیدا ژینگەیەكـــی یەكجـــار خراپیـــش پەیـــدا بـــووە ،مـــرۆڤ شـــۆكی
دەش ــكێندرێت و رێ ــزی بەه ــای مرۆی ــی ك ــەس ناگیرێ ــت ،ب ــەاڵم دەبینی ــن
لـــە كۆمەڵگەیەكـــی ئەورووپاییـــدا لـــە قۆناغـــی دوای ســـەرهەڵدانی
عەملانیی ــەت و بەدیاریكراوی ــش قۆناغ ــی ئێس ــتا ،ئەم ــە جی ــاوازە و مرۆڤ ــی
ئەورووپای ــی ش ــكۆی دەپارێزرێ ــت ،ب ــەو مانای ــە ن ــا بڵێی ــن مەس ــیحییەت
ل ــە ئیس ــام باش ــرە ،بەوپێی ــەی هی ــچ ئایدۆلۆژیایەك ــی ئایین ــی ج ــا ه ــەر
ئایینێـــك بێـــت ،ناتوانێـــت بـــاش بێـــت ،چونكـــە جیـــاوازی لـــە نێـــوان
مرۆڤێكـــی دینـــدار و بێدینێكـــدا دەكات ،ئاییندارێكـــی ســـەربەخۆی
لـــە بەرانبەرەكـــەی پـــێ باشـــرە! بـــەاڵم دەبینیـــن لـــە كۆمەڵگەیەكـــی
ئەورووپایـــی جیاوازییەكـــە لەوەدایـــە یاســـاكان رێگـــری لـــە هـــەر
كردەیەكـــی خراپـــی ئایینـــی و پیاوەكانـــی ئاییـــن دەكـــەن ،نـــەك كێشـــە
ب ــۆ رەوت ــی ژیان ــی مرۆی ــی دروس ــت بك ــەن ،وات ــە دەبینی ــن ئ ــەوە ه ــەر
خــۆی بەپێــی كات بــە كولتــوور بــووە و مرۆڤــی ئەورووپایــی ئاشــتیخوازی

172

ئیسالمی سیاسی فریودان و تیرۆریزم

وەك سیســـتەم قبووڵكـــردووە ،ئەمـــەش بووەتـــە هـــۆی ئـــەوەی خەڵـــك
بژی ــن بەب ــێ ئ ــەوەی دەس ــتوەردان بك ــەن ل ــە كاروب ــاری ئەوان ــی ت ــر،
بەتایبەتـــی لـــە رووی جیـــاوازی بـــاوەڕی ئایینـــی ،بەپێچەوانـــەوە لـــە
كۆمەڵگـــەی ئیســـامی ،مـــرۆڤ لەســـەر جیـــاوازی ئایینـــی و بۆچوونـــی
ئایینـــی دووچـــاری كێشـــە دەبێتـــەوە ،تـــا ئاســـتی ئـــەوەی ژیانیشـــی
دەكەوێتـــە مەترســـی.
لێ ــرەدا گرنگ ــە ئ ــەوەش بڵێی ــن خ ــۆ ل ــە كۆمەڵگ ــەی ئەورووپاییش ــدا
ئەم ــە هەب ــووە ،وات ــە ئەوانی ــش توندوتی ــژ بوون ــە و دەس ــەاڵتی ئایین ــی
خراپـــەی زۆری بەرانبـــەر مرۆڤـــی مەســـیحی كـــردووە ،بـــەاڵم جیـــاوازی
كۆمەڵگ ــەی ئەورووپای ــی لەگ ــەڵ كۆمەڵگ ــەی ئیس ــامی ئەوەی ــە ،ئ ــەوان
بــە بــاوەڕەوە ئــەو عەقڵییەتــە نامرۆییەیــان فڕێــدا ،ئەمــەش تــا ئەوپــەڕی
رەنگـــی داوەتـــەوە لـــە ژیانـــی رۆژانـــەی هـــەر تاكێكـــی ئەورووپایـــی،
ك ــە هێن ــدەی ب ــە تەن ــگ ژی ــان و ئومێ ــد و خەونەكانێت ــی ل ــە پێن ــاوی
خۆشــگوزەرانی و ئارامــی رۆحیــدا ،هێنــدە ئیشــی بــە بــاوەڕ و جیاوازییــە
ئایینییـــەكان نییـــە ،بەپێچەوانـــەی كۆمەڵگـــەی ئیســـامی هەمـــووی
س ــەرقاڵی ئەبدێتكردن ــەوەی ترادیس ــیۆنی ئایینی ــن ،ب ــەو ج ــۆرەی خۆی ــان
دەیان ــەوێ و ل ــە ملمالنێ ــی سیاس ــی و گرووپەكانیش ــدا ب ــەكاری دەهێن ــن،
دواج ــار ئەم ــە زیان ــی ب ــۆ رەوت ــی ژیان ــی كۆمەڵگ ــە ب ــە گش ــتی هەب ــووە.
بـــەاڵم دەبینیـــن جەنگاوەرانـــی ئایدۆلۆژیـــای ئیســـام لـــە بـــری
بەخۆداچوونـــەوە ،یـــان خۆگونجێنـــی لەگـــەڵ گۆڕانكارییـــەكان و
الســـاییكردنەوەی ئـــەو كولتـــوورە مرۆییـــەی ئەورووپـــا ،بەپێچەوانـــەوە
ه ــەر رۆژەی جۆرێ ــك ئەزموون ــی ت ــازەی خــراپ تاق ــی دەكرێت ــەو ە ل ــە
ئەشـــكەنجەدان و ئـــازاردان و كۆیلەكـــردن و بێڕێزیكـــردن بـــە مرۆڤـــی
موســـڵامن ،مەگـــەر قاعیـــدە و داعـــش و بـــەرەی نـــوورسە و ئیخـــوان و
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س ــەرجەم گرووپ ــە ئیس ــامییە تون ــدڕۆكان ،هێزگەلێك ــی فیك ــری و سیاس ــی
و ئایینـــی و ســـەربازی ئیســـامی نیـــن؟
م ــادام ن ــاوی داع ــش هات ــەوە ،دەك ــرێ بەوپ ــەڕی ب ــاوەڕەوە بڵێی ــن
داع ــش و ئیس ــام ی ــەك ش ــن ،وات ــە ناتوانی ــن بڵێی ــن داع ــش ئیس ــامی
راســتەقینە نییــە ،بەپێچەوانــەوە ئــەوەی ئــەو گرووپــە كــردی ،ســەرلەبەری
لـــە ئیســـامدا هەبـــووە و لـــە مێـــژووی ئیسالمیشـــدا زۆر منوونـــەی
كارەكانـــی داعـــش روویـــان داوە ،هـــەر لـــە بـــە زۆر بـــە موســـڵامنكردن
و هێرشـــكردنە ســـەر خاكـــی واڵتـــان و كوشـــتنی خەڵكـــەوە ،هەتـــا بـــە
كۆیلەكـــردن و كەنیزەكردنـــی ژنـــان ،تەنیـــا لـــە كۆشـــكی ســـوڵتانەكانی
دەوڵەت ــی عوس ــانی ،ب ــە س ــەدان ك ــچ و ژن ــی غەی ــرە موس ــڵامن كۆیل ــە
هەبـــوون كـــە بـــۆ تێربوونـــی حـــەزی سێكســـی و خزمەتگـــوزاری نـــاو
كۆش ــك بەكاردەهێن ــدران! ئ ــێ داعش ــیش كاتێ ــك خەالف ــەت ل ــە مووس ــڵ
رادەگەیەنێ ــت ،رێ ــك ژن ــان و كچان ــی ئێزی ــدی و مەس ــیحی وەك كۆیل ــەی
سێكس ــی بەكاردەهێنێ ــت ،ی ــان ل ــە بازاڕەكان ــدا كڕی ــن و فرۆش ــتنیان پێ ــوە
دەكات.
ئـــەو گرووپانـــە لـــە رۆحـــی راســـتەقینەی ئیســـامەوە هاتـــوون و
هێ ــزی كاركردن ــی س ــەربازی و فیكری ــان ل ــە ئایدۆلۆژی ــای ئیس ــامییەوە
وەردەگـــرن ،بـــەو ئامانجـــەی دەوڵەتێكـــی ئیســـام شـــوناس دروســـت
بك ــەن تەنی ــا خۆیان ــی تێ ــدا ببین ــەوە و س ــەرجەم پێكهاتەكان ــی تری ــش
لەژێـــر رەحمەتـــی ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامدا بژیـــن و هیـــچ منوونەیەكـــی
غەی ــرە ئیس ــامی جێگ ــەی نەبێت ــەوە ،بۆیەش ــە ب ــەردەوام لەگ ــەڵ واڵت ــان
و كولتـــووری مرۆیـــی و جیهانـــی دووچـــاری پێكـــدادان دەبنـــەوە.
ئ ــەو گوت ــارە تون ــدەی ئیس ــامییەكان ك ــە س ــەرچاوەكەی ل ــە خ ــودی
ئیســـامەوە وەردەگـــرن ،ناتوانێـــت رووبـــەڕووی كرانـــەوەی ئێســـتای

174

ئیسالمی سیاسی فریودان و تیرۆریزم

واڵتانـــی دیموكراســـی و ســـێكۆالر بێـــت ،هـــەر بۆیـــەش ئـــەو رەوتـــی
كرانـــەوەی جیهانـــی دەتوانـــێ بـــە ئاســـانی جـــێ بـــەو تێگەیشـــتنە
ئایدۆلۆژیی ــە ئیس ــامییە سیاس ــییە ل ــەق ب ــكات ك ــە خ ــۆی لەگ ــەڵ رەوت ــی
ئێس ــتادا ناگونجێنێ ــت ،بەپێچەوان ــەوە خ ــۆی وەك مەترس ــی نیش ــانداوە،
یـــان جیهانـــی بەخۆیـــەوە ســـەرقاڵكردووە ،ئەویـــش ســـەرقاڵكردنێكی
نێگەتی ــڤ ،ن ــەك پۆزەتی ــڤ ،بۆی ــە كۆمەڵگ ــەی جیهان ــی دەیەوێ ــت خ ــۆی
ل ــە مەترس ــییەكانی ئایدۆلۆژی ــای ئیس ــامی بپارێزێ ــت ل ــە پێن ــاو پاراس ــتنی
كولت ــوور و شارس ــتانێتی ك ـراوەی خۆیان ــدا ،ی ــان س ــنوور ب ــۆ ئ ــەو هەم ــوو
پێشـــێلكارییانە دابنێ ــن كـــە بەن ــاوی ئیس ــامەوە دەكرێ ــن.
زۆرجـــار كاتێـــك رەخنـــە لـــە ســـەرچاوەی توندوتیژییـــەكان دەگریـــن
كاتێ ــك گرووپ ــە تون ــدڕۆ ئیس ــامییەكان س ــوود ل ــە تێكس ــتەكانی قورئ ــان
وەردەگـــرن ،دەڵێـــن ئـــەوە پەیوەنـــدی بـــە ئیســـامەوە نییـــە ،كەوایـــە
دەكـــرێ بپرســـین ،مەگـــەر ئـــەوە ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامی نییـــە داوای
فراوانخ ــوازی ئایین ــی دەكات؟ مەگ ــەر ئ ــەوە ئیس ــامی سیاس ــی نیی ــە ب ــە
پشتبەس ــن ب ــە ئایدۆلۆژی ــای ئیس ــامی ،پێیوای ــە ئیس ــام دوایی ــن ئایین ــە و
دەب ــێ ت ــەواوی كۆمەڵگەكان ــی جیهان ــی پابەندبوون ــی خۆی ــان ب ــە ئیس ــام
رابگەیەن ــن؟ ئەگین ــا وەك كوف ــر و بێدین ــی س ــەیر دەكرێ ــن.
هەڵب ــەت ئ ــەم تێگەیش ــتنەش بووەت ــە ه ــۆی س ــەرهەڵدانی س ــەدان
و هـــەزاران كـــردەوەی توندڕۆیـــی جیهـــادی و تیرۆریســـتی و خۆكـــوژی
لەســەر ئاســتی جیهــان و واڵتانــی ئیســامی ،واتــە هــەم واڵتانــی ئیســامی
و هەمی ــش واڵتان ــی ئەورووپ ــی و ئەمەریكای ــی بوونەت ــە قوربان ــی ئ ــەو
فیك ــرە تون ــدڕۆ جیهادیی ــە ،چونك ــە ئ ــەو گرووپ ــە ئیس ــامییانە ب ــەردەوام
جەخ ــت ل ــە ئەنجامدان ــی ك ــردەی جیه ــادی بەس ــەر جیهان ــدا دەك ــەن،
ئاخ ــر ل ــە دی ــدی ئەوان ــدا جیه ــان كاف ــر ب ــووە!
