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ئایین��ەکان ،یەک لەدوای ی��ەک ،هەوڵیان
داوە واتایەک لە مرۆڤ و جیهان بەدەستەوە
بدەن و هەڵس��وکەوتی مرۆڤ بەگش��تی بە
ئاقاری ئەو سیس��تەمە واتایییەدا ببەن کە
مەبەس��تیانە .لەڕۆژئاوا ،لە ڕێنێسانس��ەوە،
بۆچوون و میتۆدی زانستی کە ڕەهەندێکی
دژەئایینیش��ی تێدابوو پەرەی سەند ،بەاڵم
دژایەت��ی لەگەڵ ئایین لە س��ەدەی نۆزدە
بەم الوە ،لە زانس��تدا ب��وو بەڕەوتێک و بە
ئێستەیش��ەوە ش��وێندانەر و بەردەوامە .تا
ئێرە دوو هەڵوێس��تەی ئایینی و دژەئایینی،
لە گێرەوکێش��ە و تێکهەڵچووندان .ڕوانگەی
س��ێیەم کە ئاسۆی زانست فرە ڕەهەندتر لە
جاران ئەبینێت ،نائایینییە .واتە ئایین وەکوو
دیاردەیەک چاو لێ دەکات و هەوڵ ئەدات
لە بەستێنی گشتیی ژیانی مرۆڤ ،لە پێش
مێژووەوە تا ئێستەخوێندنەوەی بۆ بکات.
ل��ە کوردس��تاندا هەر س��ێ ڕوانگەکە
ه��ەن .پرس��یار ئەوەیە ئەو ڕەوت��ە ئایینی
و دژەئایینییان��ە ک��ە بەهی��وان پانت��ای
کۆمەڵ��گای کوردس��تان لەخۆ بگ��رن ،بۆ
نەیانتوانی��ووە بەرژەوەندییەکانی کۆمەڵگای
کوردس��تان بپارێزن .یان النیکەم خەساری
پ��ێ نەگەیەن��ن؟ واڵم��ی ئەم پرس��یارە
سەرەڕای ڕەهەندە مێژوویییەکەی ،بیچم و
ئاراستەیەکی سیاس��یی هەیە .واتەڕەهەندە
پێشووەکان لە ژێر چەتری سیاسەتدا یەک
دەگرنەوە .ڕەوتە ئایین��ی و دەژەئایینەکان،
ل��ە پێناس��ە کردنی خۆیان بە ناس��نامەی
کوردس��تانییەوە خۆیان بواردووە و تەنانەت
لە دژی ئەو ناس��نامەیەدا وەس��تاونەتەوە.
لەم س��ەردەمەدا کە دەوڵەت-هۆزەکان (بەو
واتای��ەی ک��ە نوێنەرایەتیی دانیش��تووانی
یەکەی سیاسیی ژێردەستی خۆیان ناکەن)
لەڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��تدا ،ڕەوتە دژەئایین
و ئایینیی��ە دژەنەتەوەیییەکانیان کردووەتە
ئام��رازی مس��ۆگەرکردنی ئامانجەکانی��ان.
دیارە ل��ە ئاکامی بن��ج داکوتانی ئەو جۆرە

ئیدیۆلۆژییان��ەوە لەم ناوچەی��ەدا ،کورد بە
ب��ەراورد لە گ��ەڵ نەتەوەکانی ت��ر ،زۆرتر
خەس��اری پێ گەیش��تووە .هۆکارەکەشی
ئەوەیە کە دەس��ەاڵتی سیاس��یی نەبووە و
بەرژەوەندی��ی نەتەوەییی ب��ۆ وێنا نەکراوە.
کۆمەڵگاک��ەی بووەتە مەیدان��ی تەڕاتێنی
چەپی ئینتەرناس��یۆناڵ و نێئۆعوسمانیزم و
سەلەفیگەری و ڕەوتە دەستکردەکانی واڵتە
سەردەستەکانی کوردستان.
لە س��ەدەی 21دا مەترسیی سەرەکیی
بۆ کوردس��تان ئەو ڕەوتە ئیسالمییانەن کە
لە کردەوە و هەڵوێستدا ،دژ بە بەرژەوەندیی
نەتەوەیی��ی کوردس��تان و بزووتنەوەکەی
دەجووڵێن��ەوە .کاتێک ئایین و سیاس��ەت
دەبنە هاوپەیمان زۆر مەترسیدار دەردەکەون.
بەتایب��ەت ئایین لە ش��ێوەی ئایدۆلۆژیای
سیاس��یدا ل��ە هەم��وو ئایدۆلۆژیاکانی تر
مەترسیدارتر دەبێت؛ لەبەر ئەوەی کە لەگەڵ
بیروب��اوەڕی تاکەکان س��ەروکاری هەیە و
زیاتر لەوانەی تر لە ئاوەز دوور دەکەوێتەوە
و هەڵگری پاساوی زیاترە بۆ خۆبەختکردن
و کوشتنی مرۆڤەکان لە پێناو ئامانجگەلێکدا
کە خزمەت ب��ە مرۆڤایەتی ناکەن .دژایەتی
لەگەڵ ئەوان ،دژایەتیی ئایینی ئیسالم نییە.
هەوڵی زانستی ئەوەیە بە ڕێزگرتن لە ئایین
و ئایینزاکان و پێش��ینەیان لە کوردستاندا،
ئاراستە سیاس��ییەکەیان کوردستانی بێت.
ل��ەم خاڵەدا ،ڕوانگ��ەی نائایین��ی دەتوانێ
دوان��ەی ئایین-دژەئایین لە بەس��تێنێکی
کوردس��تانیدا بحاوێنێت��ەوە .وێژمان��ی
نەتەوەیی��ی کوردس��تان ،ن��ەک دژایەتیی
لەگەڵ ئایین یان هیچ ڕەوتێکی تردا ناکات،
تەنانەت ڕێی خۆدەربڕینیش��یان پێ دەدات،
ب��ە مەرجێک هەوڵی س��ڕینەوەی یەکدی
نەدەن  .لە ڕوانگە گشتییەکەیدا ،کوردستان
دەبێتە بەستێنێکی فرەدەنگ و فرەڕەنگ کە
ڕەنگە ئەو الیەنگەلە ،لە پێناس��ەیاندا تەنیا
خاڵی هاوبەشیان کوردستانی بوونیان بێت.
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سهکۆ

تەوژمی ئیسالمیزم و ئیسالمی سیاسی:
خاڵە هاوبەش و جیاوازەکانیان
سەعید شەمس

سەکۆ لە وتارگەلێک پێک دێ کە پێگەی وتاری سەرنووسەر
یاکوو دەستەی نووسەرانی هەیە ،بەم جیاوازییەوە کە لە هەر
ژمارەیەکدا کەسانی شارەزا لە دەرەوەی بازنەی بەڕێوەبەرانی گۆڤاری
تیشک ،نووسینەکەی دەگرنە ئەستۆ.ئامانج ئەوەیە کە جۆراوجۆریی
بیرکردنەوەی ڕەخنەگرانە و بەرپرسانە سەبارەت بە گوتاری نەتەوەیی
لە سەکۆدا ڕەنگ بداتەوە.

پێناسهی کهسی
سەعید شەمس لە س��اڵی  ٢٠٠٦لە زانکۆی
ڕۆی��اڵ هال��ۆوەی دوکتۆرای کۆمەڵناس��یی
وەرگرتووە .لە ئێستادا مامۆستای کۆمەڵناسییە
ل��ە زانکۆی س��ۆران ،هەرێمی کوردس��تان.
بەش��ێک ل��ە نووس��راوەکانی بریتی��ن لە:
ناسیۆنالیزم ،ئیسالمی سیاسی و پرسی کورد
لە ئێران :تێڕامانێک س��ەبارەت بە هەڵکشان
و پەرەس��ەندنی ئیس�لامی سیاسی لە ئێران
()DVM Verlg, 2011؛ ایرانی��ت و کردی��ت:
همزیستی یا همستیزی (دەزگای موکریانی،
 )٢٠١١و تیۆری��ی کۆمەاڵیەتی��ی هاوچەرخ
(چاپەمەنیی مانگ.)٢٠١٩ ،
پێشەکی
چل و یەک س��اڵ بە سەر شۆڕش��ی ئێراندا
تێدەپەڕێ .لەو ماوەیەدا خش��تەی سیاسیی
ڕۆژهەاڵتی ناوین بە تەواوی گۆڕاوە و وێژمانی
ئیس�لامی سیاسی بووەتە ئایدیۆلۆژیی زاڵ بە
سەر ناوچەکەدا .کاتێ شۆڕشی گەالنی ئێران
لە س��اڵی ١٣٥٧ی هەت��اوی توانی ڕێژیمی
پادش��ایی بڕوخێنێ ،ئێران بۆ سەدە و نیوێک
( ١٥٠س��اڵ) لە ژێر کاریگەریی مۆدێڕنیتەدا
بوو .دروش��مەکانی ئەو شۆڕش��ە واتا ئازادی،
سەربەخۆیی ،و کۆماری(ئیسالمی) ،نیشانەی
ئەوە نەب��وون کە دەس��ەاڵتدارێکی پاوانخواز
و س��ەرەرۆی ئایین��ی لە ئێران دەس��ەاڵت
ب��ە دەس��تەوە دەگرێ��ت .بەاڵم ل��ە ئاکامی
ملمالنێیەک��ی توندوتی��ژ و خوێنایی دوایی
ڕووخانی ڕێژیمی پادش��ایی ،گروپێک لەهێزە
ئیس�لامییەکانی بەش��داربوو لە شۆڕش��دا،
الیەنەکان��ی تریان س��ەرکوت و دەس��ەاڵتی
سیاسییان بۆ خۆیان پاوان کرد.
هەر لە س��ەرەتاوە الیەنگرانی خومەینی،
تەنان��ەت لەو کاتەی ک��ە دەوڵەتی کاتی ،بە
سەرۆکایەتیی مێهدی بازرگان لە سەر کار بوو،
دەستیان بە کوشت و کوشتار و سەرکوتکردنی
کۆمەاڵن��ی خەڵ��ك و هێزە سیاس��ییەکانی

دیک��ە کرد .ئەو گۆڕانکارییە سیاس��ییە و ئەو
توندتیژییانە ک��ە لە مێژوودا کەم وێنە بوون،
بە مەبەس��تی «بەئیس�لامی کردنی دەوڵەت
و کۆمەڵگا» لە پاش��خانی وێژمانی «گەڕانەوە
ب��ۆ ڕەچەڵەک» ،گەاڵڵ��ە کراب��وو و ڕەگ و
ڕیشەی لە پانتاییی کۆمەاڵیەتی و لە سااڵنی
پێش شۆڕش��ی سیاس��یی ئێراندا داکوتابوو.
هەر بۆی��ەش دەس��تەواژەی «بنچینەخوازیی
ئیسالمی» بۆ پێناس��ەی ئەو تەوژمە و هێزی
دەسەاڵتدار لە کۆماری ئیسالمی لە سەرەتاوە
بە سووک و ئاسانی پەسەند کرا.
پس��پۆڕانی زانکۆ ڕۆژئاوایی��ەکان ،زۆرتر
هەوڵی��ان دەدا ل��ە جیات��ی دەس��تەواژەی
«بنچینەخوازیی ئیسالمی» زاراوەی «ئیسالمی
سیاس��ی» ،بۆ ئ��ەو تەوژمە سیاس��ییەی لە
دەی��ەی ٧٠ی س��ەدەی ڕاب��ردوو هەنگاو بە
هەنگاو پەرەی س��ەندبوو و لە شۆڕشی ئێراندا
دەس��ەاڵتی سیاس��یی بەدەس��تەوە گرتبوو،
بەکار بێنن .لەو باس��ەدا جەخت لە سەر ئەوە
دەکەی��ن بۆ چی دەس��تەواژەی «ئیس�لامی
سیاس��ی» لە جیاتی زاراوەی «بنچینەخوازیی
ئیس�لامی»[ ]١تۆکمەترە .بەو پێداگرییە ،خاڵە
هاوب��ەش و جی��اوازەکان ،لە نێ��وان فیکری
سیاس��یی ئیسالمی لە کۆتایی سەدەی  ١٩و
سەرەتای سەدەی ٢٠ی زایینی(ئیسالمیزم)،
لەگەڵ تەوژمی بیری سیاس��یی ئیسالمی لە
کۆتاییی س��ەدەی ( ٢٠ئیس�لامی سیاسی)،
دەخەینە بەر باس.
دەس��ــــتەواژەی بنچینەخــــــ��وازی
(فاندەمێنتالیزم) کە لە س��ەرەتای شۆڕش��ی
ئێران��ەوە لە ناو ڕی��زی سیاس��ەتمەداران و
ڕۆژنامەنووس��انی ڕۆژئاوایی بۆ پێناس��ەی ئەو
هێزە سیاسییەی کە لە ئێرانی دوای ڕووخانی
ڕێژیمی پادش��اییدا ،دەس��ەاڵتی بەدەستەوە
گرتبوو و لە دۆخێک��دا کە ئەو هێزە نە تەنیا
ش��وێندانەری ل��ە ناوچەکەدا هەب��وو بەڵکوو
کاریگەریی لە س��ەر کۆمەڵیک لە دانیشتوانی
موسوڵمانی ئەرووپاش هەبوو ،بەکاردەهێندرا.
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لە باری تیۆریکەوە ئەو دەسەتەواژەیە بۆ شی س��ەقامگیرکردەنەوەی شێوازێک لە ئیسالمی
کردەنەوەی هێزی سیاس��یی حاکم لە ئێرانی «ڕەسەن و بێ خەوش» دەکات ،ئیسالمێک لە
دەرەوەی گۆڕانکاری��ی مێژوویی و کاریگەریی
دوای شۆڕش ،بە چەند هۆ زۆر شیاو نەبوو.
یەک��ەم ،ڕەچەڵەک��ی دەس��تەواژەی مۆدێڕنیتە کە ژیانی هاوچەرخی ،موسوڵمانانی
بنچینەخوازی دەگەڕێتەوە بۆ نەریتێکی ئایینی خس��تۆتە ژی��ر کاریگەریی خۆی��ەوە ،هەر وا
پرۆتێستان لە ڕۆژئاوادا .لەو گۆشەنیگایەوە وەکوو دەس��ت لێ نەدراو م��اوە .بێگومان بنەمای
دەس��تەواژەیەکی بەراوەردکارانە ،بۆ پێناسەی سەرەکیی ئایدیۆلۆژیی ڕێبەرانی ئەو تەوژمە لە
ئەو تەوژمەی نوێیەی ئیسالمییەی ڕۆژهەاڵتی سەر ئەو گریمانەیە وەستاوە ،بەاڵم لەوباسەدا
ناوی��ن نەگونجاوە .بە واتایەک ،بنچینەخوازی هاوس��ان کردنی پرۆژەی ئیسالمی سیاسی،
پەیوەس��ت بوو بە نەریتێکی پرۆتێستانی کە ب��ە دووبارە جێگیرکردەنەوەی ش��ێوازیک لە
لە س��ەر ئەو باوەڕە بوو کە ئینجیل قس��ەی ئیس�لامی ڕەس��ەن ،کە  ١٤٠٠س��اڵ پێش
خودایە و پێویستە بە شێوەیەکی سەرڕاستانە ئیس��تا بوونی هەب��ووە ،هەڵەیەک��ی فیکری
و مێژووییی��ە .ب��ە پێچەوانەوە،
لێکبدرێت��ەوە .ب��ەو واتای��ە
وێژمانی ئیس�لامی سیاسی چ
بەکارهێنان��ی بەراوەردکارانەی
هەر لە سەرەتاوە
وەکوو ئایدیۆل��ۆژی و چ وەکوو
بنچینەخوازی بۆ تەوژمی نوێی
الیەنگرانی
خومەینی،
جوواڵنەوەی سیاس��ی ،بریتییە
ئیس�لامی ،لە جێی خۆی نەبوو
و نیی��ە .چونک��ە ئەگ��ەر تەنیا تەنانەت لەو کاتەی کە لە بەرنامەی بەئیسالمی کردنی
دەوڵەتی کاتی،
کۆمەڵ��ەگا و دەوڵەتی مۆدێڕن،
ئ��ەو بۆچوون��ە مەزهەبیی��ەی
سەرۆکایەتیی
بە
لەو واڵتانەی کە موس��وڵمانان
پرۆتێس��تان ،پێ��ی واب��وو کە
لە
بازرگان
مێهدی
زۆرینەی دانیشتوانی پێکدێنن.
ئینجیل قس��ەی خودایە ،هەر
موسوڵمانێک لە سەر ئەو باوەڕیە سەر کار بوو ،دەستیان لەو بەرنامە سیاس��ییەدا دەبێت
بە کوشت و کوشتار
لە پاڵ ڕەهەندی بنچینەخوازانە،
کە قورئان قسەی خودایە کە لە
و سەرکوتکردنی
ڕێگەی فریشتە جوبرەئیلەوە بۆ کۆمەاڵنی خەڵك و هێزە کۆمەڵێک تێڕوانینی سیاس��ی و
موحەمەد ئاش��کرا ب��ووە و یان سیاسییەکانی دیکە کرد تا ئاستێک نۆژەیی (داهێنانە) و
سەردەمەییانە بۆ چارەسەرکردنی
وەک��وو وەح��ی هات��ووە .گەلۆ
دۆخی ئالۆزی سیاسی ،ئابووری
لە پێناس��ەی وەحی ،جیاوازی
بۆچوون لە نێوان موجتەهیدە ئیسالمییەکاندا و کۆمەاڵیەتیی ئێران و هەروەها شوێنەکانیتر
هەیە ،ب��ەاڵم هیچ موس��وڵمانێک لە س��ەر لە هەمووی ناوچەکەببیندرێت.
لێرەدا مەبەس��ت لە زاراوەی «ئیس�لامی
س��ەرچاوەی خوداییی دەقی قورئان گومانی
نییە ،ب��ەو واتایە ،جیاواز لە ی��ەک یان دوو سیاس��ی» ئ��ەو ئایدیۆل��ۆژی و جوواڵن��ەوە
نەری��ت ،هەم��وو تێڕوانیینێک��ی ئیس�لامی سیاس��ییانەیە کە قورئان و حەدیس و دەقە
بنچینەخوازە (زووبەیدە  .)٢ :١لێرەدا مەبەست ئایینییەکان ،بە مەبەس��تی ش��ەرعیەتدان بە
حاش��اکردن لە تێڕوانین��ی بنچینەخوازانەی ئامانجێکی سیاسی و سەردەمییانە و نائایینیی
ئەو تەوژمە سیاس��ییە نییە ،بەڵکوو مەبەست خۆیان ،بەکاری دێنین و شێوازی بەکارهێنانی
ئەوەیە ناکرێ تەنیا بەو تایبەتمەندییەوە شی ئ��ەو دەقانە زۆر هەڵبژێرانەیە .بە واتایەکی تر،
بیرمەن��دان و ڕێبەرانی ئ��ەو جوواڵنەوانە ،بە
بکرێتەوە.
دووەم ،ناشیاویی بنچینەخوازیی ئیسالمی ش��ێوەیەکی دڵخوازانە بەشگەلێک لە قورئان
لێرەوە سەرچاوە دەگرێ کە ئاماژە بە دووبارە و دەقە ئاییین��ەکان هەڵدەبژێڕن و تێکەاڵوی
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بیر ،نەریت و دامەزراوەکانی قۆناغی مۆدێڕنی
دەک��ەن تا ڕووب��ەرووی دۆخێکی سیاس��ی،
ئابووری و کۆمەاڵیەت��ی و کەلتووری ببنەوە
کە لە ئاکامی گەشە و پەرەسەنەندنی بازاڕی
سەرمایەداری لە ناوچەکەدا خوڵقاوە .زاراوەی
«ئیس�لامی سیاس��ی» ،بێگومان ئەو پرسیارە
زەق دەکاتەوە کە چەند جۆر ئیسالم ئیمکانی
بوونی هەیە؟ لە س��ەر بنەمای باوەڕی باو و
وزاڵ کە گۆیا ئایینی ئیسالم هەر لە سەرەتاوە
ئایینێکی سیاس��ی بووە ،یانی تێکەاڵوێک لە
الیەنی ئیمانی و ئایینی لەگەڵ سیاس��ەت و
دەوڵەت بووە .لەو گۆشەنیگایەوە دەستەواژەی
ئیسالمی سیاس��ی بە چەمکێکی ناتەبا لێک
دەدرێت��ەوە .ڕێبەرانی جوواڵنەوە سیاس��ییە
ئیس�لامییەکانی هەنووکە و هەروەها وێژمانی
جەوهەرباوەڕانەی[ ]2ڕۆژئاوایی س��ەبارەت بە
ئیس�لام ]3[،هەوڵ دەدەن وای بس��ەلمێنن،
بەاڵم مێژوو ،النیکەم مێ��ژووی تۆمار کراوی
شارس��تانییەتی ئیس�لامی ،پێچەوانەی ئەو
تیڕوانینە دەس��ەلمێنێ .ب��ە لەبەرچاوگرتنی
ئەو ڕاستییە کە تێکەاڵوی و یان یەکانگیریی
دەوڵ��ەت و ئایین ،تەوەری س��ەرەکیی بیرە
ئیسالمییە هاوچەرخەکانە ،پێداچوونەوەیەکی
کورت بەس��ەر مێ��ژووی بیری سیاس��ی لە
ئێسالمدا پێویس��تە ،بۆ ئەوەی نیشان بدەین
هەم ئ��ەو خوازەی��ە تەنی��ا نۆژەیەکی بیری
ئیس�لامییە لە سەردەمی مۆدێڕندا و هەمیش
ش��ڕۆڤە و چۆنایەتی��ی گەاڵڵەکردن��ی ئ��ەو
ئاوێتەبوون و یەکانگیرییەی ئایین و سیاسەت
و ئاکامەکانی ،بۆ بەڕێوەبەرایەتیی کۆمەڵگا لە
بیری ئیسالمیی هاوچەرخ ،زۆرجیاوازە.
ل��ە س��ەردەمی پەیامب��ەر و خەلیفەی
یەکەمدا ،زۆر ئەس��تەمە ب��اس لە تێکەاڵویی
دەوڵ��ەت و ئایین بکرێت .لە خەلیفەی دووەم
بەمالوە ،کە مەڵبەند و دەسەاڵتگەی ئیسالمی
پەرەی گرت ،بە پێی سەرچاوە مێژووییەکان
شێوە و ناوئاخنی حوکمڕانی ،تیكەاڵوێک بوو
ل��ە حەکەمییەتی عەڕەبی لەگەڵ نەریتی ئەو

ناچاوانە کە پەیوەست ببوون بە دەسەاڵتگەی
ئیس�لامییەوە .بەاڵم لەو قۆناغەدا س��ەرنجی
سەرەکیی کاربەدەستان ،بە موسوڵمان کردنی
دانیش��توووانی ئ��ەو مەڵبەندانە ب��وو ،نەک
ئاوێتەکردنی دەوڵەت لەگەڵ ئایینی ئیسالم.
ل��ە دوو دەس��ەاڵتی ئیس�لامی وات��ا
ئۆمەوییەکان ( .٧٥٠-٦٦١ز) و عەباسییەکان
( .٧٥٠-١٢٥٨ز) ،کە بە س��ەردەمی زێرینی
گەشەی شارستانییەتی ئیسالمی ناودەبردرێ،
وەزعەکە چۆن بووە؟ لە بەش��ی هەرە زۆری
ئەو مێژوویەدا ،خەلیفە لە کردەوەدا پاشایەکی
س��ەرەڕۆیە و تەنیا لە ناو و نیشاندا پەیوەستە
ب��ە پەیامب��ەر و نەریت��ی ئیس�لامی .یانی
لە ک��ردەوەدا دەوڵەت ،بە واتای س��وڵتان و
فەرمانگەی ئیداری ،سیاسی و سەربازیی ئەو،
لە ژێر سوڵتەی ش��ەریعەتدا نییە .بیرمەندان
و پس��پۆرانی ئایین��ی ت��ا ئەو ئاس��تەی کە
س��وڵتان و دەوڵەت ،ئاسایش و یەکگرتووییی
جڤات��ی ئیس�لامی دەپارێزن ،ب��ە دەوڵەتی
ئیسالمی دەیناسن .لە دەورانی عەباسییەکان
گەاڵڵەکردنی زانس��تی ئایینی ئیسالم(فێقهـ)
دەستی پێ کرد و بە ئەنجام گەیشت و چوار
مەزهەبی س��وننی و چەند مەزهەبی ش��یعە
بە فەرم��ی دامەزران و تا ئێس��تاش پێگەی
ش��ەرعیی خۆیان پاراستووە .زۆر دەگمەنە کە
الیەنگرانی ئیسالمی سیاسیی سوننی بۆچوونی
ئیمام شافیعی ( .٦٧٦-٨٢٠ز) و ئەبووحەنیفە،
ی��ان غەزال��ی ( )١٠٥٨-١١١١بخەن��ە ژێر
پرس��یارەوە .بەاڵم زۆربەی ئ��ەو بیرمەندانە و
هەروەها شەریعەتناسەکانی مەزهەبی شیعە،
لە نووسینەکانیاندا ،باس لە ڕوانگەی سیاسی،
کە بۆ بیری سیاس��یی ئیس�لامیی هەنووکە
گرینگ��ە ،ناک��ەن .نموونەی ئەحم��ەد ئێبن
حەنب��ەل ( ،)٧٨٠-٨٥٥دامەزرێنی مەزهەبی
حەنبەلی ،ش��ایانی باسە .حەنبەل لە دەورانی
خەلیف��ە مەئم��وون ڕووبەرووی دەس��ەاڵتی
دەوڵ��ەت بوو و زیندانی کرا .بەاڵم ملمالنێ و
کێشەکە لە س��ەر یەکێتیی ئایین و دەوڵەت
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نەبوو ،بەڵکوو لە سەر شرۆڤەی پێگەی قورئان
بوو .واتا حەنبەل لە بەرانبەر بۆچوونی فەرمی
و زاڵ ،ک��ە قورئانی وەکوو داهێنەرێتیی خودا
س��ەیردەکرد کە شایانی ش��رۆڤەیە ،دەیگوت
قورئان ،وتە و قس��ەی ڕاستەوخۆی خودایە و
هیچ شرۆڤەیەک هەڵناگرێ.
بە گش��تی ل��ە دەورەی عەباس��ییەکان،
ش��ەریعەتی ئیس�لامی ل��ە مەزهەبەکان��ی
س��وننی و ش��یعەدا کۆدبەن��دی ک��را ،بەاڵم
قانوون��ی بەڕێوەبەری تەنیا لە س��ەر بنەمای
ش��ەریعەت پەیڕەو نەدەکرا .ش��ەرع لە بواری
ئەحواڵی شەخس��ی و مەدەنی ،و هەروەها لە
بازرگان��ی ڕەچاودەکرا ،بەس ل��ە زۆر حاڵەتدا
ش��موولی خەلیفە (س��وڵتان) و کاربەدەستان
و کارگێڕەکان��ی ،واتا «دەوڵەتی ئیس�لامی»ی،
نەدەکرد .تەنانەت خودی دەوڵەت لە سەر بنەما
و نەریتی شارس��تانییەتەکانی پیش ئیسالمی،
واتا ساسانی و بیزانسی ،دامەزرابوو .بەشیک لە
ماڵیات کە سوڵتان (دەوڵەت)کۆی دەکردەوە لە
سەر بنەمای شەرع بوو ،بەاڵم بەشگەلی زۆر لە
س��ەر بنەمای ناشەرعی کۆ دەکرانەوە .بۆ وینە
لەو قۆناغەدا پیتاک بۆ فروشتنی خواردەنەوەی
ئەلکۆڵی ل��ە الی��ەن کارگێران��ی دەوڵەتەوە
وەردەگی��را ،یان��ی پیتاک لە ش��تێک کە لە
باری ش��ەرعییەوە پاوان کرابوو وەردەگیرا .بە
سەرنجدان بەو ڕاستییە مێژوویییە ،الیەنگرانی
ئیس�لامی سیاسی چۆن باس��ی ئەو قۆناغەی
مێژووی ئیس�لامی دەکەن .لە الیەکەوە ،ئەوە
قۆناغی زێڕینی گەش��ەی ئیسالمی و شەرعی
ئیس�لامییە ،لەالیەکی ترەوە ،ئ��ەو مێژوویە،
پێچەوانەی وێژمانی سەرەکیی یەکێتیی ئایین
و دەوڵەت نێش��ان دەدا .ڕەنگە بۆ بیرمەندانی
شیعە بە پاساوی سوننی بوون ،ڕەدکردەنەوەی
ئەو مێژوویە ئەس��تەم نەبێت ،بەاڵم ڕێبەرانی
س��وننی ئایدیۆلۆژی��ی ئیس�لامی سیاس��ی،
لەبەرانب��ەر ئەو ڕاس��تییە ،تەنیا ب��ێ دەنگی
هەڵدەبژێرن( .زووبەیدە .)٤١-٤٢ :١
ڕێبەرانی ئایدیۆلۆژیی ئیس�لامی سیاسی،
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زۆر ئاماژە بە ئێب��ن تەیمییە دەکەن و وەکوو
نموونەی ئیس�لامیی ڕەسەن و وەکوو بەڵگەی
شاکاری یەکێتیی ئایین و دەوڵەت لە مێژووی
ئیس�لامییدا دەیهێنەوە .ئیبن��ی تەیمییە کە
پەیڕەوی مەزهەبی حەنبەلی بوو و خوێندنەوەی
زۆر بنچینەخوزانەی بۆ قورئان و شەرع هەبوو،
بە هۆی دژایەتی کردنی ش��ێخە سۆفیییەکان،
ماوەیەکیش زیندانی کرا .بەس ئەو ئاماژەکردنە
بە ئیبنی تەیمییە ،تەنیا یەک نموونەی مێژوویی
لە خۆی دەگرێ .یانی کاتێ لێی دەپرس��ن کە
ئایا ڕەوایە حاکمە ئیسالمییەکانی ماردین ،کە
بە ڕەگ��ەز مەغول بوون ،وەکوو موس��وڵمانی
ڕاس��تەقینە بناس��رێن ،ئیبنی تەیمییە ،فەتوا
دەردەکات ن��ا ،بەو هۆیە کە ئەوان ش��ەرعی
ئیس�لامیان لەگ��ەڵ یاس��ای خۆی��ان ئاویتە
کردووە .گەرچی ڕێبەرانی س��وننیی ئیسالمی
سیاسی ،زیاد لە ئاستی پێویست ئەو نموونەیە
بەکار دێنن ،ب��ەاڵم ناکرێ ئەوە وەکوو بەڵگە
بۆ س��ەلماندنی ئاوێتە بوونی سیاسەت و ئایین
و کارگێڕی و ش��ەرع لە سەرتاسەری مێژووی
ئێس�لامدا بێنینەوە و بڵێین ئەو دروش��م و
نۆژەی��ە ،کە دەڵ��ێ «سیاس��ەتی ئێمە هەمان
دیانەتی ئێمەی��ە» ،مێژوویەکی کۆنی هەیە .لە
ڕاستییدا ،فەتوای ئاوا ،واتا بە غەیرەموسوڵمان
ناس��اندنی حاکم ،بە هۆی ئەوە کە بە شێوەی
تەواو و هەمووالیەنە شەرعی پەیڕەو نەکردووە،
لە الیەن موجتەهیدە ئیس�لامیییەکانەوە ،زۆر
دەگمەن��ە .ب��ۆ وێنە ،ئیبن��ی تەیمییە هەمان
فەتوای بە هیچ ش��ێوازێک بۆ س��وڵتان و یان
حاکمەکان��ی ناوچ��ەی خ��ۆی دەرنەکرد کە
ئەوانیش بە ش��ێوەیەکی تر لە حوکمڕانییاندا
بەتەواوی ڕەچاوی ش��ەرعیان نەدەکرد (هەمان
سەرچاوە.)٧-٨ :
پاش��خانی مێژوویی��ی بیری سیاس��یی
ئێسالم ،لە قۆناغێ مۆدێڕندا
ڕەچەڵک��ی بی��ری مۆدێڕن��ی ئیس�لامی،
دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ کۆتاییی س��ەدەی ١٩ی
ساڵی بیست و یەکەم
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زایینی کە دوو دەس��ەاڵتی ئیس�لامیی ئەو باوەڕ بە توانس��تی ئایینی ئیسالم بۆ ڕێبەری
کات��ە ،عوس��مانی و قاجار ،بە ه��ۆی هاتنی کردنی موسوڵمانان ،ڕووبەرووبوونەوە لە گەڵ
ڕۆژئاواییەکان بۆ ناوچ��ەی ڕۆژهەاڵتی ناوین بیری پڕوپووچ کە بە نێ��وی ئایینی پەرەیان
و دەس��ەاڵتی بااڵی س��ەربازییان ،تووش��ی س��ەندووە؛ ش��رۆڤەی عەقاڵنی ل��ە قورئان؛
ئەزمەیەکی قوول ببوون .سەرنجی سەرەکیی س��ەلماندنی ئەوەی ک��ە بنچینەکانی ئایینی
ڕووناکبیران��ی ڕیفۆرمیس��تی عوس��مانی و ئیس�لام ،ناتەبایییان لەگەڵ زانس��ت و بیری
قاج��اری ،لەس��ەر الوازی و وەدواکەوتووییی نوێ نیی��ە و خەبات لە دژی ئیس��تێعمار و
واڵتەکانیان ب��ە بەراوەرد ب��ە ڕۆژئاواییەکان س��ەرەڕۆییی سیاسی .دواجار شێخ عەبدە بەو
ب��وون .بە باوەڕی ئ��ەو ڕووناکبیرانە هۆکاری قەناعەتە گەیش��ت کە تا ئەو کاتەی خەڵکی
سەرەکیی دواکەوتوویی ئەمان و دەستی بااڵی میسر نەزان و نائاگان ،ناتوانن ئینگلیسییەکان
ڕۆژئاوایییەکان ،تەنیا هێزی باشتری ئابووری ل��ە واڵتی خۆیان دەربک��ەن ،هەر بۆیە بیری
و س��ەربازیی ئەوان نەبوو ،بەڵکوو پێکهاتەی مۆدێڕنی ئیس�لامی و چاکس��ازیی فیکری
ئایینی ،دەبێت لە پێش خەباتی
سیاسی ـ کۆمەاڵیەتیی مۆدێڕنی
سیاس��ی لە دژی ئێستێعماردا
ئ��ەوان هۆکاری پێش��کەوتن و
لێرەدا مەبەست لە
بێت .ب��ۆ عەبدە ،چاکس��ازیی
گەشەیان بوو .بەم جۆرە یەکەم
زاراوەی
نەوەی ڕیفۆرمیس��تی ناوچەی «ئیسالمی سیاسی» ئەو ئایین��ی ،ه��ۆکاری بنەرەتی��ی
ڕۆژهەاڵتی ناوی��ن لەدایک بوو .ئایدیۆلۆژی و جوواڵنەوە ه��ەر چەش��نە گۆڕانکارییەکی
زۆرین��ەی ئ��ەو ڕووناکبیران��ە ،سیاسییانەیە کە قورئان کۆمەاڵیەتی و سیاسی بوو .ئەو
و حەدیس و دەقە
ڕێب��ازە لە الیەن ڕەش��ید ڕەزا،
دواج��ار بوون��ە بیرمەن��د و
ئایینییەکان،
قوتاب��ی و ه��اوکاری عەبدە ،تا
چاالکوانانی بیری ناسیۆنالیستی
بە مەبەستی
ساڵەکانی سی ()٣٠ی سەدەی
لە ناوچەکەدا ،بەاڵم بەشێکیان
شەرعیەتدان بە
ڕابردوو بەردەوام بوو.
س��ەرقاڵی گەاڵڵەکردنی بیری
ئامانجێکی سیاسی و
لە نێ��وان کۆتایی ش��ەڕی
مۆدێڕنی ئیس�لامی ب��وون .لە
سەردەمییانە و نائایینیی
حاڵێک��دا کە ڕێبەران��ی بیری خۆیان ،بەکاری دێنین یەکەم��ی جیهانی ت��ا دەیەی
سی ( ،)١٩٣٠لە حاڵێکدا سەید
ناسیۆنالیستی ،ئایین و بیروباوەڕە
جەماڵەددی��ن و عەبدە کۆچی
پڕپوچەکانی��ان ب��ە ه��ۆکاری
س��ەرەکیی دواکەوتوویی��ی واڵت لێکدەداوە ،دوایی��ان کردب��وو ،ڕەش��ید ڕەزا ،پێداگریی
کەس��ایەتییە ئیس�لامییەکان ،نەک ئایینی لەسەر چاکسازیی ئایینی ،بە شموولی ڕیفۆرم
ئیس�لام ،بەڵکوو الدان لە پرەنس��یپی ئایینی و گۆڕان��کاری ل��ە دام��ەزراوەی خەالفەتی
ئیس�لامیان وەکوو هۆکاری وەدواکەوتووییی ئیس�لامی ،دەک��رد .ب��ە هەڵوەش��اندنەوەی
شارستانییەتی ئیسالمی و بااڵدەستیی واڵتانی خەالفەت��ی عوس��مانی لە الی��ەن دەوڵەتی
ڕۆژئاوایی پێش��کەش دەکرد ،ه��ەر بۆیەش تورکییەوە ،ئەو پرسە بوو بە ڕۆژەڤی سەرەکیی
پڕۆژەی چاکس��ازیی ئایینیی��ان بەرزکردەوە .ڕێبەران��ی ئیس�لامیزم .هەڵوەش��اندەنەوەی
س��ەید جەماڵەددی��ن و ش��ێخ محەممەدی خەالف��ەت لە دوو قۆناغ��دا جێبەجێ کرا .لە
عەبدە ،دوو کەسایەتیی بەناوبانگی ئەو تەوژمە پایی��زی  ١٩٢٢پارلەمانی نەتەوایەتی بڕیاری
دا کە س��ەڵتەنەت لە خەاڵفەت جیا کاتەوە و
بوون.
ب��ە کورت��ی میراتی چاکس��ازیی ئایینی سەڵتەنەت بۆ سیس��تەمی سیاسیی کۆماری،
و بی��ری مۆدێڕنی ئیس�لامی بریت��ی بوو لە :بگ��ۆڕدرێ .قۆناغی دووەم لە کۆتایی ١٩٢٣دا
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بوو ،خەالفەتیش وەکو دامەزراوەیەکی فەرمی دروس��ت بوو .ب��ە پێچەوانەی ب��اوەڕەی باو،
هەڵوەش��ایەوە(عەنایەت ]4[.)٥٣-٥٤ :٢ڕەشید ئیخوان لە بەشی زۆری مێژووی خۆیدا ،نەک
ڕەزا ،دام��ەزراوەی خەالفەتی بۆ وەدیهێنان و جوواڵنەوەیەکی فیکری-سیاسیی یەکدەست،
پاراستنی یەکگرتووییی ئیسالمی ،بە باشترین بەڵکوو بەرەیەکی جۆراوجۆر بوو .لە س��ەرەتا
ئام��راز دەزانی .ه��ەر بۆیەش ب��ەردەوام لە ئیخ��وان ،تێڕوانینی س��ەبارەت بە حکومەتی
هەوڵی دووب��ارە دامەزراندەنەوەی خەالفەتدا ئیس�لامی ،لە چوارچێوەی فیکری ڕەش��ید
بوو .پاش چەند هەوڵی ناس��ەرکەوتوویانە لە ڕەزادا بوو(عەنای��ەت ،)٨٧ :٢بەاڵم بە هاتنی
کۆتاییدا گەیشتە ئەو قەناعەتە کە دامەزراوەی سەید قوتب بۆ ڕیزی ئیخوان ،تەوژمێکی نوێ
خەاڵفەت لە چەش��نی «پاپاسی» لە مەزهەبی لە ڕیزی ئیخوان و لە ڕیزی بیری ئیس�لامیدا
کاتۆلیک ڕێکبخاتەوە .واتا کەس��ێک کە هەم پەرەی گرت کە زۆر جیاواز بوو لەگەڵ فێکری
لە باری زانس��تی ئایینیی��ەوە زانا و هەمیش عەبدە و ڕەزا .بە کورتی قوتب خولیای دووبارە
سەر بە بنەماڵەیەکی نەجیبزادەی عەرب بێت ،وێناکردنەوەی «مێژووی پیرۆز»ی لە مێشکدا
بوو .یەکەم قۆناغی ئەو مێژوویە،
وەکوو خەلیفەی دەستنیش��ان
کات��ێ دەس��تی پێ ک��رد کە
بکەن .دوای هەڵوەشاندەنەوەی
بە گشتی
پەیامبەر و پەیڕەوانی ،شانەکانی
خەالف��ەت لە الی��ەن دەوڵەتی
لە دەورەی
عەباسییەکان،
جڤات��ی ئیماندارانی��ان لە دژی
تورکیی��ەوە ،ش��ەریفی مەککە
شەریعەتی
کۆمەڵ��ەی نەزان��ی (جهالییە)
لە س��اڵی ١٩٢٤خ��ۆی وەکوو
ئیسالمی لە
دامەزران��د؛ دوای��ە کاتێک کە
خەلیفەی موسوڵمانان ڕاگەیاند،
و
سوننی
بەس تەنیا ل��ە ئوردون ،حیجاز مەزهەبەکانی
ب��ە ڕادەی پێویس��ت هێزیان
و عێراق بەیعەتیان لەگەڵ کرد .شیعەدا کۆدبەندی کرا ،پەیداک��رد ،ل��ە ڕێگ��ەی کۆچ
بەاڵم قانوونی
(هیج��رە) لە مەککە بۆ مەدینە،
میسرییەکان و هیندووەکان ئەو
بەڕێوەبەری
بە ت��ەواوی خۆیان لەکۆمەڵگای
کارەی��ان نەکرد .ل��ە کۆتاییدا،
تەنیا لە سەر بنەمای
نەزانی جیاکردەوە .لە مەدینەوە،
ڕەشید ڕەزا وازی لەوەش هێنا.
شەریعەت
ش��ەڕی پیرۆزی (جیهاد)یان لە
بە گش��تی ڕوانگ��ەی عەبدە و
پەیڕەو نەدەکرا
دژی کاف��رەکان بەرپاکرد و لە
ڕەش��ید ڕەزا« ،ئەگەر بەردەوام
ئاکامدا کۆمەڵگای ئیس�لامییان
ببا دەگەیشتە سێکۆالریزم» .بۆ
[]5
وێنە ،یەکێک لە گرینگترین باوەڕەکانی ئەوان دامەزراند.
یەکێ��ک لە نۆژە و داهێنانەکانی س��ەید
س��ەبارەت بە سیاسەت ،ئەوە بوو کە سوڵتەی
حکوومەتی ئیس�لامی تایبەتمەندیی مەدەنی قوتب ،بەکار هێنانێکی تایبەت بوو لە چەمکی
هەیە ن��ەک ش��ەرعی ،هەڤیازی(امتیازیات) نەزانی (جاهیلییە) لە کۆمەڵگا ئیسالمییەکان
پێگ��ەی خەلیفە و حاکم و قازی و موفتی لە لە دۆخ��ی مۆدێڕندا .لە ڕوانگ��ەی قوتبەوە،
شەرعەوە سەرچاوەناگرێ ،بەاڵم شەرع ئەرک وازهێنان لە قانوونە ئیس�لامییەکان و باوەڕێ
و بەرپرس��ایەتیی ئەوان دی��اری دەکات ،بەو ئایینی ،ب��ە تایبەت لە دوای ئێس��تێعماری
هۆیەوە ،ناب��ێ خەالفەت لەگەڵ ئەو دیاردەیە ڕۆژئاوا ،جیهانی ئیسالمیی وەکوو قۆناغی پێش
ک��ە ڕۆژئاوایی��ەکان وەکوو تیۆکراس��ی یان ئیس�لام خستۆتە ناو جاهیلییەت و لە ئاکامدا
خوداساالری ناوی ڵێ دەبەن یەکسان بگیرێ» ب��ەوە دەگات کە ت��ەواوی حکوومەتە غەیرە
ئیس�لامییەکان ،بە میسریشەوە ،ناشەرعین و
(عەنایەت.)١٥١ :١
ل��ە س��اڵی  ١٩٢٨ئیخوانولموس��لیمین دەبێت بڕوخێندرێن و ئەرکی موسوڵمانانە کە
 16گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

وەک��وو نموونەی پەیامبەر ل��ەو چەند قۆناغە
بۆ گەیش��تن بە حکومەتی خ��ودا ،خەبات و
مێژووی پیرۆز زیندوو بکەنەوە.
ئیسالمی سیاسی
وەکوو پێش��تر ئاماژەی پێ کرا ،مەبەس��تی
ئێم��ە لە زاراوەی ئیس�لامی ،ئەو ئایدیۆلۆژی
و جوواڵنەوان��ەن کە ئامانج��ی دامەزراندنی
«نەزمێکی ئیس�لامی» واتا دەوڵەتی ئیسالمی،
قانوون��ی ش��ەرع ،پاوانک��ردن و چاوەدێریی
هەڵسوکەوتی خەڵک لە ڕێگەی بەها ئەخالقی-
کۆمەاڵتییەکانی «ئیس�لام» ،ل��ە بەرنامەیاندا
هەیە .لە چوارچێوەیەکی گش��تیدا ،ئیسالمی
سیاسی و ئیس�لامیزم (بە شموولی ئیخوان)
لە ڕووی مێ��ژوو ،ڕەچەڵەک و س��ەرچاوەی
لێوەهاتنیان و مەعریفییان زۆر لێک نیزیکن.
بەاڵم س��نوورێک لە نێوان ئەو دوو شەپۆلەی
بیری ئیسالمی دەبێت وێنا بکرێت .ڕەهەندی
سەرەکیی جیاوازییەکە ،جەختێکی تایبەتە کە
ئیسالمی سیاسی لە سەر دامەزراوەی دەوڵەت
هەیەتی ،کە خۆی ئاکامی ئاوێتەکردنی بیری
کەس��انی وەکوو ڕەش��ید ڕەزا لە الیەکەوە و
سەید قوتب لە الیەکی ترەوە لە چوارچێوەی
تێڕوانین و وێژمانێکی نوێدایە.
ڕەش��ید ڕەزا ،دوای ئ��ەوە کە لە پڕۆژەی
دامەزراندن��ەوەی خەالفەت��ی ئیس�لامی
نائۆمێ��د دەبێ��ت ،ب��اس ل��ە حکوومەت��ی
ئیس�لامی دەکات ،بەاڵم پێناسەیەکی ڕوون
بە دەس��تەوە ن��ادات .هاوکات ه��ەم «الدولة
اس�لامیة» و هەمیش «الحکومة اس�لامیة»
ب��ەکار دێنێ (عەنای��ەت .)٧٧ :٢لە دوو تەوەردا
بی��ری عەب��دە و ڕەزا هەم لەگ��ەڵ قوتب و
هەمیش لەگ��ەڵ ئایدیۆلۆگەکانی ئیس�لامی
سیاسی بە تەواوی جیاوازە .یەکەم؛ حکومەتی
ئیس�لامیی پێش��نیاری ڕەزا ،گەڕانەوەیەکی
هەمەالیەن��ە بۆ س��ەرچاوە ئایینیی��ەکان لە
ئیس�لامدا نییە ،چونکە لە ئیس�لامدا باوەڕ،
پرس��ێکی تاکێتییانەیە و لە ئاکامدا سوڵتەی

سیاس��یی ئایی��ن ،ڕەوا نیی��ە .دووەم ،ب��ە
ڕەچاوک��ردن و جیاکردن��ەوەی دوو کۆڵەکە
لە ئایینی ئیس�لامدا واتا پەرستن(عیبادات)
لەگ��ەڵ کاروب��اری کۆمەاڵیەتی ،ل��ە نێوان
موس��وڵمانەکان و بەش��ێکی زۆری کاروباری
کۆمەاڵیەتی (مەعام�لات) ،خەڵک دەکەوێتە
چوارچێوەی فەرعیی شەرع و بۆیەش بابەت و
بواری قانوونیی نوێ ،عورفی و مرۆیی دەبێت
(عەنایەت.)٨٠-٨٢ :٢
لەالیەکەوە ،بە پێچەوانەی ڕێبەرانی بیری
سیاس��یی ئیس�لامی هاوچەرخ ،سەیدقوتب
بە ڕوونی پێی لە س��ەر ئ��ەوە دادەگرت کە
«ئیس�لام ،ئایدۆلۆژییەک��ی کۆمەاڵیەتی نییە
کە پرس��ی دادپەروەری و یان ئازادی و یان
گەش��ەی ئابووریی مرۆڤ بەش��ێک بێت لە
بەرنامەی سیاسییەکەی .ئیسالم تەنیا باوەڕە
و ئامانجی سەرەکیی پێشەنگی باوەڕ ،چاندنی
ئیس�لام لە دڵ و میشکی خەڵکدایە .بەشێک
لەو باوەڕە بریتییە لە وەدیهێنانی دەس��ەاڵتی
خ��ودا و هەر بۆیەش بەرنامەیەکی سیاس��ی
هەیە کە بریتیی��ە لە ڕووخاندنی حوکمڕانیی
مرۆڤ و کۆتایی هێن��ان بە دەوڵەتی نەزانی»
(جەهالییە) (زووبەیدە  .)٥٢-٥٣ :١لە حاڵێکدا
وێژمانی ئیسالمی سیاسی لە سەر دوو خوازە
وەس��تاوە :یەکەم؛ ئایینی ئیس�لام ،خاوەنی
قانوونی شەرعە کە پێکهاتەی سیاسی ،ئابووری
و قانوونی��ی تایبەت بە خ��ۆی هەیە و ئەوانە
لە زانس��تی فێقهدا گەاڵڵەک��راون؛ دوەم ،ئەو
زانستە بۆ هەموو سەردەمەکان دەبێت و ئەوە
فەرمانی خودایە کە موس��وڵمانان لە هەموو
س��ەردەمەکاندا لەو چوارچێوەیەدا بژین .هەر
دوو ئەوانە لەگەڵ بیری ئیس�لامیی سەرەتای
سەدەی پیشوو (ئیسالمیزم) جیاوازییان هەیە.
بە واتایەکی تر ،عەبدە و ڕەزا و هاوفکرانیان
لە هەوڵی ئەوەدا بوون کە بڵێن :ئیسالم دەتوانێ
خۆی لە بیری ن��وێ و مۆدێڕندا بگونجێنێ و
تا ئاستێک ،بوونی مەجلێسێک کە نوێنەرانی
خەڵک تێیدا قانوون بۆ ئیدارەی واڵت دابنێن،
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لە ڕوانگەی ئەواندا لەگەڵ باوەڕی ئیس�لامی
ناتەبا نەب��وو .بەاڵم ،قوتب ،ن��ە تەنیا هەموو
ئەزموون و بیری مۆدێڕنی وەکوو جاهیلییەتی
ڕۆژئ��اوا ڕەد دەکردەوە ،بەڵک��وو هەوڵدان بۆ
هەر چەش��نە دەس��ەاڵت و حوکمڕانییەکی
م��رۆڤ ،الی ئەو کوفر بوو .س��ەیدقوتب ،نە
تەنیا کەلت��ووری ڕۆژئاوای��ی ڕەد دەکردەوە،
بەڵكوو ئەو هاوڕەگەز و موسوڵمانانەیش��ی کە
لە ژێر کاریگەریی ئ��ەو کەلتوورەدا بوون ،بە
کافر دەناس��اند .لە ڕاستیدا لە خولیای دووبار
ژیان��ەوەی کەلتووری ڕەس��ەنی ئیس�لامیدا
ب��وو و بەو واتای��ە خاڵی هاوبەش��ی لەگەڵ
ناسیونالیزمی پۆپۆلیستدا هەبوو کە پاراستنی
ڕەس��ەنایەتیی کەلتوور ،بە ڕیگەی ڕزگاری لە
دەستی بێگانەویستی دەبێنێ.
دستپێکی ئیسالمی سیاسی هەم لە ئێران
و هەمیش ناوچە ،بۆ وێنە لە میسر و پاکستان،
دەگەڕێتەوە بۆ دەیەی ٧٠ی سەدەی ڕابردوو.
هۆکاری سەرەکیی سەرهەڵدان و گەشەی ئەو
تێروانینە ،الوازی ،نس��کۆ وناسەرکەوتووییی
ناس��یۆنالیزمی س��ێکۆالر ،هەم بۆرۆکراتیک
و هەمی��ش پۆپۆلیس��ت ب��وو .ب��ۆ وێنە ،لە
میس��ر چەند گرووپی نوێی ئیسالمی وەکوو
«ئاکادێمیی س��ەربازی» (الفنیە العس��کریە)،
«تەکفی��ر و ئەلهیج��رە» و «کۆمەڵ��گای
موس��وڵمانان» ،لە دوای نس��کۆی «ناسریزم»
پێکهاتن .لە پاکستان «جەماعەتی ئیسالمی»،
کە کاتی ڕاگەیاندنی سەربەخۆییی پاکستان،
بە توندی لە ڕوانگەی ئیس�لامییەوە دژی ئەو
بڕیارە وەس��تابوو ،لە ساڵی  ١٩٧٧بە ڕابەریی
مەوالنا ئەبووعەال مەدوودی ،بوو بە پالپش��تی
سەرەکیی بەرنامەی بەئیسالمیکردنی ژێنێرال
زیائولحەق ،کە لە ڕێگەی کودەتا دەس��ەاڵتی
بە دەس��تەوە گرتبوو .ل��ە ئیرانیش هەر لەو
دەیەیەدا ،لە ژێر کاریگەریی وێژمانی «گەرانەوە
بۆ ڕەچەڵک» لە الیەن ڕووناکبیرانی ئایینی و
س��ێکۆالرەوە ،باشترین بەس��تێن بۆ گەشەی
ئیس�لامی سیاس��ی ڕەخس��ا .ئەو بەستێنە
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خۆی ئاکامی ئەزمەی قووڵی ناس��یۆنالیزمی
س��ێکۆالر ،هەم ب��ە ش��ێوازی بۆرۆکراتیک
(الیەنگران��ی ڕێژیمی پەهل��ەوی لە ئێران) و
هەمیش پۆپۆلیست (ناسێریزم لە میسر) بوو.
لە ڕاس��تییدا باشترین پێناس��ە بۆ ئیسالمی
سیاس��ی ،بریتیی��ە لە ئاکام��ی ئاوێتەکردنی
ناس��یۆنالیزمی پۆپۆلیست ،لەگەڵ ئیسالمیزم
ل��ە پانتاییی کەلتووریدا .بەس��تێنیک کە لە
ئێران لە ژێر شوێندانەریی فکری جەاللی ئالی
ئەحمەد و عەلی شەریعەتی ،واتا ئاوێتەکردنی
وێژمانی پۆپۆلیس��تیی ناس��یۆنالیزمی ئێرانی،
لەگ��ەڵ نەریتی مەزهەبی ش��یعە ،بواری بۆ
ڕەخسابوو.
بەرنامەی سیاسیی ئەو تەوژمە ،بریتییە لە
ڕووخاندنی ڕێژیم و حاکمی غەیرە ئیس�لامی
(بۆ وێنە :ش��ا لە ئێران و س��ادات لە میسر)،
بونیادنان��ەوەی نەزمی ئیس�لامی لە ڕێگەی
بەدەس��تەوەگرتنی دەس��ەاڵتی سیاس��ی و
گش��تاندن و پەیڕەوکردنی شەرعی ئیسالمی.
ش��ەرعی ئیس�لامی ،ب��ە پێی بانگەش��ەی
ئ��ەوان ،تەواوی ئەو ش��تەیە ک��ە مرۆڤ بۆ
بێ کەمایەس��ی ب��وون و بەختەوەریی خۆی
پێویستێتی .شەرعی ئیسالمی بۆ هەموو وەرز
و سەردەمەکانە .بەاڵم هاوکات بۆ وەدیهێنانی
ئەو ئامانجە ،دەوڵەتی شۆڕش��گێڕی ئیسالمی
پێویس��تە .پرۆبلێماتیکی ئیس�لامی سیاسی،
لە چەمک و پێناسەی دەوڵەتی ئیسالمییەوە
سەرچاوەدەگرێ :یانی لە الیەکەوە ،قانوون و
شەرعی ئیسالمی بریتییە لە کۆمەڵیک بنەمای
ئایینیی ئیس�لامیی ئەزەل��ی و هەتاهەتایی،
بەاڵم ل��ە الیەکی ترەوە ،ئ��ەو قانوونە تەنیا
لە ڕێگەی دامەزراوەی دەوڵەتی شۆڕش��گێری
ئیس�لامییەوە دەکرێ وەدی بێت .بەاڵم لەو
ساتەوە کە دەوڵەت س��ەری هەڵداوە بریتیی
بووە لە ڕێکخراوەیەکی کۆمەاڵیەتی بە بنەمای
م��اددی ،کە ڕەگ و ڕیش��ەکانی لە پێکهاتە
سیاس��ی و ئابوورییەکان��ی کات و ش��وێنی
خۆی��دا ب��ووە .ناتەبایی لێرەوە س��ەرهەڵدەدا
ساڵی بیست و یەکەم
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ک��ە دیارەدەیەک ک��ە خودای��ی ،ئەزەلی و و شۆڕش��ی تورک��ە گەنجەکان ل��ە تورکیا،
هەتاهەتایییە ،بۆ سەقامگیر بوونی ،پێویستی ب��ەرەو گۆڕانکاری��ی بنەڕەتی ل��ە پێکهاتەی
بە ئامرازێکە بە نێوی «دەوڵەتی ئیسالمی» ،کە دەسەاڵتی سیاسی هەنگاویان نا .واتا دەوڵەت
لە س��ەردەمی ئێستادا ،چ لە پێکهاتە و چ لە
خۆی دیاردەیەکی زەمانبەر و مێژوویییە.
ب��ە پێچەوان��ەی ب��اوەڕ و بانگەش��ەی ئەرکەکانی ،ناکرێ لە چوارچێوەی تێڕوانینی
الیەنگرانی ئیس�لامی سیاسی ،زۆر ئەستەمە نەریتیدا قەتیس بکرێت.
بۆ وێنە ،لە دوای شۆڕش ساڵی ١٣٥٧ی
ل��ە دەوران��ی مۆدێڕن��دا ،باس ل��ە دەوڵەتی
ئیس�لامی بکرێت .کارگێ��ران و خاوەندارانی ئێران ،ئیس�لامییەکان ،پاش سەرکوتکردنی
دەوڵەت ،دەتوانن موس��وڵمان بن ،بەاڵم زۆر هەموو الیەنە سیاس��ییەکانی بەش��داربوو لە
ئەس��تەمە باس لە دەوڵەتی ئیسالمی بکەین .شۆڕش��دا ،بە تەرخان کردنی بودجەیەکی بێ
یەکەم؛ لە قورئان و حەدیسدا بە ڕوونی هیچ وێنەی مرۆڤی و ماددی ،س��ەرقالی پڕۆژەی
چوارچێوەیەک بۆ دامەزراوەیەکی سیاس��ی و بە ئیس�لامی کردنی دەوڵ��ەت و کۆمەڵگای
ئێران ب��وون .دوای ئەو ماوەیە،
جۆرەکانی دەوڵەت ،و ش��ێوازی
دەوڵەتی کۆماری ئیس�لامی لە
و ڕێکخراوەی دەوڵەت ،باس��ی
مەبەستی ئێمە لە
چوارچێوەی فۆڕمێکی مۆدێڕندا،
لێ نەکراوە .دووەم؛ دوای ئەوەی
زاراوەی ئیسالمی،
ئەو ئایدیۆلۆژی و
دەوڵەتێکە کە ب��ە وەزارەتەکان
کە ئیس�لام پەرەی س��ەند ،لە
ئیمپراتورییە ئیسالمییەکاندا مانا جوواڵنەوانەن کە ئامانجی و بۆرۆکراسیی بێ سنوورییەوە،
و واتای دەوڵەت تا س��ەردەمی دامەزراندنی «نەزمێکی هەر لە جێی خۆیەتی .پرس��یار
مۆدێ��ڕن ،زۆر ڕوون و ئاش��کرا ئیسالمی» واتا دەوڵەتی ئەوی��ە کە ئاکامی  ٤٠س��اڵەی
بوو .تا کۆتاییی س��ەدەی ١٩ی ئیسالمی ،قانوونی شەرع ،بە ئیس�لامی کردن ل��ە بوارە
زایین��ی ،ل��ە الی پس��پۆڕانی پاوانکردن و چاوەدێریی سیاسی ،ئابووری و یاسایییەکان
هەڵسوکەوتی خەڵک لە
ل��ە ئێراندا چی ب��ووە؟ لە باری
ئیسالمی ،س��وڵتە و حوکمڕانی
ڕێگەی بەها ئەخالقی-
سروشتی تاکێتییان هەبوو ،واتا کۆمەاڵتییەکانی «ئیسالم» ،سیاسییەوە :یەکەم؛ بە ئیسالمی
کردن��ی دەوڵ��ەت ل��ە کارگێڕ
س��وڵتە و دەس��ەاڵتی سیاسی،
لە بەرنامەیاندا هەیە
و کارمەن��ددا قەتی��س کراوە.
بە شەخس��ی حاکم (س��وڵتان،
ل��ە دوای شۆڕش��ەوە ،پڕۆژەی
خەلیف��ە ،و ی��ان ئەمیر) و یان
بنەماڵەی حاکمەوە بەسرابووە .وشەی دەوڵەت بژارک��ردن و دەرکردن��ی هەر کەس��ێک کە
(دەوڵ��ە ل��ە زمان��ی عەرەبی) کە ئێس��تا لە «مەکتەب��ی» ،ـ واتا ل��ە ڕوانگ��ە و داوەریی
کەلتووری سیاس��ییدا لە جیاتی ()stateبەکار ئەوانەوە باوەڕی بە ئیسالم ـ نەبوو ،لە تەواوی
دەهێندرێت ،هەمدیسان گرێدراوی شەخسی دام��ەزراوە دەوڵەتیی��ەکان جێبەج��ێ کرا.
حاک��م بووە (زوبی��دە  .)١١٧ :٤بەاڵم لە نیوەی دووەم ،لە سەرەتای شۆڕشەوە ،دروستکردنی
دووەمی سەدەی ١٩ی زایینی بەمالوە ،ژیان دامەزراوەی هاوتەری��ب لەگەڵ وەزارەتەکانی
و پێکهاتەی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی و ئابووریی دەوڵەتی کۆن :س��وپای پاسداران لە بەرانبەر
موس��وڵمانان ،کەوتە دۆخێکی نوێوە کە پیش ئەرتەش ،جیهادی س��ازەندگی ل��ە بەرانبەر
هەموو ش��تیک گۆڕان��کاری ل��ە پێکهاتەی وەزارەتی کش��توکال ،بەرێوە چ��ووە .ئاکامی
سیاسیی کردە ئەمری واقێع .دوو دەسەاڵتی ئەو بە ئیس�لامیکردنەوەیە ،پاوان و کۆنترۆڵی
موسوڵمانی ئەو کاتە ،واتا عوسمانی و قاجار ،لە س��ەرجەم دامەزراوەکانی دەوڵەت ،لە الیەن
ژێر شۆڕش��ی مەشرووتە لە ئێران و تەنزیمات ڕووحانییەتەوە و خەماڵندنی وێژمانی سیاسی
گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 19 2719

بە دەستەواژە ئیسالمییەکان و چارەسەرکردنی وەکوو ڕۆی باسی لێ دەکا« :بیری ئیسالمی ،لە
کێش��ەکان لە ڕێگەی زمانەوانی و قسەزانیی سەر کۆڵەکەیەک وەستاوە کە خاڵە داهێنەرانەکانی
ئایینی��ەوە بوو .بەدەر ل��ەو ڕەهەندە ،کۆماری خۆی لە ناو دەبات :لەالیەکەوە ،وەکوو باسی لێ
ئیسالمیی ئێران ،هیچ تایبەتمەندییەکی تری دەکرێ ،کۆمەڵگای سیاس��یی ئیسالمی ،مەرجی
پێویس��تە بۆ ئەوەی ک��ە ئیماندار ب��ە پاکی و
نییە کە ئیسالمی بێت.
[]6
لە باری ئابوورییەوە ،لە ئێرانی  ٤٠س��اڵ ڕەوش��ت چاکی بگات؛ بەاڵم لە الیەکی ترەوە،
دوای ش��ۆڕش ،نەتەنیا سیس��تەمی ئابووریی کارکردەکانی ئەو کۆمەڵگایە و نموونەی ڕەوشت
س��ەرمایەداری ه��ەر وەک ڕاب��ردوو زاڵ��ە ،چاک��ی ،تەنیا لە ڕێگەی ئەندامانی کۆمەڵگا و بە
بەڵکوو نموونەی یەکێک لە بۆرۆکراتیکترین ،تایبەت لە ڕەفتاری ڕێبەرەکانییەوە ،وەدی دێت.
گەندەڵترین و مش��ەخۆرترین سسیتەمەکانی بە کورتی ،گەش��ەی بیری ئیس�لامی ،کە بیری
س��ەرمایەداری لە هەموو جیهان��ە .لە باری سیاس��یی تەواوە ،لە کۆتاییدا پەیوەندیی خۆی
یاسایییەوە ،چەند ڕەهەندی شەرعی خراونەتە لەگەڵ بەش��ەکان(دامەزراوەکان)ی تر دادەبڕێ
و ،ئ��ەوان تەنیا وەک��وو ئامرازێ
نێو قانوونی بنچینەییی کۆماری
دەبینێ بۆ گەش��ەی س��تانداردە
ئیس�لامییەوە و بڕیارەکان��ی
لە ڕاستییدا
ئەخالقیی��ەکان و دەگەڕێتەوە بۆ
مەجلی��س و دەوڵ��ەت ،دەبێت
باشترین
پێناسە بۆ
تێڕوانین��ی نەریتیی م��ەالکان».
خۆیان لەگەڵ شەرع بگونجێنن.
ئیسالمی سیاسی،
دووەم؛ نسکۆی ئیسالمی سیاسی
بەاڵم کات��ێ خومەینی زیندوو
لە
بریتییە
مێژووییی��ە ،چونکە نە لە ئێران و
ب��وو ،ل��ە ملمالنێ��ی نێ��وان
ئاکامی
نە لە ئەفغانس��تان کۆمەڵگایەکی
مووس��ەوی ،س��ەرۆک وەزیران
ئاوێتەکردنی
ن��وێ وێن��ا نەک��راوە (ڕۆی.)x :
و خامەنەیی ،س��ەرۆک کۆماری
ئ��ەو کاتە ،بۆ الی مووس��ەوی ناسیۆنالیزمی پۆپۆلیست ،ئ��ەو نس��کۆیە مێژوویییە ،چونکە
لەگەڵ
ئیسالمی سیاسی لە بۆشایییەکدا
البژێری ک��رد و فەت��ەوای دا
ئیسالمیزم
کە ئەزمەی ناسیۆنالیزمی دەوڵەتی
ک��ە دەوڵەت��ی ئیس�لامی لە
لە پانتاییی
و بۆرۆکراتی��ک خوڵقاندبووی و لە
پێن��او بەرژەوەندی��ی ئۆم��ەی
کەلتووریدا
دۆخێک��دا کە ویس��تی ئازادی و
ئیسالمیدا ،دەتوانێ نەتەنیا بنەما
پەرەس��ەندنی سیاسی و ئابووریی
الوەکییەکانی ش��ەرعی بەڵکوو
بنەما س��ەرەکییەکانی شەرعیش سڕ بکات و کۆمەڵگا ببوو بە دروش��می کۆمەاڵنی خەڵک ،بە
وێژمانێکی پۆپۆلیس��تی-مەزهەبی هاتە مەیدان
بەکارییان نەهێێت.
میراتی  ٤٠س��اڵەی ئیس�لامی سیاسی لە و ب��ە کۆمەڵیک ه��ۆ کە لێرەدا دەرفەتی ش��ی
ئێران و ناوچەک��ە ،دەرخەری ئەزمەیەکی قووڵ کردەنەوەیان نییە ،دەس��ەاڵتی سیاس��یی پاوان
و شکستە لە هەموو بوارەکانی سیاسی ،ئابووری ،ک��رد .ب��ەاڵم لە ماوەی  ٤٠س��اڵی ڕاب��ردوودا،
کەلتووری و ئەخالقیدا .بە ش��ێوەیەک کە ئەمڕۆ نەتەنیا نەیتوانیوە نموونەیەکی باشتر بە کۆمەڵگا
زۆر کەس باس لە قۆناغی پاش-ئیس�لامیزم لە پیش��کەش بکات ،بەڵکوو لە جیات��ی ئازادی و
ناوچەکەدا دەکەن .بەاڵم ئەو نس��کۆیە ،بە وتەی پەرەس��ەندنی سیاسی ،تیۆکراس��ی ،سەرەڕۆیی
ئۆلیوێر ڕۆی ،پیش هەموو ش��تێک نسکۆیەکی و تۆتالیتارێزمێک��ی بێ س��نوور و بێ وێنەی لە
مەعریفەتییە .بۆ؟ لە ڕوانگ��ەی مەعریفەتییەوە ،مێژووی مرۆڤایەتیدا جێگی��ر کردووە .لە بواری
ئیسالمی سیاسی لە سەر بنەمایەک وەستاوە کە گەش��ەی ئابووریدا ،سیس��تەمێکی مشەخۆر و
ڕەهەندی نۆژەیی و داهێنانی خۆی لەناو دەبات .گەندەڵی سازکردووە کە زۆرینەی کۆمەڵگا هیچ
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ئاسایش��ێکی کاری و شوغڵیی بۆ نەماوە .لە پاڵ
ئەوانە ،سوڵتەی ئیس�لامی سیاسی ئەزمەیەکی
نوێ« ،ئەزم��ەی کۆمەاڵیەتی»ی ،خوڵقاندووە کە
پێش��تر بوونی نەبووە .ئێس��تا بۆ وێنە لە ئێران،
خەڵ��ک تەنیا ل��ە نەبوونی ئازادیی سیاس��ی و
دۆخێکی نالەب��اری ئابووری و ه��ەژاری وەزاڵە
نەهاتوون ،بەڵکوو قورساییی قەیرانی کۆمەاڵیەتی،
لە سەر شانی ئەوانە.
پەراوێز

[1]. Islamic fundamentalism
[2]. Essentialist
[ .]3بۆ وێنە ڕوانگەی گێڵنێڕلە کتێبی “کۆمەڵگای موسڵمان”
[ .]4ل��ە دۆس��ییەیەک کە دوای ئ��ەو کارە باڵو ب��ووەوە ،هۆکاری
هەڵوەشاندەنەوەی خەالفەت شی کراوەتەوە ،کە تەنانەت بۆ ئیستاش
جێی سەرنجە .لێرەدا دەرفەتی ئەوە نییە کە بە وردی باسی بکەین،
ب��ەس ڕەنگ��ە ئاماژەیەکی کورت ب��ە دوو هۆکار س��وودمەند بێت.
“یەکەم ،لەو دۆس��ییەیەدا هەوڵ درا کە لە نێوان بیری س��ێکۆالر و
ئایینی ،سەبارەت بە ئەرک و سیستەمی دەوڵەت ،پارسەنگی پێکبێت.
دووەم ،ب��اس لە ئەوە دەکەن کە خەالفەت قەت س��ەرۆکایەتییەکی
خودایی نەب��ووە ،بەڵکوو دامەزراوەیەک بوو بۆ بەڕێوەبەرایەتیی ئیش
و کاری موس��وڵمانان .خەالفەتی ڕاس��تەقینە ،تەنیا سی ساڵ دوای
کۆچ��ی دواییی پەیامبەر بەردەوام بوو ،ئەوانی تر هەموویان جەلەبی
بوون و تەنیا بە هێزی زۆرەوە حوکمڕانییان کردووە و ئێس��تا ناتوانن
ئەو ئەرکانەی کە پێیان س��پێردراوە بەج��ێ بگەیەنن .هەر بۆیەش
موسوڵمانان ئازادن لە هەڵبژاردنی هەر جۆرە حکومەتێک کە خۆیان
سوودمەندی دەبینن( ”.عەنایەت)٥٥-٥٦ :
[ .]5بڕوانە سەید قوتب نشانەهای راه( ،معالم فی الطریق).
[6]. Virtue

سەرچاوەکان
فارسی
ـ عنایت ،١حمید ( )١٣٧٦سیری در اندیشە سیاسی عرب :از حملە
ناپلئون بە مصر تا جنگ جهانی دووم ،چاپخانە سپهر ،تهران
ـ سروش ،عبدالکریم ( )١٣٧٥قبض و بسط تئوریک شریعت :نظریە
تکامل معرفت دینی ،چاپ پنجم،موسئسە فرهنگی صراط ،تهران
ـ شبستری ،محمد مجتهد ( )١٣٧٩نقدی بر قرائت ڕسمی از دین:
بحرانها ،چالشها و ڕاه حلها ،انتشارات طرح نو ،تهران.
ـ قطب ،س��ید نش��انههای راه (معالم فی الطریق) ترجمە حس��ن
اکبری ،مرزناک مؤسسه خدمات فرهنگی
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تیۆری

ئایینی سیاسی؛ بۆچوونێکی بیردۆزان ه

بیریار ژاوەرۆیی

ئایینی سیاسی ،وهک زۆرێک ل ه چهمکهکانی تری زانست ه کۆمهاڵیهتییهکان ،ب ه شێوهی
جۆراوجۆر لهالیهن کهسانی جیاوازهوه پێناس ه کراوه و سهبارهت بهوه ههندێ بۆچوونی
جیاوازههیه .لهم وتارهدا ب ه کورتی ئاوڕێک دهدرێتهوه سهر دوو شێوهی پێناسهکردنی ئهم
چهمکه ،ک ه یهکیان پێوهندیی ب ه لێکچواندنی ئایدۆلۆژیا ب ه ئایین و ئهوی تریان پێوهندیی
ب ه گۆڕینی ئایینی گشتی ب ه ئایدۆلۆژیاوه ههیه .لهو پێوهندییهدا پێویست ه سهرهتا ب ه
پێناسهی ئایین دهست پێ بکرێت و دواتر ئهو دوو بۆچوون ه شرۆڤ ه بکرێن.

به پێی باس و بیروڕای کۆمهڵناسان پێناسهی
ماکیی ئایین دهک��رێ بهمجۆره بێت« :ئایین
زنجیرهیهکه ل ه باوهڕ و کردهوه مهعنهوییهکان
ل�� ه ئاڕاس��تهی بابهت��ی پیرۆز و س��هرووی
سروش��ت/مێتافیزیک ک ه باوهڕمهندانی وهک
تاق ه کۆمهڵێک یهکدهخات و واتا و ئاڕاس��ت ه
دهدات ب ه ئهزموونهکانی ژیانیان .دیاردهیهکی
کۆمهاڵیهتیی�� ه ک�� ه بێجگ ه ل��ه الیهنهکانی
پێوهندیدار ب ه ڕهوشت ،وهکو ههبووه مادییهکان
ل ه پێکهات ه ئایینییهکان (وهک دامهزراوهکانی
کلیسا له مهسیحییهت و مزگهوت له ئیسالم)،
گروپ ه ئایینی��هکان و بزووتنهوه ئایینییهکاندا
دهردهکهوێت».
ل�� ه پێوهندی لهگ��هڵ ئهو پێناس��هیهی
س��هرهوهدا ،ئ��هو پرس��یاره دێت ه ئ��اراوه ک ه
ئایینی سیاسی چییه؟ دیاره وێڕای جیابوونی
دامهزراوهکان��ی دهوڵ��هت و ئایی��ن ل ه واڵت ه
س��ێکیوالرهکاندا ،ئاس��تهم ه بگوترێ��ت ک�� ه
ئایین و سیاس��هت ب��ه ت��هواوی لێکتر جیا
کراونهتهوه .سیاسهت پانتاییهکی گشتیی ه ک ه
ههموو الیهنهکان بهش��دارییان تێدا کردووه و
تهنانهت له واڵتانی سێکیوالریشدا به مهرجی
قبووڵکردنی دێمۆکراسی ،ههموو کهس مافی
بهشداریی ههبووه .بهاڵم ئهوهی لێرهدا گرنگ ه
ئاس��تێک لهو پێوهندییهیه ک ه بهرهو زاڵیهتیی
ئایی��ن ی��ان تایبهتمهندییهکان��ی ب ه س��هر
سیاس��هتدا دهڕوات .بۆچوونی جیاواز لهسهر
ئ��هوهی ههی ه که ئ��هو پێوهندیی ه چۆن و چ
کاتێک بهرهو وهها دۆخێک دهچێت و ئایینی
سیاس��ی پێکدێت به جۆرێ که جار وایه ئهو
چهمک�� ه پێوهندیی ڕاس��تهوخۆی ب ه خودی
ئایین له واتا گش��تییهکهیدا نهبووه و تهنانهت
ل ه دژی بووه .شرۆڤهی دوو بۆچوونی سهرهکی
زیاتر ئهو پرس ه ڕوون دهکاتهوه.
یهکهم بۆچ��وون پێوهندیی بهوانهوه ههی ه
که ئایدۆلۆژیا سیاسیی ه مۆدێڕن ه پاوانخوازهکان
وهک ئایین دهبینن .لهو کهسان ه لێرهدا تیشک
دهخرێت ه س��هر دهیڤید ئهپتێر .س��هبارهت ب ه

پێوهندیی ئایین و سیاس��هت ،ل�� ه ڕوانگهی
ئهپتێرهوه س��ێ ج��ۆر یان ئاس��تی تێکهڵی
ئایین و سیاسهت ههی ه که لهسێ سیستهمی
تیۆکراتیک ،پێکهوهسازان و بهجووڵهخستندا
دهردهک��هون .ئایینی سیاس��ی ،پێوهندیی
ب ه سیستهمی س��ێههمهوه ههیه .ب ه ڕای ئهو
له تیۆکراس��ییهکاندا ،ئهنجومهن ه سیاس��ی و
ئایینییهکان یهکێکن .ههندێ جار ڕهچاوکردنی
پسپۆڕایهتی لهرۆڵ ه سیاسییهکاندا بۆی ههیه،
گهرچی ل ه سیستهمێکی ئایینی بیرۆکهکاندا،
تیۆکراس��ییهکان سیستهمێکی پاشایهتی یان
قهشه/مهالس��هروهریان ههیه ،گهرچی ڕهنگ ه
ڕێبهرایهتی هاوبهش بێت .شێوهی جۆراوجۆری
ڕێبهرایهت��ی بۆی ههیه بهاڵم ،ڕێبهرهکان دوو
تایبهتمهندیی��ان ههیه؛ یهکهم ،ههردوو ڕۆڵی
تاکهکهسی و دامهزراوهییان ههیه ،دووهم ئهوان
نوێنهری خوان .دهسهاڵتیان لهوهوه سهرچاوه
دهگرێ��ت تهنان��هت گهر لهالی��هن خهڵکهوه
ههڵبژێردرێن .لێرهدا ن�� ه حکوومهت ئاپۆره و
خهڵک دهخات ه جووڵه و نه له ناو خهڵکیش��دا
جووڵهیهکی بهرچاو دهبینرێت .ل ه سیستهمی
پێکهوهسازاندا حکوومهتی یاساکان ههیه نهک
مرۆڤ .فرهیی و جۆراوجۆریی ناوهندهکانی هێز
ههی ه که له کاتی بڕیاردان ه س��هرهکییهکاندا
دهبێ��ت ڕێککهون .ئهو مهترس��ییه ههی ه ک ه
ئهم سیس��تهمانه بهرهو ئایین ه سیاس��ییهکان
بس��ووڕێنهوه وهک س��هردهمی نازییهکان��ی
ئهڵمانیا و فاشیستی ئیتاڵیا.
ههروهه��ا ب��ه ڕای ئهپتێ��ر ،ل�� ه
سیس��تهمی وهجووڵهخس��تندا ه��هوڵ ب��ۆ
یهکپارچهی��ی دهدرێ��ت .بۆ گهیش��تن بهو
یهکیهتییهسیس��تهمهکانی وهجووڵهخستن ل ه
ڕێگای بهسیاسیکردنی ههموو ژیانهوه دهست
پێ دهکهن .له ئاکامدا سیاسهت ب ه هۆی باوهڕی
سیاس��ی یهکپارچهوه نوق��م دهبێت .ناکۆکی
نهتهنیا خراپ ه بهڵکو دژهشۆڕش��ه .بیرۆکهکان
مهترس��یدارن و ئاڵنگاریی ڕهوایی ڕێژیم یان
کاریزمای ڕێبهر دهکهن .ئهم سیس��تهمانه ب ه
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«یاسای سهرکوتکهر» ،ل ه زمانی دورکهیمهوه،
دیاریی دهکرێن .ل��ه ڕوانگهی ئهپتێرهوه ئهم
سیس��تهم ه پێوهندیی ب ه گواستنهوهی ژیانی
کۆمهاڵیهت��ی و مهعنهوی��ی خهڵکێ��ک ،ل ه
ڕێگای شێوازه خێرا و ڕێکخراوهکانهوه ،ههیه.
ب��ۆ ئهوگرنگترین تایبهتمهندیی سیس��تهمی
وهجووڵهخستن ،ئایینی سیاسییه.
ب��ه وتهی ئهپتێ��ر له ههن��دێ واڵتدا بۆ
پڕکردنهوهی پێوهندیی نێوان دهس��هاڵتدار و
فهرمانبهر ،تاک و کۆمهڵگا ،حکوومهت دۆخێکی
ئایدۆلۆژیک دێنێته ئاراوه که تاک و دهوڵهت
لێکتر گرێ دهدات .بۆ ڕێبهرانی سیاسی نۆژهن
له بهرهوڕووبوون��هوهی بیردۆزیی و کردهوهدا،
ئایدۆلۆژیای ئاسایی نهیدهتوانی بۆ درێژخایهن
زاڵ بێت .هێزێکی زۆر س��یمبۆلیکتری بههێز
و کهمتر ئاوهزمهندانه ،گهرچی ڕهنگه ئامانجی
ئاوهزمهندانهی ههبێت ،پێویس��ت بوو .ئهپتێر
ئ��هم هێزهی ناون��ا «ئایینی سیاس��ی» ،لهبهر
ئهوهی ک ه ئایین هێزی زیاتره ل ه ش��ێوهکانی
ت��ری بیر .ئهم�� ه لهالیهک��هوه پێویس��تیی ه
ڕههاکانی پێکهاتهی سیاسیی ملهوڕان ه دابین
دهکات و لهالیهکی تریشهوه ،کاریگهر دهبێت
لهس��هر پێویس��تیی ه بنهڕهتییهکانی تاکهکان
ل�� ه ڕێ��گای دیاریکردنی ئایین��ی دهوڵهت و
پێناس ه ڕهواکانی بهردهوامیی ،واتا و شوناسی
تاکهکهسی .ئهمه پێگهیهکی نوێ و ئایینێکی
نوێ دهبهخش��ێت .بهم جۆره ئایینی سیاسی
دهبێته فۆرمێکی مۆدێڕنیزاسیۆن .ئایدۆلۆژیای
دهوڵهت��ی س��ۆڤییهت نموونهیهکی تری ئهم
ئایین ه سیاسیی ه بوو.
لهڕاس��تیدا ،مهبهس��تی ئهپتێر ل ه ئایینی
سیاس��ی ،ئهو ئایدۆلۆژیا مۆدێڕن�� ه تۆخانهی ه
ک ه ب�� ه ش��ێوهی پاوانخوازان��ه زاڵ دهبن ب ه
س��هر دهوڵهتدا و چوارچێوهیهکی وهک ئایین
دهگرن ه خ��ۆ و بهج��ۆرێ بهرههمهێنانهوهی
ئایین��ن و وهک ئایی��ن کار دهکهن ،گهرچی
ڕهنگ ه له باوهڕدا بهتایبهت باوهڕ ب ه مێتافیزیک
جیاواز بن .به وتهی ئهو ،ئایینی سیاس��ی ک ه
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له ڕۆژئاوا س��هری ههڵ��دا ،بۆخۆی وهاڵمێک
بوو بۆ لهدهس��تدانی ئیمان ل ه سیستهمهکانی
پێکهوهس��ازاندا .ئیم��ان ک��ه س��هرچاوهی
دهس��هاڵته ،ئ��هم جاره ب ه جۆرێک��ی تر و ل ه
ڕێگای ئهمهگناس��ی بۆ شتێکی تر له دهوڵهت ه
نوێیهکاندا س��هری ههڵدا .بهوهش��هوه ئایینی
سیاس��ی له باری ڕهوش��تهوه هێزی کهمتره
له ئایینی گش��تی ،چون بهڵێنی پاداش��ت و
خهاڵتێکی جیاواز دهدات.
ئهپتێر تایبهتمهندییهکانی ئایینی سیاسی
بهمانه دهزانێت :دهوڵهت و ڕێژیم تایبهتمهندیی
پیرۆزی وهردهگرن .ئهو پیرۆزیی ه دهبێت ه بناخ ه
ب��ۆ ڕاگرتنی تۆکمهیی ل ه کۆمهڵگادا .بهمجۆره
س��هرههڵدانی ئ��هم دهوڵهتان�� ه ڕووداوێک��ی
ئایینییه .کهواته ،هاوش��ێوهیی ههی ه ل ه نێوان
ئایین ه سیاس��ییهکان و ئایین ه گش��تییهکاندا.
کهس��انی پیرۆز و کهسانی شهڕ ههن .نێردراو
و بانگخ��وازان ه��هن .بۆ ه��هر تاکێک ههلی
بانگهێش��تی سیاس��ی ل ه جێی بانگهێش��تی
ئایین��ی ههیه .نهێن��ی و دهس��هاڵت ههیه.
دهمارگرژیی ئایین ئاس��ا له کهشی سیاسیدا،
زیاتر له سیس��تهمی تیۆکراتی��ک بۆ ئامانج ه
س��ێکیوالرهکان بهکار دههێنرێ��ت .ههروهها
ئایینی سیاس��ی ،ب ه شێوهی ئایدۆلۆژیای تاق ه
حێزبێک دهردهکهوێت وههمیش�� ه وهها نیی ه
که پێویس��تی ب ه دژایهتیی کردهوه و باوهڕی
ئایینیی گش��تی ههبێت .لهڕاستیدا ،ئهگهری
ئهوه زیاتره که دژایهتیی ئایینه سیاسییهکانی
ت��ر بکات .ئایینی سیاس��ی دهبێت ه لهمپهڕ ل ه
بهردهم گ��ۆڕان له کۆمهڵگا و چ��وون بهرهو
سیس��تهمی پێکهوهس��ازان .به وتهی ئهپتێر
کاریگهرییهکانی ئایینی سیاس��ی دهبنه هۆی
بههێزبوون��ی دهس��هاڵت ل ه ن��او دهوڵهتدا و
الوازبوون��ی نهرمونیانیی کۆمهڵگا .بۆیه گۆڕان
له ملهوڕیی��هوه بۆ مۆدێل��ی دێمۆکراتیک و
س��ێکیوالری ڕێکخراوی سیاس��ی و باوهڕی
کۆمهاڵیهتی ئاستهم دهبێت.
جێ��ی ئاماژهی�� ه ک��ه وێڕای ناس��اندنی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئایدۆلۆژی��ای تاق ه حیزب ه پاوانخوازهکان ،وهک ئایینی��ی ت��ۆخ و پاوانخواز ،ئایینی سیاس��ی
ئایینی سیاس��ی ،ئهپتێر ڕوانگ ه ئایینییهکانی دهرکهوت که لهالیهک تایبهتمهندیی ئایینی
کۆمهڵگای مرۆیی ب ه ڕێکخهری ئهوه دهزانێت ههب��وو ولهالیهک��ی ت��رهوه ،تایبهتمهندیی
و ئاماژه دهکات ک ه ل ه بنهڕهتدا ئایینی سیاسی ئایدۆلۆژیا.
کهوات��ه کاتێک ئایینی گش��تی/پابلیکی
لهو ڕوانگانهوه دهس��ت پێ دهکات .ئهم خاڵ ه
باسی ئایینی سیاسی گرێدهدات ب ه بۆچوونی کۆمهڵگا دهگۆڕدرێت به ئایدۆلۆژیا و بۆ ئامانج ه
دووههمهوه ک ه س��هرهتا باس کرا .لهڕاستیدا سیاس��ییهکان کهڵکی ل��ێ وهردهگیردرێت،
ئایینی سیاس��یی س��هرهکی ،لهسهر بنهمای دهچێته چوارچێوهی ئایینی سیاس��ی .ئایین
ئایینی گش��تییه .بۆی ه ل ه بۆچوونی دووههمدا و ئایدۆلۆژی��ا زیات��ر له گۆڕهپ��ان و پانتاییی
مهبهس��ت ل ه ئایینی سیاسی ،ئهو ئایینهی ه ک ه سیاس��هتدا ،یهک دهگرنهوه .بۆیه ل ه شۆڕش ه
دهکرێت به ئایدۆلۆژیا و ،دهس��هاڵتی سیاسی ئایینییهکان یان حێزب�� ه ئایینییهکاندا ،ئایین
دهگرێته دهس��ت یان ههوڵ دهدات بیگرێت ه به ئاس��انی دهکرێت ب��ه ئایدۆلۆژیا .ههرچی
ئیمان��ی ئایین��ی ئایدۆلۆژیاییتر
دهست و لهو رێگایهوه له ههموو
دهبێت ،له پانتاییی سیاس��هت
بوارهکان��ی ژیان��ی سیاس��ی و
لهڕاستیدا،
و کۆمهڵ��گادا مهترس��یدارتر
کۆمهاڵیهتی��ی تاک و کۆمهاڵنی
مهبهستی ئهپتێر ل ه
ئایینی سیاسی ،ئهو
دهردهکهوێ��ت .کاتێک ئیمانی
کۆمهڵگادا دهستێوهردان دهکات،
ئایدۆلۆژیا مۆدێڕنه
ئایین��ی و ئایدۆلۆژی��ا ی��هک
ئاڕاستهیان پێ دهدات و ئازادی
ی
ه
شێو
ه

ب
ه

ک
ه

ی
ه
تۆخان
دهگرن ،مهترس��یدارترین دۆخ
بهرتهسک و سنووردار دهکاتهوه.
پاوانخوازان ه زاڵ دهبن
س��هرههڵدهدات و مهترس��ی
لێرهدا یاریزان�� ه ئایینییهکان ب ه
ب ه سهر دهوڵهتدا
لهس��هر ژیانی مرۆی��ی زیاتر و
ت��هواوی دهچنه ن��او ههرێمی
کی
و چوارچێوهیه
توندوتیژت��ر دهبێ��ت .لێرهداب ه
تایب��هت ب�� ه ههم��وو بابهت�� ه
وهک ئایین دهگرن ه
س��اکاری ،ههم خۆبهختکردن و
کۆمهاڵیهتی ـ سیاسییهکان.
خۆ و بهجۆرێ
دیاره ههردووکی ئایدۆلۆژیا بهرههمهێنانهوهی ئایینن ههمیش کوشتن و بڕینی مرۆڤ
و ئایی��ن ،چوارچێ��وه دی��اری و وهک ئایین کار دهکهن لهالیهن کهس��ی ئیمان��دارهوه
ل ه ڕێگای ئیمانهکهیهوه پاس��او
دهکهن و ههندێ هاوش��ێوهن،
دهدرێتهوه.
بهاڵم ئاڕاس��تهی ئایی��ن بهرهو
گرنگترین ئایدۆلۆژیای ئایینی ،ئایدۆلۆژیای
جیهان��ی تره .کاتێ��ک ئایی��ن ڕێکدهخرێت
و ل�� ه ڕهوش��ی نهریت��ی دێت��ه دهرهوه و ل ه ئیسالمی بووه .ئیسالم وهک ئایینێک که تهنیا
چوارچێوهیهکدا بۆ ئاراس��تهپێدانی سیاسی و س��هرنجی مهعنهوییهت ن��ادات و بهرنامهی
کۆمهاڵیهتی بهکار دههێنرێت ،دهچێت ه بازنهی ئابووری و سیاسیی بۆ کۆمهڵگا ههیه ،زیاتر له
ئایدۆلۆژی��ا و ئایدۆلۆژی��ای ئایینی پێکدێت .ئایینهکانی تر بههره و توانستی دابین کردنی
لێرهدا وێرای پاراستنی ئیمان ب ه مێتافیزیک ،بنهماکان��ی ئایدۆلۆژیای ههب��ووه و کراوه به
ئایی��ن وهک ئایدۆلۆژیا زیاتر ئاڕاس��تهی ئهم ئایدۆلۆژیا .له ماوهی سهدهی ڕابردوودا چهندین
جیهان��ی دهگرێته خۆ .ئایدۆلۆژیای ئایینی ب ه جۆری ئایدۆلۆژیای سیاسیی ئیسالمی سهریان
هۆی س��هرههڵدانی بزووتنهوه ئایینییهکان و ههڵداوه .لهڕاس��تیدا ئایینی ئیس�لام ههر له
دهس��تێوهردانی ئایین ل ه سیاسهتی مۆدێڕندا سهرهتاوه لهگهڵ سیاسهت تێکهڵ بووه ،بهاڵم
له بهرانبهر ئایدۆلۆژیا س��ێکیوالرهکاندا سهری ئهو تێکهڵییه زیاتر له جۆری تیۆکراتیک بووه.
ههڵدا .ههروهها بهس��هرههڵدانی ئایدۆلۆژیای له سهدهی ڕابردوودا بوو که ئیسالمی سیاسی
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س��هری ههڵدا ونموونهی ه��هره توندوتیژی
ش��یعی ئهوه له پاش شۆڕشی  1979له ئێران
و به پێکهاتنی کۆماری ئیس�لامی دهرکهوت.
لێرهدا به ش��ێوهیهکی زۆر جیاواز له پێوهندیی
ساکاری ئایین و سیاسهت ،ئیسالم له ڕهوشی
ئایینی گشتی/پابلیک هێنرایه دهرهوه و کرا به
ئایدۆلۆژیا بۆ مهبهستی سیاسی.
وهک له س��هرهتادا ئاماژه کرا لهڕاس��تیدا
ئایین و سیاسهت لێکتر جیا ناکرێنهوه؛ چونکو
ل�� ه ههموو کۆمهڵگاکاندا ئ��هو دووانه به کهم
و زۆری پێوهندییان ههیه .سیاسهتوانهکان ل ه
ئایین کهڵکیان وهرگرت��ووه و ئایینییهکانیش
ل ه سیاس��هت .ل ه سێکیوالریزمیشدا لهوپهڕیدا
ئهوه دامهزراوهکانی ئایین و دهوڵهتن که لێکتر
جیا دهکرێنهوه .دهوڵهت وهک دامهزراوهیهکی
بێالی��هن دهردهکهوێت و ه��اوکات ئازادی بۆ
ههم��وو ئایین و ب��اوهڕ و بیرۆکه جیاوزهکان
دابی��ن دهکرێت .بۆی ه ل ه کردهوهش��دا ڕهنگ ه
هاس��انکاریی سیاس��ی بۆ کاروباری ئایینیی
هاوواڵتییان��ی ئیماندار بکرێ��ت ،گهرچی بێ
دهستێوهردانی ئایینی .بۆ وێن ه هاسانکاری بۆ
کاروباری حهجی موسڵمانهکان .و ئهوه به واتای
پێشێلکردنی س��ێکیوالریزم نییه .ههروهها ل ه
واڵتێکی سێکیوالری دێمۆکراتیکدا ئازادی بۆ
حیزب وگرووپ ه ئایینییهکان ههی ه ب ه مهرجێ
ک ه یاسای دێمۆکراتیک قبووڵ بکهن .وات ه وا
نهبێت ک ه ئهگهر دهس��هاڵتیان گرت ه دهست،
ئازادی ل ه ههموو الیهنهکانی تر بسێننهوه.
بهپێچهوان��هوه ،ل ه ئایینی سیاس��یدا ،ئهو
ڕێسایهی سهرهوه قبووڵ ناکرێت و لهڕاستیدا
کاتێکیش باس��ی دێمۆکراس��ی تێدا بکرێت،
تا ئاستی گهیش��تن ب ه دهسهاڵته و پاشان ل ه
چوارچێ��وهی ئایدۆلۆژیایهکی نادێمۆکراتیکدا
ه��هوڵ دهدرێت ب��ۆ جێبهجێکردن��ی بنهما
ئایینییهکان (یان ل ه ڕوانگهی ئهپتێرهوه بنهما
ئایدۆلۆژیکهکان��ی تاقه حێزبێک) .ئیدی ڕێگ ه
ب ه ئازادیی الیهن ه نائایینییهکان نادرێت تاکوو
ههربهوج��ۆره ک ه ئهو ئایدۆلۆژی��ا ئایینیی ه ب ه
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شێوهی دێمۆکراتیک به دهسهاڵت گهیشتووه،
ئهگهر بهرنامهکانی سهرنهکهوت ب ه ئاشتیانه و
دێمۆکراتیک دهسهاڵتیشی لێ وهرگرنهوه .ب ه
واتایهکی تر له ئایینی سیاسیدا ،ئایین سیاسهت ه
و سیاسهتیش ئایین .کهواته باس ل ه پێوهندیی
س��اکاری ئایین و سیاسهت وهک دوو بواری
جی��اواز نییه ،بهڵکو ئایین دهبێت ه ئایدۆلۆژیای
سیاس��ی که چوارچێوه بۆ سیاسهت و ههموو
پرس و کێشه کۆمهاڵیهتییهکان دیاری دهکات
و پسپۆڕایهتی ل ه بواره جیاوازهکاندا واتایهکی
سهربهخۆیان نابێت.
ههرچۆنێ��ک بێ��ت ،بهپێ��ی بۆچوون�� ه
جی��اوازهکان ،جۆرهکان��ی ئایین��ی سیاس��ی
بوونی��ان ههی ه و بریتین ل��ه ئایدۆلۆژیا توندئاژۆ
و پاوانخ��وازه نائایینییهکانیش ،چۆنکو ئهوانهش
پیرۆزییان تێدایه .ئهم ئایدۆلۆژیایانه بهرمهبهستی
ئهپتێرن .ل�� ه ڕوانگ��هی ئهپتێردا ،لهڕاس��تیدا
لێکچوون��ی ئایینی ههیه ،وات ه ئهو ئایدۆلۆژیایان ه
تایبهتمهندییهکان��ی ئایینیان گرتووهت ه خۆ ،یان
ئهوانه لهو ئایدۆلۆژیایانهدا بهرههم هێنراونهتهوه.
ب��هاڵم له ڕوانگ��هی ترهوه ئهوه خ��ودی ئایین ه
ک ه دهکرێ��ت ب ه ئایدۆلۆژیا و سیاس��ی دهبێت.
ئایدۆلۆژیای سیاس��ی-ئایینی بهرزترین ئاستی
ئایینی سیاسییه .لێرهدا تێکهڵیی ئایینی گشتی
و ئایدۆلۆژی��ا ههیه .وات ه ئایینی پابلیک/گش��تی
دهگۆڕدرێت و دهخرێت ه چوارچێوهی ئایدۆلۆژیای
سیاس��ییهوه .کاتێک ئایین و سیاس��هت دهبن ه
هاوپهیمان زۆر مهترسیدار دهردهکهون .بهتایبهت
ئایین ل ه شێوهی ئایدۆلۆژیای سیاسیدا له ههموو
ئایدۆلۆژیاکان��ی تر مهترس��یدارتر دهبێت؛ لهبهر
ئهوهی ک ه لهگهڵ ئیمانی تاکهکان س��هروکاری
ههی��ه و زیات��ر لهوان��هی ت��ر ل ه ئ��اوهز دوور
دهکهوێتهوه و پاس��اوی زیات��ری بۆ ههردووکی
خۆبهختکردن و کوش��تنی مرۆڤ��هکان ل ه پێناو
ئامانجگهلێکدا ههی ه ک��ه زۆرێکیان خزمهت ب ه
مرۆڤایهت��ی ناکهن .کهواته لهم جۆرهی دووهمدا
گۆڕانی سیاس��ی ـ کۆمهاڵیهتیش زۆر ئاستهمتر
دهبێت.
ساڵی بیست و یەکەم
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کوردستان و مێتۆدی دژەکۆلۆنیالیستی

چۆن لە زانستی نەتەوەی سەردەست ڕزگارمان بێ؟
سارۆ ئەردەاڵن

بواری لێکۆڵینەوە لەسەر کوردستان و کورد گیرۆدەی ئەو تیۆری و مێتۆدانەیە کە سیستەمی
کۆلۆنیالیزم وەک بەشێک لە چەوساندەوە کەڵکی لێ وەردەگرێ .کۆی ئەو زانیارییانەی کە لەسەر
کوردستان کەڵەکە بوون و ئەو زانستەی کە وەک لێکۆڵینەوەی کوردی/کوردۆلۆژی پەرەی پێ دراوە،
لەبەر هۆی دابەشبوونی کوردستان بە سەر چەند واڵت و هەروەها ڕوانگەی ڕۆژهەاڵتناسانە بەرەوڕووی
کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیکی زێدە بووەتەوە .ڕەنگە ڕێگەچارە بۆ ئاکادێمیای کوردستان سازکردن ،کەڵک
وەرگرتن ،و پشت بەستن بە مێتۆدۆلۆژییەکی دژەکۆلۆنیالیستیی تایبەت بە دۆخی کوردستان بێ ،تا
بتوانێ لە زانستی نەتەوەی سەردەست ڕزگاری بێ.

بەڕێزەوە پێشکەشە بە خالید خەیاتی؛ بۆ
پشتگیریی بەردەوام
هەقیق��ەت ل��ە دەرەوەی دەس��ەاڵت یا
بێدەس��ەاڵت نییە ...ه��ەر کۆمەڵگایەک
تایب��ەت بە خۆی ڕێژیم��ی هەقیقەت و
«سیاس��ەتی گش��تیی» هەقیقەتی هەیە.
()Foucault 1980b, 131

دەستپێک
ئایا کۆلۆنیالیس��تەکان ڕۆشتوون و کوردستان
ڕزگاری ب��ووە؟ بۆ واڵمدانەوە بەم پرس��یارە،
ل��ەو دۆخە ئاڵۆزەی کە توێژینەوەی زانس��تی
سەبارەت بە کوردستان تیایدایە ،دەبێ سەرەتا
و دیس��انەوە ڕاشکاوانە باس لە ئەزموونی تاڵی
کۆلۆنیالیزم لە کوردس��تان بکەین .هێش��تا،
ن��ەک الی کۆلۆنیالیس��تەکان ،بەڵک��وو الی
مرۆڤ��ی بەکۆلۆنیکراوی کورد (بەتایبەت الی
توێژەران لە کوردس��تان) گومان لەوەدا هەیە
ک��ە کوردس��تان بەکۆلۆنی کراوە .مەبەس��ت
ل��ە بەکۆلۆنی کردنی کوردس��تان ئەوەیە کە
ه��ەر کامە ل��ە دەوڵەتەکانی تورکی��ا ،ئێران،
عێراق و س��وریا لە ڕێگ��ەی مێکانیزمەکانی
سوڵتە و پرۆس��ەیەکی ئاڵۆزی چەوساندنەوە،
تااڵنکردن و ه��ەاڵواردن ،خاک و تەنەتەوەی
کوردس��تانیان بەکۆلۆنی گرتووە ،تاکوو هێزی
کاری کوردس��تان بخەنە خزمەت خۆیانەوە و
سەرچاوە ماددییەکانی کوردستان ،بە مەبەستی
گەشەس��ەندنی واڵتەکەی خۆیان بەکار ببەن
و لەم ناوەدا ،ببنە هۆی گەش��ەی الس��ەنگی
کوردس��تان .ب��ەم گوێرەیە گەشەس��ەندنی
ه��ەر کام لەو چوار واڵتە و گەشەنەس��ەندنی
کوردس��تان وەک دوو دی��وی دراوێک لێک
دانەب��ڕاون و ل��ە ی��ەک کات��دا ڕوویانداوە.
مێکانیزمەکانی بەکۆلۆنی کردنی کوردس��تان
کە هاوکاتە لەگەڵ دابەشکردنی کوردستان لە
نێوان ئەم چوار واڵت��ەدا ،بووەتە هۆی ئەوەی
ه��ەر کام ل��ە پارچ��ەکان وەک کۆلۆنییەکی

نێۆخۆیی��ی ئ��ەو واڵتانەی ل��ێ دەربێت .ئەم
ش��ێوازە کۆلۆنیالیزمە کە وەک کۆلۆنیالیزمی
نێوخۆیی باس��ی لێ کراوە (ئ��ەردەاڵن 2019a؛
س��لێمانی و محەمەدپور 2019؛ بێشیکچی  )2018لە
شێوازە کالس��یکەکانی کۆلۆنیالیزم ئاڵۆزترە و
بەرەوڕووبوونەوە و دژایەتیکردنیش��ی دژوارتر.
ه��ەر کام ل��ەو واڵتان��ە هەوڵیان��داوە کە بە
ژێردەس��تەکردنی نەتەوەی کورد و لە ڕێگەی
سیاسەتەکانی پەراوێزخستن ،چاوپۆشیکردن،
حاش��الێکردن و تواندنەوە کولت��وور ،زمان و
ناسنامەی کوردستانیبوون بسڕنەوە.
نەتەوە کۆلۆنیالس��یتەکانی کوردس��تان لە
دووردەستەکانەوە نەهاتوون ،بەڵکوو دراوسێیەکی
ڕەزاتاڵن کە لە دوژمنیدا لە هیچ شتێک دەرێغی
ناکەن .هەر کام لە نەتەوەکانی تورک ،فارس و
عەرەب (و هەندێکجار ب��ە هاوکاریی نەتەوەی
ئەرمەنی) لە بەرژەوەندیی سەردەستەیی خۆیان،
هەوڵ دەدەن هاوش��ان لەگ��ەڵ بەکارهێنانی
زەبروزەنگی بێس��نوور ،لە ڕێگەی هێزی نەرمی
زانس��تەوە درێژە بە کۆلۆنیالیزم لە کوردستان
ب��دەن .سیاس��ەتەکانی س��ەرکوت ب��ە هۆی
مێکانیزم��ە جیاکانی س��وڵتە لە ه��ەر کام لەو
واڵتانە ،بووەتە هۆی ئەوەی ئێمە لە کوردستان
لەگەڵ کۆلۆنیالیزمێکی چەندڕەهەندی بەرەوڕوو
ببینەوە کە لە ئاکامدا کاریگەریی ڕاس��تەخۆیان
لەس��ەر بزووتن��ەوەی ڕزگاریخ��وازی کورد لە
هەر کام لە پارچ��ەکان داناوە .لەم ڕوانگەیەوە،
پەرتەوازەیی و یەکنەگرتنی هێزە کوردییەکان لە
هەر کام لە پارچەکانی کوردستان و سازنەبوونی
ش��ۆڕش یا بزووتنەوەیەکی سەرتاسەری نەک
لەب��ەر ناش��ارەزایی ،خۆخ��ۆری و خەیانەت��ی
ک��ورد لە خۆیەت��ی (هەر کام ل��ەم ئاوەڵناوانە
سازکراوی سیس��تەمی کۆلۆنیالیستین) بەڵکوو
لە دەرەنجامی چەندین ش��ێوازی کۆلۆنیالیزمە
کە هەر کام لەو واڵتانە پەیڕەوی دەکەن.
کۆلۆنیالیزم چەندە پشت بە دامودەزگاکانی
دەوڵ��ەت بۆ توندوتیژی دەبەس��تێ ،بە هەمان
ئەن��دازەش لە درگای زانس��تەوە دێتە ژوورەوە
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و کوردس��تان لە ڕوانگ��ەی بەرژەوەندییەکانی
خۆی��ەوە پێناس��ە دەکا .ب��ۆ ئەم مەبەس��تەی
دوای��ی واڵتانی تورکیا ،ئێران ،عێراق و س��وریا
س��ازێنەر و یارمەتیدەری زانس��تێکی ساختە
س��ەبارەت بە کوردس��تانن ک��ە دەکرێ وەک
کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیک (زانس��تی) ناوی لێ
ببەین (ئەردەاڵن  .)٣١-٣٠ ،2019bلەم ئاستەشدا،
دیس��انەوە دۆخی کوردستان تایبەتمەندییەکی
ئاڵۆزی هەی��ە ،چونکە لە الیەکەوە دامودەزگای
ئایدیۆلۆژیک��ی ئەو چ��وار دەوڵ��ەت نەتەوەیە،
زانیاریی س��اختە لەسەر کوردس��تان بەرهەم
دێنێ و لە الیەکیشەوە نەتەوەی کورد گیرۆدەی
ئەو پێناس��ە کالسیکانەیە کە ڕۆژهەاڵتناسەکان
لەبارەی��ەوە و لە ماوەی زیاتر لە دوو س��ەدەدا
بەدەس��تیانەوە داوە .ئەم یەکگرتنە نەخوازراوە
نەگریس��ە ،بووەت��ە ه��ۆی ئەو کێش��ەیە کە
م��ن وەک کۆلۆنیالیزم��ی ئاکادێمیک��ی زێدە
( )Multiple Academic Colonialismناوی لێ
دەبەم .ئەگ��ەر قەاڵچۆکردنی کورد ،پڕۆژەیەک
لەوپەڕی توندوتیژیدا بوو و ژینۆس��ایدی وەک
دەرسیم یا ئەنفالی لێ کەوتەوە ،قەاڵچۆکردنی
ناسنامەی کوردستانی/کوردی هێندە بە نەرمی
کاری خۆی دەکا ک��ە ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی
لە گۆش��ەی ڕینگی بۆکس��ی زانستدا بەرگەی
مستەکۆڵەکانی ناگرێ.
ب��ۆ نووس��ین و تێفکری��ن س��ەبارەت
ب��ە کوردس��تان ،پێویس��تە مێکانیزمەکان��ی
س��ازبوونی ئەو زانستە بناسین کە سەبارەت بە
کوردس��تان و کورد لە سەر یەک کەڵەکە بووە.
هەرچەند زانستی پێش��وو لە هەندێک شوێندا
یارمەتیدەرمانە کە لە خۆمان باش��تر تێبگەین،
بەاڵم زۆربەی کات زانیاری و تێگەیشتنی هەڵە
و س��اختەمان پێ دەدا و لە ڕێ��گای ڕزگاریی
کوردستان دوورمان دەکاتەوە .ئەگەر بۆ ئەم وتە
بەناوبانگەی مارکس بگەڕێینەوە کە «مرۆڤەکان
مێ��ژووی خۆیان س��از دەکەن ،ب��ەاڵم نە بەو
ش��ێوازەی پێیان خۆشە؛ و ناش��توانن خۆیان
بارودۆخەکەی هەڵبژێ��رن ،چونکە بارودۆخەکە
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پێشتر هەبووە ،دیاریکراوە و لە ڕابردووەوە بۆیان
گوازراوەت��ەوە» ( ،)Marx 1972, 10هەرچەن��د
ناتوانی��ن لە دەس��ت ئ��ەو نەریتە زانس��تییە
هەڵبێین کە سەبارەت بە ئێمە ساز کراوە ،بەاڵم
دەکرێ بە گومان لە مێتۆدلۆژییەکانی پێش��وو،
ڕێگای ن��وێ تاقی بکەینەوە .بە وتەی جەنکینز
هەڵوێس��تێکی دیاریکراوم��ان دەبێ هەبێ و بە
هەڵبژاردنی مێتۆدۆلۆژییەک��ی پێداچوونەوەیی
( ،)Reflexive Methodologyبیر لەوە بکەینەوە
کە ڕاب��ردوو و بابەت��ی ڕاس��تەقینە ،هەڵگری
ڕاڤەیەک��ی بێئەژم��ارن ( .)Jenkins 2004لەم
ناوەندس��ڕینەوەیە لە پێگەی خوێندنەوەی زاڵی
دەوڵەتە کۆلۆنیالیس��تییەکانی کوردستان نابێ
بترس��ین و پێم��ان وا بێ خوێندن��ەوەی ئێمە
ناتوان��ێ مەش��روعییەتی هەب��ێ .چونکە ئەوە
دەس��ەاڵتە ،لە ئاکامدا ،دی��اری دەکا کە کامە
ڕاڤە و خوێندنەوە مەشروعییەتی زیاتری هەیە،
نەک ئ��ەوەی تەنیا یەکێک ل��ەو خوێندنەوانە
لە زاتی خۆی��دا هەڵگ��ری هەقیقەتێکی ڕەها
بێ .هەر بۆ ش��یکردنەوەی ئەم مەبەس��تە ،لە
درێژەدا س��ەرەتا چوارچێوەی ئەو کۆلۆنیالیزمە
ش��ی دەکەمەوە کە ل��ە ئاکادێمیادا بە س��ەر
توێژینەوەی زانستی س��ەبارەت بە کوردستاندا
زاڵە و دواتر باس لەوە دەکەم چۆن هەڵبژاردنی
هەڵوێست و مێتۆدۆلۆژییەک بەپێی ئایدیۆلۆژیی
کوردایەت��ی دەتوانێ یارمەتیدەری س��ازکردنی
بوارێکی س��ەربەخۆ بێ و لە ئەنجامدا کەڵکی بۆ
بزووتنەوەی ڕزگاریخوازی لە کوردستان هەبێ.
کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیکی زێدە
س��ەرەتا دەتوانین بەم ش��ێوازە سادەیە پێناسە
بۆ کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیک بکەین کە بریتییە
ل��ە« :پرۆس��ەیەک کە تیای��دا ،ناوەند و چەقی
بەرهەمهێنان و بەدەس��ت خس��تنی زانس��ت
س��ەبارەت بە نەتەوەیەک ،لە دەرەوەی خودی
ئ��ەو نەتەوەیەدا ب��ێ» (.)Galtung 1967, 296
ئەم پێناس��ەیە ب��ە هەندێک گۆڕان��ەوە دەبێ
قەبووڵ بکەی��ن چونکە بەرەبەرە ل��ەم وتارەدا
ساڵی بیست و یەکەم
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بەڵگە دەهێنمەوە کە یەکەی توێژینەوەی ئێمە
دەبێ لەسەر پانتاییەکی بەفراوانتری کوردستان
ڕابوەس��تێ کە یەکەی توێژین��ەوەی نەتەوەی
کورد بەشێکی گرنگی لێ پێک دێنێت .کەواتە
چەمکەکەمان بەم ش��ێوەیە دیس��ان پێناس��ە
دەکەینەوە ک��ە کۆلۆنیالیزم��ی ئاکادێمێک بە
وات��ای ئەوە دێ ک��ە بەرهەمهێنانی زانس��ت
س��ەبارەت بە کوردس��تان لە دەست هەندێک
واڵت و ناوەنددایە کە لە دەرەوەی کوردستانن.
لەم ڕوانگەی��ەوە کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیک باس
لەوە دەکا کە چۆن دەوڵەت��ەکان ئەو ناوەندانە
داگی��ر دەکەن کە تیایدا زانس��ت بەرهەم دێ،
دەگوازرێت��ەوە و ڕێک دەخرێ .لەم ش��ێوازەدا
و ب��ە کەڵ��ک وەرگرت��ن و کاریگ��ەری دانان
لەسەر دابەش��کردنی هێزی کار بە شێوەیەکی
نایەکس��ان ،ئاکادێمیای ناوچەی بەکۆلۆنیکراو،
ناچار دەک��ەن کە ئەو پەیوەندییانەی س��وڵتە
پەس��ەند بکا کە لە ڕێگەی بەس��تانداردکردن،
بەئەنس��تیتۆیی کردن و بەکۆمەاڵیەتی کردنی
بوارێک��ی زانس��تیی تایبەتەوە دەس��ەپێندرێن
( .)Alatas 2003ل��ەم ش��ێوازەدا ،لێکۆڵینەوە
س��ەبارەت بە کوردستان ،لە ڕێگەی لێکۆڵینەوە
س��ەبارەت بە کوردەوە و س��ەرەتا لە زانکۆکانی
ڕۆژئاوا و ڕووس��یا ش��کڵی گرتووە و کۆی ئەو
زانیارییان��ەی بەرهەم هاتووە لە ئیس��تادا وەک
زانس��تێک لە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆ لەگەڵ
ڕۆژهەاڵتناس��ی ( )Orientalismپێناس��ەی بۆ
دەک��رێ .ڕۆژهەاڵتناس��ەکان ل��ە چوارچێوەی
گرنگیدان بە بوارەکانی زمانناسی ،ئایین ،مێژوو
و نەژادەوە س��ەیری کوردیان کردووە .دواتر بە
دامەزرانی چوار دەوڵەت نەتەوەی کۆلۆنیالیستی
کوردستان ،هەر کام لە بوارەکانی لێکۆڵینەوەی
ئیس�لام ،لێکۆڵینەوەی ئێ��ران و لێکۆڵینەوەی
تورکی ،بەشێک لە زانیارییان لەسەر کوردستان
و کورد پێکهێناوە.
کەوات��ە لێ��رەدا لەگ��ەڵ کۆلۆنیالێزمێکی
ئاکادێمیک��ی زێدە ب��ەرەوڕوو دەبینەوە کە لە
مێ��ژووی کۆلۆنیالیزم لە جیهان��دا بێ وێنەیە.

چونکە س��ەرەڕای ئەو ڕەخنە گش��تییانەی کە
لە بواری ڕۆژهەاڵتناسی گیراوە و لە سەعیدەوە
دەس��تی پێ ک��ردووە ( ،)Said 2003بە هۆی
دۆخ��ی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی لە کوردس��تان
بواری لێکۆڵینەوە لەس��ەر کوردستان گیرۆدەی
تێگەیش��تنی کۆلۆنیالی دوژمن ب��ووە .کەواتە
«زێدەبوونی» کۆلۆنیالیزم��ی ئاکادمێک بۆ ئەوە
دەگەڕێت��ەوە کە هەر کام لەو چ��وار دەوڵەت
نەتەوە نوێیە ،بەپێی مێکانیزمەکانی لەخۆگرتن
و قەدەغەک��ردن ()Inclusion and Exclusion
دی��اری دەکەن ک��ە چ بابەتێک س��ەبارەت بە
کوردستان زانستییە.
فوک��ۆ بە س��ازکردنی دووان��ەی لێک
جیانەب��ووی دەس��ەاڵت/مەعریفە (Power/
 )Knowledgeو ئام��اژە ک��ردن ب��ەوەی ک��ە
«دەسەاڵت ناتوانێ بێ مەعریفە خۆی بسەپێنێ
و مەعریفەش ناتوانێ بێ دەس��ەاڵت ساز ببێ»
( ،)Foucault 1980a, 52دەی��ەوێ پێداگ��ری
لەسەر ئەوە بکا کە مەعریفە و زانست لە الیەن
ژمارەی��ەک لە زانا و توێژەرەکانەوە س��از نابێ،
بەڵکوو پرۆس��ەی بەرهەمهێنان��ی مەعریفە زۆر
ئاڵۆزتر و کەمتر ئاش��کرایە و لە دامەزراوەکان و
بەپێی یاسای وردی پێشوەخت ساز دەبێ .بەم
گوێرەیە ،بۆ بەره��ەم هاتنی هەر مەعریفەیەک
دەبێ بارودۆخی ماددی ()Material conditions
سازبوونی ئەو مەعریفەیە س��ەیر بکرێ .لێرەدا
مەبەس��ت ئەوەیە ک��ە بەپێ��ی مێتۆدۆلۆژیی
پێداچوونەوەیییەک کە هەڵمانبژاردووە ،ڕوانگەی
ڕەخنەگرانەی ئێمە تەنیا نابێ ئاراستەکەی بەرەو
بیرۆکەکان و زان��اکان بچێ ،بەڵکوو هەروەها و
گرنگتر ،دامەزراوەکان ،کورسەکانی وانەوتنەوە،
بورس��ی خوێندن ،ژورناڵەکان ،پرۆسەی چاپ،
پشتیوانیی ئابووری لە توێژەران و بەڕێوەچوونی
کۆنفڕانس��ەکان ،دەتوانن دەورێکی گرنگیان لە
س��ەقامگیرکردنی ئەو بابەتان��ەدا ببێ کە وەک
بابەتی زانس��تی پێناس��ەیان بۆ دەکرێ و ئەو
بابەتانەی کە لەبەر بەئەنقەس��ت ئامادەکردن یا
نەکردنی بارودۆخی ماددیی پێویس��ت ،قەدەغە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 33 2719

دەکرێ��ن و ل��ە چوارچێوەی بابەتی زانس��تی
دەخرێنە دەرەوە.
لە هەر ش��وینێک کە پەیوەندیی دەسەاڵت
لە نێوان دەس��تە جۆراوجۆرەکانی خەڵک یاکوو
نەت��ەوەکان الس��ەنگ ب��ێ (وەک پەیوەندیی
کۆلۆنیالیس��تیی نەتەوەی سەردەس��تی تورک،
ف��ارس و عەرەب لەگەڵ نەتەوەی ژێردەس��تی
ک��ورد) ،دەک��رێ ب��ە ش��وێن مێکانیزمەکانی
س��ازکردنی مەعریف��ەدا بگەڕێی��ن .فوک��ۆ بە
ش��ێوازێکی بەڵگەمەند باس ل��ەوە دەکا کە لە
واڵتانی ڕۆژئاوا ،لەبەر هۆکاری الس��ەنگییەکی
ئەنس��تیتۆییکراو ل��ە نێ��وان پەیوەندییەکانی
دەسەاڵت لە نێوان پیاوان و ژناندا ،بەرهەمهێنانی
زانس��ت س��ەبارەت بە ژنان بڕەوی زیاترە؛ هەر
لەم ڕووەوە ئەگەر سەیری کتێبخانەکان بکەین،
کتێبێکی زۆر سەبارەت بە ژنان و لە ئاستیکی زۆر
کەمتردا س��ەبارەت بە پیاوەکان پەیدا دەکەین.
هەر بەم گوێرەیە ،س��ەبارەت بە ڕەشپێستەکان
توێژین��ەوەی زۆر ک��راوە ،ب��ەاڵم بەدڵنیاییەوە
سەبارەت بە سپیپێستەکان توێژینەوە و وتاری
زۆر کەم دەبینین .لە نیوەی دووەمی س��ەدەی
بیس��تەمەوە ،لەب��ەر چەندین ه��ۆکاری وەک
فێمینیزم و بزووتنەوەی دژەکۆلۆنیالیس��تی ئەو
السەنگییە گۆڕانی بە سەردا هاتووە .بەاڵم هەر
وەک چ��ۆن میلز ب��ە درووس��تی ئاماژەی پێ
دەکا «تاکوو ئێس��تاش ناوەندی سەرنج پێدانی
لێکۆڵینەوەی ئاکادێمیک لە زانس��تی مرۆییدا
ئەو کەس��انەن ک��ە پەڕاوێز خ��راون» (Mills
 .)2005, 69ئەگەر س��ەیری مۆدێلی توێژینەوە
لەسەر کوردس��تان و کوردیش بکەین ،بە هیچ
ش��ێوەیەک نابینین لێکۆڵینەوە لەسەر ئاخێزگە
و ن��ەژادی فارس ،تورک و عەرەب کرابێ ،ئەمە
لە کاتێکدایە دەیان توێژینەوە لەس��ەر ئاخێزگە
و ن��ەژادی ک��ورد ک��راوە و دەک��رێ (White
;2009

1993; Asatrian

Hennerbichler
 .)2012چونکە کاتێک لە س��ەدەی بیس��تەمدا

ئەو نەتەوانە دەبنە خاوەنی دەوڵەتی نەتەوەییی
خۆیان و لە پرۆس��ەیەکی ئاڵۆزی بەرژەوەندیی
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زلهێزەکان دەوڵەت بۆ کوردس��تان س��از نابێ،
ه��ەر کام لەو نەتەوانە لە بەرژەوەندیی دەوڵەت
نەتەوەی خۆیان (لەس��ەر بنەمای یەک نەتەوە،
یەک زمان و یەک ئااڵ) پێویستیان بە ئەویترێک
هەبووە .ئەم ئەویترس��ازییە کە من وەک ماکی
س��ەرەکیی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆی��ی ناوی لێ
دەب��ەم ،لە بنەمادا بە مەبەس��تی ئابووری بووە
و تااڵن کردنی کوردس��تانی ب��ەدواوە هاتووە و
لە ئاس��تی دووەم (و ڕەنگە ب��ە هەمان ئەندازە
گرنگ) الیەنی ناس��نامەییی بەخۆوە گرتووە کە
ک��ورد وەک ئەویتری ت��ورک ،فارس و عەرەب
ناسێندراوە.
ل��ەم بەس��تێنەدا بۆم��ان دەردەکەوێ کە
کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیکی زێدە لە دوو لق ساز
ب��ووە 1 :مەعریفەیەک کە ڕۆژهەاڵتناس��ەکان
س��ازیان ک��ردووە و ناکرێ بوترێ هەمیش��ە
زیان��ی هەی��ە و  2مەعریفەیەک ک��ە ناوەند
و توێژەرەکان��ی دەوڵەت��ە کۆلۆنیالیس��تەکانی
کوردس��تان س��ازیان کردووە و جگە لە چەند
ئاوارتەی��ەک ،هەمیش��ە ل��ە بەرژەوەندی��ی
چەوساندنەوەی کورد و داگیرکاریی کوردستاندا
بووە .هەڵبەت زۆربەی کات ،سازکردنی مەعریفە
لە لقی دووەمدا پش��ت بە زانستێک دەبەستێ
ک��ە لە ڕۆژهەاڵتناس��یدا بەره��ەم هاتووە و بۆ
شەرعیەت وەرگرتن ،کەڵک لە هەندێک تیۆریی
زمان��ی ـ نەژادی وەک نەژادی ئاریایی و زمانی
ئێران��ی وەردەگیرێ کە من وەک بەش��ێک لە
هێژمونیی ئێران لە ناوچەکەدا و مێکانیزمەکانی
سوڵتە بە سەر کوردس��تان وەک کۆلۆنیالیزمی
وەخۆگر پێناس��ەم بۆ کردووە (ئەردەاڵن .)2019b
لێرەدا بۆ ش��یکردنەوەی باس��ەکە باش��ترە لە
هەندێ��ک لە گرنگترین دامەزراوە و ناوەندەکان
ورد ببین��ەوە کە ئەرکی س��ازکردنی مەعریفە
لەسەر کوردستان و کوردیان بە ئەستۆ گرتووە.
ئەگەر سەیری بواری ڕۆژهەاڵتناسی بکەین،
زۆربەی کات مێژووی بواری لێکۆڵینەوە لەسەر
کوردس��تان و کورد بۆ کتێبی گرامری کوردی
مائوری��زۆ گارزۆنی ( )١٧٨٧دەگەڕێننەوە (van
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

 )Bruineseen 2014, 20و گارزۆنی وەک باوکی
بواری کوردۆلۆژی ( )Kurdologyسەیر دەکەن؛
هەرچەند گالێتی ئەم مێژووە لە ئیتالیا و لە نێوان
بانگخوازە مەسیحییەکان بۆ سەدەی سیانزەش
دەگەڕێنێت��ەوە (.)Galetti 1995هەروەه��ا بە
وردبوونەوە لە زیاتر لە دوو س��ەدە لێکۆڵینەوە
لەس��ەر م��ژارە جۆراوجۆرەکان��ی پەیوەندیدار
ب��ە کوردس��تان ،بۆم��ان دەردەک��ەوێ کە لە
س��ەرەتاکانەوە و تاکوو ئیستا دوو مژاری ئایین
و زمان بۆ توێژەران زیاترین سەرنجڕاکێش��ییان
هەبووە .ئەم حەزی بەرهەمهێنانی زانستییە هەر
بۆ ئەو باس��ە دەگەڕێتەوە کە پێشتر میڵز وەک
لێکۆڵینەوە لەس��ەر پەراوێزخراوەکان ناوی لێ
بردبوو .کاتێک هەر لە س��ەرەتاکانەوە بانگخوازە
مەس��یحییەکان هاتنە کوردس��تان ،دەبوایە لە
یەک��ەم هەن��گاودا زمانی ک��وردی فێر ببن و
ه��ەر لەبەر ئەم ه��ۆکارەش ،ئینجیل نزیک بە
سەدەیەک پێش لە قورئان تەرجەمەی کوردی
دەکرێت��ەوە و تاکوو ئیس��تا چەندین وەرگێڕان
ل��ە ئینجیل ب��ە زارە کوردیی��ەکان دەبیندرێ
()Rzepka 2014؛ یاک��وو ب��ە هەمان ش��ێوە
لێکۆڵینەوە لەس��ەر ئایینەکانی ئیزدی ،عەلەوی
و یارس��ان ،بەش��ێکی هەرە گرن��گ لە بواری
ڕۆژهەاڵتناس��ی و لێکۆڵین��ەوەی کوردی پێک
دێنن ،چونکە بە الی ڕۆژهەاڵتناس��ەکانەوە ئەم
ئایینە جگەئیسالمییانە سەرنجڕاکێشن ،چونکە
لە پەراوێزی ئایینی زۆرینەی هەرە زۆری کوردە
موسڵمانەکاندا دەبیندرێن (.)Omarkhali 2014
لە ئاس��تی زانیاریی مێژوویی بۆ ئەم بوارە،
لێکۆڵین��ەوەی باش ئەنجام دراوە و س��ەرەڕای
توێژینەوە چڕوپڕەکەی فان برۆینسێن سەبارەت
بە لێکۆڵینەوەی کوردی ل��ە ئەورووپای ڕۆژئاوا
و ناوەن��دی ( )van Bruineseen 2014ل��ە
هەمان کتێبدا ،کۆنووس��ی س��ااڵنەی کوردی،
کە لە الیەن «کۆمەڵگای نەمس��ا بۆ گەش��ەی
کوردۆل��ۆژی لەگ��ەڵ ناوەن��دی ئەورووپایی بۆ
لێکۆڵین��ەوەی کوردی» چاپ ب��ووە ،هەندێک
لێکۆڵینەوەی سەرنجڕاکێش سەبارەت بە بواری

لێکۆڵینەوەی کوردی لە یەکیەتیی س��ۆڤییەت
و ڕووس��یا (،)Omarkhali and Mossaki 2014
لە ویالیەتە یەکگرتووەکان��ی ئامریکا (Gunter
 )2014و ل��ە واڵتی چێ��ک ()Kubalek 2014
ئەنج��ام دراوە .لەم ڕوانگ��ە ناڕەخنەگرانە و بە
شێوازی وەس��فی چەندین وتار و توێژینەوەی
دیکەش بەتایبەت لەم سااڵنەی دواییدا بەرهەم
هاتوون .سەبارەت بە دۆخی بواری لێکۆڵینەوەی
کوردی لە خودی ئەو واڵتانەی کە کوردستانیان
بەکۆلۆن��ی گرتووە ،چەند بابەتی گرنگ بەرهەم
هاتوون بۆ نموونە دەتوانم س��ەبارەت بە بواری
لێکۆڵینەوەی کوردی لە ئێران (محمدپور و ڕضائی
 )٢٠١٧و ل��ە ڕوانگەیەک��ی ڕەخنەگرانەترەوە،
کتێبی تیۆریی پۆست کۆلۆنیالیزم و کوردناسی
(کەریمی  )١٣٩٤ناو ببەم .سەبارەت بە تورکیاش
دوو وتاری ڕەخنەگرانە دۆخی کرانەوەی زیاتری
ئاکادێمی��ای تورکیا بەتایبەت ل��ە دوو دەیەی
کۆتایی سەدەی بیستەم و بەربەستەکان نیشان
دەدەن (;Scalbert-Yücel and Ray 2006
 .)Aras 2014بەاڵم ،مەخابن ،تاکوو ئیس��تا نە
توێژینەوەیەک��ی جیددی س��ەبارەت بە بواری
مێتۆدۆلۆژیی لێکۆڵین��ەوەی کوردی کراوە کە
چوارچێوەی ئەم لقە لە زانس��تی نێوان-بواری
نیش��ان بدرێ و ن��ە تەنانەت ل��ە ڕوانگەیەکی
ڕەخنەگرانەوە سەیری کراوە.
م��ن پێ��م وای��ە ناک��رێ توێژین��ەوەی
ڕۆژهەاڵتناس��ەکان بە تەواوی ب��ە چاویلکەی
ئەو ڕەخنانەوە س��ەیر کەین ک��ە لە دوابەدوای
کتێبەک��ەی ڕۆژهەاڵتناس��ی س��ەعیدەوە
زاڵ ب��ووە و وا دادەن��درێ ک��ە هەمیش��ە لە
پش��ت لێکۆڵینەوەکان��ی ڕۆژئاواییەکان��ەوە
چەواش��ەکارییەک هەی��ە .بێگومان بەش��ێکی
زۆر ل��ە لێکۆڵینەوەکان ،دەکەون��ە هەمان ئەو
چوارچێوەیەوە کە ڕۆژئاواییەکان بە مەبەس��تی
ناس��ینی ناوچەکانی دنیا ئەنجامیان داوە و هەر
ئەم مەعریفەیە دەس��ەاڵتی پێیان بەخش��یوە؛
بەاڵم لە هەمان کاتیش��دا بەش��ێکی گرنگ لە
دەرکی ئێمە لە کوردس��تان و کورد ،قەرزداری
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بەرهەمە گرنگەکانی ئەو توێژەرانەیە .بۆ نموونە
بەرهەمی ناوازەی س��اغکردنەوەی مەم و زینی
خانی کە ڕودێنکۆ لەسەر بنەمای نۆ دەستنووس
ئەنجامی داوە و کۆنترینیان بۆ س��اڵی -١٧٣١
 ١٧٣٢دەگەڕێتەوە؛ هەر ئەم ساغکردنەوە گرنگە
کۆتای��ی بەو گومانانە هێنا کە هەندێک لە دێڕە
نیش��تمانییەکانی مەم و زین ،هی خانی نەبن
( .)van Bruineseen 2003, 43-44بەاڵم دەکرێ
دڵنی��ا بین جگە لە هەندێک توێژەری ئاوارتەی
وەک بێشیکچی و بەتایبەت بەرهەمە ناوازەکەی
سەبارەت بە کۆلۆنیالیزم لە کوردستان (بێشکچی
 )٢٠١٨کۆی ئەو مەعریفەیەی کە س��ەبارەت
بە کوردس��تان و کورد لە الیەن تورک ،فارس،
ع��ەرەب و ئەرمەنییەوە بەرهەم هاتووە ،تەنیا و
تەنیا بە مەبەستی سەقامگیرکردنی سیستەمی
س��وڵتە لە کوردستان س��از کراوە .هەر بۆیەش
ئەگەر بمانهەوێ ئاراس��تەیەک ب��ۆ توێژینەوە
سەبارەت بە بواری لێکۆڵینەوەی کوردی دیاری
بکەین دەبێ س��ەرەڕای گرنگیدان بە تیۆری و
مێتۆدەکانی پۆس��ت کۆلۆنیالی��زم ،بۆ تیۆری و
مێتۆدەکانی دژەکۆلۆنیالیزم بگەڕێینەوە ،چونکە
هەم لەم ڕێگایەوە دەرکێکی باش��تر لە بابەتی
لێکۆڵینەوەمان بۆ ساز دەبێ و هەم زانستێک کە
لە بەرهەمی توێژینەوەکەم��ان بەرهەم هاتووە،
لە پێناوی ڕزگاریی کوردس��تان و بە مەبەستی
سڕینەوەی کۆلۆنیالیزم کەڵکی لێ وەردەگیرێت.
ل��ە ئاراس��تەی پۆس��تکۆلۆنیالیزمەوە بۆ
دژەکۆلۆنیالیزم
سەرەتا بۆ ئەوەی مەبەستی خۆم لە هینانەوەی
دووان��ەی پۆس��تکۆلۆنیالیزم و دژەکۆلۆنیالیزم
ڕوون بکەمەوە دەبێ پێناسەیەکی ڕوون لە هەر
کامیان بە دەس��تەوە بدەم .ب��ە وتەی ڕۆبێرت
یانگ پۆس��تکۆلۆنیالیزم هەر ئەو ش��تەیە کە
بێنیامین وەک «نەریتی ستمەلێکراوان» ناوی لێ
دەبا ()Young 2015, 149؛ دواتر یانگ کەمێک
مەبەستەکەی خۆی لە نەریتی ستمەلێکراوەکان
ش��ی دەکات��ەوە ک��ە بێنیامین ل��ە تێزەکانی
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سەبارەت بە مێژوو باسی لێ کردبوو .لە ڕوانگەی
یانگەوە پۆس��تکۆلۆنیالیزم نزیکایەتیی لەگەڵ
هەندێک بزووتنەوەی سیاسی وەک مارکسیزم
و سوس��یالیزم ،فێمینیزم و ژینگەپارێزی هەیە
ک��ە هەموویان خەب��ات بۆ گۆڕین��ی پێکهاتە
زاڵەکان��ی دەس��ەاڵت لە جیهان��دا دەکەن .لە
کاتێکدا مارکس��یزم بەتایبەت پێداگری لەسەر
ڕەخنەگرت��ن ل��ە دەس��ەاڵتی کاپیتالی��زم و
چەوس��اندنەوەی چینی کرێکار دەکا ،فێمینیزم
دژ بە دەس��ەاڵتی پیاوس��االرانە دەوەستێ کە
ل��ە ڕێگەی��ەوە ژن دەچەوس��ێتەوە ،و خەباتی
ژینگەپارێ��زی دژ بەو بێڕەحمییە هەڵوێس��ت
دەگ��رێ کە م��رۆڤ زەوی دەچەوس��ێنێتەوە
و لە ن��اوی دەب��ا ،پۆس��تکۆلۆنیالیزم گرنگی
بە دەس��ەاڵتی نەتەوەکانی جیهان��ی یەکەم و
چەوس��اندنەوە و س��تەمی مێژووییی ئەوان لە
ئاست نەتەوە مامناوەند و کەم داهاتەکان دەکا
( .).Ibidئەگ��ەر لەو توێژینەوانەش ورد ببینەوە
کە بە ن��اوی تیۆری��ی پۆس��تکۆلۆنیالیزمەوە
دەکرێن ،دەتوانین بڵێین کە نزیک لە هەموویان
لە چوارچێوەی سنوورەکانی دەوڵەت نەتەوەکانی
ئیس��تادا ،دەیانەوێ بە ش��ێوازی گشتی ستەم
کەم بکەن��ەوە یاکوو بیس��ڕنەوە .هەروەها ئەم
ش��ێوازە لێکۆڵینەوان��ە گرنگییەک��ی زۆر ب��ە
کێشەکانی دانیشتووە ڕەسەنەکان (Indigenous
 )peopleلە ئۆس��تراڵیا و نیوزلەندەوە بگرە هەتا
ئامری��کا دەدەن کە چۆن ل��ە ئاکامی چەندین
س��ەدە چەوس��اندنەوەدا زم��ان و کولتووریان
نزیک لە لەناوچوونە .لە واڵتانی ئافریکایی وەک
نیجرییە و کنیا و لە ئاس��یا بەتایبەت لە هیند
نەریتێکی گرنگی لێکۆڵینەوەی پۆستکۆلۆنیالی
هەیە کە ب��ە کەڵک وەرگرتن لە ئاوێتەیەک لە
تیۆرییەکانی بیرمەندانی مارکسیزم و فێمینیزم،
ڕەخنە لە دۆخی مەوجود لە بوارەکانی پەروەردە
و فێرکاریی��ەوە بگ��رە هەت��ا سیاس��ەتەکانی
دەوڵەتەکان س��ەبارەت بە ژنان و ژینگە دەگرن
و پێیان وایە قۆناغی ئیس��تایان لە کۆلۆنیالیزم
تێنەپەڕی��وە و هەر بۆی��ە وەک نیوکۆلۆنیالیزم
ساڵی بیست و یەکەم
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ناوی لێ دەبەن.
تیۆرییەکانی پۆس��ت کۆلۆنیالیزم هەرچەند
هەمیش��ە سەرنجڕاکێش��ن و زۆر دەتوان��ن
یارمەتی��دەری توێ��ژەری کورد ب��ن بۆ ئەوەی
بتوانێ چوارچێوەیەکی تیۆری بۆ توێژینەوەکەی
بدۆزێتەوە ،بەاڵم لەسەر چەندین ئاستی تیۆری
و مێتۆدۆلۆژی کێش��ەی مەعریفی ساز دەکەن.
ئیس��تا دەکرێ ئەم پرسیارە لە خۆمان بپرسین
کە بۆچی لە جیات��ی بەکارهینانی بیرۆکەکانی
پۆس��تکۆلۆنیالیزم ،کەڵک ل��ە دژەکۆلۆنیالیزم
وەرگری��ن؟ دەک��رێ بڵێ��م زیات��ر پەیوەندیی
بە ئ��ەوەوە هەیە کە چۆن لە کێش��ەکان ورد
دەبینەوە و چۆن کوردس��تان پێناسە دەکەین.
بەکورتی م��ن ئاماژە بەو ڕەخنان��ە دەکەم کە
ئەگەر دۆخ��ی پۆس��تکۆلۆنیالیزم هەڵبژێرین
گیرۆدەی��ان دەبین )١( :ب��ە قەبوڵ کردنی ئەم
تیۆرییان��ە وامان نیش��ان داوە کە کوردس��تان
لە دۆخی کۆلۆنیالیزم��دا نییە؛ ( )٢بیرمەندانی
نەتەوەی کۆلۆنیالیستی تورک ،فارس و عەرەب
خۆی��ان کەڵک لەم تیۆرییان��ە وەردەگرن .واتە
چونک��ە ئ��ەم دەوڵەتان��ە خۆیان بەش��ێک لە
جیهان��ی س��ێیەمن و ل��ە ڕووی مەعریفییەوە
ه��ەوڵ دەدن لە ڕۆژئاوا س��ەربەخۆ بن کەڵک
لە تی��ۆری و مێتۆدۆلۆژیی پۆس��تکۆلۆنیالیزم
وەردەگ��رن تاک��وو س��ەرەوەریی کولتووریی
خۆیان نیشان بدەن .بەم ش��ێوەیە بیرمەندانی
ک��ورد تێکەڵ بە چەمکی هاوبەش��ی مەعریفی
لەگ��ەڵ دوژمنان دەبن .بۆ نموون��ە باس لەوە
دەکەن کە ڕۆژئاواییەکان لە سەفەرنامەکانیاندا
لە س��ەردەمی عوس��مانی یاک��وو قاجار ،چۆن
س��ەیری مرۆڤی ئەم ناوچانەیان کردووە ،یاکوو
لە فیلمەکانی هالیوود یا ڕۆمانەکانی س��ەدەی
نۆزدەیەم��ی بریتانیا ،مرۆڤ��ی ڕۆژهەاڵتی چۆن
نیش��ان دەدرێ؛ ( )٣ئ��ەم تیۆرییانە گرێدراوی
ب��واری لێکۆڵین��ەوەی کولتووری��ن و زیات��ر
جەخت لەس��ەر چۆنیەتیی پیش��اندانی مرۆڤی
جگەڕۆژئاوایی لە ڕۆمان ،شێعر ،فیلم و موسیقادا
دەکەن .یاکوو بە چاوێکی ڕەخنەگرانەوە سەیری

مۆزەخان��ەکان دەکەن کە چۆن ڕۆژئاواوییەکان
لە دەستکەوتە کولتوورییەکانی ناوچەکانی دنیا
سازیان کردووە؛ ( )٤چونکە بواری لێکۆڵێنەوەی
کولتووری و پۆس��تکۆلۆنیالیزم ئاوێتەی یەکن،
لە بنەڕەتدا چوارچێوەی تیۆریکیان مافخوازانەیە.
هەرچەند تیۆرییەکانی مارکس��یزم و فێمینیزم،
بنەمای تیۆریک��ی بواری پۆس��تکۆلۆنیالیزم،
ڕەخنەگرانە و ڕادی��کاڵ دەکا ،بەاڵم لە ئاکامدا
دەس��تکەوتەکان بەرەو هەموارکردنی یاساکان
لەن��او دڵی دەس��تووری بنچینەیی��ی دەوڵەت
نەتەوەکاندا دەڕوا.
کەواتە ئەگەر ئێمە قەبوڵی بکەین کوردستان
لە دۆخی هەمیش��ەییی کۆلۆنیالیزمدایە و ئەم
دۆخە ئاوارتە و کاتی نییە (ئەردەاڵن  ،)2019cبۆ
ڕزگاری ،ڕێگەچارەیەک جگە لە دژایەتی کردن
لەگەڵ کۆلۆنیالیزم نامێنێتەوە .ئامانجی سەرەکیی
کۆلۆنیالیزمیش هەر وەک لە س��ەرەوەتر باسی
لێ کرا ،چەوساندنەوە و بەتااڵنبردنی سەرچاوە
مادییەکانی کوردس��تان بە مەبەستی گەشەی
ناوەندە ،کە گەشەنەس��ەندی کوردس��تانی لێ
کەوتووەتەوە .لە ڕێڕەوی ئەم چەوساندنەوەدایە
کە ناسنامەی کوردستانیبوون دەستکاری کراوە
و س��وڵتەی زمان و کولتووری تورکی ،فارسی
و عەرەبی بە س��ەر کوردس��تاندا زاڵ بووە .بۆ
دژایەتی کردن لەگەڵ ئەم سیستەمە ،پێویست
بەو تیۆرییانە دەکا کە ڕاستەوخۆ کۆلۆنیالیست
بوونیان نیش��ان بدا و ڕێگەچارەی پێویست بۆ
ڕزگاری دیاری بکا ،نەک تەنیا کات بۆ چۆنیەتی
پیش��اندانی مرۆڤی کورد ل��ە بەرهەمی ئەدەبی
و سەفەرنامەکانی ڕۆژئاواییەکان تەرخان بکرێ
(کریمی .)١٣٩٦
هەرچەند ل��ە ڕوانگەیەک��ی نامێژووییەوە،
هەندێ��ک ل��ە بیرمەن��دەکان پێی��ان وایە کە
پێشگری «پۆست» لە چەمکی پۆستکۆلۆنیالیزم،
بە مانای دوای کۆلۆنیالیزم نییە و تیۆرییەکانی
پۆس��تکۆلۆنیالیزم دەتوانن هەم��وو خەبات و
بەرگرییەکانی قۆناغی کۆلۆنیالیزمیش ش��رۆڤە
بکەن ،بەاڵم ڕەخنە ل��ە کۆلۆنیالیزم لە دەیەی
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 ١٩٦٠ب��ەدواوە و بەتایبەت ل��ە بەرهەمەکانی
فرانتز فانۆندا دەبیندرێ .هەڵبەت لە ش��ێوازی
کۆلۆنیالیزمی کالس��یکدا ،کۆلۆنیالیستەکان لە
دووردەس��تەوە هاتبوون و واڵتێک��ی دیکەیان
بەکۆلۆنی کردبوو و ل��ە نێوان کەمینەیەک کە
لە الیەن ئەوانەوە جێگ��ر کرابوو و زۆرینەیەک
کە دەچەوس��انەوە و دانیش��تووانی سەرەکیی
ئەو واڵتە بوون ،هەمیش��ە سنوورێکی دیاریکراو
لە هەم��وو بوارەکاندا دەبیندرا .لە کوردس��تان
بە هۆی دامودەزگاکانی نەتەوەی سەردەس��ت
ه��ەوڵ دەدرێ ئ��ەم س��نوورە بەڕوون��ی دیار
نەبێ ،ئەگەرچی کێ هەی��ە نەزانێ کە تورک،
فارس و ع��ەرەب ،لە کوردس��تان ئەو کەمینە
هاوردەیەن کە دەس��ەاڵتیان بە دەستە ،زۆرینە
دەچەوسێننەوە و سامانەکەیان بەتااڵن دەبەن؟
کەوابوو ،بۆ تێگەیشتن لە شێوازی کۆلۆنیالیزمی
ئەوان باشترە کەڵک لە چوارچێوەیەکی تیۆریک
وەرگرین کە بۆ ڕێفۆرم س��از نەک��راوە ،بەڵکوو
مەبەس��تیەتی دژ ب��ە کۆلۆنیالیزم بوەس��تێ و
کوردس��تان ڕزگاری ببێ .چونکە لە ڕاس��تیدا
مەبەستی ئایدیۆلۆژیی کوردایەتی ڕزگارکردنی
خاکی کوردستانە.
تیۆرییەکانی دژەکۆلۆنیالیزم بۆخۆیان بە سەر
سێ قۆناغدا تێپەڕیون چونکە لە سێ ئایدیۆلۆژی
جیاوازەوە سەرچاوەیان گرتووە کە هەر کامیان
ل��ە دوو س��تراتێژیی جێگرەوەی ی��ەک ،واتە
ڕێفۆرم و شۆڕش کەڵک وەردەگرن .لە سەدەی
هەژدەیەم ،ئایدیۆلۆژیی دژەکۆلۆنیالیزم ،لەسەر
بنەمای بیرۆکەی یاسای سروشتی ،سەربەستی
و مافەکانی م��رۆف دامەزرا؛ ش��ێوازی زاڵ لە
س��ەدەی نۆزدەیەم لە هەندێک ش��وێن وەکوو
یۆنان ،ئیرلەند و ئیتالیا ،لەگەڵ جۆش و خرۆشی
ناس��یۆنالیزم تێکەڵ بوو .لە س��ەدەی بیستەم،
بەتایب��ەت دوای  ،١٩١٧لەگ��ەڵ بیرۆکەکانی
سوسیالیزم و کۆمۆنیزمی شۆڕشگێڕانە یەکسان
بووەوە ( .)Young 2015, 85-6بەاڵم ئەوەی کە
دی��ارە ئایین ق��ەت وەک فاکتەرێکی گرنگ لە
ئایدیۆلۆژیی دژەکۆلۆنیالیس��تیدا سەیر نەکراوە
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(هەرچەن��د نموون��ەی س��ەرکەوتووی وەک
شۆڕش��ی مەهدیباوەڕانە لە س��ودان لە نێوان
س��اڵەکانی  ١٨٨٣ت��ا  ١٨٨٥دەبیندرێ کە دژ
بە دەس��ەاڵتی میس��ر و بریتانیا ڕاپەڕیبوون).
بەاڵم چۆن دەتوانین ب��ە تیۆرییەکی گونجاو و
هەڵبژاردنێکی ستراتێژییەکی شیاو بگەین؟
ل��ە هەڵبژاردن��ی تیۆرییەک��ی گونجاو بۆ
چوارچێ��وەی تیۆری ب��ۆ لێکۆڵینەوە لەس��ەر
کوردس��تان ،کە بتوانێ یارمەتیدەری پرس��ی
ڕزگاری ل��ە کوردس��تان ب��ێ ،خوێندن��ەوەی
ئەزموونی شۆڕشە دژەکۆلۆنیالیستییەکانی دیکە
هەرچەند گرنگە ،بەاڵم زیاتر لەوە ،پێویس��ت بە
هەڵوێس��تێکی دیاریکراو لە الیەن بیرمەندانی
ک��وردەوە هەی��ە .دۆخی کوردس��تان لە هیچ
نموونەیەک��ی دیکە ناچێ��ت چونکە هیچ واڵت
ی��ا نەتەوەیەک لە یەک کات��دا لە الیەن چوار
دەوڵەتی جی��اوازەوە بەکۆلۆنی نەگیراوە و چوار
نەتەوەی (تورک ،فارس ،عەرەب و ئەرمەنی) بە
شێوازێکی سیستەماتیک هەوڵیاننەداوە تا مێژوو،
زمان و کولتوورەکەی دەس��تکاری بکەن .دیارە
هەر شۆڕشێک لە کوردستان دەبێ بە مەبەستی
ئازادی��ی خاکی کوردس��تان ،کۆمەاڵنی خەڵک
ڕاپەڕێنێت و هەروەها دەبێ ئەوە لەبیر نەکەین
کە سەرەڕای ئەوەیکە نەتەوەی کورد زۆرینەی
هەرە زۆری دانیشتووانی کوردستان پێک دێنێ،
بەاڵم ه��ەر کەمینەیەک لە کوردس��تان لەبەر
ژیان ل��ەو ناوچەیە ،لە الی��ەن کۆلۆنیالیزمەوە
هەوڵ دراوە دەستکاریی ناسنامەکەی بکردرێ.
بۆ نموونە لە ئیستادا لە کوردستان و بەدرێژایی
سەد س��اڵ کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی ،کار لەسەر
ناس��نامەیەکی جگەکوردس��تانی و تەنان��ەت
دژەکوردس��تانی بۆ کەمینە ئایین��ی ،زمانی و
قەومییەکان لە کوردس��تان کراوە .ئەم دیاردە
نەگریس��ە ،ئاکامی کۆلۆنیالیزمە و تاوانبارەکەی
حیزبە شۆڕش��گێڕەکان یا خەڵکی کوردس��تان
نین کە هەمیش��ە هەوڵیان داوە پش��تیوانی لە
فرەڕەنگی و جیاوازییەکانی کوردس��تان بکەن.
بە وت��ەی س��میت ،سیاس��ەتی «دووبەرەکی
ساڵی بیست و یەکەم
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س��از بکە و حکوم��ەت بکە» هەتاکوو ئیس��تا
س��تراتێژییەکی بنەڕەتی بۆ کۆنتڕۆڵی خەڵکی
خۆجێییە [نەتەوەی ژێردەست] .ئەم سیاسەتە
هەتاکوو ئیس��تاش کاری پ��ێ دەکرێ ،چونکە
بەداخەوە هێش��تاش هەر سەرکەوتووە (Smith
 .)2008, 99دەکرێ لەم ڕوانگەیەوە دەالقەیەکی
نوێ بە سەر پرس��ی ئیزدی ،یارسان ،عەلەوی،
شەبەک ،ئاس��وری و کلدانی (ناسنامەی ئایینی
وەک جێگرەوەی ناسنامەی کوردستانی) ،لۆڕی،
لەک��ی ،هەورامی و زازاکی (ناس��نامەی زمانی
وەک جێگرەوەی ناس��نامەی کوردس��تانی) و
تورکمان ،عەرەب و تورک (ناس��نامەی قەومی
وەک جێگ��رەوەی ناس��نامەی کوردس��تانی)
بکەینەوە.
لە ڕوانگەی خەباتی دژەکۆلۆنیالیس��تییەوە،
هەمیشە گرنگییەکی زۆر بە ڕێکخراوەکان دراوە
و تەنانەت سازکردنی بەرەی ڕزگاریی نیشتمانی
ڕێکارێک بووە و لە هەندێک واڵتەکان توانیویەتی
دژبەرەکان بە دەوری بیرۆکەیەکی هاوبەش��ی
دژەکۆلۆنیالیستی پێکەوە کۆ بکاتەوە .ڕێکخراوە
(حی��زب) بە هەم��وو قازانجەکانی��ەوە بە تەنیا
ناتوانێ لە ڕووی س��تراتێژییەوە سەرکەوتوو بێ.
بەتایبەت ،هەرچەند دەس��ەاڵتی کۆلۆنیالیستی
هەمیش��ە هێزی سوپایی بۆ س��ەرکوت بەکار
دێنێ ،ب��ەاڵم بەکارهێنانی هێزی ڕەق بە تەنیا
ناتوانێ مەش��روعیەت بۆ داگی��رکاری و مانەوە
س��از بکا .بۆیە هەر دەسەاڵتێکی کۆلۆنیالیستی
مۆدێلێک��ی تایب��ەت بە خۆیان لە سیاس��ەتی
گێ��زەر و گۆپاڵ هەیە و ب��ەوردی بەکار دێنن.
هەر بۆیە هەر بزووتنەوەیەکی دژەکۆلۆنیالیستی،
دەبێ ه��اوکات ل��ە ه��ەر دوو تاکتیکی ڕەق
(توندوتی��ژی) و ن��ەرم (کولت��ووری) کەڵ��ک
وەرگرێ .با بەکورتی س��ەیری سیاس��ەتەکانی
گێزەر و گۆپاڵی دوژمنانی کوردس��تان بکەین و
بۆمان دەردەکەوێ کە ئاکادێمیای کوردس��تان
چۆن دەتوانێ یارمەتی��دەری دژایەتی کردن و
تێپەڕاندنی دۆخی کۆلۆنیالیزم بێ.
دەوڵەتە کۆلۆنیالیستییەکانی کوردستان ،بۆ

ماننەوەی داگیرکەرانە و هەروەها بەهێزکردنی
سەردەس��تەییی خۆی��ان هەم��وو ژێرخان��ی
کۆلۆنییەکەیان (کوردس��تان) لە ڕێگەی هێزی
س��وپایی و پۆلیس ،یاس��ا و ماڵیاتەوە کۆنترۆڵ
ک��ردووە .ه��ەر ل��ە کات��ی ئ��ەم کۆنترۆڵەدا،
داگیرک��ەران لە فکری ئ��ەوەدان کە زۆرترین
هاودڵ��ی و هاودەنگی لە نێ��وان خەڵکی ناوچە
بەکۆلۆنیکراوەکان بە دەست بهێنن .واتە زۆرترین
ڕەزامەندی بە مانای ئەوە دێ کە کۆنترۆڵ ئاسانتر
دەبێ .هەر بۆیە دەسەاڵتی کۆلۆنیالیستی بەڵگە
دێنێتەوە ک��ە مانەوەیان لە کوردس��تان لەبەر
قازانج نییە و تەنانەت ئەو پارەیەی کە خەرجی
گەشەی کوردستان وەک ناوچەیەکی دواکەوتوو
دەیکەن بە زیانیانە ،بەاڵم لەبەر مرۆڤدۆس��تی
و س��ازکردنی واڵتێکی مۆدێرن بە ئەس��تۆیان
گرتووە .هەر بۆیە لە ئیستادا کارامەترین پاساو،
کەڵ��ک وەرگرتن ل��ە چەمک��ی مۆدێرنیتەیە.
واتە دەوڵەتە کۆلۆنیالیس��تەکانی کوردستان بە
بیانووی مۆدێرن کردنی کوردستان ،لە هەر کام
لە پارچەکان ،سیس��تەمێکی ئاڵۆزی ئابووری-
سیاسییان بۆ سازکردنی کۆلۆنییەکی نێوخۆیی
ساز کردووە.
بەتایب��ەت تورکیا و ئێ��ران و لە ڕادەیەکی
الوازتر عێراق و س��وریا بانگەشەی ئەوە دەکەن
کە کولت��وور و زمانیان مۆدێڕن��ە و کولتوور و
زمان��ی کورد دواکەوت��ووە .مۆدێلی عەرەبەکان
زیات��ر ئەوەی��ە لە ڕێگ��ەی ئایینی هاوبەش��ی
ئیسالمەوە ،سەرەوەریی خۆیان بسەپێنن یاکوو
ش��ێوازێک لە ژیان��ی هاوبەش لەگ��ەڵ ناوچە
بەکۆلۆنیکراوەکان ساز کەن .کەواتە بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی لە کوردستان پێشتر و لە ئیستادا
بیر ل��ە س��ازکردنی کولتوورێکی نیش��تمانی
(نەتەوەی��ی) دەکاتەوە .لە هەنگاوی یەکەمەدا و
بە وتەی سەعید «لەبەر بوونی کۆلۆنیالیستەکان،
گێڕان��ەوەی خاکی داگیرک��راو تەنیا لە ڕێگەی
وێناکردن��ەوە ئیمکان��ی هەی��ە» (Said 1993,
 .)271مەبەستی س��ەعید ئەوەیە سەرەتا دەبێ
مرۆڤی بەکۆلۆنیکراو وێنایەکی لە سەربەستی و
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سەربەخۆبوونی خاک (لێرەدا کوردستان وەکوو
واڵت) و گرێدان��ی پارچ��ەکان وەک نەتەوەی
کوردس��تانی هەبێ .بۆ ئەم کارە هونەرمەندان،
ڕۆشنبیران و سیاسییەکان دەتوانن ماتریاڵێکی
گرنگ بەپێی ئایدیۆلۆژیی دژەکۆلۆنیالیستی و بە
مەبەستی ڕزگاری بەرهەم بهێنن.
ل��ەم ڕووەوە و لە ڕوانگەی فانۆن لە کتێبی
بێچارەکانی سەر زەوی ،کۆلۆنیالیزم سیستەمێکی
چەوس��اندنەوەیە کە لە فازی یەکەمدا نەتەوەی
بەکۆلۆنیک��راو ،الس��ایی کولت��ووری نەتەوەی
کۆلۆنیالیس��ت دەکات��ەوە .لە ف��ازی دووەمدا
ناسیۆنالیس��تەکان لە چوارچێ��وەی خەباتێکی
دژەکۆلۆنیالیس��تی (ناس��یۆنالیزمی کولتووری)
دژ بە کولتووری کۆلۆنیال دەوەستنەوە و ڕەتی
دەکەنەوە .شۆڕش��گێڕەکان پش��ت بە کولتوور
و مێ��ژووی خۆیان دەبەس��تن و هەوڵ دەدەن
لەسەر ئەو بنەما جیاوازە ناسنامەیەکی نەتەوەیی
بۆ نەتەوەی بەکۆلۆنیکراو ساز کەن .لەم قۆناغەدا
هەرچی پەیوەندیی بە کۆلۆنیالیستەکانەوە هەیە
دەب��ێ بە گومانەوە س��ەیر بک��رێ :پەیوەندیی
ئاب��ووری لەگەڵ ناوەندی کۆلۆنیالیس��ت دەبێ
کەم بکرێتەوە و ه��ەوڵ بدرێ بپچڕێت ،زمانی
کۆلۆنی دەبێ س��ەر لە ن��وێ بژیەتەوە و بەکار
بهێندرێ ،نووس��ین بەو زمان��ە دەبێ زۆر ببێ
و بەرهەمی زانس��تی پێ بنووسرێ ،ئەدەبیاتی
ناوچەی بەکۆلۆنیکراو دەب��ێ زیندوو بکرێتەوە.
فانۆن لە فازی س��ێیەمدا ئام��اژە بەوە دەکا کە
لە ئاکامی بەر یەککەوتنی فازی نکۆڵی کردن و
ڕەتکردنەوە بە شێوازی دیالێکتیکی ،کولتووری
نەتەوەی��ی س��از دەب��ێ ( .)Fanon 1966لەم
بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ س��وڵتەی کۆلۆنیالیزم
لە کوردستان ،دەوری ئاکادێمیا لەو ڕەهەندەوە
گرنگە کە دەتوانێ ئەو زانستە بباتە ژێر پرسیار
کە ئاکادێمیای تورکی��ا ،ئێران و عەرەب دژ بە
سەربەخۆیی کوردستان سازیان کردووە .واتە بە
درزخس��تنە ناو قەاڵی زانس��تی ساختە لەسەر
کوردس��تان و کورد ،دامودەزگای ئایدیۆلۆژیکی
کۆلۆنیالیزم لە ڕمان و نەمان نزیک دەبێتەوە و
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لە ئاکامیدا مانەوەی سیس��تەمی کۆلۆنیالیستی
لە کوردستان مەش��روعیەتی لە نێوان خەڵکدا
الواز دەبێ.
ل��ە ب��واری لێکۆڵین��ەوەی کوردییەوە بۆ
لێکۆڵینەوەی کوردستان
پاش جەنگ��ی دووەمی جیهان��ی و لە ئاکامی
سازبوونی بواری لێکۆڵینەوەی ناوچەیی (Area
 )Studiesلە زانکۆکانی ئامریکا ،خوێندنەوەیەکی
ن��وێ بۆ ب��واری زانس��تی مرۆیی و زانس��تی
کۆمەاڵیەت��ی بەپێ��ی هەرێم��ی جوگرافیایی،
نەتەوەیی و کولتووری کراوە .هەموو ناوچەکانی
جیه��ان لە ڕوانگ��ەی بەرژەوەندی��ی ڕۆژئاوا و
بەتایبەت ئامری��کاوە دابەش بە چەندین بوار و
ژێربواری تایبەت ک��راوە .ئامریکا لەم ڕێگایەوە
توانیویەتی دەس��ەاڵتێکی بێ رەکابەر لە دنیادا
پەی��دا ب��کا .ئ��ەم ڕووداوە کە بە پش��تگیریی
س��ەرەتایی دام��ەزراوەی فۆرد ،دام��ەزراوەی
ڕاکفێلێ��ر و کۆمپانیای کارنێگ��ی ،لە گەرمەی
جەنگی سارد و دەستپێکی پرۆسەی سڕینەوەی
کۆلۆنیالیزم لە ئافریکا و ئاسیا (کە سەربەخۆییی
چەندین واڵتی لێ کەوتەوە) ،دەس��تی پێ کرا،
بووە هۆی ئەوەی سەدان بەش و ئەنستیتۆ لەم
بوارە نوێیەدا چاالکییان هەبێ.
ئەگەر پێش��تر بواری لێکۆڵینەوە لەس��ەر
کوردستان و کورد بە کوردۆلۆژی (کوردۆلۆگی)
دەناس��را ،ل��ەم پۆلینبەندیی��ە نوێی��ەدا ناوی
لێکۆڵین��ەوەی ک��وردی ب��ۆ دان��راوە و وەک
ژێربوارێکی لێکۆڵینەوەی ئێران ئەژمار دەکرێ.
لە ڕاس��تیدا دەبێ س��ەرنجی بوارێکی گەورەتر
بدەی��ن کە ب��ە ناوێکی ن��وێ (و لە ئیس��تادا
ت��ەواو جێکەوت��وو) ناس��راوە و ئەویش بواری
لێکۆڵین��ەوەی ڕۆژهەاڵت��ی ناوەڕاس��تە .ناوی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست کە سەرەتا لە بەستێنێکی
سیاس��یدا بەکار دەه��ات ،لەو کات��ە بەدواوە
وەک یەکێک لە گرنگترین بوارەکانی زانس��تی
مرۆی��ی گرنگییەکی لەڕادەب��ەدەری پێ دراوە.
لێکۆڵینەوەی ئیس�لام (کە زۆربەی جار لەگەڵ
ساڵی بیست و یەکەم
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لێکۆڵینەوەی عەرەب و زمانی عەرەبی ئاوێتەی
ک��راوە) ،لێکۆڵینەوەی تورکی (بە دوو ژێربواری
گرنگی لێکۆڵینەوەی س��لجوقی و لێکۆڵینەوەی
عوس��مانی) و لێکۆڵینەوەی ئێران ،س��ێ بواری
سەربەخۆی لێکۆڵینەوەی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست
پێک دێنن .ل��ەم ڕوانگە نوێیەوە ،لێکۆڵینەوەی
کوردی لە زۆر الیەن��ەوە وەک لقێکی بچووک
لە بەش��ەکانی لێکۆڵینەوەی ئێران دەناسرێ .لە
ڕووی مەعریفەناس��ییەوە ،زمانی کوردی ،نەژاد،
ئایینە جگەئیسالمییەکان لە کوردستان (ئیزدی،
یارسان ،عەلەوی و ش��ەبەک) هاوکات لەگەڵ
س��ۆفیگەری ،کولتووری ک��وردی (جەژنەکان،
دابونەری��ت ،جلوب��ەرگ) ،موس��یقا و هونەری
تەالرس��ازی وەک بەش��ێکی جیانەک��راوە لە
زمانی ئێرانی (لقی زمانی هێند و ئەورووپایی)،
ن��ەژادی ئاریایی ،ئایینی کۆنی ئێران و عێرفانی
ئێران��ی ،و کولتوور و موس��یقای ئێران ئەژمار
دەکرێن .من پێش��تر ئەم لێکدانەوە تایبەتانەم
وەک کۆلۆنیالیزمی وەخۆگر پێناس��ە کردووە و
نیش��انم داوە کە دەوڵەت نەتەوەی فارس��ەکان
(بە ناوی ئێران) چۆن بۆ سازکردنی هێژموونیی
کولتووری لە کوردس��تانی گ��ەورە کەڵکی لێ
وەرگرتووە (ئەردەاڵن .)2019b
دیارە کە گرنگترین ڕەهەندی کۆلۆنیالیزمی
ئاکادێمیکی زێ��دە بۆ ئەو بەش��ە دەگەڕێتەوە
کە بواری لێکۆڵینەوەی کوردی وەک بەش��ێک
ل��ە لێکۆڵینەوەی ئێران پێناس��ەی ب��ۆ کراوە.
چونک��ە هەرچیمان هەی��ە و نییە بۆ نموونە لە
ئینسایکلۆپێدیای ئیرانیکا یا دائرەالمعارف بزرگ
اس�لامی بە ن��اوی ئێرانییەوە تۆم��ار کراوە .لە
هەمان کاتدا ،بە ناوی ئیس�لامەوە و دیسانەوە
ب��ە کەڵ��ک وەرگرتن ل��ە ئاوەڵن��اوی ئێرانی،
ک��ورد و تایبەتمەندیی��ە کولتوورییەکان��ی لە
ئینسایکلۆپێدیای ئیسالم کە چاپەمەنیی ناوداری
بریل باڵوی دەکاتەوە تۆمار کراوە .تورکەکان کە
هەر لە سەرەتاوە لە ئاکادێمیای خۆیان هەوڵی
نکۆڵی کردن و تەنانەت بەالڕێدا بردنی پرس��ی
کوردیان هەبووە .تەنانەت زانستی ساختەیان تا

ئەو شوێنە ڕۆشتبوو کە لە تیۆریی زمانی هەتاودا
زمانی تورکی کرا ب��ە دایکی هەموو زمانەکانی
جیهان و کورد تەنیا تورکێکی شاخس��تانی بوو
کە لەبەر دواکەوتوویی و ژیان لە چیاکان ،زمانی
تورکیی لەبیر کردبوو .هەرچەند لە ئیس��تادا و
بەتایبەت لە  ١٩٩٠بەدواوە کرانەوەیەک بە سەر
پرس��ی کورد لە زانکۆکان��ی تورکیا ڕووی داوە
بەاڵم لە ئەم شێوازەش��دا هەوڵ دەدرێ گرنگی
بە کەمینە نیش��اندان و تاوت��وێ کردنی مافی
کەمینە لە تورکیایەک��ی دێمۆکراتیکدا بکرێ.
واتە تەنیا باس لە الیەنی سیاسی و بە مەبەستی
تواندن��ەوە ،گرنگی ب��ە ب��واری لێکۆڵینەوەی
ک��وردی دەدەن .بەاڵم پرس��یاری س��ەرەکی
ئەوەیە :ڕەوتی سەرەکی لە بواری لێکۆڵینەوەی
کوردی لە الیەن ئاکادێمیای کوردی بە دەست
کام الیەنانەوەیە و توێژینەوەکان لە دەوری کام
تەوەرە سەرەکییەکاندا دەسووڕێنەوە؟
ئەگ��ەر قەبوڵی بکەین کە کوردس��تان لە
دۆخ��ی کۆلۆنیالیزمدای��ە ،بەڵگەنەویس��تە کە
دەب��ێ ئاکادیمیای کوردی هەموو هەوڵی بخاتە
گەڕ بەش��کم بتوانێ یارمەتیدەری بزووتنەوەی
ڕزگاریخوازی لە کوردستان بێ و لەم ڕێگەیەوە
وەک هێزی ن��ەرم لە بەرامب��ەر ئایدیۆلۆژیای
کۆلۆنیالیزمدا بوەستێتەوە .بەاڵم کێشەکە ڕیک
هەر ل��ە هەمان دیاریکردنی ناوی لێکۆڵینەوەی
کوردیی��ەوە دەس��ت پ��ێ دەکا .کاتێ��ک لە
چوارچێ��وەی چەمکی لێکۆڵین��ەوەی کوردیدا
بەرەبەرە لە سەدەی بیست و یەکەم و بە یارمەتیی
ماددی حکومەتی هەریمی کوردستان چەندین
بەش س��از کراوە ،وەکوو بەش��ی لێکۆڵینەوەی
کوردی لە زانکۆی ئێگزێتر (کورسیی ئیبراهیم
ئەحم��ەد ،بریتانیا) ،ئەنس��تیتۆی لێکۆڵینەوەی
کوردی ل��ە زانکۆی ئێرفۆرت (کورس��یی مەال
مستەفا بارزانی ،ئاڵمان) ،ناوەندی لێکۆڵینەوەی
کوردی لە زانکۆی س��ێنتراڵ فلۆریدا (کورسیی
ج��ەالل تاڵەبانی ،ئامریکا) .هەروەها لە چەندین
ب��ەش لە فەڕانس��ە ،ئاڵمان ،ڕووس��یا و پۆلەند
لە بەش��ەکانی لێکۆڵین��ەوەی ئێ��ران ،زمانی
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کوردی یا بەرنامەیەکی هاوش��ێوە دەخوێندرێ.
سەرەڕای چەندین ئەنس��تیتۆ و ناوەند کە لەم
بوارەدا چاالکن و بە هەموو ئەو دەستکەوتانەی
ک��ە هەبووە ،ب��ەاڵم پێویس��ت دەکا  1بواری
لێکۆڵین��ەوەی ک��وردی وەک لێکۆڵین��ەوەی
کوردستان بناسێندرێ و  2ناوەندی سازکردنی
زانس��ت لە جیاتی لە ڕۆژئاوا و ل��ە زانکۆکانی
دەوڵەتە کۆلۆنیالسیتییەکانی کوردستان بێ ،لە
کوردستان و بۆ خۆی بگێردرێتەوە.
سەرەتا دەبێ ئەوە لەبیر نەکەین کە لە دوای
دەستکەوتە زانس��تییەکانی ئەو کەسانەی زیاتر
بە پۆس��تمۆدێرن ناس��راون ،گومانی سەرەکی
لەسەر بوونی «یەک هەقیقەت» هەیە .هەروەها
لە دنی��ای بوون��ی هەقیقەتەکان ،س��ازبوونی
هەقیقەتەکان ڕاس��تەوخۆ بە دەسەاڵتەوە گرێ
دراوەتەوە .بە وتەی فوکۆ« :سیاسەتی گشتی»ی
هەقیقەت :بە وات��ای جۆرەکانی گوتارێک دێ
کە لە ڕێگەیەوە کارکردەکەی وەکوو هەقیقەت
پەسەند و س��از دەکرێ؛ هەروەها بە مانای ئەو
میکانی��زم و نموونانە دێ کە ڕێگە بە تاک دەدا
تا وتەی ڕاس��ت لە هەڵە جیا بکاتەوە ،مەبەست
ئەو ئامرازەن کە ڕێگە بە هەر کام لەو وتەزایانە
دەدەن؛ ئ��ەو تەکنی��ک و ڕێکردان��ەن کە بۆ
گەیشتن بە هەقیقەت بایەخ دادەنێن؛ و پێگە بەو
کەسانە دەدا کە ئەرکیان وتنی ئەو شتانەیە کە
وەک هەقیقەت دەناسرێن (Foucault 1980b,
 .)133ل��ە ڕوانگ��ەی فوک��ۆوە کاری توێژەری
بواری مێژووی بیرۆک��ەکان ،نەک دۆزینەوەی
هەقیق��ەت ،بەڵکوو بەپێچەوان��ەوە دۆزینەوەی
«کۆی گش��تی ئ��ەو ڕێس��ایانەیە کە لەس��ەر
بنەمایان ،بابەتی ڕاست و بابەتی هەڵە لێک جیا
دەکرێنەوە و کاریگەرییە تایبەتەکانی دەسەاڵت
بە بابەتی ڕاس��تەوە پەیوەست دەبن ،و هەروەها
ئەم��ە بابەت��ی پێکدادانێک لەس��ەر هەقیقەت
نییە ،بەڵکوو بابەتی پێکدادانێکە لەسەر پێگەی
هەقیقەت و ئەو دەورە ئابووری و سیاسییەی کە
دەیگێڕێ» ( .).Ibidل��ەم بەرجەوەندەوە ،ئەگەر
س��ەیری بواری لێکۆڵینەوەی ک��وردی بکەین
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بۆمان دەردەک��ەوێ هەرچەند بە وتەی حەمید
بوزەرس��ەالن ( )Bozarslan 2009ی��ا مایکەڵ
ڕوبی��ن ( )Rubin 2016ب��واری لێکۆڵینەوەی
کوردی دەستکەوتی زۆری هەبووە و لە ماوەیەکی
کەمدا گەشەی باش��ی بەخۆیەوە بینیوە ،بەاڵم
هەر ئیس��تا ل��ە دۆخێکی قەیران��ی ئەم جۆرە
لێکۆڵینەوانەداین ،چونکە ئەو کەسانەی دیاری
دەکەن کە ئەم بوارە دەبێ چی لە خۆی بگرێ
و س��نوورەکانی کامانەن ،لە باش��ترین حاڵەتدا
توێژەرە ڕۆژئاواییەکانن کە لە س��ایەی س��ەری
کوردستان و کورد پیشە و ناوبانگێکیان دەسەت
کەوتووە ،باوەڕیان بە سازبوونی واڵتێک بە ناوی
کوردس��تان نییە؛ و دیارە لە خراپترین حاڵەتدا
ف��ارس و تورک و عەرەبەکان��ن کە دژ بە هەر
ج��ۆرە بیرۆکەیەکی پەیوەندیدار بە س��ازبوونی
کوردس��تان دەوەس��تنەوە .بۆ ئ��ەم دوو الیەنە
دەس��ەاڵتی زانس��تییان هەیە؟ چونکە ئەوانن،
بە وتەی فوکۆ ،کە بواری ئابووری و سیاس��یی
سازکردنی پێگەی ئەو بابەتەیان هەیە کە وەک
هەقیقەت لەسەر کوردستان باڵو کراوەتەوە.
دی��اری نەکردن��ی س��نوورەکانی ب��واری
لێکۆڵینەوەی ک��وردی و هەنگاو هەڵنەگرتن بۆ
بواری لێکۆڵینەوەی کوردس��تان وەک بوارێکی
سەربەخۆی زانستی ،تەنیا پەیوەندیی بە توێژەرە
کوردەکانەوە نییە .لە ڕاس��تیدا دەس��تپێک و
کێش��ەی س��ەرەکی بۆ ئ��ەو ڕۆژهەاڵتناس و
کوردناسانە دەگەڕێتەوە کە خۆیان بە دامەزرێنەر
و خاوەن��ی س��ەرەکیی ب��واری لێکۆڵینەوەی
ک��وردی دەزانن .ل��ە الیەن ئەوانەوە باش��ترە
(زانس��تیانەیە) ک��ە ک��ورد وەک کەمینەیەک
لە باوەش��ی دەوڵەت نەتەوە سەردەس��تەکانی
ناوچەکەدا س��ەیر بکرێ .ئەم ش��ێوازە دیسان
هێندە ڕوونە کە لەوپەڕی ئاش��کرابوونی خۆیدا
بەدەگمەن پرسیار لە مەشروعیەتی دابەشکارییە
س��اختەکەی دەکرێ .من پێموایە هەڵبژاردنی
چوارچێوەیەک��ی تیۆری��ک بۆی��ە گرنگ��ە کە
«کارامەمان دەکا تا س��ەبارەت بەو جیهانەی کە
تیایدا دەژین ،گریمانە و پێش��بینیمان هەبێ...
ساڵی بیست و یەکەم
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و ڕەنگە لە هەم��ووی گرنگتر مەودایەکمان بۆ
دەڕەخس��ێنێت کە گەاڵڵە داڕێژین ،ستراتێژی
دابنێی��ن و کۆنتڕۆڵێک��ی زیاترم��ان بە س��ەر
بەرگری��ی خۆمان��دا هەب��ێ» (smith 2008,
 .)38لە ڕاس��تیدا بۆ کوردستان و نەتەوەیەکی
بەکۆلۆنیک��راو تیۆری بەس��تێنێکە بۆ خەبات و
گرنگییەک��ی ئێجگار زۆری ب��ۆ ئێمە هەیە کە
بزانین چۆن لە بەرامبەر دوژمناندا بوەس��تین و
شکەس��تیان بدەین .لەم ڕوانگەیەوە سڕینەوەی
کۆلۆنیالیزم بەو مانای��ە نییە کە هەرچی تاکوو
ئیس��تا س��ەبارەت بە کوردس��تان نووسراوە و
توێژین��ەوەی لەس��ەر کراوە وەالی��ەک بنێین
و چاوپۆش��ییان لێ بکەین ،بەڵکوو مەبەس��ت
ئەوەیە کە بەگوێرەی نیگەرانی و ئۆمێدەکانمان،
لەبەر ڕزگاریی کوردس��تان و ئەو هیوایەی کە
بۆ سەربەس��تی و س��ازکردنی کۆمەڵگایەک بە
کەمترین شێوازی چەوس��اندنەوەی نەتەوەیی،
چینایەت��ی ،جێن��دەری و ژینگەی��ی هەمانە،
چوارچێوەیەکی تیۆری هەڵبژێرین.
بۆ ئەوەی بابەتیانە بیرۆکەی خۆم نیش��ان
بدەم ب��اس لە چەن��د نموونە لە ناو س��ەدان
نموونەی هاوش��ێوە دەکەم کە چۆن لە ڕێگەی
تی��ۆری ،دام��و دەزگاکان ،کۆنفڕانس��ەکان و
ح��ەز و خولیاکانی ئەوانیتر ،دنیای ئێمە س��از
ک��راوە .لە زانک��ۆی ئێگزێت��ر (University of
 )Exeterل��ە س��اڵی  ٢٠٠٦بەش��ێک بە ناوی
لێکۆڵینەوەی کوردی بە پش��تگیریی حکومەتی
هەرێمی کوردس��تان س��از بووە و ل��ە پاییزی
٢٠٢٠دا چوارەمین کۆنفڕانس��ی لێکۆڵینەوەی
کوردی لەو بەش��ە بەڕێوە دەچێ .ئەوەی جێی
سەرنجە زمانی کۆنفڕانس ئینگلیزییە و توێژەرە
کوردە گەنجەکان دەبێ ب��ە ئینگلیزی پێکەوە
قس��ە بکەن .هەرچەند ناکرێ ئەم ش��ێوازە بە
ڕێڕەوی گش��تی ناو ببەین ،چونکە بەتایبەت لە
هەرێمی کوردستان سااڵنە چەندین کۆنفڕانس
و کۆبوونەوە سەبارەت بە ئەو مژارانەوە دەگیرێ
کە پەیوەندییان بە کوردس��تانەوە هەیە ،بەاڵم
بەڵگەنەویستە تەنانەت لە کوردستانیش ئەگەر

بابەتێک بە کوردی بنووس��رێ یا پێش��کەش
بکرێ ،گرنگییەک��ی ئەوتۆی نە لە ناوەندەکانی
ئاکادێمی��ا پێ دەدرێ و ن��ە دەخوێندرێتەوە و
گوێی بۆ دەگیرێ .ئەم دۆخە سەبارەت بە چاپی
کتێ��ب و توێژینەوە لە دۆخێک��ی خراپتردایە.
تاکوو ئیس��تا نەمبینی��وە توێژەرێکی ڕۆژئاوایی
س��ەرچاوە بە توێژینەوەیەک ب��دا کە لە بواری
خۆیدا بە زمانی کوردی چاپ بووە .س��ەرەڕای
ئەوەی بەشێک لە کوردناسەکان زمانی کوردی
بە باش��ی نازانن ،ڕەنگە هەر بۆیان گرنگ نەبێ
کە بزانن چ لە ئاکادێمیای کوردستان ڕوو دەدا.
بەڕوونی دیارە کە زۆربەی توێژەرە ڕۆژئاواییەکان
خۆیان لە پلەیەکی زانستیی بەرزتردا دادەنێن و
پێیان وایە تەنانەت دەبێ توێژەرە کوردەکان لە
الی ئەوان فێری تیۆری و مێتۆدۆلۆژیی گونجاو
بۆ بواری لێکۆڵینەوەی کوردی ببن.
هەروەها لە ئیس��تادا گرنگترین ژورناڵێک
کە بابەتی پەیوەندیدار بە کوردس��تان و کورد
چاپ دەکا بریتییە لە کوردیش ستادیز ژورناڵ
( )Kurdish Studies Journalک��ە ب��ە زمانی
ئینگلی��زی باب��ەت تیایدا چاپ دەب��ێ و تەنیا
پوختەی وت��ارەکان بە کوردی ب�ڵاو دەبنەوە.
هەرچەند تەنانەت ئ��ەم پوختە کوردییەش لە
ڕەوت��ی بواری لێکۆڵین��ەوەی کوردیدا کارێکی
نوێی��ە (هەروەه��ا زۆر باش��ە کە ل��ە نوێترین
ژمارەکاندا س��ەرەڕای زارەکان��ی کورمانجی و
سۆرانی ،زاری زازاکییان بە پوختە کوردییەکان
زیاد ک��ردووە) بەاڵم ئەوەی جێ��ی نیگەرانییە
کە نزی��ک لە هەموو بەڕێوەب��ەرە کوردەکان و
زۆربەی توێژەرانی ئ��ەم ژورناڵە ،نە دەتوانن بە
ک��وردی بنووس��ن و نە دەیان��ەوێ بە کوردی
وتارێک باڵو بکەنەوە .ئەمە لە کاتێکدایە ئەگەر
سەیری ئاکادێمیای ناوخۆی باکوور ،ڕۆژهەاڵت
و ڕۆژئ��اوا بکەین زیاتر ل��ە  ٪٩٥بەرهەمەکان
(کتێ��ب ،توێژین��ەوە ،وت��ار و تێ��زەکان) بە
زمانەکان��ی تورک��ی ،فارس��ی و عەرەبین .بە
هەڵکەوت ئاکادێمیسییەنێکی کورد دەبینی کە
بە کوردی بابەتێکی جیددی بنووس��ێ و زمانی
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کوردی لە باش��ترین حاڵەتدا بۆ بەیانی باش و
ماڵئاوایی ل��ە زانکۆکان کەڵکی لێ وەردەگیرێ.
ئەم��ە لە کاتێکدایە کە لەو واڵتانەی کە قۆناغی
کۆلۆنیالیزمیان تێپەڕاندووە بەشێکی بەرچاو لە
نووسەران هەوڵ دەدەن بە زمانی دایکی خۆین
بنووسن .ئەگەر بیانووەکەیان بوونی دوو یا سێ
زاراوە لە زمانی کوردیدا بێ ئەمە لە ئاست بوونی
چەند سەد قەوم و زمان لە نیجرییە و کێنیا لە
ئاس��تێکی زۆر کەمتردایە .گوگی وا تاینگۆ ،زۆر
ژیران��ە ئاماژە بەوە دەکا کە نووس��ین بە زمانی
کۆلۆنیالیست بە مانای دەست و نەزەر وێستان
بۆ ئەوانە و زم��ان بێالیەن نییە .زمان هەڵگری
کولت��وورە و زمانی کۆلۆنیالی��زم ئامرازێکە کە
جیهان��ی زێهن��ی بەکۆلۆنیک��راوەکان دەخاتە
ژێر س��وڵتەی خۆیەوە .لە ڕوانگ��ەی تاینگۆوە
ئ��ەم بابەت��ە بەتایبەت بۆ زمانی نووس��ین زۆر
گرنگە ،چونکە ل��ە کاتێکدا لە زۆربەی ماڵەکان
بە ش��ێوازی زارەکی زمان��ی بەکۆلۆنیکراوەکان
دەبیس��تدرێ ،بەاڵم لە کاتی پەروەردەدا تەنیا
زمانی کۆلۆنیالیس��تەکان بەکار دەبردرێ و لەم
ڕێگەیەوە منداڵ��ەکان لەگەڵ مێژوو ،جوگرافیا،
موسیقا و ڕەهەندەکانی دیکەی کولتوورەکەیان
بێگانە دەبن (.)Thiong›o 1994, chapter 4
لە ئێران کە ب��واری لێکۆڵینەوەی کوردی
بە تەواوی لە ژێر هێژمونی بواری لێکۆڵینەوەی
ئێراندایە ،توێژین��ەوەکان ناوەڕۆکێکی دیکە بە
خۆیانەوە دەگرن .بۆ نموونە لە کۆنفڕانسێکی زۆر
بەرفراوان لە زانکۆی س��نە لە ژێر ناوی «کورد:
فەرهەنگ و ئەدەبی ئێرانی و ئیسالمی» لە-١٥
 ١٦ڕەزب��ەری  ٢٠١٥بەڕێوە چووە و لێرەدا من
وەک یەکێک لەو نموونانە باسی لێ دەکەم کە
بەردەوام هەوڵ دەدرێ کوردستان و کورد وەک
پاشکۆی ئێران و شارستانیەتی ئیسالمی نیشان
بدرێ .زۆرینەی بەشداربووانی کۆنفڕانسەکە کە
لە توێژەرانی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان (هەروەها
چەند ئاکادیمیس��یەنی ئێرانی) پێکهاتوون و لە
ژمارەیەک��ی کەمتردا لە پاڕچەکانی باش��وور و
باکوورەوە بەشداری ئەم کۆنفڕانسەیان کردووە.
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بێگوم��ان ،ئەم زانایانە بەش��داریی خۆیان هەم
وەک چاالکییەکی زانستی لێکداوەتەوە و هەم،
بە شیمانەی زۆرەوە ،وەک ئەرکێکی نیشتمانی
س��ەیریان کردووە کە دەک��رێ یارمەتیدەری
بووژاندن��ەوەی کولت��ووری ک��وردەواری بێ و
گەش��ەی ب��واری لێکۆڵینەوەی ک��وردی لێ
بکەوێتەوە .ب��ەاڵم ئەوەیکە چۆن کورد ئاوێتەی
فەرهەنگ و ئەدەبی ئێرانی و ئیس�لامی دەبێ،
ئەو پرس��یارە س��ەرەکییە کە پێویست بە واڵم
ناکات؛ چونکە لە الی ئاکادێمس��ییەنی بواری
لێکۆڵینەوەی ک��وردی پرس��یارەکە ،لەوپەڕی
ڕوون��ی خۆیدا ،ب��ووە بە ڕێس��ایەکی نەگۆڕی
زانستی و بە هەر شێوەیەک الدان لە ڕێڕەوەی
س��ەرەکی وەک کردەوەیەکی نازانستی ئەژمار
دەکرێ .ه��ەر وەک یەکێک ل��ە بەڕێوەبەرانی
کۆنفڕانس ئام��اژەی پێ دەکا «ئەوەی کە جێی
س��ەرنجە ئەوەیە کە ...کورد و ئێران بە تەواوی
ئاوێت��ەی یەک ب��وون وەها ک��ە فەرهەنگێکی
تێکهااڵو و چین چین هەڵچنراو لە س��ەر یەک
ئەبینین؛ وەها کە مێژووی ئەم دووانە بە یەکەوە
گ��رێ ئەدرێن و هێماکانی[س��یمبول] وەها بە
یەکەوە قوڵ��ف و بەند ئەکرێن ک��ە نەهامەتی
یان بەختەوەری��ی هەر کامێکیان ،ئەوی تریش
تێوەئەگلێن��ێ» (جەباری  .)٧ ،١٣٩٤ئەم تێکئااڵنە
ل��ە ڕووی مەعریفییەوە ب��واری لێکۆڵینەوەی
کوردی گیرۆدەی وابەس��تەیییەک کردووە کە
ڕاستەخۆ کاریگەریی لەسەر ناسنامەی کوردی
داناوە.
بەدڵنیاییەوە ،دەبێ ڕێز لە هەوڵی بێ وچانی
توێژەران��ی کورد بگرین کە نیگەرانی داهاتووی
س��ازکردنی مەعریفەی کوردین و دەیانەوێ لە
ڕێگەی گرتنی کۆنفڕانس و توێژینەوەی وردەوە
یارمەتیدەری گەش��ەی کولت��ووری کوردی و
بەرگری کردن لە ناس��نامەی کوردی بن .بەاڵم
ئەگەر کۆی هەوڵ و ماندووبوونەکە بەشێک لە
چوارچێوەیەکی مەعریفی بێ کە مەشروعییەت
بە سوڵتەی دوژمن دەدا و لە ڕێگەیەوە مانەوەی
دەوڵەت��ە کۆلۆنیالیس��تییەکانی کوردس��تان
ساڵی بیست و یەکەم
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درێژخایەنت��ر دەکا ،بیرکردنەوە و گومان کردن
ل��ە ک��ۆی مێتۆدۆلۆژیی ب��واری لێکۆڵینەوەی
ک��وردی ،دەبێتە هۆی تێگەیش��تنێکی قووڵتر
س��ەبارەت بەو میکانیزمانەی ک��ە دەتوانین بۆ
ڕزگاریی کوردستان بەکاریان بهێنین.
لە نموونە فراوانەکانی ئەم بەشەدا ،دەکرێ
ئاماژە ب��ە یەکێک لەو کتێبان��ە بکەم کە لەم
دواییانەدا س��ەبارەت بە کوردس��تان چاپ بووە
و ل��ە ڕووی بەرهەمهێنەر ،توێژەران و دەزگای
چاپەمەنیی��ەوە لەوپ��ەڕی مەش��روعییەتی
زانس��تیدایە .ئەم کۆنووس��ە کۆمەڵەوتارێکە کە
چاپەمەنی��ی ناوداری ڕاتڵێج بە ناوی هەندبوکی
ڕاتڵێج س��ەبارەت بە ک��وردەکان (Routledge
 )Handbook on the Kurdsلە س��اڵی ٢٠١٩
ل��ە ژێ��ر چاودێریی زان��ای ش��ارەزای بواری
لێکۆڵینەوەی ک��وردی ،مایکەل گونتەر ،باڵوی
کردووەتەوە .کتێبێک کە  ٣٣وتاری لەخۆ گرتووە
و نزیک ب��ە هەموو توێژەران ،لە ناس��راوترین
زاناکانی ب��واری لێکۆڵینەوەی کوردین .هەر کە
ئاوڕ لە ن��اوی کتێبەکە دەدەین��ەوە لە جیاتی
ئەوەی کۆنووسەکە سەبارەت بە کوردستان بێ
س��ەبارەت بە کوردە و هەڵبەت��ە بەو جیاوازییە
کە س��ەبارەت بە کوردیش نییە و س��ەبارەت
بە کوردەکان��ە .ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ڕس��تەی
پێش��ووی من بەئەنقەس��ت چوار جار وشەی
«س��ەبارەت»م بەکارهێناوە .کێن ئەیانەوێ ئێمە
بناس��ن و بۆچی ئێمەیان ک��ردووە بە ئۆبژەی
لێکۆڵینەوە؟ بەئۆبژەکردنی مرۆڤ یا گروپێک لە
مرۆڤەکان ئایا بە مەبەس��تی مرۆڤسڕینەوە لە
ئێمە نیی��ە؟ ()Memmi 2003, 130-5؛ ئێمە بۆ
ڕۆژئاواییەکان و هەروەها بەشێوەیەکی چەندقات
بۆ کۆلۆنیالیس��تەکان ماکێکی زیادەی ئەو چوار
واڵتەین .تا ماوەیەکی زۆر وەک کێشەی کورد/ی
( )Kurdish Problemناویان لێ دەبردین چونکە
بزووتن��ەوەی ڕزگاریخ��وازی ،داوای قرتاندنی
دەس��تی چەپەڵی کۆلۆنیالیزمی لە کوردستان
دەک��رد و لە ڕوانگەی ئەوانەوە سەرئێش��ەی بۆ
چوار دەوڵەتی کۆلۆنیالسیت ،هاوپەیمانەکانیان

لە دنیای ئیس�لام ،بەرژەوەندییەکانی ڕۆژئاوا بۆ
تااڵن کردن و ش��ێواندنی نەزمی نێودەوڵەتیی
س��ازکراوی ئەوان ،دەناوە .دواتر و لە دەمامکی
نوێدا باس��یان ل��ە دۆزی ک��ورد/ی (Kurdish
 )Issueو پرسی کورد/ی ()Kurdish Question
دەکرد .بەڕاس��تی کێ��ن ئەوانەی پرس��یاری
توێژینەوە ساز دەکەن؟ ئەم توێژینەوانە بایەخی
ب��ۆ کێ هەیە و ک��ێ پش��تیوانییان لێ دەکا؟
ئەم پرس��یارە بەجێیانە ب��ەرەو ئەوە دەمانبا کە
دەبێ بەپێ��ی مێتۆدۆلۆژییەکی پێداچوونەوەیی
هەمیشە گومانمان لە نووسەران و ناوەندەکانی
لێکۆڵینەوەهەبێ.
ئەگەر پش��وودرێژ بین و هەر لەس��ەر ئەم
کۆنووسە ڕامانێکی ترمان هەبێ ،سەرنجمان بۆ
ناونیش��انی پاژی دووەم ڕادەکێشرێ :سەرەتای
مێژووی کورد! ()Early Kurdish History؛ لە
هەڵەدان ئەگەر مێش��کتان بۆ الی پاش��ایەتیی
مادەکان یاکوو النیکەم بۆ دوای هاتنی ئیسالم
بگەڕێت��ەوە .وت��اری یەک��ەم باس��ی ئیمارەتە
کوردیی��ەکان دەکا ،دووەم وت��ار ب��ۆ دۆخ��ی
کوردستان لە سەدەی نۆزدەیەم تەرخان کراوە و
سێیەم وتاریش بۆ کۆتاییی سەردەمی عوسمانی
و س��ەرەتای تورکی��ا لە س��ەدەی بیس��تەمدا
گەڕاوەتەوە .هەر بەم ئاس��انییە کۆنووسێک کە
قەرارە گرنگترین مژارەکان لەس��ەر کوردستان
و کورد لەخۆ بگرێ مێژوومان دەس��ڕێتەوە ،لە
تاریکیدا و بێ ناونیش��ان دەمانهێڵێتەوە .وەک
وایە پێش��تر نەبووبێتی��ن و خاکەکەمان لەبەر
مانەوە لە چاخی س��ەهۆڵبەندان کەسی لەسەر
نەژیاب��ێ! ل��ەم کتێبەش��دا وەک زۆر کتیبی
هاوش��ێوەی دیکە کورد دابەش کراوە (دابەش
کردن بە مەبەس��تی حکومەت کردن!) ،لێرەدا
باس لە دۆخی کورد/ی ()Kurdish Situation
لە تورکیا ،ئێران ،عێراق ،س��وریا و دیاس��پۆرا
دەکرێ .ئایا جێی س��ەرنج نییە کە بۆ باس لە
کوردس��تان ناکرێ؟ لەوەش گەڕێین کە بەشی
دۆخ��ی کورد لە ئێران ،تەنیا لە یەک وتار پێک
هاتووە و فارس��ێکی دژەکورد ،دووپاتکراوەکانی
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پێشووتری لێرەدا نووسیوەتەوە ،بەو جیاوازییەی
چونک��ە وتارەکەی لە س��اڵی ٢٠١٨-٢٠١٧دا
بەره��ەم هێن��اوە پاراگرافێک��ی بەم ش��ێوەیە
ب��ە کۆتاییەکەی زی��اد ک��ردووە« :هەڵبژاردنی
حەسەنی ڕۆحانی «پراگماتیست» وەک سەرۆک
کۆماری ئێران لە س��اڵی  ٢٠١٣لە س��ەرەتاوە
گەش��بینییەکی سەبارەت بە سیاسەتەکانی ئەو
س��ەبارەت بە کاروباری ئیداری س��از کردووە
کە گۆڕانکاری ل��ە پەیوەندیی نێوان دەوڵەت و
کۆمەڵگای لێ دەکەوێت��ەوە .ڕۆحانی هەنگاوی
تایبەتی سەبارەت بە ناڕەزاییەکان سەبارەت بە
گرووپە پەراوێزخ��راوەکان لە ئێران هەڵگرتووە.
بە ئاوڕدان��ەوە لە دۆزی ک��ورد/ی ،ڕۆحانی لە
بوارەکانی س��ەرمایەگوزاری لە پیشەس��ازی و
ژێرخان��دا چەندین پرۆژەی گرنگ��ی هەبووە...
ڕۆحان��ی چەندین جار باس��ی ل��ە فرەقەومی
بوون��ی ئێ��ران ک��ردووە و وتوویەت��ی کە ئەم
جۆراوجۆرییە قەومیی��ە دەبێتە هۆی بەهێزیی
ئێران و نابێتە هۆی مەترسی بۆ سەر ئەمنیەتی
میللی»( .)Entessar 2019, 408دیارە پێویس��ت
ناکا زیاتر لەس��ەر ئەمە قسە بکەم ،ئەو کاتەی
قەڵەمی توێژەرەکان ل��ە خزمەت کۆلۆنیالیزمدا
کاغەزەکان ڕەش دەکەنەوە.
سەرەڕای ئەوەی هەتاکوو ئیستا لە هەرێمی
کوردس��تان بەش��ێک بۆ ئەو بوارەی لە سەرەوە
ڕەخنەم لێ گ��رت ،واتە ب��واری لێکۆڵینەوەی
کوردی ،دانەمزراوە و وهەروەها لە جیاتی ئەوەی
خوێندکارە بیانییەکان ڕوو لە کوردستان بکەن بۆ
ئەوەی زمانی کوردی فێر ببن دەبێ لە هەندێک
ش��وێن وەک ئەنس��تیتۆی ئینالکۆ لە فەڕانسە
فێری کوردی ببن ،هێش��تا بەشێکی بەرچاو لە
توێ��ژەرە کوردەکان ل��ە ژورناڵەکانی زانکۆکانی
هەریمی کوردستان بە زمانی عەرەبی و فارسی
لێکۆڵینەوەکانی خۆیان چاپ دەکەن .چما زمانی
فەقێیایەتی لە زانکۆکان بەرهەم دێتەوە و هێشتا
زمانی ک��وردی نەبووەتە ئەو حەرفەی کە خۆی
لە ئاستی ئەو زمانانەدا ببینێتەوە .ئەمە هاوکاتە
لەگەڵ ئەوەدا کە ڕۆژ ل��ە دوای ڕۆژ لە زانکۆ و
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قوتابخانە تایبەتەکانی هەرێمی کوردستان زمانی
ئینگلیزی جێگەی زمانی کوردی دەگرێتەوە و لە
داهاتوویەکی نزیکدا س��ەدان توێژەری کورد لەو
پارچەیە س��از دەبن کە بەشانازییەوە باس لەوە
دەکەن کە تەنیا بە ئینگلیزی دەتوانن بنووسن.
جێ��ی ئاماژەیە گرنگی نەدان ب��ە توێژینەوە بە
زمانی کوردی لە هەموو کوردستان لە ئاستێکی
زۆر مەترس��یداردایە .بە وتەی سمیت لە کتێبی
زۆر سەرنجڕاکێشی س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم لە
مێتۆدۆلۆژی باس��ێکی گرنگی سپیڤاک دووپات
دەکات��ەوە کە پرس��یاری کێ دەبێ قس��ە بکا؟
گرنگییەکی زۆر کەمتری لە پرسیاری کێ گوێ
دەگ��رێ هەی��ە؟ ()Smith 2008, 71؛ چونک��ە
لە س��ەردەمی ئیس��تادا بە هۆی پێش��کەوتنی
میدیاکان ،تا ڕادەیەک ژێردەس��تەکان دەتوانن
قس��ەی خۆیان بکەن .بەاڵم کێشە ئەو کاتە ساز
دەبێ کاتێک بە کوردی قسە دەکەی و دەنووسی
و ل��ە دەرەوەی مێتۆدۆلۆژیی ب��اوی ئاکادێمیادا
چاالکی دەکەی ک��ەس هەیە گوێت بۆ بگرێ؟
تەنانەت لە کوردس��تان ،توێژەرە کوردەکان ئەو
تیۆری و مێتۆدانە پەسەند دەکەن کە بە زمانی
ئینگلی��زی بەرهەم هاتوون و بە زانس��تیتریان
دادەنێ��ن .ئەمە ل��ە کاتێکدایە ئەو کەس��انەی
خۆیان بە شارەزای کوردس��تان دەزانن ،دەیان
جار هەڵ��ەی زۆر زەقیان ل��ە توێژینەوەکانیاندا
کردووە کە توێژەرێکی گەنج لە کوردستان هیچ
کات دووچاری نابێت.
دەرەنجام
ئەم توێژینەوەیەی من ڕەنگە سەرەتایەک بێ بۆ
باسێکی دوور و درێژ سەبارەت بە مێتۆدۆلۆژیی
دژەکۆلۆنیالی��زم و چۆنیەتی��ی بەکارهێنانی لە
بوارە پەیوەندیدارەکانی لە کوردس��تان .من دوو
پێش��نیاری س��ەرەکیم هەبوو کە چوارچێوەی
تیۆریکی دژەکۆلۆنیالیس��تی بۆ شرۆڤەی دۆخی
کوردستان هەڵبژێرین و هەروەها لە جیاتی بواری
لێکۆڵێنەوەی کوردی بەرەو بواری لێکۆڵینەوەی
کوردس��تان بڕۆی��ن .بە ڕەچاوگرتن��ی ئەم دوو
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕێکارە دەتوانین ل��ە کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیکی
زێدە خۆمان ڕزگار کەین و بەس��تێنێکی تیۆری
بۆ ڕزگاریی کوردس��تان ساز کەین .ئەم شێوازە
پێویستی بە وردبوونەوە ،ئاراستەی ڕەخنەگرانە،
گوم��ان کردن لە زانیاری ،مێتۆد و تیۆرییەکانی
پێش��تووتر هەیە و هەروەها دەبێ سیس��تەمی
س��وڵتەی کۆلۆنیالیس��تی لە هەم��وو لقەکانی
زانس��تدا پیش��ان بدرێ .دیارە قەبارەی کاری
نەک��ردە هێندە زۆرە کە م��ن نامەوێ لێرەدا بە
ئەنجامیان بگەیەنم .بەاڵم بۆ دەستپێک هەندێک
ڕێکاری مێتۆدیک پێش��نیار دەک��ەم ،ڕەنگە بە
کەڵکی توێژینەوەکانی خۆم و ئەو کەسانە بێ کە
دەیانەوێ بەپێی مێتۆدۆلۆژیی دژەکۆلۆنیالیستی
لە خۆم��ان و دوژمن��ان تێبگەن .لە ڕاس��تیدا
بە وتەی فوکۆ «پرس��ی گرنگ ب��ۆ من بریتییە
لەوەی کە تێبگەم مرۆڤ��ەکان چۆن لە ڕێگەی
بەرهەمهێنانی هەقیقەتەوە (بە س��ەر خۆیان و
ئەوانیت��ردا) حکومەت دەکەن ...مەبەس��تی من
لە بەرهەمهێنانی هەقیقەت س��ازکردنی قسەی
ڕاس��ت نییە ،بەڵکوو دامەزراندن��ی پانتایییەکە
کە تیایدا بکرێ هاوکات پراکتیس��ی ڕاس��ت و
هەڵە س��از ببێ ،ڕێکبخرێ و لەگ��ەڵ یەکتردا
بگونجدرێ��ن» ( .)Foucault 1991, 79ل��ەم
ڕوانگەی��ەوە ،ئەگەر بمانەوێ بە س��ەر خۆماندا
حکومەت بکەین ،دەبێ ئەو پانتایییە ساز بکەین
کە تیایدا مش��تومڕی زانس��تی لە کوردستان،
بۆ کوردس��تان و س��ەبارەت بە کوردستان بێ.
سیس��تەمی هەقیقەتی ئێمە مەش��روعییەت بە
دەسەاڵتی ئێمە دەدا و مەشروعییەتی دەسەاڵتی
دوژمنانی کوردس��تان دەس��ڕێتەوە .سازکردنی
هێزی بەرەنگاری ل��ە بەرانبەر دوژمنان ،ئەرکی
ئاکادێمی��ای کوردس��تانە و هەنگاوێک��ە بەرەو
ڕزگاری لە دۆخی هەمیش��ەییی کۆلۆنیالیزم لە
کوردستان.
ڕێکارەکان
 1زانس��ت و مەعریفەیەک ک��ە دامودەزگای
کۆلۆنیالی��زم ل��ە ڕێگ��ەی زانک��ۆ ،توێژەرانی

نەتەوەکانی تورک ،ف��ارس ،عەرەب و ئەرمەنی
و نوخب��ەی بەکۆلۆنیکراوەوە س��ازی دەکا ،بۆ
بەکۆلۆن��ی کردن��ی ئێمەی ک��ورد کەڵکی لێ
وەردەگیرێ .کەوابوو دەبێ هەمیشە بە گومانەوە
لێی ورد ببینەوە و تا شوینی مومکین چاوپۆشیی
لێ بکەین و ڕەتیان بکەینەوە.
 2دەستنیشان کردنی سنوورەکانی توێژینەوە،
دەبێ لە الی��ەن توێژەرانی ک��وردەوە بێ .واتە
بواری لێکۆڵینەوەی کوردس��تان ئەو شتەیە کە
کوردەکان باوەڕیان پێیە ،نەک ڕۆژئاوایییەکان!
 3خ��ۆ دوور ڕاگرت��ن ل��ەو چەمکان��ەی کە
دامودەزگای مەعریفیی کۆلۆنیالیزم س��ەبارەت
بە کوردس��تان وکورد س��ازی دەکەن .نابێ بە
بەرهەم و زانستی ئەوان سەرچاوە بدرێ چونکە
مەش��روعییەتیان بۆ ساز دەکا .کەڵک وەرگرتن
ل��ە چوارچێ��وەی تیۆریک��ی ئەوان ب��ە مانای
هێش��تنەوەی نابەرابەرییەکان و پەرەپێدان بە
سیستەمی س��وڵتەیە .تا شوێنێک کە ئیمکانی
هەی��ە دەبێ س��ەرچاوە بە بەرهەم��ی توێژەرە
کوردەکان بدرێ تا بازنە زانستییەکان ساز ببن.
 4دژایەت��ی ک��ردن لەگ��ەڵ بەش��تکردنی
( )Objectificationکولت��وور ،ئایین ،موس��یقا
و داب و نەریت��ی کوردس��تان ک��ە وەک کااڵ
ل��ە ج��ەژن ،میدی��ا و مۆزەخانەکان��ی واڵتە
کۆلۆنیالسیتییەکانی کوردس��تان و لە ڕۆژئاواو
پیشان دەدرێن.
 5بەکارنەهێنانی هەر جۆرە پۆلینبەندییەک کە
ئاکادێمیا و ئەنستیتۆکانی واڵتانی کۆلۆنیالسیتی
کوردس��تان س��ەبارەت بە کوردس��تان سازی
دەکەن.
 6بەکارهێنان��ی زمانی کوردی لە نووس��ین و
توێژین��ەوە .وێس��تانی ئامانج��دار دژ بە زمانی
تورکی ،فارسی و عەرەبی.
 7گوشارخس��تنە س��ەر ئاکادێمی��ای ڕۆژائاوا
ب��ۆ بەکارهێنان��ی زمانی کوردی ل��ە کتێب و
کۆنفڕانسەکان.
 8ڕەخنەگرت��ن و دژایەتی کردن��ی توێژەری
ڕۆژئاوایی کە بە باش��ی فێ��ری زمانی کوردی
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نەبووە.
 9هەڵبژاردن��ی کوردس��تان وەک یەک��ەی
توێژین��ە؛ ن��ەک وەک ئەوەی لە ڕۆژئ��اوا باوە،
ک��ورد بکەینە یەکەی توێژن��ەوە و نەک وەک
ئەوەی الی ئانارشیس��تەکان باوە« ،کۆمەڵگا» بە
س��نوورێکی نادیاری کوردس��تانیبوونەوە وەک
یەکەی توێژینەوە هەڵبژێرین.
 10ب��ەراورەد نەکردن��ی گــــــۆڕاوەکان��ی
توێژینەوەکەم��ان لەگەڵ گۆڕاوی هاوش��ێوە لە
واڵتی کۆلۆنیالیستەکان یاکوو بەراورد کردنیان
لەگەڵ ئاماری مامناوەندیی ئەو واڵتانە (مەگەر
مەبەست نیشاندانی دۆخی کۆلۆنیالیزم بێ).
 11بەکارنەهێنان��ی هەندێ��ک چەم��ک وەک
کۆمەڵگای ئێرانی ،تورکی و عێراقی و س��وری.
هەروەها تێکەڵ نەکردنی کوردس��تان و کورد
وەک بەش��ێک لەو کۆمەڵگایانە بۆ نیش��اندانی
تایبەتمەندییەکی هاوبەش .هەروەها وش��یاری
س��ەبارەت بە بەکارهێنان��ی جێناوەکانی وەک
«ئێمە».
 12خ��ۆ دوورگرتن لەو ئاماران��ەی کە بە هەر
ش��ێوەیەک دەیانەوێ بیسلمەنێن کوردستان و
کورد دواکەوتووە .هەروەه��ا بێ ئەوەی توێژەر
کۆی کێشەکە لە دنیادا ببینێ ،کوردستان وەک
ناوچەیەکی دواکەوتوو و ناشارستانی نیشان بدا.
 13بیرکردن��ەوە ل��ە نووس��ینی مێژووی��ەک
ب��ە ناوەن��دی کوردس��تان .دوورکەوتنەوە لەو
توێژینەوان��ەی کە کوردس��تان و ک��ورد هەر
بەئەنقەس��ت بە واڵتە کۆلۆنیالسیتییەکان گرێ
دەدەنەوە.
 14وشیاربوون س��ەبارەت بەوەی کوردستان لە
ڕووی قەومی ،ئایینی و زمانییەوە یەکدەس��ت
نییە .گرنگیدانی ناس��یۆنالیزمی دژەکۆلۆنیالیزم
دەبێ بە فرەچەش��نیی کولتووریی نیشتمانی لە
کوردستان بێ .نابێ توێژەری کورد یەکێک لەو
پێکهاتانەی کوردستان بە خراپە مەحکوم بکات
یا لە کۆی کوردس��تان دایببڕێ و بە شوێنانی
دیکەوە گرێیان بداتەوە.
 15س��ازکردن و بەش��داریی چاالکی توێژەران
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لە تۆڕێکی پەیوەن��دی لە نێوان توێژەرەکان لە
کوردستان ،بێ ئەوەی س��نووری دەستکرد بە
ڕەسمی بناسرێ.
کتێبناسی
ـ ئەردەاڵن ،سارۆ« .2019a .کوردایەتی دژ بە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆییە».
گۆڤاری تیشک .٤٥-٣٦ :٥١
ـ ئ��ەردەاڵن ،س��ارۆ« .2019b .کۆلۆنیالیزم��ی وەخۆگ��ر :ئێران چۆن
توانیویەتی لە کوردس��تان هێژمونیی کولتووری س��از ب��کا؟» گۆڤاری
تیشک .٤٥-٢٤ :٥٢
ـ ئەردەاڵن ،سارۆ« .2019c .کۆلۆنیالیزم و شۆڕش :توندوتیژیی پێویست
بۆ ڕزگاربوون لە دۆخی هەمیش��ەییی کۆلۆنیالیزم ».گۆڤاری تیشک :٥٣
.٤٣-٣٢
ـ بێش��یکچی ،ئیس��ماعیل .٢٠١٨ .کوردس��تان کۆلۆنییا نیڤدەولەتی.
وەرگێڕان :وەالت تۆفیق (دهۆک :زانکۆیا دهۆک).
ـ جەباری ،نەجمەدین« .١٣٩٤ .س��خن آغازین کنفرانس ».در مجموعە
مق��االت اولی��ن همایش ملی ک��رد فرهنگ و ادب ایرانی و اس�لامی
(سنندج :انتشارات دانشگاە کردستان).
ـ س��لێمانی کەماڵ ،ئەحمەد محەمەدپور« .٢٠١٩ .ئایا غەیرەفارسەکان
دەتوانن قس��ە بکەن؟ گێڕان��ەوەی حاکمییەت لە ناس��نامەی ئێرانی».
گۆڤاری تیشک .٣٠١-٢٧٦ :٥٢
ـ کریمی جلیل .١٣٩٦ .نظریەی پسااس��تعماری و کردشناسی (تهران:
نشر نی).
ـ محمدپور ،احمد و مهدی ڕضائی« .٢٠١٧ .مطالعات کردشناس��ی در
ای��ران :مروری بر موضوعات و ڕهیافته��ا ».ایران نامگ -١٧٢ :)٤( ١
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کێشەکانی نووسینەوەی مێژوو لە خزمەت داڕشتنی سیاسەت
هەڵسەنگاندنی کتێبی «ئاخرین موفتی كوردستانی ئێران» عەلی عزەتیار

[]١

مەعروف كەعبی

[]٢

ئەم وتارە بۆ یەکەم جار لە ژورناڵی دەروازە (گۆڤاری کوردی بۆ زانستە کۆمەاڵیەتی و مرۆڤییەکان)
،ژمارەی  ٣ساڵی  ٢٠١٩چاپ بووە ]٣[.سەرەتا زۆر سپاسی نووسەر و سەرنووسەرانی ژورناڵی دەروازە
دەکەین کە لەگەڵ چاپی دووبارەی ئەم وتارە لە گۆڤاری تیشکدا ڕەزامەندییان نواند .دواتر ،هۆکاری
چاپی ئەم هەڵسەنگاندنە ڕەخنەگرانە بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە لە الیەکەوە هەر لەم ژمارەدا گرنگترین
بەشی ئەم کتێبە تەرجەمە کراوەتەوە و لە الیەکی دیکەشەوە ئەم هەڵسەنگاندنە ڕەخنەگرانە ،لەو
دەگمەن بابەتە جیددییانە کە سەبارەت بەم مژارە نووسراوە.

پوختە
ئەم وتارە بەس��ەرکردنەوەیەکی بۆچوونەکانی
کتێب��ی ئاخرین موفتی كوردس��تان دەکاتە
ئامانجی خۆی تا نیش��انی بدات کە مەبەستی
ئ��ەو کتێبە ب��ۆ نووس��ینی مێژووێکی کورد
لە س��ەدەی ڕاب��ردوودا بۆ س��ەلماندنی ئەو
بۆچوونەیە کە ک��وردەکان لە مێژوودا داییمە
لە ئیس�لامی سیاس��ی یا توندڕەوەیی ئایینی
س��ڵەماونەتەوە و ئ��ەوە دەبێ بیس��ەلمێنێت
کە کورد سروش��تیترین هاوپەیمانی زلهێزە
ڕۆژاواییەکانن لە ئەمڕۆ و داهاتوودا .ڕەوایەتی
مێژووی��ی کتێبەک��ە لە س��ەر دوو فەرزییە
دام��ەزراوە .یەک��ەم ،الوازبوون��ی پەیوەندی
نێوان ناس��نامەی کوردیی و ئیسالمیس��م لە
کوردس��تان ڕەوتێکە کە لە کۆتایی سەدەی
نۆزدەهەمەوە دەکرێ بەدی بکرێت و دووهەم،
دابەزین��ی پەیوەندی نێوان ئیسالمیس��م لە
ئێران و ئیسالمیس��م لە کوردستان هەر لەو
ڕەوت��ەدا .ئ��ەو ڕەوایەتە هەروەه��ا لە الیەن
دوو تێزی دیکەش��ەوە پاڵپشتی دەکرێت کە
بریتی��ن لە «بایەخ��ی کۆمەاڵیەتی هاوبەش»
لە نیوان ک��ورد و ڕۆژاوا و «ڕەقیبی هاوبەش»
لە پەیوەندیی نێونەتەوەیی��دا .لەو ڕەوایەتەدا
ئەحمەد موفت��یزادە پێگەیەکی ناوەندی پێ
دەبەخش��رێت تا هەروەها پیشان بدرێت کە
ئیسالمە سیاسییەکەی ئەو جیاوازی هەبوو بۆ
نموونە لە گەڵ ئەوەی ڕێبەرانی ئایینی شێعە
لە ئیران نوێنەرایەتیی��ان دەکرد .لە بەرامبەر
ئەمەدا ،باس��ەکەی من هەوڵ دەدات پیشانی
ب��دات ک��ە  1پەیوەندیی نێوان ناس��نامەی
قەومی و ئایینی و ش��کڵگرتنی ئیس�لامی
سیاس��ی لە جەرگەی بەستێنێکی بەرینتری
مێژوویی واتە پڕۆس��ەی نوێس��ازی لە ئێران
لە سەدەی بیس��تەمدا دەبێ تاووتوێ بکرێن.
 2ئیس�لامی سیاس��ی لە ئێران هەڵقواڵوی
ئاڵوگ��ۆڕی بنەڕەت��ی کۆمەاڵیەتی-ئابووری،
فەرهەنگی و سیاسی ئەو واڵتەیە لە سەردەمی
دەس��ەاڵتی بنەماڵ��ەی پەهل��ەوی (-١٩٧٩

 .)١٩٢٥ئەم بەس��تێنە ،دیارە لە ئاس��تێکی
بچووکت��ر لە ئێ��ران ،کوردایەتییەکی ئایینی
خولقاند کە لە الی��ەن ئەحمەد موفتیزادەوە
نوێنەرایەتی کرا .هەمان بەستێن پێکهێنەری
بایەخە کۆمەاڵیەتییەکانیش��ە ک��ە خاڵێکی
هاوبەش��ی خەڵکانی جۆربەج��ۆری ئێرانە کە
دەبێ ئەوان وەک دۆستانی ڕاستەقینەی کورد
بناسرێن.
وشە کلیلییەکان
ناس��نامەی ئایینی لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
ئیس�لامی سیاس��ی ،مۆدێرنی��زم ،ئەحمەد
موفتیزادە
پێشەکی
کتێب��ی ئاخرین موفتی كوردس��تان باس��ی
ژیانی ئەحمەد موفت��یزادە ()١٩٣٣-١٩٩٣
دەکات ک��ە ل��ە م��اوەی دوو دەی��ە پێش
ڕاپەڕین��ی ١٩٧٩ی ئێران ل��ە ڕەخنەگرێکی
دەس��ەاڵتی پەهلەوی و چاالکێکی سیاس��ی
کورد گەش��ەی کرد و بوو ب��ە بیرمەندێکی
ئایین��ی کورد لە ئێ��ران .موفتیزادە لە کاتی
ڕاپەڕین��دا داوای «خودموختاری ئیس�لامی»
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بۆ کورد کرد بەاڵم نەیتوانی پش��تیوانییەکی
جەماوەری بەرچاو ڕێ��ک بخات .بەپێچەوانە،
س��ەرنجی خەڵکی کورد لە ئی��ران هەرچی
زۆرتر بەرەوە ڕێکخ��راوە نائایینیی و نوێکانی
دیکە ڕاکێش��را .موفتیزادە هەم قوربانییەکی
بۆچوونە سیاس��ی و توندخووەکانی سەردەمی
دوا-ڕاپەڕی��ن بوو و ه��ەم تاوانی بێبوردباری
قەوم��ی ڕژیمی نوێی دایەوە .ل��ە بەر ئەمانە
دەبێ داستانی ژیانی ئەحمەد موفتیزادە وەک
ڕۆڵگێڕێکی مێژوویی بۆ بردنەسەرەوەی ئاستی
تێگەیش��تنی مێژووییمان بوترێتەوە و بەشی
س��ێهەمی کتێبی ناوبراوی��ش زۆر بە جوانی
الیەنە جۆربەج��ۆرەکان و گرینگەکانی ژیانی
مرۆفێکی خاوەن بنەما و تایبەت باس دەکات.
موفتیزادە ل��ە زیندانێکی درێژخایەندا خۆی
بینییەوە و ماوەیەک دوای ئازادبوونی لە گەڵ
ژیان ماڵئاوایی کرد .س��ەرەڕای ئەو الیەنانە،
کتێبەکە ئامانجێکی سیاس��ی شوێن دەگرێت
کە لە ڕاستیدا هۆی نووسینی کتێبەکەی پێک
هێن��اوە .لە هەمان کاتدا ،کتێبەکە مێژووێکی
ناڕوونی کورد لە ڕێگای تێکەڵکردنی چەندین
مێژووی جیاوازەوە بەرهەم دەهێنێت تا ئیدیعا
سیاسییەکەی کە کورد باشترین هاوپەیمانی
ڕۆژاوایە بس��ەلمێنێت .ئ��ەم لێڵییە هەروەها
ئاکام��ی بۆچوونێکی یەکدەس��تە بەرامبەر بە
ک��ورد بێ ئەوەی دیاری بکات کام کۆمەڵگای
کوردەواریی و کام واڵتی مەبەس��تە .بۆ وێنە،
کتێبەکە بۆمان شی ناکاتەوە کە ئەگەر کورد
لە هەرێمی کوردس��تان س��زاواری یارمەتی
ڕۆژاوایە ،بۆچی کورد لە ئێرانیش پێویستی بە
هەمان یارمەتی هەیە؟
کتێبەک��ە ل��ە ڕێ��گای دوو فەرزیی��ەوە
مێژووێک��ی کورد پەیوەندیدار بە باس��ەکەی
دەنووس��ێتەوە .دوو تێ��زی دیک��ەش دەبنە
پاڵپش��تی ئەو ڕەوایەت��ە مێژووییە کە هەوڵ
دەدات دەری بخ��ات ک��ە ئیسالمیس��م لە
کوردستان و ناس��نامەی نەتەوایەتی کوردیی
ه��ەر ل��ە کۆتای��ی س��ەدەی نۆزدەهەمەوە
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ڕەوتێکی ل��ە ی��ەک دوورکەوتنەوەیان تاقی
کردوەتەوە و ئێس��تا پەیوەندییەکی الوازیان
هەیە .باس��ی نووس��ەر زۆرتر (ئەگ��ەر نە بە
تەواوەتی) لە دەور الوازبوونی پێگەی ئیسالمی
سیاس��ی دەخولێتەوە و نەک حاشاکردنی لە
نەبوونی س��ەرەوەریی بیرۆکەیەکی جیهادیی
لە کوردس��تان .بۆیە ئەگ��ەر باس لە نەبوونی
س��ەروەریی بیرۆک��ەی جیهادی��ی بکردایە
(ک��ە النیک��ەم بە ئاش��کرا نەیک��ردوە) ئەوا
باس��ەکەی دەکرا زۆرت��ر وەربیگرایەت .ئەم
ڕەوت��ی دوورکەوتنەوەیە هەروەه��ا لە نیوان
ئیسالمیس��م لە کوردس��تان [ی ئێران؟] و
ئیسالمیس��م لە ئێرانیش هەربەوجۆرەیە .لەم
ڕوانگەوە ،س��ەرکەوتنی ناسنامەی نەتەوایەتی
بە سەر ئیسالمیس��م لە کوردستان دەتوانین
لە الوازبوون��ی پێگەی ڕێبەران��ی ئایینی لە
بزووتنەوە کوردییەکاندا ڕەچاو بکەین .هەر بەم
پێیە ،الوازبوونی پەیوەندی نێوان ئیسالمیسم
ل��ە کوردس��تانی ئێران و لە ئێ��ران دەبێ بە
ئاش��کرا دیار بێت ل��ە بەر ئ��ەو ئاقارەی کە
مێژووی ئێران لە کۆتایی سەدەی بیستەمدا و
لە ڕاپەڕین و حکوومەتێکی ئیس�لامیدا خۆی
تێدا بینییەوە .تەنانەت ئیسالمە سیاسییەکی
ئەحم��ەد موفت��یزادەش ئیدیعایەک��ی وەها
بەرپ��ەرچ نادات��ەوە .ب��ە پێچەوان��ە ،ژیان و
خەباتی ئەو کەسایەتییە نامەیلی کوردەکان بۆ
توندڕەویی ئایینی دەسەلمێنێت.
لە بەشی یەکەمی ئەم وتارەدا هەوڵ دەدەم
ئەو چەمکانە کە کتێبەکە بەکاریان دەهێنێت
لە جێ��گای مێژوویی خۆی��ان دابنێم تا دوو
خاڵ پیش��ان بدەم .یەکەم ،بۆ شیکردنەوەی
گریمانەی نامەیل��ی کوردەکان بۆ توندڕەوەی
ئایینی ئێمە دەبێ بۆ هۆکاری زۆرتر بگەڕێین.
دووهەم ،لە س��ەر ئەوە پ��ێ دادەگرم کە ئەو
گریمانەیە لە جێگای خۆی نییە .ئەمە ڕاستە
کە زۆربەی هێزە سیاس��ییەکانی بەش��دار لە
بزووتنەوەکانی کوردس��تان ب��ە خاوەندارێتی
بەرنامەی سیاسی نائایینی ناسراون و تەنانەت
ساڵی بیست و یەکەم
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هێز و کەس��ایەتییە ئایینییەکانی بەشدار لەو
بزووتنەوان��ە ناکرێ وەک توندڕەو بناس��رێن.
س��ەرەڕای ئەمە ،مەیل��ەکان ل��ە ئاڵوگۆڕ و
بەستێنە مێژووییەکاندا شکڵ دەگرن نەک لە
ناخی مێژوویەکی یەکخەتیدا ،واتە لە نزمەوە
بۆ ب��ەرز یان لە خراپەوە بۆ ب��اش .کۆمەڵگا
جۆربەجۆرەکانی کورد بەس��تێنی جیاوازیان
تێپ��ەڕ کردوە و بوونەتە خ��اوەن جۆرێک لە
مەیدانی سیاسەت تایبەت بە خۆیان سەرەڕای
ئەو ڕاس��تییەی ک��ە ئ��ەو کۆمەڵگانە خاوەن
گەلێک خاڵی هاوبەش��ی گرینگ��ن .بۆ وێنە
سەروەری «ئیسالمیسم»لە ئێران بە تەواوەتی
بەس��تراوەتەوە ب��ە ڕەوت��ی س��ەرکوتگەرانە
و بەڕۆژاواییکردن��ی نوێسازی/چاکس��ازی
(مۆدێڕنیزاس��یۆن) لە ئێ��ران کە لە چەندین
دەیەی پێش ڕاپەڕینی ١٩٧٩ی ئێران تینێکی
تایبەت��ی بە خۆیەوە بینی و دەوری هەڵگرت.
لە هەمان بەستێنی مێژووییدایە کە ئیسالمی
ئەحمەدی موفتیزادەش شکڵ دەگرێت .دەنا
ئەویش لە خاڵێکی «پێشکەوتووتر»لە مێژووی
کوردس��تانی ئێران خ��ۆی دەبینیی��ەوە بێ
ئەوەی ببێتە خاوەن مەیلی ئیسالمی سیاسی.
ئەم خاڵە لە بەش��ی دیکەی وتارەکەدا ش��ی
دەکرێت��ەوە ،ب��ەاڵم وەک نموونەیەکی دیکە
بۆ تیش��ک خستنەس��ەر پەیوەندی «مەیل»و
بەس��تێنی مێژوویی ،ئێمە دەتوانین ئاماژە بە
جەماوەریب��وون و س��ەرکەوتنی کوردایەتی
ئایینی ل��ە هەرێمی کوردس��تان بکەین کە
بەرنام��ە کومەاڵیەتی ،ئاب��ووری ،فەرهەنگی
و سیاسییەکانی بە ئاش��کرا تووشی شکست
هاتن .کەواب��وو ،ئەم نموونانە دەریدەخات کە
بە گریمانەگرتنی الوازبوونی «ئیسالمیس��م»لە
کوردستان—نووس��ەر ڕوون��ی ناکاتەوە کام
کوردس��تانی مەبەستە—یان هەر جێگایەکی
دیکە لە جێ��گای خۆی نیی��ە و ئەمەش لە
ب��ەر دەور و کاریگەریی بەس��تێن و ڕووداوە
مێژووییەکان��ە .وێ��ڕای ئەم��ەش ،تێزەکانی
«بایەخی کۆمەاڵیەتی هاوبەش»لە نیوان کورد

و ڕۆژاوا و «ڕەقین��ی هاوبەش»ه��ەوڵ دەدەن
باسی س��ەرەکی کتێبەکە پشتگری بکەن کە
دەیهەوێت پێگەی کورد وەک سرووشتیترین
هاوپەیمانی ڕۆژاوا بباتە سەرەوە .بە پیچەوانە،
ئەم وتارە الی وایە کە تێزی یەکەم لە س��ەر
تێگەیشتنێکی هەڵەی چەمکی سکووالریسم
دامەزراوە .ئەم تێگەیش��تنە دەبێتە ڕیش��ەی
ئەم گریمانانە کە نامەیلی بەرەوە توندوتیژی/
ئیفراتگەرایی ئایینی و بۆچوونی پێش��کەوتوو
بەرامبەر ب��ە ژنان خاڵی هاوبەش��ی کورد و
ڕۆژاوان .تێ��زی «ڕەقیبی هاوبەش»لە س��ەر
هاوپەیمانی��ی نێونەتەوەی��ی ئ��ەو الیەنان��ە
دامەزراوە کە وەک ڕەقیبی یەکتر بەحیس��اب
دێ��ن .نموونەیەکی ئ��ەو هاوپەیمانییە ئیران
و س��ووریا بوو لە کاتی شەڕی ئێران-عێراق.
سووریا وەک واڵتێکی عەرەب و سوننە دەبوایە
ل��ە ڕووی مەنتیقی��ەوە هاوپەیمان��ی عێراق
بوایە نەک ئێران .ئ��ەم تێزە وا دەکات کە لە
جەرگەی ڕکەبەرکێی نێونەتەوەیی ئێس��تادا
ک��ورد و ڕۆژاوا (وات��ە واڵت��ە یەکگرتوەکانی
ئامری��کا) لە بەر ڕەقیبی هاوبەش��ییان دەبێ
یەک بگرن .بەاڵم مێژوو پێی نیشان داوین کە
س��ەرگرتنی وەها هاوپەیمانییەک بە قازانجی
واڵتە ڕۆژاواییەکانە ن��ەک کورد کە دایمە لە
دووڕوویی نێونەتەوەیی زیانی پێ گەیشتوە.
بەدوای ئەمە باسێک سەبارەت بە سرشتی
ڕاپەڕینی ١٩٧٩ی ئێران بەش��ێکی دیکەی ئەم
وتارە پێک دەهێنێ��ت تا بزانین تا چ ڕادەیەک
ئەو ڕاپەڕینە ئیس�لامیی بوو .ئەمە پەیوەندی بە
باس��ەکەمان سەبارەت بە ئەحمەد موفتیزادەوە
هەی��ە لە بەر ئەوەی مەیلی هێزی ئیس�لامیی
(ش��ێعە) لە ئێران بۆ چنگخستنی دەسەاڵتی
سیاس��ی الدانێک��ی (هاوچەرخ) ب��وو لە بنەما
ناس��راوەکانی ئایینی ئیسالم .ئەو الدانە ئاکامی
ئەو جۆرە لە نوێس��ازیی خێرای ئێران بوو .ئەمە
بەو مان��ا نییە کە دامەزراندن��ی حکوومەتێکی
ئیس�لامی دەربازبوونی نەبوو لە بەر ئەوەی ئەوە
لە کۆتایی��دا دەوری ڕۆڵگێڕان وەک لیبراڵەکان
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و ڕادیکاڵەکان بوو کە چارەنووس��ی ڕاپەڕینیان
دی��اری کرد .دەبێ س��ەرنج بدەین��ە ئەو خاڵە
گرینگە کە لە کۆتاییدا ڕادیکاڵەکان بردیانەوە لە
بەر ئەوەی بیروباوەڕی سیاسی ئەوان النیکەم لە
دوو دەیە پێش ڕاپەڕینەوە ببوە خاوەن هێژمۆنی
فەرهەنگی (بەوجۆرەی گرامشی مانای دەکات)
واتە س��ەروەریی فەرهەنگی بەدەست هێنابوو.
بەدوای ئەم بەشە ،لێکۆڵینەوەیەکی ڕووداوەکان
کوردستانی ئێران لە سەردەمی ڕاپەڕیندا بەشێکی
دیکەی ئەم وتارە پێک دەهێنێت .پێویستی ئەو
لێکۆڵین��ەوە لەوە دایە ک��ە ڕەوایەتی کتێبەکە
هەم نات��ەواوە و هەم ئامانج��ی ئەوەیە کە لەو
ڕێگاوە فەرزییە و تێزەکانی خۆی بس��ەلمێنێت.
بەدوای ئەم��ەدا و بەجۆرێک بۆ بەرگری کردن
لە قوربانی کردنەوەی ئەحم��ەد موفتیزادە لە
مێژوودا ،باسێک سەبارەت بە دیاردەی ئەحمەد
موفتیزادە پێشکەش دەکرێت ،کەسایەتییەک
کە میراتەکەی هێش��تا لە کوردس��تانی ئێران
هەست پێ دەکرێت ،هەتاکوو جیگایەکی ڕەواتر
ل��ە مێژوودا بۆ ئەو بس��ەلمێنین .ل��ە کۆتاییدا
ئام��اژە بە دوو خاڵی دیکە پێویس��تە .یەکەم ،
لێکۆڵینەوە لە س��ەر باسی کتێبەکە دەرسێکی
مێژوی��ی تێدایە و ئەویش ئەوەیە کە نەهێڵین
یەکجۆر ڕەوایەتی مێژوویی خۆی داس��ەپێنێت
ی��ان ڕۆڵگێرانی دیکەی مێژووی��ی بە قازانجی
ڕۆڵگێرانی دیکە لە چاو ون بکەین .دووهەم خاڵ
پەیوەندی هەیە ب��ە پێشبینی کردنی داهاتوو
لە مێ��ژوودا و پێکهێنانی ڕەوایەتی مێژوویی بۆ
داڕژتنی سیاس��ەت .لە ب��ەر پێشبینی کردنی
داهاتوو ،کتێبەکە بەتەواوەتی ئاس��تی ڕەوایەتە
مێژووییەکەی دادەبەزێنێت .زۆر بە هاس��انی لە
بەر ئەوەی داییمە وا پێ دەچێ کە ڕووداوەکان
بەوج��ۆرەی پێشبینی دەکرێ��ن ڕوو نادەن و
ڕەوتێکی دیکە دەگرن.
ناساندنی کتێبەکە
کتێبەکە لە ڕۆژەکانی س��ەرهەڵدانی داعەش
و پەرەستاندنی ناس��ەقامگیریی ئەم سااڵنەی
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دواییدا نووس��راوە و چاپ ب��وە .کتێبەکە بە
ح��ەوت بەش دابەش کراوە .لە پێش��کەکیدا،
نووس��ەر گرینگی نووس��ینی کتێبێکی وەها
دەتاتە ب��ەر باس .لە بەس��تێنی نوێی هاتنی
داعەشدا ،باسی کورد هەمیسان زەق بوەتەوە و
سەرنجی بیروڕای گشتی ڕاکێشاوە .بەتایبەت
کاتێک کە «لێکترازانی [نەخشەی] ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��ت بوەت��ە ئەگەرێ��ک» ]4[.لە الیەکی
دیکەوە کاتێک کە هەواڵەکان بوونەتە باس��ی
پێش��مەرگەی کورد کە لە ش��ارەکانی وەک
کۆبانی و سنجار چاالکانە لە دژی حکوومەتی
ئیسالمی [داعەش] شەڕ دەکەن ،دەوری کورد
لە ئاس��تی گەورەتردا هێش��تا سەرەکی نییە.
«خەبات و دەوری ئەوان تەواوکەری هەواڵەکان
سەبارەت بە ئیفراتگەرایی ئیسالمی و دەوری
چەکدارانەی ئامریکا و ڕووسیا لە ناوچەکەدایە.
س��ەرەڕای ئەوەی میدی��ا گرینگی کەم بەمە
دەدات ،حکایەت��ی ک��ورد خ��اوەن دەورێکی
گرینگ و ڕوو بە زیادبوونە لە هەموو ئەو ئاستە
گەوران��ەدا» ]5[ .نووس��ەر دەوری گ��ەورەی
ک��ورد ب��ە ئاماژە ب��ە هەلومەرجی سیاس��ی
تورکیا ،ش��ەڕی ک��ورد ل��ە دژی داعەش لە
س��ووریا ،خودموختاری هەرێمی کوردستان،
و س��ەرکوتی سیاس��ی و ئیعدام��ەکان ل��ە
کوردس��تانی ئێران زەق دەکاتەوە ]6[.بە بڕوای
نووسەر« ،کەچی کاتێک ژمارەی کورد دەگاتە
 ٤٠ملی��ۆن کەس��ێک و کورد ل��ە نزیک بە
هەموو ناکۆکییەکانی ناوچەکەدا دەور دەگێڕن،
کوردستان جێگایەکی بەرزی لە بەرژەوەندی
نەتەوایەت��ی ئامری��کا و گوتاری سیاس��ەتی
دەرەوەی ئەودا نییە .دەبێ هەیبێت .جیالەوەی
ئێمە چۆن پرس��ی مافی چارەی خۆ نووسین
بۆ ک��ورد لێک دەدەینەوە ،ئەمە حاش��ای لێ
ناکرێت کە پرسی کورد ،کە بەشێک لە هەموو
نەس��ڵێکی نوێ لە هەلومەرجە سیاسییەکاندا
پێ��ک دەهێنێت ،ل��ەم س��ەردەمە ئاڵۆزە و
گواس��تنەوەدا دەبێت��ە بابەتێک��ی بەتایبەت
گرین��گ» ]7[.بەاڵم ئامریکا نفووزی پێش��ووی
ساڵی بیست و یەکەم
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خ��ۆ نەم��اوە و ئەمە ب��ەو مانایە ک��ە هەموو
هاوپەیمانەکانی یەکجار گرنگن بۆ ئەوەی ئامریکا
بتوانێت کاریگەری لە س��ەر ڕەوتی ڕووداوەکان
بەوجۆرەی وا دەیهەوێت هەبێت« ]8[.دۆس��تی
باوەڕپێک��راو زەحم��ەت دەس��ت دەکەوێت و
هەربەوجۆرەی وا سەلماوە پشتگری کردنیشیان
زەحمەت��ە» ]9[.کەواب��وو ،کتێبەک��ە ب��ە پێی
هەلومەرجێک��ی بەوجۆرەدای��ە ک��ە خۆی بۆ
س��ەلماندنی دەوری گرینگی کوردس��تان [لە
سیاس��ەتی دەرەوەی ئ��ەو واڵت��ەدا] تەرخان
دەکات.
لە بەش��ی دووهەمدا ،عزەتیار مێژوویەکی
ئیسالم لە کوردس��تاندا پێشکەش دەکات .بە
ڕای نووسەر ،هەلومەرجی ئێستا دوو پرسیاری
گرینگ دەخولقێنێت کە هەر دوو پەیوەندییان
هەیە بە «ئسیالمیسم (بە مانای سەرچاوەیەک
بۆ گرووهێک بە مەبەس��تی سیاسی)» .یەکەم،
ل��ە باری مێژوویی��ەوە ،دانیش��توانی کورد لە
کوردستانی ئێران (و لە کوردستان بە گشتی)
چ ج��ۆرە پەیوەندییەکیان لە گەڵ ئیس�لامی
سیاسی هەبوە و ئەمە چۆن پەیوەندیی هەیە بە
هەس��تی ناسیۆنالیزمی کوردیی ئەو خەڵکەوە؟
دووهەم ،تا ئەو جێگای بە ئیسالم و ئیسالمیسم
لە کوردستان دەگەڕێتەوە ،چ تێگەیشتنێک لە
پەیوەندی ئەو جۆرە هەستە و گەشەی ئیسالم
و ئیسالمیس��م لە ناو دانیشتوان و دەوڵەت لە
واڵتانی تورکیا ،ئێڕان ،س��وریا و عێراق هەیە؟
بە بڕوای نووسەر ،بەس��ەرکردنەوەی مێژووی
کورد بۆ جواب بەو پرسیارانە گرینگە؛ مێژووی
ک��ورد دەریدەخ��ات کە پێش س��ەرهەڵدانی
«ناس��یۆنالیزمی پان-کوردی��ی» ،ناس��نامەی
ئیسالمی هەوێنی یەکگرتن لە کوردستاندا بوە.
نوس��ەر الی وایە کە هاوژینییەتی ناسنامەی
ئایین��ی و نەتەوایەتی لە کوردس��تان لەوانەیە
یەک��ەم دی��اردەی بەوجۆرە ل��ە ڕۆژهەاڵتی
ناوەراس��تدا بێت ]10[.س��ەرەڕای ئەمە ،نووسەر
الی وایە هۆی الواز بوونی دەوری ناس��نامەی
ئیس�لامی لە خەبات��ی نەتەوایەتی��دا لە بەر

ئەوە بوو ک��ە ئەو جۆرە ناس��نامە نەیدەتوانی
جوابدەرەوەی پێداویستییەکانی ناسیۆنالیزمی
کوردی لە جەرگەی گەشەی ناسیۆنالیزمەکانی
[]11
دیکەدا بێت.
لە بەشەکانی ئەم وتارە لە سەر کتێبەکەی
عزەتی��ار ئەو الیەنانە زۆرتر ش��ی دەکرێنەوە.
بەاڵم پێش ئ��ەوە بە کورت��ی ئاماژەیەک بە
بەش��ەکانی دیکەی کتێبەکە پێویستە .بەشی
س��ێهەم (الپەڕەکان��ی  )٤٩-٧٨و چوارەمی
(الپەڕەکان��ی  )٧٩-١١٨کتێبەکەی عزەتیار
(بڕوانە خوارترەوە) لەوانەیە سەرنجڕاکێشترین
بەش��ەکانی کتێبەکە بن .لە بەشی سێهەمدا
ژیان و بەس��ەرهاتی ئەحمەد موفتیزادە (لە
زۆر الیەن��ەوە) بۆ یەکەم ج��ار و بە جۆرێکی
پڕ لە چێژ دەدرێتە بەر باس .لێرەدا کتێبەکە
لە بردنە س��ەرەوەی زانیاریی مێژوویی ئێمە
سەبارەت بە ژیانی ئەو کەسایەتییە دەورێکی
گرینگ دەگێڕێت .لەو بەشەدا بەدوای ئەوەی
باس لە چۆنیەتی پێکهاتنی نیهادی موفتی لە
کوردستانی قاجاڕ دەکرێت ،دەوری ئەو نیهادە
و باوە گەورە و باوکی ئەحمەد موفتیزادە وەک
موفتی دەست نیشان دەکرێت .هەروەها ،باسی
شاری سنە دەکرێت و بە کەڵک وەرگرتن لە
وتووێژ لە گەڵ کەس��انی ئاگادار لەو مێژووە،
تیش��ک دەخرێتە سەر چەندین الیەنی ژیانی
ئەحم��ەد موفتیزادە (بڕوان��ە خوارترەوە) .لە
کۆبەندی ئەو بەش��ەدا ،نووس��ەر ئاگادارمان
دەکات ک��ە ئەوەی کەئەحم��ەد موفتیزادە،
هەروەک باوک و باوەگەورەی ،داییمە خاوەن
بیروڕا و هەڵوێس��تی سیاسی بووە ،بەو مانایە
کە ئەوە ئاکامێکی ڕێبەربوونە لە کوردستانی
س��ەدەی بیس��تەمدا ،ئەگەرچی ئەوان وەک
«ڕێبەرانی قەومی» ناناسرێن ]12[.ئەوە شتێکی
س��ەیر نەبوو کە تەنانەت نیه��ادی موفتیش
لە س��ەر خەتی ناس��یۆنالیزمی کوردیدا بوە
نیهادێکی سیاسی .بەاڵم لە ئاڵوگۆڕە سیاسی،
کۆمەاڵیەت��ی ،ئاب��ووری و فەرهەنگییەکانی
دەیەکانی  ١٣٤٠و  ١٩٦٠( ١٣٥٠و )١٩٧٠
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دا ،ئەحم��ەد موفت��یزادە ل��ەو نیه��ادە بڕا،
نیهادێک کە لە بەر گەش��ەی ناس��یۆنالیزمی
کوردی��ی بەدوای کۆم��اری مەهاباددا ڕوو بە
الوازی ڕۆیشت.
ل��ە بەش��ی چوارەم��دا ،ل��ە جەرگەی
ئاڵوگۆڕەکانی ئەو دوو دەیەدا گەشەی سیاسی
و فیکریی ئەحمەد موفت��یزادە دەدرێتە بەر
باس .بەهاتنی ڕاپەڕین��ی )١٩٧٩( ١٣٥٧ی
ئێران ،ئەحمەد موفتیزادە دەبێتە بیرمەندێکی
ئایینی و سیاس��ی لە کوردستان .لەو بەشەدا
گەلێک زانیاریی دەردەکەوێت کە یا تا ئێستا
باس نەکراون یا بەمجۆرە بە وردی نەدراونەتە
بەر باس .لە گەڵ ئەوەی ژیانی تاکەکەسی ئەو
کەسایەتییە جێگای سەرنجە و کەسایەتییەکی
خ��اوەن بنەم��ا دەردەخات ،ک��ۆڕ و کۆمەڵی
وەک یەکیەت��ی خوێندکارانی کورد لە تاران
لە دەیەی  ١٩٦٠/١٣٤٠و بە تایبەت دەوری
ڕەحم��ان ئاغای موهتەدی ،کەس��ایەتییەکی
کۆن و مامۆستای زانکۆی ئێالهییات لە تاران،
لە س��ەر گەش��ەی کوردایەتیی و کاریگەری
ئ��ەو لە س��ەر موفت��یزادە زەق دەکرێتەوە.
بەشی پێنجەمی کتیبەکە باسی هەلومەرجی
کوردس��تان ل��ە س��ەردەمی ڕاپەڕینی ئێڕان
و س��ەرهەڵدانی مەکتەب��ی قورئ��ان دەکات.
ئەگەرچ��ی موفت��یزادە داوای خودموختاری
ئیس�لامی دەکرد و بەرەیەک��ی جیاوازی لە
بەرەکانی دیکەی بەش��دار ل��ە بزووتنەوەی
کوردس��تاندا پێک هێنا ،لە کۆتاییدا لە گەڵ
کۆماری ئیسالمی کەوتە ناکۆکییەوە .خاڵێکی
جێ��گای س��ەرنج ئەوەیە کە موفت��یزادە لە
نووس��ینی دەس��تووری کۆماری ئیس�لامی
پێداگری لە س��ەر ماف��ی خەڵکی کورد کرد.
ئەگەرچی نووسەر باس��ی ئەمە ناکات ،بەاڵم
وا دەچێ��ت ک��ە بوونی م��ادەی پەیوەندیدار
ب��ە مافی خوێندنی زمانی ک��وردی لە پەنای
زمان��ی «ڕەسمی»فارس��ی النیک��ەم هەوڵی
موفت��یزادەی پێوە دیار بێت .کتێبەکە ،دیارە
نەک زۆر ڕاستەوخۆ ،بەاڵم ئاماژە بەوە دەکات
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کە هەوڵەکانی دوات��ری موفتیزادە لە ناخی
گەشەی ڕێکخراوەکانی دیکە و پەرەستاندنی
«شەڕی داس��ەپاو بە س��ەر کوردستان»دا بە
جێگایەک نەگەیش��ت .بە پێی وتەی نووسەر،
بە بڕوای ناسیۆنالیس��تە ک��وردەکان هەڵەی
موفتیزادە خۆش��باوەڕبوونی ئەو بە سازان لە
گ��ەڵ حکوومەت و نەک هاتن ە پاڵ ڕێکخراوە
کوردییەکانی دیکە بوو ]13[.بەالم نووسەر الی
وای��ە کە موفت��یزادە وەک خەڵکێکی زۆری
دیکە لە ئێران بۆی هەبووە خۆشباوەڕ بێت بە
[]14
بەڵێنەکانی حکوومەتی نوێ.
بەش��ی شەش��ەمی کتێبەکە (لل-٢٠٤ .
 )١٥٩باسی سەردەمی ساڵەکانی بەندیخانەی
موفت��یزادە لە کۆماری ئیس�لامیدا دەکات.
لەوێدا عزەتیار باسی نامەکانی ئەو دەکات کە
بۆچوونەکانی ئایینی و سیاس��ی موفتیزادە
و هەروەه��ا (وەک نووس��ەر دەڵێت) جۆری
ئیس�لامەکەی ئەو دەردەخەن :دەس��ەاڵتی
شۆرایی ،بێبەریی لە توندوتیژیی ،و داواکاری
بەهێزکردن��ی ژن .ئەمەش الیەنێکی باش��ی
کتێبەکەیە کە س��ەردەمی ژیانی موفتیزادە
زەق دەکات��ەوە لە بەر ئ��ەوەی هەم زانیاریی
هەم لێکۆڵینەوە لە سەر ئەو سەردەمە یەکجار
کەمە .بەش��ی حەوتەم و کۆتای��ی کتێبەکە،
بەپێچەوانەی بەتایبەت بەش��ەکانی س��ێهەم
و چوارەم ،باس��ە مێژوویی��ەکان دەخاتە ژێر
س��ێبەری هەلومەرجی سیاس��ی ئێستاوە .بۆ
نموونە هەلومەرجی ئێستا و هەنووکەیی بوونی
هەڵوێستی ئامریکا لە حاست کورد و هەروەها
دەوری حکومەت��ی هەرێم��ی کوردس��تان
دەدرێتە بەر باسی تێروتەسەل .بەمجۆرە باسە
مێژووییەکان س��ەبارەت بە ناسنامەی ئایینی
و ناس��نامەی کوردیی ،گەش��ەی ئەوەی ئەو
بە ئیسالمیس��م دەیناس��ێنیت ،و چۆنییەتی
سەرهەڵدانی کەس��ایەتییەکی وەک ئەحمەد
موفت��یزادە دەکەون��ە ژێ��ر س��ێبەری ئەو
هەلومەرجەوە .ئەمە بەو مەبەستە دەکرێت تا
کورد کە لە گەڵ ئیس�لامی سیاسی ناکۆک
ساڵی بیست و یەکەم
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ب��وە و هەیە وەک «هاوپەیمانی سرووش��تی»
ئامری��کا ل��ە ناوچەک��ەدا دەس��ت نیش��ان
ب��کات ]15[.بەداخ��ەوە کتێبەک��ە پێ��ش
ڕێفڕاندۆمی س��ەربەخۆیی لە پاییزی ٢٠١٧
نووس��راوە و ئاکامەکانی ڕێفڕاندۆم زۆرێک لە
ئیدیعا و کۆبەندییە سیاس��ییەکانی کتێبەکە
(کە پەیوەندی بە ژیان��ی موفتیزادەوە نییە)
پووچەڵ دەکەنەوە.
بۆ ش��یکردنەوەی زیاتری باس��ەکانی ئەو
بەشانە وا لە سەرەوە ئاماژەی پێدرا ،باسەکانی
خوارەوە هەوڵ دەدەن بیرۆکە سەرەکییەکانی
کتێبەکە بخەنە ژێر پرسیارەوە .لەبەر گرینگی
باسە مێژووییەکان و کۆبەندییەکانی کتێبەکە،
ئەم وتارە لەوانەی تۆزێک لە ڕەخنەی کتێب
واوەتر بچێت ت��ا بتوانێت هەڵس��وکەوتێکی
گونجاوتری لە گەڵ ئەو کتێبە کردبێت.
باسێک لە خزمەت دارژتنی سیاسەت
کتێبەک��ە لە بنەڕەت��دا دەبێتە باس��ێک بۆ
داڕێژەرانی سیاس��ەت ل��ە ڕۆژاوا (واتە واڵتە
یەکگرت��وەکان) ت��ا ئەو بیرۆکەی��ە وەربگرن
ک��ە ک��ورد (ل��ە کام والت؟) دەب��ێ وەک
«سرووش��تیترین هاوپەیمان»ببینرێ��ت لەو
دەورەی ک��ە ڕۆژاوا بەتەمای��ە لە ناوچەکە لە
داهاتوودا بیگێڕێت:
دەوڵەت��ی ئیس�ڵامی [داع��ەش] چ
ج��ۆرە میراتێک لە بیری موس��وڵمانانی
پەڕاوێزخ��راو ل��ە ش��وێنگەلێک وەک
پاکس��تان و مالێ��زی لە س��ەد س��اڵی
داهاتوودا بەجێ دەهێڵێت ،تەنانەت ئەگەر
دەوڵەتی ئیسالمیش تێک بشکێندرێت؟
ئامریکا لە کوێ دەتوانێت تۆزێ نفووزی
خۆی بپارێزێت و یان النیکەم ئاسایش��ی
ش��ارۆمەندانی خۆی دابین بکات؟ ئەمانە
پرس��یارگەلێکی چارەنووسس��از دەبن
ب��ۆ سیاس��ەتی دەرەوە ل��ە دوو دەیەی
داهاتوودا .لەم دەق��ەدا [کتێبەکە] ئێمە

ئ��ەو [ڕاس��تییە] تاووت��وێ دەکەین کە
بۆچی کوردستان بۆ ڕاگەیشتن بە هەموو
[]16
ئەو [پرسیارانە] حەیاتییە.

کتێبەک��ە جوابی خ��ۆی بەو پرس��یارانە لە
ناخی ڕەوایەتێک��ی مێژووییدا دەدۆزێتەوە کە
لە س��ەر بناغەی گریمانەی نامەیلی کوردان
بۆ توندوتێژی ئایین��ی دامەزراوە ،دیاردەیەک
ک��ە پێچەوانەی ئەو ش��تەیە کە ڕۆژاوا خۆی
پێ پێناسە دەکات .ئەمەو تێزەکانی «بایەخی
کۆمەاڵیەت��ی هاوب��ەش» لە نێ��وان کورد و
ڕۆژاوا و «ڕەقیب��ی هاوبەش» ل��ە پەیوەندییە
نێونەتەوەییەکان��دا کوردس��تان دەکات��ە ئەو
دی��اردە حەیاتیی��ە بۆ ڕاگەیش��تن بە هەموو
ئەو پرس��یارانە .لە ڕوانگ��ەی کتێبەکەوە لە
ب��ەر ئەوەی ک��ورد «خاوەن هەم��ان بایەخە
کۆمەاڵیەتییەکان وەک ڕۆژاوایە» ئەوان دەکاتە
«شەریکی درێژخایەن [بۆ ڕۆژاوا] لە ڕۆژهەاڵتی
ناوەڕاس��تدا»لە کاتێک��دا ڕەقیب��ی هاوبەش،
هەروەک بەڵگە مێژووییەکان دەیس��ەلمێنن،
«هاوپەیمان��ی داییمی پێ��ک دەهێنێت»هەر
بەوج��ۆرەی «هاوپەیمان��ی س��وریا لە گەڵ
ئیران لە کاتی ش��ەڕی ئێران-عێراقدا»شکڵی
گرت ]17[.تا ئەو جێگای بە تێگەیشتنی کتێبەکە
لە چەمکی ئیسالمیسم دەگەڕیتەوە ،ڕەوایەتە
مێژووییەکەی لە س��ەر فەرزییەی الوازبوونی
پەیوەندی نێوان ئیسالمیس��م و ناس��نامەی
نەتەوایەتی ک��وردی وەک ڕەوتێکی مێژوویی
دامەزراوە ]18[.لە هەمان کاتدا و وەک خاڵێکی
پۆزێتیفی دیکە ،پەیوەندی نێوان ئیسالمیسم
لە کوردس��تان [ئ ئێران؟] و ئیسالمیسم لە
ئێران هەتا هاتوە کەم بایەختر بوە .بەڵگەکان
بۆ ئەمانە دابەزینی ڕۆڵی کەس��ایەتی ئایینیی
وەک شێخ لە ڕێبەرایەتی بزووتنە کوردییەکان
و ڕاپەڕێنی ئیس�لامی ل��ە ئێرانن ]19[.کەوابوو
لە ڕوانگەی کتێبەکەوە «لەم س��ەردەمەدا کە
ئایدیۆلۆژیای توندڕەویی ئیس�لامیی هۆیەکی
س��ەرەکی ناس��ەقامگیریە [ل��ە ناوچەکەدا]،
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نامەیلی کوردستان بۆ ئیسالمیسم بایەخێکی
تایبەت بەخۆی��ەوە دەگرت» ]20[.ئەنجامی ئەم
ڕەوایەتە پێشبینی کردنی داهاتووە بە پشت
بەستن بە نموونەی ئەحمەد موفتیزادە:
لە بەر ئ��ەو هۆکارانەی لە کتێبەکەدا ڕیز
کران ،ل��ەوە ناچێت ئەمڕۆک��ە مەودای
گرنگی سیاس��ی دامەزراو لە سەر ئیسالم
لە کوردس��تان گەش��ە بکات .داس��تانی
ئەحمەد موفتیزادە بەش��ێک لە گەشەی
ئایدیۆلۆژیک لە کوردستان پێک دەهێنێت
کە ئیس�لامی سیاس��ی ل��ە کۆمەلگای
[]21
کوردستان سنووردار دەکات.

ئەگەر ئ��ەو هۆکارانە ب��ۆ بەقەناعەتگەیاندنی
سیاس��ەتداڕیژەران کەفای��ەت ن��ەکات ،ئەوا
ڕوانگ��ەی پێش��کەوتنخوازانەی موفت��یزادە
بەرامبەر بە پرس��ی ژن دەب��ێ هیچ گومانێک
نەهێڵێت��ەوە .بە وتەی کتێبەک��ە موفتیزادە
لە س��ەر ئ��ەو بڕوایە کە «لە هی��چ جێگایەک
[]22
لە قورئاندا نەهات��وە کە پیاو بانترە لە ژن».
بە پێی بۆچوونەکانی موفتیزادە س��ەبارەت بە
پرس��ی ژن لە کۆمەڵگا کە لە نامەکانیدا ڕەنگ
دەداتەوە ،نووس��ەری کتێبەکە ب��ەو قەناعەتە
دەگەیێنێت کە «لە نێو تەفسیرە ئیسالمییەکاندا
ڕوانگەی ئەو [ئەحمەد موفتیزادە] س��ەبارەت
ب��ە دەوری ژن ل��ە بنەماڵە ،ژیان��ی ئایینی ،و
بڕیاردان دەکرێ بە ش��ێوەیەکی گونجاو وەک
[]23
ڕوانگەیەکی پێشکەوتنخواز پێناسە بکرێت».
لێرەدا وەک خاڵێکی گرینگ دەبێ ئاماژە
بەوە بکەین کە لە مێژووی سیاسی و نەزەریی
ئایینیدا ،ڕیش��ەی ئەو جۆرە ڕوانگانە بەرامبەر
بە پرس��ی ژن لە کۆمەڵگا کە وەک ڕوانگەی
«پێشکەوتنخواز»پێناسە دەکرێن ،دەگەڕێتەوە
بۆ قوتابخانەی چاکس��ازیخوازیی ئیس�لامی
کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدەهەم و لە کارەکانی
کەس��انی وەک موحەممەد عەبدوو (-١٩٠٥
 )١٨٤٩و قاس��م ئەمی��ن (،)١٨٦٥-١٩٠٨
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وەکیل و خەڵکی واڵتی میسر ،ڕەنگ دەداتەوە.
ئەو بۆچوونانە لە شێعرەکانی جەمیل سیدقی
زەهاوی ( ،)١٨٦٣-١٩٣٦شاعیرێکی عێراقی
دواجاریش ڕەنگ دەداتەوە« :چارش��ێوەکانتان
بدڕێنن ،ئەی ژنانی عێراق ،حیجاب لە س��ەر
خۆت��ان البەن» ]24[.زەه��اوی داوای «البردنی
حیجابی دەکرد لە ژێر ن��اوی ئایینێکی پاراو
[]25
و لە بەرامبەر بە فێمینیس��می ڕۆژاوایی».
ئیسالمی چاکس��ازیخواز تەنها بەرەنگارییەک
بەرامبەر هێرش��ی فەرهەنگی ڕۆژاوا نەبوو کە
ڕاستییەک بوو لەو کاتەدا بە شوێن سەروەری
چەکداران��ە و تێکنۆلۆژیی بە س��ەر واڵتانی
ناڕۆژاواییدا ڕووی دەدا .عەبدوو کە شاگردێکی
جەماڵەدین ئەفغانی و موفتی میسر (-١٩٠٥
 )١٨٩٩و زانایەکی ئیس�لامی بوو ،لە س��ەر
بنەم��ای ئ��ەو بۆچوونە کە ئیس�لام دینێکی
ئەقاڵنیی��ە الی وا بوو «ک��ە داب و نەریت یا
دیاردەکانی ڕابردوو بەرهەمی مێژوویین نەک
یاس��ا بۆ ئەمڕۆ»و لە س��ەر ئەو باوەڕە بوو کە
«بیری ئیسالمیی دەبێ لە سەر عەقالنییەت و
گەشەی زانستیی دابمەرزرێت» ]26[.لە کتێبی
ڕزگارکردن��ی ژنان کە یەکەمج��ار بە زمانی
عەرەبی و لە ساڵی  ١٨٩٩لە ژێر ناوی تحرير
الم��رأة باڵو کرایەوە ،قاس��م ئەمین دەڵێ کە
ژێردەس��تەیی ژنان ڕەوش��تێکی نائیسالمییە
و ب��ە پێچەوانەی دەرس��ەکانی پەیغەمبەرە.
ئامانجی سەرەکی ئەمین لێکگرێدانی ڕزگاری
میس��ر و ڕزگاری ژنانی میس��رە .لە ڕوانگەی
ئەوەوە «یاس��ای ئیسالم واتە شەرع ،یەکسانی
ژن��ان و پی��اوان ل��ە ه��ەر چوارچێوەیەکی
یاساییدا بە مەرج دەگرێت .ئیسالم بانگەوازی
ئ��ازادی و ڕزگاری ژنانی کردوە و هەموو ماڤە
ئینس��انییەکانی بۆ س��ەلماندوە ئەویش ئەو
کاتەی کە ژن��ان نزمترین پێگەیان لە هەموو
کۆمەڵگاکان [ی دیک��ەدا] هەبوو» ]27[.تا ئەو
جێگای بە پرسی حیجاب دەگەڕێتەوە ،ئەمین
بۆچوونێکی لە نێوان ئەو شتەی لە ڕۆژاوا و لە
واڵتێکی وەک میسر باو بوە پێشنیار دەکات:
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕۆژاواییەکان لە دەرخستنی ژنانی خۆیان
زۆر واوە ڕۆیش��توون بەجۆرێ��ک ک��ە بۆ
ژنان��ی ڕۆژاوایی ئ��ەوە ئەرکێکی زەحمەتە
کە خۆیان لە بەرامبەر حەزی جینس��ی و
هەستی بێشەرمانە و نەگونجاودا بپارێزن.
ئێمەش لە الیەکی دیکەوە لە داپۆش��ینی
ژنەکانمان زێدەڕویمان کردوە و پێش بەوە
دەگرین کە ئەوان ب��ێ حیجاب بچنە نێو
پیاوان ت��ا ئەو جێگای ک��ە ئێمە ژنانمان
[]28
وەک کەلوپەل کردوە بە موڵکی خۆمان.

قاسم ئەمین لە سەر دەرخستنی پێگەی نزمی
ژنان لە واڵتی میس��ر سوور بوو و بە ڕوونی لە
س��ەر ئەو باوەڕە بوو کە حیجاب لە ئیسالمەوە
نەهاتوە؛ «[حیجاب] نەریتێکی زاڵ بوو لە الی
زۆرێک لە گ��ەالن و نەمانەکەی [الی زۆرێک
لە گەالن] ئاکام��ی ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی بوو
ک��ە هاوکات ل��ە گەڵ گۆڕان و پێش��کەوتنی
شارس��تانییەت ڕووی دەدا» ]29[.ڕوانگ��ەی
چاکسازیخوازیی ئەمین بەرامبەر ژیانی هاوبەش
و تەاڵق و مەحکوومکردنی چەند هاوس��ەریی
لە ڕوانگەیەکی «پیش��کەوتنخواز»ی سەردەمی
خۆیەوە س��ەرچاوەی دەگ��رت و هەوڵی دەدا
[]30
لە گەڵ زانس��تی ئیسالمیی ڕێکیان بخات.
سەرەڕای ئەمە ،وەک خاڵیكی دیکەی گرینگ
دەب��ێ ئاماژە بەوە بکەین ک��ە داواکارییەکانی
ئەمین بۆ دابین کردنی بەش��ێک لە ماڤەکانی
ژنان کە نەدەگەیش��تە ئاس��تی سیاس��یی و
ڕیبەرایەت��ی ک��ردن ،ل��ە دەور چەمکی نوێی
میللەت دەخوالیەوە :میللەتی نوێ کە خاوەن
زانس��ت و خوێندنی هاوچەرخ بێت ،پێویستی
ب��ە ژنی نوێ هەی��ە ]31[.کتێبەک��ەی دیکەی
ئەمی��ن لە ژێر ناوی ژنی نوێ ش��یکردنەوەی
زۆرت��ری ڕوانگەکانی س��ەبارەت بە ماڤی ژنان
و البردن��ی حیجابی لە خۆ دەگ��رت .کەوابوو
نموونەی قوتابخانەکانی چاکس��ازی ئیسالمیی
سەرەتای سەدەی بیستەم تیشک دەخاتە سەر
ئەو بابەت��ە گرینگەی کە پێش��چوونی مێژوو

لە خۆی دا بە مانانی پیش��کەوتنی فیکریی و
«پێشکەوتنخوازیی»زۆرتر نییە.
ڕوانگەی موفتیزادە لە س��اڵەکانی نیوەی
دووهەم��ی س��ەدەی بیس��تەم ،بەوج��ۆرەی
کتێبەکە بۆ سەلماندنی رەوایەتە مێژووییەکەی
بەکاری دەهێنێت ،لە خۆیدا پێش��کەوتنێکی
فیکریی تایبەتمەند بە ک��وردەکان دەرناخات
چوونکوو ڕیشەی ئەو جۆرە بۆچوونانە هەر وەک
ئاماژەمان پێ دا زۆر بۆ دواوەتر و بۆ بەستێنێکی
دیاریک��راو دەگەڕێتەوە .ل��ە هەمان کاتدا ،ئەو
بۆچوونانە س��ەبارەت بە ژنان کە لە سەردەمی
موفتیزادە و لە الیەن ئیسالمی چاکسازیخوازدا
باس دەکرا ،لەوانەیە «پاش��کەوتوو»تر لەوانەی
پێش��وو بزانین .تەفس��یری وتەکەی زەهاوی
وەک کاردانەوەیەک بەامبەر بە فێمێنیس��می
رۆژاوایی لە الیەن ئیالن پاپە لێرەدا لە جێگای
خۆیەتی .وا دیارە کە هەتا س��ەدەی بیس��تەم
ب��ەرەو پێ��ش دەڕوات ،تێکەاڵوی ئیس�لامی
چاکس��ازیخواز و نەتەوەگەرێتی و فێمێنیسم
جێگای خۆی دەدات بە دابڕانی ئیسالمیس��م
ل��ە نەتەوەگەرێت��ی (س��کووالر-نائایینی) و
فێمێنیس��م (ی ڕۆژاوای��ی) .کەوابوو ،ڕوانگای
«پێش��کەوتنخواز»ی موفت��یزادە بەرامبەر بە
پرس��ی ژن کە لە س��اڵەکانی یەکەمی دەیەی
١٩٦٠دا ش��کڵیان گرتوە ،تەنانەت دەکرێ لە
بەراوەرد لە گەڵ روانگاکانی بیرمەندانی ئایینی
سەرەتای سەدەی بیستەم لە واڵتی میسر وەک
بۆ پاش چوونەوەیەک ببینرێت .هۆیەکی دیکە
بۆ ئەمە ئەوەیە کە ئیس�لامی چاکسازیخوازی
موفتیزادە دیاردەیەکی ڕادیکاڵتر بۆ وێنە لەوەی
قاس��م ئەمین پێشکەش ناکات لە کاتێکدا کە
ڕوانگاکانی ئەو لە گەڵ نەتەوەگەرێتی نائایینی
و فێمینیس��م لە ئیران جی��اوازن .لێرەدا هیچ
تایبەتمەندییەکی کوردانە لە ڕوانگاکانی ئەودا
بەدی ناکرێت« .ژنان»ل��ەو ڕەوایەتە مێژووییە
ک��ە عێزەتیار پێکی دەهێنێت ،بۆ نیش��اندنی
الوازبوون��ی پەیوەندی نێوان ئیسالمیس��م و
ناسنامەی کوردیی دەبێتە بەردی مەحەک بۆ
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پێوانی «پێشکەوتوویی»و «سکوالریسم».
ئەوە ئاس��اییە کە نەبوون��ی ئیفراتگەرایی
ئایینی لە نێو کوردان لە کاتێکدا کە توندوتیژی
ناوچەکەی گرتوە ،س��ەرنجی کەسێک بۆ الی
خۆی ڕابکێشێت .ئەمە لە هەمان کاتدا داوامان
لێ دەکات کە بەدوای ه��ۆکارە مێژووییەکان
بگەڕێین بۆ تەفس��یری ئ��ەو دیاردەیە .بەاڵم
بەوج��ۆرەی ئەزموون��ەکان دەریان خس��توە،
خوێندنەوەی مێژوو لە ئیس��تاوە بەرەو پاش و
هەڵبژاردنی بەڵگەکان لە الیەن مێژووزانەوە بۆ
سەلماندنی رەوایەتە مێژووییەکەی ،هەوڵێکی
س��ەرنەکوتوو دەبێ��ت .الوازبوون��ی پێگ��ەی
ڕێب��ەری ئایینی لە بزووتن��ەوەی کوردیدا لە
باشترین حاڵەتدا تەنها دەتوانێت وەک هۆیەک
بۆ نەبوون��ی ئیفراتگەرای��ی ئایینی چاوی لێ
بکرێت .هەروەها ،لەو جێگانەی وا ناس��نامەی
نەتەوایەت��ی پێش ناس��نامەی ئایینی کەوتوە،
ئەنجامەکان داییمە گەش��ەکردنی «نامەیلی»بۆ
ئیفراتگەرایی نەبوە .جیهانی عەرەب بە ژمارەیک
دەوڵەت-میللەتی نوێوە پێناس��ە دەکرێت کە
ب��ێ هەبوونی ناس��نامەیەکی پتەوەی عەرەبی
بوونیان نەدەبوو .بەالم ،ئەو جیهانە هەروەها بە
گەلێک بزووتنەوەی ئایینیشەوە دەناسرێت کە
لە پێش��دا بەرەنگاریی بەرامبەر بە داگیرکاریی
دەرەک��ی و دواتر کاردانەوەب��وون بەرامبەر بە
نوێس��ازیی ڕۆژاوایی دەوڵەت��ان .ئیفراتگەرایی
داییمە ئەو بزووتنەوانەی پێناس��ە نەکردوە .بۆ
وێنە ئەخوانەالموس��لمین لە ڕەوتێکی تێکەڵ
بە داگیرکاری��ی و پێکهێنانی دەوڵەتی نوێ لە
میسر س��ەری هەڵدا و لە جەرگەی نوێسازی
ئەو واڵتەدا گەش��ەی کرد و گەلێک ئاڵوگۆڕی
بەخۆی��ەوە بینیوە .ش��کڵ و ئامانجەکانی ئەو
بزووتنەوەی��ە گەلێک جار گۆڕان��ی بەخۆیەوە
بینیی .حەس��ەن ئەلبەن��ا دامەزرێنەرێکی ئەو
بزووتنەوەیە و س��ەید قوتب ڕێبەرێکی دواتری
ئەخوانەلموس��لمین وەکوو یەک نەبوون لە بەر
ئەوەی بەس��تێن و گرفتەکانی��ان جیاواز بوو.
ئەحمەد موفت��یزادە کەوتە ژێ��ر کاریگەریی
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بیروبۆچوونەکانی قوت��ب ،خاڵێکی گرینگ کە
کتێبەکە لە بیری دەکات .گرینگە لە بەر ئەوەی
گریمانەی الوازبوونی ئیسالمیسم و ناسنامەی
نەتەوایەت��ی کوردیی لە ڕەوت��ی پێشچوونی
میژوودا پووچ��ەڵ دەکاتەوە چوونکوو مەیل بۆ
بۆچوونەکانی کەسی وەک قوتب کە بانگەوازی
حکوومەتی ئیس�لامی دەکرد ،لە س��ەردەمی
دوات��ری ژیان��ی موفت��یزادە ڕوو دەدات کە
موفتیزادە دەبێتە خ��اوەن مەیلێکی زۆرتر بۆ
ئیسالمی سیاسی.
کەواب��وو ئاس��تی چاالکی��ی سیاس��ی و
«ئیفراتگەرایی»بزووتنەوەکان و کەس��ایەتییەکان
لە جەرگەی پڕۆس��ەیەکی زین��دووی مێژوویی
دیاری دەکرێ��ت کە لەوێ��دا گەلێک هۆکاری
جۆربەجۆر ئەو بزووتنەوە و کەسایەتییانە تووشی
ئاڵوگۆڕ دەکات .ئیس�لامی سیاسی هاوچەرخ و
دروشمی حکوومەتی ئیسالمی ئاکامی نوێسازی
س��ەرکوتگەرانەی دەوڵەتانی نوێیە کە هەروەها
لە الیەن تێگەیش��تنێکی هەڵەی سکوالریس��م
ڕێنوێنی ک��راون .ئایا نابێ مێ��ژووزان هەروەها
لەم��ەش س��ەری س��ووڕ بمێنێت ک��ە بۆچی
«سکوالریس��م»ی جەمال عەبدولناس��ر و حەمە
ڕەزا شای پەهلەوی بەدوای خۆیاندا بە تەرتیب
ئەخوانێکی ڕادیکاڵتر و حکومەتێکی ئیسالمییان
بەدی هێنا ن��ەک چوارچێوەیەکی کۆمەاڵیەتی
دیمۆکراتیک و «س��کوالر»تر؟ چ ههلومەرجێک
حەز ب��ۆ ڕادیکاڵبوونەوە ،ج��ا ئایینی بێت یان
نەتەوایەت��ی ،زی��اد دەکات؟ ئای��ا ناب��ێ ئێمە
س��ەرنج بدەینە بەرنامەی سیاسی ،کولتووری،
کۆمەاڵیەتی و ئابووری دەوڵەتانی نوێ لە سەدەی
بیس��تەمدا؟ ئێران نموونەیەکی ئەو دەوڵەتانەیە.
هەر وەک س��امی زوبەیدا دەڵێت ـ سەرچاوەی
وەها لە الیەن کتێبەکەوە بە قازانجی کەس��انی
وەک س��اموێل هانتینگتۆن لە بەرچاو نەگیراوه
ـ لە پێکهاتی ئایدیۆلۆژیی ڕاپەڕینی ئیس�لامی
ئێران ،بۆ وێنە وەک ئەوەی ویالیەتی فەقیە،
کارک��ردی ڕێبەرایەتی و ڕۆڵی سیاس��ی
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دەدرێت��ە فەقیە (لەم نموونەدا خومەینی)
[ ]...کە کردەوەیەکی پێشتر نەناسراوە لە
نەریتی ش��ێعەدا کە دەوڵەت و کۆمەڵگای
ئایینی لە یەکتر جیا کردوەتەوە [ ]...بیری
شێعەی دوازدەئیمامی هەر لە سەردەمی
ئیمام��ی شەش��ەم جەعفەر ئەلس��ادق،
ئیمامەتی لە سیاس��ەت جیاکردوەتەوە لە
خزمەت چەمکی فەلس��ەفی و عارفانەدا.
دیارە چەندین جار لە جەرگەی سەدەکان
و ل��ە پەیوەن��دی لە گ��ەڵ هەلومەرجی
دیاریکراودا ،الدان لەو تێگەیش��تنە ڕووی
داوە .الدانی خومەینی[ ]...کە فەقیە کردە
میر و پاش��ایەتی ڕەت کردەوە ،الدانێکی
باوەڕپێکراوت��ر ،ئەگەر نە چاوەڕواننەکراو،
بوو لە بەس��تێنی دەوڵەت-میللەتی نوێدا
کە خەڵکی موسوڵمان هەم وەک میللەت
و هەم وەک بکەری مێژوویی دەس��ەاڵتی
ئیس�لام و تەنه��ا نوێن��ەری عیدالەت و
دانشی ئیسالمیی واتە فەقیەیان هەڵبژارد
[]32
(تەکید زیاد کراوە).
ئەم��ە خاڵێک��ی سەرنجڕاکێش��ە ک��ە
هەڵبژاردن��ی چەمک��ی «کۆمار»ی��ش بە
[]33
هەمان شێوە بێوێنە بوو.

بەمج��ۆرە دەردەکەویت ک��ە پەیوەندی نێوان
ئیسالمیس��م و ناس��نامەی کوردی��ی دەب��ێ
ل��ە بەس��تێنی گەش��ەی دەوڵەت-نەتەوەکاندا
تاووتوێ بکرێت .ب��ەاڵم وەک خاڵێکی گرینگ
دەب��ێ ئاماژە بەوە بکەین کە ڕەوتی گۆڕانکاریی
کۆمەاڵیەتی ،ئابووریی و کوڵتووریی لەو واڵتانەدا
کە ک��وردی تێدا ژیاوە دەق��اودەق وەک یەک
ڕووی ن��ەداوە .بۆ ئەوەی خۆمان لە بۆچوونێکی
یەکجۆرپێناس��ەکردنی هەم��وو کۆمەڵ��گا
کوردیی��ەکان بپارێزین ،ه��ەر کام لەو واڵتانە
دەبێ بە جیاواز لێکۆڵینەوەیان لێ بکرێت.
ئەم��ە وا دەکات ک��ە ه��ەوڵ بدەی��ن
وێنەیەکی بەرینت��ری مێژوویی پێک بهێنین
ت��ا هۆکارەکانی بەوج��ۆرەی دەوترێت مەیلی

بزووتن��ەوە کوردیی��ەکان بۆ پێناس��ەکردنی
خۆیان وەک س��کوالر و پێشکەوتنخواز ڕوون
بکەین��ەوە .بەهەم��ان ڕادە گرینگ ئەوەیە کە
بۆم��ان دەربکەوێت کە ئایا ئ��ەو گریمانەیە لە
جی��ی خۆیدایە؟ ناس��نامەی کوردیی النیکەم
لە ڕیزی هۆکارە سەرەکییەکان جێگا ناگرێت.
وەک نموونەیەک��ی دیکە ب��ۆ زەق کردنەوەی
هۆکاری مێژوویی دەتوانین ئاماژە بەوە بکەین
کە کەمایەتییە دینیی��ەکان ،بۆ وێنە کورد لە
ئێران و یان ش��ێعە لە س��وریا ،مەیلیان بەرە
سکوالریس��م (هەروەها بەمانای س��ەلماندنی
ماڤی بەرامب��ەر بۆ هەموو دین��ەکان) دەچێ
ب��ۆ ئەوەی لە حکوومەتێک کە لە س��ەر یەک
دی��ن دانراوە ،مافی ئایینەکانی دیکە پێش��ێل
دەکرێ��ت ]34[.وەک هۆکارێکی دیکە ،مێژووی
ئێران لە سەدەی بیستەمدا گەلێک بزووتنەوە
و چاالکیی بەخۆی��ەوە دەبینێت کە ئامانجیان
س��ڕینەوەی هەاڵواردنی ئایینی ،جینس��ی و
نەتەوەی��ی بوە .ئەو بزووتنەوانە بە نەس��ڵێکی
خوێن��دەوار ،ڕێکخ��راوی چ��ەپ و چاالکی
ژن و پی��او ،ڕووناکبیران و نووس��ەران و هتد
پێناس��ە دەکرێن .بزووتنەوەی کورد لە کاتی
ش��ەڕی دووهەمی جیهانی بەمالوە داییمە لە
باری بیروب��اوەڕ و بۆچوونەوە گۆڕانکاری تاقی
کردوەتەوە و لە ژێر کاریگەری بزووتنەوەکان و
شۆڕشەکانی دیکە لە ئاستی ئێران ،ناوچەکە و
جیهاندا بوون .لە ساڵەکانی  ١٩٦٠و ١٩٧٠دا
نەسڵێکی نوێ لە چاالکانی کورد سەریان هەڵدا
کە بەرهەمی خوێندنی هاوچەرخ و گۆڕانکارییە
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانی سەردەمی خۆیان
بوون .ئەحمەدی موفتیزادەش لەو نەس��ڵەدا
جێگا دەگرێت .لە ڕاس��تیدا لەو سەردەمەدایە
کە کاکڵەی ڕێکخراوەکانی دواتری کوردستان
لە ئێران ش��کڵیان گرت .واڵتانی دیکەش کە
کوردیان تێدا بوو کەم تا زۆر ڕەوتێکی بەهەمان
ش��ێوەیان تاق��ی ک��ردەوە .ئەگەرچ��ی خاڵە
هاوبەش��ەکان لە نێوان کۆمەڵگا کوردییەکان
زۆرن ،ئەو کۆمەڵگانە لە ئاکامی هەڵس��وکەوت
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لە گ��ەڵ دەوڵەتانی خۆیان بۆ ماوەی نزیک بە
یەک سەدە ،بوونە خاوەن خاڵگەلێکی تایبەت
بۆ خۆیشیان .شیکرنەوەی ئەو خاڵە لە تاقەتی
ئ��ەم وتارەدا نییە .بەاڵم پێویس��تە جەخت لە
س��ەر «بایەخی کۆمەاڵیەتی هاوبەش»ی کورد
و باقی کۆمەڵگاکان��ی جێگیر لە ئێران بکەین
ک��ە لەو ڕەوتە مێژوویی��ەدا پێک هاتون .ئەمه
پرسیارێکی زۆر گرینگ پێک دەهێنێت :ئێمە
دەبێ چۆن لە بەرامبەر ئەو بایەخە هاوبەشانەدا
هەڵسوکەوت بکەین؟ بە کورتی دەتوانین بڵێین
کە کۆمەڵگای کوردەواریی لە ئێران سێنتێزی
 1بەرەن��گاری فەرهەنگی خ��ۆی وەک کورد
لە دژی هاوش��ێوەکردنی پێناسە قەومییەکان
ل��ە الی��ەن نوێس��ازی ئێ��ران (یا ل��ە دژی
هێژمۆن��ی فەرهەنگی فارس) و  2تێکەڵبوونی
کۆمەاڵیەت��ی و ئابووریی ئەو کۆمەڵگا لە گەڵ
کۆمەڵگاکانی دیکەی ئێرانە .پێویس��تە جەخت
لەسەر ئەو ڕاس��تییە بکەین کە کۆمەڵگاکانی
دیک��ەی ئێران وا نییە ک��ە خاوەن نامەیلی بۆ
ئیفراتگەرایی ئایینی نەب��ن و هیچ بایەخێکی
کۆمەاڵیەتی هاوبەش��یان لە گ��ەڵ کوردەکان
نەبێت .لە کاتێکدا کە پش��تیوانی نێونەتەوەیی
ب��ۆ ه��ەر دەوڵەتێک��ی ت��ازە و دیمۆکراتیک
پێویستە ،یارمەتی دانی خەڵکانێک کە لە ماڤی
خۆیان بێبەش کراون بە مەبەستی پتەوکردنی
دیمۆکراسی و بایەخە ئینسانییەکان پێویستە.
ئەو خاڵ��ە کۆمەاڵیەتییە هاوبەش��انەی نێوان
کورد و خەڵکانی دیکەی هاوس��ێ نابێ بکرێتە
قوربانی سیاسەتی دەرەکی زلهێزانێک کە دەبێ
هەرچی زۆرتر مل بۆ ڕێکخراوە شەرعییەکانی
نێونەتەوەی��ی دابنەوێنن ل��ە پێناو بەرگری لە
ش��ەڕ و پێکهێنانی ناس��ەقامگیری سیاسی لە
ناوچەکەدا.
ه��ەر وەک ل��ە س��ەرترەوە ئاماژەمان پێ
دا ،مەیلێک��ی بەهێز هەیە بۆ ئەوەی ئاس��تی
گەش��ەی واڵتێکی «ناپێش��کەوتوو»بە پێوەری
«ژن»دیاری بکات .گوتاری گەش��ە (توس��عە)
کە بەدوای ش��ەڕی دووهەمی جیهانی پەرەی
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س��ەند« ،ژن»ی وەک ش��ێی (ئۆبجێکت) وێنا
کرد و کردیی��ە کاتەگۆرییەک ]35[.نوێس��ازی
ڕۆژاوایی تێگەیش��تنێکی لە واڵتانی ناڕۆژاوایی
ک��ردە باو کە پەیوەندییەک��ی نزیکی لە نیوان
«ژن»لە الیەک و «سکوالریسم»و «نوێکردنەوە
(مۆدێرنیزاس��یۆن)» ل��ە الیەک��ی دیکە پێک
دەهێنا .لەو تێگەیش��تنەدا« ،سکوالریس��م»بە
هەڵ��ە وەک بەش��ێکی جیانەک��راوە ل��ە
«نوێکردنەوە»دەبین��را ن��ەک وەک جیاوازیی
ل��ە نێ��وان دەوڵ��ەت و مزگەوت ی��ان وەک
هەوڵێ��ک ب��ۆ پێکهێنان��ی تاک��ی ڕەخنەگر.
ئەو لێ��ک گرێدانە وەک پێداویس��تییەک بۆ
«گواس��تنەوە»بۆ «مۆدێڕن»واتە هاوچەرخ/نوێ
دەبینرا .ل��ەم پەیوەندییەدا ،بەرنامەی دەوڵەت
بۆ گەشە ڕواڵەتێکی ڕۆژاوایی لە ژن پێک هێنا.
ئەمە ئەو ش��تە بوو کە ل��ە ئێرانیش ڕووی دا،
ئەگەرچی گەشەی پێگەی کۆمەاڵیەتی ژن لەو
واڵتە ئاکامی گەلێک هۆکاری وەک خوێندنی
هاوچەرخ ،یاس��اکانی پەیوەندی��دار بە ژن لە
کۆمەڵگا و بنەماڵ��ە ،و خەباتی ڕێکخراوەکانی
ژنان بوو ک��ە بزووتنەوەیەک��ی بەرباڵویان بە
ن��اوی نێهزەتی ژن��ان بەڕێوە دەب��رد .زۆرێک
ل��ە ڕێکخراو و کۆمەڵی ژنان ئ��ەو نێهزەتەیان
لە س��اڵەکانی ١٩٦٠دا ڕێبەری دەکرد ]36[.بە
هاتنی کۆتایی س��اڵەکانی  ،١٩٧٠کۆمەڵگای
ئێ��ران و هەروەها کۆمەڵگای کوردس��تان لەو
واڵتە ئاڵۆگۆڕێکی جیدییان لە نیزامی جینسیی
کۆمەڵ��گادا تاقی کردب��وەوە و هەروەها ببوونە
خاوەن نەسڵێکی نوێ لە ژنان .گۆڕانی نیزامی
جینسی لە کۆمەڵگای کوردستان و ئەو جۆرەی
ژن��ان لەو کۆمەڵ��گادا گۆڕانیی��ان بەخۆیانەوە
بین��ی ،ئاکامی ئەو گۆرانکاریی��ە کۆمەاڵیەتی،
ئاب��ووری و فەرهەنگیانە بوو کە لە ئاس��تێکی
بەرینت��ر ل��ە ئێراندا ڕووی��ان دەدا .چاالکیی
ژن��ان دەورێک��ی گرینگی ل��ەو گۆڕانکارییانە
وا پەیوەن��دی ب��ە پیگەی ژن��ەوە هەبوو گێڕا
و کەواب��وو تایبەتمەندی پێناس��ەی کوردیی
وەک هۆیەک بۆ ڕواڵەت��ی نوێی ژنان النیکەم
ساڵی بیست و یەکەم
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لەدواترەوە جێگا دەگرێت .دەبێ سەرنج بدەینە
ئ��ەو خاڵە گرینگەش ک��ە لێکۆڵینەوەیەک بۆ
بەراوەردکردن��ی ئاس��تی کۆمەاڵیەت��ی ژنانی
ک��ورد بۆ وێنە لە ئێران و عێراق دەبێ گەلێک
جیاوازی گرینگ دەربخەن ،ئەگەرچی هەردوو
کۆمەڵگاکە ک��وردن؛ لێ��رەدا لێکدانەوەیەکی
دیکە ب��ۆ ئەو جیاوازییانە جیا ل��ە تێڕامان لە
ڕەوتە جیاوازەکان ل��ە دەوڵەتە نوێکاندا بەدی
ناکرێت.
کەواب��وو پەیوەن��دی نێ��وان ناس��نامەی
نەتەوایەت��ی و ناس��نامەی ئایین��ی و ل��ەم
پەیوەندییەدا پرس��ی «ژن»دەب��ێ لە ڕووناکیی
گەلێ��ک ه��ۆکاری مێژوویی و ل��ە جەرگەی
ڕەوتێک��ی مێژوویی��دا تاووت��وێ بکرێ��ت .لە
ئێس��تادا «نامەیلی کورد بۆ ئیفراتگەرایی»وەک
دیاردەیەکی مێژوویی خۆی دەنوێنێت .کەچی
بە شیکردنەوەیەکی کورتی وەک سەرەوە بۆمان
دەردەکەوێت کە کێش��ەکان قووڵتر لەوەن وا
خۆی��ان دەردەخەن .ئەو ج��ۆرەی دیاردەکان
خۆیان دەردەخ��ەن و ئێمە بەهیواین هەر ئەو
ج��ۆرە بێت کە ئێمە دەمانه��ەوێ دەربکەون،
هەر ئەو ش��تە نین کە ڕەوت��ە مێژووییەکان
نوێنەرایەتی و پێناسەیان دەکەن.

و ل��ەو ڕەوایەت��ە مێژوویی��ە بۆ س��ەلماندنی
سیاسەتی ئێس��تا جێگایەکی مێژوویی شایان
لەو زەوت دەکرێت .بە پێچەوانەی خوێندنەوەی
کتێبەکە ،ئ��ەم وتارە الی وای��ە کە ئەحمەد
موفت��یزادە نوێنەرایەت��ی کوردایەتییەک��ی
ئایینی دەکات کە ه��اوکات کاردانەوەیەکیش
ب��وو لە بەرامب��ەر هاوجۆرکردن��ی فەرهەنگی
گەالنی ئێ��ران و بەرامب��ەر بەڕۆژاواییکردنی
فەرهەن��گ ]37[.دیارە ئەمە لە ئاس��تێکی زۆر
کەمتر لەوەی لە ئاس��تی ئێران��دا رووی دەدا.
دوو الی��ەن واتە هاوجۆرکردن��ی فەرهەنگیی
و بەڕۆژاوای��ی کردنی فەرهەن��گ ئاکامەکانی
گۆڕانکاریی فەرهەنگی نوێس��ازیی ئێران پێک
دەهێنن ،نوێسازییەک کە لە ساڵەکانی دەیەی
 ١٩٦٠و دەی��ەی ١٩٧٠دا یەکج��ار خێرات��ر
بوەوە .بۆ ئەوەی ئەم باس��ە زۆرتر بکەمەوە ،لە
پێشدا ئاماژەیەک دەکەم بە سرشتی ڕاپەڕینی
١٩٧٩ی ئێ��ران بۆ ئ��ەوەی بزانین چەندە ئەو
ڕاپەرینە ئیسالمی بوو .ئەمە یارمەتیمان دەکات
ک��ە ئاماژە بەو زەمین��ە مێژووییانە بکەین کە
تیشک دەخەنە سەر باس و ئیدیعاکەی ئێمە،
زەمینەگەلێک کە بەت��ەواوی جیاوازن لەوەی
کتێبەکە پشتی پێ بەستوە.

ئەحمەد موفتیزادە قوربانی ڕەوایەتێکی
مێژوویی
کتێبی ئاخری��ن موفتی کوردس��تان ڕۆڵێکی
ناوەن��د دەدات��ە ئەحم��ەد موفت��یزادە ب��ۆ
س��ەلماندنی گریمانەی نامەیلی کوردەکان بۆ
ئیفراتگەرایی ئایینی و لە بەر ئەوەی پێشبینی
داهاتوویەک��ی ئاڵۆزتر ل��ە ناوچەکەدا دەکات،
بانگەوازی ناس��اندنی کورد وەک هاوپەیمانی
سرووش��تی ڕۆژاوا دەکات ـ ئەم ڕۆڵە بۆ کورد
هەر ئێس��تا لە بەر ئاکامی گشتپرس��ییەکی
هەرێم لە س��ێپتامبری ٢٠١٧دا بایەخی خۆی
ل��ە کیس داوە! لەوانەیە ب��ێ ئەوەی کتێبەکە
خۆی هەس��تی پێ کردبێ��ت ،قوربانیکردنی
موفتیزادە لە مێژوودا هەمیسان ڕوو دەداتەوە

مشتومڕ لە سەر سرشتی ڕاپەڕینی ئێران
و ئەوەیک��ە ئایا ئەو ڕاپەڕینە ئیس�لامیی
بوو ی��ان نە ،درێ��ژەی هەی��ە .النیکەم
هاودەنگیی��ەک لەمەدا بەدی دەکرێت کە
الیەنی ئیسالمی وردە وەردە کەوتە پێش
الیەنەکانی دیک��ەی نائایینی و لیبڕاڵ لە
ڕاپەڕینەک��ەدا .لێکۆڵینەوە لە س��ەر ئەم
پرس��یارە بەتەواوی پەیوەن��دی هەیە بە
دەوری ئەحم��ەد موفتیزادە لە چاالکیی
سیاسیی و ئایینی ئەو سەردەمەدا.

بە پێچەوانەی گوتارێ��ک کە لە بیرکردنەوەی
چەپ و الیەنگرانی سەڵتەنەتدا زۆر دەبینرێت،
ڕاپەڕین��ی ئێران نە ڕووداوێک��ی بەهەڵکەوتی
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مێژوویی و نە ئاکامی سیاس��ەتی ئەو زلهێزانە
بوو ک��ە گوای��ا ل��ە ماوەیەک��ی زۆر کورتدا
پیاوێکی نەناس��راو (واتە خومەینی)یان کردە
کەسایەتییەکی بەناوبانگ .ئەو ڕاپەڕینە هەروەها
ئاکامێکی لێدەربازنەبووی نوێس��ازی لە ئێران
نەبوو .ئەگەرەکان و هۆکاری دەرەکی بێگومان
دەوری خۆی��ان لە مێژوودا دەگێڕێن .بەاڵم لە
پەیوەندی لەگەڵ باس��ەکەی ئێمە س��ەبارەت
بە ڕاپەڕین��ی ئێران و بە یارمەت��ی بیرتیژیی
گرامشی ئێمە دەبێ سەرنجێکی وردتر بدەینە
چۆنییەتی دۆخ��ی فەرهەنگ لە ماوەی پێش
ئەو ڕووداوەدا لەبەرئەوەی لە ئاکامی ئەو دۆخە
فەرهەنگییە لە ئێران ئۆپۆزیس��یۆنی ئیسالمی
بوە خاوەن هێژمۆنی/س��ەروەریی کوڵتووریی و
[]38
سیاسی.
قبووڵنەکراو بۆ مێژوونووسینی الساری چەپ
و سەڵتەنەتخواز و لیبراڵ ،ڕیشەی بەئیسالمی
کردنی ڕاپەڕین لە هێژمۆنییەکی فەرهەنگیدایە
ک��ە ئۆپۆزیس��یۆنی ئایین��ی س��ەڵتەنەت لە
سەردەمی «ڕاپەڕینی س��پی»()١٩٦٣-١٩٧٩
ش��ای ئێرانەوە چنگی خس��تبوو .ئ��ەو خاڵە
س��ەرەکییەی وا ئامانجی ڕاپەڕینی سپی پێک
دەهێن��ا گۆڕانی ئێران بۆ «شارس��تانییەتێکی
مەزن»ب��وو لە ڕێ��گای گۆڕان��کاری بنەڕەتیی
ئابووریی-کۆمەاڵیەت��ی و فەرهەنگیی��ەوە .بە
یارمەت��ی زیادبوونی داهاتی ن��ەوت ،ڕاپەڕینی
س��پی بناغەی ئابووریی و کۆمەاڵیەتی واڵتی
ئێرانی ژێرەوژوور کرد و ڕواڵەتێکی فەرهەنگی
نوێی پێ بەخش��یی .سەرەڕای ئەمە ،نوێسازی
بەرامبەر بوو لە گەڵ گەش��ەیەکی سەرەڕۆیانە
و بێبەرنام��ەی ئابووری��ی و شارس��ازیی،
«ڕۆژاوایی»کردن��ی فەرهەن��گ ل��ە ڕێ��گای
وەرگرتنی ش��ێوەیەکی ژیانی «ڕۆژاوایی»کە لە
الیەن دەس��گای ڕاگەیاندنی نوێی تەلەویزیۆن
و س��ەنعەتی س��ینما نوێنەرایەت��ی دەکرا و
سەرەنجام بەناوەندکردنی دەسەاڵتی سیاسی و
سەرکوتی سیاسیی .لە ئەنجامدا نوێسازی بوە
ه��ۆی کۆچکردنی بەکۆمەڵی خەڵک لە الدێوە
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بۆ شار ،پەرەس��ەندنی چینێکی کرێکاری کەم
داهات و کرێکاری وەرزیی ،و دەوڵەمەندکردنی
بەش��ی س��ەرەوەی چینی ناوەن��د .ئەمانەش
هەژاری��ی و گەڕەک��ی کەمداهاتنش��ینی لە
ش��ارەکان پەرە پێدا ،بۆش��ایی نێوان داهاتی
چینەکان��ی گەورەت��ر ک��ردەوە و گەندەڵی و
خۆزلکردنەوەی سیاسیی و ماددیی پەرە پێدا.
بەهەمان ڕادە گرن��گ ،ئێرانی دوای کودیتای
 ١٩٥٣ل��ە دژی دەوڵەتێک��ی هەڵبژێردراوی
دیمۆکراتیک بەم خااڵنەوە پێناس��ە دەکرێت:
ڕژیمێکی س��ەرکوتگەر و پۆلیس��ی نهێنی و
نێوزڕاوی س��اواک ،بەرنامەکان��ی گرانخەرجی
چەکدارانە و وێڵخەرجی زۆر زەق وەک بۆنەی
٢٥٠٠س��اڵی یادی دامەزراندنی س��ەڵتەنەتی
ئێران لە س��اڵی  .١٩٧١لە ب��ەر ئەو هۆیانەی
سەرەوە ،نوێسازی واڵتی ئێرانی لە زۆر الیەنەوە
گۆڕی��ی .بەاڵم وەک خاڵێک��ی پەیوەندیدار بە
باس��ەکەی ئێمەوە ،هەمان نوێسازی هەروەها
سرش��تی نیه��ادی ئایینی ش��ێعەی لە ئێران
ئاڵوگۆڕ کرد.
لە ڕاس��تیدا لە هەمان ساڵەکانی یەکەمی
١٩٤٠ەوە ،بزووتنەوەی ئیس�لامی لە ئێران بە
ڕادەیەکی بەرچاو خ��ۆی دەگۆڕی بۆ هیزێکی
شۆڕش��گێر و سیاس��یی کە ل��ە ڕێبەرایەتی
(و هەروەه��ا چاالکان��ی ش��ەڕئەنگیزی) ئەو
بزووتن��ەوەدا خ��ۆی دەنوان��د .ئ��ەو چاالکانە
دەس��تیان دایە «ڕۆژنامەگەریی و ڕێکخستنی
سیاس��ی نهێنی و بۆن��ە ئایینییەکانیان وەک
سەکۆیەکی سیاسیی [و سازکردنی] هاوکاریی
لە نێوان کەسانی ئایینی چاالک و ڕووناکبیرانی
وردە بورژوا» ]40[.هەروەها کۆمەڵە ئیسالمییەکان
گەشەیان کرد و ژمارەی موجتەهیدیش زیادی
ک��رد ]40[.هەم��وو ئەمانە س��ەرەڕای هەبوونی
ژمارەیەکی بەرچاوی ناوەندی ئایینی ،مزگەوتی
گەورە و بچووک ،و مەدرەسە ئایینییەکان کە
هەمووی��ان لە الیەن ئەوقاف و باجی دینییەوە
پشتگریی ماددی دەکران ]41[.لە گەڵ ئەمەشدا،
باڵوکردنەوەی بیروب��اوەڕی ڕادیکاڵ لە ڕێگای
ساڵی بیست و یەکەم
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تۆڕێک��ی بەرین��ی مزگ��ەوت و ئەنجومەن��ە
ئایینییەکانەوە ئەنجام دەدرا .چاالکان لە ناخی
ئەو تۆڕەدا کاس��ێتی سیاسییان باڵو دەکردەوە
ک��ە ل��ە ناویان��دا قسەوباس��ەکانی ئایەتۆڵال
خومەینیش��ی تێدا بوو ]42[،و دەس��تیان دایە
ڕێکخس��تنی کۆبوونەوە لە حوس��ەینییەکان.
ب��ەدوای مەرگ��ی ئایەتۆڵال بروجێ��ردی کە
مەرجەعی تەقلید لە ئێران بوو ،خومەینی بوە
ڕەخنەگرێکی دەنگبەرزی نوێسازی پەهلەویی.
لە ئەنجامی ڕاپەڕینی خوێناوی ساڵی ١٩٦٣دا
خومەینی لە ئێ��ران دوور خرایەوە .لە هەمان
کاتدا نیهادی ئایینی ش��ێعە ل��ە ناوەندێک بۆ
ڕێنوێنی کردنی سەڵتەنەت گۆڕدرا بۆ نیهادێک
ل��ە دژی س��ەڵتەنەت خۆی ،و دەس��تی دایە
بانگەوازک��ردن ب��ۆ حکوومەتێکی ئیس�لامی.
ئۆپۆزیس��یۆنی ئایین��ی ئەگەرچی خێری لەوە
دەبرد ک��ە حکوومەتی ش��ا بەرانبەریان نەرم
و نیانت��ر دەجواڵی��ەوە لە ب��ەراوەرد لە گەڵ
سەرکوتکردنی توندوتیژی ئوپۆزیسیۆنی چەپ،
دەس��تی دایە کەمپەینێکی خەس��توخۆڵ بۆ
تێوەگالندن��ی کۆمەاڵنی خەڵک لە سیاس��ەت
لە رێ��گای کۆبوونەوە لە ش��وێنە ئایینییەکان
وەک مزگ��ەوت و حوس��ەینییە و ل��ە ڕێگای
بەکارهێنانی شێوەی ڕاگەیاندنی نوێی کاسێت
بۆ باڵوکردنەوەی بی��روڕا .جیا لە خومەینی و
کەسایەتییەکانی دیکە ،چاالکییەکانی فیکریی
و کرداریی عەلی شەریعەتی نوێنەرایەتییەکی
گرینگی ئ��ەو گۆڕانە فیکریی��ەی دەکرد .لەم
رێگایەوە درووش��می حکوومەتی ئیسالمی کە
لە الیەن ئۆپۆزیس��یۆنی ئایینیی��ەوە بانگەواز
دەکرا ،وەک بەدیلێکی سیاس��یی بەهێز لە نێو
بەش��ێکی زۆر لە کومەاڵنی خەڵکدا خۆی جێ
خست .ئەم ڕەوت و بەدیلە لە واڵتانی دیکەشدا
خۆی دەرخستبوو کە نموونەی زەقی لە میسر
و ئەخوانەکان بە ڕیبەرایەتی سەید قوتب بوو.
پێش ئ��ەوەی هێزە ئایینییەکان دەس��ەاڵتی
سیاس��ی لە ئیران بەدەستەوە بگرن ،ئەوان لە
پێش��دا دڵ و مێشکی خەڵکیان بەدەست هێنا

بوو؛ هێژمۆنی کوڵتووریان چنگ خستبوو.
کەوابوو ،ئەو تێگەیش��تنە گش��تییە کە لە
الیەن لێکۆڵینەوەیەکی س��اکاری مێژووییەوە
پشتگری دەکرێت و الی وایە کە لە سەرەتای
ڕاپەڕیندا ڕادیۆی هیزە ئورووپاییەکان ئایەتۆڵال
خومەینیی��ان ک��ردە کەس��ێکی بەناوبانگ و
جێگرێکی سرووش��تی شای ئێران لە بەرامبەر
لێکۆڵینەوەیەکی قووڵتری نوێس��ازی ئێران و
ئاکامەکانی پێگەی خۆی لە کیس دەدات .ئەمە
خاڵێک��ی زۆر گرینگە کە خاڵی دەس��پێکەری
هەر لێکۆڵینەوەیەک ئامانجی لێکۆڵینە دیاری
دەکات و بۆم��ان دیاری دەکات بۆ چ بابەتێک
بگەڕێین .بۆ وێنە ئەو بۆچوونەی کە ڕاپەڕینی
سپی شای ئێران وەک سەردەمێکی «سکووالر»
دەناس��ێنێت و هۆکارەکان��ی س��ەرهەڵدان و
پێشڕەویی ئۆپۆزیس��یۆنی ئایینی لە ناخی ئەو
سەردەمەدا لە چاو ون دەکات ،بۆچوونێکە کە
خاوەن تێگەیشتنێکی جیاوازە لە چەمکەکانی
سکوالریس��م و نوێس��ازیی ل��ە بەرامبەر ئەو
بۆچوونەوەی وا خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانەی
نوێسازیی وەک تێپەڕبوون بۆ «بەنوێ/هاوچەرخ
بوون»و سکوالریس��م وەک بەشێکی حەیاتیی
[]43
ئەو نوێسازیە دەبینێت.
ئەو باس��ەی س��ەرەوە بەو مان��ا نییە کە
هۆکاری دیکە بۆ خۆشکردنی ڕێگای دەسەاڵت
ب��ۆ ئۆپۆزیس��یۆنی ئایینی ل��ە ئ��ارادا نەبوو.
لێرەدای��ە کە ئەگەرە مێژووییەکان لە بەرامبەر
«قانوونەکانی مێژوو»زەق دەبێتەوە .ڕۆڵگێڕانیش
دەوری گرینگی��ان هەی��ە .بۆ وێن��ە ،لە کاتی
ڕاپەڕیندا ڕادیکاڵەکانی هێزی ئایینیی ڕاپەڕین
کە بێ ئەمما و ئەگەر خوازیاری حکوومەتێکی
ئیس�لامی بوون ،دەبوایە هێزی لیبراڵی ئایینی
کە بە کەسانی وەک سەرۆک وەزیران مێهدی
بازەرگان و نێهزەتی ئازادییەکەی دەناس��را ،بۆ
ئەو مەبەستە پەڕاوێز بخەن .کۆماری ئیسالمی
لە بەهاری ١٩٧٩دا لە الیەن زۆربەی خەڵکی
ئێران��ەوە دەنگی پێ درا بوو بەاڵم ڕژیمی نوێ
هێشتا پێویس��ت بوو کە جێ پێی خۆی قایم

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 65 2719

بکات .س��ەرەنجام بەدوای وازهێنانی بازەرگان
لە پۆس��تی س��ەرۆک وەزیران و داگیرکردنی
س��ەفارەتخانەی ئامریکا لە ت��اران لە پاییزی
١٩٧٩دا ،دەس��ەاڵت بە قازانجی ڕادیکاڵەکان
ی��ەک الیەنەت��ر کرای��ەوە .ڕووداوگەلێک��ی
گرینگتری دیکەش لە بەهاری ١٩٨٠دا پێگەی
دەسەاڵتی قایمتر کرد.
دیاردەی ئەحمەد موفتیزادە
ئەحم��ەد موفتیزادە بەرهەمی س��ەردەمێکی
زۆر سەرنجڕاکێش��ە لە مێ��ژووی ئێراندا .ئەو
مۆری خۆی لەو مێ��ژووە کوتا دیارە لە ناخی
هەلوومەرجێ��ک کە لە ڕاب��ردوەوە بە میرات
گەیشتبوو .لەم بەش��ەدا هەم هەوڵ دەدرێت
ڕۆڵی مێژوویی ئەو شیی بکرێتەوە هەم نیشان
بدرێ��ت کە ئیس�لامەکەی ئەو ئیس�لامێکی
ناچاالک (واتە پاس��یڤ) نابێ چاو لێ بکرێت.
ئیس�لامەکەی ئەو ئیس�لامێکی سیاسییە بە
پێناسەکانی خۆیەوە کە بەرهەمی سەردەمێکی
دیاریک��راوە لە مێ��ژووی ئێران��دا .بەوجۆرەی
کە ل��ە کتێبەکەی عێزەتی��اردا دەردەکەوێت،
موفتیزادە لە کۆش��ی خێزانێکی بەرجەستەدا
گ��ەورە دەبێ��ت .باوەگەورەی ئ��ەو لە الیەن
ناس��رئەدین شای قاجار ( )١٨٤٨-١٨٩٧وەک
موفتی کوردس��تانی قاجار دی��اری دەکرێت.
موفتی لەقەبێک بوو کە کەسایەتییەکی زانای
ئایین��ی دەک��ردە مەرجەعێک بۆ تەفس��یری
شەرع .لەقەبێکی دیکە لەم پەیوەندیەدا قادی
بوو کە ئەرکی بەڕێوەبردنی یاس��ای ش��ەرعی
لە سەر ش��ان دەکەوت .بە پێی ئەو نەقاڵنەی
گێڕاونەتەوە ،کتێبەکە دەڵێ کە وەزیرانی ش��ا
بەدوای کەسایەتییەکی زانای سونەدا دەگەڕان
بۆ ئەوەی لە الیەن ناسرئەدین شاوە سەبارەت
بە چەند گرفتێکی دین��ی ڕاوێژکاری لە گەڵ
بکرێ��ت .ئەو گەڕانە بەو مانا بوە کە زانایایەکی
وەها هێش��تا نەناس��رابوو ]44[.ب��ەاڵم ناوبانگی
عەبدواڵ دیشی باوەگەوەری ئەحمەد موفتیزادە
س��ەرەنجام س��ەرنجی وەزیرەکانی ڕاکێشا و
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ئەوان بەمج��ۆرە زانای خۆیان دۆزییەوە .دەبێ
ئەوە بوترێت کە ئەگەرچی لەوانەیە دیش��ی لە
ناوچەک��ەی خۆیدا ناوبانگ��ی هەبووبێ ،بەاڵم
ئیدیعای ئەوەیکە زانایەکی وا لەو س��ەردەمەدا
نەناس��راوە دەک��رێ گومانی لە س��ەر بکرێت
لەبەرئ��ەوەی ناوچەکان��ی کوردس��تان لە ژێر
هەردوو حکوومەتی قاجار و عوسمانیدا داییمە
کەس��ایەتی دیاری ئایینییان لێ کەوتوەتەوە ـ
الیەنێکی دیکە گەشەی مەدرسە ئایینییەکان
بوو لە سەدەی هەژدە و نۆزدەهەمدا .هەروەها
کەسایەتی وەک ئایەتۆاڵ مەردووخ کوردستانی
خۆی لە بنەماڵەیەکی وەه��اوە دەرکەوتوە .لە
هەرحاڵدا عەبدواڵ دیشی لە کۆبوونەوەکەی لە
گەڵ ناسرئەدین ش��ا کاریگەرییەکی زۆری لە
سەر شا دەبێت بەجۆرێک کە نازناوی «موفتی
سونەکانی ئێرانی پێ دەبەخشرێت .لەو کاتەوە
(دەورووبەری  )١٨٩٥عەبدواڵ دیش��ی دەبێتە
مەال عەب��دواڵ موفت��ی و یەکەمی��ن موفتی
س��ونەکان لە ئێران» ]45[.چەندە ئەو داس��تانە
ڕووی داوە دەک��رێ گومانی لە س��ەر بێت لە
بەرئەوەی نووس��ەر هیچ بەڵگەیەک پێشکەش
ناکات .نووس��ەر تەنها ئاماژە بە نووسراوەیەک
دەکات کە «بەخشین و بیرخستنەوەی نیشانەی
موفتی»یە کە لە سالێ  ١٩٠٧لە الیەن ئەحمەد
ش��ای قاجاڕەوە (ش��ا لە نێوان)١٩٠٥-١٩٢٥
ئیمزا کراوە .س��ەرەڕای ئەمە ،نیهادی موفتی
لە کوردس��تانی ئێران و بەتایبەت لە ش��اری
س��نە وەردە وەردە ج��ێ دەگرێت و لە الیەن
خەڵکەوە ڕێ��زی لێ دەگیرێت .کوڕی عەبدواڵ
دیشی واتە باوکی ئەحمەد موفتیزادە بەدوای
مردن��ی باوک��ی جێ��گای ئ��ەو دەگرێتەوە و
دەبێتە کەس��ایەتیەک بە تێگەیش��تنێکی زۆر
لە ب��واری دیندا« ]46[.مەوالنا مەحموود [باوکی
ئەحم��ەد] ک��ە س��ەردەمی موفتیبوونەکەی
درێژترین ماوە بوە لە مێژووی س��ونە لە ئێران
و کوردس��تان بە گشتی ،بە س��ەر مزگەوتی
دارولئێحس��اندا ڕادەگەیش��ت لە س��ەردەمی
هەوڵ��ە بەرزیخوازەکانی نوێس��ازیی بنەماڵەی
ساڵی بیست و یەکەم
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پەهلەویدا» ]47[.ئەگەرچی نووس��ەر باسی ئەوە
ناکات کە بۆچی ئاماژە بە سەردەمی نوێسازی
لێرەدا گرینگە ،بەاڵم لەوانەیە بێ ئەوەی خۆی
بزانێت باس��ی جیاوازی س��ەردەمی مەوالنا و
سەردەمی ئەحمەد موفتیزادە دەکات کە لە بەر
دوو بەستێنی جیاواز بۆچوونە سیاسییەکانیان
لە گەڵ یەکتر جیاواز بوون .سەردەمی ئەحمەد
موفت��یزادە هاوکات بوو لە گ��ەڵ گۆرانکاری
بنەڕەتی��ی فەرهەنگی و فیکری��ی .هەر وەک
عێزەتیار دەڵێت:
وا دەوترێ��ت کە مەوالنا مەحموود خاوەن
پەیوەندییەک��ی بێالیەنگران��ە و ت��ا ئەو
جێ��گا بە بابەتە دینیی��ەکان دەگەڕێتەوە
خاوەن پەیوەندییەکی دۆس��تانە لە گەڵ
حکوومەتی ناوەندیدا بوو .ئەو خۆی وەک
بەش��دارێکی چاالکی سیاس��ی نەدەبینی
و لێرەدا هی��چ بەڵگەیەکی قایمیش نییە
ک��ە بیس��ەلمێنێت کە ئ��ەو ئەندامێکی
سیاس��یکراوی عولەماکان بوە [ ]...بەاڵم
نموونەگەلێک هەن کە ئاماژە بە ڕادەیەک
توانایی سیاسی و هەستی نەتەوایەتی ئەو
دەک��ەن .ئەمە هەم ئاکامی تێگەیش��تنی
فەرهەنگ��ی کوردایەتی ئ��ەو و هەم ئەو
باوەڕە بوو کە دەس��ەاڵتی موفتی لە پێش
هەموو شتێکدا ئایینییە و بە تەواوەتی لە
[]48
سەرۆکی واڵتەوە سەرچاوەی نەگرتوە.

ئێس��تا دەتوانی��ن بچین��ە س��ەر بابەت��ی
ئۆپۆزیس��یۆنی ئایین��ی ل��ە کوردس��تان لە
سەردەمی نوێسازیدا .گەشەی ئەو بزووتنەوەیە
ل��ە ئێران کە لە س��ەرترەوە ئاماژەمان پێدا بە
تەواوەت��ی لە گ��ەڵ کوردس��تان نایێتەوە کە
پەی��ڕەوی لقێکی دیکە لە ئایینی ئیس�لامە و
سەرقاڵی بەرەنگاری فەرهەنگی کوردایەتی لە
دژی س��ەرکوتی قەومی و فەرهەنگی دەوڵەتی
نوێ بوو .جیاوازیی��ەکان لەم هۆکارە ئایینی و
فەرهەنگییانەی ژێرەوە س��ەرچاوەیان دەگرت.