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س ـراتیژی و جیهانبیــی ســەرجەم گــرووپ و بانگخــوازە ئیســامییەكان،
ب ــە ك ــۆی حی ــزب و باڵەكانییان ــەوە ،چ ئەوان ــەی تون ــدڕۆن ،چ ئەوانەش ــی
لـــە نـــاو پەرلەمـــان و حكوومەتەكانـــدان ،هەمیشـــە ئیســـام بەســـەر
كۆمەڵگـــەی نێودەوڵەتیـــی دەســـەپێنن ،لـــە كاتێكـــدا جیهـــان ئـــەوەی
قب ــووڵ نیی ــە ،ب ــەوەی ناك ــرێ تاك ــە ئایینێ ــك خ ــۆی بەس ــەر كۆمەڵگ ــەی
جیهانــی بســەپێنێت تــا بــەس ئــەو ئایینــە پەیــڕەو بكرێــت ،ئەگینــا جــاڕی
شـــەڕی دەروونـــی و كـــردەی توندڕۆیـــی دەگیرێتەبـــەر ،دژ بـــە هەمـــوو
ئەوان ــەی نایەن ــە س ــەر ئایین ــی ئیس ــام! ئ ــەو تێڕوانین ــەش پێیوای ــە جگ ــە
لـــە ئیس ــام و ئایدۆلۆژیاكـــەی ،هیـــچ ئاییـــن و ئایینــزا و ترادیس ــیۆنێكی
دیكــە راســت نیــن و تەنیــا ئایدۆلۆژیــا و ئایینــی ئیســام شــیاوی ئــەوەن،
لەس ــەر ئاس ــتی جیهان ــدا پەی ــڕەو بكرێ ــن.
بەوپێیـــەی ئـــەو تێگەیشـــتنە بـــە مانـــای قۆرخـــكاری ئایینـــی دێـــت،
بۆیــە رەواجــی نییــە ،بــە توندیــش رەتدەكرێتــەوە ،لــە الیــەن باوەڕدارانــی
ئایینەكانـــی تـــرەوە ،بۆیـــەش گرووپـــە تیرۆریســـتییە ئیســـامییەكان لـــە
منوونـــەی قاعیـــدە و داعـــش ،لـــە كاردانـــەوەی ئـــەو رەتكردنەوەیـــەدا،
گـــەالن و نەتەوەكانـــی دیكـــە دەكەنـــە ئامانـــج و زۆرتریـــن و تازەتریـــن
تەكنیك ــی توندوتی ــژی دەگرنەب ــەر گوای ــە بەرگ ــری ل ــە ئیس ــام دەك ــەن.
یەكێك ــی ت ــر ل ــە ش ــێوازی كاركردنی ــان ،ئەوەی ــە س ــەرەتا ب ــە خۆش ــی
و بەش ــێوازی بانگخ ــوازی ،پاش ــان ئەگ ــەر رازی نەب ــوون ب ــە ملكەچك ــردن
ب ــۆ ئایدۆلۆژی ــای ئیس ــامی ،ی ــان ئیس ــام ،هۆش ــداری پ ــێ دەدەن ،ئەگ ــەر
ه ــەر رازی نەب ــوون ،دوات ــر هێرش ــكردن و لەژێ ــر گوش ــاری هێ ــزدا دەب ــێ
پابەندبوونـــی خۆیـــان بـــە ئیســـام رابگەیەنـــن ،ئەگینـــا دەكوژرێـــن و
دەتەقێرنێن ــەوە ،وەك ئ ــەوەی قاعی ــدە و گرووپ ــە تیرۆریس ــتییەكانی ت ــر
ئەنجامـــی دەدەن ،دژ بـــەو كـــەس و واڵت و نەتـــەوە دیموكراســـی و
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ئازادیخوازان ــەی جیه ــان ،كاتێ ــك رازی نی ــن ،ئەزموون ــی ئیس ــامی بەس ــەر
ئەزموون ــی واڵتەكانیان ــدا بس ــەپێندرێت ،ه ــاوكات پارێ ــزگاری ل ــە شوناس ــی
ئایین ــی و نەتەوەی ــی و كولت ــووری خۆیانی ــش دەك ــەن.
ئەمــەش بــە الی تاكێكــی تونــدڕۆی ئیســامی ،یــان ئیســامی سیاســی،
رێ ــك مان ــای رەتكردن ــەوەی ئیس ــام وەك ئایی ــن دێ ــت ،ئینج ــا س ــەنگەر
ل ــەو واڵت و كەس ــانە دەگ ــرن ،ت ــا لەژێ ــر گوش ــاردا ئیس ــام قب ــووڵ بك ــەن
و لــە چوارچێــوەی ژینگــەی كۆمەاڵیەتییانــدا ترادیســیۆنی ئیســامی جێــی
بكرێت ــەوە ،ب ــە جۆرێ ــك ك ــە ئیس ــام دوایی ــن ئایین ــی خودای ــە و دەب ــێ
ئەم ــەش ل ــە داڕش ــتنی یاس ــا و ش ــێوازی ژی ــان و بەڕێوەبردن ــی دامودەزگ ــە
یاس ــایی و سیاس ــی و حكومیی ــەكان ب ــە ئاش ــكرا رەنگدانەوەی ــان هەبێ ــت.
ســـەرباری ئـــەوەی ئەزمـــوون ســـەملاندوێتی ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامی،
هەرچەنـــدی لـــە رێـــی توندوتیژییـــەوە باڵوبكرێتـــەوە ،ئەوەنـــدەی تـــر
بچـــووك دەبێتـــەوە و فۆكەســـی رەخنەیـــی زیاتـــری دەچێتـــە ســـەر و
وەك هەڕەشـــەیەكی فراوانـــی جیهانیـــش ســـەیری دەكرێـــت ،مەگـــەر
ئـــەو هەڕەشـــەیە نەبـــوو ،هاوپەیامنێتیـــی جیهانـــی دژ بـــە گرووپێكـــی
تیرۆریس ــتیی وەك داع ــش دروس ــت دەكات! ب ــە مان ــای ئ ــەوەی ترس ــی
جیهان ــی ل ــە ئارادای ــە ل ــە دروس ــتبوونی دەوڵەت ــی خەالفەت ــی ئیس ــامی.
یەكێ ــك تری ــش ل ــەو كێش ــە گ ــەورە و جدیان ــەی ب ــەردەم ئایین ــی ئیس ــام،
بـــە پیـــرۆز نیشـــاندانی ئیســـام و بـــە خـــراپ نیشـــاندانی ئایینەكانـــی
تـــرە ،بەتایبەتـــی مەســـیحی و یەهـــوودی ،بـــە جۆرێـــك لـــە روانگـــەی
تاكێك ــی موس ــڵامنی پێرفێكت ــەوە ،یان ــی ئیس ــامی سیاس ــی ،ئ ــەوا تاكێك ــی
مەس ــیحی و بەتایبەت ــی جولەك ــە بێدین ــن ،لەب ــەر ئ ــەوەی نەهاتوونەت ــە
س ــەر ئایین ــی ئیس ــام .ئەم ــە یەكێك ــە ل ــەو چەن ــدان كێش ــە قوواڵن ــەی
توندڕۆیـــی ئایینـــی باڵویانكردووەتـــەوە و ئارامـــی جیهانـــی شـــێواندووە،
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ه ــەر ئەوەش ــە وایك ــردووە هەمیش ــە جیه ــان ل ــە ترس ــدا بژی ــت و ه ــەر
رۆژەی ل ــە واڵتێك ــی جیهانی ــدا ب ــە تایبەت ــی بلۆك ــی مەس ــیحی ،ك ــردەی
تیـــرۆری و تەقینـــەوە رووبـــدات ،بـــۆ ئـــەوەی گوشـــاری ئایدۆلـــۆژی
ئیســـامی سیاســـی زاڵ بكرێـــت بەســـەر بلۆكـــی مەســـیحی.
ئەمـــە واقیعـــە و بوختانیـــش نییـــە ،ئێســـتا هێنـــدەی بلۆكـــی
مەســـیحییەت لـــە گرووپـــە تونـــدڕۆكان دەترســـن ،رەنگـــە كۆمەڵگـــە
ئیســامییەكان نەترســن ،لەبــەر ئــەوەی ئیســامی سیاســی بــەو تێگەیشــتنە
فاشیســـتەی خۆیـــەوە ،پێیوایـــە بلۆكـــی مەســـیحییەت ،بـــە پـــرۆژەی
سیاســـی دەیـــەوێ ســـێكۆالریزم لـــە جیهانـــی ئیســـامیدا باڵوبكاتـــەوە،
باڵوبوون ــەوەی عەملانییەتی ــش ،الی ئیس ــامی سیاس ــی وات ــای الوازبوون ــی
خۆی ــان دەگەیەنێ ــت و ب ــە س ــەركەوتنی پ ــرۆژەی س ــیكۆالریزمی دەزان ــن.
ه ــەر ئ ــەو ترسەش ــە وایك ــردووە ئێس ــتا واڵتان ــی ئەورووپای ــی ترس ــی
جدیـــان لـــەو پەنابـــەرە موســـڵامنانە هەیـــە كاتێـــك ناتوانـــن تێكـــەاڵوی
كۆمەڵگـــەی ئەورووپـــی بـــن ،لەوێـــن ،بـــەاڵم بـــە رۆح لـــە كۆمەڵگـــەی
ئیس ــامین ،بۆی ــەش بوونەت ــە سەرئێش ــەیەكی گ ــەورە بۆی ــان ،ه ــەر لەب ــەر
ئەوەش ــە ل ــە مانگ ــی ئەیلوول ــی  2018ب ــە گوێ ــرەی ماڵپ ــەڕی پۆلیتیك ــۆ،
مارك ــۆس كێرب ــەر ،ك ــە بەرپرس ــێكی ب ــااڵی وەزارەت ــی ناوخ ــۆی ئەڵامنیای ــە،
دەڵێ ــت ،پێویس ــتە موس ــڵامنێكی ئەڵامن ــی بێت ــە ئ ــاراوە ،ئ ــەو بەرپرس ــە
ئەڵامنییـــە ئامـــاژەی بەوەشـــكرد ،هێـــزە بیانییـــەكان كاریگـــەری لەســـەر
موس ــڵامنانی ئەڵامنی ــا دادەنێ ــن.
لێـــرەدا مەبەســـتی ئـــەو بەرپرســـە ئەڵامنییـــە لـــەو هێـــزە بیانییانـــە،
گرووپـــە ئیســـامییەكانە ،كـــە بوونەتـــە مەترســـی بەســـەر كۆمەڵگـــەی
ئەورووپای ــی ،بۆی ــە داوای دەرفەت ــی باش ــر ل ــە پێن ــاو گفتوگ ــۆدا لەگ ــەڵ
موس ــڵامنی ئەڵامنی ــا دەكات ب ــۆ ئ ــەوەی موس ــڵامنێكی ئەڵامن ــی ،ل ــە ن ــاو
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كۆمەڵگ ــەی ئەڵامنی ــا بێت ــە ئ ــاراوە ،یان ــی موس ــڵامنگەلێك ب ــە كولت ــوور
و هەڵســـوكەوت و تێڕوانینـــی ئەڵامنـــی رازی بـــن ،هەمـــوو شـــتێكیان
ئەڵامن ــی بێ ــت ،تەنی ــا ئایینی ــان ئیس ــام بێ ــت!
بــە گوێــرەی میدیــا و لێدوانــی بەرپرســان و رۆشــنبیرانی ئەورووپایــی،
ئێس ــتا گرووپ ــە تون ــدڕۆ ئیس ــامییەكان گەورەتری ــن هەڕەش ــەن ب ــۆ س ــەر
ســەقامگیری و بــاری كۆمەاڵیەتــی ســەرجەم واڵتانــی ئەورووپایــی ،رۆژانــە
لەس ــەر ئاس ــتی ئ ــەو واڵتان ــەدا ك ــردەی توندڕۆی ــی ئەنجام ــدەدەن ،ئەم ــە
جگ ــە ل ــەوەی هەڵس ــوكەوتی ناش ــاز ب ــە كۆمەڵگ ــەی ئەورووپای ــی دەك ــەن
بـــە كوشـــتنی خەڵـــك و گێچـــەڵ و دەســـتدرێژی سێكســـی ،دواتریـــش
كوش ــتنی ژنان ــی قوربان ــی ح ــەزە سێكس ــییەكانی پەنابەران ــی موس ــڵامن
وەك مەترس ــییەكی ت ــازە ئەوی ــش س ــەریهەڵداوە.