نوێسازی ڕۆژاواییانەی ئێران مەترسییەک بوو
بۆ فەرهەنگی فارس کە لە باری ئایینییەوە لە
گەڵ ئیسالمێکی ش��ێعەدا دەناسرایەوە کە بە
درێژایی چەندین س��ەدە بە شێوەی هەرێمی
لە الیەن نیهادێکی دەس��ەاڵتدار نوێنەرایەتی
دەکرا .النیکەم الیەنێک��ی گرینگ لەو نیهادە
ڕووی کردە تێکۆش��انی سیاسی بە مەبەستی
بەدەس��ت هێنانی دەسەاڵتی سیاسی .ڕوودانی
ئەمە لە ناخی نوێس��ازی ئێران��دا هۆکارێکی
گرینگ بوو بۆ ئەو نیهادە کە دابڕانێکی فیکریی
تاقی بکاتەوە واتە بێتە س��ەر ئەو قەناعەتە کە
لە ڕێگای دەس��تبردن بۆ خەباتی سیاس��ی بۆ
دەس��ەاڵتی سیاس��ی هەوڵ بدات .لە هەمان
کاتدا ئاستی گۆڕانکاریی فەرهەنگی لە ناوەندی
ئێران یان لە شارە گەورەکان یەکجار بنەڕەتی
ت��ر بوو هەت��ا ناوچەیەکی وەک کوردس��تان.
کەواب��وو ،الیەنەکانی گرینگ��ی فەرهەنگی و
ئایین��ی کوردایەتی لەمپەرێکی بەهێز بوون لە
بەرامبەر کاریگەری بزووتنەوەی ئایینی ئێران
لە سەر کومەڵگای کوردستان .ئەو جیاوازییە لە
بەر کاریگەری ئاڵوگۆڕە فیکرییەکانی سەردەم
زەقتریش دەبوونەوە .بۆ وێنە بەشێکی بەرچاوی
نەس��ڵی خوێندکاری نوێی کورد لە ساڵەکانی
 ١٩٦٠و  ١٩٧٠بەرەو جیهانبینی کۆمەالیەتی
(سوسیالیستی) و پیشکەوتنخواز مەیلیان هەبوو
و س��ەرنجیان بۆ جیاوازییە کۆمەاڵیەتییەکان
رادەکێش��را .هاوکات لە گ��ەڵ دەورهەڵگرتنی
نوێسازی ئابووری ـ کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی،
ڕەخنەگرانی فەرهەنگ��ی[ ]49لە دژی ڕۆژاوایی
ک��ردن و ڕەخنەگرانی کۆمەاڵیەتی[ ]50لە دژی
نوێس��ازییەکی نابەراب��ەر گەش��ەیان کرد کە
ڕەنگدانەوەی ئاڵوگۆڕە فیکرییەکانی س��ەردەم
بوون .چاالکانی کورد زۆرتر بە الی دووهەمدا
ش��کانەوە کە ڕەخنەکان و بیرۆکەکانیان دواتر
بوونە پێناس��ەی حیزبە ن��وێ کوردییەکان لە
کاتی ڕاپەڕین��دا ،ئەو حیزبانەی وا گەش��ەی
جەماوەری��ان بەرامبەر بوو ل��ە گەڵ دابەزینی
هێ��زی کۆمەاڵیەتی موفت��یزادەدا لە بەر ئەو

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 67 2719

هۆکارانەی وا دواتر ئاماژەیان پێ دەکەین.
بەاڵم ئ��ەو لێکۆڵین��ەوەی س��ەرەوە بەو
مان��ا نییە کە هی��چ بزووتنەوەیەکی ئایینی لە
کوردستان لە س��ەردەمی ڕاپەڕینی سپیدا لە
ئ��ارادا نەبوو .بە پێچوانە ئەم��ە خاڵێکە کە لە
الی��ەن توێژینەوەکان و ی��ان بیرەوەرییەکانی
پەیوەندیدار بەو سەردەمەوە لە بەرچاو نەگیراون.
نوێسازی لە ئاکامدا مەیلێکی سیاسی و ئایینی
ل��ە کوردس��تاندا پێک هێنا کە ب��ە ئەحمەد
موفتیزادەدا دەناس��رێتەوە ،کەسایەتییەک کە
لە سەردەمی ڕاپەڕینی ئێراندا بوو بە نوێنەری
با بڵێی��ن کوردایەتییەکی ئایینی .هەروەک لە
سەرترەوە ئاماژەی پێ درا ،ئەحمەد موفتیزادە
لە بنەماڵەیەکی موفتیدا لە دایک بوو کە ببوونە
خاوەن پێگە و الیەنگرانی خۆیان .هەر دوو باوە
گەورە و باوکی ئەحمەد موفتیزادە لە ش��اری
سنە دادەنیشتن و ش��وێنی کاری ئایینیشیان
مزگەوتی بەناوبانگی دارولئێحسان بوو .بەزوویی
بۆمان دەرەکەوێت کە ئەو شارە بۆچی لە ژیانی
ئ��ەودا گرینگی وەردەگرێت .لە س��ەرەتاکانی
١٩٦٠دا ئەحم��ەد ل��ە گەڵ باوک��ی بۆ تاران
دەچێت کە لە بەشی ئێالهیاتی زانکۆی تاران
دەست بە دەرس وتنەوە دەکات .ئەحمەدیش
ئ��ەو هەل��ەی بۆ پەی��دا دەبێت ک��ە بەدوای
نەخۆش��کەوتنی باوک��ی دەرس��یش بڵێتەوە.
ه��ەروەک باوکی ئەحمەد موفت��یزادە ،لە نێو
مامۆس��تایانی سونی مەزەبی دیکە لەو زانکۆیە
حاجی عەبدولڕەحمان ئاغای موهتەدیش هەبوە
کە کەس��ایەتیەکی دیاری سەردەمی کۆماری
مەهاب��اد و گەورەب��ووی بنەماڵەیەکی ئاغاوات
بوو .حاجی عەبدولرەحمان ئاغا کاریگەرییەکی
زۆر لە سەر کوردایەتی نەسڵی ئەو سەردەمەی
خوێندکارانی ک��ورد دادەنێ ]51[.ل��ە درێژەدا
ئەحمەد موفت��یزادە دەبێتە میوانێکی داییمی
ماڵ��ی عەبدولرەحم��ان ئاغا لە ت��اران لە بەر
ئەوەی ئەو ماڵە ش��وێنێک بوە بۆ کۆبوونەوەی
بەردەوام س��ەبارەت بە فەرهەنگ و ئەدەبیاتی
کوردیی .ئەو کاتەی ئەحمەد موفتیزادە بوو بە
 68گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

زاوای حاجی عەبدولڕەحمان ئاغا لە سەرەتای
ساڵەکانی ١٩٧٠دا ،ئیتر ئەو دەمێک بوو وەک
چاالکێکی هەڵسوڕاو بۆ داکۆکیکردن لە مافی
سیاس��ی و فەرهەنگی و ئایینی کورد دەناسرا.
یەکێ��ک لە کارە دیارەکانی ئەو س��ەردەمەی
ئەو نەس��ڵە کۆبوون��ەوە ل��ە دەوەر «یەکیەتی
خوێندکارانی کورد»لە تاران بوو.
چاالکیی سیاس��ی ئەحم��ەد موفتیزادە
النیک��ەم ب��ۆ س��ەرەتای س��اڵەکانی ١٩٦٠
دەگەرێت��ەوە .لەو ماوەدا ل��ە گەڵ ژمارەیەکی
دیکە ل��ە چاالکانی کورد زیندان��ی کرا .هەر
لەو س��ااڵنەدا ئەحمەد موفت��یزادە خۆی لە
نیه��ادی موفتی جیا دەکات��ەوە لە بەر ئەوەی
پێی وا بوو کە ئەو نیهادە «ش��ەرعییەتی خۆی
لە ش��اوە وەردەگرێت» ]52[.ب��ەاڵم وا دیارە کە
هۆکاری دیکەی فیکری��ش لەو بڕیارە دەوری
هەبووبێ��ت .ئەمە خاڵێکە ک��ە عزەتیار لە بەر
چاوی نەگرتوە .هەروەک هاوڕێکانی سەردەمی
یەکیەتی قوتابیان��ی کورد و زانکۆی ئێالهیات
باسی دەکەن ،لەو سااڵنەدا ئەحمەد موفتیزادە
س��ەرنجی بۆ الی بیرۆکەی ئیسالمی سیاسی
سەید قوتب ڕاکێشراوە و لە هەمان کاتدا باسی
الیەنی «زانس��تیی»قورئان دەکرد و الی وا بوو
کە سونە دەبێ خۆی لە وەهابییەتدا ببینێتەوە.
[ ]53لە بەر ئەوە «ئیتر مەالیەتی وەال نا و جلی
مەالیەتییەکەشی البرد و کۆت و شەلواری لە
بەر کرد و ژیانێکی س��ادەی هەڵبژارد» ]54[.بە
پێی مێژوویی زاراوە هەر لەو سەردەمەدا بوو کە
دابڕانێک��ی گەورە لە ئایدیۆلۆژییا و ڕیکخراوەدا
لە نێوان ئەو و باقی چاالکانی بواری کوردایەتی
لە نیوەی سالەکانی ١٩٧٠دا ڕوویدا .لە ئاکامدا
موفت��یزادە خ��ۆی لە چاالکان��ی دیکە دوور
خستەوە کە دەبوونە خاوەن مەیلێکی هەرچی
زۆرت��ر ب��ەرەو بیروباوەڕی چ��ەپ .لە هەمان
کاتدا بوو ب��ە ڕەخنەگرێکی دیاری حکوومەت
و نموونەی��ەک ب��ۆ ئەمە قسەوباس��ی ئەوە لە
بۆنەی ناشتنی تەرمی سوارەی ئیلخانیزادە لە
س��اڵی  ١٩٧٦کە ش��اعیرێکی دیار و لە ڕێی
ساڵی بیست و یەکەم
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هاوسەری ئەحمەد موفتیزادەوە خزمایەتییان
هەبوو ]55[.لە هەمان کاتدا ،ئەحمەد موفتیزادە
ئیسالمێکی سیاسی تازەپێگەیشتووی لە ڕێگای
ڕەخنە لە بەهاییەکان لەو سااڵنەدا لە خۆ نواند.
بۆ وێنە النیکەم جارێک لە گفتوگۆی گش��تی
لە بەرامبەر کەس��ایەتییەکی دی��اری بەهایی
بەشداری کرد ]56[.بە بڕوای پەیڕەوانی دینەکانی
دیک��ە لە ئێران ،حکوومەت��ی پەهلەوی زۆرتر
ئاگای لە بەهاییەکان بوو تا خەڵکانی دیکە .لە
گەڵ ئەمەش��دا ،موفتیزادە بوو بە ڕەخنەگری
بیروباوەڕی چەپ و مارکسیس��م کە هۆیەکی
گرین��گ بوو بۆ پێکهێنان��ی کەلێنی زۆرتر لە
نیوان ئەو و باقی چاالکانی کورد کە ئەو پیشتر
لە س��اڵەکانی ١٩٦٠دا لە گەڵیان هاوفیکریی
و هاوکاری��ی هەب��وو .لە س��اڵەکانی ١٩٦٠دا
هیچ گومانێک لە س��ەر دەربەست بوونی ئەو
بۆ چاالکیی لە پێن��او مافەکانی کورددا نەبوو.
بۆ وێنە جارێ��ک نامەیەک لە الیەن چاالکانی
کورد کە چوبوونە ناوچەکانی ژێر دەس��ەاڵتی
مەال مستەفا بارزانی بۆ باڵوکردنەوە بە ئەحمەد
موفتیزادە دەگات .نامەکە باسی ناکۆکی نێوان
بەرەی کوردیی لە کوردس��تانی عێراق دەکرد.
ئەویش لە بەر دڵس��ۆزی و ب��ۆ ئەوەی وەرەی
چاالکانی کورد لە تاران بەو نامەیە دانەبەزێت،
نامەکە باڵو ناکات��ەوە ]57[.جێگای ئاماژەیە کە
چاالکانی کوردی س��اڵەکانی  ١٩٦٠و ١٩٧٠
بە ڕادەیەکی زۆر لە ژیر کاریگەری بیروباوەڕی
چەپ و شۆڕش��ەکانی س��ەردەم بوون کە لە
بەرنام��ە و بیروباوەڕی ئەوەی وا بە شۆڕش��ی
س��اڵەکانی  ١٩٦٧-٨/١٣٤٦-٧ش��ەریفزادە
و موعەینی ناس��راوە ڕەنگ دەدەن��ەوە ]58[.بە
گوێرەی یەکێک لە چاالکانی خوێندەواری ئەو
س��ەردەمەی کورد لە تاران ،لە نیوەی دەیەی
١٩٧٠دا گۆڕانێک��ی دیک��ە ل��ە بۆچوونەکانی
ئەحم��ەد موفتیزادە ئەوە دەبێت کە ڕەخنەی
ئ��ەو ل��ە بیرۆکەی چ��ەپ «دەگاتە ئاس��تی
دژایەتیی و نەس��ازان» ]59[.گۆڕانکاریی دیکە لە
ژیان��ی موفتیزادەدا لە ژیان و هەڵس��وکەوتی

شەخسیی ئەویش دا بەدی دەکرا .لە ڕاستیدا
م��اوەی زین��دان ل��ە س��ەرەتایی ١٩٦٠دا و
ڕووداوی لە دەستدانی هاوسەرەکەی لە ساڵی
 ١٩٧١بە هۆی وەستانی دڵەوە ،ئەویان لە باری
عیرفانییەوە گۆڕیی و ئەمە لە ژیانێکی سادە و
پاکی ئەو لە شاری سنە دەکرا بەدی بکرێت.
ش��وێنی ژیان ئەحمەد موفتیزادە هەم لە
ب��اری فیکریی و هەم لە ب��اری کردارییەوە بۆ
ژیانی ئ��ەو وەک زانایەکی ئایینی گرینگ بوو.
شاری س��نە وەک ناوندی ئوستانی کوردستان
و شارێکی گەورە لە هەموو شارەکانی دیکەی
کوردس��تانی ئێران کەوتە بەر لێشاوی ڕەوتی
بەڕۆژاوای��ی کردنی فەرهەن��گ و کۆمەڵگا کە
ل��ە ڕێ��گای تەلەویزیۆن و ڕادیۆ ک��ە بەرنامە
ناوچەییەکانیان هەرچی زۆرتر ڕواڵەتی ڕۆژاوایی
بەخۆیەوە دەگرت ]60[.لە ڕاس��تیدا یەکێک لەو
گەش��ە تێکنۆلۆژییانەی وا موفتیزادەی کردە
کەس��ێکی ناس��راوتر لە س��نە بەرنامەیەکی
تەلەویزیۆنی س��نە ب��ە زمان��ی کوردیی بوو
کە هەم��وو ڕۆژێک لە مانگ��ی ڕەمەزاندا باڵو
دەکرایەوە .بە پێی وتەکانی بەرپرسی بەرنامەکە
کاتێ��ک بڕیاری دانانی وەه��ا بەرنامەیەک درا
«هی��چ گومانێک لەوەدا نەبوو کێ گونجاوترین
کەس��ە بۆ بەڕێوەبردن��ی بەرنامەکە»و ئەویش
[]61
ئەحمەد موفتیزادە بوو.
بۆ ئەوەی تیش��ک بخەینە س��ەر گرنگیی
جموج��وڵ و الیەن��ی ئایین��ی کۆمەڵ��گای
کوردس��تان ل��ەو س��ەردەمەدا دەتوانی��ن
ئام��اژە بە ئایەت��ۆاڵ م��ەردووخ بکەینەوە کە
بەجۆرێک کاردانەوەی نوێس��ازیی و ئاڵوگۆڕی
کۆمەڵگاکەی لە نووسراو و کتێبەکانیدا ڕەنگی
داوەتەوە :لە سەرەتای سەدەی بیستەمدا وەک
چاکسازیخوازێکی ئیس�لامی و دواتر هەروەها
وەک میژوونووسێکی مێژووی نەتەوەیی کورد
ک��ە هەر دوو ئەوان��ە ڕەنگدان��ەوەی ئاڵوگۆڕە
فیکرییەکانی ئەو س��ەردەمەن .لە س��اڵەکانی
نیوەی دووهەمی س��ەدەی بیستەمدا هەروەها
خاوەن نووس��راوەیە بۆ وێنە لە سەر ڕەخنە لە
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چەمکی س��ەیید لە ئایینی ش��ێعەدا .کەوابوو
ئەگەرچی لەمپەرەکان��ی فەرهەنگی و دینیی
ناس��نامەی کوردیی کۆمەڵگای کوردەوایی لە
کاریگەرییەکانی ڕەوت��ی بەهێزتری ئایینی لە
ئێران لەو س��ەردەمەدا دەپاراست ،بەاڵم ئەو
کۆمەڵ��گا خاوەن ڕەوتی ئایینی خۆیش��ی بوە.
کەس��ایەتییەکی دیکە کە لەوانەیە ئیدیعاکەی
ئێمە لێ��رەدا بێبایەخ بکات ش��ێخ عیزەدین
حوس��ەینی ()١٩٢٢-٢٠١١یە لە بەر ئەوەی
ئەگەرچی ئەو ئیمام��ی جومعەی مەهاباد بوو
بەاڵم دوات��ر زۆرتر لە گ��ەڵ کوردایەتییەکی
نائایین��ی خ��ۆی بینییەوە و بوو ب��ە وتەبێژی
هەیئەتی نوێنەرایەتی گەلی کورد لە سەردەمی
دوای ڕاپەڕینی ئێراندا .بەاڵم ڕیشەی چاالکیی
سیاسی شێخ عیزەدین دەگەڕایەوە بۆ کۆمەڵەی
ژ-کاف و لە بۆچوونەکانیدا کوردایەتی لە پێش
ناس��نامەی دینییەوە دەخست کە لە الی ئەو
ب��ە هیچ جۆرێک بەرەو ئیس�لامی سیاس��ی
نەڕۆیش��ت ب��ەو مانای کە داوای دەس��ەالتی
سیاسی بکات .لە ڕاستیدا ئەوە شێخ عیزەدین
و نەک موفتیزادەیە کە باشتر دەتوانێت باسی
کتێبی ئاخرین موفتی کوردس��تان بۆ نامەیلی
ک��وردان بۆ ئیفراتگەرایی دینی بس��ەلمێنێت.
ئەگەرچی ئیس�لامی سیاسی موفتیزادە وەک
ئیفرات��ی و توندوتیژ پێناس��ە ناکرێت ،بەاڵم
بەئیسالمیکردنی سیاسەت لە فیکر و کرداری
ئەودا گومانی لە سەر نییە .سەرەڕای ئەمە ،خۆ
پاراستن لە توندوتیژی و ئیفراتگەرایی لە ڕووداو
و بەس��تێنە مێژووییەکاندا تاق��ی دەکرێنەوە.
مەکتەب��ی قورئان نیهادێکی ناسیاس��ی و زۆر
ئاسایشخواز نەبوو .بۆ وێنە لە شاری مەریوان لە
هاوینی ١٩٧٩دا توندوتیژیشی لە خۆی نواند.
گرینگی کەسایەتی ئایینی وەک موفتیزادە و
م��ەردووخ و باڵوبوونەوەی بیرۆکەی مەکتەبی
قورئانی الیەنگرانی موفتیزادە لە س��ەردەمی
ڕاپەڕیندا بۆ س��ەلماندنی ئەو راس��تییەیە کە
کوردس��تانیش خاوەن بزووتنەوەیەکی ئایینی
خۆی بوە کە لە گ��ەڵ ئاڵوگۆرەکانی کۆمەڵگا
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و هەروەها لە گەڵ نوێس��ازی سەردەمی دواتر
پەیوەندی ڕاس��تەوخۆی هەبوە .لە ڕاس��تیدا
مەکتەب��ی قورئ��ان وەک بیرۆکەیەک ئاکامی
بیروب��اوەڕی ئایینیی ئەحمەد موفتیزادەیە کە
قورئ��ان لە ناوەندی هەر تەفس��یرێکی ئایینی
ژیان��ی کۆمەاڵیەتیدا دادەنێت .لە س��اڵەکانی
نیوەی دەی��ەی ١٩٧٠دا ئەو ببوە ڕەخنەگری
مەالکان و تەفس��یری س��اکارانەی قورئان و
حەدیس��ی پێغەمبەر و ڕەخنەگری ئەو جۆرە
دین��ەی وا ل��ە ڕوانگەی ئ��ەوەوە ئیتر لە الی
خەڵ��ک «پووچەڵ»ببوەوە ]62[.لە ڕاس��تیدا چ
ش��تێک لە حاڵی ڕووداندا بوو کە وای دەکرد
کەس��ایەتییەکی وەک موفتیزادە بێتە خاوەن
ئەو تەفس��یر و ڕەخنانە؟ بۆچی و کێ خەریک
بوو دین لە الی خەڵک پووچ بکات؟ جوابی ئەو
پرس��یارانە هەمووی لە جەرگەی ئەو ئاڵوگۆڕە
بنەڕەتییەی کۆمەڵگای ئێرانی ئەو سەردەمەدا
دەدۆزرێن��ەوە کە لەم وت��ارەدا ئاماژەمان پێ
کردەوە .عزەتیار بە درووستی و بە جێگا بیرمان
دەخاتەوە ک��ە «هەروەک ئ��ەوەی [مێهدی]
بازرگان ،پۆپۆلیسمی عەلی شەریعەتی خاوەنی
ئەو توخمانە بوو کە سەرنجی موفتیزادەیان بۆ
[]63
الی خۆیان ڕادەکێشا».
ئەمە ڕاس��تە کە لە س��اڵەکانی ١٩٧٠دا
ک��ردەوەی ئایینی بەرەو الوازیی دەڕۆیش��ت
لە کاتێکدا کە نەس��ڵێکی گەنج و خوێندەوار
پێناس��ەی کۆمەڵ��گای کوردس��تانیان پێک
دەهێنا ،ب��ەاڵم «سکوالریس��م»ی پەهلەویش
حەز و پێداویس��تی نەفسی و عیرفانی هەموو
کەسێکی تێر نەدەکرد .بۆ وێنە بەرەو ساڵەکانی
کۆتای��ی  ١٩٧٠نەس��ڵی بەتەمەنت��ری ئ��ەو
کۆمەڵگا هەرچی زۆرتر مەیلیان بۆ بەجێهێنانی
ئەرک��ە ئایینیی��ەکان ل��ە خۆ پیش��ان دەدا.
کەمکردنەوەی مەدرەسە و فیرقە ئایینییەکان
و ل��ە دەوردەرچوون��ی زۆرێ��ک ل��ە ش��ێوە
کۆنەکانی برینخۆشکرنەوە و هتد لە ئاستێکی
بەرینتردا لە دژی پێگ��ەی دین لە کۆمەڵگادا
دەش��کانەوە .لە شارەکان کە بیروباوەڕی دینی
ساڵی بیست و یەکەم
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ل��ە کزی دەڕۆیش��ت ـ ئەمە ل��ە هەڵبژاردنی
نەریت و ش��ێوەی ژیانی نوێ خۆی دەنواند ـ
جەماوەرێکی دیکە بەرەو کردارە ئایینییەکانی
وەک حەجچ��وون و بەجێهێنان��ی نەریتەکان
و ئەرکەکانی دیکە ڕادەکێش��ران .دەبێ وەبیر
خۆم��ان یبهێنینەوە کە هەر لەو س��ەردەمەدا
تازەکانی تێکنۆلۆژیا واتە تەلویزیۆن ،سینەما و
خوێندنی هاوچەرخ دەوری چاکیان هەڵگرتبوو.
لێکۆڵینەوەکەمان هەتا ئێس��تا ئاماژە بە دوو
خاڵ دەکات .یەکەم ،تێگەیشتن لە ڕاپەرینی سپی
وەک بەس��کووالرکردنی کۆمەڵگا تێگەیشتنێکی
ناتەواوە بۆ نیشاندانی ئاڵوگۆڕە فەرهەنگییەکانی
ئەو سەردەمە لەبەرئەوەی ئەو تێگەیشتنە لە سەر
تێگەیش��تنێکی هەڵەی ئەو چەمکە دامەزراوە.
دووه��ەم ،نوێس��ازی ڕۆژاوای��ی ئێ��ران تووی
کوردایەتییەکی ئایینی چاند کە لە کەسی وەک
ئەحمەد موفتیزادەدا خۆی دەرخست .لە الیەک
ڕوانگای سیاسیی موفتیزادە کاردانەوەیەک بوو
بەرامبەر هەاڵواردنی نەتەوەیی و ئایینی لە دژی
کورد و لە الیەکی دیکە بیروباوەڕی ئایینی ئەو
رەخنەیەک ب��وو نەک تەنها ل��ە پێگەی نزمی
نیهادی س��ونە لە ئێران بەڵکوو رەخنەیەک بوو
لە ش��ێوەی ئاڵوگۆڕی کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی
لە ئێران.
ڕاپەڕین��ی ئێران مەودایەک��ی گەورەی بۆ
کوردایەتی ئایینییەک��ەی ئەحمەد موفتیزادە
خولقاند ب��ەاڵم هەمان ڕاپەڕین و ڕووداوەکانی
کوردستان چارەنووسی ئەویشیان دیاری کرد.
کۆتایی
ئەم وت��ارە هەوڵیدا ت��ا هەڵەبوونی ڕەوایەتێکی
مێژوویی دەربخات کە لە سەر ئەم دوو گریمانە
دامەزراوە :الوازبوونی پەیوەندی نێوان ناسنامەی
نەتەوایەتی��ی کوردی و ناس��نامەی ئایینی ،و
الوازبوون��ی پەیوەن��دی نێوان ئیسالمیس��م لە
ئێران و لە کوردستان (دیارە بۆمان دەرنەکەوت
کە مەبەست کام کوردستانە؟) .لە هەمان کاتدا
ئەم وتارە جەختی لە س��ەر بەستێنی مێژوویی

کرد کە لە گەڵ کاریگەریی ڕۆڵی کەس��ایەتی،
مەیلەکان دیاری دەکەن .تا ئەو جێگای بە ئێران
دەگەڕێتەوە ،لە بەستێنی ئاڵوگۆڕە بنەڕەتییەکانی
کۆمەڵ��گای ئەو واڵتە لە س��ەدەی بیس��تەمدا
گۆڕانێک��ی فیکریش پێک هات کە ئس��یالمی
کردە دیاردەیەکی سیاس��یی بۆ چنگخستنی
دەس��ەاڵت .لە کوردستانیش لەو بەستێنەدا بوو
کە توخم��ی کوردایەتییەک��ی ئایینیی چێندرا
کە دواتر لە کەس��ایەتیی ئەحمەد موفتیزادەدا
ڕەنگی دایەوە .جێگای شیاوی ئەو لەو مێژووەدا
دەبێ لە ناخی ئەو ئاڵوگۆڕە فیکرییەدا دەس��ت
نیش��ان بکرێ��ت .ئەگەرچ��ی ئاڵوگۆڕەکان��ی
س��ەردەمی ڕاپەڕینی ئێران ئەویان بەتەواوەتی
خس��تە پەڕاوێ��زەوە ،بەاڵم ئەو م��ۆری خۆی
کوتاوە و میراتەکەی ئێس��تاش لە کوردستاندا
دەک��رێ ببینرێت وات��ە الیەنگرانی ئەو لە هەر
ئاس��تێکدا کە بێت خاوەن بەرنامە و چاالکیی
کۆمەاڵیەتی��ی خۆیانن .نموون��ەی موفتیزادە
نیشانی دەدات کە الوازبوونی پەیوەندیی نێوان
ئ��ەو دیاردانە کە ڕەوایەت��ی مێژوویی کتێبەکە
پێ��ک دههێن��ن ،تەنه��ا لەبەر ئ��ەوەی مێژوو
بەرەو پێ��ش چوە و ک��وردی کردوەتە نامەیل
بۆ ئیس�لامی سیاس��ی ،گریمانەیەکی النیکەم
نات��ەواوە ک��ە خۆی ل��ە ب��ەر لێکدانەوەیەکی
چڕوپ��ڕدا ناگرێت .ل��ەم پەیوەندییەدا ئێس��تا
هەرێمی کوردستان بە کوردایەتییەکی ئایینی-
سیاس��ی چاالکەوە پێناسە دەکرێت کە بە پێی
ڕەوایەتی کتێبەکە نەدەبوو ئێمە شاهیدی بین.
بەاڵم هەمیسان ئەوە بەستێنە مێژووییەکانە کە
مەیلی هێ��زە کۆمەاڵیەتییەکان دیاری دەکەن.
ئ��ەو کوردایەتیە دینییە ل��ە هەرێم هەم وەک
بەدیلێ سیاس��یی خ��ۆی دەرخس��توە و هەم
کاردانەوەی��ە بەرامب��ەر بە ڕەوت��ی پێکهێنانی
نەت��ەوەی کورد ل��ەوێ لە الیەن دەس��ەاڵت
و هێزێ��ک ک��ە زۆرت��ر وەک کوردایەتییەکی
«س��کوالر»خۆی پێناس��ە کردوە و لە چەندین
ساڵی ڕابردوودا مۆدێلەکانی نوێسازیی رۆژاوایی
بۆ پێشخستنی واڵتانی «ناپێشکەوتوو»بە بێ هیچ
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خوێندنەوەیەکی ڕەخنەگرانە کردە ڕێبازی خۆی
(ئەوە دیاردەیەکی «ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت»نییە
کە ئاس��ایش و مەی��ل بۆ دەس��ەاڵتی رەهای
کردە پێناس��ە زەقەکانی هەرێم بەڵکوو السایی
کردن��ەوەی مۆدێلەکانی پێش��وە کە لە عێراق،
سوریا ،ئێڕان و تورکیا بەڕێوە چوە) .لە الیەکی
دیکەوە تێزی بایەخی کۆمەاڵیەتی هاوبەش لە
نێوان کورد و ڕۆژاوا لە س��ەر تێگەیشتنی هەڵە
دامەزراوە .نە ک��ورد هەمووی یەکجۆرە و نەک
ڕۆژاوا دیاردەیەکی یەک دەستە .تێزی ڕەقیبی
هاوبەش دەری دەخ��ات کە هەموو ڕەوایەتەکە
ل��ە خزم��ەت پێشبین��ی کردن��ی داهاتووی
ناوچەک��ەدا بەکار دەگیرێت ک��ە کورد دەکاتە
هاوپەیمانێکی سرووش��تیی ڕۆژاوا کە مەبەست
واڵتە یەکگرتوەکانە .لە بەر ئەو هۆیانە ئەحمەد
موفتیزادە لەو ڕەوایەتەدا جێگایەکی ش��یاوی
پێ ن��ەدراوە .خەڵکی کورد لە گ��ەڵ کۆمەلگا
هاوس��ێکان خ��اوەن بایەخ��ی کۆمەاڵیەتی��ی
هاوبەشن .ئەوانیش واتە کۆمەڵگای فارس ،تورک،
بەلووچ ،عەرەب و هتد لە ئێران نە یەکدەس��تن
و نە یەکج��ۆر .مەیلەکانی ئەو کۆمەڵگانەش لە
بەستێنەکاندا و لە بەر دەورگێڕانی مێژوویی لەو
کۆمەڵگانەدا شکڵ دەگرن.
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لە هەڵوەشانەوەی سەروەریی سیاسیی ئێرانەوە
بەرەو دەوڵەتی کوردی
سەرهەڵدانی پڕاتیکی سیاسی و دیسکۆرسی نەتەوەییی سەربەخۆ
لە نێوان کوردانی ڕۆژهەاڵت لە دیاسپۆرا
خالید خەیاتی

*

هەتا ئێستا کۆڕی ئاکادیمیکی ،ڕاستەوخۆ لە سەر پێگەی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابووری
و کولتووری هەر یەک لە کوردانی بەشە جیاوازەکانی کوردستان لە دیاسپۆڕا و هەروەها
بەرجەستەکردنەوەی کاریگەریی ڕاستەوخۆی ئەوان لە سەر ئاجێندای سیاسیی تایبەت بە هەر
پارچە ،لێکۆڵینەوەیەکی ئەوتۆی نەکردووە .هەر بۆیەش لە چوارچیوەی ئەم زەروورەتە و بە پێی
ئامانجی ئاماژە پێ کراو لە سەرەوە ،ئەم نووسراوەیە هەوڵ دەدات ،بە ئاوڕدانەیەک لە دیاسپۆڕای
کوردانی ڕۆژهەاڵت ـ هەرچەند سنوورداریش بێت ـ ،نە تەنیا ئاستەنگییەکانی پەیوەندیدار بەم
دیاسپۆڕایە بە شێویەکی گشتی بخاتە بەر باس بەڵکوو لە ڕوانگەیەکی تایبەتیترەوە لە سەر
دەسکەوتەکانی ڕۆشنبیرانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە چوارچێوەی هەمان دیاسپۆڕا ڕاوەستە بکات

پێشەکی و ئامانج
دیاس��پۆڕای کورد ل��ە واڵتان��ی ڕۆژئاوایی ،کە
س��ەرەتای پرۆس��ەی ش��کڵگرتنی دەگەرێتەوە
بۆ س��ااڵنی پەنجا و شەس��تی زایینی ،یانی ئەو
کاتەی کە ژمارەی��ەک ڕووناکبیر و خوێندکاری
کورد ،یەکەم ڕێکخ��راوەی خوێندکاریی خۆیان
لە ئاس��تی ئۆڕووپا پێکهێنا ،ئەم��ڕۆ بە هۆکاری
گەش��ەی دیمۆگرافیک و بەرزبوونەوەی نفووسی
ک��ورد و هەروەها ئەم دەس��تکەوتە سیاس��ی،
کۆمەاڵیەتی و کولتوورییانەی کە ئەم دیاسپۆرایە
ل��ە ف��ەزا گش��تییەکاندا دەس��تەبەری دەکات،
ن��ە تەنی��ا بۆت��ە کەیس��ێکی پاڕادیگماتیک بۆ
لێکۆڵێن��ەوەی ئاکادێمیک بەڵکوو گەلێک جاران
وەکوو ئەزموونێکی پۆزیتفی خۆگونجاندن باس��ی
لێ دەکرێت .ب��ە واتەیەکی دیکە ،دیاس��پۆڕای
ک��ورد و تایبەتمەندییە جیاوازەکانی کە ئەمڕۆکە
وەک��وو دیاردەیەکی گلۆبال ه��ەزاران چاالکی و
پڕاتیکی ترانسناسیۆناڵ و سنووربەزێن ،لە دەیان
میتڕۆپۆل و سەدان باژاری بچووک و مامناوەندیی
واڵتانی ڕۆژئاوایی لە خۆی دەگرێ ،لە چەند ساڵی
ڕابردوودا لە ئەدەبیاتی ئاکادیمیکدا ڕەنگدانەوەی
بەرچاوی هەبووە.
ئەم نووسراوەیە سێ ئامانج لە خۆی دەگرێت:
 1یەکەم ئامانج ئەوەیە کە لە ژێر تیش��کی ئەم
پێناس��ە گشتییەی کە کۆمەڵناس��ی ئەمریکایی
( )Roger Brubaker 2005ل��ە خ��وارەوە ب��ۆ
چەمکی دیاس��پۆڕا پیشکەش��ی دەکات ،ئاوڕێک
لەو ئەدەبیاتە ئاکادیمیکە(النی کەم لە بەشێکی)
بدرێتەوە کە لە س��ەر دیاس��پۆرای کورد وەکوو
کەیسێکی پاڕادیگماتیک نووس��راوە .لە الیەکی
دیکەوە ،پێویس��تە ئاماژە ب��ەوە بکرێت کە ئەم
لێکۆڵینەوەیە هەرچەند لە زۆر ڕوانگەوە لە س��ەر
دیاسپۆڕای کورد ڕاوەستە دەکا ،بەاڵم تا ڕادەیەکی
کەمتر ڕۆڵ یان کارتێکەریی پارچە جیاوازەکانی
کوردستان و بە تایبەت پارتە سیاسییەکانی سەر
بە هەر یەک لەم پارچانە لە پەیوەندی لەگەڵ بۆ
نموونە پڕۆسەی دیاسپۆڕاسازی و مۆبیلیزاسیۆنی
دیاسپۆرایی دەخاتە بەر باس .هەر بۆیەش ئامانجی

دووهەمی ئەم نووس��راوەیە ئەوەیە کە  2بزانین
کە لە بەس��تێنی گوت��اری نەتەوەیی و هەروەها
پڕاتیکی ناسیۆنالیس��می دوورمەودا (Anderson
 - )1992ک��ە ل��ە کۆنتێکس��تی دیاس��پۆڕادا
بەدردەوام بەره��ەم دێتەوە  -کوردی ڕۆژهەاڵت
چ پێگەیەکی��ان هەی��ە و لە کوێ ڕاوەس��تاون.
پرس��یار ئەوەی��ە گەلۆ وەپێشخس��تنی پرس��ی
سیاس��یی پاڕچەکانی دیکەی کوردستان وەکوو
ئاجێندای س��ەرەکیی دیاس��پۆرای کورد ،واتەی
ئەوە دەگەیەنێ کە پرس��ی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان پێگەیەکی ماڕژیناڵ و پەڕاویزخڕاوی
هەبووە؟  3لە چوارچێوەی سێهەم ئامانجدا ،ئەم
دەقە دەخوازێت کە لە ژێر تیشکی خاڵی یەکەم و
دووهەم باسێک لە سەر پێگەی ئێستای کوردانی
ڕۆژهەاڵت لە کۆنتێکس��تی دیاسپۆڕادا پێشکێش
بکات .گەلۆ دەتوانین بڵێین کە کوردی ڕۆژهەاڵت
لە حالەتی ئێس��تای خۆیدا ئاجێندای پارچەکانی
دیک��ەی تیپەڕاندووە و بەم پێی��ەش توانیویەتی
س��ەرەتایەک لە پڕاتیکی دیاسپۆرایی و گوتاری
هۆویەتی تایبەت بە خۆی دەستەبەر بکات؟
ه��ەر وەک لە پێناس��ەی خ��وارەوەدا باس
دەکرێ��ت ،دیاس��پۆڕا ه��ەم وەک��وو چەمکێکی
ئاکادیمیک ،هەم وەکوو پێگەیەک بۆ وش��یاری،
هەم وەکوو پڕۆس��ەیەک بۆ ناسنامەسازی و هەم
وەکوو ئەزموونێک لە پڕاتیکی سیاسی ،فەرهەنگی
و کۆمەاڵیەتی ،تەنیا پەیوەندیی بە واڵتی پێشووی
خەڵک��ی کۆچبەر و پەنابەرەوە نیی��ە ،بەڵکوو بە
هەم��ان ئەندازە و بگرە زیاتری��ش ئەم دیاردەیە
پەیوەندیی بە خۆگونجاندن و تێکەڵبوونی هەمان
خەڵک لەگەڵ کۆمەڵگە و مۆئەسەس��اتی شوێنی
تازەی نیش��تەجێبوونیانەوە هەیە کە ئەویش لە
وردەکارییەکانی خۆی��دا کۆمەڵێک بابەتی وەکوو
هەلی کار ،هەلی خوێندن ،دیاردەی ڕاسیس��یم
و هەاڵواردن ،پرس��ی تاقمی کۆمەاڵیەتی وەکوو
ژنان ،الوان ،مندااڵن و هەروەها کۆمەڵێک شتی
دیکە لەخ��ۆی دەگرێت .س��ەرەڕای ئەوەی کە
پێگەی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی مرۆڤی کۆچبەر
ڕاس��تەوخۆ لە س��ەر سیاس��ەتی واڵتی پێشوو
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کارتێکەری��ی هەیە و ئەمە بابەتێکی زۆر گرینگە،
ب��ەاڵم ئەم نووس��راوەیە تەنیا لە س��ەر پڕاتیکی
سیاس��ی و گوتاری هۆویەتی کوردانی ڕۆژهەاڵت
و پەیوەندیی ئ��ەم پراتیکە/گوتارە لەگەڵ پێگەی
پرس��ی سیاس��یی ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان لە
سیاسەت لە ڕۆژهەاڵت لە کۆنتێکستی دیاسپۆڕادا
ڕاوەستە دەکات.
دیاسپۆڕا وەکوو چەمک و تیئۆری
ئەگەر تۆێژەرانی بواری دیاس��پۆڕا سەردەمانێک
ئەزموون��ی دیاس��پۆڕای جوولەکەی��ان (Safran
 )1991; Clifford 1994وەک��وو کەیس��ی
نموون��ە ( )Paradigmatic caseو ئەزموون��ی
ئەرمەنییەکانیان (Cohen 1995; Hovanessian
 )1995وەک��وو نموون��ەی دیاس��پۆڕای قوربانی
( )Victim Diasporaپێناس��ە دەک��رد ،ئەم��ڕۆ
ب��ە گوێرەی کۆمەڵناس��ی ئەمریکای��ی (Roger
 )Brubaker 2005: 5کێڵگ��ەی س��ێمانتیکی
دیاس��پۆڕا ،بەرفراوانتر لە هەمیشە دەیان دەستە
و گرووپ��ی کۆمەاڵیەت��ی و ژمارەیەک��ی زۆر لە
کۆمەڵگای نەتەوایەت��ی و کولتووریی دوورکەتوو
لە واڵتانی پێش��ووی خۆیان ،لەخ��ۆی دەگرێ.
پێناس��ەی تیئۆریکی دیاس��پۆڕا بە گوێرەی ئەم
کۆمەڵناسە بریتییە لە:
 1باڵوبوونەوە لە فەزای جوگرافیایی (:)Dispersal
ئەو دیاردەیە کە هەڵگری کۆمەڵێک تایبەتمەندیی
فرەڕەهەندە و بواری جۆبەجۆری مێژویی ،سیاسی
و کۆمەاڵیەتی دەگرێت��ەوە ،ئاماژە بە خەڵکانێک
دەکا کە بە هۆی ئەو نادادپەروەری و ستەمانەی
کە لە ژیانی ڕۆژانەدا ئەزموونی دەکەن ،بە ناچاری
ڕیگای کۆچ دەگرنە بەر .ئەوەش لە کاتێکدایە کە
مەترس��ییەکانی ڕێگای سەفەر لە سەر سنووری
واڵت��ان و هەروەه��ا ئازارەکان��ی دوای قۆناغی
نیش��تەجێبوون لە واڵتانی ت��ازە ،نە تەنیا برینی
کۆنی ( )Traumaمرۆڤی کۆچبەر ساڕێژ ناکەنەوە
بەڵکوو لەمەش زیاتر تووشی چەشنێکی دیکەی
لە هەس��تی بێگانە بوون ( )Alienationدەکەن
کە لە پەیوەندی لەگەڵ پرۆژەی خۆگونجاندن و
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پرۆسەی دەستەبەرکردنی ناسنامە لە الی هەمان
مرۆڤ ،کارتێکەریی درێژخایەن و یەکالییکەرەوەی
دەبێ��ت ( .)Safran 1991بە ه��ەر حاڵ ،بە پێی
ئەم بۆچوون��ە ،ئەم تاقم و دەس��تە لە پەنابەر و
کۆچبەرانەی کە ب��ە دوای باڵوبوونەوە ،دەتوانن
بە شێوازێک لە بەرامبەر پڕۆژەی ئاسیمیالسیۆن
یان تواندنەوەی کولتووریی واڵتانی نیشتەجێبوون
خۆڕاگری بکەن ،ڕوو لە ئاراستەی دروست کردن
و س��ازکردنی کۆمەڵگەی دیاسپۆرایی دەکەن کە
ئەوی��ش بە پێی کۆنتێکس��تی مەکانی و زەمانی
فۆرم و ناوەرۆکی جۆراوجۆر بە خۆیەوە دەگرێ.
 2ئاوڕدان��ەوە ل��ە واڵتی پێش��وو (Homeland
 :)Orientationلێرەدا کۆمەڵگای دیاسپۆڕایی کە
لە ناخی کونتێکس��تی کولتووری و کۆمەاڵیەتیی
واڵت��ی نیش��تەجێبووندا فۆڕمی مۆئەسەس��اتی
تایبەتی بە خۆی س��از کردووە  ،نە تەنیا تووشی
داب��ڕان لەگ��ەڵ زێدی جارانی ناب��ێ ،بەڵکوو بە
پێچەوان��ەوە ،چ ب��ە ڕێ��گای خەی��اڵ ،چیرۆک
و گێڕان��ەوە و چ ب��ە ڕێگای پراتیکی سیاس��ی،
کۆمەاڵیەت��ی و کولت��ووری ترانسناس��یۆناڵ
ب��ێ ،پەیوەن��دی لەگەڵ واڵتی پێش��ووی خۆی
ڕادەگرێت و لە چوارچێوەی مۆئەسەسات و تۆڕە
کۆمەاڵیەتییەکان��ی خۆی��دا نەهادینەی دەکات.
ب��ە گوێرەی کۆمەڵناس��ی ئەمریکای��ی (Roger
 ،)Brubaker 2005: 5ئاوڕدانەوە لە واڵتی پێشوو
(چ بە ش��ێوەی خەیاڵی بێت یان واقیعی) وەکوو
س��ەرچاوەیەکی گرینگ بۆ دەس��تەربەرکردنی
هەس��تی پێکەوەبوون و ناس��نامەی کۆلێکتیڤ
خۆی بەرجەس��تە دەکاتەوە .ل��ەم پەیوەندییەدا،
دی��اردەی ناسیۆنالیس��می دوورم��ەودا (Long-
 )distance Nationalismک��ە ئاماژە بە هەبوونی
چاالکیی سیاس��ی لە نێوان تاقمی دیاس��پۆڕایی
– ب��ە تایبەت تاقمی دیاس��پۆڕای بێ دەوڵەت-
لە پێناو پەرەپێدان و گەش��ەپێدانی سیاس��ەت
یان بە واتەیەکی دیکە وەسەرخس��تنی پرۆژەی
دەوڵەتسازی لە واڵتی پێشوو دەکات (Anderson
 )1992ی��ەک لەم پڕاتیکە گرینگانەیە کە لە فەزا
گش��تییەکانی واڵتی تازەدا بەردەوام دەردەکەوێ
ساڵی بیست و یەکەم
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و بەرهەم دێتەوە.
 3پاراستنی ناسنامە (:)Identity Maintenance
کۆمەڵ��گای دیاس��پۆڕایی ب��ە لەبەرچاوگرتن��ی
کاراکت��ەری فرەچەش��ن و فرەڕەهەند و گەلێک
جار قەیراناوی و ناک��ۆک کە بە هۆی جیاوازیی
نێوخۆی��ی ل��ە ئاس��تی فاکتەرەکان��ی وەک��وو
نەتەوە ،چین ،ڕەگ��ەز ،جێندێر ،تەمەن ،پێگەی
کۆمەاڵیەتی ،مێژووی کۆچ و تایبەتمەندیی واڵتی
نیش��تەجێبوون ل��ە خۆی دەنوێنێ ،دیس��انیش
هەڵگری ناس��نامەیەکی تایبەتە .مەبەست لێرەدا
شکڵگرتنی ناس��نامەیەکی تایبەتی دیاسپۆڕایییە
کە نە تەنیا لەگەڵ ناسنامەی زۆرینەی کولتووری
لە واڵتی تازە جیاوازیی هەیە ،بەڵکوو لە بەرامبەر
ناسنامەی واڵتی پێشووشدا هەڵگری کاراکتەری
جیاک��ەرەوەی بەهێزە (Roger Brubaker 2005:
 .)6لە ڕۆانگ��ەی تێئۆریی پۆس��ت-کۆڵۆنیالەوە،
کۆچب��ەران و پەنابەران��ی بە دیاس��پۆڕاکراو لە
هەیبەت��ی س��ووژەیەکی بەرهەمهێنەر پرس��ە
مێژوویی و سیاسییەکانی واڵتە کۆڵۆنیزەکراوەکانی
پێشووی خۆیان ڕاگوێزی فەزا گشتییەکانی واڵتانی
ڕؤژئاوایی دەکەن کە لەوێ وەکوو سەرچاوەیەکی
هۆویەتی هەم لە بەرامبەر سیاس��ەتی تواندنەوە
یان ئاسیمیالس��یۆنی زۆرینەی کولتووری و هەم
لە ڕەوت��ی خۆگونجاندنی کۆمەاڵیەتی و ملمالنێ
لەگەڵ خەڵکانی سەر بە زۆرینە ،لەسەر گەیشتن
بە جومگە گرینگەکانی دەس��تەاڵتداری لە ناخی
مۆئەسەس��اتی واڵتی تازەدا کەڵکی لێ وەرگرن
(.)Khayati & Dahlstedt 2015
دیاس��پۆرای ک��ورد وەک��وو کەیس��ێکی
پارادیگماتیک
لە چوارچێوەی پێناسەی س��ەرەوە ،کۆمەڵناسی
ئەمریکای��ی ( )Roger Brubaker 2005کێڵگەی
س��ێمانتیکی تیئۆری و لێکۆڵێنەوەی مەیدانی بە
ڕووی دیاس��پۆڕای کورد دەکاتەوە و بەم پێیەش
ئ��ەم کەیس��ە ب��ە س��ەرجەم ڕەهەندەکانییەوە
دەرفەت��ی ئەوەی بۆ دەڕەخس��ێت ک��ە پەیامی
سەرهەڵدانی خۆی لە نێو ئەدەبیاتی ئاکادیمیکدا

ڕابگەیەنێ .لەم پەیوەندییەدا ،ژمارەیەکی بەرچاو
مەقالەی زانستی و تیزی دوکتوڕا کە بە دەستی
کەسایەتیی ئاکادیمیکی کوردی و غەیرەکوردی
نووس��راون ،نیش��اندەری هەبوونی پێگەیەکی بە
هێزە کە کەیس��ی دیاس��پۆڕای ک��ورد بۆ خۆی
دەستەبەر کردووە.
بە پێی بەش��ێک لەم بەرهەمانە ،ناسنامەی
گشتیی دیاسپۆڕای کورد ،لە پرۆسەی سازبوونی
خۆی��دا ،وێکچوویییەک��ی بەرچ��اوی لەگ��ەڵ
دیاس��پۆڕای ئەرمەنی و جوو هەی��ە ،چونکە لە
پەیوەندی لەگەڵ دیاس��پۆڕای کوردیش��دا ئەوە
هەس��تی کۆلێکتیڤی قوربانی بوونە (Collective
 )Victimhoodک��ە دەوری س��ەرەکی دەگێڕێ.
ئەگەر لە الی جووەکان دیاردەی هۆاڵوکۆس��ت
و لە الی ئەرمەنیی��ەکان کۆمەڵکۆژیی ئەوان بە
دەس��تی تورکەکان لە نێوان ساڵەکانی  ١٩١٤و
 ١٩١٥دەبنە بنەما بۆ ناسنامەی دیاسپۆڕایی ،لە
الی کوردانیش ئەوە تڕاژێدیگەلی وەکوو ئەنفال،
بۆمباران��ی کیمیای��ی ،تواندن��ەوەی کولتووری،
کۆمەڵکوژی لە ش��ار و گوند و سەر سنوورەکان،
کولتوورک��وژی ( ،)Ethnocideزمانک��وژی
( ،)Linguicideو هت��دە ک��ە لە پی��ش قۆناغی
کۆچ لە واڵتانی ئێران ،تورکیا ،س��ووریا و عێڕاق
ئەزموونی��ان کردووە؛ ئەزموونێک کە ئێس��تا لە
قۆناغی نیش��تەجێبوون دەبنە ناوئاخنی هەستی
کۆلێکتیڤی قوربانی بوون و لە پرۆسەی سازبوونی
هۆویەت��ی دیاس��پۆڕاییدا بە ف��ۆڕم و ناوەرۆکی
تایب��ەت جیاوازەوە ب��ەردەوام بەره��ەم دێنەوە
(.)Khayati 2008
لە چەند نموونەیەیەکی دیکە لەم ئەدەبیاتەدا،
دیاس��پۆڕای ک��ورد وەک��وو بزووتنەوەیەک��ی
کۆمەاڵیەت��ی بەرهەمهێن��ەر ل��ە فەزایەک��ی
کۆمەاڵیەتیی ترانسناس��یۆناڵ پێناس��ە دەکرێت
کە لەوێدا دەس��تە و تاقمی جیاوازی کورد  -بە
تایبەت ژنانی کوردی بە دیاسپۆڕاکراو -بە ڕیگای
ڕێکخراوە مەدەنییەکانیان��ەوە وەکوو کاراکتەری
کارتێکەر و بەرهەمهێنەری پڕۆژەی کۆمەاڵیەتی
و سیاس��ی دەردەک��ەون ( .)Alinia 2004ل��ە
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س��ەر هەمان ڕێچک��ەش ،ژمارەیەک��ی دیکە لە
س��ەرچاوەی ئاکادیمیک هەن ک��ە بۆ نموونە لە
ڕوانگەگەل��ی وەکوو پەیوەندیی نێ��وان جێندێر،
نەتەوە و دیاس��پۆڕا ( ،)Mojab 2007پەیوەندیی
نێ��وان مێدیا و دیاس��پۆڕا (;Hassanpour 1998
 ،)Ayata 2011پەیوەندیی نێوان ناس��نامە ،زمان
و مێدی��ا ( ،)Sheyholislami 2010ناس��نامەی
دیاس��پۆڕایی و ترانسناسیۆنالیس��م (Wahlbeck
 ،)1999; Van Bruinessen 1999دی��اردەی
ناس��نامەی لە دەقی ئەدەبی��دا (Ahmadzadeh
 ،)2003ڕۆل��ی ن��ەوەی سیاس��ی ل��ە فۆڕم��ی
دیاس��پۆڕاییدا ( ،)Zettervall 2013کاراکت��ەری
هۆویەتی ن��ەوەی گەنج لە دیاس��پۆڕا (Eliassi
 ،)2010; Alinia & Eliassi 2014توندوتیژی��ی
نامووس��ی و دیاس��پۆرا (Begikhani & Gill
 ،)2016ئاکتیڤیسم و دیاسپۆڕا (Eccarius-Kelly
 ،)2002; Beser 2011; Baser 2012دیاس��پۆڕا و
لۆبی ( ،)Berkowit& Mügge 2014دیاسپۆڕای
بێ دەوڵەت ( ،)Eliassi 2016; Khayati 2008لە
دیاسپۆرای قوربانی ڕا بۆ هاوواڵتیی سنووربەزێن
()Khayati 2008; Khayati & Dahlstedt 2014
و هەروەها پەیوەندیی دیاسپۆڕا و مووزیک (Pripp
 )2019پێناس��ەی دیاس��پۆڕای ک��ورد دەکەن.
هەبوونی دینامیکی کۆمەاڵیەتی لە الی گرووپی
دیاس��پۆڕایی کە هاوتەریب لەگ��ەڵ کاراکتەرە
ئەرێنییەکان��ی واڵتی تازە دەبنە هۆی گەش��ەی
زیات��ری زمانەوان��ی و کولت��ووری ،نموونەیەکی
دیکە ل��ەم لێکۆڵێنەوانەیە کە تایبەتمەندییەکانی
دیاس��پۆڕای ک��ورد بەرجەس��تە دەکات��ەوە .بۆ
نموونە ،واڵتی س��وئێد بە حوکمی تایبەتمەندییە
ئەرێنییەکانی خۆی و هەروەها بە حوکمی ئەوەی
میوان��داری بەش��ی زیاتری ئەنتەلێنجێنس��یای
کوردی دەکا ،بۆتە هۆکاری ئەوەی کە دیاسپۆرای
کورد لەم واڵت��ە بەراوەردکردنی لەگەڵ واڵتانی
دیکە ،خاوەن پێگەیەکی سیاس��ی ،کولتووری و
کۆمەاڵیەتی��ی بەهێزت��ر بێ��ت (;Eliassi 2010
 .)Khayati 2008لەم پەیوەندییەدا واڵتی سوئێد
لە الیان توێژەران ،وەکوو النکە بۆ دیاسپۆڕای کورد
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()Center of gravity for Kurdish Diaspora
پێناس��ە ک��راوە (;Khayati & Dahlstedt 2016
.)Van Bruinessen 1999
ئ��ەم نموونان��ە کە ئام��اژە بە بەش��ێک لە
توێژینەوەی ئاکادیمیک لە سەر دیاسپۆڕای کورد
و ڕەهەندە جیاوازیەکانی ئەم دیاسپۆرایە دەکەن؛
نیشاندەری ئەم ڕاستییەن کە دیاسپۆڕای کورد نە
تەنیا لە ئاس��تی پەیوەندیی کۆمەاڵیەتی ،سیاسی
و کولت��ووری بەڵکوو لە ئاس��تی س��ەمبۆلیک،
س��ێمانتیک و مێتافۆری��ش وەک��وو مەیدانێکی
لێکۆڵین��ەوەی فرەڕەهەند میوان��داری توێژەرانی
خۆی دەکات .ئەم پڕۆسەیە لە گەشە و هەڵكشانی
بەردەوامدایە.
شایانی باسە کە هەتا ئێستا کۆڕی ئاکادیمیکی،
ڕاستەوخۆ لە سەر پێگەی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی،
ئابووری و کولتووری هەر یەک لە کوردانی بەشە
جیاوازەکانی کوردس��تان لە دیاسپۆڕا و هەروەها
بەرجەس��تەکردنەوەی کاریگەریی ڕاس��تەوخۆی
ئەوان لە سەر ئاجێندای سیاسیی تایبەت بە هەر
پارچ��ە ،لێکۆڵینەوەیەکی ئەوتۆی نەکردووە .هەر
بۆی��ەش لە چوارچیوەی ئەم زەروورەتە و بە پێی
ئامانجی ئاماژە پێ کراو لە سەرەوە ،ئەم نووسراوەیە
ه��ەوڵ دەدات ،بە ئاوڕدانەیەک لە دیاس��پۆڕای
کوردان��ی ڕۆژهەاڵت ـ هەرچەند س��نوورداریش
بێت ـ ،ن��ە تەنیا ئاس��تەنگییەکانی پەیوەندیدار
بەم دیاسپۆڕایە بە ش��ێویەکی گشتی بخاتە بەر
ب��اس بەڵکوو ل��ە ڕوانگەیەک��ی تایبەتیترەوە لە
سەر دەس��کەوتەکانی ڕۆش��نبیرانی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ل��ە چوارچێوەی هەمان دیاس��پۆڕا
ڕاوەستە بکات.
گرفت��ە گش��تییەکانی کـــــــــوردە
ڕۆژهەاڵتییەکان لە دیاسپۆڕا
ـ س��ەرگەردانی لە نێوان دووفاقەیی واڵت
و دیاسپۆرا
هەبوونی پەیوەندی نێوان پڕۆس��ەی سازبوونی
دیاسپۆڕا و دەستەبەربوونی ناسنامەی دیاسپۆڕایی
لە واڵتی ن��وێ لەگەڵ واڵتی پیش��ووی مروڤی
ساڵی بیست و یەکەم
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دیاسپۆرانش��ین (چ لە ئاس��تی پڕاتیکی ڕۆژانە و
چ لە ئاس��تی هەس��ت و گێڕانەوە) ،بە گوێرەی
کۆمەڵناس��ی ئەمریکای��ی ((Roger Brubaker
 ،2005پێشمەرجێکی س��ەرەکییە .بە واتەیەکی
دیک��ە ،هەبوونی دیاس��پۆڕا ب��ە هەبوونی واڵتی
پێش��ووەوە بەس��تراوەتەوە .هەر بۆیەش مرۆڤی
دیاس��پۆڕایی بەرامبەر بە پرسەکانی پەیوەندار بە
زێدی خۆی هەستیارە و بەردەوام لەحەولدایە کە
واڵتی پیشوو لە سەر ئەم ڕێچکەیە بڕوات کە ئەو
پێی باشە و ئاواتی بۆ دەخوازێ .لەم تێکۆشانەدا،
زۆر جاریش مرۆڤی دوورکەوتە لە پێناو پاراستن
و بە هێزکردنی ناس��نامەی دیاسپۆڕاییی خۆی و
بە تایب��ەت لەحەولی ڕاگوازتنی بیرەوەرییەکانی
واڵتی پێش��وو ب��ۆ مندااڵن و نەس��لی گەنج ،بە
سەر ڕاس��تییە تاڵەکاندا تێدەپەرێ و بە جێگای
ئ��ەو وێنەیەک��ی ئیدیئالیس��تی و ڕۆمانتیک��ی
ل��ە نیش��تیمانی ج��اران ( )Safran 1991ـ
نیش��تیمانێک کە هەر ئێس��تاش نیش��تیمانترە
لە نیش��تیمانی تازە ـ بەرجەس��تە دەکاتەوە .بۆ
مرۆڤی دیاس��پۆڕایی هەر وەک پڕۆفیسۆری ئەم
بابەتە لە زانکۆی لەیس��تێری بریتانیایی (Avtar
 )Brah 1996ئاماژەی پێ دەکات ،واڵتی پێشوو،
تەنیا ئادرێسێکی تەریتۆڕیال و جۆگڕافیایی نییە،
بەڵکوو س��ەرچاوەیەکی ئیجباری و حاشاهەڵنگرە
بۆ ناسنامە و وابەستەبوون بە چەشنێکی تایبەت
لە جێگا و م��ەکان ،کە لە فەزاکانی نێوان واڵتی
پێش��وو و واڵتی ئیس��تایی و هەروەها چەندین
واڵت و ناوچ��ەی دیک��ەدا خ��ۆی دەنوێنێ .ئەم
موعادیل��ە دیالیکتیکیی��ە کە خۆی ل��ە خۆیدا
م��ەودای ناکۆکی و جیاوازیی نێ��وان واقعییەتی
واڵتی پیشوو و کۆمەڵگەی دیاسپۆڕا دەستنیشان
دەکا ،دەبێت��ە ه��ۆکاری ئ��ەوەی ک��ە مرۆڤی
دوورەواڵت بە بەردەوامی لە نێوان واقیع و خەیاڵ
و هەس��تی ئەرێنی و نەرێنی لە ل��ە هاتووچۆدا
بێت .ئەم پێناس��ە تیئوریکییە ،ئەزموونی کوردە
ڕۆژهەاڵتییەکانی دیاسپۆڕاش دەگرێتەوە.
کوردستان ،پێشکەوتنی یان بەردەوام بوونی
خەباتی نەتەوایەتی لەوێ ،بزوێنی سەرەکییە بۆ

ئەوەی کە کوردانی دیاسپۆڕا تۆڕی کۆمەاڵیەتی
و ڕێکخراوی ترانسناسیۆنال دروست بکەن هەتا
بە ڕێگای ئەوان فەزا گشتییەکانی واڵتانی ئێستا
لە پێناو پڕاتیکی ناسیۆنالیسمی دوورمەودا پاوان
بکەن .بەم پێیەش لە دیسکۆرس��ی دیاسپۆڕادا،
واڵت وەک��وو چەمکێکی برین��دار و داگیرکراو
پێناس��ە دەکرێت ،ک��ە ڕزگاریی ئ��ەو ،تەنیا بە
ڕێگای بەش��داریی هەموو کورد لە شۆڕش��ێکی
ئاش��تیهەڵنەگر و تەواووەخت��دا دەس��تەبەر
دەکرێت .هەر بۆیەش ل��ەو کاتانەی کە خەبات
لە کوردس��تان گەرمە ،مەودای ناکۆکیی نێوان
ئێرە و ئ��ەوێ ک��ەم دەبێتەوە و دیاس��پۆڕاش
بە ورەت��ر لە هەمیش��ە لە ف��ەزای مەجازی و
واقیعیی واڵتی تازەی��دا دەردەکەوێ .بۆ نموونە،
ئ��ەو کاتەی کە س��ەرکردەیەکی ک��ورد دەبێتە
س��ەرۆکی واڵتێک ،یان پارچەیەکی کوردستان
ڕێفڕاندۆم��ی س��ەربەخۆیی ڕادەگەیەن��ێ ،یان
کوردان��ی پارچەی��ەک لە بەرامب��ەر دوژمنێکی
داگی��رکار بەرگری��ی قارەمانان��ە دەک��ەن ،یان
خەڵکی بەش��ێکی دیکەی کوردستان بە کۆ لە
مانگرتنی سەرانسەریدا بەشداری دەکەن ،هەموو
ئەوانە نە تەنی��ا وزەی تایبەت ،بە ژیانی خەڵکی
دیاسپۆرایی دەبەخشێت ،بەڵکوو تەنانەت جاروبار
مزگێنی��ی گەڕانەوەیەکی سەربەرزانەش��ی پێ
دەبەخشێت؛ گەڕانەوەیەک کە لەوانەیە هیچکات
وەدی نەی��ە بەالم ب��ەردەوام باس��ی دەکرێت.
پێچەوانەکەش��ی یانی ئەو کاتانەی کە واڵت بێ
دەنگ و سستە ،سەرکردە و بەرپرسی حیزبەکان
پێک��ەوە هەڵناکەن و دەبنە ه��ۆکاری لێکترازان
و ئینش��یعاب ی��ان پرس��ە نەتەوایەتییەکان بە
جیدی وەرناگرن ،دیاسپۆڕاش تووشی دڵساردی،
دوورەپەری��زی و تەنانەت دابڕان��ی کۆمەاڵیەتی
دەب��ێ .ڕەوتی لێکت��رازان لە نێ��و حیزبەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،گەلێک ج��اران لە نێو
کوردانی هەمان پارچ��ە ،دابڕانی کۆمەاڵیەتی و
سیاس��یی لێ کەوتۆتەوە؛ دابڕانێک کە بە هۆی
نەبوونی دەستپێشخەریی حیزبی ،تەنیا لە کاتی
گەشەی خەبات لە واڵتدا کەمڕەنگ دەبێتەوە.
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ـ غیابی ئاجێندای سیاس��یی ڕۆژهەاڵت لە
کۆنتێکستی دیاسپۆڕای کورد :بۆچی؟
بە درێژایی پڕۆس��ەی فۆڕم گرتنی دیاس��پۆڕای
کورد ،پرس��ی بزووتنەوەی سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ـ چ وەکوو چاالکی��ی لۆبیگەری و
پەیوەندی��ی دیپلۆماتی��ک و چ وەکوو چاالکیی
جەماوەری لە مەیدان و شەقامدا ـ جگە لە چەند
بڕگەیەک��ی زەمەنیی کورتم��اوە ،هیچ جارێک
وەکوو ڕۆژەڤی سەرەکیی ئەم دیاسپۆرایە لە فەزا
گش��تییەکانی واڵتانی ڕۆژئاوایی دەرنەکەوتۆوە.
ل��ە جیاتی ئەوە ،کوردی ڕۆژهەاڵت بە گش��تی
و ڕۆش��نبیری ئ��ەم پارچەی��ە ب��ە تایبەتی لە
ئاستی چاالکیی دیاس��پۆرایی و ناسیۆنالیسمی
دوورم��ەودادا ،زیات��ر لە چوارچێ��وەی پڕۆژەی
پارچەکانی دیکەدا ڕۆڵیان گێڕاوە .ئەم نووسراوەیە
پێی وایە کە غیابی پرس��ی ڕۆژه��ەاڵت وەکوو
سووژەیەکی دیاس��پۆڕایی دەگەڕێتەوە سەر دوو
ه��ۆکاری جیاواز؛ دوو هۆکار کە لە هەمان کاتدا
بە یەکەوە بەستراونەتەوە:
(یەکەم) دیسکۆرس��ی دیاس��پۆڕاییی کورد
کە بە ش��ێوەیەکی گش��تی لە ژێر کاریگەریی
تێڕوانین��ی جەوهەرگەرایانەدای��ە ،یان��ی ئ��ەم
ڕوانگەیەی کە کولتوور ،نەتەوە و ناسنامە وەکوو
دیاردەگەلی مێژوویی ڕاوەستاو و نەگۆڕ دەبینێ،
لە بنەڕەت��دا گرفت خوڵقێنە .ئەم تیگەیش��تنە
جەوهەرگەرایانەی��ە ک��ە لەگ��ەڵ میت��ۆدی
پێکهاتەناس��ی کۆمەاڵیەتی ناکۆک��ە (Khayati
 ،)2008ل��ە پەیوەن��دی لەگ��ەڵ کۆمەڵ��گای
دیس��پۆڕایی کوردی��دا ـ النی کەم لە ئاس��تی
زێهنییەت��دا  -زۆر بە زەحم��ەت تایبەتمەندییە
فرەڕەهەن��د ،فرەگێڕانەوە ،فرەم��ەکان ،فرەفەزا
و فەرەکولتورییەکان��ی ( ،)Werbner 2002ئەم
دیاس��پۆڕایە دەبینێ و دەس��ەلمێنی .هەر چەند
واقیعی دیاس��پۆرای کورد ،لیپاولیپە لە دیاردەی
مێژووی��ی ،کۆمەاڵیەتی ،کولتووری و سیاس��یی
فرەڕەهەن��د و ج��ار و باریش ناک��ۆک لەگەڵ
یەکتر ،بەاڵم دیسکۆرس��ی جەوهەرگەرایانە کە
کوردبوون لە کونتێکس��تی دیاس��پۆرادا وەکوو
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یەکەیەک��ی کولتووری/نەتەوەیی نەگۆڕ دەبێنێ
( ،)Khayati 2008زۆر ج��اران ن��ە تەنیا چاوی
خۆی لە بەرامبەر پڕاتیکی زەقی پارچەگەرایانەی
پاوانخ��واز دەبەس��تێ ،بەڵک��وو ئەم چەش��نە
چاالکانییەش وەکوو چاالکیی «تەواوکوردستانی»
بەرجەستە دەکاتەوە .لەم پەیوەندییەدا ،دروشمی
«کوردستان یەکە ،کورد یەک نەتەوەیە ،دوژمنی
کورد هەم��وو هەر یەکن و ک��ورد وەکوو یەک
زوڵم��ی لێ ک��راوە» ،وەکوو خاڵ��ی جەوهەریی
سەرەکیی ئەم گوتارە ،بەردەوام خاوەن ئەم هیز
و خەس��ڵەتە بۆوە کە چاالکیی بەسترواە بە تاکە
پارچەیەک یان تەنان��ەت تاکە حیزبێک ،وەکوو
چاالکی��ی خەباتکارانی دیاس��پۆڕا ب��ۆ «تەواوی
کوردس��تان» پێناس��ە بکات و لە ناخی کوردی
دیاسپۆرادا جێگیری بکات .لەم فەزا دیسکۆرسییە
جەوهەرگەرایانەی��ەدا ،ک��ە دەنگ��ی جیاواز زۆر
جار وەکوو نیش��انەی پارچەگەرایی و بگرە دژە
کوردس��تانی پێناس��ە کراوە ،پرۆژەی سیاسیی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان ـ سەرڕای وەزبەخشییەکی
زیاتر لە الیان ڕۆشنبیرانی ڕۆژهەاڵتی ،لەوپەڕی
خۆیدا تەنی��ا وەکوو س��ووژەیەکی ماڕژیناڵ لە
پەڕاوێزی گوتاری دیاسپۆڕاییدا بمێنێتەوە.
(دووه��ەم) هۆکاری دووهەم ت��ا ڕادەیەکی
بەرچ��او بۆ س��ەر الوازیی پارتە سیاس��ییەکانی
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان دەگەڕێتەوە .نەناسینی
دیاس��پۆرا و دەرفەتەکانی و نەبوونی پڕۆژەگەلی
تایب��ەت ل��ەم پەیوەندییەدا ،مەج��ال بە پارتە
سیاس��ییەکانی پارچەکانی دیکەی کوردس��تان
دەدات کە لە پوتانس��ییەڵەکانی دیاسپۆڕا لە ژێر
س��ەردێڕی «دۆزی نەتەوەیی» بە باش��ی کەڵک
وەرگ��رن و لەم ئاراستەیەش��دا ،مۆئەسەس��ات
و ت��ۆڕی کۆمەاڵیەت��ی و کولتووری��ی کاریگەر
بخوڵقێن��ن .چاالکییەکانی دیاس��پۆرایی پارتی
کرێکارانی کوردس��تان لە سی ساڵی ڕابردوودا و
وەگەڕخستنی دەزگای گەورەی ڕاگەیاندن وەکوو
مێدیا تی ڤی ،دروست کردنی کۆنگرەی نەتەوەیی،
ئەنیستیتۆی کوردی و دەیان و سەدان ڕێکخڕاو
و تۆڕی چاالکی بۆ ژن و گەنج و الو لە مێتڕۆپۆلە
ساڵی بیست و یەکەم
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ئۆڕوپاییەکان ،نموونەی بەرچاوی کەڵک وەرگرتن
لە پۆتانس��ییەڵەکانی دیاسپۆرای کوردن ،کە لە
ئاکامدا مۆبیلیزەبوونی بەشێکی گرینگی دیاسپۆرا
ـ لە نیۆ ئەوانیش��دا ڕۆش��نبیران و کەسایەتییە
سیاس��ییەکانی ڕۆژهەاڵت ـ لە بەرژەوەندیی ئەو
ئاجێندا سیاسییەی لێ دەکەوێتەوە کە ئەم پارتە
دەستنیش��انی دەکات .لە الیەکی دیکەش��ەوە،
ب��ە حوکمی ئ��ەوەی کە ه��ەم لە باش��ووری
کوردس��تان و ه��ەم ل��ە ڕۆژئاوای کوردس��تان
چەش��نێک لە س��ەروەری یان مودێلگەلێک لە
حاکمییەتی سیاس��یی کورد لە ئارادایە ،ئەم دوو
پارچەیەش بە پێی تایمین��گ و کۆنژۆنکتووری
سیاس��یی هەر الیەک ،ل��ە ئاجێندای چاالکیی
کوردەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،بەردەوام لە
پلەی سەرەوەدا بوون .لەم پەیوەندییەدا دەکرێ
ئاماژە بە ڕیفڕاۆندمی س��اڵی  ٢٠١٧لە باشوور لە
الیەک و بەرخۆدانی ڕۆژئاوا لە بەرامبەر ئەڕتەشی
تورک لە الیەکی دیکەوە بگرێت کە لە هەر دوو
حاڵەتدا گەورەترین مۆبیلیزاسیۆنی دیاسپۆڕاییی،
لە نێ��و کوردەکانی ڕۆژهەاڵت لێ کەوتەوە .ئەوە
لە حاڵێک دایە ،کە نە ئەم دیاردە سروشتییانەی
کە لە چەند ساڵی ڕابردوودا بەردوام کارەساتیان
ب��ۆ خەڵک��ی ڕۆژه��ەاڵت خوڵقان��دۆوە ،نە ئەو
هێرشە تیرۆریس��تییانەی کە دەوڵەتی ئێران لە
س��اڵی  ٢٠١٨بە ڕێگای مووش��ەکی دوورهاوێژ
بۆ س��ەر بنکەکانی حیزبی دیمۆکڕات ئەنجامی
دا ،هیچکامیان وەکوو نموونە نەبوونە ڕۆژەڤێکی
هاوبەش و گش��تگیر بۆ هەموو دیاسپۆڕا ،بەڵکوو
لە باش��ترین حاڵەتی خۆیاندا وەکوو سووژەیەکی
ڕۆژهەاڵت��ی ماونەتەوە .بە هەرح��ال ،ئاجێندای
تەک پارچەیی یان ب��ە ڕێژەیەکی خوارتر تەک
حیزب��ی کە ب��ە درێژایی نیزیک س��ێ دەیە لە
ناخی گوتاری «دۆزی نەتەوەیی» لە کۆنتێکستی
دیاس��پۆرای کورددا جێگیر ببوو ،لەم س��ااڵنەی
دوایی��دا ب��ە ڕێگای چەن��د ه��ۆکارەوە چڕژ و
کەلێنی بەرچ��اوی تێکەوتووە؛ چڕژ و کەلێنێک
ک��ە لە واقیعی خۆی س��ەرهەڵدانی ش��ێوازێک
لە پڕاتی��ک و وش��یاریی دیاس��پۆرایی و بگرە

گوتاری ناسنامەییی سەربەخۆی لە نێو کوردانی
ڕۆژهەاڵتدا لێ کەوتۆتەوە .ڕوویەکی دیکەی ئەم
دەرفەت��ە کە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا باس��ی
لێوە دەکرێ��ت ئەوەیە کە «لەمەودوا پێویس��تە
کوردانی ڕۆژهەاڵت پوتانسییەڵە سیاسی ،هزری
و ئابووریی دیاس��پۆڕاییەکانی خۆی��ان لە پێناو
بەهێزکردنی بزووتنەوەی سیاس��یی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ب��ە کار بهێنن» .ئ��ەم دیاردەیە لە
ڕەوتی فۆڕمگرتندایە.
دەرفەت و پوتانسییەڵی کوردانی ڕۆژهەاڵت
لە دیاسپۆرا
ـ هەڵوەش��انەوەی س��ەروەریی سیاس��یی
ئێرانی لە کونتێکستی دیاسپۆرادا
باڵوبوونەوە و جێگیر بوونی نەس��ڵی سیاس��یی
کوردان��ی ڕۆژه��ەاڵت ل��ە واڵتان��ی ڕۆژئاوایی،
هەر لە س��ەرەتاوە ب��ە ش��ێوازی دۆفاکتۆ (De
 )dactoهەڵوەش��انەوەی س��ەروەریی سیاس��یی
ئێرانی ( )Iranian Sovereigntyلە کۆنتێکس��تی
دیاسپۆرادا لەگەڵ خۆی هێنا .ئەویش بەم واتەیە،
ک��ە کوردی ڕۆژهەاڵت (النی کەم ئەم بەش��ەی
کە هەڵگری دیسکۆرس��ی نەتەوەی��ی بوو) هەر
بە دوای نیش��تەجێ بووندا ،لە ئاس��تی سیاسی،
کولتووری و کۆمەاڵیەت��ی ،خۆی لە هاوواڵتیانی
ئێرانی دوور خس��تۆتەوە و نە تەنیا لە پڕۆژەگەلی
وەکوو دروس��تکردنی ڕێکخراوی سیاسی و کۆڕ
و ئەنجومەنی ئەدەب��ی و کولتووریی هاوبەش لە
ژێر ناوی «ئێران»دا بەش��داری نەکردووە ،بەڵکوو
تەنانەت لە ئاس��ت پەیوەندیی کۆمەاڵیەتیشەوە
خۆی لە خەڵکی فارس زمان دابڕیوە .لە ڕوانگەی
تیئۆریکەوە ،ئەم دابڕانە ،نیشاندەری ڕەفتارێکە کە
بە گوێری بۆچوونی گابرییەل ش��ێفێر ،توێژەری
ئیسڕائیلی لە زانکۆی عیبڕیی ئوورشەلیم ،تایبەتە
ب��ەم کۆچب��ەر و پەنابەرانەی ک��ە پێکهێنەری
دیاسپۆرای بێ دەوڵەتن .لەم بوارەدا ،نووسەر پێی
وایە کە خەڵکانی سەر بە دیاسپۆرای بێ دەوڵەت،
مەش��رووعییەتی ڕەفت��اری سیاس��یی خۆیان و
دروستکردنی تۆڕ و ڕیکخراوەی ترانسناسیۆناڵ لە
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پەیوەندی لەگەڵ واڵتی پێشوویان بەو بنەمایەوە
دەبەس��تنەوە کە بەڵێ ئەوان «داکۆکی لە دۆزی
نەتەوەیەکی س��تەملێکراو دەکەن» هەر بۆیەش
پێویس��تە س��تڕاتێژیی دیاس��پۆڕاییی خۆیان لە
کۆتاییدا لە س��ەر جیابوونەوە ،یان بە واتەیەکی
دیکە لە س��ەر دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆ
لە س��ەر «ئەم نیش��تیمانە مێژووییی��ە بێت کە
ڕۆژێک لە ڕۆژان ئی خۆیان بووە» .لە حاڵیکدا کە
دروست کردنی تۆڕ و ڕێکخراوەی ترانسناسیۆنال
لە الیان خەڵکانی س��ەر بە دیاسپۆرای دەوڵەت-
میحوەرەوە ،پتەوکردنی پەیوەندییە ڕەسمییەکانی
نێ��وان واڵتی ت��ازە و دەوڵەتی پیش��وو دەکاتە
پێکهێنەری س��تراتێژیی دیاسپۆڕاییی (Sheffer
 )2002: 24-25خۆی .پرۆس��ەی دابڕانی کوردی
ڕۆژهەاڵت لە ناس��نامەی ئێرانی لەم س��ااڵنەی
دوایی کەوتۆتە قۆناغێک��ی جیاوازترەوە ،ئەویش
بەم مانایە کە وش��یاریی دیاس��پۆرایی ،ئێستا لە
الی ئەوان بۆتە هۆی س��ەرهەڵدانی ش��ێوازێکی
تایبەت لە پڕاتیکی دیاس��پۆڕایی ،کە نە تەنیا تا
ڕادەیەک��ی بەرچاو خۆی لە پاوان��ی حیزبەکانی
پارچەکان��ی دیکەی کوردس��تان ڕزگار کردووە،
بەڵک��وو زۆر جاری��ش لە ئاس��ت چاالکییەکانی
پەیوەندیدار بە ڕۆژهەاڵتی کوردستانیش چیدیکە
ئیلتیزام��ە نەریتییەکان��ی حیزبی ب��وون ڕەچاو
ن��اکات .هۆکارەکانی س��ەرهەڵدانی ئەم پڕاتیکە
دیاسپۆڕاییە  -کە کەس��ایەتی و تاکی حیزبی و
غەیرە حیزبی دەگرێتەوە  -جێگای سرنجن.
ـ س��ەرهەڵدانی ئاجێن��دای ڕۆژهەاڵت لە
کۆنتێکستی دیاسپۆرادا
لە س��ێ/چوار ساڵی ڕابردوودا ،کوردی ڕۆژهەاڵت
لە واڵتان��ی جۆربەجۆری ڕۆژئاوایی و هەروەها لە
پالتفۆرمی جیاوازی سۆسیالمێدیادا هۆگربوونێکی
تایبەت بۆ دروس��ت کردنی ڕێکخراوی مەدەنیی
ترانسناس��یۆناڵ بە مەبەس��تی وەگەڕخس��تنی
چاالکیی ه��زری ،مرۆیی ،کولتووری ،سیاس��ی،
جێندێ��ری و یەکس��انیخوازی و کۆمەاڵیەتی لە
خۆی نیشان داوە .دروست کردنی ئەم ڕێکخراوە
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مەدەنییانە و هەروەها س��ەرهەڵدانی ژمارەیەک
بزووتن��ەوەی جەم��اوەری کە بە گش��تی ڕووی
چاالکییان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستانە ،دەکرێت بە
ڕێگای س��ێ هۆکاری بە یەک بەستراوەوە ڕوون
بکرێتەوە:
(یەکەم) ه��ۆکار دەگەڕێتەوە س��ەر ئەوەی
کە «لۆژیک��ی قەناعەت پێهێنان��ی» حیزبەکانی
پارچەکانی دیکەی کوردستان (بە تایبەت پ ک
ک و تا ڕادەیەک پارتی دیمۆکراتی کوردستان)،
ک��ە هەتاکوو ئ��ەم دواییانە بزوێنی س��ەرەکیی
مۆبیلیزایس��یۆنی سیاس��یی کوردانی ڕۆژهەاڵت
ب��وون ،وەکوو جاران بڕ ناکات .ئەوەی کە «نە پ
ک ک و نە پارتی هیچ س��تڕاتێژییەکی ڕوونیان
بۆ خۆرهەاڵتی کوردس��تان نیی��ە» ،نە تەنیا بۆتە
فاکتەرێکی جێگیر لە ئاست وشیاریی دیاسپۆرایی
کوردان��ی ڕۆژه��ەاڵت ،بەڵکوو هەم��ان بۆچوون
گەلێ��ک جاران لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا وەکوو
ڕەخن��ەی توند یان بە واتەیەکی دیکە لە فۆڕمی
ئانتی-دیسکۆرس��دا ،بۆ نموونە «منی ڕۆژهەاڵتی
چیدیکە خۆم فیدای ئەوانی دیکە ناکەم ،چونکە
ئەو کات��ەی ئێمەش لێم��ان دەقەومێ ئەوان نە
تەنیا دەفریامان نایەن بەڵکوو هەر خەبەریش��یان
نیی��ە» ڕەنگدان��ەوە ل��ە خ��ۆی دەنوێن��ێ» .لە
کۆنتێکستی لەم چەش��نەدا ،کوردانی ڕۆژهەاڵت
باسی دەستپێش��خەری و ئالترناتیڤی تایبەت بە
ڕۆژهەالت دێننە ئاراوە.
(دووه��ەم) ه��ۆکار دەگەڕێتەوە س��ەر ئەو
گەشەس��ەندنانەی کە ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە
چەند ساڵی ڕابڕدوودا لە فۆڕمی چاالکیی مەدەنیی
فرەڕەهەند و ڕەنگاوڕەنگ ،و هەروەها سەرهەڵدانی
جەم��اوەری ب��ە خۆی��ەوە بینیوە .پش��تیوانیی
جەم��اوەری لە قوربانیان��ی زەویلەرزەی ناوچەی
کرماشان لە س��اڵی  ٢٠١٧و ناوچەی کۆتۆڵ لە
 ٢٠٢٠و هەروەها و بە تایبەت مانگرتنی گشتیی
خەڵک��ی ڕۆژهەاڵت ب��ە مەبەس��تی ناڕەزایەتی
دەربڕین لە بەرامبەر مووشەکبارانەکانی دەوڵەتی
ئێران بۆ س��ەر بنکەکانی حیزب��ی دیمۆکرات لە
ش��اری کۆیە ،نموونەگەلێکن ک��ە بزووتنەوەی
ساڵی بیست و یەکەم
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کۆمەاڵیەت��ی کە  -بە تەفس��یری ڕۆش��نبیرانی
دوورەواڵت  -ل��ە الی��ەک هەڵگری خەس��لەتی
مودێڕنیت��ە ،دیمۆکراس��ی خواز ،فرەچەش��ن و
وەخۆەگرن و لە الیەکی دیکەش��ەوە نیشاندەری
هەڵکش��انی ش��عووری نەتەوەیین ک��ە تاک لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان لە الی خۆی وێنای دەکات.
چاالکیی هاوتەریب و هاوشێوە کە لە چەند ساڵی
ڕاب��ردوودا لە ژێر کارتێکەریی ئەم بزووتنەوانە لە
کونتێکستی دیاسپۆرادا سەری هەڵداوە ،لە ڕەوتی
گەشەسەندنی خۆیدا  -و بە تایبەت لە تیکۆشانی
گوتارسازانەی خۆیدا  -نە تەنیا مەودای گوتاریی
نێوان واڵت و دیاس��پۆرای بەرتەسکتر کردۆتەوە
بەڵک��وو ل��ەوەش زیات��ر خەریک��ە وردە وردە
ئاجێندای سیاس��یی س��ەربەخۆ ب��ۆ ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان دەس��تەبەر بکات .ئ��ەم کۆبوونەوە
بەرینانەی کە کوردان��ی ڕۆژهەاڵت بە بانگاوازی
حیزبی دیمۆکڕاتی کورستان (حدک) لە پاییزی
 ٢٠١٨بە دژی مووشەکبارانی قەاڵی دیمۆکڕات
لە چەندین شاری گەورەی ئوڕووپا بەڕێوەیان برد
و بە تایبەت ئەم خۆپێش��اندانە جەماوەرییەی کە
لە ژێر دروش��می «ڕاسانی تاراوگە» لە سەر داوای
حیزب��ی دیمۆکڕاتی کوردس��تانی ئێران (حدکا)
لە ش��اری بڕوکس��ێل بەڕێوە چ��وو ،دەتواندرێ
وەک نیش��انەی ڕاستەوخۆی س��ەرهەڵدانی ئەم
ئاجێندا ڕۆژهەاڵتییە لە فەزا گشتییەکانی واڵتانی
ڕۆژئاوایی هەژمار بکرێت.
(س��ێهەم) ه��ۆکاری س��ێهەم کە ل��ە ژێر
کارتێکەری��ی دوو هۆکاری س��ەرەوەدا س��ەری
هەڵداوە  -کە لە ژێرەوەدا وەکوو بەش��ی کۆتایی
ئەم بابەتە بە وردی باسی لێوە دەکرێت  -ئاماژە بە
وەدەرکەوتنی نەسلێکی جیاواز لە ڕۆشنبیری کورد
دەکا کە -سەرەڕای کۆمەڵێک گرفتی جیددی کە
هەیەتی و لەم نووسراوەیەدا ئاماژەی پێناکرێت -لە
ئاستی مەعریفە و فەزیلەتدا تا ڕادەیەکی بەرچاو
پەیامی ڕوونی پێیە .ئەم دەس��تکەوتە مەعریفییە
کە لە س��ەرەتای سەرهەڵدانیدا ،دەستەبەرکردنی
تیۆریک��ی گونج��اوی ل��ە پێناو پێناس��ەکردنی
کێش��ەی ڕۆژهەاڵتی کوردستانی لەگەڵ ئێران و

بەم پێیەش دەستنیش��انکردنی پڕاتیکی سیاسی
و س��تڕاتێژیی ڕزگاری ب��ۆ ئ��ەم پارچەیەی بە
ئامانج گرتبوو ،خەریکە لە پڕۆسەی پەرەسەندنی
خۆێدا نە تەنیا ئاجێندای سیاس��یی دیاسپۆرایی
کوردان��ی ڕۆژهەاڵت لە ج��اران زەقتر دەکاتەوە،
بەڵکوو واڵت و دیاسپۆراش لە مەیدانێکی گوتاری
نەتەوەیی و دینامیکدا زیاتر لە جاران بە یەکەوە
دەبەستێتەوە .هەڵوەش��اندنەوەی کۆلۆنیالیسمی
ئێرانی لە الیەک و دەس��تەبەرکردنی سەروەریی
سیاسی بۆ کوردان لە الیەکی دیکە وەکوو ئانتی
تێزی ئەم کۆلۆنیالیسمە دوو ڕەهەندی سەرەکیی
ئەم گوتارەن.
س��ەرهەڵدانی جیلی ڕۆشنبیری ڕۆژهەاڵت
لە کۆنتێکستی دیاسپۆرادا ـ بەشی کۆتایی
لە ڕەوتی فۆرماس��یۆنی دیاس��پۆرای ڕۆژهەاڵت
و بەرجەس��تەکردنی ڕۆژەڤ��ی سیاس��یی ئ��ەم
پارچەیە ،ئەمڕۆکە چاالکیی ڕۆش��نبیری لە نێو
کوردانی ڕۆژهەاڵت لە کۆنتێکس��تی دیاسپۆڕادا،
پانتایییەک��ی س��ێمانتیکیی بەرینت��ر لە جاران
دەگرێتەوە .ل��ەم پانتایییە س��ێمانتیکییەدا ،لە
ئاکادیمیس��ییەن و خوێن��دکاری زانک��ۆکان ڕا
بگ��رە هەتا دەگاتە ش��اعیر ،نووس��ەر ،وەرگێڕ،
خەباتکاری سیاس��ی ،ژینگەپارێز ،ڕۆژنامەنووس،
هەڵس��ووڕاوی مافی ژن ،کارمەند ،و کاسبکاری
ئاس��ایی ،تووشی یەک دێن و لە حەولی خۆیاندا
ب��ۆ دەس��تەبەرکردنی دیسکۆرس��ێکی تایبەت
بە ڕۆژه��ەاڵت ،کە لەوێ��دا دەس��تەبەرکردنی
سەروەریی سیاسی ـ نە تەنیا وەکوو گارانتووری
س��ەرەکیی مافی نەتەوەیی لە دواڕۆژدا ،بەڵکوو
وەک��وو مەجالێک ب��ۆ کەم کردن��ەوی مەودای
گوتاری نێوان واڵت و دیاس��پۆرا و یان لەوەش
زیاتر بە یەکگەیاندنی واڵت و دیاسپۆرا بە یەکتر
لە بەس��تێنی گوتارێکی نەتەوەییی هاوبەش��دا
ـ ب��ەردەوام باس��ی لێ��وە دەکرێ��ت و دووپات
دەبێتەوە .لەم ئاراس��تەیەدا ،جیلی ڕۆش��نبیری
ڕۆژه��ەاڵت ـ س��ەرەڕای هەم��وو گرفتێک کە
هەیەتی ـ خاوەن داینام��ۆ و وزەیەکی هزری و
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پراکتیکیی بەهێزە ک��ە نە تەنیا لە چوارچێوەی
دەقە گەورەکاندا بەڵکوو گەلێک جاران بە ڕێگای
کورتە پەیام و ئاماژەی س��ەمبۆلیکی جۆربەجۆر
ل��ە ت��ۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان��دا ،دەریدەبڕێ .لە
س��ەرهەڵدانی ئاجێندای سیاسیی ڕۆژهەاڵت لە
کۆنتێکستی دیاسپۆڕادا و ڕۆڵی توێژی ڕۆشنبیر
ل��ەم پەیوەیدنییەدا پێویس��تە ئاماژە بە س��ێ
تایبەتمەندی بکرێت:
(یەک��ەم) ئ��ەم بەس��تێنە ڕۆش��نبیرییە
ڕۆژهەاڵتییە لە خۆیدا دەڕبڕی تیگەیش��تنێکی
سیاسیی وردبینانەیە و بەم پێیەش گۆڕانکارییە
ناوچەیی��ەکان و کارتێکەریی ئەم گۆڕانکارییانە
لە سەر پرۆژەی سیاس��یی کورد و زەروورەتی
نوێکردن��ەوەی تیۆری و پڕاتیکی سیاس��ی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان دەخاتە بەر باس .لەم
حەولە هزرییەدا ،هەرچەند بەستێنی ڕۆشنبیری
ـ ه��ەر وەک لە س��ەروە ئاماژەی پ��ێ کرا ـ
حەول��ی ئەوە دەدات کە واڵت و دیاس��پۆڕا لە
پانتایەکی گوتاریی نەتەوەییدا بگەیەنێتە یەک،
بەاڵم هەر ئەم حەولە لە ڕەوتی لەگەڵ فۆڕمی
دەستەاڵتداریی حیزبایەتی لە ئاستی ڕۆژهەاڵتی
کوردستان زۆر جار تووشی جیاوازی دێت.
(دووهەم)ئ��ەم بەس��تێنە ڕۆش��نبیرییە
گەش��ەیەکی بەرچاوی مەعریف��ی و هەروەها
ش��ارەزایی ب��ە س��ەر میت��ۆد و چەمکەکانی
تیۆریی سیاس��یی تایبەت بە پڕۆژەی نەتەوەیی
ل��ە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تانی پێوە دی��ارە .ئەم
تایبەتمەندییە ،پێگەی ئەم بەستێنە دیاسپۆڕایییە
لە بەرامبەر ئەم دەستە لە ڕووناکبیرانی نەتەوەی
بااڵدەس��ت – ،ک��ە گەڵێک ج��اران لە جیاتی
ڕەچاوکردن��ی الیەنی ئێتیکیی دیالۆگی هزری،
پەنا بۆ سیاسەت بازی ،سەفسەتە ،گێرەشێوێنی،
شینگێڕی ئاش��کرا بۆ دەستەاڵتی زاڵ ،بوختان
کردن ،یاریکردن بە وش��ە ،ڕاسیسمی شاراوە و
خ��ۆ بە زلزانین ،خۆدزینەوە لە بەرپرس��یارێتی
… دەب��ەن – بەهێزتردەکا .لەم ئاراس��تەیەدا،
پەیامی ڕوونی ئەم بەستێنە ڕۆشنبیرییە ئەوەیە
کە «تاکی کورد لە ڕۆژهەاڵت پێویس��تە خۆی
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لە س��ەرگەردان بوونی هۆویەتی لە نێوان دوو
مەوجوودییەت��ی ئێرانی ب��وون و کوردن بوون
ڕزگار ب��کات ،چونکە ئ��ەو دوو مەوجوودییەتە
لەگەڵ یەک ناکۆک و ناتەبان».
(س��ێهەم) ئەم بەس��تێنە ڕۆش��نبیرییە تا
ڕادەیەکی باش پشت ئەستوورە بە نموونەیەک
لە ئەخالقی گەردوونی و بەم پێیەش ناسینەوەی
چەش��نێک لە حەقیقەتێکی جی��اواز کە لە ـ
ڕوانگەی ئەوانەوە ـ ئەمڕۆکە لە هەیبەتی کوردی
ڕۆژهەاڵتدا بەدی دەکرێ .ئەم حەقیقەتە کە لە
وێنەی پەیامێکی گەردوونیدا خۆی وێنا دەکات
لە ڕاس��تیدا ـ وەکوو لە ئاماژەکانی ڕۆشنبیرانی
دیاس��پۆراییدا دەردەک��ەوێ ـ زەقک��ەرەوەی
حەولێک��ی بێ پس��انەوە و ماندوونەناس��انەی
نەتەوەیەکن بۆ نووسینەوەی مێژوویەکی جیاواز
کە تەنیا بە ڕێگای هەڵوەشاندنەوەی هاوکێشەی
ئیس��تیعماری و کۆڵۆنیالیس��تیی هەنووکەییی
ئێران و لە ئاکامدا دەس��تەبەرکردنی سەروەریی
سیاس��ی ،وەکوو مافێکی گەردوونی بۆ هەمان
نەتەوە ،کۆتاییی پێ دێ.
ئ��ەم س��ێ تایبەتمەندییە کە بەس��تێنی
ڕۆشنبیریی کوردی ڕۆژهەاڵتی ،لە کۆنتێکستی
دیاسپۆرادا پێناسە دەکات ،لە ڕوویەکی دیەکەوە
نیش��اندەری س��ەرەتایەکن لە پرۆسەیەکی بێ
گەڕانەوە کە لەوێدا ،فۆڕماس��یۆنی دیاسپۆرایی
لە الی کوردە ڕۆژهەاڵتییەکان چیدیکە وەکوو
پاش��کۆیەکی پارچەکانی دیکەی کوردستان و
یان حیزبەکانی س��ەر ب��ەم پارچانە خۆی وێنا
ناکاتەوە .بەڵکوو لەمەودوا ،پراتیکی دیاسپۆڕایی
و گوت��اری هۆویەتیی تایبەت بە خۆی ،یان بە
واتەیەکی دیکە ئاجێندای سیاسیی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان لە فەزا گشتییەکانی واڵتانی جێی
نیشتەجێبووندا بەرهەم دێنێتەوە.
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ئیسالمیزم و پرسی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

ڕەسوول محەممەدی

بە پێی ئیسالمیزم زیندوو کردنەوەی خەالفەت و هەوڵدان بۆ ژیاندنەوەی ئەم
نەریتە سیاسییە دەبێتە یەکەم ئەرکی موسوڵمانان .بوونی ئەم ئایدیایە لەسەردەمی
مۆدێڕندا وا ئەکا ئیسالم وەک دیاردەیەکی سیاسی ـ کۆمەاڵیەتی ـ ناونەتەوەیی،
ئاقاری نوێ بۆ گرتنە دەسەاڵت ببڕێ .لەم ڕوانگەیەوە ڕەنگە بکرێ ئیسالمیزم
وەک ڕێگایەک بۆ بڕێنی ڕێگای گەیشتن بە یۆتۆپیایەکی ڕادیکاڵی ڕووە و
ڕابردووش بخوێنرێتەوە .هەر بۆیە ئیسالمیزم لە یەکەم هەنگاوی خۆیدا ،دەکرێ
وەک ئایدۆلۆژییەکی ئایینی بە تەفسیرێکی گشتگیرانە لە ئیسالم سەیر بکرێت کە
ئامانجی کۆتایی ،دەست بەسەرداگرتنی جیهان بە هەمو ئامرازێکەوەیە

پوختە
ئیسالمیزم وەک تەفس��یرێکی نوێ و هاوچەرخ
لە ئیس�لامە کە لەم س��ااڵنەی دوایی لە گشت
جیه��ان و ل��ە کوردس��تانیش توانیویەت��ی لە
چوارچێوەی هیزێک��ی ڕێکخراو ،مەدەنی و نەرم
یان س��ەربازی ،تواناکانی خۆی نیش��ان بدات.
ئەم بیرۆکە ئیخوان��ی ـ مۆدێرنە لە چوارچێوەی
گەڕان��ەوە ب��ۆ س��ەردەمی زێڕین��ی خەالفەت،
جێگیرکردنی یاسای ش��ەریعەت و هەوڵدان بۆ
دامەزراندنی سەروەریی خوا لە سەر زەوی وەک
چوارچێوەیەکی ئایدۆلۆژیک ،لە ناو پانتای سیاسی
ـ کۆمەاڵیەتی ،هەڵسوکەوتی سیاسی ئەکات .ئەم
وتارە بە دەسنیشانکردنی الیەنە گرینگەکانی ئەم
ئایدۆلۆژیی��ە ،پێی وایە لە ئەگەری ڕوودانی هەر
چەشنە بۆش��اییەکی هێز لە ئێران و ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ،ئیس�لامیزم پوتانس��یەلی ئەوەی
هەیە وەک ئایدۆلۆژییەکی ئاراس��تەکراو کێشەی
سەرەکی بۆ بزووتنەوەی نەتەوەیی ـ سێکۆالری
کوردی لەم بەشەی کوردستان پێک بێنێ .هەر
بۆیە پێداچونەوە و جومگەبەندیی دیسکۆرسێکی
سیاسیی گشتگیرتر وەک بەشێک لە هەوڵەکانی
بەرەنگابوون��ەوە لە گەڵ ئ��ەم ئایدۆلۆژییە ،وەک
ڕێگاچارەیەکی ستراتێژیک پێشنیار دەکا.
پێشەکی
لە س��ەرەتای س��ەدەی بیس��تەم ب��ە دواوە تا
کوو ئ��ەم دواییان��ەش ،دوو ئایدی��ای گەورەی
ناس��یۆنالیزم و سۆس��یالیزم ،ب��ە ل��ک و پۆپە
جیاوازەکانیانەوە ،کاریگەریی بەرچاویان لە سەر
پانتای سیاس��ەت لە ڕۆژهەاڵت��ی ناویندا هەبو
و ه��اوکات بە بەردەوامیش��ەوە زۆر جار لەگەڵ
یەک تووشی مش��تومڕ بوون .بە پێی بارودۆخی
جیهان��ی و ناوچەیی ه��ەر کام لەم دوو ئایدیایە
ڕەنگە ب��ۆ ماوەیەک لە واڵتێک��دا یان لە چەن
واڵت دەس��ەاڵتیان گرتبێتە دەست یان تەنانەت
هەژمۆنی بەرچاویان هەبووبێ؛ یان وەک نموونەی
ناس��یۆنالیزمی کورد ،ئ��ەم دوو تێفکرینە زۆر بە
قووڵی ئاوێتەی یەک بووبن .بەاڵم هەر دوابەدوای

داڕمان��ی س��ۆڤیەت و کۆتای��ی پێهاتنی میژوو،
دەوڵەتە ناسیۆنالیس��تەکان یان دژە چەپەکان لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت پێێان وابوو گەیشتونەتە
ئامانجەکانی��ان و زۆربەی سۆسیالیس��تەکانیش
ب��ە گەڕانەوە بۆ س��ەر بنەماکانی دێموکڕاس��ی
هەوڵیان دا دێموکڕاسی ڕووکەشیانەی ناسیۆنال
ـ لیبرال��ەکان دێموکڕاتیزەتر کەنەوە .بەاڵم ئەم
دوو ئایدۆلۆژیای��ە دوای کەمتر لە  ١٠س��اڵ لە
گ��ەڵ ئایدۆلۆژیایەکی ن��وێ و ئاڵۆز لە ژێر ناوی
ئیس�لامیزم ڕوبەڕو بوونەوە کە ویس��تی بونیات
نان��ەوەی حاکمییەت��ی دینی��ی هەب��وو و هەر
لەس��ەرئەم بنەمایەش ئاستی توندوتیژییەکان و
بلۆکە سیاس��ییەکان ،ئاڵوگۆڕیان بەسەرداهات و
سنورە سیاسییەکان سەر لەنوێ داڕێژرانەوە.
بەاڵم ئەم ئاڵوگۆڕانە لە ئاس��تی کردەییەوە،
ب��ە تایبەت لەم بیس��ت س��اڵەی ڕاب��ردوودا،
کاریگەریەک��ی زۆری��ان لەس��ەر ک��ورد دان��ا؛
هێرش��ی واڵتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بۆ س��ەر
عێ��راق ،دامەزرانی هاوکاتی ش��ێوە دەوڵەتێکی
کوردی لە باش��وری کوردس��تان و لەدایکبوونی
دەوڵەتی شکس��تخواردووی عێراق لە ناوچەکە،
س��ەرهەڵدانی ئیس�لامی سیاس��ی بە ڕوانگەی
جیهادی ،لێکترازانی هاوسەنگیی ئایدۆلۆژیاکان،
لەدایکبوون��ی ناس��یۆنالیزمێکی ش��ێوەلیبراڵی
کوردی لە باشوری کوردستان ،پرۆسەی ئاشتی
کورد-تورک لە باکوری کوردستان و لەبارچوونی
هەوڵدانەکان ،ش��ۆڕش و دواتر شەڕی ناوخۆیی
لە س��وریا ،وەدیارکەوتنی داعش و جێگیربوونی
ئیمکانی س��ەرلەنوێ س��ازکردنەوەی خیالفەت،
ڕۆژئاوای کوردس��تان و ش��ەڕی کورد لە گەڵ
داعش و دروستبوونی بەرەی چوارەمی جیهادی
لە کورس��تان وەک نمونە ه��ەرە زەقەکانی ئەم
ئاڵوگۆڕە توند و تیژانە بوون کە دەکرێ تەنانەت
وەک دەرکەوتەی ئام ئاڵوگۆڕانەش سەیر بکرێن.
ب��ەاڵم خاڵی جێگای س��ەرنج لە ت��ەواوی ئەم
ڕووداوانەدا ،ل��ە پەراوێزمانەوە ،بەاڵم کاریگەریی
ڕاس��تەوخۆی ئەم ڕووداوانە لەس��ەر ڕۆژهەاڵتی
کوردستان وەک پێگەیەکی جوگرافی ـ سیاسی
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بووە.
س��ەرەڕای پەراوێ��ز مان��ەوەی ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ،بەالم ئەم بەش��ە لە کوردس��تان
توانیویەتی لە باری سیاس��ی و فکری ئاڵوگۆڕی
جی��دی بە خۆی��ەوە ببینێ و ه��اوکات بە پێی
ڕووداوەکانی ناوچەکە خوێندنەوەی تایبەتی خۆی
هەبێ و هەمیش چەشنە ئامادەبونێکی بەرچاوی
س��ەبارەت بە هەر چەشنە ئاڵوگۆڕێک لە ئێران
و کوردستانەوە هەبێ .ئەمە وای کردوە هاوکات
لەگەڵ نەبوونی جموجوۆڵێکی تووندی سیاسی لە
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،ڕەوتە فکری و بزوتنەوە
سیاس��یەکانی ئەم بەش��ە ،بە هەس��تیارییەکی
زۆرەوە ه��ەم بە الیەنی فک��ری و هەمیش بە
الیەنی ک��ردەی سیاس��ی ،بڕوانن��ە داهاتوو و
چۆنیەتیی مامەڵە کردن لەگەل ڕووداوەکان .بەاڵم
هاوکات لە گەڵ ئ��ەم ئامادەبوونەی کورد وەک
بزووتنەوەیەکی سیاس��ی ـ نەتەوەیی و هەمیش
وەک بزووتنەوەیەکی سیکۆالر و دیموکراتخواز و
سۆسیالیس��ت ،چۆن دەکرێ لەگەڵ ئایدۆلۆژیای
ئیس�لامیزم هەڵس��وکەوت بکرێت یان چۆن بە
الیەنی سیاسیەوە مامەڵەی لەگەڵ بکرێت؟
واڵمدانەوەی ئەم پرس��یارە چەن گریمانەی
س��ەرەکیی لە پش��تە؛ ک��ورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان ئەزموونی دەسەاڵتداریی ئیسالمیستی
(وەک دەوڵ��ەت و وەک ئایین) لەالیەن تارانەوە
بینی��وە و چەمکی س��ەروەریی خ��وا-ی وەک
ئەمری واقیع لە ناو سیاسەت وسەپاندنی یاسای
ش��ەریعەت بەس��ەر خۆیدا هەس��ت پێکردوە،
لەالیەکی تریشەوە لەم سااڵنەی دواییدا ،هاوکات
لەگ��ەڵ لەدایکبوونی ب��ەرەی چوارەمی گرووپە
ئیس�لامییەکانی کوردس��تان و چوونیان بۆ ناو
ڕیزەکان��ی داع��ش و جبهه التحری��ر ،دەبینین
گرووپ��ی فەرمی و نیوە فەرمیی تر بە ئاجێندای
ئیخوانییەوە لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،بە ڕوانگەی
نەرم و نیانەوە لە هەوڵی دەس بەس��ەرداگرتنی
کوردستانن .ئەم هەواڵنە بێگومان تەواوی الیەنە
نەتەوەیی و س��ێکۆالرەکانی لە کوردس��تان بە
یەک هۆکارەوە توش��ی نیگەرانی کردوە؛ ئەویش
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ئاجێندای ئیس�لامیزمە کە لەهەن��اوی تەواوی
گرووپە ئیسالمیەالندا هەیە .هەر بۆیە ورووژاندنی
پرس��یارێک س��ەبارەت بە چۆنیەتی��ی بەرەنگار
بوونەوەی ئیسالمیزە بوونی سیاسەت و سیاسەتی
ئیس�لامیزەکراو ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان،
ئەو کاتەی بۆش��اییی هێ��ز دەکەوێتە ناو ئێران،
دەکرێ وەک پێویس��تییەکی حاشا هەڵنەگر بۆ
ڕۆژە سەختەکانی داهاتووی نزیک ،بێتە بەرچاو.
گرینگیی واڵمدانەوەی ئەم پرسیارە کاتێک زیاتر
خۆی دەنوێنێ کە لەم خاڵە س��ەرەکییە ئاگادار
بین کە ئیسالمیزم لە فۆڕمی بزوتنەوەی ڕادیکاڵ
(پەیوەس��تبوون بە گروپ��ە جیهادییەکان) و لە
فۆڕمی ڕیفۆڕمیس��ت (گرووپی وەک ئیس�لاح و
دەعوە) خەریکی گەشەیەکی خێرا لە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تانە و ئەمە دەتوانێ بەشێکی بەرچاو لە
وزەی بزوتنەوەی سیاسیی گەڵی کورد بخاتە ژێر
کاریگەریی خۆی.
ئیسالمیزم وەک هەوڵدان بۆ بونیاتنانەوەی
[]١
سەروەریی خوا
دوا بەدوای ئاڵوگۆڕە بەرچاوەکانی س��ی س��اڵی
دوایی لە پانتای سیاسیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست،
ئیس�لامیزم وەک دیاردەیەکی ئاڵۆز بەاڵم چەن
الیەنە زۆر ج��ار وەک ئایدۆلۆژی ،هەندێک جار
وەک ڕێکخ��راوە و بزووتنەوەیەکی سیاس��ی و
هەندێکجاری��ش وەک فۆڕمێک ل��ە فۆڕمەکانی
دەوڵەت پێناس��ەی بۆ کراوە .س��ەرەڕای ئەوەی
ئەم چەمکە لە دوای شۆڕشی ئیسالمیی ئیرانەوە
پێگەیەکی تایبەتی لە قامووسی سیاسی بەخۆیەوە
گرت��ووە ،بەاڵم بێگومان س��ەرەتای دەرکەوتنی
ئیسالمیزم وەک ئایدۆلۆژیایەک ،دەگەڕێتەوە بۆ
دامەزرانی اخوان المس��لمین لە ساڵی١٩٢٨کە
ه��ەر لە دەس��پێکەوە وەک دژە کردەوەیەک لە
هەمبەر گەش��ەکردنی ئیمپریالیزم��ی ڕۆژئاوا و
دابەزینی ڕۆڵی ئیسالم لە ژیانی موسوڵمانەکاندا
خۆی نیشان دا ()Bunzel 2015بنەما فکرییەکانی
ئیسالمیزم دواتر بە هەندێک ئاڵوگۆڕەوە لەالیەن
شیعەکانیشەوە باوەشی بۆ کراوە.
ساڵی بیست و یەکەم
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یەکەم خاڵی ئیسالمیزم لە الی ئیخوانییەکان،
داکۆکی لە س��ەر ئەمە بوو کە وەدواکەوتووییی
موسوڵمانەکان لە بەرامبەر ڕۆژئاوا ،بە هۆی ئەوە
ب��ووە کە موس��وڵمانی باش نەب��وون ،هەر بۆیە
وەدەس��هێنانەوەی ش��کۆی ڕابردوو ،گرێدراوی
گەڕانەوە بۆ ڕابردوو و ژیان بە پێێ شەریعەتە .لە
س��ەر بنەمای ئەم تێفکرینە ،ئیخوانولموسلمین،
لە سەرەتای دامەزرانیەوە ،سیستەمی خەالفەتی
وەک ئایدیالێکی سیاس��ی بۆ جیهانی ئیس�لام
پێناس��ە ک��رد و پێ��ی وابوو جیهانی ئیس�لام،
پێویس��تیی بە کۆمەڵگایەک��ی یەکگرتوو لە ژێر
سێبەری تاقە ڕێبەرێکی دەوڵەتی ئیسالمی هەیە
و هەر بۆیە نابێ واڵتانی جیهانی ئیسالم دابەش
بکرێنە س��ەر دەوڵەتی جیا جیا .ئیس�لامیزم لە
جۆرە ئێرانییەکەی خۆشیدا هەر ئەم ڕەنگدانەوە
سیاسییەی هەبووە.
بە پێ��ی ئیس�لامیزم زین��دوو کردنەوەی
خەالف��ەت و هەوڵدان بۆ ژیاندنەوەی ئەم نەریتە
سیاس��ییە دەبێتە یەکەم ئەرکی موس��وڵمانان.
بوونی ئەم ئایدیایە لەسەردەمی مۆدێڕندا وا ئەکا
ئیسالم وەک دیاردەیەکی سیاسی ـ کۆمەاڵیەتی
ـ ناونەتەوەیی ،ئاقاری نوێ بۆ گرتنە دەس��ەاڵت
ببڕێ .لەم ڕوانگەیەوە ڕەنگە بکرێ ئیس�لامیزم
وەک ڕێگای��ەک ب��ۆ بڕێن��ی ڕێگای گەیش��تن
ب��ە یۆتۆپیایەک��ی ڕادیکاڵ��ی ڕووە و ڕابردووش
بخوێنرێت��ەوە .هەر بۆیە ئیس�لامیزم لە یەکەم
هەنگاوی خۆیدا ،دەک��رێ وەک ئایدۆلۆژییەکی
ئایینی بە تەفس��یرێکی گش��تگیرانە لە ئیسالم
س��ەیر بکرێت ک��ە ئامانجی کۆتایی ،دەس��ت
بەس��ەرداگرتنی جیهان بە هەمو ئامرازێکەوەیە.
ئەم پێناس��ەیە هەڵگڕی چەند خاڵی سەرەکییە،
ئایدۆلۆژی��ی ئایینی ،تەفس��یرێکی گش��تگیرانە
لە ئیسالم و دەست بەس��ەرداگرتنی جیهان بە
تەواوی ئامرازەکان بۆ گەیش��تن ب��ەم ئامانجە.
()Mozaffari 2007هەر چوار خاڵی ئەم پێناسەیە
لە ئیس�لامیزم ب��ە هەندێک تێبینی��ەوە لە ناو
ئیسالمی سوننە و شیعەدا بە ڕوونی دیارن.
ئۆلیڤیە ڕوا ،پێی وایە چەمکی ئیس�لامیزم

لەگ��ەڵ س��ەلەفیەت و ه��اوکات داب��ڕان ل��ە
س��ەلەفیەت دروس��تکراوە .ئیسالمیستەکان بە
گش��تی تیۆلۆژیای س��ەلەفیەت ڕەچاو دەکەن:
ئام��ۆژگاری ب��ۆ گەڕانەوە بۆ قورئان ،س��وننەت
و ش��ەریعەت دەک��ەن و ئەو تەفس��یرانە ڕەت
ئەکەن��ەوە کە بەش��ێکن لە نەری��ت ...بە بروای
ڕوا ،س��ێ خاڵ ب��ە ڕوونی ئیسالمیس��تەکان لە
فاندامێنتالیزمی مەالکان جیا ئەکاتەوە؛ شۆڕشی
سیاسی ،شەریعەت و مەسەلەی ژنRoy 1994,(.
 )36لەسەر ئەم بنەمایەیە ئیسالمیستەکان پێێان
وایە پێویستە کۆمەڵگا لە ڕێگای شەریعەتەوە بە
ئیسالمی بکرێت و ئیسالم بێتە ناو ژیانی سیاسیی
مرۆڤەکانەوە .ئەم س��ێ خاڵە ئایدۆلۆژیکاڵە لە ناو
شۆڕشی ئیس�لامیی ئیران و لە ناو سوننەش دا
ب��ە ڕوونی ئەبینرێت ،ب��ە تایبەت کە لە ناو هەر
دوو ڕەوتدا ،زۆرێک لەو کەس��انەی مەال نەبوون،
ئەم پێناس��ە نوێیەیان لە ئیس�لام بڕەو پێدا .لە
کاتێکدا ئیس�لامیزم زۆر جار وەک فۆڕمێک لە
ئیس�لامی نەریتی ئەبینرێت ،بەاڵم ئیس�لامیزم
بە ت��ەواوی لە ئیس�لامی نەریتی جی��اوازە ،لە
کاتێکا خولیای ئیس�لامی نەریت��ی چۆنیەتیی
ژیانی تاک بە پێی ئیرادەی خوایە ،ئیس�لامیزم
لە خولیای دروس��تکردنی سیستەمێکی نوێدایە.
لە کاتێکدا ئیس�لامی نەریتی پێداگریی لەسەر
ب��ڕوا بە خۆ بوون هەیە ،ئیس�لامیزم لە قۆناخی
یەکەم��دا پەرچەکردارانە هەڵس��وکەوت دەکات
بە پیچەوانەی پێداگری لە س��ەر تاک ،لەس��ەر
کۆمەڵگا و پەیوەندەییەکان پیداگری دەکات و لە
قاڵبی ئایدۆلۆژییەکی سیاسیدا خۆی نیشان ئەدا.
هەر لە س��ەر ئ��ەم بنەمایەیە ئیس�لامیزم
وەک خوێندنەوەیەک��ی مۆدێ��رن لە ئیس�لام،
ب��ە خەیاڵکردێک��ی ئایدیال��ی بۆ گەڕان��ەوە بۆ
س��ەردەمی زێڕێنی  ٤خەلیفەی یەکەم ،هەوڵ
ئ��ەدا ڕوانگەیەکی کالس��یک لە ئیس�لام وەک
سیس��تەمێکی جیهانی و گش��تگیر پێشکەش
ب��کات .لە دۆخ��ی مۆدێڕن��دا ،ئیس�لامیزم لە
هەوڵی ئەوەدایە بەش��ە جیاوازەکانی کۆمەڵگا ،بە
مەبەستی سەرلەنوێ دروستکردنەوەی یەکێتیی
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ن��او کۆمەڵگای ڕەس��ەن[ی ئیس�لامی] ،لێک
گرێداتەوە .ئیسالمیس��تەکان کۆمەڵگای مۆدێڕن
دەک��ەن بە مەک��ۆی کردەوەکانی��ان ،هەر ئەو
کۆمەڵگایەی خۆی��ان بەرهەمهاتووی ئەونRoy(.
 )1994, 37ل��ەم تێگەیش��تنەدا ئیس�لامیزم بە
نێونجیی تەوحید و پێویستی سەردانەواندەن بۆ
ئ��ەم تاقانەییەی خوا ،وەک ئایدۆلۆژیایەک بەرەو
شەرعیەت پێدانی سەرەوەریی خوا هەنگاو ئەنێت
و ت��ەواوی الیەنەکانی ژیانی تاک وکۆمەاڵیەتیی
مرۆڤ لەخ��ۆوە دەگرێت .هەر بۆیە چیتر ناتوانێ
وەک ئایینێکی تاکەکەسیانە و پارێزگارانە سەیر
بکرێت ،بەڵکو دەبێتە سیس��تەم و هەر چەشنە
فەزایەکی سێکۆالر داگیر دەکا.
لە س��ەر بنەم��ای ئەمە ئیسالمیس��تەکان
بە لەبەرچاوگرتنی ش��ەڕی شارس��تانییەتەکان،
لە خەون��ی بەدیهێنانی سیس��تەمێکی نوێ بۆ
جیهانن و ئەمە لەس��ەر بنەمای تێگەیش��تنیان
ل��ە خوڵقاندن��ەوەی س��ەر لەنوێی ش��ەریعەت
ڕاوەس��تاوە .دەرەنجام��ی ئەم��ەش جێگۆرکێ
کردنی سیستەمی سێکۆالری ویستیڤالیا لەگەڵ
سیس��تەمێکی جیهانیە )Inbar 2008, 13( .ئەمە
وادەکا ئیسالمیزم ،لە قاڵبی ئایدۆلۆژیایەکدا خۆی
بنوێنێتەوە کە النیکەم خاوەنی تێگەیش��تنیکی
بەرتەسک لە باوەڕی تیۆلۆژیک و باوەڕێکی ڕەها
بۆ پێویس��تی هەبوونی دەوڵەتێکی ئیسالمی لە
س��ەر بنەمای شەریعەتە .مەترسیی ئەمە کاتێک
ڕوو ئەدا کە ئیسالمیزم ،جیاوازیی نێوان دەوڵەت
و سیاسەت بە هۆی سەپاندنی یاسای شەریعەت
بە سەر تەواوی کەس��ەکان و گرووپەکان تێک
ئەدات و پێی وایە سەروەریی خوا تەنیا لە ڕێگای
شەریعەتەوە دەستەبەر دەبێ.
هەر لەس��ەر ئەم بنەمایە دەوڵەتی ئیسالمی
وەک ئامانجی ئاش��کرا یان شاراوەی ئیسالمیزم،
ڕێگا بۆ بەدیهێنانی سەروەریی خوا دەکاتەوە .لە
پێک گەیش��تنەوەی سیستەم و سێکۆالریزمدایە
کە چەمکی جیه��اد وەک ئام��رازی دامەزرانی
دەوڵەتی ئیسالمی سەر لەنوێ بە تەفسیری نوێ
لە ناو ئیس�لامیزمدا ئەگەش��ێتەوە .سەید قوتب
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وەک پێش��ەنگی خوێندن��ەوەی سیاس��ییانە لە
ئیس�لام ،ڕۆڵێکی بەرچاوی لەم گەشاندنەوەیەدا
هەبوو؛ تا ڕادەیەک کە بۆ ئەم مەبەس��تە ئەکرێ
ئاماژە بکرێتەوە سەر چەمکی جیهاد وەک خاڵی
س��ەرەکیی بیرۆکەکانی س��ەید قوتب .س��ەید
قوتب جیهاد وەک شۆرشی جیهانیی بەردەوامی
ئیسالم ،بە مەبەس��تی دامەزراندنی سەرەوەریی
خوا لە گشت جیهان دەبینی .هەر ئەم ڕوانگەیە
لە دروشمەکانی کۆماری ئیس�لامیی ئێرانیشدا
ب��ە ڕوونی تاکوو ئێس��تا بینراوە .بەس��ام تیبی،
لەسەر ئەم بڕوایەیە بانگەوازی ڕوونی جێگۆرکێ
پێ کردنی سیس��تەمی نەتەوە-دەوڵەت ،لەگەڵ
س��ەرەوەریی خوا ،بنەمای ئایدۆلۆژیای دەوڵەتی
ئیس�لامییە و دامەزرانی نەزمێکی نوێی جیهانی
کە لەسەر بنەمای هیڵەکانی شەریعەت دامەزراوە،
لە ئاکامدا دروس��تکردنی نیزامێکی ئیس�لامی
وەک ئەولەوییەتی ئیسالمی سیاسی لە هەناوی
ئیسالمیزمدا بوونی هەیە)Inbar 2008, 16(.
هەر بۆیە بۆ تەواوی گرووپە ئیسالمیستەکان
چەمکی س��ەروەریی خوا وەک بنەمای ئاش��کرا
و ش��اراوەی کردەوە و ئامانجی سیاسیی خۆیان
ئەبینن ولە ڕێگای تەفسیری گشتگیرانە لە ئیسالم
و گرتنەب��ەری هەر چەش��نە ئامرازێک ،ڕەوایی
بەم کردەوە سیاس��ییەیان ئەبەخشن .گرینگیی
ئاماژە پێکردنی ئ��ەم خاڵە لەوەدایە کە چەمکی
دەس��ەاڵتی خوا نابێ تەنی��ا وەک ڕیتۆریایەکی
ڕۆمانتیک یان نۆستالۆژیایەکی ساکار بۆ گەڕانەوە
بۆ سەردەمی زێڕینی ئیسالم سەیر بکرێت .بەڵکو
پێویس��تە ئەم��ە وەک وەرچەرخانێکی گرینگی
سیس��تەمێکی نوێ س��ەیر بکرێت کە لەگەڵ
دێموکڕاسی و دەسەاڵتی نەتەوە ـ گەل دژوازیی
هەیە و لەناو هەر دوو لقی ش��یعە و س��وننە لە
ئیس�لامدا وەک یۆتۆپیایەکی سیاس��ی س��ەیر
ئەکرێت.
کورد و ئیسالمیزم
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان النیکەم نزیکەی
 ٤٠ساڵە لەگەڵ ئیسالمیزم لە ڕوبەڕوبونەوەدایە.
ساڵی بیست و یەکەم
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س��ەرەڕای ئەوەی لە ئێران ،ئیس�لامیزم لەگەڵ
ئێرانییەتیش تێکەاڵویی بووە ،بەاڵم تایبەتمەندیی
ئەم ئایدۆلۆژییە لە س��ەردەمی ئیمە لەوەدایە کە
ئەم ئاجێندا سیاس��ییە ـ جیهانییە لە ناو کورد
خەریکە لە قاڵبی چەمکی شەریعەت و ئوممەت،
بۆش��اییە سیاس��ییەکانی هێزە کوردییەکان لە
ڕۆژهەاڵتی کوردستان پڕ دەکاتەوە .کاتێک الیەنە
ش��اراوەکانی ئەم تێبینیە پڕ ڕەنگتر ئەبێتەوە کە
ئام��اژە بکرێتە س��ەر پەیوەندیی ئیس�لامیزم و
سروشتی دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەراست.
ئیس�لامیزم وەک ئاجێندایەک��ی سیاس��ی
ناونەتەوەیی لە هەوڵی س��ڕینەوەی س��نورەکان
بە مەبەستی دامەزراندنەوەی سەروەریی خوایە.
دەوڵەت لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت یان لە فۆڕمی
دەوڵەتی یەک نەتەوە و یەک ئااڵ و یەک زماندا
ڕێکخ��راوە ،یان ئەوەی سروش��تێکی بە ڕواڵەت
س��ێکۆالر بەاڵم لە بنەڕت��ەوە ئایینی��ی هەیە.
ئەمەش گرێ��دراوی پێکهاتەی کۆمەاڵیەتیی ئەم
واڵتانەی��ە .لە ه��ەر دوو حاڵەتدا ئەم سروش��تە
تایبەت��ەی دەوڵ��ەت ،دەتوانێ ببێت��ە هۆکاری
تەش��ەنەکردنی بیرۆکەی ئیس�لامیزم ،بە چەن
ه��ۆکارەوە؛ ئ��ەم دەوڵەتانە بە ه��ۆکاری کەم و
کوڕییەکانیان بەردەوام پوتانسیەلی ڕووخان یان
ش��ەڕ و ئاژاوەیان لە ناوخ��ۆ هەیە و دەکرێ بە
هۆی پەراوێز خستنی بەشێکی زۆری کۆمەڵگاوە،
چاوەڕوانی تەقینەوەی کۆمەڵگا بن .هەر بۆیە لە
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،دەکرێ بەردەوام چاوەڕوانی
ل��ە دایکبوون��ی دەوڵەتی شکس��تخواردوو بین.
نمونەکانی عێراق و سوریا وەک دەوڵەتی الواز و
شکستخواردوو ،بەشێک لەم ڕاستیە دەنوێننەوە.
ئەمە لە خۆیدا بەستێنێکی بەهێز بۆ ئیسالمیزم لە
چوارچێوەی ئایدۆلۆژیایەکی ئاراستەکراودا بەدی
دێنێت .س��ەرەڕای ئەوەی ئێران خۆی نمونەی
زەقی ئایدۆلۆژیی ئیسالمیزم لە ناوچەدایە ،بەاڵم
بە زۆر ه��ۆکارەوە ،دەکرێ ل��ە داهاتوودا وەک
نمونەی دەوڵەتێکی شکس��تخواردوو پێش��بینی
بکرێت و لە ئەگ��ەری ڕوودانی ئەم دۆخە ،دوور
نابێ ئاجێندای سیاس��یی ئیسالمیزمی سوننەش

ببێتە یەکێک لە ئەکتەرە سیاسییەکان.
خاڵێکی تری جێگای سەرنج؛ ئیسالمیزم جیا
لەوەی لەگەڵ بزوتنەوە ئازدیخواز و سێکۆالرەکان
ـ کە بزوتنەی کوردیش هەم وەک نەتەوە و هەم
وەک گەل بەشێک لەم بزوتنەوانەیە ـ جیاوازیی
هەیە ،ئایدۆلۆژیایەکە لە سەر بناغەی گەڕاندنەوەی
پیرۆزی[ ]٢خوازی��اری جێگۆڕکێ کردنی نەزمی
جیهان��ی س��یکۆالر ،لەگەڵ دارولئیس�لامێکی
ئیس�لامیزەکراودایە .ئ��ەم ئایدۆلۆژیی��ە وەک
فۆڕمێک��ی سیاس��ی ل��ە جیات��ی پیرۆزگرتنی
چەمک��ە نەتەوەیی و بەه��ا گەردوونییەکان ،لە
س��ەر پیرۆز بوونی چەمک��ی ئایینی و گرینگیی
ش��ەریعەت پێداگ��ری دەکات .لەالیەکی ترەوە
کێشەی ئیس�لامیزم لەگەڵ بزوتنەوەی کوردی
دەگەڕێتەوە س��ەر هاوتەریبییەک کە ئیسالمیزم
و بزووتنەوە ئیس�لامییەکان لەگەڵ بزووتنەوەی
ئازادیخ��وازی گەڵی کورد هەیانە .لە هەر س��ێ
بەشی کوردستان و لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی
کوردستان ،ئیسالمیزمیش وەک ئەکتەرێکی نا ـ
دەوڵەتی خۆی لەگەڵ ئەکتەرێکی نادەوڵەتیی تر
وەک ڕکابەر دەبینێ .بەاڵم جیاوازییەکی گەورە
لەم ناوەدا هەی��ە ،کوردایەتی وەک ئینتمایەکی
سیاس��ی بۆ خاک و نیش��تمان لە دەس��پێکی
دامەزرانیەوە -س��ەرەڕای ئەوەی ئاییندارەکانیش
تێیدا بەش��داربوون -بزوتنەوەیەکی سێکۆالر و
پابەندی نۆرمە جیهانی و مافخوازەکان بووە.
پارادۆکس��ەکانی ناو کۆمەڵ��گای کوردی و
ئیسالمیزم
لە س��ی س��اڵی ڕابردوودا ،کۆمەڵگای کوردی لە
ڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان ئاڵوگ��ۆڕی قووڵی بە
خۆی��ەوە بینی��وە و النیکەم ش��ایەتحاڵی چەن
وەرچەرخانی بنەڕەتی لە دیسکۆرسی سیاسی لە
ناو ئێران و کوردس��تان بووە .هاوکات ڕوانگەی
تاکەکانی کۆمەڵگاش سەبارەت بە ئایین ،ناسێنە
و شێوازی خەبات یان تەنانەت باوەڕ بە چۆنیەتیی
چارەسەرکردنی پرس��ی کورد ،گۆڕانی بەسەردا
هاتوە .هاوکات لە گەڵ ئەمە ،لە پەڕاوێز مانەوەی
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ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان و ئێران لە ئاڵوگۆڕە توند
و تیژەکان��ی ڕۆژهەاڵتی ناڤی��ن ،وای کردوە لە
دۆخی چاالکی��ی کەمی حیزبە سیاس��یەکانی
ڕۆژهەاڵت ،بیرۆکەی نوێ و ڕێکخراوەی نوێ لە
پانتای سیاس��ی ـ کۆمەاڵیەتیدا چاالکی بنوێنن.
ئەم دۆخە وای کردوە هەژمۆنی سیاسیی حیزبە
کوردییە س��یکۆالرەکان بکەوێتە ژێر کاریگەریی
ئیس�لامیزم و بەش��ێک لە داینەم��ۆی کوردی
دابەزێ��ت و هاوکات لەگ��ەڵ الیەنی ڕکابەریش
تووش��ی بەربەرەکان��ێ بن .دۆخ��ی لێکترازانی
حیزبە سیاس��ییە کوردییەکان و پاشاگەردانیی
پانتای ڤێرچوال(مەج��ازی) ،ئەم دۆخەی زەقتر
کردووەتەوە .بە گەڕانەوە بۆ پرسیاری سەرەکیی
ئەم نوس��راوەیە ،بزاڤی کوردی پێویستە لەگەڵ
ئەم دۆخەدا چۆن هەڵسوکەوت بکات؟
بێگۆمان بەش��ێک لە واڵمی ئەم پرسیارە،
گرێ��دراوی هەڵس��وکەوتی هێ��زە نەتەوەیی ـ
س��یکۆالرەکانی کورد لەگەڵ یەکترە .پێداگری
لەس��ەر ئ��ەم دووە بە واتای پێویس��تیی لێک
نزیکبوون��ەوەی ئەم هێزان��ە و دەرهێنانی هەلو
دەرفەت��ی گەش��ەی ئیس�لامیزم ل��ە پانتای
سیاس��یی ڕۆژهەاڵتی کوردستانە .هەر چەشنە
قەڵش��تێک لەناو ئ��ەم هێزان��ە ،دەتوانێ وەک
دەرەفەتێک بۆ پڕکردنەوەی کەلێنەکانی بەرەی
نەتەوەیی ـ س��ێکۆالر ببینرێت .بەشێکی تری
ئەم واڵمدانەوەیە گرێدراوی جومگەبەندیکردنی
دیسکۆرس��ێکی سیاس��ی ـ کۆمەاڵیەتیی هێزە
نەتەوەیی ـ س��ێکۆالرەکانە .هزری سیاس��ی بە
تەنیای��ی س��ەبارەت بە بینین��ی زۆر دیاردەی
کۆمەاڵیەتی کوێرە و پێویس��تە واز لە ڕوانگەی
گش��تگیری خۆی س��ەبارەت بە ک��ورد وەک
کۆمەڵگایەک��ی هاوچەش��ن و یەکگرتوو بێنێ.
ب��ەم تێبینیەوە ،هێ��زە سیاس��ییەکانی کورد،
دەتوان��ن ه��اوکات لەگ��ەڵ بینینی کێش��ە
سیاس��ییەکانی کورد ،کۆمەڵ��گای کوردی بە
تەواوی جیاوازییەکانیانەوە ،وەک موس��وڵمان،
شیعە ،یارسان و سوننە و الییک یان ئاتەییست
ببینن .گرینگی پێدانی جیاوازییەکان دەرفەتی
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جومگەبەندیکردنی دیسکۆرس��ێکی گشتگیرتر
س��ەبارەت بە کێش��ەی کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ئەخوڵقێنێ و هاوکات بەس��تێنی
ڕکەبەرایەتی��ی زەق��ی ن��او هێ��زە نەتەوەیی-
سێکۆالرەکانیش کەم دائەبەزێنێ.
جومگەبەندیکردن��ی ئ��ەم دیسکۆرس��ە
پێویس��تە هاوکات لە گەڵ ئەوەی بە خەستی
لە س��ەر سروش��تی سیاسیی کێش��ەی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان پێداگ��ری بکات و
ناس��نامەی کوردی بە بنەما بگرێت ،بەاڵم بەو
تێبینییە کۆمەڵناس��انەیەی لە سەرەوە ئاماژەی
پێ کرا ،پێویستە کێشەی کورد وەک مژارێکی
سیاس��یی جەوهەرخوازانە سەیر نەکات .ئاماژە
بەم خاڵە بۆیە پێویس��تە کە لەم چەن ساڵەی
دواییدا هەندێک هەوڵ بۆ هەژمون کردنی زات
خوازییەکی میتۆدۆلۆژیک س��ەبارەت بە کورد
و کێش��ەی کورد لە ئارادان و ب��ەم ڕوانینیەوە
هەوڵ ئەدرێت خوێندنەوەیەکی نا-کۆمەڵناسانە
و ن��ا ـ مێژووی��ی ب��ۆ کۆمەڵگای کوردس��تان
بکرێت .ئەم خوێندنەوەیە هاوکات کە مژارێکی
دەرەوەی مێ��ژوو و کۆمەڵ��گای کوردس��تانە،
هەوڵدانێکیشە بۆ دابڕانی نەریتی بزاڤی کوردی
ل��ە الیەنی سۆسیالیس��ت و دادپەروەریخوازیی
خۆی .ل��ە ئەگەری بەردەوامی��ی هەوڵەکان بۆ
هەژمۆنکردنی ئەم ڕوانگەیە ،نەریتی سیاس��یی
س��ێکۆالی کوردی ،هێزەکانی خۆی پێشکەش
بە ئیسالمیزم دەکا.
دروس��تکردنی ئ��ەم دیسکۆرس��ە ب��ۆ
دابەزاندنی هێز و توانای ئیس�لامیزم ،گرێدراوی
لەبەرچاوگرتن��ی پێکهێنانی هاوپەیمانی لەگەڵ
ت��ەواوی هی��زە کوردس��تانی و س��ێکۆالر و
پێشکەوتنخوازەکانە .ئەوە گومانی تێدا نییە کورد
وەک هەمو نەتەوەیەکی تر ،مافی دیاری کردنی
چارەنووس و دامەزرانی دەوڵەتی هەیە و پێویستە
ئاسۆی دووری سیاسیی کورد هەر لەسەر ئەمە
دابمەزرێ ،بەاڵم دژایەتیی ڕاس��تەوخۆی زلهێزە
جیهانییەکان لەگەڵ س��ەربەخۆییی کوردستان
لە س��اڵی  ٢٠١٧و پیالنگێڕییەکانی ڕووس��یا و
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەمریکا لەسەر ڕۆژئاوای کوردستان ،دەبێ وەک
ئەزمونێک��ی گرین��گ بۆ کورد ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان س��ەرنجی پێ بدرێ .لە ئەگەری
ڕوودانی هەر چەشنە بۆشایییەکی هێز لە ئێران،
ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان دەبێت��ە ئامانجی هێزە
ناسیۆنالیس��تە ئێرانییەکان و لەالیەکی تریشەوە
دەتوانێ ببێتە مەیدانی هێزە ئیسالمیس��تەکانی
کوردس��تان .لە نێوان ئەم دووە -ئەگەر بگۆڕی
تر لەبەر چاو نەگیرێت -بەدیهێنانی سەروەریی
نەتەوەییی کورد تەنیا لە ڕێگای گرینگی پێدانی
هاوپەیمانی لەگەل هێزە کوردییە سیکۆالرەکان
و هەندێک لە چەپی ئەتنیکەکانی ترەوە ئیمکانی
دەب��ێ .بۆیە پێویس��تە ل��ە دەرەوەی هەندێک
تێڕوانین��ی تەنگی پەیوەندیدار ب��ە حیزبایەتی،
کورد بتوانێ دیسکۆرسێک جومگەبەندی بکات
کە هی��زە کۆمەاڵیەتیی��ە جی��اوازەکان بتوانن
خۆیانی تێدا بدۆزنەوە.
ئاکام
ب��ە پێ��ی تایبەتمەندیی کۆمەڵ��گای کوردی و
قەڵش��تەکانی ناو ئەم کۆمەڵگایە ،پرس��ی کورد
لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان کێش��ەیەکی ئاڵۆزە.
ئەم پرس��ە جگە ل��ە ڕووبەڕوو بوون��ەوە لەگەڵ
دەس��ەاڵتی ناوەندخوازی ئێرانی ،لەم س��ااڵنەی
دوایی��دا لەگەڵ هێزێکی ت��ر خەریکی ڕووبەڕوو
بوونەوەیە کە باوەڕێکی بە چەمکی س��ەرەوەریی
گەل یان نەتەوە نییە و ل��ە هەوڵی ئەوەدایە بە
ئایدۆلۆژی��ی ئیس�لامیزم و لە ژێر ناوی دین و
بە ڕێگای دامەزراندنی ش��ەریعەتەوە ،دەسەاڵتی
خۆی س��ەقامگیر کات .ئەم ویستە وەک بەردی
بناغەی ئایدۆلۆژیی ئیس�لامیزم لە ناو هەر دوو
ڕەوتی ئیس�لامی ڕادیکال و ڕیفۆڕمیست و هەر
وەها لەناو هەر دوو نمونەی شیعە و سوننەکەی
بە ڕوون��ی ئەبینرێت .لە دۆخی ئەمێس��تاکەی
کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان ،ئیسالمیزم بە
یارمەتی��ی ئیخوانی جیهان��ی و کەڵک وەرگرتن
لە هاس��انکاریی بە ئەنقەستی دەسەاڵتی ئێرانی،
لە هەوڵی ئەوەدایە پانتای سیاس��یی ڕۆژهەاڵتی

کوردس��تان بگرێتە دەست .گەش��ەکردنی ئەم
هەوڵدانە لە داهاتوودا ئەتوانێ لە ڕێگای ڕێوشوێنی
ئایینیەوە خەباتی کورد وەک بزاڤێکی س��ێکۆالر
بخات��ە ژێ��ر کاریگەریی خۆی .ئ��ەم ئایدلۆژییە
سەرەڕای لەبەرچاوگرتنی تایبەتمەندییەکانی هەر
کۆمەڵگایەک ،هەڵگری تایبەتمەندییەکی نەگۆڕە؛
ئەویش جیبەجێ کردنی یاساکانی شەریعەت لە
پێناو دامەزراندنی س��ەروەریی خوایە .هەر چەند
کورد لە سەردەمی شۆڕش��ی ئیسالمیی ئێراندا،
لەناو خۆی ڕووبەڕووی ئەزمونێکی لەم چەش��نە
بوویەوە ،بەاڵم ئایدۆلۆژیی ئیس�لامیزم دوای ٤٠
ساڵ بە تەفسیری نوێ ،هەوڵدان بۆ گەڕاندنەوەی
یۆتۆپی��ای ڕابردوو و کەڵک وەرگرتن لە ئامرازێ
ن��وێ ،هەوڵەکانی خۆی بۆ ئەم مەبەس��تە چڕتر
کردۆتەوە .هەر بۆیە بەرەنگاربوونەوە لەگەڵ ئەم
ئایدۆلۆژییە ،پێویستی بە ئایدۆلۆژییەکی کراوەی
نەتەوەخ��واز و پێش��کەوتنخواز هەیە کە بتوانێ
جومگەکان��ی کۆمەڵ��گا لێک گ��رێ بداتەوە .لە
دۆخی ئەمێس��تاکە و داهاتوودا ،تەنیا یەکڕێزیی
هێزە نەتەوەیی ـ س��ێکۆالرەکان و دەرباز بوون
لە قەیرانی ئێستاکەی سیاسەت لەناو ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان ئەتوانی مەترس��یی ئەم ئایدۆلۆژییە
کەم بکاتەوە.
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بهخوابوونی مرۆڤ ...بهمرۆڤبوونی خودا
(ل ه نێوان سهلهفییزم و عیرفاندا ،دوو جۆر خودا  ،دوو جۆر دونیا)
موحسین ئهدیب

*

خودا و ئایین دوانهیهکی لێک دانهبڕاون ،ههموو ئایینهکان بهجۆرێک ل ه جۆرهکان گرێ
دهدرێنهوه بهخودایهک ل ه خوداکانهوه .بۆی ه کاری نهکردهی ه ل ه ئایین تێبگهیت تا ل ه
جۆری خوداکهی نهگهیت ،چونک ه جۆری خودا و ڤیژن(بینین)مان بۆ خودا ،ماهییهتی
ئایینهکانمان بۆ مانیفێست دهکات ،بهمانایهکی دی ،خودا سهرهکیترین و بنهڕهتیترین
کۆد و کلیلی تێگهیشتن ه ل ه ئایین و ل ه ئاییندارهکانیش ،وات ه ئهگهر بتهوێت ئایین و
ئاییندارێک بناسیت سهرهتا پێویستیت بهناسینی خوداکهی ههیه

له بری پێشهکی
بۆ تێگهیشتن ل ه ههر کایه و دیارده و گوتارێک
پێویس��تیمان به کلیلێک یان کۆدێک ههیه،
تێکڕا تهماش��اکردنی گوتارێک بهشێوهیهکی
کولل��ی له گهوههری گوت��ار و کایهک ه نهک
نزیکمان ناکاتهوه ،بهڵکوو دوریشمان دهخاتهوه
و دهمانخاته دۆخێکهوه که ن ه له زاهیر و ن ه ل ه
باتنی شتهک ه تێنهگهین.
ل ه و ڕوهشهوه ک ه خودا و ئایین دوانهیهکی
لێک دانهب��ڕاون ،ههموو ئایینهکان بهجۆرێک
ل��ه جۆرهکان گرێ دهدرێنهوه بهخودایهک ل ه
خوداکان��هوه .بۆی�� ه کاری نهکردهی ه ل ه ئایین
تێبگهی��ت تا ل ه ج��ۆری خوداکهی نهگهیت،
چونک�� ه جۆری خ��ودا و ڤیژن(بینین)مان بۆ
خودا ،ماهییهتی ئایینهکانمان بۆ مانیفێس��ت
دهکات ،بهمانایهکی دی ،خودا س��هرهکیترین
و بنهڕهتیتری��ن ک��ۆد و کلیلی تێگهیش��تن ه
ل��ه ئایین و له ئاییندارهکانی��ش ،واته ئهگهر
بتهوێت ئایین و ئاییندارێک بناس��یت سهرهتا
پێویستیت بهناسینی خوداکهی ههیه.
ئهوان��هی بڕوایان بهدونی��ای میتافیزکا و
غهیبانیهت ههی ه به دوو شێواز مامهڵ ه ل ه گهڵ
خودادا دهکهن:
یهک��هم :بهمرۆڤکردن��ی خ��ودا .ئهمهش
زیات��ر الی ئایین�� ه ئاس��مانییهکان ی��ان
ڕاس��تتر»ئیبراهیمییهکان» بهجۆرێ��ک ل�� ه
جۆرهکان بهرجهست ه دهبێت.
دووهم :بهخوابوون��ی مرۆڤ :ئهمهش زیاتر
الی ئهو ئایینان ه بهرجهست ه دهبێت ک ه بهئایینی
«زهمینی» ناس��راون ،وهک ئایینهکانی بودی و
هیندۆس��ی و تاوی و کۆنفۆسیۆسی و ئایین ه
ڕۆژههاڵتییهکانی تر و ئهو ڕهوت ه عیرفانیانهی
ک ه ل ه ناوهندی ئایین��ه» ئیبراهیمییهکان «دا
دهرکهوتوون.
بهگش��تی ل ه ه��هر دوو بارهک��هدا دوو خاڵ
گرنگیی ئهم باس ه دهسهلمێنێت:
 1مرۆڤ ،ی��ان النی کهم بهش��ێکی زۆر ل ه
مرۆڤهکان ،ناتوانن پش��ت ل ه مهسهل ه غهیبی

و میتافیزییکیی��هکان بک��هن .بۆی�� ه گرنگ ه
بهجۆرێک میتافیزی��کا تهوزیف بکهین ک ه ل ه
خزمهت��ی مرۆڤ و پێکهوهژیان��دا بێت ،نهک
بهپێچهوانهوه.
 2الیهن��ی ڕۆحیی م��رۆڤ مهس��هلهیهکی
گرنگه ،ههر شارس��تانییهتێک دوور بێت لێی
ڕوب��هڕووی تهنگهژهی دهرون��ی و ئهخالقی
ق��ووڵ دهبێت��هوه .بۆی�� ه دهبێ��ت گرنگی ب ه
الیهن��ه ڕۆحییهکان بدرێت ب��ۆ دهرچوون ل ه
تهنگهژه ههنووکهییهکان .وات ه ناتوانین واز ل ه
پێویس��تیی ه ڕۆحییهکان بهێنین ،بۆیه له بری
ڕهتکردنهوهی خودا و ئایین ،پێویست ه ڤیژنمان
بۆ خودا و ئایین بگۆڕین .لێرهوه گرنگیی ئهم
توێژینهوهی ه خۆی دهسهلمێنێت.
ب��ۆ ڕوونکردن��هوهی زیات��ری تانوپ��ۆی
بابهتهکهش ،بهسهر ئهم تهوهرانهی خوارهوهدا
دابهشی دهکهین:
یهکهم :خودا له نێوان دهرگا و پهنجهرهکهی
ئیمانۆیل کانتدا.
دووهم :خ��ودای ئایین��دار و خ��ودای ب��ێ
ئایینهکان!
س��ێههم :پێغهمب��هران و پڕۆس��ــــــهی
نهویکردنهوهی خودا ،یان بهمرۆڤکردنی خودا!
چوارهم :پیاسهکردن ل ه گهڵ خودادا ،ل ه پێنا
و بهخودابوونی مرۆڤدا.
پێنجهم :بێ شوناس��یی خودا و بهخودابونی
مرۆڤ
شهشهم :دهرکهوتهکانی بهخودابوونی مرۆڤ
الی سهلهفییهکان
یهک��هم :خ��ودا ل�� ه نێ��وان دهرگا و
پهنجهرهکهی ئیمانۆیل کانتدا
ههڵبژاردنی ئهم س��هبتایتڵ ه بهئهنقهس��هت و
زیاتر له پێن��او کورتبڕینهوهی ئهو جهدهلهی ه
ک ه ل ه نێوان ب��ڕوادار و ب��ێ بڕواکاندا ههیه،
س��هبارهت بهوهی ئایا خ��ودا ههی ه یان نییه؟
ڕهنگه دێرینترین و هاوکات تازهترین و ڕهنگ ه
ئهبهدیترین موناقهش��ه ،له س��هر واڵمی ئهم
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بهاڵم ئهوهی جێگهی سهرهنجه« ،کانت»،
ل��ه چوارچێ��وهی ڕوونکردن��هوهی ههردوو
چهمک��ی «نۆمین و فینۆمین��ۆ»دا زهربهیهکی
گ��هوره دهدات ل�� ه خودای کڵیس��ا و ئایین ه
ئیبراهیمیی��هکان بهگش��تی ،ه��هر بۆیهش
کڵێس��ا نهفرهت ل�� ه م فهیلهس��ووف ه مهزن ه
دهکهن و قهشهکان وهک سووکایهتی کردن،
س��هگهکانیان ناودهنێن»کان��ت» ،بێگوم��ان
چارهس��هریی کانت بۆ بوون و نهبوونی خودا
وای ل ه بهش��ێک له «کانت ناس��ان» کردووه
بڵێن« :کانت ل ه دهرگای پێشهوه خودای کرده
دهرهوه ،بهاڵم ل ه پهنجهرهوه هێنایهوه ژوور».

پرس��یاره ئهنجام درابێ��ت و بدرێت .ئهوانهی
بڕوای��ان پێی نیی ه زۆرترین بهڵگهی عهقڵییان
ڕیزک��ردووه ب��ۆ نهبوونی ،بهپێچهوانهش��هوه
بڕوادارهکانیش چهندین بهڵگهیان هێناوهتهوه
بۆ بوونی خ��ودا .بهاڵم توێ��ژهر ڕای وای ه ک ه
بوون و نهبوونی خودا مهس��هلهیهک نییه ل ه
ڕێ��گای کایهی عهقڵییهوه بس��هلمێت ،وات ه
ههموو ئهو بهڵگ��ه عهقڵیانهی بۆ بوونی خودا
دههێنرێنهوه ،دهش��ێت ههمان ئهو بهڵگانهش
بۆ نهبوون��ی بهێنینهوه ،وات ه ل�� ه یهک کاتدا
بهڵگ��ه عهقڵییهکانی بوونی خ��ودا ،بهڵگهی
نهبوونی خوداش��ن .بۆی ه ئ��هو بڕوادارانهی ل ه
ڕێگای عهقڵهوه بهشوێن خودادا
دووهم :خ��ودای ئاییندار و
دهگهڕێن ،بهڵگ��هی ئهوهیه ک ه
ههڵبژاردنی
خودای بێ ئایینهکان!
بڕوایان بهبوونی خودا نییه ،یان
ئهم سهبتایتڵ ه
بهئهنقهسهت
بهمهبهس��ت ل ه سهرهوه ئاماژهم
الن��ی کهم گومانی��ان ل ه بوونی
و زیاتر
بهخوداک��هی «کان��ت» ک��رد،
خودا ههیه! .ب��هم پێیه ،ئهوهی
پێناو
ه

ل
چونک��ه ئهم��ه دهالقهیهک��ی
دهیس��هلمێنێت ک ه بڕوادارێک
کورتبڕینهوهی
بهسووده تا زیاتر چهمکی خودا
ب ه ڕاس��تی بڕوای به بونی خودا
ه

ی
ه
ل
ه
د
ه
ج
و
ه
ئ
وهردبکهینهوه ،چونک ه ڕهنگ ه ئهو
ههی��ه ،ئهوهی�� ه ک�� ه بهڵگهی
ک ه ل ه نێوان
خودایهی کانت خاڵی هاوبهشی
عهقڵ��ی بۆ بوون��ی نههێنێتهوه.
بڕوادار و بێ بڕواکاندا
نێوان زۆرێک ل�� ه ئاییندارهکان
ههر لێرهوهی ه فهیلهس��ووفێکی
ههیه،
و ب��ێ ئایین��هکان بێت ،چونک ه
بوونگ��هرای ب��اوهڕداری وهک
سهبارهت بهوهی ئایا
زۆرێک ل�� ه ب��ێ ئایینهکانیش
(کیێرکێ��گارد) جهخ��ت ل ه وه
خودا ههی ه یان نییه؟
کێشهیان ل ه گهڵ ئهم خودایهدا
دهکات��هوه ک ه ناس��ینی خودا
نییه ،ک�� ه ئهش��ێت بهخودای
ل�� ه ڕێگای لۆژیک��ی عهقلییهوه
بهدیهێن��هر «خال��ق» ناوی ببهی��ن ،ههر ب ه
ئهستهمه .
بهاڵم ڕهنگ ه زیاتر له ههر فهیلهسووفێک نمونه عهڕهبه موش��ریکهکانی پێش ئیسالم و
(ئیمانۆئی��ل کان��ت) ئهم مهس��هلهیهی زۆر سهروهختی ئیس�لامیش بڕوایان بهمجۆره ل ه
بهجوانی یهکالیی کردبێتهوه و چارهسهرییهکی خودا ههبووه ،وهک ئهوهی خودی قورئان دان
لوژیکی��ی بۆکردبێت .ئهو پێ��ی وای ه کهخودا بهوهدا دهنێت ک ه عهرهبه موشریکهکان بڕوایان
بهعهقڵ ناس��هلمێنرێت ،بهاڵم ناش��کرێت ل ه بهخودای «خالق» ههبووه« :وائ ِن َس��ال ْ َت ُهم َم ْن
��ن ا ُ
��ماواتِ اْ
وال ْر َ
هلل) ،وات ه
ڕووی لۆژیکییهوه بڕوامان بهسهرهتای بنهڕتی
ض لیقُول ُ َ
الس َ
َخل��قَ َ
نهبێ��ت که کانت به «بوونهوهری بنهڕهتی یان ئهگهر پرس��یاریان لێبکهیت کێ ئاسمانهکان
بااڵ --تراسینتدال» ناوی دهبات ،یان ئهوهی و زهوی دروس��تکردووه؟ پێ��ت ئهڵێن خودا.
ئهرهستۆ ب ه هۆکاری یهکهم (العلة االولی) ناوی بهههم��ان ش��ێوه ههندێ��ک ل�� ه خهڵک ه بێ
دهبات ،ههندێ فهیلهس��ووفی موسوڵمانیش ئایینهکانی ڕۆژئاواش کێش��هیان له گهڵ ئهم
خودایهدا نییه ،بهنمونه ئهرهستۆ ناوی لێ ناوه
به(الواجب الوجود) گوزارشتی لێ دهکهن.
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جووڵینهر یان ه��ۆکاری یهکهم(العل ه االولی)،
یان ئ��هوهی ههندێ��ک زانا و فهیلهس��ووف
بههێ��زی پهنهانی لهقهڵهم دهدهن ،ئهم ه جگ ه
ل ه وهی عاریفهکانیش خودا ب ه «هو» وات ه «ئهو»
ناودهبهن.
ب��هاڵم ئهوهی ئ��هم خ��ودا بهدیهێنهر و
جوڵێنهری یهکهم و هێ��زه پهنهان ه و «هو»ی
عاریف��هکان ل ه خ��ودای ئایین��دارهکان جیا
دهکات��هوه (جیاکهرهوهیهک��ی بنهڕهتیش��ه)،
بریتیی ه له وهی خودای ئاییندارهکان ناسراوه
و شوناس��ی ههی��ه و جێ��گا و مهکانێک��ی
دیاریکراوی��ان بۆ دهسنیش��ان ک��ردووه ک ه
ئاس��مانه ،بهاڵم خودای ب��ێ ئایینهکان ،یان
«خودای فهیلهس��ووف و عاریفهکان» نهناسراو
و بێ شوناس ه «یان شوناسێکی سرکی ههیه»،
ئهم شوناس��داری و بێ شوناسییهی خوداش
کاریگهریی زۆری ههی ه له تێڕوانینی ئاییندار
و بێ ئایینهکان «فهیلهسووفهکان» ،بۆ جۆری
خودایهتیی خودا ک ه دواتر ڕوونتردهبێتهوه.
س��ێههم :پێغهمب��هران و پڕۆس��هی
نهویکردنهوهی خودا ،یان بهمرۆڤکردنی
خودا
ڕهنگه کاری سهرهکیی پێغهمبهران بهدیوێکدا
هیچ نهبێ��ت جگ ه ل ه هێنانه خوارهوهی خودا
بۆ س��هر زهوی ،کاتێکیش خودا دێت ه س��هر
زهوی ئیدی دهبێت ه ههڵگری ههموو خهسڵهت
و ئهدگارهکان��ی مرۆڤ ،وات�� ه دهبێت ه خاوهنی
ههست و سۆز ،ڕق و خۆشهویستی و ههڵگری
سهرجهم س��یفهت ه مرۆییهکان .ههر لێرشهوه
ئهم جۆره ل�� ه خودا ل ه زیهنیهت��ی مرۆڤهوه
نزیکه و زۆر سانا لێیی تێدهگات ،ههر ئهمهش
ڕاڤهی ئهو دۆخهمان بۆ دهکات که دواکهوتهی
پێغهمبهران زۆر و زهوندن ،بهاڵم دواکهوتهی
خودای فهیلهسووف و عاریفهکان زۆر کهمن،
چونکه تێگهیش��تن ل ه خودای فهیلهسووف و
عاریفهکان ئاسان نییه.
لێ��رهوه ل��ه وه دهگهی��ن ک��ه خودای

ئایین��دارهکان بهتهنه��ا بهدیهێنهر(خال��ق)
نیی��ه ،بهڵک��وو (رب) وات��ه بهرپرس��مانه و
ئاگاداریشمان دهبێت ،واته بهتهنها گهردوون
و م��رۆڤ و بونهوهرهکانی دیکهی دروس��ت
نهکردوه ،بهڵکوو بهخێویشمان دهکات ،ئاگای
لێم��ان دهبێت ،نزاکانمان ل��ێ وهردهگرێت،
کێش��هکانمان بۆ چارهس��هردهکات ،دۆستی
دۆس��تهکانمانه و دوژمن��ی دوژمنهکانمانه.
بهکورت��ی ئهم جۆره له خودا(رب) ئهش��ێت
له باش��ترین دۆخ��دا خاوهنکارێکی بههێز و
دهوڵهمهن��د بێت ،ههر کهس��ێک له گهڵیدا
باش بێت له گهڵیدا باش دهبێت و پاداش��تی
دهکات ،ههر کهس��ێکیش گوێرایهڵی نهبێت
له گهڵی��دا خراپ دهبێت و س��زای دهدات
و نهفرهت��ی لێ دهگرێت ،بۆ نموونه س��هیر
بکهن مهسیحییهکان گرنگی به خودای کوڕ
دهدهن ،ن��هک خودای باوک ،چونکه خودای
کوڕ دهناسن بهاڵم خودای باوک ناناسن ،بۆیه
زۆر گرنکیی پێنادهن.
ئهگ��هر تێبین��ی بکهین ئهم ج��ۆره ل ه
ئایینداران(دواکهوتهی پێغهمبهران) ئهگهرچی
خۆیان به دۆست و پیرۆزکهری خودا دهزانن
و پێیان وای ه خواپهرس��تی ڕاستهقین ه ئهوانن،
بهاڵم له ڕاستیدا بیانهوێت یان نهیانهوێت ،پێ
بزانن یان نهزانن ،له شکۆی خودایان هێناوهت ه
خوارهوه و خودایان ل ه خودابوون خس��تووه و
کردوویانهت ه سوپهر مرۆڤێک ک ه خاوهنداریمان
ل��ێ دهکات ،وات�� ه «مولی»مان��ه ،م��ادام
خاوهنیشمانه بۆیهش دهبێت پهرستراو(معبود)
بێت ،واته ملکهچی بین .بهم پێی ه ئهوه ڕوون
دهبێتهوه ک�� ه خ��ودای بهدیهێنهر(خالق) ل ه
گهڵ خودای بهرپ��رس(رب) و خاوهن(مولی)
و دواج��ار خودای پهرس��تراودا جیاوازییهکی
زۆری ههیه ،ل ه یهکهمیاندا بهتهنها بهدیهێنهره
و ئی��دی ئازاد و سهرپش��کی کردوین .بهاڵم
خودا بهمانای ڕهب و مهوال و مهعبود ،کۆتمان
دهکات و دهبێ��ت ب ه و جۆره ههڵس��وکهوت
بکهین ک ه ئهو دهیهوێت.
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چوارهم :پیاسهکردن ل ه گهڵ خودادا ،ل ه
پێنا و بهخودابوونی مرۆڤدا
ل ه ڕووکهش��دا بهخش��ینی س��یفاتی مرۆیی
بهخودا الی ئوس��وولی و س��هلهفییهکان و
دینداره تهقلیدییهکان و له پێناو بهخش��ینی
عهزهم��هت و پیرۆزیی�� ه بهخودا ،ب��هاڵم ل ه
گهوههردا وهرگرتنهوهی عهزهمهت و پیرۆزیی ه
ل�� ه خودا ،چونکه کاتێک خودا هێنده س��اده
دهکهیتهوه و دهیهێنیت ه س��هر زهمین ،ئیدی
ل ه خودابوون دهکهوێت ،مادام له خودابوونیش
دهکهوێ��ت دواجار هیچ چارهنوس��ێکی نیی ه
جگ��ه ل ه بهمرۆڤبوون ،مادامیش وابوو ،کهوات ه
دهبێته هاوڕێ و ڕۆژان ه دهس��ت و پهنجهی ل ه
گهڵدا ن��هرم و ڕهق دهکهین ،تارادهی ئهوهی
دهتوانی��ن قۆڵ بکهین ب ه قوڵیدا و پیاس��هی
لهگهڵ��دا بکهین ،ب��هو جۆرهی ل��ێ بکهین
ک��ه خۆم��ان دهمانهوێت (یان ڕاس��تتر بڵێم
دهس��هاڵتی ئایینی دهیهوێت) ،چونکه کاتێک
خ��ودا دهکرێت ه م��رۆڤ ،ئی��دی بهخوابوونی
مرۆڤیش ڕاس��تهوخۆ و ناڕاس��تهوخۆ بهدوای
خویدا دههێنێت.
ههر لێرهوهیه ،بۆ نمون ه له ئایینی ئیسالمدا
ئایهتهکان هۆکاری دابهزینی (اس��باب نزول)
یان ههی ه و بهگش��تی بهو جۆره دابهزیون ک ه
بهرژهوهندیی پهیامبهری ئیسالم و موسوڵمان ه
دهس��هاڵتدارهکانی بهرجهست ه کردووه ،ڕهنگ ه
لهم ڕووهوه ئهو قسهیهی عائیشهی هاوسهری
پهیامبهری ئیسالم باش��ترین بهڵگ ه بێت ک ه
دهڵێتَ « :ما َاری رب َ َ
��ارع فِی َه َ
واک»
ک إِال یُ َس ُ
وات��ه« :ئهبینم ههمیش��ه خواکهت زۆر خێرا
ههموو ئارهزووهکانت بۆ دێنێت ه دی» .
بێگومان بهڵگهی تر زۆره ل ه س��هر نهک
بهخودا بوونی پهیامبهری ئیس�لام ،ل ه وهش
زیاتر ههندێک پێدراو ههی ه دهیسهلمێنێت ک ه
پهیامبهر ل ه خودا گرنگتره الی موس��وڵمانان،
ه��هر به نمون ه ئاس��اییه موس��وڵمان کاتێک
ناوی خودا دههێنێت ،هیچ ش��تێک نهڵێت ل ه
نمونهی (جل جالله) ،ب��هاڵم زۆر بهدهگمهن
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دهبینیت موسڵمانێک ناوی موحهمهد بهێنێت
و بهدوایدا نهڵێت(صلی الله علیه وسلم) .ئیدی
با ئهو ئایهتانهش بوهستێت که ههمیش ه ناوی
پهیامبهر بهدوای خ��ودادا هاتووه ،ل ه نمونهی
ئایهتهکان��ی «وم��ن لم یۆمن بالله و رس��وله
فإنا اعتدنا للکافرین س��عیر» و» و اطیعوا الله
ورسوله وال تنازع و فتفشلوا «....،هتد.
بێگوم��ان مهترس��یی ئهم خاڵ�� ه لهوهدا
تۆختردهبێتهوه که ئ��هم بهخوابوونهی مرۆڤ
بهتهنها ل ه کهس��ایهتیی پهیامبهری ئیسالمدا
کورت نابێتهوه ،بهڵکوو زۆر سانا دهسهاڵتداره
ئایین��ی و سیاس��ییهکانی دونیای ئیس�لام
بهخودا بوونیان مومارهس�� ه کردووه ،وات ه ئهو
شوناس��هیان بهخۆیان بهخش��یوه که پێشتر
ب�� ه خودایان بهخش��یوه ،ئهم��هش یهکێک
ل�� ه هۆکارهکانی ن��هک بهتهنه��ا ئهنجامدانی
توندوتیژیی زۆروزوهنده له مێژو و و ئێس��تای
دونی��ای ئیس�لامدا ،بهڵک��وو خ��ودی ئهو
توندوتی��ژی و کاولکاریی��هش بهعیبادهت��ی
پهت��ی ل ه قهڵ��هم دهدهن و بههۆکاری چوون ه
بهههشتی دهزانن .ئهم شهرعییهت بهخشین ه
ئیالهیی��هش بهتوندوتی��ژی ،خاڵ��ی دیاری
جیاکهرهوهی توندوتیژیی ئیسالمیی ه سهلهفی
و ئوسوولییهکانه ل ه توندوتیژیی خهڵکانی دی
و دواکهوتهی ئایدۆلۆژیا جۆراوجۆرهکانی وهک
نهتهوهگهرایی و چهپگهرایی و ئهوانی دیش.
پێنجهم :بێ شوناسی خودا و بهخودابونی
مرۆڤ
ئ ه و خاڵ ه گهوههرییهی خودای ئوسوولییهکان
(ئههلی حهدیس و سهله ل ه فییهکان و قاعیده
و داعش��هکان و )...ل ه خودای فهیلهس��ووف
و عاریفهکان(گ��ووروهکان) جیادهکات��هوه،
بریتییه ل ه شوناس��ی خ��ودا ،بهجۆرێک الی
ئوس��وولییهکان شوناس��ی خ��ودا ناس��راوه،
ب��هاڵم الی فهیلهس��ووف و عاریفهکان خودا
شوناس��ێکی سرک و نائاش��کرای ههیه ،یان
وردتر بڵێم خودای ئوسوولییهکان بهجۆرێکه،
ساڵی بیست و یەکەم
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له توانادای ه بخرێته چوارچێوهی زمانهوه ،وات ه تر و ئ��هو ڕهوت ه عیرفانیانانهی که ل ه ناوهندی
بهزمان گوزارش��تی لێ بکرێت ،بهاڵم خودای ئایینه»ئیبراهیمیی��هکان»دا دهرکهوت��وون ،ل ه
عاریف و فهیلهسووفهکان ل ه وه زۆر سرکتر و نمونهی «غنوس��ییهت» الی مهسیحییهکان و
بێ شوناس��تره ک ه ب ه کهرهسته بێ تفاقهکانی تهسهوف الی موسوڵمانهکان.
بهاڵم ئهگهر تێبینی بکهین ئهم بهخوابوونهی
زمان پێناس��هبکرێت ،یان کاتێکیش به زمان
باسی دهکهن شوناسهک ه ئاڵۆزتر دهکهن .ڕهنگ ه م��رۆڤ الی عاریفهکان تهواو ب��ه پێچهوانهی
ئهم��هش ڕاڤهی ئهو دۆخهم��ان بۆ بکات ک ه بهمرۆڤبوونی خودایه الی ئوسوولییهکان ،ڕاسته
خودای پێغهمب��هرهکان زۆرترین دواکهوتهی خاڵی هاوبهش��ی نێوان ههردوکی��ان خودایه،
ههبێ��ت و خ��ودای عاریف��هکان کهمترین بهاڵم ئوسوولییهکان خودا دادهبهزێنن بۆ ئاستی
م��رۆڤ ،وات��ه خودابوون یهکس��ان دهکهن به
دواکهوت ه وهک پێشتر ڕوونمان کردهوه.
بهاڵم ئهم ب��ێ شوناس��ییهی خودا الی مرۆڤبوون ،بهاڵم عاریفهکان مرۆڤ بهرزدهکهنهوه
عاریفهکان ،بهو مانای ه نییه ،ک ه ئهوان مامهڵ ه بۆ ئاس��تی خوداب��وون .لێرهوه ل��ه یهکهمیاندا
بهخودابوون��ی مرۆڤ زۆر س��انا
ل ه گهڵ خودادا ناکهن ،یان خودا
دهبێت و زۆرێک ل��ه مرۆڤهکان
ناناس��ن ،ئهوان دهیناسن بهاڵم
زۆر سانا
توان��ای بهخودا بوونی��ان ههیه،
ناتوانن ل ه چوارچێ��وهی زماندا
دهسهاڵتداره
بهخهڵکی ئاس��اییی بناس��ێنن ،ئایینی و سیاسییهکانی ب��هاڵم الی عاریف��هکان بهخودا
دونیای ئیسالم
بوونی مرۆڤ کارێکی زۆر قورسه
عاریفهکان پێیان وای ه بۆش��ایی
بوونیان
خودا
ه
ب
و تهنها له توانای ئهو مرۆڤانهدایه
نیی�� ه ل ه نێ��وان ئ��هوهی پێی
مومارهس ه کردووه،
ک��ه الیهن��ه ئاژهڵییهکان��ی
دهوترێت م��رۆڤ و ئهوهی پێی
و
ه
ئ
ه

وات
مرۆڤب��وون تێدهپهرێین��ن و
دهوترێت خ��ودا  .ب ه و مانایهی
شوناسهیان بهخۆیان
الیهنه ڕۆحییهکان��ی مرۆڤبوون
مرۆڤ توانای بهخودا بوونی ههیه،
بهخشیوه ک ه
دهرک دهک��هن و گهش��هی پێ
بهاڵم مهبهست ل ه بهخودابوونی
پێشتر ب ه
دهدهن ،ب��هاڵم بهپێچهوان��هوه
ه
م��رۆڤ ،بریتیی�� ه ل��هوهی ک 
خودایان
ئوسوولییهکان الیهنه ڕۆحییهکانی
م��رۆڤ ل�� ه ڕێ��گای ههندێک
بهخشیوه
خوداب��وون س��ڕدهکهن و الیهنه
ڕاهێنان��ی ڕۆحی و پڕۆس��هی
ئاژهڵییهکانی گهش��ه پێدهدهن،
خۆپاککردن��هوه و کوش��تنی
«ئیگۆ»وه دهگات ه ئاس��تی خودا ،وات ه له زاتی بهکورت��ی عاریف��هکان خودا بڵن��د دهکهنهوه،
خودادا حلول دهکات ،وهک ئهوهی بودییهکان بهاڵم ئوسوولییهکان نهویی دهکهنهوه ،ئهمهش
پێیان وای ه «بودا» گهیش��تووهت ه قۆناغی خودا گهوه��هری جودایی��ی خ��ودای عاریفهکان و
بوون ،ههروهها «کریش��نا»ش بهههمان شێوه .خودای ئوسوولییهکانمان بۆ ڕاڤه دهکات.
بهم پێیه ،خودای ئوسوولییهکان ههڵگری
ههندێک ل ه سۆفییه موسوڵمانهکانیش پێیان
وایه «بایهزیدی بهستامی» گهیشتووه بهههمان دوالیزمهی ڕق و خۆشهویستییه ،واته خودای
قۆن��اغ و «حهلالج»ی��ش ل�� ه س��هر ههمان ئوس��وولییهکان ڕق��ی ل�� ه دوژمنهکانیهتی و
بانگهش ه ش��ههید دهکرێت .وات ه بهخوابوونی دۆس��تهکانی خۆش دهوێت ،هاوکاریی ئهوان ه
م��رۆڤ زیاتر الی ئ��هو ئایینان ه بهرجهس��ت ه دهکات که گوێرایهڵی دهکهن و دژی ئهوانهی ه
دهبێ��ت که بهئایین��ی «زهمینی» ناس��راون ،ک�� ه ل ه فهرمانهکان��ی الدهدهن .بهاڵم خودای
وهک ئایینهکانی بودی و هیندۆس��ی و تاوی عاریفهکان یهکه و دوو نیی ه و له مرۆڤ جودا
و کۆنفۆسیۆس��ی و ئایین�� ه ڕۆژههاڵتییهکانی نییه و بڕوایان بهیهکێتیی بوون(وحدة الوجود)
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ههیه ،ئهوان پێیان وای ه ناشێت له زاتی خودادا
ه��هم ڕق ههبێت و ههمیش خۆشهویس��تی،
خ��ودا الی ئهمان خودی خۆشهویس��تیی ه و
بهس ،ئهو له ئاسمان نییه ،ل ه ههموو شوێنێک ه
و ل ه هیچ کوێش نییه ،ئهو ن ه چۆنێتیی ههی ه
و ن ه حهیسییهت و نه شوێن  .بێگومان وهک
ڕوونه کاتێک چۆنێتی و ش��وێن و گهوههری
خودا نادی��ار ب��وو ،ئ��هو کات بهخودابوونی
مرۆڤ(ئهگهرچی له توانای ههر مرۆیهکیش��دا
بێت ببێت ه خودا وات ه حلول بکات تێیدا وهک
عاریف و س��ۆفییهکان دهڵێ��ن) کارێکی زۆر
ئهس��تهم دهبێت ،کاتێکیش مرۆڤ له ڕێگای
حلول ه وه(بهزمانی سوفییه عاریفهکان) دهبێت ه
خودا ،ئهو کات ئهم بهخودابوونهی عاریفهکان
ت��هواو جودایه لهو بهمرۆڤبوون��هی خودا ک ه
سهلهفیی ه ئوسوولییهکان مومارهسهی دهکهن.
پڕۆسێسهکه چهندێک له چهندێتێدا جیاوازه،
(الی ئوسوولیهکان ل ه بهر ئهوهی خودا بهمرۆڤ
کراوه ،ژم��ارهی مرۆڤ ه بهخودا بووهکان زۆر و
زهوهنده ،دواتر ئهمه ڕوونتر دهکهینهوه) ،بهاڵم
الی عاریف��هکان (کهمترین مرۆڤ توانیاویان ه
بگهن��ه قۆناغی خودا بوون ،وات ه حلول بکهن).
ههروهه��ا ل ه چۆنێتیش��دا پڕۆس��هک ه تهواو
جیاوازه ،چونکه ئوسوولیهکان(س��هلهفیهکان)
تهواو ڕهنگ و دهنگ و شوناس��ی ئهو خودای ه
ههڵدهگرن ک ه دایانماڵیووه ل ه ههموو ئهدگاره
خودایییهکان ،بۆیه زۆریان(ب ه پیاوه ئایینیی و
سیاسییهکانیانهوه) دهبن ه خودایهکی توندوتیژ
و پڕاگماتی و تێکدهر.
شهش��هم :دهرکهوتهکان��ی بهخودابوونی
مرۆڤ الی سهلهفییهکان
ڕهنگ�� ه الی خوێن��هری بهڕێ��ز ئ��هوه گران
بکهوێت��هوه و نهتوانێت وێنای ئهوه بکات ک ه
چۆن موس��وڵمانێکی توندڕهو و سهلهفی (ک ه
خۆی به یهکتاپهرس��ت دهزانێ��ت) ئهتوانێت
ببێت ه خودا؟ بێگومان بۆ س��اناکردنهوهی ئهم
بیرۆکهیه ،گهرهکه پێشوهخته ئهوه بڵێێن ک ه ل ه
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گوتاری زاهیریاندا سهلهفییهکان و سهلهفیی ه
جیهادییهکان ،بانگهشهی بهخودابوون ناکهن
و ئ��هوهش ب ه کوفری ڕووت ل ه قهڵهم دهدهن،
ب��ه پێچهوانهوه ئ��هوان ئهو تۆمهت�� ه دهدهن ه
پ��اڵ فیرعهونهکان و هاوش��ێوهکانیان .بهاڵم
ل�� ه گهوههردا و ل ه باتنی ههر س��هلهفییهکدا
بهخودابوون زۆرسانا خۆی مانیفێست دهکات.
تۆ تێبینی بکه کاتێک سهلهفییهک خۆی
بهحهقی ڕهها ،تۆش ب ه باتیلی ڕهها دهبێنێت،
لێرهشهوه دهس��ت دهدات ه دهعوه و تهبشیر و
دهیهوێت ههموو دونیا ل ه ڕێگای بهس��هلهفی
کردنیان��هوه کۆنت��رۆل بکات ،ئ��هم ئیدیعای ه
و ئهم پڕۆس�� ه تهبشیریی ه ش��مولیی ه جگه ل ه
بهخوداب��وون و کاری خودا چی تره؟ کاتێک
س��هلهفییهک زۆر س��انا له گیرفانی بچوکی
خۆی��دا ،فتوای جۆراوجۆر دهردههێنێت و ئهم
کافر دهکات و ئهو بڕوادار پیشان دهدات ،بهناوی
خوداوه تهرغیب و تهرهیبی خهڵک دهکات و
وهک مقاول بهههشت و دۆزهخ دهبهخشێتهوه،
ئهم ه جگ�� ه ل ه خودابوون چ��ی تره؟ کاتێک
س��هلهفییهکان و ب��ن الدن و بهغ��دادی
و داعش��هکان و بۆکۆحهرام��هکان و...هت��د
ڕاستهوخۆ و ناڕاس��تهوخۆ ل ه کونفهیهکونێکدا
بڕیاری قهتڵوعامی دهیان ههزار مرۆڤ دهدهن
و چهندین واڵت ژێراوژوور دهکهن و س��هدان
ه��هزار خهڵک ماڵوێران و ئاواره دهکهن ،ئهم ه
جگ ه له بهخوداب��وون ( بێگومان بهوجۆرهی
خۆیان پێناسهی خودایان کردووه) چی تره؟
بێگومان وهک له سهرهتاوه ڕوونمان کردهوه
ئ��هم س��انا بهخودابوونه الی س��هلهفییهکان،
پهیوهندیی به ڤیژنیان��هوه ههیه بۆ خودا ،وهک
ڕوونم��ان ک��ردهوه س��هلهفیزم و وههابیزم و
دواجاریش داعش��یزم خودا وهک مرۆڤێک وێنا
دهکهن که «دهس��تی ههیه ،لهس��هر کورسیی
عهڕش دانیش��توه ،کۆمهڵێک فریش��تهی لهبهر
دهس��تدایه و کارهکانی بۆ ڕای��ی دهکهن ،ئهم
خودای��ه وهک مرۆڤ فێل دهکات ،توڕه دهبێت،
ڕقی لهوانهیه که گوێڕایهڵی ناکهن و له سهر ئهو
ساڵی بیست و یەکەم
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بنهمایهش سزایان دهدات ،ئهگهر لهگهڵی باش
بی��ت لهگهڵت باش دهبێ��ت و ئهگهر لهگهڵی
خراپ بیت لهگهڵت خ��راپ دهبێت ،هاوکاریی
کۆمهڵێک��ه دژی کۆمهڵێکی تر ،ئ��هم خودایه
شهفاعهت و واسیتهی خهڵکانێک قهبوڵ دهکات
بۆ لێخۆشبوون له کهس��انێکی تر و کۆمهڵێک
خاس��یهتی مرۆی��ی ت��ر» .واته دواج��ار الی
سهلهفیزم و داعشیزم (که دیوه پراکتیکیهکهی
س��هلهفیزمه) خودا مرۆڤێک��ی بههێز و خاوهن
دهسهاڵتی جۆراوجۆره ،چی بوێت دهیکات.
لێ��رهوه دهگهین�� ه ئ��هو ئهنجام��هی ک ه
بیرۆک��هی بهمرۆڤکردنی خ��ودا ،تاچهندێک
له پش��ت دروس��ت بوون��ی گروپگهلی وهک
ئهلقاعیده و داعش��هوهیه؟ تا چهندێک ڕاڤهی
ئهو توندوتیژیی ه بێش��ومارهمان بۆ دهکات ک ه
داعش��هکان بهن��اوی خ��وداوه دهیکهن؟ ئهم
س��ادهکردنهوهیهی خودا ب��ۆ مرۆڤ خۆی ل ه
خۆیدا ههوڵی ئاس��انکردنی بهخودا بوون ه الی
داعش��ه س��هلهفییهکان ،بهمانایهکی تر ههر
تیرۆریس��تێک بهخۆی بزانێ��ت یان نا خۆی
بهخ��ودا دهزانێت و له ب��ری خودا دهکوژێت
و لهناودهب��ات .دواجار س��هلهفییزم بیهوێت
یان نهیهوێت ،بهخ��ۆی بزانێت یان نهزانێت،
کاتێک خودا نهوی دهکاتهوه بۆ ئاستی مرۆڤ
و سیفهته مرۆییهکانی پێ دهخشێت ،له پێناو
ئهوهدا نییه ک ه خودا بهمرۆڤهکان بناسێنێت،
بهڵکوو ل ه پێنا و ئهوهدایه پڕۆسهی بهخوابوونی
مرۆڤ ئاسان بکات ،لێرهشهوه مرۆڤ ههرچی
خراپهی�� ه بهناوی خودا و به پش��ت بهس��تن
بهخ��ودا دهیکات ،کهوات ه س��هلهفییزم بهر ل ه
وهی دژی م��رۆڤ و مرۆڤب��وون بێت ،دژی
گهوههری خودا و ماهیهتهکهیهتی.
ل�� ه کۆتاییی ئ��هم باس��هدا دهگهینه ئهو
ئهنجامهی ک ه بهخودابوونی مرۆڤ کاریگهریی
(ئ��هوهی الی عاریف��هکان ههی��ه) ههی ه ل ه
س��هر کلتوری ناتوندوتی��ژی و پێکهوه ژیان،
بهتایبهت ئهوه ئاش��کرای ه توندوتیژی بهناوی
ئایین��ه زهمینییهکان��هوه زۆر کهمت��ره ل��هو

توندوتیژییانهی ک ه ل ه دونیای ئیسالمدا بونیان
ههیه .ههر بهنمون ه واڵتێکی وهک هیندستان
ک��ه زیاتر له ملیارێک کهس��ی تێدا دهژی و
ههڵگ��ری ههزاران ئایین و مهزههب و ڕهوتی
جی��اوازی ڕۆحین ،کهچی ل ه گهڵ ئهوهش��دا
تاڕادهیهکی ب��اش توانای پێکهوه ههڵکردنیان
ههیه ،بێگومان یهکێک ل�� ه هۆکارهکانی ئهم
دۆخه پهیوندی بهوهوه ههیه که ئهوان بروایان
بهخودابوونی مرۆڤ ههیه ،نهک بهمرۆڤکردنی
خودا .ئهم یهکتر قبوڵکردن و تولێرانس�� ه الی
س��ۆفییهکان و له عیرفانی (ئیسالمی)یش��دا
ههی ه و له مبارهیهوه نمونهمان زۆره.
پوختهی ئهنجامی باسهکه
ل�� ه تان و پ��ۆی ئهم باس��هدا دهگهین ه دوو
ئهنجامی گرنگ:
 1نزمکردنهوهی خودا بۆ ئاستی مرۆڤ ،سهرچاوهی
تی��رۆر و توتدوتی��ژی و ئاش��ووبی کۆمهالیهتیه،
بهرزکردنهوهی مرۆڤ بۆ ئاس��تی خ��ودا ،دهبێته
هۆی س��نوردانان بۆ تیرۆر و بههێزکردنی گیانی
پێکهوه ژیان و ئاشتیی کۆمهاڵیهتی.
 2گۆڕێنی ڤیژنمان بۆ خ��ودا و بهرزکردنهوهی
ئاس��تی مرۆڤ بۆ خوابوون ،له ڕیشهوه ڤیژنمان
بهرامبهر ئایین دهگۆڕێت ،بهجۆرێک که ئایینێک
بهرجهس��ته دهکهین که خزمهتی پێکهوه ژیان
بکات ،نهک دژی پێکهوه ژیان و جوانیهکان بێت.
سهرچاوهکان

* .دوکتۆرای فەلسەفەی دەستوور/سلێمانی
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فهڕهنساوی :لویس ماسینیون ،بهبێ ساڵ و شوێنی چاپ.
[ .]4د .موحسین ئهدیب :داعش کوڕی شهرعی سهلهفیزم ،سلێمانی،
.2014
[ .]5ئیمانوئیل کانت ،نقد العقل المحض ،وهرگێڕانی :د .موسی وهبه،
مرکز االنما و القومی ،بیروت ،بهبێ ساڵی چاپ.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 101 2719

کولتوور ،ئایین ،گۆڕانکاری
زانیار ئەحمەدی

کەڵکەڵەی ئەم وتارە بەیانی کاریگەرییەکانی کولتوور وشارستانیەت و ئایین
لەسەر یەکترینن وئایین بە چەمکێ لە کولتوور دەزانێ ،کە گۆڕانکاری تێیدا،
وەک تایبەتمەندییەک خۆی دەرئەخا .بۆیە بۆ ئەم مەبەستە جەخت خراوتە
سەر شێوازی شیتەڵکاری و ئانالیزی ماناکان و ئاماژە بە الی تایبەتمەندیەکانی
سەرەکییەکاندا لە پەنای تاریفی تەوسیفی و بەرساختگەرایانەدا و هەروەها

واتا
دووری کراوە لە تاریفی مەنتقی ئەرستویی کە هۆی چەواشە بوونە لەم بوارەدا.
جا بەم پێیە سەرچاوەگەلێکی بەهێزی عیلمی لە ئانترۆپۆلۆجیستان و ئایین
ناسان و فەیلەسووفان بە تایبەت فەیلەسووفانی کولتوور و ئایین لەم بوارەدا
ژێروڕوو کراون.

دەس��تاوەردی ئەم وتارە بەیان��ی چەند خاڵی
لەیەک��دا ڕۆچ��وون ،ک��ە وەختێ ل��ە پەنای
یەکتری��دا دادەنرێ��ن ،ئێمە ب��ە بەرهەمێکی
مەنتقی دەگەیەنێت:
شارستانییەت( :)sivilizasionنیازی ماددی
ئێمەی��ە ک��ە وەک کەرەس��ە و ڕووداو خۆی
ئەنوێنێ .
کولت��وور(  :)cultureنی��ازی مەعنەوی��ی
ئێمەیە ،کە لە هێماس��ازی و سەمبولسازی دا
خۆدەردە خات .
ئایی��ن :یەکێ لە چەمکە س��ەرەکییەکانی
کولتوورە .
شارس��تانییەت و کولت��وور ،کاریگەری��ی
گۆڕانکارییان لەسەر یەکتری هەیە.
کەوات��ە وەک کۆ بەرهەمی ئ��ەم خااڵنە،
ئایین وەک کولتوور گۆڕانکاری هەڵگرە.
گەورەتری��ن بەرهەمی ئەم باس��ە ئەوەیە،
کە کومەڵ��گای ئایینی بەوە دەگەیەنێت ،ئایین
چەمکێک��ی کولتووریی��ە ومیژوومەندە و ئەمە
یان��ی خۆهاوڕی کردن لەگ��ەڵ ڕەوتی نوێ لە
دونیای نوێدا .بۆیە لە پە نای باس��ی شۆڕش��ی
کولتووری��دا کە الی (چارل��ز تیلۆر) و هندیک
لە تۆێژەران و بیرمەندان ،لە دوای 1690ەکان
ب��ە دواوە ڕویداوە ،ئەم وتارە پێی وایە ،دەورانی
چوارەمی ئایین بە ش��ێوازێکی نۆێ دەس��تی
پێکردوە.
لەکۆتایی��دا ئەم وتارە ئەمانکێش��ی بۆالی
باس��ی چۆنیەتیی گۆڕان��کاری هەر ل��ە پایە
هەتا س��ایەی ئایین ،ک��ە پانتایەکی گەورە لە
تۆێژینەوەگەلی تر دەخاتە بەردستی تۆێژەرانی
ئایینناسیەوە.
کلید وشەکان ()kay word
کولتوورـ شارستانییەت ـ ئایین ـ گۆڕانکاری
پێشەکی
لەم وتارەدا جەخت دەخرێتە سەر گۆڕانکاری لە
ب��وارە جۆراوجۆرەکانی کولتووردا و ئایین وەک

چەمکێک لە کولتوور دەناسینەوە و پێمان وایە
وەک گۆڕان��کاری لە هەمو بوارەکانی کولتووردا
ڕوودەدات ،هەروەه��ا گ��ۆڕان و گۆڕان��کاری
ڕوودەکاتە قەب��ارەی ئایینەوە هەر لە پایە هەتا
سایە.
بۆیە بۆ ئەم مەبەس��تهگرنگە پێش هەموو
ش��تێک ،لەگ��ەڵ پێناس��ە و «چ��ی بوونی»
کولت��وور و ئایین ڕووبه ڕو ببین��ەوە و لێرەدا
ل��ە تاریفگەلی زاتگەرایانە و داش��کانباوەڕانە و
ڕیدۆکشینستی « ،»reductionismدوورەپەرێزی
ئەکەی��ن و پەن��ا دەبەینە بەر پێناس��ەگەلی
تەوسیفی و پەدیدارشناسانە و فنۆمنۆلۆژیستی
(.)phenomenologism
جا بەم پێیە لە کولتوورەوە کە ئایین یەکێ
ل��ە ئێلێمێنتەکانیەتی ،دەس پ��ێ دەکەین و
بۆ گەیش��تن بەواتا و مانای ئەم تێرمە ،قۆناغە
مێژووییەکانی دەدەینە بەر ش��یتەڵکارییەوە ،تا
چەمکهنەناس��راوەکانی ،ی��ەک لە دوای یەک
دەرکەون و بزانین پێناسەی ئەم واتایە چییە؟
و ل��ە کوێوه دەس��تی پێ ک��ردووە؟ و بەکوێ
گەیشتووە؟
لەم گەش��توگوزارە مێژووییەدا بەش��ەش
قۆناغ��ی زەنجی��روار و یەک ل��ە دوایی یەکدا
تێدەپەرین ،کە بەکورتی بریتین لە:
قۆناغ��ی یەک��ەم :قۆناغ��ی وش��ەیی و
ڕیچۆڵکردنی ماناییی کولتوورە.
قۆناغ��ی دوه��ەم :قۆناغی کولت��وور وەک
« »civilizationو شارس��تانییەته ،بەتوێکڵ��ی
سیاسی و ئەرزشییەوە ،کە مرۆڤ دەکا بەمرۆڤی
بێ کولتوور و خاوەن کولتوور.
قۆناغ��ی س��ێهەم :قۆناغی کولت��وور وەک
زانی��اری و زانین و فێرب��وون و ئازادیخوازی و
مافی م��رۆڤ و هتدە ،ک��ە وەک بەرهەمێکی
دونی��ای ڕێنێس��انس ئەژمێرێ��ت ،وات��ە ڕوو
وەرگیران لە مرۆڤی خ��اوەن کولتوور ،بۆ الی
ئاسەوارەکانی شارس��تانییەت ،وەک مانایەکی
گشتی بۆ شارستانییەت.
قۆناغی چ��وارەم :قۆناغ��ی کولتوور وەک
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هەم��وو دەس��کەوت و بەرهەم��ە م��ادی و
مەعنەوییەکانی شارس��تانییەتە ،بێ ئاوڕدانەوە
بەالی باری ئەرزش��یدا ،کە هیچ جیاوازییەک
ناخاتە نێوان شارس��تانییەت [وەک کەرەسە و
ڕووداو] و کولتوور [وەک ڕچه و نەریت]
قۆناغی پێنجەم :قۆناغی کولتوور وەک باری
مەعنەوی و پێویس��تی دەروون��ی و ڕۆحی لە
بەرانبەر شارستانییەتەوە دەبینرێتەوە ،کە بواری
کەرەس��ە و ڕووداو و باری ماددی مرۆڤ ڕەچاو
دەکات ،بۆیە بۆ یەکەمجار ئانترۆپۆلۆجس��تێک
ن��اودار بەناوی«تایل��ۆر» بەنوس��ینی کتێب��ی
«[ »primitive cultureکولتووری س��ەرەتایی]
مانای��ەک بۆ مرۆڤی بێ کولت��وور ناهێلێتەوە و
تێنوارینی ئەرزش��ی لە کولت��وور دەگرێتەوە و
باری عیلمی و زانس��تی پ��ێ دەدات و هەموو
ک��ەس و جێ و کاتێک��ی مرۆڤایەتی بەخاوەن
کولتوور دەزانێت.
قۆناغی شەش��ەم :قۆناغ��ی کولتوور وەک
خوێندنەوەی تایبەتمەندییەکانی کولتوورە ،کە
دەتوانین لە ئەندامواربوونی ،وەک سیستەمێکی
مێژوومەند و ئابستراکشن و داڕنراو لە ڕەفتاری
ئادەمی ،وەک سەمبولسازی و هێماسازی قسە
بکرێ.
بۆی��ە لێرەدا کولتوور بریتی��ە لە بەرهەمی
مەعنەویی مرۆڤی مێژوومەند ،کە لە دوێنێ بۆ
ئەمڕۆ ،ئاس��ۆیەک لە ئەزموونی دەستەیەک و
ڕاس��تەوخۆ و خۆڕەس و خۆ چێ��ژ ،لە ڕێگای
سەمبولسازی و هێماسازییەوە بەدی دەهێنێت.
لێرەدایە کە سەمبولس��ازی ئەبێت بەخاڵی
جیاوازیی مرۆڤ لە گیانلەبەرانی دیکە و ئەبێت
بەهەوێ��ن و کاکڵەی کولت��وور لە هەموو بوارە
جۆراوجۆرەکانی��ەوە و م��رۆڤ بەگیانلەب��ەری
خاوەنکولتوور تاریف دەکرێت و پێناس��ەگەلی
دیکە وەک گیانلەبەری سوشیاڵ و کەرەسەساز
و بیرمەن��د ،ل��ە بەرانبەر ئ��ەم تاریفەدا ڕەنگ
دەگۆڕن و دەچنە پەراوێزەوە بۆیە نەخشی دوو
گەورەتۆێ��ژەر ،وەک «کروبێ��ر» و «کالکین» لە
ناسینەوەی ئەم مەبەستەگرنگە و جیاکردنەوەی
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سەمبول لە ڕەفتاری ئادەمی وەک گیانلەبەرێک،
لە بەش��ی کولتوورناسیدا بەئەندازەی شکاندنی
ناوکی ئۆت��ۆم لە بەش��ی زانس��تی تەجربیدا
بەکەڵک و بەنرخ و جێی سرنجە.
لێرەدای��ە ئایی��ن ،چوونکە ه��ەم هەڵگر و
هۆگ��ری ب��ار و ناوەڕۆک��ی مەعنەوییە و هەم
زمانیشی زمانی سەمبولیکە ،وەک ئێلێمێنتێک
زۆر بەهێز لە کولتوور خۆی دەردەخات.
ج��ا ئیتر ب��ەم پێیە هەر وەک پێناس��ەی
کولتوور ،لە س��ەر بنەمای تاریفی تەوسیفی و
پەدیدار شناس��انە ،چەمکەکانی ئایین ئەخەینە
بەر تۆێژینەوە ،تا بە «چیبوون»ی ئایین بگەین.
بۆیە لە دوای شیتەڵکاریی ئەم تێرمە ،بەوە
دەگەی��ن ،دو وێنە لە ئایین لە بەرانبەر ئێمەدا
خۆی دەنۆینێ ،ک��هئێمە وێنەی یەکەم وەک
وێن��ەی «کاکڵەیی و کرۆکی» و یا «س��ەنتەری
و هەوێن��ی» و یا وێن��ەی «الی کەمی ئایین»
وات��ە وێنەیەک کە ئایین بێ ئەو ئاییننیە ،ناو
دەبەین ،کە ئەویش وەک ئۆتۆ دەڵێ« :ئەزموونی
سەرسوڕمان لە بەرانبەر شکۆی مەزن» دایە.
وێنەی دوهەم :وێنەی مێژووییی ئایینە کە
وەک بارانێ دەبینرێتەوە کە لە بۆشاییی ئاسماندا
لەگ��ەڵ هەڵم و دووک��ەڵ و  ...تێکەڵ دەبێ و
لەوێ کە دەدات لە زەوی ،لەگەڵ خاک و خۆڵ
و مەوادی دیک��ەدا ڕێ دەکەوێ و وێنە پاڵفتە
بێگەردەکەی نامێنێ ،کە ب��ە پێی بارودۆخی
تۆپۆگرافی��ی ژینگه ،ڕەنگدان��ەوەی جۆراوجۆر
بەخۆی��ەوە دەگرێت ،کە کات��ی وا هەیە وەک
سەیل و الفاو و کاتی وا هەیە وەک دونیایەکی
سەرس��ەوز و کانی و ئاو و کاتی وا هەیە وەک
دەریایەک��ی مەن��گ و کات��ی وا هەی��ە وەک
دەریایەکی ئاڵۆز خۆی نیش��ان دەدات ،وێنەی
یەکەم هەڵمی دەروونی بۆچوونی مرۆڤی خاوەن
کەڵکەڵەی دینییە لە بەرانبەر ش��کۆی مەزندا،
کە بەپێی کات و سات و ڕێگا و جێگا و مەودا،
وێنەی دوهەم ،واته دینیمێژویی ،ساز دەکات.
بۆی��ە ئایین ل��ە ژێ��ر کاریگەرییەکانی دونیای
دەوروب��ەری خۆیدا ق��ەرار دەگرێت و هەرچی
ساڵی بیست و یەکەم
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باری کەرەسە و ڕووداوەکان وەک شارستانییەت
ئالوگۆڕی بەس��ەردا دێت ،ب��اری مەعنەوی و
سەمبولس��ازیی مرۆڤیش گۆڕان و گۆڕانکاریی
بەسەردا دێت و ئەگەر ئەم گۆڕانکارییە لە نێوان
باری مەعن��ەوی وەک کولتوور و باری ماددی
وەک کەرەس��ە و شارس��تانییەت ،هاوشانیی و
هاوڕێیی و هاودەنگی و هاوس��ەنگییان پێکەوە
بێت ،ژیانێک پڕ لە ئارامی و ئاس��ایش بە مرۆڤ
دەس دەدات و ئەگ��ەر ب��ە پێچەوان��ەوە ،ئەم
ڕووداوە ڕوونەدات و هاودەنگی و هاوسەنگی لە
نێوان کولتوورەکان و شارستانییەتەکاندا نەبێت،
کارەس��ات و دابڕین و قەڵش��ت ڕوودەدات ،کە
دەبێ بەهۆی گرژی و خەمۆکیو شەڕ و ئاژاوە
و نامۆیی و ناکۆکی لە ژیانی مرۆڤدا.
بۆیە ئایی��ن وەک چەمکێک��ی بەهێز ،لە
چەمکەکانی کولتوور ،ئەگ��ەر ئەم گۆڕانکارییە
بەخۆیەوە نەبینێت ،تووش��ی کێشەی نامۆیی و
ناکۆکی لەگەڵ دونیای دەوروبەری خۆیدا دێت
و ڕووداوەکانی سەدەکانی میانە (قرون وسطا)،
وەک کوش��تن و س��وتاندن و بیر پشکنین و
ئەنکزاس��یۆن و ئەش��کەنجە و  ...ئەزم��وون
دەکاتەوە و لە جێی ئ��ەوەی مایەی ڕەحمەت
بێ��ت ،ئەبێ��ت بەهۆی زەحم��ەت و گرفت لە
ڕێگای ژیانی مرۆڤدا.
هەر بەم پێیە ،من پێم وایە کەەرسەکان و
ڕووداوەکان بەپێی پێویست ئاڵوگۆڕیان بەسەردا
دێت ،واتە شارس��تانییەتەکان بگۆڕن و لەوەی
شارستانییەتەکان گۆڕانکاری ڕویان تێ دەکات،
داخوازی��ی کولتووری هاودەنگ و هاوس��ەنگی
خۆیانن ،بۆیە کولتورەکانیش گۆڕانکاری ڕویان
ت��ێ دەکات و لەوێ ئایین کولتوورهو چەمکێ
س��ەرەکی لەکولتوورە ،ئایینیش لە سەر هەتا
پێ ،گۆڕانکاری ڕوی تێ دەکات.
جا بەپێی دوایین تۆێژینەوە زانستییەکان،
وەک فەیلەس��وف و کولتوورناس��ی هاوڕۆژ و
هاوچ��ەرخ« ،چارلز تیل��ۆڕ» ،و زورینەیەک لە
کولتوور ناس��ان دەڵێن ،له س��اڵەکانی 1960
کان بەدواوه ،ئێمە لەگەڵ شۆڕشی کولتووریدا،

الی کەم��ی ل��ە بەش��ی س��ەرەوەی واڵتانی
زەریای ئەتڵەسییەوە ڕووبەڕووو بوینەتەوه ،بۆیە
ئاڵۆگۆڕی کولت��ووری ،ڕووی کردووەتە تەواوی
بەشەکانی کولتوور.
بەم پێیە ئایینیش ئەم گۆڕانکارییە لە نێوان
لەرز و تای تایبەت بەخۆی��دا ڕووی تێدەکات
و ڕووی ت��ێ ک��ردووە و ئەم گۆڕان��ە تەواوی
بوارەکانی ئایینی گرتووەتەوە.
بەچاوخش��انێک بەس��ـــــەر مێ��ژووی
ئایین��دا ،تا ئێس��تا وەک دینناس��ان وتوویانە،
س��ێ دەوران ل��ە دینداریمان ت��ێ پەڕاندوە
 1دەورانی سەرەتاییی ئایین  2دەورانی تاک
فەرماندەیی و ئۆتۆکراس��یی ئایین  3دەورانی
دیتران خوازانە و مرۆخوازانەی ئایین.
لەم س��ێ دەورەدا ئایین بەپێی بارودۆخی
مێژووی لە پانتایی ژیانا و لە درێژاییی مێژوودا،
هەر لە خ��ودا هەتا تەواوی ل��ق و پۆپەکانی،
ئەزموونگەلی جۆراوجۆری تاقی کردووەتەوە.
بۆی��ە من پێ��م وای��ە ئێمە ل��ە جیهانی
دێموکڕاسیدا ،لەم سەردەمەدا لەگەڵ دەورانی
چوارەم��ی ئایین ،ک��ە دەوران��ی «مرۆخوازیی
نوێ«ی��ە ،ک��ە دەتوانین بەدەوران��ی دیالۆگی
«مرۆخوایی و خوامرۆیی» ناوی ببەین ،ڕووبەڕوو
بووینەتەوە.
بگ��رە پێش��تر ل��ە دونی��ای ڕۆژئ��اوادا
گەورەپیاوێ��ک وەک نیچە ب��وو ،به بانگەوازی
مەرگی خودا ئەمەی ڕاگەیاند و هاوشان لەگەڵ
ئ��ەودا لە ڕۆژهەاڵتی��ش گەورە فەیلەس��وفی
موس��وڵمان ،موحەمەد ئیقباڵ��ی الهوری وتی:
خودا دەبێ نەخش��ێکی ت��ر و ڕۆڵێکی تر ،لە
ژیانی مرۆڤدا بگێڕێت.
جا ئەم وتارە لە «تایلۆر» [ 1832ـ 1917ز]
هەت��ا «تیلۆر» فەیلەس��وف و کولتوورناس��ی،
هاوچەرخ��ی بەدی کردووەتەوە و لەس��ەر ئەم
باوەڕەی��ە ،دەبێ دین هەر لە پایە هەتا س��ایە،
گۆڕانکاری��ی بەس��ەردا بێت و ئێم��ە لەگەڵ
س��ەردەمی چوارەم��ی ئاییندا ،ک��ە خوا لەم
س��ەردەمەدا نە خوای ت��ەک فەرماندەرە و نە
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خوای خاوەن مافە ،کە مافێ بۆ ئەو بێت و مافێ
ب��ۆ بەندە ،بەدی ناکرێت��ەوە .بەڵکو خوا خوای
هەڤاڵ و ڕەفێق و دیالۆگە و گوناح ،نافەرمانیی
خ��وا و زەرەردان ل��ە خۆ نی��ە ،بەڵکوو گوناح،
زەرەر لە دیترانە و ئایین وەک ئەزموونی جوانی
ویس��تانە و دەروون نومایان��ە ،وەک ئەزموونی
خۆچێژ لە ژیاندا ،ئاوڕی لێ دەدرێتەوە.
جا ئیتر پیاچوونەوە بەسەر زۆرێک لە بزاڤە
ئایینییەکاندا ڕوودەدات و پرس��یارگەلێکی زۆر
لە س��ەر گۆڕانکاری لە ئاییندا دێتە کایەوە ،کە
پێم وایە وتارەکە به ڕاشکاوی و ڕاستەوخۆ ،ئەم
مەبەستانەی بەدی کردوتەوە.
هیوام چێژگرتنی زانستیی هەرچی فرەترە
لەم بوارەدا ،بۆ پوختەکردنی ئەم نیگا و بۆچوونە،
لە ژێر شیتەڵکردنەوەی ڕەخنەگرانەدا.

دوو وش��ەی التینی��ن ،وەک ویتگێنش��تاین
دەڵ��ێ بە«هاوش��ێوەیی ڕەگەزی��ەوە» [فامیلی
ڕێزیمبڵنس] [ ]family resemblanceپێکەوە
بەسراونەتەوە.
[نات��وور] « »natureسروش��ـــــتە ،وەک
سروشتەماددیەکەیەتی.
[کولت��وور] « »cultureپەروردەی��ە ،وەک
کۆمەڵێک زانین کە ئەبێ ڕەنگدانەوە و کارامەیی
بێ��ت ،کە ئەمە بۆ خۆی باری مەعنەویی هەیە.
بۆی��ە لە دوو ت��ەوەرەی پەروەردەکردندا بەکار
براوە.
ت��ەوەرەی یەکــــ��ەم :پەروەردەکردن��ی
ژیان��ی م��اددی ،وەک پەروردەی کش��توکاڵ
« »agricultureپ��ەروەردەی ب��اخ و باخداری
« »horticultureپ��ەروەردەی هــــــەن��گ و
هەنگداری « »beecultureپەروردەی س��ەدەف
« »oystercultureو پەروردەی مروارید «pearl
.»culture
تەوەرەی دووه��ەم :پەروردەکردنی گیان و
دەروونە و وش��ەی « »cultusبەمانای پەرستنە،
بۆی��ە ئەم واتایە لە س��ەدەکانی میانیدا «قرون
وسطا» هەر بەمانای پەرستن بەکارهاتووە .ئەوەی
ل��ەم قۆناغەدا ئەیبینین��ەوە ،ڕنگدانەوەی باری
مەعنەویی کولتوور ،لە مانا وشەییەکەیدایە ،کە
دەبێتە هەوێن��ی بەدیهاتنی ماناعیلمییەکەی
[]١
کولتوور.

مێژووی واتای «کولتوور»
کولتوور ( )Cultureی��ا «کاڵچر» بەپێچەوانەی
سەرهەڵدان و بەدیهاتنەمێژوویییەکەی ،وەک
بزاڤێک��ی کۆمەاڵیەتی و مرۆڤناس��انە ،زادەی
دونیای نوێ و مۆدێرنە.
پوخت��ەی بەدیهاتن��ی وەک تێرمێک��ی
مرۆڤناس��انە ( )anthropologyلەم قۆناغانەی
خوارەودا ڕەچاو دەکرێت.

قۆناغی دووهەم
لەم قۆناغەدا ،ئەم واتایە لە بەرانبەر ڕێوڕەسمی
خێڵەکییەوە لە دوای س��اڵی  1750لە ئەڵمانیا
ل��ە مان��ای «[ »civilizationسێویلیزاس��یون]
بەمانای شارستانییەت و بەشداربوون لە ژیانی
شارنش��ینی و ڕەفتار بە ڕەفتاری شاریکردن،
ب��ەکار هێنرا ،ک��ە تا ڕادەی��ەک ،تۆێکڵێک لە
مان��ای سیاس��ی «»politicolی لەگەڵ خۆیدا
هەڵدەگ��رت و بارێکی ئەرزش��یی بە ش��وێن
خۆیدا دەکێش��ا ،واتە مرۆڤی خ��اوەن کولتوور
و مرۆڤی ب��ێ کولتوور ]2[،لەم قۆناغەدا کولتوور

کولتوور ( )Cultureچیە؟
پێناسەی کولتوور وەک هەر پێناسەیەکی دیکە
لە دونیای زانس��تی ئەمڕۆدا پاڵ بەزاتگراییی
ئەرس��توویییەوە نادات ،چونکە واتاکان خاوەنی
ڕواڵەتگەلی جۆراوجۆر و بەرساختەی کۆمەڵگا و
گۆڕانکارییە یەک لە دووی یەکدا هاتووەکانن.
جا باش وایە کە پوختەیەک لە قۆناغەکانی
بەدیهاتنی مێژووییی ئەم واتایە ڕەچاو بکەین
و بەتاریفی تەوس��یفی کە ئ��ەورۆ ،لە کولتوور
جێی باسە ،بگەین.

قۆناغی یەکەم
کــــولت��ور « »Cultureو نات��وور «»nature
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هەنگاوێ بەرەوالی مان��ا پەیداکردن لە ژیانی
کۆمەاڵیەتی��دا دەڕوات ،کە پلەیەک لە قۆناغی
پێشوو جیا دەبێتەوە.
قۆناغی سێهەم
دەوران��ی نوێخ��وازی و ڕێنێسانس��ە ،دەورانی
پێش��اهەنگانێکی وەک کۆپرنیک��ۆس و گالیلە
و نیۆت��ۆن و  ...و مرۆڤی نوێی��ه  ،ئەم دەورانە
ل��ە بەرانبەر بیر و باوەڕە چەق بەس��تووەکانی
کلیس��ادا ،پرس��یارگەلێکی زۆری هێنای��ە
مەیدانەوە ،کە هەم داخوازیی ڕزگاری و ڕهاییی
عەق��ڵ لە پێ بەس��تەکانی ئایین ،وەک ئیمان
و بڕوانام��ە «»Credoکان ب��وو و هەم داخوازی
پەرەس��ەندنی گش��تی ،ڕووناکبیری و عەقڵی
خۆهەژێ��ن بوو .بۆیە فەلس��ەفەگەلێکی نوێ و
تۆێژینەوە لە بواری زانس��تە کومەاڵیەتییەکان
و زانس��تەمرۆڤناس��انەکانەوە ،هاتنە کایەوە و
دەستیان کرد بەپەرەسەندن.
بەم پێیە بوو کە «ولتێر» لە ساڵی 1756دا
«فەلسەفەی مێژوو»ی خستە بازاڕی فەلسەفە و
فەیلەس��وفانێک وەک «کەندوروسە» و «هێگل»
بازاڕی��ان پێ گەرم کرد و دەریای بیر و نیگای
دەوروبەری خۆیانیان پێ شڵەژاند.
لە ژێر ئەم تیش��کەدا ،لە بواری خەڵکناسی
و کولتوورناسیەوە توێژەرانێک وەک «ئادلۆنگ»
و «هێردر» مانا و واتای کولتووریان خس��تە بەر
شیتەڵکارییەکی نوێخوازانەوە ،تا وەکوو «کلێم»
هات و لە س��اڵی 1843دا «مێژووی گش��تیی
کولتووری» لە چەن بەرگدا نووسی و هەروەها
لە س��اڵی 1854دا «زانینی گشتیی کولتوور»ی
تۆم��ار کرد ،لێرەدا بوو بە ش��ێوازێکی ڕوون و
ئاش��کرا و ڕاش��کاو ،کولت��وور وەک زانی��ن و
خاوەنی مێژووی س��ەرهەڵدان و گەشەسەندن،
دەناسرێت.
ئەمجار کولتوور لە بەرانبەر بەڕبەڕیەتدا بە
واتای زانی��اری و زانین و فێرب��وون و ئازادی
ئاماژەی پێ کرا.
لەم قۆناغەدا کولتوور مانایەک مرۆڤدۆسانە

و ئازادیخوازانە پەیدا دەکات ،کە هێشتا بارێک
ئەرزش��ی لەگەڵ خۆی��دا هەڵدەگرێت ،بەاڵم
پلەیەکی دیکە ماناکەی عیلمی و زانس��تگەرانە
دەبێتەوە و وەک بەرهەمێکی عیلمی و زانستی،
[]3
خاوەنمێژوو ،ڕەچاو دەکرێت.
قۆناغی چوارەم
ل��ەم قۆناغ��ەدا زنجیرەیەک لە فەیلەس��وفان
و مێژوونووس��ـــــان و ئانترۆپۆلۆجیس��تان،
وات��ای کولتووری��ان لە هەم��وو کار و بارێکی
شارستانییەتدا بەگشتی ڕەچاو دەکرد.
بۆیە کەس��انێک وەک «دانیەلفیسکی» و
«ئش��پنگلر» و «تاینبی» توێژینەوەیەکی زۆریان
خس��تە بەر دەس��ت .ئەمجار هات��ن و وتیان
«کولتوور» هەموو بوارە ماددی و مەعنەوییەکانی
مرۆڤ دەگرێتەوە ،ئەم قوناغە مانای کولتووری
بردە ئاس��تێکی تروە کە تەنیا عەیبی ئەوە بوو
کە هیچ جیاوازییەکی لە نێوان «»civilization
«شارس��تانییەت» و « »cultureکولت��ووردا
نەدەخس��ت ،بەاڵم هەنگاوێکی ت��ر ئێمەی بە
مانای واتای عیلمیی کولتوور نزیک کردەوە.
قۆناغی پێنجەم
لەم قۆناغەدا مرۆڤناس��ی بەناوبانگی بریتانیایی
«سێر ئەدوارد برۆن تایلۆر ( 1832ـ 1917ز)» کە
بە دامەزرێنەری بواری [مرۆڤناسیی کولتووری]
[ ]culturalanthropologyئەژمێرێ��ت ،ل��ە
ڕوانگای مرۆڤناسییەوە سنوورەکانی کولتوور و
شارس��تانییەتی لەگەڵ یەکتریدا جیا کردەوە و
بە نووس��ینی کتێبی «تۆێژینەوەکان لە بواری
مێژووی س��ەرەتاییی مرۆڤ و پەرەس��ەندنی
شارس��تانییەت» ج��ار به جار ب��ەالی تێرمی
کولتووردا ئاوڕی ئەدایەوە ،بەاڵم هێش��تا هەر
وەک پێش��ینیان و هاوس��ەردەمانی خ��ۆی،
فرەترین ئاوڕدانەوەی بەالی شارستانییەتدا بوو
و س��نوورەکانی کولتوور و شارس��تانییەتی لە
یەکتری نەناسیبویەوە ،هەتا لە ساڵی 1871دا
کتێب��ی [کولتووری س��ەرەتایی] [primitive
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 ]cultureدەنووس��ێت و بۆمان دەردەخات کە
هەموو گ��ەل و کۆمەڵگایەک خاوەن کولتوورن
و کولت��وور ڕوو ئەکاتە ب��وارە مەعنەوییەکان
و شارس��تانییەتیش بوارە ماددیەکان نیش��انە
[]4
ئەگرێت.
بۆیە هەر ل��ە یەکەمین بەندی کتێبەکەیدا
ئەڵێت« :کولتوور گڵۆڵەیەکی یەکپارچە و لەیەک
تەنراوە کە زانین و ئایین و هونەر و یاسا و ئاکار
و تەواوی توانایی و هێز و عادەتی مرۆڤ ،وەک
ڕشتەگەلێکی بەیەکەوە بەسراوە لەخۆدەگرێت»..
لەم قۆناغەدا کولتوور مانا و واتای عیلمی پەیدا
دەکات و سنوورەکانی لەگەڵ شارستانییەدا جیا
دەبێتەوە و مانایەک بۆ جیاکردنەوەی بێکولتوور
و خ��اوەن کولت��وور ،لە یەکت��ری نامێنێت و
ب��ەم پێی��ە وردە وردە الی زانایان و توێژەران،
بەتایبەتی ئانترۆپۆلوجیس��تان «،»civilization
بەواتای تەمەدوون و شارس��تانییەت ناس��را و
«کولت��وور» « »cultureبەواتای چاند و نەریت و
فەرهەنگ ئاماژەی پێ کرا.
س��ەرئەنجام ل��ە س��اڵی 1920دا بوو ،کە
«ئالف��رد وێبر» بەتەواوی هێزەوە جەختی کردە
س��ەر ئەم مانایە و نیگای ئەوانەی کە کولتوور
و شارستانییەتیان بەپێچەوانەوە تاریف کردبوو
و هەروەها نیگای ئەوانەش هیچ جیاوازییەکیان
لە نێ��وان ئ��ەم دوو واتای��ەدا دانەنابوو ،ڕەت
کردەوە و کەس��ایەتیگەلێک وەک «کرۆبیر» و
«کالکی��ن»ی ئەمەریکایی پەیدا بوون کە 164
مانا و واتا و تاریفیان لە پس��پۆران و تۆێژەران
لەم بوارەدا لە کتێب��ی «کولتوور ،خوێندنەوە و
پیاهاتنەوەیەک لە س��ەر ماناکان و تاریفەکان»
کۆ کردەوە و بەمجۆرە کولتوور ئیتر لە پانتایی
و دیمەنەیش��نێک «»dimensionی تایب��ەت
بەخۆیدا لە بواری عیلمیەوە س��ەری هەڵدا ،کە
قۆناغێکی نوێ بۆ ئێمە ڕەچاو دەکات.
قۆناغی شەشەم
لەم قۆناغەدا زانایان و پس��پۆران و توێژەران و
فەیلەسوفان ،نیگا و تۆێژینەوەی خۆیان خستە
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سەر تایبەتمەندییەکانی کولتوور ،بۆیە ئەم جار
س��ێ تایبەتمەندیی گرنگ ب��ۆ کولتوور بەدی
دەکرێتەوە ،کە بگره بتوانرێ ئاستە نادیارەکانی
کولتوور بەتەواوی بۆمان ڕوونکاتەوە.
تایبەتمەندیی یەکەم
کولتووری��ان وەک سیس��تەمێکی ئەندام��وار
ناس��یوە ،کە ل��ە دەرەوەی کار و کارکردەکانی
بیۆلۆجیکاڵی « »biologicalژیانی مرۆڤدا خۆی
دەنوێنێ.
تایبەتمەندیی دووهەم
جەخ��ت دەکات��ە س��ەر مێژوومەن��دی
«»historicityی مروڤ وەک مرۆڤی کەرەسەساز.
مێژوومەن��دی ،وات��ا بوون و ح��زور و خۆ
دیتنەوەی خۆ ،بەت��ەواوی ئەزمونگەلی ژیانەوە،
لە ئەزموونی دیتراندا ،بەشێوازێک کە ئاسۆیەکی
بەری��ن لە ڕابردوو بۆ ئێس��تا دابین بکات ،بگرە
بتوانین قس��ە لە ئەزموونی ڕاستەوخۆی مرۆڤ
بکەین ،بەجۆرێ بچینە باوەشی ئانالیزەوە نەک
داوەری ،تا تووشی ئاناکرۆنیسم[ ]5نەبین ،وەک
ئەو ش��تەی کە دیلت��ای ب��ە «ئەزمونی ژین»،
«تەجربە زیستە» « »Erfahrungناوی لێ دەبات
و ئەم نیگایە بە مێژوومەندی ،وامان لێ دەکات
هیچ کولتوورێک لە کولتوورەکانی پێش��ین لە
چاو نەخەین و لە دونیای ڕابردوویش��دا خۆمان
نەهێڵینەوە ،بەڵکوو ئاس��ۆیەک ل��ەوێ بۆ ئێرە
ڕەچاو کەین و لەگەڵ ئیڤۆلەیشنی «»evolution
کولتووریدا ،بەپێی گۆڕانکارییە کەرەسەییەکان
گۆڕانکاریم��ان لە دونی��ای مان��ا و کولتووردا
بەس��ەردا بێت و ئەمە بەجۆرێ شانی خستۆتە
سەر تێۆری «بنەمای سەرهەڵدان»هکەی «لۆید
مورگان» وات��ە« »principle of emergenceکە
ئ��ەم تایبەتمەندییە «ئەزموونی ڕاس��تە و خۆی
ژی��ن» ،لەگ��ەڵ تایبەتمەندیی یەک��ەم ،واتە
سیستەمی ئەنداموار ،یەک دەگرێتەوە و مرۆڤ
ل��ە پانتاییی ژیان و درێژایی��ی مێژوودا ،وەک
ئەزموونگەلێک��ی جی��اواز دەخاتەبەرچاو ،بۆیە
ساڵی بیست و یەکەم
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تایبەتمەندیی سێهەم گرنگترین تایبەتمەندیی
مرۆڤه کە م��رۆڤ لە گیانلەبەران��ی دیکە جیا
دەکاتەوە.
تایبەتمەندیی سێهەم
تایبەتمەندی��ی س��ێهەم باری«تەجری��دی» و
«ئابستراکشن» «»abstractionی کولتوور دەخاتە
بەر چاو کە لە دەس��ت تێوەردان و ڕووتاندنی
ڕەفتار و ک��رداردا بەدی دەکرێت .یانی ئەوەی
پەیوەندیی بە کردەوە و نەندامی مرۆڤەوە هەبێ
ڕەفتارە و ئەوەی لە ناوەرۆکی مانایئەو شتەدا
وەک ئەفراندن بەدی دەکرێت« ،کولتوور»ه.
جیاکردنەوەی ئ��ەم دوو بوارە لە یەکتری،
کارێک��ی زۆر گرن��گ ب��وو ،ک��ە «کرۆبێر» و
«کالکین» وەک س��ەرنج و وردبین��ی بەالیدا
چ��وون و بەهۆی ئەم��ەوە پەردەیان لەس��ەر
بەشێک لە مانای کولتوور و کولتوورناسی الدا،
کە لە ژیانی زانستی کولتوورناسیدا ،بەئەندازەی
ش��کاندنی ناوکی ئەت��ۆم ،لە ژیانی زانس��تی
تەجربیدا ،بەکەڵک و جێی سرنجە.
بۆیە «کولت��وور» ئیتر ناوێک بۆ کەرەس��ە
و ڕەفت��ار و ش��ێوەیەک لە ژین نی��ە ،بەڵکوو
ناوێک��ە بۆ ئافراندن و ئ��ەم ئافراندنە لە ڕێگای
س��ەمبول و هێماسازییەوە س��ەردەگرێت ،کە
خاڵی جیاوازی��ی مرۆڤ لە هەموو گیانلەبەرانی
دیکە و دونیای دەوروبەریەتی ،واتە ئیتر تاریفە
ئەرەس��توویییەکەی م��رۆڤ وەک گیانلەبەری
سۆش��یال و تاریف��ی م��رۆڤ بەگیانلەب��ەری
کەرەسەساز و تاریفی مرۆڤ وەک گیانلەبەری
خاوەن��ی ڕێ و ڕچە و عادەت و  ...جێی خۆی
ئەدا بە گیانلەبەری سەمبولس��از و هێماساز و
لێرەدایە کە تاریفی زمان وەک زمانی ئینسانی،
زمان��ی خاوەنس��ەمبول و خ��اوەن هێمایە،
کەچی لە نێو گیانلەبەران��دا پەیوەندیی زمانی
وەک ،س��یگناڵ و نیشانە بەدی دەکرێت ،بۆیە
بڕێ لە گیانلەب��ەران وەک هەنگ و مێروولە و
نەهەنگەکان و فیل��ەکان و مەیموونەکان و ...
ژیانی سوشیاڵ و کۆمەاڵیەتییان هەیە و عیشق

و خۆش��ی و ناخۆشی لە ئاس��تێکدا ئەزموون
دەک��ەن و بڕێکی��ان وەک گیانلەبەری خاوەن
کەرەسە ،لە کەرەسەی تایبەت بەهرە دەگرن و
 ...بەاڵم تەنیا شتێک لێرەدا مرۆڤ تایبەتمەند
دەکات و جیای دەکاتەوە لە هەموو گیانلەبەرانی
دیکە ،ئافراندنە لە س��ەر بنەمای سەمبولسازی
و هێماس��ازی ،واتە زوانی سەمبولسازە کە مرۆ
لە گیانلەبەرانی دیکە جیا دەکاتەوە و سەمبول
بنەم��ا و ناوەڕۆکی «کولتوور»ە و هەر بەخاتری
ئەمەی��ە ،کەڕ و کوێری زگم��اک دەتوانێ ڕێی
خۆی بۆ دونیای قس��ەکردن بدۆزێتەوە ،وەک
ژیان��ی«هیلێ��ن کیلێ��ر»[ ]6ئەمەی ب��ۆ ئێمە
سەلماند و ئەم جیاوازییە لە درێژایییمێژوودا
ل��ە دوای دۆزینەوەی ئاگر و چێش��ت لێنان،
ڕێگای ئینسان بۆ مرۆڤ بەدی هات.
بۆی��ە لە ڕاس��تیدا ن��ە کار و کاردانەوە و
ڕیفلێکس��ی ئەندام��ەکان و ن��ە واڵم دان��ەوە
بەدونیایدەوروبەر[ ،شەرتیکردن «condition
 ]»reflexو نە کەرەسەسازی و نە ژیانی سۆشیاڵ
و کۆمەاڵیەتی ،ناتواننن خاڵی جیاوازیی مروڤ
لە گیانلەبەرانی دیکە ب��ن .بۆیە تاریفی مرۆڤ
لە دونیای ئەم��ڕۆدا جێی خۆی داوە بەمرۆڤی
خاوەن «کولتوور» ،واتە «مرۆڤی سەمبولساز و
هێماساز» بۆیە «کولتوور» و «سەمبول» و «زمان»
لە «مێ��ژووی ئافراندندا» «مێژوومەندی»ی ئێمە
لەگەڵ سیس��تەمێکی ئەندام��واردا ڕووبەڕووو
دەکاتەوە ،کە واتا و هێمای مرۆڤ و کولتوورمان
پێ دەناسێنێ.
بە کوردی و بەکورت��ی مرۆڤ گیانلەبەری
خ��اوەن کولتوور و کولتوور دونیای دەوروبەری
ئێمەیه ،واتە مرۆڤ بەش��وێن مانابەخش��ین و
مانادۆزین��ەوە لە ژیاندای��ە و ئەمەیە کە ئێمە
ڕادەکێشێ ،بۆ الی مانا و واتای ئایین کە وەک
پێویستییەک لە ژیانی مرۆڤدا خۆی دەنوێنێت.
بۆی��ە ب��ۆ دەرخس��تنی چەمکەکانی ئەم
توێژینەوەی��ە ،دەب��ێ بزانین ئایی��ن چییە و
چ کاردانەوەیەک��ی لەگ��ەڵ کولت��وورەکان و
شارستانییەتەکاندا هەیە؟

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 109 2719

«دین» چیە؟
هەر وەکوو لە باس��ی کولت��ووردا پەنامان بردە
ب��ەر تاریفی پەدیدارشناس��ی و تەوس��یفیی
کولتوورەوە ،باش وایە هەر بەم پێیە لە باس��ی
ئایینیش��دا خۆمان بپارێزین لە تاریفی داشکان
باوەڕانە و ڕیدۆکشینیس��تی «»red uctionism
«تحویلگرایان��ه» .تاریفی ئایین بە دیاریکردنی
چەمکە هاوبەش��ە س��ەرەکییەکانی ئەتوانێت
ڕێم��ان پێ بدات ،تا «چی بوون��ی» ئەم واتایە
بناس��ین و لەگ��ەڵ کولت��ووردا وەک باسکرا
پێناس��ەی کەی��ن و پەیوەندیی و نیس��بەتی
ئ��ەم دوانە پێک��ەوە بخەینە ب��ەر تۆێژینەوە و
شیتەڵکارییەوە.
بڕێ کەسایەتیی سەرشوناس لە تۆێژەرانی
دین وەک «ش�ڵایرماخیر» و «رۆدلۆف ئۆتۆ» و
«پۆلتیلیش» و «گئ��ورگ زێمل»[ ]7پێیان وایە
دین و مەعنەوییەت بەشی دانەبڕاوی دەروونی
مرۆڤ��ن ،بۆیە ئۆتۆ ،قس��ە لە ب��اری عاتیفی و
داڵوێزانەی��ی دین و مەعنەویی��ەت دەکات و
باس لە «نۆمن» واتە شکۆ و شەوکەتی حازر لە
هەستیدا دەکات و یەکەمین ویستگەی مرۆڤ
لە بەرانبەر ئەم شکۆ مەزنەدا [کە بە«میستریۆم
تری میندۆم» واتە «ڕازی سەرسوڕهێنەر» ناوی
دەبات] ئیحساسی دڵسپاردن و خۆ لە دەسدان
دەزانێ و قس��ە لە ناوەڕۆکێک ئەکات ،کە پێگە
و جێگەی کۆتایین پەردەی دەروونی ئینسانە.
بۆیە پێم وایە خاڵی هاوبەشی تاریفی ئایین،
دەگەڕێتەوە بۆ ئیحساس��ی ئەم شکۆ مەزنە لە
هەس��تیدا ،کە یەکێک ناوی ب��ە خوا دەبات و
یەکێ��ک بە ئەمری موق��ەددەس و یەکێک بە
ئەم��ری مینوویی و نادیار و یەکێک بە ئەمری
موتەعالی و بااڵدەست نیشانی دەکات.
کەمترین س��ەرنج بەوەمان دەگەیەنێ ،کە
ئەمە هەر ئەو هێماسازی و سەمبول سازییەیە،
کە ئاستی مرۆڤی لە ئاستی گیانلەبەرانی دیکە
ج��ودا کردووەتەوە و بگره بتوانین بڵێین ،ئەمە
هۆکاری سەرەکیی پێویستیی مرۆڤ بە دین و
مەعنەوییەت ل��ە درێژایی مێژوودا تا ئەمڕۆ بە
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ش��ێوازگەلی جۆراوجۆر بووە و لەمەوالیش لە
وێنەگەلی جۆراوجۆری دیکەدا خۆی دەنوێنێت
و بگ��رە هیچ کاتێک نەبویێ��ت کە مرۆڤ بێ
دی��ن و مەعنەوییەت ژی��ا بێت و هیچ کاتێک
نەبێت کە بێ دین و مەعنەوییەت بژیت ،وەک
هی��چ کاتێک نەبووە مرۆڤ ب��ێ هونەر ،بە لقە
جۆراوجۆرکانی��ەوە ژیابێت و هیچ کاتێک نییە
کە بتوان��ێ بێهونەر بژیت و مەبەس��ت لەم
بەرانب��ەری کردنەی ئایین و هونەر ،ئەوەیە کە
ئایینی��ش وەک هونەر هەڵق��واڵوی دەروونە و
بەشی دانەبڕاوی دەروونە.
ب��ەاڵم بۆ ئەوەی بتوانین ئ��ەم مانا بەرینە
کولتوورییە بخەینە بەر تۆێژینەوەوە ،تا چەمکە
س��ەرەکییەکانی خۆی دەرخات ،پەنا دەبەینە
بەر زمانی ئیس��تعارە و تەمسیلەوە ،هەر چۆن
کتێبە ئایینیی��ەکان وەک قورئان و تەورات و
ئینجیل و ئاوێس��تا و وداکان و ئۆپانیشادەکان
و  ...ب��ۆ بەیانی ئەم واتاگرنگە گەورەیە ،پەنایان
بردوووتە بەر زمانی ئیستعارە و تەمسیل و ڕەمز
و سەمبولەوە.
بۆی��ە «پۆڵتیلیش» دەڵ��ێ« :زمانی ئیمان
و ئایی��ن تەنها زمانی س��ەمبولیکە و بەس ،و
ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئیمانی خۆمان نیش��ان
بدەین ،ک��ه پەیوەندی��ی ئێمە ب��ە وجوودی
موتڵەقەوە دەردەخا ،بێجگە لە سەمبول و زوانی
[]8
سەمبولیک ڕێگەیەکی دیکەمان نیە»
[]9
دین لە بنەرەتدا وەک «ئاو» وەهایە ،وەک
بارانێک وایە کە هەڵمی گەرمای زەمین دوای
کار و کاردانەوەیەکی ئاسایی لە ئاسماندا ،دەبێ
ب��ە هەورگەلی چڕ و پ��ڕی بارانهێنەر ،کاتێ
ک��ە باران دادەکا ،باران��ی بێگەرد و بێغەل و
غەش لە ئاس��مانەوە دەس پێ دەکات ،کاتێک
لە ئاستی بۆشایی ئاس��ماندا کەم کەم تێکەڵ
دەبێ لەگەڵ ت��ەم و دووکەڵ و مەواددیتردا،
ل��ە بێگەردی و خالیس��یی خ��ۆی دەکەوێ و
کاتێک دێتە س��ەر زەوی ،دڵۆپ دڵۆپ لەگەڵ
خاک و خۆڵ و گ��ژ و گیا و مەواددی دیکەدا
ئاوێتە دەبێ و لە جۆگەلەیەکەوە بۆ جۆگەیەک
ساڵی بیست و یەکەم
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و لە جۆگەکانەوە بۆ ڕۆب��ارەکان و هەروەها بۆ
دەریاکان و زەریاکان بەڕی دەکەوێ.
بەڵ��ێ بارودۆخ��ی دینی��ش ه��ەر وایە،
ئەس��اس و بونیادی دین ئەو ماناخوازی و ئەو
شکۆ سەرس��وڕهێنەرەیە ،کە هەرکەس و هەر
ئەزموونگەرێکی ئایینی بە ناوێکی تایبەتمەندەوە،
کە سەرس��وڕهێنانی ئەم ،لە بەرانبەر ئەو شکۆ
مەزنەد بەیان دەکات ،هەر بەم پێیە پێغەمبەران
و ئەزموونگەرانی باری مەعنەویی دین لە یەک
دین قس��ە دەکەن ،واتە«ئەزموونی سەرسوڕمان
لە بەرانبەر شکۆی مەزندا» وەک ئەزموونگەری
بەناوبانگی سوننەتگەرا «فریتیۆف شووان» ،که
لە تێوری و ئەزموونی«وحدت متعالی ادیان»[بااڵ
نگەری یەکگرتوی ئایین به گشتی] دا ئاماژەی
پێ دەکات.
ل��ەم ڕوانگەیەوەیە کە ئوستوورەشناس��ی
گ��ەورە و بلیم��ەت «جۆزف کەمب��ڵ» دەڵێ:
«ئەدی��ان و بانگەوازکەران��ی ئایی��ن لە جێی
ئەوەی بەرەوالی ئەزموونی عارفانەی دین ئاوڕ
بدنەوە کە ئەزموون��ی حەقیقیی دینە ،خۆیان
تێکەڵ بەڕەهەن��دە کۆمەاڵیەتییەکان و ئاکارە
ئەخالقیی��ەکان دەکەن»و ئەم��ە بەهەڵەیەکی
[]10
گەورە ئەژمێرێت.
ب��ەاڵم کاتێک ئ��ەم ئەزموون��ە زیندووە،
هەت��ا هەتایە ،لەگ��ەڵ مێ��ژوودا و بارودۆخە
مێژوویییەکاندا ،وەک کات و س��ات و جێگا و
ڕێگا و فەرهەن��گ و نەریت و چاند و کولتوور
و شارس��تانییەت و تەمەددونه جۆراجۆرەکاندا،
تێکەڵ دەبێ ،هەر لە ئایینە سەرەتایییەکانەوە ،لە
توتم و تابۆکانەوە تا ئایینەیەکتاپەرەستییەکان،
ڕەنگ و بۆن و شێوازگەلی جۆراوجۆر بەخۆیەوە
دەگرێ��ت و ڕەنگدان��ەوەی تایبەتمەند بەخۆی
نیش��ان دەدات .ئیت��ر لەم ڕوانگەی��ەوە وەک
جانهێک دەڵێ لەگ��ەڵ یەک دینیدا ڕوبەروو
نابین��ەوە بەڵکوو لەگەڵ ف��رە ئایینیدا ڕوبەروو
دەبینەوە ]11[.بۆیە قس��ە لە پلۆرالیسمی ئایینی
وات��ە فرە دین��ی دێتە کایەوە ،ک��ە ئەگەر بە
نیگایەکی فنۆمنۆلۆژیس��تی و پەدیدارشناسانە

و بەرس��اختگەرایانە سەیری ڕەوتەکە نەکرێت،
ناوەڕۆکە بنەماییەکە ،ک��ە ئاوبوون و پاکیەتی
و س��ەفا و سەرس��وڕمان ،لە بەرانبەر شکۆی
هەستیسازدایە ،جێی خۆی ئەدات بەسەرگەرم
بوون و شەڕ و ئاژاوە ،لە بوارەئاسایی و ڕووەکییە
مێژوویییەکاندا و لە جێی ئەوەی دین ڕەحمەت
بێت ،ئەبێت بە زەحمەت بەسەر گیان و ژیانی
مرۆڤایەتیی��ەوە ،لێرەدایە کە جەهل و نەزانینی
موقەددەس بە ئەوپ��ەڕی بێڕەحمییەوە خۆی
ئەنوێن��ێ ،کەمتری��ن چاوپیاخش��ان بەس��ەر
مێ��ژووی ئاییندا ئەم حەقیقەتە و ئەم ڕەهەندە
ئەخاتە بەر چاو ]12[،بۆیە بەم پێیە ئێمە لەگەڵ
دوو وێنە لە ئایین ڕووبەڕوو دەبێنەوه.
یەکەم :لەگەڵ وێنەی «ناوەرۆکی و بنەڕەتیی
ئایی��ن» و ی��ا «وێنەی دەروونی و هەس��تەییی
ئایین» و یا «وێنەی سەنتەری و هەوێنیی ئایین»
ڕووب��ەڕوو دەبینەوە ،ک ە بریتیە ل��ە «ئەزموونی
سەرسوڕمان لە بەرانبەر شکۆی مەزن»دا.
ب��ەم پێیە هەم��وو ڕێیەک ب��ۆ بانە ئەچێ،
هەرچەنده ک��ە بانە بە بەهانە بکات و ش��ایەد
مانای«النف��رق بین احد من ڕس��له»[ ]13و «وقل
امنت بما انزل الله من کتاب»[ ]14هەر ئەمە بێت.
دووه��ەم :وێنەی مێژوویی ئایینەکە بەپێی
بارودۆخەمێژوویییەکان و کات و سات و جێگا
و ڕێگا و ڕچە و چاند و کولتوور و شارستانییەتە
جۆراوجۆرەکان ،ڕەنگ و ڕواڵەتی تایبەتمەندی
بەخۆیەوە گرتووە و ئەمەیش شایەد هەر هەمان
مانای «ش��ەریعەت» و «منه��اج»[ ]15بێت ،کە
هەر ئۆمەتێک و هەر گەلێک بەپێی پێویس��ت
و ئاکارەکان��ی خۆی��ان وێن��ەی تایبەتمەن��د
بەخۆیانیان گرتبێت.
کە تاریفە کۆمەڵناس��یی و مێژوویییەکان
پشت بە وەها ڕوانگەیەک دەبەستن ،بۆ نموونە
ئەتوانی��ن ئاماژە ب��ە تاریفەک��ەی «دورکیم»
بکەین کە پشت بە بەباوەڕەکان و کار و ئاکارە
الهووتیەکان ئەبەس��تێت کە ش��وێنکەوتوانی
خۆی��ان ،لە کۆبەس��تێکی ئەخالق��ی بەناوی
[]16
«ئوممەت»دا کۆ دەکاتەوە.
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جا لەسەر بنەمای ڕێژە باوەریی کولتووری
« ،»cultural-relativesmهیچ ش��ەریعەتێک و
مینهاج و ڕێ و ڕچەیەکی دینی بەرتر و سەرتر
لەویتر ناناس��رێت .لەبەر ئ��ەوەی کولتوورەکان
چی دین��ی و چی نادینییەکەی لە پێوەرگەلی
عیلمی��دا جێ ناگرن و پلە و ڕێژەیان بۆ دیاری
ناکرێت ]17[.ئەگەر ئاوڕێک لە وێنەی یەکەم لە
ئایین بدرێتەوە «وەس��تان لە بەرانبەر ش��کۆی
مەزندا» وەک پاڵفتەی بێگەرد ،خاڵی بنەماییی
بەدیهاتنی ئایین و ناوەڕۆک و هەوێنی دین کە
ئایین بێ ئەو ئایین نیە ،خۆی دەنوێنێ و شایەد
بتوانین بلێی��ن ئەمە کەمتری��ن و گرنگترین
خانەی شوناس��ی دینە .بۆیە هەر بیروبۆچوونێ
بەناو ئایینەوە ئ��ەم تایبەتمەندییەی تێدا بێت،
بە دین دەژمێرێت ،ج��ا دەرکەوتنی لە بواری
ژیان��ەوە ،بەپێی ڕچە و پێگ��ە و ڕێگە و جێگە
و م��ەودا و کات و س��ات و چۆنیەتی��ی ژیانی
کۆمەاڵیەت��ی و ئاب��ووری و ڕامیارییەوە خۆی
دەنوێن��ێ و خۆی دەنەخش��ێنێت ،هەر وەکوو
ئەو بارانەی کە ئاو بوونەکەی لە کات و س��ات
و جێگا و ڕێگاگەلی جۆراوجۆرا بەش��ێوەگەلی
جۆراوجۆر خۆی دەردەخات.
لە ژێر ئەم تیشکەدا ئەوەمان بۆ دەردەکەوێ
ک��ە ئایین ش��ێوازی ڕووبەڕووبوونەوەی مرۆڤە
لەگەڵ ئەمری بااڵدا «متعالی» و هومێد بەستن
و ژیانە لەگەڵ ئاوا نیگایەکدا ،کە لە دۆخێکەوە
م��رۆڤ ئەبات ب��ۆ دۆخێکی دیکە ب��ەاڵم لەم
بوارەدا هەوڵ لەسەر ئەوەیە کە قۆناغی داهاتوو
دەسکەوتی چاتر بێت لە قۆناغی پێشوو و بگرە
بتوانی��ن بەبنەم��ای تەاڵییی ئایین بەگش��تی
ناوی ببەین؛ بۆی��ە من پێم وایە ئەم تاریفە لە
ئایین لەگەڵ ڕیچۆڵکردنی وش��ەی «دین» لە
سانسکرێت و گاتەکان و ئاوێستادا ،کە بەردەوام
وش��ەی «دئنا» بەکار دەبات ،دێتەوە و هەروەها
لەگەڵ وشەی «»religionی فەرانسەویدا بەواتای
کۆمەڵ��گای دین��ی و وش��ەی «»religioncer
التینیدا کە لە مان��ای مەعنەوییەت و ئەمری
بااڵو ئەمری موقەددەسدا بەکار هاتووە ،هاوشان
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و هاوڕێ��ی هەی��ە و وا ئەزانم وش��ەی «دین»
لە عەرەبی��دا ڕیچۆڵی عەرەبی نی��ە ،لە بهێما
وەرگیراو لە (دینا)ی ئاوێس��تائییە کە ئەویش
لە بهێم��ا ئیزەدبانووی یوونان��ی و ڕۆمی ،واتە
ئارتیمیس��ە کە خ��ودای جەنگەڵ و ش��کار و
ڕێپیشاندان بووە ،بۆیە لەوێدا کە بەشەر ڕێگای
بااڵ و موقەددەسی خۆی واتە «سەرسوڕمان لە
بەرانبەر ش��کۆی مەزندا» دەدۆزێت��ەوە ،ناوی
«دئن��ا» و «دینای» پێوەن��اوە و لەوەبەدواوه بۆ
هەم��وو بارێکی دەروونی و پەنهان لە دیدە ،کە
مرۆڤ دەستەوەس��تانی بارەگای بااڵی شکۆی
مەزن بکات ،بەتەواوی ش��ێوە جۆراوجۆرەکانی
«دی��ن» و ی��ا هەرچییەک ل��ەم مانایەدا بێت،
بەکاریان هێناوە .ئەمەش نیشانەیەکە ،بۆ ئەوەی
بەوە بگەین بنەمای ڕەسەن و ماددە و هەوێنی
بێگەردی دینی و کەمترین خانەی شوناس��ی
دین و یا باش��تر وایە بلێین  DNAدین ،باری
دەروونی و دڵ سپاردنە بەشکوی مەزن.
ئالێرەدایە کە ئەم دڵ س��پاردنە لە نیگای
«رۆدلۆف ئۆتۆدا» بە بنەمای بەدیهاتنی ئایین
ئەژمێرێ��ت [ ]18و هەروەه��ا «پۆڵتیلیش» بەو
جێی��ە دەگەیەنێ ک��ە دەڵ��ێ :ڕواڵەتی ئایین
کولت��وورە و ناوەڕۆکی کولتووری��ش (واتا بارە
[]19
مەعنەوییەکە) ئایینە.
وا ئەزان��م لێرەدا بەوە گەیش��تین کە دین
چەمکێکی سەرەکی لە کولتووری هەر گەلێکە،
کە لە هەمیش��ەی مێ��ژوودا پەنای پێ براوە و
لە ژیانی مرۆڤایەتیدا ڕەنگدانەوەی هەمیشەییی
ب��ووە و بگ��رە ڕەنگدانەوەی هەتا هەتاییش��ی
ئەبێت و بە وتەی جۆزی��ف کەمبڵ مناڵدان و
[]20
ڕەحەمی دووهەمی لە دایکبوونی ئادەمیە.
بەاڵم ئەوەی لەم باس��ەدا جێی س��ەرنج و
تێبینییە ،ئەوەیە کە کولتوورەکان ،چ ئایینی و
چ نائایینییەکەی ،لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی تر
و ل��ە بوارێکەوە بۆ بوارێکی دیکە ،گۆڕانکارییان
بەس��ەردا دێت و ب��ەم پێیە ل��ە دایکبوون و
س��ەرهەڵدان و گەنجی و کارامەیی و پیری و
لەکار کەوتوویی و م��ەرگ و تەواوبوون ڕویان
ساڵی بیست و یەکەم
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تێ دەکات.
جا ئێس��تا جێی ئەوەیە بپرسین هۆکاری
ئەم گۆڕانکارییە چیە؟
ب��ۆ ئ��ەم مەبەس��تە نیازم��ان هەیە کە
کاریگەرییەکان��ی شارس��تانییەت و کولت��وور
لەسەر یەکتری ڕەچاو بکەین.
کاریگــــــەریەکان��ی شارس��تانییەت
« »civilizationو کولت��وور « »cultureل��ە
سەریەکتری
مرۆڤ و ژیانی مرۆڤ (بەپێچەوانەی ئەوانەوە کە
دوو بەش بینانە ،بەشێ گیان و بەشێ جەستە
ئەیبیننەوە و بەشێک زەق و پڕڕەنگ دەکەن و
بەشەکەی دیکە الواز و کەمڕەنگ) بوونەوەرێکی
سیس��تەماتیک و ئەندام��وارە ،بۆی��ە ناتوانین
هێڵێ��ک لە نێوان گیان و لەش��یدا و هەروەها
لە نێ��وان نی��ازە م��اددی و مەعنەوییەکانیدا
[سەرەڕای شوناسی ئەم دوو بوارە] بکێشین.
بەاڵم بێگومان چەرخ��ەی لەش و گیان،
م��ادده و مانا ،شارس��تانییەت و کولتوور ،لەم
سیس��تەمە ئەنداموارەدا وا لە دڵ��ی یەکتریدا
تەن��راون ،ل��ە عەینی ڕوونی و ڕاش��کاویدا ،لە
ناخی یەکتریدا ،وەک کەاڵفێک س��ەردەرگووم
و نادیارن و بەردەوام بەس��ەر یەکتریەوە لە ناو
خۆیدا کاریگەرییان هەیە.
جا بەم پێیە پێویس��تە بزانی��ن بەرهەمە
ماددی و مەعنەوییەکانی مرۆڤ ،چۆن لە یەک
ئااڵون و بە ڕۆخی یەکتریدا چوون؟
لەسەر ئاخرین پێگەیش��تنە عیلمییەکانی
ئانترۆپۆلوجیس��تان و کولتوورناس��ان ،وات��ای
( )civilizationک��ه شارس��تانییەتە ،باری نیاز
و پێویس��تییە ماددییەکانی ئێمە دەگرێتەوە و
هەروەه��ا ( )cultureکولت��وور [چاند و نەریت
و فەرهەنگ] پێویستییە مەعنەوییەکانی ئێمە
ڕەچاو دەکات.
جا بەپێی ئەو سیستەمە ئۆرگانیکە ،کولتوور
و شارستانییەت ،بێ یەکتری مانا پەیدا ناکەن،
وەک لەش و گیان بێ یەکتری مانایەکیان نییە،

بۆی��ە لە هەرجێیەک شارس��تانییەتێک هەبێ،
کولتوورێک هەی��ە و هەروەها لە هەرجێیەک
کولتوورێ��ک هەبێت ،شارس��تانییەتێک هەیە،
واتە لە هەرجێیەک کەرەسە و ڕووداوێک سەر
بگرێ��ت ،داخوازی کولتوورێکی هاوس��ەنگ و
هاودەنگ��ی خۆیەتی و هەروەها لە هەرجێیەک
کولتوورێک بەدیبێت ،داخوازی کەرەسەیەک
و یا ڕووداوێکی تایبەتە ،کە هاوشانی و هاوڕێی
بکەن لەگەڵ یەکتریدا.
بۆیە هەر کەرەس��ەیەک کە پ��ێ دەخاتە
چوارچێوەی ژیانەوه ،ئاوازێکی تایبەت بەخۆی
ئەچرپێنێ ب��ە گوێچکەی گیان��ی ئادەمیدا و
گیانی مرۆڤ دەهەژینێ و م��رۆڤ لە بەرانبەر
ئەو دەنگەدا ڕەوتێک��ی تایبەتی ،کە ڕیفلێکس
و کاردانەوەی سروشتی گیانی مرۆڤە ،لە خۆی
نیش��ان دەدا ،کە دەرئەنجامەکەی بە شێوەی
هەڵپەڕک��ێ و مۆس��یقا و گۆرانی و ش��یعر و
هۆنراوە و نومایش و شانۆ و میعماری و نەقاشی
و وێنەگری و پەیکەرس��ازی و پەیکەرتراشی و
درام و سینەما و ڕێ و ڕچە و نەریت و خوڵق و
خو و پۆشاک و خواردن و خواردنەوە و نووسین
و  ...خۆی دەنەخشێنێ.
هاوڕێی��ی و هاوش��انی و هاودەنگ��ی و
هاوس��ەنگیی ئ��ەم دوو بوارە پێک��ەوە ،ئەبێت
بەهۆی ئاسایش و ئارامش و خۆشی و شادی و
ئومێد بەژیان و کارامەیی لە بوارەکانی ژیانەوە و
هەروەها بۆشاییی و قەڵشتی و دابڕان لە نێوان
ئەم دوو تێرمەدا ،ئالۆزی و کێش��ە و قەیران و
کارەسات بە باردێنێ و کۆمەڵگا لەگەڵ نامۆیی
و ماندووی��ی و تۆران و خەمۆک��ی و بێزاریدا،
ڕووبەڕوو دەکاتەوە ،بۆیە کێشەی کلیسا و زانین
لە س��ەدەکانی میانەدا «قرون وسطا» ،بەشێکی
گەورەی دەگەڕێتەوە بۆ دابڕین و قەڵشتی ئایین
ل��ە بەرانبەر عیلم و زانین و دەس��کەوتەکەی
وەک شارستانییەتێکی نوێ.
لەوێدا کە کلیس��ا وەک ئایی��ن نەیتوانی
کولت��ووری لەبار و هاودەنگ و هاوس��ەنگ و
هاوڕێ و هاوشان ،لەگەڵ شارستانییەتی نوێدا
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ساز بکات و نەیتوانی ڕەوتەئایینییەکەی خۆی
لەگەڵ دەنگی کەرەسەی نوێ و شارستانییەتی
نوێ��دا هەماهەنگ ب��کات ،تووش��ی گرژی و
درژی و تون��دی و تێ��ژی و زبری لە ڕووبەڕوو
بوونەوەدا هات ،بۆیە دەس��تی دایە ئەنکزاسیون
« »inquiscionو بیر پشکنین و بەڕێ خستنی
دادگاگەلی سەرسوڕهێنەری کوشتن و سوتاندن
و بەڕێ خستنی زیندان و ئەشکەنجە و زەبر و
لێدان و بەکۆیلەکردن و زەوتی ماڵ و نامووس
و دوورخس��تنەوە لەگەڵ ئەنجام��ی کارگەلی
س��ەخت و بەدەر لە توانا و تاقەتی ئاس��اییی
م��رۆڤ ،تا بەو جێیەی ئێس��کەکانی زانایانێک
کە ساڵیانی س��اڵ لەوەوپێش مردبوون و نیگا
و بۆچوونەکانیان هۆگرانێکی پەیدا کردبوو ،کە
بەش��ێوەیەک ئەو بۆچوونانە هاودەنگیی لەگەڵ
کلیسا دانەبوو ،لە گوڕ دەرئەهێنران و دادگایی
دەک��ران و س��ەرئەنجام مەحک��ووم دەکران
و لەب��ەر چ��اوی هۆگرەکانیان ئێس��کەکانیان
[]21
دەسووتێنران.
بۆی��ە «پ��ۆل تیلیش»یش ه��ۆکاری ئەم
ڕووبەڕووبوونەوەیە لە کەمتەرخەمی و غەفڵەتی
کلیس��ا و ئایینداراندا دەزانێت کە زوانی ئایین
و زوانی عیلم و زانس��تیان نەناسی بوو ]22[.ئاوا
گوێن��ەدان و کەمتەرخەمیی��ەک هەڵقواڵوی
بارودۆخ��ی بێ باوەڕی بەگۆڕان��کاری لە نێوان
شارستانییەت و کولتووردایە ،کە مێژوومەندی لە
ئایین دەگرنەوە و ئایین وەک کولتوور نابیننەوە
و بەتەمایئەوە نین هیچ ئاڵۆگۆرێک لە ئاییندا
بەس��ەر بناسنەوە ،لە هەمان کاتدا لە درێژاییی
مێژوودا و لە پانتای ژیاندا ،گۆڕانکاری ،تەواوی
بوارەکان��ی ژیانی شارس��تانییەت و کولتووری
ئێمەی گرتووەتەوە.
ئ��ەم کاریگەرییانەی کە ئەم��ڕۆ لە نێوان
شارس��تانییەت و کولت��ووردا ب��ەدی دەکرێت
(مێژوویەک��ی دوور و درێ��ژی هەی��ە) ه��ەر
هەم��ان کاریگەرین کە لە نێوان کەرەس��ە و
س��ەمبولدا بەدیکراون ،وەک مەیموون ناسی
ژاپۆن��ی« ،مان» ،دەڵ��ێ :تێرمی«کولتوور» وەک
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هاوردەیەکی مرۆیی ،ئەبێ تاریفەکەی جەخت
بخاتە سەر سیس��تەمێکی ڕەفتاریی ئەوتۆ کە
فێرخوازی وەک بناغەیەک بناسێتەوە و ئاڵوگۆڕ
بەس��ەر ژینگەدا بهێنێت و ب��ۆ مانەوەی ژینی
خ��ۆی دەورێک��ی س��ەرەکیببینێت و ژیانی
بەکەرەسەوە بەسرابێتەوە.
س��ەرهەڵدانی ئ��اوا مەودایەک ل��ە ژیانی
مرۆڤدا ،س��ەرهەڵدانی «کولت��وور»ی ژیانە کە
مێژووەکەی ئەگەڕێت��ەوە بۆ کاتێک کە مرۆڤ
«کەرەس��ەی بۆ کەرەسەسازی» دروست کرد و
ئەمە الی هەندێ لە دێرینەناسان دەگەرێتەوە
بۆ دوو تا س��ێ ملیۆن ساڵ لەمەوپێش و الی
هندێک��ی تر دەگەرێتەوە ب��ۆ کاتێ کە مرۆڤ
[]23
بەسەر دوو پێی خۆیەوە وەستا.
ئاوا بۆچوونێک بە چاوپۆش��ی لە دروستی
و نادروس��تییەکەی ،ئەیەوێ��ت پێمان بڵێ کە
کەرەس��ە و ڕووداوەکان ،پایە و بنەما و بەردی
بنەڕەتی��ی شارس��تانییەتن و کاریگەریی ئەم
ڕووداوەگەورەیە لە بەدیهاتنی کولتووردا ،وەک
مرۆڤی سەمبولس��از ڕۆڵی گرنگی هەبووە .ئەم
ڕەوتەپیرۆزە ل��ە درێژاییی مێژوودا ،بە هەزاران
پێ��چ و خەمی گ��ەورە و بچووکدا تێپەڕیووە و
ه��ەر لە دەورانی غارنش��ینییەوە هەتا دەورانی
چادرنشینی و خێوەتنشینی و تا دەورانی کێڵگە
و کش��توکاڵ و تا دونیای سەنعەت و ماشێن و
ت��ا ئەمڕۆی دونیای مەج��ازی و دونیای زانین
و تیکنۆل��ۆژی و ئینترنێت و «گوندی جیهانی»
« »global villageلە خۆ دەگریت.
ئ��ەم ڕەوتە تا ئەمڕۆ وەس��تانی بۆ نەبووە و
وەستانیش��ی بۆ نییە و بەه��ەر ئەندازە ڕەوتی
کەرەسەیی و ڕووداوی ،ئاڵوگۆڕی بەسەردا بێت،
ڕەوتی فەرهەنگی و کولتووری و مەعنەویش بەو
ئەندازەیە خوازیاری گۆڕانکارییەکی هاودەنگ و
هاوس��ەنگ و هاوڕێ و هاوش��انە ،کە کۆمەڵگا
بەئاستی ئارامی و شادی و خۆشی دەگەیەنێت
و کۆمەڵ��گا دەکات بەکۆمەڵگایەکی چاالک و
تێکۆشەر و هومێدوار بەداهاتووی ،خۆی کە لە
دۆخێک��ەوە بەرە و دۆخێک��ی دیکە دەچێت و
ساڵی بیست و یەکەم
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ئ��ازادی وەک بنەما و هەوێنێ��ک تیێدا ڕەنگ
دەداتەوە.
جا هەر وەکوو وتمان نەبوونی ئاوا هاودەنگی
و هاوسەنگییەک ،ئەبێت بەهۆی نەمانی ئازادی
و گ��رژی و درژی و دابڕان لە نێوان کۆمەڵگادا
و مرۆڤ لە خۆی نام��ۆ و بێگانە دەکات .وەک
زمانە سوننەتیەکەی دەڵێت تووشی «هبوط»ی
دەکات ،واتە تووشی دابەزینی دەکات« ،هبوط»
دابەزین و داکەوتنە ،بەاڵم بە زمانی ئەمڕۆ جێ
مان و دواکەوتن��ە ،کەمتەرخەمی لەم بوارەدا،
واتە لە ئاس��تی گۆڕانکاریی ئایین وەک باڵێکی
کولتوور ،لە بەرانبەر ئاڵوگۆرە شارس��تانییەکاندا
وەک کەرەس��ە و ڕووداو ،ئەبێ��ت بەه��ۆکاری
کارەس��اتگەلێک لە ژیانی کۆمەڵگادا کە ئەگەر
قووڵ بی��ری ل��ێ بکەینەوە ،گیان و لەش��ی
مرۆڤ��ی خاوەنبیر دەلەرزێن��ێ ،بۆیە من ناوی
ئاوا کارەس��اتێک دەنێم «کارەساتی چرنۆبیلی
ئایین لە دونی��ای نوێدا» .بۆیە بەڕاس��تی لەم
چ��ەن دەیەیڕابردووەدا ،بەش��ێک ل��ەو ئاکار
و دەرئەنجامانەم��ان بەن��اوی دینەوە به چاوی
خۆمان بینی کە پاڵپشتەکەی دەقە ئایینییەکان
و فەرم��وودە دینییەموقەددەس��ەکان بوون ،و
هۆکارەک��ەی دەگەڕێت��ەوە بۆ ئەم قەڵش��ت و
دابڕینە لە نێوان دین وەک کولتوور لە الیەکەوە
و شارستانییەتی نۆێ لە الیەکی ترەوە .بۆیە ئەم
ڕەوتەبێفەڕە ش��ێوەیەک لە ئازار و ئەشکەنجە
و کوشتن و سووتاندن و بەدیلبردن و بەکۆیلە
ک��ردن و بیرپش��کنین ،دۆزەخێ��ک بەن��اوی
بەهەشتەوە لە سەدەکانی میانە «قرون وسطا» و
ئانکزاسیونمان وەبیر دەهێنێتەوە.
جا ئیتر لێرەدا ئەم پرس��یارە دێتە کایەوە،
کاتێ کە کەلت��وور لە ب��ەردەم گۆڕانکاریی و
ئاڵوگۆری��ی هەتا هەتاییدای��ە ،داهاتووی ئایین
وەک چەمکێ لە چەمکە سەرکییەکانی کولتوور
چی بەسەر دێت؟
نەشتەرگەریی گۆڕانکاری ،تا چ ئاستێک لە
گیان و الشەی دیندا دادەنیشێ؟
وەک کولت��وورەکان س��ەرهەڵدان و

گەش��ەکردن و تەواوبوون و مەرگیان بۆ هەیە،
ئایا وەک نیچە لە «م��رد دیوانە»کەیدا مەرگی
خودای ڕاگەیاند ،خودا دەمرێت؟
و یا وەک��وو ئیقباڵی الهووری دەڵێ :خودا
دەبێ نەخش��ێکی تر و ڕۆڵێکی دیکە لە ژیانی
مرۆڤدا کایە بکات؟
گۆڕانکاری و چاکسازی لە ئاییندا هەر لە
پایە هەتا سایە
«من بۆ سەبەت یا سەبەت بۆ من؟»
ئەمە واڵمی عیسای ناسری پێغەمەرە (د.خ) لە
بەرانبەر سیستەمی فەقاهەتی مالۆمگەلی ئایینی
یەهوود لە ڕۆژگاری خۆیدا ،کە دەیانووت :بۆ بە
پێچەوانەی ئایینی مووس��اوە کە ڕۆژی شەممە
کارک��ردن حەرام��ە ،تۆ کار دەک��ەی؟ بۆیە لە
واڵم��دا هەڵیدایە و ووتی :من��م خاوەنی ڕۆژی
[]24
شەممە( ،من بۆ شەممەم یا شەممە بۆ من؟)
ئەم وتەیە وەک دەس��کەوتێکی زێڕین لە
باس��ی ئایین و ئایینناسیدا بۆ هەموو تۆێژەرانی
ئ��ەم بوارە ڕەچ��او دەکرێ��ت و هەروەها وەک
خاڵێکی س��ەرەکی بۆ نیشاندانی مێژوومەندیی
ئایین .ئاوڕی لێ دەدرێتەوە ،تا پێمان بگەیەنێ
ک��ە ئایین ل��ە پانتاییی ژیاندا و ل��ە درێژاییی
مێ��ژوودا ،گەش��ە دەکا و پەرە ئەس��ێنێت و
گۆڕانکاریی بەس��ەردا دێت ،واتە ئیڤۆلۆیش��نی
کولت��ووری ( )culture evolutionڕووی ت��ێ
دەکات ،هەر بەم پێیە واڵمەکەی عیس��ا ،وەک
پرسیارێک لە فەلسەفەی دیندا و لە ئایینناسیدا
بوو بەبزاڤێکی فەلس��ەفی و ئایینی کە «من بۆ
دین یا دین بۆ من؟»
واتە ،ئایا ئایین تەختەکەی پرۆکرۆستیسە
( ]25[)procrustesک��ە هەر ق��ەد و قەوارەیەک
دەب��ێ بەئەندازەی ئەو ببڕێ��ت؟ و یا گیانە کە
ڕژای��ە هەر جەس��تەیەک ئەیهەژێنێ و بەڕێی
دەخات؟
بۆیە نیچە زۆر بەوردی لە عیسا و فەلسەفەی
ڕەوتی ئەم گەورەپیاوە تێگەیشتبوو و لە «چنین
گفت زرتشت»ـەکەیدا قس��ە لە جوانەمەرگی
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و زوو مردن دەکات و ئەڵێ عیس��ای ناس��ری
جوانەمەرگ لە دونیا ڕۆی��ی و ئەگەر بەقەدەر
م��ن لە ژیاندا بمای��ەوە ،ئەوندە گەورە و مەزن
بوو ،خۆی ئەندێشەکان و بیر و بڕواکانی خۆی
[]26
دەخس��تەبەر نەش��تەری ڕەخنە و نەقدەوە
و ئەم��ە یانی پێغەمبەری ،بەمانای بەربەس��ت
ب��وون ل��ە پیاچوونەوەی مانا و ه��اوردەکان و
دەس��کەوتەکانی نیی��ە ،بەڵکوو دەس��کەوتی
پێغەمب��ەران وەک هەم��وو دەس��کەوتەکانی
بەش��ەر ،پیاچوونەوە خواز و ئەکشێنە و وەحی
و ئەزموونی وەحیانی دەس��کەوتێکی «»fixism
«فیکس��یزم» و چەقبەس��توو و نەگ��ۆڕ نییه و
ئەمیش وەک هەموو دەس��کەوتەکانی بەشەری
ئەزموون هەڵگ��رە و لە دۆخێکەوە بۆ دۆخێکی
دیکە گۆڕانی بەسەردا دێت.
ج��ا بەم پێیە ،مەرجی مان��ەوەی لە ژیانی
کۆمەڵ��گادا گۆڕانکاری��ی هاوچەرخ��ە لەگەڵ
بارودۆخ��ی ئالۆگۆڕەکانی دونی��ای دەوروبەردا،
بەش��ێوازێک ک��ە هاودەنگییەک��ی بەپێ��ز و
هاوسەنگییەکی بەهێزی تێدا بەدی بکرێت.
بۆیە ئێلێمێنتەکانی کولتوور هەر هەموویان
س��ەرهەڵدان و تەواوب��وون و گەش��ەکردن
و م��ردن ،ڕوودەکات��ە بارودۆخ��ە جۆراجۆرە
فنۆمنۆلۆژیکییەکەیان��ەوە و ئایینی��ش وەک
ئێلێمێنتێکی کولت��ووری بارودۆخی جۆراجۆر
تێیدا سەر هەڵدەدات.
لێرەدای��ە ئایی��ن وەک ئێلێمێنتێک��ی
کولت��ووری ،ئەگ��ەر دەس��کەوتەکانی وەک
دەسکەوتێکی بەنرخ ،جێی ڕەزامەندیی کۆمەڵگا
لە ن��اوەوە و دەرەوە بوو ،ئەوە وەک کولتووری
سەرزیندە و ساخڵەم ناوی لێ دەبرێت و ئەگەر
بەپێچەوان��ەوە ،لە ن��اوەوە جێ��ی ڕەزامەندی
نەب��وو و تەنها ل��ە ڕێگای الس��اییکردنەوە و
تەقلید و کۆنفۆرمیسم و فاناتیسمێکی دینی و
مەزهەبیەوە خۆی داسەپاند ،ئەوە کولتوورێکی
نەخۆشە و ڕێگای مەرگی خۆی فەراهەم کردوە،
کە پڕ دەبێ لە دەمارگرژی و درۆ و دەلەس��ە و
ڕیا و دووڕوویی و هەزاردەستی و هەزارچێرەیی
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و لەسەر خۆ و دیتران کاڵونان.
بۆیە نیچە لە «مرد دیوانه»کەیدا قس��ە لە
مەرگی خ��ودا دەکات و دەڵ��ێ ئێمە خوامان
کوشتووە ،دەستمان بەخوێنی خوا سوور بووە،
خواکانیش تێکدەشکێن و دەڕوخێن ،هەرچەندە
ئەم هەواڵە بەئاس��انی قەبووڵ نەکرێت ،نیازی
بەتێپەرینی زەمان هەیە ،چونکە هەورەتریشقە
و بروسکە پێویستی بە زەمان هەیە و هەروەها
ئەستێرەکان بۆ دەرکەوتن پێویستیان بەکات و
زەمان هەیە ،بۆیە دەڵێ :کلیساکان هەتا ئێستا
[]27
بێجگە لە گۆڕستانێ بۆ خودا شتێک نەبوون.
ئەم باس��ەی نیچە کوفربێژی و ناسزاکردن
نییە بەڵکوو باس لە مەرگی کولتوورێکی ئایینی
دەکات ک��ە س��ەرهەڵدان و گەش��ە و مەرگی
بەخۆیەوە بیناوە.
وێنەمێژوویەک��ی ئایین ،کە هەمیش��ە لە
کەش��وهەوای «جێ و س��اتدا» ،بەپێی ئاستی
پانتاییی��ە کولتووریی��ە کۆمەاڵیەتیی��ەکان
( )culture areaدەرکەوت��وون ،ئەزموونگەل��ی
جۆراوجۆریان بەس��ەردا تێپەری��وە ،کە بەپێی
سەردەمی دەرکەوتنی بارودۆخی کۆمەاڵیەتی و
ئابووری و ڕامیاریی خۆیان ،شێوازی بەرهەمی
جۆراوجۆری��ان لێ کەوتووەت��ەوە ،کە لە هەر
دەرکەوتنێک��دا مان��اکان و وات��اکان و ڕچە و
ڕچەڵەکەکان و ئاکار و دەس��توورە ئایینییەکان
و بەش��داربوونی ئایین لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و
ئابووری و ڕامیاریی خەڵکدا ،شێوازێکی تایبەت
بە خۆی نەخشاندوە.
بۆی��ە هەر لە مانای خ��وا و ڕووبەڕووبوون
لەگەڵ ئەودا ،هەتا مانای گوناح و تەوبە و ...لە
دینداریدا ئەم دەرکەوتن��ە جۆراوجۆرانە بەدی
دەکەین.
ئەم ڕووبەڕووبوون��ە ،لەگەڵ خوا و دونیای
دەوروبەردا دەتوانین لە س��ێ دەورەی ئایینیدا
ب��ەدی کەینەوە ،کە ئێم��ەی ئەمڕۆ گەیاندووە
بەدەورەی چوارەمی دینداری:
 1دەورانی سەرەتاییی ئایین
 2دەورانی س��ەرەڕۆیی و ت��اک فەرماندەری
ساڵی بیست و یەکەم
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«خودکامگ��ی»« .ئۆتۆکراس��ی» ()autocracy
ئایین»
 3دەوران��ی دیترانخوازان��ە و نەوعخوازانە و یا
[]28
مرۆخوازانەی ئایین.
لەم سێ دەورەیەدا ئایین بەپێی بارودۆخی
کۆمەالیەتی و کەشوهەوای ڕامیاری و شێوازی
ژیان لە دونیای دەوروبەریدا ،ڕەنگدانەوەیبووە
و بزاڤ��ە ئایینییەکان وەک خوا و گوناح و تۆبە
و  ...لە ئاوێنەی ژیانی دەوروبەری خۆیدا خۆی
نواندوە.
خوا و گوناح و  ...لە ئایینەسەرەتایییەکاندا
بەش��ێوازی توتم و تاب��ۆکان دەرکەوتوون ،کە
وێنە سەرەتایییەکانی چەند خودایی و شیرکن،
و وردە وردە خواکان لە خوایەکی چڕوپڕدا وەک
سەرۆکی خێڵ و هۆز و یا پاشایەکی زاڵ خۆی
دەردەخات و دەس��ەاڵتی خۆی دادەسەپێنێ و
بە ش��ێوەی خوای سەرەڕۆ و تاک فەرماندەرانە
شکۆ و شەوکەتی خۆی لە ئەزموونەدینییەکاندا
دەنوێنێت .خواکانی دەورانی توتم و تابۆ ،خوای
هەرکەس بۆ خۆ ڕاکێش��انە ،ک��ە لە هێماگەل
و س��ەمبولگەلی جۆراوجۆردا وەک قوربانی بۆ
نزیکبوونەوە لە دەس��ەاڵتی خوا و یا بۆ دڵنەرم
کردنی خواکان لە بەرانبەر قەڵس��ی و گرژیاندا
[]29
بەدی کراوە.
لێ��رەدا بوو کە لە دەورانی چادرنش��ینی و
خێوەتنش��ینیدا وردە وردە م��رۆڤ پێکەو لە
پەنای ڕۆبارەکاندا ،بەدەست تێوەردانی کشتوکاڵ
کۆبوون��ەوە و کەم کەم لە دێنش��ینییەوە بۆ
شارنشینی و لە سەرۆک خێڵییەوە بۆ پاشایی و
یەکفەرمان��ی و هەروەها لەم ئاوێنەیەدا بۆ الی
یەک خودایی هەنگاویان هەڵگرت.
بەڵێ خوا وەک پاشا و پاشا وەک سێبەری
خوا ،س��ەرەڕۆ و تاک فەرماندەر خۆی لە ژیانی
ئایینیی خەڵک��دا دەنوێن��ێ و ئەزموونگەرانی
ئایین��ی هەر ل��ە پێغەمبەران هەت��ا عارفان و
 ...بەپێ��ی بارودۆخی کۆمەڵگاک��ەی خۆیان و
پانتاییی��ە کولتوورییەکانیان ،نەخش��ی خوا لە
ژیاندا وەک پاش��ای بەری��ن و خاوەنی تاج و

تەخت و موڵکی بێهاوتا و نەبڕاوە ،کە فەرمان
ه��ەر فەرمانی ئەوە و ئیتر هی��چ ،دەخەنە بەر
باس و لێکدانەوە.
خوای تەوحی��د و یەکتاپەرس��تی لێرەدا،
خوایەکی بە تەواوی مانا ئۆتۆکراس و سەرەڕۆیە
و بەس��ەر عەرش و تەخت و ب��ارەگای خۆیدا
دامەزراوە ،ئەوەی لە باس��ی بەرزی و بڵندی و
شکۆ و ش��ەوکەت و گەورەییی ئەودا بووترێت،
عیبادەتە و بەوپێیە هەرچی لە کەمی و کەسری
و ناتەوانی و دەستەوەس��تانی و بێدەسەاڵتیی
ئادەم��ی بوترێت هێش��تا هەر کەم��ە ،لێرەدا
هۆکاری پەرستش ،عیش��ق و خۆشەویستی و
عەداڵەت و ئیحسان و دڵ سپاردن نییە ،بەڵکوو
تەنیا هۆکار،دەسەاڵتی زاڵ و سەرەڕۆیانەی ئەوە
لە ژیانی مرۆڤدا ،بۆیە کەمترین فەرمان نەبردن
ل��ە بەرانب��ەر فەرمانەکانی ئ��ەودا ،هەرچەندە
گەورەترین بەڵگەی لە پش��تەوە بێت ،گوناح لە
قەڵەم دەردرێت و ئەبێ��ت بەندە تەنیا و تەنیا
فەرمانبەر و گوێڕایەڵی بێ ئەمما و ئەگەر بێت،
واتە گوناح لە بهێما ،نافەرمانی لە دەس��ەاڵتی
بااڵیە ،بەخاتری هەر هۆ و هۆکارێک بێت ،یانی
فەرمانب��ردن ،تەقوا و پارێ��زکاری دەژمێرێت
و نافەرمانی گوناح و مەعس��ییەت ئەناس��رێت،
ل��ەم ژیان��ە ئایینییەدا بەش��ی نیونیگایەک بۆ
زەردەخەنەیەک نامێن��ێ ،هەموو گیانی مرۆڤ
و دونی��ای دەوروب��ەری دابەزین و بێدەنگی و
س��ەنگینی ش��کۆی خاوەنش��کۆیە ،کە ژینی
گۆری��وە بە کڕنۆش و گەردەنکەچی و کوێلەیی
و بەردەی��ی ،کە هەرکەس م��ۆری بەردەیی و
بێدەنگ��ی و فەرمانبردن بخوات��ە نێوچاوانی،
ڕزگاریی هەتاهەتاییی دەس دەکەوێ.
تۆبە لێرەدا بە واتای بەخۆداهاتنەوە و گۆڕان
نیی��ە ،بەڵکوو گەڕانەوەیە بۆ دەرماڵی بێدەنگی
و فەرمانب��ردن ،هەرچەندە گەورەترین بەڵگە،
پشتیوانی لە ڕێ دەرچوونی تۆ لە ئایینی پادشا
بێت.
هەر ب��ەم پێیە ج��ا کاتێ��ک کۆمەڵگای
شارنشینی بەرەو ئاس��تی دامرکان و دامەزران
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هەن��گاوی نیا ،وردە وردە کێش��ەی فەرمان و
نافەرمانی لە نێوان دەسەاڵتی پادشا و حزووری
خەڵک وەک دەسەاڵتێکی هاوسەنگ ،دروست
ب��وو ،بۆیە لێرەدا باس��ی مافی پادش��ا و مافی
هاوواڵت��ی ،بەجۆرێکی تایبەت بەو س��ەردەمە
پێش دێ��ت و هەروەه��ا لەم ئاوێنەی��ەدا ،لە
ئایینیشدا لە ئەزموونە دینیەکاندا ،مافی خوا و
مافی بەندە دێتە کایەوە و شایەد ئایەتی «و کان
حقا علینا نصرالمؤمنین»[ ]30بەجۆرێک ئاوڕێک
ب��ەالی ئەم وات��ا مێژوویییەدا بێ��ت کە مافی
یارمەتیدان��ی ئیمانداران بەس��ەر خواوە دیاری
دەکات ،وات��ە بەندەکان بەس��ەر خواوە مافیان
هەیە ،وەک خوا بەسەر بەندەکانیدا مافی هەیە
و هەر ئاوا واتایەکیش لە ئەحادیس و ڕیوایاتدا
[]31
ئاماژەی پێ کراوە.
ئ��ەم س��ەردەمە ب��ە س��ەردەمی دیتران
خوازانە و مرۆخوازان��ەی ئایین دەژمێرێت ،کە
ت��ەواوی ئێلێمێنتەکان��ی ،ئایی��ن وەک خوا و
گون��اح و تۆبە و  ...مانایەک��ی نوێ بەخۆیانەوە
دەگرن و ڕەنگدانەوەی مافی بەرانبەر لە نێوان
خودا و مرۆڤ��دا خۆی دەنەخش��ێنێ ،واتە بە
پێچەوانەی دەورانی س��ەرەڕۆییی ئۆتۆکراسیی
ئایینیی��ەوە ک��ە بێدەس��ەاڵتی و بێهێزی��ی
مرۆڤ ،شوناسی خواناس��ییە ،ئەمجار مرۆڤ و
توانایییەکانی ،دەبێتە س��ەرهێڵ و س��ەرتەڵی
دیاریکردن��ی ش��ێوازی دین��داری ،ئەزموونی
دینی لێرەدا لەس��ەر یەکگرت��ن و پەیوەندی
لەگەڵ جیهانی دەوروب��ەری خۆیدا لە ڕێگای
بیرکردنەوە و عیش��ق و عەالقە و دڵسپاردن
و عەداڵەت و بەرانبەری س��ەر دەگرێت ،نە لە
ڕێ��گای گوێڕایەڵی و فەرمانبردنی بێ ئەمما و
ئەگەر .خودا لێرەدا سەمبولی هێزەکانی خودی
ئینسانە کە مرۆڤ هەوڵ دەدات بیانگەیەنێ بە
سەرئەنجام ،نە سەمبول و هێمای هێزی سەرتر
و بەرتر و زاڵ بەس��ەر مرۆڤ��دا ،گوناح لە ئاوا
نیگایەک��دا ،دابڕینی مرۆڤ ل��ە خوا نیە ،بەڵکو
دابڕین و لە خۆنامۆییی مرۆڤ لە خۆیەتی ،تۆبە
لە ئۆتوکراسیی ئایینیدا بەشێوەیەک خۆئازاری
 118گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

و مازۆخیس��مە ،کە لە هەم��وو بۆارێکەوە هەر
خۆی س��ەرکوت دەکات ،بەاڵم لە مرۆڤخوازیی
ئایینی��دا ،بەخۆداچوونەوەی��ە ب��ۆ تێپەڕین لە
ئەزموونێک بۆ ئەزموونێکی تر ،واتا گوناح وەک
پێوەرێک بۆ خۆناس��ی و دیترناس��ییە و بگرە
مانای ئەو فەرم��وودەی پێغەمبەری خوا درود
و س��ەالمی خوای لێ بێت ،هەر ئەمە بێت کە
دەفەرموێ« :ئەگەر ئێ��وە گوناح نەکەن ،خودا
ئێوە لە ژیاندا هەڵدەگرێت و کەس��انێکی دیکە
دێنێتە کایەوە ،تا گوناح بکەن و لە پاشان تۆبە
[]32
و ئیستیغفاریش بکەن»
جا ئێستا جێی خۆیەتی بپرسین ئەگەر ئەم
هەموو ڕەنگدان��ەوە ئایینییانەمان له درێژاییی
مێ��ژوودا و ل��ە پانتایی��ی ژیان��ی مرۆڤدا بەم
ئاڵوگ��ۆڕە جۆراوجۆرەوە ،وەک گەشەس��ەندنی
ئایینی و ئیڤۆلەیش��نی کولت��ووری (culture
 )evolutionبەه��ۆی ئاڵوگ��ۆڕی کەرەس��ە و
پێویس��تە ماددەییەکان لە ژیاندا ،تێپەڕاندووە،
س��ەرئەنجام و دەرئەنجامی دونی��ای ئایینیی
نوێی ئێمە بەم هەم��وو ئاڵوگۆڕە ئاڵۆزانەوە ،کە
تیشکئاسا لە جیهانی دیمۆکراسیدا ،کە ئازادییە
تاک��ە کەس��ییەکانیلە ژێر بنەمای «ئەس��ڵی
زەرەر»ی جان ئیس��توارت میلدا دامەرزاندووە،
بەرەو کوێ دەڕوات؟
ئەسڵی زەرەری جان ئیستوارت میل دەڵێ:
«هیچ کەس مافی نییە کە لەبەر قازانجی تاکی
من ڕێ بەمن بگرێت ،بەڵکوو تەنیا مافی ئەوەی
هەی��ە ،ڕێ لە زەرەرگەیاندن��ی من بە دیتری
بگرێت»[ ]33بۆیە بە باوەڕی «تیلۆر» ،فەیلەسووفی
هاوچەرخ��ی کانەدای��ی و زۆرینەی��ەک ل��ە
توێژەرانی ئ��ەوڕۆ ،شارس��تانییەتی ئێمە ،الی
کەمینەک��ەی ل��ە واڵتانی باش��ووری زەریای
ئەتڵەسەوە ،لە چەن دەهەی ڕابردوودا لە دوای
()1960ەکان ب��ەم الوە ،شۆڕش��ی کولتووریی
بەس��ەردا هاتووە ،واتە ئاوا شارستانییەتێک لە
زۆرینەی ئێلێمێنتە کولتوورییەکاندا ،داخوازیی
کولتووریی تایبەتمەند و هاوسەنگ و هاودەنگ
لەگەڵ خۆیدایە.
ساڵی بیست و یەکەم
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هەر بەم پێیە من باوەڕم وایە ،ئێمە پێمان
خستووەتە نێو س��ەردەمی چوارەمی ئایینەوە،
واتا س��ەردەمی مرۆخوازیی نوێ��ی ئایینی و یا
سەردەمی دیالۆگی «مرۆخوایی و خوامرۆیی».
ل��ە س��ەردەمی چوارەم��ی ئایین��دا ،واتە
س��ەردەمی مرۆخوازی��ی ئایینی ،خ��ودا ئیتر
خودای ئۆتۆکراس و تاک فەرماندە نییە ،وەک
لە دەورانی ئۆتۆکراس��یا وا بوو و هەروەها خودا
خودای پاش��ای خاوەن ماف نیە کە مافێک بۆ
ئەو دانێین و مافێک بۆ بەندەکان ،وەک خوای
دیتر خوازان��ە و مرۆخوازانە وابوو ،بەڵکو خوای
ئەم س��ەردەمە خوای دۆست و هەڤاڵە ،خوای
گفتگۆ و دیالۆگە ،خوای پێکەوە ژیانە.
ئەمجار بەپێچەوانەی سەردەمی سەرەتایی
و سەرەڕۆییی ئایینییەوە ،هیچ ترس و لەرزێ لە
نافەرمانیی ئەو ،جێی باس و خواس��ی لە ژیاندا
نەماوە ،واتە وەک مەنتقییەکان ئەڵێن «س��الیبە
بە ئینتیفای مەوزووعە» و بەپێچەوانەی دەورانی
دیتر خوازان��ە و مرۆڤخوازانەوە ،مافێک بۆ ئەو
و مافێک بۆ بەندە تا فەرمانی ژیان و ڕەوڕەوەی
ژیان��ی ئایینی بچرخێت ،نییە .لەس��ەر بنەمای
«ئەس��ڵی زەرەر» ،خوایش حەقی نییە لە نێوان
چەن��د هەڵبژاردەی ئازادان��ەی مندا ،هەرچەند
بەزیانی منیش بێت ،لە جێی من نیگا و بۆچوونی
هەبێت ،وەک ئیقباڵی الهوریش ئەڵێ« :چونکە
ن��ە ئەو منم نە من ئ��ەوم»[ ]34بەڵکوو مرۆڤ بە
تەواوی ئازادییەوە هەق بەخۆی دەدات ،کە لێی
بپرسێ تۆ کێی و من کێم؟
لە ئاوا دیالۆگێک��دا ،مرۆڤی دیندار لەگەڵ
خوادا ڕازونی��از دەکات و لەگەڵیدا پێ دەکەنێ
و لەگەڵی��دا وەک هاودەردێ��ک و ی��ا لە تاو
خۆشەویس��تیدا فرمێس��ک ل��ە چ��اوی دێتە
خوارێ و لەگەڵیدا ڕاز دەکات و بەس��ەریدا ناز
دەکات و هەروەه��ا لە بوارگەل��ی ژیاندا داوای
ل��ێ دەکات و بەر ڕەخنە و ئەگ��ەری دەدات
و لە ت��ەواوی هەڵس��وکەوتەکانی ژیاندا ،وەک
هاوڕازێک لە خ��واردن و خواردنەوە و خەوتن
و عیش��ق و س��ێکس و خوێندن و گوێگرتن و

دیتندا ،تەجروبە و ئەزموونی دەکات و لەوانەیە
کاتێکی��ش ل��ە تەنیایی��ی خۆی��دا ،دووکەڵی
جگەرەیەکیش لەگەڵ ئاهێکا و یا مەدهۆش��انە
و سەرخۆش��انە بە ڕوویدا ب��دات .گوناح ئیتر
لێرەدا نە نافەرمانییە و نە لە خۆنامۆیی و لە خۆ
زیاندانە ،بەڵکو گوناح ئەوەیە کە ئازادیی تۆ بەر
بەئازادیی دیتران بگرێت و مافی ژیان و ژیانەوە
و هەڵبژاردن و ...لە کەسانیتر زەوت کات.
ب��ەم پێیە پیاچوونەوە بەس��ەر فرەیەک لە
بزاڤە ئایینییەکاندا ڕوو دەدات.
بەباوەڕی من لە دونیای نوێدا ،مرۆڤی نوێ
لەس��ەر بنەمای ئازادییە تاکە کەسییەکان ،کە
لە وێش��دا ئازادیی جەس��تە و گیان و دەروون
و بی��ر و بۆچ��ون و چ��ۆن ژیانە ،ب��ەرەو الی
ڕەهایی لە پێبەس��تە ئایینییەکان ئەچێت ،کە
لە دەرەوی وجوودی ئەودا وەک نوس��خەیەکی
هەتاهەتای��ی بۆی پێچراوە و ل��ە هەمان کاتدا
وەختی بەکارگرتنی ئێکس��پایەر و تەواو بووە،
وات��ە ب��ەرەوالی تاکەکەس باوەڕی��ی جوانی
ویس��تانە و دەرووننومایان��ەی «»expressive
«ئیکس پریسێڤ»ی ئایینی دەچێت و بەواتای
«چارلز تیلۆر» بەرەوالی «کولتووری ڕەس��ەن»
و «فەرهەنگی ئەس��الەت» ئەچێ��ت ،کە لەوێدا
هەرکەس لە ئێمە بۆ پەروەردەکردنی گەوهەری
مرۆڤایەتی��ی خۆی ،ڕێگە و ڕچ��ە و ڕەوتێکی
تایب��ەت بە خۆیهەی��ە و زۆر زۆر گرنگە کە
ئ��ەو ڕچە و ڕێگەیەی خۆی ،خۆی بەدەس��تی
بێنێت و بە شێوەیەکی ئازاد ژیانی خۆی بەسەر
ببات ،نە وەک لە دەرەوەی وجوودی خۆیدا لە
الیەن کۆمەڵگاوە و یا بەش��ێوازێکی ویراسی لە
پێش��ینیانی خۆی و یا لە الیەن دەسەاڵتێکی
سەروەرانەی دینی و یا سیاسییەوه و  ...لەسەر
شانی بار کرێت ،واتە بە چێژی خۆی ئەزموونە
ئایینیی��ەکان بچێژێت و تاقی��ی کاتەوە ،نە بە
وتە و قسەی ئەم و ئەو .بەم پێیە وەک «تیلۆر»
ئەڵێ ،ژیان و ڕچە و ڕێگای ئایینیی هەرکەس
ن��ە تەنیا دەبێت بەرهەمی هەڵبژاردەی تایبەت
بەخۆی بێ��ت ،دەبێ لەگەڵ تانوپۆی وجوودیدا
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تێک��ەڵ بووبێ��ت و بەگیانی��دا ڕۆچووبێت و
لەگەڵیدا بدوێت و قسە بکات و لەگەڵ ئاڵوگۆرە
مەعنەوییەکانی مندا وا کە من دەمەوێت و بیرم
لێ کردووەتەوە سازگار بێت ،ئاوا بیروبۆچوونێ
بەباوەڕی «تیل��ۆر» هەڵقواڵوی ئەخالقی ئازادی
و ژی��ان لەس��ەر بنەم��ای قازانج و س��وودی
[]35
بەرانبەرە.
بۆی��ە بلیمەتانێ��ک وەک فردریش نیچە
( 1844ـ 1900ز) ل��ە دونی��ای ڕۆژئ��اوادا و
ئیقباڵی الهووری لە دونیای ڕۆژهەاڵتدا (1873
ـ  1938ز) پێشتر لە سەرهەڵدانی ئەم شۆڕشە
کولتوورییە خۆیان لەگەڵ ئ��ەم گۆڕانکارییەدا
ڕووبەڕوو دەبیننەوە ،ئ��ەوە بوو کە نیچە وەک
پێش��تر ئاوڕمان لێ دایەوە قس��ەی لە مەرگی
خودا ک��رد و ب��اوەڕی وابوو کە ئ��ەم هەواڵە
بەڕێوەیە ،بەاڵم زەمانی نەهاتووە ،پێویس��تی بە
زەمان هەیە و ئەبێ کات و س��اتی خۆی بێتە
پێش.
و هەروەها ئیقباڵی الهووریش لە بوارگەلی
زۆرەوە لەگەڵ بنەماییترین بزاڤە ئایینییەکاندا،
بەتایبەتی بزاڤە ئیس�لامییەکان ،وەک باس��ی
خ��وا و ئەزموونە دەروونییەکان و گۆڕانکاری لە
ساختمانی دیندا و ئیمکانیەتی ئایین لە دونیای
ئەوڕۆدا ،شێوازە جۆراوجۆرەکانی ئایین و وەحی
و پێغەمەری و خەتمی نبووەت و گوناح و تۆبە
و بەهەشت و جەهەننەم و مافی مرۆڤ وفیقهـ
و فەقاه��ەت و  ...ڕووبەڕوو دەبێتەوە و قس��ە
دەکات.
بۆیە ئیقباڵ «منی» ئینسانی و فەردانییەتی
مرۆڤ لە ئاستێکی وەها سەر بەخۆدا دەزانێ ،کە
لە هەڵبژاردنی دوو هەڵبژاردەدا ،ڕێ بەخودایش
نادات کە لە جێی ئەو هەڵبژێرێت[ ]36و هەروەها
زۆج��ار لەگەڵ خوادا دیال��ۆگ وەڕێ دەخات،
ک��ە تۆ وەهات کرد و من وەه��ام کرد ،تا بەو
جێیە کە تای تەرازوو بەالی ئینساندا قورسایی
دەکات[ ]37و ب��ە خودا دەڵێ تۆ ون بووی منی
و یاک��و منم ون بووی ت��ۆ؟[ ]38و لە بڕێ جێدا
پێی دەڵ��ێ :ئەمە چ کارێکە دەیکەی یا وا بکە
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یا وەها؟ و لە جێیەکدا بەوپەڕی جەس��ارەتەوە
دەڵێ« :نقش دگر ط��رازه ده ادم پختەتر بیار/
[]39
لعبت خاک ساختن می نسزد خدای ڕا»
واتە نەخش��ێکی تر کە شایستەی خودایی
بێت وەڕێ بخە ،مرۆڤێک پوختەتر و ڕێکوپێکتر
بێنە ،گەمە و گاڵتە بەخاک و خۆل و خاکبازی
سزاواری خودا نیە.
و لە جێیەک تردا پێی دەڵێ :ئێمە لە خوا
ون بووین ،ئەو بەشوێنی ئێمەدا وێڵە و بەدوای
ئێمەدا دەگەرێت ،ئەویش وەک ئێمە نیازمەندی
[]40
ئێمەیە و گرفتاری ئاوات و ئارەزووەکانیەتی.
هەرچەن��دە ئیقب��اڵ خۆی بە دەروێش��ی
پی��ری ڕۆمی دەزانێت ،بەاڵم ئەگەر بە باش��ی
تەماش��ا بکەن ،خوای ئیقباڵ و خوای مەوالنا و
خوای گەورەپیاوێکی وەک غەزالی ،سێ خوای
جۆراوجۆرن و هەریەک بەجۆرێ ئەزموونی خوا
ناسییان تێپەڕاندوە.
ئیقباڵ لێ��رەدا لە س��ەردەمێکی تایبەتدا،
کە ئاس��ۆی س��ەردەمی چوارەم��ی ئایین لە
دونی��ای نوێدای��ە قەراری گرت��ووە ،خوایەکی
ن��وێ و دیندارییەکی نوێ ئەزم��وون دەکات،
ئیقباڵ تووش��ی شەتەحی س��ۆفییانە نەبووە،
بەڵک��و ئەیەوێ بڵێ��ت هەر دی��ن و ئایینێک
ئالۆگۆڕی بەس��ەردا نەی��ەت و بزاڤی ئایینیی
هاوچ��ەرخ نەخولقێنێ ،ئاوا ئایینێک ناتوانێ لە
چەرخەی ژیانی مرۆدا [کە بەردەوام کەرەسە و
شارستانییەتی نوێ دێتە ئافراندنەوە و بەدوویدا
کولتووری نوێ دێتە کای��ەوه] بمێنێتەوە .ئەو
پێی وایە ئایینی ئیس�لام ،خاوەنی ئاوەها وزە و
پتانسییەلێکی بااڵیە ،کە هەتا هەتایە دەتوانێت
لە ژیانی م��رۆدا ،بمێنێتەوە و ئافراندنی ئایینی
بێنێتە پانتاییی ژیانەوە.
ئێس��تا جێی ئەوەیە لەم وتارە دا ،بەش��ی
دیت��ران و داهاتووان لە توێژەران و توێژینەوەد
بەدی کەینەوە و بپرس��ین گۆڕانکاریی ئایینیی
ئێمە چۆن لە دونیای نوێدا ڕوودەدات؟ ئایینی
ئیسالم ،وەک کولتوورێک لە ژیانی موسوڵماناندا،
لە گەڵ گۆڕانکارییەکانی ژیاندا چۆن دێتەوە؟
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەح��کام و دەقە ئایینییی��ەکان ،لە بواری
ئاب��ووری و ڕامی��اری و کۆمەاڵیەتییەوە ،چ لە
قورئان��دا و چ لە حەدی��س و ڕیوایەتدا و چ لە
مەکتەبە فیقهی و ئوسوولییەکاندا ،چیان بەسەر
دێ��ت؟ ئایا گوڕان��کاری و تەواوبوون ڕویان تێ
دەکات؟ واتە فەلس��ەفەی دی��ن چییە و چی
بەدی��ن ئەژمێرێت و چی به دی��ن ناژمێرێت؟
و ئایینی ئیس�لام چۆن لەگەڵ دونیای نوێ و
مرۆڤی نوێدا دێتەوە؟
دەرئەنجام و کۆبەست
دەرئەنجام وکۆبەس��تی ئەم باس��ە ،چەندخاڵی
گرنگن کە بەکورتی بریتین لە:
 1گەیش��تن بەبزاڤێ ڕەش��ناڵ « »rationalو
لۆجی��کاڵ « »logicalکە بەرهەمێکی مەنتیقی
« »logical inferenceلە وێنەی یەکەم لەچوار
وێنەکەی قیاسی ئیقتیرانی مەنتقی«categorical
 »syllogismبەم شێوازەی خوارەوە تێیدا بەدی
دەکرێتەوە:
الف :هەر ئایینێ کولتوورە.
ب :کولتوورەکان گۆڕانکارییان بەسەردا دێت.
ج :ئایین گۆڕانکاریی بەسەردادێت.
 2بە باوەڕی زۆرینەیەک لە فەیلەس��ووفان و
تۆێژەرانی کولتووری ،النی کەمی لەس��ەرەوەی
واڵتان��ی زەریای ئەتڵەس��ییەوە ،شۆڕش��ێکی
کولتووری ڕوویداوە و ت��ەواوی ئێلێمێنتەکانی
کولت��ووری خس��تووەتە نێو بازن��ەی گۆڕان و
گۆڕانکارییەوە و ئایینی��ش وەک ئێلێمێنتێک
لە ئێلێمێنت��ە کارامەکانی کولتوور ،لەگەڵ ئەم
گۆڕانکارییەدا ڕووبەڕوو بووەتەوە.
 3بەپێی تۆێژینەوەی مێژووییی ئایین ناسان،
ئایین سێ س��ەردەمی لە گۆڕانکاری ئەزموون
کردوە و سێ دەورانی بەخۆیەوە بینیوە:
 .1دەورانی سەرەتایی
 .2دەورانی تەک فرماندەری وئۆتۆکراسی
 .3دە ورانی دیتران خوازانەی ئایینی
کە هەر س��ەردەمێ بەپێ��ی بارودۆخی خۆی
لەدرێژایی��ی مێ��ژوودا و ل��ە پانتایی��ی ژیاندا

ڕەنگدانەوەی تایبەتمەند بەخۆی بووە.
 4لەپەن��ای ئەم خااڵن��ەی س��ەرەوەدا ،ئەم
وتارە بەوەگەیش��تووە ،دەورانی چوارەمی ئایین
بەف��ۆرم و نۆرم و وێنەیەکی ن��وێ لە دونیای
دیموکراس��یدا ،بەپێی ئاڵوگۆڕە کولتوورییەکان
ڕوویداوە کە دەتوانین بەناوی (سەردەمی نۆێی
مرۆ خوازی��ی ئایین) و ی��ا دەورانی (دیالۆگی
مرۆخوایی و خوامرۆیی) بیناسینەوە.
 5جا بەم پێیە ئەم گۆڕانکارییە هەموو بوارەکانی
ئایین وەک ئایینی مێژوویی ،هەر لە پایە هەتا
سایە لەخۆدەگرێت ،بۆیە ئایینی ئیسالمیش بۆ
ئێم��ە لەم بازنەیەدا ،جێی ش��روڤە و ئانالیزە و
پێویستی بە خەسارناس��ی و پاتۆلۆژیی الیەنە
جۆراوجۆرەکانی هەیە ،کە ئەم باسە دەرگایەک
ب��ە ڕووماندا بۆ چۆنیەتیی ئەم خەسارناس��ی و
گۆڕانکارییە ،دەکاتەوە.
سەرچاوەکان
ـ قورئانی پیرۆز
ـ کتێبی موقەددەس
ـ اتّ��و ،رودلف ،1380مفهوم امر قدس��ی( ،ترجم��ه و توضیح :همتی،
همایون) ،تهران :انتشارات نقش جهان.
ـ آشوری ،داریوش ،1380تعریفها و مفهوم فرهنگ ،تهران :نشر آگه.
ـ ب��رن ،لوس��یال ،1384جه��ان اس��طورەها «دو مجل��د ،مجموعەی
نویس��ندگان»[ ،اس��طورەهای یونانی]( ،ترجمه :مخبر ،عباس) تهران:
نشرمرکز.
ـ پهلوان ،چنگیز  ،1388فرهنگ و تمدن ،تهران :نشر نی.
ـ تس��تا ،گی؛ تستا ،ژان  ،1379تاریخ تفتیش عقاید( ،برگردان :افشار
نادری ،غالمرضا) ،تهران :نشر جامعه ایرانیان.
ـ تیلور ،چارلز ،1387تنوع دین در روزگار ما ،دیداری دوباره با ویلیام
جیمز( ،برگردان :ملکیان ،مصطفی) ،تهران :نشر شور.
ـ تیلیش ،پ��ل ،1376الهیات فرهنگ( ،ترجمه :فرهادپور ،مراد/پاکزاد،
فضل الله) ،تهران :نشر طرح نو.
ـ تیلی��ش ،پل ،1385پویایی ایمان( ،ترجم��ه :ثقفی ،محمد) ،تهران:
بهمن برنا.
ـ دورکی��م ،امی��ل ،1383صور بنیانی حیات دین��ی( ،ترجمه :پرهام،
باقر) ،تهران :نشر مرکز.
ـ دوگرولیه ،اریک  ،1379منش��ا عالم ،حیات ،انسان ،زبان و فرهنگ،
(مجموعه نویسندگان)( ،قسمت زبان)( ،ترجمه :رفیع فر ،جاللالدین)،
تهران :نشر اگه.
ـ زیمیل ،گئورگ ،1393دین( ،ترجمه :رضایی ،امیر)تهران :نشر نی.
ـ ش��ایگان ،داریوش ،1355بتهای رهن��ی و خاطرەی ازلی ،تهران:
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انتشارات امیرکبیر.
ـ فروید ،زیگمون��د ،1362توتم و تابو( ،ترجمه :پورباقر ،ایرج) ،تهران:
انتشارات اسیا.
ـ قربان��ی ،اکبر ،1394وحدت متعالی ادیان ،بررس��ی ونقد نظریەی
فریتیوف شوان ،تهران :نشرنگاه معاصر.
ـ کمبل ،جوزف ،1377قدرت اسطوره( ،ترجمه :مخبر ،عباس) ،تهران:
نشر مرکز.
ـ که��ون ،الرن��س ،1381متنهای برگزیده از مدرنیس��م تا پس��ت
مدرنیسم[ ،مجموعه نویس��ندگان و مترجمین]( ،ویراستار :ڕشیدیان،
عبدالکری��م)[ ،قس��مت« :مرد دیوان��ه» ،نیچه ،فریدری��ش ،ترجمه:
کوچکمنش ،لیال] ،تهران :نشر نی.
ـ الهوری ،محمداقبال ،1379بازس��ازی اندیش��ەی دینی در اس�لام،
(ترجمه :بقائی ،محمد[ماکان]) ،تهران :انتشارات فردوس.
ـ مارتینل��ی ،فرانک��و ،1378تاریخ تفتیش عقای��د( ،ترجمه :ڵدقیانی،
ابراهیم) ،تهران :نشر جهان ڕایانه.
ـ ناس ،ج��ان بایر ،1345تاریخ جامع ادی��ان( ،ترجمه :حکمت ،علی
اصغر) ،تهران :انتشارات علمی فرهنگی.
ـ نیچ��ه ،فریدریش ویلهل��م ،1349چنین گفت زرتش��ت( ،ترجمه:
آشوری ،داریوش) ،تهران :نشر اگه.
ـ هی��ک ،ج��ان ،1378مباحێ پلورالیس��م دینی( ،ترجم��ه :گواهی،
عبدالرحیم) ،تهران :موسسه فرهنگی انتشاراتی تبیان.
عەرەبی:
ـ ابن الحجاج النیس��ابوری ،مس��لم 2005م ،صحیح مس��لم ،القاهرە
(مدینە نصر) ،داراالفاق العربیە ،مجلد واحد.
ـ البخاری ،محمد بن اسماعیل ،2007صحیح البخاری ،لبنان(بیروت)،
دارالمعرفه ،مجلد واحد ،الطبعە الثانیە.
وتارەکان:
ـ فرامز قراملکی ،احد؛ سیاری ،سعیده  ،1388تحویلینگری در تعریف
دین از دیدگاه دینپژوه��ان معاصرغرب ،تهران :پایگاه مرکز اطالعات
علمی جهاد دانشگاهی ،دوره یازدهم ،شماره.33
التین:
 Tylor، Edward.B1891، primitive culture، London،ـ
Johnmurray، Albemarte street.
 Shayegan، Daryush1976، Idois of the mind andـ
perennial memory، Tehran، Amir-kabir.

پەراوێزەکان
[ ]1دارنراو له دوو کتێبی:
ئا :آش��وری ،داریوش ،1380تعریفها و مفهوم فرهنگ ،تهران :نش��ر
آگه ،ص35و.36
ب :پهلوان ،چنگیز ،1388فرهنگ و تمدن ،تهران :نشر نی ،ص.45
[ ]2آشوری ،داریوش ،1380ص35و.36
[ ]3آشوری ،داریوش ،1380ص37و38
[4] Tylor ،Edward .B1891 ،primitive culture
،London ،John murray ، Albemarte street. P: 1.
[ ]5ئاناکرۆنیسم « »Anachronismeیانی «کات لێشێواویی مێژویی»
که ش��ێوازێک ل��ه موغالیتهیه «« »Misleadingههڵه بش��ێودیـتن»
«ههڵهپێچکاری» واته :ش��ێوازێک له ههڵهپێچکاری کاتییه که دوێنێی
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مێژوو به یاسا و پێوهرهکانی ئهمڕۆ ڕەچاو دهکات.
[ ]6هێلێ��ن ئادامیز کیلێر له دایکبوویی  27ژوئینی 1880ز ،کۆچی
دوایی  1ژوئینی  1968ز .ئهم کهسایهتییه ئهو کچه ئهمریکییە کهڕ و
الڵهیه ،که له  18مانگیدا تووشی نهخۆشینی مێنێنژیت بوو ،ههم چاو
و ههم گوێی خۆی له دهس��ت دا و تا حهوت س��ااڵن هیچ شتێکی له
دونیای دهوروبهری خۆی نهدهزانی ،بهاڵم له حهوت س��ااڵندا به هۆی
کاریگهریی ماموستاکهیهوه ،له ڕێگای قامکهکانییهوه فێری قسهکردن
بوو و بهم پێیه لهگهڵ دونیای دهوروبهریدا پهیوهندی ساز کرد و توانی
بخۆینێت و بنووس��ێ و وتار پێش��کهش بکات و بۆیه وهک پسپۆڕێکی
لێهاتوو و بلیم��هت کۆبهرههمهکانی پتر له یازده کتێب و وتارگهلێکی
زۆری به سهرئهنجام گهیاند.
[ ]7ش��ایگان ،داریوش ،1355بتهای ذهنی و خاطرهی ازلی ،تهران:
انتشارات امیرکبیر ،ص115
لهم بوارهدا «مفهوم امر قدس��ی» له ئۆتۆ و «دین» له گئورگ زیمیل و
«الهیات فرهنگ» له پۆل تیلیش جێی سەرنج و تێبینین.
[ ]8تیلی��ش ،پل ،1385پویایی ایمان( ،ترجمه :ثقفی ،س��ید محمد)
تهران :بهمن برنا ،ص68و.69
[ ]9ئاوا هاوش��ێوه نواندنێک «تمثیل» «تش��ابه» له زمانی پێغهمبهری
خ��واوه موحهمهد (دـ خ) ئاماژهی پێ کراوه که دین له ههر پانتایهکدا
ب��ه گوێرهی بارودۆخ��ی ئهو پانتای��ه و ههروهها به گوێرهی ئاس��ته
ئافرێنراوهکان له مرۆڤدا خۆی نیشان دهدات.
بۆیه هاورده وهحیانییهکهی خۆی به باران پێناس��ه دهکات و ئاس��تی
کۆمهڵگاکان و خەڵکیش به زهوی و تۆپۆگرافییه جۆراوجۆرهکانی ژینگه
پێکهوه دهنوێنێ.
بۆیه ئیمامی بوخاریی و ئیمامی موسلیمیش له ئهبوموسای ئهشعهرییهوه
ل��ه پێغهمب��هرهوه (د ـ خ) بۆم��ان دهگێڕنهوه ،که پێغهمب��هر (د ـ خ)
فهرمووی« :وێنهی ئهو هاوردهی له ڕێ نیش��اندان و زانین که خودا منی
پێ ناردووه ،وێنهی لێزمهبارانێکی فهراوانه که به س��هر واڵتێکدا دهبارێ،
هەندێک جێی ههیه بهپیت و خاوێن و لهباره ،ئاوه که له ڕۆخیدا دادهچێ،
گژوگیا و س��هوزاییهک باش دێنێتە بەر و س��هوز دهبێت و هەندێ جێی
ههیه س��هخت و سهنگهاڵن و ش��ۆرهکات و مهنگاو و حهواوه و ئاو تێیدا
دهمێنێت��هوه و خودا خێروبێری به خەڵ��ک دهگهیهنێ و لێی دهخۆنهوه
و ئاودێریی و کش��توکاڵی پێدهکهن و هەن��دێ جێمان ههیه کهچۆڕژ و
وه��اڵ و کڕانەیە نه ئاو به خۆیهوه دهگرێ و نهگژوگیایهکی لێ ش��ین
دەبێت ،ئهم تهمس��یل و هاوش��ێوهنواندنه ،نموونهیه بۆ کهسێک له دینی
خ��ودا زانیاری وهردهگرێت و له ئهوهی خودا منی پێ ناردووه بههرهمهند
دهبێت و خۆی فێر دهبێت و دیترانیش فێر دهکات و ههروهها نموونهیه بۆ
کهسێک که ئاوڕێک بهالدا ناداتهوه و شتێک له نارده خوداییهکهکه منی
پێ نێردراوم بۆ خۆی وهرناگرێت» [البخاری ،محمدبن اسماعیل2007م،
صحی��ح البخ��اری ،لبنان(بی��روت) ،دارالمعرفه« ،مجل��د واحد»«الطبعه
الثانیه»کتاب العلم( ،)20ب��اب فضل من علم و علّم  1/79ص[ .]94ابن
الحجاج النیس��ابوری ،مسلم  ،2005صحیح مسلم ،القاهره (مدینه نصر)،
داراآلفاق العربیه« ،مجلد واحد»کتاب الفضائل( ،)43باب بیان مثل ما بعث
به النبی(ص) من الهدی و العلم (.])2282/15( ،)5
[ ]10کمبل ،جوزف ،1377قدرت اس��طوره( ،ترجمه :مخبر ،عباس)،
تهران :نشرمرکز ،ص.99
[ ]11هیک ،جان ،1378مباحث پلورالیس��م دینی( ،ترجمه :گواهی،
عبدالرحیم) ،تهران :موسسهی انتشاراتی تبیان ،ص69تا.86
[ ]12چ��اوێ بگێڕه به [تاریخ جامع ادیان] نووس��ینی جان بایرناس،
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هۆرگێڕانی :عهلی ئهسغهری حیکمهت.
[ ]13قورئان��ی پی��رۆز ـ بهقهره ـ ئایهتی  285ک��ه هیچ جیاوازی و
دووبهرکییهک ناخهینه نێوان هیچکام له پێغهمبهرانهوه.
[ ]14قورئانی پیروز ـ ش��وورا ـ ئایهتی  ،15لێرهدا تهنوینی تهنکیری
«من کتابٍ » ئهوهمان بۆ ڕوون دەکاتەوە ک ه ههر کتێبێک ناوی ئیالهی
پێ��وه بێت جێی ڕێز و حورمهت��ه و ئهبێ ئیمانی دینیبوونی پێ بێنین
و جێگ��ه و پێگ��هی دینیبوونی ب��ۆ دیاری بکهین و ب��ێ جیاوازی و
سهرەوخوار دیتنهوه تهماشا بکرێت ،که ئایاتی  13تا  16سورهی شوورا
بهیانی ئاش��تی نێوان دینهکان به س��هنتهر و ناوهرۆکی خوداییبوونهوه
دهکهن بێ جیاوازی و دووبهرکی.
بۆیه وامان تێدهگهیهنی پێغهمبهر موحهمهد ،پێغهمبهری ئاشتی نێوان
دینەکانە ،نه وهک ناسیخ و ههڵوهشێنهوهی ئایینەکانی پێش خۆی.
[ ]15ئهم واتایه ئاماژه به الی ئایهتی  48س��وورهی مائیدهدا دهکات،
که دهڵێ بۆ ههر گهل و ئۆمهتێک و یان بۆ ههر ڕۆژگارێک« ،ش��رعه»
[الی من واته دهستپێکردنێکی نۆی لهو جێدا ،که دین وهک دینبوون،
دهستپێدهکات ،که ئهویش باسی خودا و شکۆی مهزنه له ههستیدا] و
«منهاج» ڕێ و ڕچه و نهریتی خواناس��ییهکی تایبهتمان دابین کردووه،
ئهوهی جێی س��ەرنجه لێرهدا نه «ش��رعه»کهیه و نه «منهاج»ـهکەیە،
بەڵکوو ئەمە وەس��یلەیە بۆ گەیشتن و تێپهڕین بهرهوالی چاکهکردنی
ههرچی زیاتر و پترتر ،واته«فاس��تبقوا الخی��رات» ،که جۆراوجۆربوون
و ڕهنگاوڕهنگبوون��ی ئایینەکان ،بێ جیاوازی و بێ س��هروخواربوون له
پانتای��ی و درێژایی مێژوودا ب��ه پێی بارودوخ��ه مێژووییهکان بهدی
دهکاتهوه و بهم پێیه ئێمه و ههر س��هردهمێک «ش��رعه» و «منهاج»ی
خۆمانمان ههیه ،واته خوێندنهوهیهک نۆی و ڕێ و ڕەچهڵهکێک ینۆی،
له ئایینمان بۆ دهستنیشان دهکات.
[ ]16دورکیم ،امیل ،1383صور بنیانی حیات دینی( ،ترجمه :پرهام،
باقر) ،تهران :نشر مرکز ،ص.63
[ ]17آشوری ،داریوش ،1380ص.94
[ ]18شایگان ،داریوش ،1355ص.116
[ ]19فرامرز قراملکی ،احد؛ س��یاری ،سعیده ،1388مقالهی تحویلی
نگ��ری در تعریف دین از دیدگاه دینپژوه��ان معاصر غرب ،دوره،11
شماره  ،33ص1تا ،22تهران :پایگاه مرکز اطالعات جهاد دانشگاهی.
[ ]20کمبل ،جوزف ،1377ص.91
[[ ]21تس��تا ،گی؛ تس��تا ،ژان ،1379تاریخ تفتیش عقائد( ،ترجمه:
افشار نادری ،غالمرضا) ،تهران :نشر جامعهی ایرانیان ،ص61و .62
مارتین ل��ی ،فرانکو ،1378تاریخ تفتیش عقائ��د( ،ترجمه :صدقیانی،
ابراهیم) ،تهران :نشر جهان رایانه ،ص.]129
[ ]22تیلیش ،پل ،1385ص112تا.114
[ ]23دوگرولی��ه ،اریک ،1379منش��ا عالم ،حیات ،انس��ان ،زبان و
فرهنگ( ،مجموعه نویسندگان) ،قسمت :زبان(ترجمه :رفیع فر ،جالل)،
تهران :نشر آگه ص 162و.163
[ ]24کتاب مقدس ،انجیل مرقس 23-2تا.28
[ ]25پرۆکرۆس��تیس ،ڕێگری بهدناویی ئوستوورهی یۆنانهکه به کوڕی
پۆس��یدوون خ��ودای ئاوهکان و دهری��اکان دێتە ئەژم��ار .ئهم ڕێگره،
ڕێبوارانی به میوانی ئهبرده ماڵی خۆی و لهوێدا دهیحهواندن و بهس��هر
تهختێکهوه دهیخهواندن ،ئینجا دهست و پێی دهبهستنهوه ،ئهگهر قهد
و قهبارهی��ان له تهختهک��هکهمتر بایه ،ئهونده چهکوش��ی له قۆڵ و
قاچیان دەدا ،تا به ئهندازهی تهختهکه دهربهاتبان و ئهگهر له تهختهکه
درێژتر ببان ق��ۆڵ و قاچیانی دهبڕییهوه ،تا لهگهڵ ئهندازهی تهختهکه

ڕێککهوتبان ،بۆیه س��هرئهنجام خودا «تس��یوس» یا «ت��زه» پاڵهوان و
قارمانی یۆنان و بنیاتنەری دێموکراس��ی بۆ گهیاند و پرۆکرۆستیس��ی
ههر بهو دهرده برد که ئهو خەڵکەکەی پێ له ناو دهبرد .بۆیه له س��هر
تهختهک��هی خۆی خهوان��دی ،ئهم جار چون ل��ه تهختهکهی درێژتر
بوو له جێی ئهوهی پێی ببڕێتهوه س��هری له الش��هی جیا کردهوه و
ههموو ڕێبوارانی له ش��هڕ و گهڕی نهجات دا ،ههر بهم پێیە ،ئهم واتا
ئوس��تووریه بووه به پهندێک بۆ نیگای دوگم و چهقبهس��توو و نهگۆڕ
[برن ،لوسیال ،1384جهان اسطورهها« ،دومجلد»{اسطورههای یونانی}،
(ترجمه :مخبر ،عباس) ،تهران :نشر مرکز ،ج  ،1ڵ.]33
[ ]26نیچه ،فریدریش ،1349چنین گفت زرتش��ت (ترجمه :آشوری،
داریوش) ،تهران :نشر آگه ،ص 85و .86
[ ]27که��ون ،الرن��س ،1381متنه��ای برگزی��ده از مدرنیس��م تا
پستمدرنیس��م «مجموع��ه نویس��ندگان و مترجمین»( ،ویراس��تار:
رش��یدیان ،عبدالکریم)[ ،قسمت «مرد دیوانه»( ،ترجمه :کوچک منش،
لیال)] ،تهران :نشر نی ،ص104و.105
[ ]28بنواڕه کتێبی [روانکاوی و دین] نوسینی ئێریک فرۆم.
[ ]29فروید ،زیگمون��د ،1362توتم و تابو( ،ترجم��ه :پورباقر ،ایرج)،
تهران :انتشارات آسیا ،ص78تا.93
[ ]30قورئانی پیرۆز ـ ڕۆم ـ ئایهتی.47
[ ]31ع��ن معاذ بن جبل (رض) قال« :کن��ت ردیف النبی صلی الله
علیه و س��لم علی حمار فقال لی یا معاذ ،اَتدری ماحق الله علی العباد
و م��ا حق العب��اد علی الله؟ فقلت :الله و رس��وله اعلم ،قال :حق الله
علی العباد اَن یعبدوه و ال یش��ـرکوا به ش��یئاً و حق العباد علی الله
اَن ال یعذب من ال یش��ـرک به ش��یئاً ،قلت یا رس��ول الله أفال أبشـر
الناس؟ قال ال تبشرهم فیتکلوا» [البخاری ،محمد بن اسماعیل2007م،
کتاب اللباس( )77باب :ارداف المراة خلف الرجل( ،)101رقم الحدیث:
 ،1/5967ص .849کتاب الرقاق( )81باب :من جاهد نفسه فی طاعتة
الله ( ،)37رق��م الحدی��ث ،1/6500 :ص1596و[]1597ابن الحجاج
أن من
النیس��ابوری ،مس��لم ،2005کتاب االیمان ،ب��اب :الدلیل علی ّ
م��ات علی التوحید دخل الجنة قطع��ا ،)10( ،رقم الحدیث،50 ،51 :
 ،30/48 ،49ص.]35
[ ]32عن ابی هريرة :قال :قال رس��ولالله (ص) «والذی نفسی بیده لو
لم تذنبوا لذهب الله بکم و لجاء بقوم یذنبون فیس��تغفرون الله فیغفر
لهم» [ابن الحجاج النیسابوری ،مسلم ،2005کتاب التوبه ،باب :سقوط
الذنوب باالستغفار توبة ( ،)2رقم الحدیث ،2749/11 :ص.]1145
[ ]33تیلور ،چارلز ،1387تن��وع دین در روزگار ما ،دیداری دوباره با
ویلیام جیمز( ،برگردان :ملکیان ،مصطفی) ،تهران :نشر شور ،ص.149
[ ]34الهوری ،محمداقبال ،1379بازسازی اندیشهی دینی در اسالم،
(ترجمه :بقائی ،محمد «ماکان») ،تهران :انتشارات فردوس ،ص.180
[ ]35تیلور ،چارلز ،1387ص138تا.170
[ ]36الهوری ،محمداقبال ،1379ص.180
[[ ]37اقبال الهوری پیام مش��رق ،س��اقینامه ،محاورهی بین خدا و
انسان]
[[ ]38اقب��ال اله��وري ،زبور عج��م ،ما ز خدای گم ش��دهایم او به
جستجوست]
[[ ]39اقب��ال الهوری ،پیام مش��رق ،باز به س��رمه تاب ده چش��م
کرشمهزای را]
[[ ]40اقب��ال اله��وري ،زبور عج��م ،ما ز خدای گم ش��دهایم او به
جستجوست]
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سیاست ،حلقه واسطه تروریسم و مذهب
ڕێناس کوردی

جهان عاری از خشونت ،گر چه آرزویی زیباست ،لیکن یک اتوپیای غیرواقعبینانه
بیشتر نیست .وجود اختالف در دریچهنگاه انسانها به زندگی ،تاریخ ،آئین و ایدهها
امری اجتنابناپذیر است .به غیر از تفاوتهای نژادی ،جنسیتی و جغرافیایی میان
انسانها و جوامع که میتواند خالق تفاوتهای فردی و فکری باشد ،شرایط متفاوت
جوامع از دمکراتیک به استبدادی ،از ثروتمند به فقیر ،از سنتی به مدرن و سایر
متغیرهای زندگی انسانی ،قابلیت تعمیق شکافهای فکری و رفتاری را دارد

عمومی و محیط زیس��ت[ .»]١با توجه به اینکه
مدخل
جریان��ات ،اح��زاب ،س��ازمانها و حکومتها در این نوشتار رابطهی اسالم و تروریسم مورد
معم��والً حول برخی اهداف و چش��ماندازهای بررس��ی قرار میگیرد ،این تعریف از تروریسم
مشروع یا نامش��روع شکل میگیرند و طبیعی که توس��ط یک نهاد اس�لامی ارائه شده است،
اس��ت که برای رس��یدن به آن هدفگذاریها -علیرغم کاس��تیهایش -مبنا قرار گرفته و هر
باید مکانیس��مهایی را تعریف کنند .داوری در عملی که مش��مول این تعریف باش��د ،از نظر
مورد مشروعیت مکانیسمها ،مقولهای متفاوت نویس��نده یک کنش تروریس��تی است .برخی
از مشروعیت حرکتهاست .گاه حرکت مشروع از وجوه مغفول در این تعریف از تروریس��م را
و مکانیس��م آن نامشروع اس��ت و گاه حرکتی میتوانیم در سایر منابع پی بگیریم .واژهنامهی
نامشروع از راههای متعارف و مشروع به دنبال فرانس��وی «روبر» ،اعمال مستمر خشونت در
تحصیل مقاصد خویش اس��ت .یکی از راههای راه یک هدف سیاسی و یا رفتار و کردار حاکی
نامش��روع و غیرمتعارفِ رس��یدن به اهداف و از ع��دم م��دارا و دانش��نامهی «الروس» ه��م
اعمال خشونتآمیز سازمانهای
مقاص��د ،ترس��اندن و تصفی��ه و
ضددولتی علیه دولت مس��تقر و
ح��ذف مخالفان ب��ر پایهی اصل
در مورد
ً
همچنین ش��یوهی خشونتآمیز
غافلگیری اس��ت ک��ه اصطالحا
خشونتهایی
دولته��ا را تروریس��م مینامند.
ترور نامیده میش��ود .قطعالنظر
که در واکنش
به شرایط ناعادالنه
فرهن��گ اصطالح��ات نظام��ی
از تفاوت بین ترور و تروریس��م،
کور،
های
ت
خشون
و
(س��تاد مش��ترک ارت��ش و
داش��تن تعریفی شفاف از ترور و
استعماری یا
وزارت دفاع آمری��کا) در تعریف
شرایط وقوع آن و خشونتهایی
صورت
استبدادی
تروریس��م اه��داف مذهب��ی و
که ذیل ای��ن مفهوم صورتبندی
میگیرد،
ایدئولوژی��ک را نی��ز ب��ه اهداف
میش��وند ،پیش نیاز یک تحلیل
تحلیلها،
[]2
سیاس��ی میافزای��د ،گ��ر چه
درس��ت در ای��ن زمینه اس��ت.
قضاوتها و
بس��یاری معتقدند که تروریسم
ت��رور ( )Terrorاز واژهی التینی
آرای اخالقی متفاوتی
فاقد جنبههای ایدئولوژیک بوده
( Terrereیا  )Trasمش��تق و به
وجود دارد
و صرف��اً اب��زار اس��ت .برخی نیز
معنی ت��رس یا ترس��اندن بوده
سرکوب و ترس��اندن مخالفان از
و ای��ن واژه نخس��تین ب��ار در
س��ال  1796میالدی در متم��م فرهنگ لغات طریق بازداشت ،شکنجه ،اعدام و انواع آزارهاي
«فرهنگستان علوم فرانسه» و به معنی «رژیم غیرقانونی توسط پلیس سیاسی مخفی را ذیل
[]3
وحش��ت» اس��تعمال گردید .در کنوانس��یون تروریسم میگنجانند.
خش��ونت در مق��ام کن��ش هرگ��ز توجیه
کشورهاي اس�لامی تروریس��م چنین تعریف
ش��ده اس��ت« :س��وء قصد ،تهدید جان افراد اخالقی ن��دارد ،لیکن بنا ب��ر تعاریف فوق ،هر
بیگناه و تهدیدهاي دیگر ،ایجاد رعب و ترس ،نوع خش��ونتی ترور نیست .خشونت و سرکوبِ
آدمربائ��ی ،گروگانگیري ،رفتار خش��ونتبار ،کنش��گرانه گر چه محکوم و غیراخالقی است،
اقدام مسلحانه علیه افراد غیرنظامی و بیگناه ،ولی لزوماً زیر عنوان تروریس��م قرار نمیگیرد.
تعدي ب��ه جان و مال و حیثی��ت دیپلماتها ،دردریان معتقد اس��ت که می��ان دو پدیدهی
ایج��اد ناامن��ی و اخ�لال در نظ��م و امنیت و جن��گ و تروریس��م از نظ��ر تعری��ف تف��اوت
آسایش عمومی ،مساعدت مالی به تروریستها ،هس��ت .جنگ ،یک خشونت س��ازمان یافته از
تخری��ب یا تهدید به تخریب اموال ش��خصی و طرف دولتها اس��ت ،در حالی که تروریس��م
گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 125 2719

کارب��رد نامنظم و پیش��بینیناپذیر خش��ونت ،انقالبی ،تروريس��م دولتی و ...دارد .هم اکنون
براي دس��تیابی به اهداف گوناگون اس��ت گر با طراحی يک بدافزار رايانهای و انتش��ار آن در
چه میتواند س��ازمان یافته باش��د ]5[.در مورد سيستمهای زيرساختی و حياتی يک کشور در
خشونتهایی که در واکنش به شرایط ناعادالنه قالب تروريسم سايبری و همچنين ايجاد انواع
و خشونتهای کور ،اس��تعماری یا استبدادی ش��رکتهای هرمی به منظور اخالل در اقتصاد
صورت میگیرد ،تحلیله��ا ،قضاوتها و آرای يک کشور ،انتشار سالحهای ميکروبيولوژيکی
اخالق��ی متفاوت��ی وج��ود دارد و گاه��ی در و انتش��ار عمدی ميکروارگانيسمهای مختلف
طبقهبندی خش��ونتهای سیاسی توجیهپذیر در قال��ب بيوتروريس��م و انج��ام اقدامات��ی از
ق��رار میگیرن��د .البت��ه اگر ن��وع واکنشها و اي��ن دس��ت ،وجه تروريس��م نوي��ن را مطرح
اقدامات دفاعی صورت گرفته مش��مول تعریف مینمايد.به هر روی و ب��ا امعاننظر به تعریف
و مش��خصههای تروریسم قرار گیرد ،نمیتوان کالسیک از تروریسم ،توزیع ناعادالنهی قدرت
از تس��میهی آن به ترور خ��ودداری کرد ،بلکه سیاس��ی ،نظامی یا اقتص��ادی در یک جامعه،
گاه مح��رک نیروها و اقلیتهای
در این ش��رایط هم میتوان آن
تحت ستم در افتادن به ورطهی
را در ردهی ترورهای توجیهپذیر
بنیادگرایی اسالمی
تروریسم است و حتی در جوامع
دس��تهبندی ک��رد« .تروریس��م
رادیکال
دمکراتی��ک ه��م گاه��ی تمرکز
معموال دارای این مش��خصههای
ملهم از
اندیشهها و آراء
ق��درت در گروهها یا بخشهایی
اصلی است .1 :همراه با خشونت
تیمیه،
ن
اب
چون
کسانی
از جامع��ه ،گروهه��ای ناراضی را
فیزیک��ی ب��ا هدف ایج��اد ترس
و ارع��اب اس��ت .2 .نامنتظ��ره ابنحزم ،مودودی و رشید ب��ه ترور وام��یدارد .و گاهی نیز
رضا بود .اما مهمترین
قدرت برتر حاک��م در نظامهای
صورت میگیرد .3 .دارای هدف
شخصی که نظریاتش
اس��تبدادی با هدف کاس��تن از
و انگیزهی سیاس��ی است .4 .در
پایهگذار گروههای
نفوذ سیاس��ی یا ق��درت نظامی
فضایی خارج از جنگ رسمی بین
اسالمی رادیکال در
جریان��ات اپوزیس��یون ،اقدام به
دو گروه متخاصم اتفاق میافتد.
دوران معاصر بود بی شک
ترور س��ران یا چهرههای متنفذ
لذا طبق بند اول اعمال عاری از
سیدقطب بود
و کاریزماتیک مخالفان میکند.
خشونت فیزیکی ،طبق بند دوم
چنانک��ه از تعاری��ف مذکور
خشونتهای رایج نظیر شکنجه و
اعدام ،و طبق بند چهارم شبیخونهای جنگی در ابت��دای مقال��ه برمیآی��د ،ت��رور در غالب
غیرمنتظره و خش��ونتبار در ش��رایط جنگی ،حاالت کنش��ی سیاسی اس��ت و لذا ترورهای
جزو تعریف و مقولهی اصطالحی ترور محسوب منتس��ب به پیروان ادیان زمان��ی رخ میدهد
نمیگردند» ]6[.امروزه برخالف این ساختاربندی که پیروان آن آیین در ش��رایطی نابرابر از نظر
محدود ،واژهی تروريسم با ورود به عرصههای توازن نیرو ،قصد کنش سیاس��ی داشته باشند.
جديد قالب تازهای پيدا کرده است .در گذشته با توجه ب��ه این که معموال ی��ک ایدئولوژی و
س��وء قصد به جان شخصيتهای سياسی يک اهداف سیاس��ی ایدئولوگها مشوق انجام ترور
کشور ترور نامیده شده و به يک گروه تروريستی است ،غالباً اس��تانداردها و برخوردهای دوگانه
نسبت داده میش��د ،اما امروزه با ايجاد تغيير ب��ا آن ص��ورت میگی��رد و به عب��ارت دیگر
در رويکرد ،وقوع تروريس��م جهان��ی در قالب «آن ک��س که به چش��م بعضیها تروریس��ت
يک عبارت جهانش��مول مصاديق گوناگونی از اس��ت ،به نظر دیگ��ران رزمن��دهی راه آزادی
قبيل تروريسم سايبری ،بيوتروريسم ،تروريسم است[ .»]7ایدئولوژیها نقش توجیهگر جنایات
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دینی
تروریس��تی را بازی میکنن��د و تفکرات
ِ
سیاس��ی شده ،فقط بخش��ی از ایدئولوژیهای
انس��انی را تش��کیل میدهند که دامانشان به
ترور ،توجیه و ارزشبخش��ی به آن آلوده شده
است و بررسی تاریخی پدیدهی ترور مؤید این
نکته اس��ت که قطعالنظر از ارزشهای حاکم
بر جوامع ،بس��یاری از ایدئولوژیها حداقل در
مقطعی از تاریخ خود ،به ورطهی ترور کشیده
شدهاند .واضحترین نمود تروریسم در سدههای
گذش��ته ،دورهی انقالب کبیر فرانسه است که
ط��ی آن تدبیره��ا و اعمال روشهای س��خت
علیه ضدانقالبیون اش��رافی و محتکران بورژوا
ص��ورت گرفت .ای��ن اقدام��ات در دو دورهی
مجزا صورت گرفت؛ نخس��ت دورهی تقس��یم
قدرت بین شورای اجرایی موقت و کمونهای
شورشی و دوم دورهی تس��لط ژاکوبنها .پس
از حاکمیت دورهی ترور و وحش��ت در فرانسه،
تروریسم بخشی از زبان سیاسی اروپا شد و در
ط��ول زمان معانی ،کارب��رد و کارکرد جدید و
[]8
متفاوتتری یافت.
دوران انق�لاب فرانس��ه ب��ه دورهی رژیم
وحشت و عصر ترور مشهور شده است ،گر چه
قبل از آن دوران هم همیش��ه ت��رور ،ارهاب و
ارعاب وجود داش��ته است و برخی ،قتل هابیل
توس��ط قابیل را نخستین ترور تاریخ مینامند.
در ی��ک بررس��ی تاریخ��ی ،س��وابق اقدامات
تروريستی تا دوران باس��تان نيز کشانده شده
است .اقدامات تروريستی امپراطوريهای روم
نظير تيبريوس در س��رکوب مخالفان سياسی،
ش��کنجه ،اع��دام ،تفتيش ش��ديد عقايد مردم
در هلن��د و اس��پانيا در طول قرون وس��طی و
استفادهی آش��کار و رسمی حکومت فرانسوی
رابيسپير از تروريس��م برای سرکوب مخالفان
سياس��ی از جمله موارد تروریسم دولتی است.
استفادهی جنبشهای سیاسی از راست افراطی
تا چپ افراطی نظیر ببرهای تامیل سریالنکا و
سازمانهای شبهنظامی آمریکا از تاکتیکهای
تروریس��تی نیز زی��ر عنوان تروریس��م انقالبی

تروریسم
طبقهبندی میش��ود .نوع دیگری از
ِ
تاریخی ،تروریسم مذهبی است که دانشنامهها
و فرهنگها به اقدامات تروریستی کاتولیکها
و پروتس��تانها در ایرلند ش��مالی ب��ه عنوان
نمونهه��ای آن اش��اره میکنن��د .حرکتهای
اس��تقاللطلبانه نظیر جداییطلبان ایرلند در
بریتانی��ا ،باس��کیها در اس��پانیا و کبکیها در
کانادا نیز گاهی ذی��ل مفهوم ترور طبقهبندی
میش��وند و از تروریسم در این حوزه به عنوان
اب��زاری ب��رای تغیی��ر ژئوپولیتیک اس��تفاده
میگردد ]9[.اس��ماعیلیان (باطنیان) که یکی از
فرق شیعه هستند در قرون پنجم و ششم ه.ق با
استفاده از خشونت و ترور در مرزهای حکومت
سلجوقیان ،سعی در به کرسی نشاندن منویات
خلف��ای فاطمی مصر علیه خلفای تش��ریفاتی
عباس��ی داش��تند .طی ای��ن دوره باطنیان به
خونریزی و کش��تن مخالفان خویش و ارعاب
مردمان پرداختند .پش��توانهی داعیان سخنور
باطنی ،فداییان بیپروایی بودند که مهابت آنان
چنان در دلها جایگیر افتاده بود که بزرگان
دین ،دانش��مندان ،پادشاهان و سرداران از بیم
کارد ایشان خواب راحت نداشتند ،تا جایی که
زیر لباس زره میپوشیدند ]10[.تروریسم هر بار
در قالبی نو و توس��ط اف��راد و جریاناتی دیگر
ادامهی حیات یافته و در دوران معاصر نیز این
مار ،گاه از آستین سکوالریسم سربرآورده است
و گاه از آس��تین رادیکالیسم یهودی ،مسیحی،
اسالمی ،بودایی و. ...
تروریسم ،اسالم سنتی و اسالم سیاسی
نس��بت تروریس��م با اس�لام س��نتی و اسالم
سیاس��ی دارای تفاوت اساس��ی است .گر چه
کمت��ر امکان دارد که یک آئی��ن یا ایدئولوژی
با واقعیتهای زیس��ت جهانی تعامل و ارتباط
داشته باش��د و بتواند بهصورت کلی خود را از
خش��ونت برکنار دارد ،لیکن اگر بتواند تعاملی
نظاممند با مس��ئلهی خش��ونت ایجاد کند و با
کانالیزه کردن آن به س��وی خش��ونت دفاعی
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اخالق خش��ونت ،آن را کنترل کرده
و رعایت
ِ
و از خش��ونت رها بپرهی��زد ،میتوان گفت که
کارنامهی موفقی داش��ته است .جهان عاری از
خش��ونت ،گر چه آرزویی زیباست ،لیکن یک
اتوپیای غیرواقعبینانه بیش��تر نیس��ت .وجود
اخت�لاف در دریچهنگاه انس��انها ب��ه زندگی،
تاریخ ،آئی��ن و ایدهه��ا ام��ری اجتنابناپذیر
اس��ت .به غیر از تفاوتهای نژادی ،جنس��یتی و
جغرافیایی میان انسانها و جوامع که میتواند
خالق تفاوتهای فردی و فکری باش��د ،شرایط
متفاوت جوامع از دمکراتیک به اس��تبدادی ،از
ثروتمند به فقیر ،از س��نتی به مدرن و س��ایر
متغیره��ای زندگی انس��انی ،قابلی��ت تعمیق
ش��کافهای فکری و رفتاری را دارد و حتی گاه
علیرغم وح��دت زمینه و زمانه ،تعامل متفاوت
والدین ب��ا فرزندان میتواند به ش��کل-گیری
ش��خصیتهای مختلف میان آنان منجر گردد.
از س��ویی دیگر ه��م در دنیایی ب��ا محدودیت
منابع ،تضاد منافع امری طبیعی است و تالقی
شخصیتها و منافع متفاوت و متضاد ،تنش و
اصط��کاک را در پی دارد .اگر به این تنشهای
جمعی حاصل از تضاد منافع
فردی ،تنشهای
ِ
می��ان مل��ل و دول را نیز اضاف��ه کنیم ،اذعان
خواهیم کرد که خشونت قابل اجتناب نیست.
لیکن نوع تعامل با خش��ونت است که تفاوتها
را خل��ق میکند .از نظر اس�لام کالس��یک و
س��یرهی پیامبر اس�لام.ص« .خش��ونت شری
اس��ت که گریزی از آن نیس��ت» ،لیکن اسالم
سیاسی «خش��ونت مقدس» را تبلیغ میکند
که الجرم به ترور نیز منجر میشود.
تا قبل از هزارهی سوم و واقعهی تروریستی
 11س��پتامبر ،نق��ش مس��لمانان به نس��بت
غیرمس��لمانان در رویدادهای تروریستی بسیار
کمرنگ بود .لیکن در بیس��ت س��ال نخس��ت
هزارهی جدید ،هم بر حجم تروریس��م مذهبی
منتسب به اس�لامگرایان رادیکال افزوده شده
و هم بس��یار بیش از حد نرمال به آن پرداخته
[]11
شده اس��ت و این مس��ئله به اسالمهراسی
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دام��ن زده اس��ت .القاع��ده که مج��ری انجام
عملیات  11س��پتامبر بود ،در س��ال  1988و
با هدف مبارزه با حضور شوروی در افغانستان
پایهگذاری شد ،لیکن تا سال  2001و عملیات
معهود ،کمتر شناخته شده بود .بعد از تخریب
برجهای دوقلوی نیویورک ،این سازمان بسیار
م��ورد توجه رس��انهها ق��رار گرف��ت و در یک
تعمیم غیرکارشناس��ی« ،اس�لام به طور کلی
متهم به ترویج آموزههای تروریس��تی شد .در
حالی که القاعده تنها به گروهی از بنیادگرایان
اس�لامی[ ]12رادیکال تعلق دارد .بدین صورت
تروریس��م مذهبی ،که یکی از زیر ش��اخههای
تروریس��م اس��ت بعدی جهانی به خود گرفت.
تروریست-های مذهبی اعمال خود را با اصول
مذهبی توجیه مینمایند .بنیادگرایان اسالمی
رادیکال با دیدی قش��ری و تفس��یری ظاهری
از آموزههای اس�لامی نظیر جهاد ،داراالسالم
و دارالح��رب رس��الت خود را ناب��ودی کفار و
برپایی حکومت اس�لامی معرفی نمودند .اینان
حت��ی حکومته��ای اس�لامی موج��ود را نیز
در ع��داد جوام��ع جاهلی معرف��ی نمودند که
بای��د حذف می-ش��دند .بنیادگرایی اس�لامی
رادیکال ملهم از اندیش��هها و آراء کسانی چون
ابنتیمیه ،ابنحزم ،مودودی و رش��ید رضا بود.
اما مهمترین ش��خصی ک��ه نظریاتش پایهگذار
گروههای اسالمی رادیکال در دوران معاصر بود
بی ش��ک س��یدقطب بود .وی تأثیر مستقیمی
بر رهبران القاع��ده ،بنالدن و ایمن الظواهری
گذاش��ت .این عده با اقداماتش��ان نه تنها خود
بلک��ه کلیت جهان اس�لام را نی��ز در معرض
اتهام رواج تروریس��م قرار دادند[ .»]13جریانات
رادیکال موس��وم به اسالمی در دهههای اخیر
ه��م در میان اهل س��نت و ه��م در میان اهل
تش��یع توس��عهی فراوانی یافته و تحت اسامی
متف��اوت اع�لام وج��ود نمودن��د و کریهترین
چهرهی این جریانات «دولت اس�لامی عراق و
شام» مش��هور به داعش بود که تمام حدود و
ثغور اخالقی را زیر پا نهاد و باعث شکل گرفتن
ساڵی بیست و یەکەم
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اجم��اع و ائتالف��ی جهانی علیه رادیکالیس��م و رحم��ت قربانی خش��ونت نمیگردد و حدود
اخ�لاق و انس��انیت نادیده گرفته نمیش��ود.
اسالمی گردید.
این تفکرات محصول صورتبندی جریانی آئینی ک��ه انتخاب دی��ن را آزاد میگذارد[،]16
مدرن به نام اس�لام سیاسی اس��ت که بعد از اصل را بر صلح و پرهیز از جنگ میگذارد[،]17
سقوط خالفت عثمانی شکل گرفت .این جریان ویران ک��ردن اماک��ن مذهبی پی��روان ادیان
در واقع تعقیبکنندهی سیاس��تهای هویتی را ح��رام میکن��د[ ،]18از تج��اوز ب��ه حقوق و
بوده و اطالق اصطالح پاناسالمیسم ،میتواند حدود غیرمؤمن��ان و جنگهای تهاجمی نهی
برای آنان زیبندهتر باش��د .تش��کیل حکومت میکند[ ]19و در صورت مورد تجاوز قرارگرفتن
واحد اس�لامی و احیای خالفت ،دفاع از هویت نی��ز اخالق جنگ را فراموش نک��رده و به غیر
یکپارچهی اسالمی و بیرون کشیدن این هویت از م��ردم مدنی ،حتی به حفظ محیط زیس��ت
و س��رزمینهای متعلق ب��ه آن از زیر هژمونی و حقوق حیوانات در س��رزمین دشمن توصیه
کف��ار و غرب به هر قیمتی و با هر وس��یلهای ،میکند[ ،]20تجاوز به زنان را به ش��دت محکوم
میکند[ ،]21اسیران جنگی لشکر
ج��زو اه��داف اصلی و اساس��ی
متجاوز را در قبال س��وادآموزی
جریانات رادیکال اسالمگراست.
از نظر
به مردم ع��ادی آزاد میکند[،]22
البت��ه «تش��کیل حکومت واحد
اسالم کالسیک و
کشته شدن حتی یک بیگناه را
و احی��ای خالف��ت ،در برخی از
سیرهی
پیامبر اسالم.ص.
برنمیتابد و آن را معادل کشتن
جریانات نظیر اخوان المسلمین
[]23
«خشونت
بش��ریت میدان��د  ،و حت��ی
و ح��زب تحری��ر [فلس��طین]
شری است که
دش��منی و بیعدالت��ی دیگران
چشمانداز بلند مدت است و برای
نیست»،
آن
از
گریزی
باع��ث نمیش��ود ک��ه پایبندی
رسیدن به آن باید مراحل زیادی
لیکن اسالم سیاسی
ب��ه عدالت را فرام��وش کند[،]24
طی گ��ردد و در کوتاه مدت ،در
«خشونت مقدس»
غیرممک��ن اس��ت ک��ه مول��د
قالب هم��ان م��دل دولت-ملت
را تبلیغ میکند که
محصوالتی نظیر القاعده ،داعش،
فعالی��ت میکنن��د[ .»]14تعقیب
الجرم به ترور نیز
حزب اهلل و الحشدالشعبی باشد.
ای��ن اه��داف ب��ا ای��ن روشها
منجر میشود
در تلقی س��نتی ،سیاس��ت
ب��ه معن��ی ایدئولوژی��ک کردن
امری پس��ینی و ابزاری اس��ت و
دی��ن اس��ت و چشمپوش��ی از
مشروعیت اس��باب تحصیل مقصود نیز منجر اصل بر تربیت انسان و تزریق اخالق به زندگی
به ش��یوع ماکیاولیس��م و مشروعیتبخشی و و اصالحات از پایین اس��ت ،که اگر با حکومت
بلکه مقدسسازی خشونت ش��ده و دروازهای دینداران همراه ش��ود ،توفیقی اجباری و امری
به سوی ترور است .اسالم نبوی و سنتی امری مطلوب خواهد بود .حاکم در جامعهی اسالمی
فرهنگی و اخالقی اس��ت .پیامبر اس�لام .ص .از م��ردم و جامعه مش��روعیت میگیرد .طبق
ه��دف از بعثت خویش را تکمیل مکارم اخالق معیارهای عرفی زمان صدر اس�لام ،ش��ورایی
و توسعهی زندگی اخالقی معرفی مینماید ]15[.ب��ه نام اهل حل و عقد بای��د خلیفه را انتخاب
تعامل نبوی با سیاس��ت گر چه منکرانه نیست میکردن��د و هیچ نص غیرقابل تغییری نیز در
و آن را نفی نمیکند ،لیکن قدرت و سیاس��ت ابدی بودن این س��ازوکار وجود ندارد و لذا در
را ی��ک امر پیش��ینی و هدف تلق��ی نمیکند ،زمین��ه و زمانههای مختلف ،س��ازوکار انتخاب
بلکه آن را مکانیسمی میداند که تحصیل آن ،حاکم بر اساس عرف زمان قابل تغییر است و لذا
توفیق اجباری است و هرگز صلح قربانی جنگ حکومت و شیوهی انتخاب حاکم امری زمینی
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و ش��خص حاکم نیز غیرمقدس است« .ابوبکر تمامیتخواه��ی ،تنه به تن��هی ایدئولوژیهای
نخستین جانشین پیامبر.ص .در نخستین نطق ق��رن بیس��تمی نظیر فاشیس��م و کمونیس��م
«صلُّوا َخلْ َف ُك ِّل ب َ ٍّر َو َفاجِ ٍر
بعد از نشس��تن بر مسند خالفت ،از حاکمیت میزند[ .»]27حدی��ث َ
ِ��دوا َم َع ُك ِّل ب َ ٍّر
خودش قدس��یتزدایی کرده و مردم را مکلف
َو َصلُّ��وا َعلَى ُك ِّل ب َ ٍّر َو َفاجِ ٍر َو َجاه ُ
َو َفاجِ �� ٍر[ »]28که تبدیل به ی��ک اصل فقهی نیز
به اطاعت از خود در هر شرایطی نمیداند بلکه
ایش��ان را ناظر بر چگونگ��ی حکمرانی خویش ش��ده و دارای بعد حقوقی اس��ت ،مبین اصول
میکن��د و از آنه��ا میخواهد ت��ا زمانی از او غیرایدئولوژی��ک برای تعیین حاکم در اس�لام
اطاعت کنند که از موازین درست حکومتداری س��نتی است .برآیند این بررسی کوتاه در مورد
اسالم سنتی ،تاکید بر اصالت اخالق در رسالت
تخطی نکرده است[.»]25
تلق��ی س��نتی از دی��ن ،خش��ونت مقدس ادیان اس��ت و حص��ول عرفان و ایج��اد تعهد
را تبلی��غ نمیکن��د و اصل را ب��ر کار فرهنگی درونی از اساس��یترین اهداف آن است .اسالم
و تربی��ت اخالق��ی میگ��ذارد .دیوید ش��وارتز س��نتی نیز قابلیت تبدیل ش��دن به ایدئولوژی
را دارد و احتم��ال خش��ونت در
مینویس��د« :این تصور که غرب،
آن منتفی نیست ،لیکن تشکیل
اسالم را مش��وق اوجگیري فعلی
اسالم سیاسی
حکومت اس�لامی اص��ل نبوده و
خش��ونت در خاورمیانه یا سهیم
گفتمانی است
در آن میداند کامال خطاس��ت ،که هویت اسالمی را در برای رس��یدن به آن خش��ونت و
کانون عمل سیاسی
ترور تقدی��س نمیگردد .و حتی
چرا که ش��ریعت اسالمی توصیه
نهایی
هدف
دهد.
ی
م
قرار
به قول یورگ��ن تودنهوفر «ترور
ب��ه تج��اوزکاري نمیکن��د[.»]26
اسالم سیاسی،
ب��ا اس�لام همانق��در بیارتباط
س��نتگرایی به معن��ی توقف در
[]29
اساس
بر
جامعه
بازسازی
اس��ت که تجاوز با عشق » .در
زمینه و زمانهی خاصی نیس��ت،
اصول اسالمی است
تلقی م��درن حکومت نه یک امر
بلکه تعهد به نسبت اهداف است
و در این راه به دست
پس��ینی بلکه یک امر پیش��ینی
ب��دون چشمپوش��ی از اب��زار .در
آوردن قدرت سیاسی را
اس��ت و اصل بر تشکیل حکومت
سنتگرایی گر چه اهداف وجود
مقدمهای ضروری تلقی
اس�لامی و انجام اصالحات از باال
دارند ،لیکن مس��یر رس��یدن به
میکند
اس��ت که طی آن قرائتی رسمی
اهداف نیز مهم اس��ت و حصول
از دین ش��کل گرفت��ه و دولت و
اهداف ،قربانی نمیگیرد .در این
خوانش ،دین برای انسان است و نه انسان برای حاکمیت متولی انحصاری دین و امور فرهنگی
دی��ن؛ و لذا هرگ��ز از امر دع��وت اخالقزدایی در جامعه اس��ت .این تلقی اس��ت که پتانسیل
نش��ده و دین به دامان ماکیاولیس��م نمیافتد .تولید خش��ونت مقدس را داش��ته و بستری را
«می��ان س��نتگرایی ناب که به ش��رط رعایت فراهم میکند که احتمال نشو و نمای تروریسم
موازی��ن دمکراتیک خواس��تهای موجه اس��ت ،در آن منتفی نیست .زیرا دین اگر ابزار سیاست
باید با ملغمهس��ازیهای ایدئولوژیک میان امر شده و تشکیل حکومت بر مبنای آن تبدیل به
س��نتی و مدرن تفاوت قائل ش��د .سنتگرایان هدف اصلی ایدئولوژی گردد ،ماکیاولی میشود
فرقهه��ای بیآزاری هس��تند ک��ه در گتوهای و برای حصول آن از مشروعیت و اخالقی بودن
فیزیک��ی ی��ا معنوی به کار خویش س��رگرمند ابزار ،چشمپوشی میگردد.
و از بیطرف��ی عقیدتی دولت برای پاسداش��ت
آزادیهای خویش بهره میبرند .اما بنیادگرایی اسالم سیاسی
چیزی متفاوت از س��نتگرایی بوده و بلکه در بنابر تعریف اس�لامگرایان «اس�لام سیاس��ی
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اصط�لاح جدیدی اس��ت که در مقابل اس�لام
سنتی پدید آمده و به دنیای مدرن تعلق دارد.
بر اس��اس نظریهی گفتمان ،اس�لام سیاس��ی
گفتمانی اس��ت که هویت اسالمی را در کانون
عمل سیاسی قرار میدهد .هدف نهایی اسالم
سیاس��ی ،بازس��ازی جامعه بر اس��اس اصول
اس�لامی اس��ت و در این راه به دس��ت آوردن
ق��درت سیاس��ی را مقدمهای ض��روری تلقی
میکن��د .اندیش��مندان دالی��ل مختلفی برای
ظهور اسالم سیاسی از جمله شکست نخبگان
سکوالر ،فقدان مشارکت سیاسی ،بحران خرده
ب��ورژوازی ،دالرهای نفتی ،توس��عهی نابرابر و
اثرات زوال فرهنگی برش��مردهاند[ .»]30تفاوت
اساس��ی اس�لام سیاسی با اسالم س��نتی ،نوع
نگاه آنان به چگونگی تشکیل حکومت اسالمی
است .اس�لام در سرزمینی با ساخت اجتماعی
قبیلهای متولد ش��د ک��ه دارای یک امپراتوری
و ی��ا حتی یک حکومت مرک��زی نیمه-مقتدر
نب��ود ،و لذا از همان ابت��دا اقبال دولتداری و
تش��کیل حکومت به مس��لمین رو کرد و این
روند در روالی طبیعی ادامه یافت .مش��روعیت
اجتماعی پیامبر اسالم.ص .باعث شد که ایشان
به جای��گاه حکمیت میان پیروان همه ادیان و
قبایل در شهر مدینه برسد و سپس مرجعیت و
کاریزمای ایشان و زمینه و زمانهی عصر بعثت،
منجر به حاکمیت ایش��ان در س��رزمین حجاز
گردید .ای��ن جایگاه تاریخی برای جانش��ینان
ایشان نیز حفظ گردید ،بدون اینکه نصی مبنی
بر لزوم تش��کیل حکومت اسالمی برای ترویج
این آیین وجود داش��ته باش��د .با این توضیح
سیاس��ی جانشینان پیامبر.ص .از
که حکومت
ِ
مردم و جامعه مش��روعیت میگیرد ،ولی تنها
یک نسل بعد از ایش��ان سلسلهی اموی ،نظام
سیاس��ی را تبدی��ل به ارثی و س��لطنتی کرده
و مش��روعیت اجتماعی حاکمان زایل گردید.
چن��د قرن بع��د و «پس از حمل��هی مغول به
س��رزمینهای اسالمی و شکس��تهای نظامی
سختی که مسلمانان متحمل شدند ،ابنتیمیه

یکی از افرادی ب��ود که به تهییج مردم و علما
برای مقاومت در مقابل متجاوزان میپرداخت.
او اسالم را دینی سیاسی دانسته و شرکت فقها
و علم��ای دین را در امور سیاس��ی و اجتماعی
امری الزم میش��مارد[ .»]31ابنتیمیه متأثر از
وضعیت فجیع مس��لمانان ،با ارائهی تفاس��یر
جدید از برخی نصوص اسالمی ،برای نخستین
ب��ار به تولید تئوری برای سیاس��ی جلوه دادن
اسالم و لزوم تشکیل حکومت اسالمی نمود.
مدته��ا بع��د از ابنتیمی��ه ،محم��د ابن
عبدالوه��اب تح��ت تأثی��ر تعلیم��ات او و ب��ا
همکاری مالی و نظامی محمد ابن س��عود ،در
حجاز علیه دس��تگاه خالفت خروج کرد و شبه
جزیره و قس��مت اعظم عراق و قسمتهایی از
سرزمین ش��ام را تحت سیطرهی خود درآورد،
گ��ر چ��ه بعده��ا توس��ط محمدعل��ی مصری
س��رکوب ش��د ]32[.او با نامیدن حکومت خود
به دولت اس�لامی ،برای خود از اس�لام کسب
مشروعیت کرده و همزمان حکومت خالفت را
غیراس�لامی و نامشروع جلوه میداد .این برای
نخستین بار در تاریخ اسالم بود که یک حرکت
سنیمذهب ،مش��روعیت خالفت را زیر سؤال
میب��رد و حکومتهای دیگر در قلمرو خالفت
و در دوران ضع��ف آن بع��د از حملهی مغول،
مشروعیت خود را از خلیفهی بغداد گرفته و به
نام او خطبه میخواندند .خروج علیه خلیفه ،به
معنی جواز جنگ نظامی در داراالسالم و علیه
حکومتهای اسالمی و صدور فتوای جهاد علیه
مس��لمانان بوده و تحول خطرناکی علیه صلح
داخلی و امت واح��ده بود« .از مهمترین وقایع
این سالها حمله به طائف و لشکرکشی به مکه
مکرمه ،قتلعام مردان و به اسارت بردن زنان و
کودکان و سربریدن اطفال شیرخوار ،جسارت
به قبر پیامبر اسالم.ص .و تخریب گنبد و محل
والدت ایشان  ...بوده است[.»]33
بع��د از جنگ جهانی نخس��ت و س��قوط
خالفت عثمانی ،تقسیم سرزمینهای اسالمی
ب��ه کش��ورهای کوچکتر و در دس��ت گرفتن
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حکومت توس��ط حکام ظاهرا ً س��کوالر و غالباً
نظامی ،جریانات تندروی اسالمگرا تحت تأثیر
آموزههای تئوری��ک ابنتیمی��ه و پراگماتیک
محمد بن عبدالوهاب ،ولی با ادبیات و ش��کلی
نوین به س��ازماندهی مجدد خود پرداخته و در
قالب اح��زاب و جریانات مدرن س��ربرآوردند.
معروفتری��ن و مؤثرترین این احزاب ،جماعت
اخوان المس��لمین است که در سال  1928در
مصر توسط حس��ن البنا تأسیس شد و اکنون
دارای ش��اخههای سیاس��ی در دهه��ا کش��ور
اس�لامی است که از نظر اس��می متفاوت ولی
از نظ��ر مب��ادی ،س��ازمانی ،اه��داف و مقاصد
دارای وحدت رویه هس��تند .هژمونی تئوریک
اخوان المس��لمین و س��یطرهی فک��ری آن بر
غالب احزاب و جریانات فوندامنتال موس��وم به
اس�لامی که بعد از اخوان المس��لمین تأسیس
ش��دهاند ،غیرقابل انکار اس��ت و برخی از آنها
حاصل انشقاق مستقیم جریانی از این حزب و
یا حداقل انشقاق رهبران فکری آن جریانات از
اخوان المس��لمین و تشکیل احزاب و جریانات
جدی��د هس��تند .اخ��وان المس��لمین خود در
دوران بع��د از انقالب  1952مصر ،زیر هژمونی
فکری س��یدقطب قرار گرفت .آثار س��یدقطب
ب��ا اس��تقبال فراوانی در میان تم��ام گروهها و
جریانات اس�لامگرا روبهرو گردید .تفسیر «فی
ب «دراس��ات االسالمیه»
ظالل القرآن» و کتا 
بارها تجدید چاپ ش��دند .لیکن کتاب «معالم
فیالطری��ق» که مهمتری��ن اث��ر ایدئولوژیک
اسالم سیاسی است ،تا زمان حاضر نیز نه تنها
اخوان المس��لمین ،بلکه مانیفست فکری تمام
جریانات بنیادگرا و رادیکال موسوم به اسالمی
محس��وب میگ��ردد« .زینب الغزال��ی یکی از
اعضای برجسته اخوان المسلمین ،دلیل اعدام
س��یدقطب را نگارش کتاب معالم فی الطریق
میداند[.»]34
ش��یعی معاصر نیز کام ً
ال
اس�لام سیاس��ی
ِ
از ایدئول��وژی اخ��وان المس��لمین و تفک��رات
س��یدقطب متأثر شده اس��ت و رویه و اهداف
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و ادبیات ای��ن ح��زب ،در دوران مبارزات بعد
از کودتای  28مرداد و س��پس انقالب س��فید،
دوران انقالب و استقرار جمهوری اسالمی ایران
به وضوح مش��هود است .ارتباط مستقیم میان
روحانیت تش��یع با جمعیت اخوان المسلمین
و متأثر ش��دن از آن��ان نیز علنی بوده اس��ت.
«تاس��یس دارالتقریب اس�لامی توس��ط شیخ
شلتوت و با حمایت آیت اهلل بروجردی و قمی،
نامهنگاری بین س��یدقطب و کاش��انی ،دعوت
س��یدقطب از نواب صف��وی[ ]35برای کنفرانس
اردن و ارتباط تنگاتنگ نواب با جماعت اخوان
المس��لمین و نش��ریه اخوان یعنی المسلمون،
مالقات طالقانی و ش��لتوت ،ترجمه و انتش��ار
سریع مهمترین آثار سیدقطب در ایران توسط
آیت اهلل خامنهای ،هادی خسروشاهی ،محمد
خامن��های و دیگران و اعت��راف و تصریح مکرر
مؤلف��ان و مترجم��ان و ایدئولوگهای انقالب
اس�لامی در ای��ران ب��ه اهمی��ت فوقالعادهی
آثار سیدقطب برای پوش��ش خالءهای فکری
و ایدئولوژی��ک اس�لام سیاس��ی ش��یعی در
ایران[ ،»]36همگی نش��اندهندهی عمق ارتباط
این دو جریان است .خسروشاهی میزان اهمیت
تفکرات س��یدقطب ب��رای نیروهای انقالبی در
دوران پهلوی را بس��یار خ��وب منعکس کرده
و نش��ان میدهد که نوش��تارهای س��یدقطب
موتور محرک��هی آنها بوده اس��ت« :برادرانی
ک��ه در آن روزه��ای بحرانی خواس��تار چاپ
مس��تقل این مق��االت بودند ،هر کدام نقش��ی
در مبارزه با طاغوت و پیروزی انقالب اسالمی
داش��تند .بعضی ش��هید ش��دند و برخی امروز
مس��ئولیتهایی در نظام دارن��د .معتقد بودند
که «ما چه میگوییم[ »]37بیانگر خواستههای
آنهاست .این کتاب مانیفست بچهها شد و به
همی��ن دلیل دهها بار در قطع کوچک چریکی
چاپ و در سراس��ر کش��ور توزیع شد .عالوه بر
نقش و تاثیر این کتاب در روش��ن کردن ذهن
جوان��ان ایران ،در پاکس��تان و افغانس��تان نیز
مورد توجه گروههای اسالمی قرار گرفت[.»]38
ساڵی بیست و یەکەم
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احزاب و جریانات بنیادگرای اسالمی مردم که حکومت اس�لامی نداش��ته و شریعت اجرا
را در جامع��های که دارای حاکمیت س��کوالر نمیش��ود ،وجود ندارد؛ و این به معنی تکفیر
اس��ت به س��ه دس��ته تقس��یم میکنند :الف :هر مس��لمانی اس��ت که در کش��وری سکوالر
حاکم��ان که کافر و طاغوتان��د .ب :پیروان و زندگ��ی میکن��د ،در حال��ی ک��ه پیامبر.ص.
همکارانش��ان که آنها نی��ز کافرند .پ :مردم یاران��ش را ب��ه هجرت نزد نجاش��ی تش��ویق
عامی ک��ه آنها نیز چون حاض��ر به تکفیر دو مینم��ود که حاکمی ع��ادل از اهل کتاب بود.
دس��ته اول نیستند ،کافر میگردند .لذا به غیر س��یدقطب در تفس��یر «فی ظالل القرآن» نیز
از خود و همفکرانشان هیچ مسلمانی در جامعه مکررا ً از اصطالح جوامع جاهلی استفاده کرده
باقی نمیماند ]39[.این جریانات هرگز حاضر به و آن را به س��رزمینهای غیرمسلمانان یا حتی
اعتراف به مخالفان فکری و اعتقادی خود نبوده مسلمانان غیرهمفکر تعمیم میدهد و سلوک
و «هر جریان ،تفکر یا شخصی که مخالف خود دولت اس�لامی با جوامع جاهلی و غیراسالمی
را نف��ی کن��د ،مقدم��ه تروریس��م در او وجود هم در ادبیات ایشان مشخص است و جز جنگ
ی��ا هدنهای ک��ه از موضع قدرت
دارد[ .»]40س��یدقطب ایدئولوگ
است ،هیچ انتخاب دیگری وجود
اس�لام سیاسی در کتاب «معالم
جریانات
ندارد.
فی الطریق» که مانیفس��ت آنان
تندروی
آنچه ای��ن تفکر و جریانات
محس��وب میگردد به این نکات
اسالمگرا
تحت تأثیر آموزههای
متأث��ر از این تفک��ر را خطرناک
تصری��ح ک��رده و ش��کاف بی��ن
و
تیمیه
ن
اب
تئوریک
میکن��د ،ای��ن نکته اس��ت که
اسالم سنتی و سیاسی را روشن
پراگماتیک محمد بن
رس��یدن ب��ه ه��دفِ نخس��تین
میسازد .سیدقطب معتقد است
با
ولی
عبدالوهاب،
یعنی تش��کیل حکومت اسالمی
که در سیس��تم سیاسی اسالم،
ادبیات و شکلی نوین
چنان مهم و مقدس اس��ت ،که
چندصدایی مرفوض اس��ت و به
به سازماندهی مجدد
از مش��روعیت یا عدم مشروعیت
جز ی��ک حزب که الهی اس��ت،
خود پرداخته و در قالب
وسیلهی آن استنطاق نمیشود.
سایر احزاب ش��یطانی محسوب
احزاب و جریانات مدرن
و ای��ن ب��ه معن��ی اخالقزدایی
میگردند ]41[.نزدیکان ش��خص،
سربرآوردند
از ام��ر دعوت و کنش سیاس��ی
پدر و م��ادر و برادر و همس��ر و
و افت��ادن در دام ماکیاولیس��م
طایفهاش نیستند ،بلکه همفکران
در اولویتاند ]42[.جغرافیایی که در آن حکومت اس��ت .و همین طرز تفکر است که راه ارتکاب
اسالمی -آن هم به شرط موافقت آن حکومت خش��ونت رها و ترور را در قاموس سیاسی این
با طبع ایشان -برقرار است داراالسالم و غیر از جریانات میگشاید .در تفکر اخوان المسلمین،
آن درالحرب اس��ت و به جز دو گزینهی جنگ گر چ��ه چگونگ��ی تش��کیل ح��زب و چارت
و هدن��ه ،هیچ ارتباط دوس��تانهای بین این دو سازمانی آن مشخص اس��ت ،لیکن «مکانیسم
جغرافیا وجود ندارد؛[ ]43یعنی دولت اس�لامی تبدیل حزب به دولت ،حلقهی مفقوده اس��ت
به محض اس��تقرار باید به همسایگانش حمله و ای��ن ابهام به رواج ماکیاولیس��م در این تفکر
کند .هر نوع دلبستگی به قبیله و ملیت و نژاد دام��ن میزند[ .»]46یعنی گ��ر چه گاهی ابزار و
و جغرافیای خاص ،دلبستگیای جاهلی است؛ مکانیسم آن مش��روع و از راه مراجعه به آرای
در حالی که تمام این دلبس��تگیها را قرآن در عمومی اس��ت ،لیکن به هیچ عدم مشروعیتی
آیه  13س��وره حجرات به رسمیت میشناسد ب��رای مکانیس��مهایی نظیر کودتا یا ش��ورش
و به آن احترام میگذارد .اس�لام در سرزمینی نظام��ی اقلی��ت ،در این پ��روژهی ایدئولوژیک
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اشاره نشده است و این ابهام یا اخفاء به معنی حمای��ت اله��ی معنی کنند .در واقع ریش��هی
بازگذاش��تن دس��ت اعضا در ارت��کاب چنین چنین تفکری در اندیشهی اخوان المسلمین و
اعمالی اس��ت .گر چه تفکر اخوان المسلمین ،بطور کلی در جنبش اس�لام سیاسی به آسانی
غیرمس��لمانان و حتی مس��لمانان غیرسیاسی یافت میشود[.»]49
این جریانات حت��ی در امور کم اهمیتتر
را قب��ول ندارد و حکمهای س��خت برای آنان
ص��ادر ک��رده و داوریها س��همناکی را نیز در نظی��ر حج��اب زنان نی��ز به تبلی��غ و دیالوگ
مورد آنان انجام میده��د ،لیکن برای حصول قناع��ت نکرده و ب��ه خش��ونت و اعمالی نظیر
مقصودهای سیاس��ی حتی حاض��ر به پذیرش اسیدپاش��ی پناه میبرند که یکی از زشتترین
اعضای غیرمس��لمان اس��ت[ ،]47به شرطی که وج��وه تروریس��م اس��ت ]50[.انج��ام عملیات
دارای نفوذ ،قدرت یا ثروت باشند .حتی عصام انتحاری در اماکن عمومی و میان افراد مدنی،
حسون یکی از شخصیتهای اسالمگرا معتقد نیز یک��ی دیگر از روشهای مورد اس��تفادهی
است که کشتن مسلمانان هم اگر تابع مصلحت رادیکالیس��م اس�لامی اس��ت ک��ه در ادبیات
[]48
فوندامنتالیس��تها از آن تح��ت
باشد ،جایز است.
عنوان عملیات استش��هادی نام
در دههه��ای اخی��ر تفک��ر
هر چقدر
ب��رده میش��ود ،ول��ی در غالب
س��لفیت جه��ادی در قال��ب
که القاعده نمونهی
موارد قربانیان این عملیاتها نه
جریان��ات و تش��کیالت متفاوت
جهش یافتهی اخوان
المسلمین بود،
افراد نظامی دشمن ،بلکه زنان و
نظیر القاعده ،طالبان ،الش��باب،
نیز
اندازه
همان
به
کودکان بیگنا ِه مسلمان هستند
بوکوحرام ،جهاداس�لامی مصر،
داعش نمونهی جهش
و حت��ی در س��الهای اخیر دو
جبه��ه النص��ره ،داع��ش ،و ...
است.
القاعده
ی
ه
یافت
مورد انتحاری در مس��جدالحرام
سربرآورده اس��ت .این جریانات
«داعش به
و مس��جدالنبی در ش��هرهای
از نظر مانیفست سیاسی از تفکر
لحاظ فکری نتیجهی
مک��ه و مدین��ه رخ داد .اقدام به
اخوان المسلمین متأثر شدهاند،
مشکالت داخلی
بمبگذاری و انفج��ار در اماکن
ب��ا این تفاوت که در تفکر اخوان
سلفیت جهادی و القاعده
عمومی ،تاریخ��ی و مذهبی نیز
المس��لمین ،سیس��تم حزب��ی و
است
عمل��ی اس��ت که مکررا ً توس��ط
ترکیب��ی از راهه��ای مش��روع و
این جریان��ات انج��ام میگیرد.
نامش��روع ب��رای تحصیل قدرت
سیاس��ی وج��ود دارد ،لیک��ن جریان��ات فوق ،بس��یاری از مواق��ع مردمانی که در مس��جدی
غالباً با سیستم میلیش��یایی تشکیل شده و با مش��غول عبادت هس��تند ،قربان��ی این اعمال
تفسیری رادیکال و التقاطی از باب جهاد ،برای تروریس��تی میش��وند .در منظوم��هی فکری
تحصیل قدرت سیاس��ی ،راهی جز جنگهای رادیکالیسم اس�لامی ،کافر حق زندگی آزادانه
نامنظم نظامی ،خشونت و ترور نمیشناسند .از ندارد و حکم مرتد نیز قتل اس��ت و لذا تکفیر
نظر اعتقادی نیز اعتقاد وهابیت نقطهی تالقی مخالفان و حکم به ارتداد آنان در غالب حاالت
تمام این احزاب و جریانات اس��ت« .س��لفیت مستمسک اینگونه اعمال تروریستی است .در
جهادی حاضر است از هر تاکتیکی برای فریب ص��ورت قبضهی قدرت و دولتداری از س��وی
دش��من و استفاده از آن در جهت مقاصد خود فوندامنتالیس��تها نی��ز اس��تفاده از واژگان��ی
به��ره بگیرد و پس از موفقی��ت ،آن را به خدا نظیر محارب یا مفس��د فیاالرض برای حذف
نسبت دهد ،تا از این طریق هم خود را معتقد و قل��ع و قمع مخالفان کافی اس��ت .و منفجر
و فداکار نش��ان داده و هم موفقیت خویش را ک��ردن اماکن مق��دس مس��لمانان نظیر مرقد
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نبی-یونس در موصل که توس��ط داعش انجام
گرفت ،مستند به حکمی فقهی به نام سدذرائع
اس��ت ،چون از نظر تندروهای مذهبی زیارت
قبور ش��رک اس��ت و لذا انفج��ار زیارتگاهها
کم��ک به مردم برای دوری از اعمال فاس��د و
شرکآمیز است .ترور نخبگان سیاسی و فکری
نیز یک��ی از تاکتیکهای ای��ن جریانات برای
تحصیل مقصود اس��ت؛ ترور و قتل کس��روی
نویسندهی دگراندیش ،هژیر وزیردربار و رزمآرا
نخست وزیر پهلوی توسط گروه فدائیان اسالم
که تحت رهبری نواب صفوی روحانی ش��یعه
فعالیت میکردند ،از این جمله است ]51[.البته
شیوههای ترور و خشونت توسط افراطگرایان،
منحصر در این چند روش نیست.
شاید ژینوس��اید ایزدیهای شنگال توسط
داعش در سال  2014و کش��تار بیرحمانه از
مردان و به گ��روگان گرفتن زنان و کودکان و
حتی فروش آنان بهعنوان کنیز و برده و تبدیل
جنس��ی داعش��یان ،نقطهی
زنان ب��ه بردگان
ِ
عطف جنایات و فجایع رادیکالیس��م موسوم به
اس�لامی و بزرگترین عملیات تروریستی آنان
موازی��ن فقه جهاد،
باش��د .در حالی که طبق
ِ
آنان کافر غیرحربی محس��وب شده و حمله به
آنان جایز نیس��ت .همچنی��ن در بعد تئوریک،
ق��رآن در آی��ه  256بقره ،به-صورتی ش��فاف
آزادیه��ای دین��ی و مذهبی را به رس��میت
میشناس��د و وجه پراگماتیک آزادی مذهبی
را نیز باید در تاریخ اس�لام سنتی و همزیستی
میان مسلمانان با غیرمسلمانان و حکومتهای
اس��ــــالمی ب��ا همسایگانش��ان جس��تجو
مذهبی غیرمس��لمانانی
کرد ]52[.ش��اهد آزادی
ِ
ک��ه در مرزهای اس�لام نیز زندگ��ی میکنند،
س�� ِر پا ماندن و باقی ماندن کنائس یهودیان و
کلیساهای مسیحیان و آتشکدههای زرتشتیان
و ...در طول  14سده بعد از ظهور اسالم است،
که هرگ��ز متعرض تخری��ب و انفجار و غصب
نش��دهاند و حتی عمر ،خلیفهی دوم ،به هنگام
تسلیم ش��دن بیتالمقدس ،از نماز گزاردن در

کلیس��ای مرکزی این شهر پرهیز میکند ،که
روزی مس��لمانان ناآگاه این کلیسا را به برکت
نمازخواندن خلیف��هی دوم ،غصب نکرده و به
مس��جد تبدیل نکنند ]53[.این مقایسهها ،عمق
تفاوت اسالم س��نتی و اسالم سیاسی را نشان
میدهد.
ه��ر چقدر ک��ه القاع��ده نمون��هی جهش
یافتهی اخوان المس��لمین بود ،به همان اندازه
نیز داعش نمونهی جهش یافتهی القاعده است.
«داعش به لح��اظ فکری نتیجهی مش��کالت
داخلی سلفیت جهادی و القاعده است .میدان
عمل القاعده افغانستان بود ،در حالی که کلیت
س��لفیت جهادی و ترو ِر توجیه شده با اسالم،
زادهی عق��ل و فرهنگ عربی اس��ت .تفکرات
ابومصع��ب الزرقاوی حلقهی واس��طهی جهش
القاع��ده به داعش ب��وده و زرقاوی پدر معنوی
داعش است ،گر چه قبل از صورتبندی داعش
کشته ش��د .بعد از زرقاوی ،ابوعمر البغدادی و
س��پس ابوبکر البغدادی که زمانی عضو اخوان
المسلمین بود ،رهبری این حرکت را در دست
گرفتند .این جریان که «دولت اسالمی عراق»
نام داش��ت ،بعد از ناآرامیهای سوریه با تغییر
نام به «دولت اس�لامی عراق و شام» و سپس
«دولت اسالمی» ،دایرهی فعالیتهایش را توسعه
بخشید و از نظر استراتژیک نیز برخالف مشی
کالس��یک القاعده نوک پیکان حمالت خویش
[]54
را از دش��من دور به سوی دش��من نزدیک
تغییر داد .برای نخس��تین بار به لزوم تشکیل
خالفت تصریح کرده و عم ً
ال آن را اعالم نمود.
و حت��ی برخی از رهبران اخوان المس��لمین را
مرتد دانست[.»]55
این نکتهی اساسی نباید نادیده گرفته شود
که نسبت دادن بنیادگرایی ،رادیکالیسم و ترور
به دین یا ادیانی خاص و مترادف دانس��تن این
واژگان با همدیگر ،یک نوع ضعف در تحلیل و
نگرش تقلیلگرایانه به مس��ئله است .احتمال
ظه��ور و ب��روز بنیادگرایی در ه��ر ایدئولوژیِ
غیردینی تاریخی وجود دارد که دارای
دینی و
ِ
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متون کالس��یک و تاریخ درخش��ان در دوران
سابق باشند .نگاه نوستالژیک به تاریخ و آرزوی
احیای مجد و س��روری با تکیه بر بازگشت به
مت��ون ،منجر به بنیادگرایی میگردد که لزوماً
هم خش��ونتزا نیس��ت ،بلکه ضعف گفتمان و
موضع فرودس��ت صاحبان ایدئولوژی است که
میتوان��د بنیادگرای��ی را بدل به رادیکالیس��م
نماید و منافذ تروریس��م را به روی آن بگشاید.
کش��تار بیپروا و خش��ونت رهای بوداییان به
نسبت مس��لمانان روهینگیا ،خشونت بیپایان
آتئیستها و چپگرایان چین به نسبت اقلیت
مسلمان اویغور ،اس��تراتژی تروریسم سیاه در
ایتالیای اواخر قرن بیستم ،میلیشیای میشیگان
در ایاالت متحده و گروه تروریستی شینری-
کیو در ژاپن ،بخش��ی از تنوع فراوان و ش��یوع
تروریسم در میان پیروان ایدئولوژیهای دینی
و غیردینی اس��ت .بررسی داعش بهعنوان نماد
رادیکالیسم اسالمی نیز ش��اهد این مدعاست
که نمیت��وان صرفاً از طری��ق مفاهیمی چون
سلفیت جهادی یا افراطگرایی دینی به تجزیه
و تحلی��ل این جریان مهیب پرداخت .داعش و
کلیت رادیکالیسم اسالمی بسیار متأثر از تفکر
ناسیونالیسم عربی بوده و خواهان احیای شکوه
عربی ماقبل حملهی مغول است و
امپراطوری
ِ
تحقیر اعراب در دوران بعد از س��قوط خالفت
عثمان��ی ،این عقدهه��ا را به وضعی��ت انفجار
رس��انید .این تفک��ر از نظر فکری و س��ازمانی
نیز بس��یار زی��ر هژمونی مارکسیس��م انقالبی
اس��ت .همچنین داعش برآیند وضعیت اسفبار
و فرودس��ت س��نیها ،آزار آنان و کش��مکش
عراق بعد از صدام است و
مذهبی در س��وریه و
ِ
نقش افس��ران ارتش و دستگاه اطالعاتی صدام
در آن مشهود است ]56[.ایدئولوژیک شدن دین
از س��ویی و عقدهه��ای فروخوردهی ناش��ی از
تاریخ طوالنی استعمار و استبداد در میان ملل
مسلمان از دگر سو نیز به شیوع رادیکالیسم در
میان مذهبیها دامن زده اس��ت ]57[.بر مبنای
ای��ن دادهها ،تأثیر عقدههای روانی در ش��یوع
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خشونت و ترور نادیدهگرفتنی نیست« .افرادی
با تواناییه��ا و ظرفیتهای ش��خصی ناکافی،
افرادی که همیشه احساس میکنند در اقلیت
هستند و مورد خصومت و ظلم قرار گرفتهاند،
مبارزان جوان و افراد در سن بلوغ و افراد دارای
اختالل مغزی و بیماران روانی ،بیش از سایرین
دارای پتانس��یل ابتال به تروریسم هستند[.»]58
حبی��ب عل��ی الجفری از داعیان مش��هور اهل
سنت در یادداشتی کوتاه در توییتر مینویسد:
«تروریس��م و افراطیگ��ری بی��ش از آنک��ه
مسئلهای فکری باش��د ،مسئلهای روانی است؛
شخص روانپریش اگر مسلمان باشد ،داعشی
میشود ،اگر مس��یحی باشد ،جیشالرب و اگر
یهودی باشد ،صهیونیست میگردد .روانپریش
بودایی در میانمار آدم میسوزاند و روانپریش
س��کوالر تبدیل به هیتلر و استالین میگردد.
روانپریشه��ا همزمان با اصالح تفکر ،نیازمند
درمان روانیاند[.»]59
کارن آرمس��ترانگ بنیادگرایی را واکنشی
به بح��ران معنویت در دنیای معاصر دانس��ته
و معتقد اس��ت «رجع��ت بنیادگرایان به متون
بنیادین ،به معنی محافظهکاری و وابستگی به
گذشته نیست ،بلکه عقاید آنان اساساً مدرن و
ابداع��ی بوده و رجعت به آثار کالس��یک را نیز
ب��ه روشهای کام ً
ال مدرن انجام میدهند[.»]60
ه��م او مینویس��د« :بنیادگرای��ان یک��ی از
ترسناکترین حرکتهای اجتماعی اواخر قرن
بیس��تم بودند که نمازگزاران را در مس��اجد به
پرستاران سقط جنین
رگبار بسته و پزشکان و
ِ
را در بیمارس��تانها به قتل رساندهاند .رؤسای
جمه��ور خود را به گلوله بس��ته و حتی دولت
قدرتمندی را س��رنگون کردهان��د .اینها البته
اقلیت کوچکی از بنیادگرایان بودهاند ،ولی سایر
بنیادگرایان نیز هیچ جایگاهی برای دموکراسی،
کثرتگرایی ،تسامح دینی ،صلحطلبی ،آزادی
بیان و جدایی دین از حکومت قائل نیس��تند.
بنیادگرایان مسیحی کشفیات زیستشناسی و
فیزیک را در م��ورد مبدأ آفرینش رد میکنند
ساڵی بیست و یەکەم
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و یهودیان و مس��لمانان بنیادگرا هر دو جنگ دخالت در امور داخلی کشورهاس��ت[ .»]62و
اعراب و اسرائیل را که بهطور یقینی غیردینی سروری سیاسی یک کشور عربی را مهمتر از
بوده ،یکس��ره دینی تفسیر میکنند .همچنین ژینوساید نژادی و دموگرافیک و جغرافیایی
بنیادگرایی محدود به یکتاپرس��تی نمیش��ود .ی��ک ملت میداند و حت��ی مأمون الهضیبی
بنیادگرایان بودایی ،هندو و حتی کنفسیوسی یک��ی از ش��ناخته ش��دهترین چهرهه��ای
نی��ز وجود دارن��د که دیدگاههای با دش��واری اخوان المس��لمین ،پا را فراتر گذاش��ته و با
بدس��ت آمدهی فرهنگ لیبرالیس��م را به دور نادی��ده گرفتن حق تعیین سرنوش��ت ملت
میریزند و به نام دین میجنگند و می ُکش��ند ک��رد و قربانی کردن آن ب��ه پای آرمانهای
تا تقدس را به صحنهی سیاست و فعالیتهای شوونیستی اعراب ،در مجمع عمومی اخوان
المس��لمین در کویت به تکفیر عمومی ملت
ملی بازگردانند[.»]61
اسالم سیاسی با توجه به تأثیرپذیری از کرد میپ��ردازد« :کردها افراد نژادپرس��تی
ناسیونالیس��م عربی و رادیکال بودن پیروان هستند که عموماً از اسالم خارج شدهاند[.»]63
ش��یخ احمد یاس��ین بنیانگذار
این تفکر ،با ناسیونالیسم سایر
جنب��ش حم��اس نی��ز در یک
ملل و بخصوص ناسیونالیس��م
ایدئولوژیک شدن
مصاحبهی تلویزیونی با شبکهی
کردی سر ناس��ازگاری داشته
دین از سویی و
الجزی��ره ،ب��ا نادی��ده گرفت��ن
و تحت عنوان علمانیت کردی،
عقدههای
فروخوردهی ناشی از
ش��باهتهای غیرقابلان��کار
آن را زیر تی��غ تکفیر میبرند.
طوالنی
تاریخ
میان فلسطین و کردستان که
آنان با مترادف گرفتن اس�لام
استعمار و استبداد در هر دو س��رزمینهایی اش��غال
و عربی��ت ،توس��عهطلبی ،پان
ملل
میان
ش��ده هس��تند ،اعالم میدارد
عربیس��م و شوونیس��م اعراب
را احی��ای مج��د اس�لام و مسلمان از دگر سو نیز به «آنچه اکنون در شمال عراق
شیوع
میگذرد ،اسرائیل دو ِم منطقه
خدمت به اه��داف ایدئولوژیک
رادیکالیسم در میان
است و ملت عرب باید مواظب
تعبی��ر میکنن��د ،لیکن در هر
مذهبیها
[]64
ای��ن توطئ��ه باش��د » .بعد
س��رزمینی که حتی اقلیتی از
دامن زده است
از تش��کیل حکوم��ت صفوی،
اعراب وجود داشته باشند ،حق
هویت ش��یعی و هویت ایرانی
تعیین سرنوش��ت سایر ملل را
خیانت به اهداف اس�لام و سعی در راستای بههم گره زده ش��دهاند و در اس�لام سیاسی
اجرای پروژهی ابرقدرتها تفسیر مینمایند .شیعی ،فاکتورهای تشیع و ایرانیت ،جانشین
ت��ا جایی که محمد حام��د ابونصر چهارمین فاکتورهای س��نی بودن و عربیت در اس�لام
مرشدعام اخوان المسلمین ،در سال  1991سیاسی سنی ش��دهاند و هر گونه جنبش و
و بعد از اج��رای منطقه پرواز ممنوع بر فراز حرکت��ی در داخل مرزهای ای��ران نیز علیه
اقلیم کردس��تان ،با نادیده گرفتن فاجعهی هویت شیعی و ایرانی تعبیر میگردد و حتی
انفال و کش��تار دهها هزار انس��ان بیگناه و گاه تس��لط فارسزبان��ان بر گفتمان اس�لام
تغیی��رات عمی��ق دموگرافیک در «باش��ور سیاس��ی ش��یعی تا حد شوونیس��م فارسی
کوردستان» ،طی بیانیهای اعالم میکند که نیز گس��ترش مییابد .اعدام و ترور منجر به
ِ
شهادت نخبگان سیاسی ملت کرد و رهبران
«جنبش شمال عراق با تحریک آمریکاییها
و علیه س��روری و یکپارچگ��ی عراق صورت جنبشه��ا و احزاب ک��ردی ایران��ی نیز در
میگیرد و درس��ت کردن منطقهی آرام هم همین چارچوب قابل تحلیل است.
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ْت أِ ُلتَ ِّم َم َصال َِح الَأْخْ َل�اَ� ِق یا در روایتی مکارم
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��يخً ا َكب ً
َع ْي ًناَ ،و اَل تَ ْعق ُِر َّن شَ َ��ج َر ًة إ ِ اَّل شَ َ��ج ًرا يَ ْم َن ُع ُك ْم قِت اً
َال أَ ْو يَ ْحجِ ُز ب َ ْي َن ُك ْم َوب َ ْي َن
يمةٍَ ،و اَل تَ ْغد ُِرواَ ،و اَل تَ ُغلُّوا  ،حدیث
ال ْ ُمشْ �� ِرك َ
ِينَ ،و اَل ت َُم ِّث ُلوا ب ِآ َدم ٍِّي َو اَل ب َ ِه َ
شماره  18155سنن کبری بیهقی.
[ . ]21نور .33
 138گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

[ . ]22محمد الصالبی ،السیره النبویه ،ج  2ص .19
[ . ]23مائده .32
[ . ]24مائده .8
[ . ]25محم��د الصالبی ،ابوبکر الصدیق ،ش��خصیته و عصره ،ج  3ص
.126
[ . ]26علیرضا طیب ،همان« ،تروریس��م بینالملل و حقوق اسالمی»،
دیوید شوارتز ،ص .380
[ . ]27صالحالدین خدیو ،یادداشت «آتشی که هاریسون را سوزاند!»،
برگرفته از کانال تلگرامی شارنامه.
[ . ]28حدیث ش��ماره  6832س��نن کبری بیهقی .حدیث فوق مشعر
به صحت و جواز امارت و امامت هر انس��انی اس��ت که از نظر شریعت
خوب یا بد تلقی شود.
[ . ]29یورگن تودنهوفر ،ده روز با داعش ،ص .300
[ . ]30عطایی  -قاس��می« ،خوانش��ی از اندیشه امام خمینی و حسن
البنا پیرامون نظام سیاسی» ،صص .68-67
[ . ]31میثم کرمی ،همان« ،غزالی و ابن تیمیه» ،عباس زریاب خویی،
صص .151-150
[ . ]32محم��د الصالبی ،الدوله العثمانیه عوامل النهوض و الس��قوط،
صص .387-382
[ . ]33محمد ادیب غالب ،من اخبار الحجاز و نجد فی تاریخ الجبرتی،
ص .93
[ . ]34همت��ی و هم��کاران« ،جای��گاه اندیش��ه س��یدقطب در میان
نیروهای مبارز مذهبی در ایران پیش از انقالب» ،ص .46
[ . ]35س��یدمجتبی ن��واب صف��وی ،بنیانگ��ذار و رهب��ر تش��کیالت
بنیادگرای فدائیان اسالم و پایهگذار تروریسم مذهبی در دوران قبل از
انقالب بود که در نهایت در سال  1334اعدام گردید.
[ . ]36همان.57-48 ،
[ . ]37ترجمه فارسی کتاب دراسات االسالمیه سیدقطب.
[ . ]38سیدقطب ،ما چه میگوییم؟ ،ترجمه خسروشاهی ،ص .10
[ . ]39سهرو قادر ،دین و سیاسهت« ،مهبهستتان گهیشتنه به کورسی
حوکم» ،ص .304
[ . ]40همان« ،ئایا گروپه ئیسالمیهکانی کوردستان دهستیان له تیرور
دا ههیه؟» ،ص .321
[ . ]41سیدقطب ،معالم فی الطریق ،ص .149
[ . ]42همان ،ص .151
[ . ]43همان ،ص .151
[ . ]44همان ،ص .159
[ . ]45همان ،ص .161
[ . ]46س��هرو ق��ادر ،همان« ،چاوخش��انیک ب��ه الپهرهکانی میژووی
ئیخوان دا» ،ص .7
[ . ]47همان« ،کومهلهی برایانی موس��لمان یا برایانی میس��ری» ،ص
 .44لوئی��س قانوس ،نس��یف میخائیل و مریت بگ اعضای مس��یحی
نامدار اخوان المسلمین هستند .البته همکاری و دوستی مسلمانان با
غیرمس��لمانان امری طبیعی است ،لیکن برای جریانی ایدئولوژیک که
حتی مس��لمانان غیرهمفکر را نفی و تکفیر میکند ،مسئلهای طبیعی
محسوب نمیگردد و جز استفادهی ماکیاولی از ابزارهای موجود برای

ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

تحصیل مقصود ،تفسیر دیگری برنمیدارد.
[ . ]48سهرو قادر ،همان« ،گرووپه سیاسییه ئیسالمییهکان و بهنارهوا
تهکفیرکردنی موسلمانان» ،ص .252
[ . ]49ابوبکر علی ،همان ،صص .25-23
[ . ]50س��هرو ق��ادر ،همان ،ص��ص  .341-338این منب��ع به موارد
اسیدپاشی توسط اسالمگرایان تندرو در اقلیم کردستان اشاره میکند.
در سالیان اخیر مواردی از اسیدپاشی علیه زنان کمحجاب در اصفهان
ایران نیز صورت گرفت که با چراغ سبز امام جمعه شهر صورت گرفته
بود ،گر چه عامالن آن هرگز دستگیر و دادگاهی نشدند.
[ . ]51محمد سمیعی ،نبرد قدرت در ایران ،صص .423-422
[ . ]52در این زمینه مطالعه کتاب هویتهای مرگبار اثر امین معلوف
نویس��ندهی مسیحی لبنانیتبار و نامه سرگش��اده یورگن تودنهوفر به
ابوبکر بغدادی در کتاب ایشان یعنی ده روز با داعش توصیه میگردد.
[ . ]53محمدحسنین هیکل ،الفاروق عمر ،ج  1ص .258
[ . ]54از نظر س��لفیت جهادی ،دش��من دور کش��ورهای اش��غالگر و
ابرقدرتهای جهانی هس��تند که حضورش��ان در کش��ورهای اسالمی
دش��من دور در
نامش��روع اس��ت .دش��من نزدیک نی��ز به م��زدوران
ِ
کش��ورهای اسالمی و همچنین مس��لمانان منحرف و بهاصطالح آنان،
غیرموحد و مشرک و مرتد شده اطالق میگردد.
[ . ]55ابوبکر علی ،همان ،صص .44-28
[ . ]56در این زمینه مطالعه کتاب داعش؛ برآیند افراطگرایی دینی و
شکست دولت ،ابوبکر علی توصیه میگردد.
[ . ]57در ای��ن زمینه مطالعه کتاب فربهت��ر از ایدئولوژی ،عبدالکریم
سروش توصیه میگردد.
[ . ]58بارزان غفوری« ،تروریسم چیست؟» ،صص .364-363
[ . ]59توییت تاریخ  28آگوست .2018
[ . ]60کارن آرمسترانگ ،بنیادگرایی ،ص .27
[ . ]61همان.26-25 ،
[ . ]62س��هرو قادر ،همان« ،ئایا رابوونی ئیس�لامی سیاسی هیچی بو
کورد پییه؟» ،ص .292
[ . ]63س��هرو قادر ،همان« ،هیچ حیزبیکی سیاس��ی بهناوی ئیسالم
شهرعییهتی نییه تهکفیر و تیرور بهکاربینی» ،ص .244
[ . ]64س��هرو قادر ،همان« ،ئایا رابوونی ئیس�لامی سیاسی هیچی بو
کورد پییه؟» ،ص .293

منابع
 )1فرهنگ سیاسی آرش ،غالمرضا علیبابایی ،نشر آشیان.1387 ،
 )2دانشنامه سیاسی ،داریوش آشوری ،نشر مروارید.1387 ،
 )3مسند احمد ،احمد بن محمد بن حنبل ،موسسه الرساله.2001 ،
 )4سنن کبری بیهقی ،ابوبکر بیهقی ،دارالکتب العلمیه.2003 ،
 )5السیره النبویه ،علیمحمد محمد الصالبی ،دارابنکثیر.2009 ،
 )6ابوبک��ر الصدیق ،ش��خصیته و عصره ،علیمحم��د محمد الصالبی،
دارابنکثیر.2009 ،
 )7الدول��ه العثمانی��ه عوام��ل النهوض و الس��قوط ،علیمحمد محمد
الصالبی ،دارالمعرفه.2006 ،

 )8تروریس��م ،تاریخ ،جامعه شناس��ی ،گفتمان ،حقوق بین الملل ،به
کوشش علیرضا طیب ،نشر نی.1382 ،
 )9تروریس��م شناسی ،علی عبداهللخانی ،مؤسسه فرهنگی مطالعات و
تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران.1386 ،
 )10غزال��ی شناس��ی ،به کوش��ش میثم کرمی ،مؤسس��ه انتش��ارات
حکمت.1389 ،
 )11من اخبار الحجاز و نج��د فی تاریخ الجبرتی ،محمد ادیب غالب،
دارالیمامه.1975 ،
 )12ما چه میگوییم؟ ،س��یدقطب ،ترجمه هادی خسروشاهی ،دفتر
نشر فرهنگ اسالمی.1372 ،
 )13معالم فی الطریق ،سیدقطب ،دارالکتاب االسالمی.1983 ،
 )14دین و سیاس��هت ،س��هرو قادر ،دهزگای روشنبیری و راگهیاندنی
گوالن.2000 ،
 )15بنیادگرایی ،کارن آرمسترانگ ،ترجمه کیانوش حشمتی ،مؤسسه
انتشارات حکمت.1396 ،
 )16ده روز ب��ا داعش ،یورگن تودنهوفر ،ترجمه علی عبداللهی و زهرا
معینالدینی ،نشر کتاب کولهپشتی.1398 ،
 )17داع��ش؛ برآیند افراطگرایی دینی و شکس��ت دولت ،ابوبکر علی،
ترجمه صباح مفیدی و سمیه رحمانی ،نشر واتا.1395 ،
 )18نبرد قدرت در ایران؛ چرا و چگونه روحانیت برنده ش��د؟ ،محمد
سمیعی ،نشر نی.1397 ،
 )19الف��اروق عمر ،محمدحس��نین هیکل ،مکتب��ه النهضه المصریه،
.1963
 )20مقاله حقوق اس�لامی در تقابل تروریس��م بی��ن المللی ،کامران
هاشمی ،مجله راهبرد ،شماره  ،21پاییز .1380
 )21مقاله بررس��ی تروریس��م از نظر گونهشناس��ی ،مهدی جواهری،
فصلنام��ه علمی ترويجی مطالعات بين المللی پليس /س��ال شش��م/
شماره  /۲۴زمستان  /1394صص .64- 31
 )22مقاله تروریسم ازمنظر بنیادگرایان اسالمی رادیکال و فقه سیاسی
ش��یعه؛ با نگاهی به عملیاتهای استش��هادی ،مس��عود مطلبی ،حسن
آرایش ،س��یدرضا رحیمیعماد ،فصلنامه پژوهش��های سیاس��ی جهان
اسالم ،سال ششم ،شماره چهارم ،زمستان  ، 1395صص .146-119
 )23خوانش اس�لام از ترور و تروریس��م ،واکاوی واژگان معادل ،بهادر
حاتمی ،نشریه خردنامه ،شماره  ،14بهار و تابستان .1394
 )24خوانش��ی از اندیش��ه امام خمینی و حس��ن البن��ا پیرامون نظام
سیاس��ی ،عب��داهلل عطایی ،بهزاد قاس��می ،فصلنامه علمی پژوهش��ی
پژوهش��نامه انقالب اس�لامی ،سال چهارم ،ش��ماره  ،14بهار ،1394
صص .87-65
 )25جایگاه اندیش��ه س��یدقطب در میان نیروه��ای مبارز مذهبی در
ایران پی��ش از انقالب ،محمدعلی همت��ی ،محمدعلی تقوی ،مرتضی
منشادی ،فصلنامه علمی پژوهش��ی پژوهشنامه انقالب اسالمی ،سال
دوم ،شماره  ،7تابستان  ،1392صص .61-45
 )26تروریسم چیس��ت؟ ،ترجمه بارزان غفوری ،فصلنامه زریبار ،سال
نهم ،شماره  ،57-56بهار و تابستان  ،1384صص .373-359
 )27توییتر حبیب علی الجفری
 )28کانال تلگرامی شارنامه ،صالحالدین خدیو.