ئینجـــا ئێـــوە دیقـــەت لـــەوە دووڕوویـــی و توندڕۆییـــەش بـــدەن،
ئەگـــەر مەســـیحییەك یـــان جولەكەیـــەك ئایینـــی خۆیـــان بـــۆ ئیســـام
بگــۆڕن ،بــە چەپڵەڕێ ـزان و شــانازی پێشــوازی ئــەو ئایینگۆڕكێیــە دەكــرێ،
بەپێچەوان ــەوە ،ئەگ ــەر موس ــڵامنێك ،تەنی ــا بی ــر ل ــە گۆڕین ــی ئایینەك ــەی
بكات ــەوە ،بێش ــك ب ــەر ش ــەپۆلی ناڕەزای ــی و ب ــە كاف ــر ل ــە قەڵەم ــدان و
دەك ــەوێ و ژیان ــی خ ــۆی و منداڵەكانیش ــی دەخات ــە ب ــەردەم هەڕەش ــە
و كوشـــتنی مســـۆگەرەوە ،بـــەوەی وەك كەســـێكی قێـــزەوەن و دژ بـــە
ئیس ــام لەس ــەر ئاس ــتی كۆمەڵگ ــە دەنارسێ ــت ،كۆمەڵگەیەك ــی گۆش ــكراو
ب ــە فیك ــری توندڕۆی ــی ئیس ــامی!
ئەگ ــەر بتەوێ ــت پرس ــیارێكی لۆژیك ــی لەب ــارەی راس ــتی ی ــان هەڵەی ــی
ئیس ــام وەك ئایی ــن بوروژێنی ــت ،راس ــتەوخۆ تۆمەت ــی بێدین ــی و ش ــەریك
دروســـتكردنت بـــۆ ئیســـام و محەممـــەدی پێغەمبـــەر ،دەخرێتـــە پـــاڵ
و ئ ــەوەش ل ــە ئەگ ــەری ســزای كوش ــن ب ــەدەر نابێ ــت ،ب ــەو مانای ــەی
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مەترس ــیت ب ــۆ س ــەر ئیس ــام دروس ــتكردووە.
ئاخ ــر ل ــە س ــایەی ژینگ ــەی ئیس ــامیدا ،ك ــە ئێس ــتا ئیس ــامی سیاس ــی
هێنـــدەی تـــر پشـــكۆكەی گەشـــر كـــردووە ،نابـــێ هیـــچ كـــەس گومـــان
لەســـەر ئیســـام دروســـتبكات ،ئـــەوەی هانـــای بـــۆ ئـــەوە بـــرد ،جێـــی
نابێت ــەوە ی ــان دەب ــێ هەڵبێ ــت ،ش ــوێنێك ب ــۆ ناش ــتنی تەرمەك ــەی خ ــۆی
دەستنیش ــان ب ــكات ،ب ــەوەی كوش ــتنی ل ــە ئانوس ــاتدا دەبێ ــت.
زۆرن ئەوانـــەی بـــە هـــۆی هەڵگەڕانـــەوە لـــە ئاییـــن كـــوژراو و
واڵتب ــەدەر ك ـراون ،ه ــەر ئ ــەو ئەورووپای ــە ئێس ــتا خ ــۆی پ ــڕی ب ــووە ل ــەو
موس ــڵامنانەی ل ــە ترس ــی تیرۆرك ــردن و كوش ــن و تۆمەت ــی ل ــە ئیس ــام
هەڵگ ــەڕاوە هانای ــان ب ــۆ ئ ــەوێ ب ــردووە و ئەورووپاییەكانی ــش بوونەت ــە
ه ــۆی پاراس ــتنی ژی ــان و ش ــكۆ و ب ــاوەڕی جیاوازی ــان ،تەنان ــەت گرووپ ــە
تونـــدڕۆ ئیســـامییەكان لەنـــاو جەرگـــەی ئەورووپاشـــدا ،مەترســـین بـــۆ
ســـەر گیانـــی ئەوانـــەی لـــە ئیســـام هەڵدەگەڕێنـــەوە.
ئاســـاییە ئیســـام وەك ئاییـــن ،ئایینـــی زۆرینـــەی كۆمەڵگـــە
ئیســـامییەكان ،یـــان موســـڵامنییەكان بێـــت ،ئەمـــە هیـــچ كـــەس و
حكووم ــەت و رژێمێك ــی دەوڵەتی ــش ب ــۆی نیی ــە ،ئ ــەو ماف ــە ل ــە ك ــەس
زەوت بـــكات ،یـــان ئایینێكـــی دیكـــە فـــەرز بـــكات ،بەوپێیـــەی ئاییـــن
پەیوەن ــدی ب ــە دەوڵ ــەت و دامەزراوەكان ــی ت ــر نیی ــە ،بەڵك ــو پەیوەن ــدی
راس ــتەوخۆی مرۆڤ ــە ب ــە ئایی ــن و خ ــوداوە ،ئێس ــتاش هەم ــان ئەزم ــوون
لـــە ئەورووپـــادا مومارەســـە دەكـــرێ و ئاییـــن وەك خـــۆی ماوەتـــەوە و
هیـــچ مەترسییەكیشـــی لەســـەر نییـــە ،بـــەاڵم رێگـــە بـــەوەش نـــادرێ
تێك ــەاڵوی كاروبارەكان ــی دەوڵ ــەت بكرێ ــت و خ ــۆی ل ــە هەم ــوو ش ــتەكان
هەڵقورتێنێ ــت ،وەك ئ ــەوەی ئێس ــتای كۆمەڵگ ــە موس ــڵامنییەكان ب ــەوەی
بــە تەواوەتــی تێكەڵــی كاروبــاری دەوڵەتــی كـراوە ،بــەوەی هــەم دەوڵــەت
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بـــۆ موجامەلـــە و شـــەڕە كورســـی ،هەمیـــش بـــە هـــۆی دواكەوتوویـــی
ئەوان ــەی كاربەدەس ــتی حكووم ــەت و دەوڵەت ــن ،نەتوان ــدراوە ئایی ــن وەك
هەســـتێكی رۆحـــی بگەڕێننـــەوە بـــۆ نـــاو مزگـــەوت ،بـــە گەڕانەوەشـــی
ب ــۆ ن ــاو مزگ ــەوت ،رەنگ ــە زۆرب ــەی ئ ــەو فۆكەس ــە خراپان ــەی لەس ــەری
ه ــەن ،البچ ــن! ئ ــەوكات ،ئیس ــام كەم ــر دووچ ــاری تێ ــوەگالن ل ــە ش ــەڕی
مەزهەبـــی و خوێندنـــەوەی جیـــاواز دەبێـــت ،لەبـــەر ئـــەوەی دەوڵـــەت
رێگـــری دەكات لـــەوەی تێكـــەاڵوی هەمـــوو شـــت بكرێـــت.
كەوایـــە ئـــەوەی وای كـــردووە ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامی ببێتـــە
بەرهەمهێن ــی توندوتی ــژی ،ی ــان ژینگ ــەی تیرۆری ــزم ،نەگونجانێت ــی لەگ ــەڵ
دەوروب ــەردا ،وات ــە جگ ــە ل ــە ئیس ــام هی ــچ ئایینێك ــی ت ــر قب ــووڵ ناك ــرێ
و بەپێچەوان ــەوە هەمووی ــان وەك مەترس ــی دەبیرنێ ــن ب ــۆ س ــەر ئیس ــام.
ئـــەو گوتارەشـــی پێیوایـــە دەبـــێ تەنیـــا ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامی
بااڵدەســـتی كۆمەڵگـــە بێـــت و یاســـاكانیش لەســـەر بنەمـــای ســـەوابتی
ئیس ــامی دابرنێ ــن ،بێش ــك س ــوود ب ــە ئایی ــن ناگەیەنێ ــت و بەپێچەوان ــەوە
دووچ ــاری كێش ــەگەلی زۆری دەكات .هی ــچ كات ئیس ــام وەك كولت ــوور و
تێكس ــت ب ــە زۆر و لەژێ ــر گوش ــاردا ل ــە ئەورووپ ــا باڵوناكرێت ــەوە ،رەنگ ــە
ب ــۆ ماوەی ــەك و چەن ــد هەفتەی ــەك بتوان ــن گوش ــار دروس ــت بك ــەن ،ب ــە
كردەیەك ــی تی ــرۆری ی ــان خۆپیش ــاندانێك و حاڵەت ــی ل ــەم بابەتان ــە ،ب ــەاڵم
ئەم ــە م ــاوە كورت ــە و س ــەرئەنجام ب ــە گوێ ــرەی یاس ــا پێ ــش ب ــەو هەوڵ ــە
دەگیرێ ــت ،ئەگەرچ ــی ئێس ــتا ئ ــەو رەوت ــە فیكریی ــە توندڕۆیی ــە ئس ــامییە
مەترس ــی ج ــدی ب ــۆ ئەورووپایی ــەكان دروس ــتكردووە.
لـــە وەاڵمـــی ئـــەو گوشـــارەدا ئەورووپـــا ناكەوێتـــە تەلـــەوە،
بەپێچەوان ــەوە رەنگ ــە هەڵوێس ــتی ئەوت ــۆی هەبێ ــت دواج ــار ب ــە كەڵك ــی
ئەزموونــی ئەورووپایــی بكەوێتــەوە ،لــە كاتێكــدا ئیســامییەكان ســەرقاڵی
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دروس ــتكردنی گوش ــار و مەترس ــین ،ب ــەاڵم س ــەرۆكی ش ــارەوانی لەن ــدەن
دەخرێت ــە ژێردەس ــتی موس ــڵامنێكی پاكس ــتانی ،چونك ــە ئەورووپ ــا ب ــاش
دەزان ــن ئەم ــە نابێت ــە ه ــۆی ئ ــەوەی كێش ــە ب ــۆ كۆمەڵگ ــەی لەندەن ــی
دروس ــتكات ،بەوپێی ــەی ل ــەوێ ش ــتێك بوون ــی نیی ــە ب ــە ن ــاوی جی ــاكاری
ئایینــی و كایەكانیــش لەســەر بنەمــای جیــاوازی رەگــەزی و ئایینــی پۆلێــن
نەكـــراون ،بۆیـــە دەكـــرێ عەرەبێكـــی موســـڵامن ببێتـــە كاربەدەســـتی
واڵتێكـــی ئەورووپایـــی.
كەچ ــی ب ــە هی ــچ ش ــێوەیەك دیمەنێك ــی لەمج ــۆرە ل ــە كۆمەڵگەیەك ــی
موســـڵامنی قبـــووڵ ناكرێـــت ،هەتـــا ئەگـــەر دەوڵەتیـــش بیەوێـــت،
دیســانەوە روو نــادات ،بــە هــۆی ئــەوەی كۆمەڵگــەی موســڵامنی لەســەر
دژایەتیك ــردن راهێ ـراون و لەوەه ــا دۆخێكیش ــدا دەوڵ ــەت موزای ــەدە ب ــە
ئایینــەوە دەكات و ناراســتەوخۆ رۆڵــی كەســانی غەیــرە موســڵامنیش كــەم
دەكاتــەوە ،هەتــا ئەگــەر خــاوەن توانــا و شــارەزایی باشــی بەڕێوەبردنیــش
ب ــن ،ئەم ــە گرن ــگ نیی ــە ،گرن ــگ ئەوەی ــە دەوڵ ــەت كۆمەڵگ ــەی زۆرین ــە
لـــە خـــۆی رازی بـــكات و ئەمجـــۆرە لـــە حوكمڕانێتییـــەش ئەوەنـــدەی
دووفاقـــی سیاســـی و ئایینـــی و كۆمەاڵیەتـــی بەرهـــەم دەهێنێـــت ،نیـــو
هێن ــدە دەوڵەت ــداری نەب ــووە ،كارەس ــاتیش ئەوەی ــە دەوڵ ــەت بای ــەخ ب ــە
جاهیلێ ــك ب ــدات ،چونك ــە جەم ــاوەری ئایین ــی لێ ــی رازی ــن ،ب ــەاڵم ئام ــادە
نەبێــت بای ــەخ ب ــە كەس ــێكی ت ــر ب ــدات ،ب ــە ه ــۆی ئ ــەوەی ل ــە ئایین ــی
زۆرینـــەی جەمـــاوەر نییـــە .هەتـــا ئەگـــەر ئـــەو كەســـە شـــارەزاییەكی
باش ــی بەڕێوەب ــردن و توان ــای زانستیش ــی هەبێ ــت.