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 139 2719

مەکتەبی قورعان؛ بەرانبەر بە گوتاری نەتەوەیی
لە چوارچێوەی ئیسالمی سیاسیی هاوچەرخدا
ڕزگار موکری

مەکتەبی قورعان ئەگەرچی هەرگیز بە شێوەی ڕاستەوخۆ دژایەتیی
خۆی بەرانبەر ڕەوتی سەرەکیی بزووتنەوەی نەتەوەییی کورد
دەرنەبڕی ،بەاڵم هەموو ئاراستەکانی «گفتمانی» ئەم ڕێکخراوەیە ،بە
جۆرێک بوو کە توانی زەبر لە گوتاری هاوبەشی کوردی بدات و ئیزن
نەدا ئەم گوتارە هاوبەشە پێک بێت کە دەیتوانی وەک گوتاری زاڵی
سەراسەری لە کوردستاندا ببێتە بەرانبەر و تاکە بەردەنگی کۆماری
ئیسالمی ،لە ملمالنێ دیپڵۆماتیک و نیزامییەکانی سەردەمی شۆڕشدا

ئەگ��ەر دامەزران��ی کۆم��اری کوردس��تان
ب��ە دەس��تپێکی مێ��ژووی هاوچەرخ��ی
ک��وردی لەڕۆژهەاڵت��ی کوردس��تان بزانین
و ل��ەم س��ەرەتایەوە لێکدان��ەوە ب��ۆ ڕەوتە
جۆراوجۆرەکانی بیری سیاس��ی لەم بەشەی
کوردس��تان بکەین ،دەتوانین شوێنپەنجەی
هێندێ��ک گۆڕانکاری��ی هزریی سیاس��ی و
مەزهەبی لە توێی ڕووداوەکانی کوردس��تان
دیاری بکەین .دیارە بە پێی هێندێک هۆکار
لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت بیری ئایینی وەک
بنەمای کردەوەی سیاس��ی نەیتوانیوە ببێتە
هێژمۆن و گوتاری زاڵی سیاس��ی پێک بێنێ،
بەاڵم ئ��ەم ج��ۆرە بیرۆکەیە کە ئیس�لامی
سیاس��یی پێ دەگوترێ بوونی هەبووە و لە
هێندێ��ک قۆناغدا وەک ئەکتەری سیاس��ی
ڕۆڵیش��ی گێ��ڕاوە .مەکتەب��ی قورعان یەک
لەم گرووهانەیە کە النی کەم لە س��ەرەتای
شۆڕشی پەنجاوحەوتی گەالنی ئێرانەوە وەک
جەریانێکی سیاس��ی لە چوارچێوەی گوتاری
ئیس�لامی سیاس��یدا چاالکیی ک��ردووە .بۆ
لێکدان��ەوەی چۆنێتی و جۆرایەتیی حوزوری
ئەم تاقمە لە سیاسەتی ئێران و کوردستان دا
پێشەکی پێویستە ئاماژەیەکی نەزەری بکەین
بە جۆرەکان��ی ڕووبەڕوو بوونەوەی زانس��ت
و دی��ن ،کە دواتر دەبێت��ە بنەمای ڕووبەڕوو
بوونەوەی سیاس��ەت و دی��ن و چەمکەکانی
پێوەندیدار بە سیاس��ەتەوە کە دێموکراسی و
حوکمڕانی لەو چەمکانەن.
جۆرەکانی پێوەندیی زانست و ئایین؛
چوار جۆری بۆچوون بە نیسبەت ئەم پرسەوە
ل��ە ئارادایە کە ه��ەرکام بنەم��ای نەزەریی
ڕەوتێکی تایبەتی سیاسی و فەلسەفین:
یەکەم؛
ل��ەم ڕوانگەی��ەوە دین و زانس��ت یا دین و
سیاس��ەت دوو مەیدانی جی��اواز لە یەکترن
و ه��ەرکام ئەرکێکیان لە ئەس��تۆیە کە هیچ

پێوەندییەکی��ان پێکەوە نی��ە ،دین مەیدانی
ژیانی شەخسیی تاکە کە پێوەندیی هەیە بە
دنیای ماوەڕاییەوە و زانست و سیاسەت ،وەک
درێژەی ئەم ،پێوەندییان بەژیانی کۆمەاڵیەتی
و ئ��ەم دنیایی��ەی تاک��ەوە هەی��ە .کە ئەم
بیرۆکەیە بنەمای ئەندیش��ەی سێکۆالرەکانە
بە نیسبەت سیاسەت و حوکمڕانییەوە و بەو
پێیە دیموکڕاس��ی بە حەوزەیەک دەزانن کە
هیچ پەیوەندییەکی بە دینەوە نیە.
دووهەم؛
دین و زانس��ت لە پێوەندییەکی ئەزەلیدان و
هەرچی لە زانس��تدا دەبیندرێ ،ڕیش��ەی لە
دیندا هەیە و دین بنەمای هەموو زانس��ت و
ژیانی کۆمەاڵیەتیی خەڵکە و بێ هەبوونی دین،
زانست و سیاسەت و چەمکە پێوەندیدارەکان
ناتەواون ،هەر لە س��ەر ئەم بنەمایە شێوەی
حوکمڕانی��ش هەرئ��ەو ش��ێوەیەیە کە دین
ئاماژەی پێ دەکا و ئەوحکوومەتە ڕەسەنە کە
لە سەر بنەمای دین و پێڕەوی حوکمی خودا
بێت .ئەم ش��ێوەڕوانینە بنەمای ئەندێش��ەی
بنەماژۆ خوازە ئیس�لامییەکانە کە باوەڕمەند
بە حکوومەتی ئیس�لامین ،تاق��م و گرووهە
توندئ��اژۆ ئیس�لامییەکانی وەک ئەلقاعیدە و
داعیش و...
سێهەم؛
بە پێ��ی ئەم ڕوانگەیە دەگوت��رێ ئەگەرچی
ئیسالم و دین دەتوانێ سەرچاوەیەکی بەهێز
بۆ زانس��ت بێت بەاڵم زانستی نوێ هێندێک
ش��تی بەدیهێناوە کە دەک��رێ لە گەڵ دین
ڕێک بخرێن و بنەمای دینیان بۆ بتاش��رێ و
وەک دەسکەوتێکی باش کە بەرهەمی عەقڵی
بەشەری بە پش��توانەی دینەوەن پێشکەش
کۆمەڵگا بکرێن ،لەم دەالقەیەوە حوکمڕانی و
سیاسەتیش دەتوانێ لە دین بەرهەم وەرگرێ
و حوکمی خودا بخرێتە چوارچێوەی هێندێک
دەس��کەوتی نوێی مرۆڤ ل��ەو پێوەندییەدا.
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دیموکراسیش یەک لەو شتانەیە کە دەکرێ بەرابەر دەس��کەوتە بەش��ەرییەکان ،بەڵکوو
بە کەڵک وەرگرتن لە ئیجتهادی ئیسالمی و دەب��ێ خوێندنەوەی��ەک لە دین پێش��کەش
هاوئاهەنگ کردنی بەشێک لە ئەحکامی دینی بکرێ کە هاوتەریبە لەگەڵ ئەم دەسکەوتانە،
وەک دێموکراسیی ئیسالمی پێشکەش بکرێ وەک جۆرەکان��ی حوکمڕانیی ڕۆژئاوایی دەبێ
یا بە کەڵ��ک وەرگرتن لە هێندێک نەریت و بنەمای یاسا لە دەسەاڵتدارێتیدا ،عورف بێت
حوکمی ئیسالمی وەک شۆڕا ،حکوومەتێکی نەک دین و خوێندنەوە نەریتییەکان .بە پێی
هاوشێوەی دەسەاڵتدارییە دێموکراتیکەکانی ئەم باوەڕە؛ پاشگری ئیسالمی بۆ دێموکراسی،
ڕۆژئ��اوا دابمەزرێ و بە نێوی دێموکراس��یی وەسفیە و حەکایەت لە بەستێنی کۆمەاڵیەتیی
دینی یا ئیس�لامی س��ەقامگیر بێ��ت .لەم ئەم حوکمڕانی یا دێموکراسییە دەکات و هیچ
ڕوانگەیەوە پاش��گری ئیس�لامی ی��ا دینی قەید و بەندێکی بۆ س��از ناکات ،نەسر حامێد
حوکمی قەیدی هەیە و هێندێک قەیدوبەند بۆ ئەبوزەید ،موجتەهیدی شەبس��تری ،یۆس��ف
دێموکراسی لە چوارچێوەی دین و ئیسالمدا ئەش��کەوەری ،عەبدولکەریم سرووش و ...لە
باوەرمەندانی ئەم ڕوانگەیەن.
س��از دەکات ،ئەم جۆرەڕوانینە
ه��ەردوو ج��ۆری دووهەم
بنەم��ای ه��زری زۆری��ەک لە
مەکتەبی قورعان
و س��ێهەمی ئ��ەم پۆلێنبەندیە،
باوەڕمەن��دان و نوێخــــ��وازە
ئەو تەشکیالتە
ئایینییەی کە لە
لەڕووب��ەڕوو بوونەوەی زانس��ت
ئیسالمییەکانی سەدەی بیستەم
سەر دەستی ئەحمەد
و دین ی��ا سیاس��ەت و دین،
بووە کە دینیان بە سەرچاوەی
وەک
دامەزرا،
موفتیزادە
دەبن��ە بنەمــ��ای ئیس�لامی
ئیلهامدەری دەس��ەاڵت و یاسا
زانیوە و حوکمڕانانی پێشووی سەرجەم تەشکیالت و سیاسـی .یەکەمینیان ئیسالمی
ڕێکخراوە
سیاس��یی بنەمــــاژۆخ��واز و
واڵت��ە ئیس�لامییەکانیان بەوە
مەزھەبییەکان،
فێندامێنتالیس��تەکانە کە دەبنە
تۆمەتبار کردووە کە دەرکێکی
بەڕوانگەیەکی
بنەمای سەلەفییەکان و ئەوانەی
دروستیان لە ئیس�لام و بنەما
پەروەردەییەوە شکڵی
کە ئیسالم بە سەرچاوەی هەموو
فێقهیەکان��ی وەک ش��وڕا و ...
گرت و خۆی وەک
نەب��ووە ،ڕاش��د ئەلغنووش��ی ،جەریانێکی فکری ناساند مەعریفەتێک دەزانن و سیاسەت
و حوکمڕانی��ش دەب��ێ ل��ەم
ئەبوئەعلـــــ��ای م��ەودودی،
سەرچاوەیە تێرئاو بێت و بەدەر
موتەهەری و ...لە باوەڕمەندانی
ئ��ەم ڕوانگەیەن و ئەم ش��ێوەڕوانینە بنەمای لە دین هیچ زانس��تێک ناتوانێ بوونی هەبێ
فکـــری ئیخوانیەکانو مەکتەبی قورعانیشە ...و حەقیقەت بێ ،واتە حەقیقەت یەک ش��تە،
ئەویش حەقیقەتی دینی .جۆری دووهەمیش
بیرۆکەی ئیس�لامی سیاس��یی نوێخوازە کە
چوارەم؛
ئ��ەم ڕوانگەی��ە الی وای��ە دەب��ێ ئیس�لام و دین وەک یەک ل��ە گرینگترین
خوێندنەویەکی عەس��ری و س��ەردەمیانە لە سەرچاوەکانی زانست ،سیاسەت و حوکمڕانی
س��ەرچاوە دینیەکان(کتاب ،س��نت و نص) دەبینێ و حەول دەدا هیچ کام لەم دسکەوتە
بکرێ ،کە بۆ ئەم مەبەستە لە زانستی «تەئویل» مرۆییان��ە لە دژایەتیدا نەب��ێ لە گەڵ دین و
کەڵک وەردەگرن ،جۆرێک لە زانس��تی نوێ ئەگەر کەوتە دژایەتیی��ەوە ،حوکم بە نەفعی
بۆ خوێندنەوەی نوێ لەم س��ەرچاوانە بە پێی دین دەدرێ و ئەوە مەعریفە بەش��ەرییەکانن
زەرفیەتی زەمان��ی و مەکانی .لەم ڕوانگەیەوە کە دەبێ لە گەڵ دین ڕێک بخرێن.
لە دۆخی سیاسیی کوردستانیشدا ،بێجگە
دین ن��ە تەنیا ناب��ێ و ناکرێ ڕێگ��ر بێ لە
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لە سێکۆالرەکان کە لە سەر بنەمایەکی جیاوازی
ه��زری کە باس کرا دام��ەزراون ،دوو جۆری
ئیسالمی سیاس��ی کە یەکەمینیان ئیسالمی
سیاسیی بنەماژۆخوازە و دووهەمین؛ نوێخواز،
وەک بنەم��ای هیندێک جەریان بوونیان بووە
و بوونەتە هۆی دەس��تەبەندیی سیاس��ی ،بە
تایبەت دوای شۆرشی پەنجاوحەوتی گەالنی
ئێران و لە سااڵنی ڕابردوودا.
گوت��اری ئایینی ـ سیاس��یی مەکتەبی
قورعان؛
مەکتەبی قورعان ئەو تەش��کیالتە ئایینییەی
کە لە س��ەر دەس��تی ئەحم��ەد موفتیزادە
دامەزرا ،وەک سەرجەم تەشکیالت و ڕێکخراوە
مەزهەبییەکان ،بەڕوانگەیەکی پەروەردەییەوە
شکڵی گرت و خۆی وەک جەریانێکی فکری
ناساند ،ئەوە لە کاتێکدا بوو کە کوردستان پتر
لە سێ دەیە بوو لە ژێر هێژمۆنی جەریانێکی
سیاسیی سێکۆالردا بوو و بزووتنەوەی کوردی
ئەگەرچی سس��ت بب��وو ب��ەاڵم کۆمەڵگای
کوردی ،لە ژێر کاریگەریی حیزبی دێموکرات
و کۆمارەکەیداب��وو .لەم کات��ەدا پاش چەند
ساڵ لە وانەی ئایینی کوتنەوە ،موفتیزادە لە
ژێر کاریگەریی هێندێک ڕۆش��نبیری دینیی
فارس و عەرەب ،نیزامی ئەندیشەییی خۆی
خستە چوارچێوەی تەش��کیالتێکی ئایینیی
سیاس��ییەوە بە ناوی مەکتەبی قورعان .ئەو
مەکتەبە کە داهێنان��ی موفتیزادە بوو ،وەک
پێش��تر ئاماژەی پ��ێ کرا ،ل��ە چوارچێوەی
بیری نوێخوازانی دینی کە پێوەندیی زانست
یا سیاس��ەت و دین بە پێویس��ت دەزانن و
ح��ەول دەدەن دین و سیاس��ەت وەک دوو
باڵی پێویست نیش��ان بدەن و دین بە هۆی
زانستی نوێوە نوێ بکەنەوە و ڕەنگ و بۆنێکی
سەردەمیانەتری پێ بدەن ،بەاڵم لەو جێیانەی
کە دژایەتییەک لە بەینی دین و زانس��ت یا
سیاس��ەت پێش دێ بە قازانجی دین حوکم
دەدەن(،جۆری سێهەمی پۆلێن بەندییەکە) لە

ژێر کاریگەریی چەند سەرچاوەی مەعریفیدا
گوتاری سیاسیی خۆی پێک دێنێ؛
یەکەم؛  
ئیس�لامی خەلیف��ە خ��وازی؛ دوای مەرگی
پێغەمب��ەری ئیس�لام خـــــــەلیف��ەکان
دەسەاڵتدارییەکی نوێ لە ژێر ناوی خەالفەتدا
دادەڕێژن کە شێوەی جێنشینی خەلیفەکان
و بەڕێوەبردنی دەسەاڵتی خەلیفەکان دەبێتە
س��ەرچاوەی موفتی��زادە و ح��ەول دەدا بە
بەکارهینانی هێندێک واتای وەک؛ «ش��ووڕا»،
«اهل ح��ل و عقد»« ،اولی االم��ر» و ...دوای
سەرکەوتنی شۆڕشی پەنجاوحەوت مۆدێلێکی
نوێ ل��ەو خەالفەتە بە کەڵ��ک وەرگرتن لە
ش��ووڕای ناوچەیی وەک خ��ۆی جەختی لە
سەر دەکاتەوە لە چوارچێوەی «خودموختاریی
ئیسالمی»دا دابمەزرێنێ.
دووهەم؛
لە ژێر کاریگەریی هێندێک بیرمەندی وەک
ڕەش��یدی ڕەزا و ئەبو ئەع��ەالی مەودوودی
ب��ۆ بووژاندن��ەوەی خەالفەتی نوێ و ڕاش��د
ئەلغنووش��ی بۆ دامەزراندنی دەس��ەاڵتێکی
عەسریتری ئیسالمی ،ئەو جۆرە لە حوکمڕانی
دابمەزرێن��ێ ک��ە بتوانێ وێ��ڕای ئەوەی کە
ناوەڕۆکە دینیەکەی پارێ��زراو بێ ،ڕووکەش
و بەه��ا نوێیە سیاسییەکانیش��ی تێدا رەنگ
بداتەوە.
سێهەم؛
لە ژێر کاریگەریی عەلی ش��ەریعەتی ش��یعە
مەزهەب��دا بوو ،ک��ە هەم لە باری ش��ێوەی
تەبلیغ��ەوە ،وەک ش��ەریعەتی ش��ێوازی
مەکتەبی ،واتە تریبۆنە ئایینیەکانی بۆ بەیانی
ئەندێش��ەکانی خۆی هەڵبژارد و هەم لە سەر
واتای «تش��یع صفوی-تشیع علوی»« ،اسالم
نبوی-اس�لام ام��وی» هێنایە نێ��و گوتاری
ئایینی-سیاسیی خۆیەوە .لە الیەکی دیکەوە بە
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پێداگری لەسەر واتای «امت واحدهی اسالمی»
لە چوارچێوەی گوتاری شۆڕش��گێڕانەی دژە
ناسیۆنالیستیی خومەینیدا بوو.
چوارەم؛
موفتی��زادە دوای ئ��ەوەی ناتوان��ێ لە گەڵ
رێژیمی ناوەندگەرای شیعەخوازی خومەینی
لە سەر دوو بڕگەی یاسای نوێ؛ (بڕگەی ١٢
و  )١١٥ڕێکبکەوێ ،بە دامەزراندنی «شمس»
دەچێتە ژێر کاریگەریی ئیخوان المس��لمین،
بە ش��ێوەیەک کە موفتیزادە دەبێتە موفتیی
تەشکیالتێکی فرەنەتەوەییی ئێرانی ،پێکهاتوو
لە نەتەوە سوننەکانی ئێران ،ئەو کاریگەرییە تا
ڕادەیەکە کە بەشێک لەئەندامانی دە کەسی
بەڕێوەبەری ش��ەمس ڕاس��تەوخۆ کەس��انی
دیاری ئیخوانن لە ئێران ،کە ناس��ر سوبحانی
لە کەسانی بەرچاوی ئەو تاقمەن.
مەبەس��تی مەکتەبی قورع��ان لە پێک
هێنانی گوتارێکی جیاواز
موفتی��زادە بە کەڵک وەرگرتن ل��ەم واتایانە
گوتاری ئایینی-سیاس��یی مەکتەبی قورعان
بۆ دوو مەبەست پێک دێنێ؛
 1ل��ە کاتێک��دا مەکتەبی قورعان ش��کڵ
دەگرێ کە نزیک شۆڕش��ی گەالنی ئێرانە و
گوتاری ئایینیی خومەینی لە پەرەسەندندایە،
کاتێک کە ش��ۆڕش س��ەردەکەوێ ،گوتاری
زاڵ ل��ە ناوەند گوتاری ئایینیی خومەینییە و
موفتی��زادە بۆ ئەوەی بتوانێ بێتە ژێر چەتری
ئەم گوتارەوە پێویس��تی بە هێندێک چەمک
و واتای��ە کە لە چوارچێوەی گوتاری ناوەنددا
جێی بێتەوە( ،ئەو واتایەنەی کە لە س��ەرەوە
ئاماژەیان پێ ک��را) ،بۆیە بە کەڵک وەرگرتن
لە بابەتەکانی شەریعەتی و خومەینی ،حەول
دەدا خ��ۆ ل��ەم گوتارە نزیک بکات��ەوە تا لە
قەوارەیەدا جێی بێتەوە.
 2کەڵک وەرگرتن لە واتای «خودموختاریی
ئیس�لامی» و «پێش��مەرگەی موس��ڵمان»،
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حەول ب��وو بۆ پێکهێنانی گوت��اری ئایینی-
سیاسیی مەکتەبی قورعان لە بەرانبەر گوتاری
نەتەوەییی حیزبی دیموکرات و گوتاری زاڵی
کوردی لەو قۆناغەدا ،ب��ۆ ئەوەی لە گوتاری
ئایینیی ناوەند نەترازێ .لەڕاس��تیدا زەرافەتی
گوت��اری ئەم جەریانە ئایینیی��ە لێرەدایە کە
نایهەوێ هاوتەریب بێ لە گەڵ ڕەوتی سیاسیی
کوردس��تان و گوتارەکەی خۆی لە دژایەتی
لە گەڵ گوت��اری زاڵی کوردی جومگەبەندی
دەکات .گوتارێک کە ئەگەرچی نەیتوانی سەر
بکەوێ بەاڵم توانیبووی چەترێکی بەرین بێ
بۆ داواکارییەکانی گەلی کورد و جەماوەرێکی
زۆری لە دەوری خۆی کۆ کردبۆوە.
موفتی��زادە دوای دابڕان لە خومەینی و
پێکهێنانی شەمس؛
دوای ئ��ەوەی موفتیزادە ناتوانێ بەو ویس��تانە
ب��گات کە بووی و ل��ە گەڵ ناوەند لە س��ەر
داواکارییەکان��ی پێک نەهات و دواتر لە الیەن
دەسەاڵتی نوێوە تۆمەتبار بە دژی شۆڕش بوون
کرا ،کەوت��ە بیری دامەزرانی تەش��کیالتێکی
دیکە،ڕێکخراوەیەک کە ئیدی زۆریش قەوارەی
کورد بوونی پێوە دیار نەما و لە هەموو پێکهاتە
س��وننەکانی ئێران پێک دەهات ،لەڕاس��تیدا
«شووڕای مەرکەزیی سوننەت» یا «شمس» دژ
کردەوەیەک بوو بە دوو شت؛
یەکەم؛
دابڕانی گش��تی لە بزوتنەوەی کوردی و ئەو
دۆخەی کە ب��ە دژی موفتیزادە و مەکتەبی
قورع��ان ل��ە کوردس��تان پێ��ک هاتب��وو،
چون بەش��ێکی زۆر لە کۆمەڵ��گای کوردی
سیاسەتەکانی ئەویان بەیەکێک لە هۆیەکانی
شکستی کورد و هەڵوێستی دەسەاڵتی نوێ بە
نیسبەت کوردستان دەزانی .بۆیە ڕێکخستنی
وەها ڕێکخراوەیەک کە ڕووی لە پێکهاتەکانی
دیکە و جەخت کردن لە س��ەر سوننی بوون
بوو ،بووە گەاڵڵەی ئەم تەشکیالتە نوێیە.
ساڵی بیست و یەکەم
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دووهەم؛
موفتیزادە دەیویست بە پێکهێنانی بەرەیەکی
س��وننە بە دوو ئامانج ب��گات؛ .١حەول بدات
یارمەتیی واڵتانی سوننیی ناوچە بۆ الی خۆی
ڕابکێش��ێ  .٢لەو ڕێیەوە فشار بۆ دەسەاڵتی
نوێ بێنێ کە بەڵێنەکان��ی جێبەجێ بکات،
ئەو بەڵێنانەی کە بەردەوام موفتیزادە ئاماژەی
پێ دەکات کە چوار ڕۆژ پێش س��ەرکەوتنی
شۆڕش ،خومەینی پێی داوە و دواتر کەسانی
دیکەی وەک مونتەزیریش جەختیان لە سەر
کردووە بەاڵم بێ بەڵێنییان کردوە.
گرینگییەک��ی دیکە کە پێ��ک هێنانی
شەمس هەیەتی ئەوەیە کە موفتیزادە زۆر لە
قەوارەی ئیخوان نزیک دەبێتەوە ،قەوارەیەک
کە دەسەاڵتی نوێ زۆری پێ خۆشحاڵ نییە
لەبەر ئەوەی حاکمانی نوێ باش تێدەگەن کە
ئیخوان بە چ شێوەیەک کار دەکا و تواناییەکی
زۆری تەشکیالتی و ڕێکخستنیان هەیە ،بۆیە
هەر زۆر زوو بەرەنگاری دەبنەوە و چەند رۆژ
دوای بەستنی دووهەمین کۆنگرەی شەمس
موفتی��زادە و ژمارەیەک��ی زۆر لە الیەنگرانی
دەستبەسەر دەکرێن.
ئاکام
مەکتەب��ی قورع��ان ئەگەرچ��ی هەرگیز بە
شێوەی ڕاس��تەوخۆ دژایەتیی خۆی بەرانبەر
ڕەوتی س��ەرەکیی بزووتن��ەوەی نەتەوەییی
کورد دەرنەبڕی ،بەاڵم هەموو ئاراس��تەکانی
«گفتمانی» ئ��ەم ڕێکخراوەیە ،بە جۆرێک بوو
کە توانی زەبر لە گوتاری هاوبەش��ی کوردی
ب��دات و ئیزن ن��ەدا ئەم گوتارە هاوبەش��ە
پێک بێت کە دەیتوان��ی وەک گوتاری زاڵی
سەراسەری لە کوردس��تاندا ببێتە بەرانبەر و
تاکە بەردەنگی کۆماری ئیسالمی ،لە ملمالنێ
دیپڵۆماتی��ک و نیزامییەکان��ی س��ەردەمی
شۆڕشدا .بۆیە پێویستە ئەوە وەک ڕاستییەکی
س��ەرەکی لەبەر چ��او بگیرێ ک��ە گوتاری
ئیسالمی-سیاسی لە هەر قەوارەیەکدا ،چ لە

قەوارەی نوێخوازی بە ش��ێوەی موفتیزادە و
چ ل��ە قەوارەی فێندامێنتاڵیدا ،دەتوانێ پێش
بە س��از بوونی گوت��اری هاوبەش بگرێ و لە
گوتارێک��ی جیاوازدا ل��ە چوارچێوەی هزری
ئایینی��دا ح��ەول دەدات کۆمەاڵنی خەڵک
ل��ە خۆی ک��ۆ بکاتەوە ،النی کەم تا ئێس��تا
نەیتوانیوە لە چوارچێوەی گوتاری نەتەوەییی
بزووتنەوەی سیاس��یی کورددا خۆی پێناسە
بکات .مەکتەب��ی قورعان وێڕای هێمنایەتیی
زۆری ب��ە نیس��بەت جەریان��ە ئایینیەکانی
دیک��ە نەیتوان��ی لەو قۆناغەاد ک��ە دەبوو لە
گەڵ ئەم گوتارە زاڵ��ە هاوتەریب بێت ،هاوڕا
بێ��ت و تەنانەت بە گەاڵڵەی گوتاری ئایینیی
خ��ۆی ،وەک ب��اس کرا ،ب��ە جەخت کردن
لە س��ەر واتای «خودموختاریی ئیسالمی» و
«پێشمەرگەی موسڵمان» لە بەرانبەر گوتاری
زاڵ��ی نەتەوەیی��دا ڕابوەس��تێ .ل��ە الیەکی
دیکەوە موفتی��زادە و مەکتەبی قورعانەکەی
بە پێجەوانەی جەریانە ئایینییە سەلەفییەکان
و ئیخوانیی��ەکان ،توانی لە کوردس��تان بێ
ئ��ەوەی لە هێزێکی دەرەکی کەڵک وەرگرێ،
تەشکیالتێکی خۆڕس��کی ئایینی پێک بێنێ
کە ئەو تواناییەی هەبێ بۆ ماوەیەکی کەمیش
بێ لە مەیدانی سیاس��یدا قس��ەی پێ بێ و
ببێتە تەرەف حیسابی ناوەندێکی ئایینی .ئەم
جەریانە بوو بە س��ەرەتای تەشکیالتی بوونی
بیری ئیسالمی سیاس��ی و بووە بەرانبەرێک
ڕووب��ەڕووی نەه��ادی ڕۆحانییەتی نەریتیی
کورد کە تا ئەو کاتە ئەگەر سیاسیش بووبێت،
سیاس��ییەکی نەتەوەی��ی بووە و پێش��ەنگی
زۆری��ەک ل��ە بزووتن��ەوە نەتەوەییەکان��ی
کوردستان بوون؛ بەالم ئەحمەدی موفتیزادە
بە پێک هێنانی مەکتەبی قوڕعان ،ئیس�لامی
لە کوردس��تان بە سیاس��ی کرد و توانی بەو
گوتارەی خۆی ،بس��ەلمێنێ ئیسالم دەتوانێ
بە تەش��کیالتەوە بێتە مەیدانی سیاس��ەت و
کەلێنیش بخاتە هەر ڕەوتێکی سیاس��ی لەم
بەشەی کوردستاندا.
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ئاوڕدانهوهیهک ل ه سهرههڵدانی ئیسالمی سیاسی
لهپارچهکانی کوردستان 
بابان ئەلیاسی

*

گهرچی ڕێبهرانی بزووتنهوه ڕزگاریخوازهکانی کورد ل ه ههموو کوردستان له
سهرهتای سهدهی بیست ،وهک شێخ سهعید پیران ،قازی محهممهد ،شێخ
مهحموود بهرزهنجی ،شێخ عهبدولسهالم بارزانی ،شێخ ئهحمهد بارزانی ،مستهفا
بارزانی ،ههموویان کهسایهتیی ناسراوی دینی بوون ،بهاڵم هیچکامیان ئیسالمی
نهبوونه .هۆکاری سهرهکیی پشتیوانیی خهڵک لهو ڕێبهرانهش ،ئهگهرێتهوه بۆ
ههڵوێست ه نهتهوهیییهکانیان و داکۆکییان ل ه پرسی نهتهوهییی کورد

ل��هم نووس��راوهیهدا ،تهنها پهرژاومهته س��هر
س��هرههڵدان و گهشهی ئیس�لامی سیاسی
له باش��وور ،باکوور و ڕۆژههاڵتی کوردستان.
ههوڵ دراوه ،تیشک بخرێت ه سهر قۆناغهکانی
س��هرههڵدان و گهشهی ئیسالمی سیاسی ل ه
بهش�� ه جوداکانی کوردس��تان ،به تایبهت ،ل ه
دهیهی ههشتای سهدهی ڕابردوودا .لهم باسهدا،
ڕهههندهکانی دیکهی وهک :پهیوهندیی نهتهوه
و وئایین له کوردس��تان ،دهوری کهسایهتیی ه
دینییهکان ل�� ه بزووتن��هوهی ڕزگاریخوازیی
کوردستان ،پهیوهندیی ئیس�لام و پێناسهی
نهتهوهیی کورد و هتد ،باس نهکراوه.
پێشهکی
چهمک��ی ئیس�لامی سیاس��ی ،واژهی��هک/
چهمکێکی نوێیه .گوتاری ئیس�لامی سیاسی
له س��هر بنهمای پێناس��هی ئیسالمی دانراوه
و ئهم پێناس��هیهش ،بۆته چهق��ی چاالکیی ه
سیاس��ییکانی .چهمکی ئیسالمی سیاسی ،ب ه
زۆری بۆ ناس��اندنی ئهو ڕهوت ه ئیسالمییان ه ب ه
کار دێت ک ه دهیانهوێ حکومهت یان دهوڵهتی
ئیس�لامی ک ه ل ه س��هر بنهمای پرهنس��یپ ه
ئیس�لامییهکان دامهزرابێ��ت ،پێ��ک بێنن.
هێن��دێ ڕهوتی ئیس�لامگهرا وهک میانهڕۆ و
پراگماتیک س��هیریان دهکرێ ،بهشێکیشیان
وهک توندئاژۆ.
دوای ڕووخانی ئیمپراتوریی عوس��مانی،
واڵتانی عهرهب له سهر بنهمای ناسیونالیزمی
عیلمانی دروس��ت کران .ل ه ههمانکاتیش��دا،
بیری دروس��ت کردنی ڕێکخراوی ئیس�لامی
گهش��هی کرد .محهمهد ئهیوب پێی وای ه ک ه
ئهم ئیسالمی سیاسییهی ک ه ئهمڕۆ ل ه ئارادایه،
دیاردهیهکی نوێی ه و ڕیشهکهی دهگهرێتهوه بۆ
ڕووبهروو بوونهوهی دنیای موس��ڵمان ،لهگهڵ
زاڵ ب��وون و بههێ��ز بوون��ی ئهوروپییهکان
و ،پاش��ان دژک��ردهوهی موس��ڵمانهکان ب ه
هیژموونی ئهروپییهکان ]١[.دهکرێ گهش��ه و
سهرههڵدانی ئیس�لامی سیاسی بگهڕێنینهوه

بۆ چهند هۆکاری س��هرهکیی وهک :واڵمێک
بۆ کۆلۆنیالیزم وگهشهی سهربازی و ئابووریی
ڕۆژئاوا ،زیندوو کردنهوهی خهالفهتی ئیسالمی
دوای ڕووخان��ی ئیمپراتووریی عوس��مانی و،
ههروهه��ا ملمالن��ێ لهگهڵ س��هرههڵدان و
گهش��هی ناسیۆنالیزم ل ه سهرهتاکانی سهدهی
بیست ل ه واڵتانی ئیسالمی.
حهمی��د بۆزئهرس�لان ،دوو قۆناغ��ی
مێژووییی گرنگ وهبیر دێنێتهوه .یهکهم ساڵی
 ،١٩٢٨ک ه ڕێکخراوی برایانی موس��ڵمان ل ه
الیهن حهس��هن ئهلبهنا ،له میسردادهمهرزێ.
 .قۆناغ��ی دوهمیش ،ئهکات�� ه  ،١٩٦٦ئهویش
کاتیێکه که سهید قوتب ،که ئهندامێکی دیار
و ناس��راوی برایانی موس��ڵمان بوو ،ل ه سێدار
دهدرێ .کهچی پهنا بردن بۆ چهک ل ه واڵتانی
موسڵمان ،ل ه بهرنامهی برایانی موسڵماندا نیه،
بهاڵم له چهند کرداری س��هربازیدا بهشداری
دهکهن ،کهدهتوانین ئام��اژه به کاتی دابهش
بوونی فهلهس��تین ل�� ه ١٩٤٨و ،پاش��ان ل ه
شۆرشی میسر ل ه  ١٩٥٢بکهین.
دوو ڕووداوی گرنگ ل ه ساڵی  ،١٩٧٩وات ه
ب ه دهس��هاڵت گهیشتنی ئیسالمی سیاسی ل ه
ئێران ،له س��هرهتای س��اڵی  ،١٩٧٩ههروهها
هێ��رش و ئابڵوقهدان��ی مهکک��ه ل�� ه الیهن
بزووتن��هوهی جهیم��ان ،ل�� ه ٢٠ی نوامبری
 ،١٩٧٩وهک دوو ڕووداوی گرنگی ساڵی ١٩٧٩
سهیر دهکرێن .ئهم گرووپ ه که به توندی دژی
سیستهمی پاشایهتی عهربستان بوو ،ل ه الیهن
جهیمان ئهلعوتهیبی و محهمهد بن عهبدوڵاڵ
ئهلقهحتانی ڕێبهرایهتی دهکران[ ]2ئهو هێرش ه
نزیک دوو حهفت ه درێژهی کێش��ا ،سهدان و
بگره ههزاران کهس لهو پهیوهندییهدا گیانیان
له دهس��ت دا .بهشێک لهوان حاجی بوون ک ه
بۆ حهج چووبوونه عهرهبس��تان .ئهم ڕووداوه،
جیا لهوهی ئهم واڵتهی تووشی قهیرانی گهوره
ک��رد ،له ئاس��تی جیهانیش��دا دهنگدانهوهی
زۆری ههب��وو .ئهم دوو ڕووداوه ،دهکرێ وهک
قۆناغێکی گرنگی گهش��هی ئیسالمی سیاسی
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کۆمهڵێ��ک بیر و باوهڕ س��هیر بکرێ ،ک ه ل ه
نێویان لێ ببرێ.
س��هبارهت ب�� ه س��هرچاوهی ئایدۆلۆژیی س��هر ش��ێوهی ب ه ڕێوه بردن و ڕێکخستنی
ئیسالمی سیاس��ی ،ئهبوبهکرعهلی لهسهر ئهو کۆمهڵگهی موس��ڵمانی هاوچهرخ ،ههڵوێست
باوهڕهیه ک ه س��هرچاوهی ئایدۆلۆژیی جهریان ه و قس��هی خۆی ههیه .به بۆچوونی محهمهد
ئیس�لامیی ه س��هردهمییهکان ،دهگهڕێت��هوه ئهیوبیش ،بۆ ئهلم��هودوودی خۆی ،ک ه وهک
ب��ۆ بزووتن��هوه و کهس��ایهتیی ه ئیس�لامیی ه یهکێک ل ه گهوره تیوریسیهنهکانی بزووتنهوه
نوێخوازهکانی ،وهک جهماڵهدین ئهلئهفغانی ،ئیسالمییهکان دهناسرێ ،ئیسالم پێش ههموو
[]3
شتێ ،ئیدۆلۆژیی سیاس��ییه .ناوبراو داوای ل ه
خهیرهدین تونسی و محهمهد عهبدۆ.
سهبارهت ب ه پێناسهی ئیسالمی سیاسی ،الیهنگران��ی کردووه ،بۆ بهرپا کردنی دهوڵهتی
[]9
زۆربهی نووسینهکان له ڕۆژئاوا ،لهو باوهڕهدان ئیسالمی کار بکهن.
ئیس�لامییهکان ،خۆیانیش ب ه گشتی لهو
ک�� ه بزووتنهوه و کهس��ایهتییه ئیس�لامی و
دینیی��هکان ،ئیس�لامخوازی یان ئیس�لامی باوهڕهدان که دینی ئیس�لام ،ههموو پێکهات ه
و تایبهتمهندییهکان��ی ژیان��ی
سیاسی ،وهک ئامرازی سیاسی
مرۆڤایهتیی تێدای��ه و دهتوانێ
بۆ بهدهس��ت هێنان��ی ڕهوایی
چهمکی
واڵم��دهری ههموو پرس��هکانی
(مشروعیت) و دهنگ وهرگرتن
ئیسالمی سیاسی ،ب ه
زۆری بۆ
گۆمهڵ��گا بێ��ت .ب�� ه بۆچوونی
ل�� ه خهڵک ب��ه کار دێنن .لهم
ناساندنی ئهو
موحسین عهبدولحهمید ،دینی
پهیوهندیی��هدا بۆ وێن��ه ،ئارێ
کار
ه

ب
ه

ئیسالمییان
ه

وت
ه
ڕ
ئیس�لام ،دینێکی گش��تگیره.
ژ .کنودس��ن ،پێ��ی وای��ه ک ه
دێت ک ه دهیانهوێ
ههموو ئامرازهکانی بهڕێوه بردنی
ئیس�لام ب��ۆ سیاس��هت ،وهک
ت
ه
حکوم
کۆمهڵ��گا ،چونیهتی��ی ئی��داره
ئامرازێکی سیاس��ی کهڵکی لێ
وهردهگی��ردرێ ]4[.الی خۆیهوه ،یان دهوڵهتی ئیسالمی کردنی سیاس��هت و ئابووریشی
ک ه ل ه سهر
تێدای��ه ]10[.ب�� ه گش��تی ڕهوت ه
گویلهن دنوئێه ،ئیسالمی سیاسی
بنهمای پرهنسیپ ه
ئیس�لامیهکان ،لهو ب��اوهڕهدان
وهک ئامراز سیاس��یچاولێدهکا
ئیسالمییهکان
ک ه ل ه الیهن ئیس�لامییهکانهوه دامهزرابێت ،پێک بێنن که له قورئان و س��وننهتهکانی
پهیامب��هر و حهدی��س ،ههموو
بۆ گهیش��تن ب ه دهس��هاڵت ب ه
پێویس��تییهکانی بهرێوه بردنی
کار دێت و ئیس�لامی سیاسی،
جۆرێک ه ل ه ب ه ئامراز کردنی ئیسالم له الیهن نیهاده سیاسییهکانی تێدای ه و ههروهها واڵمی
ئهو تاک ،گرووپ و ڕێکخراوانهوه ک ه ئامانجی بۆ ههموو پرس��یارهکانی تاک��ی نێو کۆمهڵگا
سیاسییان ههیه ]5[.بروینۆ ئیتییهنیش ههمان پێیه.
بۆچون��ی ههی�� ه و پێی وای ه ئیس�لامگهرایی
به کار هێنانی سیاس��یی ئیس�لام ه له الیهن سهرهتای سهرههلدانی ئیسالمی سیاسی
ئهکتهره دژه نوێخوازییهکانهوه ،ک ه نوێخوازی له کوردستان
محهمهد س��هید نووری بازیانی ]11[،پێی وای ه
وهک هێرش بۆ س��هر پێناسهی نهتهوهیی و
دینیی خۆیان دهزانن ]6[.به پێچهوانه ،هێندێ دهبێ جیاوازی بکرێ له نێوان بیری سیاسیی
ئیس�لام ناس��یش وهک ئولیڤییه ڕوا ،ئیسالم کوردی و دروست کردنی ڕێکخراوی سیاسیی
[]7
کوردی .ئهو پێی وایه که بیر و هزری سیاسیی
وهک ئیدۆلۆژی پێناس ه دهکهن.
بۆ گراهام فولر ]8[،ب ه گش��تی ئیس�لامی ئیسالمیی کورد ،کهوتۆت ه پێش دروست بوونی
سیاس��ی و یان ئیسالمگهرایی ،دهتوانێ وهک :ڕێکخراوی سیاسیی کوردی و ئهو بیرهش ب ه
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ش��ێوهی جیاواز خۆی دهرخس��توه .ئهو لهو
بڕوایه دای ه ک ه بیر و هزری سیاس��یی کوردی
ل ه نێو بزووتنهوهکانی شێخ عهبیدوڵاڵ نههری،
شێخ مهحموودی حهفید و شێخ عهبدولسهالم
دی��ار ب��ووه و ههروهها ب��ه ڕوون��ی ل ه نێو
نووسینهکانی بیرمهندی ئیسالمیی نوێخوازی
کورد ،س��هعید نوورسی[ ]12خۆی دهرخستوه.
به گوێ��رهی بۆچوونی بازیان��ی ،هزر و بیری
ئیس�لامیی کوردی ،ب ه شێوهی بزووتنهوهش
خۆی دهرخس��تووه و ،داوای ڕیفۆرم کردن ل ه
دهزگا ئیدارییهکانی عوس��مانی و نههێشتنی
نادادوهری و ڕاوهس��تاندنی س��هرکوت دژی
گهلی کوردی ،کردوه.
بهش��ێکیش ل�� ه چاوهدێران��ی مێژووی
سیاس��یی کورد لهو باوهڕهدان ک ه یهکهمین
دهرکهوتن��ی ئیس�لامی سیاس��یی ک��ورد،
دهگهڕێت��هوه بۆ کۆتاییی س��هدهی ههژده و
سهرهتای س��هدهی نۆزده .ئهویش ،به گوتهی
سامی ش��ۆڕش ]13[،کاتێک دهس��ت پێدهکا
ک��ه کۆمهڵێک میر و س��هرۆک خێلی کورد،
ل ه ب��هر ئ��هوهی بهرژهوهندییهکانیان لهگهڵ
بهرژهوهندییهکانی دهس��هاڵتدارانی عوسمانی
یهکی نهدهگرتهوه ،ب ه هاوکاریی ش��ێخهکان،
پهرهیان ب ه تهریقهتی س��ۆفیگهری داوه .ئهم
ڕێب��ازهش ،ب ه ش��ێوهیهکی بهرچ��او پهرهی
س��هندووه .ئامانجی ش��ێخهکانش ئهوه بوو،
دهس��هاڵت و کۆنترۆڵی دهس��هاڵتیان ڕابگرن
ب ه س��هر خهڵکهکهدا ،ب��ه جۆرێک ک ه بتوانن
خهڵک بۆ پش��تیوانی ل ه ڕێبهرانی سیاسی کۆ
بکهنهوه .هێندێک شارهزای ئیسالمی سیاسی
وهک عهبدولڕهحمان س��دیق ،لهو باوهڕهدان
ک ه ڕیش��هی ئیسالمی سیاسی ل ه کوردستان،
دهگهڕێتهوه بۆ ئهو کاتهی ئهفس��هرێکی کورد
به ناوی محهمهد فازل داغستانی له نێو سپای
عوسمانی بوه و سدیق پێی وایه ک ه داغستانی
ههوڵی داوه ،ڕێکخراوێکی برایانی موسڵمان ل ه
نێو کوردهکان دروست بکا.
هووشهنگ ئاوسی[ ]14سهرهتای دهسپێکی

ئیس�لامی سیاس��ی دهگهڕێنێت��هوه بۆ باڵو
کردنهوهی وتارهکانی س��هعید نوورس��ی ل ه
ڕۆژنام��هی ئهلب��ورکان له س��اڵی  ١٩٠٧ل ه
ئیس��تانبووڵ ،ئهو کاتهی که نوورس��ی لهوێ
دهژیا .ناوبراو ،ل ه پهیوهندی لهگهڵ شۆڕش��ی
 ،١٩٠٩تۆمهتبار و دهسبهسهر دهکرێ .ئاوسی
پێی وایه ،دهکرێ ئهو ڕووداوه ،وهک سهرهتای
دهسپێکی ئیسالمی سیاسیی کورد ل ه تورکیه،
چاو لێ بک��رێ .مهس��عوود عهبدولخالهقش
سهرهتای س��هرههڵدانی ئیس�لامی سیاسی
ئهگهڕێنێت��هوه ب��ۆ چاالکییهکانی س��هعید
نوورس��ی و پێی وای ه که سهرهتای دهسپێکی
بزووتن��هوه ئیس�لامییهکان ،دهگهڕێتهوه بۆ
ئ��هو کاتهی ک ه نوورس��ی ل ه س��اڵی ،١٩٠٨
بزووتن��هوهی محهم��هدی دروس��ت دهکا.
مهسعوود عهبدولخالهق پێی وایه که لهوانهیه
بزووتنهوهی محهمهدی ،گرنگترین بزووتنهوهی
ئیس�لامیی ک��ورد بێت ک��ه دوای ڕووخانی
[]15
خهالفهتی ئیسالمی دروست کرابێ.
به گوێرهی بۆچوونهکانی سیوهیلیش ،پاش
ڕاگهیاندنی دروس��ت کردنی دهوڵهتی عێراق
له س��اڵی  ،١٩٢١له عێراق چهند کۆمهڵهی
ئیسالمی دروس��ت دهکرێن .ئهم کۆمهاڵنهش
شاخهیان له کوردستان دهکهنهوه و ،چاالکیی
جۆراوج��ۆر دهس پێدهکهن ،ک�� ه تێیدا زۆر
تهرکیز دهکهنه س��هر بانگهوازی ئیس�لامی،
خێرخ��وازی ،پ��هروهرده و ب�ڵاو کردنهوهی
کولتووری ئیس�لامی .س��یوهیلی دهڵێ پاش
دروس��ت کردنی دهوڵهتی عێراق ،دوو حیزبی
ئیس�لامیی کوردی��ش ب ه ناوهکان��ی حیزبی
ئیس�لامیی کورد و پارتی ئیس�لامیی کورد
دروست دهبن .سیوهیلی پێی وایه ک ه دهکرێ
دروس��ت کردنی ئهو دوو حیزب ه ئیسالمییه،
وهک سهرهتای دروس��ت بوونی بزووتنهوهی
[]16
ئیسالمی ل ه کوردستان سهیر بکرێ.
س��هبارهت ب ه س��ازانی بیرو باوهڕ (ئیمان)
لهگهڵ چهمکهکانی س��هردهم وهک مودێڕنیته،
زانس��ت ،دیموکڕاس��ی و ئازادی ،ب ه بۆچوونی
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باڵجی ،نوورس��ی تهواوی ژیانی له ههوڵی ئهوه
دا ب��وو ک ه بیس��هڵمێنێ که بیرو ب��اوهڕ ،نهک
لهگهڵیان دژ نییه ،بهڵکوو ب��ه پێچهوانهوه ،ئهم
[]17
چهمکان�� ه به تهواوی ل��ه ئاش��تهوایی دان.
سهعید نوورسی ههوڵی دهدا ،هاوکات لهگهڵ
داکۆکی ل ه بایهخ ه ئیس�لامییهکان ،به چاوی
ڕێ��زهوه س��هیری گهلهکهی ب��کا ،ئهم جۆره
ههڵوێستهش ،دواتر ل ه نێوان مهال کوردهکان
[]18
بهرب�ڵاو بووهوه(مارتین ڤان بروینس��ن).
ئیسالمی سیاس��ی ئهگهرچی پێش ساڵهکانی
ههش��تاکانی س��هدهی بیس��ت ،ل ه بهش�� ه
جیاجیاکان��ی کوردس��تان ،بهپل��هی جیاواز
چاالکیی ههبوه ،بهاڵم ل ه لهدهیهی ١٩٨٠هوه،
ئیدی ،ل ه کوردس��تان به تایبهت له باشووری
کوردستان ،زۆر ب ه هێزهوه خۆی دهرخستهوه.
ئهویش ب ه دروس��ت بوونی کۆمهڵێ حیزب و
گرووپی ئیسالمیی جیهادی ،وهک بزووتنهوهی
ئیسالمیی کوردستان.
باشووری کوردستان
ئیسالمی سیاسی ل ه ڕێگای حیزبی ئیسالمیی
عێراق ،ک ه لقێکی برایانی موسڵمانه ،گهیشتۆت ه
باش��وری کوردس��تان .برایان��ی موس��ڵمان،
ل��ه س��اڵهکانی  ١٩٤٠به دواوه ،ل��ه عێراق
چاالکییان ک��ردوه ،بهاڵم ل ه س��هرهتا وهک
ڕێکخراوی س��اکار .پاش��ان ل ه ساڵی ،١٩٦٠
حیزبی ئیس�لامیی عێراق دادهمهزرێت .دیاره
ب ه هۆی دۆخی سیاس��یی ئ��هو کاتی عێراق،
دوای چهند مانگ قهدهغ ه دهکرێ .سهرهتای
کاری ئیسالمی سیاسی له کوردستانی عێراق،
دهگهرێت��هوه بۆ چاالکیی ئهو کۆمهاڵن ه که ل ه
دهیهکان��ی چل وپهنجا ل ه س��هدهی ڕابردوو،
ل ه الی��هن برایانی موس��ڵمانهوه ل�� ه عێراق
دروس��ت کرابوون ،وهک «جهمعیه ئهلئاداب
ئهلئیسالمییه» ل ه س��اڵی « ،١٩٤٦کۆمهڵهی
ڕزگاریی فهلهستین» ،ل ه ساڵی .١٩٤٩
ل ه سااڵنی ١٩٥٠به دواوه ،برایانی موسڵمان
توانیان پهلوپۆ بهاوێژن بۆ باشووری کوردستان
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و ،توانیان زانایانی دینی ،ڕووناکبیر و الوانی
موتهدهیینی کورد ،بۆ الی پڕۆژهی ئیسالمیی
برایانی ئیسالمی ڕابکێشن .کهسایهتیی ههره
ناسراوی کورد ک ه ئهندامی چاالکی (االخوان
المسلموون) برایانی موسڵمان ل ه عێراق بووه،
شێخ ئهمجهد زههاوییه .ناوبراو ،لهو ڕێکخراوه
مهدهنیان��هی که له س��الی  ١٩٤٠له عێراق
دام��هزراون بهش��داریی کردوه .بهش��داریی
ناوبراویش ،کاریگهری��ی بهرچاوی ههبووه ل ه
پهره س��هندنی چاالکیی ئ��هو ڕێکخراوانه ،ل ه
باشووری کوردستان.
گهرچی یهکگرتووی ئیسالمی کوردستان،
ل��ه ب��اری ئیدئۆلۆژییهوه ،س��هر ب�� ه برایانی
موس��ڵمانی جیهانیی��ه ،بهاڵم ب�� ه گوێرهی
بۆچوونی مهسعوود عهبدولخالق ،چاالکییهکانی
کۆمهڵ و بزووتنهوهی ئیسالمی ل ه کوردستانی
عێراق ،ب ه زۆری لهس��هر ئ��هو هێڵی فیکری
ئیس�لامییهی زانکۆی ئیسالمی ک ه ل ه الیهن
سوڵتان عهبدولحهمید ،ئهل-ئهفغانی و ڕهشید
ڕهزا ل ه س��اڵی ١٩٠٩-١٩٠٨دام��هزراوه ،کار
[]19
دهکهن.
رۆژههاڵتی کوردستان
شۆڕش��ی گهالنی ئێران(شۆڕش��ی ئیسالمیی
ئێران) ل�� ه س��اڵی  ،١٩٧٩ئ��هو دهرفهتهی
ڕهخس��اند ک ه عیلمانییهکان و کهس��ایهتیی ه
دینییهکان بهش��داری ل ه چاالکیی سیاسیدا
بک��هن .لهگهڵ بههێ��ز بوونی ش��یعهگهری
له ئێرانی پاش ش��ۆڕش ،له بهرامبهریش��دا،
کهس��ایهتییه دینیی ه کوردهکان ک ه ب ه گشتی
سهر به مهزههبی س��وننه بوون ،دهستیان ب ه
چاالکیی سیاس��ی ومهدهنی کرد .شۆڕش��ی
ئیس�لامی له ئێران ،نه تهنیا بۆ ش��یعهکانی
ناوچهک��ه ،بگره بۆ بزووتنهوه س��وننییهکانی
ناوچهک ه و دوورتریش ،بوو ب ه ئیلهام بهخش.
ل��ه ڕۆژههاڵتی کوردس��تان ،ئیس�لامی
سیاسی ،کاریگهریی ل ه سهر خهڵکی ڕۆژههالت
زۆر س��نووردار بووه .عهلی عیزهتیار پێی وای ه
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

ل��ه ڕۆژههاڵت��ی کوردس��تان بزووتنهوهیهک دهچ��ێ ]24[.جهماڵ خهس��رهوی پێ��ی وای ه
ک ه ب�� ه تهواوی دینی بێ��ت و تهنها ئامانجی ک�� ه مهکتهبی قورعان کۆنتری��ن ئیدیولۆژیی
گهڕانهوهی خهالفهتی ئیسالمی بێت ،وجوودی سیاسیی ئیسالمی س��وننیی ه ل ه کوردستانی
[]25
نهب��وه ]20[.خهبات��ی ک��ورد ل�� ه ڕۆژههاڵتی ئێران.
له سهروبهندی شۆڕش��ی گهالنی ئێران،
کوردستان ،لهس��هر بنهمای پرسی نهتهوهیی
بنی��اد نراوه .س��هرهڕای ئ��هوهی کۆمهڵگای کهس��ایهتییه دینیی��هکان ،ه��اوکات لهگهڵ
ڕۆژههاڵت��ی کوردس��تان ،ڕهنگاوڕهنگه ،بهاڵم بزووتن��هوه نهتهوهییهکان��ی ڕۆژه��هاڵت ،ل ه
بزووتن��هوهی نهتهوهی��ی ب�� ه گش��تی وهک قۆناغ��ی نهێنیدا دهردهچن .ش��ێخ عیزهدین
بزووتنهوهیهکی عیلمانی(سکیوالر) ماوهتهوهو .حوسهینی و موفتیزاده وهک دوو کهسایهتیی
بزووتنهوهک ه ههوڵی داوه ئهم ڕهنگاوڕهنگییهی ،دیاری دین��ی دهردهکهون .ل ه س��هروبهندی
ل��ه پ��ڕۆژهی نهتهوهیی��ی کورد ل�� ه ئێراندا شۆڕشی ئیسالمی ل ه ئێران ،مهکتهبی قورعان
بگونجێن��ێ .ب ه گش��تی له نێ��وان ،دیندار و یهکێک ل ه کاریگهرترین بزووتنهوه دینییهکان
بوو ،ک ه نوێنهرایهتیی ئیسالمی
عیلمانییهکان ،نه پێش شۆڕشی
سیاسیی له کوردستانی ئێراندا
 ،١٩٧٩ن ه له دهورانی شۆڕش��ی
ئیسالمییهکان،
دهکرد.
ئیسالمیی ئێرانیشدا ،گرژییهکی
خۆیانیش
ب ه گشتی لهو باوهڕهدان
موفتی��زاده وهک ڕێب��هری
ئهوتۆ ڕووی نهداوه.
ک ه دینی
بزووتنهوهیهک��ی ک��ورد هات�� ه
ئیدئۆلۆژیی ئیس�لامی یان
ئیسالم ،ههموو
ناو مهیدانی سیاس��یی ئێرانهوه
ئیسالمی سیاسی ،له کوردستانی
پێکهات ه و
و پش��تیوانیی ل�� ه دامهزراندنی
ئێ��ران ،ل�� ه الی��هن ئهحمهد
کانی
ه
ندیی
ه
تم
ه
تایب
س��یتهمێکی ئیسالمی ل ه ئێران
موفتیزاده ،له ساڵهکانی ،١٩٦٠
ژیانی مرۆڤایهتیی
کرد ،که تێیدا ،مافهکانی گهلی
هاوکات لهگهڵ س��هرههڵدانی
تێدای ه و دهتوانێ
کورد ل ه ڕۆژههالت دهس��ته بهر
وت��اری سیاس��یی ش��یع ه ل ه
واڵمدهری
بکرێت .ل ه س��هرتای ش��ۆڕش،
ئێران دروس��ت ب��وه .پێش ئهو
ههموو پرسهکانی
موفتیزاده ،هاوکات لهگهڵ بردن ه
سهردهمه ،ئیس�لام ل ه شێوهی
گۆمهڵگا بێت
پێشی پڕۆژهی ئیسالمی سیاسی،
کۆنهپارێز و س��وننهتی ،لهئارادا
داکۆکیی له مافهکانی گهلی کورد
بووه و بهشێک بووه له پڕۆژهی
ناسیونالیزمی کورد ]21[.ل ه ساڵهکانی  ،١٩٦٠ل ه کردوه .لهکونفرانس��ێکدا ،ک ه ل ه  ١٧و ١٨ی
س��هروبهندی سهرههڵدانی ئیسالمی سیاسیی مانگی مارسی  ،١٩٧٩پێک هات ،کهسایهتی
شیع ه له ئێران ،زۆر کوردی دینداریش وازیان و ڕێب��هره دینییهکان��ی ش��اره جیاجیاکانی
ل ه بیرو باوهڕی نهتهوهیی هێناوه و بهرهو الی کوردستان(رۆژههاڵت) ،داخوازییهکانی گهلی
پڕۆژهی ئیسالمی سیاسیی مهکتهبی قورعان کوردیان ل ه مهنیفس��تۆیهکدا و ل ه سێ خاڵدا،
ڕۆیش��تن ]22[.س��هرهتای چاالکیی ئیسالمی گهاڵڵه کرد .مهنیفهس��تۆک ه ل ه الیهن ش��ێخ
سیاس��یی س��وننی ل ه کوردس��تانی ئێران ،عێزهدینی حوسهینی ،شێخ جهالل حسهینی،
ئهگهڕێتهوه بۆ س��اڵی  ،١٩٦٤ئهو ساڵهی ک ه ئهحم��هد موفتی زاده ،مهال محهمهد ڕهبیعی،
[]26
موفتی زاده ل ه زیندانی س��نه ئ��ازاد کرا ]23[.مهلال عهبدواڵ محهمهدی ...واژۆ کراوه.
بهاڵم ب ه هۆی ناڕوونیی ههلوێس��تهکانی،
موفتیزاده تا ساڵی  ١٩٦٣چاالکیی نهتهوهیی
دهکا و ل��هو دهم ه ب��هدواوه ،واز له چاالکیی موفتیزاده ،ههم ل ه الیهن کۆماری ئیسالمی و،
نهتهوهیی دێنێ و بهرهو چاالکیی ئیس�لامی ههم له الیهن بزووتنهوهی نهتهوهییی کوردهوه،
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ل�� ه ڕاب��ردوو چهندی��ن بزووتن��هوهی
ب�� ه گومان و بهچ��اوی دوڕدۆنگیی��هوه لێی
ڕوانراوه .الیهن��ی دینیی مهکتهبی قورعانیش ناسیونالیس��تیی کورد ،دین و ناسیونالیزمیان
زۆر بهرجهس��ت ه ب��ووه و ئامانج��ی مهکتهب تێکهاڵو کردووه ،ب��هاڵم جهوههرهکهی دین
دامهزراندنی دهوڵهتێکی ئیس�لامی بوه ]27[.ب ه بووه .ئهزموون��ی موفتیزاده نیش��انی دا ،ک ه
بهشداری ل ه ڕیفراندۆمی کۆماری ئیسالمی ل ه خزاندن و تێکهڵ کردنی ئیس�لامی سیاسی
٢١ی ئابریلی  ،١٩٧٩مهکتهبی قورعان ،هێڵی ب�� ه پ��ڕۆژهی سیاس��یی ک��ورد ،نهیتوان��ی
خۆی ل ه هێڵی ئهحزابی ناسیۆنالیس��تی کورد پش��تیوانیی کۆمهاڵنی خهڵ��ک بۆ الی خۆی
جی��ا کردهوه ،ک ه ئهوان ڕێفراندۆمیان بایکۆت ڕابکێش��ێ .ناڕوون بوونی هێڵی موفتیزاده ،ن ه
کرد .به گوتهی موفیدی ،سیاسییهکانی ناوهند ،وهک بزووتنهوهیهک��ی نهتهوهیی و ،نه وهک
موفتیزادهی��ان وهک نوێنهری کورد و س��ون ه بزووتنهوهیهکی ڕوونی ئیس�لامی ،بووه هۆی
بهکار دههێنا ،تهنها بۆ بهدهست هێنانی ڕهوایی تێنهگهیش��تن ل ه ههڵوێس��ته سیاسییهکانی
و مهش��روعییهت بۆ سیاس��هتهکانی ناوهند .مهکتهبهبی قورعان.
گهرچی ڕێبهرانی بزووتنهوه
[ ]28هێندێک وهک بروینس��ن،
ڕزگاریخوازهکان��ی ک��ورد ل�� ه
موفتی��زاده وهک ڕێبهرێک��ی
ئیسالمی سیاسی
[]29
ههموو کوردس��تان ل ه سهرهتای
ئیس�لامۆـ ناسیونالیس��ت
ئهگهرچی پێش
ساڵهکانی ههشتاکانی
س��هدهی بیس��ت ،وهک شێخ
سهیردهکهن وهک سیاسییهکی
ئیس�لامی ک ه ههوڵ��ی داوه ل ه سهدهی بیست ،ل ه بهش ه سهعید پیران ،قازی محهممهد،
شیع ه نیس��بهتهن لیبراڵهکانی جیاجیاکانی کوردستان ،شێخ مهحموود بهرزهنجی ،شێخ
دهوروب��هری ئهبولحهس��هن بهپلهی جیاواز چاالکیی عهبدولس��هالم بارزانی ،ش��ێخ
بهنیسهدر ،هاوکاری وهر بگرێ .ههبوه ،بهاڵم ل ه لهدهیهی ئهحمهد بارزانی ،مستهفا بارزانی،
١٩٨٠هوه ،ئیدی ،ل ه
[]30
ههموویان کهسایهتیی ناسراوی
کوردستان ب ه تایبهت
دینی ب��وون ،بهاڵم هیچکامیان
دوای دروس��ت بوون��ی
ل ه باشووری کوردستان،
ئیس�لامی نهبوون��ه .ه��ۆکاری
مهکتهب��ی قورئ��ان ل��ه الیهن
زۆر ب ه هێزهوه خۆی
سهرهکیی پش��تیوانیی خهڵک
موفتی��زادهوه ،زۆری پێ ناچێ
دهرخستهوه
ل��هو ڕێبهرانهش ،ئهگهرێتهوه بۆ
ک ه مهکت��هب تۆمهتبار دهکرێ
ههڵوێس��ته نهتهوهیییهکانیان و
ب��هوهی ک��ه چاالکییهکان��ی
سیاس��ییه و وهک ههڕهش�� ه بۆ سهر کۆماری داکۆکییان ل ه پرسی نهتهوهییی کورد.
ئیس�لامیی ئێران دهبینرێ .زۆربهی ڕێبهرانی
مهکت��هب زیندان��ی دهکرێن و ،پاش��ان ل ه باکووری کوردستان
س��ێداره دهدرێن ]31[.س��هبارهت ب�� ه هێڵی عیلمانییه کهمالیستهکان دوای هاتن ه سهرکار
فیکریی حوسهینی و موفتی زاده ،حوسهینی ل��ه تورکیه ،ل��ه ماوهی دهیهکان��ی  ١٩٢٠و
وهک کهس��ایهتییهکی ئیسالمو-ناسیونالیست  ،١٩٣٠ههن��گاوی بنهڕهتی��ی توندیان دژی
و نوێخواز ،ههڵس��و کهوتی دهکرد و دهناسرا ،کورده ناسیونالیس��تهکان و ههروهها ڕێبهره
بهاڵم موفتیزاده ،زیاتر وهک دیندارێ دهبینرا ،دینییهکان ،وهک شێخ ه سۆفییهکان ههڵگرت
که کاری دهکرد ب��ۆ دامهزراندنی دهوڵهتێکی و ههموو مهدرهسه دینییهکان و تهکییهکان،
ئیس�لامی ل ه ئێران��دا ،ک ه ل�� ه چوارچێوهی قهدهخ ه کران .بهشێکیان به نهێنی درێژهیان
ئیسالمدا ،تایبهتمهندییهکانی پێناسهی کورد بهچاالکی دا ،ب��هاڵم تهریقهتهکانی س��ۆفی
بهش��ێکی بهرچاو ل ه ڕۆڵی سوننهتیی خۆیان
دهستهبهر بکرێ.
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ل ه دهست دا.
گهرچی پێش سالهکانی  ،١٩٨٠گوشاری
عیلمانییهتییهت ل ه س��هر دین خاوبوونهوهی
ب��ه خۆیهوه دیتب��وو ،بهاڵم له س��هروبهندی
کودتای س��هربازیی س��اڵی  ،١٩٨٠چاو بهم
سیاسهتهدا خشێنرایهوه .بۆ ڕووبهروو بوونهوه
لهگ��هڵ ڕێکخ��راوه چهپ��هکان ،ژێنڕاڵهکانی
تورکی ه ل ه س��هرهوهی ههرههمی دهسهاڵتهوه،
پڕۆژهی ب ه ئیس�لامی کردنهوهی کۆمهڵگای
تورکیهیان گرت ه پێش .ئهویش ب ه خێراییهکی
بهرچاو دهس��ت کرا به ساز کردنی مزگهوت،
پ��هروهردهی ئیجباری��ی دی��ن ،خرای�� ه ناو
[]32
بهرنامهی خوێندنی قوتابخهوه.
چهندین بزووتنهوه و گرووپی ئیسالمی ل ه
ئاستی تورکیه ،ل ه سالهکانی  ١٩٧٠و ،١٩٨٠
توانیان پشتیوانی و پشتگیری ل ه نێو کوردی
تورکیه وهدهست بێنن ،ب ه تایبهت بزووتنهوهی
نوورس��ی ،ک ه تێی��دا ،ههس��تی نهتهوهییی
[]33
کورد به شێوهیهکی ئاش��کرا دهردهکهوێ.
بزووتنهوهی نوورس��ی زۆرتری��ن الیهنگریان
ههی��ه ،و لهوانهی ه گهورهتری��ن بزووتنهوهی
دینی بێت له تورکیه .بزووتنهوهی نوورس��ی،
ل ه نێ��و کوردهکانی تورکی��ه ،وهک جۆرێک
[]34
تهریقهتی لێ هاتووه.
ب ه گوێرهی بروینسن ،ل ه ساڵهکانی ١٩٨٠
ب�� ه دواوه ،ل ه تورکیه ،پێناس��هی ئیتنیکی و
نهتهوهییی کورد ،خۆی دهس��هپێنێ ب ه سهر
بزووتن��هوه ئیس�لامییهکاندا و بزووتن��هوهی
ک��ورد له ژێ��ر هێژموونی پارت��ی کرێکارانی
کوردس��تان خۆی س��از دهداتهوه .ل ه ههمان
کاتدا ،ناس��یونالیزمی ت��ورک ،پهنا دهبات ه بهر
ئیس�لامگهرایی ،بۆ ب��هرهو پێش��هوه بردنی
پڕۆژهی ناسیوالئیزمی تورک .به جۆرێک ههر
دوو ئیدۆلۆژیی تورکیزم ـ ئیس�لامیزم ،دهبن ه
ئیدئۆلۆژییهک��ی دهوڵهت و تا ڕادهییهکی زۆر،
وهک ئیدئۆلۆژی��ی نوێی دهوڵ��هت له تورکی ه
دهچهسپێنرێ .له الیهکی دیکهوه ،ئهندامانی
ناسیونالیس��تی پان-تورک ،خۆیان دهخزێنن ه

ناو بزووتنهوهی نوورسی که فهتحوڵاڵ گویلهن
ڕێبهری��ی دهکا .لهو کات ه به دواوه ،گویلهنیش
ئی��دی وتارهکان��ی ب��ه ئاش��کرا ههڵگ��ری
ئیدئولۆژی��ی ناسیونالیس��تیی تورکن .بههێز
بوونی ههس��تی ناسیۆنالیستیی تورکهکان ل ه
نێو بزووتنهوهی نوورسی ،دهبێت ه هۆی بههێز
بوونی ههستی نهتهوهیی ئهندامهکانی کوردی
[]35
نێو بزووتنهوهکه.
ل�� ه س��اڵی  ،١٩٨٠حیزبوڵ�ڵای کوردی
دادهمهزرێ و له شارهکانی دیاربهکر و باتمان،
چاالکی دهست پێ دهکهن .حیزبوڵاڵ بۆ ئهوهی
پێگهی خۆی بپارێزێ ل ه نێو کۆمهڵگای کورد
ل ه کوردس��تانی تورکیه ،کهوته ش��هڕ لهگهڵ
پکک و
پارت��ی کرێکارانی کوردس��تان ـ 
ل ه س��اڵهکانی  ١٩٩٢تا  ،١٩٩٥ل ه شارهکانی
دیاربهکر و باتمان ،حیزبوڵاڵ ،ب ه سهدان ئهندامی
پکک دهکوژن ]36[.عیس��ا ئاڵتسۆی (بهگاشی)
له کتێبێکدا که ل ه سالی  ٢٠٠٤نووسیویهتی،
کوردهکان وهک ئهندامانی نهتهوهیهکی مهزن
ن��او دهبات و دهڵێ ،حیزبوڵاڵی کوردی ،وهک
بزووتنهوهیهک��ی ئیس�لامی ،داکۆکی ل ه ماف ه
ئیس�لامی ئینس��انییهکانی کوردی موسڵمان
دهکا و ب ه دوای چارهس��هرییهکی ئیسالمیان ه
بۆ پرسی کورده له تورکیه ]37[.بهاڵم بروینسن
پێی وایه ک ه ل ه ساڵهکانی  ،١٩٩٠ڕێکخراوی
حیزبوڵاڵ ،که ب ه نهێنی ل ه باکووری کوردستان
چاالک بووه ،هاوکاریی سپای تورکی کردووه
و به سهختی دژی پکک شهڕی کردوه ]38[.ل ه
تورکیه ،سهرهڕای دهیان دهیه لهدامهزراندنی
سیس��تهمی عیلمانییهت ،ب��هاڵم تهریقهتی
نهقش��بهندی ،ب��ه ڕێکخراوتری��ن گرووپ��ی
[]39
ئیسالمی ل ه باکووری کوردستان ماوهتهوه.
کۆبهند
دهکرێ قۆناغهکانی دروس��ت بوونی ئیسالمی
سیاس��ی له کوردس��تان بهم س��ێ قۆناغهی
خ��وارهوه دابهش بکهی��ن :یهکهمین قۆناغی
سهرههڵدانی ئیسالمی سیاسی ئهگهڕێتهوه بۆ
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کۆتاییی سهدهی ههژده و سهرهتای سهدهی
نۆزده .قۆناغی دووههمیش ،دهگهرێتهوه پاش
یهکهمین ش��هڕی جیهانی و قۆناغی سێیهم،
دهگهڕێتهوه ،بۆ سالهکانی .١٩٥٠
جیاوازی��ی نێ��وان بزووتن��هوه عیلمانی-
دینییهکان��ی کورد له ڕاب��ردوودا و بزووتنهوه
ئیس�لامیی ه هاوچهرخ��هکان ،لهوهدای ه که ل ه
ڕاب��ردوودا ،بزووتنهوهکان پڕۆژهی نهتهوهییان
ههبوو ،بهاڵم ب ه گشتی ب ه جهوههری دینییهوه.
ئیس�لامییه هاوچهرخهکان ،ب�� ه تایبهت ل ه
عێراق ،چهندین دهیه ،یان ئهوهیه که پرس��ی
پێناسهی نهتهوهییی کوردیان پشتگوێ خست،
یان ئهوهیه ،تهنها به دوای چارهس��هرییهکی
ئیسالمیان ه بۆ پرسی نهتهوهییی کورد گهڕاون.
ل ه ڕاب��ردوو ،ڕێبهرانی ک��ورد ب ه هێزهوه
داکۆکی��ان ل ه پێناس��هی نهتهوهی��ی کورد
کردووه ،بهاڵم بۆ ئیسالمیی ه هاوچهرخهکان ،ب ه
گش��تی پێناسهی ئیسالمی ب ه سهر پێناسهی
نهتهوهیی کورددا زاڵتره .ل ه وتارهکانیان دا ،ب ه
گشتی مێژووی کورد دهبهستنهوه به مێژووی
هاتنی ئیسالم بۆ کوردستان.
ل ه بهرامبهر ئیسالموـ ناسیونالیزمی واڵتانی
دهوروبهر ،ل ه نێو ئیسالمییهکانی کوردستانیش،
کهسانی ئیسالمو-ناسیونالیست دهرکهوتوون،
که ب ه هێ��زهوه داکۆکی له بهرژهوهندییهکانی
گهلی کورد دهکهن .ئهم چین ه ل ه ئیس�لامو-
ناسیونالیس��ت ه کوردس��تانییانه ،داکۆکی ل ه
ههر دوو پێناسه ،واته ئیسالمی بوون و کورد
بوونیان دهکهن.
ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان ئهگهرچی دوای
شۆرشی  ١٩٧٩له ئێران ،ئیسالمی سیاسی ب ه
هێزهوه خۆی دهرخست ،ههر وهک ل ه باکووری
کوردس��تان ،ڕێبهرایهتی��ی سیاس��ی کهوت ه
دهس��ت ڕێبهره عیلمانییهکان .ل ه باش��ووری
کوردستان ،بزووتنهوهی ئیسالمی سیاسی ،ب ه
تایبهت جهریانی س��هلهفیی جیهادی ،زۆر ل ه
بهشهکانی دیکهی کوردستان ب ه هێزتر بوو.
ل ه کۆتایی��دا ،لهم کورته نووس��راوهیهدا،
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ههوڵ دراوه تیش��ک بخرێت ه س��هر سهرهتای
سهرههڵدانی ئیس�لامی سیاسی له ههر سێ
پارچ ه گهورهک��هی کوردس��تان ،ههتا پاش
س��اڵهکانی  .١٩٨٠ب��هاڵم ،ئهم نووس��راوهی ه
دهرفهت��ی ئ��هوهی نهبوو که بپهژرێت ه س��هر
بهشێک لهو ڕێکخراو و جهریان ه ئیسالمیان ه ل ه
کوردستان ،که پاش ساڵهکانی  ١٩٨٠و دواتر،
چاالکیی��ان دهس��ت پێ کردوه .ب�� ه تایبهت
جهماعهتی جهماعهت و ئیس�ڵاح و ،ههروهها
س��هرههڵدانی سهلهفیس��م ل�� ه ڕۆژههاڵتی
کوردس��تان .بۆی ه پرسی چاالکیی جهماعهتی
دهع��وهت و ئیس�ڵاح و گرووپهکانی دیکه،...
دهشێ ببن ب ه بابهتی لێکۆڵینهوهی جودا.
سهرچاوهکان
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اولویت گفتمان هویتی در كوردستان؛

بازسازی معنایی تقابل گفتمانی در جوانان روژههالت
هیوا روژههالت

از ناسیونالیسم در ادبیات عامهی كوردی به عنوان كوردایهتی یاد میشود.
كوردایهتی معرف هویت ملی كوردی در تقابل با سایر الیههای هویتی است.
كوردایهتی مفهومی ذهنی ـ كنشی است .كوردایهتی را میتوان نوعی از هویت
دانست كه متأثر از ساخت شناختی -معرفتی مدرن است .كوردایهتی بیانگر
خودآگاهی ذهنی كنشگر نسبت به شاخصه و كاراكترهای فرهنگی بوده و
همچنین ساحت عینی ـ كنشی بر اساس آن شكل میگیرد

مقدمه
فاعلی��ت یا تحت انقیاد بودن كنشگر(س��وژه)،
وج��ه بارز و اصل��ی مجادالت تفك��رات نظری
مدرن اس��ت .س��وژه مدرن از توانایی ذهنی و
عقلی برای ش��ناخت و بازشناس��ایی ابژههای
عینی برخوردار اس��ت .كشف دكارتی «من» یا
«خود» س��رآغاز این ماجراجویی عظیم است.
س��وژه در قالب و چهارچ��وب گفتمانها متولد
ش��ده و كنشگری سیاس��ی -اجتماعی وی در
این قالبها محدود میشود .هرچند آزادی عمل
سوژه یا كنشگر در داخل گفتمانها هنوز محل
مناقش��ه اس��ت و هر كدام بنا ب��ه ضروریات و
شرایط خاص حدود آزادی كنشگران را ترسیم
كرده ،با این حال س��وژه یا كنش��گر در داخل
بس��ترهای گفتمانی خلق ش��ده و به وسیلهی
همان گفتم��ان از وی تمركززدایی میش��ود.
البت��ه خل��ق چهارچوبهای جدید و ش��كافتن
هستههای سخت گفتمانی و درانداختن طرح
نو همواره محتمل است.
مقاوم��ت و رهایی مدیون تالش مس��تمر
سیس��تماتیك و نه��ادی -حزبی ،بازاندیش��ی
خالقانه و ارائهی گزارههای نو اس��ت .ملتهای
تحت س��لطه ،هم��واره گفتمانه��ای هویتی و
ساختارهای مقوم س��لطه را به چالش كشیده
و هرگ��ز خ��ود را ب��ه واس��طهی آن بازنمایی
نمیكنن��د .ب��ا این ح��ال ،بای��د گفتمانهای
محصور كننده س��وژهی تحت سلطه رژیمهای
استعمارگر(اس��تعمار داخل��ی) را از زوایای��ی
مختل��ف م��ورد ارزیابی ق��رار داد .بین س��وژه
و گفتمانه��ا رابطهای دیالكتی��ك وجود دارد.
محصول و برایند این تقابل ،هویت میباش��د.
بر این اس��اس باید گفت رویكرد كالس��یك و
تكینگی هویتی امروزه بر اساس واقعیات عینی
چندان پذیرفته نیست .فضای گفتمانی معموالً
فضایی متكثر اس��ت و به سختی ممكن است
گفتمانی ب��ه مركز واحد بدل ش��ده و همهی
گفتمانها را حذف كند .البته در س��اختارهای
توتالیتر ،س��اختار ،همهی توان خ��ود را برای

مب��ارزه گفتمان��ی و ح��ذف سراس��ری به كار
میگیرد .نظامه��ای توتالیتر با کمک ابزارهای
قوی نظیر نظام آموزشی و رسانههای جمعی به
تولید و بازتولید عناصر هویتی در راستای حفظ
قدرت احزاب مسلط یا اقوام مسلط میپردازند.
اقوام مسلط در نظامهای سیاسی مشرق زمین
تالش مس��تمری ب��رای س��اختن هویت واحد
انجام میدهند .اس��تراتژی هویتس��ازی این
جوامع در راستای سیاستهای کالن و کلگرای
آنها صورت میگی��رد .البته باید گفت تعارض
گفتمانی همیش��ه در چهارچوب تقابل اقوام و
یك س��اختار مس��لط صورت نمیگیرد؛ بدین
معنا ك��ه س��لطه و هژمونی همواره از س��وی
قدرت مس��لط بر زیردس��تان اعمال نمیشود.
برای نمونه با این كه ممكن اس��ت تصور شود
شاكلهی هویت كوردی از انسجام و همبستگی
برخوردار است ،با این حال تعارض شدیدی در
بین عناصر سازنده درونی آن وجود دارد.
گفتمانه��ا ،هویته��ای مختل��ف و متمایز
را تولی��د میكنن��د .گفتمانها س��احت عینی
زندگی را دربرگرفته و اش��كال مختلفی به آن
میدهن��د .گفتمانهای هویتی همواره در تقابل
ب��ا «دیگری» ش��كل میگیرن��د .تقابل خود و
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دیگری هس��تهی اصل��ی ش��ناخت گروهی و هویتساز شده و نظم مستقر جهان تكساحتی
هویتیابی جوامع است .بر این اساس یك گروه را برهم میزند .البته در پارادایم هویت ترکیبی،
یا یك اجتماع انس��انی با انتس��اب ویژگیهای بناب��ه ش��رایط فرهنگ��ی و جغرافیایی(ب��رای
متمایز ،س��اختار هویت خود را شكل میدهد .نمون��ه در س��اختار توتالیت��ر) الج��رم یکی از
بنابرای��ن دو مفه��وم «خ��ود» و «دیگری» را الیهها ممکن است پاس��خ جامعتری به سؤال
میتوان با دو مفهوم هوی��ت و «دیگربودگی» «من کیس��تم؟» افراد بده��د .بنابراین در این
انطباق داد .از قدیمیترین فرهنگهای انس��انی ش��اکله میتوان اولویتهای هویت��ی و درجات
هم��واره با تمایل به یافتن ی��ك هویت روبهرو تشخصبخشی آن را مشخص کرد.
رویكردهای نظری جدی��د در باب هویت،
هس��تیم .انسان برآن است كه خود را بشناسد
بنابرای��ن در پ��ی یافتن ش��باهتها و تفاوتها با قایل به جهانهای هویتی موازی یا متداخل در
س��ایر همنوعان خود بوده است .بدین ترتیب ،درون یك جهان اجتماعی هستند .بر این اساس
مكانیسم مقایسه به صورت یكی از اساسیترین «هویتهای خالص مفاهیمی موهوماند كه اغلب
در ایدئولوژیهای كلیپرداز عصر
مكانیس��مهای حی��ات فرهنگی
مدرن عنوان ش��دهاند .به سخن
انسان از آغاز وجود داشته است.
فرایند
دیگر ،ای��ن ایدئولوژیها ،هر یك
از طریق این مكانیس��م است كه
هویتیابی
به گونهای ،در پی خالصس��ازی
خ��ود را از دیگری ج��دا كرده و
كوردی در
هوی��ت مییابد .بنابراین ش��اید دورهی معاصر در درون هوی��ت قوم��ی ،مل��ی و مذهبی
كلیت بزرگتر هویت
برآمدهان��د .اما از چش��ماندازی
بت��وان دیگربودگ��ی را ش��رطی
ایرانی شكل گرفته
غیرایدئولوژی��ك ،هویتها همواره
اساس��ی برای زای��ش هویت به
این
بنابراین،
است.
ناخالص ،مركب ،آمیخته ،ناتمام،
ش��مار آورد( ».فكوه��ی:1384 ، ،
فرایند همواره با دو
س��یال ،گذرا و پیوسته در حال
 )22البت��ه دیالكتی��ك خ��ود و
دیگ��ری با این ش��رط اساس��ی چالش اساسی مواجهه بازس��ازیاند و در ارتب��اط ب��ا
بوده است؛ چالش
هویتهای دیگر تصور میشوند و
ش��كلگیری هویت منس��جم و
درونسیستم و چالش
تعین و تش��خص مییابند .انواع
همبس��ته اس��ت ،با این حال به
برون سیستم
ناسیونالیس��م در عصر مدرن ،با
نظر میرسد این متد شكلگیری
برجس��ته كردن بخشی از هویت
هویت به زیرس��اختهای فكری و
شناختی ویژه نیاز دارد .جوامع سنتی به دلیل چندبخش��ی و چند پاره مردم ،به انكار خصلت
برخ��ورداری از هویت پیش��ینی ك��ه اغلب از موزائیكگونه هویتهای اجتماعی برخاستهاند».
منابع فرانس��انی و متافیزیكی تغذیه میشود( ،بش��یریه ،ایراننامه سال بیست و یكم )271 :ممالك
كمتر دچار گسس��ت و انش��قاق هویتی شده و جهان س��وم به وی��ژه كش��ورهای خاورمیانه،
به س��ختی به بازاندیش��ی در س��اختار هویتی توتالیتاریانیسم فكری -فرهنگی پیشینی خود
خود میپردازد .بنابراین به دلیل عدم دریافت را با تأس��ی به چهارچوب نظری ناسیونالیسم،
دادهه��ای جدید ،به س��ختی اش��كال متكثر در یك قالب مدرن بازسازی كردهاند.
هویت تركیبی خبر از درون ناآرام شاكلهی
هویت��ی را میپذیرد .بر همین اس��اس برخی
معتقدند» تنها مدرنیس��م اس��ت ك��ه با وجود هویتی جوامع میدهد .انش��قاق س��اختارهای
دیگری به هویت دست مییابد»( .كاجی :1378 ،هویتی مونولوگ كالس��یك ،خصلت پویایی و
باززایی هویت را آش��كار میكن��د« .در روزگار
)19
تقابل م��داوم «دیگریها» باعث تنوع منابع ما ،هویت ،نوع��ی دگرگونی و متفاوت بودن را
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تجربه میكند .این دیگرگونه ش��دن در بعضی
موارد بیش��تر و در بعضی كمت��ر اتفاق افتاده
است؛ چنین پدیدهای در گذشته مثل و مانند
نداش��ت .هویتها در گذش��ته جبریتر بودند؛
امروزه هویتها كمی مختارانهتر هستند .امروزه
ارتباطات و امكانات تكنولوژیكی فرصتی فراهم
آوردهاند تا هویتها آزادانهتر و شكنندهتر باشند
و نیز نوعی ش��كلگیری بالغانه بیش��تر در آن
به چش��م میخورد .به تعبی��ری دیگر ،ممكن
است هویتها تبدیل به مجموعههایی بشوند كه
مرتب در حال ش��كل گرفتن باشند»( .قادری،
)29 :1387
فراین��د هویتیاب��ی ك��وردی در دورهی
معاص��ر در درون كلیت بزرگت��ر هویت ایرانی
شكل گرفته است .بنابراین ،این فرایند همواره
با دو چالش اساسی مواجهه بوده است؛ چالش
درونسیس��تم و چالش برون سیس��تم .از یك
س��و كوردها تالش كردهاند در مقابل سیاست
همسانس��ازی مرك��ز و تولید هوی��ت ملی بر
اساس ش��اخصههای و مولفههای فرهنگی قوم
فارس مقابل��ه كرده ،از س��وی دیگر در درون
كلیت هویتی خود نیز با چالش��هایی اساس��ی
دس��تبه گریبان بوده است .ش��اكلهی هویت
ك��وردی از دو منب��ع و گفتم��ان اصلی تغذیه
میش��ود (البت��ه از گفتم��ان فرهن��گ مدرن
یا مدرنیس��م هم متأثر ش��ده اس��ت ولی این
تأثیرگ��ذاری تغییرات عمده به دنبال نداش��ته
اس��ت)؛ مذهب و ناسیونالیس��م كوردی .تضاد
این دو نوع رویكرد در برس��اخت گفتمانی در
سراسر تاریخ معاصر كوردها دیده میشود .این
دو گفتمان تضاد ش��ناختی ـ معرفتی خود را
در سطح نهادی هم نش��ان میدهد .در تقابل
با اح��زاب و نهادهای م��درن ملیگرای كورد،
مذه��ب ه��م به بازس��ازی خود دس��ت زده و
نهادها و تش��كیالت جدید را تولید كرده است.
احزاب و نهادهای مذهبی در كوردستان متأثر
از كلی��ت مذهبی اهل س��نت ب��وده ،رویكرد
فرامرزی داش��ته و از منابع غیركوردی تغذیه

میشود .س��اختار جامعه كوردی یك ساختار
مدرن نیس��ت و اصوال كورده��ا بدون تجربهی
تغییرات مدرنیته پای به دوران مدرن نهادهاند.
به طور كلی میتوان گف��ت جوامع خاورمیانه
صرفا همس��ایه مجازی جوامع مدرن هستند.
هویت كالس��یك و اولیهی كوردی یك هویت
مذهبی اس��ت و اصوال هم��هی جوامع در ابتدا
نوعی هویت مذهبی راتجربه كردهاند .نگارنده
معتقد اس��ت عواملی كه جوامع اروپایی را وارد
دوران م��درن ك��رده ،در خاورمیان��ه و به طور
خاص در كوردستان وجود نداد .جوامع غربی با
نقد ساختار معرفتی ـ هویتی پیشین و برپایی
عصر روش��نگری به دوران مدرن پیوستند .هر
چند احزاب سكوالر و نهادهای حزبی در طول
بیش از هف��ت دههی تالش مس��تمری برای
بازس��ازماندهی جامعه ك��وردی حول مفاهیم
س��كوالر و ملیگرایانه كردهاند ،با این حال به
نظر میرس��د توفیق چندانی كسب نكردهاند.
این نوشتار تالش میكند به این سؤالت پاسخ
دهد:
آیا چرخش گفتمانی ـ هویتی در كوردستان
روی داده است؟
كدام گفتم��ان هویتس��از در اولویت تولید
سوژهی كوردی قرار دارد؟
جهانزیس��ت ذهن��ی ـ كنش��ی(هبیتاس)
س��وژهی كورد متأثر از ك��دام جهان گفتمانی
است؟
زمینه نظری بحث
پیر بوردیو در زمره جامعهشناس��انی است كه
تالش نظری گس��تردهای ب��رای تعیین نقش
كنش��گر و س��اختار در بازآفرینی جامعه كرده
اس��ت .کوش��ش بوردیو ش��رح و بس��ط نوعی
«س��اختار گرای��ی تکوینی» یا نوع��ی جامعه
شناسی اس��ت که از بنیان های فکری تحلیل
س��اختاری اس��تفاده کن��د .اما س��اختارها را
ب��ه مثابه ی چیزهای��ی در نظر بگی��رد که به
واس��طهی کنش ،تولید و باز تولید میش��وند.
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بر این اس��اس س��اختارها «س��اخت دهنده»
هستند یعنی کنش را هدایت و مهار میکنند؛
اما س��اختارها در عین حال «س��اختمند» هم
هس��تند ،ب��ه این معنا ک��ه کنش��گران آنها را
تولی��د و باز تولید میکنند .بنابراین ،بوردیو بر
دیالکتیک ساختار و کنش تأکید میکند ،اما در
عین حال نخستین کار مهم علوم اجتماعی را
کشف ساختار عینی و رها کردن دانش روزمره
میداند(جالیی پور ،محمدی.)317:1388 ،
بوردیو تالش میكند دس��تگاه نظری خود
را بر اس��اس مفاهی��م جدید تدوی��ن كند .بر
همین اس��اس «بوردیو تلق��ی جامعه به منزله
مجموعهای از افراد ،ی��ا واحدهای ارگانیک ،یا
سیس��تمهای اجتماعی را رد میکند .در عوض
از حوزهها یا میدانها اجتماعی سخن میگوید.
ای��ن عمل یادآور تلقی وب��ر از جامعه به منزله
قلمروه��ای اجتماعی(دی��ن ،حق��وق ،اقتصاد
و سیاس��ت) اس��ت که هر یک منطق نس��بتا
مس��تقل خاص خود را دارند .میدانها از قبیل
دانش��گاه ،اقتصاد ،ورزش و مدارس قابل تقلیل
به یکدیگر یا به سیستم منطقی بزرگتری مثال
سرمایهداری نیس��تند .بلکه از افرادی ـ که به
نحو عینی در مجموع��های از روابط اجتماعی
ق��رار گرفتهاند ـ تش��کیل ش��دهاند که دارای
منابع گوناگونی (انواع س��رمایهها) هس��تند و
برای کس��ب پرس��تیژ ،ثروت و ق��درت تالش
میکنند( ».سیمن)198 :1388 ،
میدانه��ا س��احت عین��ی مب��ارزه و تضاد
کنشگران هس��تند .تبیین میدان در دستگاه
نظری بوردیو ب��ه تبیی��ن تضادگرایی نزدیک
میشود .در میدانها منافع عینی و مادی وجود
دارد که چگونگی دس��تیابی به آنها کنشگران
را رودرو و در مقابل هم قرار میدهد .تضاد در
میدانها بر س��ر منابع ارزشمند ،کمیاب و انواع
سرمایهها درمیگیرد .در این عرصه ،کنشگران
برس��ر کنترل و انحصار منابع ارزش��مند با هم
رقابت میکنند .بوردیو س��عی میکند به نوعی
تحلیل س��اختاری نزدیک ش��ده و تضاد بر سر
 160گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

منابع را و درگیری بر س��ر آنها را  ،نوعی اجبار ذهنی به شناختی اطالق می شود كه از طریق
و تحمی��ل س��اختارها تلقی کن��د .بدین معنا آنها ،كنش��گران با جهان اجتماعی برخورد می
همهی کنش��گران در میدانه��ا وارد بازیهای از كنند  .انسانها دارای یك رشته از طرحهای ملكه
پیش طراحی ش��ده با قواعد خاص میش��وند .ذهنی ش��دهاند كه با آنها جهان اجتماعیشان
از نظر بوردیو ،میدان ،شبکهای از روابط است را درك و فهم و ارزشیابی میكنند و از طریق
ک��ه جدا از آگاه��ی و اراده اف��راد وجود دارد .همین طرحهای ذهنی آدمها عملكردهایش��ان
وی «میدان» را عرصه نبردها و کشمکش��ها و را تولی��د كرده و آنه��ا را درك و ارزشگذاری
رقابته��ا قلمداد میکند « :میدان» مانند نوعی میكنن��د  .س��اختمان ذهنی محص��ول ملكه
بازار رقابتی اس��ت که در آن انواع س��رمایهها ذهن ش��دن س��اختارهای جه��ان اجتماعی و
به کار میرود و مایه گذاش��ته میشود .زمینه هم��ان س��اختارهای اجتماع��ی تجس��میافته
قدرت ( سیاس��ت) ازهمه مهمتراست .سلسله وملكه ذهنش��ده است  .س��اختمان ذهنی در
مراتب روابط قدرت و زمین ه سیاس��ی ،ساختار نتیجه اش��غال بلندمدت یك جایگاه اجتماعی
در داخ��ل جه��ان اجتماع��ی
هم��ه زمینههای دیگ��ر راتعیین
ش��كل میگی��رد و متناس��ب با
میکند (ریتزر.)682:1388 ،
ممالك
ماهی��ت جایگاه اف��راد در جهان
برآین��د
فض��ای اجتماع��ی
جهان سوم
اجتماع��ی تغییر میپذیرد .برای
میدانهای مختلف اس��ت .بوردیو
به ویژه كشورهای
خاورمیانه،
همین افراد گوناگون س��اختمان
معتقد اس��ت فض��ای اجتماعی
توتالیتاریانیسم
ذهنی واحدی در جامعه ندارند،
مش��تمل بر میدانه��ای مختلف
اس��ت .ب��رای مث��ال از می��دان فكری -فرهنگی پیشینی بنابراین افراد با جایگاه یكس��ان
خود را
س��اختمان ذهنی مش��ابهی نیز
زیباش��ناختی ،می��دان قان��ون،
به
با تأسی
دارند .بوردیو ساختمان ذهنی را
میدان سیاسی ،میدان فرهنگی،
چهارچوب نظری
دیالتیك ملكه ذهن شدن عوامل
میدان آموزش��ی ،میدان دینی.
ناسیونالیسم ،در یك
خارجی و خارجی ش��دن عوامل
هریک از این میدانها بر اس��اس
قالب مدرن بازسازی
درونی توصی��ف میكند ( .ریترز
الگوی یک «بازار» در نظر گرفته
كردهاند
) 713 :1378
میش��وند ک��ه ب��رای کاالهای
س��یدمن معتق��د اس��ت که
نمادین��ی که در هر میدان تولید
میش��ود تولید کنن��دگان و مصرف کنندگانی مفهوم هبیتاس ،مفهومی دش��وار و یا دس��ت
وج��ود دارد .برای مثال ،میدان هنر متش��کل کم کشدار است .وی معتقد است که هبیتاس
است از نقاشان ،خریداران آثار هنری ،منتقدان ،ب��ه طرحهای تفس��یری ،عمدتا ناخ��ودآگاه یا
مدیران موزهها و ازاین قبیل (لش .)1383 ،340 ،به نح��و ضمنی به کارگرفته ش��دهای اش��اره
بوردیو مفهوم هبیتاس یا عادتواره را برای دارد ک��ه نح��وه کار جهان و نح��وه ارزیابی را
تالقی و اتصال كنشگر/ساختار به كار میبرد .بر به ما نشان میدهد ،و دس��تورالعملهایی برای
این اساس هر واحد ،طبقه یا گروه اجتماعی را کنش ارائ��ه میکند .بوردیو مدعی اس��ت که
بر اساس هبیتاسهای مشترك میتوان تعریف افراد طی اعمالش��ان توس��ط این چارچوبهای
ك��رد .هبیتاس مجموع��های قابلیتهای عینی /کلی تفسیری هدایت میش��وند .البته انسانها
ذهنی اس��ت كه كنش��گر را هدای��ت میكند .ابزاره��ای بیروح یا آلت دس��ت هبیتاس��های
بوردیو هبیتاس را همچون یک ساخت ذهنی /خود نیس��تند .هبیتاس بیش از آنکه قواعدی
ش��ناختی در نظر میگیرد .و این ساختارهای سفت و سخت تعیینکننده اعمال آدمی باشد.
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دس��تورالعملهای آزادی عمل است که به افراد کیفی است که محققان از طریق آن اطالعات
اجازه استراتژیزه کردن  ،انطباق با موقعیتهای الزم برای تحقیقات را جمعآوری كرده و یا از
جدی��د و ابداع اعمالی نو را میدهد( .س��یدمن ،آن در مرحله پیشا تحقیق ،به صورت اكتشافی
و برای تش��ریح دقیق ابعاد مس��ئلهی تحقیق
)197 :1388
هبیتاس��ها در جریان جامعهپذیری شکل ب��هكار میبرند در این روش گروه محدودی از
میگیرند .در دستگاه نظری بوردیو ،هبیتاسها افراد مطلع( 12تا  22نفر) تش��کیل میش��ود
همچون طرحوارههایی در نظر گرفته میشوند و از آنها خواس��ته میش��ود تا دیدگاه خود را
که ب��ر اس��اس اکول��وژی اجتماعی/فرهنگی /در م��ورد موضوع مورد نظ��ر به صورت آزادانه
سیاس��ی ش��کل میگیرند .بنابرای��ن خانواده ،بیان كنند .مش��اركتكنندگان فوكس گروپ
رس��انهها ،آموزش و پرورش و گروه همساالن ،این تحقیق  22نفر میباشند .این افراد در دو
به عنوان کانالهای اصلی ش��کلگیری هیتاسها مرحل��ه دیدگاههای خود با توجه به س��ؤاالت
محس��وب میش��وند .هبیتاس در واقع همان تحقی��ق ارائه كردهان��د .نظرات ارائه ش��ده با
تكنیك تحلیل تماتیك (تحلیل
س��اختهای اجتماع��ی ذهن��ی
مق��والت) م��ورد بررس��ی قرار
شدهای اس��ت که بدوا ً از طریق
كوردایهتی
گرفته و نتایج آن را در راس��تای
تجارب نخس��تین فرد به ذهن او
در مرتبهی اول
سؤاالت تحقیق ارائه میشود.
منتقل میشود و شکل می گیرد
در تقابل با
هویت كالن یا فرگیر
(نهادهای نخس��تین) و س��پس
معنی
ایرانی
یافتههای تحقیق
تجربی��ات بزرگس��الی (نهادهای
پیدا میكند.
 1كوردایهتی؛ ناسیونالیس�م
ثانوی) بدان اضافه میش��ود .به
در
دوم
فاز
در
عاطفی
این ترتیب است که ساختارهای
تقابل با عناصر
از ناسیونالیسم در ادبیات عامهی
اجتماع��ی در ذه��ن و در درون
درون سیستم (مذهب)
كوردی ب��ه عن��وان كوردایهتی
اف��راد از طریق درونی س��اختن
موجودیت
یاد میش��ود .كوردایهتی معرف
عناص��ر بیرونی حک میش��وند
خود را
هویت مل��ی ك��وردی در تقابل
و به ص��ورت من��ش درمیآیند.
شكل میدهد
با س��ایر الیههای هویتی اس��ت.
(توسلی)5 :1383 ،
كوردایهت��ی مفهوم��ی ذهنی ـ
كنش��ی اس��ت .كوردایهتی را میتوان نوعی از
بازسازی معنای میدانهای هویتی-كنشی
در این قس��مت از نوش��تار تالش خواهم كرد هویت دانس��ت كه متأثر از ساخت شناختی-
ت��ا رویكرد جوانان روژه��هالت را در خصوص معرفت��ی م��درن اس��ت .كوردایهت��ی بیانگ��ر
تقابل گفتمانی(مذهب و ناسیونالیسم كوردی) خودآگاهی ذهنی كنشگر نسبت به شاخصه و
بررس��ی كنم .اطالعات الزم ب��رای این بخش كاراكترهای فرهنگی بوده و همچنین س��احت
ب��ا متد فوك��س گ��روپ ( ،Focus Groupعینی ـ كنش��ی بر اس��اس آن شكل میگیرد.
گــــــروهمتمرك��ز) گردآوری ش��ده اس��ت .جنبش هویتگرای كوردی از همان ابتدا با دو
فوكس گروپ یکی از روشهای اکتشافی کیفی چالش اساسی مواجهه بود؛ در سطح رسمی و
اس��ت که كارب��رد زی��ادی در تحقیقات علوم كالن با هویت مسلط فارسگرا و در سطح خرد
اجتماعی ب��ه ویژه مردمشناس��ی دارد .روش با هویت مذهبی س��نتگرا .بیشتر پاسخگویان
فوكس گ��روپ یا گفتگوی گروه��ی متمرکز ،این تحقیق مفه��وم كوردایهتی را درك نكرده
یک��ی از روش��های مت��داول در روش تحقیق و قابلی��ت فه��م ابع��اد آن را ندارن��د .در واقع
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خودآگاهی كوردایهتی در میانذهنیت جوانان
شكل نگرفته اس��ت .ریبوار در همین خصوص
میگوید « :تا االن كه هفده سال سن دارم در
م��ورد این مفهوم یا چیزی ش��بیه این ،چیزی
از والدینم نش��نیدم .آنها بیشتر در مورد انجام
عبادات و مناس��ك مذهب��ی و توصیه با انجام
آن حرف میزنند .خدا ،دین ،عبادات ،بهشت،
جهنم . .به دفع��ات در گفتگوهای روزانه تكرا
میشوند».
هاوژی��ن در همی��ن خص��وص میگوی��د:
«كوردایهتی به چه معنیس��ت؟ من چیزی سر
در نم��یآورم .ت��و كالس درس بعض��ی مواقع
معلما اشاراتی میكنن .من بیشتر سرم تو الك
خودمه .كاری به اینجور چیزها ندارم».
كوردایهتی بالقوه یك مفهوم سیاسی است.
این مفهوم توس��ط نخبگان فرهنگی ـ سیاسی
تولید شده اس��ت .كوردایهتی در مرتبهی اول
در تقاب��ل با هویت كالن یا فرگیر ایرانی معنی
پیدا میكن��د .در ف��از دوم در تقابل با عناصر
درون سیس��تم (مذه��ب) موجودی��ت خود را
ش��كل میدهد .عمومیت بخشیدن پارامترها و
عناصر هویت قوم مس��لط به عنوان هویت ملی
در می��ان دارندگان هویت چن��د پاره به تضاد
و تناض��ع دائمی می انجام��د .این فرایند همه
ش��هروندان یک جامعه را ب��ه تبعیت از هویت
مس��لط ایرانی (كه در اس��اس هویت یك قوم
اس��ت) فرا میخواند .این امر دارندگان هویت
مس��لط را در جایگاه برتر ق��رار داده و به جای
تقویت مناس��بات اجتماعی و همبستگی میان
گروهه��ای مختلف قومی به جداس��ازی دامن
م��ی زند .در جوامع چن��د قومی «تک هویت»
 ،هویت مس��لط با بهرهگیری از فرهنگپذیری
ی��ک طرفه به اس��تحاله فرهنگ��ی قومیتها در
قال��ب هویت ملی میپردازن��د .در صورتی که
گروهه��ای قومی اقلیت ب��ه مقاومت فرهنگی
یا سیاس��ی دس��ت بزنند و در مقابل «ادغام»
و اس��تحاله واکنش نش��ان دهند ،نوعی بحران
یا هویت مغش��وش ش��کل میگیرد .در ایران،

در طول تقریبا یك س��دهی اخی��ر ،نظامهای
سیاس��ی همواره تالش كردهاند با ارتقا جایگاه
هویت ق��وم فارس به هویت مل��ی ،دیگر اقوام
ایرانی را به تعل��ق و پایبندی به آن فراخوانده
و عمال سیاست یكسانسازی و ادغام هویتهای
ایران��ی در قالب هوی��ت ایرانی را ب��ا حمایت
فراینده��ای قانونی انج��ام دادهاند .بیش��رین
تأثیرگ��ذاری سیاس��ت یكسانس��ازی و ذوب
قومیتهای ایرانی به وس��یله فراگیرسازی زبان
فارس��ی و به وس��یلهی نظام آموزشی صورت
گرفته است.
بیش��تر پاس��خگویان این مباحث��هی آزاد
معتقدن��د هویت مس��لط چالش ج��دی برای
ش��كلگیری ناسیونالیس��م ك��وردی به وجود
آورده اس��ت .آنه��ا معتقدن��د نه��اد خانواده و
مدرسه در مناطق كوردنشین ،تالش میكنند
هژمونی فرهنگ مس��لط را توسعه دهند و در
راستای سیاستهای آنها حركت میكنند .هیوا
در خص��وص اثرگذاری هویت مس��لط و زبان
فارسی در فرایند هویتسازی میگوید« :ما به
زبان فارسی میخوانیم .تمام كتابها هم به زبان
فارسی اس��ت .ما هیچ كداممان نمیتوانیم به
زبان كوردی بنویسیم .ما در گروههای دوستی
مجازی هم به زبان فارسی مینویسیم».
ریب��وار در خص��وص سیاس��تزدایی نهاد
خان��واده ك��ه منجر ب��ه هویتزدای��ی هویت
كوردی میشود معتقد است« :والدینم اغلب از
اینكه چیزی از سیاست سر در بیارم میترسن.
همیش��ه میگویند كاری به سیاس��ت نداشته
ب��اش .آنها میگن كس��ی از كوردایهتی حرف
بزنه سروكارش با دولت و زندانه .هر كی تالش
بكنه چی��زی بگه مخالف دولت باش��ه گرفتار
میش��ه .اونا میگن دولت چطوری باش��ه ما هم
بای��د اونجوری فك��ر كنیم و اونج��وری عمل
كنیم».
سیاس��تزدایی نه��اد خان��واده و فض��ای
عموم��ی ك��وردی منج��ر ب��ه ش��كلگیری
بیاعتمادی بین فردی و نهادی شده است .در

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 163 2719

ای��ن حالت جوانان به فضای فردگرایانه س��وق
داده میش��وند كه تمامیت جامعهی خودی را
به عنوان دش��منان خود تلق��ی میكنند .این
رویك��رد عمومی جوان��ان را تش��ویق میكند
بیش��تر در فكر كنش��گری اقتص��ادی و تأمین
منافع اقتصادی خود باشند .در این چهارچوب
ش��ناختی ،كوردایهتی و ناسیونالیس��م كوردی
اهمی��ت چندان��ی نداش��ته و كم��اكان هویت
مذهبی به عنوان شناس��ه هویت��ی در اولویت
ق��رار دارد .در واق��ع ،ناسیونالیس��م كوردی یا
كوردایهتی در حاش��یهی هوی��ت مذهبی قرار
گرفت��ه و آن را میت��وان نوعی ناسیونالیس��م
عاطفی یا منفعل نامید .بدین ترتیب س��اخت
هویت درونسیستم كوردی جوانان از دو الیه
یا گفتمان هویتی تشكیل شده است كه هویت
مذهبی در مركز قرار گرفته و هویت فرهنگی-
مل��ی كوردی در پیرامون هوی��ت مذهبی قرار
دارد .ژیوان در خصوص ناسیونالیس��م عاطفی
میگوید « :بیشتر در منزل ما موسیقی كوردی
شنیده میش��ود و همه به آن عالقه دارند .در
مراس��مات اغلب لباس كوردی میپوش��یم و
كوردی میرقصیم .بیش��تر نامهایمان كوردی
اس��ت ولی بندرت خودآگاهی هویتی در مورد
كلیت هویت ملی كوردی در بین جوانان وجود
دارد».
هویت نس��ل دههی اول انق�لاب ملتهای
ایرانی بر اس��اس ناسیونالیس��م كوردی شكل
گرفته ب��ود .بعد از مدتها جنب��ش كوردی در
ماههای اولیه انق�لاب فعالیت علنی خود را با
محوریت حق تعیین سرنوشت و با درونمایهی
هوی��ت كوردی آش��كار ك��رد .در ای��ن دهه ،
جنبش از پش��تیبانی همه طبق��ات اجتماعی
برخوردار بود .خودآگاهی هویتی -سیاس��ی به
مدد نخبگان سیاسی كوردی شكل گرفته بود.
به نظر میرس��د در دههی چه��ارم انقالب ،با
نوع��ی زوال هویت كوردی روبه رو هس��تیم و
ناسیونالیسم عملگرای كوردی به ناسیونالیسم
عاطفی و منفعل فروكاهش یافته است.
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فروكاهش ناسیونالیس��م عملگرای دههی
اول انق�لاب ك��ه تمام ت�لاش خ��ود را برای
دستیابی به خودمختاری سیاسی به كار گرفته
بود ،چگونه صورت گرفت؟ هر تغییر فرهنگی-
سیاس��ی نیازمند عوامل درونی و بیرونی است.
فراگیر شدن هویت ملی كوردی و جایگیر شدن
آن در مركز هویتی ،نیازمند یك گسست واقعی
و تاریخی بود .به نظر میرس��د نخبگان كورد،
به دلیل مبارزات نظامی و رویارویی مستقیم با
ساختار نوظهور ،فرصت چندانی برای گفتمان
سازی هویتی نداش��تند .گفتمانسازی هویتی
بر اساس ش��اخصههای جدید هویتی نیازمند
نوعی گسس��ت و ایجاد ش��كافهای ذهنی بود.
هرچند در هم��ان اوایل هم باره��ا در مجامع
و محافل سیاس��ی كوردی از اولویت گفتمانی
هویتی به كرات س��خن رانده میش��د -كورد
مس��لمان یا مسلمان كورد -با این حال فرصت
و مجال كافی برای شكستن پوستههای سخت
هوی��ت مذهبی وجود نداش��ت .در این حالت،
هویت ملی كوردی به م��وازات هویت مذهبی
شكل گرفت و نتوانست همچون چتری فراگیر
هم��هی خرد ه هویتها را در س��ایهی خود قرار
دهد .این عمل نیازمند رنس��انس و روشنگری
كوردی بود .روش��نگری كوردی با نقد ساختار
فرهنگی مسلط(درون سیستم و برون سیستم)
میتوانست خالء و ش��كافهای ذهنی -هویتی
را ایج��اد كن��د .بدینترتی��ب نوع��ی آنتروپی
(بینظمی و آش��فتگی) ذهنی -هویتی ش��كل
میگرفت .روشنگری كوردی در فاز بعدی باید
تالش میكرد این خال را با دادههای جدید پر
كند .آنتروپی و خالء ایجاد ش��ده باعث ایجاد
انگیزش عموم��ی جهت بازتولی��د نظم جدید
بر پایه هویت جامع و فراگیر كوردی میش��د.
احزاب س��كوالر در آن مقطع ب��ه ویژه احزاب
چپ كوردی و ایرانی تالش زیادی برای ایجاد
گسس��تهای هویتی انجام دادن��د .اما آلترناتیو
اح��زاب چپ قراب��ت چندان��ی با بس��ترهای
تاریخ��ی -فرهنگی جامعه كوردی نداش��ت به
ساڵی بیست و یەکەم
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گفتمانسازی هــــویتی مذهبی در چهار
همین دلی��ل با واكنش تقابلی مواجهه ش��ده
و در عم��ل چن��دان توفیقی كس��ب نكرد .در دههی اخیر متاثر از ساختارهای فراملی امتگرا
س��وی دیگر احزاب س��كوالر هویتگرا ،تالش (برای نمونه اخوان )...یا ساختارهای بومیشده
چندان��ی ب��رای تابوزدایی از نق��د و به چالش نظیر مكتب قرآن صورت گرفته اس��ت .در هر
كش��یدن ساختار مذهبی نكرده و عمال پروسه دو حال��ت هوی��ت مذهبی در خدم��ت فرایند
گفتمانس��ازی ك��وردی عقیم مان��د .بنابراین امتسازی بوده و سوژهی كوردی را در حاشیه
میدان مذهب كماكان س��عی در نش��ان دادن این مفه��وم تولید و بازس��ازی میش��ود .این
گفتم��ان تالش زیادی ب��رای هژمونیك كردن
اقتدار خود برای هویتسازی داشت.
خود انجام داده اس��ت ،البته كشورهای عربی
و تركیه هم در راس��تای مناف��ع خود و تقابل
 2هویت مذهبی جامعه كوردی
واقعیت امر این اس��ت علیرغم تالش نخبگان دوگانه شیعه -س��نی به این امر دامن زدهاند.
فرهنگی -سیاس��ی كوردی ،جامعه كوردستان (نگارنده معتقد است در صورت به وجود آمدن
خالء قدرت در ایران ،گروههای
هنوز به عنوان یك جامعه مذهبی
رادیكال مذهبی ش��بیه آنچه در
شناخته میشود .ساختار مسلط
به نظر میرسد
عراق و س��وریه ش��كل گرفت ،با
سیاس��ی ایران نیز ،كوردس��تان
در دههی
حمایت تركیه و كشورهای عربی
را ب��ا دوگان��هی مذهبی ـ قومی
چهارم انقالب،
با نوعی زوال
در مقاب��ل نیروه��ای هویتگرا
بازنمای��ی میكند .باخروج عینی
رو
ه
روب
كوردی
هویت
در كوردس��تان قد علم خواهند
نیروهای سیاسی كورد از ساحت
هستیم و
ك��رد) .احمد یك��ی از حاضرین
و میدان عمل(انتق��ال نیروهای
ناسیونالیسم
در فوكس گروپ معتقد اس��ت:
نظامی و تش��كیالت سیاسی به
عملگرای كوردی به
«مذهبی بودن در اولویت است.
خارج از كوردس��تان) ،مذهبیون
ناسیونالیسم عاطفی و
ما یك ملت مسلمان هستیم .ما
مجال بیش��تری برای خودنمایی
منفعل
كورده��ا در ط��ول تاریخ تالش
و بازتولی��د هوی��ت مذهبی پیدا
فروكاهش
زیادی برای توس��عه اسالم انجام
كردند .غیبت نیروهای سیاس��ی
یافته است
دادی��م .هم��هی م��ا بای��د برای
هویتگ��را ،باعث ش��د نیروهای
س��ربلندی اس�لام و اهل تسنن
مذهب��ی ب��دون چال��ش درونی
ب��ه تقویت گفتمانی و نه��ادی خود پرداخته و تالش كنیم».
همین ذهنیت باعث ش��د مدتهای مدیدی
موقعیت مركزگرایانه و منولوگ خود را تقویت
كنند .كاس��تلز از هویت منولوگ در س��احت مذهبیون در مس��اجد كوردستان در خصوص
تركیبی با عنوان هویت مش��روعیتبخش نام تقویت اس�لام عملگ��را و رادی��كال به بحث و
میب��رد .هویت مش��روعیت بخش ب��ه معنای تب��ادل نظر بپردازند .آنها در همین چهارچوب
هویتی اس��ت که توسط نهادهای غالب جامعه و با عملی��ات روانی ویژه ،به عضوگیری از بین
ایجاد میشود تا س��لطهی آنها را بر کنشگران جوانان كورد برای جنبشهای رادیكال مذهبی
اجتماع��ی گس��ترش داده و عقالنی کند  .این از جمل��ه داعش میپرداختن��د .یگانهای ویژه
موض��وع هس��تهی اصل��ی نظریهی اقت��دار و داعش كوردی بر اس��اس همین گفتمان شكل
س��لطهی سنت است اما با نظریههای گوناگون گرف��ت .یك��ی از پاس��خگویان فوكوس گروپ
مرب��وط ب��ه ملیگرای��ی نیز همخوان��ی دارد  .در همی��ن زمین��ه میگوید« :جوان��ان زیادی
را میشناس��م در آن ایام ت�لاش میكردند به
(كاستلز)1380 ،
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صفوف جهادیون اس�لامی بپیوندند ».مقایسه كلیت مذهبی است .نظام آموزشی ایران در پی
انگیزش جوانان كورد برای پیوستن به احزاب تولید یك سوژه مذهبی است .در این سیستم
چ��پ و هویتگ��را ،در مقایس��ه ب��ا گروههای الق��ای اهداف اعتقادی به دانشآموزان و تولید
یك سوژهی مذهبی (مذهب شیعه) در اولویت
جهادی و غیر جهادی بسیار معنادار است.
موفقیت س��اختارهای رسمی و غیررسمی قرار دارد .اهداف اعتقادی این سیستم عبارتند:
 1ایجاد زمینهی الزم برای خودشناسی و
مذهبی در دینامیسم تضاد بین مذهبی نهفته
است .امروزه به نظر میرسد تضاد قومی به تضاد خداشناسی و تقویت روحیهی حقیقتجویی.
 2تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اس�لام
مذهبی استحاله پیدا كرده است .احزاب چپ و
هویتگرای كوردی به دلیل دوری از صحنه و و بس��ط بینش الهی بر اس��اس ق��رآن کریم و
ساحت تقابلی ،قافیه را به ساختارهای مذهبی س��نت پیامبر (صلی اهلل علیه و آله و س��لم) و
باختهان��د .در واقع این می��دان مذهب(مذهب ائم��ه ی معصومین (علیه الس�لام) با مراعات
سنی) اس��ت كه توانسته اس��ت تضاد هویتی اصول  12و  13قانون اساسی در مورد پیروان
مذاه��ب اس�لامی و اقلیته��ای
ب��ا میدان كالن مذهبی (ش��یعه
دینی( .البته این مراعات مذهبی
به عن��وان مذهب مل��ی ایرانی)
هویت ملی
هرگز در عمل تحقق پیدا نكرده
را حفظ ك��رده و این تقابل را به
كوردی
به موازات
و سیس��تم تمام ت�لاش خود را
عنوان موت��ور محركهی هویتی
هویت مذهبی
ب��رای یكسانس��ازی مذهبی به
به كار گیرد .مذهبگرایی سنی
و
گرفت
شكل
كار گرفته اس��ت .این مسئله هم
از تبعی��ض مذهب��ی ن��ه قومی
بیش��ترین س��ودمندی را ب��رای نتوانست همچون چتری به ش��كل گفتمان��ی و در قالب
فراگیر همهی
متون درس��ی( تمام��ی دروس)
ایج��اد ت��وازن درون سیس��تم
ی
ه
سای
هویتی به دس��ت م��یآورد .این خرد ه هویتها را در
و ه��م به ش��كل برنامه پنهان به
خود قرار دهد.
شدت پیگیری میشود .اردوهای
مس��ئله باعث تقوی��ت گفتمان
این عمل نیازمند
متعدد مذهبی با عناوین مختلف
مذهبی شده و سایر گفتمانهای
رنسانس و روشنگری
به شهرهای مذهبی از جمله این
مبتنی بر ناسیونالیس��م كوردی
كوردی بود
موارد و برنامهی پنهان آموزشی
به حاش��یه رانده میشوند .حال
است) .
آنكه گفتم��ان مذهب��ی هم در
 3پ��رورش روحی��ه پذی��رش حاکمی��ت
كوردس��تان همواره در راس��تای گفتمان عام
جه��ان اجتماعی اهل تس��نن گام برداش��ته و مطلق خداوند بر جهان و انس��ان و اعمال این
هرگز به منافع خاصگرای كوردی توجه نكرده حاکمیت در جامعه بر اساس اصل والیت فقیه
(در این دس��تگاه گفتمانی تعلی��م و تربیت بر
است.
تجربیات زیس��تهی كنشگران جوان كورد ،اهداف آنجهانی و تربیت یك س��وژه بر مبنای
بر اساس هبیتاس یا عاداتواره ذهنی مذهبی تعالیم مذهبی ش��یعه به ویژه مهدویت تأكید
ش��كل میگیرد .بای��د اذعان كرد ك��ه جامعه میشود( ).عسكریان)1391 ،
با قبول این امر كه سیس��تم آموزش��ی در
كوردی هنوز یك جامعه س��نتی اس��ت و حتا
در میانه راه س��نت به مدرن هم نیست .مسلط پی ش��كل دادن به هبیتاس(عادتواره) ذهنی
بودن گفتمان هویتی مذهبی از نشانههای بارز و تفس��یری دانشآموزان بر مبنای س��اختمان
این امر اس��ت .كلیت فضای ذهنی -شناختی ش��ناختی مذهبی اس��ت ،نوعی تقاب��ل با این
جامعه ایرانی متأثر از ایدئولوژی حاكمیت ،یك رویك��رد كالن در دانشآم��وزان غی��ر ش��یعه
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ش��كل میگی��رد .در اینجاس��ت ك��ه گفتمان
مذهبی س��نیگرا وارد كارزار ش��ده و گفتمان
هویت ساز خود را ارائه كرده و نوعی مقبولیت
مقطعی كس��ب میكند .باید اذعان كرد به جز
دههی اول بعد از انق�لاب ،در دهههای بعدی
همواره گفتمان مذهبی در كوردس��تان و سایر
نواح��ی سنینش��ین در اولوی��ت بوده اس��ت.
زیس��ت -جهان و تجربیات روزانهی كنشگران
كوردستان بر اساس هبیتاسهای مذهبی شكل
میگیرد .در واقع دس��تگاه مذهبی سنیگرا به
موازات مركز به س��ازماندهی موقعیت و فضای
اجتماعی كوردی پرداخته است .محمد یكی از
مشاركتكنندگان در فوكس گروپ در همین
خص��وص میگوید « :من پایبن��دی زیادی به
انجام عبادات ندارم .ولی فكر میكنم همیش��ه
به نوعی تحت تأثیر آموزههای مذهبی هستم.
ما باید در دشمنی با شیعه ،مذهب خودمون را
حفظ كنیم .همه چیزمان تابع قواعد مذهبیه.
هم��ه چیز با عیار مذهب س��نجیده میش��ود.
«در همین خصوص یكی دیگر از پاس��خگویان
میگوی��د« :در كل همه به نوعی میخواهند از
مذهب بهرهبرداری خودش��ونو بكنند .در واقع
مذهب به كاالیی برای اعتبار بدل ش��ده .مثال
پدرم به زور به حج رفت تا اعتبار كسب كند».
درواقع مذهبیون اهل تس��نن هم با تأسی
از مذهبیون شیعه ،تالش میكنند با تمركز بر
منس��كگرایی دینی ،بازتولید گفتمان مذهبی
س��نیگرا به تأخیر نیفتد .س��اختار سیاس��ی
مذهبیگ��رای ایران هم تمای��ل زیادی دارد تا
تقابل كنش��گران نواحی پیرام��ون را به تقابل
مذهبی س��وق ده��د .در این حال��ت گفتمان
هویتگرا ك��ه خواهان حق تعیین سرنوش��ت
و خودمختاری سیاس��ی است به حاشیه رانده
خواهد ش��د .س��اختار قدرت در ایران وانمود
میكند كه با س��اختار مذهبی در كوردس��تان
چالش جدی ن��دارد .در واقع تالش میكند با
تأكید بر اش��تراكات كالن مذهبی ،ش��كافهای
قومی را غیر فعال كند .سیستم مسلط سیاسی

تالش میكن��د با دادن آزادیه��ای محدود در
برگزاری مناس��كات مذهبی ،چالش هویتی را
به درون جهان اجتماعی كوردی سوق دهد .در
واقع سیستم مسلط مذهبیگرا با این كار خط
تعارض مذهب(اهل تس��نن) را با گفتمانهای
چپ و سكوالر كوردی پویا نگه میدارد .در این
حالت ،از یك سو انرژی تعارضی سوژهی كوردی
به س��احت مذهبی منتقل شده ،از سوی دیگر
سیستم سیاسی به نوعی خودارضایی سیاسی
در به عقب راندن جریانهای هویتگرای كورد،
دست پیدا میكند .بدین ترتیب میدان مذهب
عمال به تس��خیر سیستم سیاس��ی مسلط در
میآید .سیس��تم به این نتیجه رس��یده است
تقابل مذهبی كنترل ش��ده بهترین ش��یوهی
كماثر كردن چالشهای هویتگرا در كوردستان
است .هانا یكی از پاسخگویان جوان در همین
خص��وص میگوید« :دش��من اصلی ما مذهب
شیعه است .ما باید برای مقابله با آنها پایبندی
بیشری به مذهب خودمون نشان دهیم .هرجا
كه رفتیم باید آش��كارا بگوییم سنی هستیم تا
آنها بفهمند ما هنوز قدرت رویارویی داریم».
نتیجهگیری
جه��ان اجتماعی كوردی با وج��ود ویژگیهای
فرهنگی-اجتماع��ی و تاریخ��ی متأث��ر از
سیاس��تهای یكسانس��از مركز اس��ت .با این
ح��ال میدان قومیت به تعبی��ر بوردیو از قواعد
درونسستم خود هم تبعیت میكند .با الهام از
دستگاه نظری بوردیو میتوان جهان اجتماعی
ك��وردی در قالب «میدان قومیت» و « میدان
مذهب» در نظر گرفت .هر یك از این میدانها
دارای هوی��ت فرهنگی ،مناس��بات اجتماعی و
ش��یوههای زندگی متمایز هستند .هر كدام از
میدانها تالش میكنند تا به جایگاه»هژمونیك»
دس��ت یابند .میدان مسلط از یک سو ،درصدد
هژمونی��ك كردن خصوصیات خ��ود بوده و از
س��وی دیگر ،به طور م��داوم در جهت تولید و
بازتولی��د گفتمان ویژهی هویت��ی خود تالش
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نظام هنجارین ،هبیتاس ویژه و س��بك زندگی
میكند.
از نظ��ر بوردی��و فض��ا و قلم��رو اجتماعی عام ،تالش وس��یعی را انج��ام داده و به تعبیر
جای��گاه رقابت��ی ش��دید و بیپایان اس��ت .در بوردی��و از «خش��ونت نمادین» هم اس��تفاده
جریان این رقابت و تعارض شدید در میدانهای كرده اس��ت .می��دان مذهب ك��وردی به طور
مختلف ،تفاوتها و ویژگیهای منحصر به فردی مداوم كنش��گران هویتگرا را متهم به انحراف
آشكار میشود كه بنیاد هستیشناختی زندگی اخالقی ،بیدین��ی و ...میكن��د .بدین ترتیب
اجتماع��ی را فراهم م��یآورد .تعارض ،تنش و تالش میكند س��احت مب��ارزه را از میدانهای
جدال ویژگی فراگیر فضای اجتماعی و به تبع ناهمساز تخلیه كرده و جایگاه هژمونیك خود
آن میدانه��ای اجتماعی اس��ت .بوردیو معتقد را تداوم بخش��د .هبیتاسهای میدان مذهبی به
اس��ت كنش��گری و مب��ارزهی در تعامل بین شدت مطلق ،جزمگرا و الیتغیر فرض میشوند.
میدانها مانع از بازتولید دایمی میدانهای مسلط از آنجاییكه جهان اجتماعی كوردی به وس��یله
میشود .به نظر میرسد علیرغم وجود تعارض یك ساخت سیاسی مستقل كوردی هویتگرا
اداره نمیشود ،گفتمان كالسیك
و تن��ش بی��ن می��دان قومیت و
مذهب��ی همچن��ان یكهت��ازی
مذه��ب در س��احت گفتمان��ی
درواقع
میكند .س��اخت مسلط سیاسی
كوردی ،همچنان میدان مذهب
مذهبیون
اهل تسنن
و س��اختار مذهب��ی توتالیت��ر
بر اس��اس ش��اخصهها و عناصر
هم با تأسی از
كوردی(مذهب اهل تس��نن) به
فراانس��انی در ص��دد بازتولی��د
شیعه،
مذهبیون
ش��دت با جریانهای دموكراتیك
هویت كنش��گرای كوردی است
تالش میكنند
و هویتگرا مقابل��ه كرده و مانع
و ت��ا حدودی ه��م در هژمونیك
بر
تمركز
با
از چرخ��ش گفتمانه��ای هویتی
كردن جایگاه خ��ود و تداوم آن
منسكگرایی دینی،
میشوند.
موفق عمل نموده است.
بازتولید
باید گفت اح��زاب هویتگرا
می��دان مذه��ب در جه��ان
گفتمان
ی��ا چپ ك��وردی ب��ا نوع��ی از
اجتماع��ی ك��وردی ت�لاش
مذهبی سنیگرا
«غی��اب تجرب��ه» رویداده��ای
گس��تردهای ب��رای تدوی��ن
به تأخیر نیفتد
جهان اجتماعی كوردی مواجهه
چهارچوب گفتمانی -كنشی عام
هستند .بدین معنا كه این احزاب
انجام میدهد .بر این اساس ،هر
می��دان اجتماعی هبیتاس یا عادتواره خود را از نزدیك با این جهان اجتماعی درگیر نبوده و
تولید میكند .هبیتاس ،الگوی كنشی و سبك عم ً
ال رویدادها را از دور لمس میكنند .در این
زندگی را در ه��ر میدان تعیین میكند .همان حالت اثرگذاری آنها به حداقل رسیده و میدان
طور كه گفته شد ،فضای اجتماعی هژمون در تعارض به تس��خیر مذهبیون��ی در میآید كه
صدد یكسانسازی هبیتاس��ها در قالب هویت در میدان حضور عینی داش��ته و تقریبا بیشتر
واحد بوده اس��ت .ب��ا این حال ،ش��كلگیری تریبونها را هم در اختیار دارند.
س��رمایهی فرهنگ��ی و اجتماع��ی جهان و
این الگوی كنش��ی و س��بك زندگی مس��تلزم
رویهای س��اختارگرا و مكانیكی است ،رویهای فض��ای اجتماع��ی ك��وردی متأث��ر از میدان و
كه عاملیت كنشگر را بر نمیتابد ،و چه بس��ا گفتمان مذهبی است .این میدان به طور مداوم
الزام��ات و محدودیتهای را پیش روی وی قرار كیفیت و میزان این سرمایهها را از طریق فرایند
میده��د .نظ��ام فرهنگی -هویتی مس��لط در و كانالهای جامعهپذیری كنترل میكند .نگارنده
جهان اجتماعی كوردی برای تولید و بازتولید معتقد اس��ت هبیتاس و عادتوارهی ش��ناختی
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در ساحت زیس��تمانی كوردی جوانان متأثر از
میدان مسلط مذهب است .با این اوصاف چگونه
می توان هبیت��اس هویتگرا و ناسیونالیس��تی
تولی��د ك��رد؟ از كنش��گر جوان��ی ك��ه از نظام
هنجاری��ن مذهب��ی پی��روی میكن��د و به یك
كنشگر فردگرا تبدیل ش��ده و از ساحت ذهنی
وی سیاس��تزدایی شده ،چگونه میتوان انتظار
داشت به بازاندیشی در این وضعیت بپردازد.
گفتمان مذهبی خود را مشروع تلقی كرده
و با ابزارهای مختلف و ساختارهای نهادی مانع
از مشروعیتزدایی خود میشود .میدان مذهب،
گفتم��ان تركیبی هوی��ت را برنتافته و به طور
مداوم بر تكینگی خود اصرار میورزد .گفتمان
و میدان هویتگرا در صورتی میتواند جایگاه
خود ارتقا ببخش��د كه انگیزهه��ا و محركهای
ویژهای را تولید و كنشگران جوان را از كنترل
هنجارین مذهب خارج كند .گفتمان مذهب به
هیچ وجه تابع قواعد گفتمان دموكراتیك نبوده
و به ش��دت در مقابل نوگرایی واكنش نش��ان
میدهد .با این كه هویت دورنسیستم كوردی
تا حدودی متكثر و تركیبی اس��ت با این حال
گفتمان هویتگرا به گفتمانی حاشیهایی بدل
ش��ده اس��ت  .از گفتمان هویتگرا میتوان به
ناسیونالیس��م عاطفی نام برد كه توانایی ایجاد
انگیزش عملگرایانهی آن به شدت كاهش پیدا
كرده اس��ت .نظام مس��لط مذهبگرا( ساخت

سیاس��ی رس��می قدرت) هم با ارائهی آزادی
كنترل ش��ده به میدان مذهبی كوردی ،تالش
میكن��د تقابل و تضاد را ب��ه عرصهی مذهبی
رانده تا جریان هویتگرا را تضعیف و از عرصه
مجادالت گفتمانی ـ كنشی خارج كند.
البته بر اس��اس دس��تگاه نظ��ری بوردیو
میدانه��ا هرگ��ز قابل تقلیل ب��ه یكدیگر نبوده
و هم��واره ش��انس س��ربرآوردن را دارن��د .در
ساحت گفتمانی كوردی تضاد مستمری برای
تولید س��وژهی كوردی بی��ن گفتمان مذهب
و ناسیونالیس��م ك��وردی وج��ود دارد .بوردیو
معتقد اس��ت میدان سیاست از بقیهی میدانها
مهمتر و تعیینكنندهتر است .جهان اجتماعی
كوردی برای دس��تیابی به حقوق خود و حفط
توازن گفتمانی ناگزیر اس��ت مبارزات خود در
عرصهه��ای مخنلف را تداوم بخش��د .گفتمان
هویتگ��را باید میدان سیاس��ت(قدرت) را در
ه��ر دو حالت دوران مبارزه و دوران تثبیت در
اختیار گیرد .زمانی كه جهان اجتماعی كوردی
در خال قدرت به سر میبرد و برای دستیابی به
قدرت سیاسی یا تشكیل دولت -ملت كوردی
در حال مبارزه اس��ت ،تا رس��یدن به وضعیت
آرمان��ی ،هژمونی��ك كردن گفتم��ان و میدان
هویتگرا جهت تجمی��ع نیروها و دموكراتیزه
كردن ساحت سیاس��ی -فرهنگی كوردی یك
ضرورت حتمی تاریخی است.
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شیکاری

جومگهیهکی نامۆ:
ئیسالمی سیاسی ل ه کوردستان
ڕامان هەوشاری

ڕێگهچاره ئهوهی ه بۆ بهرگری ل ه دزهکردنی جومگهی نامۆ بۆ لێک ترازانی ناسنامهی
کوردستانی ،بۆشاییی ناسنامهی کوردی پڕ بکرێتهوه .کوردی مسوڵمان لهوه تێبگات
ک ه سهرهڕای هاوئایین بوون لهگهڵ فارس و تورک و عهرهب ،بهرژهوهندیی جیاواز
و زۆر جار دژ ب ه یهکیان پێکهوه ههیه .بهو قهناعهت ه بگات ک ه ئهوان بۆ بهرژهوهندیی
نهتهوهییی خۆیان ،کوردستانیان داگیر کردووه و ب ه ئێستهشهوه ل ه پێناو پاراستنی
بهرژهوهندیی خۆیاندا کورد ب ه مسوڵمان یان کافر ناودێر دهکهن

پێشهکی
پێش چوونه نێو باسهکهوه پێویسته ههڵوێستی
ئهم وتاره له ههمبهر ئایین ڕوون بکرێتهوه.
کوردستان ،سهرهڕای ئهوهی له ڕووبهڕوو
بوون��هوهی لهگهڵ ئیس�لامدا ،به ش��ێوهی
جی��اواز دژکردهوهی نواند ،بهاڵم لهو کۆمهڵگا
تایبهتانهی��ه ک��ه ئیس�لامی له ناس��نامهی
خۆیدا جێ ک��ردهوه .دینهوهر و ش��ارهزوور
له بنکهکانی س��هرههڵدانی زانایانی مسوڵمان
بوون .مامۆستای ئایینی و شێخ له ڕاپهڕاندنی
ئهرکی کۆمهاڵیهتیدا وهک سهرۆک خێڵهکان
دهوری��ان دهگێرا .ل��ه کاتی پهرهس��هندنی
ئیسالمهوه له کوردستان دابونهریتی ئایینیی
ئیس�لام بهڕێوهدهچێ .سا ئیسالمی سیاسی،
لهو ئیس�لامهی ک��ه پتر له ههزار س��اڵه له
کودستاندا باوه ،جودا دهکرێتهوه .له درێژهدا
تایبهتمهندییهکان��ی جێگیر بوونی ئیس�لام
له کۆمهڵگای کوردس��تان تاوتوێ دهکهین و
پاشان بۆشاییی ناسنامهی کوردی که لهوێوه
ئیسالمی سیاسی دزهی کرده کوردستانهوه،
لێ��ک ئهدهینهوه .ل��ه کۆتاییدا ب��اس لهوه
دهکهین ئهگهر بڕیار وا بێ ئیسالمی سیاسی
ل��ه کوردس��تاندا ش��هرعییهتی ههبێت ،چ
تایبهتمهندیگهلێکی ههیه؟
تهنانهت له س��هردهمی پێش مادهکانهوه،
وات��ه ئهو س��هردهمهی خێڵه ک��وردهکان له
فێدێراسیۆنی گهورهی ماددا یهکیان نهگرتبوو،
فرهڕهنگی��ی ئایینی پێناس��هیان ب��ووه .ئهو
خوێندنهوهگهلهی کوردستان به پێکهاتهیهکی
میترای��ی یان زهڕدهش��تی ناودێ��ر دهکهن،
کوردس��تان وهکوو کۆمهڵگایهکی یهکدهست
وێن��ا دهکهن .دهبێ له ه��هر لێکدانهوهیهکدا
خاڵێکی بنهمایی ئهمه بێت که کوردس��تان
واڵتێکی فرهئایین و ئایینزایه.
ل ه وهه��ا دۆخێکدا س��وپای عهرهبهکان،
بیر و باوهڕی ئیس�لامیی گهیانده کوردستان.
چۆنیهتی��ی هاتنی ئیس�لام بۆ کوردس��تان
و دژک��ردهوهی ک��وردهکان مهبهس��تی ئهم

وت��اره نییه ،ههر بۆی�� ه لێیناکۆڵینهوه .ژیانی
خێڵهکیی کوردهکان هێدیهێدی دابونهریت ه
ئیسالمییهکانی ل ه خۆیدا جێکردهوه .بانگهش ه
ب��ۆ ئایینزای س��وننیی ش��افعی ل�� ه الیهن
س��هلجووقییهکانهوه کوردستانیشی گرتهوه.
بهاڵم لهو سهردهمهش��دا یارسان ل ه باشووری
کوردس��تان و ئێ��زدی و عهلهوی ل�� ه ناوهند
و ڕۆژئاوای کوردس��تاندا خ��اوهن پێکهاتهی
کۆمهاڵیهتی��ی خۆیان ب��وون .تهریقهتهکانی
ق��ادری و نهقش��بهندیش(له نێ��و کوردانی
مس��وڵماندا) خاوهن پێگه و ش��وێنکهوتووانی
خۆیان بوون .کولتوور و کۆمهڵگای کوردستان،
ئایینی ئیسالمیان به چهشنێک له پێکهاتهی
خۆیاندا جێ کردبووهوه ک��ه وێڕای ڕاگرتنی
بنهماکانی ئیسالم ،ڕهنگ و مۆرکی کوردییان
لێ داب��وو .ئهم ڕهوش�� ه ت��ا س��هرههڵدانی
عوسمانی و س��هفهوی و ملمالنێیان گۆڕانی
ئهوتۆی به س��هردا نههات .ڕیش��هی دهست
تێوهردانی دهرهکی ل ه پلۆڕالیس��می ئایینیی
کوردستان بۆ دهس��پێکی ملمالنێی ئهو دوو
دژبهوه دهگهڕێتهوه .عوس��مانیی دهمارگژ ل ه
پێناو ئایینزای س��وننیی حهنهفی و سهفهویی
دهمارگ��رژ ل ه پێناو ش��یعهی دوازده ئیمامی،
کوردس��تانیان کرده مهیدان��ی تێکههڵچوون.
س��هرهڕای ئهوهی کوردهکان ل�� ه ئایینزادا ل ه
ههر دوو دژبهر جی��اواز بوون ،له ههر دوو ال
خوێن��ی کورد دهڕژا .خێڵه ک��وردهکان بوون
ب ه ئامرازی ئهو دوو داگیرکهرهی کوردس��تان.
بێجگ ه ل ه چهند دهس��تهبژێرێک وهکوو شێخ
ئهحمهدی خانی و شهرهفخانی بدلیسی ،کورد
بهگشتی له دۆخهکه تێنهگهیشت .یهکێک ل ه
بنهماکانی بۆشاییی ناس��نامهی کوردی ،ئهم
خاڵهی ه که له پێش مۆدێڕنهوه تا ئهم سهردهم ه
درێژ بووهتهوه .خێڵ و س��هرۆک خێڵی کورد
تهنیا سنووری لهوهڕگ ه و مهودای دهسهاڵتی
خۆیان بینیوه ،نهک کوردستان .ئهولیا چهڵهبی
له «س��یاحهتنامه»کهی خۆی��دا دهگێڕێتهوه
کاتێ (ل ه س��هردهمی ئهبداڵ خان ،کوڕهزای
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ش��یعه نش��ینی زاگرۆس بوون به پاشکۆی
عهج��هم و ئیمانداران��ی باک��وور و تهنانهت
باش��ووری کوردس��تان ،چاو له دهمی ڕهوته
ئیسالمییهکانی تورکیان(ئیخوان و گولهنیسم).

ش��هرهفخانی بدلیس��ی) ش��اری بدلیسمان
گهمارۆ دابوو ،س��وپاکهیان له سێ بهش ،دوو
بهشی کورد بوون .پاشا وتی؛ نهکا ئهم کوردان ه
لێمان ههڵگهڕێنهوه و پشتیوانیی ئهبدال خان
بکهن! ئهمی��ش هاواری کردبوو ئهی تورکانی
غازی چ کارهن .تورک لهو سهردهمهشدا خۆی چ کهلێنێ��ک ل��ه ناس��نامهی کوردیدا
وهکوو پێکهاتهیهکی تورکی -ئیسالمی پێناس ه دروس��ت ب��وو ک��ه ئیمان��داری کورد
دهک��رد ،بهاڵم کوردهکان ب ه ئێستهش��هوه ل ه ڕێگهی خواناس��یی له ڕێچکهی ئیخوان
وهها وێناکردنێکدا کۆڵن .ڕاس��ته وێنا کردنی و س��هلهفیگهری و نێئۆعوسمانیس��مدا
دهوڵهت له پانتایی جوگرافیای کوردس��تاندا دهبینییهوه؟
بۆ وهاڵمی ئهم پرسیاره دهبێ بگهڕێینهوه
بۆچوونێکی مۆدێڕنه ،ب��هاڵم ههوێنهکهی ل ه
بیچمێکی پێش مۆدێڕنهوه سهرچاوه دهگرێت .بۆ سهرهتای باسهکهمان ،واته ئهو ئیسالمهی
پتر له ههزار س��اڵه کوردستان
ئ��هم بۆچوون��ه ،ئ��هو نهتهوان ه
لهگهڵ��ی س��ازاوه .دڕندهی��ی
دهگڕێتهوه ک ه دهس��هاڵتداریی
تهنانهت
س��هفهوی ل��ه ههمب��هر خێڵه
پێ��ش مۆدێڕنی��ان ب��ووه و
ل ه سهردهمی
پێش
ک��ورده س��وننییهکان زۆربهی
تهنانهت بۆ پاس��اوی درێژهدان
مادهکانهوه،
کوردهکان��ی کرد ب��ه هۆگری
ب�� ه داگیرکاری��ی خۆی��ان ب ه
وات ه ئهو
خهالفهت��ی عوس��مانی ،بهاڵم
س��هر نهتهوه دراوس��ێکانیاندا،
ه

خێڵ
سهردهمهی
ههندێ له خێڵهکانی ڕۆژههاڵتی
کهڵکاژۆی دهکهن .ناس��نامهی
ه

ل
کان
ه
کورد
کوردستان سهرهڕای جیاوازیی
تورکی -ئیس�لامیی عوسمانی
فێدێراسیۆنی
ئایی��ن س��هر به دهس��هاڵتی
و فارس -ش��یعهی س��هفهوی
گهورهی ماددا
عهج��هم مان��هوه .ئ��هم دۆخه
تا ئهم چرکهس��ات ه جڵهوکێشی
یهکیان نهگرتبوو،
خاڵێک��ی گرن��گ دهردهخات.
دهس��هاڵتی یهکهی سیاس��یی
فرهڕهنگیی ئایینی
کورد بهرامبهر به سیاس��هت و
ئێ��ران و تورکیان .کورد نهتهنیا
پێناسهیان بووه
ئایین ههڵوێس��تێکی خێڵهکیی
وهه��ا ناس��نامهیهکی پێ��ش
نواندووه .ئهم ههڵوێسته به هۆی
مۆدێڕن��ی نهب��ووه ،تهنان��هت
ههس��تی ب ه داگیرکراویش نهک��ردووه .ههر وێنا نهکردنی کوردستان وهکوو واڵت تا ئهم
خێڵ ب��ۆ پاراس��تنی خۆی له لهن��او بردنی سهردهمه درێژ بووهتهوه.
مامۆستای ئایینی و ش��ێخ له بهستێنی
خێڵ��ه کوردهکانی تردا هاوکاریی داگیرکهری
کوردی��دا بانگهش��هی ئیس�لامیان دهکرد.
کردووه.
س��هفهوی و عوس��مانی ل��ه گۆڕین��ی ناس��نامهیان ک��وردی ب��وو .ت��ا  ٥٠س��اڵ
دیمۆگرافی و ئایینی کوردس��تانی بندهستی لهمهوبهر ،ههر ڕووناکبیر ،ش��اعر ،خوێندهوار
خۆیاندا بهوپ��هڕی دڕندهیی��هوه جوواڵنهوه .و کهس��ایهتییهکی نهتهوهییی کورد ،قۆناغی
کۆمهڵی یارس��ان و ئێ��زدی و عهلهوی ،یان حوجرهی تێپهڕ کردب��وو .بگهڕێینهوه دواتر،
کۆچ دران ،یان ب��ه زۆر ئایینهکهیان گۆڕدرا .پاش له ناو چوونی میرنشینه کوردهکان ،شێخ
ئهو تهونهی دهسهاڵتی عوسمانی و سهفهوی عوبهیدوڵاڵی نههری ،ئااڵی مافخوازیی کوردی
نایان��هوه ،جمهووریی ئیس�لامی و تورکیای به دهستهوه گرت .ڕاس��ته کاراکتێری شێخ
نێئۆعوسمانی له س��هری دانیشتوون .بهشی عوبهیدوڵاڵ نهتهوهیی بوو تا ئایینی ،بهاڵم هێزی
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له تهریقهتهوه وهرگرت .واته هێزی تهریقهت
ک��ه پێکهاتهیهکی خێڵهکیی ههبوو ،خس��ته
خزمهت دهستهبهر کردنی مافی نهتهوهییهوه.
ش��ێخ مهحم��وودی بهرزهنجی(حهفی��د)
و پێش��هوا ق��ازی محهممهدی��ش ل��هو
کهس��ایهتییانه بوون .ئهو ئیسالمه ناسیاسییه
که له بهرهبهیانی ئیس�لامهوه له کوردستان
بهش��ێک له ههڵسوکهوتی کۆمهاڵیهتی بوو و
«خانی»ی��هکان له حوجرهی ئهو ئیس�لامهوه
هاتن��ه دهرهوه ،بوو به بهش��ێک له خهباتی
نهتهوهی��ی ،دژ ب��ه داگیرک��هران .ههڵبهت
ل��ه بیرم��ان نهچێت کهس��انێک وهک مهال
ئیدریس��ی بدلیسی ،س��هلهفی ڕاستهقینهی
س��هرکردهی ڕهوته ئیسالمی -سیاسییهکانی
ههنووکهی کوردس��تانه ک��ه تهنیا ئامانجیان
خزم��هت به دهس��هاڵتی داگیرکهره .نه مهال
ئیدریس و نه ئهم سهرکردانه ،تورکیا و ئێران
و عێراق و س��ووریا به داگیرکهر نازانن .بهاڵم
ش��ێخ عوبهیدوڵاڵ ،شێخ مهحموودی حهفید،
پێشهوا ،شێخ عێززهددینی حسهینی و ...وهک
کهس��ایهتیی ئایینی ،کاراکتێ��ری نهتهوهیی
بوون و کوردس��تانیان به داگیرکراو دهزانی.
ئهوان نوێنهر و ڕهنگدان��هوهی ڕهههندهکانی
ژیانی کۆمهڵگای خۆیان بوون.
ناسیۆنالیسمی عهرهبی له دژی داگیرکهره
ئورووپاییهکاندا س��هرهتا به ئیسالمخوازییهوه
سهری ههڵدا .پاش سهربهخۆ بوونی دهوڵهته
عهرهبییهکان ،ڕهوته ئیسالمییهکان ئاراستهی
خۆی��ان ب��ۆ ژییاندن��هوهی ئیس�لام گۆڕی.
جیاوازی��ی ک��وردهکان لهگ��هڵ عهرهبهکان
ئ��هوه بوو ک��ه ک��ورد نهتهنی��ا ئیمانداریی
نهخس��ته خزمهت دهس��تهبهر کردنی مافی
سهربهخۆییهوه  -ئهمه به واتای کهڵکاژۆ کردن
ل��ه ئایین بۆ خزمهت به نهتهوه نییه ،بهڵکوو
داڕشتنی شێوه خوێندنهوهیهکه له ئایین که
ب��ه پێی سهردهم(س��هردهمی نهتهوهخوازی)
خۆشهویس��تیی نیش��تمان دهبێته بهشێک
ل��ه ئیمان��داری .وهک له حهدیس��دا هاتووه

«خۆشهویستیی نیشتمان بهشێک له ئیمانه».
واتای زێ��د له س��هردهمی نهتهوهخوازیدا تا
ئاس��تی نیش��تمانی نهتهوه بهرز کرایهوه ، -
تهنانهت ئیسالمییهکان چ به ئامراز بوونیان له
دهستی داگیرکهران ،چ به پاشکۆ بوونی ڕهوته
بناژۆخوازهکان ،له بهربهسته سهرهکییهکانی
ڕزگاریی کوردستان بوون.
تا ئێره چهند خاڵ زهق دهبێتهوه:
یهکهم :ش��ێوهژیانی خێڵهکی ،بهربهستی
سهرهکیی ئهوه بوو که کورد جیاوازیی ئایینی
(یارس��ان ،ئێزدی و عهلهوی و )...و ئایینزایی
(س��وننیی ش��افعی ل��ه ههمبهر س��وننیی
حهنهفیی ت��ورکان و ئیمامییهی عهجهمان)
خۆی بکاته یهکێ له بنهماکانی سهربهخۆییی
ناس��نامهی خۆی .به پێچهوانهوه ،حکوومهتی
عهجهم کورده ش��یعهکانی له دژی یارسان و
حکوومهتی تورک کورده سوننهکای له دژی
ئێزدی و عهلهوی هان دهدا.
دووهم :خاڵێکی دابڕان له نێوان کاراکتێری
س��هرکرده ئایینییهکانی پێشوو و سهرکرده
ئایینییهکانی ئهم سهردهمه بهرچاو دهکهوێ.
شااڵوی ئیدئۆلۆژییه جۆراوجۆرهکان و بگره
دژوازهکان گهیش��تنه کوردستان .کوردستان
بهگش��تی و دهس��تهبژێرانی کورد بهتایبهتی
له واقعی سیاسی ـ کۆمهاڵیهتیی کوردستان
تێنهگهیشتبوون .بزووتنهوهی ئیخوان و وهچه
بناژۆخوازهکانی له پاش مارکسیزم گهیشتنه
کوردس��تان .بهاڵم ههڵوێس��تی ئیماندارانی
کورد له ههمبهر ڕهوته ئیس�لامییهکان ههر
وهکوو ههڵوێس��تی ئهو دهستهبژێرانه بوو که
مارکس��یزم ـ لێنینیس��م ڕایکێشان .ئهو دوو
تاقمه له چهند خاڵدا یهک دهگرنهوه.
 1ههردوکی��ان ئیدئۆلۆژیی��ان لهو ڕهوتگهله
وهردهگ��رت ک��ه ل��ه ناوهندی دهس��هاڵته
داگیرکهرهکان��ی کوردس��تان پێکهاتبوون.
ههڵب��هت ل��ه کات و ش��وێندا جیاوازییان
ههی��ه .بۆ وێن��ه کورد لهگ��هڵ چهپی تاران
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و ئهس��تهموڵ و دیمهش��ق و بهغدا سهرهتا
ئاش��نا بوو .بهاڵم ئیخوان و س��هلهفییهت به
الواز بوونی س��ۆڤییهت و ب��هرهی چهپ له
ئهفغانس��تانهوه تا باکووری ئهفریقا تهشهنهی
کرد و کوردستانیش��ی گرتهوه .میناکێکی تر
که کورد له ههمبهر ناوهندی داگیرکهران چاو
و دهم بهسراوه ،ڕهوتی گولهنیسمه .فهتحوڵاڵ
گولهن ،ش��وێنکهوتووی ش��ێخ س��هعیدی
نهوڕهس��ییه ،ب��هاڵم دژ به دانن��ان به مافی
کورد له تورکیادایه و له پارته فاشیستهکانی
تورکیاوه نزیکه .ش��ێخ س��هعیدی نهوڕهسی
باس له مافی کورد دهکات بهاڵم له فهتحوڵاڵ
گولهندا بهراوهژۆ دهبێت .خهسار ئهوهیه ڕهوتی
گولهن له ههرێمی (باش��ووری) کوردستاندا
خهریکه پهرهدهستێنێ .واته دیسان خهریکه
پابهستهیی ناسنامهی کوردستان به ناسنامهی
تورکی ـ ئیسالمییهوه دووپات دهبێتهوه.
 2ههردوکی��ان له دینامیس��می کۆمهڵگای
کوردستان تێنهگهیشتبوون و بهزۆر دهیانویست
ـ به ئێستهش��هوه ـ کۆمهڵگایهکی خێڵهکی
بکهن به کۆمهڵگایهکی ئینتهرناس��یۆنال یان
بهستێنی ئوممهتی واحیدهی ئیسالمی.
 3ههردوکی��ان ل��ه ڕهههندی سیاس��هت
و بهرژهوهندی��ی نهتهوهی��ی داگیرک��هران
تێنهگهیش��توون .مێ��ژووی ئهم س��هردهمه
نیشانی داوه که ههر ئیدئۆلۆژییهک و ڕهوتی
س��هر به وی له ئاکامدا له پێناو بهرژهوهندیی
نهتهوهیی واڵتێکی داگیرکهری کوردس��تان
حاواوهتهوه .بۆ میناک جموجووڵی ئیس�لامی
سیاسی ،ڕاستهوخۆ له بهرژهوهندیی تورکیادایه
و ناڕاستهوخۆ له بهرژهوهندیی ئێران.
چهپ و مس��وڵمانی کورد که ویس��تیان
دامهزراندن��ی کیانێک به پێ��ی ئیدئۆلۆژیی
خۆیان��ه و زۆر دڵپاکان��ه و باوهڕداران��ه
تێوهدهچن ،له دهق و سهرچاوهی دهسته دوو
و سێ کهڵک وهردهگرن ،له باری دهروونییهوه
پابهسته و ڕاکێشراوی ناوهندهکانی دهسهاڵتن
(داگیرکهرانی کوردس��تان) ،له ستراتژییاندا،
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ههڵب��هت ئهگ��هر ههیانبێت ،کوردس��تان و
بهرژهوهندی��ی نهتهوهی��ی کوردس��تان بزره.
ئهوهیش بۆ زهین و ههڵس��وکهوتی خێڵهکیی
ئهوان دهگهڕێت��هوه .له ئاکام��دا به ههندێ
بهرژهوهندیی بهرتهسک دهحاوێنهوه.
دیاره ههندێ ههوڵ دراوه که چهپ یان
ئیس�لامی سیاس��ی خۆماڵی بکرێن .چهپی
ناسیۆنال یان لهم دواییانهدا مهکتهب قورئان،
س��هرهڕای بهشداری نهکردنیان له سیاسهتدا
ههڵوێس��تی نهتهوهییان گرتووه ،دوو میناکی
دڵخۆشکهرن.
پرس��هکه بهم س��اناییه چارهسهر نابێت.
چهپێک که کوردس��تان ن��هکات به یهکهی
لێکۆڵینهوهی خۆی ،داهاتوویهکی له گهمهی
سیاسیی کوردستاندا نابێ .ئیخوانولموسلمین
و خهلهفهکان��ی ک��ه تێکهڵ ب��ه بهرنامهی
داگیرکهرانی کوردستان بوون ،جێی تێڕامانن.
ئیخوان له تورکیا نێئۆعوسمانیزمی بووژاندهوه،
کوردی خێڵهکیی باکووریش پهیوهس��ت به
ژیانهوهی نێئۆعوس��مانیزم ب��وون .ههڵبهت
جوواڵن��هوهی نهش��یاو و نهزانکاران��هی ئهو
الیهنانه که دروشمی مافخوازیی کوردیان دهدا
له پهرهسهندنی دهسهاڵتی نێئۆعوسمانیزم له
باک��ووردا پتر ل ه پیالن��ی حکوومهتی تورکیا
خهس��اری گهیاند .له باشووری کوردستان به
ڕواڵهت حکوومهتێکی سێکۆالر دهسهاڵتداره،
بهاڵم ئیس�لامی سیاس��یی ناکوردس��تانی،
خهریکه قوواڵییی کۆمهڵگای باش��وور داگیر
دهکات .کێش��هی ڕهوتی نهتهویی له بهرانبهر
ئهم جۆره له ئیسالمی سیاسییدا «ناکوردستانی
بوون»یهتی ،نهک ئیسالمی بوون.
له ڕۆژههاڵتدا که پێکهاتهی سیاسییهکهی
ـ ئێران ـ له سهر درۆ و ساختهکاری دامهزراوه،
بۆ بهش��ی شیعهنش��ینی زاگ��رۆس پیالنی
دابڕانی ئهو بهش��هی له کوردس��تان ههیه.
ههوڵ بۆ س��هربهخۆ کردن��ی «فهیلی» وهکوو
پێکهاتهیهکی ش��یعه و ناسنامهدار کردنی له
ڕۆژههاڵت و باش��ووردا ک��ه هێدیهێدی له
ساڵی بیست و یەکەم
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کوردس��تان داببڕدرێت ،میناکی ستراتێژیی بهرهی نهتهوهخواز.
کوردستانی ڕۆژههاڵت بۆ دهرباز بوون له
جمهووریی ئیس�لامیی ئێرانه بۆ کوردستان.
لق��ی ئیخوان ل��ه ئێراندا که ب��ه جهماعهتی ئهندازیاریی جمهووریی ئیسالمی پێویستی به
دهعوهت وئیساڵح ناسراوه ،دهورێکی نهرێنیتر خوێندنهوهیهکی فرهڕهههند ههیه .کهسایهتیی
دهگێڕێت .پڕۆژهی دابڕانی فهیلی له کوردستان ش��ێخ عوبهیدوڵاڵ و شێخ مهحمودی حهفید
س��هرناگرێت ،بۆ ئهوهی که له بهشی کهلهوڕ و ...هین س��هردهمی کالس��یکن – له باری
و گۆراندا الیهنگ��ری نییه و تهنیا الی چهند مێژوویی و هێمایینهوه جێگهی بایهخداریان
کهسی تاراننشینهوه بانگهشهی بۆ دهکرێت .له پرس��ی کورد و کوردس��تاندا ههیه  .-نه
جهماعهتی دهعوهت و ئیس�ڵاح ،له الیهکهوه کهسایهتیی وهها بهرههم دێتهوه ،نه دهتوانین
درێژکراوهی فیک��ری ئاکپارتیی تورکیان ،له ئهو ئیس�لامه کوردییه وهکوو پێشوو بهرههم
الیهکی ترهوه له جمهووری ئیسالمی ئێراندا بێنین��هوه .لێ��رهدا ڕێککهوتنێک پێویس��ته
مۆڵهتی��ان پ��ێ دراوه .ل ه ههڵب��ژاردن و ئهو ک��ه نۆژهن کردن��هوهی هزری کوردس��تانی
ب��هدوور له پاش��کۆ ب��وون بۆ
بهرنامانهی که ش��هرعییهت به
ڕهوت��ه نام��ۆکان ب��کات ب��ه
جمهووری��ی ئیس�لامی ئهدات
ل ه ڕۆژههاڵتدا
ستڕاتێژیی گشت الیهنهکان ،به
چاالکن .لهوه گهڕێین چهنده له
ک ه پێکهاتهی
سیاسییهکهی
ئیسالمییهکانیشهوه.
بنهماکانی ئیخوانی س��هرهتایی
ـ ئێران ـ
ڕێگهچاره ئهوهیه بۆ بهرگری
دوور کهوتوونهت��هوه ،بنهماکانی
و
درۆ
ر
ه
س
ه

ل
ل��ه دزهکردنی جومگ��هی نامۆ
ئههل��ی س��وننهتیش ڕهچ��او
ساختهکاری
ب��ۆ لێ��ک ترازانی ناس��نامهی
ناکهن .ڕێگهی��ان بۆ پڕۆپاگهندا
،
ه
زراو
ه
دام
کوردستانی ،بۆشاییی ناسنامهی
بێسنووره .بۆ وێنه گۆڤارهکهیان
بۆ بهشی
کوردی پڕ بکرێت��هوه .کوردی
ب��ه کهیفییهت��ی زۆر باش��هوه
شیعهنشینی زاگرۆس
مس��وڵمان لهوه تێب��گات که
بۆ ههموو جێیهک��ی ئێران ،به
پیالنی دابڕانی ئهو
سهرهڕای هاوئایین بوون لهگهڵ
تایبهت ناوچه سوننینشینهکان
بهشهی ل ه کوردستان
ف��ارس و ت��ورک و ع��هرهب،
دهڕوات .ئهگ��هر ب��ه فیک��ر
ههیه
بهرژهوهندیی جیاواز و زۆر جار
درێژکراوهی ئیخوانن ،به پێکهاته
دژ ب��ه یهکیان پێک��هوه ههیه.
بوونه به بهشێک له ئهندازیاریی
کۆمهاڵیهتی��ی جمهووری��ی ئیس�لامی .ئهم بهو قهناعهته بگات که ئهوان بۆ بهرژهوهندیی
ئهندازیاریی��ه ل��ه پ��ڕۆژهی پ��هرهدان ب��ه نهتهوهیی��ی خۆی��ان ،کوردس��تانیان داگیر
سهلهفییهت له کوردستاندا مهترسیدارتره ،بۆ کردووه و به ئێستهش��هوه له پێناو پاراستنی
ئهوهی ک ه سهلهفییهت قوواڵیی کۆمهاڵیهتیی بهرژهوهندیی خۆیاندا کورد به مس��وڵمان یان
نییه ،بهاڵم له کوردستاندا ئیمانداری ئاسانگیر کافر ناودێ��ر دهکهن .له الیهک��ی ترهوه ،له
زۆرن .ههر بۆیه ئیخوان کۆنگرهی «دگرپذیری دهرهوهی ئایینداریدا ،ههر الیهنێک خۆی به
و رواداری»ی ل��ه مهاباد بهڕێوه برد .دهعوهت ههڵگری ئااڵ و دروشمی مافخوازیی نهتهوهی
و ئیس�ڵاع بۆ پ��هرهدان به فیک��ری ئیخوان کورد دادهنێ ،ئهتوانێ نائایینی بێت ،بهاڵم نابێ
ب��ه ئامراز بوون��ی بۆ جمهووریی ئیس�لامی دژهئایین بێت .ئهگهر ڕهوته نهتهوهخوازهکان
ههڵبژاردووه .ئێرانیش به یهک مهبهست ئهم ب��ه دژهئایین ناودێر ببن ،ئهوه بیانوویهکه که
ئهندازیارییه دهکات .ساز کردنی بهربهستێکی ڕهوتێک وهکوو جهماعهتی دهعوهت و ئیساڵح
ناوخۆیی له کۆمهڵگای کوردس��تاندا له دژی شهرعییهتیی لێ وهردهگرن.
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توتالیتێری تێئۆکڕات و الیەنگری تیرۆریزم

ڕۆژبین بۆکانی

پوست مودێڕنیتە خاوەن ئەو بۆچوونەیە کە تەواوەتی چەمکە موتڵەق و
بااڵدەستەکان ،پێکهاتە خوازییەکی دەستکردن و شوناسێکی توتالیتارییان
هەیە .بە واتایەکی ڕوونتر لە چەمکی بە جیهانی بووندا کە پۆست
مۆدێڕنیتە پێشەنگیەتیو لە دیسکۆرسی ئەودا دەردەکەوێ هێچ چەمکێکی
ئابسلووتمان نییەو ئەوەی هەیە و نییە کاتییە و دەروازەی ڕەخنە و
چاکسازی و داڕشتنەوەی لە سەر گرێژەنەی پشت بۆ کراوەتەوە

س��ەرەتا هەوڵ دەدرێ پێناسەیەکی گشتی
بۆ ئوتۆریتە و دەسەاڵتخوازیی مرۆیی بخرێتە
ڕوو .دوایە گوتاری زاڵی ئایدیۆلۆژیی ئیس�لام
و بە تایبەت ئیس�لامی سیاسی و کاریگەری
وباندۆڕی ئەو ڕەوتە لە س��ەرکۆمەڵگا و بزاڤی
ڕزگاریخوازیی کورد تاوتوێ بکرێ.
بە گش��تی م��رۆڤ بوونەوەرێکە ،ئاوەزی
لە دەس��ەاڵت و میرایەتی تێ��ر نابێت و پلە
و قاتێک��ی ب��ەرز و بڵیندی دیاریکراویش��ی
تێدا نابیندرێ .هەر بۆیە ئەگەر بەربەس��ت و
ستۆپێکی بۆ دەستنیشان نەکرێ ،دەسەاڵت
و توانس��تەکەی بە ئاقارێکی شەڕاژۆیی و دژە
مرۆیی��دا دەڕوات و هەموو فاکت و نیش��انە
و خس��ڵەتە پاق��ژە مرۆڤایەتیی��ەکان ژێرپێ
دەخ��ات و بە قەول��ی دوڕکیمی کۆمەڵناس،
لە وەه��ا دۆخێکدا کۆمەڵگایەک��ی ئانۆمی و
بێ ئەخالق و بێ یاس��ای ل��ێ دەکەوێتەوە.
یانی لە ئەساس��دا یاس��ایەک مانای واقعیی
خۆی نامێن��ێ ،هەتا ئیدیۆمی «س��ەروەریی
یاس��ا» مانایەک��ی هەبێ .لە وەه��ا دۆخێکدا
جڵەوی دەس��ەاڵت لە جیهانبینیەکی لۆژیک
و ئەندێش��ەیەکی پاک ڕەهەندەوە ،دەکەوێتە
قەوارەیەک��ی ڕێژیم ئاس��ای نێڕۆن و هیتلێر
وسەدام و خومەینیزمەوە .س��ەیرئەوەیە ئەو
جۆرە حکوومەتانە بە ژانڕە جۆراوجۆرەکانیەوە،
هەموویان بە شێوەیەک س��ێبەری ئایینیان
بە س��ەرەوە بووە و یەکێ لە کەرەس��ەکان و
کۆڵەکەکانی دەس��ەاڵتە زاڵمانەکانیان ،کەڵک
وەرگرتن ل��ە وزە و پوتانس��یەلی ئایینە کە
فۆبیایەک��ی ڕەش��ی هەمەگیر ،دۆڵپا ئاس��ا،
دەکاتە باری قورس و هەمیش��ەییی مێشکی
مرۆڤی چەوساوە .
بۆ ئەوەی لە نێوان دەس��ەاڵتە س��ەرەڕۆ
و دێموکڕات خوازی��دا مابەین و جیاوازیەک
دابنێی��ن و ب��ە زمانێکی س��ادە و س��اکار
دێموکراسییەت لە دەس��ەاڵتێکی ئابسلووتی
دیکتاتۆڕ جیا بکەینەوە ،دەڵێین دێموکراسی
دوو نیشانەی سادەی هەیە:

 1لە دەسەاڵتی دێموکڕاسیدا ،گەل هەست
بە ئەمنیەت و ئاس��ایش دەکاو ترس و فۆبیا
مانایەکی ئەوتۆی نییە.
 2دێمۆکراس��ی ج��ۆری دامەزران��دن و بە
دەسەاڵت گەیاندنی دەسەاڵتدار نییە ،بەڵکوو
ئەو توانس��ت و ئازادییەیە ک��ە گەل بتوانێ
زۆر بە ئاس��انی و بێ گیر وگرفت حاکم یان
دەس��ەاڵتدارێک لە س��ەر کورسی دەسەاڵت
وەال بنێ.
ل��ە پاتۆلۆژیی ئۆتۆریتەی توتالیتێرەکان،
بە تایبەت ئۆتۆریتەی تێئۆکڕاتیسمدا ،چونکە
ل��ە الیەکەوە نایان��ەوێ و ترس��یان لەوەیە
کە ه��اکا دەس��ەاڵتیان لێ بس��تێندرێتەوە
و بە زۆری نەک بە خوایش��ت لە کورس��یی
س��ەدارەت وەال بندرێن ،لە الیەکی کەشەوە
بۆ ئ��ەوەی کەرامەت و مەزنایەتیی خۆیان بە
س��ەر چینی کۆیلە و بندەستدا بکەنە خاڵی
هەرە پیرۆز و دایم��ی ،پەیتا پەیتا خەریکی
سازاندنی قارەمان و سلێبریتی دینین.
ه��ەر قــــەوارەیەک��ی حـــکووم��ی و
دەس��ەاڵتخوازی ،ب��ە هەر ج��ۆرە فاکتێکی
دیاری کراوی ئۆتۆریتەیەوە ،دەبێ النیکەمی
پێداویس��تییەکانی ژیانی ڕۆژانەی هاوواڵتیان
دابی��ن بکات .س��ەرەتاییترینی ئ��ەو فەکت
و پێداویس��تییانە :یەکەم ،ن��ان ،کار ،ئازادی.
دووهەم :دابین کردنی ئەمنیەت و ئاسایش��ی
گشتی و عەداڵەتی کۆمەاڵیەتییە.
 1ن��ان ،کار ،ئ��ازادی :کاک دوکت��ور
قاس��ملووی ش��ەهید لە گوتارێکدا ئاماژە بە
ویست و داخوازیی «ش��ەمچەیەک» دەکات،
واتا «ش��ەمچەیەکی» لە حکوومەتی توتالیتێر
تێئۆکڕاتی ئێرانی ویس��توە .دوایە دەفەرموێ:
ش��ەمچە ،ئ��اوردووی دەوێ .ش��وێنی ئاور
کردنەوەی پێویس��تە و ...زۆر ش��تی دیکەی
پێویستە تاکوو بتوانی ئاورەکەی پێ بکەیتەوە.
لە سیاس��ەت و ئۆتۆریتەی دەس��ەاڵتدا ،دوو
چەم��ک و پارس��ەنگن کە بااڵنس��ی هێز و
جووڵ��ەی مرۆڤ ڕادەگرن .یان��ی نان بە بێ
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دابین کردن��ی کار مانایەکی نییە و کاریش
ب��ە بێ هەبوون��ی نان نات��ەواو و نامومکینە.
ل��ە واقیعدا هەر دووکی��ان چەمک گەلێکی
ئۆبژەکتیون و دەبێ بە ڕوونی کۆمەڵگا هەست
ب��ە بوونیان بکات ،ئەگەریش ن��ان و کار لە
ق��ەوارەی تێئۆریەوە نەکەون��ە چوارچێوەی
گوتاری پڕاکتییەوە ئ��ەوە بێ گومان دەبێتە
سوبژەکتیوێکی خەیااڵوی وبەس!
زۆربەی دەسەاڵتە سەرەڕۆکان نەیانتوانیوە
و ناتوانن کۆمەڵگاکەیان لە کار و نانی پێویست
پاراو بکەن .چونکە یاسا و داڕێژەی دەسەاڵتیان
بۆ ئاس��ایش و بەرژەوەندیی مرۆڤایەتی نییە
و زۆرتر ب��ۆ کۆت و زنجی��ری کۆیالیەتییە.
دەس��ەاڵت و ئۆتۆریتەیەکی ڕەشی ڕەها ،نە
تەنی��ا کار و ن��ان دابین ن��اکات ،بەڵکوو لە
دەمیشیان دەگرێتەوە .دیارە ڕاگرتنی جەماوەر
لە بێکاری و کەمداهاتیدا ،بە پێی پڕۆس��ە و
داڕێ��ژەی ڕەوت��ی حکوومەتداریەکەیانەوەیە
تاکوو کۆمەڵگایەکی نەمرنەژی و بێ ئەنوا چێ
بکەن و مرۆڤگەلێکی پاسیڤ و بێ الیەنی لێ
بکەوێتەوە.
لە دەسەاڵتە ڕەها و فەندەمینتاڵییەکاندا
ب��ە تایبەت فەندەمینتاڵی ئیس�لامی ئێرانی/
فارس��ی ـ چونکە ئەم باس و وتانە زۆرتر لە
قەوارەی ئ��ەم حکوومەتەدا خ��ول دەخوات
ـ زۆرب��ەی گوتاری زاڵ بە س��ەر ئەدەبیاتی
حکوومی و یاس��ای گش��تی و دێسکۆرس و
وێژمانی ئەو دەسەاڵتە ،دەکەوێتە چوارچێوەی
تەیمانی س��وبژەییەوە و چونکە دەس��ەاڵت
و ش��وناس و پیرۆزی��ەکان لە س��وبژەیەکی
موتەڵەق��ی متافیزیکییەوە وەرگیراون و دیارە
لە ڕوانگەی ئەوانەوە هەر جۆرە ڕەخنەیەکیش
لە وەها پیرۆزی گەلێک ناکرێ و نابێ ببێ و
تابۆیەکی ڕەش و حەرامەتییە.
لەو حکومەتانەدا کاتێ نان و کار دەچێتە
س��ەر پشتی شێر ،دیارە ئازادی تەواو پەڕاوێز
خ��راوە و ب��ە تاک و کۆوە ل��ە ژێر زەخت و
گوشارێکی دەستنیشان کراودان.
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 2دابی��ن کردن��ی ئەمنی��ەت و ئاس��ایش
بەس��تراوەتەوە ب��ە عەداڵەت و دەس��ەاڵت
و دەستڕۆیش��توویی عەداڵ��ەت ل��ە واڵتدا.
لە هەم��وو دەس��ەاڵتە ئایدۆلۆژیس��تەکاندا،
ئازادی ب��ە هیچ ش��ێوەیەک ڕەنگ و مانای
نیی��ە و لە کوولەکەی تەڕیش��دا نێوی نییە.
ل��ە کۆمۆنیزمی ئیس��تالینیزمی پێش��وو و
کۆریای باکووری ئێستا ،لە نازیسمی ئاڵمان،
فاشیسمی فرانکۆ و فاشیسمی ئیتالیاوە بگرە
هەتا زۆربەی دەس��ەاڵتە س��ەرەڕۆکانی ئەم
سەردەمەی ڕۆژهەاڵتی ناوین ،کە زۆربەشیان
خۆیان دەبس��تنەوە بە ئایی��ن و ئایینزاوە و
هەمووی��ان خ��اوەن توت��م و هێماگەلێکی
نگەتیڤ��ی تایبەتین ،وەک تاک حیزبی بوون،
ت��اک ڕێبەری و ڕێبەر خودایی ،خوێنڕێژی و
س��ەرکوتگەری ،فۆبیایی بوون ،نارسیسم و...
هیتد.
لە هەمووی ئەو دیکتاتۆڕە سانترالیزمانەدا،
عەداڵەت و ئەمنیەت بە دەگەمەن دەبیندرێ.
ئەگەریش عەداڵەتێک هەب��ێ بۆ الیەنگرانی
دەست و گوێ لە مستەکانی خۆیانە و پشت
گوێ خستنی خواس��ت و خوازەی زۆرینەی
کۆمەڵگای��ە .لە هەر ڕێژیمێک��دا ئەگەر دوو
الیەن��ی چەک��داری و دادپ��ەروەری و داد،
هاودەس��ت بن و چاو لە کرداری نگریس��ی
یەکتر بپۆش��ن ،گەندەڵی بە ڕەگ و ڕیشەی
کۆمەڵ��گادا ڕۆ دەچێ؛ تەواوی ئازارەکەش��ی
دەکەوێتە چ��او و دەروون��ی جەماوەری بێ
دەرەتان��ەوە .ل��ە الیەکی ترەوە دەس��ەاڵتی
ڕەها بە ئەنقەس��ت بێ عەداڵەتی و نائەمنی و
بشێوی باڵو دەکاتەوە و پەرەی پێ دەستێنێ،
تاک��وو کۆمەڵگا لە ئازارێکی ڕۆحی و ڕەوانیدا
بتلێنەوە و کۆمەڵگایەکی نەخۆشی ئانارشیسم
و ئانۆمیکی لێ بخۆڵقێت.
وەک گوت��را دەس��ەاڵتی مۆنۆلۆگ��ی
ئیسالمی ش��یعی ئێران ،بەرایی بوونی خۆی
ب��ە مێتافیزیکەوە گ��رێ داوە .ئەم حکومەتە
ئابس��لووتە ،لە سەر یاس��ای موتڵەقییەت و
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕەه��ا ڕاوەس��تاوە و خۆی دەبەس��تێتەوە بە
بنەما پێرۆزەکانی ئیس�لام و ب��ە گەرمیش
پڕۆپاگەن��دەی ئ��ەوەش دەکات ک��ە ئێمە
ئیس�لامی ڕاس��تەقینەین و ڕەوت و کردار و
بۆچوونمان لە سەر ئەساسی ئیسالمی «شیعی
ئەسناعەش��ەرییە» و بە هیچ ش��ێوەیەکیش
ڕەخنە و دەس��تێوەردان لە یاس��ای بنەڕەتی
دەس��ەاڵتدا بوونی نییە ،چونکە ئیسالم دینی
متافیزیکییە و مرۆڤ توانس��تی ئەوەی نییە
کە تێڕوانینی جیاوازی هەبێ و ڕەخنەی لێ
بگ��رێ .جێی ئاماژەیە ئ��ەم فاکتە یەکێ لە
خاڵە گرینگەکانی کونتراست و پاڕادۆکسیکاڵی
نێ��وان پوس��ت مودێڕنیت��ە و دەس��ەاڵتە
ئیس�لامییەکان ب��ە گش��تی و دەس��ەاڵتی
ئاخوندی ب��ە تایبەتییە .پوس��ت مودێڕنیتە
خاوەن ئ��ەو بۆچوونەیە کە تەواوەتی چەمکە
موتڵەق و بااڵدەستەکان ،پێکهاتە خوازییەکی
دەستکردن و شوناسێکی توتالیتارییان هەیە.
ب��ە واتایەکی ڕوونتر ل��ە چەمکی بە جیهانی
بووندا کە پۆس��ت مۆدێڕنیتە پێش��ەنگیەتی
و لە دیسکۆرس��ی ئ��ەودا دەردەکەوێ هێچ
چەمکێکی ئابسلووتمان نییەو ئەوەی هەیە و
نییە کاتییە و دەروازەی ڕەخنە و چاکس��ازی
و داڕشتنەوەی لە س��ەر گرێژەنەی پشت بۆ
کراوەتەوە؛ لە باری فەلسەفییەوە ئەم خاڵەی
کە باس کرا یەکێ ل��ەو چەمکە گرینگانەیە
کە ئیس�لام لە بەرانبەریدا ڕاوەس��تاوە و بە
ک��ردەوە دژایەت��ی دەکات و لەبەر ئەوەی بە
کردارو پڕاکتیکانە نەیتوانی��وە بەربەرەکانێی
لەگەڵ بکات ،لە تیروریزم کەڵک وەردەگرێ
و ئیس�لامی سیاس��ی لێ کەوتوەت��ەوە کە
ڕەگ و ڕیش��ەی هەم��وو تیرۆریزمێک��ی
ئیس�لامی دەگەڕێتەوە س��ەر ئیخوانییەکان.
ئەگەر مۆرفۆلۆژیک��ی هەموو حیزب و الیەنە
ئیس�لامییەکان ئانالیزە بکەی��ن ،بە منۆلۆگ
و ڕادیکالیس��م و لیبڕالیس��می ئیسالمییەوە
الیەنێک��ی وا نابینی��ن کە بە ک��ردەوە و بە
ئاشکرا ،دژایەتیی ئیخوانییەکان بکات ،مەگەر

ئ��ەوەی ڕەخنەی ئەوەیان ل��ێ بگرێ کە لە
باری دێسپۆتیس��م و فەندەمینتاڵیەوە کەمتر
پاسیڤ و ناچاالک بووبێتن.
ه��ەر ب��ەو پێی��ە بۆم��ان دەردەکەوێ
ک��ە توتالیتێ��ری ئێرانی مۆنیس��مە و دژی
مۆدێڕنیس��م و ب��ە تەواوەتی دژی پۆس��ت
مۆدێڕنیس��مە .چونکە سفەت و خوازەی ئەم
ڕێژیمە فەندەمینتالیسمە تاک ڕەهەندی ،بیر
تەس��کی ،دژی فرە دەنگی و فرە ڕنگییە ،لە
بەرانبەردا پۆس��ت مۆدێڕنیت��ە ڕەنگاڵە بوون
و پلۆڕالیس��م هێمای بنەڕەتییەتی و ڕۆژ لە
دوای ڕۆژ تازەگەری و کرێژ هاویش��تنی پێوە
دی��ارە .ئەم هەمووە ه��اژ و گیف و تیرۆریزم
پەروەریی��ەی وەه��ا ڕێژیمێک هەڕەش��ە بۆ
دژک��ردەوەی بە جیهانی بوون��ە ،پەلەقاژەی
نەتوان��ەوە و خۆ نەگونجاندن��ە ،خۆ قەتیس
کردن و ڕاسیس��مێکی ئیس�لامی سیاسییە
کە توانای��ی گۆڕینی فکر و ئەندێش��ەیەکی
فەناتیک��ی نییە و هەر بۆی��ە پەنا دەباتە بەر
تیرۆر و شەڕاژۆیی و تۆقاندن و ئاژاوە.
پۆس��ت مۆدێڕنی��زم بە گش��تی لەگەڵ
هەر جۆرە ڕەوت و بزاوتێکی ئیدئۆلۆژیس��تی
و بیرۆکەیەک��ی چوارچێ��وەدار ناتەبای��ە و
نکۆڵیی ل��ێ دەکات .هەرچەندە لەو پێناوەدا،
بەشێک بیرمەندانی ئیسالمی وەک پڕۆفیسۆر
ئەکبەر  .س .ئەحمەد بڕوایان بە دوو پۆس��ت
مۆدێڕنیسمە واتا( ڕۆژئاوایی .ئیسالمی) .بەاڵم
ئەم تیۆریی��ە لە گەڵ بنەما زانس��تییەکانی
کۆمەڵناسی و پۆست مۆدێڕنیتەیی پاڕادۆکسە
و دژایەتی��ی قووڵی تێدای��ە ،چونکە زۆرێک
ل��ە چەمک��ە ئیس�لامییەکان نەگ��ۆڕ و لە
س��ەر بۆچوونی ل��ە مێژینەیی خۆی س��وور
و مس��ۆگەرانە پێداگ��رە و دی��ارە پۆس��ت
مۆدێڕنیش قەبووڵ��ی نییە .تایبەتمەندییەکی
دیکەی پۆس��ت مۆدێڕن پلۆڕالیس��مە و ئەم
چەمکە لە گەڵ ڕەوتە ئیس�لامییەکان و بە
تایبەتی ئیسالمی جیهادی و فەندەمینتاڵخۆاز
و سەلەفییەت زۆر جیاواز و نا ئاشنایە .ترس
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وشەڕی ئیس�لامی بناژۆخواز و تیرۆرپەروەر تەواو ئاش��نای پلۆڕالیزم و س��ێکۆالریزمن و
لە س��ەر ڕەوتی بە جیهانی بوونە .ئەم ڕەوتە ڕێژیمەکانیان ئەو ترس��ە بە جوانی هەس��ت
دوو ڕەهەندی گەورەی بۆ ئیسالمیس��تەکان پێ دەکەن .حاکمانی دیسپۆتیسمی زۆربەی
واڵتانی ئیسالمی ،بە خۆشیی خۆیان ناتوانن
خستوەتە ڕوو:
 1دێموکڕاس��ی و پلۆڕالیس��م گەورەتری��ن لەگەڵ ئەو ڕەوتی بە جیهانی بوون وئۆتۆریتەی
دوژمنی س��ەرەکیی دنیای ئیسالمن ،چونکە مۆدێڕنیزاس��یۆنەدا خۆ ڕێ��ک بخەن ،چونکە
جیل��ی ن��وێ و چاو ک��راوە لەگ��ەڵ دنیای زۆرتر شێوازێکی عورفی و دیکتاتۆر پیشەییە
ئەنتێڕتێت و پێوەندییە خێ��راکان ،ڕەهەندە و پاشماوەی گوتاری کلۆنیالیزمین و ئێستاش
بەرفراوانەکان��ی دێتە بەرچاو و ئیدی ناتوانێ ئایدیای چەوس��اندنەوە و داپڵۆساندنیان هەر
لەگ��ەڵ دەس��ەاڵت و ئۆتۆریت��ەی داخراودا لەمێشکدایە .هەر وەک فرید هاڵدی دەڵێت:
هەڵبکات؛ بەهاری عەڕەبی ،شۆڕش��ی س��ەر «بۆ ئەوەی باش��تر لە فەندەمینتاڵی ئیسالمی
شەقامی ئەم دواییانەی بەغدا و ناوچە شیعە تێبگەی��ن ،دەب��ێ بگەڕێینەوە ب��ۆ ناو دەقە
مێژووییە ئیسالمییەکان».
نشینەکان نموونەیەکی بچووکی
ل��ە ڕوانگ��ەی پۆس��ت
دەرخەری ئەو ڕاس��تییەن ،هەر
هەر
مودێڕنیس��مەوە ،ئایدیای ئایین
بۆیە دەسەاڵتە کۆنەپارێزەکانی
قــەوارەیەکی
حـــکوومی و
و متافیزیک��ەکان ،مەعریف��ە،
وەک ئێران و تورکییە خەریکی
دەسەاڵتخوازی،
ش��وناس و ڕەهەندێکی زەینی
ئاژاوە و شێواندنی ئەو ڕەوتەن.
جۆرە
هەر
بە
و س��وبژەکتیوە ،ئ��ەم بۆچوونە
دیتم��ان ک��ە بە پش��تیوانیی
فاکتێکی
دەگەڕێت��ەوە س��ەر زانس��تی
ڕاستەوخۆی ئێران ،چۆن بزاڤی
کراوی
دیاری
هێستۆریس��یزم و مێژوو ناسی،
شۆڕشی سوورییەیان خستە ناو
ئۆتۆریتەیەوە،
چونکە بە ڕای هیستۆریس��یزم،
زەلکاوی تیرۆریزمی ئیس�لامی
دەبێ النیکەمی
ئەوە مرۆڤە خودا و سروش��تی
و ،داعی��ش و ئەلقاعی��دە و...
پێداویستییەکانی ژیانی
خوڵقان��دووە و ب��ە زانس��ت و
یان لێ س��از کرد .تاکوو بتوانن
ڕۆژانەی هاوواڵتیان
زانیاریی��ە جۆراوجۆرەکان��ەوە
ڕەوت��ی ڕزگاریخوازی بە الڕێدا
دابین بکات
هەرچ��ی دەبیندرێ و لە ژیانی
ب��ەرن و لە الیەکی تریش��ەوە
کەونارایی��دا بە پێی ئەزموون و
هەڕەشەیەک بێ بۆ دنیای ڕۆژاوا
کە لە تیرۆریزمی ئیسالمی سڵ بکەنەوە .هەر کردار هەستی پێ دەکرێ ،واقعێکی سەربەخۆ
وەک دەبینین لە کورس��تاندا بە گشتی و لە و تایبەتی نییە و بوون و نەبوونیان بەرهەمی
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بە تایبەتی و بە چڕی زەین��ی و ڕەنج و کرداری بەش��ەرە و مرۆڤ
خەریکی پەڕە پێدان بەو ڕەوتی سەلەفییەت ناوەندی جیهانە و(هیومەن س��انتڕاڵە) .هەر
و فەندەمینتالیزمی ئیس�لامی سیاسین ،کە بەو پێ و بۆچوونە ،زانس��تی پۆست مۆدێڕن
هەموو پێکهاتەکان دەبەس��تێتەوە بە ڕەوت و
دواتر بە چڕی باسی لێوە دەکرێ.
 2دنی��ای ئیس�لام خ��اوەن باگراوەن��د و ڕەهەندی مێژوویی و جیا لەو بەس��تێنە هەر
مێژوویەکی دەسەاڵتداریەتی و ئۆتۆریتەیەکی جۆرە ڕاستییەک و حەقیقەتێکی متافیزیکی
تایبەتی ئەمپڕاتۆریی ئیس�لامی بووە .شەڕی وەک ئایی��ن و ئەندێش��ەی دینخوازی ڕەت
ئەوان بۆ ڕابردوو و گەڕانەوە بۆ س��ەردەمانی دەکاتەوە .ل��ە ڕوانگەی ئایینی ئیس�لامەوە
زێڕین��ی دەس��ەاڵتداریەتیی خەلیفەکان��ی مرۆڤ لەو ئاس��تەدا نییە بتوانێ دەقە ئایینی
ئیسالمە .بەاڵم ئێستا کۆمەڵگا ئیسالمییەکان و پی��رۆزەکان تەئویل و ڕاڤ��ە بکات ،چونکە
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ئەو دەقانە لە متافیزیکی نادیارەوە هاتوونەتە
خوارێ و ئەم بۆچوونە کۆنتاکتێکی سەرەکیی
نێوان ئیس�لام و پۆست مۆدێڕنیتەیە .چونکە
وەک گوترا بە ڕای پۆس��ت مۆدێڕنیستەکان
هیچ دەق ی��ان چەمکێکی ئەوتۆ و تابۆ کراو
نیی��ە ونابێ ببێ کە م��رۆڤ نەتوانێ ئانالیز و
تەئویلی ب��کات .لێرەدا ب��ە تەواوەتی بۆمان
ڕوون ب��ووەوە ک��ە هەر ج��ۆرە پاڕادایمێکی
پۆست مۆدێڕنیزم لە حوکمی کاتالیزۆرێکدایە
ب��ۆ دنیای ئیس�لام بە هەموو ل��ق و پۆپ و
ڕەهەندەکانیەوە.
مۆدێڕنیتە و بە تایبەتی پۆست مۆدێڕنیتە
زانس��تێکی مەعریفی/ئەزموون��ی مرۆڤییە و
هەم��وو ئەو ڕەن��ج و زەحمەتانەی هاتوونەتە
بەره��ەم ،زەمینیی��ە و ئاکاری س��ەر گۆی
زەوییە .لە ئەساس��دا دینی��ش بۆخۆی دەڵێ
ئەرکی سەر شانی دین و ئایین ڕێ پێشاندەر
و ئەخالقە بۆ مرۆڤ ،واتا ڕێنمایییە و توانستی
چارەسەری گرێ پوچکە زانستییەکانی نییە.
هەر وەک مامۆستا شێخ عێزەددینی حسەینی
وەک پسپۆڕێکی ئایینی دەڵێ« :سەردەمانێکی
کەون��ارا و دێرین ،دی��ن هەنگاوێک لە پێش
زانستدا بووە و جڵەوی ژیانی گرتبوە دەست.
بەاڵم لە چاخی ئەمڕۆدا ئاش��کرایە زانست و
پێشکەوتن پێشڕەوی ژیانن و دەسەاڵتی زۆر
زیاتر لە ئایین و شوناس��ە دینییەکانە و دەبێ
دین پێڕەوی بێت» .ئایا ئەوە دەمارگرژییەکی
ئیدەئالیس��تانە نیی��ە ئەگ��ەر ب��ە زۆری و
نالۆژیکانە و بە ڕمب و شیرەوە بەرانبەر عیلم
وزانست ڕاوەستی و بە بیریکی ئانتۆگوئیسمی
بناژۆخوازانەوە هەڵوێست بگری و جەخت لە
سەر ئەوە بکرێ کە ئەوەی سەدان ساڵ لەوە
پێش گوتراوە نەگۆڕ و موتڵەقە؟
ه��ەر وەها هیچ کەس ناتوانێ بڵێت تەنیا
قس��ەی من حەقە و حەقیقەتێکی موتڵەق و
بێ سنوورە؛ هەموو ڕاستی و هەموو حەقێک
کات��ی وس��نوردارن .واتا ئەوەی م��ن باوڕم
پێیەتی و بیری لێ دەکەمەوە بۆ من ڕاس��تی

و حەقیقەت��ە ،دەبێ باوڕیش��م ب��ەوە هەبێ
کەس��انێکی دیکە لە کلتوورێک��ی جیاوازدا
فک��ر و ئەندێش��ەیەکی جیاوازی��ان هەیە و
هێما و توتم و نیش��اگەڵێکی دیکە بۆ ئەوان
حەقیقەت و ڕاستییە ،بەو پێیە ماف و ویست
و حەقیقەتەکان کاتی و سنووردارن و بە پێی
ڕەوتی زەمەن هەمیشە ئەگەری گۆڕانیان لە
سەرە.
کلۆنی��ال توتالیتێری ئێرانی خۆی مەکۆ،
س��ەرچاوە ،هان��دەر ،ڕێکخ��ەر ،پش��تیوان
و ئەنجام��دەری تیرۆریزم��ی نگریس��ی
نێونەتەوەیییە و بە داخ��ەوە جیهانی ڕۆژئاوا
دوای چ��وار دەیە تازە دەیه��ەوێ دانی پێدا
بنێ و بێنە س��ەر قس��ەی کورد و شوناسی
ڕاس��تەقینەی ئەم دەجاڵەیان بۆ ڕوون بێت،
جا هەتا ئێس��تا ڕەنگە لە ب��ەر بەرژەوەندیی
بازرگانی و ئابووری و سات و سەودای پشت
پەردە خۆیان لەو ڕاستییانە بواردبێ.
س��اڵی  )1979 (1357شۆڕشی گەالنی
چەوس��اوەی ئێران��ی لە بارب��ردرا و فۆڕم و
بێچمی فەندەمینتاڵ ئایدیالیس��تی ئیسالمی
ب��ە خۆیەوە گرت و دروش��می س��ەدەکانی
ناوین��ی زیندوو ک��ردەوە و وەک ئەمپڕاتۆرە
پێشووەکانی ئومەوی و عەباسی و عوسمانی،
بانگەش��ەی «ئۆممەتی واحیدەی ئیسالم»ی
کرد .ب��ەاڵم لە بنەڕەتدا لە س��ەر دوو خاڵی
گرینگی نەگوتراو خولی دەخوارد:
 1هەوڵی ئەم دەس��ەاڵتە ئاناڕشییە مۆنیسم
خوازە ،مردەوەژی (زیندوو کردنەوەی مردوو)
کردنەوی ئەمپڕاتۆریی سەفەوی/ش��یعی بوو.
ه��ەر بۆ ئەو مەبەس��تە کەڵکەڵ��ەی هیاللی
شێعەی خستە ڕۆژەڤی کاری دەسەاڵتەکەیەوە
و هەموو هەوڵی تەمەنی ئایدیالیس��تانەی بۆ
دەستەبەر کردنی یوتووپیا خەیاڵییەکەیەتی،
تاکوو هێژمۆنی شیعیس��م بە س��ەر دونیای
ئیسیالمیدا زاڵ بکات.
 2ڕاس��تە بە ڕواڵەت دەگوترێ ئیس�لام بۆ
یەکڕیزیی دنیای ئیسالمی ،باوەڕی بە نەتەوە و
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نەتەوەخوازی نییە و هەموویان بە چاوی برای
دینی دەبینێ و «ئۆممەتی واحیدەی ئیسالم»
وتەی س��ەرەکی ئایینی ئیس�لام بوە؛ بەاڵم
هەر لە سەردەمانی دەسەاڵتی حکومەتەکانی
سەدەکانی سەرەتای ئیسالم ،هەوڵ وکۆشش
ب��ۆ پەڕەپێدانی نەتەوە و زم��ان و کلتووری
عەڕەبی بوو .دەس��ەاڵتی کلۆنیالیزمی شیعیی
ئێرانیش ،هەوڵی بۆ ئەوە بوە بااڵنسی دو هێز
ڕابگرێ :شێعیزم و فارسیزم.
بەو باگراوەندە فکری ئینگیزاسیۆنە 2500
ساڵەیەی ڕابردوو کە دیارە باندۆرێکی قورسی
ڕاسیس��می لە س��ەر ئایدیای ئەم ڕێژیمەش
بووە ،هەوڵی بۆ الواز کردن و پووچەڵ کردنی
کلتوور و زمانی باقی نەتەوەکانی جۆغڕافیای
ئێ��ران داوە و لە س��ەرووی هەموانیش��ەوە
زەخ��ت و گوش��ارێکی زیاتر و ڕەش��تری لە
س��ەر کورد تەرخان ک��ردووە .خومەینی لە
خ��ۆڕا نەیدەگوت« :ئێمە لەگەڵ کورد ش��ەڕ
ناکەین ،بەڵک��وو لەگەڵ کافردا دەجەنگێین».
ئەو جۆرە دروش��مانە تەنیا ب��ۆ کورد دانراوە.
چونکە خەباتی کورد شێلگیرانەتر و نەپساوە
بووە ،هەر بۆیە هەتا ئێستاش��ی لەگەڵدا بێ،
کوردستان گوتاری میلیتاریزەی ڕێژیم بوە.
تیرۆریزمی دەوڵەتی ئیسالمیی ئێران هەر
لە سەرەتای شۆڕشی گەالنی ئێرانەوە هەوڵی
داوە ل��ە باری دینداری و دی��ن باوەڕییەوە
ناوچەی کوردس��تان وەک دی��ن خوازێکی
فەناتیکی کۆنە پارێز دەس��ت نیش��ان بکات
و ل��ە ڕێفلێک��س و پەرچە ک��رداری بووندا
گەلێکی بناژۆخوازی ش��ەڕانگێز و توندئاژۆی
لێوە دیار بێ .ئەگ��ەر چاوێک بە جۆغرافیا و
بااڵی ڕۆژهەاڵتی کوردس��تاندا بنەخشێنین،
دەبینین س��ێ ڕەوتی ئیسالمی هەڵسووڕن و
سەیر ڕیشەشیان داکوتاوە .جێی ئاماژەیە هەر
الیەنێک لە ناوچەیەکدا خەریکی چاالکین:
 1یەک��ەم الیەن ڕەوت��ی ئەحمەدی موفتی
زادەی��ە بە ناوەندی ش��اری س��نەوە .هەموو
دەزانی��ن ئەو ڕەوتە کە ب��ە کاک ئەحمەدی
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ی��ان بە موفت��ی زادەیی دەناس��رێن هەر لە
س��ەرەتای شۆڕش��ی  1357وە ب��ە کردەوە
ئەکتیڤن .ئێستا ئیدی لە زۆربەی ناوچەکانی
کوردس��تان بە تایبەتی پارێزگای س��نەی
قارەم��ان الیەنگرانێکی زۆریان هەیە ،بوونەتە
دوو بەش��ی جیاواز .بە داخ��ەوە هەر خۆ لە
قەرەی چەمکی نەتەوەیی و کورد بوون نادەن
و بە ڕوونی دەڵێن کێش��ەی سەرەکیی ئێمە
و هەم��وو الیەک کێش��ە و گرفتی ئایینی و
ئایینزاییی��ە .الیەنگرانی ئ��ەم ڕەوتە جیا لە
خەڵکی بازاڕی و ئاس��ایی بەشێکی بەرچاوی
مامۆستایانی قوتابخانەی لە خۆ گرتووە و ئەم
سیاسەتە دەتوانێ کاریگەریی توندی لە سەر
مندااڵنی قوتابخانە هەبێ.
 2جەماعەتی دەعوەت و ئیس�لاح ،لە سەر
دەستی ناسری سوبحانی دامەزراوە و هەتاکوو
ئێستاشی لەگەڵدا بێ ،عەبدولڕەحمانی پیرانی
خەڵکی ڕوانس��ەر ڕێبەرایەتی��ی دەکات .لە
ئەساس��نامەی (جەماعەتدا) هیچ ئاماژەیەک
ب��ۆ نەتەوە و کێش��ەی نەتەوایەت��ی و کورد
ب��وون نەک��راوە و بەرژەوەندیی دەس��ەاڵتی
تاران لەس��ەرووی ئیش و کاریاندایە ،چونکە
لە ئەساس��نامە و لە بەیاننام��ەی کۆنگرەی
چواریان��دا ،بە ڕوونی جەخت لە پاراس��تنی
دەسەاڵت دەکەنەوە و خۆیان بە ڕێفۆرمیست
دەناسێنن .ئەم تاقمە زۆرتر لە ناوچەی مهاباد
و بۆکاندا چاالکن ب��ە تایبەت مهاباد و باقی
ش��ارەکانی دەورووبەر و هەر لەم دواییانەشدا
لە مەهاباد دوایین کونگرەی خۆیان بەس��ت.
لە مانیفێس��تی دەعوەت و ئیس�لاحدا سێ
خاڵ بەرجەستە کراوە :ئیسالمخوازی ،مرۆڤ
ساالری و ڕێفۆرمیستی بوون.
ئەم ڕەوتەش هیچ کێشەیەکی نەتەوەیی
و زمانییان نیی��ە! الیەنگران و ئەندامانی ئەم
جەماعەتەی دەعوەت و ئیس�لاح بەشێکیان
پزیش��ک و دوکتورەکان��ن ب��ە ئەندامەتیی
خەڵکی ئاس��اییو جۆراوجۆرەوە .پارە و دراو
بە ئاش��کرا لە الیەن دەوڵەتەوە بۆیان دابین
ساڵی بیست و یەکەم
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دەکرێ.
 3الیەن��ی س��ێهەم دەکەوێتە خ��وارووی
کوردوس��تان وب��ە ناوەندایەتیی سەالس��ی
باوەجانی .ئەم ڕەوتە بە ڕەوتی س��ەلەفییەت
و توند ئاژۆ دەناس��رێن و بەشێکی بەرچاوی
ناوچەی کرماشان لە خۆ دەگرێت ،بە تایبەتی
ناوچەی سەالس��ی باوەجانی و دەوروبەر ،کە
پێک هاتوون لە ئایینزای س��وننی ،الیەنگری
لەو ڕەوتە دەکەن .هەڵبەت جێی ئاماژەیە لە
هەموو شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستاندا کەم
و زۆر الیەنگ��ر و ئەندام��ی چاالکیان هەیە.
زۆر مامۆس��تای الو لە زۆرب��ەی دێهاتەکانی
بەرباڵوی کوردس��تان بە چڕی پڕۆپاگەندە بۆ
ئەو ڕەوتە سەلەفییە دەکەن.
ب��ەاڵم ئ��ەم ڕەوتانە بۆ پێ��ک هاتوون و
مەبەس��ت لە ڕێکخستنیان دەبێ چی بێ .بۆ
چی ڕاست لە ناوچە جێ ئاژاوە و سونییەکان
دامەزراون وەک کوردستان و بلووچستان .
 1دامەزران��ی ئ��ەم ڕەوت و الیەنان��ە ل��ە
کوردس��تان بۆ بەش بەش کردن و بە الڕێدا
بردن��ی وزە وهێ��زی نەتەوەخوازی��ی گەلی
کوردە .تاکوو یەکدەس��ت و یەکگرتوو نەبن و
ه��ەر یەکەو لە ئاوازێک بنۆڕێن .چونکە کورد
بە پێی نەریتی دێرین هەمیش��ە لە خەباتدا
شێلگیر بووە ،بۆ ئەوەی تین و ئاگری گەرمی
نەتەوایەتی نوشووستی بێنێ و کەمتر لە بیری
چاالکیی سیاسی و کورد بووندا بن ،هەر بۆیە
لە ئەساسنامەی هیچ کام لەو ڕەوتانە کێشەی
نەتەوەی��ی جێگایەکی ئەوتۆی نییە .س��ەیر
ئەوەیە نەتەوەی بااڵدەست و حاکم بە ڕوونی
باس لە چ��ارەی نەتەوەیی و جەخت کردن
لە پاراس��تنی بەه��ا نەتەوایەتییەکانی فارس
دەکەن .عەلی شەریعەتی وەک تیئۆریسێنی
ڕەوتی شیعیس��م لە کتێبی «دووبارە ناسینی
شوناسی ئێرانی ئیس�لامی»دا بە ئاشکرا و بە
ڕوونی باس لە پاراس��تن وپەڕەپێدانی نەتەوە
و مەزهەبی ئێرانی «ش��ێعە»دەکات و بە دوو
ت��ای تەرازوویان دەقەبڵێنێ و دەڵێ گەڕانەوە

بەرەو شوناسی نەتەوە و قەوم ئۆمانیستییە و
دەبێ هەوڵ��ی بۆ بدرێ .بەاڵم بۆ گەلی کورد
و باقی نەتەوە بندەس��ت و ماف خوراوەکانی
ئێ��ران بڤەی��ە و کوفرێکی نەبەخش��راوە و
حوکمەکەشی «موفسیدول فیلئەرزە».
 2ئاش��کرایە ڕێژی��م ب��اش دەزان��ێ کورد
ئەگەری گەیش��تن بە مافەکان��ی لە ئارادایە،
ئەگ��ەر وەه��ا دۆخێک ڕەخس��ا چ��ی لەوە
باشترشەڕی نەتەوەیی و ئایینی هەڵگیرسێت
و دوژمنایەتییەکی قوڵ دەست پێ بکات.
وەخـــتای��ەک ڕەوتی س��ــــەلەفیەتی
فەندەمینتاڵی س��وننی لە پەناگوێی کرماشانی
زۆرینە شیعەدا چاالک دەکرێ و پڕۆپاگەندەی
دژی ش��ێعە و یارس��ان و باقی ئایینەکانیتر
دەک��رێ ،دیارە ه��ەوڵ بۆ ش��ەڕی ناوخۆ و
ئۆتووتالیت��ەی کۆمەڵ��گای ک��وردی خۆش
دەکرێ.
لەم دۆخە هەستیار و مەترسیدارەدا ئەرکی
مامۆس��تایانی ئایینی زۆر قورس و بەرچاوترە
و ئەوان دەبێ ئەو مەترس��یییە بە گیان و بە
دڵ هەس��ت پێ بکەن و دژبەری ڕاوەستن و
ئانتی تێزی خۆیان دەستنیشان بکەن .هەموو
الیەک دەزانین کە کوردس��تان سەدان ساڵە
توانیویەت��ی ئایین لە گ��ەڵ کلتووری خۆیدا
بگونجێنێ و هیچ ناتەبایییەکیشیان لە نێواندا
نەبوە .ئەم سەردەمە بە جۆرەها ڕەوت و پارتی
ئیس�لامی ب��ە تەمای ئ��اژاوە و دوو بەرەکی
نان��ەوەن و دەب��ێ ماکە و س��ەرچاوەی ئەو
ڕەوتانە س��ەرکۆنە بکرێن تاکوو داهاتوویەکی
ڕوون و ئاس��ۆیەکی گەش دیاری و خەاڵتی
گەلی کورد بێ.
ژێدەر
[ .]١جهانی شدن و جهان سوم  /عبدالعلی قوام.
[ .]2بازشناسی هویت ایرانی اسالمی /علی شریعتی.
[ .]3از مدرنیس��م تا پس��ت مدرنیس��م  :الرنس کهون  /مترجم:
عبدالکریم رشیدیان.
[ .]4عقل سیاسی ایرانی و هویت خواهی کردها  /هێرش قادری.
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ژینۆسایدی کورد 

جەواد دانش پەژوو

*

كۆمهڵکوژییهکان ل ه کوردستانی ڕۆژههاڵت ،ب ه
دوو هۆی مهزههبی و قهومی کراون و دهبێ
ب ه پێی «کۆنوانسیونی قهدهغ ه کردن و سزادانی
جینایهتی کۆمهڵکوژی» ڕێکخراوی نهتهوه
یهکگرتووهکان پێناس ه بکردرێن و بهدواداچوونیان
بۆ بکرێ

به ئاوڕێکی کورت له مێژوو ،بۆمان دهردهکهوێت
که کۆمهلکوژی ،بهدرێژایی مێژوو ل ه ش��وێن ه
جیاوازهکانی س��هر گ��ۆی زهوی ،ڕوویداوه و
ڕێژیم ه دیکتاتۆرهکان ،لهالیهک بۆ پاراس��تنی
دهس��هالتی خۆیان و له الیکی دیک ه بۆ له ناو
بردن��ی کۆمهاڵنی خهڵک ،ل ه ژیر ناوی دین و
نهتهوه ،دهستیان داوهت ه کوشتاری ب ه کۆمهڵ
و لهو پێناوهدا دهی��ان میلیۆن کهس گیانان
لهدهست داوه و مالیان ب ه تااڵن براوه.
ش��هڕی نیوان دین و ئایینه جیاوازهکان،
وهک ش��هڕی مهس��یحییهکان ل�� ه دژی
موس��وڵمانان ،ناس��روا به شهڕی»س��هلیبی»،
سی ساڵ ش��هڕی نێوان ئایین ه جیاوازهکانی
مهسیحی ،کوشتاری یههودییهکان به دهست
موسوڵمانهکان و ئاڵمانییهکان و ،کۆمهلکووژیی
ئهرمهنیی��هکان ل ه تورکی��ه ،چهند وێنهیهکی
دزێو له کۆمهلکووژیی مێژوون .ل ه سهردهمی
هاوچهرخیش��دا دهتوانین ئام��اژه بکهین ب ه
کوشتاری بۆسنییهکان ب ه دهستی سێربییهکان
ل ه س��ااڵنی نێوان  ١٩٩٢تا  ،١٩٩٥ک ه تێیدا
زیاتر له دووسهد وپهنجا ههزار کهس گیانیان
لهدهس��ت دا .له ڕوواندا زیاتر ل ه ههشتسهد
ههزار توتس��تی ،تهنیا له ماوهی چهند مانگدا
له ساڵی  ١٩٩٤قهتڵوعام کران و پێناچی ئهو
کۆمهڵکوژیان ه بهم زووان ه کۆتاییان پێبێ.
ل ه دوای ش��هڕی دووههم��ی جیهانی و
سیاسهتی واڵتی ئاڵمانی نازی بۆ لهناو بردنی
یههودیی��هکان و هێرش��ی هێزهکانی ئاڵمان
ب��ۆ واڵت��ی لههێس��تان و قهتڵوعامی خهڵک
له واڵت�� ه ئوروپایییهکان ،ڕێکخ��راوی نهتهوه
یهکگرتۆهکان ل ه س��هر ئهساس��ی پێشنیاری
ڕافائێ��ل لێمکین( ،)Raphael Lemkinیاس��ا
ناس��ی لههێس��تانی ،بۆ بهرگ��ری کردن ل ه
کۆمهڵک��وژی و س��زادانی جینایهت��کاران،
یهکهم جار ل ه دێسامبری  ،١٩٤٦بریارنامهی
ژومار٩٦ی بۆ ب ه تاوان ناس��اندنی ژینۆس��اید
لهئاس��تی نێونهتهوهییدا و دواجاریش له٩ی
دیس��امبری  ،١٩٤٨کۆنوانس��یونی «قهدهغ ه

کردن و س��زادانی جینایهتی کۆمهڵکوژی»ی
پهس��هند کرد .ئهو کۆنوانسیۆنه ،ل ه ڕێکهوتی
١٢ی ژانویهی  ،١٩٥١کهوت ه بواری جێبهجێ
کردن��هوه .به پێی ئ��هو کۆنوانس��یۆن ه ههمو
دهوڵهتان��ی ئهن��دام ،چ لهکاتی ئاش��تی و چ
لهکاتی ش��هڕدا ،کۆمهڵکوژی ،وهک تاوانێکی
نێونهتهوهیی چاو لێدهکهن و پێش��گیریی لێ
دهکهن و تاوانباران به سزا دهگهیهنن .ههروهها
بریار درا که واڵتانی ئهندام ل ه کۆنوانس��یۆن،
ئ��هو بریاره بۆ پهس��هند ک��ردن و جێبهچی
کردنی ببهنه ش��وینی بریاردانی واڵتهکانیان،
که بهداخهوه تا ئێستاش ئهم ئهرک ه جێبهچێ
نهکراوه.
ب ه پێی م��ادهی دووهمی کۆنوانس��یۆن،
کۆمهڵکوژی ب ه ههمو ئهو کردهوانهی خوارهوه
دهگوترێ ک ه ب ه مهبهستی (نییهتی) لهناوبردنی
بهشێک یا دهستهیهکی میللی ،قهومی ،نژادی
یا مهزههبی بێت ه ئاراوه.
 1کوشتنی ئهندامانی کۆمهڵێک.
 2زیان پێگهیاندنی جیددی جهس��تهیی یا
ڕووحی ب ه کۆمهڵێک.
 3خس��تن ه ژێر گوشار و پێکهێنانی ژیانێکی
نالهبار ب��ۆ کۆمهلێک که ببێت�� ه هۆی ل ه ناو
بردنی توانای جهس��تهیییان ب ه ش��یوهیهکی
گشتی یا بچوک.
 4پێشگیری ل ه زاوزێ ل ه کۆمهڵێکدا.
 5ڕاگواس��تنی ب ه زۆری مناالن ل ه کۆمهڵێک
بۆ کۆمهڵێکی دیکه.
لهمهڕ کۆنوانس��یۆن و ئهو پێنج خاڵهی
سهرهو ه ک ه «ژینۆساید» پێناس ه دهکات،
پێویست ه ئاماژ ه ب ه چهند مهسهل ه بکرێت:
یهکهم
پهس��هند کردنی ئهو کۆنوانس��یۆنه ل ه الیهن
ڕێکخراوی نهت��هوه یهکگرتووهکانهوه ،یهکهم
و گرینکتری��ن ههن��گاو ل ه پێناو پاراس��تنی
مهوجودییهت��ی قهوم ،نهت��هوه و کهمایهتیی ه
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مهزههبییهکانه .ههر چهند ئهو کۆنوانس��یۆن ه ڕاس��تیی ه ئهوهمان بۆ دهردهخات که ڕێژیم ل ه
و دادگای نێونهتهوهی��ی ،دهگ��هڵ هێندێک تهواوییهتی خۆیدا له پشتی ئهو کارهساتانهیه.
گیرو گرفت بهرهورووی��ه ،بهاڵم ئهو دادگایه ،ک��ه وابوو چۆن دهکرێ ڕێژی��م یان دهوڵهت
توانیویهتی لهو ماوهی��هدا هێندێک ههنگاوی که خ��ۆی عامیلی ئ��هو قهتڵوعامانهی ه خۆی
زۆر گرینگ ل ه پێناو پاراس��تنی کهم ه نهتهوه دادگایی و محاکهم ه بکات؟
سهرهڕای ئهوانهش ،دهبێ ئاماژه بهو خاڵ ه
و مهزههب��هکان و ههروهه��ا دادگایی کردن
الوازهی ئهساس��نامهی دادگای نێونهتهوهییی
و بهسزا گهیاندنی جینایهتکاران ههڵێنێتهوه.
الههش بکرێ که دادگا ناتوانێ کهس��ایهتیی
یاس��ایی ،بهڵکوو دهتوانێ تهنیا کهس��ایهتی
دوههم
خاڵێک��ی گرینگی دیک�� ه ل��هو پێوهندییهدا حهقیق��ی دادگایی بکات .ئ��هوه بهو مانایهی ه
ک ه پێویس��ته ئاماژهی پێ بکرێ ،مهس��هلهی ک��ه کهس��انی وهک ڕهفس��هنجانی ک�� ه ل ه
س��زادانی جینایهت��کاران ل�� ه ئاس��تی پۆستی س��هرۆکی کۆماری ئیسالمی ئێراندا،
پالندارێژهری تێ��رۆرهکان بووه،
نێونهتهوییدای��ه .دهزانی��ن ک ه
یا خهلخاڵی ل ه پۆستی حاکمی
زۆرب��هی کۆمهڵکوژیی��هکان،
کۆمهڵکوژی
شهڕع ک ه ههزاران الوی ئێعدام
بهدهس��تی کاربهدهس��تان و
تهنیا کوشتنی
ڕاستهوخۆ نییه،
ک��ردوه ،دهک��رێ تهنی��ا وهک
دیکتاتۆرهکان جێبهجێ کراون
بهڵکوو لهناو بردنی
کهس��ایهتیی حهقیقی دادگایی
و کۆمهاڵن��ی خهڵ��ک توان��ای
ڵک
ه
خ
ڵێک
ه
کۆم
بکرێن.
بهربهرهکان��ی و موجازات��ی
ل ه ژێر ناوی دین و
دادگایی کردن و سهرئهنجام
جینایهتکارانیان( ،ک ه ل ه ڕاستیدا
کی
ه
ی
ه
شێو
ه

ب
وم،
ه
ق
سزادانی تاوانباران تهنیا کاتێک
ههمان دهس��هالتدارهکانن) نیی ه
سیستماتیک و
مومکین ه ک��ه حکومهت به ههر
و چاوهڕوانی سزادانی تاوانباران
ب ه پێی پالن،
هۆی��هک بڕووخ��ێ و تاوانباران
به دهستی خۆیان دوور ل ه ههر
ب ه شێوازی جۆراوجۆر
بکهون�� ه دهس��تی دهزگای
چهش��ن ه مهنتیق و ل ه ڕاستیدا
و ل ه ماوهیکی
سیس��تمی ت��ازه پێکهات��ووی
پارادۆکسه .سهرهڕای ئهمانهش
دوورودرێژدایه
قهزاییی ب��ێ الیهن .ب��ۆ وێن ه
دهزگای قهزایی��ی ئ��هو واڵتانه،
دهکرێ ئاماژه ب ه دادگایی کردنی
نهتهنیا سهربهخۆ ل ه حکوومهت
نین ،بهڵکۆ بۆخۆیان بهشێکن له حکوومهت و س��هدام حوسێن ،س��هرۆک کۆماری پێشوی
زۆر جار دهستی بااڵیان له قهتڵوعامی خهڵکدا عێراق و حوسنی موبارهک ،سهرۆک کۆماری
پێشوی میس��ر بکرێ .بهاڵم ڕادهی ڕووداوی
بووه.
لهو پێوهندیهدا پێویست ه ل ه سهر بابهتێکی لهم جۆره له ژومارهی قامکان تێناپهرێ.
بهو هۆیهوه پێکهێنانی دادگای نێونهتهوهیی
دیکهش بوهستین .ئێمه دهزانین ک ه کوشتاری
بهرفراوان��ی خهڵک ،ب ه ش��یوهی جۆراوجۆر ،سزایی له ساڵی ١٩٩٨دا ،خالێکی زۆر گرینگ
له سهرانس��هری کوردس��تان و ب�� ه تایبهتی بوو .ئهو دادگای ه توانی  ٢٢کهس ل ه ئاڵمانیی ه
قهتڵوعامی گوندنشینهکان ،لهباری تواناییهوه نازییهکان ،ب ه تاوانی «جینایهتی شهڕ»سزا بدات
ناتوانێ کاری تاکه کهس��ی ببێت .کهوابوو ئهو و ههروهها س��لۆبۆدان میلۆش��ۆویچ ،سهرۆک
جۆره کوش��تارانه ب ه ب��ێ هێزێکی بهرفراوانی کۆماری ئهوکاتی سێربستان ،بکێشێت ه دادگا.
نیزام��ی ،ڕێکخراوهی��ی ،ماڵ��ی و ئینس��انی ههر لهو پێوهندییهدا دهسهالتدارانی سودان ل ه
بهتایبهتی سیاس��ی جێبهج��ێ ناکرێت .ئهو س��هرهتای مانگی فوریهی  ٢٠٢٠ڕایانگهیاند
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ئهگهر بمانههوێ ئهو بابهته له چوارچێوهی
ک ه عومهر حهس��هن بهشیر ،سهرۆک کۆماری
پێش��وی ئ��هو واڵت��ه ،ڕادهس��تی دادگای سیاسهتهکانی کوش��تاری کورد ل ه باشووری
کوردستان ههڵس��هنگێنین ،دهکرێ ئاماژه ب ه
نێونهتهویی اله ه دهکهن.
چهند فاکتۆری گرینگ بکهین که به پش��ت
بهس��تن بهوان ،دهتوانین تاوانهکانی ڕێژیمی
سێههم
ب�� ه پێی کۆنوانس��یۆن و ئهساس��نامهی ڕۆم بهع��س بهرامب��هر ب��ه ک��ورد ،وهک تاوانی
ب��ۆ تاوانی «ژینۆس��اید» ،دهب��ێ تاوانباران ب ه «ژینۆساید» پیناس ه بکهین .ئهو فاکتۆران ه نیشان
مهبهس��تی لهناوبردن��ی کۆمهڵێ��ک یا خود دهدهن که ڕێژیمی بهعس ،ب ه پێی پالنێکی ل ه
بهش��ێک لهو کۆمهڵ��ه ،خهڵکی��ان قهتڵوعام پێش داڕێژراو ،له ماوهیهکی دوور و درێژ و ب ه
کردبێت .ب ه بێ س��هڵماندنی ئهو مهبهس��ت شێوهیهکی سیس��تماتیک ،ب ه مهبهستی لهناو
و نییهت��ه ،هی��چ تاوانێک وه ک ژینۆس��اید بردنی نهتهوهی کورد لهو بهشهی کوردستان،
پێناس�� ه ناکرێ و تاوانب��اران ،دهکرێ وهک خهڵکی قهتڵوعام ک��ردووه .بۆ وێن ه دهتوانین
ئام��اژه ب ه ڕفاندن و لهناو بردنی
تاوانباری ش��هڕ بناسرێن بهاڵم
بارزانییهکانی تهمهن ل ه  ١٢ساڵ
ن��هوهک تاوانباری ژینۆس��اید.
دادگایی کردن و
ب��هرهو ژوور له س��اڵی ،١٩٨٣
ئهگ��هر تاوانب��اران ،تهنان��هت
سهرئهنجام
سزادانی
کیمیابارانی گوندهکانی بالیسان
یهک کهس��یش بهمهبهس��تی
تاوانباران
و ش��ێخ وهسان ،خاپوور کردنی
لهناو بردنی کۆمهڵێک بکووژن،
ه

ک
ه

مومکین
کاتێک
نیا
ه
ت
زیاترل ه  ١٧٠٠گوند و ههروهها
دهکرێ وهک ژینۆساید بناسرێ.
کهوابوو بۆ پێناسه کردنی تاوانی حکومهت ب ه ههر هۆیهک قهتڵوعامی زیاتر له پینج ههزار
بڕووخێ و
ک��هس له ش��اری ههڵهبج ه ب ه
«ژینۆساید» ،نییهتی تاوانباران بۆ
ه

ون
ه
تاوانباران بک
بۆمبارانی شیمیایی ،بکهین.
لهناو بردن��ی کۆمهڵێکی میللی،
دهستی دهزگای
قهتڵوعام��ی خهڵکی کورد
قهومی ،نژادی یا مهزههبی ،یان
سیستمی تاز ه
به مهبهس��تی لهن��او بردنیان،
بهشێک لهوان گرینگه.
پێکهاتووی قهزاییی
تهنیا ب ه عێراق نهوهستاوه و ئهو
پرس��یار ئهوهی�� ه ک ه چۆن
بێ الیهن
پرۆسهیه سااڵنێکی دوور ودرێژه
دهکرێ ئهو نییهته بسهلمێندرێ؟
ل�� ه الی��هن حکومهتهکانی زاڵ
راس��تییهکهی ئهوهی ه ک ه کهس
ب ه دڵخ��واز دان بهو تاوان��هدا نانێت ،چونک ه بهسهر ب ه کوردستان ،به پالن و به شێوهیهکی
س��زای تاوانی «ژینۆس��اید» ،زۆر ل ه س��زای سیس��تماتیک و ل��ه ههم��وان گرینگتر ب ه
«جینایهتی شهڕ» قورستره .بۆ سهلماندنی ئهو مهبهس��تی لهناو بردنی ئهو کۆمهڵه(نهتهوهیه)
تاوان ه پێویست ه دادس��تان ،پشت به فاکتۆری جێبهجێ دهکرێ .باسی ههمووی ئهو پرۆسان ه
جۆراوجۆری وهک ڕاده ،چۆنیهتی و ش��وینی ل ه کوردس��تانی باکوور و ڕۆژئ��اوا ل ه تاقهتی
کوش��تار ،کوش��تاری خهڵکی بێ تاوان و بێ ئهم وتارهدا نییه ،بهاڵم به پیویس��تی دهزانم،
دیفاع ،مێتودی کۆمهڵکوژییهکان و بهتایبهتی زۆر به کورتی ئام��اژه ب ه چهند وێنهیهک لهو
چهک��ی بهکار هێنراو و بهگش��تی ههر جۆره ڕووداوان ه ل ه کوردس��تانی ڕۆژههاڵت بکهم ک ه
بهڵگهیهک که دهتوانێ نیشانهی ژینۆساید بێ ،دهتوانرێ ل ه چوارچیوهی تاوانی «ژینۆساید»دا،
ببهستێ .ئهوه ئهرکێکی زۆر گرینگ و قورس ه لیکدانهوی��ان لهس��هر بک��رێ .ئێعدام��ی ب ه
ک ه بتوانرێ تاوانی ژینۆساید ب ه سهر تاوانباران کۆمهڵی الوانی کورد ب ه دوای س��هرکهوتنی
شۆرش له س��الی ١٣٥٧ی ههتاوی و لهوان
بسلمێندرێ.
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ئێعدامی دوو دهس��تهی  ٥٩و  ٣٨کهسی ل ه
الوانی کورد له سالی ١٣٦٢له شاری مههاباد،
قهتڵوعامی گوندنشینهکان ،تێرۆری تاک و ب ه
کۆمهڵ ل ه ناوخۆ و دهرهوی واڵت ،کوش��تن و
ئێعدام ،زیندانی کردن و شکهنجهی چاالکانی
مهدهنی و ژینگه و ههروهها کوشتنی ڕۆژانهی
کۆڵبهران تهنیا بهشێکن ل ه کوشتاری کورد.
چوارهم
خاڵی الوازی ئ��هو کۆنوانس��یۆن ه ئهوهی ه ک ه
کۆی ئهو پێنج ماددهیه ،تهنیا س��هرنج دهدات ه
باری فیزیکییهوه و هیچ ئاماژهیهک ب ه بواری
پاراستنی زمان و کولتوری نهتهوهکان ناکات
و ههروهها کۆچی به زۆرهملێ تهنیا به منااڵن
دهبهستێتهوه .پرسیارێکی که لهو پێوهندییهدا
دێت ه گ��ۆڕێ ،ئهوهی ه ک ه کۆچ��ی بهزۆرهملی
بهش��ێک ل ه نهتهوهیهک وهک کورد که زیاتر
ل ه  ١٢٠٠٠٠٠کهسیان ل ه کاتی شهڕی نێوان
سهفهوییهکان و عوس��مانییهکان ،بۆ ناوچهی
خۆراس��ان گوێزراونهت��هوه دهکهوێتهوه کام
خان��هوه؟ ل�� ه بابهت زمان و کولت��وور که ل ه
ڕاستیدا بهردی بناغهی هۆویهت و ناسنامهی
گهلێکه و به هۆی پهڕاوێز خستنیان له الیهن
ڕێژیمه دیکتاتۆرهکان��هوه ،ب ه ناوی دهوڵهت-
میللهت یهکێکی دیک ه ل�� ه کهموکوڕییهکانی
ئهو کۆنوانس��یۆنهی ه و پێویس��ت ه س��هرنجی
تایبهتی پێ بدرێ.
کورد و کۆمهڵکوژی
خهڵک��ی کوردیش بهداخهوه ب��ه درێژایی
مێ��ژوو ل�� ه الی��هن دیکتاتۆرهکان��هوه ب ه
شێوهی جۆراوجۆر بهرهوڕووی کۆمهڵکوژی
و کۆچ��ی بهزۆر بووتهوه .له کاتی ش��هڕی
چالدێران له س��اڵی  ،١٥١٤زیاتر له یهک
میلیۆن وس��ێ سهد ههزار کورد بۆ گۆڕینی
دێمۆگرافی��ی ناوچهی کوردس��تان ،بهرهو
ناوچهی خۆراسان گوێزراونهتهوه و جێگایان
ب�� ه ئازهرییهکان پڕ کراوهتهوه .کۆمهڵکوژیی
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کوردهکان له ناوچهی درس��یم به دهستی
حکومهتی ت��ورک ،بۆمبارانی ش��یمیاییی
حهلهبج ه ل ه الیهن حیزبی بهعسهوه ،ڕفاندن
و بێ سهروشوێن کردنی نیزیک به ههشت
ههزار بارزانی و وێران کردنی ههزاران گوند،
نمونهیهک��ی بچووکن ل�� ه نههامهتییهکانی
ک��ورد و ب�� ه کۆمهڵکوژکردنی��ان .داعش
ل�� ه ڕێکهوتی  ٢٠١٤/٨/٣ه��هم ب ه تاوانی
کورد بوون و ه��هم بهتاوانی ئێزدی بوون،
هێرش��ی کرده س��هر ئێزدییهکان .ههر ل ه
شهوی یهکهمی هێرشهکه ،زیاتر ل ه ١٨٠٠
کهس ک��وژراون ٤٠٠ ،ک��هس له گوندی
کوچو زیندهبهچاڵ کراون و زیاتر ل ه ٣٠٠٠
ک��چ ،ژن و منداڵیان دهگهڵ خۆیان بردووه
و وهک کۆیله ،هێرش��ی جینسیان کراوهت ه
سهر و فرۆشراون.
کۆمهڵکوژی له ڕۆژههاڵتی کوردستان
ب�� ه دوای س��هرنهکهوتنی وتوووێ��ژهکان ل ه
نێ��وان نوێنهرانی ک��ورد و دهوڵهتی کۆماری
ئیسالمی و پاش فتوای خومهینی له ڕێکهوتی
٢٨ی گهالوێژی  ،١٣٥٨هێرش کرایه س��هر
کوردستان و شهڕ دهستی پێکرد .دوو حهوتو
دواتر ب ه فهرمانی خومهینی هێرش کرایه سهر
 ٤٠گوندی کوردستانی س��هر ب ه ناوچهکانی
شنۆ ،نهغهده ،مهاباد ،ورمێ ،پیرانشار و سنه.
لهو هێرش��انهدا به پێی ئامارهکان  ٣٠٤کهس
ل��ه ژن و پیاو ،مندال و پی��ر و پهککهوت ه و
تهنان��هت کهمئهندامی��ش قهتڵوع��ام کراون.
دهگ��هڵ ئهوهی که ب ه پێی ڕاپۆرتی نێردراوی
خومهینی ،مهه��دی بهه��ادوران ،تاوانباران
ناس��ێندران و له کهسانی س��هر ب ه دهوڵهتی
کۆماری ئیسالمی بوون ،هیچ بهدواداچوونێکی
بۆ نهکرا و تاوانباران هیچ لێپرس��ینهوهیان لێ
نهکرا و پێش��نیارهکانی مههدی بههادوران بۆ
بهس��زا گهیاندنی تاوانباران و هێور کردنهوهی
بارودۆخهک��ه لهبهرچاو نهگیران و پش��تگوێ
خران .له کۆی ئهم هێرش��انهدا جیا لهو ٤٠
ساڵی بیست و یەکەم
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گوندهی ک ه قهتڵوعامیان تێدا کراون ،لهس��هر
یهک  ٣١گوندی دیکهش س��ووتێندراوان و
وێران کراون.
ل�� ه پێوهن��دی دهگ��هڵ کۆمهلکوژی��ی
کوردس��تانی ڕۆژههاڵتدا پێویست ه ئاماژ ه
به چهند مهسهله بکرێ:
یهکهم
كۆمهڵکوژییهکان له کوردس��تانی ڕۆژههاڵت،
ب ه دوو ه��ۆی مهزههبی و قهوم��ی کراون و
دهبێ به پێی «کۆنوانس��یونی قهدهغ ه کردن و
س��زادانی جینایهتی کۆمهڵکوژی» ڕێکخراوی
نهت��هوه یهکگرتووهکان پێناس�� ه بکردرێن و
بهدواداچوونیان بۆ بکرێ.
دووههم
ب��ه پێی پێناس��هی کۆمهڵک��وژی له مادهی
دووههم��ی «کۆنوانس��یونی قهدهغه کردن و
سزادانی جینایتی کۆمهڵکوژی» ،کۆمهڵکوژی
تهنیا کوش��تنی ڕاستهوخۆ نییه ،بهڵکوو لهناو
بردن��ی کۆمهڵێک خهڵک ل��ه ژێر ناوی دین
و ق��هوم ،به ش��ێوهیهکی سیس��تماتیک و
به پێی پ�لان ،به ش��ێوازی جۆراوجۆر و له
ماوهیکی دوورودرێژدایه .بهو ههڵس��هنگاندنه،
لهناو بردنی کورد له ڕۆژههاڵتی کوردس��تان،
ل ه دهس��پێکی دامهزرانی کۆماری ئیسالمیی
ئێرانهوه تا ئێستا به شێوهکانی قهاڵچۆ کردنی
گوندهکان ،کوش��تاری گوندنشینهکان ،تێرۆر
و ئێع��دام کردن��ی الوانی کورد ،کوش��تنی
کۆڵب��هران و ههروهه��ا کوش��تنی چاالکانی
مهدهنی ،دهکهوێته خان��هی کۆمهڵکوژییهوه
وه��هر لهو چوارچێ��وهدا دهب��ێ بهدواچونی
یاساییی بۆ بکرێ.
ههر لهو پێوهندیهدا به پێویس��تی دهزانم
ئامارێکی کورت بخهم ه بهر چاوی خوێنهران:
له سهرهتای س��اڵی ١٣٥٧ـهوه تا ئێستا،
 ٢٤٨٥الوی ک��ورد ب��ه دهس��تی کۆم��اری
ئیسالمی ئێعدام و تێرۆر کراون ،ل ه وان ه ١٤٨

کهس��یان ژن و  ٦٠کهسیان ژێری  ١٨ساڵ
بوون.
ه��هر ل��هو ماوهیهدا ،لهس��هر یهک ٥٦٩
کهس تێرۆر ک��راون و لهوانه بهداخهوه ٤٤٨
کهسیان گیانیان لهدهست داوه .بهشی زۆری
تێ��رۆرهکان واتا  ٢٨٧کهس ل ه کوردس��تانی
باشور تێرۆر کراون.
سێههم
به لهبهرچاوگرتنی ئهو ڕاستیی ه ک ه قهتڵوعامی
گوندنش��ینهکان له ناوچهکانی هاوس��نووری
ناوچ�� ه ئازهرینش��ینهکانی وهک��وو مهاب��اد،
نهغهده ،ش��نۆ و ورمێ ڕوویانداوه ،پێویس��ت ه
ئاگاداری پالنی حکومهتی ئیس�لامیی ئێران،
ب��ۆ ئاژاوهنانهوه له نێوان دوو نهتهوهی کورد و
ئازهری بین و زۆر ب ه وردبینانه ،پالنی دهوڵهت
لهو پێناوهدا پووچهڵ کهینهوه.
پهراوێز

* .دوکتۆرای زانستی پەروەردە

[ .]١ئیعدامی بهکۆمهڵ له زۆربهی ش��ارهکانی کوردس��تان وهکوو
س��هقز ،س��نه ،پاوه ،مهریوان ،بۆکان و مهاباد روویان داوه .باس��ی
ئ��هو دوو ئیعدام ه ب ه کۆمهاڵنهی مهاب��اد تهنیا به هۆی رادهی زۆری
ئێعدامکراوهکان ل ه کاتێکی کورتدا بۆه.

سهرچاوهکان
[ .]١عزیزی ،س��تار :حمایت از موجودی��ت اقلیتها در پرتو مجازات
مرتکبان ژینوساید در رویه قضائی بین المللی ،ص .١٢٩
[ .]2نوریزاده (سام .آ) .کنوانسیون منع و مجازات کشتار دستهجمعی
(قتل عام).
[ .]3ژینۆساید له عێراقدا .پهالماری ئهنفال بۆ سهر کورد .وه رگێڕانی
له ئینگلیزییهوه :محمد ساڵح تۆفیق ،سلێمانی  ،٢٠٠٤صفحه .٥٢
[ .]4س��نندجی ،سعید :به سادگی همه نس��ل کشیها .وب سایت
ای��ران گلوبال .گ��روه اینترنتی فرهنگ و گفتگ��وhttp://www. .
iranglobal. info
[ .]5بهادران ،مهدی  ،٥٨/٦/٢٤کیهان .١٣٥٨/٦/٢٦
[ .]6محمد ابراهیمی :اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ،اساسنامه
ڕم.
[ .]7س��عید ک الف :عناصر ژنوساید و توسعه مفهوم عدالت کیفری
بین المللی.
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دۆخی ژنان لهڕێکخراو ه ئیسالمییهکانی سهردهمدا

ماردین هەورامی

ل ه کوردستانی ڕۆژههاڵت ،ژنان ل ه ئاستی سهرکردایهتیی ڕێکخراوه
ئیسالمییهکاندا بهدی ناکرێن ک ه شایهد هۆکارهکهی بۆ بهرتهسک
کردنهوهی چاالکییهکانی ئهو ڕێکخراوان ه بگهڕێتهوه .بههۆی
مهترسیی گیر و گرفت ،ژنان ل ه ئاستی سهرکردایهتیدا ڕێگهیان
پێ نهدراوه بهڵکو ل ه ئاستی بهدهنهدا و بۆ کار و چاالکیی دیاری
کراو ڕێکخستنیان بۆ کراوه

فێمێنیزم وهک فهلس��هفهیهکی ژنانه پێویست ه
له الی��هن پیاوان��هوه به هێن��د وهربگیرێ و
بایهخی تایبهتی پێ ب��درێ .ئهگهر پیاوان له
بواری ڕۆشنبیریی ژناندا یارمهتیدهر نهبن ،ئهوا
ههم ژنان تووش��ی س��هرگهردانیی سیاسی و
دڵساردیی هزری و کۆمهاڵیهتی ئهبنهوه و ههم
ههر وهک مارکس گوتهن��ی «له کۆیلهکردنی
ژنان��دا هیچک��هس ب��ه ئهن��دازهی پی��اوان
خهس��ارمهند نابێ» .له کوردستاندا سێ ڕهوتی
فێمێنیستی ههیه .بههۆی ئهوه که ئهو ڕهوتانه
له ژێر چهتری ئایدۆلۆژیای سیاسی و فیکریی
زاڵ بهسهر کۆمهڵگادان ،ههندێک جار دژایهتی
و ههندێک جار هاوپێوهن��دی و هاریکاری له
نێوانیاندا دروست ئهبێ.
فێمێنیزمی دینی :بهش��ی ه��هره زۆر و
ش��اراوهی ژنان س��هر بهڕهوتی ئایینخوازانی
کۆمهڵ��گان و ب ه حوکمی ئهوهی که پێڕهوانی
ئایینی ئیس�لام ل��ه کوردس��تان زۆرینهن،
فێمێنیزمی دینی پش��کی ل ه ههمووڕهوتهکان
زیاتره.
فێمێنیزم��ی لیب��ڕاڵ :ئ��هو ڕهوت��ه ل��ه
کوردس��تاندا بریتییه له ژنانی سهر به ئهحزابه
دێموکرات و س��یکۆالرهکان و ههروهها ژنانی
خوێندهوار و ئاکادیمی و سهربهخۆ پێکهێنهری
پهیکهرهی ئهوڕهوتهن.
فێمێنیزم��ی مارکس��ی :ئ��هو ڕهوت�� ه
فێمێنیس��تییه ،بریتییه ل ه ش��وێنکهوتووانی
ئهحزاب��ی چ��هپ و مارکس��ی .بهه��ۆی
خوێندنهوهی مارکس��یان ه سهبارهت به پرسی
ژنان ڕادیکاڵت��رن .ئهو ڕهوت��ه لهڕۆژههاڵتی
کوردس��تان کهمینهن و له گشت کوردستاندا
تهنیا ل ه پهکهکهدا چاالکن.
ژن و ئیسالمی سیاسی:
ئامانج��ی ئیس�لامی سیاس��ی ،ڕهچاوکردنی
سیاسهتی ئیس�لامییه؛ بهاڵم جیاوازیی نێوان
ئیسالمی سیاس��یی ئهم سهردهمه و ئیسالمی
نهریتی زۆر بهرچاو و ڕوونه .ئیسالمی سیاسی

ب��ه ههم��وو ل��ق و پۆپهکانیهوه به ش��ێوهی
سیس��تماتیک خهریکی ڕێکخس��تنی ژنانه و
به ڕێژهی بهرچ��او کهڵکی له ژنان وهرگرتووه.
لهڕابردوودا ئیسالمی «چوار مهزههبه» ،له سهر
بنهما دینییهکان گرنگیی تایبهتی به پرس��ی
ژن داوه ،بهاڵم وهکوو ئیس�لامی سیاسیی ئهو
سهردهمه ،ڕێکخستنی کۆمهاڵیهتی ،سیاسی و
چهکدارییان بۆ ژنان نهکردووه .بهپێی داتاکان،
سروش��تی ژن ب��ه پێچهوانهی پی��اوان نهرم
و نی��ان و میهرهبانتره ههر بۆی��ه له ڕهوت و
پرۆسهی سهرههڵدانی دینهکاندا و له جهرگهی
ش��هڕی ئیمپرات��ۆر و تهنان��هت هۆزهکان��دا،
کهمترین بهش��دارییان ههب��ووه« .به بۆچوونی
داڤید کۆک ،ژن له س��هردهمه کۆنهکاندا فره
ب��ه کهمی له گۆڕهپانهکان��ی جهنگدا ئامادهی
ڕووبهڕووبوون��هوهکان بوون ،ب��هاڵم ئهوان زۆر
ج��ار تهنها ڕۆڵی یارمهت��ی گهیاندنیان بینیوه
له جهنگهکاندا» (ماجد خلیل ،ئیس�لامی سیاسی و
ئیسالمییهکانی کوردستان ،ل .)52
به خوێندنهوهی مێژووی ئهدیان و دهسهاڵته
سیاس��ییهکانی ڕابردوو ،بۆمان دهرئهکهوێ که
ژنان به ڕێژهیهکی کهم بهش��داری ش��هڕهکان
بوون و کوژراون .ش��ههیدانی ژن له ئیسالمدا
دهگمهنن و به ئهندازهی قامکهکانی دهس��تن.
ه��ۆکاری گرنگیدان ب��هو بابهت��ه ئهوهیه که
ههت��ا ڕێژهی بهش��داریی ژنان ل��ه ڕێکخراوه
ئیسالمییهکاندا زیاتر بێ ،مهترسیی توندئاژۆ و
ڕادیکاڵ بوون زیاتر ئهبێ.
بێداری��ی ئیس�لامی به ئیله��ام وهرگرتن
لهڕیفۆرماس��یۆنی مهس��یحییهت و ههروهها
ل��ه دژی ئیس�لامی نهریتی س��هری ههڵدا و
چاکس��ازیی کرد .س��هرهتای س��هرههڵدانی
ئیس�لامی سیاس��ی و چاکس��ازیی دین��ی،
خوێندنهوهی نوێ و جیاوازیان له پرس��ی ژن
نهکردووه و تهنانهت ڕێکخس��تن بۆ بهشداریی
ژنان له پرۆسهکهدا نهکراوه .هاندهری سهرهکی
بۆ بهشداریی ژنان لهڕێکخراوه ئیسالمییهکاندا
لهڕاستیدا بهش��داریی ژنان لهڕێکخراوه غهیره
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دینییهکاندا بوو« .هاوکات ههوهڵ ڕێکخراوهی
تیرۆریستی که ژنی له پێناو نیازهکانیدا بهکار
هێن��ا و ڕۆڵی جهس��وورانهی (بوێرانهی) دایه،
ڕێکخراوێ��ک بوو ک��ه سروش��تی کارکردنی،
سروشتێکی سێکۆالر بوو» (ههمان سهرچاوه.)49 ،
به دوو هۆکاری س��هرهکییهوه ،دهتوانین
بهش��داریی زۆری ژن��ان لهڕێکخ��راوه
ئیسالمییهکاندا وهک مهترسی بنرخێنین:
یهکهم :بهش��داریی ژنان ڕۆحیه و ورهی زیاتر
ئهدات��ه پی��اوان و ئهوانیش ل��ه ڕهوتی کار و
چاالکییهکانیان��دا چاالکت��ر ئهب��ن .دووههم:
بهش��داریی ژنان له گرووپه ئیس�لامییهکاندا
ل��ه ئاس��تی س��هرکردایهتی نیی��ه و بههۆی
ڕوانی��ن و خوێندنهوهی پیاوڕهههندانه ،ژنان له
ئاس��تی خوارهوه و کاری چهکداریدا کهڵکیان
ل��ێ وهردهگیرێت .لهو گرووپان��هدا ڕۆڵی ژنان
ڕۆبۆتیکه و ههروهها هیچ ماف و یاسایهکی نوێ
و سهردهمیانه دهرحهق به ژنان ڕهچاو ناکرێ.
باسکردن لهسهر پرس��ی ژنان له ئیسالمدا به
گش��تی دهبێ ڕاس��تبێژانه و بهئینسافانه بێت.
ش��رۆڤهی دۆخی ژنان پێش و پ��اش هاتنی
ئیسالم ،ش��رۆڤهی ڕادیکال و تاک ڕهههندییه
فێمێنیس��تییهکان ،دهکێش��ێ به تهنگهژهدا.
ب��ۆ نموونه بهر له هاتنی ئیس�لام له ههندێک
ناوچهی عهرهبس��تاندا کچان زین��ده بهچاڵ
ئهکران ،بهاڵم دوای س��هرههڵدانی ئیس�لام،
ڕیفۆرمێک��ی گ��هوره له دۆخ��ی ژناندا پێک
هات .دوای فهوتی پێغهمبهر (د.خ) بهش��ێکی
زۆر ل��ه فهرموودهکان��ی پێغهمب��هر (د.خ) له
زمانی حهزرهتی عایش��هوه وهرگیراوه ،ئهوهش
نیشانهی بهرزبوونهوهی شکۆی ژنان و جێگای
متمانهبوون��ی به ژنه .ی��ا ئهوهیکه له مێژووی
ئیس�لامدا ناوی دهیان ژن��ی بهناوبانگ وهک
ڕابیع��هی عهدهوی  ،ڕابیعه ش��امی و  ...بهدی
دهکرێ که ش��ان به شانی پیاوان قۆناخ و پله
مهعنهوییهکانی تهسهوفیان بڕیوه و ....
سهرهڕای ههستیاری و گرنگیی بهشداریی
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ژنان له گرووپه ئیس�لامییهکاندا ،توێژینهوهی
کهم سهبارهت بهو بابهته ئهنجام دراوه« .بههۆی
کهموکورتیی سهرچاوه و ڕۆڵی ناسهرهکیی ژنان
له ڕهوتی کار و چاالکیی ئیس�لامی سیاسیدا،
توێژینهوهکان باری زانس��تی به خۆوه ناگرن»
(ههمان س��هرچاوه ،ل  .)45ژن��ان بههۆی ئهوهی
ل��ه ڕاپهڕاندنی ئهرکهکاندا ،له ئاس��ت پیاواندا
کهموکورتی نههێنن ،مهجبوورن ڕادیکاڵتر بن
و له ئاکامدا ب��ه پهروهردهکردنێکی چهکداری
له بهش��ی سهربازی و تیرۆردا ڕێکخستنیان بۆ
ئهکهن .ڕێژهی زۆری بهشداریی ژنان له کردهوه
تیرۆریستییهکاندا گهیش��تووه به ئاستێک که
ههندێک له خاوهنڕای��ان پێیان وایه که «ژنان
دایک��ی پهروهردهکردنی مهیدانهکانی جهنگن»
(ههمان س��هرچاوه ،ل  )47و ئهوه ژنانن که پیاوان
بۆ کاری تیرۆریس��تی هان ئ��هدهن .ئهوهی له
نێ��و داتاکاندا پیش��ان دراوه و لێکۆڵینهوهری
لهبارهوه کراوه «له ساڵی 1985وه تاکوو ئیستا
سووچ و تاوانی سهرهکیی نزیکهی %34تهواوی
کرده تیرۆریستییهکان بهرۆکی ژنان دهگرێ «
(ههمان سهرچاوه ل )49
بابهتێک��ی ل��هو چهش��نه پێویس��تی به
توێژین��هوهی زانس��تی و مهیدان��ی ههیه که
له ههم��وو بوارهکانی سیاس��ی ،کۆمهاڵیهتی،
ئابووری ،س��ایکۆلۆجیکی و  ....ش��رۆڤهی ئهو
دیارده نوێیه بکات .لێرهدا پێویس��ته ئاماژه به
بابهتێ��ک بکرێ و ئهوی��ش ئهوهیه که ههموو
ڕێکخراوه ئیسالمییهکان توندئاژۆ و تیرۆریست
نی��ن و تهنان��هت دژایهتیی قووڵ ل��ه نێوان
ڕهوتهکانی ئیس�لامی سیاسیدا بهدی ئهکرێ.
له س��هدهکانی ڕابردوودا جیهانی ئیس�لام تا
ڕادهیهک ڕهنگی ئینترناسیۆنالیستی پێوه دیار
بووه و ههموو موسڵمانێک له ههر ناوچهیهکهوه
بیویس��تایه بێ هی��چ بهڵگه و پس��وولهیهک
دهیتوان��ی ههمووناوچه و واڵتان ببڕێ و خۆی
بگهیهنێته حیجاز و فهریزهی حهج بهجێ بێنێ
و بێ هیچ کێش��هیهک بگهڕێت��هوه بۆ واڵتی
خۆی .جیهانی ئیسالم له چاخی ئێستهدا ههر
ساڵی بیست و یەکەم
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ل��ه ئهندۆنیزیاوه ههتا مهغری��ب و مهراکیش،
بێجگه له سنووره سیاسییهکان بهسهر گرووپ
و ڕێکخ��راوه ئیس�لامییهکاندا داب��هش بوون.
به ڕێکخراوکردنی دینی ئیس�لام له چهندین
دهیهی ڕابردوودا ،س��هبارهت به دین بهگشتی
و ههروهها س��هبارهت به نهتهوهکان و دونیای
ئیم��ڕۆ ،لێکهوتهوه و دهرئهنجام��ی ئهرێنی و
نهرێنیی بهدواوه بووه.
کوردستانی ڕۆژههاڵت و ئیسالمی سیاسی:
له کوردس��تانی ڕۆژههاڵت ب��ه دوو هۆکاری
س��هرهکییهوه وهک چاالکی��ی دوو تهریقهتی
نهقش��بهندی و ق��ادری ب��ه درێژاییی چهند
س��هده له کوردس��تاندا و ههروهه��ا ههبوونی
دهس��هاڵتێکی ناوهندخواز و س��هرکوتگهر له
قهجهرهکان بهدواوه ،ڕێگه ن��هدراوه ڕهوتێکی
نوێ��ی دیکه له کوردس��تاندا س��هر ههڵبدا.
کهمینهبوونی س��وننه له ئێران و دراوسێتی و
تێکهڵی لهگهڵ ش��یعهکان ،جۆرێک ههراس و
ترس��ی له دڵی مامۆستایانی ئایینی و خهڵکدا
دروس��ت کردووه که به ش��ێوهی نهخوازراو،
دۆخێک��ی خودسانس��ۆری بهس��هریاندا زاڵ
ببێ .له ناوخۆی ئێران��دا ،دوو ئایینی بابییه و
بههائییه ،له س��هردهمی قهجهرهکاندا سهریان
ههڵ��دا ،بهاڵم له کوردس��تان هیچ فیرقهیهک
دروست نهبوو .ههرچهن له ئاخر و ئۆخرهکانی
قهجهرهکاندا ،دهس��هاڵتی سیاسی له ئێراندا به
جۆرێک الئیک و غهیرهدینی بوو ،بهاڵم ڕهوتی
شیعهگهری له دوورهوه و له دهرهوهی دهزگای
دهس��هاڵت ئ��اگاداری کوردس��تان و ناوچ��ه
س��وننهکان بووه .مێژووی ئیس�لامی سیاسی
ل ه ڕۆژههاڵتی کوردستان ،دێرین نییه و کاک
ئهحمهدی موفتیزاده و کاک ناسری سوبحانی
پێش��ڕهوانی ڕهوتی نوێگهرین له کوردس��تان.
س��هرههڵدانی شۆڕش��ی گهالنی ئێران بوو به
دهرفهتێک بۆ خۆدهرخس��تنی نوێگهریی دینی
(ئایین��ی) لهڕۆژههاڵت .ئ��هوهی که ئهو ڕهوته
نوێیه پێوهندی و مامهڵهی لهگهڵ دهس��هاڵتی

خومهین��ی چ��ۆن ب��وو؟ ههروهها ه��هوراز و
نش��ێوهکانی له ماوهی ژیانی سیاسیدا چۆن و
چین؟ باسێکی جیاوازه و دووره له مهبهستی
ئهم وت��اره .ئ��هوهی لێرهدا گرنگ��ه ،ئاوڕێکی
کورت��ه لهسهرڕێکخس��تنهکانی ژن��ان له ژێر
چهتری ڕێکخ��راوه دینییهکاندا ،لهو بوارهدا نه
س��هرچاوهی باوهڕپێکراو به دهس��تهوهیه و نه
ژنێکی سهر بهڕێکخراوهکان ئامادهی وتووێژن.
لهڕۆژه��هاڵت بێجگه له ڕێکخراوی خهبات
و س��پای ڕزگاری ،ڕێکخراوه دینییهکانی دیکه
له ژێر چهتری کۆماری ئیسالمیدا مانهوه و به
ش��ێوهی نهێنی و نیوه نهێن��ی و به ههندێک
تێچ��ووهوه درێژهیان به چاالکی��ی خۆیان دا.
الیهنی موفیتزاده سهبارهت به کۆماری ئیسالمی
خاوهن ههڵوێس��تن و له پرۆس��هی سیاسیی
کۆماری ئیس�لامیدا (ههڵبژاردن) بهش��داری
ناکهن و بێجگه له شوێنه فهرمییهکان ههمیشه
ژنان و پیاوان جل و بهرگی کوردی دهپۆش��ن.
(ئامۆژگارییهکانی کاک ئهحمهد بۆ ژنان .ل)81
کۆماری ئیسالمی بههۆی زاڵبوون بهسهر ڕهوته
دینییهکان��ی (ئایینییهکان��ی) ناوچهکهدا ،به
وردی ئاگاداری ڕهوتهکانی ناوخۆی کوردستانه
و بهو هۆیهوه فره به مهترس��ی بۆ سهر خۆی
نازانێ .کۆماری ئیس�لامی بۆ خ��ۆی له باری
ڕووبهری خاک و حهشیمهتی شیعهوه له ناوخۆ
و دهرهوه ،گهورهترین شۆڕش��ی ئیسالمییه له
سهدهی ڕابردوودا« .شۆڕشی ئیسالمی له ئێران
پێگهشتووترین حهڵقه له زنجیرهی بزووتنهوه
ئیسالمییهکانی شاخهی دووههمی هاوچهرخه»
(جنبشهای اسالمی معاصر ،ص )140
کۆم��اری ئیس�لامی کاریگهری لهس��هر
ههم��وو ڕهوته س��وننه و ش��یعهکانی ناوچه
ههی��ه و هاریکاری��ی ڕاس��تهوخۆیان دهکا .بۆ
نموونه له فهلهس��تین ،حهم��اس و فهتح ،له
لوبنان حیزبوڵاڵ ،ههم��وو ئیخوانهکان له دژی
وههابیی��هت ،ل��ه ئهفغانس��تان ئهلقاعی��ده و
لهیهمهن حوس��ییهکان و  ...به گژ دهوڵهتانی
ناوهندی و تهنانهت یهکتردا دهکاتهوه .کۆماری
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ئیس�لامی لهگهڵ ڕادیکاڵتری��ن ڕێکخراوهی
س��وننه وهک ئهلقاعی��ده و تهنان��هت داعش
پێوهندی��ی ههیه ههر بۆیه دهتوانین بڵێین که
له ئهندازیاریی شهڕ و پێکدادانهکانی ناوچهکهدا
ڕۆڵی سهرهکیی ههیه.
ئیسالمی سیاسی له کاتی سهرههڵدانیدا
درگای فت��وای کردهوه و بهرهبهره دهس��تیان
به چاکس��ازی کرد .یهکێ ل��هو بوارگهله که
چاکسازیی تێدا کرا ،پرس��ی ژن بوو« .تهاڵق،
میرات ،مارهکردن ،کار و پیش��ه له دهرهوهی
ناوم��اڵ ب��ۆ ژن��ان ،بهردباران(سنگس��ار) ،
ش��اهیدی و دادوهری «(س��خنرانیهای کاک احمد
و جزوه ئامۆژگارییهکان بۆ خوێش��کگهل) و  ...هتد
بابهتگهلێ��ک ب��وون که خوێندن��هوهی نوێی
بۆ کرا و تهنانهت ئاس��انکاریی تێ��دا کرا .ئهو
چاکس��ازییانه نیگهرانی و تووڕهیی س��هلهفی
س��اڵحی لێ کهوت��هوه که بهش��ی زۆرینهی
کۆمهڵگای کوردس��تانن .ئهو چاکس��ازییانه له
ڕوانگ��هی ڕهوت�� ه فێمێنیس��تییهکانهوه هیچ
بایهخێکی��ان نییه ،چونکا ئ��هوان دژایهتییان
لهگهڵ چوارچێوهی دین بهگشتی ههیه.
ئیسالمی سیاسی به ههموو ڕهوتهکانییهوه
ڕێکخس��تنی بهرچاوی��ان بۆ ژنان ک��ردووه.
له ڕێکخراوهکانی باش��ووردا ژن��ان ههم پله و
پێگهی باش��تریان پێ دراوه و ههم له کاروباره
کۆمهاڵیهتییهکاندا چاالکترن.
له کوردس��تانی ڕۆژههاڵت ،ژنان له ئاستی
س��هرکردایهتیی ڕێکخراوه ئیس�لامییهکاندا
ب��هدی ناکرێن ک��ه ش��ایهد هۆکارهکهی بۆ
بهرتهس��ک کردن��هوهی چاالکییهکان��ی ئهو
ڕێکخراوان��ه بگهڕێت��هوه .بههۆی مهترس��یی
گیر و گرفت ،ژنان له ئاس��تی سهرکردایهتیدا
ڕێگهیان پێ نهدراوه بهڵکو له ئاستی بهدهنهدا
و بۆ کار و چاالکیی دیاری کراو ڕێکخستنیان
ب��ۆ ک��راوه .نموون��هی چاالکییهکان��ی ژنان
بریتین له پێکهێنانی کالس��ی قورئان ،کۆڕ و
کۆبوونهوهی تایبهت و  ...هتد .له کوردستانی
ڕۆژه��هاڵت بههۆی نهبوون��ی چاالکیی ئازاد،
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ژنانی��ش ل��ه کاروباری س��هربازیدا بهش��دار
نین مهگ��هر ئهوهی که ل��ه واڵتێکی دیکهدا
ڕاهێنان��ی چهکدارییان پێ بکرێ .س��هبارهت
به چهکداریی ژنانی ڕۆژههاڵت ،نه بهڵگهیهک
له بهر دهس��تدا ههیه و نه کهس��ێکیش ههتا
ئیس��ته لهو پێوهندیی��هدا گی��راوه .کۆماری
ئیس�لامی نموونهی مهزنی ئیسالمی سیاسیی
«شیعه»یه و له بهرامبهردا عهرهبستان ،تورکیا،
میس��ر ،پاکستان ،ئهفغانس��تان و  ...نموونهی
ئیس�لامی سیاسیی س��وننهن .دۆخی ژن لهو
واڵتانهدا به ڕێژهیهکی بهرچاو شپرزهیه .شایهد
ههندێک له واڵتانی ئیسالمی خاوهن دهزگای
سیاس��یی دیمۆکراتی��ک بن ب��هاڵم عورف و
یاس��ا ناوخۆییهکان له سهر بنهمای بیروباوڕی
زۆرینهی کۆمهڵگایه که ئهویش دینه .له ئێران
ژنان له کاروباره کۆمهاڵیهتی و سیاسییهکاندا
به پێی یاسای دیاریکراو دهرهتانیان پێ دراوه.
له پهرلهمان و پۆستهکانی وهزارهتدا ژنان بهدی
ئهکرێن و له پاڵ ئهوهشدا هاوسهرگیریی کاتی
(موتعه) ،چهن هاوسهری و  ...به زۆری باوه.
له تورکیا ،دهس��هاڵتی سیاس��ی النیکهم
ڕهوتی ئیخوانگهری ههم وهک جهماوهر و ههم
حیزبی سیاس��ی بههێزترین و بهدهسهاڵترینه.
ئیخوان��هکان له تاکتیدا له ن��او ههموو ڕهوته
دینییهکاندا ن��هرم و نیانتر و دیموکراتیکترن.
له عهرهبس��تان دۆخی ژنان ش��پرزهیه .چهن
هاوس��هری له لووتکهدایه .ژنان له پرۆس��هی
سیاس��یدا هی��چ ڕۆلێکیان نیی��ه ،وههابییهت
وهک جهوه��هرهی دهس��هاڵت ماوهیهکهی��ه
مافی دهنگدان ،ماش��ین لێخوڕین (ئاژوانی) و
هتدی به ژنان داوه .له ئهفغانستان و پاکستان
س��ااڵنه چهندین ژن بهردهباران (سهنگس��ار-
ڕهج��م) ئهکرێن و چهن هاوس��هری دیاردهی
بهرچاوه .ئهحزاب و ڕێکخراوه ئیس�لامییهکانی
کوردستانی ڕۆژههاڵت ،بهجۆرێک کۆپی کراوی
بیرۆکهی ئیخوانگهری و وههابییهتن و تهنانهت
پهیوهندییهکان تا ئاس��تێکه ک��ه باری ماڵی و
فیکری لهالیهن ئهحزابی دایکهوه دابین ئهبێ.
ساڵی بیست و یەکەم
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ئهڵبهت ئهوهش بگوترێ که ئهحزابی ئیسالمی
سیاس��ی له کوردستانی ڕۆژههاڵت به شێوهی
عهرهبس��تان ،پاکس��تان ،میس��ر و تهنان��هت
باش��ووری کوردستان ،مامهڵهیان له گهل ژنان
نهکردووه و ئهوهش خاڵێکی پۆزهتیڤه.
دۆخی ژنان له کوردس��تانی ڕۆژههاڵت له
ژێر کاریگهریی سێ وێژمانی وهک« :دهسهاڵتی
سیاسیی ناوهند» « ،عورفی کۆمهڵگا» و «حیزبه
سیاس��ییهکانی کوردس��تان» دای��ه .بیدعهی
ئیسالمی سهبارهت به پرس��ی ژنان بهرنامه و
مانیفێستێکی جیاوازیان نییه ،بهاڵم له ئاستی
نێوخۆییدا ژنانیان به ش��ێوهیهکی ئایدۆلۆژیک
ڕێکخس��تووه .هێماکانی جیاکردنهوهی ژنانی
س��هر بهڕێکخراوه ئیس�لامییهکان بریتین له
حیجاب و چارشێوی جیاواز و تایبهت که دژی
ڕهنگی ڕهشه.
ژنان له باری ڕۆحی و دهروونییهوه ،له ناو
ڕێکخراوه ئیسالمییه توندئاژۆکاندا له ئاستهنگ
و دژواری��دا ئهژی��ن و ل��ه ههم��وو بوارێکهوه
ڕووب��هڕووی توندوتیژی ئهبن��هوه .توندوتیژی
ل��ه ناو ڕێکخراوه دینییهکان��دا (ئایینییهکاندا)
شاراوهیه و به نهێنی ئهمێنێتهوه.
دووگیان��ی ،خوێندن��ی ب��ااڵ ،خ��اوهن
س��هرچاوهی ماڵی و س��هربهخۆییی ئابووری،
نابن��ه هۆی پاراس��تنی ژنان ل��ه توندوتیژی؛
تهنانهت ل��ه ههندێک کاتدا تێچ��ووی ژنانی
خوێن��دهوار و خ��اوهن ئابووریی س��هربهخۆ،
س��هبارهت ب��ه توندوتیژی زیاتره که ئاش��کرا
نابێ» (کار ،مهرانگیز ،خش��ونت علیه زنان ،ص .)289
توندوتیژی ش��ێوازی جۆراوجۆری ههیه ،ههر
بۆیه بهرزبوونهوهی ڕێژهی ئهو توندوتیژییانه له
ناو ڕێکخراوه ڕادیکاڵه ئیسالمییهکاندا سهبارهت
به ژنان ،دیاردهی توندئاژۆیی لێ دهکهوێتهوه.
کاتێک ژنان به ش��ێوازی خوازراو یا نهخوازراو
له ناو دۆخێکی کۆنکرێت��ی و توندوتیژییانهدا
ئهژی��ن ،ئیت��ر مهجبوورن تۆڵ��هی خۆیان له
ش��وێنێکی دیکهوه بکهن��هوه .ڕێگاکانی تۆڵه
بریتین له ههاڵتن ،خۆکوش��تن ،خۆتهقاندهوه،

کاری تیرۆریس��تی و  ...بهپێی ههندێک داتا،
ئهنجامدهرانی زۆربهی تیرۆر و خۆتهقاندنهوهکان
له فهلهس��تین ،لوبنان ،ئهفغانستان و  ...ژنان
بوون.
توندوتیژییهکانی ناو ڕێکخراوه جیهادییهکان
به شێوازی جۆراوجۆر لهالیهن پیاوانهوه ئهنجام
ئ��هدرێ و ئیتر به ش��ێوهی خۆڕس��ک ژنان
بهرهو ئاکاری توندڕهوی و ڕادیکاڵبوون ئهبات.
ئهو باس��ه باسێکی زانس��تی و سایکۆلۆژیکییه
و پێویس��تی به ش��رۆڤهی زیاتر ههیه .ژنانی
شوێنکهوتووی ئهحزاب و ڕێکخراوه ڕادیکاڵ و
بونیادخوازهکان ،ڕووبهڕووی ئهو توندوتیژییانه
ئهبنهوه که بریتین له :توندوتیژیی سێکس��ی،
توندوتیژیی دهروون��ی ،توندوتیژیی ڕهگهزی،
توندوتیژی��ی ماڵ��ی ،توندوتیژیی سیاس��ی و
هت��د .بۆ نموونه له ڕێکخراوێکی وهک قاعیده،
داع��ش و  ...چوارچێوهی کار و چاالکیی ژنان
بهرتهسک ئهبێتهوه ،خوێندهواری بوونی نییه،
هاوس��هرگیری و ههڵبژاردن��ی مێرد لهس��هر
خواس��تی ژن نییه ،له کاتی کوژرانی مێرددا،
ژن س��هر له نوێ ئهبێ مێ��رد بکاتهوه ،منداڵ
بینین و سک و زا سنووری نییه و ژن بهردهوام
منداڵی ئهبێ ،له باری ماڵییهوه ژنان به توندی
بهستراوهی پیاوانن ،ژنانی دیکه وهک غهنیمهت
ئهگیرێن دهبنه دووههم و س��ێههم ژنی پیاوان
و ...
له نێ��و ڕێکخراوهکان��ی وهک ئیخوان که
به ڕواڵ��هت دیموکراتیکترینن ،ئهو دیاردهگهله
ئهبین��رێ؛ ئهڵب��هت نهک وهک��وو الیهنهکانی
دیکه که ژنان مهجبوور به جیهادی سێکسین.
ڕێکخ��راوه ئیس�لامییهکانی کوردس��تانی
ڕۆژه��هاڵت ،وهک ڕێکخراوهی واڵتانی دیکهی
ناوچهکه دهرحهق به ژن��ان ئهوهنده توندوتیژ
نی��ن و دیاردهی چهن ژنی هێش��تا نهبووه به
باو .ش��ایهد ه��ۆکاری ئهو دیاردهی��ه ئهوه بێ
ک��ه ڕێکخراوهکان��ی کوردس��تانی ڕۆژههاڵت
ڕووب��هڕووی دۆخ��ی ئاڵ��ۆز و ش��هڕخوازانه
نهبووبێتنهوه.
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ل ه دیندارییهو ه ههتا چهکداری

ئاگری ئیسماعیلنژاد

*

ل ه حکوومهت ه جیاوازهکانی پێش کۆماری ئیسالمی ل ه ئێراندا ،دین بهشێک ل ه
دهسهاڵتی سیاسی بووه ،چون ل ه ڕاستیدا شا یان نوێنهرایهتیی «الله»ی کردووه ،یان
ئهوهی پێویستی به پێکهاتهی ئاخوندی بووه ،ههتا ڕهوایی بۆخۆی دهستهبهر بکات
و کۆمهڵگای ئێران لهژێر ڕکێفی خۆی بنێ؛ ههر دوو بارهک ه یهک مانای ههی ه
ئهویش ئهوهی ه که دهسهاڵتداری سیاسی بۆ مانهوهی خۆی پێویستی ب ه پێکهاتهی
ئاخوندی بووه و ئهوهش ب ه ڕوونی بهومانایهی ه که چینی ئاخوند ل ه پێکهاتهی
سیاسی و کۆمهاڵیهتیی ئێراندا دهسهاڵتێکن و دهسهاڵتێک بوون

شۆڕش��ی س��اڵی  ١٣٥٧یهکێ له گرینگترین
ڕووداوهکان��ی مێ��ژووی هاوچهرخی ناوچهی
ڕۆژههاڵت��ی نێوهڕاس��ته ،نهک لهب��هر ئهوهی
ک��ه ههت��ا س��هرکهوتنی ئهو شۆڕش��ه ،هیچ
دهس��هاڵتدارییهکی ئیس�لامیی ش��یعه ل��ه
گ��ۆڕێ نهبووه؛ بهڵکوو بهو ه��ۆکارهی که ئهو
دهس��هاڵتدارییهی پ��اش ئهو شۆڕش��ه هاته
سهرکار ،ههموو پرس و قهیرانهکانی که لهگهڵی
ڕووبهڕوو دهبێتهوه ،به پێوهری ڕوانگهی وهلیی
فهقێ که له ڕاستییدا دهسهاڵتێکی تئۆکراسییه
واڵم دهداتهوه.
پاش شۆڕشی  ٥٧له ئێران ،دهسهاڵتداریی
شیعی که لهسهر سێ کۆڵهکهی ئێرانی بوون،
ش��یعه بوون و ویالیهتی فهقێ دامهزرابوو ،زۆر
زوو لهگهڵ نهتهوهی کورد بهرهوڕوو بۆوه ،ئهوان
وهک هێزی بهرانبهر به کورد س��ێ چهکیان
بهدهستهوه بوو:
 1ڕهوایی��ی ئیس�لام له کۆمهڵ��گای ئێران و
کوردستاندا.
 2باوهڕمهندانێ��ک که ئاماده ب��وون له پێناو
وهدیهاتن��ی خهونی س��هرکردهکانیان ههموو
کارێک بکهن.
 3ڕێکخراوهی پێکهاتهمهن��دی ئاخوندی که
وهک ڕایهڵهیهک��ی لێهاتب��وو و ههموو ئێرانی
تهنیبوو.
لهو وتارهدا باس��ێک لهسهر ئهوه دهکهین
که گرینگترین هۆکاری ئ��هوهی بزووتنهوهی
کوردس��تان و کۆم��اری ئیس�لامی ب��ه هیچ
خاڵێک��ی هاوبهش ناگهن چیی��ه؟ و ههروهها
باس لهوه دهکرێت که کۆماری ئیس�لامی ،چ
کارتێکهرییهکی لهس��هر گوتاری نهتهوهیی -
دێمۆکڕاتیکی ڕۆژههاڵتی کوردستان داناوه!
وشه گرینگهکان :کوردستان ،بزووتنهوهی
کوردستان ،ئاخوند ،کۆماری ئیسالمی ،ئیسالم،
شیعه
پێشهکی
س��هرجهمی ئهو وت��اره له بازن��هی چهمکی

ئیمامهت ل��ه دین��ی ش��یعهدا دهخولێتهوه،
ئیمام��هت چوارهمی��ن بنهم��ای س��هرهکیی
باوهرمهندانی ش��یعهیه که ئ��هوان به پێی ئهو
بنهمای��ه ،لهو ب��اوهڕهدان که دهس��هاڵت ،له
خوداوه بۆ ئیمامهکانیان ش��ۆردهبێتهوه[ ]١و له
پرسی ئیمامهت دا دوو باس گرینگه:
 1ئهوهی که ئیمام له ڕاستییدا تهنیا ڕێبهری
سیاس��ی نییه ،بهڵک��وو خاوهنی دهس��هاڵتی
سیاسییه .
 2ئیمام خاوهنی مهعسوومییهته بهو مانایه که
هیچ ههڵهیهک ناکات.
ه��هر دوو ب��اس یهک ش��ت دهردهخهن،
ئهویش بێ بایهخ بوونی کۆمهڵگا و تاکه .جا ئهو
تاکه باوهڕمهندێکی نێو دینی شێعه بێت ،یان
موس��وڵمانێکی غهیری شیعه یان کافرێک زۆر
جیاواز نییه .گرینگییان بۆ دهس��هاڵتدارییهکه
ف��هرق دهکات ،ب��هاڵم له ئاس��تی بریاردا زۆر
جیاوازییان نییه .خومهینی لهس��هر ئهو باسه
ئایهی ٦ی سوورهی ئهحزاب له قورئانی پیرۆز
ب��ه بهڵگه دێنێتهوه[( ]2خمینی« ، )٢٨:پێغهمبهر
[]3
بۆ موس��وڵمانان ل��ه خۆیانیش فهڕزت��ره»
(ئهحزاب)٦:
چهمک��ی ئیمامهت ل ه ڕهوت��ی مێژووی
ش��یعهدا ،پێکهاتهیهک��ی ب��ه دهوری خۆیدا
خوڵقاندووه ک��ه ئهو پێکهاتهیه له ڕاس��تییدا
بهرێوهبهران و پارێزهران��ی دین له کۆمهڵگای
ش��یعهدا ل��ه خۆی دهگ��رێ ،ب��هاڵم به پێی
خوێندن��هوهی وهلی��ی فهق��ێ ل��ه چهمکی
ئیمام��هت ،بهرێوهبهران��ی دین له ڕاس��تییدا
دهبن ب��ه جێگرهوهکانی ئیمام��ی زهمان ،که
خاوهندارێتی له دهس��هاڵتی سیاس��ی دهکات
و ئهو دهس��هاڵتدارییهی له خوداوه بۆ هاتۆته
خوارێ.
لێ��رهدا ئێمه ئ��هو پێکهاتهیه ن��او دهنێن
پێکهات��هی ئاخوندی که له فهقێی ئاس��ایی و
ڕهوزهخوێنهکان��هوه ههتا مهرجهعی تهقلید له
ئایینی شیعهدا دهگرێتهوه.
له ئهدهبیاتی فهرمیی کۆماری ئیس�لامیدا
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ب��هو پێکهاتهی��ه دهگوت��رێ :سیس��تهمی
ڕووحانیهت .خومهینی ئهو چینه وهک نیگابان
[]4
و پارێزهری ئیسالم دادهنێ.
پێکهات��هی ئاخون��دی ل�� ه ڕاس��تییدا،
ڕایهڵهیهکی پێشامۆدێڕنه ،ئهگهر ئهو پێکهاتهیه
له کۆمهڵگادا نهمێنێ یان ئهوهی بێتوو پێگهی
کۆمهاڵیهتیی خۆی له کیس بدات ،له ڕاستییدا
ئ��هوه خودی دینه که پێگهی کۆمهاڵیهتیی له
کیس دهدات ،ئێمه هی��چ دینێکمان نییه که
دهسهاڵتی له پشت نهبووبێ و نهبێ.
دی��ن کات��ێ دهتوان��ێ مان��هوهی خۆی
له ڕهوتی مێ��ژوودا بیپارێزێ ک��ه پێکهاتهی
پارێ��زهری ئ��هو دینه ،بیپارێ��زێ و ڕوونه ئهو
پێکهاتهی��هش ئهگ��هر بیههوێ��ت دی��ن باڵو
بکاتهوه ،دهبێت بیکاته ڕایهڵه و ئهگهر بیههوێت
له ڕهوتی مێژوودا بیپارێزێ ،دهبێت دهسهاڵتی
بۆ دابین بکات.
بهاڵم ئهو باس��ه له ئایینی شیعهدا به پێی
چهمکی ئیمامهت و خوێندنهوهی وهلیی فهقێ
لهو چهمکه زۆر جیاوازه و ئهوان لهو باوهڕهدان
که دهس��هاڵتی سیاسی هی خودایه و خوداش
ئهو دهس��هاڵتهی ڕادهستی ئیمامهکان کردووه
و لهس��هردهمی بهرپێواربوونی ئیمامی زهماندا،
ئهوه دهسهاڵتهکه ڕادهستی «فهقێیهکی عادڵ»
دهکرێ��ت .چهمکی وهلیی فهق��ێ ،ههموو ئهو
مافانهی که پێغهمبهری ئیس�لام له سهردهمی
دهسهاڵتداریدا ههیبووه بۆ وهلیی فهقێ قائیله.
[]5
(خمینی)٥٣،٥٤:
ئهگهر له ڕووی فهرههنگییشهوه له پێگهی
پێکهات��هی ئاخوندی له فهرههنگی ش��یعهدا
بڕوانی��ن  ،ئاخوند که ل��ه فهرههنگی ئێرانیدا،
وهک چینی پارێزهری دی��ن ئهژمار دهکرێن،
پێگ��هی زۆر گرینگیان ل��ه کۆمهڵگادا ههبووه
و ل��ه ک��ۆن ڕا چینی پارێ��زهری دین وهک
چینێکی تایب��هت له پێکهات��هی چینایهتیی
فهرههنگی ئێرانیدا ،ناسراون.
ئاخوندیش پ��اش باڵوبوونهوهی ئیس�لام
و بهتایبهتی دوای دامهزرانی دهس��هاڵتداریی
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س��هفهوی ،لهالیهن کۆمهڵگای ژێر دهسهاڵتی
سهفهوییهکانهوه ،وهک کهسانی جێگای باوهڕی
ئهوان ناس��راون ،خهڵک به ڕێ��زهوه لهگهڵیان
دواون و ل��ه ڕووی ژیانی تایبهتیش��هوه ،باوهڕ
پێکراوی کۆمهڵگای خۆی��ان بوون و تهنانهت
باوهڕ پێکراوی ئابووری و سیاسیی کۆمهڵگاش
بوون ،ههتا ڕادهیهک که موسوڵمانێک بهرێگای
ئاخوندێکهوه دهتوانێ حهج یان نوێژ و ڕۆژوو بۆ
کهسێکی مردووی خۆی بکڕێت[( ]6خلجی.)١١٨:
ئهوه س��هرهڕای ئهوهیه که چینی ئاخوند،
خومس ،س��هرفتره ،خێر و خێرات  ،زهکات و
سهدهقاتیش دهتوانێ وهرگرێ و به پێی شهرع
و دی��ن بۆی حهاڵله و به پێ��ی کۆمهڵگا بۆی
ڕهوایه ،ئهو سهرچاوهی داهاته ،ههتا ڕادهیهک
سهربهخۆیان دهکات.
پێگ��هی کۆمهاڵیهتیش��یان ،وا دهکات که
ئ��هوان چینێکی دهس��ت ڕۆیش��توو بن؛ ههم
بهرانبهر ب��ه بهرههڵس��تهکانیان و ههم لهنێو
چینی دهسهاڵتداری سیاسیدا.
ل��ه حکوومهت��ه جیاوازهکان��ی پێ��ش
کۆماری ئیس�لامی له ئێراندا ،دین بهش��ێک
له دهسهاڵتی سیاس��ی بووه ،چون له ڕاستیدا
ش��ا یان نوێنهرایهتیی «الل��ه»ی کردووه ،یان
ئهوهی پێویس��تی ب��ه پێکهات��هی ئاخوندی
بووه ،ههت��ا ڕهوایی بۆخۆی دهس��تهبهر بکات
و کۆمهڵ��گای ئێران لهژێر ڕکێفی خۆی بنێ؛
ه��هر دوو بارهکه یهک مان��ای ههیه ئهویش
ئهوهیه که دهس��هاڵتداری سیاسی بۆ مانهوهی
خۆی پێویستی به پێکهاتهی ئاخوندی بووه و
ئهوهش به ڕوونی بهومانایهیه که چینی ئاخوند
له پێکهاتهی سیاس��ی و کۆمهاڵیهتیی ئێراندا
دهسهاڵتێکن و دهسهاڵتێک بوون.
دهکرێت ئ��هو دهس��هاڵته وهک یهکێ له
دهس��هاڵته نهرمهکانی نێو کۆمهڵ��گای ئێران
سهیر بکهین.
دین له ڕاس��تیدا به مان��ای ئهوهیه که تۆ
ئهندامی گرووپێکی[( ]7نیکفر )٢٤:و موس��وڵمان
ب��وون بهمان��ای ئهوهی��ه که ئهو کهس��انه له
ساڵی بیست و یەکەم
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ئهندامان��ی گرووپ��ی موس��وڵمانانن! هاوکات
لهگ��هڵ ئ��هوه دی��ن دهتوانێ ش��ێوازێک له
ڕێککهوتن��ه کۆمهاڵیهتیی��هکان بێ��ت ،بهاڵم
ل��ه ج��ۆری پیرۆزکراوهک��هی[( ]8نیکف��ر.)٢٤:
پیرۆزبوون��ی دی��ن ،ڕواڵهت��ی پهیوهندیی��ه
کۆمهاڵیهتییهکهی دهشارێتهوه ،بهاڵم ڕاستیی
ئهوهیه که له چوارچێوهی دیندا ،ئێمه کۆمهڵێ
ڕایهڵ��هی پهیوهندیم��ان ههیه که ل��ه نێوان
چینی پارێزهری دین(له ئیس�لامی ش��یعهدا
ئاخوندهکان) ،ناوهنده دینییهکان ،دهقی پیرۆز
و تاک��ی باوهڕمهند لهگهڵ ئ��هوان و ههر وهها
لهنێو تاکهکانی باوهڕمهنددا پهیوهندیی ئابووری،
کۆمهاڵیهتی ،سیاسی و فهرههنگی ساز دهکات.
ئهو پێوهندییه بنهمای س��ۆزداری و پیرۆزیشی
ههیه.
ئهوهی لێرهدا گرینگ��ه ئهوهیه پێکهاتهی
ئاخوندی ل��ه کۆمهڵگای ئێران��دا ئهگهر تهنیا
دهمڕاس��تی کۆمهڵگای دینی نهبێت ،یهکێ له
گرینگترین دهمڕاستهکانی کۆمهڵگای دینییه و
دهتوانێ ئهو کۆمهڵگایه بجوڵێنێ و ئاراس��تهی
ب��کات و پێش بههێن��دێ کاری بگرێت ،یان
ناچاری بکات هێندێ کار بکات.
ئ��هو پێکهاتهی��ه ،له کۆنهوه ئ��هو ڕۆڵهی
ل��ه کۆمهڵگای ئێراندا گێ��ڕاوه .ئاخوندهکان له
مهش��ڕووتهدا ڕۆڵیان ههبووه ،له س��هردهمی
قاجاردا ئاخوند و مزگهوت ڕۆڵی سهرهکییان له
کۆمهڵگادا ههبوو ،ب��ۆ وێنه فتوای ئاخوندهکان
ب��وو که حکوومهت��ی قاجاری ناچ��ار کرد بۆ
جاری دووههم هێرش بکاته ،س��هر ڕووسیا و
دهس��کهوتی ئهو هێرشهش بوو به ڕێککهوتنی
[]9
تورکمانچای.
پێکهاتهی ئاخوندی له فهرههنگی ئێران دا،
کارتێکهریی لهس��هر ڕای گشتیی ئێرانییهکان
ههبووه ،بهاڵم پێکهاتهکه له س��هردهمی پێش
مۆدێڕن��دا ڕایهڵهک��راو نهب��ووه و ئهگهری��ش
ڕایهڵهیهک��ی بووبێت ئ��هوه ڕایهڵهیهکی الواز
بووه و دهرهتانی ئهوهی نهبووه ههموو کۆمهڵگا
بجووڵێنێ!