هەركـــە ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامیش دەخرێتـــە بـــەر نەشـــتەری
رەخنەكـــردن ،لەبـــارەی ئـــەوەی ئایینێكـــە خـــۆی لـــە پەرەســـەندنی
كۆمەاڵیەتـــی و شارســـتانێتی جیهانـــی دابڕیـــوە ،یەكڕاســـت لـــە وەاڵمـــی
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ئ ــەو رەخن ــە لۆژیكیی ــەدا ،ب ــە زمانێك ــی زب ــر و ش ــەڕەنگێزانە تۆمەت ــت
ئاراس ــتە دەكرێ ــت ،گوای ــە ئ ــەو بۆچوونان ــە ل ــە دژایەتیكردن ــی ئیس ــامەوە
س ــەرچاوەیان گرت ــووە ،هی ــچ بنەمایەك ــی راس ــتیان تێ ــدا نیی ــە ،ئەم ــەش
هاوكاتـــە كـــە ئایدۆلۆژیـــای ئیســـامی ،یـــان هـــەر ئیســـام ،لـــە پێـــش
چ ــاوی هەم ــوو دنی ــادا نەیتوانی ــوە خ ــۆی لەگ ــەڵ كولت ــوور و پێش ــكەوتنە
مرۆییــەكان بگونجێنێــت ،جۆرێكــی دیكــەش بەرگــری كوێرانــە لــە ئیســام
ئەوەیـــە گوایـــە ئـــەوەی وایكـــردووە ئیســـام ناشـــیرین بێـــت ،هەنـــدێ
موســـڵامنی تون ــدڕۆن و وەك خ ــۆی لـــە ئیس ــام تێنەگەیش ــتوون ،ب ــەاڵم
ل ــە راس ــتیدا ئیس ــام وەك ئایی ــن و موس ــڵامنیش وەك پەی ــڕەوكاری ئ ــەو
ئایین ــە ،دوو ئەڵق ــەی لێ ــك جی ــاواز نی ــن ،بەڵك ــو یەك ــدی ت ــەواو دەك ــەن،
ن ــە ئیس ــام بەب ــێ موس ــڵامنان ئیس ــامە ،ن ــە موس ــڵامنانیش بەب ــێ ئیس ــام
و تێكس ــتەكانی موس ــڵامنن .كەوای ــە هەردووكی ــان تەواوك ــەری یەكرتی ــن
و لەوەهـــا دۆخێكیشـــدا كاتێـــك لـــە كۆمەڵگەیەكـــی موســـڵامنیدا هـــەر
كردەوەی ــەك و قس ــەیەكی توندوتی ــژ ئەنج ــام ب ــدرێ ،یانەك ــی بكرێ ــت،
راس ــتەوخۆ پەیوەن ــدی ب ــە ئایی ــن و كارەكت ــەری جێبەجێك ــەری ب ــاوەڕی
ئایین ــی هەی ــە.
كاتێكیـــش دەگوتـــرێ ئـــەو توندوتیژییانـــەی لـــە جیهانـــی ئیســـامیدا
روو دەدەن ،پەیوەندییـــان بـــە ئیســـامەوە نییـــە ،رەنگـــە ئەمـــە
خۆدزین ــەوە بێ ــت ل ــە ئاس ــت ئ ــەو تەنگ ــەژە گەورەی ــەی ل ــە مەملەكەت ــی
ئیس ــامی هەی ــە ،بەپێچەوان ــەوە راس ــتەوخۆ پەیوەندیی ــان ب ــە ئیس ــامەوە
و ترادیســـیۆنەكەی هەیـــە ،بـــەو دەلیلـــەی ئیســـام وەك تێكســـت و
موســڵامنیش وەك جێبەجێكــەر و پەیــڕەوی ئــەو تێكســتە ،پەیوەندییەكــی
ئۆرگانـــی و رۆحـــی لـــە نێوانیانـــدا هەیـــە و بەبـــێ یەكرتیـــش مومكیـــن
نیی ــە الیەكی ــان بتوان ــن مبێنن ــەوە ،ئینج ــا ئ ــەوەی پەیوەن ــدی ب ــە هاتن ــە
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خ ــوارەوەی ئای ــەت و خ ــودی قورئان ــەوە هەی ــە ،ئەم ــە پرس ــێكی ت ــرە و
پێویس ــتی ب ــە خوێندن ــەوەی دیك ــە هەی ــە.
ب ــێ ماناتری ــن قس ــەگەلێكیش ئ ــەو ج ــۆرە قس ــانەن ،گوای ــە ئیس ــام
دوورە لـــە هـــەر كردەوەیەكـــی توندڕۆیـــی و تیرۆریســـتییانەی داعـــش
و قاعیـــدە و ئیخـــوان و بـــەرەی نـــوورسە و ســـەرجەم گرووپـــە تونـــدڕۆ
ئیســـامییەكان ،ســـەركردە و رابـــەری ئـــەو گرووپانـــە نەخوێنـــدەوار
نی ــن و جی ــاوازن ل ــە ئەندامێك ــی نەخوێندەواری ــان ،بەڵك ــو ب ــە ئاش ــكرا
و بـــە تەحـــەداوە بانگەشـــەی ئیســـامێتی خۆیـــان دەكـــەن و پێداگـــرن
لەســـەر ئـــەوەی هەرچـــی ئەنجامـــی دەدەن ،بـــەدەر نییـــە لـــەوەی لـــە
قورئانــدا هەیــە ،ئەگــەر وایــە و ئــەوان لــە ئیســام تێنەگەیشــتوون ،خێــرە
وەاڵمیی ــان نادرێت ــەوە ،ئێ ــوە دیق ــەت ل ــەو م ــەال و خەڵك ــە پارەخۆران ــەی
جیهان ــی ئیس ــامی م ــەدەن كاتێ ــك دەڵێ ــن رابەران ــی داع ــش و قاعی ــدە
ل ــە ئیس ــام تێنەگەیش ــتوون ،ئ ــەو ج ــۆرە قس ــانە هی ــچ بایەخێكی ــان نیی ــە،
لەبـــەر ئـــەوەی لۆژیـــك ئـــەو قســـەیەی قبـــووڵ نییـــە ،بەپێچەوانـــەوە
ئ ــەوان زۆرب ــاش لـــە ئیس ــام تێگەیش ــتوون و دەزان ــن چی ــان دەوێ ــت!
ئ ــەوەی ل ــە جیهان ــی ئیس ــامی بەش ــێوەی توندوتی ــژی و بێڕێزیك ــردن
بەرانبـــەر مـــرۆڤ روودەدات ،راســـتەوخۆ ئیســـام وەك تێكســـت و
كارەكت ــەری جێبەجێ ــكاری ئیس ــام لێ ــی بەرپرس ــیارن ،ئ ــەوەی توندوتی ــژی
ئەنجامـــدەدات جـــا هـــەر جۆرێكـــی توندوتیـــژی بێـــت ،جـــا كاری
تیرۆریســتی یــان هەڕەشــە بێــت ،تاكــی بكــەر لــە نیەتــی خۆیــدا جیهــادی
ك ــردووە ب ــۆ سەرخس ــتنی ئیس ــام ،م ــادام جیهادی ــش بنەمایەك ــی نەگ ــۆڕە
ل ــە ئیس ــامدا و رێش ــی پێ ــدراوە ،ل ــە كات ــی بەرگریك ــردن و فراوانخ ــوازی
ئیس ــامی هان ــای ب ــۆ بربێ ــت ،لـــە دی ــدی ئ ــەو گرووپـــە تیرۆریس ــتی و
توندڕۆیانـــە ،ئـــەو كارەیـــان دەچێتـــە خزمەتـــی سەرخســـتنی ئیســـام و
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جیهادكردن ــە ب ــۆ ئیس ــام و ئایین ــی خ ــودا ،بۆی ــە ئەگ ــەر چەمك ــی جیه ــاد
ل ــە ئیس ــامدا نەبووای ــە ،ئەگ ــەری توندوتی ــژی كەم ــر دەب ــوو ب ــە ب ــەراورد
ب ــەوەی ئێس ــتا جیهان ــی ئیس ــامی تەنگەژەگەل ــی زۆری هەی ــە.
ئ ــەوەی لەب ــارەی ئاش ــتیخوازی ئیس ــامیش دەگوترێ ــن ،پێویس ــتیان ب ــە
تێڕامانێك ــی نوێ ــی ق ــووڵ و بوێران ــە هەی ــە ،ب ــۆ ئ ــەوەی ئ ــەو خەیاڵ ــە
بەتـــاڵ بكرێتـــەوە ،ئەوەتـــا دەبینیـــن ئەزموونـــی واڵتانـــی ئیســـامی
چۆنچۆنیـــن و رەوشـــی ژیانـــی خەڵكـــی موســـڵامنیش لـــە چ ئاســـتێكی
خراپدایـــە ،ســـەرباری هەڕەشـــەی تیـــرۆر و توندوتیـــژی ،بگـــرە لـــە
برســـێتییەكی قووڵیشـــدا دەژیـــن و بـــە لێشـــاو خاكـــی ئیســـام بـــەرەو
خاك ــی مەس ــیحییەت جێدەهێڵدرێ ــت ب ــەرەو ئ ــەو بەهەش ــتەی ل ــە دوای
قۆناغـــی ســـەرهەڵندانی ســـێكۆالریزم ئەورووپاییـــەكان لەســـەر زەوی
دروســـتیانكرد.
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كوردستان و
هەڕەشەی بەردەوامی فیكری تیرۆریستی

گرووپـــە تونـــدڕۆ ئیســـامییەكان ،دروســـترت ســـەرجەم باڵەكانـــی
بزاوت ــی ئیس ــامی سیاس ــی ب ــە ك ــوردی و عەرەب ــی و تورك ــی و س ــەرجەم
باڵەكان ــی ت ــر ،هی ــچ كات كۆتایی ــان نای ــەت ،بگ ــرە رۆژ دوای رۆژی ــش ل ــە
پەرەس ــەندنی خێــرا و ب ــرەوی زیات ــردان ،تەكنی ــك و ه ــۆكاری تازەتری ــش
دەدۆزن ــەوە ب ــۆ ئ ــەوەی گوش ــاری زیات ــر لەس ــەر دەس ــەاڵت و كۆمەڵگ ــەی
مرۆی ــی بەگش ــتی دروس ــتبكەن ،ب ــەو ئامانج ــەی رەوت ــی كۆمەڵگ ــە ب ــە
ئاڕاس ــتەی زیندووكردن ــەوەی خەالفەت ــدا بب ــەن.
ئێســتا جیهــان بەســەر دوو بــەرەدا دابــەش بــووە ،بەرەیــەك ئیســامی
سیاســـییە بـــە كـــۆی لقـــە تونـــدڕۆ و بەنـــاو میانڕۆكانـــی ،دەیەوێـــت
خـــۆی وەك مەترســـی نیشـــان بـــدات ،بەوپێیـــەی ناتوانـــن بـــە تـــەواوی
دەستبەســەر هەمــوو دەوڵەتەكانــدا بگــرن ،بــەاڵم دەســتەوئەژنۆش نیــن و
دەخــوازن لــە رووی باڵوكردنــەوەی تــرس و كــردەی تیــرۆری ،تۆڵــەی ئــەو
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شكس ــتە بكەن ــەوە ،بەتایبەت ــی ل ــە دوای رووداوە تیرۆریس ــتییەكەی 11ی
س ــێپتەمبەری ئەمەری ــكا ئ ــەو گرووپان ــە زیات ــر چ ــاالك دەب ــن و ئاس ــتی
هەڕەش ــەكانیان گەورەت ــر و ترس ــناكرتیش دەب ــن ،ب ــەوەی چی ــر نایان ــەوێ
گرووپــی ناوچەیــی بــن ،یــان تەنیــا لــە رۆژهەاڵتــی ناوەڕاســتدا مبێننــەوە،
بەڵك ــو ئێس ــتا ئ ــەوان شوناس ــێكی جیهانی ــان مس ــۆگەر ك ــردووە و جگ ــە
ل ــە پارێ ــزگاری ،تەنان ــەت هەوڵ ــی گەورەتری ــش دەدەن ب ــۆ ئ ــەوەی زیات ــر
بچن ــە قواڵی ــی ناح ــی كۆمەڵگ ــەی نێودەوڵەت ــی و ببن ــە ترس ــێكی جیهان ــی.