مۆدێڕنی��زم ل��ه ئێران��دا دهرفهتی ئهوهی
ب��ۆ پێکهات��هی ئاخون��دهکان خوڵقاندووه که
ڕایهڵهیهکی توندوتۆل ههم لهنێو پێکهاتهکهی
خۆی��ان و ه��هم ب��ۆ کۆنتڕۆڵ��ی کۆمهڵگای
موسوڵمان سازبکهن و هاوکات بهو ڕێگایهشهوه
کارتێکهری��ی زیاتر و بهرفراوانتر بخهنه س��هر
باوهڕمهندان ،ههڵبهت لهگهڵ ئهوهی ههمیشه
مۆدێڕنی��زم و مۆدێڕنیت��ه ،لهالیهن پێکهاتهی
ئاخوندهکانهوه ڕهتکراوهتهوه ،بهاڵم ئاخوندهکان
به باش��ی کهڵکیان له مۆدێڕنیزم وهرگرتووه.
ئهوان ل��ه ئێران یهکهم کهس��هکان بوون که
دژی تێلگراف قس��هیان کرد ،بهاڵم پاشان به
بهرفراوان��ی تێلگرافیان ب��هکار دێنا ،بۆ ئهوهی
ڕاوبۆچوونی خۆیان ب��ه الیهنگرانیان بگهیهنن،
ئ��هوهی ک��ه فت��وای تهحریم��ی تهنباکووی
[]10
سهرکهوتوو کرد تلێگراف بوو.
له س��هردهمی ئینتڕنێتدا لهگهڵ ئهوهی له
جوغڕافی��ای ئێران هێڵ��ی ئینتێرنێت فیلتێره
و زۆر کێش��هی ههیه ،ب��هاڵم ئاخوندهکان به
بهرفراوانی کهڵک ل��ه ئینتێرنیت وهردهگرن و
زۆربهی نزیک به ههموو مهرجهعه تهقلیدهکان
ماڵپهری تایبهتیان بۆ پهیوهندی گرتن له گهڵ
موقهللیدهکانی��ان ههیه و تهنان��هت ماڵپهڕی
زیارهتی مهجازی ههیه ،له پهنا ههموو ئهوانهوه
سیس��تهمی بانکی ب��ۆ کۆکردن��هوه خێرات،
س��هدهقه و زهکات و ،کاناڵ��ی ماه��وارهی بۆ
گهیاندنی بۆچوونی خۆیان بۆ موقهللیدهکانیان
بهکار دێنن.
گرینگی��ی جادهوبان ،تێلگ��راف ،بانک و
نیزامی ماڵیی مۆدێ��رن ،ماهواره و ئینتێڕنێت
ب��ۆ پێکهاتهی ئاخوندی له ئێ��ران ئهوهیه که
ڕایهڵهی��هک له نێ��وان مهرجهع��ی تهقلید و
موقهللیددا ساز دهکات و ئهوهش بهو مانایهیه
ک��ه موقهللید زیاتر لهژێر ئهمر و دهس��تووری
مهرجهعی تهقلیددا دهبێت و ،ئهوان بهو ڕێگایه
ههم کارتێکهری لهسهر موقهللیدهکانیان زیاتر
دهک��هن و ههمیش زانیاریی زیاتریان لهس��هر
دۆخی موقهللیدهکانیان پێ دهگات و دهرفهتی
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ئهوهی��ان بۆ دهخوڵقێ ڕاس��تهوخۆتر بچنه نێو
ژیانی موقهللیدهکانیانهوه.
ڕایهڵ��هی پێکهاتهی ئاخون��دی له دوای
شۆڕشی گهاڵنی ئێران
پێکهاتهی ئاخوندی له سێ کۆڵهکهی سهرهکی
پێکهات��ووه ،مهرجهع��ی تهقلید ،مهدرهس��ه
دینیی��هکان و مزگ��هوت .له نێوان ئهو س��ێ
کۆڵهکهیهدا مهرجهع��ی تهقلید زیاترین ڕۆڵی
ههیه و بهو پێیهش چون مهڕجهعهکان له دوو
ش��اری پیرۆزی نهجهف و قوم کۆدهبنهوه ،ئهو
دوو ش��اره وهک ناوهندی ڕایهڵهی پێکهاتهی
ئاخوندی سهیریان دهکرێت.
له نێو مهڕجهعهکاندا کهسانێک که زیاترین
موقهللیدیان ههیه  ،یا دهستیان دهڕوا زیاترین
مانگانه به فهقێکانیان بدهن ،واته پووڵ و پارهی
زیاتریان بهدهس��تهوهیه ،دهتوانن هێژمۆنییهک
بۆ خۆیان س��ازبکهن و بهو ش��ێوهیه دهکرێت،
بڵێی��ن لهگهڵ ئهوهی ک��ه مهڕجهعییهت له
دینی ش��یعه چهند ناوهندییه ،بهاڵم له ڕووی
کردهیی��هوه چهقی دهکهوێته یهک ش��وێن و
الی یهک کهس و له ههموو قۆناغێکی کاتیدا
چهقی ئهو پێکهاتهیه ،ڕوون و دیاره دهکهوێته
کوێ و سهرشانی کێ.
مهڕجهعهکان ل��ه ڕاس��تیدا بهڕێوهبهری
ئاخوندهکانیترن ،ئهوان بهو ڕهواییهی له ڕووی
دینییهوه پێیان دهدرێ ،دهتوانن چینی ئاخوند
نهک هاوش��ێوه ،بهاڵم وێڕای باقی کۆمهڵگای
موس��وڵمانی ش��یعه بهڕێوه بهرن ،که ئهوهش
تایبهتمهندی��ی خ��ۆی ههی��ه و پێکهاتهک��ه
یهکدهس��تتر دهکات و شانسی مانهوهی هێزی
نهرم��ی پێکهاتهک��ه و کارتێک��هری لهس��هر
کۆمهڵگای موقهللیدهکان زیاتر دهکات.
ئ��هوهی ک��ه ناوهندگهرابوون��ی ڕایهڵهی
پێکهات��هی ئاخوندی له ئێراندا س��هقامگیرتر
دهکات ،دهسهاڵتی سیاسییه .دهسهاڵتی سیاسی
له مێژووی سهردهم بهتایبهت پاش ئهوهی قوم
بوو به ناوهندی قوتابخانهیهکی گرینگی دینی،
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ئهو قوتابخانهی��ه و مهڕجهعهکانی دهوری ئهو
قوتابخانهیه ،لهالیهن هێزی سیاس��یی ئێرانهوه
چاوهدێری و ئیداره دهکران.
ل��ه پاش شۆڕش��ی گهالنی ئێران س��ێ
ڕووداوی گرینگ ڕوویدا
یهکهم :بۆ یهکهم جار مهرجهعێکی تهقلید بوو
به بااڵترین دهسهاڵتی سیاسی واته دهسهاڵتی
سیاسی و ئایینی له یهک کهسدا کۆبۆوه.
دووههم :قوتابخانهی قوم بهس��هر قوتابخانهی
نهجهفدا سهرکهوت[ ،]11ئهوهش له ڕووی دیندا
ئ��هو مانایهی ههبوو ک��ه خوێندنهوهی دینیی
سوننهتگهرا لهنێو شیعهدا که خۆی له بهشداری
لهکاروب��اری سیاس��ی دهپاراس��ت ،پهراوێ��ز
ک��هوت و زیاتر مهیدان درا ب��ه خوێندنهوهی
وهلیی فهقێ ک��ه باوهڕی به دهس��هاڵتداریی
سیاسیی ئاخوند له س��هردهمی بهرپێواربوونی
ئیم��ام مههدی بوو؛ ئهوان ل��ه مادهی پێنجی
دهس��تووری کۆماری ئیس�لامیدا دهڵێن« :له
س��هردهمی بهرپێواربوونی ئیمام زهمان[ئیمام
مێهدی] له کۆماری ئیسالمیدا ،سهرپهرهستی
و پێشهوایی ڕادهستی مهالیهکی خاوهن بڕوا و
بهئیمان ،دادپهروهر ،ئاگاداری زهمانه ،بهڕێوهبهر
و شارهزا دهکرێت. »...
سێههم :مزگهوتهکان له ناوهندێکی ئایینییهوه
گۆڕان بۆ ناوهندێکی نیزامی و ئهمنییهتی
خومهینی له پاش گهیشتنی به دهسهاڵت،
یهکهم کاری که کردی ئهوه بوو که باوهڕدارانی
کرده چ��هک بهدهس��تی حکوومهتهکهی .ئهو
جاره س��هربازهکان له ڕاس��تیدا «پاس��داری
ئیسالم» بوون ،گرینگیی ئهو باسه لێرهدایه که
پاس��دارهکان ش��هڕهکانی خۆیان وهک شهڕی
پیرۆز دهدی��ت و ئهگهر دهک��وژران دهچوونه
بهههشت و ئهگهریش کهسیان دهکوشت ،ئهوه
دوژمنی ئیسالمیان کوشتبوو!
خاڵێکی سهیر و سهرسوڕهێنهر که دهکرێ
ئاماژهی پێ بکرێ و ئهو بابهتهی پێ پشتڕاست
بکرێت��هوه ئهوهی��ه ک��ه ،دهیان پێش��مهرگه
ساڵی بیست و یەکەم
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دهگێڕنهوه که هێندێک لهو پاسدارانهی به دیل
دهگیران ،دهگریان .ئهوان دڵخۆشییان دهدانهوه
که ئێمه کهس��ی دیل ناکووژی��ن ،کهچی له
جوابی دڵخۆش��ی دانهوهیان دا پاسداری گیراو
گوتووی��ه« :من ل��ه مهرگ ناترس��م  ،بۆ ئهوه
دهگریم شههید نهبووم ههتا بچمه بهههشت»!
شهڕی وا له س��نوورهکانی تواناییی مرۆڤ
تێدهپهڕێ��ت و تهنانهت ترس که له زاتی ههر
ش��هڕکهرێکدایه ،وهک خهیان��هت ل��ه قهڵهم
دهدرێ ،خهیانهتێ��ک که ناتوان��ێ له خودای
بشارێتهوه .له شهڕی ئاس��اییدا فهرماندهکهت
بهس��هرت دا دهڕوانێ ،ئهویش وهک تۆ مرۆڤه،
ترس و سۆز و خۆشهویستی ههیه و ئاگاداری
زۆر شتیش نییه ،بهاڵم له شهڕی پیرۆزدا ،خودا
چاوی بهس��هرتهوهیه ،ئ��هوه خودایه دهبێ له
ههموو کهس زیاتر سۆز و خۆشهویستیت بۆی
ههبێت و ههر خۆش��ی سهرکهوتووت دهکات.
هیچ چهش��نه کهمتهرخهمی و ترس��ێکت لهو
ناشاردرێتهوه و ئیتر لێرهدا سنووری شهڕهکه
مرۆڤ��هکان دی��اری ناکهن ،بهڵک��وو هێزێکی
بانسروشتی دیاریی دهکات.
س��پاکهی خومهینی له ڕاستیدا هێزێکی
«ئاخر زهمانی» بوو .هێزێک که له پێناو وهدی
هێنانی دهس��کهوت ل��ه دنیاکهیتردا چهکی
دهس��ت دابوویه .که وایه ئهگ��هر تهنانهت لهم
دنیاش دهس��کهوتی نهبوایه دڵسارد نهدهبۆوه،
چ��ون دڵنیایان کردبوو لهو دنی��ا دهینێرن بۆ
بهههشت و تهنانهت کلیلی درگای بههشتیشیان
دابووه دهستی!
ئهوهی مهڕجهعێکی تهقلید بوو به بااڵترین
دهسهاڵتی سیاس��ی له ئێراندا سێ ئالوگۆڕی
گرینگیتری هێنایه گۆڕێ:
یهکهم :دین ههموو کهش��ی کۆمهاڵیهتیی
ئێرانی تهنی و له ڕاستیدا دهرفهتی کۆمهاڵیهتی
بۆ هیچ باوهڕێکیتر نهما.
دووههم :دام��هزراوهکان له دامهزراوهیهکی
سیاس��ییهوه گۆڕان بۆ دامهزراوهی دینی یان
بوون به پارێ��زهری حکوومهتی دینی ،بۆ وێنه

ئی��دارهی تاپۆ ل��ه ڕواڵهتدا هی��چ بنهمایهکی
دینیی نییه ،ب��هاڵم له کردهوهدا مڵکی ههموو
ئهو کهس��انهی ک��ه دژی حکووم��هت بوون
وهک مڵک��ی وهلی��ی فهقێ له قهڵ��هم دهدا و
بهو ش��ێوهیه دهبوو به بهش��ێک له پێکهاتهی
پاریزهری دهس��هاڵتی وهلیی فهقێ .خومهینی
ل��هو پهیوهندییهدا دهڵێت« :دنی��ا ئاوایه ،تهنیا
دانانی قانونی تهواوکهر نییه و خۆش��بهختیی
م��رۆڤ دابی��ن ناکات ،پ��اش دانان��ی قانون،
پێویس��ته هێزی بهڕێوهبهر پێک بهێندرێ له
حکوومهتدا؛ که هێ��زی بهرێوهبهر نهبێت ئهو
[]12
دهسهاڵته تهواو نییه»(خومهینی)٢١:
س��ێههم :لهش��کرێک له باوهڕمهندانێکی
چهکدار س��ازبوون ،کهس��انێک ک��ه لهپێناو
وهدی هاتن��ی ئامانجهکان��ی ڕۆژی پهس�ڵان
ش��هڕی دهکرد ،نهک له پێن��او ئامانجی ئهم
دنیایهدا .زۆر به ڕێککهوتی مهبینن که زۆربهی
فهرماندهکانی س��پا ژیانی سیاسی و نیزامیی
خۆیان له کوردس��تانهوه دهس��ت پێکردووه.
ئهوان له ڕاستیدا کوردس��تانیان به شهڕگهی
کفر و ئیسالم دهزانی و دهزانن.
کۆی ئ��هو ئالوگۆڕه ل ه پێکهاتهی ئاخوندی
و کۆمهڵگای ئێراندا وای کردووه که بڵێن ئێمه
لهگهڵ ڕێژیمێک ڕووبهڕووین که جیهانبینیی
ئهو لهگهڵ ههموو جیهانبینییهکانی ئێس��تادا
جیاوازه و ههموو ش��تێک به پێوهری تایبهت
بهخۆی س��هیر دهکات و ئ��هوهی پێوهرهکهی
چهنده لهگهڵ پێوهری گشتی و مرۆڤی دێتهوه
گرین��گ نیی��ه ،تهنیا ئهوه گرینگ��ه که ئێمه
بزانین ئهو پێ��وهری خۆی ههیه و پێوهرهکانی
وهک پێوهری ئێمه نین.
چهکدارانی خومهینی له کوردستان
بزووتن��هوهی کوردس��تان وهک گوتارێک دوو
کۆس��پی گهورهی دهخسته سهر ڕێی گوتاری
وهلیی فهقێ له تاران:
یهک��هم :بزووتن��هوهی کوردس��تان،
بزووتنهوهیهکی خاوهنی جیهانبینیی سێکۆالر
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بوو و ههی��ه! ئهوه له کاتێکدای��ه که گوتاری
وهلیی فهقێ گوتارێکی دینییه!
دووههم :بزووتنهوهی کوردستان ،خوازیاری
دابهش��کاریی دهس��هاڵتداری له ئێران دابوو،
گوتاری وهلیی فهق��ێ خوازیاری کۆکردنهوهی
دهس��هاڵت له یهک ت��اک دایه! نهک له یهک
ناوچهش.
له قۆناغی کاتی  ١٠ساڵی یهکهم له دوای
دامهرزان��ی کۆم��اری ئیس�لامی ،گهورهترین
کێش��هی نێ��وان بزووتنهوهی کوردس��تان و
دهس��هاڵتداریی ئیس�لامی ک��ه نوێنهرایهتیی
گوت��اری وهلی��ی فهقێی دهکرد ،ل ه ڕاس��تیدا
جیاوازیی جیهانبینیی س��ێکۆالر و دینی بوو.
ههر لهسهر ئهو بنهمایهشه که خومهینی فتوای
جیهاد له دژی کورد دهدات[ ،]13یان خومهینی
به پانهوه باس��ی ئهوه دهکات که «ئێمه لهگهڵ
کورد ش��هڕ ناکهین ،بهڵکوو لهگهڵ کفر ش��هڕ
دهکهین» .لێره تهنانهت وشهی کافریش بهکار
ناهێنێ ،بهڵکوو وشهی کفر بهکار دێنێ.
ئهوهی که کێش��هی نێ��وان بزووتنهوهی
کوردس��تان و گوتاری وهلیی فهقێ له پرسی
جیهانبینیی س��ێکۆالرهوه دهست پێدهکات،
ب��ه مانای ئهوه نییه ک��ه ئێمه دهبێت گوتاری
س��ێکۆالریزم ل��ه بزووتن��هوهی نهتهوهیی��ی
کوردستان وهال بنێین ،بهڵکوو بۆ خهسارناسیی
ک��ۆی ڕووداوهکان��ی پاش شۆڕش��ی گهالنی
ئێران له نێو بزووتنهوهی کوردستاندا گرینگه.
دهتوانی��ن ئاماژه به هێندێک هۆکار بکهین که
ڕاستکهرهوهی ئهو بابهتهن:
یهک��هم :چهکدارانی دین��دار له ڕوانگهی
خۆیان��هوه بۆ ش��هڕی کفر و موس��وڵمان بۆ
کوردس��تان دههاتن ،نهک بۆ پاراستنی خاکی
ئێ��ران .ڕوونه ک��ه چهکداری دین��دار وهک
لهس��هرێش باسی لهس��هر کرا ،ژیانی ئێستای
خۆی له پێناو ژیانی ئ��هو دنیایتری دادهنێ،
بۆیهش ئهو هی��چ کات ئام��اده نییه ،لهگهڵ
«کاف��ر یان لهویش خراپتر کفر» بس��ازێ یان
ئاشت بێتهوه ،بهڵکوو ئهگهر هاتوو سازشێکیش
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له گ��ۆڕێ بێت ،ئهوه ،ئهو کات هاوش��ێوهی
«رێککهوتن��ی حودهیبیی��ه» ڕێککهوتنێک��ی
مهسڵهحهتییه!
ههر ئهو هۆکارهش بووت ه هۆی ئهوهی که له
 ٤٠ساڵی ڕابردوودا ،کۆماری ئیسالمی زهربهی
قورس��ی لهالیهن بزووتنهوهی کوردس��تانهوه
وێ کهوت��ووه ،ب��هاڵم ئاماده نهبووه ئاش��تی
قهبوڵ بکات و پێملی خواس��تی بزووتنهوهکه
بێت ،ئهگهر داوای دانوستانیش��ی کردووه ،بۆ
مهبهستی تایبهت و کاتی تایبهت بووه.
دووههم :لهگهڵ ئهوهی ک��ه بزووتنهوهی
کوردستان بزووتنهوهیهکی خاوهن جیهانبینیی
س��ێکۆالره ،بهاڵم چون کۆمهڵگای کوردستان
بهتهواوی به دین تهندراوه و چون گوتاری زاڵی
ئهو کۆمهڵگا دینییهش گوتاری ش��یعهگهرییه،
بزووتن��هوهی کوردس��تان ڕوو ب��ه گوت��اری
سوننیگهریی چووه.
س��ێههم :ڕوونه که گوتاری سووننیگهری
له بزووتنهوهی کوردس��تاندا و س��هرکهوتنی
گوتاری شیعهگهری له تاران ،مهترسیی ئهوهی
س��ازکردووه که کوردی شیعه له بزووتنهوهی
نهتهوهیی داببڕێ ،یان بهو شێوهی ک ه سهنگی
خۆیهتی تێیدا بهشدار نهبێت.
کۆتایی
پێکهاتهی ئاخوندی له دهس��هاڵتداریی دوای
شۆڕش��ی گهالنی ئێران دهسهاڵتی سیاسییان
بهدهس��تهوه گرت ،ئهوان پێش��تر پێگهیهکی
کۆمهاڵیهتیی��ان ههبوو ،به هۆکاری ئهوهی که
نوێنهرایهتی��ی پێگ��هی کۆمهاڵیهتیی دینیان
دهکرد.
ئ��هو پێکهاتهیه له پاش شۆڕش��ی گهالنی
ئێران بزووتنهوهی کوردستانیان کرده ئامانجی
خۆی��ان و به ڕێگای دین و ڕهواییی شۆڕش��ی
نوێ لهنێو خهڵکدا ،زهربهی زۆر قورس��یان له
بزووتنهوهکهدا ،س��هرهڕای ئ��هوهش بۆ یهکهم
جار وایان کرد که پرس��ی دین ههم له ئاستی
نێوخۆیی��ی بزووتنهوهک��ه و ههم له ئاس��تی
ساڵی بیست و یەکەم
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دهرهوهی گوتاری بزووتنهوهکهدا گرینگیی زۆر
پهیدا ب��کات ،ئاخوندهکان ب��ه چهکدارکردنی
دیندارهکانی الیهنگریان ،ش��هڕێکی قورسیان
تووش��ی کوردس��تان کرد ،ئهوان ب��ه تێکهڵ
کردنی سهرکوتی کوردس��تان لهگهڵ شهڕی
پیرۆز له دینی ئیس�لامدا ،دۆخێکیان تووشی
نهت��هوهی کورد کرد که ههت��ا فتوای جیهاد
ل��ه دژی نهتهوهی ک��ورد ،ک��ه نهتهوهیهکی
موسوڵمانه ،چوو.
پێکهاتهی ئاخوندی ل ه ئێستاشدا ،ڕۆڵێکی
سهرهکیی بۆ سهرکوتی کوردستان دهگێڕن و
ئهوان بنهمای سیاس��هتی ناوچهییشان لهسهر
ههمان پێکهات ه دامهزران��دووه .ئهوان خۆیان
ب�� ه پارێزهری ئیس�لام دهزانن و س��هرکوتی
کوردس��تانیش به بهشێک ل ه ههوڵهکانیان بۆ
پاراستنی حکوومهتی ئیسالمی دادهنێن.
کورد چ بییهوێت ل ه چوارچێوهی کۆماری
ئیس�لامیدا ناڕاس��تهوخۆ ئاڵوگۆڕ سازبکات ،و
چ بییهوێ��ت ب ه ڕێگای دانوس��تانهوه هێندێ
دهس��تکهوتی ههبێ��ت ،لهگ��هڵ دی��اردهی
حکوومهت��ی ئاخ��ر زهمان��ی و پێکهات��هی
ڕایهڵهکراوی ئاخوندی ڕووبهڕووه .پێکهاتهیهک
ک�� ه سیاس��هتی تهناهی��ی خۆی ب�� ه پێی
[]14
ئایهی ٦٠ی س��ووڕهی ئهنفال دارش��تووه
(خمین��ی« ،)٢٨:ت��ا ب��ۆو دهک��رێ چ��هک و
جبهخانهی ش��هڕ و ئهس��پی س��واری پهیدا
بکهن؛ دوژمنی پێ بترس��ێنن؛ ک ه دوژمنانی
خوداشن .غهیری وانیش دوژمنوو ههن نایان
ناسن ،بهاڵم خودا دهیان ناسێ .ههر ماڵێکی ل ه
ڕاهی خودای بهخت کهن ،خودا دهیبژێرێتهوه
و هیچ ناههقیو لێ ناکرێ»(قورئانی پیرۆز :ئهنفال
 )٦٠بهش��ی یهکهمی ئهو ئایای ه لهسهر لۆگۆی
سپایپاسداراندا هاتووه.
ئاخون��د ش��هڕی م��ان و نهمان��ی خۆی
ل��ه دهس��هاڵتدا دهکات و حکوومهتهک��هش
بنچینهکهی لهس��هر دهسهاڵتی چهق بهستوو
دام��هزراوه و ئامانجیش��ی ئهوهی��ه خهڵک بۆ
بهههش��ت بهرێ ،نهوهک دنیای��ان بۆ ئاوهدان

بکاتهوه!
ل��ه دۆخ��ی وادا ههر چهش��نه هیوایهک
به دانوس��تان و ئالوگ��ۆڕی نێوخۆیی له رێژیم
،هیوایهکی دوورهدهس��ته! چون کێشهی نێوان
بزووتنهوهی کوردستان و گوتاری وهلیی فهقێ
له کێش��هی نێوان جیهانبینیی س��ێکۆالر و
دینیی��هوه دهس��ت پێ��دهکات و ههتا دابهش
کردنی دهسهاڵت و داماڵینی دهوڵهت و قانون
له دی��ن دهچێته پێش و تهنیا کیش��هیهکی
ساکار و زوو خۆ بهدهستهوهدهر نییه.
کۆتا ڕس��ته ئهوهیه ههر چهشه دانوستان
و هی��وا ب��ه ئاڵوگ��ۆڕی نێوخ��ۆی ڕێژیم بۆ
بزووتنهوهی کوردستان دهبێ ،له چوارچێوهی
ڕوانگ��هی وهلی��ی فهقێوه ببین��درێ نهک له
چوارچێوهی سیاسهتی سێکۆالر یان الوازی و
تواناییی ڕێژیمدا.
پێویس��ته له کاتی دانوس��تان یان بهتهما
بوون و گهاڵڵه داڕش��تن بۆ ئاڵوگۆڕ لهنێوخۆی
ڕێژیم��دا ،لهبیرمان بێت که حوکمی دژایهتی
کردنی وهلیی فهقێ ل��ه قانونی دادی ئێراندا،
حوکمی بهغییه ،ک��ه دهکاته دژایهتی لهگهڵ
[]15
خودا و ئیمامی زهمان.
پهراوێز

* .ڕۆژنامەنووس

[1] https://bit.ly/2TGOBs8
[ ]2موسوی خمینی روح اهلل ،والیت فقیه ،ناکجا
[ ]3قورئانی پیرۆز ،ههژار موکریانی
[4] https://bit.ly/3aQKjUS
[5] https://bit.ly/3aQKjUS
[ ]6خلج��ی مهدی ،نظم نوین روحانیت در ای��ران ،چ دوم ،بوخوم آلمان
٢٠١٠
[ ]7محمدرضا نیکفر ،اقتصاد دین ،درسگفتارهای در رادیو زمانه،اینترنیت،
٢٠٠٧
[ ]8ههمان
[9] https://bit.ly/2TRbVC2
[10] https://bit.ly/2VO7ZEO
[11] https://bbc.in/2QgUeel
[12] https://bit.ly/3aQKjUS
[13] https://bit.ly/2QbBqgL
[ ]14موسوی خمینی روح اهلل ،والیت فقیه ،ناکجا
[15] https://bit.ly/3aED4yY
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لە خولیای شۆڕشی ئیسالمییەوە
تا بازنەی داخراوی پێگەیاندنی هەموو تاکەکان
واڵت زاگرۆس

بۆ باس کردن لە مەکتەبی قورئان ،سەرەتا دەبێ ئەحمەدی
موفتیزادە وەک دامەزرێنەر و ڕێبەری ئەم الیەنە کە وتار و
نووسراوەکانی بووەتە نێوەڕۆکی سەرەکیی هزری ڕێکخراوەکەی
و شوێنکەوتوانی بناسین .وتەکانی کاک ئەحمەد و باوەڕ بە
ڕێبازەکەی هێڵی سەرەکیی دیاریکەری چاالکییەکانی ئەم الیەنەن
مەکتەبی قورئان لەو دەگمەن الیەنانەیە لە هەنووکەدا ،ناویڕیبەرەکەی لە خودی ڕیکخراوەکە بەناوبانگترە

س��اڵێک بەر لە س��ەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی
ئێران ،مەکتەب��ی قورئان بە ئایدیای بونیادنانی
کۆمەڵگا و دەس��ەاڵتێکی ئیسالمییەوە دامەزرا
و لەم ماوەیەدا گەلێک هەوراز و نشێوی بڕیوە
بەاڵم لەو کات��ەوە تا هەنووک��ە ڕێکخراوترین
الیەنی ئیس�لامی س��وننەیە ل��ە خۆرهەاڵتی
کوردستان.
ئەگ��ەر بمانهەوێ الیەنە ئیس�لامییەکانی
بەش��ی س��وننەی خۆرهەاڵتی نیش��تمان بە
شێوازێکی گشتی پۆلێنبەندی بکەین دەتوانین
ناو لەم الیەنانە بەرین کە بریتین لە:
ڕەوتەکانی س��ەر بە ئیس�لامی سوننەتی:
س��ۆفییەکان؛ زۆربەیان گرێ��دراوی تەریقەتی
نەقش��بەندییەن .دەروێش��ەکان؛ زۆرب��ەی
دەروێشەکان الیەنگری تەریقەتی قادرییەن.
ڕەوتەکانی س��ەر بە ئیس�لامی سیاس��ی:
ئیخوانیەکان؛ لەم بەش��ەی نیش��تمانەکەماندا
ب��ە ناوی جەماعەتی ئیس�لاح و دەعوە خۆیان
دەناس��ێنن .بناژۆخوازە ئیسالمییەکان؛ دابەش
دەبن بە س��ەر الیەنگرانی ئەلقاعیدە ،تاڵیبان و
داعەش و ...کە خەڵک زیاتر وەک سەلەفییەکان
ناوی��ان دەب��ەن .مەکتەبی قورئ��ان؛ یان کاک
ئەحمەدییەکان.
ئەمە پێن��ج گرووپی س��ەرەکی و الیەنی
ڕێکخراوەیی ئیس�لامی س��وننەتی و ئیسالمی
سیاسین لە بەشی س��وننەی کوردستاندا  -بە
دڵنیایەوە زۆربەی هەرە زۆری خەڵکی سوننەی
زاگرۆس خۆیان لە ڕێکخس��تنی هیچکام لەم
الیەنانەدا نابیننەوە -لەو پۆلێنبەندیە گشتیەدا
ک��ە کردمان ،هەموو گرووپ��ەکان خاوەن دوو
تاییبەتمەندیی هاوبەشن ،جگە لە گرووپی کاکە
ئەحمەدیی��ەکان ،گرووپەکانی دیکە تایبەت بە
تەنیا زاگرۆس و بەش��ی س��وننە نیشینی ئەم
بەشەی نیش��تمانی ئێمە نین ،بەو واتایەی کە
لە دەرەوەی زاگرۆس دامەزراون و ئەم الیەنانە
وەک لق و شوێنکەوتووی گرووپەکانی دایک-
ل��ە دەرەوەی زاگرۆس -دێن��ە ئەژمار  ،بەاڵم
مەکتەب��ی قورئان تایبەت بە بەش��ی س��وننە

نش��ینی خۆرهەاڵتی کوردس��تانە بەو واتایەی
کە هەر لەم بەش��ەی نیشتمانیش��دا دامەزراوە
و نەش��ی توانی��وە پەل بۆ واڵتان��ی دیکە یان
ناوچەکانی دیکەی زاگرۆس بکێش��ێ .هەروەها
دامەزرێنەرەکەی-ئەحمەدی موفتیزادە -کورد
زمان��ە و هەر لەم بەش��ەی نیشتمانیش��دا لە
دایک بووە و زۆربەی بەرهەمەکانیشی بە زمانی
کوردی��ن و باوەڕی بە ژێردەس��تیی نەتەوەی
واڵت داگیرک��راوی زاگرۆس ب��ووە و بۆ دەرباز
بوون ل��ە دۆخی ژێردەس��تەییش هەوڵی داوە
ـ راس��ت بوون یان هەڵە بوونی ش��ێوازەکەی
بابەتێکی دیکەیە ـ ناوب��راو لە وتارێکدا کە لە
دووهەمی��ن کۆنگرەی ڕێکخراوەی شەمس��دا
پیشکەشی دەکات دەڵێت» شەمس بۆ ئەم سێ
ئامانجە دامەزراوە ،البردنی ستەمی چینایەتی،
س��تەمی نەتەوایەتی و ستەمی ئایینی ]١[.بەاڵم
دامەزرێن��ەری هیچکام ل��ە گرووپەکانی دیکە
کورد نین و باس��ێک لە س��تەمی نەتەوایەتی
ناکەن.
ب��ۆ باس ک��ردن ل��ە مەکتەب��ی قورئان،
س��ەرەتا دەبێ ئەحم��ەدی موفتی��زادە وەک
دامەزرێن��ەر و ڕێبەری ئ��ەم الیەنە کە وتار و
نووس��راوەکانی بووەتە نێوەڕۆکی س��ەرەکیی
هزری ڕێکخراوەکەی و شوێنکەوتوانی بناسین.
وتەکانی کاک ئەحم��ەد و باوەڕ بە ڕێبازەکەی
هێڵی س��ەرەکیی دیاریک��ەری چاالکییەکانی
ئەم الیەنەن -مەکتەب��ی قورئان لەو دەگمەن
الیەنانەیە ل��ە هەنووکەدا ،ناوی ڕیبەرەکەی لە
خودی ڕیکخراوەکە بەناوبانگترە.
ئەحم��ەدی موفتی��زادە ناس��راو بە کاک
ئەحمەد س��اڵی  1313لە ش��اری س��نە و لە
بنەماڵەیەک��ی ئاینیدا لە دایک ب��ووە .هەر لە
منداڵی��ەوە دەنێردرێتە ب��ەر خوێندنی ئاینی و
لەش��ارەکانی سنە و مەریوان و ماوەیەکیش لە
باشوری کوردستان سەرقاڵی خوێندن دەبێت.
لە تەمەنی هەژدە س��اڵیدا ل��ە الیەن باوکیەوە
دەکرێت��ە بەرپرس��ی قوتابخان��ەی ئایینی��ی
دارالحس��ان .هەر ل��ەم س��ەردەمەدا حەفتانە
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بەر لە نوێژی هەینی لە ش��اری س��نە بۆ نوێژ
خوێن��ان وتار دەخوێنێتەوە و لەم ڕیگەوە زیاتر
دەناس��رێ .لە س��اڵی 1336دەچێت��ە تاران و
لە ڕادیۆ کوردیی تاران��دا دەس ئەکات بە کار
کردن و هاوکات لە ڕۆژنامەی کوردس��تاندا کە
ئەو کات لە تاران دەردەچوو دەبێتە قەڵەمێکی
دی��اری ئەو ڕۆژنامەی��ە( .هەندێ کەس دەڵێن
کە ئیمتیازی ڕۆژنامەکە لە الیەن موفتیزادەوە
وەرگیراوە بەاڵم لەبەر کەمیی تەمەن کراوە بە
ناوی کەس��ێکی دیکەوە) لە نێوان س��اڵەکانی
1338تا 1342لە زانس��تگەی ئیالهیات وانەی
فەلسەفەی ئیسالمی دەڵێتەوە .ساڵی  42بەر بە
کار کردنی لە ڕادیۆ کوردی دەگرن و ڕۆژنامەی
کوردستانەکەش��ی دادەخەن .هەر لەو ساڵەدا
بە تاوان��ی ئەندامەتی لە حیزب��ی دێمۆکڕاتی
کوردستانی ئێراندا دەسبەسەر دەکرێت و وەک
الیەنگران��ی دەبێژن ل��ە بەندیخانەدا خەونێک
دەبینێت و ڕێ��ڕەوی ژیانی دەگۆڕدرێت و هەر
ل��ەم بەندیخانەیە لەگ��ەڵ ژمارەیەک مەالی
شیعە ئاشنا دەبێ .ساڵی 1351وەک بەرپرسی
نووس��ەرانی ڕادیۆ سنە دیاری دەکرێت و پاش
ماوەیەک لە الیەن ساواکەوە بەر بە کار کردنی
لە ڕادیۆ دەگیرێت .لە س��اڵی 1355دا دەبێتە
حاکم ش��ەرعی پارێزگای س��نە .لە سەرەتای
س��اڵی 56دا یەکەمین لقی مەکتەب قورئان لە
مەری��وان دادەمەزرێنێت و چەند مانگ دوواتر
لقی سنەی مەکتەب قورئانیش دادەمەزرێنێت.
لە پانزەی مانگی ڕێبەندانی ساڵی پەنجا و حەوتدا
حیزبی هاوسانیی ئیس�لامی بونیاد دەنێت .لە
27ی ڕەش��ەمەی پەنجاو حەوتدا بەش��داری
کۆبوونەوەی ڕێبەرانی ئایینی دەکات لە شاری
س��ەقز .ڕۆژەکانی 20ت��ا22ی جۆزەردانی58
ب��ە دەسپێش��خەریی موفتیزادە کۆنفڕانس��ی
خودموخت��اری ل��ە س��نە بەڕێ��وە دەچێت.
ل��ە 58/5/11دا ل��ە بەربژێر بوون��ی پاڕڵمانی
شارەزایانی ئێران دەکشێتەوە ،هەر چەن دواترو
بە هۆی بانگهێش��تی مونتەزریەوە بەشداری لە
کۆبوونەوەکانی ئەم پاڕڵمانەدا دەکات .لە مانگی
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خەرمانانی 58دا زنجیرە وتارێک لە حسەینیەی
ئێرش��ادی تاران پێشکەش دەکات و لەواندا بە
ئاشکرایی دژایەتیی کەسانێکی وەک خامنەیی
و هەن��دێ دەس��ەاڵتداری دیک��ەی کۆماری
ئیسالمی دەکات .لە ساڵی 1360دا ڕێکخراوەی
ش��ەمس دادەمەزرێنێ��ت و س��اڵی  1361بە
فەرمانی ڕاس��تەو خۆی خومەینی دەستبەسەر
[]3[ ]2
دەکرێت .
مووس��ا مووس��ەوی قەدریجان��ی ،کە لە
س��اڵی58ەوە بۆ ماوەی س��ی س��ال نوێنەری
وەلی فەقێ بوو لە ڕۆژئ��اوای واڵتی ئێران بەم
چەش��نە باس لە دەسبەسەر کردنی موفتیزادە
دەکات :لەگ��ەڵ فەرمان��دە بروجێ��ردی -ئەو
کات فەرماندەی س��پا بوو لە پارێزگای س��نە-
بەو ئاکامە گەیش��تین کە موفتی��زادە چووەتە
قۆناغی دژایەتیی کۆماری ئیس�لامییەوە و هەر
بۆیە دەبێ لەبەرامبەریدا بە توندی هەڵوێس��ت
بگرین ،بەاڵم پێمان وابوو دەبێ سەرەتا ئیزن لە
ئیمام(مەبەس��ت خومەینیە) وەرگرین نەکا بەم
کارەی ئێمە ڕازی نەبێت ،هەر بۆیە خۆم چووم
بۆ الی ئیمام و باس��م ل��ە دوژمنایەتییەکانی
موفتی��زادە ک��رد لەگەڵ دەس��ەاڵتی کۆماری
ئیسالمیدا .بەر لەوەی دەریبڕم کە دەمانهەوێ
دەستبەس��ەری کەین ،لە نێوانی قس��ەکانمدا
وتی :تا ئێس��تا دەستبەس��ەرتان نەکردووە؟ لە
کۆتایش��دا پێی وتم :هەر لەسەرەتاوە دەمزانی
کەس��ێکی فاس��ید و مۆفس��یدە! بەم چەشنە
ڕەزایەت��ی خومەینی بۆ دەستبەس��ەر کردنی
کاک ئەحم��ەد وەردەگیرێ��ت و لە ڕۆژی 8ی
خەرمانان��ی 1361دا پاش ئەوەی چەن کەس
لە نزیکەکانی وەک فاڕوق فەرس��اد ،س��ەعدی
قوڕەیش��ی ...دەسبەس��ەر کرابوون خۆیش��ی
ڕەوانەی ئەش��کەنجەگاکانی کۆماری ئیسالمی
دەکرێت .هەر لە س��اڵی 1361دا نزیکەی سەد
و هەشتا کەس��ی دیکە لە ئەندامانی مەکتەبی
قورئان دەستبەسەر دەکرێن .زۆربەی گیراوەکان
پاش ماوەیەک و ژمارەیەکی کەمیش��یان پاش
دوو ،س��ێ س��اڵ ئازاد دەکرێن .ب��ەاڵم کاک
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەحمەد بۆ ماوەی دە س��اڵ ل��ە بەندیخانەدا پ��ەروەردە کردن��ی تاکی موس��وڵمان بە پێی
دەمێنێتەوە و لەم ماوەیەدا تووش��ی دژوارترین قورئ��ان و س��وننەت-بە بۆچوون��ی خۆی -بە
ئەشکەنجەکان دەبێت و تەنیا کاتێک بەرپرسانی مەبەس��تی ئاراس��تەکردنی کۆمەڵ��گا ب��ەرەو
کۆماری ئیس�لامی دەزانن کە تەمەنی ناوبراو حکوومەتێکی ئیس�لامییە کە ئەم بەرنامەیە بە
ڕوو ل��ە کۆتایییە و ه��ەردەم ئیمکانی مەرگی هەندێک گۆڕانکاری لە ه��زر و بیری ناوبراودا
هەیە ل��ە بەندیخانە ئازادی دەکەن ]4[.س��اڵی ت��ا کۆتایی ژیانی هەر درێژەی هەیە .بەاڵم ئەو
حەفتا و یەک پاش چەن هەیڤ لە ئازاد کرانی خاڵەی کە جیاوازییەکی جەوهەریی نێوان ئەم
قۆناغە و قۆناغی دواتر پێک دێنێ بەرجەس��تە
لە بەندیخانە کۆچی دوایی دەکات.
موفتیزادە خاوەن دیوانێکی شیعر و دەیان بوونی الیەنی سیاس��ی و ئامانجی سیاسییە لە
وت��ار و باب��ەت و دوو نامیلکەیە ب��ە ناوەکانی کار و چاالکییەکان��ی موفتی��زادەدا بە بەراورد
«بابەتێکی کورت لەمەڕ دەسەاڵتی ئیسالمی» و لەگەڵ قۆناغی دواتر .واتە هەرچەند موفتیزادە
دواتر ،قۆناغی شۆڕش��ی  ٥٧و تێوەگالنیان لە
«لە پەیوەندی لەگەڵ کوردستاندا».
سیاس��ەتدا بە شتێکی نەخوازراو
دەکرێ بە کورتی و بە گشتی
و ناچ��اری دەزانێ��ت ب��ەاڵم
بیرو باوەڕ و ژیانی کاک ئەحمەد
پاش
س��ەرچاوە مێژووییەکان پێمان
بە س��ەر س��ێ قۆناغ��دا دابەش
شۆڕشی گەالنی
ئێران،
دەڵێن ک��ە کاک ئەحمەد پێش
کەین (ل��ە قۆناغ��ی دووهەمدا
ئەندامانی
لە شۆڕش��ی  ٥٧یش پەیوەندیی
مەکتەب قورئان دادەمەرێنێت و
کە
قورئان
مەکتەب
لەگەڵ ڕێب��ەر و زانا ئایینیەکان
بەو پیێەش ئاڵوگۆڕەکانی ژیان و
بۆچونەکانی ئیتر لە چوارچێوەی بەختەوەریی کۆمەڵگا لە بە س��وننە و شیعەش��ەوە بووە
دەسەاڵتی
بە مەبەس��تی دروس��ت کردنی
تاکدا نامێنێتەوە و وەک ڕێکخراو
دەبیننەوە،
ئیسالمیدا
بەرەیەکی یەکگرتووی ئیسالمی.
کاریگەریی لەسەر شوێنکەوتوان
لە ڕیفراندۆمی
لە س��ەرەتای شۆڕشی ئیسالمی
و کۆمەڵگاکەی دادەنێت):
«بەڵێ-نا» بۆ
لە واڵمی ئەو پرس��یارەدا کە ئایا
نەتەوەیی،
یەکەم؛ قۆناغ��ی
کۆماری ئیسالمیدا
ئەمە ڕاستە کە لەگەڵ خومەینی
ئەم قوناغە تا کاتی دەسبەس��ەر
بەشداری دەکەن
چەندین س��اڵە لە پەیوەندیدان
کرانی لە س��اڵی چ��ل و دووی
دەڵێ��ت :بەڵێ من لە ڕێگەی ئەو
هەتاوی��دا درێژەی دەب��ێ .لەم
ماوەی��ەدا ئەندام��ی حیزب��ی دێمۆکڕاتە و لە مەالیانە کە هاتووچووی عێراقیان دەکرد لەگەڵ
چوارچێوەی ئەم حیزبەدا هەوڵ بۆ گەیشتن بە ئیمام لە پەیوەندیدا بووم و لە ئامۆژگارییەکانی
[]6
ناوبراو کەڵکم وەردەگرت».
ئامانجە نەتەوەیی و ئاینییەکانی ئەدات.
دواتر کاک ئەحمەد بەم ش��ێوەیە باس لەو
دووهەم؛ قۆناغی خەباتی سیاسی بۆ دابین
کردنی دەس��ەاڵتی ئیس�لامی ،ب��ە گیرانی لە قۆناغ��ە دەکات...« :لەب��ەر ئ��ەوەی لە ڕووی ـ
س��اڵی شەس��ت و یەکی هەتاویدا کۆتایی پێ تزکیە ـ[ ]7پێ نەگەیشتبووین زیانێکی زۆرمان
دێت .موفتی��زادە لەم قۆناغ��ەی ژیانیدا وەک لێ کەوت چونکە کارێکی وا گەورە پێویستی بە
خۆی دەڵێت :بەو ئاکامە دەگات کە بیروباوەڕی ڕێکخس��تنێکی گەورەیە لە بەر ئەوەی ئێمە لە
نەتەوەی��ی الوەک��ی و بێ ناوەڕۆک��ە و دەبێ س��ەرەتای بانگهێشتندا بووین و ئامادەگیی ئەو
[]8
دەستی لێ هەڵگرێت و ڕوو کاتە بە وتەی خۆی کارەمان نەبوو خراپ شکایەوە بە سەرماندا».
[]5
س��ێهەم؛ قوناغی بەندیخانە و چەن هەیڤی
ئیسالمی ڕاستەقینە.
ل��ەم قۆناغ��ەدا ،هەوڵ��ی کاک ئەحم��ەد ئازادیی پ��اش بەندیخانە تا کاتی کۆچ کردنی؛
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هەرچەن زۆربەی کاتەکانی دەسبەسەرکرانی لە نا» بۆ کۆماری ئیس�لامیدا بەشداری دەکەن و
[]10
ژووری تاکەکەس��ی و بێ چاوپێکەوتن بووە و دەنگی خۆیان بە کۆماری ئیسالمی ئەدەن.
وەک حەس��ەن ئەمینی باسی لێ دەکات،
دەسەاڵتدارانی کۆماری ئیسالمی نەیانهێشتووە
پەیامەکان��ی بگات��ە دەرەوەی بەندیخانە و لە ئەندامانی مەکتەب قورئ��ان تا ماوەیەکی کەم
ئاخری ماوەی دەسبەسەرکرانیدا ئیزنی ناردنی بەر ل��ە شۆڕش��ی گەالنی ئێ��ران ژمارەیەکی
چ��ەن نامەیان پێ داوە ب��ۆ الیەنگرانی ،وەک بەرچ��او نەب��وون [ ]11و کاک ئەحم��ەد داوای
ل��ەو نووس��راوانەدا و لە تۆم��ارە دەنگییەکانی ئەوەی کردبوو لە خومەینی کە س��ەرکەوتنی
دەردەک��ەوێ لەم قۆناغەی ژیانیدا ،پەش��یمانە ش��ۆڕش دواخرێت!! بۆ ئەوەی ئ��ەوان بتوانن
لەوەی کە کاری سیاس��یی کردووە (پێش��تر بەستێن بۆ شۆڕشێکی ئیسالمی لە ناوچەکانی
ئاماژەم بە نموونەیەک کرد) و پێش��نیاری ئەوە خۆیان ئامادە بکەن بەاڵم پاش ش��ۆڕش ،پێیان
دەکات ب��ە الیەنگرانی کە خەریکی پاکژکردنی وای��ە دەبێ ئەو جڤاکەی ک��ە بە وتەی خۆیان
دڵ و دەروونی��ان ب��ن و خۆی��ان لە چاالکیی هێشتا بۆ شۆڕشی ئیسالمی لەبار نییە ،لەگەڵ
مەالکان��ی ت��اران ڕێکبخ��ەن و
سیاسی و خۆنواندنی کۆمەاڵیەتی
هەربۆیە ل��ە ڕیفراندۆمی بەڵێ-نا
بپارێزن و خەڵک بۆ الی ئیسالمی
لێژنە و
بە کۆماری ئیس�لامیدا بەشداری
ڕاس��تەقینە (خوێندنەوەی خۆی
دەسەاڵتی
لێژنەیی،
دەکەن بێ ئەوەی بزانن چییەتیی
لە ئیسالم) بانگهێشت بکەن ،لە
یەکێک لە
ئ��ەو کۆماری ئیس�لامییەی کە
باری هزریشەوە یەکجار لە مرۆڤ
بنەماییترین
مەالکان��ی تاران خس��توویانەتە
دۆستیی گاندی نزیک دەبێتەوە
بیرۆکەکانی
بەردەم خەڵک بۆ دەنگدان چییە؟
و بۆ نموون��ە وەک ئەز لە چەن
ئەحمەدی
کاک
هــــەڵبژاردن��ی ش��ۆڕاکان
کەس��ی باوەڕ پێکراوی ئەندامی
موفتیزادەیە بۆ
ل��ە مانگی خـاکەلێوەی س��اڵی
مەکت��ەب قورئان��م بیس��تووە
دەسەاڵتداریەتیی
58دابەڕیوە دەچێت و لە ش��اری
دەڵێ��ن :پاش ئ��ەوەی لە الیەن
کۆمەڵگا و دژایەتیی
س��نەدا مەکتەب قورئان دەنگی
ئەش��کەنجەگەرانەوە ئەشکەنجە
بەڕیوەبەرایەتیی
یەک��ەم دەهـــێنن��ەوە و ل��ە
دەدرا ،ئەم داوای لێبوردنی لەوان
تاکەکەس دەکات
یان��زە کەس��ی هەڵبژێ��ردراوی
دەکرد و پێی دەوتن کە بمبوورن
خەڵک��ی س��ــــنە هەش��تیان
بوومە هۆی ئەزیەتی ئێوە!
هەروەها پاش مەرگی خومەینی گەردنی مەکت��ەب قورئانی و نزیک ل��ە موفتیزادەن و
ئ��ازاد دەکات و ل��ە خودا دەپاڕێت��ەوە کە لە ئەم س��ەرکەوتنەش پیش��اندەری پشتیوانیی
[]9
زۆربەی دەنگدەرانی سنەیە لە مەکتەب قورئان
تاوانەکانی خومەینی خۆش بێت.
لە دێڕەکان��ی دواتردا هەندێک وردتر باس و ئەو ڕاس��تیە دەس��ەلمێنێت کە لەم کاتەدا
لە چاالکییەکانی موفتیزادە و مەکتەبی قورئان کاک ئەحمەدییەکان-ئیس�لامی سیاس��ی-
رێکخراوێکی زۆر ش��وێندانەر و بەهێز النیکەم
دەکەین.
[]12
لە شاری سنە دان.
س��ەرکەوتن ل��ە س��نە و بەش��داری لە
شۆڕش��ی گەالن��ی ئێ��ران و بارودۆخی
ڕیفراندۆمی کۆماری ئیس�لامیدا دەکرێ وەک
مەکتەبی قورئان
پاش شۆڕشی گەالنی ئێران ،ئەندامانی مەکتەب قۆناغی کورتی نێوانخۆش��یی مەکتەب قورئان
قورئان کە بەختەوەریی کۆمەڵگا لە دەسەاڵتی و ئاخوندەکانی بەدەس��ەاڵت گەیشتووی ئێران
ئیس�لامیدا دەبیننەوە ،لە ڕیفراندۆمی «بەڵێ -ن��اوی لێ بەرین کە س��ەردەمێکی زۆر کورت
 210گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

دەخایێنێ و پاش ئەوەی کە بۆ موفتیزادە ڕوون
دەبێتەوە خ��ودی یاس��ای بنەڕەتیی کۆماری
ئیس�لامی بناغەی هەاڵواردنی سیس��تماتیکە،
دەس ئەدات��ە چاالکی بۆ ڕیف��ۆرم لە کۆماری
ئیس�لامیدا .لە ڕاس��تیدا کێش��ەی سەرەکیی
ناوب��راو لە هەڤبەر یاس��ای بنەڕەتیی کۆماری
ئیس�لامیدا پەس��ەندکرانی بەندەکان��ی  12و
 115ب��وو -تەنیا هەاڵواردن��ی مەزهەبی -هەر
بۆیە پاش پەس��ەند کرانی ئەم دوو مادەیە بەو
ئاکام��ە دەگات کە دەس��ەاڵتداران بە هیوای
وەدی هێنانی خەونەکانی ئەو نین وەک خۆی
دەڵێت :مەخابن ،بەداخەوە هەموو ڕێسەکانمان
بوونە خوری...ئاخرین هەوڵەکانیشمان بە ئاکام
نەگەیش��ت و ب��ە ڕوونی دەیبین��م ئەوەی لە
جیاتی بنەما و ڕێڕەوی ئیس�لامی دەنووسرێت،
دەسنووس��ێکی مەرگە کە زۆربەی شارەزایانی
ناشارەزا یان ئەوانەی دەروەستی کۆمەڵگا نین بۆ
خەڵک و بۆ شۆڕشی خەڵکی ئێرانی دەنووسن.
هەنووکە ئایدیاکانمان -شۆڕشی ئێران ،ئیسالم
زین��دوو دەکات��ەوە و فەریادڕەس��ی خەڵکانی
دیک��ەش بێت -بوونەتە خ��ەون و خەیاڵ؛ بەو
هۆی��ەی کە کارنامەی ش��ۆڕش -مەبەس��تی
یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمییە -خەریکە
نێوەڕۆکی شۆڕش��یش بەرەو نەمان دەبات ...و
ڕادەگەین��م تا دۆخەکە بەم چەش��نەیە ،هیچ
هیوایەکم بە ڕاس��ت بوونەوەی ڕێگەی شۆڕش
[]13
نییە.
پێکهێنانی ڕێکخراوەی ش��ەمس (شمس
کورت کراوەی شورای مرکزی اهل سنتە)
پاش ئ��ەوەی موفتیزادە لە یاس��ای بنەڕەتیی
کۆماری ئیسالمی و هەندێ -نەک هەموویان-
لە کاربەدەستانی سەرەکیی کۆماری ئیسالمی
بێهیوا دەبێت ،هەوڵ ئ��ەدات ڕێکخراوەیەکی
تایبەت بە س��وننیەکانی ئێ��ران دامەزرێنێت
و ل��ەم ڕێگەیەوە ب��ە ئامانجەکان��ی ،کە پێک
هێنانی دەس��ەاڵتێکی ئیسالمییە کە لە الیەن
لێژنەیەکەوە(ش��ۆرا) بەڕیوە بچێت بگات .هەر

بۆ ئەم مەبەس��تەش لە 20ی ڕەشەمەی ساڵی
1358دا نامەی��ەک بۆ ژمارەی��ەک لە زانایانی
س��وننەی سەرانس��ەری واڵتی ئێران دەنێرێت
و بانگهێشتی دروس��ت کردنی ڕێکخراوەیەکی
تایبەت بە س��وننەکانی سەرانس��ەری ئێرانیان
دەکات و ه��ەر ل��ە گ��ەڵ ئ��ەم نامەیەش��دا
پەێڕەو و پڕۆگرامی پێش��نیار کراوی خۆی کە
پێکهاتوو ل��ە  15ماددەیە ب��ۆ زانایانی ئایینی
دەنێرێت ]14[.یەکەمین کۆنگرەی ئەم ڕێکخراوەیە
لە بەهاری س��اڵی شەس��تدا و لە شاری تاران
دەگیرێت و پەێڕەو و پڕۆگرامی پێشنیار کراوی
ناوبراو ب��ە بێ هێچ دەس��کارییەک و تەنیا بە
زیادکردنی ماددەی ش��انزە پەس��ەند دەکرێت
و لێژنەیەک��ی پێکهات��وو ل��ە دوازدە کەس بۆ
ڕاپەڕاندنی کارەکانی دیاری دەکرێت ،هەرچەند
ڕێکخراوەی ش��ەمس خاوەن کەس��ێکی وەک
ڕێب��ەر نییە بەاڵم دیارترین کەس��ایەتییەکەی
موفتیزادەیە و وەک باس ک��را لە پێکهێنانیدا
دەوری س��ەرەکیی دەگێڕێ��ت و بۆچونەکانی
ڕێڕەوی چاالکییەکانی شەمس دیاری دەکەن.
لێژن��ە و دەس��ەاڵتی لێژنەیی ،یەکێک لە
بنەماییتری��ن بیرۆکەکان��ی کاک ئەحم��ەدی
موفتیزادەی��ە بۆ دەس��ەاڵتداریەتیی کۆمەڵگا و
دژایەتی��ی بەڕیوەبەرایەتیی تاکەکەس دەکات،
بەاڵم ل��ەو ڕێکخراوەی��ەدا کە بۆ دەس��تەبەر
کردنی مافی س��وننیەکان پێکیهێنا ،ئەم هێڵە
بنەماییی��ەی هزری خۆی ،لە ژێ��ر پێ ناوە و
زۆرب��ەی نزیک بەتەواوی کەس��انی بەش��دار
تەنیا وەک س��ەیرکەر ئام��ادەی کۆبوونەوەکان
بوون و بەرنامەی پێش��نیار ک��راوی ناوبراو بێ
هیچ دەسکارییەک پەس��ەند کراوە و ماددەی
شازدەیش کە بە پەێڕەوی پێشنیار کراوی ناوبراو
زیاد دەکرێت ،تەنیا بە فەرمی دان بەو ڕاستیەدا
دەنێت کە شەمس بەڕێوەبەری سەرەکیی هەیە
و خ��اوەن ڕێبەرە و ئەوی��ش کەس نییە جگە
ل��ە کاک ئەحمەدی موفتی��زادە ،هەر چەن لە
مادەی ش��انزەدا ناوی مەالیەک��ی بەلووچیش
هاتووە بەاڵم وەک بەشدارانی کۆنگرەکە باسی
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دەکەن ناو هێنانی ئەم کەسایەتییە بەلووچەیش
بە پێشنیاری موفتیزادە بووە.
کۆماری ئیس�لامی هەر زوو دەس ئەداتە
دژایەت��ی کردن��ی ڕێکخراوەی ش��ەمس و بە
گرێدراوی بیانیی��ەکان و هەوڵدان بۆ بەالڕێدا
بردنی ش��ۆڕش تاوانباریان دەکات و خومەینی
ڕێکخس��تنی س��وننییەکانی ئێ��ران لە الیەن
شەمس��ەوە ،بە پیالنی ئەمریکا و عەرەبس��تان
ناودێ��ر دەکات و هەڕەش��ە ل��ە بونیادنەرانی
شەمس دەکات و دەڵێت چاوەڕوانی بەرەنجامی
[]15
چاالکییەکانتان بن.
دووهەمین کۆنگرەی شەمس
ل��ە س��اڵی 1361دا موفتیزادە ه��ەوڵ ئەدات
کۆنگرەی دووهەمی ڕێکخراوەی ش��ەمس -لە
هەندێ ش��وێندا وەک س��اڵیادی دامەزراندنی
ش��ەمس ناوی لێ براوە -لە تاران پێک بێنێت؛
بەاڵم لەگەڵ دژایەتیی توندی دەس��ەاڵتداران
بەرەوڕوو دەبێ و بە ناچاری ش��وێنی بەستنی
کۆنگرە دەگۆڕێت بۆ کرماشان و لە ماڵی خۆیدا
بەڕێوەی دەب��ات ،لە دوازدەکەس��ی لێژنەی
بەڕێوەبەرایەتی ،تەنیا چوار کەس��یان ئامادەی
کۆنگ��رەی دووهەم دەب��ن و هەرچەن ڕێژەی
بەشدار بووان زیاتر لە کۆنگرەی یەکەمە بەاڵم
زۆربەی ه��ەرە زۆری ئامادە ب��ووان کوردن و
سوننەکانی دەرەوەی کوردس��تان ،بەشداریان
بە بەراورد لەگەڵ کۆنگرەی یەکەمدا زۆر الواز
بوو ]16[.پاش ئ��ەم کۆبوونەوەیە و تا ئەو کاتەی
موفتیزادە ل��ە ژیاندای��ە ،چاالکییەکی بەرچاو
لە ڕێکخراوەی ش��ەمس بەدی ناکرێت و پاش
کۆچی دواییی موفتیزادەی��ش تەنیا چاالکیی
بەرچاوی ئەم ڕێکخراوەیە بەستنی کۆنگرەیەک
بووە و چ��ەن ڕاگەیاندراوێک کە لە قامکەکانی
دەست تێناپەڕن.
پەیوەندی��ی نێ��وان مەکت��ەب قورئان و
دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
هەرچەن وەک پێشتر ئاماژەم پێ کرد موفتیزادە
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لە چەن وتاردا باس لە س��تەمی نەتەوایەتی و
چینایەتی دەکات ،بەاڵم الیەنی ئایینی بەسەر
چاالکییەکانیدا زاڵە و تەنانەت یەک ماددەیش
لە پەێڕەو و پڕۆگرامی ش��ەمس بۆ باس لەسەر
مافی نەتەوایەتی و چینایەتی تەرخان نەکراوە
و هەم��وو ئاواتەکان��ی ش��ەمس ل��ە البردنی
ستەم لە س��ەر س��وننەکان کورت کراوەتەوە.
لەیەکێ��ک لە نامەکانی ڕێکخراوەی شەمس��دا
بۆ خومەینی ک��ە دەکرێ وەک داخوازییەکانی
ش��ەمس لە دەسەاڵت پێناس��ەی بکەین هیچ
باس��ێک لە س��تەمی نەتەوایەت��ی ناکرێت و
داخوازییەکانیان بەم چەش��نە کورت دەکەنەوە
 1هاوس��انیی ش��یعە و س��وننە  2البردنی
حیزب و حیزبگەرایی-مەبەس��ت دەسەاڵتێکی
ئیس�لامیی ڕەهایە کە موسوڵمان بوون بنەمای
کارەکانی بێت ن��ەک الیەنگری ڕێکخراوەیی و
حیزبی  3 -چەسپاندنی دروشمی نا بۆ ڕۆژئاوا
و ڕۆژهەاڵت-مەبەس��ت ئەمری��کا و یەکیەتیی
س��ۆڤیەتی ئەو کات��ە  ]17[.-ڕەنگ��ە لێرەدا ئەو
پرس��یارە بێتە ئاراوە کە بۆچی هەڵوێستەکانی
ڕێکخراوەی ش��ەمس وەک هەڵوێس��تی کاک
ئەحمەد یان مەکتەبی قورئان ناودێر دەکرێت؟
واڵمی ئەم پرسیارە لە خاڵی شازدەهەمی پەیڕەو
و پڕۆگرامی ڕێکخراوەی شەمس��دایە کە ئاماژە
بەوە دەکات ،هیچ چاالک��ی و ڕاگەیاندراوێکی
شەمس نابێ بێ چاوەدێریی ناوبراو و مەولەوی
عەبدولعەزیزی مەالزادە بەڕیوە بچێت .هەروەها
ل��ەم ماوەیەدا و تا کۆچ��ی دواییی موفتیزادە،
ناوبراو کەسی یەکەم و وتەبێژ و دەربڕی هەموو
داخوازییەکانی مەکتەب قورئانە .کاک ئەحمەد
چاالکییەکان��ی ڕێکخراوەی ش��ەمس بە دژی
مەکتەب قورئان نازانێ��ت و پێێ وایە بۆ یەک
ئامانج (دەس��ەاڵتی ئیس�لامی) هەوڵ ئەدەن
ب��ەاڵم ب��ە جیاوازیی ئەرکەوە و بەم چەش��نە
باس لە جیاوازیی نێوان ش��ەمس و مەکتەبی
قورئان دەکات ،ش��ەمس لێژنەی بەڕیوەبەریی
سوننەکانی ئێرانە ،لە دوو بارەوە چاالکییەکانی
لەگ��ەڵ چاالکیی مەکتەب قورئ��ان جیاوازی
ساڵی بیست و یەکەم
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هەیە؛ مەکتەب قورئان سەرقاڵی کاری بناغەیی ناباش زان��ی ئەوپەڕی دژکردەوەیان دەبێ ئەوە
ئیس�لامی و ڕاهێنانە بە پێی ئامۆژگارییەکانی بێ��ت کە لەگەڵ��ی هاوڕێ نەب��ن ]20[.لە چەن
قورئ��ان ،بەاڵم ش��ەمس ئەرکەکانی ڕواڵەتی و وتار و نووس��راو و ڕاگەیان��دراوی دیکەدا و لە
لە ڕێ��ڕەوی بەڕیوەبەرایەتیی ئیس�لامی و ئەو کاتێکدا چەن ک��ەس لە نزیکان��ی موفتیزادە
ئەرکانەی لەم پەیوەندیەدا دەکەوێتە سەرشانی دەسبەرسەر کراون و زاگرۆس لە ئاور و ئاسنی
[]18
دەس��ەاڵتی داگیرکەردا دەس��وتێت ،بانگەشە
چاالک دەبێت.
هاوکات لەگەڵ ئەم چاالکییانەی موفتیزادە ،ب��ۆ بێدەنگی و خ��ۆ دوور گرتن لە بەرەنگاریی
ش��ەڕێکی دژوار بەس��ەر خەڵکی زاگرۆس��دا ڕەوا ،دەبێت��ە هۆی ئەوەی خەڵک لە مەکتەبی
س��ەپێندراوە و خومەینی دژ بە نەتەوەی کورد قورئ��ان دوورکەونەوە و ب��ە پێی بەرواردەکان
لە 28ی گەالوێ��ژی 1358دا فتوای جەهادی هێزە شۆڕشگێڕەکان (حدکا ،چریکە فیدایەکان
دەرک��ردووە ،ب��ەاڵم مەکتەبی قورئ��ان و لە و کۆمەڵە) لە ش��اری سنە دەس��تی بااڵ پەیدا
سااڵنی دوواتردا ڕێکخراوەی شەمس لەبەرانبەر بک��ەن .کاک ئەحمەد ل��ە وتارێکدا کە مانگی
خەرمانانی  58لە حس��ەینیەی
فت��وای جەهاد و هێرش��ەکانی
ئێرش��ادی ت��اران پێشکەش��ی
دیکەدا بێ هەڵوێستە-بەڵگەیەک
سەرکەوتن
دەکات ل��ەم پەیوەندیی��ەدا
ب��ۆ دژایەتی��ی هێرش بۆ س��ەر
لە سنە و
بەشداری لە
دەڵێت :من بە ئیمامم(مەبەست
کوردس��تان لەالی��ەن مەکتەبی
ڕیفراندۆمی
خومەینیە) وت :ئەم شۆڕشە ئیتر
قورئانەوە لەم سەردەمەدا نییە ،یان
ئیسالمیدا
کۆماری
ئیس�لامی نییە ،کۆنەپەرەستیە.
النی کەم من بەرچاوم نەکەتووە-
دەکرێ وەک
لەس��ەر ش��انم واجب��ە بە دژی
تەنان��ەت لێژن��ەی هاوئاهەنگیی
کورتی
قۆناغی
خەبات بکەم ،ب��ەاڵم بە خاتری
ڕێکخراوە ئیسالمییەکان (ئەوان
نێوانخۆشیی
ئەم خەڵکە موس��وڵمانە دژ بەم
موفتی��زادە وەک ڕێبەری خۆیان
مەکتەب قورئان و
کۆنەپەرەس��تییە خەبات ناکەم.
پێناس��ە دەک��ەن و ڕادەگەیەنن
ئاخوندەکانی بەدەسەاڵت
ش��ــــــوێنکەوتووی ڕێبــازی گەیشتووی ئێران ناوی [ ]21پرس��یار ئەوەی��ە موفتیزادە
ک��ە تێگەیش��تووە ش��ۆڕش لە
خومەینیشن) لە پەیامێکدا کە بۆ
لێ بەرین
ڕێگەی خ��ۆی الی داوە ،بۆچی
خومەینیی دەینێرن پش��تیوانیی
و ه��ەر لەب��ەر خات��ری خەڵک
خۆی��ان ل��ە هێ��رش بۆ س��ەر
کوردس��تان دەردەبڕن و دەڵێن :کوردستان لە دژی ئەم کۆنەپەرەس��تییە خەباتێکی ڕەوا و لە
چنگی ناپاکان ،س��اواک ،فیدایی ،دەرەبەگ و بەرەی هێزەکانی دیکەی کوردس��تاندا ناکات؟
دێمۆکڕاتەکان بەم هێرش��ە ڕزگاری دەبێت ]19[.دەک��رێ بێدەنگییەکەی بەو چەش��نەش لێک
هەر لە کاتی هێرش بۆ س��ەر زاگرۆسدا کاک بدەینەوە ک��ە ناوبراو کۆماری ئیس�لامیی (بە
ئەحمەد لە ڕاگەیاندراوی 21ی پوشپەڕی ساڵی هەم��وو بەالڕێ��دا چوونەکانیەوە ل��ە ڕوانگەی
59دا دەڵێت :لە ئێستا بەدواوە کاری ئێمە تەنیا ناوب��راوەوە) لە الیەنە کوردییەکان پێ باش��تر
پەروەردەو بارهێنان و بانگەشەی ئیسالمییە ،بێ بوو بێ��ت ،هەر چەن الیەنگرانی بە توندی ئەم
ئەوەی خۆمان سەرقاڵی کێشە سیاسییەکانی ڕۆژ بۆچوونە ڕەد دەکەن��ەوە .موفتیزادە لە یەکێک
بکەی��ن (هەرچەن ناوبراو پابەندی ئەم وتەیەی لە نووس��ینەکانیدا لەمەڕ الیەن��ە کوردییەکان
خۆی نابێت و ماوەیەکی کورت دوای ئەم وتارە دەڵێت :ئ��ەوەی ل��ە کوردس��تان ڕوو ئەدات
هەوڵی پێکهێنانی ڕێکخراوەی شەمس ئەدات) .تێکەڵێک��ە لە  .1داخوازییە ڕەواکانی خەڵک .2
الیەنگرانم ئەگەر کردار یان دروش��مێکیان بە ئاوات و خولی��ای ئینقالبی ،کە تێکەڵی هزری
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دەرەکی و سیاس��ەتی دەرەکی بوون و دەکرێ کاتی شاری سنە و هاوپەیمانی دەسەاڵتدارانی
لە ڕێگەی شۆڕش��ێکی ئیسالمییەوە ئەو ئاوات تاران��ە ،بەالم بە پێچەوانەی خواس��تی ئەمان،
و خەیااڵنە دەس��تەبەر بکرێن  .3.پیالنی دژی ئیبراهیم یۆنس��ی دەکرێتە پارێزگاری س��نە و
گەلیانە و گرێدراوی ڕیکخراوە س��یخوڕیەکانی وەک حەس��ەن ئەمینی دەڵێت؛ کاک ئەحمەد
ئیمپریالیس��تی ک��ە هەن��دێ کات خۆیان لە بە هۆی ئەوەی عاشقی ئیسالم بووە لەبەرامبەر
ژێر دەمامکی پش��تگیریی ماف��ی نەتەوایەتیدا ئەم س��تەمانەی حاکمییەتدا و بۆ پاراس��تنی
[]24
دەش��ارنەوە و هەن��دێ کاتی��ش ب��ە هێنانە ئیس�لام هیچ دژکردەوەیەکی ئەنجام نەدا.
پێش��ەوەی هەندێ کەس��ی بە ڕواڵەت ئاینی خاڵی سەرس��وڕهێنەر ئەوەیە کە موفتیزادە لە
و لە ڕاس��تیدا بووکەڵەی کای��ەی ئەو الیەنانە ،س��اڵی شەست و شەشدا و پاش چەندین ساڵ
بەکرێگیراوان��ی ئەنجامدان��ی ئ��ەم پیالنانە لە بەندیخانە و ئەشکەنجەی خۆی و دەیان هاوڕێی
ڕێگەی ئەم کەسانەوە بە خەڵکی ناوشیار وەک و کوژرانی ه��ەزاران کەس لە خەڵکی ئێران و
[]22
دانیش��توانی زاگرۆس بە فەرمانی خومەینی و
دڵسۆز و الیەنگری خەڵک دەناسێنرێن.
ش��وێنکەوتوانی کە مونتەزیریش
کۆم��اری ئیس�لامی ئ��ەو
ئ��ەو کات دووهەمین کەس��ی
بێدەنگ��ی و بێ هەڵوێس��تیەی
موفتیزادە لە چەن
کۆماری ئیسالمی بوو لە نامەیەک
مەکتەب��ی قورئان ،وەک هەلێک
وتاردا باس لە
ستەمی نەتەوایەتی و
کە لە بەندیخانەوە بۆ مونتەزیری
بە قازانج��ی خۆی دەقۆزێتەوە و
ب��ە دنەدانی هەس��تی ئایینی و چینایەتی دەکات ،بەاڵم دەنێرێت ،ب��اس لەوە دەکات کە
الیەنی ئایینی بەسەر
بەردەنگ��ی نامەکە-مونتەزێری-
ناس��اندنی هێزە شۆڕشگێڕەکانی
و
چاالکییەکانیدا زاڵە
ل��ە گەڵ خومەینی کەس��انێکن
واڵت ب��ە دژە ئایین ژمارەیەکی
ماددەیش
یەک
تەنانەت
کە حەز بە س��ەرکەوتنی ئیسالم
زۆر ل��ە الیەنگران��ی مەکتەب��ی
قورئ��ان تێک��ەاڵوی س��پای لە پەێڕەو و پڕۆگرامی دەکەن و حەز بە ش��ەرمەزاریی
شەمس بۆ باس لەسەر
دی��ن ناکەن هەر ب��ەم هۆیەش
داگیرک��ەر دەکات و دژ بە هێزە
مافی نەتەوایەتی و
[]25
ڕێزیان لێ دەگرێت.
شۆڕش��گێڕەکانی کوردس��تان
چینایەتی تەرخان
ئەمانە بەڵگەی ئەو ڕاستییەن
ش��ەڕیان پ��ێ دەکات .هەر لەم
نەکراوە
ک��ە هەرچ��ەن موفتی��زادە لە
پەیوەندییەدا حەس��ەنی ئەمینی
زۆر ش��وێندا باس��ی لە ستەمی
دەڵێت« :ناکرێ حاشا لەو ڕاستییە
بکەی��ن کە زۆر کەس لەوان��ەی بوونە جاش نەتەوایەت��ی کردووە ،ب��ەاڵم الی ئەو گرینگ
س��ەرەتا هاوکارییان لەگەڵ ئێمە دەکرد ،بەاڵم ستەمی ئایینی بووە و دەسەاڵتی بە ناو ئایینیی
کاتێک زانیان ئێمە دژایەتی بە ئەندام بوونیان بە هەموو خراپەکانیەوە لە دەسەاڵتێکی نائایینی
دەکەین لە ناو س��پادا وردە وردە یان کشانەوە پێ باشتر بووە.
[]23
لێرەدا دەبێت دان بەو ڕاستییەشدا بنێین کە
یان لە مەکتەبی قورئان چوونە دەرەوە».
هەرچەن مەکتەب قورئان و کاک ئەحمەد ،ژینگەی سیاسی و هزریی ئەو کاتی کوردستان،
لە س��ەرەتادا کۆماری ئیسالمی بە هاوپەیمانی بە تایبەت لە ناو هەندێک لە الیەن و ڕێکخراوە
خۆیان دەزانن ،بەاڵم دەس��ەاڵتدارانی کۆماری سیاسییەکاندا بە جۆرێک بووە کە ئەم الیەنانەی
ئیسالمی ،بەردەوام دژ بەم ڕەوتە پیالن دادەڕێژن بە ئاش��کرا لە خانەی دژبەرانی مەکتەب قورئان
بۆ نموونە لە ش��اری س��نە دژ ب��ە موفتیزادە و بەرنام��ە و پێ��ڕەوی ئەو دادەنا ،ب��ەاڵم نابێ
پشتیوانی لە سەفدەری دەکەن ،لە الیەکی ترەوە ئەوەش لەبەرچاو نەگرین کە لە بەرانبەردا کاک
لە کاتێکدا مەکتەب قورئان دەنگی یەکەمی ئەو ئەحمەدی��ش هەموو کات بە ش��ک و گومانەوە
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س��ەیری هەموو الیەنە غەیرە ئیس�لامییەکانی
کوردس��تانی بە بێ جیاوازی ک��ردووە و لە زۆر
کاتیش��دا بە توندی هێرش��ی کردووەتە س��ەر
هەمووی��ان (کە نموونەیەک��ی زۆر بچوکیان لە
س��ەرەوە ئاماژەی پێ ک��را) ،ئەمە لە حاڵێکدایە
کە هەڵوێس��تێکی هەر ل��ەو جۆرەی(دژبەرانە)
بەرانب��ەر بە دەس��ەاڵتی ناوەن��دی النیکەم لە
یەک س��اڵی ئەوەڵی دوای شۆڕشدا زۆر کەمتر
(بە نیس��بەت الیەنەکانی تری کوردستان) لێ
دەبینین .ه��ۆکاری ئەمە دەتوانین لە چوارچێوە
فکرییەکەی کاک ئەحمەد و الیەنی بەرانبەریدا
بدۆزین��ەوە کە ه��ەر دووال (مەکتەب قورئان و
الیەنە چەپەکان بێجگ��ە حدکا) ڕزگاریی تاکی
کورد نەک ل��ە خوێندنەوەیەکی کوردانە بۆ ئەو
کاتی کوردس��تان ،بەڵکوو ل��ە جیهانبینیەکی
س��ەرووکوردیدا دەبیننەوە ک��ە تێیدا فاکتەری
کوردبوون و مافی کورد وەک نەتەوەیەک ،وەکوو
خاڵێکی کۆک��ەرەوە و هاوبەش ل��ە ناو هەموو
الیەنەکاندا ،لە دەرەجەی دووهەم و سێهەمدایە.
ل��ەم حاڵەتەدا الیەنێک دەیه��ەوێ مافی کورد
لە ژێر چەتری دەس��ەاڵتێکی ئیسالمی وەدەس
بێنێت[ ]26هەربۆیە نائاس��ایی نییە ئەگەر خۆی
لە دەس��ەاڵتێکی ئیسالمی (ئەگەر بە ڕواڵەتیش
بێت) نزیکتر بزانێت و لەو الش��ەوە الیەنێکی تر
دەیهەوێ شەڕی چینایەتی و خەبات بۆ هەرچی
بەرجەستەتر کردنەوەی سنوورەکانی چینایەتی
بکات بۆیە هیچ نائاسایی نییە ئەگەر دژبەرایەتیی
کۆنەپەرەس��تی و دواکەوتوویی-بە خوێندنەوەی
خۆیان -لە الیەنی بەرانبەردا بکەن.
ب��ەاڵم دەس��ەاڵتدارانی کۆماری ئیس�لامی
هیچکات باوەڕیان بە موفتیزادە -لە بەشی گیرانی
ناوب��راودا نموونەیەک��م هێنایەوە ک��ە بۆچوونی
خومەین��ی لەم��ەر موفتیزادە چۆن ب��ووە -یان
هیچ الیەنێکی دیکە نەب��ووە .لەم پەیوەندییەدا
ڕێکخ��راوەی چریک��ە فیدایییەکان دەنووس��ن:
موفتیزادە چەندین جار سەردانی شارەکانی قوم،
تاران ،بەلووچس��تان و کرماشانی کرد کە هۆی
تەواوی ئەم سەردانانە سەپاندنی دەسەاڵتی خۆی

بوو وەک ڕێبەری سوننەکان و کوردەکان .بەاڵم
بۆ سەپاندنی دەسەاڵتی ،کێش��ەیەکی بنەڕەتی
ل��ە ئارادا بوو ،ئەویش ب��ێ بڕواییی خومەینی و
کومیتەکانی الیەنگری خومەینی بوو بەرانبەر بە
[]27
ئەحمەدی موفتیزادە.
ئەمە ل��ە کاتێکدایە کە هەر چەن ڕۆژ بەر
لە دەسبەس��ەر کرانی و ل��ە نامەیەکدا کە بۆ
خومەینی��ی دەنێرێت ،ئاس��تی داخوازییەکانی
دێنێت��ە کەمترین ئاس��ت و دەڵێ��ت :من لە
ڕوانگەی کۆماری ئیسالمییەوە تەنیا دوو تاوانم
هەیە یەکەم ئەوەی کە دەمهەوێ چاکس��ازی
لە یاس��ای بنەڕەتیدا بکرێ��ت ،دووهەم ئەوەی
ک��ە لەبەرانبەر کرداری زاڵمانەی بەرپرس��انی
کۆماری ئیسالمی لە هەڤبەر خەڵکدا ناڕەزایەتی
دەردەبڕم ]28[.ئەم دێڕانە پێشاندەری ئەوەن کە
موفتیزادە لەم سەردەمەشدا بە هیچ چەشنێک
خوازیاری لە نێو بردنی کۆماری ئیسالمی نییە
و هەر خوازیاری چاکسازییە لە سیستمێکدا کە
پێشتر ڕایگەیاندبوو هیچ هیوایەکی پێی نەماوە.
کاک ئەحم��ەد س��ەرەڕای ب��اوەڕی ل��ە
ڕادەب��ەدەری ب��ە خومەین��ی و دەس��ەاڵتی
ئیس�لامی ،لە الیەن کۆماری ئیس�لامییەوە و
بەر ل��ە هەموویان خودی خومەینیەوە زیاترین
ئەش��کەنجە و ئازاری بەس��ەردا سەپا ،کۆماری
ئیس�لامی لە مێژووی خۆیدا و تا هەنووکەش
هەم��وو الیەنەکانی دۆس��تی خ��ۆی تەنیا بۆ
بەردەبازی س��ەرکەوتن و هێش��تنەوەی خۆی
ویس��تووە و پاش ئەوەی کەڵکیان نەماوە یان
بەرانب��ەری ناڕەزایەتیی��ان دەربڕی��وە بە هەر
چەش��نێک ب��ۆی کرابێت لە نێ��وی بردوون،
ه��ەر چەن ڕەنگە ئەو کات دژوار بووبێت بەاڵم
هەنووکە زۆر ساکارە بەو ئاکامە دروستە بگەین
کە کۆماری ئیسالمی نە ڕیفۆڕم هەڵگرە و نە لە
ڕێگەی خەباتی نەرم و نیانەوە لە نێو دەچێت.
چ��ەن داهێنایکی کاک ئەحمەد لە باوەڕە
ئیسالمییەکاندا
ل��ە تایبەتمەندیەکانی ه��زری کاک ئەحمەد
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گرنگ��ی دان بە عەقڵی مرۆڤە کە وای لێ دەکا کردن بیرو باوەڕی خۆی دەردەبڕێت؛ بەردەباران
بە پێی س��ەردەم و کۆمەڵگای خۆی و دنیای کرانی مرۆڤ بە هیچ چەشنێک بە دروست نازانم
ئیس�لام ،س��ەرلەنوێ خوێندنەوەیەکی تر بۆ و حوکمەکەی بە دژی قورئان و بە نائیسالمی
ئایین بکات و لەگ��ەڵ ئەوەدا مافی ئەوەش بە دەزانم .س��ەرەڕای ئەوەی بەردەب��اران کردن
زانایانی ڕابردوو و هاوچەرخی خۆی ئەدات کە دژی ئامۆژگارییەکانی قورئانە ،پرس��یار ئەوەیە:
بە پێی تێگەیشتن و خوێندنەوەی خۆیان باس کەسێک کە خوا بە گەورەترین بەخشەندەکان
لە بابەتە ئاینییەکان بکەن ئەم مافەش بۆ خۆی و پێغمبەری ئیس�لام بە ڕەحمەت بۆ هەمووان
دەپارێزێ��ت کە خوێندنەوەی تایبەتی خۆی لە و دنیا بزان��ێ ،چۆن دەتوانێ ب��اوەڕ بکات کە
دین هەبێ��ت ]29[.ئەم چەش��نە بیرکردنەوەیە ،یاس��ایەکی ئاوا دژەمرۆڤان��ە ،لەگەڵ بەزەیی و
دەبێتە هۆی ئەوەی ک��ە دەمارگرژی و خۆ بە بەخشینێکی وەها مەزندا پێکەوە کۆ ببنەوە؟
لە مانگ��ە س��ەرەتاییەکانی شۆڕش��دا کە
حەق زانین و ئەوانی دیکە بە ناحەق لەقەڵەمدان
تا ڕادەیەکی زۆر کەم بێتەوە و لە ڕاس��تیدا لە کەش��وهەوایەکی شۆڕش��گێڕانە بەسەر شاری
س��نەدا زاڵە و شار جمەی دێ لە
ڕێژەگەرای��ی نزی��ک دەبێتەوە و
خۆپیشاندان و ش��وعار و شەڕ و
هەر ئەم تایبەتمەندییە هزریەش
هەرچەن
گوللە ،جارێکیان لە ش��ەقامێکی
دەبێت��ە هۆی ئەوەی کە خۆی و
مەکتەب قورئان و
کاک ئەحمەد،
سنەدا کچێک بەرەو ماشینێک کە
پاشان ش��وێنکەوتوانی لە ڕەوتە
لە سەرەتادا
موفتیزادە و هاوڕێیانی تێیدا دەبن
ئیسالمییەکانی دیکە نەرم و نیان
بە
ئیسالمی
کۆماری
دێ��ت و بە»خائین» و «خۆفرۆش»
تر بن.
هاوپەیمانی خۆیان
ناوی دەبات ،لەو کاتەدا هەڤااڵنی
یەکێ��ک لە ناس��راوترین و
دەزانن،
موفتیزادە زۆر پێیان گران دەبێت
مش��تومڕهەڵگرترین بیرۆکەکانی
بەاڵم
و دێن ک��ە پەالماری کچە بدەن
کاک ئەحمەد ،کێش��ەی بوونی
دەسەاڵتدارانی
ب��ەاڵم موفتی��زادە پێش��گرییان
کافر لە سەردەمی ئێستە و باقی
کۆماری ئیسالمی،
سەردەمەکاندایە .لەم پەیوەندیەدا بەردەوام دژ بەم ڕەوتە ل��ێ دەکات و پێی��ان دەڵێ کە
ئەم کچە بە تێگەیش��تنی خۆی
موفتی��زادە بەو ئاکام��ە دەگات
پیالن دادەڕێژن
وادەزان��ێ کە م��ن خائینم ،بۆیە
ک��ە ل��ەم س��ەردەمە و زۆر لە
ئ��ەو ل��ە بەرانب��ەری خائی��ن و
سەردەمەکانی تری مرۆڤایەتیشدا
کافر بوون��ی نییە یا نەبووە ]30[.ئەم بیرۆکەیەی خۆفرۆش��دا هەڵوێستی نیش��ان داوە کە ئەمە
کاک ئەحم��ەد ل��ە الی��ەن هی��چ زانایەکی زۆر کردارێک��ی جوان و شۆڕش��گێڕانەیە ،هەر
ئایینیی ناس��راوی دیکەوە نەس��ەلمێندراوە و چەندی��ش کە من خ��ۆم دەزان��م خەیانەتکار
شوێنکەوتوانیشی وەک پێویس��ت نەیانتوانیوە نیم ]31[.دواتر هەر ئەم شتە ڕاست لە نووسراوەکانی
ب��ڕەوی پێ ب��دەن ،دەنا ئەگ��ەر بیرۆکەیەکی کاک ئەحم��ەددا ڕەنگ دەدات��ەوە و لە بارەی
لەم چەش��نە بوایەتە بیرۆک��ەی زاڵ لە هزری هەڵس��وکەوت لەگەڵ دژبەراندا ئەم بۆچوونە بە
موس��وڵماناندا ڕەنگ��ە ش��ایەدی زۆر لە ڕەوتە ش��وێنکەوتوانی پێش��نیار دەکا و ئەم چەشنە
ئیس�لامییە بناژۆخ��وازەکان و جەنایەتەکانی تلۆرانس��ە بۆ جڤاک��ی ئێمە یەکجار پێویس��تە
داع��ش و ...بەرانب��ەر خەڵک��ی ناموس��وڵمان یەکێک لە هۆکانی ئاشتەواییی کۆمەڵگایە.
ئ��ەم چ��ەن نموونەیەم بۆی��ە هێنایەوە بۆ
نەبوایەتین.
موفتیزادە لە کۆتاییەکانی س��اڵی حەفتا و ئەوەی خوێنەر تێبگات کە بۆچوونەکانی کاک
لە بەندیخانەوە بەم چەش��نە لەمەڕ بەردەباران ئەحمەد بەرانبەر ئایین ،خاوەن گەڵێک ش��تی
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نوێ��ن و ب��ە عەقڵییەتێکی جی��اوازەوە ئایینی
لێکداوەتەوە ،هەر بۆیە شوێنکەوتوانیشی لەباری
ئایینیی��ەوە لەگەڵ الیەن��ە ئایینییەکانی دیکە
گەلێک جیاوازن.
هەر وەک پێش��تر باسم کرد چەن هەیڤ
پاش ئ��ازاد بوونی ل��ە بەندیخان��ە ،موفتیزادە
کۆچ��ی دوایی دەکات و لە ش��اری س��نە بە
خاک دەس��پێردرێ ،لەم سەردەمەدا هەر وەک
س��ەرەتای شۆڕش��ی گەالنی ئێ��ران زیاترین
الیەنگری مەکتەبی قورئان لە ش��اری سنەدان
و ژمارەیەک��ی کەمیش لە ش��ارەکانی دیکەی
پارێزگای س��نە ،هەر چ��ەن ئامارێکی فەرمی
لەس��ەر الیەنگرانی هیچ کام لە ڕێکخراوەکان
ت��ا هەنووک��ەش لەبەردەس��تدا نیی��ە بەاڵم
وێدەچێ��ت بە بەراورد لەگ��ەڵ ئەو کاتەی کە
دەنگی یەکەمیان لە ش��اری س��نە هێنایەوە،
ڕێژەی الیەنگرانیان بە هۆی بێدەنگی بەرانبەر
شەڕی کۆماری ئیسالمی دژ بە نەتەوەی کورد
دابەزیبێت.
یەکەم قۆناغی پاش کاک ئەحمەد
ئەم قۆناغە لە کۆچی دوایی موفتیزادەوە دەس
پێ��دەکات و تاکوو تیرۆری یەکێک لە کەس��ە
نزیکەکان��ی ناوب��راو بە ناوی فاڕووق فەرس��اد
درێ��ژەی دەبێ ،فەرس��اد کاتێک لە ش��اری
ئەردەبیل دەبێ (لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە
دوور خراوەتەوە بۆ ئەو شارە) لە الیەن ڕێژیمەوە
تی��رۆر دەک��رێ .ل��ەم ماوەی��ەدا الیەنگرانی
مەکتەب قورئان لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە
وەک مەترس��ی بۆ س��ەر دەس��ەاڵت چاویان
ل��ێ دەکرێ و ڕێبەران و کەس��انی بەناوبانگی
مەکتەبیش لە هەر کۆبونەوەیەکدا بە شاراوەیی
یان ئاش��کرا ،دژایەتیی خۆیان لەگەڵ کۆماری
ئیس�لامی دەردەبڕن و خوازیاری لەناو چوونین
و تەنانەت هەڵوێس��تی فاروق فەرساد بەرانبەر
کۆماری ئیس�لامی ،لە هەڵوێستی ڕیبەرەکەی
توندوتیژت��رە .لەم م��اوەدا ئەندامانی مەکتەب
قورئ��ان لەگەڵ ئ��ەوەی خەریکی پ��ەروەردە

و بارهێن��ان (یا خود وەک موفت��یزادە ناوی
دەبات،تزکیە)ی خۆیانن ،هاوکات ئەو قسەیەی
کاک ئەحمەدیش��یان کردووەتە چرای ڕێگای
تێکۆشانیان« :بێ گومان هیچ میللەتێک نابێت
لە بەرانبەر پێشێل کردنی مافەکانیدا بێ دەنگ
بێ ،بەو هۆیەی کە لە بیرو باوەڕی ئیسالمیدا،
س��تەملێکراوێک کە ملکەچ��ی نادادپەروەری
دەبێت ،گوناهی لە س��تەمکار زیات��رە» ]32[.بە
تیرۆری فاروق فەرساد ئەم قۆناغە کۆتایی دێت
و دژایەتیی ڕاس��تەوخۆی کۆماری ئیسالمیش
لە الیەن الیەنگرانی مەکت��ەب قورئان ڕوو لە
کزی دەکات.
ت��ا ئ��ەم قوناغ��ەش زۆرب��ەی ئەندامانی
مەکتەب قورئان س��ەر ب��ە توێژێکی تایبەتە و
کەمتر وەک الیەنێک دەردەکەوێ کە هەمووان
ل��ە هەر چی��ن و توێژێکەوە ببن��ە ئەندامی و
دیس��انیش زۆربەیان هەر لە دانیشتوانی شاری
سنەن.
پاش تیرۆری فاروق فەرساد تا ساڵی75
ل��ەم ماوەیەدا کێش��ە نێوخۆییەکانی مەکتەب
ک��ە پێش��تر کاک ئەحم��ەد ل��ە نامەکانیدا
هۆشداری لەمەڕ داوە و یەکێک لە هۆکارەکانی
کشانەوەیان لە سیاسەتیش بەوە ناو دەبا ،زیاتر
س��ەرهەڵئەدەن و دوو ڕەوت��ی جی��اواز و دوو
بۆچوونی جیاواز لە نێو مەکتەبدا س��از دەبێت،
جیاوازییەکانی دوو الیەن یەکیان لەس��ەر ئەو
باوەڕەیە کە مەکت��ەب قورئان وەک موفتیزادە
بۆی دیاری کردووە دەبێ س��ەرقاڵی پەروەردە
و ڕاهێنانی ئیس�لامی و قورئان��ی بێ و کاری
بە سیاس��ەت نەب��ێ وەک خۆیان باس��ی لێ
دەکەن قوناغی هەنووکە قوناغی بانگهێش��تن-
دەعوەت[-]33ە .الیەنی دیکەی مەکتەب قورئان
لەسەر ئەو باوەڕەیە کە دەبێ خەریکی چاالکیی
سیاسیش ببن ،هەروەها الیەنی یەکەم لەسەر
ئەو باوەڕە بوو کە شێعر و وتار و نووسراوەکانی
کاک ئەحمەد بۆ ئ��ەم قۆناغەی کاریان تەواوە
و کاری��ان بە بۆچونی هی��چ زانایەکی دیکەی
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ئیس�لامییەوە نیی��ە .الیەن��ی دووه��ەم پێی
وای��ە کە دەبێ کەڵ��ک لە بۆچوون��ی زانایانی
دیک��ەش وەربگیرێت و تەنانەت بە نیس��بەت
زۆر ل��ە بۆچوونە بنەماییەکان��ی موفتیزادەش
خوێندن��ەوەی تەواو جیاوازی��ان هەیە و پێیان
وایە دەبێ سەر لە نوێ بەو بۆچوونانەدا بچنەوە.
جیابوونەوە ل��ە نێو ئەندامان��ی مەکتەب
قورئاندا و چاالکییەکانیان
ئاکام��ی جیاوازیی بۆ چوونی ئەم دوو الیەنە لە
س��اڵی 75دا دەبێتە هۆی ئەوەی کە لێکترازان
ل��ە ڕیزەکانی مەکت��ەب قورئان��دا ڕوو بدات،
الیەنی دووهەم کە پێشتر بە کورتی باسمان لە
بۆچونەکانیان کرد بە سەرپەرەس��تیی حەسەن
ئەمین��ی بە»مەکت��ەب قورئانی کوردس��تان»
ناسراون و الیەنەکەی دیکە وەک خۆیان دەڵێن
بە ڕێبەرایەتی��ی لێژنەیەک��ی بەڕیوەبەرایەتی
(شورا یەکێک لە بنەما هزرییەکانی موفتیزادەیە
ب��ۆ بەڕیوەبەرایەتی ئیس�لامی) کە وتەبێژ یان
دیارترین کەسایەتییان سەعدی قوڕەیشیە،ئەم
الیەنە بە «لیژن��ەی بەڕێوەبەرایەتیی مەکتەب
قورئان» دەناسرێن.
 .الیەنی س��ێهەمیش کە بە «ڕەخنەگران»
ناویان دەبرێت و لە س��اڵی  ٨٩ب��ەدواوە بەرە
بەرە لە الیەنی سەعدی قوڕەیشی جیا بوونەوە.
ئەمان��ە بەه��ۆی ئەوەی ک��ە کار و چاالکی یا
تەش��کیالتێکی بەرچاویان نەبووە کەمتر لە ناو
خەلکدا ناس��راون بەاڵم کێش��ەی سەرەکییان
لەگ��ەڵ لێژن��ەی بەڕیوەبەرایەتی��ی مەکتەب
قورئ��ان ،دەگەڕێت��ەوە ب��ۆ بەوت��ەی خۆیان
«چاوەدێری»ی سەعدی قوڕەیشی و دەسەاڵتی
ڕەهای ئەو لە لێژنەی بەڕیوەبەرایەتیدا.
هەرچ��ەن ب��ە ه��ۆی کەش��ی داخراوی
کوردس��تان ،ئام��ار و ڕێ��ژەی ئەندامانی هیچ
الیەنێک بە ڕوونی دی��ار نییە ،بەاڵم وێدەچێ
الیەنگرانی ش��ۆڕا یان لیژنەی بەڕێوەبەرایەتیی
مەکت��ەب قورئان ل��ە زۆرینەدا ب��ن .بە پێی
ئ��ەو بەدواداچوونان��ەی کە خ��ۆم کردوومە،
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الیەنگران��ی حەس��ەن ئەمینی (خ��ۆی وەک
حاکم ش��ەرعی کوردس��تانیش دەناس��ێنێت)
کەمینەن و تەنی��ا لە یەکێک لە مزگەوتەکانی
ش��اری س��نە کۆبوونەوەی بەردەوامیان هەیە،
بەاڵم الیەنگرانی باڵی ش��ۆرا لە زۆربەی ش��ارە
س��وننەکانی پارێزگاکانی س��نە ،کرماش��ان و
ئورومیە کۆبوون��ەوەی هەفتانەیان هەیە( .هەر
ش��انەیەکی ڕێکخراوەک��ە[ ]34بە جی��ا و هەر
ماوەیەک جارێک لە ماڵی یەکێک لە ئەندامانی
شانەکە کۆ دەبنەوە) .لەم کۆبوونەوانەدا بە پێی
تەمەن و ئاستی تەش��کیالتی شانەکە باس لە
بابەتە جی��اوازەکان دەکرێت و هەندێ کاتیش
ش��انەکان لە کۆبوونەوەکەیان��دا وانەبێژێک-بە
پلەی سەرتری تەش��کیالتی -دێنن و وانەیان
پ��ێ دەڵێتەوە و باس��ە ئیس�لامییەکانی ئەم
الیەنە لە وتار و بابەت و شێعرەکانی موفتیزادە
تێناپەڕێت .هەروەها ئەم الیەنە لە منداڵەوە بۆ
گەورە و لە ئاستە تەمەنییە جیاوازەکاندا ،ژن و
پیاو پۆلی جیاواز و تایبەتیان هەیە .ئەم الیەنە
لە ماوەی پانزە س��اڵی ڕاب��ردوودا زیاتر خۆیان
س��ەرقاڵی کاری بازرگان��ی ک��ردووە بە هۆی
ڕیکخراوە بوونیش��یان و ئازادی چاالکیان لەم
بوارەدا تا ڕادەیەک زۆر سەرکەوتوو بوون.
بە وتەی الیەنگران و کەس��ە ناسراوەکانی
ئ��ەم الیەنە ل��ە ئێس��تەدا مەکت��ەب قورئان
(مەبەس��تیان باڵی سەر بە خۆیانە) بە نیسبەت
زەمانی کاک ئەحم��ەد ئەندام و الیەنگری زۆر
زیاتری هەیە و ئەمە خۆی نیشانەیەکی باشە بۆ
ئەوەی کە بزانین ڕێبازەکەی کاک ئەحمەدمان
ون نەکردووە و باش ڕێگەمان بڕیوە.
بەاڵم ل��ە هەمان کاتیش��دا ڕەخنەگرانیان
ئەم��ە بە پێوەرێک��ی باش بۆ هەڵس��ەنگاندنی
دۆخەکە نازانن و ل��ە بەرانبەردا دەڵێن ئەوەی
کە زیاتر لە هەشتاد لە سەدی هەڤاڵە کۆنەکانی
کاک ئەحمەد و ئەوانەی کە سەردەمێک لەبەر
بڕوا بەو ڕێبازە کەوتوونەتە بەندیخانە ،ئێس��تە
لە ناو مەکتەبدا نەماون ،نیش��انەیەکی باشە بۆ
ئەوەی کە بزانی��ن هەڵەیەک کراوە و دەبێ بە
ساڵی بیست و یەکەم
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خۆماندا بچینەوە.
ب��ە باوەڕی ئ��ەز ،بەرز بوون��ەوەی ڕێژەی
ئەندامان��ی لیژن��ەی بەڕێوەبەرایەتیی مەکتەب
قورئان بۆ چەن هۆ دەگەڕێتەوە؛ یەکەم ،بە هۆی
ڕێکخراوە بوونیان و چاالکیی سەرکەوتوانەیان
لە بواری بازرگانی��دا ،زۆر کەس لەبەر وەدەس
هێنان��ی قازانجی تاکەکەس��ی دەبنە ئەندامی
ئ��ەم ڕێکخراوەیە .دووهەم؛ پێم وایە کۆمەڵگای
کوردی بە گش��تی دژی کۆماری ئیسالمین و
ئەندام بوون لە مەکتەبی قورئاندا بە چەشنێک
پیش��اندەری ئەم بێزارییە لە کۆماری ئیسالمی
لە هەمان کاتیشدا ئەم بێزاری دەربڕینە نابێتە
هۆی نرخ دان و کێش��ەیەک بۆ ئەندامان پێک
نایەت هەر بۆیە دەبێت��ە هۆی بەرز بوونەوەی
ڕێ��ژەی ئەندامانی مەکتەب قورئان .س��ێهەم؛
کەم بوون��ەوەی چاالکیی حیزب��ەکان بووەتە
هۆی ئ��ەوەی کە بۆش��ایییەکی سیاس��ی لە
کوردس��تاندا پێک بێت و مەکتەبی قورئانیش
کەڵکی خۆی بۆ کۆکردنەوەی ئەندام لەم کەشە
وەرگرتووە .چوارەم؛ زۆربەی بە ئەندام بوونەکان
بنەماڵەیی��ە و منداڵ��ی ئ��ەم بنەمااڵنە هەر لە
منداڵییەوە بە هۆی ئەو پۆلە تایبەتییەی بۆیان
دادەنێ��ن ،ئاوێتەی ئەم گرووپە دەبن و یەکجار
کەمن ژمارەی ئەو ژنانەش کە هاوس��ەرەکەیان
ئەندامی مەکت��ەب قورئان بێ و خۆیان بتوانن
هەڵگ��ری بیروباوەڕێکی جیاواز ب��ن .پێنجەم؛
کۆماری ئیسالمی گرفتێکی ئەوتۆ بۆ بانگەشە و
چاالکییەکانی هیچ الیەنێکیان پێک ناهێنێت.
بەرزبوون��ەوەی ڕێ��ژەی ئەندامانی»لیژن��ەی
بەڕێوەبەرایەتی��ی مەکت��ەب قورئ��ان» بە هەر
هۆیەک بێت ئ��ەو ئەنجامەی لێ کەوتوەتە کە
ئەندامانیان ل��ە تەنیا چین و توێژێکی تایبەتدا
قەتیس نەبێ و لە ماوەی بیست ساڵی ڕابردوودا
توانیویانە لە هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگای
سوننەی زاگرۆس ئەندام و الیەنگر کۆ بکەنەوە و
ببنە ڕێکخراوترین الیەنی سوننەی خۆرهەاڵتی
کوردستان.
الیەنگرانی حەس��ەن ئەمینی هەندێ کات
[]35

بە ڕاگەیێن��دراو بیروبۆچوونی خۆیان لەس��ەر
پرسەکانی ڕۆژ دەردەبڕن و هەوڵی هاوپەیوەندی
و یەک گوتاری لەگەڵ س��وننەکانی دەرەوەی
کوردس��تانیش ئەدەن و ئایدیایان دامەزراندنی
دەسەاڵتی ئیس�لامییە ،بەاڵم الیەنی دووهەم
لەهەڤبەر هیچ چەش��نە پرس��ێکی سیاسی و
کۆمەاڵیەت��ی ،بە فەرمی ب��ۆ کۆمەاڵنی خەڵک
باس لە بۆچوونی خۆیان ناکەن.
دیارترین چاالکییەکانی ه��ەر دوو باڵەکە
بریتین ل��ە دیاری کردن��ی ڕۆژەکانی جەژنی
قوربان و ڕەم��ەزان ،بەدەر لە حاکمیەتی تاران
و کۆبوون��ەوەی مەول��ودی خوێن��ی ک��ە لەم
کۆبوونەوەیەدا زیاتر شێعرەکانی کاک ئەحمەد
دەخوێندرێتەوە .ئەوەی دیارە نە ئەم چاالکییانە
و ن��ە چاالکی��ی بازرگانیی باڵی ش��ۆرا ،هیچ
مەترسییەک بۆ دەس��ەاڵتی کۆماری ئیسالمی
درووس ناکەن و ڕێژیم وەک مەترسی بۆ سەر
خۆی بە ئەژماریان ناهێنێت.
موفتیزادە ل��ە یەکێک لە نامەکانی ئاخری
تەمەنی��دا ،ک��ە ب��ۆ ش��وێنکەوتووانی ناردووە
نووس��یویەتی« :بەدڵنیایەوە ئەرکی ئێوە ئەوەیە
کە خۆتان لە هەر چەش��نە کارێکی سیاس��ی
بەدوور بگ��رن» ،هەروەها پێ��ان ڕادەگەینێت
کە «دەبێ خۆیان ل��ە خۆنواندن و دەرکەوتنی
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی دوور بگ��رن» ]36[.باڵی
ش��ۆرا بە ئاماژە ب��ەم وتانەی ناوب��راو ،الیەنی
حەس��ەن ئەمینی بە الدەر ل��ە ڕێگەی کاک
ئەحمەد ناو دەبەن و خۆیان بە شوێنکەوتووی
ڕاستەقینەی ڕێبازەکەی دادەنێن.
بە پێ��ێ نووس��راوەکانی کاک ئەحمەد بۆ
ئەوەی دەسەاڵتی ئیسالمی دابمەزرێ و یاسای
ئیسالمی بەڕیوەبەرێت ،پێویستە تاک بە تاکی
ئ��ەو کۆمەڵگای��ە لەگەڵ حاکم ی��ان نوێنەری
دەس��ەاڵتداری ئ��ەو جڤاکە بەیع��ەت بکەن و
ئەگەر تەنانەت یەک کەسیش بەیعەتی نەکرد
حوکمی ئەو دەس��ەاڵتە ئیسالمییە لەسەر ئەو
یەک کەس��ەدا جێبەجێ ناکرێت ]37[.هەروەها
جارێک لە وەاڵم بە کاک فاروق فەرساد کە لێی
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دەپرسێ کەی هەلومەرجی»مەککی»[ ]38بۆ ئێمە
تەواو دەبێ؟ دەڵێ «فاروق گیان ،س��ەدوپەنجا
[]39
،دووسەد ،شایەدیش سێ سەد ساڵی تر».
ئ��ەم بۆچوونە لە دنیای ئەم��ڕۆدا زیاتر لە
خەون نزیکە تا بینینی ڕاس��تییەکانی کۆمەڵگا
و ڕوون��ە هیچ��کات و لە جڤاکی س��ەردەمدا
ک��ە ه��ەزاران بیروبۆچونی جی��اواز و میدیا و
ڕاگەیاندن��ی جیاوازی هەیە ،ئ��ەو ڕۆژە نایەتە
دی کە ت��ەواوی تاکەکانی کۆمەڵگایەک وەک
یەک بیر بکەنەوە ،کە واتە قۆناغی بانگهێش��تی
مەکتەب قورئ��ان وەک بازنەیەکی داخراو وایە
کە ت��ا هەتاهەتایە دەبێ ل��ە ناویدا بخولێنەوە
یا خود کاتێک گەیش��تن بە دەس��ەالت ،بەژمارەی بۆچوونی تاکەکان یاس��ا دیاری بکەن-
ئەگ��ەر ش��وێنکەوتوانی بیانه��ەوێ بەتەواوی
ش��وێن کەوت��ووی موفتی��زادە ب��ن .لێ��رەدا
پرس��یارگەلێک لە هەڤبەر چاالکییەکانی باڵی
لێژن��ەی بەڕیوەبەرایەتی دێتە ئ��اراوە :قۆناغی
بانگهێش��تن و تەزکیە کەی تەواو دەبێ؟ ئاخۆ
ئامانجی الیەنێکی ئیس�لامی دەتوانێ بەدەر لە
دەس��ەاڵتێکی ئیسالمی بێت؟ ئەگەر بە هیوای
چاالکیی سیاس��ی نین بە ش��ێوازی حیزبێکی
دیاریک��راو ،مەبەس��تیان ل��ە هەوڵەکانیان بۆ
ڕێکخس��تنی الیەنگرانیان-هەر وەک حیزبێکی
سیاس��ی -چییە؟ یا خود ئەوان کاتێک هەوڵی
بەدەس��تەوەگرتنی ئامرازەکان��ی دەس��ەاڵت-
ئاب��ووری -ئەدەن ،لە دوواڕۆژدا چۆن خۆیان لە
بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵت دەپارێزن؟
ئەم پرسیارانە لە داهاتوودا و پاش کۆماری
ئیسالمی واڵمەکەی ڕوون دەبێتەوە.
بەاڵم لە ڕوویەکی دیک��ەوە دەتوانین ئەم
قس��ەیەی کاک ئەحمەد بەم چەشنەیش لێک
بدەینەوە؛ ناو براو زانیویە هیچکات کۆمەڵگایەک
وەدی نایەت هەمووان وەک یەک یان ئیسالمی
بیر بکەن��ەوە ،هەر بۆیە ئەم وتەیە دەتوانێ بەو
ماناش بێت کە الیەنگرانی بگەنە ئەو قەناعەتەی
کە هیچکات هەوڵی سەپاندنی یاسای ئیسالمی
ن��ەدەن و لە ڕاس��تیدا بەو ئاکام��ە بگەن کە
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ئایی��ن پەیوەندیی نێوان ت��اک و خودایە نەک
ئامرازیک بۆ بەڕێوەبەرایەتیی کۆمەڵگا و وەدەس
هێنانی دەس��ەاڵت و دەکرێ وەک هەنگاوێکی
باش چ��اوی لێبکەین بۆ جیایی نێوان ئایین و
سیاسەت.
درەنجام
مەکتەب��ی قورئ��ان ه��ەر وەک لە س��ەرەتادا
باسم کرد ڕەوتێکی ئیس�لامیی کوردییە و بە
داهنێنانەکانی کاک ئەحمەد لە ئاییندا لەگەڵ
زۆر ل��ە بای��ەخ و پڕنس��یبەکانی هەنووکەی
مافەکانی مرۆڤ یەک دەگرێتەوە و ئەگەر دەیان
ه��ەوێ لە چوارچێوەی یاس��اکانی داگیرکەردا
ی��اری نەکەن دەبێ وەک ڕێبەرەکەیان دەڵێت:
لە هەڤبەر نادادپەروەرییەکاندا دژکردەوە پیشان
بدەن و باری نەتەوەییی هزری کاک ئەحمەد،
زیاتر بەرجەس��تە کەن��ەوە و وانەکانی ڕابردوو،
ئەوانی هێنابێتە س��ەر ئ��ەو قەناعەتەی کە بێ
چارەس��ەرکردنی کێش��ەی نەتەوایەتی ،هیچ
کێش��ەیەکمان لە بنەڕەتەوە چارەسەر ناکرێ.
هەرچ��ەن ڕزگاری لە ژێردەس��تیی نەتەوەیی
س��ەرەتای ڕێگەیە و نیش��تمان دەبێ جێگەی
هەمووان��ی تێدا بێتەوە ،ئەمە ب��ەو واتایە نییە
خەبات ب��ۆ البردنی س��تەمەکانی دیکە دووا
بخەی��ن بۆ کاتێکی دیکە .ب��ە پێچەوانەوە بەو
واتایەیە ک��ە نابێ هیچکام ل��ە خەباتەکانمان
دژی ی��ەک بن و هەمووش��یان ب��ە ڕۆحێکی
زاگرۆس��ییەوە بەڕیوە ببرێن و ب��ەر لە هەموو
الیەنگرییەک ئێمە ئەو ڕاستییە قەبووڵ کەین
کە کوردی��ن پاش��ان ئاینی یان چ��ەپ یان
فیمینیسم یان....
تێبین��ی :بە هۆی ئەوەی کە ش��یکاری و
بابەت��ی زانس��تیانە لەمەڕ دۆخ��ی هەنووکەی
الیەنەکانی ش��وێنکەوتووی کاک ئەحمەد زۆر
دەگمەنە ،خۆم هەوڵمداوە بە وتووێژ و پرس��یار
کردن لە چەن کەس��ی الیەنگری هەر س��ێ
باڵەکە تا ئەو شوێنەی دەکرێ زانیاریی دروست
کۆ بکەمەوە.
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مەکتەب قورئانیەکاندا دیاری ناکرێ ،بەالم هەر کەس ئاشنای کۆبونەوەکان
و خۆی��ان ببێ��ت دەزانێ بە ش��ێوازی نافەرمی پلەی تەش��کیالتی لە ناو
ئەندامانی مەکتەبی قورئاندا هەیە.
.31ئەم بەس��ەر هات��ەم لە یەکێک لە ئەندامانی ب��اوەڕ پێکراوی مەکتەب
قورئان بیستووە.
 .32بە باوەڕی کاک ئەحمەد و الیەنگرانی لە ئێس��تادا ئەرکی ئەمان تەنیا
پێگەیاندنی خۆیانە و بانگهێشتنی خەڵکانی دیکەیە بۆ ڕێبازەکەیان .ئەوان
ئەم قوناغە وەک قۆناغی دەعوەت پێناسە دەکەن.
 .33کدیور ،محس��ن ،جفای جمهوری ئیسالمی بە احمد مفتیزادە،ل،217
97/2/9
 .34کدیور ،محس��ن ،جفای جمهوری ئیسالمی بە احمد مفتیزادە،ل،197
97/2/9
.35از منتقدی��ن بە نظارت خاص،تراژدی مکتب ق��رآن ،96/5/28،کاناڵی
تێلێگرامی کۆڕی هاوڕێیانی نوێ
.36کدیور ،محس��ن ،جفای جمهوری ئیسالمی بە احمد مفتیزادە،ل،217
97/2/9
.37کدیور ،محس��ن ،جفای جمهوری ئیسالمی بە احمد مفتیزادە،ل،197
97/2/9
 .38قۆناغ��ی «مەکک��ی» و «مەدەن��ی» بە ئیلهام وەرگرتن لە س��ەردەمی
پێغەمب��ەری ئیس�لام ناودێر کراوە و مەبەس��ت لە قۆناغ��ی مەدەنی ئەو
قۆناغەی��ە کە خەریکی پەروەردە و بانگهێش��تنن ،ب��ەاڵم قۆناغی مەدەنی
قۆناغی ئاشکرا بوونی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و بەدەستەوە گرتنی دەسەاڵتە.
 .39چاوپێکەوتنی کاناڵی  NRTلەگەڵ فوئادی ڕۆحانی98/3/28
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شوێنپەنجەی مەکتەب قورئان لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
سیروان کرماشانی

زۆرێک لە شۆڕشەکانی کورد لەسەر دەستی کەسایەتییە ئایینییەکان
سەریان هەڵداوە و ئەگەریش لەکۆتاییدا بەدەستی دەسەاڵتەکان لەناو
چووبێتن ،بەاڵم لەالیان کۆمەڵگەوە پاڵپشتی کراون و ئەمەش خاڵی
جیاکەرەوەی مەکتەب قورئان لە ڕەوتە ئایینییەکانی دیکەیە؛ مەکتەب
قورئان بە پێچەوانەوە ،لەپاڵ دەسەاڵت جێی گرت .کۆماری ئیسالمی
سەرەتا بۆ الواز کردنی ڕەوتی ناسیۆناڵیستی و بەتایبەت چەپ لە
کوردستان مەکتەبی بەکار هێنا و پاش مەرگی موفتیزادە ،مەکتەب
چاالکییە سیاسییەکانی ڕاوەستاند

ئایی��ن و ئایدۆل��ۆژی ،ل��ە وێس��تگەکانی
مێژوودا کەرەس��تەی بەر دەس��تی پاوانخواز و
بەرژەوەندیخوازان بوون بۆ گەیشتن بە ئامانجیان.
کاهێنەکانی میس��ر و ئاخوندەکانی ئێران ،دوو
هێڵی هاوتەریبی ئایدۆلۆژین؛ بەو جیاوازیەی کە
لە دوو وێس��تگەی مێژوودا و بە تایبەتمەندیی
خۆیان ،بانگەش��ەیان بۆ فکر ومەرامیان کردووە
و کۆمەڵگەیان بەالڕێدا ب��ردووە ،بەاڵم ئامانجی
کۆتاییی هەردوو ،بەرژەوەن��دی بووە لە بەرگی
ئایین��دا .ه��اوکات ل��ە مێ��ژووی هاوچەرخدا،
گرووپگەلی فک��ری ،لەژێر ناوی ئیس�لام و بە
دروش��می جیاواز س��ەریان هەڵداوە کە یان بە
ویس��ت و ئی��رادەی کۆمەڵگە پێ��ک هاتوون و
پاشتر دەسەاڵتەکان دەس��تیان تێوەرداون و لە
بەرژەوەندیی خۆی��ان بەکاریان هێناون ،یان لە
بنەڕەتەوە دروستکراوی واڵتانی داگیرکەر بوون
بە مەبەستی دابەشکردنی کۆمەڵگە و ئاسانکاری
لە کۆلۆنیالیزم.
بیردۆزییەکان��ی مارتین لۆتێ��ر و تەقەالی
کۆمەڵگ��ەی ڕۆژاوا لە س��ەدەکانی ناوەڕاس��ت،
کۆتایی بە دەس��ەاڵتی قەش��ە و بااڵدەس��تیی
کەنیسەکان هێنا کە بۆ سااڵنێکی زۆر حوکمیان
بەس��ەر خەڵکدا دەکرد .دوات��ر کۆمەڵگە توانی
خۆی لەژێر دەس��ەاڵتی کەنیسە ڕزگار بکات و
لەگەڵ سنووردار کردنیان ،گەشە بە تەکنۆلۆژیا
و شارس��تانییەت بدات .ئەم پرس��ە هێش��تا لە
ڕۆژهەاڵتی ناوین چارەسەر نەکراوە وبەکارهێنانی
ئایین لەالیان دەسەاڵتداران و بەرژوەندیخوازانەوە
وەک کەرس��تەیەک بۆ گەیش��تن بە ویستیان،
کۆمەڵگەکان دەکاتە قوربانی.
لە واڵتی ئێران کە فارسی شیعە دەسەاڵتدارە
و هەوڵ بۆ تواندنەوەی کەمینە دەدات ،چەندین
فک��ری جی��اوازی س��وننە بوونی��ان هەیە کە
هەرکام خۆی بە ڕێگەی ڕاس��ت دەناسێنێت و
هاوکات ملمالنێی یەکتر دەکەن .لە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تان جگە لە شێخ ،س��ۆفی ،دەروێش و
تەریقەت کە مێ��ژووی دوورتریان هەیە ،چەند
گرووپی دیکەی وەک «مەکتەبی»« ،س��ەلەفی»

و «دەع��وەت و ئیس�ڵاح» س��ەریان هەڵدا کە
سەرەڕای ئەوەی س��ەرچاوەی بڕێکیان دەرەوی
س��نوورەکانی ئێرانە ،دەس��ەاڵتی تاران ڕێ بە
گەورەبوون��ەوەی بڕێکیان دەدات کە ئەمەش بە
واتای ئەوەیە بە شێوازی ناڕاستەوخۆ پاڵپشتییان
لێ دەکات.
ئەحمەدی موفتیزادە
موفتیزادە لەدایکبووی شاری سنە و کوڕی مەال
عەبدوڵاڵ دشەیی ،یەکێک لەو کەسایەتییانە بوو
کە ناوی ئاوێت��ەی ڕووداوەکانی پاش ڕووخانی
ڕژێمی ش��ا و هاتنە سەر دەس��ەاڵتی کۆماری
ئیس�لامی ب��وو .هۆگرانی بە کەس��ێکی بوێر و
چاونەترسی دەناسن و ش��وێنکەوتووانی دەڵێن
کاک ئەحمەد ڕێبەری ئەهلی س��وننەتی ئێران
بوو (نامەی مەکتەب بۆ ڕاش��د الغننوش��ی ،کە لە ساڵی
 ١٣٩١بە نهێنی ئاراستەی کراوە) و هەندێک جار لە
وتار و بابەت و سۆشیالمیدیا و بۆنەکاندا ،نازناوی
ڕێب��ەری ئایینی-نەتەوەیی بۆ ب��ەکار دەهێنن.
ڕەخنەگران دەڵێن مەکتەبیەکان بە مەبەس��تی
س��ڕینەوەی ڕاس��تییەکانی مێ��ژوو ،موفتیزادە
پیرۆز دەکەن .بەگشتی جگە لە شوێنکەوتووانی
و کەس��انێک کە لەژێر کارتێکەریی هەژموونی
ڕاگەیاندنی مەکتەبییەکانن ،موفتیزادە نەیتوانیوە
خۆی لە دڵی کۆمەاڵنی کوردستان جێ بکاتەوە
و هەتا ئیستاش ڕەخنەی لە سەرە.
لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕشی گەالنی ئێران
و ڕووخانی سیس��تەمی پاشایەتی ،دەرفەتەکانی
ب��ەردەم کوردان��ی ڕۆژه��ەاڵت ب��ۆ دەربڕینی
داواکاریی��ەکان کران��ەوە .حیزب��ەکان وەخ��ۆ
کەوتن بەڵکو بتوانن لەو دەرفەتەی ڕەخس��اوە،
مافەکانیان دەستووری بکرێتەوە .بەاڵم ئەمە بە
دڵی ئاخوندەکانی تاران نەبوو کە دەس��ەاڵتیان
بە دەس��تەوە گرتبوو .هاوکات کاک ئەحمەدی
موفتی��زادە ،دامەزرێن��ەری مەکت��ەب قورئان،
هەوڵەکانی بە دروش��می حکومەتی ئیسالمیی
ش��ۆڕایی چڕ کردەوە؛ خۆی لە خومەینی نزیک
کردەوە و توانی متمانەی بازنەی دەوری خومەینی
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بەدەس��ت بهێنێت تا ئەو ش��وێنەی تێکەڵ بە
ش��اندی متمانەپێکراوی خومەینی دەبوو .کاک
ئەحمەد کە ماندووی دەستی ڕژێمی پاشایەتی
بوو ،کۆماری ئیسالمیی بە دەرفەتێک دەزانی بۆ
گەش��تن بە ئامانجەکانی .لە کاتی وتاردانەکانی
خومەین��ی ،لەوکەس��انە بوو کە ل��ە نزیکترین
شوێنەکان بە خومەینی و شانبەشانی خەڵخاڵی
دادەنیش��ت کە بە قەسابی کوردستان ناسراوە و
پاش کۆتایی هاتنی وتارەکانی خومەینی ،مایکی
[١و]٢
لەبەردەم خومەینی الدەبرد.
ئامانجەکانی موفتی��زادە لە ڕواڵەتدا لەپێناو
کورد و ئەهلی سوننەت بوون بەاڵم لە ناوەڕۆکدا،
بۆ پێکهێنانی حکومەتێکی ئیس�لامی لە تاران و
دەستخستنی دەسەاڵتی سیاسی لە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان بوو؛ بەاڵم بوونی حیزبەکانی لە پێش
خۆی وەک لەمپەر دەبینی .کۆماری ئیس�لامی
و مەکتەب قورئ��ان ئەگەر لەبابەت چەند خاڵی
یاسای بنەڕەتی ناکۆکیان هەبوایە ،بەاڵم لە بابەت
بێکاریگەر کردنی حیزبەکان و پرسی پێکهێنانی
حکومەت��ی ئیس�لامی ،یەکی��ان دەگرتەوە و
هاوس��تراتیژی بوون .لەگەڵ ئەوەشدا ،تەقەالی
کۆماری ئیس�لامی هەڵوەشانەوەی بەرەی کورد
بوو هەر بۆیە س��ەرەتا هەوڵی��دا ناکۆکی بخاتە
نێوانیان و الوازیان بکات .بە بااڵدەس��ت کردنی
مەکت��ەب قورئ��ان و ڕۆڵ دان ب��ە موفتیزادە،
دەنگ��ی جیاوازی لەناو بەرەی کورد س��از کرد
و ئەمەش بووە ه��ۆی قووڵ بوونەوەی ناکۆکیی
نێوان ڕیزەکانی خەبات لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و الوازکردنی پێگەی کورد لە بەرانبەر تاراندا.
دوکتور حس��ەین خەلیقی ک��ە ئەندامێکی
دانوس��تانکاری وتووێژەکان��ی س��اڵی ١٣٥٧ی
هەیئەتی کورد لەگەڵ شاندی کۆماری ئیسالمی
بوو ،ل��ە وتووێژێکی س��اڵی  ١٣٩٧ئاش��کرای
دەکات ک��ە موفتی��زادە ڕۆڵ��ی تێکدەرانەی لە
دانوسانەکان هەبووە و دەڵێت« :من هەر ئەوکات
بە سەرکردەکانی کوردم ڕاگەیاند کە موفتیزادە
ئێم��ەی فرۆش��ت» .دوکتور خەلیق��ی دەڵێت:
«موفتی��زادە بەڵێن��ی دابوو بەب��ێ هاوئاهەنگی
 224گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە
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هیچ کارێک نەکات ،کەچ��ی لەگەڵ نوێنەرانی
ت��اران و بەتایبەت تاڵەقان��ی یەکیان دەگرت و
کاک ئەحم��ەد ل��ە کۆتایی دانیش��تنەکەدا بە
ڕەفس��ەنجانی دەڵێت :بڕیار هەر ئەوە دەبێت کە
پێشتر قسەمان لێ کردووە[.]3
دیمەنەکان��ی ئ��ەوکات دەری دەخات کە
مەکتەب قورئان ،بە ئامادەییەوە پێش��وازییان لە
ش��اندی تاران ک��ردووە و لەکاتی هاتنە ژووری
ش��اندەکە ب��ۆ ن��او مزگەوتی گەورەی س��نە،
مەکتەبییەکان ئەم دروشمەیان پێکەوە دووپات
دەک��ردەوە :صلی علی محمد ـ خمینی و کاک
ئەحمەد[ .]4ش��اندەکە پێکهاتبوون لە کەس��انی
وەک ئایەتواڵ تاڵەقانی ،بەهەش��تی ،بەنی سەدر
و ڕەفسەنجانی .ئەم دروشمەی مەکتەبییەکان بۆ
چەند مەبەست دەوتراوە؛ لەوانە:
 1دەربڕین��ی نیەتپاکیی مەکت��ەب قورئان بۆ
نوێنەرانی تاران.
 2نواندن��ی پێبەن��د بوون��ی کاک ئەحمەد و
مەکت��ەب قورئ��ان ب��ە خومەین��ی و کۆماری
ئیسالمی.
 3هەوڵ بۆ وەالنانی حزب و الیەنە سیاسییەکانی
تر.
 4موفتی��زادە وەک تاکەالیەن��ی وتووێ��ژ و
دانوسانکاری کورد لەبەرچاو بگیرێت.
لە یەکێک لە سەردانەکانی موفتیزادە بۆ تاران
لە س��اڵی ١٣٥٨ی هەتاوی ،خومەینی بەڵێنی
سپاردنی ڕێبەرایەتیی ئۆتۆنۆمی و خودموختاریی
ناوچ��ە کوردییەکانی پێ داب��وو.کاک ئەحمەد
لەالیان تاران��ەوە زەق کرایەوە و هەلومەرجیان
بۆ ڕەخس��اند کە لە مەیدانی سیاس��ەتدا زیاتر
دەربکەوێتک؛ تاران دەرگای بەڕووی موفتیزادەدا
زیاتر کردەوە و ل��ە ڕۆژنامەکاندا وەک عەلالمە،
بەرپرس��ی بااڵی حکومی و ڕێبەر ناوی دەهات
(کیه��ان ژ ،1371/11/26-٤٧١جمه��وری اس�لامی،
اطالع��ات ژ .)1371/11/27-١٩٨٤٣بەرپرسیاریەتیی
کومیت��ەی ئینقالب��ی ئەهلی س��وننەتی خرایە
ئەس��تۆ و ئی��زن بە مەکت��ەب قورئ��ان درا بۆ
بەرگری لە دەس��تکەوتەکانی کۆماری ئیسالمی
ساڵی بیست و یەکەم
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بەشێوەی سنووردار چەکیان هەبێت .موفتیزاده
لە الپ��ەڕە ٧٦ی کتێبی «دربارە کردس��تان»دا
دەڵێ��ت« :دەوڵ��ەت هاوکاری��ی نەدەکردی��ن،
براکانم��ان بە مەبەس��تی پاراس��تنی جادەکان
و ش��ارەکان ل��ە مەترس��ییەکانی دژەش��ۆڕش
(مەبەست حیزبەکان) ،پێویستییان بە فیشەک
بوو ،لەکاتێکدا لیژنەکان��ی ئێمە بۆ چەککردنی
خەڵک ،سەدان چەک و بڕێکی زۆر فیشەکمان
ڕادەستی پێگە س��ەربازییەکان کردبۆوە ،بەاڵم
فیشەکیان پێ نەداین و لە باتی ئەوە ،دەستیان
ک��رد ب��ە پڕچەککردنی دەرەبەگە ئیس�لامییە
موس��وڵمانەکان و خەڵقییەکان ».موفتیزادە لەم
چوارچێوەدا و لەنێوان وتارەکانی حس��ەینیەی
ئیڕشادی تاران لە ساڵی ١٣٥٨دووپاتی دەکاتەوە
کە« :ڕەنگە بش��زانن ئێمە بووین کوردستانمان
پاراست».
تایبەتمەندییەک��ی کاک ئەحم��ەد ،بوونی
جی��اوازی بوو لە وتەکانیدا؛ لەس��ەر زۆر بابەتی
ئایینی و نەتەوەیی بە شێوازی دووالیەنە قسەی
ک��ردووە ی��ان دوو بۆچوونی جی��اواز لە یەکی
هەبووە بۆ بابەتێ��ک .بۆ وێنە ئەگەر لە جێیەک
باس لە شوێنکەوتنی قورئان و سوننەت دەکات،
ل��ە ش��وێنێکی دیکە دەڵێت :ش��وێن قورئان و
س��وننەت مەکەون (کتێبی نامەها ،نامەی ژ ٦ل-٧٨
 .)٧٩زۆرکات دروشمی نەتەوەیی داوە و تەنانەت
بە خەڵکی دەوت خودموختاری لە گیرفانمدایە،
بەاڵم لە پەرتووکەکان��ی لە دژی نەتەوەگەرایی
قسە دەکات .لە ش��وێنێک کورد وەک گەلێکی
زوڵملێک��راو ناو دەهێنێت و باس لە س��تەمی
نەتەوەی��ی دەکات ب��ەاڵم ه��ەر ل��ەو وتارەدا
دەڵێت پرس��ی نەت��ەوە ئاگرێکی س��ووتێنەرە.
ئ��ەم دژبەیەکییەی کاک ئەحم��ەد لە بۆچوونە
ئایینی و سیاس��ییەکانی ،ڕێگەی بۆ دەربازبوو و
شوێنکەوتووانی لەمەڕ ئەو ڕەخنانە کردۆتەوە کە
ئاراس��تەی ڕێبەرەکەیان دەکرێت و لە وەاڵمی
ڕەخنەکان ،وتەیەکی موفتیزادە هەڵدەبژێرن کە
گونجاوی کات و ش��وێن بێت .ئەم پرسە سەری
لە بڕێ��ک کەس کە ئ��اگاداری الیەنی دیکەی

کاک ئەحمەد و هەروەها مێژوو نین شێواندووە
و بەهۆی ئەوەی کە موفتیزادە خرایە زیندان ،بە
دژبەری کۆماری ئیسالمیی دەزانن.
ئەحم��ەدی موفتیزادە جگ��ە لەوەی بڕوای
بە ج��یھاد نەبوو ،دەیوت لەس��ەر گۆی زەوی
کافر بوونی نیە (نام��ەی ژ 6ل 75لە کتێبی نامەھا).
لە دوای کۆچی دوایی موفتیزادە ،هاوش��ێوەی
قادییانیەکان ناکۆکی کەوتە نێو مەکتەبییەکان و
دابەش بوون بەسەر دووباڵی سەرەکیی «مەکتەب
قورئانی کوردس��تان» و «مەکت��ەب قورئان» کە
باڵی یەکەمیان لەو ب��اوەڕەدان موفتیزادە وەک
ھەر مرۆڤێک ھەڵەی بووە بەاڵم باڵەکەی دیکە،
موفتیزادە پیرۆز دەکات و لەس��ەر ئەو باوەڕەن
حەزرەتی موحەمەد ڕەسووڵی کوبرا و ئەحمەدی
موفتیزادە ڕەسووڵی سوغرایە( .ڕاگەیاندنی ژ ٢ساڵی
.)١٣٨١
موفتیزادە ل��ە هەندێک بابەت��دا بۆچوونی
جیاوازت��ری هەیە و دەڵێت :م��رۆڤ لەجۆرێک
مەیموون لەدای��ک بووە(کتێبی حکومت اس�لامی
الپەڕە ،)٥٩هەر ل��ەو چوارچێوەیەدا لە تۆمارێکی
دەنگی��دا دەڵێت :م��رۆڤ پێش��تر بوونەورێکی
وەحشی و دڕندە و خراپکار بووە و پاشتر مرۆڤی
لێ لەدایک ب��ووە و دوای ئەوەی لەس��ەر دوو
دەست و پێ ڕۆشتووە هەستاوەتە سەر پێ[.]5
خاڵ��ە هاوبەش��ەکانی مەکت��ەب قورئان و
کۆماری ئیسالمی
موفتی��زادە ب��ۆ ماوەی��ەک ئەندام��ی حیزبی
دیموکڕات بوو ،بەاڵم پاش هاتنە دەر لە حیزب،
ڕێگەی دیکەی بۆ گەیش��تن بە ئاواتەکانی گرتە
بەر .هەوڵ��ی دا حیزبێ��ک دابمەزرێنێت بەاڵم
لەالیەن س��ەالح موهت��ەدی (ئەندامی کۆمەڵە
و ژنب��رای خۆی) دەستبەس��ەر کرا[ .]6پاش��ان
مەکتەب قورئانی دامەزران��د بەاڵم بە هەبوونی
حیزب و ڕێبەرانی سیاسی و ئایینیی ئەوکات کە
پێگەی کۆمەاڵیەتیی بەهێزیان هەبوو ،موفتیزادە
نەیدەتوان��ی ب��ە هاس��انی و بە بێ پاڵپش��ت
دەرکەوێت .لەگەڵ سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی
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ئێران و هاتنە سەردەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی
بە ڕێبەرایەتی��ی خومەینی ،موفتیزادە دەگمەن
کوردێک بوو کە لە خومەینی نزیک بووەوە.
دامەزراندنی دەس��ەاڵتێکی ئایینی و تێکەڵ
کردنی دین و سیاس��ەت ،ستراتیژیی هاوبەشی
کۆماری ئیس�لامی و کاک ئەحمەد بووە و لەو
چوارچێوەی��ەدا دەڵێت« :ئەو ئیس�لامەی ئێمە
پێشکەشمان دەکرد ،ڕەسەن و بێ دەستێوەردان
بوو ،لەگەڵ س��ەرکەوتنی ئینقالب ،کارەکانمان
ڕاوەس��تاند و لە ناخ��ی دڵەوە و ڕاس��تگۆیانە،
خۆم��ان وەقفی ئینقالب کرد» و پاش��ان دیان
ب��ەوەدا دەنێت کە «بۆ پێش��گرتن ل��ە گرفت،
بڕێ��ک ڕاگەیاندنەکان��ی ئیم��ام خومەینیمان
سانس��ۆڕ دەکرد» (دربارە کردس��تان الپەڕە  .)٧٨لە
درێژەدا ئەو گلەییە لە دەسەاڵتی تاران دووپات
دەکات��ەوە و دەڵێت« :لەگەڵ ئەوەی هەموو ڕێگا
و ناوچە هەستیارەکانمان پاراستبوو ،فیشەکیان
پ��ێ نەئەداین( ».دربارە کردس��تان الپ��ەڕە  .)٧٩لە
کۆبوونەوە بە بەرپرس��انی حکومیی وتبوو« :ئێمە
میراتگری ئەو کەسانەین کە بەدرێژاییی مێژوو،
لە پێناو ئیسالم شەڕیان کردووە و گیانی خۆیان
بەخشیوە و دەبێ یاسای بنەڕەتیی ئێران ٪١٠٠
ئیسالمیی بکرێتەوە( ».دربارە کردستان الپەڕە.)٨٥
کاک ئەحم��ەد لە بابەت دەس��ەاڵتی نوێی
ئێران دەڵێت« :خوێنی س��ەدان هەزار و ملوێنان
شەهیدی مێژووی 14سەدەی ئیسالم لە شۆڕشی
ئێران هاتە بەرهەم(».دربارەکردستان الپەڕە  .)٦٨ئەو
دەڵێت»:سیس��تەمی کۆماری ئیسالمی بە نرخی
گیانی دەیان هەزار ش��ەهید بەدەست هاتووە و
ئەگەر درێژەی شۆڕش��ە ئیس�لامییەکان ڕەچاو
بگرین ،دەبێ (کۆماری ئیس�لامی) بە خونچەی
ئامانجەکان��ی س��ەرجەم ش��ەهیدانی مێژووی
ئیس�لام بناس��ین -بەداخەوە هەر شۆڕشێک،
لەالیان دژبەرانی شۆڕش��ەکان و خۆپەرەس��تان
تووش��ی بڕێک گرفتی ڕوون و شاراوە دەبێتەوە
کە هەر بێس��تانێک مێش و مێرووی زیاندەر و
ئافەتی گەورە و بچووکی هەیە» (دربارەکردس��تان
الپ��ەڕە  .)239مەبەس��تی کاک ئەحم��ەد ل��ە
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بێس��تان ،کۆماری ئیسالمی و لە مێش و مێروو،
حیزبەکانی دژبەری کۆماری ئیسالمییە .کۆماری
ئیسالمی و موفتیزادە ،دەیانویست حکومەتێکی
تەواو ئیسالمی پێک بێت ،بەاڵم ئامانجی ڕەوت و
حیزبەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان سیستەمێکی
س��ێکۆالر وکراوە بوو .بەم پێیە مەکتەب قورئان
و کۆماری ئیسالمی ،کەوتبوونە یەک بەرەی دژ
بە ڕەوتی خەباتی ڕۆژه��ەاڵت .بەاڵم موفتیزادە
بۆ ئەوەی ڕوخس��اری مەکتەب قورئان ناشیرین
نەبێت ،ناڕاس��تەوخۆ و لە ڕێی دەوڵەتی ئێرانەوە
گوش��اری دەخس��تە س��ەر حیزب و سەرکردە
سیاسییەکان.
کاک ئەحمەد پێی وابوو پرسی نەتەوەکان،
ئاگرێکی وێرانکەرە و دەڵێت« :ئەگەر شۆڕش��ی
ئێران بەئیسالمی بکرێت و جیاوازییەکانی لەناو
ب��رد ،ئەم ئاگ��رە وێرانکەر و ئاژاوەس��ازکەرەی
نەتەوە لە ئێران و واڵتە ئیس�لامییەکانی دیکە
دەکوژێتەوە» (دربارەکردستان الپەڕە .)٧١لە کتێبی
موفتی��زادە هاتووە :ئەوە «ک��وردە» کە ناهێڵێت
واڵتانی داگیرکەری وەک ئێران ،خۆی لە کۆتی
زلهێ��زە جیهانیی��ەکان ڕزگار ب��کات و دەڵێت:
زلهێزەکان لە پارچەکردنی کورد بەسەر واڵتاندا،
ب��ە چەندین جۆر بەهرەیان ل��ێ وەر دەگرن ـ
هەرکات یەکێک لەو دەوڵەتانەی کە کورد تیایدا
دەژی ،بیهەوێ��ت خۆی لە کۆت��ی نۆکەرایەتیی
زلهێ��زەکان ڕزگار بکات ،یان ل��ە یەکێک لەو
واڵتانە حکومەتێکی ئینقالبی سەر هەڵبهێنێت،
زلهێ��زەکان ل��ە ڕق و توڕەی��ی ڕەگداکوتاوی
گەلی زوڵملێک��راوی کورد لە دژیان کەڵک وەر
دەگرن( .دربارەکردســــــتان الپەڕە  .)٧٢مەبەستی
موفتی��زادە ئەوەیە کە ئێ��ران خەریکە خۆی لە
چنگ زلهێزەکان ڕزگار دەکات بەاڵم ئەو زلهێزانە
بەردەوام گەلی کورد وەک کەرستە لەدژی ئێران
بەکار دەهێنن ب��ۆ ئەوەی ئێران نەتوانێت خۆی
ڕزگار بکات! هەروەک لە وتەکانیدا پرسی نەتەوە
ڕەد دەکات��ەوە ،هاوکات وش��ەی زوڵملێکراو بۆ
کورد بەکار دەهێنێت کە دەکەوێتە چوارچێوەی
جیاواز و دژبەیەک بوونی بۆچوونەکانی.
ساڵی بیست و یەکەم
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موفتی��زادە ل��ە کاس��ێت و پەرتووکەکانی،
هێ��رش دەکاتە س��ەر حی��زب ،کەس��ایەتییە
ئایین��ی ـ نەتەوەیی ،س��ەرکردەی سیاس��ی و
ڕەوت��ە کوردییەکان .لە کتێبەکەی موفتیزادەدا،
لەمەڕ کۆمەڵە هاتووە :سەرەکیترین پێگەی ئەم
بەدڕەوش��تییانە ،بنکەی «های» سەر بە کۆمەڵە
لە ش��اری س��نە بوو کە پاش ئ��ەوەی لەالیان
سوپای پاسداران هەڵگیرا ،دەست بەسەر بڕێکی
زۆر قورس��ی پێشگرتن لە دووگیانی دا گیرا .لە
درێژەدا بۆ س��ەلماندنی ئ��ەم بابەتە ،دیانپیانانی
ئ��ەو کچان��ە دەهێنێت��ەوە کە ل��ە میدیاکانی
کۆماری ئیسالمی ناچار بە دیانپیانانی زۆرەملێ
کرابوون(دربارەکردس��تان الپ��ەڕە  .)٤٩هەروەه��ا
موفتیزادە کە ناڕاس��تەوخۆ بە شێخ عێزەددین
دەڵێت «ضدانقالب» ،تەشەری لێ ئەدات ،بڕێک
لە گرفتەکانی ئەخاتە ئەس��تۆی و پێش��نیار بە
الیەنە سیاسییەکان دەکات هێرش نەکەنە سەر
پێگەکانی کۆماری ئیسالمی ئێران(دربارە کردستان
الپەڕە .)٨٤-83کردنەئامانجی مەال س��وننییەکان،
بۆ شکاندنی شێخ عێزەدین بوو کە بە ڕکابەریی
خ��ۆی دەزان��ی و ئ��ەوەش لەچوارچێ��وەی
بەرژەوەندییەکانی دەس��ەاڵتی تازەپێگەشتووی
تاراندا بوو.
ش��ێخ عێززەدی��ن ،پێش��نوێژی مزگەتی
گەورەی مهاباد و ڕێبەرێکی نیشتمانی ـ ئاینیی
ڕۆژهەاڵت وتب��ووی« :جیاوازیی من وموفتیزادە
لەوەدایە ئەو ئایینییەکی کوردە و من کوردێکی
ئایینیم» .ش��ێخ عێزەدین ک��ە پێگەی بەهێزی
جەماوەریی هەبوو ،ئایینی خستە خزمەت پرسی
نەتەوەی کورد ،بەاڵم کاک ئەحمەد وەک ڕکابەر
لێ��ی دەڕوانی و ب��ەو بۆنەوە هێرش��ی دەکردە
سەر مەال .تەنانەت ش��وێنکەوتووانی ئێستاکەی
کاک ئەحمەد لە بابەت مامۆس��تایانی نیشتمان
پەروەر ،هاوشێوەی ڕێبەرەکەیان کاک ئەحمەد
بیر دەکەن��ەوە .ئەو ڕوانگەی��ەی کاک ئەحمەد
بۆ مەالکان ،گوازراوەتەوە بۆ ش��وێنکەوتووانی و
مامۆس��تاکان بە نەیاری خۆی��ان دەزانن؛ جگە
لەو مامۆس��تایانەی کە پەس��ەندی مەکتەب و

ڕێبەرەکەیان دەکەن ،نوێژ لەپش��ت ئەو مەالیانە
ناخوێن��ن کە دیان بە مەکت��ەب و موفتیزادەیا
نانێ��ن و بە خۆفرۆش و بەکرێگی��راو ناوزەدیان
دەکەن.
هەر ل��ەم پێوەندیی��ەدا :موفتی��زادە پاش
زەویل��ەرزەی تەبەس ل��ە ناوەندی ئێ��ران ،لە
ڕێی نامەیەکی دەس��تنووس ل��ە 1357/6/28
داوا ل��ە کوردانی ڕۆژه��ەاڵت دەکات هاوکاری
ب��ۆ لێقەوماوان ک��ۆ بکەن��ەوە .لەنامەکەدا مەال
س��وننییەکان ب��ە دینف��رۆش ،نەخوێن��دەوار،
مێزەربەسەر ،بێ ئیمان ،ڕیسوا ،بەدناو ،بەکرێگیراو
و ئاژەڵ��ی مردارخۆر دەچوێنێ��ت و لەکۆتاییی
نامەکەیدا ب��ە ڕێزەوە ن��اوی ئاخوندەکانی قوم
دەهێنێ��ت و دەڵێت «مراج��ع بزرگوار دینی در
قم» .موفتیزادە ل��ە نێوان وتار و پەرتووکەکانی،
دەیان جار هێرش دەکاتە سەر مەال سوننییەکان
بۆ نموونە لە کتێبی دربارە کردستان الپەڕەکانی
 ٨٣ ،٨٢ ،٧٣و ( ٧٨سێ جار) ،هاوکات بەڕێزەوە
ناوی مەال شیعەکان دەهێنێت و دەڵێت :علمای
مذهب��ی  /آیتاللە (دربارەکردس��تان الپ��ەڕە ،)٦٢
آقای صفدری (دربارەکردس��تان الپ��ەڕە ،)٦٤آقایان
و برادران اهل تش��یع (دربارەکردس��تان الپەڕەکانی
٦٨و.)٦٩
گەلەکۆمەی ناپیرۆز!
لە پەرتووکەکەی موفتیزادەداهاتووە :یەکگرتنی
حیزبەکان��ی ڕۆژهەاڵت ،گەلەکۆم��ەی ناپیرۆزه.
ئەو الیەنانەی یەکیان گرتب��وو بریتی بوون لە:
کۆمەڵ��ەی بەرگری لە ئازادی (ک��ە ئەنەدامانی
ل��ە دامەزرێنەران��ی کۆمەڵە ب��وون) ،فیداییانی
خەڵ��ق ،حیزبی دیموک��ڕات ،حیزب��ی تودە و
حیزبی ڕزگاری .جگە لە هێرش کردنە سەر ئەو
حیزبانە ،موفتیزادە س��ەرکردەکانیان بە ساواکی
و بەرپرس��ی ئەش��کەنجە لە س��اواک ،تریاکی،
خیانەتکار و قاچاخچی ناو دەبات (دربارە کردستان
 ل  )8١-83و پێی وایە ئەم حیزبانە لە کوردستانبەردەوام پیالنی لەناوبردنی کۆماری ئیسالمییان
دادەڕش��ت .بەم پێیە ،بۆ پووچ��ەڵ کردنەوەی
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ئەم پیالنە نگریس��انەی حیزب��ەکان ،موفتیزادە
(وەک دەڵێت) بانگهێشتی کۆنفڕانسەکانی خۆی
دەکردن بەڵک��و ڕێ لە بەکرداری بوونی پیالنی
نگریس��ی حیزبەکان بگرێت .هەروەها موفتیزادە
نایش��ارێتەوە کە خواستەکانی لەڕێی دەوڵەتەوە
بەس��ەر حیزبەکاندا دەس��ەپاند و بەمش��ێوەیە
حیزب��ەکان بیانوویەکی��ان بۆ خیان��ەت نەدەما
چونکە (وەک دەڵێت) حیزبەکان غیرەتیان نەبوو
بەئاشکرا دژایەتیی ئیسالم بکەن (دربارە کردستان
 ل .)82-83مەکت��ەب قورئ��ان؛ جوواڵن��ەوە ،هزر یان
حیزب؟
مەکتەبییەکان دەڵێن مەکتەب قورئان ،فکرێکی
ن��وێ و جوواڵنەوەی��ە و فەرموودەکان��ی کاک
ئەحمەدم��ان کردۆتە بەرنام��ەی ژیانی خۆمان.
بەکارهێنانی وش��ەی «فکر» بۆ مەکتەب قورئان،
جوان کردن��ی وش��ەی «ئایدۆلۆژی»یە چونکە
مەکتەب ،بەدەر لەوەی خۆی بە جوواڵنەوەیەکی
باوەڕمەن��د دەزانێت ،خاوەنی چەندین بیرۆکەی
جی��اوازە و خۆی��ان لە س��ەرووی گرووپەکانی
دیک��ەوە دەبین��ن .ب��ۆ وێن��ە کاک ئەحم��ەد
مەزهەبەکانی دیکەی پێش خۆی ڕەد دەکاتەوە
(کتێبی حکومت اسالمی الپەڕە.)١٧
دەش��ێت لەئیس��تادا ،مەکتەب بە شێوەی
حیزبێک��ی داخ��راوی ئایینی پێناس��ە بکرێت؛
جێگ��رەوەی موفتیزادەی��ان هەی��ە ک��ە ڕۆڵی
س��ەرکردەی ح��زب دەگێڕێ��ت ،هەڵب��ژاردن
و واس��یتەکاری و پلەداری��ان هەیە ،ش��ۆڕای
بەڕێوەبەرایەتی��ی مەکتەب ئەرکی هاوش��ێوەی
کۆمیتەی سیاس��یی لە ئەس��تۆیە ،هەر شارێک
ش��ۆڕایەکی هەیە کە لەژێر کۆنت��ڕۆڵ و ئیزنی
ش��ۆڕای ناوەندیی س��نەدایە ،هی��چ ئەندامێک
ب��ۆی نییە بەبێ ئیزن لەگەڵ میدیایەک قس��ە
بکات و نابێ واڵمی هەموو پرس��یارێک بداتەوە
کە خەڵک لێی دەپرس��ن ،ک��ۆڕ و کۆبوونەوەی
ڕۆژان��ە و حەفتانە و مانگانەی��ان هەیە .هەموو
مەکتەبیی��ەکان لەن��او ماڵەکانی��ان وێنەکانی
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موفتیزادە و جێگرەکەیان بە گەورەیی هەڵواسیوە.
تەنانەت (هاوش��ێوەی ڕێکخ��راوی موجاهدینی
خەڵق) ش��ێوازی سمێڵ تاشینی پیاوەکان وەک
موفتیزادەیە .بەهۆی ئ��ەوەی کاک ئەحمەد لە
س��نە بووە ،ژنانی مەکتەبیی شارەکانی دیکە لە
ش��ێوازی جل پۆشین چوونەتەوە سەر کلتووری
ژنانی مەکتەبیی ش��اری سنە ،ڕەخنە وەرناگرن
و تێکڕا و سیس��تماتیک وەک حزبێکی داخراو
مامەڵە دەکەن.
ئەگەرچی ن��اوی مەکت��ەب وەک حزبێک
تۆم��ار نەکرابێت ب��ەاڵم هاوش��ێوەی حزبێکی
داخراوە و لەناو س��نوورەکانی ئێران س��ەرقاڵی
چاالکییە .ل��ە ناوخۆی ئێراندا ،س��ەدان کەس
لەس��ەر بیروباوەڕی ئایینی لە زیندانن و دەیان
چاالک��ی ئایینی چاوەڕێی حوکمی س��ێدارەن،
نۆحەخوێ��ن و مەالکانی دەس��ەاڵت بێڕێزی بە
س��وننەکان دەکەن ،مەالکانی س��وننە بەهۆی
هەڵوێس��تی ئایین��ی و نەتەوەیی بانگهێش��تی
دادگای ش��ۆڕای ڕۆحانییەت دەکرێن ،هەزاران
ک��ەس دەگیرێ��ن و دەکوژرێ��ن ،ش��ارەکانی
کوردستان مان دەگرن ،دەیان چاالکی سیاسی
و مەدەنی و ژینگەپارێزی و کۆڵبەر دەستبەسەر
دەکرێن ی��ان دەکوژرێن بەاڵم مەکتەب قورئان
بە فەرمی هەڵوێس��تێکی ئەوت��ۆی نیە ،کەچی
کاتێ��ک ئەندامێک��ی مەکتەب بۆ م��اوەی نیو
کاتژمێر بانگێشت بکرێت ،لە سایت و پێگەکانی
خۆیان میدیای��ی دەکەنەوە ،وێنە چاپکراوەکانی
ب�ڵاو دەکەن��ەوە و هەواڵەک��ەی دەنێ��رن بۆ
س��ەرچاوەکانی دیکە ب�ڵاو بکرێت��ەوە .دەیان
پەیجی ئەندامانی مەکتب لە سۆش��یالمیدیاکان
هەڵگری پاشگری «کورد» و «کوردستان»ن کە بە
ڕواڵەت نەتەوەیین بەاڵم بانگەشە بۆ ئایدۆلۆژیی
خۆیان دەکەن و تەنی��ا وێنەکانی موفتیزادەیان
داناوە نەک هێما کوردییەکان .لەگەڵ ئەوەش��دا
ک��ە کاک ئەحمەد هەندێک ج��ار دەڵیت ئێمە
گرووپێکی��ن ،ب��ەاڵم الیەنگران��ی دەڵێن ئێمە
گرووپ و حیزب نین بەاڵم جوواڵنەوە و فکرین
لەکاتێکدا ڕیکخس��تنیان هاوش��ێوەی حزبێکی
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

داخراوی ئایینیی ئایدۆلۆژیکە.
ڕەنگە هەلومەرجی ئیستای ئێران بخوازێت
کە نەتوان��ن وەک حیزبێک دەرک��ەون ،بەاڵم
ئەگ��ەر هەلومەرج بڕەخس��ێت ،مەکتەب وەک
حیزبێ��ک ناوی تۆمار دەکات و لە ئەگەری هەر
گۆڕانکارییەکدا لە دەس��ەاڵتی ئێ��ران ،بە پێی
پێشینە و هەڵس��وکەوتی ،هەوڵ بۆ پێکهێنانی
هێ��زی چەک��دار دەدات؛ ب��ۆ ڕوودانێکی وەها،
ئابووری و ش��وێنکەوتوو و ڕێکخس��تنی دەوێت
کە مەکتەب لە بێدەنگیی کۆماری ئیس�لامیدا
کاری بۆ کردووە .فکری مەکتەبی کاک ئەحمەد،
سەرجەم شارەکانی ڕۆژهەاڵتی کوردستان ،یان
ناوچە سوننییەکانی نەگرتۆتەوە ،بەهۆی ئەوەیکە
بەش��ی خوارووی ڕۆژهەاڵت شیعەیە و داڵغەی
باکووری ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان نەتەوایەتییە.
مەکتەب هەوڵ��ی داوە چاالکییەکانی هەناردەی
واڵتانی دراوس��ێی وەک هەریمی کوردس��تان
ب��کات و لە ئازادیی کەش��ی میدی��ای هەرێم
کەڵکیان وەرگرتووە بۆ ناساندنی موفتیزادە وەک
ڕێبەرێکی ئایینی و نیشتمانی .مەکتەب قورئان،
الیەنگرانێکی لەناو حیزبە ئیسالمییەکانی باشوور
گرت��ووە و جگە لەوەی ئەو حیزبە ئیس�لامیانە،
لەباب��ەت چاپ و باڵوکردنەوەی نووس��راوەکانی
موفتیزادە لەناو ش��ارەکانی باش��وور هاوکاریی
مەکت��ەب دەک��ەن ،یارمەتی��دەری ش��ۆڕای
بەڕێوەبەرایەتیی مەکتەب قورئان بوون کە ساڵی
 ٢٠١٤لە شاری هەڵەبجەی شەهید مزگەوتێک
بە ناوی «کاک ئەحمەدی موفتیزادە» بکاتەوە.
هۆی��ەک ک��ە ناهێڵێ��ت فک��ری کاک
ئەحمەد گەش��ە بکات ،جی��اوازی لە بۆچوونە
ئایینییەکانیەت��ی .مەکتەبییەکان هەوڵیان داوە
بۆچوونە جیاوازەکان��ی موفتیزادە زەق نەبێتەوە
و تەنیا ئەو الیەنە فکرییەی موفتیزادە ئاش��کرا
دەک��ەن ک��ە هاوتەریب��ی س��وننییە .چونکە
سوننییەکی حەنەفیی بەلووچ ،یان باوەڕمەندێکی
باشووری کوردستان ،کە بەهۆی کەشی ڕەخساو
بۆمیدیا و بیروباوەڕی ئایینی لە هەرێم ئاس��تی
زانیاریی لەمەڕ بابەتە دینییەکان لە س��ەرەوەیە،

ناتوانێ��ت لەگ��ەڵ ئ��ەو باوەڕان��ەی موفتیزادە
بگونجێ��ت کە پێی وایە م��رۆڤ لە مەیموون و
حەیوانی وەحش��ی لەدایک بووە یان کە دەڵێت:
لەبری قورئان و حەدیس پرس��یار لە من بکەن
(کتێب��ی نامەها ،نام��ەی ژ ٦ل .)٧٩-٧٨چەند هۆکار
بۆ زەقت��ر بوونی مەکتەب قورئان لە ئیس��تای
ڕۆژهەاڵتی کوردستان بریتین لە:
 1ئاوەاڵبوونی دەس��تیان ل��ە کار و چاالکی و
بانگەشە.
 2س��ەرکوت کردن و لەسێدارەدانی ئەندامانی
ڕکاب��ەری مەکتەب لەالیان دەس��ەاڵتەوە وەک
س��ەلەفییەکان ،هەر چەند ک��ە دواجار خودی
کاک ئەحمەد بووە قوربانیی نزیک بوونەوەی لە
دەسەاڵت و متمانەی لە رادەبەدەری.
 3نەبوون��ی میدی��ای ئ��ازاد ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردستان و ئێران.
 4نەبوون��ی ب��ژاردەی دیک��ەی جێگ��رەوە بۆ
تاک��ی کۆمەڵگ��ەی ڕۆژه��ەاڵت بۆ بەش��داری
لەچاالکیی ئایینی یان سیاس��ی و ڕێکخراوەیی.
ش��یمانە دەکرێت لە ئەگەری گەڕانەوەی حیزبە
سیاس��ییەکان یان س��ازبوونی گرووپی ئایینیی
دیک��ە ،ئەگەر دەوڵەتێ��ک یارمەتی��ی نەدات،
مەکتەب قورئان بکەوێتە کەشێکی سڕ بوون.
بە گوێڕەی مەکتەب ،ئەوان کە لە ئیس��تادا
س��ەرقاڵی تەزکیەی نەفس (خاوێن کردنەوەی
دەروونی خۆیان)ن ،هێش��تا کاتی ئەوە نەهاتووە
دەستێوەردانی سیاس��ەت بکەن و ئەگەر کاتی
بگات ،دەس��تێوەردانیان دەبێ��ت .لە گریمانەی
ڕەخس��انی وەها کەشێک ،مەکتەب (هاوشێوەی
س��ەرەتاکانی) ناتوانێ��ت ب��ە بێ پشتبەس��تن
بە دەس��ەاڵتێک ڕۆڵ��ی ئەوت��ۆ ببینێت چونکە
کۆمەڵگ��ە چیدیکە وەرگ��ری گرووپە داخراو و
ئیدئۆلۆلۆژیکەکان نییە مەگەر ئەوەی پێداچوونەوە
لە ستراتیژییان بکەن و الیەنی نەتەوەیییان چڕ
بکەنەوە .کەشی ئیستای ڕۆژهەاڵتی کوردستان
و تەنانەت خواس��تی داهاتووی کۆمەڵگە ،پرسی
نەتەوەیی دەبێت نەک نەک پرس��ی ئیس�لامی
سیاس��ی .هەر چۆنێک بێت ،پرس��ی سەرەکیی
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ڕۆژه��ەاڵت ،پرس��ی ڕزگاری و نەتەوەییی��ە و
بزووتنەوەکەش��ی بزووتنەیەوەیەکی نەتەوەیی و
دێموکڕاتیکە.
ڕێکخراوی پێشمەرگە موسوڵمان
چەندین هۆکار بۆ پێکهێنانی پێشمەرگەموسوڵمان
گومان دەخاتە س��ەر موفتیزادە کە لەم پرس��ە
تێ��وەگالوە :وتە و نامە و ڕاگەیاندراوەکانی کاک
ئەحمەد دەیسەلمێنێت کە پێشمەرگەموسوڵمان
بە هاوکاری و لەس��ەر پێشنیاری ئەو ساز کراوە.
لە ڕاگەیەندراوێکی  ٨بڕگەییدا کە چەند الیەنی
سیاسی دەیخەنە ئەس��تۆی کاک ئەحمەد و بە
ڕاگەیاندنی ژمارە٨ی ب��ەرواری 1358/12/6ی
کرماشان ناس��راوە ،بەم جۆرە ڕوو لە دەسەاڵتی
تاران هاتووە:
 1ئێمە خوازیاری هەڵوێستی توندی دەوڵەتین
بۆ س��ەرکوتی تەواوەتی خۆفرۆشەکانی حیزبی
دیموکڕات و چریک��ی فیدایی خەڵق و کۆمەڵە
و هاوشێوەکانیان.
 2ئێمە خوازیاری بەتواناکردنی هێزە خەڵکی و
ئینقالبییەکان و بەتایبەت پێشمەرگەموسوڵمانی
کــــــوردی��ن بۆ وەرگرتنەوەی کوردس��تانی
لەدەستچوومان.
 3ئێم��ە خوازی��اری هەڵوێس��تی هێ��زە
چەکدارەکانی��ن لەچوارچێوەی هاوکاری لەگەڵ
پێشمەرگەموسوڵماندا بۆ گەڕانەوەی کۆچکردوان
(لە کرماشان).
 4ئێم��ە خوازی��اری ئەوەین دەرفەت��ی زیاتر
نەدرێتە حیزبەکانی سەرەوە بۆ پڕچەک بوونیان
ب��ۆ دابەش��کردنی کوردس��تان و ئامانجە دژە
ئاییینییەکانیان.
 5ئێم��ە خوازی��اری ڕاگرتن��ی هەرچەش��نە
دانوس��انێکین بۆ س��ازان لەگەڵ سەرکردەکانی
کوفر لە ناوچە و پێدانی مافی یەکالیەنە لەالیەن
لیژنەی نیەتپاکییەوە.
 6ئێمە خوازیاری خاوێ��ن کردنەوەی خێرای
وەزارەتی پەروەردەی کرماشان و کوردستانین لە
تاقمەکانی بە ڕواڵەت چەپ و دژبەری ئینقالب.
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 7ئێمە خوازیاری بڕیاری خێرای بەرپرس��انی
واڵتین بۆ خاوێن کردن��ەوەی هەرچی زووتری
کارمەندان��ی سازش��کار و دوڕوو ،ک��ە ل��ە نێو
هێزەکانی ژاندارمێری ،بەتایبەت ڕێگری دەکەن
لە کۆتاییهاتن بە کارەساتی کوردستان.
 8ئێم��ە خوازی��اری بەرێوەبردن��ی فەرمان��ی
بڕیارنامەی ئیمام خومەینی لەبابەت داخس��تنی
سنوورەکانین بە دەس��تی سوپا ،بۆ بەرگرتن لە
هاتوچۆی دژبەرانی ش��ۆڕش و هێنانی چەک بۆ
ناوچەک��ە .هەرچەند بڕگەکانی ئ��ەم ڕاگەیاندنە
بەگش��تی نزیکە لە ویس��تەکانی کاک ئەحمەد
ب��ەاڵم ش��وێنکەوتووانی ،ئ��ەم ڕاگەیاندنە ڕەت
دەکەنەوە.
لە گەڵ ئ��ەوەی ک��ە کاک ئەحمەد ڕەتی
کردووتەوە و گوایە حکومەت کەڵکی خراپی لە
پێگ��ەی ناوبراو وەرگرتووە ،ب��ەاڵم هەر چۆنێک
بێت پێشمەرگەموس��وڵمان هەر لە س��ەرەتاوە
بەناو و وێنەی موفتیزادەوە دەستی بە کار کرد و
بڕێکی زۆر لە ئەندامانی مەکتەب قورئان ،لە نێو
ڕیزەکانی ئەو هێ��زە جێیان گرت .برووجێردی،
یەکێک لەو بەرپرس��انە بوو کە ڕۆڵی سەرەکیی
بینی لە ڕاکێشان و ڕێکخستنی ئەو مەکتەبییانە
لەناو پێشمەرگەموس��وڵماندا کە بەشداربوون لە
کوش��تن و لە سێدارە دانی گەنجانی ڕۆژهەاڵت.
چەکدارانی موفتیزادە تێکەڵ بە سپای پاسداران
بوون و بەرانبەر هێزەکانی پێش��مەرگە شەڕیان
دەک��رد .چەکدارانی مەکتەب قورئان و س��پای
پاس��داران ،تێکەاڵوییان هەب��ووە و هەندێکجار
شانبەش��انی یەکتر لەدژی پێشمەرگە شەڕیان
کردووە .بۆ وێنە لە کاتی تێکشکانی چەکدارانی
مەکتەب لە ش��ەڕێک لەگەڵ هێزەکانی حیزبی
دیموکڕات لە ناوچەی بۆکان ،دەنگی یا حسەین
بەرز دەبێتەوە و ئەوکاتە دەزانرێت پاس��داریان
لەگەڵدای��ە .ئەمە دەبێتە بابەت��ی هونەرمەندانی
ئ��ەوکات و وەک س��روودی حەماس��ی
دەوترای��ەوە[ .]7یەکێک ل��ەو هۆکارانە بواری بۆ
سازبوونی هێزی پێشمەرگەموسوڵمان ڕەخساند،
زیندوو کردنەوەی زەینیەتی ئایینیی سیاس��ی
ساڵی بیست و یەکەم
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بوو لە کوردستان لەس��ەر دەستی موفتیزادە و
کۆماری ئیس�لامیی ئێران بە دیوێکی تردا ،کە
توان��ی کوردانێکی باوەڕمەند بە ئیس�لام ،بەرەو
ڕێکخراوی پێشمەرگە موسوڵمان ڕابکێشێت.
لە وتووێژەکان بەم شێوازە ئاخاوتنە دەڵێت:
«حەقیقەتی مەتڵ��ەب ئەوەیە ،لەدوای ماوەیەک
لە ئینقالب ،وەختێک تمیشام کرد ئەوانە زۆریان
پەیدا کردووە و ئەوجار خەریکن ئیتر البدەن لەو
ڕێگای��ەی وا قەولیان داوە و تەعوهدیان کردووە
و خەریکن ناڕاس��تی بدوێن لەگ��ەڵ میللەتی
کورد ،کەوتم��ە بەرهەڵس��تدانەوەیان» .کاتێک
موفتیزادە هەستی کرد بە تەواوی لە دەسەاڵت
پەراوێ��ز خراوە و هێزی پێشمەرگەموس��وڵمان
لە دەرەوەی بازنەی دەس��ەاڵتی ئەودایە ،خۆی
لێ بێبەری کرد .حەس��ەن ئەمینی یەکێک لە
کەس��انی دیاری مەکتەب لەبابەت پێش��مەرگە
موس��وڵماندا دەڵێت« :نکۆڵی ناک��ەم ڕێژەیەکی
زۆر لەوان��ە پێ��ش پێکهاتنی ئ��ەم ڕێکخراوە،
لەگ��ەڵ ئێم��ە هاوکارییان دەک��رد بەاڵم پاش
پێوەندی کردن بەوانەو ،لەگەڵ دژایەتیی ئێمەدا
ڕوبەڕوبوون ،چیتر دابڕان و ڕۆش��تن ».هەرچەند
موفتی��زادە داوای لە ئەندامانی مەکتەب کردبوو
ک��ە ڕیزەکانی پێشمەرگەموس��وڵمان جێبهێڵن
بەاڵم درەنگ بوو؛ چونکە جگە لەوەی هەڵگرتنی
چ��ەک بب��ووە س��ەرچاوەی بژێوی��ان ،تێکەڵ
بوونەوەیان بە کۆمەڵگە ئەس��تەم ببو .لە ئیستایا
هەندێکیان لە ژیاندا ماون و بە پلە و پۆس��تەوە
مانگانە خانەنشینی وەر دەگرن.
مەکتەب قورئان و توندوتیژی
بەه��ۆی ئایدۆلۆژییەک ک��ە هەیەتی ،مەکتەب
دەنگی جیاوازی پێ پەس��ند ناکرێت و ناتوانێت
ڕەخن��ە وەرگرێت .س��اڵی ١٣٨٧ی هەتاوی بە
دەیان ئوتۆمبێل هێرش��یان بردە س��ەر مەالی
گون��دی یەکش��ەوە لە ب��ۆکان و چوون��ە ناو
مزگەوتی گوندەکە ،بەبۆن��ەی ئەوەی ڕەخنەی
ل��ە موفتیزادە گرتب��وو .هەروەها ل��ە چەندین
شوێنی وەک مزگەوتی دارولئێحسانی بەردبڕانی

س��ەقز ،گون��دی ئاخکەند ،مزگەوت��ی نوور لە
سنە و  ...کەس��انێک کە هەڵگری بیری جیاواز
بوون تێکهەڵچ��وون .هەروەها بەبیانووی ئەوەی
ڕەخنەی��ان لە س��ەعدی قوڕەیش��ی (ڕێبەری
ئیس��تاکەی بال��ی مەکتەب قورئ��ان) گرتووە،
ئەندامانی باڵ��ی زۆرینە لە  ١٣٩٢/٤/٢٣هێرش
دەبەنە س��ەر دوو لە ئەندامانی باڵەکەی دیکە و
بە بەرچاوی بنەماڵەکەیانەوە لێیان ئەدەن .جگە
ل��ەوەی دوو باڵی مەکتەب قورئان ناتوانن یەکتر
پەسەند بکەن ،فکرەکانی دیکەشیان ال پەسەند
نیە .ئەمە لە کاتێکدایە کە س��ەعدی قوڕەیشی
(جێگری موفتیزادە ل��ە باڵی مەکتەب قورئان)،
لە دواترین وتووێژی لەگەڵ میدیایەکی باشوور
وتی« :ئێمە هیچ کێشەیەکمان لەگەڵ فکرەکانی
دیک��ە نی��ە» .لەکاتێکدا ه��ەر ل��ەو وتووێژەدا
قوڕەیش��ی نایهەوێت دیان ب��ەو باڵەی دیکەی
مەکت��ەب قورئان��دا بهێنێت کە ل��ە ڕابردوودا
سااڵنێک پێکەوە بوون[.]8
هێرش بۆ سەر ڕەخنەگران و ناکۆکی لەگەڵ
فکرە جی��اوازەکان ،ئاماژەیەکی ڕوونە کە ئەگەر
مەکتەب قورئان لە داهاتوودا هێز و دەسەاڵتێکی
هەبێت ،ئەگەر بۆی بگونجێت هەوڵی سڕینەوەی
الیەنەکانی دیکە ئەدات .بەپێچەوانەی وتەکانی
موفتیزادە و قوڕەیش��ی کە ب��اس لە «محبت»
خۆشەویس��تی و هەڵکردن لەگ��ەڵ فکرەکانی
دیکە ئەکەن ،هاوشێوەی جوواڵنەوە توندئاژۆکان،
بەهرە و توانای کردەوەی توندوتیژییان تێدایە و
بڕوای ئەندامانیش س��ەلمێنەری ئەو ڕاستییەیە
ک��ە دەڵێن« :ئامادەین لەپێناو مەکتەب و فکری
کاک ئەحمەد ،گیانی خۆمان بەخت کەین».
نە دەس��ەاڵت متمانەی ب��ە کاک ئەحمەد
دەکرد کە چەکی بداتێ و نە دەیتوانی ش��ەڕی
حیزبەکان ب��کات ،ئەگەرنا بیرۆکەی پێکهێنانی
هێز لەالیان موفتی��زادەوە دەگەڕێتەوە بۆ پێش
کۆماری ئیسالمی .لەس��ەر مەیلی موفتیزادە بۆ
ش��ەڕی چەکداری ،دەکرێت ئام��اژە بدەینەوە
ب��ەو نامەیەی بەرواری  1357/12/26کە ناردی
بۆ س��ەرهەنگ (عەقید) س��ەفەری فەرماندەی
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لەشکەری ٢٨ی سنە و داوای چەکوچۆڵی کرد.
موفتیزادە لە نامەکەدا بۆ س��ەرهەنگ سەفەری
دەڵێت :پاس��دارەکانی ئێمە پارێزگاری لە شار و
ناوچەکانیان لە ئەستۆیە ،تا ئیستا پاسدارەکانمان
چەک��ی جۆراوج��ۆری لەڕادەبەدەریان لەچنگ
خەڵک��ی نەش��یاو س��ەندووە و پێشکەش��ی
لەشکەریان کردووە ،چەندین جار ڕامگەیاندووە
چەک و دەمانچەکانمان فیش��ەکی تیا نیە بەاڵم
واڵمی سەیر دەبیستین .سەرهەنگ سەفەری لە
واڵمدا پێی وتبوو پێویستە ڕەزامەندیی نوێنەری
ئیمامی لەسەر بێت .ئەم بڕیارە ،مەکتەبییەکانی
توڕە ک��رد و جگە لەوەی مانی��ان گرت ،بەرەو
بنکەکانی سەفدەری و پاش��ان لەشکەر دەڕۆن
و لە ئاکامی ئەو هەڵکوتانە ،شەڕی خوێناویی ٥
ڕۆژەی شاری سنە هەڵدەگیرسێت.
زیندانی کردنی موفتیزادە
خومەین��ی زۆرب��ەی دەنگ��ە جیاوازەکان��ی
وەک موجاهیدی��ن و حزب��ە کوردیی��ەکان و
تەنان��ەت کەس��انی نزیک لەخ��ۆی کپ کرد.
موفتیزادەش بڕێ��ک ناکۆکیی بنەڕەتیی لەگەڵ
پاوانخوازییەکانی کۆماری ئیس�لامی هەبوو کە
ئامادە نەبوو دەس��ەاڵت بداتە پارێزگاکان .بڕێک
لە چاالکییەکانی مەکت��ەب قورئان هاوتەریبی
بەرژەوەندییەکانی کۆماری ئیسالمی بوون ،بەاڵم
دەوڵەت س��نووری بۆ دەستڕۆیش��توویییەکانی
موفتی��زادە دان��ا و دەس��ەاڵتی ئەوت��ۆی پێ
نەدەبەخش��ی .لەگ��ەڵ ئ��ەوەی موفتی��زادە
(هاوشێوەی خومەینی) دەیویست دەسەاڵتێکی
تەواو ئیس�لامی دابمەزرێت ،هەوڵ��ی ئەوە بوو
دەسەاڵتی تەواوەتیی کوردستان بخرێتە ئەستۆی
بەاڵم تاران داخوازییەکانی بەدی نەهێنا .بەپێی
نزیکبوونی موفتیزادە لە دەس��ەاڵت و ڕێبەرانی
ت��اران ،چاوەڕوانک��راو بوو ئەگ��ەر پارێزبەندیی
هەبێت و دەس��ەاڵت ،چاو لە هەندێک کردار و
گوفتاری بپۆش��یت و موفتیزادە بەو پاڵپشتییە،
وتاری بوێرانەی ئەدا و ڕەخنەی لە دەس��ەاڵت
دەگرت .پێش زیندانی بوونی ،موفتیزادە زنجیرە
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وتارەکانی خۆی لە حسەینیەی ئیڕشادی تاران
بەڕێوە دەبرد کە هێرشی دەکردە سەر دەسەاڵت.
س��ەرەتای شەس��تەکان و کاتێ��ک موفتیزادە
هەس��تی کرد بەکارهێندراوە و سەرەڕای هەموو
دڵسۆزییەکانی بۆ کۆماری ئیسالمی ،دەسەاڵتی
تاران بڕوای پێی نیە و گوتاری خودموختاری بە
ڕێبەرایەتیی موفتیزادە درۆ بووە ،کاک ئەحمەد
زمان��ی ڕەخنەکانی توند کردەوە و لە ئاکامدا لە
س��اڵی ١٣٦١ی هەتاوی بەرانب��ەر بە ١٩٨٣ی
زاینی خرایە زیندان.
بەشێک لە مامۆستایانی ئایینی ڕەخنەکانی
دوایینی موفتیزادە لەچوارچێوەی س��تراتیژیی
مەکتەب��دا دەبین��ن و دەڵێن پێش��تر لە پێناو
بەرژەوەندیی خۆی ،چاوی لە هەموو ئەو بێڕێزییانە
دەبەست کە بە س��وننی دەکرا و جگە لەوەش،
س��ووکایەتی نەما بۆخۆی بە مامۆستاکانی (ئەو
مامۆس��تایانەی لەگەڵ ئەودا یەکدەنگ نەبوون،
تەنانەت مامۆستا نەتەوەییەکانیش) نەکات بەاڵم
کاتێک بینی خزمەتەکانی بە کۆماری ئیسالمی
بێ ئاکام بووە ،کەوتە ڕەخنەی توند لە دەسەاڵت.
موفتی��زادە لەڕوانگەی الیەنە سیاس��ییەکانەوە،
وەک کەسێکی سەپاو الی دەسەاڵتەوە دەبیندرا
کە نە دەکرا دووری بخەنەوە و نە متمانەی پێ
دەکرا .لە کەشێکی وەک ئەوکاتدا کە کەمتر لە
 ٣س��اڵ لە فەرمانی جەهادی خومەینی تێپەڕ
ببوو و لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان و ئێران دەنگی
ن��اڕازی کپ دەکرا ،کەمتر کەس��ێکی تەنانەت
حکومی بوێریی تیا هەبوو ڕەخنە بگرێت ،بەاڵم
موفتیزادە بوێرانە س��ووکایەتیی بە دەس��ەاڵت
دەکرد و تەنانەت وتەکانی بۆنی هەڕەش��ەی لێ
دەهات تا ئەوەی لەالیان دەسەاڵتەوە بۆ ماوەی
 ١٠ساڵ زیندانی کرا .ئەمەش بە نوقتە گٶڕانێک
لە ژیانی سیاسیی موفتیزادە دێتە هەژمار.
وەک ئاماژە درا ،دەرهاویشتەی لێکۆڵینەوەی
ژیان ،بەسەرهات و کتێب و وتەی بەسااڵچوانێک
کە لە نزیکەوە موفتیزادەیان ناس��یوە ئەوەیە کە
موفتی��زادە زیاتر لەوەی لە ب��ەر «کوردایەتی» و
«دیانەت» زیندانی کرابێت ،شەڕی دەسەاڵت ئەو
ساڵی بیست و یەکەم
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چارەنووس��ەی بۆ پێکهێنا .لە ڕوانگەی ئایینەوە،
لە هەندێک بابەتی س��ەرەکیدا موفتیزادە دوورە
لە ئەهلی س��وننەت و زۆرکات بەدڵی شیعەیە.
یان لەڕوانگ��ەی کوردایەتی ،بەرهەڵس��تکاری
الیەن و س��ەرکردەی سیاس��یی کوردی بووە و
زۆرکات لەپاڵ دەسەاڵتدا جێی گرتووە بۆ وێنە،
لە نەورۆزی خوێناویی ش��اری سنە ،چوونە پاڵ
کۆماری ئیس�لامی ئێران؛ ک��ە ئەمانە دەکرێت
لەپێناو گەیش��تن بە دەس��ەاڵت بێت .یەکێک
لە کێش��ە س��ەرەکییەکانی موفتی��زادە لەگەڵ
دەسەاڵت ،بڕگەی ١٢ی یاسای بنەڕەتی بوو کە
بەپێی ئەو یاسایە ،دینی فەرمیی ئێران مەزهەبی
جەعف��ەری  ١٢ئیمامییە  .بەپێی ئەم یاس��ایە
ئەهل��ی س��وننەت ڕۆڵی لە دەس��ەاڵتی ئێراندا
نەدەبوو کە موفتیزادەش��ی دەگرتەوە .بە گشتی
دەکرێت چارەنووس��ی موفتیزادە بە چارەنووسی
ئەو کەسانە بشوبهێندرێ کە سەرەتا لە دەسەاڵت
نزیک بوونەوە و دواتر لە الیەن دەسەاڵتەوە دوور
خرانەوە .ئەم کەس��ایەتییانە ناکۆکییان بۆ هاتە
پێش ،ب��ەاڵم بەهۆی پاوانخوازیی دەس��ەاڵت،
ئازادی و ژیانیان لەدەس��ت دا کە کاک ئەحمەد
یەکێک لەوان بوو.
پەش��یمانیی موفتی��زادە و دیانپیان��ان بە
خراپ بارهێنانی شوێنکەوتووانی
موفتی��زادە بەر لە کۆچی دوایی ،لە بڕگەیەکی
ڤیدۆیی دیان بەوەدا دەنێت کە شوێنکەوتووانی
ب��ە خراپی بار هێن��اوە و دەڵێ��ت :بڕێک کات
ئەالڵێمەوە لە خوا کە منیش ئەزانم بەندەکانتم
خراپ بار هێناوە و دواتر داوای لێبوردن لە خوا
دەکات .هەروەها دەڵێت :خوایە ئەگەر دەرفەتم
ناب��ێ و مردن لەپێش��ە ،ئیزنم پ��ێ بدە پاش
مردن و لە عالەمی بەرزەخ جارجار پێوەندی بە
شوێنکەوتووانم بگرم لەگەڵ ئەم خۆشەویستانەم
بە خەو پێی��ان بێژم وا بک��ەن و وا مەکەن[.]9
موفتیزادە کە دوو دەیەی لە بەردەس��تا بووە بۆ
ڕێنمایی کردنی شوێنکەوتووانی ،بە دەم گریانەوە
داوای کاتی زیاتر دەکات کە هەڵەکانی ڕاس��ت

بکاتەوە .گریان و هەس��ت و سۆز تا ئێستاکەش
بەش��ێکی دانەبڕاوی بەکارهات��ووە لە مەکتەب
قورئ��ان و هەروەها بەکارهێنانی بڕێک وش��ەی
وەک»محب��ت» کە لە ئایینی مەس��یحیدا زیاتر
بەکار دێت ،لەناو مەکتەب قورئان باوە.
خەو الی ئەحەم��ەد موفتیزادە گرنگییەکی
تایبەتی ھەبووە بۆی��ە لەدرێژەی تەمەنی خۆیدا
دوای دیتن��ی خەو ،فت��وای نوێی دەرکردووە یا
لە باوەڕێکی پاش��گەز بۆت��ەوە و دواتر داوای لە
ھۆگران��ی کردووە بیروب��اوەڕو کرداریان بگۆڕن.
هەروەها خەو الی ئەندامانیش پێگەی تایبەتی
هەب��ووە تا ڕادەی��ەک کە ل��ە کۆبوونەوەکانیان
بە ئەندام��ان دەڵێن :پاش دیتن��ی خەو بۆمان
دەرکەوتووە ک��ە موفتیزادە لەپ��اش حەزرەتی
محەمەد و ئەبووبەکری س��دیق ،سێهەم کەسی
ناو ئیسالمە.
کاک ئەحم��ەد لە وت��ار و پەرتووکەکانی،
خۆی بە پێغەمبەری ئیس�لام و خولەفا دەچواند
و هەڵدەس��ەنگاند و پێی ناخ��ۆش نەبوو ئەگەر
الیەنگرانی پیرۆزی دەکەن .پرسی پیرۆز کردنی
کاک ئەحمەد بۆ وتارە سۆزداری و جیاوازەکانی
دەگەڕێتەوە ب��ەاڵم بەهۆی ڕەخنەیەکی زۆر کە
ڕوبەڕوی بووەوە ،لە ژێر گوش��اری ڕای گشتیدا
ناچاردەبێ بڵێت« :نەف��رەت لە من ئەگەر قایل
بم بە بوت ب��وون و نەفرەت لەوەی بە زانابوون
بوتم لێ ساز دەکات ،بەتایبەت پاش مردنم ،یان
دژایەتیی کوفرێکی وەه��ا نەکات» (کتێبی نامەها
نامەی ژ ٥الپەڕە.)٥٨
دەرهاویشتەی مەکتەب قورئان
مەکتەب قورئان هەر لە س��ەرەتای پێکهاتنیەوە
وەک دەنگێک��ی جیاوازی نێ��و ڕەوتی کوردی
دەرکەوت وئیستاش��ی پێوە بێ��ت ،جومگەکانی
کۆمەڵگ��ەی کوردەواری��ی تووش��ی لێکترازان
کردۆتەوە .تەنانەت ئەگەر تێکۆش��انی موفتیزادە
ل��ە ڕوانگەی خ��ۆی بۆ ڕزگارکردن��ی کۆمەڵگە
بووبێت ،ب��ەاڵم کارەکانی لە چەن��د ڕەهەندی
وەک سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی ،خەس��اری لێ
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کەوتەوە .پ��ەروەردەی مەکتەبییەکان وەها بوو
کە خۆیان لە کۆمەڵگە دەپاراس��ت و ئەوەش بە
هۆی ئامۆژگارییەکانی موفتیزادەوە بوو .بەوتەی
موفتیزادە ،کۆمەڵگە تووش��ی قەیرانی ڕەوشت و
ئایینی بۆتەوە ،لە هێڵی خۆی الیداوە .ئیس��تاکە
ش��وێنکەوتووانی ل��ە تێکەڵ بوو ب��ە کۆمەڵگە
خۆیان دەبوێ��رن .تێکەڵ ب��ە کۆمەڵگە نابن و
ژیانی دوورگەیییان هەڵبژاردووە؛ لە ش��ارەکانی
ڕۆژهەاڵت ،خۆیان ل��ە خەڵک جیا کردۆتەوە و
هەوڵیان داوە لە یەک گەڕەک نیش��تەجێ بن.
بەهاران و گوڵشەن لە ش��اری سنە ،شەهرەک
لە سەقز وجادە سلێمانی لە بانە لەو گەڕەکانەن
کە مەکتەبییەکان لە دەوری یەک کۆ بوونەوە و
تێیدا نیشتەجێن.
ئیزن نادەن بنەماڵە و بە تایبەت منداڵەکانیان
تێکەڵ بە کۆمەڵگە بێت؛ منداڵی مەکتەبی پێکەوە
دەبرێنە سەیران ،میوانی ،وەرزش و کەالسیان بۆ
دادەنێن و هەر لە منداڵییەوە لەسەر بیروباوەڕی
مەکت��ەب و موفتی��زادە پ��ەروەردە دەکرێ��ن.
بنەماڵەی مەکتەب (بەهۆی نەبوونی ڕەزامەندیی
شۆڕای بەڕێوەبەرایەتیی سنە ،تا کاتی نووسنینی
ئەم بابەتە) بە گشتی سەتەالیتیان نییە و ئەگەر
هەیانبێ��ت ،س��ەرپێچییان ک��ردووە و ناتوانن
وەکوو پێویست تێکەڵ بە دنیای ئەمڕۆکە ببن.
ئەندامان وا راهێندراون جگە لە خۆیان ،خەڵکیان
پێ عەوامە؛ بەو مانایەی کە ئێمە ڕاس��تییەکان
دەزانین بەاڵم کۆمەڵگە نازانێت و بە چاوی بەزەیی
س��ەیری خەڵک دەکەن .بە الی مەکتەبییەوە،
ئەندامێکی هاوفکری خۆی ،خۆشەویس��تترە لە
ئەندامێکی خێزان��ی خۆی کە مەکتەبی نەبێت.
دابڕانی مەکتەبیی��ەکان لە کۆمەڵگە ،هۆکارە بۆ
دابەش بوونی کۆمەڵگ��ە و کاریگەریی نەرێنیی
لەسەر کۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی کوردستان داناوە.
لە ئیس��تادا مەکتەب قورئان ل��ە بۆنە ئایینی و
نەتەوەییەکاندا خۆی لە کۆمەڵگە جیا کردۆتەوە
و دژی نەورۆزە.
زۆرێک لە شۆڕشەکانی کورد لەسەر دەستی
کەس��ایەتییە ئایینییەکان س��ەریان هەڵداوە و
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ئەگەریش لەکۆتاییدا بەدەس��تی دەسەاڵتەکان
لەن��او چووبێت��ن ،ب��ەاڵم لەالی��ان کۆمەڵگەوە
پاڵپش��تی کراون و ئەمەش خاڵی جیاکەرەوەی
مەکتەب قورئان لە ڕەوتە ئایینییەکانی دیکەیە؛
مەکتەب قورئان بە پێچەوانەوە ،لەپاڵ دەسەاڵت
جێی گرت .کۆماری ئیس�لامی سەرەتا بۆ الواز
کردنی ڕەوتی ناسیۆناڵیستی و بەتایبەت چەپ لە
کوردستان مەکتەبی بەکار هێنا و پاش مەرگی
موفتی��زادە ،مەکتەب چاالکییە سیاس��ییەکانی
ڕاوەستاند.
س��ڕبوونی سیاس��یی مەکت��ەب ،لەپ��اش
موفتیزادەوە دەس��تی پێکرد و ماوەی نزیک بە
س��ێ دەیەی ڕابردوو ،لە بێدەنگیی دەس��ەاڵتی
تاراندا س��ەرقاڵی بەهێزکردنی جوواڵنەوەکەیان
بوون .پێش��بینی دەکرێت پاش هەر ئاڵۆزییەک
لە ئێ��ران ،مەکتەب قورئان کە مەیلی ش��ەڕی
چەکداریی تێدابووە ،چەک هەڵبگرێتەوە و وەک
حیزبێکی چەکداری ئایین��ی درێژە بە چاالکی
ب��دات و دیس��ان دژی ڕەوتی ک��وردی بەکار
بهێنرێت.
ڕەنگ��ە بێدەنگی��ی کۆماری ئیس�لامی لە
هەمب��ەر پەرەس��ەندن و گەورەبوونی مەکتەب
قورئان ،بە ئاگابوون و بە مەبەست بێت؛ کۆماری
ئیس�لامیی ئێران کە لە ئیس��تادا سپۆنسەری
هەندێ��ک جوواڵنەوەی ئایینی ل��ە ڕۆژهەاڵتی
کوردس��تانە ،هان��دەری پەرەس��ەندنی گرووپە
ئایینییەکانە تاکوو بتوانێت لە کاتوس��اتی خۆیدا
بەکاریان بێنێت .گرووپەکانی ئیخوان ،دەعوەت
و ئیساڵح و هەروەها مەکتەب قورئان ،زۆرترین
چاالکییان هەیە و ڕێگەپێدراون و بەردەوام کۆڕ
و کۆبوونەوەیان هەیە و لە ئەگەری هەر چەشنە
ئاڵۆزییەک لەناو ئێران و ڕۆژهەاڵتی کوردستان،
ئەم گرووپە ئایینییانە پێدەچێ بەگژ یەک ،یان
حزبەکاندا بکرینەوە.
کۆبوونەوەکان��ی مەکتەب قورئ��ان ڕۆژانە و
هەفتان��ە لە ماڵ و باخ��ی ئەندامان و هەندێک
جار لە س��ەیرانگاکان بەڕێوە دەچێت بۆ ئەوەی
خەڵکان��ی دیک��ە بیانبینن .لەڕاس��تیدا ئەگەر
ساڵی بیست و یەکەم
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کۆماری ئیسالمی بیویستایە ،دەیتوانی ڕێگریان
بێت بەاڵم بەوەی کە ڕێگریان نابێت ،شێوازێکە
لە ڕێگەپێدان بە پەرە سەندنیان .مەولودییەکانی
مەکتەبییەکان بە سەدان کەس لە خۆ دەگرێت
و بە چەندین پڕۆژێکش��ن ،وێنەکانی موفتیزادە
گەورە دەکەنەوە بەبێ هیچ ڕێگرییەک .مەکتەب
قورئان دەڵێت بەم دوو هۆکارە هێزە ئەمنییەکانی
ئێ��ران بەرمان پێ ناگرن یەک��ەم :ئێمە کارمان
بە سیاس��ەت نیە .دووهەم :ڕێژەی ئەندامانمان
زۆرە و لێمان دەترسن .لەڕاستیدا دوورەپەرێزیی
مەکت��ەب ل��ە سیاس��ەت ،خواس��ت و حەزی
کۆماری ئیس�لامییە بەاڵم خاڵی دووهەم دوورە
لە ڕاس��تی کە کۆماری ئیس�لامی لە مەکتەب
بترسێت .کۆماری ئیس�لامی کەمپی ئەشرەفی
ل��ە موجاهیدی��ن پێ چۆڵ کردن و هێرش��ی
مووشەکیی کردە سەر حیزبی دیموکڕات ،کەواتە
دەتوانێ��ت مەکتەب قورئان لەناو س��نوورەکانی
خۆی هەڵوەشێنێتەوە بەاڵم نایکات چونکە ڕەنگە
لە داهاتوو بەکاری بهێنێ��ت لەدژی حیزبەکان
یان هەر الیەنێک کە بیهەوێت.
خاڵ��ی لێ��ک جی��ا ک��ەرەوەی دوو باڵێ
مەکت��ەب ک��ە بووەت��ە ه��ۆی پەرەس��ەندنی
زیاتری لقی«مەکت��ەب قورئان» ،دەگەڕێتەوە بۆ:
ڕەخس��اندنی هەلی کار بۆ ئەندامان ،کارئاسانی
لە زەواج بە کەمترین تێچوو لەناو گرووپەکەیان،
هاوکاری��ی ئابووری��ی یەکت��ر و بانگەش��ەی
کوردایەتییە .بە دووکان��دار دەڵێن ئەگەر ببیتە
ئەندام ،لەمەودوا پێداویس��تییەکانمان الی تۆ
دەکڕین و دەچنە الی س��ەرتاش و پێی دەڵێن
ئەگ��ەر ببیتە ئەن��دام لەم��ەودوا دێینە الت بۆ
س��ەرچاککردن و ...هتد .هاوکاری��ی ئابوورییان
تەنی��ا ئەندامان��ی ن��او مەکت��ەب و نزیک بە
خۆیان دەگرێتەوە و بەدەر لەوە ،بە مەبەس��تی
بانگەشە بۆ زۆرکردنی ڕێژەی ئەندامان .هەرکات
دووکاندارێ��ک دەبێتە ئەندام��ی مەکتەب ،لەوە
بەدوا سەرجەم مەکتەبییەکان پێدوایستییەکانیان
لەوێ دەکڕن و تەماح وەبەرنان ،ڕێگەیەکی باوە
لەن��او باڵی زۆرینەی مەکتەب .ئەم ش��ێوازە لە

ژیانی دوورگەیی ،سیستمی ئابووریی ڕابردووی
جوولەکە وەبیر دەهێنێتەوە کە س��ەرجەم خێر
و بێری��ان بۆ ناو خۆیانە و خۆیان لە غەوارە جیا
کردۆتەوە .لە ئیس��تادا بەهۆی هەوڵەکانی باڵی
زۆرینەی مەکتەب لە بواری ئابووری ،ڕوخساری
مەکتەبی بە کۆمپانیایەکی بازرگانی دەچوێت.
لەوانەیە زۆربوونی ڕێژەی ئەندامانی مەکتەب
قورئان ،س��ەرنجی حیزب و الیەنی سیاس��یی
ڕاکێشابێت و ئەگەر بە وتەی ئەندامانی مەکتەب
قورئان بێت ،حیزب��ەکان و مەکتەب قورئان لە
دانوس��تان و نزیکبوون��ەوەدان .گریمانەی وەها
ئەگەرێک ،بە واتای چاوی تەماح بڕینە لە ڕێژەی
ئەندامانی مەکتەب ب��ۆ دواڕۆژی دیاری کردنی
چارەنووس��ی کورد لە ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان.
هاوپەیمانییەک��ی وەها دەش��کێت چونکەوەک
ب��اس ک��را ،س��تراتیژیی مەکت��ەب قورئ��ان،
دەس��ەاڵتێکی ئایینیە و شیمانە دەکرێت وەکوو
چوار دەیە پێشتر ،بچێتەوە پاڵ دەسەاڵتی ناوەند
یان ئەوەی کە دژی ڕەوتی زاڵ بوەستێتەوە کە
هەمان رەوتی سێکۆالر و نەتەوەیییە.
سەرچاوەکان
[1]:https://www.youtube.com/
watch?v=NBpZVMamzW8
[2]:https://www.youtube.com/
watch?v=Awa4dgqmp5M
[3]:https://www.youtube.com/
watch?v=kv3MVdpfJSY
�[4]:https://www.youtube.com/watch?v=MaCsuE1q5Kw&t=4s&fbclid=IwAR1XttSWfPP1Xu5A7cB
NiOMugnJ-Sry-wtqcy9o1FBvv5bBUoT-exr-FmWs
[5]:https://www.youtube.com/
watch?v=qM1FinVn0GM
�[6]:https://www.radiofarda.com/a/o2-kurdistan-fundementalism/28565027.html
[7]:https://www.youtube.com/watch?v=IYiyJA8LEP
g&feature=youtu.be
[8]:
https://www.facebook.com/RadioRudaw/
videos/1050769875322284/?t=259
[9]: https://www.youtube.com/watch?v=IPtsE0C1dj
M&feature=youtu.be
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ئیسالمی سیاسی و تیرۆر
ژیار نەقشبەندی

هەوڵی ئەم وتارە ئەوە دەبێت ،کە لە بەستێنێکی مێژووییدا و بە
چاوخشاندنێکی خێرا بەسەر وێنە مێژوویییەکاندا ،تێگەیشتن و ڕوانگە
دینییەکانی الیەنگرانی ئیسالمی سیاسی کە پاساو بۆ ئاکاری توندوتیژ
و شەڕی توندی دەسەاڵت دێننەوە ،بخاتە بەردەست .بۆ ئەوەی
بتوانرێت بە لەبەرچاوگرتنی چوارچێوە و هەروەها ئاستەنگەکانی ئەم
وتارە ،شرۆڤەیەکی ورد بکرێت ،لە درێژەدا بەپێی دابەشکارییەکی
تایبەت بابەتەکان داڕێژراون

پێشەکی
ئەگەرچ��ی هێندێک دین��ی وەک «بوودیزم»،
ڕەهەن��دە کۆمەاڵیەتییەکەی��ان زەقترە و پێ
لەسەر پەیوەندیی ڕاس��تەوخۆی باوەڕمەند و
خ��ودا دادەگرن و زۆرتر ت��اک تەوەرن ،بەاڵم
ل��ە بەرانب��ەردا ،زۆرینەی ڕەه��ای دینەکان،
بەرنامە و ڕێبازێکی سیاسی و کۆمەاڵیەتیشن.
بانگەوازدەر و دەس��ەاڵتخوازن .دینگەلێکن کە
نێوانگر لە نێوان باوەڕمەند و خودادا دادەنێن.
نێوانگرێک کە ڕێوش��وێنەکانی پەیوەندیگرتن
بە خ��وداوە دی��اری دەکات .ئاکام��ی ئەمە،
س��ەرەڕای جیاوازییە جوگرافییەکان ،دەبێت
بەوە ک��ە میراتە فەرهەنگییەکان��ی کۆمەڵگا،
زۆرتر لەڕێگای جێگۆڕکێ��ی کۆمەاڵیەتییەوە،
خوێندنەوەیەک��ی نوێیان بۆ بکرێت و تەنانەت
ئەگەری گۆڕانی بنەڕەتیش��یان لە ئارادا بێت.
بۆیە ،بە گش��تی دین ه��ەم دەتوانێ پارێزەر
و نۆژەنک��ەرەوەی پێودان��ە فەرهەنگ��ی و
کۆمەاڵیەتیی��ەکان بێ��ت ،هەمیش دەتوانێت،
وەک ڕەوتێک��ی شۆڕش��گێڕ و تێکدەری بەها
کۆمەاڵیەتییەکان بێتە کایەوە.
دینی ئیس�لامیش ،لەڕەوتی مێژوودا ،زۆر
بە خێرایی ناوەرۆکی سیاسی و شۆڕشگێڕانەی
خ��ۆی دەرخس��ت .کۆچ��ی موحەمم��ەدی
پێغەمب��ەری ئیس�لام ،ل��ە س��اڵی  622ی
زایینیدا ،لە مەککەوە بۆ مەدینە ،بوو بە خاڵی
وەرچەرخ��ان لە ژیانی سیاس��یی ئەودا« .لەو
کاتەوە موحەممەدی پێغەمبەر ،شوناس��ێکی
سیاس��یی دا بە بزووتنەوەک��ەی .و بیرۆکەی
دامەزراندنی کۆمەڵ��ەی باوەڕمەندانی دینیی
داڕش��ت ،کە بە ئوممەت ئەناسرا( » .داریتی ،4
.)154
لە س��اڵی دووهەم��ی کۆچیدا ،ش��ەڕی
«وەدان» وەک یەکەمی��ن هەنگاوی بەکردەوە
بۆ سەرخستنی کیانی دینی هەژمار دەکرێت.
دواتر هەر لەو س��اڵەدا 7 ،ش��ەڕی تر کران.
لێ��رەوە بوو ،کە دینی ئیس�لام بوو بە هێزی
کۆمەاڵیەتی و سیاس��ی .بوو بە ئیس�لامێکی

سیاس��ی ،کە ئامانج��ی بەدەس��تەوەگرتنی
دەسەاڵت و دامەزراندنی حکوومەتی دینی بوو.
بەکورت��ی ،دەتوانی��ن وەه��ا پێناس��ەی
ئیسالمی سیاسی بکەین ،کە بریتییە لە باوەڕ
بە شەریعەتی ئیسالم ،وەک تاکە سەرچاوەی
ژیانی تاکەکەسی و ژیانی بەکۆمەڵ پێکەوە .واتا
ئیس�لامێک کە جیا لەڕێکخستنی پەیوەندیی
ت��اک و خ��ودا ،بانگەش��ەی ڕزگارکردن��ی
مرۆڤایەتیش دەکات.
ل��ە پەیوەن��دی لەگ��ەڵ تیۆرییەکان��ی
ئیسالمی سیاسیدا« ،ڕۆزێنتال» ،ڕۆژهەاڵتناسی
ئامریکای��ی ،لەڕەخن��ە لەڕوانگەکانی «عەلی
عەبدول��ڕەزاق»دا ک��ە دەڵێ��ت« :حکوومەت
ل��ە بنەما و پێویس��تییەکانی ئیس�لام نییە»،
بەگوێرەی مێژوو و س��ەرچاوەکانی ئیس�لام،
دەڵێت :حکوومەتێک کە قانوونەکانی سزادان
و قانوون��ە مەدەنییەکان��ی لەس��ەر بنەم��ای
شەریعەت نەبێت ،حکوومەتی ئیسالمی نییە.
تەنانەت ئەگەر لەوێ ئیسالم دینی ڕەسمیش
بێ��ت( ».عنای��ت .)126 ،ئ��ەم خوێندنەوەی��ە
ک��ە لە الیەن زۆرب��ەی ئیس�لامخوازەکانەوە
بەش��ێوازی جۆراوج��ۆر دەرب��ڕاوە ،بە ڕوونی
پێناسەی ئیسالمی سیاسیمان بۆ دەخاتەڕوو.
پێناسەیەک ،کە لەم وتارەیشدا وەک سەرەتای
باسەکە لەبەرچاو گیراوە.
لەالیەکی ترەوە ،دەس��ەاڵتخوازی و هەوڵ
بۆ دەس��ت بەس��ەرداگرتنی س��ەرچاوەکانی
دەسەاڵت ،ئاکارێکی ئاساییی هەموو بزووتنەوە
سیاس��ییەکانە .هەم��وو دەس��ەاڵتێکیش ،بۆ
درێ��ژەدان ب��ە تەمەنی خۆی ،پێویس��تی بە
س��ەرچاوەیەک هەیە بۆ ڕەوایی .بە درێژاییی
مێ��ژووی مرۆڤایەتی ،دین خۆی یەکێک بووە
ل��ە بەرچاوتری��ن س��ەرچاوەکانی ڕەواییدان
بە دەس��ەاڵتی سیاس��ی .ب��ەاڵم پەیوەندیی
دین لەگەل کۆمەڵگا و دەس��ەاڵتی سیاس��ی،
هەم��ووکات پەیوەندییەکی ئاڵۆز و فرەڕەهەند
بووە .بۆیە بە ئاسانی پۆلێن ناکرێت.
ئەوەی ڕوون��ە ،زۆرینەی ڕەهای دینەکان
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ب��ە پەراوێزخران ڕازی نابن و لە س��ەردەم و
کۆمەڵگا جیاوازەکاندا ،هەوڵی بەشداری کردن
لە دەس��ەاڵت و تەنانەت پاوانی دەس��ەاڵتیان
داوە .دینی ئیسالمیش دەکرێت لەم سۆنگەیەوە
هەڵبسەنگێندرێت.
هەوڵ��ی ئەم وت��ارە ئەوە دەبێ��ت ،کە لە
بەس��تێنێکی مێژووییدا و بە چاوخشاندنێکی
خێرا بەسەر وێنە مێژوویییەکاندا ،تێگەیشتن
و ڕوانگ��ە دینییەکانی الیەنگرانی ئیس�لامی
سیاسی کە پاساو بۆ ئاکاری توندوتیژ و شەڕی
توندی دەس��ەاڵت دێننەوە ،بخاتە بەردەست.
ب��ۆ ئ��ەوەی بتوانرێ��ت ب��ە لەبەرچاوگرتنی
چوارچێوە و هەروەها ئاستەنگەکانی ئەم وتارە،
ش��رۆڤەیەکی ورد بکرێت ،ل��ە درێژەدا بەپێی
دابەشکارییەکی تایبەت بابەتەکان داڕێژراون.
گرینگترین پێوەرەکانی دابەشکارییەکە بریتی
بوون ل��ە :مەودای نێ��وان ڕووداوەکان ،یەکە
سیاسییەکان و جیاوازییە جوگرافییەکان و لە
هەمووی گرینگتر وێژمانی سیاسیی هاوبەش.
لە پەیوەندی لەگەل چەمکی تیرۆریزمدا،
ئەم وتارە باس لەوە دەکات ،کە چۆن بانگەوازی
ئیسالمخوازی لە الیەن ڕەوتە بناژۆخوازەکانەوە
دەگۆڕدرێ��ت بۆ ئاکاری توندوتی��ژ .تیرۆر بەو
مانایە کە «چ وەک کردەوە و چ وەک وێژمان،
بەمانای تۆقاندن و ترساندنە(».داریتی .)328 ،8
تۆقاندن لەپێن��او ئامانجێکی سیاس��یدا .یان
وەک «ڕەوتێک لە خوێندنەوەکان بۆ تیرۆریزم
[کە] ئ��ەم دیاردەیە دەگەڕێنن��ەوە بۆ باوەڕە
یۆتۆپیی��ەکان و قیام��ەت باوەڕیی سیاس��ی.
تیرۆری��زم زیاتر لەوەی س��تراتێژییەک بێت،
دانپێدانان ،کردەوەیەکی باوەڕمەندانە و ئاکامی
خولی��ا بەکۆمەڵە بناژۆییەکان��ە ،لە پەیوەندی
لەگەڵ ڕەسەنایەتیی ئیدیۆلۆژی ،ئێتنیکی یان
دینیدا(».داریتی .)328 ،8
سەردەمی موحەممەدی پێغەمبەر
ژیانی پێغەمبەری موسوڵمانان ،بۆ دوو قۆناغی
گشتی دابەش دەبێت.
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قۆناغی یەکەم ،لە ساڵی 609ی زایینییەوە
و بە بانگەش��ەی بۆ وەرگرتنی پەیامی خودا و
خۆناساندنی وەک ناردەی خودا بۆ ڕزگارکردنی
مرۆڤایەت��ی ،دەس��تی پێک��رد .ئ��ەم قۆناغە،
ک��ە ژیانی موحەممەدی پێغەمبەر لە ش��اری
مەکک��ە لەخ��ۆ دەگرێت 12 ،س��اڵ درێژەی
کێش��ا .لەم ماوەیەدا پێغەمبەر ،کۆمەڵگاکەی
خۆی بانگهێشت کرد ،کە واز لە باوەڕەکانیان
بهێن��ن و راس��پاردەکانی ئەو(خودا) بکەن بە
ڕێنوێنی ژیانی داهاتوویان .بەاڵم پاش مردنی
خەدیج��ەی هاوس��ەر و لەپاش��ان مامی ،لە
بانگەش��ە بۆڕێبازەکەیدا ئاستەنگی زۆر هاتنە
ڕێگای .بەم هۆیەوە کەوتە بیری کۆچ کردن بۆ
ش��اری مەدینە .بەمەیش ئەم قۆناغە لە ژیانی
کۆتاییی پێهات.
قۆناغی دووهەم ،لە ساڵی 622ی زایینییەوە
و ب��ە کۆچی سیاس��یی پێغەمبەر بۆ ش��اری
مەدینە ،دەس��تی پێکرد و بە کۆچی دواییی
ئەو کۆتاییی پێ هات .لە ش��اری مەدینە ،بە
کردەوە جێپێی موحەممەدی پێغەمبەر قایمتر
بوو و پەرەی بە بانگەوازەکەی دا .لەم ماوەیەدا
کە  11س��اڵ درێژەی بوو ،دینی ئیس�لام لە
بزووتنەوەیەکی الوازەوە ،بوو بە دەس��ەاڵتێکی
بەهێزی سیاسی.
لەماوەی  11س��اڵی ئاماژەپێکراودا ،نزیک
بە  30ش��ەڕڕوویدا .شەڕەکان لە نێوان سوپای
پێغەمبەر و خێڵە دژبەرەکانی پەیامی ئیسالم و
دواتر حکومەتی ئیس�لامی ،بوون .خێڵگەلێک،
کە ل��ە دۆخی کۆمەاڵیەتیی ئەو س��ەردەمەی
کۆمەڵ��گای عەرەبدا ،بەڕادەیەک دەسڕۆیش��تو
بوون ،کە سەربەخۆ هەمووڕێوشوێنەکانی ژیان
و پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکانیان دیاری دەکرد.
لەس��ەر بنەمای ئەم دوو قۆناغە ،تەنانەت
قورئ��ان ،کتێب��ی پی��رۆزی موس��وڵمانان،
داب��ەش کراوە بەس��ەر س��وورەتە مەککی و
مەدەنییەکاندا .واتا ،ئەو س��وورەتانەی قورئان
کە پێش و پ��اش کۆچ (هیجرەت) بۆ مەدینە
هات��وون .خوێندن��ەوەی قورئ��ان بەپێی ئەم
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

دابەش��کارییە ،کۆمەڵێک زانیاریی سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتی��ی زۆر ورد و بەنرخی تێدادەبێت.
واتا ،بەڕوونی دەریدەخەن ،کە پێگەی ئیسالم
چۆن لە بزووتنەوەیەکی س��اواوە دەگۆڕێت بۆ
بزووتنەوەیەکی پەرەس��ەندوو و لەپاشانیش بۆ
حکوومەتی ئیسالمی.
خاڵێک��ی ورد ک��ە ژیان��ی سیاس��یی
موحەمم��ەدی پێغەمب��ەر ل��ە میراتگرەکانی
جی��ا دەکاتەوە ،ئەوەیە ک��ە پێغەمبەرڕەواییی
ل��ە س��ەرچاوەیەکی ئاس��مانی وەردەگرت،
بۆیە شەڕی سوپای ئیس�لام لەگەل کۆمەڵی
بێباوەڕەکان بە دینی ئیسالم بوو ،بەاڵم دوای
خ��ۆی مش��تومڕ و ملمالنێی تێگەیش��تن لە
پەیامەکەی س��ەری هەڵدا .شەڕی ناوخۆییی
ئیس�لام لە پ��اش پێغەمبەر دەس��تی پێکرد
کە لە کۆی مێژووی ئیس�لام تا س��ەردەمی
هاوچەرخ��دا دووپات بووەت��ەوە .لە پەڕاوێزی
ئەم واقعە نوێیەدا ،چەمکگەلی سیاسیی وەک
جیهاد ،تەکفی��ر ،الدان ،داهێنان (بیدعە) و. .
هتد لە ئەدەبیاتی سیاس��یی ئیسالمیدا هاتنە
کای��ەوە .چەمکگەلێک ،کە چیرۆکی ش��ەڕی
میراتی ئیس�لام بوو .و سەرەڕای شەڕ لەگەل
بێب��اوەڕان ، ،ش��ەڕی توندی دەس��ەاڵت لە
ناوخ��ۆی الیەنگرانی وباوەڕمەن��دان بە دینی
ئیسالم هاتە کایەوە.
سەردەمی چوار خەلیفەی ڕاشدین
لەدوای کۆچی دواییی پێغەمبەرەوە ،ملمالنێی
ناوخۆیی بۆ وەرگرتنی ئەو دەس��ەاڵتەی کە بە
میرات بەجێ مابوو ،دەستی پێ کرد.
ل��ە س��ەردەمی ئەبووبەک��ر ،خەلیف��ەی
یەکەم��دا بوو کە تەکفیر ،وەک س��زای توند
بۆ نەیارانی سیاس��ی ،بۆ یەکەمجار بەکار برا.
پێناس��ەی خەلیف��ەی یەکەم ب��ۆ تەکفیر بە
شێوەیەکی گەوهەری بە پرسی زەکات نەدانەوە
بەس��ترابووەوە .بەم ج��ۆرە دەبینین ،یەکەم
شەڕی دینیی موس��وڵمانان ،پاش سەردەمی
موحەمم��ەدی پێغەمب��ەر ،خێڵی بەڕاس��ت

لە ئیس�لام هەڵگەڕاوە و خێڵی موس��وڵمانی
زەکاتنەدەری لەیەک جیا نەکردەوە و بەیەک
چاو لە هەردووکیانی ڕوانی( ».ئەسەس��ەرد.)6 ،
پاشان هەر لەڕێگەی سیاسەتەکانی خەلیفەی
یەکەمەوە ب��وو کە ناوچەی ژێر دەس��ەاڵتی
حکوومەتی ئیس�لامی تا عێراق و شام بەرباڵو
بوویەوە.
عوم��ەری ک��وڕی خەت��اب ،خەلیف��ەی
دووه��ەم ،بەوپ��ەڕی هێ��زەوە پ��ەرەی ب��ە
حکوومەتی ئیسالمی دا و شەڕی ساسانییەکان
و بیزانتییەکانی کرد .ئەم قۆناغە دوای ئەوەی
کە خەلیفەی دووەم بە دەستی نەیارانی تیرۆر
کرا ،کۆتایی پێهات.
ل��ە س��ەردەمی عوس��مان ،خەلیف��ەی
سێهەمدا ،کۆمەڵێک س��ەرهەڵدان ڕوویان دا.
عوس��مان س��ەر بە خێڵی «بەنی ئومەییە» لە
هۆزی «قوڕەی��ش» بوو .ئەو گۆڕانکارییانەی لە
دەس��ەاڵتدا کردی ،بوون بە هۆی بەهێزبوونی
پێگەی بەنی ئۆمەیی��ە .ئەمەش ناڕازی بوونی
خێڵە دەسەاڵتدارەکانی تری هۆزی قوڕەیشی
ل��ێ کەوتەوە .بۆیە «لە س��ەردەمی خەلیفەی
س��ێهەمدا ،یەکەمین ئۆپۆزیسیۆنی شۆڕشگێڕ
لە ئیس�لامدا پێکهات( ».ئەسەس��ەرد .)12 ،ئەم
ئۆپۆزیس��یۆنە ئاکامی دوو واقعی سیاسیی ئەو
س��ەردەمە بوو .یەکەم ،ئ��ەوە کە هەرچی لە
سەردەمی سەرەتای ئیسالم دوور دەکەوتنەوە،
الیەنی کاریزماییی دامەزراوە ئیس�لامییەکان
الوازتر دەبوو .دووهەم ،خەلیفەی س��ێهەم لە
بەڕێوەبردنی حکوومەتی ئیس�لامیدا ،نەیتوانی
ئۆتۆریتەی خ��ۆی بەکار بهێنی��ت .ئەمەیش
پاس��اوێکی باش بوو بۆ یاخ��ی بوونی نەیارە
سیاسییەکانی.
«بەرهەڵستکارەکانی خەلیفەی سێهەم ،لە
وڕوانگەیەوە کە نەیاندەتوانی بەبێ بیانوویەکی
دینی پاس��اوی لێ هەڵگەڕانەوە و کوش��تنی
بدەن ،بانگەشەیان بۆ ئەو تیۆرییە کرد کە هەتا
عوسمان لەسەر کار بێت ،گەرەنتیی پاراستنی
خاوێنیی ئیسالم ناکرێت( ».ئەسەسەرد )14 ،بۆیە
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بە پاس��اوی الدانی لە ئیس�لام ،هەڵیانکوتایە
سەری و تیرۆریان کرد.
«ئەگەر گێڕانەوەی «تەبەری « ڕاست بێت،
کە وتوویەت��ی یاخیبووەکان لێنەگەڕاون خزم
و کەسوکاری عوس��مان نوێژی لەسەر بکەن
و لە گۆڕس��تانی موس��وڵماناندا بینێژن ،ئەوە
هیچ گومانێک لەس��ەرڕوانینی تەکفیرییانەی
یاخیی��ەکان نامێنێ��ت .بەپێی ئ��ەم ڕوانینە،
یاخیی��ەکان پ��اش ئ��ەوەی «عەل��ی کوڕی
ئەبووتالب»یان کرد بە سەرکردەی خۆیان و...
دواتر لەویش هەڵگەڕانەوە و ئەویشیان تەکفیر
کرد .ئیتر  2-3ساڵ پاش کوشتنی عوسمان،
لەو کۆمەڵە ڕادیکاڵە ،گرووپی «خەواریج» پەیدا
بوون( ».ئەسەسەرد)15 ،
بۆیە سەردەمی خەالفەتی عوسمانیش پڕ
بوون لە ملمالنێ و ش��ەڕی توندوتیژی الیەنە
دژبەیەکەکان بۆ سڕینەوەی یەکتر.
عەل��ی ک��وڕی ئەبووتالب ،ک��ە لەالیەن
شۆڕشگێڕەکانەوە پشتیوانیی لێ دەکرا ،دوای
ماوەیەک بوو بە خەلیفەی چوارەم .عەلی ،پاش
بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت ،زۆربەی حاکمان
و کاربەدەس��تانی هەرێم��ە جۆراوجۆرەکانی
لەسەر کار الدا .بەاڵم «موعاوییە» ،کە پسمامی
خەلیف��ەی س��ێهەم و حاکمی ش��ام بوو ،بە
بڕیاری عەلی ڕازی نەبوو.
ناکۆکیی��ەکان لە س��ەردەمی خەالفەتی
خەلیفەی چوارەم گەیشتە لووتکە و کۆمەڵگای
ئیس�لامی بەس��ەر الیەنگران��ی عوس��مان و
الیەنگران��ی عەلیدا ،دابەش ب��وون .ئەمە ،بوو
بە هۆی ش��ەڕێکی ناوخ��ۆی دوورودرێژ .لەم
قۆناغدا ،ئیتر بەپێچەوانەی قۆناغەکانی پێشوو،
هێزی جۆراوجۆر و بەرژەوەندیگەلی جۆراوجۆر،
مژوولی شەڕی دەسەاڵت بووبوون .بەرفراوانیی
حکوومەت و جوگرافیای ئیسالمیش هۆکارێک
بوو ،کە ئەم ش��ەڕانەی قووڵت��ر دەکردەوە .لە
کۆتایی��دا ،عەل��ی ،خەلیف��ەی چوارەمیش،
بەدەستی خەواریجەکان تیرۆر کرا.
ئەوەی ل��ە دوای س��ەردەمی خەالفەتی
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چ��وار خەلیفەکەدا ،بە کردەوە ڕوویدا ،قووڵتر
بوونەوەی کەلێنە کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکان،
لەناو حکوومەتی ئیسالمی و جیهانی ئیسالمدا
بوو .بە تێپەڕینی کات ،جلوبەرگی ئیدیۆلۆژی
کرا بە بەر ش��ەڕی دەس��ەاڵتدا و الیەنەکان
بەوپەڕی توندوتیژییەوە ،بەگژ یەکتردا چوونەوە
و مێژوویەک لە نەحەسانەوە و نەحەوانەوەیان
بۆ نەس��ڵەکانی داهاتووی هەم��وو ناوچەکە،
بەجێهێشت.
بەدوای تی��رۆری خەلیف��ەی چوارەمدا،
حەس��ەنی کوڕی لەالیەن خەڵک��ی کووفەوە
بەیعەت��ی لەگ��ەڵ ک��را ـ ب��ەاڵم موعاوییە
ناچاری کرد ،واز ل��ە خەالفەت بهێنێت و بە
هێمنی دەس��ەاڵتەکەی ڕادەس��ت بکات .لە
پەیمانێکدا ،حەس��ەن ڕازی دەبێت خەالفەت
ب��دات ب��ە موعاوییە و ئەوی��ش لەبەرانبەردا،
ڕێگە بدات پاش مردنی ،موس��وڵمانان خۆیان
جێگرەوەی موعاویی��ە هەڵبژێرن .بەاڵم ،پاش
مردنی موعاوییە« ،یەزید»ی کوڕی بانگەشەی
جێگرتنەوەی باوکی کرد .ئیمام»حسێن» کوڕی
بچووکتری عەلی ،کە ملمالنێی دەسەاڵتەکەی
یەزیدی کرد ،لە «کەربەال» کوژرا.
ل��ە وەها کاتێکدا ،لە گۆڕەپانی سیاس��یی
کۆمەڵگای ئیس�لامیدا ،ش��ەڕی دەس��ەاڵت
گ��ۆڕدرا ب��ۆ ڕەوت و ئیدیۆلۆژیی سیاس��یی
تۆخت��ر .ئ��ەم ڕەوتگەلە ،ئەگەرچ��ی تا پاش
خەلیف��ەی چوارەمیش بە گوم��ان و ئاماژەوە
باسیان لە خولیا سیاسییەکانی خۆیان دەکرد،
بەاڵم لەپاش ئەو س��ەردەمە ،بەڕاشکاوی و لە
پێگ��ەی حەقیقەتەوە بەرگریی��ان لە ئامانج و
ئیدیۆلۆژییەکەیان دەکرد.
گرینگتری��ن ئەو ڕەوتانەی ،کە لە هەناوی
ه��زری ئیس�لامییەوەڕێبازی خۆی��ان وەک
ڕێچکەی ڕاس��ت و لەس��ەر حەقی ئیسالمی
ناس��اند ،بریت��ی بوون لە :س��وننە ،ش��یعە،
خەواریج .ئەم س��ێ ڕەوتە و ڕەوتێکی زۆرتری
هاوتەریبیش ،کە لەو سەردەمەدا ئومەوییەکان
نوێنەرایەتیی��ان دەکرد ،ک��ۆی ناکۆکییەکانی
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

ئیسالمی سیاس��ی تا سەردەمی هاوچەرخیان
لە خۆیاندا کۆ دەکردەوە و بە میراتیش دایان
بە نەسڵەکانی داهاتوویان.
س��ەردەمی پ��اش چ��وار خەلیفەکە تا
هەڵوەشانەوەی خەالفەت لەعوسمانیدا
ڕەوتە سیاس��ییەکانی ئیس�لام ،لە بەستێنی
بەرژەوەندیی سیاسیی چینە کۆمەاڵیەتییەکانی
کۆمەڵگای عەرەبی ئەو س��ەردەمەوە بیچمیان
گرت .ناکۆکیی س��وننە و شیعە ،بە ڕاشکاوی
لەس��ەر پرس��ی جێگرتن��ەوەی موحەممەد
پێغەمبەری ئیس�لام س��ەری هەڵ��دا .دواتر،
وەک هەموو شەڕە ڕووتەکانی تری دەسەاڵت،
جلوبەرگ��ی هزری و ئیدیۆلۆژیش��یان بەبەردا
ک��رد .بەجۆرێک ک��ە میراتگرانی ئیس�لام،
جیهانبینی��ی تایبەت بە خۆیان لەس��ەر ئەو
پاساوە سیاسییانە دامەزراند.
لە بەستێنی ئەم جیاوازییانەدا« ،سوننەکان
لە س��ەدەی 8ی زایینی��ەوە ،هەوڵیان دا ،بەو
جۆرەی کە لە حەدیسەکاندا هاتبوون درێژە بە
نەریتی ئاکاری ڕۆژانەی پێغەمبەر (سوننەت)
بدەن .لە سەدەی 9ی زایینیدا ،ئیسالمی سوننە
بە چڕوپڕی لە ڕێگەی خوێندنگە(مەدرەس��ە)
دینییەکانەوە دامەزرابوو( ».داریتی )156 ،4
کێشەی شیعە لەگەل سوننە ،لە سەردەمی
خەالفەتی عوسماندا دەس��تی پێ کرد .دواتر
«ڕووداوەکانی کوش��تنی خەلیف��ەی چوارەم
و حس��ێنی کوڕی ،پێگەی ش��یعەیان وەک
ڕەوتێکی دژ بە دەسەاڵتی زاڵ ،جێگیر کرد .لە
پاشانیش ،پرسی «ئیمامەت» وەک گرینگترین
ڕەهەندی دینی و سیاسیی شێعیزم ،داڕێژرا».
(داریتی )156 ،4
ڕەوتی س��ێهەم ،واتا خەواریج ،س��وننە و
ش��یعەیان پێکەوە ڕەت دەک��ردەوە .خەواریج
 25س��اڵ دوای کۆچی دوایی��ی موحەممەد،
س��ەریانهەڵدا« .ئ��ەوەی ک��ە خەالفەت مافی
ئاریستۆکراسیی مەککە ،واتا هۆزی «قوڕەیش»ە،
ڕەوتی خەواریجی لە سوننە جیا دەکردەوە .لە

بەرانبەردا ،ئەوەی کە شیعە خەالفەتی بە مافی
خێڵێکی تایبەت لە هۆزی قوڕەیش ،واتا خێڵی
«بەنی هاش��م» دەزانی ،دیسان بە پێچەوانەی
ویستی خەواریج بوو .لە الیەکی دیکەیشەوە،
خەواری��ج کردەوەیان بە پێوەر بۆ باوەڕمەندی
دەزانی .و باوەڕیش��یان بە توندوتیژی نواندن
دژ بە نەیارەکانیان هەبوو .بۆیە وەک ڕەوتێکی
توندئاژۆ ل��ە مێژووی ئیس�لامدا دەرکەوتن».
(عنایت)27 ،
خەواری��ج ڕەوت و خوێندنەوەیەک��ی
جی��اواز بوون ،ک��ە ئ��اکاری توندوتیژیان لە
پێن��او بیروبۆچوونیاندا ،برەو پ��ێ دا« .ئەوان
یەکەم گرووپی بناژۆخواز لە ئیس�لامدا بوون،
کە لە دەقە پی��رۆزەکان تیۆریی «تەکفیر»یان
داڕش��تووە( ».ئەسەس��ەرد .)15 ،یەکەم جار ،بە
تەکفیرکردن��ی خەلیفەی س��ێهەم(ئەگەرچی
هێش��تا وەک گرووپ نەناس��رابوون) و دواتر
خەلیفەی چوارەم دەس��تیان پێ کرد .پاشان،
ش��ەڕی بەردەوامیان لە دژی ئەمەوییەکان و
دەسەاڵتدارانی تری جیهانی ئیسالم کرد.
»س��ااڵنی پاش تیرۆرکردن��ی خەلیفەی
چ��وارەم ،دەریدەخ��ەن ک��ە خەواریجەکان
کۆڵنەدەرانە بانگەش��ەیان ب��ۆ ئیدیۆلۆژییەک
کردووە ،کە بنەما شەرعییەکەی پشتئەستوور
بوو بە خاوێن��ی و بێگەردیی دین .بەاڵم ئەم
ئیدیۆلۆژیی��ە ،گرووپێکی جەنگاوەری دڕی لێ
درووس��ت کردن ،کە بۆ گەیش��تن بە ئامانج،
تەنیا یەک ڕێوش��وێنیان دەناس��ی ،کە شەڕ
بوو .و« ...ئیبن کەس��یر» نووسەری موسوڵمانی
سەدەی 14ی زایینی ،دەڵێت ئەگەر خەواریج
لە هەر ش��وێنێکی دنیا بەهێز بن ،هەموو دنیا
گەندەڵ دەکەن( ».ئەسەسەرد)18 ،
ش��ەڕی تون��دی ئیدیۆلۆژیی میرنش��ینە
ئیسالمییەکان ،لە سەدەی 13ی زایینی و بە
هاتنی مەغۆلەکان ،تا ڕادەی��ەک دامرکایەوە.
بەدوای ئەمانە و لە س��اڵی 1517ی زایینیدا،
خەالفەت لە «موتەوەککەلی سێهەم» ،دوایین
خەلیف��ەی عەباس��ییەوە ،بە ڕادەس��تکردنی
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نازناوی خەالفەت و شمش��ێر و بااڵپۆشەکەی
پێغەمبەری ئیس�لام بە «س��وڵتان س��ەلیمی
عوس��مانی» ،گوازرای��ەوە بۆ عوس��مانییەکان
کەڕووبەرێکی زۆر لە جیهانی ئیسالمیان لەژێر
دەست بوو.
لە بەرانبەر حکوومەتی «عوس��مانی»دا کە
هێڵی نوێ��ی خەالفەت��ی ڕێبەرایەتی دەکرد،
دراوس��ێ و دوژمنەک��ەی واتا «س��ەفەوی»،
ب��ە ڕەس��میکردنەوەی ش��یعەگەری ،هەوڵی
دا بەرەیەک��ی بەهێز دژ ب��ە نەیارەکەی پێک
بهێنێت .بۆیە ئیسالمی سیاسیی نوێ ،تێکەڵ
بە کۆمەڵێک بەرژەوەندیی تر بوو ،کە تایبەت بە
کۆمەڵگا و ژیانی عەرەب نەبوون .دواتر شەڕی
سوننە و شیعە لە جیهانی ئیسالمیی دەرەوەی
عەرەب��دا ،لەس��ەر ئ��ەم پاش��خانە مێژووییە
بەردەوامیی ب��وو .واتا ڕووب��ەری جوگرافیای
ئیس�لامی سیاس��یی بەکردەوە بەرباڵوتر بوو.
ل��ە وەه��ا هەلومەرجێک��دا ،مێژووی��ەک لە
پاکتاوکردن و ملمالنێی توندوتیژ و کوش��تن
بەناوی پیرۆزییەکانەوە کران .تەنانەت گەیشتە
فەرمان��ی حکوومەت��ی ب��ۆ بێڕێزیک��ردن بە
پیرۆزییەکانی یەکتر لەالیەن سوننە و شیعەوە.
هەڵوەشانەوە و دابەشبوونی حکوومەتەکانی
س��ەفەوی و دواتریش عوسمانی ،ئاماژە بوون
بۆ س��ەرهەڵدانی قۆناغێکی نوێ .لە سەردەمی
پ��اش هەڵوەش��انەوەی عوس��مانیدا ،جیهانی
ئیسالم کەوتە ژێر کاریگەریی پێشکەوتنەکانی
ڕۆژئاوا و ڕەوتی نەتەوەخوازی (ناس��یۆنالیزم).
لەم س��ەردەمەدا ،بۆ ماوەیەکی کورت ئیسالم
لە ڕووبەرە ناعەرەبییەکەیدا کەوتە پەراوێزەوە.
ل��ە ڕووبەرە عەرەبییەکەیش��یدا ،کە بەتازەیی
لەژێر الش��ەی حکوومەتی عوس��مانیدا و بە
پارڤەک��راوی قامەتی ڕاس��ت دەک��رەوە ،لەو
گۆڕانکارییە جیهانییانە بێبەش نەبوو.
سەردەمی پاش هەڵوەشانەوەی خەالفەت
لە عوسمانیدا
لە سەردەمی پاش هەڵوەشاندنەوەی خەالفەت
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ل��ە حکوومەتی عوس��مانیدا و پاش ش��ەڕی
یەکەم��ی جیهانی ،لە حکوومەتی عوس��مانی
چەندین قەوارەی سیاسیی نوێ جیا بوونەوە.
کۆمەڵگای موس��وڵمان لەو قەوارە و واڵتانەدا،
کەوتنە ژێر کاریگەری��ی ڕەوتە جیهانییەکانی
وەک نەتەوەخوازی ،دێموکراسی و سۆسیالیزم.
بۆیە ئیسالمی سیاس��ی ،جیا لەوەی وێژمانی
دژب��ەری بۆ زیاد بوو ،لەناوخۆیش��دا کەوتەوە
بەر ڕاڤەی نوێ و س��ەردەمیانە لە بنەماکانی
ئیسالم.
«بە گۆڕانی ش��ێوازەکانی ئەمەگناس��یی
سیاسی ،چەمکی «دەوڵەتی نەتەوەیی» جێگای
باوەڕمەندی��ی دینییی گرت��ەوە( ».عنایت.)81 ،
ئەمە کاریگەریی لەس��ەر ت��اک و کۆمەڵگای
موسوڵمان هەبوو .هەم هەس��تی نەتەوایەتی
و ه��ەم «پێکهاتنی واڵتگەلی ف��رە مەزهەبی
وەک لوبن��ان و عێ��راق ،دۆخ��ی ناکۆکیی��ە
مەزهەبییەکانیان [بەش��ێوەیەکی کاتی] هێور
کردەوە( ».عنایت.)82 ،
بەهۆی ئ��ەوەی کەڕەوتی نەتەوەس��ازی
لە واڵتان��ی ناوچەدا ،لە بنەڕەتەوە س��ەقەت
ب��وو ،دوای ماوەیەکی کورت ،ناس��یۆنالیزمی
ڕاس��پێردراو (ب��ە پاڵپش��ت و لە پاش��کۆی
بەرژەوەندی��ی زلهێزەکان��ەوە) ک��ە نەیتوانی
بنەمای چەمکی حاکمییەتی نەتەوەیی جێگیر
ب��کات ،بۆخۆیش��ی بوو بە الیەنێکی ش��ەڕ و
ئاڵۆزی لەم واڵتانەدا.
ڕەوت��ی نەتەوەس��ازی و نەتەوەخوازی لە
واڵتانی ناوچەی ئیسالمدا ،لە پێشدا سەربەخۆ
نەبوو .لە پاش��انیش هەرچ��ی هەوڵیان دا لە
هێ��زە جیهانیی��ەکان داببڕێن و س��ەربەخۆ
ڕەوتەکە بەرەو پێش بب��ەن ،بۆیان جێبەجێ
نەب��وو .چونکە ل��ە الیەک ،ئ��ەوان بەرهەمی
گەش��ەی ئاس��اییی کۆمەڵ��گا نەب��وون و لە
بەستێنی کەلێنە کۆمەاڵیەتییەکانەوە سەریان
هەڵنەدابوو .لە الیەکی ترەوە ،ئەگەر ویس��تی
دابڕانیش��یان بووبێت ،بەاڵم هێزی ئابووری و
سیاسیی ئەو دابڕانەیان نەبوو .لە پاشانیش ،بە
ساڵی بیست و یەکەم
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بۆچوونێکی تایبەت لە پرسی گەشەی سیاسی،
دەستیان کرد بە نوێکردنەوە (مۆدێڕنیزاسیۆن)
ی دام��ەزراوە سیاس��ی و کۆمەاڵیەتییەکان.
بۆچوونێک کە بایەخی بە بەش��داریی خەڵک
نەدەدا و لەسەرەوە بۆ خوارەوە دەیڕوانی.
لەئاکامدا ،هەرچی ڕەوت��ی نەتەوەخوازی
لە گەیش��تن بە ئامانجەکانی��دا دوادەکەوت،
هێزی ئیس�لامی سیاس��ی بەهێزتر لە جاران
خ��ۆی ڕێکدەخس��تەوە .بە گش��تی لە پاش
هەڵوەشانەوەی خەالفەتەوە ،دەسەاڵتی سیاسی
لە واڵتانی ناوچەدا بەناوی حاکمییەتی نەتەوەوە
نەیاران��ی خۆی دەس��ڕییەوە .لەو الیش��ەوە،
ئیس�لامی سیاس��یی نوێ ،بە تەکفیرکردنی
کۆمەڵگا و دەس��ەاڵت ،خوازیاری دامەزراندنی
حاکمییەتی خودا و حکومەتی دینی بوو .بۆیە،
دیسان کومەڵگا دوو جەمسەری دەبووەوە.
ل��ە وەه��ا هەلومەرجێک��دا ،ڕەوت��ی
نەتەوەخ��وازی ،هێ��زی خۆی ل��ە چەمکە
مرۆڤتەوەرە نوێکان و هەروەها ڕێکخستنەوەی
نەزم��ی نوێ��ی جیهان��ی وەردەگ��رت ،کە
نەتەوەت��ەوەر ب��وو .واقعی نوێی سیاس��یی
جیه��ان ،ق��ەوارەی دەوڵەت��ی نەتەوەیی��ی
بەڕەسمی دەناسی .بۆیە لە زۆرینەی ڕەهای
واڵتان��ی ناوچ��ەدا ،ڕەوت��ی نەتەوەخ��وازی
بەسەر ئیس�لامی سیاسیدا س��ەرکەوت .لە
الیەک��ی ترەوە ،ڕەوتی ئیس�لامی سیاس��ی
هێزی خ��ۆی لە میراتێک��ی کۆمەاڵیەتی و
ڕۆح��ی وەردەگرت .هێماگەلی ئیس�لامی و
نۆس��تالۆژیی حکوومەتی دینی و ئیس�لامی
خاوێنی س��ەردەمی موحەممەد ،دەیتوانی بۆ
چین و توێژەکانی کۆمەڵ مانابەخش بێت و
ببێت بە مایەی جووڵەی سیاسی و تەنانەت
کردەوەی توندوتیژیش.
ئەگەرچی لە س��ەردەمی نوێدا ،ئیسالمی
سیاس��یی نەرمئ��اژۆ و دێموکراس��یخواز و
نەتەوەیی سەریان هەڵدا ،بەاڵم بەزۆری تێکەڵ
بەڕەوتی ڕەس��میی سیاسەت بوون و ڕەهەندە
ئیسالمییەکەیان کاڵتر بووەوە.

ـ ئیخوان موسلمینی میسر
بزووتن��ەوەی ئیخ��وان موس��لمین لە واڵتی
میس��ر ،لە ژینگەی پ��اش هەڵوەش��انەوەی
خەالفەتدا سەری هەڵدا .ئیخوان ،لە سەرەتادا
لە بەس��تێنی نەتەوەخوازی��ی عەرەبیدا هاتە
بوونەوە و گەش��ەی کرد .لە س��اڵی 1928ی
زایینی��دا ،لە ئاکام��ی هەلومەرجێکی ئاڵۆزی
مێژووی سیاس��یی میسردا دامەزرا« .بە وتەی
حەس��ەن بەنا ،ئەم ئاڵۆزییە ئاکامی خەبات بۆ
گەیشتن بە دەسەاڵت لە نێوان حیزبی وەفد و
حیزبی لیبراڵی قانوونخوازدا بوو( ».عنایت.)154 ،
«ئیخوان لە کۆمەڵی الوانەوە (جمعیة الشباب)
لە س��اڵی 1939ی زایینی��دا ،بوو بە هێزێکی
سیاس��ی .ئەمە هاوکات بوو لەگەڵ یەکەمین
قۆناغەکان��ی ناکۆکی��ی ئاش��کرای عەرەب و
ئیسراییلدا( ».عنایت .)155 ،لە کۆتاییدا« ،بڕیاری
ڕێکخراوی نەتەوەیەکگرتووەکان ،لە پەیوەندی
لەگەل دابەش کردنی فەلەس��تین لە س��اڵی
1947ی زایینیدا و یەکەمین ش��ەڕی عەرەب
و ئیسراییل ،هەرچی زۆرتر کاریگەریی لەسەر
ئیخوان هەبوو کە ب��ەرەو بناژۆخوازی هەنگاو
هەڵبگرێت( ».عنایت)157 ،
«ئیخ��وان ،جۆرێک��ی پێداگرت��رە ل��ە
خوێندنەوەی «ڕەش��یدڕەزا» .خوێندنەوەیەک،
کەڕەنگدان��ەوی چاوەڕوانی��ی س��ەرکەوتن و
کرانەوەیەکە کە ئیخوانەکان دەیانویس��ت بە
هێزی شمش��ێر بیهێنن��ە دی» (عنایت.)160 ،
بەاڵم هەرچی کات تێدەپەڕی ،هەڵوێستەکانی
ئیخوان توندتر دەبوون.
«حەس��ەن بەنا [دامەزرێن��ەری ئیخوان]
نەیتوان��ی مەیلی گۆش��کردنی حیزبەکەی بە
هێزی چەک��دار ،کۆنترۆڵ ب��کات .لە ئاکامی
ئەم مەیل��ەدا ،حی��زب ڕێکخراوێکی تەناهیی
بەن��اوی ڕێکخس��تنی تایبەت��ەوە پێک هێنا،
کە ئەرکی پاراس��تنی حیزب و تیرۆر کردنی
نەیارە سیاس��ییەکانی بوو .ئەوەی باسکی ئەم
مەیلەی بەهێزتر کرد ،شەڕی فەلەستین بوو،
کە ئەندامانی ئیخوان کاریگەرانە بەش��دارییان
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تێدا کرد .حەسەن بەنا بۆ ئەم ئاکارەی ،زۆرتر
لەژێر کاریگەری��ی چەمکی « جیهاد»دا بووە».
(ئەسەسەرد)30 ،
هزری «حەسەن بەنا» کە لەسەر بیرۆکەی
چاککردنی کۆمەڵ(ئیساڵح) داڕژابوو ،لەالیەن
«س��ەید قوتب»ـ��ەوە ک��را ب��ە بیرۆکەیەکی
توندئ��اژۆی تەکفیری و لەو سۆنگەیەیش��ەوە،
ئیخوان پاشتر کۆمەڵی موسوڵمانان و دەوڵەتی
پێکەوە تەکفیر کرد.
سەید قوتب ،بەرهەمی قۆناغێکی جیاوازترە
لە ژیانی سیاس��یی ئیخوان .واتا قۆناغێک کە
ئیخوان لە بەش��داریی سیاسی بێبەش کرا و
تەنانەت س��ەید قوتب دەستبەس��ەر کرا .ئەو
بەشێکی بەرچاو لە بیرۆکەکانی لە بەندیخانەدا
داڕش��ت« .هزری س��ەید قوت��ب ،بڕێکی زۆر
بێزاری لە پەرەسەندنی شارستانیەتی ڕۆژئاوای
بە ئاشکرا پێوە دیارە( ».ئەسەسەرد)50 ،
«س��ەید قوتب ،لە کتێبی « مەشخەاڵنی
ڕێ»دا ،کە تێیدا تیۆرییەکی ڕوونی بۆتاوتوێکردن
و شیکردنەوەی ئاکاری دەوڵەت داڕشت ،دید و
ڕوانینی خۆی بۆ پرسە جۆراوجۆرەکان گەاڵڵە
کرد .و[ ...ئەو] نەک ب��ە لۆمەکردنی دەوڵەت
دانەکەوت ،بەڵکوو کۆمەڵیشی دایە بەرڕێژنەی
ڕەخنە( ».ئەسەسەرد)60 ،
س��ەید قوت��ب ،میراتگ��ری هەمووڕەوتە
تەکفیرییەکان��ی پێ��ش خۆیەت��ی ،ک��ە بە
خۆپەرموونێکی کەم وێنەوە ڕەخنە لە نەزانینی
(جاهیلییەت) کۆمەڵگا بە گشتی دەگرێت .لەم
پەیوەندییەدا ،لە شوێنێکدا دەڵێت« :ئەمڕۆ ،لە
جاهیلییەتێکدا لە بابەتی جاهلییەتی سەردەمی
س��ەرەتای ئیس�لام و بگرە دژوارتردا دەژین.
هەرچی ل��ە دەوروبەرماندا هەی��ە جاهیلییە.
بۆچوون��ی کۆمەاڵن��ی خەڵ��ک ،دابونەریت و
ڕاهاتنی��ان ،هونەر و وێژەیان ،تەنانەت زۆر لەو
شتانەی ئێمە بە فەرهەنگی ئیسالمی ،چاوگی
ئیسالمی ،فەلسەفەی ئیسالمی و بیرکردنەوەی
ئیسالمیان تێدەگەین .هەر هەمووی دەسکردی
ئەم جاهلییەتەیە( ».ئەسەسەرد)63 ،
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ئ��ەم ج��ۆرە لەڕەتکردن��ەوە و تەکفیری
کۆمەڵگا و هەموو شارس��تانییەتی س��ەردەم،
نۆس��تالۆژییەکی چ��االک و بەهێ��زە .وەک
دواتریش دەرکەوت ،لە هەلومەرجی گونجاودا،
توانی جووڵ��ە بە هێ��زی کۆمەاڵیەتی بکات
و س��ەردەمێکی نوێ��ی توندوتی��ژی و تیرۆر
بخولقێنێت.
هزری تەکفیری ،هەموو شارستانییەتی
ڕەت دەک��ردەوە و تەنی��ا ب��ە پاوان��ی
دەس��ەاڵتڕازی ئەب��وو .ڕێبازێ��ک ب��وو کە
توندئ��اژۆ و دەمارگرژەکان��ی ب��ۆ ملمالنێی
توندی دەسەاڵت تەیار دەکرد .ڕێبازێک ،کە
ناوەرۆکەکەی لە دەقی پیرۆزەوە هەڵێنجرابوو
و ڕەواییی ئاسمانیی هەبوو .ئەوان ،توندوتیژی
و کوش��تن و کوژرانی��ان بە ناوی خودا و لە
پێن��او خودا و دین��دا بە پیرۆز ئەناس��ی و
توخم��ی توندوتیژییان لەڕۆحی الیەنگران و
کەسەکانیاندا دەچاند.
ـ ئیخوانی سووریە
ئیخوان موسلمین لە س��ووریە ،وەک دوانەی
ئیخوانی میسری ،لە ساڵی 1935ی زایینیدا،
لە شاری حەڵەب دامەزرا .ئیخوانی سووریش،
هاوچەش��نی ڕەوت��ە ئیس�لامییەکانی تری
س��ەردەمی دوای هەڵوەشانەوەی خەالفەت و
س��ەرەتاکانی دامەزران��ی دەوڵەتی نەتەوەییی
نوێ (مۆدێ��ڕن) ،بەه��ۆی یەکالنەبوونەوەی
ش��ەڕی دەس��ەاڵت و جــــێگیرنەبوون��ی
دەسەاڵتێکی سیاسیی ڕەها و دەسڕۆیشتوو ،لە
الیەکی تریش��ەوە بۆ ئەوەی چینی ناوەڕاستی
شارەکان لەدەس��ت نەدات ،بیری ئیسالمیی
تێکەڵ ب��ە بی��ری نەتەوەیی کردب��وو .بۆیە
ئیخوانی س��ووریش ،گرینگترین ئامانجەکانی
ب��ە ش��ەڕ دژی داگیرکاری��ی فەڕانس��ە و
هەروەها ڕابوونی ئیس�لام لە جیهانی عەرەبدا،
ڕاگەیاند.
ئیخوانی س��ووریش ،چاالکانە لە ش��ەڕی
فەلەس��تین دژی ئیسراییل بەش��داریی کرد.
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەوان ل��ە درێ��ژەی کار و چاالکییەکانیاندا،
دوو گرووپی چەکداری «س��ەرایا» و فوتوە»یان
دامەزراند .ئەم دوو گرووپەیان بۆ جێبەجێکردنی
هزری توندئاژۆیان بەکار برد .بەاڵم لە س��اڵی
1952ی زایینیدا و دوای دۆڕاندنی عەرەبەکان
بە ئیس��راییل ،لە الیەن حکوومەتی سووریەوە
هەڵوەش��ێندرایەوە و سەرکوت کرا .پاش ئەمە
بوو بە هێزێکی ئوپوزیس��یۆن و دواتریش جیا
بوونەوەی ئیخوانی ل��ێ کەوتەوە« .ژمارەیەکی
زۆری��ان لە ئیخوانی میس��ری دابڕان و بوون
بە هاوڕای سیاس��ەتەکانی ناس��ر لە میس��ر.
بەشێکیش��یان لەس��ەر بیروبۆچوونەکانی��ان
شێلگیرانە مانەوە( ».عنایت)254 ،
بەدوای هاتنەس��ەرکاری حیزبی «بەعس»
لە س��ووریە ،ل��ە س��اڵی 1963ی زایینیدا،
ئیخ��وان س��ەرکوت ک��ران .بەاڵم ل��ە نێوان
ساڵەکانی  1976تا  1980دا ،بە ڕێبەرایەتیی
«عەدنان سەعدەدین» ،شەڕێکی توندیان دژی
حکوومەتی بەعسی «حافز ئەسەد» بەڕێوە برد
و کۆمەڵێک کردەوەی تیرۆریس��تییان ئەنجام
دا .دواتر ،ل��ە کۆتاییەکانی دەیەی  80دا ،لە
ش��ەڕی بەناوبانگ��ی «حەمم��ا»دا30/000 ، ،
کەس��یان لەالیەن حکوومەتی بەعس��ەوە لێ
کوژرا.
ئاشکرایە ،کە ئیخوانی سووری ،لە کاروانی
ڕەوتی ئیس�لامی سیاس��یی توندئاژۆدا جێی
گرت��ووە .ئەم ڕەوت��ە لە پەراوێ��زی چەمکی
«جیه��اد»ەوە بۆچوون��ی خۆی ب��اس ئەکرد.
چەمکێک ،کە ڕێکخراوە بناژۆخوازەکانی دواتر،
بایەخی تایبەتیان پێ دا .جیهاد ،بەمانای شەڕ
ل��ە پێناو خودا و حەقدای��ە .واتا پیرۆزکردنی
کوش��تن و توندوتیژی ل��ەالی ئیخوانەکانی
سووریە ،هاوچەش��نی ڕێکخراوە هاوبیرەکانی
تری.
لە کۆتاییدا ،ئیخوانی سووریش لەم قۆناغە
لە مێ��ژووی واڵتانی ئیس�لامیدا ،لە بەرانبەر
هێزی دەوڵەتی ن��وێ و ڕەوتی نەتەوەخوازیدا
شکستی خوارد.

ـ فیداییانی ئیسالم لە ئێران
دامەزرێنەری بزووتنەوەی فیداییانی ئیس�لام،
«نەواب سەفەوی» بوو.
فیداییانی ئیس�لام لە ئێ��ران ،ئەگەرچی
ناکۆک��ی هەی��ە لەس��ەر ئ��ەوەی وەک تاقم
بناس��رێن یان وەکڕەوتێکی سیاسی ،بەاڵم بە
گش��تی لە چوارچێوەی ئیس�لامی سیاسیدا
ئەژماری��ان پێ دەک��رێ« .یەکەمین چاالکیی
فیداییانی ئیس�لام ،لە هاندانی خەڵکی ئێران
بۆ پش��تیوانی لە خەڵکی فەلەستین ،لەکاتی
شەڕی عەرەب و ئیسراییلدا دەستی پێ کرد.
بەاڵم مێژووی ئەو ،لەگەل [ڕێکخراوێکی وەک]
ئیخوانی میسر ،لە دوو شتدا جیاوازن .یەکەم،
ئەمان هیچ کات نەبوون ب��ە بزووتنەوەیەکی
جەماوەری کە خۆیان بۆ ئامانجەکانیان تەرخان
بکەن .ئەگەرچی هێندێک لە درووش��مە دژە
ئەمپێریالیس��تییەکانیان گش��تگیر دەبووەوە.
دووه��ەم ،پاڵەوانێکی بەڕادەی حەس��ەن بەنا
خاوەن ئاوەزی سیاسی ،یان هاوچەشنی سەید
قوتب خاوەن بۆچوون ،یان هاوشانی «ئەبولعەال
مەودوودی» زانایان نەبوو( ».عنایت)170 ،
ل��ە مانیفێس��تی فیداییانی ئیس�لامدا،
کە نەواب س��ەفەوی دایڕش��تبوو ،باس��ی لە
س��ەرچاوەکانی گەندەڵی��ی ئێ��ران و جیهان
دەکرد .ئەو هەناسەیەی ئەم مانیفێستەی پێ
داڕێژرابوو ،لەگەڵ لێدوانە ئاگرینەکانی س��ەید
قوتب و ڕوانگ��ە تەکفیرییەکانی ئەودا لەیەک
چەشن بوون« .نەواب»یش وەک سەید قوتب،
باسی لە» گەندەڵیی فەرهەنگ» دەکرد.
فیداییان��ی ئیس�لام ،بەه��ۆی کۆمەڵێک
کردەوەی تیرۆریس��تییەوە ناوبانگیان دەرکرد،
کە لە نێ��وان س��اڵەکانی  1945تا 1963ی
زایینیدا بەڕێوەیان برد .لە ناو ئەو کەس��انەی
فیداییانی ئیسالم تیرۆریان کردن ،ڕووناکبیر،
کەسایەتیی دینی و کەسایەتی و کاربەدەستانی
حکوومەتیی��ان تێدا ب��وو .ن��ەواب حوکمی
بێرێزیک��ردن بە دینی (ئیرت��داد) بۆ نەیارانی
دەردەک��رد ،ک��ە چەمکێک بوو لەچەش��نی
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چەمکی «تەکفیر»ی سەید قوتب.
فیداییانی ئیسالم ،ئەگەرچی ڕێکخراوێکی
دانپێدانەنراو و قەدەغەکراو بوون ،بەاڵم ساواک
(ڕێکخراوی هەواڵگریی ڕێژیمی پالەویی ئێران)،
لە زۆر کاتدا و لە پێن��او الوازکردنی نەیارانی
هاوبەش��ی خۆی و فیداییاندا ،چاوپۆش��یی لە
کردەوەکانی��ان دەک��رد .ل��ە هێندێک جاری
وەک تی��رۆری «ئەحم��ەدی کەس��رەویدا»،
تەنانەت زانیاریش��ی پێ��دەدان .نەواب کە لە
هەوڵی س��ەرنەکەوتووی تیرۆری کەسرەویدا
دەسبەس��ەر کراب��وو ،بەردرا .پاش��تریش کە
ئەندامان��ی رێکخراوەکەی بەهۆی کوش��تنی
کەس��رەوییەوە گیران ،بە تکای کەس��ایەتیە
دینییەکان لە بەندیخانە دەریهێنان.
لەپاش شۆڕشی 1979ی زایینی لە ئێران،
کەسایەتییە بەناوبانگەکانی فیداییانی ئیسالم،
وەک «س��ادقی خەڵخاڵی» ،پلە و دەس��ەاڵتی
سیاسییان پێ درا .خەڵخاڵی پاش سەرکەوتنی
م��ەالکان لە ئێ��ران ،بوو بە حاکم ش��ەرعی
دادگەکانی ش��ۆڕش .ئەو حوکمی کوش��تن و
لەداردانی هەزاران کەس��ی بە تاوانی «ش��ەڕ
لەگەل خودا» (موحارەبە) و «گەندەڵی لەس��ەر
عەرد» (فەساد فیلئەرز) واژۆ کرد.
ڕێکخ��راوی فیداییان��ی ئیس�لام ،پێش
شۆڕش��ی  1979و هاتن��ە س��ەرکاری
کۆماری ئیس�لامی ،وەک ڕەوتە ئیس�لامییە
هاوچەش��نەکانی ،نەیتوانیبوو بە دەس��ەاڵت
ب��گات .تەنیا پ��اش دامەزران��ی حکوومەتی
ئیس�لامی لە ئێ��ران ،توانیان بەش��دار بن لە
بەڕێوەبردنی جکوومەتێکی ئیس�لامیدا .بۆیە
ژیانی سیاسیی فیداییانی ئیسالم دوو قۆناغی
ئۆپۆزیس��یۆن و حکوومەتداریی ئەزموون کرد.
ئەگەرچی ل��ە حکوومەتدا زۆرت��ر وەک هزر
تێکەڵی دەسەاڵت بوون.
ـ جەماعەتی ئیسالمیی پاکستان
لە پاکس��تانیش ،ڕەوتی ئیس�لامی سیاسی،
بەناوی ڕێکخ��راوی «جەماعەتی ئیس�لامی»
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دەرکەوتن .جەماعەتی ئیس�لامی لە س��اڵی
1941ی زایینی��دا و لەالی��ەن « ئەبولع��ەال
مەودوودی «یەوە دامەزرا.
هەلومەرج��ی تایبەتی واڵتی پاکس��تان،
کاریگەریی لەس��ەر هزر و ڕێبازی ئیس�لامی
سیاس��ی لەو واڵتە بووە .واڵتی پاکس��تان ،لە
بنەڕەتەوە بەهۆی شوناس��ی ئیسالمییەوە ،لە
ساڵی 1948ی زایینیدا پێکهات .بۆیە ئیسالم،
بەشێکی سەرەکیی هزری سیاسیی ئەو واڵتە
لەخۆ دەگرێت.
جەماعەتی ئیس�لامی ،نەک ئەوەی وەک
ئیخوان��ەکان و فیداییانی پێ��ش حکوومەتی
ئیس�لامیی ئێران ،نەکەوتنە پەراوێزی ڕەوتی
سیاسیی ڕەسمیەوە ،بگرە چاالکانە بەشدارییان
تێداکرد .ئەم بەشدارییە سیاسییەی جەماعەتی
ئیس�لامی ،دوو ئاکامی هەبوو .یەکەم ،بەهۆی
جەماعەتی ئیس�لامییەوە ناوەرۆکی ئیسالمیی
حکوومەتی پاکستان تۆختر بوو .بۆیە بۆ وێنە،
«لە قانوونی بنگەهیی 1956دا ،پێگەی ئیسالم
ب��ە دیاریکردنی ن��اوی واڵت وەک «کۆماری
ئیسالمیی پاکستان» دانی پێدانرا و [تەنانەت]
ڕێوش��وێنە نائیس�لامییەکان قەدەغە کران».
(عنای��ت .)182 ،دووه��ەم ،بەه��ۆی مامەڵەی
جەماعەت��ی ئیس�لامی لەگەل سیاس��ەت و
تێکەڵ بوونیان لەگەل دەسەاڵت ،ڕوانگەکانیان
نەرمتر بوون و ڕەنگی واقعیتریان لێ نیش��ت.
جەماعەت��ی ئیس�لامی لە زۆرین��ەی ڕەهای
هەڵبژاردنەکان��دا ،کە لە  1970دا دەس��تیان
پێکرد ،بەش��دارییان کرد و زۆر کەم بایکۆتی
هەڵبژاردنیان کرد .بۆیە لە درێژەدا بەشێکیان
بوون ب��ە سیاس��ەتڤانی پیش��ەیی و کەمتر
ئیسالمی مانەوە.
لەگ��ەل هەم��وو تایبەتمەندیی��ەکان،
بەاڵم دیس��ان جەماعەتی ئیس�لامیش ،وەک
ڕەوتێکی ئیس�لامی سیاس��ی دێن��ە ئەژمار.
بیروبۆچوون��ی مەودوودی��ی دامەزرێن��ەری
جەماعەت��ی ئیس�لامیش ،خوێندنەوەیەک��ی
بناژۆخوازانە لە قانوون و ش��ەریعەتی ئیسالم
ساڵی بیست و یەکەم
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ب��وو« .مەودوودی»یش باوەڕی بە جیهاد بووە.
«[ئەو] لە س��ەرەتادا ،دژی بزووتنەوەیەک بوو
کە پاکس��تانی پێکهێنا .لەب��ەر ئەوەی کەڵک
وەرگرتن لە ئیسالمی ـ کە دینێکی جیهانییە
ـ ب��ۆ ئامانج��ی ئیدیۆلۆژیکی لەال دروس��ت
نەب��وو .بەاڵم دوات��ر کە بین��ی بزووتنەوەی
جیاخوازیی پاکس��تان بانگەشەی سەرلەنوێ
لەدایکبوونەوەی ئیسالم دەکات ،ڕای گۆڕی».
(عنای��ت .)184 ،مەودوودی ،وەک بناژۆخوازانی
تری جیهانی ئیس�لام ،توندوتیژی نواندن بۆ
وەستانەوە دژ بە خراپەی بە پێویست دەزانی.
بەاڵم بە هێندێک پاساوی هزری و فەلسەفی،
دواتر هێندێک لە پیرۆزیی شەڕ و توندوتیژیی
کەم ک��ردەوە .ئەمەیش وەک باس کرا ،لەژێر
کاریگەریی هەلومەرجی تایبەتیی پاکس��تاندا
بوو.
ڕوانگەی م��ەودوودی لەپەیوەندی لەگەل
«ش��ەریعەت»دا ،زۆرێ��ک ل��ە تەموم��ژەکان
دەڕەوێنێتەوە .ئەو ،ش��ەریعەت وەک «گەاڵڵە
و بەرنامەیەکی پوخت بۆ ژیان و سیس��تەمی
کۆمەاڵیەتیی گشتگیر دەبینێت ،کە بەبێ ئەو
ناتوانین لە قانوونە ئیس�لامییەکان تیبگەین و
بە کردەییش ناکرێن».
بەگشتی ،لە قۆناغی پاش هەڵوەشانەوەی
خەالفەت��دا ،ئەم چ��وار ڕەوتەی ئیس�لامی
سیاسی ،گرینگترین وێنە مێژوویییەکان بوون.
ئەمان پێگەی کۆمەاڵیەتی و هێزی سیاسییان
هەبوو .خاوەن خوێندن��ەوەی تایبەتی خۆیان
ب��وون .ب��ەاڵم هەموویش��یان النیک��ەم لەم
قۆناغەدا ،ک��ەم یان زۆر ،کەوتن��ە پەراوێزی
ڕەوت��ی گش��تیی سیاس��ەتی نێودەوڵەتی و
چەمک��ی حاکمییەتی نەتەوەییەوە .لە قۆناغی
پاش هەڵوەشانەوەی خەالفەتەوە تا سەردەمی
هاوچەرخی ئیس�لامی سیاسی کە لە درێژەدا
باس دەکرێت ،ئیس�لامی سیاسی ،بە گشتی
و بەه��ۆی خەباتێکی دوورودرێژ و بە تێچووی
زۆرەوە ،وەنەوزێکی کورتی دا.
لە ماوەی پش��وودانی ڕەوتەکانی ئیسالمی

سیاس��یدا ،حکوومەتەکان��ی واڵتان��ی ناوچە،
دەرفەت��ی ئەوەیان بۆڕەخس��ا کە گەش��ە بە
کۆمەڵگا و واڵتەکەیان بدەن .ئەوان کۆمەڵێک
کێش��ە و قەیران��ی چارەس��ەرنەبوویان لەال
کەڵەک��ە بووبوو .بەاڵم هی��چ کات نەیانتوانی
ئەزموونێکی باشی دەس��ەاڵتداری پێشکەش
بکەن .بۆیە ئیسالمی سیاسی ،دوای ماوەیەک
توانی دیس��ان وەک هێزێکی سیاس��ی خۆی
ڕێکبخات��ەوە .ئ��ەم جارەی��ش وەک هەموو
هەڵسانەوەکانی تری ،بە گوڕوتینێکی زیاتر لە
پێشووەوە ،جێگرەوەی حاکمییەتی دنیاییی بە
جیهانی ئیس�لام و جیهانی دەرەوەی ئیسالم
ناساند.
سەردەمی هاوچەرخی ئیسالمی سیاسی
س��ەردەمی هاوچەرخی ئیس�لامی سیاسی،
بەگوێرەی مەبەستی ئەم وتارە ،بە دوو ڕووداوی
گرینگی سیاس��یی کۆتاییەکانی دەیەی 70ی
زایین��ی ،دەس��ت پێدەکات .یەکەم ،ش��ەڕی
موجاهیدینی ئەفغانس��تان لەگەڵ یەکیەتیی
س��ۆڤیەتی پێشوو .دووهەم ،شۆڕشی 1979ی
ئێران ،کە بوو بە هۆی هاتنەسەرکاری کۆماری
ئیس�لامیی ئێران .ئەم دوو ڕووداوە ،ئیسالمی
سیاس��یی جوواڵند .ب��ە جۆرێ��ک کە کۆی
هاوکێشە سیاسییەکانی ناوچەکە گۆڕدران.
لە الیەکەوە ش��ەڕی موجاهدینی ئەفغانی
بوو بە دەرفەتێکی زێڕی��ن ،بۆ پەیوەندیگرتن
و یەکترناسینی ئیس�لامخوازەکان لە واڵتانی
جۆراوج��ۆری ئیس�لامییەوە ،ب��ۆ جیه��ادی
سەراسەریی دژی کفر و جاهلییەت .لەالیەکی
تریشەوە ،بەدەستەوەگرتنی دەسەاڵت لەالیەن
ئاخووندەکان��ەوە ل��ە ئێراندا و گوت��ارە توندە
شۆڕش��گێڕانەکانیان و هەروەها بانگەشەیان بۆ
ڕێبەرایەتی کردنی جیهانی ئیسالم و هەناردە
کردنی ش��ۆڕش ،هەموو ئیس�لامخوازەکانی
تووشی سەرسوڕمان کرد.
حکوومەتی ئیس�لامیی ئێران ،سەرەڕای
ئەوەی بانگەش��ەی بۆ یەکگرتنی موسوڵمانانی
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هەم��وو جیه��ان دەک��رد ،بەاڵم لەڕاس��تیدا
حکوومەتێکی ئیس�لامیی ش��یعە ب��وو ،کە
زۆرێ��ک لە ڕەوتە س��وننییەکان لە بنەڕەتەوە
بە موسوڵمانیان ئەژمار نەدەکردن .لە الیەکی
ت��رەوە ،زۆر زوو دەرک��ەوت ک��ە ئیدیۆلۆژیی
کۆماری ئیس�لامیی ئێران ،بۆخ��ۆی لەگەڵ
یەکگرتنێک��ی ل��ەو ج��ۆرەدا ناگونج��ێ .ئەو
یەکگرتنێکی دەویس��ت کە پێگە و دەسەاڵتی
ئەو بباتە سەرەوە.
لەژێ��ر کاریگەری��ی گوت��ار و دوات��ر
سیاس��ەتەکانی کۆم��اری ئیس�لامیدا،
هەلومەرجێکی نوێ لەهاوکێشە سیاسییەکانی
ناوچ��ەدا هاتە ئ��اراوە .لە الیەک��ەوە ،واڵتانی
ئیس�لامیی ناوچە کەوتنە خۆ و لەس��ەرووی
هەموویانەوە عەڕەبستانی سعوودی ،ناوەرۆکی
ئیسالمیی خۆی زەقتر کردەوە .چونکە لەپاش
سااڵنێک ڕێبەریکردنی جیهانی ئیسالم ،ئێستا
نەیار و هاوبەشی بۆ درووست بووبوو .هەروەها
غیرەتی موسوڵمانەتیش��یانی زیندوو کردەوە،
کە بە هۆی دەس��تپێکردن بە هەناردەکردنی
نەوت و س��امانی زەبەالحی هاتوو لە نەوتەوە،
ئەگەری بوو کاڵ ببێتەوە .لە الیەکی دیکەوە،
ڕەوتە ئیس�لامییە جیهادییەکانیش ،بیانوویان
دەس��ت کەوت کە دەسەاڵتدارانی واڵتەکانیان
بە گەندەڵ و الدەر لە ئیسالم بناسێنن و پۆل
پۆل خەڵ��ک ببەنە ڕیزەکانیان��ەوە ،بۆ جیهاد
لەڕێ��ی خودا و دامەزراندنەوەی ئیس�لامێکی
بێگەرد و خاوێن.
بەهۆی ئ��ەو دوو ڕووداوەی ئاماژەیان پێ
ک��را ،لە س��ەردەمی هاوچەرخدا ،ئیس�لامی
سیاس��ی لە دوو جۆردا بیچمی گ��رت .واتا،
ئیس�لامی سیاس��یی حکوومەتی و ئیسالمی
سیاسیی شۆڕشگێڕ و ئۆپۆرزیسیۆن.
گرینگترین ڕەوتەکانی ئیسالمی سیاسیی
حکوومەت��ی (کە خاکی لەبەردەس��تدا هەیە)
ئەمان��ەن :ئێران ،عەرەبس��تان ،پاکس��تان و
لەم دواییانەیش��دا تورکیە .گرینگترین ڕەوتە
ئیس�لامییە شۆڕش��گێڕەکانیش بریتی��ن لە:
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«تاڵەبان»« ،ئەلقاعیدە» و «داعش» لە ئیسالمی
سیاسیی س��وننە و «حیزبواڵ» و «ئەنساروڵاڵ»
و «حەشدی ش��ەعبی» لە ئیسالمی سیاسیی
شیعەدا.
ـ ئێران و ئیسالمی سیاسیی شیعە
حکوومەت��ی ئیس�لامیی ئێ��ران ،بەرهەمی
خوێندنەوەیەک��ی زۆر تایب��ەت و بێ هاوتا لە
ئیس�لامی سیاس��ییە .واتا کۆماری ئیسالمیی
ئێ��ران لەناو کەمینەی ش��یعە ل��ە جیهانی
ئیس�لامدا ،لە بەشی ش��یعەی  12ئیمامی و
لەس��ەر بنەمای تیۆری��ی ویالیەتی فەقیهیی
خومەینی ،دامەزراوە .ئەم پێگە دوورکەفتەیە،
لە هزر و ئیدیۆلۆژیی کۆماری ئیسالمیداڕەنگی
داوەتەوە.
هزری سیاس��یی کۆماری ئیسالمی ،ڕێک
لەو گریمانە س��ۆزدارانەیەی ش��یعەوە دەست
پێدەکات ،کە پێی وای��ە« ،مەرج نییە زۆرینە
لەس��ەر حەق بن « .ئ��ەم بۆچوون��ە ،لەالی
ش��یعە ،بە بەس��ەرهات و چیرۆکی خەلیفەی
چوارەم و حس��ێنی کوڕی پەلوپۆی پێ دراوە،
ک��ە بەرهەمی مش��تومڕی مێژوویی��ی نێوان
سوننە و شیعەیە ،لە پەیوەندی لەگەڵ پرسی
جێگرتنەوەی پێغەمبەری ئیس�لامدا .لەسەر
ئەم ڕووداوە مێژوویییانە ،ش��یعە چەمکگەلی
وەک «ئیمامەت»« ،ویالیەت» و «عیسمەت»ی
داڕشتووە.
لە تیۆریی ویالیەت��ی فەقیهی خومەینیدا
کە سەرچاوەی س��ەرەکیی قانوونی بنگەهیی
حکوومەت��ی ئیس�لامیی ئێران��ە ،وەلی��ی
فەقیه��ـ وەک تاکە گەرەنتی��ی بۆڕێگرتن لە
داهێنان(بیدع��ە) لە ئیس�لامدا ناس��ێندراوە.
مەبەستی خومەینی لە تیۆرییەکەی ،ویالیەتی
ڕەه��ای فەقیهە ،بەپێچەوان��ەی تیۆرییەکانی
دیکەی ویالیەتی فەقیهـ ،کە باس لە ویالیەتی
سنووردار و دیاریکراوی فەقیهـ دەکەن.
لە سیاس��ەتەکانی کۆماری ئیس�لامیدا،
بنەم��ای «تەقی��ە» وەک بنەمایەک��ی باوەڕی
ساڵی بیست و یەکەم
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ش��یعە ،پەرەی پ��ێ دراوە .تەقیە ،چەمکێکی
ه��ەرە سیاس��ی و پراگماتیس��تیی مەزهەبی
شیعەیە ،کە بەرهەمی پێگەی پەراوێزکەوتووی
ئەوان لە جیهانی ئیسالمدا بە درێژەی مێژووە.
بنەم��ای تەقیە لە الی ش��یعە ،ڕێگە دەدات
ب��ە خەڵکەکەی کە بۆ خۆپاراس��تن ،تەنانەت
حاش��ا لە باوەڕە دینییەکان��ی خۆیان بکات.
ئ��ەوان بۆ ئەم ڕاڤەیەی��ان ،بەڵگە لە  3ئایەی
قورئ��ان (ئال��ی عیم��ران  ،28نەح��ل ،106
ئەلموئمین��وون  )28و هەروەه��ا ل��ە وتەی
ئیمامەکانیان ،دێننەوە.
کارنام��ەی کۆماری ئیس�لامیی ئێران و
حکوومەت��ە ئیس�لامییەکەی ،لەپەیوەن��دی
لەگ��ەل پرس��ی توندوتی��ژی و تی��رۆردا،
گەیشتووەتە لووتکە .ئەو لە یەکەم ڕۆژەکانەوە
بە تاوانی «ش��ەڕ لەگەل خ��ودا» و «گەندەڵی
لەسەر عەرددا» ،بێ بەزەییانە خەڵکی کوشت
و نەیارانی خۆی سڕییەوە« .شەڕ لەگەڵ خودا»
و «گەندەڵ��ی لەس��ەر عەرددا» ل��ە قورئانەوە
وەرگیراون (ئایەکانی  33و  34ی س��وورەی
مائی��دە) و ل��ە ڕێیانەوە کۆماری ئیس�لامی
پیرۆزیی بە کوشتوبڕ و تاوان بەخشی.
بۆیە ،کۆماری ئیس�لامی ڕوو لە ناوخۆی
کومەڵگا ،چەن��دە بۆی لوابێت ،بەناوی دینەوە
دەس��تی لە هیچ تاوانێک نەپاراس��تووە .لەم
پەیوەندیی��ەدا ،بە ش��ێوەیەکی بەردەوامیش
کەڵک��ی ئاوەژووی لە چەمک��ی «حاکمییەتی
سیاسی» وەرگرتووە .ئەم چەمکە کاتێک لەگەل
چەمکی «تەقیە»دا تێک��ەڵ دەبێت ،ڕووکاری
ناوەوەی مەکینەیەکی تیرۆر پیشان دەدات کە
بە ناوی پیرۆزیی دینەوە هەڵدەسوورێت.
ڕوو لە دەرەوەیش ،کۆماری ئیس�لامی لە
یەکەم ڕۆژەکانی بەدەس��ەاڵت گەیش��تنیەوە،
بانگەش��ەی هەناردەکردنی شۆڕشی کردووە.
ئەگەرچی لە س��ەرەتاوە بە ئاگربەستی شەڕی
 8س��اڵە ،دەرک��ەوت ک��ە تێگەیش��تووە کە
دەستڕاگەیش��تن بەو ئامانجە ،زۆریش ئاسان
نییە ،بەاڵم پاش��تر لەساڵی  2003ی زایینی

بەدواوە ،بەهۆی نەمانی دەس��ەاڵتی س��ەدام
حسێن و شپرزبوونی دوخی ناوخۆی عێراقەوە،
کۆم��اری ئیس�لامی جارێک��ی ت��ر خەونی
هەناردەکردنی شۆڕش��ی لەال زیندوو بووەوە و
لە ناوچەکەدا هەوڵی درووس��تکردنی هیاللی
ش��یعەی دا ،کە مەبەس��ت لەوە دامەزراندنی
ئیمپراتۆرییەکی ئیسالمیی شیعەیە.
کۆماری ئیس�لامیی ئێران ،بۆ تێپەڕاندنی
بەربەست و ئاستەنگە حقووقییەکان و هەروەها
بۆ پیش��اندانی ڕواڵەتێک��ی یەکگرتنخوازانەی
شیعە ،کەڵکی لە ڕێکخراو و ڕەوتە ئیسالمییە
ش��یعەکانی واڵتان��ی دراوس��یێ وەرگ��رت.
ڕێکخراوەگەل��ی وەک حیزبوڵ�ڵای لوبن��ان،
حەشدی ش��ەعبیی عێراق ،ئەنسارولئیسالمی
حووس��ییەکانی یەم��ەن ،ئەگەرچ��ی بەن��او
هاوپەیمانی کۆماری ئیسالمین ،بەاڵم زۆرجار
وەک جێبەجێکاری سیاس��ەتەکانی کۆماری
ئیسالمی دەردەکەون.
خاڵێک��ی گرینگ��ی تر ،ک��ە هێندێکیش
پێکدژ دەنوێنێت ،پشتیوانیی تاکتیکی و کاتیی
کۆماری ئیس�لامی لەڕێکخراوە تیرۆریستی و
جیهادییە سوننەکانی وەک تاڵیبان ،ئەلقاعیدە
و لقەکانیەت��ی (وەک ئەنسارولئیس�لام ل��ە
کوردس��تان و .)...ئەم پێکدژییە ،لە سۆنگەی
ئاڵوگۆڕە سیاسییە ناوخۆیی و جیهانییەکانەوە
ئەکرێت لێکبدرێتەوە.
ـ ئیسالمی سیاسیی سوننەی هاوچەرخ
ل��ە س��ەردەمی هاوچەرخدا ،ب��ە پێچەوانەی
ئیسالمی سیاسیی ش��یعە ،کە لەژێر چەتری
کۆم��اری ئیس�لامیدا کۆ بوونەت��ەوە ،لەالی
ئیسالمی سیاسیی س��وننە ،مەیلێکی زۆرتری
سەربەخۆبوون و یەکترقەبووڵ نەکردن هەیە.
بۆیە چ عەرەبس��تانی س��عوودی وەک ڕەوتی
حکوومەتی ،چ ڕێکخراوەکانی وەک ئەلقاعیدە
و تاڵەبان و داعش و . .هتد ،هەریەکە مێژووی
خۆی��ان بە جیا هەیە ،ئەگەر س��ەردەمێکیش
هاوکارییان بووبێت.
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عەرەبستانی سعوودی
گرینگتری��ن نوێنەری ئیس�لامی س��وننە لە
حکوومەت��دا ،واڵتی عەرەبس��تانی بنەماڵەی
س��عوودە .بنەماڵەی س��عوود ،ل��ە  3قۆناغی
مێژووی عەرەبستاندا ،لەسەدەی 18ی زایینی
بەدواوە ،دەسەاڵتی ئیسالمیی دامەزراند.
ل��ە حکوومەت��ی یەکەم��ی بنەماڵ��ەی
سعووددا ،کە لە هەرێمی «نەجد»ی عەرەبستان
دامەزرا ،ئ��ەو بنەماڵەیە بە هاوپەیمانی لەگەل
«موحەمم��ەد ک��وڕی عەبدولوەه��اب «ی
کەس��ایەتیی دینی ،بزووتنەوەی «وەهابی « و
دەسەاڵتێکی تیۆکراسییان دامەزراند.
وەهابیی��ەت ،خوێندنەوەیەکی تایبەتە لە
ناو ئیسالمی س��وننەدا .ئەو بە تێکهەڵکێشانی
ڕێچک��ەی حەنبەل��ی و خەباتێک��ی
خۆخاوێنکەرەوانە لەپێناو بنبڕکردنی داهێنان
(بدع��ە) ل��ە ئیس�لامدا ،ڕەوتێک��ی نوێی لە
ئیس�لامی سیاس��یی س��وننەدا ئاراستە کرد.
وەهابییەت ،بەهۆی ئەوەی کە هەر لە 1744ی
زایینیەوە ،تێکەڵی دەس��ەاڵت بووە و هەروەها
لە واڵتێک��دا بوو کە ماڵی خ��ودای لێ بووە،
لەگەڵ ئەوەی کەمینەی سوننەی پێکدەهێنا،
بەاڵم بایەخێکی تایبەتیی وەرگرت.
س��ێهەمین قۆناغی حکوومەتی بنەماڵەی
سعوود کە دوایین قۆناغیشی بوو و هەتا ئێستا
درێژەی هەیە ،لەسەرەتاکانی سەدەی  20ەوە
دەس��تی پێکرد .لەم قۆناغ��ەدا ،بە یەکگرتنی
پاشایەتییەکانی «حیجاز» و «نەجد» ،پاشایەتیی
عەرەبس��تانی س��عوودی پێکهات .پاشایەتیی
عەرەبس��تانی س��عوودی ب��ە هەڵبژاردن��ی
وەهابییەت ،هاوکات لەگەل دژایەتییی توندی
شیعە ،خۆی لە جیهانی سوننەیش جیاکردەوە.
هزری توندئاژۆی وەهابییەت کە بە «تەوحیدی»
و «س��ەلەفی» ی��ش دەناس��رێتەوە ،لەگ��ەل
خاوەندارێتیی ماڵی خودا ،ئەو بوێرییەی دا بە
عەرەبستانی س��عوودی ،بۆ ئەوەی بانگەشەی
ڕێبەریی جیهانی ئیسالم بکات.
داهات��ی واڵت��ی عەرەبس��تان جی��ا لەو
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بەش��ە بچووکەی کە لە کشتوکاڵەوە دەهات،
ئ��ەوی دیکە بەهۆی پیرۆزیی��ە دینییەکان و
بەتایبەتیتریش بەهۆی سەردانی حاجییەکان
ب��ۆ ماڵی خوداوە ب��وو .بۆیە ئاس��ایی بوو کە
دەسەاڵتی سیاس��ی ،ئیدیۆلۆژییەکی تایبەت
بەخۆی دابتاش��ێ و س��ەرچاوەکانی ڕەواییی
دەسەاڵت پاوان بکات.
لە دەیەی  80ی زایینییەوە ،کە عەرەبستان
نەوتی هەناردە کرد ،وردەوردە بوو بەیەکێک لە
دەوڵەمەندترین واڵتانی جیهان .هەلومەرجەکە
گۆڕدرا .پەیوەندیی عەرەبس��تان لەگەل دنیای
دەرەوە درووست بوو .و کەوتە ژێر کاریگەریی
هزر و هەروەها شێوازی ژیانی ڕۆژئاوا .ئەمە بۆ
دەسەاڵتی عەرەبستانی سعوودی دوو پاشهاتی
گرینگ��ی هەبوو .یەکەم ،ڕەوتێکی ئیس�لامی
سیاسی لە عەرەبستان س��ەری هەڵدا ،کە بە
هەڵس��وکەوتی عەرەبس��تان دڵخۆش نەبوو و
ڕەخنەی جددی��ی لە ش��ێوەی بەڕێوەبردنی
واڵت دەگ��رت .ئەمانە لە کۆتاییدا حکوومەتی
بنەماڵەی س��عوودیان تەکفی��ر کرد .دووهەم،
مەترس��یی س��ەرهەڵدانی بزووتنەوەیەک��ی
س��ێکۆالر ،لەهەناوی کۆمەڵگای عەرەبستاندا،
بەهۆی نوێ بوونەوە (مۆدێڕنبوون) و گەشەی
ئابووری واڵتەوە ،زیاتر دەبوو.
سیاس��ەتی حکوومەت��ی عەرەبس��تان لە
هەلومەرجی نوێی جیهانی ،ناوچەیی و ناوخۆی
واڵتدا ،بریتی بوو لە پاراس��تنی دەس��ەاڵت و
هاوکات هەوڵدان ب��ۆ نۆژەنکردنەوەی گوتاری
سەلەفی و تەوحیدی .بۆیە لەناوخۆ ،سەرکوت
و داپڵۆس��ینی درێژە پێدا و لەدەرەوەیش یار
و نەی��اری تاکتیک��ی بۆخ��ۆی دەدۆزییەوە و
سیاسەتێکی پراگماتیستیی گرتەبەر.
میسر
لەمیسری س��ەردەمی هاوچەرخدا ،ئیسالمی
سیاس��ی سەرکوت کرا و پەراوێز خرا .تەنیا لە
پاش شۆڕشەکانی بەهاری عەرەبی و ڕووخانی
حکوومەتەکەی حوس��نی موبارەکەوە بوو ،کە
ساڵی بیست و یەکەم
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دەرفەتی بەش��داریی سیاس��ی لە حکوومەتدا
بەڕەوتێکی ئیس�لامی سیاسیی وەک ئیخوان
درا.
لە حکوومەتی نوێی میسردا ،ئیخوان (وەک
ڕەوتی ئیس�لامی سیاسی)ئەگەرچی زۆرینەی
دەنگیان لە هەڵبژاردنەکانی سەرەتای شۆڕشدا
بەدەس��ت هێنا ،بەاڵم تا ئێس��تایش ش��ەڕی
ڕەوتی ئیسالمی و ڕەوتەکانی تر نەگەیشتووەتە
کۆتایی.
تورکیە
لە ئێستادا ،گرینگترین ڕەوتی ئیسالمی سیاسی
لە تورکیەدا ،حیزبی «ئاکەپە « بە سەرۆکایەتیی
ئەردۆغانە ،کە خەریکە لە دەسەاڵتەوە ،کوودەتا
بەس��ەر دامەزراوە دێموکراتیکەکان و قانوونی
بنگەهی��ی واڵتدا دەکات .ئ��ەوەی کە چەندە
دەتوانێت خەون��ی دامەزراندنەوەی خەالفەت
بهێنێتە دی ،ڕوون نییە .بەاڵم بە کوش��توبڕی
کورد لە باکوور و ڕۆژئاوای کوردستان و گرتن
و سڕینەوەی نەیارەکانی تری ،سەلماندوویتی
کە تا چ ڕادەیەک دەتوانێت توندوتیژ بێت.
ـ ڕێکخراوە شۆڕش��گێڕەکانی ئیسالمی
سیاسیی سوننە
ل��ە س��ەردەمی هاوچەرخ��دا ،ڕێکخ��راوە
توندئاژۆکانی سەر بە ڕەوتی ئیسالمی سیاسیی
س��وننە ،بە ش��ێوەیەکی زۆر س��ەرنجڕاکێش
سەریانهەڵدا .ئەوان لە پەراوێزی شەڕی سارد
و جیهان��ی دووجەمس��ەرییەوە ،دەرفەتی خۆ
دەرخستنیان بۆ هاتە پێش.
موجاهدینی ئەفغانستان
کوودەتای حیزبی کۆمۆنیس��تی ئەفغانس��تان
ل��ە س��اڵی 1978ی زایینی��دا و گۆڕانکارییە
ڕیش��ەیییەکانی دەس��ەاڵتی کۆمۆنیستی ،لە
کۆمەڵگای دواکەوتوو و نەریتیی ئەفغانستاندا،
بوو بە هۆی س��ەرهەڵدانی ش��ەڕی ناوخۆ .لە
ساڵی 1979دا ،یەکیەتیی سۆڤیەتی پێشوو ،بۆ

پاڵپشتیی دەسەاڵتی کۆمۆنیستی لە ئەفغانستان
هێرش��ی کردە سەر ئەو واڵتە و لەوێ جێگیر
بوو .خێڵە جیاجیاکانی ئەفغانس��تان ،سوپای
ئازادی��ی نەتەوەییی ئەفغانس��تانیان پێکهێنا،
کە ش��ەڕی س��ۆڤیەت بکەن .موجاهدین لە
کۆمەڵێک تاقم و گرووپی جیاجیا پێکدەهاتن
کەڕەنگدان��ەوەی کۆمەڵ��گای فرەچەش��نی
ئەفغانستان بوون .بەناوبانگترین سەرۆک خێڵ
و فەرماندەکان��ی موجاهدین کەس��انی وەک
ئەحمەد ش��ا مەسعوود ،جەاللەدین حەقانی و
حیکمەتیار بوون.
داگیرکردن��ی ئەفغانس��تان لەالی��ەن
س��ۆڤیەتەوە ،دژ ب��ە بەرژەوەندییەکان��ی
کۆمەڵێک هێزی ناوچەی��ی و جیهانیش بوو.
بۆیە هەریەکە لە واڵتانی ئامریکا ،پاکس��تان و
عەرەبستانی سعوودی ،یارمەتیی موجاهیدینی
ئەفغانستانیان دا.
لە س��اڵی 1988ی زایینی ،کە سۆڤیەت
لەالی��ەن موجاهدین��ی ئەفغانس��تانەوە ل��ە
ئەفغانستان دەرکرا ،ئەفغانستان دابەش بووبوو.
تاڵیبان
پاش سەرکەوتن لە شەڕی سۆڤیەت ،کۆمەڵگای
ئەفغانس��تان ش��ەکەت بووبوو .خەڵکیش لە
هەڵس��وکەوتی موجاهدین و ناکۆکییەکانیان
بێزار بووبوون .پاکس��تانیش ،بۆ بەرژەوەندییە
سیاس��ی و ئابوورییەکان��ی پێویس��تی ب��ە
دەوڵەتێکی هاوپەیمان هەبوو لە ئەفغانس��تان.
لەم بەستێنەدا ،ڕێکخراوی ئیسالمیی « تاڵیبان»
دام��ەزرا .تالیب��ان ل��ەو خوێندکارانە(تەلەبە)
پێکدەهات ،کە لەالیەن پاکستانەوە پشتگیری
دەکران و لە سنووری پاکستان و ئەفغانستاندا،
لە خوێندنگە(مەدرەسە) دینییەکاندا ،خرابوونە
بەر خوێندنی ئیس�لامی .ب��ە جۆرێک کە «تا
دێسامبری  12000 ،1994تەلەبەی ئەفغانی
و پاکس��تانی ل��ە قەندەه��ار پەیوەندییان بە
تاڵیبانەوە کرد( ».رشید)73 ،
«تاڵیب��ان بە خێرای��ی توندئاژۆیانەترین

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 251 2719

ڕاڤەکان لە قانوونی شەریعەتی بەڕێوە برد کە
پێش��تر وێنەی نەبوو و ...لە س��اڵی 1995دا،
 12پارێزگا لە  31پارێزگاکەی ئەفغانستانیان
گرتە دەس��ت( ».رش��ید .)74 ،دواتر لە س��اڵی
1996ەوە ،تا س��اڵی  ،2001بەس��ەر زۆربەی
خاکی ئەفغانستاندا حکوومەتیان کرد .تاڵیبان
لەم ماوەی��ەدا ،تی��رۆر و توندوتیژییان وەک
ئاکارێکی ئاس��اییی حکوومەتی ئیس�لامی و
شەریعەتی ئیس�لامی ناس��اند .ئەوان سزای
سەردەمە کۆنەکانیان زیندوو کردەوە.
ل��ە س��اڵی 2001ەوە ،بەهۆی هێرش��ی
ئامریکاوە لە دەس��ەاڵت البران .لەو کاتەوە تا
ئێستا وەک ڕێکخراوێکی شۆڕشگێڕ ،خەریکی
خەڵک کوشتن و تیرۆرن.
ئەلقاعیدە
ڕێکخ��راوی ئەلقاعی��دە ،وەک ڕەوتێک��ی
بناژۆخوازی ئیس�لامی سیاس��یی س��وننە،
بەرهەمی شەڕی ئەفغانستان و سۆڤیەت بوو.
لەو س��ەردەمەدا ،کە عەرەبس��تان یارمەتیی
موجاهدین��ی ئەفغانی دەدا ،ب��ۆ یەکەم جار
ع��ەرەب و ئەفغان��ەکان یەکتری��ان بینی و
ئەکتریان ناسی .پاش کۆتاییی شەڕ« ،ئوسامە
بین الدەن» ئەلقاعی��دەی لەگەل بنکەیەکی
سەربازیدا بۆیارمەتیی ئەو عەرەب ـ ئەفغانانە
دامەزراند کە پاش��ماوەی شەڕی موجاهیدین
بوون.
بین الدەن کوڕە دەوڵەمەندێکی سعوودی
بوو .لە ماوەی شەڕدا عەرەبستان بە ڕاسپاردن
ناردبووی بۆ ئەفغانس��تان .سەرکەوتن بەسەر
س��ۆڤیەتدا ،بین الدەنی هێنابووە س��ەر ئەو
باوەڕە کە ،ئەگەر دەکرێت بەس��ەر زلهێزێکدا
زاڵ ببی��ت ،ئەمە ب��ۆ زلهێزەکانی تریش هەر
دەبێت .بۆیەلە س��اڵی  1990دا کە گەڕایەوە
عەرەبس��تان ،زۆر زوو کەوت��ە بیانووگرتن و
ڕەخنەی توند لە بنەماڵەی پاشایەتی .بە هۆی
کێشەکانی لەگەڵ بنەماڵەی سعووددا ،لە ساڵی
1994دا ،مافی هاوواڵتیبوونی لێ سەندرایەوە.
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لەو س��اڵەدا گەڕایەوە بۆ ئەفغانستان .لە ساڵی
1996دا ،بین الدەن ،یەکەمین ڕاگەیەندراوی
جەهادی دژ بە ئامری��کا باڵو کردەوە ،کە بە
وتەی ئەو عەرەبستانی داگیر کردبوو.
ئەلقاعی��دە ،لە درێ��ژەی چاالکییەکانیدا،
زۆرب��ەی واڵتانی ئیس�لامیی تەنیی��ەوە .لە
ئێستادا ،نزیک بە  40لقی لە زۆربەی واڵتانی
ئیس�لامی هەیە ،کە هەموویان بە کردەوەی
توندوتیژ و تیرۆریستی دەناسرێنەوە .لقەکانی
ئەلقاعیدە لە کوردستانیش لە تاوانەوە گالون.
داعش
داع��ش رێکخراوێک��ی توندئ��اژۆی دیکەی
ئیس�لامی سیاسییە ،کە لە س��اڵی 1999دا،
لەالی��ەن «ئەب��وو مەس��عەب زەرقاوی»یەوە
دام��ەزرا .س��ەرەتا لەژێر ن��اوی «جەماعەتی
تەوحی��د و جیهاد» دا چاالکی��ی دەکرد .لە
س��اڵی  2004تێکەڵی ئەلقاعیدە بوو .س��اڵی
 ،2006دەوڵەتی ئیسالمیی لە عێراق ڕاگەیاند.
لە پاش��ان لە س��ووریە و عێراق ،بە دڕندەیی
هەوڵ��ی داگیرکردن��ی ڕووبەرێک��ی زۆرتری
خاکی دا.
داع��ش ل��ە دڕندەی��ی و خوێنمژی��دا
ئەزموونێک��ی تایبەت��ی پیش��انی جیهان دا.
حەزی مەرگدۆس��تیی داع��ش ،خۆی بابەتی
لیکۆڵینەوەیەکی زۆرە.
دوای هێرش��ی هاوپەیمانیی نێونەتەوەیی
بۆسەر داعش ،ئەو خاکەی لە عێراق و سووریە
داگیری کردبوو ،لێی وەرگیرایەوە .بۆیە ئێستا
بە نهێنی خەریکی خۆڕێکخستنەوەیە.
لە کۆتاییدا
ئیس�لام چ بەپێ��ی دەق ،چ بەپێ��ی ڕاڤەی
ڕێبازە ئیس�لامییەکان ،دینێکی سیاسی بووە.
لە هەموو مێ��ژووی ئیس�لامدا ،بە دەگمەن
ڕەوتی وەک س��ۆفیگەری بووە ،کە توانیبێتی
لە بەرانبەر مەیلی دەس��ەاڵتدا رابوەس��تێ و
دەس��ەاڵتی دنیاییی نەوێت .بۆیە ،بەگش��تی
ساڵی بیست و یەکەم
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دەتوانین چەمکی ئیسالم و ئیسالمی سیاسی،
النیکەم لەم وتارەدا ،بەیەک مەبەس��ت و مانا
بەکار ببەین.
ئیسالمی سیاسی ،لەدوای هەڵوەشانەوەی
خەالف��ەت لە عوس��مانیدا ،هەم��وو کات لە
پەیوەندییەکی تۆکمەدا ب��ووە لەگەڵ ڕەوتی
نەتەوەخوازیدا .بۆیە لەم سەردەمەدا ،ئیسالمی
سیاس��ی چەمکێکی فرەڕەهەندت��ر و ئاڵۆزتر
بووە.
لە پەیوەندی لەگەڵ چەمکی تیرۆریزمدا،
پێویستە بەرچاوڕوونییەکی زۆرترمان ببیێت.
تیرۆریزم ،چەمکێکی سیاسیی نوێیە ،کە
لە پاشکۆی بزووتنەوە مرۆڤتەوەرەکان و لەپاش
شۆڕش��ە گەورەکان��ی ڕۆژئ��اواوە گەاڵڵە کرا.
ئەوەندە کە چەمکێکی سیاسییە ،ئەوەندەیش
توێژینەوەیی نییە .ئ��ەم چەمکە لە پەڕاوێزی
ڕەهەندە س��ۆزداری و ئیدیۆلۆژیکییەکەیەوە،
دواتر «بەزۆری کەوتە ژێر کاریگەریی ملمالنێ
سیاس��ییە گەورەکانی وەک ش��ەڕی سارد،
ملمالنێ نەتەوەییەکان و لەم دواییانەیش��دا،
جەمس��ەربەندییە دین��ی و سیاس��ییەکان».
(داریت��ی  .)328 ،8ب��ەاڵم ب��ە گش��تی ،پاش
گش��تگیربوونی بەها مرۆڤییەکانی وەک مافی
مرۆڤ و دێموکراس��ی ،چەمکی تیرۆریزمیش
ب��وو بە جێگای س��ەرنجی ک��ۆڕ و ناوەندی
زانستی ،سیاسی و ...هتد.
شرۆڤەی ئیس�لامی سیاسی لە سۆنگەی
تیرۆریزم��ەوە ،بۆئەوەی ک��ە تایبەتمەندییە
مێژوویییەک��ەی ون ن��ەکات ،پێویس��تە لە
پەراوێزی یەکجۆرکردنی وێژمانەکانەوە بچێتە
پێش .بەتایبەتیتر ،هەڵس��ەنگاندنی مێژووی
کۆنی ئیسالم ،بە پێوەری وێژمانی پەیوەندیدار
بەم سەردەمە ،ئەگەرچی بۆ مەبەستی تایبەتی
وەک م��ژاری ئەم وتارە بە کەڵک دێت ،بەاڵم
لە کۆمەڵێک ڕاس��تیی مێژووییش بێبەشمان
دەکات.
لەم وتارەدا بابەتی یەکجۆرکردنی وێژمان،
بەتەواوەتی لەبەرچاو نەگیراوە .ئەمە دوو هۆی

هەیە .یەکەم مەودای کاتیی وتارەکە ،وەک لە
سەردێڕەکەیش��یەوە دیارە ،مەودایەکی زۆری
 14سەدەییە .بۆیە وتارێکی کورتی ئاوا ناتوانێت
بەشێوازی زانس��تی وەها ئامانجێک بپێکێت.
دووهەم ،م��ژاری وتارەکە ،تاڕادەیەکی زۆر لە
ناوەرۆکی خۆیدا هەڵگری ئەو پێکدژبوونەیە.
سەرەڕای هەموو تێبینییەکان ،بەپێی ئەو
هەڵس��ەنگاندنەی لەم وت��ارەدا بۆ پەیوەندیی
ئیسالمی سیاسی (نەک سوننەتی) و تیرۆریزم
کرا ،دەکرێت پێ لەس��ەر ئ��ەوە دابگرین کە
بەگوێرەی وێنە مێژوویییەکان ،پەیوەندییەکی
مانادار لەنێوان ئەم دوو چەمکەدا هەیە .ئەگەر
تیرۆری��زم ،بەمانای تۆقان��دن و بەکارهێنانی
توندوتی��ژی ب��ە ئامانجی سیاس��ی و بەبێ
جیاکردنەوەی خەڵکی ئاسایی و نەیاری سیاسی
بێت ،مێژووی ئیسالمی سیاسی لێوانلێوە لەم
وێنانە .ب��ە تایبەتیتر ،ک��ە چەمکگەلی نوێ
وەک ئازادیی سیاس��ی ،پێک��ەوە هەڵکردن،
یەکسانیی مرۆڤەکان و . .هتد لە بنەڕەتەوە بە
هزر و فەلس��ەفەی ئیسالمی سیاسی و رەوتە
بناژۆخوازەکانی نامۆن.
ئەگەرچی ئیس�لامی سیاس��ی هێشتا بۆ
چین و توێ��ژە جۆراوجۆرەکان مانابەخش��ە،
بەاڵم تا ئێس��تایش نەیتوانیوە لەگەل جیهانی
سەردەمدا بحاوێتەوە.
سەرچاوەکان
 رش��ید ،احمد .گالبان ،زن��ان ،تجارت مافیا و پ��روژه عظیم نفتدر آس��یای مرکزی(چاپ اول) .ترجمه:نجل��ه خندق( .)1382تهران:
نشربقعه.
 عنایت ،حمید .اندیش��ه سیاسی در اس�لام معاصر (چاپ ششم).ترجمه :بهاءالدین خرمشاهی( .)1392تهران :انتشارات خوارزمی.
 .قورئانی پیرۆز .وەرگێڕان :هەژار .نشر احسان ئەسەس��ەرد ،فەرید .سەید قوتب و تیۆریی تەکفیرکردنی کۆمەڵ ودەوڵەت( .)2002باڵوکردنەوەی مەکتەبی بیر و هۆشیاری.
-Darity، William A. international Encyclopedia of
the Social Sciences(second edition). 2008. volume
4. printed in the united states of America
-Darity، William A. international Encyclopedia of
the Social Sciences(second edition). 2008. volume
8. printed in the united states of America
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سەلەفیزم لە ڕۆژهەاڵتی کوردستان

شاهۆ مەتین

ئەو ڕەوتە سەلەفییانەی کە دواتر ناسناوی جیهادییان وەڕگڕت ،لە
ژێڕ کاریگەریی ئەندێشەکانی سەید قوتبدا ،بە لەبەردەستدا بوونی
فتوای بە کافر زانیینی موسوڵمانان و شاڕۆمەندانی ئاسایی ،بوونە
گەورەترین هێزی تێڕۆڕیستیی جیهان و لە دوورترین شوێنی
دونیا هێرش و شەڕی زۆریان ڕێکخست ،کە تاکوو ئەو سەردەمە
لە هیچ گرووپێکی تیرۆریستیی تر نەبینرابوو

ماکس وێبێر ،یەکێک لە کۆمەڵناسانی بواری
دین ،لێکۆلینەوەیەکی لەسەر کاریگەریی دین
ل��ە ئالوگۆڕی بایەخەکان و ڕوانیینی تاکەکان
و هاوکات لە دڕێژەیدا ،لە س��ەر هاوکێشەی
کۆمەاڵیەت��ی و ئابوری��ی کۆمەڵگا هەیە .لەم
لێکۆڵێنەوەی��ەدا ،وێبێر ب��ە کەڵک وەرگرتن
ل��ە گوت��اری کلیس��ا و ڕەوتەکان��ی ،جۆری
بنیاتناسیی لە ڕێکخراوێکی دینیی پێشکەش
کردووە ،تاکوو شێواز و پڕۆسێسی جۆراوجۆری
دروست بوونی ڕێکخراوێکی دینی بناسێنییت.
هەڕوەها دۆرکهای��م بڕوای وایە کە ڕۆڵی
ئەسڵیی دین ،وەدیهێنانی پەیوەندیی توندوتۆڵ
ل��ە ڕێ��گای دابونەری��ت و ڕێوڕەس��مەکانی
نێ��وان تاکەکانی کۆمەڵ��گا و بەڕهەمهێنانی
یەکگرتوویی��ی ئەخالقیی��ە ب��ۆ کۆمەڵگا .لە
ڕاستیدا دینەکان بە هێما و ئەساسی کۆمەڵگا
دێنە ئەژمار و سنوورە مۆڕاڵییەکان دادەڕێژن.
دۆرکهایم بڕوای وایە کە جیاوازیی بیروباوەڕ
و ڕێوڕەس��مەکان ل��ە نێوان کارێک��ی پیڕۆز و
ناپیڕۆزدا ،دەرهاویشتەی کۆمەاڵیەتیی گرینگی
لە هاوس��ەنگ کردن و وەبەریەک کەوتنی لە
نێوان ساختار و دژە ساختار ،نەزم و شپڕزەیی
لە نێ��و کۆمەڵ��گا و تاک دروس��ت دەکات و
ل��ە کۆتاییدا دین��ەکان هەم لە س��ەر دۆخی
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی کاریگەری وەردەگرن
و هەمی��ش کاریگەری دادەنێن و س��ەرەرای
چاوگەی جوغراف��ی و کەلتوورییان ،بەرهەم و

دەرهاویشتەی کۆمەاڵیەتی دێنە ئەژماڕ.
ئیس��تا لە س��ەردەمی وەبەریەککەوتنی
کلتوریی نێوان ژیاڕەکان و هاوکات سەردەمی
جیهانگی��ری و خوێندن��ەوەی نوێ لە دین و
هەڕوەها کاریگەریی ڕیشەیی و جێکەوتوویی
مەزهەبەکان ،سەلەفیزم وەک یەکێک لە ڕێبازە
بناژۆخوازە ئیسالمییەکان بڕوای بە پەیوەندیی
دیالێکتیکی نێوان دین و بەستێنی کۆماڵیەتی
نییە و بە بۆچوونی ئەوان ،لە نێوان باڕودۆخی
هەنووکەییی کۆمەڵگا و ئەوەی گەورەکانمان
و سەرچاوە دینییەکانی پێشینییان وتوویانە و
کردوویان��ە ،دژووازی هەیە و ئەوە کۆمەڵگای
سەردەمە کە ڕێگای ڕزگاری ون کردوە .
ئەم پڕۆسێسە ،ئەوانی تووشی شەرێکی پڕ
مش��تومڕ لەگەڵ هەموو شوناسە دینییەکانی
ناوچە جۆراوجۆرەکانی دنیای ئیسالم کردووە
ئەوان ب��ە الدان لە ئیس�لامی ڕاس��تەقینە
و ب��ێ بڕوایی تۆمەتبار دەک��ەن و خۆیان لە
ب��واری پایبەندییان بە قورئان و س��وننەت،
بەڕەس��ەنترین دەزان��ن و تەنان��ەت خۆیان
گرێ��دراو بە هیچ مەزهەبێک ناکەن و لەگەڵ
هیچ حیزبێک سازانیان نییە و هەموو ئەوانەی
وەک خۆی��ان نی��ن بە گومڕاو سەرلێش��ێواو
دەزانن.
س��ەلەفیزم ،گەڕان��ەوە بۆ دینی ڕاس��ت
و دروس��تی پێش��ینییان و ب��ۆ فەرمایش و
فەرموودەکانی��ان بە نیس��بەت سیس��تەمی
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سیاس��ی ،ئابووری و کۆمەاڵیەتیی سەرەتای بە ش��ێوەی پڕاکتیکی بەس��تێنی لە بەردەم
ئیس�لام ،ب��ە ڕێگەچارەی دەرب��از بوون لەم سەلەفیزم کردەوە.
ل��ەم بیس��ت س��اڵەی دوایی��دا ،هزری
قەیرانە مەعریفیی��ە و دەڕباز بوون لەم الدانە
ئیس�لامیی س��ەلەفیزم ،ب��ە ئەندێش��ەی
لە ئیسالمی واقعی ،دەزانیت.
س��ەرەرای جیاوازیی ڕەوتەکانی هەڵگری کەس��انێکی وەک (ئەبوو عەالی مەودوودی و
س��ەلەفیزم(بانگخوازی ،جیه��ادی) ،چ ل��ە س��ەید قوتب) ،بەهێز بووە و بە بڕنامەڕێژیی
بواری ئەندێشە و چ لە الیەنی پڕاگماتیستی ،دیاریکراوی سیاسی تەیار کراوە ،کە دواتر بە
تایبەتمەندی��ی بەرچ��اوی ئ��ەم تێڕوانیینە ڕێنوێنیکەری سیاسی و کۆمەاڵیەتیی زۆڕێک
مەزهەبییە ئەوەیە کە بە پش��ت بەس��تن بە لە ڕەوتە سەلەفییەکان گۆڕدڕان .
س��ەلەفیی تەبلیغی بە ش��وێنکەوتوویانی
نەریتی خەواریج ،بۆ چوونەکانی ئیبن تەیمییە
و محەمم��ەد بن عەبدولوەه��اب و ڵیکدانەوە ئەبووعەالی مەودوودی زانای دینیی هێندی-
و ش��یکاریی جۆراوجۆر ل��ە بۆچوونی(ئیمام پاکس��تانی دەگوترێ کە لە سەر ئەم بڕوایەن
کە فەڕمایەش��ی خ��وا دەبیت
ئەحمەد حەنب��ەل) دامەزراوە.
لە ڕێگەی بانگەش��ە و تەبلیغی
ویس��ت بۆ پاککردن��ەوەی بێ
دۆرکهایم
ناتوندوتیژان��ەی دینییـــ��ەوە
باوەڕی لە ئیس�لام و گەڕانەوە
بڕوای وایە
بۆ سەردەمی زێڕینی پێغەمبەر کە ڕۆڵی ئەسڵیی دین ،باڵوبکڕێت��ەوە؛ ل��ە کاتێکدا ئەو
وەدیهێنانی
ڕەوتە س��ەلەفییە جیهادییانەی
و پێداگری بۆ س��ەرچاوەکانی
پەیوەندیی
لە ژێ��ڕ کاریگەری��ی بۆچوونی
ئیس�لام ،لە تایبەتمەندییەکانی
توندوتۆڵ لە
س��ەید قوتبدان ،ڕێب��ازی توند
دیکەی ئ��ەم تێڕوانینەن .ئەوان
و
دابونەریت
ڕێگای
و ڕادیکاڵی��ان وەرگرت��ووە و
بڕوای��ان وایە کە جودایی نێوان
ڕێوڕەسمەکانی نێوان
پش��تیوانی لە بەجێ گەیاندنی
دین و سیاس��ەت لە ئارادا نییە
تاکەکانی کۆمەڵگا
جیهاد دەکەن .
و تەنیا پێغەمبەر و هاوەڵەکانی
و بەڕهەمهێنانی
تێگەیش��تنی سەلەفییەکان
ماف��ی بەڕێوەبەریی کۆمەڵگایان
یەکگرتووییی ئەخالقییە
ل��ە خواپەرەس��تی ل��ە گ��ەڵ
بە پێی ویس��تی خوا هەبووە .لە
بۆ کۆمەڵگا
تێگەیشتنی موس��وڵـــمانەکان
سەر ئەم ئەساس��ە ،بە السایی
ل��ە یەکتاپەرەس��تی جیاوازیی
کردنەوەی ژیان��ی پێغەمبەر و
هاوڕێیانی ،دەکرێ پڕۆسەی داڕمانی کۆمەڵگای بنەڕەتیی هەیە.
بە گوتەی س��ەید قوتب ،یاس��ا و دانانی
ئیسالمی پێچەوانە بکڕێتەوە وبگەڕێندڕێتەوە
سەر ئەساسی دروس��تی خۆی .سەلەفییەت یاسا تایبەت بە خوایە و دەستێوەڕدانی مڕۆڤ،
وەک ڕێبازێکی مەزهەبی لە نێو موسوڵمانان ،کۆمەڵگا ب��ەرەو خوڕافات دەبا .ئەو کۆمەڵگای
بە پاساوی ڕێفۆرم لە سەدەی چواری کۆچیدا ئێس��تا ب��ە «س��ەردەەمی تاریکپەرەس��تیی
هاتە نێو مێژووی ڕەوتە مەزهەبییەکانی دیکە؛ پێش هاتنی ئیسالم» دەش��وبهێنێ و هەموو
تاقمێک لە پەیڕەوانی ئیمام ئەحمەد حەنبەل ئ��ەوان بە بێ ئاگا پێناس��ە دەکات .بەم پێیە
لە س��ەدەی چوارەمی کۆچیدا دروست بوون س��ەید قوتب بە ئاش��کرا و ڕاشکاوانە ،هەموو
و دنیابینیی خۆیان بە نیس��بەت دین هەبوو .مڕۆڤایەتی بە ئیس�لامی و نائیسالمی بە بێ
ئیبن تەیمیی��ە ش��وێندانەرترین بیڕمەندی ئاگا دەزانێت و وەک دەرهاویش��تەی ئەم بێ
نێو ئ��ەم ڕەوتەیە و دوات��ر محەممەد کوری ئاگایی و خوانەپەرەستنە« ،جیهاد» بە ئەرکێک
عەبدولوەهاب ،ڕێنسانس��ێکی بەسەر هێنا کە بۆ خواپەرەستانی ڕاس��تەقینە تا دامەزراندنی
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ئاڵ��ۆزی ئاب��ووری ،سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی
فەرمانڕەواییی خوا دەزانێت .
ل��ە س��ەر ئ��ەم بنەمای��ە ،ئ��ەو ڕەوتە کۆمەڵ��گای موس��وڵمانان دەک��ەن .وات��ە
س��ەلەفییانەی کە دواتر ناسناوی جیهادییان سەلەفیزم بەزئەنجامی هۆکارگەلی سیاسی و
وەڕگ��ڕت ،لە ژێڕ کاریگەریی ئەندێش��ەکانی کۆمەاڵیەتییە کە لە ناوچەکەدا بەس��تێنی بۆ
س��ەید قوتبدا ،بە لەبەردەستدا بوونی فتوای ڕەخساوە .
سەرەڕای جیاوازیی ئێدئۆڵۆژیکییان و بڕوا
بە کافر زانیینی موس��وڵمانان و شاڕۆمەندانی
ئاسایی ،بوونە گەورەترین هێزی تێڕۆڕیستیی و مەبەستی س��ازمانییان ،دوو تایبەتمەندیی
جیهان و لە دوورترین ش��وێنی دونیا هێرش س��ەرەکیی ئەم ڕەوت��ە س��ەلەفییە لەگەڵ
و ش��ەڕی زۆریان ڕێکخس��ت ،کە تاکوو ئەو ڕەوتەکان��ی تر ،ڕایەڵەی توند و س��ەرچاوەی
سەردەمە لە هیچ گرووپێکی تیرۆریستیی تر جۆراوج��ۆری هێزیان��ە ،کە ب��ە پێچەوانەی
نەبینرابوو .ڕێکخراوی جیهادیی س��ەلەفیزم ،ڕێکخراوە تیرۆریس��تە کالس��یکەکانی تر کە
ڕێکخراوێکی ئاڵۆز و شاراوەن ،ئاشنا بە ڕێبازی پێکهاتەی پل��ەداری ئەس��توونی و ڕێبەریی
دیاریکراویان هەیە ،لە ڕایەڵەی
قاعیدەن ،بڕوای��ان وایە لە هەر
ئاسۆیی دروست بوونە و زۆر بە
شوێنێکی ئەم جیهانە گەر سێ
لەم
کەمی لە چوارچێوی س��ازمانی
کەسی موس��وڵمان پێکەوە بن،
بیست ساڵەی
دواییدا ،هزری
گەورەدا بە دیار دەکەون .
ئ��ەوە دەتوانن خۆیان ڕێکبخەن
ئیسالمیی
«کۆڕتۆڵۆس» لە ناس��ـناوی
و ئەمی��ر دیاری بک��ەن و لەو
سەلەفیزم،
«گ��رووپ ل��ە ناوگرووپ��دا» بۆ
شوێنە ،بە فەرمانی ئەمیرەکەیان
بە ئەندێشەی
ناســــینی تایبەتمەندییەکانیان
جیه��اد بک��ەن .ل��ە ڕوانگەی
(ئەبوو
وەک
کەسانێکی
کەڵک وەدەگریت .ئەم گرووپانە
س��ەلەفییەکانەوە ،پێناسەیەکی
عەالی مەودوودی و
ناوەن��دی فەماندەیی و ڕێبەریی
کۆنکڕێتی بۆ کافر بوون دیاری
سەید قوتب) ،بەهێز
دیاریکراوی��ان نیی��ە و ئەوەی
نەکراوە و هەر گرووپێک لە هەر
بووە و بە بڕنامەڕێژیی
تاک��ەکان لە نێو ئ��ەم ڕایەاڵنە
شوێنێک ،کافربوون بە شێوەی
دیاریکراوی سیاسی
پێک��ەوە دەبەس��تێتەوە ،هزر و
دنیابینیی خۆی شڕۆڤە دەکات .
تەیار کراوە
ب��ڕوای تیۆریک و هاوبەش��ی
چوار جیاوازی��ی بنەڕەتی،
ئەندامان��ی ئ��ەم ڕایەڵەیەیە و
س��ەلەفییەکان ل��ە ڕەوت��ە
مەزهەبییە ڕادیکاڵەکانی ت��ر جودا دەکاتەوە ب��ەردەوام لەگ��ەڵ تاکەکانی ت��ری کۆمەڵگا
کە بریتین لە  :بەرزبوونەوەی حوکمی جیهاد دەچنە ناو باس��ی مەزهەبی و لەم ڕێگایەوە،
لە س��ەر پێنج ڕوکنی بنەماییی ئیس�لام ،بە بە کاریگەری دانان لە س��ەر تاکەکان ،هەوڵی
کاف��ر زانینی موس��وڵمانگەلێک کە هاوبیری ڕاکێش��انی تاک دەدەن .لە دێهاتەکان کۆڕی
خۆیان نیین و پاساو هێنانەوەیان بۆ کردەوەی پەڕوەردەی ناو مزگ��ەوت یا وتاری ئێوارانیان
تیرۆریستی لە بەرامبەریان ،ڕەوایی بەخشین هەیە و لە ش��ارەکان بە فرۆشتی نامیلکە و لە
بە هێرش دژی ش��ارۆمەندانی ئاس��ایی و لە ڕێگای ئینێرنێتەوە لە تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکاندا
چاالکی و بانگەشە دەکەن .سەرەڕای بەڵینی
کۆتاییدا ئەنجامدانی هێرشی خۆکوژی.
س��ەرەڕای بناغ��ەی هزری��ی جیه��اد ،مەزهەبیی تاکەکان لە سەر بنەمای پەیوەندیی
ڵێکۆڵەڕان ،س��ەبارەت بە گەشە و پەرەگرتنی دۆستانە و بڕایانە ،پێکهاتەکە ئەوان بە توندی
ئێدئۆڵۆژی��ی جیهادی لە نێو موس��وڵماناندا ،ل��ە بەرامبەر پرس��ە ئەمنیەتییەکان پاڕێزراو
ئام��اژە بە ه��ۆکاری مێژووی��ی و بارودۆخی دەکات .
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ئیدئۆڵۆژیی سەلەفیزمی توندڕەو و ڕادیکاڵ ڕۆڵی گرینگی لە پەرەپێدان و باڵوکردنەوەی
لەم سااڵنەدا هەموو سنوورە نێودەوڵەتییەکانی الیەنە دینییەکان هەبوە .
ئەم هاتووچۆکردن و پەیوەندییانە ،هەموو
کۆمەڵ��گای ئیس�لامیی بە خێرای��ی بڕیوە و
توانیوێتی لە زۆربەی ئەو دەوڵەتانە ،هێرش��ی کات لە ئارادا بوون ،تاکوو ئیستاش ناوەندی
تیرۆریستی ئەنجام بدات و بووەتە سەرچاوەی شوێن دانانی ڕێبازی قادری و نەقشەبەندی،
هێز و بە دەستهێنانی پێگەی کۆمەاڵیەتیش ،سنووری نێوان باشوور و ڕۆژهەاڵت دەپێویت
تاکوو لە کاتی پێویس��ت بە ئاسانی هێزەکانی و پێگەی کۆمەاڵیەتیی ئەوان لە هەر دوو الی
کۆ بکاتەوە .بە مانایەکی تر سەرەڕای ملمالنێی سنوور هەیە .ئەم ڕەوتە ڕادیکاڵە ئیسالمییانە،
نیزامی ،سیاسی ،میدیایی و ئەمنیەتی کە لە بە هاموش��ۆکردنیان لەگ��ەڵ هیندێک لەو
الی��ەن دەوڵەتەکانەوە بەرامب��ەری دەکڕێت ،حیزبە جیهادییانەی باش��ووری کوردس��تان
ئەم ڕەوتە ڕۆژ بە ڕۆژ لە حالی پەرەس��ەندنی (بزوتنەوەی ئیسالمی ،جوندولئیسالم و دواتر
چاالکیی هێرش��ی تیرۆریستی ،ڕێکخستن و ئەنسارولئیس�لام) ،بووە ه��ۆی جێکەوتنی
ئ��ەم بی��رە جیهادییە ل��ە ناو
وڕگرتن��ی هێ��زی الو لە واڵتە
سەلەفییەکانی ڕۆژهەاڵتیش و
جۆراوجۆرەکاندایە .
سەرەڕای
بگرە تاقمێ��ک لە الوانی هۆگر
کۆمەڵگای سوننی مەزهەبی
جیاوازیی
ئێدئۆڵۆژیکییان و
ب��ەم ه��زرە ،هەوڵی تی��رۆر و
ئێڕانیش بە کوڕدستانەوە ،وەک
بڕوا و مەبەستی
خۆتەقاندنەوە و چوونە ناو ڕیزی
ناوچەیەکی گرینگی کۆمەڵگای
سازمانییان،
ئەلقاعی��دە و داعش��یان داوە.
ئیسالمی ،بە شێوازی جۆراوجۆر
دوو تایبەتمەندیی
هەرچەند تاکوو ئیستا کەسێکی
لە هەمبەر مەترسیی ئەم تەوژمە
سەرەکیی
دیاریکـــ��راو وەک ڕێب��ەری
ئیسالمی ـ عەڕەبی و جیهانییە
ئەم ڕەوتە سەلەفییە
س��ەلەفییەکانی ڕۆژهـــەاڵتی
دایە .لەم سااڵنەی کۆتاییدا ،بە
لەگەڵ ڕەوتەکانی
کوردس��تان بەدیار نەکەوتووە،
س��ەرنج دان ب��ە ئاڵوگۆڕەکانی
تر ،ڕایەڵەی توند و
ناوچە و دونی��ا ،ئەکتیڤ بوونی سەرچاوەی جۆراوجۆری ب��ەاڵم محەمەد عەل��ەوی لە
ب��ۆکان و عەبدولحەمید عالی
کێش��ەی مەزهەبی لە جیهانی
هێزیانە
ل��ە مەری��وان ،دوو بانگخوازی
ئیسالمیدا ،هیندێک لە چاالکیی
ئیسالمین کە پەیڕەوانی ڕێبازی
ئ��ەم ڕەوت��ە دوگماتیس��ت و
توندڕەوە لە کوردستانی ڕۆژهەاڵت ڕوویداوە  .سەلەفیزم لە ڕۆژهەاڵت گوێیان ڵێ دەگرن .
کوردستانی ڕۆژهەاڵت ،وەک ناوچەیەکی
ئەم ڕەوتە ڕادیکاڵە ئیسالمییە بناژۆخوازە،
ناس��ین ،گواس��تنەوە و ب�ڵاو کردن��ەوەی زۆرینە س��وننی نش��ینی ڕۆژهەاڵتی ناڤین،
وێژمانەک��ەی ل��ە س��ەرەتادا ل��ە ڕێ��گای بە تایبەت بە هۆی پش��تیوانیی لۆجستیکی،
ئاموش��ۆکردن و گۆڕینەوەی هزر و ئەندێشە پەڕوەردە و ڕاهێنانیان و ئابوری بۆ ئەم ڕەوتانە،
لەگەڵ ڕەوتە ئیس�لامییەکانی کوردس��تانی ل��ە ڕێ��گای ناوەن��دە مەزهەبییەکانی دنیای
ئیس�لامی و لە ئارادابوونی شوێنی گونجاوی
باشوور ،بۆ ڕۆژهەاڵت گواستەوە.
کوردس��تانی باش��وور ب��ە هۆکارگەل��ی گەش��ە کردنی��ان ،لە تەوژم��ی بناژۆخوازیی
جۆراوج��ۆر ،ب��ە تایب��ەت نزیکایەتیی زۆر و گڕگرت��ووی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت پاڕێزراو
دراوس��ێیەتیی ڕاس��تەوخۆ لەگ��ەڵ ڕەوت��ە نابێت .
چ��ون گەش��ەی خێرایان ل��ە پەڕاوێزی
دینییەکان��ی جیهان��ی عەڕەب��ی و هەروەها
ناس��یاویی خەڵکی ناوچە ب��ە زمانی عەڕەبی ،ش��ارەکان ،بەڕێوەب��ەری و پێش��نوێژیی
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هیندێ��ک مزگ��ەوت ،وەرگرتن��ی قوتابی��ی توان��ای پێکەوەس��ازانی لەگ��ەڵ ڕوانگە و
ئایین��ی و پ��ەروەردە کردنی��ان و چوونە ناو ڕوانین��ی پارت��ە نەتەوەیییەکان��ی وەک
ڕیزی ڕێکخرای تیرۆریس��تیی وەک داعش و دێموکرات (کە بڕوای بە پڵۆڕالیزمی زمانی،
خۆتەقاندنەوەی��ان ،نیش��انەی بوونیان و ڕۆڵ کلت��وری و دینیی ناو جڤات و فێدراڵیزم لە
گێڕنیان لە ئاڵوگۆڕەکانی داهاتوی ڕۆژهەاڵتی واڵتێکی سێکۆاڵردا هەیە کە ڕێز لە هەموو
ئایی��ن و ئایی��ن زایەک بگیرێ��ت و مافی
کوردستانە.
لە الیەکی ترەوە ،گەشەی سەرمایەداری ،مومارەس��ەکردنی ئازادی ،بە مەرجی پێشل
دروس��ت بوونی چینی فەقیر ،جیاوازی و بێ نەکردنی ئازادییەکانی خەڵکی دیکە بدات)،
عەداڵەتی لە دنیای س��ەردەم (کە پێچەوانەی و ه��اوکات لەگەڵ ڕێکخ��راوە دینییەکانی
ئیدئۆڵۆژیی سەلەفیزمە کە بانگەوازی گەڕانەوە وەک (س��ۆفییەکان ،جەماعەتی دەعوەت و
بۆ س��ەردەمی زێرین��ی ئیس�لام و قۆناغی ئیساڵح و )...نییە و خۆی لە بەرامبەر هەموو
حەزڕەتی محەمم��ەد و خەلیفەکان دەکات) ،ڕەوتەکانی تر بە دروستتر دەزانێت بە توندی
لەگەڵیان لە ملمالنێدایە .
بۆت��ە دەنگ��ی ناڕەزایەتی��ی
ســـــەلەفیزم ،لەســــەر
خەڵکێک��ی زۆر ل��ە کۆمەڵگای
ئیدئۆڵۆژیی
ئیس�لامی ،دژی مۆدێڕنیسم و سەلەفیزمی توندڕەو و گوێرایەڵیی توندی بە یاس��ا و
ڕادیکاڵ
ڕێساکانی ش��ەرعی ئیسالم و
ئەو دەرکەوتانەی کە بۆ گەالنی
لەم سااڵنەدا
چاالکیی فێندەمێنتاڵیس��تی
بەرهەم هێناوە .
سنوورە
هەموو
وەک کەرەسەیەک بۆ دووباڕە
بەهێزتر بوونیان و گەش��ە
نێودەوڵەتییەکانی
بونیادنان��ەوەی کۆمەڵ��گا و
و باڵوبوون��ەوەی پێگــــ��ەی
ئیسالمیی
کۆمەڵگای
ڕزگارییی خەڵ��ک ،پێداگری
کۆمەاڵیەتی��ی ئ��ەم ڕەوت��ە
بە خێرایی بڕیوە و
دەکات و ب��ە تون��دی لەگەڵ
مەزهەبییە توندڕەوە و بەستێنی
توانیوێتی
جیهانبینی��ی دێموکراس��ی،
سیاس��ی و کــــۆمەاڵیەتی��ی
لە زۆربەی ئەو دەوڵەتانە،
ئ��ازادی و ناس��یۆنالیزم ل��ە
کوردستان لە داهاتوویەکی زۆر
هێرشی تیرۆریستی
کێش��ەی مەعریفیدایە .لەبەر
دوور نا ،لەوانەیە ڕەوتی ڕادیکاڵ
ئەنجام بدات
ئەوەی ئەم گوتارانە بە گوتاری
و پراگماتیستی تر بێنیتە ئاراوە.
کاف��ران دەزانێ��ت ،هاوکات
هاتن��ی بیری س��ەلەفیزم
وەک ڕوانینێک��ی حوکم��ە ش��ەرعییەکان و لە ش��ێوازی ئ��ەم ڕێکخ��راوە ڕادیکاڵەدا،
تێگەیش��تنی ڕادیکاڵ لە ئیس�لام و تەیار بە پێکەوەس��ازان و سەقامگیری و ئاسوودەیی
ئیدئۆڵۆژی��ی شۆرش��گێڕانە و هەروەه��ا ئەو بوون��ی نییە ،چ��ون بەردەوامی��ی هزر و
ژینگ��ە ئاب��ووری ،کۆمەاڵیەتی و سیاس��ییە ئەندێش��ەی لە ن��او کۆمەڵ��گادا لە ڕێگای
بۆ گەش��ەیان ،ه��اوکات پش��تیوانیی مالی و بەربەرەکان��ێ کردن لەگەڵ ئ��ەم ئایدیا و
لۆجس��تیکی لە دەرەوەی س��نوورەکان ،ئەم حیزبانە ،ئاراستە دەکات.
پێویس��تە بەڕەیەکی بەرباڵوی کلتوری،
ڕەوتەی بۆ ئەمنیەتی شاڕۆمەندانی کوردستان
کردووەتە مەترس��ییەکی جیددی و پێویستی سیاس��ی و مەعریفانە ،لە بەرابەر ئەم جۆرە
بیرکردەوەیەدا بکرێت��ەوە ،لەبەر ئەوەی هەر
بە هەڵویستە لەسەر کرد هەیە.
لە ئاکامدا هزری بناژۆخوازی سەلەفیزم ،کاتێ��ک دەرفەت��ی خۆ زین��دوو کردنەوەی
وەک هێم��ا و هێزی ڕوانگەی ش��ەرعی بۆ بۆ بڕەخس��ێت ،ل��ە ژێر ناونیش��انێکی تردا
کۆمەڵگا و حاکمیەت ،بە هیچ ش��ێوەیەک دێتەوە مەیدان.
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ناسیۆناڵیزم چییە و کێ ناسیۆناڵیستە؟
عومەر حەمیدی

هەوڵی ئەم کورتە باسە ئەوەیە کە جوابی ئەو
پرسیارە گشتییانەی کە لە بیری ژن و پیاوی
کورددا هەیە ،بە پشت بەستن بە سەدان
لێکۆڵینەوی ئاکادیمیکی ئەنجام دراو و سەدان
کتێب و هەزاران مەقالە کە لەم بارەیەوە نووسراوە،
بداتەوە .هەروەها مەبەستی هاروژاندنی وتووێژی
تێئۆریک و پێشوازی لە ڕەخنەی پسپۆڕان و
ئەکادیمیسیەنەکانە

بێنیدیک ئەندرسن لە کتێبە بە ناوبانگەکەی
«کۆمەڵ��گای خەیاڵی» ،ه��ەوڵ ئەدا جوابی
ئەم پرس��یارە بداتەوە :ناس��یۆنالیزم (بیری
نەتەوەیی) چییە کە لە دووس��ەت و چەند
ساڵی ڕابردودا ،میلیۆنەها مروڤ گیانیان لە
پێناویدا بەخت کردوە؟
هەوڵ��ی ئ��ەم کورتە باس��ە ئەوەیە کە
جواب��ی ئەو پرس��یارە گش��تییانەی کە لە
بیری ژن و پیاوی کورددا هەیە ،بە پش��ت
بەستن بە سەدان لێکۆڵینەوی ئاکادیمیکی
ئەنجام دراو و س��ەدان کتێ��ب و هەزاران
مەقالە کە لەم بارەیەوە نووس��راوە ،بداتەوە.
هەروەه��ا مەبەس��تی هاروژاندنی وتووێژی
تێئۆریک و پێش��وازی لە ڕەخنەی پسپۆڕان
و ئەکادیمیسیەنەکانە .وشەی ناسیۆنالیزم لە
ناو کورددا وا ن��اوی بە خراپ دەرچووە کە
کەمتر کەس��ێک (تەنانەت حیزبە سیاسییە
نەتەوەییەکانی��ش) دوێرن ڕاش��کاوانە بڵین
ک��ە بزووتن��ەوەی ڕزگاریخوازی��ی ک��ورد
بزووتنەوەیەکی ناسیۆنالیستییە (نەتەوەییە)
و ئیم��ە ناسیۆنالیس��تین(نەتەوەیین) .ل��ە
ن��او بەرەی چەپ��ی کوردیش��دا ،باش وایە
بە س��ەگ بیت و بە ناسیۆنالیس��ت نەبیت.
کێ ناسیۆنالیس��تە؟ ئەو کەسانەی کە ساڵی
 ١٧٨٩لە دیواری زیندانی باس��تیل چوونە
س��ەر ناسیۆنالیست بوون .ئەو کەسانەی کە
دیواری بێڕلینیان لە س��اڵی ١٩٨٩دا هێنا
خوار ناسیۆنالیس��ت بوون .ئەو کەس��انەی
کە لە س��ەرەتاکانی س��ەدەی ن��ۆزدە ،لە
ئەمریکای التین دژی ئیس��تیعمار ڕاپەڕین،
ناسیۆنالیس��ت بوون .ئەو کەس��انەی کە لە
سەرەتای سەدەی بیستدا لە ئاسیا و ئافریقا
چۆکیان بە ئیس��تیعمار دادا ،ناسیۆنالیست
ب��وون .بنیادنەران و باوکان��ی واڵتانی ئازاد
و پێش��کەوتووی ئیمڕۆ ناسیۆنالیست بوون.
ئەگەر لە سوئێدییەک بپرسی کوێندەریت؟،
ئەگەر هەمو تەمەنیش��ی لە بێلژیک ژیابێت
دەڵێت سوئێدیم .ئەگەر هەڕەشەیەکیش لە

سەر واڵتەکەی ببێت ،تا پێی گیانبەخت کردن
بەرگری دەکات .سوئێدیش ناسیۆنالیستە .لە
کوردێکی ئاسایی بپرسی کورد چی گەرەکە؛
ب��ێ ش��ک دەڵێ��ت :دەوڵەت��ی خۆمانمان
گەرەک��ە ،یانی بەخاوەن بوونی دەس��ەاڵتی
سیاسی .کوردیش ناسیۆنالیستە .شتێک کە
کۆدەنگیی زۆرێک لە ئاکادیمیس��یەنەکانی
بواری ناس��یۆنالیزمی لەس��ەرە و مێژووش
پشتڕاستی کردووتەوە ،ئەوەیە کە پێکهێنانی
دەوڵەتی نەتەوەیی ،مەرجی پێویستی(شرط
الزم) پێش��کەوتی هەر گەلێک��ە .مەرجی
تەواوکەریش (ش��رط کافی) ڕەچاو کردنی
سیاسەتێکی نەتەوەیییە .هەر بۆیەش ئوروپا
و ژاپۆن و کۆریای باش��وور و س��ینگاپوور
ک��ە هەر دوو مەرجەکەی��ان وەدی هێناوە،
ئاوەدان و پێش��کەوتوون و ئێران و پاکستان
و کۆری��ای باک��وور ،بە هۆی ئ��ەوەی کە
سیاس��ەتی نیش��تمانییان نەگرتووەتە بەر،
کاول و دواکەوتوون.
ئایا ناس��یۆنالیزم ئیدئۆلۆژییە؟ بێنیدیک
ئەندرس��ن و بەش��ێکی زۆری زانایان��ی
کۆمەڵناس��ی و پسپۆڕی ناسیۆنالیزم دەڵێن:
ناس��یۆنالیزم بنچینەی فەلسەفیی بەهێزی
نی��ە ک��ە وەک لیبڕالیزم و مارکس��یزم بە
ئیدئۆلۆژی دابندرێ��ت .لیبڕاڵەکان ئازادیی
تاک لە سەرووی گشت ش��تێک دادەنێن،
بڕوایان بە مالیکیەتی خوسوس��ی و بازاڕی
ئازاد هەیە .مارکسیستەکان دژی مالیکیەتی
خوسووس��ی و بازاڕی ئ��ازادن و مالیکیەتی
دەوڵەتی و دیکتاتۆریی پرولیتاریان گەرەکە.
ناسیۆنالیس��تەکان چی؟ ئ��ەوان لە زیاتر لە
دووسەت ساڵ لەمەوبەرەوە ئەو شتە دووپاتە
دەکەن��ەوە کە لە ئینگلیزی��دا پێی ئەوترێ
تاریفێک��ی یەک دێ��ڕی .ئەڵێ��ن :دنیا لە
گەالنی جیاواز پێکهاتوە و هەر گەلەی مافی
خۆیەت��ی خۆی ئیدارە بکات و هیچ گەلێک
بۆی نیی��ە کە فەرهەنگ و یاس��ا و زمانی
خۆی ،بە سەر گەلێکی تردا بسەپێنێت.
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ه��ەر واڵتەی بە یەک زم��ان ،ئەویش زمانی
مێژوی تێئۆرییەکانی ناسیۆنالیزم
بە بڕوای زۆرێک لە مێژوناسان و کۆمەڵناسان ،نەتەوەی بااڵدەس��ت و پێشکەوتوتر بدوێت و
ناس��یۆنالیزم لە سەدەی هەژدە و بە شۆڕشی زمانە ئێتنیکیی��ەکان ئەبێ لە ناو بچن .جۆن
فەڕانس��ە و شۆڕش��ی ئەمریکاوە لە گۆڕەپانی س��تیوارت میل و باقی لیبڕاڵ��ەکان باوەڕیان
سیاسەتدا سەری وەدەر ناوە .کاتێک لە ساڵی بە گەالنی س��وپێریۆر بە مانای بااڵ دەس��ت-
 ١٧٩٣شۆڕش��گێڕەکانی فەڕانسە بڕیاریان دا پێش��کەوتو -خاوەن توانا و گەالنی ژێردەست
سەری شای ئەو کاتە( ،لویی شازدە) بپەڕێنن ،هەبو و دەیانگ��وت :میللەتە دواکەوتووەکان،
پرس��یارێک هاتە گۆڕێ کە پێشتر بیری لێ چونک��ە بە ه��ۆی دواکەوتووییی��ەوە توانای
نەکرابۆوە :باش��ە ئەگەر ش��ا بکووژین مافی دەس��ەاڵتداری و ئیدارەی خۆیانیان نییە ،لە
دەس��ەاڵتداری کە ل��ە الیەن خ��واوە دراوە بەرژەوەندییانە کە لە ناو گەلە بااڵدەستەکاندا
بە ش��ا چی بەس��ەر دێت و ئەو مافە بە کێ بتوێن��ەوە .کاتێک کە بە هۆی پەرەس��ەندنی
دەدرێ؟ جوابەکەی هاس��ان و ڕوون بو :مافی سەنعەت و بازرەگانی ،خەڵکی دێهات ڕوویان
لە ش��ارەکان ک��رد و ئیتنیکە
دەسەاڵتداری هینی میللەتە .لە
جوراوجۆرەکان لە تەنیشت یەک
س��ەدەی نۆزدە ،دوو بۆچوونی
ئەو کەسانەی کە لە
سەرەتاکانی سەدەی
نیش��تەجێ ب��وون ،لیبڕاڵەکان
جی��اواز ل��ە س��ەر دی��اردەی
التین
ئەمریکای
لە
نۆزدە،
داهاتووی ئ��ەو تێکەاڵوییانەیان
ناس��یۆنالیزم هەبو کە سەرەڕای
دژایەتیی��ان لە زۆر ب��واردا لە دژی ئیستیعمار ڕاپەڕین ،بە شیکاگۆ هات پات دەشوبهاند.
ناسیۆنالیست بوون .ئەو
ش��یکاگۆ هات پات ،لە چەشنی
سەر مەس��ئەلەی ناسیۆنالیزم و
سەرەتای
کەسانەی کە لە
دیزیی فارسەکانە ،کە تۆ گۆشت
مافی دیاری کردنی چارەنووسی
سەدەی بیستدا لە ئاسیا و
و نۆک و ئاو و خوێ و تەماتە
گەالن بە یەک ئاکام دەگەیشتن.
ئافریقا چۆکیان بە ئیستیعمار
و ...بە یەکەوە تێکەاڵو دەکەیت
لە الیەکەوە لیبڕاڵەکان کە مافی
دادا ،ناسیۆنالیست بوون.
تاکی��ان بە س��ەرەکی دەزانی ،بنیادنەران و باوکانی واڵتانی و دەیکوڵێنی و دوای ماوەیەک
باوەڕی��ان ب��ە مافی گ��روووپ ئازاد و پێشکەوتووی ئیمڕۆ کوڵین ،گۆشت و نۆک و تەماتە
و ...ئەگۆڕی��ن و ت��ام و ڕەنگی
نەب��ووو و دژی سەربەس��ت
ناسیۆنالیست بوون
یەک��دی دەگ��رن و ش��تێکی
بوون��ی گەالن��ی بچ��ووک
نوێ دروس��ت دەبێت کە پێی
ب��وون .ج��ۆن س��تیوارت میل
( .١٨٦کان) ب��اوەڕی وا بوو کە لە بەرژەوەندیی دەکوترێ ئاوگۆش��ت .ئەوانی��ش پێیان وابوو
س��کاتلەندی و وێلزییە ک��ە واز لە فەرهەنگ کە ئیتنیکی جی��اواز ،بە فەرهەنگ و زمان و
و دابونەریت��ی دواکەوت��ووی خۆیان بهێنن و ڕابردوی جیاوازەوە ،تێکەڵ دەبن و میللەتێکی
شارسانییەت و تەمەددون و فەرهەنگی مەرکەز یەکدەس��تی ن��وێ دەخوڵق��ێ .تەجرەبەی
(لەندەن) فێر ببن .یان باسک و بریتانییەکانی ئیڕلەن��دی و ئیتالیای��ی و التینیەکانی واڵتە
فەڕانسە ،پشت لە مێژوو و دابونەریتی سووک یەکگرتوەکان��ی ئەمری��کا ،هەڵ��ە بوونی ئەم
و بێبایەخی خۆیان بکەن و ببنە پاریس��ی و بۆچوون��ەی بە ڕوونی دەرخس��ت .ئیڕلەندیی
زانست و فەرهەنگی گەشاوەی پاریسی بکەن ئەمریکایی خۆی لە ئیڕلەندیی بێڵفاس��ت بە
بە سەرمەش��ق و خۆیانی تێوەگلێنن و فێری ئیرلەندیتر دەزانێت ،ه��ەر وەها ئیتالیایی و
ببن و لە بیر خۆیانی بەرنەوە کە سەردەمێک التینی و ڕەش��ە ئەفریقایییەکان .لیبڕاڵەکانی
بریتانی یان باسکی بوون .هەر وەها بڕوای بە س��ەردەمی خۆمان وەک ویڵ کێمیال و چارلز
ی��ەک واڵت و یەک زم��ان هەبوو و دەیگوت ت��ه یلر ،جۆن س��تیوارت میل ب��ە تەواوی
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بەرپ��ەرچ دەدەن��ەوە و ناس��یۆنالیزم و مافی
دیاری کردنی چارەنووس بە ڕەوا دەزانن .ویڵ
کیملیکا لە س��ەر گرین��گ بوونی فەرهەنگی
هەر ئیتنیکێک پێ دادەگرێت و ئەڵێت ژیانی
دەروونیی تاک بەبێ فەرهنگی خۆی مومکین
نیی��ە و مرۆڤ لە خۆی بێگانە دەبێت و ئازاد
نییە .ناسیۆنالیس��تە فارس��ەکان درۆ بەزمان
کیملی��کاوە ئەکەن .کیملی��کا ئەڵێ ئیتنیکی
ناو واڵتە چەند فەرهەنگییەکان دوودەستەن.
یەکەم :ئەوانەی ک��ە موهاجیرن و لە واڵتانی
ترەوە کۆچیان کردووە و هاتوونە واڵتێکی تر،
س��ەرەڕای ئەوەی کە هاتوون ئەسیمیلە بن،
ئەبێ زمان و فەرهەنگیان پارێزراو بێت بەاڵم
بۆیان نییە ک��ە داوای ئوتۆنۆمی و فیدراڵیزم
یا جیابوونەوە بکەن .دووهەم :ئەو کەس��انەی
ک��ە کەمایەتین و لە س��ەر زەوی��ی خۆیان
نیش��تەجێن و ڕەنگ��ە بە ب��ێ ئیزنی خۆیان
لکێندرابێتن بە گەلێک و واڵتێکی تردا ،مافی
خۆیانە کە داوای دیاری کردنی چارەنووس��ی
خۆیان بکەن.
لە الیەکەی تر ،مارکس و ئێنگڵس بوون
کە ئەوانیش باوەڕیان بە میللەتی بااڵدەس��ت
و ژێردەس��ت هەب��وو( .نەت��ەوەی مێژوویی
و نامێژووی��ی) ئەوانیش باەڕی��ان وا بوو کە
ئەو میللەتان��ەی کە توان��ای خۆئیدارەیی و
دەسەاڵتدارییان نییە ،ئەش��ێ ببنە قوربانیی
میللەتە گ��ەورە و پێش��کەوتووەکان و وەک
قانگەاڵشکێک بسووتێن و ئاگری پەرەسەندنی
س��ەرمایەداری خ��ۆش بکەن ت��ا پڕۆلیتاریا
دروس��ت بێت و سۆس��یالیزم بۆ مروڤایەتی
بە دی��اری بهێنێت و یەکس��انی و عەداڵەت
جیهان دابگرێت (بزن شیردا بۆ داپیردا داپیر
کلک��ە قوڵ��ەی وێدا) .س��ەبارەت بە واڵتانی
گ��ەورەی ئورووپاییش دەیانک��وت :پڕۆلیتاریا
دەم لەسەرپش��ت ،ها بەشوێن بورژوازییەوە و
بە زووی��ی دەیانڕووخینێ .مارکس و ئەنگڵس
خۆیان وەک دوو گەنجی سیاسی و تێکەاڵوی
باس��ی تیئۆریکی ئەو س��ەردەمە ،شاهیدی