بەرەیەك ــی دیك ــەی دژی ئ ــەو بەرەی ــەش ب ــە س ــەرۆكایەتی ئەمەری ــكا
دروس ــتبووە ،ئ ــەو بەرەی ــە راس ــتە چاالك ــە ،ب ــەاڵم ك ــۆی چاالكییەكانی ــان
ســـەربازین و لـــە شـــێوەی ئۆپەراســـیۆندان ،واتـــە ســـەرەتا تەماشـــاكەر
دەبـــن ،هەتـــا ئەوكاتـــەی گرووپـــە تیرۆرییـــەكان گـــەورە دەبـــن ،وەك
ئـــەوەی ســـەرەتا داعـــش لـــە مووســـڵ چەنـــد ســـەد كەســـێك بـــوون،
ئەمەری ــكا س ــەرەتا بێدەن ــگ ب ــوو ،ب ــەاڵم دوای ئ ــەوەی گ ــەورە دەب ــن و
خەڵك ــی زیاتری ــش دەچن ــە ن ــاو ئ ــەو گرووپ ــە تیرۆریی ــە و هێرش ــەكانیان
فراوان ــر دەك ــەن ،ئی ــدی ئەمەری ــكا هەڵوەس ــتە دەكات ،رێ ــك ئەم ــە ب ــۆ
هەم ــوو گرووپەكان ــی دیك ــەش رەنگ ــە راس ــت بێ ــت.
ئـــەو بەرەیـــە لـــە رووی ســـەربازییەوە شـــتی كـــردووە ،بـــەاڵم لـــە
ب ــارەی ش ــەڕی فیكریی ــەوە هیچ ــی نەك ــردووە ب ــۆ ئ ــەوەی ئ ــەو فیك ــری
توندڕۆییـــە الواز بـــكات ،ئەمـــەش یانـــی مەترســـی ئـــەو گرووپانـــە
بەردەوامـــی دەبێـــت ،هەتـــا ئەوكاتـــەی لـــە رووی فیكرییـــەوە وشـــك
دەب ــن ،ی ــان الواز دەب ــن ،دی ــارە ئەم ــەش ل ــە بەرانب ــەر ئ ــەو گرووپان ــە
نەك ـراوە ب ــۆ وش ــككردنی س ــەرچاوەی فیكری ــان ك ــە جیه ــاد یەكێك ــە ل ــەو
چەمكانـــەی بەشـــی هـــەرە زۆریـــان وەك كارتێكـــی فریـــودان بـــەكاری
دێنـــن.
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كەوای ــە مەترس ــی ئ ــەو گرووپان ــە زۆر ل ــەوە فراوان ــر و گەورەتریش ــە
ئێمـــە بتوانیـــن بـــەو ئاســـانییە هەمـــوو مەترســـییەكانی بـــاس بكەیـــن،
ئـــەوان تـــازە بوونەتـــە مەترســـییەكی جیهانـــی و پێویســـتی بـــە شـــەڕی
جۆراوجـــۆر هەیـــە ،ئەگەرچـــی نابێـــت لـــە بەرانبـــەر چاالكـــی و
گەشـــەكردنیان بێدەنـــگ بیـــن.
ئ ــەوەی پەیوەن ــدی ب ــە هەرێم ــی كوردستانیش ــەوە هەی ــە ،هەم ــان
مەترســـییە و كوردســـتانیش بـــەدەر نییـــە لـــەو مەترســـییە جیهانییـــە،
بگـــرە زیاتریـــش لەبـــەردەم هەڕەشـــەی ئـــەو گرووپانەدایـــە ،بـــەوەی
ئێمـــە دەوڵـــەت نیـــن و شـــەڕی فیكـــری و ســـەربازیش خەرجییەكـــی
زۆری دەوێ ــت ،ه ــاوكات ئیس ــامی سیاس ــی كوردی ــش ب ــە ت ــەواوی ل ــە
كۆمەڵگ ــەی باش ــووری كوردس ــتان باڵوبووەت ــەوە ،ه ــاوكات رەگ ــی ئ ــەو
فیكــرە توندڕۆیــەش بــە جۆرێــك گەشــەی كــردووە بــە ئاســانی ناتواندرێــت
وشــك بكرێــن ،رۆژانــە لەســەر ئاســتی كۆمەڵگــە و دەســەاڵتدا ،بــە هــۆی
بـــێ بەرنامەیـــی حیزبـــی نەتەوەیـــی و ســـێكۆالرەوە ،ئینجـــا بـــە خـــۆی
نەزان ــی بێ ــت ی ــان كەمتەرخەم ــی ،بیان ــوو ب ــۆ گەش ــەكردنی ئ ــەو گرووپ ــە
تیرۆریســـت و تونـــدڕۆ فیكریانـــە بەدەســـتەوە دەدرێـــت.
ب ــۆ منوون ــە ل ــە ه ــەر كۆاڵنێك ــدا مزگەوتێ ــك قیتكراوەت ــەوە و گرووپ ــە
ئیس ــامییەكانیش ب ــە ئاس ــانی خۆی ــان دەخزێنن ــە ن ــاو مزگ ــەوت و س ــوود
لـــە مـــەالی جیهـــادی وەردەگـــرن ،لـــەوەش كارەســـاترت هێشـــتا مـــەالی
كـــوردی لـــە مزگەوتـــی ســـەرە كۆاڵنەكانـــدا ،بـــە دەنگـــی بـــەرز باســـی
جیه ــاد ب ــۆ گەنج ــان و خەڵك ــی س ــادە دەكات ،ئەم ــەش ل ــە كاتێكدای ــە
كۆمەڵگ ــەی باش ــووری كوردس ــتان ب ــە دەس ــت ناعەدالەت ــی دەناڵێنێ ــت
و بەش ــێك ل ــە تاكەكانیش ــی ل ــە بیانووێ ــك دەگەڕێ ــن ب ــۆ تۆڵەكردن ــەوە و
گرووپ ــە تون ــدڕۆ فیك ــری و تیرۆریس ــتییەكانیش س ــوودیان ل ــەو ژینگەی ــە
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وەرگرتـــووە ،بـــە هۆیـــەوە خەڵكـــی بـــە ئاڕاســـتەی فیكـــری توندڕۆیـــدا
دەبـــەن ،هـــاوكات باكیـــان بـــەوەش نییـــە رەوتـــی كۆمەڵگـــە بـــە چ
ئاقارێكـــی مەترســـیداردا دەچێـــت ،ئـــەوەی بـــە الی ئەوانـــەوە گرنگـــە،
دەســـتبگرن بەســـەر دەســـەاڵتدا.
چەمكـــی جیهادیـــش لـــە ئیســـامدا باشـــرین خـــۆراك و مـــاددەی
رۆح ــی ب ــووە ب ــۆ ئ ــەوەی رێكخــراوە تیرۆریس ــتییەكان ،ی ــان بانگخ ــوازە
ئیســـامییەكان و حیزبـــە ئیســـامییەكان بـــە گشـــتی ،خەڵكـــی پـــێ
فریوب ــدەن و كۆمەڵگ ــەی پ ــێ چەواش ــە بك ــەن ،ت ــا ل ــەو رێی ــەوە گەنج ــان
و الوانــی تــازە پێگەیشــتوو هەڵخەڵەتێنــن و هانیــان بــدەن بــۆ كــردەوەی
توندڕۆی ــی ،ئینج ــا ك ــردەی خۆك ــوژی بێ ــت ،ی ــان تەقین ــەوە و تۆقاندن ــی
خەڵـــك و كافراندنـــی رۆشـــنبیرانی رەخنەگـــر لـــە ئیســـام ،هەموویـــان
ی ــەك ئامانجی ــان ل ــە پش ــتەوەیە ،گوای ــە جیه ــاد دەك ــەن ب ــۆ سەرخس ــن و
بەرگریك ــردن ل ــە ئایین ــی ئیس ــام و بیان ــووی دوایی ــن ئایین ــی ئاس ــانیش،
هێن ــدەی دیك ــە هانی ــان دەدات ب ــۆ ئ ــەوەی ش ــانازی بك ــەن ك ــە ئیس ــام
وەك دوایی ــن ئایین ــی ئاس ــانی بەس ــەر ئایینەكان ــی دی و پەیڕەوكاران ــی
ئایین ــە غەی ــرە ئیس ــامییەكان ف ــەرز بك ــەن.
جگ ــە ل ــە ئیس ــام و ترادیس ــیۆنە شەڕەنگێزییەكەش ــی ،هی ــچ ئایی ــن و
ترادیس ــیۆنێكی دیك ــە ب ــە راس ــت نابین ــن و دژی هەم ــووان دەوەس ــتنەوە،
بەتایبەت ــی مەس ــیحی و یەه ــوودی خراونەت ــە ن ــاو بازن ــەی دژایەتییەك ــی
سەرس ــەختانەی ئ ــەو گرووپ ــە تیرۆریس ــتی و تون ــدڕۆ ئیس ــامییانەی ،ك ــە
كۆمەڵگـــە و رۆشـــنبیرانی رەخنەگـــر لـــە ئیســـام ،بـــە كافـــر دەبینـــن و
كوژرانی ــان لەس ــەر دەس ــتی گرووپ ــە ئیس ــامییەكان ب ــە رەوا دەبیندرێ ــت.
هیـــچ كاتیـــش هێنـــدەی ئێســـتا كۆمەڵگـــەی باشـــووری كوردســـتان
لەژێـــر هەڕەشـــەی گرووپـــە تیرۆریســـتییەكان و فیكـــری توندڕۆیـــی
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نەبـــووە ،راســـتە لـــە رابـــردوودا دەیـــان كـــردەی تیـــرۆری روویانـــداوە و
خەڵكێكــی زۆریــش لــە سیاســی و هاوواڵتــی شــەهیدبوون ،بــەاڵم قۆناغــی
ئێســـتا زۆر جیاوازتـــرە لـــە جـــاران ،بەتایبەتـــی دوای ئـــەوەی داعـــش
بـــووە ئومێـــدی گـــرووپ و هەڵگرانـــی فیكـــری توندڕۆیـــی و پاشـــانیش
ئـــەو رێكخـــراوە تیرۆریســـتییە لـــە رووی بەرەییـــەوە ،واتـــە هەژموونـــی
چەكداری ــی كۆتای ــی ه ــات و ناوچەكان ــی نەم ــان ،ب ــەاڵم ئەندامان ــی ئ ــەو
رێكخ ـراوە تیرۆریســتییە هێشــتا لــە عێراقــدا مــاون و بــە نــاو كۆمەڵگــەی
عێراقــی و هەرێمــی كوردستانیشــدا باڵوبوونەتــەوە و بــە نهێنیــش چاالكــی
ئەنجامـــدەدەن.
وەك ئ ــەوەی ئ ــەو گرووپ ــە تیرۆریس ــتییەی س ــاڵی  2018هیرش ــیانكردە
س ــەر پارێ ــزگای هەولێ ــر ،س ــەر ب ــە داع ــش ب ــوون و ل ــە الی ــەن م ــەالی
كوردییـــەوە ئـــەو گەنجانـــە هاندرابـــوون ،واتـــە پـــەروەردەی مزگـــەوت
ب ــوون و كوردس ــتان و هەولێری ــش ب ــە دیاریكــراوی ،هەمیش ــە لەب ــەردەم
ئەگ ــەری روودان ــی ه ــەر كردەیەك ــی تیرۆری ــدان ،چونك ــە ئ ــەو گرووپ ــە
تیرۆریســـتییانە لـــە گەشـــەدان و پێویســـتە شـــەڕی فیكریـــان بەرانبـــەر
بكرێـــت ،تەنیـــا شـــەڕی ئۆپەراســـیۆنی و دۆزینـــەوە و دەســـتگیركردن،
بــەس نییــە بــۆ الوازكردنیــان ،دەبــێ لــە رەگــەوە ئــەو فیكــرەی جیهادییــە
هەڵبكێرشێ ــت ،ئەگەرچ ــی ئەم ــە ب ــۆ ئێس ــتاكە زۆر زەحمەت ــە و رەنگ ــە
مەحاڵی ــش بێ ــت ،بەوپێی ــەی خەون ــی گەیش ــن ب ــە بەهەش ــت ل ــە رێ ــی
باڵوكردن ــەوەی فیك ــری توندڕۆی ــی و تەقین ــەوە و ك ــردەی توندڕۆی ــش ل ــە
جێبەجێكردنــی چەمكــی جیهــاددا دەبیننــەوە ،جیهادیــش یانــی شــەڕكردن
ب ــە زم ــان و باڵوكردن ــەوە و هەوڵ ــی فراوانخ ــوازی ئیس ــام و بەكارهێنان ــی
چـــەك و هـــەر هۆكارێكـــی دیكـــە بـــۆ سەرخســـن و بەرگریكـــردن لـــە
ئایین ــی ئیس ــام بەكاردێن ــن.