تۆفانی سەرهەڵدان و پەرەسەندنی ناسیۆنالیزم
ل��ە ئوروپا بوون ( .١٨٤کان) .بەاڵم ئەوان وایان
دەزانی کە ناس��یۆنالیزم دیاردەیەکی کاتییە
و ماتریالیزمی تاریخ��ی حوکمی لەناوچوونی
دی��اری ک��ردوە .ئەیان��وت هەندێک گەل،
فۆس��یلێکن ک��ە پاش��ماوەی دەورانی کۆنن
و لە ڕاس��تیدا زیددی شۆڕشن .ئەم چەشنە
گەل��ە دواکەوتوو و ئیڕتیجاعییانە ئەش��ێ لە
بەرپێی دەوڵ��ەت -میللەتە گەورەکان بکرێن
بە قوربانی .ئەیانوت ناس��یۆنالیزم گەمەیەک
و فێڵێک��ە کە ب��ورژوازی بۆ ب��ە الڕێدابردنی
پڕۆلیتاری��ا ،کەڵک��ی لێ وەرئەگرێ��ت .دێڕە
ب��ە ناوبانگەکەی مانیفیس��تی کومۆنیس��تی
کە دەڵێ��ت :پڕۆلیتاریا خاک��ی باوکیی نیە،
بۆچوونیان بە باشی نیشان دەدات .مارکس و
ئەنگڵس قەت هەوڵیان نەدا کە ڕوونی بکەنەوە
کە ناس��یۆنالیزم چییە کە وا خەڵک گیانی لە
پێناو دادەنێن .دیارە پێش��بینیەکانیان نەهاتە
دی و پڕۆلیتاریای واڵتانی س��ەنعەتی ،وەک
ئەوان پێشبینییان کردبووو کە« :پڕۆلیتاریای
هەر واڵتێ��ك ،دەس��ەاڵتی بورژوازیی واڵتی
خ��ۆی دەڕوخێنێ» ،تا ئیم��ڕۆش کە زیاتر لە
سەد و پەنجا ساڵ لەو کاتە ڕابردووە ،مسۆگەر
نەب��ووە و بەڵکە ئەو واڵتانەش کە حکوومەتی
مارکسیس��تیان هەبوو ،هەر ک��ە دەرەتانیان
ب��ۆ هەڵک��ەوت ،گەڕان��ەوە دواوە و دەوڵەتی
نەتەوەییی��ان پێ��ک هێن��ا .وەک دەبینین
«یەکێتی��ی جومهوورییەکان��ی س��ۆڤیەت»،
تەنی��ا جومهوورییەکانی م��اوە .کاتێکیش کە
لە ئاخرەکانی س��ەدەی نۆزدە ،س��ەرهەڵدانی
ژمارەیەک��ی زۆر دەوڵەت��ی ت��ازە ،پانۆڕامای
سیاسیی جیهان بە تایبەت ئورووپای گۆڕی،
مارکسیستەکانی ئینترناشناڵی دووهەم ناچار
بوون کێش��ەی نەتەوەیی بکەن بە تەوەرەی
س��ەرەکیی کۆبوونەوەکانی��ان .بەتایب��ەت
مارکسیس��تە ئوتریش��ییەکان ،تیئۆرییەکی
نوێیان لە سەر ناسیۆنالیزم ،لە سەر بنچینەی
تایبەتمەندی��ی کاراکتەری هەر نەتەوەیەک و
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جیاوازیی فەرهەنگیی نەتەوەکان خس��تە بەر
دەس��تی بەش��دار بوان؛ بەاڵم نەیانتوانی لە
لەمپ��ەری «ماتریالیزم��ی مێژوویی» بپەڕنەوە
و هەوڵەکەی��ان ب��ۆ تاریفێکی دروس��ت لە
ناس��یۆنالیزم پووچەڵ بۆوە .ت��ا ئیمڕۆش کە
نەتەوە ،ئولگووی س��ەرەکیی پێکهاتنی هەمو
دەوڵەتانی جیهانە ،مارکسیستەکان سەریان لە
بەفر ناوە و کای کۆن بە با دەکەن .هەرچەند لە
بیست ساڵی ڕابردوودا ،هەندێک مارکسیست
وەک تام نارین« ،تێئۆریس��یەنی سیاس��ی و
تیئۆریس��یەنی بواری ناسیۆنالیزم کە خۆشی
ئیس��کاتلەندییە ونووسەری کتێبی گرینگ
و دەیان مەقالەی عیلمیە» ،ڕاشکاوانە دەڵێت:
گەوەرترین هەڵەی مارکسیزم تێنەگەیشتنی
لە ناس��یۆنالیزم بووە .یان ئێریک هۆبزباون،
مێژوناس و خاوەنی چەندەها کتێبی بەناوبانگ
ک��ە لە تەمەن��ی زۆر گەنجیی��ەوە (چاردە-
پازدە س��اڵی) ئەندامی حیزبی کۆمۆنیس��تی
بەریتانیا ب��وو و کاتێکیش لە تەمەنی نەود و
سێ س��اڵیدا مرد ،کارتی ئەندامەتیی حیزبی
کۆمۆنیس��تی هەر ل��ە باغەڵدا ب��وو ،ئەڵێت:
بزووتنەوە مارسیس��تییەکان وشۆڕش��ەکانی
دوای شەڕی دووهەمی جیهانی ،هەموویان بە
شکڵ و ناوەرۆک ناسیۆنالیستی بوون (کووبا،
ویەتنام ،چین ،کامبۆج و .)...پیاو قسەیەکیش
بۆ دز بکات .بەڕاستی مارکسیست لێنینیست،
لەم چەش��نەی کە ئێمە هەسمان ،لە دنیای
پێش��کەوتوودا و تەنانەت لە زۆربەی واڵتانی
دنیای س��ێهەمیش وەک ئەمریکای التین و
ئاس��یا و تەنانەت ئەفریق��اش دوایان بڕاوە و
مارکسیس��تەکانی خۆراوا س��ەرقاڵی شەڕی
ڕەنگ��ی پێس��ت و مافی هێمۆسێکش��وال و
پش��تیوانیی حیزبوڵاڵ و کۆماری ئیس�لامیی
ئێ��ران و ئیس�لامن .وابزانم ک��ورد بە پێی
س��ەرە و ژمارە ،زیاترین کۆمۆنیس��تی هەیە
کە هەڵب��ەت ئەوانیش خۆیان بە بزووتنەوەی
ناسیۆنالیستیی کوردییەوە هەڵواسیوە.
ئەزان��م ت��ا ئێس��تا جواب��ی پرس��یاری
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ناسیۆنالیزم چییەم نەداوەتەوە .بۆ جوابی ئەم
پرسیارە پێویستە چەند وشە و کۆنسێپت مانا
بکەینەوە.
 1ئیتنی��ک چیی��ە و ک��ێ ئیتنیکە؟
 2میللەت چییە و کێ میللەتە؟  3دەوڵەت
ـ میللەت��ی ئێران��ی ل��ە ناوەرۆک��دا چییە؟
« 4تمامی��ت ارضی» چییە کە بووەتە پاژنەی
ئاش��یلی ناس��یۆنالیزمی فارس؟ و هەندێک
بابەتی دیکە.
 .1ئیتنیک چییە و کێ ئیتنیکە؟
ئیتنی��ک لەوش��ەی یۆنانیی ئیتن��ۆس ،بە
مان��ای گڕووپێک لە خەڵک ،ک��ە دەچنەوە
س��ەر بەرەی بابێک وەرگی��راوە .تاریفەکەی
«ماکس وێبڕ»ی ئاڵمانی ئێس��اش کۆدەنگیی
ئاکادیمیای لە س��ەرە .ئەو ئەڵێ ئیتنیک بە
دەس��تەیەکی گەورە ل��ە خەڵک ئەوترێ کە
پێیان وایە بە ڕەچەڵەک یەکن .پیویس��تیش
ناکات بە تێستی دی ئێن ئەی بسەلمێندرێت.
هەر ئەوەندەی باوەڕەکە گشتگیر بیت بەسە.
بۆ نموونە فارس��ەکان بە گشتی ڕەچەڵەکی
خۆیان دەبەنەوە س��ەر کوروش و داریووش
و هەخامەنیش��ی یان ئێمەی کورد ئەڵێین:
ئێم��ە ڕۆڵەی میدیا و کەیخوس��رەوین .هەم
ک��ورد ئیتنیک��ە و هەم ف��ارس و هەم هەر
دەستەیەکی گەورەی خەڵک وەک سوئێدی
و ئینگلیس��ی و س��کاتلەندی و باس��ک و...
ئەنترۆپۆلۆژیس��تەکان دوای زیاتر لە س��ەد
س��اڵ لێکۆڵینەوە لە چ��وار قوڕنەی جیهان،
ئەڵێن ئیتنی��ک درێژەی (کی��ن) بە مانای
خ��زم و کەس��ە .وەک خۆش��مان دەزانین،
خێزان هەی��ە ،بنەماڵە یا خان��ەوادە هەیە،
ق��ەوم و خێ��ش هەیە ،تایەف��ە هەیە ،ئێڵ
و عەش��یرەت هەی��ە کە گش��تیان خزمن.
چەند س��اڵ لەمەوبەر پاڕڵمان��ی بریتانیا بۆ
لێکۆڵینەوە لە نەخۆشینە ژێنێتیکەکان وەک
شێرپەنجەی س��ینگی خانمان و چۆنیەتیی
پەڕینەوەی لە دایک و نەنک و نەنکە گەورە
و ...بۆ خانمانی توش بووی ئێستا ،لە زانایانی
ساڵی بیست و یەکەم
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بواری ژێنیتیکی خواس��ت ک��ە ئامارێک لە بووە بە چەترێک کە گش��ت گرووپێک جگە
ڕادەی باڵوبوونەوەک��ەی دەربهێنن .ئەوانیش ل��ە چین (کرێکار و جووتیار و س��ەرمایەدار
لە دەسپێکردندا ویستان بزانن ،ژن و پیاوێک و )...جنس��ییەت (ژن و پیاو) ،دەگرێتە خۆ.
کە دووسەت س��اڵ لەمەوبەر ژیاون ،ئەگەر کێشەی کورد لە هەر چوار پارچەکە کێشەی
دوو تا س��ێ منداڵیان بووب��ێ و جیلەکانی ئیتنیکییە .لە ئێران کیش��ەی ئیتنیکی کورد
دوای خۆش��یان ه��ەر تاکەی دوو تا س��ێ وئئیتنیکی فارسە .ئیتنیکی فارس دەسەاڵتی
منداڵی��ان بووبێت ،تا ئێس��تا چەند مروڤیان سیاس��ی ،فەرهەنگی ،س��ەربازی ،ئابووری و
لێ کەوتۆتەوە .جوابەکەی پێنجسەد هەزارە .یاس��ادانانی بە تەنیایی گرتووەتە ژێر دەستی
بۆیە ڕیچارد دۆوکین ،بایۆلۆژیستی بەریتانی خۆی و کوردیش پێی ڕازی نییە و گەرەکیە
ئەڵیت :ئەگەر تۆ چەند پشتت لە شارێکی نە چارەنووس��ی خۆی بگرێتە دەست و ملیش
گەورە و نە بچووک ژیابن ،شانس��ی ئەوەی ن��ادا و بێدەنگ نابێت .دەوڵەتی فارس��یش
زۆرب��ەی خەڵکی قەدیمی ش��ارەکە خزم و هەوڵی ل��ە گرێژەنە بردن��ی بزووتنەوەکەی
ئەدات .لە پارچەکانی تریش لە
کەس��ت بن هەیە .مەبەس��تم
تەک ئیتنیکی تورک و عەرەبە.
ئەوەی��ە ئ��ەوەی ئیتنیکەکان
بە بڕوای
زۆرێک لە
خۆی��ان ل��ە ی��ەک ڕەچەڵک
و
مێژوناسان
 .2میلل��ەت چیی��ە و ک��ێ
دەزانن ،ڕەنگە ل��ە تەجرەبەی
کۆمەڵناسان،
میللەتە؟
خۆیان��ەوە هاتبێ��ت .هەندێک
لە
ناسیۆنالیزم
دەیوی��د میلەر ،فەیلەس��ووفی
ک��ەس پێی��ان وایە وش��ەی
سەدەی هەژدە و
س��کاتلەندی دەڵێ��ت :میللەت
«قەوم»ی کوردی مانای ئیتنیک
بە شۆڕشی
گرووپێک��ی گ��ەورەی خەڵکن
نادات .بە بڕوای من قەوم پڕ بە
فەڕانسە و
ک��ە پێی��ان وای��ە مێژوویەکی
پێس��تی خۆیەتی و دەقاودەق
شۆڕشی ئەمریکاوە لە
هاوبەش��یان هەب��ووە .ڕەنگ��ە
لە ت��ەک مان��ا یۆنانییەکەی و
گۆڕەپانی
مێژووەکە تەنانەت ئەفس��انەش
بۆچوونەک��ەی ماک��س وێبڕ و
سیاسەتدا
بێت .ش��اهنامەی فیردەوس��ی
ئەنترۆپۆلۆژیس��تەکان دێتەوە.
سەری وەدەر ناوە
ک��ە فارس��ەکان وەک مێژووی
فارسە ناسیۆنالیست و هدەندێک
خۆی��ان و س��ــــەرچاوەیەک
لە ک��وردە سیاس��ییەکانیش،
لە ب��ری ق��ەوم ،ل��ە وش��ەی «میللییەت» بۆ ناس��ین و ناس��اندنی ڕاب��ردووی خۆیان
کەڵ��ک وەردەگ��رن .لە س��ەدەی ن��ۆزدە ،کەڵکی لێ وەردەگرن ئەفس��انەیە و ڕووداوی
وش��ەی میللییەت وەک جنێ��و بە ئیتنیکە مێژوویی نیە .ئێرنێس��ت ڕێنان ،فەیلەسووف
بێ دەس��ەاڵتەکان دەگوت��را .پێیان ئەگوتن و زمانناس��ی فەڕانس��ەوی دەلێ��ت :میللەت
میللییەت بەو مەبەس��تە کە ئێوە شایستەی ڕۆحە ،پڕێنس��یپێکی مەعنەوییە .بە ڕای من
دەس��ەاڵتداری نین و ئەش��ێت ژێر چەپۆکە ڕێنان ڕۆح و پڕێنس��یپی مەعن��ەوی بە مانا
بمێننەوە .من خۆم لە ئیسماعیلی نووری عەال ،دێکارتییەکەی به کار دەهێنێت کە پێی وابو
ڕووناکبیر و نووس��ەر و هەڵسووڕاوی لیبڕاڵی مرۆڤ لە دووبەش��ی جیاوازی ڕۆح و جەستە
ئێرانیم بیس��توە کە بە دروستی میلییەت بە پێکهات��ووە و گرێیەکی ب��ە قەدرایی دەنکە
ورک��ە میللەت(خردە ملت) مان��ا دەکاتەوە .نۆکێکیش��ی لە ناو میشکدا بە کورسیی ڕۆح
لە بیس��ت س��ی س��اڵی ڕابردوودا ،ئیتنیک دەزانی .ڕێنانیش میللەت بە ڕۆحێک دادەنێت
بە مانایەکی بەرباڵوتر ب��ە کار ئەهێندرێ و کە کورسییەکەی سەر دڵی تاکە .لە ڕوانگەی
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کۆمەڵناسی و زانستە سیاسییەکانەوە ،میللەت دروشمێکی فێڵەبازانە حاشار داوە 3 .میللەت
ب��ە گرووپێکی گەورە لە خەڵک دەگوترێ کە سەربەس��تە (مافی خۆیەتی کە سەربەس��ت
خاوەن��ی فەرهەنگ و مێژوویەکی هاوبەش��ن بێت) .ماف��ی دەس��ەاڵتدارێتیی خۆی هەیە.
و ل��ە واڵتی خۆیان دەس��ەاڵتی سیاس��ی و ل��ەم بارەی��ەوە ئەڵێت چونک��ە میللەت بەم
ماف��ی خۆبەڕێوەبەری(حق حاکمیت) و مافی شکڵە کە لە دووسەت و چند ساڵی ڕابردوودا
یاس��ادانانیان هەیە یان ب��ە دەرەجەیەک لە هاتۆتە گۆڕەپانی سیاس��ەتی نێودەوڵەتییەوە،
وش��یاریی نەتەوەیی گەیشتوون کە نەخوازن بەرهەمی رووخانی ئیمپڕاتۆرییەکان و پاش��ا
بێگانە حکوومەتیان بەس��ەردا بکات و داوای قەدەرقودرەت��ەکان و لەناچوونی دەس��ەاڵتی
خۆئیدارەیی بکەن و حیزبی سیاسیی نەتەویی کلیس��ا و پەرەسەندنی سەنعەت و بازەرگانیە،
خۆیان ،بۆ بەدەس��تهێنانی دەسەاڵتی سیاسی گشت گەلێک گەرەکیە لە ژێر ئاسمانی واڵتی
پێک هینابێت .لە ئێران فارس میللەتە چونکە خۆیدا بە سەربەس��تی بژی .لە شوێنێکی تر
دەس��ەاڵتی سیاسیی هەیە .کوردیش میللەتە سەبارەت بە کۆمەڵگای خەیاڵی ئەڵێت :لە ناو
ئ��ەو کۆمەڵگایانەدا یەکگرتوویی
چونکە لە زیاتر لە حەفتا س��اڵ
و برایەت��ی ،ئاس��ۆیی(افقی)یە.
لەمەوبەرەوە حیربی سیاس��یی
میللەت
دەتوانێت لە
ب��ەو مانای��ە ک��ە ژن و پیاو و
خ��ۆی پێکهێناوە و داوای مافی
ئیتنیک
چەند
کرێکار و خاوەن کار ،دەستەنگ
خۆبەڕێوەب��ەری دەکات و زیاتر
پێکهاتبێت
و س��ەرمایەدار ،ئاغا و ڕەعیەت،
ل��ە حەفتا س��اڵ پێش ئێس��تا
ئەو
ئیتنیک
بەاڵم
شارس��تانی و عەش��یرەت ،لە
جومهووریی خۆی دامەزراند کە
تایبەتمەندییەی نییە.
بەرەیەکدا بۆ یەک مەبەس��ت،
بە دەستی خائینان و لەشکری
لە هەمووی ئەوانە گرینگتر
ک��ە مس��ـــۆگەر کردنی مافی
دەوڵەتی فارس لە ناو چوو.
ئەوەیە کە میللەت
سەربەستیی نەتەوەیییە ،بە بێ
ببێنیدی��ک ئەندرس��ـــن،
سیاسییە و حیزب و
جیاوازی کۆ ئەبنەوە .ئەندرسن
س��ێ تابەتمەندی ب��ۆ میللەت
نیهادی سیاسیی بۆ
ئەڵێت ک��ە ناسیۆنالیس��تەکان
ئ��ەکات:
دەستنیش��ــــــــان
بەدەست هێنانی مافی
نەک بۆ کوشتن بەڵکە بۆ کوژران
 1میلل��ەت کۆمەڵگایەک��ی
خۆی ڕێکخستووە
لە پێن��اوی نەت��ەوەی خۆیان،
سیاس��یی خەیاڵییە بەو مانایە
دەچن��ە گۆڕەپان��ی خەبات .بە
ک��ە ئەندامانی ئ��ەم کۆمەڵگایە
یەکتری ناناسن ،هەرگیز چاویان بە یەکتری ڕای من تیگەیشتن لەم بۆچوونەی ئەندرسن،
ناکەوێت و ناوی یەکتریش نابیس��تن ،بەاڵم بۆ ئێمەی کورد گەلێک هاسانە .سەرەنج بدە
خۆیان و کەسانێک کە نایانناسن بە ئەندامی سەر نێوی «پێشمەرگە» یانی کەسیک کە لە
ئەم کۆمەڵگایە ئەزانن 2 .میللەت سنووردارە ،پێناوی گەلەکەی��دا پێش بە مەرگ دەگرێت
ب��ەو مانایە کە خۆیان ل��ە نەتەوەکانی تر بە یان کەس��ێک کە لە پێن��اوی کورددا خۆی
جیاواز دەزان��ن .ئەڵێت :ئەگ��ەر نەتەوەیەک بۆ م��ردن وەپێش ئەخات .یان لە س��رودی
زیات��ر ل��ە میلیاردێکیش بێت لە ش��وێنێک نەورۆزدا دەڵێ :نەورۆز ب��وو ئاگرێکی وەهای
دەبڕێتەوە و نەتەوەیەکی تر دەست پێدەکات .خستە جەرگەوە  -الوان بە عشق ئەچوون بە
بۆیە شتێک بە ناوی میللەتی جیهان نیە .بەم بەرەوپیری مەرگەوە .ئەوەشم کوتبێت کە بە
تاریفە شتێک بە ناوی میللەتی ئێران ناتوانێ هۆکاری ئیدئۆلۆژیکەوە هەندێک الیەن ناوی
بوون��ی هەبێ��ت و ناس��یۆنالیزمی ئێرانیش ،ش��ەریفی پێش��مەرگەیان وەال ناوە و گەریال
ناسیۆنالیزمی فارس��ە و ژیرانە خۆی لەپشت یان ش��ەڕوان بە کار ئەهێنن .ئەو کەسانەی
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کە کتێب و مەقالەی فەلس��ەفی یان زانستی
ئەنووس��ن ،ئەگەر وشەیەکی نوێ یان نامۆ لە
نووس��راوەکەیاندا دەرکەوێت ،خەڵک ئەپرسن
نووسەر چ وش��ەگەلێکی لەبەردەست بووە و
کەڵکی لێ وەرنەگرتوون و مەبەستی چی بووە
کە وش��ەی نامۆی داناوە؟ ئەم ڕێکخراوانەش
وشەی پێشمەرگەیان لەبەردەست بووە ،بەاڵم
دیارە مەبەست ئیدئۆلۆژیک بووە و ویستویانە
خەباتی خۆیان نەتەوەیی و تەنیا بۆ کورد
دەرنەخن  .یانە ناوی بە شکۆ و بە شەرەفی
کورد و کوردستان لە س��ەر ڕێکخراوەکەیان
دانەنێن .دڵنیام مێژوو پەشیمانیان دەکاتەوە.
ئێرنێست گێلنێڕ فەیلەسووف و تێئۆریسییەنی
ناسیۆنالیزم و باوکی مەکتەبی مۆدێڕنیزم دەڵێ:
«میللەت یانی دانانی میچێک لە س��ەر چوار
دیواری ماڵی فەرهەنگی خۆت» .لە شوێنێکی
تر دەڵێت« :ئەش��ێ س��نووری سیاسیی هەر
واڵتێک دەقی سنووری فەرهەنگیی ئەو واڵتە
بێت» .هەر وەها دەڵێت« :نابێ دەس��ەاڵتدارن
ل��ە باری ئیتنیکییەوە لە تەک ئەو خەڵکانەی
حوکمیان بە سەردا دەکەن جیاواز بن».
جیاوازی��ی میللەت و ئیتنی��ک .ئیتنیک
ڕەنگ��ە داواکاری��ی س��ینفیی هەبێت .وەک
ئیزن��ی دانانی مەدرەس��ە بە زمان��ی دایکی،
یان جێگ��ەی عیبادەتی تایبەتی خۆیان ،یان
پش��کی کار ب��ۆ ئەندامانیان .ئەگ��ەر جوابی
ویس��تەکانیان بدرێتەوە نابن بە هەڕەش��ە لە
سەر دەوڵەتی ناوەندی و داخوازیی جیابوونەوە
و خۆبەڕێوەبەری ناکەن .بەاڵم میللەت داوای
دەسەاڵتی سەربەخۆ یا بەشداریی دەسەاڵت و
خۆبەڕێوەبەری دەکات و بە کەمتر لە ئۆتۆنۆمی
ڕازی نابێت .ئیتنیک ڕەنگە خاکی خۆی نەبێت
یا بووبێتی و لە دەستی دابێت ،بەاڵم میللەت
لە س��ەر خاکی خۆی نیش��تەجێیە .میللەت
دەتوانێت لە چەند ئیتنیک پێکهاتبێت بەاڵم
ئیتنیک ئەو تایبەتمەندییەی نییە .لە هەمووی
ئەوانە گرینگتر ئەوەیە کە میللەت سیاس��ییە
و حیزب و نیهادی سیاس��یی بۆ بەدەس��ت

هێنانی مافی خۆی ڕێکخس��تووە .ئەوەشمان
گوتبێت کە کێش��ەی ئیتنیکی جیاوازیی لە
تەک کێش��ەی میللیدا هەیە .کێشەی میللی
بە تەمای گۆڕینی بۆڕۆکرسی لە تارانە .باسی
جیاکردنەوەی س��ێ ق��ووە و کەرتی تایبەت
و کەرت��ی دەوڵەتی ،مەیدان��ی جموجۆڵ و
ڕادەی دەس��ەاڵت و سەربەستیی ئەم کەرتانە
دەکات .وەک کۆمۆنیس��ت و ئیسالح تەڵەب،
جیبهەی میللی و ش��اخوازیی کورد و غەیرە
کورد .بەاڵم ناسیۆنالیست کێشەکەی ناوچەیی
و مەحەللیە .فەرقی بۆ ناکا ئەحمەدی نەژاد لە
س��ەرکار بێت یان جاستین تڕودۆ یان فیدێل
کاس��ترۆ یان بۆریس جانس��ۆن .ئەو گەرکیە
فەرهەنگەک��ەی و گ��ەل و خاکەکەی لە ژێر
چنگ��ی غەیرە ک��ورد ڕزگار بکات .هەر وەک
دەبینی��ن ئێمەی کورد بۆ ماف��ی خۆمان لە
گژ جومهووریی ئیس�لامیی دڕندە ڕۆچووین
و کۆبێکی یەخەی یەکێ��ک لە لیبڕالترین و
ئینسانیتری حکوومەتەکانی دنیایان لە کانادا
گرتووە و داوای جیا بوونەوە دەکەن.
میللەتەکان چۆن خۆیان پێناسە ئەکەن؟
زۆربەی میللەتان��ی ئوروپا بە زمان( ،جگە لە
سویس کەسێ زمانی ئیتالیایی و فەرەنسەوی
و ئاڵمانیی تێدای��ە) .ئاڵمانییەکان بە خوێن و
ڕەگەز .بەم هۆیەوە دوای ڕووخانی سۆڤیەت،
هەر ڕووس��یەک بیتوانیبا بیسەلمێنێ کە بە
خوێن و ڕەچەڵەک ئەڵمانییە بە ش��ارۆمەندی
ئەڵم��ان وەردەگی��را و ه��ەزاران کەس��یس
ڕێگەیان پێ درا ببنە ئەڵمانی ،لە کاتێکدا کە
زمانیان ڕووسی بوو .ئوتریشییەکانیش زمانیان
ئەڵمانییە ب��ەاڵم بە ئاڵمانی داناندرێن .ژاپۆن
خۆی بە ڕەگەز پێناس��ە دەکا .هەرەوها واڵتی
کۆریا .دیارە کۆری��ای باکوور خۆی بە واڵتی
ئیدئۆلۆژیکی ،دیمۆکڕاتیکی ،سۆسیالیس��تی،
خەڵق��ی ئەزانێت و کیم ئیڵ جوون و باوکی،
کۆریای باشوور(کە خۆی بە ڕەگەزی کورەیی
دەزانێت)یان پێ فاشیس��ت ب��وو« .یەکێتیی
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س��ۆڤییەت» خۆی بە میللەتی ئیدئۆلۆژیک و
کۆمۆنیست دەزانی .فەڕانسە و ئەمریکا خۆیان
بە دروشمەکانی شۆڕشی فەڕانسە و شۆڕشی
ئەمریکا (یەکس��انی لە بەرامبەر یاسا ،ئازادی
و برایەتی) پێناس��ە دەکەن؛ هەر بۆیەش هەر
کەسێک کە ئەم پڕەنس��یپانەی قەبووڵ بێت
دەتوانێت ببێت بە ش��ارۆمەندی ئەمریکا یان
فەڕانس��ە .تایلەند خۆی بە میللەتی بوودایی
دەزانێ��ت ،ک��ە لە الی��ەن پێنج لەس��ەدی
دانیشتوانی موس��وڵمان بەرپەرچ دەدرێتەوە.
پاکس��تان خۆی ب��ە میللەتی ئیس�لامی ناو
دەبات .ئیران خۆی بەمیللەتی ش��یعە پێناسە
دەکات و ت��ازەش نی��ە .لە زەمانی ش��اوە بە
میللەت��ی ڕێبەری جیهانی ش��یعە ناس��راوە.
ئێرانییەکانیش بە س��یکۆالر و چەپ و ڕاست
و میللی و شاییەوە بێدەنگەیان لێ کردووە و
باسیش��ی ناکەن .تێبینییەکی خۆم :لە باری
مێژووییەوە س��ەلماوە ئەو ئیتنیکانەی کە لە
س��ەرزەوی و واڵتی خۆی��ان هەڵدەقەندرێن
و واڵتی��ان نامێنێت ،ناتوانن هەمیس��ان کۆ
ببن��ەوە و دەوڵەت-میللەت��ی خۆی��ان پێک
بهێن��ن .بەاڵم جوو ،س��ەڕەڕای ئ��ەوەی دو
هەزار س��اڵ بێ واڵت ب��وون و وەک هەرزن
بە دنی��ادا باڵو ببوونەوە ،توانی��ان کۆ ببنەوە
و ئیس��ڕائیل دروس��ت بکەن��ەوە .زۆرێک لە
ئاکادیمیسیەنەکان ،هۆیەکەی لە وەگر بوون و
پابەندیی جووەکان بە دابونەریت و سوننەتی
خۆیان دەزانن .سەرەڕای ئەوەی جوو ،بەپێی
سەر ،ئەیتیئیس��ت و بێ دین و زانای بواری
جوراوجۆری لە زۆربەی گەالن زیاترە؛ هەموو
ش��ەممەیەک دوور لە بیر و ب��اوەڕی دینی،
جووەکان بە ورد و درشتیانەوە ،لە هەر واڵتێک
کە نیشتەجێن ،لە کەنیسەکانیان کۆ دەبنەوە
و کاڵوێک��ی بچووک لە تەپڵە س��ەریان قایم
دەکەن و گوێ دەدەن��ە ڕاباعی و دەمەقاڵەی
لە تەکا ئەکەن .هەمو ئێ��وارەی جومعەیەک
ڕێز لە ش��ەبات دەگرن و لە ماڵەکەیاندا شەم
هەڵدەکەن .قاپ و کەوچکی گۆشت و گیایان
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جی��ا دەکەنەوە و دەیان هەڵس��وکەوتی تری
لەم چەشنە .عەبباس��ی ئەمانەت میژونووسی
ئەم س��ەردەمەی ئێران و مامۆس��تای زانکۆ
لە ئەمریکا کە خۆش��ی بەهاییی��ە ،پێی وایە
کە س��وننەتی ش��یعە ،ئێرانی لە پێنجس��ەد
ساڵی ڕابردودا ڕاگرتوە .شیعەگەری فاکتێکی
گەورەیە ل��ە سیاس��ەتی ئێرانییەکان��دا .لە
بیرمانە کاتێک ش��اپووری بەختیار بە میهدی
بازرگان��ی لیبڕاڵ��ی گ��وت وەرن ڕیفڕاندۆم
بکەین؛ بازرگان لە جوابدا گوتی« ،دوومیلیۆن
کەس لە شەقامەکانی تاران بە ئەڵاڵهوئەکبەر
ڕیفڕاندۆمیان کرد».
 .3دەوڵەت ـ میللەتی ئێرانی
ڕوناکبیران��ی مەش��رووتە وەک زۆرب��ەی
ڕوناکبیرانی دنیا ،شۆڕش��ی فەڕانس��ەیان بە
سەرمەش��قی خۆی��ان دانابوو .کە شۆڕش��ی
مەش��رووتە س��ەری نەگرت ،ڕێگا بۆ ڕەزاشا
خۆش بو کە ببێت بە دەس��ەاڵتداری ئێران.
ئەویش کە خۆی ناسیۆنالیستێکی فارس بوو،
بۆ ئەوەی ڕوناکبیرانی ئەو کات ڕەگەڵ خۆی
بخات ،هەوڵی دا بە ڕواڵەتیش بێت وای پیشان
بدات کە بە ئامانج و خواستەکانی مەشرووتە
وەفادارە و سەرمەش��قە فەڕانس��ەییەکەی بۆ
ئێران لە بەر چاوە بەاڵم بە پێچەوانە ڕۆیشت.
شۆڕشی فەڕانسە ،کۆتاییی بە پاشایەتی هێنا،
ئەم خۆی بوو بە شا و بنچینەی پاشایەتییەکی
بنەماڵەییی تری دامەزراند .شۆڕشی فەڕانسە
مڵکی شا و خاوەن زەوییە گەورەکانی دابەش
کرد ،ئ��ەم زەوی و زارێک��ی زۆری بۆ خۆی
دابڕی و ب��وو بە زەویدارێکی ه��ەرە گەورە.
شۆڕشی فەڕانسە ،کۆتاییی بە دەسەاڵتی دین
و کلیسا و پۆپ و پیاوە دینییەکان هێنا ،ڕەزا
شا حەوزەی عیلمییەی قومی دامەزراند.
لە هەمو واڵتانی ئاس��یایی و ئەفریقایی
کاتێک دەوڵ��ەت میللەت��ەکان پێکدەهاتن،
ئیتنیکەکانی کە لە دەوڵەتە تازەکاندا ددان بە
مافیاندا نەدەنرا و داخوازییەکانیان پش��تگوێ
ساڵی بیست و یەکەم
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ئەخرا ،بە حەق لە ترسی ئەوەی کە ئیتنیکی سێ ڕەنگەکەی ئەوان ،بۆ ڕاگرتنی ئێران بەم
زاڵ جیاوازی دابنێت و ئەوان زەرەرمەند بن ،شێوەیەی کە هەیە؛ زمان فارسی ،کوروش و
دژایەتیی دەوڵ��ەت -میللەتی تازەیان ئەکرد .داریوش و ئیمامی شیعە ،باوکمان و خۆمانیان
لە ئیرانیش هەر وەتر؛ بەاڵم ڕەزا شا پڕۆسەی بۆ بە کوش��ت بدەین ،جار و باریش بمانبەنە
میللەتسازیی لە ئێران بە ڕشتنی خوێنی لوڕ و تەلەویزیۆن ،ئەسمەر یارم جوانەیەک بڵێین و
کورد و عەڕەب ،سەر خست .یانی شتێکی بە هەڵپەڕکێیەک بکەین و بچینەوە ماڵی خۆمان
ناوی دەوڵەتی ئێران و میللەتی ئێران دروست و فززە نەکەین« .تمامیت ارضی» بۆ فارسێکی
کرد کە لە ڕاستەقینەدا جغجغەیەک(زرورق) سیاس��ی ،چ دەوڵەتی و چ ئۆپۆزیسیۆن ،یانی
بوو کە س��ەر حکوومەتی ئیتنیکی فارس��ی درێژەی دەسەاڵتی سیاسی و ئابووری و نیزامی
داپۆشی .ئێستاش هەروەتر .دەوڵەت-میللەتی و یاسادانان و سەروەریی فەرهەنگی هەر بەم
مۆدێڕنی ئێرانی ،ش��تێک جگە لە حکوومەتی چەش��نەی کە لە زەمانی ڕەزاش��ا()١٩٢٥وە
ئیتنیک��ی فارس نییە و نەبووە .کورد و عەرب ت��ا ئیمڕۆ بووە ،بە س��ەر جوغڕافیای ئێران و
کانگا و سەرچاوە سروشتییەکان
و ل��وڕ ،دڵرەق��ی و کوش��ت و
و نەتەوەکــــان��ی ت��ری ن��او
کوش��تاری ڕەزاش��ایان لە بیر
ئەندرسن
ئەڵێت کە
ئێ��ران .ئایا ناسیۆنالیس��تەکان
نەچووەتەوە و تا سیس��تەمێکی
بۆ
نەک
ناسیۆنالیستەکان
جیاییخ��واز (تجزیەطل��ب)ن؟
نوێی دەسەاڵتداری کە ددان بە
کوشتن
بەڵ��ێ .ناسیۆنالیس��ت ئاوات��ی
مافی باقی نەتەوەکان دابنێت و
کوژران
بۆ
بەڵکە
ئەوەی��ە دەوڵەت��ی نەتەوەییی
جینایەتەکانی گشت حکوومەتە
لە پێناوی
خۆی لە س��ەر خاک��ی باب و
زاڵ��م و خوێنڕێ��ژەکان قەرەبو
نەتەوەی خۆیان،
باپیران��ی دامەزرێنێ��ت .ئەگەر
نەکاتەوە ،ئێران ڕۆژێکی خۆش
دەچنە گۆڕەپانی
ب��ە ه��ەر هۆکارێک��ەوە ب��ۆی
بە خۆیەوە نابینێت .گۆرانییەکی
خەبات.
لوڕی هەیە ئەڵێت« :مرغ زردوم بە ڕای من تیگەیشتن لەم نەگونج��ا ب��ە ئۆتۆنۆم��ی ڕازی
دەب��ێ کە ئەویش ش��کڵێک لە
مرغ زردوم سیر ازیت نەوردوم.
بۆچوونەی ئەندرسن ،بۆ
نامەای بنویس��ید سی این رضا ئێمەی کورد گەلێک هاسانە جیابوونەوەیە .فارسەکانیش ئەم
ڕاس��تییە دەزانن ه��ەر بۆیەش
شا مرغم سقط بی بیاد تماشا.
بە کوتەک و زیندان و س��ێدارە
و ت��ەوس و تۆماج ،هەر وش��ەیەکی کە ئەو
« .4تمامیت ارضی»
ئەم کۆنس��ێپتە بەگش��تی ب��ۆ داگیرکەریی مانایەی لێ بکەوێتەوەیان لێ قاچاغ کردووین.
واڵتان لە الیەن هێ��زی بێگانەوە کەڵکی لێ تێنینیی خ��ۆم :من ناڵێم نابێ��ت هاوکاریی
وەردەگیرێ .بەو مانایە کە واڵتێک ،سنووری ئۆپۆزیس��یۆنی ئێرانی بکەین ،ئەڵێم ئەش��ێ
خۆی تێپەڕێنێت و شار و گوندی واڵتێکی تر مەجبووری��ان کەین کە ددان بە ناس��نامە و
داگیر بکات .فارسەکان لە ئێران بۆ سەرکۆنە داخوازییەکانی ئێم��ە ،تەنانەت بە مافی جیا
کردن��ی هەرچەش��نە مافخوازییەکی نەتەوە بوونەوەش��ەوە دابنێ��ن ،ئەگین��ا ئەمجارەش
غەیرە فارس��ەکان قوتیان کردووەتەوە .باسی دەمانکەنە کەوا س��ووری بەر لەشکر ،شەڕمان
ئۆتۆنۆمی ی��ان فیدڕاڵیزم بک��ەی« ،تمامیت پێ دەکەن و بە دەس��تی بەتاڵ دەماننێرنەوە
ارضی»ت خس��تووەتە مەترس��یەوە .باس��ی ماڵ و کوش��ت وبڕ و داپڵۆس��ان درەنگ یان
خوێندن ب��ە زمانی دایکی بک��ەی هەروەتر .زو دەس��ت پێدەکاتەوە .ک��ەر هەمان کەرە و
تەنیا کاتێک «ایرانی باغیرت»ین کە لە ژێر ئااڵ کورتان گۆڕاوە .تاقیکردنەوەیەکی فیکری کە
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جوابەک��ەی کورد گوتەن��ی :دەراوەکە قولی
ڕەش و سپی دەردەخا .وایدانێین سبەینێ لە
ناو ئەڕتەشدا کوودەتایەک لە الیەن مەسەلەن
مارکسیس��تەکانەوە ڕوو ب��دا ،بەیاننامە باڵو
بکەنەوە و لە شۆڕش��گێڕانی مارکسیس��ت و
سۆسیالیس��ت داوا بکەن کە بۆ بەرگری لەم
شۆڕشە نوێیە چەک هوڵگرن و بێنە مەیدان.
وای دانێین لە هەمان کاتدا حیزبە کوردییەکان
ڕیفڕاندۆم بکەن و س��ەربەخۆییی کوردستان
ڕاگەییەنن و دەوڵەتی شۆڕش��یش کردەوەی
ک��وردەکان بە دژی ش��ۆڕش ن��او بەرێت و
ڕیفڕاندۆم و سەربەخۆیی بە نایاسایی بزانێت،
پێتان وایە تفەنگی کۆمۆنیستی کورد سینگی
کێ دەبڕێ؟ هەمان پرس��یار لە موس��وڵمانی
س��ەلەفی و ئیخوانی و ئیسالح تەڵەبی کورد
بکەن .ئەش��ێت ئێم��ە حیس��ابی دینداریی
موس��وڵمانی کورد تەنانەت م��ەال کوردەکان
لە حیسابی ئیس�لامییە سیاسییەکانی وەک
ئیخوان جیا بکەینەوە .لە باری سایکۆلۆژییەوە،
ناسیۆنالیزم زۆر لە دینداریی ئاسایی و غەیرە
سیاسی بەهێزترە.
تێئۆرییەکانی ناسیۆنالیزم
تێئۆرییەکان��ی ناس��یۆنالیزم زۆرن ب��ەاڵم بە
گشتی دەیانکەین بە دوو دەستە.
یەکەم
ئەوانەی کە ناس��یۆنالیزم بە خ��راپ نازانن و
ئەڵێن کە سروش��تی و ئاس��ایی و ڕەوایە کە
هەر نەتەوەیەک دەوڵەت��ی نەتەوەییی خۆی
هەبێ��ت .ئ��ەم گڕووپە کە خۆی��ان لە چەند
الیەن و مەکتەبی جیاواز پێکهاتوون ،کێشەی
سەرەکییان لەسەر کۆن و نوێ بوونی دیاردەی
«نەت��ەوە»« ،ناس��یۆنالیزم» و «دەوڵ��ەت»ی
نەتەوەیییە (بەم شێوەیەی کە ئیمڕۆ لە جیهاندا
باوە) .دەس��تەیەک بە ناوی « پڕایمۆڕدالیست
ئەڵێ��ن میلل��ەت دیاردەیەکی ن��وێ نییە و
میللەتەکان هەمیشە بوونیان هەبووە .کەسانی
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وەک «ئێدوار شیلز» و «کلیفرد گیرتز» ،ئەڵێن
کە ناسنامە و هۆوییەتی خێزانی و ئیتنیکی،
سروش��تین و ل��ە کۆنەوە ل��ە تەکماندا بووە
و نوێ نی��ە .ئەگەر ئەم هەس��تە بە پێوانەی
پێوەندیی کۆمەاڵیەتی هەڵسەنگێنی ،لە تەک
عەقاڵ جۆر نایەتەوە .مەبەست ئەوەیە کە ئەم
هۆوییەتان��ە بە پێوەندی��ی خوێنی و زمانی و
جوغڕافیایی و مێژوویی پێناسە دەکرێن ،نەک
پێوەندیی ڕاس��تە وخۆ .هەس��تی ئیتنیکی و
نەتەوەیی لە جنس��ی هەستی خۆشەویستییە
و تاک ئامادەیە کە بۆ بەرژەوەندیی ئەندامانی
نەت��ەوە و ئیتنیکی خۆی ،ل��ە بەرژەوەندیی
خۆی چاوپۆشی بەکات.
دەستەیەکی تر ،سۆسیۆبایۆلۆژیستەکانن
کە لە گ��ەڵ پڕایمۆڕدالیس��تەکان هاوبیرن،
پێیان وایە کە تەعەسسوبی خێزانی و ئیتنیکی
ڕیشەی بیۆلۆژیکیی هەیە و تایبەتمەندییەکی
تەکامولیی(بە مانا داروینیەکەی) مروڤە .ئیمڕۆ
بە باشی ئەزانین کە تایبەتمەندییە گشتییەکانی
ئێمە ڕیش��ەی ژێنێتیکیان هەی��ە .بۆ نموونە
هەم��و مروڤێک لە بەرزایی بەرز ،ئاوی قووڵ،
تاریکی و بوونەوەری دڕندە ئەترسێت .شانسی
ئەوەی کەسێک لە س��نە یا پاریس تیمساح
بیخ��وا ،یەک ل��ە چەندس��ەد میلێۆنە بەاڵم
هەمو کەسێک لە تیمس��اح ئەترسێت .بەاڵم
تێکس��ت کردنی کاتی لێخوڕینی ئۆتۆمۆبێل،
بە پێی ئامار یەکجار زۆر کوش��ەندەیە ،بەاڵم
کەس لێی ناترسێ چونکە مێشکی ئێمە کۆنە
و مۆبای��ل و تێکس��ت و ئۆتۆمۆبێ��ل نوێن و
کاتێک مێشکی ئێمە میلیۆنەها ساڵ لەمەوبەر
بە دەس��تی تەکامول دروست دەبوو ،بەرزایی
و ئاوی ق��ووڵ و بوون��ەوەری دڕندە هەبوون
و ئۆتۆمۆبێ��ل و ...نەبوون .ئێم��ە منداڵی ئەو
کەس��انەین کە لە بەرزی و بونەوەری دڕندە
و ...ئەترس��ان .ئەوانەی کە نەدەترس��ان یا لە
بڵیندی بەربوونەوە و ملیان ش��کا یان ش��ێر
وپڵن��گ و  . ..خواردن��ی و منداڵیان لە پاش
بەجێ نەما .هەس��تی نەتەوەی��ش بە هەمان
ساڵی بیست و یەکەم
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ش��ێوە لەو کاتەوە هاتووە ک��ە باب و باپیران هەس��تێکی هەڵەی��ە وس��ەرکردەکان بۆ
و نەنک��ە پیرانی ئێمە کۆچەر ب��وون و هەر دەس��کەوتی ئابووری و دەسەاڵتی سیاسی،
ڕۆژەی لە شوێنێک .ئەو شتەی کە لە تااڵن و کەڵ��ک لەم هەس��ت و س��ۆزە هەڵەیەی
کوشتن و بڕینی ئیتنیکەکانی تر و بوونەوەری کۆمەاڵنی خەڵک وەردەگرن .چەند س��اڵ
دڕندە پاراس��تنی ،یەکگرتوویی و هەس��تی لەمەوب��ەر پڕۆفس��ۆر «پ��ۆڵ کۆلیی��ەر»ی
خۆشویستنی یەکتری بو .دیارە بۆ ئێمەشیان ئابووریزان��ی زانکۆی ئۆکس��فۆرد لە تەک
بە جێ هێشتوە و لە تەکماندا لە دایک ئەبیت .پرۆفیس��ۆر «ئەنکە هۆیفل��ڕ»ی ئەمریکایی،
دەستەیەکی تر گرووپە مۆدیڕنیستەکانن ،کە تێئۆرییەکی نوێی��ان لە ژێر ناوی «گرید یا
لە ئاکادیمی��ادا زۆربەن .ئەوان پێیان وایە کە گریوەنسس» ،هێنایە ئاراوە .گرید یانی تەماح
نەتەوە و دەوڵەت و نەتەوەخوازی ،دیاردەیەکی و گریوەنسس یانی ناڕەحەتی و دڵشکاوی و
نوێ و بەرهەمی ڕێنێس��انس ،ڕیفۆڕمەیشن ،خەمباری .تێئۆرییەکە ئیددیعای دەکرد کە:
عەسری ڕەوش��ەنگەری ،شۆڕشی سەنعەتی و دەکرێ گشت کێشەیەکی ئیتنیکی و شەڕی
ناوخۆ ل��ە ڕووی بەرژەوەندیی
عیلمین .ئەوان سەرەڕای ئەوەی
ئابووریی بەش��دارانیەوە ڕوون
ئ��ەم دیاردانە ب��ە ڕەوا دەزانن،
ئەشێت
ئێمە حیسابی
بکرێت��ەوە .ئەیان��وت ه��ۆی
پێکهێنانی دەوڵەتی نەتەوەیی بە
کورد
موسوڵمانی
دینداریی
س��ەرەکیی ن��اڕازی بوون��ی
هەنگاوێکی گرینگی بەرەوپێش،
تەنانەت
کۆمەاڵنی خەڵک لە حکوومەتی
ل��ە ژیان��ی مێژوویی��ی ه��ەر
کوردەکان
مەال
ناوەن��دی ،زەبروزەن��گ نیە،
نەتەوەیەکدا پێناسەی پێدەکەن.
لە حیسابی ئیسالمییە
بەڵک��وو س��ەرکردەکان ب��ۆ
دەس��تەیەکی ت��ر پێی��ان
سیاسییەکانی وەک
بەدەسەت هێنانی سەرچاوەی
دەگوترێ «ئێسێنشالیست»ـەکان
ئیخوان جیا بکەینەوە.
ماڵی و دەس��ەاڵتی سیاس��ی،
ک��ە پێی��ان وای��ە کێش��ەی
لە باری سایکۆلۆژییەوە،
خەڵک هان دەدەن و ش��ەڕ و
ئیتنیکیی ئەمڕۆ ،سەرچاوەکەی،
ناسیۆنالیزم زۆر لە
کێش��ەی کۆنی ئیتنیکەکانە کە دینداریی ئاسایی و غەیرە پێکدادانی ناوخۆیی دروس��ت
ئەک��ەن .ئ��ەم تێئۆرییە زۆر
تا ئیم��ڕۆش درێژەی هەیە .ئەم
سیاسی بەهێزترە
زوو کەوت��ە ب��ەر ڕەخن��ە و
بۆچوونە لە نوسینەکانی ڕۆژنامە
دیبەیتێک��ی زۆری لەس��ەر
گەورەکان لە چەشنی نیۆیۆڕک
تایم��ز و ئیکۆنۆمیس��ت و ....ڕەنگدەدات��ەوە .ک��را .ئاخری بڕیاری��ان دا کە ڵێکۆڵینەوەی
کاتێ��ک دۆناڵ��د تڕام��پ پاش کش��انەوەی زانس��تییانەی لەس��ەر بکرێ��ت .وابوو کە
هێزەکانیان لە کوردس��تانی ڕۆژئ��اوا ،ئێژێ :گڕووپێکی گەورەی پسپۆڕانی بواری جیاواز
کیش��ەی کورد و تورک کێش��ەیەکی چەند و ڕۆژنامەوانان ،تێئۆرییەکەیان لە تەک سی
هەزار ساڵەیە ،دەری ئەخا کە نیۆیۆڕک تایمز و کەیس��ی بزووتنەوەی ئیتنیکی و ش��ەڕی
ئیکۆنۆمیست ئەخوێنێتەوە و دەست لە کتێب ناوخۆییی واڵتانی جیاواز هەڵسەنگاند .دوای
دە ساڵ کار و لێکۆڵینەوە و سەدان ڕیپۆرتی
نادا.
مەیدان��ی ،ڕایانگەیاند کە ئەم تێئۆرییە پڕە
لە هەڵە و خەڵکی واڵتان لە دەس��ت زوڵم
دووهەم
ئەوانەی کە ناسیۆنالیزم بە نەرێنی و خراپ و و زۆری حاکم��ان و زیندان و کوش��توبڕ و
بێ مافی تووڕە و دڵتەنگن .زۆربەی خەڵک
فێڵی ئیلیت و سەرکردەکان دەزانن.
ئەوانە پێیان وایە کە هەستی نەتەوەیی تەنانەت س��ەرکردەکانیش ،گیان لەس��ەر
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دەست ،هەوڵی دەرباز بوون لە دیکتاتۆری و لە س��ەدی خەڵک ئەم کارە ئەکەن و چەند
بێ مافی ئەدەن .نووسەرانی تێئۆرییەکەش لە س��ەد نایکەن .یان س��ەبارەت بە مافی
ئاکام��ی لێکۆڵینەوەکانیان قوبووڵ کرد و لە دیاری کردنی چارەن��ووس ،بە ئامار ڕوونی
ئەکاتەوە ک��ە چەند نەتەوە و کەی و چۆن
تێئۆرییەکەیان پاشگەز بوونەوە.
دەستەیەکی تر کە لە کۆنەوە ناسیۆنالیزم ئ��ەم مافەیان بە دەس��ت هێن��اوە و چەند
و هەس��تی نەتەوەیی بە هەڵەی کۆمەاڵنی نەت��ەوەش تا ئێس��تا نەیانتوانیوە .بە زمانی
خەڵ��ک و فێڵ��ی ئیلیت و س��ەرکردەکان نوڕماتیو دەتوانی بە دڵی خۆت قس��ەی زل
دەزانن ،مارکسیستەکانن .ئەم بیرۆکەیەش بکەی و ڕێگا چارە بۆ دنیا بدۆزیتەوە .بەاڵم
وای دان��اوە ک��ە «ماتڕیالیزم��ی تاریخی» ،بەزمان��ی ئیمپێریکال ،وس��تەت لێوە نیە.
جەبری تاریخە و سەرمایەداری کۆتایی پێ دیارە سیاسەت و زانست بە وردی گوێچکە
دێت و سیستەمی سۆسیالیستی و بەدوایدا ئەدەن��ە وت��ەی نوڕماتیو ب��ەاڵم بۆ ئەوەی
کۆمۆنیستی زاڵ ئەبێت و جێگایەک بۆ بیری بزانێت چی ب��کات ،چاوەڕوانی لێکۆڵینەوە
و واڵم��ی ئیمپێریکاڵ ئەبێت.
نەتەوەیی نامێنێ��ت .تەنانەت
تێۆریی��ە مارکسیس��تییەکان
کۆمۆنیس��تەکان پێشبینییان
هەستی
نەتەوەیی و
دەمێک��ە بە تایبەت س��ااڵنی
ک��ردووە ک��ە ل��ە داهاتوودا
ئیتنیکی،
شەستی میالدی ،بە تەجرەبە
تاک ،ن��ەک هەر پێناس��ەی
بەشێکە لە
و ک��ردەوە و ئیمپێری��کاڵ،
نەتەوەیی��ی گ��ەرەک نابێت،
و
سایکۆلۆژی
وەدرۆ کەوتوون��ەوە .بۆ نموونە
بەڵکە پێناس��ەی چینایەتی-
کاراکتەری
پێش��بینییەکانی ماڕک��س و
پڕۆلتاریای��ش نامێنێ��ت و
مروڤ.
ئینگێڵ��س :ک��ە بزووتن��ەوە
پێناسەی ئەندامەتیی حیزب،
لە «ژێن»ـەکانماندایە و
نەتەوەیییەکان دوایییان دێت
جێ��گای نەت��ەوە و چی��ن
ئەم هەستە
ب��ە پێی ئام��ار پێچەوانەکەی
ئەگرێتەوە .لێرەدا بە پێویستی
لە ناو گشت
س��ــــەلما .لە کۆنفڕانس��ی
دەزانم کە ڕوونکردنەوەیەک لە
کۆمەڵگایەکدا
وییەن��ەوە( )١٨١٥-١٨١٤تا
س��ەر تێئۆریی سیاسی بکەم:
هەیە و سروشتیە
کونفڕانسی وێرسای (-١٩١٩
تێئۆریی سیاســـی باوەڕێکی
 ،)١٩٢لە هەر پێنج ش��ەڕی
«نوڕماتیو»ە  .وت��ەی نوڕماتیو
بە وش��ەی «ئەش��ێ»« ،ئەبێ» و بە فارسی کە زیاتر لە هەزار کوش��تەی لێ بکەوێتەوە
«باید» دەس��ت پێدەکات .بۆ نموونە ئەشێ یەکێکیان شەڕی ئیتنیکی و ناسیۆنالیستی
خەڵ��ک خزمەتی دای��ک و باوکی پیر و لە بوون .لە کۆنفڕانس��ی وێرسای تا ڕووخانی
کارکەوتووی خۆیان بکەن .یان؛ هەر گەلێک س��ۆڤیەت( ،)١٩٩١لە هەر بیس��ت شەری
ئەبێ بتوانێ چارەنووسی خۆی دیاری بکات .کە زیاتر لە هەزار کوشتەی بووبێت ،نۆیان
یا (همە اقوام ایران باید با هم برابر باشند) .ئیتنیک��ی و ناسیۆنالیس��تی ب��وون .دوای
لە بەرامبەر وتە و بی��ری نۆڕماتیودا ،بیری ڕوخانی س��ۆڤیەت تا ئیمڕۆ لە هەر بیست
«ئیمپێریکاڵ»م��ان هەی��ە .ئیمپێریکاڵ بیر ش��ەڕی لەم چەش��نە پازدەیان ئیتنیکی و
و بۆچوون��ەکان لەس��ەر زەوی ،لە مەیدانی ناسیۆنالیستی بوون .لە حەفتاکانی میالدیدا
کردەوەدا ب��ە ئامار هەڵدەس��ەنگێنیت .بۆ چەند کەس��ێک هەوڵیان دا کە لە ڕوانگەی
نموونە بۆ خزمەت ب��ە دایک و باوکی پیر ،مارکس��یزمێکی س��ەردەمییەوە ،سەرنجی
دوای لێکۆڵینەوە بە ئامار پێت دەڵێت چەند دی��اردەی ناس��یۆنالیزم بدەن��ەوە .یەکێک
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لەو کەس��انە تۆم نارین بوو ک��ە تێئۆریی
پەرەگرتووییی نابەرابەریی نووس��ی .ئەوی
تریشیان مایکڵ هێش��تێر بوو کە تێئۆریی
ئینترنال کۆلۆنیالیزم��ی دانا (کۆڵۆنیالیزمی
ناوخۆیی یان ناوەکی) .ه��ەر دوو تێئۆری،
بە تێئۆریی ئیقتیس��ادی لە قەڵەم دەدرێن
و س��ەبارەت بە بریتانیا نووسراون .بە پێی
تێئۆریی کۆڵۆنیالیزمی ناوەکی ،س��کاتلەند
و وەیڵز ،بە ش��ێوەیەک کراون بە کۆڵۆنیی
ئینگلس��تان .با ڕووناکی بخەینە سەر بار و
دۆخی سکاتلەند .سکاتلەند و ئینگلستان لە
ساڵی ١٦٠٣ی میالدییەوە هاوپەیمان بوون
لە س��اڵی  ١٧٠٧بەم الوە ،بوون بە یەک
واڵت��ی یەکگرتو و لە تەک وەیڵزدا ،یونایتد
کینگدمیان پێک هێناوە .ئابووریی سکاتلەند
زۆر بەهێ��زە و لە چەش��نی ئینگلس��تانە.
س��کاتلەند ،پاڕلمان��ی خۆی��ان هەیە و لە
پاڕلمان��ی وێستمینیس��یتری لەندەنی��ش
فڕاکس��یۆنێکی کاران و بڕیارەکانیان بە بڕە.
بەاڵم س��ەرەڕای ئ��ازادی و ئابووریی باش
هەوڵ��ی جیابوونەوە ئ��ەدەن و پێکهێنانی
دەوڵەت��ی نەتەوەیی بە مافی خۆیان ئەزانن
و ب��ە ڕێگای پێش��کەوتنی زیاتری خۆیانی
دادەنێن .ی��ان کاتاڵۆنەکانی ئیس��پانیا کە
باش��ترین ئابوورییان هەی��ە ،خەڵک تێر و
تەسەل و ئازادن ،بەاڵم گەرەکیانە جیا ببنەوە.
یانە باسکە فەرەنس��ی زمانەکانی کانادا ،لە
یەکێ��ک ل��ە ئازادترین و خۆش��بژیوترین
واڵتانی دنیا دەژین و گیروگرفتی ئابوورییان
نی��ە ،بەاڵم هەوڵ��ی جیا بوون��ەوە ئەدەن.
ئەوەشم گوتبێت کە کیبیکییەکان هەرگیز
ملیان نەدا ک��ە منداڵەکانیان بە ئینگلیزی
بخوێنن و فەرەنس��ی زمان��ی خوێندنیانە.
ئەگ��ەر گەرەکم بێت باس��ەکە ل��ە چەند
دێڕێکدا ک��ورت بکەمەوە ئەڵێم :هەس��تی
نەتەوەیی و ئیتنیکی ،بەشێکە لە سایکۆلۆژی
و کاراکتەری مروڤ .لە «ژێن»ـەکانماندایە و
ئەم هەستە لە ناو گشت کۆمەڵگایەکدا هەیە

و سروش��تیە .ئەگەر ت��ۆ لیوانێک ئاو بەرەو
ژوور هەڵدەی ،ئاوەکە لە کاتی ڕژانە خواردا
ئەبێت بە دڵۆپی خڕ و دەرژێتە سەر ز ەوی.
هۆیەکەش��ی تایبەتمەندیی مولیکۆلی ئاوە.
ئەو چەشنەی کە هیدرۆژێن و ئوکسێژنەکان
ب��ە یەک��ەوە پەیوند ب��وون ،حوکم دەکات
ئاو تەنان��ەت لە مانگیش ببێ��ت بە دڵۆپ.
مروڤەکانیش بە پێی سروش��تیان بە وتەی
فەیلەسووفی ئاڵمانی یۆهان گاتفرید هیردر:
هەر میللەتە تایبەتمەن��دی و لێهاتوویی و
ئیس��تیعدادی خۆی هەی��ە و گەرکیانە بە
ئازادی لە ناو هاوچەش��نی خۆیاندا بژین و
ڕێگای پێشکەوتنی خۆیان بگرنەبەر.
ناس��یۆنالیزم هەس��تێک و ویستێکی
نەتەوەیییە .هەر گەلەی بە پێی س��اختاری
س��ایکۆلۆژیکی خۆی دەخوازێ گەش��ە بە
فەرهەنگی خۆی بدات ،زمانی دایکیی خۆی
بپارێزێ ،دەس��ەاڵتی ماڵی خۆی بە خۆی
بێ��ت و کەس بە زۆرەمل��ێ حوکمی خۆی
بە سەردا نەس��ەپینی .ڕێگای پێشکەوت و
حەسانەوەی خۆی بگرێتەبەر و بڕوا .ئەگەر
ناس��یۆنالیزم بۆ ئازادی و دێمۆکڕاسی بووبا،
باسک و کاتاڵۆن و ئیڕلەندی و سکاتلەندی،
کەمی��ان نییە .ئەگ��ەر بۆ ئاب��ووری بوایە،
کاتاڵۆنی��ا یەکێک ل��ە س��ەرکەوتووترین
بەشەکانی ئیسپانیایە .ئەگەر بۆ زمانی دایکی
بوایە ،س��کاتلەندییەکانیش زمانی دایکیان
ئینگلیسیە .باش وایە نەتەوە بشوبهێنین بە
کەنیش��کێک یا کوڕێکی گەنج ،کە کاتێک
دەگەن بە تەمەنێک��ی تایبەت گرینگ نیە
جوانە یا ناش��یرینە ،بااڵبەرز یا کورتەبااڵیە،
خوێندەوارە یان نا ،پارەدارە یا خێر ،گەرەکی
ئەبێت هاوس��ەرگیری بکات و ئەش��یکات.
نەتەوەش بە هەمان شێوە .ئەگا بە تەمەنێک
کە ئەتوانێ��ت خۆی ڕزگار بکات و ئەیکات.
مامۆستا هێمن گوتەنی:
لە ش��ان و باهۆی خۆم ڕادی
هــــەڵگ��رم ئ��ااڵی ئازادی
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اصالحطلبی ایرانی

(خوانشی با رویکرد جامعهشناسی معرفت)
آسو ُکردستانی

اصالح طلبان ُکرداز مبانی نظری و معرفتی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و
ایدئولوگ شناخته شده و مطرحی ندارند و بیشتر متاثر از گفتمان مرکز می باشند.
تا جایی که عدهای آن را به ماری تشبهی نموده اند که سرش در تهران و دمش
در ُکردستان می باشد .بر این اساس می توان گفت ،جریان اصالحات در ُکردستان
همچون جریانی پیرامونی بیشتر از آن که ناشی از ضرورتهای جامعه ُکردستان باشد،
تابعی از نوسانات مرکز بوده و بیشتر از آن که متغیری کنشگر باشند؛ واکنشی هستند

هیچ انسان خردمندی جامعه را تخریب
نمیکند تا دوباره آن را از نو بس��ازد،
مگر آن جامعه مس��اعد اصالح نباشد.

مقدمه
ط��رح مباح��ث و مفاهیمی چ��ون ایده اصالح
طلبی و رفرم سیاس��ی به اواس��ط دهه س��وم
انقالب و مش��خصاً با روی کار آمدن و به قدرت
رسیدن سید محمد خاتمی در خرداد ماه سال
 76بر می گ��ردد .اگر چه طرح چنین مباحثی
تح��ت عناوین دیگری چون مش��روطه خواهی
و قان��ون گرای��ی از لحاظ تاریخی مس��بوق به
س��ابقه و به دوران انقالب مشروطه ( )1906بر
میگردد .جنبشی که با کش و قوسهای فراوان
تا به امروز به حیات خود ادامه داده و از جنبشی
نس��بتاً مس��تقل و دمکراتیک و ترقی خواه ،به
جریانی وابسته به نظام سیاسی و مرتجع تقلیل
یافته و بیش از آن که دغدغه تغییر و اصالحات
دمکراتیک داشته باشد ،درصدد به بیراهه بردن
مطالبات دمکراس��ی خواهانه ب��ه منظور حفظ
نظ��ام ،جهت تامین منافع گروهی اقلیت حاکم
میباشد.
جهت شناخت و فهم هر چه بیشتر جریان
اصالح طلبی ،به تعبیر فالسفه الزم است دوگانه
اصالح طلب و اصول گرا در رابطه با زمینههای
اجتماعی تاریخی خاص جامعه ایران ،تحلیل و
واکاوی ش��ود .از این رو تعمیم این نظریات در
مورد جوامع دیگر موضوعیت ندارد .این نوشتار
درصدد اس��ت از َمنظر جامعه شناسی معرفت،
ایده اصالح طلبی در ایران و متعاقب آن جایگاه
اصالح طلبان ُک��رد را در این موازنه قدرت ،در
رابطه با پرس��ش ُکرد بررس��ی نماید .تا از این
طریق به فهم هر چه بیش��تر خاس��تگاه اصالح
طلبی و پاسخی مناس��ب در خور عنوان بحث
ارائه دهد.
تعریف اصالحات
اصالحات ی��ا رفرمهای سیاس��ی خود یکی از

عوامل عمده تحوالت سیاس��ی ب��وده اند .این
نوع تغییر سیاسی ممکن است در ابتدا محدود
باشد و سعی در اصالح برخی جنبههای جامعه
داشته باشد و س��پس دامنه گسترده تری یابد
(بروس کوئن.)421 :1372 ،
در اندیش��ه سیاس��ی و اجتماع��ی ب��رای
اصالحات تعاریف متعددی ارائه ش��ده اس��ت.
بس��یاری از این تعاریف مش��ابه هم هستند .به
طور کلی می توان گف��ت( :اصالحات هواداری
از سیاس��ت تغییر زندگی احتماعی ،اقتصادی
و سیاس��ی ،اما بدون ش��تاب که اندیش��ه قهر
انقالب��ی را کنار نه��اده و خواس��تار دگرگونی
آرام نهادهای اجتماعی است) (دیانی نژاد1393 ،
 .)62:برخی نویسندگان مفهوم اصالحات را در
مقاب��ل انقالبات به کار می برن��د ،در حالی که
تعمیق انقالب ها نیازمند اصالحات از باالس��ت
(بش��یریه .)188 :1384 ،بشیریه بر این باور است،
(در کشورهایی که امکان وقوع انقالب از پایین
نش��د ،انجام اصالحات از باال جانش��ین انقالب
ش��د .اصالحات میجی در ژاپن در سال ،1868
اصالحات معروف بیس��مارک در آلمان و اخیرا ً
اصالحات گورباچف در شوروی سابق پیامدهای
بزرگ و انقالبی به همراه آوردند) (همان .)186 :
انجام اصالحات در هر جامعهای مس��تلزم
آن اس��ت ک��ه رژیمه��ای سیاس��ی از حداقلی
شرایط دمکراتیک برخوردار باشند .هانتینگتون
معتق��د اس��ت ،می��ان دمکراس��ی و اصالحات
سیاس��ی رابطه متقاب��ل وج��ود دارد و ضعف
و ق��وت هر یک موجب ضع��ف و قوت دیگری
می ش��ود (کدیور .)11-10 :1386 ،عالوه بر آنچه
گفته شد( ،پیروزی اصالحات از جمله نیازمند
وقوع آنها در موقعیتهای خاصی اس��ت .معموال
وقتی رژیمهای سیاس��ی دچار بحران آش��کار
و فزاینده ش��وند ،اصالح��ات از موضع ضعف و
در واکن��ش به بحران ص��ورت گیرد ،به همین
دلیل ممکن اس��ت خود موجب تشدید بحران
ش��ود و اثر مطل��وب را باقی نگ��ذارد .بر عکس
اصالح��ات از موض��ع ق��درت و پی��ش از بروز
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بحران صورت گیرد ،کارس��ازتر است .از حیث
ن��وع نظامی ک��ه اصالح��ات در آن صورت می
گیرد ،رژیمهای بس��ته و اقتدار طلب را باید از
رژیمهای دمکراتیک جدا کرد .رژیمهای اقتدار
طلب از این حیث آسیب پذیرند و ممکن است
اندکی اصالح��ات ،کنترلهای رژی��م را کم کم
تضعیف کن��د و به تش��ویق و تقویت مخالفان
نظام و احتماال س��رنگونی و فروپاشی آن منجر
ش��ود .بر عکس نظامهای دمکراتیکتر ،ظرفیت
بیش��تری برای رفرم دارند .از لحاظ نوع ،هدف
اصالحات سیاس��ی ممکن است پاسخگویی به
بحران مشروعیت رژیم ،ترمیم مبانی اقتدار آن
و یا پاس��خگویی به بحران مشارکت و گسترش
و تقویف مجاری مش��ارکت عمومی در سیاست
باش��د) (بش��یریه .)187 :1384 ،اغل��ب پی��روزی
اص�لاح طلبان به همکاری بخش��های عمدهای
از نیروهای مخال��ف و اصالح طلب در خارج از
حیطه حاکمیت سیاسی نیاز دارد (همان-187 ،
.)188
جامعه شناسی معرفت
(ش��اخهای از جامعه شناس��ی را که به مطالعه
رواب��ط بین تفکر و جامعه می پردازد ،می توان
جامعه شناس��ی معرفت نامید) (ک��وزر: 1373 ،
 .)211جامعه شناسی معرفت یکی از جوانترین
ش��اخههای جامعه شناس��ی اس��ت؛ به عنوان
نظریه در صدد اس��ت ،رابطه میان ش��ناخت و
هس��تی را تحلی��ل کند و به عنوان پژوهش��ی
تاریخی -جامعه شناختی می کوشد صورتهایی
را که این رابطه طی تحول فکری و معنوی بشر
به خود گرفته است بررسی نماید.
ای��ن ش��اخه از جامع��ه شناس��ی در صدد
تعقیب دو هدف اساس��ی اس��ت( ،از یک سو ،
هدفش عبارت اس��ت از کشف معیارهای عملی
موثر برای تعیین مناسبات متقابل میان اندیشه
و عمل اس��ت .از س��وی دیگر ،امیدوار است با
اندیشدن کامل در این مساله از آغاز تا پایان به
ش��یوهای ریشه دار و خالی از تعصب ،نظریهای
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متناسب با موقعیت حاضر درباره اهمیت عوامل
غیر نظری مش��روط کننده در ش��ناخت عرضه
دارد) (مانهایم.)340: 1380 ،
از لح��اظ تاریخی اگر چه جامعه شناس��ی
معرفت ریشه در تفکر قرن نوزدهمی اروپا دارد،
اما پیشینه آن به گذش��تههای بسیار دورتر بر
می گردد .به طور کلی جامعه شناس��ی معرفت
از دو جریان تفکر اروپای��ی قرن نوزدهم متاثر
اس��ت .یکی سنت مارکسیس��تی در آلمان ،که
در ذیل آن اندیش��مندانی چون کارل مارکس،
جورج لوکاچ ،ماکس ش��لر و کارل مانهایم قرار
دارند .دیگری سنت دورکهایمی در فرانسه می
باش��د .عالوه بر دو جریان نامبرده شده ،سنت
پراگماتی��زم و رفتارگرای��ی اجتماعی آمریکا به
عنوان س��ومین محور ،بر رشد و توسعه جامعه
شناس��ی معرفت تاثیر گذار بوده اس��ت (کوزر،
 )212 :1373ای��ن نوش��تار با تاکی��د بر جامعه
شناس��ی معرفت بوی��ژه آراء کارل مانهایم ،در
صدد تبیین خاس��تگاه ایده اص�لاح طلبی در
ایران میباشد.
مانهایم به عن��وان نماین��ده اصیل جامعه
شناس��ی معرفت و یکی از اندیش��مندان تاثیر
گذار در ادامه س��نت مارکسیستی به شمار می
رود .اگر چه خود مانهایم از سنت مارکسیستی
نبود ،اما سخت تحت تاثیر آن بود .وی به همان
اندازه که تفسیر مارکسیستی را تعمیم داد ،به
همان ان��دازه آن را از کلی��ه پیرایههای جدال
ب��ر انگیزی که در آثار بنیانگذاران برجس��تگی
داشت ،زدود (همان. )215 :
جه��ت گیری جامع مانهای��م( ،ایده امکان
( ))Probabilityرا پ��رورش داد ،مبنی بر اینکه
کل ای��ده ها ،حتی حقای��ق ( ،)Truthsنه فقط
وابسته به موقعیت اجتماعی تاریخی ای هستند
که در آن پیدا ش��ده اند ،بلک��ه تحت تاثیر آن
وضعیت نیز هس��تند) (همان .)215 :وی معتقد
بود که شناخت شناسی ( epistemologyبدان
گونه که کانت س��اخته و پرداخته بود) منسوخ
شده است و نظام علمی جدیدی که همانا جامعه
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

شناسی شناخت می باشد باید بر جای آن تکیه
زند .بر طب��ق نظر مانهایم هر گونه ش��ناختی
مقی��د ب��ه موقعی��ت  situationgedundenـ
یعنی وابس��ته به مجموعهای از شرایط و اوضاع
اجتماعی و تاریخی ـ اس��ت (مانهایم.)4 :1380 ،
جامعه شناسی ش��ناخت مانهایم درصدد است
(بر این پرس��ش پرتو افکند ک��ه چگونه عالیق
و مقاصد برخی گروهه��ای اجتماعی در برخی
نظریه ها ،آموزه ها و جنبشهای فکری جلوه گر
می ش��ود .آنچه برای پی بردن به هر جامعهای
اهمیت بنیادی دارد ،عبارت اس��ت از تشخیص
انواع گوناگون ش��ناخت و س��هم منابع جامعه
که وقف پروردن هر یک از این انواع ش��ناخت
می ش��ود) (هم��ان .)32 :بنابراین مانهایم ادعای
مارکسیستی را مبنی بر اینکه «معرفت کامل»
از طریق حاکمیت طبقه پرولتاریا به دست می
آید قبول ندارد و معتقد اس��ت جامعه شناسی
معرف��ت مجهز به گ��واه معتبری برای کش��ف
حقیق��ت نبوده و فق��ط درک ما را از نظام ایده
ه��ا افزایش می دهد (ک��وزر .)216 :1373 ،عالوه
ب��ر موارد فوق ،به نظ��ر مانهایم آدم با مالحضه
چش��م اندازهای افراد و گروه ها نسبت به امور
و ب��ه عبارتی با مالحضه « ش��یوه نگرش افراد
نس��بت به امری ،درک آنان از آن و تفس��یری
که از آن در ذهن خود دارند ،درگیر کاری می
ش��ود که بیش از توصیف جامعه شناسی است.
مانهای��م بر خالف مارکس به جای تاکید صرف
ب��ر عوامل اقتصادی ،به نق��ش تنوعی از عوامل
مانند نس��ل ها ،گروههای منزل��ت ،گروههای
شغلی و امثال آن تاکید می کند (همان.)217 ،
از نظر مانهایم هر عصری از س��بک اندیشه
خاصی برخودار اس��ت و مقایسه میان سبکهای
اندیش��ه ناممکن اس��ت ،زیرا هر س��بکی ،یک
حوزه از بنیاد متفاوت (شاید بتوان گفت نسبتا
مطلق) را نمایش می دهد .در هر زمانه ،از یک
س��و گرایش به حفظ وضع موجود و از س��وی
دیگ��ر گرایش به تغییر وضع موجود احس��اس
می ش��ود .اقدام به حفظ وضع موجود ،موجب

پدید آم��دن ایدئولوژیها می گردد تا اندیش��ه
را ب��ا آرمان��ی جلوه گر س��اختن بی��ش از حد
گذشته و تاکید فزونمایه بر عوامل ایجاد کننده
ایس��تایی و ثبات به خطا افکند .از طرف دیگر
توج��ه به تغیی��ر وضع موجود ،بنی��اد پیدایش
اوتوپیاهاست ،که هم بر آینده ارج می نهد و هم
عوامل رهبری کننده به دگرگونی را گرامی می
دارند .مانهایم معتقد اس��ت ،در شرایط مذکور
دس��ت یافتن به حقیقت امکان چندانی ندارد
و تنها امید وی برای دس��ت یافتن به حقیقت،
روشنفکران مس��تقل و تسلیم ناشده می باشد
(مانهایم.)4 :1380 ،
ای�ده اصالح طلبی ایران�ی از َمنظر جامعه
شناسی معرفت
از َمنظرجامعه شناس��ی معرف��ت ،تفکر اصالح
طلب��ی محص��ول ش��رایط اجتماع��ی تاریخی
جامعه ایران میباش��د .همچن��ان که در مقدمه
ذکر ش��د ،ایده اصالح طلبی در ایران همزمان
با به قدرت رسیدن سید محمد خاتمی به طور
رسمی شروع شد .برای فهم بیشتر این موضوع،
الزم است در فرایندی تاریخی این مسئله مورد
مداقه و بررسی قرار گیرد.
همچنان که بر همگان آش��کار است ،پس
از انقالب س��ال  ،57قدرت سیاس��ی در ایران
توس��ط روحانیون و گروههای تندرو و افراطی
که ام��روزه تحت عناوین اصول گرا و محافظه
کار شناخته می شوند ،قبضه شد و تا سال 76
از انسجام نسبی برخوردار بود .پیامد به قدرت
رسیدن نیروهای افراطی ،کشور را در دو جبهه
داخلی و خارجی با چالش��های اساسی روبه رو
نم��ود .در جبهه خارجی به خاطر اس��تراتژی
صدور انقالب ،در نخس��تین س��الهای پس از
انقالب با جنگ عراق مواجه ش��د ،که متعاقب
آن هزینههای انس��انی ،اقتصادی ،اجتماعی و
سیاسی زیادی برای کش��ور به بار آورد .مزید
بر این عامل ،به خاطر سیاس��ت نه ش��رقی نه
غربی ،کش��ور از لحاظ بی��ن المللی در انزوای
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کامل قرار گرفت.
با به قدرت رس��یدن نیروه��ای تندرو ،در
ح��وزه داخل��ی گفتم��ان جدیدی بنام س��نت
گرای��ی ایدئولوژیک ش��کل گرفت( ،که ضدیت
با لیبرالیس��م غربی ،سنت روشنگری ،تاکید بر
بسیج توده ای ،نخبه گرایی ،رهبری ،اطاعت و
انظباط و همبستگی بر اساس هویت مذهبی از
عناصر اساسی آن به شمار می رفت .این گفتمان
در واکنش به فرایند فروپاش��ی همبس��تگی و
تودهای ش��دن جامعه در عص��ر پهلوی پدیدار
شد ،که خود حامل دو گرایش عمده بود .یکی
گرایش محافظه کارانه تر گروههای سنتی باال
و دیگری گرایش کم و بیش ضد سرمایه دارانه
و رادیکال گروههای س��نتی متوسط و پایین)
(بش��یریه .)705 - 1383:704،ایدئول��وژی س��نت
گ��را با همه مظاهر غربی و بویژه با دمکراس��ی
و حقوق بشرسر ناسازگاری داشت و به غیریت
سازی پرداخت ،عاملی که دشمن اصلی جامعه
مدنی به شمار می رود و درصدد یکسان سازی
نیروهاس��ت ،در حالی که جامعه مدنی مستلزم
کث��رت گرایی اس��ت .پیامد چنی��ن وضعیتی،
نیروهای افراطی به سرکوب و سالخی تنوعات
جامع��ه ایران از زنان گرفت��ه تا نیروهای قومی
و مذهب��ی ،نیروهای سیاس��ی مخال��ف و غیره
پرداختند .س��رکوب مبارزات حق طلبانه مردم
ُک��رد ،تُرکم��ن ،بَلوچ ،دام��ن زدن به جنگهای
قومی و مذهبی در مناطق مختلف ایران (قارنا
و قالتان) ،قتل و عام زندانیان سیاسی در سال
 67و غی��ره نمون��ه ی ب��ارز چنی��ن رفتارهای
خصمانهای می باش��د .در نتیج��ه عوامل فوق،
رژیم در بعد داخلی نیز با بحران مش��روعیت و
اقتدار روبه رو ش��د .در چنین ش��رایط بحرانی،
دولت از انجام کار ویژههای خود جهت انسجام
می��ان طبقات حاکم��ه از یک ط��رف و ایجاد
تفرق��ه در میان طبق��ات و گروههای متعارض
از طرف دیگر ناکام ماند .به تعبیر مانهایمی در
چنین وضعیتی نیروها و هیات حاکمه به خاطر
جایگاه ،سالیق و از همه مهمتر منافع متفاوت،
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در دو قط��ب مخالف هم ق��رار گرفتند .گروهی
خواهان حفظ وض��ع موجود بودند و امروزه در
ادبیات سیاسی ایران به اصولگرایان یا محافظه
کاران معروف هستند .گروهی دیگر که خواهان
تفییر وضع موج��ود بودند ،امروزه تحت عنوان
اصالح طلبان شناخته می شوند .اقدام به حفظ
وضع موجود ،موجب پدید آمدن س��نت گرایی
ایدئولوژیک (اسالم) گردید ،که بیشتر در صدد
آرمانی جلوهگر ساختن گذشته و تاکید بیش از
اندازه بر عوامل ایجاد کننده ثبات و ایس��تایی،
ب��ه منظور پنهان س��اختن و الپوش��انی کردن
مناسبات و س��اختهای اجتماعی جهت توجیه
کردن و استوار ساختن مناسبات مذکور بودند
 .توج��ه به عامل تغییر ،بنیاد پیدایش اوتوپیای
اصالح طلبی گردید .اگر چه اصالح طلبان ،در
نظر بیش��تر بر آینده ارج م��ی نهند و بر عامل
دگرگونی تاکید مینماین��د ،اما وقتی به قدرت
می رسند به سان اصولگراها عمل می کنند.
ای�ده اصالح طلب�ان ُک�رد از َمنظر جامعه
شناسی معرفت
ُ
ایده اص�لاح طلبان کرد ب��ه جریانی گفته می
شود که همچون اصالح طلبان ایرانی خواستار
تغیی��رات تدریج��ی ،ب��دون خش��نوت و آرام
نهاده��ای اجتماعی می باش��ند .این مفهوم در
مقایسه با اصالح طلبان ایرانی به نسبت مفهوم
نو پایی اس��ت که در مناطق ُکردنشین ایران به
ویژه در ایام انتخابات قارچ گونه اما از نوع سمی
آن ،رشد و نمو یافته اند.
اص�لاح طلب��ان ُک��رداز مبان��ی نظ��ری و
معرفتی چندان مس��تحکمی برخوردار نیستند
و ایدئولوگ شناخته ش��ده و مطرحی ندارند و
بیشتر متاثر از گفتمان مرکز می باشند .تا جایی
که عدهای آن را به ماری تشبهی نموده اند که
سرش در تهران و دمش در ُکردستان می باشد.
بر این اس��اس می توان گفت ،جریان اصالحات
در ُکردس��تان همچون جریانی پیرامونی بیشتر
از آن که ناش��ی از ضرورتهای جامعه ُکردستان
ساڵی بیست و یەکەم
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باشد ،تابعی از نوس��انات مرکز بوده و بیشتر از
آن که متغیری کنشگر باشند؛ واکنشی هستند.
بر اساس معرفت شناسی مانهایمی میتوان
گف��ت ،هیچ گونه ارتب��اط ارگانیکی میان ایده
اص�لاح طلبان ُک��رد و زمینهه��ای اجتماعی و
تاریخی ُکردس��تان بویژه دو استان ُکردستان و
آذربایجان غربی وجود ندارد .بعنوان گواهی دال
بر این ادعا می ت��وان گفت ،اگر چه انتظار می
رفت ایده اصالح طلبی در اس��تانهای کرمانشاه
و ایالم رونق بیش��تری داش��ته باشد ،بر عکس
در دو اس��تان ُکردس��تان و آذربایجان غربی از
رش��د چش��مگیر تری بر خوردار بوده است .بر
مبنای این استدالل می توان گفت ،ایده اصالح
طلبی در مناطق ُکردنش��ین ای��دهای وارداتی
بوده و هیچ س��نخیتی ب��ا زمینههای اجتماعی
و تاریخی ُکردستان ندارد .بلکه بواسطه اصالح
طلبان مرکز نش��ین از کانال رس��انه ها و از آن
مهمتر بواسطه دانشجویان ُکرد در دانشگاههای
کش��ور به ُکردس��تان س��رایت نموده است .در
این رابطه م��ی توان به نقش کلیدی کس��انی
همچ��ون عبداهلل رمضانزاده بعنوان س��خنگوی
وقت دولت اصالح��ات ،حمید رضا جالیی پور،
احس��ان هوشمند ،جالل جاللی زاده ،و عدهای
از ُکرده��ای مقیم مرکز اش��اره نمود .بعدا ایده
فوق در میان عده محدودی از تحصیلکردهگان
قشری و سطحی با خمیر مایهای از گرایشهای
ملی ـ مذهبی با چاش��نی تندتر س��نی گرایی،
همچ��ون خالد توکل��ی ،صالح خدی��و ،فرهاد
امین پور ،عبداهلل سهرابی ،حاسل داسه ،احمد
عزیزی و غیره که بیش��تر کنشهایشان معطوف
به اجرایی ش��دن دو س��ه مورد از اصول قانون
اساس��ی در رابطه با ملتهای ایران و رسیدن به
پس��تهای مدیریتی بود ،اش��اعه یافت .عالوه بر
موارد مذکور ،در ای��ن اواخر ایده اصالح طلبی
در میان یکی از جریانهای دینی نوپا که امروزه
در ُکردستان به نام «دعوت و اصالح « شناخته
می ش��وند ،اش��اعه یافته اس��ت .ت��ا جایی که
جماع��ت دعوت و اص�لاح آخرین کنگره ()98

خود را در تهران برگزار کردند.
ایده اصالح طلبی در ُکردستان ،در ابتدای
امر به س��ان حربهای انتخابات��ی در واکنش به
بحران مش��ارکت مطرح ش��د .زیرا در سالهای
قبل از خرداد  ،76میزان مشارکت در ُکردستان
در مقایس��ه با اس��تانهای دیگر کش��ور تفاوت
معناداری داشت .اما در سالهای بعد با عملیاتی
کردن پروژه فوق ،میزان مشارکت در انتخابات
بویژه در انتخابات ریاست جمهوری سید محمد
خاتمی به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد.
الزم به ذکر است ،در رشد و پیشرفت نسبی
جریان اصالحات در ُکردستان ،چندین فاکتور
نقش اساس��ی داش��تند .از هم��ه مهمتر نقش
احزاب ملی گرای ُکرد ب��ود .عدهای از رهبران
اح��زاب ُکرد ،متاثر از غلبه گفتمان اصالحات و
تحلیل ش��رایط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی،
بر این باور بودند که جمهوری اس�لامی در یک
بحران و بن بس��ت تاریخی ق��رار گرفته و برای
خ��روج از بح��ران ،نیازمند اصالحات اساس��ی
است .بر اساس این تحلیل ،در بعضی دورههای
انتخاباتی و بویژه در انتخابات مجلس ش��ورای
اسالمی نسبت به کاندید شدن بعضی نامزدهای
اصالح طلب چراغ سبز نشان دادند ،با این امید
تغییرات فوق مجرایی باش��د برای حل و فصل
مطالبات ُکردها .از طرف دیگر عدهای از فعالین
فرهنگی و مدنی با حسن نیت در این وادی گام
نهاده ،به امی��د آنکه تبعیضات قومی و مذهبی
از مجرای تغییرات فوق بر طرف شود ،در حالی
که در عمل چنین اتفاقی صورت نگرفت .عالوه
بر دو عامل فوق ،ع��دهای دیگر نیز آگاهانه در
جهت خدمت به نظام و با انگیزه کمرنگ جلوه
دادن مبارزات راس��تین ملت ُکرد و در راس آن
فعالیت احزاب ملی گرا که از خاستگاه تاریخی
و جای��گاه اجتماعی خاصی برخوردار بودند ،در
صدد بودند تفکر اصالح طلبی را همچون بدیل
و آلترناتی��و اح��زاب ُکرد نش��ان دهند .اگر چه
بانی��ان این فکر در ابتدا ب��ه خاطر عدم حضور
میدان��ی احزاب موفقیتهای کس��ب نمودند ،تا
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جای��ی که در این اواخر رس��انه یکی از احزاب
ُکرد به تریب��ون اصالح طلبان حکومتی تبدیل
شده بود ،اما در دراز مدت بیشتر نقشههای بد
خواهانه شان نقش بر آب شد.
نتیجه گیری
مبتنی بر رویکرد جامعه شناس��ی معرفت می
توان گفت ،ایده اصالح طلبی رابطه ارگانیکی
با ش��رایط اجتماع��ی تاریخی جامع��ه ایران
دارد .ب��ه تعبیر مانهای��م ،گروههای حاکم در
جمهوری اسالمی از شرایط اجتماعی یکسانی
برخوردار نیس��تند .اخت�لاف در موقعیتهای
اجتماعی ،اختالف در دیدگاه نس��بت به امور
و مس��ائل جامعه ایران را به دنبال داشته ،اگر
چه اخت�لاف نظرها بیش��تر در تاکتیک بوده
تا در اس��تراتژی .به عبارت��ی حفظ نظام وجه
اش��تراک هر دو گروه ب��وده و هر وقت کلیت
نظ��ام به خطر افت��اده ،هر دو گ��روه با اعالم
کردن حالت استثنایی ،کلیه اختالفات خود را
کنار گذاشته و در مقابل مردم متحد شده اند.
برخورد مش��ابه و گاها خشن تر اصالح طلبان
در مواجه��ه با نارضایتیهای سراس��ری آبانماه
 ،98در مقایسه با اصول گرایان مصداق عینی
این ادعاست.
بر اس��اس موقعیتهای متفاوت ،گروههای
حاکم (اص��ول گراها) برای حفظ وضع موجود
ب��ه ایدئولوژی اس�لامی متوس��ل ش��ده اند،
تا این ک��ه وضع موجود را توجی��ه نمایند .از
ط��رف دیگر گروههای در حاش��یه قدرت ،در
واکنش به بحران ها و دس��ت یافتن به قدرت،
به یوتوپیای اصالح طلبی متوس��ل ش��ده اند.
نکته قابل تامل در این اس��ت ،هر وقت اصالح
طلب ها به قدرت رس��یده اند به س��ان اصول
گرا عمل نموده و اختالف فاحش��ی بین وعده
ُ
عملکردش��ان وجود داشته و بیشتر از آن
ها و
که بدنبال اصالحات و تغییر باش��ند ،در صدد
حفظ وض��ع موجود بوده ان��د .برعکس اصول
گراها تبدیل به اصالح طلبهای آینده شده اند.
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انتقاد این روزهای احمدی نژاد به وضع موجود
و سران سه قوه نمونه بارز این ادعاست.
در واق��ع ایده اص�لاح طلبی ب��رای نظام
دو کارکرد اساس��ی داش��ته .نخست خود ایده
اصالح طلبی به س��ان ایدئولوژی عمل کرده و
کارکردهای اساس��ی ایدئولوژی را ایفاء نموده
اس��ت  .یعنی ب��ا ایجاد نوع��ی آگاهی کاذب،
مانع شناخت وضعیت و از آن مهمتر در صدد
تحریف واقعیتهای جامعه ایران و با توس��ل به
انواع فریب��کاری ها به حفظ و ماندگاری نظام
جمهوری اسالمی کمک نموده است .بیشتر از
آن که در صدد تغییر باشد در فکر حفظ نظام،
و به جای تاکید بر آینده در صدد بازگش��ت به
گذشته بوده است  .تاکید خاتمی و روحانی بر
مردم ساالری دینی و به همان شیوه تاکید میر
حسین موس��وی به بازگشت به دوران طالیی
امام خمینی ،تایید کننده این ادعاس��ت .غافل
از آن که خود ایده اصالح طلبی در واکنش به
بحرانه��ای دوران ام��ام و خفقان حاکم در آن
دوره ش��کل گرفت ،به همان ش��یوه در غرب
با گ��ذار از حکومته��ای دینی به دمکراس��ی
رس��یدند ،ن��ه با بازگش��ت به دی��ن ،عالوه بر
این نظامهای مردم س��االر مشروعیت خود را
از مردم کس��ب می کنند ن��ه از دین .دومین
کارکرد ،اصالح طلبی به مثابه کاندوم سیاسی
است .به این معنا اصالح طلبان حدود نزدیک
به س��ه دهه به طور مس��تمر نقش ضربه گیر
و س��وپاپ اطمینان نظ��ام را داش��ته اند و با
ترفنده��ای مختلف ضرب��ات وارده به نظام را
دفع و از بارداری نظام جلوگیری کرده و نقش
اپوزیس��ون و بدیل اص��ول گراها را بازی کرده
اند .با این اقدام به س��ان کاندومهای تاخیری
و گاها از نوع خ��اردار ،مرگ نظام را به تاخیر
انداخته اند.
در مورد اصالح طلبان ُکرد هم باید گفت،
ایده اصالح طلبی در مورد مناطق ُکردس��تان
بویژه اس��تانهایی ک��ه دارای ترکیب جمعیتی
ُکرد و س��نی هس��تند ،هیچ گونه س��نخیتی
ساڵی بیست و یەکەم
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ن��دارد .علم کردن ایده اص�لاح طلبی با هدف
تقلی��ل دادن مس��ئله ُکرد ،ب��ه اجرایی کردن
چند اصل قانون اساسی و دست یافتن به چند
پس��ت مدیریتی ،در خوش��بینانه ترین حالت
کمک چندانی به حل مس��ئله ُکرد نمی کند.
به تعبیر عباس ولی ،تا زمانی که هویت قدرت
سیاس��ی در ایران بر اس��اس هویت زبانی یک
اتنی��ک و مذهب خاص (زبان فارس و ش��یعه
دوازده امامی) ،تعریف ش��ود و مس��ئله ُکرد از
یک مس��ئله امنیتی ـ نظامی به یک مس��ئله
حقوق��ی ـ سیاس��ی تبدیل نش��ود ،ه��ر گونه
تغی��رات اصالح طلبان��ه در چارچ��وب قانون
اساسی کمک چندانی به حل مسئله ُکرد نمی
کند ،چون اساسا مسئله ُکرد موضوعی خارج از
قانون اساسی است و ایده اصالح طلبی به جز
نقش ایدئولوژی ،کاندوم سیاس��ی و آلترناتیف
اح��زاب ُکرد بودن ،هیچ کارکرد دیگری ندارد.
بر این اس��اس می توان گف��ت ،جریان اصالح
طلبی در مناطق ُکردس��تان ب��رای نزدیک به
س��ه دهه ،به جز منافعی ناچیز برای یک عده
س��ودجو و فرصت طلب ،تا اکنون کوچکترین
دس��تاورد عملی در ارتباط با حل مسئله ُکرد
نداشته است.
تجرب��ه عملی س��ه دهه اص�لاح طلبان ،
همچنان بر مبنای ابتدایی ترین مبانی منطق
و اس��تدالل و همچنی��ن ش��عار معترضین در
خیابانه��ای ایران « ،اص�لاح طلب ،اصول گرا،
دیگر تمامه ماج��را» ،می توان دریافت ،پروژه
اصالح��ات در ایران به س��ه دلیل با شکس��ت
مواجهه شده است .نخست ،نبودن حداقلی از
شرایط دمکراتیک در ایران ،دوم ،شکل گیری
ای��ده اصالح طلبی در واکن��ش به بحرانها و از
موضع ضعف برخورد کردن با شرایط بحرانی،
که نه تنه��ا کمکی به حل مش��کالت نکرده،
بلکه خود باعث تشدید مشکالت و ایجاد نوعی
س��ردرگمی اجتماعی شده اس��ت .سوم ،عدم
ائتالف و همکاری عمل��ی میان اصالح طلبان
حکومتی و نیروهای مخالف و اصالح طلب در

خارج از حیطه حاکمیت سیاسی.
با اس��تناد به دالیل ،ش��واهد و دادههای
عینی می توان گفت ،ایدئولوژی اصالح طلبی
در ایران تاریخ مصرفش به س��ر آمده و در یک
بن بس��ت تاریخی قرار گرفته اس��ت .به تعبیر
پارتو جامعه ش��ناس ،دیگر نقش شیر و روباه
بازی کردن اصالح طلب��ان و اصول گرایان به
س��ر آمده و نمی توانند برای همیشه با توسل
به ای��ن حربهها مردم را اغفال کنند .در حالی
که با یک تبارشناس��ی ابتدایی می توان گفت،
اصالح طلبان همان روباههای مکاری هستند
که در هیئت و شکل شیر ظاهر می شوند.
به عنوان س��خن پایانی می ت��وان گفت،
ای��ده معیوب اص�لاح طلبی نم��ی تواند برای
همیش��ه در یک س��یکل معیوب ادامه داشته
باشد .برای خروج از وضعیت فوق ،چارهای جز
تغییر ساختارهای اساسی و به معنای دقیق تر
انقالب وجود ن��دارد ،چون جمهوری آخوندی
یا به تعبیر «ش��یرکو بیکس» جمهوری اعدام،
دیگر قابل اصالح و جرح و تعدیل نیس��ت .اگر
چه انقالب میتواند الزاما خشونت آمیز نباشد،
بلکه از راه مس��المت آمیز و به تعبیری از نوع
مخملی باشد ،چیزی که امروزه در بسیاری از
کشورها و بویژه کشورهای اقتدار گرای بلوک
شرق سابق رایج است .
منابع
[ .]١بش��یریه ،حس��ین ( ،)1383عقل در سیاست (س��ی و پنج گفتار
در فلس��فه ،جامعه شناسی و توسعه سیاسی) ،تهران ،نشر نگاه معاصر،
چاپ اول
[ .]2بش��یریه ،حس��ین ( ،)1384آموزش دانش سیاسی ،تهران ،نشر
نگاه معاصر ،چاپ پنجم
[ .]3دیان��ی نژاد ،زهره ( ،)1393کالبد ش��کافی چه��ار انقالب رنگی،
تهران ،نشر نگاه معاصر ،چاپ اول
[ .]4مانهای��م ،کارل ( ،)1380ایدئولوژی و اتوپیا :مقدمهای بر جامعه
شناسی شناخت ،ترجمه ی :فریبرز مجیدی ،تهران ،سمت ،چاپ اول
[ .]5کوزر ،لویس ( ،)1373جامعه شناس��ی معرفت ،ترجمه ی :سعید
سبزیان ،نامه علوم اجتماعی دانشگاه تهران
[ .]6هانتینگتون و همکاران  ،س��اموئل ( ،)1386گذار به دمکراس��ی،
ترجمهی :محمد علی کدیور ،تهران ،نشر گام نو ،چاپ اول
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ڕوانگه

ئێمە و ئەوانیتری حکوومەتی ئێران
مستەفا هیجری

*

ستەمی نەتەوەیی لە ئێران لە سەر دوو جومگە خۆی ڕاگیر کردووە ،یەکەمیان
پێکهاتەی حکومەت و یاسا و دەسەاڵتەکەیەتی .دووهەمیان بەناو ئۆپۆزسیۆن،
ڕۆشنبیر ،ئاکادیمسییەن و تیۆرسییەنەکانی چەمکی ئێرانشار و شۆڤێنیزمی ئێرانییە
کە گوتار و دەق بەرهەم دەهێنن و دەرخواردی دسەاڵتی ستەمکاری دەدەن تا
پاساوێک بۆ زیاتر لە سەد ساڵ چەوساندنەوە ساز بکەن .تەنانەت بەشێک لە بەناو
ئۆپۆزسیۆن ،زیاتر لەوەی کە کەڵکەڵەی ڕووخاندنی ڕێژیمی سیاسیی ئێستایان
هەبێت ،نیگەرانی بێ جێی دواڕۆژی خاکی ئێرانن و ترسێکی شاراوە کە لە توێی
نووسین ،هەڵوێست و بۆچوونەکانیاندا بە ئاشکرا دەردەکەوێ

ئێ��ران جوغرافیایەکی فرەنەت��ەوەی هەیە
و النیک��ەم ش��ەش نەت��ەوەی گ��ەورە و
چەن��د کەمینە و پێکهات��ەی دیکەی تێدا
نیش��تەجێن .هەر کام لەم نەتەوانە خاوەنی
خاک و نیش��تمانی خۆیانن .ئەگەرچی ئەم
نەتەوان��ە لە ڕوانگەی سیاس��ەتی دەوڵەتی
ئێرانەوە بە کەمین��ە ئەژمار دەکرێن ،بەاڵم
لە س��ەر ی��ەک ،زۆرین��ەی دانیش��تووانی
جوغرافیای ئێران پێکدێنن .نەتەوەی کورد،
ی��ەک لەم نەتەوانەیە ک��ە النی کەم ٪١٠
ی دانیش��تووانی ئێ��ران پێ��ک دێنێ و لە
پارێزگاکانی ورمێ ،س��نە ،کرماشان ،ئیالم
و بەش��ەکانی دیک��ەی ئ��ەم جوغرافیایەدا
نیشتەجێن.
سەرەڕای فرەچەشنی و فرەنەتەوەبوونی
ئێ��ران ،پێکهات��ەی حکومەت��ی ئێس��تا و
پێش��ووتر ،لەگەڵ ئ��ەم فرەیی��ە یەکانگیر
نەبووە .ئەوەی هەب��ووە نکۆڵی لێ کردن و
سڕینەوەی ئەم جیاوازییانە بووە .دەسەاڵت
ل��ە ناوەند لە الیەن نەتەوەی بااڵدەس��تەوە
قۆرغ ک��راوە و ل��ە هاوکێش��ەیەکی بەناو
ناوەند-پەراوێ��ز ،پرس��ی فرەنەتەوەی��ی لە
ئێران هیچ کات لە دەس��تووری بنچینەیی

و گوتاری ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا جێگەیەکی
نەبووە و بە کێشەیەکی هەستیار و پرسێکی
ئەمنیەتی لێکدراوەتەوە .هەمیشە لە گوتاری
ناسیۆنالیزمی ئێرانیدا مەبەست لە «ناوەند»،
نەتەوەی بااڵدەس��تی فارس بووە کە نەتەوە
بندەس��تەکان بە «ئەوانیتر»ی خۆی وەسف
دەکات.
بەاڵم کوردس��تان بەهۆی پێش��ینەی
ئازادیخ��وازی و ئاس��تی بەرزی وش��یاریی
نەتەوەیی ،هەر لە دەستپێکی سازبوون و بە
دەسەاڵت گەیشتنی کۆماری ئیسالمییەوە،
بووەت��ە مەیدانی بەرگری ،کە لە یادەوەریی
مێژووە پرشنگدارەکەی بە سەنگەری ئازادی
دەناسرێتەوە.
خومەین��ی لە ١٩ی ئاگۆس��تی ،١٩٧٩
فت��وای جیه��ادی لە دژی ک��ورد دەرکرد
کە تاکوو ئێس��تاش بەردەوام��ە .لە ئاکامی
ئ��ەم سیاس��ەتەدا ،مەترس��یی جیددی لە
سەر ناس��نامە و ئاسایشی نەتەوەییی کورد
دروست کراوە کە چەندین ڕەهەندی جیاواز
لەخۆ دەگرێ.
ئەگەرچی س��تەمی نەتەوەیی لە هەموو
نەت��ەوە بندەس��تەکان دەکرێ ،ب��ەاڵم لە
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کوردستان ئەم ستەمە چەندقات زیاترە .لە
چوارچێوەی س��تەمی نەتەوەییەدا ،ناوچەی
نەتەوە غەیرە فارسەکان ،سیمای جوغرافیای
سەرکوت و داگیرکراوی بە خۆوە گرتووە.
مەبەست لە ستەمی نەتەوەیی ،کۆی ئەو
بارودۆخەیە کە بە پێوەرە ئابووری ،سیاسی،
کۆمەاڵیەتی و ئەمنییەکان و بە بەراورد لەگەڵ
ناوەند ،ناوچ��ەی نەتەوە غەیرەفارس��ەکان
ستەمیان لێ دەکرێ و دەچەوسێندرێنەوە.
تایبەتمەندیی ناوەندگــــــەرایی و دەوری
یەکالکەرەوەی ئیدیۆلۆژیی ناس��یۆنالیزمی
ئێرانی ،وای کردووە کە ناسنامەی ناوەند دژ
بە ناسنامەی ئەوانیتر بێت .لەم سۆنگەیەوە
هەر بڕیار یان پڕۆس��ەیەک کە لە ناوەندەوە
ب��ەرەوڕووی ب��وون و مان��ەوەی ک��ورد و
نەتەوەکان��ی دیک��ە بووەتەوە ،ڕاس��تەوخۆ
ناسنامە و ئاسایشی ئەوانی کردۆتە نیشانە.
دەس��ەاڵت ل��ە ئێران��دا مانایەک��ی
نادێموکراتیک ،خۆس��ەپێنەر و داگیرکەری
هەی��ە و ب��ەردەوام هەوڵی داوە س��ەرجەم
سامان و سەرچاوەکانی ناوچە نەتەوەییەکان
تااڵن و کۆنتڕۆڵ بکات.
دژایەتیکردن��ی مافــــ��ی دیاریکردنی
چارەن��ووس ،س��ەرکوتی سیس��تماتیک،
نەبوون��ی دەرفەرت��ی چاالکیی سیاس��ی و
یاس��ایی ،بە تااڵنبردنی س��ەروەت و سامان
و س��ەرچاوەکانی کوردستان و ڕاگواستنیان
بەرەو ناوەند ،کۆچی زۆرەملێی دانیشتووان و
هەوڵ بۆ گۆڕینی دێموگرافیای کوردستان،
هێنانی بەلێش��اوی کاربەدەست و بەرپرسی
ئی��داری و بەڕێوەب��ەری ناخۆجێیی س��ەر
بە س��وپای پاس��داران و هێزە ئەمنییەکان،
پەراوێزخس��تنی نوخبەی کورد ،کوش��تنی
ڕۆژان��ەی کۆڵب��ەران و کاس��بکاران و
کردن��ە ئامانجی ژینگەپارێ��زان و چاالکانی
مەدەنی و چاالکوانان��ی مافەکانی ژنان ،لە
س��ێدارەدان و زیندانی و بێ سەروش��وێن
کردن��ی چ��االکان و تێکۆش��ەرانی کورد،
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گواستنەوەی س��ەرچاوەکانی ئاو ،تێکدانی
ژینگە و س��ووتاندنی دارستانەکانی داوێنی
زاگرۆس ،مینڕێژکردنی ناوچە سنوورییەکان،
میلیتاریزەکردنی شار و گوندەکان ،ئەمنیەتی
کردنی ئیدارە ،خوێندنگا ،مزگەوت و شوێنە
گشتییەکان ،نموونەگەلێکن کە سەلمێنەری
ئ��ەو ڕاس��تییەن ک��ە ب��ە ت��ەواوی مانا،
پێوەندییەکی داگیرکاری و چەوساندنەوە بە
سەر کوردستاندا زاڵە.
پەیڕەوکردنی سیس��تمی پ��ەروەردە و
ڕاگەیاندنی ئیدئۆلۆژیک ،لەپێناو جێخستنی
ئەو بیرۆکەدای��ە کە ئێران یەک نەتەوەیە و
نەتەوەکانی دیکە ق��ەوم و وردەفەرهەنگن.
ئاس��میلەکردنی زم��ان ،مێژوو ،ناس��نامە،
دابونەریت و بەگش��تی هەوڵی ش��ێواندن و
تواندنەوەی��ان لە میدیا ،کتێبی دەرس��ی،
ش��انۆ ،س��ینەما و پ��ڕۆژە ئەمنیەت��ی و
فەرهەنگییەکان��دا ڕەنگ��ی داوەتەوە .خاڵی
جێی س��ەرنج ،س��ەقامگیربوونی سیاسەتی
نکۆڵ��ی ک��ردن و چەوس��اندنەوە لە دەقی
یاساکانی ئێراندایە.
پێوەرێک��ی گرن��گ ک��ە لە س��تەم و
هەاڵواردنی چەندقات جێی سەرنجە ،بابەتی
گەشەی ئابووری و کۆمەاڵیەتی و بابەتەکانی
پەیوەس��ت ب��ەم ب��وارەن .لە س��ەردەمی
هاوچەرخ��دا ،ناوەن��د هەوڵ��ی داوە وێڕای
گۆڕینی دێموگرافیای ناوچە نەتەوەییەکان،
لە ئاس��تێکی نزم��ی گەشەنەس��ەندووییدا
ڕایانبگرێ��ت و ل��ە س��تانداردەکانی ژیانی
ئەمڕۆیی بێبەش��یان بکات .داهاتێک کە لە
ئابووریی یەک بەرهەمی ئێران دابین دەکرێ
و س��امانی گش��تیی ئەم واڵتەیە ،سەرفی
پڕۆژە ئەمنی و فەرهەنگی و س��ەربازییەکان
دەکرێت کە ئەویش ئامانجەکەی بەربەست
سازکردن لە ڕێگەی نەتەوەکان بۆ گەیشتن
بە مافەکانیانە .ئام��ارە فەرمییەکانی خودی
ڕێژیم پێوەرێکی دیکەیە بۆ هەڵس��ەنگاندن
و بەراوردی ئەم ناهاوس��ەنگییە .بۆ نموونە،
ساڵی بیست و یەکەم
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پارێزگای ئی�لام لە بواری خۆس��ووتاندنی
ژنان و دانیش��تووانی لە ئاستی ئێراندا پلەی
یەکەمی هەیە .پارێزگای کرماشان لە ڕووی
بێکارییەوە پلەی یەکەمی هەیە .بە ڕێژەش
بێت ،ش��ار و ناوچەکانی دیکەی کوردستان
لە ئاس��ت ئەم دیاردانە و کۆمەڵێک قەیرانی
دیکە بە بەراورد لەگەڵ تێکڕای ناوچەکانی
دیکە زۆرترین پشکیان بەرکەوتووە.
س��تەمی نەتەوەی��ی ل��ە ئێ��ران ل��ە
س��ەر دوو جومگ��ە خۆی ڕاگی��ر کردووە،
یەکەمی��ان پێکهات��ەی حکومەت و یاس��ا
و دەس��ەاڵتەکەیەتی .دووهەمی��ان بەن��او
ئۆپۆزس��یۆن ،ڕۆش��نبیر ،ئاکادیمس��ییەن
و تیۆرس��ییەنەکانی چەمک��ی ئێرانش��ار و
ش��ۆڤێنیزمی ئێرانیی��ە کە گوت��ار و دەق
بەرهەم دەهێنن و دەرخواردی دس��ەاڵتی
س��تەمکاری دەدەن تا پاس��اوێک بۆ زیاتر
لە س��ەد س��اڵ چەوساندنەوە س��از بکەن.
تەنانەت بەشێک لە بەناو ئۆپۆزسیۆن ،زیاتر
لەوەی کە کەڵکەڵ��ەی ڕووخاندنی ڕێژیمی
سیاس��یی ئێس��تایان هەبێت ،نیگەرانی بێ
جێ��ی دواڕۆژی خاکی ئێرانن و ترس��ێکی
ش��اراوە کە لە توێی نووسین ،هەڵوێست و
بۆچوونەکانیاندا بە ئاشکرا دەردەکەوێ.
دەرگای بەرژەوەندی��ی نەتەوەی��ی
ئێرانی لە س��ەر پاژنەی س��ەروەریی یەک
نەت��ەوە دەس��ووڕێتەوە .ه��ەر بابەتێک کە
پەیوەس��ت بێت بە مەیل��ی پاوانخوازانەی
ئەوانەوە ،نەتەوەیی ،پێش��کەوتوو و فەرمی
هەژم��ار دەک��رێ و الیەنی یاس��اییی پێ
دەدرێت .لەبەرامبەردا ،ئەوەی پێوەندیی بە
ناوچ��ە نەتەوەییەکان��ەوە هەبێت مەحەلی،
دواکەوتوو ،نافەرمی و بە نایاس��ایی هەژمار
دەکرێت .ش��ۆڤێنیزمی ناوەند ،بە نەتەوەیی،
خەڵکس��االری ئایینی ،ناسیۆناڵیزمی ئێرانی
و ناس��یۆناڵیزمی مەدەنی مانا دەکرێتەوە .لە
بەرامبەردا دەنگی ئازادیخوازی و بزووتنەوەی
نەتەوەی��ی و دێموکراتیک��ی ئەوانی تر بە

فێرقەگەرایی ،قەومگەرایی ،ناس��یۆنالیزمی
قەوم��ی ،ئاژاوەنان��ەوە ،بەس��تراوەیی ب��ە
بێگان��ە ،جوداییخ��وازی و تێپەڕب��وون لە
هێڵی ئاسایش��ی نەتەوەیی و س��ەروەریی
ناوەن��دە لێکدەدرێتەوە .لە ڕاس��تیدا ئەمە
جەوهەری ڕاستەقینەی گوتاری ناوەندە کە
لە تیۆریزەکردنی ش��ۆڤێنیزمی باستانگەرای
س��ەردەمی پەهلەوی و دواتر لە سەردەمی
کۆماری ئیس�لامیدا ڕەگ��ە مێژووییەکانی
دیارە.
لە کۆماری ئیسالمیدا ،ئێرانی ئیسالمی
ئەو چەمکە بووە کە بە ڕێی هێژمۆنی زمانی
فارس��ی ،خوێندنەوەیەکی تایبەت لە یەک
ئایین و گەڕانەوە بۆ بەهاکانی شارستانیەتی
ئیس�لامی پێناس��ە ک��راوە و ئەدەبیات و
دەق��ی تایبەتیان لە س��ەر بەرهەم هێناوە.
س��تەمی نەتەوەیی ل��ە بنەڕەتدا بە ڕێگەی
دانانی س��نوورەکانی نابەراب��ەری لە نێوان
ناوەند و ئەوانیتر پێکهات��ووە کە ڕەهەندی
جوغرافیایی ،ئابووری ،سیاسی ،دامەزراوەیی،
فەرهەنگی ،زمانی ،ژینگەیی و ئایینیی هەیە.
لەم ژینگە سیاسی و فکرییەدایە کە ڕێگەی
گەیش��تنی زۆرینە بە مافەکانیان لە الیەن
کەمینەی فارس��ەوە بەربەستی بۆ دانراوە و
بە توندترین شێوە دژایەتی دەکرێ.
بێبەشكردنی نەتەوەکان لە مافەکانیان،
سووکایەتی و دروس��ت بوونی هەستی بێ
مافی و چەوسانەوە ،هەاڵواردن و سەرکوت
ب��ە ش��ێوەی ڕاس��تەوخۆ ،ناڕاس��تەوخۆ،
پێکهاتەیی و یاس��ایی س��ەقامگیر کراوە.
ک��ۆی ئ��ەو هەلومەرجەیە ک��ە دژایەتی،
ناکۆکی و کەلێنەکانی نێوان ناوەند و نەتەوە
بندەستەکانی بە پانتایی جوغرافیای ستەم و
داگیرکاری درێژ و قووڵ کردووەتەوە.
لەگ��ەل ئەوەیک��ە ئێم��ە وەک حیزبی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران لە دەالقەی
ناس��نامەوە دەڕوانینە پرس��ی نەتەوەیی ،بە
ڕوانگەی ئیداری و مافی هاوواڵتی بوونیش
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بێت ،هیچ دەرەتانێک بۆ کورد و نەتەوەکانی
دیکە نەماوەت��ەوە .هەر بۆیە ل��ە ڕوانگەی
هەس��ت ب��ە بەرپرس��یارێتی بەرامبەر بە
نەتەوەکەمان ،لە سەر جەوهەر و ناوەرۆکی
مافی نەتەوەیی خۆمان پێداگرین.
زێهنیەت��ی ب��ێ بنەمـــــ��ا لەس��ەر
جیاییخوازبوون��ی نەت��ەوەکان ل��ە الیەن
ناوەندەوە ،قەیرانی ئاسایش��ی نەتەوەیی بۆ
ئەوانی تر پێکهێن��اوە .بەردەوام بوونی وەها
هەلومەرجێ��ک ،پاڵنەرێک��ی سروش��تی و
فاکتەرێکی بەهێ��زە بۆ دەربازبوونی کورد و
ئەوانی تر لەم دۆخە چەقبەس��تووە .دۆخی
ئێس��تا ،بە تەواوی مانا دۆخی بنبەستە ،بەو
مانایە کە سەرەڕای بوونی کۆمەڵێک قەیرانی
تێکچڕژاوی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی،
ژینگەی��ی و ئی��داری ،پرس��ی نەتەوەییی
نەتەوەکان بە چارەس��ەرنەکراوی ماوەتەوە.
لەگەڵ ئەمەشدا ،ناوەند بەرامبەر بەم پرسانە
واڵم��دەر نیی��ە ،بەڵکوو تەنی��ا بەرامبەر بە
ئاسایش و بەرژەوەندەییە پێناسەکراوەکەی،
خۆی بە بەرپرسیار دەزانێ کە ئەنجامەکەی
بووە بە هێش��تنەوەی جوغرافیای سەرکوت
و داگیرکاری کە نەتەوە بندەس��تەکانی لێ
نیشتەجێن .هەمووی ئەوانە و زۆری دیکە و
پێداگریی ناوەند لەسەر بەردەوام بوونی لەو
سیاس��ەت و بەرنامە هەڵەیەدا ئەو ئاسۆیەی
زۆر الواز ک��ردووە کە ک��ورد و نەتەوەکانی
دیکە بتوانن بە ش��ێوەی ئاش��تیخوازانە و
دڵخوازانە لە ئێرانی یەکگرتوو و یەکپارچەدا
بمێنن��ەوە .هەربۆیەش ویس��ت و ئیرادەی
جیابوون��ەوە ڕووی لە هەڵکش��انە و بووەتە
گوتاری بەش��ێکی بەرچاو لە ڕای گش��تیی
ئەوانیتری ناوەند.
ڕەگەکان��ی ئ��ەم دژایەتیی��ەی کورد و
نەتەوەکان��ی دیکە و ئی��رادەی خۆڕاگری و
بەرەنگاربوونەوەی��ان لەگەڵ ناوەند دەبێ لە
دووتووێی خەبات و تێکۆش��انی بەردەوامی
ئ��ەوان لە قۆناغە هەس��تیارەکانی تەمەنی
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کۆم��اری ئیس�لامیدا ،خوێندن��ەوەی ب��ۆ
بکرێت .دوایی��ن نموون��ەی بەرچاوی ئەم
بەرەنگارییە ،خۆپیش��اندان و ڕاپەڕینەکانی
ماوەی ڕابردوو ب��وو کە بە گوێرەی زانیاری
و ڕاپۆرت��ە مەیدانیی��ەکان و ی��ەک لەوان
ڕاپۆرت��ی ڕێکخراوی لێبوردنی نێونەتەوەیی،
زۆرب��ەی قوربانییان ل��ە جوغرافیای نەتەوە
بندەس��تەکان و بەتایب��ەت ل��ە ئەهواز و
کوردستان ڕوویان داوە .ئەم ڕووداوانە خاڵی
وەرچەرخان و یەکالک��ەرەوەن کە بوونەتە
هۆی بەرینتربوون��ەوەی درز و کەلێنەکانی
نێوان ناوەند و نەتەوە بندەستەکان.
بۆ ئێمە ،ب��ەو ڕادەیە کە تێکەوەپێچانی
تۆماری کۆماری ئیس�لامی ئامانجمانە ،بەو
ڕادەیەش پرسی نەتەوەیی و دێموکراسی دوو
هێڵی سەرەکی و پڕەنسیپی نەگۆڕن ،بەاڵم
گرینگتر لەمانە ،تێپەڕین لە عەقاڵنییەتێکە
کە بیهەوێ ئەزموونی ڕێژیمەکانی پاشایەتی
و ئیسالمی دووبارە بکاتەوە .هەر بۆیە پێمان
وایە دەربازبوون لە بنبەستی سیاسیی ئێستا
و بنیاتنانی سیس��تمێکی کارامە و واڵمدەر
لە داهاتوودا ،پێویس��تی ب��ە خوێندنەوە و
عەقاڵنییەتێکی جیاواز هەیە.
ڕابردوو سەلماندوویەتی هەر سیستمێکی
سیاس��ی کە لە واڵتێکی فرەنەتەوەدا لە بەر
یەک هەڵدەوەش��ێتەوە و هەر واڵتێک لەم
چەش��نە کە پارچەپارچە دەبێت ،ئەنجامی
کۆکردنەوەی لەڕادەبەدەری دەس��ەاڵتە لە
ناوەن��د و هەاڵواردن و ئینکارکردنی ئەوانی
ت��رە ،کە دواجار دەبێتە ه��ۆی تەقینەوەی
ناڕەزایی و ڕقی پەنگخواردوو و ڕادیکاڵیزمی
شۆڕش��گێڕانەی س��تەملێکراوەکان .ک��ورد
و ئەوان��ی ت��ری دەوڵەتی ئێ��ران بە دوای
سەروەری و مافی دیاری کردنی چارەنووسی
خۆیان��ن ب��ە هەر ش��ێوەیەک ک��ە بۆیان
بگونجێت.
* .وتاری لێپرس��راوی گش��تیی ح��دکا کە ل��ە ڕێکەوتی ٢١ی
سەرماوەزی ١٣٩٨ی هەتاوی لە پەرلەمانی ئورووپا پێشكەش کراوە.
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وتووێژ

وتووێژ لهگهڵ برایم فهڕشی

برایم فهڕشی ل ه دایکبووی شاری بۆکان و دانیشتووی ئاڵمانه .ل ه بواری دراما ،ئهدهبیاتی نوێی
ئاڵمان ،شانۆپێداگۆگی ،کامپیۆتێر ،داڕشتنی سیستهمی فێربوون و مێتۆدی نووسین خوێندوویه.
جگ ه ل ه بهرههمی شانۆ و فیلم ،نووسراوهکانی ل ه تۆیی کتێب ،گۆوار و ڕۆژنام ه و ل ه رێگای
ماڵپهڕهکانهوه باڵو کراونهتهوه .ئهو ب ه سااڵن وهک شانۆپێداگۆگ ل ه فێرگ ه و ناوهندهکانی فێربوون
و زیندان ،پڕۆژهی شانۆپێداگۆگی بهڕێوه بردووه و جگ ه ل ه شانۆ ل ه زنجیرهی تهلهویزیۆنی دهوری
گێڕاوه و دۆبلۆری فیلم بووه .نوێترین پرۆژهی برایم فهڕشی ک ه ل ه ساڵی  2011هوه بهردهوامه،
دامهزراندنی ئهنستیتۆی  Lernhausبۆ «پرۆسهی فێربوون»ه.

مامۆس��تا برایم فهڕشی! سازدانی
ئهم چاوپێکهوتنه هاوکاته لهگهڵ ساڵیادی
جهژن��ی دووی ڕێبهندان .ئێم��ه دهزانین
ک��ه یهکێ��ک ل��ه کاره س��همبولیک و
هونهرییهکانی قۆناغ��ی ژێکاف و کۆماری
کوردس��تان ،بهڕێوهبردنی ش��انۆی دایکی
نیشتمانه .ئایا دهکرێ ئهم شانۆنامهیه وهک
دهرخهری ڕۆحی س��هردهمی کۆمار سهیر
کهین؟ ئامانجهکانی ئهم ش��انۆنامهیه چی
بوون؟
س��پاس بۆ ئێوه ،من مامۆستا نیم؛
ن��اوم برایم فهڕش��ییه و ناوهکهی
خۆم له مامۆستا پێ خۆشتره! ئهوه
بۆ من جێگای خۆش��ییه ،که ڕێک لهم ڕۆژهدا
واڵمی پرسیارهکانتان دهدهمهوه .ئهم جێژنه له
ههر مرۆڤێکی نیش��تمانهکهم و لهو کهسانهی
که ئهمڕۆ ڕۆژی لهدایکبوونیانه ،پیرۆز بێت.
نمایش یان ش��انۆنامهی دایکی نیش��تمان که
ل��ه ش��ارهکانی مههاباد و خانێ نیش��ان درا،
پڕۆژهیهک��ی نهتهوهیی -سیاس��ی -هونهری-
فهرههنگ��ی و کۆمهاڵیهتی��ی بهڕێوهبهرایهتیی
کۆمهڵ��هی ژیانهوهی کورد ،ب��ه تایبهت قازی
محهمم��هد و عهبدولڕهحمان زهبیحی بوو ،که
ڕهنگه میرحاج له باش��وورهوه تێکس��تهکهی
ل��ه گهڵ خۆی بۆ س��اباڵخ هێنابێ ،که لهوێ
ئاڵوگۆڕی تێدا کراوه .نازاندرێ ناوی ئهو کتێبه
یان دهستنووسه ،چی بووه و کێ نووسیویهتی،
بهاڵم دهزاندرێ ک ه تێکستی هاورده ،ناوهرۆکی
جیاواز له دایکی نیش��تمانی ههبووه و ڕهنگ و
بۆی سیاس��یی سهردهمی مهلهک مهحموودی
پێوه دیار بووه و داوای پاش��ایهتی بۆ کوردی
تێدا کراوه ،که له س��اباڵخ کراوهته کۆماری و
یهک پهردهش��ی به ناوی پهیمانی سهعدئاباد
لێ زیادکراوه.
ئهم نمایش��ه له هاوینی س��اڵی  ١٩٤٣له
گاراجی عهبدول پێش��کهش کراوه و له ماوهی
 ٤٠ڕۆژدا ،به بهراوهردی من نزیک چل ههزار

کهس له ناوچهی موکریان ،شار و دێ بینیویان ه
و خهڵک له دێهاتهوه گوتویانه دهچینه ساباڵخ
بۆ بینینی دایکی نیشتمان .بهم پێیه شانۆنامهی
دایکی نیش��تمان پالن و پرۆژهیهکی سیاسی-
نهتهوهی��ی بوو .قازی محهمم��هد به حزووری
زهبیحی و ڕهنگه میرحاج ،کاتێک شانۆنامهکهی
داوه به غهنی بلووریان وهک بهرپرس��ی بهشی
الوانی ژ.ک ،گوتوویه« :ئهوه کارێکی تهبلیغییه
و کارتێکردن��ی لهوه زۆرتره ک��ه من بچم بۆ
خهڵک قس��ه بکهم» .واته ش��انۆنامهی دایکی
نیشتمان ههڵگریی پهیام بۆ خهڵک بووه و بیری
پێکهێنانی کۆماری کوردس��تان له ڕێگای ئهم
ش��انۆنامهیهوه بردراوهته ناو خهڵک .له ڕێگای
ئهو ش��انۆنامهیهوه خهڵک بۆ س��هربهخۆبوونی
کوردستان و دامهزراندنی کۆمار ئاماده کراون.
بینهران��ی ئهم ش��انۆنامهیه ههموو چین و
توێژهکانی گوند و شاربوون و ڕۆژانه سێ کهڕهت
بهیان��ی و دوای نیوهڕۆ و ئێوارانه پێش��کهش
ک��راوه و ژن و من��داڵ و گ��هوره وبچووک،
چوونهته س��هیری ش��انۆی دایکی نیشتمان.
ئامانجهکانی ئهم شانۆنامهیه تێگهیاندنی خهڵک
له پالن و پڕۆژهی نوخبهکانی ئهو سهردهمهی
کورد له جهنگهی ش��هڕی دووههمی جیهانی
بووه ،که ڕۆژههاڵتی کوردس��تانیش له الیهن
سۆڤیهت و بریتانیاوه دهستی بهسهردا گیرابوو.
بهڵ��ێ ڕهنگدانهوهی ڕۆحی س��هردهمی کۆمار
و ههموو س��هردهمهکان ،به ئێستاشهوه ،بووه.
ئامانجی «دایکی نیشتمان» پێکهێنانی کۆماری
کوردس��تان بوو .پالنی سیاسیی نهتهوهیهکی
داب��هش ک��راو ،که ل��ه ڕێ��گای ش��انۆووه،
گوێزراوهتهوه بۆ ناو خهڵک.

وهک دی��اره ش��انۆنامهی دایکی
نیش��تمان نهم��اوه .چ��ۆن دهتوانین لهم
دهق��ه نزیک ببین��هوه؟ ئای��ا دهکرێ بیر
ل��هوه بکهین��هوه که ش��انۆکارێکی وهک
بهڕێزت��ان بهپێ��ی بهڵگ��هکان و ههروهها
پێداویس��تییهکانی قۆناغ��ی ئیس��تای

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 291 2719

بزووتنهوهی ڕزگاریخوازی له کوردس��تان
یاک��وو وهک یهک��هم دهقی ش��انۆیی له
ڕۆژههاڵت شانۆنامهکه بنووسێتهوه؟

ناوهڕۆکی ئهم شانۆنامهیه بدوێن؟ ههروهها
ئای��ا پێش لهم ش��انۆیه ،تیپهک��هی ئێوه
چاالکیی دیکهی له کوردستان ههبوو؟

ناوهرۆکی ش��انۆنامه و باس��هکانی
دیارن که من له لێکۆڵینهوهیهکدا
که چارهگه سهدهیهک بهر له ئێستا
له گۆواری گزنگ له س��وید و به کرمانجی له
ستانبووڵ باڵو کراوهتهوه ،کرۆکیی شانۆنامهکه
و ناوهرۆکهکهیم باس کردووه ،که شیعرهکانی
حاجی ق��ادری کۆیی تێدا ب��هکار هێندراوه.
بهڵێ ،به کهڵک وهرگرتن لهو لێکۆڵینهوهیه و
بیرهوهری و لێکۆڵینهوی کهس��انی تر ،دهکرێ
ش��انۆنامهیهکی هاوشێوه بنووس��رێتهوه .بهاڵم
بێگوومان سهردهمی ئێمه پێویستی به دڕامای
س��هردهمیانه بۆ ههمان مهبهستی سهربهخۆیی
ههیه .دیاره له س��هردهمی ئێستاشهوه دهکرێ
خۆ بگوازینهوه بۆ س��هردهمی کۆمهڵهی ژ.ک و
کۆماری کوردس��تان و خۆ له جیهانی ئهمرۆ و
شانۆی س��هردهمدا ببینینهوه .ئهوه دهکرێ و
ک��راوه .ئهوهش��م گوتبێ ههر له س��هردهمی
نمایشی دایکی نیش��تمان ،ئێمه لهو واڵتانهی
که کهوتنه بهر هێرشی فاشیسم ،به تایبهت له
ڕۆژههاڵتی ئووروپا ،له گهڵ ش��انۆ و نمایش��ی
نیشتمانی ڕووبهڕووین ،بۆ وێنه له بولغارستان
که شهڕی پارتیزانی به دژی فاشیسم له ئارادا
بوو .ئێمه س��اڵی  ١٩٩٥ش��انۆنامهیهکمان له
واس��یلی خانچیف به ناوی «نانی ژههراوی» له
ئاڵمان پێشکهش کرد ،که ڕێک له گهڵ شهڕی
پارتیزانی کورد ل ه ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��ت یهک
دهگرێتهوه.

تیپی شانۆی الوی بۆکان ،به پێی
نۆڕمهکانی ش��انۆ ،س��اڵی ١٩٧٣
دام��هزرا .یهکهم ش��انۆنامه که له
بۆکان پێش��کهش ک��را ناوی «حف��ره» کونه
ئهشکهوت بوو ،داس��تانی چهند سهرباز که له
بهرهکانی ش��هڕ ڕای��ان کردب��وو ،پهنایان بۆ
ئهش��کهوت هێناب��وو ،ک��ه لهوێ ل��ه گهڵ
پیرهپیاوێک ،واته له گهڵ مێژوو ئاش��نا دهبن.
ههر ئهو کات جوواڵنهوهی باشوور له گهرمهی
خۆیدا بوو« .حفره» که نووس��هرهکهی ناس��ر
ئێرانی بوو ،له ناوچه و مێدیای ئهو س��هردهم
دهنگی دایهوه.
پاش��ان ش��انۆنامهی «باڵت��ه»ی نیکۆالی
گوگول پێشکهش کرا ،که باس له دوو توێژی
کۆمهڵ��گا دهکا ،بهرگدروو(خهیات) و کارمهند.
ئهو دوو توێژهی که له بۆکانی ئهو سهردهم دوو
توێژی گرنگی ن��او کۆمهڵگا بوون .خهیاتهکان
دوو گ��وزهری بازاڕی بۆکانی��ان پێک دههێنا،
زۆرینهی خوێندهواری ئهو کات کارمهند بوون.
ئهم شانۆنامهیه تیپهکهی برده ناو خهڵکهوه.
س��اڵی  ١٩٧٥ش��انۆنامهی «پسر خاک»
ک��وڕی خاک ،له نووس��ینی عومهر حهمیدی
ئهندامی گرووپهکه پێش��کهش کرا .ناوهرۆکی
ش��انۆنامهکه باس له چهند گوندی لوڕس��تان
بوو .گوندێک ،واڵتێک که دووچاری وشکساڵی
هاتب��وو ،مهالی دێ خهڵک ه��ان دهدا ،گوند
جێ بهێڵێن ،بهاڵم کهسانێک دژی ڕادهوستن
و نایان��هوێ واڵت و زێ��د بهج��ێ بهێڵن .لهو
ش��انۆنامهیهدا زێد ،نیشتمان و مانهوه له سهر
زهویی خۆت ،پهیامی سهرهکی بوو .شانۆنامهکه
تژی بوو له ڕێوڕهسمهکانی ناو کوردهواری ،له
بووکهبارانهوه ههتا ڕهگهکانی تری فهرههنگی و
کۆمهاڵیهتی .کوڕی خاک له سینهما سهعدیی
بۆکان چهند ڕۆژ پێش��کهش ک��را و ههزاران

ئێوه وهک دهرهێنهر و یهکێک ل ه
ئهندامهکانی «تیپی شانۆی الوی بۆکان» له
ساڵی  ١٩٧٩و له قۆناغی ڕزگاریی کاتیی
ڕۆژههاڵت ،شانۆی مانگرتنتان له ههندێک
له ش��ارهکان وهکوو سنه ،س��قز ،مههاباد،
بۆکان و خانێ بهڕێوه برد .دهکرێ زیاتر له
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کهس بینیان .دواتر له مههاباد پێشکهش کرا.
ههر ئهو ساڵه ساواک له بۆکان و سهقز دهستی
ب��ه گرتن ک��رد ،دوو له ئهندامان��ی تیپی الو
گیران ،عومهری حهمیدی ههتا پاییزی ١٣٥٧
له زیندان مایهوه .کهس��انێک ل��ه گرووپهکه
دوور کهوتنهوه و بۆکانیان بهجێ هێشت .بهاڵم
کاری ش��انۆ بهردهوام مایهوه .له درێژهدا تیپی
ش��انۆی مێرمنداڵ دامهزرێندرا و ش��انۆنامهی
«بچهها و سگها» ئامادهی پێشکهش کردن کرا،
بهاڵم ئیدارهی فهرههنگ و هونهری مههاباد ،به
بیانووی ئهوهی که له شانۆنامهکهدا بێڕێزی به
شاههنش��ا دهکرێ ،پێشی به پێشکهش کردنی
شانۆکه گرت.
ههتا گهیش��تن به س��اڵی (١٣٥٧)١٩٧٩
شانۆی الو سێ شانۆنامهی تری پێشکهش کرد؛
«س��گی در خرمن جا» له نووسینی نووسهری
کرماش��انی نوس��رهتوڵاڵ نهوی��دی .ناوهرۆکی
ئهو ش��انۆنامهیه ب��اس له ژیان��ی وهرزێران و
گرفتهکان��ی له گهڵ مهال و ب��ازاڕی بوو .ژن
دهوری س��هرهکیی لهو ش��انۆنامهیهدا دهگێڕا.
جێ خهرمان دهبێته مهیدانی کێشمهکێش��ی
کۆمهاڵیهت��ی ،دایکێک بۆ پارێ��زگاری له ههر
دهنکه گهنمێک به گژ ههر کهس��ێکدا دهچێت
که له خهرمان نزیک بێتهوه .ئهم ش��انۆنامهیه،
له بۆکان و ناوچه ،بۆچوونی گهلێک له خهڵکی
س��هبارهت به دهوری کچان له شانۆدا گۆڕی،
دایکی ئهو کچانهی که له گهڵ تیپهکه کاریان
دهکرد ،به ڕێز و شانازییهوه سهیری کچهکانی
خۆیانیان دهکرد.
حهز دهکهم لێره یادی یهکێک لهو دایکانه
و کچهک��هی بکهم��هوه .من س��ێ ڕۆژ بهر له
پێشکهش کردنی ئهو شانۆنامهیه ،ئهو خانمهم
له تیپهکه دهرکرد ،که دهوری سهرهکیی ههبوو،
ڕۆیش��ت و له گهڵ دایکی هاتهوه ،دایکی که
خانمێکی کارهکهر و زهحمهتکێش بوو ،کاری
مااڵنی دهکرد ،هات بهو زمانه ساکارهی خۆی
داوای ک��رد که ئیزن بدرێ کچهکهی له گهڵ
تێپهک��ه بمێنێ .لهم چرکه س��اتهوه ئهو کچه

تهواو گۆڕا و له س��هر سهکۆ دهورێکی گێڕا ک ه
وهبیرهێنانهوهشی ،مچوڕک به لهشمدا دههێنێ.
ئهو خانمه و ئهو کچۆاڵنهی لهم ش��انۆنامهیهدا
دهوریان گێڕا ،خۆشهویستیی مهزنی خهڵکیان
بۆ الی خۆیان ڕاکێش��ا و وێنهیهکی نۆیان له
شانۆ ،پێشکهشی بینهران کرد .ئهم شانۆنامهیه
له هۆڵی ش��انۆی دهبیرس��تانی کورشی کهبیر
پێشکهش کرا ،که تازه ساز کرابوو .دهبێ لێره
یادێک له ڕهس��وڵ پهناهی ،رهییسی ئیدارهی
فێرک��ردن و بارهێنان بکهم��هوه ،که بهڵێنی
دروس��ت کردنی ئ��هو هۆڵهی پ��ێ دایین و
بهڵێنهکهی برده سهر.
شانۆنامهی «عمو زنجیرباف» ،شێتخانهیهکی
پڕ له نووسهر و پسپۆڕ و نوخبهی واڵتی دهنواند،
که پرس��ی ئهم توێژهی ناو کۆمهڵگای هێنایه
س��هر س��هکۆ« .دووری غهریب» بهسهرهاتی
گوندێكی كرماشان دهگێڕێتهوه .ئهم شانۆیه ،به
قواڵییی فهرههنگ و فولكلۆر و گیروگرفتهكانی
ناوچهكان��ی كوردس��تاندا دهچێت��ه خوار ،كه
فره تهئسیری له س��هر خهڵك دانا .نووسهری
ئهم ش��انۆنامهیه ،نوس��رهتوڵاڵ سهیافی دۆست
و هاوکار و بهرپرس��ی تیپی شانۆی کرماشان
بوو .دوا ش��انۆنامهی بهر له پێشکهش کردنی
مانگرت��ن ،ش��انۆنامهیهکی بێدهن��گ ب��وو له
نووسینی عهبدوڵاڵ ئهمینی که له سهروبهندی
خۆپیشاندانهکان له س��اڵی  ١٣٥٧پێشکهش
کرا.
تیپی ش��انۆی الو ،لهم سهردهمهدا تێکهڵ
ب��ه خۆپیش��اندان و چاالکی��ی خهڵ��ک کرا.
کهم��اڵ حهمی��دی ،ئهندامی تیپی ش��انۆی
الو ،که دهبیرس��تانی ک��وورش کهبیر به ناوی
ئ��هوهوه کراوه ،یهک لهو کهس��انه بوو ،که له
خۆپیش��اندانی خهڵکی بۆکاندا کوژرا ،موتهلیب
چابوک ،سهید ئهسعهد حوسێنی که به دهستی
حکوومهتی ئیسالمی کوژران ،ئهندامانی تیپی
شانۆی الو بوون.
ش��انۆی مانگرتن ،پاش شانۆنامهی دایکی
نیشتمان ،یهکهم ش��انۆنامه به زمانی کوردی
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ب��وو ،که له ڕۆژههاڵتی کوردس��تان له خانێ،
مههاباد ،بۆکان ،س��هقز و س��نه پێش��کهش
کرا .ناوهرۆکی ش��انۆنامهکه باس له مانگرتنی
کرێکارانی نهوتی کهرک��ووک بوو ،که لهگهڵ
ئهو سهردهمهی کورد له ڕۆژههاڵت دههاتهوه.
ش��انۆنامهکه ل��ه باش��وورهوه هاوردراب��وو،
نووسهرهکهی عهبدولڕهحمان زهنگهنه بوو .ئهم
شانۆنامهیه دهستپێکی سهردهمێکی نوێی شانۆ
له ڕۆژههاڵتی کوردس��تان بوو .چل س��اڵ بهر
له ئێستا!

له س��اڵی  ١٩٨٠تیپهکهی ئێوه
ش��انۆی «خودموختاری یانی چی» بهڕێوه
دهبا .دهتوانن پێمان بڵێن نووس��هری ئهم
ش��انۆنامهیه کێ ب��وو و دهتانویس��ت چ
پهیامێک بگوازنهوه؟ گرنگیی ئهم ش��انۆیه
له الیهن فۆرمیش��هوه سهرنجڕاکێش بووه.
ئایا مهبهس��تتان بووه له فۆرمی پێشکهش
کردنی بهیتی کوردی کهڵک وهرگرن؟
یهکێ��ک لهو باس��انهی ک��ه لهو
س��هردهمهدا بۆ خهڵک و تهنانهت
حزب��هکان ناڕوون بوو ،دروش��می
خودموخت��اری بوو .له چ��وار هێزی ئهو کات
کۆمهڵ��ه ،چریک فهدایی ،دهفتهری مامۆس��تا
شێخ عێزهددینی حوسێنی و حزبی دێموکڕات،
که له «ههیئهتی نوێنهرایهتیی خهڵکی کورد»دا
بهشدار بوون ،تهنیا دێموکڕات ئهو دروشمهی
ههبوو ،به بێ ئهوهی بهرنامهی نووس��راوی له
بهر دهس��تدا بووبێ ،که خودموختاری چییه؟
ئهم بابهته گرنگترین باس��ی سهردهمی شهڕی
س��ێ مانگه ب��هر ل��ه پێکهێنان��ی «ههیئهتی
نوێنهرایهتی»ب��وو .چریک فهدای��ی به کهڵک
وهرگرتن له کتێبی ستالین و مهسهلهی میللی،
خودموختاری به دهس��تی ش��ۆڕاکانی هێنایه
کایهوه ،که بوو به بهرنامهی کۆمهڵهش .پاشان
داوای ههش��ت خاڵ ١٢ ،خاڵ و دواتر باس��ی
خودگهردان��ی هاته پێش ،که ههمووی دهبووه
 294گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

هۆی بش��ێوی و خهڵ��ک س��هرهندهریان لێ
نهدهکرد .ئهوه ڕاست به پێچهوانهی سهردهمی
کۆمهڵ��هی ژیان��هوهی کورد ب��وو ،که خهڵک
دهیانزان��ی حکوومهت��ی کوردی��ی کۆماریی
کوردستان ،چییه.
ئێمه له ش��انۆی الو ئهم باس��همان کرده
پرس��یاری ش��انۆ ،بۆ ئهوهی باس��هکه بهرینه
ن��او خهڵک .ههر ئ��هو کارهی ک��ه له ڕێگای
نمایشی «دایکی نیشتمان»ـهوه کرابوو .فۆڕمی
شانۆنامهکه له فۆڕمی شانۆی «شۆڕایی» نزیک
کرابووهوه ،که بینهر بهشداری شانۆکه دهبێت.
دهوری گرێدانی بینهر و ش��انۆگێڕهکان درابوو
به «ڕاوی» که له کهس��ایهتیی بهیتبێژهکان
نزیک کرابووهوه و دهس��تی ش��انۆگێڕی ئاواڵه
دهکرد بۆ گهمهی ش��انۆیی و پێوهندی دهگهڵ
بینهر.
بهیتبێژ ههم چیرۆکی بهیتهکه دهگێڕنهوه،
ههم به گٶڕینی دهنگ دهوری کهس��هکانی ناو
بهیتهک��ه دهگێڕن .له ش��انۆی خودموختاری
یانی چی ،ڕاوی دهچێته ناو بینهران و پرسیار
دهکا و بینهر بهشداری پرۆسهی شانۆ دهکرێن.
ئهم ش��ێوه له نواندن و بهش��داری پێ کردنی
بینهر ،دهب��ووه هۆی ئهوهی بینهر دهوری خاو
و پاس��یڤ نهبینێ و بهشداری پرۆسهیهک بێ،
که پێوهندی��ی به ژی��ان و داهاتووی خۆی و
نیشتمانهکهیهوه ههیه.
خودموختاری یانی چی ،له خانێ ،مههاباد،
بۆکان ،سهقز و س��نه پێشکهش کرا ،ههزاران
کهس له ڕێگای ئهم ش��انۆنامهیهوه ،تێکهڵ به
پرۆسهیهکی سیاس��ی کران ،بۆ ئهوهی پرسیار
له خۆیان بک��هن ،که چییان دهوێ و چۆنیان
دهوێ .نووسهری شانۆنامهکه برایم فهڕشی بوو.
دهمهوێ ئهوهش زیاد بکهم ،له کوردستان،
خهباتێک��ی گهرم��ی فهرههنگ��ی ،هونهری،
ئهدهبی دهستی پێکردبوو ،له مههاباد یهکهمین
کۆنگ��رهی ئهدهبی و هونهری ،به بهش��داریی
زۆرێ��ک ل��ه نووس��هران و هونهرمهندان��ی
ڕۆژههاڵت��ی کوردس��تان بهس��ترا ،له س��نه
ساڵی بیست و یەکەم
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خهباتێک��ی نوێ��ی مۆس��یقا و تازهکردنهوهی
مۆسیقا دهستی پێکردبوو ،له بۆکان و کرماشان،
شانۆ دهوری تازهی دهبینی ،لهو شارانهی ڕادیۆ
و تهلهویزیۆن ههبوو ،سهردهمێکی نوێی کاری
تهلهویزیۆن��ی کوردی دهس��تی پێکردبوو ،به
کورتی ژیاندنهوهیهک��ی فهرههنگیی مهزن له
گۆڕێدا بوو .یهکهمین جهش��نوارهی مۆسیقا له
ش��ارهکانی مههاباد و بۆکان و سنه له ماوهی
یهک ههفت��هدا به بهش��داریی هونهرمهندانی
ک��ورد و ئازهری و تورکم��ان بهڕێوه چوو ،که
ههزاران کهس بینهری بوون .ههر له توێی ئهم
جهش��نوارهیهدا ،بۆ یهکهمجار تیپی سروودی
ک��وردی که له ک��وڕان و کچان��ی مههاباد و
بۆکان پێکهاتبوو ،ههم س��روودی نوێ و ههم
س��روده بهناوبانگهکانی��ان به ش��ێوازی نوێ
پێش��کهش کرد .بۆ یهکهمجار بهیتبێژی کورد
حهمهجان و قاله مهڕه هاتنه س��هر س��هکۆی
ش��انۆ .ئهوان بهیتی «کانهبی» چیرۆکی ژنێکی
کوردیان گێڕای��هوه ،که پاش مهرگی براکهی،
دهچێته ش��هڕی عهجهمان ،که ڕێک له گهڵ
حهماس��هکانی ئهو سهردهمه دههاتهوه که کچ
و کوڕان له بهرهکانی شهڕ له گهڵ حکوومهتی
ئیسالمی ،دهیانخوڵقاند.
نووس��ین و خوێن��دن به زمان��ی کوردی
له ش��ارهکانی کوردستان دهس��تی پێکردبوو،
ههم��ووی ئهوانه ل��ه گهڵ درێژهی ش��هڕ له
کوردس��تان و داگیرکردنهوهی کوردس��تان،
تهفروتونا بوون .شهڕ خهباتی شاری سهرکوت
کرد!
خهباتی ش��ار ،ک��ه خهباتێکی ن��وێ بوو
ڕاگیرا و حکوومهت پاش دهستبهسهرداگرتنی
ش��ارهکان ،هون��هر و فهرههن��گ و ئهدهب و
خ��اوهن هونهر و ئهدهبی کێش��ایه ژێر ڕکێفی
سیاسی ،ئیدئۆلۆژیک و فهرههنگیی خۆی .چل
س��اڵ بهس��هر ئهو ڕۆژانهدا تێپهڕیوه و خهتی
فک��ری ،سیاس��ی ،فهرههنگی��ی حکوومهتی
ئیس�لامیی ئێران به س��هر هونهر و فهرههنگ
و ئهدهبیاتی کورد ،له ڕۆژههاڵتی کوردس��تاندا

سهپێندراوه .حکوومهت دهیان و سهتان کهسی
خۆی لهو بوارانهدا ڕاهێناوه و پهروهرده کردووه
وههم��وو کارێکیان پ��ێ دهکات .زۆرێک لهو
کهس��انهش که تهنانهت خۆیان دوور ڕاگرتووه
ل��ه حکووم��هت ،الیهن��ی فک��ری ،هونهری،
ئیدئۆلۆژیک��ی حکوومهت به س��هر خۆیان و
کارهکانیانهوه دیار و بهرچاوه.
له کوردس��تان له ماوی ئهو چل س��اڵهدا
چهش��نێک ئاسیمیالسیۆنی نهرم ،که پهردهی
زانس��ت و مۆدێرنیس��می ئهوڕۆییی بهسهردا
کێش��راوه ،ب��واری فهرههن��گ و هون��هر و
ئهدهبیات و زمان و ڕۆش��نبیریی داگرتووه ،که
تهنانهت ڕهنگه ئهو کهس��انه خۆشیان ههست
ب��هو ئاسیمیالس��یۆنه و دهوری خۆی��ان لهو
بهس��تێنهدا نهکهن ،ک��ه فهرههنگ و هونهر و
زمان و ئهدهبیات و تێگهیشتن ،بنکۆڵ دهکهن.
ئهوهش دهبێ بگوترێ و به دهنگی بهرز بگوترێ،
له گهڵ حکوومهتی ئیس�لامیی ئێران ،حزب و
مێدیا و نووسهر و هونهرمهند و چاالکانی بواری
فهرههنگ س��ووچدارین ،لهو ئاسیمیالسیۆنهی
به سهر خۆمان و خهڵک هاتووه و هێندراوه.
من به ڕۆژنامهی دیواری بهناوی «تئاتر» له
دهبیرس��تانی کوورشی کهبیری بۆکان ،دهستم
به کاری ئاش��کرای هونهریی ش��انۆ کرد و به
ش��انۆنامهی «خودموخت��اری یان��ی چی؟» له
شاری س��نه ،کۆتاییم به شانازییهک هێنا ،که
هیچکات بۆم پڕ نهکرایهوه!

دهکرێ زیات��ر بۆمان باس کهن
که ناوهندی ش��انۆی کۆچهر له ههندهران
چ��ۆن دام��هزرا؟ کام هونهرمهندان تیایدا
بهشدار بوون و چۆن توانیتان دژوارییهکانی
بهڕێوهبردنی ش��انۆ له ئهورووپا چارهس��هر
کهن؟
ناوهندی ش��انۆی کۆچهر ،س��اڵی
 ١٩٨٩له دادگای کۆڵن به ڕهسمی
ئیزنی کاری وهرگرت و ناوی وهک
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کۆمهڵهیهکی هونهری -فهرههنگی -کۆمهاڵیهتی
تۆمار کرا و بوو به ئهندامی ڕهسمیی کۆمسیۆنی
کۆمهڵهکان له ژێر چاوهدێریی بهشی فهرههنگی
 کۆمهاڵیهتی��ی ش��اری کۆڵ��ن .پێوهندی��یڕهس��میی ناوهندی ش��انۆی کۆچ��هر له گهڵ
ش��ارهداری و ههم��وو ئیدارهکانی ت��ر بوو به
ئاس��ایی .ناوهندی ش��انۆی کۆچهر له درێژهدا
پێوهندیی ڕاستهوخۆی له گهڵ بهشی تایبهت
به کاری فهرههنگ��ی -کۆمهاڵیهتیی پاڕلهمانی
ئوورپ��ا پهیدا ک��رد .دواتر ش��ارهداری کۆڵن
بینایهکی تایبهتی له ئیختیار ناوهندی ش��انۆی
کۆچهر نا ،که لهوێ جگه له ش��وێنی ئیداری،
کتێبخانه ،ستودیۆ بۆ بهرنامهی تهلهویزیۆنی و
ویدئۆیی س��از ک��را .کۆچهر ب��هردهوام چهند
کارمهندی ههبوو ک��ه ڕۆژانه کاریان دهکرد و
بهرنامهکانیان بهڕێوه دهبرد ،که نهک به تهنێ
ش��انۆ ،بهڵکوو ههموو بهشهکانی تری ئهدهبی،
هونهری ،موس��یقا و زانست و لێکۆڵینهوهی له
خۆی دهگرت.
ئهو کهس��انهی که پێکهێن��هری ناوهندی
ش��انۆی کۆچهر ب��وون بریتین ل��ه ،گهوههر
فهڕش��ی ،جهمیله کهریمی ،ئێران مهرزهنگی،
فیروز س��هنجابی ،برایم فهڕش��ی (ڕۆژههاڵتی
کوردس��تان) ،فهری��د ئهحم��هد (ڕۆژئ��اوای
کوردس��تان) ،کرمانج»ناوی کۆچهر پێشنیاری
ئهم بوو» ،داوود ،حهمدی ،ئهبوزهید (باشووری
کوردس��تان) ،ڕوودین (باکووری کوردستان)،
دواتر ئهندامانی کۆچ��هر ڕووی له زیادکردن
نا و جگه له چوارپارچه ش��انۆگێڕهکانی تیپی
شانۆی تفلیس جاسم ئینسان و ئینگه ئینسان
و س��ولهیمان فهڕشی که خوێندکاری زانستگا
له کازاخس��تان بوو ،بوون به ئهندامی کۆچهر
که ههر سێکیان ل ه ش��انۆی ماندانادا ،دهوری
شانۆگێڕ و دهرهێنهریان ههبوو.
دهپرس��ن دژوارییهکان چۆن چارهس��هر
دهکران؟ ئێس��تا که بیر له واڵمی ئهم پرسیاره
دهکهمهوه ،خۆشم واڵمێکی گونجاوم نییه .لهوه
دهچێ ئێمه ئهو دهم کهس��انێکی تر بووبێتین.
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کار ،خوێندن ،ش��انۆ چۆن له گهڵ یهک گرێ
دهدرا؟ بۆ بهش��ێک ل��ه کارمهندانی کۆچهر و
چهند ش��انۆگێڕ ،گرفتی کار چارهسهر کرابوو.
ئهوان��ی دی ک��ه خوێندکارب��وون و کاریان
دهکرد ،ش��انۆ کاری دوای خوێندن و کار بوو.
پشتگیریی ئیدارهی کار بۆ ههر کهسێک یهک
ههتا س��ێ ساڵ بوو ،کهسانێک که ساڵهکهیان
کۆتایی پێ دههات ،دهڕۆیش��تن و ئاوڕیان له
ش��انۆ نهدهدایهوه ،کهس��انێک ههلپهرهستانه
خۆیان گهیانده کۆچهر ،ب��هاڵم زۆربهی ههره
زۆری ئهندامان و هاوکارانی ناوهندی ش��انۆی
کۆچ��هر ،مرۆڤی ب��هرز بوون .ه��هر کام لهو
کهسانه تاقیکردنهوهیهکیان بۆ کورد له دهرهوه
نهخشاند که له مێژووی کورددا ،پێشتر و دواتر
وێنهی نهبووه .کهس��انی س��هر به میللهتێکی
پارچهپارچهکراو ،خۆیان له یهک تیپی ش��انۆ،
بۆ یهک مهبهست و ئامانج دیتهوه و رواڵهتێکی
نوێی��ان له کورد له دهرهوی واڵت نیش��ان دا.
ههرچهند دهبێ ئ��هوهش بۆ مێژوو باس بکرێ
ک��ه کار و ژیانی ئێم��ه له کۆچهر پڕ له ژان و
دهرد و ئهلهم و گرفت و گرفتاری بوو .کۆچهر
یارمهتی��دهری ههر کهس و ههر کوردێک بوو،
بهاڵم پێچهوانهکهی کهمتر بیندرا.
له کۆچهر ،لێکۆڵینهوه له س��هر موسیقا،
بهیت ،فۆلکلۆر ،ئهدهبیاتی زارهکی و پێشینهی
ش��انۆ له کوردس��تان دهکرا ،دهیان سمیناری
مێژووی��ی ،هون��هری و ئهدهبی��ی مانگان��ه و
سااڵنه به پێی پالن بهڕێوه دهچوو .کۆنسێرتی
مهزههری خالقی ،کۆنسێرتی ڕێزگرتن له ناسر
ڕهزازی و مهرزی��ه فهریقی ،فس��تیوالی یادی
 ٧٥ساڵهی حهسهن زیرهک ،بهرنامهی شهوی
کۆچهران (ئهدهبیات ،شانۆ ،کابارێت ،موسیقا)،
نهورۆز له گهڵ نهجمهددین غواڵمی ،ش��انۆی
مندااڵن ،کاناڵی ( ٢٠٠٠بهرنامهیهکی هونهریی
تهلهویزیۆنی -ویدئۆیی) ،بهرنامهی یادی هێمن
و ههژار له توێی سی دی و کاسێتی «هێمنانه»
و «ههژاران��ه» ک��ه دهچێته ڕی��زی ئهدهبیاتی
گوتن .بهرنامهی ش��انۆی ڕادیۆیی بۆ مندااڵن
ساڵی بیست و یەکەم
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وهک «شاری مندااڵن» له توێی کاسێت و سی
دی ،شهوی ڕۆشنبیریی گفتوگۆ و دانوستاندنی
نووسهران و شاعیران .پێشکهش کردنی شانۆ به
زمان��ی کوردی و ئاڵمانی لهوانه «نانی ژاراوی»،
«زهوی»« ،ماندانا»« ،گوڵی خوێناوی»« ،ش��هڕ له
ماڵ��ی ههژار»« ،نهک به تهنیا پێکهوه» و دهیان
بهرنام��هی دیکه به زمانی ک��وردی و ئاڵمانی،
بهش��ێک له چاالکییهکانی ناوهندی ش��انۆی
کٶچ��هر بوون ،که له ئاڵمان و ئووروپا بۆ کورد
و ناکورد ناسیاو بوو.
كۆچهر خاوهنی ئارش��یوی شانۆی کوردی
بوو .ناوی گهلێک هونهرمهند ،بیرمهند ،نووسهر
و ش��اعیری ک��ورد ،گرێدراوی ناوی ش��انۆی
کۆچهر بوون .قادر دیالن ،جهماڵ نهبهز ،هومهر
دزهیی ،ئیقباڵ حاجبی ،دڵش��اد سهعید ،ناسر
ڕهزازی ،مهرزیه فهریقی ،مهزههر خالقی ،مارف
عومهر گوڵ ،ش��وان پهروهر ،دڵش��اد سهعید،
پهروین موشیروهزیری ،فیروز فهڕووخ ،ئهسعهد
س��هڕاجهددینی ،عهلی عهبباس��ی ،سولهیمان
فهڕشی ،ڕهزا حهمه فهرهج ،خالید ڕهشید ،ئاسۆ
س��هڵته ،بهکر لهگزی ،ئاوات دهوڵهت و دهیان
کهس��ی تر له ههر چوار پارچهی کوردستان و
زۆر س��هربازی ون که دڵخوازانه وخۆبهخشانه
تۆزی س��هر سهکۆ و هۆڵهکانیان ههڵدهمژی بۆ
ئهوهی س��یمایهکی تر له کورد نیشان بدرێ!
دهبێ ئهوهش زیاد بکهم ،ههموو بهرههمهکانی
کۆچهر وهک کتێب ،نووس��راوه ،ویدیۆ ،فیلم،
کاس��ێت و س��ی دی پارێ��زراون و ههمووی
دیجیتاڵی کراون ،بهاڵم نووسراوهکان که چهند
بهرگ کتێب له خۆ دهگرن ،تایپ نهکراون.

ئێ��وه ئهزموونێک��ی زۆر و پ��ڕ
ناوهرۆکت��ان له نووس��ینی ش��انۆدا ههیه.
ئیستاشی لهگهڵدا بێ ش��انۆنامهی کوردی
یهکێک لهو ژانرانهیه که کهمترین گرنگیی
پێ دراوه .حهز دهکهین له کۆشکی ئاواتهوه
دهس��ت پێ بکهن و باس ل��ه ناڵهیهک ،له
هاوار ،ماندانا و بهرههمهکانی دیکهتان بکهن.

ئهوهی دڕام��ا و ئهدهبیاتی نواندن
گرنگی پ��ێ نهدراوه ،گهلێک هۆی
ههیه .ش��انۆ گرێدراوی کیانی ههر
نهت��هوه و واڵتێک��ه .گهر کی��ان نهبێ ،دهبێ
نهتهوهیهکی تێگهیش��توو ،پس��پۆڕ و نوخبهی
بهههڵوێس��ت و مێژوو و زم��ان و فهرههنگی
زهنگینت ههبێ .شانۆ له واڵتانی وهک یۆنان له
سهر دهس��تی فهیلهسووفهکان پێکهات ،ڕووی
دهرهوهی فهلسهفه و بیر وهزر بوو .کوردستان
دوور له فهلسهفه له ئایین و ئایینخوازیدا خولی
خواردۆت��هوه .نمای��ش و نوان��دن و گهمهی
نمایش��ی ،وهک پراتیک له ههموو ش��وێنێکی
کوردستان بهش��ێک له ژیانی ڕۆژانهی خهڵک
ب��ووه ،بهیت و تهنانهت گاتاکانی زهردهش��ت،
الیهن��ی ئهدهبی و دڕامایی ش��انۆ و نمایش و
ماتریاڵ بۆ ش��انۆ بوون .ب��هاڵم ئاوڕدانهوه لهو
سهرمایهیه له الیهن کورد خۆی و شانۆگێرانهوه
نهبووه ،تێگهیش��تن له ش��انۆ به ناوی شانۆی
کورد نهبووه .شانۆگێڕانی کورد ،خۆیان له گهڵ
شانۆی ههر کام لهو چوار واڵته تێکهڵ کردووه.
س��هرمایهی شانۆییی کورد دزراوه و به بێنرخ
س��هیر کراوه و پسپۆڕانی کوردی ئهم بواره ،له
حاند ش��انۆی ئهو واڵتانه ،بێنرخانه س��هیری
خۆیان و شانۆی خۆیانیان کردوه .وێنه و بهڵگه
بۆ ئیسباتی ئهم قسهیه زۆره.
کۆمهڵ��گا و نوخبهگهلێ��ک که ل��ه خۆیان و
فهرههنگ و مێژوو و زمانیاندا ش��تی بهنڕخیان
نهدیتهوه ،دهبنه چاولێکهر و الس��اییهکهرهوی
ئهدهبیات و هونهر و فهرههنگ و سیاس��هت و
شارس��تانییهتی نهتهوهکانی ت��ر ،ئهوه له ئێمه
ڕووی داوه .ئهوه شانۆ و دڕاما و فیلم و ههموو
بوارهکان��ی هونهر دهگرێت��هوه .ههروهک ئێوه
باستان کرد ،گرنگی بهو ژانره نهدراوه ،جا یان
له نهزانی یان به زانایی و به قهست!
ئهوهی پێوهندیی به منهوه ههیه ،ههرچهند
کارم کردووه ،بهاڵم دابڕاوم و له خۆم ڕازی نیم
و ب��ه قووڵی ئاوڕم له دڕامای کورد نهداوهتهوه.
ههرچهند پێم وایه کۆمهڵێک کاری سهرهتاییم
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کردووه ،که له ئهدهبیات و دڕامای نهتهوهکانی
دراوسێ ناچێ ،به تایبهت «ماندانا» و «زهوی» و
چهند کاری ناتهواو!
«کۆشکی ئاوات» بهرههمی شاخ و ژوان له
گهڵ تاریک و ڕوون��ی «هێمن» بوو .بهرههمی
نووسینی شهو ههتا بهیانی بوو .ئهو شانۆنامهیه
که ههمووی ش��یعره ،له شاخ به بۆنهی دووی
ڕێبهندان پێش��کهش کرا و دواتر له ههندهران
جارێکی تر له سهرڕا نووسیومهتهوه .له شانۆی
کۆچهر ،یهکهمین بهرههم بوو که بۆ پێشکهش
کردن بهدهس��تمانهوه گرت و بڕیار بوو ئیقباڵ
حاجبی موس��یقای بۆ بنووسێ و بهیتبێژ یان
بهیتبێژان کارێکتێرهکانی بلێزن .پاش حهولی
چهند مانگه ،سهری نهگرت.
ش��انۆنامهی «ماندان��ا» به وتهی جاس��م
ئینسان ،دهرهێنهری ش��انۆنامهکه ،ناچێته ناو
هیچکام لهو ژانڕانهی که ئهو وهک دهرهێنهر و
دڕامانووس لێی ش��ارهزا بوو .ئهو پێی وابوو ئهو
تێکس��ته دڕامای تایبهت به نووسهرهکهیهتی.
بۆچوونهکهی ڕاس��ته ،ماندانا بهرههمی گهڕانی
نووس��هرێکی کورده بۆ پهیداکردنی واڵمی ئهو
پرس��یاره«:کینهم» من کێم؟ ب��ۆ واڵم دانهوه
بهو پرس��یاره بهرۆکی زهردهشت ،میترا ،مانی،
زهروان ،شهڕهفخانی بتلیسی ،ئهحمهدی خانی،
حاجی قادری کۆیی ،پیرهمێرد ،قانع ،مهولهوی
و زۆری ت��ر ههت��ا نووس��هران و ش��اعیرانی
س��هردهم دهگرێ .ئاکام ل��ه دوو کارێکتێری
سهرهکیی»ماندانا» و «کهیکاووس» دهردهکهوێ.
ناوی ماندانا له ماندانای کچی پاشای کورد و
دایکی کوورش بنیاتنهری کیانی پارس گیراوه،
که خۆی ههڵگری ناکۆکییه .کهیکاووس ناوێکی
ئهفسانهیی شانامهی فیردهوسی ،لێره بۆته ناوی
نووسهر و ڕۆشهنبیرێکی کوردی سهردهم که به
وتهی خۆی به ش��وێن ڕاستییهکاندا دهگهڕێ.
کهیکاووس ش��هو و ڕۆژ سهری له خویندنهوه
و نووس��ین دای��ه و خ��ۆی ب��ه خواردن��هوه
ڕادهگرێ .کهیکاووس له گهشتهکهیدا له گهڵ
زهردهش��ت ،خانی و شهڕهفخان ڕووبهڕو دهبێ
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و دانوس��تاندن و کێشه و کێشمهکێشهکانیان
دهگاته ئهو ش��وێنهی ،نووس��هر خۆی و کورد
ڕووت دهکاتهوه بۆ ئهوهی بزانێ ئهو کێیه .ئهم
کێشمهکێش��ه ،به مهرگی ماندانا به دهس��تی
کهیکاووس کۆتایی پێ دێت .ئینگه ئینس��ان،
کچهکوردێکی له دایکب��ووی تفلیس ،دهوری
ماندانا و سولهیمان فهڕش��ی له ڕۆژههاڵتهوه،
دهوری کهیکاووسی گێڕا.
زمانی ش��انۆنامهکه کرمانجی و س��ۆرانی
ب��وو ،س��یروان ڕهحیم له باش��وورهوه دهوری
زهردهش��تی گێ��را .بهرههمێکی ش��انۆیی که
ههموو پارچهکانی کوردس��تان تێیدا بهش��دار
بوون .ئهم شانۆنامهیه س��اڵی  1997له کۆڵن
پێش��کهش کرا .بهر لهو ،ش��انۆنامهی «زهوی»
نووسینی برایم فهڕشی پێشکهش کرا .ههروهها
چهند ش��انۆنامهی ت��ر به بۆن��هی ههڵهبجه،
ڕهوهک��هی س��اڵی « ،1991ش��هڕ ل��ه ماڵی
ههژار» به زمانی ئاڵمانی به بۆنهی کوش��تاری
کورد له نهورۆزی س��اڵی  1992له باکووری
کوردس��تان .ههر له بهستێنی دڕاما ،نووسینی
«دڕامای س��هرکۆمار» ل��ه بهرنامهدا بوو ،که به
هۆی نهبوونی زانیاریی پێویس��ت دوای شهش
مانگ بێ س��هرئهنجام ڕاگیرا! ئهوهی پێوهندی
به ئهدهبیاتی دڕام��اوه ههبێ ،من پێم وایه له
واڵتی ئێمه ،چاولێکهری و الس��ایی کردنهوه و
مودێڕنبازی باوه .له ناوخۆی واڵت ،له باش��وور
و ڕۆژههاڵت ،تهنانهت له زانستگاکانیان ،بایهخ
بهو هونهره نهدراوه و ئێمه بهیس و بنهمایهکی
دیارمان ب��ۆ دڕامای کوردی نییه و وهک باس
کرا ،وهشوێن ئهدهبیاتی دهستهچهندهمی ترک
و ف��ارس و ع��اڕهب کهوتووین .م��ن له توێی
دوو کتێبدا ،باس��ی الیهنهکانی دڕامای کورد و
شانۆی کوردستانم کردووه ،که بهر له چارهگه
سهدهیهک باڵوکراونهتهوه.

له ش��انۆنامهکانی ئێوهدا ڕهخن ه
له پێکهات��هی کۆمهاڵیهتیی کوردس��تان
بهڕوونی دهبیندرێ .تهنانهت له پێرسۆناژی
ساڵی بیست و یەکەم
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ماندان��ادا ،ئاڵۆزییهکان��ی ژن کوش��تن تا
ئهو ش��وێنه دهڕوا که ئاوێتهی کۆمهڵگای
ڕۆش��نبیری له کوردس��تانیش دهبێ .ئهم
ئاڵۆزییه ،یاکوو باش��تره بڵێم ئهم ههس��ته
دژ ب��ه یهکان��ه ،بهردهنگ ل��ه دۆخێکی
سهرگهردانیدا دههێڵێتهوه .چۆن توانیوتانه
لهگهڵ ئهوهی له غوربهت دهژین گیرۆدهی
کێشهکانی کوردستان بن؟
ئهم پرس��یاره و بۆچوونهکهتانم ب ه
دڵه .ئێمه ههمووم��ان له حاڵهتی
سهرگهردانیدا گهوره دهبین .خوو
دهگری��ن بهو نۆڕم و ف��ۆرم و ئهو فهرههنگهی
بهس��هرماندا داس��هپێندراوه .ژیان��ی ڕۆژانهی
ژێرچهپۆکانه به ئاس��ایی وهردهگرین و ڕهنگه
چێژیش��ی لێ وهرگرین ،به بێ ئهوهی بزانیین
که ئێمهی مندااڵنی کورد ،ههر له منداڵییهوه
ل��ه سروش��تی خۆم��ان دوور دهخرێینهوه و
ئازادی��ی خۆی��ی بوونمان ،ل��ێ وهردهگرن و
بنهماڵهکانیش��مان دهوری جی��ددی ل��ه
سهرگهردانیی ئێمهدا دهگێڕن .ئهم دیاردهیه به
تایب��هت ل��ه تورکیا و ئێران ،س��هت س��اڵه
سیستیماتیک دهبیندرێ.
تاکی کورد به پێی ئازادنهبوون ،بێ کیانی،
ب��ێ دهس��تهاڵتی و ژێرچهپۆکهب��وون ،خۆی
نهبووه .خۆی به مانای ناس��نامه ،کهسایهتی و
گرێدراو به پێکهات��ه کۆمهاڵیهتی ،فهرههنگی،
ئایینی و بگره مێژوویییهکان .ئاڵۆزی له ههموو
پێکهاتهکانی ئێمهدا ههیه ،سهتی ههره زۆری
نهک خهڵکی ئاسایی ،بهڵکوو ئاکادمێسینهکانی
کورد ،ناتوانن به زمانی دایکی خۆیان بنووسن
و بخوێنن��هوه ،کهمترین حهول بۆ گهڕانهوهی
کهس��ایهتیی زمانی کوردی لهو کهس��انهدا له
ڕۆژه��هاڵت و باکوور دهبیندرێ .تێگهیش��تنی
گش��تی ،تێگهیش��تنی تورک��ی ،فارس��ی و
عهڕهبیی��ه .فهرههنگ��ی ڕۆژان��هی خهڵ��ک و
ئاخافتنی��ان کوردانه نییه ،به تهواوی فارس��ی
و تورک��ی و عاڕهبی��ش نییه .قووڵت��ر بڕوانین

کورد له تێگهیش��تنی ئایینهکانی دژ بهخۆیدا،
له کیانهکان��ی دژبهخۆیدا ،گ��هر نهتوابێتهوه،
گرفت��ار و زیندان��ی ماوهت��هوه .کهی��کاووس
خۆی س��هرگهردانه و گهرهکیی��ه نهتهوهکهی
له س��هرگهردانی ڕزگار ب��کات .ئهم ناکۆکییه،
ناکۆییهک��ی دهروونیی��ه ،که مرۆڤ��ی کورد و
نوخبهکانی لێی ڕزگار نهبوون.
ماندان��ا وهک ژن ،له ناو خۆیدا و له گهڵ
کهی��کاووس س��هرگهردانه .تهنان��هت خانی و
زهردهش��ت و ش��هڕهفخان له ش��انۆنامهکهدا،
واڵمیان بۆ پرس��یارهکان نییه؟ ئهوه بهو مانایه
نییه ،که نووسهری مانداناش لهو بازنهیه دهرباز
بووه؛ نا ،جیاوازی ئهوهیه که نووس��هری ماندانا
دهزانێ که له ناوهوه گرفتاره.
بهڵ��ێ ،دهروون��ی ڕۆش��نبیرهکانی کورد،
ژنکووژی��ی تێدایه ،که لێره مهبهس��ت قووڵتر
له «پهیکهر کوش��تنه«! ڕاسته؛ من له دهرهوهی
واڵتی خۆم دهژیم .دوورم له خهڵک و له ژیانی
ڕۆژانه و ههناسهکانم تێکهڵ ههناسهی خهڵک
نییه و ب��ه تهواوی دوورم له ههس��ت و ئازار
و ژی��ان و خهم و ش��ادیی ئ��هو خهڵکهی که
له هۆڵێکدا هاوههناس��ه دهبووین؛ له شهقام و
کۆاڵن و ش��وێنی ژیان و کار بهیهکهوه بووین.
ئهوهش خۆی دڕامه!
هونهرمهندی سیاس��ی به تایبهت شانۆکار،
دهب��ێ ڕێگای��هک بۆ ئ��هم گرفت��هی خۆی
بدۆزێتهوه .من گرفتی گهڕانهوهی جهس��تهم
به زیندوویی بۆ چارهس��هر نهکرا ،بهاڵم ههموو
ڕێگاکان��ی پێوهندی گرتن و زانیاری وهرگرتنم
تاقی کردۆتهوه و له سهردهمی بهر له ئینترنێت
زانیاریی و ماتڕیاڵی زۆرم به دهست دهگهیشت
و پێوهندییهک��ی بهرب�ڵاوم له گ��هڵ ناوخۆ و
ناوهندهکان و کهسهکان ههبوو ،تهنانهت لێرهوه
به ناوی تر هاوکاریی گۆواره کوردییهکانی ناخۆم
دهکرد و زۆرکهس له ناوخۆوه ،باشوور و باکوور
و ڕۆژههاڵت س��هردانیان دهکردم ،به تایبهت
له سهردهمی ش��انۆی کۆچهر .هاوکارییهکی
بهردهوامم له گهڵ مێدیای کوردی له دهرهوه و

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 299 2719

ناوهوه ههبوو .بهاڵم دیسانیش گرفتی دووری
له زێد و خهڵک چارهسهر نهکرا.
دهبێ ئ��هوهش بێ��ژم ک��ه خوێندنهوهی
بهسهرهاتی شاعیران و نووسهران و به تایبهت
بیرمهندان��ی دژی فاشیس��تی ئاڵم��ان که له
دهرهوهی واڵت��ی خۆی��ان ژیاب��وون ،گهلێک
یارمهت��ی دام که خۆم و خهڵک و هونهرهکهم
نهدۆڕێن��م .ش��انۆنامه و نووس��راوهکانم ئهوه
دهردهخهن .دهبێ ئ��هوهش بڵێم که هاتووچۆ
بۆ باک��وور و باش��وور و تێکهاڵوبوون له گهڵ
کوردان��ی ڕۆژئ��اوا و کوردان��ی کۆمارهکان��ی
پێشووی سۆویهت ههمووی هۆ بوون بۆ ئهوهی،
م��ن هیچکات ههس��ت به نامۆب��وون نهکهم.
هونهر و نووسین بۆ من بوون به زێد ،که خۆی
ڕهنگدانهوهی زێد و خهڵک بوو .جگه لهوه من
ههر له س��هرهتاوه تێکهڵ به بازنهی هونهری،
فهرههنگی ،زانستی ،ئهدهبی ،کاری و پیشهییی
کۆمهڵگای ئاڵمان بووم و بهرههمی ش��انۆیی،
سینهمایی و ئهدهبیم بهو زمانه ههبووه و ئاکتۆر
و ش��انۆگێڕی زمانی ئاڵمانی بووم و بیس��ت و
دوو ساڵ ئهندامی ناوهندی شانۆپێداگۆگهکانی
ئاڵمان بووم و بهرپرسیارهتیم له ناوخۆی ئاڵمان
و له پێوهندی لهگ��هڵ دهزگاکانی ئووروپی و
ناونهتهوهی��ی ههب��ووه و ئێس��تاش پێوهندی
بهرب�ڵاوم له گهڵ نووس��هران و ش��اعیران و
بیرمهندان و هونهرمهندانیان ههیه و بهشداری
کارهکانی��ان ههم .کهوای��ه تێکهڵبوونی من له
گ��هڵ کۆمهڵگای ئاڵم��ان و دانهبڕانم له خۆم
و نهتهوهک��هم و زێدهکهم ،باش��ترین ئیمکانی
ب��ۆ زیندووبوون و بهردهوامی��م له ههردوو ال،
مس��ۆگهر کردووه .بهو حاڵه ،م��ن له خۆم به
نیس��بهت کوردبوونم و بهرپرس��یارهتیم ڕازی
نی��م ،دهزانم کاری جیددیم بۆ خهڵکهکهم پێ
دهکرێ و ڕابووردو و ئێستام ئهوه دهسهلمێنێ،
ب��هاڵم بۆچی ب��ۆم ناکرێ ،تهنیا بهش��ێک له
واڵمهکهی الی خۆمه!
بهڵێ ،ناکۆکی��ی کۆمهاڵیهتی ،سیاس��ی،
فهرههنگ��ی و کارهکان��ی ڕهخنهئامێ��زی من
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نیش��انهی ئهوهیه که من ل��ه گهڵ کۆمهڵگای
خۆمان ،سیاسهت و فهرههنگهکهی کۆک نیم
و ناب��م .گهر ماندانا بهت��اڵ بکرێ له ڕهخنهی
بنیاتی -فهلسهفی -کۆمهاڵیهتی -هزری ،دهبێ
ف��ڕێ بدرێ ،گهر کارهکانی برایم فهڕش��ی له
ڕهخنه پاک بکرێنهوه ،نرخی پووڵێکی ڕهشیان
نامێن��ێ! هونهرێ��ک ،کتێبێک ک��ه ڕووی له
ڕهخنه و تڵیش��اندنی کێمهکان نهبێ ،نهبوونی
خاستره ،له بوونی!

ئێ��وه له نێ��وان س��اڵی 2006
بۆ  2013س��ێ کۆنفرانسی ش��انۆکارانی
کوردت��ان بهڕێوه برد ،دهک��رێ ڕوونتر له
سهر ئهم کۆنفرانسانه بدوێن؟
ئیدهی کۆنفرانس��ی ش��انۆکارانی
کورد بهرههم��ی گفتوگۆی هاوڕێ
زهنگهنه شانۆکار و برایم فهڕشی له
کافهیهک��ی ش��اری کۆڵ��ن بوو .مهبهس��ت،
ڕهخس��اندنی ئیم��کان ب��ۆ کاری تیۆری��ک،
فهلس��هفی ،هونهری ،کۆمهاڵیهتی ،مێژوویی له
مهڕ شانۆی گرێدراو به کورد و کوردستان بوو.
نهتهوهی کورد خاوهنی ئیمپراتوری و هاوشانی
یۆنان و میسرییهکان بوو ،بوونی کیان له چهند
ههزار س��اڵ بهر ل ه ئێس��تا گرێدراوی بوونی
دامودهزگا له ههموو بوارهکان ،له وانه ش��انۆ و
نوان��دن و ڕێوڕهس��ــــــمه حکوومهت��ی و
ناحکوومهتییهکان بووه ،ههر بهو چهشنهی که
له یۆنان و میسر بیندراوه.
گهڕان به شوێن ڕێوش��وێنهکانی شانۆ له
کۆندا و ههروهها دۆزینهوهی بنهماکانی فکری،
هزری و فهلس��هفی ،فهرههنگی س��هردهمی
ئێس��تا له ش��انۆدا مهبهس��تی کۆنفرانسهکان
بوون .له ماوهی حهوت س��اڵ ،سێ کۆنفرانس
له ش��ارهکانی مونیخ و نورنبێرگ بهس��ترا که
ههر کام لهو کۆنفرانس��انه سێ ڕۆژی دهخایاند
و کۆمهڵێک س��مینار ،گفتوگۆ ،گرووپی کار و
پلۆنۆم له س��هر باس و بابهت��ی جیاواز بهڕێوه
ساڵی بیست و یەکەم
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دهچوون .ل��ه واڵتانی نوروێژ ،س��وید ،ئاڵمان،
هولهند ،بلژیک ،فهڕانس��ه و بریتانیا بهشداری
کۆنفران��س دهک��را .بارودۆخێک��ی ن��وێ بۆ
لێکۆڵین��هوه له بواری ش��انۆ پێکهاتبوو .ڕهنگه
س��اڵی  2020ل��ه ف��ۆرم و قهوارهیهکی نوێ
کۆنفرانسی شانۆکارانی کورد درێژه پهیدا بکات.

پێم خۆشه خوێنهران زیاتر لهگهڵ
الیهنێکی دیکهی ئهزموونی هونهریی ئێوه
ئاشنا ببن .بهڕێزتان ساڵی  2018فیلمێکی
بهڵگهنامهییتان س��از ک��رووه ،ئهم فیلمه
چۆن و بۆچ مهبهستێک ساز کراوه؟
ئ��هو فیلم��ه کاری هاوبهش��ی
محهممهد محهممهدی کامێڕامهن
و فیلمس��از ب��وو ل��ه گ��هڵ من.
فیلمهک��ه گهڕانهوهیهکی دۆکیۆمێنتاریی بو بۆ
چارهگ ه سهدهیهک پێشتر ،ئهو کاتهی باشووری
کوردستان پاش ڕهوه مهزنهکه له ساڵی 1992
بوو به خاوهنی قهوارهیهکی سیاس��ی .ئهو کاته
یهکیهتی��ی مامۆس��تایانی ئاڵم��ان ب��ه پێی
پرۆژهیهک له کوردستان خوێندنگه(مهدرهسه)
یان ساز دهکرد .ههر ئهو کهسانه پاش چارهگه
س��هدهیهک ئ��اوڕ ل��هو مێ��ژووه دهدهنهوه و
کوردستانی ئهمڕۆ و ئهو کات بهراوهرد دهکهن
و ڕهخنهگرانه ههڵیدهسهنگێنن .بۆ سازکردنی
ئهو فیلمه و ئاوڕدانهوه لهو س��ااڵنه له ش��ازده
س��هعات فیلم کهڵک وهرگیراوه که ئهو کات
فیروز فهڕوخ(هاوکاری زانس��تیی زانس��تگای
کۆڵن) ،یهکێک له ئهندامانی کۆمهڵهی دروست
کردنی قوتابخانه بۆ کوردس��تان ،ساڵی 1994
له ههموو ش��وێنهکانی باش��ووری کوردستان
بهرههمی هێنابوو ،که له ڕووداوێکی دڵتهزێندا
گیان��ی له دهس��ت دا و ماتڕیالهکان الی من
مابوون��هوه .فیلمهک��ه گ��رێ دهدرێت��هوه به
س��هرههڵدانی داعش و ئهو کارهس��اتانهی له
کوردس��تان ڕوو دهدهن .ب��ه کورتی فیلمهکه
ڕابردوو ،س��هردهمی دوای ڕهوهکه و سهردهمی

داع��ش و دوایه نیش��ان دهدات و پرس��یاری
داهاتوو دهکاته پرسیاری سهرهکی .فیلمهکه به
زمانی ئاڵمانی سازکراوه و شایهدحاڵهکان کورد
و ئاڵمانی بوون .فیلمهکه  90خولهک درێژه و
ئ��هوه ناوهکهی ب��ووDie Schule zwischen .
.Hoffnung und Aufbruch

خهتی س��هرهکیی فیلمهکه چاوخشاندن
بوو به س��هر ژیانی منداڵ و الوان و چۆنیهتی
مهدرهس��ه و فێربوون ل��ه واڵتێک که له گهڵ
شهڕ و وێرانی و بێ خانومانی ڕووبهڕوون.

سهرهڕای ئهزموونی هونهری ،ب ه
ه��ۆی خوێندنی ئاکادمیک له ئاڵمان ،ئێوه
بهش��داری چاالکی خوێندکاره کوردهکان
ل��ه ئهورووپ��ا ب��وون .گوایه ل��ه دهیهی
ههش��تای زایینی ههم له پراگ و ههم له
کۆڵ��ن چاالکییهکان چڕ ببوونهوه .ئهمه له
کاتێکدایه لهو قۆناغهدا له ڕۆژههاڵت هیچ
جۆره چاالکییهکی ل��هو جۆهره نابیندرێ.
پێ��ش ل��هوهش چاالکی��ی خوێن��دکاره
کوردهکان��ی ڕۆژههاڵت زۆرت��ر گیرۆدهی
بزووتنهوهی چهپی دژ به ڕێژیمی پاشایهتی
ل��ه ئێ��ران بوو .دهم��هوێ ل��هوه تێبگهم
که جیابوون��هوه و چاالکی��ی خوێندکاره
ک��وردهکان چۆن ب��ووه و چاالکییهکانتان
زۆرتر له چ بوارێکدا بووه؟
کۆمهڵهی خوێندکارانی کورد ساڵی
 1956له ش��اری بهڕلین له سهر
دهس��تی کهس��ــــــــانی وهک
عهبدولڕهحمان قاس��ملو ،عیس��مهت شهریف
وانل��ی .....و کهس��انی تر دام��هزرا .ئهوانهی
ئهندام��ی کۆمهڵ��هی خوێندکاران��ی کورد له
ئوورووپا بوون ،ئهندام یان کهس��انی نزیک له
حزب��هکان ب��وون .له س��هردهمی جواڵنهوهی
باشوور ،مستهفا بارزانی کۆمهڵهی خوێندکارانی،
وهک باڵوێزخانهی کوردس��تان ن��او نابوو ،که
واش بوو ،ههر وهها له سهردهمی جوواڵنهوهی
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 46و  47له ڕۆژههاڵت کۆمهڵهی خوێندکاران
دهوری گێڕا و تهنانهت ساواک حهولی ئهوهی
دا له ڕێگای ناردنی دوو کهسی ناودار ،ئاگاداری
ناو کۆنگرهکهیان بێ ،که سهری نهگرت .پاش
دووپارچهبوونی پارتی و دامهزراندنی یهکیهتیی
نیش��تمانی و قووڵ بوون��هوهی ناکۆکییهکان،
کۆمهڵهی خوێندکاران ب��وو به چهند کوتهوه،
ه��هر حزب��هی جگه ل��ه حزب��ی دێموکراتی
کوردس��تانی ئێ��ران و ڕۆژئ��اوا ،ئهوان��ی دی
کۆمهڵهی خوێندکارانی خۆیان دامهزراند.
خوێندکاران��ی ک��وردی ن��او حزب��ه
کۆمۆنیس��تهکان ،جگه له حزبی کۆمۆنیستی
عێراق ،له ناو حزبهکهیاندا کاریان دهکرد.
خوێندکاران��ی باک��وور دوای پێکهاتن��ی
پارتی کرێکارانی کوردس��تان ،وازیان له حزبی
کۆمۆنیس��تی تورکیا هێنا و بوون به بنیاتنهری
کۆمهڵ��هی خوێندکارانی خۆی��ان و ههر ئهوان
کهسانی سهرهکیی پێکهێنهری دامودهزگاکانی
پکک له ئووروپا بوون و دهوری س��هرهکییان
له بهڕێوهبردنی تهلهویزیۆنی مهد تی وی ههبوو.
س��اڵی  1987ل��ه ڕێگای دۆس��تێکهوه
ئ��اگادار کرام ک��ه ڕێکخ��راوی الوانی حزبی
کۆمۆنیس��تی ئاڵمان سهفهرێکی دوو ههفتهیی
بۆ الوان بهرهو مۆس��کۆ ،به قهتار ڕێکخستووه،
ئهم پێوهندی و سهفهره ڕێگای پێوهندیی تری
کردهوه .پاش ئهم سهفهره له گهڵ کوردهکانی
باش��ووری س��هر به حزبی کۆمۆنیستی عێراق
ئاش��نا بووم و پێشنیاریان کرد کۆنگرهیهک بۆ
دامهزراندنی کۆمهڵ��هی خوێندکارانی کورد له
ئووروپا و ناوهندی پراگ ،له ئاڵمان بگرین .لهم
کۆنگرهیه له گهڵ کۆمهڵێک کوردی باشوور و
ڕۆژئاوا ئاش��نا بووم و چهند کوردی ڕۆژههاڵت
بوون ب��ه ئهندامی کۆمیتهی ئاڵم��ان .یهکهم
چاالکی��ی کۆمهڵهی خوێن��دکاران له ئاڵمان
دوای ئهو کۆنگرهیه ،ڕێکخس��تنی فێستیواڵی
دووی ڕێبهن��دان له س��اڵی  1988بوو ،که له
زانس��تگای کۆڵن به بهش��داریی کهسانی ناو
بهدهرهوهی ک��ورد وهک قادر دیالن ،ش��وان
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پ��هروهر ،ج��وان حاج��ۆ ،کهریم حیس��امی،
غهن��ی بلووریان ،گوڵمراد مورادی ،جهمش��ید
حهیدهری و گهلێک��ی تر بهرپا کرا .چهند ڕۆژ
دوای ئهم فێستیواڵه کارهساتی ههڵهبجه رووی
دا و کهس��انێک ل��ه برین��درارهکان هێندرانه
نهخۆش��خانهی بۆخووم ،که ئێمه سهردانمان
کرد و ههر ئهوه بوو به هۆی ئهوهی ناوهرۆکی
فێستیواڵی نهورۆز بۆ یادکردنهوه و له قاودانی
ئهو کارهس��اته بگۆڕیین ،که له ئاڵمان گهلێک
خۆپێشاندنی له کۆڵن و بۆن و شارهکانی دیکه
لێ کهوتبووه .ئهم فستیواڵه بوو به فستیواڵێکی
ناونهتهوهی��ی که ڕێکخراوی جیهانیی الوانیش
بهش��دارییان تێدا کرد .دروش��می سهرهکیی
ئهو فێس��تیواڵه ئهوه بوو« :له ژێر مهش��خهڵی
ههڵهبج��ه یهکگرین» .حیزبهکانی باش��وور له
حهول��ی نزیکبوون��هوه له گهڵ ی��هک بوون،
کۆمهڵه خوێندکارییهکانیش به ههمان ش��ێوه.
له پاییزی ساڵی  1988کۆنگرهی یهکگرتنهوه
له بهڕلین س��از ک��را ،بهاڵم پ��اش کۆتاییی
کۆنگره ،ئهم ڕێکخراوهیه و ڕێکخراوهکانی تری
خوێندکاری له ناو چوون .چۆنیهتیی وردی ئهم
کۆنگرهیه له نامیلکهیهکدا له الیهن منهوه باس
ک��راوه ،که وهختی خ��ۆی باڵوکراوهتهوه .بهم
چهشنه ههم کۆمهڵهی خوێندکاران نهما ،ههم
چاالکیی من له ڕێکخراوهی کوردی دهرهوهی
واڵت ،کۆتایی پ��ێ هات و پاش ئهوه ناوهندی
شانۆی کۆچهر ساز کرا.

دوای س��اڵی  ١٩٩٧ب��ه ه��ۆی
گۆڕانکارییهکانی ناو ئێران و کرانهوهیهکی
ڕێژهیی��ی زانکۆکان به س��هر خوێندکاره
کوردهکان��دا ،چاالکی��ی بزووتن��هوهی
خوێندکاری له ڕۆژههاڵت و ئێران دهچێته
قۆناغێک��ی ن��وێ و پ��ڕ بهرههم��هوه .له
ئیستاش��دا خوێندکارێکی بهرچاوی کورد
له ڕۆژئاوا سهرقاڵی خوێندنن .ئایا دهتوانین
بهرهوه سازکردنی بهرهیهکی خوێندکاریی
کوردی بڕۆین؟
ساڵی بیست و یەکەم
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گرفتی سهرهکیی ئهو ڕێکخراوانهی
که به ن��اوی خوێندکاری له ناو و
دهرهوهی کوردس��تان سازکراون و
س��ازدهکرێن ،حزبی بوون و بگره خوێندکاری
نهبوونه ،ئهوه له کۆمهڵهی خوێندکارانی کورد
له ئووروپا و ههموو لقهکانیشی وا بوو .حزبهکان
و کهس��انی حزبی ه��هر چوارپارچ��ه دهوری
گهلێک خراپ لهو بهس��تێنه و له بهس��تێنی
هونهری ،فهرههنگی ،کۆمهاڵیهتی و پیش��هیی
دهگێ��ڕن .ئهوه رێگا له بهردهم ههر چهش��نه
یهکگرتنێک دهگ��رێ و گرتوویه .ڕاش��کاوانه
دهلێم حزبهکانی کورد ل��ه ههموو پارچهکان،
حزبی س��هدهی بیس��ت ویهک نیین و زیانی
گهورهیان له فهرههنگ و هونهر و ئهو کارگهله
داوه ک��ه دهبێ دوور ل��ه حزبایهتی و دوور له
ئایین و ئیدئۆلۆژی و دهوڵهت و حکوومهت بن.
لهو فهرههنگهدا داهاتووی ڕوون بۆ فهرههنگ،
هونهر و زانست نابینم تا ئهو کاتهی حزبهکان
واز لهو سیاس��هت و خوو وعادهته زیانبهخشه
نههێنن .ههر تاکێ��ک مافی خۆیهتی ئهندامی
کام حزب بێ ،بهاڵم هیچ تاک و هیچ حزبێک
مافی تاپۆکردنی هونهر ،فهرههنگ و زانست و
دهزگا پیشهییهکانی نییه.
خوێندکاران��ی کورد ل��ه دهرهوهی واڵت،
دهتوان��ن گهلێک س��وودبهخش بن بۆ خۆیان
و دۆزی کورد ،گهر ڕێکخراوی س��هردهمیانهی
خۆیان ساز بکهن .ڕهنگه نیازی گهورهی خۆشیان
بێ بۆ چارهس��هرکردنی ئهو گیروگرفتانهی که
تووشی دهبن .س��هردهم تهواو گۆڕاوه و ئێستا
تهنیا ئهو کهس��انه له زانس��تگاکان خوێندکار
نیین که له کوردستانهوه دێن ،گهلێک منداڵی
کورد له واڵتانی ڕۆژئاوا له دایک بوون و دوورن
ل��ه واڵت و کۆمهڵگا و بگره زمان و فهرههنگی
کوردس��تان .بوونی کۆمهڵهی خوێندکاران که
ههموو الوانی کوردی ههر چوارپارچه له خۆی
بگرێ ،ڕهنگه ببێته باشترین پشتیوانی سیاسی
و س��هنگین وگرانترین ڕێکخراوی کورد ،جگه
لهوه زۆرێک له کوردهکان که خوێندنیان تهواو

کردووه ،ئهمڕۆ له زۆر واڵتان له بواری سیاسی-
زانس��تی -هۆنهریی -فهرههنگی -کۆمهاڵیهتی
و ئیداری��ی دهوری��ان ههی��ه .ئهم س��هرمایه
مهزنه دهتوانێ س��وودی گ��هورهی بۆ کورد و
کارتێکردنیان له سهر سیاسهتی واڵتانی ڕۆژئاوا
و دام ودهزگاکانی��ان ههبێ .ک��ورد و حزب و
نوخبهکانی لهم بهستێنهدا نووستوون.

له ههمان س��هردهمی چاالکیی
خوێندکاریدا ،ئێ��وه وتووێژێکی چڕوپڕتان
لهگهڵ مامه غهن��ی بلووریان ئهنجام داوه
که دواتر ل��ه دووتوێی کتێبێکدا ،به ناوی
سهدهی کارهس��ات ،چاپ بوو .دهشزانین
له ئێران ،غهنی بلووریان ،لهس��هر بنهمای
ههم��ان چاوپێکهوتنهکانی ئێوه ،کتێبێکی
ب��ه ناوی ئاڵهک��ۆک چاپ ک��رد که بووه
ه��ۆی مش��تومڕ و قس��هی زۆری ل��ێ
کهوتهوه .دهک��رێ زیاتر له چۆنیهتیی ئهم
چاوپێکهوتنان��ه ئاگادارمان بکهنهوه و باس
لهوه بکهن که جیاوازیی س��هرهکیی نێوان
دوو دهقی س��هدهی کارهسات و ئاڵهکۆک
ل ه چیدایه؟
غهن��ی بلووریان ڕێبهندانی س��اڵی
 1989ل��ه فێس��تیواڵی دووی
ڕێبهندان بهشدار بوو .بیستبووم که
ئ��هو ئهندامی س��ازمانی جهوانان و یهکێک له
بهشدارانی نمایشی دایکی نیشتمان بووه ،داوام
لێی کرد له سهر ئهو بابهته وتووێژی له گهڵدا
بکهم .هاوینی ئهو س��اڵه ه��ات بۆ کۆڵن و نه
تهنیا باس له دایکی نیش��تمان ،بهڵکوو باسی
میرمی��رن کرا و ل��ه درێژهدا بوو به ش��ازده
کاتژمێر که ل��ه یهک ههفت��هدا بهڕێوه چوو.
باسی س��هردهمی منداڵی ههتا ئهو کاتهی له
ئێران دهردهچێ و له ڕێگای عێراق و س��ووریه
دهگاته مۆس��کۆ و لهوێڕا بهرهو پڕاگ .سهدهی
کارهسات به شێوهی گفتوگۆیه ،گفتوگۆیهکی
سیاسی دهربارهی سهردهمێکی پڕ له کێشهی
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جیهان��ی ،ناوچهی��ی و س��هردهمێکی گرنگی
سیاسیی کورد له ڕۆژههاڵت.
مامه غهن��ی دهبوو ڕووب��هڕوو واڵمی ئهو
پرس��یارانه بداتهوه که لێی دهکرێ ،له چهند
ش��وێن دڵی پڕ بوو ،فرمێس��ک به ڕوومهتیدا
ش��ۆڕ بووه .له زۆر ش��وێن قس��همان له یهک
ههڵدهبهزییهوه .گفتوگۆیهکی ساکاری بێ قڕه
نهبوو.
«ئاڵهکۆک» که به دهستی حامید گهوههری
و ب��ه کهڵک وهرگرتن له  16کاس��ێتی یهک
سهعاته و نهوهد خولهکی من ،وهک ڕۆمان به بێ
پرسی من داڕێژراوه ،جهوههری ڕهخنهگری و
وتووێژی��ی لێ وهرگیراوه و به ناوی بیرهوهریی
مامه غهنی به دهس��تی گهوههری وهسهریهک
خ��راوه ،که دهکرێ بێژم وهک نووس��هر مامه
غهن��ی دهوری تێدا نهبووه .ب��هاڵم بلووریان و
گهوههری به هاوکاریی یهکتر و ڕاوێژ له گهڵ
یهک ،کتێبهکهیان وهسهر یهک ناوه.
کتێب��ی ئاڵهکۆک له س��وید چ��اپ کرا،
دواتر ل��ه ئێران له الیهن کهس��ێک به ناوی
«رضا خیری مطلق» کرا به فارس��ی .خهیری
کارمهندی پێشووی ڕادیۆ تهلهویزیۆنی مههاباد
و پاسداری س��هردهمی حکوومهتی ئیسالمی
بوو ،ک��ه برایهکی وهک پاس��دار کوژرا و ئهو
کهسه دواتر کرا به پسپۆڕی مهسهلهی کورد و
ڕێگای بۆ خۆش کرا ،هاتوچۆی باشوور بکات و
زۆربهی بهرپرسانی باشوور ببینێ و کۆمهڵێک
کتێ��ب به مهیل��ی ناوهن��ده ئهمنیهتییهکانی
حکوومهت بنووس��ێ و له ناوهندهکانی س��هر
ب��ه حکوومهت له تاران چاپیان بکات .ئهوهی
غهنی بلووریان ،حامید گهوههری یان ههرکیان
ئیزنیان بهو کهس��ه داوه ی��ان پێوهندییان له
گهڵ��ی ههبووه ،بۆ م��ن ڕوون نییه ،بهاڵم ئهو
کتێبه ب��ه وتهی چهن��د زیندانییهک ،بهر له
چ��اپ به دهس��تنووس دراوه ب��ه زیندانییه
کوردهکان بۆ ئهوهی بیخوێننهوه و پهندی لێ
وهر گرن و واز له کوردب��وون بهێنن .کتێبی
ئاڵهک��ۆک پاش چ��اپ کردن بۆ مهبهس��تی
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چهواش��هکردنی جواڵنهوهی کورد ،بهرباڵو له
شارهکانی کوردستان باڵوکرایهوه.
ل��ه درێ��ژهی واڵم��ی پرس��یارهکهتاندا،
مهبهس��تی چاپ و باڵوکردن��هوهی ئاڵهکۆک
و سهدهی کارهس��ات له بنهڕهتدا جیاواز بوو،
سهدهی کارهسات بۆ دهرخستنی ڕاستییهکانی
نزیک به س��هدهیهک ڕووداوهکانی سیاس��ی و
کاراکتێری سیاس��هتمهدارهکانی باڵوکرایهوه.
ئاڵهکۆک به ڕۆمان کردنی ژیانی کهسێک بوو،
که چارهگه س��هدهیهکی له زیندان و چارهگه
س��هدهیهکی له ئاوارهیی تێپهڕی .ژیانی مامه
غهنی خۆی کارهسات بوو.
من پ��اش کۆتایی��ی وتووێژهک��ه ،کۆپی
ههموو کاس��ێتهکان و ریزی وردی بابهتهکانم
دا ب��ه مامه غهنی .بڕیار ب��وو گوێیان بداتێ و
واڵم��م بداتهوه ،ئهو کاره نهک��را و بێ خهبهر
مامهوه ،ههتا کتێبهکهی��ان به ناوی ئاڵهکۆک
له چاپ دهرهات .پ��اش دهرچوونی کتێبهکه
ب��ه تهلهفوون له گهڵ مامه غهنی زۆر به زبری
قس��هم کرد و داوام لێ کرد ه��ۆی کارهکهم
بۆ ڕوون کاتهوه ،ک��ه بۆچی کارێکی وا کراوه،
ئ��هو بهڵێن��ی دا نامیلکهیهک ب�ڵاو کاتهوه و
باس��ی ڕاس��تیی کتێبهکه و وتووێژهکه بکات.
بهداخهوه ئهو کارهش نهکرا« .ئاڵهکۆک» خۆی
بهڵگهنامهیهکه بۆ ئیس��پاتی کارهسات ،که به
دهستی به ناو نووسهر و مێژوونووس و سیاسیی
کورد خوڵقا .ئ��هوهی جیاوازیی ئهو دوو کتێبه
له چیدایه ،جیا لهوهی باس کرا ،دهکرێ ببێته
بابهت بۆ لێکۆڵینهوه .ئهوهش بگوترێ سهرجهم
کاسێتهکان وهک خۆی و به شێوهی دیجیتاڵی
ماوهنهتهوه.

ئێوه ل��ه ههر دوو زمانی کوردی
و ئاڵمانی��دا ئهزموونی ش��ێعریتان ههیه و
کتێبک��ی دوو زمانهتان به ناوی س��هدهی
س��هرما چاپ ک��ردووه .ژیان��ی غوربهت،
ئاوارهیی و کوردایهت��ی چ کاریگهرییهکی
لهسهر شێعری ئێوه ههبووه؟
ساڵی بیست و یەکەم
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م��ن خۆم ل��ه بازنهی ش��اعیراندا
نابینم و لێش��ی نازانم .به ویست،
نهمویس��تووه ش��یعر بنووس��م و
بهۆنمهوه ،بهاڵم پهخشاننووس و تێکستنووس
ههم ،که خۆم ناوی «وێنهم» لێناوه .گهنگهشهی
ناو مێش��کی من»بیر و هزره« که له تێکست و
پهخش��ان و کورته تێکست-دا دهریدهبڕم ،که
ئهوهی ئاخریان ڕهنگه له ئافۆریسم ()Aphorism
نزیک بێ .ح��هزم له نووس��ین و جهڕباندنی
وشهکانی زمانی زهنگینی کوردییه و جار ههیه
ب��ه ڕۆژ و ههفته ،خۆم له گهڵ چهند وش��ه و
ڕس��تهیهک ب��ۆ پهیداکردنی مان��ای هزریی
خهری��ک دهکهم ،ئ��هم پرۆس��هیه ههرجار و
ههمووج��ارێ ،دهمگهش��ێنێتهوه و ههس��تی
ئازادبوونم پێ دهبهخشێ! ئهو حهزهم بۆ زمانی
ئاڵمانی��ش ههی��ه و ههر دوو زم��ان الی من
گهلێ��ک له یهک نزیکن و ه��هر دوو زمان به
قووڵی خزمی یهکن.
من ک��وردم و به ه��هر دوو زمان خۆم و
نهت��هوه و زێد و بوون و هزرم دهردهخهم .جار
ل��ه ههڵهبجه دهس��ووتێم و جار له ش��ارێکی
ههندهران ،ج��ار له ئامێدم و جار له ههولێر و
کرماشان و عهفرین و کۆبانێ .جار گۆی زهویم
و جار کوردس��تان .جار ئ��االن کوردیم و جار
سهری سهردارانی ههڵواس��راو ،جار شیرین و
کهمانگهر و جار خودی خۆمم.
تێکس��تهکانی م��ن پێش��تر ل��ه کتێبی
سااڵنهی شیعری ئاڵمانیدا باڵودهکرانهوه ،لێره
و لهوێ دامودهزگای ئاڵمانی لهوانه ڕێکخراوی
ماف��ی مرۆڤ کهڵکێ��ان لێ وهرگرت��ووه و له
بۆنهکان خوێندراونهتهوه .پێشتر کۆمهڵێک لهو
تێکستانه ،وهک نامیلهکهیهک به زمانی ئاڵمانی
باڵو کراونهتهوه .خۆم له ش��انۆ ب��ۆ ڕاهێنانی
دهنگ به ههر دوو زمان کهڵکم لێ وهرگرتوون.
ئهو تێکستانه ڕهنگدانهوهی من و جیهانی
منن ،بۆ وێنه تێکستی س��هدهی سهرما باس
له دۆڕانی ههس��تی ئینسان ل ه سهدهی بیست
و یهک دهکا ،س��نوور باس له بهزاندنی سنوور

دهکا ،گ��ۆی زهوی باس له ئینس��ان و زهوی
دهکات ،گهلێک ل ه تێکس��تهکان باسی مێژوو،
فهلسهفه ،هزر ،جوانی و ئهوین له خۆ دهگرن.
بهڵێ کوردستان له من و ژیان و بهرههمهکانمدا
ڕهنگی��ان داوت��هوه ،چ پێم زانیبێ��ت ،چ پێم
نهزانیبێت.
بهرههمهکانم السایی کردنهوهی هیچ شوێن
و هیچ ڕێچکه و هیچ کهسێک نییه .بۆم گرنگ
نهبووه و گرنگ نییه ،بهرههمهکانم دهچێته ناو
چ ڕێچک��ه و فۆرمێک��هوه .گرنگ ئهوهیه برایم
فهڕش��ی ههس��ت و بیر وهزری خۆی ،وهک
خۆی به ش��ێوهگهلی جی��اواز دهردهبرێ ،جار
دهبنه پهخش��ان ،شیعر ،تێکس��ت ،شانۆنامه،
وێنه ،یاخود یهک ڕسته ،یان بابهتێک له توێی
نووسینێکی سیاسی ،زانس��تی ،یان هونهریی.
م��ن له بهر دڵی هیچ کهس و هێزێک ش��تم
نهنووس��یوه و نانووس��م .هی��چ سفارش��ێکم
وهرنهگرت��ووه و وهری ناگرم .کارهکان چهنده
ل��ه گهڵ قالی��ب و تاب��ووت و پێوانهی ئهم و
ئهو دێتهوه ،بۆ من گرنگ نییه .من به ش��وێن
پهس��هندکردنی ئهم و ئهو یا ئهو شوێن و ئهم
ش��وێنهوه نهبووم .گهر وام کردب��ا ،دهبووم به
کهسێکی تر له دهرهوهی خۆم .ئهوه بهو مانایه
نییه ک��ه بیروبۆچوونی ئهم و ئ��هو وهرنهگرم،
به پێچهوانهوه ،وهک پڕینس��یپ بیروبۆچوونی
زۆر کهس له ههم��وو ڕهدهیهکدا وهردهگرم و
ڕهخنهگرانی بهرههمهکانی خۆم خۆش دهوێ.
کاری هونهری ،کارێکی کۆمهاڵیهتییه و دهبێ
گوێبیس��تی بیروبۆچوونی کۆمهڵگا بین .بهاڵم
کۆمهڵگا من وهشوێن خۆی نادا و من وهشوێن
کۆمهڵگا ناکهوم.
ههرچی نووس��یومه ،له وانه ئهو تێکستانه
بهرههمی کات و سات و چرکهکانی ئینسانێکه
که به درێژاییی تهمهنی ،تاقیکردنهوهی خۆی
ههبووه .ئهو کهسه له خاکی کوردستان و له ناو
فهرههنگ و زمان و شارس��تانییهتی کوردهوه،
س��هری ههڵداوه و له ئاڵمان گیرساوهتهوه ،نه
به ههڵکهوت بهڵکوو به ویس��تی خۆی هاتووه
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و به ویستی خۆی گیرساوهتهوه .تێکستهکان
کوردی -ئاڵمانی -ئینس��انین .من غهریب نیم
و هیچکات ههس��تم به غهریب��ی نهکردووه،
تێکستهکانیش��م بهرههمی غهریبی نیین .ناڵه
ناڵه له هیچ بهرههمێکی مندا نییه .ههس��تی
نامۆ بوون و خهمۆکی له کارهکانمدا نابیندرێ.
بێ هیوایی له بهرههمهکانمدا جێگای نهبۆتهوه،
ئ��هوهش ل��ه دهرهوه فێ��ر نهب��ووم ،له واڵت
فێربووم .من منداڵی سروش��تێکی تهڕ وتوش
و دڵڕفێنم و س��هردهمێک کهژهوان بووم و له
بهرزترین ش��اخی ناوچهکه خلۆر بوومهتهوه و
ههستاومهتهوه ،له کاتی داگیرکردنهوهی سهقز
گوللـه به بن گوێچکهمدا ویزهویزیان کردووه.
چهندهی له گهڵ ژان نزیکایهتیم ههیه ،زۆرتر
له گهڵ ژیان .ئهدهبیات و هونهر ،هاوڕیی ژیان
و ژان و خۆشییهکانم بوون و ههن.

ل��ه دوایین کتێبتان��دا به ناوی
«پازڵی کوردبوون کورد :له ناو ئهدهبیات و
سیاسهت» ههست دهکرێ وهک پیواز پاک
ک��ردن ،لهگهڵ ههڵدان��هوهی الپهڕهکانی
ئهدهبیات و سیاسهت له کوردستان ،به دهم
گریانهوه ،چهندین پرسی گرنگ سهبارهت
ب��ه بوونی ک��ورد دهرووژێنن .چ ش��تێک
ئێ��وهی هاندا ک��ه ئهم کتێبه بنووس��ن؟
پێتان وایه ناس��نامهی کوردی زیاتر بهرهو
س��ازکردنی وێنهی کۆتایی پازڵهکه دهڕوا
یاکوو پرش و باڵوتر دهبێ؟
دیسان پرس��یارێکی باش .بهڵێ ل ه
کاتی نووسینی ئهم کتێبه ،تووشی
گهلێ��ک حاڵهت ب��ووم .ههرچهند
کورد زمانێکی گهلێک زهنگین و ئهدهبیاتێکی
پڕ لهههست و خۆشهویستی و ئهوین ودڵداری
و پڕ له ڕهنگدانهوهی سروشت و ڕهنگدانهوهی
س��ۆز وعاتیفهی بۆ زێد و نیشتمان و خهبات و
وهرگرتنی ئازادی ههیه ،بهاڵم ئهو ئهدهبیاته و
خوڵقێنهران��ی جگ��ه له بهخش��ینی هێز ،بیر
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وهزریان له سهر بهیس و بنهوانی فهلسهفی ب ه
مرۆڤی کورد نهبهخشیوه و مرۆڤی کوردیان له
زیندانی تێگهیشتنی ئایینی ،ههموو ئایینهکان،
به تایبهت ئیسالم ڕزگار نهکردووه و نهیانتوانیوه
ناسنامهی نهتهوهییی گشتی به ههموو تیره و
باوهڕمهندان��ی ههمه جۆر و ئاخێوهرانی جیاواز
ل��ه ژێر ناو و ناس��نامهی کوردی ببهخش��ن،
تهنانهت تا ئێستا نهیانتوانیوه زمانێکی گشتگیر
بۆ تێگهیشتن له یهکتر ،ئهدهبیاتێکی گشتگیر
و تێگهیش��تنێکی گشتگیر له س��هر بنهمای
هزری گش��تگیر بخوڵقێنن .بهڵێ زۆرجار بێزار
بووم .شانۆنامهی «دایکی نیشتمان» که باسمان
کرد ،به شیعرهکانی حاجی قادر ڕازاوهتهوه که
به چڕی پهس��نی خودا دهدات ،خودایهک که
عوس��مانلی و پ��ارس و عاڕهب خ��ۆی پێوه
ههڵدهواس��ن بۆ قڕکردنی ک��ورد .خانی خۆی
دهکاته غواڵمی خودا و دوای ئهوه دهگاته باسی
مهم و زین ،ههموو ش��تێک له خۆی ،بۆ خودا
دادهماڵێ .ئهم تێگهیشتنانه له ناوهوه ،کوردیان
کۆیله هێشتۆتهوه و هزری ئازاد بیرکردنهوهیان
ل��ێ وهرگرت��ووه و ههم��وو داکهوتن��هکان و
شکهس��ت و کارهس��اتهکانی خۆیان به ڕهزای
خودا بهستۆتهوه .ئهم تێگهیشتنه له ئهدهبیاتی
کوردیدا ،منی بێزار کردووه و بێزارم دهکات.
کتێب��ی «پازل��ی کوردب��وون» دهرفهتێکه
ب��ۆ الکردنهوه له پرس��یاره س��هرهکییهکانی
ناس��نامهی کورد و پێکهاتهکانی و دهرخستنی
الیهنهکان��ی .ئ��هو کتێبه ئاوڕ ل��ه ئهدهبیات،
سیاس��هت ،ئیدئۆلۆژی ،ئایین و کیان دهداتهوه
که دهوریان له بێ ناس��نامهکردن ،یان پاک
کردنهوهی ناس��نامهی کورد ههبووه .ههروهها
بهرههم��هکان و تێگهیش��تنی کۆمهلێ��ک له
ڕۆش��نبیران و ش��اعیرانی س��هدهی بیست و
پیش��تر ،ڕهخنهگرانه ئاوڕیان ل��ێ دهدرێتهوه.
کتێبهک��ه حهولێکه بۆ دیاڵ��ۆگ و گهڕانهوهی
ڕهخنهئامێ��ز و ههڵس��هنگاندنی بهرههم��ی
دهروون��ی و زیهنی��ی ڕۆش��نبیرانی کورد له
بهستێنی ئهدهبیات ،نهتهوه ،سیاسهت .من پێم
ساڵی بیست و یەکەم
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وایه پرۆسهی ناسنامهی کوردبوون ،له بووندایه،
بهاڵم لهمپهری یهکجار زۆر له س��ێ الیهنهوه
بۆ بێ ناس��نامهکردن و بێ ناس��نامه بوون له
ئارادیه ،یهک الیهنی ناوخۆیی ،دوو ناوچهیی و
سێ جیهانی ،مهبهست به تهنیا سیاسهت نییه،
بهڵکوو جگه له سیاس��هت مهبهست پرۆسهی
فک��ری ،فهرههنگ��ی ،ئیدئۆلۆژی��ک ،ئایینی،
کۆمهاڵیهتی و ههروهها ئابوورییه .مرۆڤی کورد
له ههموو ئهو خااڵنهدا ،کهمایهس��یی جیددیی
ههیه و ه��هر کام لهو خااڵن��ه دهتوانێ کورد
له ناس��نامهی خۆی تهنانهت به دڵخواز دوور
خات��هوه .گرفتی ک��ورد تهنیا سیاس��ی نییه،
بهڵک��وو گرفتێک��ی کۆمپلێک��س و چڕوپڕ و
ئاڵۆزه .ههر بۆیه ئهدهبیات و به تایبهت ش��یعر
و خاوهنهکانیان ،که له کتێبهکهدا به خهستی
باسیان لێ دهکرێ ،نهیانتوانیوه ،بهرهنگاری ئهو
ئاڵۆزیی��ه ههمهالیهنهیه ببن .کتێبهکه خوێنهر
له گهڵ پرسیاری زۆرتر ڕووبهڕوو دهکات.

یهکێ��ک ل��ه چاالکیی��ه ههره
گرنگهکانی ئێوه ئیش کردن له سهر مژاری
پهروهرده بووه .ئێوه به مهبهستی جێبهجێ
کردنی پ��رۆژه فیکرییهک��هی خۆتان ،له
ساڵی  2011ئهنیستیتۆیهکتان له ئاڵمان به
ناوی لێرنهاوس دامهزراندووه و به تایبهت
لهم سااڵنهی دواییدا پهرهتان به چاالکیی
خۆتان له ئاس��تی چهند واڵتی ئووروپاییدا
داوه .پێمان خۆش��ه ههم بزانین پیناسهی
پیداگ��ۆژی بۆ ژیانی مرۆڤی مۆدێرن چییه
و ههم کهمێک زیاتر ل��ه گهڵ پێکهاته و
ش��ێوازی کارکردنی ئهنستیتۆکهتان ئاشنا
ببین.
وهک ش��انۆپێداگۆگ و داڕێژهری
سیستهمی فێربوون ،کاری من بهو
مانایهی که له پهروهرده و ڕاهێنان،
«ئام��ووزش و پهروهرش» دهک��رێ ،نییه .من
کهس پهروهرده ناک��هم ،کهس ڕاناهێنم و ئهو

تێگهیشتنه به چاوپۆشی له سروشتی مرۆڤ و
وهرگرتن��ی س��هربهخۆیی و پاس��یڤ کردنی
دهوری کهس��ایهتیی ئینسان و خاوکردنهوهی
مێشک دهبینم.
ئێمه له «لێرنه��اوس» ئێمکان بۆ فێربوون
پێکدههێنین و هاوڕێیهتیی «پرۆسهی فێربوون»
دهکهی��ن و چێژوهرگرت��ن دهگهڕێنین��هوه بۆ
فێربوون و مهیل و ویست و خواست دهکهینه
بنهما ب��ۆ فێربوون .ئ��هو تێگهیش��تنه که له
س��هدهکان و ههزارهکانی پێش��وو ،ههتا ئێستا
ل��ه فێرگه ئایینی و نائایینیی��هکان و به ناوی
زانس��ت و پێشکهوتن پهرهی ساندووه و مرۆڤ
«پهروهرده« دهکات و «ڕادههێنێ» ،تێگهیشتنی
من و هاوکارانم نییه.
له سیس��تهمهکاندا (سیاسی ،ئیدئۆلۆژیک،
ئایینی )...له ڕۆژی یهکهمهوه ههتا دوا قۆناخی
خوێن��دن ،تاک وهک تاکی جی��اواز له یهک،
تاکی ئازاد ،تاکی خاوهن تایبهتمهندی س��هیر
ناکرێ .منداڵ ،الو و گهوره ،واداردهکرێ خۆی
له گهڵ نۆڕمهکان و داخوازییهکانی سیس��تهم
و کهس��ی س��هرهوهی خۆی لێره موعهلیم یا
ئوس��تاد ڕابهێنێ و خ��ۆی بگونجێنێ و پهیتا
پهیتا له ڕێ��گای تاقیکردنهوه و ئیمتیحانهکان
بیسهلمێنێ که ئهو به گوێرهی چاوهڕوانییهکان،
پهروهرده کراوه و به پێی ویس��تی سیس��تهم
و نۆرمهکان و ویس��ت و داخ��وازی فێرکار و
پهروهردهکار ،ڕاهێندراوه.
ئهم سیس��تهمانه ئیمکان ب��ۆ ههر تاکێک
ب��ه پێ��ی تایبهتمهندیی��هکان و چۆنیهتی��ی
کهسایهتییان پێک ناهێنن .لهو سیستهمانهدا،
پێداگۆگی به مانای هۆمانیس��تی ،ئینسانی که
ڕهنگدانهوهی چۆنیهتیی تاک و ویست وخواست
و توانا و لێهاتووییهکان��ی بێ ،نابیندرێ ،ههر
چهند له چهند س��هدهی ڕابردوو و س��هدهی
ئێستا گۆڕانکاری له تێگهیشتن له پێداگۆگی و
مێتۆدهکان پێکهاتووه و ئینسانیتر له سهدهکانی
ناوهڕاس��ت و سیستهمی تۆتالیتێری سیاسی و
ئایینی ،له گهڵ منداڵ ههڵسوکهوت دهکرێ.
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ناس��ینی تاک��ه ک��هس و ئاگاداربوون ل ه
گرێکانی س��هر ڕێگای فێربوون له تاکهکهسدا
گرنگه .چین ئهو گرفتانهی پێش به پرۆس��هی
فێربوون دهگرن؟ ئێمه بۆ فێربوون ،سروش��تی
مرۆڤ و هۆمانیسم ب ه بهیس و بنهما دهگرین.
ئهو بهی��س وبنهمایهی که له مهدرهس��هکان
و زانس��تگاکان له بهرچاو ناگی��رێ .ئیجبار بۆ
فێرب��وون و خۆگونجاندن له گهڵ سیس��تهم
دهبن به بنهما .مهدرهس��هکانی کلیسا و دواتر
مهدرهسهکانی س��هردهمی گهشهی سهنعهتی
و س��هرمایهداری ،مرۆڤی��ان بۆ مهبهس��ت و
واڵمدانهوه به نی��ازی خۆیان پهروهرده دهکرد.
ک��هم نیین ئ��هو کتێ��ب و بهڵگهنامانهی که
مهدرهس��هکان وهک س��هربازخانه و ش��وێنی
چهوساندنهوه دهنهخشێنن.
ئێم��ه «فێرب��وون» وهک پرۆس��هیهکی
بهردهوامی نهپچڕاوه دهبینیین که له منداڵدانی
دایک��هوه بۆ منداڵ دهس��ت پێ��دهکات ،ههتا
مردن .ئێمه س��وود له نۆیڕۆلۆژی ،بیۆلۆژی و
ههروهها سیس��تهمی جووڵهی  Brain Gymو
مێتۆد و جووڵهکانی ش��انۆ و شانۆپێداگۆگی بۆ
خوردبوون��هوه( )Konzentrationو لهناوبردنی
بلۆکهبوونی ناو مێشک ،وهردهگرین ،بۆ ئهوهی
به پێی ویست و خواست و تایبهتمهندییهکانی
تاک ،پرۆس��هی فێربوون بهڕێ��وه بچێ .ئێمه
که له س��هردهمی دیجیتاڵ��ی و دوو جیهانی
رێئاڵ و مهجازی و دووربوونهوه له سرووشتدا
دهژین ،پێویستمان به پێداگۆگیی هۆمانیستی
و دێموکراتی��ک ههیه بۆ ئ��هوهی منداڵ و الو
توانایی بڕیاردانی سهربهخۆ پهیدا بکهن.
لێرنهاوس(ماڵ��ی فێرب��وون) ماڵێکه پڕ له
ئیمکان و کهرهسه بۆ فێربوون و چێژوهرگرتن
له فێربوون ،ههر له کتێب و مێدیۆمی تر ههتا
دهیان چهش��ن پرۆگرام و گهم��هی فێربوون.
ناوهن��دی ئهو پڕۆژهیه کهرهس��ه و مێتۆدهکان
نین ،بهڵکوو مرۆڤ و مرۆڤ و چۆنیهتیی کار و
ههڵسوکهوت له پڕۆسهی فێربوونه .ڕێگایهکی
ن��وێ که هێدی هێدی جێ��گای خۆی له ناو
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کۆمهڵگا ،فێرگه و زانستگا له ئاڵمان دهکاتهوه
و له چهند س��اڵی ڕابردوودا جگ��ه له ئاڵمان
له ئیتالیا و فهڕانسهوه خوێندکار بۆ ئاشنابوون
له گ��هڵ لێرنه��اوس دێنه کۆڵ��ن و پێنج تا
شهش ههفته المان دهمێننهوه .ئهوه جگه لهو
خوێندکارانهی زانس��تگا و فێرگهکانی شاری
کۆڵن و شارهکانی تری ئهیالهتهکانه .مێدیا لهم
بهستێنهدا پاڵپشتی کارهکانمان بوون.

له پێداگۆگی مۆدێرنیشدا ڕهنگ ه
یهکێ��ک ل��ه م��ژارهکان ئهوه ب��ێ چۆن
پرس��یارمان ههبێ و به چ ش��ێوازێک به
ش��وێن وهاڵمدا بگهڕێین .وهک هایدیگهر
ئام��اژهی پ��ێ داوه ،ئ��هم گهڕانهی��ه که
ههقیق��هت وێنا دهکا .ئێ��وه چۆن بۆ ئهم
باسه دهڕوانن؟
ڕهنگدان��هوهی
پرس��یارکردن
بیرکردن��هوهی مرۆڤ��ه .کاتێ��ک
منداڵێکی سێ سااڵن له باخچهی
مندااڵن دهگهڕێتهوه و له دایکی دهپرسێ« :من
له کوێوه هاتووم؟» و دایکی واڵم دهداتهوه« .تۆ
له زگی مندابووی» و ئهو واڵمه منداڵ تێر ناکا
و دیسان دهپرسێ« :نا ،یهکهم کهس له کوێوه
هاتووه؟» .مانای ئهوهیه که پرسیارکردن ،نیازه
بۆ دهرخس��تنی حهقیقهت ،پرس��یاری»من له
کوێ��وه هاتووم» نی��ازه بۆ فێرب��وون ،نیازه بۆ
خۆناس��ین ،نیازه بۆ بوون و ،پێوهندیی بهوهوه
نییه که پرس��یارکهر منداڵێکی سێ سااڵنه،
یاخۆ فهیلهسووفێکی حهفتا ساڵه.
ئ��هوهی «چ��ۆن پرس��یارمان ههب��ێ؟»
گ��هر مهبهس��ت ئ��هوه بێ»چ��ۆن دهگهی��ن
ب��ه پرس��یارکردن؟» گرێ��دراوی کهس��هکه
و دهوروب��هری و کۆمهڵ��گا و فهرههن��گ و
ڕهخس��اندنی بوار بۆ پهیداکردنی کهسایهتیی
پرس��یارکهره .گهر مهبهست فۆرم و مێتۆد بێ،
که «چۆن پرسیار بکهین؟» بۆ ئهوه واڵمم نییه
و واڵمهکهش له پێوهن��دی له گهڵ منداڵ به
ساڵی بیست و یەکەم
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پێویس��ت نازانم .ئهوهی «به چ ش��ێوازێک ب ه
شوێن واڵمدا بگهڕێین؟» لێرهش گهر مهبهست
تهکنی��ک و مێتۆد بێ ،باس��ێکی ب��ێ بڕانهوه
دههێنێته پێش و بهکارهێنانی ههر مێتۆدێک،
واڵمی جیاواز دهداتهوه .ل��ه بواری پێداگۆگی
و ش��ێوهی ههڵس��وکهوت له گهڵ منداڵ له
مهدرهسهکان ،مێتۆدگهلی جیاواز بۆ ئارمانجی
جی��اوازی سیس��تهمه فک��ری ،ئیدئۆلۆژیک،
سیاسی و کۆمهالیهتییهکان بهکاردههێندرێن.
بهڵ��ێ هونهرێ��ک ب��ه ن��اوی هون��هری
پرس��یارکردن له ههر مرۆڤێکدا بهدی دهکرێ
و ڕهنگ��ه م��رۆڤ بتوانێ فێربب��ێ ،بهاڵم ئهوه
مهسهلهی منداڵ نییه ،منداڵ به پێی سروشت
و ویس��ت و خواس��تی خۆی پرسیار دهکات و
له پرۆس��هدا ،ستایل و ش��ێوه و فۆرمی خۆی
پهی��دا دهکات که ل��ه تاقیکردنهوهی خۆی و
تێگهیشتنی خۆیهوه سهرچاوه دهگرێ.
ئهو منداڵهی «پرسیاری له کوێوه هاتووم»ی
ل��ه دایکی کردووه ،به ئێمه دهس��هلمێنێ که
«پرسیارکردن» گرنگه ،نه «چۆن پرسیارکردن».
ئهڵبهت گهر مهبهستی ئێوه «چۆن پرسیارمان
ههب��ێ» ،الیهنی پێداگۆگ��ی و مێتۆدیک بێ،
دیسان دهمانخاته ناو ئهو بازنهیه و دوورکهوتنهوه
له سروشتی تاکهکان ،که نابێته ڕهنگدانهوهی
تاک و تایبهتمهندییهکانی و مرۆڤ دهخاته ناو
گهمهیهکهوه ،که گهمهی منداڵ نییه! گهر ئهو
منداڵه ئیمکانی پرسیارکردنی لێ وهرنهگێرێ،
بهربهس��ت نهکرێ به هۆی فهرههنگی ،داب و
نهری��ت و ئایی��ن و عهیبه و چ��ی و چی ،له
پرۆسهی فێربووندا ،خۆی تێدهگا و دهزانێ چۆن
پرسیارهکانی بێنێته گۆڕێ .گرفت ئهوهیه که نه
له ناو بنهماڵهکان ،نه له باخچهی مندااڵن ههتا
دوا پلهکانی زانس��تگا ،ئهو دهرفهت و ئیمکانه
ئازاده به تهواوی نابیندرێ ،که پرسیار بکهن.
بهشی دووههمی پرسیارهکه»به چ شێوازێک
به ش��وێن واڵمدا بگهڕێین؟» .گهر منداڵ و الو
خۆی بتوانێ واڵمی پرسیارهکانی پهیدا بکات،
پێویستی به کهس��ی بهرانبهر(دایک و باوک،

موعهلیم و …) نامێنێ ،ههر وهک چۆن ئێستا
ئینترنێت ئیمکان��ی بۆ مندااڵن و الوان دابین
کردووه ،خۆیان واڵم بۆ پرس��یارهکانیان پهیدا
بکهن .ڕهنگ ه لێ��ره بگوترێ ،گهر خۆی به بێ
چاوهدێر(موعهلی��م ،دایک و باب و پێداگۆگ)
له واڵم بگ��هڕێ ،ئهوه ڕهنگه ب��ه الڕێدا بڕوا؟
ئهم ش��ک و گومان و ب��ێ باوهڕییه ،بهرههمی
«ڕاهێنان و پهروهرده و پێداگۆگی» و کۆمهڵگای
سهقهته .بهرههمی بنهماڵه و باخچهی مندااڵن
و مهدرس��ه و ئایی��ن و فهرههن��گ و داب و
نهریت و کۆمهڵگای ناساخه .گهر له منداڵییهوه
من��داڵ ئیمکان��ی بۆ ڕهخس��ابێ و گرنگی به
سهربهخۆییی فکری ،کهس��ایهتی ،فهرههنگی
و پرۆس��هی فێربوون و خۆگرتنی کهس��ایهتی
درابێ ،هێنده تێگهیش��توو و باوهڕبهخۆی لێ
دهردێ ،ک��ه بزانێ چۆن و ل��ه چ ڕێگایهکهوه
واڵمهکان پهی��دا بکات .گهر وا نهبێ ،هاوڕێیی
کردنی منداڵ ،س��وودبهخش دهبێ .دوبارهی
دهکهمهوه هاوڕێیی کردن .له هاوڕێیی کردندا،
دیالۆگ و گفتوگۆ ههیه و منداڵ بهشدار دهبێ
له گفتوگۆ و له ڕێگای دیالۆگهوه بۆچوونهکان
ئاڵوگۆڕ دهکرێن.
باشترین و هۆمانیستیترین و سروشتیترین
شێواز بۆ پهیداکردنی واڵم ،چوونه ناو پرۆسهی
گهڕانه ،ک ه ئێوه له زمانی هایدیگهرهوه باستان
کرد .گهر مهبهستی هایدیگهریش چوونه ناو ئهو
پرۆس��هیه بێ ،که مرۆڤ تاقیکردنهوهی خۆی
پهیدا بکات ،ئ��هوه پڕبایخه! ئهو تاقیکردنهوهیه
دهتوان��ێ تهنان��هت ،واڵم پهیداک��ردن ب��ۆ
مهسهلهیهکی ماتماتیک بێ .که وایه پێداگۆگی
جێی باس��ی ئێم��ه ،گهڕانهوه ب��ۆ پێداگۆگی
سروش��تی و هۆمانیس��تییه .فهیلهس��ووف و
پێداگۆگهکان ،بۆ بیرکردنهوه و پرس��یارکردن
و ڕێ��گا پهیداکردن یارمهتی��دهر ههن ،بهاڵم
جێگای مێشک و بیرکردنهوه و تاقیکردنهوهی
تاکه کهس��هکان ناگرنهوه .گهر ئهوه ڕوو بدات،
کۆمهڵگا ڕووبهڕووی ئهو گرفتانه دهبێتهوه ،که
بهردهوام ڕووبهڕووی بۆتهوه.
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وتووێژ لهگهڵ هاوژین مهال ئهمین

هاوژین مەال ئەمین ( 1973زاینی)؛ مامۆستا لە بەشی كۆمەڵناسیی زانكۆی سلێمانی ،پسپۆڕ
لە فەلسەفەی ئیسالمی ،دەستەی دامەزرێنەر و سكرتێری ماڵی سوهرەوەردی بۆ لێكۆڵینەوە
لە ئایین و ئەفسانە و سۆفیزم .خاوەنی چەند كتێبە ،لە بواری فەلسەفە و كەالمی ئیسالمیدا
لەوانە .1 :تیوری حیكمەتی نەمر لە فەلسەفەی ئیسالمیدا ،خوێندنەوەیەكی ڕەخنەیی
(بە زمانی عەرەبی)  .2دەروازەیەك بۆ زانستی كەالم  .3فەلسەفەی ئیسالمیی كیندی و
فارابی  .4فەلسەفەی ئیسالمیی فارابی  .5فەلسەفەی ئیسالمیی ئیبن ڕوشد  .6دەروازەیەك
بۆ گنوسیزمی ئیسالمی كە بەرگی یەكەمی پڕۆژەی وەرگێڕان و ڕاڤەی تەواوی نامە و
كتێبەكانی سوهرەوەردییە و وەرگێڕان و ڕاڤەی نامەی باڵندەی ئیبن سینا و ئاوازی باڵی
جوبرەئیلی لەخۆگرتووە .هەروەها چەند كتێبێكی وەرگێڕاوەتە سەر زمانی كوردی لەوانە:
گوتاری فەلسەفیی مۆدێرنەی هابرماس ،باسی میتۆدی دیكارت ،دادپەروەری وەك ڕەوایی
جۆن ڕۆڵز ،دیالیكتیكی ڕۆشنگەریی هۆركهایمەر و ئەدۆرنۆ ،ئیسالم و بنەماكانی فەرمانڕەایی
عەلی عەبدولڕازق ،موسا و یەكتاپەرستی فرۆید .لە ساڵی ( 2007ز)ـەوە لە بەشی
كۆمەڵناسیی زانكۆی سلێمانی مامۆستایە و لە بەشەكانی فەلسەفەی زانكۆی سەالحەدین
و زانكۆی ڕاپەڕین مامۆستای وانەبێژ بووە ،دەستەی دامەزرێنەری ،بنكەی ئەدەبی و
ڕوناكبیریی هەڵەبجە و كۆمەڵەی توێژینەوەی ڕۆشنگەری و سەرنووسەری گۆڤاری ڕوانگە و
ڕەخنە بووە .هەروەها سەرنووسەر و خاوەنی ئیمتیازی گۆڤاری(دیدگا) و گۆڤاری ڕیفۆرم و
پاشكۆ عەرەبییەكەی بووە بەناوی (اإلصالح).

ل��ه قۆناغی پ��اش جهماڵهددین و هێم��ا و مین��اك و میتاف��ۆڕ و كاریزما و
ئهفغانی ئهو بهرهیه له ئیس�لام که ناوی كاراكتهره كلتووری و كۆمهاڵیهتی و سیاسی
خۆیان نا بزوتنهوهی ڕابوونی ئیس�لامی ،و مێژووییهكان ه و ل ه نێ��و ژیانی كۆمهاڵیهتی
وهرچهرخانی نهتهوهییشان تێدابوو بۆ وێنه و كلت��ووری و له نێو زمان و س��ایكۆلۆژیای
ڕهش��ید ڕهزا ،الینگری بیری شوڤێنیزمی دهس��هجهمیدا ،جێگای ه��هره دیاری خۆی
عهڕهبیش بوو .ئێستا لێره ئهو پرسیارهمان ههی��ه ،ناس��یۆنالیزم و نهتهوهس��ازی ،بهبێ
ههیه ئایا باوهڕمهندان به ئیسالمی سیاسی دیالیكتیكێكی قووڵ ل ه گهڵ ئایین و كلتوور و
له کوردس��تان ،دهتوانن ههڵگری باوهڕی زمان ب ه واتا فراوانهكهی خۆی ،تهواو ئهستهم ه
كه بتوانێت قودرهتی دهركهوتن و خۆ بونیاتنانی
نهتهوهییش بن؟
ههبێت .بێگومان ئهم ه ب ه پلهی یهكهم كاتێك
بێگومان پهیوهندییهكهی توندوتۆڵ كه باس ل ه فۆرمێكی مهدهنی یان «سێکۆالر»
ههی ه ل ه نێوان كلتوور بهگشتی و له ناس��یونالیزم دهكهین؛ ئهگین��ا نموونهی
فۆرم��ه توند و ه��هره تۆكم ه و
ئایین و ناسنامهدا ب ه
بنهڕهت��ی و س��ـهراپاگیرهكانی
تایب��هت ،ب�� ه تایب��هت گهر ل ه
دوای ههرهسهێنان و
گهندهڵبوونی تهواوی
ناسیۆنالیزم زۆرن كه پهیوهندیی
ڕوانگ��هی سۆس��ــــیۆلۆژیی و
عوسمانی،
تی
ه
الف
ه
خـ
ڕاس��تهوانهیان ل ه گهڵ ئایین و
ئهنترۆپۆلۆژیای كهلتوورییهوه ل ه
ئایی��ن بڕوانی��ن .بهه��ۆی ئهو خاوهندارێتیی توركهكان ل ه س��ود وهرگرتنی تهواویان لێی،
پهیوهندییه توندوتۆاڵنهشهوه ك ه ئیسالم و میرات ه سیاسی هیچ جێگای مشتوومڕ نین.
و فهرمانڕهواییهكهی،
ئ��هم پهیــــــوهندیی��هی
ل ه نێوان ناس��نام ه و ڕوانین ل ه
بووه شوێنی گومان و بێ
ناس��یۆنالیزم و ئایی��ن ل�� ه نێو
خود و شوناسی دهستهجهمعی
متمانهیی زۆر و بووه هۆی
ئایین�� ه «ئیبراهــیمیی��هكان»دا
و ناسیۆنالیزمدا ههیه ،دهتوانین
ئهوهی ك ه عهڕهب بیر لهو ه
ك ه ل ه نێو فۆڕم ه بنهڕهتییهكانی بكهنهوه ك ه جارێكی دی پهیوهندییهكی زاڵ و كاریگهرتره،
ب ه تایبهت ل��ه ئایینی یههودی
ناس��یۆنالیزمدا ،ڕوون و ڕهوان و
خاوهندارێتی ل ه ئیسالم
و ئایینی ئیس�لامدا ك ه به واتا
ڕیشهیی ،بگره وهك ڕهگهزێكی
بگهڕێننهوه
ئیتن��ی و كلتوورییهكهی ،وهك
دامهزرێن��هر و پێكهێنهرێك��ی
ئاماژهم��ان پێ دا ،بهو پڕۆس�� ه
سهرهكی سهیری ئایین بكهین.
گهر ناسیۆنالیزمێكی «س��ێکۆالر» ل ه مێژووی مێژووییانهی ڕیفۆرم و سێکۆالریزهیشندا وهك
مرۆڤایهتیدا توانیبێتی خۆی بونیات بنێت ،یان پێویست پێنهپهڕیون و بۆ خۆیان له بنهڕهتدا
ئهگهری بونیاتنانی ههبێت ،گومان لهوهدا نیی ه چیرۆك و حیكایهتی گهورهی دامهزراندنیان،
كه ئهم ئهگهره ب ه نێو پڕۆسهیهكی درێژخایهن پهیوهندی��ی ب�� ه دهس��تهبژێربوون و باوك و
و ڕیش��هییی چاكس��ازیی ئایینی و كلتوریدا مێژوویهك��ی میس��ۆلۆژییهوه ههی ه ك ه وهك
تێپهڕیوه و پێشتر پڕۆسهی سێکۆالریزهیشن ههویری ش��ێلراو و ئامادهك��راوی گوتارێكی
ل�� ه دڵ��ی كلت��وور و ژیان��ی كۆمهاڵیهتیدا ناسیۆنالیس��تی وای�� ه ك�� ه ه��هر ئهوهندهی
جێگهوت��ووه و جێگای خۆی خۆش كردووه و زهحمهته له تهنوورهكهی بنرێت.
ب�� ه تایبهت له ئایینی ئیس�لام و ل ه ههر
ئهمهی ه ك ه ئهو ئهگهرهی ڕهخساندووه.
چونك�� ه ئایین ،ڕهگهزه س��هرهكییهكهی س��ێ نهتهوهی ع��هڕهب ،تورك و فارس��دا،
پێكهاتن��ی كلتوور و خهیاڵ و نۆس��تالۆژیای ب�� ه پل��هی جیاجی��ا ،ئایی��ن و مهزههب ل ه
دهس��هجهمی و زۆرینهی ه��هره زۆری كۆد پهیوهن��دی لهگ��هڵ ناس��یۆنالیزمدا ،ڕۆڵێكی
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هێنده بونیاتنهر و چارهنووسس��از و خهیاڵساز دواجار ڕۆچوونهت ه نێو واتا سیۆلۆژی و سیاسی
و ئایندهس��از دهگێ��ڕن ك ه ئی��دی ب ه هیچ و كۆمهاڵیهتییهكانی موس��وڵمانبوون خۆیهوه
ش��ێوهیهك فهرامۆش كردنیان ،جێگای باوهڕ و بهس��توویانهتهوه به هاوبهشیی سهرهكی و
و متمان�� ه نییه .بهبێ زێدهڕۆی��ی دهتوانین خاوهندارێتیی سیاس��ی و دهس��هاڵتخوازانهوه
بڵێین كه ئهم س��ێ نهتهوه و ناسیۆنالیزمه ،ب ه ل�� ه ئیس�لام و بهش��داریی چ��االك ل�� ه
تهواوهتی ئیس�لامیان بۆ خۆیان قۆڕخ كردووه میرات��ی خهالفهتدا .گومان ل��هوهدا نییه ك ه
و خاوهندارێت��ی لێ دهك��هن .خاوهندارێتیی ههندێ��ك ئهزموونی الب��هال ،یاخود ههندێك
فارسهكان له ئیسالمی شیعهگهرا ،ڕاستییهكی دهس��هاڵتدارێتیی «كوردی» ئیس�لامخوازی
دیار و ئاش��كرا و ڕوونتره و ت��ا ئهندازهیهكی وهك پاشای كۆره و سهالحهدینی ئهیوبیمان
زۆر خاوهندارێتییهكی ب��ێ ڕكابهرتره لهوهی ههن له مێژوودا ،ب��هاڵم دواجار ئهم نموونان ه
ك ه ل ه نێو ئیس�لامی س��وننهگهرا و ههردوو نهیانتوانی��وه وهك خاوهندارێتی له ئیس�لام،
نهتهوهی ع��هڕهب و توركدا ههیه ،پهیوهندیی میللهتی كورد به هی��چ جێگایهك بگهیهنن.
كورد لێرهدا نموونهیهكی هێنده
مێژووییی ئایینی ئیسالم خۆی،
ن��اوازه و دهگمهنی��ش نییه و
ب�� ه چهمكهكانی سیاس��هت و
بێگومان
پهیوهندییهكی
ئهمه ب��ۆ ههم��وو نهتهوهكانی
دهس��هاڵت و فهرمانڕهواییهوه،
ه

ی
ه
ه
توندوتۆڵ
دیك��هی موس��وڵمانیش جگ ه
ئهم دۆخهی ئاڵۆزتر كردووه.
ل ه نێوان
لهو س��ێ نهتهوهی ه ههر ڕاست
بههــ��هر حــــ��اڵ دوای
كلتوور بهگشتی و
دێتهوه و ل ه ش��وێنی خۆیهتی.
ههرهس��هێنان و گهندهڵبوون��ی
ه

ب
ئایین و ناسنامهدا
تایبهتمهندی و جیاوازیی كورد
تهواوی خـهالفهتی عوس��مانی،
تایبهت ،ب ه تایبهت
لێرهدا ڕهنگ ه قوڵتر و توندتر بێت
خاوهندارێتی��ی تورك��هكان ل ه
گهر ل ه ڕوانگهی
كه بهردهوام ههوڵی ئهوهی داوه
ئیس�لام و میرات�� ه سیاس��ی و
سۆسیۆلۆژیی و
كه ل��ه دهرهوهی ئهم گهمهیهوه
فهرمانڕهواییهكهی ،بووه شوێنی
ئهنترۆپۆلۆژیای
بمێنێت��هوه و شوناس��ی خۆی
گوم��ان و ب��ێ متمانهیی زۆر و
كهلتوورییهو ه
به ش��تێكی جیاواز ل��ه ئایینی
بووه هۆی ئ��هوهی ك ه عهڕهب
ل ه ئایین بڕوانین
ئیسالمهوه ببهستێتهوه .بێگومان
بیر لهوه بكهن��هوه ك ه جارێكی
هۆكارهكان��ی ئهم ه زۆر و ئاڵۆزن
دی خاوهندارێت��ی ل ه ئیس�لام
بگهڕێننهوه بۆ خۆیان و عهڕهب وهك خاوهن ه و ئێ��ره جێگای ئهو باس�� ه نییه ،بهاڵم زۆر ب ه
ڕاس��تهقینهكهی ئیس�لام ،ههوڵی ئهوه بدات سادهیی تا ئهو ش��وێنهی ك ه پهیوهندیی بهو
ك ه ل ه بهر ئاوێنهكانی ئ��هم ئایینهدا جارێكی سێ نهتهوهیهوه ههبێت ،ئهوان موسوڵمانبوون
دی خ��ۆی دابڕێژێت��هوه و لێ��رهوه ئایین و تهنیا له پهڕاوێزی ئهو خاوهندارێتییهی خۆیان
ناس��یۆنالیزمهكهی خۆی وهك مێژوو و وهك ل��ه ئاییندا دهبین��ن و بزوتنهوه ئیس�لامیی ه
نۆس��تالۆژیا و حیكایهت��ی گ��هوره و كلتوور ،سیاس��ییه كوردییهكان ب ه ڕهههن��ده «بهناو
ئهنتهرناس��یۆناڵ و جیهانییهكهی ئیس�لام»،
ئاوێت ه و ئاوێزانی یهكدی بكات.
ئێم ه ل ه بۆن ه و نوسینی دیكهشدا ئاماژهمان دهخهڵهتێن��ن و له پهراوێ��زی خۆیاندا دایان
بهوه داوه كه چ پهیوهندییهكی توندوتۆڵ ههی ه دهنێن و ههموو بانگهش��هیهكی جیابوونهوه و
ل ه نێوان حیكایهته دامهزرێنهرهكانی ئیسالم و س��هربهخۆیی له ئهوان ب ه كوف��ر و بێباوهڕی
دهسهاڵتخوازی و میراتی پیرۆز و خاوهندارێتی و پارچهكردن��ی دونیا و جیهانی ئیس�لامهوه
ل ه ئایین��دا بهواتا سیاس��ییهكهی ،ك ه ئهمان ه دهبهس��تنهوه ،ههر بۆی ه باوهڕی من وای ه ك ه
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ب��ۆ چوار واڵت��ی گهورهی ناوچ��ه ههیه.
پهیوهندیی ئیسالمی سیاسی له کوردستان
لهگهڵ ژێئۆپۆلێتیکی کوردس��تان چۆن
لێکدهدهن��هوه؟ کاریگهری��ی بزووتن��هوه
ئیس�لامییهکان لهس��هر ڕهوتی ئیسالمی
سیاس��ی له ڕۆژههاڵتی کوردستان چۆن
دهبیین؟

چهند شیاو و بگره پێویست ه بۆ بزوتنهوهیهكی
ئیس�لامیی عهڕهبی یان توركی یان فارس��ی
ك ه ئیس�لامی بێت و چهند ئ��هوان دهتوانن
ك ه س��ود لهو میرات ه وهربگ��رن بۆ پێكهێنانی
ناسیۆنالیس��تی و نهتهوهس��ازی ،ئهوهندهش
ب��ۆ بزوتنهوهیهكی كوردی ئهم ه ئهس��تهمه و
ڕێگای تێناچێت و خۆبهستهنهوه به مهزههبی
ش��افیعی ،یان جیاوازییهوه له گهڵ ئیسالمی
بێگومان گهر گرنگی جیۆپۆلهتیكی
س��وننه و ئیسالمی ش��یعه بهوهی ك ه ئێم ه
و جیۆس��تراتیژیی كوردس��تانی
خۆمان ببهس��تینهوه به ڕێڕهوی ش��افعی و
گهوره لێكبدهینهوه ،ل ه پهیوهندیدا
ئهش��عهرییهوه و بهم ه خۆم��ان جیابكهینهوه،
ئهم�� ه لهم ڕاس��تایهدا هیچ س��وود و بهها و بهم بابهت��هوه دهتوانین ئهمه وهك هۆكارێكی
دیك��هی دهس��ـبهردارنهبوونی
بایهخێك��ی نیی��ه .ههروهه��ا
كوردستان و دواجار دهسبهردار
خۆبهس��تنهوه ب ه تێگهیشتنێكی
ئیسالمی سیاسی و
تیرۆریزمی
نهبوونـــــ��ی بزووتنـــــ��هوه
میللیی كوردییهوه ل ه ئیس�لام
ئیسالمی
سیاسییهكانیش��ی ل ه الیهن ئهو
بێگومان ئهم��هش هیچ توانای
ب ه واتا گشتی و
نهتهوه سهردهس��تانهوه ببینین،
ئهوهی نیی ه ك ه ئهو ڕۆڵ ه ببینێت،
ی
ه
ك
ه
فراوان
پرسهكه به بڕوای من ههر تهنها
ههر بۆیه من ڕام وای ه كه نهخێر،
دوو دیوی
پاش��ــــكۆیهتیی كلت��ووری و
ئیسالمی سیاسی ل ه كوردستان
یهك پارهن،
كاریگهربوون به دهورووبهر نییه،
نهیتوانیــــ��وه و ناش��توانێت
بێگومان ئهم ه
تهنان��هت ل�� ه پهیوهندی��دا ب ه
ههڵگـــ��ری دیسكۆرس��ێك و
پهیوهندییهكی زۆری ب ه
پرۆژهیهكی ناسیـۆنالیستی بێت ڕیفۆرم نهكردن و ئهوجا هـــــهڵگرتن��هوهی هـــهندێ
و مهحكووم�� ه ب��هوهی ك ه ل ه سروشتی تایبهتی ئیسالمی بیروباوهڕی دیكه و ئایدیۆلۆژیای
دیكهشهوه ئهم ه ههر ڕاسته.
پهڕاوێزی ئ��هو نهتهوانهی دیك ه
سیاسی خۆیهوه ههیه
ههموو بزوتنهوه سیاس��یی ه
و پڕۆژه ئیمپریالیستییهكانیاندا
توركی و عهڕهبی و فارسییهكان،
بمێنێت��هوه و ب��ۆ ئهم��هش ل ه
مێژووی ن��وێ و هاوچهرخی ئهم بزوتنهوانهدا له ههوڵ��ی لهخۆگرتنی بزوتنهوه سیاس��یی ه
نموون��هی زۆر و زهبهندهم��ان ه��هن چ ل�� ه كوردییهكان و دانانیان له پاش��كۆی خۆیاندا
ڕۆژه��هاڵت و چ له باكور و چ ل ه باش��وور ب ه بوون و زۆر جار بۆ ئهمه یان پهنایان بۆ درۆی
گ��هورهی یهك نهتهوهبوون ب��ردووه ،پهنایان
تایبهت.
بۆ ئهوه ب��ردووه كه كورد توركی ش��اخ یان
ژێئۆپۆلێتیکی کوردستان له سێ عهڕهب یان عهج��هم و ئێرانین ،یان پهنایان
ڕووهوه گرینگه :یهکهم له مێژوودا س��ێ ب��ۆ خهڵهتاندنی سیاس��ی له ش��ێوهی مافی
دینی زهردهش��تی ،کریس��تان و ئیسالم كلتووری و ههندێ مافی دیكه بردووه و بهم ه
پێک دهگ��هن .دووههم :ل��ه ڕۆژههاڵتی ویس��توویان ه ك ه كورد و هێز و توانای بوونی
نێوهراستدا کوردستان تهنیا ناوچهیهکه که ب��هدوای خۆیاندا پهلكێش بكهن .بهش��ێكی
ئاوی ش��یرینی ههیه سێههم :کوردستان زۆری ئ��هم گهمهی��هش ههمیش��ه یهك ل ه
ناوچهیه که لهڕووی تهناهییهوه گرینگیی ناونیش��انهكانی یان كۆمۆنیزم یان ئیسالمیزم
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بێگومان ئیس�لامی سیاس��ی ل ه
ب��ووه .وات��ه فۆرمێك��ی ههڵخهڵهتێن��هری
ڕۆژههاڵت��ی كوردس��تان ل ه ژێر
ئینتهرناس��یۆنالیزم و پانگهرایی ب ه بێ ئهوهی
كاریگهریی ئیسالمی سیاسییدای ه
ك ه كورد ل ه چهقی هیچ��كام لهو بزوتنهوه و
له پارچهكانی دیكهی كوردستان ،به تایبهت
هێزانهدا دبێت.
ئیسالمی سیاسی له كوردستان به گشتی له ژێركاریگهریی هێڵی ئیخوانی و ئهردۆغانی
و ل��ه ڕۆژههاڵتی كوردس��تانیش به تایبهت و له ژێر كاریگهریی هێڵێ سهلهفی جیهادیی
ل��هم كاریگ��هری و بهركارب��وون و ههوڵی و مهدخهلیدای��ه ،ئ��هم كاریگهربوون��ه بڕێك
پهیوهس��تكردنهوهیه بهدهر نهبووه ،ههر بۆیه ڕووداوهكانی دهههی نهوهدهكان كاریگهریی ل ه
دهبینین كه ڕهوتی ئیسالمگهرای ڕۆژههاڵتی سهری ههیه ،بهجۆرێك له جۆرهكان ،بزوتنهوه
كوردس��تان ،به ش��ێوهیهکی گش��تی ،یان سیاس��ییهكانی ڕۆژههاڵت��ی كوردس��تان،
گرێ��دراوی ئیخوانی جیهانی و ئهردۆغانیزمه ،كهوتوونهته ژێر كاریگهریی ڕهوت و بزووتنهوه
یان گرێدراوی سهلهفیزم و فۆرمه پاشكۆكانی سیاس��ییهكانی پارچهكانی دیكه و به تایبهت
باشور و باكووری كوردستانهوه.
دیكــــ��هی ئیس�لامگهراییی
بزوتن��هوه سیاس��ـییهكانی
توندڕهوه .ههموو ئیسالمییهكانی
ب ه بڕوای من
ڕۆژههاڵت��ی كـــــوردس��تان ،زهمینهی سێکۆالریزم ل ه ڕۆژهــــهاڵت ،چ ئیس��ــالمی
ڕۆژههاڵت،
و چ ســــــۆسیالیس��تی و چ
پهراوێ��زی یهك لهو كهڵكهڵه و
ب ه هۆی
ناسیۆنالیس��تییهكانیان ،دهشـیا
بزوتنهوه و هێزه داگیركهرانهی
كۆماری
زموونی
ه
ئ
ئهگـــهر گۆڕانكارییهكانی دوای
كوردس��تانن ی��ان ،گرێدراوی
ئیسالمیی ئێرانهو ه
هاتنی كۆماری ئیسالمی ئێران
ههن��دێ هێز و دهس��هاڵت و
زهمینهیهكی
ب ه جۆرێكی دیكه بكهوتایهتهوه،
ب��اوهڕی سیاس��ی و ئایینی��ی
زۆر لهباره،
ل��ه دوای ق��ازی موحهممهد و
دیك��هن وهك س��هلهفیزمی
حیزب و بزووتنهوه
سعودی كه هیچ پهیوهندییهكی سێکۆالرهكانی ڕۆژههاڵت كۆماری مهابادهوه ئیدی ئهوان
ڕێب��هر و پێش��هنگ بوونایه و
به نهری��ت و كلتوور و مێژوو و
دهبێت ئهم دهرفهت ه ل ه
پارچهكانی دیك�� ه بكهوتنایهت ه
بوونی مرۆڤی ك��وردهوه نییه و
بهرچاوبگرن
ژێر كاریگهریی ڕۆژههاڵت بهاڵم
النیكهم ڕۆڵی لهخۆ نامۆكردنی
ههلومهرج��هكان بهش��ێوهیهك
كلتووریی دهبینێت.
جیۆپۆلهتیكی ههس��تیاری كوردس��تان كهوتن��هوه و به تایبهت بههۆی جهنگی ئێران
بۆت�� ه مایهی ئ��هوهی ك�� ه داگیركهرانی ئهم عێ��راق و زۆر ڕووداو و ه��ۆكاری دیك��هوه،
نیشتمان ه ههرگیز دهسبهرداری ئهوه نهبن ك ه بهجۆرێك كهوتنهوه ك ه بزوتنهوه سیاسییهكانی
بهن��اوی ئایینهوه كار بكهن بۆ ئهوهی كورد و ڕۆژههاڵت له گهڵ گرنگیی مێژوویی و هێزی
تایبهتی��ی خۆیاندا پاش��كهوتن و سس��تی و
كوردستان ل ه پاشكۆی خۆیاندا بهێڵنهوه.
پهراوێزكهوت��ن بهخۆیان��هوه ببینن .بێگومان
بزوتنـــــ��هوهی ئیس�لامیی ئهمهش هۆكاری زۆری ههی ه و خوێندنهوهی
کوردستان وهک ڕێکخراوهیهکی گهوره تایبهت و تێگهیشتنی زیاتری پێویسته لهوهی
و سهرهتاییه له بواری ئیسالمی سیاسی .ك ه ئێستا لێرهدا ئێم ه دهتوانین بیخهین ه ڕوو.
کارتێکهری��ی ئ��هو ڕێکخراوایه لهس��هر
پهیوهندیی ئیسالمیی سیاسی و
بزوتنهوهی ئیس�لامییهکانی ڕۆژههاڵت
تێرۆریزم چۆن دهبیین؟
چۆن دهبینن؟
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ئیسالمی سیاس��ی و تیرۆریزمی
ئیس�لامی ب�� ه وات��ا گش��تی و
فراوانهك��هی دوو دی��وی ی��هك
پارهن ،بێگومان ئهم ه پهیوهندییهكی زۆری ب ه
ڕیفۆرم نهكردن و ئهوجا سروش��تی تایبهتی
ئیسالمی سیاس��ی خۆیهوه ههی ه ك ه ئێم ه ل ه
زۆر بۆن��هی دیك��هدا لهس��هر ئ��هم بابهت�� ه
ڕاوهس��تاوین .ئیس�لامی سیاس��ی پرۆژهی
بهدهس��هاڵت گهیاندن��ی بیروب��اوهڕ و
تێگهیشتنێكی ئایینیی دیاریكراوه ك ه ل ه ههر
بهرگێك��دا بێت گومان ل��هوهدا نییه كه ئهم
پرۆژهیه ،وهك ئهوهی كه مێژوو و نموونهكان
شاهیدن و س��هلماندوویانه ،ب ه توندوتیژی و
سهپاندن و تیرۆر كۆتایی پێ دێت.

ڕهوتهکانی ئیس�لامی سیاسی
له نێو ئایینزای ش��یعه چ��ۆن تاوتوێ
دهکهن؟
ئایین��زای ش��یعهگهری خ��ۆی
ئایینزایهك��ی ئاوێزانت��ره ب�� ه
سیاسهت و دهست ه و تاقمگهراییی
سیاسی و ب ه سروشتی خۆی ئامادهیی زیاتر
تێدای ه بۆ ئهوهی ك ه ئاوێت ه ب ه سیاس��هت و
توندوتیژیی سیاس��یش ببێ��ت ،ل ه بهر ئهو
ڕابردووه حهماسهت ئامێز و ههستهقووڵهی
ك ه بۆ قوربانی بوون و مهزڵومییهت ههیهتی،
ئهگهرهكانی پیرۆزكردنی توندوتیژی ل ه نێو
ئ��هم ڕهوت��هدا ،ههروهه��ا ئهگهرهكان��ی
ئاوێتهب��وون ب ه تیرۆریزم گ��هر زیاتر نهبن،
هیچ كهمت��ر نین لهوهی ك ه ل ه نێو گرووپ ه
س��هلهفیی ه جیهادییهكان��دا ههی��ه ،بهڵكو
پێچهوانه بهوهی ك ه ل ه ڕووی سیۆلۆژییهوه
چاوهڕواندهكرێت ،ئێم ه لهم سااڵنهی دواییدا
لێك نزیكبوونهوهی سهلهفیزمی جیهادی و
ش��یعهگهریی سیاس��یمان ل ه فهلهستین و
ئهفغانس��تان و كوردس��تانیش ،بهچ��اوی
خۆمان بینی.

جیهانبینیی ئیس�لامی سیاسی
و ش��ێوازی ههڵس��وکهوتی لهگهڵ ئایینه
کوردییهکان (وهکوو ئایینی یاری ،ئیزدی،
ش��هبهک و عهلهوی) ههتا چهنده به پێی
مافی ئایینی و مافی مرۆڤه؟
ببورن كه ناچاربم خراپ وهاڵمی
ئ��هم پرس��یارهتان بدهمهوه یان
بڵێ��م ك��ه ئ��هم پرس��یارهتان
شایس��تهی وهاڵمدانهوه نییه ،یان ههڵگری
دژیهكییهكی ناوهكییه ،چ له نێو جیهانبینی
و چ له نێو ههڵسوكهوتی ئیسالمی سیاسیدا،
فرهی��ی و جی��اوازی ،به تایب��هت فرهیی و
جیاوازیی ئایینی جێگایان نابێتهوه .له دیدی
ئهوانهوه ،به تایبهت ئایینه كوردییهكان زیاتر
ل��هوهی ئایی��ن ب��ن ههرتهق��ه و بیدعه و
پاشگهزبوونهوه و مورتهددین ،ئهوان بههیچ
ش��ێوهیهك ددان به ئایین��ه كوردییهكانی
وهك ئێ��زدی و یاری و عهلهویدا نانێن و به
پاشگهزبووهوه له ئیسالم له قهڵهمیان دهدهن
و ههڵك��ردن لهگهڵی��ان ش��تێكی بیر لێ
نهكراوهیه ،یههودی و مهس��یحی له دیدی
ئیس�لامی سیاس��ییهوه ،زیات��ر ش��ایهنی
قبوڵك��ردن و پهس��هندكردنن .ل��ه دیدی
ئهوان��هوه ،ئایینهكوردیی��هكان الدان و
پاشگهزبوونهوهن له ئیسالم ،مێژووی نوێ و
هاوچهرخی��ش باش��ترین بهڵگ��هن بۆ ئهم
قس��هیهی ئێمه و مامهڵهی داعش له گهڵ
ئێزدیی��هكان نموونهیهكی ههره دیاری ئهم
ڕوانگه و تێڕوانینهیه.

ئایا دهکرێ��ت مهکتهبی قورئان
وهک خوێندنهوهیهکی کوردی له ئیسالم
سهیری بکهین؟
بێگومان نهخێر ،ڕاس��ته ڕێبهر و
سهرانی مهكتهبی قورئان كوردی
ڕۆژههاڵت��ن ،بهاڵم مهبهس��تمان
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چیی ه له خوێندنهوهیهكی كوردی ل ه ئیسالم؟
گهر تهنها ئهو واتایهی س��هرهوه ب ه جێبهێڵین
بێگوم��ان خوێندنهوهی مهكت��هب قورئان و
ڕێبهران��ی هی��چ پهیوهندییهك��ی به پرس و
كێشهی كورد و كوردایهتییهوه نییه .ل ه گهڵ
ڕێزم بۆ ڕێبهرانی ئهم ڕهوت ه ئیسالمییه ،بهاڵم
میللهت��ی كورد ب�� ه تایبهت ل��ه ڕۆژههاڵتی
كوردس��تان دهبێ��ت وریای ئ��هوه بێت ك ه
پاش��كۆیهتیی بزوتن��هوه ئیس�لامییهكانی
كوردس��تان تهنها ههڵقواڵوی وابهس��تهییی
ئهوان نییه .تێگهیش��تنی ئهوان ل ه ئیس�لام
خۆی خودی كێشهكهیه و تهنها بهشێك لهم
پرس�� ه پهیوهندیی ب ه دهرهوهی كوردستان و
نهتهوهكانی دیكهوه ههیه ،كێش��هی میللهتی
كورد ،چۆن كێشهی نهتهوهیهكی بندهست و
داگیرك��راه ،ئاواش كێش��هی ئازادی مرۆڤ و
دادپهروهری و یهكسانی و مافی ژن و ئازادیی ه
مهدهنیی��هكان و دیموكراس��ی و كێش��هی
بونیاتنانی كۆمهڵگایهكی ئازاد و دیموكراسییه،
كێش��هیهكی مێژووی��ی و كۆمهاڵیهت��ی و
كلتووریی فره ڕهههنده ك ه ئیس�لامییهكان ل ه
پهیوهندیدا ب ه تێگهیش��تن و چارهس��هرییهوه
خاوهنی هیچ ڕوانگهیهك��ی ئازادی و ڕههایی
بهخش نین ،خوێندنهوهی مهكتهب قورئان ل ه
ئیسالم هیچ پهیوهندییهكی ب ه كورد و كێش ه
شارستانی و كۆمهاڵیهتی و كلتوورییهكانییهوه
نییه ،بگره تێگهیش��تنێك ه خ��ۆی ل ه خراپ
حاڵیبوونێكی گهورهوه له كێش��هی كورد و ل ه
كورتكردنهوهیدا بۆ كێشهیهكی سیاسی و بگره
كێش��هیهكی مهزههبی به وات��ا تایبهتهكهی
دهستپێدهكات.

به بڕوای من زهمینهی سێکۆالریزم
ل�� ه ڕۆژههاڵت ،ب ه ه��ۆی ئهزموونی
كۆم��اری ئیس�لامیی ئێران��هوه
زهمینهیهك��ی زۆر لهباره ،حی��زب و بزووتنهوه
سێکۆالرهكانی ڕۆژههاڵت دهبێت ئهم دهرفهته ل ه
بهرچاوبگ��رن و ل��هو زهمین��ه كۆمهاڵیهت��ی و
كهلتووریی ه سودببینن ،بهبڕوای من سازشكردن
ل�� ه گهڵ ئیس�لامی سیاس��ی ،ل�� ه ڕۆژههاڵتی
كوردس��تان دهشێت كێشهی گهوره بۆ ئایندهی
بزوتنهوهی كوردس��تانی ل ه ڕۆژههاڵت دروست
ب��كات ،بێگومان پشتبهس��تن ب��ه ڕهوایهتیی
شۆڕشگێڕانه ،وهك ئهوهی ك ه ل ه باشور بینسمان،
یاخود گرهوكردن ل ه س��هر ههس��ت و س��ۆزی
نهتهوهیی خهڵك ،ههڵ��هی گهورهن .ئهوهی ك ه
پێویست ه بكرێت س��هرڕێگا خستنی ئهزموون و
ههلومهرجێكی مهدهنیی و دیموكراسی بنهڕهتیی
ئهوتۆی ه ك ه ئیس�لامی سیاس��ی تێیدا خۆبهخۆ
بپوكێتهوه و بتوێتهوه ،نهك ئهوهی ك ه ش��هڕی
لهگ��هڵ بكرێت یان س��ازش ،ك��ه ههردوكیان
ههڵهی ستراتیژین و ئێم ه له باشوری كوردستان
تا ئێستاش له نێو ئهو ههاڵنهدا دهژین.

داهاتووی ئیسالمیی سیاسی له
ڕۆژههاڵتی کوردستان چۆن دهبینن؟

رۆڵی کۆماری ئیسالمی لهسهر بیری
ئیسالمیی سیاسی چۆن تاوتوێ دهکهن؟

ئیس�لامی سیاسی ل ه ڕۆژههاڵتی
كوردستان دهش��ێت سهرچاوهی
نیگهرانی و مایهی س��هرههڵدانی

كۆماری ئیس�لامی ،یان ڕاستتر
بڵێم «شۆڕشی ئیسالمیی ئێران»،
كاریگهرییهك��ی زۆری ههبوو له
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ملمالنێی ناوخۆیی بێت ،دهشێت ئهو خهنجهره
بێت ك ه له پشتهوه ل ه بزوتنهوهی كوردایهتی
دهدرێ��ت و هی��چ دوور نیی ه ك��ه دۆخێكی
هاوشێوهی ئهوهی ك ه له باشوور ههی ه ئێستا،
لهوێش دووباره بێتهوه.

پێت وایه دهبێت پهیوهندیی حیزب ه
سێکۆالرهکان لهگهڵ حیزب ه ئیسالمییهکانی
ڕۆژههاڵتی کوردستان چۆن بێت؟

ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

سهر ئهزموونی ئیسالمی سیاسی له ههموو
جیهاندا ،كاریگهریی ئهم ئهزموونه سنووره
بینراوهكان و سنووره ڕاستهوخۆكانی خۆی
تێدهپهڕێنێ��ت .ههروهه��ا س��نوورهكانی
جیاوازیی ئاینزایی تێدهپهڕێنێت و ههندێك
جار ئیلهامبهخشی دابهشكردنهوهی جیهانی
ئیس�لامییه بهس��هر ئهرسۆدۆكس��یهتی
شیعهگهرا و ئهرسۆدۆكسیهتی سوننهگهرادا،
ئیلهامبهخش��ی لهناوبردن��ی ههم��وو
جیاوازییهكانه له نێو ئهم دوو ئاشه مهزنهی
تێگهیشتندا له ئیسالم .كۆماری ئیسالمیی
ئێ��ران ،توانی نموون��هی درێژخایهن و پڕ
ههژموونترین دهسهاڵتی ئیسالمی سیاسیی

نهی��ار به خۆراوا و ئیس��رائیل ،له مێژووی
هاوچهرخدا پێش��كهش ب��كات ،ههروهها
توانی نموونهیهكی كردهكیی جێبهجێكردن
و بهڕێوهبردن��ی دهس��هاڵتێكی ئیس�لامی
سیاس��ی بخات��هڕوو ،توان��ی نموونهیهكی
مهرجهعییهتی ئایینی و سیاسی بۆ ئاینزای
شیعه له جیهاندا پێشكهش بكات كه ئهمانه
ب��ۆ ئیس�لامی سیاس��ی س��هرباری ههر
ڕهههندێك��ی تایفهگهران��هی خ��ۆی ،به
شێوهیهكی گش��تی تهواو ئیلهامبهخش و
كاریگهر بوون و به بڕوای ئێمه كهوتنیشی
به ههمان شێوه پڕ كاریگهری و درێژخایهن
دهبێت.
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وتووێژ لهگهڵ مەال سەید حەسەن واژی

محەممەد حەسەن ناسراو بە مەال سەید حەسەن واژی کوڕی حاجی مامۆستا
مەال سەید نوورەدین واژی پەسوێ .شوێنی لە دایک بوون :پەسوێی پیرانشار
لە پارێزگای ورمێ ،بەرواری لە دایک بوون  ،١٣٥٢/٧/١خوێندەواری :قۆناغی
ناوەندیی قوتابخانەی دەوڵەتی ١٣ ،ساڵ خوێندن لە حوجرە و ناوەندە ئایینییەکان،
بەڵگەنامەی سەتحی ٣ی حەوزە بەرانبەر بە لیسانس ،لە ساڵی  ١٣٧٧بووە
بە مەال لە ئاواییی پەسوێ بۆ ماوەی  ١١ساڵ ٤ ،ساڵ لە ئاواییی شنۆزەنگی
پیرانشار و  ٧ساڵ لە مزگەوتی عەشەرە موبەششەرەی پیرانشار وتاربێژی ئایینی
بووە .بڕوانامەی زانستە ئایینییەکانی لە خزمەت باوکی وەرگرتووە .پاش زیاتر لە
 ٢٥ساڵ چاالکیی نیشتمانی لە ناوخۆ ،لە ڕێکەوتی ١٠ی پووشپەڕی ١3٩٧
ڕۆژهەاڵتی کوردستانی بە جێ هیشتووە .کار و چاالکی :توێژینەوەی هزری
و مەیدانی لە چەند تەوەردا ،نووسینی چەندین بابەت و بەڕێوەبردنی دەیان
کۆنفڕانس و بەشداری کردن لە کۆمەڵێک سمینار و کۆبوونەوەی گەورە.

س��پاس مامۆس��تا بۆ ئ��ەوەی،
لەپێوەندی لەگەڵ باس��ێکی هەستیار کە
لەڕۆژهەاڵتی کوردس��تان وەک ئیسالمی
سیاس��ی دەناس��رێتەوە ،کات��ت بۆمان
تەرخان کرد .وەکوو یەکەم پرسیار ،تکایە
پێناس��ەیەکمان ل��ە ئایین و دەس��ەاڵتی
ئایینی بدەنێ؟
بە نێوی خوا ،سەرەتا ماندوونەبوونی
و دەسخۆشیتان لێ دەکەم.
کردنەوەی باس��ێک لەسەر ئایین
و دەس��ەاڵتی ئایین��ی و ب��زاڤ وجەریانات و
ڕێکخ��راوە ئایینیی��ەکان ولێ��ک کردنەوەی
چەمکەکان��ی ئیس�لامی سیاس��ی ،دەوڵەتی
ئیس�لامی وحکومەت��ی ئیس�لامی ،هەڵگری
باس��ێکی چڕ و پڕە .ئەو بابەتە لێوردبوونەوەی
تایبەتی پێویستە وئەگەر ئاوڕێکی زانستییانە و
وردی لێ نەدرێتەوە ،ڕەنگە ناش��ییانە لێدوانی،
غ��ەدر بێ لە خۆی مژارەک��ە و بەردەنگ و لە
کۆتادا خەس��ار و لێکەوتەکان��ی زێدەتر بن لە
بەرهەمەکان��ی .کەوات��ە وەک پرس��یارەکەت
فەرموو پێداویس��تی لەپێش��ینەی ئەو مژارە
ناسینی ئایین ودەسەاڵتی ئایینییە ،و ئەسڵەن
ئایی��ن ڕۆڵی چییە؟ و کەڵکی ب��ۆ مرۆڤایەتی
چییە؟ کەڵکی بۆ تاک چییە؟ ئایینی ئیس�لام
لە درێژەی ئایینە مێتافیزیکییەکاندایە ،بەشەر
لە س��ەرەتای مێژووی ناسراویەوە و لەو کاتەوە
کە بەس��ەرهاتی ژیانی وەک خۆی لە لەوحە و
پەرتووکەکان��دا نووس��راوە ،بۆژیانی خۆی و بۆ
بەڕێوەبردن��ی ئەرکەکانی ڕۆژانەی ،بۆ هەبوونی
کۆمەڵگایەک��ی ڕێکوپێک ،ناچار بووە ش��تێک
پێڕەو بکات وەکوو یاس��ا ،شتێک پێڕەو بکات
وەکوو نەرێت و عورف و عادەت ،کە ژیانەکەی
بە جۆرێک بێت کە خۆی تێدا ببینێتەوە؛ تێیدا
بحەوێتەوە ،تێیدا بحەس��ێتەوە .هەیە بۆخۆی
یاس��ایەکی ڕێکخستووە وەکوو ئەو مەکتەب یا
ڕەوتانەی کە ئینس��انی بوونە یا بە ئەدەبیاتی
ئەوڕۆ هۆمانیستی ،ماتریالیستی ،پۆزێتیڤیستی،

ئەگزیستانسیالیستی و بەهەر نێوێک کەهەیە،
ـ باش��ەڕی وش��ە و دەس��تەواژەنەکەین ـ
گرین��گ ئەوەیە بەش��ەر بۆ ژیانێک��ی ئارام و
خۆش ،پێویس��تی بەیاس��ا هەیە ،پێویستی بە
دیسیپلین هەیە ،پێویستی بە تەعریف کردن و
ڕێکخستنی بایەخەکان هەیە ،نیازی بە تەعریف
کردنی مافەکان هەیە ،نیازی بەپێناس��ەیەکی
ورد لە ئەرک��ەکان هەیە و ئەگەر ئەرکەکانیان
بەڕێوەبب��ەن و داکۆکی ل��ە مافەکانیان بکەن،
بە پێی عادەت ئ��ەو کۆمەڵگایە ،کۆمەڵگایەکی
بەختەوەرە .ناڵێین ت��ەواو و بێ کەم وکۆڕییە،
بەاڵم کۆمەڵگایەکی زیندوو و لەس��ەر سکەیە،
کۆمەڵگایەک��ە کە بەپێی ئەو توانا زانس��تییانە
بەڕێوەدەچێ.
ئایین��ی ئیس�لام یەکێکە لە ڕێ��کارەکان
بۆبەختەوەریی مرۆڤ چ بە تاک ،چ بەکۆمەڵ.
ئ��ەو یاس��ا و ڕێس��ایانەی هەن بەش��ێکیان
سەرچاوە وباکگراوندەکەیان ،باکگراوندی تەواو
بەش��ەرییە .یانی لە ئەساس��دا داڕشتنەکەی
داڕشتنێکی بەش��ەرییە و بەشەر بۆ خۆشی و
بەختەوەریی خۆی و کۆمەڵگای ،بۆ پاراس��تنی
مرۆڤایەتی ،ب��ۆ ژینگە پاراس��تن و بۆ هەموو
پێداویستییەکانی ،تێفکریوە ڕێیەک بدۆزیتەوە
کە ئینس��ان بگەیەنێ ب��ە کەنارەیەکی ئارام و
ژیانێکی سەرکەوتوو .ئەو خەڵکانەی کە باوڕیان
بە مێتافیزیک و دەسەاڵتێک هەیە لەسەرەوەی
دەسەاڵتەکانی دیکە- ،کە هەمووشیان ئەو زاتە
بەنێوی ئەڵاڵ ناناس��ن -ئەوانیش هەوڵیان داوە
لەوفیکر و هزرەڕا کە هەیانە یاس��ا و ڕێس��ا و
بنەمایەک وەربگرن ک��ە خزمەت بە خۆیان و
هاوبیرەکانیان و کۆمەڵگای بەشەری بکات.
کەواتە ئەگەر لەو گۆش��ە نیگایەوە چاوی
لێ بکەین ،ئیس�لام ل��ە پۆلێنبەندییەکدا کە
دەکرێ ،لەبەش��ی یاس��ا و ڕێس��ا ئاسمانی و
مێتافیزیکییەکان��ە ،ک��ە بێ گوم��ان هاتووە
ب��ۆ بەخت��ەوەر کردنی بەش��ەر .کە قس��ە لە
بەختەوەری��ی ئینس��ان دەکرێ ،تەنیا قس��ە
ل��ە م��رۆڤ نییە ،بەڵکوو قس��ە ل��ە ژینگە و
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ئێکۆسیس��تەمێکە کە تێیدادەژی ،پێویس��تە
ئ��ەرک و ماف��ی خۆی تەعریف ب��کات ،مافی
ژینگ��ە و ئاژەاڵن پێناس��ە ب��کات و هەروەها
تەواوی ئەو شتانەی کە خزمەت دەکەن بەوەی
ک��ە کۆمەڵگا کۆمەڵگایەک��ی بەختەوەر بێ بە
هەموو ڕەهەن��د و الیەنەکانەوە .کەواتە ئایینی
ئیسالم ،لە درێژەی ئایینە میتافیزیکییەکاندایە،
تەعریف��ی ئینس��انە باوەڕدارەکان��ە لە ئەرک
و م��اف .تەعریف��ی نیزامێک��ی مەعریفەتی و
بایەخەکان دەکات ب��ەو پێوەرەمێتافیزیکییانە
کە دەیانناس��ێ .کەواتە ئیس�لام ب��ۆ خزمەتە
بە بەش��ەر ،بە ژینگە ،بە بەختەوەری .خەڵک
ناگرێتە خزمەت ،بەڵکوو بۆخۆی خزمەتگوزاری
پێشکەش دەکات .ئەوکەس��انەی باوەڕمەندن
بە بیرێک��ی مێتافیزیکی و خودای��ی ،نابێ وا
بیربکەنەوە کە بەشەر دەبێ خزمەتی خوا بکات،
چوونکە خوا پێویستی بە خزمەتی بەشەر نییە.
ئ��ەوە زەعف و الوازییە بۆ س��احەتی خودایی
کە بەش��ەر خزمەتی خودا بکا .لەو ڕوانگەیەوە
تەنان��ەت بەندایەتیکردن ،خزمەتە بەخۆت بۆ
خاوێن کردنەوەی جەس��تە یان دەروونت تا لە
کۆتاییدا بتوانی وەکووتاکێکی س��الم ،خزمەت
بە کۆمەڵ��گا بکەیت .هەڵبەت ئەوە مانای ئەوە
نییە کە ئێمە بڵێین ئەو خزمەتگوزارییە لەسەر
خوای واجب��ە ،بەاڵم لە ئاکام��دا ئەوەی خوا
ئەمری پێ دەکا ،هەر لە بەرژەوەندیی بەشەرە.
کەوات��ە لە یەک پێناس��ەدا ئایینی ئیس�لام
بریتییە لە کۆمەڵێک یاس��ا کە چوارچێوەیەک
و کۆمەڵ��ە بایەخێک دەناس��ێنێ و بەپێی وی
ئەرک و مافەکان تەعریف دەکات و لە ئاکامدا،
مرۆڤێکی س��الم و ڕێکوپێک پەروەردە دەکات
ک��ە پێش هەموو کەس خزم��ەت بەخۆی ،بە
بنەماڵەی خۆی و خزم��ەت بەکۆمەڵگا بکات،
بۆ بەختەوەری��ی کۆمەڵگا و خزمەتی ئایین بە
مرۆڤایەتی.

ئیستا پرسیارێکی دیکە ،هۆکاری
دروس��ت بوونی ئەو ڕەوتە جیاوازانە چییە
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لە خودی ئایین��دا ،لەکاتێکدا وەکوو دەق،
دەقێکی تاک و دیاریکراو هەیە؟
بۆ ئەو پرسیارە دەبێ بە دوو شێوە
واڵمت��ان بدەم��ەوە؛ واڵمێ��ک بە
زمانێکی سادە بۆ لێ تێگەیشتنێکی
گشتی و واڵمێکی پسپۆڕانە بۆ ئەو کەسانە کە
ئ��اگاداری زیاتریان لەس��ەر بابەتە هزرییەکان
هەی��ە .ئ��ەوەی وەک ئایی��ن ،وەک��وو دەقی
پیرۆزهەیە بۆخۆی قس��ەناکات .چونکە باسی
ئێمە ئایینی ئیسالمە ،من نامەوێ لەسەر ئایین
و ئایینزاکانی دیکە بەگشتی قسە بکەم .دەقی
پیرۆزی ئیس�لام قورئان و س��وننەتە .تەنانەت
سوننەتیش بەو ئامانجە کە وەکوو دەقی پیرۆز
سەیری بکرێ ،پاڵێوراوە .زۆر شتی ناڕاست کە
بە ئامانجی جیاواز دراونەتە پاڵ نێردراوی خوا،
بژار کراون و بەش��ێک لە فەرموودەکانیش کە
حەزرەت دروودی خوای لەس��ەر بێ ،نەک بە
س��یفەتی نێردراو ،بەڵکوو بۆ وێنە بە سیفەتی
ئەمیر فەرموویەتی ،کاتینە .قوڕئان و ئەو بەشە
لە س��وننەت کە وەکوو سەرچاوە دەمێنیتەوە،
کەمتر قسە لە خاڵەوردەکان و واتا پاژەکییەکان
دەکەن .بەڵکوو دەتوانین بڵێین زۆرینەی کات
و بەتایبەت قورئان ،هێڵەگش��تییەکان دەخەنە
بەر باس و ئیتر لە ڕەهەندەکانی دیکەدا ئازادیی
داوە بە مرۆڤ ،بەو مەرجە کە هێڵە سوورەکان
بپارێ��زێ .م��ادام دەڵێین ئایین ل��ە خزمەتی
مرۆڤدای��ە ،ئەگەر بێنی بەش��ەر کۆنکرێت لە
خەندەکێ��ک داحاس��ێی کەی��ت ،ڕێگەت بە
بیرکردنەوەی نەداوە ،بەربەس��تت بۆ دروست
کردوە ل��ەوەی کە خۆی ببینێت��ەوە و وەکوو
م��رۆڤ ،کەڵک لە بیر و ه��زر و عەقڵی خۆی
وەرگرێ.
ئایین لە دەقی پیرۆزدا وەکوو هێڵی گشتی
دابەزی��وە ،چوارچێوەیەکی دروس��ت کردووە،
بەاڵم وەکوو بینایەکی کۆنکرێت و چەقبەستوو
دانەڕێژراوە کە هەموو وردەکارییەکی تێدا بێت.
خاڵە گشتییەکان باس کراون و ئیزن بە مرۆڤ
ساڵی بیست و یەکەم
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دراوە بۆخۆی دەق وەدەنگ بێنێ ،یانی تەفسیر
لە دەق بکات .بەاڵم بەو مرۆڤانەی کە توانایان
هەی��ە ،نەک ه��ەر کەس لە خۆی��ەوە بە بێ
شارەزایی قسەی لێ بکات .هەردەقێکی گشتی
ک��ە ه��ات ،خەڵکانێک دێن ه��ەر یەکە و لە
ڕوانگەی خۆیەوە چ شتێک بۆ وی ئەولەویەتی
هەبێ ،ل��ەو بەش��ەڕا دەچیتە ن��او بابەتەکە.
ئەوانەی ب��ۆ وێنە ئەخالق و فەزیلەتیان بەالوە
گرینگە ،مانای ئەوە نییە شتەکانی دیکە نابینن
و لەبەرچاوی ناگرن ،بەڵکوو فۆکووسیان لەسەر
ئەخالق و فەزیلەت دەبێ .بەشێک فۆکووسیان
لەس��ەر فیقهـ و ش��ەریعەتە وەک��وو ئەحواڵی
شەخسییە ،بەشێک لەسەر حوکم ودەسەاڵتی
ئایین��ی ،هەر یەکە ،بەپێی ئ��ەو ئەولەویەتەی
بۆ وی هەیە لەس��ەر بەش��ێک زووم دەکات و
لەگەڵ ئەوەیش حورمەت لە بەش��ەکانی دیکە
دەنێ .مانای ئەوە نییە ئەو کەس��ەی کە تەنیا
فۆکووسی لەس��ەر ئەخالقە دەسەاڵت نابینێ،
بەاڵم ه��ەر تاق��م و گرووپێ��ک کێهەی پێ
گرینگترە ،زێدەتر لەسەر ئەو بابەتە قسەدەکات
و ه��ەوڵ دەدات ئەگەر مەکتەبێک دروس��ت
بکات یا تەفسیرێکی بەش��ەری بخاتەڕوو ،لەو
بەشە پتر بمێنیتەوە .ئەوە بەشێکە لە هۆکاری
وەی کە چۆنە خوێندنەوەکان توێ توێ بوونە و
هەر یەکەی بە الیەکدا قسەی لەسەر دەکات.
بەاڵم هەر بە گش��تی ئایینی ئیس�لام ئیجازە
دەدات هەر بە پشتبەستن بە دەق ،کە مرۆڤ
بە عەقڵ و بۆچوونی خۆی و بە پشتبەستن بە
بەڵگە نەک بە هەوا و هەوەس و ویستی خۆی
بڕواتە نێو پرسەکان .بەاڵم ئایینی ئیسالم وەکوو
بابەتی لێکۆڵینەوەی ئەوجار لە پۆلێنبەندیدا بە
دوو بەشی زۆر سەرەکی دابەش دەبێ .بەشێکی
بەش��ی کەالمییەتی کە پێی دەوترێ ئوسوول
یا بنچینەکان .ئەوە جیهانبینی و بەش��ی خودا
ناس��ییەکەیەتی ،جیهانبینی بەشێکە کە هەر
بە پێی بەڵگە و س��ەرچاوە دینییەکان تەقلید
و الس��اکەریی لە بنچینەکانیدا دروست نییە.
یان��ی یەکێ��ک دانپێدانان��ی بە خ��ودا و بەو

بەش��ەی کە لە دینی ئیسالمدا پێی دەگوترێ
ئوس��وولی باوەڕ و بە ڕوکنی ئیمان دەناسرێ،
کوێرکوێرانە بێ .بەو شەش ئەساڵنە کە ئیمان
بە خودا و بە مەالئیکە و کتێبە ئاسمانییەکان
و پێغەمبەران و ڕۆژی قیامەت و قەزاوقەدەرە،
کە ئەوانە تەفس��یر هەڵگرن .لەو بەش��ەدا کە
بەشی ئوسوول و جیهانبینییە ،بەپێی دەقەکان
زۆرینەی زانا ئایینی��ەکان پێیان وایە ،تەقلید
دروس��ت نییە .هەڵب��ەت ناڕەوابوونی تەقلید
مانای ئەوە نییە هەموو کەس دەتوانێ لەو بەشە
گرینگە بۆخۆی فیکرێکی هەبێت ،تەقلید یانی
وەدواکەوتنی کوێرکوێرانە و بێ پرس��یارکردن
لە بەڵگە .لەو بەش��ەش ئینس��انەکان جیاوازن
و هەرک��ەس ب��ە پێی زەرفیی��ەت و تواناییی
خ��ۆی تەکلیفی لەس��ەرە لە بەڵگە بپرس��ێ.
کەواتە لەبەش��ی ئوس��وولییەکەیدا مەزاهیب
و ش��ێوە بۆچوونەکانی یەکج��ار زۆرن و ڕێگە
پێدراویشە .لەبەر وەی کە خوداپەرەست بوون
یا یەکتاپەرەس��ت ب��وون پێوەندیی بە تاکەوە
هەی��ە .ئەو تاکە دەبێ قەناعەتی لەو ش��تانەدا
بۆ دروس��ت ب��ێ .بە ئیس��تالحی دین دەڵێن
بێعسەتی پێ بگات و قەناعەتی بە بوونی خودا
وکەون و م��ەکان بە پێی تەعریفی ئیس�لام
بۆ دروس��ت بێ .ئەو قەناعەتە بە کوێرکوێرانە
وەدواکەوتن دروس��ت نابێ ،کەواتە لە بەش��ی
ئوس��وولیدا ،بەرفراوانی��ی جیاوازییەکان ڕێگە
پێدراوە و هەرکەسە بەپێی بۆچوونەکانی خۆی
ب��ەاڵم بە گوێڕاگرتن لە زانای��ان و وردبوونەوە
ل��ە بەڵگەکان ،لە کوێ قەناعەتی بۆ دروس��ت
ب��ێ ،دەتوانێ بڵی ئەو دەلیالن��ەم قەبووڵ بوو
و لەوە قەناعەتم ال دروس��ت بوو .لە ئوسوولدا
ئێم��ە دوو مەزهەبی زۆر س��ەرەکیمان هەیە،
مەزهەبی ئەش��عەری و ماتوری��دی .ئەو دوانە
زۆر سەرەکین نە بەو مانایەی کە ساختارێکی
کۆنکرێتن ،بەڵکوو بەو مانایە کە سەرکەوتوون
و بەش��ی زۆری موسوڵمانانی دونیا ،بەڵگەکانی
ئەش��اعیرە و ماتۆریدییەیان بە دڵە و قبوڵیان
کردووە .دیارە هیچ ئینحسارێکیش بۆ ئەو دووە
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نییە و خەتی دیکەش هەن و ڕێگە پێدراویشە.
بەاڵم ه��ۆکار چییە کە ئ��ەو دوو مەزهەبە وا
سەرکەوتوون؟ ئاس��اییە کە ئەوە بە هەڵکەوت
نیی��ە و لەب��ەر وەی��ە ک��ە خوێندنەوەکەیان
توانیویەت��ی زۆرتری��ن ڕێ��ژەی حەقخ��وازان
گیرۆدەی خۆی بکا .حەقخوازی تایبەتمەندیی
لەمێژینەی مرۆڤە و مێژوو سەلماندوویەتی کە
هیچ هزر و بیرۆکەیەکی الواز تواناییی مانەوەی
نیی��ە و لەکۆتاییدا بیرۆکەی��ەک دەمێنیتەوە
ک��ە توانیبێتی باش��ترین واڵم ب��ۆ زۆرترین و
گرینگتری��ن پرس��یارەکانی حەقخوازان دابین
بکات.
بەشی فرووعیش هەیە ،واتا بەشی کردە و
ڕەفتارەکان کە پێنج ڕوکنی ئەس��ڵیی هەیە لە
ئیس�لاما وەکوو شادەوئیمانی و نوێژ و ڕۆژوو و
زەکات وحەج .کە بەش��ێکیان هەر بە زمانن،
بەشێک بەزمان وبە جەستەن ،بەشێک بە ماڵن
و بەش��ێک بەجەستە و بەماڵیشن .لەو بەشەی
ک��ە پاش��کۆیەکانن ،دیتن��ەوە و هەڵێنجانی
ئەحکام تەخەسسوس و پس��پۆڕیی پێویستە.
کەسایەتیی ش��ارەزا لە فەننی دەوێ کە پێی
دەڵێن موجتەهید .موجتەهیدیش چەند تاقمی
هەی��ە :موجتەهیدی موتڵ��ەق ،موجتەهیدی
فیالمذهب ،موجتەهیدی فیالفتوی کە ئەوانە
یەک لەدوای یەک مەیدانی قسەکردنیان بەپێی
زانست و پسپۆڕی جیاوازە .دەستەواژەیەکیش
هەیە لەژێ��ر نیش��انی (تجزی اجته��اد) کە
زانایەک لەیەک بابەتی تایبەت دا پس��پۆڕە و
ب��ۆی هەیە حوکم هەڵێنجێ .ئەوانە گش��تیان
باسی پس��پۆڕانەن و من زیاتر ناچمە نێو وردە
کارییەکانی��ان .گرین��گ ئەوەیە ئ��ەو پەیامە
وەربگرین کە ئەوە بەشی پڕاگماتیکی ئیسالمە
و دەبی بە زانست و پسپۆڕی پێش بە ئاناڕشیسم
بگیرێ .کەس��انێک زانس��تییانە یاس��اکان لە
دەقەکان هەڵدێنجن .ئەوکەسانەی پسپۆڕ نین،
یاس��اکان ڕەچاو دەکەن وسیستەمی قەزاییش
بەپێی وی حوکم دەکا .کە دەڵێین وەرگرتنی
حوکم لە دەقەکان بەش��ی فرووعە واتا فەرعی
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ب��ەر عەقیدەی��ە ،یەعنی دوای ئ��ەوەی کابرا
بیروب��اوەڕ و جیهانبینییەک��ەی بە قەناعەتەوە
دامەزرا ،جا ئەوج��ار ئەرکی بۆ دیاری دەکرێ
و دێتە ئەس��تۆی .پەس لە بەشی فرووعیشدا
دوب��ارە هەبوونی جیاوازی ڕێگە پێدراوە ،بەاڵم
بە تاکی پس��پۆڕ کە حوکم هەڵبێنجێ لە دەق
و حوکمی��ش هەڵبێنجێ نەک بۆ ئەوەی ژیان
لەخەڵ��ک قورس ب��کات ،بەڵکوو ب��ۆ ئەوەی
ڕێ��کار ببینێتەوە کە خەڵ��ک ژیانێکی ڕەوان
بکەن .ئ��ەوەی کە پێغەمب��ەر درودی خوای
لەس��ەر بێ ،دەفەرم��ێ ئیختالفی ئۆمەتی من
ڕەحمەتە ،یەعن��ی ئیختالفی زانایانی ئۆممەت
ل��ە هەڵێنجانی حوکم لە دەق بە پێی زروف و
زەمان بە لەبەرچاوگرتنی بەڵگەکان بێ کە ئەو
حوکمە کارهاس��انی بۆخەڵک بکات و دین لە
ئەو خەڵکە نەبێتە ش��تێکی دەست و پێگیر،
بەڵک��وو بتوانن کێش��ەی ڕۆژانەی خۆیانی پێ
چارەسەر بکەن.
بەاڵم بێمە سەر وەاڵمی ئەسڵی و پسپۆڕانەی
پرس��یاری جەنابت؛ خوا یەکە ،پێغەمبەر یەکە
و دەق یەک��ە ،بەاڵم ئێمە دەبینین کە گرووپ
وئەح��زاب و ڕەوت��ە ئیس�لامییەکان ،زۆرجار
لەگ��ەڵ یەکتر تەنانەت زاوی��ە پەیدا دەکەن.
نەک هەمپوشانییان نییە ،بەڵکوو هەیە یەکتر
بە دەرچوو لە بازن��ەی دین تۆمەتبار دەکەن،
ش��ەڕ لەگ��ەڵ یەکتر دەک��ەن و ل��ە یەکتر
دەک��ووژن .ئەوە دەگەڕێت��ەوە بۆ چەند هۆکار
کە لە کۆتاییدا تێگەیش��تنێک بۆ مرۆڤەکان لە
ئایین ساز دەکا .جا بە پێی ڕێژەی ڕەخنەکردن
و پەس��ندکرانی هێرمێنۆتیک لە کۆماڵگاکاندا،
ڕێژەی گ��رژی و هاڵۆزییەکانیش س��ەروژوور
دەکا .ئێپیس��تێمۆلۆژی وات��ا ماریفەتناس��ی،
دەتوان��ێ زۆرترین کارتێکەریی هەبێ لەس��ەر
لێک نزیک کردن��ەوەی خوێندنەوەکان ،بەاڵم
بەداخەوە کەمترین ڕێژەی ئاگاداری لەو چەشنە
زانستە لە نێو کۆمەڵگادا هەیە .ماریفەتناسی،
ڕێخۆش��کەرە بۆ هەڵس��وکەوتێکی شێوازمەند
لەگەڵ دەق��ەکان و مەیدان و دەرفەتی عەقڵ
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕوون دەکات��ەوە .ه��ەر ڕێ��ژەی دەرف��ەت و
مەیدانداری��ی عەقڵ لە هەنبەر نەقڵیش��ە ،کە
زۆرترین باندۆری لە زۆربوونی ڕەوتە فکرییەکان
هەی��ە .ئەوەی کە لە فەلس��ەفەدا پێی دەڵێن
هێرمۆنۆتیک یانی زانس��تی پێشفەهمەکان،
یانی باکگراوندە زێهنییەکان ،هەرتاکێک بەپێی
پەروەردەی خۆی ،بە پێی سایکۆلۆژیی خۆی،
بەپێی باروودۆخی ئاووهەوایی ،بە پێی شەڕایتی
ئیقلیمی ،بەو ژیانەی کە تێیدایە تەفس��یر لە
دەق دەکات .بەاڵم بەشێک لە خوێندنەوەکان و
بە دیاریکراوی بناژۆخوازان ،نەک هێرمێنۆتیک
و دەوری دۆخ لەس��ەر لێکدان��ەوەی دەق
ناسەلمێنن ،بەڵکوو تەنانەت ڕێگە بە عەقڵیش
ن��ادەن دەوری هەبێ و پێیان پێویس��ت نییە
پاڕادۆکسە ڕواڵەتییەکانیش واڵم دەنەوە .الیەنی
بەرامبەرەک��ەی گیرۆدەی عەق��ڵ و خرەدی
خۆداڕێژە و مەیدانێکی ئەوتۆ بۆ نەقڵ واتا دەقە
پیرۆزەکان ناهێڵیتەوە .لەوسەر تا ئەوسەری ئەو
جەغزە بە بەسترانەوە بە ڕێژەی دەوری عەقڵ
لەس��ەر نەقڵ ،بە دەیان خوێندنەوەی لێ ساز
دەبن .خوێندن��ەوەی ناوەندی ئەو دوو الیەنە،
مەدرەسەی ئەشاعیرەیە کە گونجانێکی تەواوی
لەنێوان عەقڵ و نەقڵ س��از ک��ردووە  ،چون
پێبەندی ئێپیس��تێمۆلۆژییەکی ڕێئاڵیستیک و
واقیعبینانەیە ،وەکوو یەک مەدرەسە ماوەتەوە
و شاخە شاخە نەبووە.
دی��ارە ئ��ەو کێش��انەی کە ئێمە ئیس��تا
دەیبینین لە دونیای ئیس�لام ،دەچێتە بەشی
ئوس��وولیەکەی نەک بەش��ی فرووع ،یانی لە
جیهانبینییەکەیە نەک لە ئیدئۆلۆژی .جیاوازیی
بۆچوون و بەریەک کەوت��ن و ئەویتربوون ،لە
بەشی فیقهیدا گرینگ نییە ،چون ئەوان ڕێکارن
بۆ ژیان و تاکی پسپۆڕ واتا موجتەهید دەیکات.
بەاڵم لە بەشی جیهانبینییەکەی بەشی پتری
کێش��ەکان دەگەڕێنەوە س��ەر پێناسەی باوەڕ
واتا تەعریفی ئیمان .دی��ارە ئەوەی بۆ تاکێک
بووە بە ئیمان ،ئیلزام نییە بۆ تاکێکی دیکەش
هەر ئەوە ئیمان بێ ،ئەوەی کەس��ێک تێیدا بە

قەناعەت دەگا بەنیس��بەتی خۆی تەواوە .بەاڵم
لە پێناس��ەی ئیمان��دا جیاوازیی زۆر هەیە کە
ئیمان داخوا هەرب��ە بیروباوەڕێکی پتەوی کە
گومانی تێدا نەبێ دەگوترێ و ئەو تێگەیش��تن
و ئەو بیروباوەڕەیە کە بۆی دروس��ت بووە ،یان
عەمەلی ساڵحیشە .ئیختالف و گرژیی ئەسڵی
ئەلەو جێیە دروست دەبێ .بەشێک پێیان وایە
ئیمان ب��ە بیروباوەڕێک دەڵێن کە بۆ ئەو تاکە
ببێ بە یەقین و کردەوەی چاکیش��ی لەگەڵ
بێ ،یانی لەو تەفس��یرەدا عەمەلەکە بەش��ێکە
لە ئیم��ان ،کەواتە ئەو کەس��انەی کە تەرکی
عیبادەتێکیان ک��رد ،ئیمانی��ان ناقیس بووە،
بەشێک لە ئیمانیان چووە .بەاڵم بەشێک پێیان
وایە عەمەل بەشێک نییە لە ئیمان ،یانی شەتر
نییە ش��ەرتی ئیمانە .شەرتی ئیمان ئەوەیە کە
ئیماندار کردەوەی دروس��ت بکات .بەش��ێک
پێیان وایە نەش��ەرتە و نەشەترە ،یانی کردەوە
نە بەش��ێکە لە ئیمان و نەمەرجە .بەش��ێکی
دیکە پێیان وای��ە عەمەل بەرهەمی ئیمانە ،نە
مەرجە و نە بەش��ێکە لەوی؛ بەڵکوو کەسێک
ئیمانی هەبێ ،بەرهەمەکەی ئەوەیە کردەوەی
باش بن .وەکوو دارێک س��ەمەردەدا ،ئیمانیش
س��ەمەر و بەروبوومی هەیە ،بەروبوومی ئیمان
کردەوە چاکەکانن .پەس گرژیی ئەسڵی لەسەر
ئەو جێیە دروس بووە کە تۆ دەگەڕێیەوە سەر
ئوس��وول و لە پێناس��ەی ئیمان دەپرسی .لەو
جێیە چۆنییەتیی تەفسیری دەق ،کە قورئان و
سوننەتی پاڵێوراوە ،ئەو جیاوازییانەی دروست
کردون .دەق بۆخۆی قس��ە ناکا ،ئینس��انە کە
وەقس��ەی دێنێ و ڕێز لە ش��عووری ئینسان
گیراوە کە بۆخۆی بێ ،تەفس��یری دەق بکات.
دەق بۆیە بە ش��کڵی هێڵی گشتی هاتووە کە
ئینسان بە تێگەیش��تنی خۆی ،بەاڵم نەک بە
ئیش��تیا ،بەڵکوو بە پشتبەس��تن بە بەڵگەی
عەقڵی و نەقڵی ،تەفسیری بکا .لەوێش ڕەوتی
دینیی جیاواز شکڵیان گرتووە کە لێرە مەجال
نییە ب��ۆ چوونەناو وردەکاریی��ەکان و ئەوەی
حەواڵەی خوێنەرانی گۆڤارەکە دەکەم ،ش��وکر
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خەڵکی خوێن��دەوار زۆرە و پێویس��تە ئەوان
بۆخۆی��ان لێی بکۆڵنەوە .لە تەفس��یری دەقدا
بەپێی ئەو پڕەنس��یبانەی باس��مان لێ کردن،
ئەهل��ی زاهی��ر و ئەهلی باتین پەی��دا بوون.
بەش��ێک هەن تەنیا ڕواڵەت دەخوێننەوە و بە
ئەس��ڵی دەگرن .بۆ تێگەیش��تن لەدەق پێیان
وایە ئەو وشانە چۆن هاتوون ڕێک دەبێ بەپێی
مان��ای لۆغەتەکان ل��ە زاراوەی عەڕەبی مەعنا
بکرێن .ئالەوانە کە ئەهلی زاهیرن ،س��رییەک
ڕەوتی فیکری دروست دەبن .بۆ وێنە جەریانی
خەواریج ،کە لە س��ەردەمی هەوەڵی ئیسالمدا
س��از بوو و تا ئەوڕۆش جەریانە توندئاژۆیەکان
ش��اگردی مەکتەبی خەواریجن ،لە ئاسەواری
مەعناکردن��ی ڕواڵەتی��ی ئایەت��ەکان ب��وون.
س��ەلەفییەت و نەوسەلەفییەتی ئەوڕۆ بەشێکە
لە هەم��ان جەریان��ی خەواریج ک��ە ئاکامی
تەفسیر کردنی ڕواڵەتیی قورئان بوو و جەریانی
س��ەلەفییەتیش زۆر جی��اوازن لەگ��ەڵ ئەو
گەورەپیاوانەی کە بە سەلەفیساڵح دەناسرێن.
دیارە ئەو باس��ە بۆخۆی هەڵدەگرێ کە زۆری
قس��ە لەس��ەر بکرێ و لێرە ئەو مەجالە نییە.
تەفس��یری ڕواڵەتیی قورئان ،خ��ۆی لەخۆیدا
ئاوس��ە بە دروست کردنی س��رییەک بزاوتی
توند ،چ��ون کابرا چاو ل��ە ڕواڵەتەکە دەکات،
تەئوی��ل وات��ا ڕاڤەیەکی زانس��تی و عەقاڵنی
ناکات ،یانی بەپێی تێگەیش��تنەکان ڕاڤەیەکی
بەش��ەری بۆ ڕواڵەتی دەق ب��کاو بیگونجێنێ.
بەڵک��وو ڕاس��ت دێ دەقەک��ە مان��ادەکات و
ڕاستەوخۆش دەیسەپێنێ .هەڵبەت هەر لەسەر
مان��ای ڕواڵەتی��ی دەق ،جەریانێکی مەعقولی
ڕێکوپێکی وەکوو سەلەفی ساڵحی لێ دروست
ب��ووە کە لەو ش��وێنانەی مان��ا ڕواڵەتییەکان
کێشەیان لەسەرە ،ئەوەی کە ئەسڵی مەعنایەکە
چییە ،حەواڵەی خ��وای دەکات .زۆرینەی زانا
گەورەکان لە سەلەفی ساڵحن ،کە زۆر جیاوازن
لە س��ەلەفییەکانی ئەوڕۆ .هەر لەپاڵ سەلەفی
س��اڵحدا ،جەریانێکی دیکە دروس��ت بوون بە
نێوی (باطنی) کە وتیان هیچ ئایەتێک لەسەر
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ڕواڵەتی مانا ناکرێ ،هەموو وش��ەکان (بطون)
و ناوەرۆکیان هەیە وەک��وو توێتوێی پیوازی،
ئ��ەوان ڕێک پێچەوانەی ڕەوتەکەی پێش��وون
و ئەوسەر ئەوس��ەری جەغزەکەن .ئەوان هەر
ئایەتێک بخوێندرێتەوە ،تەفس��یرێکی باتینیی
لێ دەکەن ،یانی لەسەر دەق الیدەبەن ،ڕواڵەتی
دەقەک��ە لەبەرچ��او ناگرن و مان��ای دیکەی
لێدەدەن و دەڵێن لە دەروونی خۆیدا هەڵگری
ئ��ەو مەنایانەی دیکەی��ە .کەواتە گەرچی لێرە
جێگای شی کردنەوەی تەواوی ئەو باسە نییە،
ل��ە واقیعدا ئەو ڕەوتە جیاجیا فیکرییانە ،ئەلەو
جێیەدا دروس��ت بوونە کە دەق چۆن تەفسیر
دەک��ەی؟ بەپێ��ی ڕواڵەتەک��ەی؟ (تفویض)
دەکەی؟ یا تەئویلی دەک��ەی؟ ئەو جیاوازییە
ل��ە ڕوانگەدا بوو بە هۆی وەی کە جەریاناتێک
دروس��ت ب��ن وەک��وو خەواری��ج ،موڕجیئە،
موعتەزیلە و جەبرییە و  . . .کە ژێرشاخەشیان
یەکج��ار زۆرن .هەر یەکەی بە تێگەیش��تن و
باکگراوندێک��ی ک��ە هەیەتی ،بە ش��ێوەیەک
دەقی تەفس��یر کردووە ب��ۆ جیهانبینییەکەی.
جگە لەو باس��ە ڕابردووانە ،لەس��ەر باسی زات
و س��یفاتی خ��وا و پێگەی ع��ەدڵ لە نیزامی
خواییش��دا کێشە زۆرە و مەدرەسەی جیاوازی
لێ ساز بوونە .کەواتە ئاخێزگەی هەمووی ئەو
ڕەوتانە ،چۆنییەتیی تەفسیری دەقە و لەکۆتادا
هەمووی��ان هەڵقوواڵوی دەقن ،بۆیە هەموویان
ئیستناد بە دەقە دینییەکان دەکەن ،هەموویان
بۆ کردەکانیان تەوجیهی دینییان هەیە .بەاڵم
دابڕان��ەکان لە ئەس��ڵی دەق پەی��دا نەبوونە،
بەڵکوو بەپێی هێرمۆنۆتێک و پێشفەهمەکان،
باکگراوندە زێهنییەکان لە تەفسیری بەشەری
لەدەق��ەکان دروس بوونە و ئەوە مانای ئەوەیە
تەفس��یرە بەش��ەرییەکان پیرۆز نین .ئاکامی
بابەتەکە ئەوەیە کە دەق ،خۆی لەخۆیدا پیرۆزە.
ئەوەی کە وەکوو دین دەیبینین ،لێکدانەوەی
مرۆڤە بە باکگراوند و پاش��خانە فیکرییەکانی
خ��ۆی لەدەق .تەفس��یری بەش��ەری لە دەق
پی��رۆز نییە ،دەق خۆی پیرۆزە .کەواتە ئەوەی
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕۆژانە ئێمە بەرخوردمان لەگەڵی هەیە وەکوو
ئەح��زاب وجەریانات و نیحل��ە فیکرییەکان،
ئەوانە هەڵقواڵون لە تەفسیری بەشەری لەدەق.
کەواتا بۆخۆیان عەین��ی دین نین ،ئەگەرچی
غەیری دینیش نین .ئەوە ڕوونکردنەوەیەک بوو
لەسەر چۆنییەتیی دابڕانەکان و لێکەوتنەوەی
ئ��ەو هەمووە جەریاناتە .دی��ارە لە جێی خۆی
دەب��ێ تەکتەکی وانەش باس��ێکی فراوانیان
لەسەر بکرێ.

ڕەوتی ئیسالمی سیاسی ،وەکوو
گوتارێک��ی دژب��ەر ،خ��ۆی ل��ەدەرەوەی
ناس��نامەی نەتەوەییی نەتەوەکان پێناسە
دەکات .بۆ نموونە ئەگەر ئێمە بێینە س��ەر
باسی ڕۆژهەاڵت ،هەڕەشەکان بۆ سەربیری
نەتەوەیی چین؟ دیارە ئ��ەم وتارە دژبەرە
دەکرێ غەیری ئیس�لامیش بێت و دژ بە
بیری نەتەوەییش بێت .بەگشتی ئەم وتارە
دژبەرە کە لێرەدا مەبەس��تمان ئیس�لامی
سیاسییە ،چۆن پێناسەدەکرێت؟
ئیس�لامی سیاس��ی لە بەش��ێکدا
زاوی��ەی هەی��ە لەگ��ەڵ بی��ری
نەتەوەیی و ناسیۆنالیزم ،لە بەشێکدا
هەمپووش��انیی هەی��ە ،یەعن��ی عمــــ��ووم
وخسووس��ێکی (م��ن وجه)ی پ��ێ دەڵێن لە
زانس��تی مەنتیقدا .بەش��ێکی زاوی��ەی هەیە،
زاویەکە لەو بەش��ەیە کە ئیس�لامی سیاس��ی
دەیهەوێ دەوڵەتی ئیسالمی دروست بکات بە
باکگراوندی حکومەت کردنی ئیسالمی .ئەساس
و شالوودەی دەس��ەاڵتی ئیسالمی ،لەڕوانگەی
ئیسالمی سیاس��ییەوە یان ئەسڵەن لەڕوانگەی
ئایینەوە دروس��ت کردن��ی دەوڵەت-ئوممەتە،
یان��ی چوارچێ��وە و مەرزێک��ی جوغڕافیای��ی
بەهەوێن��ی نەت��ەوەی تێ��دا ج��ێ نابێتەوە.
جوغڕافیاکەی جوغڕافیایەکی بەربەرینترە ،هەر
وەک��وو ئایدۆلۆژی��ا ئینس��انییەکان و جەریانە
چەپەکانی��ش وان ک��ە عەداڵەتمیح��وەرن و

بەحس��ی دادپەروەری��ی کۆمەاڵیەتی دەکەن.
وەک��وو گوڵوبالی��زم و ئ��ەو جەریاناتانەی کە
جەهانوەتەنن و ئەو ئایدیایانەی کە بەحس��ی
مێترۆپۆلی جیهانی دەکەن .لەئاکامدا ئیسالمی
سیاسی دەیهەوێ دەوڵەت بە هەوێنی ئوممەت
دروس��ت بکات کە جوغڕافیاک��ەی جەهانییە،
یانی جەهانوەتەنە ،لەوێوە زاویەی هەیە لەگەڵ
ناس��یۆنالیزم ک��ە دەیه��ەوێ دەوڵەت-نەتەوە
دروست بکات .بەشێکیشی هەمپووشانیی هەیە،
ل��ە چوارچێوەیەک��دا نەتەنیا ئیس�لام ،بەڵکوو
هەم��وو ئەوانەی جەهانوەتەن��ن ،هەریەک لە
فیک��رەکان کە چاویان ل��ێ دەکەی ،ئەوانیش
نوسخەیان هەیە بۆ خۆشبەختی و بەختەوەریی
بەش��ەر .ئیسالمی سیاس��یش کە ئێمە باسی
لێدەکەین ،لە نیگاهی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتی
وشیاوساالریدا کە بۆخۆی بانگەشەی بۆ دەکات،
لەوێدا لەگەڵ ناس��یۆنالیزم و دەوڵەت-نەتەوە
هەمپوشانیی هەیە .ئەو ،ئیددیعایەکەی ئەوەیە
کە لەچوارچێ��وەی دادپەروەریی کۆمەاڵیەتیدا،
دەب��ێ مافی نەتەوەکان دابین بێ .کەواتە ئێمە
لەسەر ئەو بەشە زۆم دەکەین کە ئەوەی ئەمڕۆ
ئێمە لەس��ەر ئەرزی واقێ��ع دەیبینین وەکوو
ئیسالمی سیاسی کە بۆخۆی خۆی ئاوا پێناسە
کردوە ،بۆیە بۆ ئێمەش بووە بە کێش��ە ،لەبەر
ئەوەی ک��ە بەڕاس��تی لەگەڵ نەت��ەوەکان و
بەتایبەت لەگەڵ نەتەوەی کورد ،تەنیا لەس��ەر
ئەو بەشەی کە زاویەی هەیە ،جەخت دەکەنەوە.
ئەوان لەهەر ک��وێ دووب��ەردەی دەوڵەتێکی
ئیسالمییان پێکەوە نابێ ،هاتوون بە سیاسەتی
ئاس��یمیلەکردن و ئیزۆلەک��ردن ،ل��ە فیکری
سڕینەوەی بیری نەتەوەییدا بوونە ،یانی ئەوانەی
ک��ە بانگەش��ەی درووس��تکردنی دەوڵەت��ی
ئیس�لامی دەک��ەن ،وەک ئ��ەو ئیس�لامی
سیاس��ییەی ئەم��ڕۆ ،ن��ەک وەک مەفهوومە
کالسیکەکەی ،گەرچی بەشێکی هەمپووشانیی
هەی��ە لەگەڵ ناس��یۆنالیزم ،بەاڵم بەراس��تی
بۆخۆیان تەنیا لەس��ەر خاڵە ناکۆکەکە جەخت
دەکەنەوە و بە پاساوی ئەو زاویەیەی کە هەیە،
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لەگەڵ ئێمە وەک��وو دژبەر ڕەفتار دەکەن .من
پی��م وایە ئەوەی ئێم��ە دەیکەین ڕێفلێکس و
دژکردەوەیە بەرامبەر بەوەی کە ئەوان دەیکەن،
چون لەهەرکوێ دەس��ەاڵتێکی ئیس�لامییان
دروس��ت ک��ردووە ،بەتایبەت لە کوردس��تانی
خۆمان ،پێش هەموو ش��تێک شەڕیان لەگەڵ
نەت��ەوە ک��ردووە و بۆی��ان بەکوفر حیس��اب
کردووینە .ئەوە کە بە کوفریان حیساب کردووە،
کردوویان��ە بە موجەویز و مۆڵەتێک کە ئێمەی
پێ بکووژن .پێش��مەرگەیەک کە موس��وڵمانە،
نوێژ دەکات ،ڕۆژوو دەگرێ ،ئەهلی ش��ەعائیر و
مەناس��یکی دینییە ،دەیک��ووژن وەکوو دژبەر.
کەواتە ئەوە ئەوان��ن ئێمە دەبەنە ئەو خانە کە
پێمان وابێ ئیسالمی سیاسی نەتەنیا بەردەنگە،
بەڵکوو دژب��ەرە بۆ دەس��ەاڵتێک کە خەریکە
دەوڵەت-نەتەوە دروست دەکا .خۆ ئەو بەشە کە
بەشی ناس��یۆنالیزمی کوردییە ،وەکوو سوژەی
ئێمە ،ئەگەر ئەویش دەوڵەت-نەتەوە دروس��ت
بکات ،دەوڵەت دروست دەکات بۆ نەتەوەیەکی
موس��وڵمان .بڕیار نییە دژایەتی لەگەڵ ئیسالم
بکات ،بەاڵم بەڕاستی ڕەفتاری نەشیاوی ئەوانە
کە ئێمەی ناچ��ار کردووە بەوەی کە پێمان وا
بێ زاویەم��ان هەیە لەگەڵ ڕەوتی ئیس�لامی
سیاس��ی ،ئ��ەوان ب��ە ش��ێوازێکی پڕاکتیکی
س��ەلماندوویانە ک��ە ئێمە بە دژب��ەر دەزانن،
بێگوومان ئێمەش ئەو بەش��ەی لەس��ەر زەق
دەکەینەوە و بەدژبەری دەزانین.

چۆن��ە لەنێ��و موس��وڵمانان کە
هەرگیز کێشەی شوناسی ئایینییان نەبووە
و بەتایبەت لەنێو نەتەوەی کورد کە قەیرانی
شوناسی نەتەوەییشی هەیە ،ڕەوتێکی وەک
ئیسالمی سیاسی سەرهەڵدەدا؟
خوای داهێنەری ئینسان دەفەرمێ
ئامانج��ی جیاوازییەکان لە خەلقی
ئینس��اندا ،یەکت��ر ناس��ــــین و
دانپێداهێنان ب��ە یەکترە و ئامانجی ئایینیش،
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پەروەردەی تاکێکی ڕەوش��تمەندە و دەیهەوێ
بە دەس��ت ئەو تاکە ڕەوش��تمەندانە ،کۆمەڵگا
بەڕێوەب��ەرێ .داکۆکی لە ڕەوش��ت و ئەخالق
دەگاتە شوێنێک کە پێغەمبەری ئیسالم د .خ
لە ئاڵقەی وانەگوتن��ەوەی (اصحاب صفە) کە
مامۆس��تای کردەیی و زانستی ڕەوشت بوون،
دادەنیش��ێ و کەڵکیان ل��ێ وەردەگرێ .نێوی
ش��اری یەس��ریب دەگۆڕێ بە مەدینە کە بە
واتای ڕێزلێنان لە شارس��تانییەت و ڕەفتاری
مەدەنی و دانپێدانان تەنانەت بە ش��ارۆمەندیی
موشریکە .بەاڵم بەداخەوە دوابەدوای دەورەی
 ٣٠ساڵەی خیالفەتی ڕاشیدە ،وەک پێغەمبەر
پێشبینی��ی کردب��وو ،سیس��تەمێکی تۆخ و
گەزەندەی پاش��ایەتیی عەشیرەتی دامەزرا کە
زیاتر ل��ە خەڵک ،غەدر بوو لە خودی دین .لە
مێژووی ئیسالمدا زۆر جار هەر دینداران دژی
ئەو چەشنە حکوومەتانە شۆڕشیان کردووە کە
کەڵک��ی کەڵەکاویی��ان لە دی��ن وەرگرتووە و
دینیان کردۆتە ئامێری قڕتێخس��تن و قەاڵچۆ
کردن��ی خەڵک .ئەوە لە مێژووی ڕۆژئاواش��دا
بەرچاوە و ئەربابی کلیسا زۆریان غەدر لە دین
و خەڵ��ک کردووە و لە زنجی��رە دادگاییەکی
سەدان س��اڵە بەنێوی ئەنگیزاسیۆندا ،هەزاران
جیابیریان لە سێدارە داوە و هەر ئەوەش بۆتە
هۆکاری پەرەئەستاندنی ڕێفۆڕمخوازیی ئایینی
و پڕۆتێس��تانتیزم ک��ە ویس��توویەتی دی��ن
بگێڕیتەوە سەر شوێن و ڕاستیی خۆی ،گەرچی
ئەوانیش زۆر تووش��ی توندوتی��ژی بوونە .لە
مێژووی ئیسالمیشدا حاکمانی خۆسەر و بەنێو
زانایانێک کە ناوەرۆکیان لە دین ئەس��تاندووە،
بوونەتە هۆی سەرهەڵدانی ڕەوتی بناژۆخوازی
وەک ئەحزابی ئیس�لامی ،کە زۆرینەیان لەژێر
کاریگەریی هزریی س��ەیدقوتبدان .سەیدقوتب
لە تەفس��یری (فی ظالل الق��رآن) و کتێبی
(معالم فی الطریق)دا دەستەواژەی «کۆمەڵگای
جاهیلی»ی داهێنا ،خەتی سووری تاکی پەڕاند،
کۆمەڵگای بە کافر و موسوڵمانەوە بە کافر دانا،
جیه��اد دژی ئەو کۆمەڵگایەی ب��ە ڕەوا دانا و
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

بناژۆخوازی و توندئاژۆیی ،پاس��اوی دینیی بۆ
هێندرایەوە .لە الیەکی ترەوە پەرەئەستاندن و
بەجیهانیبوونی ئەو فەلسەفانەی کە هێرشیان
دەکردەسەر ئەسڵی دین و هەوڵی سڕینەوەیان
دەدا و تەنان��ەت دینی��ان ل��ە س��نووری
تاکەکەسیش��دا قەب��ووڵ نەب��وو ،هەروەه��ا
داگیرکاریی زلهێزان و چەوساندنەوە و شکاندنی
ش��کۆی گەالنی موس��وڵمان و ئیستیعماری
جەستەیی و هزریی ئەوان ،کۆمەڵەهۆکارێکیتری
س��ەرهەڵدانی ئ��ەو ڕەوتانەب��وون .گەرچ��ی
توندئاژۆییی ئەو ڕەوتانە بەش��ێکی دەگەڕێتەوە
سەر فکری خەواریج ،بەاڵم ئەوانیش لیپاولیپ
بوون لە گرێی دەروونیی سەرکوت و شکانەوە
و داگی��رکاری و خۆش��یان بەهەمان ش��ێوە
هەڵسوکەوتیان کرد و بە الدان لە پەروەردەی
تاک و کارکردن لەس��ەر ئەخالق و ڕەوشت و
ڕێزگرت��ن لە نەی��اران ،کە ش��ێوەی ڕەفتاری
ئیس�لامی نەرێتییە ،هەوڵیاندا بۆ پێکهێنانی
چوارچێوەیەکی ئیشک و زاڵ و سەپێنەرانە.
ل��ە کوردس��تانیش گەورەپی��اوان و زانایان و
خەباتگێ��ڕان زۆرینەیان ش��اگردی مەکتەبی
ئیس�لامی نەرێتی و عیرفانن کە سەرمەشقی
ڕەوشت و دینداری بوونە .بەاڵم بەداخەوە ڕەفتار
و هێندێک وەخت خوڕافەخوازیی بەش��ێک لە
مامۆس��تایانی ئایینی و ئەوکەس��انەی بەنێوی
ش��ێخ چاالکیی��ان هەبوو- ،ج��ا هۆکارەکەی
بیرچەوتی بێ یا بەرژەوەندیخوازی -ناوەرۆکی
ئایینی لە پ��ەروەردەی ئەخالقی بەتاڵ کرد و
زۆر کات دووکانێک بەنێوی دین کرایەوە .ئەوە
خۆراک��ی دا بە تاقمێک کە ئەو هەلە بقۆزنەوە
و ئیس�لامی نەریتی بە گش��تی پەالمار بدەن
و ب��ە هەوێن وەرگرتن ل��ە بیرۆکە بناژۆخوازە
نێودەوڵەتی و ئیسالمییەکان ،بوون بە بەاڵیەک
لە ئایین و نەتەوە .بۆش��اییەکیان لەنێوان ئەو
دوو چەمکە س��از کرد و بیری نەتەوەیییان بە
دوژمن��ی دین لەقەڵەم دا و چاوپۆش��ییان لەو
ڕاس��تییە کرد کە زێدەتر ل��ە پەنجا دەوڵەتی
ئیسالمی بە هەوێنی نەتەوە ساز کراون .بۆچی

بۆ وان ڕەوای��ە و بۆ کورد ناڕەوایە؟ بەاڵم ئەوە
ش��تێکی ئاس��اییە کە هەر فکرێکی نوێ کە
دێ ،ماوەیەک یارگی��ری دەکا و جەماوەرێک
گیرۆدەی خۆی دەکا ،تا ڕاس��تییەکانی وەدەر
دەکەون ،هەرکات ڕووی ڕاستیی وەدەرکەوت،
خەڵک لێی هەڵدەگەڕێتەوە .ئەوە ڕاس��تییەکە
کە ئێس��تا نکووڵی لێ ناکرێ و هەڵسوکەوتی
ئەو بناژۆخوازانە لەگەڵ نیش��تیمانپەروەران و
بەتایبەت س��ەرهەڵدانی داعی��ش و مامەڵەی
دەوڵەتی ئیسالمگەرای تورکیە و داعیش لەگەڵ
پرسی کورد و ڕوداوەکانی دەورەی ڕێفڕاندۆمی
س��ەربەخۆییی باشور و پرسی ڕۆژئاوا و کۆبانی
و عەفری��ن ،بۆت��ە ه��ۆکاری ڕوونبوونەوەی
ناوەرۆکی ڕاس��تەقینەی ئەو ڕەوتانە ،تەنانەت
لە ڕۆژهەاڵتیش .ئێس��تا جێگ��ە و پێگەی ئەو
جەریاناتانە زۆر الواز بووە و ئەرکی کۆمەڵگای
کوردی و زانایانی ئایینیی کوردس��تان ئەوەیە
کە بگەڕێنەوە س��ەر پەروەردەی تاک و چیتر
ڕێگ��ەی کەڵک وەرگرتنی ن��اڕەوا لە ئایین بۆ
بەرژەوەندی��ی حیزبی و جەریان��ی نەدەن .بۆ
وەی جارێکیتر ئایین ڕۆڵی ڕاستەقینەی خۆی
بگێ��ڕێ و خەڵک خێر و خۆش��یی لێ ببینێ
و ئەو کاریگەرییە نەرێنییەی کە کۆڵۆنیالیسم
و گوزار و پاوانخ��وازی لەڕێگەی خوێندنەوە
بناژۆخوازەکانەوە لەسەر ئایینی داناوە ،نەمێنێ
و ئەوەش ئاسایییە کە کاتی پێویستە.

لەدەرەوەی دەس��ەاڵتی سیاسیی
ئیسالم کەتەنیا س��ەروەری وحاکمییەتی
خوای��ە ،زۆرج��ار دەگوت��رێ جیابیری و
پابەند نەبوون ب��ە بنەما فیکرییەکانی ئەم
دەس��ەاڵتە ،حوکمی تەکفیری بەدواوەیە،
ئەمە تا چەند ڕاستە؟
ئەوەش لە دوو س��احە و مەیدانی
جیاواز دەک��رێ لێکدان��ەوەی بۆ
بکرێ .یەکەم ئەوەی کە ئیس�لام
وەک تیۆری و وەک خ��ۆی چی دەوێ؟ و لە
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بەش��ە پڕاکتیکییەکەیدا لە بەعزە دەورەیەکدا
چی کردووە؟ دووهەم ئەوەی کە ئەوڕۆ ئەمری
واقیعە .کێش��ەکە ئەوە دروس��تی کردووە کە
ئیستا لەس��ەر ئەرزی واقیعە .بەاڵم بە گشتی
هەڵس��وکەوتی ئیس�لام کە وەکوو دین دێتە
کۆمەڵگای��ەک ،داب��ەش دەبێ ب��ەدوو بەش:
بەش��ێکی دەس��ەاڵتی بەڕێوەبەری و پڕاکتیزە
کردنی یاسا گشتییەکانی دین بۆ بەڕێوەبردنی
مەدەنییان��ەی کۆمەڵگا ،ک��ە دەڕوا لە واڵتێک
دەوڵەتی ئیسالمی دادەڕێژێ بە چوارچێوەیەکی
تایب��ەت .گومانی تێدا نییە ئ��ەو کارە دەکات.
بەش��ێکی دی بەش��ی قبووڵ کردنی ئایینی
ئیسالمە وەکوو باوەڕی تاک .ئیسالم کە دەڕوا
بۆ شوێنێک و دەس��ەاڵتی لەو جێیە داڕشت،
هیچ ئیجبارێکی نییە بە گشتی وەکووئایین بۆ
قبووڵ کردنی ئایینەکە( :الاکراه فی الدین قد
تبین الرشد من الغی) ،زەبر لە وەرگرتنی دیندا
نییە ،ئەوەی وەزیفەی دینداران ،یا پس��پۆڕانی
ئایینییە ،ئەوەیە ڕوونکردنەوە بدەن ،خەڵکیش
ئ��ازادە دین قب��ووڵ بکات یا نەی��کات .دیارە
پێغەمبەری��ش بۆخۆی دەفەرم��ێ (انما بعثت
معلم��ا) من موعەلیم��م ،موعەلیم ئیجبارێکی
نییە .یا (و ما علی الرس��ول اال البالغ) ڕەسوڵ
هیچ ئەرکێکی لەس��ەرنییە جگە لە گەیاندنی
دروستی چەمکەکان بەخەڵک .ڕەسووڵ بریتیە
لە پێغەمبەر یا زانایان ،کە واریس��ی ئەنبیان.
تەنیا دەبێ تەبلیغ بکەن ،بەش��ی فیکرییەکەی
ئیجباری تێدا نییە .لە بەشی دەسەاڵتێکدا کە
بە نێوی دەس��ەاڵتی ئایینیی ئیس�لام ،وەکوو
تی��ۆری و مەفه��وم و مەعنایەکەی دروس��ت
دەبێ ،ئالەوێدا ئێمە ئیماندار و یەکتاپەرەستمان
هەیە کە هەم وەکوو بە بیر و باوەڕ وەریگرتووە
و هەم لە چوارچێوەکەدا خ��ۆی گونجاندووە،
ئەوە ئەرک و مافەکانی خۆی پێناس��ە کراون،
شارۆمەندیش��مان هەی��ە یان��ی ئەوانەی کە
ش��ەهروەندن ،لە واڵتێکی ئیس�لامیدا دەژین
بەاڵم بۆخۆیان موس��وڵمان نین .ئیسالم وەکوو
تیۆری ئەوانەی کە ئ��ەو فیکرە قبووڵ ناکەن،
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مافی ش��ارۆمەندیان لێ ناستێنێتەوە و هەموو
مافێکی��ان بۆ دابین دەکات ،ماف و ئەرکێ کە
ب��ە ڕوون��ی تەعری��ف ک��راوە و س��ێمپڵی
مێژووییشمان هەن کە تەنانەت لە بەرهەمەکانی
ڕۆژهەاڵتناسانیش��دا ،بە ڕوون��ی ئاماژەی پێ
کراوە .بەاڵم پێویس��تە ئەوە ڕوون کەینەوە کە
ئەوەی لە س��ەر ئەرزی واقیعە ،غەیری ئەوەیە
کە دی��ن ئاماژەی پ��ێ دەکا .ئەوەی ئێس��تا
دابەزاندن��ی دی��ن وەکخۆی نیی��ە .لەکوێ
دەسەاڵتێکی ئایینی دروست بوو ،ئەویترەکەی
خ��ۆی واتا ئەوانەی کە ئایی��ن قبووڵ ناکەن،
وەک��وو کاف��ر ی��ا تەنان��ەت وەک��وو موڕتەد
هەڵسوکەوتیان لەگەڵ دەکەن .شەڕیان لەگەڵ
دەکەن ،حەزفیان دەکەن ،دەیانکوژن ،دەریان
دەک��ەن .ئێم��ە ئەو هەم��ووە غ��ەدرەی کە
دیتوومان��ە لە چوارچێوەی ئەو ش��وێنانەن کە
دەسەاڵتی ئیسالمییان لێ دروست بووە ،جا چ
ئەوەی لە ئەفغانس��تان دروس��ت بوو ،وەکوو
دەس��ەاڵتی تالیب��ان یا ئەلقاعی��دە ،چ وەکوو
کۆماریئیسالمی ،چ وەکوو داعش .لە هەرکوێ
ئەوانە دروست بوون ،تەنانەت لە نەرمترینەکەیدا
وەکوو ئەوەی لە تورکیە دەگوزەرێ؛ ئەگەرچی
واڵتەکە بە هەوێنی ئیسالمی نییە ،دیارە لەوێ
بەحیساب سیستمێکی سکۆالرە ،بەاڵم ئەوانەی
کە لەسەر دەسەاڵتن بەشێکیان کە باکگراوندی
ئایینییان هەیە .ئێمە ئەوە بەرچاو دەبینین کە
ئەوانەی لەگەڵ خۆیان نین ،بە دژیان چاو لێ
دەکەن ،مافی ش��ارۆمەندییان نادەنێ .کەواتە
واڵمەک��ە ئەوەی��ە ئایین وەک خ��ۆی ئەوەی
غەی��ری خۆی بێ بە دژی چاو لێ ناکا و مافی
شارۆمەندیی دەداتێ( :و ان احد من المشرکین
اس��تجارک فاج��ره حتی یس��مع کالم الله)،
تەنان��ەت ئەگ��ەر موش��ریکێک ه��ات مافی
شارۆمەندی و جیرانێتیی لە تۆ ویست ،حەقی
جیرانەت��ی بدەی��ە و بە کردەوە بیس��ەلمێنە
بۆئەوەی ئەو نمونەی جێبەجێ کردنی کەالمی
خوای لەس��ەر مرۆڤەکان و تاکەکان ببینێ و
بزانێ باش��ە ،نەک ئەو هەمووە بێڕەوش��تی و
ساڵی بیست و یەکەم
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بەدڕەوش��تییەی کە ئ��ەوڕۆ بە نێ��وی ئایین
دەیک��ەن .کەوات��ە ئایی��ن وەک بەش��ی
نەزەرییەکەی غەیری خ��ۆی لە واڵتی خۆیدا
وەک شارۆمەند وەردەگرێ ،بەاڵم بە کردەوە و
لە دابەزاندن��دا بەداخەوە ئەوەم��ان زۆر کەم
دیتووە.

یەکێک لە بنەماکانی ش��رۆڤەی
دەقی پیرۆز ،مێژووی ئیس�لامە ،ڕوونە کە
مێژووی ئیسالم خۆی پیرۆزنییە و ڕەنگە زۆر
شت بەو شێوەیەی کە هەیە نەنوسرابێتەوە.
پێوەندیی نێوان مێژووی ئیس�لام و دەقی
پیرۆز چۆن هەڵدەسەنگێنی؟
هەرش��تێک وەک��وو مەفه��ووم و
چەمکی گشتی ،کوللی قسەی لێ
دەک��رێ ،چ بەش��ەری بێ��ت ،چ
بەشەری نەبێ وخودایی بێ ،واتا و کوللییەتی
بەحس��ەکە ش��تێکە و وێنە و مەسادیقەکانی
شتێکی دیکەن ،تەنانەت لە ساحەی زانستیشدا
ه��ەر وایە .ئایینی ئیس�لام وەک��وو ئایینێکی
مێتافیزیکی ،ئایینێکە کە لە دەقدا خۆی نیشان
دەدا ،مێ��ژوو نم��وودی دەقەک��ە و نم��ودی
ئایینەکەی��ە .مێژوو بۆخۆی پی��رۆز نییە ،تەنیا
بەشێک لە مێژوو لە ئیسالمدا کە وەک شتێکی
پیرۆز بەحسی دەکرێ سوننەتە ،یانی ڕەوشت،
کە ئەویش مێژوو نییە و بە هەڵە تەفسیردەکرێ.
پێغەمبەر دروودی خوای لەس��ەربێ دەفەرمێ
(علیک��م بس��نتی و س��نة الخلفاءالراش��دین
المهدیین من بعدی) .واتا بۆ جێبەجێ کردنی
دەق وەکوو نمونەی عەمەلیی ئیس�لام ،ئەرکە
لەسەر ئێوە چاو ببڕنە ڕەفتاری من و ڕەفتاری
خەلیفە ڕاش��یدەکانی دوای من .کە کۆیەکەی
دەکاتە٣٠ساڵ و لە ئیمام حەسەن تەواو دەبێ.
گەرچی بەشێک پێیان وایە دەورانی عومەری
کوڕی عەبدولعەزیزیش هەردەورانی خولەفای
ڕاش��یدەیە .دەفەرمێ خوو و ڕەوش��ت ،لەوێ
باس��ی مێژوو ناکات ،باسی خەسڵەت دەکات.

وەکوو س��ێمپڵی کردەوەییی دابەزاندنی دین.
چۆن مێ��ژوو ئاوێنەی کۆمەڵناس��ییە ،لەوێش
س��وننەت ئاوێنەی ئایینە ،چون ئایین بۆخۆی
قس��ەناکات .دەفەرمێ ئێوە لەسەرتانە ئەوە بە
ئەس��ڵ بگرن ،س��وننەتی من ،خوو و خدە و
ڕەوش��تی من ،لەگەڵ ڕەوش��تی خەلیفەکانی
دوای من کە ئەهلی ڕوشدن ،یانی پێگەیشتوون
ل��ە مەکتەب��ی نەبەوی��دا ،نافەرم��ێ لەگەڵ
دەورەک��ەش .دەورەیەکی  ٣٠س��اڵە باس لێ
دەکا ،ئەوی��ش نەک ئەو ٣٠س��اڵە بە ڕەفتارە
گش��تییەکەیەوە ،بەڵک��وو تەنی��ا خس��ڵەتی
خەلیف��ەکان ،چون دەفەرمێ ئ��ەوان نمودی
تەتبیق و دابەزاندنی دەقن .جا ئەو کردەوەیی
کردنە لە پێغەمبەردا سەتاسەتە چون مەقامی
عیس��مەت و نبووەت و ڕیس��الەتی هەیە و لە
خەلیفەکانیش��دا نموونەیەک��ی گونج��اوی
بەشەرییە ،دیارە لەوێ کەموکۆڕی دەبێ ،بەاڵم
نمونەیەکی گونجاوی بەش��ەرییە لە تەتبیقی
شەریعەت و دین .کەواتە مێژوو بۆخۆی پیرۆز
نییە و مێژوو بەش��ێک ل��ە بەڵگە و ئەدیللەی
ش��ەرعیش نییە و بۆ شرۆڤەی ئایینیش بەڵگە
هێنانەوە لە مێژوو دروس��ت نییە ،چون مێژوو
بەپێی ع��ادەت خەڵکانێک ل��ە بەرژەوەندیی
دەس��ەاڵتدا دەینووسن و مێژوو ئیستنادی پێ
ناکری.

دەسەاڵتی ئیداری و بەڕێوەبەری
لە ئیس�لام تەنیا ب��ۆ ڕاپەڕاندنی کاروباری
کۆمەڵگای��ە ،وات��ە تەنی��ا دەوڵەتمەداری
دەکات؟ یان ئەوەی کە وەک فەزیلەتێک،
بیر لەو دونیاش دەکاتەوە و بەهەش��ت و
بەخت��ەوەری ل��ەو دونیاش ب��ۆ تاکەکان
مسۆگەر دەکات؟
دەسەاڵتی ئایینی کە ئێمە بەنێوی
دەوڵەتی ئیسالمی کە بناغەکەی لە
مەدین��ە دام��ەزراوە و دەوران��ی
مەدەنی پێ دەڵێن ،لەگەڵ دەورانی مەککی کە
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هیدایەتە دوو شتی جیاوازن .ئێمە کە دەڵێین
دەوران بەمانای زەمان نە ،هەر لەیەک ڕۆژدا و
لەی��ەک ماڵ��دا دەک��رێ دەورەی مەککی و
مەدەنیش هەبێ .دەورەی مەککی یانی ئێرشاد،
یانی ڕێنوێنیک��ردن ،ئیس��تیدالل ،تەوجیە،
دانووستان و بەشی نەزەر .یەکێک بە زمانێکی
پ��اراو خەریکە خەڵک هیدای��ەت دەکات ،بە
مانای ڕێگە پیشاندان کە بۆ خۆی لەو چوارچێوە
فیکرییەدا کە هەڵیب��ژاردووە ،خۆی ببینێتەوە
لەگ��ەڵ خوای خۆی و بۆ ئەو دونیای دیکەش
کە بەشێکە لە باوەڕی مێتافیزیکیی ئەو کەسە،
وەک��وو تاک بەئەرکەکانی خۆی ڕاپەڕێنێ و لە
دەروونی خۆیدا لەگەڵ خوای خۆی پێک بێت
بۆ چوونی بەهەش��ت یا خۆپاراستن لە چوونی
جەهەنەم .ئەو بەشە دەورانی مەککییە و تەنیا
لە بەشی ئیرشاد و ڕێنوێنی کردندایە .بەاڵم کە
هاتییە س��ەر دەوڵەتی ئیس�لامی و دەورانی
مەدەنی ،دەوڵەت و دەس��ەاڵتی ئیسالمی تەنیا
نوس��خەیەکی خودایییە بۆ ئیداەری دونیا ،بە
تەفسیری بەش��ەری لەو نوسخە خوداییە ،کە
مادام بەش��ەرییە دەکرێ هەڵ��ەی هەبن .لە
دەقەکەدا هەڵە نییە وەکوو ش��تێکی گش��تی،
بەاڵم بەش��ەر لە تەفسیرکردنەکەدا و هەروەها
لە دروس��ت کردنی دەس��ەاڵتەکەش دەکرێ
بەهەڵە چووبێ .ئەو ش��تەی کە پێیدەکوترێ
دەوڵەتی ئیس�لامی ،لە واقیعدا تێگەیش��تنی
تاکی موس��وڵمانە لە یاسایەکی مێتافیزیکی بۆ
داڕش��تنی دەس��ەاڵتێک کە ئەو دەس��ەاڵتە
بتوانێ��ت بەش��ەر بە کافر و موس��وڵمان و بە
هەم��وو ئایین وئایین��زا و بەهەم��وو کەمینە
ئەتنیکییەکانەوە ،ژیانێکی خۆش��یان بۆ دابین
ب��کات کە لە پەن��ا یەک ،وەکوو ئینس��انێکی
بەباوەڕی بەبایەخ بژین و کێش��ە و قەیران بۆ
یەکتر دروس��ت نەکەن و یەکتر ئازار نەدەن.
باشترین موسوڵمان ئەو کەسەیە کە موسوڵمانان
لە دەس��ت و زمان��ی لەئەماندا ب��ن ،کەواتە
دەس��ەاڵتی ئایینیش تەنیا بۆ جێبەجێ کردن
وب��ۆ بەڕێکردن��ی ژیانی مەدەن��ی و ڕۆژانەی
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خەڵک��ە ،ن��ەک ب��ۆ ڕۆژی دوای��ی .بەش��ی
قیامەتەکەی دەکەوێتە بەشی هزرییەکەی کە
لەوێ ئەرک��ی دین ،تەنی��ا موعەللیم بوون و
ڕێنوێنی کردنە وەکوو پێش��تر باس��ی کرا کە
خەڵک بۆخۆی ڕێگایەک هەڵدەبژێرێ بۆ وەی
لەگەڵ خوای خۆی پێک بێت.

هەوێنی ئایینی ئیس�لام وەحیە،
پێگەی عەقڵی مرۆڤ لێرەدا چۆنە؟
چییەت��ی و چۆنییەتیی وەحی لە
نێو زانایانی ئایینیشدا ئیختیالفێکی
زۆری فیکری و کەالمیی لەسەرە،
ک��ە دەچێت دە خانەی فەلسەفەش��ەوە ولێرە
ئەوەهەڵناگ��رێ بچینە نێ��و وردەکارییەکانی.
دیارە لەم سەر تا ئەو سەری جەغزەکە ،لەسەر
تەفسیری وەحی و تەنانەت لەسەر پێناسەشی
ئیختیالف هەیە .بەاڵم ئەوە کە لە ئاس��مان ڕا
مەالئیکەیەک هاتبێتە س��ەر ئ��ەرز و پەیامی
خوای وەک یەک بەستەی نەگۆڕ بە ڕەسوڵێک
گەیاندبێ ،ئاب��ەو تەعریفە ،وەح��ی دەبێتەوە
هەمان ئەو دەقەی ئێمە بەحس��ی دەکەین کە
قورئانە .و بەپێی (و ما ینطق عن الهوی ان هو
اال وح��ی یوحی) واتا پێغەمبەر بە ئیش��تیا و
ئ��ارەزوو و مەراقەکان��ی خۆی قس��ە ناکات و
ئ��ەوەی دەیڵێت وەحیە ،بەش��ێک ل��ە ژیانی
پێغەمبەر ،بەشە وەحیانییەکەیەتی نەک بەشە
ئینس��انییەکەی ،ئ��ەو بەش��ە کە س��وننەتی
پاڵێوراوە ،ئەویش بەشێکە لە دەقی دین .وەحی
شتێکە لە ئاس��مان ڕا دێ بەاڵم چون بەشەر
دەبێ تەفس��یری کات ،پ��ەس عەقڵ دەوری
هەیە .بەاڵم لە دونیای ئیس�لامدا بۆچوونەکان
لەس��ەر عەقڵ بە دوو بەشی سەرەکیدا دابەش
بووە :بەشێک کە هەم موعتەزیلییەکانن بە دوو
باڵی بەغدادی و بەسری بە چەند جیاوازییەک
ک��ە هەیانە و ه��ەم ئەهلی تەش��ەییوعیش،
ئەوانەعەقڵ بە یەکێک ل��ە ئەدیللەی ئەحکام
دەزانن ،یانی دەڵێ��ن هەرحوکمێک کە عەقڵ
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

پەس��ندی نەک��رد ،باتڵ��ە .بەش��ی دووهەم
ئەشاعیرەکانن کە ئەوانیش عەقڵ بەکار دێنن
بەاڵم نەک وەک دەلیلی حوکم ،بەڵکوو زێدەتر
بۆتەتبیقی یاس��ا بەکاردەهێنرێ .گەرچی لەو
ش��وێنانە ک��ە حوکم لە دەقەکان��دا بە ڕوونی
ئاماژەی پێ نەک��راوە ،عەقڵیش دەور دەبینێ.
ماتووریدییەکان لەگەڵ ئەشاعیرە جیاوازییەکی
ئەوتۆیان نییە ،بەاڵم لە هەنبەر عەقڵ زیاتر لە
موعتەزیل��ە نزیک��ن .و ب��ە گش��تی جگە لە
خەواریجی پێش��وو و س��ەلەفییەتی سەردەم،
هیچ کام لە مەدرەس��ە ناس��راوەکانی ئیسالم
دژایەتییەکیان لەگەڵ عەقڵ نییە.
دی��ارە تەدوین��ی یاس��ا و ڕێکخس��تنی
دەس��ەاڵت بەش��ێکە ،جێبەج��ێ ک��ردن و
چەس��پاندن بەش��ێکی دیکەی��ە .ئیس��تا لە
دونیای پێشکەوتووش��دا وایە کە س��ازوکاری
تەدوینی یاس��ا س��ەربەخۆیە و کاری بە ئیجرا
نییە .سیستەمی بەڕێوەبەریی واڵت یا نیهادی
دەوڵەت��ە کە بەپێی ب��ارودۆخ خوێندنەوەی بۆ
دەکا کە ئەو یاسایە هەلی ئیجرای بۆ ڕەخساوە
یان نا؟ لەو بەشە کە زۆرینەی ئەهلیسوننەتە،
چەمکێ��ک هەیە بەنێوی (مقاصد الش��ریعه).
ئالەوێ عەقڵ ب��ۆ تەتبیق بەکار دەهێندرێ .با
وێنەیەک لە دەورانی خولەفای ڕاش��یدە ئاماژە
پێ بکەین .حوکمی دزی-کردن بەش��ەرایتی
شەرعیی خۆی کە ڕێژەی ماڵی دزراو چەند بێ
و لە کوێیش ئاگاداریی لێ کرابێ و کەس��ێک
دزیبی ،دەسپەڕاندنە .دیارە فەلس��ەفەی ئەو
ئەحکامانە دەبێ لە جێی خۆی باسی لێ بکرێ
و ل��ە دەرەوەی بازنەی باس��ەکەی ئێمەیە .لە
زەمانی حەزرەتی عوم��ەردا گرانی و قاتوقڕی
پەیدابوو ،ئەو وەختە حوکمی دەس��تپەڕاندن
لەسەرهیچ دزێک جێبەجێ نەکرا .چون لەوێ،
نەبوونی و برس��یەتی هۆکار و هاندەری دزی
بوو ،نەک تێکدان��ی ئەمنییەتی کۆمەڵگا .یانی
لەگ��ەڵ کەس��ێک ڕووبەڕوو دەب��ووی کە لە
برس��ان چووە دزی کردووە ،نەک ویستبێتی
دەس��تدرێژی بکاتە س��ەر خەڵک .حەزرەتی

عومەر ،تەنفی��ز و چەس��پاندنی حوکمەکەی
ڕاگ��رت و تەعلیق��ی ک��رد .ل��ەوێ ئەوانەی
دزییان دەکرد زۆرئاس��ان سزایەکی سووکیان
دەدان و خەاڵس��یان دەهات .دەی خۆ دەلیلە
شەرعییەکەی ئینکاری دروست نییە ،چون ئەو
حوکمە بەشێکە لە مەنتووقی قورئان .مەنتووق
یان��ی دەقێکی ڕوونە و جێی تەفس��یری نییە
و لەگەڵ مەفهووم جیاوازە ،کە لێرە ش��وێنی
کردنەوەکەی زۆر نییە .کەواتە عەقڵ لە دینی
ئیس�لامدا یا بە دەلیلی حوکم دەزانرێ ،وەکوو
قورئان و سوننەت وعەقڵ کە موعتەزیلەکان و
ش��یعەکان کردەیان بەو بەشەیە ،یان وەکوو
فەقیهەکانی ئەش��اعیرە ،وێ��ڕای ڕێزلێنان لە
عەقڵ(لەژێر نێوی قیاس) ،لەو ش��وێنانەدا کە
حوکم ل��ە دەقەکاندا ناڕوونە ،لە ش��وێنەکانی
دیکە وەکوو موسوڵمان ،کرێدیتی یاسادانەری
بۆ خ��وا دەپارێزێ ،بەاڵم زێدەت��ر لە ئیجرادا
عەق��ڵ بایەخی پێ دەدرێ .وەکوو دونیا ئەوڕۆ
وادەکات وئەم��ن ئ��ەوم پ��ێ دیمۆکراتیکتر
وکراوەترە .یانی بە گش��تی یاسایەکەداڕێژراوە،
ب��ەاڵم لەهەر دەورەیەکدا و بۆهەر بارودۆخێک
عاقاڵن��ە بەڕڕەس��ی و لێکدانەوە بۆ یاس��اکان
دەک��ەن کە بزان��ن زەمینەی ئیج��رای هەیە
ی��ان نا؟ ی��ان ئ��ەو قانوونە ،بە ش��ێوەیەکی
کاتی دەب��ێ هەڵپەس��ێردرێ؟ کەواتە عەقڵ
جێگاکەی لە دیندا پارێ��زراوە ،لەگەڵ وەحی
هیچ کۆنتاکتێکیان نییە .ئەوەی کە دەکوترێ
وەح��ی و عەقڵ ه��ەردوو جیل��وەی خوایین،
ڕاس��تە .وەحی هاتووە و ئیجازەی تەسەڕڕوف
و دەس��تتێوەردانیش بە عەقڵی مرۆڤ دراوە.
م��رۆڤ دەتوانێ لە عەقڵ ه��ەم وەکوو دەلیلی
حوکم ه��ەم لە ئیجرا و چەس��پاندندا کەڵک
وەربگرێ و لەگەڵ وەحی هیچ دژایەتییەکیان
نییە و کەڵ��ک وەرگرتنی ه��اوکات لە عەقڵ
و وەحی ،دەبیتە ه��ۆکاری ژیانێکی خۆش بۆ
تاکەکانی کۆمەڵگا کە هاوسەنگییەکی گونجاوی
بۆ حەساوەیی جەستەیی و ئاسوودەیی ڕووحی،
تێدا ڕەچاو کراوە.
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عەقڵ��ی مرۆڤ لەگ��ەڵ نیزامی
مەعریفیی دینی پێوەندییان چۆنە؟
مرۆڤ زۆر گەورەیە .ئەگەر وەکوو
ئینس��انێکی دیندار چ��اوی لێ
کەین ،عەقڵ دیارییەکی خوداییە
ب��ۆ م��رۆڤ ،ئەگ��ەر وەک��وو ئینس��انێکی
دینداریش��ی چاو ل��ێ نەکەین ،ئینس��ان
پێکهات��ووە لە جەس��تە و عەق��ڵ .یانی لە
جەس��تە و ه��زر و بیرکردنەوەیەک��ی کە
هەیەت��ی .کەوات��ە عەقڵ لەگ��ەڵ وەحیی
خودایی و زانستی بەشەری هیچ کێشەیەکی
نییە ،بەو مانایەی کە ئەوانە ببنبە بەردەنگی
یەکتر یان ببن ب��ە دژبەر بۆ یەکتر .نیزامی
مەعریفی��ی دینی ،نیزامێکە کە تەفس��یری
مرۆڤ لە دەق دایڕشتووە .مرۆڤێکی ئیماندار
و مرۆڤێکی کە ئیمان��دار نییە ،یا مرۆڤێکی
ئیمانداری موسوڵمان و مرۆڤێکی ئیمانداری
غەیرەموسوڵمان ،هەردووک عەقڵیان هەیە و
هەردووکیان لێکدانەوە بۆ ش��تەکان دەکەن.
نیزام��ی مەعریفی��ی دینی هەڵق��واڵوە لە
تێگەیشتن و تەفسیری دینداران لە وەحی،
بۆ دامەزراندنی سیستەمێکی کارا بۆژیانێکی
س��ەرکەوتووانە و مەبەستدار بۆخەڵک .ئیتر
عەقڵییەت��ی دین��ی و عەقڵ��ی س��ێکۆاڵر،
هەردووکیان عەقڵی بەش��ەرین و ئەگەرچی
جیاوازییان هەیە ل��ە تەعریفی بایەخەکاندا.
بەاڵم م��ن زاوی��ە و دژایەتییەکی ماهەوی
نابینم و هەمپوشانیشیان هەیە ،بەاڵم ئەوەش
مانای ئەوە نییە کە سەتاسەت تێگەیشتنەکان
یەک��ن ،چ��وون باکگراون��د و پاش��خانە
فیکرییەکانیان یەک نییە .ئاساییە تەفسیریان
ل��ە بایەخ��ەکان و پێناس��ەیان ل��ە
ح��ەوزەی ئەرزش��ی جیاوازە و س��رییەک
ش��تی جیاوازیان ل��ێ دەکەوێت��ەوە ،بەاڵم
نەئ��ەوەی کە دژی ی��ەک ب��ن و زاویەی
تووندی��ان هەب��ێ و بەری��ەک کەوتنی لێ
دروست بێ.
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داگیرکاری لە ئیس�لامدا ڕەهەند
و کارێگەرییەکانیان بە چ ش��ێوەیەکە؟ بە
تایبەت بۆ نموونە ئیمە باس��ی کوردستان
بکەی��ن ،کوردس��تان ل��ە نێ��وان دوو
دۆخدای��ە ،دۆخ��ی ئومەتی ئیس�لامی و
دۆخی مەمڵەکەتی ئیس�لامی ،ئەم الیەنە
داگیرکارییە چۆن ئەبینی؟
ئەوە نکۆڵێ لێ ناکرێ کە ئیس�لام
ل��ە کات��ی خ��ۆی ب��ە هەوێن و
بۆنمایەیەکی ئێدئۆلۆژیکی ،ئایینی
و مێتافیزیکییەوە کشوەرگوشاییی کردووە .لە
پێشدا لە نیمچەدووڕگەی عەڕەبستان و دواجار
پەل��ی هاویش��تووە و لەگەڵ دوو دەس��ەاڵتی
لەمێژینەی ئەو سەردەمی دونیا واتا ئیمپراتۆری
ڕۆم و عەجەم(نەک فارس) ،شاخبەشاخ بووە و
کشوەرگوش��اییی ک��ردووە .ئەوە ئاس��اییە لە
کشوەرگوشاییدا تۆ دەڕۆی داگیرکاری دەکەی،
بەو مانایەی کە تۆ دەڕۆی دەسەاڵتێک الدەبەی
و بۆخۆت لە ش��وێنی وی دەبی بەدەس��ەاڵت.
ئیسالمیش کە دەسەاڵتەکانی دیکەی وەالناون،
بۆخ��ۆی وەک دەس��ەاڵت چۆت��ە وێ ،ک��ە
بەشێکیش کوردستاناتی ئیمەیە .وەکوو ئیستا
دونی��ای لیبراڵ یا دونی��ای دیمۆکرات کە وا
تێدەگا لە بەشێک لە دونیادا ڕشتە دەسەاڵتێک
هەن کە داپڵۆس��ێنەرن ،دەس��ەاڵتی ڕەش��ی
ئێس��تبدادی و دیکتات��ۆرن و خەڵ��ک
دەچەوسێننەوە ،دەڕۆن کشوەرگوشایی دەکەن.
کشوەرگوشایی هەمیش��ە نابێ بە داگیرکاری.
بەڵێ ئیس�لامیش کشوەرگوش��اییی کردووە،
دەوڵەت-ئومەتێکی دروس��ت ک��ردووە وەکوو
دەس��ەاڵت و دەوڵەتی ئیس�لامی .هاتووە لە
ناوچ��ەی ئیم��ەش ئێمپراتۆری��ی عەجەمی
تێکش��کاندووە ،لە قادسییە ش��ەڕی سەخت
کراوە و لەچەن شوێنێک دەرگیری هەبووە ،تا
هات��ووە واڵتەکەی گرتووە و ئ��ەوە نکۆڵی لێ
ناکرێ .بەاڵم هاتنی ئیس�لام لەسەر بیرۆکەی
گۆڕینی دێمۆگرافی ناوچە ئێتنیکییەکان و بۆ
ساڵی بیست و یەکەم
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وێنە نیشتیمانی نەتەوەی کورد دانەمەزراوە .لە
گرتنەوەی (س��وادالعراق)دا ،ئەوە دەبینین لە
س��ەردەمی حەزرەتی عومەردا دەگەڵ واڵتانی
عەرەبی جێ هێشت و گەیشت بە مەملەکەتی
غەیری عەرەب و هات بۆ کوردستانات( ،کە بە
فتوح س��وادالعراق دەناسرێ) س��ەحابییەکان
لەس��ەر داوای حەزرەتی عوم��ەر کۆبوونەوە و
ئیجماعی��ان بەس��ت (ئێجم��اع یەکێک��ە لە
ئەدیللەی ئەحکام کە پێشتر باسمان لێ کردن
و بەمانای کۆدەنگیی زانایان لەسەر بابەتێکە)،
ک��ە حاکم بگۆڕن ب��ەاڵم نەبن ب��ە مالیک و
خاوەنی مڵکەکە .ئەوکات سیستەمی ئابووریی
واڵتان ش��تێکی وەک فێئۆداڵیتە بوو و خەڵک
کاری لەس��ەر موڵکی دەوڵ��ەت دەکرد .موڵک
هی دەوڵەتان بووە و زۆر لەمێژ نییە خاوەنایەتیی
نادەوڵەتی لەسەر مڵک هەیە .ئەگەر بگەڕێیەوە
س��ەر مێژوو و چاوی لێکەی ڕوونە کە کاتێک
لە واڵتێک حاکم��ەکان دەگۆڕان ،ئەربابەکانی
مڵک دەگۆڕان بەاڵم بۆ خەڵکەکە زۆرجیاوازیی
نەبوو ،دوێنێ کاری بۆ ئەو دەس��ەاڵتە دەکرد و
لەسەر ئەو موڵکە بەروبوومی خۆی هەڵدەگرت
و بەش��ی وی دەدا ،ئەوج��ار ک��ە حاکمەکان
دەگ��ۆڕان ،خاوەن��ی مڵک دەگ��ۆڕا و خەڵک
بەجۆرێک دەبوو بە کاریگەری خاوەنی دواتر و
کاری ب��ۆ وی دەک��رد .بەاڵم کە موس��وڵمان
گەیش��تنە کوردستانات لە قادس��ییە بەوالوە،
حەزرەتی عوم��ەر فەرمووی ئەلێ��رەوە واڵت
عەوەزبوو و دەچینە نێو میللەتانی غەێرەعەرەب،
ئەگەر وەک پێشێ ئێمە مڵک وەکوو غەنیمەتی
شەڕی چاو لێ بکەین و بێین لێرە مالیکی ئەو
مڵکانە بگۆڕین ،یانی لە واقیعدا مڵکی کوردمان
ک��رد بە ئی عەڕەب .پەس فەرموون با ئێجماع
بکەین .ئەلێرە ڕا کە واڵتی عەرەبی تەواو دەبێ
و واریدی س��نووری ک��وردان دەبین ،با چیتر
مڵک غەنیمەتی ش��ەڕ نەبێ و مڵک ڕادەستی
خۆیان کەین��ەوە ،دەوڵەتمان ببێ بەاڵم مڵک
هی خۆیان بێ .دیارە حەزرەتی عومەر نایهەوێ
دێمۆگراف��ی بگ��ۆرێ و ئ��ەوەش بەڵگەیەکی

مێژووییە لەسەرئەوەی کە سنوری کوردستان
لەکوێدا دەس��پێدەکا .تۆ ب��ە گۆڕینی مالیک
دێمۆگرافیش دەگۆڕی ،ڕاس��تە لەوێ مڵکەکە
ه��ی ئەو وەرزێرە نەبووە کە کاری لێ کردووە،
بەاڵم خاوەنی ڕابردوو هاوڕەگەزی خۆی بووە و
ئەگەر بێی و مڵکەکە بدەی بە عەڕەبێک ،ئیتر
تۆ دێمۆگرافیت گۆڕێ.
هات��ووە ،بەڵێ هاتووە و کشوەرگوش��اییی
ک��ردووە و کوردوستانیش��ی ب��ە ئەدەبیات��ی
ئیس�لامییەکەی فەتح کردووە .چۆتە هەرکوێ
مامۆس��تا و فێ��رکاری بەجێهێش��تووە ت��ا
جیهانبینییەکە بۆ خەڵک ش��ی کەنەوە ،بەاڵم
خەڵک چارەنووسی خۆی لەبەردەستی خۆی بێ
و بۆخۆی خۆی بەڕێوەبەرێ .ئاساییە لە هەموو
کشوەرگوشایییەکدا گۆڕانکاری پێکدێن ،بەاڵم
چۆن ئێستا دونیای لیبراڵ و دیمۆکرات دەڕوا و
پێی وایە دەبێ داگیرکەر دەرکا و خەڵک ڕزگار
کا ،ئایینی ئیسالمیش کە هاتووە بەو فیکرەوە
هات��ووە ،بەاڵم چەندە جێبەجێ کراوە یا چەند
جێبەجێ نەکراوە ،چ��ی خراپ یا چی چاکی
لێ کەوتۆتەوە ،ئەوە خۆی باسێک هەڵدەگرێ
و منیش پێم وا نییە کە سەداس��ەد جێبەجێ
کرابێ .بەڵێ لە زۆر جێیان ڕەنگە غەدریشی لێ
کەوتبێتەوە ،چوون ئەو تاکەی هاتووە ،فەردە،
کەس��ە ،ڕاس��تە بە باکگڕاوندێکی ئایینییەوە
هاتووە ،بەاڵم تاکێکە و ڕەنگە نەیتوانیبێ ئایین
وەک خۆی جێبەجێ بکا .ئەو دەستەی هاتووە
ڕەنگە تەعەسسوبێکی هەبێ و بە دەمارگرژی یا
بە تێگەیشتنێکی خۆی خەریکی تەتبیقی دین
ببێ .کەواتە هاتووەهەم خاڵی ئەرێنیی هەبوونە،
بۆ وێنە دەس��ەاڵتی زاڵی زاڵم هەبووە کە لێرە
الیبردوون ،هەم زەرەریش��ی لێ کەوتۆتەوە لە
بازە بەش��ێکی .کەواتە دەوڵەتی ئیسالمی بەڵی
هاتووە کشوەرگوشاییش��ی ک��ردووە ،بەاڵم بە
زۆر خەڵکی موس��وڵمان نەکردووە و هەوڵیشی
نەداوە دێمۆگرافی بگۆڕێ ،ئەگەرچی لێش��ی
کەوتۆتەوە .لێی کەوتۆتەوە باسێکە و ئەوەیکە
فکرەکەی خۆی ئەوە بێ ،باسێکی جیاوازە.
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مەس��ەلەی تەئسیر و تەئەسسۆر
(تأثیر و تأثر) ،شوێندانان و شوێنوەرگرتنی
ئایی��ن و نەت��ەوە بەتایبەتییەک��ەی ئیمە
مەبەس��تمان کوردە و ئ��ەو نەتەوانەی کە
بااڵدەستن لەم ناوچەیە ،وەکوو مەسەلەن
بڵێین ل��ە ئێران ،لە عێراق لە تورکیە ،ئەو
تەئس��یرو تەئەسس��ورەی ئایین و نەتەوە
لەسەر یەکتر بە چ شێوەیەک دەبینن؟
تەئسیر و تەئەسسۆر شتێکی ناچارە
واتا خۆپاراس��تنی ل��ێ ناکرێ .لە
گڵوبالیزمدا و بەجیهانیبووندا کە تا
ئیستاش دونیا نەیتوانیوە وەک خۆی قەبووڵی
بکا ،ئەو دەس��ەاڵتانەی ک��ە جیهانوەتەنن و
س��نوور ناناس��ن ،زۆریان کار بە نەتەوە نییە،
فکرێکی��ان هەی��ە دێن بە پێی ئ��ەو هەوێنە
فکرییەی خۆیان هەنگاو دەنێن ،کە ئیسالمیش
یەکێکە لەوانە .ئیس�لام هاتۆت��ە ئەو واڵتانە و
ئێمە با لەس��ەر دۆخی ئیس�لام و کورد قسە
بکەین .لێ��رە هەم کاریگەریی لەس��ەر کورد
هەبووە و هەم تەئس��یری لە کورد وەرگرتووە.
یانی خزمەتگوزاریی دووالیەنە لە بەینی ئیسالم
و ک��ورد بەرچ��اوە ،کارتێکەری��ی دوو الیەنە
بەرچاوە ،ئاسایییە لەو پڕۆسەیە هێندێک شت
ل��ە دەس��ت دەدەی ،ب��ەاڵم هێندێک ش��ت
وەدەس��ت دێنێ .من پیم خۆشە لێرە ئاماژە بە
بابەتێک بکەم ،بایەخەکان نەگۆڕ نین ،تەنانەت
بایەخە نەتەوەیییەکان نەگۆڕ نین ،ئەو شتەی
ئ��ەوڕۆ دەب��ێ بە بای��ەخ ،ئ��ەوە بایەخی ئەو
نەتەوەیەیە ،ئەو زمان و زاراوەی کە ئەوڕۆ کورد
بۆ ئاخاوتن بەکاری دێنێ ،ئەوڕۆ ئەوە زمانیەتی
نەک زمانە مێژووییەکەی .زاراوەی ئەوڕۆ زمانی
خۆیەتی ،خۆ ئیمە ئەگەر چاو لێ بکەین کورد
لە س��ەیرێکی میژوویی��دا ،جلکەکەی گۆڕانی
بەس��ەردا هاتووە ،ئەو جلکەی کە ئەوڕۆ ئێمە
لەب��ەری دەکەین ،ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ س��ەر
مێژوو جیاوازە لەو جلکەی کە کورد دووس��ەد
س��اڵ یا پێنسەد س��اڵ لەوەی پێش لەبەری
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کردووە .گۆڕان بەس��ەر جلکەکەماندا هاتووە،
گ��ۆڕان بەس��ەر زمانمان��دا هاتووە ،بەس��ەر
زاراوەماندا هاتووە ،ئەوە ش��تێکی ئینس��انی و
پارێزهەڵنەگرە .ئایینی ئیس�لامیش کە هاتۆتە
کوردستانات ،هەم لێرە بڕێک کوردێندراوە ،واتا
تەئس��یری لە عالمانی ک��ورد وەرگرتووە ،هەم
لەوالشەوە کاریگەریی خۆیشی هەبووە .خەڵک
نێویان بوونە بە نێوی ئیسالمی ،پۆششیان بووە
بە پۆشش��ی ئیس�لامی ،ڕەفتاری��ان بوونە بە
ڕەفتاری ئیسالمی و ئەوە ئاساییشە ،هەر وەکوو
ئێمە ئیس��تا لە جیهانیبوون و گڵۆبالیس��م یا
گڵۆبالیزێیش��ێنی ئەوڕۆدا ،ئ��ەوە دەبینین کە
دەوری لەسەر لیباسمان هەبووە ،دەوری لەسەر
نێ��وی منداڵەکانمان هەبووە ،ب��ە باوەڕی من
ئەوانە نابێ زۆر نەرێنی وەرگرین .ئەوە نیشانەی
زیندووبوونی ئەو نەتەوەیەیە ،کە چاالکی دەکا،
خۆی فەرامۆش ن��اکا ،مێژووی فەرامۆش ناکا،
ئەسڵەکانی خۆی وەکوو نەتەوە فەرامۆش ناکا،
ئیزۆل��ە ناب��ێ ،ئاس��یمیلە ناب��ێ ،ب��ەاڵم
خزمەتگووزاریی دووالیەنەی دەبێ ،ئاس��ایییە
لەوەدا کە لە کارتێکەریی دووالیەنە هەمیش��ە
خەس��اریش هەیە .ئ��ەو پڕۆس��ەیەی کە لە
فەلسەفەی ئەوڕۆدا پێی دەڵێن گوزار ،لە گۆزار
ل��ە کۆمەڵگایەک��ی ب��ەدەوی ب��ۆ کۆمەڵگای
پێش��کەوتوو یا گوزارەکانی هاوشێوە ،حەتمەن
هێندێک ش��تی باشیش لەدەس دەچێ ،بەڵێ
تەئسیر و تەئەسسۆر هەیە ،خەساریشی هەبووە
و دەسکەوتیشی هەبووە.

ئیس�لامی نەریت��ی ی��ا هەمان
ئیسالمی سوننەتی لە کوردستان ئایا تەنیا
هەڵگری بارێکی ئەخالقییە یا خۆد ڕەهەند
و الیەنی جیاوازیشی هەیە؟
ئیسالمی نەریتی ،دەبێتە ئەویتری
ئیسالمی سیاسی بەو خوێندنەوەیە
کە پێش��ێ بۆمان کرد .ئیس�لامی
نەریت��ی خوێندنەوەیەکی زۆر زیندوو و بەڕۆژە
ساڵی بیست و یەکەم
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لە ئایین و لە ئیس�لام .بەاڵم پێداگری لە سەر
ئەخالقە ،ئیس�لامی نەریت��ی دژ نییە لەگەڵ
دروست بوونی حکومەت و دەوڵەتی ئیسالمی،
ب��ەاڵم هەوڵیش بۆ دروس��ت کردنی دەوڵەت
وەک ساختار نادا .هەوڵ دەدا تاکی موسوڵمان
پەروەردە بکا ،یانی ئەگەر هەوڵ بدا دەسەاڵتی
ئایینیش دروس��ت بکا ،ئیس�لامی نەریتی بە
مێتۆدێکی دیکە دەیهەوێ دەسەاڵتی دینداران
و کەس��انی بە ڕەوش��ت دروس��ت بکا ،نەک
دەس��ەاڵتی ئایینی وەکوو ساختارێکی ئێشک.
ئیسالمی نەریتی ئەویتری ئیسالمی سیاسییە،
ئیس�لامی سیاس��ی دەیهەوێ دەوڵ��ەت و لە
لووتکەدا حکومەتی ئیسالمی دروس بکا ،مانای
ئەوە نییە ئەو پەروەردە فەرامۆش دەکا و مانای
ئ��ەوە نییە ئیس�لامی نەریتیش دەس��ەاڵتی
ئیسالمی ئێنکار دەکا ،بەاڵم ئیسالمی نەریتی
خوێندنەوەیەکی نەرم و نیان و گونجاوە لەگەڵ
کلتوری مرۆڤ ،لەگەڵ ئینس��ان ،کار لەس��ەر
ئەخالق دەکا ،کار لەس��ەر دروس��تکردن و
پەروەردەی ت��اک دەکا و دەیهەوێ تاکەکەش
بە بیرۆکە و باکگراوندێکی ئایینی دروست بکا؛
لە کۆتایی��دا کۆمەڵگایەکە ببێتە کۆمەڵگایەکی
ئەخالقمەدار و ڕەوش��تمەند .ئ��ەو کۆمەڵگایە
ئەگ��ەر تاکەکانی ،پەروەردەیەکی ئینس��انی و
ئەخالقیی دروستیان هەبێ ،هەرئەوانن سبەی
دەس��ەاڵت دەگرنەدەست و هەر ئەوانیشن کە
ئەگ��ەر لە دەس��ەاڵتدا ب��ن ئەخالقمەدارانە و
ڕەوش��تمەندانە حوکم دەکەن و دوور دەبن لە
گەندەڵ��ی .کەوات��ە ئیس�لامی نەریت��ی لە
کوردس��تانی ئێمە ،هەوڵی نەداوە بۆ دروس��ت
کردنی دەوڵەت و حکومەتی ئیس�لامی بەاڵم
هەوڵی داوە بۆ س��ەقامگیر کردن ،بۆ گونجانی
ڕێنماییەکانی دین و بۆ دروستکردنی تاکێکی
دین��داری بەئەخالق��ی ڕێکوپێک��ی بەدوورلە
گەندەڵ��ی و خەراپ��ەکاری .کاری ئیس�لامی
نەریت��ی لە واڵتی ئیمە ئەوە بووە کە زۆرینەی
دەعوەتگ��ەرەکان و بانگخ��وازە ئایینییەکانی
کوردستانات دەگرێتەوە.

س��ۆفیگەری لە کوردس��تان چ
دەورێکی بووە و هەیەتی؟
سۆفیگەری لە کوردستان نێوێکی
ت��ەواو نییە ب��ۆ بابەتەک��ە ،چون
تەریق��ەت ه��ەن ب��ۆ پەیوەندیی
مەعن��ەوی لەگەڵ خ��وا ،بۆ ئاش��تیکردن و
پێکهاتنەوە لەگ��ەڵ خۆت .دیارە تەریقەتەکان
زۆرن ،هەموو پێیان ناڵێن س��ۆفی ،س��ۆفییە،
دەروێش��ە و لە بەش��ێک لە ناوچەکانی دیکە
تەریقەی دی هەن و نێوی دیکەش��یان هەن،
کەواتە گوتنی وشەی سۆفی یا سۆفیگەری ،پڕ
بە پێستی نییە ،بەاڵم بووە بە شتێکی مەشهور
و گەرچی نادروس��ت بێ ،وشەکە جێکەوتووە؛
دەن��ا بابەتەکە گش��تیترە ل��ەوەی مەوزوعی
عیرفانی ئیسالمی .دیارە عیرفان لە نێو ئایین و
ئایینزاکان��ی دیکەش��دا هەیە ،ئ��ەو جەریانی
س��ۆفیگەرییە کە مەشهوورە لە واڵتی خۆمان،
ی��ان عیرفان لە کوردس��تاناتدا ،بەش��ێکە لە
مەکت��ەب و مەدرەس��ەی ئیس�لامی نەریتی.
گوتمان ئیسالمە نەریتیییەکە بۆ جێگیر کردنی
ئەخالق ،پێویس��تی بە پەروەردەی تاک هەیە،
پ��ەروەردەی ت��اک میکانیزمەک��ەی هەمان
عیرفانە .یانی عیرفان لە کوردستاندا مەکتەب
و مەدرەسەیەکە کە ئینسانەکان پەروەردە دەکا
بۆ ئەوەی ئەخالقی بژین و هاوکات شەعائیری
دین��ی ،فرووعیاتی دی��ن جێبەجێ دەکەن.
شەریعەت لەگەڵ تەریقەت دژ نییە ،تەواوکەری
یەکترن ،بەاڵم عیرفان یا ئەوەیکە بە سۆفیگەری
دەناس��رێ لە کوردستاندا ،مەعنا دروستەکەی
یانی مەعریفەت یانی شناخت ،یانی خۆناسین،
کە ئەوە لە دینی ئیس�لامدا وەک ئەس��ڵێک
وەردەگیرێ( .من عرف نفس��ە فقد عرف ڕبە)
وات��ا هەرکەس خۆی بناس��ێ پ��ەروەردگاری
خۆیشی دەناسێ ،هەرکەس خۆی وەکوو وێنە
و ئاکام و بەرهەمی مەکتەبێک بناسێ ،ئاسایییە
ئ��ەوکات ئەو مەکتەبەی کە ئ��ەوی پەروەردە
کردووە یا ئەو خوایەی کە پەروەردگاری ئەوە،
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ئەویش دەناسێ ،دەزانێ خوا ڕەحمەتی لەسەر
خۆی نووس��یوە ،هەم��ووی ڕەحمەتە .کەواتە
بەرهەمی سۆفیگەری یا عیرفان لە کوردستاندا،
کەسانی گەورەی وەکوو مەوالنا خالید و حاجی
ق��ادر کۆیی و زۆرێکی دی لە پیاوە گەورەکان
کە لە کوردستاندا هەربوونە تا دەگاتە حەزرەتی
س��ڕاجەددین و ، ...یەکجار زۆرن ئەوانەی کە
ش��ێخانی تەریق��ەت بوونە ،هەم مامۆس��تای
خەڵک بوون��ە ،هەم عارف بوون��ە هەم واریع
بوونە .یان��ی ئەهلی وەرع و تەقوا و پاریزگاری
بوونە ،هەم ئینس��انی بە ئەخ�لاق بوونە ،کە
ئەوانە هەموویان شاگردی ئەو مەکتەبەینە ،کە
ئ��ەو مەکتەبە بۆ کورد و بۆ کوردایەتی هەم لە
زم��ان و ئەدەبیات��دا ه��ەم لە شۆڕش��ەکاندا،
گەورەتری��ن خزمەت��ی کردووە و ب��ە واقیعی
نوس��خەیەکی کوردانەیە لە دین .نوس��خەی
کوردی یانی ئەوەیکە ب��ە ڕواڵەت پێی دەڵێن
خۆماڵی کردن(دانش بومیسازی) ،کە ئیستا لە
دانش��گاکان قس��ەی لێ دەکری .تەسەووف و
عیرفانیش ل��ە کوردس��تاندا خوێندنەوەیەکی
کوردانەیە پڕبەپێس��تی کۆمەڵگای کوردەواریی
خۆمانە و بۆ خەڵک نامۆ نییە .لە لەدایک بوون
ت��ا م��ردن لەگ��ەڵ خەڵکەک��ەی خۆیەتی،
نەهامەتییەکانی هەس��ت پ��ێ دەکا ،لە کوێ
هەس��تی بە غ��ەدر کردب��ێ ،دژی داگیرکەر
ڕاوس��تاوە ،ب��ە دڕێژاییی مێ��ژوو و خەبات و
بەرخۆدانی کورد ،ئەوانەی چەکی ش��ەڕەفیان
پێ بووە و لە س��ەنگەری خەبات و بەرخۆداندا
بوونە ،بەشی زۆریان پابەند بوونە بە عیرفان و
تەریقەت و ئیس�لامی نەریتی لە کوردستاناتدا
ت��ا ئەم��ڕۆش .کەوات��ە عیرف��ان خزمەتی بە
نەتەوەی کورد ک��ردووە و نەتەوەی کوردیش
خێری لێ دیوە ،خوێندنەوەیەکی کوردانەیە لە
ئایینی ئیسالم.
بابەتێک کە جێی خۆیەتی ئاوڕێکی خێرای
ل��ێ بدەینەوە ،بەاڵم خێرا لێ��ی نەگوزەرێین،
ئەو ڕاس��تییەیە کە بەداخ��ەوە زۆرینەی کات
خوێندنەوەیەکی ئاوەژوو لە ئیس�لامی نەریتی
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دەکرێت و زۆر کەس کاتێک کە نێوی ئیسالمی
نەریتی یا سووننەتی دەبیستێ ،پێی وایە قسە
لە خوێندنەوەیەکی گۆشەگیر ،کۆن و بەردینە
ل��ە دین دەک��رێ .کەچی ب��ە پێچەوانەوەوە،
ئیس�لامی نەریتی خوێندنەوەیەکی داینامیک،
زین��دوو و بەڕۆژە کە ه��اوکات هێمای نەرمی
و پێکەوەژیانە .دینداری بەپێی ئەو ش��تەی لە
حەدیسی قودسیدا ڕوون کراوەتەوە ،سێ پلەی
ئیمان و ئیس�لام و ئیحسانی هەیە کە عیرفان
و نەری��ت نوێنەری بااڵترین پل��ەی دینداری
واتا ئیحس��انە و ئامانجەک��ەی پێکەوەژیان و
هەس��تپێکردنی چاوەدێریی هەمیشەییی خوا
و بەتایبەت خزمەتگوزاریی ئایین و نیشتیمانە.
بۆ وێنە پێویستە ئاوڕێک لە مێژووی جەریانی
برایانی سنووسی ،بە س��ەرکردایەتیی پێشەوا
عومەر موختار بدرێتەوە ،کە مەدرەس��ەیەکی
عیرفانیی��ە بەاڵم لە کات��ی داگیرکرانی واڵتی
ئەلجەزایر لەالی��ەن کۆلۆنیالیزم��ی ئیتالیاوە،
گش��ت تەکی��ە و خانەقاکانی خ��ۆی کرد بە
س��ەنتەری چاالک��ی و خەب��ات و بەرخۆدان
دژی داگیرک��ەران و گەرچ��ی گیان��ی خۆی
لەسەر دانا و بەدەست داگیرکەرانی واڵتەکەی
ش��ەهید کرا ،بەاڵم پێگەیەک��ی ئاوێتە لەگەڵ
ڕێزی تەنانەت لە دڵی داگیرکەراندا وەدەس��ت
هێن��ا و ئەو خەب��ات و چاالکییەی دەس��تی
پێکردبوو ،لەئاکامدا دەس��تی نەیارانی لەسەر
زێ��د و نیش��تیمانەکەی قوڵە ک��ردەوە .دیارە
هەر ئەوەش بوو بەس��ەرهاتی ئیمامی ڕەببانی
و س��ۆفییەکانی هیندووس��تان ل��ە هەمبەر
داگیرکەران��ی واڵتەکەی��ان .ل��ە کوردەواریی
خۆمانیش بەش��ی ه��ەرەزۆری خەباتگێڕان و
ڕێبەران��ی چاالکییە نەتەوەیی��ەکان ،هاوکات
ڕێبەران��ی ئایین��ی بە باکگراون��دی عیرفان و
نەریت و تەسەووفن .کەسانێک وەکوو پێشەوا
قازیی ش��ەهید ،شێخ س��ەعیدی پیران ،شێخ
مەحمودی نەمر ،بنەماڵەی شێخانی شەمزینان
و بنەماڵەی بارزانی و کەسانی هاوشێوە .دیارە
ئەو مەدرەسەی عیرفانە ،پارێزەر و پەرەپێدەری
ساڵی بیست و یەکەم
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زمان و ئەدەبی کوردیش بووە و شاعیر و ئەدیبی
گەورەی پەروەردە ک��ردوون .وەکوو مەولەوی
تاوەگۆزی و مامۆستای نالی و مەحوی و مەالی
جزیری و مامۆستا عەبدولکەریم مودەڕڕیس.

پێگ��ە و دەوری ڕەوت��ە
ئیس�لامییەکان ،مەبەس��تمان بە دیاری
کراوی ئیسالمی سیاسی و سەلەفییەتێکە
کە ئیستە لە کوردستاندا هەیە بە تەعبیری
ئەمڕۆ نەک تەعبیرە میژووییەکەی ،دۆخی
ئێستا و مەترسییەکانیان بەگشتی چییە و
لە کۆتاییدا ئەگەر دەکرێ گرێی بدەین بە
واڵمی ئەو پرس��یارە کە ئەرکی کۆمەڵگای
موسوڵمان لە ڕۆژهەاڵت نیسبەت بە ڕەوتی
ئیسالمی سیاسی چۆنە؟
ئێم��ە باس لە ئەوەی دەکەین کە
ئەوڕۆ وەکوو جەریانی ئیس�لامی
سیاس��ی لەس��ەر ئ��ەرزیواقیع
دەناسرێ لە کوردستاناتدا ،ئەوەی کە هەیە لە
واڵت��ی ئیمە وەکوو ئیس�لامی سیاس��ی یا
ئەح��زاب یا تەنان��ەت جەریاناتی ئیس�لامی
سیاس��یش کە هەن ،لەگەڵ دەوڵەت-نەتەوە
زاوییەی��ان هەی��ە .بۆخەڵک��ی ئیم��ە و بۆ
کوردەواری ئەوڕۆ خەراپ��ی لێ کەوتووەتەوە.
ئەگەرچی ئەوانی��ش مافی بوونیان هەیە هەر
وەکوو جەریانێکی چەپی مافی خۆیەتی ببێ و
بانگەشەی خۆی بکا ،وەکوو ئەوانەی کە کار
دەکەن بۆ مێتڕوپۆلێکی جیهانی ،وەکووئەوانەی
کاردەکەن بۆ گڵوبالی��زم .لەئاکامدا ئەوانیش
مافی خۆیانە هەبن ،ب��ەاڵم خاڵێکی کە بۆتە
هۆکار زۆرجار دژایەتیی لێ بکەوێتەوە ئەوەیە
ک��ە کورد لە چ قۆناغێکدایە و بۆ لەو قۆناغەدا
ئیس�لامی سیاس��ی بە زەرەری جوواڵنەوەی
ک��وردە؟ لەو واڵتانە کە نەت��ەوە وەک خۆی
واڵت��ی هەی��ە ،زمان��ی هەی��ە ،بە گش��تی
شوناس��ەکەی دان-پێداهێن��دراوە ،لە نەتەوە
یەکگرت��ووەکان ئااڵی هەی��ە ،زمانەکەی بە

زمانی فەرمی دەناسرێ ،کولتورەکەی ،وەکوو
کولتورێک��ی فەرم��ی ل��ە دونیای��ەدا ،دانی
پێدادەهێن��درێ .بەڵێ ئەو واڵتی خۆی هەیە.
چون قەیرانی شوناس��ی نییە لە چوارچیوەی
واڵتەکەی خۆیدا ،ڕێگە دەدا هەر ڕەوتێک بەو
مەرجەی خەڵک ئازار ن��ەدا و توقێنەر نەبێ،
چاالکیی خۆی بکا و بوونی هەبێ .بەاڵم ئیستا
کورد لە کوردستاندا بەگشتی و لە کوردستانی
ڕۆژهەاڵت بەتایبەتی کە ئێمە لەس��ەر دۆخی
خۆمان قسە دەکەین ،قەیرانی شوناسی هەیە،
وات��ا چوارچێ��وە جوغرافیایەک��ەی ل��ە ژێر
هەڕەشەدایە کە دێمۆگرافیی بگۆڕدرێ ،ئەوەی
کە ئێمە لە باکووری ڕۆژهەاڵت دەیبینین کە
بە غەدر ناوی ئازەربایجانیغەربییە ،یا ئەوەی
لە کرماش��ان دەیبینێن ،لە بەشێک لە ئیالم
دەیبینی��ن ،لەوێ��دا ئێم��ە دەبینی��ن ک��ە
داگیرک��ەرەکان خەریک��ن جوغرافیایەکەی
ڕۆژب��ەڕۆژ ل��ێ چووکەت��ر دەکەن��ەوە.
ئەوجوغرافیای��ەی ک��ە ئ��ەوڕۆ ل��ەو چ��ەن
ئوستانەش��دا هەی��ە ،خەریکە ئەویش��ی لێ
دەس��تینن و چووک��ەی دەکەن��ەوە ،ماف��ی
خوێن��دن بە زمانی خ��ۆی نییە ،فەرهەنگ و
دابونەریتەکانی خۆی ناتوانێ جێبەجێ بکا ،و
بە مانای پڕبەپێس��تی وشە قەیرانی شوناسی
هەیە ،لەو دۆخەدا کە کورد لەو حاڵەدایە ،لەو
الوە ئەحزاب و جەریاناتی ئیسالمیش تەبلیغی
دەس��ەاڵتێک دەکەن بە هەوێن��ی دەوڵەت-
ئومم��ەت ک��ە بەش��ێکیان بێگوم��ان
لەژێرکارتێکەریی ناسیۆنالێزمی عەڕەبیشدان،
تەنان��ەت بە پۆش��اک و بە قس��ەکردن و بە
ش��کڵیانەوە دیارە ،نکۆڵێ لێ ناکرێ ئەوانەش
دەبن بە بەش��ێک لە س��ڕینەوەی شوناس��ی
ک��وردی ،یانی ک��ورد بۆخ��ۆی بەاڵلێدراوە،
ئیس��تا کورد هەر چوارپارچ��ەی داگیرکراوە،
خەریکە ناس��یۆنالیزمی ت��ورک و عەرەب و
فارس دێمۆگرافییەکەی دەگۆڕن و دەیانەوێ
شوناس��ی بگ��ۆڕن ،هەرل��ەو دۆخەش��دا،
جەریاناتێک��ی بە نێو ئەحزابی ئیس�لامی کە
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ئیستا هەن ،کە بە داخەوە ئەوانیش نەیانتوانیوە
وەکوو حیزبی کوردیی ئیسالمی خۆیان نیشان
بدەن ،لەژێر کاریگەریی ناسیۆناڵیزمی عەرەب
و ت��ورک و ف��ارسدا ،تەبلی��غ دەک��ەن بۆ
دەس��ەاڵتێک بە هەوێنی ئوممەتی ئیسالمی.
ئاسایییە ئەوە دەتوانێ هەڕەشە بێ لەسەر ئەو
خەب��ات و بەرخۆدانەی کە کورد ئەوڕۆ دەیکا
بۆ مس��ۆگەرکردن وسەقامگیرکردنی شوناسی
خۆی چونکە چوارچێوەی جوغرافیایییەکەی،
یا ئابوورییەکەی و زمانەکەی و فەرهەنگەکەی،
هەم��ووی ئەوانە لەژێ��ر هەڕەش��ەدان .ئەو
قەیرانەی��ە کە ئێمە وەک��وو خەتەردەیبینین.
پێویستە ئەلێرەڕا دەالقەیەکی چووکە لەسەر
هەڵس��وکەوتی جەریانی نەوس��ەڵەفییەت یا
ئیسالمی سیاسی بە گشتی لەگەڵ ئەو بابەتە
بکەینەوە ،ئەوی��ش ئەوەیە کە ئەوانەی لەژێر
ئەو نێوانە کار دەکەن ب��ۆ ئایین ،نەیانتوانیوە
ئایینی ئیس�لام بکوردێنن .بەڕاس��تی ئایین
لەگەڵ ئێتنیک هیچ کێش��ەیەکی نییە .ئایین
بۆ خزمەت��ە بە نەتەوە ،هەرنەتەویەکیش بۆی
هەی��ە ئایین ب��ە خزمەتی خ��ۆی بگرێ بە
پاراس��تنی بایەخەکانی کە بۆخۆی هەیەتی.
بەاڵم ئەو ڕەوتە ئیسالمییانە ،لەژێر کارتێکەریی
ناس��یۆنالیزمی عەڕەب و ت��ورک و فارس بە
داخەوە ڕووناکبیران و پسپۆڕانیان سەرکەوتوو
نەبوونە کە بانگەشە بۆ ئیسالمێکی سیاسی بە
بۆن و بەرامەی کوردی بکەن .ئێشکالێک کە
کاتی خۆی لە نێ��و ئوممەتی عەرەب ڕوویدا
ئەوەبوو کە بەشێک لە بەڕواڵەت ڕووناکبیرانی
ئایینی ،بەتایبەت س��ەیدقوتب ،هاتن لە تاکی
مووەحید و تاکی مولحیدڕا (بە داوێژی خۆی)،
کردی��ان بە جامیعەی جاهیل��ی و جامیعەی
تەوحیدی .ئێمە هەموو ڕەوتە ئیسالمییەکان
بە یەک چاو نابینین ،بەاڵم خوێندنەوەی ئەو
جەریانە ئێدێئۆلۆژیک و حیزبە ئیس�لامییانە
کە ئێمە بەرکەوتنمان لەگەڵیان هەیە ،وەکوو
ڕادیکاڵی��زم و جەریان��ی فەندەمێنتالیس��تی
ئیسالمی ،تەواو لەژێر هەژموونی فکری سەید
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قوتبە کە تاکی مووەحید و تاکی جاهیلی کرد
بە کۆمەڵگای تەوحیدی و کۆمەڵگای جاهیلی،
ک��ە گش��تگیرییەکی ترس��ێنەری تێدای��ە.
خوێندنەوەی ئەو جەریانی فەندەمێنتاڵیستی
و ڕادیکاڵیزم��ی ئیس�لامییە کە ئ��ەوڕۆ لێرە
حیزبە ئیسالمییەکان نوێنەرایەتییان دەکەن
لەس��ەر کۆمەڵ��گای کوردی ئەوەی��ە کە ئەو
کۆمەڵگای��ە کۆمەڵگایەکی جاهیلییە کە دەبێ
وێران��ی ک��ەن .پێی��ان وای��ە جامیعەک��ە
جامیعەیەک��ی تەوحیدی نیی��ە و جاهیلییە.
یانی مامەڵەیان لەگ��ەڵ تاک نییە کە بەڕای
وان بۆ وێنە فاڵن تاکە لە دین الیداوە و دەبێ
ڕینوێنی��ی بکەن و بیگەڕینن��ەوە الی دین؛
بەڵک��وو ش��ەڕیان لەگەڵ ک��ۆی کۆمەڵگایە.
کۆمەڵگایە کە بە جاهیلی دەناس��ێنن .کەواتە
دەتوانن هەڕەش��ەیەکی زۆرگەورە بن لەسەر
ئەو بیرە ناس��یۆنالیزمە کوردییە .بەاڵم بیری
ناسیۆنالیستیی کوردیش دەبێ خوێندنەوەیەکی
زانستی و دروست لەس��ەر ئەو بابەتە بکا کە
هەر وەک��وو جەریانێکی ئایین��ی دەتوانێ لە
جەریانێک��ی ن��ەرم و خزمەتگ��وزاری وەک
ئیسالمی نەریتی کە لە خزمەتی نەتەوەدایە،
ببێ ب��ە جەریانێک��ی فەندەمێنتالیس��تی و
ترس��ێنەر ،جەریان��ی ناس��یۆنالیزمیش نابێ
فەرام��ۆش کا کە خ��ودی ناس��یوناڵیزمیش
دەتوانێ بەدیهێنەری فاش��ێزمی موس��ولینی
بێت .یانی ناس��یۆناڵیزمیش نابێ وەکوو دژبەر
خەریک ب��ێ بەریەک کەوتن دروس��ت بکا،
دەب��ێ ئەویش خوێندنەوەیەکی دروس��ت لە
ناس��یۆنالیزم بکا .ناس��یۆنالیزمیش بە مانای
ئێنکاری ئایین نییە ،ناسیۆناڵیزمیش دەتوانێ
خوڵقێن��ەری جــــــــەریانێک��ی ش��یبهە
فەندەمێنتاڵیزمی ئیس�لامی بێت کە ئەویش
دەبێتە ش��ۆڤینیزم ی��ا فاش��یزمێکی تۆخی
موسولینیستی .ناسیۆناڵیزم یا ئێنترناسۆناڵیزم
دەتوانن خوڵقێن��ەری توندوتیژی بن .کەواتە
ئێمە لێرە وەک کورد حەرەکەتی نامەعقوولمان
بەرابەر دەکرێ ،بەاڵم بۆخۆمان دەبێ عەقاڵنی
ساڵی بیست و یەکەم
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و ئینس��انی ڕەفتاربکەی��ن .خەڵکانێک هەن
دەیانه��ەوێ ب��ە سیاس��ەتی ئیزۆلەکردن و
ئاسمیلەکردن ئێمە بفەوتێنن .ئێمە لە عەینی
ئەوەیدا ک��ە پێش دەگرین و خەبات دەکەین
دژی وەی ،ب��ەاڵم نابێ ئەوەش ئێمە وا لێ بکا
کە هێرش بکەینە س��ەر بیروباوەڕی خەڵک.
هەموو کەس و هەموو جەریانیک بە یەک چاو
ببین��ن .کەواتە ئەمەش دەب��ێ خوێندنەوەی
لەس��ەر بکەین و وش��یاریش بین .تاک لێرە
ئەرکی هەیە ،وشیار بین و فەرقیان بکەین ئەو
حێ��زب و جەریانانەی ک��ە دەیانهەوێ بیری
کوردی بس��ڕنەوە ،ئەو جەریانە ئیسالمییانەی
کە ئێمە بە کۆمەڵگای جاهیلی نێودەبەن ،غەزا
دەک��ەن لەگەڵ ئێمە و جیهاد دەکەن لەگەڵ
ئێمە و دەیانهەوێ ئێمە بە عەبد و جارییەبگرن،
ئێم��ە نەهێڵی��ن ئەوانە لە نێو ئێم��ە بوونیان
هەب��ێ ،مافی خۆمانە وەک��وو گەلی کورد کە
دژی ئەوانە خەبات بکەین ،ئیجازە نەدەین لە
نێو ئیمە مەالیەت��ی بکەن ،ئیجازە نەدەین لە
نێ��و ئێم��ە بنک��ە و دەزگایان هەب��ن .چون
بەڕاستی ئەوانە ئەگەر دەس��ەاڵتیان هەبێت،
حەڕەکەت��ی دیک��ە وەکوو داعش دروس��ت
دەکەنەوە کە بیری نەتەوایەتییەکە بفەوتێنێ و
واڵتەکەمان کاول بکات ،بە عەبد و جارییەمان
بگ��رن .بەاڵم ئەوەش نابێ ببێ بە پاس��او کە
ئێمە هەر کەسێک شەعائیری دینیی بەڕێوەبرد
یا نیشانە دینییەکانی پێوە بوو ،وەکوو ڕدێن و
عەب��ا ومێ��زەر ومزگ��ەوت و ئەنجامدان��ی
فەریزەکانی دین��ی ،لەخۆڕا هەمووان بە یەک
چ��او ببینین .کورد دەبێ وش��یارتر بێ لەوە،
بخوێنێت��ەوە هەر لە نێو کوردس��تانی ئیمەدا
ئێستە حیزب و جەریانی وا هەیە کە بەڕاستی
ئەگ��ەر خزم��ەت ب��ە خەبات نەکا دژیش��ی
ناوەستێ .بەاڵم ئەوانەی دژی دەوەستن ،ئەرکە
لەس��ەر ئێمە کە ئیمەش ه��ەوڵ بدەین کە
ئەوان��ەش لە نێ��و گەلی ک��ورد نەمێنن ،ئەو
جەریانەی کە بە جەریانی سەلەفی دەیانناسین
نەک س��ەلەفی س��اڵح .ئەوەی ب��ە جەریانی

س��ەلەفی یا بە ڕادیکاڵیزمی ئیس�لامی یا بە
جەریانێکی فەندەمێنتالیستی تۆخی دەناسین
کە خەڵ��ک لە نێو ئیمە ب��ە نێوی داعیش و
تالیبان و ئەلقاعیدە و ئەوانە دەیانناسێ ،ئەوانە
دەتوانن هەڕەش��ەی جیددیان هەبێ بۆ سەر
کیانی ک��وردی .حێزبەکان��ی دیکەش دەبێ
خوێندنەوەی دروس��تیان لەسەر بکرێ ،یانی
باڕومبەندی بکرێن ،لە کوێ هەڵەن و لەکوێ
دژی ئێمەن ،لەوێ لە بەرانبەریان ڕاوەستین،
بەاڵم لە کوێ خزمەت بە بیر و باوەڕی خەڵک
دەک��ەن و دەیانهەوێ خزمەت ب��ە ڕزگاریی
نەتەوە بکەن ،ئێمەش مافمان نییە بیانسڕینەوە،
دەبێ دانوستانیان لەگەڵ بکەین و وەک خۆی
ئیعترافی��ان پێ بکەین .چون ئەگەر بمانهەوێ
بیانس��ڕینەوە دەبن بە بەردەن��گ و دەبن بە
دژب��ەر .ئیعترافیان پێ بکەی��ن ،چون ئەوان
هەب��ن چاک��ە .جەریان��ی ڕادیکاڵی��زم و
فەندەمێنتاڵیزم بەڕاس��تی بۆ ئێعتراف پێکردن
نابن ،بەاڵم حیزب و جەریاناتە ئیسالمییەکانی
دیک��ە هەریەکەی ب��ە ڕێژەی خ��ۆی دەبێ
ئیعترافی��ان پێ بکەین ،دانوس��تانیان لەگەڵ
بکەی��ن و بیانکێش��ینە نێو چاخ��ی خەبات،
بیانکێشین بۆ ئەوەی کە ئەرکداریان کەین کە
وەزیفەیان��ە داگی��رکار لەو واڵت��ە دەرکەن و
دوایەش بە ئەندازەی خەباتی خۆیان تەنخایی
بک��ەن .م��ادام بەش��یان نەبێ ل��ە ڕزگاریی
نەتەوەکەیاندا ،دوایێ نابێ داواکاریی زۆریشیان
هەبێ .ب��ا بێن بە ئەرکی خۆیان وەک تاکێک
لە کۆمەڵگای کوردی هەستن ،کۆمەڵگایەکەش
کۆمەڵگایەکی ئیسالمییە ،با خزمەت بە ئیسالم
بک��ەن و بەو ک��وردە ماڵویران��ەش بکەن کە
ئەوەش ک��وردە و موس��وڵمانە .داگیرکەر لە
واڵتی کوردی دەربک��ەن و یارمەتیدەر بن بۆ
ئ��ەوەی کورد لە قەیرانی ش��وناس دەرچی و
واڵتی خۆی بە کیان و ئااڵی خۆی دروس��ت
بکا ،میللەتەکەش موس��وڵمانە ،با ئەو میللەتە
موسوڵمانە لە چوارچێوەی خۆیدا حەساوە بێ
و بحاوێتەوە.
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وهرگێڕان

شۆڕش ،کوردستان و بزووتنەوەی مەکتەب قورئان

*

عەلی عێزەتیار
و :ڕەزا فەتحواڵنەژاد

ئاماژەی تیشک
ئەم وت��ارە بەش��ێکە لە پەڕتووک��ی «دوایین
موفتیی کوردستانی ئێران؛ دواهاتە نەتەوەیی و
ئایینییەکان لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستی گەورەدا».
عەلی عێزەتیار ،نووسەری ئەو پەڕتووکە هەوڵ
دەدات بە یارمەتیی مێتۆدی نووسینی ژیاننامە
و ل��ە ڕێ��گای گێڕان��ەوەی ژیانی سیاس��ی-
کۆمەاڵیەتی��ی کاک ئەحم��ەدی موفتیزادەوە،
دواه��ات و کاریگەرییەکان��ی جۆراوجۆری��ی
نەتەوەی��ی و ئایینیی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت
لەس��ەر پرس��ە سیاس��ی و نێودەوڵەتییەکان
پیشان بدات .ئەو پەڕتووکە ،سیاسەتی الیەنی
بەرانب��ەری کورد ،وات��ە ڕژێمی ئیس�لامی،
دەردەخات کە تەنانەت هەڵگری بزووتنەوەیەکی
ئایینی-نەتەوەی��ی هێور و ناتوندوتیژ ،بە وتەی
نووس��ەرەکەی ،وەک «مەکتەب��ی قورئان»یش
نەبوو .دەقی کتێبەکە لە سێ بەشی سەرەکی
پێکهاتووە :لە بەش��ی یەکەمدا بۆ تێگەیش��تن
لە ئیس�لامی سیاسی لە کوردستاندا بەستێنی
مێژووییی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت لە س��ەدەی
بیستدا کە تێیدا ڕووداوەکانی سەردەمی ژیانی
موفتیزادە سەریان هەڵداوە باس دەکات .بەشی
دووەم ک��ە زۆرترین بەش��ی پەڕتووکەکەی بۆ
تەرخان کراوە ،بەشی ژیاننامەکەیە .لە ڕێگای
ژیاننامەک��ەوە س��ەرەڕای بایەخ��ی مێژوویی،
دەیەوێ��ت نموونەی��ەک ل��ە «بزووتنەوەیەکی
ئیس�لامیی ناتوندوتیژ و پێشکەوتوو لە بواری
بەه��ا کۆمەاڵیەتییەکان ،وێ��ڕای ئۆرتۆدۆکس
ب��وون »،زەق بکات��ەوە .بەش��ی س��ێهەمی
پەڕتووکەک��ە دوابینانەی��ە و دەیهەوێ��ت بە
پشت بەس��تن بە بەش��ەکانی پێشوو ،دۆخی
سیاسیی کوردستان لەنێو ڕەوتە سیاسییەکانی
کۆمەڵگای ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا شرۆڤە بکات.
بەپێی ئەم کتێبە گەرچ��ی زۆربەی خەڵک و
تەنان��ەت ناسیۆنالیس��تە کوردەکانیش خۆیان
بە موس��ڵمانی ئاسایی دەزانن ،بەاڵم بەستێنی
سیاس��ی-چاندیی کوردس��تان ،هەڵگ��ری
ئیس�لامی سیاس��ی نییە .هەر ل��ەو کاتەدا،

پیش��ان دەدات کە ل��ە هەر چ��وار پارچەی
کوردستاندا بەها دێمۆکراتیکەکان و کۆمەڵگای
کراوە گرنگایەتیی هەیە و ئیس�لامی سیاسیی
توندوتیژ ،ب��ە گوێ��رەی کۆمەڵگاکانی تر زۆر
کەم و الوازترە و کوردس��تان دەتوانێت وەک
هاوپەیمانێکی دێمۆکراتیکی ڕۆژئاوا بێت.
وێ��ڕای گرنگایەتی��ی ئ��ەم بەرهەم��ە
بەتایب��ەت لە باری مێژووی��ی و ژیاننامەیی و
ناس��اندنی ئیسالمی سیاس��ی لە کوردستان و
کەس��ایەتییەکی کورد لە ئاس��تی جیهانیدا و
بەرهەمهێنان��ی وێژە لەو ب��وارەدا ،وەک هەر
بەرهەمێکی تر لە ب��واری جیاوازەوە ڕەخنەی
لەسەرە .بۆ وێنە ئەو پەڕتووکە بە جۆرێ وەک
موفتیی هەموو ڕۆژهەاڵتی کوردس��تان باسی
کاک ئەحم��ەد دەکات ،کەچی وێڕای ئەوەی
ک��ە لە بنەماڵ��ەی موفتی و موفتی��زادە بووە،
بەاڵم هەر لەو س��ەردەمەدا کەسانی بەناوبانگ
و گەورەتری ئایینی لە کوردس��تاندا هەبوون و
بێجگە لە بزاڤی مەکتەب ،بۆ خەڵک بە گشتی
و الیەنەکان��ی تر وەک موفتیی گش��تی نەبوو
و نەناس��رابوو .هەروەها ،سەبارەت بە ناساندنی
مەکت��ەب وەک بزووتنەوەیەک��ی ناتوندوتیژ،
پێویستە سەرنجی قۆناغە جیاوازەکانی چاالکی
و پێگەی سیاسیی مەکتەب و پێوەندیی لەگەڵ
ڕژێمی ئیسالمیدا بدرێت .وانەبووە کە هەمیشە
ناتوندوتی��ژ بووبێت ،بەڵکو بە هۆی گەیش��تن
بە چەقبەس��تووییی سیاسی ،چارەیەکی تری
نەبوو .ئەو بزووتنەوەش لە س��ەرەتادا هەڵگری
توانس��تی توندوتیژی بوو .لەڕاستیدا مەکتەب
لە بەرانبەر ڕژێمدا ناتوندوتیژ ،بەاڵم لە بەرانبەر
هێزە کوردییەکانی تر کە وەک ڕکابەر سەیری
دەکردن توندوتیژ ب��وو .بۆیە تاڕادەیەکیش بە
پاڵپشتیی دەسەاڵتی ناوەندی بەتایبەت لەگەڵ
الیەنی چەپی ڕادیکاڵدا ،ل��ە بەرانبەر یەکتردا
توندوتیژییان نواند .ه��ەم چەکداری هەبوو و
هەم داوای دەس��ەاڵتی زیاتر و چەکوچۆڵی لە
ناوەند دەک��رد بۆ بەرەن��گار بوونەوەی چەپی
ڕادی��کاڵ و هەروەها زاڵبوون بە س��ەر بزاڤی
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س��ەرەکیی بزووتنەوەی ک��وردی ،واتە ڕەوتی
س��ێکیوالر ب��ە گش��تی .کاتێک دەس��تی لە
هەڕەش��ە و بەرەنگاری کێشا کە کەوتە دۆخی
الوازی و بۆیان دەرکەوت کە حکوومەت وەک
ئامرازی سیاس��ی لە گرووپە ئیس�لامییەکان
کەڵک وەردەگرێت و هیچکام لە ویستەکانیان
جێبەجێ ناکات.
ه��ەر لەو پێوەندیی��ەدا خاڵێکی تر ئەوەیە
کە کەش��ێکی سیاسی-ئیسالمی کە مەکتەب
لە کوردستاندا پێکیهێنا ناڕاستەوخۆ بووە هۆی
کەڵک لێ وەرگرتنی حکوومەت و یارمەتی دا
بۆ یارگرتن و ڕاکێش��انی هەندێ خەڵکی سادە
بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێ��زە کوردییەکان و لە
ئاکامدا ،پێکهێنانی رێکخراوی س��ەرکوتکەری
«پێشمەرگە موسڵمانەکان» ،وێڕای ڕەتکردنەوەی
پێوەندی��ی ئ��ەو ڕێکخراوەی��ە لەالیەن کاک
ئەحمەدەوە ،کە لەو کتێبەش��دا باس دەکرێت.
ئ��ەو پەڕتووک��ە وێ��ڕای ئاماژەیەک��ی کەم،
گرنگایەت��ی بەو کاریگەرییە ناڕاس��تەوخۆیەی
ئەو کەش��ە نادات کە لە سیاسەتدا زۆر گرنگە.
هەروەه��ا گەرچی کاک ئەحمەد کۆچی خۆی
و هاوڕێیان��ی بۆ کرماش��ان دەبەس��تێتەوە بە
دوورەپەرێزی ل��ە براکوژی ،بەاڵم ئەگەر وەک
لە س��ەرەتادا خۆی بە دەسەاڵتدار و هاوبەشی
حکوومەت��ی ئیس�لامی دەزانی ،دەس��ەاڵتی
لەالی��ەن حکوومەت��ەوە بپارێزرایە ،هیچ دوور
نەبوو ک��ە ش��ەڕی ئایدۆلۆجیایی ئیس�لام-
کۆمونیس��ت کە بە توندی لە ژێر کاریگەریی
مەال شیعەکاندا کەوتبووە داوی ،درێژە نەدات
و بە پش��تیوانیی برا موسڵمانەکانی لە دژی برا
کوردەکانی ڕانەوەس��تێت ،وەک لە س��ەرەتادا
وەستا و خۆی خستە بەرەی ڕژێمی ئیسالمی
فارس-شیعە تەوەر و متمانەی پێ کرد .کەواتە
ب��ارودۆخ و ئاس��تی دەس��ەاڵتی مەکتەب لە
توندوتیژ بوون و نەبوونیدا کاریگەر بوو.
لە باری تیۆریکیش��ەوە ،بیری سیاس��یی
کاک ئەحم��ەد ،ئەوەن��دەش ئاش��تیخوازانە
نەب��ووە .ل��ە بیروڕاکانیدا لەس��ەر حکوومەتی
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ئیس�لامی و ش��ۆڕا باس دەکات ک��ە دەبێت
پس��پۆڕان و بلیمەتترین کەس��انی موسوڵمان
بۆ ئەو حکوومەتە هەڵبژێردرێن و دەڵێت ئەوە
خەڵکیتری��ن حکوومەتە .ب��ەاڵم بەپێچەوانەوە
وا نیی��ە و بە دابەزاندنی خەڵک بە گش��تی بۆ
گرووپێک ل��ە خەڵک و بە س��نووردارکردنی
حکوومەت بە کەسانی ئایینی و بێبەری کردنی
الیەنەکان��ی تر ،مۆدێلێک��ی نادێمۆکراتیک لە
حکوومەت پێش��کەش دەکات کە شێوەیەکی
تر لە ڕژێمی ئیس�لامی و بناخەی توندوتیژی
و ناکۆکیی��ە ،بەجێی ئ��ەوەی کە مۆدێلێک بۆ
پێکەوەژیان بێت.
وێڕای ئەو ڕەخنانە ،ئەو پەڕتووکە هەندێک
ڕاس��تی دەردەخ��ات .بەتایبەت ئەو بەش��ەی
ک��ە لێرەدا پێش��کەش دەکرێت بە هاس��انی
دەریدەخات کە کاک ئەحمەد لە سیاس��ەتدا
هەڵەی کرد .وەک خۆی باسی پسپۆڕایەتی لە
زانس��تی ئایینیدا دەکات و لە ئاس��تی ئەوەدا
بووە کە لەگەڵ زانایانی ئایینیی تر لە کاروباری
ئایینیدا پێڕەویان لێ کرێت ،لە سیاسەتیش��دا
دەبا پس��پۆڕایەتیی ڕەچاو کرای��ە .دیارە کاک
ئەحم��ەد پس��پۆڕی سیاس��ی و ش��ارەزای
سیاس��ەت نەبوو .بۆیە باش��تر دەبوو کە وەک
ئەرکی مرۆیی-نەتەوەیی ل��ەو بوارەدا پێڕەوی
کردبایە لە پس��پۆڕانی سیاسی و ئەوانەی کە
خاوەن ئەزموون بوون و لە کێشەی نەتەوەییدا
ببوایەت��ە پاڵپش��تی ڕێبەرانی سیاس��یی ئەو
س��ەردەمەی کورد ،تاکو تووشی تاکڕەوی و لە
ئاکامدا قوربانی کردنی بەرژەوەندیی نەتەوەیی
نەبێت .ب��ێ گومان بوون��ی کاک ئەحمەد لە
ب��ەرەی کوردی��دا و لە لێژن��ەی ڕێبەرایەتیی
کوردستاندا ،دەیتوانی هاوسەنگییەکە بگۆڕێت
و زیاتر بە قازانجی کوردستان بێت .کەسایەتییە
گ��ەورەکان ،وەک کاک ئەحم��ەد ،تەنیا هی
خۆیان نین و بەرپرس��یارێتییان زیاترە و زیانی
هەڵ��ەی سیاسیش��یان زۆر کاریگەرت��رە .لەم
ئاستەدا دادوەری لەس��ەریان ئیدی لە ئاستی
ڕەوش��تی تاکەکەس��ی تێدەپەڕێت و بە پێی
ساڵی بیست و یەکەم
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ڕەچاوکردنی بەرژەوەندیی گشتیی کوردستان،
لەس��ەر کەس��ایەتییان دادوەری��ی دەکرێت.
ڕەچاوکردنی ڕەوش��ت لە ئاستی گشتیدا زۆر
گرنگترە لە ڕەوش��ت لە ئاس��تی تاکەکەسیدا.
بۆی��ە دەبوا بە ڕاوێژ (کە ئەرکێکی ئایینیش��ە)
لەگ��ەڵ باش��ترین پس��پۆڕان و ش��ارەزایانی
سیاس��ەت و پێکەوە پرس��ەکانیان تێپەڕاندایە
کە بەداخ��ەوە لە ڕێبازی کاک ئەحمەددا ،ئەو
ڕەوشتە سیاسییە نەبینرا .ئەم وتارە بە جۆرێک
ئەو ناکارامەییە سیاسییەی ڕێبەرایەتیی کاک
ئەحمەد و مەکتەب و هەڵەی سیاس��یی ئەوان
پیشان دەدات .دەریدەخات کە کاک ئەحمەد
چەند ڕەحەت بڕوای بە سیاس��ەتوانە ش��یعە-
فارسەکان کردبوو و ئەوەی پێشبینی نەکردبوو
کە ڕەنگە کاڵوی سیاسیی لەسەر نێن .گەرچی
لە ئاکامدا بەوە گەیش��ت ک��ە نەدەبوو باوەڕی
پێیان بکردبایە ،بەاڵم خۆتەوەری لە جێی ڕاوێژ
و کەڵک وەرگرتن لە ئەزموون و زانستی دیتران،
هەم��وو دەرفەتەکانی لێ س��ەند و حکوومەت
کات��ی پ��ێ کڕی��ن .لەکاتێکدا ک��ە ئەوانەی
ش��ارەزایی و ئاگاییی سیاسییان لەسەرەوە بوو
بە هاسانی لە مەبەست و سیاسەتی حکوومەت
تێدەگەیشتن و بڕوایان پێ نەدەکرد.
هەرچۆنێک بێ��ت ،وێڕای دەس��پێکێکی
ناس��ەرکەوتوو و هەبوونی ئەزموونێکی تاڵ لە
سیاس��ەتدا ،مەکتەب قورئان جێگە و پێگەی
خ��ۆی لە کۆمەڵ��گای کوردس��تاندا هەیە .بە
ڕای نووس��ەری پەڕتووکەک��ە ،مەکت��ەب لە
پاش قۆناغی س��ەرەتایی و لە ئێس��تادا ئەدی
چارەس��ەری کێشەکانی ئێران و کوردستان لە
بەڕێوەبەرایەتیی ئیسالمیدا نابینێت .وەک گروپە
کوردییەکانی دیکە ،خۆی لە ڕێگای سەرکوتی
ئازادی لەالیەن حکومەتی ناوەندییەوە پێناسە
دەکات .باس��ی هەاڵواردنی ئایینی و نەتەوەیی
و ماف��ی دیاریکردن��ی چارەن��ووس دەکات و
لەو پێن��اوەدا بە ش��ێوەی ناتوندوتیژ چاالکی
دەنوێنێت .بۆیە ل��ە داهاتوودا بە هەبوونی بیر
و ڕوانگەی سیاس��یی کراوەت��ر و نەتەوەییتر،

دەتوان��ن بە پێچەوانەی ڕابردوو ،بەش��ێک لە
بەرەی کوردستانی بن و وێڕای خاوەن ڕا بوون
لە بواری ئایینی بەتایبەت لە چەشنی چاندی،
لە هەڵوێس��تی سیاس��یی بەکۆمەڵ��ی کورد
پشتگیری بکەن و تێیدا بەشدار بن و باشترین
هەڵوێستی سیاسی پێڕەو بکەن و بەپێچەوانەی
سەرەتای شۆڕشی  ،1979وەک کاک ئەحمەد
خ��ۆی دەڵێت نەبنە داری دەس��تی دوژمنان:
«الوی ک��وردم خۆت نەکەیتە داری دەس��تی
دوژمنت /دوژمنت نەتباتە مەیدان بۆ برای خۆ
کوشتنت» .دیارە گەر هەموو الیەنە کوردەکان
ل��ە پێش هەر ئایدۆلۆجیای��ەک ،بەرژەوەندیی
نەتەوەیی ل��ە ئاڕاس��تەی مرۆڤایەتیدا ڕەچاو
بکەن و لە پشت یەکتر دەبن ،دوژمنیان باشتر
دەناسن و نابنە داری دەستی .ئەگەریش شەڕی
ئایدۆلۆجیا بک��ەن و بەپێچەوانەی نەتەوەکانی
تر بەرژەوەندیی کۆمەڵگای خەیاڵیی موسڵمانان
و چەپەکانی تەواوی جیهان بخەنە پێش��ەوە،
ئەوا بە س��اکاریی دەبرێنە گۆڕەپانی برای خۆ
کوشتن.
هەواڵ لە تارانەوە
ل��ە 1978دا ،ن��اوە ب��ە ن��اوە هەواڵ��ی
ناڕەزایەتیدەربڕی��ن ب��ە دژی ڕێژیمی ش��ا لە
شارەکانی سەرانسەری ئێران زیاتر بە شێوەی
ب��ەردەوام دەبیس��ترا .گرووپ��ە خوێن��دکارە
چەپگ��ەراکان بە ئاش��کرا دەس��تیان کرد بە
ڕێکخستنی کۆبوونەوەی جیاجیا لە پێتەخت،
کە دواتر لە شکڵی کۆبوونەوەی سیاسی و شەوە
ش��ێعری دژەش��ا و دژەئیمپریالیزمدا پەرەیان
سەند .پڕۆسەی بەردەوامی دەستبەسەرکران و
ئەشکەنجەکردنی جیابیرە گومانلێکراوەکان لە
الیەن ساواکەوە ،ترس و تووڕەییی بەربەرینی
ب��ەدواوە بوو .ل��ە ژانوی��ەی هەمان س��اڵدا،
خوێندکارانی ح��ەوزەی عیلمیە لە پێتەختی
مەزهەبیی ئێران ،قومدا ،خۆپیشاندانی بەرینیان
بە دژی دەوڵەتی پاشایەتی وەڕێخست .هۆکاری
ئ��ەم ناڕەزایەتییانە وتارێک ب��وو کە بە ناوی
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خوازراوەوە باڵو کرابووەوە (کۆدی ئاس��ایی بۆ
ساواک) کە ناوی مەالیەکی ئێرانیی نیشتەجێی
دەرەوەی واڵتی کە تا ئەوکاتە کەمتر ناس��راو
بوو ،ئایەتوڵاڵ خومەینی ،کە لە خۆشەویستیدا
پێیان دەگ��وت ئیمام (واتە ڕێبەر) بە نۆکەری
بێگان��ە هێنابوو .دەوروبەری بیس��ت کەس لە
خۆپیش��اندەران کوژران ،کە سەرەڕای مشتی
ئاسنینی بەردەوامی دەوڵەتەکە ،بوو بە خاڵێکی
وەرچەرخان .ڕێوڕەسمی ناشتن و پرسەی ئەو
کەس��انەی گیانیان لەدەس��تدا بوو لە قوم بوو
بە هەوێنی ناڕەزایەتیی دیس��ان گەورەتریش
و خۆپیش��اندانی زۆر گەموگ��وڕی دیکەی لە
سەرانس��ەری واڵتەک��ەدا لێ کەوت��ەوە کە تا
بەهاریش درێژەیان هەبوو.
هاوین��ی  1978ئارامییەک��ی کەم��ی
بەخۆیەوە بینی کە هاوکات بوو لەگەڵ ئەوەی
ش��ا بە ڕادەیەکی بەرچاو لە سانس��ۆری کەم
دەکردەوە و ئاڵوگ��ۆڕی بەرچاوی لە ئەندامانی
پایەبەرزی ساواکدا پێکدەهێنا .لە کاتێکدا هەر
 40ڕۆژ جارێک ،هەزاران ناڕازی لە زۆرێک لە
شارە گەورەکانی ئێراندا کۆ دەبوونەوە ،کاتێک
خۆپیش��اندانەکان لەگەڵ مانگی ش��ینگێڕانی
ش��یعە هاوکات بوو ،ژمارەی خۆپیش��اندەران
دەس��تی کرد بە کەم بوون��ەوە .ئەمە تا 19ی
ئاگۆس��ت ،ئەوڕۆژەی کە زۆرێک لەو بڕوایەدان
ڕۆژێ��ک بوو کە بوو بە هۆی ئەوەی شۆڕش��ی
ئێ��ران گەڕان��ەوە ب��ۆ دواوەی ب��ۆ نەبێت .لە
شاری باشووریی ئابادان ،سینەمایەک بە ناوی
س��ینەما ڕێکس ئاگری تێبەردرا .پتر لە 400
کەس تێی��دا مردن و ئەمەش ب��ووە یەکێک
لە گەورەتری��ن کۆمەڵکوژییەکان��ی دەرەوەی
ش��ەڕ لە مێژووی جیهاندا .لە کاتێکدا ئێس��تا
ئیدی لە ئاستێکی جیهانیدا ئەو بۆچوونە هەیە
کە ئەوە کاری شۆڕش��خوازە ئیس�لامگەراکان
ب��ووە ،ئایەتوڵ�ڵا خومەینی ،ل��ە بنکەکەی لە
نەجەفی عێراقەوە ،تاوانی ئاگردانەکەی خستە
ئەس��تۆی س��اواکەوە .ئەم تاوانبارکردنە بووە
خاڵی س��ەرنجی خۆپیش��اندەران .بە زوویی،
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خۆپیش��اندان بەرینتر بووەوە و سەدان هەزار
ک��ەس لە خەڵکی ئێ��ران بە پش��تیوانی لەو
تاوانبارکردنە هاتنە س��ەر ش��ەقامەکان .شا لە
8ی پێس��تامبردا ،هەنگاوێکی پێشترنەبینراوی
هەڵگرت و یاسای سەربازیی لە تاران ڕاگەیاند
(هەروەها لە چەند ش��اری دیکەیشدا) .کاتێک
هەزاران خۆپیشاندان بە نیشانەی مل نەدان بە
حکوومەتی نیزامی دەرکەوتن ،بێسەروبەرەیی
لێ کەوتەوە .دەیان خۆپیش��اندەر لە هێرشی
تونددا کوژران کە بە بەرینی ش��ەرمەزار کرا،
تەنانەت شا بۆ خۆیشی بە نابەدڵی مەحکوومی
کرد .ئایەتوڵاڵ خومەینی لە تاراوگەوە ڕایگەیاند
کە هەزاران کەس بە دەس��تی س��وپای ش��ا
ش��ەهید کراون .ڕێکەوتی 8ی س��ێپتامبری
 1978بە هەینی��ی ڕەش ناوزەد کرا .ڕێژیمی
شا گڵۆڵەی کەوتە لێژییەوە.
کاتێ��ک ناڕەزایەتییەکانی ت��اران ،تەورێز،
مەشهەد و قوم گەیش��تنە کوردستان و سنە،
تەرکیزی زۆریان لەسەر کرا و خەڵک هاودەنگ
بوو لەگەڵیان .خەڵکی کورد بە شێوەی سروشتی
هاوسۆز بوون بەرامبەر ئامانجی خۆپیشاندەران
و بۆچوونی گشتیی ڕیفۆرم و تەنانەت گۆڕینی
ڕێژیم لە ئێراندا .هەس��تی ل��ە الیەن زۆربەی
خەڵکەوە هەبوو ک��ە دەیگوت ڕێژیمێکی نوێ
لە ئێراندا لەکۆتاییدا ب��ە مانای مافی زیاتر بۆ
خەڵکی کوردی��ش دەبێت .بەاڵم جیاوازییەکی
لە هەستی شۆڕشخوازانەی خەڵکی کوردستان
و باقی ئێراندا هەبوو .لە کوردستاندا ،فەزایەکی
زیاتر کرداری و کەمتر سەرخۆشانە لەئارادا بوو،
کە ڕووداوەکانی پاشتر نیشاندەری ئەم ڕاستییە
بوون .بە پێچەوانەی شۆڕش��خوازەکانی باقیی
ئێران کە پشتیوانییان لە ئامانجی بەرزەفڕانەی
وەک نەمانی نفووزی ڕۆژئاوا لە ئێران و دابەش
کردنی سۆسیالیس��تیی س��امانی واڵت دەکرد
(تەنان��ەت لە الی��ەن ئەو ئیس�لامییانەوە کە
وتەبێژییەکی سوسیالیس��تی ـ مارکسیستییان
کردبووە پیش��ەیان) ،کوردەکان شۆڕشەکەیان
لە ڕوانگەیەکی پێگەی پلە دووهەمی مێژوویی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئیتنیسیتەی خۆیانەوە دەبینی.
کاتێک هەواڵی زیاتر لە ناڕەزایەتییەکان لە
سەرانس��ەری ئێراندا لە کوردستان باڵو بوووە،
زۆرێک لە گرووپە خوێندکارییەکان لە س��نە
دەستیان کرد بە کۆبوونەوەی ناڕەسمی و زیاتر
ئاش��کرا بە دژی شا ،گرووپگەلێک کە بە هۆی
ناسەقامگیری لە شوێنەکانی تردا دنە درابوون.
هەواڵەکان��ی چەندی��ن نموون��ەی ئاگردان و
بەردباران کردنی دامودەزگای دەوڵەتی لە الیەن
هاواڵتییان لە کوردس��تاندا بە نێو جەماوەری
س��نەدا باڵو بوونەوە .زۆربەی چاالکییەکان لە
کوردس��تان ،لەم قۆناغەدا بە ش��ێوەی فەرمی
ڕێکخس��تنیان ب��ۆ نەکراب��وو .هەروەها ،جگە
لە حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران کە
هێش��تا حیزبێکی قەدەغەکراو لە ئێراندا بوو،
هێش��تا هیچ گرووپێکی ئۆپۆزیسیۆنی دیکە لە
کوردس��تاندا نەبوو کە ناس��رابێت یان چاالک
بێت.
سەرەڕای ڕەخنەی ئاش��کرای لە ڕێژیمی
ش��ا ،موفتیزادە بە پێی ڕاپۆرت��ەکان بەرامبەر
ئ��ەو بۆچوون��ەی کە ش��ۆڕش خەری��ک بوو
ڕووی دەدا ،نیگەران ب��وو .دەیگوت« :ئێمە بە
ئەن��دازەی پێویس��ت باڵغ نین .ئێ��ران ئامادە
نی��ە .ئێمە (کوردەکان) ئامادە نین ».موفتیزادە
تەنیا کەس��ێکی دیار لە سنە بوو کە بە ئاشکرا
ڕەخن��ەی ل��ە ڕێژیمەکە گرتب��وو و ئاماژەی
بە ک��ەم بوونەوەی تەمەنی کردب��وو ،کەوابوو
وەها هەس��تێک ب��ۆ زۆرێک ب��ە نابەوەخت و
بە ڕادەی��ەک نابەختەوەرانە لەقەڵ��ەم دەدرا.
سەرەڕای هەس��تی خۆی لە بارەی ئامادەییی
کۆمەڵگاک��ەی بۆ گۆڕانکارییەکی سیاس��ی لە
ڕادەی گەورەدا ،ناوبراو هەس��تی بە پێویستیی
پش��تیوانی ل��ە داواکارییەکان��ی خەڵک کرد.
یەکێک لە ناس��یاوەکانی وەبی��ر دێتێتەوە کە
«بۆچوونی ئەوە بوو کە ویس��تی خەڵک ئەوی
ناچار دەک��رد بە پێچەوانەی ویس��تی خۆی،
دەرگی��ری ڕووداوەکان بێت» .ئەگەر موفتیزادە
کەس��ێک بوو کە بەپێچەوانەی ویستی خۆی

پەڕییە نێو قۆناغی داهاتووی ڕووداوەکان بەبێ
ئەوەی خۆش��بین بێت ،بەاڵم بەشدارییەکەی
مەبەستێکی ڕوونی لە پشت بوو.
لە ئاگۆس��تی 1978دا ،ئ��ەو گومانە زیاتر
و زیات��ر دەبوو کە س��اواک خەری��ک بوو بە
شێوەیەکی چاالکانە گرووپەکانی ئۆپۆزیسیۆن
ل��ە دژی یەکتر هان بدات تا ل��ەم ڕێگایەوە،
یەکیەتییی نێ��و ڕێزی خۆپیش��اندەران الواز
بکات .هەڵوێس��تێک کە ش��ا لە حەوتووەکانی
پێشتریدا بە ئاشکرا دەریبڕیبوو (ئەوە کە ئەگەر
ڕێژی��م بڕووخێ ،ئێران دەبێتە «ئێرانس��تان» و
پارچەپارچ��ە دەبێت) ،پەرەی ب��ەم گومانانە
دابوو .دانیشتووانی س��نە وەبیریان دێتەوە کە
لە مانگەکانی ئاگۆست و سێپتامبردا تراکتیان
بینیوە ک��ە تێیاندا ڕاگەیەندرابوو ش��ارەزایانی
ش��یعە لە قوم ڕایانگەیاندووە کە سوننییەکان
لە کوردس��تان موس��وڵمان نین .ئ��ەم پەیامە
بە خێرایی لە کوردس��تاندا باڵو بووەوە کە بۆ
زۆرێک مانای ئەوە بوو کە س��اواک دەس��تی
ل��ە پروگانداک��ردن بەمەبەس��تی پێکهێنانی
دووبەرەکی لە ئەدەبیات��ی الیەنەکاندا هەبوو،
تیۆرییەک��ی پیالنگێڕی ک��ە گرینگیی خۆی
پەیدا کرد .خەڵک باس��یان لە «سەرچاوەی بێ
ناونیش��ان» دەکرد کە پێش��بینیی هێرشێکی
لەن��اکاوی پۆلیس��ی نهێنی��ی ش��ایان ل��ە
کوردس��تاندا دەکرد .دەنگ��ۆکان زیاتر و زیاتر
دەبوو بە جۆرێک کە دەیان کەس چوونە الی
موفتیزادە و پرسیان لێ کرد داخوا ناوبراویش
ئەو دەنگۆیانەی بیس��تووە و بۆچوونی لەس��ەر
ئەو ئەگەرە چیە .تا ڕادەی��ەک لەم کاتانە بوو
ک��ە ناوی موفتیزادە وەکوو ج��ۆرە وتەبێژێکی
خەڵکی س��نە چووە ناو ئ��ەو وتارانەی کە لە
الپەڕەکانی ناوەوەی ڕۆژنامە ئێرانی و بیانییەکان
باڵو کران��ەوە .پەیامی موفتی��زادە ڕوون بوو:
«وش��یار بن ،یەکگرتوو ب��ن و دژی هەر جۆرە
دووبەرەکییەک لە نێ��و خۆتان (کوردەکان) و
موسوڵمانەکانی تر (شیعەکان) ڕابوەستن».
هەروەها لەو کاتەدا بوو کە گرووپێک کە بە
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کەمی دەناس��را و بە خۆیان دەگوت کۆمەڵەی
زەحمەتکێشان ،ڕاگەیەندراوێکیان باڵو کردەوە
و داوایان لە حەش��یمەتی کوردستان کرد کە
«بە دەنگ بانگەوازی پیاوی ژیری خواوە بڕۆن»،
مەبەس��تیان موفتیزادە بوو .ئێمە دەزانین کە
ئەم گرووپە پێش��ەکیی کۆمەڵە لە س��نە بوو.
کۆمەڵە لەو قۆناغەدا ش��تێکی ناس��راو نەبوو،
س��ەرەڕای بانگەش��ەکانیان کە دەیانگوت دە
ساڵ پێشتر دامەزراون .بەپێی وتەی عەبدوڵاڵ
موهتەدی ،گرووپەکە هێشتا بە نهێنی چاالک
بوو و بە مەبەس��تی لەمەترس��ی نەخس��تنی
بوونیان بە ئاش��کرا پالتفۆرمی گشتیی خۆیان
ڕانەگەیاندبوو ،لە هەمان کاتدا ئەو ئیدیعایەش
کرابوو کە ئەوان لە ماوەی دەیەی پێش��تریدا
ژمارەی��ەک ل��ە ئەندامان��ی خ��اوەن ڕێ��زی
کۆمەڵگای کوردییان کردبووە ئەندامی خۆیان.
ئەم کەس��انە لە گرووپی جیاجیای کۆمەڵگای
مەدەنیی پێکهاتوو لە چینوتوێژی جیاواز وەکوو
گرووپی کرێکارانی زەحمەتکێش پێکهاتبوون.
ئەو ڕاگەیەندراوەی کە پشتیوانیی لە ئەحمەد
موفتی��زادە دەردەب��ڕی ،وا لێکدەدەرێتەوە کە
یەکەمین ڕاگەیەندراوی لەدایکبوونی گرووپی
کۆمەڵەیە.
جـــــ��ۆرە هەس��تێکی ڕەزامەن��دی و
یەکگرتوویی ،ئاوێـتە لەگەڵ دڵەڕاوکێ لە سنەدا
هەبوو و کاتێک لە مانگی ئۆکتۆبردا ،کەشوهەوا
خەریک بوو س��اردتر دەبوو ،ئەو تێگەیش��تنە
لە س��نەدا جێی گرت کە هێزەکانی دەوڵەت
زەحمەتە دەس��ت بکەن بە ڕەشبگیری لە نێو
چاالکاندا .بۆ زۆرێک ل��ە خەڵک ،ئەمە وەکوو
س��ەرکەوتنێک بۆ خەڵکی کوردستان لەقەڵەم
درا .خەڵک توندوتۆڵتر بوون .شۆڕشی ئێرانی بە
فەرمی لە کوردستان دەستی پێکردبوو.
وتاردان لە مەیدانی ئیقباڵدا
لە ش��اری مهاب��اد ،یەکێکی دیکە لە ش��ارە
گەورەکان��ی کوردس��تان ،یەکێک��ی دیک��ە
ل��ە ڕێبەران��ی ئایین��ی ئاگری شۆڕش��ەکەی
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دەگەش��اندەوە :شێخ عیزەدین حوسێنی .شێخ
عیزەدین کە نزیک دە س��اڵ پێش شۆڕشەکە
وەک��وو بەرنوێ��ژی هەینیی ش��ارەکە دیاری
کرابوو ،ئێس��تا ئیدی زیات��ر وەدەرکەوتبوو و
ببووە پش��تیوانی پرس��ی تایبەت��ی مافەکانی
کورد .بە پێچەوانەی ئەو ش��ێخانەی سەرەتای
بزووتنەوە ئیسالمی ـ نەتەوەییەکانی کوردستان
کە پێش��تر ئاماژەمان پێداون ،ش��ێخ هەست
و داخوازیی��ە نەتەوەییەکان��ی خۆی لە وتار و
سەمبولیزمی ئایینیدا زۆر زەق نەکردەوە .ناوبراو
دیسکۆرسێکی دێموکراسی و خودموختاری بۆ
کەمایەتییەکانی نێو ئێرانی ڕەچاو کرد.
موفتیزادە و ش��ێخ عیزەدی��ن پەیوەندیی
دۆس��تانەیان هەبوو« .شێخ عیزەدین سەردانی
موفتی��زادەی دەکرد و موفتی��زادەش دەچێتە
سەردانی شێخ .لە 1976دا ،کاتێک موفتیزادە
لە مهاباد بوو ،لە الی ش��ێخ عیزەدین مایەوە.
ناوب��راو دواتر هانی عیزەدین��ی دا تا خۆی لە
ش��ا دوور بخاتەوە» ،تەرجیحێکی سرووش��تی
بۆ کەس��ێک کە خۆی ب��ەوە جیا کردبووە کە
وازی لە پۆس��تی بەرزترین موفت��ی دانراو لە
الیەن ش��اوە هێنا .بەاڵم ش��ێخ عیزەدین لەو
کاتەدا ،سەرەڕای هەستە نەتەوەییەکانی ،ڕۆڵی
خۆی وەکوو کەسێکی سیاسی نەدەبینی .پاش
ئەوەی ش��ا ئێرانی بەجێ هێشت و شۆڕشەکە
س��ەرکەوتوو ب��وو ،ش��ێخ عیزەدین ب��وو بە
یەکێک لە خۆشەویس��تترین کەسایەتییەکانی
کوردس��تان .لە هەمان کاتدا ،لە ماوەی مانگە
س��ەرەتاییەکانی شۆڕش ،ش��ێخ کە هێشتا بە
دەست ئەوە دەینااڵند کە لە الیەن شاوە دیاری
کرابوو ،خۆشەویستییەکەی کەوتە ژێر سێبەری
خۆشەویستیی موفتیزادەوە .لە بەرەبەری ساڵی
1979دا ،خەڵکێک��ی کەم لە س��نە لە بیریانە
کە ناوی شێخیان بیستبێت یان ئاگاداری ئەو
خۆپیش��اندانە بچووکانە بووبن کە شێخ ساڵی
پێش��تری الوانی ک��وردی ڕێب��ەری کردبوو.
«ئەوە موفتیزادە بوو کە شۆڕشخواز بوو» ،ئەمە
بیرەوەریی کەس��ێکە .بەاڵم ئای��ا ئەو ئیمکانە
ساڵی بیست و یەکەم
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هەبوو کە ئەوانەی زیاتر لە کەمپی موفتیزادەدا
چاالک بوون ،لەبەر ئەوەی لە چاالکییەکانیاندا
زیاتر لەگەڵ کەس��انێکی تایب��ەت هاتوچۆیان
هەب��وو ،ئاگای��ان ل��ە مارکسیس��تەکان یان
پێگەی حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران
نەبووبێت؟ لەبەر ئەو ش��وێنەی تێیدا دەژیان
و ئەوەی دەیانویس��ت بیبیستن؟ وەاڵمەکە تا
ڕادەیەک لۆژیکییە« .لە ماوەی شۆڕش��ەکەدا،
هی��چ نهێنییەک لەو بارەی��ەوە نەبوو کە کێ
چاالک یان خۆشەویس��ت بوو و ک��ێ نەبوو.
هەر کەس��ێک کە توانیبای پشتیوانیی خەڵک
ب��ۆ الی ئامانجەکانی ڕابکێش��ێت ی��ان داوا
ل��ە خەڵک بکات برژێنە س��ەر ش��ەقامەکان،
خۆی نەدەش��اردەوە .هەموویان هەوڵیان دەدا.
ئێمە باس��ی ئ��ەو کۆبوونەوانەمان بیس��ت کە
کۆمۆنیس��تەکان جارجارە دەیانگ��رت .بەاڵم
هیچکات زیاتر لە  200ک��ەس نەبوون .ئێمە
لە کوردس��تان دەژیاین ،ئێمە لە مەیدانەکەدا
بووین ،ئەمە ڕوون بوو».
لە سەرانس��ەری ئێراندا ،مانگرتنی گشتی
لە س��ێپتامبری 1978دا ک��ە ئیفلیجکەر بوو،
بووە تەواوکەری خۆپیش��اندانە توندوتیژەکان.
لە سەرانس��ەری کوردس��تاندا ،خۆپیش��اندان
ئەمجارە ه��ەر حەوتوو لە ئ��ارادا بوو .هەواڵی
جۆراوجۆر لە بارەی ئ��ەو گرووپی الوانەی کە
لە ورمێ ڕاپەڕیبوون و دواتر ئەو خۆپیش��اندان
و دەستبەس��ەرکرانەی ل��ە پ��اوە ڕوویان دا،
گەیش��تە گ��وێ .لە مهاب��اد ،پێش��مەرگەی
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران بە پێی
ڕاپۆرتەکان لە دەورووبەری شارەکەدا هێرشیان
کردە س��ەر هێزە حکوومەتییەکان .لە تاران و
ژمارەیەکی زۆر لە ش��ارەکان لە سەرانس��ەری
ئێراندا ،سوپای ش��ا لە بەرامبەر سەرهەڵدانی
خەڵکدا حەپەسابوو ،ش��تێک کە هەیەجان و
هاوکات نیگەرانیی لە کوردستان لێ کەوتەوە.
لەو کاتانەدا ،لە س��نەدا و لە سەرانسەری
ش��وێنە بەرچـــــــاوەکان��ی کوردس��تاندا،
خۆشەویس��تیی موفتیزادە زیات��ر بوو .یەکێک

وەبیری دێ��ت و دەڵێت« :کەس ل��ەو کاتەدا
خۆشەویس��تییەکەی ئەوەندەی ناوبراو نەبوو.
ئەو تەنیا کەسێک بوو» .لە ئۆکتۆبری 1979دا،
موفتیزادە بە مەبەس��تی کەڵک وەرگرتن لەم
خۆشەویستییەی ،لە مەیدانی سەرەکیی شاری
س��نە ،مەیدانی ئێقباڵدا ،خۆپیشاندانێکی ڕێک
خس��ت .بڕیار بوو ئەو شوێنە ببێتە مەیدانێک
بۆ خەڵک کە دەنگی بەرهەڵس��تکارییان دژی
ڕێژیمەکە هەڵب��ڕن و ڕێبەرانی جیاجیا تێیدا
لە بارەی یەکگرتوویی��ی کوردەکانەوە بدوێن،
بەاڵم کاتێ��ک دەنگۆی لە باقیی کوردس��تان
ب�ڵاو ب��ووەوە ک��ە ڕووداوێک��ی وا خەریکە
بەرنامەڕێژیی بۆ دەکرێت ،ناوی «خۆپیشاندانی
ئەحمەد موفتیزادە»ی لەس��ەر دانرا .تاکەکان
لە سەرانس��ەری کوردس��تان بەرنامەیان دانا
بچنە س��نە و لە خۆپیش��اندانەکەدا بەشداری
بکەن .ش��ێخ جەالل ،برای شێخ عیزەدین لە
بانەش تێدا بەشدار بوو .بەپێی هەڵسەنگاندنی
بناژۆخ��وازەکان ،لە نێوان دە ت��ا پانزدە هەزار
کەس تێیدا بەش��دار بوون .ئەم��ە تا ئەو کاتە
گەورەتری��ن کۆبوونەوەی کوردس��تانی پێش
ش��ۆڕش بوو .پ��اش ئ��ەوەی چەندین کەس
بەرهەڵس��تکاریی خۆی��ان بەرامب��ەر ش��ا و
پێویستیی یەکگرتوویی لە کوردستان دەربڕی،
موفتیزادە چووە سەر سەکۆ.
موفتی��زادە بەپێ��ی ڕاپۆرت��ەکان تەنانەت
لەوانی دیکە توندت��ر و بۆ ماوەیەک زیاتر دوا.
ئەو باسی پێویستی دانانییاسایەکی بنەڕەتی و
سڕینەوەی دەس��ەاڵتی سەرەڕۆ کرد .هەروەها
هاوکات کە باس��ی پێویستی بۆیەکگرتوویی و
دژبەری بەرامبەر توندوئاژۆیی لە کوردس��تان
کرد ،بۆچوونی خۆیبە پشتیوانی لە دامەزراندنی
دەوڵەتی ئیسالمی دەربڕی.
لە کاتێکدا گرووپی ئۆپۆزیس��یۆنی جیاجیا
ک��ە خاوەن ڕوانگەی جۆراوجۆر بوون ،بە هۆی
خۆپیش��اندانی سەرانس��ەریی ئێرانەوە نێویان
دەهاتە نێو هەواڵەکانەوە ،موفتیزادە بە ئەگەری
زۆرەوە بە هۆی جۆراوجۆریی ئەو هەوااڵنەی لە
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ناوەندە ئایینییەکانی ئێرانەوە دەهاتنە دەرەوە،
بەهێزتر بوو .لەم کات��ەدا ،ئایەتوڵاڵ خومەینی
ئیدی لە دەرووبەری پاریس (نۆفێل لۆ ش��اتۆ)
نیش��تەجێ ببوو و خەریک ب��وو هەواڵەکانی
بە خەس��تی لە الیەن ڕاگەیەنە بیانییەکانەوە
ڕووم��اڵ دەک��را .بانگ��ەوازی خومەین��ی بۆ
ڕووخاندنی ڕێژیمی ش��ا ب��ە خێرایی دەبووە
خاڵ��ی وەرچەرخانی شۆڕش��ەکە و موفتیزادە
ه��ان درا ک��ە دامەزرانی دێموکراس��ییەکی
ئیس�لامیی بەرینتر ،لەسەر بنەمای سیستمی
ش��ۆڕاییی یەکدەنگی ،دەکرا ببێتە ڕاستییەک.
ئەوەن��دەی کە ئێمە دەزانی��ن ،موفتیزادە لەم
خاڵ��ە مەزەنیی��ەدا پەیوەندیی ڕاس��تەوخۆی
لەگەڵ هیچ��کام لە شۆڕش��خوازەکاندا نەبوو.
تەنیا پەیوەندیی ناوب��راو لەگەڵیان لە ڕێگەی
مزگەوت��ی س��ەرەکیی ش��یعەکان لە س��نە،
حوس��ێنییەی مەس��جێدی ،و بەڕێوەب��ەری
حوس��ێنییەکە ،شێخ عەلی سەفدەرییەوە ،بوو.
سەرەڕای ئەمەش ،ئەم پەیوەندییە بە ڕادەیەکی
بەرچ��او کاریگەریی لەس��ەر بۆچوونی ناوبراو
لەسەر دەوڵەتی ئیسالمی نەبوو .لەم قۆناغەدا،
موفتیزادە ل��ە وتاربێژییەکانی��دا لە «کۆماری
ئیس�لامی» کەڵکی وەرنەدەگرت و زیاتر باسی
چەمکە گشتییەکانی دەکرد.
یەکەم جار ،ویستە سیاسییەکانی موفتیزادە
بە ئاس��تێکی بەرزدا بۆ ش��ارێک دەگوتران تا
لێیان تێبگا .بە پێچەوانەی شەپۆلی هاودەردی
دەربڕین لەگەڵ ئیسالمگەرایی «دێموکراتیک»،
کە پش��تیوانیکردن بوو ل��ە گۆڕینی ڕێژیم لە
ئێراندا ،بەش��ێک لە دانیشتووانی کوردی سنە
لەگ��ەڵ هەڵوێس��تەکانی موفتی��زادە ڕاحەت
نەب��وون .کاتێک قس��ە و دەق��ی وتەکانی لە
مەیدان��ی ئێقباڵدا لە ناوچەک��ەدا باڵو بووەوە،
ئەو تێگەیش��تنە کە پێی وابوو کە موفتیزادە،
سەرەڕای ئەوەی پیاوێکی ئایینیە ،لە بنەڕەتدا
ناسیۆنالیس��تێکی ک��وردە ،گ��ۆڕا .بەتایبەتی،
دامەزرێنەرە الوە مارکسیستەکانی کۆمەڵە (کە
هێش��تا وەکوو زەحمەتکێشان دەناسران) دژی
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بۆچوونی ئایین��ی لە کۆمەڵگادا بوون ،با ئیدی
دەوڵەت ڕاوەس��تێ .چاوەدێرێک دەنووس��ێت:
«ئەوان ڕاس��تیان دەکرد .ئ��ەم ئایدیۆلۆژییانە
دوو ب��ەرەی دژ بەیەک بوون .ئەو (موفتیزادە)
لەگ��ەڵ جۆرێک حکوومەتی ئیس�لامی هاوڕا
بوو ».لە هەمان کاتدا ،هەر وەک چۆن لە باری
مێژووییەوە بینیومان��ە ،کۆمەڵگای کوردی بە
گرێدانی مافە س��ەرەکییەکان بە مەنش��ووری
ئیس�لامەوە ڕاهاتبوو .وتاربێژییەکەی مەیدانی
ئێقباڵ لە الی��ەن زۆربەی خەڵکەوە بە لێدوان
ل��ەدژی ش��ا لێکدرای��ەوە و ب��ە جۆرێک کە
ڕووداوەکان��ی دوات��ر نیش��انیان دا ،زەبری لە
خۆشەویس��ت بوونی موفتیزادە نەدا .جیاوازیی
نێوان دەیەکانی پێش��وو و س��اڵی  1979کە
تێیدا ناس��یۆنالیزمی کوردی بە ش��ێوەیەکی
بەرچ��او ب��ااڵی کردبوو ،ئ��ەوە ب��وو کە نها
بەش��گەلێکی قاڵبووی کۆمەڵ��گا هەبوون کە
دژی سەمبۆلیزمی ئیسالمی بوون .لەم قۆناغە
هەستیارەدا ،لە کۆتایی 1979دا ،ئەم کەس و
گرووپانە دەس��تیان کرد بە سووک نیشاندانی
پاوان کردنی ڕێبەری ل��ە الیەن موفتیزادەوە.
ه��ەر ل��ە س��ەرەتاوە ،کۆمەڵ��ە ،یەکێک لەو
گرووپان��ە ب��وو .پاش ئ��ەوەی ل��ە نوامبری
1978دا دەوڵەتی س��ەربازی لەسەر کار دانرا،
مانگ��ی پیرۆزی موحەڕەم کە پڕاوپڕە لە مانای
گیانبازی و سەرکوت لە مێژووی ڕووداوەکانی
شیعەدا ،گەیش��ت .لە دیس��امبردا ،میلیۆنان
خۆپیش��اندەری ئێرانی لەس��ەر ش��ەقامەکان
بوون .زۆربەی س��ەرنجی س��وپای شا لەسەر
تاران و شارە گەورەکانی دەرەوەی کوردستان
بوو .گرووپەکانی ئۆپۆزیس��ۆن ل��ە تەواوەتیی
خۆیاندا هێزیان گ��رت ،لەوانە ئەو گرووپانە لە
کوردستان بوون .کاتێک لە الیەکەوە موفتیزادە
دەس��تی کرد بە بانگەش��ە بۆ دیسکۆرسێکی
جەم��اوەری ک��ە دەوڵەتێک��ی دروس��ت لە
ب��ڕوای ئەودا چۆناوچۆنە ،ل��ە الیەکی دیکەوە
الیەنگرانیان دەس��تیان کرد بە باڵوکردنەوەی
کورتەباس��ەکانی موفتیزادە لەس��ەر قسەکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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لەسەر دەوڵەتی ئیس�لامی ،حیزبەکانی دیکە
لە کوردستان دەس��تیان کرد بە قۆستنەوەی
شەپۆلێکی بەرتەس��کتری ناڕەزایەتی بەرامبەر
ئیدەی دەوڵەتی ئیس�لامی و بەهێزکردنی ئەو
ئیدەیە .درووشمی دژەئیسالمی لەسەر دیواری
ماڵەکان لە سنە لە پڕا دەرکەوتن ،لەوانە لەسەر
دی��واری ماڵ��ی بنەماڵەی موفتیزادە .لەس��ەر
دی��وای ماڵی براکەی موفتی��زادە کە جێگەی
ڕێزی خەڵک بوو ،نووس��رابوو «هیچ خوایەک
بوونی نیە ،بەاڵم خوا ...ماوەی بەس��ەرچووە».
دیسانیش ،وا دەردەکەوت کە ئەوە موفتیزادەیە
کە شانسی زیاتری هەیە.
ل��ە کۆتاییەکانی ئ��ەو مانگ��ەدا ،کاتێک
دوو مامۆس��تای ئایین��ی و چەن��د کەس لە
قوتابییەکانیان لە س��نە لە الیەن س��اواکەوە
دەستبەس��ەر ک��ران ،موفتی��زادە داوای
مانگرتن��ی لە ب��ەردەم مزگەوت��ی جامیعەی
س��نەدا کرد .لە پێش��وازی لە بانگەوازەکەیدا،
سەرەڕای کەش��وهەوای زۆر س��اردی مانگی
نوامب��ر ،هەزاران ش��ارۆمەندی س��نە ڕێگەی
مزگەوتەکەی��ان گرتە بەر .ئ��ەوان بەڵێنیان دا
هەتا ئازادیی ئەو کەس��انە ل��ە مزگەوتەکەدا
بمێننەوە .لە پاش چەن��دڕۆژدا ،زیندانییەکان
ئازاد کران و موفتیزادە س��ەرکەوتنی ڕاگەیاند.
ب��ە بڕوابەخۆبوون��ەوە وت��ی« :دەوڵ��ەت ناڵێ
چۆن ب��وو بڕیاری ئازادکردنیان��ی دا ،بەاڵم وا
دیارە ناچار بەو کارە ب��ووە .مانگرتووەکان کە
ل��ە س��ەرکەوتنەکەیان سەرمەس��ت ببوون،
بڕیاری��ان دا درێژە ب��ە مانگرتنەکەیان بدەن.
ڕۆژنامەنووس��ێکی ئەمریکای��ی ب��ەم ج��ۆرە
ڕووداوەکان کورت دەکاتەوە:

«وا دی��ارە بەرپرس��انی ناوچەک��ە
لەبەر ترس��ان لە دنەدانی عەش��یرەتە
کوردیی��ەکان ک��ە حەش��یمەتیان
س��ێ میلی��ۆن و نیو ب��وو و هەروەها
ترس��ان لە ئەگەری زیندووکردنەوەی
نەریتی ش��ەڕڤانانەیان ،بڕی��ارن داوە

ملکەچ��ی داخوازیی��ەکان ب��ن ...لە
کاتێکدا موفتی��زادە جەختی کردەوە
ک��ە کوردەکانی ناوچەک��ە نایانهەوێ
بش��ێوییەکان بقۆزن��ەوە و دەوڵەت��ی
جیای خۆیان ل��ە ئێران دابمەزرێنن...
بەرهەڵستکارانی شا لە سنە بە گشتی
وا دی��ار ب��وو خۆیان ل��ە توندوتیژیی
جەم��اوەری ک��ە هەر لە س��ەرەتای
ساڵدا دەیان شار و شارۆچکەی ئێرانی
گرتبووەوە ،ن��ادەن ...موفتیزادەی 42
س��اڵە کە ئیدیع��ای وتەبێژیی کوردە
س��ونییەکانی دەکرد کە پێکهێنەری
دوو لەسەر سێی حەشیمەتی کوردی
ئێران ب��وون ،وتی کە پش��تیوانی لە
«بەرخۆدان��ی پاس��یڤ» و مانگرتن��ی
ئاشتیخوازانە بە دژی دەوڵەت دەکات».
موفتی��زادە لە لێدوانەکانی بۆ الیەنگرانی خۆی
و ڕاگەیەنەکان زۆر ڕوون بوو« ،رق»ی خۆی لە
دەوڵەتی سەربازیی دانراو لە الیەن شاوە دەربڕی
و خوازیاری گۆڕانکاری��ی قووڵی دێموکراتیک
بوو .ڕۆژنامەنووس��ە ئەمریکاییەکە دەبینێت کە
«لە ئێس��تادا ،ژمارەیەک لە پەیڕەوانی الوتر و
کەمتر بناژۆخواز دەیانهەوێ لەگەڵ ئەم جۆرە
ناڕەزایەتی دەربڕینە بن تا خۆیان لە توندوتیژی
الب��دەن» .چاودێرێکی ڕووداوەکان دەڵێ« :گەر
ئەم ڕێگەیە سەرکەوتوو نەبێت ،دەست دەدەینە
چەک» .لە ڕاس��تیدا ،ب��ە پێچەوانەی ڕەوتی
یارییەک��ە و دەک��رێ بگوترێ بە ش��ێوەیەک
ک��ە سەرس��وڕمانی زۆرینەی ل��ێ کەوتەوە،
هەن��دێ الو جار جار لە کات��ی مانگرتنەکەدا
خۆیان دەک��رد بە مزگەوتەکەدا و گاڵتەیان بە
مانگرت��ووان دەکرد و درووش��می دژەئاینییان
دەگوتەوە .پێڕەوانی موفتیزادە دەستبەجێ ئەم
التولووتانەیان بە «کۆمۆنیستەکان» ناو برد.
هەر لەو کاتانەدا ،خۆشەویس��تیی ش��ێخ
عیزەدی��ن لە بەش��ی باکووری کوردس��تانی
ڕۆژهەاڵت��دا زیادی دەکرد .ئ��ەوە لەو قۆناغی
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پێش شۆڕش��ە بوو کە خۆی ئامادە کرد ببێتە
ڕێبەرێک کە ببێتە چەتری حیزبە ناسیۆنالیستە
جیاجیاکانی کوردستان .هەروەها ئەو هەمیشە
کەس��ی دەس��تی ڕاس��تی خۆی لەگەڵ بوو،
س��ەالح موهت��ەدی .موفتی��زادە و ژنبراکەی
(سەالح موهتەدی) کە ڕۆژ بە ڕۆژ زیاتر وەکوو
ڕێبەرێک لە نێو چەپەکانی مهاباددا دەناس��را،
پەیوەندییەکانیان ل��ەم دواییانەدا بە هۆکاری
ڕوون تێکچووبوو .موفتیزادە چەپەکانی کە ئەو
کوردان��ە بوون کە هەموویان وەکوو بەش��ێک
لە چینی بااڵدەس��تی تاران ،خوێندەوار بوون،
تۆمەتبار بە الوازکردنی یەکیەتی لە نێو خەڵکی
سنەدا دەکرد .بە بۆچوونی موفتیزادە ،ئیدەکانی
ئەو چەپانە لە بنەڕەتدا نەگونجاو بوو بۆ خەڵکی
کوردس��تان .کومەڵەش بەش بە حاڵی خۆی،
کە پشتیوانیی س��ەالح موهتەدی لەگەڵ بوو،
ئێس��تا ئیدی بە شێوەیەکی چاالکانە بە دوای
وەپەڕاوێزخس��تنی موفتیزادە بوو و ڕۆژ بەڕۆژ
زیاتر دەبووە دژی ئەندامانی مەکتەب قورئان.
ل��ە پەیوەندیگرت��ن لەگ��ەڵ حیزب��ی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران و ڕێبەرەکەی،
عەبدولڕەحمان قاس��ملوو کە بە زوویی دەبێتە
ڕێبەرێک��ی زۆرناوبەدەرەوە ،ش��ێخ عیزەدین
بەردەوام دەبێت لە جیاکردنەوەی ڕوونی خۆی
لە ئیدەی دەوڵەتی ئیسالمی لە کوردستان کە
تێی��دا مافی کوردەکان بەفەرمی نەناس��رابێت
و هەروەه��ا بەردەوام دەبێت ل��ە ڕەخنەکانی
لەو ئیدەیە .بەپێی وتەی نووس��ەرێک لەس��ەر
کوردستان لە کاتی شۆڕشەکە« ،هەرچی زیاتر
خ��ۆی لە خەم��ی ئایینی دوور دەخس��تەوە،
ئەوەندە زیاتر ئاس��تی خۆشەویس��ت بوون و
ڕێزگرتن لێی زیادی دەکرد».
سەفەری شا
لە 16ی ژانویەی 1979دا ،موحەمەدڕەزاشای
پەهلەوی ،لە نێوەڕاستی خۆپیشاندانە بەرباڵو و
توندە جەماوەرییەکان ئێرانی بەجێهێشت .شا،
ش��اپوور بەختیاری وەکوو سەرۆکوەزیر لەسەر
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کار دانا ،ش��اپوور پێڕەوی موحەمەد موسەدیق
(س��ەرۆک وەزیرانی خۆشەویستی ئێران کە لە
1953دا کودەتای لێ کرا) و بەرهەڵستکارێکی
لەمێژین��ەی ش��ا ب��وو .ل��ە کاتێکدا ش��ا بە
فەرم��ی وازی لە تاجی پاش��ایەتی نەهێنابوو،
س��ەردەمەکەی لەڕووی کاریگەرییەوە کۆتایی
پێهات .ئەو ئیدی بۆ ئێران ناگەڕێتەوە.
لەیەکی فێوری��ەدا ،ئایەتوڵاڵ خومەینی لە
نێو ئاپ��ۆرای الیەنگرانی کە بەپێی ڕاپۆرتەکان
ژمارەیان چەند میلیۆن ب��وو ،گەڕایەوە ئێران.
خومەینی لە الیەن بەختیارەوە پێش��وازیی لێ
کرا کە دەیویس��ت بیکاتە سەرۆکی کارتۆنیی
شۆڕشەکە بەاڵم دەس��ەاڵتی ڕادەست نەکات.
ب��ەاڵم خومەینی ه��ەر زوو پ��اش گەڕانەوە
ب��ۆ واڵت ڕایگەیان��د کە ئ��ەو دەوڵەت دیاری
دەکات و ئەوەش ک��ە ،دەوڵەتی بەختیار هەر
وەک دەوڵەتەکەی ش��ا ناڕەوایە .شەڕی گەورە
و قورس ل��ە نێوان الیەنگران��ی خومەینی لە
الیەکەوە و سوپای هێشتا وەفادار و الیەنگرانی
بەختیار لە الیەکی دیکەوە هاتە ئاراوە .ڕاپەڕین
لە نێو ئاس��تە جیاجیاکانی سوپادا سەریهەڵدا،
بە جۆرێ��ک کە هەموو یەکە س��ەربازییەکان
پش��تیوانیی خۆیان ل��ە ئایەتوڵ�ڵا ڕاگەیاند.
بە زوویی ،س��وپا ،لە ڕێگەی ش��ۆڕای بەرزی
س��ەربازییەوە ،بە فەرمی ب��ێ الیەنیی خۆی
ڕاگەیان��د و بەمەش دوایی��ن بزمار لە تابووتی
حکوومەت��ی پاش��ایەتی درا .دە ڕۆژ دوای
گەڕانەوەی خومەینی ،سەرۆکوەزیران بەختیار
لە ژێر هەڕەش��ەی دەستبەس��ەرکراندا ناچار
دەکرێت لە واڵت هەڵبێت .لە 11ی فێوریەی
1979دا ،شۆڕش��ەکە بە فەرمی ڕێژیمی شای
ڕووخاندبوو.
موفتی��زادە ،وێ��ڕای گرووپەکان��ی دیکە
ل��ە ئێران و ناوچەی کوردس��تان ،بە پارێزەوە
پێش��وازیی لە دەرچوونی ش��ا ک��رد .ناوبراو
حەوتووی��ەک پاش گەڕان��ەوەی خومەینی بە
کورتی سەردانی تارانی کرد و چاوی بە ئیمام
لە نێ��و ژمارەیەکی زۆر ئاخون��ددا کەوت .لە
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

کاتێکدا هیچ حیزبێکی گەورە ـ لەوانە حیزبی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران و کۆمەڵە ـ لە
قۆناغە س��ەرەتاییەکاندا بە ئاشکرا پالتفۆرمی
ڕێژیم��ی نوێی شۆڕش��یان ڕەت نەک��ردەوە،
ژمارەی��ەک گومانی��ان ل��ە ڕاگەیەندراوەکانی
خومەین��ی زیات��ر ب��وو .حیزب��ی دێموکراتی
کوردس��تانی ئێران کە باوەڕی بە دێموکراسی
بۆ ئێران و خودموختاری بۆ کوردس��تان بوو و
هەروەها کۆمەڵە کە گرووپێکی مارکسیس��تی
زیات��ر ڕادیکاڵ بوو و تا ڕادەیەک پالتفۆرمێکی
ناسیۆنالیس��تیی هەبوو ،زۆر حەزیان لە ئیدەی
دەوڵەتی ئیسالمی نەبوو .ئەوان هاوکات لەگەڵ
ئەو ڕووداوانە ،خەریکی کۆکردنەوەی الیەنگری
زیات��ر ل��ە ناوچەکانی خۆیان ب��وون (حیزبی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران ل��ە باکووری
کوردستان و کۆمەڵەش لە باشووری) بە جۆرێک
کە بە زیان��ی موفتیزادە بوو .ب��ە پێچەوانەی
حیزبەکان��ی دیکەی ناوچەک��ە ،موفتیزادە لە
ب��ارەی کارکردن لەگەڵ ڕێژیمە نوێیەکە زیاتر
لە حیزبەکانی تر لە کوردس��تاندا خۆش��بین
بوو« .دەیگوت ،ئێستا کاتی شەڕ لەگەڵ ڕێژیم
نیە .ئەمە ڕێژیمێکی خەڵکییە ،خۆشەویس��تە.
با یارمەتیدەریان بین» .ئەم قس��انە بەتایبەتی
تووڕەیی��ی مارکس��یتەکانی ل��ێ کەوتەوە کە
چاالکانەتر دەس��تیان کرد بە دژایەتی لەگەڵ
نفووزی .یەکێک لە دانیشتوانی سنە لەبیریەتی
کە بە زوویی پاش دەرچوونی ش��ا ،لە ئاستی
شاردا تراکت باڵو کراوەتەوە و وتراوە موفتیزادە
لە الیەن مەالکانی تارانەوە کڕدراوە ،تۆمەتێک
کە ئەو بە بێ بنەمای لەقەڵەم دەدا.
تا ڕادەیەک بە شێوەیەکی بەرچاو و گونجاو
لەگەڵ تێزی دۆکتۆرای ئەم دەقە ،کوردستانی
ئێران تەنیا ناوچەیەکی سەرەکی لە ئێران بوو
کە تێیدا پش��تیوانییەکی جەماوەری ئەوتۆ لە
ئایەتوڵاڵکە نەبینرا .کەواتە لە کاتێکدا موفتیزادە
تا ئەم قۆناغە لە س��نە خۆشەویست بوو ،بەاڵم
وەکوو کەسێک کە هەر لە سەرەتاوە پشتیوانی
دەوڵەتی ئیسالمیی شۆڕش بوو ،دەکرێ بڵێین

خۆی کەوتە بەرەیەکەوە کە دژی ڕەوتی باو لە
ناوچەی بەرینتری کوردس��تاندا بوو .موفتیزادە
ک��ە بە ه��ۆی چاالکییەکانی «کۆمۆنیس��ت»ە
الوەکان��ەوە دڵس��ارد بب��وو ،لە باس��ەکانیدا
دەس��تی کرد بە کوتان��ی بیروبۆچوونەکانیان.
«ئەو بووە کەس��ێکی ڕقئەس��توور لە بەرامبەر
ئەوانەی پش��تیوانییان لە مافەکانی کوردەکان
بەبێ ڕەچاوکردنی ئیس�لام دەکرد .هەس��تی
ه��اودەردی لەگ��ەڵ کۆمۆنیس��تەکان (وەک
کۆمەڵە کە بۆ زۆر کەس ناسرابوو) نەبوو ،بەاڵم
ئاستی خۆشەویس��تیی ئەو گرووپانە گۆڕدرا».
موفتی��زادە ل��ە الی ئەوانەی لەو پش��ێوییەدا
ببوونە بەرپرسی بااڵی کوردستان و ئێرانی پاش
ش��ۆڕش خاڵێکی بەرچاوی هەیە :ئەو لەگەڵ
ژمارەیەک لە شۆڕشخوازە سەرکەوتووەکاندا لە
زینداندا ببوو و پەیوەندیی دۆستانەی لەگەڵیان
هەبوو .ناوب��راو هەوڵی دا دەس��تبەجێ لەمە
س��وود ببینێت .ئەو بە ب��اوەڕی بەو بەڕواڵەت
ئیمان��ە چاکەی ،پێ��ی واب��وو دەتوانێ هانی
ئێران بدا کە سیس��تمێکی ئیسالمیی گونجاو
لەگەڵ تێگەیش��تنی لە سیستمی شۆڕایی کە
ل��ە قورئاندا باس��ی ک��راوە ،دابمەزرێنێت .لە
ڕوانگەی ئەوەوە ،ئەمە لە کۆتاییدا دەبووە هۆی
هاتنەئ��ارای ناناوەندگەرایی و خودموختاری بۆ
ناوچەی کوردی و س��ونییەکانی ئێران .ناوبراو
دەس��تی کرد ب��ە دیدارکردن لەگەڵ س��یما
بەرچاوە سەرکەوتووەکانی شۆڕش لە پێتەخت
و بەرنامەی دیداریشی لەگەڵ ڕێبەرانی دیکەی
کورد بە هیوای شکڵگرتنی بەرەیەکی یەکگرتوو
لە کوردس��تان دانا .بەاڵم لە بەهاری 1979دا،
هەندێ لە حیزب��ە کوردیی��ەکان بۆچوونیان
جیاواز بوو و بە هەس��تێکی ئۆپۆرتۆنیستانەوە
چوونە پێش.
راپەڕین لە کوردستان
لەو کاتەدا کە موفتیزادە خەریکی خۆئامادەکردن
بوو ب��ۆ چوون بۆ تاران تا لەگ��ەڵ ژمارەیەک
س��یمای شۆڕشە ئیس�لامییەکە دیدار بکات،
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هەواڵێک ل��ە مهابادەوە گەیش��ت کە هەموو
کەس��ێکی لە ئێران و لە کوردس��تاندا تووشی
شڵەژان کرد .لە کۆتاییەکانی مانگی فێوریەی
1979دا ،پارتیزانە کوردەکان هێرش��یان کردە
س��ەر پادگانی س��ەربازی لە ش��اری مهاباد و
گەمارۆیان دا .لە ڕەوتی ئەم هێرش��ەدا ،ئەوان
هەروەها فەرماندە گشتییەکەی پادگانەکەیان
بریندار کرد کە ژنبرای س��یمایەکی بەرچاوی
شۆڕش��ە و وەزیری کاری دەوڵەتی خومەینی،
داریووش فرووهەر ،بوو .لە ماوەی چەندڕۆژدا،
ب��ۆ یەکەم ج��ار زۆربەی هەواڵەکان لەس��ەر
شۆڕش��ەکەی ئێ��ران ،س��ەرنجیان لەس��ەر
ڕووداوەکانی کوردس��تان بوو .بە هۆی ئەوەی
عەبدولڕەحمان قاسملوو و شێخ عیزەدین ڕۆڵی
وتەبێژەکانی ڕووداوەکان��ی مهابادیان دەگێڕا،
حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران گەڕایەوە
نێو چەق��ی ڕووداوەکان .حیزب��ی دێموکراتی
کوردستانی ئێران بە شێوەیەکی ئاشتیخوازانە
پادگانەکەی لە دەس��ت ئەو کەسانەی تااڵنیان
کردبوو ،دەرهێنا و دەستی کرد بە وتووێژکردن
لەگەڵ دەوڵەتی ناوەندی .لە کاتێکدا عیزەدین
و قاس��ملوو پش��تیوانیی خۆیان بە ئاشکرا لە
شۆڕش��ەکە و شەخس��ی خومەینی دەربڕی،
کردەوەکانیان پێچەوانەی ئەمەی نیشان دەدا.
لە سەرانسەری ئێراندا ،کوردستان بە شوێنێک
بینرا کە یەکەم ناوچەیە کە خۆی لە ئاراستەی
گشتیی شۆڕشەکە جیا کردووەتەوە.
موفتی��زادە ئ��ەو بۆچوون��ەی هەب��وو کە
هێرشکردنە سەر دەوڵەتی ناوەندی لەم کاتەدا
دەس��تی کوردەکان لە شکڵبەخشین بەیاسای
بنەڕەتی��ی نوێ��دا الواز دەکات ،یاس��ایەکی
بنەڕەتی کە لە پاش ڕیفراندۆمی 30ی مارس
لەس��ەر کۆم��اری ئیس�لامی ،بەرنامەڕێژییان
بۆ دەک��رد .بۆچوونی ئەمە بوو کە باش��ترین
شانس��ی بەرەوپێش بردنی مافەکانی کورد لە
هەر ڕێژیمێک��ی نوێدا لە ڕێگ��ەی دیالۆگەوە
ب��وو ،تەنانەت ئەگەر هیچ ش��تێک گارانتیش
نەکرێ��ت .هەم��وو گرووپە س��ەرەکییەکانی
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دیکەی کوردس��تان بەنیس��بەت ئەم بۆچوونە
ڕەشبین بوون.
لە 5ی مارس��ی 1979دا ،ل��ە جەرگەی
ناس��ەقامگیری ل��ە مهاب��اددا ،موفتی��زادە
بەهەرحاڵ س��ەفەری تارانی کرد تا چاوی بە
سیما ناس��راوەکانی ش��ۆڕش بکەوێت .ئەوان
ل��ە 12هەمین س��اڵوەگەڕی کۆچ��ی دوایی
موحەممەد موس��ەدیق ،سەرۆکوەزیرانی ئێران
لە 1950کاندا کە کودەتای لێکرا و لە ئاس��تی
جیهانی��دا خۆشەویس��ت ب��وو ،کۆببوون��ەوە.
ئایەتوڵ�ڵا مەحموود تاڵەقانی ئەوڕۆژە لەس��ەر
قەبری موس��ەدیق لێدوانێکی پڕهەس��تی دا،
ڕێ��زی لە کۆچک��ردوو گ��رت و ڕایگەیاند کە
میراتی موس��ەدق ب��ۆ هەمیش��ە لەیادەکاندا
دەمێنێتەوە .موفتیزادە کاتێ��ک لە تاران بوو،
لە ڕێگەی کەس��انی دیکەوە چاوی بە تاڵەقانی
کەوت و پێی ڕاگەیاند کە ئەو خۆشبینە و پێی
وای��ە ڕێککەوتنێک دەکرێ ل��ە نێوان خەڵکی
کورد و دەوڵەتی ناوەندیدا لەس��ەر سیستمێک
بکرێ��ت کە هەموو حیزب��ەکان پێی ڕازی بن.
ئەو پێشنیارە پەیوەست بوو بە باسێکی فەرمی
ب��ۆ دامەزرانی سیس��تمێک کە ب��ە هۆیەوە
کوردس��تان ببێتە ناوچەیەک��ی خودموختار،
بەاڵم بە تەواوی گونجاو لەگەڵ هێڵی دەوڵەتی
ناوەندی و لەس��ەر بنەمای بڕیارە قورئانییەکان
کە باسی هاودەنگی لەسەر دەسەاڵت دەکەن،
بێ��ت .کاتێک موفتیزادە گەڕایەوە س��نە ،زۆر
دڵنی��ا نەبوو لەوەی ک��ە کۆبوونەوەکەی چۆن
وەرگیراوە و بە کەسانێکی وت کە بە پارێزەوە
خۆشبینە.
ل��ە ڕاس��تیدا ،گریمانەی موفتی��زادە کە
ڕێژیمی ئیس�لامی لەگەڵی وتووێ��ژ دەکات،
نزیک بە حەوتوویەک دواتر دەرکەوت :ئایەتوڵاڵ
خومەین��ی ڕاگەیەندراوێکی دەکرد و ڕایگەیاند
کە دەوڵەتی ش��ۆڕش لەگەڵ موفتیزادە وەکوو
نوێن��ەری ڕەوای خەڵکی کورد وتووێژ دەکات.
س��ەرەڕای ئەمە ،موفتیزادە ب��ۆ خۆی گومانی
لەوە هەبوو کە دەوڵەتەکە لە کردەوەدا مەالی
ساڵی بیست و یەکەم
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ش��یعەی مزگەوت��ی حوس��ەینییە لە س��نە،
عەلی س��ەفدەری ،لەو بە باشتر دەزانێ .دیارە
س��ەرەڕای ئەمەش ،موفتی��زادە هەر بەردەوام
بوو لە هەوڵەکانی بۆ پێکهێنانی ڕێککەوتنێکی
سیاسی لەگەڵ ڕێژیمەکە.
نزی��ک دەڕۆژ دوات��ر (16ی م��ارس)،
موفتی��زادە کە کەوتبووە ژێ��ر کاریگەریی ئەو
بەرەوپێشچوونەی هێنابوویە ئاراوە ،چووە شاری
سەقز تا لەگەڵ مامۆستایەکی ئایینی ناسراو کە
پێشنوێژی هەینیی شارەکە بوو (مەال عەبدوڵاڵ
موحەممەدی) دیدار ب��کات .کاتێک ناوبراو لە
س��ەقز بوو ،هەواڵی چاوەڕواننەکراوی بشێوی
لە س��نە باڵو بووەوە .کەس��ێک کە لەو کاتەدا
هاوس��ەفەری موفتیزادە بوو ،لەم بارەوە دەڵێ:
«لە س��ەرەتادا هەواڵەکە ڕوون نەبوو .دەمانزانی
کە هێرش کراوەتە س��ەر پادگان لەوێ ،بەاڵم
نەمانزانی ئەو هێرش��ە چەندە بەرباڵو و چەندە
سەرکەوتوو بووە» .سنە لە حەوتووەکانی پێش
س��ەفەرەکەی موفتیزادە هێور بوو و موفتیزادە
هێش��تا ل��ەو بڕوایەدا ب��وو کە ل��ەو قۆناغەدا
پش��تیوانیی ش��ارەکەی لەگەڵە« .ئێمە پێمان
وابوو ئەوە الیەنگرانی ش��ا یان سەربزێویی نێو
سوپا دژی شۆڕشخوازە ئیسالمییەکانە».
لەڕاستیدا ئەوەیەکەمین هێرشی بەرچاوی
کۆمەڵە بوو :هێرش بۆ سەر پادگانی سەربازی
لە سنە بە بەرنامەیەکی تۆکمەی لەگەڕخستنی
س��وپا و دەس��تگرتن بەسەر ش��ارەکەدا .لەم
هێرشەدا کە هاوکات بوو لەگەڵ سەفەرەکەی
موفتیزادە و لە ڕاستای مل نەدان بە ڕێبەریی
ناوب��راودا ب��وو ،ئەندامان��ی کۆمەڵە س��ەرەتا
وێس��تگەی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی ش��ارەکەیان
داگیر کرد .ئەوان پەیامێکیان بۆ شارۆمەندانی
ش��ارەکە باڵو کردەوە :پادگانی س��وپا دەبێت
دەستی بەسەردا بگیرێت و «هەر کەس چەکی
هەیە بەرەو پ��ادگان ڕێبکەوێت!» ڕاپەڕیوەکان
کە بە النی زۆرەوە گرووپێکی چەند سەدکەسی
بوون ،ل��ە کاتی نزیکبوونەوەیان لە پاس��گای
س��ەربازیی دەروازەی پادگانەکە ،هیوادار بوون

کە خەڵک پێیان پەیوەس��ت دەبێت .یەکێک
لەم ڕاپەڕیوانە ک��ەس نەبوو جگە لە عەبدوڵاڵ
موهتەدی.
موهت��ەدی ئیدیعا دەکات کە ئەو ڕێپێوانە
بەرەو پادگان بەمەبەستی الوازکردنی نفووزی
موفتیزادە نەب��ووە ،بەڵکوو ئاکامی ئەوە بوو کە
خەڵکی س��نە لە چەکە قورس��ەکانی سوپا لە
ماوەی حەوتووەکانی پێش��وویدا ناڕازی بوون.
ناوبراو ئیدیعا دەکات کە ش��ەڕێکی نێوخۆیی
ل��ە نێوان ئەوانەی الیەنگری موفتیزادە بوون و
ئەوانەی لەگەڵ مەالی شیعەی سنە بوون ،بوو
بە هۆی ناس��ەقامگیری و هاتنەئارای ویستی
لەکارخستنی سوپای دەوڵەتی ناوەندی لە سنە
(کە لەگەڵ مەالی ش��یعە ،سەفدەری بوو) لە
الیەن زۆر کەسەوە .بەبێ ڕەچاوکردنی ئەوەی
چی کۆمەڵ��ەی لەو کاتەدا دن��ە دا ،ئەوان بە
پێچەوانەی ویستی موفتیزادە بەرەو پادگانەکە
وەڕێکەوتن.
کاتێک ئ��ەوان گەیش��تنە پادگانەکە ،لە
بەرامب��ەر س��وپاکەدا دەستەوەس��تان بوون،
سوپایەک کە بە دەوڵەتی ناوەندی وەفادار بوو.
ئامادەبوونی س��ەربازی لە سنە ،کە پێتەختی
بەڕێوەبەری��ی کوردس��تان ب��وو ،بەرچاوتر و
بەهێزت��ر بوو ل��ەوەی مهاباد .هەروەها ،س��نە
خاوەنی ئ��ەو نەریتی ڕاپەڕینە نەبوو کە مهاباد
خاوەنی بوو ،ناوچەکانی دەورووبەری بۆ شەڕی
پارتیزان��ی کەمتر گونجاو ب��وون و ئەوەندەی
شارەکە پاش س��ااڵنێک ئاڵوگۆڕی کولتووریی
لەگەڵ پێتەخت لە خەتی ڕووداوەکانی تاراندا
ب��وو ،ئەوەندە ش��وێنی مانەوەی پێش��مەرگە
نەب��وو .ئەگەرچی ئەم فاکتەران��ە بوونە هۆی
ئەوەی بیروبۆچوونی مارکسیس��تی لە س��نە
زیاتر هەستپێکراو بێت تا لە مهاباد کە ئەمەش
ڕوونی دەکاتەوە بۆچی خۆشەویستیی کۆمەڵە
لەوێ زیاتر ببوو ،هێرش��ەکەی سەر پادگانەکە
کرچوکاڵ بوو .پاش باڵوبوونەوەی چەند هەواڵی
پێکدژ لەس��ەر ڕوودانی ش��ەڕ ل��ە پادگانەکە
و دەستبەس��ەرداگرتنی ڕێژەی��ی بەس��ەر
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پادگانەک��ە ،لە ئێوارەی ڕۆژی 16ی مارس��دا
دەستبەس��ەرداگرتنەکە بە شکس��ت کۆتایی
پێه��ات .نزیک بە  150ڕاپەڕیو دەستبەس��ەر
کران و لە بەند ڕاگیران .ژنبرای موفتیزادە کە
برای چووکەی هاوسەری کۆچکردووی بوو ،لە
دەستبەسەرکراوانی هەمان ئەو ڕێژیمە بوو کە
ئەو ئێعتباری خۆی لە پێناودا دانابوو.
دەستبەس��ەرکردنی س��ەدان الو ل��ە
پادگانەکە لە هەمان کاتدا ڕوویداکە دەرگیری
لە سەرانسەری کوردستاندا ڕووی لە زیادبوون
ب��وو .کاتێک زانرا ک��ە ژمارەی��ەک کورد لە
پادگانەکە دەستبەسەر کراون ،چەندین شەڕی
چووکە لە س��نە و دەورووب��ەری هاتنە ئاراوە.
پارتیزانە کوردەکان کە ل��ە ڕووداوەکان وەدوا
کەوتبوون ،داوای ئازادیی چاالکەکانیان دەکرد
و بەڵێنیان دا کە ب��ە زۆری چەک پادگانەکە
بگرن.
بە گش��تی ئێمە دەزانین کە لە مانگەکانی
پ��اش شۆڕش��ەکە ،ماش��ێنی ئەمنییەتی��ی
دەوڵەتی ناوەندی بە زۆری نارێکوپێک بوو .لە
سەرانسەری ناوچەی کوردستاندا تێگەیشتنێک
هەبوو کە بەو پێیە دەوڵەتی ناوەندی خەریک
بوو بە قازانجی غەیرەکوردەکان و دانیشتووانی
شیعە لە کوردس��تاندا کار دەکات ،ئەویش لە
ڕێگ��ەی دابینکردنی چەکوچۆڵ بۆ ئەوان تا لە
گەرمەی ئاڵۆزییەکاندا بەرگری لە خۆیان بکەن
و پێشگرتن بە چەکداربوونی خەڵکی خۆجێییی
ناوچەک��ە .ئەم��ە خەڵکێک��ی زۆری هان دا و
بوو بە هۆی ئەو گومانە کە دەوڵەتی ش��ۆڕش
خەریکی پالنڕێژییە بۆ بێبەشکردنی کوردەکان
لەو مافانەی کە دەیانویس��ت ل��ە حکوومەتی
داهاتوودا بەدەس��تیان بێنن .ئەم ڕوانگەیە لە
الیەن ڕێبەرانی دیک��ەی کوردەوە پەرەی پێ
دەدرا ،وەک شێخ عیزەدین و قاسملوو .بەشێک
لە ڕاپۆرتێکی واش��ینگتۆن پۆست بە ڕێکەوتی
20ی مارس��ی  ،1979ڕووداوەکان��ی پ��اش
شکستی پالنی دەستبەسەرداگرتنی پادگانەکە
بەم شێوە باس دەکات:
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«راپۆرتی کوژراوەکانی ش��ەڕەکە لە 4
کەسەوە گەیشتە  .150دوابەدوای ئەمە
ڕووداوێکی تەنانەت بچووکتری شەڕ لە
شارێکی کوردیی دیکە کە بچووکترە،
ق��وروە ،لە نزیک ناوەن��دی هەمەدان،
ڕوویداکە تێی��دا ژمارەیەک کوژران و
بریندار بوون .ڕاپۆرتەکانی ئەو شەڕەکە
لە الیەن دوکتۆرێکی بریتانیاییەوە کە
لەوێ نەخۆشخانەیەکی بەڕێوە دەبرد،
پشتڕاس��ت کراوەتەوە ،ناوب��راو دەڵێ
ستافەکەی بە ژمارەیەکی زۆر بریندار
ڕاگەیشتوون....
وێدەچێ ڕاست بێت کە شەڕەکەی سنە پاش
ئەوە دەس��تی پێکردووە کە ه��ەم کۆمیتەی
ناوچەیی ش��ۆڕش و ه��ەم س��وپا ،داخوازیی
خەڵکی��ان بۆ دابەش کردنی چەکوچۆڵ لە نێو
خەڵکی خۆجێیی بە مەبەستی بەرگریکردن لە
خۆیان لە بەرامبەر کەمینەیەکی زۆری ئێرانیی
شارەکەدا ،ڕەت کردووەتەوە...
سەرەڕای ئەمەش ،بە شێوەیەکی بنەڕەتیتر
وا دی��ارە کە بش��ێوی کاتێک ل��ە ناوچەکەدا
پەرەی سەند کە خومەینی بەیاننامەیەکی باڵو
کردەوە و تێیدا ئەحمەدی موفتیزادە ،ڕێبەری
کوردی میانەڕۆی وەک تەنیا ڕێبەری سیاسی
و ئایینیی «کوردەکان» ناو بردووە.
ئەمە هەوڵێکی ئاش��کرای ل��ە ژێرپێنانی
داخوازی��ی بەهێزتری خودموختارییە لە الیەن
خەڵکی کوردستانەوە کە سیمایەکی مەزهەبی،
ش��ێخ عیزەدین حوس��ێنی ،وتەبێژەکەیەتی.
ناوبراو پاش شۆڕش��ی ئیس�لامی ل��ە الیەن
کوردەکان��ەوە ل��ە چەپەوە بۆ میان��ەڕۆ وەکوو
وتەبێژی داخوازییەکانیان هەڵبژێردرا.
موفتی��زادە بە پەل��ە گەڕایەوە س��نە .لە
ڕێگ��ەدا ،ناوب��راو و ناس��یاوەکانی هەوڵیان دا
بزانن ڕووداوەکان چۆن بووە .ئەوان باس��ی ئەو
ئەگەرەی��ان کرد کە ڕێژیمی نوێ ،س��ەرەڕای
ڕاگەیەن��دراوە ئاش��کراکانی ،ڕەن��گ بێ��ت
ساڵی بیست و یەکەم
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بەمەبەستی الوازکردنی هێزی دانوستانی کورد
لە وتووێژەکان لەسەر خودموختاری ،خەریکی
ناکۆکی نانەوە لە ناوچەی کوردستان بێت .هەر
چۆنێک بێت ،موفتیزادە هیوادار بوو کە بوونی
لە سنە ببێتە هۆی دامڕکاندنی شەڕەکە.
موفتیزادە لە ڕێگەی ناوبژیوانەوە ،دژایەتیی
خۆی لەگ��ەڵ کردەوەکانی کۆمەڵە ڕاگەیاند و
ئەوانی بە ڕووخێن��ەری ئامانجی پارێزراوبوونی
مافی زیاتر لە کوردس��تاندا ن��او برد .یەکێک
لە ش��ایەتحاڵەکان وەبیری دێت��ەوە و دەڵێ:
«زۆر تون��د ب��وو ل��ە قس��ەکانیدا» .موفتیزادە
نوێن��ەری بۆ پادگانەکە ن��ارد و هەوڵی دا ئەو
ترس��انە بڕەوێنێتەوە ک��ە چەکوچۆڵ خەریکە
دەدرێتە ژمارەیەک هاواڵتیی تایبەت .یەکێک
لە نوێن��ەرەکان وەبیری دێت��ەوە کە ڕێکاری
موفتی��زادە ئەوە بووە کە هی��چ چەکێک نابێ
داب��ەش بکرێت ئەگ��ەر بەگش��تی بکرێت و
هەروەه��ا نیگەرانیی قووڵی خ��ۆی لە بارەی
ئەگەری توندوتیژی لە نێوان کوردەکان و سوپا،
یان لە نێوان ک��وردەکان دەربڕیوە .موفتیزادە
دەڵێ« :ئەگەر کەس��ێک لەوە ت��ووڕە بێت کە
ش��تێکی وەرنەگرت��ووە ،ئ��ەوە دەتوانین ئەو
کەس��ە هێور بکەینەوە ،بەاڵم ئەگەر کەسێک
بکوژرێت ،ئەوە ڕێگەی گەڕانەوە نیە» .لە شاردا
دەنگۆ بە هۆی سەرچاوەی بێ ناونیشانەوە باڵو
کرایەوە کە موفتیزادە کەس��انێکی ناردووە بۆ
پادگان بەو هیوایەی کە الیەنی خۆی چەکدار
ب��کات و باقی خەڵکی ش��ار لە چەک بێبەش
بکات ،ئ��ەوە تۆمەتێک بوو کە هیچکات جێی
نەگرت ،ب��ەاڵم خوێندنەوەیەک��ی بەرباڵوتری
لێ کەوتەوە کە بەو پێی��ە دەگوترا موفتیزادە
هاودەس��تی دەوڵەتی ش��ۆڕش بوو .موفتیزادە
دواتر ڕوونی دەکاتەوە کە ئەو لەگەڵ ئەو هێزە
کوردییانەی ک��ە چەکدار بوون هاوکاریی کرد
و بەش��ێکیان ڕەنگە ئەویان وەک��وو ڕێبەریان
ناس��یوە .بەاڵم مەکتەبی قورئ��ان ئەو بۆچوونە
کە موفتیزادە هێزێکی میلیشیایی بەمەبەستی
پاراستنی شارەکە و پاراستنی دەسەاڵتی یاسا

ڕێکخستووە ،ڕەت دەکاتەوە .لەو کاتەدا ،عەبدوڵاڵ
موهتەدی بە هیوابڕاوی لە چاڵەڕەشێکی کاتی
لە نزیک پادگانەکە چاوەڕێی دەکرد .ناوبراو لە
کاتی دەستبەس��ەربوونیدا ،بۆ زیاتر لە جارێک
تەنیا چەند خولەک دوور بوو لەوەی لەسێدارە
بدرێ��ت« .ئەوان چەندین جار جلەکانیان لەبەر
داکەندین ،چاومانیان بەست و بۆ لەسێدارەدان
ڕیزیان کردین .دەمتوانی دەنگی ئەو س��ەرباز
و میلیش��یایانەی ئێمەیان دەستبەسەر کردبوو
ببیس��تم کە لەگەڵ یەکتر موناقشەیان هەبوو
داخوا ئێم��ە دەبێ لەس��ێدارە بدرێین یان نا.
کەس��ێک دەیگوت کاتیەت��ی ،یەکێکی دیکە
دەینەڕان��د و دەیگ��وت نا! ئەم��ە ڕێگەی پێ
نەدراوە! پێموابوو ئەوە کێش��ەکە تەنیا لەسەر
ئەوە بوو کە کاتەکە گونجاوەیان نا».
کاتێ��ک موفتی��زادە لەگەڵ کەس��انێک
ل��ە حیزب��ە جی��اوازەکان و ش��ایەتحاڵەکانی
ڕووداوەکان��ی چەن��د ڕۆژی ڕاب��ردوو دوا ،ئەو
قس��ە باڵو بووەوە کە ناوب��راو چاوی بە چەند
میوان لە مهابادەوە دەکەوێت .شێخ عیزەدین و
سەالح موهتەدی هاتبوونە سنە و دەیانویست
موفتیزادە ببینن.
موفتی��زادە لە 20ی مارس��دا ،جا ڕۆژێک
پێشتریان پاشتری ،لە ماڵی براکەی ،عەبدوڵاڵ
موفتی��زادە ،پێش��وازیی لێیان ک��رد .کاتێک
موفتیزادە ڕووبەڕووی ژنبراکەی و ئەو شێخەی
ک��ە ڕۆژ ل��ەدوای ڕۆژ خۆشەویس��تتر دەبوو
دانیش��ت ،جەوەکە خەماوی بوو .ئەوان باسی
دیدارێک��ی بەرنامەڕێژی ک��راوی لێژنەیەکی
پایەبەرزی��ان ل��ە تارانەوە کرد ک��ە بڕیار بوو
لە چەن��د ڕۆژی دواتردا بێن بۆ باس لەس��ەر
ئازادکردن��ی زیندانییەکان و ئاگربڕ .لە هەمان
کاتدا ،موفتی��زادە ڕەنگە بۆ یەکەم جار ئاگادار
کرایەوە کە عەبدوڵ�ڵا موهتەدی یەکێک لەو
کەس��انە بووە کە بەرەو پادگانەک��ە ڕێپێوانی
کردووە .سەالح موهتەدی داوای لە موفتیزادە
ک��رد کە نێوبژیوان��ی بکات .ش��ێخ عیزەدین
هەوڵی دا خ��ۆی لە باس��ی چاکییەکانی ئەو

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 357 2719

ک��ردەوەی ڕاپەڕێوەکان ئەنجامیان دابوو ،نەدا،
و بە س��ادەیی ئام��اژەی ب��ە پەیوەندییەکانی
موفتی��زادە لەگەڵ دەوڵەت ک��رد و پێداگریی
کرد کە عەبدوڵاڵ دەبێ بەبێ پێش��مەرج ئازاد
بکرێت.
موفتیزادە لەسەر ئەو خاڵە جەختی کردەوە
کە ئەوە هەڵە بووە کە بەرەو پادگان ڕێپێوانیان
کردووە و هەڵەیەک��ی زیاتریش دەبێت ئەگەر
تەنی��ا بۆ ی��ەک زیندانی وتووێ��ژ بکرێت .ئەو
ڕوونی کردەوە کە ئ��ەو لەو پێگەیە نیە کە بە
هۆیەوە بتوانێ داوای ئازادکردنی بێ پێشمەرج
بۆ کەس��ێک بکات و ئەوە دەبێت بەش��ێک لە
وتووێژێک��ی بەرینتر بێت لەس��ەر ئازادکردنی
باقیی زیندانییەکان وێڕای ئاگربڕ .ئەو ڕەخنەی
توندی لە سەالح لەبەر هەوڵەکانی بۆ تێکدانی
ئ��ەو بەرەوپێش��چوونانەی لەگ��ەڵ دەوڵەتی
ناوەن��دی بەدەس��ت هاتبوون گ��رت ،چونکە
بیستبووی کە سەالحیش یەکێک لەو کەسانە
ب��ووە کە لە ڕێپێوانەکەدا بەش��داریی کردووە.
میوان��ەکان تکای��ان ل��ە موفتی��زادە کرد کە
النیکەم بە هەوڵدانی بۆ ئازادکردنی ژنبراکەی
خۆی وتووێژەکان دەس��ت پێبکات .موفتیزادە
ب��ەردەوام بوو ل��ە ڕەتکردن��ەوەی تکاکەیان.
لە کۆتایی��دا جەوەکە تێکچ��وو و هیچ جۆرە
هاوڕاییەک نەهاتە ئاراوە .عێزەدین و موهتەدی
بە پێی ڕاپۆرتەکان لە نێو ئاڵوگۆڕکردنی چەند
قسەیەکی خۆمانە بە ساردی و لە کاتێکدا زۆر
تووڕە بوون ،شوێنەکەیان بەجێ هێشت .ئەوان
پێش لە گەیش��تنی لێژنەکەی تاران ،سنەیان
بەجێ هێشت .ئەوە دوایین جارێک دەبێت کە
موفتیزادە لەگەڵ ژنبراکانی قسەی کردبێت.
«بەڵێنی خودموختاری لە گیرفانمدایە»
لێژنەی دەوڵەت کە لە 25ی مارسدا بەمەبەستی
وتووێژ لە بارەی زیندانییەکانەوە گەیشتە سنە،
لە الیەن ئایەتوڵاڵ تاڵەقانییەوە بەرپرس��ایەتی
دەکرا ،کەس��ێک کە موفتیزادە لەسەر مەزاری
موس��ەدیق چاوی پێی کەوتبوو .ئەو لە الیەن
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ئەبولحەس��ەن بەنی س��ەدر ،ئایەتوڵاڵ هاشمی
ڕەفسەنجانی ،و هەروەها ئایەتوڵاڵ بێهێشتییەوە
هاوڕێیەت��ی دەک��را .لێژنەکە ک��ە کاتالۆگێک
لە س��یما زۆر ناس��راوەکانی دەوڵەتی شۆڕش
بوون ،گرینگیی ڕووداوەکانی کوردس��تانیان بۆ
دەوڵەتی ناوەندی بە کەم نرخاند.
ل��ە وتووێژەکان��دا کە لە ژێ��ر چاودێریی
قورس��ی جەماوەری خەڵک بەڕێ��وە دەچوو،
تاڵەقان��ی قەبووڵی کرد ک��ە زیندانییەکان لە
بەرامب��ەر ڕاگرتن��ی ش��ەڕخوازی و هەروەها
چوون��ە دەرەوەی هێزەکانی پێش��مەرگە ئازاد
بکرێن .پتر لەمەش ،تاڵەقانی پشتیوانیی خۆی
بۆ مافی ئازادیی کولتووریی کوردەکان دەربڕی
و خوش��حاڵی لەوە دەربڕی ک��ە وتووێژەکان
ب��ۆ خودموختاری ل��ە کوردس��تان دەکرێت
سەرکەوتووانە بن .کومیتەیەکی پێنج کەسی لە
سنە بە مەبەستی بەڕێوەبردنی شارەکە دیاری
دەکرێت تا مانگێکی دوات��ر کە هەڵبژاردنێک
لە ئاستی ش��اردا بۆ دیاریکردنی بەڕێوەبەرانی
هەڵبژێردراوی خەڵک (ش��ۆڕای ئیدارەی شار)
بەڕێوە دەچێت .ئەو هەڵبژاردنانە لە ڕاس��تیدا
دەبووە یەکەمی��ن هەڵبژاردنەکان لە مێژووی
کۆماری ئیسالمیدا .یەکەمین «فەرماندار»ەکان
دەبوونە موزەفەر پەرتۆما (زانایەکی ڕێکخراوی
«ناسا» کە لە ئەمریکا خوێندوویەتی) ،دوو کەس
لە پێڕەوانی موفتیزادە (فواد مەردۆخ ڕوحانی و
هادی مورادی) و دوو کەس لە نێوان چەپەکان
(یووسف ئەردەاڵن و سەعید شێخولئیسالمی).
زیندانییەکان لە کاتێکدا شەڕی چەکداری لە
ناوچە کوردییەکان ناوە ناوە بەردەوام بوو ،ئازاد
کران.
لە ش��تێکدا کە ل��ە ئاکامێک��ی پۆزەتیڤ
دەچوو ،حیزبە ناسیۆنالیس��تە کوردە چەپەکان
دەستبەجێ دەس��تیان کرد بە ڕەخنەگرتن لە
موفتیزادە بۆ هاودەستبوونی لەگەڵ ڕێژیمەکە.
ئ��ەوان ڕایانگەیان��د ک��ە «ئەگ��ەر موفتیزادە
بەش��داریی لە هەوڵەکان کردبایە ،یان النیکەم
بە ئاش��کرا دژایەتی نەکردبای��ەن ،پادگانەکە
ساڵی بیست و یەکەم
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دەستی بەس��ەردا گیرابوو .ئەوکات ئەوە ئێمە
دەبووین کە داواکانی خۆمان دەخستەڕوو» .پتر
لەمەش ،لەو ڕاگەیندراوانەی دوای وتووێژەکان
لە الیەن دەوڵەتی ش��ۆڕش و تاڵەقانییەوە باڵو
کرانەوە ،ڕۆڵی موفتیزادە گرینگیی پێویس��تی
پێ نەدرابوو .کەس��ێکی تر ،موزەفەر پەرتۆما،
کرابووە بەرپرسی شۆڕای شارەکە.
ئەوەی بۆچ��ی ڕووداوەکان بەم ش��ێوەیە
ڕووی��ان دا ،ڕوون نیە .ئایا لێژن��ە ئێرانییەکە
ویس��تیان بەوەی خۆیان بنەستەکە بشکێنن،
خۆیان خ��اوەن ئێعتب��ار بکەن؟ ئای��ا ئەوان
داواکارییەک��ی موفتیزادەیان جێبەجێ کردبوو
کە نەیدەویس��ت وەک��وو هاری��کاری ڕێژیم
بناسرێت ،بە ڕەچاوکردنی ئەو حەساسییەتانەی
ل��ەو کاتە لە س��نە هەبوو؟ ئای��ا ئێرانییەکان
هەس��تیان بەوە کردبوو کە موفتیزادە خەریکە
خۆشەویست بوونەکەی لەدەست دەدا؟ تیۆریی
جۆراوج��ۆر هەیە کە بۆچی ئەم ش��تە ڕوویدا،
ب��ەاڵم هەر ئەوەندە بەس��ە ک��ە بگوترێ کە
ئاکامەکە زۆر کەمتر لەوە بوو کە پێی بگوترێ
ئایدیال ،ئەویش بە لەبەرچاوگرتنی هەوڵەکانی
ئەوکاتی موفتیزادە بۆ وەدەستهێنانی پشتیوانی
لەو ئەرکەی لە کوردس��تان لەس��ەر ش��انی
خۆی هەس��تی پێ دەکرد .ناوبراو تا ڕادەیەک
زۆر لەس��ەر وتووێژ لەگ��ەڵ لێژنەکەی تاران
سەرمایەگوزاریی سیاسیی کردبوو .بە بۆچوونی
زۆرێک لە ئەندامانی مەکتەبی قورئان لە ئێستا
و لەو کاتەدا ،خومەینی لەگەڵ متمانەبەخشین
ب��ە س��وننییەک ک��ە س��ەمپاتییەکەی ب��ۆ
ناسیۆنالیستی کوردی ناسرابوو ،کێشەی هەبوو.
ئەمە وێدەچێ بەو فاکتە بە باشی خۆی دەرخات
ک��ە وا دیار بوو دەوڵەتی ناوەندی ،س��ەرەڕای
ڕاگەیەندراوە فەرمییەکانی ،زیاتر پشتیوانیی لە
مەال ش��یعەکانی ناوچەکە دەکرد .موفتیزادە و
عەلی س��ەفدەری ،ئاخوندی شیعەی پایەبەزر
لە س��نە ،ئەجێندای سیاس��ی و کۆمەاڵیەتیی
وەک یەکیان نەب��وو ،ئەگەرچی هەر دووکیان
هاوکاری��ی ڕێژیمی��ان دەک��رد .جارێکیان لە

کۆبوونەوەیەک��ی نێوانیان��دا ،ڕاپ��ۆرت درا کە
س��ەفدەری ئیدیعای کردووە ک��ە دووبەرەکی
لە کوردس��تاندا قەبووڵکراو نییە و ئەوەش کە
شەرمە کە «سنە هێشتا شەهیدی بۆ شۆڕشەکە
ن��ەداوە» .موفتی��زادە بەپێی ڕاپۆرت��ەکان بە
شێوەی ڕاس��تەوخۆ لە بەرامبەر گرووپێک لە
خەڵکی ئامادە لە ش��وێنەکە ڕەخنەی توندی
لە سەفدەری گرتووە و وتوویەتی «دەڵێی ئەوە
تاقیکاریی شانازییە! ش��انازی پێش بە مردنی
الوێک دەگرێت!» .سەفدەری بەم وەاڵمە توندە
تووشی شڵەژان دەبێت.
ریفراندۆم لەس��ەر کۆماری ئیس�لامی تا
چەن��دی دیکە بەڕێوە دەچ��وو .ڕیفراندۆمەکە
پرسیارێکی سادە بوو« ،بەڵێ یان نا بۆ کۆماری
ئیس�لامی لە ئێران» .هی��چ وردەکارییەک لە
بارەی ئەوەی چ جۆرە «کۆماری ئیسالمییەک»
نەخرایەڕوو.
هێڵی ش��ەڕ ،گەر وای ناو بنێین ،لە نێوان
موفتی��زادە و باقی��ی حیزبەکانی کوردس��تان
لەس��ەر ئەم مەسەلەیە کێشرا .موفتیزادە هانی
بەش��داریکردن لە ڕیفراندۆمی دەدا و بەردەوام
ب��وو ل��ە دژایەتیکردن��ی توندوتی��ژی وەکوو
ڕێگەی��ەک بۆ کاریگەری دان��ان لە پەیوەندی
لەگ��ەڵ دەوڵەتی نوێ��دا .کۆمەڵ��ە و حیزبی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران لە پشت شێخ
عیزەدینەوە پشتیوانییان لە بایکۆتی ڕیفراندۆم
ک��رد .ئەوان دەیانگوت کە سروش��تی ناڕوونی
دەس��تەواژەی «کۆم��اری ئیس�لامی» ئیزنیان
پێ نادا پش��تیوانی لە دەنگ��ی «بەڵێ» بکەن.
سەرەڕای هەوڵی ناوبژیوانەکان بۆ دروستکردنی
یەکگرتوویی لە ئامانج لە کوردس��تاندا ،لەوانە
برای ش��ێخ عیزەدین ،ش��ێخ جەالل (کە لە
دەورووبەری ئەو کاتەدا سەردانی موفتیزادەی
کرد) ،هیچ ڕێککەوتنێک ل��ە نێوانیان نەهاتە
ئاراوە.
کاتێک ب��ە کورتی دوای یەک��ی ئاوریل،
ئاکامەکان��ی ڕیفراندۆم ڕاگەیەندرا ،س��ەرەڕای
«بەڵ��ێ»ی زۆر بەرچاو لە سەرانس��ەری ئێران
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(ب��ە پێ��ی ڕاپۆرت��ەکان ت��ا  ،)%99ژمارەی
بەش��داربووان ل��ە کوردس��تان لە باش��ترین
حاڵەت��ی خۆیدا بە ش��تێک لە نێ��وان  50تا
 60لەس��ەد مەزندە دەکرا ،کە هەندێ الیەن
ژم��ارەی بەش��داربوونیان ت��ا ڕادەی  %15بە
کەم مەزندە ک��رد .کەمایەتییە ئینتیکییەکانی
تر لە ئێران ،لەوانەیە کەمایەتییە س��ونییەکان،
ب��ە ژمارەیەک��ی زۆر زیاتر بەش��دارییان تێدا
ک��رد .تاران لەمە حاڵی ب��وو ،ئاکامەکە بوو بە
هۆی زیاتر بوونی گومانی تاران لە پش��تیوانی
بۆ شۆڕش��ی خواوەند لە کوردستان و هەروەها
یەکەمی��ن نیش��انەی بەرچ��اوی الوازبوونی
توانایی موفتیزادە بۆ کاریگەری دانان لەس��ەر
ڕووداوەکان بوو .بە پێچەوانەی شێخ عیزەدین
کە ئێستا ئیدی خەریک بوو لە باقی کوردستان
باش��تر بناس��رێت ،موفتیزادە ئەوەندەی زیاتر
وەک��وو کەس��ێکی هاوپەیمان��ی ئیس�لامیی
شۆڕشخوازەکانی الیەنگری خومەینی و کەمتر
وەکوو ناسیۆنالیستێکی کورد دەناسرا  ،ئەوەندە
زیاتر خۆشەویستی و ڕێزی دەکرێتە قوربانی و
دەیبەخشییە گرووپە گرینگەکانی دیکە.
پ��اش ڕیفراندۆمەک��ە ،س��نە پڕۆس��ەی
ئامادەکاری بۆ ش��ۆڕای شاری کە بڕیار بوو لە
13ی ئاوریلی  1979بێت ،دەستی پێکرد .ئەم
هەڵبژاردنە ،یەکەمین «هەڵبژاردنی گش��تی»ی
ڕێژیم��ی ن��وێ ،وەک تاقیکارییەک��ی گەورە
بۆ دێموکراس��یی ئەو کۆم��ارە تازەپێگرتووە و
سەقامگیری لە کوردستاندا بوو .لە ڕووداوەکانی
پێش هەڵبژاردنەک��ەدا ،ئەحم��ەد موفتیزادە
کەسانێکی بەربژێر کرد کە ڕێزیان لە مەکتەب
قورئ��ان و پالتفۆرمی ئێرانێکی ئیس�لامی بە
خودموختاری��ی کوردس��تانەوە دەگ��رت .ئەم
گرووپ��ە بە «لیس��تی موفتیزادە» ناس��رابوون.
کۆمەڵ��ە ،لە الیەک��ی ت��رەوە ،پالتفۆرمێکی
سوسیالیستی ـ مارکسیستی ،بە خودموختاری
کوردستانی هەبوو.
کاتێ��ک ئەنجام��ی هەڵبژاردنەک��ە باڵو
کرایەوە ،لیس��تی موفتیزادە یانزدە کورس��یی
 360گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

بردب��ووەوە ،زیاتر ل��ە هەر حیزبێک��ی تر لە
پێتەختی کوردس��تاندا .فواد مەردوخ ڕوحانی،
ئەندامێکی مەکت��ەب قورئان ،زۆرترین دەنگی
هێنابووەوە .کۆمەڵە ،س��ێ کورس��یی بردەوە.
ئەمە دیسانیش بۆ ئەوان دەرکەوتنێکی بەرچاو
ب��وو ،بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە تەنیا چەند
مانگ پێشتری ژمارەیەکی زۆر کەم ناویشیانی
بیستبوو .بەاڵم بەگش��تی ،ئەوە نیشانەی ئەوە
بوو کە موفتیزادە ،سەرەڕای ئەو ڕەشبینییانەی
ب��ە ه��ۆی پەیوەندی��ی ناوب��راو لەگ��ەڵ
دەوڵەت��ی ناوەندییەوە باس دەک��ران ،وەکوو
خۆشەویس��تترین سیما لە س��نەدا مایەوە .بە
جۆرێک ،موفتیزادە بڕیاری خەڵکی کوردستانی
وەرگرتب��وو بۆ تێوەگالن لە کاروباری دەوڵەتی
ناوەندی .لە هەمان حاڵیشدا ،ڕاگەیەندراوەکانی
تاران لە ب��ارەی هەڵبژاردنەکەوە یارمەتیدەری
موفتیزادە نەبوون ،چونک��ە ئەوان ئاگایانە یان
نائاگایان��ە خەریکی داب��ەش کردنی خەڵکی
کوردس��تان بوون .س��ەرکۆمار بەنیس��ەدر لە
ئاماژە ب��ە ئاکامەک��ە ،کاندیداکانی کۆمەڵەی
بە «ناموس��وڵمان» ناو برد ،کە بووە ڕەسمێکی
گش��تیی ڕێژیم و تا دەه��ات زیاتر مارکی بێ
ئیمان و قەبووڵنەکراو لە چاوی ئیس�لامەوەی
لە کوردە شۆڕشگێڕەکانی دەدا.
دەڵێ��ی لەم قۆناغ��ەدا ،جۆرێ��ک پچڕان
ل��ە وەفاداریی جەم��اوەری کوردی��دا هەبوو.
پش��تیوانی بۆ کۆمارێکی ئیسالمی وا دیار بوو
کە لە ئاس��تێکی نزمدایە ،وەک لە بەشداریی
زۆر کەمی خەڵک لە ڕیفراندۆمەکە لە بەراورد
لەگەڵ سەرانس��ەری ئێراندا دەرکەوتبوو .هەر
لەو کاتەدا ،پش��تیوانی بۆ موفتی��زادە ـ تەنیا
ڕێبەرێک��ی کورد کە پش��تیوانی لە هاریکاری
لەگەڵ ڕێژیمی ئیسالمی دەکرد ـ لە ئاستێکی
بەرزدا مایەوە.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە سەرچاوەیەکی
متمانەپێک��راو نیی��ە کە ژمارەی بەش��داریی
خەڵ��ک لە ڕیفراندۆمەکەدا نیش��ان بدات ،ئایا
دەکرێ شتەکە بەو جۆرە بووبێت کە ژمارەکە
ساڵی بیست و یەکەم
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زیاتر لەوە بووبێت کە تا ئەمڕۆ لە الیەن حیزبە
کوردیی��ەکان و مێژوونووس��ەکانەوە قەبووڵ
کراوە؟ ل��ە ڕوانگەی عەبدوڵ�ڵا موهتەدییەوە،
ڕوونکردنەوەی ئەمە ئاس��انە .موفتیزادە وەکوو
کەسایەتییەکی خۆشەویس��ت و جێی متمانە
مای��ەوە ،ڕەنگە جێی متمانەترین تاکەکەس لە
کوردس��تاندا .بەاڵم بۆ زۆر کەس ،دەنگدان بە
شۆڕاکەی لە سنەدا بە مانای تەئیدی پشتیوانی
لە کۆماری ئیسالمی نەبوو.
خەڵک ب��ە جۆرێک بڕوایان ب��ەوە هەبوو
کە ڕەنگە ئەو بتوانێ زۆرترین دەس��کەوت لە
وتووێژەکان��ی لەگەڵ تاران بەدەس��ت بێنێت،
ئەمە سەرەڕای ئەوەی خەڵک کەمترین مەیلی
بۆ بیرۆکەی کۆمارێکی ئیسالمی هەبوو.
ه��ەر لەو کاتان��ەدا ،لە ت��اران ،یەکەمین
نیش��انەکانی دژایەت��ی لە نێو دام��ەزراوەی
دەس��ەاڵتی نوێی ئێراندا دەرک��ەوت .ئایەتوڵاڵ
تاڵەقانی ،کە بە کەس��ێکی میانەڕۆ ناس��رابوو،
بە پێ��ی ڕاپۆرتەکان ،کێش��ەی هەبوو لەگەڵ
بڕیاردان��ە یەکالیەنەکان��ی ڕێژیم کە خەریک
ب��وو دەبووە ش��تێکی ب��او و هەروەها لەگەڵ
هەڵنەکردن��ی لەگ��ەڵ جیابی��ران .ناوب��راو
حەوتوویەک پاش هەڵبژاردنەکان لە کوردستان
دەنگی هەڵهێنا و وتی کە ئێران لە مەترس��یی
گەڕانەوە بۆ دەسەاڵتی سەرەڕۆیانەدایە .بەپێی
ڕاپۆرت��ەکان ،ئەمە بوو بە ه��ۆی کۆبوونەوەی
چڕوپڕی ناوب��راو و خومەینی و وەاڵمدانەوەی
ئاشکرای خومەینی کە وتی بەڕێز تاڵەقانی (لە
جیات��ی ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی) پەش��یمانە لەوەی
ئەنجام��ی داوە .پەیوەندیی نێ��وان تاڵەقانی و
ڕێژیم بە درێژایی هاوینەکە بە خراپی مایەوە.
دیس��انیش بژاردەیەکی فەرمی��ی ڕێژیم
ب��ۆ نوێنەرایەت��ی کردن��ی خەڵک ک��ە زۆر
خۆشەویست بوو ،واتە موفتیزادە ،لە هەوڵەکانی
بۆ قەناعەتهێنان بە خەڵک لە س��نە کە دڵنیا
نەب��وون لە قازانجەکان��ی تێکەاڵوبوون لەگەڵ
ڕێژیمەکەدا ،بەردەوام بوو.
ناوب��راو دەیگ��وت« :بەبێ وتووێ��ژ ،هیچ

شانسێکمان نیە» و بەمەش دەیگوت کە تەنانەت
ئەگەر هەوڵەکان بۆ گەیشتن بە خودموختاری
شکس��ت بێنن ،دۆزین��ەوەی ڕێگەچارەیەکی
ئیسالمی بۆ کێشەکە تەنیا ڕێگەیەک بوو کە بۆ
رێژیم قەبووڵکراو بوو .لە کۆتاییی مارسی ،1979
موفتیزادە سەفەری تارانی کرد تا بۆ دووهەمین
جار لەگەڵ خ��ودی ئایەتوڵاڵ خومەینی دیدار
بکات .بەپێی ڕاپۆرتەکان لە کاتی قسەکردنیدا
لەگەڵ «ئیمام»« ،وتی کە کوردەکان دەیانەوێ
ببن بەش��ێک لە کۆماری ئیس�لامی و ئەوان
باوەڕیان بەیەکیەتیی س��وننی ـ ش��یعە هەیە.
ناوبراو هانی خومەینیی دا تا سیاس��ەتگەلێک
وەک گرینگی نەدان بە س��ونییەکان لەیاسای
بنەڕەتی��دا نەهێنێت��ە ئاراوە ک��ە ببێتە هۆی
سەرهەڵدانەوەی شەڕی نێوخۆییی ئیسالمی...
ناوبراو هەروەها پشتیوانی لە مافە کولتووری و
زمانییەکان ،بە ئاماژەی تایبەتی بە کوردەکان،
لە چوارچێوەی ئێرانی یەکپارجەدا کرد» .بەپێی
ڕاپۆرتەکان ،ئیمام ڕووخۆش و ئەرێنی بووە لە
وەاڵمدانەوە بە داواکارییەکانی موفتیزادەدا.
ل��ە گەڕان��ەوەی ب��ۆ تاران��دا ،موفتیزادە
چاوی ب��ە الیەنگرانی ل��ە فڕۆکەخانە کەوت.
ل��ە وتاربێژییەک��دا ،ناوب��راو الیەنگرانی لەوە
ئاگادار ک��ردەوە ک��ە ئەندامان��ی پایەبەرزی
دەوڵ��ەت دڵنیای��ان کردووەتەوە ک��ە لە هەر
یاس��ایەکی بنەڕەتی��ی نوێ��دا ،خودموختاری
بۆ کەمایەتییەکان ڕەچ��او دەکرێت .هەروەها
ئاگاداری کردنەوە کە س��ەرەڕای کش��انەوەی
کاندیداتۆرییەک��ەی ل��ە هەڵبژاردنەکان��ی
مەجلیس��ی خوبرەگاندا (یەکەمین مەجلیسی
خوبرەگان) ،ئەو لەو کۆبوونەوانەدا بەش��داری
دەکات ک��ە لە الیەن ئایەتوڵاڵ بێهێش��تییەوە
س��ەرۆکایەتی دەکرێن .لە کۆتایی قسەکانیدا،
ناوبراو ڕستەیەکی زۆر چارەنووسسازی دەربڕی
ک��ە لە ڕوانگ��ەی ڕەخنەگرانیی��ەوە ،دژایەتی
هەبوو لەگەڵ ئیدعاکانی .ناوبراو وتی« :بەڵێنی
خودموختاری لە گیرفانمدایە».
هەر لەو س��ەروبەندەدا ،پێش��مەرگەکانی
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حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و کۆمەڵە،
بەردەوام زەبری توندیان لە س��وپای ئێران لە
ناوچەی کوردستاندا دەوەشاند و سەلمابوو کە
هەر ج��ۆرە وتووێژێک یان ئاگربڕێک لە نێوان
کوردەکان و دەوڵەت��ی ناوەندی بۆ ماوەیەکی
زۆر خۆی ڕاناگرێت .لە کاتێکدا شۆڕای شار بە
فەرمی بەسەر شاری سنەدا دەسەاڵتی هەبوو،
ئەو ڕاپەڕیوانەی کە دەگوترا س��ەر بە کۆمەڵە
بوون لە مانگەکانی هاوینی 1979دا هێرشیان
دەکردە سەر وێس��تگە کاتەکییەکانی پۆلیسی
ل��ۆکاڵ و بەمەش لە ئۆتۆریت��ەی فەرمانداری
فەرمییان کەم دەکردەوە.
س��اختەکاریی یاس��ای بنەڕەت��ی و
تێکچوونێك لەگەڵ ڕێژیم
بیرۆکەی پێکهێنانی دامەزراوەیەکی بەشێوەی
دێموکراتی��ک هەڵبژێردراو ب��ۆ ئامادەکردنی
ڕەشنووسی یاسایەکی بنەڕەتی شتێک بوو کە
یەکەم جار لە الیەن خومەینییەوە ،ئەوکاتەی
کە لە تاراوگە لە فەڕانسە بوو ،پێشنیار کرابوو.
ئیمام ڕایگەیاند کە «ش��ۆڕای یاسای بنەڕەتی»
لە الیەن خەڵکەوە هەڵدەبژێردرێت بۆ نووسینی
یاسایەکی بنەڕەتیی نوێ ،و ئەو شۆڕایە خاوەن
دەس��ەاڵتێک دەبێت کە لە الی��ەن دەوڵەتی
کاتییەوە ب��ۆی دەگوازرێتەوە.بەاڵم لە هاوینی
1979دا پرۆسەیەکی جیاواز ئاشکرا بوو.
پ��اش ئ��ەوەی ڕیفراندۆمی س��ەرەتایی
ب��ۆ کۆمارێکی ئیس�لامی دەنگ��ی هێنایەوە،
هەڵبژاردنەکان بۆ ش��ۆڕایەکی تەئیدی یاسای
بنەڕەتی��ی هاوتەری��ب لەگ��ەڵ بیرۆک��ەی
شۆڕای یاس��ای بنەڕەتی بەرنامەڕێژی بۆ کرا.
لە ئامادەس��ازییەکان بۆ ئ��ەم هەڵبژاردنانەدا،
ڕەشنووس��ەکانی یاسای بنەڕەتی ئامادە کرا و
ل��ە نێوان ئاوریل و ژوئەن��دا باڵو کرایەوە .ئەو
رەشنووس��انە بە جۆرێ��ک هیوابەخش بوون،
ئام��اژەی تایبەتیان ب��ە ماف��ی کەمینەکان
و ئیتنیک��ی ک��وردی تێ��دا ب��وون .حیزبە
کوردییە چەپەکان دیس��انیش داوای ئاماژەی
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تایبەتیتری��ان دەک��رد بە هاوبەش��یکردن لە
س��ەرچاوەکان و ئازادیی خوێن��دن بەزمانی
دایکی ،بەاڵم زۆرێک خۆشبین بوون .سەرەڕای
ئەمەش ،لە هاویندا ،شانس��ی ک��وردەکان و
موفتیزادە بەرەو خراپی ڕۆیشت.
خومەینی ل��ەو باوەڕەدا بوو کە نوس��خە
سەرەتاییەکانی یاس��ای بنەڕەتی بە ئەندازەی
پێویس��ت ئام��ادە ب��وون .بە بۆچوون��ی ئەو،
ڕەشنووس��ێکی یاس��ای بنەڕەت��ی دەب��وو
دەس��تبەجێ و بەبێ هەڵبژاردن��ەکان و بەبێ
پێداچوونەوە و تەئیدی شۆڕای یاسای بنەڕەتی
بخرێتە ڕیفراندۆمەوە .کاتێک لە الیەن گرووپە
نائیس�لامییەکان و هەندێک ل��ە هاوقەتارانی
خودی خومەینییەوە ،لەوانە ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی،
بەرامبەر بەو بیرۆکەیەی خومەینی ناڕەزایەتی
دەربڕدرا ،دەس��ەاڵت درایە شۆڕایەکی دیکە:
«ش��ۆڕای خوب��رەگان» کە بچووکت��ر و کەم
ئەندامتر بوو ،ه��ەر ئەندامێکی هەڵبژێردراوی
ناوچەیەکی نزیک بە  500000کەس��ی بوو.
ئ��ەم دامەزراوەی��ە دوایی��ن پێداچوون��ەوە و
دواتەئیدی یاس��ای بنەڕەتیی دەکرد .س��ەیر
ئەوەی��ە ک��ە ئەوانەی ک��ە بە تون��دی دژی
بیرۆکەی ڕیفراندۆمی دەستبەجێ بوون ،دواتر
لە بڕیارەکەی خۆیان پەشیمان دەبنەوە.
عەبدولڕەحمان قاس��ملوو بڕی��ار دەدات
خۆی بۆ هەڵبژاردنەکانی ش��ۆڕای خوبرەگان
بۆ ش��اری کورد و تورک تێکەاڵوی ورمێ ،لە
باکووری ئێران (چونکە مهاباد کورس��یی پێ
نەدرا) کاندیدا بکات .لە ئاگۆس��تی 1979دا،
پاش چەندین دەرگیری ،هێزەکانی پێشمەرگە
بە ش��ێوەیەکی کاریگ��ەر کونتڕۆڵی چەندین
شاری گرینگی کوردس��تانیان لەدەستدا بوو،
لەوان��ە مهاب��اد و پاوە .ئەمەش ب��وو بە هۆی
ئەوەی بەشداریی قاسملوو لە هەڵبژاردنەکاندا
بەرچاوتریش بکات ،ئەوە نیش��انەی ویس��تی
بەردەوام��ی حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی
ئێران بۆ قەبووڵکردنی س��ەروەریی حکوومەتی
ناوەندی بەس��ەر ناوچ��ە کوردییەکانەوە بوو.
ساڵی بیست و یەکەم
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موفتی��زادە ،بەش ب��ە حاڵی خ��ۆی ،بڕیاری
دا کاندیداتۆری��ی خ��ۆی ل��ە هەڵبژاردنەکان
بکشێنێتەوە و دەیویست وەکوو کارناسێکی بێ
الیەن بێت کە ڕاوێژ دەدا بە دامەزراوەی یاسای
بنەڕەتی لەس��ەر پرسە ئیتنیکی و ئاینییەکان.
هەڵبژاردن��ەکان ب��ۆ ش��ۆڕای خوب��رەگان
بەرنامەڕێژیی بۆ کرا و لە 3ی ئاگۆستدا بەڕێوە
چوو .قاس��ملوو بە بەدەستهێنانی نزیکەی 80
لەس��ەدی دەنگ��ەکان ،بە س��ەرکەوتووییەوە
کورسییەکی لە شۆڕاکە بردەوە.
س��ەرەڕای ئەم��ەش ،ل��ە نێ��وان کاتی
بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن��ەکان تا کۆبوونەوەی
ش��ۆڕاکە ،قورسترین شەڕەکانی ئەو مانگانە لە
ناوچەی کوردستان ڕوویان دا .بە دیاریکراوی،
حکوومەت��ی ناوەندی ل��ە هەوڵێکی لەناکاوی
ب��ۆ دەستبەس��ەرداگرتنەوەی ش��اری پاوەدا
شکس��تی خوارد و خەس��اری قورسی بینی.
خومەینی ت��ووڕە بوو و ڕەخن��ەی توندی لە
سوپا گرت لەبەر ئەوەی فەداکارییان نەکردبوو
و داوای ک��رد جارێکی تر هەوڵ بدرێتەوە .لە
18ی ئاگۆس��تدا ،خومەینی وەکوو فەرماندەی
گش��تیی هێ��زەکان ،یەکەمین فەت��وای بۆ
هێزەکانی س��وپا دەرکرد .ل��ە فەتواکەیدا کە
نێوەڕۆکێکی بێڕەحمان��ەی هەبوو ،خومەینی
داوای لە هێزەکانی ئەرتەشی شۆڕش کرد کە
دەستبەجێ بچنە نێو کوردستانەوە و هەڕەشەی
لێ کردن لە ئەگەری شکستخواردنیاندا ،سزای
ق��ورس دەدرێن .ئەمە ت��ا ئەوکاتە ،ئەگەرچی
جێی موناقش��ەیە ،ڕەقترین و ڕاستەوخۆترین
بانگ��ەوازی جەماوەریی ناوبراو بوو بۆ ش��ەڕ،
تەنانەت ڕەقتر لە وەاڵمەکانی بە هێرش��ەکانی
شا بۆ سەر خۆپیشاندەرەکان.
هەر دواب��ەدوای ئەوەی هەواڵی بردنەوەی
قاس��ملوو ل��ە هەڵبژاردنەکان ب�ڵاو بووەوە،
سووربوون لەسەر پێشگرتن بە بەشدارییەکەی
ڕوون بووەوە .لە حەوتووەکانی پێش یەکەمین
کۆبوون��ەوەی ش��ۆڕای خوب��رەگان لە 18ی
ئاگۆس��تدا ،حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی

ئێ��ران ب��ە فەرمی قەدەغ��ە کرا .قاس��ملوو
بە ئاش��کرا بە کەس��ێکی گەندەڵی س��ەر بە
«حیزبی ش��ەیتان» ن��او ب��را .کاندیداتۆری و
ئەندامەتییەک��ەی لە دامەزراوەی نووس��ینی
یاسای بنەڕەتی هەڵوەشێندرایەوە ،لەو کاتەیدا
هەزاران سەبازی دەوڵەت لە چەند سەد مایل
ئەوالتر بە س��ەرکەوتنی کەمەوە لە ش��ەڕی
پێشمەرگەدا بوون.
کاتێ��ک هەواڵ��ی ئ��ەوە ب�ڵاو ب��ووەوە
ک��ە خومەین��ی س��ەرکەوتنی قاس��ملوو لە
هەڵبژاردنەکانی هەڵوەشاندووەتەوە ،گوشارەکان
بۆ س��ەر موفتی��زادە ،کە جارێک��ی تر وەکوو
کارناس��ێکی س��ەربەخۆ بۆ ش��ۆڕا بانگهێشت
کرابوو ،زیادی کرد تا بایکۆتی بکات.
موفتی��زادە و قاس��ملوو ت��ا ئ��ەم کات��ە
پێوەندییەک��ی ت��ا ڕادەی��ەک دۆس��تانەیان
پێک��ەوە هەبوو .پالتفۆرمی حیزبی دێموکراتی
کوردس��تانی ئێران ،دێموکراس��ی ب��ۆ ئێران
و خودموخت��اری بۆ کوردس��تان ،و هەروەها
ئەجێندای ناسیۆنالیس��تییەکەی بۆ موفتیزادە
جێی پەس��ند بوو .ئ��ەوە جیاوازیی بەرچاوی
هەب��وو لەگ��ەڵ ڕەتکردن��ەوەی کۆمەڵ��ە لە
الیەن موفتی��زادەوە ،لەبەر ئ��ەوەی ئەجێندا
مارکسیستییەکەی کۆمەڵە تا ڕادەیەک سوور
بوون لەس��ەر لە نێوبردنی نەریت��ی ئایینیی
پارێزگاریخوازان��ە لە کۆمەڵگای کوردس��تاندا.
ئەگ��ەر بەپێ��ی هەڵکەوت��ەی جیۆگرافییەوە
ب��ۆی بچی��ن ،وەک پێش��تر گوت��را ،حیزبی
دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران ڕکابەری
س��ەرەکیی موفتی��زادە نەب��وو ل��ە ناوچەی
باشووری کوردس��تانی ئێراندا لە دەورووبەری
س��نە .ڕەنگە گرینگترین خ��اڵ ئەوە بێت کە
موفتیزادە ،وەکوو ئەندامێکی ڕێبەریی حیزبی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێران ،سەمپاتییەکی
زۆری ب��ۆ ئامانج��ی ق��ازی موحەمم��ەد و
ناسیۆنالیس��تە کوردەکانی پێش��ووی کۆماری
مهاباد هەبووبێت .سەرەڕای ئەوەش ،موفتیزادە
نەیدەتوانی لەگ��ەڵ بیرۆکەی وازهێنانی تەنیا
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نوێن��ەری ناوچەکە لە دامەزراوەی نووس��ینی
ڕەشنووس��ی یاس��ایەکی بنەڕەتی��دا کە لەو
قۆناغەدا لەس��ەر سنووری پەس��ندبووندا بوو،
خ��ۆی بگونجێنێ��ت .بەرنام��ەی بنەڕەتی��ی
حیزبی دێموکراتی کوردس��تانی ئێران کە لە
کۆماری مهاباددا باڵو کرایەوە ،دەیگوت «ماف
نادرێت ،ماف دەس��ەندرێت» .ب��ە پێچەوانەی
ئەم��ە ،موفتی��زادە دەیگوت کە ل��ە بەرامبەر
ش��ەڕی نێوخۆییدا کە بب��ووە هۆی ڕیزبوونی
زۆربەی غەیرەکوردەکان لە پش��ت دەوڵەتەوە،
قس��ەنەکردن تەنی��ا ڕێگ��ەی گارانتیکردنی
ئەوە بوو کە هیچ بەرەوپێش��چوونێک نەیێتە
ئاراوە .ناوب��راو ڕایگەیاند کە لە کۆبوونەوەکاندا
بەش��داری دەکات .ل��ە ڕاس��تیدا ،موفتیزادە
خەریک بوو بە س��ەرمایەی سیاس��یی خۆی
لەسەر دەرهاویشتەی یاسای بنەڕەتی قوماری
دەکرد.
کاتێک شۆڕاکە کۆ بووەوە ،بە هۆی البردنی
دەس��تبەجێی زۆربەی ئەو ڕەشنووسی یاسای
بنەڕەتیی��ەی کە دوو مانگ پێش��تر بینرابوو،
زۆرێکی تووش��ی ڕاچڵەکاندن کرد .لە جیاتی
ئەوە ،بن کۆمیتەکان کۆبوونەوەی نووس��ینی
یاس��ایەکی بنەڕەتیی نوێیان لە پشت درگای
داخراوەوە ڕێکخس��ت ،یاس��ایەک ک��ە زیاتر
لەخۆگری ڕەهەندە فیقهییە ئیس�لامییەکان
بێت ،لەوان��ە بنەڕەتی بیرۆک��ەی بەناوبانگی
خومەین��ی ،واتە ویالیەت��ی فەقیهـ .هیچکام
ل��ەم زیادکردنانە لەگەڵ بەهاکانی ئیس�لامی
سیاسی نەدەگونجان .کاتێک لە الیەن زۆربەی
زاناکانەوە تەعبیر ک��ران ،تەنانەت زۆر کەمتر
لەگەڵ بیرۆکەی مافی کەمینەکان دەگونجان.
موفتیزادە لە نزیکەوە چاوەدێریی پرۆسەکەی
دەک��رد و ئەندامانی کومیتەک��ەی لە بارەی
گرینگیی نووس��ینی یاس��ایەکی بنەڕەتی کە
هەموو هاوواڵتییانی ئێران ڕازی بکات ،دەدواند.
ل��ەو س��ەروبەندەدا ،نزیک بە س��ێ ڕۆژ
پاش کردنەوەی یەکەمین ش��ۆڕای خوبرەگان
ت��ا کۆتاییەکانی ئاگۆس��ت ،خومەینی بڕیاری
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گەمارۆدانی ش��اری مهاب��ادی دا .بۆیەکەمین
جار لە دوای ش��ۆڕش ،حکوومەتی خومەینی
کەڵکی لە هێرش��ی ئاس��مانی ل��ە ڕادەیەکی
بەرین��دا وەرگرت و ش��ارەکەی ب��ە جێتی
ش��ەڕکەر و دواتر تۆپخان��ە تۆپباران کرد .ئەو
ڕاپۆرتانەی کە باس��ی کۆمەڵکوژییان دەکرد و
دەرکەوت کە بڕواپێکراون و کوشتنی سەدان
کەس پشتڕاست کرایەوە .ڕێژیم لە پشکنینی
بێ س��نووری خۆی بەمەبەس��تی دۆزینەوەی
س��ەدان پارتی��زان کە زۆرب��ەی هەرەزۆریان
پێش��مەرگەی حیزبی دێموکراتی کوردستانی
ئێران بوون ،س��ەرکەوتوو نەبوو و ئەوان پاش
پاشەکشە دواجار شارەکەیان گرتەوە دەست.
لە س��نە ،هەر لە هەوڵی شکستخواردووی
دەس��تگرتن بەس��ەر پادگانەک��ەوە ،دەوڵەتی
ناوەندی درگا بە درگا بەدوای پێش��مەرگەدا
دەگەڕا .کە مانگی سێپتامبر نزیک دەبووەوە و
کاتێک لە پاش ک��وژراو و بریندارێکی زۆر لە
ناوچەکانی تری کوردس��تان ،شەڕەکە توندتر
دەب��وو ،ڕوون نەب��وو کە کونتڕۆڵی ش��ارەکە
دەکەوێتە دەس��ت کێ .ل��ەم قۆناغەدا کە نە
یاس��ایەکی بنەڕەتی و نە ش��ۆڕای ئەندامانی
هەمیش��ەییی دامەزرێن��ەر بوون��ی هەب��وو،
بڕیاردانی ش��ۆڕش لەسەر نەزم و دادپەروەری
ش��تێکی گرینگ نەب��وو .ئایەتوڵاڵ خومەینی،
وێڕای ناردنی یەکە س��ەربازییەکان بۆ کۆتایی
هێن��ان بە چاالکیی پێش��مەرگە ،داوای کرد
کە ئەوانەی لە ش��ەڕ لەگەڵ س��وپای ئیسالم
دەگیرێن ،دەس��تبەجێ سزا بدرێن .قازییەکی
کاتی (ئایەتوڵاڵ موحەممەد س��ادق خەڵخاڵی)
ناردرایە کوردستان کە دادگاکان بەڕێوە ببات،
کە دواتر بۆ ئەم کارەی ناوبانگ دەردەکات.
خەڵخاڵ��ی س��ەرەتا نێردرایە ش��ارەکانی
پ��اوە و مەریوان کە هەواڵی��ان لێ باڵوبووەوە
کە ژمارەیەک شۆڕش��گێڕی ک��ورد دادگایی
کراون و لەبەر خیانەت بە دەوڵەت لەس��ێدارە
دراون .داس��تانگەلی تۆقێنەری ئەش��کەنجە
و دەستبەس��ەرکردنی بێڕەحمان��ە و بە هەر
ساڵی بیست و یەکەم
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کەرەس��ەیەکی ئەوانەی گومانی شۆڕش��گێڕ
بوونی��ان لێ دەکرا و پاش ناش��تنی بەکۆمەڵ
باڵو بوون��ەوە .هەنگاوی دوات��ری خەڵخاڵی،
س��نە بوو .دەنگ��ۆ باڵو بووەوە ک��ە ئەندامانی
مەکت��ەب قورئان ب��ە گومانی کومونیس��ت
بوونەوە دەستبەسەر کراون و دراونەتە دەست
ئەرتەشی ئێران کە لە الیەن گرووپەکەوە ڕەد
کرایەوە.
هەواڵی هاوش��ێوە لەوێش هات��ە دەرەوە
کە پ��اش دادگاییکردنی چەن��د چرکەیی لە
دادگایەکی س��ەرەتایی لە نێ��و فڕۆکەخانەی
س��نەدا ،خەڵک حوک��م دراون .تەنیا گومان
ل��ەوەی ک��ە کەس��ێک ئەندام��ی گرووپ��ە
شۆڕش��گێڕەکان بوو ،حوکمی مەرگی هەبوو،
بەبێ دانی دەرەتان بە تاوانبارکراو کە بەڵگەی
خۆی بخاتەڕوو.
دواتر بۆ ڕۆژی دواتری27 ،ی ئاگۆس��ت،
ڕۆژنام��ەی ئیتالعات��ی ئێ��ران وێنەیەکی بێ
ناونیش��انی لە ژێر س��ەردێڕی « 40کەس لە
الیەن دەس��تەی ئاگرەوە لە سنە ،مەریوان و
پاوە لە س��ێدارە دراون» باڵو کردەوە .وێنەکە،
س��ەحنەیەکی ڕەش و سپی جەماعەتیک کە
لە دەس��تەی ئاگ��ر دەچوون وا دی��ار بوو لە
فڕۆکەخانەی سنە گیرابوو .وێنەکە کە وێنەی
پیاوانێک بە چاوی بەستراوەوە و کەسانێکیان
ب��ە برینداری کە بەرەو پش��تەوەیان لە حاڵی
کەوتن و مردن لەو گۆڕەپانەدان ،نیشان دەدا،
دەنگدانەوەیەک��ی زۆری هەب��وو و چەندڕۆژ
دواتر لە الیەن باڵوک��راوە نێونەتەوەییەکانەوە
باڵو کرایەوە .ئەم وێنەیە کە ویژدانی جیهانی
هەژان��د ،یەکەمین گۆش��ەیەک ل��ە چیرۆکە
ت��ا ئەو کات��ە نادیارەکانی کەڵ��ک وەرگرتنی
دەوڵەتی شۆڕش لە توندوتیژی بوو ،کە کەمتر
لەیەک س��اڵدا ،توندوتیژیی گەیاندە شوێنێک
کە ئەوەی ش��ا ،لە بەراورەدی��دا بوو بە هیچ.
وێنەکە ب��ە جۆرێک بوو بە س��ەمبولیکترین
وێنەی شۆڕش��ی ئێران و خەاڵت��ی پۆلیتزێر
پرایزی بردەوە.

بەپێ��ی ڕاپۆرت��ەکان ،زۆرێ��ک لەوانەی
لە س��نە لەس��ێدارە دران ،ئەندام��ی کۆمەڵە
بوون ک��ە بە ش��ێوەی ئۆتۆماتیک��ی قامکی
گومان بۆ الی موفتی��زادە و مەکتەبی قورئان
درێ��ژ کرایەوە .کۆمەڵە مەکت��ەب قورئانی بە
هاریکاری��ی خیانەتکاران��ە لەگ��ەڵ ڕێژیم لە
ڕەوتی ڕاپۆرتدان ل��ە کوردەکان تۆمەتبارکرد،
تۆمەتێ��ک کە ئ��ەم گرووپە ب��ەردەوام بوون
لە حاش��اکردن لێ��ی .خەڵخاڵی ک��ە مێژوو
بەرچەسپی «قازیی سێدارە»ی لێ دەدا ،دواتر
س��نە بەجێ دەهێڵیت و دەچێ بۆ شارەکانی
تری کوردس��تان و دەچێتە هەر ش��وێنێک،
ماشینی دادپەروەریی خۆی وەگەڕ دەخاتەوە.
س��ااڵنێک دواتر ،ب��ەردەوام ل��ە خەڵخاڵی لە
بارەی سروش��تی دادگاییکردنەکانی و ئەوەی
کە ئایا هیچ پەش��یمانە یان نا ،پرسیار دەکرا.
وەاڵمەکەی زۆر بەناوبانگە کاتێک دەڵێ نەک
پەش��یمان نییە ،بەڵکوو گەر توانیبای ،هەمان
کاری دووپات دەکردەوە .لە پەیوەندی لەگەڵ
هاریکاری کردنی مەکت��ەب قورئان لەگەڵی،
خەڵخاڵ��ی تەئی��دی دەکات ک��ە موفتیزادە
هیچ بەش��دارییەکی لەیارمەت��ی کردنی ئەو
بۆ دەستبەس��ەرکردن و لە س��ێدارەدانی «بێ
دینەکان» نەبوو و لەڕاستیدا هەوڵی داوە پێش
بە لەس��ێدارەکان بگرێت .بەپێچەوانەی ئەوە،
ئەو موفتی��زادە وەکوو کەس��ێکی جیاییخواز
پێناس��ە دەکات کە وەک باقی��ی مەحکووم
ک��راوە چارەرەش��ەکانی دادگاکانی ،ش��ایانی
دادگاییک��ردن و ل��ە کۆتایی��دا «قەزاوەت��ی
خواوەندە».
ب��ەدەر ل��ەوەی ئای��ا ه��اوکاری کردنی
موفتیزادە لەگەڵ ڕێژیم ڕاست بوو یان ساختە،
الیەنگران��ی موفتیزادە دەڵێن کە لە زس��تانی
1979وە ،کۆمەڵ��ە زیاتر بە دژی��ان توندوتیژ
بووە و بەم��ەش توندوتیژی نێوخۆیی کوردی
لە س��نە بووە تەواوکەری ش��ەڕی کوردستان
لەگەڵ ڕێژی��م .ئەوە س��ەرەتای بەکارهێنانی
نازناوی جاش ،یان خیانەتکار بە ش��ێوەیەکی

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 365 2719

بەری��ن ب��ۆ ئەندامانی مەکتەب��ی قورئان بوو.
وش��ەیەک کە یەکەمین جار لە 1960ـەکاندا
لە الیەن پێش��مەرگەوە ب��ۆ ناوزەدکردنی ئەو
کوردانەی هاوکارییان لەگەڵ دەوڵەتی عێراق
دەکرد ،ب��ەکار هێن��را .بەپێ��ی ڕاپۆرتەکان،
دەی��ان ئەندامی مەکتەبی قورئ��ان لە الیەن
پارتیزانەکانی کۆمەڵەوە هێرشیان کرایە سەر،
ژمارەیەکی��ان تەنانەت لە الی��ەن ئەندامانی
وەک دەگوترێ کۆمەڵەوە سەربڕدران .ڕێبەری
کۆمەڵە ئەمڕۆکە حاشا لەو تۆمەتانە دەکات.
لە کاتێکدا فەزایەکی ناڕوون لە کوردستاندا
لە ئارادا بوو ،کۆبوونەوەکان��ی پەیوەندیدار بە
ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتی لە تاراندا بەردەوام
بوون .موفتیزادە وەک��وو چاودێرێکی تایبەتی
بابەتی مافی کەمایەتییە ئیتنیکی و ئاینییەکان
لە ش��ۆڕای خوبرەگاندا ،هەوڵ��ی دا پێش بە
دەرهاویش��تنی ئ��ەو ڕێککەوتنانەی لەس��ەر
مافی کوردەکان (و ئیتنیکەکانی تر) کرابوو و
هەروەها جیاکردنەوەی ئیسالمی شیعە وەکوو
مەزهەبی فەرمیی کۆمارەکە بگرێت .موفتیزادە
لێبڕاوان��ە تکای لە ش��ۆڕاکەدا کرد و وتی ئەو
یاسای بنەڕەتییەی کە ڕەشنووسەکەی دەنگی
وەرگرتووە ،دەبێتە هۆی جیاکاری بە شێوەی
هێزەکیی توندوتیژانەی ئێرانییەکان لە یەکتر.
بە پێی ڕاپۆرتەکان ،ژمارەیەک لە ئاخوندەکان
کە پشتیوانییان لە ڕۆڵی کەمتری دامەزراوەی
ئاخون��دی دەک��رد ،لەوانە خ��ودی ئایەتوڵاڵ
تاڵەقانی ،پش��تیوانییان ل��ە ناڕەزایەتییەکانی
موفتی��زادە لەس��ەر بەش��گەلێکی بەرچاوی
ڕەشنووس��ەکە کرد .تاڵەقان��ی کە یەکێک لە
الیەنگرانی ڕۆڵ��ی کەمتری ئاخون��دەکان لە
کۆماری ئیس�لامییەکەدا ب��وو ،زیاتر لەگەڵ
البردنی بەشە سێکۆالرەکانی یاسای بنەڕەتی
بە قازانجی بەش��ە فیقهییە ئیس�لامییەکان
کێش��ەی هەب��وو .ناوب��راو بە ڕواڵ��ەت دژی
پێویستی دامەزراوەی ویالیەتی فەقیهـ بوو .لە
کۆبوونەوە سەرەتاییەکانی شۆڕاکەدا ،تاڵەقانی
لە ئیستداللەکانی بۆ البردنی ئەو دامەزراوەیە
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سەرکەوتوو بوو.
دواتر ،لە 9ی س��ێپتامبری  ،1979باسی
دەمەقاڵ��ەی ئایەتوڵاڵ تاڵەقانی لەگەڵ باڵوێزی
ڕووسیە لە ئێراندا لە کۆبوونەوەیەکدا لە زۆربەی
ڕاگەیەنەکاندا بووە س��ەردێڕ .ماوەیەکی کورت
پاش ئەوە ،تاڵەقانی کە بە پێشکەوتنخوازترین
ئاخوندی دامەزراوەی دەسەاڵت ناسرابوو ،مرد.
هەروەک زۆرب��ەی مێژووی ئێ��ران لە کاتی
شۆڕشەکە ،مردنەکەی تاڵەقانیش بووە ڕازێک،
دوایین کەسایەتیی بەهێزی شۆڕای خوبرەگان
مرد .تەنی��ا چەندڕۆژ دوات��ر ،بەپێی ڕاپۆرتی
کاری کۆبوونەوەکانی ش��ۆڕاکە کە دواتر باڵو
کرایەوە ،دەنگ درا ب��ە زیادکردنی ویالیەتی
فەقیهـ لە ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتیدا.
موفتیزادە هەس��تی کرد کە ڕووداوەکان
خەریکە بە خێرایی ل��ە کونتڕۆلی دەردەچن
و پێگەکەی الواز دەکەن و ئەو خۆشبینییەی
کە ناوبراو لە وتووێ��ژ لەگەڵ دەوڵەت هەیبوو
خەری��ک بوو کاڵ دەبووەوە .بە هیوایەکی زۆر
کەمەوە بە نیس��بەت کارکردن لەگەڵ شۆڕای
خوبرەگان��دا ،موفتی��زادە ملی ڕێ��گای قومی
گرتەب��ەر و داوای کرد لەگ��ەڵ ئیمام دیدار
بکات .ئەوە لەو بەیانییەدا بوو کە بەشی 12ی
مادەی 1ی یاس��ای بنەڕەتی لە الیەن شۆڕاوە
دەنگ��ی پێ درا و بەمەش ئیس�لامی ش��یعە
وەکوو ئایینی فەرمی لە ئێراندا ڕاگەیەندرا.
موفتی��زادە ل��ە ق��وم چاوی ب��ە کوڕی
خومەینی(ئەحم��ەد) ،کەوت و بەرەو ژوورێک
لە حەوزەی عیلمییە ئیسکۆرت کرا .زانایەکی
ئایینیی بەناوبانگی بەلووچ (س��وننی بوو) کە
ناوی باڵو ناکرێتەوە ،وێڕای ماجێد ڕووحانی ،لە
کۆبوونەوەکەدا هاوڕێیەتیی موفتیزادە دەکەن.
ئەوان لە ژوورێک دادەنیشن و چاوەڕێی ئیمام
دەکەن .ڕووحانی دەگێڕێتەوە:

«خومەینی هاتە ژوورەوە و لە دەستی
ڕاس��تی موفتیزادەوە دانیش��ت .مەال
بەلووچەک��ە کەوتبووە الی ڕاس��تی
ساڵی بیست و یەکەم
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خومەینییەوە و منیش لە گۆش��ەی
ژوورەک��ە دانیش��تم .موفتی��زادە
ڕووداوەکان��ی ڕۆژان��ی پێش��تری بۆ
ناوب��راو (خومەین��ی) گێڕای��ەوە .ئەو
بەپێ��ی ڕێککەوت��ەکان ڕووداوەکانی
پەیوەندیدار بە رەشنووس��ی یاس��ای
بنەڕەتیی گێڕایەوە و دواتر دەستی کرد
بە ئیستدالل کردن .وتی ئەگەریاسای
بنەڕەت��ی وەک ئەوەی ئێس��تا هەیە
دەنگی پ��ێ بدرێت ،دوات��ر پێش بە
ڕکەبەرایەتی و توندوتیژیی نێوان شیعە
و سوننی ناگیرێت .ناوبراو ئاماژەی بەو
بەڵێنییانەی پێ��ی درابوو کرد و وتی
کە فێڵی لێ ک��راوە .خومەینی گوێی
گ��رت و دواتر دەس��تی موفتیزادەی
خستە سەر ڕانی چەپی و کەوتە قسە.
خومەینی وتی کە ئەو بۆ خۆی چەند
پێویس��تی هەی��ە و کۆمەڵێک خاڵی
پێویستی بۆ دروست کردنی کۆدەنگی
هەیە .وتی کە کەسانێک لە دەوڵەتدا
هەن کە ئ��ەو یاس��ای بنەڕەتییەیان
ناوێت ک��ە موفتیزادە دەیهەویس��ت،
و بە ش��ێوەیەکی زیرەکانە پرسیاری
کرد کە چۆن دەک��رێ ئەو داوای بە
زۆر گونجاندن��ی ئەو خااڵنە بکات[ .بە
ئاماژەی پەنانەکی بەو ڕاس��تییەی کە
ک��وردەکان لە ش��ۆڕش بەمالوە هەر
چیی��ەک بووبێت هاری��کار نەبوون و
لە دەرەوەی کوردس��تان پشتیوانێکی
ئەوتۆیان نیی��ە] .خومەینی بە ڕەوانی
پرس��یاری کرد« :ئەگەر ئ��ەم ڕەوتە
کە خەڵکی تێ��دا دەکوژرێت درێژەی
هەبێت ،ئایا تۆ ئامادەی کە ئۆباڵەکەی
بکەوێتە ئەستۆت؟» .خومەینی چاوی
ل��ە م��ەال بەلووچەک��ە ک��رد کە بە
تەش��ەرەوە وتی «نا» .موفتیزادە ،پاش
ڕاوەستانێک ،واڵمی دایەوە« ،ئێمە بە
شێوەیەکی سادقانە بەدوای دیالۆگەوە

بووین[ .ئێمە کەمینەین و تەنیا مافی
خۆمان دەوێت] .ئەگەر خوێن بڕژێت،
ئەوە هەڵەی ئێم��ە نیە ،ئەوە هەڵەی
دەوڵەتە .ئەوە هەڵ��ەی ئێوەیە» .پاش
بیس��تنی ئەمە ،دەموچاوی خومەینی
سوور هەڵگەڕا و وتی ماندووە ،هەستا
و ژوورەکەی بەجێهێشت».
چەند کاتژمێر پاش دیداری لەگەڵ خومەینی،
موفتی��زادە چوو بزانێت چی ل��ە ئاخوندێکی
میانەڕۆی دیک��ە لە قوم تێدەگات ،ئاخوندێک
کە یەکێک لە پایەبەرزترین ئایەتوڵاڵکان بوو،
ئایەتوڵاڵ موحەممەد کازم ش��ەریعەتمەدارى.
ش��ەریعەتمەداریش ل��ە س��ەر زۆرێ��ک لە
ئەندامانی مەجلیس��ی خوبرەگاندا شوێندانەر
ب��وو .ماجێ��د ڕووحانی وەبی��ری دێتەوە کە
خان��ووی ش��ەریعەتمەداری زۆر ل��ەوەی
خومەینی تێیدا دادەنیشت ،بە زریقەوبریقەتر
بوو .ئ��ەوان لە الی��ەن س��تافی خانووەکەوە
پێش��وازییان لێ کرا و پێی��ان گوترا چاوەڕێ
بن .کاتێک شەریعەتمەداری هات ،موفتیزادە
هەمان ئەو ئیس��تدالالنەی کە بە خومەینیی
گوتبوون ،دووپات کردەوە .ش��ەریعەتمەداری،
پ��اش لێدوانێک��ی زۆر هەس��تبزوێن ،زۆر بە
هێوری واڵمی دایەوە کە نووس��ینی یاس��ای
بنەڕەتی پڕۆس��ەیەکە و پێویس��تی بە کاتە.
ناوبراو هانی موفتیزادەی دا کە بە تاقەت بێت.
شەریعەتمەداری بەتایبەتی ئاماژەی بەوە نەکرد
کە هەندێ بەش کە هەڵکردن لەگەڵیان نەلواو
بوو ،هاوڕایییان لەس��ەر پێکهاتبوو و بەمەش
موفتیزادە بە شکس��تخواردنەوە ش��وێنەکەی
بەجێ هێشت .بە باوەڕی ماجێد ڕووحانی ،ئەوە
لەو کاتەدا بوو کە بۆچوونی موفتیزادە لەس��ەر
ڕێژیم گۆڕا .نابراو هاتە س��ەر ئ��ەو باوەڕە کە
ئەگەری ئەوە زۆرە کە بە ئەنقەس��ت خەریک
ب��وو فێڵیان لێ دەک��رد .لێکەوتەکانی هەموو
ڕووداوەکانی ساڵی پێشوو هاتنە بەرچاوی.
ئەگ��ەر موفتیزادە خەری��ک بوو لە الیەن

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 367 2719

ڕێبەرانی شۆڕشەکەوە پش��تگوێ دەخرا ،ئەوا
بڕیاری دا کە کارێک بکات دەنگی ببیسترێت.
ئەوە بە جۆرێک لە جۆرەکان دوایین هیوای بوو
بۆ گۆڕینی ش��ەپۆلی ڕووداوەکان پێش لەوەی
یاسای بنەڕەتییەکە بگاتە دواقۆناغی و بەمەش
بێسەروبەرەیی لە کوردس��تان زیاتریش پەرە
بس��تێنێت .موفتیزادە پێی نای��ە نێو مەیدانی
پیرۆزی حوس��ێنییەی ئێرش��اد .مزگەوتێکی
تاران کە مێژووی چاالکییەکانی بەناوبانگ بوو،
لەوێ بوو کە عەلی ش��ەریعەتی خوێندنەوەی
ڕیفۆرمیستیی خۆی لە ئیسالم پێشکەش کرد
و بە مارتین لوتێری موسوڵمانان شوبهاندیان،
ل��ەوێ بوو ک��ە مێه��دی ب��ازرگان بیرۆکە
موناقش��ەهەڵگرەکانی خۆی لەسەر ئیسالم و
حکوومەت خستەڕوو .کاتێک کاتی یەکەمین
خوتبەی موفتیزادە هات ،بە هەموو هەس��تی
خۆی وتاری دا:

«بە ناوی ئیسالم ،ئەوان ،ئەم درۆزنانە،
خەڵکانی زۆری ش��یعە و س��وننەیان
دەستبەس��ەر ک��ردووە! چ��ۆن ئیزن
بە خۆت��ان دەدەن خومەینی لەگەڵ
یاران��ی پێغەمب��ەر ب��ەراورد بکەن؟
هەزار خومەینیس��ت ناگاتە ئاستێکی
یەکێکیان( ...بە ڕاس��تەوخۆ ڕووکردن
لە ڕێژیم) ئێوە ش��ەڕانین ،بێشەرەفن!
بانگەش��ە دەکەن و دەڵێن ئێمە براین
و دوات��ر کاتێک س��وننییەک ڕەخنە
ل��ە خومەینی دەگرێت ،هەڕەش��ەی
دەستبەس��ەرکردنی لێ دەکەن و بە
کەس��ێکی مونافق و ڕەنجبەخەساری
ناو دەبەن .ئەمەیە برایەتی؟ س��پاس
بۆ خوا کە تا ئێس��تا ئاستمان ئەوەندە
دانەبەزی��وە ک��ە پێت��ان بڵێی��ن بێ
ئیمان .س��پاس بۆ خوا کە تا ئێس��تا
ئیدیعام��ان نەک��ردووە ک��ە خواوەند
الیەنگ��ری ئێمەی��ە ،ک��ە ئایینمان
دروس��تە و ئایینتان هەڵەیە .س��پاس
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بۆ خوا .داواتان لێ دەکەم جیاوازیش
مەخەن��ە نێوانمان��ەوە ...ئێمە وەکوو
خۆم��ان لەبەر ئایینەک��ەی ڕەخنەی
لەم دەوڵەت��ە ناگرین ،ن��ا .ڕێبەرانی
ئەم دەوڵەتە کە مەس��تی دەسەاڵتن،
ئێمە ڕەخنە ل��ەوان دەگرین کە ئەم
هەمووە شیعە و سوننە و موسوڵمانانە
دەخنە پشت مێڵەکانی زیندان ،لەبەر
ئەوەیە ئێمە ڕەخنەیان لێ دەگرین .لە
بەرامبەر هەموو فێڵبازییەکانتاندا ،ئێمە
تۆڵەمان لە هیچکامتان نەکردووەتەوە.
بەاڵم ئێم��ە ڕایدەگەیەنین کە ...ئێوە
دەڵێن کە ویالیەتی فەقیهـ ئیسالمی
ڕاس��تەقینەیە ،بەاڵم ئێم��ە بە دژی
ویالیەتی کەس��ێکین ،ئێمە کەسمان
قەبووڵ نی��ە ،ئێمە قورئانمان قەبووڵە:
(خوێندنەوەی قورئان) «ئەمروهوم شۆڕا
بێنهۆم» .جا ن��اوی بنێین حکوومەتی
پاشایەتی ش��ا ،یان ویالیەتی فەقیهـ،
دەسەاڵتی تاکەکەس��ێک دەسەاڵتی
تاکەی��ەک کەس��ە ...دەک دەس��تی
فێڵبازان بشکێ!»
پاش ئەوەی بە ئاشکرا لە مزگەوتێکی شیعەدا
ڕایگەیان��د کە ڕێژیم فێڵبازە و ئەوەش کە ئەو
ئی��دی ناتوانێ هاوکاریی ئیمام (خومەینی کە
ئەو لە س��ەرەڕۆییەکەیدا لەگەڵ شا بەراوردی
کردبوو) ب��کات ،ژمارەیەک لە بەش��داربووان
ت��ووڕە ب��وون .موفتی��زادە ناچار ک��را کە لە
درگایەکی پشتەوە مزگەوتەکە بەجێبهێڵێت.
هيجرەت
موفتیزادە لە جەرگەی شەڕێکی هەمەالیەنەی
ڕاپەڕیوە کوردەکان و دەوڵەتدا گەڕایەوە سنە.
لەم کاتەدا کە ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتی لە
کۆتاقۆناغی خۆیدا ب��وو ،بڕیارەکەی بۆ ئیدی
هاوکاری نەکردن لەگەڵ ڕێژیم تەنیا دەیتوانی
ببێت��ە هۆی کڕین��ەوە ئاب��ڕووی .ژمارەیەک
ساڵی بیست و یەکەم
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کۆپیی وتارەکەی لە حوس��ێنییەی ئێرشاد لە
الیەن الیەنگرانییەوە لە نێو شاردا باڵو کرانەوە،
بەاڵم دەنگی تۆپخانە و جێتە ش��ەڕکەرەکانی
دەوڵەت بوون بە هۆی ئەوەی کە وەرسووڕانی
موفتی��زادە ت��ۆزە کاریگەرییەکیش��ی ،ک��ە
ئەگەری هەبوو لەس��ەر باش��تربوونی ئابڕووە
خەوش��دارەکەی هەیبێ��ت ،الی زۆرێ��ک لە
خەڵک نەبێت .ناحەزانی هەوڵیان دا وا نیشانی
ب��دەن کە ئەو بەڕواڵەت دەمەقاڵەی موفتیزادە
لەگەڵ ڕێژیم بە فێل بناس��ێنن ،وەک ئەوەی
پیالنێکی بەالڕێدابەرانی دیکەی ڕێژیم بۆ فێڵ
کردن لە کوردەکان بێت .کۆمەڵە ،بەتایبەتی،
کاتێک سەلما کە پیاوی ژیری خوا ،بەو جۆرەی
ئەوان پێیان دەگوت ،دوایین ڕێبەرێک بوو لە
کوردس��تاندا کە وازی لە ڕێژیمێک هێناوە کە
ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی س��ڤیلی کوردی بە
هەناسەساردییەوە کوش��تووە ،یەکیەتیی نێو
ڕێزەکانی خۆی بە س��ەرکەوتووییەوە پتەوتر
کرد .گاڵتە کردنێکی زۆر ئازاردەر هەبوو کە لەوە
بەدواوە ڕۆژ بەڕۆژ زیاتر لە سنە بەکار دەهێنرا:
«ئەحمەد موفتیزادە ،کۆتوشەلوارەکەی داوە بە
جلش��ۆری و لەبیری کردووە پێشتر «بەڵێنی
خودموختاری»ییەکە لە گیرفانی دەربهێنێت».
کە گەیش��تە نوامبری  ،1979پیتەختی
پارێزگای کوردس��تان ،س��نە بە ک��ردەوە لە
نێوان دوو دەس��تەی کۆمەڵە ک��ە تا دەهات
زیاتر چەکدار دەب��وون وهەروەها الیەنگرانی
مەکتەب قورئان کە ئامانجی سیاسیی خۆیان
و مان��ای بوونی خۆیان لە پاش کێش��ەکەیان
لەگ��ەڵ ڕێژیمدا ب��ە زۆری لەدەس��ت دابوو
دابەش ببوو.لە بەدشانسیی زیاتری موفتیزادە،
هێرشی سەربازیی ڕێژیم بۆ بەدەستهێنانەوەی
کونتڕۆڵی دەوڵەت لەس��ەر زۆرێک لە ناوەندی
شارەکانی کوردس��تان دەرکەوت کە کاتەکی
بووە .لە دێسامبر ،زۆربەی شارە سەرەکییەکانی
کوردستان بۆ جارێکی دیکە بە کردەوە لە ژێر
کونتڕۆڵی حیزب��ە کوردییەکاندابوون .ئەوە بۆ
زۆر کەس ترس��ناک بوو کە بژاردەی شەڕ بۆ

پێشمەرگەکان خەریک بوو کاریگەر بێت.
هەروەها لەم کاتەدا ،ش��ۆڕای خوبرەگان
دوایین ڕەشنووسی یاسای بنەڕەتیی تەحویل
دابوو .نێوەڕۆکەکەی بە ئاشکرا دژایەتیی هەبوو
لەگەڵ بوون��ی بیرۆکەی مافی کەمایەتی و بە
جۆرێک دێموکراس��ی لە ئێراندا .جگە لەوەی
ئیس�لامی ش��یعە کرابووە ئایین��ی فەرمیی
واڵتەکە ،زمانی فارسیش کرایە زمانی فەرمیی
ئێران (پاش ئەوەی چەمکی قەوم بە ئاشکرا لە
الیەن خومەینییەوە مۆری غەیرەئیسالمیی لێ
درا) و هەروەها ویالیەتی فەقیهـ ،دەس��ەاڵتی
ڤێتۆی س��ەرەڕۆیانەی ل��ە پەیوەندی لەگەڵ
زۆرب��ەی کاروبارەکان��ی واڵتدا ،ب��ە زانایەکی
شیعە بەخش��ی .کاتێک لە ماوەی حەوتووی
یەکەمی دێسامبردا ،یاس��ای بنەڕەتیی نوێی
کۆماری ئیس�لامیی ئێران خرایە ڕیفراندۆمی
سەرانس��ەرییەوە ،بەش��داریی دەنگدەران زۆر
کەمتر ب��وو لە ڕیفراندۆکەکەی پێش��تر و لە
کوردس��تان و هەندێ لە پارێ��زگا کەمایەتی
نشینەکانی دیکەدا بە کردەوە هەر دەنگدەرێک
نەبوو .یاساکە بەهەرحاڵ بە زۆرینەیەکی هەرە
بەرچ��او دەنگی هێنایەوە .بەمەش شکس��تی
سیاسیی موفتیزادە گەیشتە قۆناغی کۆتایی.
لەڕۆژێک��ی س��اردی زس��تاندا ،ب��رای
موفتیزادە ،عەبدوڵاڵ ،لەگەڵ بنەماڵەی لە ماڵی
خۆیدا بوو .کوڕی گ��ەورەی بنەماڵەکە ،ڕەزا،
کە س��ێ خوشکی لە خۆی گەورەتری هەبوو،
چ��ووە دەرەوە تا زبڵی ناوم��اڵ بڕێژێت .هەر
چەند چرکە پاش ئەوەی دەرکەی حەوش��ەی
لە خ��ۆی پێوەدا ،دەنگی تەق��ە هات .ڕەزا بە
تالوتل خ��ۆی گەیاندەوە ژوورەوە الی بنەماڵە
ڕاچڵەکاوەکەی .کاتێک عەبدوڵاڵ چووە دەرەوە
بزانێ چی بووە ،ب��ە ڕیزێک گوللـە ناچار کرا
بگەڕێتەوە ماڵەوە .ئەو کونانەی کەوتبوونە نێو
دی��واری ماڵەکە ،بایی ئەوەندە ڕوون بوون کە
بزانن ئەندامانی کۆمەڵە هەوڵیان داوە براکەی
موفتیزادە و برازاکەی تیرۆر بکەن .ئەم ڕووداوە
پاش ئەوە بوو کە مانگێک پێشتری چەند جار
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هەوڵ درابوو خودی موفتیزادە تیرۆر بکەن.
ل��ەم قۆناغ��ە زەمەنیی��ەدا ،موفتی��زادە،
س��ەرەڕای بڕیارەکانی ،ئاگاداری ئەو دەنگۆیانە
بووەوە کە پێ��ڕەوان و الیەنگرانی لە چەندین
دەرگیری��ی چەکداران��ە لەگ��ەڵ ئەندامانی
کۆمەڵەدا تێوەگالون .ئەو تاکانەی کە ئیدیعای
بەستراوەبوون بە موفتیزادەیان دەکرد ،ئەگەر
زۆر بوون بۆ خۆیان هێرشی تۆڵەکردنەوە نەکەنە
س��ەر ئەندامانی کۆمەڵە لە سنە .کاتێک هیوا
بە ڕێگەچارەی سیاسی نەما و توندوتیژی ڕۆژ
بەڕۆژ زیاتر پەرەی دەس��ەند ،ئیدی زەحمەت
نەبوو کە وێنای ئ��ەوە بکرێت کە ڕووداوەکان
لە س��نەدا ب��ەرەو ش��ەڕێکی هەمەالیەنە لە
نێ��وان حیزبە کوردیی��ەکان دەچێت .کۆمەڵە
و حیزب��ی دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێران،
مەکت��ەب قورئانیان ب��ە هاریکاریی بەردەوام
لەگ��ەڵ ڕێژی��م تۆمەتب��ار دەکرد ،ی��ان لە
باش��ترین حاڵەتی خۆیدا ب��ە هێزێک ناویان
دەبرد کە ل��ە الیەن ڕێبەرانی شۆڕش��ەکەوە
کە ش��ەڕیان بەسەر کوردس��تاندا سەپاندبوو،
فێڵی لێ کراوە .بە نزیکبوونەوەی س��اڵی نوێ،
ئ��ەم حیزبانە ب��ەردەوام بوون ل��ە زۆربوونی
ئاس��تی خۆشەویس��تییان و بە هەس��تکردن
ب��ە س��ەرکەوتووییەوە دەس��ەاڵتی ش��ارە
کوردییەکانیان لەدەس��تدا بوو .ئاشتیهەڵنەگر
بوونی جیهانبینیی مەکتەب قورئان و کۆمەڵە
بەرەو خاڵی پێکدادان دەڕۆیش��ت .موفتیزادە،
ئەگەرچی لە مردن نەدەترسا ،زانی کە گیانی
لە مەترس��یدایە و دەیشیزانی کە تیرۆری ئەو
دەبێتە هۆی هەڵگیرسانی شەڕی نێوخۆیی لە
سنە و دەرەوەی س��نەیش .تەنیا بژاردەیەکی
ڕوون��ی بۆ مابووی��ەوە تا خۆی ل��ە براکوژی
بپارێزێت.
ل��ە ژانوی��ەی 1980دا ،موفتی��زادە ب��ە
الیەنگرانی خ��ۆی ڕاگەیاند کە س��نە بەجێ
دەهێڵێت و دەچێت لە کرماش��ان نیشتەجێ
دەبێ��ت ک��ە دوو کاتژمێر لەوێ��وە دوورە .لە
کاتی ش��یکردنەوەی هەڵوێس��تەکەی ،ناوبراو
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ئاماژەی بە هیجرەت��ی حەزرەتی موحەممەد
کرد کاتێک لە پێناو خۆبواردن لە شەڕ لەگەڵ
عەش��یرەتە مەککەیی��ەکان کە دەیانویس��ت
بیکوژن ،لە مەککەوە بۆ مەدینەڕۆیشت .ناوبراو
وتی هەر وەک ل��ە ئەزموونەکەی پێغەمبەر و
یارانی دیارە« ،ئەگەرچی ئێمە نامانەوێ ئەوان
بکووژی��ن ،ئەوان ئێمە دەک��ووژن» ،بە ئاماژە
بە الیەنگرانی کۆمەڵە لە کوردس��تان .ناوبراو
ش��ەڕکردن لەگەڵ هەر هێزێکی ڕکابەری لە
الیەنگرانی خ��ۆی قەدەغە ک��رد و داوای لە
هەموو ئەو کەس��انەی کە ل��ە ژیانی خۆیان
دەترسان کرد ،شارەکە بەجێبهێڵن .لە هەمان
مانگدا ،موفتیزادە ش��ارەکەی بەجێ هێشت.
کۆمەڵە بە شێوەیەکی کاریگەر شەڕی نفووزی
لە س��نە بردەوە کاتێک کوڕەکەی موفتیزادە
پاشەکشەی کرد.
لە ماوەی س��اڵ و نیوێک دواتری ،کۆمەڵە
و گرووپەکانی تر ش��ەڕێکی خوێناوی لەگەڵ
دەوڵەت��ی ناوەندی دەکەن کە بە نرخی ژیانی
هەزاران کەس و بەبێ دەستکەوت دەبێت.
شەڕێکی داسەپاو
لە شاری کرماشانەوە ،موفتیزادە بە شێوەیەکی
پێداگرانە درێژە دەدا بە ڕەخنەگرتن لە ڕێژیم.
ناوب��راو ش��ەڕی ڕێژیم ب��ە دژی کەمایەتیی
سوننی بە ناڕەوا ناو دەبات و کۆماری ئیسالمی
بە نائیس�لامیبوون مەحک��ووم دەکات ـ فێل
و تەڵەکەی س��ەردەمی شۆڕش کە لە هەموو
ش��وێنێکدا دەبینرێ��ت .-ناوب��راو ڕێنوێنیی
الیەنگرانی دەکات کە هەموو جۆرەکانی ژیانی
سیاس��ی لە ڕێژیمدا بایک��ۆت بکەن و هەموو
هاوکارییەکانی لەگەڵ ڕێژیم ڕادەگرێت.
س��ەرەڕای ڕاگرتنی پشتیوانی و بەشداری
ل��ە حکوومەتی نوێدا و بوون بە س��یمایەکی
دیکەی ئۆپۆزیسیۆن لە کوردستاندا ،موفتیزادە
نەچووە نێو فەزیلەتی تاکەکەس��یی خۆیەوە.
ئەزموونی چەند س��اڵی ڕاب��ردووی ،ئەوی بەو
قەناعەتە گەیاندبوو کە سونییەکانی ئێران هیچ
ساڵی بیست و یەکەم
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کات بە شێوەی دروست لە الیەن دەوڵەتێکەوە
خزمەت ناکرێن کە لێیان بە گومان بوو و ڕقی
لە نێوئاخنی باوەڕەکانیان بوو .ئەو لەو بڕوایەدا
بوو کە کەمینەی س��وننی لە ئێ��ران ،ئەگەر
دەیانەوێ درێژە بە ژیان بدەن ،پێویس��تە لە
نێو خۆیان ،خۆیان ڕێکبخەن .لەبەر هەموو ئەو
هۆکارانە ،ناوبراو دامەزرانی «شەمس»(ش��ۆڕای
مەرکەزییەت��ی س��وننە)ی ڕاگەیان��د .ناوبراو
هی��وادار بوو کە ئەو ناوەندە ،وەکوو ناوەندێکی
کۆمەڵگای مەدەنی نەک حیزبێکی سیاس��ی،
بتوانێ دەنگی سوننییەکانی ئێران لە کاتێکدا
یەک بخات کە دەوڵەتێکی ش��یعە دەیویست
بیخنکێنێ��ت .لە ماوەی دەس��تپێکی 1980
ت��ا کۆتای��ی هاوینەک��ەی ،هێزەکانی حیزبی
دێموکرات��ی کوردس��تانی ئێ��ران وا دیار بوو
کە ئەرک��ی وتووێژ لەگەڵ ڕێژیمیان لەس��ەر
پرس��ەکانی کوردس��تان ل��ە کاناڵگەلێکی بە
زۆری نهێنییەوە گرتە ئەستۆ ،لە کاتێکدا شەڕ
درێژەی هەبوو .بەب��ێ لەبەرچاوگرتنی ئەوەی
کە ئ��ەم وتووێژانە چەن��دە زاڵ یان جیددی
بوون کە لەم بارەوە بۆچوونی پێکناکۆک هەیە،
بە ئاکامێکی ئەوتۆ نەگەیشتن.
لە 22ی سێپتامبری 1980دا ،ڕووداوێکی
چاوەڕواننەک��راو ڕوویداک��ە مێ��ژووی ئێرانی
بۆ هەمیش��ە گ��ۆڕی .س��ەددام حوس��ێن،
بە هەس��تکردن ب��ە الوازی��ی بەهێزترین و
س��ەرەکیترین ڕکابەری دراوسێی ڕۆژهەاڵتی
خۆی ،بڕیاری هێرش��ی ئاسمانی و زەوینی بۆ
س��ەر ئێرانی دەکرد .ناوبراو هی��وادار بوو بەم
کارەی ت��اران بگرێتە دەس��ت و دەوڵەتێکی
نزیک ل��ە خۆی بێنێتە س��ەر کار و هاوکات
بەش��ە لە نەوتدا دەوڵەمەندەکانی باش��ووری
ئێرانیش بە جوغرافیای واڵتەکەیەوە بلکێنێت.
ڕێکاری س��ەرکەوتنەکە وا دیار بوو ئەمە بوو:
ئەرتەشی ئێران لە کوردستاندا زەمینگیر بووە،
زۆرێکیش لە ژێنێراڵە ئەستێرەدارەکانی سوپای
پاشایەتیی پێشوو یان لەس��ێدارە دراون یان
لە زیندان کراون .ناڕەزایەتیی سیاسی لەسەر

چەندین پرس��ی گرینگ ل��ە نێوخۆدا لەئارادا
بوو ،و هەروەه��ا کەمایەتییە ئیتنیکییەکانیش
هەبوون (لەوانە عەرەبەکان) کە بە دڵنیاییەوە
ئەو دەرەتانەیان کە بە هۆی هێرشەکە دەهاتە
کایەوە ،دەقۆستەوە بۆ توندکردنی شەڕەکەیان
لەگ��ەڵ ڕێژیم��ە ئیس�لامییەکە .ل��ە مانگە
سەرەتاییەکانی شەڕەکە ،ئێران زەبری قورسی
لێ کەوت هەم لە باری لەدەستدانی خاک و هەم
لەدەستدانی پێرسۆنێلەوە .دەوڵەتی شۆڕش کە
یەکێک لە بەتواناترینی ئەرتەشەکانی جیهانی
بۆ بەمیرات مابووەوە ،دەستوپێی ون کرد .ئەو
فڕۆکەوانانەی هێزی ئاسمانیی ئەرتەشی شا بە
پەلە ل��ە بەندیخانەکان قۆڵکێش کران و فڕێ
درانە نێو جێتە ش��ەڕکەرەکانی دروستکراوی
ئەمریکا و پێیان گوترا کە بەرگری لە واڵتەکە
بکەن و ه��اوکات ئ��ەو الوە ئێرانییانەی ،کە
هیچکات چەکی��ان بە دەس��تەوە نەگرتبوو،
لە سەرانس��ەری واڵتەوە بەرەو بەرەی ش��ەڕ
وەڕێکەوتن و واڵم��ی بانگەوازی خومەینی بۆ
جیهاد لە دژی ئەرتەشی داگیرکەریان دایەوە.
شۆڕش��گێڕە کوردەکانیش لە ئێراندا بەم
هێرش��ە تووشی سەرسووڕمان بوون و کەوتنە
زەحمەت ب��ۆ دیاریکردنی هەڵوێس��تیان لەم
پەیوەندییەدا .لە الیەکەوە ،پەیوەس��تبوونی بە
س��وپای عێراق ڕەنگ بوو ڕوونترین دەرەتان
بووبێ��ت ک��ە تا ئ��ەو کات��ە ک��وردەکان بۆ
شکستدانی کۆماری ئیسالمی کە لە شۆڕشەکە
بەم�لاوە ئامادە نەببوو مل بە داخوازییەکانیان
بدات ،هەیانبوو .لە الیەکی دیکەوە ،س��ەددام
حوسێن بۆ خۆی دوژمنێکی پایەداری خەڵکی
کورد بوو و هاری��کاری کردن لەگەڵ ڕێژیمی
عێراق بە دژی دەوڵەت��ی ئێران دەبووە هۆی
ئ��ەوەی زۆرێ��ک لە خەڵک��ی ئێ��ران وا بیر
بکەنەوە کە ویستی ئیدیعاکراوی کوردەکان بۆ
بەشداری لە ئێرانی دێموکراتیک و یەکگرتوو،
س��اختەکارانەیە .ئەمە بوو بە هۆی پێکهاتنی
ژمارەی��ەک هاوپەیمانیی سەرلەش��ێواوانە کە
لەیەکەم ساڵەکانی ش��ەڕەکەدا بەردەوام بوو،
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هاوپەیمانیگەلێک کە زیاتر بەو هۆیەوە سەری
گ��رت کە حیزب��ی دێموکراتی کوردس��تانی
عێراق لە پێناو شکس��تدانی عێ��راق  ،کەوتە
بەرەی س��وپای ئێران لە ش��ەڕ لەگەڵ هێزە
کوردیی��ەکان .هێ��زە کوردییەکان��ی دیکەی
عێراق ،لەوانە یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان
کەوتنە بەرەی هێزە کوردییەکانی ئێران.
هەر ل��ەو کاتەدا ،هەندێک ل��ەو بزووتنە
سیاس��ییە دۆڕاوانەی شۆڕش��ەکە ،بەتایبەتی
گرووپی چەپگەرای ڕێکخ��راوی موجاهیدنی
خەڵک ( )MKOدەستیان کرد بە کاری نهێنی
و کەمپەین��ی تی��رۆری ڕێبەرایەتیی کۆماری
ئیس�لامییان بە هیوای داڕماندنی ڕێژیمەکە
لە نێوخۆوە خس��تەڕێ .ئایەتوڵاڵ بێهێش��تی
و موحەمەد ج��ەواد باهون��ەر ،دوو کەس لە
بەرپرس��انی پلەبەرزی کۆماری ئیس�لامی کە
ئەحمەدی موفتیزادە لە بەندیخانەکانی ش��ادا
لەگەڵیان لەس��ەر گۆڕینی ڕێژی��م ئاڵوگۆڕی
بی��روڕای کردبوو ،تەنی��ا دوو کەس لەو ژمارە
زۆرە کەس��ە پایەبەرزان��ەی ڕێژی��م بوون کە
لە وەها هێرش��گەلێکدا ک��وژران .لە کۆتایی
1981دا ،ئێ��ران ،لە هەم��وو بەرەکانەوە ،لە
جەرگەی شەڕێکی هەمەالیەنەدا بوو.
ئێ��ران دواج��ار بەو ئاکامە گەیش��ت کە
ڕێکخس��تنی نێوماڵی خۆی یەکەمین پرسی
گرینگە لە ش��ەڕی دژواریدا لەگەڵ س��وپای
هێرشبەری عێراقدا .بژاردەی سوپای پاسدارانی
ش��ۆڕش هەوڵەکان��ی خۆی��ان ل��ە ناوچەی
کوردس��تاندا دووقات کرد .ئێ��ران ،بە هیوای
سەرمایەدانان لەسەر بەکەڵک بوونی ناسیۆنالیزم
و شوناس��ی هێزەکی کوردی کە ئێستا ئیدی
ددانی پێدانرابوو ،دەستی کرد بە ڕێکخستنی
هێزەکان��ی «پێش��مەرگەی موس��وڵمان» لە
پێناو ئەوەی هاوکاریی یەکە میلیش��یاییەکان
بکەن .بیرۆکەی پش��ت ئەم هێزە میلیشیاییە
ئ��ەوە بوو کە تا ڕادەیەک ددان بە شوناس��ی
ئیتنیکیدا بنرێت و هاوکات سەرمایەدانان بێت
لەسەر هەس��تی دژەکۆمۆنیستیی کۆمەڵگای
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نەریت��ی و پارێزگاریخوازی ک��وردی .بە هەر
پێوەرێک بیپێوین ،ئەم هەوڵە لە ڕێکخس��تنی
بەشێکی بەرچاوی سونییە کوردە ئێرانییەکاندا
شکس��تی خ��وارد ـ زۆربەی بەش��داربووانی
هێزی «پێش��مەرگە موسوڵمان» بەکرێگیراوی
عەش��یرەیی یان کوردە شیعەکان بوون .ئەمە
بەو مانای��ە بوو کە بەش��داریکردن لەو هێزە
میلیش��یاییە تا ڕادەیەک کەم بوو .س��ەرەڕای
ئەمەش ،دەنگۆ ب�ڵاو بووەوە کە ژمارەیەک لە
ئەندامانی هێزی پێش��مەرگەی موس��وڵمان،
پەیمانیان لەگەڵ ئەحم��ەد موفتیزادە هەیە.
هاوکات لەگەڵ ئەوەی موفتیزادە بە ئاش��کرا
گرووپەک��ەی ڕەد ک��ردەوە ،دەوڵەت��ی ئێران
دەس��تی ک��رد ب��ە بەرینترین ڕەش��بگیری
جیابیرانی سیاسی لە واڵتدا .یەکێک لە ئامانجە
س��ەرەکییەکانیان ئ��ەو ئەندامانەی مەکتەبی
قورئان ب��وون کە بە ئاش��کرا بەرامبەر ڕێژیم
دەدوان .ئەوان لە ئاگۆستی 1982دا ژمارەیەک
ل��ەو تاکانەی��ان لە س��نە کە ڕەش��بگیرییە
سیاسییەکە لەوێ لە هەموو شوێنێک قورستر
بوو ،دەستبەس��ەر کرد .بە زۆری دیار بوو کە
زۆر ناخایەنێت سەرکوتەکە دەگاتە شارەکانی
دیکەی کوردستانیش.
لەڕۆژێکی گەرمی هاویندا لە کرماش��اندا
لەو ش��وێنەی کە ،ئەگەر کەمێ��ک بیهێنینە
بەرچ��اوی خۆم��ان ،گەرمی��ی خۆش��ی
پاشنیوەڕۆیەک دەیتوانی النیکەم بۆ ماوەیەکی
کورت ،بیرکردنەوە لەو شەڕە سارد و حەسێب
بۆکراوەی ک��ە تەنیا چەند مای��ل لەوالترەوە
کەفوکوڵی دەک��رد بڕەوێنێت��ەوە ،موفتیزادە
ل��ە ماڵەکەی خۆیدا پێش��وازیی لە میوانێکی
زۆر تایب��ەت ک��رد .ش��اعیری بەناوبانگ��ی
کورد ،عەبدوڵڕەحمان ش��ەرەفکەندی ،کە لە
خۆشەویس��تیدا بە مامۆس��تا هەژار ناوبانگی
هەبوو ،لە ڕێگەی دۆس��تێکی هاوبەش��ەوە لە
شوێنی نیشتەجێ بوونی لە دەورووبەری تارانەوە
ڕێی ناس��ینی موفتیزادەی گرتبووە بەر .هەژار
نوێنگەیەکی زیندووی کولتووری کوردی بوو.
ساڵی بیست و یەکەم
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هەژار وەکوو شاعیرێک و نووسەرێکی ئەدەبی
کوردی ،یەکێک لە یەکەمین شۆڕشگێڕەکانی
کۆماری مهاباد بوو کە ناچار بە تاراوگەنشینی
کرا و ت��ازە گەڕابووەوە ئێران .ناوبراو ،بە هۆی
دەیان دەقی نووسراویەوە ،بە کەسێک دەناسرا
کە زمانی مۆدێڕنی کوردیی فۆرمۆلە کردبوو .لە
کاتێک��دا کە ژمارەیەک لە نزیکترین پێڕەوانی
موفتی��زادە لە سەرانس��ەری کوردس��تاندا لە
ڕەش��بگیری دەوڵەتدا دەستبەس��ەر کرابوون،
هەژار دەیویس��ت لەگەڵ موفتیزادەی هاوڕێی
قسە بکات و پەیامێکی پێ بگەیەنێت.
کاتێک پێکەوە دانیشتن ،هەژار وتی «کاکە
ئەحمۆ» ،کە موفتیزادە لە خۆشەویس��تیدا بەو
جۆرە ناو دەبرا« ،تۆ دەزانی کە ئەوان ڕەنگە بیر
لە دەستبەس��ەرکردنت بکەنەوە .هیچ نەبێت،
ئێس��تا خەریکن بەرنامەڕێژیی ب��ۆ دەکەن».
موفتیزادە چ��اوی لە چاوی هاوڕێکەی بڕی و
واڵمی دایەوە «دەزانم» .هەژار درێژەی دا و وتی
«پێموایە تۆ دەبێ واڵت بەجێ بهێڵیت .هەندێ
کەس دەناسم کە دەتوانن یارمەتیت بدەن لە
ئێران بچیتە دەرەوە .کەسانێکی زۆر شارەزان.
هیچ مەترسییەکی تێدا نیە ،وەکوو خزمەتێک
بە من حەز دەکەن یارمەتیت بکەن».
موفتیزادە لە واڵمی هەژاردا ،بە شێوەیەکی
هەس��تبزوێن پرس��یاری کرد« :ئ��ەوە تەنیا
پەیوەندی��ی بە منەوە نیە .ئەدی ئەو خەڵکەی
ئەوان دەستبەس��ەریان کردوون چی؟ ئەگەر
من بڕۆم ،چی بەس��ەر ئ��ەوان دێت؟ ئایا من
هۆکاری ئەوە نیم کە ئەوان دەستبەسەرن؟» و
ل��ە کۆتاییدا وتی «ڕەنگە ئەو خەڵکە بکووژن».
هەژار لە مەبەس��تەکەی موفتیزادە تێگەیشت.
س��ەرەڕای ئەوەش ،هەژار لە خس��تنەڕووی
هۆیەکان��ی بەردەوام ب��وو و وتی کە ژیانی لە
مەترسیدایە و ئەگەر بڕوات ،ڕەنگە یارمەتیدەر
بێت کە ڕقی ڕێژیم دامڕکێتەوە .ڕەنگە هەمان
ئەو هۆکارەش بووبێتە هۆی ئەوەی کە هێشتا
دەستبەس��ەریان نەکردبوو .ب��ەاڵم موفتیزادە
هیچ ل��ە پێش��نیارەکەی ه��ەژار دوودڵی بۆ

درووس��ت نەبوو .ناوبراو وت��ی« :ئەگەر ئەوان
من دەستبەس��ەر بکەن ،ڕەنگ��ە ئەوانی دیکە
ئازاد بکەن .ش��وێنی من لێرەیە .زۆر سوپاس
مامۆستا گیان».
حەوتوویەک دواتر لە تاران ،موفتیزادە لە
ماڵی بابامەردوخ ڕۆحانی ،نووسەرێکی هێژای
کورد و دۆستێکی نزیکی بنەماڵەی دانیشتبوو.
ئەو ڕۆژە 30ی ئاگۆستی  1982بوو و کەسێک
زەنگی دەرگاک��ەی کە دەبوو بە پلیکاندا بۆی
چووبایەتی خوار ،لێ��دا .ماجید ڕووحانی تازە
دەرگای ئاپارتمانەکەی کە کەوتبووە دەرەوەی
ش��ار کردەوە و وتی دەچێتە خ��وارەوە بزانێ
ک��ێ زەنگی لێ��داوە .کاتێ��ک دەرگاکەی کە
بەرەو ش��ەقام دەکرایەوە ،ک��ردەوە ،چوار پیاو
پاڵیان پێوەنا و لەسەر ڕێگە الیان برد و داوایان
کرد پێی��ان بڵ��ێ ئەحمەدی موفتی��زادە لە
کوێیە .چوار کەس��ەکە بە پەلە بە پلیکانەکاندا
س��ەرکەوتن بەبێ ئەوەی چاوەڕوانی واڵمێک
بن .ماجید چاوی بە وانێک کە چەندین کەس
لەمبەروئەوبەری ڕاوەس��تابوون کەوت کە لە
دەورەوە چاوەڕێ��ی دەکرد .ئ��ەو یەکێک لەو
کەسانەی ناسییەوە ،کەسێک کە حەوتوویەک
لەمەوبەر لە ئیدارەیەکی خانەی باڵوکردنەوە،
ل��ەو ش��وێنەی ماجید کاری دەک��رد ،وەکوو
الیەنگرێک��ی کۆمەڵ��ە ناس��ێندرابوو .ناوبراو
بە بیبین��ی ئەم کابرایە کە خ��ۆی بە «عەلی
کەیهان» ناس��اندبوو ،زۆر سەری سووڕما ،بەم
هۆیەوە لە ناکاو هەموو شتێک هاتەوە بەرچاوی
ک��ە دەوڵەت لە چەند حەوتوو پێش��ترەوە بە
نهێنی خەریکی چاودێریی ئ��ەو و موفتیزادە
بووە .ماجید خێرا مێش��کی بۆ الی ئاکامی بێ
ئەمالوئەمالی ئ��ەوەی خەریکبوو ڕووی دەدا،
چوو.
هەرچی بنەماڵەکە ناڕەزایەتییان دەربڕی،
بێ کەڵک بوو و پیاوەکان موفتیزادەیان بە زۆر
بردە خوارەوە و خستیانە نێو وانەکە .ئەندامانی
الوتری بنەماڵەکە خۆیان دایە بەر ماش��ینەکە
و پێداگر بوون ک��ە ئەوانیش دەبێ لەگەڵیان
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بچن ،جا بۆ هەر ش��وێنێک دەچن .س��ەرەتا
«کەیه��ان» هەوڵی دا بە قەناعەتیان بێنێت کە
لەسەر ڕێگەکە البچن و دواتر ئەوان پێیان بە
سەیارەکە نا و خەریک بوو بیانکەن بە ژێرەوە.
وانەکە لە کۆتایی ش��ەقامەکەدا لەبەرچاو ون
بوو.
ئەنجام
ئێمە بە وردەکاریگەلێکی زۆر سەرنجڕاکێش لە
بارەی پەیوەندیی نێوخۆیی و ئەوپەڕنێوخۆییی
بزووتن��ەوە و کەس��ایەتییە جیاوازەکان��ی
کوردس��تان و ئێراندا چووینەوە .لە کۆبوونەوە
و هاوڕێیەتی��ی موفتیزادە لەگ��ەڵ ڕێبەرانی
داهاتووی شۆڕش��ە شیعەکەوە لە زیندانەکانی
ش��ادا تا ئەوەی موفتیزادە دواج��ار لە ڕووی
ئایدیۆلۆژیکیی��ەوە ل��ە بەرامب��ەر بنەماڵەی
هاوسەرەکەیەوە کەوتە بەر تاقیکارییەوە .بەاڵم
ڕەنگە بۆ باسکردن لەسەر هێڵی ناسکی نێوان
برایەتی و جیایی لە کوردس��تانی ئێرانی ئەو
کات��ەدا ،نموونەیەکی باش��تر لەو داس��تانەی
پەیوەندی��ی ب��ە ب��رازای موفتی��زادە ،کچی
عەبدوڵاڵی براگەورەی ئەحمەد ،بوونی نەبێت.
کاتێک ئ��ەم کچە ل��ە کۆتاییەکانی 80کاندا
بە هۆی مردنی عەبدوڵ�ڵاوە گەڕایەوە ئێران،
زۆر س��ەری سوڕما کە پۆس��تێرێکی ئایەتوڵاڵ
خومەینی بە دیوای ماڵی بنەماڵەیان لە دەرەوەی
تاران هەڵواسرابوو .دواتر دەرکەوت کە ناوبراو
تەنان��ەت لە کاتێکدا ک��ە براکەی ئەحمەد لە
زیندانەکانی کۆماری ئیسالمیدا بوو و سەرەڕای
ئەوەی چەندین ج��ار میوانداریی موفتیزادەی
کردبوو لە کاتی مەرەخەسی دەرەوەی زیندانی
و ڕۆژان��ە دۆع��ای کردبوو کە براک��ەی ئازاد
بکرێت ،هێش��تا تا کاتی مردن��ی ،وێنەیەکی
خومەینیی بە هەڵواسراوی ڕاگرتبوو .عەبدوڵاڵ
کە زۆر لەوەی وەک��وو کەمپەینی تیرۆری لە
کوردس��تان لە الیەن «کۆمۆنیس��تەکان»ـەوە
بینی و خۆی و بنەماڵەکەی ناچار کرد س��نە
بەجێ بهێڵن ،تووڕە بوو ،پش��تیوانی لە هەوڵە
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سەرکەوتووەکانی دەوڵەت بۆ ڕاوکردنیان کرد.
هەڵ��ە بەردەوامەکان��ی موفتی��زادە لە چاوی
زۆرێک ل��ە ناسیۆنالیس��تەکانەوە ،پەیوەندیی
بەوەوە هەبوو کە ناوبراو بەنیسبەت نییەتەکانی
دەوڵەتی شۆڕش��ەوە خۆشبین بوو و لە جیاتی
ئ��ەوەی بە ش��ێوەیەکی تاکالیەنە الی حیزبە
کوردییەکانی ت��ر و داخوازییەکانیان بگرێت،
تاقەتپڕووکێنانە لە هەوڵی پێکهێنانی کۆدەنگی
لەگەڵ دەوڵەت بوو .بەاڵم موفتیزادە ڕاس��تی
دەکرد کاتێک وتی کە ئاس��تی خۆشەویستیی
شۆڕش��ەکە و ڕێبەرانی لە ئێران��دا زۆر بەرزە.
زۆربەی خەڵکی ئێران بەنیسبەت نییەتەکانی
ئیمام خۆش��بین بوون .زۆربەی خەڵکی ئێران
لەوەدا بڕوایان بە ڕێژیم کردبوو کە لە ڕێژیمی
پێش خ��ۆی دێموکراتیکتر دەبێ��ت .کەواتە،
پرسیاری ڕاس��تەقینە ئەوە نییە کە موفتیزادە
چۆن لەگەڵ ڕێبەرانی شۆڕش��ەکە هاریکاریی
کرد ،بەڵکوو ئەوەیە ک��ە بۆچی باقی خەڵکی
کوردس��تان هاریکارییان نەکرد .وەاڵمێک بۆ
ئەم پرسیارە هەیە.
دەوڵەتی ئێران دواجار لە کۆتایی 1982دا،
کونتڕۆڵی ش��ارەکانی دیکەی کوردستانیشی
گرتە دەس��ت .بەاڵم ش��ەڕ لە کوردستان لە
هەر دوو بەری س��نوورەوە بە درێژایی شەڕی
ئێران ـ عێراق درێژەی کێش��ا .لە شارگەلێکی
وەک س��نە و مهاباد ،نەوەیەک مرۆڤی کورد
لە نێ��و دووکەڵ��ی بیرۆک��ە جۆراوجۆرەکانی
ڕێبەرانیان لەنێو چوون و بەمەش برینگەلێک
بەجێ ما کە تا ئەمڕۆ بە جەستەی ناوچەکەوە
دی��ارە .هەزاران منداڵ کە لە ش��وێنی نزیک
ش��ەڕەکە لەدای��ک بوون ،هەتیو ب��وون ،یان
ئەگ��ەر شانس��یان هەبووبێت ،لە دیاس��پۆرا
س��ەریان دەرهێناوە و ئامانجەکانیان بە هۆی
ئەو ڕووداوە گۆڕانکاریهەڵنەگرانەوە بۆ هەمیشە
گۆڕاوە .تەنیا چەند مایل لەوبەری س��نووری
عێراقەوە ،سەددام حوس��ێن شەڕی تەنانەت
دڕندانەتری کوردەکانی خۆی دەکات کە بۆ ئەم
مەبەستە کەمپەینی ئەلئەنفال (غەنیمەتەکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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ش��ەڕ) کە لە ئایەتێکی قورئانەوە وەریگرتبوو،
وەڕێدەخات .کەمپەینەکە لە هێرش��ی چەکی
کیمیایی بۆ سەر شاری کوردی عێراق ،شاری
هەڵەبج��ە ،دەگاتە لووتکە ک��ە وێنەکانی لە
سەرانسەری جیهاندا ڕووماڵ کران .بەگشتی،
سەددام حوسێن نزیک بە  200هەزار کەس لە
کەمتر لە سێ ساڵدا دەکووژێت ،لە پرۆژەیەکدا
کە ئێس��تا پێی دەگوترێ جینۆساید .کاتێک
ڕێژیمەکان��ی کۆم��اری ئیس�لامی و بەعس
شەڕەکانی خۆیان لە کوردستاندا ناو نا جیهاد
دژی کافرەکان ،ناس��یۆنالیزم و س��ەروەریی
کوردی ،ئایدلۆژییەکی خۆڕاگر بوو کە هەموو
حیزب��ە کوردییەکان تا ڕادەیەک لەم قۆناغەدا
بەرەوپێشیان برد.
لە کاتێکدا چەند س��ەرۆک عەش��یرە لە
کاتی شۆڕش��ەکەدا هەوڵی��ان دا ڕێبەرایەتیی
حیزبە ناسیۆنالیس��تە کوردییە سەرەکییەکان
مەحکووم بکەن (بەتایبەتی ئەو عەش��یرانەی
کە الیەنگری شا بوون) ،زۆربەی عەشیرەکەتان
بەڵێنی ڕاوەس��تان لە پەنای حیزبە سەرەکییە
کوردییەکانی��ان دا یان کەوتنە ژێرکاریگەریی
ناسیۆنالیس��تەکانەوە .کاتێک شۆڕش��ی ئێران
ڕوویدا ،شوناس��ی عەش��یرەیی ک��وردی الی
زۆرینە ببووە ناس��یۆنالیزم وەک��وو فۆرمێکی
خۆجوێکردنەوە لەوانی دیکە لە دەورووبەریان
ـ خۆجوێکردنەوە لە شوناسی عەرەبی ،فارسی،
تورک��ی و ئیس�لامی .لەو ب��ارەوە ،ئەگەرچی
بزووتنەوەکەی ئەحم��ەد موفتیزادە ئێعتباری
ناسیۆنالیستیی ئەوی هەبوو ،بەاڵم بزووتنەوەکە
لە باری زەمەنییەوە نەگونجاو بوو .ئیسالم ئیدی
فاکتۆرێکی یەکخس��تن لە شوناس��ی کوردی
نەبوو ،و هەر بۆیە هەوڵدان بۆ ئەوەی ئیس�لام
بکرێتەوە ڕەهەندی بنەماییی بزووتنەوەیەکی
ک��وردی ،تەنانەت بزووتنەوەیەک کە لە پلەی
دووهەمدا پێداگری لەسەر ناسیۆنالیزم دەکرد،
بێ ئەمال و ئەوال شکستی دەخوارد.
مارکسیسمی کۆمەڵەش ،گرووپێک کە لە
الیەن ڕۆش��نبیرانی کوردەوە لە تاران دامەزرا،

هەر وەک ئیس�لامییەکان ،لەیەکگرتووکردنی
کوردس��تان شکس��تی دەخ��وارد .کۆمەڵە بە
زووی��ی ل��ە پێن��او بەرینترکردن��ی پێگەی،
هاوپەیمانییەکی کردەیی لەگەڵ شێخ عیزەدین
پێک هێنا .کاتێکیش کۆمەڵە پەرەی س��ەند،
بە ش��ێوەیەکی بنەڕەتی وازی ل��ە تەرکیزی
مارکسیستی لە دۆکتۆرینەکەیدا هێنا .چەندین
دەیە پ��اش شۆڕش��ەکە ،کۆمەڵ��ە و حیزبی
دێموکراتی کوردس��تانی ئێ��ران بە جۆرێک
دەبنە دوو شاخەی گرووپێک کە ناسیۆنالیزمی
کوردی ب��اوەڕی بنەماییانە .مەکتەب قورئان،
ب��ەش ب��ە حاڵ��ی خ��ۆی ،وەکووگرووپێکی
ئایینی بە شوناس��ی کوردییەوە درێژە بە ژیان
دەدا .وەک لە بەش��ەکانی دیکەدا دواتر باس
دەکرێ��ت ،گرووپەکە لە هی��چ چاالکییەکی
سیاسیدا بەشداری ناکات و وەکوو گرووپێکی
تا ڕادەی��ەک بچووکی ئەندامان��ی لەخۆبردوو
دەمێنێتەوە .هەروەک لە بەش��ی کۆتاییی ئەم
کتێبەدا ڕوون دەکرێتەوە ،کوردس��تانی ئێران
وەک باقی بەش��ەکانی ئێران ،ناسیۆنالیزمێکی
کوردیی یەکتربڕی پەرە پێدا کە ئێستا بەردی
بناغەی ویستە سیاسییەکانیەتی .لە سەردەمی
س��ەرهەڵدانەوەی ئیس�لامی سیاس��یدا ،لە
سەرانسەری کوردستان و لە نێو زیاتر لە چل
میلیۆن کەسدا ،هیچ ئامادەبوونێکی بەرچاوی
ئیسالمی بوونی نیە.
کوردس��تان سەرمــــەش��قی گش��تیی
خۆش��بینی ،یەکگرتوویی و هاوکاری لەگەڵ
شۆڕش��خوازەکانی کــــۆم��اری ئیس�لامیی
تازەلەدایکبووی پەی��ڕەو نەکرد ،چونکە ئەمە
دژایەتی هەبوو لەگەڵ شوناسی کوردی کە لە
ماوەی سەد ساڵی پێشوویدا پەرەی سەندبوو.
* .سەرچاوەی وەرگێڕان بەشی پێنجەمی ئەم کتێبەیە:
Ezzatyar، Ali. 2016. The Last Mufti of Iranian
Kurdistan Ethnic and Religious Implications in
the Greater Middle East (New York: Palgrave
Macmillan).
هەروەها سەرچاوەکان لە الپەڕەکانی  ١٥١تا ١٥٨دا هاتووە.
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کوردەکان و ئیسالم

*

نووسین :مارتین ڤان برۆنسێن
و :ژیال خۆش بەیان

بەكورتی
ئیس�لام لە کوردستان پێناس��ەیەکی جیاواز
و دیاریک��راوی هەب��ووە و ل��ە بەریەککەوتنی
کۆمەڵگای کوردی لەگەڵ پ��ەروەردە و ڕەوتە
ئیسالمییەکان س��ەرچاوەی گرتووە ،بەجۆرێک
ک��ە ئالۆزییەکان��ی ڕەوت��ی ڕاس��تی ئایینی
(ئۆرتۆدۆکسی) و چەپی ئایینی (هێترۆدۆکسی)
بەش��ێوەیەکی تایب��ەت کاریگەریی لەس��ەر
کوردس��تان داناوە .کوردس��تان بەشێوەیەکی
لێکدژ ،هەم ناوەندی ڕەوتێکی ڕاس��تی ئایینیی
س��وننەی توندڕەو و هەم شوێنی هەندێک لە
جیاوازترین ئایینەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت
وەک��وو ،ئایینی ئێ��زدی و ئەهلیحەق و هتد
بووە ک��ە لە ناوەند و باش��ووری کوردس��تان
س��ەریان هەڵدا .لە کوردستان ئایینی تێکەاڵو
و جی��اواز پێکەوە ئەژی��ن و پەیوەندیی نێوان
ڕێبەرانی ئایینیی کوردی سوننە ،زۆرتر لەگەڵ
شیعەکان ،ئێزدی ،ئەهلی حەق ،ئەرمەنییەکان،
مەس��یحییەکان و جووەکان بە شێوەی پێکەوە
ژیانی ئاشتیانە بووە .هەروەها تەریقەتی سۆفی
ی��ان س��ۆفیگەری بەش��ێوەیەکی بەرچاو لە
کوردس��تان بوونی هەبووە و ش��ێخەکانی ئەو
تەریقەت��ە زیات��ر نوێنەری ئیس�لامی کوردی
بوونە .لە س��ەدەی ڕابردوودا ،کوردستان لە ژێر
کاریگەریی تەریقەتی قادری و نەقشبەندیدا بووە
کە لە بارودۆخە تایبەتەکاندا ڕۆڵێکی گرنگیان لە
پرسە سیاسی و کۆمەاڵیەتییەکانی کوردستاندا
هەبووە .لەبەر ئەوەی ک��ە ئەوان نوێنەرایەتیی
پارادایمێک��ی ڕێکخراوی کۆمەاڵیەتییان دەکرد
کە خۆیان لە عەشیرە و هەروەهاحکوومەتیش
جیا دەکردەوە.
بەالی زۆربەی کوردە سوننە باوەڕدارەکانەوە،
ئیس�لام بەش��ێکی گرنگە لە شوناسی کورد و
بزووتنەوە ئیس�لامییەکانیش لە کوردس��تان،
بەبەراورد بە ڕابردوو ،بە ئاش��کرا زیاتر شوناسی
کوردییان وەرگرتووە.
ل��ە دوای تورک��ی ،عەرەب��ی و فارس��ی،
زمانی کوردی لەڕووی ڕێژەی ئەو کەس��انەی

قس��ەی پێ دەکەن ،لە ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا
چوارەمین زمانە .لە ئێستادا ڕێژەی کوردەکان،
بە لێکدانەوەیەکی ورد ٢٠ ،بۆ  ٢٥ملیۆن کەس
دەبێت ،کە بە یەکێک لە گەورەترین نەتەوەکانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەژمار دەکرێن .زۆرێک
لە ک��وردەکان ڕۆڵێکی گرنگی��ان لە مێژووی
ئیس�لامدا هەبووە ،بەاڵم ئەم پرس��ە پشتگوێ
خ��راوە ،ئەوەش لەب��ەر ئەوەی کە ئ��ەوان بە
ئاشکرا ،خۆیانیان لە ئاخێزگە نەتەوەییەکانیاندا
نەدەبینیەوە و هەرکاتێک لە ڕێگەی نووسینەوە
پێناس��ەی خۆیانیان کردبا ،بە یەک یا زیاتر لە
زمانی سێ واڵتی دراوسێیان دەیاننوسییەوە.
کوردس��تان ناوچەیەکی کوێس��تانییە کە
زۆربەی دانیش��تووانی ک��وردن و بۆ ماوەیەکی
دوورودرێ��ژ ناوچەیەکی هەڵکەوت��وو لە نێوان
ناوچ��ە تورک��ی ـ عەرەبی و فارس��زمانەکانی
جیهان��ی ئیس�لام بووە .کوردس��تان لە ڕووی
سیاسییشەوە لە هەرکام لەو ناوچە فەرهەنگی ـ
سیاسییانە ،پەراوێزی ئەو ناوەندانەی پێکهێناوە
و لەهەمانکات��دا ڕۆڵێک��ی نێوەندگیران��ەی
فەرهەنگیی گرنگیشی لەو نێوانەدا هەبووە.
کوردە خوێندەوارەکان بەردەوام وەک پردێک
بوونە لە نێ��وان نەریتە فیکرییە جیاوازەکان لە
جیهانی ئیسالمدا و زانا کوردەکانیش پشکێکی
زۆریان لە لێکۆڵینەوەی ئیس�لامی و ئەدەبیاتی
موس��وڵماناندا (بە عەرەبی ،تورکی و فارس��ی)
هەبووە .ئیسالمیش کاریگەرییەکی زۆری لەسەر
کۆمەڵگای کوردی دان��اوە و تەنانەت لە ڕووی
ڕواڵەتیش��ەوە الیەن��ە نامەزهەبییەکانی ژیانی
سیاس��یی کۆمەاڵیەتی لەو ڕێگەیەوە فۆرمیان
گرت��ووە .هەروەهاگرووپەکان ل��ە ناوەندەکانی
خوێندن و تەریقەتەکانی س��ۆفیگەریش وەکوو
میکانیزمەکان��ی یەکپارچەیی��ی کۆمەاڵیەتی
کاری��ان کردووە و بەس��ەر کەلێن و لێکترازانە
بچووکەکانی کۆمەڵگادا زاڵ بوونە.
زۆر سەیر نییە کە لە ژینگەی قوتابخانەکاندا،
شوێنێک کە خوێندکاران لە بەشە جیاوازەکانی
کوردس��تانەوە ئام��ادەی دەب��وون و لە گەڵ
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زمانەکانی عەرەبی و فارسی ،زمانی کوردیشیان
دەخوێن��د ،بیرۆکەی شوناس��ێکی (نەتەوەیی)
کوردی س��ەرهەڵبدات .یەکەمین ش��اعیرانی
کورد کە بەرهەمەکانیان لە مێژووی ئەدەبیاتی
کوردی��دا ب��ە ش��انازییەوە ب��اس دەکرێ��ت،
پەیوەندییەکی نزیکی��ان لەگەڵ قوتابخانەکاندا
هەب��ووە و ل��ە ڕێگ��ەی قوتابخانەکان��ەوە
بەرهەمەکانی��ان باڵو دەکرای��ەوە و ناوبانگیان
پەی��دا دەک��رد .تەریقەتەکانی س��ۆفیگەری،
دەبوونە هۆی یەکگرتوویییەک کە دابەش��بوون
و ناکۆکیی��ە ناوچەی��ی ـ عەش��یرەییەکانیان
لەناودەبرد .یەکەمی��ن بزووتنەوە کوردییەکان،
النیک��ەم و ب��ە دڵنیاییەوە ،لەگ��ەڵ ڕەوتێکی
ناسیۆنالیس��تی ،لەالیەن شێخەکانی تەریقەتی
سۆفیگەرییەوە ڕێبەرایەتی کران.
ئیسالم لە کوردستان ،پێناسەیەکی جیاواز
و دیاریک��راوی هەب��ووە و ل��ە بەریەککەوتنی
مێژووییی کۆمەڵ��گای کوردی لەگەڵ پەروردە
و ڕێنماییی ئیس�لامی و هەروەها حکوومەتی
ئیس�لامی لەدایک بووە کە چەند بەش��ێک لە
کوردستانیشی لەخۆگرتووە.
ئاڵۆزییەکانی ڕاستی ئایینیی (ئۆرتۆدۆکسی)
و چەپی ئایینی (هێرتۆدۆکسی) ـ کە لە هەموو
ش��وێنێک بوونی هەیە ـ بە شێوەیەکی تایبەت
کاریگەریی لەسەر کوردس��تان هەبووە .وەکوو
دەستپێکیش بە پێویس��تم زانی لەم وتارەمدا
لەبارەی ئیس�لام ،لێکۆڵینەوەیەک لە سەر ئەو
ئاڵۆزییان��ە و ئەوەی کە لە نێ��وان کوردەکاندا
بوونی هەیە ،ئەنجام بدەم.
راس��تی ئایینی (ئۆرتۆدۆکسی) و چەپی
ئایینی ( هێرتۆدۆکسی)
ئیس�لام ه��ەر ل��ە قۆناغەکان��ی س��ەرەتای
پەرەس��ەندنییەوە هات��ە ناو کوردس��تان و لە
ناوەن��دی ش��ارەکانی وەکوو جزی��رە ،هەولێر
و دیاربەک��ر ،الینگرێک��ی زۆری پەیدا کرد و
لەگەڵی تێکەاڵو بوو .لەگەڵ ئەوەش��دا بەهۆی
سروش��تی کوێستانییەوە ،بەش��ێکی گەورەی
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کوردس��تان ،لە بەرانبەر ئەو جیهانە نوێیەدا ،لە
پەراوێزدا مای��ەوە و پەیوەندییەکی تەمومژاویی
لەگ��ەڵ ئیس�لامی ئۆرتۆدۆکس��ی و زاناکانیدا
دروست کرد و درێژەی پێ دا.
ل��ە الیەکەوە چەندین ناوەن��دی ڕاهێنانی
ئیس�لامی ئۆرتۆدۆکس��ی ،تەنان��ەت لە ناوچە
دوورەدەستەکانیش��دا پەیداب��وون .ھەروەھا
ل��ەو ژینگەی��ەدا ش��تێکی سروش��تی بوو کە
کۆبوونەوەکان��ی ئایین��ی هێرتۆدۆکس��ی ب��ۆ
ماوەیەک��ی زۆر ،درێژەی��ان ھەب��وو و گرووپ
و کەس��انێک ک��ە بەه��ۆکاری مەزهەب��ی یا
سیاسییەوە داواکراوبوون پەنایان بۆ ئەو ناوچانە
دەبرد( .وەکوو شوێنەکانی تر ،دژایەتیی سیاسی
و جیاوازیی ئایین��ی و مەزهەبی زۆربەی کات
لەگەڵ یەک دەکەوتن).
ه��ەر بۆی��ە کوردس��تان بە ش��ێوەیەکی
لێک��دژ ،هەم بووە ناوەندی ڕاس��تێکی ئایینیی
س��وننەی تون��دڕەو (کە پەی��ڕەوی مەزهەبی
ش��افێعین ک��ە مەزهەبێک��ی س��ازگارترە بە
ب��ەراورد لەگ��ەڵ مەزهەب��ی حەنەف��ی ک��ە
لەالی��ەن زۆرینەی عەرەب��ەکان و تورکەکانی
دەورووبەرەوە هەڵبژێردراوە) و هەم بووە شوێنی
نیشتەجێبوونی هەندێک لە ئایینە جیاوازەکانی
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاس��ت .ئایینەکان��ی ئێزدی و
ئەهلی حەق ،لە ناوەند و باش��ووری کوردستان
س��ەریان هەڵ��دا ل��ە کاتێکدا ک��ە مەزهەبی
ئێزدی بە بڕوای کوردەکان ،شوێنکەوتووانێکی
زۆری نەب��ووە ،مەزهەب��ی ئەهلی ح��ەق ،لە
نێو گرووپ��ە نەتەوەییەکانی دیک��ەی ئێراندا،
زیات��ر قەبووڵکراوبوو و پێگەیەکی فراوانیش��ی
بەدەس��تهێنا ،ب��ەاڵم تەنیا لە کوردس��تانە کە
هەوڵەکان بۆ بە ئیس�لامکردنی ئەو مەزهەبانە
بەردەوام��ە .ڕەوتەکان��ی بنەم��ای بیروباوەڕی
قزڵباش��ەکان و عەلەوییەکانی تورکیای ئێستا،
لێ��ک نزیکبوونەوەیەک��ی بەرچ��او لەگ��ەڵ
ئێزدییەکان و ئەهل حەقییەکان نیش��اندەدەن.
لە نێو عەلەوییەکانیشدا ،کۆمەڵگای کوردی بە
گش��تی ،بە بەراورد بە کۆمەڵگای تورکی ،زیاتر
ساڵی بیست و یەکەم
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لە ئیس�لامی ئۆرتۆدۆکسی دوور کەوتوونەتەوە.
جیاوازییەكانی ڕابردوو ل��ە بوونی دوو باوەڕی
تون��دڕەوی ناس��ازگاری دووالیەن��ە ،لەس��ەر
کوردەکانی��ش ڕەنگیداوەت��ەوە .یەکێکی��ان
الینگ��ری ئ��ەو بۆچوونەی��ە کە ک��وردەکان،
پەیڕەوانی س��وننەی خ��اوەن هەنگاوی پتەو و
باوەڕدارانی مەزهەبێکی یاخین .ئەوانی دیکەش
ک��وردەکان وەکوو کەس��انێک دەبینن کە بە
زەحمەت بوونەتە موسوڵمان.
«بە بەراورد بە کافرێک ،کورد موس��وڵمانە»
ئەم��ە وتەیەک��ە کە ل��ە زمان��ە جیاوازەکانی
ناوچەکەوە دەبیس��ترێ .ئەم بیروباوەڕە توندانە،
بەپێی چینە جیاوازەکان لە نێو کوردەکاندا ،بەو
کوردانەی کە لە ش��ارەکان ،لە خێمەکان یان
ئەوانەی لە س��ەردەمی کۆندا لە ناو گوندەکان
دەژیان دەگوترا .لەوانەیە جێی سەرنج بێت کە
یەکەمین زانای موس��وڵمانی ب��ە ڕەگەز کورد،
کە لە کتێبە عەرەبییەکاندا ئاماژەی پێ کراوە،
کەس��ێکە بە ناوی مەهدی بن مەیمون ،کە لە
س��ەدەی  ٢ی کۆچی (٨ی زایینی) لە بەسرە
دەژی��ا .ئەو نەک تەنی��ا وەک کوردێک بەڵکوو
وەک کوڕی کوردێک ناس��ێندرا .لە س��ەدەی
٣ی کۆچی (٩ی زایین��ی) نموونەیەکی دیکە
ل��ە گێڕەرەوەی��ەک لە بەغ��دا دەبینین کە بە
گشتی بە ناوی (ابن الکوردی) دەناسرا .ئەمەش
پێدەچێ��ت پەیوەندی بە لێکنەگەیش��تنێکی
تایبەتی نێوان کوردێک و زانایەکی شارنشینەوە
هەبێت .لە سەرچاوە عەرەبییەکاندا وا دەبینرێت
کە وش��ەی (کورد) ئاماژەیە ب��ۆ خەڵکێک کە
لە خێوەتدا دەژین .لەگەڵ ئەوەش��دا ماوەیەک
دوای ئەو س��ەردەمە ،لەگ��ەڵ چەند زانایەکی
کورد ئاش��نا دەبین کە بە ئاشکرا خۆیان وەکوو
کورد دەناسێنن .دوای ئەوەش ،ئێمە دەبیستین
کە باس لە ناوەندە مەزهەبییەکانی کوردستان
دەکرێت کە لە شوێنەکانی دیکەوە خوێندکاران
وەردەگرن.
یەکێک ل��ە کۆنتری��ن مامۆس��تاکان کە
ناوبانگێکی نێودەوڵەتیی پەیدا کرد ،سۆفییەک

بە ناوی (عەمار کوڕی یاسر بدلیسی) لە سەدەی
(٧ی کۆچی ـ ١٣ی زایینی) بوو کە مامۆستای
س��ەرەکیی نەجمەدین کوب��را ،دامەزرێنەری
تەریقەتی س��ۆفیگەریی کوبرییە ب��وو .عەمار
بەش��ێک بوو ل��ە گرووپێکی س��ۆفیگەری کە
ش��وێنکەوتووی لە بەغدا و قاهیرە و شارەکانی
دیکەی ئێرانیش هەبوو .بەاڵم خۆی لە بەتلیس
دەژیا و دەرس��ی دەگوتەوە .زۆربەی کوردەکان
پێیان وایە کە ش��ێخ عەبدولق��ادری گەیالنی
(کە لەس��اڵی ٥٦١ی کۆچی ـ ١١٦٦ی زایینی
کۆچی دوایی کردووە) ،ک��ە تەریقەتی قادری
ناوەکەیان ل��ە ئەوەوە وەرگرت��ووە ،کورد بووە
کە نەک لە گی�لان (لە باکووری ئێران) ـ ئەو
بۆچوونەی کە بەگش��تی دەگوت��را ـ بەڵکوو لە
ناوچەیەکی هاوش��ێوەی ئەو ناوە لە باشووری
کوردستان تا ڕۆژئاوای کرماشان جێگەی ڕێزی
خەڵک بووە .لەگەڵ ئەوەشدا ئەو زۆربەی ژیانی
خۆی لە بەغدا بردەس��ەر و پێناچێت هیچ کام
لەو کەسانەی لەسەردەمی ئەودا دەژیان ،وەکوو
کوردێک پێناسەیان کردبێت .بە بۆچوونێکی تر
ش��ێخ عەبدوڵقادر کەسێک بووە بە ناوی عەلی
هەکاری (کە لەساڵی ٤٨٦ی کۆچی ـ ١٠٩٣ی
زایین��ی کۆچی دوای��ی ک��ردووە) و خەڵکی
ناوچەی هەکاری لە کوردس��تانی ناوەند بووە و
بنەماڵەیەکی خاوەن پێگە لە زانایان و ش��ێخە
کوردەکان لەو بڕوایەدان کە لە نەوەکانی شێخ
عەبدولقادرن کە دواتر لە ش��ەمزینان لە نزیک
هەکاری نیشتەجێ بوون.
تەریقەتی قادری شوێنکەوتووانێکی زۆری
لە کوردستان هەیە .لەبارەی (عودەی بن مافر)
کە لە ساڵی (٥٥٧ی کۆچی ـ ١١٦٢ی زایینی)
کۆچی دوایی کردووە ،ئەوەی جێگەی سەرنجە
ئەوەیەك��ە ئەڵقەیەکی پەیوەندیی نێوان چەپی
ئایینی و ڕاستی ئایینی بووە لە کوردستان .ئەو
لەدایکبووی لوبنان بوو و لە بەغدا خوێندوویە.
شوێنێک کە پێدەچێت شوێنی ئاشنایەتیی ئەو
لەگەڵ ش��ێخ عەبدولق��ادری گەیالنی بووبێت.
ئەو دواتر ل��ە اللش لە کوردس��تانی ناوەندی
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نیش��تەجێ بوو و ه��ەر ل��ەوێ گرووپێکی لە
س��ۆفییەکان پێکهێنا .لەو نوسراوانەی کە لێی
بەجێماون دەردەکەوێت کە ئەو موسوڵمانێکی
سوننەی ئۆرتۆدۆکس بووە .لەگەڵ ئەوەشدا بە
درێژای��ی کات ،مەزارگەکەی بووە ش��وێنێکی
پیرۆزی س��ەرەکیی ئێزدییەکان و کەسایەتیی
خۆیشی وەک ش��ێخ عودەی ،بووە سەرچاوەی
پیرۆزترین ڕۆح (روح القدوس) لە مەزارگەکەیدا.
ئێزدییەکانی س��ەردەمی نوێ ،لەو وتەیەی کە
ش��ێخ عودەی بانگەوازی بۆ ن��ەک مەزهەبی
ئەوان بەڵکوو بۆ ئیسالمی سوننە ـ مەزهەبێک
کە ئێزدییەکان بەهۆیەوە بە توندی س��ەرکوت
کران ـ دەکرد تووشی سەرسوڕمان بوون.
ش��ێخ عودەی لەو ڕوانگ��ەوە تاكە کەس
نەبووە کە گرنگیی پ��ێ بدرێت .مەزارگەیەک
کە لە الیەن ئەهل��ی حەقەکانەوە زۆر پیرۆزە،
ه��ی (وەلی باوە یادگار)ە کە دەکەوێتە گوندی
سارانە لە کوێس��تانەکانی دااڵهوو لە ڕۆژئاوای
کرماش��انەوە .باوە یادگار س��ەرچاوە و وێنای
یەکێک لە حەوت کەس یان حەوت فریشتەیە
کە خۆیان ل��ە جیهاندا و لە س��ەردەمێک لە
مێژووی پیرۆزی ئەهلی ح��ەق وەدەردەخەن.
بەپێی ئەفسانەکانی ئەهلی حەق ،یادگار ،کوڕ و
جێگری مەعنەویی سوڵتان ئیسحاق ،بنیاتنەری
ئایینی ئەهلی حەقە کە خۆی وەکوو سەرچاوە
یان وێنای خواوەند لە س��ەر زەمین دەبینرێت.
لەگەڵ ئەوەش��دا چەند ئاماژەی��ەک هەن کە
باوە یادگار لە ماوەی ژیانیدا ،وەکوو ش��ێخێکی
سۆفی دەناس��را .بەڵگەیەکی سەلمێندراو هەیە
کە تیایدا کوردێکی س��وننە پارچە زەوییەکی
لە س��اڵی (٩٣٣ی کۆچی ـ ١٥٢٦ی زایینی)
پێ بەخش��یوە و ئەو بەڵگەیە ب��ە ئامادەبوونی
ش��ایەتحاڵە موس��وڵمانەکان و ل��ە دادگای
شەرعیدا تۆمار کراوە .لە پەیوەندی بە سوڵتان
ئیسحاقەوە ،ئەفسانەکانی ئایینی ئەهلی حەق،
ئەو وەکوو کوڕی کەسێک بەناوی سەید عیسا
دەبینن ،کەس��ێک کە لەگەڵ براکەی بە ناوی
مووس��ا لە هەمەدانەوە هاتبوون و لە بەش��ی
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هەورامان نیشتەجێ ببون.
بە ش��ێوەی گش��تی ،بنەماڵ��ەی بارزانی
بەبڕش��تترین بنەماڵ��ەی زانای��ان و ش��ێخە
س��وننەکانی باشووری کوردس��تان ،بنەچەیان
دەگەڕێننەوە بۆ سەید عیسا .هەربۆیە پێدەچێت
هەم ئێزدیی��ەکان و هەم ئەهل حەقییەکان لە
گرووپێک لە س��ۆفییە ڕاس��تە ئایینییەکانەوە
پێکهاتبێت��ن کە لەگ��ەڵ کۆمەڵێک لە خەڵک
كە پابەن��دی نەریت و بیروب��اوەڕی مەزهەبی
(زۆرتر ئێرانی) بوون ،دەژیان .لەوانەشە لە نێو
کۆمەڵگای س��ۆفیدا کارتێکەرییەکی ئیسالمیی
تایبەتیان لە ژینگەی دەورووبەریاندا هەبووبێت.
بەاڵم بە درێژایی س��ەردەمی نەوەکانی پاشتر،
ئەوان زیاتر پێکهاتەی ناوچەیی و هەروەها ڕەنگە
پێکهاتەی دەرەکییان لە دروش��م و بنەماکانی
بیروباوەڕی��ان چەس��پاندبێت و ه��ەر ئەمەش
بووە هۆی دروس��تبوونی گرووپ��ە مەزهەبییە
جیاوازەکانی تر .گەڕانەوە هاوش��ێوەکانی تر لە
کۆمەڵگاکانی ئۆرتۆدۆکس��ی بۆ هێرتۆدۆکس��ی
(چەپی ئایینی) تا ئەم دواییانەش و لە سەردەمی
ئێستاشدا تۆمار کراون .ئەم جۆرە گەڕانەوەیە لە
چەند لقێکی ناوچەییی تەریقەتی س��ۆفییەتی
نەقش��بەندی ڕوویدا کە بەش��ێوەیەکی گشتی
لەسەر بنەمای شەریعەت بنیاتنراوە.
لە زۆربەی لق��ە کوردییەکاندا ،خواس��ت
لەسەر ئەوەی کە پێگەی شێخ بوون بە شێوەی
میراتگری بێت ،ئەوانی لە گرووپە گەورەترەکانی
نەقش��بەندی دابڕان��د .چەندی��ن ک��ەس لە
شێخەکانی بارزان خۆیانیان ناو دەنا مەهدی و
شۆڕش��ی دژەحکوومەتیان ڕێبەرایەتی دەکرد.
وا باس دەکرێت کە شێخ ئەحمەد خۆی وەک
کەسێکی نائاس��ایی ناساند و خواردنی گۆشتی
ب��ەرازی حەالل کرد .ئ��ەم نموونەی��ە ڕەنگە
بتوانی��ن وەک یەکێک لە نموونەکانی ڕەفتاری
دەگم��ەن بێنین��ە بەرچاو ک��ە زۆربەی کات
لەگەڵ بزووتنەوەکان لە قۆناغێکی هەزار ساڵەدا
بوونی هەبووبێت .تەنانەت خواس��تی دژیەکی
بەهێزتریش لە نێوان شوێنکەوتووانی شێخێکی
ساڵی بیست و یەکەم
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دیکەی نەقشبەندییەکان بەناوی عەبدولکەریم
س��ارجلو ،لە ناوچەی س��لێمانی سەری هەڵدا
ئەویش ئەوە بوو ک��ە دەبینرا پیاوان و ژنان لە
حەوزی مزگەوتدا بەیەکەوە خۆیان ش��ۆردبوو
و تەنانەت ڕێگەش��یان دابوو کە سەگەکانیش
بچنە نێو حەوزەکەوە .هەروەها پیاوەکان وەکوو
ژنان جلوبەرگیان دەپۆشی .کااڵکان و هەروەها
ژنان وەک سەرمایەیەکی هاوبەشی کۆمەاڵیەتی
دەبینران .ئەم تەریقەتە بە لقێکی چەپی ئایینیی
جیاواز کە بە فرت و فێڵ ناوبانگیان دەرکرد ،تا
ئێستاش هەر بەردەوامن و بوونیان هەیە.
لە سەرەتاکانی سەدەی شازدەهەم ،بەشێکی
گ��ەورەی کوردس��تان کە ل��ەدوای قۆناغێکی
پ��ڕ ئاڵۆزی ک��ە تیایدا دەس��ەاڵت ل��ە نێوان
ئیمپراتورییەتە خێوەت نشینەکان لە قراقوینلوو
بە ئ��اق قووینلوو و لەوێش��ەوە بەحکوومەتی
ت��ازە دامەزراوی س��ەفەوی ب��ە ڕێبەرایەتیی
کاریزماتیکی شائیس��ماعیلی سەفەوی گۆڕدرا،
کەوتە ژێ��ر دەس��ەاڵتی عوس��مانییەکان .لە
ش��ەڕێک کە لە نێوان ئیمپراتووریی عوسمانی
(س��وننە) لە س��ەردەمی حکوومەتی سوڵتان
س��ەلیمی یەک��ەم و قزڵباش��ەکانی پەیڕەوی
ئایینی چ��ەپ (ه��ەروەک پەیڕەوانی ش��ێخ
ئیسماعیل لە ڕێگەی ئەو سەرپێچە سوورانەوە
کە دەیانبەست بەو ناوە بانگ دەکران) ڕوویدا.
زۆرینەی دەس��ەاڵتدارانی میرنشینە ناوچەییە
کوردییەکان ب��ە هەموو توانایانەوە پاڵپش��تی
عوسمانییەکانیان کرد .لە بەرانبەردا ڕێژەیەکی
بەرچ��او لە الینگران��ی خۆبەڕێوبەری ،ئەوان و
حکوومەت و دەسەاڵتی عوس��مانییان قەبووڵ
ک��رد و چوون��ە ڕیزی خەبات��ی چەکداری دژ
بە قزڵباش��ەکانەوە .مێژوونووس��انی عوسمانی
بە کۆی دەنگ لەو ب��اوەڕەدان ،کە کوردەکان
خۆی��ان بوون��ە هاوپەیمانی عوس��مانییەکان،
لەبەر ئەوەی کە ئەوان موسوڵمانێکی سوننەی
بەوەف��ا بوون و هەربۆیە سەرس��ەختانە لەگەڵ
س��ەفەوییە چەپەکان دژایەتیی��ان هەبوو .بە
بۆچوون��ی من ئ��ەم بۆچوونە زۆر لە ئاس��تی

خۆی گەورەتر نیش��ان درا .زۆربەی باسەکانی
داهاتووی ئەم ڕووداوانە ،بەدیاریکراوی پش��ت
ب��ە لێکدانەوەکانی لێکۆڵ��ەری کورد (ئیدریس
بەتلیسی) دەبەس��تێت کە نێوەندگیری نێوان
ڕێککەوتنەکان��ی عەش��یرەتە ک��وردەکان و
ئیمپراتوریی عوس��مانیی دەکرد .بەتلیسی کە
خ��ۆی کورد بوو ،لەوانەیە بە مەبەس��تی ڕازی
کردنی سوڵتان بەرانبەر بە وەفاداریی سیاسیی
کوردەکان و ڕاس��تە ئایینییەکان ،زۆرتر هەوڵی
دابێت و جەختی لەس��ەر کردبێت��ەوە ،بەاڵم
پێداگ��ری و جەختکردن��ەوەی هاوش��ێوەی
هەوڵەکانی بەتلیس��ی ،لە شەرەفنامە دەبینین
ب��ەوەی کە ک��وردە س��وننەکان کەس��انێکی
وەف��ادارن .کتێبێک کە نزیکەی یەک س��ەدە
دواتر لەالیەن شەرەفخانی بەتلیسیەوە نووسرا.
ش��ەرەفخان بەر لە ڕادەس��تبوونی بە سوڵتانی
عوس��مانی و ڕێگ��ە پێدان ب��ۆ گەڕانەوەی بۆ
بەتلیس ،بەش��ێک لە ژیانی خۆی بۆ خزمەتی
س��ەفەوییەکان تەرخان کردبوو .ئەو پاساوێکی
باشی بۆ ئەو پرسە هەبوو بەوەی کە وەفاداریی
مەزهەبی ،کوردەکانی لە عوسمانییەکان نزیک
کردۆتەوە .لەگەڵ ئەوەش��دا لەوێ بەراس��تی
هەندێک ئام��اژە هەن کە دەریدەخات نە تەنیا
ژمارەیەک��ی زۆری ئێزدی لە نێ��و کوردەکان
لەسەدەی ش��ازدەهەم بوونیان هەبووە ،بەڵکوو
شوێنکەوتووانێکی زۆریش لە عەشیرەتە چەپە
ئایینییەکان لەوانە قزڵباشەکانیش لە کوردستان
ژی��اون .ل��ە ئێستاش��دا بەش��ێکی بەرچاوی
کوردەکانی تورکیە ،قزڵباش یا عەلەوین.
لەم��ڕۆدا کەلێنێک��ی کۆمەاڵیەتیی قووڵ،
عەلەویی��ە ک��وردەکان لە کوردە س��وننەکان
جیادەکاتەوە ،بەاڵم س��نووری نێوان سوننەکان
و عەلەویی��ەکان پێدەچێ��ت زۆر کەمتر لەچاو
ڕاس��تییەکانی ڕاب��ردوو و بەریەککەوتن��ە
بەردەوامە سنوورییەکانی ،دەستنیشان کرابێت.
وەکوو زۆرب��ەی عەلەوییە تورک��ەکان ،کوردە
عەلەویی��ەکان لە ژمارەی��ەک گرووپی جیاواز
پێکهات��وون کە بە لەبەرچاوگرتنی دروش��م و
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بیروباوەڕەکانیان و هەروەها ڕادەی لێکچوونیان
لەگەڵ ئیسالمی فەرمی ،لەگەڵ یەک جیاوازن.
لەگ��ەڵ ئەوەش��دا لقێک��ی دیک��ەی قزڵباش
هێشتا لە بەش��ێکی دیکەی کوردستان بوونی
هەی��ە .کۆمەڵگای ناڕوونی ش��ەبەک ،ناوچەی
موسڵ و قزڵباش��ەکانی ناوچەکانی کەرکووک،
سەرەڕای جیابوونەوە لە عەلەوییەکانی ئاناتۆلی
و هەڵس��وکەوتی کۆمەاڵیەتیی قووڵی نێوانیان
لەگەڵ ئێزدییەکان و ئەهلی حەقەکان(شەبەک)،
شوناسی قزڵباشییان پاراستووە و پێدەچێت لە
پەیوەن��دی لەگەڵ کۆمەڵێک ل��ە کەرکووک،
کە هێش��تا ناوی «ش��اب»یان لەگ��ەڵ خۆیان
هەڵگرتووە ،ئەم پرسە ڕاست دەربچێت.
ل��ە الیەن��ی بیروب��اوەڕ و بەجێهێنان��ی
ئەرک��ە ئایینیی��ەکان و دروش��مەکان ،لێک
نزیکبوونەوەیەک��ی زۆر ل��ە نێ��وان مەزهەبی
قزڵباش ـ عەل��ەوی (بەتایبەت بەوجۆرەی کە
لەنێوان کوردەکاندا هەیە) ،لەگەڵ مەزهەبەکانی
ئێ��زدی و ئەهل��ی حەقدا هەیە .لە هەر س��ێ
مەزهەبەکەدا ،جیا لەمە ،ئەرکە سەرەکییەکانی
عیبادەت ،تەنیا لەالیەن کەس��انی ش��ارەزای
مەزهەب��ی کە خ��اوەن پێگەیەک��ی پیرۆزن و
کەس��انێکن کە لەو بڕوایەدان ل��ە نەوەی ئەو
پێغەمبەران��ەن کە لەگەڵ ئەفس��انەکانی نێو
مەزهەبەکەی��ان یەکدەگرێتەوە ،بەڕێوەدەچێت.
ئەهلی حەق لە باش��ووری کوردستان لە گەڵ
عەلەویی��ەکان و ئێزدییەکان لە پەیوەندیدان و
چەند پێکهاتەیەکیان لە ه��ەردوو مەزهەبەکە
بە پاشخانی ئەفس��انە و بیروباوەڕەکانیان زیاد
ک��ردووە .پێدەچێت هەندێک ل��ە کۆمەڵگای
عەلەوییەکان ،زیاتر پەیڕەوییان لە ئێزدییەکان
کردووە و هەر سێ مەزهەبەکەش پێدەچێت کە
لە ژمارەیەک لە نەریت��ە کۆنە مەزهەبییەکانی
ڕابردوو ئیلهامیان وەرگرتبێت.
ک��وردەکان و کەمین��ە ئایینیی��ەکان لە
کوردستان
کوردستان ،وەکوو زۆربەی ناوچەکانی ڕۆژهەاڵتی
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ناوەڕاس��ت ،ب��ە بەردەوام��ی پێکهاتەیەک��ی
مەزهەب��ی و نەتەوەیی��ی هەبووە ک��ە تیایدا
خێوەت نش��ینەکان ،جوتیاران ،شارنشینەکان
و خەڵک��ی زمان��ە جی��اوازەکان و زۆرب��ەی
زاراوەکان ،پەیڕەوانی ئیس�لام ،مەسیحییەکان،
جولەکەکان و زۆرێک لە کۆمەڵگاکانی کلیسای
کاتۆلیک��ی ڕووم ،یەکی��ان گرتب��وو و لە ژێر
ن��اوی چاڵدیانەکانەوە بەناوبان��گ بوون .دواتر
ئەرمەن��ەکان و پرۆتێس��تان و کاتۆلیک��ەکان
لە پ��اڵ پەیڕەوانی کلیس��ای گورجس��تان و
س��وورییە کاتۆلیکەکان و پرۆتێس��تانی ڕۆژئاوا
لەگەڵ ژاکووب��ەکان ،بوونیان هەبووە .چاالکیی
زۆری شاندە مەزهەبییەکان الیەنێکی کاریگەر
ب��ەرەو پەرەس��ەندنی هێ��زە ڕۆژئاواییەکان لە
ناوچەک��ەدا بوو و لەمڕووەش��ەوە هەم لەالیەن
مەسیحییەکان و هەم موسوڵمانەکانەوە هەستی
پێ دەکرا .مەسیحییە ناوچەییەکان وردە وردە
ڕازی ب��وون کە پێگ��ە ئایینییەکانیان قەبووڵ
بکەن .حکوومەت و موسوڵمانە شارنشیینەکان
ل��ە ناوچەکەدا ،بەدوور لەم��ە ،گومانیان هەبوو
ک��ە ئەگەری هەیە مەس��یحییەکان هاوکاریی
دوژمنانی دەرەکی بکەن.
کۆمەڵێک کوش��تار و ش��ەڕی چەکداری
ڕوویدا کە کوشتاری  ١٩١٥ی ئەرمەنییەکان،
لوتکەی ئەو ڕووداوانە بوو و لە کۆتاییدا جیاکاری
(ی��ان گۆڕینی ئایی��ن)ی نەتەوەی��ی تەواوی
مەس��یحییەکانی لێ کەوتەوە .کوش��تارەکانی
١٨٩٤ـ1896ی ئەرمەنیی��ەکان کە قۆناغێکی
س��ەرەکیی ئەم ڕووداوان��ە پێکدەهێنن ،زۆرتر
دەخرێت��ە پاڵ هێ��زی حەمدییە ک��ە هێزی
ناوچەیی کوردەکان ب��وون (ئەو هێزە لەالیەن
سوڵتان عەبدولحەمیدی دووەمەوە پێکهاتبوو).
دوایی��ن لێکۆڵین��ەوەکان جەخ��ت ل��ە ڕۆڵی
موس��وڵمانانی شارنشینی ناوچەکە ـ گرووپێک
بە شوناسی نەتەوەیی ناڕوون ـ لەو کوشتارانەدا
دەکاتەوە .ڕاگوێزرانە زۆرە ملییەکان و کوشتارە
ب��ە کۆمەڵەکانی س��اڵی  ،١٩١٥ب��ە کردەوە
کۆمەڵگای ئەرمەنیی لە کوردستان ڕیشەکێش
ساڵی بیست و یەکەم
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کرد.
ئاس��وورییە نەس��توورییەکانی کوردستانی
ناوەندیش ئەو سااڵنە پەناگە کوێستانییەکانیان
بەرەو ئێران بەجێهێش��ت .بەریتانیا یەکەمجار
ئەوانی بۆ شەڕ لەگەڵ عوسمانییەکان بەکارهێنا
و دواتر ،بە نیش��تەجێ کردنیان لە باش��ووری
عێ��راق ،لەوان وەکوو هێزی پۆلیس و هەروەها
دژی شۆڕش��ەکانی ک��ورد کەڵک��ی وەرگرت.
کوش��تاری ساڵی ( ١٩٣٣لەالیەن کوردەکان و
ئەفسەرانی س��ەربازیی ناسیۆنالیستیی عێراق)
ژمارەیان��ی کەم ک��ردەوە و وەک��وو هێزێکی
سەربازی لەناویانی برد.
ئاس��وورییەکانی ڕۆژئ��اواش ل��ە ش��ەڕی
جیهانی��دا خەس��ارەتێکی زۆری��ان بەرکەوت.
دوای دامەزراندن��ی واڵتی س��ووریە ،زۆربەیان
بۆ نیش��تەجێ ب��وون لەوێ ،لە س��نوورەکانی
تورکیەوە تێپەڕین ،ئەوانەش��ی کە لە چیاکانی
س��وور عابرین��دا مابوونەوە ،زۆرب��ەی ئەندامە
چاالکەکانی��ان بە هۆی کۆچ ب��ۆ کارکردن لە
ئەڵمانی��ا لەدەس��تدا و لە بەرانبەر س��ەرکوتی
بەردەوام لەالیەن دراوس��ێ موس��وڵمانەکانەوە
زۆر الواز بب��ون و ه��ەر ئەوەش ب��ووە هۆی
هەاڵتنی بەکۆمەڵ لەو ناوچەیەدا .بەپێچەوانەی
مەس��یحییەکان ،جووەکان��ی کوردس��تان (تا
دامەزراندنی حکوومەتی ئیس��راییل) نە وەکوو
هاوکارە بەهێزەکانی هێزە دەرەکییەکان هەژمار
دەک��ران و نە ڕێژەش��یان ئەون��دە دەبوو کە
نوێنەرایەتیی هێزێکی بەرچاو بکەن .پەیوەندیی
ئەوان لەگەڵ کوردەکان لەسەر یەک دۆستانە ـ
هەرچەندە نابەرانبەر ـ بوو و کۆچیشیان بەرەو
ئیس��راییل لە دەورووبەری س��اڵی  ،١٩٥٠بە
هۆی ڕەفتاری دراوس��ێ کوردەکەیانەوە نەبوو.
ئەوەی جێگەر س��ەرنجە ئەوەیە کە کۆمەڵگای
جووە کوردستانییەکان لە ئیسراییل ،هەستێکی
کوردانەی بەهێزتریان هەبوو.
ل��ە کوردس��تان ،مەزهەبە لێک��دراوەکان،
لەگ��ەڵ یەک دەژین .موس��وڵمانانی س��وننە
مەزه��ەب کە بە زمانی کوردی قس��ەدەکەن،

زۆرینە پێکدەهێنن ،بەاڵم لەهەر ش��وێنێکیش
دراوس��ێیان لە مەزهەب و زمانە جیاوازەکانیتر
هەیە .لە باکووری کوردس��تان ،ئەرمەنییەکان
زۆرتر بوونی��ان هەبووە و لە هەندێک ناوچەش
تەنانەت زۆرینەیان پێکهێناوە .پەیوەندییەکانی
نێ��وان ڕێبەران��ی ئایینیی ک��ورد و ڕەعیەتە
ئەرمەنیی��ەکان ،نابەرانب��ەر بەاڵم بەش��ێوەی
پێکەوەژیان بوو .لە ناوەند و ڕۆژئاوای کوردستان
کۆمەڵ��گای گ��ەورەی مەس��یحییە ئارام��ی
زمان��ەکان ،ک��ە تایبەت بوون بە کلیس��اکانی
س��ووریای ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاواوە ،هەبوون (لە
ئەورووپا وەکوو ئاسوورییەکان ،نەستوورییەکان
و ژاکووب��ەکان دەناس��ران) .ئ��ەو کۆمەڵگایانە
لە زۆرب��ەی الیەنەکان��ەوە لەگەڵ دراوس��ێ
موس��وڵمانەکانیان بەرانبەر ب��وون .کۆمەڵگای
کوردستانی ناوەندی ،ڕێکخراوێکی عەشیرەییان
هەبوو و تا س��ەرەتاکانی سەدەی  ١٩هێزێکی
بەرچاویان پێکدەهێن��ا کە فاکتەرێکی چاالک
ب��وون لە سیاس��ەتی کوردیدا .زۆربەی ش��ارە
کوردییەکانیش کۆمەڵ��گای بچووکی جوویان
هەبوو و ش��وێنگەلێک وەکوو زاخ��ۆ ،بارزان و
باکالە ،لەراس��تیدا شوێنی نیش��تەجێ بوونی
کۆمەڵگا گەورەکانی جووەکان بوون .کۆمەڵگای
مەسیحی ،بەئەگەری زۆر بەڕادەی موسوڵمانانی
نایەکگرتوو و چەپ��ە ئایینییەکان ،کەم تا زۆر
لە نێویاندا هەبوون (س��ەرهەڵدانی پولیس��ین
ک��ە لە نێ��و ئەرمەنییەکانی باک��وور ڕۆژئاوای
کوردستانی ئێستا لە سەدەی  ٨سەریهەڵدا و لە
س��ەدەی  ٩لەالیەن بیزانسییەکانەوە لەناوچوو،
بەناوبانگترینیان بوو).
پێکهات��ەی جوو و مەس��یحی ،کە زاناکان
لەو بڕوای��ەدان کە ل��ە مەزهەبەکانی عەلەوی
و ئەهلی حەقیش��دا دەبینرێن ،ڕەنگە نەک لە
فۆرمی بااڵی ئ��ەو مەزهەبانە ،بەڵکوو لە جۆرە
دەش��تەکییەکەیەوە جیابوونەت��ەوە .گرووپ��ە
نوێیە مەزهەب��ی و نەتەوەییەکان بە ڕادەیەک
فراوان بوون .ئەگەرچی لەوانەیە پێمان وا بێت
کە تەنیا بەشێکیان نووس��راونەتەوە .کارستێن
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نیبوور دەڵێت ،لە سەدەی  ١٨بەدواوە ،زۆربەی
پەیڕەوانی عەشیرەتی شەمسی ،کە زانیارییەکی
زۆر کەم لەبارەیانەوە لەبەردەس��تدایە ،ئایینی
خۆیانیان بۆ کلیسای ژاکووبیت گۆڕیوە .هەروەها
کە دواتر ژمارەیەکی زۆری ئێزدییەکان لەگەڵیان
کەوتن .ڕاستییەک کە زۆرێک لە ئەرمەنییەکان
و ژاکووبییەکان خاوەن زمانی دایکیی کوردین،
ئاماژەیە بۆ مێژووی ئەو گرووپە نوێیە ئایینییانە.
لە بەشی دێرسیم ،زۆرێک لە ئەرمەنییەکان
مەزهەب��ی خۆیانیان بۆ عەل��ەوی گۆڕی .بەاڵم
بە دەرکەوتنی بانگخوازە مەزهەبییە بیانییەکان
کە جۆرێک لە گەرەنتیی پاراس��تنیان لەگەڵدا
بوو ،چەن��د گەڕانەوەیەکی کەم لە عەلەوییەوە
بۆ مەس��یحییەتیش لەوێ دەبینرێت .بە هاتنی
میس��یوونێرەکان بۆ کوردس��تان ـ لەسەرەتا،
کلیس��ای ڕووم و دوای ئەویش لە سەدەی ١٩
لەالیەن پرۆتستانەکانەوە لە تەریقەتە جیاوازەکان
ـ خان��ە مەزهەبییەکان ،تەنان��ەت ،ئاڵۆزتر بوو،
لەبەرئ��ەوەی کۆمەڵگای نەتەوەیی ـ مەزهەبیی
نوێ س��ەریان هەڵدا .کۆمەڵگاکانی ڕۆژهەاڵتی
س��ووریە خۆیانی��ان لەگ��ەڵ کۆمەڵگاکان��ی
ڕۆژئ��اوا و ڕۆژهەاڵتی س��ووریا ل��ە دیازپۆرا بە
باشی ڕێکخس��تبوو و لە ئەورووپا و ئەمریکای
باکووری��ش ڕێکخران��ەوە .بزووتنەوەیەک��ی
یەکگرتوو و س��ێکۆالری ئاسووری کە هەم بۆ
یەکپارچەیی نەتەوە و هەم بۆ بەرەوپێشبردنی
باوەڕەکانی��ان هەوڵ بۆ گەڕانەوە بۆ مێزۆپۆتامیا
(بی��ن النهری��ن) دەدات ،لە ئەورووپا س��ەری
هەڵدا و لەگەڵ بزووتنەوەی کوردەکان لەبارەی
پرس��ەکانی پلۆرالیزمی نەتەوەی��ی ،مەزهەبی
و سیاس��ی کەوتنە دانوس��تانەوە .بزووتنەوەی
کوردی ،کۆمەڵێک هەن��گاوی نوێی بە بەراورد
ب��ە بزووتنەوەی ئاس��ووری هەڵگرت��ووە :هەم
پەرلەمانی س��ەربەخۆی کوردس��تانی عێراق و
هەم پەرلەمانی کوردەکان��ی تاراوگە ،نوێنەری
ئاس��وورییان هەیە و کەناڵێکی س��ەتەالیەتی
ک��وردی ،زمانی ئارامی بە باڵوکراوەی هەواڵ و
بەرنامەکانی زیاد کردووە.
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پ��ەروردەی ئیس�لامی لە كوردس��تان و
پەیوەندی��ی لەگەڵ جیھان��ی بەرفراوانی
موسوڵمانان
جوگرافیا ـ لە ساڵی 1500ی زایینی لە نێوان
ناوچ��ە ناوەندی و گرینگەکان��ی ئیمپراتووریی
عوس��مانی و س��ەفەویدا و دواتریش قاجاری
ئێ��ران  -ل��ە كوردس��تان ناوچەیەكی گرنگی
سیاسیی دروستكرد .ھەروەها لە كوردستانیش
ناوچەیەكی بۆ تێپەڕبوون لەو ناوچانە دروس��ت
ك��رد كە تیایدا  3زمانی س��ەرەكیی ئیس�لام
(عەرەبی ،فارس��ی و توركی) زمانی قسەكردن
و نووس��ینیان ب��وو .ھاوش��ێوەی ش��ازادە پلە
خوارەكان و سەرۆك عەش��یرەتەكان ،زانایانی
كورد بەناچ��اری ھەوڵی��ان دەدا زیاتر الیەنی
دراوس��ێ بەھێزەكانیان بگ��رن .زۆرێك لە پاڵ
كوردی و عەرەبی ،فارس��ی و توركییان دەزانی
و ھەر ئ��ەوەش ئەو دەرفەتەی پ��ێ دەدان تا
وەكووهێڵێک��ی پەیوەندی��ی فەرھەنگی كە لە
ڕێگەی ئەو زمانانەوە پێناسە و دیاری دەكران،
ڕۆڵیان ھەبێت.
خەڵك ب��ۆ پەیداكردن��ی كار زیاتر بۆ ئەو
ناوچان��ە دەنێردران .نموونەیەك لەوانە یەكێك
لە زاناكانی كورد بوو كە کارێکی «نێودەوڵەتی»ی
هەب��وو ،ب��ە ناوی م��ەال گۆرانی كە لەس��اڵی
1488ی زایین��ی كۆچی دوایی��ی كردوە .ئەو
لەدایكبووی «شارەزوور» لە كوردستانی باشوور
بوو و پەروەردەی سەرەتاییشی الی مامۆستایانی
ناوچەكە تەواو كردبوو .بە ھەڵكشانی تەمەنی ،بۆ
بەدەستھێنانی زانست ،بەرەو بەغدا ،دیاربەكر،
حەسەن كێف ،دیمەش��ق ،ئورشەلیم و قاھیرە
ڕۆیش��ت ،ئەو ش��ارانەی كە لەژێ��ر كۆنترۆڵی
ھێزە سیاس��ییە جیاوازەكاندا ب��وون .لەدوای
ڕۆیشتنیشی ،لە میس��ر ،بۆ خزمەت کردن لە
دەوڵەتی عوس��مانی بانگھێش��ت كرا و بووە
مامۆس��تای ماڵەوەی شازادە محەمەد (سوڵتان
محەم��ەد فاتیح��ی داھاتوو) و لەكۆتاییش��دا
بەرزتری��ن پێگەی مەزھەبیی ل��ە ئیمپراتۆری
ـ موفتی یەكەمی ئیس��تانبول ـ بەدەس��تهێنا.
ساڵی بیست و یەکەم
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زاناكان��ی دیكەی ك��ورد ،وەكوو مامۆس��تا لە
ش��ارە پیرۆزەكان��ی وەك مەكك��ە و مەدینە
نیشتەجێ بوون ،ش��وێنێك كە تیایدا توانییان
ڕۆڵی خۆیان وەك��وو نێوەندگیرێكی فەرھەنگی
لە نێوان كۆمەڵگای فارس��ی ،توركی و عەرەبی
زماندا بەشێوەیەكی شایستە بگێڕن .لە وتارێكی
دیكەدا نووسەر كاریگەریی زانایانی كورد لەسەر
بەشێكی دوور لە جیھانی ئیسالم  -باشووری
ڕۆژھەاڵتی ئاسیا -دەخاتە بەرباس.
لەشارەكانی كوردس��تان ،وەكوو دیاربەكر،
حەس��ەن كێف ،میافارقین (س��یلوان) ،موسڵ
و ھەولێر ،یان لە نزیك��ی ئەوانەوە قوتابخانەی
كۆنی بەشكۆ دەبینین كە ھەندێكیان لە سەدەی
 12تا س��ەدەی 14ی زایینی بنیات نراون .لە
زۆرب��ەی كاتەكان��دا ئەو قوتابخانان��ە لەالیەن
دەسەاڵتەكانی غەیرە كوردەوە كە لە شارەكان
و ناوچ��ە بەرفراوانەكان��دا حوكمی��ان دەكرد،
دروس��ت كراون .ھەربۆی��ە ،ئەندامانی خاندانی
ئاتوركی��دی تورك  Zinciryeیا SittiRadviye
لە س��ەدەی  12و  Hatuniyeلە سەدەی ،14
بەش��ێك لە قوتابخانەكانی تریان لە ماردین و
قوتابخانەی مەس��عودییەیان لە سەدەكانی 12
بۆ  ،13لە دیاربەكر دروس��ت كرد .قوتابخانەی
Zinciriyeی دیاربەك��ر بەش��ێوەیەكی جیاواز
دەگەڕێتەوە بۆ خاندانی ئاتوركید لە س��ەدەی
 12یان بۆ دەس��ەاڵتدارانی س��ەدەی  13كە
خاندانی ئەیووبی بوون و كورد بوون.
خاندان��ی ئەیوب��ی جیا لە ناوچ��ەكان ،لە
قوتابخانەكانی��ش حوكمی��ان دەك��رد .ئ��ەوە
قوتابخانەكان بوون كە بەب��ێ لەبەرچاوگرتنی
الیەنی نەتەوەییی خوێندكارەكان ،زۆربەی ئەو
كەس��انەیان وەكوو مەال گۆرانی بۆ الی خۆیان
ڕادەكێش��ا .ئێمە ئ��ەوان ل��ە بیۆگرافییەكانی
زانایان��ی عەرەب ،تورك ،فارس و كوردیش كە
ئاماژەمان پێ ك��رد ،دەبینینەوە .ئەم قوتابخانە
حكوومییان��ە بۆ پەروردەی ئەو زانایانەی كە لە
یەك قۆناغ یان قۆناغەكانی دواتر وەكوو دادوەر،
موفتی یان مامۆس��تا لە دەوڵەت��دا خزمەتیان

دەكرد ،ڕێكخرابوو .لە س��ەردەمی ئیمپراتوریی
عوسمانیدا ئەم قوتابخانانە لەگەڵ ڕێكخراوێكی
ئیداریی ...لەگەڵ كتێب و بەرنامەی خوێندنی
ك��ەم و زۆر نەگ��ۆڕ و نموون��ە كاریی��ەكان،
تێكەڵ كران ك��ە یەكگرتووییی خوێندكاران و
مامۆستاكانی لە بەش��ێكی ئیمراتورییەكەوە بۆ
بەشێكی تر گەرەنتی دەكرد.
فەرمانڕەوایان��ی میرنش��ینە كوردییەكان
ك��ە س��ەربەخۆیی خۆیانیان ل��ە چوارچێوەی
ئیمپراتووریی عوسمانیدا پاراستبوو ،قوتابخانەی
تایب��ەت بە خۆیان بنیات ن��ا كە پێدەچێت لە
دەرەوەی سیس��تەمی ئی��داری و پەروەردەی
عوس��مانییەكاندا بووبێ��ت .بەتایبەت بەتلیس
و جزی��رە و ئام��ەد ك��ە ناوەندی س��ەرەكیی
فێربوون بوون و زانا بەناوبانگەكانیان پەروەردە
دەك��رد .بەھۆی ئەوەی ك��وردەكان پەیڕەوانی
مەزھەبی ئیمامی ش��افیعی ب��وون و حەنەفی
مەزھەبی فەرمیی ئیمپراتوریی عوس��مانی بوو،
بەرنامەی دەرس��ی ـ النیكەم تا ئەو ش��وێنەی
ك��ە پەیوەندیی بە فی��قھ وە ھەبێت ـ دەبوایە
ب��ە ش��ێوەیەكی بەرچ��او ل��ە قوتابخانەكانی
عوس��مانیدا جیاواز بێت .جیاوازییەكی دیكەی
نێوان قوتابخانەكانی عوسمانی و ئەم قوتابخانە
كوردییانە بە شێوەیەكی گشتی ،پێگەی زمانی
كوردی بوو .النیكەم لە سەدەی  17كاتێك كە
ژمارەیەك لە نووسەران ھاتنە ئەو قوتابخانانەوە
و بوونە ھۆی گەشەسەندنی ئەدەبیاتی كوردی
(نەوەكانی پێش��وو ،بەتایبەتی بە عەرەبی یان
فارسی دەیاننوس��ی) .مەال ئەحمەدی جزیری
كە لە قوتابخانەی س��ووری جزیرە دەیخوێند،
نووس��ەری دیوانێك��ی بەناوبانگە لە ش��ێعرە
مەعنەوییەكانی كورد كە زۆرتر لەگەڵ دیوانی
حافز بەروارد كراوە.
ئەحم��ەدی خان��ی (كە لەس��اڵی 1706
ی زایین��ی كۆچی دوایی ك��ردووە) بەرھەمی
عاشقانەی (مەم و زین)ی بۆ شێعرە درێژەکەی
هەر بەو ناوە بەرهەمهێنا .بەرهەمێکی ئەدەبیی
زۆر ناوازە و جوان بە الپەڕەی جیاوازی مانا کە
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لەالیەن نەوەکان��ی دواترەوە وەک بەرهەمێکی
حیماس��ی میللیی ک��ورد هەڵبژێ��ردرا .لەپاڵ
ئ��ەم بەرهەم��ە ئەدەبییە ،خان��ی ،دوو کتێبی
دەرس��یی ب��ۆ بەکارهێنان��ی لە پ��ەروەردەی
سەرەتایی نووسی :فەرهەنگێکی وشەی عەرەبی
ـ کوردی بە شێوەی ش��ێعر بە ناوی نەوبەهار
و کتێبێکی دینیی س��ادە ب��ە زمانی کوردی
ب��ە ناوی بیروباوەڕی ئیم��ام .مەالی جزیری و
خان��ی بەناوبانگترین نووس��ەرانی کوردی ئەو
سەردەمەن ،بەاڵم ئەوان هیچکات تەنیا نووسەر
نەبوون .ئەولیا چەلەب��ی (گەڕیدەی بەناوبانگی
ت��ورک) ،کەس��ێک ل��ە س��ەردانی چەندین
میرنش��ینی کوردی لە ناوەڕاستی سەدەی ١٧
کردووە ،وەس��فێکی ڕوون و زیندووی لە ژیانی
مەزهەب��ی و فەرهەنگیی بەتلی��س ،جزیرە و
ئام��ەد دەخاتەڕوو و باس ل��ەو زانایانە دەکات
ک��ە بە کوردی ش��ێعریان دەنووس��ی .لەگەڵ
قوتابخانەحکوومی و فارسییەکاندا کە لەالیەن
خاندان��ی فەرمانڕەوای س��ەربەخۆی کوردەوە
پاڵپشتی دەکران ،لەهەمانکاتدا و بۆ ماوەیەکی
دوور و درێ��ژ ژمارەیەکی تر ل��ە قوتابخانەکان
لە کوردس��تان هەبوون ،قوتابخانەی میانەڕۆتر
ب��ەاڵم س��ەربەخۆتر کە ل��ە ژێ��ر کاریگەریی
ژمارەیەک لە مزگەوتەکانی گوندەکاندا بوون و
لەالیەن ئەو مەالیانەی کە لە بواری پەروردەوە
ناوبانگێکی باشیان هەبوو ،سەرپەرشتی دەکران.
ئەو قوتابخانانە خوێندکارەکانیانیان بۆ پۆس��تە
فەرمییەکان ڕانەدەهێنا ،بەڵکوو بۆ ئەوە بوو کە
ببنە مەال و خزمەت بە کۆمەڵگای شارنشین و
گوندەکان بکەن.
ئەوان ڕۆڵێکی بەرچاویان لە س��ەرهەڵدانی
وەئاگاهاتنەوەی کورد و یەکگرتووکردنی بەشە
جیاوازەکانی کوردستاندا هەبووە .خوێندکارانی
قوتابخان��ەکان بەکگراوندێک��ی کۆمەاڵیەت��ی
و ناوچەیی��ی جیاوازی��ان هەب��وو ،تێکەڵبوونە
عەشیرەیییەکان ،لەژێر کاریگەریی عەرەبەکاندا
نەبوو و زمانی کوردی زیاتر دەخوێندرا و پەرەی
دەس��ەند .دواتریش گەشەس��ەندنی ئەدەبیاتی
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کوردی ،کە لە س��ەدەی  ١٩و لە کوردستانی
باشوور دەستی پێکرد ،بەشێوەیەکی لێکنزیک
بەس��ترابووەوە بە بارودۆخ��ی قوتابخانەکانەوە.
یەکەمین شاعیری نەتەوەیی لە زاراوەی سۆرانی،
حاجی قادری کۆیی و گەورەترین ش��اعیرانی
مەزهەبی ،مەحوی و مەول��ەوی ،لەو ژینگەیە
هەس��تاونەتەوە و یەکەمین الیەنگرانیش��یان
ه��ەر لەوێ پەیدا کرد .ش��ێعرەکانی مەولەوی
کە ب��ە زاراوەی گۆرانی نووس��راون ،ئەمڕۆکە
ل��ەالی پیاوان��ی ئایینی��ی ک��ورد س��ەنگ و
خۆشەویستییەکی زۆریان هەیە .باسکردنی ئەم
خاڵەش گرنگە کە ئەگەرچی ئەو نووس��ەرێکی
موسوڵمانی ڕاستڕەوی ئایینییە ،بەاڵم هەندێک
لە بۆچوونەکانی ـ بۆ نموونە بڕوا بە تەناس��ۆخ
(جێگۆڕکێی ڕۆح لە جەس��تەی کەسێکەوە بۆ
کەسێکیتر) ـ لە بەرهەمەکانیدا باس کراوە ،کە
وەبیرهێنەری بیروباوەڕی ئەهلی حەقن.
نووسەرێکی بەناوبانگی دیکە کە لە دونیای
قوتابخانەی کوردی لە کوردستانی باکوور هاتە
مەیدانەوە ،سەعید نۆرسی ( ١٨٧ـ )١٩٦٠بوو.
کەس��ێک کە وەکوو نووسەری نوسراوە دینییە
بەبڕش��ت و ن��اوازەکان و وەک��وو ئەفرێنەری
بزووتنەوەی «نوورسوو»ی تورکیە زیاتر ناسراوە.
الیەنێکی کەمتر ناسراوی کەسایەتیی نۆرسی،
پابەندبوونی وەکوو کوردێک بوو بۆ باشترکردنی
بارودۆخ��ی خەڵکی لە دواکەوتوویی .بەش��ی
س��ەرەتاییی ژیان��ی ب��ە دێژایی ئ��ەو ماوەیە،
وەک��وو بانگخوازێک��ی پ��ڕ وزە و ئەندامێکی
چاالک کاری دەکرد ،وەکوو س��ەعید کوردی
ناس��رابوو و چاالکانە لە ئەنجومەنە نەتەوەیییە
کوردیی��ەکان و ل��ە قوتابخانەیەکی کوردی لە
ئیستانبول لە دەیەی  ١٩٠٠و  ١٩١٠سەرقاڵ
بوو .ئەو ب��ۆ ماوەیەکی دوور و درێژ لە ڕێگەی
ڕێبەریی بزووتنەوەی نورس��وو ،حەشار دراو و
نووسراوەکانیشی تا ڕادەیەک سانسۆر دەکران.
س��ەعید نۆرس��ی کەس��ایەتییەکی نائاسایی
و تایب��ەت بوو ،ل��ەو ڕوانگەیەوە ک��ە خاوەن
تێکهەڵکێشێک لە پابەندبوونی تەواو بە ئیسالم
ساڵی بیست و یەکەم
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و هەروەه��ا نیگەرانییەکی ق��ووڵ بەرانبەر بە
خەڵکی کورد بوو ،ڕوانگەیەک کە لە نێو پیاوانی
ئایینیی کورددا باو بوو.
دوای دامەزراندنی کۆماری تورکیا لە ساڵی
،١٩٢٣حکووم��ەت فەرمان��ی بە داخس��تنی
قوتابخان��ەکان دا .ئ��ەو بڕی��ارە پێدەچێت لە
ڕۆژئ��اوای تورکی��ەدا کاریگەری��ی هەبووبێت،
بەاڵم ل��ە ڕۆژهەاڵت��ی تورکیە (کوردس��تانی
تورکیە) ش��وێنێک کە زۆرب��ەی قوتابخانەکان
تا دەیەی  ١٩٧٠بە شێوەی نهێنی چاالکییان
هەب��وو ،کاریگەرییەک��ی ئەوت��ۆی نەب��وو .لە
ڕاس��تیدا ئەو بڕیاری قەدەغەکردن��ە ،لەوانەیە
پەیوەندیی قوتابخانەکانی بە شوناس��ی کوردی
ـ لەگەڵ سەرکوتکردندا -بەهێزکردبێت .پیاوە
ئایینییەکان��ی کورد لە نێو کەس��انێکدا گرنگ
و ناس��راو بوون ک��ە زانیارییەکانیان لە بارەی
شوناس��ی کوردی ب��ە درێژایی ئەو س��ااڵنەی
ک��ە حکوومەت ب��ە هەموو توانای��ەوە هەوڵی
تواندنەوەی فەرهەنگیی دەدا ،پاراستبوو.
تەریقەتەکانی سۆفیگەری و ڕۆڵە سیاسی
و کۆمەاڵتییەکانیان
تەریقەتەکان��ی س��ۆفیگەری بە ش��ێوەیەکی
بەرچاو لە کوردس��تان بوونیان هەبوو و شێخە
سۆفییەکانیش زیاتر نوێنەری ئیسالمی کوردین.
بەناوبانگترین زانایانی مێژووی کورد ،سۆفییەکان
بوونە و زۆربەیان پێگە و سەنگێکی بەرچاویان
بەدەست هێناوە .تەریقەتی سۆفیگەریی جیاواز
لە یەک کاتدا لە کوردستاندا بوونی هەبووە.
لە س��ەدەی ڕابردوودا ،گۆڕەپانەکە لە ژێر
کۆنترۆڵی تەریقەتەکانی قادری و نەقشبەندیدا
بووە .ئەو تەریقەتانە لە هەندێک کاتی تایبەتدا
ڕۆڵ��ی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی��ی گرنگی��ان
ل��ە کوردس��تان گێ��ڕاوە .چونک��ە نوێنەری
نموونەیەکی ڕێکخراوی کۆمەاڵیەتیی سەربەخۆ
لە عەش��یرەتەکان و (هەروەها حکوومەتیش)
بوون .لە ئاس��تێکدا تەریقەتێکی سۆفی وەکوو
قوتابخانەیەکی نافەرم��ی ،تەکنیکە عیرفانییە