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خاڵێك ــی دیك ــەی بەهێزبوون ــی ئ ــەو گرووپ ــە تی ــرۆری و هەڵگران ــی
فیك ــری توندڕۆیی ــە ب ــۆ ئ ــەوە دەگەڕێت ــەوە ك ــە حی ــزب و رۆش ــنبیرانی
ســـێكۆالر و نەتەوەییخـــواز لـــە ئاســـت ئـــەو فیكـــرە توندڕۆییـــەدا یـــان
ترس ــنۆكن ی ــان ب ــێ پ ــڕۆژەن ،وات ــە ئ ــەو گرووپ ــە فیكریی ــە توندڕۆیان ــە
لـــە گەشـــەی بەردەوامـــدان و كۆمەڵگـــەش بـــە حیـــزب و رۆشـــنبیر و
دەســـەاڵتییەوە ،بێباكـــن و خەمـــی ئەوتۆیـــان نییـــە ،بگـــرە بـــە هـــۆی
ترس ــیان ل ــە جەم ــاوەری ئایین ــی بێدەنگ ــن ،لەب ــەر ئ ــەوەی ئ ــەو گرووپ ــە
توندڕۆیانـــە بەجۆرێـــك خۆیـــان ناســـاندووە ،گوایـــە ئـــەوەی دەیكـــەن و
ئەنجام ــی دەدەن ،ب ــۆ ئیس ــامە و ئیس ــامیش ل ــە الی ــەن عەملانییەكان ــەوە
لەژێـــر هەڕەشـــەدایە!
ل ــە كاتێك ــدا ب ــە هی ــچ ش ــێوەیەك ئیس ــام لەژێ ــر هەڕەش ــەدا نیی ــە
و بگـــرە زیـــاد لـــە پێویســـتیش موجامەلـــەی كـــراوە ،مەگـــەر لـــە هـــەر
گەڕەكێك ــدا چەندی ــن مزگ ــەوت و هۆڵ ــی ئایین ــی ل ــێ دروس ــت نەك ـراوە؟
مەگـــەر دەســـەاڵت و رۆشـــنبیران بێدەنـــگ نیـــن لـــە هاتوهـــاوار و
باڵوكردنـــەوەی فیكـــری توندڕۆیـــی مـــەالی كـــوردی؟
كەوای ــە پێویس ــتە بپرس ــین بۆچ ــی ئیس ــام ل ــە مەترس ــیدایە؟ هەڵب ــەت
ئ ــەم بیان ــووە ب ــۆ ئەوەی ــە تاوەك ــو ئ ــەو گرووپان ــە زیات ــر س ــۆزی خەڵ ــك
ب ــە الی خۆیان ــدا رابكێش ــن و ل ــە مزگ ــەوت و شاشەكانیش ــەوە هەوڵ ــی
باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆیــی بــدەن ،ســەرئەنجامیش كــردەی تەقینەوە
و خۆكـــوژی و تۆقاندنـــی كۆمەڵگـــەی لێدەكەوێتـــەوە ،دەســـەاڵتیش بـــۆ
الوازكردن ــی فیك ــری توندڕۆی ــی و تیرۆریس ــتی دوو رێ ــی لەبەردەمدای ــە،
ئەوانیـــش كەمكردنـــەوەی رێـــژەی مزگـــەوت و چاودێریكردنـــی تـــەواوی
مزگەوتـــەكان و دیاریكردنـــی كاتـــی كردنـــەوە و داخســـتنی دەرگای
مزگەوتـــەكان و هـــاوكات ســـنووردانان بـــۆ رادیـــۆ و شاشـــەكانە كـــە
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ب ــەردەوام گوت ــاری توندڕۆی ــی م ــەالی تون ــدڕۆ باڵودەكەن ــەوە ،ه ــاوكات
ناكـــرێ رێگـــە بـــە حیزبـــی ئیســـامی بدرێـــت بـــە ئاشـــكرا ئیســـام بـــۆ
مەرام ــی سیاس ــی خۆی ــان بەكاربێن ــن و ئایینی ــش وەس ــیلە و كەرەس ــتەیەك
بێـــت بـــۆ دەستخســـتنی كورســـیی زیاتـــر ،كـــە ئێســـتا ئـــەو حیـــزب و
گرووپ ــە ئیس ــامییانە س ــۆزی ئایین ــی خەڵك ــی دەجوڵێن ــن ،ب ــۆ ئ ــەوەی
زیات ــر پێگ ــەی خۆی ــان بەهێ ــز بك ــەن ل ــە ن ــاو حكووم ــەت و پەرلەم ــان و
دامـــەزراوە ئایینـــی و خزمەتگوزارییەكانـــدا.
دەتوانی ــن بەوپ ــەڕی راش ــكاوییەوە بڵێی ــن مەترس ــی گرووپ ــە تون ــدڕۆ
ئیســـامییەكان لەســـەر ســـەقامگیری و كرانـــەوە و ئاینـــدەی كوردســـتان
ب ــە گش ــتی زۆر ل ــەوە گەورەتریش ــە ك ــە هەس ــتی پێكــراوە ،مەترس ــییەك
هەمیشـــە خـــۆی بـــە شـــێوازی جیـــاواز و لـــە بەرگـــی جۆراوجـــۆرەوە
دەگۆڕێ ــت و دەخزێت ــە ن ــاو دڵ ــی باش ــووری كوردس ــتانەوە ،مەترس ــییەك
خەریك ــە كارەكتەران ــی وەك پارێ ــزەری ئیس ــام بنارسێ ــن و ب ــە لێش ــاویش
هاوفیكریـــان بـــۆ پەیـــدا بێـــت ،لـــە بەرانبەریشـــدا هیـــچ پڕۆژەیەكـــی
رووبەڕووبوونـــەوەی فیكـــری لـــە دژی ئـــەو رەوتـــە تونـــدڕۆ ئیســـامییە
نییـــە ،ســـەرباری ئـــەوەش بـــەردەوام حیزبـــی كوردســـتانی ژینگـــەی
گەشـــەكردن بـــۆ ئـــەو گرووپانـــە خـــۆش دەكـــەن ،بـــەوەی حیزبـــە
نەتەوەیــی و ســێكۆالرەكان ســەرقاڵی شــەڕی یەكدیــن و رەوتــی ئیســامی
سیاس ــیش مش ــەخۆر ئاس ــا ل ــە ن ــاو تەنگ ــەژە و ژینگ ــەی ئاڵ ــۆزدا گەش ــەی
خێــرا دەك ــەن.
راس ــتە ئێس ــتا زۆرب ــەی چ ــاوەكان لەس ــەر ئ ــەو گرووپ ــە ئیس ــامییانەی
كوردســتانن بــەوەی ســەرقاڵی باڵوكردنــەوەی فیكــری توندڕۆیــی ئایینــی و
ك ــردەی تیرۆریی ــن ،ب ــەاڵم ئ ــەو فیكرەی ــە ه ــەر ل ــە خۆی ــەوە نەهاتووەت ــە
نـــاو كۆمەڵگـــەی كـــوردی ،دەتوانیـــن بەوپـــەڕی راشـــكاوییەوە بڵێیـــن
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زۆربـــەی ئەوانـــەی هەڵگـــری فیكـــری توندڕۆییـــن ،لەژێـــر كاریگـــەری
فیكــری توندڕۆیــی ئیخــوان موســلمیندان ،ئیخوانێــك جگــە لــە توندڕۆیــی
ئایین ــی ،ه ــاوكات فیك ــری شۆڤێنیس ــتی عەرەبی ــش باڵودەكات ــەوە ،بۆی ــە
ناســـینی ئیخـــوان و ئامانجەكانـــی زۆر گرنگـــن بـــۆ ئـــەوەی كۆمەڵگـــەی
كوردی ــش ل ــەو مەترس ــییە هۆش ــیار بێت ــەوە ،ه ــەر هی ــچ نەب ــێ چی ــر ب ــە
هەڵـــە ئیخـــوان وەك بزووتنەوەیەكـــی ئیســـامی میانـــڕەو نەناســـن ،لـــە
كاتێك ــدا خ ــودی ئیخ ــوان پرۆژەیەك ــی توندڕۆی ــی ئایین ــی و ناس ــیۆنالیزمی
عەرەبیی ــە.
دوای ئــەوەی لــە ســاڵی  1928ئیخــوان موســلمین لــە الیــەن حەســەن
بەننــای زانــای ئایینــی ئیســامی دروســت دەبێــت ،بــە هۆیــەوە جارێكــی
ت ــر ئاڵ ــۆزی یاخ ــود تەنگ ــەژەی سیاس ــی ،ئایین ــی ،فیك ــری توندڕۆی ــی ،روو
ل ــە كۆمەڵگ ــەی موس ــڵامنان دەكات ــەوە ،ب ــەاڵم جیاوازت ــر ل ــە قۆناعەكان ــی
دیكـــە ،بـــەوەی هێـــدی هێـــدی گـــرووپ و حیزبـــی ئیســـامی لـــە دوای
دروســـتبوونی ئیخوانـــەوە ســـەرهەڵدەدەن و لـــە شـــێوەی گرووپگەلـــی
س ــوننەمەزهەب و لەژێ ــر كاریگ ــەری ب ــاوەڕی جیه ــادی و س ــەلەفییەت،
كاری بانگخــوازی و كــردەی تیــرۆری لــە پەنــای جیهــادەوە ئەنجامــدەدەن.
راســـتە كۆمەڵگـــەی موســـڵامنان لـــە ئێســـتادا ســـەدان گـــرووپ
و حیزبـــی ئیســـامی سیاســـی هـــەن ،بـــەاڵم دەكـــرێ ئیخـــوان وەك
س ــەرچاوەی ل ــە دایكبوون ــی زۆربەی ــان وەربگری ــن ،ئەگەرچ ــی هەن ــدێ
لـــەو گرووپانـــە نێوانیـــان لەگـــەڵ ئیخوانـــدا خـــۆش نییـــە ،بـــەاڵم ئـــەو
راســـتییە ناشـــاردرێتەوە كـــە ئیخـــوان بـــووە هـــۆی ســـەرهەڵدانی
فیك ــری توندڕۆی ــی ل ــە كۆمەڵگ ــەی موس ــڵامنان و دوایی ــش ئ ــەو فیك ــرە
دروس ــتبوونی ژمارەیەك ــی زۆری گ ــرووپ و حیزب ــی ئیس ــامی تون ــدڕۆ و
نیمچـــە تونـــدڕۆ و گوایـــە میانڕەویشـــی لێكەوتـــەوە.
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ســـەرئەنجام لـــەم قۆناغـــەدا زۆربـــەی كۆمەڵگـــە موســـڵامنییەكان
ب ــە دەس ــت تەنگ ــەژەی فیك ــری توندڕۆی ــی ئایین ــی دەناڵێ ــن و خ ــودی
ئیخوانیـــش وێـــڕای ســـڕبوونی چاالكییەكانـــی ،هـــاوكات لـــە الیـــەن
حكوومەتـــی میـــرەوە وەك گرووپێكـــی تیرۆریســـتیش ناســـێندراوە،
ئەگەرچ ــی ئەم ــە نەبووەت ــە ه ــۆی ئ ــەوەی ئ ــەو گرووپ ــە دەستەوەس ــتان
ب ــن ،ی ــان گۆڕەپ ــان چ ــۆڵ بك ــەن ،بەپێچەوان ــەوە ت ــا ئێس ــتاش گرووپەك ــە
و تیۆریســێنەكانی گەورەتریــن مەترســین لــە رووی باڵوكردنــەوەی فیكــری
توندڕۆی ــی ئایین ــی ،ب ــەوەی ب ــە فراوان ــی ب ــە كۆمەڵگ ــە موس ــڵامنییەكاندا
باڵوبوونەتـــەوە ،بـــە هەرێمـــی كوردستانیشـــەوە.
ســـەرهەڵدانی ئیخوانیـــش لـــە كاتێكـــدا بـــوو ،چەنـــد ســـاڵێكی كـــەم
ب ــوو ك ــە دەوڵەت ــی عوس ــانی نەماب ــوو ،ل ــە مێ ــژووی ئیسالمیش ــدا هی ــچ
كاربەدەســـتێكی ئیســـامی نەبـــووە حوكمڕانێكـــی بـــاش بووبێـــت بـــۆ
كۆمەڵگەیەك ــی مرۆی ــی موس ــڵامنان ،ه ــەر ل ــە دوای مردن ــی پەیامب ــەری
ئیسالمیشـــەوە ،هەتـــا كۆتایـــی دەوڵەتـــی عوســـانی لـــە توركیـــا ،كـــۆی
ئـــەو كاربەدەســـت و خەلیفـــە و والـــی و شـــێخ و مەالیانـــەی ،كـــەم و
زۆر دەس ــەاڵتییان هەب ــووە و هەموویانی ــش ل ــە گۆش ــەی دەس ــەاڵتدارێتی
خۆیانـــەوە سەرئێشـــە بوونـــە بـــۆ كۆمەڵگـــەی موســـڵامنان.
كەچـــی ئیخـــوان بـــە هاتنـــی ئـــەو سەرئێشـــەیەی زیاتـــر كـــرد،
ب ــەوەی ل ــە دوای خۆی ــدا دەی ــان حی ــزب و گرووپ ــی ئیس ــامی تون ــدڕۆ
دروس ــت دەب ــن و ئیخوانی ــش تۆمەتب ــار دەك ــرێ ب ــە س ــەرچاوەی فیك ــری
و دروســـتبوونی ئـــەو گرووپانـــە ،ئەگەرچـــی هەنـــدێ لـــە گرووپـــەكان،
خۆی ــان ب ــە ئیخوان ــەوە نابەس ــتنەوە ،ب ــەاڵم ل ــە راس ــتیدا ئیخ ــوان دایك ــی
ئـــەو گرووپانەیـــە.
دوای نزیكـــەی ســـی ســـاڵێكیش فیكـــری ئیخوانـــی دێتـــە باشـــووری
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كوردس ــتانیش ،ئەگەرچ ــی ئ ــەوە تەنی ــا ل ــە رووی فیك ــرەوە ب ــووە ،ن ــەك
رێكخـــراوی سیاســـی ،بـــەاڵم دواتـــر لـــە هەشـــتاكان ،یەكـــەم حیزبـــی
ئیســـامی چەكـــداری بەنـــاوی بزووتنـــەوەی ئیســـامی لـــە كوردســـتان
دروس ــت دەبێ ــت ،ئەگەرچ ــی پێ ــش ئەوی ــش ،گرووپ ــی دیك ــەی ئیخوان ــی
هەبــوون ،بــەاڵم لــە دوای دروســتبوونی بزووتنــەوەی ئیســامی ،باشــووری
كوردســـتانیش دووچـــاری تەنگـــەژەی ســـەرهەڵدانی فیكـــری توندڕۆیـــی
ئایین ــی دەب ــێ و چی ــر كوردس ــتان ئاییندارییەك ــی كوردەوارییان ــەی تێ ــدا
نامێنێـــت ،واتـــە لـــەو مێـــژووەوە باشـــووری كوردســـتانیش دەكەوێتـــە
ب ــەردەم تەنگەژەیەك ــی قووڵ ــی فیك ــری توندڕۆی ــی ئایین ــی ،ئەوی ــش ب ــە
قۆنــاغ و لەگــەڵ دروســتبوونی گــرووپ و بــاڵ و حیزبــی نوێــی ئیســامی،
بەتایبەتـــی لـــە دوای راپەڕینـــی خەڵكـــی كوردســـتان ،بزووتنـــەوەی
ئیســامی چەنــد باڵێكــی لێجیادەبێتــەوە ،لــە منوونــەی جیهــادی ئیســامی
بـــە رابەرایەتـــی مـــەال ئەمیـــن پیـــرداود ،جوندولئیســـام ،هەروەهـــا
ئەنسارولئیســـام بـــە رابەرایەتـــی مـــەال كرێـــكار ،دواییـــش كۆمەڵـــی
ئیس ــامی ل ــە الی ــەن عەل ــی باپی ــرەوە ل ــە ئەنجام ــی جیابوون ــەوەی ل ــە
بزووتن ــەوە ل ــە س ــاڵی  2001خ ــۆی ل ــە ژێ ــر دروش ــمی س ــوننە و جەماع ــە
رادەگەیەنێ ــت ،ب ــەاڵم هێن ــدەی نەب ــرد عەل ــی باپی ــری ئەمی ــری كۆمەڵ ــی
ئیس ــامی ب ــە تۆمەت ــی پاڵپش ــتیی تی ــرۆر ل ــە الی ــەن هێ ــزە فرەڕەگ ــەزەكان
كـــە ئەمەریـــكا سەرپەرشـــتی دەكـــردن ،دەســـتگیر دەكرێـــت و دوای
نزیكـــەی دوو ســـاڵ لـــە دەســـتگیركرانی ،ئینجـــا ئـــازاد دەكرێـــت.
دوای ئـــەوەی كۆمەڵـــی ئیســـامیش لـــە الیـــەن عەلـــی باپیـــرەوە
دروس ــت دەبێ ــت ،ئی ــدی عەل ــی باپی ــر ب ــە بەرنام ــە كار ب ــۆ كۆكردن ــەوەی
هەمـــوو ئـــەو كەســـە توندڕۆیانـــەی نـــاو حیزبـــە ئیســـامییەكان دەكات
ب ــۆ ئ ــەوەی ل ــە چوارچێ ــوەی كۆمەڵ ــی ئیس ــامی كوردس ــتاندا دەس ــتبكەن
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ب ــە باڵوكردن ــەوەی فیك ــری توندڕۆی ــی ئایین ــی ،كۆمەڵ ــی ئیس ــامی ب ــە
سەرپەرش ــتی عەل ــی باپی ــر ،رۆڵ ــی دی ــاری هەب ــووە ل ــە باڵوكردن ــەوەی
فیكـــری توندڕۆیـــی بـــە فریودانـــی خەڵـــك لـــە رێـــی مـــەالی تونـــدڕۆ و
رێكخس ــتنەكانی حی ــزب ،بۆی ــە ئ ــەو حیزب ــە نێوان ــی لەگ ــەڵ دام ــەزراوە
ئاساییش ــییەكانی هەرێم ــی كوردس ــتان خ ــۆش نیی ــە ،بەوپێی ــەی زۆرب ــەی
ئــەو كەســە تیرۆریســت و توندڕۆیانــەی دەســتگیر دەكرێــن ،لــە هەنــاوی
كۆمەڵـــی ئیســـامیدا دروســـتبوونە و بـــە قووڵیـــش لەژێـــر كاریگـــەری
فیك ــری توندڕۆی ــی عەل ــی باپی ــردان.
لـــە دوای دروســـتبوونی ئـــەو گـــرووپ و حیزبـــە ئیســـامییانەی
كوردســـتانیش ،چیـــر خەڵكـــی كوردســـتان ناتوانـــن بەشـــێوەیەكی
كوردەوارییانـــە ئایینـــداری بكـــەن ،ئایینـــداری كوردەوارییانـــەش بـــەو
مانای ــەی ئیس ــامی سیاس ــی ل ــە دوای س ــەرهەڵدانی ب ــە پ ــڕۆژەی فیك ــری
توندڕۆیـــی ،ئـــەو شـــێوازە ئاییندارییـــە ئاســـایی و كوردەوارییـــەی بـــۆ
ئایینداریێك ــی توندڕۆی ــی گ ــۆڕی ،وات ــە ل ــە دی ــدی ئ ــەو گرووپ ــە تون ــدڕۆ
ئیســـامییانەی كوردســـتان ،بەتایبەتـــی كۆمەڵـــی ئیســـامی ئـــەو شـــێوە
ئایینداریی ــەی زوو قبووڵك ـراو نیی ــە ،وات ــە گوم ــان ل ــەو ج ــۆرە ئایینداریی ــە
كوردەوارییـــە دەكـــەن ،كـــە پشتاوپشـــت بـــۆ نـــەوەكان ماوەتـــەوە
كـــە بەجۆرێـــك بـــە قووڵـــی لـــە ئاییـــن ورد نەبوونەتـــەوە و تەنیـــا وەك
ئەركێكـــی ئایینـــی رۆژانـــە ،ئەركـــە ئایینییەكانـــی خۆیـــان لـــە نوێـــژ و
بەڕۆژووب ــوون و زەكات و بەهاكان ــی دیك ــە جێبەجێك ــردووە ،ب ــە كەم ــی
رێـــی تێچـــووە كەســـێك باســـی جیهـــادی كردبێـــت ،هەتـــا ئەوكاتـــەی
ئیس ــامی سیاس ــی پەی ــدا دەبێ ــت ،ئ ــەوكات جیهادی ــش جێگ ــەی خ ــۆی
لـــە زاكیـــرەی ئاییندارانـــی كوردســـتاندا دەكاتـــەوە ،ئەمـــەش بـــە هـــۆی
ئـــەوەی ئـــەو گرووپـــە ئیســـامییانەی كوردســـتان بـــە پـــڕۆژە كاریـــان
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لەس ــەر دروس ــتكردنی مۆدێلێ ــك ل ــە ئایین ــداری تون ــدڕۆ ك ــرد و ئێس ــتاش
بەردەوام ــن ل ــە ب ــرەودان ب ــەو مۆدێل ــە ،جگ ــە ل ــەو مۆدێل ــەی خۆی ــان
ئایینداریی ــە ئاس ــاییەكەیان قب ــووڵ نیی ــە ،بۆی ــە ئیش ــوكاری ئ ــەو گرووپان ــە
بووەت ــە باڵوكردن ــەوەی فیك ــری توندڕۆی ــی ئایین ــی ،تاوەك ــو ل ــەم رێی ــەوە
چنــگ لــە كورســیی دەســەاڵت گیــر بكــەن بــە تۆقانــدن و باڵوكردنــەوەی
ت ــرس ،ه ــەم ل ــە بەرانب ــەر دەس ــەاڵت و هەمی ــش خەڵك ــی كوردس ــتان،
ئاخ ــر ئ ــەو گرووپان ــە ناخ ــوازن كۆمەڵگ ــە ئ ــارام بێ ــت ،یان ــی س ــەقامگیری
ه ــەر كۆمەڵگەی ــەك ب ــۆ گەش ــەی خۆی ــان ب ــە مەترس ــی دەزان ــن ،بۆی ــە
هەوڵـــی پشـــێوی كۆمەاڵیەتـــی و ئەمنـــی دەدەن.
ئیســامی سیاســیی كــوردی ،بەتایبەتــی كۆمەڵــی ئیســامی كوردســتان،
گرووپگەلێكــی ســوننەگەرای بــاوەڕدارن بــە بنەماكانــی مەزهەبیــی ســوننە
و بــاوەڕی تەواویشــیان بــە ئەنجامدانــی هــەر كردەیەكــی جیهــادی هەیــە،
ئینج ــا توندوتی ــژی ی ــان ش ــێوازی بانگخ ــوازی بێ ــت ،ب ــۆ ئ ــەوەش هەم ــوو
هەوڵێك ــی خۆیان ــداوە ت ــا خەڵك ــی كوردس ــتان لەس ــەر بنەم ــای جیه ــاد
و ســـوننەگەرایی ئایینـــداری بكـــەن ،بـــۆ سەرخســـتنی ئـــەو ئامانجـــەش
ئ ــەوەی دەتوان ــن ئەنجام ــی دەدەن ،ه ــەر ل ــە م ــەالی مزگەوت ــەوە هەت ــا
كورس ــیی پەرلەمان ــی ب ــۆ ئ ــەو مەرام ــە سیاس ــی و توندڕۆیی ــە بەكاردێن ــن،
بەجۆرێكی ــش حكووم ــەت و دامەزراوەكان ــی كوردس ــتان ب ــە دام ــەزراوەی
باڵوكردن ــەوە بێدین ــی وەس ــف دەك ــەن ب ــۆ ئ ــەوەی خەڵك ــی فری ــو ب ــدەن،
بۆی ــەش زوو زوو دامەزراوەكان ــی هەرێم ــی كوردس ــتان دەبن ــە ئامانج ــی
گرووپ ــە تیرۆریس ــتییەكان.