دیاریک��راوەکان و ڕێورەس��مە عیرفانییەکانی
زین��دوو دەک��ردەوە و دەیگوت��ەوە ک��ە ئەو
فێرخوازانی تازە پێگەیش��توو پێویس��ت بوو لە
ژێر ڕێنوێنیەکانی کەسانی شارەزادا جێبەجێی
بک��ەن .ئ��ەو تەکنیکانە لەالی��ەن بنیاتنەرانی
تەریقەتەکان��ەوە پ��ەرەی پ��ێ دراوە ،بەاڵم وا
دەگوترێت کە ئەوانیش درێژەی ئەو زانستانەن
کە بە شێوەی زارەکی لە پێغەمبەری ئیسالمەوە
ب��ە می��رات وەرگی��راوە .تەنیا ش��ارەزاترین
ڕۆحانیی��ەکان ڕێگەیان پێ دراوە بە ڕاهێنان و
پەروەردەی ئەو ڕێورەسمانە کە وەکوو مورشید
ـ لە کوردس��تان وەکوو شێخ ـ بەناوبانگن .ئەو
پێناسە و ناوەش نافەرمییە.
هەر کەسێک تەنیا بە بەڵگەنامەی نووسراو
(مۆڵ��ەت)ی مامۆس��تاکەی دەبێتە ش��ێخ و،
تێپەڕاندن��ی قۆناغێکی دوور و درێژ لە پەروردە
لە ژێر چاودێریی مامۆس��تاکەی ،تەنیا یەکێک
ل��ە مەرجەکان��ە و بەدەس��تهێنانی مۆڵەت بە
ئاسانی نییە .لە کوردستان لە دەورووبەری هەر
ش��ێخێک ،گرووپی جیاواز لە شوێنکەوتوانیان
هەن.
وەفادارترین قوتابییەکان (مورید) بە شێخ،
لە ماڵی شێخ (خانەقا یان خەڵوەتگای دەروێش)
یا النیکەم لە نزیکییەوە دەژیت و ڕۆژانە لە بۆنە
و ڕێورەس��مە ئایینییەکاندا بەشداری دەکات.
لەوێ بازنەیەکی بەرفراوانتر لە ش��وێنکەوتووان
هەیە .کەسانێک کە بوونەتە ئەندامی تەریقەتەکە
و بەش��ێوەیەکی ک��ەم ت��ا زۆر ڕێکوپێک ،بۆ
ڕێورەس��مە ئایینیی��ەکان ب��ە کۆمەڵەکان کە
لەلەی��ەن ش��ێخ ی��ا نوێنەرەکەیەوە(خەلیفە)
بەڕێ��وە دەچێت ،لە دەوری ی��ەک کۆدەبنەوە.
ش��ێخەکان ،ش��وێنکەوتووانی خۆی��ان لە نێو
بەئەزموونترین(بەتەمەنتری��ن)ی ئەو کەس��انە
دەستنیش��ان دەکەن .گرووپێکی زۆر گەورەتر
ل��ە پەیڕەوەکانیان بەش��داری لە ڕێورەس��مە
عیرفانیی��ەکان ناک��ەن و لەوانەی��ە تەنان��ەت
نەبن��ە ئەندامی تەریقەتیش ،بەڵکوو سەرس��ام
ب��ن ب��ە کەس��ایەتی و گەورەیی ش��ێخەوە.
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بەپێچەوانەی زاناکان ،زۆربەی شێخەکان کاری
سەیروسەمەرە ئەنجام دەدەن ،لە بارەی بابەتی
سیاس��ی و ئەخالقی ڕاوێژیان پ��ێ دەکرێت،
ھەوڵ ب��ۆ چارەس��ەری نەخۆش��ییە دەروونی
و جەس��تییەكان دەدەن و نێوەندگیری��ی
نێ��وان ئەو بنەمااڵنە دەكەن كە بەش��ەڕدێن و
ئاش��تیان دەكەنەوە .بوونیان بەھۆی ڕەحمەتی
پ��ەروەردگارە و لەو بڕوایەدان كە ئەوان توانای
شەفاعەت و لێبوردنیان لەالیەن خوداوە ھەیە.
لە كوردستان خواس��ت بۆ ئەوەی پۆستی
ش��يخەكان بەش��ێوەی میراتگری بێت ھەیە.
ھەموو شێخەكانی قادری لە كوردستانی باشوور
تەنی��ا ل��ە دوو بنەماڵەی تاڵەبان��ی و بارزانین.
تەریقەتی نەقش��بەندی لە سەدەی  19پەرەی
س��ەند و پەرەسەندنەكەش��ی تا ڕادەیەیەك بۆ
دژایەتییان لەگەڵ تەریقەتی قادری ناودەبرا.
مەوالن��ا خالی��د ،كەس��ایەتییەكی زۆر
كاریزماتیك و خەڵكی ناوچەی س��لێمانی بوو
كە لەگەڵ یەكێك لە گەورەترین مامۆستاكانی
نەقشبەندی خوێندوویەتی ،ئەو خوێندكارێكی
زۆری پێگەیاند و زیاتر لە  30شێخی لە بەشە
جیاوازەكانی كوردستان دەستنیشان كرد(لەگەڵ
ژمارەیەك لە خەلیفەكانی بەش��ەكانی دیكەی
ئیمپراتوریی عوس��مانی كە لەس��ەر دەس��تی
ئەو دەستنیش��ان كران و پۆستیان وەرگرت).
لەگەڵ ئەوەش��دا لە نەوەكانی داھاتوو خواست
بۆ دەستنیش��انكردنی ش��ێخەكان لە ڕێگەی
میراتگرییەوە لە نێو تەریقەتی نەقش��بەندی لە
كوردستان س��ەری ھەڵدا .لە ئەنجامدا لقێكی
تایبەت ل��ە تەریقەتەكان لە نزیكەی بیس��ت
عەشیرەتدا پەرەی سەند.
بارزانیی��ەكان ،ڕادیكاڵتری��ن نموونەی ئەو
ڕەوتە بوون .ش��ێخەكانی ب��ارزان لە ئاخێزگە
جیاوازەكان ،پەيڕەوانێك��ی زۆریان پەیدا كرد.
ژمارەیەك لەوان لە عەش��یرەتەكان بوون بەاڵم
زۆربەیان لە ڕەعیەت و جوتیارەكانی دەرەوەی
عەشیرەتەكان بوون .كەس��انێكیش كە پێشتر
ل��ە گوندەكان��ی ش��ێخەكانی ب��ارزان یان لە
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نزیكیانەوە دەژیان یان دواتر لەوێ نیش��تەجێ
كران ،ل��ە الینگرانیان بوون .ئ��ەو گرووپانە بە
ھەس��تی بەرانبەریخوازییەكی بەھێز و خواست
بۆ وەرگرتنی كەس��انی بیانیش وەكوو ئەندام،
لەوانی دیكە جیا دەكرێنەوە .بەاڵم لە پرس��ی
شەڕەكان لەگەڵ عەشیرەتەكانی دراوسێ ،زیاتر
وەكوو عەش��رەت ڕەفتاریان دەك��رد .گرووپی
حەقق��ەش ،لە كەس��انێكی جی��اواز پێكدێن.
تەریقەتی نەقشبەندی كە بە خێرایی لە نیوەی
یەكەمی سەدەی  19پەرەی سەند ،گرنگییەكی
سیاسیی زیاتری پەیدا كرد .تا كۆتایی سەدەی
20ەم دەبینی��ن كە لە زۆرێك لە بەش��ەكانی
كوردستان ،شێخەكانی نەقشبەندی پۆستی بااڵ
و گرنگی زۆریان وەرگرت .ئەمەش پەیوەندیی
بە بەرەوپێش��چوونە سیاس��ییە گەورەكانی ئەو
س��ەردەمەوە ھەب��وو .لە دەیەكانی س��ەرەتای
س��ەدەی  ،20چاكس��ازیی ئی��داری ،دوایین
میرنش��ینە كوردییە س��ەربەخۆكانی ڕووخاند
و كوردس��تان بە گش��تی كەوتە ژێر كۆنترۆڵی
كەسانێك كە لەالیەن ناوەندەكانی حكوومەتەوە
دەستنیشان كرابوون.
ئ��ەو دەس��ەاڵتدارانە ،پێگ��ە و س��ەنگی
ئەخالقیی دەس��ەاڵتدارانی كوردی��ان نەبوو و
نەیاندەتوانی ھاوش��ێوەی ئەوەی كە كوردەكان
شەڕە عەش��یرەییەكانیان كۆنترۆڵ دەكرد ،كار
بكەن .دەیەكانی دواتر دەبینین كە ئاسایش��ی
گش��تی كەمتر دەبێت و بەھەمان ڕێژەش شەڕ
و توندوتیژی زیاتر دەبێت .ھەس��ت بە نەبوونی
ئاس��ایش و ئەمنیی��ەت ل��ە ژێ��ر كاریگەریی
كۆمەڵێك لە شكستەكانی ئەرتەشی عوسمانی
لەبەرانب��ەر ھێزەكان��ی ئەورووپ��ا و چاالكییە
گوماناویی��ە مەزھەبییەكان��ی ئەورووپ��ا لە نێو
كۆمەڵ��گای مەس��یحیدا ،دۆخەك��ەی خراپتر
كردبوو .ئەو بارودۆخە بوو كە شێخەكانی وەك
نێوەندگیرێك بۆ شەڕ و ئاڵۆزییەكان لێكردبوو.
ڕێك لەب��ەر ئەوەی ھێز و توانایان س��ەربەخۆ
و ل��ە دەرەوەی گرێدراویی عەش��یرەییەوە بوو
و پەیڕەوانیش��یان سنوورە عەش��یرەییەكانیان
ساڵی بیست و یەکەم
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تێدەپەڕاند .ش��ێخەكان پێگەیەكی باشیان لە
چارەسەركردنی ئاڵۆزی و شەڕەكان لە ڕێگەی
نێوبژیوان��ی كردن لە نێوان الیەنەكانی ش��ەڕ
لە ڕێگەی خس��تنەرووی چارەسەرێكی ئاساندا
ھەبوو.
بەش��ێك ل��ە ش��ێخەكان بوون��ە
ھەڵسووڕێنەرانێكی سیاسیی زیرەك ،كەسانێك
ك��ە بۆ س��ەپاندنی دەس��ەاڵتەكەیان تەنانەت
بەس��ەر گەورەترین سەرۆك عەش��یرەتەكانی
ناوچەكەی��ان س��ەركەوتوو ب��وون .ئ��ەوان لە
كۆتاییدا لە زۆربەی شوێنەكان بە گشتی ببوونە
قەبووڵكراوترین گوتەبێژەكانی كورد.
ب��ە ھەڵك��ەوت نیی��ە ك��ە زۆرێ��ك لە
س��ەرھەڵدانە سیاس��ییە س��ەرەتاییەكان ب��ە
ڕەھەندی نەتەوایەتییەوە لەالیەن شێخەكانەوە
ڕێبەرایەت��ی دەكرا .وەك شۆڕش��ە گەورەكانی
ش��ێخ عوبەیدوڵ�ڵای ن��ەھری ( )1880و
شێخەكانی بارزان لە كوردستانی باشوور ،شێخ
س��ەعیدی پیران ( )1925لە باكوور و ش��ێخ
مەحموودی بەرزنجی ()1931 ،1919،1922
لە كوردس��تانی باش��وور و چەندین شۆڕشی
بچووكی دیكە.
بۆ سەردەمێكی دوورودرێژ ،نەتەوەپەرستە
س��یكۆالرەكان ،خۆیانی��ان ناچ��ار دەبینی كە
لەگەڵ ش��ێخەكاندا یەك بگ��رن ،لەبەرئەوەی
ش��ێخەكان توانای كۆكردنەوە و یەكخس��تنی
جەماوەریان ھەبوو و ئەمەش تەنیا تایبەت نەبوو
بە كاتی شۆڕشەكانەوە .كوڕی شێخ عوبەیدوڵاڵ
ـ سەید عەبدولقادر ـ كە دوای شۆڕشی توركە
گەنج��ەكان لە س��اڵی  1908لە ئەس��تانبوڵ
نیشتەجێ بوو ،لە یەكەمین شوورا كوردییەكان
ڕۆڵێكی بەرچاوی گێڕا و تاكە سەركردە بوو كە
چینی كرێكارە كوردەكان گوێڕایەلی بوون.
نەتەوەپەرستە س��یكۆالرەكان بە پەروەردە
مۆدێڕنەكانیان ،بەشێوەیەكی گشتی لەو ناوەندە
بێبەش ك��ران .تەریقەتەكانی س��ۆفییەت لەم
س��ەدەیەدا بەتوندی لە الیەن��ە جیاوازەكانەوە
كەوتن��ە بەر ڕەخن��ە :لەالی��ەن ڕێفۆرمخوازە

موسوڵمانەكان ،سیاس��ەتەمەدارانی سیكۆالری
نوێخواز و ڕۆشنبیران و نەتەوەپەرەستەكان.
سەعید نۆرسی كە مامۆستاكەی شێخێكی
نەقشبەندی بوو ،لە نووس��ینەكانیدا ،ڕۆحێكی
عیرفانی دەكردەبەر نووسراوەكانی .تەریقەتەكان
ب��ەو ش��ێوەیەی كە ل��ە كوردس��تان كاریان
دەكرد ،بیروب��اوەڕی خوڕافی و س��یحرەكانی
پەیوەندیدار بەوان و ستایشی ناعەقاڵنیی شێخە
میراتگرەكان��ی ڕەت دەك��ردەوە (بزووتنەوەی
ن��ۆرس ك��ە پەیڕەوان��ی تیای��دا ڕێكدەخران،
لە توركی��ە زیاتر وەك تەریقەتی س��ۆفییەت
ناودەب��ران ،ب��ەاڵم تەریقەت ن��ە ڕێبەرییەكی
میراتگری ھەیە و نە دەس��تیان لە عیبادات و
ڕێورەسمە گشتییەكان وەردەدا) .توركە گەنجە
س��یكۆالرەكان و جێگ��رە كەمالیس��تەكانیان
تەریقەتەكانی سۆفیگەری وەكوو شوێنی گەشە
و پەرەسەندنی خوڕافاتی ساختە و ڕێگرێك لە
بەردەم گەشەس��ەندنەكان دەزانی .پەیوەندیی
بەشێك لە ش��ێخە نەتەوەپەرستەكان لەگەڵ
نەتەوەپەرس��تە ك��وردەكان ھۆكارێ��ك بوو بۆ
گومانی زیاتر .شۆڕش��ی شێخ سەعیدی پیران
ئەم بابەتە بە ئاشكرا پشتراست دەكاتەوە.
ل��ە م��اوەی چەن��د مانگ��دا ،حكوومەت
سەرجەم تەریقەتەكانی سۆفییەتی قەدەغەكرد.
ئ��ەم قەدەغەكردنە بەتایبەت بۆ تەریقەتەكانی
ناو ش��ار كە پێویس��ت ب��وو چاالكییەكانیان
ڕابگرن ،بە زەرەریان ش��كایەوە .بە شێوەیەكی
لێكدژ ،بەشێك لە شێخە كوردەكان بەتایبەت
ئەوانەی ھاوكاریی حكوومەتیان دەكرد ،توانییان
پێگەی پتەوی كۆمەاڵیەتییان بپارێزن .تێپەڕین
بۆ دیمۆكراس��یی ف��رە حیزب��ی و ھەڵبژاردنی
سەرتاسەری بەدوای شەڕی جیھانیی دووەمدا،
شێخەكانی كردە كەرەستەیەك بۆ كۆكردنەوەی
دەنگ بۆ حیزبە كۆنەپارێ��زەكان ،لەم پێناوەدا
چەندین ش��ێخی كورد بوونە ئەندام پەرلەمان.
لە قۆناغی دوای ش��ەڕیش ،بەشێك لە نوێترین
ڕەخنەگرانی ش��ێخەكان ،ڕۆشنبیرانی سیكۆالر
بوون كە ئەوانیان بەهۆی نەزان هێش��تنەوەی
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کۆمەڵ��گای الدێی��ی ،چەوس��اندنەوەیان ل��ە
بواری ئابووری و خۆفرۆش��تنیان بەحکوومەت
سەرکۆنە دەکرد.
وردە وردە گوش��ارەکان بۆ قەدەغەبوونی
تەریقەت��ەکان ل��ە تورکیا ،کەمتر ب��ووەوە .تا
دەیەی  ١٩٨٠ئەو تەریقەتانە توانیان بە کردەوە
جارێک��ی تر بەش��ێوەیەکی ئاش��کرا چاالكی
ئەنجام ب��دەن .پەیوەندیی نەقش��بەندییەکان
لەگەڵ نەتەوەی کورد ،بەتایبەت لەو ناوچانەی
ک��ە کۆمەڵ��گای ک��ورد و تورک ،س��وننە و
عەل��ەوی بەیەکەوە دەژی��ان ،ڕێگەی پێ درا
و ئ��ازاد کرا .ژمارەیەک ش��ێخی ک��ورد لەو
ناوچەیە لە ناوەڕاس��تی دەیەی  ١٩٧٠لەگەڵ
حیزبی عەمەلی نەتەوەپەرس��ت کە حیزبێکی
فاشیس��ت و پان تورکیزم ب��وو ،پەیوەندییان
هەبوو .ئەگەرچی هەندێ جار بەشێکی زۆری
پەیڕەوانیان کورد بوون.
بەش��ێکی دیکە لە ش��ێخە ک��وردەکان،
ژمارەیەک��ی زۆر ل��ە ش��وێنکەوتووانی غەیرە
کوردیان بۆ الی خۆیان ڕاکێش��ا .چەندین لقی
کوردی نەقشبەندی لە ئێستادا نوێنەرایەتییان
لە ئیس��تانبوڵ هەیە ،ئەم��ەش بەهۆی ئەوەیە
کە خودی ش��ێخەکان خۆی��ان چوونەتە ئەو
ش��وێنانە و یان گرووپێک لە پەیڕەوانیان لەوێ
بەشێوەیەکی ڕێکخراو چاالکییان هەبووە.
ئەوکاتەی کە تەریقەتەکانی س��ۆفییەت لە
تورکیا قەدەغە کران ،بەشێک لە شێخە کوردەکان
بەرەو سووریە کۆچیان کرد کە لەوکاتەدا لەژێر
کۆنترۆڵی فەرەنس��ادا بوو و ل��ەوێ بە بەراورد
بە دراوس��ێ باکوورییەکەی خ��ۆی (تورکیا)،
سیاسەتی کوردی و ئیسالمیی لیبراڵتر پەیڕەو
دەکرا .باکووری ڕۆژئاوای س��ووریە ،ش��وێنێک
کە کوردەکان ب��ە هۆکارگەلێک ناچاربوون کە
تورکیایان بەجێهێش��ت ،لەوێ نیشتەجێ بن،
حەشیمەتێکی زۆری لەخۆ گرتبوو .ژمارەیەکی
دیکەیان هێشتا پەیڕەوانێکی زۆریان لە بەشی
کوردستانی تورکیا هەبوو و سااڵنە چەندین جار
سەردانی دەکرا.
 390گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

ناس��یۆنالیزمی مەزهەب��ی لەبەرانب��ەر
ناسیۆنالیزمی نەتەوەیی
ب��ەالی بەش��ێکی زۆر ل��ە ک��وردە س��وننە
باوەڕدارەکانەوە ،ئیس�لام بەش��ێکی گرنگ لە
شوناسی کوردییە .ئەوان ئێزدییەکانیان وەکوو
کوردێکی ڕەس��ەن هەژمار نەدەکرد ،ئەگەرچی
کە زۆربەی ئێزدییەکان تەنیا بە زمانی کوردی
قس��ە دەکەن .عەلەوییە زازاکانیش هەندێجار
لەوەیکە وەکوو کورد ناوببرێن ،بێبەش دەبن و
نکۆڵییان لێ دەکرێت ،هەرچەندە ئەم ڕوانگەیە،
ڕوانگەی هەمیشەیی نەبووە.
نووسەرانی تورک و کورد لە سەدەکانی ١٦
تا  ،١٩بە ئاشکرا باسیان لە کوردە ئێزدییەکان
و قزڵباشەکان دەکرد .لە سیستەمیحوکمڕانیی
عوسمانیدا ،تورک و کورد ،بۆ پێدانی سەرانە و
باج و کارە یاساییەکانی دیکە ،وەکوو موسوڵمان
چاویان لێ دەکرا .لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە نەدەبووە
هۆکاری ئەوەی کە تووشی ڕاوەدوونان نەبنەوە
و ئازار نەدرێن .سنوورێکی جیاکەرەوە لە نێوان
کۆمەڵگا مەزهەبیی��ە جیاوازەکان��دا بەردەوام
بوونی هەبوو ،بەاڵم گرنگییەکەی لە قۆناغێکەوە
ب��ۆ قۆناغێکی تر دەگۆڕدرا .ئەم پرس��ە لە دوو
دەیەی ڕابردوودا تا ئەو ئاس��تە پەرەی س��ەند
کە بەش��ێک لە کۆمەڵگای عەلەوی و ئێزدی،
خۆیانیان لە نەتەوەکان��ی تر ،جیاواز لە کوردە
سوننەکان دەزانی.
چەندی��ن جار ب��اس کراوە ک��ە یەکەمین
شۆڕش��ی ک��وردی ل��ە تورکیە ،ک��ە لەالیەن
ش��ێخ س��ەعیدی پیرانەوە ڕێبەرایەتی دەکرا،
س��ەرهەڵدانێکی عەشیرەتە س��وننە زازاییەکان
بوو و چاالکانە لەالیەن بەش��ێک لە عەشیرەتە
عەلەویی��ە زازاکان��ی دراوس��ێیانەوە ،دژایەتی
دەکران .لەبەرئەوەی شۆڕشی  ١٩٣٧لە دێرسیم
تەنی��ا عەلەوییەکانی لەخ��ۆ دەگرت و لەالیەن
هیچکام لە کوردە سوننەکانەوە پاڵپشتی نەکرا.
تایبەتمەندیی نەتەوەیی��ی کوردی لە هەر دوو
شۆڕشەکەدا ،هەم لەالیەن سیکۆالرەکان و هەم
لەالیەن سیاسەتمەدارانی گرووپە جیاوازەکانەوە،
ساڵی بیست و یەکەم
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کەوتۆت��ە ژێ��ر پرس��یارەوە .ئایا ئەمان��ە تەنیا
شۆڕشێکی عەلەوییەکان و موسوڵمانانی سوننە
یان شۆڕشی نەتەوەیی نین؟
لە ئاس��تی ڕێبەریدا ،هەردوو شۆڕش��ەکە،
ژمارەیەک لە کەسانی خوێندەواری شارنشینی
لەگ��ەڵ بوو کە لەژێ��ر کاریگەریی بیروباوەڕی
ناسیۆنالیزمی کوردیدا بوون ،بەاڵم هەوڵەکانیان
ب��ۆ کۆکردن��ەوەی خەڵک س��ەرکەوتوو نەبوو.
بۆ بەش��ێکی بەرچاوی بەش��داربووان ،شۆڕش،
لەوانەیە لەگەڵ نموونەکانی پێشووتری بەرگری
دژی دەس��تێوەردانی حکوومەت��ی ناوەن��دی
ل��ە کاروب��اری ناوچەیی ،زۆر جی��اواز نەبێت.
بەرگری لە ئیس�لام ،پاڵنەری بەهێزی دیکە لە
شۆڕشەکەی شێخ س��ەعیددا بوو .لە شۆڕشی
دێرسیم ،لەوانەیە لە هێماکانی عەلەوی کەڵک
وەرگیرابێت ،بەاڵم هیچکات شۆڕشێک بەناوی
عەلەویزم نەبوو .ئەو شۆڕش��ە بەوشێوەیەی کە
ڕوویدا ،شۆڕش��ی عەلەوییەکان بوو و هەربۆیە
کەمت��ر دەب��وە ه��ۆی یەکگرتوویی��ی کوردە
س��وننەکان .ڕوانگەی عەلەویی��ە زازاکان یان
کورد زمانەکان ،بە شوناس��ی ک��وردی ،کە لە
ڕوانگەی هەندێک کەس پەیوەندی بە ئیسالمی
س��وننەوە هەیە ،بەدرێژایی دەیەکانی داهاتوو
تەمومژاوی و ن��اروون مای��ەوە .عەلەوییەکان
پاس��اوێکی باشیان بۆ س��یکۆالربوون هەبوو و
بەش��ێکی زۆر لە ڕۆش��نبیرانی عەلەویی کورد
النگرییان لە کەمالیزم کرد ،لەبەرئەوەی ئەوان
بناژۆخوازیی ئیسالمییان وەکوو هەڕەشەیەکی
گەورەتر بەرانبەر بە گرووپەکانیان دەبینی.
ل��ە دەیەکان��ی ١٩٦٠ـ ١٩٧٠عەلەویی��ە
گەنجەکان ،کوردەکان و هەروەها تورکەکانیش،
سیاس��ەتی چەپ��ی تورکیەی��ان ل��ە بەرانبەر
سیاس��ەتی نەتەوەیی هەڵبژارد .ب��ەاڵم ئەوان
ل��ە زۆرب��ەی ڕێکخ��راوە کوردییەکانی دوای
ئ��ەو قۆناغە دەرکەوت��ن و عەلەویی��ەکان لە
ڕی��زی دیارتری��ن ڕێبەرانیان��دا دەبین��ران.
دوای شۆڕش��ەکەی ش��ێخ س��ەعیدی پیران،
نەتەوەپەرەس��تیی ک��وردی پەیوەندییەک��ی

ئاشکرای لەگەڵ ئیس�لام ،تا سەرەتای دەیەی
 ١٩٨٠لەدەستدا .بە گشتی ئەگەرچی هەستی
نەتەوەپەرەس��تی لە نێو کوردە سوننەکاندا بە
بەراورد لەگەڵ عەلەویی��ەکان ،ئەهلی حەقی،
ئێزدی و شیعەکان بەهێزترە ،و هەروەها زۆربەی
کوردە سوننەکان ،موس��وڵمانێکی مەزهەبی و
باوەڕدارن ،لەگەڵ ئەوەشدا ،سەرجەم ڕێکخراوە
فەرهەنگی وحیزبە سیاسییە کوردییەکان ،کە
س��ەریانهەڵدا ،بەش��ێوەیەکی گشتی سیکۆالر
بوون .لەالیەک��ی دیکەوە ئ��ەو کوردانەی کە
وەکوو موس��وڵمانێکی باوەڕمەند ،چاالک بوون،
لە پێداگری لەسەر شوناسی نەتەوەیی کوردیی
خۆیان پاشگەزبوونەوە و زۆرجار لە شەڕدا بوون
لە گەڵ شۆڕش��ەکانی کورد ک��ە بەتایبەت لە
دەی��ەی  ١٩٥٠بەدواوە بە گش��تی کەوتبوونە
ژێ��ر کاریگەریی مارکس��یزمەوە .تەنیا لەگەڵ
هەرەس��هێنانی مارکس��یزم وەک��وو هێزێکی
سیاس��ی بوو کە ئیس�لام وەک��وو فاکتەرێکی
پڕبای��ەخ بۆ سیاس��ەتی کوردی و سیاس��ەتی
شوناسی کوردی ،گەڕایەوە بۆ ئیسالمگەرایی.
بێگومان شۆڕش��ی گەالنی ئێران ،ڕۆڵێکی
گرنگ��ی ل��ەو ڕووداوان��ەدا گێ��ڕا ،ئەگەرچی
کاریگەرییەکەی ناراستەوخۆ بوو .لە یەکەمین
مانگەکانی شۆڕشەکەدا ،کوردەکان سەرلێشێواو
ب��وون و بەش��ێکی زۆر ل��ە کەس��ایەتییە
مەزهەبیی��ەکان ڕۆڵ��ی گوتوبێ��ژی ئەوانیان
دەگێڕا .شێخ عیزەددینحوسێنی لە مەهاباد و
ئەحمەد موفتی زادە لە سنە لەو کەسانە بوون.
لەگەڵ ئەوەش��دا بە زوویی توانیان کۆنترۆڵی
ڕووداوەکان بکەن و ڕێبەرایەتیی خەڵک لە بن
دەستی کەسایەتییە مەزهەبییەکان ،گەڕایەوە
بۆ سیاسەتمەدارانی کوردی سیکوالر .ئەوان تازە
لە زیندان یان تاراوگە گەڕابوونەوە و لە دووبارە
ڕێکخس��تنەوەی حزبە کوردییە ناچاالکەکان
(سیکۆالر و مەیلەو چەپ)  ،سەرکەوتوو بوون.
عێزەدین حوسەینی لە هەمان قۆناغی یەکەم
لەگەڵ چەپە ڕادیکاڵ��ەکان بووە هاوپەیمان و
دیسکۆرس��ێکی سۆسیالیس��تیی ئیسالمی ـ
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پۆپۆلیس��تی لەگەڵ جەختکردن��ەوە لە مافی
دیاری کردنی چارەنووس��ی گرووپە نەتەوەییە
ـ زمانییە جیاوازەکانی ئێران هەڵبژارد .کاتێک
ک��ە حکوومەت��ی ناوەندیی نوێ ،س��پای بۆ
کۆنترۆڵی کوردس��تان ڕەوانەکرد ،بزووتنەوەی
بەرگریی کوردی س��وننە لەالیەن برای شێخ
عیزەددینحوس��ێنی لە بانە و شێخ عوسمان
نەقشبەندی لە ناوچەی هەورامان ڕێبەرایەتی
کرا ک��ە ماوەیەکی زۆریش��ی نەخایاند ،بەاڵم
کاتێک کە شەڕی چریکی دەستی پێکرد ،تەنیا
هێزە سیکۆالرەکان لە مەیدانەکەدا مانەوە.
لە ماوەی ش��ەڕی ئێران و عێراقدا ،ئێران
پاڵپش��تیی ل��ەحیزبە س��یکۆالرەکانی عێراق
(س��ەرەتا پارتی دیموکراتی کوردستان و دواتر
یەکیەتیی نیشتمانی کوردستان) دەکرد ،بەاڵم
هاوکات هەوڵیشی بۆ یارمەتیدانی بزووتنەوەی
ئیسالمی لە ناو کوردەکانی عێراق دەدا .هەر لەو
کاتەدا عەڕەبستانی سعودی کە لە سەرکەوتنی
شۆڕش��ی ئێران ،هەس��تی بە مەترسی دەکرد،
چەند هەوڵێکی هاوشێوەی ئەنجام دا ،ئەگەرچی
تەنیا بۆ ڕێگری کردن لە بەرەوپێش��چوونەکانی
ئێران بوو .بزووتنەوەی ئیس�لامیی کوردستان،
ب��ە ڕێبەریی عوس��مان ب��ن عەبدوڵعەزیز ،لە
حەڵەبچ��ە لە س��اڵی  ١٩٨٧س��ەری هەڵدا و
تەنیا لە س��ەرەتای دەیەی  ١٩٩٠بوو کە بووە
هێزێکی سیاسیی گرنگ .ئەو بزووتنەوە هەوڵی
دا پەیوەندییەکانی لەگەڵ ئێران و عەرەبستانی
سعودی هاوسەنگ بکات.
شێخ محەمەد خالید بەرزنجی نەقشبەندی،
ئامۆزای مەسعوود بارزانی ،هەوڵیدا بۆ دامەزراندنی
هێزێکی چەکدار کە بە ناوی حزبوڵاڵی کوردی
بەناوبانگ��ە .ئ��ەو گرووپە توانی لە ناوەڕاس��تی
دەیەی  ١٩٨٠حیزبی کۆمۆنیستی عێراق و یەکە
چریکییەکانی حیزبی سۆسیالیستی کوردستان
لە ناوچەی بارزان بکاتە دەرەوە .لە دەیەی ١٩٩٠
گرووپی حزبوڵاڵ کە لەالیەن ئەدهەم بارزانییەوە
ڕێبەرایەت��ی دەکرا ،پێکهێنرا کە لە بزووتنەوەی
پێشوو جیا ببوەوە .پێدەچێت ئێستا بزووتنەوەی
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ئیسالمی ،پش��تیوانییەکی جەماوەریی خەڵکی
بەدەس��تهێنابێت و ڕکابەرێکی جیددی بێت بۆ
حیزبە سیکۆالرەکان.
ل��ە کوردس��تانی تورکی��ە ،ڕێکخراوێک��ی
حیزبوڵاڵهی��ی نهێن��ی ،ب��ۆ ماوەی��ەک ،ل��ە
س��ەرەتاکانی دەی��ەی  ١٩٨٠س��ەری هەڵدا.
الیەنێک��ی بزووتنەوەک��ە ب��ە تون��دی لەگەڵ
نەتەوەپەرس��تی س��یکۆالردا دژ ب��وون و ل��ە
دەی��ەی  ١٩٨٠دا لەگ��ەڵ پارت��ی کرێکارانی
کوردس��تان  PKKکەوتنە ش��ەڕێکی قورسەوە
کە ل��ە درێژەی��دا لەگ��ەڵ ڕێکخراوەکانی دژە
شۆڕش��ی تورکیادا هاوکارییەکی نزیکی هەبوو.
لەگ��ەڵ ئەوەش��دا لقێک��ی دیک��ەی حیزبوڵاڵ
فۆرمێکی لە ئیسالمگەرایی پەرەپێدا کە لەگەڵ
نەتەوەپەرس��تیی کوردی��دا س��ازگاری هەبوو.
 PKKبەپێچەوان��ەوە ،ڕوانگەیەکی باش��تری لە
پەیوەندی لەگەڵ ئیس�لامدا گرتەبەر PKK .لە
س��ەرەتادا ،وەکوو هەموو بزووتنەوە چەپەکانی
تورکی��ە ،نە تەنیا س��یکۆالر ،بەڵکوو تاڕادەیەک
دژە ئایی��ن ب��وو ،بە تێگەیش��تن ل��ەوەی کە
زۆرێک لە گوندنشینانی کورد تا چ ڕادەیەک لە
ژێرکاریگەریی ئیس�لامدان PKK ،لە دژایەتیی
ئیس�لام پاش��گەز ب��ووەوە و دوو یەکیەتی��ی
ئیس�لامیی دامەزراند :یەکیەتی کەس��ایەتییە
مەزهەبییەکان و یەکیەتی کەسایەتییە نیشتمان
پەروەرەکان (هەروەها  PKKبۆ ڕاکێشانی کوردە
ئێزدیی��ەکان و عەلەویی��ەکان و هەماهەنگ��ی
لەگەڵ ئیس�لامی سوننە ،ش��وورایەکی ئێزدی
و ش��وورایەکی عەلەویش��ی دامەزراند .).لە نێو
بزووتنەوە مەزهەبییە جیاوازەکانی کوردس��تانی
تورکیە ،پێدەچێت کە بزووتنەوەی نورس��وو ،بە
لەبەرچاوگرتنی ژمارەی پەێرەوانیان ،گەورەترین
بزووتن��ەوە بووبێ��ت و هەروەه��ا گرنگتری��ن
بزووتنەوەی مەزهەبی لە هەموو تورکیایە ،بەاڵم
چەن��د جیابوونەوەی��ەک تیایدا ڕووی��داوە و لە
ئەنجامدا ،نەتەوەیی بوون گەڕاوەتەوە بۆ قوواڵیی
بزووتنەوەکە.
هێڵ��ە فیکرییەکان��ی بزووتنەوەک��ە ،کە
ساڵی بیست و یەکەم
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پەیوەندیی بە ڕۆژنامەی ()YeniAsyaەوە هەیە
بەردەوام لە سیاسەتی کردەیی دوورکەوتۆتەوە
و بەه��ۆی بۆچوونەکانیەوە–زاڵبوونی ئیس�لام
لەس��ەر لێکترازانە نەتەوەییەکان -بوو کە بووە
هۆی ئەوەی ڕەهەندی کوردی بزووتنەوەکە کەم
بایەخ نیش��ان بدرێت .باڵێکی گەورەی دیکەی
ئەو بزووتنەوەی��ە ،کە بە بزووتنەوەی فەتحوڵاڵ
گول��ەن و ڕۆژنام��ەی زەمان بەس��تراوەتەوە،
خوازیاری هاوکاری لەگەڵ نوخبە بوروکراتەکان
و ئەرتەشی سیکۆالری تورکیە بوون و هەڵوێستی
نەتەوەپەرستانەی ئاشکرای تورکییان هەڵبژارد.
لەکاردانەوە بەم پرس��ە ،چەند گرووپێکی نوێی
ک��وردەکان ،جەختیان لە شوناس��ی کوردیی
خۆیان کردەوە و الیەنە کوردییەکانی بیوگرافیی
س��ەعید نۆرسی کە بۆ ماوەیەکی زۆر پشتگوێ
خرابوو ،ئاش��کرا کرا .توندڕەوترین ئەو گرووپانە
بە گرووپی ماد ـ زەهرا ناس��راون (مەبەس��ت
زانک��ۆی «قوتابخانەی زەهرا» یە کە س��ەعید
نۆرس��ی خولیای دامەزراندنیی لە کوردس��تان
هەب��وو) .ڕۆژنامەی «داوا» ب��ەوە بەناوبانگە کە
ب��ڕوای زۆری ب��ە نەتەوەپەرس��تیی کوردی
هەی��ە ،ئەم گرووپ��ە ،ڕێبەرایەتی��ی یەکەمین
س��ەرهەڵدانی گەورەی کوردەکانی لە تورکیە،
(ش��ێخ س��ەعیدی پیران) ،وەک��وو دووەمین
کەسایەتی گەورە لە گەڵ سەعید نۆرسی ناساند
و کۆمەڵێ��ک ڕاپۆرت��ی لەب��ارەی بزووتنەوەی
ئیس�لامیی کوردس��تان (عێراق) باڵو کردەوە.
ڕۆژنامەی «نەوبەه��ار» کە لە ڕووی ناوەڕۆکەوە
کەمتر سیاس��ییە و زیاتر فیکرییە ،گۆشەیەکی
گرنگ��ی زیندووکردنەوەی فەرهەنگی کوردییە.
نووس��ەرانی ئەو ڕۆژنامەیە لەگەڵ بزووتنەوەی
نورس��وو ،پەیوەندییەکی پتەوی��ان هەیە بەاڵم
ئەوان ڕۆشنبیرانی کوردیش��ن .ئەم ڕۆژنامەیە
زیاتر سەرقاڵی وتووێژە لەگەڵ گرووپەکانی تر و
هاوبەشەکانیشی بە گشتی نەک لە نێو گرووپە
موسوڵمانەکانی تر بەڵکوو لە نێو گرووپە کوردە
س��یکۆالرەکاندا پەیدا دەکات .س��ەرهەڵدانی
ئەو گرووپە کوردییانە لە بزووتنەوەی نورس��وو

لەگەڵ ئاش��کرا کردنی پەیوەندیی��ان لەگەڵ
کوردەکان و پش��تیوانی و ژیاندنەوەی ئیسالم،
بەشێک لە چاالکی و تێڕوانینی سەعید نۆرسی
بوو کە پێدەچێت نیشانەی ڕەوتێکی گشتگیرتر
بێت .ڕوانگەی زاڵ لە بزووتنەوەی ئیس�لامیدا
ئەوەیە کە نەتەوەیی بوون بەش��ێکی ناسازگارە
(هەربۆی��ە هەموو تێڕوانینی ڕەگەزپەرس��تیی
نەتەوەیی و هەروەها ناس��یۆنالیزمی نەتەوەیی
پێویستە ڕەتبکرێتەوە).
لە دەی��ەی  ١٩٨٠ـ النیک��ەم لە تورکیە
ـ شوناس��ەكانی نەتەوەیی و میللی خۆیانیان
بەس��ەر بزووتنەوە ئیس�لامییەكاندا س��ەپاند.
ناس��یۆنالیزمی دەستی ڕاس��تی توركیە ھەوڵی
داوە تا ئیس�لامگەرایی لە فۆرم��ی (بیرۆكەی
توركی  -ئیس�لامی) كە بووەت��ە ئیمپراتۆریی
نوێی حكوومەت ،قەبووڵ بكات .كەس��انێك بە
باكگراون��دی پان توركی ل��ە ئەندامانی دیاری
حیزب��ی ڕیفاھی ئیس�لامی و لقی بەبڕش��تی
بزووتن��ەوەی نورس��وو كە لەالی��ەن فەتحوڵال
گولەنەوە ڕێبەری دەكرێت ،نە تەنیا لە دوورەوە
دیسكۆرس��يكی میلل��ی گەرایی��ی توركییان
ھەڵب��ژاردووە ،بەڵكوو چاالكییەكانیش��یان لە
ئاسیای ناوەندی درێژەپێدا .لە الیەكی دیكەوە
توانیان تەنیا ئیس�لامگەرا كوردەكان ،ناچار بە
زیندووكردنەوەی خۆیان و شوناس��ێكی جیاواز
لە بزووتنەوەی ئیس�لامی بك��ەن .كۆمەڵگای
ك��وردی و سیاس��ەتی ك��وردی زیات��ر بەرەو
ئیسالمی بوون ڕۆیشتوون ،ھەم بەو مانایەی كە
ڕێكخراوە مەزھەبییە سیاسییەكان زاڵتر بوونە و
ھەم بەو مانایە كە تەنانەت بزووتنەوە سیاسییە
سیكۆالرەكان ،پێویستە ئیسالم قەبووڵ بكەن و
ڕێ��زی لێ بگرن .لە الیەكی دیكەوە ،بزووتنەوە
ئیس�لامییەكان لە كوردس��تان ،بە بەراورد بە
ڕابردوو بە ش��ێوەیەكی ئاش��كرا ،شوناس��ێكی
كوردییان وەرگرتووە.
»*. Martin van Bruinessen. «The Kurds and Islam.
Working Paper no. 13, Islamic Area Studies Project,
Tokyo, Japan, 1999.
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ناسیۆنالیسم ،موسوڵمانهکان و «ئیسالمگهرایی»
کهماڵ سلێمانی  
و :بهڕۆژ ئهسعهدی

ناس��یۆنالیزم ش��ێوهیهک ل��ه هوش��یارییه که ب ه
زمانی تایبهتی خ��ۆی دهردهبڕدرێ .پێش چهرخی
ناس��یۆنالیزم ،ئهو ش��ێوه لێدوانه له نهتهوه ،بوونی
نهبووه .به گشتی ژیان له نێو پاڕادایمی ناسیۆنالیزمدا
ش��ێوهیهکی تایبهت��ی بیرکردن��هوه و وێناکردنی
نهتهوهیی��ی ب��ه س��هر مروڤ��ی ئهم س��هردهمهدا
سهپاندووه .مروڤی دینداریش وهک ههموو کهسێکی
ت��ر ،له ژێ��ر کاریگهری��ی ئ��هو پاڕادایمهدایه و بۆ
باس��ی پێوهندیی خۆی لهگهڵ نهت��هوه،له ههمان
زم��ان کهڵک وهردهگ��رێ .ههر بۆی��ه دیندارهکان
تهنانهت ئیس�لامگهراکانیش ل��ه دهرهوهی دهوڵهت
نهتهوه ،ناتوانن بیر له سیس��تهمێکی سیاسیی دیکه
بکهنهوه .هۆکارهکهش��ی ب��ۆ دهروونیکردنی گوتاره
ناسیۆنالیستییهکانی ئێستا دهگهڕێتهوه ،که ئهویش
کاریگهریی له س��هر تێگهیشتنیان له سهر چهمکه
پ��ڕ هاتوهاوار و ب��ه ڕواڵ��هت جیهانییهکانی وهک
ئوممهت[ ]١یان خهالفهت[ ]2دادهنێت.
له ه��زری ئایینی ئیس�لامی مۆدێڕندا ،نهتهوه
وهک چهمکێک��ی بهڵگهنهویس��ت وێناکراوه :له بهر
ئهوهی بکهری ئایینی له ناو پاڕادایمی ناسیۆنالیستیدا
چاالک��ی دهکات ،دهیههوێ��ت زاراوه ئایینیی��هکان
له گ��هڵ زاراوه ناسیۆنالیس��تییهکانی یهک بخات.
ژیان له ناو «پاڕادایمی ناسیۆنالیس��تیدا»[ ]3جۆرێکی
مۆدێڕنی تێگهیش��تن ل��ه نهتهوه دهس��هپێنێت ،و
ئهمهیش ڕێگ��ه به بکهره ئایینیی��هکان دهدات که
زاراوه ناسیۆنالیس��تییهکان ب��ۆ ش��ی کردن��هوهی
پهیوهندییان به نهتهوه ،بهکار بهێنن]4[.ئهم پاڕادایمه،
پێداویس��تییهکانی تهفس��یر و تێگهیشتنی ئایینیی
خۆی دهسهپێنێت و وهک بهستێنێک بۆ سهرلهنوێ
بیرکردنهوه له ئایین کار دهکات و بهم ش��ێوهیهیش
کاریگهریی له س��هر پانتایی و س��نوورهکانی[بیری
ئایینی] دادهنێت.
[]5
ئیسالمییهکان ههوڵی دووباره بیناکردنهوهی
ڕابردووی��هک دهدهن ک��ه ههم خزمهت به ئێس��تا
ب��کات و ههم ئێس��تاش بباته ژێر پرس��یارهوه .له
گهڵ ئهوهیش��دا ،زۆربهی کات تهفسیر و ڕاڤهکانیان
ڕهنگدان��هوهی ت��رس و دڵهڕاوکێکانیان��ه ک��ه به
شێوهیهکی بنهڕهتی ،گرێدراوی بارودۆخی مۆدێڕنی

ئهوانه .چاوپێداخش��اندنێکی ئ��هو بهرههمانهی ک ه
ل��ه الیهن توێژهره ئایینیی��ه مۆدێڕنهکانهوه بهرههم
هات��وون ،زۆربهی کات��هکان ههوڵێک��ی بهرچاوی
نهژادی و ئهتنیکیی ئهوان ئاشکرا دهکات.
چاالکیی ئیس�لامگهراکان له ناو سنوورهکانی
دهوڵ��هت نهتهوه و ئامانجی س��تڕاتیژیکی ئهوان بۆ
کۆنتڕۆڵی پێکهاتهکانی دهوڵ��هت ،ناچاریان دهکات
له ئاس��ته جیاوازهکاندا له گهڵ ناسیۆنالیسم مامهڵه
بک��هن .ئهگهرچی ئیس�لامگهرایی س��ێکۆالر نییه،
بهاڵم ناشکرێ به شێوهیهکی زاتی ناسیۆنالیسمیش
ب��ه س��ێکۆالر تێبگهی��ن .ه��هر بۆیهی��ش ،ئهگهر
ناسیۆنالیس��م چهمکێکی داڕێژڕاو[ ]6بێت ،ههروهک
پارتا چاتێرج��ی[ ]7وای دهبینێت ،و بتوانێت فۆڕمی
جی��اواز وهربگرێت ب��ۆ ئهوهی نهریت��ه کهلتوورییه
خۆجێیی��هکان یهکپارچه بکات ،ئ��هوه پهیوهندیی
ئیسالمگهرایی لهگهڵ ناسیۆناڵیسم لهوه قووڵتره که
بانگهشه دهرکرێ.
ههوڵی ئیس�لامگهراکان بۆ کار ک��ردن له ناو
دهوڵهت نهتهوهدا ،خ��ۆی له خۆیدا ڕێگه بۆ تێکهڵ
بوونی ئایین و سیاسهت خۆش دهکات ،که ئهمهیش
به هۆی «بهرژهوهندی��ی نهتهوهیی»یهوه ڕوو دهدات.
پێویسته ئاماژه بهوهیش بکهم که دهوڵهتی مۆدێڕن نه
به تهواوی ئایینی له پانتاییی گشتی جیا کردووهتهوه
و نه له سیاسهتی دوور خستووهتهوه ،نه بهرانبهر به
ئایین بێ الیهن و بێ-ههڵوێسته .دهوڵهت نهتهوهی
مۆدێڕن ،به بهردهوام��ی ئایین بهڕێوه دهبات ،بیری
لێ دهکاتهوه ،پێناس��هی دهکاتهوه و به شێوهیهکی
ههڵبژێ��ردراو ههندێک ڕهههن��دی ئایینیی تێکهڵ
دهکات و دهیهێڵێت��هوه و ههندێ��ک ڕهههندیش��ی
وهال دهنێت و پش��تگوێی دهخ��ات .دهوڵهتهکان له
چوارچێوهی س��نوورهکانی ڕێژیمێکی یاساییدا (که
ههمان سێکوالریسمه) مامهڵه له گهڵ ئایین(هکان)
دهکهن ،ههر بۆیهیش دووباره تهفسیرکردن و ڕاڤهی
دهوڵهت له ئایین دهبێته هۆی پابهندیی یاسایی.
ئهگهر زمانی توندی ئیس�لامگهراکان لهبهرچاو
نهگری��ن ،بۆم��ان دهردهکهوێ��ت ک��ه دهوڵهت��ه
ئیسالمییهکان و دهوڵهته نائیسالمییهکان ،ههردووک
ههندێ��ک س��تڕاتیژیی هاوش��ێوه و چونیهک ،بۆ
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بهڕێوهبردن��ی ئایین بهکار دههێن��ن .دهوڵهتهکان،
ئیس�لامی بن ی��ان نائیس�لامی ،به ش��ێوهیهکی
گش��تی تهفس��یر و ڕاڤهی ئایینی پ��اوان دهکهن.
دهوڵهتهکان له ڕێگهی سزادان یان پشتگوێخستنی
تهفس��یر و ڕاڤ��هی ئهکت��هره نادهوڵهتیی��هکان له
ئیس�لام ،پاوانی خۆیان جێبهجێ دهکهن .کردار و
چاالکییهکانی چهند دهیهی ڕابردووی دهوڵهتهکانی
ئێران ]8[،میس��ر ،عهڕهبستانی سهعوودی ،و تورکیا،
ژمارهیهکی زۆرمان بهڵگه بۆ سهلماندنی ئهم قسهیه
دهداتێ.
ت��ا ئێس��تا دهرکهوت��ووه که له ه��هر دووک
مهیدانی ه��زری و کردارییهوهئیس�لامگهراکان له
بیرکردن��هوه له دهوڵهت نهت��هوه – وهک «ئایدیال
تایپێ» سیس��تهمی حوکمڕانیی مۆدێڕن ،شکستیان
خ��واردووه .له گهڵ ئهوهیش��دا ،ئ��هوان گرفتاری
ئهو دیاردهیه بوون ک��ه مایکڵ بیڵیگ ناوی دهنێت
«ناسیۆنالیسمی ڕۆژانه[( ]10[.»]9ناسیۆنالیسمی ڕۆژانه
دهتواندرێت وهک س��تایش و ڕێزلێنانی نائهنقهست
و بهرزنرخاندن��ی ڕۆژانهی دهوڵهت نهتهوه پێناس��ه
بکرێت .به واتایهکی دیکه ،ناسیۆنالیس��می ڕۆژانه،
یان��ی ئهوهی ک��ه ئهندامان��ی کۆمهڵ��گا ،دهوڵهت
نهت��هوه وهک «دیاردهیهکی ئاس��ایی و قهبوڵکراو»
س��هیر بکهن[ .)]11ئهوهی که ئامان��ج و پاڵنهرهکانی
ئیس�لامگهراکان ل��ه تێوهگالنی��ان له سیاس��هتی
دهوڵهتیدا چییه[لێرهدا] ،پرس��ێکی الوهکییه .لێرهدا
پرسی س��هرهکی بریتییه له جیانهبوونهوهی ڕوانگه
سیاس��ی(یهکانی) ئیس�لامگهراکان ل��ه جۆرهکانی
دیکهی مروڤی نهتهوهخواز ]12[.له ئیسالمگهراییشدا،
وهک ج��ۆره مۆدێڕنهکانی دیکهی هزری سیاس��ی،
س��نوورهکانی دهوڵهت له گهڵ سنوورهکانی نهتهوه
دهبن به یهک .مروڤی ئیسالمگهراش ڕهزامهندیی له
سهر جیاکردنهوهی یاسایی و نهتهوهیی یان دابڕانی
له بهشهکانی دیکهی ئوممهت ههیه.
ئاسایی بوونی جیاوازییهکی لهم چهشنه مۆدێڕن
و ناسیۆنالیس��تییه .ئهگهر ئهم شیکردنهوهیه ڕاست
بێت ،ئهوه ئیسالمگهراکانیش له جیهانێکی جیاوازدا
ناژی��ن و الیهنگریی له ڕێگهیهکی جیاوازی ژیان له
دهرهوهی س��نوورهکانی دهوڵهت نهتهوهی مۆدێڕن
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ناک��هن .وهک هاوواڵتییهکانی دیک��ه ،قهبووڵکردنی
س��نووره نهتهوهییهکان بۆ ئیس�لامییهکانیش هیچ
گرفتێک��ی بڕی��اڕدان دروس��ت ناکات .ه��هر بهم
هۆکارهش��ه که موس��وڵمانه فارسه ش��یعهکان ،به
ش��انازییهوه له نێ��وان ههموو ش��تهکانی دیکهدا،
جهختکردنهوه له سهر ئهوهی که سهرۆککۆمارهکهیان
دهبێ نێرینهیهکی ش��یعهی لهدایکبووی ئیران بێت
که باپیرانیش��ی ههر ئێرانی بن (به ڕهس��هن ئێرانی
بن) و ئهم بابهتهیان له دهس��تووری واڵتهکهشیاندا
چهس��پاندووه[ .]13ئ��هو ڕاس��تییهش پێش��انمان
دهدات که مروڤی ئیس�لامگهراش دهبێ به مروڤی
[]14
نهتهوهخ��واز دابندرێت .ههروهک چ��ۆن بالیبار
دهڵ��ێ« :س��نووره دهرهکییهکانی دهوڵ��هت» بوونه
«س��نووره دهروونییهکان»ی هاوواڵت��ی[ .]15ژیان له
ناو پاڕادایمی ناسیۆنالیس��تیدا ئهم��هی کردووه به
پێویستییهک.
هۆکاری گرینگیی ئهمهش بۆ ئهوه دهگهڕێتهوه
که جگ��ه له ههندێ��ک ڕێتۆریک ل��ه دژی رۆڵی
کۆلۆنیالیس��می(رۆژئاوایی) له س��هپاندنی سنووره
جوگرافیی��ه ههنووکهییهکاندا ،هی��چ ئهدهبیاتێکی
بهرچ��اوی ئیس�لامگهرایی که پێش��انی بدات که
دهروونیکردن��ی س��نووره نهتهوهیی��هکان ،ڕهنگ��ه
گرفتێک بۆ وهفاداریی ئایینیی موسوڵمانان دروست
بکات ،بوونی نییه .ڕاگهیاندنی دڵخۆش��انهی سنووره
ئهتنیکی-نهتهوهیی��ه ههنووکهیی��هکان و دهربڕینی
بهردهوام��ی ناسیۆنالیس��تی ،ئهم واقیعه به باش��ی
پێش��ان دهدات .ئهو خاڵهی لێرهدا دهبێ جهختی له
سهر بکرێتهوه ئهوهیه که موسوڵمانێک ،ئیسالمگهرا
یان نهریتی ،کاتێک که سنوورهکانی دهوڵهت نهتهوه
دهروونی دهکات ،خۆی وهک کهس��ێکی نائایینی و
بێدین نابینێت .ئهو کهس��انه خۆیان وهک بهشێک
له کۆمهڵگهیهکی ئایینی که به هۆی س��نوورهکانی
[]16
دهوڵهت نهتهوه له یهکتر دابڕابن ،وێنا ناکهن.
به گش��تی وێدهچێ کهدهوڵهتی عێراق وشام
(داع��ش )ISIL :وهک الدانێ��ک و گرووپێک��ی
ڕێزپهر(اس��تثنا) ب��ۆ کاریگهری��ی ناسیۆنالیس��م
ببیندرێت .ئ��هوه له کاتێکدایه که ژمارهیهک هۆکار
پێچهوانهی ئهم ڕوانگهیه پێشان دهدهن:
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ئهل��ف) داع��ش ب��ه ش��ێوهیهکی بنهڕهت��ی
پهرچهکردارێک��ی س��وننی ـ عهڕهبی��ی (هێڵ��ی
لێکگرێ��دان ( )-لێ��رهدا گرینگ��ه) بهرانب��هر بهو
گهشهپێدانانهیه که له ماوهی چهند دهیهی ڕابردوودا
له عێراق و سوریا ڕوویان داوه .ههر بهم هۆی سوننی
ـ عهڕهبی و ناوچهیی بونییهوه بوو که ئهفسهرهکانی
پێشووی بهعس ،بڕبڕهی پشتی پێکهاتهی سهربازیی
داعشیان دامهزراند.
ب) بانگهش��هی بهڕواڵ��هت جیهانی��ی داعش
دهب��ێ وهک ئامرازێک بۆ س��هربازگیریی میلیش��یا
موس��وڵمانهکان ل�� ه ههموو جیهان س��هیر بکرێت
ن��هک بهرنام��ه و پهیام��ی جیهانش��مولی داعش.
ڕێتۆریکی داع��ش حوکمێک��ی ئایدیۆلۆژیک نییه.
پێش پش��تیوانیی ئاسمانیی ئهمهریکا بۆ کوردستان
ل��ه س��اڵی ٢٠١٤دا ،داعش خۆی له ه��هر جۆره
چاالکییهک له دهرهوهی عێراق و ڕۆژههاڵتی نزیک
دهپاراس��ت .ههروهها ئهو گرووپه ئیسالمییانهی که
باس��یان لهوه دهکرد بهش��ێکن له داعش ،زۆربهی
کاتهکان هی��چ پهیوهندییهکی ئۆرگانیکیان له گهڵ
داعش نهبووه ،بهڵکوو زیات��ر لهڕێگهی کردارهکانی
ئهم گرووپهوه هان دهدرێن.
پ) ئ��هوان پێی��ان وایه که هی��چ ناعهڕهبێک
شیاوی وهرگرتنی پێگهی خهلیفه نییه .ههڵبژاردنی
ئهبووبهکر بهغدادیش له س��هر بنهمای ئهم باوهڕهوه
بوو که ئهبووبهکر بهغدادی ڕهچهڵهکێکی بهغدایی-
عهباسی ههیه (یانی ڕگهکانی قوڕهیشی تێدایه).
ت) زمانی عهڕهبی گهیێن��هری فهرمی داعش
ب��ووه و ش��وێنێکی س��هرهکیی ل��ه بهرگریکردن
لههۆویهت��ی ئهم گرووپهدا ههبووه ،که ئهم خاڵهیش
س��هلمێنهری کاراکتهری ئهتنیکی��ی گرووپهکهیه.
تهنان��هت ،له کاتی هێرش��یان بۆ س��هر رۆژئاوای
کوردستان ،سهرکردهکانیان دهیانکوت سوریه واڵتی
عهرهبه ،و کورد مافی بوونی له سوریه نییه.
ل��ه چهند دهی��هی ڕابردوودا ل��ه ههندێک له
واڵتهکان ،ئیس�لامگهراکان کۆنتڕۆڵی دهس��هاڵتی
دهوڵهتیان وهدهس��ت هێناوه .ئهو چهند نموونهیه،
دهرفهتی زیاتر له پێویس��تی بۆ پێش��کهش کردنی
مۆدێلێک��ی جێگ��رهوه و جی��اوازی حوکمڕانی��ی

ئیس�لامگهراکان رهخس��اند .ل��ه س��اڵی ١٩٧٩ڕا
ئیس�لامگهراکان ل��ه ئێران له دهس��هاڵتدان .بهاڵم
سیاس��هته ناوخۆیییهکان��ی کۆم��اری ئیس�لامی،
له الی��هن ناسیۆنالیس��می ئهتنیکیی فارس��هوه و
سیاس��هتی دهرهوهش��ی له ژێر ناوی «بهرژهوهندیی
دهوڵهت» بهڕێوه دهبردرێن .کۆماری ئیسالمیی ئێران
نموونهیهکی بهرچاوی ئهو ڕاستییهیه که تێگهیشتنی
موس��وڵمانهکان ل��ه ئیس�لام له ژێ��ر کاریگهریی
ناسیۆنالیسمی مۆدێڕن و خولیای کۆنتڕۆڵی دهوڵهتی
دایه .له م��اوهی چوار دهیهی ڕاب��ردوودا ،کۆماری
ئیس�لامیی ئێران نافارسهکانی چهوس��اندووتهوه و
س��تهمی لێ کردوون و ههوڵی داوه به شێوهیهکی
سیس��تهماتیک هێم��ا و دال��ه کهلتوورییهکان��ی
نافارس��هکان بس��ڕێتهوه .مامهڵ��ه و ڕهفتار له گهڵ
ئهویتیره ئهتنیکییهکهی[ ]17نموونهیهکی کالسیکی
کۆلۆنیالیسمی ناوخۆییی دروست کردووه .له الیهکی
دیکهیشهوه ،خودژێدهریی کۆماری ئیسالمیی ئێران،
وهک دهوڵهت ه دراوسێیهکانی دیکهی ،ڕێگای تایبهتی
وێناکردنی ناسیۆلیستی نهتهوه پێشان دهدات.
ئیس�لامگهراکان کاتێ��ک که دهس��هاڵتیان به
دهسته ،له زۆر رێگاوه ،سیاسهت و سیاسهتگوزاریی
ناسیۆنالیس��تیی کۆنس��ێرڤات بهرههم دههێننهوه.
ڕوانگ��هی سیاس��یی ئیس�لامگهراکان ،ل��ه گهڵ
دروش��مه ئایینییه ههمهکی و دژهڕۆژئاواییهکانیان،
به شێوهیهکی زۆر قووڵ ناسیۆنالیستییه .سیاسهتی
دهرهوهی دهوڵهته ئیس�لامییهکانیش ،وهک ههموو
دهوڵهتهکانی دیکه ،له ڕێگهی ئهو ش��تهوه که پێی
دهکوترێت «بهرژهوهندیی نهتهوهیی» دیاری دهکرێت
و بڕیاڕی له س��هر دهدرێت .ب��ۆ نموونه ههردووک
کۆماری ئیسالمی و گرووپه ئیسالمگهرا عهڕهبییهکان،
ههڵوێس��ت و ڕوانگهی دژیهکیان له س��هر زۆربهی
کارهس��اتهکان ههب��ووه ،ک��ه له الیهن سیاس��هته
ههرێمییهکانیانهوه بهڕێوه بردراوه ،نهوهک پابهندییه
گهورهتره ئیس�لامییهکهیان .بۆ نموونه ،کوش��تاری
بهکۆمهڵی ئهندامانی ئیخوانولموس��لمین له س��اڵی
 ١٩٨٢و هاوواڵتییه مهدهنییه بێ پهناکانی حهما[،]18
نهبووه ه��ۆی الوازیی پهیوهندیی هاوڕێیانه و نزیکی
نێوان ئێران و س��وریا؛ تهنانهت ئ��هو پهیوهندییهی
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بههێزتریش کرد .ش��هڕهکانی جینۆسایدی واڵتانی
باڵکان و پش��تگیریی تهواوی ڕوسیا له رێژیمهکهی
سلۆبۆدان میلۆس��ۆڤیچ له ساڵهکانی دهیهی ١٩٩٠
نهب��ووه ه��ۆی دروس��تبوونی هیچ ههڵوێس��تێکی
ڕهخنهگرانهی ئێران له سیاس��هتی دهرهوهی ڕوسیا.
س��هرکوتی توندوتیژانهی موس��وڵمانهکانی چین له
الیهن ئهو واڵتهوه له الی��هن میدیا دهوڵهتییهکانی
ئێران ،تورکیا یان عهڕهبس��تانی س��هعوودییهوه به
هیچ ش��ێوهیهک ڕوماڵ نهکرا ]19[.بهاڵم کاتێک کار
دهگات��ه ئهو موس��وڵمانانهی له دهرهوهی س��نووره
نهتهوهییهکانی خۆیانن ،ئهم واڵتانه یان بێههڵوێست
دهمێننهوه و یانیش ل��ه چوارچێوهی بهرژهوهندیی
نهتهوهیی خۆیاندا ،مامهڵه له گهڵ ئهم پرسه دهکهن.
لیرهدا زیاتر لهتۆمهتبار کردنی ئیسالمگهراکان
ب��ه نیف��اق و دووڕووی��ی ،ئامانج پێش��اندانی ئهو
ڕاستییهیه که ئیسالمگهراکانیش دهوڵهت نهتهوهیان
وهک «ئایدی��ال تایپێ��ک» دهروونی ک��ردووه .تهنیا
لهو بهستێنهیش��دایه که وتهیهک��ی دامهزرێنهری
ئیخوانولموس��لیمین ،حهسهن بهنا ،مانا دهدا کاتێک
دهڵیت «ئهگهر مهبهستی ئهوان له «نیشتمانپهروهری»
بریتییه ل��ه بههێزکردنی ئهو پهیوهندییانه که دهبنه
ه��ۆی یهکگرتوویی��ی تاک��هکان له ن��او واڵتێکی
دیاریکراودا ،و بۆ پێشاندانی ڕێگایهکی بهکارهێنانی
ئهم بههێزبوونه به جۆرێک که به باشترین شێوه له
بهرژهوهندیی ئهواندا بێ��ت ،ئهوه ئهو کات ئێمهیش
له گهڵ ئهمه [لهگهڵ نیش��تمانپهروهری] هاوڕاین.
چونکه ئیس�لام وهک ئهرکێکی پێویس��تی ئایینی
[]20
سهیری ئهم بابهته دهکات.»...
ئهژمارکردنی نیش��تمانپهروهری وهک ئهرکێکی
ئایین��ی خۆی له خۆی��دا به مان��ای تێکهڵبوون و
ئاوێتهبوون��ی ناسیۆنالیس��م و ئیس�لامگهرایی ل��ه
بونیادنانی هزری سیاسیی مۆدێڕندایه .ڕهنگه زیاتریش
به مانای گونجاندنی نائهنقهستی رێگا مۆدێڕنهکانی
ش��یکردنهوهی نهتهوه ل��ه الیهن کهس��انی وهک
حهسهن بهناوه بێت ،چونکه ئهمه پێشانمان دهدات
که چۆن «ئیسالمگهراکان»یش شوناسی نهتهوهیییان
له ب��اوهش گرت��ووه .کاتێک دهتوانین له ئاس��تی
کاریگهریی ئهم ناسیۆنالیسمه له سهر ئیسالمگهرای
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وهک حهس��هن بهنا تێبگهین که ڕوانگهکانی ئهو ل ه
گهڵ ڕوانگهکانی محهمهد ئیقباڵ ـ که ئهویترهکهی
ناموس��وڵمانهکانن ـ بهراورد بکهین ]21[.ئیقباڵ پێی
وایه ک��ه «ئهو ههس��تی نیش��تمانپهروهرییهی که
بیری ناسیۆنالیس��م وهخهب��هری دێنێت ،جۆرێک
بهخوداکردن��ی[ ]22بابهتێکی مادیی��ه ،که تهواو له
دژی جهوههری ئیسالمه و وهکوو ناڕهزایهتییهک له
دژی ههموو فۆڕمه ورد و درش��تهکانی بوتپهرهستی
[]23
دهردهکهوێت».
دهرئهنجام
شوناس��ی نهتهوهیی ،جۆرێکی تایبهتی ئاماژهکردن
یان وێناکردن��ی نهتهوهیهکه .بیلی��گ[ ]24پێی وایه
که «ههبوونی شوناسی نهتهوهیی به مانای ههبوونی
ههندێک ڕێگای قس��هکردن و باسکردن دهربارهی
نهتهوایهتییه»[ .]25ههبوونی ههندێک شێوهی تایبهتی
لێدوان له نهتهوایهت��ی ،دیاردهیهکی مۆدێڕنه .بهو
پێیهی که پاڕادایمی ناسیۆنالیس��م ،بهستێنێک بۆ
بیرکردنهوهی ئایینی بونی��اد دهنێت ،ئهو پاڕادایمه
کاریگهریی له س��هر دووباره ڕاڤهکردنهوه دادهنێت.
پاش��خانی ئهتنیک��ی و ناسیۆنالیس��تی/کهلتووریی
تێگهیش��تنی مۆدێڕنی موس��وڵمانهکان له ئیسالم
ڕهنگڕێ��ژ دهکات .ل��ه زۆر ڕێگاوه ،ڕاڤ��هی ئایینیی
کۆمهڵگا موس��وڵمانه جیاوازهکان ،له گهڵ سنووره
نهتهوهییه «وێناکراو»هکانیان��دا دهگونجێت و یهکتر
دهخوێننهوه .ههردووک موس��وڵمانه نهریتییهکان و
ئیسالمگهراکان وهک شتێکی بهخشراو و موسهللـهم
دهڕواننه دهوڵهت نهتهوه ههنووکهییهکان و سنووره
ئاینییهکانیان و مێژووهکانیان له گهڵ ئهم نهتهوهیه
ڕێک دهخهنهوه و دهیگونجێنن.
خولیای ئیس�لامگهراکان بۆ[وهدهس��تهێنانی]
دهسهاڵتی دهوڵهت ،به مانای دهروونی کردنی سنووره
نهتهوهیییهکان و کاریگهریی گش��تیی ناسیۆنالیسم
له سهر هزری سیاسیی موسوڵمانانه .ئیسالمگهرایی
بهو ج��ۆرهی که دهبیندرێت له ب��اری ئهتنیکی به
ش��یوهیهکی ورد س��نووردار دهکرێت و کاتێکیش
دهگهنه دهسهاڵت ،سنووردارێتییه ئهخالقییهکانیان
به ڕوونی دهردهکهوێت و ئیس�لامگهراکان بهشیکی
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زۆر له بهرزهفڕی و دروش��مه «گشتگهرایانه»کانیان
وهال دهنێن .ئیسالمگهرا مۆدێڕنهکان زیاتر دژایهتیی
له گهڵ ههندێک یاسا و سیاسهتی دهوڵهتی دهکهن،
نهوهک دژایهتیی خودی دهوڵهت نهتهوهی مۆدێرن.
ئیس�لامگهراکان به هۆی ئهوهی که دهوڵهت نهتهوه
وهک دیاردهیهکی بهخش��راو و موس��هلهم س��هیر
دهک��هن ،توانای��ان نییهبیر له سرووش��تی دهڵهت
بکهنهوه .ئیسالمگهراکان ،له فۆڕمه مۆدێڕنهکهیاندا،
دهوڵ��هت وهک بک��هری س��هرهکیی گۆڕانکاری و
کۆنتڕۆڵ بۆ جێبهجێ کردنی سیاس��هت و پڕۆگرامه
کۆنس��ێرڤاتهکانیان س��هیر دهکهن .ههر بۆیهیشه،
له گ��هڵ ئهوهیش��دا ک��ه ئیس�لامگهرایی فۆڕمی
جۆراوجۆری ههیه ،به شێوهیهکی تایبهتی خۆجێیه
و ل��ه چوارچێوهی س��نوورهکانی دهوڵهت نهتهوهی
مۆدێڕندا ماوهتهوه.
پهراوێز

[1]. Umma
[2]. Caliphate
] .]3س��هیری �Michael Billig, Banal Nationalism. (Lon
 )don ; Thousand Oaks, Calif. : Sage, 1995بکه.
[ .]4بۆ باسێکی بهسوود لهم بارهوه سهیری  Billig: 1995بکه.
[5]. Reconstruct
[6]. Derivative Concept
[7]. Partha Chatterjee
[ .]8گوش��اری بهردهوامی ئێران بۆ سهر ئهکتهره ئایینییه جیاوازهکان،
به تایبهتی له نێوان مهڕجهعی ش��یعه (یان ئایهتوڵاڵکان) ،بهڵگهیهکی
بهرچاوی ئهو ڕاس��تییهیه که دهوڵهت ویس��تی پاوانی تهفسیر و ڕاڤهی
ئایینیی ههیه.
[9]. Banal Nationalism
[ .]10سهیری Billig, 1996بکه.
[11]. In other words, the nation-state is ‘taken for
granted’.
[12]. Homo Nationalis.
[ .]13س��هیری بهندی ١١٥ی دهس��تووری کۆماری ئیسالمیی ئێران
بکهhttp://www. roshd. ir/Portals/0/KarAfarini/PDFs/ ،
rules/ghanoone_asasy. pdf. Last visited: 10/01/2016
[14]. Balibar
[15]. Etienne Balibar and Immanuel Maurice
Wallerstein, Race, Nation, Class : Ambiguous
Identities (London England; New York: Verso,
1991), 95.
[ .]16بۆ باس��ێکی س��رنجڕاکێش دهربارهی هاوکاتیی سنووره ئایینی
و نهتهوهیی��هکان س��هیری Philip W. Barker, Religious

Nationalism in Modern Europe: If God Be for Us,
Routledge Studies in Nationalism and Ethnicity
 London; New York: Routledge, 2009بکه.
[17]. Ethnic Other
[ .]18کوش��تاری بهکۆمهڵ��ی حهما ل��ه فێبری��وهری  ،١٩٨٢کاتێک
که ئهڕتهش��ی س��وریا به فهرمانی س��هرۆکی ئهو واڵته ،حافز ئهسهد،
ئهنجام درا و تێیدا ش��اری حهما وێران کرا و س��ووتێندرا .ملمالنێکانی
ئهم دواییانهی س��وریا و هاوپهیمانهکان��ی بهرچاوترین دهرکهوتنی ئهو
ڕاس��تییهیه که چۆن گرووپ و ڕێژیمه ئیسالمییهکان له سهر بنهمای
ڕوانگه و بهرژهوهندییه ناسیۆنالیس��تییهکانیان دابهش بوون .لهم بارهوه
هاوپهیمانیی حیزبوڵاڵ ،ئێران و ڕێژیمهکهی بهشار ئهسهد له گهڵ ڕوسیا
جێگهی س��هرنجه .ههڵوێس��تی دژبهرانهی تورکیا له ڕێگهی دژایهتیی
ههرجۆره دهس��تکهوتێکی سیاس��یی کورد دیاری دهکرێت ،ههر بهو
مهبهس��تهیش ههندێک جار له گهڵ ڕوس��یا هاوپهیمانی دهبهستێت،
و ههندێ��ک کاتی دیکهش له گهڵ عهڕهبس��تانی س��هعودی ،قهتهر و
ویالیهته یهکگرتووهکانی ئهمهریکا.
[ .]19له س��اڵی ٢٠٠٩دا ،تهنزنووس��ی ن��اوداری ئێران��ی ،ئیبڕاهیم
نهبهوی ،سیاس��هته دژیهکهکانی دهوڵهتی ئێرانی له پهیوهندیی له گهڵ
موسوڵمانهکان له جیهان ،له قاو دا .له بهشێک له نووسینهکهی نهبهوی
له س��هر بێدهنگیی ئێران له ههمبهر س��هرکوتی کهمینهی موسوڵمانی
چینی له الیهن ئهم واڵتههاتووه:
بهرگری له موس��وڵمانهکان له ئهڵمانیا ،ئیتالیا [و بهش��هکانی دیکهی
ئهورووپ��ای ڕۆژئاوا] ئهرکێکی ئایینییه .چونکه موس��وڵمانی ئهو واڵتانه
[واڵتانی ئهورووپای ڕۆژئاوا] له بهر گیان و ژیانی خۆیان له ئێران ،عێراق،
تورکیا و س��وریا ڕایان کردووه . . .ئهگهر ئهو موسوڵمانانه پێیان خۆش
بێت بمرن ،ناچ��ارن بگهڕێنهوه بۆ واڵتهکانی خۆیان .بهاڵم کێش��هی
موس��وڵمانهکانی چین ،کێش��هیهکی ناوخۆییی واڵت��ی چینه .چونکه
موس��وڵمانهکانی چین بۆ نزیکهی ههزار س��اڵ واڵت��ی خۆیان به جێ
نههێشتووه و زۆر به ئاسانی و به ئاشکرا له واڵتهکهی خۆیان دهکوژرێن.
ههروهها ،ئێمه ناشبێت گلهیی له کوشتاری به کۆمهڵی موسوڵمانهکانی
چیچان به دهس��ت ڕوس��یا بکهین ،چونکه ئێمه نامانههوێت دهست له
کاروباری ناوخۆی واڵتی ڕوس��یا وهربدهین .تهنانهت ئهم موسوڵمانانه له
ڕوسیاش ناژین و له واڵتێکی دیکه دهژین . . .ئێمه کاتێک به بێ مهرج
بهرگری له کوژرانی موس��وڵمانهکان دهکهین که له واڵتهکانی خۆیانهوه
بهرهو واڵتانی ڕۆژئاوای ئهورووپا ،وهک واڵتی ئهڵمانیا ،کۆچ بکهن.
http://www. roozonline. com/persian/tanssatire/
tans-satire-article/archive/2016/july/12/article/bc1127ea53. html. Last visited: 10/01/2016.
[ .]20حهسهن بهنا« ،پهیامی ئێمه».
[ .]21ب��ۆ دیتنی کتێبێکی س��رنجڕاکێش له س��هر ناسیۆنالیس��می
ئیسالمی له س��هرهتای سهدهی  ٢٠له هیندوس��تان ،سهیری کتێبی
Faisal Devji, Muslim Zion: Pakistan as a Political
Idea, Cambridge: Harvard University Press, 2013
بکهن.
[22]. Deification
[23]. Muhammad Iqbal, Stray Reflections (Iqbal
Academy, 1910), 35.
[24]. Billig
[25]. Nationhood

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 399 2719

گۆڕانێک بەرەو کۆمەڵگەی شارستانی؟

*

دووبارە ڕێکخستنەوەی تەواو نەکراوەی بزووتنەوەی «حیزبوڵاڵ» لە تورکیا
محەمەد کورد
و :ژینۆ ڕۆژبەیان

محەمەد کورد مرۆڤناس ،فیلمساز ،و چاالکێکی ماڤی مرۆڤی باکووری کوردستانە .توێژینەوە مرۆڤناسییەکانی
محەمەد کورد لە نێوان بوارەکانی مرۆڤناسی و کۆمەڵناسیی سیاسیی ،بە تەرکیزێکی تایبەت لەسەر ئیسالمی
سیاسی و کۆمەڵگای مەدەنی لە باکووری کوردستان و بزاڤە ئیسالمگەراکانی دیاسپۆرای تورکیا و ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمەریکا ،جێ دەگرێت .ئەو بۆ تێگەیشتنێکی باشتر لە بزاڤی ئیسالمگەرایی ،بەستێنە سیاسی،
کۆمەاڵیەتی و ئابوورییەکانی ئیسالمگرایی و کاریگەرییەکانی لە سەر کۆمەاڵنی خەڵک ،لە سەر بنەمای ڕوانگە
هاوچەرخەکان لێکۆڵینەوە لە سەر پەیوەندیی نێوان سیاسەتی دەوڵەت و ئەکتەرە نادەوڵەتییەکان دەکا .یەکێک لە
بابەتە سەرەکییەکانی لێکۆڵینەوەکانی محەمەد کورد بریتییە لە بابەتی گەنجان و ڕادیکالیسم لە تورکیا .ئەو ئێستا
لە زانکۆی یەیل ( )Yale Universityو ئەندامی ماری کورییە لە قوتابخانەی زانستی ئابووری و سیاسیی لەندەن
(.)Marie Curie Fellow at the Londn School of Economics and Political Science) (LSE

پوختە
ئەم نووس��راوەیە تێڕوانینێکی دەبێت لەس��ەر
پڕۆس��ەی نات��ەواوی گۆڕان��ی «حیزبوڵ�ڵا»ی
کوردی لە ڕێکخراوێکی نایاس��اییی ش��اراوەوە
ب��ۆ بزووتنەوەیەک��ی کاریگ��ەر ل��ە ب��واری
سیاس��ی و کۆمەاڵیەت��ی ل��ە کوردس��تانی
تورکی��ا .ئەم نووس��راوەیە ،گۆڕان��ی حیزبوڵاڵ
دەخاتە چوارچێوەی پێش��کەوتنە سیاس��ی و
کۆمەاڵیەتییەکان��ی دوای س��ااڵنی .٢٠٠٠ئەم
نووسراوەیە دوای هەڵسەنگاندنێکی ڕخنەگرانە
لە دووبارە ڕێکخس��تنەوەی سیاسەتی کورد لە
تورکیا ،باسی گۆڕانی حیزبوڵاڵ بۆ کۆمەڵگایەکی
شارس��تانی دەکات و س��تراتێجی دووب��ارە
ڕێکخستنەوە و جەماوەرکۆکردنەوەی حیزبوڵاڵ،
لە ڕێی چاالکیی سیاس��ی و بۆنە گشتییەکان
ب��ە ڕۆڵگێڕیی ئاک پارتی ش��ی دەکاتەوە .ئەم
نووس��راوەیە لەگ��ەڵ ئ��ەوەی دان دەنێت بە
کارگێڕیی سیاسی و کۆمەاڵیەتیی ئەم دووبارە
ڕێکخستنەوەیە ،لە هەمان کاتدا تیشک دەخاتە
سەر کەم و کوڕیەکانی ئەم پڕۆسەیە بە تایبەت
بۆچوونی ناڕوونی س��ەرکردایەتیی سیاس��ی و
الیەنگرانی ئەم بزووتنەوەیە ،بۆ پرس��ی کورد و
شوناس��ی کورد و شەهیدبوون .ئەم نووسراوەیە
بە پشت بەس��تن بە تیۆری س��نووردارکردن
لەسەرئەوە دەدوێت کە هەوڵەکانی حیزبوڵاڵ بۆ
باس کردن و ڕوونکردنەوەی نەژادی و ئایینی،
بە مەبەستی فراوان کردنی پێگەی سیاسی و
کۆمەاڵیەتی ،لەژێر هێژێمۆنی دەوڵەتی تورکی
ل��ە الی��ەک و دژایەتی لەگ��ەڵ بزووتنەوەی
نەتەوەیی کورد لە الیەکی دیکە ماوەتەوە.
پێشەکی
لە بەیانییەکی س��اردی نیسانی  ٢٠١٦شاری
ماردینم بەجێهێشت کە لە باشووری ڕۆژهەاڵتی
تورکی��ا هەڵکەوت��ووە و بە مەبەس��تی جەژن
گرتنی س��اڵیادی لەدایک بوون��ی پەیامبەری
خودا (کە پێی دەڵێن مەولودی نەبی یان کەتلو
دۆغم) کە گەورەترین جەژنی ئیس�لامییە و لە

الیەن ڕێکخ��راوە پەیوەندیدارەکانی حیزبوڵاڵوە
بەڕێوە دەچێت ،بەرەو پارکی نەورۆزی دیاربەکر
ڕۆیش��تم .بەهار لە تەختایییەکانی مێزۆپۆتامیا
یان دەشتا ئامەدێ پەرەی سەندبوو .ئۆتۆمبێل
و ڤەنی بچووک و پاسێکی ئێجگار زۆر لە شارە
نزیکەکان��ی باتمان و ماردی��ن لەوێ بوون کە
بە ئااڵ و بەنێری ئیس�لامییەوە داپۆش��رابوون
و دەڕۆیش��تن بۆ ش��وێنی ج��ەژن گرتنەکە.
لە پارک��ی نەورۆز پتر لە ه��ەزار ژن و پیاو و
منداڵی لێ بوو کە بە دڵخۆش��ی و بە ش��انازی
ک��ردن بە هێز و شوناس��ی خۆی��ان ،هەر لەو
گۆڕەپانەی هەموو س��اڵێ ل��ە ڕێکەوتی ٢١ی
ئ��ازار[ ]١یادی نەورۆزی کوردەواری و س��ەری
ساڵی کوردی ئەگێڕن ،خەریکی بۆنەی لەدایک
[]2
بوونی پەیامبەر بوون .وێنەی یاس��ین بۆرو
و ئایت��اچ ب��اران[ ]3ک��ە تازە گیانی��ان بەخت
کردبوو ،وەک هێمای ش��ەهیدبوون و قوربانی
بوون��ی خەبات لە نێو پەکەک��ە و حیزبوڵاڵ ،لە
هەموو شوێنێک هەبوو .چەند دانە وێنەی شێخ
س��ەعید ڕێبەری شۆڕش��ی کورد لە  ١٩٢٥لە
ژێر ئ��ااڵی ڕەش و وێنەی گ��ەورەی کەلیمە
تەوحید[ ]4کاڵ و بێڕەنگ ببوو .خەڵك بە هاوار،
تەکبیرو «اللەاکبر» و گۆڕانییەکانی حیزبوڵاڵیان
بە ک��وردی و تورکی ئەگ��وت؛ تێکەڵ لەگەڵ
پەیامەکان��ی ئیمامان و نووس��ەرانی ڕێکخراوە
مەدەنیەکانی سەر بە حیزبوڵاڵ.
ی��ادی لەدایک بوونی پی��رۆز یەکێکە لەو
دیمەنان��ەی گۆڕانی کورد لە بواری سیاس��ەت
لە دە س��اڵی ڕاب��ردوودا پیش��ان دەدات .ئەم
نووسراوەیە ش��یکاری دەکات لەسەر پڕۆسەی
گۆڕان��ی حیزبوڵاڵی کوردی[ ]5ل��ە گرووپێکی
نهێن��ی و نایاس��ایی ب��ۆ پارتێکی سیاس��ی و
هەروەه��ا الیەن��ە یاس��ایییەکانی کۆمەڵگەی
شارس��تانیی ئەو پارتە کە ل��ە ژیانی ڕۆژانەی
خەڵك��ی کوردس��تانی تورکی��ا دا بوونی��ان
هەیە .ل��ە س��ااڵنی ناوەن��دی ٢٠٠٠ـەکاندا،
ئ��ەو ناوچەیە پەرەس��ەندن و لق وپۆپ گرتنی
زۆری ڕێکخراوە ئیسالمییەکانی بەخۆیەوە دی
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ک��ە چاالکییەکانیان پتەوت��ر دەکرد و لە ڕێی
پ��ەروەردە و بۆنە کۆمەاڵیەتییەکان و چاالکییە
خێرخوازییەکان ،دەس��تیان بە ملیۆنان کەس
گەیش��ت .بەکار هێنانی چەمکی (کۆمەڵگەی
شارس��تانی) لە الیەن ئیس�لامییەکانی تورکیا
فریودان��ە؛ چونکە ئەم ڕێکخراوانە نە ناحکومین
و نە بە مانای لیبراڵەکەی شارستانین .بە وتەی
زوبەیدە کۆمەڵگەی مەدەنیی ئیسالمی ئەمەیە:
«ل��ە دەرەوەی حکوومەت��ە ب��ەاڵم دژی
حکوومەت نی��ە :تەواوکەرییەکی گرینگە
لە کۆنترۆڵ کردن��ەوەی کۆمەڵگە .لەکاتی
پێویس��تدا دەتوانێ��ت دژی حکووم��ەت
جەماوەر ڕێکبخات .ب��ەاڵم گەر داواکاری
ب��ۆ کۆمەڵگەی مەدەنی ل��ە چوارچێوەی
مافی مرۆڤ و س��ەربەخۆییی کۆمەاڵیەتی
بێت ئەوا ئەو مۆدێل��ەی لە الیەن کەرتی
ئیس�لامییەوە پیش��ان دەدرێت شکست
دەهێنێت .لە کاتێکدا کۆمەڵگە لە پڕۆسەی
ئابوری-کۆمەاڵیەت��ی مۆدێرنیت��ەدا ب��ە
شێوەیەکی بەرچاو دابڕاوە ،لە چوارچێوەی
ئایینی و گوندی و تایفەگەریی سیستەمی
باوکساالر ،ئەو ،ئەم چەمکانە دووبارە دروست
[]6
دەکاتەوە.

لەم نووس��راوەیەدا ب��ە ئیلهام ل��ە تێڕوانینی
زوبەیدە بۆ جەماعەتی ئیسالمییەکان لە میسر،
تیشک دەخەمە سەر پڕۆسەی گۆڕانی حیزبوڵاڵ
و جەماعەتی ئیس�لامییە کوردەکان بۆ تاوتوێ
کردنی دووبارە ڕێکخستنەوەی پێگەی سیاسیی
ک��وردی تورکیا لە دە س��اڵی ڕاب��ردوودا و بە
تایبەت تیشک دەخەمە سەر ڕۆلی کەسایەتییە
گرینگەکان��ی ئەم ناوچەیە ل��ە باڵوکردنەوە و
ڕوونکردنەوەی ئایینی و نەژادی .دواتر س��ەرنج
دەخەم��ە س��ەر دوو دیمان��ەی تەواوک��ەری
هەوڵەکانی حیزبوڵاڵ بۆ زیاتر کردنی س��نوورە
کۆمەاڵیەتی و سیاسییەکانیان :پێشنیار کردنی
ڕێگەچ��ارە بۆ ناکۆکییەکانی ک��ورد ،بە تێکەڵ
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کردنی دیسکۆرسی برایانەی ئیسالمی ،لەگەڵ
س��تراتێجیی هاوپەیمانی لەگ��ەڵ حکوومەت
و زۆرت��ر کردن��ی دەس��تێوەردان ل��ە بواری
کۆمەاڵیەتی لە ڕێگەی بۆن��ە و ڕێکخراوەکان.
ئەم نووس��راوەیە ئامانج��ی حیزبوڵاڵ لە گۆڕان
بەرەو کۆمەڵگەی شارس��تانی ،لە چوارچێوەی
دووب��ارە ڕێکخس��تنەوەی سیاس��ەتی کورد و
هێژمۆنی ڕوو ل��ە زیادبوونی حکوومەتی ئە کە
پە ،تاوتوێ دەکات .بۆ ئەوەی تێڕوانینم بە یەک
ئاراس��تە نەبێت ،وا دادەنێم کە ئەم پڕۆسەیە،
پاشماوەکانی ناکۆکی و توندوتیژی لە ساڵەکانی
١٩٩٠و هۆش��یارییەکی نوێ لە سەر گرینگیی
ڕێکخستنی کۆمەڵگەی شارستانی و سیاسەتی
یاس��ایی بۆ داگیرکردنی مێش��کەکان پیشان
دەدات.
ئەو زانیارییانەی لەم توێژینەوەیەدا بەکارم
هێناون ،ل��ە کارێکی مەیدانیی گەلناس��ی لە
ش��ارەکانی دیاربەک��ر ،ماردی��ن و بینگۆل ،لە
م��اوەی  ١٨مانگ لە نێوان س��اڵەکانی ٢٠١٥
ت��ا  ٢٠١٦کۆکراونەتەوە .لە م��اوەی ئەم کارە
مەیدانییەدا ،بەردەوام لە نێوان ئەم سێ شارەدا
س��ەفەرم دەکرد تاک��وو بۆن��ە کۆمەاڵیەتی و
سیاس��ییەکان ببینم و هەروەها چاوپێکەوتنم
ئەنج��ام دا لەگەڵ ئەندامان و س��ەرکردەکانی
ڕێکخ��راوە کۆمەاڵیەتی و مەدەنییە ئیس�لامی
و سێکۆالرەکان و باڵوکراوەکان وهەژمارەکانی
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکانم ش��ی ک��ردەوە ،تاکوو
باش��تر بتوانم کاردانەوەی ئ��ەم گۆڕانە لە ناو
خەڵک بە گشتی ببینم.
گۆڕانی سیاسەتی کورد لە تورکیا
زۆرینەی ئەو ش��ی کردن��ەوە ئەکادێمییانەی
لەس��ەر کەرتی سیاس��ەتی کوردستانی تورکیا
کراوە ،پشتی بە ڕوونکردنەوەی ئایینی و نەژادی
لە وت��ار و بیرۆکەی ئیس�لامییە جیاوازەکانی
تورکیا بەس��تووە[« .]7کریستۆفەر هیوستن» ،بۆ
پرس��ی کورد لە س��اڵەکانی  ١٩٩٠لە تورکیا،
سێ بۆچوونی سەرەکیی ئیسالمیی دەستنیشان
ساڵی بیست و یەکەم
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کرد کە بریتین لە ئیسالمی-حکومی ،ئیسالمی
و ئیسالمی-کوردی و باسی ئەوەی کردووە کە
پرس��ی کورد لە چوارچێوەی ئەم گرووپانەدایە.
[ ]8ئەم جۆرە پۆلێنبەندییەی ئەو تا دە س��اڵی
دوایی ه��ەر کاری پ��ێ دەکرا ،ب��ەاڵم دوای
ئاڵوگۆڕی دەس��ەاڵتی هاوپەیمانەکان لە کاتی
ئەکەپە ،پێویس��تی بە داڕش��تنێکی دیکە بوو.
گولەی تورکمەن دەرڤیش ئۆغلو ،پێش��نیاری
پۆلێنبەندی بە شوناس��ی ن��ەژادی و ئایینیی
کرد (ئایینی-ن��ەژادی  ،نەژادئایینی و ئایینی)
بۆ وەسفی بواری سیاسەتی کورد لە ساڵەکانی
 ٢٠١٠و ئام��اژەی بەوە کرد کە ئەم ش��ێوەی
شوناسانە بە پێی مەرجەکانی گۆڕان دادەهنرێن
و دووبارە دروست دەبنەوە .تورکمەن پێی وابوو
کە ئ��ەم چینانە ڕێگر بوون لەوەی ئیس�لامی
س��وننە ڕێگە چ��ارەی ناکۆکییەکانی کورد لە
تورکی��ا بێ��ت ]9[.جوما چیچ��ەک گومانی لە
کارا بوون��ی ئ��ەم پۆلێنبەندیەیە هەبوو و پێی
واب��وو پەیوەندییەکانی نێ��وان نەتەوەی کورد،
سوننەی موسوڵمان و شوناسی ئایینی عەلەوی،
شتێکی جێگیر و نەگوڕ نییە ،بەڵکوو بەردەوام
ل��ە گۆڕاندایە .چیچەک پێی وای��ە ناکرێت بە
ڕوونی س��نوورەکانی نێوان شوناس��ە ئایینی و
نەتەوایەتییە کوردییەکان دەستنیش��ان بکرێن
ب��ۆ نمونە شوناس��ی نەژادی/کەلتوریی زازایی،
س��ەرچاوەیەکی گرینگە بۆ دەستنیشان کردن
و پێناسە کردنی کوردی عەلەوی و سوننە[.]10
ل��ە کاتێکدا ئەو بۆچوونانەی باس کران ،لە
ڕێرەوەی ئایدۆلۆجیدا ،هەوڵی پێناس��ەکردنی
سیاس��ەتی ک��ورد دەدەن ،مس��تەفا گوربوز،
بۆچوونێ��ک پێش��نیار دەکات ک��ە تیش��ک
دەخاتە س��ەر ئ��ەو س��تراتێجی و ڕاهێنانەی
لە الیەن کەس��ایەتییە س��ەرەکییەکان بەکار
دێن ب��ۆ زیادکردنی کاریگەری��ی خۆیان .ئەو
بزووتنەوەی ک��وردی ،ڕێکخراوەکانی حیزبوڵاڵ
و گول��ەن[ ]11وەک ئەکتەری ڕکابەری یەکدی
وەس��ف دەکات کە دوای گۆڕانکارییە ناوخۆیی
و نێودەوڵەتییەکان ،وەک زیادکردنی دەسەاڵتی

ئەکەپە و دەس��تپێکی وتووێژی بەئەندامبوونی
تورکی��ا ل��ە یەکێتی��ی ئەوروپ��ا ،کەلتووری
دژایەتی��ی توندوتی��ژی خۆی��ان گ��ۆڕی ب��ۆ
کێبڕکێیەکی بەڕەوش��تانە .بۆچوونی گوربوز ،بۆ
بزووتنەوەی ئەو ڕکابەرانە و ستراتێجییەکانیان
لە بەکاهێنانی ڕێکخ��راوەکان لە دوای ٢٠٠٤
بەس��وودە .بیرۆکەی بنیاتنان��ی پێگە و جێگە
کە ل��ە الیەن گوربوز پێش��نیار ک��را باس لە
هەوڵەکان��ی چاالک��ە ڕکاب��ەرەکان دەکات بۆ
بەدەستهێنانی پسپۆری لەو بوارەی بۆ ئەوانەی
دیکە ئاس��ان نییە بۆ نمونە حیزبوڵاڵ لە بواری
بۆنە گش��تییە ئایینییەکان ،گولەنیستەکان لە
دامەزراوە پەروەردەییەکان و بزووتنەوەی کورد
لە ڕێکخراوەی ژن��ان ش��ارەزایییان هەیە[.]12
ب��ەاڵم گوربوز نەیتوانی وەس��فی ئەو چاالکانە
بکات کە لە چینی خەڵکانی ئاسایین یان ڕۆڵی
حکوومەت لەم ناکۆکییە ناوخۆیی و ڕکابەرییە
دەستنیش��ان بکات .هەروەها لەم چەندساڵەی
ئاخردا س��ەرهەڵدانەوەی ناکۆکییەکانی نێوان
پەکەک��ە و حکووم��ەت و دژایەتی��ی نێ��وان
گولەنیس��تەکان و حکوومەت ،بوو بە هۆکاری
کۆتایی هاتنی دەورەی کێبڕکیی ڕێزلێنەرانە.
تێگەیش��تن لەوەی کە سیاس��ەتی کورد
چەندی��ن جار داڕژاوەتەوە و گ��ۆڕاوە ،تەنیا لە
چوارچێوەیەکی چەند الیەنە[ ]13بەدی دێت کە
پەیوەندییەکانی حکوومەتی تورکیا لە الیەک
و گۆڕان لە ناوچەکان لە الیەکی دیکەوە ڕۆڵی
گرینگ دەبینن[ .]14لە س��ەرەتای س��اڵەکانی
 ،٢٠٠٠سیاس��ەتی گش��تی ،دەس��تپێکێکی
ئیسالمدۆستانەی هەبوو کە حیزبە کوردییەکان
باوەشیان گرتەوە بۆ کەسایەتییە ئیسالمییەکان
و بۆ داواکاریی مافی کەلتوری و سیاسیی کورد
وتارێکی ئیس�لامییان داهێنا .سارگیل ،ڕوونی
دەکاتەوە کە چۆن ڕووداوە ناوچەیی و نەتەوەیی
و نێودەوڵەتییەکان ،ب��وون بە هۆکاری گۆڕانی
بزووتن��ەوەی کورد و دەس��تپێکی س��ەرچاوە
ئیس�لامییەکان .ئ��ەو دەرکەوتن��ی چەندین
کەسایەتیی سیاسی و ڕکابەرەکانیان لە بواری
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سیاس��ییەوە دیاری دەکات .ب��ە وتەی ئەو لە
پڕۆسەی سیاس��ەتی هەلبژاردن ،بزووتنەوەی
ک��ورد پێویس��ت بوو پێگ��ەی خۆی ل��ە ناو
کۆمەڵگەی کوردی کە زۆرینەیان موس��وڵمانی
س��وننەن زۆرتر بکات .خەباتی سیاسی لە هەر
دوو ئاستی ئایینی و نەتەوەیی لەژیر کاریگەریی
ئەم گۆڕانەی بزووتنەوەی کورددابووە[.]15
ئەم نووس��راوەیە ،بە تیشک خستنە سەر
ئەو بەش��ە لە گۆڕانەکانی حیزبوڵاڵ کە کەمتر
تۆمار کراون ،شیکاریی ئەو توێژینەوانە دەکات
وا باس کران .ئەم نووس��راوەیە دەریدەخات کە
چ��ۆن لە دوای  ،٢٠٠٤هێم��ای نەژاد-ئایینی
حیزبوڵ�ڵا گۆڕا و تەش��ەنە س��ەندنی نەژادیی
حیزبوڵاڵ لە نێوان شوناس��ی سیاس��یی کورد
ل��ە چوارچێ��وەی ناوچەیی و نەتەوەیی ش��ی
دەکاتەوە .لەم نووس��راوەیەدا پش��تم بەستووە
ب��ە پۆلێنبەندییەکانی ویمەر بۆ دەستنیش��ان
کردنی سنوورەکان کە پێنج جۆری پەیوەندیدار
و گونج��او ب��ۆ بەچوارچێوەکردن��ی گۆڕان��ی
حیزبوڵ�ڵا لەی��ەک جودا دەکات��ەوە .من باس
ل��ەوە دەکەم کە حیزبوڵاڵ لە بابەتی شوناس��ی
کوردی سیاس��یدا ،ل��ە ماوەی ئەو س��ااڵنەی
چاالکییەکانیان نایاس��ایی بوو ،هەڵوێستەکانی
ناڕوون بوون بەاڵم لەگەڵ یاس��ایی بوونەوەی
چـــاالکییەکانی��ان ،هەڵوێس��تەکانیان ب��ۆ
ش��یوازێکی نەتەوەیی-ئایینییان��ە بەرباڵو بوو.
ویمەر دەڵێ��ت پلەی دامەزراوەی��ی و دابەش
کردنی دەس��ەاڵت و پەیوەندییە سیاسییەکان،
دیار دەکات کام ئەکتەر چ س��تراتێجییەک بۆ
دروس��تکردنی س��نوورەکان هەڵدەبژێرێت[.]16
هەر لەس��ەر ئ��ەو بنەمایەش من ب��اس لەوە
دەک��ەم کە بۆچوون��ی حیزبوڵاڵ بۆ شوناس��ی
کورد ،دەبێ لە چوارچێ��وەی جووڵە و گۆڕانی
دەسەاڵت لەو ماوەیەدا شی بکرێتەوە و بخرێتە
چوارچێوەی گۆڕان��ی چەند الیەنەی ناوچەیی،
هەرێمی ،نەتەوەی��ی و نێودەوڵەتی ،کە دەبێتە
هۆکاری دروست بوونی سیاسەت لە ناوچەکانی
کوردستان.
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تێکەڵ بوونی س��ەرچاوە ئیس�لامییەکان
لە ناو وتاری سیاس��یی کوردییە ڕکابەرەکاندا،
پەیوەندییەکی بەهێزی هەیە لەگەڵ گۆڕانێکی
زەقتری حوکمڕانیی تورکیا لە ناسیۆنالیس��تی
کەمالیس��تی بۆ ناسیۆنالیستی ئیسالمی لەژێر
دەس��ەاڵتی ئەکەپە ]17[.لە الیەکەوە بزووتنەوی
ئیس�لامیی کورد ک��ە بەرپرس��انی حکوومی
پش��تیوانیی لێ دەکەن ئەجێندا سیاسییەکانی
پان ئیس�لامییان لە ماوەی دەسەاڵتی ئەکەپە
لە ناوچە کوردییەکان خس��تە بواری جێبەجێ
کردن��ەوە ک��ە جۆرێک ل��ە ناسیۆنالیس��تی
ئایینیی دروس��ت کرد و ل��ە الیەکی دیکەوە
بزووتنەوەی ناس��یۆنالی کورد ئەو سیاسەتانەی
تاقی کردۆتەوە و پێش��نیاری خ��ۆی هەیە بۆ
دامەزراندن��ی نەتەوەیەک��ی دێموکرات��ی کە
ئازادی و نوێنەرایەتی کردنی ئایینی ،بەش��ێکە
[]18
لە پرۆژەی س��ەربەخۆیی و فرەالیەن بوون.
ئەم ئەجێندایانە پەیوەندیی هەر دوو ال لەگەڵ
شوناسی سیاس��یی کورد دەستنیشان دەکات:
لە کاتێک��دا بزووتنەوەی ئیس�لامیی کوردی،
جۆرێ��ک لە کوردبوون لەخ��ۆ دەگرێت کە بە
شێوەیەکی سەرەکی لە سەرچاوە ئیسالمییەکان
پێکهاتووە ،بزووتنەوەی ناس��یۆنالی کورد ،ئەو
بۆچوونە ئیسالمییە پلورتالیستییەی «خەڵكی
تورکیا» (تورکیا هالکالری) لە بواری سیاسەتدا
بەکاردێنێت و ڕەنگی ئایینی دەدات بە ش��ەڕ
ب��ۆ وەرگرتنی مافی کەلت��ور و زمانی کوردی.
لە ئاکامدا ئیسالم لە چوارچێوەی سیاسەت و
جەم��اوەری کورد و تورکدا لە ماوەی بیس��ت
ساڵی ڕابردوودا بە زەقی بوونی هەبووە.
ژی��ان بۆ ئامان��ج :چۆن حیزبوڵ�ڵا بەرەو
کۆمەڵگەیەکی شارستانی گۆڕدرا
سەوزەفرۆشی ش��ەهادەت (ماناڤی شەهادەت)
دووکانیکی بچووک بوو لە س��ەر ئەو شەقامەی
پێ��دا دەچوومەوە ب��ۆ بینگ��ۆل .درەنگانێکی
دوانیوەڕۆی��ەک لە مانگی ئای��اری  ،٢٠١٦لە
الی دووکانەک��ە وەس��تام و بە ش��ێوەیەکی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئایینیان��ە ئەحواڵپرس��یی دووکاندارەکەم کرد.
دووکاندارەکە ن��اوی موجاهد[ ]19بوو و کوردی
زازا بوو و  ٥٠-٤٥ساڵ تەمەنی بوو .پانتۆڵیکی
فش��ی لەبەردا بوو و ڕدێنی درێژ و سمێڵێکی
ڕێککراوی کورتی بوو .دوای یەکتر ناساندنێکی
کورت ،پرسیارم لێی کرد کە ئایا ئارەزوومەندە
چاوپێکەوتنێکی هەبیت لەگەڵم .بە پێچەوانەی
ئەوەی بیرم دەکردەوە و لەبەر ئەوەی لە سااڵنی
ڕابردوودا ئەندامانی حیزبوڵاڵ لەبەر بابەتی ئەمنی
چاوپێکەوتنی��ان نەدەکرد ،ئەو پێی خۆش بوو.
پێم وابوو کە ئەو کەشی سیاسییە ،ئەندامەکانی
حیزبوڵاڵ هان دەدات کە ب��ە کراوەیی بدوێن.
س��ەرەتا لێم پرس��ی بۆچی ناوی دووکانەکەت
ناوە «سەوزەفرۆشی ش��ەهادەت» و ئاوا وەاڵمی
دایەوە:
موجاهد :ئێمە ش��ەهیدبوون لە ڕسول اللە
(د .خ) ،پیغەمب��ەر زەکەری��ا و کوڕەکەی
فێربووی��ن .ئەمە گەورەتری��ن دیارییە کە
خودای گەورە بە کەس��ێکی دەبەخشێت
لەو دونیایەدا و ئ��ەو پێگەیە کە بەردەوام
پێغەمب��ەرەکان لە خ��ودا داوایان دەکرد.
بە ش��ێوەیەکی س��ەرەکی ئاوا دەیبینین
کە وەک ش��ەهید بژین ،ش��ایەتی بدەین
بۆ ئیس�لام و دوای ش��ایەتی دان ،داوای
ئەو پێگ��ە بەرز و پی��رۆزە بکەین لە اللە
ڕب العالمین .دواتر تێکەڵ کردنی ئەوە لە
ناو گش��ت ڕەهەندەکانی ژیانمان ڕاستیی
ئیسالممان پێ پیش��ان دەدات .پێم وایە
ئەوانەی تاکوو ئیستا داوای شەهیدبوونیان
نەکردووە ناتوانن هاوسەنگیی ئیمان و بڕوا
ڕابگرن .بۆیە هیچ جێی سەرسووڕمان نیە
کە ئەو ناوەم هەڵبژاردووە.
مێهمێت :مەبەستت ئەوەیە کە شەهیدبوون
تەنیا یەک ناو نییە و شێوازی ژیانە؟
موجاه��د :ل��ە ئاس��تێکدا دەتوانین وەک

ش��ێوازێکی ژیان ناوی ل��ێ ببەین .لەبەر
ئەوەی هەروا کە باس��م ک��رد ژیان وەک
ش��ەهیدێک و داوای پلەی ش��ەهیدبوون
کردن لە خودا ش��ێوازێکی ژیان دروست
دەکات .ب��ەاڵم کاتێ��ک ک��ە دەڵێی��ن
شەهیدبوون ،مەبەس��تمان بەو مانایە نیە
کە وەک هەندێک الیەن دەڵێن شەهیدی
دێموکراس��ی ،ش��ەهیدی سۆس��یالیزم،
شەهیدی کۆمۆنیزم ،شەهیدی مارکسیزم
و ئەو ش��تانە ،خودا ئەو مانایە لە قورئاندا
دەخاتە نیو دوو کەوان��ەوە .تەنیا ئەوانەی
فی س��بیل اللە ( لە ب��ەر خاتری خودا)
ئەوان��ەی لەبەر خودا و ل��ە ڕێگەی خودا
دەکوژرێن شەهیدن.

موجاه��د ئەندامێک��ی حیزبوڵاڵ ب��وو .جەخت
کردنەوەی ئەو لە شەهیدبوون وەک شێوازێکی
ژی��ان و م��ردن ،تێڕوانینێک لە هەڵوێس��تی
ئیسالمیس��تی بۆ ئەو بزووتنەوەیە دەردەخات و
یارمەتیدەرە بۆ تێگەیش��تن ل��ە ئەو گۆڕان و
بەردەوامبوون��ەی بەو چەند س��اڵەی دوایی بە
خۆی��ەوە دیتویەتی .لە کاتێکدا لە س��ەرەتای
س��اڵەکانی  ١٩٩٠تورکی��ا تووش��ی ش��ەڕە
چەکدارییەکان��ی نێ��وان پارت��ی کرێکاران��ی
کوردس��تان و س��وپای تورکیا ب��وو ،حیزبوڵاڵ
ک��ە ئەجێندای الدان��ی ڕێژیمی س��ێکۆالر و
دامەزراندنی حکوومەتی شەریعەی بوو ،دەستی
بە ئەنجامی ت��اوان و توندوتیژی بە پاس��اوی
ئیس�لامی کرد .هەرچەند ل��ە هەوڵێکی دوو
الیەنان��ە ب��ە دژی پەکەکە ،توانی��ان لەگەڵ
حکوومەتی تورکیا ببن بە هاوپەیمان و پەکەکە
لە زۆر لە ش��ارە کوردییەکان ڕاو بنێن .ئەوان
بە یارمەتیی کالس��ە ئایینییەکان لە مزگەوت
و چاالکی��ی ئەن��دام وەرگرتن ل��ە قوتابخانە
ئامادەییەکان ،هێزێکی زۆریان بەدەس��ت هێنا
و لە الیەن بنەماڵەکانی ناوچەکەوە پش��تگیری
کران .لە س��اڵەکانی  ١٩٩٠دا شارەکانی ژێر
دەس��ەاڵتی حیزبوڵاڵ ل��ە ئام��ەد (دیاربەکر)،

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 405 2719

باتمان ،نوسەیبین ،سیلڤان و زۆر شوێنی دیکە
بوون ب��ە ناوچەی ژێر دەس��ەاڵت و هێژمونی
حیزبوڵ�ڵا .هەڵوێس��تی چەپ��ی س��ێکوالری
پەکەکە و دوژمنایەتی لەگەڵ کەس��ە ناسراوە
ئایینییەکان لە س��اڵەکانی  ١٩٨٠بۆ زۆرێک لە
کوردە پارێزگارەکان ب��وو بە ماوەی دڵگرانی و
دۆخ��ی لەبار کرد بۆدروس��تبوونی وتارێک کە
دژی حکوومەت��ە[ ]20و ڕێز ل��ە بەها ئایینی و
نەریتەکان دەگرێ��ت .زۆرێک لە بنەماڵەکان و
تاکە پارێزگارەکان پش��تیوانیی خۆیان دەربڕی
بۆ حیزبوڵاڵ لەبەر جیاوازییەکەی و بەکارهێنانی
هێم��ا و بیرۆکەی ئیس�لامی ک��ە پەکەکە بە
پێچەوانەوە پێکهاتەیەکی ناسیونالیستی بوو.
ل��ە س��اڵەکانی  ١٩٨٠دا گرژی��ی نێوان
پەکەک��ە و حیزبوڵ�ڵا دەس��تی پێک��رد و لە
نی��وەی یەکەمی س��اڵەکانی  ١٩٩٠دا بوو بە
هۆی کوش��تن و خوێنڕێژی .دە س��اڵ گرژی
و ش��ەڕ لە نێوان پەکەک��ە و حیزبوڵاڵ ،گیانی
 ٧٠٠کەس��ی مەدەنی��ی[ ]21گ��رت و ئەو دوو
الیەن��ەی کرد ب��ە دوژمنی یەکتر .لە س��اڵی
٢٠٠٠دا س��ەرۆکی حیزبوڵاڵ ،حوسەین ڤەلی
ئۆغلو ،لە هێرش��ێکی پۆلیس بۆ سەر بارەگای
نوێی لە گەڕەکی بەیکۆز لە ئیس��تانبۆل کوژرا.
ئ��ەو بەڵگانەی لە پش��کنینی ماڵەکە دەس��ت
هێزەکان کەوت زنجیرە ئۆپەراسیۆنی ئەمنی بە
دواوە بوو لە هەم��وو تورکیا کە لە ئەنجامیاندا
جەنازەی مردووی خەڵک دۆزرایەوە و بەڵگەی
زیات��ر بەدەس��ت ک��ەوت .ه��ەزاران ئەندامی
حیزبوڵاڵ دەست بەسەر کران و زۆریان خۆیان
ش��اردەوە ]22[.ب��ەاڵم ل��ە  ٢٠٠٤بزووتنەوەکە
س��ەری هەڵدای��ەوە و وەک کاری خێرخوازی
و پەروەردەیی ب��ە تایبەت بۆ بە هاناوە چوونی
بندەستان (مس��تەزئەفلەر دەر) هاتنە مەیدانی
چاالکی و دوایی وەک پارتێکی سیاس��ی بە ناو
هودا پار لە  ٢٠١٢دەرکەوت.
حیزبوڵ�ڵا ب��ە دەس��ەاڵت گەیش��تنی
ئەکەپ��ە ل��ە ٢٠٠٣ی وەک هەڵێ��ک ب��ەکار
هێن��ا ب��ۆ ڕێکخس��تنەوەی ڕێکخراوەکەیان و
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دەستپێکردنەوە بۆ ئەندام گرتن .چونکە هەردوو
ال ئایدیۆلۆژییان یەک ش��ت بوو .لە س��ەرەتادا
لەبەر کێشە سیاسییەکان ،هەوڵەکان بۆ چاالک
کردن��ەوەی ئەندامە پێش��ووەکانی حیزبوڵاڵ لە
سەرەتای س��اڵەکانی  ٢٠٠٠بەرپەرچی توندی
درای��ەوە ]23[.بۆ زۆرکەس حیزبوڵاڵ ئەو پارتەبوو
کە بە ئۆپەراسیۆنی ئەمنی لە سەرەتای ساڵەکانی
 ٢٠٠٠لەناو چوو و گەڕانەوەی بە ش��ێوازێکی
یاس��ایی لەگەڵ ئەو دیمەنانەی کە حیزبوڵاڵ بە
نهێنی و بە توندوتیژی چاالکیی دەکرد ناکۆک
بوو .ئەوەی لەم دیمانەیە نادیار بوو ستراتێجی
و توانای بۆ خۆ گونجاندن لەگەڵ دۆخەکە بوو.
ڕاس��تە کە ئۆپەراس��یۆنە ئەمنییەکان ئیدارەی
حیزبوڵاڵی تێکش��کاند ،بەاڵم پێگ��ەی لە ناو
خەڵکدا ما .هەروەها سزادانی گشت ئەندامانی لە
الیەن حکوومەتەوە چ ئەوانەی تاوانیان ئەنجام
دابوو و چ ئەوانەی ل��ە مزگەوتەکان قورئانیان
دەرس ئەدا ،خزم و خێزانی س��زادراوانی وەک
قوربان��ی لێکردب��وو و ئەمە ڕۆڵێک��ی گرینگی
هەبوو لە زیادبوونی هاوس��ۆزیی خەڵک بۆ ئەو
[]24
گرووپە.
ئیدارەی نوێی ئەکەپە و هاندانی ڕێکخستنی
ڕیکخراوە شارستانییە ئیسالمییەکان و هەروەها
دەستپێکردنی پڕۆسەی بە ئەندامبوونی تورکیا
ل��ە یەکێتیی ئەوروپا ،هۆکار ب��وون بۆ ئەوەی
چاالکییەکان��ی حیزبوڵاڵ شارس��تانی بکرێت.
بەیاس��ایی کردنەوەی چاالکییەکانی حیزبوڵاڵ
لە ش��وێنە گش��تییەکان ،لەگ��ەڵ کردنەوەی
ئەنجومەنی موس��تەزئەفلەر لە  ٢٠٠٤دەستی
پێک��رد .لە س��ااڵنی دواتر بە پشتبەس��تن بە
پێگەی کۆمەاڵیەتیی خۆی ،حیزبوڵاڵ س��ەدان
ڕێکخ��راوەی مەدەنیی لە ناوچ��ە کوردییەکان
بنیات نا .گرووپە ئیس�لامییە بچووکەکان هەر
بەم ش��ێوەیە ڕێکخراوەی خۆیان دروست کرد
و ڕێکخراوە ئیس�لامییەکان لقی��ان لەو ناوچە
کوردییانە کردەوە .من لێرەدا باس لەوە دەکەم
ک��ە کارە یاس��ایییەکانی حیزبوڵ�ڵا هەلێکی
پاراس��تنی بۆ گرووپەکانی دیکە ڕەخساند کە
ساڵی بیست و یەکەم
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بە بێ ئەوەی لە هێرش��ی پەکەکە بترس��ێن،
ڕێکخ��راوەی خۆی��ان دانێ��ن ک��ە ئەندامانی
ئەنجومەنە ئیس�لامییە کوردی و تورکییەکان
لە لێدوانیان لەگەڵم دانیان پێدانا ]25[.پڕۆسەی
یاس��ایی بوونەوەی چاالکییەکان��ی حیزبوڵاڵ،
ه��ەم ه��ەل و هەم کێش��ەی دروس��ت کرد
بۆی��ان .گەورەترین هەل ئ��ەوە بوو کە جۆری
چاالکیی��ەکان و مەودای��ان پەرەیەکی ئێجگار
زۆری س��ەند و دەس��تیان بە خەڵکانێکی زۆر
گەیش��ت .لە دوای کۆبوون��ەوەی ڕێزلێنان لە
پەیامبەر لە  ٢٠٠٦کە بۆ دەربڕینی ناڕەزایەتی
لەو کارتۆن��ەی لە دانمارک باڵو بب��ووەوە[،]26
بۆنەی یادی لەدایک بوونی پیرۆز (کوتلو دۆغم)
کرا کە س��ەدان هەزار کەس لە گۆڕەپانەکانی
ناوەندی شارە کوردنش��ینەکان هەموو ساڵێک
ل��ە مانگی نیس��ان کۆدەبن��ەوە .قەرەبالغترین
بۆن��ەی لەدایکبوونی پیرۆز لە دیاربەکر کرا کە
نزیکەی نیو ملیۆن کەس لە ش��ار و شارۆچکە
کوردییەکانی دەوروبەر هاتبوون .لەم سااڵنەی
دواییدا حیزبوڵاڵ بۆن��ەی لەدایکبوونی پیرۆزی
لە ناوچ��ە کوردییەکان کرد ب��ە یەک هەفتە
و ل��ە ڕۆژئ��اوای تورکی��ا و ئەوروپ��ا جەژنی
دەگ��رت ]27[.ل��ەو یەک هەفتەی��ەدا لە مانگی
نیس��ان کێبڕکێ و بۆنەی جیاجیا دەگیرێت و
هەلێکی باشە بۆ ئەندامە گەنجەکانی حیزبوڵاڵ،
بۆ ئەوەی باسی ژیانی محمد و هاوڕێکانی (سیەر
یارشماالری) بکەن کە براوەکان بە سەفەرێکی
مەکک��ە بۆ بەجێهێنانی عومرە خەاڵت دەکران.
هەروەه��ا لەو هەفتەی��ەدا ئاهەنگی دەرچوونی
مەدرەسەکانی حیزبوڵاڵ کە ئەندامە ئافرەتەکان
بەشداریی تێدا دەکەن بەڕێوە دەچێت .دەکرێ
بڵێ��م هەمووی ئ��ەو ئەندامان��ەی حیزبوڵاڵ و
بەش��داربووانی ئەو ئاهەنگە ی��ەک هەفتەیییە،
هاوڕان لەس��ەر ئ��ەوەی ک��ە ئاهەنگەکە هەم
دڵخۆشییەکی گەورەیە و هەم هەلی وەرگرتنی
ئەندام دەرەخس��ێنێت و ه��ەم دەرفەتێکە بۆ
[]28
دەرخس��تنی هێز و گەورەیی��ی حیزبوڵاڵ.
بەش��داربووانی ئاهەنگەکان��ی حیزبوڵاڵ بەس

ئەندامان��ی نین بەڵکوو ک��وردە پارێزگارەکانن.
لەس��ەر ئەم بنەمایە و دوای ئەوەی بە بڕیاری
دادگا «موس��تەزئەف-دەر» داخ��را ،حیزبوڵ�ڵا
هوداپ��اری ک��ردەوە ]29[.ل��ە هەمانکات��دا ئەم
بزووتنەوەیە مەیدانی کار و چاالکییەکانی پەرە
پێدا و وێس��تگەی تیڤی و ڕادی��ۆی (رەهبەر
تیڤی) ،چاپخانەی (دوعا یاینجیلیک) ،ڕۆژنامەی
(دۆغ��رو هابەر) ،ئەژانس��ی هەواڵدێری (ئیلکی
هابەر ئاژانس��ی/ئیلک-ها) ،گۆڤ��ار بە کوردی
و تورک��ی (کەلها ئامەد ،ئین��زار) ،قوتابخانەی
قورئانی و مەدرەسە ،قوتابخانەی ئەهلی ،بەشی
ناوخۆیی بۆ قوتابی��ی ئامادەیی و زانکۆ ،کاری
بازرگان��ی بۆ دابینکردنی داهات و زۆر ش��تی
دیکەیان کردەوە.
ئەو پڕۆس��ەیەی حیزبوڵاڵ لە ڕێکخراوێکی
نهێنی نایاس��ایی بوو بە یاس��ایی و شارستانی
ک��را ه��ۆکار ب��وو ب��ۆ گۆڕانێ��ک ل��ە وتار و
چاالکییەکانی ڕێکخراوەکانی سەر بە حیزبوڵاڵ.
قۆناغەکانی ئەم گۆڕانە دەتوانین لە ئاهەنگەکان،
باڵوک��راوەکان ،ئەلبۆمی مۆس��یقا و بەرهەمە
میدیاییەکانی حیزبوڵاڵ ببینرێت .ئەم پڕۆسەیە
بە هیچ شێوازێک یەکس��ەری نەبوو و لەگەڵ
گۆڕانکارییەکانی دۆخی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
ڕووی دا .لەسەر ئەم بابەتە هێشتا لەو بڕوایەدام
کە تێڕوانینی حیزبوڵاڵ بۆ جیهان بە شێوەیەکی
ڕادیکاڵ��ی نەگ��ۆڕاوە و تەنیا ئەوەی��ە کە ئەو
بزووتنەوەیە وتار و ستراتێجی نوێی گرتۆتە بەر
بۆ ئەوەی بتوانێت بە ش��ێوازێکی یاسایی بێتە
ناو گۆڕەپانی سیاس��ەت و لەگەڵ خەڵک بێت.
ئەم گواستنەوەی دۆخە بۆ حیزبوڵاڵ هەلێک بوو
بۆ ئ��ەوەی نەتەنیا پێگەی خۆی لەناو جەماوەر
بەهێزتر بکات ،بەڵکوو ئەو خەڵكە پارێزگارانەش
ب��ۆ خۆی ڕاکێش��ێت کە دەیانویس��ت تێکەڵ
پارتێ��ک ببن ک��ە بە ش��ێوەیەکی یاس��ایی
کاری خێرخ��وازی و ئاهەنگ گێ��ڕان دەکات
نەک ئەوەی نایاس��ایی بێت .ل��ە ماوەی کارە
مەیدانییەکەم لەگ��ەڵ ئەندامان و الیەنگرانی
حیزبوڵاڵ دەدوام و ئەوان زۆر دڵخۆش بوون بە
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بەش��دار بوون لە ئاهەنگە مەزنەکەی حیزبوڵاڵ
و دەستخۆش��ییان بوو بۆ ئ��ەو پارتە بۆ ئەوەی
ستراتێجیان لە چاالکییەکانی وەرگرتنی ئەندام
[]30
و دەسەاڵت ڕوون و کاریگەر بوو.
کاتێک لە  ٢٠١٥گفتوگۆی ئاشتیی کوردی
لەبەر سەرهەڵدانەوەی ناکۆکییەکانی پەکەکە و
حکوومەت ڕاگیرا ،حیزبوڵاڵ زیاتر هاتە بەرچاو.
دەورەی توندوتیژییەکان��ی س��اڵەکانی ١٩٩٠
قوربانیی زۆری لە ه��ەر دوو ال لێ کەوتەوە و
کەسایەتییە حکومییەکان هەوڵیان دا ناکۆکی
بخەنە ن��او گرووپەکان��ەوە .ڕەنگ��ە ئەزموونی
س��اڵەکانی  ١٩٩٠بوو بە ه��ۆکاری ئەوەی کە
توندوتی��ژی تەش��ەنە نەس��ێنێت و نەگات بە
ئاس��تێک کە لە کۆنترۆڵ��دا نەمێنێت و دوای
خۆپیشاندانەکانی کۆبانێ لە  ٢٠١٤و شەڕی ناو
شارەکان لە مانگی حوزەیرانی  ٢٠١٥تا تەمووزی
 ٢٠١٦زیاتر دەرکەوت کە ئاگربەس��تێکی باس
نەکراو لەو دۆخەدا زۆر پێویس��ت و هەستیارە.
دەکرێ بڵەین کە یاس��ای س��ەربازی و دۆخی
نائاس��ایی زۆر زووتر لە هەوڵ��ی کوودەتاکە لە
ش��ارە کوردییەکان کاریان پێ دەکرا و گرژیی
نێوان حیزبوڵاڵ و پەکەکە دەس��ەاڵت و هێزی
حکوومەتی زۆرتر کرد کە ئەمە لە بەرژەوەندیی
حیزبوڵاڵ و بە زەرەری پەکەکە بوو.
کوودەتاکەی  ٢٠١٦کە شکس��تی هێنا لە
پڕۆسەی گۆڕانی حیزبوڵاڵ خاڵێکی وەرچەرخان
ب��وو .هەرچەندە کوودەتا ش��ەپۆلێک لە گرتن
و گرژی و ش��ەڕی دەروونیی بە دواوە بوو کە
پارتە ئۆپۆزیس��یۆنەکانی ک��ردە ئامانج ،بەاڵم
ئ��ەو ڕێکخراوانەی الیەنگ��ری حیزبوڵاڵ بوون،
حکووم��ەت چاوپۆش��یی لێیان ک��رد و بگرە
پشتیوانیش��ی کردن .بۆ نموونە دوای کوودەتا
س��ەربازییە س��ەرنەکەوتووەکەی تەم��ووزی
 ،٢٠١٦هەفتەنام��ەی دۆغروهاب��ەر ب��وو ب��ە
ڕۆژنامە .لە ماوەی خۆپیشاندانە یەک مانگەکە
(گردبوونەوەی دیمۆکراسی)[ ]31ئەندامانی پارتی
هودا-پ��ار و ڕێکخراوەکانی الیەنگری حیزبوڵاڵ
لە ڕیزی پێش��ەوەی خۆپیشاندانەکان لە ناوچە
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کوردیی��ەکان بوون و س��روودەکانی حیزبوڵاڵ
لە گۆڕەپانەکانی ماردی��ن ،دیاربەکر ،بینگۆل،
باتمان و ش��ارەکانی دیکە ب�ڵاو دەکرایەوە .لە
دوای کوودەتا س��ەربازییە ناس��ەرکەوتووەکە
کەس��ایەتی و ڕێکخراوە الیەنگرەکانی حیزبوڵاڵ
ل��ە کەناڵە حکومییەکان دەرکەوتن و لە الیەن
س��ەرۆک ئەردۆغان و دامەزراوە پلەبەرزەکانی
حکومەتەوە پێش��وازییان لێ کرا ]32[.سەرۆکی
هودا-پ��ار ،زەکەریا یاپیجی ئۆغلو ،یەک هەفتە
دوای کوودەت��ا ناس��ەرکەوتووەکە لە گۆڕەپانی
[]33
تەقسیمی ئیستانبۆل وتاری پێشکەش کرد،
کە بوو بە دەس��تپێکی س��ەردەمێکی نوێ بۆ
حیزبوڵاڵ کە بۆ یەکەمجار توانی چاالکییەکانی
لە ناوەندی گۆڕەپانی تورکیا ئەنجام بدات .دوای
تەمووزی  ،٢٠١٦نوێنەرەکانی هودا-پار لەگەڵ
س��ەرۆک ئەردۆغان و س��ەرکردەی پارتەکان
چەندین جار دیدار و گفتوگۆیان کرد و کەناڵی
الیەنگری حیزبوڵاڵ ،ڕەهبەر تیڤی بە شێوازێکی
ناڕاستەوخۆیانە باسی ڕێککەوتنی نێوان ئەکەپە
[]34
و نوێنەرانی هودا-پاری کرد.
لە س��ااڵنی کۆتایی  ١٩٩٠کەمتر کەسێک
چاوەڕوانی ئەوەی دەکرد ئەو ڕێکخراوە نهێنیە
نایاس��اییە کە لە ژوورە بچووکەکانی دەرەوەی
ش��ارە کوردیی��ەکان کار و چاالکی��ی دەکرد
ببێت بە ئەکتەرێکی س��ەرەکی لە سیاسەت و
شارستانییەتی کورد .بابەتی حیزبوڵاڵ هێمایێکە
ب��ۆ گۆڕانی ئێج��گار زۆری شارس��تانییەت و
سیاسەتی کورد لە دوای دەستپێکی حوکمڕانیی
ئەکەپە .بە پێچەوانەی بزووتنەوەی ناس��یۆناڵی
ک��وردی ،هاتنی حیزبوڵاڵ بۆ ن��او کۆمەڵگە ،نە
لەالیەن تێکچوونی پڕۆس��ەی سیاسی و نە لە
الیەن کوودەتا شکس��ت خواردوەکەی ٢٠١٦
تووشی کێش��ە نەبوو تەنانەت لە هەردووکیان
س��وودی وەرگ��رت .هەرچەندە پرس��ی کورد
لە ناوەڕۆک��ی وتار و س��تراتێجی حیزبوڵاڵ بۆ
ش��ەرعیەت وەرگرتن هەر ماب��وو .دواهەمین
بەش��ی ئەم نووس��راوەیە کاریگەری��ی گۆڕانی
حیزبوڵاڵ بەرەو کۆمەڵگەی مەدەنی بە بۆچوونی
ساڵی بیست و یەکەم
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ئ��ەو پارتە بۆ پرس��ی کورد ش��ی دەکاتەوە و
تیشک دەخاتە س��ەر ڕوونکردنەوەی جیاوازی
نەژادی و ئایینی.

پی��رۆز ،دەرمانێکی ڕۆحی پێش��نیار دەکات بۆ
چارەسەری ئەو (نەخۆشی)یەی کاریگەری بووە
لەسەر کۆمەڵگەی کوردی:

چارەسەرێکی ئیسالمیانە بۆ پرسی کورد؟
وتارە نوێکان و نەگریسە کۆنەکان
لە جەژن��ی لەدایکبوون��ی پیرۆز لە نیس��انی
 ٢٠١٦کەس��انێکی زۆر بانگهێش��ت ک��ران بۆ
پێشکەش��کردنی وتار .مێهمێ��ت گۆکتاش کە
موفتی و سەرنووس��ەری پێش��ووی ڕۆژنامەی
دۆغروهاب��ەری س��ەر ب��ە حیزبوڵاڵ ب��وو ،لە
وتارەکەیدا بە توندی ڕخنەی گرت لە گفتوگۆی
ناس��ەرکەوتووی ئاشتیانەی نێوان حکوومەت و
بزووتنەوەی کورد:
«ئێوە بۆتان نیە بە هاوکاریکردن لەگەڵ ئەو
کەس��انەی کە نوێنەری ک��ورد نین ئەم واڵتە
تێکبش��کێنن .ئەوانە خوانەناس��ی بێ ڕەوشت
و کۆمۆنیس��تن ک��ە خەڵکیان تووش��ی بەاڵ و
ش��ارەکانیان وێ��ران کردووە .چیت��ر ئێوەمان
ناوێت .نوێنەری ڕاس��تەقینەی ک��ورد لێرەیە.
ئەوەت��ا ئ��ەو ورە و پش��تیوانییەی دەتانەوێت
بۆ چارەس��ەری ئەم کێش��ەیە .کێشەی پرسی
ک��ورد تەنیا لەگ��ەڵ بیرێکی ئیس�لامی و بە
ه��اوکاری لەگەڵ خەڵکانی گونجاو چارەس��ەر
دەکرێت»]35[.
ب��ە قس��ەی مێهمێ��ت گۆکت��اش و زۆر
قسەکەری دیکە لەو دوانیوەڕۆیە ،ئیسالم تەنیا
چارەسەر بوو بۆ کێش��ەی پرسی کورد .ئەوان
پشتگیریی چەمکی برایەتیی ئیسالمییان کرد
کە ئۆممە کورد و تورک و نەتەوە موسڵمانەکانی
دیک��ە یەک دەخاتەوە و تەنیا ڕێگەی ڕزگارییە
ک��ە ک��ورد دەتوانێ��ت و دەبێت ب��ە دوایدا
ب��ڕوات .ڕخنە ل��ە حکوومەت دەگیرا لەس��ەر
دەستپێکردنی گفتوگۆی ئاشتی لەگەڵ پەکەکە
ک��ە بە بۆچوون��ی ئەوان خەڵکانێک��ی بێتاوان
لێی زەرەرمەند بوون .مەال بەش��یر شمش��ەک
وتەبێ��ژی عاش��قانی ئایدۆلۆجی��ی پەیامبەر و
ڕێکخـــــ��ەری ئاهەنگەکان��ی لەدایکبوون��ی

«ئ��ەو دەرمان��ە نە لە واش��نگتۆنە و نە لە
ئەوروپا .دەرمانی کێشەی[پرس��ی] کورد
لە ناو قورئاندایە ،قورئ��ان بخوێننەوە .ئەو
دەرمانە ل��ە وتەکانی محمد[حدیث] دایە،
[]36
حدیث بخوێننەوە».

ئەم وتارە دەبێ بخرێتە چوارچێوەی تێکچوونی
پڕۆس��ەی ئاشتیی کورد کە لە ناکاو لە ئاداری
 ٢٠١٥لەالیەن حکوومەتی ئەکەپەوە کۆتایی پێ
هات .تێکچوونی گفتوگۆی نێوان حکوومەت و
بزووتنەوەی ناسیۆنالی کورد هەلێکی ڕەخساند
بۆ ئەو ڕێکخراوانەی س��ەر بە حیزبوڵاڵ بوون بۆ
ئەوەی خۆیان بکەن بە الیەنێکی مەش��روع لە
باسی چارەس��ەریی پرسی کورد .ئەم پڕۆسەیە
لە ڕاستیدا زۆر پێشتر لە تێکچوونی گفتوگۆی
ئاشتی دەستی پێکرد .لە مانگی کانوونی دووەمی
 ٧٢٤ ،٢٠١٥ڕێکخراوی مەدەنیی ئیسالمی کە
ڕێکخراوەکانی س��ەر بە حیزبوڵاڵ ش��یان تێدا
بوو لە کۆنفرانس��ێکدا کە لە الی��ەن دەزگای
نەهێشتنی کێش��ەی مرۆڤایەتی ( )IHHسەر
بە حیزبوڵاڵ ڕێکخرابوو لە دیاربەکر بەش��داریان
ک��رد ]37[.لە ئاداری  ٢٠١٥دا  ٦٠٠ش��اند کە
نوێنەرایەتیی  ٣٥٠٠ڕێکخراوەی مەدەنی[ ]38لە
ناوچە کوردییەکانیان دەکرد[ ]39لە کۆنفرانسێکی
دوو ڕۆژەی س��ەر بە حیزبوڵاڵ بەشداریان کرد.
هەر دوو کۆڕەکە لەژێر ناونیشانی (چارەسەری
ئیس�لامی بۆ پرس��ی کورد) بەڕێ��وە چوو ،و
بانگەوازییەکانی ناو ئ��ەم دوو بۆنەیە ،چەمکی
برایەتیی ئیس�لامییان وەک تەنیا چارەسەر بۆ
پرسی کورد پێشنیار کرد .لەو بانگەوازییانەدا بە
شێوازێکی ناڕاستەوخۆ ڕێکخراوە ئیسالمییەکان
وەک الیەنێک لە پڕۆس��ەی ئاشتی باس کران
و بە ئاش��کرا ڕخنە ل��ە پەکەکە و بزووتنەوەی
کورد دەگی��را و دەگوترا کە ئ��ەوان نوێنەری
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ش��ەرعیی کوردەکان نین .لە ڕاستیدا ئامانجی
ئ��ەم کۆڕانە دروس��تکردنی ڕەزامەندی بوو لە
نێوان کوردەکان ،کە لەسەر بنەمای ئەو شێوازە
داڕژابوو کە هەندێک لە کاری بنەمایی چامسکی
و هێرمان بە ناوی [بەرهەمهێنانی ڕەزامەندی:
ئابووری سیاس��ی میدیا گ��ەورەکان] دەچوو.
[ ]40ئ��ەو تۆڕی هاوپەیمانیەتییەی کە لە الیەن
ڕێژیمی ئەکەپە لە میدیا و کۆمەڵگە بنیات نرا
کارامە بوو لە دروس��ت کردن��ی ڕەزامەندی لە
بابەتە ئیس�لامییەکان بۆ چەسپاندنی شوناسی
ئیسالمی سوننە.
گەورەتری��ن بەربەس��ت لەس��ەر ڕێگەی
پەرەس��ەندن و گەورەبوون��ی حیزبوڵ�ڵا ل��ە
کۆمەڵگەی کوردی و بواری سیاسی ،پاشماوەی
ساڵەکانی  ١٩٨٠و  ١٩٩٠بوو .لە بیری خەڵکی
کورد ئەو س��ەرکوتە توندوتیژانەی بزووتنەوەی
ناس��یۆناڵی ک��وردی کە دەس��تی حیزبوڵاڵی
تێدا بوو هێش��تا ماوە .هەر بۆیە بۆ زیادکردنی
س��نووری الیەنگرانی بزووتنەوە و شەرعیەتدان
بە پلە سیاسیەکەی پێویست بوو وتارێکی نوێ
دابێت لەسەر پرسی کورد .دامەزراندنی هودا-
پار لە  ٢٠١٢دا لەو پڕۆسەیە یەکالکەرەوە بوو.
هودا-پار وەک پارتێکی سیاس��ی لە کوردستان
دەبوایە پێگە و ڕای خۆی لەسەر پرسی کورد
دابڕێژێت .لەو وتارانەی لەس��ەرەوە باس کرا و
بەڵگەکانی ئەو پارتە ،نامەشروع کردنی پەکەکە
و بزووتنەوەی ناسیۆناڵی کوردی لەسەر بنەمای
ئەو دژایەتییەی کە دەگوترێت بەرامبەر ئیسالم
دەیکەن ناوەڕۆکی ئەم باس��ە دەبێت .بە وتەی
هودا-پ��ار کوردەکان موس��وڵمانی ئایینخوازن
ک��ە ئەو پارتانە ناتوان��ن نوێنەرایەتییان بکەن
لەبەر ئەوەی ئاو پارتان��ە ئامانجیان لەناوبردنی
ئیسالمە .ئەم باسە شتێکی نوێ نییە لە وتاری
حیزبوڵ�ڵادا .بەاڵم لە چوارچێوەی سیاس��ەتی
یاساییدا دەبێتە ناوەندی بانگەشەی هودا-پار بۆ
نوێنەرایەتیکردنی ڕاستەقینەی کورد.
هودا-پار هەروەها لە  ٢٠١٢دا بۆ یەکەمجار
بەرنامەی نوێی لەس��ەر چارەس��ەری کوردی-
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ئیس�لامی باڵو کردەوە ،کە لە ناویدا بەش��یك
تەرخان کرابوو بۆ چارەس��ەری پرس��ی کورد
بە شێوەی ئیسالمی ]41[.لەو بەرنامەیەدا پرسی
کورد وا پیش��ان درا کە لە ئاکامی پڕۆس��ەی
توندوتیژیی مۆدێرن کردن سەری هەڵداوە کە
لە الی��ەن حکوومەتی کەمالیس��تی ئەنجامدرا
و ب��وو بە هێمایەک ب��ۆ لەناوبردنی خەالفەت،
ئەلف و بێی شۆڕش و سەرکوتکردنی سەرۆکە
ئایینیی��ە کوردەکان کە هاوڕا نەبوون لەگەڵیان
وەک شێخ س��ەعید .شایەنی باس��ە کە ئەمە
تێڕوانینی زۆرێک لە گرووپە ئایینییەکان و پارتە
سیاس��ییەکان و ئەکەپە ب��وو .هەرچەندە تەنیا
لە ماوەی هەڵبژاردندا باس��ی سەرکردە کوردە
ئایینییەکانی��ان دەکرد ]42[.لەس��ەر ئەم بابەتە
هودا-پار تیشکی خستنە سەر چەمکی برابوونی
ئیس�لامی و تێگەیشتنی خۆی لە کارپێکردنی
حکوومەتی سێکوالر زۆرتر لە نەریتی سیاسیی
ئیسالمی لە تورکیا دەردەخات.
هەرچەن��دە پرۆگرامی هودا-پار لە کاتێکدا
کە باس ل��ە مافی کورد بە گش��تی دەکرێت
زۆر جی��اوازە لە ئەم نەریت��ە .بەرنامەکە باس
لەوە دەکات کە لە دەس��توردا پێویس��تە مافی
کورد و هاوواڵتیی یەکس��ان بوون بناس��رێت
ب��ۆ داهێنان��ی ئاش��تیی نێوان ک��وردەکان و
تورک��ەکان .هەروەها ئەو پارت��ە جەخت لەوە
دەکات کە ل��ە دامودەزگاکانی حکومی زمانی
کوردی بناس��رێت و هەروەه��ا حکوومەت بە
فەرم��ی داوای لێب��وردن بکات بۆ کوش��تنی
کەس��ایەتییە بەناوبانگە کوردەکان کە هاوڕای
حکوومەت نەبوون وەک شێخ سەعید و سەید
ڕەزا .جێگەی سەرس��وڕمانە کە باس لە ڕۆڵی
حیزبوڵاڵ لە س��اڵەکانی  ١٩٩٠دەکات و دەڵێ
پێویستە ئەو تاوانە جەنگییانە قەرەبوو بکرێنەوە
و لێژنەی دەرخس��تنی ڕاس��تی و تاوانەکانی
حکوومەت لە ساڵەکانی  ١٩٩٠پێکبێت ]43[.لە
بابەتی ناس��اندنی مافی هاوواڵتی لە دەستوردا
هودا-پار جیاوازییەکی ئەوتۆی لەگەڵ هەدەپە
نییە .بەاڵم میراتی س��اڵەکانی  ١٩٩٠ئەو دوو
ساڵی بیست و یەکەم
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بزووتنەوەیە دژی ی��ەک دەکات .بزووتنەوەی
کوردی ،حیزبوڵاڵ بەوە تاوانبار دەکات کە بۆتە
ئامرازێکی حکومی (پارتی ش��ەیتان) بۆ ش��ەڕ
ک��ردن دژی خەباتی ڕزگاریخ��وازی کورد .لە
الیەکی دیکەوە حیزبوڵاڵ پەکەکە بە گەندەڵی و
دژایەتیی بەهاکانی کۆمەڵگەی کوردی تاوانبار
[]44
دەکات.
کەس��ایەتیی شێخ سەعید ،س��ەرکردەی
س��ۆفی نەقش��بەندی ل��ە عەش��یرەتی زازای
ک��ورد کە یەکەم شۆڕش��ی مەزن��ی لە دژی
حکوومەتی تورکی لە س��اڵی  ١٩٢٥بەڕێوەبرد،
هەم بۆ بزووتنەوەی ناس��یۆناڵی کورد و هەم بۆ
حیزبوڵاڵ هێمای خەباتی ڕەوایە .لە دە س��اڵی
ڕابردوودا هەر دوو گرووپەکە وێنەی ش��ێخیان
بە ئاراس��تەی ئامانجە سیاسی و گۆڕانەکانیان
دووب��ارە خوڵقان��دەوە .ل��ەو س��ەردەمەی کە
پەکەکە خەریکی پێداچوونەوەی هەڵوێس��تی
توندڕەوانەی چەپی خۆی بوو بۆ ئایین ،ش��ێخ
س��ەعید بوو ب��ە س��ەرکردەی ڕزگاریخوازی
[]45
نەتەوەیی بۆ بزووتنەوەی ناس��یۆناڵی کورد.
ئەم جۆرە تایبەتکردنی شێخ سەعید لە ٢٠١٤
گەیش��تە بەرزترین ئاس��تی خۆی کاتێک کە
ش��ارەوانیی دیاربەکر ناوی گۆڕەپانی دۆغکاپی
گ��ۆڕی بۆ گۆڕەپانی ش��ێخ س��ەعید .هاوکات
لەگەڵ ئەمەدا ڕێکخراوەکانی سەر بە حیزبوڵاڵ
لە مزگەوت��ی گەورەی دیاربەکر یادی ش��ێخ
س��ەعیدیان بەڕێوەبرد .هەر بەو ئاراس��تەیەدا،
دوای س��ااڵنێک بێدەنگی ،حیزبوڵاڵ بۆچوونی
ڕەچەڵەکناسیی خۆی لەسەر ڕێبەرە شۆڕشگێرە
کوردەکان و شێخ س��ەعید گۆڕی .هەرچەندە
ئ��ەم تایبەت ک��ردن و بەرز ڕاگرتنەی ش��ێخ
س��ەعید دیمانەی کوردی ئەو پیشان نادات و
ب��ە پێچەوانەوە باس ل��ەوە دەکات کە ڕەنگی
[]46
ڕاستەقینەی شۆڕش ئیسالمییە.
هەمان ناڕوونی ،چەمکی ش��ەهیدبوونیش
دەگرێت��ەوە کە ل��ە وتاری کەس��ایەتییەکانی
س��ەر بە حیزبوڵاڵ زۆر بەکار دێت .هەروا کە لە
چاوپێکەوتنەکەم لەگەڵ موجاهد و زۆر کەسی

ش��ارەزای دیکە ل��ە م��اوەی کاری مەیدانیم،
دەمبیس��ت بەردەوام ئارەزوومەندیی خۆیان بۆ
ش��ەهیدبوون و قوربانی کردنی خۆیان لە ڕێی
ئامانج (بەدەل و داوا) دەردەبڕی .ئەو سەودایەی
بۆ ش��ەهادەت (ش��ەهیدبوون)[ ]47لە قورئان و
ژیانی محمد س��ەرچاوە دەگرێ��ت .هەرچەندە
ئەم ئاماژانە کەمتر پەیوەست بوو بە پێشینەی
ئایین ناس��ییان و بەپێچەوانەوە ،ش��ەهیدبوون
وەک هێڵێک��ی جیاکەرەوە ب��ەکار دەهات بۆ
جیاکردنەوەی ڕاس��تی و پیرۆزبوونی ئامانجی
کەس��ێک (داوا) و ناڕاس��ت ب��وون و گەندەڵ
بوون��ی (دوژم��ن) واتا پەکەک��ە و ئایدۆلۆجیە
چەپ��ی و س��ێکوالرەکەی ]48[.ل��ەم تێڕوانینە
سیاسییەدا چەمکی شەهیدبوون بۆ الیەنگرانی
حیزبوڵاڵ پرس��یار درووس��ت دەکات لەس��ەر
ڕەوابوونی توندوتیژی .هەرچەندە س��ەرچاوەی
زانیارییەکانی من جەختیان دەکردەوە لەس��ەر
خەباتی ئاش��تیانە و سیاس��ەتی یاسایی بەاڵم
هێش��تا دوودڵ بوون هەروا کە لەم وتووێژەدا
هاتووە:
مێهمێت :پێتوایە لەم س��ااڵنەی ڕابڕدوو و
ل��ە س��ااڵنی  ٢٠٠٠دا حیزبوڵاڵ چاالکیی
چەک��داری خۆی گ��ۆڕی ب��ە چااڵکییە
یاساییەکانی هودا-پار و موستەزئەف-دەر؟
موجاه��د :بەڵی وایە .لە ڕاس��تیدا ئەوەی
جەماعەتی حیزبوڵاڵ لە ساڵی دامەزراندنیەوە
( )١٩٧٩بەدوایەوە بوو ڕێگایەکی یاس��ایی
بۆ سیاسەت بوو .لە بیرت بێت ڕەسوولەڵاڵ،
درودی خودای لەس��ەر بێ��ت ،بە زەبری
شمشێر ئەو واڵتانەی نەگرت .ئەو خۆی لە
دڵی خەڵکدا جێ کردەوە .هەر بۆیە ئیستا
جەماعەت��ی حیزبوڵاڵ ب��ەدوای ڕێگایەکی
ت��ەواو یاس��اییدان .ئ��ەوان ل��ە ڕێگای
ڕێکخ��راوە ناحکوومییەکان و هودا-پارەوە،
بیرکردنەوەیەکی سیاس��یی نوێیان هێنایە
گۆڕەپانی سیاس��ەت .ئ��ەوان وتارەکانیان
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تەنیا لە قورئانەوە س��ەرچاوە دەگرێت کە
هەر کەس��ێک ناتوانێت ئەم کارە قورس��ە
بکات .ه��ەر هەنگاوێک ب��ە وردی لەژێر
لێن��زی مایکرۆس��کۆپدا پش��کنینی ب��ۆ
دەکرێت و ه��ەر ڕاوێژ و بانگەوازێک تەنیا
لە ڕێ��گای قورئانەوە دەکرێت .ئەمە خۆی
متمانەیە بۆ ئەوەی حیزبوڵاڵ لەسەر ڕێگای
یاساییدایە و هەر وایش دەمێنێت.

لە قسەکانی موجاهد چەندین خاڵ لەسەر ڕەوا
بوون و ئێس��تا و ڕابردووی حیزبوڵاڵ هەیە کە
پێویستە لەسەری بدوێین .لە کاتێکدا کە باس لە
بەرگری لە ڕێگای یاسایی دەکات لە هەمانکاتدا
ناڕاستەوخۆ بە پاساوی بەرگری لە دژی هێرشی
حکوومەتی سێکوالر و پەکەکەی مارکسیست،
مەشروعییەت ئەدات بە توندوتیژی .ئەو وتەیەی
موجاهد کە دەڵێت حیزبوڵاڵ هەر لە سەرەتاوە
ب��ەدوای جاالکیی یاس��اییدا ب��وو پێچەوانەی
وتاری س��ەرەکیی حیزبوڵاڵ یە لە س��اڵەکانی
 ١٩٨٠و  ١٩٩٠کە لەو س��ەردەمەدا حیزبوڵاڵ
پێی وابوو کە حکوومەتێکی سێکوالر ستەمکار
و نامەش��روعە و ڕەدی کردەوە چاالکییەکانی
بخاتە چوارچێوەیەکی یاسایی .نەک لە وتاریاند
ا ،بەڵکوو لە س��اڵەکانی  ١٩٩٠دا بەکارهێنانی
ئەشکەنجە و کوشتنی بێ دادگایی ستراتێجی
سەرەکی ئەو پارتە بوو بۆ ترساندن و سەرکوت
کردن��ی الیەنگران��ی بزووتنەوەی ناس��یۆناڵی
کوردی.
ئەم ڕوانینە دووالیەنە ناڕوونە بە نیس��بەت
توندوتیژی ،دوای تێکچوونی پڕۆس��ەی ئاشتی
ی��ەکال دەکرێتەوە .کوش��تنی یاس��ین بۆرو و
هاوڕێکان��ی لە خۆپیش��اندانەکانی تش��رینی
یەکەمی  ٢٠١٤لە کۆبانێ و کوژرانی گوماناوی
ئایتاچ ب��اران دوای هەڵبژاردنەکانی حوزەیرانی
 ٢٠١٥ب��وو ،ب��ە دەس��تپێکی گرژی��ی نێوان
الیەنگران��ی پەکەکە و حیزبوڵاڵ کە لە ئاکامیدا
کوش��تار و زیانی زۆری لێ کەوت��ەوە .ئایتاچ
باران و یاس��ین بۆرو هەر وەک ش��ێخ سەعید
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هاتنە کاروانی شەهیدان (شەهیتلەر کەراڤانی)
و ل��ە کۆڕ و کۆبوون��ەوەکان و ىاڵوکراوەکانی
[]49
اڵیەنگران��ی حیزبوڵ�ڵا ڕێزی��ان لێ گی��را.
ڕووداوەکان دەریان دەخس��ت کە حیزبوڵاڵ بە
تەواوی وازی لە چ��ەک نەهێناوە :یەکەیەکی
چەکداری حیزبوڵاڵ ،هێزی ش��ێخ سەعید[،]50
لە شەقامەکانی دیاربەکر دروشمیان دەگوت و
تەقەیان دەکرد .ئەم بەرکەوتنانە لە ناوچەکەدا
پەرەی س��ەند و زیان��ی زۆری ل��ێ کەوتەوە
تاکوو ئەو هێ��زە چاالکییەکانی نهێنی کردەوە.
پێناچێت هی��چ لێکۆڵینەوەیەک لەس��ەر ئەو
گرووپە کرابێت کە ئەمە دەریدەخات کە لەگەڵ
دام��ەزراوە حکوومیی��ەکان پەیوەندییان هەیە
کە پاشماوەی ش��ێوازی حوکمڕانیی ساڵەکانی
١٩٩٠ـ��ە ]51[.بۆی��ە نابێ گۆڕان��ی چاالکیی
نهێنی��ی توندوتیژانەی حیزبوڵ�ڵا بۆ چاالکیی
مەدەنی وەک دابڕانێک لێکبدەینەوە :ئەوە زیاتر
خۆگونجاندنێکی ستراتێجیە کە بژاردەی شەڕی
چەکداری ئەگەر لە ئەولەویەتدا نەبێت هێشتا لە
کاتی سەرهەڵدانی گرژی لە نارچە کوردییەکان
ب��ەکاری دەهێنن .دووب��ارە س��ازکردنەوەی
چەمکی ش��ەهیدبوون ل��ە ناو ن��ەوەی نوێی
حیزبوڵ�ڵا ک��ە لەگ��ەڵ بیس��تنی چیرۆکی
قوربانیدان��ی باوکەکانیان لە پێناو ئامانج (داوا)
ڕاهاتب��وون ،هێمایەکە ل��ەم ناڕوونییەی نێوان
چاالک��ی مەدەنی و چاالکی��ی توندوتیژانە کە
لە تایبەتمەندییەکانی بزووتنەوەی ناس��یۆناڵی
کوردیشە.
دەرەنجام
ئەم نووس��راوەیە پێوە بوو کە گۆڕانی حیزبوڵاڵ
بۆ کۆمەڵگەیەکی مەدەنی شی بکاتەوە و بیخاتە
چوارچێوەوە .تیش��کی خستە س��ەر گرینگیی
چوارچێ��وە و مان��ای ناوچەی��ی و نەتەوەیی،
ک��ە تایبەتمەندە بە ئەوەی ک��ە ڕۆژ لە دوای
ڕۆژ زیات��ر دەچێتە ژێ��ر هێژمۆنی حوکمڕانیی
ئەکەپە لە الیەک و ل��ە الیەکی دیکە گۆڕانی
بزووتنەوەی ناس��یۆناڵی ک��وردی کاریگەریی
ساڵی بیست و یەکەم
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هەیە لەسەری .بۆیە زۆرتر بوونی دامەزراوەکانی
س��ەر بە حیزبوڵاڵ تەنیا ل��ە ئەگەری هەبوونی
هاوپەیمانی��ی نێوان حکووم��ەت و کۆمەڵگەی
مەدەنیی پارێزگاری ئیسالمی دەکرێت ڕووبدات
و لەس��ەر بنەم��ای دابەش کردنی س��ەرچاوە
ئابووریەکان و پاڵپشتییە سیاسییەکان.
ل��ە کاتێکدا کە زۆرتربوون��ی دەرکەوتن و
کاریگەریی دامەزراوەکانی س��ەر بە حیزبوڵاڵ و
ئاهەنگە گشتییەکان بە ڕوونی ئاماژە دەکات بۆ
سەرکەوتوویی س��تراتێجی مەشروعییەت دان،
بەاڵم ئەم نووسراوەیە هەوڵ ئەدات تێڕوانینێکی
ڕخنەگرانە دابێنێت بۆ ئەم پڕۆس��ەیە و تیشک
بخاتە س��ەر دووالیەنی و ناڕوون و س��نووردار
بوونی ئ��ەم گۆڕانە ب��ۆ چاالکی��ی مەدەنی و
سیاس��ەتی ڕەوا .بۆچوونیدووداڵنەی هودا-پار
و الیەنگرانی بە نیسبەت شوناسی کورد وپرسی
کورد ئاماژە ب��ەوە دەکات کە دژایەتی لەگەڵ
بزووتنەوەی ناسیۆناڵی کورد و میراتی ساڵەکانی
 ١٩٩٠ه��ەر ماوە .لەم بارەیەوە وتاری برابوونی
ئیس�لامی و جەخت کردن لەس��ەر شوناسی
موسوڵمانی کورد زیاتر لەوەی بۆ بەدەستهێنانی
پێگەی سیاسی و کۆمەاڵیەتی لە ناو دانیشتوانی
ناوچ��ە کوردیی��ەکان بێ��ت ،ئارەزوومەندییان
ب��ۆ بەدەس��تهێنانی هێژمۆن��ی دەردەخ��ات.
حیزبوڵاڵ بە پش��ت بەستن بە تەنیا ئەو کوردە
س��وننە پارێزگارانە بۆ ڕێکخس��تنی جەماوەر و
پەراوێزخس��تنی کوردی عەلەوی و س��ێکوالر
هەلی کەمتری لەبەردەس��تە بۆ پەرەس��ەندنی
چاالکییەکان��ی ب��ۆ ئەوپ��ەڕی س��نوورەکانی
ئایدۆلۆجی��ای خۆی .ل��ە دەرەوەی بابەتی ئەم
نووسراوەیە ،ئەو پڕۆسەی گۆڕان و گواستنەوەیە
کە کاریگەریی لەس��ەر ناوچ��ە کوردییەکانی
دەرەوەی تورکی��ا هەی��ە و ڕووبەڕووبوونەوەی
بزووتنەوەی ئیسالمی و بزووتنەوەی ناسیۆناڵی
کورد لە س��وریا ،هۆکارێکی دیکەیە بۆ دابەش
بوونی کورد لە بواری سیاسەتدا و هەڕەشەیە بۆ
سەر گۆڕانی ناتەواو و هەستیار بەرەو سیاسەتی
مەدەنیی کەسایەتییەکان.

سەرچاوەکان
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[ .]2یاسین بۆرو لە خۆپێشاندانەکانی کۆبانێ بەدەست خۆپیشاندەرە
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ههم��وو کۆمهڵگایهک؛ کۆمهڵ��گای کوردی
ب��ه ش��ێوهیهکی مێژووی��ی فرەچەش��نه
و فۆڕمگهلێک��ی جۆراوج��ۆری سیاس��ی،
کۆمهاڵیهت��ی و کهلتووریی لهمهڕ بهرخۆدان،
دهربڕی��ن ،گهڕان��هوه و له ههندێ��ک بواردا
ڕاهات��ن ی��ان گونجاندا بهره��هم هێناوه .له
ڕاستیدا دهس��تهواژهی «بزووتنهوهی کورد»
لهم وتارهدا وهکوو دالێکی (ئاماژهپێکەرێکی)
گشتی بهکارهاتووه و فرهییی بزووتنهوهگهلی
سیاسی یان نیزامی دیاری دهکات .دووههم،
ک��وردهکان تهنیا نهتهوهیهک��ی بێدهوڵهت
نی��ن که له نێوان واڵتان��ی جیاوازدا دابهش
کرابێتن؛ بهڵکوو تا ئهو جێگایهی من ئاگادار
بم تهنیا نهتهوهیهکن که له نێوان چوار واڵتدا
دابهش کراون :ئێران ،عێراق ،سوریا و تورکیا.
ڕێ��ڕهوی مێژووییی کورد «لهگهڵ» یان «دژ»
به سێ ڕووخساری زمانی-کهلتووری عهرهبی،
فارس��ی و تورکی که ههزارس��اڵه به س��هر
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستدا زاڵه ،پێکهاتووه .ئاڵۆزیی
نهخشهی سیاسیی کورد و بزووتنهوهی کورد،
نیشاندهری ئهوهیه که هاوکات ههم یهکگرتوو
و ه��هم دژ به ی��هک ب��وون .یهکگرتووییی
نهتهوهییی کورد له نێوان س��ااڵنی  1920و
1940دا بهدی دهکرێ .ئ��هو یهکگرتوویییه
له ئاکامی پهرهپێدانی گێڕانهوهی نهتهوهییی
هاوبهش ،نهخشهی خهیاڵیی ،ئااڵ ،پهرستگه
(شوێنه پیرۆزهکان) نەتەوەیییەکان و گۆڕانی
نهتهوهی��ی بووه .ل��ه رهههندێک��ی دیکهوه
دابهش بوونی کورد له نێ��وان دەوڵەتهکاندا

بهرههمهێنهری میناکگ��هل و کهلتوورگهلی
سیاس��یی جیاوازه؛ بهتایبهتی مێژووی بهشه
جیاوازهکان��ی کوردس��تان له الی��ەن هێزه
جیاوازهکان��هوه و له ههندێ��ک بواردا بهپێی
س��تڕاتێژیگهلی دژایهتییانه پێکهێنراوه .بهم
چەشنه کهشی سیاسیی کوردی ،مهجبوور
بوو ت��ا یهکگرتووییی کوردی به باش��ترین
ش��ێواز و جی��اوازی و دژایهتییهکانی��ش به
بێنرخترین شێوازی مومکین بنوێنێ.
س��ێههم ،ل��ه ئاکام��ی دیالیکتیک��ی
یهکگرتوویی ـ جیاوازی دوو دیاردهی گرینگ
ههن؛ یهکهم :یهکیهتی��ی «نێوان کوردی»یه
که ب��ه میلیتاریزه کردنی س��نووری نێوان
دهوڵهتهکان ڕانهوهس��تا .دووههم؛ پڕۆس��هی
یهکیهت��ی و یهکگرتووی��ی لهگ��هڵ ئێران،
عێراق ،تورکیا و سوریا و به گشتی رۆژههاڵتی
ناوهڕاست .شۆڕشه کوردییەکان ،له ئهنجامی
پڕۆس��هی یهکیهتی ناچار به تێکهڵ کردنی
جیاوازیی��هکان بوون .بۆ وێن��ه «کوردایهتی»
دوایین هۆی مان��هوه و بوونی پێکهێنا که
باندۆری له س��هر جیهانبینیی گشتی ،نۆڕم
و ئایدیالۆژی کوردی بووه و پێکیهێناوه .بهو
مانایه که کورد له سهرانس��هری سهد ساڵی
ڕاب��ردوودا ،مهجبوور بوو ک��ه له نێو کات و
دونیای ئهواندا بێ؛ جیهانێک که بهردهوام له
نێو تهفسیرهکاندا سهبارهت به دۆخی مرۆڤ،
ئایدیالۆژییهکان و یوتوپی��اکان له گۆڕاندایه
تاکوو دونیا بۆ دۆخێکی باشتر بگۆڕێ.
ئهم نووسراوهیه گریمانهگهلێک سهبارهت
به تێگهیش��تن له گۆڕان��ی دۆخی کورد له
کۆتایییهکان��ی ئیمپڕاتووریی عوس��مانییهوه
پێش��کهش دهکات .بهش��ی یهک��هم چهند
تێبینییەک له س��هر چهمک��ی «کهمینه« و
«نهتهوهخوازی» که بۆ بابهتگهلی پهیوهندیدار
به کورد بهکار دهبردرێن دهخاته ڕوو .بهشی
دووه��هم باس له دهیهکانی  1920تا 1940
دهکات که به کاریگهریی لێکترازاوی ڕووخانی
ئیمپراتووریی عوس��مانی دی��اری دهکرێت.
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ناوهڕاست که کاریگهرییان له سهر کوردستان
بووه ،وهالنراوه .بۆ وێنه باسهکانی سهبارهت به
ئیس�لام و ڕۆژئاواخوازی یان نهتهوهخوازی و
سۆسیالیزم لهبهرچاو نهگیراوه.

پێکهێنانی دەوڵەتی س��وریا و عێراق وهکوو
دهوڵهتانی سهرپهرهش��تیکراو و پێکهێنانی
دهوڵهتی ئێ��ران و تورکیا ب��ه پێی مودێلی
وێس��تفاڵیا له ئاکامی ڕووخانی ئیمپراتووریی
عوس��مانی بوو .بهش��ی س��ێههم دهپەرژێته
س��هر دهیهکانی  1960ت��ا  1980که ئایدیا کهمینــــ��هکان ،نهتهوهخــــوازی و
و خولیاکان��ی چهپ له کوردس��تان وهکوو ئایدیالۆژییهکان
بهشهکانی دیکهی جیهان پهرهی ئەستاندبوو .زۆرب��هی توێژهران و نووس��هری ئ��هم وتاره،
له بهشی چوارهمدا من هۆکارهکانی زاڵ بوونی چهمکی «نهتهوهخوازیی کهمینه» بۆ پێناس�� ه
ئیس�لام له بواری سیاسی و بایهخهکانی له کردنی مش��تومڕگهلی سیاسی ،کهلتووری و
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��ت له دهیهی 1980دا کۆمهاڵیهت��ی بهکار دهبەن ک�� ه ئامانجی ئهم
ش��ی دهکهمهوه و ههروهها باس لهوه دهکهم چهمک ه گهیش��تن ب ه ڕهزامهندی سهبارهت ب ه
خودموختاری��ی نهتهوهیییه ،ک ه
که بۆچی ئیسالم له کوردستان
ب��ه دۆخێکی فێدڕاتی��و له نێو
له پهڕاوێ��زدا مایهوه .بهش��ی
ئهگهرچی
سنووری ئێس��تای دەوڵەتهکان
کۆتایی باس له دۆخی ئێستای
کهمینهکان
ل ه دۆخی یهکسان ل ه
ی��ان س��هربهخۆییی ت��هواو و
ڕۆژههاڵتی ناوهراس��ت دهکات
گهڵ زۆرین ه
یهکگرتووییی بهشه جیاوازهکانی
که بۆشاییی ئایدیالۆژیکی تێدا
و
شن
ه
بێب
کوردس��تان پێناس��ه دهکرێت.
ب��هدی دهکرێ��ت .ڕۆژههاڵتی
وهکوو
مان��ای زهینی��ی دوو چهمکی
ناوهڕاستێک که دوو کۆمهڵگای
سانی)
ه
(ک
لی
ه
گ
ه
سووژ
«کهمین��ه« و «نهتهوهخ��وازی»
سوریا و عێراق لهگهڵ مهترسیی
بڕوا پێنهکراو
پرۆبلماتیک��ه و پێویس��تی ب ه
داڕمان��ی ت��هواو ڕووبهڕووی��ه،
دهبیندرێن و وهکوو
ڕوونکردنهوهی زیاتره .وش��هی
تورکی��ا ل��ه ژێر دهس��هاڵتی
وزهیهکی پهنگراوه بۆ
«کهمین��ه» ل ه الی��ەن بکهرانی
ئ��اک پارتیدا گ��ۆڕدرا و بهرهو
دوژمنانی نێوخۆیی
سیاس��ی ،ڕووناکبیران و خاوەن
پێش��کهوتن ڕۆیش��ت و ئێران
پێناس ه دهکرێن
بیروڕاکانی کورد پەسند نەکراوه
ش��وێن کهوت��ووی ڕێگایهکی
و وهکوو چهمکێکی نهویس��تراو
ناڕوون��ه .وهرگێڕانی کێش��ه و
ڕاس��تییه بهرباڵوهکانی بۆ زمانی سیاس��یی ههڵس��وکهوتی لهگهڵ کراوه .ه��هر بهو پێی ه
کوردی شتێکی دژواره و ههر بهو پێیه کورد کورد نهیتوانی��وه کهمینهیهکی دیموگڕافیک
دهب��ێ س��هرچاوهگهلێکی نوێ ب��ۆ ڕهواییی پێکبێن��ێ؛ ب�� ه پێچهوان��هوه توانیویهت��ی
ئایدی��ا و پێوهرهکانی خۆی بدۆزێتهوه که له زۆرینهیهک��ی بههێز ل��هو ناوچانهی که تێیدا
نیشتەجێن ،پێک بێنن .لهم نووسراوهیهدا من
جێگایهکی دیکهی جیهاندا الیهنگری ههیه.
فرەچەش��نیی کۆمهڵ��گای ک��وردی و باس له ڕوانگهی سیاس��ی و یاسایی دهکهم،
ئاڵۆزیی لهڕاده بهدهری ه��هر کام له قۆناغه «زۆرین��ه« و «کهمین��ه« ب ه پێی قورس��اییی
مێژووییی��هکان ،بووهته هۆی ئهوهی که ئهم دێموگڕافیکی��ان دیاری نهک��راون؛ بهڵکوو ب ه
نووس��راوهیه خۆی ب��ه میناکگهلی ڕوون و پێی پێوهندییهکانی هێزه ،که شوناسی فهرمی
ڕهههنده س��هرهکییهکان بهرتهسک بکاتەوە و داس��هپێندراویان ب��ۆ تهرخ��ان دهکرێت و
و سهنتێزه چهند ڕهههندییه ئایدیالۆژییهکان پێکهوەلکانێ��ک لە دایک دهب��ێ ک ه خهڵکی
و پهیدۆزگهلێ��ک له بهش��هکانی ڕۆژههاڵتی دیک ه ئهوان بهو شوناس��هوه دهناس��نهوه و ل ه
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ئهویدیی��هکان جیایان دهکهن��هوه .ئهگهرچی
کهمینهکان له دۆخی یهکسان له گهڵ زۆرین ه
بێبهش��ن و وهکوو س��ووژهگهلی (کهس��انی)
بڕوا پێنهک��راو دهبیندرێن و وهکوو وزهیهکی
پهنگ��راوه بۆ دوژمنان��ی نێوخۆیی پێناس�� ه
دهکرێن.
ب�� هکهمین ه کردنی یاس��ایی و سیاس��ی
پڕۆس��هیهک ه ک�� ه لهگ��هڵ مێکانیزمگهلێکی
وهکوو زاڵ بوون ،ژێردهس��ت بوون ،نکۆڵی و
بهکارهێنانی دهس��هاڵتی زۆره ملیانه دهڕوات ه
پێش��ێ .ئهم ڕاس��تیی ه کاریگهرییهکی زۆری
ل ه س��هر ڕهوت��ی مێژوویی ب��ووه .لێکۆلهری
فهڕهنس��یی مێژووی س��هدهکانی نێوهڕاستی
ئیس�لام «گابری��ل مارتینێ��ز گڕۆس»کاتێک
ل ه س��هر» ئێبنی خهلدوون» دهنووسێ دهلێ:
«مێ��ژووی گرووپ�� ه (خهڵک) زاڵ��هکان ،هی
قارهمانهکانه(براوهکان)» که ژێردهس��تهکانیان
بێدهن��گ ک��ردووه ]١[.ه��هر ب��هو پێیه ههر
شهڕێکی نهتهوهیی یان ههر چەشنه شهڕیک
له الیەن «گرووپه ژێردەستەکانەوە» ،شهڕێک ه
ب��ۆ وهدهس��ت هێنانی مافی دی��اری کردنی
مێژووی خۆی��ان .ههروهه��ا ئایدیالۆژییهکان
و جیهانبینیی��هکان دێن ه ئ��هم خانهیهوه .ب ه
گش��تی ههر ئهو جۆرهی له زانستدا ههیه ک ه
ئایدیالۆژییهکان ل�� ه الیەن گرووپه زاڵهکانەوە
بهرههم نای��هن ،بهڵکوو ل ه الیان کهس��ێکی
زاڵهوه بهرههم دێن یان له ههنگاوی یهکهمدا
ل�� ه الی��ەن ئهوانهوه ل�� ه واڵتان��ی ڕۆژئاواوه
ه��اورده کراون .گرووپ�� ه زاڵهکانیش دهتوانن
ئهو زانس��ت ه قبووڵ بکهن؛ بۆ وێن ه ئایدیاکان
و ئایدیالۆژیی�� ه نهیارهکانی��ش لهخۆ دهگرێ،
تهنانهت ئهوانهش ک ه زۆر ڕووخێنهرن و تهنیا
ل�� ه ڕێگهی زم��ان و س��هرچاوەکانی گرووپ ه
زاڵهکانەوە ،له ههوێ��ڵدان .ل ه زۆر بابهتدا ک ه
دۆخی کوردهکانیش لهخۆ دهگرێ نیش��انیان
داوه ک ه وهرگرێکی بێدهس��هاڵت و پاس��یڤ
نی��ن و بهکارهێنهرێکی چاالکن له بابهت ئهو
ش��تانهی وهریدهگرن ]2[.ئ��هوان دهتوانن ئهو

مودێالنه ،ئایدی��ا و مودێلگهلێک ل ه بههاکان
ک ه وهریدهگ��رن بیگۆڕن و بیکهن�� ه ئامراز و
چوارچێوهگهلێکی تهفس��یری و بهڕهواکراو بۆ
شۆڕش��هکانیان .ل ه بنەڕەتدا تهواوی شۆڕش ه
دژه کۆلۆنیالیس��تییهکان ل�� ه ش��هڕی دژ ب ه
کۆلۆنیالیزم ،ب ه ش��یوازێکی چاالکان ه زانستی
داگیرکهر ی��ان کۆلۆنیالیان بهکار هێناوه؛ ئهو
زانس��تهی ک ه ل ه زمانی هێزی داگیرکهردا ،ل ه
ههوێڵدایه یان ئایدیالۆژیی هێزی داگیرکهر ک ه
بووەته ڕووناکییهک ل ه کۆمهڵگای داگیرکراودا
و دژ ب ه داگیرکاری بهکار هێندراوهتەوە.
چهمکی «نهت��هوه خوازی»یش ب ه ههمان
ش��ێوه پڕ پێ��چ و پەنایه؛ جگ�� ه له ههندێک
میناکی مێژوویی ک ه دهگهڕێتهوه بۆ سەردەمی
ڕۆمانتیک��ی« ،دووباره ل ه دای��ک بوونهوهی»
شۆڕشی کورد ل ه دهیهکانی  1950و 1960دا
بووە .لهو کاتهدا بلیمەتە کوردهکان س��هرمای ه
و سامانێکی الوازی سیاس��ی و کهلتوورییان
ههب��وو و چهمکی «نهتهوهخ��وازی» ل ه الیەن
شۆڕش��هکانی کوردهوه بهکار نههێندراوه .ب ه
پێچهوان��هوه و تا ئهو جێگای��هی من ئاگادار
بم ،ئهم چهمک ه واتایهک��ی پاڵهکیی نهرێنیی
له وش��هدانی سیاس��یی کوردی��دا ههبووه و
پێوهندیی لهگ��هڵ ئایدیال��ۆژی و کردهوهی
دهوڵهتهکاندا ههی ه و وهکوو بهرههمی «نهتهوه
سهرکوتکهرهکان» ڕهخنهی لێگیراوه.
ڕێبهری  PKKعهبدوڵاڵ ئۆجهالن ب ه توندی
ج��ۆره جیاوازهکان��ی نهتهوهخوازیی کوردی
ئیدان��ه ک��ردووه و مۆرک��ی «نهتهوهخوازیی
س��هرهتایی[»]3ی لێ داوه ]4[.ئ��هوه بهو مانای ه
نییه ئهم چهمک ه که به بهرباڵوی له ئهدهبیاتی
ڵێکۆڵهڕانهی ئۆجهالندا بهکار هاتووه مانایهکی
بێبهڵگ��هی ههی ه و واتایهکی ش��یکارییانهی
نییه.
ئهوه ڕوون ه ک��ه نهتهوهخوازی ،ئاواتهکانی
کورد و شۆڕشهکانی ڕوون دهکاتهوه و دهتوانێ
وهکوو کۆمهڵێک ل ه سهرچاوهکان(نووس��راوه
مێژوویی��هکان ،س��ــــروود و گـــۆرانیی�� ه
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نهتهوهیییهکان ،خهیاڵی نهخش��هیی و شوێن ه
پیرۆزه نەتەوەیییەکان) یان دیسکۆرسگهلێک
که ڕهوای��ی دهدا ب ه چهمک��ی «کوردایهتی»
ببیندرێ��ت .ش��تێک ک��ه دهبێ ل�� ه بابهت
شۆڕش��هکانی کوردهوه قب��ووڵ بکرێ ئهوهی ه
ک ه ناس��یۆنالیزم باش��ترین حاڵهتی وهسفیی ه
ی
س��هبارهت ب ه چهمک��ی «خۆڕاگریی» کورد 
ک ه تا ئێس��تا خۆی ب ه ش��ێوازێکی تایبهت و
دیاریکراو پێناس ه نهکردووه و له چوارچێوهی
خواس��تهکانی ک��ورد له مهڕ س��هربهخۆییدا
نهبیندراوه و پێناس��ه نهکراوه .دهبێ بگوترێ
دۆزی ک��ورد وهکوو زۆربهی کهیس��گهلێک
ک ه پێوهندیی��ان ب ه کهمین�� ه ئیتنیکییهکان
و گهالن��ی داگیرکراوەوە ههی��ه ،ئهوهی ه ک ه
خواستی سهربهخۆیی و یونیڤێرسالیزم پێکهوه
و ش��ان ب ه ش��انی یهکتری دهڕۆن ه پێش��ێ.
یونیڤێرسالیزم ویس��تی سهربهخۆ بوون ڕێک
دهخ��ات ،تاکوو گرووپێک��ی «نهتهوهیی» بێت ه
نێو پانتاییی مێژووی جیهانییهوه و ل ه ههمان
کاتدا ،خواستی س��هربهخۆیی بهردهوام لهوه
دهگهڕێ تاکوو بهش��ێکی گرینگ له مێژووی
ی
مرۆیی ،ڕهوایی بهخۆی بدات ]5[.لهگهڵ ئهوه 
ک ه دیسکۆرس��گهلی ناسیۆنالیس��ت خراپهی
پڕۆس��هی بێگان ه س��ازی دهڵێ��ن؛ «بوون ب ه
ئهویدی» ل ه ڕێگهی «یونیڤێرس��اڵ»هوه تهنیا
ڕێگهیهک ه بۆ ئهوهی کهسێک یان نهتهوهیەک
بمێنێتهوه .لێرهدا دوو شتی ڕێگهپێدراوی زۆر
گرینگ ههیه ،یهکهم؛ پێکهێنانی دەمارگیریی
س��هربهخۆخوازیی ه (س��از کردنی یهکیهتیی
نێوخۆی��ی که دهبێت�� ه هۆی س��هرکهوتنی
گرووپێک) و ههروهها هزر و زهینی سهربهخۆ
خوازان�� ه له ڕێگ��هی گێڕان��هوهی مێژوویی
و هێماناس��ی .دووه��هم؛ وزه و هێ��زدان ب ه
پاس��اوگهلێک سهبارهت ب ه شۆڕشی نهتهوهیی
ک ه وهکوو شۆڕشێکی جیهانی پێناس ه بکرێ و
به شێوازێکی گشتی بگوترێ که ئهوه شۆڕشی
نهتهوهیهکی سهرکوتکراوه بۆ مرۆڤایهتی.
دیاردهیهک��ی دیک��ه ک ه س��هبارهت ب ه
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پرس��ی ک��ورد ڕاس��ته ،ئهوهی�� ه ک��ه تهنیا
«بانگهێش��تێکی»[ ]6جیهان��ی دهتوانێ ئیزن
ب��ه کوردهکان بدات ک�� ه دۆخی کورد وهکوو
ئاکام��ی نادادپهروهری ل�� ه دۆخی مرۆڤایهتی
ف��ام بکرێ ک ه دهبێ به ش��ێوازێکی ڕادیکاڵ
بگۆڕدرێ .کێش ه و هاوکێشهی نێوان ویستی
س��هربهخۆیی و جیهانیگهری و ههروهها ل ه
نێ��وان دەمارگیری و بانگهێش��ت کردن ،ب ه
وردی له بیروڕای ئیبنی خهلدووندا (-1332
 )1406دهبین��درێ و ڕێگهیهکی پڕبایهخ بۆ
تێگهیشن ل ه کێشهگهلی نهتهوهیی ل ه مێژووی
نوێدا پێشکهش دهکات.
بۆ وێنه زۆربهی شۆڕشه ناسیۆنالیستییهکانی
باڵ��کان ،پێش ل ه ش��هڕی یهکهمی باڵکان ل ه
ساڵی  ،1912ویستگهلی سۆسیالیستییان بووه
و پاش��ان بوون به ههاڵوێردهخواز و ڕهوتێکی
هێرش بهرانهیان له نهتهوهخوازییهکهیان گرت ه
[]7
بهر .ههر ئهو جۆرهی تالین تێرمیناس��یان
ل ه نووسراوهکهیدا س��هبارهت ب ه شۆڕشهکانی
چهپ ل�� ه ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��تدا نیش��انی
دهدات[]8؛ شۆڕش��ی ئهرمهنیی��هکان (ل�� ه
بهرانبهر ئهوانی دیکه) بهش��ێوازێکی ستاندارد
ههڵگری ئایدیاگهلی سۆسیالیستی له دهیهی
1920دا بوو؛ ههروهها شۆڕشی فهلەستین ل ه
دهیهکانی  1960و  1970لهو چهش��ن ه بووه
و شۆڕشی کوردیش لهو دهیانهدا ل ه ئاستێکی
نزمتردا ههڵگری ئایدیای سۆسیالیستی بووه.
سهبارهت به ههمووی ئهو نهتهوانه ،تێکهاڵویی
بیری س��هربهخۆییخوازی و یونیڤێرس��یالیزم
تهنیا ڕهههندێکی ئامێری نییه ،ب ه پێچهوانهوه
بهشێکی زۆر له جهست ه و پێکهاتهی بوونیان
بووه.
بزووتنەوەی کورد بەر ل ه شهڕی جیهانیی
دووههم
ڕوانگ��هی ڕهچهڵهکناس��ان ه زۆر ب ه س��انایی
دهتوانێ نیش��انمان بدات که شۆڕش��ی کورد
جووڵ��هی ناوخۆیی��ی خۆی ڕاگرت��ووه و ل ه
ساڵی بیست و یەکەم
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ئاکام��دا دوایین ه��ۆی مانهوهیانی پێکهێناوه ڕۆژههاڵتیی��هکان[ ]10ئامانجێک بۆ پێکهێنانی
ل ه کاتێکدا کهس��انێکی زۆر ب�� ه لهناوچوونی س��هربهخۆییی ک��ورد یان دهوڵ��هت وهکوو
ئیمپڕاتۆریی عوسمانی تووشی شکست هاتن .قهوارەیەکی سیاسی یان پێکهاتهیهک نهبووه.
بهو پێیه شۆڕشی کورد بهردهوام له نێو کاتی بهههمان شێوه ڕۆژنامهی کوردستان (-1898
خۆیدا بووه له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستدا و ئاستی  )1902وهکوو دهنگێک ک ه الیهنگری کورده،
جیهانیشدا ل ه کاتی ئایدیالۆژیکاڵدا بووه .ئێم ه خۆی ل�� ه ئهویدی وات ه باڵڤۆک�� ه کاتییهکانی
دهبێ ڕهچهڵهکناس��یی ئ��هم لێکۆڵینهوهی ه ل ه «تورکانی الو» جیا دهکاتهوه؛ له حاڵێکدا هیچ
ڕووخانی ئیمپراتۆریی عوس��مانییهوه دهست یهک ل ه داخوازییهکانی کورد جگ ه ل ه ریفۆڕم
پێبکهین ک ه ل ه نێوان پڕۆس��ه مێژووییهکانی ل��ه کوردس��تان و ئیمپڕاتۆریی عوس��مانیدا
دیکهدا بووهته هۆی شۆڕش��گەلێکی کوردیی فۆڕمول ه ناکات .که ئهوهش کهمتر له خواستی
الواز ،درێژخای��هن و گش��تی ک�� ه له س��هر س��هربهخۆییخوازیانهیه .ش��تێکی گرینگ ل ه
جوگرافیای پێش��ووی عوس��مانی و ههروهها بابهت شۆڕشهکانی کورد ل ه  1909تا 1914
ئهوهی�� ه ک��ه :ئ��هوان بهڕوونی
ئێ��ران پێکهات��ووه .خاڵ��ی
س��هبارهت ب��ه بردنهس��هری
جێگهی ئام��اژه ئهوهی ه که نابێ
فرەچەشنیی
«ئاگاهیی ک��ورد بوون» ڕادیکاڵ
وا بزاندرێ ک ه ک��ورد پێش ل ه
کۆمهڵگای کوردی و
ئاڵۆزیی
دهجوواڵنهوه و ل ه الیەن بلیمەت ە
ڕووخانی عوسمانی هیچ چەشنه
لهڕاده بهدهری
نیزامیی��ه خۆجێیهکان��هوه ک ه
شۆڕش��ێکی کوردی��ی نهبووه.
ه

قۆناغ
ه

ل
کام
ر
ه
ه
یهکیهتیخواز بوون ،پش��تیوانی
بهشێک له شۆڕشهکانی سهدهی
مێژوویییهکان،
دهک��ران؛ ب��هاڵم نواندن��هوهی
 19ل ه س��هر ئاگاهیی تهواو ل ه
بووهت ه هۆی
دژایهتیی ئهرمهنییهکان بوون و
باب��هت جی��اوازی ئیتنیک��هوه
م
ئهوهی ک ه ئه
به شێوازێکی پاڕادۆکسیکاڵیش
هاتوونهت ه ئاراوه .بۆ وێن ه شۆڕشی
نووسراوهی ه خۆی ب ه
الیهنگ��ری عوس��مانی ب��وون.
ش��ێخ عوبهیدوڵ�ڵا نههری ل ه
میناکگهلی ڕوون و
نێوان س��االنی  1881تا  1883ڕهههنده سهرهکییهکان زۆربهی ڕێبهرانی ئهم شۆڕشان ه
لهگ��هڵ ئهوهی ک��وردهکان ل ه
ب ه داشداری کردن ل ه کوردهکان
بهرتهسک بکاتەوە
س��ااڵنی  1916و  1917ل�� ه
و ساز کردنی یهکێتی ل ه نێوان
ناوچه کوردییهکان ش��اربهدهر
کوردان��ی عوس��مانی و ئێران
قس��هی کردووه و دواههمی��ن ڕێبهری کورد کران و ڕاونران ،پێی��ان خۆش بوو تا لهگهڵ
بووه که شۆڕش��ی چەکداریی لهو سهدهیهدا کومیت��هی یهکیهتی و پێش��کهوتن ل ه کاتی
کردووه ]9[.ل ه ڕهههندێکی گشتیتردا شۆڕشی ژێنۆس��ایدی ئهرمهنیی��هکان وتووێژ بکهن و
شێخ عوبهیدوڵاڵ له ژێر کاریگهریی مشتومڕی هاوپەیمانی لهگهڵ ئهو کومیتهی ه ساز بکهن؛
ڕووداوهکانی باڵکان و میسردا بووه که ئهوانیش پاش��ان پهیمان��ه کورد-تورکهکانیان لهگهڵ
ل��ه نێو کاتی خۆیاندا بوون و بهو پێی ه ش��ێخ هێزه کهماڵیس��تهکان نوێ کردهوه .ل ه 1914
عوبهیدوڵاڵ خوازیاری مافی یهکسانیی کورد ل ه سێ شۆڕشی کوردی ڕوویدا (بارزان ،بەدلیس
ی گهلی
بهرامبهر نهتهوهکان��ی دیکهدا بووه .بهاڵم ئهو و سۆران) که یهکیان وهکوو داخوازی 
مشتومڕه نیزامییان ه فاکتۆرگهلێکی کاریگهری ناسیۆنالیس��تی کوردی پێناس��ه دهکرێ .ئهو
چهند ڕهههندییان ههی��ه؛ بۆ وێن ه خۆڕاگری شۆڕشان ه له ئاستێکی مامناوهندیدا بوون و لهوه
له بهرامبهر ئاواتی ناوهندخوازیی عوس��مانی و گرینگتر ڕووداوگهلێکی مێژوویی کورتخایهن
پاراستنی سهروهریی کورد/موسڵمان له پارێزگا بوون .شۆڕش��ی ک��هم و زۆر پێکهاتهمهندی
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کورد پاش ڕووخانی ئیمپڕاتۆری عوس��مانی و تورک��ی و س��ێکوالریزمێکی تۆخ��ی بهکار
له پاییزی 1918دا ڕوویدا؛ و س��هرچاوهکهی دههێنا .خاڵی سهرنجڕاکێش ئهوهی ه ک ه شێخ
ئاگاهیی نهتهوهیی ل ه نێوان توێژی ڕووناکبیردا س��هعید ب ه ئاشکرایی کهڵکی له دوو چهمکی
ل ه ئهس��تهنبوڵ یان جڤات��ه کوردییهکان ل ه عهس��هبییهت(دەرمارگیری) و بانگهێش��ت
وهرگرتووه[]11؛ چهمکی عهسهبییهتی کوردی
سهرانسهری کوردستان بوو.
پێناس�� ه کردنی ناس��یۆنالیزمی کوردی که به تهواوی ل ه ش��یکارییهکاندا لهبیر کراوه
پاش  1918بهه��ۆی فرهیی و پان و بهرینی و بانگهێش��تی ئیس�لامیش بهو مانایهی ه ک ه
و ههروهه��ا چهن��د واتاییهک��هی کارێک��ی کورد ههڵگرێکی نوێی بانگهێشتی ئیسالمییه.
س��انا نییه .بۆ وێن ه دهتواندرێ شۆڕش��هکانی تێکهاڵویی مانایی ئهو دوو چهمک ه ل ه 1925دا
کۆچێگری ( )1921و سمکۆ ( )1919وهکوو بهو مانایهیه که س��هربهخۆییخوازیی کوردی
داخوازیگهلێک��ی خۆجێی��ی ک��وردی لێک پێویستی ب ه رهواییدانی جیهانی ب ه خواستی
بدرێتهوه .ههروهها ئهم دیاردهیه سهبارهت ب ه خ��ۆی هەیە .له وێژمانی ش��ێخ س��هعیددا،
کوردایهت��ی بهم ش��ێوازه فام
خۆڕاگریی مەحموود بهرزهنجی
ک��راوه ،هێزێک��ه ک�� ه دهب��ێ
( )1920ل�� ه کوردس��تانی
چهمکی
عێراقیش ڕاس��ته .له حاڵهتێکی «نهتهوه خوازی»یش ب ه پارێ��زهری ئیس�لام بێت ک ه
ههمان شێو ه
ئااڵکهی ل��ه الیەن تورکهکانهوه
دیکهدا ئهم شۆڕشه دهتواندرێ
پڕ پێچ و پەنایه؛
بهجێهێش��تراوه و ک��وردهکان
وهکوو داخوازیی��هک بۆ ڕهوایی
ندێک
ه
ه
ه

ل
ه

جگ
ناب��ێ خهیان��هت ب ه ئیس�لام
دان ب ه پێکهێنان��ی یهکهیهکی
میناکی مێژوویی ک ه
وهکوو دینهکهی��ان و ئۆممهتی
س��هربهخۆی کوردی که مافی
بۆ
ه

و
ه
ڕێت
ه
گ
ه
د
[]12
ئیسالمیش بکهن.
بهکارهێنان��ی دهس��هاڵتداریی
سەردەمی ڕۆمانتیکی،
مێژوونووسی فهرمیی تورک،
نهتهوهی��ی ک��وردی ههی��ه ل ه
«دووباره ل ه دایک
جیهادی شێخ سهعیدیان وهکوو
بهرچاو بگیردرێ .لهگهڵ ئهوهی
بوونهوهی» شۆڕشی کورد
شۆڕش��ێکی وهدواکهوتووان�� ه
پاش��ایهتیی کورت��ی بهرزهنجی
ل ه دهیهکانی  1950و
و بهرههلوێس��تکارانه پێناس�� ه
لهگ��هڵ هێ��زی ت��ازه لهدایک
1960دا بووە
کردووه و حوکمی ل ه سێدارهدانی
ب��ووی کهماڵیس��ت پێوهندیی
ش��ێخ که به هۆی بهرگری ل ه
هەب��وو؛ ب��هاڵم کاریگهرییهکی
مهزنی لهسهر مێژووی بزووتنهوهی کورد دانا ئامانجهکانی ک��ورد بوو ڕهد دهکهنهوه ]13[.ئهو
و کۆمهڵێ��ک ڕۆژنامەی کوردی وهکوو «ڕۆژی خوێندنهوهی ه ل ه مێژوو له الیەن مێژوونووسانی
کوردستان»« ،بانگی کوردس��تان» و «دیاریی خۆرئاوایی و یهکیهتیی سۆڤییهت-یش قبووڵ
کراوه .ش��ێخ سهعید پاڵپشتییهکی بهرینی ل ه
کوردستان» چاپ و باڵو بوونهوه.
شۆڕش��ی  1925ب��ه ڕێبهری��ی ش��ێخ کهس��ایهتیی ه مەزن ه ئایینییهکان وهرگرت ک ه
س��هعیدی نهقش��بهندی ب��ووه و ئهوی��ش کورد بوون .ش��ێخ سهعید تهنیا کوردێک بوو
کاریگهرییهکی گرینگی ل ه سهر مێژووی کورد له کومیتهی کورت خایهنی «ئازادی» بهڕاستی
بووه .وێژمانی شێخ س��هعید له چوارچێوهی ڕهوایی به شۆڕشی کورد له ژێر ناوی ئیسالمدا
[]14
ناسیۆنالیزمی کوردی کهڵکی ل ه پێناسهگهلی و ئهندازیاری سهرهکیی شۆڕشی  1925بوو؛
نهتهوهیی و ئیس�لامیی کوردایهتی و کێشهی و تا ئاس��تێک الیهنگری هزی ڕۆژئاوا بوون و
ک��ورد وەرگرتووە .ئ��هوه ل�� ه کاتێکدایه ک ه ئهندامانی ئهو کومیتهی ه وهکوو کهماڵیستهکان
حکوومهت��ی ناوهندیی تورکیا ناس��یۆنالیزمی و یهکگرتووخوازهکان پێش��ینهیهکی فکریی
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هاوبهشیان بوو .بهشێک ل ه هاوکاره نزیکهکانی
شێخ وهکوو فههمی بیالل و پهسهن سهردی
وهک کهس��انێکی بێباوهڕ (خودا ناباوهڕ یان
ناموس��ڵمان) دهناس��ران[ .]15کهمێ��ک پاش
شکس��تی شۆڕشی شێخ س��هعید کومیتهی
خۆیب��وون[ ]16ب��ه ئاش��کرایی وێژمانگهل��ی
ڕۆژئاوایی خۆی باس دهکرد[ .]17ئهو کومیتهی ه
که بهش��ی غهیره نیزامییهک��هی به ڕیبهریی
بنهماڵهی ناسراوی بهدرخانهوه بوو ،ههوڵیدا
ک��ه دژ بهو ڕوانگهی��هی دهوڵهتی تورک یان
تورکهکان بوهستێ که کوردیان وهکوو بهڕبهڕ
دهنواندهوه؛ بهو پێی ه کورد و شۆڕش��ی کورد
شهڕی بۆ شارس��تانییهت و شارستانی بوونی
کورد دهک��رد ]18[.لهم وێژمانهدا ش��تێک ک ه
جێگهی سهرنج ه هاوکێش��هی نێوان شهڕی
ی و ش��هڕ
کورد ب��ۆ ب ه گهیش��تن به ڕزگار 
دژی بهڕبهڕیس��م له ژێر ناوی شارستانییهتی
جیهانییه .خۆیبوون له بهرانبهرییهک ک ه زیاتر
ل ه الیەن بەریتانیاوه وهکوو واڵتی س��هرهکی،
فهڕانس��ه وهکوو دهوڵهتی سهرپهرش��تیار ل ه
سوریا ،ئێران و یهکیهتیی سۆڤییهت پشتیوانی
دهکرا ،له «جیهانی کات��ی» خۆیدا نهبوو ههر
بۆی��هش ل ه ڕهههندی نیزامی و سیاس��ییهوه
شکس��تی پ��ێ هێن��درا؛ ب��هاڵم ل�� ه بواری
ئایدیالۆژیکییهوه ل�� ه «کاتی خۆیدا» بوو .ههر
بۆیهش ئهفسهری کۆڵۆنیالی فهڕانس ه له سوریا
پییهر ڕۆن��دۆت[ ]19وهکوو دڵدانهوهیهکی الواز
بۆ هاوکاتییەک��ی مودیرییهت کراو ،ههندێک
[]20
پشتیوانیی مۆڕالی کوردی کرد.
هێژموونی چهپ
حهول��ی نێ��وان ویس��تی نهتهوهخ��وازی و
یونیڤێرس��الیزم ل��ه پاش ش��هڕی دووههمی
جیهان��ی ،لهگهڵ دامهزراندنی کۆماری مهاباد
ل�� ه  1946و پێکهاتنی حیزب��ی دێموکڕاتی
کوردس��تان زۆر ڕوونتر ب��ووهوه[ .]21ئهو دوو
پێکهاتهیه هاوبهشییهکی زۆریان بوو و ههروهها
تهواو دوو پێکهاتهی چ��هپ نهبوون .حیزبی

دێموکڕاتی کوردستان ل ه وێژمان و کردهوهدا
ت��ا ئاس��تێک کۆنزێرڤهیتیڤ ب��وو .کۆماری
کوردس��تانیش له چاو کۆم��اری ئازهربایجان
که لهالیەن ئهڕتهشی س��ۆڤییهت داگیر کرا
و مودێلێک له س��ۆڤییهت بوو میانهڕهوتر بوو.
کۆماری کوردس��تان ک ه ب�� ه ڕێبهریی قازی
محەممەد بوو ،هێندێک ڕیفۆڕمی کۆمهاڵیهتیی
ئاراس��ته کرد بهاڵم نهیتوانی عهشیرهکان ل ه
سیستهمی سیاسی یان بهڕێوهبردنی دهوڵهت
دوور بخات��هوه و تهنان��هت نهیتوانی پێش ب ه
بوونی دین ل ه سیس��تهمهکهیدا بگرێ .لهگهڵ
ئهوهیکه کورد کۆنزێرڤاتیس��ت بوو «چهتری
س��ۆڤییهت» بهس��هر کۆماری کوردستانیشدا
ههڵدراب��وو و کاریگهریی��ان له س��هر الیەن ه
سیاسیی ه چهپهکانی ئێرانیشدا بوو.
کۆم��اری س��اوای کوردس��تان ب��وو ب ه
سهرچاوهیهک بۆ شۆڕش ه چهپ ه کوردییهکانی
دەیهکان��ی  1960و  1970ل ه کوردس��تان.
قازی محەممەد بۆ ئهوهی پێش به ڕش��تنی
خوێنی خهڵکی کورد بگرێ دهس��هاڵتهکهی
دایه دهس��ت هێ��زه ئێرانییهکان و خۆش��ی
ل�� ه  19ژانوی��هی  1947ل��ه س��ێداره درا.
ب��هاڵم لهداهات��وودا بهس��تێنی ئێ��ران ب�� ه
شۆڕش��ی موس��هدق گۆڕدرا و ب��وو به هۆی
ئهوهی کهس��انێکی وهکوو غهن��ی بلووریان و
ڕووناکبیرێکی ماڕکسیست-لێنێنیست وهکوو
عهبدوڕهحمان قاس��ملوو[ ]22هێ��زی نیزامیی
کورد ڕادیکاڵ بکهنهوه .لهوهبهوالوه و پێش ل ه
دهستپێکی سهردهمی نوێی سهرکوت؛ حیزبی
دێموکڕاتی کوردس��تان ک ه پشتبهس��توو ب ه
چهپ ب��وو توانی  80ل ه س��هدی دهنگهکان
له ش��اری مهاباد ل ه ههڵبژاردنی ساڵی 1952
[]23
بهدهست بهێنێ.
جگ ه له ههندێک قۆن��اغ؛ مێژووی کورد
ل��ه کۆم��اری مهاباد ت��ا کودهت��ای نیزامیی
عەبدولکەریم قاسم ل ه عێراق له ساڵی 1958
بهش��ێوهیهکی پێویست نهخوێندراوهتهوه .لهو
سهردهمهدا هیچ شۆڕش��ێک سهری ههڵنهدا
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و دۆخی یاس��ایی بۆ جمووجۆڵ ه کوردییهکان
ب�� ه توندی داخ��راو بوو بهاڵم ل��ه ههندێک
بازنهی کۆمهاڵیهتیدا چاالکیی کوردی مابوو.
لهو س��هردهمه درێژه مێژوویی��هدا ههندێک
ل ه شۆڕش��گێرانی کورد وهکوو زینار سیلۆپی،
ویس��تیان لهگ��هڵ نوێنهرهکانی س��ۆڤییهت
پێوهن��دی چێ بک��ەن بێ ئ��هوهی که هیچ
دهس��تکهوتێکی گرینگی��ان ب��ێ و زۆربهی
کوردان��ی س��وریا و عێراقیش ب��هرهو حیزب ه
[]24
چهپهکانی ئهو واڵتان ه ڕاکێشران.
کودهتای سەربازیی قاسم بوو ب ه هاندهرێک
بۆ گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ له ڕوانگهی سیاس��یی
کورد له عێراق .مهال مستهفا بارزانی ڕێبهری
پارتی دێموکڕاتی کوردس��تان که پهنابهرێکی
سیاسی له ڕوسیا بوو و پاش شکستی کۆماری
مهاباد ل ه ساڵی  1946بهرهو ئهوێ چوو؛ پاش
دامەزراندنی سیستەمی کۆماری لە عێراق ل ه
س��اڵی  1958بۆ ئەم واڵتە گهڕایهوه .بارزانی
لهگهڵ ئهوهی ک ه ل ه «مهوتهنی سۆس��یالیزم»
س��ااڵنێکی تێپهڕان��د کاتێک ک�� ه گهڕایهوه
بۆ کوردس��تان ،لهمهڕ ئهجێندای کوردی ب ه
ش��ێوهیهکی کۆنزێرڤاتی��ڤ جوواڵیهوه .بهاڵم
کادرە نوێیەکانی مهال مس��تهفا ،وهکوو برایم
ئهحم��هد و زاواک��هی ج��هالل تاڵهبانی ،زۆر
زیاتر له ژێر کاریگهریی چهپدا بوون .زۆربهی
پێش��مهرگهکانی ک ه خهریکی شهڕی چریکی
بوون ل ه 1961دا پێش��ینهیهکی گوندی یان
عهش��یرهییان ب��ووه و پێدهچ��ێ حهزیان ل ه
بهکار هێنان��ی ئایدیاکانی چهپ نهبووبێ یان
ل ه شۆڕشی چهپ ل ه عێراق تێنهگهیشتبێتن.
بهاڵم ئهو کهسانهی پێش��ینهی شاریان بووه
ی��ان منداڵ��ی ڕووناکبیرانی ش��اری بوون و
هاوکات پێش��مهرگهیهکی کورد و چریکێکی
چهپ بوون و بهش��ێکیان ههم لهگهڵ حیزبی
دێموکڕاتی کوردستان و ههمیش لهگهڵ لقی
کوردی��ی حیزبی کومونیس��تی عێراق بوون؛
تێگهیش��تنیان ل�� ه چهپ هەبوو .ههس��تانی
کورد لهو کاتهدا وهکوو شۆڕش پێناسه دهکرا.
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«شۆڕش» وشهیهکی چهند مانایی بوو که ههم
وات��ای خهباتی کورد بوو ههم ههڵگری مانای
ش��ۆڕش یان ئینقالبی چهپ بوو .عیس��مهت
ش��هریف وانلی نوێنهری حیزب ل ه ئوروپا بوو
ڕایگهیان��د ک ه «ناس��یۆنالیزمی کورد ل ه زاتی
[]26[ ]25
خۆیدا شۆڕشگێڕانهیه» .
ڕاس��ت ه که شۆڕشی بارزانی له الیەن ههر
دوو واڵتی ئێران و ئیس��ڕائیل ل ه ناوهڕاس��تی
دهیهی  1970پش��تیوانیی ل��ێدهکرا .ئهوه
ل�� ه کاتێکدا ب��وو که دۆخی ئاڵۆزی ش��هڕی
س��ارد ل ه ئارادا بوو و شۆڕش��ی کوردستانی
عێراقیش وهکوو بهش��ێک ل ه شۆڕشی 1960
سێ-قاڕڕهیی[ ]27پێناس ه دهکرا و مێژووی خۆیان
له بهستێنی شهڕه دژه ئیمپێڕیالیسمهکان یان
دژه کۆلۆنیالهکان دهخوێن��دهوه و دهکهوتن ه
بهس��تێنی ه��زری هێندی-چینی ،باکووری
ئەفریقا و ئەفریقای ڕهشهوه .دۆخی سووریاش
به ههمان ش��ێوه بوو ،بهاڵم بهو جیاوازییهوه
ک ه کوردهکان ،بوونێکی بهرچاویان ل ه حیزبی
کومونیس��تی س��وریادا نهبوو؛ بهاڵم شیعری
کهس��انێکی وهکوو جگهرخوێن[ ]28و عوسمان
س��هبری نیش��انی دهدا ک��ه شۆڕش��گێرانی
ک��ورد خاوەنی جێگهیهک��ی ڕادیکاڵی چهپ
ب��وون .زۆربهی کوردان ل�� ه تورکیا پێش ل ه
دایک بوونی س��ازمان ه چهپه تورکییهکان ل ه
دهی��هی[1960 ]29دا الیهنگ��ری ئایدیاگهلی
چهپ ب��وون .شۆڕش��ی ک��ورد ل��ه تورکیا
ڕوالهتێکی کۆنزێرڤاتیڤی بووه بهاڵم ناچار بوون
چهپ بوون[ ]30قبووڵ بکهن یان بهالنیکهمهوه
ئاش��کرا پێملی مۆرکی «دێموکڕاتیک بوون»
ب��ن[ .]31کۆمەڵەی کەلتووریی شۆڕش��گێڕی
ڕۆژهەاڵت ( )DDKOکه ڤێرژێنێکی کوردی
ل ه چهپی تورکی بوو ل ه دهس��تپێکی دهیهی
1970دا پێکه��ات و باندۆڕێکی گرینگی ل ه
س��هر چهپ بوو و تا ئاستێک بوو ب ه میناکی
سازمان ه چهپه کوردییهکانی داهاتوو ل ه تورکیا.
ئهم س��ازمانه پێی وابوو که سۆسیالیزم تهنیا
ڕێگهچارهیهک بۆ پرسی نهتهوهییی کورد نیی ه
ساڵی بیست و یەکەم
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ک بۆ ش��هڕ لهگهڵ فیۆدالیزم ،بکات که خهریکه ش��هڕ لهگ��هڵ ئهو هێزان ه
بهڵکوو ڕێگایه 
دواکهوتوویی و گهشهنهس��هندنی داس��هپاو دهکات ک ه پێش ب ه وهدیهاتنی سۆسیالیزمی
بهس��هر کۆمهڵگای کوردییه[ ]32و دروش��می ڕاستهقین ه دهگرن .هۆکاری سێههم دهگهڕێتهوه
س��هرهکییان ئهوه بوو ک ه «تهنیا سۆس��یالیزم بۆ ئهو پهیامهی ماڕکسیست-لێنێنیس��ت بۆ
[]33
نهتهوه سهرکوتکراوهکانی ناردووه :ماڕکسیسم-
دهتوانێ ڕۆژههاڵت ڕزگار بکات».
هۆکارگهلێک��ی زۆر لهم��هڕ زۆر بوون��ی لێنێنیزم تهنی��ا ئایدیالۆژییهک ه ک ه بهڵێنی ب ه
ئایدی��ا ،هێما و فۆڕم ه بایهخییهکانی چهپ ل ه نهتهوه سهرکوتکراوهکان داوه ک ه مافی دیاری
کوردس��تانی دهیهی 1960دا ههیه .یهکهم؛ کردنی چارهنووسی خۆیانیان ههیه .له ڕاستیدا
جیهانی دهیهی  1960لیپاولیپ بوو له وشه ،ئهو چهشنه له سۆسیالیزم که لهو واڵتان ه بوونی
نیش��انه ،قارهمان ،ئهفس��ان ه و گێڕانهوهگهلی ههبوو زۆر زیاتر سهرکوتکهرتر بوون و ل ه زۆر
چهپ ک��ه مش��تومڕهکانی ئەفریقا ،ئاس��یا ،کاتدا تۆتالیتێر بوون و کهمتر ل ه سیس��تهمی
ئەمری��کای التی��ن و تهنان��هت ئوروپاش��ی کاپیتالیزم بهرانبهر ب�� ه کهمینهکان و نهتهوه
س��هرکوتکراوهکان سهرکوتکهر
پێکهوه دهلکاند و تهفس��یرێکی
نهبوون .لهوبهریشهوه ئهوه ڕاست ه
یهکدهستی دهخست ه ڕو .هۆکاری
حهولی نێوان
دووههم که تهواوکهری هۆکاری ویستی نهتهوهخوازی و که سوسیالیزم یان کومونیز م ل ه
یهکهم��ه ،بوون��ی سیس��تهم ه یونیڤێرسالیزم ل ه پاش ش��وێنهکانی دیک��هی جیهاندا
شهڕی
له ژێر نێ��وی دهس��هاڵتگهلی
سیاس��یی ه پاوانخ��وازهکان ل�� ه
جیهانی،
می
ه
دووه
الیهنگ��ری بلۆک��ی ڕۆژههاڵت
ئێران و تورکیای دهیهی 1960
لهگهڵ
ئاس��ۆیهکی ڕزگاریخوازانهیان بۆ
ب��وو که ل��ه الی��ەن ویالیەت ه
دامهزراندنی
چین و نهتهوه سهرکوتکراوهکان
یهکگرتووهکان��ی ئەمری��کاوه
مهاباد
کۆماری
پێش��کهش کردووه .ل ه ڕاستیدا
پش��تیوانی دهک��ران .ل�� ه ههر
ل ه  1946و پێکهاتنی
زۆرب��هی بزووتنهوهکان��ی دژی
دوو واڵتی ئێ��ران و تورکیا ،ن ه
حیزبی دێموکڕاتی
تهنیا وشهی سۆسیالیزم بهڵکوو کوردستان زۆر ڕوونتر کۆلۆنیالی��زم ل�� ه وێژمــ��ان و
ئایدیالۆژی��ی چهپ ب��ۆ بههێز
وش��هگهلی ئازادی(،)Freedom
بووهوه
کردن��ی ئامانجهکهیان کهڵکیان
ئ��ازادی یان ئیختیار ()Liberty
وهرگرت��ووه .ههر ئ��هو جۆرهی
و تهنان��هت کۆمهڵ-یش وهکوو
وه فڕانتز فانۆن له نووس��راوهکهیدا سهبارهت ب ه
ههڕهشهیهکی حهتمی لهالیەن کۆمۆنیسته 
پێناس�� ه دهکرا ،ههر بۆیه ئۆپۆزیس��ون دهبوو ئەفریق��ا دهڵێ :ئەمریکا کاتێک دهتوانێ دڵ و
خۆی ل�� ه نێ��و وێژم��ان و بایهخهکانی دژه مێشکی خهڵکی ئافڕیقا داگیر بکات ک ه قبووڵی
ئیمپڕیالیستیدا فۆڕمول ه بکات .بهپێچهوانهوه بکات بڵۆک��ی کۆمۆنیزم مافی س��هربهخۆیی
عێراق و سوریا ک ه ب ه تهواویش له ژێر ڕکێفی خۆیانیان ههیه ]34[.خواستی سهربهخۆیی یان
س��ۆڤییهتدا نهبوون ب��هاڵم الیەنگری بلۆکی ئاس��تێک ل ه ئۆتۆنۆمی هۆی سهرنجڕاکێشی
ڕۆژههاڵتی بوون .لهو دوو واڵتهش ئایدیاگهلی ئایدی��ای چهپ له کوردس��تان ب��ووه .کەوا
چهپ تهواوی گۆڕەپانە سیاس��ییهکانی واڵتی ب��وو بۆ جارێکی دیک ه کوردس��تان ل ه کات و
داگیر کردبوو و ئیزن��ی ڕهوایی دانی ب ه هیچ جیهانی کاتیی خۆیدا بووه .چوارهم؛ زیندوویی
چهش��ن ه ئۆپۆزیسیۆنێکی ڕاس��ت نهدهدا .لهو چاالکیی�� ه کهلتووریی��هکان ل��ه یهکیهتیی
دوو واڵتهدا ئۆپۆزیس��یۆن دهبوو خۆی وهکوو سۆڤییهت ل ه چوارچێوهی وێستگهی ڕادیۆیی
بزووتنهوهیهکی ڕاس��تهقینهی چهپ پێناس ه کوردی ،ڕۆژنامه و زۆر یهک ل ه بالڤۆکەکانی
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دیک ه ،بۆ ئ��ەوە دەگەڕێتەوە ک ه ئهم چاالکیی ه و دهربڕینی پێشکهش کرد و توانی ڕهخسانی
کوردییان ه بهڵگهیهک ه بۆ ڕووڕاس��تی و پاکیی ڕایهداری ک ه بەر ل��ەوە ئهزموون نهکراو بوو
ئاراست ه بکات.
سۆسیالیزم له مهڕ نهتهوه سهرکوتکراوەکان.
ڕادیکاڵیزه بوونی چهپ ل ه دهیهی 1970
ههروهه��ا سهرنجڕاکێش��ی چ��هپ ل�� ه
ڕووناکبیری باو و زاڵ ل ه کاتی شۆڕش��ی
کوردس��تان دهبێ ل�� ه چوارچێ��وهی گۆڕان ه
کۆمهاڵیهتیی��هکان ل�� ه ڕوانگ��هی ش��اریی «س��ێ قاڕهیی» له دهیهی  1950تا  1970ل ه
کوردیی��هوه بخوێندرێت��هوه :ل��ه دهی��هی دوو دهس��تهی دیکهدا :یەک��ەم؛ ڕووناکبیری
1960دا کهسایهتیی ه بهناوبانگهکان و بنهماڵ ه تێکنۆکڕات ،که به شێوهیهکی نزیک پێوهندیی
ش��ارییهکان بهردهوام و بهش��ێوهیهکی پتهو ،لهگهڵ پێکهێنانی چین��ی مامناوهندوه ههیه.
هێزه سیاسی و ئابوورییهکانیان قۆرغ کردووه .دهس��تهی دووههم؛ ئهکتهرانی ئاس��ایی یان
بلیمهت ه کۆنهکان له کۆمهڵ��گا عهرهبییهکان چینی سێههمی کۆمهڵگا؛ چینێکن ک ه مێژوو
و ههروهها کۆمهڵگای کوردیش��دا بۆ گۆڕینی ب��هرهو پێش��هوه دهبهن و له ئاکامی ش��اری
بوونێک��ی بهپهل ه ل��ه دهیهکانی
ئهو بارودۆخەی که ڕووبهڕووی
 1970و  1980پێکهات��وون.
دهبن��هوه ئایدی��ای نوێیان پێ
ههڵسهنگاندنی
هۆکاری ئهوهی کهچینی سێههم
نەب��ووە .توێ��ژی ههڵکهوتوو و
زانستیی
ڕووناکبیرانی کورد
ل ه بهرانبهر چینی مامناوهندیدا
ڕووناکبیرانی نوێ زۆر جیاوازتر
سهربارهت ب ه
زووتر سهری ههڵدا ،دهگهڕێتهوه
ل�� ه ڕووناکبیران��ی عوس��مانی
ماڕکسیزم-لێنینیزمی
بۆ شکستی س��هرههڵدانهکانی
ب��وون و ئ��هوان بوون�� ه هۆی
کالسیک،
ک��ورد و ههروهه��ا ب��ۆ ئەوەی
س��هرهکی بهرهو پێش چوون و
؛

دژواره
کارێکی
کورد له دهیهی 1970دا له ژێر
خوێندنهوهیهکی یهکدهس��تیان
بهاڵم ئهو چهشن ه
کاریگهریی تهواوی توندوتیژی و
ل ه ئێس��تا ،ڕاب��ردوو و داهاتوو
ههڵسهنگاندن ه ل ه
زهبروزهنگ��ی دهوڵهتهکاندا بووه.
ل�� ه ڕوانگهیهکی ئهنجامناس��ان ه
خوێندنهوهی
ئاراس��ته کردووه .ئهو دهس��ت ه فارس ،عهڕهب و تورکدا کودهتای نیزامی س��اڵی 1971
ل ه تورکیا زهبرێکی سهختی لهو
ڕووناکبی��ره  ل�� ه دهیهکان��ی
ههیه
ئاواتهدا ک ه دهویست دۆخهک ه ب ه
 1950و  1970رووناکبی��ری
ڕیفۆرمی یاسایی و دێموکڕاتیزه
مامناوهندی جیهانیان پێکهێنا و
توانیان ئامرازگهلی چهمکی و ش��یکارییانه ل ه کردن بگۆڕن .ڕووناکبیری کوردیش تووش��ی
زانسته کردهییهکان(وهکوو فیزیا ،پزیشکی یان ناسهقامگیری و شڵهژان بوو و لهالیەن جیلی
کیمیا) یان یاساییهکان بۆ ژیانی کۆمهاڵیهتی نوێوه که جیلێکی الوی سیاس��ی بوون ،بهوه
بگ��ۆڕن و ئ��هو کردهوهی ه ل�� ه چوارچێوهی تۆمهتبار دەکران لهگهڵ ئاش��تی و س��ازان
چێ کردن��ی فۆڕمێکی نوێ ل ه بایهخناس��ی نێوانیان زۆره.
کاتێک که ڕێژیمی نیزامی ل ه ساڵی 1973
ب��ووه .خاڵێک��ی گرینگ ک ه ل�� ه ئاکامی ئهم
پێگه مامناوهندییهدا بوونی ههی ه چهش��نێک کۆتایی پێهات و شۆڕشی بارزانی تووشی نسکۆ
کاریگهریی دووقاته ل ه س��هر چینی سهرەوه بوو ،پاشهکش��ێیهک له ساڵی 1975دا ڕوویدا
و چینی خواروو .مندااڵنی چینی س��هرهوهی و بووه هۆی ئهوهی ک ه جیلی الو یان کهس�� ه
پێمل کرد تا وەکوو حاشا ل ه ههڤیازی خۆیان ڕادیکاڵهکان��ی نێو پارت��ی ،بارزانی و تهنانهت
بهنێ��وی خهڵک ی��ان نهتهوهوه بک��هن و بۆ ڕێبهران و ههڵکهوتووهکانی پێشووی کوردیش
چینی خواروو دیسکۆرس و گۆڕهپانی کردهوه بهوه تۆمهتبار بکهن ک ه خهیانهتیان ب ه ئامانج ه
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نەتەوەییی��ەکان کردووه .پ��اش ئهو کۆتایی ه
دڕاماتیکه ،ش��ۆڕش  110000پێشمهرگهی
چ��االک و ڕێزێرڤ��ی ههبوو و ویس��تیان ب ه
ترۆپک��ی خۆی��ان ل�� ه ڕێگهی س��هرکهوتن ه
س��هربازییهکان بگهن؛ بهاڵم ئ��هوه به پانهوه
پێوهندی ب ه پش��تیوانی ئێرانهوه بوو ،ئێرانێک
ک ه پاش گرێبهستی ئهلجهزایهر لهگهڵ عێراق
ل ه 5ی مارچی  1975پەڕاوێز خس��ترابووهوه.
چارهس��هرکردنی دژایهتیی ئێمپیریالیزم ک ه
ل ه خوێندنهوهی زۆر یهک ل ه شۆڕش��گێرانی
پارتی دێموکڕاتی کوردس��تان وهکوو جهالل
تاڵهبان��ی ڕهنگدانهوهی بوو ،زۆر ئاس��تهمه و
زۆرب��هی ئهو کادرە ڕادیکااڵن ه پێیان وابوو ک ه
ههموو چەش��نه بزووتنهوهیهکی نهتهوهیی ل ه
الی��هن ئێمپریالیزمهوه پش��تیوانی دهکرێ و
ئاکامهکهش��ی شکس��ت بۆ کورد دەبێت .ل ه
کۆتاییدا پاش  1977ئێران بووه سهکۆی شانۆی
ملمالنێی شۆڕش��ی گهالن و لهو نێوانهش��دا
الوانی کورد یهکی��ان گرتهوه؛ بهاڵم جارێکی
دیکه دهتوانین جیاوازی و ناتهباییی نێوخۆیی
ببینین :حیزبی دێموکڕاتی کوردستانی ئێران
(حیزبی بهبڕش��تی کوردس��تان) به ڕێبهریی
عهبدوڕهحمان قاسملوو که ل ه ژێر کاریگهریی
بیری[ ]35ئالێکس��اندر دووبچێکدا بوو ،پێگهی
ڕادیکالی ماڕکسیست-لێنینیس��تی خۆی بۆ
وێستگهی سۆسیال دێموکڕاسی گۆڕی؛ بهاڵم
س��ازمانهکانی دیک ه وهکوو کۆمهڵ ه ڕادیکاڵتر
بوونهوه و ئهوهش ئاکامی شکس��تی شۆڕشی
بارزانی و تا ئاستێکیش شۆڕشی گهالنی ئێران
بوو.
جێگ��هی سهرس��ووڕمان نیی�� ه که لهو
دهیهی��هدا ت��هواوی ئهکتهران��ی سیاس��یی
ک��ورد ماڕکس��یزم-لێنێنیزم (ی��ان یهکێک
له لقهکان��ی وهک��وو مائۆئیزم ،هوش��یزم و
تڕۆتۆسکیزم)[-]36یان وهکوو تاک ه دۆکتورینی
واڵمدهر ب��ۆ بهرژهوهندیی ه ئایدیالۆژیکییهکانی
کوردس��تان دیت��ووه ]37[.تهنان��هت پارت��ی
دێموکڕاتی کوردستانی عێراقیش دیسکۆرسی

چ��هپ و دژه ئێمپریالیزمی��ان ل��ه نیوهی
دووههم��ی دهی��هی 1970دا بهکارهێناوه و
کهڵکیان ل ه خۆ-ڕهخنهگرییهکی توند  ،بهرانبهر
ب ه ئهزموونهکانی ڕابردوویان گرتووه ]38[.باسی
ماڕکس��یزم-لێنینیزم بهگش��تی دیاردهیهکی
نێوخۆییه و به سانایی ناتوانین ب ه پشتیوانیی
یهکیهتیی سۆڤییهت له کوردستان پێوهندیی
[]39
بدهینهوه.
ههڵس��هنگاندنی زانس��تیی ڕووناکبیرانی
کورد س��هربارهت به ماڕکس��یزم-لێنینیزمی
کالس��یک ،کارێکی دژواره؛ بهاڵم ئهو چهشن ه
ههڵسهنگاندنه ل ه خوێندنهوهی فارس ،عهڕهب
و تورکدا ههیه .خاڵێک��ی گرینگ ئهوهیه ک ه
ڕووناکبیران و چینی الوی خوارووی کۆمهڵگا
له دهیهی 1970دا و له بهس��تێنی شکس��ت
و پێویس��تیی زۆر ب ه بایهخهکان ،پێیان وابوو
ک�� ه ماڕکس��یزم-لێنینیزم چوارچێوهیهک ه بۆ
کردهوه له ئێس��تا و لهو حاندهدا .ماڕکسیزم-
لێنینی��زم وهک��وو دۆکتورینێک��ی یهکگرتوو
ێ کهموک��ووڕی ،که واڵم��دهری تهواوی
وب
پرس�� ه مەزن ه کۆمهاڵیهتی ،سیاسی ،ئابووری
و نەتەوەیییەکانه ،دهتوانێ شکستهکانی کورد
ل ه ئێس��تا و ڕابردوودا ڕوون بکاتهوه .ههروهها
دهتوان��ێ دهرفهت و بهربهس��تهکانی دۆخی
ههنووکهیی نیشان بدات و ئاسۆیهکی جیهانی
و بهرینت��ر پێش��کهش بکات .ل��ه ههمووان
گرینگت��ر ئهوهی��ه ،ئهم دۆکتورین�� ه دهتوانێ
ببێته هۆی ئەوەی نهتهوهی س��هرکوتکراوی
کورد خهون به ئاواتی ڕزگارییهوه ببینێ؛ بهو
تێبینییه ک ه کورد خ��ۆی ناخاته پەڕاوێزهوه؛
بهڵکوو لهگهڵ چینه سهرکوتکراوهکانی نهتهوه
بندهس��تهکانی دیکه هاوپهیمانی پێک بهێنێ
و ه��هر ئ��هوەش دهبێت ه ڕێگەخۆش��کهرێک
بۆ باس��ی ڕزگاریی گش��تی و جیهانی مرۆڤ ه
س��هرکوتکراوهکان .ه��هر بهو پێی ه ویس��تی
س��هربهخۆیی و یونیڤێرس��الیزم ،ل�� ه جیات
لێکت��رازان و مهوداگرتن ،ه��اوکات یهکدی
بههێز دهکهنهوه.
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لهگ��هڵ دهرکهوتن��ی  PKKل�� ه نێوان
س��ااڵنی  1975و  ،1978ئ��هو ڕادیکالی��زه
بوون ه ب ه ئاس��تێکی ش��یمان ه نهکراو گهیشت
و دووفاقییهک��ی خس��ت ه نێ��و بزووتنهوهی
ک��وردەوە؛ چ��ی دیک��ه هۆگ��ری مودێلی
س��ۆڤییهت ی��ان مائۆئیزم نهب��وو ،ههرچهند
مارکس��یزم-لێنینیزمی جێ نههێشت بهڵکوو
ل ه ڕێگ��هی فانۆنیزم ،مارکس��یزم-لێنینیزمی
ڕدیکالیزه کردهوه و دیسان پێناسهی کردهوه
و پێیان وابوو کۆیلهییی کورد ئاکامی نهبوونی
بهرخۆدان ه و خۆیانیان وهکوو بهرپرس��ی ئهو
خوێندنهوهی��ه به ئهژمار هێنا .فڕانتز فانۆن ل ه
کتێبی  5ساڵ شۆڕش��ی ئهلجهزایهردا که ل ه
 1958باڵوبووهوه ،پشتیوانیی له «توندوتیژیی
ئهرێنی» دهک��رد ک ه ئامانجهک��هی ڕزگاریی
جیهان��ی کۆلۆنیالک��راو بوو؛ ب��هاڵم خۆی ل ه
ڕزگاری��ی ئەفریق��ا بێهی��وا بب��وو ،چونک ه
نابهرانبهری��ی پێکهاتهمهن��د چ ل ه نێو هێزی
کۆلۆنیال و چ ل�� ه دهوڵهتی نوێدا نهگۆڕدرابوو
و پێوهندییهکانی هێزیش ل�� ه کۆمهڵگایهکی
ڕزگارکراو ل��ه ژێر ڕکێف��ی کۆلۆنیالیزم ،ک ه
ههڵکهوتووان��ی خۆی هێزیان بهدهس��تهوهی ه
نهگۆڕدراب��وو .له یهکێکی دیک ه ل ه نووس��راوه
بهناوبانگهکانی��دا ب�� ه نێوی «چهرمهس��هریی
زهوی» دهڵێ :توندوتی��ژی تهنیا ئامرازێک بۆ
البردنی کۆلۆنیالیزم نیی��ه؛ بهاڵم دهتوانێ ل ه
بهرژهوهندی��ی مرۆڤگهلی رزگارکراو ل ه بهندی
کۆلۆنیالیزم��دا بب��ێ .بهم ش��ێوهی ه ئۆجهالن
مێژووی خهڵکی ک��وردی بهوه تۆمهتبار کرد
که مێژووهکهی��ان ،مێ��ژووی کۆیالیهتییه و
داوای ل�� ه الوانی کورد ( بهگش��تی خهڵکی
کورد) دهک��رد ک ه توندوتی��ژی تهنیا وهکوو
ئام��رازی ئازادیی کوردس��تان بهکار نههێنن،
بهڵک��وو دهبێ بۆ ئازادیی کورد ل ه کۆیالیهتیی
چێنراوی خ��ۆی بێ .له ڕوانگهی ئۆجهالنەوە،
سۆس��یالیزم ل ه ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست دهتوانێ
و دهب��ێ ل�� ه ڕێگ��هی گیانبازیی ک��وردهوه
پێکبهێن��درێ .دی��اره ک ه ئۆج��هالن لهگهڵ
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چهمکهکان��ی ئیبن��ی خهلدوون ئاش��نا نیی ه
و ب��هکاری نههێناوه؛ ل�� ه ڕوانگهی ئۆجهالن،
عهسهبییهتی کوردی وهکوو هێزێکی داینامیک
بۆ خهڵکی س��هرکوتکراو گۆڕدراوه بۆ ئامرازی
بانگهێش��تێکی جیهان��ی .ئهگهرچی له دهق ه
بنهڕهتییهکان��ی PKKدا بهڕوون��ی باس لهوه
نهکراوه .له ڕوانگهی ئهو حیزبهوه کورد دهبێ
ل ه جیاتی فهلهس��تین ئااڵهەڵگهڕی ش��ۆڕش
له سهرانس��هری ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست بێت.
بهاڵم له دهس��تپێکی دهیهی 1980دا دۆخی
ماتریال و س��ۆبژێکیڤ ،ئیزنی وهها ئاواتێکی
ن��هدا و له ئاکامدا کورد ههر پاش��کۆ مایهوه.
له ڕهههن��دی ئۆجهالنهوه کورد نەک تهنیا ل ه
«کات»ی خۆیدا نییه ،بهڵکوو ل ه پێگهیهکدای ه
ل ه پێشتره ل ه کاتی خۆیان.
دهی��هی  :2010-1980ڕووب��هڕوو بوونهو ه
لهگهڵ ئیسالمگهرایی
پاش ڕووداوهکانی  ( 1979شۆڕش��ی ئێران،
داگیرکردنی ئهفغانس��تان لهالیهن ئهڕتهشی
سوور ،گرێبهستی دووههمی کهمپ دهیڤید ک ه
ئیس��ڕائیل لهالیهن میسرهوه ب ه فهرمی ناسرا،
شۆڕشی ئیسالمیی جیهمان ئهل-عوتهیبی ل ه
مهککه) ئایدی��ای چهپ پێگهی هێژموونیکی
خۆی ل��ه زۆرب��هی بهش��هکانی ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاست ل ه قیس دا[ ،]40بهاڵم ل ه دوو فهزای
[]41
س��هروو ـ دهوڵهتی یان س��هروو ـ واڵتی
وهکوو فهلهستین و کوردستان هوگری مایەوە.
ل ه دهیهی 1980دا عهبدوڵاڵ ئهعزهم ناسراو ب ه
بیرمهندی جیهاد له ئهفغانستان و یهکێک ل ه
دامهزرێنهران��ی ئهلقاعیده ،ڕۆڵێکی ئهگهرچی
دوور بهاڵم پێکهێنهری ل ه کهمپی پهنابهرابی
فهلهستینی له ڕێگهی باڵو کردنهوهی پهیامه
ڕادیکاڵهکهی خۆیەوە بووه ]42[.ئیسالمگهرایی
ل ه فهلهس��تین وهک��وو ئایدیالۆژیی خۆڕاگری
له بهرانبهر دوژمنی موس��ڵمانان ،ل ه ئاستێکی
بهرینت��ردا ف��ام دکرێ��ت؛ ب��ەاڵم بزووتنهوه
س��ێکۆالرهکانی فهلهستینی خس��تووتە ژێر
ساڵی بیست و یەکەم
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س��ێبەری خۆیەوە ئەگەرچی ل ه س��احهتی ئ��هو الوازیی��ه دهگهڕێتهوه س��هر ئهوهی ک ه
سیاس��یدا بوونیان ههر ماوه .ل ه کوردستانیش ئهکت��هره غهیره ئیس�لامییهکان بۆ چەندین
ئیس�لامییهکان هۆگرییان وهچنگ هێناوه و دەیەی ە بهسهر گۆڕەپانی سیاسیی کوردستاندا
چهندین س��ازمانی سیاسیش��یان ههیه .ههر زاڵ��ن و دهیانه��هوێ لهس��هر میراتی خۆیان
دوو جۆری ئیس�لامی توندئاژۆ و ئاش��تیخواز وهک��وو بزووتنهوهی خۆڕاگری��ی نهتهوهیی یا
ل��هو س��هردهمهدا ههڵیاندا .بۆ وێن�� ه فهتاح دامهزرێنهری دهوڵهت سهرمایهگوزاری بکهن.
ئیس�لامگهرایی ،بهپێچهوانهی ئایدیاکانی
نهجمهدین فهرهج ناس��راو ب ه م��هال کرێکار،
ش��اگردی پێشووی عهبدوڵاڵ ئهعزهم ،ڕۆڵێکی چهپ��ی نهریتی ن�� ه دیمهنێک��ی جیهانی بۆ
گرینگی ل�� ه پێکهێنان��ی ئهنسارولئیس�لام ئازادی��ی ک��ورد دهخات�� ه ڕوو ،ن��ه بهڵێنی
ههبوو ک�� ه پاش 11ی س��ێپتامبر کاکڵهی ڕزگاریی نهتهوهیی دهدا بهڵکوو ل ه باش��تریان
لق��ی عێراق��ی ئهلقاعی��ده بووە .س��ازمانی حاڵهتدا بنکه ئیتنیکییهکان وهکوو بهش��ێکی
نهناسراوی حیزبوڵاڵ[ ]43زۆر ب ه باشی لهالیهن ڕهوا ب��ۆ ئومهتی ئیس�لامی دهبینن ک ه دهبێ
بهپێی پڕهنس��یبی یهکیهتی ل ه
دەزگا نهێنییهکان��ی تورکی��اوە
نێوان موس��ڵماناندا حوکمهتیان
پش��تیوانی دهکرا و تا ئهمڕۆش
بهو تێبینیی ه ک ه
بهس��هردا بکرێ .بهپێچهوانهی
ل ه کوردس��تانی تورکیا چاالک
کورد خۆی ناخاته
پەڕاوێزهوه؛ بهڵکوو
فهلهستین؛ ئهکتهره ئیسالمیی ه
ماوهتهوه.
لهگهڵ چین ه
کوردهکان نهیانتوانیوه لهس��هر
ل��ه ناوهڕاس��تی دهی��هی
سهرکوتکراوهکانی
ڕهوای��ی خۆی��ان ل��ه بهرانبهر
2010دا و پ��اش س��ی و پێنج
کانی
نهتهوه بندهسته
کۆمهڵگای کوردی و بزووتنهوه
س��اڵ ل�� ه گۆڕان��ی دڕاماتیکی
پێک
یمانی
ه
هاوپ
ه

دیک
ئیس�لامییه مێتانەتەوەیییەکان
 :1979ل�� ه تورکی��ا حیزب��ی
بهێنێ و ههر ئهوەش
وتووێژ بکهن.
ه��ۆدا ک ه ل��ه س��اڵی 2012دا
دهبێت ه ڕێگەخۆشکهرێک
دام��هزرا و ڕکاب��هری حیزب��ی
بۆ باسی ڕزگاریی
قهدهغهک��راوی حیزبوڵاڵی�� ه ل ه گشتی و جیهانی مرۆڤ ه بۆشایی دهیهی  2000تا 2010
بزووتنهوهی کوردی بهگشتی ل ه
ههڵبژاردندا پەڕاوێز خس��تراوه
سهرکوتکراوهکان
دهی��هی  1980و بهتایبهتی ل ه
تهنان��هت له باتمان که ناوهندی
سااڵنی دوای  2000له کاتێکدا
س��هرهکیی ئ��هو پارتهیه؛ بهاڵم
حیزب��ی ئیس�لامی ئاک پارت��ی توانیوی ه ک ه گهش��هی س��هند که له ئاس��تێکی بهریندا
 50ل�� ه س��هدی دهنگهکانی کوردس��تان ل ه سهربهخۆ ل ه س��هردهمی «کاتیی ڕۆژههاڵتی
ڕێگهی کادره کوردهکانی خۆیەوە بهدهس��ت ناوهڕاس��ت»دا بووه .بهاڵم ئهوه بهو مانای ه نیی ه
بێنێ .س��هبارهت ب ه ئێ��ران گهرچی زانیاریی ک ه دهتوانێ خۆی جی��ا بکاتهوه و جیهانێکی
بڕواپێک��راو کهم ه ب��هاڵم پێدهچ��ێ برایانی خ��ۆژی چێ ب��کات .ئهگهرچی ل�� ه دونیای
موسڵمانی کورد ل ه کوردس��تانی ئێران الواز ع��هڕهب ،تورکیا و ئێران��دا دژایهتی دهکرێن
بن ،و ئیس�لامییهکان ل ه کوردستانی عێراق ب��هاڵم دهبێ خۆیان له بهس��تێنێکدا س��اغ
(کۆمەڵی ئیسالمیی کوردستان و یهکگرتووی بکهنهوه که ئهس��تەمه یونیڤێرسالیزم بتوانێ
ئیسالمیی کوردستان) و سوریاش گرێدراویی خۆی دیسان ساغ بکاتهوه .ل ه عێراق و سوریا
ڕادیکاڵی��ان نیی�� ه و ل��ه هاوپهیمانی لهگهڵ تهنیا بزووتنهوهگهلی چهپ لهنێو ناچن بهڵکوو
پارت ه غهیره ئیس�لامییهکانن و بهردهوام  15کۆمهڵگاکهش��یان ل ه مهترس��یی کاول بوون
ل ه س��هدی دهنگ��هکان بهدهس��ت دههێنن .و تهفروتوونابوون دایه .له پازده یان بیس��ت
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س��اڵ لهوه پێش دهکرا کێش ه نێوخۆییهکانی (ک�� ه  PKKو بنهماڵ ه سیاس��ییهکهی
س��وریا و عێراق به زمانی سیاس��یی کوردی  HDPپێگهیهکی هێژموونیان ههیه) جیاوازه
وهرگێڕدراب��ا و پردێ��ک ل ه نێوان خواس��تی که گۆڕەپانی سیاسیی تورکیا و هۆکارهکهشی
کورد ب��ۆ ئۆتۆنۆمی یان فێدڕالیزم لهگهڵ ئهو دهگهڕێت��هوه ب��ۆ ئهوەی ئاک پارتی بهس��هر
الیهن��ه ئۆپۆزیس��یونانهی عێراق یان س��وریا تهواوی گۆڕهپانی سیاس��یی تورکیادا زاڵه .ل ه
ک ه بۆ دێموکڕاس��ی ش��هڕیان دهکرد س��از ئێران ههر چهشن ه قهیرانێکی سیاسی رێژیمی
کرابا .داڕش��تنهوهی دووب��ارهی داروینیزمی زاڵ دهبێت�� ه هۆی گ��ۆڕان و جیاوازیی نێوان
کۆمهاڵیهتیی کێش ه فیرقهییهکان (عهلهوی ـ س��احهتی سیاس��یی کورد ،بهلووچ و ئازهری
سوونن ه و شێع ه ـ س��ووننه) لهو دوو واڵت ه و و ئهوان��هی ک��ه فارس-ئێرانی��ن کهمڕهنگ
لهم ساڵ ه دووایانهدا نهتهنیا خێراییی پڕۆسهی دهبێتهوه.
بزووتنهوهی ک��وردی دهتوانێ لهگهڵ ئهو
لێکت��رازان و دوورکهوتن��هوهی کۆمهڵ��گای
عهڕهب��ی له س��وریا و عێراق��ی زۆر کردووه ،ئیزۆل ه بوونه ک ه هاوکات زۆرهملیش ه له ڕێگهی
فرهیی کۆمهڵ��گای کوردییەوە،
بهڵکوو ههر چهش��ن ه زمانێکی
وهکوو س��هرچاوهیهکی گرینگ
هاوبهشی سیاسیی نێوان کورد
ل ه کاتی
بهرانب��هری بکات و هەندێک ل ه
و عهڕهبیشی لهنێو بردووه؛ ههر
هێرشی داعش بۆ
کوردستانی عێراق و
ئاستی نێونهتهوهییدا ڕهوایی به
بۆی ه ئێلیت ه سیاسییهکانی کورد
سوریا ل ه
خواس��تەکانی بدات .فرهیی بهو
و تهنانهت ڕای گشتیی خهڵکی
ر
ه
س
بۆ
2014دا
هاوینی
مانایهی��ه که دۆخی سیاس��یی
کوردی��ش دهتوانن ئ��هو جۆره
کێشان ه ب ه شێوازێکی لۆژیکاڵ و شهنگاڵ و کۆبانی «کات کورد ل ه دهرهوهی کوردس��تان
و شوێن» نیشاندهری
«وهکوو دیاس��پۆڕایهکی بههێز
عاقاڵن ه ببینن.
تسازی
پڕۆسهی دهوڵه
(شمۆرتکێکی بههێز) « یهکیهتی
ئێستاش��ـــــــی لهگ��هڵ
بوو[ ]48ک ه دۆخ ه
و دابڕانی زۆرهملیان ه بهدرێژایی
بێ��ت بزووتن��هوهی ک��ورد،
نوێیهکەی ڕۆژههاڵتی
پێوهندیگهلێکی��ان لهگـــ��هڵ ناوهڕاست خستیی ه ژێر مێژوو قبووڵ بکات که کهلتوور،
مین��اک و ڕهچهڵهکناس��یی
بزووتنــ��هوهی ئۆپۆزیس��یونی
پرسیارهوه
سیاسیی داسهپاو لهخۆ دهگرێ.
چهپ و دێموکڕاتیکی ئێرانی و
بێگومان پت��ر ل ه دهیهیهک ه ک ه
تورک ههی�� ه و لێرهدا ئهگهری
ئهوه ههی�� ه ک ه پردێ��ک لهنێوان خواس��ت ه حوکمهتی ههرێمی کوردستان ب ه ڕێبهرایهتیی
کوردیی��هکان و ئهو ش��تانهی ک�� ه لهالیهن مهس��عوود بارزانی و  PKKب�� ه ڕێبهرایهتیی
ئۆپۆزیسیونهوه فوڕموله دهکرێ پێکبهێندرێت .ئۆجهالن دوو بکهری سهرهکین و ڕۆڵی یهکهم
بهاڵم پێوهندیی ئێستایان بههۆی الواز بوونیان ب��وون[ ]45دهگێڕن بێ ئ��هوهی که ههرکهس
لهچ��او دهی��هی  1970ناتوانێ س��ازکهری خ��ۆی بێ ]46[.ب��ۆ وێن�� ه  PYDو  PJAKب ه
ی مێکانیکاڵی  PKKنین بهاڵم
ئاڵتێرناتیڤێکی سیاسیی سهرانسهری بێت .بۆ سانایی درێژه 
وێنه له تورکی��ا؛ لهگهڵ ئهوهی پێوهندییهکی ئاکامی تهیار کردنی نێوان ـ ئێرانی و نێوان ـ
نزی��ک لهنێ��وان بزووتن��هوهی ک��وردی و سوریایی ئهو دهرهتانهی ب ه  PKKداوه تاوەکوو
ئهکتهرانی چهپ ،بوونی ههی ه بهاڵم پڕۆسهی س��ازمانێک وهکوو مودێل و س��هرچاوه یان
جووڵەپێدان و لەجووڵەخستن[ ]44و ڕادیکاڵیزه وهکوو کاکڵهیهک لهمهڕ کۆمهڵگای کوردی ل ه
کردن و ڕادیکاڵیزه نهکردن بۆ سااڵنێکی زۆره سوریا و ئێران پێکبێنێ.
له ئاس��تی نێونهتهوهییدا دهبێ س��هرنج
پچڕ پچڕ بووه .گۆڕەپانی سیاسیی کوردستان
BDT-
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بدهی��ن که پ��اش ڕووخانی دی��واری بێڕلین
که کۆتایی ب��ه بلۆکی سۆسیالیس��ت وهکوو
س��هرچاوهیهکی جیهانی (یونیڤێرساڵ) هێنا؛
هەندهس��هیهکی ن��وێ له هێز هاتن��ه ئاراوه:
بڕووکس��ێل ،واش��ێنگتۆن و پێتهختهکان��ی
ئورووپا .به پێچهوانهی ئهکتهره سهرهکییهکانی
شهڕی سارد؛ ڕێژیمه نوێیه نێونەتەوەیییەکان،
ئاس��ۆیهکی نوێیان ل��ه مودێلێک��ی جیهانی
ئافراند ،بهاڵم ب��هو جیاوازییه که ئهوان ئیزنی
ڕهخنه ل��هو نۆڕمان��هی که پش��تیوانیی لێ
دهک��هن دهدهن .بۆ وێن��ه نێئۆلیبڕالیزم یان
لیبڕالیزم��ی ئاب��ووری ،نۆڕمگهلێکی جیهانیی
چ��ێ کردووه و ئهکتهرانی کوردیش له عێراق
و تورکیا ،مش��تومڕێکی گهورهیان لهگهڵ ئهو
نۆڕمان��ه نییه بهاڵم له ژێر ن��اوی لیبڕالیزمی
سیاس��ی ،جیهانی بوونی ڕادیکاڵ ،فێمێنیزم،
ئێکۆل��ۆژی یان دیموکراس��یی خۆجێیی یان
ههر شتێک دهنگدانهوهی له بهرنامهی PKK
و هاوپهیمانهکانی وهکوو  PYDو PJAKدا بێ،
ڕهخنهی لێ دهگرن.
جارێک��ی دیکه دهتوانی��ن ئیدیعای ئهوه
بکهین ک��ه بزووتنهوهی کورد ل��ه دهیهکانی
 1920ت��ا  1930و  1960ت��ا  1970ل��ه
«کات��ی» خۆیاندا بوون و ل��ه جیهانی کاتیی
خۆیاندا بوون بگره لهویش له پێشتریش بوون
چونکه کورد تهنیا گوێڕایهڵی ئهو شتانهی که
جیهان وهکوو نۆڕم پێناس��هیان دهکات نییه و
ڕهخن��ه له زۆربهی نۆڕمهکان دهگرێ له پێناو
مرۆڤایهتییهکی باشتر و تهنیا بۆ ڕزگاریی کورد
و باش��تر بوونی کۆمهڵگای کوردی نهبووه .له
بواری کردهوهی سیاس��یدا ک��ورد له دهیهی
 2000تا 2010دا له عێراق نیوە دێموکڕاتیک
و نیوه پاتریمۆنیاڵ بووه و له س��وریا و تورکیا
نیوه نوێنهریانه و نیوه هێژموونیک بووه .لهمهڕ
حیزبه سیاس��ییه کوردییهکان و له ههنگاوی
یهکهم��دا ( PKKله ئاس��تێکی کهمتردا ئهو
پارتان��هی له عێراقدا ه��هن) دهبێ پێکهاتهی
پاتریمۆنیاڵ و هێژموونیکی خۆی قبووڵ بکات

و دهتوان��ێ تهنیا له دۆخێک��دا بمێنێتهوه بۆ
ئهنجامدانی ئهو بهڵێنان��هی که به کۆمهڵگای
کوردییان داوه و دهبێ فرهچهشنیی کۆمهڵگای
کوردی��ش ڕەچاوبک��ەن .ههروهه��ا ئ��هوان
ئاگاداربوون له بهکارهێنانی داینامیکگهلی نوێ
که بهناچاری تواناییی کۆنتڕۆڵ کردنیان نییه.
به لهبهرچاوگرتنی دۆخی زاڵی دهیهکانی 1980
و 1990؛ کۆمهڵ��گای کوردی گۆڕانکارییهکی
زۆری بهس��هرداهاتووه :س��هرههڵدانی چینی
مامناوهن��دی ،وین��هی نوێ��ی الوهکان (واته
جیلی نوێ��ی کۆمهڵگا) و خواس��تهکانیان .له
کوردستانی تورکیا جووڵه پێدانی بهردهوام بۆ
دهی��هی  1960دهگهڕێتهوه که نهتهنیا ئیزنی
به گۆڕینی ڕواڵهت و بهردهوامیی نێوان-جیلی
داوه؛ بهڵک��وو پیاوان��ی الو و گرینگتر لهوان
[]47
ژنانی الویش��ی بهرهو پێش��هوه هان داوه.
بێگومان ئ��هم دهس��تهیه (بزووتنهوهی چینه
مامناوهندییهکان ،ژنان و الوان) خۆیان وهکوو
کهسانێکی دهروهست به ئامانجه کوردییهکان
پێناسه دهکرد؛ بهاڵم بهو مانایه نییه که نکۆڵی
له سهمپاتی خۆیان بۆ  PKKبکەن و ههروهها
بهومانایه نییه ک��ه پێوهندییان به حیزب یان
هێزه س��هربازییهکانیان ههی��ه و ناتوانین به
سانایی ڕواڵهتیان وهکوو س��هربازانی «ئامانجه
نەتەوەیییەکان» بگۆڕین.
ئهکتهران��ی کورد پاش س��اڵی  2003له
کوردس��تانی عێراق و پاش س��اڵی  2012له
کوردس��تانی س��وریا وهکوو الیهنێک شیمانه
دهکران ک��ه دهتوان��ن ل��ه چوارچێوهیهکی
ئاش��تیخوازانهدا کار بک��هن و ئیزنیان پێ درا
که «کات��ی نهتهوهیی»ی خۆی��ان دامهزرێنن
و بهس��هر «گۆڕهپان��ی نهتهوهی��ی»ی خۆیاندا
زاڵ ب��ن .لهگ��هڵ ئ��هوهی هی��چ چهش��نه
چوارچێوهیهک��ی بهڕێوهبهری وهکوو ئۆتۆنۆمی
یان المهرکهزییهتێکی ڕاستهقینه بوونی نییه؛
له س��اڵی 2013دا و له کوردس��تانی تورکیا
ئاگربهس��ت که به پڕۆسهی ئاشتی ناسرابوو،
وهکوو بهختێک شکستی خوارد .کردهوهی دی
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فاکتۆی ئهکتهرانی کورد ههرگیز به شێوازێکی
.بهرباڵو و بهرین لهو واڵتهدا بوونی نهبووه
له کاتی هێرش��ی داعش بۆ کوردس��تانی
دا بۆ س��هر2014 عێراق و س��وریا له هاوینی
شهنگاڵ و کۆبانی «کات و شوێن» نیشاندهری
] ک��ه دۆخه48[پڕۆس��هی دهوڵهتس��ازی بوو
نوێیهکەی ڕۆژههاڵتی ناوهڕاست خستییه ژێر
 توندوتیژی، و بۆ جارێکی دیک��ه.پرس��یارهوه
نێو دڵی کۆمهڵگای ک��وردی داگیر دهکات و
ئهکتهرانی سیاس��ی مهجبوور بوون ههمیسان
 ئهو دیس��ان.خۆی��ان میلیتاری��زه بکهن��هوه
میلیتاریزه بوونهوەیە به تهواوی تێگهیشتنێکی
نوێ له ههر دوو واڵت سهبارهت به کوردهکان
ب��وو و چی دیکه ب��ه تاکتیکگهل��ی چریکی
لهگ��هڵ دهوڵهتانی خۆیان ش��هڕیان نهدهکرد
بهڵکوو وهکوو دهوڵهتێکی دیفاکتۆ بهرگرییان
.ل��ه «واڵت��ی نهتهوهی��ی»ی خۆی��ان دهکرد
 خێرایی دا به پڕۆسهی،ئهزموونی ههنووکهیی
یهکگرتووی��ی و یهکیهتی��ی کورد و ش��هڕی
 وێنهیهک��ی گرینگی2014 هاوین��ی س��اڵی
له گێڕان��هوهی نهتهوهییی ک��ورد پێکهێنا و
هەندێک ج��ار دیس��ان ئامانجهکانی کوردی
 لهو پڕۆس��هیهدا بهرپرسان و.پێناسه کردهوه
سازمانهکانی کورد ناچار بوون تاکوو ڕهههندی
-] به مودێله ئاشتییانهکەی «نیئۆ49[ئیسپارتی
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کۆمهڵ��گای خۆی��ان پتربکهن و ب��ۆ جارێکی
دیک��ه جوواڵندنی نیزامییان خس��ته نێو دڵی
.چاالکییهکانیانهوه
ڕهوتی ئ��هو گۆڕانه لهگ��هڵ چاوهڕوانییه
نێونەتەوەییی��ەکان هاوئاههنگی��ی ههی��ه و
ل��ه ئاکام��دا و ب��ۆ جارێکی دیکه خواس��تی
بزووتنهوهی کورد بۆ بوون له نێو کاتدا بههێز
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سەرچاوەکان
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ئایینی سیاسی و ڕۆژانە لە کوردستان

*

دیان ئی کینگ
و :ئەمین ئیبراهیمی

«ه��ەر ک��ەس ئایینی خ��ۆی هەی��ە ».ئەمە
دەس��تەواژەیەکە ک��ە ل��ە م��اوەی دە جار
لێکۆلینەوە لە س��ەر ئیتنۆگرافی لە هەرێمی
کوردستانی عێراق لە ساڵی  ،١٩٩٥و هەروەها
لە سەفەرم بۆ ناوچەکانی تورکیە و سوریا کە
زۆرینەیان ک��وردن ،چەندی��ن و چەند جار
بیس��توومە .کوردس��تان ،ناوچەیەک لە چوار
دەوڵەت لە خۆ دەگرێ کە کورد تێیدا زۆرینەن
و هەروەها بە س��ەرزەمینی خۆی��ان دیاری
دەکەن ،هەم لە ب��واری ڕەنگینیی ئایینییەوە
شوێنکی دەوڵەمەندە و هە لە بواری دژیەکی
ئایینییەوە سەرسوورهێنەر .ئەم دەستەواژەیە
ئاماژەیەکە بۆ کۆمەڵگ��ە جۆراوجۆرەکان؛ لەم
لێکدانەوەیەدا(گوتنی جۆراوجۆر هەن) ،ئایین
پەیوەندی��دارە بۆ کۆمەڵگا فرە چەش��نەکان.
کاتێک لە خەڵکی زاخۆ ،ش��ارێکی بچووک لە
ناوەڕاستی کوردس��تانم دەپرسی ،ئامانج لەوە
چی��ە ،ئەوان پێیان گوتم کە ئەمە ئاماژەیە بۆ
سێ باوەڕی ئیبراهیمی :ئیسالم ،مەسیحیەت
و یەهوودی��ەت .هەت��ا دامەزراندنی دەوڵەتی
ئیس��رائیل ،زاخۆ حەش��یمەتێکی بەرچاوی
یەهوودیی هەب��وو .ئەو بە ش��ارێکی زۆرینە
موسلمان ماوەتەوە ،و هەروەها حەشیمەتێکی
بەرچاوی مەسیحی و ئێزدیی هەیە .ئەم وتەیە
ئاماژەیەک��ی زۆرە بۆ فرەی��ی ،جۆراوجۆری و
شوناس لە کوردس��تاندا .ئەمە پیشان دەدات
کە شوناس ئەتنیکیە ،بەاڵم ئایین دەگەڕێتەوە
بۆ شوناس��ی ئەتنیک-زمانەوانی :ئیس�لام بۆ
کوردایەتی ،یەهوودیەت بۆ زمان و شوناس��ی
ئارامیی نوێ ،و هەروەها مەسیحییەت بۆ زمان
و شوناس��ی ئارامیی نوێ .وا دێتە بەرچاو کە
بە سەرنج دان بەوەی کە ناوچەکە پێشینەی
پێکدادانی گرنگ��ی ئایینیی هەیە ،داواکردنی
لێبوردەیی هەم پێویس��تە و ه��ەم بۆ گوتن
دەبێت.
لە پێش ش��ەڕی جیهانی��ی یەکەمدا ،بۆ
چەندین س��ەدە کوردس��تان ل��ە الیەن دوو
ئیمپراتۆریی عوسمانی و فارسەکانەوە کۆنترۆل

کرابوو .لە هەر دوو حاڵەتدا ئایین( ،ئیسالمی
س��وننی لە حاڵەتی یەکەم و ئیسالمی شیعە
لە حاڵەتی دووەمدا) ،بەش��ێکی جیانەکراو لە
ڕێژیم بوو و وەک تایبەتمەندییەکی سەرەکیی
شوناس��ی نەتەوەیی کە کورد هەندێک جاران
پەیوەندی ئارێش��ەدار یان ئەستەمی لەگەڵی
هەبوو ،پەرەی پێ درا .لەوەتەی س��ەرزەمینی
کورد پاش ش��ەری جیهانیی یەکەم ،لە نێوان
چوار دەوڵەت -عێراق ،سوریە ،تورکیە و ئێران-
دابەش کرا ،ڕوانگ��ەی دەوڵەت بۆ ئایین زۆر
ئاڵۆزتر بووە .زۆرینەی کوردەکان ئیس�لامیی
س��وننین ،هەروەه��ا باوەڕداران��ی کەمینەی
گرن��گ لەن��او حەش��یمەتی ک��ورددا هەن.
ئێزدیەتی ئایینێکی خۆجێی و یەکتاپەرەستە
بە کۆمەڵێک باوەڕ و کرداری ئایینیی تایبەت
بە خۆی کە لە مەلیک تاووسدا کۆ دەبێتەوە.
ئەهلی حەق(کاکەیی) باوەڕیان بە وێنا کردنی
چەن��د خودایی هەیە ،کە ب��ە الی زۆرینەی
دراوس��ێکانییەوە بیرۆکەیەکی بەالرێداچووە.
باوەڕەکان��ی عەلەویی��ەکان نزیکن لە باوەڕی
ئیس�لامی ش��یعە ،بەاڵم ب��ەو جیاوازییەی
ک��ە ئەوانی��ش کەمیینەیەک��ی ئایینی پێک
دەهێنن .هەروەها مەس��یحیەکانی کاتۆلیک
و ش��ەرقی کەمیینەیەکی بەرچ��اوی ئایینی
لە کوردس��تاندا پێک دەهێنن .ل��ەو ئایدیالە
کە ل��ە زۆر خەڵکەوە بیس��توومە و هەروەها
لە زۆر کردار ،پەیمانی کلتووری ،و یاس��اکاندا
ڕەنگ��ی داوەتەوە ،دەس��تە ئایینیی��ەکان ،بە
شێوەیەکی جیا ،لە باوکانەوە بۆ منداڵەکانیان
گوازراونەتەوە .زم��ان و ئەتنیکیش هەروەها.
ئەو سیستەمە ڕاس��تەوخۆیەی گواستنەوەی
ئایین لە نەوەیەک بۆ نەوەیەکی دیکە ،ئاماژە
بە هەندێ گرووپی کەمین��ەی «ئەتنیکی» و
هەروەه��ا ئایین��ی دەکات؛ وەک لە حاڵەتی
مەس��یحیەکانی کاتۆلی��ک و ئۆرتۆدۆکس��ی
کوردس��تان ،حەتا ئەگەر ه��او ئایینییان لە
شوێنەکانی دیکە لەوانەیە گرووپێکی ئەتنیکی
پێک نەهێنێت.
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ئەندامەکان��ی ئایین��ە جۆراوجۆرەکان��ی موسلمان ،جێنۆس��ایدیان ئەنجام دا ،داوایان
کوردس��تان بۆ چەندین س��ەدە ب��ە یەکەوە ل��ە هاواڵتیان��ی س��وننی غەی��ری ئەتنیکی
ژیاون ،هەرچەندە کە تێگەیشتنێکی کەمیان ت��ورک( ،ک��ە زۆرینەی حەش��یمەتی بریتی
لە باوەڕەکانی یەکتری هەبووە .ڕق کێشەیەکە بوو لە کورد) ،کرد کە دەس��ت لە بەرجەستە
کە پسپۆڕانیش��ی گرفتار ک��ردووە .جیاوازیی کردنی جیاوازیی��ە زمان��ی و ئەتنیکییەکان
جۆری ئایین لە کوردستان بەرباڵو و بەرچاوە ،هەڵبگرن .بە ش��ێوەی ئاشکرا و نائاشکرا داوا
کەدەبێتە بەربەست بۆ ئاسان گشتگیر کردن .لە کوردە موسلمانە س��وننییەکان کرا ،تاکوو
ل��ە کاتێکدا ک��ە زانیارییەکی باش لە س��ەر شوناس��ی ئایینیی خۆیان بپارێزن ،بەاڵم واز
ئایینی کوردس��تانی بەرهەم هاتووە ،پێویست لە شوناس��ی ئەتنیکی-زمانیی خۆیان بهێنن.
ک��وردە غەیری س��وننییەکان ،کە زۆرینەیان
بە زیاتر دەکات.
رێگایەک��ی گوتنی بەش��ێک لە چیرۆکی سەر بە شاخەی عیرفانی ئیسالمیی عەلەوین،
ئایینی ک��وردەکان ،چاو لێ کردنی واڵتەکان کەوتنە ژێر گوش��ار کە هەم ببنە س��وننی و
هەم ت��ورک .ئەمڕۆ کردارەکان،
بە شێوەی تاک تاکە .من بە دوو
باوەڕ و شوناس��ی ئایینی لە نێو
واڵتی تورکیە و ئێران دەس��ت
لەوەتەی
کوردەکان��ی تورکیە ،هێش��تا
پێدەکەم ،شوێنێک کە ئەتنیکی
سەرزەمینی
کورد پاش
ڕەنگدان��ەوەی هەوڵەکان��ی
ک��ورد ئۆتۆنۆمیەک��ی کەمیان
هەی��ە ،و زۆربەیان کێش��ەیان شەری جیهانیی یەکەم ،دەوڵەت بۆ یەکدەس��ت کردنە.
لە نێوان
ه��ەروەک ئەوەی ک��ە بۆ خۆم
لەگەل حکومەت هەیە.
دەوڵەت-
چوار
ل��ە تورکی��ە ل��ە زۆر خەڵکم
لە تورکی��ە ،بزووتنەوەیەکی
عێراق ،سوریە،
بیس��تووە ،هەروەها بە باشی لە
بە هێزی س��ێکۆالر و نەتەوەیی
ئێران  -
تورکیە و
الی��ەن گرووپەکانی مافەکانەوە
ک��ە لە الی��ەن دەس��تەبژێری
دابەش کرا،
بەڵگەمەند کراوە .تورکیە هێشتا
ئەتنیکی تورکەوە بەرێوەدەچوو،
ڕوانگەی دەوڵەت
شوێنێکی سەختە بۆ باوەڕەکانی
نزیک س��ەدەیەک پێش ئێستا
بۆ ئایین زۆر
غەیری ئیس�لامی س��وننی .بۆ
دوای ڕووخان��ی ئیمۆراتۆری��ی
ئاڵۆزتر بووە
نموون��ە بەم دواییان��ە ،هیۆمان
عوس��مانی س��ەری هەڵدا .ئەو
ڕایتس واچ ،ئام��اژە دەکات کە
بزووتنەوەیە بە ڕێبەریی کەمال
ئاتاتورک ،ب��ە نیاز بوو تاک��وو تورکیە بکاتە لە س��اڵی  ٢٠١٤بڕیاری دادگای ئەورووپا بۆ
واڵتێکی مودێڕن ،کە ئیسالمی سوننیی وەک مافەکانی مرۆڤ ،لەس��ەر دۆسیەی مەنسوور
دینی دیفاکتۆی دەوڵەت پاراست ،بەاڵم ئایین یالچی��ن و ئەوانی تر ل��ە بەرامبەر ڕێنمایی
بە شێوەیەکی بەرچاو پاشەکشەی کرد .ئەوە بۆ ئیجباری��ی ئایینی تورکیە ل��ە قۆتابخانەکان،
دامەزراندنی « کۆمەڵگایەکی نوێ ......بە ڕێگای ئەوە دەردەخات کە « تەرکیزی لە ڕادەبەدەر
س��ڕینەوەی پێرۆزییەکان ،سوڵتان ،خەلیفە و لە سەر ئیسالمی سوننی» کراوە .دادگا بڕیاری
ئیسالم ،بە مەبەستی داواکردنی (دامەزراندن) دا بە تورکیە ک��ە ڕێگە بدات خوێندکارەکان
دەوڵەتی خاوەن سەروەری لە چوارچێوەیەکی لەو پۆالن��ە ببەخش��رێن(مەعاف بکرێن) .بۆ
جۆگرافی��ی دیاریکراودابوو» .ل��ە کاتێکدا کە ک��وردەکان ل��ە تورکیە ،شوناس��ی ئایینی و
دوایی��ن عوس��مانییەکان و کۆمارییەکان��ی ئەتنیکی لە مێژە تێکەڵ بوون یان لە دژایەتی
دەس��تپێکی دەوڵەتی تورکی��ە ،هەندێ کات دان .ئ��ەوان بە رێژەیەک��ی زۆر لە یەک جیا
بە نیس��بەت ئەندامانی کەمینەکانی غەیری نەکراون.
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لە ئێران ،بەش��ێکی بەرچاوی کوردەکان
سوننین ،هەرچەند ڕێژەیەکی بەرچاو شیعەن
یان ئەندامی کەمین��ەی ئایینیی بچووکترن.
زۆرب��ەی ئەندامان��ی ئەتنیک��ی زۆرین��ەی
ف��ارس ش��یعەن .بەش��ی زیاتری س��ەدەی
بیست ،دەوڵەت ،هاوش��ێوەی کەمالیستەکان
«مودێرنیزاس��یۆنی» پ��ەرە پێ��دا .دەوڵ��ەت
بەردەوامیی بە چەس��پاندنی ش��یعە دا ،هەر
وەک عوسمانیەکان لەگەل سوننیدا کردیان،
بەاڵم پش��تی بە ئایین نەبەست وەک الیەنی
سەرەکیی شوناسی نەتەوەیی کە دەیەویست
دابمەزرێنێت .هەرچەندە ،لە ساڵی ١٩٧٩وە،
دەوڵەتی ئێران دیکتاتۆرییەکی ئایینیی شیعە
ب��ووە .هەر بۆیە ،زۆربەی کوردەکان لە ئێران،
وەک کوردە عەلەوییەکان لە تورکیا ،کەمینەی
ئەتنیک��ی و ئایینین ،و زۆرب��ەی کوردەکانی
ئێران واڵم��ی کۆنترۆڵی تون��دی دەوڵەتیان
بە ش��ۆڕش داوەتەوە -تا ئێس��تا بە بێ هیچ
س��ەرکەوتنێک .کوردستانی ئێران ناوچەیەکە
کە کەمترین ڕێژەی بورسی خوێندن بۆ بواری
ئایینی و دینداریی هەیە.
عێ��راق و س��وریا ئێس��تا دوو واڵتن بە
حەشیمەتێکی بەرچاوی کورد کە ناوچەکانیان
بە ش��ێوەیەکی زۆر لە ڕێگای ئەتنیکی کورد
و ب��ە زمانی کوردی ئیدارە دەکرێن .هەرێمی
کوردس��تانی عێراق ناوچەیەک��ی دیفاکتۆی
س��ەربەخۆ ل��ە بەغداد بوو لە س��اڵی ١٩٩١
تا  ،٢٠٠٣هەروەها بە ش��ێوەیەکی یاس��ایی
ل��ەو کاتەوە ئۆتۆنۆمە .لە م��اوەی ئەنجامدانی
توێژین��ەوەم لە س��اڵی ١٩٩٥وە ،تەماش��ای
بەرەوپێش��چوونەکانی ڕێکخراوەکان��ی ئ��ەو
هەرێمەم دەکرد ،هەروەها ئەوە ڕێکخس��تنی
ئایینیش لە خۆ دەگرێت .هاوواڵتیانی هەرێم
هاوواڵتی��ی عێراقن ،بەاڵم لەب��ەر ئەوەی کە
پێویس��تە هەموو هاوواڵتیانی عێراق ،شوێنی
نیش��تەجێ بوونی فەرمی و دان پێدانراویان
هەبێ ،کە تەنیا لە ڕێ��گای کاری ئیدارییەوە
دەکرێت بگۆڕدرێت؛ هاوواڵتیانی کوردس��تان

ئەو هاوواڵتیە عیراقیی��ەن کە بەڵگەنامەکانی
فەرمی دەوڵەت ـ بەڵگەنامەی لە دایک بوون،
کارتی نیش��تمانی ،پێناسی شۆناسی دەوڵەت
ـ نیش��تەجێ بوونی فەرمییان ل��ە هەرێم و
هەروەها لە هەندێ حاڵەتدا ئایینی تاک پشت
راس��ت دەکەنەوە) لە س��ەرەتای دامەزرانی
نافەرمی��ی هەرێمەک��ە لە س��اڵی ١٩٩١دا،
کوردس��تانی عێراق (کە زۆربەی دامودەزگای
نەت��ەوە یەکگرت��ووەکان و دەوڵەتەکان پێی
دەڵێن «باکووری عێ��راق») وەک دەوڵەتێکی
تایفی ڕەفت��اری دەکرد « :باک��وور هەروەها
یاس��ای بنەماڵەییی خ��ۆی هەیە ،کە بە پێی
ئایینی تاکەکان بەرێوەدەچێت .ئەوە گەرەنتیی
ئ��ەوە دەکات کە مەس��یحییەکان گوێڕایەڵی
یاسای ئیسالمی نین».
لە سوریا ،شوێنێک کە لە ساڵی ٢٠١٢وە
کیانی زۆرینەی کورد بە ش��ێوەیەکی بەرچاو
خاوەن س��ەروەیی کردارییە  ،بە پەس��ندی
نابەدڵ��ی ڕێژیم��ی ژێر گوش��اری ئەس��ەد،
دەتوان��رێ بگوترێت ک��ە تاقیکردنەوەیەکی
ئایینی ،لە چوارچێ��وەی کۆمەڵێک ئەزموونی
سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی��دا ڕوو دەدات .ئ��ەو
کیانە ک��ە وەک ڕۆژئاوا ناس��راوە ،بە ڕێگای
بە هێزترین��ی حیزبە سیاس��ییەکانی ئەوێ،
یەکینەکانی پاراس��تنی گەل ،پەیەدە بەرێوە
دەچێت .پەیەدە ئیدع��ا دەکات کە لە بواری
ئایینییەوە یەکسان گەرایە ،ئیجازە بە ئەوانەی
ژێ��ر کۆنترۆلی خ��ۆی دەدات تاکوو ڕوانگەی
ئایینیی خۆی��ان هەڵبژیرن یان نە .ئەزموونی
پەی��ەدە نوێیە و هەروەها الوازە لە بەر ئەوەی
ک��ە ل��ە زۆر ڕووی��ەوە دەرەنجامی ش��ەڕی
ناوخۆییی س��وریایە کە ئیس��تاش بەردەوامە.
وەک س��ەردانکەرێک ب��ۆ ناوچەکە چەندین
جار لە کۆتایی ١٩٩٠کان و سەرەتای ،٢٠٠٠
زۆر نیشانەی ڕێوڕەس��مە ئایینییەکانم بینی.
وەک بەش��داری لە مزگەوت بە بەش��داریی
ڕێژەیەکی بەرچاوی پیاو .هەرەها زۆر نیشانەی
پێکەوەژیانی ئاش��تیانە هەبوون :بۆ نموونە لە
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شاری قامیش��لوو ،کوردی سوننیی موسلمان
و سریانیی ئۆرتۆدۆکس پێکەوە دەژیان وەک
دراوس��ێ و دۆس��ت .ئەو جۆرە دیمەنانە لە
ئێستادا ،ش��تێکن پەیوەس��ت بە ڕابردوو لە
زۆربەی س��وریای ش��ەڕلێدراودا .هەرچەندە
پەیەدە ب��ە پێش��لکردنی مافەکان��ی مرۆڤ
تومەتب��ارە ،ڕۆژئاوا هێش��تا ئابروومەندیەکی
هەیە وەک پەناگەیەک بۆ ئاوارەکانی کەمینە
ئایینییەکان .ئەگەر چی ئایدۆلۆژیای پەیەدە،
ڕیشەی لە مارکسیزمە ،ئاتائیستێکی (بێ باوەڕ)
الوازە ،لەم دواییانە کەوتووەتە ژێر کاریگەریی
نووسینەکانی تیۆری ناس��ی سیاسی ،مۆرای
بۆکچین و لە ئێستاوە پشتیوانی بۆ لێبوردەییی
ئایینی زیاترە لە بێ باوەڕی.
فرەیی��ی ئایینی ،ماف��ەکان و دەوڵەت لە
کوردستان
کوردس��تان ش��وێنێکە کە بە خوێنی ڕژاوی
جێنۆس��ایدەکانی ڕاب��ردوو ک��ە ل��ە الیەن
گرووپ��ە جیاوازەکانەوە دژی دراوس��ێکەیان
ئەنجام دراون نەخشاوە .لە دەیەکانی دواییدا
ک��وردەکان زیاتر قوربانی بوونە ،بەاڵم هەندێ
جار تاوانبار بوونە ،بە تایبەتی لە کۆتاییەکانی
س��ەدەی نۆزدەیەم و س��ەرەتاکانی سەدەی
بیستەم ،وەک ئەو کاتەی هەندێ عەشیرەتی
ک��ورد ل��ە جێنۆس��ایدی ئەرمەنییەکان��دا
هاوکاریی عوسمانییەکانیان کرد .هەرچەندە،
دەمەوێ مش��تومڕی ئەوە بکەم لە ئێس��تادا
کوردس��تان ئیدعایەکی ڕەوای وەک شوێنی
لێبوردەی��ی بەرچاوی ئایین��ی هەیە کاتێک
کەسێک ڕێژەی بەرزی لێبوردەیی ئایینی لە
نێوان دراوس��ێکانیدا دەبیتێتەوە .بە تایبەتی
ل��ە ڕۆژئ��اوا و هەرێمی کوردس��تانی عێراق،
ئەندامانی کەمیینە ئایینییەکان لە ناوچەکانی
دەوروبەر ،ئاوارەیان بوونە .زۆربەیان لە ترسی
دەوڵەتی ئیسالمی (ناس��روا بە داعش) ڕایان
ک��ردووە ،ک��ە ل��ە ٢٠١٤وە خەالفەت��ی لە
ڕۆژهەاڵتی س��وریا و ڕۆژئاوای عێراق هەبوو.
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لە کاتی ئەم نووس��ینەدا ،سەرزەمینی داعش
ش��اری گرینگی موس��ل لە خۆ دەگرێ ،کە
ڕێژەیەکی زۆر حەش��یمەتی ک��وردی هەیە.
ئەوانی تر ل��ە تۆندوتیژی تایفی و تۆندتیژیی
زەوی س��ووتاو ڕایان کردوووە .لە کاتێکدا کە
زۆربەی ئاوارەکان ل��ە هەلومەرجی ئابووریی
نۆمێدان��ەدا دەمێننەوە ،زۆرب��ەی خەڵک کە
نوێنەری شۆناسی کۆیی جیاوازن ،لە هەرێمی
کوردستان لە ژێر ترسی تۆندوتیژیدا نین.
س��ەرەڕای ئەوەش ،النیک��ەم لە  ٢بەش
لە  ٤بەشی کوردس��تان ،گۆڕینەوەی ئایینی
بە گوێرەی ش��وێنەکانی دیک��ە ،لێبوردەییی
زیات��ری لەگەل دەکرێت .ل��ە واڵتانی زۆربە
موسلمان ،بەوە ناسراون کە گۆرینەوەی ئایین
لە ئیسالمەوە زۆربەی جاران سووکایەتیی پێ
دەکرێت و لە خراپترین حاڵەتدا سزای مەرگی
هەیە (وەک عەرەبستانی سعودی) ،کە ئەمەش
پێش��ێل کردن��ی م��اددەی ١٨ی جاڕنامەی
جیهانی��ی مافی مرۆڤە (ئەنجومەنی گش��تی
ڕێکخ��راوی نەتەوە یەکگرت��ووەکان .)١٩٤٩
هەر چۆنێ��ک بێت ،من س��ەردانی چەندین
کلیسای مەسیحییەکانی پرۆتستان لە تورکیە
و کوردس��تانم کردووە ،کە حەشیمەتیان بە
زۆری ئەوان��ەن ک��ە لە ئیس�لامەوە هاتوون.
چەندین دەستەی وا تا ڕادەیەک کۆبوونەوەی
نهێنی دەکەن ،النیکەم لە دوو حاڵەتدا کلیسا
بینا و ماڵپەری خۆی هەیە کە هیچ هەوڵێک
بۆ ش��اردنەوەی هەبوونی خ��ۆی نادات .حەتا
ل��ەو حاڵەتان��ەدا ،من لەو کەس��انەی کە لە
گەل کلیسا تێوەگالون فێر بووم کە هەندێک
کەس ل��ە پێگەیاندا هەس��ت بە مەترس��ی
دەکەن لە الیەن ئەندامانی جیاوازی کۆمەڵگا
یان بنەماڵەیان .هەرچەندە ،ئەوان هەست بە
ئاس��وودەیییەکی تەواو دەکەن لە پەرەستنی
ئازادان��ە تاک��وو ئەوەی لە نهێنی��دا ئەو کارە
بکەن .کلیساکانی پێکهاتوو لە ئایین گۆڕاوان
لە ناوچە زۆربە موسلمان نشێنەکانی جیهاندا
دەگمەنن ،و من ل��ەو باوەڕەدام ئەوە گرینگە
ساڵی بیست و یەکەم
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کە بە النیکەم��ەوە هەردوویان بە ڕێژەیەکی بابەتەکانی ئەتنیکی و ئایینی دان پێدانراو لە
الی��ەن دەوڵەتەوە ،ئازادان��ە هەڵنابژێردرێن و
کراوە (ئازاد) لە کوردستاندا بوونیان هەیە.
سەرەڕای ئەوەش ،گرووپە جۆراوجۆرەکان وەالنانرێن ،بەڵکۆ لە کاتی لە دایک بوونی تاکدا
کە خۆیان بە شێوەیەکی سەرەتایی لە دەوری دیاری دەکرێن .ئەوان لەوانەیە بە شێوەیەکی
شوناس��ی تایفی یان ئەتنیکی ڕێکخس��تووە ،س��ەرەکی لە ڕێگای ئەو پیاوەی کە بۆ یەکەم
هاوپەیمانیی خوازیاریی��ان پێک هێناوە و لە جار ناوی ب��ۆ بەڵگەکانی هاواڵتی بوون تۆمار
ناوی لکاوی تایبەتی ئەتنیکی یان ئایینی دوور کراوە ،دیاری بکرێن ،بەاڵم بە ڕێگای نەسەبی
کەوتوونەتەوە .بۆ ناوبردنی نموونەیەکی پێشتر ،ب��او و باپیرانیان دیاری نەک��راون .ئەم بابەتە
هاوپەیمانیی سیاسی کە لە ساڵی ٢٠٠٤دا ،لە ه��ەم لە رێکاری یەک��ە ئیدارییەکان و هەم
نێوان حیزبە سیاسییە جیاوازەکاندا پێکهێنرا ،لە الیەن زۆر تاکەکان دەبینرێن کە پێشانیان
ناوی خۆی نا «هاوپەیمانیی کوردستانی» نەک داوم و ت��ا ڕێژەیەکی زۆر نەگۆرن .بۆ نموونە،
«هاوپەیمانی��ی کوردی» ی��ان «هاوپەیمانیی ل��ە عێراق هەموو هاوواڵتیان بە ش��ێوەیەکی
یاس��ایی ب��ە پێ��ی یەکێک لە
کوردس��تان ».ئەو هاوپەیمانییە
ئایینەکان��ی دان پیدان��راو ل��ە
دوو گەورەتری��ن و کۆنتری��ن
وا دێتە بەرچاو
الیەن دەوڵەتەوە دیاری کراون،
حیزب��ەکان وات��ا یەکیەتی��ی
کە بە
سەرنج دان
ک��ە ئیس�لام ،مەس��یحییەت،
نیش��تمانیی کوردس��تان و
بەوەی کە ناوچەکە
ئێزدی ،و هەروەه��ا پەیرەوانی
پارتی دێموکراتی کوردس��تانی
پێشینەی
هەن��دێ ئایین��ی بچ��ووک لە
ل��ە خ��ۆی دەگ��رت .هەروەها
پێکدادانی
خۆ دەگرێ��ت .گۆرانکارییەکانی
حیزب��ە تایفییەکان��ی وەک
هەیە،
ئایینیی
گرنگی
ئەم دواییەی یاس��ای بنەڕەتیی
یەکیەتی��ی دێموکراتیک��ی
داواکردنی
عێ��راق ،ک��ە ل��ە چوارچێوەی
کەلدان��ی ،حیزب��ی نەتەوەییی
لێبوردەیی
داگیرکردن و شەر هاتنە ئاراوە،
ئاش��ووریەکان ،یەکگرت��ووی
هەم پێویستە
ڕۆلی تایف��ە ئایینییەکانی وەک
ئیسالمیی کوردستان و هەروەها
و هەم بۆ گوتن
شیعە ،سوننی و ئاشوورییەکانی،
حیزبە ئایدۆلۆژیکییەکانی وەک
دەبێت
ل��ە حاڵەت��ی تاکەکەس��یدابە
پارت��ی کرێکارانی کوردس��تان،
شێوەیەکی نادیار و کۆتایی پێ
بزووتن��ەوەی ڕەنج��دەران و
نەهاتوو ،لە بواری یاس��اییەوە دیاری کردووە،
وەرزێرانی کوردستان لە خۆ دەگرت.
ئەو ک��راوە بوونە ڕێژەییە زیاتر س��ەرنج بەاڵم هیچ یاس��ایەک ئ��ەو گریمانەیە کە لە
ڕاکێش��ە ،لە کاتێکدا کە ماف��ە ئایینییەکان یاسادا لە ساڵی  ١٩٢٠ەوە هەیە ڕەت ناکەتەوە:
لە هەموو بەش��ەکانی تری کوردستان هێشتا کە هەموو هاوواڵتیان سەر بە یەک لە ئایینە
س��نووردارن .هەم��وو واڵتان��ی ڕۆژهەاڵتی دان پێدانراوەکانی عێراقن .دەوڵەتی عێراق بە
ناوەڕاس��ت ،النیک��ەم شوناس��ی ئەتنیکی و هەرێمی کوردس��تانەوە ،چەندین بەڵگەنامەی
ئایینیی هاوواڵتیانیان لە هەندێ لە بەڵگەنامە هاوواڵتی بوون بۆ هاوواڵتیانیان دەردەکەن .بە
فەرمییەکان��ی حکوومەتدا تۆم��ار کردووە .لە دوای بەڵگەی لە دایک بوون ،هاوواڵتیی عێراق
ئێران ،عێراق و س��وریا ،لەو ش��وێنەی کە لە پێویستە پێناس��ی نەتەوەیی ،پێناسی بواری
دایک بوون و هاوواڵتی بوونی منداڵ تۆمار و کۆمەاڵیەتی ،و هەروەها کارتی نیشتەجێ بوون
ناونووس دەکرێت ،دەستەبەندیی منداڵەکان وەربگرێت .سەرەڕای ئەوەش ،لە ١٩٩٠کاندا،
ڕاس��تەوخۆ لە باوکیان وەردەگیرێت .هەربۆیە ڕێکخراوی نەت��ەوە یەکگرت��ووەکان ،ئەرکی
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س��ەرەکیی دەزگایەک��ی ئام��اری بەڕیوەبرد موس��لمان کە چاوەڕوان دەکرێت تەرکیز لە
کاتێ��ک ( لە تیۆریدا) هەم��وو عێراقییەکانی س��ەر ب��واری ڕۆحی لە جیاتی جێنش��ینیی
لە بەرنامەی نەوت بەرامب��ەر خۆراکدا تۆمار بیۆلۆژیک��ی بکەنەوە ،پێش��ینەیەکی درێژیان
کرد ،کە بەشێک لە ئابلۆقە نێودەوڵەتییەکانی ل��ە دانپێدانان ب��ە جێنش��ینیی بیۆلۆژیکیی
دژی ڕێژیمی س��ەدام حوسێن لە عێراق بوو .پیاو لە س��ەرکردایەتیی کردنیاندا هەیە .من
بۆ هەر تاکێکی تۆمار کراو کارتێکی پێناس��ی ئ��ەوە وەک داهێنانێکی بەرچ��او لە هەردوو
بەشی خۆراک دەرکرا و ئەوە وەک چوارەمین ئایینەکەدا دەبینم .لە مەس��یحییەتدا کە لە
بەڵگەی س��ەڵماندنی شوناسی دەوڵەت ئەژمار کوێستانەکانی کوردستان لە ڕێگای مەسیحییە
دەکرا .نەس��ەبی ئایینی ب��ە چەندین ڕێگا لە نەس��تورییەکان(ئەمرۆ بە ئاشووری ناسراون)
الیەن ئەو بەڵگەنامانەوە پشتڕاست دەکرێتەوە .بەرێوە دەبردرێت .گواس��تنەوەی جێنشینی
ڕێنمایی��ی عێراق ب��ۆ کاروباری کونس��ولی قەش��ە لە نەس��ەبی باوک��ەوە دەگوازرێتەوە.
لە دەرەوە بە ئاش��کرایی دەڵێ��ت« :زانیاریی مەس��یحییەت بۆ بابەتەکانی پەیوەندیدار بە
جێنشینی قەش��ە مێژوویەکی
ب��واری کۆمەاڵیەتی��ی منداڵ،
دوور و درێ��ژی هەیە ،بەاڵم لە
س��ەلمێنەری شوناس��ی بواری
سەرکردەی
زۆربەی کاتەکان و ش��وێنەکان،
کۆمەاڵیەتی��ی باوکە».دەوڵ��ەت
سۆفی داهێنەرێکی
کەالمیە یان
جێنش��ینی زیاتر بە مەعنەوی
ئایی��ن (و لە هەن��دێ حاڵەتدا
لە بنەچەی ئەوانە.
ئەژمار ک��راوە تاکوو بیۆلۆژیکی.
تایفە)ی تاک بە پش��ت بەستن
بۆیە،
هەر
هەرچەندە ،بۆ چەندین س��ەدە
ب��ە بەڵگەنامەکانی باوک دیاری
شێخەکان
لە هێلی گواس��تنەوەی قەشەی
دەکات .هەر بۆیە لە چوارچیوەی
ڕۆڵێکی
ئێستا
پیش
باوکێت��ی ئاش��وورییەکان (مار
ئیداریدا ،دەوڵەت پش��تگیریی
کۆمەاڵیەتییان داگیر
ش��ەمعوون) ،بابەتی مەعنەوی
دەستەیەکی بەرفراوانی چەمک
کردووە کە بە
و بیۆلۆژیک��ی تێکەڵ کراون .لە
و ڕێکەوتن��ەکان دەکات ک��ە
ئاسانی دەتوانرێت
ئیسالمدا نموونەیەکی هاوشێوە
ڕەگەزی ب��اوک پێک دەهێنن،
بۆ بوارەکانی تر
لە کوردس��تاندا هەیە .ئیسالمی
ش��ێوەیەک ب��ۆ تێگەیش��تنی
بگوازرێتەوە
س��وفی کە عیرفانییە ،زیاتر لە
پەیوەندی��ی خزمایەت��ی کە بە
س��ەر کردارەکان و کەسایەتیی
قازانج��ی پی��اوە و بەش��داریی
دایک لە دیاریکردنی شوناسی تاکدا کەمڕەنگ ڕۆحی و ئەو ش��تەی کە بۆ ئاش��کرا کردنی
دەکات��ەوە .لە بیرۆک��ەی ڕەگ��ەزی باوکدا ،بواری خودایی ب��ە کار دێت تەرکیز دەکات.
ب��ە تایبەت ل��ەو فۆرمە بەرتەس��کەی کە لە وا دێت��ە بەرچ��او کە ئ��ەم خاڵ��ە دوورە لە
کوردستاندا هەیە ،ئەسڵ و نەسەب ،ئایینێکی بیۆلۆژیکی ڕەگەزی باوکانە .هەر چەندە وەک
هەی��ە کە گەورەترە لە ئایینی تاک .بە بڕوای ڤان برۆنسێن ئاماژە پێدەکات« :لە کاتێکدا کە
من ،ئەو ش��تە دوور دەکەوێتەوە لە ش��ڕۆڤە نەقش��بەندی-خالیدییە بە خێرایی لە هەموو
کردن��ی نەبوونی بژاردەی ئایینی و ئازادی کە کوردس��تاندا باڵو دەبێتەوە لە سەدەی ١٩دا
بە ه��ۆی بەکارهێن��ان زانایان��ی کاریگەری
لە ناوچەکەدا بە گشتی هەیە.
ل��ە ڕووی کەالمیی��ەوە ،ئایی��ن ل��ە خۆجێی وەک خەلیفە؛ تۆڕەکانی شێخەکانی
کوردستاندا بە ڕێژەیەکی زۆرتر لە شوێنەکانی قادری (ب��ە تایبەتی بەرزنجی) بە ش��ێوەی
دیک��ەی جیهان باوکانە بووە .لە کوردس��تان بنەماڵەی��ی ماونەتەوە کە لق��ی بنەماڵەییان
ه��ەر دوو گرووپ��ی مەس��یحی و س��ۆفیی لە ش��وێنە جی��اوازەکان ،وەک دەس��ەاڵتی
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سەرەکیی ڕۆحی ،بە هەبوونی ڕێژەیەکی کەم
یان نەبوونی بێگانە لە پۆس��تە گرینگەکاندا،
دامەزراند ».وەک کەس��ایەتیی دەسەاڵتداری
ئایینی ،شێخەکان (سەرکردەی سۆفییەکان)
نیش��اندەری ئەو هێزە بوون کە بە قوواڵیی لە
پێکهاتەی کۆمەڵ��گادا ڕەگی داکوتابوو ،بەاڵم
ل��ە هەمان کاتدا دەیانتوان��ی داهێنەر بن .بە
پێی پێناسە ،سەرکردەی سۆفی داهێنەرێکی
کەالمی��ە یان لە بنەچ��ەی ئەوانە .هەر بۆیە،
شێخەکان پیش ئێستا ڕۆڵێکی کۆمەاڵیەتییان
داگیر ک��ردووە کە ب��ە ئاس��انی دەتوانرێت
بۆ بوارەکانی ت��ر بگوازرێت��ەوە ،وەک بواری
عەش��یرەتی و ناسیۆنالیستی .سوورانەوەیەکی
دی لە ب��واری ئەوەی کە دەتوان��ێ تەنیا لە
چوارچیوەی ڕۆڵێکی ڕۆحی دا بمێنێتەوە.
ئایینی ڕۆژانە لە کوردستان
کوردستان ش��وێنێکە کە بۆ زۆربەی خەڵک
پەیوەندی و وەس��تان س��ەبارەت ب��ە خودا،
تۆخمێک��ی بەهێ��زی ژیان��ی ڕۆژانەیانە .من
تێگەیشتم کە زۆربەی ژنەکان باوەڕیان بە جنە،
ئەو ڕۆحەی کە دەتوانێ لە بەش��ێک لە ماڵ
یان شوێنی تر بژیێت .من سەبارەت بە ئەوەی
کە جن دەتوانێت ئەنجام بدات ،شوێنێک کە
مەیلیان هەیە کۆ ببنەوە ( وەک ئاودەست) و
هاوشێوە ،قسەی زۆرم یبیستووە .زۆربەی ئەو
ژنانە ،نوێژی موسڵمانەکان بە وەفادارییەوە٥ ،
جار ل��ە ڕۆژدا جێبەجێ دەکەن .توێژینەوەی
من بۆ دەیەی ڕابردوو لەم بنەمااڵنە لە ش��ار
و گون��د ئەنجام دراوە .هەرچەند کوردس��تان
ڕێب��ەری ئایینیی زۆری هەی��ە ،بە ڕای من
باوەڕەکان سەبارەت بە خودا ،بە هەمان ڕێژەی
پیاوانی خ��اوەن کەریگەری لە الیەن خەڵکی
ئاس��اییەوە (لە خوارێ بۆ سەرەوە) پەرەی پێ
دەدرێ��ت .رووبەرووبوونەوە لەگەڵ یەکێک لە
دووکان��داران لە زاخۆ هەن��دێ ئالۆزییەکانی
ئایی��ن لە کوردس��تان ش��ڕۆڤە دەکات .لە
س��اڵی  ٢٠٠٨دا من لەگەڵ ئەو ژنەی کە لە

ماڵی��ان دەمامەوە چووین بۆ کرینی ش��ت ،و
چووین بۆ کتێبخانەیەک .نەخشەیەکم لەوێ
کڕی ،و هاوڕێی من س��ووڕایەوە و گوتی کە
ئەو ڕای باش��ی لە س��ەر ئەو دووکانە تایبەتە
نییە .ئەو ش��تەی گەڕان��دەوە بۆ چەند مانگ
پێش��تر کە هەوڵی دابوو سیدییەکی تایبەت
کە خوێندنەوەی قۆرئان لە خۆ بگرێت بکرێت.
لەگەڵ ئەوەش��دا ،خ��اوەن دووکانەکەی پێی
گۆتبوو کە حکومەت ئەو س��یدییە تایبەتەی
قەدەغە کردووە چونک��ە نە تەنیا خوێندنەوە،
بەڵک��وو تەفسیریش��ی تێداب��ووە .ژنەکە بە
تۆرەییەوە گوتی؛ «ئەوان گوتیان کە قەدەغەیە
تەفس��یری قۆرئان بکرێت .ئ��ەوە زۆر تووڕەم
دەکات!»بە هەستەوە وای گوت.
ئ��ەو گفتوگۆی��ە کاتێک هاتب��ووە ئاراوە
کە عێراق لە الی��ەن ویالیەتە یەکگرتوەکانی
ئەمری��کا ،بریتانی��ا و هاوپەیمانەکانی��ان
داگی��ر کرابوو ،ئ��ەوەش لە کاتێک��دا بوو کە
بزووتنەوەیەک��ی ئیس�لامی کە ب��ە گوێرەی
کات ببووە دەوڵەتی ئیسالمی ،هەوڵی الوازی
گرتنە دەستی دەس��ەاڵتی ،دەدا .ئەوە بەشی
زۆری ل��ە دەرەوەی هەرێم��ی کوردس��تان
ڕووی دەدا ،بەاڵم لە میانەی دوو سەردانم لە
س��اڵی  ،٢٠٠٨من بە بەردەوامی ئاماژەکان
بە ئیس�لامییە تۆندئاژۆکانم دەبیس��ت ،کە
هەمووی��ان لێ��ی دەترس��ان ،و هەروەها لە
چەندین خاڵی پشکنین ،دیوارەکانی تەقینەوە
و هەروەه��ا کارەکانی هاوش��ێوە کە هەرێمی
کوردستان ئاسایش��ی زۆر جددی گرتبوو بە
دی��ار دەکەوت .و هەوەها بەم حاڵەش��ەوە ،وا
نەدەهات��ە بەرچاو کە هاوڕێکەم ،لە نێوان ئەو
کااڵیە کە دەیەویس��ت بیکڕێت و هەرەشەی
ئیسالمیە تۆندئاژۆکان ،پەیوەندییەک ببینێت.
ب��ە ڕای ئەو ،حکوومەت بە س��ادەیی لەگەڵ
گوش��ارێکی قورسی نا پێویست ڕووبەڕوو بوو،
ک��ە هەوڵەکانی بۆ بە ج��ێ گەیاندنی ئەرکە
ئایینییەکانی ڕۆژانە ڕایدەگرت.
ل��ە بۆنەیەک��ی دیک��ەدا ،ل��ە گوندێکدا

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 441 2719

تەماش��ای چەندین ژنم دەک��رد کە بۆ ئامادە
کردن��ی نانی نیوەڕۆ خەریک��ی ئامادە کردنی
بەرخێکی ت��ازە بوون ،کاتێ��ک یەکێک لەو
ژنانە سەبارەت بە ڕووداوێکی ڕابردوو لە سەر
قازێک قسەی بۆ کردم:
کاتێ��ک لێرە لە گوندەک��ە بووین و زۆر
زۆر برس��یمان بوو .یەکێک لە پیاوەکان
قازێکی س��ەر ب��ڕی .بەاڵم ئ��ەو کارەی
دروس��ت ئەنجام نەدا ،ه��ەر بۆیە ئەو بۆ
خواردن حەرام (رێگە نەدراو لە ئیسالم)
بوو .ئێم��ە هەموو ژنەکان ب��ەو هۆیەوە
ڕەتم��ان ک��ردەوە ک��ە بخۆی��ن .بەاڵم
پس��مامەکانمان ( کوڕەکانی برای باوک،
ئ��ەو ئامۆزایانە کە ل��ە هەمان بنەماڵەن)
گوتی��ان ک��ە بۆیان گرین��گ نییە ،هەر
بۆی��ە بۆ ئەوانمان لێنا و ئەوان خواردیان.
کاتێ��ک ئەوان خواردنەکەی��ان دەخوارد
گاڵتەیان ب��ە ئێمە دەک��رد ،لێوەکانیان
دەس��رییەوە و دەیانگوت چەندە بە تام و
چێژ بوو .بەاڵم ئێمە سوور ماینەوە ،لەبەر
ئەوەی کە ئێم��ە نامانەوێت وەک ئەوان
یاساکانی ش��ەرع پێشل کەین .من لەو
باوەڕەدام کە ئێمە ژن��ەکان بەراوەرد بە
پیاوەکانی خزممان دیندارترین.

ئەو وێناکردنە ،جیاوازیی شیمانەیی لە ڕێژەی
دین��داری نێوان ژن و پیاو ش��ڕۆڤە دەکات،
کە لە ش��وێنێکی تردا ئام��اژەم پێ کردووە.
ئەوە هەروەها کاریگەری��ی ئایین لە کرداری
ڕۆژان��ەدا ش��ڕۆڤە دەکات .ه��ەر وەک ئ��ەو
ژن��ەی ئەو چیرۆکەی ب��ۆ گێڕامەوە ،ژنەکانی
تر گێڕانەوەی ئەویان پشتڕاس��ت کردەوە ،بە
تەرکیز کردن لە س��ەر ئ��ەوەی کە ئەوان لە
حاڵەتێکی برس��ێتیی ناراحەت��دا بوون .ئەوان
کاتێک ک��ە چیرۆکەکەیان ب��ۆ دەگێڕامەوە،
دوایی پێدەکەنین ،ب��ەاڵم ئەوە ڕوون بوو کە
ئەو ئەزموونە ئەوەندە پێکەنیناوی نەبووە.
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ئایین ،دوورخستنەوە و گەرانەوە
مێژووی ش��ێواوی کوردس��تان ،کە بەشێکی
گرینگی سەروکاری لەگەڵ پێکدادانی ئایینی
هەیە ،بووەتە هۆکاری کۆچڕەوی زۆر .کۆچی
لێش��اوی مەس��یحییەکان ـ ئەرمەنییەکان،
کلدانییەکان ،وئاش��وورییەکان ـ لە سەدەی
نۆزدەیەم��دا ،ب��ە دوای هێرش��ی حکومەتی
عوسمانی ،عەش��یرەتەکانی خۆجێیی کورد و
ئەوانی تر ،دەستی پێکرد .دیترۆیت ،میشیگان
ناوەندێکی سەرەکیی کۆچبەرانی مەسیحیی
عێ��راق و هەروەه��ا کوردس��تانە؛ هێش��تا
مەسیحییەکانی عێراق پییان گوتم کە ئەوان
بە دیترۆیت دەڵێن «تلکێفی نوێ» شارێک لە
کەناری هەرێمی کوردستانی عێراق لە نزیک
موسل .خەڵکی کورد بۆ ماوەیەکی کەم وەک
ئ��اوارە و پەناهەندەی سیاس��ی دەگوازرانەوە
بۆ ڕۆژئ��اوا ،بەاڵم ئارەزووە س��ەرەتایییەکانی
ئاوارەیی��ی کوردەکان ،لەوانەیە بە باش��ی لە
ڕێگای مەس��یحییەکانی دوروبەری ئەوانەوە
پەرە پێدرابن .شارە سەرەکییەکانی کوردەکان
لە دەرەوە وەک نەش��ویل ،تێنێس��ی و سان
دێیگۆ ،ئێستا مزگەوتی کوردییان هەیە.
دیاردەی پەناهەندەیی لە کوردس��تان ،بە
پێکدادانە ئایینییەکان دەس��تی پێکرد و ئەو
پێکدادانانە تا ئێس��تاش هۆکاری سەرەکییە
ب��ۆ گەڕانی خەڵک بە دوای ژیانی باش��تر لە
ش��وێنەکانی تر .مێژووی ئەم دواییانە نیشان
دەدات ک��ە گەڕان��ی ئاوەه��ا بەردەوامن .لە
کات��ی ئەم نووس��ینەدا ،ئەڕتەش��ی عێراق و
هاوپەیمان��ە ڕۆژئاواییەکان��ی ،خەریکە نزیک
موس��ل دەبن��ەوە ،ئام��ادەکاری دەکەن بۆ
وەرگرتنەوەی لە دەوڵەتی ئیس�لامی .ئەوە بە
ئەگەری زۆر ش��ەڕی خوێناوی��ی توند لەخۆ
دەگرێ کە خەڵکێکی زۆر ڕزگار دەکات ،کە
ماوەی زیاتر لە دوو س��اڵ ل��ە بەند و کۆتدا
تێپەڕیان کردووە؛ بەاڵم هەروەها شەپۆلێکی
نوێ پەناهەن��دەی ئایینی بۆ کوردس��تان و
ناوچەکان��ی دەوروبەری بەره��ەم دەهێنێت.
ساڵی بیست و یەکەم
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ئ��ەوان دەگەنە هەزاران ئاوارە کە لە س��اڵی
٢٠١٤وە ڕای��ان کردووە .بەش��ێکی زۆریان
ئێزدییەکانی شەنگالن (سینجار) ،کە دەوڵەتی
ئیس�لامی ئەوانی کردە ئامانجی تۆندوتیژیی
جێنۆس��اید .ل��ە س��اڵی ٢٠١٦دا لەگ��ەڵ
ئێزدییەکان و موس��ڵمانە کوردەکانی زیندوو
ماو لە هێرشی دەوڵەتی ئیسالمی بۆ شەنگال
و موسل لە سالێ ٢٠١٤دا چاوپێکەوتنم کرد.
ل��ە ناوچەی ئەمن لە هەرێمی کوردس��تان،
ئەوان ش��ڕۆڤەی دەورلێدانیان کرد ،تەماشای
دۆستان و خزمەکانیان دەکرد کە دەفڕێندران
و دوور دەخران��ەوە ،و هەروەها دەگوازرانەوە
بۆ ناوچەکانی دیکە کە ئ��ەوان لەوێوە ڕایان
کرد بۆ هەرێمی کوردستان .ئەوان ئەزموونی
تاڵیان دەگێڕایەوە .پیاوێکی پسپۆری پزیشکی،
دەیگێڕای��ەوە کە مەجبور ک��را بە چاودێریی
پزیشکی شەڕکەرانی دەوڵەتی ئیسالمی .هەر
یەک لەوان کەسانێکیان دەناسی کە لە کاتی
فڕاندنیانەوە هیچیان لێی نەبیس��تووە ،و ئەوە
ئاشکرا بوو کە دەترس��ان لەوەی ئاخۆ ئەوان
بە ش��ێوەیەکی ترسناک دەژین یان مردوون.
ئەشکەنجەگەرانی داعش ئیدعایان دەکرد کە
ڕەنجی ئەوان بە هۆی هۆکاری ئایینییە :لەبەر
ئەوەی کە ئەوان بە کافر بە ئەژمار دێن.
راپۆرتەکان و ڕادەربڕینەکانی ئەم دواییەی
میدی��اکان و ت��ۆرە کۆمەاڵیەتی��ەکان ،لەو
بروایەدان کە هەندێ گرووپ لە کوردستان،
بە تایبەتی ئێزدییەکان و مەسیحییەکان ،بە
زوویی لە ناو بچ��ن .هەرچەندە ،ڕای من بە
تێبینییەوە خۆش بینانەیە.لە مارسی ٢٠٠٢دا،
ل��ە کاتێکدا کە ل��ە ناوچە ش��اخاوییەکانی
هەرێمی کوردس��تانی عێراق دەرۆیش��تین،
ماش��ێنەکەمان لە نزیک گوندێکی مەسیحی
ڕایگرت ک��ە لە دوای هەڵمەتی کۆش��تن و
کەمپەینی وێران کردنی گوندەکە لە س��اڵی
١٩٨٠ەوە بنیات نرابوویەوە ،لەوانەیە دەورەی
تاریکی مێژووی کوردستان ئەو کاتە بێت .بە
دیتنی مندااڵن و گەنجان لە کەنار جادەکە،

ئێمە ماش��ێنەکەمان ڕاگرت ،ل��ە حاڵیانمان
پرسی و پرس��یمان کە ئەوان چۆنن .ژنێکی
گەن��ج کە چ��اوی لێکردین قاق��ا پێکەنی و
هەروەها بە تۆنێکی ش��ادەوە گوتی« ،ئێس��تا
باش��ە .هەموو کەس دەگەڕێتەوە ».پرسیارم
لێ کرد «لە بەغداد؟» بە خۆشحالیەوە واڵمی
دایەوە «نەک تەنیا ل��ە بەغداد « ».لە هەموو
جیهانەوە!»
هیوام ئەوەی��ە کە لە کورت مەودادا ،ئەو
واڵتانەی کە سەقامگیرن و توانای وەرگرتنی
خەڵکی ڕاکردوو لە تۆندوتیژییە کۆییەکانی ناو
و دەوروبەری کوردستانیان هەیە ،ژمارەیەک
ئاوارە و پەناهەندەی ڕوو لە زیادبوون وەرگرن.
هەڵومەرجی ئیمرجێنسیی مرۆڤدۆستانە ئەو
شتە دەخوازیت و داوا دەکات .بەاڵم لە درێژ
مەودادا ،س��ەرەرای ش��ەپۆلەکانی ترسناکی
توندوتی��ژی ،ک��ە زیات��ر چوارچێوەیەک��ی
ئایینییان هەیە ،هیوام ئەوەیە کە وش��ەکانی
ئ��ەو ژنە گەنجەی کەناری ج��ادە ،لە الیەن
ئاوارەکانی گەڕاوە لە کوردستان و ناوچەکانی
دەوروب��ەری ،دووبارە بگوترێتەوە و ئەو مەیلە
بۆ لێبوردەییی ئایینی کە ئێس��تا لە هەندێ
بەش��ی کوردستاندا دەبینرێت ،هەم لە بواری
مەودا و هەم جۆگرافی��ەوە پەرە پێ بدرێت.
ملیۆنان کەس ئێستا لە مەترسیی جێنۆساید،
چەوساندنەوە و زاڵ بوونی ئاییندان .پێشبینی
دەک��ەم ک��ە کاتێک ڕزگاربووان لە دەس��ت
دەوڵەتی ئیس�لامی ئەو دەرفەتەیان هەبێ و
بە دەنگدانەوەی ئ��ەو جنایەتانە کە بینراون
و بە دوای ڕێ��ز گرتنی قوربانییەکانن ،ئەوان
کۆمەڵگای��ەک بنی��ات دەنێن ک��ە پەرە بە
لێبوردەیی لە ئاراستەی نوێدا دەدات.
*. The Kurdish Question Revisited
Edited by Gareth Stansfield and Mohammed Shareef
PART 1: REFLECTIONS ON DEBATES OF
IDENTITY AND NATION
– 8. Political and Everyday Religion in Kurdistan
)Diane E. King (University of Kentucky
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تێگهیشتن ل ه ئیسالمی سیاسی

*

دالیبۆڕ ڕۆهاک  
و :هێما کوردستانی

تۆنی بلێر ،سهرۆکوهزیرانی پێشووی بهریتانیا،
ئهمس��اڵ وتی :ههڕشهکانی ئیسالمی توندئاژۆ
ل ه پهرهسهندندایه و خهریک ه سهرانسهری دنیا
بتهنێتهوه .ئهمهش دهبێت ه هۆی ناسهقامگیریی
کۆمهڵ��گا و تهنانهت نهت��هوهکان و ههروهها
الوازبوونی پێکهوهژیانی ئاشتیان ه و ئاشتهوایی ل ه
سهردهمی بهجیهانیبووندا .له ڕووبهڕووبوونهوه
لهگ��هڵ ئ��هم ههڕهش��هیهدا وا وێدهچێ ب ه
ش��ێوازێکی س��هیر ن ه دان بهو ڕاس��تییهدا
دهنێێن ،ن�� ه هێ��زی بهرهنگاربوونهوهمان ل ه
[]١
بهرانبهریدا ههیه».
رووداوه دڵتهزێنهکانی عێراق ،ئهو واڵتهی
ڕێکخراوی دهوڵهتی ئیس�لامی ل��ه عێراق و
ش��ام (داعش) لهم دواییانهدا هێرشێکی تۆند
و دژواری کردهس��هر دهوڵهتی نووری مالکی،
ب�� ه دڵنیایی��هوه نیگهرانییهکان��ی تۆنی بلێڕ
پشتڕاس��ت دهکاتهوه -که ب ه مانایهکی دیک ه
دهڵێت« :ش��هڕهکانی ئهم س��هدهیه...پێدهچێ
ش��هڕی جیاوازیی ه فهرههنگ��ی و ئایینیهکان
[]2
بێ».
بهاڵم گهلۆ بانگهشهکهی بلێر تا چ ڕادهیهک
نیش��اندهری گۆڕانکاریی�� ه سیاس��ییهکانی
ڕۆژههاڵتی ناوین و باکووری ئهفریقایه؟
س��هرههڵدانی ئیس�لامی سیاس��ی و
زهقبوونهوهی ،پرسیارگهلی گهورهی خستۆت ه
بهردهم گهالنی ناوچهک ه و ههروهها داڕێژهرانی
سیاس��هت ل�� ه واڵتان��ی ڕۆژاوادا .دوابهدوای
ڕووداوی یانزهی سێپتهمبهر ،سیاسهتی ئهمنی
و دهرهکی��ی رۆژاوا س��هبارهت به رۆژههاڵتی
ناوین و باکووری ئهفریقا فۆرم ه ڕادیکاڵهکانی
ئیسالمی سیاس��یی کردۆت ه ئامانج .له ڕووی
کرداریی��هوه ،ئهوه بهو مانای�� ه دێ ک ه مادام
ڕێژیمه دیکتاتۆرهکان سێکۆالرن ،ئهوه رۆژاوا
پاڵپش��تییان دهکا ،چۆنک��ه ل ه ئیس�لامیی ه
بهرههڵس��تهکانیان ب ه باشتریان دهزانێ .کاتێ
ک ه ل ه س��هرهتای مانگی ج��وواڵی ٢٠١٣دا
سوپای میس��ر موحهمهد مۆرس��ی الدا ،زۆر
الیهن ل ه واشینگتۆن ههستیان ب ه ئاسوودهیی

کرد .بۆ نموونه بیڵ کریس��تۆڵ ش��رۆڤهکاری
نیوکانس��ێرڤاتیڤی(نۆالپارێز) ئهمریکای��ی
بهمج��ۆره بۆچوونی خ��ۆی دهرب��ڕی« :من
پێم وای ه ئهوان پێیان باش��تره سوپای میسر
حوکمی میس��ر ب��کا تا ئ��هوهی جهماعهتی
ئیخوان موس��لمین حوکمی میس��ر بکا -الم
وای ه زۆرب��هی ههرهزۆری خهڵکی ناوچهکهش
ئهوه ب�� ه باش دهزان��ن .دهوڵهتانی عهرهبیش
ب ه ههمان ش��ێوه .هی��چ هۆکارێکیش نابینم
[]3
ئێمهش ئهوه ب ه باشتر نهزانین».
یهکێ��ک له ڕهوایهته زاڵهکانی گهش��هی
سیاس��ی له ناوچ��هی رۆژههاڵت��ی ناوین و
باکووری ئهفریقا ،بوونی ئایین له سیاس��هتدا،
به نیش��انهی دواکهوتوویی دهزانێ و پێی وای ه
چ��اوهڕوان دهکرێ فاکت��هری ئایین ،ڕهوتی
بهرهوپێشچوون ،ئاوهدانی و دیمۆکراتیزهبوونی
میللهتان تووشی داکشان بکات و بهم شێوهی ه
ل��ه نێ��وان دهمارگرژیی ئایینی و ش��ێوازی
بهڕێوهبردن��ی کۆمهڵگا پێوهندی س��از بکا .ب ه
شێوهیهکی سروش��تی ،زاڵ بوون و ئامادهیی
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پارت�� ه ئایینییه توندئاژۆکان ل ه ههناوی دنیای
عهرهبدا ،بۆت ه هۆی نیگهرانی.
ئهم ڕاپۆرت ه سهبارهت به پارت ه ئایینییهکان
ب ه هیچ ش��ێوهیهک الیهنگران ه و بهمهبهست
نیه .شوناس��ی دینی بابهتێک��ی جێێ بایهخ ه
بۆ م��رۆڤ -ئایین��هکان لهوان ه ئیس�لام -ب ه
نیس��بهت چاالک��ی و ئهرکهکان��ی کۆمهڵگا،
خ��اوهن ئام��اژه و دهاللهتگهل��ی بههامهند و
پێوانهیی��ن .ب�� ه س��هرنجدان ب��هو فاکته ،وا
وێدهچێ بیروبڕوای دینی ل ه ههناوی شوناسی
فهرههنگیی کۆمهڵگای واڵتانی عهرهبیدا بوونی
ههیه ،زۆری��ش چاوهوڕوان نهک��راو نییه ک ه
س��هرههڵدانی سیاسیی ه ئیسالمییهکان ،دوای
کهوتنی ڕێژیم ه دیکتاتۆریی ه سێکۆالرهکان ل ه
ناوچهکهدا ،واڵمێکی س��اده بێ بۆ خهڵکانێک
که داواکاری بوونی ناوهرۆکی دینیی زیاترن ل ه
پانتاییی سیاسهتدا .ئهگهر ئهم ڕهوایهت ه ڕاست
بێ ،ئهوه لهوانهی ه ئاسۆی لیبڕاڵ دێمۆکراسیی
سێکۆالر ل ه ناوچهکهدا زۆر ڕووناک نهبێ.
ئیسالم و ئهولهویاتی سیاسهت
ئایا ڕهشبینییهکی لهم چهشن ه لهجێ خۆیهتی؟
ڕهوایهتی ستاندارد باسی دوو ڕاستیی گرنگ
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ناکا ،که دیاره ئهمهش شک و گومان لهبارهی
پێوهندیی ئهم ڕهوایهت�� ه لهگهڵ ڕووداوهکانی
ئێس��تای ئهو واڵتانهی زۆرینهی دانیشتوانی
موس��ڵمانن دێنێته ئ��اراوه .یهکهم ئهوهی ک ه
باوهڕمهندیی تاکهکهس��ی ،فاکتۆرێکی بههێز
نی ه ب��ۆ دیاریکردنی دهنگ��دان و ئهولهویاتی
سیاس��هت .دووهم ،پارت ه س��هرکهوتووهکانی
پڕۆس��هی ههڵبژاردن له واڵتان��ی عهرهبیدا،
ب��ه چهش��نێکی نهریتی خاوهن پێش��ینهی
پێشکهشکردن و دابین کردنی خزمهتگۆزاریی
کۆمهاڵیهتین.
ل��هو واڵتان��هدا ک��ه زۆرین��هی خهڵکی
موس��ڵمانی تێ��دا دهژی ،باوهڕمهندی��ی
تاکهکهس��ی ،ب�� ه ش��ێوازێکی دڵنیاکهرهوه
پێشبینی ناکا و فاکتهری دیاریکهری دهنگدان
نیه .ئهوهی ک ه کهس��ێک باوهڕمهنده یان نا،
زۆر دهرخهری ئ��هوه نیی ه کێ له ههڵبژاردندا
دهنگ دهدات یان ئهوهی کهس��ێک سهباهرت
به مهس��هل ه سیاسییهکان چۆن بیر دهکاتهوه.
ئهم بابهته ،گومان دهخات ه سهر ڕۆڵی ئیسالم،
وهک س��هرچاوهی بهرنامهی یهکالکهرهوهی
ئایدیۆلۆژیک.
بهدڵنیایی��هوه دهک��رێ ئیس�لامگهرا
ساڵی بیست و یەکەم
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بۆچوونهکان لهبارهی سیاس��هتی گشتی
و جهماوهری ،ئاراس��تهیان بهرهو هۆکارگهلی
جیاوازه؛ وهکوو ڕهوشی ئابووری ـ کۆمهاڵیهتی
(داه��ات ،خوێندن ،باری خێزانداری ،پیش�� ه
و کار و هت��د) ،ب��هاڵم ڕوانگ ه و ئاراس��تهی
ئامادهبوونی ئایینی ئیس�لام له سیاس��هتدا،
توان��ای زۆر کهمی بۆ لێکدانهوهی مهس��هل ه
سیاسییه تایبهتهکان ههیه.

سیاس��ییهکان بیرۆک��هی تایبهتی��ان ههبێ؛
بیرۆک ه و تێڕوانینی ئیس�لام بۆ سیاس��هتی
گش��تی و حوکمڕانی .ب��هاڵم لهوهناچێ ئهو
تێبینییان��ه ه��ۆکار بن بۆ س��هرکهوتنهکانی
بزووتن��هوه سیاس��یی ه ئیس�لامییهکان ل ه ل ه
ههڵبژاردنهکاندا.
لێکۆڵین��هوهی داتاکان لهس��هر ئاس��تی
تاکهکان له ناوچه فهلهس��تینییهکان ،واڵتانی
مهراکیش ،ئهلجهزایر و میسر ،دهریدهخات ک ه
ئیسالم ،کارتێکردنێکی کهمی لهسهر ڕوانگهی دهس��تهبهرکردنی کااڵ و پێداویس��تیی ه
سیاسی و بهتایبهت دێمۆکراسی و پشتیوانی گشتییهکان
ل ه دێمۆکراس��ی له دنیای عهرهبدا ههیه[ .]4ل ه بۆ وا دهردهکهوێ سهرکهوتنی ئیسالمگهراکان
پهیوهس��ته ب ه پێشکهشکردنی
لوبن��ان ،باوهڕمهندیی دینی ،ل ه
خزمهتگ��ۆزاری و دابین کردنی
دیاریکردنی کرداری سیاس��یدا
سهرههڵدانی
پێداویس��تییهکانی خهڵک��هوه؟
پڕبایهخ نهبووه[ .]5ل ه ئهندۆنیزیا
ئیسالمی سیاسی
و زهقبوونهوهی،
ل��هوهش بگهڕێت��هوه ،ئهگ��هر
ک�� ه زۆرتری��ن جهم��اوهری
پرسیارگهلی
ئ��هم بۆچوون�� ه ڕاس��ت بوای ه
موس��ڵمان لهخ��ۆ دهگ��رێ،
ی
ه
ور
ه
گ
و خهڵک��ی واڵتان��ی عهرهب��ی
بابهتی دینداری له دیاریکردنی
خستۆت ه بهردهم
ئاواتی ئامادهبوونی سیاس��هتی
چاالکیی دهنگدان ل ه ساڵهکانی
و
ه

ک
ه
ناوچ
النی
ه
گ
ئیس�لامیان ل�� ه ن��او گهمهی
 ١٩٩٩و  ٢٠٠٤مانای��هک
ههروهها
سیاس��یدا ههبوایه ،هێشتا هیچ
بهدهستهوه نادا[« ،]6ئایدیۆلۆژیای
داڕێژهرانی
پاس��او و هۆکارێ��ک نیی�� ه بۆ
ئیسالمی» پاڵپش��تیی له پارت ه
سیاسهت ل ه
[]7
ئهوهی ئیسالمگهراکان ل ه الیهن ه
ئیسالمییهکان نیشان نادات.
واڵتانی
سیاس��ییهکانی تر زۆرتر ههوڵ
ل�� ه ئاس��یای ناوهڕاس��تدا،
ڕۆژاوادا
و چاالکیی خۆی��ان بخهن ه گهڕ
وابهس��تهییی ئایینی ،کار ناکات ه
بۆ دابین کردنی خزمهتگۆزاریی ه
س��هر ئهولهویهتی دێمۆکراسی
یان ئیس�لامی سیاسی[ .]8تهنانهت له ئاسیای کۆمهاڵیهتیی��هکان و پێداویس��تییهکانی
ناوهڕاس��تدا ،جیاوازییهک��ی ئهوت��ۆ لهنێوان جهماوهر.
موسڵمانانی زۆر باوهوڕمهند(ئۆرتۆدۆکس) وبێ سهرهڕای ئهم فاکته ،ل ه سهرانسهری ناوچهی
باوهڕدا ب��هدی ناکرێ...تهنانهت جێی تێڕامان ه ڕۆژههاڵت��ی ناوی��ن و باک��ووری ئهفریق��ا،
ک�� ه موس��ڵمانانی زۆر باوهڕمهن��د ،زۆرتر ل ه ئیسالمیس��تهکان به ش��ێوازێکی بهرچاو ب ه
[]9
پێشکهشکردنی خزمهتگۆزارییهکانهوه خهریک
کهسانی دی پهرۆشی دێمۆکراسین».
ئ��هوهش بڵێی��ن زانیارییهکان��ی تایبهت بوون ،لهوان ه چاوهدێریی تهندروستی ،بهروهرده
ب ه واڵتان��ی عهرهب ،نیش��اندهری ئهوهن ک ه و فێرک��ردن ،یارمهتی بۆ دهس��تهبهرکردنی
کهسێک ک ه پێی وایه دین بۆی ههی ه و دهبێ خۆشگوزهرانی و یارمهتییه مرۆییهکان .ساڵی
بپهرژێت ه سهر سیاسهت ،سهبارهت به مهسهل ه  ١٩٨٩له ئهلجهزایر ،گرووپه ئیس�لامییهکان
سیاس��ییهکان زۆر به کهمی بۆچوونی خۆی ل��ه یهک��هم تیمهکان��ی فریاکهوتن��ی
[]1١
[]10
بوومهلهرزهلێدراوانی ئهو واڵت ه بوون.
دهربڕیوه.
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ل�� ه مهراکی��ش خ��ودی پارت��ی داد و تهندروستی ،پهروهردهی ئیسالمی ،بنبڕکردنی
گهش��هپێدان ( )PJDیارمهتی��ی کۆمهاڵیهتی نهخوێن��دهواری و یارمهتیدان��ی دارای��ی.
دابین ناکا ،ب��هاڵم ڕێکخراوه وابهس��تهکهی س��هرهنجام ،له لوبنان «یهکهی کۆمهاڵیهتی»
خۆی ،واته بزووتنهوهی یهکگرتن و چاکسازی یهکێک�� ه ل ه ههش��ت بنهما س��هرهکییهکهی
[]16
( ،)MURبهرجهس��تهترین ڕێکخ��راوه ل�� ه پهیکهری حیزبوڵاڵ.
ئ��هم خزمهتان��ه ،خزمهتگوزاری��ی
ئاس��تی ش��ارهوانییهکاندا .ل ه توونس ،پارتی
پێش��کهوتووی ئیس�لامی  -ENNAHDAکۆمهاڵیهت��ی و تهکنیک��ی دهگرێت��هوه ،ل ه
بزاڤی ئینتیم��ای ئیس�لامی ،ڕایهڵهیهک ل ه دامهزراوهگهل��ی ههرهوهزی کش��توکاڵهوه تا
خزمهتگوزارییه کۆمهاڵیهتییهکانی بنیات ناوه دهگات ه ناوهن��ده فهرههنگییهکان[ .]17ل ه ناوچ ه
و له قهوارهی دهوڵهتێکدا دهردهکهوێ .وێڕای فهلهستینییهکان ،حهماس به ههمان شێواز کار
ئهوه ،ب ه چهشنێکی نهریتی ،ژمارهیهکی زۆری دهکا .ئیس�لامگهراکان بهرنامهی یارمهتیدان،
کۆڕه کۆمهاڵیهتییهکان ئی��داره دهکا[ ،]12ک ه قوتابخان��هکان ،ش��وێنهکانی بهخێوکردن��ی
منااڵن��ی ب��ێ سهرپهرش��ت،
بریتین ل ه یان ه وهرزش��ییهکان
مزگهوت��هکان ،کلینیک��هکان و
و بهڕێوهبردن��ی ئاههنگ��ی
زانیارییهکانی
ناوهن��دی دابین کردنی خۆراک
هاوس��هرگیریی بهکۆم��هڵ و
تایبهت ب ه
واڵتانی عهرهب،
و لیگ�� ه وهرزش��یهکان بهڕێوه
بێ بهرانبهر .ل ه میس��ر ئیخوان
نیشاندهری ئهوهن
دهبهن.
موس��لمین  ٢٢نهخۆش��خان ه
ک ه کهسێک
بهڕێ��وه دهب��ا و ل�� ه ه��هر
دین
ک ه پێی وای ه
ئیس�لامی ســــیاس��ی و
پارێزگایهک��دا قوتابخانهیهک��ی
بێ
ه
د
و
ه

ی
ه
ه
بۆی
شهرعیهتی سیاسهت
ههیه .ئهم ڕێکخ��راوه ،ههروهها
بپهرژێت ه سهر
ئهم دوو ڕاس��تیی ه دهریدهخهن
ژمارهیهکی لهڕادهبهدهر ناوهندی
سیاسهت ،سهبارهت ب ه
ک��ه ل��ه واڵتان��ی عهرهبی��دا،
ههی ه بۆ چاوهدێری��ی بێوهژنان
مهسهل ه سیاسییهکان
و مندااڵن��ی بێ سهرپهرش��تی زۆر ب ه کهمی بۆچوونی سهرنجڕاکێش بوونی ناوهرۆکی
دی��ن ب��ۆ دهنگ��دهران ،تاک�� ه
ههژار و بهڕێوهبردنی بهڕنامهی
خۆی دهربڕیوه.
هۆکاری کاریگهر نهبووه .بهڵکوو
فێرکاریی بۆ کهس��انی بێکار...
وێڕای ناوئاخن��ی ئایینی ،دین
ل ه کۆی پێنج ههزار رێکخراوی
ناحکومی و ئهنجومهنی تۆمارکراوی یاس��ایی ڕایهڵهیهک ه ل ه ڕێکخ��راوه کۆمهاڵیهتییهکان.
له میس��ر ،بهراورد دهکرێ لهس��هدا بیستیان تایبهتمهندیی ه س��ازمانییهکانی دین دهتوانن
سهر ب ه ئیخوان موس��لمین بن[ .]13له ئۆردن دهورێکی بهرچاویان له کهم کردنهوهی کێش ه
ئیخوان ،نهخۆشخانهی ئیسالمی له ئهمان[ ]14سیاسییهکانی ناوچهدا ههبێ.
به ش��ێوازێکی تایبهت دهکرێ سیاسهتی
و ئهنجومهن��ی خێرخ��وازی ئهلعیفاف ئیداره
دهکا ،ک ه خوازببێنی و ئاههنگی هاوسهرگیریی دین��ی ،وهک��وو ڕێگهچارهی��هک بۆ پرس��ی
بهکۆمهڵ بهڕێوه دهب��ا[ .]15ل ه یهمهن حیزبی پێبهندبوون بوون ب�� ه ههڵبژاردنهکان ببینرێ
ئیس�لاح ،ڕێکخراوی پ��هروهرده و فێڕکردنی ک��ه ئ��هو دێمۆکراس��ییه نوێیان�� ه پێ��وهی
دینی��ی دامهزران��دووه ک�� ه خزمهتگۆزاریی خهریکن .دهنگ��دهران گرنگیی ب��هو تاقم و
کۆمهاڵیهت��ی پێش��کهش دهک��هن .جێ��ی گرووپه سیاس��ییان ه دهدهن که بتوانن بهڵێن
ئاماژهی��ه ئهنجومهنی کۆمهاڵیهتیی ئیس�لاح و وهعده بدهن بۆ دابین کردنی پێداویس��تیی ه
خهریکی بهخشینهوهی زانیاریی ه ل ه بوارگهلی گشتییهکان دوابهدوای ههڵبژاردن ،بهاڵم تاقم
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و گرووپی سیاسی لهم شێوهیه ،پاش گۆڕانی
ڕێژیمهکان بهدهگمهن بهرچاو دهکهون.
ب ه دهگمهن ههڵدهکهوێ سیاسهتمهداران،
ل ه ن��او گهم��هی دێمۆکراس��ییه نوێیهکاندا
جێی باوهڕبن؛ س��هبارهت ب�� ه پێبهندبوون و
دهرهوهس��ت بوون ،ب ه چهش��نێک ک ه کاناڵی
ش��یاو بۆ پێوهندی گرتن لهگهڵ دهنگدهران و
بهدواچوونی بهڵێنهکان دروست بکهن.
بهرهنجام��ی سروش��تی[ ]18ئهوهی�� ه ک ه
ئ��هو سیاس��هتمهداران ه بهڵێنی بهخش��ینهوه
بهس��هر ژمارهیهک��ی ک��هم ل�� ه الیهنگرانی
خۆیان دهدهن -س��هرهڕای ئهوه ک ه دهتوانن
ئهو بهڵێنان��ه ب ه دهنگدهران��ی خۆیان بدهن،
بهاڵم بهش��ێک له پارهک ه ب ه قازانجی خۆیان
ههڵدهگرن .ل ه ئاکامدا ،دێمۆکراسیی ه نوێیهکان
تووشی ئهو کێش��انه دهبنهوه :ئیمتیازدان ب ه
کهس��انێکی تایبهت و زێدهڕۆیی و بهفیڕۆدان
ل�� ه بهرنامهکانی تایبهت ب ه بهخش��ینهوهدا و
ههروهها نهبوونی دهوڵهت بۆ گرتن ه ئهس��تۆی
دابین کردنی پێداویستییهکان.
ئ��هو سیاس��هتانهی لهس��هر ئهساس��ی
پش��تگیری دامهزراون ،لهگ��هڵ کاتدا ڕوو ل ه
کهمی دهکهن ،هاوکات ک ه سیاس��هتمهداران

ناوبانگی خۆیان مس��ۆگهر دهکهن ک ه بواریان
بۆ دهڕهخسێنێ بۆ دابین کردنی پێداویستیی ه
گش��تییهکان بهڵێن بدهن ،ب��هاڵم ل ه الیهکی
ترهوه ئهم پش��تگیرییه دهشێ ڕێگریان بێ بۆ
ئهوهی هێشتا هیوایان بهوه بێ ک ه دهنگدهران
متمانهیان ب ه بهڵێنهکانیان ه و لهو ڕووهش��هوه
ماوهی مانهوهی زیانبهخش��یان له دهسهاڵتدا
درێژ بکهنهوه.
بهپێچهوان��هی نهیارانی خۆی��ان ،گرووپ ه
دینیی��هکان له واڵتان��ی ڕۆژههاڵتی ناوین و
باکووری ئهفریقا ،دهرفهت و ئیمکانی بهڵێن دان
بۆ دابین کردنی پێداویستییی ه گشتییهکانیان
ههیه .ئهوان له درێژماوهدا ،بههۆی بهشداریی
چاالکان ه ل ه دهس��تهبهرکردنی پێداویس��تی
و خزمهتگوزاری��دا له الی��هن ئهندامانیانهوه،
باش��تر ناس��راونهتهوه .ئ��هو فاکت��ۆرهش وا
دهکا ب��ۆ بهردهوامیی��ان ل�� ه دابی��ن کردنی
خزمهتگۆزارییهکان ل��ه ئایندهدا ،زۆرتر جێی
باوهڕی خهڵک بن .ئیخوان موس��لمین دهیان
ساڵ ه سهرهڕای س��هرکوت کرانی ،ل ه واڵتانی
عهرهبی��دا چاالک��ه .دهبێ ئ��هوهش بگوترێ
جهوههری ئایینیی ئیخ��وان وای کردووه ل ه
ڕووبهڕووبوونهوه لهگهڵ کێش�� ه گشتییهکاندا،
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باش��تر و کارات��ر له نهیاره س��ێکۆالرهکانیان ب��ۆ مهرام��ی وهک توندوتیژی��ی ڕێکخراوهیی
و بهرنام��هدار ب��هکار بێن��ن .مهبهس��ت ل��ه
دهرکهون.
ڕێوشوێن ه گرنگهکان بریتین ل ه خۆبهخشی باسوخواسهکانی ئهم وتاره ،تهنها خستنه ڕووی
و ن��اوزڕان وهک��وو مۆرکێ��ک[ .]19الیهن�� ه ئ��هو ڕاس��تییهیه که ،له ژینگهیهکی سیاس��ی
ئیس�لامییهکان وهکوو ئهندام پێویستییان ب ه که ل��ه قۆناغی ڕاگواس��تندایه ،س��هرکهوتنی
کهسانێک ه که کات و ژیانی خۆیان بۆ چاالکیی ئیس�لامگهراکان ئاکامی سروشتیی خودی ئهو
ئایینی و بهرههمهێنانی پێداویس��تییهکان بۆ ژینگه سیاس��ییهیه ،که تهنه��ا دهکرێ له ڕێی
ئهندامانی دیکه تهرخان بکهن .بۆ پێش��گرتن بردنهسهرهوهی ئاستی باوهڕ و متمانهی خهڵک
ل ه مش��هخۆری ،بڕێک سنوور و یاسا دادهنێن به هێزهکانی دیکهی ناو بازنهی سیاس��ی ،ئهو
بۆ ئ��هوهی ئهندامان ئهرک��ی خۆیان بهرانبهر سهرکهوتنانه سنووردار و کهم بکرێنهوه .چاوهڕوان
گ��رووپ و پارتهکهیان بهجێ بێن��ن ،لهوان ه دهکرێ به تێپهڕینی کات ،بااڵدهس��تیی الیهنه
دانانی سنوور بۆ چۆنیهتیی پۆشینی جلوبهرگ ئیس�لامییهکان کهم بێتهوه ،چۆنکه هێزهکانی
دیکه بهرهب��هره کاناڵی پێوهندی
و خ��واردن .ئ��هوهش وهک
له نێوان خۆیان و جهماوهر س��از
س��یگناڵێک دێ بۆ ئهو ئهندام ه
ب ه شێوازێکی
دهکهن و متمانه و باوهڕی خهڵک
گوێن��هدهر و کهمتهرخهمان ه ک ه
تایبهت
دهکرێ
وهدهس��ت دێنن .ئهم ڕاس��تییه
ل ه بیری مشهخۆریدا نهبن.
سیاسهتی دینی،
هاوتا و هاوئاههنگ��ه لهگهڵ ئهو
وهکوو ڕێگهچارهیهک
سهرچهش��نهی له واڵتانی دیکه،
بهرهنجامهکانی سیاسهت
بۆ پرسی
ک��ه زۆرین��هی خهڵکهکهی��ان
ئ��هم لێکدانهوهیه دهربڕی ئهوهیه
پێبهندبوون بوون ب ه
موس��ڵمانن و ڕهوتێکی سیاسیی
ک��ه جهم��اوهری دهنگ��دهر له
ههڵبژاردنهکان
ئازادتری��ان ڕهچاو کردووه ،بهدی
واڵتانی عهرهبیدا ،لهوانهیه کهمتر
ببینرێ ک ه ئهو
دهکرێ .له سهرووی ههموویانهوه
ب��ه ه��ۆی ب��اوهڕی ئایینییهوه،
دێمۆکراسیی ه
ئهندۆنیزیای��ه ،ک��ه ڕێ��ژهی
پارته ئیسالمییهکان له سهرووی
نوێیان ه پێوهی
دهنگهکانی پارته ئیس�لامییهکان
سیاس��هتوانانی دیک��هوه دانێن.
خهریکن
له ساڵی  ١٩٩٩بهمالوه ڕووی له
بهپێچهوانهی ئهو سیاس��هتانهی
کهمی کردووه -له ڕێژهی لهسهدا
لهس��هر ئهساس��ی پش��تگیری
دام��هزراون و زێدهڕۆی��ی و بهفی��ڕۆدان و  ٣٩.٢له ساڵی  ،١٩٩٩گهیشتۆته ڕێژهی لهسهدا
کهموکوڕیییان لێ دهکهوێتهوه ،پارته جێ باوهڕه  ٣٨.٤ل��ه س��اڵی  ٢٠٠٤و لهس��هدا  ٢٩.٢له
ئایینییهکان زیاتر دهرهتان و بواری بهڵێن دانیان ساڵی  .٢٠٠٩ههڵبهت لهسهر دووبارهبوونهوهی
ههیه و ئهمهش وا دهکا بۆ جهماوهری دهنگدهر ئهم سهرچهش��نه ل��ه واڵتان��ی عهرهبیدا ،که
دیاردهی بههاری عهرهبی له ئارادا بووه ،هێشتا
سهرنجڕاکێشتر دهرکهون.
بهاڵم بهو حاڵهشهوه ئهمه نابێ وهک پشتڕاست زانیاریم��ان نییه .نکۆڵی ل��هوه ناکرێ که دین
کردنهوه و پهس��ن دان بۆ ئیس�لامی سیاسی و سیاس��هت لهوانهیه بۆیان ههبێ پێکهوه تهبا
بێته ئهژمار .ئهگهر ل��هوهش گهڕێین ،ههروهها بن .بهو حاڵهش��هوه ،سهرکوتی سیاسی ،واڵمی
ک��ه نموونهگهلی وهکوو حهم��اس و حیزبۆڵاڵ ش��یاو و دروس��ت نیه بۆ سیاس��هته ئایینییه
پیش��انیان داوه ،ئهو ڕێکخ��راوه دینییانهش که چهوت��هکان؛ وهک چ��ۆن له میس��ر دهبینرێ،
له دابین کردنی پێداویستییه کۆمهاڵیهتییهکاندا بهڵکوو پهیڕهوکردنی سیاسهتی دیمۆکراتیک و
سهرکهوتوو بوون ،بۆیان لواوه ئیمکاناتی خۆیان ڕکابهریی کراوه و ئازاده.
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ئایین لە ناو کوردەکاندا

*

لە نێوان تەسەوفی نەقشبەندی و سەلەفیگەرییدا
میشێل لیزێنبێرگ
و :ڕامان ئیالمی

لە س��اڵی  ،٢٠١٤جارێکی دیکە کوردەکان
کەوتنەوە بەر س��ەرنجی نێونەتەوەیی؛ بەاڵم
ئ��ەم ج��ارە ،لە پل��ەی یەکەم��دا ڕووبەڕوو
بوونەوەی ئەوان لە گەڵ دەوڵەتە جێگیرەکاندا
نیی��ە کە خەون و خولیای تاراندوون ،بەڵکوو
ڕووبەڕووبوونەوەی ئەوان لە گەڵ شۆڕشێکی
نوێ��ی ئایینی و ڕادیکاڵە ،ب��ە ناوی دەوڵەتی
ئیس�لامی(داعش) و بەتایبەتی هێرشەکانیان
بۆ س��ەر ش��نگال لە باکووری ئێراق ،کۆبانی
لە س��نووری س��ووریە و تورکیەیە .لە مێدیا
بە ناوبانگەکانەوە ،وێن��ەی هەاڵتنی خەڵکی
مەدەنی��ی کەمین��ەی ئێزدی ،لە هێرش��ی
بەرب�ڵاوی جێنۆس��ایدی داع��ش ب��ەرەو
چیای ش��نگال ،تا ڕادەی��ەک تایبەتمەندیی
کتێب��ی پی��رۆزی خس��تە ڕوو؛ ه��ەر بەم
ش��ێوەیەش ،ڕاپۆرتەکان دەرب��ارەی کۆبانی،
ڕووبەڕووبوون��ەوەی پێڕەوانی��ان ل��ە نێوان
پارتیزانان��ی «مودێڕنی» ک��ورد ،کە زۆربەیان
ژنن ،لە دژی شەڕکەرانی «سەدە ناوەڕاستی»ی
داعش ،هێنا ئ��اراوە و ڕاپۆرتەکان باس لەوە
دەک��ەن کە لە گەڵ ژنانی ب��ە دیل گیراودا
وەکوو کۆیلە هەڵسوکەوت کراوە .لە پشتی ئەم
ناونیشانە ئاڵۆز و زۆرجار ئاگرینانەوە ،لەوانەیە
بە ش��ێوەیەکی ڕەوا پرس��یار بک��رێ بۆچی
کوردەکان ،کە زۆربەیان موس��وڵمانی سوننە
مەزهەب��ن ،بنەجێکردنی پڕۆژەی دەوڵەتێکی
ئیس�لامی ،بێ موبەلیزەکردن[بەسیجکردن]
نەلواو بوو و پشتیوانیکردن لە ڕێبەری داعش
ئەبووبەک��ر بەغدادیان ڕەد ک��ردەوە  ،کە لە
جواڵی ٢٠١٤دا خۆی وەکوو خەلیفە ڕاگەیاند.
ئایا ئەمە لە پلەی یەکەمدا ئایین ،نەتەوە ،یان
فاکتەرەکانی دیکە بوون کە کوردەکان کەمتر
بە ڕووی سەلەفییە توندڕەوەکان -لە چەشنی
ئیسالمی جیهادیدا ،دەرکەوتوون؟
پرس��یارێکی جی��اواز ب��ەاڵم پێوەندیدار
ئەمەی��ە ک��ە ئایا ل��ەم فرە چەش��نەیییەی
ئیس�لامدا ،لەوانەیە یەکێکی��ان بە ڕوونی و
دیاریکراوی بە ک��وردی لەقەڵەم بدرێ -یان

ئەوەیکە وەها تێگەیشتنیک لە الیەن خودی
کوردەکانەوە هەیە -ئایا لەوانەیە لە بەرئەنجامدا
کەس��ێک دەربارەی «نەتەوەیی بوونی» ئایین
لە ن��او کوردەکاندا بدوێ .س��ەرەتا من ئەم
پرس��یارانە دەخەمە ڕوو ک��ە لێکدانەوەیەک
بکەم دەرب��ارەی دواین بارودۆخی پێوەندیدار
بە ئایین ل��ە ناو کوردەکان��دا؛ دووهەم ،من
سەرهەڵدانی بنچینە سەرەتایییە مۆدێڕنەکانی
ک��ورد دەرب��ارەی ئیس�لامی س��وننەوە بە
شێوەیەکی تایبەتی شی دەکەمەوە؛ سێهەم،
دەرب��ارەی ڕووبەروبوون��ەوەی دەمارگرژیی
ئایینیی ک��وردەکان لە گەڵ ناس��یۆنالیزمی
س��ێکۆالر و س��ەلەفیگەری ل��ە س��ەدەی
بیستەمدا ،باس دەکەم؛ و چوارەم ،دەربارەی
سەرهەڵدانی فۆڕمە سیاسی و ئایینییەکان لە
ناو کوردەکاندا ،کە لەوانەیە بەش��ێک لەوان
وەکوو س��ەلەفی ـ جیهادی ک��ە لە دەیەی
١٩٨٠دا س��ەریانهەڵدا ،تاوت��وێ دەکەم .لە
بەرئەنجام��دا چەن��د س��ەرنج و بیروڕایەک
دەربارەی بارودۆخی دژوار و نالەباری ئێس��تا
دەخەمە ڕوو.
خوێندنەوەی ئایین لە ناو کوردەکاندا :لە
بارودۆخی ئێستا دا
جێی سەرسوڕمانە کە کەمترین لێکۆڵینەوەی
زانستی هەیە ،لە س��ەر شێوازە جیاوازەکانی
ئیس�لامی س��وننە لە ن��او کوردەکان��دا .تا
هەنووکەش ،لێکۆڵینەوەکان دەربارەی ئایین
لە کوردس��تاندا دەرخ��ەری دەمارگرژییەکی
ڕوونە ل��ە هەمب��ەر کەمین��ە ئایینییەکانی
وەکوو مەس��یحی و یەه��وودی و بەتایبەتی
گرووپە جیاوازەکان��ی وەک ئێزدی و ئەهلی
هەق��ەکان .جووتەوانەی یەک��ەم بە هۆکاری
پێوەندیدارب��وون بە خوێندنەوەی س��امی و
کتێبی پیرۆزەوە ،بایەخیان پێ دراوە و ئاوڕیان
ل��ێ دراوەتەوە ،ل��ە کاتێک��دا ،جووتەوانەی
کۆتای��ی تایبەتمەندی��ی سەرس��وڕهێنەر و
مۆرک��ی تایبەتی پێکهاتەی ئایینیی کوردیان
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پێوەی��ە .کەواتە ،ڕەنگە لێکۆڵینەوەی زیاتر بە
نیس��بەت هەموو گرووپە ئایینییەکانی دیکە
لە ناو کوردا ،لە س��ەر ئێزدیی��ەکان ئەنجام
[]١
درابێ.
مەبەس��تی من ئەوە نییە کە گومانم لەو
لێکۆڵینەوەیە هەبێ ،کە بەش��ێکی بەرچاوی
پڕ بایەخ��ە .الوازی��ی زۆرب��ەی فۆڕمەکانی
ئورتۆدۆکس��ی ئیس�لامی (س��وننە) ڕۆڵ��ی
هەب��ووە لە س��ەرژیانی نیزیک ب��ە زۆربەی
ک��وردەکان ]2[.ژمارەی��ەک ل��ە نووس��ەران
لێکۆڵینەوەی��ان ل��ە س��ەر حوکمەکان��ی
س��ۆفییەکان لە ناوچەکە ک��ردووە ،بەاڵم بە
ش��ێوەیەکی گش��تی بایەخێکی کەمیان بە
بنەماکان داوە و زۆرترگرینگییان بە ش��ێخە
س��ۆفییەکان وەکوو ڕێبەرانی ڕێکخس��تنی
(ناسیۆنالیستی) و شۆڕشەکان داوەتەوە.
ک��ەم بوون��ی لێکۆڵین��ەوەی پێوەندیدار
بە زۆربەی فۆڕمە بنەڕەتییەکانی ئیس�لامی
سوننە لە ناو کوردەکاندا لەوانەیە سەرچاوەی
لە گریمانەیەکی س��اکارەوە وەرگرتبێ ـ کە
ئەگەر کەسێک بیهەوێ دەتوانێ بە «شەرقی»
دەستنیش��انی بکات ـ ش��ێوازە جیاوازەکانی
ئۆرتۆدۆکسی ئیسالمی(سوننە) بە ڕێژەیەکی
کەمت��ر تایبەتمەندیی��ە لۆکاڵییەکان نمایش
دەکات و فەزایەکی بەرتەس��کی بۆ شوناسی
ناوچەیی و ئەجیندای نەتەوەیی هێشتووەتەوە،
کە ئەمەش نە بە ش��ێوەی ئاداب و ڕس��ووم
وفەرهەنگ��ی خۆجێییەوە ،بەڵک��وو زیاتر لە
ڕێگ��ەی کولتوری عەڕەب و فێربوونی زمانی
عەڕەبییەوە ،ش��کڵ دەگرێت .بەم پێیە ،ئەم
گریمانەی��ە تارماییی��ە :ب��ە لێکدانەوەیەکی
وردت��ر ،پێدەچێ ک��ە فۆڕم��ە تایبەتیەکانی
کوردان��ی پێڕەوی دینی ئیس�لام لە ئایینی
س��وننە ،لە س��ەرەتای دەوران��ی مۆدێڕندا
س��ەری هەڵدابێ .لەم ڕووەوە ،ل��ە خوارەوە
م��ن فۆک��ووس دەخەمە س��ەر حوکمەکان
و س��ەرلەنوێ دەرکەوتنەوەی��ان لە زۆربەی
پێڕەوانی فۆڕمە کانی ئۆرتۆدۆکسی ئیسالمی
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س��وننە ،لە س��ەرەتای قۆناخی مودێڕندا ،کە
لەسەر حیسابی ئەو کەمینە ئایینییانە بووە کە
لە س��ەرەوە ئاماژەم پێ کردن .هەڵبەت ئەمە
ب��ەو مانایە نییە کە ک��ردەوە و کارتێکەرییە
ئاڵۆزەکانی دەرکەوتن��ی دابونەریتی کەمینە
ئایینییەکان ،لە گەڵ گەش��ەی شوناس��ێکی
نەتەوەییی سێکۆالری کورد (و فۆڕمێکی نوێ
لە سیاس��ەتی فەندەمێنتاڵیزمی ئیس�لامی)،
بایەخی لێکۆڵینەوەیان نییە یان گرینگییەکی
کەمتری��ان هەیە ]3[.فەزایەک��ی داخراو تەنیا
پاساوێکە کە دەتوانم بۆ ئەم پشتگوێخستن و
سڕێنەوەیە بیهێنمەوە.
ئیسالم لە ناو کوردەکاندا :چوارچێوەیەکی
کورتی مێژوویی
بە شێوەیەکی گشتی ،لە مێژە کوردەکان بەوە
ناسراوان کە شوێنکەوتەی شافیعین (یەکێک
لە چوار مەزهەبەکانی یاسای ئیسالمی لە ناو
ئیسالمی س��وننە دا) بە پێچەوانەی دراوسێ
ت��ورک و عەربەکانی��ان کە بەش��ێوەیەکی
گش��تی زیاتر حەنەفین؛ ئ��ەوان هەروەها بە
شێوەیەکی تایبەتی ،هۆگرییەکی بەرچاویان
بە نەقش��بەندییەوە هەیە .لە خوارەوە ،من بە
کورتی باس��ی دەکەم کە چۆن ئەم بەراوەرد
و جیاکاریی��ە ڕووی��داوە .پێدەچێ لە پلەی
یەکەمدا پێکهێنانی ڕەس��مێکی ئیس�لامی،
لە پێش یان س��ەرەتای ناسیۆنالیزمی کورد
لە ن��او قوتابخان��ە چووکەکان��ی گوندەکانی
باکووری کوردس��تاندا س��ەری هەڵدابێ ،کە
کەمتر لە ژێر کاریگەری و نفوزی دەسەاڵتی
عولەمای(ڕۆشنبیری دینی) سەر بە عوسمانی،
و هاندان��ی ئاش��کرا ب��ۆ کەڵ��ک وەرگرتنی
تورکی ل��ە پاڵ عەڕەبیدا ،ل��ە ناو مزگەوت
و مەکتەبەکانی شارە گەورەکانی ناوچەکەدا،
بوو بن« .ئەولیا چەلەبی» نووسەری گەڕیدەی
عوس��مانی لە س��ەدەی حەڤدەیەم ،باس��ی
لەوە کردووە کە کوردەکان بەوە ناس��رابوون
کە فێربوونی ئایینەک��ەی خۆیان لە ڕێگەی
ساڵی بیست و یەکەم
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زمان��ی عەڕەبی و پارس��ییەوە بووە؛ بەاڵم لە
کۆتاییەکانی سەدەی حەڤدەیەمدا ،ژمارەیەک
کتێبی دەرس��یی سەرەتایییان بە کورمانجی،
زاراوەی باکووری کوردس��تان نووس��ی .ئەم
کتێبان��ە ل��ە بەرئەنجامدا لە سەرتاس��ەری
باک��ووری کوردس��تان بوون��ە بەش��ێک لە
بەرنامەی خوێندن لە قوتابخانەکاندا .بێگومان
ناسراوترین نووسەرانی ئەم کتێبانە یەکێکیان
«ئەحم��ەد خانی»ی��ە؛ ئەو تەنی��ا هۆنراوەی
مەس��نەویی مەم و زین��ی نەهۆنیوەتەوە ،کە
ب��ە ش��ێوەیەکی بەرباڵو ل��ە خوێندنگەکاندا
باڵوبووەتەوە و خوێن��دراوە ،بەڵکوو هەروەها
چەندی��ن بەرهەم��ی کورتی پ��ەروەردەی
ئایینی��ی بە زمانی کوردی نووس��یوە ،وەکوو
«نەوبەهار» ک��ە فەرهەنگی چووکەی کوردی
ـ عەڕەب��ی ،و «عقایدی ئیم��ان» ،ئایەتێکی
کورتە لە بیروباوەڕی ئیس�لامی س��وننە ،بە
پێی ڕەسمی ئایینی شافیعی .لە پاڵ ئەم کارە
ه��او قافییانەدا ،هەروەها مەولودیی کۆن یان
بایۆگرافیی پێغەمبەر لە الیەن مەال باتی (د.
 .)١٤٩١لە س��ەدەی هەژدەیەمدا ،ژمارەیەک
بەرهەمی نەسری بۆ بەکارهێنان لە خوێندنگە
لۆکاڵییەکان نووس��یوە ،وەکوو ،کتێبی عەلی
تەرماخی  ،لە س��ەر مورفولۆژی��ی عەڕەبی،
پارس��ی و ک��وردی؛ و «ترکیب و زرووف»ی
مەال یونس خەڵقاتی ،تەفسیرو دەستەبەندی
کردن��ی کتێبە دەرس��ییە مەش��هورەکانی
عەبدولقاهر ـ ئەلجرجانی لە بارەی نحو یان»
س��ێنتاکس»« ،میات ئەلەمی��ل» .بە خێرایی،
هەم��وو ئ��ەو بەرهەمانە دەبنە س��ەرچاوەی
بنەڕەتیی بەرنامەی خوێندن لە خوێندنگەی
الدێکان��ی باکووری کوردس��تان ،ئ��ەوان بە
ش��ێوەی هاوب��ەش ش��تێک ک��ە لەوانەیە
پێ��ی بگوترێ خۆماڵی کردن��ی فێرکاری لە
خوێندنگ��ەی کوردی��دا ،واتە س��ەرهەڵدانی
زاراوەی باک��ووری کوردس��تان وەکوو زمانی
نووس��ینی ئەدەب��ی و فێربوون��ی ئایینییان،
[]4
ڕەنگرێژ کرد.