ل ــە ئەنجام ــی ئ ــەو بانگخ ــوازە توندڕۆیی ــەی ك ــە ئیس ــامی سیاس ــی
ل ــە پش ــتەوەیە ،وات ــە بەش ــی زۆری ك ــەس و گرووپ ــی ئیس ــامی سیاس ــیی
كوردســـتان بـــە پـــڕۆژەی درێژخایـــەن هەوڵـــی دروســـتكردنی ژینگـــەی
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تیرۆریزم ــی ل ــە باش ــووری كوردس ــتان دەدەن ،بەوپێی ــەی گەش ــەی خۆی ــان
ل ــەو ج ــۆرە ژینگەی ــەدا دەبینن ــەوە ،وەك ئ ــەوەی تاڵیب ــان ل ــە ئەفغانس ــتان
و داع ــش ل ــە عێــراق و س ــووریا گەش ــەی زیات ــر دەك ــەن ،بۆی ــە لەژێ ــر
كاریگ ــەری ئ ــەو مۆدێل ــەی ئەفغانس ــان ،ئیس ــامی سیاس ــیی كوردی ــش ل ــە
هەوڵـــی دروســـتكردنی ژینگـــەی توندڕۆییـــدان ،دواجـــار ئـــەو ژینگەیـــە
بــەرەو جیهانــی تەنگــەژاوی تیرۆریــزم هەنــگاو دەنێــت بــە دروســتبوونی
جیهان ــی تیرۆریزم ــی ل ــە باش ــووری كوردس ــتانیش ژیان ــی ك ــۆی كۆمەڵگ ــە
دەكەوێت ــە ژێ ــر هەڕەش ــەی ناس ــەقامیگری.
ه ــەر كۆمەڵگەی ــەش ناس ــەقامیگر ب ــوو ،دەبێت ــە جێ ــی س ــەرهەڵدانی
گرووپ ــە تیرۆریس ــتییەكان و توندڕۆی ــی ئایینی ــش وەك مۆدێلێك ــی ترس ــناك
ب ــرەوی دەبێ ــت ،س ــەرئەنجام هەم ــوو ئەوان ــەش ب ــە یەك ــەوە كۆمەڵگ ــە
دەخنكێن ــن و ل ــە رەوت ــی پێش ــكەوتنی شارس ــتانێتیی جیهان ــی دایدەب ــڕن.
ئیســـامی سیاســـیی كـــوردی ئـــەو جـــۆرە كەســـانەی قبـــووڵ نییـــە
تەنی ــا موس ــڵامن ب ــن ،بەڵك ــو ئ ــەوان موس ــڵامنێكیان دەوێ ــت توندڕۆیان ــە
بی ــر بكات ــەوە ،موس ــڵامنێكیان دەوێ ــت كۆمەڵ ــی ئیس ــامی بێ ــت ،پێ ــش
ئ ــەوەی موس ــڵامن بێ ــت ،یەكگرت ــوو بێ ــت ،پێ ــش ئ ــەوەی ئاییندارێك ــی
ســـادە بێـــت ،موســـڵامنێكیان دەوێ بزووتنـــەوە بێـــت و بـــاوەڕی بـــە
جیهـــاد و ســـەلەفییەت هەبێـــت!
دەخـــوازن موســـڵامنێك بیـــت ،بـــەردەوام خەنجەرێـــك لەژێـــر
پاڵتۆكەت ــدا بش ــاریتەوە و ب ــە ك ــۆاڵن و مااڵن ــدا بگەڕێی ــت و بڵێ ــی ئ ــەو
حیزبانـــە كافـــرن و وەرن جیهادییـــان بەســـەردا بكەیـــن ،موســـڵامنێكیان
دەوێ ــت بچن ــە ئ ــەو مزگەوتان ــەی ك ــە مەالكانی ــان س ــەر ب ــە خۆیان ــن،
وات ــە كۆم ــەڵ و یەكگرت ــوو و بزووتن ــەوەن ،ئ ــەوان باوەڕی ــان ب ــەو ج ــۆرە
ئایینداریی ــە نیی ــە ك ــە موس ــڵامنێكی ئاس ــایی و كرێ ــكار هەق ــی بەس ــەر
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سیاس ــەت و جنێ ــودان ب ــە حكووم ــەت و حیزب ــە عەملانیی ــەكان نەبێ ــت،
ئ ــەوان موس ــڵامنێكیان دەوێ ــت ،ب ــەردەوام بڵێ ــت حكووم ــەت و حیزب ــە
غەیـــرە ئیســـامییەكان كافـــرن و ئـــەوەی رەخنـــەش لـــە ئێمـــە بگرێـــت،
گوناهبـــار دەبێـــت ،بـــەوەی بەجۆرێـــك خۆیـــان پیـــرۆز كـــردووە ،وەك
ئـــەوەی بەرگریـــكاری راســـتەقینە بـــن لـــە ئیســـام.
ئیســامی سیاســیی كــوردی بەگشــتی دەخــوازن كۆمەڵگــە وەك ئــەوان
بی ــر بكات ــەوە و وەك ئ ــەوان نوێ ــژ بخوێنێ ــت ،بچن ــە ئ ــەو مزگەوتان ــەی
مەالك ــە ه ــی خۆیان ــە ،ل ــە ب ــری چ ــوون ب ــۆ زانك ــۆ و قوتابخان ــەش ،ل ــە
بارەگەكان ــی ئەوان ــدا قورئ ــان بخوێن ــن و باس ــی جیه ــاد ب ــۆ منداڵ ــی دە
س ــااڵن بك ــەن ،موس ــڵامنێكیان دەوێ ــت حیزب ــی ئیس ــامی ب ــە ئایی ــن و
ئایینیــش بــە حیزبــی ئیســامی بزانێــت ،ئــەوەی رەخنەیــەك لــە حیزبێكــی
ئیس ــامیش بگ ــرێ ،بێگوم ــان پێویس ــتە كوش ــتنی ح ــەاڵل بكرێ ــت ،ئاخ ــر
ل ــە دی ــدی ئەوان ــدا ل ــە هەم ــوو ك ــەس پیرۆزت ــرن ،ئ ــەو رەوت ــە فیكریی ــە
بنەم ــای كاركردن ــی راس ــتەوخۆ لەس ــەر چەمك ــی جیه ــاد بنی ــات دەنێ ــت،
وات ــە ئاس ــانرتیش هەنگاوێ ــك ب ــۆ ئ ــەوەی كەس ــێكی س ــادەی پ ــێ فری ــو
ب ــدەن ب ــۆ ن ــاو بازن ــەی كارێك ــی تیرۆریس ــتی ،فریودانێت ــی ب ــەوەی ل ــە
رێ ــی جیه ــادەوە دەگەیت ــە بەهەش ــت و ل ــە بەهەش ــتیش ه ــەم ح ــۆری و
هەمی ــش خۆش ــگوزەرانی ب ــێ كۆتای ــی ب ــۆ بەندەكان ــی خ ــودا دابینك ـراوە.
ئ ــەو هەس ــتە جیهادیی ــەش تادێ ــت ب ــە ه ــۆی فریودان ــەوە زیات ــر گەش ــە
دەكات تــا ئاســتی ئــەوەی كۆمەڵگــە رووبــەڕووی مەترســیگەلێكی ئایینــی
و جڤات ــی و رۆح ــی دەكات ،ب ــەوەی ئ ــەو فیك ــرە تون ــدڕۆ جیهادیی ــە كار
لەس ــەر دروس ــتكردنی ژینگ ــەی تیرۆریزم ــی دەكات ب ــۆ ئ ــەوەی گەش ــەی
خۆی ــان ،وات ــە بزاوت ــی ئیس ــامی سیاس ــی ل ــەو ژینگەی ــەدا زی ــاد بك ــەن.
كەوایـــە بەوپـــەڕی راشـــكاوییەوە دەتوانیـــن بڵێیـــن لـــە ئێســـتادا
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هەڕەشـــە جدییەكانـــی فیكـــری توندڕۆیـــی ئایینـــی و تیـــرۆری لـــە
كوردســـتان وەك ســـەرەتایەكی مەترســـیدار دەركەوتـــوون و بەبـــێ
پرۆژەیەك ــی س ــێكۆالرییانەی راس ــتەقینەی بەكۆم ــەڵ ناتوان ــدرێ ب ــەر ب ــەو
فیكـــرە تونـــدڕۆ ئایینـــی و تیرۆرییـــە بگیرێـــت ،راســـتە دامەزراوەكانـــی
ئاس ــایش و پۆلی ــس ب ــەدوای گرووپ ــە توندڕۆكان ــن ،ب ــەاڵم ئ ــەوە ب ــە تەنی ــا
ب ــەس نیی ــە ب ــۆ الوازكردن ــی پێگەی ــان ل ــە دەروون ــی كۆمەڵگ ــە ،بەڵك ــو
پرۆژەیەكـــی راســـتەقینەی ســـێكۆالریەت دەتوانێـــت تـــا ئاســـتێك بـــەر
ب ــەو فیك ــرە فێندەمێنتاڵ ــە بگرێ ــت ،ئەگین ــا ل ــە چەن ــد س ــاڵی ئاین ــدەدا
كوردســـتان بەتـــەواوی دەكەوێتـــە بـــەردەم هەڕەشـــەی ئـــەو گرووپـــە
تون ــدڕۆ فیكرییان ــە ،تەنان ــەت تۆڵ ــەی كەم ــی كورس ــییەكانی پەرلەمانی ــش
ل ــە رێ ــی باڵوكردن ــەوەی فیك ــری توندڕۆی ــی دەكەن ــەوە ،وات ــە ئەگ ــەر ل ــە
پەرلەمانیشـــدا زۆرینـــە نەبـــن و خاوەنـــی بڕیـــاری سیاســـی و ئیداریـــش
نەب ــن ،ئ ــەوان ئ ــەو بێبەش ــبوونە ل ــە كورس ــییە ل ــە رێ ــی باڵوكردن ــەوەی
توندڕۆیـــی ئایینـــی قەرەبـــوو دەكەنـــەوە بـــەوەی ئیســـام لەژێـــر
هەڕەش ــەدایە و حكووم ــەت و رۆش ــنبیرانی س ــێكۆالر هەوڵ ــی مرداندن ــی
ئایینـــی ئیســـام دەدەن ،بـــەوەش هـــەم ســـۆزی كۆمەڵگـــە مســـۆگەر
دەكـــەن ،هەمیـــش شـــەرعیەت بـــە خۆیـــان دەدەن كاتێـــك دەیانـــەوێ
كۆمەڵگ ــە لەس ــەر بنەم ــای ح ــەاڵڵ و حەرام ــدا داب ــەش بك ــەن ،وات ــە ب ــە
ئاشــكرا هانــی گرووپەكانــی خۆیــان دەدەن بــۆ تەكفیركردنــی حكوومــەت
و رۆش ــنبیرانی رەخنەگ ــر ل ــە ئیس ــام ،دی ــارە تەكفیركردنی ــش ب ــە هەڕەش ــە
و كوشــن كۆتایــی دێــت ،ئەمــەش بــەو مانایــەی لــە ئایندەیەكــی نزیكــدا
ئەگ ــەر گەش ــەی فیك ــری توندڕۆی ــی رێگ ــری ل ــێ نەكرێ ــت ،بێش ــك ژیان ــی
كۆمەڵگـــە و رۆشـــنبیرانی رەخنەگـــرن لـــە فیكـــری توندڕۆیـــی ئیســـامی
و ئاییـــن بەتایبەتـــی دەكەوێتـــە بـــەردەم هەڕەشـــەی بێدەنـــگ كـــردن
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و دواییـــش تیرۆركردنـــی كەســـایەتی و جەســـتەیی لـــە الیـــەن گرووپـــە
تون ــدڕۆ ئیس ــامییەكان دەبێت ــە پڕۆژەی ــان و دیاردەیەك ــی مەترس ــیدار ل ــە
كۆمەڵگـــەی كوردســـتان.

شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ
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زنجیرە باڵوكراوەكانی
دەستەی رێکخراوە جەماوەری و پیشەییەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان:
-1رێبـــەری ئامادەكردنـــی كارنامـــەی سیاســـاتی گشـــتی و چۆنێتـــی نووســـینی
راپـــۆرت .چاپـــی یەکـــەم ٢٠١٧
-2تورکیا هێزێکی ماندوو ،چاپی یەکەم ،۲۰۱٨نووسینی :پەیڕەو ئەنوەر
-3کــورد لەنــاو ســێرەی ئینگلیــزدا ،چاپــی یەکــەم ،۲۰۱٨نووســین و ئامادەکردنــی:
ن ــووری بێخاڵ ــی
-4ڕیفرانـــدۆم ســـەرکەوتنی ئیـــرادە و پارێـــزەری داهاتـــووی گەلێـــک ،چاپـــی
یەکـــەم ،۲۰۱٨نووســـینی :کـــوردۆ شـــابان
 -5ئەلبومی ریفراندۆم .چاپی یەکەم ،ئەیلولی ٢٠١٨
-6ئیســـامی سیاســـی فریـــودان و تیرۆریـــزم ،چاپـــی یەکـــەم ،۲۰۱٨نووســـینی:
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