یەکێکی دیکە لە پێشکەوتنە بەرچاوەکانی
کورد ل��ە فێربوونی ئیس�لامیی مۆدێڕن لە
س��ەرەتادا ،جیابوونەوەی تەریقەتی خالیدییە
ل��ە تەریقەت��ی نەقش��بەندی لە س��ەدەی
نوزدەیەم��دا ب��وو .دامەزرێنەرەکەی ،مەوالنا
خالی��د نەقش��بەندی ( )١٨٢٧ – ١٧٧٦لە
چاو ڕیفۆڕمخوازانی مۆدێڕنی پێش��وو ،وەکوو
موحەممەد بن عەبدولوەهاب و شا وەلییوڵاڵ،
کەمتر س��ەرنجی ڕۆشنبیرانی دینیی بۆ الی
خۆی ڕاکێشا ،بەاڵم نووسەرانی وەکوو ئاڵبرت
هۆران��ی و بتروس ئەبوو مەنهە ،جەختیان لە
س��ەر گرینگییەکەی کردووەت��ەوە؛ هەر بەو
ش��ێوەیە کە کۆمەڵێک لە نووس��ەران بەڵگە
دێنن��ەوە ،ڕۆڵی مەوالنا خالید لە ناس��اندنی
«س��ۆفییزم بە گش��تی ،و لقی خالیدییە بە
تایبەت��ی ،لە بارەی برایەتیی نەقش��بەندی-
موجاهیدیی��ە وەک��وو پێش��ڕەوییەکی
س��ەرەکی ب��ۆ زیندوکردنەوەی ئیس�لام لە
فەرمانڕەواییکردنی عوسمانی ئەو سەردەمەدا،
زۆر گرینگ بووە ]5[.ئەو لە ناوچەی قەرەداغی
شارەزوور لە بنەماڵەیەکی سەر بە خێڵی جاف
ل��ە دایک بووە .لە کات��ی زیارەتی مەککەدا،
بە دەسیس��ەی قەشەیەکی هیندی کە پشت
لە کەعبە دانیش��تبوو ،هەڵگەڕاوەتەوە بەروە
هیندووس��تان ڕۆیش��توە .ئەو ل��ە دێهلییدا،
پەیوەس��ت ب��وو بە لقی موجاهی��د بە پێی
نەزمی نەقشبەندی ،کە لە بنەڕەتدا لە الیەن
ئەحمەد س��یرهەندی ل��ە ( ١٥٦٤ـ )١٦٦٤
دامەزرابوو؛ هاوشێوەی ئەم ڕەسم و دابە ،ئەو
ئەمری بە ش��وێنکەوتوانی کرد کە لە شەرع
پێڕەوەی بکەن ،پێڕەوی لە ڕەس��می سوننە
بک��ەن و دوور بکەونەوە لە هەڵگەڕانەوە و بە
الڕێدا چوون .ئەو دەوروبەری س��اڵی ١٨١٢
گەڕایەوە کوردستان ،تا ئەو کاتە کە ملمالنێی
توندی لە گەڵ ش��ێخ مارف ،شێخی لۆکاڵی
نەقش��بەندی لێ پەیدا ب��وو کە ناچاری کرد
هەڵێ و ش��ار بە جێبێڵێ .لە س��اڵی ١٨٢١
ئ��ەو چووە بەغ��داد و دواجار لە دیمەش��ق،
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لەو شوێنانەی کە جێنش��ینەکانی لە ناوچە
جیاوازەکان��ی فەرمانڕەواییەکەیان بەتایبەتی
لە بەش��ە غەیرە عەڕەبەکان��دا ،بەرفراوانیان
کردبوو ،نیشتەجێ بوو.
مارتین ڤان برۆنسن ،پەرەسەندنی خێرای
تەریقەتی خالید نەقش��بەندی و تا ڕادەیەک
دەرهاویش��تەی ملمالنێ��ی نەزمی قادری لە
ناو کوردەکان لە سەدەی نۆزدەهەمدای شی
کردووەتەوە ،کە لە بەرئەنجامداهەڵوەشانەوەی
پاش��ایەتیی ی��ان ئیمارەت��ە جێکەوت��ووە
خۆجێیەکانی ک��وردەکان ،وەکووبە ش��ێک
ل��ە ڕیفۆڕم��ی ناوەندگەراییی عوس��مانی لە
تەنزیمات��دا دەبێنێ؛ بەاڵم ئەم س��ەرهەڵدانە
ڕێک بەر لە دەس��تپێکی تەنزیمات لە ساڵی
 ١٨٣٩دەس��تی پێکردب��وو ]6[،و پێدەچ��ێ
بەش��ێکی بەرف��راوان بووبێ ل��ە دینامیکی
مۆدێڕن��ی ئایینی��دا .بێگوم��ان گرینگترین
فاکتەری ئ��ەم دینامیکە ل��ە کۆتایییەکانی
س��ەدەی هەژدەیەمدا س��ەرهەڵدانی تەیاری
وەهاب��ی لە نیمچە دوورگ��ەی عەڕەبیدا بوو.
لە س��اڵی  ،١٨٠١شوێنکەوتووانی ئەم تەیارە
هێرش��یان بردە سەر ش��ارە زیارەتییەکانی
ش��یعەکان لە باشووری ئێراق و دەستیان بە
سەر نەجەفدا گرت و کەربەالشیان تااڵن کرد؛
ئەوان تەنانەت لە س��اڵی  ١٨٠٦مەککەشیان
گرت .ئەم س��ەرکەوتنە خێرایانە تەنیا زەبری
جیددیی لە سیاس��ەت ،ڕەوایی و پرێستیژی
ئایینیی دەس��ەاڵتی عوس��مانی نەدا؛ ئەوان
هەروەها باوەڕمەندانی ش��یعەیان هەراس��ان
کرد ،کە بێ پش��تیوانی ل��ە خێڵە خۆجێیە
وەف��ادارەکان زۆر هەس��تیان ب��ە پارێزراوی
نەدەکرد ،تا ک��وو هەوڵە س��ەرەتاییەکانیان
خستە گەڕ بۆ بە ش��یعەکردنی حەشیمەتی
[]7
باشووری ئێراق.
بت��رس ئەبو منهە ،بەڵگ��ە دێنێتەوە کە
لەوانەی��ە بزوتن��ەوەی ڕیفورمخوازیی خالید
نەقش��بەندی  ،النیکەم بەش��ێکی دژکردەوە
بووب��ێ ل��ە دژی هێرش��ی وەهابیی��ەکان؛
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ئەگەرچی هیچ بەیانێک��ی ڕوون و دیاریکراو
دەربارەی دژکردەوەی شێخ خالید بۆ زاڵبوون
ب��ە س��ەر وەهابییەت��دا بوونی نیی��ە ،بەاڵم
کۆچکردنی دەس��تبەجێی ئ��ەو لە مەککەوە
ب��ە ڕێبەریی وەهابی ب��ۆ دێهلی ـ و لەوێش
درێژە دان ب��ە خوێندن لە گ��ەڵ پێڕەوانی
ش��اە وەلییوڵاڵ ،لەوانەیە دەرخەری ڕوانگەی
[]8
نێگەتیڤی ئەو بێ لە هەمبەر وەهابییەت.
ل��ە دەی��ەی  ،١٨٢٠بەش��ێک ل��ە
جێنشینەکانی ش��ێخ خالید لە ئیستەنبووڵ
نیشتەجێ بوون؛ پاش مەرگی ئەو ،فەرمانەکە
ب��ە خێرای��ی گرێ��درا ب��ە کۆنترۆڵکردن و
پشتیوانیی ماڵیی عوسمانییەکانەوە .ئەگەرچی
س��وڵتان مەحموودی دووهەم ،لە سەرەتاوە
هەوڵی دا ک��ە نەزمەکە کۆنترۆڵ و پەرە پێ
بدا ،بەالم ژمارەیەک لە پێڕەوانی شێخ خالید،
بە خێرایی بارودۆخی پایتەختیان خستە ژێر
نف��ووز و کاریگەریی خۆیانەوە ،بە تایبەتی لە
کاتی لەنێوچوونی هەردوو نەزمی بەکتاش��ی
پێوەندیدارب��ە هێ��زی نیزام��ی و شۆڕش��ی
[]9
یونانییەکانەوە.
ب��ە پوخت��ی ،س��ەرهەڵدانی خێ��رای
خالی��د نەقش��بەندی ل��ە ن��او کوردەکاندا،
تەنیا ب��ە هۆکاری کارتێکەری��ی ناوچەیی و
ڕیفۆڕم��ی تەنزیماتەوە نەبوو ،بەڵکوو هەر بەو
ش��ێوەیە کە ڤان برۆنس��ن بەڵگە دێنێتەوە،
پێدەچێ سەرمەش��قی بەش��ێکی بەرباڵو لە
ن��وێ کردنەوەی ئیس�لام لە سەرتاس��ەری
ئیمپراتووری��ی عوس��مانیی بووبێ .بەم پێیە،
نەقش��بەندییەکان لە ئێراق��دا بە هۆی ڕووح
و س��ەرنجی خەڵک ،لەگ��ەڵ وەهابییەکان و
ش��یعەکاندا بوونە دژبەری یەکتر .ئەگەر ئەم
گریمانەیە ڕاس��ت بێ ،لە چەند ڕێگەوە ڕوون
دەبێت��ەوە ک��ە خالیدییە ل��ە ڕۆاڵەتدا دژی
شیعەیە و ـ بەو ش��ێوەیەی کە دەیبینین ـ
کەس��ایەتیی دژە وەهابی یان دژە سەلەفیی
ئەو ،تا ئەو ڕادەیە باس هەڵگرە.
مەوالن��ا خالی��د تەنیا ڕیفۆڕمیس��ت و
ساڵی بیست و یەکەم
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نوێخوازێک��ی ئایینی نەبوو ،بەڵکوو هەروەها ـ
ئەو شان بە شان یان مومکینە لە هەڤڕکێی
لە گەڵ بەهێزترین ڕەقیبی خۆی لە قادری،
وات��ە ش��ێخ م��ارف نۆدەی��ی ـ یەکێک لە
پێشڕەوانی نووسین و بەکارهێنانی دیالیکتی
کوردیی س��ولێمانی ـ دا بووبێ .لە سەرەتای
سەدەی نۆزدەهەمدا ،تا ئەو کاتە کە زاراوەی
هەورامی لە الی��ەن ئیمارەتی بابانەوە وەکوو
شێوەزاری س��ەرەکی بۆ دەربڕینی ئەدەبیات
پاڵپشتی دەکرا ،نۆدەیی و خالید هەردوکیان
دەستیان کرد بە نووسین دەربارەری خەڵکی
خۆجێییی ناوچەکە .شێخ مارف فەرهەنگێکی
چووکەی وشە عەڕەبی ـ کوردی (هاوشێوەی
نەوبەه��اری خان��ی) ب��ە ن��اوی ئەحمەدی
کۆک��ردەوە و ش��ێخ خالیدیش ب��ە لێزانانە
نەس��رێکی زۆر س��ادەی دەربارەی ئیمان و
بیروباوەڕ نووسی ]10[.بەم پێیە ئەوان وزەیەکی
بەهێزیان بەخش��ییە بنەجێکردنی شێوەزاری
سولێمانی ،کە لە بەرئەنجامدا وەکوو سۆرانی
ناسرا و نێزیک سەدەیەک دوای ئەمە زاراوەی
کورمانجی لە باکووری کوردس��تان دەستی
[]11
پێکرد.
بە کورتی ،لە کۆتاییی سەدەی حەڤدیەم
ب��ەم الوە ،بۆ یەکەم ج��ار فۆڕمێکی تایبەتی
بۆ فێربوونی ئایین لە بەش��ێک لە ناوچەکانی
باکووری کوردس��تان ،س��ەری هەڵدا ،بەاڵم
هەروەها لە دەوروبەری ساڵی  ١٨٠٠بەم الوە
لە باش��وور ،لە هێندێک ناوچەی سلێمانیدا
ڕیش��ەی داکوتا .ئەگەرچی ئەم گۆڕانکاری و
پەرەپێدانانە خۆیان ناسیۆنالیزم نەبوون ،بەاڵم
ئ��ەوان لە پێکهێنانی کۆڵەکەکانی شوناس��ی
مودێڕن��ی نەتەوەیی لە س��ەر بنەمای زمانی
کوردی ڕۆڵیان هەبووە.
س��ەدەی بیس��تەم :بەری��ەک کەوتنی
ئیسالمی کورد و ناسیۆنالیزمی سێکۆالر
ل��ە کۆتایییەکان��ی س��ەدەی نۆزدەه��ەم و
سەرەتای سەدەی بیستەمدا ،ئەم ڕیفۆڕمیستە

ئایینیان��ە ب��ە ڕادەیەک��ی بەرچ��او لە گەڵ
س��ەرهەڵدانی فۆڕمێکی نوێی ناسیۆنالیزمی
س��ێکۆالردا ئاوێتە ـ ی��ان بەریەک دەکەون.
بەم ش��ێوەیە ،ل��ە دوای ش��ەڕی ڕووس و
عوسمانی لە ساڵی  ،١٨٧٨نەقشبەندییەکان
ب��ە خێرایی چیرۆکی نیش��تمان پەروەری و
دەستەواژە نەتەوەیەکانی وەکوو»خۆشەویستی
بۆ نیش��تمان» و بەرگریکردن لە نەتەوە»یان
هێن��ا ئ��اراوە ]12[.هەروەه��ا دەبین��رێ کە
ش��ێخە ک��وردەکان ،توانی��ان ل��ە ڕێگەی
نێوبژیوان��ی کردن��ی کێشمەکێش��ی ڕوو لە
هەڵکش��انی ناو خێڵەکان ،ببنە دالێکی دیار
بۆ هەستی ناسیۆنالیس��تی؛[ ]13بەم شێوەیە،
ژمارەیەک لە شۆڕشەکان بەتایبەتی ئەوانەی
ک��ە وەکووشۆڕش��ی ناسیۆنالیس��تی ی��ان
«نەتەوەگەرایی» تەفس��یر دەکرێ ،لە الیەن
ش��ێخەکانی نەقش��بەندییەوە ڕێبەری کران.
هەڵبەت ،ئەمە ب��ە مانای ئەوە نییە کە تەنیا
نەقش��بەندییەکان تاقانە ب��وون یان تەناتەت
گرینگترین تەریقەتی س��ۆفی بووبێتن کە لە
بزووتنەوەی نەتەوەییی کورددا پشکدار بن .بە
تایبەتی تەریقەتی قادرییە ،کە زۆرتر بە ئاداب
و ڕس��وومی ئایینی دیاری دەکران و شێوەی
دیاریکردن��ی ڕێبەرییەکەی��ان زیاتر میراتی
ب��وو ،ڕۆڵێک��ی گرینگیان ل��ە ژمارەیەک لە
شۆڕشەکانی سەدەی نۆزدەهەم و بیستەم لە
ناوچەکانی کوردستان و بەشێوەیەکی گشتی
لە پەرەپێدان��ی بزوتنەوەی نەتەوەیی کورددا
گێڕا و ڕێبەرگەلێکی ناس��راوی وەکوو شێخ
مەحموود بەرزنجیی��ان تێدا هەڵکەوت؛ هەر
وەها ،پێشینەی هەر دوو بنەماڵەی تاڵەبانی و
[]14
بارزانیش بۆ قادری دەگەڕێتەوە.
یەکێکی دیکە لە گۆڕانکارییە فیکری یان
ئایدۆلۆژییە ئیسالمییەکانی خالید نەقشبەندی
لە کۆتاییەکانی سەدەی نۆزدهەمدا ،دەربڕینی
دژایەتییەک��ی بەرچاوە لە گ��ەڵ وەهابییەت
یان سەلەفییەتدا .لە باڵوکراوەکانی سەرەتای
س��ەدەی نۆزدەهەم ،س��ەلەفییەکانی وەکوو
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ڕەش��ید ڕایدا ،بە ش��ێوەیەکی گش��تی زۆر
مەش��هوور بوون و بە ئاییندار یان بێ ئایین
ناوی��ان دەب��را .یەکێ��ک لە س��ەرەکیترین
بیروباوەڕەکانی نەقشبەندی بۆ تێگەیشتن لە
دینداری و ئیم��ان ،ڕێزگرتن لە پیاوە گەورە
ئایینیی��ەکان بوو؛ ئەم وت��ارە بێ پێچ و پەنا
هەوێنی بیروباوەڕی نەقشبەندی لە هەمبەر
وەهابیی��ەت دەردەخ��ات ،کە بە ش��ێوەی
فەرمی ،النیکەم ،پێرەوی کردن لە ئایینێکی
تایبەت وەک��وو فۆڕمێک ل��ە بیروباوەڕ یان
الس��ایی کردنەوەی بەردەداری ،یان خراپتر
لەوە بت پەرەس��تی ،بەیان دەکات .هەڵبەت
ل��ە ک��ردەوەدا ،وەهابیی��ەکان پێڕەوییان لە
مەزهەبی حەنبەلی دەکرد؛ بەاڵم ئایدۆلۆژیی
ڕەدکردن��ەوەی ڕەواییی ئایین��ەکان ،الیەنی
بەهێز و بەردەوامی وەهابییەت و بە ش��ێوەی
گشتی س��ەلەفییەتە ،دابەش کردنەوەیەکی
نوێی دینی ئیس�لام ،پشتڕاست دەکاتەوە .لە
کۆتایی س��ەدەی نۆزدەهەمدا ،نامیلکەیەکی
زۆر مەش��هوور لە ناوچەی نیشتەجێ بوونی
عوس��مانی نەقش��بەندی وەدەرک��ەوت کە
موحەمم��ەد ب��ن عەبدولوەه��اب هاودیتنی
هەب��ووە لە گ��ەڵ س��یخوڕێکی بریتانیاییدا
و ئ��ەو فێری ک��ردووە ویس��کی بخواتەوە و
پێکەوە دەسیسەیەکیان چنیوە کە ئیسالمی
ڕاس��تەقینە لە ناو بەرن .چەندان نوس��خەی
ئ��ەم چیرۆکە لە ناوچەی نیش��تەجێ بوونی
نەقش��بەندی بە شێوەی زارەکی و چاپکراوی
دەماودەم و دەستاودەست ،تەنانەت تا ئاسیای
ناوەڕاس��ت و باش��وری ئافریقا ،ڕۆیش��ت و
[]15
باڵوکراویەوە.
ل��ە دەی��ەی  ،١٩٢٠نەقش��بەندییەکان
لە س��ەرزەمینە پێش��ووەکانی عوسمانی لە
ڕووبەڕووبوون��ەوە ل��ە گەڵ ناس��یۆنالیزمی
س��ێکۆالر و س��ەلەفیگەرایی کە دەوڵەتی لە
پشت بوو ،ئەگەرچی بە کودتایەکی جددیش
ب��ە ئەژمار نای��ەت ،بەاڵم تووش��ی چەندان
کێش��ە بوون��ەوە .یەکەم ،لە س��اڵی ،١٩٢٥
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ش��ەڕکەرە وەهابیەکانی بەنی سعوود مەککە
و مەدینەیان فەتح کرد و نەقشبەندییەکانیان
وەدەرنا ،کە بۆ ئەوان ئەم شارانە ناوەندگەلێکی
گرینگی ڕێکخس��تن و مۆبیلزەکردنی سەروو
نەتەوەیی[ترانسناش��ناڵ] ب��وو .دووه��ەم،
ژمارەی��ەک هەوڵ��ی یاس��ایی ل��ە الی��ەن
فەرمانڕەوایانی س��ێکۆالر و ڕەگەزپەرس��تی
کەماڵیستی کۆماری نوێی تورکیەوە ئەنجامدرا،
کە نەقش��بەندییەکانی بە تەواوی الواز کرد.
یەکەم ،ئ��ەوان فەرمانیان دەرکرد کە هەموو
تەکیەی سۆفییەکان دابخرێ؛ دووهەم ،ئەوان
فەرمانی داخس��تنی هەموو مەدرەسەکانیان
دەرکرد؛ س��ێهەم ،ئەوان بەکارهێنانی زمانی
کوردییان لە شوێنە گشتی و تایبەتییەکانیش
یاساغ کرد .بەم شێوەیە ،دامەزراندنی کۆماری
تورکیە خەسارێکی گەورەی هەم لە فێرکاریی
خۆجێیی ک��ورد وهەمیش دەس��توپێوەند و
تۆڕەکانی نەقش��بەندی دا ،ک��ە یەکگرتن و
پەیوەس��تبوونێکی بێ وێنەی بە کۆمەڵگەی
[]16
کوردی بەخشیبوو.
بەاڵم لە درێژخایەندا ،ئەم گوشارانە بوونە
پاڵنەری نەزمی نەقشبەندی ،بۆخۆرێکخستن
ل��ە گ��ەڵ بارودۆخێکی نوێ��دا و گۆڕینی لە
فۆڕمێک��ی کۆمەاڵیەتیی ئایینیەوە لە س��ەر
بنچینەی تەریق��ەت ،بۆ فۆڕمێکی ئایینداری
ب��ە ش��ێوەی تاکەکەس��ی و ل��ە دەرەوەی
بازنەی چاالکیی سیاس��ی و کۆمەاڵیەتی ،لە
س��ەربنەمای دین ،کە بە س��ەرکەوتویییەوە
هاوشێوەی داخوازی و بەربەستە داسەپاوەکان،
لە الیەن دەوڵەتی ناسیۆنالیستی ـ سێکۆالری
تورکی��ە وکۆمەڵگەی ش��اری و مەدەنییەوە،
بنەج��ێ ک��را ]17[.بێگوم��ان بەرچاوتری��ن
نموون��ەی ئ��ەم خۆرێکخس��تنە ،پیش��ەی
س��ەعید نۆرس��ی(١٨٧٦ـ ،)١٩٦٠نووسەری
کۆمەڵەنامیلکەی تێروتەس��ەلی «ڕیس��الەی
نوور»ە کە ب��ە بەرب�ڵاوی خوێندراوەتەوە و
وەکوو ئیلهامبەخش��ی بزوتن��ەوەی نۆرچوو
ناس��راوە .نۆرس��ی سااڵنی پێش��ووتر کەمتر
ساڵی بیست و یەکەم
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بەوە ناس��رابوو کە تا ئ��ەو ڕادەیە کوردێکی
نیشتمانپەروەر بێت ،س��ەرەڕای ئەمانە هیچ
پێکناکۆکییەکی لە نێوان ئەجێندای ڕیفۆڕمی
ئیس�لامی ویەکگرتنی نەتەوەییی کوردەکان،
لەروانگەی خۆیەوە ب��ەدی نەدەکرد ]18[.بەم
پێیە ،لە دیوانی ئاداب و رسووم کە لە ساڵی
 ١٩٠٩نوس��راوە ،نۆرسی ،لە گەل هاورێکەی
خەلیل خەیاڵ��ی لە ڕێگەی بەرهەمەکانییەوە
دەربارەی ڕێنووس ،ڕێزمان و نەحوی کوردی
ک��ە «بنەمای زمان��ی ئێمەی��ان پێکهێناوە»،
ستایشی « گیانفدایی بۆ نیشتمان»ی کردووە،
ئەو بە دەربڕێنی ئەوەک��ە «زمان کلیلێکە بۆ
داهاتووی خەڵک» ل��ە بەرئەنجامدا داوا لە «
شێرەکانی کورد» دەکات کە لە «خەوی پێنچ
[]19
سەد ساڵەیان ڕاپەڕن».
نۆرس��ی ڕێ��ز و پێزانیین��ی خ��ۆی بۆ
قارەمانانی فێرکاریی زمانی کوردیی خۆجێیی
وەک��وو م��ەالی جزی��ری ،ئەحم��ەد خانی
و مەوالن��ا خالی��د دەربڕی��وە ،و چاالکانە و
خەمخۆرانە تێکۆشاوە بۆ کردنەوەی قۆتابخانە
ب��ۆ فێربوونی زمان��ی کوردی لە ئوس��تانی
ڕۆژهەاڵتی ئیمپراتوری عوس��مانی و تەنانەت
پێش��نیازی کرد کە «زانستگەی ڕۆژهەاڵتی»
لە وان دروس��ت بکرێ .ئەم هەواڵنە جگە لە
باوەڕمەندیی خوێندن بە زمانی دایکی ،وەکوو
بنەمایەک بۆ هوشیاریی نەتەوەیی ئیلهامی لێ
وەرگیراوە و هەروەها لە ڕوانگە/پرۆژەی ئایینی
شافیعیی ئیسالمی سوننەوە ،وەکوو ئایینێکی
نەتەوەییی کوردی سەیر کراوە .بەهەر حاڵ،
لە کۆمارە تازە دامەزراوەکەی تورکیەدا ،پرۆژە
نەتەوەیی و سیاس��ییەکانی نۆرس��ی کتوپڕ
ڕاگیرا .پاش سەرکوتی کردنی شۆڕشی شێخ
سەعید لە ساڵی  ،١٩٢٥نۆرسیش دوورخرایە
بۆ ئوس��تانی ئیسپارتا؛ س��ااڵنی دواتر ئەو لە
هەر چەش��نە دەربڕینێک کە دەکرێ وەکوو
چاالکییەکیی سیاسی لێکبدرێتەوە ،چ وەک
کەس��ایەتییەیەکی ئیس�لامیی ئایینی ،یان
کەس��ایەتییەکی نەتەوەییی کورد ،بە وردی

خۆی دە بوارد .بەم ش��ێوەیە ،نەقش��بەندیزم
و بەتایبەتی لق��ی خالیدییەکەی گۆڕانکاریی
بنەڕەتی��ی بە س��ەرداهات .ئەگ��ەر چی لە
تورکیای کۆماریدا تا رادەیەک شاراوەیە ،بەاڵم
بوو بە هەوێن و قوتابخانەیەک کە بەش��ێکی
زۆر لە کەس��ایەتییەکان و شۆڕش��ە گرینگە
ئیسالمیەکانی تورکیە لە سەدەی بیستەمدا،
خۆی��ان پێوە گرێدا ]20[.ئ��ەو بەڵگە دێنێتەوە
ک��ە بە دڵنیایی��ەوە ،وێژمانی نەقش��بەندی،
ڕەس��م و ڕس��وم ،توانایی و کردەوە ،شێوە و
تۆڕەکان��ی ڕوانگەی ئیس�لامییەکانی وەکوو
سەعید نوڕەسی ،فەتحوڵاڵ گوڵێن ،نەجمەتین
ئەرب��ەکان ،تورگوت ئ��وزال و ڕەجەب تەیب
ئوردوغانی بیچم داوە ،تەنانەت ئەگەر بەشێک
لەم کەس��انە لەوانەیە بە توندی دژی ئەوانی
دیک��ە بن و بە هیچ ش��ێوەیەک ب��ە مانای
وشە ناکڕێ وەکوو پێڕەوی لە ڕەسم و دابی
«س��ۆفی « لە قەڵەم بدرێ��ن .کە واتە ،بەر لە
یاس��اغکردنی نەزمی س��ۆفییەکان لە الیەن
کەماڵیس��تەکانەوە ،نوڕەس��ی تەریقەتەکانی
وەکوو پاش��کەوتوو لە قەڵەم دابوو .سەرەڕای
ئەمانە ،زۆربەی نەقشبەندییە لێهاتووەکان بە
ئاش��کرا وشیاریی کوردییان لە خۆیان نیشان
داوە ،ئەگەرچی ئەوان بە ش��ێوەی گشتی و
تایبەتی ،ب��ێ پێچ و پەنا ،ی��ان تەناتەت بە
ڕاش��کاوی کورد نەبوون .وەک��وو یەکێک لە
لێکۆڵەرانی کورد ،کە خۆشی هۆگرو هاوفیکری
نەقشبەندییە ،لەم دواییانەدا ڕایگەیاند ،کە لە
ڕاستییدا کوردستان «نەقشبەندیستانە» ]21[.بە
دڵنیاییەوە لە کاتێکدا وەها گەنگەشەگەلێکی
بەرف��راوان زێدەرۆییی تێدای��ە ،بەاڵم ئەمانە
ئام��اژەن ب��ۆ ڕۆڵی لە بیرنەک��راو و نواندنی
هاوس��ۆزی بۆ بیروب��اوەڕی نەقش��بەندی ،
ئەگەرچ��ی تەنانەت هەر بەوش��ێوەیە کە لە
س��ەرەوە باس کرا ،تەریقەتی نەقش��بەندی
چیدیکە وەکوو پێکهاتەیەک��ی ڕیکخراوەیی
یان دامەزراوەیەک ،هێزێکی س��ەرەکیی نییە
چ ل��ە ناو کومەڵگەی ک��وردی ،چ لە تورکیە
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یان هەر شوێنێکی دیکەدا.
سووریە و ئێراق ،واڵتانی تازە دامەزراوی
عەڕەبی بە کەمینەیەکی بنچینەی کوردەوە،
لە چ��او کۆماری تورکیە ل��ە هەمبەر فۆڕمە
ئایینیی��ە ڕێکخراوەکان��دا زیات��ر مودارایان
دەکرد ،ئەگەرچی لق��ە جیاوازەکانی حیزبی
بەعس لە سالی  ١٩٦٣لە هەر دوو واڵتدا بە
دەس��ەاڵت گەیشتن ،و خۆیان بە سێکۆالر و
سۆسیالیست دەزانی بەاڵم هیچکامیان نەزمی
س��ۆفییەکانیان بە نایاسایی لە قەڵەم نەدا .بە
پێچەوانەی ئەجیندای ناسیۆنالیستیی عەڕەب
کە بە ش��ێوەیەکی بەرفراوان بەریەککەوتنی
لەگ��ەڵ ئارمانەکان��ی ک��ورددا هەب��ووە .لە
ئێراقی بەعسییدا ،عەڕەبە سوننەکان کەمینە
بوون و ئیخوان موس��لمین زۆر الوازتربوو لە
میس��ر و س��ووریە ،ڕەنگە ئایین ڕۆڵ ببینێ
ل��ە ڕێکخس��تن و موبلیزەکردندا [بەس��یج
ک��ردن] ،بەاڵم ئ��ەم دەربڕینان��ە بە کەمیی
هەڵگەڕاوەت��ەوە بۆ ڕوانگەیەک��ی ئایدۆلوژی
ل��ە ڕووبەڕووبونەوەی نێوان شۆرش��ی کورد
ورێژیمدا ،کە بە شێوەیەکی گشتی لە خاڵ بە
خاڵی ناس��یۆنالیزمی سیکۆالردا بەیان دەکرا،
نەک ل��ە وتەزای ئایینی ی��ان فیرقەییدا .لە
س��ووریە ،ڕێژیمی بەعس��ی ئەسەد بە چڕی
پشتی بەو عەلوییانە بەستبوو کە پێشینەیەکی
الدێییان هەب��وو ،لە دەرئەنجام��دا زۆربەی
حەشیمەتی عەڕەبی س��وننە ،بە تایبەتی لە
شارەکانی وەکوو حەڵەب ،حومس و حەما ،لە
پەڕاوێز خران؛ لەم شارانەدا ،دژایەتیی لە گەڵ
ڕێژیم لە ڕوانگەی س��ەلەفییەتەوە خاڵبەندی
ک��را و لە ڕێگەی گرووپەکان��ەوە بە تایبەتی
گرینگترینیان ئیخوان موس��لەمینەوە ،بەیان
دەکرا .لەم ڕووەوە ،ڕێژیم ژمارەیەکی بەرچاو
لەوکوردان��ەی کە گرێدراوی نەقش��بەندی و
دژبەری سەلەفییەت بوون ،لە ڕێبەریی ئایینی
میللیدا جێگیر کرد .ناسراوترین عولەما لە ناو
ئەوانەی کە پێش��ینەیان کورد بوو ،ئەحمەد
کەفت��ارۆ ،موفتیی ب��ااڵی س��ووریە بوو ،تا
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کاتی مردنی لە س��اڵی ٢٠٠٤دا ،و ڕۆحانیی
ڕیفۆڕمخواز س��ەعید ڕەمەزان ئەلبووتی ،کە
ب��ە وت��ەی بینەرانی لۆکاڵی ،ت��ا ئەو کاتەی
کە لە مزگەوتی ئیمانی دێمش��ەق لە مارسی
٢٠١٣دا کوژرا ،تەقریبەن ش��ان بە ش��انی
س��ەرۆککۆمار لە تەلەفزیۆن��دا دەردەکەوت.
کەفتارۆ ل��ە بنەماڵەیەکی س��وننەتیی کورد
ل��ە حەی ئەک��راد ،لە ناوچەی س��اڵحییەی
دیمەش��ق لە دایک بب��وو ،ب��ە پێچەوانەوە
ئەلبووت��ی لە بنەماڵەیەک��ی فەقیری کورد
بوو کە لە کات��ی دامەزراندنی کۆماری نوێی
تورکیە هەاڵتبوو .دام��ەزراوە ئایینییەکانیش
هاوش��ێوەی شوناس��ی نەتەوەیی سەرکوت
دەکران .ئ��ەم دوو باوەڕمەندە بە ڕاش��کاوی
وەفاداریی خۆیان بۆ دەوڵەتی بەعس دەربڕێ
و ب��ە فەرمی نواندن��ی چاالکیی توندوتیژی
ئیسالمییان ئیدانە کرد .بەم شێوەیە ،کافتارۆ
ل��ە ئیدانەکردن��ی چاالکییەکان��ی ئیخوان
موسلمیندا زۆر ڕاشکاو بوو ،وەکوو کوشتاری
بە کۆمەڵی سەربازەکانی ئەرتەش لە حەڵەب
لە ساڵی  ١٩٧٩و شۆڕشی  ١٩٨٢لە حەمادا،
هەروەها ئەلبوتیش شۆڕشی فیرقەی بەرباڵوی
ئیسالمییەکانی لە دژی ڕێژیمی بەشار ئەسەد
لە ساڵی ٢٠١١دا ئیدانە کرد .هەروەها ئەوان
پێکەوە پاڵیان بە بازنەی نەقش��بەندییەوەدا و
بەشێک لە دیسکۆرسی دژە سەلەفییەتیان-
کە لەو سەردەمە سونەتییەدا ،دوبارە بەرهەم
دەهاتنەوە -پێناس��ە کردەوە ،ل��ەم رووەوە،
ئەلبووت��ی رەدکردنەوەی س��ەلەفیزم لە ژێر
باندۆری نەقش��بەندی بە ناوی نیش��انی ئەل
[]22
موحەممەدابیە ،باڵو کردەوە.
ل��ە بارودۆخ��ی ئێس��تای تورکی��ەدا،
جیاوازی لە نێوان ئیلهامەکانی نەقش��بەندی
و تەیفەکان��ی س��ەلەفییەت ل��ە ئیس�لامدا
داپۆش��راوە و س��ەرەڕای جی��اوازی لە گەڵ
نەتەوە یان نەتەوەگەرایی لە نێوان تورکەکان
و عەڕەبەکاندا ،ڕوانگە و ڕەفتارە نگەتیڤەکانی
قەومی تورک و کورد دەربارەی عەڕەبەکانی،
ساڵی بیست و یەکەم
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بەهێزتر کردووە .کەواتە بەم شێوەیە ،ڕوانگە و
بیروباوەڕەکانی نەقشبەندی لە ناو کوردەکان
لە تورکیە ،س��ووریە و ئێراقدا زیندووە ،هەر
چەند لە ڕووی ڕێکخس��تنی ڕێکخراوەیی و
پەرەپێدانەوە ڕێچک��ەی جیاوازی گرتووەبەر.
ڕوونە ،دەوڵەت نەت��ەوەی مودێڕن ،لێبڕاوانە
هەر دوو ئایینی ڕێکخراو و تاکەکەسی ،پەرە
و شکڵ پێدەدات.
لە دەیەی  ١٩٨٠بەمالوە :س��ەرهەڵدان
و الوازبوون��ی س��ەلەفی ـ جیهادیزمی
کوردی
تەنیا لە دەیەی ١٩٨٠ی زایینیدا بیرۆکەکانی
س��ەلەفییەت ،فۆڕمە ئیلهامبەخش��ەکانی لە
سەلەفییەتی ئیس�لامی سیاسیدا ،بایەخێکی
زۆری ل��ە ناو کوردەکان بە تایبەت لە ئێراقدا
بە دەست هێنا ،بەاڵم تەنانەت ئێستا ئەوانیش
لە پەڕاوێزدان .سەرچاوەی ئەم گەشە کردنە،
جارێک��ی دیکە جیاوازە ل��ە نێوان تورکیە و
ئێراق��دا .بە ب��ێ ئاماژەکردن بە س��ووریە و
ئێران کە هەنووکەش ت��ا ڕادەیەک ناڕوونن.
کەوات��ە ،بە ش��ێوەیەکی گش��تی پێدەچێ
نموونەی شۆرش��ی ئیس�لامی ل��ە ئێران و
بەڵێن��ی دان ب��ۆ پیادەکردن��ی فۆڕمێک��ی
شۆڕشگێڕانە و پێشکەوتنخوازانەتر لە ئیسالم
وەکوو هاندەرێک؛ لە الی��ەن جیهادییەکانی
ئەفغانس��تانەوە کە سۆڤیەت داگیری کردبوو،
بە ڕێبەریی س��وننە یاغیی��ەکان و تۆڕەکانی
ئیخ��وان موس��لمینی میس��ر و جەماعەتی
ئیس�لامی و جەماعەتی عولەمای ئیس�لامی
و شۆڕش��ی س��وننەکان دژی ڕێژیمی بەشار
ئەس��ەد لە س��ووریە لە کۆتاییەکانی دەیەی
 ١٩٧٠و سەرەتای دەیەی ١٩٨٠بەپشتیوانیی
پاکستان بێ .هەڵبەت ناکرێ گریمانەی ئەوە
بکرێ کە جەوهەری سەلەفی ـ جیهادی یان
پێوەندییەکانی ئەم فۆڕمە نوێیانەی چاالکییە
ئایینی و سیاس��ییەکانی کورد ل��ە چ دایە.
لە بارەی چۆنیەت��ی وجەوهەری گرێدراو بە

بزوتنەوەی بەرباڵوی سەلەفی – جیهادییەوە
ک��ە لە دەی��ەی  ١٩٨٠س��ەری هەڵ��داوە،
هەنووکەش ش��تێکی ئەوتۆ لە بەردەس��تدا
[]23
نییە.
چاالکیی ئیس�لامی لە ناو کوردەکاندا لە
تورکی��ە بە ش��ێوەیەکی ڕوون پەرەی گرت،
پێدەچ��ێ لە ب��واری نەتەوەیی��ەوە ،هەر لە
بنەڕەت��ەوە لەو س��ەردەمەدا بیچمی گرتبێ.
زۆری��ەک ،ئەگەرچ��ی نە ب��ە تێکرایی ،لەم
گرووپە ئیس�لامیانە ئاش��تیخواز ب��وون :لە
سەرەتای س��اڵی  ١٩٩٠بەم الوە ،ژمارەیەک
ڕێکخراوی ناسیۆنالیستی نەقشبەندیی کورد،
و بە شێوەی تایبەتی نۆرچوو پێشینەیەکیان
هەبوو ،لە هەم��ووی گرینگت��ر چاپەمەنیی
نەوبەهار ،کە سااڵنێک جگە لە بەرهەمهێنانی
گۆڤارێ��ک ،لیس��تێکی بەرچاو ل��ە کتێبی
کوردیی چاپ و باڵو دەکردەوە ،کە لە ناویاندا
وەرگێڕان��ی کوردیی بەرهەمەکانی س��ەعید
نۆرسی زۆر بەرچاو بوو.
بەرجەس��تەترین و توندوتیژترین فۆڕمی
ئیس�لامی سیاس��ی لە کۆتاییەکانی دەیەی
 ١٩٧٠ل��ە باش��ووری ڕۆژهەاڵتی تورکیە ،لە
فۆڕمی حیزبوڵالی کوردییدا س��ەری هەڵدا.
س��ەرچاوەی ئەم س��ەرهەڵدانە ل��ە بازنەی
دەوروبەری ژمارەیەک لە کتێبفرۆش��ییەکانی
ئیسالمییەکان ،بە تایبەتی لە ئوستانی باتمان
بوو .دواتر بە سەر لقی جیاوازدا دابەش بوون.
بە درێژاییی دەیەی  ،١٩٨٠حوسەین ڤیڵیڵوو،
یەکێک لە سەرکردەکانیان ()٢٠٠٠- ١٩٥٢
وەکوو بەهێزترین کەس دەرکەوت .ئەگەرچی
ناوەکە ئاماژەیە ب��ۆ ئەویتر ،ئەم گرووپە هیچ
پێوەندییەکی بە حیزبوڵاڵی لوبنانی (پش��ت
ئەس��توورربە شیعە و ئێران) لە گەڵ نییە .بە
پێچەوانەوە ،ڤیڵیڵوو و هاوقەتارە چاالکەکانی
دەستیان دایە نووسینی وتارگەلێک دەربارەی
شۆڕشی ئیس�لامی هاوش��ێوەی نووسەرانی
ناڕووحان��ی وەک س��ەید قوت��ب و عەل��ی
ش��ەریعتمەداری و ئیلهامی��ان لە شۆڕش��ی
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ئیس�لامی لە ئێران ،خۆڕاگری��ی ئەفغانەکان
لە هەمبەر هێرش��ی س��ۆڤیەت و شۆرش��ی
ئیخوان موسلمین لە سووریە وەرگرت ،کە لە
ڕاپەڕینی ١٩٨٢ی حەمادا گەیشتە لووتکەی
خۆی.
دورون س��ورو ،ڕەخنەی لە لێکدانەوە و
شی کردنەوەکانی پێشوو دەربارەی حیزبوڵاڵی
ک��وردی ،بە هۆکاری هەبوون��ی پێوەندی لە
نێوان حیزبوڵاڵی کوردی وئیخوان موسلمین،
یان سەلەفیگەریی نێونەتەوەیی ،گرتبوو .ئەو
لە سەر ئەو بڕوایە کە وەها پێوەندیگەلێک لە
جیاتی ئەوەی گریمانە بگرێ ،دەبێ نیش��ان
ب��درێ .هیچ بەڵگەیەک لە بەردەس��تدا نییە
کە ڕادیکاڵ بوونی ڤیڵیڵوو بە ش��ێوەی ژێر بە
ژێر ،پێوەندی بە بازنەی مەدرەس��ەکان یان
تۆڕەکانی نەقش��بەندییەوە ،نیشان بدات .بە
پێچەوانەوە ،پێدەچ��ێ ڕادیکاڵ بوونی ئەو لە
کاتێکدا کە ل��ە کۆتاییەکانی دەیەی ١٩٧٠
لە ئانکارا ،هاوکات لەگەڵ ڕێبەری داهاتووی
پەکەکە عەبوڵاڵ ئوجەالن ،خوێندکاری زانستی
سیاس��ی بوو ،ڕووی دابێ .ئەم��ە لەوانەیە بە
ڕێک��ەوت نەبێ :ل��ە کۆتاییەکان��ی دەیەی
 ١٩٧٠ل��ە تورکیە ،ئەوە فەزای س��ێکۆالری
زانس��تگەکان و خوێندکارانی ڕادیکاڵ بوون،
ک��ە زیاتر لە هەر فۆڕمێکی ڕێکخراوەیی ـ چ
بگات بە سیاسی بوونی ـ ئایینیان بیچم دەدا،
کە فۆڕمە جیاوازەکانی چاالکیی نیزامی یان
توندوتیژیی لە خ��ۆ دەگرت .ئەمە بەم مانایە
نییە کە چاالکییە سیاسییەکان لەو قۆناخەدا
بە تەواوی سێکۆالر بوون :لە بواری جیاوازدا،
ناکۆکی��ی ل��ە نێ��وان ڕاس��ت و چەپەکاندا
هەبوو ،یان جیاوازی لە نێوان موس��ولمان و
عیلمانیی��ەکان ،یان لە نێوان س��ووننەکان و
عەلەوییەکان لە ئارادابوو .سەرەڕای ئەمانە بە
شێوەیەکی گشتی ،ئەم ناکۆکی و دژایەتییانە
لە دەس��تەواژە و دوکتورینی مارکس��یزمی
س��یکۆالر و ناسیۆنالیزمەوە سەرچاوە دەگرێ
تاک��وو ئیس�لامی بەسیاس��ی ک��راو .تاکوو
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سەرەتای دەیەی  ،١٩٩٠حیزبوڵاڵی کوردی،
نەتەنی��ا دەس��کەوتێکی ئەوتۆی بە دەس��ت
نەهێنا ،لە ڕاستییدا ڕیسوایییەکەی لە ١٩٩١
بە دەس��پێکردنی کەمپینگێک بە مەبەستی
تیرۆری چاالکانی پەکەکە و ڕۆژنامەوانەکانی
ڕۆژنامەی ئوزگورگوندم ،دەس��تی پێکرد .پرۆ
پەکەکەیەکان ،ئەم ڕێکخراوەیان بە ش��ێوەی
نهێنی ب��ە حیزبی کۆنترا (وەک��وو گرووپی
مەرگ کە لە الیەن دەزگای ئەمنی تورکیەوە
پێکهاتبوو) ،ناو دەبرد و ڕەد دەکردەوە؛ بەاڵم
پێدەچێ ئەمە ش��تێکی لە ڕادەبەدەر ساکار
ب��ێ ]24[.ل��ە کۆتاییەکانی دەی��ەی ،١٩٩٠
حیزبوڵاڵی کورد ،زۆربەی چاالکییەکانی خۆی
ڕاگرتبوو ،کە هۆکارەکەی بەش��ێکی چەندین
هەڵمەت یان دەسگیرکردنی ئەندامەکانی بوو،
لە س��اڵی  ،٢٠٠٠ڕێبەرەکەی��ان ولی ئوغڵوو
ل��ە الیەن پۆلیس��ی ئیس��تانبووڵەوە تەقەی
لێ کرا .بەم ش��ێوەیە ،پاش س��اڵی ،٢٠٠٤
بارودۆخێکی بە ت��ەواوی جیاواز هاتە ئاراوە،
لە ژێر ڕۆشناییی ڕوانگە نوێیە سیاسییەکەی
ئاکپارت��ی [حیزبی گەش��ە و دادپەروەری]
نیزیک بوونەوە ل��ە یەکیەتیی ئورووپا هاتە
ئاراوە ،پاش��ان ئەوەی ک��ە ئاکپارتی وەکوو»
کرانەوەی کوردەکان» ن��اوی برد ،ئەگەرچی
هێشتا ناروونە ،بەاڵم دەرفەتێکی بێ وێنە بوو
کە کوردەکان لەو ڕێگەی��ەوە ،خۆیان بەیان
بکەن .لە س��اڵی  ٢٠٠٨ب��ەم الوە ،چاالکانی
حیزبوڵاڵی کوردی داگرو هەیبر بە ش��ێوەی
هەفتانە بالو دەکەنەوە.
لەم بارودۆخە نوێیەدا بە ئاشکرا ئیسالمیش
فەزایەکی کراوەتری بە نیسبەت حکوومەتی
پێشووی کەماڵیستیییەوە پێ بڕا و حیزبوڵاڵی
کوردییش س��ەرلەنوێ سەری هەڵداوە ،بەاڵم
هەوڵەکان��ی ئەمجارەیان لە جیاتی پەنا بردن
ب��ۆ توندوتی��ژی ،لە ڕێگ��ەی ڕێکخراوەکانی
کۆمەڵگ��ەی مەدەنیی��ەوە ئەنج��ام دەدەا.
چاالکانی سەر بە حیزبوڵاڵی کورد ،دەستیان
دایە ڕێکخستنی بەرباڵوی خەڵک لە بۆنەکان،
ساڵی بیست و یەکەم
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بۆ وێنە بۆنەی ڕۆژی لە دایکبوونی پێغەمبەر،
هەروەها پەیوەس��ت بوون بە خۆپیش��اندانی
نارەزایەتیی��ەکان ل��ە دژی ئ��ەو کاریکاتێرە
دانمارکییانە کە لە س��اڵی ٢٠٠٦دا دورست
ک��ران وبە پێی ڕاپۆرتەکان دەگوترێ نێزیکی
نیو میلیۆن خەڵکی لە خۆ گرت؛ یان لە دژی
گۆڤ��اری تەنزی فەرانس��ەوی ،چارلی ئێبدۆ
لە ژانویەی  ،٢٠١٥کە نێزیکی س��ەد هەزار
نەفەر بەشدارییان تێدا کرد .بە هەر حاڵ ،ئەم
خۆپێشاندانە بەرفراوان و گشتییانە ،هیچکات
نەگوازرانەوە بۆ بارودۆخی هەڵبژاردنەکان؛ لە
کۆتاییەکانی ساڵی ٢٠١٢دا پارتێکی سیاسی
ب��ە ناوی پارتی ئازادیی داوا دامەزرا ،بەاڵم لە
هەڵبژاردنی گشتیی ژوئەنی  ،٢٠١٥ئەم پارتە
لە نۆ ئوس��تانی (زۆرینە کور)  ٦٣٤٩٣دەنگی
بەدەس��تهێنا .لە هەلبژاردن��ی نوێی نوامبری
هەم��ان س��اڵدا ،تەنانەت هەر بەش��دارییان
نەکردەوە ]25[.ساڵی  ٢٠١٤زیادبوونی ناکۆکیی
ج��دی ناوخۆییی کوردەکانم��ان ،لە تورکیە
بین��ی .ئەگەرچی خۆیان دەرگیری کردەوەی
توندوتی��ژی نەب��وون ،پش��تیوانانی هوداپار
بە ئاش��کرا هاودەردییان لەگ��ەڵ «دوەڵەتی
ئیس�لامی»[داعش] ک��ە ش��ەڕکەرەکانیان
ئ��ەو کاتە ش��اری کۆبانییان گەم��ارۆ دابوو،
دەردەب��ڕێ .ل��ە مانگی ئوکتۆب��ەر ،بە هۆی
بارودۆخ��ی نالەباری کۆبانیی��ەوە ،دەرگیریی
جددی لە نێوان الیەنگرانی وەجۆش هاتووی
پەکەک��ە و هوداپ��ار ڕوویدا؛ ب��ە واتایەکی
دیکە ،الیەنگرانی پەکەکە هێرش��ەکانیان بۆ
س��ەر بنکەکانی هوداپار دەس��ت پێکرد ،کە
النیک��ەم بووە ه��ۆی کوژرانی  ٣٥کورد کە
زۆربەیان ئیس�لامی بوون .بە تایبەتی ،شاری
جزیرە ش��اهیدی بەردەوامی چەرخەی توندو
تی��ژی و کوش��تنی زۆریەک ل��ە چاالکان
ب��وو ]26[.دەرفەتەکان ب��ۆ نواندنی چاالکیی
توندوتیژیی ئیس�لامییەکان لە تورکیە ،تەنیا
بە وەڕێخس��تنەوەی ش��ەڕ لە دراوسێیەتیی
سووریەدا قورس��تردەبووە .ئەگەرچی وێڕای

هاوخەمی بۆ گرووپە سەلەفی-جیهادییەکان
و ڕەنگە هەروەها هەبوونی هێندێک پێوەندی،
بە شێوەیەکی گشتی ،پێدەچێ کە ئیسالمییە
ک��وردەکان لە تورکیە ،ڕێڕەوی خۆیان درێژە
پێدابێ .بەم ش��ێوەیە ،بە ڕادەیەکی بەرچاو،
جگە لە ڕاپۆرتەکان ک��ە ئاماژە بە پێوەندیی
نێوان دەوڵەتی تورکیە و بە ئیستالح دەوڵەتی
ئیس�لامی(داعش) دەکەن ،بەڵکوو هەروەها
باس ل��ە ناوەندە خۆجێیەکان��ی داعش یان
چاالکان��ی پ��رۆ داعش لە چەندین ش��اری
باش��ووری ڕۆژهەاڵتی تورکیە و گرینگتر لە
[]27
هەمووان غازی عەنتاب دەکرێ.
پێوەندی��ی س��ەلەفی ـ جیهادیی��ەکان
لەگەڵ گرووپە چاالکە ئیس�لامییەکان کە لە
دەیەی  ١٩٨٠و  ١٩٩٠لە کوردستانی ئێراقدا
سەریان هەڵدا بە تەواوی ڕوونە .بە درێژاییی
دەی��ەی  ،١٩٩٠بەرچاوترینی ئەم گرووپانە،
بزووتنەوەی ئیس�لامی لە کوردستانی ئێراق
بوو کە مەال عوس��مان عەبدولعزیر ڕێبەریی
دەک��رد .بە پێی ڕاپۆرتەکان ،مەال عوس��مان
لە کاتی خوێندن لە زانس��تگەی ئەلئەزهەر
ل��ە قاهی��رە ،پەیوەس��ت دەبێ ب��ە ئیخوان
موس��لمینەوە؛ ئەو هەروەها پێوەندی لەگەڵ
جەماعەتی ئیسالمیی پاکستان و موجاهیدینی
ئەفغانس��تان و بەتایبەت��ی بورهانەدین��ی
ڕەبانیی��دا ،هەبووە .وتە بێژێک��ی بزوتنەوەی
ئیس�لامی ،ئیدیعا دەکات کە ئەگەرچی مەال
عوسمان بیرۆباوەڕی خۆی پەرەپێداوە ،بەاڵم
ئەو نێزیکایەتیش��ی هەبووە لە گەڵ ڕوانگەی
[]28
گرووپە سەلەفی-جیهادییەکانی دیکەشدا.
پاش مەرگی مەال عوس��مان لە س��اڵی
 ،١٩٩٩بزووتن��ەوەی ئیس�لامی ب��وون بە
چەند دەس��تەوە .بێگومان ناس��راوترین یان
ناوزڕاوترین ڕێبەرانی نوێ ،نەجمەدین فەرەج
(بە ناوی خ��وازراوی مەال کرێ��کار) بوو کە
پێوەندیی لەگ��ەڵ مەکتەبی عەبدوڵاڵ عەزەم
ئەلخادیمات لە پیش��اوەر و هەروەها بە پێی
ڕاپۆرتەکان ،لەگەڵ ئوس��امە بن الدەنیش لە
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پێوەندیدابووە .ئەو لە ساڵی  ٢٠٠١گروپێکی
نوێی بە ناوی جوندولئیس�لام پێکهێنا کە لە
ئەنجامدا لە گەڵ گرووپە جیهادییەکی دیکە
بە ناوی ئەنسارولئیسالم کرانە یەک ،ئەمەی
دوایە تووشی ڕووبەڕوونەوەی خوێناوی بوون
ل��ە گەڵ هێزکان��ی یەکیەتیی نیش��تمانیی
کوردس��تاندا .لە کاتی هێرش��ەکەی ١١ی
سێپتامبەر لە ئامریکا ،یەکیەتیی نیشتمانیی
کوردس��تان ،توانی قەناعەت ب��ە ژمارەیەک
هێ��زی نیزامی لە ڕۆژئاوا بێنێ کە ئەنس��ار،
ئەڵقەی ش��اراوەی نێوان س��ەددام حوسێن
و ئوس��امە بن الدنی پێکهێن��اوە؛ لە ئاکامدا،
مەکۆی ئەنسار کە لە ناوچەی سنووری نێوان
ئێران و ئێراق ل��ە نیزیکی هەڵەبجە بوو ،بە
یارمەتیی هێزی هەواییی ئامریکا لە بەهاری
٢٠٠٣دا لە ناو بران .لە سێپتامبەری ،٢٠٠٢
کرێ��کار ،وەکووپەنابەرێک ل��ە نۆروێژ بوو ،لە
کات��ی هاتوچۆ لە فڕۆکەخانەی ئەمس��تردام
دەس��تگیر کرا ،ئ��ەو خۆی دەدزی��ەوە لەو
ئیتهامانەی کە ئامریکا وەپاڵی دەدا و گەڕاوە
بۆ نۆروێژ ،شوێنێک کە لە ئەنجامدا دادگایی
کرا و ماوەی چەندین ساڵ زیندانی بە تاوانی
هەڕەش��ەی کوش��تن لە دژی سیاسەتوانانی
خۆجێیی نۆروێژ و چاالکانی سێکۆالری کورد،
[]29
بۆ بڕایەوە.
بەم شێوەیە ،لە درێژماوەدا ،دوای کرێکار
تەنی��ا عەلی باپیر ،ئەندامێکی دیکەی هەمان
بازنە ماوەتەوە کە بتوانێ ڕۆلێکی بچووک لە
سیاسەتی کوردس��تاندا بگێڕێ .ئەو خەڵکی
ڕانیەیە ،ش��وێنێک کە هێشتاش پێگەیەکی
بەهێزی تێیدا هەیە .باپیر پاش جیابوونەوەی
لە بزوتنەوەی ئیس�لامی ،کۆمەڵی ئیسالمیی
دامەزراند .وەکوو بەشێکی ئوپراسیۆنەکان لە
دژی ئەنسارولئیس�لام ،باپیر لە ساڵی ٢٠٠٣
لە الی��ەن هێزەکانی ئامریکاوە دەس��تگیر و
زیندانی ک��را ،بەاڵم لە س��اڵی  ٢٠٠٥ئازاد
کرا؛ بە لەبەرچاوگرتن��ی وتەکانی خۆی ،ئەو
لە بەندیخانەدا توان��ی ژمارەیەک لە بەندییە
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بەعسییەکان بگۆڕێ ]30[.لەو کاتەوە ،کۆمەڵی
ئیس�لامی لە جیاتی ک��ردەوەی چەکدارانە
دەرگیری هەڵبژاردنی سیاسییە ،بە مەبەستی
دورست کردنی لیس��تێکی هاوبەش لە گەڵ
پارتەکانی دیکە ،وەکوو یەکگرتووی ئیسالمی
و پارت��ی سۆسیالیس��تی حەم��ەی حاجی
مەحموودا .لە س��ەرەتای س��اڵی ٢٠١٥وە،
کۆمەڵێ ئیس�لامی شەش کورسیی پارلمانی
هەیە.
کۆبەند
لە سەدەی بیست و یەکەمدا ،لەوانەیە تەریقەتی
قادری و نەقشبەندی چیدیکە بەشێکی بەرچاو
لە خەڵک موبیلیزە [بەس��یج کردن] نەکەن؛
بەاڵم ئاخێو(گفتمان) ،تێڕوانینەکان ،کردەوە
و فۆڕمەکانی ڕێکخس��تنی س��ەرچاوە گرتوو
لە نەقشبەندی ،درێژەی دەبێ لە پێکهێنانی
هەست و زەینی ئیس�لامی و ئیسالم لە نێو
تورکەکان ،کوردەکان و ئەوانی دیکەشدا .بەم
شێوەیە ،ئەوان چالش��ێکی سەرنجراکێشیان
ڕووبەڕووی ژمارەیەک هۆکار کردووەتەوە کە
هەنووکە کاریگەریی لە سەر فەندەمێنتالیزمی
موس��وڵمانان هەی��ە .ب��ۆ وێن��ە ،لێکۆڵەری
بەناوبانگی فەرانس��ەوی ،ئۆلیڤێر ڕۆی ،بەڵگە
دەخاتە ڕوو کە ئیس�لامی سیاس��ی ،وەکوو
پرۆژەیەکی شۆڕش��گێرانە بۆ دروست کردنی
دەوڵەتێکی ئیس�لامی دەخرێت��ە ڕوو ،کە لە
سەرەتای دەیەی ١٩٩٠دا شکستی هێنابوو،
بەم پێیە ،ئەوەیکە ئەو بە « فەندەمێنتالیزمی
ن��وێ» ن��اوی دەبات ،ی��ان هەوڵ��دان بۆ بە
ئیس�لامکردنی کۆمەڵگ��ە ،وەکوو هەمیش��ە
بەهێ��ز بووە .ب��ە تایبەت��ی ڕۆی ،دەربارەی
ئەم شکس��تە بەڵگە دەخاتە ڕوو کە شۆڕشە
ئیس�لامیەکان (چ لە ناو کۆماری ئیسالمیی
ئێران ی��ان لە میس��ری پاش موب��ارەک)،
چوونەتە قۆناخی «پۆس��ت ئیس�لامیزمەوە»
کە ل��ەودا چاالکانی ئیس�لامی (نە لیبراڵ ـ
سێکۆالرەکان) دیاری دەکەن کە چ بیاڤ یان
ساڵی بیست و یەکەم
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فەزایەکی سیاس��یی دیاریکراو ،بوونی هەبێ
یان نا و نابێ لە ژێر ڕۆش��نایی و ڕێوشوێنی
ئاییندا ئاراستە بکرێ .ڕۆی ،لە دوایین کاریدا
بەڵگە دێنێتەوە کە لە س��ەرەتای س��ەدەی
بیست و یەکەمدا ،ئیسالمێکی نوێی جیهانی
سەری هەڵداوە کە بش��ێوی ،دژە کلتوری و
س��ڕینەوەی لێ کەوتووەت��ەوە :لە خەباتێکی
سیاسیی بەرتەسک لە ڕووی جوغرافیایییەوە
بۆ کۆنترۆڵ کردن��ی دەوڵەتێکی دیاریکراو،
گۆڕاوە بۆ خەباتێکی ئەخالقیی جیهانی و بێ
کۆتایی لە نیوان خێر و شەڕدا .لەم ئانالیزەدا،
ئەلقاعیدە تاک��ە توندڕەوترین و بەرچاوترین
نوێنگەی ئەم دی��اردە بەرفراوانەیە ]31[.ڕۆی،
بەڵگ��ەی زیاتر دەخاتە ڕوو و س��ەلەفیزم لە
س��ەدەی بیس��ت و یەکەمدا بە بەربژێرێکی
شیاو بۆ وەها ئیس�لامێکی جیهانی دەزانێ ،
بە ڕەد کردنەوەی ئاداب و ڕس��وومی لۆکاڵی
لە فۆڕمەکانی جیهادییدا (جەهل یان نەزانی)
یان بەرپرس��یاریەتی (پەرەستنی بت)دا .کە
فۆڕمێ��ک لە فەرهەنگس��ازی ل��ە دین پەرە
پێدەدا ،کە لە هەموو سەرچاوە کلتورییەکان
پاک کراوەتەوە و ئەمەش بە تایبەتی بۆ وەخۆ
گرتن لە کۆمەڵگەی دیکەدا سەرنجراکێشە.
تێزەکانی ڕۆی ،هەر بەم شێوەیە کە هەن
گرین��گ و جێی ـ تێڕامان��ن ،بەاڵم لە کاتی
ڕووبەڕووبوونەوە لە گەڵ ماناکانی هاوچەرخی
ئیسالم لە ناو کوردەکاندا  ،لە گەڵ ژمارەیەک
کێش��ەی بنەڕەتی ب��ەرەڕوو دەبێت��ەوە .لە
س��ەرەتاوە ،ئیس�لامییە تورک و کوردەکان،
جەوهەری جیاوازی نەقشبەندییان پشتگوێ
دەخس��ت؛ بێگومان ڕێکخس��تنەکانی وەکوو
بزووتنەوەی نۆرچ��وو و گولەن درێژ کراوەی
نەقش��بەندین و لە هێندێک بواردا ڕاشکاوانە
ڕوانگەیەکی دژە سەلەفییان هەیە .سەرەڕای
ئەمان��ە ،جیاوازیی ش��یکاریی ڕوون لە نێوان
ئیسالمی سیاس��ی و فەندەمێتالیزمی نوێدا،
کەم کردن��ەوەی ڕۆڵی دەوڵەت و کۆمەڵگەی
بە ئامان��ج گرتووە ی��ان جیاوازیی بەرچاوی

پێوەندی��ی نێ��وان دەوڵ��ەت و کۆمەڵگەی
پشتگوێ خستووە ،تەنانەت لە نێوان واڵتانی
دراوس��ێی وەکوو تورکیە و ئێراق (کە دەبێ
وێڕای ی��ەک ئاماژەیان پێ بکرێ ،س��ەر بە
هەمان فەرمانڕەواییی عوسمانیی سەدەیەک
ل��ە مەوبەرن) .س��ەرەڕای ئەمان��ە ،جگە لە
ڕێڕەوە دیاریکراوەکانی ئیس�لام و ئیسالمیزم
لەم واڵتان��ە ،و پێوەندیی نێ��وان دەوڵەت و
کۆمەڵگە ،دینامیکە جیاوازەکانی نەقشبەندی
[]32
ـ سەلەفی دەخاتە ڕوو.
ل��ە ئەنجام��دا دەوڵەت��ی ئیس�لامی لە
ئێ��راق و س��ووریە(،داعش) ،پ��اش ٢٠١١
وەه��ا وێرانییەیەک��ی ئەنجام��دا ،کە لەگەڵ
وێنەی ئیس�لامێکی جیهانیی پەرچەکردار و
دەوردراودا کە لە بنەڕەتەوە ،نهیلیستە یەک
ناگرێتەوە .یەکەم ،هەر بەو شێوەیە کە ناوەکەی
دەریدەخ��ات ،دەرگیری پرۆژەی سیاس��یی
دامەزراندنی دەوڵەتە .دووهەم ،سەرەڕای ئەوە
کە ڕیتۆریکی خۆیان لە سەر بنەمای خەبات
ب��ۆ فەرمانڕەوایی لە سەرتاس��ەری جیهانی
ئیس�لامی ڕاس��تەقینە داناوە ،لە ڕاس��تییدا
قەڵەمڕەوی س��ەرەکیی داع��ش ناوچەیەکی
جوگرافیی بە تەواوی دیاریکراوە :بەش��ێکی
بەرفراوانی ناوچەی عەڕەبی س��وننە نش��ین
ل��ە نیمچە دووڕگەی عەڕەب��ی و بە تایبەتی
باکووری بی��ن ئەلنەهرین ،لە خۆدەگرێ؛ کە
بە هۆی بۆشاییی دەس��ەاڵت یان بارودۆخی
بەهێ��زی بەرگری ل��ە دژی دەوڵەت ،کەوتە
دەس��ت داعش .لە ڕاس��تییدا ژمارەیەک لە
گرووپە جیهادییەکان ل��ە ناو ئەوانی دیکەدا
لە لیب��ی و بیابانی س��ینا بەڵێنیان داوە کە
وەفادار بن بە داع��ش ،کە پێناچێ ئەمە لە
ڕووی ناوەن��دی ڕێکخس��تن و هاوکارییەوە
زۆر مانادار بێ بۆ داعش  .س��ێهەم ،سەرەڕای
ڕیتوریک��ی جیهانگەرایان��ەی دامەزراندن��ی
خەالف��ەت بۆ هەموو ئۆمەت ،یان کۆمەڵگەی
دینداران ،داعش بە بەرفراوانی لە ناو عەڕەبە
س��وننەکاندا تەنیوەتەوە ،دەنا بە شێوەیەکی
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گش��تی لە گەڵ خەمس��اردی یان تەنانەت
ڕەقەبەریی گرووپ��ە قەومییەکانی دیکە ـ چ
ب��گا بە فیرقە گەرای��ی ـ بەرەوڕوویە .ئامار و
داتای پێش��کەش کراو لە الیەن س��ەنتەری
لێکۆڵینەوەی نێونەتەوەیی بۆ ڕادیکالیزە بوون
لە سەرەتای ساڵی  ٢٠١٥دەریدەخات کە بە
گشتی زیاتر لە بیس��ت هەزار چەکداری ،لە
سەرتاسەری جیهانی عەڕەبی لە خۆ گرتووە.
تەنی��ا  ٢٥٠٠موجاهیدی زیاتر بە بەراورد لە
گ��ەڵ هەموو واڵتان��ی ڕۆژئاوایی و ئورووپای
ناوەندی لە عەڕەبستانەوە هاتوون ]33[.کە واتە،
ئەم ئامارانە نیشان دەدات کە نابێ غافڵ بین
لە زێدە گوتنی تایبەتمەندی یان جەوهەری
گەردونیی موبیلیزەکردن و وەرگرتنی هێزی
چەکداری نوێی داعش .پێویس��ت ناکات کە
ئەم جیهانیبوونە وەکوو کێشمەکێش��ێک لە
ڕووی چەندایەتی و چۆنایەتییەوە بە شتێکی
نوێ ل��ە قەڵەم ب��درێ .ژم��ارەی پێوانەیی
نێزیکەی بیس��ت هەزار چەکداری بیانی کە
تەنی��ا بڕێک زیاترە لەو ژم��ارە پێوانەیییەی
موجاهدینی بیانی لە ش��ەڕی ئەفغانس��تان
لە دەی��ەی ١٩٨٠دا ،و بە ڕادەیەکی بەرچاو
کەمت��رە لە ژمارەی چەکدارە بیانییەکان کە
تەسور دەکرێ لە شەڕی ناوخۆییی ئیسپانیادا
شەڕیان کردبێ( ،بە گشتی نێزیکەی ٤٠٠٠٠
کەس مەزەندە دەکرێ ،لە ڕاستییدا ئەگەرچی
هەم��وو کاتێک زیات��ر ل��ە  ٢٠٠٠٠کەس
دەرگیری ئەم کێشمەکێش��ە بوون) ]34[.بەاڵم
گرینگتر لە هەمووی ،ئامارەکانی س��ەنتەری
لێکۆڵینەوەی نێونەتەوەیی بۆ ڕادیکالیزە بوون،
بە ش��ێوەیەکی سیس��تماتیک بە الرێدابەرە،
ئ��ەوان چەکدارانی لۆکاڵی ل��ە ناوچەی ژێر
دەس��ەالتی داعش لە سووریە و ئێراق دێننە
دەرەوە ،کە ئیمکانی زۆرە ،زۆربەی هەر زۆری
ئامار و زانیارییەکانی داعش ،بەم شێوەیە کۆ
بکرێتەوە .بە واتایەکی دیکە ،سەرەڕای هەموو
نیشانەکان ،داعش لە بنەڕەتدا هەیمەنەی لە
ناو عەڕەبە س��وننەکان ،بەتایبەتی لە ئێراق و
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سووریە چەسپاندوە ]35[.سەرەڕای دەربڕینی
هاوخەمیی ئاش��کرای هێندێ��ک مەحفەلی
ئیس�لامی بۆ داعش (بە مانای کەڵەکە بوونی
بەڵگەی پش��تیوانیی ڕاس��تەوخۆی دەوڵەتی
تورکیە نییە) ،لە ڕاستیدا ژمارەی ئەو تورکانە
کە پەیوەس��ت بوون بە داعشەوە ،ڕێژەیەکی
کەم��ە .ه��ەر ب��ەم پێی��ە ،پێدەچ��ێ تەنیا
ڕێژەیەکی زۆر کەم ل��ە کوردەکان لە ئێراق،
تورکیە ،سووریە و ئێران پەیوەست بووبن بە
داعش��ەوە .دەربارەی هۆکارە تایبەتییەکانی
ئەوان زانیارییەکی ئەوتۆ لە بەر دەستدا نییە،
بەاڵم پێدەچێ جیهادیی��ە کوردەکانی ئێراق
ل��ە بنەڕەتەوە لە ناوچ��ەی هەڵەبجە ،کە بە
سەرچاوەی چاالکیی ئیسالمییەکان ناسراوە،
کەیف خ��ۆش بن ،ناوچەی��ەک کە زۆربەی
خەڵکەک��ەی لە ڕێبەرانی س��ێکۆالری کورد
هیوابڕاو ی��ان دوورە پەرێز ب��وون .پیدەچێ
ش��ەڕکەرە داعش��ییەکانی کورد لە تورکیە
بە زۆری لە ناوچ��ەی باتمانەوە هاتبن ،هەر
بەمشێوە ناوچەیەک بە پێشینەیەکی دێرینی
چاالکیی ئیسالمییەوە.
بە واتایەکی دیکە ،س��ەرەڕای ڕیتۆریکی
گەردوونیی ئیس�لامی و دژە ڕۆژئاوایی (یان،
کەس��ێک کەڵکەڵەیەتی بڵێ ،ناوبانگی هەبێ)
وێ��ڕای ب��ە خۆنازین ب��ۆ بات��ڵ کردنەوەی
ڕێکەوتننام��ەی س��ایکس ـ پیک��ۆ ،داعش
مەترس��ییە فیرقەیی ،قەوم��ی و نەتەوەیییە
باوەکانی سەرلەنوێ بەرهەمهێناوە .لەو پەڕی
س��ادەییدا ،دەکرێ بڵێین کە کێشمەکێشی
پرۆپاگاندەی��ی لە الیەن هەم��وو الیەنەکانی
شەڕەکەوە ئەنجام دراوە ،دەکرێ تێگەیشتن و
زاڵ بوونی بەرانبەرەکەش ببینی و جیاوازییە
ب��اوەکان لە نێوان ک��وردەکان و عەڕەبەکان،
موس��وڵمانان و مەسیحی ،ش��یعە و سووننە،
ئۆرتۆدۆک��س و ب��ێ ب��اوەڕەکان و لە نێوان
فۆڕمەکان��ی ئیلهام گرتوو لە نەقش��بەندی و
سەلەفیگەرایی لە ئیسالمی سوننەدا ،بخرێتە
ڕوو .ب��ەدەر لەم��ە ،وێن��ەی پرۆپاگەن��دەی
ساڵی بیست و یەکەم
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تیۆرێکی لیبراڵیی جیابوونەوە

*

هەری بێڕن
و :کوردەوان کەریمی

جیابوون��ەوە خ��وازی کێش��ەیەکی گەورەی
«سیاس��ی -کۆمەاڵیەت��ی»ی هاوچ��ەرخ و
کێش��ەیەکی بنەڕەتی بەاڵم پش��تگوێخراوی
فەلس��ەفەی سیاس��ییە .لێرەدا هەوڵ دراوە
بابەت��ی جیابوونەوە لە پش��تگوێ خس��تنی
فەلس��ەفی ڕزگار بکرێ و گرینگیی تیۆریکی،
ل��ە ڕێ��گای پەرەپێدانی تێورێک��ی پێوانەیی
جیابوونەوە ئاش��کرا بکرێ .بانگەش��ەی ئەوە
دەکرێ ک��ە لیبڕالیزم ،پێویس��تی هەیە کە
جیابوونەوە ڕێگاپێدراو بێ ئەگەر بە شێوەیەکی
کاریگەر خواس��تی گرووپێک��ی کۆمەاڵیەتی
کە لە س��ەر خاکێکدا کۆبوونەتەوە بە دواوە
بی��ت و ل��ە ڕووی ئەخالق��ی و کردەییەوە
ئیمکانی هەب��ێ .بەڵگە دەهێنرێتەوە کە ئەمە
پێویس��تە لە ڕێگای لیبرالیزمی ئەرزشی کە
ل��ە ئازادیدا جێ دەگرێ ،ل��ە ڕێگای تیۆریی
لیبراڵ��ی حوکمدارێتیی گش��تی و لە ڕێگای
حوکمدارێتیی زۆرینەی یاس��اییەوە بێت .ئەم
بەڵگاندنە دێتە ئاراوە کە بنەمای ڕێگەپێدراوی
جیابوونەوەی باسکراو ،نە لە ڕووی تیۆری و نە
لەڕووی کردارەوە قەبووڵکراو نیە و هەندێ لەو
مەرجانەی کە لەوانەیە جیابوونەوە نامومکین
بکەن دیاریکراون.
بەشی یەکەم
جیابوون��ەوە بابەتێک��ی فەرام��ۆش ک��راوی
فەلس��ەفەی سیاس��ییە .مەبەس��تی من لە
جیابوون��ەوە ،خۆکش��اندنەوە ل��ە واڵتێک و
دەوڵەتە ناوەندییەکەی ئەو واڵتە و لە بەشێک
لەم واڵتەیە .الیەنی کشاوە ،هاوواڵتیان و ئەو
هەرێمە لە خۆدەگرێ کە ئەوانی تێدا دەژین.
پارچەی جیابووەوە ،داواکارییەکی س��ەبارەت
بە شوناسی یاس��اییی دەوڵەتی حاکم نییە و
بە زۆری بەش��ە بچووکەکەی ئەو دەوڵەتەیە.
ئەگەر الیەنێک لە واڵت کە یەکیەتیی خۆی
تووش��ی کێش��ە ئەکات دەوڵەتی ناوەندی لە
خۆ بگ��رێ و داواکاری شوناس��ی حقووقیی
دەوڵەت��ی مەوجوودی هەبێ ،ئێمە بە جێگای

جیابوونەوە ،کەیسی(داواکاری) دەرکردنمان
هەیە .شیاوی باس��کردن نیە کە جیابوونەوە
بابەتێکی فەلس��ەفیی پشتگوێ خراوە ،ئەگەر
بە دەگمەن لە ئێس��تادا هێچ چەشنە بزاوتی
جوداییخ��واز بوونی هەب��ێ و جیابوونەوە لە
ڕووی تیۆریکەوە گرینگیی نەبێ .لە راس��تیدا
جوداییخوازی یەکێک لە گەورەترین کێش��ە
کۆمەاڵیەتی-سیاس��ییەکان ل��ە جیهان��ی
هاوچەرخدای��ە .کاتانگا ،بیاف��ڕا ،بەنگالدێش،
ئەریترێ ،سوودان و ئیرلەندی باکوور تەنها
نموونەگەلێکی بەرچ��او و تڕاژیکن .بە زۆری
رۆژانە میدیاکان هەواڵی هەندێ کێشمەکێشی
جوداییخ��وازی ل��ە سەرتاس��ەری دونی��ا
باڵودەکەنەوە :چ ل��ە پێوەندی لە گەڵ گەلی
کێبێک ،کڕوواتەکان ،سکاتلەند و وێڵزییەکان،
کۆرسیک و برێتۆنەکان ،باسکەکانی ئیسپانیا
و فەڕانسە ،سوومالیاییەکانی کێنیا و ئەسیۆپیا،
کوردەکانی ئێران ،عێراق ،تورکیا و سووریا ،یان
ناگاس و میزۆسەکانی هێندستان .لەبەرئەوەی
کە دەمهەوێ سەرنج بە مەسەلەیەکی سیاسی
بدەم کە لەودا س��ڕینەوەی کۆلۆنیالیزم ،تەنها
فۆڕمێکی تایبەت و لە هەندێ رووەوە الوەکییە.
ل��ە ڕووی تیۆریک��ەوە سەرنجڕاکێش��ترین
نموونەکانی جیابوونەوە ئەوانەن کە بەشێک لە
واڵتی یەکگرتوو ئارەزوو دەکات جیا ببێتەوە.
ئەم کێش��ە سیاسیە لەوانەیە هەتا ئەو کاتەی
کە بە هیچ جۆرێک هی��چ دەوڵەتێک بوونی
نەبێ ،دەمێنێ.
لە ڕوانگەی تیۆریکەوە جیابوونەوە یەکێک
لە کێشە بنەڕەتییەکانی فەلسەفەی سیاسییە،
تەنان��ەت ئەگ��ەر ل��ە الی��ان فەیلەس��ووفە
هاوچەرخەکانەوە دانی پێدا نەنرێ .بابەتەکانی
ژێ��رەوە لە بەرچ��او بگرن .بە پێ��ی تیۆریی
دیمۆکڕاتی��ک خەڵ��ک س��ەروەرییان هەیە.
ئاخۆ ئ��ەم س��ەروەرییە تایبەتمەندییەکی بە
کۆمەڵی هەموو هاوواڵتیان��ی دەوڵەتێکە یان
بەش��ێکی ئەوان ئەتوانن پش��کی خۆیان لە
ماف��ی حوکمدارێتی ،بە ڕێکخس��تنی خۆیان
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وەکوو دەوڵەتێکی سەربەخۆ ،جیبەجێ بکەن؟ شازدە و حەڤدەدا نائاسایی نەبوو کە ئەم بابەتە
وا دەگوترێ کە یاس��ای زۆرینە ،بەش��ێکی لە بەرهەم��ە فەلس��ەفیەکاندا جێگە بگرێت.
بنەڕەتی لە دیمۆکڕاسییە .بەاڵم ئاخۆ حوکمی ئاڵتۆسیۆس جیابوونەوەی ،لە نێو ڕیگاچارەی
[]3
زۆرین��ە لە ڕووی ئەخالقییەوە ش��ەرعییەتی دادپەروەرانە ،بە دژی س��تەمکاری دانابوو.
هەیە ئەگ��ەر کەمینەیەکی خاوەن هەرێمێک گڕۆتیۆس ڕایگەیاند کە لە هەندێ کەیس��ی
دان ب��ە یەکیەتیی دەوڵەتەت��دا نەنێت؟[ ]١بە تایبەتدا بەشێک لە دەوڵەتێک لەوانەیە مافی
پێ��ی لیبڕالیزم ،ئ��ازادی گەورەترین چاکەی جیابوون��ەوەی هەبێ ]4[.ل��ە الیەکی دیکەوە،
سیاس��ییە .ئاخ��ۆ ئەمە ب��ە وات��ای ئازادیی پافێندۆرف بە پێی تیوریی هابزی دەسەاڵتی
جیابوونەوەی��ە؟ ئەمانە کێش��ەی نوێن کە بە ڕەهای حاک��م ،ڕەدی کردەوە کە جیابوونەوە
هۆی جیابوونەوەوە لە ناو پرسیارە نەریتیەکان ڕێگاپێ��دراو بێت ]5[.لەو کاتەوە چەمکی مافی
س��ەبارەت بە دەوڵەت دێن��ە ئاراوە .بەاڵم بە دیاری کردنی چارەنووسی نەتەوەیی دەرکەوت
دڵنیاییەوە ،خ��ۆی لەخۆی��دا جیابوونەوەش و بابەتی جیابوونەوە ئێس��تا بە گشتی لە ژێر
ئەو چەمک��ەدا هاوپۆل دەکرێ
هەروەها هەندێ پرسیار دێنێتە
و دێتە ئاراوە .بە گش��تی مافی
ئ��اراوە .ل��ە چ باروودۆخێک��دا
جیابوونەوە
دی��اری کردن��ی چارەنووس بە
ئەگ��ەر بوونی ببێ ،پێش��گرتن
بابەتێکی
فەرامۆش کراوی
جۆرێ��ک لەبەرچ��او دەگیرێ
ب��ە جیابوونەوە بە ش��ێوەیەکی
فەلسەفەی
ک��ە ماف��ی جیابوون��ەوەش لە
توندوتیژ لە ڕووی ئەخالقییەوە
سیاسییە.
خۆبگرێ .بەم حاڵەش گریمانەی
پاس��او هەڵدەگرێ؟ ئاخۆ مافی
مەبەستی من
[پۆلێ��ن کردن��ی] مەس��ەلەی
ئەخالقی ب��ۆ جیابوونەوە بوونی
جیابوونەوە،
لە
جیابوون��ەوە ل��ە ژێ��ر بابەتی
هەیە؟ ئەگەر هەیە کێن ئەوانەی
خۆکشاندنەوە
دی��اری کردن��ی چارەنووس��ی
وا کاندی��دای وەه��ا مافێک��ن:
لە واڵتێک و
نەتەوەی��ی ،جیابوون��ەوەی لە
نەتەوەکانی ئەندامی واڵتانی فرە
دەوڵەتە ناوەندییەکەی
نەتەوە ،دەوڵەتەکانی ئەندام لە ئەو واڵتە و لە بەشێک پش��تگوێ خس��تنی فەلسەفی
ڕزگار نەک��ردووە .ئەگەرچ��ی
فێدراسیۆنێکدا ،هەرگرووپێک لە
لەم واڵتەیە
ژمارەیەک��ی زۆر ل��ە دەوڵەت��ە
ناو دەوڵەتێک��دا کە هەرێمێکی
نوێی��ەکان ،لە ژێر دروش��می
شیاو و ئیرادەی جیابوونەوەیان
هەیە؟ سەرەڕای هۆشداریی ڕۆسۆ بە بیردۆزانی ماف��ی دیاری کردنی چارەنووس��ی نەتەوەیی
سیاس��ی کە وا پیشان نەدەن کە دەوڵەتەکان ل��ە دایک بووگ��ن ،ئ��ەم بابەتە(مافی دیاری
«خاوەنی س��ەقامگیریی ئەوتۆن کە بارۆدۆخی کردنی چارەنووس) نزیکەو هەمان ڕادەی کە
مرۆی��ی کاری��ان تێن��اکات» ،فەیلەس��ووفە فەیلەسووفەکان چەمکی جیابوونەوە پشتگوێ
هاوچەرخەکان بە جۆرێک دەنووس��ن گوایە دەخەن ،پشتگوێ دەخرێ .هیچ بەرهەمێکی
جیهان ل��ە دەوڵەتگەلێک پێ��ک هاتووە کە فەلس��ەفی بە ئینگلیزی نیە کە ئەم بنەمایە
تا ئەب��ەد ژمارە و س��نوورەکانیان نەگۆڕن ]2[.بخات��ە ژێر ڕەخنەیەکی ب��ەردوام یان هەوڵ
ئەمە وەکوو ئەوە وایە ئەو فەیلەسووفانەی کە ب��دات بنی��اد و بنەمای پێویس��تی بۆ دابین
لەسەر مەسەلە ئەخالقییەکانی هاوسەرگیری ب��کات ]6[.هەرچۆنێک بێت بابەتی جیابوونەوە
و بنەماڵە دەنووس��ن باس��ی ت��ەاڵق نەکەن .ناتوان��ێ بە تەواوی لە ژێر ناونیش��انی دیاری
جیابوونەوە هەمیشە لە الیان فەیلەسووفەکانەوە کردنی چارەنووسی نەتەوەیی خۆی ببینێتەوە.
ئەوەندەش پش��تگوێ نەخراوە .لە سەدەکانی توێژینەوەی ئەم دواییانە پیش��انی ئەدات کە
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ئەگەر دانیشوانی ویستێریای باکوور لە ڕووی
فەرهەنگییەوە بە ڕادەی پێویس��ت لە خەڵکی
دیکەی ویس��تێریا جیاواز بن ،ئەکرێ لە سەر
بنەمای مافی دیاری کردنی چارەنووس پاساو
ب��ۆ جیابوونەوە بهێنرێتەوە .ب��ەاڵم بەرهەمی
پێش��ووی نووس��ەرانی وەکوو ئاڵتۆس��یۆس
پیش��ان ئەدات کە ئەتوانرێ هەروەها پاس��او
ب��ۆ جیابوونەوە وەکوو چارەس��ەرێک بە دژی
ستەمکاری بە بێ هەرچەش��نە پێداچوونەوە
بە مافی دیاری کردنی چارەنووسی نەتەوەیی
بهێنرێت��ەوە .ب��ە کورتی دەب��ێ بگوترێ کە
یەکیەتیی دەوڵەتێک ب��ە هۆکاری بێجگە لە
جی��اوازی یان یەک نەبوون��ی نەتەوەیی بۆی
هەیە بکەوێتە ژێر پرسیارەوە.
بەشی دووەم
یەکێک ل��ە ڕێگاکان��ی ڕزگار کردنی بابەتی
جیابوونەوە لە پش��تگوێ خستنی فەلسەفی
ئەوەیە کە بپرس��ین لیبرالیزم ،فەلس��ەفەی
سیاسیی زاڵ لە ڕۆژئاوا ،چ ئەنجامگەلێکی(مانا،
کاریگ��ەری ،نیش��انە) بۆ ڕێگاپێ��دراو بوونی
جیابوونەوە هەیە .ئەم پرس��یارە بەش��ێک لە
پرس��یارێکی گەورەت��رە کە دەپرس��ێت کام
بنچینە و ڕێبازگەلێک ش��ەرعیەتی ئەخالقیی
گۆڕانکاری لە س��نووری دەوڵەت��ەکان ڕوون
دەکەن��ەوە .هەر فەلس��ەفەیەکی سیاس��یی
گشتگیر دەبێ وەها بنەماگەلێک لە خۆبگرێ.
ل��ە یەکەمین هەنگاوەکان بە مەبەس��تی
پەرەپێدان��ی تیۆریکی پێوانەی��ی جیابوونەوە،
زانیووم��ە ک��ە فۆک��ووس خس��تنە س��ەر
ڕیگاپێدراوبوون لە بری خوازراو بوون یان ڕەوا
بوونی جیابوونەوە بەس��وودە .ئ��ەم جیاوازییە
س��ێ لقیی��ە ،ئەتوانرێ لە ڕێ��گای نموونەی
تەاڵق ڕوون بکرێت��ەوە .لە هەندێ لە واڵتان
تەاڵق گرت��ن تەنها لەبەر هەن��دێ هۆکاری
تایب��ەت ڕێگاپێدراوە (بۆ نموون��ە زیناح یان
زوڵم) کە ئەتوانێ وەکوو پاس��اوێکی ئەخالقی
بۆ هەڵوەش��اندنەوەی هاوسەرگیری لە بەرچاو

بگیرێ .لە وەه��ا باروودۆخێکدا خوازراوبوون
بە تەنها بۆ کۆتایی هێن��ان بە پێوەندی ( بۆ
نموونە لەبەر ئەوەی کە هاوس��ەرەکان هێندە
نەگونجاون کە بە ئەگەری زۆر جودا لە یەک
بەختەوەرت��ر ئەبن) لە ڕووی یاس��اییەوە بۆ
ت��ەاڵق بەس نیە؛ هەڵبەت هەروەها بە تەنها
خواستی یەک یان هەردووی هاوسەرەکانیش
بۆ کۆتایی هێنان ب��ە ژن و مێردایەتی بەس
نیە .ئاشکرایە کە دوایین خاڵ لەم سێ ڕێبازە
مومکینە ،لەم��ەڕ ڕێگاپێ��دراو بوونی تەاڵق،
لیبراڵترینیان��ە .بەم پێیە تەاڵقی زۆرتر لە چاو
ئەو دوو بۆچوونەی دیکە ڕێگاپێدراوە.
بانگەشەیەک کە من لەم وتارەدا بەسەرنج
دان ب��ە جیابوونەوە بەڵگەی بۆ دەهێنمەوە لە
لیبراڵترین بۆچوونەکان س��ەبارەت بە تەاڵق
نزیکتری��ن مەودای هەیە؛ بۆچوونەکە ئەمەیە:
فەلسەفەی سیاسیی لیبراڵ ،پێویستی بەوەیە
ک��ە جیابوون��ەوە ڕێگاپێدراو ب��ێ ،ئەگەر بە
ش��ێوەیەکی کاریگەر لە الیان گرووپێک کە
خ��اك و هەرێمی تایبەت ب��ە خۆیان لە ناو
دەوڵەتێکدا هەیە جێبەجێ بکرێ و لە ڕووی
ئەخالقی و کردەییەوە ڕێی تێ بچێت .ئەوەی
ک��ە چ باروودۆخێک لەوانەی��ە جیابوونەوە لە
ڕووی ئەخالق��ی یان کردەیی��ەوە نامومکین
بکات لە بەشی چوارەمدا باسی لێوە دەکرێت.
من س��ێ بەڵگە بۆ ئەم بۆچوونەی کە لێرەدا
هاتە ئاراوە دەخەمە ڕوو کە بریتین لە ئازادی،
س��ەروەری و حوکمدارێتی��ی زۆرین��ە .ئەم
بەڵگەهێنانەوانە دوو گریمانە لە خۆیان دەگرن
کە من لێرەدا باسیان لێوە ناکەم.
یەک��ەم ،م��ن وای دادەنێ��م ک��ە ب��ە
ش��ێوەیەکی ئاس��ایی ،لە حاڵی ح��ازردا بۆ
دوو دەوڵ��ەت کردەیی نیە هەتا س��ەرەوریی
یاس��اییی خۆیان بە سەر تەواوی ناوچەی ژێر
دەسەاڵتیاندا هاوبەش بکەن .لەم ڕووەوە ئەگەر
ئامریکاییە ڕەشپێستەکان بیانەوێ لە ویالیەتە
یەکگرتووەکان جیا ببنەوە ،ئەمە ناتوانرێ بە
دوو دەوڵەتی دەس��ەاڵتداری یاسایی لە سەر
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هەرێمی ئێستای ویالیەتە یەکگرتووەکان و بە
دوو ژم��ارەی زۆری هاوواڵتییان کە لە ڕووی
هەرێمییەوە تێکەڵن جێبەجێ بکرێ :دەوڵەتی
هەبوو ،کە پاش جیابوونەوەی ڕەشپێستەکان
تەنها دەس��ەاڵتی بەسەر ناڕەش��ەکاندا هەیە؛
و دەوڵەتی تازە کە س��نووری دەس��ەاڵت و
شەرعیەتی تەنها ڕەشەکان دەگرێتەوە.
دووەم ،م��ن وای دادەنێم ک��ە تەواوی
خەڵک مافێکی ئەخالقییان هەیە کە بەشێکی
دادگەرانە لە ناوچەیەکی ش��یاوی نیشتەجێ
بوون لە س��ەر زەوییان هەبێ و گرووپێک لە
خەڵک کە لە مێژە دانیش��تووی ناوچەیەکن
مافێکی ئەخالقییان بۆ درێژەدان بە نیشتەجێ
بوون لەوێدا هەیە.
ئازادی
لیبڕالیزم وای دادەنێ کە خەڵکانی گەورەساڵی
ئاس��ایی هەڵبژێرەران��ی خۆبەڕێوەب��ەرن کە
النیکەمی مەرجە تایبەتەکانی ژیری لە بیروڕا
و کرداردا پێ��ڕەوی دەک��ەن .کەوابوو ئەوان
ئ��ەو تواناییەیان تێدایە تا لە ژێر رۆش��ناییی
هۆکارەکاندا بە بیروڕا و ئامانجەکانیاندا بچەنەوە،
هەتا بڕیارگەلی ش��یاو لە گ��ەڵ ئەم بیروڕا و
ئامانجانە بدەن و بەمەبەستی کاریگەری دانان
لە س��ەر ڕەوتی جیهان ،بە کردەوە پێڕەوییان
بکەن .وەها کەس��انێک بەرپرس��ی ئەوەن کە
لە خۆیانی س��از دەکەن و ئەوەی کە لە گەڵ
خەڵکی دیکەدا دەیکەن ]7[.کەوابوو دەروەست
ب��وون بە ئازادیی تاکەکەس��ی ک��ە ڕیگا بە
تاکەکان ئەدات تواناکانی ئاماژەپێکراو بە کار
بهێنن و پەرەی پێبدەن ،توخمی س��ەرەکیی
یەکخس��تن لە هەمەچەشنیی ڕوانگەکانە کە
نەریتی لیبراڵ لە فەلس��ەفەی سیاسیدا پێک
دێنێ« .بەش��ە جۆراوجۆرەکانی لیبڕالیزم باس
لە ڕێب��ازی جیاوازی مەس��ەلەی چۆنیەتیی
ڕێکخس��تنی کۆمەڵگا بە چەش��نێک دەکەن
ت��ا بتوان��ێ زۆرترین ئازادی ب��ۆ هاوواڵتیانی
خۆی دەس��تەبەر ب��کات» ]8[.کەوابوو ئازادی
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ب��ۆ لیبراڵ��ەکان نەبوونی ڕێگریی��ە لەبەردەم
بژاردەی تاکەکان س��ەبارەت بە ئەنجام دانی
ئەو ش��تانەی ئەیانەوێ ئەنجام��ی بدەن .بە
پێچەوان��ەی ئاناڕشیس��تەکان ،لیبراڵ��ەکان
پێیان وای��ە کە دەوڵەت دەتوانێ ئامڕازێک بۆ
دەس��تەبەرکردنی زۆرترین ڕووبەری ئازادی
بێت .لیبراڵ��ەکان ڕێگرییەکان��ی دەوڵەت تا
ئەو جێگایەی کە پێویس��تن بۆ ئازاد کردنی
تاکەکان ،لە سنووربەندیی گەورەتری سروشت
ی��ان توندوتیژیی کۆمەاڵیەت��ی (لیبراڵیزمی
کالس��یک) و س��نووربەندیی گەورەت��ری
سیس��تمێکی ئابووری لەخۆگری نایەکسانیی
گەورەی ئابووری و بەهۆی ئەوەوە دەسەاڵتی
سیاسی و کۆمەاڵیەتی (لیبڕالیزمی مۆدێرن)،
[]9
پەسەند ئەکەن.
بە هۆی دەروەس��ت بوونی لیبراڵیزم بە
ئازادی وەکوو بایەخێکی کۆتایی ،لیبراڵەکان
کۆمەڵ��گای ئایدی��ال وەک��وو کۆمەڵگایەک
ئەبینن کە «هەرچی زیات��ر لە گەاڵڵەیەکی
خۆبەخش��انە نزی��ک بێ��ت» ]10[.ئەمە بەو
مانایە نایەت کە ل��ە دەوڵەتی لیبراڵدا هیچ
س��نووربەندییەک بۆ ئەوان��ەی خوازیاری
دەس��تێوەردان ل��ە ئ��ازادی ئەوانی دیکەن
بوون��ی نیی��ە .ئەمە ب��ەو واتای��ە دێت کە
تەواوی پێوەندییەکان لە نێوان گەورەسااڵنی
عاقڵمەن��د ل��ە وەه��ا کۆمەڵگایەکدا دەبێ
خۆویستانە بێت .لەو کۆمەڵگایانەی وا لە بنەما
لیبراڵییەکانەوە هەڵکێش��راون ،ئەم ڕوانگەیە
بە هەن��دێ س��ەقامگیرییەوە(ڕێکەوتنەوە)
دەرکەوت��ووە .ل��ە دیمۆکراس��یە لیبراڵ��ە
هاوچەرخەکان��دا پێوەندییەکانی تاکێک لە
گ��ەڵ گەورەس��اڵەکاندا ـ سیاس��ی ،کاری،
ژن و مێردایەت��ی ـ خۆویس��تانەیە .ل��ە
کۆمەڵگای ئەوتۆدا ،هاوس��ەری کەسێک لە
الیان خۆی��ەوە هەڵدەبژێردرێت نەک باوک
و دایکیی��ەوە؛ کەس��ێک پایەی پیش��ەی
کەس��ێکی تر هەڵدەبژێرێ یان پێی دەگات،
کەس بۆ ئ��ەو پلە و پایەیە لە دایک نەبووە؛
ساڵی بیست و یەکەم
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و دەوڵەتەکان لە پرۆس��ەی هەڵبژاردندا لە
الیەن بەربژێرانێکەوە کە خۆیان بۆ وەئەستۆ
گرتن��ی بەرپرس��یاریەتی پێش��نیار ئەکەن
هەڵدەبژێردرێن .وەه��ا پێوەندیگەلێک نە بۆ
یەک جار دەس��تەبەر بووگن ،نە ئەوەیە بۆ
هەڵوەش��اندنەوە نەبن .ت��ەاڵق ڕێگاپێدراوە،
پیوەندییەکان��ی دامەزراندن و کار و پیش��ە
ئەتوانرێ کۆتای��ی پێ بێت ،ئەتوانرێ دەنگ
بە البردن��ی دەوڵەتەکان ب��درێ .هەروەها
پێوەندیی��ەکان لە نێ��وان هاوواڵتیی بالغ و
دەوڵەتی س��ەقامگیری لیبراڵ خۆویستانەیە،
ل��ە بەر ئەوەی ک��ە ئ��ەم هاوواڵتیانە مافی
ئەوەیان هەیە ک��ۆچ بکەن یان ڕەگەزنامەی
خۆیان بگۆڕن.
یەکێ��ک ل��ەو بواران��ەی ک��ە ئایدیالی
خۆویس��تانە بوونی پێوەندییە مرۆیییەکان ،لە
الیان لیبڕالیزمەوە لە تیۆری یان بە کردار کاری
پێ نەکراوە ،هەمان یەکیەتیی خودی دەوڵەتە.
بەم حاڵەش وا پێدەچێ کە دەروەست بوون بە
ئازادیی هەڵبژێرەرانی خودموختار لەمەر ژیان لە
کۆمەڵگاگەلێکدا کە هەرچی زیاتر لە گەاڵڵەی
خۆویس��تانە(دڵخوازانە) نزیکتر بن ،پێویستی
بەوەیە کە یەکیەتیی خودی دەوڵەت دڵخوازانە
بێت و کەواب��وو ئ��ەو جیابوونەوەیە لە الیەن
بەشێک لە دەوڵەتەوە لە شوێنێکدا کە ئیمکانی
هەبێ ڕێگاپێ��دراو بێ��ت .دەربڕینێکی نزیک
لەم بۆچوونەی س��ەرەوە ،لە الیان یەکێک لە
لێدوانە تایبەت و دەگمەنەکانی فەیلەسووفێکی
لیبڕاڵ{مەبەست کاڕڵ کۆهێنە کە لەخوارەوە
ئام��اژەی پێدەک��رێ} ک��ە ئەتوان��رێ لە ناو
باڵوکراوەیەکی کە بابەتەکەی شەرعیەتدان بە
یەکیەتی دەوڵەتە بدۆزرێتەوە ،ئەگەر چی مانا
و دەاللەتەکەی لە الیان نووس��ەرەوە ئاماژەی
پێنەکراب��ێ .من ئەم لێدوانان��ەی ژێرەوەم لە
میشکدایە لە س��ەر کۆمەڵگای دیمۆکڕاتیکی
لیبڕاڵ لە کاڕڵ کۆهێن:
«هی��چ کۆمەڵگای��ەک ناتوانێ لە س��ەر

بنەمای زۆر لێکردن بێت .بە زۆرلێکردن
کۆمەڵەیەک لە تاک��ەکان لەوانەیە ناچار
بکرێ��ن یان بترس��ێنرێن هەتا ملکەچ و
گوێرایەڵ ب��ن؛ لە رێ��گای زۆردارییەوە
ئەوان لەوانەیە لە بەدواداچوونی کۆمەڵگ
ا( )communityب��ۆ پارێزگاریک��ردن
{لە خۆیان} بتۆقێنرێن .بەاڵم سروشتی
کۆمەڵگ��ەی مەدەنی��ی راس��تەقینە بە
جۆرێکە کە زەبروزەن��گ ناتوانێ بنەمای
یەکیەتی بێت .یەکیەتی دەبێ لە س��ەر
[]11
بنەمای ڕەزامەندی دابمەزرێ»...

وەها ڕەزامەندییەک ناتوانرێ لە الیان «باوکانی
بنیاتن��ەری» کۆمەڵگاوە ب��ۆ جیلەکانی دواتر
باسی بکرێت .لەبەر ئەوەی ،بە پیی لیبراڵیزم،
باوک و دای��ک ناتوانن لە ڕووی ئەخالقییەوە
منداڵەکانیان (بە ڕێوش��وێن یان بابەتێکەوە)
ببەستنەوە ]12[.بە پێچەوانەی الك ،ئەندامەتی
لە دەوڵەتێکدا ،جارێک کە بە دڵخواز قەبووڵ
بک��ری ،هەتا هەتایی و نەگ��ۆڕ نابێ .چونکوو
لیبڕالی��زم دەزان��ێ کە تاک��ەکان ناتوانن بە
دڵنیایی��ەوە پێش��بینیی ئەوە بک��ەن کە لە
درێژخایەندا چ شتێک لە قازانجی ئەوانە .هەر
بەو جۆرەی کە فرێدریک شەیک لە وتارێکی
لە ژێر ناونیشانی «بەرەو لۆجیکێکی لیبڕالیزم»
ئام��اژە دەکات «ڕێکەوتن��ەکان هەمیش��ە
دەب��ی بە وریابوونێکی تایبەت��ەوە چاوەدیری
بکری��ن و ه��ەردەم قابیلی هەڵوەش��اندنەوە
بن» ]13[.دیمۆکراس��ییە لیبراڵ��ەکان نابێ بە
شێوەیەکی دەس��تووری هەتاهەتایی بن(واتە
بۆ هەڵوەش��اندنەوە نەبن) ،ب��ەو جۆرەی کە
ئوس��توڕاڵیا هەیە و ویالیەتە یەکگرتووەکانی
ئامریکا ش��رۆڤەی بۆ دەکرێ کە وابێ .لەبەر
ئەم��ە ،ئەوەندە ل��ە جووڵە خس��تن و فریز
کردن��ی دۆخی هەب��وو ،جیلێک کە ئازادیی
هەڵبژاردن��ی خۆی ئەزموون ئ��ەکات ،هەوڵ
ئەدات تا جیلەکان��ی دواتر لە هەمان ئازادی
بێبەش بکات.
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سەرەوەری
لیبراڵیزم��ی هاوچ��ەرخ ،ل��ە بنەماکان��ی
دیمۆکڕاس��ی لیبراڵ��دا دێت��ە دەربڕی��ن کە
ب��ەو پێی��ە خەڵک س��ەروەرن .ئ��ەم مافی
حوکمدارێتییە خستنە پاڵ خەڵکە ،بە ناچاری
ڕوونکردن��ەوە ب��ۆ فەکتێکی سیاس��ی ناکات
یان باس��ی تیۆرێکی یاسایی ناهێنێتە گۆڕێ،
[]14
بەڵکوو بانگەشەیەکی ئەخالقی دەگرێتەوە.
خس��تنە پاڵی(انتس��اب) مافی حوکمدارێتی
ب��ە خەڵ��ک ،بانگەش��ەی ئەوەیە ک��ە مافە
ئەخالقییەکانی فەرمان��ڕەواکان تەنێ ئەتوانێ
لە خولقاندن ی��ان النیکەم پەس��ەندکردنی
دڵخوازانەی ڕێکخستنە سیاسییە تایبەتەکان
لە الیان خەڵک��ەوە هەڵینجێت .دەگوتری کە
هیچ دەس��ەاڵتێکی سیاسی بە بێ رەزامەندی
دەوڵ��ەت ناتوانێ بوونی ببێ ]15[.لیبڕالیزم بەم
ڕوانگەیە لە س��ەروەری بە مانای ئەخالقی ،بە
س��ەرنجدان بە بۆچوونی خۆی س��ەبارەت بە
تاکەکان وەک��وو هەڵبژێرەرانی خۆدموختاری
عەقاڵنی وەفادارە .پێوەندییەکانی دەس��ەاڵت
( )Authorityلە نێوان وەها کەسانێکدا ناتوانێ
دیاردەیەکی سروش��تی بێ کە س��ەربەخۆ لە
خواست و ئیرادەی ئەوان بوونی هەبێ ،بەڵکوو
دەبێ ل��ە الیان ئەوان��ەوە خولقابێ ،لەهەموو
ڕیککەوتنێک��دا ،ئەم��ە دەبێ س��ەبارەت بە
ئۆتۆریتەی سیاسی وەکوو مافێکی ئەخالقی بۆ
حکوومەت کردن و ئەرکێکی ئەخالقی لەمەڕ
گوێڕاێەڵی بۆ دەوڵەت  ،بە هەمان ڕادەی هەر
پێوەندییەکی دەسەاڵتی دیکە لە نیو خەڵکی
[]16
گەورە ساڵدا کاری پێ بکرێ.
بە س��ەرنجدان ب��ەوەی ک��ە لیبڕالیزم
کەس��ەکان وەکوو هەڵبژێرەرانی خۆدموختار
چاو لێدەکا ،فەلس��ەفەیەکی تاکەگەرایانەیە.
سەروەریی خەڵک ناتوانێ لە بنەڕەتدا موڵکی
گشتی بێت کە بەم پێیە تەنها ئەتوانێ لە الیان
هەموو هاوواڵتیانی دەوڵەتێکی مەوجوود ،لە ناو
سنوورە هەرمانە نەگۆڕەکاندا بە کار بهێندرێت.
لەب��ری ئەوە ،ئەم س��ەروەرییە دەبێ لە مافە
 476گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە

ژمارە 54

ئەخالقییەکانی تاکەکان بە مەبەستی بڕیاردان
س��ەبارەت بە پێوەندییە سیاسیەکانیان پێک
بێت .لیبرالیزم ئەمە بە تاکەکانی لە ڕیگای بە
فەمی ناس��ینی مافەکانیان سەبارەت بە کۆچ
کردن و گۆڕینی ناس��نامەی نەتەوەییان ڕەوا
دەبینێت .بە سەرنج دان بەم گریمانەیەی کە
لە س��ەرەوە وترا ،خەڵکێک کە بە شێوەیەکی
س��وننەتی ناوچەیەکیان داگیر کردووە ،مافی
ئەوەیان هەیە کە درێژە بە نیش��تەجێ بوونی
خۆیان لەو ناوچەیە بدەن و هەرچۆنێک بێت
بە سەرنج دان بەم ڕاس��تییە کە ئێستا هیچ
بەشێکی ش��یاوی نیش��تەجێ بوونی زەوین
نەماوە کە لە ژێر حوکمی دەوڵەتێکدا نەبێت،
لیبراڵیزم هەروەها دەبێ ئەمە پیشکەش بکەن
کە ئەو گرووپانەی کە لە ناوچە و هەرێمێکدا
کۆ بوونەتەوە و نیش��تەجێ بووگ��ن ،بتوانن
س��ەروەریی خۆیان بە کاربێنن .بە واتایەکی
دیکە مافی ئەخالقیی خۆی��ان لەمەڕ دیاری
کردنی پێوەندییە سیاس��ییەکانیان لە ڕیگای
جیابوون��ەوە ب��ە کاربێن��ن .لیبڕالیزمی تاک
گەرایانە دەبێ ش��رۆڤەیەکی تاک گەرێتی لە
مافی حوکمدارێتیی خەڵک بێنێتە ئاراوە.
حوکمی زۆرینە
ئابڕاهام لینکۆڵن لە یەکەمین وتاردانی خۆیدا
بە ش��ێوەیەکی جیددی بەڵگەی هێنایەوە کە
مەس��ەلەکانی پێوەندیدار بە جودایی خوازی
دەبێ بە پێی بنەمای زۆرینە چارەسەر بکرێ:

ب��ە س��انایی ،ئایدی��ای س��ەرەکیی
جیابوونەوە ماکی ئانارشییە« .زۆرینە»
ک��ە ل��ە ڕێ��گای س��نووربەندی و
کۆنتڕۆڵەکانی یاسای بنەڕەتییەوە جڵەو
کراوە و هەمیش��ە لەگەڵ گۆڕانکاریی
بیروڕا و هەس��ت و سۆزەکانی خەڵک
بە ئاسانی دەگۆڕێ ،تەنها حوکمداری
ڕاس��تەقینەی نەتەوەیەک��ی ئازادە.
هەرکەسێک کە ئەوە پەسەند نەکات
ساڵی بیست و یەکەم
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ل��ە زەروورەتەوە بەرەو ئانارش��ی یان
س��ەرەڕۆیی هەڵدەف��ڕێ .یەکیەتی
نامومکین��ە؛ یاس��ای کەمینە وەکوو
ڕێککەوتنێکی هەمیشەیی ،بە تەواوی
ناڕەوای��ە؛ کەوابوو بە نەفی کردنەوەی
بنەمای زۆرینە ،ئانارشی یان زۆرداری
لە هەندێ فۆرمدا هەموو ئەو ش��تەیە
[]17
کە دەمێنێتەوە.
من لەگەڵ ئەوەدا هەم کە بنەمای زۆرینە دەبی
لە چارەسەرکردنی مەس��ەلەی جوداییخوازی
هەندێ دەور بگێ��ڕێ ،ئەگەر بمانەوێ بە پێی
بنەماکانی لیبڕال دیمۆکراتیک چارەسەر بکرێ
(و لە بەش��ی دواتر دا پیش��ان ئەدرێ کە ئەم
دەورە چیە) .بەاڵم بەڵگەهێنانەوەی لینکۆڵن بۆ
حوکمی زۆرینە ،مەودای بنەمای زۆرینە لە ناو
لیبراڵ دیمۆکڕاسیدا ،بە دوو ڕێگا کە ڕاستەوخۆ
لە گەڵ مەس��ەلەی جیابوونەوە لە پێوەندیدان،
{لە قەوارەی خۆی} فراوانتر ئەکات.
یەک��ەم ،بەڵگەهێنان��ەوە وای دادەنێ��ت
ک��ە هەر کەمینەیەک النی ک��ەم لە بنەمادا،
دەتوان��ێ لە واڵتێک��ی دیاریک��راودا ببێ بە
زۆرینە .بەاڵم هەروەک محەمەد عەلی جیناح
بەر لە جیابوونەوەی پاکس��تان و هیندستان
ئاماژەی پێ کردووە ،ئەمە هەمیشە بەم جۆرە
نیە ]18[.ئەگەر جیاوازییە « بەرباڵو و قووڵەکان،
کەمینە و زۆرینە لە یەکتر جیابکەنەوە و هیچ
ئیمکانێکی ڕاس��تەقینە ب��ۆ بوونی کەمینە بە
زۆرینە بوونی نەبێ ،لەوانەیە کەڵک وەرگرتن
ل��ە بنەمای زۆرینە ش��ەرعییەتی نەبێ .جگە
لەمە ،ئەگەر کەمینە لە ڕووی جوگرافیاییەوە
لە ناوچەیەکدا کۆ بووبێتەوە{خاوەن هەرێمی
خۆی بێت} و حەزی لە ژێردەس��تیی زۆرینە
نەبێ��ت ،بنچینەیەک کە بناغ��ەی بنەمای
زۆرینەیە ،واتە ڕێزگرتن لە مافە سیاسییەکانی
هەموو کەس��ەکان ،بە ڕێگەپێدان بە کەمینە
ب��ۆ جیابوونەوە و دامەزراندنی دەوڵەتی خۆی،
باشتر خزمەت ئەکرێ .بە کورتی لە شوێنێکدا

ک��ە کەمین��ە هەرێمێکی گونج��اوی هەیە،
واڵمێکی شیمانەیی بە «ستەمکاریی زۆرینە»،
واڵمێک کە لە الیان جان.ئێس��توارت میلەوە
پشتگوێ خرا ،جیابوونەوەیە.
بەڵگەهێنانەوەی لینکۆڵن ئەم بانگەشەیە
لە خۆدەگ��رێ کە حکوومەت کردن لە الیان
کەمینەوە ،حەتم��ەن زۆردارانە دەبێت .بەاڵم
ئەگ��ەر کەمینە ل��ە ڕووی ناوچەیی��ەوە بە
ڕادەی پێویست لە هەرێمێکی دیاریکراودا کۆ
بووبێتنەوە ،ئەوە ئەتوانێ لە ڕێگای جیابوونەوە
وەکوو زۆرینە بە سەر خۆیدا فەرمانڕەوایی بکات
و بە بێ ئەوەی پێویست بکات بە شێوەیەکی
زۆردارانە بە س��ەر زۆرینەدا ل��ە ناو قەوارەی
سیاس��یی گەورەتری پێش��وو حوکم بکات.
لینکۆڵن هەڵبەت ،جیگرەوەی جوداییخوازی بە
هۆی ئەوەی کە «جیابوونەوە ماکی ئاناڕشییە»
ڕەد دەکات��ەوە .تەنه��ا بەڵگەی ئ��ەو بۆ ئەم
بانگەشەیە ئەمەیە کە «ئەگەر کەمینەیەک لە
وەها دۆخێکدا ،لەبری ڕێککەوتن و ڕەزامەندی
جیا ببێتەوە ،ئەوا ئەوان پێشینەیەک دروست
ئەکەن کە بە ن��ۆرەی خۆی ئەوانیش دابەش
و مایەپ��ووچ ئ��ەکات؛ کەمین��ەی ئەوانیش
هەرکات زۆرینە پەسەندی نەکات کە لە الیان
وەه��ا کەمینەیەکەوە کۆنت��رۆڵ بکرێت ،جیا
دەبن��ەوە» ]19[ .م��ن ڕای خۆم لە س��ەر ئەم
«تی��ۆری دۆمین��ۆی جیابوونەوە» لە بەش��ی
سیهەم دا دەرئەبڕم.
دووەم ،بەڵگەهێنان��ەوەی لینکۆڵ��ن،
جیاوازیی نێوان دوو جۆری جیاوازی بڕیاردان،
ک��ە گرووپێ��ک لەوانەیە بیدات پش��تگوێ
ئەخات :بڕیارەکان سەبارەت بەو یاسایانەی کە
ڕێکخراوێک دەبێ بیبێ ،بە سەرنجدان بەوەی
کە گرووپێک لە خەڵک دەیانەوێ رێکخراوێک
پێ��ک بێنن و بڕیار دان لە س��ەر ئەوەی کە
ئاخۆ گرووپێ��ک لە خەڵک دەیان��ەوێ ببنە
یەک ڕێکخراو {یان ن��ا} .ئەگەر گرووپێک
لە دیمۆکڕاتەکان دەیانەوێ ببنە کۆمەڵەیەک،
ئەوان هەروەها دەبی بەوە قایل بن کە هەندێ
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لە مەس��ەلەکان بە دەنگی زۆرینە چارەس��ەر
بکەن .ت��ا ئێس��تا لینکۆڵن ڕاس��ت دەکات.
بەاڵم ج��ۆری دووەمی بڕی��اردان :ئەوەی کە
ئاخ��ۆ ئەم گرووپ��ە ل��ە درێژەدا{بیانەوێ بۆ
هەمیش��ە} یەک ئەنجوم��ەن بن یان نەبن،
ناتوانری هەمیشە بە شێوازێکی ئیلزامهێنەری
ئەخالق��ی لە الی��ان دەنگی زۆرین��ە لە ناو
هەموو ئەندامانی گرووپەکەدا بریاری لە سەر
بدرێ .ئ��ەوە ل��ە بەڵگەهێنانەوەکانی ئازادی
و س��ەروەری پێڕەوی دەکات ک��ە دەڵێ ،لە
ئەگ��ەری بوون��ی جوداییخ��وازەکان ،ئەوان
دەبێ ڕێگاپێ��دراو بن هەتا ئ��ەو هەرێمە لە
دەوڵەتی مەوجوود کە ل��ەودا ڕێفڕاندۆمێکی
جواداییخوازانە بەڕێ��وە دەچێ دیاری بکەن.
(ئەم بانگەش��ەیە لە بەشەکانی سێ و چواردا
پ��ەرەی پ��ێ دەدرێ و تایبەتمەندییەکان��ی
دیاری دەک��رێ) .لەبەرئەوەی ئەگەر تەواوی
هاوواڵتیان��ی دەوڵەتی هەب��وو ،بۆیان هەبا لە
ڕێفڕاندۆمدا دەنگ بدەن ،ئەوان دەیانتوانی وە
پێش��ی جوداییخوازەکان بکەون و یەکیەتیی
دەوڵەت لەوە بەدوا دڵخوازانە نابێت و هەروەها
جوداییخ��وازەکان لەو ب��ارەدا نابن کە بتوانن
بەش��ی خۆیان لە سەروەریی سیاسی و مافی
کۆتاییی خۆیان ب��ۆ دیاری کردنی پێوەندییە
سیاسییەکانیان بە کار بێنن.
من بەڵگە هێنانەوەیەک بەم بانگەش��ەیە
کە دەڵ��ێ جوداییخ��وازەکان بۆی��ان هەبێ
ناوچەیەک دیاری بکەن کە لەودا ڕێفڕاندۆمی
سەربەخۆیی بەڕێوەبچێ ،زیاد ئەکەم کە{ئەم
بەڵگ��ە هێنانەوەیە} ل��ە بەڵگەهێنانەوەکانی
پێوندیدار بە ئازادی و س��ەروەری جیاوازە .وا
پێدەچێ ک��ە تەنها دوو ڕیگا ب��ۆ ئەوەی کە
دەنگی زۆرینە بتوانێ هۆکارێکی ئەخالقی بۆ
قەبووڵکردن��ی ئەنجامی دەنگەکان بێت بوونی
هەیە .یەک��ەم ،ئەگەر گرووپێک لە خەڵک لە
سەر چارەس��ەر کردنی کێشەیەک بە دەنگی
زۆرینە ڕێک بکەون ،ئەم ڕێککەوتنە هۆکاری
ئەخالقی ب��ۆ قەبووڵکردن��ی ئەنجامەکان بۆ
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هەموو الیەنەکانی ڕێککەوتن چ بە بەڵی یان نا
بە زۆرینە و یان هەردەنگی سپی ئەخولقێنێ.
ب��ەاڵم دووەم ،لەوانەیە باروودۆخێک لە ئارادا
ب��ێ کە ل��ەو باروودۆخەدا ئەم ڕاس��تییە کە
بڕیارێ��ک بە دەنگی زۆرین��ە گیراوە هۆکاری
ئەخالقی بۆ قەبووڵ کردنی بڕیارەکە تەنانەت
بۆ ئەوانەی وا لەگەڵ ئەوەدا نین کە بڕیارێک
لەم ڕیگای��ەوە بگیرێ ب��ە دی دێنێ .ئەمە
لەوانەیە بە جۆرێک بێت کە تەنانەت ئەگەر()١
گرووپێکی خەڵک هەبێ کە هیچکامیان بۆیان
نەبێ گرووپەکە بە جێ بێڵن )٢( ،بڕیارێک کە
هەموو ئەندامانی گرووپ دەبێ بیس��ەلمێنن
ب��ۆ هەموویان بدرێ��ت ،و ( )٣دەنگی زۆرینە
ڕێبازێکی دادپەروەرانە بۆ بڕیاردانە.
وای دابنێ��ن کە ئەم بارودۆخانە جێگای
ڕەزامەن��دی بێ��ت ،ئەگەر نەخۆش��ینێکی
مەترس��یدار ،بەتەش��ەنە ب��ەاڵم قابیل��ی
چارەسەرکردن لە نێوان گرووپێک لە خەڵک
کە لە دورگەیەکدا گیری��ان خواردووە بوونی
هەبێت .جارێکی تر وای دابنێن کە ش��ێوازی
بەربەرەکانێ لە گەڵ ئەم نەخۆشینە لە ڕیگای
دەنگی زۆرینەوە پەس��ەند دەکرێ بەاڵم ئەوە
کەمینەی��ە کە بڕیاردان بەم ڕێگایە پەس��ەند
ن��اکات و دەنگدان بایکۆت ئەکات .واپێدەچێ
کە لەم بارودۆخەدا ،دژبەران بۆ پێڕەوی کردن
لە ڕێبازی پەس��ەندکراو ب��ە دەنگی زۆرینە
ه��ۆکاری ئەخالقییان هەیە .ب��ەاڵم تەنانەت
ئەگ��ەر بابەتی وەکوو ڕێ��گای دووەم لەئارادا
بێ کە لەودا دەنگی زۆرینە بتوانێ بەڵگەیەک
بۆ قەب��ووڵ کردن��ی ئەنجامەکانی دابهێنێ،
ئاش��کرایە کە ئەم ڕێگایە زۆرب��ەی کاتەکان
لەگەڵ باروودۆخی جوداییخوازی ناگونجێت.
زۆربەی ج��ارەکان ،لە وەه��ا باروودۆخێکدا،
هەلومەرجی ژمارە ( )١جێ��گای ڕەزامەندی
نیە ،واتە دژبەرەکان دەتوانن خۆیان لە گرووپی
گەورەتر لە ڕیگای جیابوونەوە بگوازنەوە.
ب��ەم پێی��ە ،ل��ەو نموونان��ەدا ک��ە
جوداییخ��وازەکان بتوان��ن گرووپێکی هەبوو
ساڵی بیست و یەکەم
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بە جێ بێڵ��ن ،کەڵک وەرگرت��ن لە بنەمای
زۆرین��ە هۆکاری ئەخالقی بۆ پەس��ەندکرنی
ئەنجامەکانی دەنگدان دروس��ت ئەکات؛ تەنها
ل��ەو ئەگەرەدا کە ئ��ەوان ڕەزامەندیی خۆیان
س��ەبارەت بەوەی ک��ە کێ دەتوان��ێ مافی
دەنگدان��ی لە ڕێفڕاندۆم��ی جوداییخوازەکان
هەبێ دەربڕیب��ێ .هەڵبەت ئاس��ایییە ئەوان
پێداگری لەسەر ئەوە بکەن کە مافی دەنگدان
تەنها دانیش��توانی ئەو ناوچان��ە بگریتەوە کە
لەواندا هیوای گەیش��تن بە دەنگی زۆرینە بۆ
جیابوونەوەیان لێ دەکرێ.
لە کۆتایی بەشی یەکەمدا ،من بانگەشەم
کرد کە دەکرێ بە هۆکاری بوونی س��تەم و
س��ەرکوت یان بە هۆی مافی دیاری کردنی
چارەنووس��ی نەتەوەییە ،پاساو بۆ جیابوونەوە
بهێنرێتەوە.
ئەگ��ەر بەڵگەهینانەوەکان��ی ئەم بەش��ە
دروس��ت بن ،ئەمج��ار ،ئەگ��ەر جیابوونەوە
مومکی��ن بێت ،بە پێی لیبڕالیزم ئەوا دەتوانێ
ڕێگاپێدراو بێت؛ تەنانەت ئەگەر خاوەنی وەها
پاس��اوێکی ئەخالقی نەبێ .ب��ە واتای دیکە،
لە ش��وینێکدا کە دەلوێ دەب��ێ ڕێگاپێدراو
بێ��ت ،لەبەرئەوەی گرووپێکی جوداییخواز کە
ئارەزووی جیابوونەوە دەکات بە ڕادەی پێویست
بەهێز هەیە هەتا بە شێوەیەکی سەرکەوتووانە
ل��ە چاالکیی��ە سیاس��ی ـ کۆمەاڵیەتیی��ە
ڕێکخراوەکان ،کە بۆ گەیش��تن بەو مەبەستە
پێویستن ،بەشداری بکات .ئەم چاالکییانە بە
زۆری وەه��ا لێکدراو ،ئەس��تەم و درێژ دەبن
کە جیابوونەوە ئەنجامی هەوەس��ێکی کاتیی
گرووپێک ناب��ێ .بۆ ڕێگاپێدان بە جیابوونەوە،
تەنها ب��ە هۆکارگەلی ئەخالقی وەکوو زوڵم و
س��تەم یان مافی دیاری کردنی چارەنووسی
نەتەوەیی ،بەاڵم نەک بەم هۆکارە کە بە قووڵی
ویس��تراو بێت و لە ڕێگای چاالکیی سیاسی
پێویستەوە هەوڵی بۆ بدرێ ،واپێدەچێ لەگەڵ
بەڵگەهێنانەوەکان��ی پیوەندی��دار بە ئازادی،
سەروەری و حوکمی زۆرینە نەگونجێ.

جگەلەم��ە ،بە پێی بنەم��ا لیبراڵییەکان،
جیابوونەوە لە ش��وێنێکدا کە ئیمکانی هەبێ
دەبێ ڕێگاپێدراو بێ ،تەنانەت ئەگەر بە ڕیگای
دیاریکراو پەسەند نەکرابێت .کەوابوو لەوانەیە لە
گەڵ لۆرد ئەکتۆن و پیێڕ ترۆدۆ هاوڕایی بکرێ
ک��ە دەولەتگەلی فرەنەت��ەوە لە دەوڵتی یەک
نەتەوە باش��ترن ]20[.لەوانەیە هەروەها لە گەڵ
هەندێ لە نەتەوەخ��وازەکان هاوڕایی بکرێت
کە واباشترە کە هەموو ئەندامانی نەتەوەیەکی
فەرهەنگی ئەندامی یەک دەوڵەت بن .بەاڵم بە
پێی بنەما لیبراڵییەکان ،وەها پەسەندکردنێک
ناتوانێت لە ڕوانگەی ئەخالقییەوە بۆ پاس��اوی
پێ��ش گرتن��ی زۆرەمل��ی ب��ە جیابوونەوەی
نەتەوەیەک ل��ە دەوڵەتێک��ی فرەنەتەوە یان
بەش��ێکی نەتەوەیەک ل��ە دەوڵەتێکی یەک
نەتەوەی��ی بەس بێ .پێش گرتنی بە زۆرەملی
ل��ە جیابوون��ەوەی گرووپێک لە گ��ەڵ بنەما
لیبڕالیی��ەکان بەم هۆکارە کە س��ەربەخۆیی
بە قازانجی ئ��ەو گرووپە نی��ە ناگونجێ .ئەم
مەسەلەیە بە مانای باوک ساالرییە.
کەواب��وو ،جۆری ئ��ەو جیابوونەوانەی کە
دەب��ێ بە پێ��ی تیۆریی لیب��راڵ ڕیگاپێدراو
بن بەاڵم لەوی��ش بەرباڵوترن ،ئەو جۆرانە لە
جیابوونەوەن کە پاس��اوی ئەخالقییان هەیە
و هەروەه��ا ئەوانەی وا خ��وازراون .بەاڵم بە
دڵنیایی��ەوە بە کردەوە بەش��ێک لە واڵتێک،
بەدەگمەن حەزی ل��ە جیابوونەوەیە ،مەگەر
ئ��ەوەی کە هۆکاری بە هێزی بۆ ناڕازی بوون
لە باروودۆخی ئێس��تا هەبێ .بۆچی گرووپێک
دەیان��ەوێ لەوەه��ا باروودۆخێک��دا ،ب��ەرەو
چەرمەس��ەریی گ��ەورەی تێکدانی یەکیەتی
واڵت بڕۆن ،ئەگەر لەگەڵ بەربەست و ستەمی
کولت��ووری ،باروودۆخ��ی خراپ��ی ئابووری
بەرەوڕوو نەبن؟
بەشی سێهەم
ئاخ��ۆ بنەمای جیابوونەوە ،کە من بانگەش��ە
دەک��ەم ل��ە لیبڕالیزم��ەوە دێ ،دەتوان��ێ
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ب��ە ش��ێوەیەکی گونج��او ل��ە باروودۆخی
ڕاستەقینەدا جێبەجێ بکرێ؟ من بانگەشەی
ئەوە دەک��ەم کە هەر گرووپێک��ی جێگیر و
کۆب��ووەوە لەناوچەیەکدا ،کاندیدایەکی بەهێز
بۆ جیابوونەوەی ڕێگاپێدراوە .ئەوەی کە ئاخۆ
داخوازیی جیابوونەوە بە هەند وەربگیرێت ،بە
دڵنیاییەوە پێوەندیی ب��ەم بابەتەوە هەیە کە
داخۆ زۆرینەی خەڵکی دانیش��تووی هەندێ
ناوچ��ە ،خوازی��اری جیابوونەوە ب��ن .بەاڵم
ئەگەر ،هەرێمی جێگای باس ،بە ش��ێوەیەکی
س��ەربەخۆ ل��ە بنەم��ای زۆرین��ە ،قابیل��ی
ناس��ینەوە(دانپێدانان) نەبێ��ت ،بۆ نموونە بە
س��ەرنجدان ب��ەوەی کە هەرێم��ی واڵتێکی
دیاریک��راو لەناو فێدراس��یۆنێک یان ئەوەی
ک��ە هەرێمێک کە بە ش��ێویەکی نەریتی لە
الیان نەتەوەیەکی دیاریکراو لەناو دەوڵەتێکی
فرەنەت��ەوەدا دەس��تی بەس��ەردا گی��راوە،
لەوکاتەدا ،واپێدەچێ بنەمای زۆرینە لەوانەیە
ئەنجامی پێکناکۆکی لێ بکەوێتەوە ]21[.ڕێگەم
پێ بدەن ئەمە ڕوون بکەمەوە .لێگەڕێن{وای
دانین} لەوێ بزاوتێک��ی جیابوونەخوازانە لە
ویستێریای باکوور ،واتە هەرێمێک لە دەوڵەتی
ویستێریا بوونی ببێ.
لە گشتپرسییەکدا ،زۆرینەی ویستێریای
باکوور دەنگ بە جیابوونەوە دەدەن .کەوابوو
لەوانەیە ،ویستێریای باکوور دەبێ ڕیگای پێ
بدری هەت��ا جیا بێتەوە .بەاڵم وای دانێن کە
لەوێ هەروەه��ا ناوچەیەک لە وێس��تێریای
باکووریش ببێ کە ناوی وێستیریای باکووری
رۆژئ��اوا بێت ک��ە لەوێدا دەنگ��ی زۆرینە بە
دژی جیابوون��ەوە بێت .کەوابوو لەوانەیە نابێ
وێستێریای باکوور ئیجازەی ئەوەی هەبێت کە
ئەو بەش��ە لە دەڤەری خۆی سەربەخۆ بکات.
ب��ەم پێیە واپێدەچێ بنەمای زۆرینە ئەنجامی
ناتەب��ا بەدەس��تەوە ئەدا ،مەگ��ەر ئەوەی کە
بتوانرێ هەرێمی خ��اوەن توانای جیابوونەوە،
بە شێوەیەکی س��ەربەخۆ لە بنەمای زۆرینە،
دیاری بکرێ ،کە بۆ دەس��ت نیش��ان کردنی
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ئەوەی ئاخۆ پێش گریمان��ەکان بۆ ئیجازەی
جیابوونەوە بوونی هەیە کەڵکی لێ وەربگیرێ.
ئەتوانرێ ئەم کێش��ەیە لە ڕێگای کەڵک
وەرگرتن لە بنەم��ای زۆرینەی «دووپاتە بوو»
چارەس��ەر بکرێ .لێگەرێن بزاوتی جیابوونەوە
خواز ،ب��ۆ نموونە ویس��تێریای باک��وور ئەو
هەرێمە دیاری بکات کە دەبی گشت پرسیی
تێدا بەڕێ��وە بچێ .وای دانێ��ن زۆرینەیەک
بۆ جیابوونەوە هەب��ێ و ئەم جیابوونەوەیەش
لەبنەم��ادا ڕێگاپێ��دراو بێ��ت .ئێس��تا هەر
ناوچەیەک لە ویس��تێریای باک��وور دەبێ بە
نۆرەی خۆی ڕێگای پ��ێ بدرێت هەتا دەنگ
بەوە بدا ئاخۆ دەیهەوێ لە ویستێریای باکوور
جیا بێت��ەوە (و ئەگەر بیهەوێ لەگەڵ ئەوەی
کە لە ویس��تێریا ماوەتەوە بمێنێتەوە) .ئەگەر
زۆرینەی خەڵکی باکووری رۆژئاوای ویستێریا
نایانەوێ بەش��ێک لە دەوڵەتی س��ەربەخۆی
ویس��تێریای باکوور بن ،ه��ەر ناوچەیەک لە
ویس��تێریای باکووری رۆژئاوابە نۆرەی خۆی
دەتوان��ێ لەم��ەڕ جیابوون��ەوە ل��ە باکووری
رۆژئاوای ویس��تێرا دەنگ بدات و هەتا دوایی.
ئ��ەم کەڵک وەرگرتن ل��ە دووپاتە کردنەوەی
بنەم��ای زۆرینە ل��ە هەرێمی دەستنیش��ان
کراو لە الی��ان بزاوتێکی جیابوونەوە خوازەوە،
دەب��ێ ئەنجامێکی تەب��ا و یەکالکەرەوەی بە
دواوە ب��ێ .ئەمە گەڕانەوەیەک��ی چەوتی بۆ
دواوە لێناکەوێتەوە .گەڕانەوە بە ش��ێوەیەکی
لۆجیک��ی چەوت و ش��ەڕەنگێز نیە ،چونکوو
ناتوان��ێ واوەتر ل��ە سیاس��ەتێکی دووالیەنە
زیات��ر ب��ڕوات .ئەمە لە ڕووی کردەییش��ەوە
کارێک��ی ش��ەڕەنگێزانە نییە .ئ��ەو بەڵگە و
نموونە کەمانەی وا لە سەر جیابوونەوە هەن،
ئەو ش��تەی بەمدواییانە پێی دەوترێ «تیۆری
دۆمینۆی جیابوونەوە» ناس��ەلمێنن ،واتە ئەم
بانگەشەیە کە جیابوونەوەیەکی سەرکەوتووی
س��ەرەتایی ،لەوانەیە زنجیرەیەک جیابوونەوە
ب��ە دوای خۆیدا بێنێ کە یەکەی سیاس��ی
نەگونجاوی لێ دەکەوێتەوە ]22[.ژمارەیەک لە
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

جیابوونەوەی ناکۆلۆنیالی یاس��ایی لە سەدەی
بیس��تەمدا وەدیهاتوون .بۆ نموون��ە ،نەرویج
لە س��اڵی  ١٩٠٥لە س��وید و ئایس��لەند لە
 ١٩٤٤ل��ە دانیمارک جیابووەوە .بە دوای ئەم
جیابوونەوانە ،جیابوون��ەوەی زیاتر لەدەوڵەتە
تازە سەربەخۆکان یان لە دەوڵەتەکانی دایک
نەهاتن��ە ئ��اراوە .هەڵبەت دەب��ێ بزانرێ کە
ڕوانگەیەکی ئازادانەتر سەبارەت بە جیابوونەوە
لەچاو ئەوەی ئێستا هەیە ،لەوانەیە ببێتە هۆی
ئەوەی ک��ە ژمارەیەکی زیات��ری جیابوونەوە
ڕووبدەن .بەاڵم هۆکاری کەم هەیە بۆ ئەوەی
وای دانێین وەه��ا ڕەفتارێک ،ژمارەیەکی زۆر
قەوارەی سیاسیی نەگونجاو و سەیروسەمەرەی
لێ دەکەوێتەوە .لەبەر ئەوەی کە خەڵک هەر
وا سووک و ئاسان یەکیەتیی دەوڵەتی هەبوو،
تێک نادەن .بە تایبەت��ی ئەگەر ئەم تێکدانە
بە قازانجی خۆیان نەبێ و ئەگەر ئەو س��کااڵ
و گازندانەی کە جیابوونەوەیان لە ال ش��یرین
دەکات بە دادپەروەری و هاودڵییەوە لەگەڵیان
هەڵس��ووکەوت بکرێ .بێجگە لەمە ،جیاییی
سیاس��ی لە یەک ئاس��تدا ئەتوان��ێ لەگەڵ
تێکەڵکردنی ئابووری(و سیاسی) لە ئاستێکی
دیکە پێکەوە ڕوو بدەن .باسکەکان دەیانتوانی
لە ئیسپانیا جودا ببنەوە ،لە حاڵێکدا هەروەها
لە گەڵ ئیسپانیاشدا تێکەڵی جڤاتی ئابووریی
ئەورووپا دەب��وون .هەرچۆنێک بێت لەوانەیە
ترس ل��ە باڵکانی��زە ب��وون تاڕادەیەکی زۆر
وەهم��ی و خەیاڵ��ی بێت .ئاڕ .ئ��ەی .داڵ و
ئی .ئ��اڕ .تۆفت پیش��انیان داوە کە لە نێوان
قەب��ارەی دەوڵەتەکان و داهاتی ناخالیس��ی
نەتەوەییان ( ،)GNPیان تواناییان بۆ بەردەوام
بوون وەکوو قەوارەی س��ەربەخۆی سیاس��ی،
[]23
پێوەندیی مانادار بوونی نیە.
ئاخۆ کەڵک وەرگرتن��ی «دووپاتە بوو» لە
بنەم��ای زۆرین��ە بۆ دیاری کردنی س��نوورە
سیاس��ییەکان ،لە ڕووی تیۆریکەوە باڵکیش،
بەاڵم ل��ەڕووی کردەییەوە ناواقیعیە؟ باش��ە،
س��ەرنج بدەن کە چۆن سویسییەکان لەگەڵ

جوورا ( ،)Juraناوچەیەکی کاتۆلیکی فەڕەنسی
زمان لەناو کانتۆنی بێرنی پرۆتێستانی ئاڵمانی
زمان هەڵس��ووکەوتیان کردووە( .فێدراسیۆنی
سویس پێکهاتوو لە کانتۆنەکانە ،کە لە خۆگری
ناوچ��ەکان و ئەوانیش ل��ە کۆمۆنەکان پێک
هاتوون) .لە ناوچەی جوورا لە ساڵی ١٨١٥وە،
واتە کاتێک کە ب��ە کانتۆنی بێڕنەوە لکێندرا
هەستی جودایی خوازی بوونی بووە .لە ساڵی
 ١٩٧٧دا ح��ەوت ناوچەی جوورا لە کانتۆنی
بێرن ڕێگایان پێدرا هەت��ا دەنگ بدەن ئاخۆ
دەیانەوێ لە بێرن جیا ببنەوە .بیرتان نەچێ،
تەنها ناوچەکانی جوورا دەنگیان دا نە گش��ت
کانتۆنەکە .لەوێ زۆرینە الیەنگری جیابوونەوە
بوون .بەاڵم لە سێ ناوچە لە حەوت ناوچەکانی
جوورا ،زۆرینە دژی جیابوونەوە بوون .لە ساڵی
 ١٩٧٨ئەم س��ێ ناوچە بە تەنهایی دەنگیان
دایەوە و بە دەنگی زۆرینە بڕیاریان دا لەگەڵ
کانتۆنێ بێڕن بمێننەوە .دواتر هەرلەوساڵەدا،
چوار ناوچەکەی تر ،کانتۆنی نوێی جوورا یان
پێ��ک هێنا .لەو کاتەوە ،پاش��ان یەکێک لە
کۆمۆنەکان��ی کانتۆنی جوورا ،لەمانەوە لەگەڵ
کانتۆنەکەدا ،ناڕازی بووە و هەندێ پێشبینیی
بۆ ئ��ەم کانتۆنە هەی��ە کە ب��ە ئەنجامدانی
ریفڕاندۆمێک بڕیار بدات کە ئاخۆ لە گەڵ ئەم
کانتۆنە بمێنێتەوە یان دووبارە ڕەگەڵ کانتۆنی
بێڕن بکەوێتەوە.
بەشی چوارەم
ئەگ��ەر بانگەش��ەی س��ەرەکیی ئ��ەم وتارە
دروس��ت بێت ،لیبڕالیزم وا دەخوازێ کە هەر
گرووپێکی کۆوەبوو ل��ە هەرێمێکدا کە لەناو
دەوڵەتێکدان ،دەب��ێ بتوانن {لەو دەوڵەتە}
ج��ودا ببن��ەوە ،ئەگ��ەر خۆی��ان بیانەوێ و
ئەگەر ئەو جیابوونەوەی��ە لە ڕووی ئەخالقی
و کردەییەوە ڕیی تێ بچێت .دەس��ت نیشان
کردن��ی تایبەتمەندیی تەواو لەو باروودۆخەی
کە جیابوونەوە نامومکی��ن دەکات ،واوەتر لە
پانتایی هەوڵێکی س��ەرەتایی بۆ سەرقاڵبوون
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بە بابەت��ی جیابوونەوەیە .لەوانەیە ئەوە بەهیچ
کلۆجێک کردەیی نەبێت .هێشتاش دەتوانرێ
هەن��دێ هەلوم��ەرج پێش��نیار بکرێ��ن .ئەو
مەرجان��ەی کە لەوانەیە ڕێگا ب��ە جیابوونەوە
نەدەن دەتوانن ئەمانەی خوارەوە بن:
 1ئەو گرووپەی ک��ە خوازیاری جیابوونەوەیە
ب��ە ڕادەی پێویس��ت گ��ەورە نیی��ە هەت��ا
بەرپرس��یاریەتییە س��ەرکییەکانی دەوڵەتێکی
سەربەخۆ وەئەستۆ بگرێت.
 2ئ��ەو ئامادەگییەی تێ��دا نییە هەتا ڕیگا بە
گرووپەکانی ژێر دەس��ەاڵتی خۆی بدات هەتا
جیا ببنەوە .ئەگ��ەر چی وەها جیابوونەوەیەک
لە ڕووی ئەخالقی و کردەییەوە ڕێی تێ بچێت.
 3دەیهەوێ گرووپەکانی ژێر دەسەاڵتی خۆی
کە ناتوانن بە هۆی پڕش و باڵوی یان هۆکاری
دیکە جیاببنەوە ،بچەوسێنێتەوە یان ستەمیان
لێ بکات.
 4ناوچەیەک لە س��ەر سنوورەکانی دەوڵەتی
مەوج��وود بە دەس��تەوە ناگ��رێ ،بە جۆرێک
ک��ە جیابوون��ەوە ،س��از بوون��ی هەرێمێکی
دەورەدراوی( )enclaveل��ێ دەکەوێتەوە{ .بۆ
نموونە ئەگەر پارێزگای یەزد بیهەوێ لە واڵتی
ئێران جیابێتەوە .وەرگێڕ}
 5ناوچەی��ەک بە دەس��تەوە دەگ��رێ کە لە
ڕووی کولتووری یان سەربازییەوە بۆ دەوڵەتی
هەبوو پێویستە.
 6ناوچەیەک بە دەستەوە دەگرێ کە بەشێکی
زۆر ناهاوسەنگی لە س��ەرچاوە ئابوورییەکانی
دەوڵەتی ئێستای تێدایە.
هەرچۆنێ��ک بێت س��ێ مەرج��ی ئاخر
پێویست ناکەن بەربەس��تی لە شکان نەهاتوو
لە س��ەر ڕیگای جیابوونەوە ب��ن .توانای ژیان
و مانەوەی هەریمێک��ی دەورەدراو ()enclave
وەکوو دەوڵەتێکی سەربەخۆ ،تاڕادەیەکی زۆر بە
نیازپاکیی دراوسێ نزیکەکەیەوە بەسراوەتەوە.
ک��ە لەوانەیە س��تەمکارانە وەه��ا چاکەیەکی
پ��ێ ڕەوا نەبینێ .هەندێ کێش��ەی هەرێمی
و س��ەرزەمینی ،دەتوانرێ لە ڕێ��گای دووبارە
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نیشتەجێ کردنەوەی خەڵک چارەسەر بکرێ،
ئەگەر ئەوان ڕازی بن و بە ش��ێوەیەکی شیاو
قەرەبوو بکرێنەوە .پێویس��تی بە کۆنتڕۆڵکردنی
هەن��دێ ناوچ��ە ،ب��ە ه��ۆکاری کولتووری،
س��ەربازی یان ئابووری ،لەوانەی��ە لە ڕێگای
حوکمدارێتیی یاس��اییی هاوبەش بەس��ەریدا،
یان ڕێککەوتنێکی دووالیەنەی شیاو جێبەجێ
بکرێ .هەندی کێش��ەی ئاب��ووری لەوانەیە بە
پێدانی قەرەبوو لە الی��ان جوداییخوازەکانەوە
ب��ە دەوڵەتی دایک بۆ پش��کی ناهاوس��ەنگی
سەرچاوە ئابوورییەکانی لە دەستچوو لە خاڵی
ئاخردا قابیلی چارەسەرکردن بن؛ یان لە ڕێگای
خاوەندارێتیی هاوبەش��ی سەرچاوەکان لە ناو
دەوڵەتی جوداییخواز ،لە الیەن هەردووالیانەوە
یان هاوواڵتییەکانیان{چارەسەر بکرێن}.
ئەم وتارە لەبری واڵم دانەوە ،پرسیاری زیاتر
دینێتە ئاراوە .کێ لە ڕووی ئەخالقییەوە مافی
بە سەر سوودەکانی ئەو سەرچاوە سروشتیانەدا
هەیە ک��ە بە ش��ێوەیەکی زۆر ناهاوس��ەنگ
ل��ە نێ��وان ویالیەتەکان��دا دابەش ک��راون؟
ئاخ��ۆ هەم��وو دانیش��توانی هەرێمیک مافی
ئەوەیان هەیە بەش��داری لە گشتپرس��ییەکی
جیابوون��ەوەدا بکەن؟ تەنانەت ئەو کەس��انەی
ک��ە لە الیان دەوڵەتێک��ی بێگانەوە و بە دژی
خواستی خەڵکی خۆجێی هێنراون؟ النیکەمی
ئەو بەرپرسیاریەتیانە چین کە هەر دەوڵەتێکی
س��ەربەخۆ دەبێ بتوانێ وەئەس��تۆیان بگرێ؟
چ تێبینیگەلێ��ک دەب��ێ لەم��ەڕ جیابوونەوە
ڕەچاو بک��رێ ئەگەر جوداییخوازەکان یبانەوێ
بە جێ��گای دەوڵەتێک��ی ت��ر ،کۆمەڵگایەکی
ئانارشیس��ت پێ��ک بێن��ن؟ هەت��ا چەنێک
دەوڵەتێکی لیبراڵ دەبێ ڕێگا بە جیابوونەوەی
گرووپێ��ک بدات ک��ە دەیان��ەوێ دەوڵەتێکی
داخراو ودژ بە بەها لیبراڵییەکان س��از بکەن؟
ئاخ��ۆ لیبراڵیزم نەک تەنه��ا جیابوونەوە بەڵکو
هەروەه��ا دەرکردن��ی بەش��ێکی واڵت ،ب��ە
ڕیگاپێدراو دەزانێ؟ ئەمانە و پرسیاری دیکەش
دەبێ واڵم بدرێنەوە ئەگەر تیۆرێکی نموونەییی
ساڵی بیست و یەکەم
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p. 30; D. J. Manning, Liberalism (London, Dent,
1976), pp. 101-4.
[10]. The quotation is from John Rawls, A Theory
ofJustice (Oxford, Oxford University Press1972).
p. 13. See also, Carole Pateman, The Problem
of Political Obligation (Chichester, John Wiley,
1979). esp. the introduction.
[11]. See C. Cohen, Democracy (New York, The
Free Press, 1971), p. 44.
[12]. I have explored elsewhere what the consent
consists in on which the unity of the state as well as p
Aitical obligation and authority could be founded. In
‘Political Obligation and Democracy’,Australasian
Journal of Philosophy, 54 (1976), pp. 250-4, I try
to show that it cannot consist in participation in
democratic elections; in ‘In Defense of the Consent
Theory of Political Obligation and Authority’,
Erhics, 87 (1977), pp. 260-71, that it can consist in
acceptance of membership in the state.
[13]. See F. Schick, ‘Towards a Logic of
Liberalism’, Journal of Philosophy, LXXVII
(1980), pp. 80-98.
[14]. S. I. Benn, ‘Sovereignty’, in Paul Edwards
(ed.), The Encyclopaedia of Philosophy (Vol. 7),
p. 504.
[15]. I argue for this claim at greater length in
‘What is the Basis of Political Authority?’, The
Monist, 66 (October 1983).
[16]. Compare the first sentences of Ch. VIII of the
second of Locke’s Two Treatises of Government
and of Ch. IV of Rousseau’s The Social Contract.
[17]. Carl Sandburg, Abraham Lincoln: The War
Years (Vol. I) (New York, Harcourt, Brace, 1939),
p. 132.
[18]. See Liaquat Ali Khan, Pakistan (Cambridge,
Mass, Harvard University Press, 1951), p. 72.
[18]. Sandburg, Lincoln: The War Years, p. 132.
[19]. See P. E. Trudeau, Federalism & TheFrench
Canadians (Toronto, Macmillan, 1968).
[20]. The central idea in this argument is derived
from Robert A. Dahl, A Preface to Democratic
Theory (Chicago, Chicago University Press,
1956), ch. 2, esp. section VII.
[21]. Compare Onyeonoro S. Kamanu, ‘Secession
and the Right of Self-Determination: anO.A.U.
Dilemma’, The Journal of Modern African Studies,
12 (1974), pp. 355-76.
[23]. See Size and Democracy (Stanford, Stanford
University Press, 1973).
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[2]. The quotation is from The Social Contract, Book
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for example, R. A.Dahl, After theRevolution (New
Haven, Yale University Press, 1970), pp. 59-63.
[3]. See The Politics of Johannes Althusius,
translated with an introduction by Frederick
S.Carney (London, Eyre & Spottiswoode, 1964),
ch. XXXVIII.
[4]. See Hugo Grotius, The Law of war and Peace,
translated by Francis W. Kelsey (New York,Bobbs
Merrill, 1925). pp, 261-2.
[5]. See Samuel von Pufendorf, De Officio
Hominis el Civis Juxta Legem Naturalem (Vol.
two),translated by F. G. Moore (New York, Oxford
University Press, 1927), p. 137.
[6]. Perhaps the best work in English is still Alfred
Cobban, The Nation State and National SelfDetermination (London, Collins, 1969). This is the
revised edition of a work first published in 1945.
See also Stanley French and Andreas Outman,
‘The Principle of National Self-Determination’ in
Virginia Held, Sydney Morgenbesser and Thomas
Nagel (eds), Philosophy, Morality and International
Affairs (New York, Oxford University Press,
1974).
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Benn, ‘Individuality, Autonomy and Community’,
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(London, Edward Arnold).
[8]. Jules Steinberg, Locke, Rousseau, and the Idea
of Consent (Westport, Conn., Greenwood Press,
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Analysis (3rd edn.) (London, Longmans,1967),
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Liberal Writers (London, Allen & Unwin,1965),
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ژیان و کار لەسەر لێواری داگیرکاریی ناوخۆییدا:

*

ئابووریی سیاسیی کۆڵبەری لە ڕۆژهەاڵتدا
کەماڵ سولەیمانی ـ ئەحمەد موحەممەدپوور
و :کەیوان فاتحی

پوختە
ئەم نووس��راوەیە ،لێکۆڵین��ەوە لە کۆڵبەری
(کارکردن لە سەر سنوور) دەکات و تیشک
دەخاتە سەرسیاسەتی دەوڵەت بۆ پەرەپێدان
(ی��ان داگیرکاری��ی ناوخۆی��ی)ی ناوچ��ە
کوردییەکان (ناسراو بە ڕۆژهەاڵت) لە ئێراندا.
لە کاتێکدا کە کۆڵبەری پڕمەترس��یدارترین
کارە ،لە دەیەی ڕابردوودا ،بووەتە پیشەیەکی
ب��او بۆ کوردەکانی ڕۆژه��ەاڵت .لە دەوڵەتی
ئێراندا هیچ یاس��ایەک نییە کە کۆڵبەری بە
تاوان لە قەڵەم بدات ،بەاڵم هەنووکەش ئەم
کۆڵبرانە بە ش��ێوەیەکی ئاسایی و ڕۆژانە ،بە
تەقەی هێزەکانی دەوڵەت یان بەربوونەوە لە
کوێس��تانەکان و کەوتنە ناو مەیدانی مین،
گیانیان لە دەس��ت دەدەن .بەم حاڵەشەوە،
وتارێکی زانس��تی و بەپێز لەم بوارەدا بوونی
نییە .ئێمە بەکەڵک وەرگرتن لە میتۆدەکانی
لێکۆڵینەوەی لێکدراو(ترکیبی) ،لەم وتارەدا
ئەو زانیارییەی کە لە بەردەس��تدایە ،وێڕای
 20چاوپێکەوتن��ی ق��ووڵ و بەپێز لە گەڵ
ئەوکەس��انە کە لە حالی حازردا س��ەرقاڵی
کۆڵبەرین ش��ی کراوەتەوە ،تاک��وو بوارێک
بڕەخس��ێ بۆ تێگەیش��تن ل��ەم دیاردەیە.
بەدواداچوونەکانی ئێمە پشتڕاستی دەکەنەوە
ک��ە کۆڵب��ەری دەرئەنجامی ڕاس��تەوخۆی
پەرەپێدان��ی سیاس��ەتی ت��ەک «قەومی-
ئایینی»یە و بەشێکە لە پاکێجی ستراتێژیی
دەوڵەتی -شیعی فارس لە کوردستاندا .لەم
ڕووەوە ،کۆڵبەری زیاتر دیاردەیەکی سیاسییە
تاکوو دیاردەیەکی ئابووری.
وشە کلیلیەکان
ئاپارتایدی ئابووری ،کۆڵبەری ،کوردوستان،
مێت��ۆدی لێکۆڵین��ەوەی لێکدراو(ترکیبی)،
دەوڵەتی شیعی ـ فارس
پێشەکی
پابڵ��ۆ گونزاڵس کازانۆڤا لە کتێبەکەی خۆی

لە س��الی ١٩٦٥دا ،داگیرکاری��ی ناوخۆیی
ب��ە «حوکمڕان��ی گرووپێکی قەوم��ی ...بە
س��ەر گرووپەکانی دیکەوە کە بەشێوەیەکی
بەردەوام لە چوارچێوەی واڵتێکی هاوبەشدا
ژی��اون» دەش��وبهێنێ (پ .)132–130
کازانۆڤ��ا ئەم چەمکەی لە بواری کۆمەڵگەی
فرە قەومییەوە ب��ە کارهێناوە .بەم پێیە ،لە
ڕوانگەی ئ��ەوەوە ،پەیوەندی��ی داگیرکاریی
ناوخۆیی ،تەنیا لە ئابووریدا قەتیس نابێتەوە
(ئەش��ق ،1989 ،پ  906ـ  .)907ئاندرە گوندر
فران��ک ،بە ئیلهام وەرگرتن لەکازانۆڤا دەڵێ:
داگیرکاریی ناوخۆیی فۆرمێکە لە «پەرەپێدانی
ناهاوس��ان» ک��ە دەرخ��ەری پێوەندیەکی
نایەکسانی پێکهاتەیییە لە «شارە گەورەکان»
ی��ان «پەڕاوێ��زی ناوەند»دا (فران��ک.)1971 .
داگیرکاری��ی ناوخۆیی وەکوو ئەس��بابێکی
ش��یکردنەوە ،لە الی��ەن زۆر لێکۆڵەرەوە بە
تایبەتی لە چوارچێ��وەی ئامریکای التین و
ویالیەت��ە یەکگرتووەکانی ئامریکاوە ،قەبووڵ
کراوە (مارکارد1957 ،؛ پێکهام  .2004،پۆرتز و باچ.
 .)1985داگیرکاریی ناوخۆیی لە ئێراندا بووەتە
ه��ۆی پێکهێنانی ناوەندێکی ناوخۆیی و لەم
ڕێگەیەش��ەوە بە شێوەیەکی بەردەوام ناوچە
ناشیعی/نافارس��ەکان خراونەتە پەڕاوێزەوە و
[]١
لە دواکەوتووییی ئابوورییدا ڕاگیراون.
 1بابەت��ی لێکۆڵینەوەکەی ئێمە -لە ناوچە
کوردییەکان ،بە بەرباڵوی ئاوڕی لە پەیوەندیی
ناهاوس��ان و نابەرانبەری سیاسی ،ئابووری،
فەرهەنگی و ش��کڵ گرتن��ی حاکمییەت لە
هەمبەر کۆمەڵگە ژێردەس��تەکان و بە چڕی
ئەمنیەتی کردن و لە دواکەوتویی ڕاگرتندا،
[]2
داوەتەوە.
 2سیاس��ەتی ئەمنیەت��ی و لەدواکەتووییدا
ڕاگرتن��ی کورس��تان لە الی��ەن دەوڵەتەوە،
بەس��تێن و بارودۆخێکی پێکهێناوە کە تەنیا
دەکرێ وەک��وو ئاپارتایدی ئابووری لە قەڵەم
بدرێ ،ئەمەش بە نۆرەی خۆی لە دە س��اڵی
ڕاب��ردوودا کۆڵبەری��ی ل��ێ کەوتووەتەوە .لە
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کوردی��دا ،کۆڵبەری ئاماژەی��ە بۆ (الو و پیر)
کە کاری سەر سنووردەکەن ،واتە ئەوەی کە
خەڵک پێی دەڵێن کۆڵبەر ،کااڵکان لە پشتی
خۆی��ان دەنێن و لەم دیوی س��نوورە بۆ ئەو
دیوی س��نوورەکانی ئێ��ران ،ئێراق و تورکیە
دەیگوازنەوە (ه��ەر وەها بڕوانە ب��وزکاڵ.)2019 .
کۆڵب��ەری یەکێک ل��ە پڕمەترس��یدارترین
کارەکانە کە ڕۆژانە لە الیەن هێزە نیزامییەکانی
ئێران��ەوە تەقەیان لێ دەک��رێ ،یان بە هۆی
بەربوونەوە لە کوێس��تان و ڕەوەزە بەردەکان،
کەوتنە ن��او مەیدانی مین و بەرەوڕووبوونەوە
لە گەڵ کڕێوە و س��ەرمادا ،گیان لە دەست
[]3
دەدەن (چاو لە ڕاپۆرتی بی بی سی بکەن).
 3کۆڵبەری وەکوو دیاردەیەک ،بەڵگەیە بۆ
پشتگوێخس��تن و لە دواکەوتووییدا ڕاگرتنی
کوردستان ،کە ئەمەش بەرهەم و لێکەوتەی
بارودۆخێک��ی تایبەت��ی ئەمنیەتیکردن��ە،
لە الی��ەن خ��ودی دەوڵەت��ەوە .کۆڵبەری
نیشانەیەکە بۆ بارودۆخێکی ناوازەی سیاسی
ـ ئابووریی (بڕوانە ،ئاگامبن )2003 ،یان ئەوەی
کە مادیمب ،لە مانایەکی بەرباڵوتردا وەکوو»
پێکهات��ەی داگیرکارانە «ن��اوی لێ دەبات،
کە دووفاق��ی پارادایمی وەک��وو «ئابووریی
خۆبژێ��و ل��ە هەمب��ەر بەرهەمهێنانێک��ی
زۆر[ئەوان] .بەرهەم دێن��ێ ( ،1988پ .)17
پارادایم��ی دووفاق��ی ئابووریی هاوش��ێوە
لە ئێران��دا کۆڵبەریی ل��ێ کەوتوەتەوە ،کە
ئەمەش فۆرمێک ل��ە ئاپارتایدی ئابووری لە
[]٤
کوردستاندا وێنا دەکات.
کۆڵبەری بنچین��ەی دینامیکی قەومی-
فەرهەنگی و ناکۆکیی ئابووریی و سیاس��یی
س��ەرچاوەگرتوو ل��ەوان لە ئێران��دا نمایش
دەکات ،ش��وێنێک کە حاکمییەتی قەومی-
نەتەوەییی ش��یعە هەموو جۆرە دەس��ەاڵت
و کەرەس��تەی بەرهەمهێنانێک��ی ،پ��اوان
کردووە .پێناچێ ل��ە ڕۆژهەاڵتدا ،پێوەندیی
ئابووری��ی بنەم��ا و پێکهات��ەی سیاس��ی-
کۆمەاڵیەتی ڕێکخستبێ .وەها پێوەندییەک،
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نوێنگەی سیاس��یی هەمەگیریی س��ەرچاوە
و خۆگونجاندن��ی کۆمەڵگە ل��ە خۆ ناگرێت.
بەڵکوو فاکت��ەری یەکالییک��ەرەوە ،هێزی
کۆمەڵ��ە یان بە واتایەک��ی دیکە بە تەواوی
ل��ە نەبوونی ئەودایە .ئ��ەم نابەرانبەرییانە لە
ڕێگەی کەلێن و دابەشکارییە قەومی -زمانی
و ئایینییەکان��ەوە ئاراس��تە و هاوتا کراون.
کەوات��ە ،کۆڵبەری دەرئەنجامی سیاس��ەتی
سیس��تەمی داگیرکاری��ی ناوخۆیییە کە لە
الی��ەن کۆماری ئیس�لامییەوە (لەم ڕووەوە
کۆماری ئیس�لامیی ئێ��ران) و دامەزراوەی
شیعی -فارس ،بە سەر کورددا سەپاوە.
دۆخی یاس��اییی کۆڵب��ەری ناروونە ،لە بەر
ئەوەی لە خزمەتی سیاس��ەتە گشتییەکانی
دەوڵەتدایە بۆ کۆنترۆڵ کردن و ئاس��یمیلە
ک��ردن لە کوردس��تاندا .گەرچ��ی زۆربەی
کۆڵب��ەران هەڵگری ناس��نامەی دەوڵەتین،
بەاڵم ناس��ینەوە و نەناس��ینەوەی ئەوان لە
ئەستۆی پاسەوانانی سەر س��نووری ئێرانە.
کەواتە ل��ەم ڕووەوە ،خۆ رادەس��تکردن بە
کۆڵب��ەری ،بژاردەیەکی ناچارییە و دۆخێکی
ن��اوازەی وەک��وو نموونەی��ەک ل��ە واڵتدا
پێکهێن��او کە نە بە تەواوی یاس��ایییە و نە
ب��ە ڕوونی تاوان .ئەمەش ژیانی داس��ەپاوی
ئابووریی بە س��ەر ک��ورددا مان��ا دەکاتەوە
کە مان��ەوە و مەرگ وێکرا زام��ن دەکات.
لە کاتێک��دا کە کۆماری ئیس�لامیی ئێران
س��نوورەکانی دیکەی بە شێوەیەکی ڕێژەیی
بە کراوەیی ب��ۆ بازرگانیکردنی نێونەتەوەیی
هێش��تووەتەوە .بە ش��ێوەیەکی سەرەڕۆیانە
ئ��ەو کوردانە دەک��وژێ ،کە وەک��وو تاکە
ڕێگای��ەک بۆ بژێوی ژیان ،کااڵکان لە کۆڵی
خۆیان دەنێن و دەگوازنەوە .لێرەدا پێویستە
ئاماژە ب��ەوە بکەین کە ئێم��ە داگیرکاریی
ناوخۆییمان لەگەڵ ئەو وتەزایە کە سارا ڕۆی
بە « لەدواکەوتووییدا ڕاگرتن» ناوی دەبات بە
هاوتا لە قەڵەم داوە :لە ڕێی پرۆس��ەیەکەوە،
دەسەاڵت هێژمونی س��تراتێژیی بەربەستی،
ساڵی بیست و یەکەم
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بە مەبەستی «پێشگرتن لە گەشەی ئابووریی
ناوخۆی��ی و ڕیفۆرم��ی پێکهاتەی��ی» پیادە
ک��ردووە (ڕۆی ،1995 .پ  6؛ یادیرگی.)2017 .
وەها سیاس��ەتگەلێک بۆ ل��ە دواکەوتووییدا
ڕاگرتنی ناوچەکانی وەکوو کوردس��تان کە
ق��ەوم -نەتەوەیەکی پش��تگوێخراوی تێدا
نیش��تەجێیە ،بەرێ��وە دەبرێ .کوردس��تان
وەکوو زۆنێکی ئەمنیەتی لە قەڵەم دەدرێ و
لە ڕووی مێژویییەوە یاسای جۆراوجۆری بە
سەردا سەپاوە .بۆ وێنە سیستەمی دادوەریی
ئ��ەم ناوەندە ـ ک��ە بەرهەمی دەس��ەاڵتی
حوکمرانیی ناکوردییە ،هەموو کات لە گەڵ
نیش��انەکانی کوردبوون وەکوو مەترسییەکی
ئەمنیەتی ڕەفتاری کردووە (نە فیس��ی.2012 .
پ .)102 .ک��وردەکان بە ه��ۆکاری زمان و
ئایین��ی جیاوازەوە ،ڕووبەڕووی هەڕەش��ە و
سزای لە ڕادەبەدەری ئابووری ،کۆمەاڵیەتی
ـ سیاس��ی و فەرهەنگی بوونەت��ەوە ]5[.بەم
پێی��ە ،دەب��ێ کۆڵبەری وەک��وو جەوهەری
فیکری -بنەجێکراوی س��تراتێژیی دەوڵەت
چاو لێ بکرێ .ئەمە دەرخەری نابەرانبەریی
پێکهاتەیی و سیاسەتی تەک قەومی -ئایینیە
لە بواری گەشەکردندا ،کە لە الیەن دەوڵەتی
شیعەی فارسەوە پەیڕەوکراوە بۆ ڕێگریکردن
لە بەردەم دەسەاڵتی کوردی لە هەرچەشن
و ئاستێکدا ]6[.کەس��ایەتییە ناسراوەکانی ناو
دەس��ەاڵتی قەوم/نەتەوەی سەردەس��ت و
لێکۆڵەرانی فارس وەکوو مێهراد برووجێردی،
ڕوەایی دەبەخش��ن بە سیاسەتی دەوڵەت لە
هەمب��ەر دواکەتوویی ڕاگرت��ن و زاڵ بوون
بەس��ەر نا فارس��ەکاندا (برووجێردی 1998،پ.
 .)43دەوڵەت تێدەکۆش��ێ تاکوو شوناس��ی
فارسی بسەپێنێ بەسەر هەموو پێکهاتەکانی
دیک��ەدا یان ئەوەی کە ئ��ەوان بە (نەتەوە)
ناوی دەبەن .دەرئەنجامی وەها بارودۆخێک
نەتەوەیەکی پێکهێناوە کە چ ئارەزوومەندانە
[]7
بێت یان زۆرەملی ،دەب��ێ ببن بە فارس.
ئەم ج��ۆرە مامەڵەکردنە لەگ��ەڵ بەرگریی

نافارس��ەکان لە بەرامبەر حکومەت ،ڕێگەی
خۆش کردووە بۆ سیاسەتە توندوتیژانەکانی
حکوم��ەت ب��ۆ ناوچەکە و ڕەوای��ی داوە بە
سیاس��ەتی یەک قەوم-ئایینی گەشەکردن
کە بە ش��ێوەی کۆڵبەری خ��ۆی نواندووە.
ئەمە ئەو هۆکارەیە کە دەبێ کۆڵبەری وەکوو
دەرهاویش��تەی ڕاس��تەوخۆی داگیرکاریی
فارس��یزم چاو لێ بکەین ک��ە بووەتە هۆی
[]8
پەڕاوێزخس��تن و گەمارۆدان��ی ک��ورد.
بەرلەوەی کە زیاتردرێژە بە بابەتەکە بدەین،
دەبێ ئ��ەوە بخەینە ڕوو کە ئێم��ە ،بەر لە
دەس��تپێکردنی بەش��ەکانی دیکە ،باس لە
مێتۆدەکەی خۆمان دەکەین .پاش��ان ،ئێمە
دەس��کەوتەکانی توێژینەوەکەمان دەخەینە
ڕوو و دەچینە سەرئەو چاوپێکەوتنانەی کە لە
گەڵ کۆڵبەرەکاندا کردوومانن ،تاکوو جیهانی
ئەوان لە ڕێگەی ڕیوایەتەکانی خۆیانەوە وینا
بکەین .ل��ە کۆتاییدا ،ئێمە ئ��ەو بارودۆخە
سیاس��ی -ئابووری و مێژوویی��ە کە بووەتە
هۆی سەرهەڵدانی کۆڵبەری شی دەکەینەوە.
ئێم��ە ل��ە ڕێگەی ئەم باس��ەوە ل��ە بارەی
سیاس��ەتەکانی دەوڵەت بۆ لە دواکەوتووییدا
ڕاگرتن ،هیوادارین ئەوە پشتراست بکەینەوە
کە پرس��ی کۆڵبەری ،ڕووداو و کردەوەیەکە
بۆ ئاش��کراکردنی ش��ێوەیەک لە ئاپارتایدی
ئاب��ووری ،ک��ە تەنانەت دەک��رێ لە چەند
ڕوویەکەوە لە گەڵ ئافریقای باشوور بەراورد
بکرێ.
کۆکردن��ەوەی زانی��اری و میت��ۆدی
لێکۆڵینەوە
لە توێژینەوەکەی ئێمەدا چەند میتۆد بەکار
هاتووە کە ب��واری ئەوەی پێ داوین کە داتا
و س��ەرچاوەکان ل��ە ڕووی چەندایەت��ی و
چۆنایەتییەوە تێکهەڵکێش بکەین (تەشەکوری
و تەدڵ��ی  ]9[.)2003،ل��ەم پرۆس��ەیەدا،هەم
ب��ە ئانالی��ن وهەم لە پێش��ەوە ل��ە گەڵ
 20کۆڵبەرچاوپێکەوت��ن ک��راوە .زانیارییە

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 487 2719

چەندایەتییەکانی ئێمە دەربارەی کۆڵبەری،
تارادەیەک ل��ە ڕێکخراوی هەنگاو Hengaw
و کۆڵبەرنیوز وەرگیراوە (Kolber Telegram
.]10[)Group to [https://t.me/Kolba rnews
ئێمە ئەو زانیارییانەی کە لە الیەن ڕێکخراوە
جۆراوجۆرەکانی مافی مرۆڤ و چاالکانەوە کۆ
کراونەتەوە ،لە بەرانبەر سەرچاوەکانی دیکەی
وەکوو ڕاپۆرتە لۆکاڵییەکان و لێکۆڵینەوەکانی
خۆمان لە بارەی قەوم ناسییەوە ،بەراوردمان
کردووە .خش��تەی یەکەم پرۆسەیەکی لەم
شێوەی کۆکردنەوەی داتاکان نیشان دەدات
(هەروەها بڕوانە وێنەی یەکەم).
بۆ دڵنیایی زیاتر لە پێوانە جۆراوجۆرەکان لە
چاوپێکەوتنەکاندا کەڵکمان وەرگرتووە ،وەک
گرووپ��ە تەمەنییە جی��اوازەکان ،بارودۆخی
کۆمەاڵیەتی ،س��اڵەکانی کارک��ردن وەکوو
کۆڵبەر و ش��ارەکانی نیش��تەجێبوون .ئێمە
بەش��داربووەکانی خۆمان لە ش��ەش شاری
سنووریی کوردستان هەڵبژاردووە ،شوێنێک
کە کۆڵب��ەری زۆرترین ب��ڕەوی تێدا هەیە:
سەردەش��ت ،پیرانش��ار ،مهاباد ،شنۆ ،بانە و
مەریوان (بڕوانە خشتەی  2و .)3
بۆ شیکردنەوە و لێکدانەوەی چاوپێکەوتنەکان،
ئێم��ە قس��ەکانمان دابەزان��دووە ،پوخ��ت
کردووەت��ەوە و کردوومانە ب��ە ئینگلیزی و
خسومانەتە ناو نەرمەواڵەی  .MAXQDAلە
پرۆسەی ش��یکردنەوەی زانیارییەکان کەڵک
ل��ە میتۆدێکی «گراندێد تی��ۆری» وەرگیراوە
تاکوو هەم بە شێوازێکی ڕێک و بە سیستەم
زانیارییەکان شی بکرێنەوە و هەم لە چیرۆک
و ئەزموونی ژیانی چاوپێکەوتووان مێتۆدێکی
بەرچاو دابێنی��ن (گالیزێر و س��تراس.)٢٠٠٠ ،
(ژیان لەسەر لێوار) وا دیزاین کرابوو کە ببێت
بە ش��ێوازێکی ناوەندی بۆ «لێکۆڵینەوەیەکی
گشتاڵتی» (یەک فۆرمی سەرچاوەیی گشتی)
کە بەسەرهات و ئەزموونی ژیانی کۆڵبەرەکانی
[]11
لەخۆ دەگرت.
ئێمە وتارەکەمان ت��ا ڕادەیەکی بەرباڵو
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بۆ ب��اس و گفتوگۆکردن لە بارەی پرس��ی
کۆڵب��ەری لە بواری کۆمەاڵیەتی -سیاس��ی
و ئابووریدا دەس��تپێدەکەین .باقی وتارەکە
لە چەند بەش��ێک پێکدێت ،کە بە گش��تی
هەوڵ دراوە وێنەیەک لە دیمەنی بارودۆخی
کۆڵب��ەری لە ڕێگەی چیرۆک��ی ئەزموون و
ژیانی کۆڵبەرەکان ،بە دەستەوە بدات.
ئاپارتایدیک��ی ئابووری��ی خ��زۆک و
سەرهەڵدانی کۆڵبەری
کۆڵب��ەری تارادەی��ەک دیاردەیەک��ی
نوێی��ە .ل��ە کاتێکدا ش��ێوەی کالس��یکی
قاچاغچیەتی پیشینەیەکی درێژی لە ناوچە
س��نوورییەکانی ئ��ەم واڵت��ەدا هەیە ،بەاڵم
کۆڵبەری لە جەوه��ەری خۆیدا چەند دەیە
پاش س��ەردەمی شۆڕش��ی 1979بە زەقی
وەدەرک��ەت .لەم ڕووەوە ،پ��اش گەڕانەوەی
خومەینی بۆ تاران لە یەکی فیوریەی ،1979
تەنیا سێ حەوتووی خایاند بۆ دەستپێکردنی
ڕووبەڕووبوون��ەوە ل��ە نێ��وان ئیس�لامییە
ئینقالبیی��ەکان و کوردەکاندا(.ئەلینگ،2012 .
پ )47 .پ��اش گەڕانەوەی ئ��ەو بە خێرایی،
ک��وردەکان لە گەڵ لەشکرکێش��ییەکی بە
تەواومانا ب��ەرەوڕوو بوونەوە و ش��ارەکانیان
گەم��ارۆ دران و خەڵکی مەدەنیش قەتڵوعام
کران ]12[.بە (فەتحی کوردستان) قۆناخێکی
نوێ��ی گەم��ارۆی سیاس��ی و پەیوەس��ت
ب��ە ئابوورییەوە هات��ە ئاراوە ک��ە لە گەڵ
دەستپێکردنی شەڕ لە نیوان ئێران و ئێراقدا
(1980ـ )1988ب��ە خێرایی قووڵتر بووەوە.
بە پێی بەراورد نزیکی پەنجا هەزار کورد لە
س��اڵەکانی 1978ـ .1988کە شەڕی نێوان
ئێ��ران و ئێراقیش لە خ��ۆ دەگرێ ،گیانیان
لەدەس��ت داوە (ئەلینگ 2013 .و پ .)48 .ئەم
ش��ەڕە ،کە بواری بۆ ڕێژیم ڕەخساند تاکوو
هێزی خۆی بچەسپێنێ ،بووە بیانوویەک بۆ
زیاتر میلتاریزەکردنی کوردستان و کردنی بە
[]13
ناوچەیەکی پێکدادان.
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خشتەی 3وشە لە بەستێندا
عەجەم ،شیعە و سوننە لە بەستێندا
ناوی دۆکیۆمێنت

دەقی نووسراو

وشە کلیلییەکان

دەقی نووسراو

کۆڵبەر بانە1 :

ئەمەگەورەترین مەترسیی

عەجەمەکان

دەڵێن ڕاوەستە و پاشان
تەقەت لێ دەکەن

کۆڵبەر مهاباد6 :

بە پێچەوانەوە

عەجەمستان

نوێنەرەکانی ئێمە جارلەدوای
جار بەڵێنی بەسەرنەچوو دەدەن

کۆڵبەر پیرانشار10 :

هەموو شتێک ڕوونە

عەجەمەکان

ئێمە بێ دەسەاڵتین

کۆڵبەر سەردەشت17 :

تۆ دەتوانی بە ئاسانی
کارێک بدۆزیتەوە

عەجەمستان

ناوچەکەی ئێمەی بە ئەنقەست
لە دواکەوتووییدا ڕاگیراوە

کۆڵبەر بانە2 :

دەکرێ مینەکان بتەقێنێ یان بۆ

عەجەمەکان

لەوانەیە تەقە لە ئێمە بکرێ

کۆڵبەر پیرانشار12 :

هەر بارێک  70000هەزار تمەن و

عەجەمەکان

ناسنامەکەم لێ وەردەگرن

کۆڵبەر شنۆ20 :

لەوانەیە دەستگیر بکرێی یان
تەقەت لێ بکرێ

عەجەم

بەردەوام لە دڵەراوکێدا دەژی

کۆڵبەر مهاباد5 :

کرێکارەکان خەڵکی کوردستان یان

سوننەکان

دانامەزرێندرێن

کۆڵبەر پیرانشار13 :

کاتێک لە کوردەکان نێزیک
دەبیتەوە

سوننە

ناوچەیەک کە بە هەژاری و
بێبەشیەوە دەستپێدەکات

میلتاریزە کردن دەرتانێک بوو کە پڕۆژەکانی
داگیرکاریی ناوخۆییی کۆماری ئیس�لامیی
ئێ��ران( ،ل��ە ڕێگ��ەی پ��رۆژەی نیزام��ی
ومکووڕبوون) دەستبەس��ەرداگرتنی خاک،
گواس��تنەوەی ئ��او ،زاڵ بوونی فەرهەنگی و
بە هێزک��ردن و پەرەپێدانی ئابووریی یەک
قەومی-ئایینی ئاسانتر کردەوە .بە پێچەوانەی
کۆمەڵگ��ەی فەرمانڕەوایی فارس ،کوردەکان
بە شێوەیەکی سیستەماتیک پەڕاوێز خراون.
لە هەندێک ب��واردا تا ڕادەیەک ،هەوڵەکانی
کۆم��اری ئیس�لامی هاوش��ێوەی ڕێژیمی
ئاپارتایدی ئافریقای باشوورە .قەوم -نەتەوەی
ش��یعی ـ فارس ل��ە ڕێگ��ەی بەکارهێنانی
“یاری��ی دوو الیەن��ی حاکمییەت��ەوە» ـ
دیسکۆرس��ی وەخۆگرت��ن دێنێت��ە زمان.

یاس��اگەلێکی ئەخالقی بۆ کۆمەڵگە ڕەنگڕێژ
دەکات و هەمان دیسکۆرسیش بە بەرباڵوی
بەکاردێن��ێ تاکوو کوردەکان (ئەش��رار) لە
بواری ئابووری ،فەرهەنگیی و یاس��ایییەوە،
پش��تگوێ بخ��ات ]14[.لە پەڕاوێز خس��تنی
کۆمەڵ��ە ناحکومییەکانی ک��ورد و کۆنترۆڵ
کردنیان و لێپێچینەوە لەگەڵیان ،هاوشێوەی
ئەو سیاس��ەتانەیە کە ڕێژیمی ئاپارتایدی لە
ئەفریقای خواروو بیچم دابوو.
ل��ە ئەفریق��ای باش��ووردا ،جەوهەری
سیاس��ەتەکانی ئاپارتای��د لە س��ەر بنەمای
یاساییی هەاڵواردن ،دەربارەی خاوەنداریەتی،
دەستراگەیش��تن ب��ە س��ەرچاوەکان و
دەستبەس��ەرداگرتنی مۆڵکی ،بنیات نرابوو
(الونب��رگ١٩٨٩ .؛ ویلیامی��ز ،١٩٨٩،پ.)121 .
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سیاسەتی سیستەماتیکی کۆماری ئیسالمیی
ئێ��ران ب��ۆ ل��ە دواکەوتوویی��دا ڕاگرتن��ی
کوردس��تان ،نێزیک��ە لە س��تراتێژییەکانی
ڕێژیم��ی ئاپارتای��د ب��ۆ بێبەش��کردن ولە
پەراویز خس��تنی کۆمەڵگەی ڕەشپێستەکان
لە ئەفریقای خواروودا .کۆماری ئیس�لامیی
ئێ��ران خەریکی ل��ە نێوبردنی کش��توکاڵ،
پێش��گرتن لە پەرەپێدان��ی ئاژەڵداری ،کەم
کردنەوەی دانیش��توانی ناوچ��ە الدێییەکان
لە ڕێگەی دروس��تکردنی بەنداوگەلی گەورە
و تااڵنکردن��ی س��ەرچاوە سروش��تییەکانی
(وەکوو ئاو) بۆ ناوچە شیعییە ،ناکوردییەکانە.
وەها س��تراتێژیگەلێک دەرخەری پالنەکانی
کۆم��اری ئیس�لامییە ب��ۆ گۆڕانکارییەکی
بنەڕەتی لە ڕۆژهەاڵتدا و نالەبارکردنی بژێوی
کوردەکان لەو بەری س��نوورەوە لە (باشوور)
دا .لە کاتێکدا کە دەوڵەتی ئیس�لامی باقیی
س��نوورەکانی دیکەی ئێرانی ب��ۆ بازرگانی
کردنی نێودەوڵەتی -ل��ە ڕێگەی میلیتاریزە
کردن��ی کوردس��تانەوە  -ب��ە کراوەی��ی
هێش��توەتەوە ،چاالکیی��ە ئابوورییەکان��ی
ک��وردی الواز ک��ردووە و توندوتی��ژی لە
هەمبەر ئەو کەس��انە دەنوێنێ کە جەستەی
خۆی��ان بەکار دێنن بۆ کار کردن لە س��ەر
س��نوور .بێبەش��کردن و لەپەڕاوێزخستنی
کوردەکان لە ئێراندا ،بارێکی یاساییی لەخۆ
گرتووە .یاسای بنەڕەتیی کۆماری ئیسالمیی
ئێ��ران ،غەیر ش��یعەکان بۆ بەدس��تهێنانی
پۆس��تێکی کلیلیی وەکوو سەرکۆماری ڕەد
دەکات��ەوە( .بڕوانە مادەی  116یاس��ای بنەڕەتیی
کۆماری ئیس�لامیی ئێران) ]15[.ئەوان ناتوانن بۆ
س��ەرۆککۆماری بەربژێر بن .هەروەها ئەوان
ناتوانن ببنە ئەندام��ی کابینەی ئەنجومەنی
ئاسایشی نەتەوەیی ،ش��وورای دیاریکردنی
بەرژەوەندییەکان��ی نی��زام یان مەجلیس��ی
ش��ارەزایان .لە چوار دەیەی ڕابردوودا ئیزن
بە تاکە کوردێکیش نەدراوە کە لە پۆستێکی
ب��ااڵی بڕی��اردەردا خۆی ببینێت��ەوە (بڕوانە
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برووجێردی و ڕەحیمخانی .)2018 .سیس��تەمی
برۆکراسی ،یاسایی و ڕێکخراوەکانی حکومت،
هەموو بەجۆرێک پێکهات��وون کە کۆمەڵگە
نافارسە ناش��یعەکان (بۆ نموونە کوردەکان)
بێبەش بکەن .هەروەها ڕێگەکانی وەرگرتنی
پۆست و پلەی سەرەکیی ئەمنیەتی و نیزامی
بۆ کوردەکان داخراوە .کۆماری ئیس�لامیی
ئێران حکومەتێکی جیاکارانەیە کە سیاسەت
و یاس��اکانی لە س��ەر بنەم��ای کۆمەڵێک
ڕێوش��وێنی دیاریکراو لە یاس��ای بنەڕەتیدا
دامەزراوە کە پارێزگاری لە دەستەبەندییەکی
تاکالیەنی قەومی-ئایینی دەکات .ڕێگریکردن
لە کوردەکان ،بۆ بەدەستهێنانی پلە نزمەکانی
حکوم��ەت ل��ە یاس��ای بنەڕەتی��دا ڕوون
نەکراوەتەوە .بەم پێی��ە ،هەموو ڕێکارەکانی
هەاڵواردن و بەربەس��تە ئیدارییەکان لەگەڵ
ڕۆحی یاسای بنەڕەتییدا کۆکن ،لە بەر ئەوە
یاس��ای دەوڵەت و کۆمەڵگە لە س��ەر دوو
بنەمای شوناس��ی فەرمیی :ئیسالمی شیعە
و فارس��یزم هەڵچنراوە .بە واتایەکی دیکە،
یاسای بنەڕەتی ،نەزمیکی یاسایی -سیاسیی
پێکهێناوەک��ە ل��ە بنەڕەتدا ه��ەاڵواردن لە
دژی ناش��یعەکان ،لە خۆ دەگرێ» (ئەلینگ.
 ،2013ل .)51 :هەنووک��ەش فەرمانڕەوایانی
قەومی ف��ارس بە بەردەوامی سیاس��ەت و
شوناس��ی ک��وردی وەکوو هەڕەش��ەیەکی
دایمی بۆ سەر یەکپارچەییی ئێرانی ڕەنگرێژ
ک��راوی خۆیان ،ل��ە قەڵ��ەم دەدەن (بروانە
برووجێ��ردی .)١٩٩٨ .فەرمانڕەوایان��ی قەوم-
نەت��ەوە هەوڵیاندا کە کوردس��تان بکەن بە
خێ��ڵ و ببن��ە ڕێگر لە بەردەم پەیوەس��ت
بوون��ی بە ئابووریی پیش��کەوتوو و هاوکات
داخوازییەکان��ی کوردیش ل��ە چوارچیوەی
«دواکەوتوویی ناوچەیی»دا نیش��ان بدەن .لە
ماوەی ش��ەڕی ئێران و ئێراقدا ،ش��ارەکانی
کوردس��تان بە بەردەوامی لە ژێر هێرش��ی
ئاس��مانی و بۆمباراندا بوون .لە دەرئەنجامدا،
بەرزبوون��ەوەی ئاس��تی ئاژەڵداری-وەک��وو
ساڵی بیست و یەکەم
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یەکێ��ک لە کۆڵەک��ە گرینگەکانی ئابووریی
الدێی��ی ل��ە ڕۆژه��ەاڵت -تارادەیەکی زۆر
لەنێوچ��وو .پانتایەکی بەرب�ڵاو لە چاالکییە
ئابوورییەکانی کوردس��تان وەکوو کشتوکاڵ،
باخ و باخات (رەز و ش��ەراب دروستکردن)،
پێدەشت و لەوەڕگەکانیش کران بە مەیدانی
مین (بڕوانە خشتەی  .)4ڕێژیم لە ماوەی شەڕدا،
ب��ە میلیۆنان مینی چان��د -کە هەنووکەش
زیاتر لە  16میلیۆن لەو مینانە النەبردراون-
ئەمەش بووە هۆی گرفت دروست کردن لە
شێوەی کشتوکاڵی س��وننەتی و ئاژڵداریدا.
لە کاتێکدا کە دەوڵ��ەت ڕەونەقی ئابووریی
الدێ��ی کوردس��تانی وێران ک��رد ،هاوکات
هی��چ چەش��نە س��ەرمایەگوزارییەکی ل��ە
ژێرخانەکان نەکرد ی��ان دەرفەتی کاری لە
هی��چ بوار و ناوچەیەکی تریدا نەڕەخس��اند.
تەنانەت بۆ کارکردن ل��ە «کەرتی حکومی»
دەوڵەت سیاسەتی ناخۆجێیی پەیڕەو دەکات
(لە خوارەوە دەخرێتە ب��ەر باس) .هەروەها

ب��ۆ دامەزراندن ل��ە «بەش��ی دەوڵەتیدا» لە
پ��رۆژە پاوانخوازەکانی��ان ل��ە پارێزگاکاندا،
کوردەکانیش��یان وەکوو هاوکار بەکارهێناوە.
لە چ��وار دەی��ەی ڕاب��ردوودا ،ڕێژیم ـ بە
بیان��ووی «بارودۆخ��ی ئەمنی��ی تایبەت» ـ
ڕێگر بووە لە بەردەم گەشەی پیشەسازی و
ئابووری لە کوردستاندا .ئەم واقعە بەڵگەیەکە
لە س��ەر ئەو ڕاس��تیە کە س��اڵی- 1968
ل��ە سەرتاس��ەری ناوچە کوردیی��ەکان لە
ئازربایجانی رۆژئاوادا ،تەنیا کارگەیەکی قەند
دروس��تکراوە ]16[.دەوڵەت ،لە کوردس��تاندا
کەڵکی لە دیسکۆرسی»بارودۆخی ئەمنیەتیی»
وەرگرتووە  )a( :بۆ پەرەپێدان وچەسپاندنی
هەیمەن��ەی خ��ۆی و زاڵ نەبوونی کورد و
هەروەه��ا پارچەپارچەکردنی کورد لە ڕووی
جوگرافی و سیاس��ییەوە ،و ()bگواستنەوەی
سەرچاوە سروشتییەکانی کوردستان بۆ ناوچە
نا کوردییەکان و بنەجێکردنی سیاسەتی لە
دواکەوتووییدا ڕاگرتنی کوردستان.

خشتەی  :4ژمارەی قوربانیانی مەیدان مین
( 1988ـ )2003

ئوستان
کوردستان (ئوستان)
ئیالم
خوزستان
کرماشان
ورمێ
هێڵی سنوور
کۆ

*

چەندپات بوونەوە

ڕێژە

889

23.9

596

16.1

451

12.1

1,273

34.3

494

13.3

10

0.3

3,713

100

* .تەقینەوەی مین و ڕووداوی ئینسانی (.)2006
تاران :سەنتەری لێکۆڵینەوەی کەمئەندامان بۆ ئەندازیاری و زانستی پزشکیی.77 .

گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە ژمارە  5٤ساڵی بیست و یەکەم زستانی 493 2719

سەرجەم سیاسەتە بنەجێکراوەکان ،داندراون
بۆ ئەوەی جارێک بۆ هەمیش��ە کوردس��تان
ل��ە دواکەوتوویی��دا ،ڕابگرن .ب��ەم مانایە کە
سیاس��ەتی دەوڵەت لە هەمبەر کوردس��تان
هاوشێوەی سیاس��ەتی ڕێژیمی ئاپارتایدە لە
ئەفریقای باش��ووردا کە دەوڵەت لە ڕێکەوتنی
ساڵی 1943دا ،بنەما و بنچینەی سیستەمی
ئاپارتایدی لە ڕووی خاوەنداریەتیی سیاسییەوە،
بە دەس��تپێکردنی کۆنترۆڵ��ی کار ،دامەزراند
(بڕوانە لۆنداڵ ،1992 ،پ166ـ .)167ئەم سیاسەتانە
بنەمایەک بوو ب��ۆ پەرەپێدانی هەاڵواردن لە
ڕووی س��ەرچاوەکانەوە؛ وەکوو بێبەشکردنی
وەرزێڕان��ی ڕەش پێس��ت .کەمکردن��ەوەی
حەقدەس��تەکان و بەرهەمەکان��ی ئەوان .لە
ئەفریقایی خ��واروودا ،ئەم جۆرە سیاس��ەتە
هێزی کاری ڕەشپێس��تەکانی بە هەرزانی و
لە ناش��ارەزایی و کەم ش��ارەزاییدا هێشتەوە
کە ل��ە دەرئەنجامدا ناچار بوون پەیوەس��ت
بن بە زۆنی پیشەس��ازیی سپییەکانەوە (جونز
و مۆڵێ��ر ,1992پ .)183 .هەر بەم ش��یوەیەش،
لە کوردس��تاندا ،سیاس��ەتی داگیرکاری ،لە
دواکەوتوویی��دا ڕاگرت��ن و لێس��ەندنەوەی
خاوەنداریەتی لە الیەن کۆماری ئیسالمییەوە،
سێ جۆرهێزی کاری کەم بایەخ و ناشارەزای
بەرهەمهێن��اوە :کۆچ��ەری ،کاری وەرزی و
بابەتی لێکۆڵینەوەکەی ئێمە :کۆڵبەری (بڕوانە،
خانی و زەرقامی  ،2013موحەممەدی.)2015 ،
ئەم دەوڵەتە لە ش��ەڕی ئێ��ران و ئێراقدا
ب��ۆ پەرەپێدان��ی هەیمەن��ەی نیزامیی خۆی
و داگیرکردن��ی هەم��وو ش��ار و گوندەکانی
کوردس��تان ،توان��ا نیزامییەکان��ی خۆی بە
کارهێن��ا .ل��ە کاتێکدا کە خەڵک��ی مەدەنی
لە ژێر ڕەهێڵەی بۆمباراندا چەرمەس��ەرییان
دەچێش��ت ،وێڕای تێچوویەک��ی هەمەالیەنە
و ل��ە ڕادەب��ەدەر کە بە خێرای��ی بووە هۆی
بێبەش��کردنیان ،ش��ارو گوندە کوردییەکان
ب��ە چڕی میلیتاری��زە کران (ئەلین��گ ,2013،
پ ]17[.)54 .لە کاتێکدا کە بەش��ێکی بەرچاو
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لە فەزای ش��ارەکان و دەوروب��ەری بۆ باڵوە
پێکردنی هێ��زە نێزامییەکان تەرخان کرابوو،
خەڵک بە هۆکاری کەمیی ئیمکانانی پزشکی
بۆ هەر چەشنە چارەسەرێکی شیاو ناچاربوون
خۆی��ان بگەیەننە ناوەندی پارێ��زگاکان .لەو
س��ەروبەندەدا ،پرۆس��ەی میلیتاریزە کردنی
دەوڵ��ەت ،بە ش��یوەیەکی بنچینەی��ی بووە
ه��ۆی داکش��انی ئاژەڵ��داری و کش��توکاڵ.
ئ��ەم ڕێژیمە بە زیادکردن��ی مەیدانی مین و
قەدەغ��ە دانان لەس��ەر کاری جووتیاران ،بۆ
درێژەدان بە پیشەکەی خۆیان لە سەر زەوییە
بەرهەمدارەکانی��ان ،هەژاری و بێدەرتانییەکی
گەورەتریان بە سەر خەڵکدا سەپاند .ئەمەش
ئەکتێک بوو بۆ ئ��ەوەی پێوەندیی ئۆرگانیکی
نیوان خەڵک لە الدێیەکان و شۆڕش��گێڕانی
کورد ،لە ب��ار ببات .بەم ش��ێوەیە ،ڕێژیم لە
ڕێگەی س��ەرمایەدانانی ئابوورییەوە بۆ ژێربینا
نیزامییەکان و لەباربردنی ئێکۆلوژی ،ئابووریی
گەمارۆدروای کوردی بەخێرایی وێران کرد.
ل��ە س��ەرەتای دەی��ەی  ،1980هێ��زە
نێزامییەکان��ی دەوڵەت فەرهەنگی یاس��ایی و
ژیانی گش��تیی کوردەکان دی��اری دەکەن و
لەسەر ژێرخانە مەدەنیەکان کاردەکەن ،بەاڵم
وەک بەها گش��تییەکان ،بە تەواوی بێبەشیان
دەکەن .لە س��ێ دەیەی ڕابردوودا« ،کۆماری
ئیسالمی هەموو شارە کوردییەکانی کردووەتە
پادگانێکی گەورەی نیزامی» (بڕوانە ڕاپۆرتی ڕادیۆ
ف��ەردا) ]18[.ئێستا ،لەکوردس��تاندا ،کارمەندانی
نیزامیی فارس��ی ش��یعە 2ـ %3ل��ە ڕێژەی
حەش��یمەتی هەر ش��ارێک پێک دێنن .ئەمە
س��ەڕەڕای ئەو حەقیقەتەیە کە زیاتر لە %50
بروکراس��یی دەوڵەتی ،لە غەیرە کورد/غەیرە
سوننە پێکهاتووە .بوونی دەوڵەت لە کوردستان
زیات��ر فۆرمێک��ی نیزامی��ی لە خ��ۆ گرتووە.
زۆرب��ەی« ،ناوچ��ە کوردیی��ەکان» لە ڕێگەی
شوێنە نیزامییەکان و یاسای نیزامییەوە ئیدارە
دەکرێن ،و زۆربەی س��ەرمایە ئابوورییەکان بۆ
ژێربینا نیزامییەکان تەرخ��ان کراوە .کەواتە،
ساڵی بیست و یەکەم
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پێوەندیی لۆکاڵی لەگەڵ ناوەندی دەس��ەاڵت،
زۆرتر لە ڕێگەی نوێنەرە نیزامییەکانەوە بەرێوە
دەبرا ،ئەم بارودۆخەش هەس��تی داگیرکاریی
لە ن��او کوردەکان��دا بەهێزتر ک��رد (ئەلینگ.
 .2031پ .)54 .هێ��زە نیزامییەکان��ی دەوڵەت
وەکوو هێزێکی داگیرکار ڕەفتا دەکەن ،کە بە
بەردەوامی تۆڕە ئەمنیەتی و چاوەدێرییەکانیان
بەرباڵوت��ر دەکەن��ەوە .ئ��ەوان ل��ە ڕێگەی
س��تراتێژیی پانخوازانەی پالن بۆ دارێژراوەوە،
پەرە بە شیعە/فارسیزم دەدەن وبە شێوەیەکی
بەرچاو هێما و خۆدەرخس��تنەکانی کورد بێ
نرخ دەکەن .سیاسەتە جیاکارییەکانی کۆماری
ئیسالمیی ئێران لەو خااڵنەی سەرەوەدا کورت
نابێتەوە .دەوڵەت سیس��تەمی پەروەردەکەی
بۆ فارس -شیعەس��ازی و پەرەپێدانی تاقانە-
قەومی-ئایینی��ی خۆی و ل��ە دواکەوتووییدا
ڕاگرتنی کوردستان ،ڕێکخستووە .لێکۆڵەرانی
ب��واری ئاپارتایدی ئەفریقای باش��وور ،بۆمان
ڕوون دەکەن��ەوە ک��ە سیاس��ەتی ئاپارتای��د
پێویستی بە سیستەمێکی پەروەردەییی جیاواز
هەیە ،پەروەردەیەک کە بۆ ئەوە دارێژرابێ کە
بۆ هەمیش��ە پەروەردەی ڕەشپێس��تەکان لە
بندەستیدا بهێڵێتەوە (لێپتون ،1986 ،پ .)24 .بە
هەمان شێوە ،سیستەمی پەروەردەی کۆماری
ئیس�لامیی ئێران ل��ە ڕووی پەروەردەیییەوە
بندەس��تبوونەوە و پاکس��ازیی قەومیی غەیرە
فارس/غەیرەس��وننەکان گەرەنت��ی دەکات.
کۆماری ئیسالمیی ئێران ،لە ڕێگەی سیستەمی
داگیرکارییەوە بۆ لە خۆکۆکردنەوە ،سیاسەتێکی
دووالیەنەی پەروەردەییی پەیڕەو کردووە)a( .
ستراتێژیی غەیرەبوومی سازیی ئەوان ،ڕێگری
دەکات لە خەڵک��ی خۆجێیی بۆ کارکردن لە
دامەزراوەی دەوڵەتی ،خوێندنگە و زانستگەکان
و جێگۆڕکێی��ان پ��ێ دەکات لە گەڵ خەڵکی
نالۆکاڵی شیعە و فارسدا .لە بەشێک لە ئوستانە
غەیرە ش��یعەکان ،سەرووی  %80فێرکاران لە
خەڵکی ناخۆجێی پێکهاتوون (راپۆرتی ئاژانس��ی
دوێچەول��ە) ]19[.ئێڵینگ بە دروستی گوتوویەتی

ک��ە :چوارچێوە ئیدارییەکانیان بەش��ێوەیەک
ڕێکخس��توە کە سوننەکان بە شێوەی لۆژیکی
زۆرین��ە لە هیچ ئوس��تانێکدا پێ��ک ناهێنن
( ,201پ .)51 .غەی��رە بومی س��ازی ،بێکاریی
خەڵک��ی خۆجێییی زیاد ک��ردووە و بەرەبەرە
برۆکراس��ی و کادری فێرکاری��ی ناخۆجێیی،
جێگای گرتوەت��ەوە)b( .جەمس��ەربەندی لە
خوێندنی بااڵ ،ستراتێژییەکی دیکەیە کە بارە
بە سەر خوێندکارانی کوردەوە ،بۆ وەرگرتنیان
[]20
لە دامەزراوەکانی دەروەی ناوچەی خۆیان.
ئەوان لەگەڵ وەها بەربەستگەلێک بەرەوڕوون،
ل��ە کاتێکدا ک��ە سیس��تەمی پەروەردەییی
ئێرانی��ش سیس��تەمێکی فارس -س��ەنتەرە
و زۆرب��ەی زانس��تگە بە پرس��تیژەکانیش لە
ش��ارەکانی ناوەندی ئێران ،وەک��وو تاراندان.
چوونە ژوورەوە بۆ ن��او وەها دامەزراوەگەلێک
هیچکات بۆ خوێندکارانی خەڵکی کوردستان
[]21
ئاسان نەبووە (بڕوانە سورخ.)2017 ،
لە کاتیکدا یەکەم بنچینەی سیاس��ەتی
پەروەردەیی��ی کۆم��اری ئیس�لامیی ئێران،
س��ڕینەوەی دەرفەتی کارکردن��ە بۆ کورد و
س��وننەکان لە ناوچەکان��ی خۆیاندا ،دووهەم
بەربەس��ت لە ب��ەردەم خوێندکارانی کورد،
خۆتۆمارکردنە لە دەرەوەی ناوچە لۆکاڵیەکانی
پەروەردەیی��ی خۆیان��دا ]22[.داگیرکاری��ی
فارس��یزم ،پێش��تر لەم بوارەدا بەس��تێنێکی
نالەباری ب��ۆ نافارس��ەکان پێکهێن��اوە .ئەم
ڕێوشوێنە ،ڕێگربووە لە بەردەم زمانەکانی دیکە
جگە لە فارس��ی و بەم شیوەیە ش ،تواناییی
خوێندکاران��ی کوردی ل��ە کێبەرکێکاندا ،لە
گەڵ بە ڕەچەڵەک فارس زماناندا ،دابەزاندووە.
هەروەها ،ئەمنیەتیکردنی شوێنی ژیانی ئەوان
لە الیەن دەوڵەتەوە ،پرسی خوێندکارانی کورد
بە چڕی لە ژێر چاوەدێریی ڕێژیمدایە .لە بەشی
پەروەردەدا ،چەندی��ن ڕێکخراوی ئەمنیەتیی
تایب��ەت بوون��ی هەیە ،کە هەری��ەک لەوان
ئەرکی کۆکردنەوەی پرۆفایلی خوێندکاران و
مامۆس��تایانی کوردی لە ئەگەری جیاوازی لە
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بواری سیاسی و ئایینی ،هەڵسوکەوتەکانیان،
نووسین و قسەکانیان ،پۆش��ینی جلوبەرگ،
پێوەن��دی و چاالکییەکانی��ان ل��ە ت��ۆڕە
کۆمەاڵیەتیی��ەکان هەتا دوایی ،لە ئەس��تۆیە
(بڕوانە سولەیمانی و موحەممەدپوور .)2019 ،دانانی
پرۆفای��ل بۆ قوتابیان ل��ە قۆناغی ناوەندییەوە
دەس��تپێدەکات ،لە ڕێگەی ئەم پرۆسەیەوە،
دەزگا دەوڵەتییەکان دەستنیشانی دەکەن کە
چ خوێندکارێک بۆی هەیە درێژە بە خوێندنی
ب��ااڵ بدات ی��ان ببێتە کارمەند ل��ە «کەرتی
حکووم��ی»دا .هەروەها پێش��ینەی خزمانی
نزی��ک و دووری خوێن��دکاران ،هەمووی��ان
فاکت��ەری یەکالک��ەرەوەن ل��ە هەڵبژاردنی
ئ��ەوان لە الی��ەن دەوڵەت��ەوە (س��ولەیمانی و
موحەممەدپوور .)2019،لە ساڵی 2009ـ2010دا،
وێڕای تەنین و میلتاریزەکردنی کوردس��تان
لە الی��ەن دەوڵەتەوە ،کوردس��تان کرانەوەی
بازاڕەکانی س��ەر س��نووری بە شێوەی کاتی
لە مەریوان ،سەردەش��ت ،پیرانشار و بانە ،بە
خۆی��ەوە بینی .ئیزن بە بازرگانانی لۆکاڵی درا
کە کااڵکان لە کوردس��تانی ئێراقەوە هاوردە
بکەن و هەناردەی ش��ارە غەیرە کوردییەکانی
بکەن .ئەمەش هاوکات بوو لە گەڵ ڕەوتێکی
لە ن��اکاو ،وێڕای پارەیەکی ل��ە ڕادەبەدەر لە
ناوچە و ش��ارە کوردییەکان��دا .دەرئەنجامی
ئەم بارودۆخە بووە هۆی زیاتر بێبەش��کردنی
ناوچە الدێی��ەکان و خەڵکەک��ەی هاندا کە
بۆ بەدەس��تهێنانی داهاتوویەکی باش��تر لەو
شارانەدا ،دەستبەرداری مووچە و مەزراکانیان
بن .ئەو ش��ارە کوردییانەی کە لە س��ەرەوە
ئاماژەیان پێ کرا ،بوونە شوێنی سەرەکیی بۆ
خەڵک��ی الدێیەکان .بۆ وێنە ،لە ش��اری بانە،
ژمارەی بازاڕەکانی کڕی��ن لە چوار دانەوە لە
ساڵی ( )2005گەیش��تە  250دانە لە ساڵی
()2016دا ،ئەم��ەش ب��ووە ه��ۆی بنەم��ای
متمان��ەی خەڵک بەم بازاڕە ناس��ەقامگیرانە.
وێڕای وەڕێ خستنی ئەم بازاڕە ناسەقامگیرانە،
دەوڵ��ەت ئابووریی لۆكاڵی بە زۆری لە ناو برد
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و ڕێ��ژەی چوونە بەرخوێندن��ی لە نێو الواندا
دابەزاندا ،لە بەر ئەوە خوێندن و خوێندەواری،
زیات��ر وەکوو دەروازەیەک بۆ وەرگرتنی کاری
دەوڵەتی لەقەڵەم دەدرێ .کرانەوەی ئەم بازاڕە
کاتییانە ،زۆرتر لە الیەن س��پای پاس��دارانی
شۆڕشی ئیس�لامیەوە بەڕێوە برا بە مەبەستی
ناسیاس��ی کردن��ی کۆمەڵگ��ەی ک��وردی.
هەروەه��ا دەوڵەت هیوادارب��وو کە کرانەوە ـ
و داخس��تنی س��نوورەکان وەکوو کارتێک بۆ
کۆنترۆڵ کردنی کوردەکان لە هەردوو دیوی
س��نوور ،بە کار بێنێ .ئەحمەدینەژاد و سپای
پاسدارنی شۆڕشی ئیسالمیی ئێران ،بەرەبەرە
سیاس��ەتەکانی خۆیان بۆ ڕاگرتنی کوردەکان
لە فەزایەکی ئابووری��ی خنکێندراودا ،بەرێوە
برد (بڕوان��ە ڕاپۆرت��ی مافی مرۆڤی کوردس��تان لە
س��اڵی  .)2009ئەم ڕووداوە پاش لە دایکبوونی
دامەزراوەیەکی بە فەرمی ناس��راوی کوردی
لە ڕووی یاس��اییەوە( .لە ئێ��راق) لەو بەری
س��نوورەوە ڕووی��دا .بوون��ی دامەزراوەیەکی
کوردی لە ڕوانگەی قەوم -نەتەوەوە فارسەوە
«وەکوو هەڕەشەیەکی جیدی بۆ سەر ئاسایشی
میللی��ی کۆم��اری ئیس�لامی» لێکدرای��ەوە
(برووجێردی مێهرانی و پوور ئیس�لامیی ،2014 .پ.
87ـ .)94ئەم هەستە بەهێزەی وشیاربوونەوەی
کورد ،بەرادەیەک بوو کە «نووسەرانی پۆست
کۆلۆنیالی» فارس��ی وەکوو حەمید دەباش��ی
()2017ئەگ��ەری ڕاگەیاندنی س��ەربەخۆییی
کوردستانیان وەکوو «کارەساتێک بۆ ناوچەکە»
لەقەڵەمدا .پاش ڕووخانی ڕێژیمی س��ەددام،
دەوڵەت��ی ئێ��ران فۆرمێک��ی بەرباڵوتری لە
سیاس��ەتە پاوانخوازەکانی لە ڕێگەی شەڕی
بەوەکالەت ،واتە چەکدارکردن و دابینکردنی
س��ەرچاوەی ماڵی ب��ۆ گرووپ��ە جۆربەجۆرە
تێرۆریس��تییەکان ،لە ناوچەک��ە بەڕێوە برد.
دابەشکاریی ئیداری و ناوخۆییی کوردەکان لە
ئێراق و سیاس��ەتە خۆفریودەرەکانیان بووەتە
هۆی ئەوە کە ستراتێژیی کۆماری ئیسالمیی
ئێران بە سەرکەوتووییەوە بسەپێنرێت.
ساڵی بیست و یەکەم

زستانی 2719

کۆماری ئیسالمیی ئێران بازاڕی کاری کاتی
لە کوردستان دەکاتەوە و دواتر دایدەخات بۆ
ئەوەی بتوانێ ئەو گەمارۆیانەی کە ئامریکا لە
سەری داناوە دەور بداتەوە و الوانی کوردیش
بە س��ەرفکردنی پارە بە نیسبەت دیمەنێکی
ئابووری��ی ناس��ەقامگرتووەوە فریووب��دات و
لەم ڕێگەیەش��ەوە کوردەکان زیاتر کۆنترۆڵ
بکات و لە سیاس��ەت دوور بخاتەوە .لەس��ەر
یەک ،سیاس��ەتی لە دواکەوتووییدا ڕاگرتنی
کوردستان و لێ سەندنەوەی خاوەنداریەتی لە
الیەن کۆماری ئیسالمیی ئێرانەوە ،لە فۆرمی
جیاوازدا بەرهەم هاتووە ،لەم پێوەندییەش��دا
گەورەترین کارەسات ،سەرهەڵدانی کۆڵبەری و
کارکردنی وەرزانەیە لە دەرەوەی کوردستاندا.
لە پاڵ کارکردن لە س��ەر سنوورەکاندا،
هەموو هاوێنانێک بە هەزاران بنەماڵەی کورد
ناچ��ار دەبن ئاوارەی ناوچ��ە ناکوردییەکانی
(وەکوو ،تاران ،ئیس��فەهان ،شیراز و تەورێز)
بن ،و لەوێ لە گارگەی خشت ،مەزرا و باخە
تایبەتییەکاندا ،کار بکەن .بارودۆخی کارکردن
لە کارگەکانی خشتدا ،بە تەواوی نامرۆڤانەیە
و شتێک کەمترنییە ،لە کۆیالیەتیی مۆدێڕن.
کرێ��کارەکان ل��ە س��ەر ئەساس��ی ژمارەی
ئەو خش��تانەی کە ڕۆژانە دروس��تی دەکەن
حەقدەس��تیان پێ دەدرێ و (لەم ڕووەوە بێ

ل��ە بەرچاوگرتنی تەمەن ،ڕەگەز و بارودۆخی
لەشساغی) هەموو ئەندامانی بنەماڵەکان دەبێ
لە حەوت ڕۆژی حەوتووەک��ەدا ،ئیزافەکاری
بک��ەن .زۆربەی ئەم بنەمااڵنە دەس��توپەنجە
لەگەڵ برس��ی بووندا نەرم دەکەن؛ ئەوان بە
بەردەوامی و لە فۆرمی جیاوازدا سووکایەتییان
پێ دەکرێ ،لە کەمپی کار تەریک دەکرێنەوە
و بە بێ ڕەچاوکردنی بارودۆخی لەشس��اغی
یان ئیمکاناتی پزش��کی ،ژیان بەسەر دەبەن.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەم بارودۆخە نامرۆڤانەیە،
ل��ە کاری وەرزان��ەدا ،زۆرب��ەی خەڵکەک��ە
کۆڵبەری هەڵدەبژێرن .ئەم��ەی دووهەمیان
گرینگ نیی��ە چەندە مەترس��یدارە ،بەڵکوو
کۆڵبەرەکان لە سەر ئەو بڕوایەن کە دەتوانن
شکۆی خۆیان بپارێزن .پێچەوانەی کارکردن
لە گارگەکانی خشت بڕیندا ،کۆڵبەری زۆرتر
لە الیەن یەکێ��ک لە ئەندامان��ی بنەماڵەوە
ئەنجام دەدرێ .هەرل��ە بەرئەم هۆکارەیە کە
چیدیک��ە کۆڵبەری پیش��ەیەکی تایبەت بە
کەسیکی پێگەیشتوو ،نەخوێندەوار و پیاوانی
ب��ێ توانا نیی��ە ،هاوش��ێوەی قاچاغچیەتیی
کۆن .نێونجی تەمەنی کۆڵبەران بە ڕادەیەکی
بەرچ��او دابەزی��وە و ل��ە نێ��وان  13بۆ 65
س��اڵی لە هەڵکشان و داکش��اندایە .بە پێی
ب��ە دواداچوونەکانی ئێمە لە س��اڵی 2015

خشتەی  5نێونجی تەمەنی بەشێک لە کۆڵبەرانی کوژراو و بریندار
(2015ـ)2020

تەمەن
ژمارەی باوەڕپێکراو (ڕیزکراو)

*

ژمارە

کەمترین

زۆرترین

نێونج

262

13

65

29.5

262

-

-

-

* .ئێمە لە کۆی  1025کەیس تەنیا تەمەنی  175کەسمان لە بەردەستدایە.
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بۆ 2019نێونجی تەمەنی کۆڵبەرانی کوژراوو
[]23
بریندار  29ساڵە (بڕوانە خشتەی .)5
هەنووکە ،پێش��ینەی کۆڵب��ەران هەمە
ج��ۆرە .دەکرێ کۆڵبەر وەرزش��وانانێکی دیار
بێ ی��ان خوێندکارانی هیواخوازی ماس��تەر
و دوکت��ورا بن .بۆ وێنە ،کەی��وان کەیوانفەر،
خەڵکی پاوە ،خاوەن پروانامەی ماس��تەرە لە
بواری شارسازییەوە و باقر ئەحمەدی خەڵکی
مەری��وان ،پلەی 12ی لە تاق��ی کردنەوەی
وەرگی��ران لە زانکۆی سەرتاس��ەریی ئێران،
بەدستهێناوە و لیسانسی لە بواری شارسازییدا،
هەیە ]24[.تەها غەفووری وەرزشوانێکی ناسراو
و براوەی چەندین خەاڵتی سەرتاس��ەری لە
ئێ��ران و جیهان ،ناچارە کۆڵبەری بکات .بەم
ش��ێوەیە ،کۆڵی هەر کۆڵبەرێکی ئاس��ایی لە
نێوان  5بۆ  80کیلۆییە .ئەوان بە پێی تەمەن
و توانای جەستە بۆ هەر کیلۆ بارێک لە نێوان
 5,000تم��ەن تاک��وو  20,000تمەن واتە
( 33س��ەنت  1.25 -دوالر) وەردەگرن .هەر
کۆڵبەرێک لەوانەیە ل��ە مانگدا بتوانێ 5ـ10
ج��ار هاتوچۆ ب��کات و داهاتەک��ەی دەکاتە
 1,000,000تمەن واتە ( 67دوالر) ،ئەم بڕە
پارەیەش زۆر نزمترە لەو هێڵە هەژارییەی کە
لەسەر بنەمای  600دواڵر لە الیەن دەوڵەتەوە
لە ساڵی 2017دا ڕاگەیەندرا.
کۆڵبەری :زەونێکی نادیار
کۆڵب��ەری لە ڕووی یاس��اییەوە ،نایاس��ایی
نییە ،بەاڵم سزاکەی بەرەوڕووبوونەوە لەگەڵ
مەرگە ،ب��ە بێ ئەوەی هیچکات وەکوو تاوان
بە ئەژم��ار هاتبێ .کۆڵبەر هاوکات لەناو بازنە
و دەرەوەی بازن��ەی ڕێوش��وێنی یاس��ایی-
سیاس��ییەوەیە (بڕوانە خشتەی یەکەم) .هیچ
یاسایەک کۆڵبەری بە تاوان لە قەڵەم نادات.
ب��ەاڵم هەنووکەش ئەوان ب��ە بەردەوامی بە
تەقەی هێزەکانی دەوڵەت ،یان بەربوونەوە لە
کوێس��تانەکان و کەوتنە ناو مەیدانی مین و
هۆکاری دیکە ،گیان لە دەس��ت دەدەن .بەم
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پێیە ،هیچ مێکانێزمێکی یاسایی بوونی نیە ،تا
لە ڕێگەیەوە سکااڵی ئەو کۆڵبەرانەی کە دەبنە
قوربانیی توندوتیژیی دەوڵەت ،تۆمار بکرێت،
یاخود ئەوانە قەرەبوو بکرێنەوە .ساڵی 2015
زۆرترین تەقەی ڕاستەوخۆ لە کۆڵبەران کراوە
(بڕوانە خش��تەی یەک) .تەنیا لەو ساڵەدا126 ،
کۆڵبەر بە هۆی تەقەی ڕاستەوخۆەوە گیانیان
لەدەستداوە.هەروەها بە پێی ڕاپۆرتی ماڵپەڕی
مافی مرۆڤی کوردستان 42 ،کۆڵبەری دیکە
لە س��اڵی  2016بە تەقە گیانیان لە دەست
داوە کە  %70.3لەوان خێزاندار بوونە و سێ
کەسیش��یان تەمەنیان لە ژێرەوەی  18ساڵە
بووە .هەر بەم ش��ێوەیە ،لە ساڵی  ،2017بە
هۆی تەقەی ڕاستەوخۆی هێزەکانی دەوڵەت،
 73کۆڵبەری دیکە کوژراوون و  154کەسی
دیک��ەش بریندار بوون��ە .هێزەکانی دەوڵەت
لە ش��ەش مانگی یەکەمی س��اڵی 2018دا،
 25کۆڵبەری��ان کوش��تووە (بروان��ە ڕاپۆرت��ی
هەنگاو)[ ]25بەشێک لەوان وەکوو عەلی نەسیری
و فەرهاد زەندی لە س��ەریان دراوە .نەسیری
خێزاندار و خاوەنی دوومنداڵ بوو .لە کاتێکدا
کە  %70کۆڵبەرانی کوژراو ،قوربانیی تەقەی
ڕاستەوخۆن ،ژمارەیەکی بەرچاو لەوانیش بە
هۆکاری خستنە خوارەوەیان لە شاخەکانەوە
لە الیەن هێزەکان��ی دەوڵەتەوە ،یان لەکاتی
هەاڵتن لە ترس��ی گیانی خۆیان بەردەبنەوە
و گیان لە دەس��ت دەدەن .بۆ وێنە ،لە 16ی
م��ەی  ،2018محەممەدکەریم ڕەحمانی بە
ه��ۆی دەمەقاڵێ لە گەڵ س��ەربازەکاندا ،لە
شاخەکانەوە فڕێ درایە خوارەوە ]26[.رێکەوتی
9ی نۆوامب��ەری  ،2018یونس ئیبراهیمی،
خەڵکی سەردەشت ،لە کاتی هەاڵتن لە ترسی
گیانی خۆی لە شاخەکان بەربووەوە و گیانی
لەدەستدا .هەر لەو ڕۆژەدا شێرزاد ئیبراهیمی،
لە کاتێکدا کە هێزەکان��ی ڕێژیم بە داویەوە
بوون بەربووە و گیانی لەدەستدا ]27[.توندوتیژی
و شەڕ پێ فرۆش��تنەکان تەنیا لە کوشتن و
بریندارکردن��ی کۆڵبەراندا ،کورت نەبووەتەوە.
ساڵی بیست و یەکەم
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هەم��وو کردەوەکان��ی وەکوو دەستبەس��ەر
کردنە ڕەمەکیەکان ،ئەشکەنجەدان ،تەنانەت
شاردنەوەی تەرمی کۆڵبەران ،بووەتە ڕواڵێکی
ئاس��اییی هەڵس��وکەوتی دەوڵەت .زۆر جار
پاش چەن��د حەوت��وو یان مانگ بە س��ەر
گی��ان لە دەس��تدانیان ،خەڵک��ی خۆجێیی
تەرم��ی کۆڵبەرەکان دەدۆزنەوە و نیش��انەی
ئەشکەنجەدانی حاشا هەڵنەگریان پێوە دیارە.
ب��ۆ وێنە لە ڕێکەوتی 11ی فێڤریەی ،2018
تەرمی ش��وان ڕەس��وڵی ،خەلک��ی بانەیان
دۆزییەوە .دەس��ت و پێی ئەویان بەستبووە،
و هەموو نیشانەکانیش ئەوە دەسەلمێنن کە
ئەو بەر لەوەی تەقەی لێ بکرێ ،ئەشکەنجە
دراوە ]28[.پاش  70ڕۆژ دەستبەس��ەر کردن
و ئەش��کەنجەدان ،تەرمەک��ەی ئەبووبەک��ر
مەوالنای��ی خەڵک��ی ورمێی��ان ڕادەس��تی
بنەماڵەکەی کردەوە .ئەو پێشتر بێسەروشوێن
[]29
ببوو.
تەقەکردن��ەکان بە بەردەوامی لە س��ەر
تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان ب�ڵاو دەکرێنەوە .لە
سالی  2015تاکوو 725 ,2020کۆڵبەر ،واتە
 %70.73هەموو کۆڵب��ەران لەم ڕووداوانەدا،
بە ه��ۆی تەقەی ڕاس��تەخۆوە بریندار بوون
یان کوژراون .وێڕای ئ��ەم ڕووداوانە ،ئەوانی
دیک��ەش ک��ە ڕزگاری��ان دەبێ ل��ە الیەن
پاسەوانانی سەر سنوورەوە تووشی ڕاوەدوونان
دەبنەوە ،ک��ە زۆرجار بەتوندی بریندار دەبن
یان گیان لە دەس��ت دەدەن (بڕوانە خش��تەی
 .)2زۆرب��ەی کۆڵبەرانی بریندار لە ترس��ی
سزا و لێپرس��ینەوەی دەوڵەت خۆ دەبوێرن
لە چارەس��ەری پزش��کیی ،ک��ە ئەمەش بە
نۆرەی خ��ۆی لەوانەیەی ئ��ەوان ڕوبەرووی
م��ەرگ بکاتەوە .لە س��اڵی  ,2019ژمارەی
کۆڵبەرانی بێسەروش��وێن کراو بە ڕادەیەکی
بەرچ��او ڕووی ل��ە زیادبوون��ە .کۆڵبەران لە
وەرزی زس��تاندا بە ئاسانی لێک هەڵدەبڕێن
و ون دەبن و لە ئەنجامدا لە س��ەرمادا ڕەق
دەبن��ەوە .فەرهاد و ئازاد خوس��رەوی (دوو

برای تەمەن  14و  17س��ااڵن) کە خەریکی
کۆڵبەری بوون ،دوای سێ رۆژ بێسەروشوێن
بوون لە ڕێکەوتی 12ی دیسەمبەری ،2019
بە مردوویی تەرمەکانی��ان دۆزرایەوە (بڕوانە
خش��تەی  .)3مەرگی تراژیک��ی ئەم دوو برایە
تێچوویەکی زیات��ری کۆڵبەرانی کەم تەمەن
نمایش دەکات .هاوش��ێوەی گەورەس��ااڵن،
خەڵکان��ی کەم تەمەنی��ش بوونەتە ئامانجی
تەق��ەی ڕاس��تەوخۆی هێزەکان��ی دەوڵەت
(خش��تەی  .)6دەب��ێ ئام��اژە بەم��ە بکرێت
کە بە هۆی سیاس��ەتی ل��ە دواکەوتووییدا
ڕاگرتن��ی ڕۆژهەاڵت لە الی��ەن دەوڵەتەوە،
تەنان��ەت ژنانیش ناچار بوون پەیوس��ت بن
بە کاری کۆڵبەرییەوە .هەر بەوش��ێوەیە کە
پێش��تر ئاماژەی پێ کرا ،لە دەیەی 1980دا
دەوڵ��ەت ب��ە تایبەت��ی ملیۆن��ان مینی لە
چوار پارێزگای ورمێ ،کوردس��تان ،ئیالم و
کرماشاندا ،چاند .پاش سێ دەیە ،هەنووکەش
مین��ە بێسەروش��وێنەکان ب��ە بەردەوام��ی
ژیان��ی زۆریەک لە خەڵک��ی الدێیەکان -بە
تایبەتی ژن و مندااڵن ،دەس��تێنن .لە گەڵ
س��ەرهەڵدانی کۆڵبەریدا ،ژمارەیەکی بەرچاو
لە کۆڵبەران بە هۆی تەقینەوەی مین گیانی
خۆیان لە دەس��تداوە ،یان تووش��ی برینی
قووڵ بوونە .بەم حاڵەش��ەوە ،سەڕەڕای ژان
و برین��ە قووڵەکانی��ان ،دادگاکانی دەوڵەت
زۆر ج��ار کٶڵبەران��ی زی��ان لێکەوت��وو ،بە
پارەیەک��ی زۆر س��زاش دەدەن .بۆ وێنە ،لە
س��اڵی 2017دا ،لوقمان وەحید ـ کە چاو و
القێکی لە تەقینەوەی میندا لە دەس��تدا ،بە
بۆنەی هاتوچۆی نایاسایی لە سەر سنوور 11
میلیۆن تمەن جەریمە ک��را ]30[.ژمارەیەکی
بەرچاو ل��ە کۆڵبەران بە ه��ۆی هەوڵەکانی
خۆیان بۆ ئەوەی لە داوی هێزەکانی دەوڵەت
نەکەون ،گیانیان لە دەست داوە .ژمارەیەکی
بەرچ��او لەوانەی��ش کە لە کوێس��تانەکاندا
بەرنەبونەتەوە ،لە ماوەی کاروانی شەوانەدا بە
[]31
هۆی سەرماوە دەمرن.
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وێنەی :2نیشانە ناسی کوژران و برینداربوونی ڕووداوەکانی کۆڵبەری
()2020–2015

وێنەی :3پێوەندیی مانایی لە نێوان کۆدی «عەجەم» و کۆدەکانی دیکە و خاڵەکانی دیکە لەخۆ دەگرێ.
هێڵە پڕڕەنگەکان ئاماژەیە بۆ کۆکردنەوە و گرێدانی دوو چەمکی جیاواز
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خشتەی  :6کۆڵبەرە کەم تەمەنە کوژراو و بریندارەکانی ساڵی 2019

ئەفشار سەعیدینیاز

مەریوان

15

13ی مارسی 2019

بەربوونەو لە شاخ

گیانی لەدەستداوە

ئارام زەردە شوان

شنۆ

17

14ی مەی 2019

خنکاوە

گیانی لەدەستداوە

هێمن ساڵحپوور

بانە

16

25ی ژوئەنی 2019

تەقەی ڕاستەوخۆ

کوژراوە

ئیسمائیل ساوجینژاد

مەریوان

16

8ی ئاگۆستی2019

تەقەی راستەوخۆ

کوژراوە

ئەشکان فەتاحی

نەوسوود

17

11ی نوامبری2019

تەقەی راستەوخۆ

بریندار

هادی حوسەینی

ڕەبەت

17

15ی دیسامبر2019

تەقەی راستەوخۆ

کوژراوە

فەرهاد خوسرەوی

مەریوان

14

12یدیسامبر2019

ڕەق هەاڵت

گیانی لەدەستداوە

ئازاد خوسرەوی

مەریوان

17

12یدیسامبر2019

ڕەق هەاڵت

گیانی لەدەستداوە

کۆڵب��ەری تەنیا مانای یاس��ایی ،سیاس��ی
و ئاب��ووری ل��ە خ��ۆ ناگ��رێ .بەڵک��وو لە
پەڕاوێزخستنی ژیان و کاریش مانا دەکاتەوە.
هەروەه��ا زۆر جار دەبێتە هۆی بارودۆخێکی
نالەباری دەرونی بۆ خەڵکانێک کە دەیانهەوێ
بە سەرمەترسیی هەژارییدا زاڵ بن ،بۆیە ئەم
ڕێگە پڕمەترس��ییانە بۆ ژیان هەڵدبژێرن .تۆ
بە بەردەوامی چیرۆکی هاوش��ێوەی ئەمەی
خوارەوە لە کۆڵبەرێکی خوێندەوار دەبیستی
کە :من هیچکات ئەو ڕۆژەم لە بیر ناچێتەوە
ک��ە یەکێ��ک ل��ە هاوڕێکانم ،ک��ە ئەویش
ژیانی هاوبەش��ی پێکهێناب��وو ،بە کۆڵەکەی
کۆڵی��ەوە بەرببووەوە ...ب��ۆ یارمەتیدان لێی
نێزی��ک بوومەوە ...ئەو دەگریا ،لە س��ەرما و
ب��ێ هێزییدا هەڵدەلەرزی .ش��ەکرەکەی بە
تەواوی دابەزیبوو .کەشوهەواکە زۆر سارد بوو
و کۆڵەکەش��ی زۆر قورس .ئەو بە دەنگێکی
لەرزیوەوە گوتی ،چیدیکە نایهەوێ بژی .ئەو
چەقۆکەی خۆی بە مندا« :تکایە بەو چەقۆیە
کۆتایی بە ژیانی م��ن بێنە  »....کۆڵەکەم لە
کۆڵی داگرت و لە شوێنێک شاردمەوە تاکوو
ڕۆژی دواتر تەسلیمی خاوەنەکەی بکەمەوە.
ئەگەر پێش��م پێ نەگرتبایە ،ڕاست هەر لەو

شوێنەدا خۆی دەکوشت.
ژیان لەسەر لێوار و دیمەنەکانی
لێکدان��ەوەی ئێمە ل��ە کۆڵب��ەری ،وێڕای
زانیارییە کۆکراوەکان ،کە لە چەندین کاتژمێژ
چاوپێکەوتن و ڕاپۆرت��ە دێکۆمێنتکراوەکان
پێکهات��ووە ،دەریدەخەن کە ژیانی کۆڵبەری
دەب��ێ لە چوارچێوەیەک��ی چەند الیەنە کە
گرێ��دراوی بارودۆخ��ی سیاس��ی ،ئابووریی
سیاسی و شوناس��ی کوردە ،چاوی لێبکرێ.
جەوه��ەری چەمک��ی «ژیان لەس��ەر لێوار»
ڕەهەن��دی کاتیی ژیانی کۆڵب��ەری نمایش
دەکات ک��ە ل��ە بەس��ەرهاتەکانی خۆیاندا
ڕەن��گ دەداتەوە (بڕوان��ە خ��وارەوە) .ئەمەش
نیشاندەری مەترس��ی و ناجێگیری لە ژیانی
کۆڵبەریدای��ە .چەمک��ی « لەس��ەر لێ��وار»
ژیانی کۆڵبەری وەک��وو دڵۆپێک لە جیهانی
پەڕاوێزخ��راو و مەترس��یداربوونی ژیان��ی
ناس��ەربەخۆی کوردەکان نمایش دەکات .بۆ
باشتر تێگەیشتن لە ژیان و کاری کۆڵبەرێکی
ئاسایی ،پێویستە چاوخشاندنەوەیەک بکەین
بەسەر ئەو هۆکارە بنەڕەتییانەی کە ژیانی لە
پەڕاوێزخراوی لێ هەڵقواڵوە (خشتەی .)7ئێمە
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لێرە ،لە س��ەر بنەمای تی��وری پێکهاتەیی،
ب��ەوردی چۆنیەتیی گێڕان��ەوەی چیرۆکی
تاکە کەسیی کۆڵبەران و بارودۆخی دژواری
ئابووری و سیاسیی کوردەکان لە ڕۆژهەاڵت،
ش��ی دەکەینەوە .بۆ وێنە ،لە بەسەرهاتێکی
ش��ایەتحاڵەکانی ئێمەدا ،ستەمی نەتەوایەتی
لە دەس��تەبەندییەکاندا وەک��وو هۆکارێکی
بنەڕەت��ی ب��ۆ کۆڵب��ەری جەختی لەس��ەر
کراوەت��ەوە .س��تەمی نەتەوایەت��ی و ب��ێ
عەداڵەتی��ی بنەجێ(نهادین��ە) کراو لە دژی
کوردەکان ،بۆجیاوازیی قەومی-زمانیی ئەوان
دەگەڕێت��ەوە .کۆڵبەرەکان زۆرجار پرس��ی
شوناس��ی قەومی ،ئایین��ی و زمانی ،وەکوو
فاکتەری بنەڕەت��ی بۆ هەژاری و بێدەرتانیی
ناوچەک��ەی خۆیان لە قەڵ��ەم دەدەن .ئەم
چیرۆکەی خوارەوەی کۆڵبەرێکی مەریوانی،
وەها بێ عەداڵەتییەکی بنەجێ کراو دەخاتە
ڕوو:
من چەندین وتاری زانس��تیم لە بواری
پالندانان و بەڕێوەبەریی شاردا باڵو کردووەتەوە
 ....و هەموویانم بۆ شارەدار و شوورای شاری
خۆم��ان بەڕێ کردووە .م��ن بڕیارمدا کە بۆ
دەورەی دوکتۆار داخوازی پێش��کەش بکەم
و توانی��م پلەی  12ل��ە تاقیکاریی وەرگرتن
بۆ شارس��ازی بە دەست بێنم  ...بەم حاڵەوە،
بەرپرسان س��ەرەڕای س��ەرکەوتنی من لە
بواری زانس��تییدا ،ڕەدی��ان کردمەوە ...ئەمە
دەس��پێکی ڕۆژە تاریکەکانی ژیانی من بوو...
من دەستم کرد بە گەڕان بە دوای کارێکدا.
بەاڵم هەموو دەرگاکان لە س��ەر من داخران.
ش��ارەدار و فەرمانداری ش��ارەکەی ئێمە بە
منیان گوت ک��ە ناتوانین تۆ دابمەزرێنین ...
من هەروەها ئەندامی تیمی زۆرانبازی بووم.
ب��ەاڵم ناچار بووم دەس��تبەرداری زۆرانبازی
بم ل��ە بەر کۆڵب��ەری  ...من ل��ە نۆ مانگ
لەمەوبەرەوە دەس��تم کرد بە کۆڵبەری .من
تەنیا کەس��ێک نیم کە ڕێگەی زانستگەیان
لە س��ەرم داخستبێ .ژمارەیەکی بەرچا و لە
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کوردە سوننەکان هاوچارەنووسی منن.
س��ەرەڕای س��تەمی نەتەوەیی هەندێک
ک��ۆدی ناوخۆیی ،لە فۆڕم��ی کۆدی دیکەدا
دروس��تکراوە :دامەزراندنی خەڵکی ش��یعە،
ه��ەاڵواردن ل��ە بواری پیش��ە ی��ان کاردا،
س��ووکایەتیکردن بە کۆڵبەران ،بێدەسەاڵتی
نوێنەران��ی ک��ورد ،کەمتەرخەم��ی ،بەڵێنە
بێ بنەم��ا وپووچەکان ،دەوڵ��ەت ،عەجەم،
س��ەربازەکان ،هەاڵواردن��ی قەومی -ئایینی،
کەلێنی نێوان شیعە-سوننە ،کەلێنی سیاسی-
فەرهەنگی لە نێوان کوردەکان و فەرمانڕەوایی
فارس��ی ق��ەوم  -نەت��ەوەدا ،دەرخ��ەری
نابەرانبەریی بنەجێک��راوە لە نیوان ناوەند و
دەرەوەی ناوەنددا .ناهاوسانیی ئاماژپێکراوەی
سەرەوە دوو شێوە ش��ارۆمەندی پێکهێناوە:
دەس��ەاڵتدار لە دژی بێدەس��ەاڵت و شیعە
خۆش بژێو/ئاسوودەکان(هەاڵواردن لە بواری
کاردا) لە دژی کوردە س��وننە بێبەشکراو/لە
پەڕاوێزخراوەکان .گوڵبژێری خوارەوە نیشان
دەدات کە کۆڵبەران چلۆن بە زمانی خۆیانەوە
بیرۆکەی ستەمی نەتەوەیی ،دێننە بەر باس.
تەنانەت مامۆستای قوتابخانەکانیش بێگانەن.
(کۆڵبەرێکی شنۆیی  .)20ئەوان بایەخێک بە
شارە کوردییە سوننەکان نادەن .ئێوە تەنانەت
ناتوانن کارگەیەکی بچووک بدۆزنەوە کە 50
کەس کاری تێدا بکات .لە بارەی سیس��تان
و بەلووچستانیش��ەوە کە زۆربەی دانشتوانی
س��وننەن ه��ەرم بەمش��ێوەیە (کۆڵبەرێکی
پیرانشاری  .)13زۆربەی کرێکارەکانی غەیرە
کوردن (ئ��ەو ئاماژەی ب��ە کارگەی قەندی
پیرانشار کرد)( .کۆڵبەرێکی پیرانشاری )10
کارگەیەکی پێترۆشیمی لە مهاباد هەیە؛ کە
زۆرب��ەی کرێکارەکانی خەڵکی خۆراس��انن.
(کۆڵبەرێکی مهاب��ادی  )5وەکوو کوردێک،
ئەت��ۆ هەموو ژیان��ت بۆ خوێن��دن تەرخان
دەکەی کەچی لە ئەنجام��دا دەبێتە کۆڵبەر
[تێبین��ی :کۆڵبەرێک بە بڕوانامەی بەرزەوە].
(کۆڵبەرێکی مەریوانی )9
ساڵی بیست و یەکەم
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خشتەی  7چەمکەکان ،دەستەبەندی و ناوەرۆکی دەستەکان

چەمکی بنەڕەتی دەستەبەندیی بنەڕەتی
ژیان لەسەر لێوار

چەمکەکان/کۆدەکان

ستەمی نەتەوەیی

دامەزراندنی خەڵکی شیعە ،هەاڵواردن لە بواری کار،
بەکارهێنانی کۆڵبەران ،بێدەسەاڵتیی نوێنەرانی مەجلس،
کەمتەرخەمی ،بەڵێنەکانی نوێنەرانی مەجلس،
ڕیشەی سیاسی ،دەوڵەت .عەجەم ،سەرباز،
هەاڵواردنی قەومی -ئایینی ،شیعە .سوننە ،و کۆدە ناوخۆیییەکان

بارودۆخی ژیان

بڕوانامە ،بێ توانایی ،شکۆ ،هەوڵی زانستی .کۆڵبەری
لەکاتێکدا کە خوێندەواریت هەیە ،دەستەوداوێن ،روانگەی
کۆمەڵگە ،دەستهەڵگرتن لە کۆڵبەری ،هۆکارەکانی کۆڵبەری

بارودۆخی کار

فەراهم بوون ،کاتی کۆڵبەری ،درێژاییی جوگرافی،
خاوەنداریەتی ،کێشی کۆڵ ،بێ داهاتووییی کارەکە ،گرووپی
کار ،ژیانی دژوار ،تەنگوچەڵەمەی کارەکە

شوێنی کااڵکان

بەرتیل دان بە نیزامییەکان ،کاتی بوونی کارەکە ،نان دەرهێنان
بێدەرەتانی

بابەتی بنەماڵەیی

زەختی ڕەوانی ،چارەنووسی بنەماڵەی کۆڵبەر ،هەژاری
بنەماڵە ،دڵەراوکێی دایک و باوک ،دڵەڕاوکێی بنەماڵە

لەباربردنی ژیان

بابەتی تەندروستی گۆڕینی مەسیرەکان ،مەسیرە پرمەترسییەکان،
گۆڕینی پاسەوانەکان ،سووکایەتیکردنی دەسەاڵتداران ،بابەتێکی
ئەمنیەتی ،لێپێچینەوە ،تەسادوفی سەیارە ،لێدان ،برینداربوون،
دەستبەسەرداگرتنی بارەکان ،دەستگیرکردن ،هەاڵتن ،ڕەق
هەاڵتن ،تەقینەوەی مین ،کوشتن ،کەمین ،بەربوونەوە لە
کوێستانەکانەوە ،گرەو لە سەر ژیان ،تەقە

ک��ۆد :ژی��ان لەس��ەر لێوار/س��تەمی
نەتەوەیی/هەاڵواردن لە بواری کاردا
کۆڵبەران لە س��ەر ئەو بڕوای��ەن کە هەژاری
و ل��ە دواکەوتووی��ی ڕاگرت��ن ،بووەتە هۆی
س��ەرهەڵدانی کۆڵبەری ،کە دەرهاویش��تەی
بیرۆکەیەکی باوی ستراتێژیی دەوڵەتە« :ئەگەر
بەرپرس��انی فەرمی��ی دەوڵەت��ی بیانهەوێ،
دەتوان��ن کۆڵب��ەری بە تەوای ڕێش��ەکێش
بکەن» (کۆڵبەرێکی شنۆیی  .)20لەم ڕووەوە،
کۆڵبەران زۆر بەکەم��ی جیاوازی دادەنێن لە
نێوان عەجەمەکان (ش��یعە فارس��ەکان ،واتە
غەیرە ک��وردەکان) لە گەڵ دەوڵەتدا .عەجەم

دەستەواژیەکە کە کوردەکان وەکووئاماژەیەک
ب��ە کاری دێنن ب��ۆ فارس��ەکان و ئەوانەی
ک��ە نوێنەرایەتی��ی دەوڵ��ەت دەک��ەن .ئەم
خ��ۆ جیاکردنەوە دەس��تەجەمعییە «مەودای
کۆمەاڵیەت��ی – سیاس��یی» ئەم��ان لە گەڵ
ناوەن��دا دەخاتە ڕوو .هەر بەوش��ێوەیە کە لە
وێن��ەی4دا نیش��ان درا ،ک��ۆدی عەجەم بە
شیوەیەکی ئۆرگانیک گرێدراوە بە هەاڵواردن
لە بواری کار ،س��ەرمایە دانەنان ،هەاڵواردنی
قەوم��ی -ئایین��ی و چەندین ک��ۆدی تر لە
دەس��تەبەندییەکانی دیک��ەدا .بەرب�ڵاوی و
قووڵی��ی م��ەودای نێوان ناوەند و حاش��یە و
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پێوەندیی دەس��ەاڵتی ناهاوس��انی ئەوان ،لە
چەمکی س��تەمی نەتەوەیی��دا ڕەنگ دەداتە.
کۆڵبەرانی ک��ورد ئەم دەس��تەواژەیە بە کار
دێن��ن بۆ ئەوەی کە م��ەودای خۆیان لەگەڵ
ئ��ەو کەس��انە کە ب��ۆ دوڵەت/ی��ان لە گەڵ
دەوڵەت کار دەکەن ،نیش��ان بدەن .تەنانەت
ئەگەر ئەو کەس��انە کوردیش ب��ن .بۆ وێنە،
نوێنەرانی کورد ،بەتایبەتی لە کاتی کەمپەینی
هەڵبژاردنەکان��ی خۆیاندا ،وادەنوێنن و هەوڵ
دەدەن «بە بەڵێن و دورشمی بریقەدار ،ستەم
لە س��ەر کوردان هەڵدەگ��رن» (کۆڵبەرێکی
بانەایی  .)1شایەتحاڵەکان تووڕەییی خۆیان لە
هەمبەری هەوڵی نوێنەرانی کورد دەردەبڕن،
کە دەیانهەوێ کۆڵبەری تەنیا لە چوارچێوەی
یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی بێ مودیریەتیی
ئابووری��دا نیش��ان ب��دەن ،ن��ەک وەک��وو
دەرئەنجامی پێوەندیی دەسەاڵتی ناهاوسان لە
نێوان کورد و ناوەن��ددا .کۆڵبەرێکی خەڵکی
سەردەش��ت لە س��ەر ئەم بڕوایەی��ە« :تا ئەو
جێگ��ەی من بزانم .ژمارەی��ەک لە نوێنەرانی
مەجلیس لە جیات��ی بنبڕکردنی ئەم کارە پڕ
مەترس��ییە لە ناوچەکەمان ،هەوڵیان داوە کە
کۆڵب��ەری بنەجێ بکەن .ئەوان دەیانهەوێ بە
پێدانی ناسنامەی کۆڵبەری و بیمە ،زیاترپەرە
بەم کارە بدەن».
کارلێککردن/پڕۆسەی کۆڵبەری
جۆرەکانی پرۆس��ە-کارلێککردنەکان ئەوانەن
کە وەس��فی ج��ۆری کارلێککردن لەس��ەر
چەمکی کۆڵبەری دەکەن یان خود پەیوەندی
لەگەڵ ئ��ەم چەمکە دەردەخەن (دەس��تەی
س��ەرکوتکراوی نەتەوەیی) .هەر بەو شێوەیە
کە دەس��تەبەندیکردنی بارودۆخی شوێنەکان
دەریدەخەن ،زۆربەی ئەو کوردانەی کە لە سەر
سنوورەکان دەژین ،کۆڵبەری بووەتە ڕێگایەک
بۆ مانەوەیان .لە کاتێکدا کە ش��ایەتحاڵەکان
ئاماژە بەوە دەکەن کە کۆڵبەری کارێکی کاتی
و کەم داهات ،ناسەقامگیر و مەترسیدارە ،بەاڵم
 504گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی ـ سیاسییە
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ئەوان لە بێدەرتانیدا وەکوو تاکە ڕێگایەک لە
ڕووی ئابوورییەوە بۆ مانەوە ،پێوەی سەرقاڵن.
« بێدەرەتانی ،کەم داهات��ی »،و «دابینکردنی
بژێوی ژیان» لەو وشانەن کە بە بەردەوامی لە
بەس��ەرهاتی کۆڵبەران دەگوترێنەوە .لە گەڵ
ئەو هەموو مەترس��ییە ب��ەرەوڕوو دەبێتەوە،
3هەزارتمەن��ی ئێران��ت دەس��تگیر دەبێ بۆ
هەر کیلۆ بارێک( .کۆڵبەریکی ش��نۆیی .)20
تەنانەت بەش��ی کڕینی ئەسباب بازییەکیش
بۆ من��دااڵن ناکات ..و بەم حاڵەش��ەوە ئێمە
هێندێ��ک جار پارەی نەختم��ان پێ نادرێ.
(کۆڵبەرێک��ی مهابادی  )4ب��ەم داهاتەوە کە
دەس��تگیرمان دەبێ ،ئێمە تان��ەت ناتوانین
بوتڵێ��ک ڕۆن بکری��ن بۆ چێش��ت لێنانیش.
(کۆڵبەرێکی مهاباد .)5
ک��ۆد :ژی��ان لەس��ەر لێوار/بارودۆخ��ی
نیشتەجێبوون/داهاتی ئازاد
بارودۆخ��ی ژی��ان ،دەس��تەیەکی دیک��ەی
کارلێککەرییە ،کە کاری کۆڵبەرێکی ئاس��ایی
ڕوون دەکات��ەوە .دەس��تەبەندیی بارودۆخی
ژیان ،زۆرتر ئاوێتەیەک��ە لە کۆدەکانی «ڕێگە
چارەی دیک��ە نییە ،تێڕوانینی کۆمەڵگە »،و «
بڕوانامەی خوێندن» :
لە پێناو س��ەرکەوتندا ،ئەوەی لە دەستم
هات درێغی��م نەکرد .لە کاتێکدا ماس��تەرم
وەردەگرت ،ناچار بووم کۆڵبەری بکەم ،لە بەر
ئەوە بنەماڵەکەم نەیاندەتوانی پش��تیوانیم لێ
بکەن .کاتی بەتاڵم بە دەس��تەوە نەبوو ،ناچار
بووم لە کاتی پشووەکاندا کار بکەم .هێندێک
جار ،دەستبەجێ پاش گەڕانەوەم لە کۆڵبەری.
دەچووم تاقیکارییەکان��م دەکرد .من هیالک
و بێ تەرکی��ز دەبووم .کۆڵبەری تەنیا کارێک
بوو کە دەس��ت دەک��ەوت .دوای تەواوبوونی
خوێندنەکەم ،من چاوم لە پیش��ەکانی دیکە
بڕیب��وو .بەاڵم هەمدیس��ان کۆڵب��ەری تەنیا
ش��تێک ب��وو کە بە م��ن بڕا .م��ن تەنانەت
کاتێ��ک کە خەریکی خۆ ئامادەکردن بووم بۆ
ساڵی بیست و یەکەم
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تاقیکردنەوەی ماستەرەکەم ،کۆڵبەریم دەکرد،
بەو حاڵەش��ەوە توانیم لە ب��واری جوگرافی و
شارسازیی بە دەرچم .بەم پێیەش ،لە تێرمی
دووهەم��دا ناچ��ار بووم دەس��تبەردار بم ،لە
بەر ئەوەی ل��ە ڕووی ئابوورییەوە نەمدەتوانی
بژیم و درێژە بدەم( .کۆڵبەرێکی سەردەش��ت
 .)16کۆڵب��ەرەکان باردۆخ��ی خۆی��ان ل��ە
دەرئەنجامی ڕاستەوخۆی حەقیقەتی سیاسیی
ب��او ل��ە کوردس��تاندا ،دەبینن .ئ��ەوان لەم
ڕووەوە ،ناتوانن کۆڵبەری لە شوناس��ی کورد
جیابکەنەوە .بۆ ئەوان ،لە جەوهەردا سەرەڕای
نرخێک��ی زۆر ،کۆڵبەری بەش��ێکی ئەخالقی
ئەوانە ،و پێداگرییە لە س��ەر پرنسیپەکان لە
کاتە دژوارەکاندا ،بە تەعبیری خۆیان:
م��ن پارچەیەک قوماش��م هەڵگرتووە کە
خوێنی خۆمی لە سەرە .ئەمە بۆ من پڕبایەخە
ل��ە بەر ئەوەی نیش��اندەری نرخێکە لە پێناو
هەدەفێکدا داومە .لەو ڕۆژەوە کە بریندار بووم،
بۆ ئەوەی پارەی زیات��ر دەربێنم ،کۆڵی زیاتر
هەڵدەگ��رم .هەر چەند کۆڵەکە قورس��تر بێ،
پارەیەکی زیاتر وەردەگری .القم هەڵخلیسکا،
بەربوومەوە س��ەر تاتە بردێک و چەندین جار
س��ووڕامەوە بە دەوری خۆمدا .ش��انی ڕاستم
برین��دار ب��وو و پارچەکە لە خوێندا خوس��ا.
هاوقەتارەکانم کۆڵەکەی منیان لە نێو خۆیاندا
دابەش کرد و گەیاندیانە جێ بۆم( .کۆڵبەرێکی
سەردەشتی )18
ئایا کۆڵبەری باشتر نییە لە دزی و کاری
ناشایس��ت؟ (کۆڵبەرێکی خەڵکی پیرانش��ار)
م��ن خۆمم ئامادە کردووە دەس��تگیر بکرێم.
تەن��ات بکوژرێم .م��ن مردن ف��ەڕز دەدەم
بە س��ەر دەس��ت پان کردن��ەوەدا ...کەواتە،
کاتێک دەگەڕێمەوە شارەکەی خۆم ،دەتوانم
یارمەتیی هێندێ��ک بنەماڵەی کەم داهاتیش
بدەم .لە گواس��تنەوەی ه��ەر کۆڵێکدا ،چوار
دوالری پارەکەی دەبەخش��مە ئ��ەو بنەماڵە
دەست تەنگانەی کە دەیانناسم( .کۆڵبەرێکی
کەم ئەندام)

کۆد :ژیان لەسەر لێوار/بارودۆخی ژیان/
شکۆ -کەرامەت
بارودۆخی کار :هەر بەو ش��ێوەیە کە پێش��تر
باس کرا :کۆڵبەری لە باردۆخێکی ئاس��اییدا،
ناچێت��ە خانەی کارێک��ی نۆرماڵ��ەوە .ئەمە
کارەس��اتێکی ک��ەم وێنەی��ە و لێوانلێوە لە
مەترس��یی لە ناوچوون .هەر بەو شێوەیە کە
کۆڵبەرێکی خەڵکی مهاباد باسی لێوە دەکات:
«ه��ەر کاتێک کە دەچین ب��ۆ کۆڵبەری هیچ
گەرەنتیی��ەک بوونی نییە ک��ە ئێمە جارێکی
دیکە بە س��اغ و ساڵمەتی بگەڕێینەوە ماڵێ».
بەم حاڵەش��ەوە ،مانگانە تەنیا چەند جارێک
بۆمان دەل��وێ .هەمان کۆڵبەر دەڵێ« :کاتێک
کە مەس��یرەکان ئاش��کران ،ئێمە لە مانگدا
تەنی��ا دەتوانین س��ێ جار هاتوچ��ۆ بکەین.
کۆڵبەری پێویس��تی بە ئاس��تێکی بەرچاوی
گورجوگۆڵ��ی و توانایی جەس��تەییەوە هەیە،
لە ب��ەر ئەوە دەبێ کۆڵەکان ب��ۆ ماوەی  8تا
 17کاتژمێ��ر لەو ڕێگ��ە دوورو درێژەی ئەو
کوێستانانەوە بە کۆڵتەوەبێ .بۆ بەدەستهێنانی
ب��ڕە پارەیەکی زیاتر ،زۆربەی کۆڵبەران کۆڵی
قورس��تر هەڵدەگرن .کۆڵبەرێکی خەڵکی بانە
دەیگێڕێت��ەوە ک��ە« :م��ن پێاوانێکی گەنجم
بینی��وە کە یەخچاڵ فریزەری  180کیلۆییان
بە کۆڵەوە گرتووە» (کۆد :ژیان لەس��ەر لێوار/
بارودۆخی کار/کێشی کۆڵ).
کۆڵبەران خاوەنی ئەو کۆاڵنانە نین کە بە
کۆڵیانەوەیە .ئەمەش دەبێتە هۆی دڵەراوکێ و
پاڵە پەس��تۆیەکی زیاتر .وەرگرتنی پارەکەیان
ل��ە گ��رەوی ،گەیاندن��ی کۆڵەکانیاندایە لە
ش��وێنکاتی خۆی��دا .بەم حاڵ��ەوە ،کۆڵبەران
زۆر ج��ار ل��ە ترس��ی گیانی خۆی��ان دەبێ
هەڵبێن ،لە بەر ئەوە ب��ە بەردەوامی لە گەڵ
هێزەکانی دەوڵەتدا ڕووبەڕوو دەبنەوە .لە وەها
بارودۆخێک��دا ،بۆ پاراس��تنی گیانی خۆیان،
کۆڵەکانی��ان ب��ە جێ��ی دێڵ��ن .کۆڵبەرێکی
خەڵکی سەردەش��ت باس لەوە دەکات« :لەو
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کاتانەدا ،ئێمە دەبێ قەرەبووی خاوەن کااڵکان
بکەینەوە (کۆد :ژیان لەس��ەر لێوار/بارودۆخی
کار/خاوەنداریەتی).
دەس��تەبەندیی بابەت��ی بنەماڵەیی هەم
پرۆس��ەی کار و کارلێک��ەکان و هەمی��ش
لێکەوتەکانی کۆڵبەری دەخاتە ڕوو؛ ئەم کارو
کارتێکەرییان��ەی نێوان کۆڵبەر و بنەماڵەکەی
و شێوەی کارەکەی دەریدەخات ،کە لەوانەیە
ئەوانیش بخات��ە مەترس��ییەوە .کۆڵبەرێکی
خەڵک��ی بان��ە وەک��وو ش��ایەتحاڵێک ئەمە
پشتڕاست دەکاتەوە ،ژیانی بنەماڵەی کۆڵبەران
لێوانلێوە لە دڵە خورپ��ە« ،تەنانەت ئەگەر تۆ
هاوژین و منداڵیشت نەبێ ،چاوەڕوانیی دایکت
لە س��ەر دەرگاکە هەس��ت پێدەکەی ،لە بەر
ئەوەی ئەو بە پەرۆشەوە چاوەڕێی گەڕانەوەی
تۆیە بە س��اغ و ساڵمەتی» (کۆد :ژیان لەسەر
لێوار/بابەت��ی بنەماڵەیی/دڵەڕاوکی��ی دایک و
باوکان).
بنەماڵ��ەی کۆڵب��ەران لە گەڵ ترس��ی
هەمەالیەنەی لە دەستدانی «دابینکەری بژێوی
بنەماڵە» دەس��تەو یەخەن .ئەگەر دابینکەری
بژێ��وی بنەماڵەکەیان بک��وژرێ ،بریندار یان
کەم ئەندام بێ ،پش��ت و پەنایەک لە گۆڕێ
نییە ،نە ئاسایش��ی کۆمەاڵیەت��ی ،نە بیمەی
پزش��کی .بنەماڵەکانیان لەو پ��ەڕی نەبوونی
و چەرمەس��ەریدا دەژین (کۆد :ژیان لەس��ەر
لێوار/بابەتی بنەماڵەیی/چارەنووسی بنەماڵەی
کۆڵبەران).
ڕووبەڕووبوون��ەوەی کۆڵب��ەرەکان ب��ە
بەردەوام��ی لەگ��ەڵ ئ��ازار ومەینەتییەکان،
لەوانەیە ببێتە هۆی دروس��ت کردنی حاڵەتی
زۆر تایبەتی ،کە دەتوانێ پێوەندیی هاوژینیش
بەرەو ئاراس��تەیەکی نادیار بەرێ .کۆڵبەرێکی
خەڵک��ی بانە چیرۆکێکی گێ��ڕاوە کە « چۆن
کۆڵبەرێ��ک عەقیم ب��وو و نەیتوانی چیدیکە
س��ەرجێیی لە گەڵ هاوژینەکەیدا بکات پاش
ئ��ەو بارە  150کیلۆییە کە بە کۆڵیەوە گرت».
(کۆد :ژیان لەس��ەر لێوار/بابەت��ی بنەماڵەیی/
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بابەت��ی بنەماڵەیی) .هێندێک جار ،لێکەوتەی
جەستەی کۆڵبەری دەبێتە هۆی لەبار بردنی
پێوندی��ی بنەماڵەیی یان جیابوونەوە .یەکیک
لە ش��ایەتحاڵەکان کە خەڵک��ی بانەیە دەڵێ:
«هێندێک جار لە ناو ڕێگادا ،هاوژینی بەشێک
لە کۆڵبەران تەلەف��ۆن دەکەن و لە نێوانیاندا
دەمەقاڵێی زۆر توندی لێ دەکەوێتەوە».
دەرئەنجام:
«لێسەندنەوەی خاوەنداریەتیی ژیان»
دەس��تەبەندیی لێس��ەندوەی خاوەنداریەتیی
ژی��ان ،لێکەوتەی کۆڵبەری ل��ە دەرئەنجامی
س��تەمی نەتەویی��دا دەبینێت��ەوە .ئ��ەم
دەس��تەبەندییە دەریدەخات کە چۆن ژیانی
کۆڵبەر ،کار و بنەماڵەکەی لێک گرێ دراون.
لێکەوتەی ئەم ڕووداوانە ،لە وانەیە بە شێوەی
ڕاستەخۆ یان ناراستەوخۆ ببێتە هۆی گیان لە
دەستدان و برینداربوونی کۆڵبەران ،یان هەر
فاکتەرێکی دیکە کە دەتوانێ ببێتە هەڕەش��ە
بۆ سەرس�ڵامەتیی ژیانی کۆڵبەرێک .تەقە لێ
کردن ،بەربوونەوە لە کوێس��تانەکان ،خەسار
و زیان بەرکەوتن��ەکان ،تەقینەوەی مەیدانی
می��ن ،ڕێگ��ە پڕمەترس��ییەکان ،هەاڵتن لە
دەس��تی هێزەکانی دەوڵەت ،دەستگیر کردن
یان کەوتن��ە کەمین ،دەستبەس��ەرداگرتنی
کااڵکان(بار) و دابەزینی زەخت ئەو ڕووداوانەن
کە بە بەردەوامی لە الیەن ش��ایەتحاڵەکانەوە
دەخرێنە ڕوو .هەر بەو ش��ێوەیە کە لە بەشی
چۆنایەتیی ڕاپۆرتەک��ەدا هاتووە ،تەقە کردن
لە کۆڵب��ەران ،ڕووداوێکی مەرگهێنەرە کە بە
بەردەوامی ڕوودەدات .شایەتحاڵەکان ئەزموونی
ژیانی خۆیان ل��ە ب��ارەی تەقەلێکردنیان لە
الی��ەن «عەجەمەکان��ەوە» دەگێڕن��ەوە :لەو
س��اتەوەختەدا کە گوللـە ب��ە ڕێژنە دەهات،
گوللـەیەکی وێڵ ب��ەر القم کەوت و تەپوتۆز
هات بە سەروچاومدا( .کۆڵبەرێکی بانەیی .)1
هەم��وو ش��وێنێکیان دابێژا ،راس��ت لەو
کاتەدا ل��ە پێش چاوی ئێم��ەوە یەکێک لە
ساڵی بیست و یەکەم
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کۆڵب��ەرەکان پێک��را و گیان��ی لە دەس��تدا.
(کۆڵبەرێکی مهابادی ( )6کۆد :ژیان لەس��ەر
لێوار/لێس��ەندنەوەی خاوەنداریەتی��ی ژیان/
ئەزموونی تەقە لێ کردن).
ل��ە کاتی هەاڵتن لە دەس��تی هێرش��ی
هێزەکان��ی دەوڵەت ،کۆڵبەرێک��ی زۆر دوای
بەربوونەوە لە شاخ و گاشەبەردەکان ،دەمردن
یان بە توندی بریندار دەبن .هەروەها بە پێی
ڕاپۆرت��ەکان ،دابەزینی زەخت ،یەکێکی دیکە
لە ه��ۆکارە بنەرەتییەکانی مەرگی کۆڵبەرانە.
ب��ڕێ جار ،کۆڵبەران لە کەمینی دووهەم یان
مەیدانی مین دەکەون ،یان بە هۆی خۆبواردن
لە کەمین��ی یەکەم ناچارن مەس��یرەکەیان
بگۆڕن و تووش��ی ڕنووی بەف��ر دەبن .ئێمە
مەس��یرێکی دیکەمان دەبڕی بەاڵم کەوتینە
ناو کەمینێکی دیکەوە( .کۆڵبەرێکی مهابادی
( .)6کۆد :ژیان لە س��ەر لێوار/لێسەندنەوەی
خاوەنداریەتیی ژیان/کەمین).
ئێمە لەوانەیە لەو ش��اخانەوە بەربینەوە،
بەتایبەتی کاتێک کە ناچار دەبین مەسیرێکی
نەناس��راو بپێوین( .کۆد :ژیان لەس��ەر لێوار/
لێسەندنەوەی خاوەنداریەتیی ژیان/بەربوونەوە
لە شاخەکانەوە)
سەرمای لە ڕادەبەدەر ،پێت ڕەش و شین
دەکاتەوە و تۆ دەب��ێ بیبڕیتەوە( .کۆڵبەرێکی
پیرانش��اری ( )11کۆد :ژیان لەس��ەر لێوار/
لێس��ەندنەوەی خاوەنداریەتیی ژیان/س��ەرما
بردوو)
من لە گەڵ برا و خوش��کەکەم ،بە هۆی
نەقینەوەی می��ن لە پیرانش��ار ،القەکانم لە
دەستدا( .کۆڵبەرێکی پیرانشاری) (کۆد :ژیان
لەس��ەر لێوار/لێس��ەندنەوەی خاوەنداریەتیی
ژیان/تەقینەوەی مین)
لە هەموو ئەمانەدا دەوڵەت بۆ کۆش��تن،
لەوێیە .دوو نیش��انەی ناوخۆیی بە باش��ترین
ش��ێوە دەتوانێ پێوانەی توند وتیژیی دەوڵەت
دژی کۆڵبەران لە ناوچە سنوورییەکاندا نیشان
بدات :هێندێ��ک جار عەجەمەکان بەرتیلیش

لە ئێمە وەردەگردن بەاڵم دیس��ان تەقەمان
لێ دەکەن؛ یان دەس��ت بە سەر بارەکانماندا
دەگرن( .کۆڵبەرێکی پیرانشار ( )13کۆد :ژیان
لەس��ەر لێوار/لێس��ەندنەوەی خاوەنداریەتیی
ژیان/تەقە لێ کردن).
گەورەتری��ن مەترس��ی ئەوەی��ە ک��ە
عەجەمەکان دەڵێن ڕاوەستە ،کە ڕاشدەوەستی
تەق��ەت لێ دەک��ەن( .کۆڵبەرێک��ی بانەایی
( )1کۆد :ژیان لەس��ەر لێوار/لێس��ەندنەوەی
خاوەنداریەتیی ژیان/تەقە لێ کردن)
ئامادەبووان ئاماژە بە ئێپزۆدی دەستگیری،
دەستبەسەرداگرتنی کااڵکان و لێپێچینەوەکان
لە الیەن بەرپرسانی دەوڵەتییەوە ،دەکەن .خزر
کۆڵبەرێکی 74ساڵە ،چیرۆکی لێپێچینەوەی
خۆی بە هۆی چاوپێکەوتن لە گەڵ ڕیپۆرتێری
بی بی سیدا .دەگیڕێتەوە .ئەو دەیگێڕێتەوە کە
لێکۆڵەرەکان گوتوویانە« :تۆ س��ووکایەتیت بە
واڵتی ئێمە کردووە .لە واڵمدا ئەمن گوتم هیچ
کارێک��ی هەڵەم نەکردووە ،ڕیپۆرتێرەکەی بی
بی سی ویستی یارمەتیی من بکات و منیش
سپاس��م کردووە ...تەنیا قسەم لە بارەی ژیان
و کارەکەمەوە کردووە .مەعموورانی ئەمنیەتی
ناسنامەکەمیان بۆ هەمیشە لێ وەرگرتمەوە».
دیاردەی لێس��ەندنەوەی خاوەنداریەتیی ژیان
نیشاندەری خولگەی توندوتیژی دەوڵەتییە لە
ئەزم��وون و ژینی کۆڵبەرییدا .ئەو وتەزایانەی
کە لە داتاکان دروستمان کردووە ،زانیارییەکان
بە ت��ەوای ل��ە ڕووی چەندایەتییەوە بە پێی
سەرچاوەکانمان پشتراستیان دەکەنەوە.
کۆبەند
لەم وتارەدا لێکدانەوەی��ەک بۆ ژیان و کاری
کۆڵب��ەری لە ژێ��ر فەرمانڕەوایی��ی دەوڵەتی
شیعی-فارس لە ئێراندا کراوە .ئێمە بەڵگەمان
خس��تە ڕوو ک��ە کۆڵب��ەری ،دەرئەنجام��ی
ڕاس��تەخۆی پلەبەندییەک��ی قەوم��ی -
نەتەوەییە و سیس��تەمی ئایین��ی ،کوردەکان
و ژیان��ی ئابووریی ئەوانی ج��ودا کردووتەوە
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لە دابەش��کردن بە س��ەر حاکمیەتی قەوم-
نەت��ەوەی سەردەس��ت لە هەمب��ەر قەومە
ناس��ەربەخۆکاندا .کۆڵب��ەری بارودۆخێک��ی
ئابووریی��ە ،ب��ەاڵم ب��ەر لە هەموو ش��تێک
نیش��انەیەکی بەرباڵوی سیاس��ی ،یاسایییە و
زەمینەی فەرهەنگیی هەی��ە لە ئێراندا ،بۆیە
ئەم سیس��تەمە ئابوورییە داگیرکارانەیەی لێ
کەوتوەتەوە .هەر بۆیە بەر لە هەموو ش��تێک
کۆڵبەری دیاردەیەکی سیاس��ییە و دەبێ لە
ژێر ڕۆشناییی س��تراتێژیی فارس-شیعیزمی
دەوڵەتدا خوێندن��ەوەی بۆ بکرێ .جەوهەری
ستراتێژیی دەوڵەت لەسەر بنەمای هەاڵواردن
و ڕەگەزپەرەس��تی بنیاد نراوە کە کوردستان
ل��ە ڕووی ئابوورییەوە تەری��ک بخەنەوە و بە
شێوەیەکی سیس��تەماتیک ڕێگری بکەن لە
گەشەس��ەندنی .ئەمە کەیس��ێکی تایبەتییە،
ل��ەو کاتەوە کە دەس��ەاڵتی دادوەریی باو لە
کوردس��تاندا تەنیا لە س��زادان و سەپاندندا
خۆی��ان نمایش دەکەن .ئەم��ە میکانیزمێک
نییە بۆ دابەش��کردنی یەکسانی یان پاراستنی
بێ جیاوازیی ش��ارۆمەندان لە هەمبەر یاسادا.
ل��ە  40س��اڵی ڕاب��ردوودا لە کوردس��تان،
فەرمانڕەوای حاکمییەت بە ش��ێوەی کردەیی
ل��ە ڕێگ��ەی یاس��ای نیزامییەوە ب��ووە ،کە
بارودۆخ��ی تایبەتی و توندوتیژی ڕۆژانەی لە
دژی کوردەکان پەسەند کردووە و سەرلەنوێ
پیادەی کردووەتەوە .ئەم بارودۆخە کەشێکی
خوڵقاندووە کە فەرمانڕەوایانی زاڵ ،یاساکانیان
ب��ە پێی ویس��تی خۆیان بەڕێوە ب��ەرن یان
هەڵپەس��ێرن .کوردەکان لە باشترین حاڵەتدا
ل��ە بارۆدۆخێک��ی» کەمین��ەی دۆژمن»دان
،وەکووئەرمنییەکان لە تورکیە لە س��ەردەمی
شەڕی یەکەمی جیهان یان ژاپۆنی و ئاڵمانەکان
لە ویالیەتە یەکگرتووەکان��ی ئامریکا لە ماوە
و پاش ش��ەڕی دووهەمی جیهانیدا .هەر بەو
شێوەیە ئەو کەسانە کە ئێمە چاوپێکەوتنمان
لە گەڵدا کردوون ،بە بەردەوامی جەختیان لە
سەر ئەوە دەکردەوە ،کە دەوڵەت بە ئەنقەست
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ڕێگری دەکات بۆ ئەوەی ئابووریی کوردستان
گەش��ە نەکات .ک��وردەکان بوونەتە ئامانجی
سیاس��ەتێکی دەوڵەت��ی بۆ ل��ە دواکەتوویی
ڕاگرت��ن و ئاپارتایدی ئابووری ،کە لە ڕێگەی
نواندنی لە ڕادەبەدەری توندوتیژیی دەوڵەت لە
 40ساڵی ڕابردوودا ،درێژەی هەبووە .کۆماری
ئیس�لامیی ئێران لە ڕێگەی ئەمنیەتیکردن،
توندوتیژیی نیزامی و یاس��ای بێبەشکردن و
لە پەڕاوێزخس��تنی کوردەکان ،کوردس��تانی
کردووەت��ە ناوچەیەکی نیزامیی ڕانەگەیندراو،
کە سەرلەبەری ژیانی کۆمەڵگە لەبەر دەستی
هێ��زە دەوڵەتییەکانیدای��ە و لێکەوتەی ئەم
توندوتیژییانەش تاکوو ئێستا کوژرانی سەدان
کۆڵبەری بە دواوە بۆە.
ل��ە س��ەریەک ل��ە ڕووی چەندایەتی و
چۆنایەتییەوە ،ئێمە لەم بوارەدا هەوڵماندا کە
وێنەیەکی تۆکمەتر لە پرۆسە و دەرئەنجامەکانی
کۆڵبەری بخەین��ە ڕوو .هەر دوو لیڕوانینەکە
دەریدەخەن کە کۆڵبەری دەرئەنجامی ستەمی
نەتەوەیی و سەپاندنی فەرمانڕەواییی قەومێکە
لە س��ەر ئەویتر ک��ە ئەم��ەش نموونەیەکی
کالسیکی داگیرکاریی ناوخۆییە .زانیارییەکانی
ئێمە پشتراس��تی دەکەنەوە کە جیاوازی یان
ناکۆکیی قەومی – ئایینی ڕۆڵی یەکالکەرەوە
دەگێڕن لە بەرهەمهێنانی ئاپارتایدی ئابووری
لە کوردستاندا .لەم ڕووەوە ،وەکوو نیشان درا،
کۆڵبەری تەنیا بارودۆخی ئابووری ناگرێتەوە،
بەڵک��وو ئەم��ە دەرئەنجامی س��تراتێژییەکی
دیاریک��راوی دەوڵەت��ە .ب��ەو ش��ێوەیە کە
زانیارییەکان��ی ئێم��ە دەریدەخ��ەن ،ژیانی
کۆڵبەری لە جیهانی داگیرکارییدا بە شتێکی
کاتی و ناس��ەقامگیر لە قەڵەم دەدرێ .ژیانی
کۆمەاڵیەت��ی و بنەماڵەییی ئەوان ئاوێتەیە لە
دڵەڕاوکێ ،ناڕوونی ،کێش��ەی جەستەیی و لە
هەمووی گرینگتر ،دەستوپەنجە نەرمکردنە لە
گەڵ هیزە بکوژەکانی دەوڵەت کە کوردەکان
بە شایس��تەی کوش��تن دەزانن .ئ��ەوان لەم
ڕووەوە ب��ە بەردەوام��ی لە ژێر هەڕەش��ەی
ساڵی بیست و یەکەم
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2019b).
2 Over the last decade, Abbas Vali, a prominent
Kurdish scholar, has produced a significant body
of scholarship on Rojhelat (see for instance, Vali,
1998, 2003, 2014, 2015). Nonetheless, Rojhelat
remains the least studied part of Kurdistan at large.
3https://www.youtube.com/
watch?v=khgdcuS5YRI (accessed March 10,
2019).
4 It must be noted that, in the current study, we
do not use terms like “ethnic economy” or “ethnic
enclave economy (derived “from the historical
sociology of Max Weber and Werner Sombart.”
See Berger, 1991)). That is because they fall short
of explaining the political economy of Rojhelat,
despite the fact that the first has a more general
application (Light, Sabagh, Bozorgmehr, & DerMartirosian, 1994, p. 1). The two terms are used
to describe formal and informal (Light, Bhachu, &
Karageorgis, 1993) immigrant minority businesses
and employment sector that coexist with the
general economy (Bailey & Waldinger, 1991).
Nor can the term “segregated work settings” used
by Reitz (1980, pp. 154–156) adequately capture
our case, since it also is specific to immigrant
communities in Canada. All these terms are
deployed in the study of immigrants and their
segregated economic life. Unlike kolberi, the
above economies and case studies are situated
within the legal boundaries of the host societies
and states. All the above concepts focus on
migrants. Conversely, kolberi has an ambiguous
legal status and is a product of an economic
apartheid, conjured up by a hegemonic power to
suppress and marginalize a non-sovereign ethnonation.
5 This situation was particularly intensified and
accelerated after the 1979 Revolution as Rojhelat
Kurds overwhelmingly rejected the Islamic
Republic (as a political system) and its constitution
in two consecutive referendums. Henceforth,
Rojhelat has exemplified what Agamben refers
to in his paradigm of bare life, a political and
“juridical order solely in the form of exclusion”
(1998, p. 112). It should be noted that a very
significant segment of Kurdish Muslims are Shi‘is
and they don›t fare much better than Sunni Kurds
under IRI’s rule. However, our study particularly
focuses on Kurdish Sunni regions since kolberi is

 بە،م��ەرگ و زەرەر و زیان��ی ئاب��ووری دان
بێ دەستراگەیش��تن بە هیچ چەشنە دادگا و
عەداڵەتێک کە لەو ڕێگەوە ش��کایەت بکەن و
.قەرەبوو بکرێنەوە
پێزانین
ئێم��ە لە بەر ئەو زانیاری و داتا بە نرخانە کە
ئەرسالن یارئەحمەدی (بەرپرسی ڕێکخراوی
،) ماڵپ��ەڕی ئانالین،هەنگاو ب��ۆ مافی مرۆڤ
ئاراس زارعی (بەرپرسی کۆڵبەر نیوز) و تەوفیق
 سپاسیان، لە بەردەستیان داناین،حەسەنپوور
 ئێمە زۆر سپاسی دۆستانی بەڕێزی.دەکەین
، ئەلکس��اندرگانوت، بنامی��ن میچڵ:خۆمان
 بۆ خوێندنەوەی، مێڵر، ئۆنئاڕ،ئەنتۆنیکیش��ێن
وتارەکان��ی ئێمە و س��ەرنج و پێش��نیارە بە
 هەروەها سوپاسی ژیوان.نرخەکانیان دەکەین
موحەممەدپوور دەکەین بۆ بەشداریکردنی لە
وەرگێڕانی چیرۆک��ی کۆڵبەران لە کوردییەوە
.بۆ ئینگلیزی
* . h t t p s : / / o n l i n e l i b r a r y. w i l e y. c o m / d o i /
full/10.1111/1468-4446.12745

پەراوێز
1 Turkish sociologist, Ismail Beşikçi was the first
scholar, after the 1963 work by the Kurdish leader
and political activist Abdul Rahman Ghassemlou,
to refer to Kurdistan as an “international colony”
(see, Beşikçi, 1990; Ghassemlou, 2006).
Such an approach to Kurdish studies seems to
have gained a wider acceptance in the recent
scholarship (cf. Gambetti, 2009; Yüksel, 2011).
Recently, Mehmet M. Kurt, a Kurdish sociologist,
published an important paper on Islamism and
internal colonialism in which he, for the first
time, investigates the colonial trends of Islamism
(Kurt, 2019). Also, the authors of the current
paper have published three papers on the colonial
conditions in Kurdistan. Therefore, here we shall
avoid repeating what has already been discussed
elsewhere (see, Mohammadpour & Soleimani,
2019; Soleimani & Mohammadpour, 2019a,
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information about kolbers’ casualties on a daily
basis. It should be noted, however, that despite
the accuracy of our information, due to the daily
killings, it is impossible to provide the exact
number of casualties.
11 We coded our data line-by-line; during first
stage of coding (open coding), 47 concepts
were identified that were condensed in 6 main
categories. In the second stage (axial coding),
we built the conceptual relation among the main
categories. Finally, the core category (living on the
edge) was determined.
12
Cf.
http://kurdane.com/article-6930.
html.
Also,
http://www.bbc.com/persian/
iran/2013/09/130912_25_anniver- sary_kurds_
executed_nm
13 A term that is often used by the regime itself.
14 For more on the sovereign›s double game see
Oren Yiftachel (2006, pp. 37–45).
15 http://archive.fo/5CPWY (accessed March 20,
2019).
16 http://archive.fo/aseu2 (accessed April 1,
2019).
17 For example, Sardasht—a Kurdish city that
was gassed by Saddam in 1988—has the highest
rate of unemployment and the highest rate of
kolbers.
18
http://archive.fo/x8gXc (accessed April 1,
2019).
19
http://archive.fo/XcZ2r (accessed April 7,
2019).
20 http://archive.fo/5i2wb; also http://archive.fo/
j0jUI (accessed April 7, 2019).
21 http://archive.fo/I9E5f (accessed April 7,
2019).
22 http://archive.fo/Gybkr; also, http://archive.fo/
pZ4WY (accessed April 7, 2019).
23 This average has been calculated based on the
age information of 262 kolbers (as this was the
only information available).
24 In Iran, the university entrance exam takes
place annually and it is a sole criterion for regular
(non-ideological) student admission. The exam
is daunting as it lasts for 4.5 hr. Iranian students
often spend years preparing for the exam. The
admission ranks start from 1, being the best,
and goes up to tens of thousands. Those students
whose rank is within 3 digits have the best chance
for admission in competitive schools.
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more prevalent in these regions.
6 The sovereign ethno-nation›s supposed prodemocracy groups also habitually remain
oblivious to the fact that a dem- ocratic system can
be founded only on the principle of sovereignty
for all or popular sovereignty. As Amy Guttmann
puts it, those who “are ruled only by habit … are
incapable of constituting a society of sovereign
citizens” (1987, p. 51). Therefore, the sovereign
ethno-nation›s “pro-democratic” groups fail to
grasp that, without sovereignty for all, a system
can be democratic only for the supreme or
“heroic race” like Turkey›s example where the
constitution regards expres- sion of Kurdishness
to be “denigrating the Turkish nation” (see Article
301).
7 The sovereign ethno-nation and its elites provide
the epistemic ground and ethical legitimacy
for the elimination of non-Persian cultures and
languages. Take the example of pro-Islamic state
academics, like Nematullah Fazeli, who presents
Persian identity as “the national” and “the rest
ethnic.” He claims that Pahlavi Persian Academy
“intended to employ Persian folk language and
literature for purifying the Persian language and
strengthening national identity over other ethnic
and regional identities” (2006, p. 53; emphases
added).
8 Iranian ethno-religious nationalism (colonial
Shi‘i Persianization in disguise) has buttressed
the dominance of Persianism. Since the early
20th century, non-Persian self-differentiations
have been viewed as a threat to “the na- tional
unity.” “The national,” however, has always
been synonymous to a Persianized Iran, which in
the words of Iranian scholar Mehrdad Kia, was
imposed and pursued by the first Pahlavi king with
his primary reliance on his “military, police and
bureaucracy” (2006, p. 19). The Islamic Republic,
which is also an amalgamation of Persian religious
nation- alism, perceives Kurdish community as its
both ethnic and religious Other and therefore has
turned Kurdistan into a militarized zone. The IRI
has imposed punitive measures that are exclusive
to the Kurds as a result of the latter›s refusal to be
assimilated (for more see, Stansfield, 2014).
9 We used a concurrent—parallel mixed methods
design.
10 These organizations/their websites provide
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ههڵسهنگاندن

بەسیاسیکردنی ئیسالم
پوختەی ئەنجامگیرییەکانی کتێبی بەسیاسی کردنی ئیسالم :شێرکۆ کرمانج
[]2
ڕانانێك بۆ کتێبی بەسیاسی کردنی ئیسالم :ئیبراهیم سادیق مەالزادە

[]١

ئاماژەی تیشک
هەرچەند ئایینی ئیسالم سیمایەکی سیاسیی
هەی��ە ،بەاڵم لە س��ەرچاوە س��ەرەکییەکانی
ئیس�لامدا ،بەدەگمەن ئاماژە بۆ سیاس��ەت،
حوکمکردن و دەستاودەس��تکردنی دەسەاڵت
ک��راوە .هەروەها پێغمبەری موس��وڵمانەکان
دەوری دامەزرێنەری دەوڵەتی نەبووە و وەک
م��ژدەدەر و پەیامب��ەر لە قورئان��دا فەرمانی
پێ ک��راوە .لە ئاکام��ی ئاوێتەکردنی چەمک
و پراکتی��زە عارەبی و غەیرە ئیس�لامییەکان
لەگەڵ بەها و پرنسیپە ئیسالمییەکان ،تیۆریی
سیاس��یی ئیسالمی دوو س��ەدە دوای هاتنی
ئیسالم بەرهەمهێنرا.
پوختەی ئەنجــامگیرییەکانی کــتێبی
بەسیاسیکردنی ئیسالم
یەکەم پرس��یار ک��ە ئ��ەم توێژینەوەیە هەوڵی
وەاڵمدان��ەوەی دا ،ئەوە بوو کە ئایا س��ەرچاوە
سەرەکییەکانی ئیسالم (قورئان و سوننەت) هیچ
ڕێنماییەک دەربارەی سیاس��ەت و حوکمکردن
لەخۆدەگرن؟ یان بە شێوازێکی دیکە ،ئایا ئیسالم
چوارچێوەیەکی بۆ دەستاودەستکردنی دەسەاڵت
و بەڕێوەبردنی دەوڵەت و دامودەزگاکانی دیاری
ک��ردووە؟ توێژینەوەکە بایەخێک��ی تایبەتی دا
بە دەقە قورئانییەکان و خ��ۆی لە بەکارهێنان
و هەڵس��ەنگاندنی فەرموودەکان��ی پێغەمبەری
ک وەدوورگرت ،چونکە
موسوڵمانانیش تاڕادەیە 
فەرموودەکان پاش زیاتر لە دووس��ەد س��اڵ لە
مردنی پێغەمبەری موس��وڵمانان کۆکراونەتەوە،
لەبەرئەوە سەلماندنی ڕەسەنێتی فەرموودەکان
کارێکی سەختە .بە پشتبەستن بەو خوێندنەوە
وردەی ب��ۆ قورئان کرا، لەگ��ەڵ لێکۆڵینەوە لە
هەندێ��ک ل��ە کاروکردەوەکان��ی پێغەمبەری
موس��وڵمانان و ڕووداوە گرنگەکان��ی یەکەمین
قۆناغی مێژووی ئیس�لام، دەرئەنجام ئەوەیە کە
س��ەرچاوە سەرەکییەکانی ئیس�لام بەدەگمەن
ئاماژەی��ان ب��ۆ سیاس��ەت و حوک��م کردن و
دەستاودەست کردنی دەسەاڵت کردووە .لەگەڵ

ئەوەشدا بڕیاردان لەسەرئەوەی کە ئیسالم هیچ
سیما و خەسڵەتێکی سیاس��یی نیە ،بڕیارێکی
س��ەرپێیی و دوورە لە وردبوونەوە زانس��تی و
ئەکادیمییەکان .ئیسالم هەندێک باوەڕ(عقیدە)
و بەها(قی��م) و ئام��اژە و ڕاوێ��ژ و ئ��اکاری وا
لەخۆدەگرێت کە بایەخ و س��یمای سیاسییان
هەیە .ئەوەش بۆئەوە دەگەڕێتەوە، تەنانەت ئەو
وانە و ئامۆژگاری و ڕاوێژانەشی کە پوخت دینین،
ڕەنگ ە لە ڕایەڵێکدا پەیوەندییان بە سیاس��ەتەوە
هەبێ��ت ،یان کارئاس��انی بۆ دروس��ت کردنی
پەیوەندیەک��ی لەوجۆرە دروس��ت بکەن .نابێت
ئ��ەوەش لەبیربکرێت ک��ە بەدرێژاییی مێژووی
مرۆڤایەتی ،پەیوەندیی نزیکی دین و سیاسەت
شتێکی ئاسایی بووە .لەوەش زیاتر زۆر ئەستەمە
دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی ببینینەوە کە تێکەڵ بە
خەسڵەتە سیاسییەکان نەکرابێت یان لەخۆیان
نەگرێت .ئەوە بەو مانایە نیە کە ئیسالم دینێکی
سیاسییە یان خاوەن ئایدیۆلۆجیایەکی سیاسییە؛
چونکە یەکێ��ک لە خەس��ڵەتە بنەڕەتییەکانی
ه��ەر ئایدیۆلۆجیایەک��ی سیاس��ی ،ئەوەیە کە
هەوڵ��ی چارەس��ەری ( )addressمەس��ەلەی
حکوومەت و دەستاودەس��ت کردنی دەسەاڵت
و پەیوەندی��ی نێ��وان دەس��ەاڵت و جەماوەر
ب��دات و بنەم��ای پرۆگرامێک��ی کۆمەاڵیەتی-
سیاسییش لەخۆبگرێت .بەدڵنیاییەوە سەرچاوە
سەرەکییەکانی ئیسالم چارەسەر و پڕۆگرامێکی
لەم جۆرە لەخۆناگرن.
ئیسالمییەکان پێغەمبەری موسوڵمانانیان
ب��ە دامەزرێن��ەر و س��ەرۆکی یەکەمی��ن
حکوومەت��ی ئیس�لامی داناوە و ئەمەش��یان
بەسیاس��یکردنی

ک��ردووە بە کۆڵەکەیەک بۆ
ئیس�لام .هەرچەندە پێغەمبەری موسوڵمانان
ڕۆڵ��ی ڕابەرایەتی��ی ل��ە باڵوکردن��ەوەی
دین��ی ئیس�لام هەب��وو و س��ەرکردەیەکی
ی کۆمەڵگ��ە عارەبیەکان��ی
ش��ارەزای دینی�� 
نیمچەدورگ��ەی عارەبی ب��وو ،بەاڵم دەکرێت
ڕۆڵە ڕابەرایەتییەک��ەی تەنیا لە چوارچێوەی
پراکتیزە کەلتورییەکانی عارەبان خوێندنەوەی
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بۆ بکرێت و وەربگیرێت(ئیس��تیعاب بکرێت) .بنجوبنەوانی ئەم چەمکانەی کۆڵییەوە و بۆی
لێ��رەدا واچاکە دیس��ان ئاماژە ب��ەوە بکرێت دەرکەوت کە ش��ووراو خەالف��ەت ،پەیمان،
ک��ە پێغەمبەری موس��وڵمانان ل��ە زیاتر لە زیمم��ە ،خومس ،جیهاد و غ��ەزوە و ئەنفال،
پەنجا ئایەت لە قورئان��دا ،فەرمانی پێ کراوە چەمکگەلێکن کە بەشێک بوون لە دابونەریتە
یان وەبی��ری هێنراوەتەوە ک��ە پێغەمبەری خێڵەکیی��ە عارەبیەکان��ی پێ��ش ئیس�لام.
موس��وڵمانان ،تەنیا «مژدەدەر»« ،ترس��ێنەر» چەمکی دین و دەوڵەتیش ،چەمکێکی غەیرە
و «پەیامب��ەر»ە و نەکراوە بە «س��وڵتان» یان ئیسالمییە و لە قۆناغی گەشەسەندنی ئیسالم،
«وەکیل» بەسەر خەڵکەوە .ئەگەر پێغەمبەری موس��وڵمانەکان لە ئێرانی و بێزەنتییەکانیان
موسوڵمانان ڕۆڵی سیاسییشی دیبێت ،نابێت وەرگرت. لە میانی پێکەوەژیانیش چەمکەکان
لەگ��ەڵ ڕۆڵ��ی پێغەمبەرایەتییەک��ەی (دور تێهەڵکێشی ئیسالم کران .زانا دینی و فوقەها
النبوە) تێکەڵ بکرێت ،ڕۆڵی یەکەمیانی وەک و فەرمانڕەواکان ڕۆڵی سەرەکی و کاریگەریان
کەس��ێک لە دەرەوەی دەقە ئیس�لامییەکان لە گونجاندنی ئەم چەمکانە لەگەڵ ئیس�لام
بینیوە.
بینی��وە و دووەمیانی لە قورئاندا
هۆی��ە س��ـــەرەکییەکانی
بۆ دیاری کراوە.
بەدرێژاییی
بەکارهێنانی چەمکە عارەبیەکانی
بەکورت��ی ل��ە کـــتێب��ی
مێژووی مرۆڤایەتی،
پەیوەندیی نزیکی
پێش ئیسالم و دەست بردن بۆ
بەسیاس��ــــیکردنی ئیس�لام،
پێداگری لەسەر ئەوە کراوە کە دین و سیاسەت شتێکی چەمکە غەیرە ئیس�لامییەکان،
ئاسایی بووە.
دەکرێت ل��ەم چەند خاڵەدا کۆ
ئیس�لام، بەتایبەت��ی قورئان و
 زۆر
لەوەش زیات ر
بکرێن��ەوە :یەکەم ،س��ەرچاوە
سوننەت ،باسیان نە لە سیاسەت
ئەستەمە
س��ەرەکییەکانی ئیس�لام ل��ە
و نە لە ش��ێوازێکی دیاریکراوی
حوکم کـــ��ردن نەک��ردووە .دیاردەیەکی کۆمەاڵیەتی ئاماژەکردن و س��وود وەرگرتن
ببینینەوە کە تێکەڵ بە
ل��ە چەمکە سیاس��ییەکان زۆر
س��ەرچاوە س��ـــەرەکییەکانی
خەسڵەتە سیاسییەکان
ئیس�لام زیاتر باس و مامەڵەیان نەکرابێت یان لەخۆیان کورتی هێناوە؛ دووەم ،ئیس�لام
وەک دی��ن لەن��او کەلت��ور و
لەگ��ەڵ پرس و کێش��ە دینی
نەگرێت
فەرهەنگ��ی عارەبی��دا لەدایک
و ئەخالقیی��ەکان و بەهاکان��ی
بوو و گەش��ەی ک��رد ،دینیش
کۆمەڵگەیەکی گەشەنەکردوو لە
نیمچەدورگەی عارەبی کردووە .ئەوەی ڕوون و پەیڕەو(تەبەنن��ی)ی چەمک��ە کۆمەاڵیەتی و
ئاشکراشە ئەوەیە کە سەرچاوە ئیسالمییەکان ،سیاس��ییەکانی ئەو کۆمەڵگەی��ە دەکات کە
تیۆرێکی سیاسیی وا ناخەنە پێش کە بتوانرێت تێیدا دێتەکایەوە و پەروەردە دەبێت؛ سێیەم،
ببێتە بنەمایەک بۆ ش��ێوازێکی حوکم کردن ،ئەوەی کە عارەب��ەکان ئەزمونی قەوارەیەکی
گەشەس��ەندوی سیاس��ییان نەبوو ،دەکرێت
بەشێوازە سەرەتاییەکانیشەوە.
تیۆری سیاسیی ئیس�لامییەکان بنەمای بە هۆیەکی دیکەی دەس��ت بردن��ی عارەبە
لەس��ەر چەن��دان چەمک و پراکتی��ز داناوە؛ موسوڵمانەکان بۆ چەمکە غەیرە ئیسالمییەکان
لەوانە :ش��وورا و خەالفەت ،پەیمان، زیممە ،دابنرێت ،بەتایبەتی لە بواری ڕۆڵی دەسەاڵت
جیهاد، دین و دەوڵ��ەت .ئەم توێژینەوەیە بە و دامودەزگاکانی دەوڵەت.
لەئاکامی ئاوێتەکردنی چەمک و پراکتیزە
چاوخش��انێکی ڕەخنەگرانە و ورد ،بە مێژوو
و چەم��ک و پراکتی��زە عارەبیەکان��ی پێش عارەبی و غەیرە ئیس�لامییەکان لەگەڵ بەها
هاتنی ئیسالم و س��ااڵنی بەرایی ئیسالم ،لە و پرەنسیپە ئیس�لامییەکان ،تیۆری سیاسیی
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ئیس�لامی دوو س��ەدە دوای هاتنی ئیسالم خێڵەکیی��ە باوەکانی عارەبەکانی پێش هاتنی
بەرهەمهێن��را .تیۆرەکە ئەوکات و ئێس��تاش ئیسالمن.
دەکرێ��ت داڕش��تنی ش��ەریعە چەن��د
چەقی لەسەر ئیسالم بەستووە ،چونک ە ئیسالم
ب��ە فاکت��ەری هاوبەش لە نێو موس��وڵمانان س��ەدەیەک دوای مردن��ی پێغەمب��ەری
دەبین��را و دەبینرێت ،هەروەه��ا لەبەرئەوەی موسوڵمانان لەالیەن چوار فوقەها سوننەکەی
ئێستاشی لەگەڵدا بێت ،کۆمەڵگەی ئیسالمی ئیس�لام (مالی��ک ،ش��افعی ،حەنەف��ی و
کۆمەڵگەیەکی دینییە ،کۆمەڵگە دینییەکانیش حەنبەلی) ،بە یەکێک لە هەنگاوە س��ەرەتایی
بەسیاس��یکردنی ئیسالم

بەگش��تی بە چاویلکەی دینییەوە تەماش��ای و س��ەرەکییەکانی

ش��تەکانی دەوروبەریان دەک��ەن ،واتە دین دابنرێت .لەبەرئەوە شەریعە هەمیشە کڕۆکیی
دەبێتە ڕوانگ��ەو جیهانبینییان( .)worldveiwسەرەکیی زۆربەی ئەو گفتوگۆیانە پێکدێنێت،
ن بەگشتی و بەردەوام ک��ە لە نێوان ئیس�لامییەکان و نوێخوازەکان
لەپاڵ ئەمانە ،موسوڵمانا 
وابەس��تەی ڕاب��ردوون ،ئەو ڕاب��ردووەی کە دەکرێ��ت .،ئیس�لامییەکان پێ لەس��ەرئەوە
دادەگرن ،کە شەریعە کۆمەڵێک
«س��ەرکەوتنە مەزنەکانیان تێدا
یاس��ایە و لــــ��ە ئاس��مانەوە
تۆمار ک��ردووە» .بیرکردنەوە و
ئیسالمییەکان
دابەزیون .ڕاس��تە قورئان خۆی
سەرنجدان لە ڕووداو و سەربردە
پێغەمبەری
موسوڵمانانیان بە
لە ق��ەرەی هەندێ��ک پرس و
کۆن��ەکان ،بەش��ێکی گرنگ��ی
دامەزرێنەر و
نیگەرانییەکان��ی کۆمەڵگە داوە،
فەرهەنگ��ی عارەبی-ئیس�لامی
سەرۆکی
ک��ە دەکرێت بە مەس��ەلەکانی
بەتایبەت��ی و موس��ـــوڵمانان
یەکەمین
ق��ەزاوەت (المس��ائل القضائیة)
بەگش��ـــــتی پێکدەهێنێ��ت.

ئیسالمی
حکوومەتی
دابنرێ��ن ،س��ەرەڕای ئەمەش،
گفتۆگۆی ڕۆژانەی موسوڵمانان
داناوە و
قورئ��ان تەنی��ا چارەس��ەرێکی
زیاتر لە خولگ��ەی ڕابردوو (چ
ئەمەشیان کردووە
کاتییان��ەی ()time-bounded
دوورو چ نزی��ک) دەخولێتەوە،
بە کۆڵەکەیەک بۆ
هەندێ��ک پ��رس و کێش��ەی
نەک ئێستاو ئایندە .گەڕانەوە بۆ
بەسیاسیکردنی 
تایبەت بە کۆمەڵگەی مەدینەی
«قۆناغە زێڕین��ەکان» خەونێکی
ئیسالم
لە ئانوس��اتی خۆی��دا کردووە.
بەردەوامی عارەب و موسوڵمانانە.
لەکاتێک��دا ئەو ش��ەریعەیەی
ب��ە گەڕانــــــ��ەوە ب��ۆ
ش��رۆڤەکارییەکانی پێشوو دەکرێت بگوترێت ،لەالیەن فوقەهاکانەوە داڕێژرا ،کەم بوار هەیە
ئەو بانگەش��ەیەی ئیسالمییەکان سەبارەت بە پەی پێ نەبردبێت و هەمووشی لەسەر بنەمای
دابڕانی قۆناغی س��ەردەمی ئیسالم و قۆناغی پێوانکاریی(قی��اس) داڕێ��ژراوە .بەپێچەوانەی
پێش ئیس�لام ،کە بە جاهلییەت ناودەبرێت ،ئیس�لامییەکان و وەک دەرئەنجامێک��ی
بانگەش��ەیەکە هی��چ بنەم��ا و بەڵگەی��ەک ئ��ەم توێژینەوەی��ە ،پێم��ان وایە ش��ەریعە،
نایس��ەلمێنێت و لە وەهمێ��ک زیاتر هیچی کۆمەاڵیەتییان��ە ( )sociallyلە پڕۆس��ەیەکی
دیک��ە نیە .لە ڕاس��تیدا کەڵ��ک وەرگرتن و مێژوویی ،لەالیەن فوقەهاکانی ئیسالم داڕێژرا
بەکارهێنان��ی چەمکەکان��ی پێش ئیس�لام .)constructed( ،لەبەرئەوە شەریعە وەک هەر
پێچەوانەی بانگەش��ەی ئیسالمییەکان نیشان یاسایەکی مرۆڤانەی دیکە ناکرێت لە هەست
ت
دەدات و دەس��ەلمێنێت ک��ە بەش��ێک ل��ە و ویژدان��ی مرۆڤان��ە خاڵی بێ��ت. هاوکا 
ت نە داڕش��تنی و نە جێبەجێ کردنی
تێگەیشتن و پراکتیز و چەمکە سیاسییەکانی ناکرێ 
ئیس�لام ،درێژک��راوەی چەم��ک و پراکتیزە الیەنگران��ە نەبێت .لە س��ۆنگەی ئەمەوە هەر
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بانگەش��ەیەک بۆ جێبەجێ کردنی شەریعە ،هەر نەوەی یەکەمی موس��وڵمانان داڕش��ت،
ناکرێت وەک (بمثابة) جێبەجێ کردنی «یاسا بەڵکوو نەوەکانی دواتر و ئەمڕۆش��ی لەگەڵدا
ئاس��مانییەکان» دابنرێ��ت و قەڵغانی خوایی بێت .ملمالن��ێ ناوخۆییی��ەکان ،کۆمەڵگەی
لەب��ەر بکرێت و مۆرک��ی پیرۆزیی خوایەتیی موس��وڵمانانی بەس��ەر ئاراس��تە فک��ری و
لێ بدرێت .لەئاکامدا ،بانگەش��ەی قودسیەتی ئایدیۆلۆجییەکان��دا دابەش ک��رد .لە ئاکامدا
ش��ەریعە ،ک��ە ئیس�لامییەکان دەیک��ەن ،هەموو الیەنەکان، ئیسالمیان وەک ئامرازێک
بانگەش��ەیەکی سیاسییە نەک دینی .هاواری بۆ گومان خستنەسەر ئارگیومێنتەکانی الیەنە
ئێمەش داماڵینی ئەو بەرگە سیاس��ییەیە کە دژەکان و بریقەدارترک��ردن و پیرۆزکردن��ی
ن بەکارهێنا.
ئیس�لامییەکان بە بااڵی ئیس�لامیان بڕیوە ،بانگەشەکانی خۆیا 
لەالیەکی دیکەوە ،تەشەنەکردنی ئیسالم
بەناسیاس��یکردنی

هاوارەکەش بە پڕۆس��ەی
ئیسالم ( )de-politicization of Islamناوزەد و گەشەس��ەندنی قەڵم��ڕەوی ئیس�لامی،
دەکەین ،کە بەتەواوی پێچەوانەی پڕۆس��ەی پێداویس��تیی دامەزراندن��ی دامودەزگاکانی
دەوڵەتی ک��رد بە حەتمیەتێکی
بەسیاسیکردنی ئیسالمە.

مێژووی��ی .لەگ��ەڵ بەرفراوان
بەسیاس��یکردنی

پڕۆسەی
تیۆری
بوون��ی س��ەرزەویی ئیس�لام،
ئیس�لام و دامەزراندن��ی
سیاسیی
ئیسالمییەکان
بارودۆخێکی ن��وێ هاتە کایەوە
دەوڵ��ەت،
دامودەزگاکان��ی
بنەمای لەسەر
و کۆمەڵێک کێش��ەی ئاسایش
دوای مردن��ی پێغەمب��ەری
چەندان چەمک و
و تەناهی و بەڕێوەبردنی لەگەڵ
موس��وڵمانان دەس��تی پێکرد.
پراکتیز داناوە؛
خۆی هێن��ا و فەرمانڕەوایان و
بەسیاس��یکردنی

س��ەرەتاکانی
و
شوورا
لەوانە:
بیریاران��ی ئیس�لامی ناچار بە
ئیس�لام و ش��ەڕی دەسەاڵت،
خەالفەت،
داڕش��تنی تیۆرێکی سیاس��یی
ڕاس��ت لە ڕۆژی کۆچی دواییی
پەیمان،
وا ک��رد کە بنەما لەس��ەر دین
پێغەمب��ەری موس��وڵمانانەوە
زیممە،
بگرێ��ت، چونک��ە ب��ە خاڵ��ی
س��ەریهەڵدا و عومەری کوڕی
جیها د،
هاوبەش��ی نەتەوە جیاجیاکانی
خەتاب بە دامەزراندنی هەندێک
دین و دەوڵەت
ئەوکاتی دنیای ئیس�لام دەهاتە
ک
دام��ودەزگای دەوڵ��ەت ،وە 
بەرچاو.
دیوان، پڕۆس��ەکەی بردەپێش.
لەم کتێب��ەدا بەگەڕانەوە ب��ۆ کۆمەڵێک
بەاڵم ش��ەڕی ئایدیۆلۆجیی لە ناو دەقەکانی
قورئان و س��وننەت لەگ��ەڵ فیتنەی یەکەم چەم��ک و پراکتی��ز و نزیکبوون��ەوە
(ش��ەڕی نێوان عەلی کوڕی ئەب��ی تاڵیب و approaches)) ه��ەوڵ درا ،پەیوەندیی��ەک
مەعاویە کوڕی ئەبو سوفیان) گەشەی پێ درا .لەنێوان ئیسالمییە کۆن و نوێکان بدۆزرێتەوە،
لەهەمانکات��دا ،خەواریجەکان ئایەتەکانی تاوەکو بش��ێ لە ڕێ��ی پەیوەندییەکانەوە ئەو
قورئانی��ان بۆ پشتڕاس��تکردنەوە و مۆرکردنی ئارگیومێنت��ەی ک��ە پێی وایە ،ئیس�لامیزم
ئارگیومێنتەکانی��ان ل��ە دژی عەل��ی کوڕی دیاردەیەکی نوێیە و دەرئەنجامی پڕۆسەگەلی
ئەب��ی تاڵی��ب بەکاردەهێن��ا .س��ەربردە و تازەگەریی ( )modernismو بەپیشەسازیکردن
گێڕان��ەوە جیاجیاکانی ئ��ەو ڕووداوانەی لەو ( )industrializationو ب��ە ڕۆژئاواییک��ردن
قۆناغە مێژوویی��ەدا ڕوویاندا ،بەردی بناغەیان ()westernizationـە بخرێتەژێر پرس��یارەوە.
بۆ بیرۆکە سیاس��ییەکانی موسوڵمانان دانا و لەئاکامی توێژینەوەکە ،بەو ئەنجامە گەیشتین
بەسیاسیکردنی

ی نەک ئەگەر ئیس�لامیزم بە مانای
شەکل و شێوەیەکی نوێی بۆ ناسنامە 
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ئیس�لام بێت؛ هاوارێک بێت ب��ۆ گەڕانەوە بۆ چەوس��انەوەی ناوخۆیی ،بۆمان دەرکەوت کە
س��ەر بیروب��اوەڕ و پراکتیزەکانی س��ەلەف؛ توندڕەویی ئیسالمیش دیاردەیەکی نوێ نییە
ب��اوەڕ و پێداگرتن بێت لەس��ەر خەس��ڵەتی و مێژووی ئیس�لام شاهیدی س��ەرهەڵدانی
گەردوونگەرایی ( )universalismو سەراپاگیریی دەیان بزوتنەوە و کەسانی توندڕەوی وایە کە
( )comprehensiveئیس�لام؛ ئیستیعالکردنی لەم سەردەمەشدا بەرچاو دەکەون.
دیاریک��ردن و دۆزین��ەوەی لێکچ��وون
پەیامی ئیس�لام لەس��ەر پەیامە ئاسمانی و
دینییەکانی دیکەی جیهان بێت؛ باوەڕبێت بە و پەیوەندی��ی فیک��ری لەنێوان ئیس�لامییە
یەکپارچەیی��ی دین و دەوڵەت ،ڕەتکردنەوەی کۆن و نوێکان ناکرێ��ت ببێتە مایەی ئەوەی
لێک جیاکردنەوەی دین و سیاسەت بێت ،ئەوە جیاوازییەکانی نێوانیان ،بەتایبەتی لە شێوازی
بە پشتبەستن بەو مانا و پێناسانەی لەسەرەوە نزی��ک بوونەوە ل��ە کێش��ەو پراکتیزەکانیان،
بۆ ئیس�لامیزم کرا ،دەگەین��ە ئەو ئەنجامەی کەمبای��ەخ وەرگیرێت .بارودۆخ��ی مێژوویی
کە ئیس�لامیزم لە مێ��ژووی موس��وڵماناندا و کەس��یی ئەو قۆناغەی ک��ە هەریەکێک لە
بیری��ارە ئیس�لامییەکان تێیدا
دیاردەیەک��ی ن��وێ نیی��ە.
ژیاوە ،کاریگەرییەکی بەرچاوی
سەرەڕای ئەوەی کە پڕۆسەکانی
ئەو بانگەشەیەی
لەسەر بەرخورد و نزیکبوونەوەی
تازەگ��ەری و پیشەس��ازگەری
ئیسالمییەکان
سەبارەت بە
ئیسالمییەکان و ئەو بزوتنەوانەی
و بەڕۆژئاواییب��وون و چەن��دان
دابڕانی قۆناغی
ڕابەرایەتیی��ان دەک��ردن ی��ان
هۆکاری دیکە ،ڕەنگ ە کاریگەریی
و
ئیسالم
سەردەمی
دەک��ەن ،هەب��وو ی��ان هەیە.
خۆی��ان لەس��ەر س��ەرلەنوێ
قۆناغی پێش ئیسالم،
ئیسالمییە کۆنەکان ،بەگشتی بە
س��ەرهەڵدانەوەی ئیس�لامیزم
جاهلییەت
بە
کە
بیان��وی ڕێگە نەدان بە «فیتنە»،
لە فۆرمێکی نوێ��دا هەبووبێت.
کەچی ناکرێت ڕەگ و ڕیشەی ناودەبرێت ، بانگەشەیەکە داوای ملکەچکردنی کوێرانەیان
هیچ بنەما و بەڵگەیەک
( )total obedienceبۆ دەسەاڵت
ئیس�لامیزم ل��ە ناو پڕۆس��ەی
نایسەلمێنێت و لە
بەسیاس��یکردنی مێژوویییانەی وەهمێک زیاتر هیچی دەکرد ،کەچی ئیسالمییە نوێکان

و بزوتنەوەکانی��ان لەبەرئەوەی
ئیس�لام پش��تگوێ بخرێت و
دیکە نیە
بەگشتی لە دەرەوەی دەسەاڵتن،
ب��ە درێژک��راوەی ئەو پڕۆس��ە
هەمیش��ە ملکەچ نەک��ردن ،بە
مێژوویییە دانەنرێت.
بە هەمان شێوە ،بیری توندڕەویی ئیسالمی خەبات و تێکۆش��ان لە دژی زوڵم و زۆرداری
(Islamic extremism) بە شێوەیەکی سەرەکی لەقەڵەم دەدەن ،نەک هۆکاری «فیتنە» .ئاراستە
دەرئەنجامی هێرش��ی فەرهەنگی��ی (الهجمة دینی-سیاس��ییەکانی ئیس�لامییە کۆنەکان،
الثقافی��ة) و داگیرکاریی س��ەربازییە لەالیەن بەگشتی لە چوارچێوەی قوتابخانە مەزهەبییە
ی ئیس�لامییە نوێکان
واڵتان��ی ڕۆژئاوا لەالیەک و لە الیەکی دیکەوە دینییەکانەوە بووە .کەچ 
وەاڵمدەرەوەی چەوس��اندنەوەی بێبەزەییانەی بەگشتی لە قاڵبی بزووتنەوە و حزبی سیاسیی
موس��وڵمانان و ئیس�لامییەکانە لەالی��ەن نوێدا خۆیان ڕێکخستووە و هاوتونەتە گۆڕەپانی
سیاس��ەت کردن .دەبێت ئ��ەوەش بگوترێت
دەسەاڵتدارە ناوخۆیی و دەرەکییەکانەوە.
توندڕەوی��ی ئیس�لامی ئاراس��تەیەکە لە کە دی��اری کردنی جیاوازییەکان��ی نێوانیان،
ئاراستەکانی ئیس�لامیزم و ناکرێت لێی جیا تەوەرێکی س��ەرەکیی ئەم توێژینەوەیە نەبوو،
ی بەرخوردی ئیس�لامییە کۆن بۆیە پێش��نیازکردنی توێژین��ەوەی زیاتر لەم
بکرێتەوە .بەپێ 
و نوێکان لە بەراب��ەر داگیرکاریی دەرەکی و بوارە بە پێویست و بەجێ دەزانرێت.
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ڕانانێك ب��ۆ کتێبی بەسیاس��ی کردنی
ئیسالم
ئ��ەم کتێبە لە نووس��ینی دکتۆر ش��ێرکۆ
کرمانجە[ ،]٣لە  ٢٠١٩ناوەندی ئەندێش��ە بۆ
جاری دووەم چ��اپ و باڵوی کردۆتەوە .ئەو
کتێب��ە هەوڵێکە بۆ س��ەلماندنی ئەوەی کە
ئیسالم هەر لەسەرەتاوە ئایینێکی ڕووت بووە
و ئامانجی ،تێوەگالنی سیاسی نەبووە ،بەاڵم
وەکوو هەموو بزووتنەوەیەکی ئایینی ،سەرەتا
چەند دەقێکی ڕووتی ڕەوحانی و خواپەرستیە
و دوایی��ش لەپڕۆس��ەیەکی درێژخایەن��دا
دادەمەزرێ��ت ( ،)institutionalisedب��ەو
مانای��ەی فۆڕمە ئایینییەک��ەی دەگۆڕدرێت
ب��ۆ فۆڕمێكی سیاس��ی و ش��ۆڕدەبێتەوە بۆ
هەموو بوارەکان��ی دیکەی ژیان[ .]4کتێبەکە
لەسەرەتاوە وەکو تێزێکی ئەکادیمی نوسراوە.
دیارە کە ئیس�لامیزم وەکوو دیاردەیەك
لەس��ەرەتای س��ەدەی بیس��تەوە ،لەگەڵ
دامەزراندنی ئیخوان موس��لیمین ،دەرکەوت
و وردە وردە تەش��ەنەی ک��رد تا لەچەندین
فۆڕمی جیاوازدا خۆی خس��تە سەر شانۆی
ڕووداوەکان .لێ��رەدا بۆ س��ەلماندنی ئەوەی
داخۆ بزووتن��ەوە ئیس�لامییەکان قوواڵیی
و ش��ەرعییەتێکی دینیی��ان هەی��ە یاخود
دیاردەیەک��ی مۆدێرن��ن و گرووپگەلێک��ی
موس��وڵمانن ب��ە ئامرازەکان��ی مۆدێ��رن،
دەیانەوێت بگەنە دەستەاڵت؟ ئالێرەدا نووسەر
هەوڵ دەدات بچێتە بن��ج و بناوانی دیاردە
سیاس��ییەکان لەئیسالمدا ،لەدووتوێی چەند
تێزێک��ی هەمەالیەنەی زانا ئیس�لامییەکان
و ئەو گۆڕانکارییانەی کە هەر لەس��ەرەتای
س��ەرهەڵدانی ئیسالمەوە بەس��ەر ئیسالمدا
هاتوون ،شڕۆڤەی دیاردەی ئیسالمیزم بکات.
دی��ارە ک��ە تێزەک��ەی نووس��ەری
بەڕێ��ز پێچەوان��ەی تێگەیش��تنی تەواوی
ئیس�لامییەکانی دونیایە .ب��ەو مانایەی لە
تێگەیشتنی ئیسالمییەکاندا ،ئیسالم لەخودی
خۆیدا دین و دەستەاڵتە و هەژموونی بەسەر

هەم��وو کایە و پانتاییەکان��ی ژیاندا هەیە و
هەر بۆئەوەش هاتووە .دکتۆر شێرکۆ ،بەوردی
باس لەو حەزە دەکات ،بەوەی کە ژمارەیەك
زانای موس��وڵمان لەناو مێژووی ئیسالمیدا
هەوڵ��ی ئەوەیان داوە ئیس�لام وەکوو دین
و دەوڵ��ەت تیۆری��زە بک��ەن و ڕەهەندێكی
سیاس��یی قوڵ نەك هەر بدەن بە ئیسالم،
بەڵکوو بۆ ئەوەی پێمان بڵێن هەر لەسەرەتاوە
ئیسالم بەرنامەی ڕێکخستنی ژیانە و لەگەڵ
دەستپێكی کۆچی موسوڵمانەکان بۆ مەدینە
و پڕۆس��ەی برایەتیی نێوان موسوڵمانەکانی
مەککە و مەدین��ە[ ،]5ئیدی بەردی بناغەی
دەوڵەت لە ئیسالمدا ڕسکا و لەوێوە پێغمەبەر
وەکو ڕێبەری ئەو دەوڵەتە دەس��ەاڵتی گرتە
دەس��ت .بەاڵم نووسەر ،ڕێك بە پێچەوانەی
ئ��ەو هەڵپەی��ە ،پێمان دەڵێ��ت؛ نەخێر لەو
س��ەردەمەدا میکانیزمی بەرەوپێش��چوونی
ئیسالم وەها نەبووە« ،وردبوونەوە لە ئایەتەکان
ئ��ەوە دەردەخەن کە مەبەس��ت لە (یحکم)
لە ئایەت��ی (ومن لم یحکم بم��ا انزل اللە)
حوکم کردن بەسەریانەوە نیە ،بەڵکوو حوکم
کردن��ە لە نێوانیان��دا» (کرمانج ،)٢٠١٩:٤٢
بەتایبەتیش کە هەوڵ دەدات تەفسیری ئەو
ئایەتە ب��ە ئایەتێكی دیکە بکات کە دەڵێت:
«فاحک��م بینهم بما انزل الل��ە» ،ئیتر تۆ بە
پێی ئ��ەوەی خ��وا هەناردوویەتییە خوارەوە
بەکاروباریان ڕابگە» (کرمانج .)٢٠١٩:٤٢
نووس��ەر هەوڵ دەدات ئەوە بسەلمێنێت
کە کەوتنە ژێر کاریگەریی شارستانییەتی ئەو
سەردەمەی ساسانییەکان ڕۆڵێکی سەرەکیی
لە بیرکردنەوەی سیاس��یی موسوڵمانەکاندا
هەبووە و بەڵگەنامەی ئەردەش��ێری پادشای
ساس��انییەکانیش کراوە ب��ە بنەمای هزری
سیاسیی هەوادارانی بەسیاسی کردنی ئیسالم،
چونکە پێی��ان وابووە ل��ەو ڕێگایەوە نەبێت
هەیبەت و شکۆی ئیسالم وەکو ئایینێکیش
ناپارێزرێ��ت .یەکێکیش ل��ەو زانایانەی کە
کارییان لەسەر ئەو الیەنە کردووە و کەوتۆتە
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ژێ��ر کاریگەریی پادش��ای ساس��انی ئیبن
موقەففەع بووە و بەدوای ئەویش��دا غەزالی
و ئیبن تەیمییە و بەدوای ئەوانیش��دا ئیبن
قەییمی قوتابییەکەی ئیبن تەیمییە .ئەمانە
وەکو ئیسالمییە کۆنەکان چۆن هەنگاوییان
هەڵێناوە ،ئیس�لامییە نوێیەکانیش پێیان لە
جێ پێی ئەوان داناوەتەوە.
نووس��ەر ،یەکە یەکەی ئەو چەمکانەی
ک��ە ل��ەڕووی سیاس��ی و دەوڵەتدارییەوە
گرنگ��ن ،هات��ووە لەڕوانگەی ئیس�لامییە
ک��ۆن و نوێکانەوە ،ش��ڕۆڤەی ک��ردوون و
بەراوردێکی وردی ک��ردووە لەنێوان قۆناغە
جیاوازەکانی پڕۆس��ەی پەرەس��ەندنی ئەو
چەمکان��ە ،داخ��ۆ بنەم��ای ئ��ەو چەمکانە
لەکوێوە هاتوون ،تێگەیش��تنی ئیس�لامییە
کۆنەكان چۆن بووە و چۆن هەوڵی جێبەجێ
کردنیان دراوە ،ئیس�لامییە نوێکانیش لەچ
ج��ۆرە چوارچێوەیەک��ەوە جارێکی دی ئەو
چەمکانەی��ان بەرهەم هێناونەتەوە .نموونەی
ئەو چەمکانەش؛ ش��ورا ،خەالفەت ،پەیمان
(الحل��ف) ،زیممە (ذمة) ،جیه��اد ،ئەنفال و
دین و دەوڵەت .لە تەك ئەو وردەکارییانەی
لەس��ەر ئەو چەمکانەی ک��ردووە ،کارێکی
گرنگت��ری ک��ردووە ،ئەوی��ش بارودۆخ��ی
سیاسی و ڕەوشی ژیانی ئەو سەردەمەی کە
ئیس�لامییە کۆنەکان تیایدا ژیاون ،ڕۆلێکی
س��ەرەکی و گرنگیان هەیە لە بیرکردنەوە و
ئاراستەی زانا موسوڵمانەکانی ئەو سەردەم.
ب��ۆ نموون��ە ،دوای ئ��ەوەی باس��ی لە
پێگەی شورا لە ئیس�لامدا کردووە ،هاتووە
لە ڕەگوڕیشەی چەمکی شورای کۆڵیوەتەوە
و ل��ە بەس��ام تیبیی��ەوە گواس��تویەتیەوە
و دەڵێ��ت« :تێڕامانێک��ی ورد لە ش��ێواز و
چۆنیەتیی خۆبەڕێوەبردنی خێڵە عەرەبەکانی
نیمچەدورگ��ەی عەرەب��ی ،دروس��ت ئەوە
دەردەخات کە بۆ پرس و ڕا وەرگرتن لەنێوان
پیاوماقوواڵنی خێڵە عەرەبەکانی پێش ئیسالم
(شورا) نەریتێكی باو بووە ،کە دواتر ئیسالم
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لەپ��اڵ تەبەننیکردنی ،پیرۆزیش��ی کردووە»
(تیبی2002:ب .)30،174:دوایی پرسیار دەکات
داخۆ بۆ ئەو دابونەریتە لە عەرەبەکانی پێش
ئیس�لامەوە درێژکران��ەوە ی��ان گوێزرانەوە
بۆ موس��وڵمانەکان؟ ئینجا هاتووە بە قووڵی
وابەس��تەبوونی نەت��ەوە جیاوازەکان��ی ب��ە
دابونەریت��ی باب و باپیرانییانەوە ،خس��تۆتە
ڕوو .ل��ەو نێوەندەش��دا باس ل��ە کولتوری
ڕەنگــــــدان��ەوە (،)Reflective Culture
پێچەوان��ەی کولت��وری چ��االك (active
 )Cultureدەکات و ل��ە دووتوێ��ی ئ��ەو
باسانەشدا بەدرێژایی مێژووی ئەو بەسیاسی
کردنە پەرەی پێ دەدرێت و بەپێی پێویستی
و بزووتنەوەی ڕۆژانەی خەڵكی موسوڵمان و
مەترسی و پێویستییەکان تەشەنەی کردووە
و فۆرمی گرتووە.
ئەوەی کە زۆر گرنگە لەسەری بوەستین،
هزر و هەناسە و ڕوانگەکانی ئیسالمی سیاسی
لەسەر بنەمای ئەو ڕەهەندە مێژووییانەی کە
نووسەر بەجوانی شڕۆڤەی کردوون ،هەمیش
لەچوارچێوەی گەش��ەی مێژوویی ئیسالمی
سیاسی لە سەدەی بیستەمدا ،پێمان دەڵێن؛
مۆرك و سروش��تێکی ڕووت��ی عەرەبیانەیە
و لەگەڵ بەزینی عەرەبەکانیش لە ش��ەڕی
١٩٦٧ی ئیس��رائیل ،ئی��دی جیاوازییەکانی
نێ��وان ئیس�لامیزم و ناس��یۆنالیزمی
عەرەب��ی بەتەواوەتی کاڵ بوون��ەوە .ئەقڵی
ئیسالمییەکان هێندە س��ادە و ناهەش بوو،
زۆر بە ئاس��انی کەوتنە داوی وتاری سەددام
حوسێن و س��ەرکردەیەکی ئیسالمیی وەکو
فەتحی شیقاقی بەسەددامی دەگوت :خۆت
وەک��و خەلیف��ەی موس��وڵمانان ڕابگەیەنە،
بۆ ئەوەی ش��ەڕی هەموو ئەوانە بکەین کە
موبایەعەت ناک��ەن[ .]6بۆیە ئەو وتارەش کە
ئیس�لامیزم بەرهەمی دێنێ��ت ،زادەی ئەو
توراس[]7ـەی��ە کە ڕەهەندەکانی دەگەڕێنەوە
بۆ قواڵییی مێژوو .یەكێك لە خەسڵەتەکانی
دیکەی ئیس�لامیزم ،کە لە ماوەی ڕابردوودا
ساڵی بیست و یەکەم
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دووپاتی��ان کردۆتەوە ،لەگەڵ ئەوەی کە زۆر
جەخت لەسەر ئیسالم وەکو دین و دەوڵەت
دەکەن��ەوە ،ب��ەاڵم کە دەس��تەاڵت دەگرنە
دەس��ت ،دەوڵەت لە کۆمەڵێك ئەخالقییاتدا
کورت دەکەنەوە ،بەو مانایەی عەیب لەوەدا
نیە کە ئیس�لام بە سیاس��ی کراوە ،بەڵکوو
لەوەدای��ە ک��ە سیاس��ەت وەک��و پەیژە بۆ
ناسیاسەت بەکار دێنن.
یەکێك ل��ەو ڕەخنانەی کە لەو کتێبەدا
بەدی��م ک��رد ،ڕوانگ��ە نۆرماتیڤییەک��ەی
نووس��ەرە ،کە دەیتوانی زۆر بە ئاس��انی ئەو
الیەنەی بش��ارێتەوە بۆ ئ��ەوەی الیەنداریی
پێ��وە دیارنەبێ��ت .ئ��ەو هەر لەس��ەرەتاوە
ئاراستەی هەوڵ و تواناکانی خۆی بۆ خوێنەر
ئاش��کرا دەکات و دەیەوێت پێمان بڵێت کە
ئیس�لام دینێكی ڕووتە و هی��چ پەیوەندیی
بە سیاس��ەتەوە نیە ،بەڵک��وو لەچوارچێوەی
مێژوودا بەسیاسی کراوە .ئەم ئاراستەیەش بە
ئاسانی دەکرا بەجۆرێکی دیکە بێت ،لەالیەك
ناوی کتێبەکە لە سروشتی پرسیارێکدا بوایە،
لە الیەکی دیکەوە ،دەیتوانی لەچوارچێوەی
سروشتێکی بەراوردکاریانەدا لەنێوان هەردوو
ڕا و بۆچووندا ،ئەرگۆمێنتەکانی خۆی دووپات
بکات��ەوە ،هەرچەن��دە جاربەجار ئەوەش��ی
کردووە ،بەاڵم بەو ئاس��تەی جەختکردنەوە
نیە لەسەر بەسیاس��ی کردنی ئیسالم .جگە
ل��ەوەش ،دەکرێت ئەو الیەنەش بە پۆزەتیڤ
بۆ نووسەر بنوسرێت چونکە هەر لەسەرەتاوە
لەگ��ەڵ خوێن��ەر بەڕاش��کاوی چۆت��ە ناو
بابەتەکەوە.
وێڕای ئەوەش ئەو ڕوانگە نۆرماتیڤییەی
نووس��ەر هەرگی��ز لەالیەنی زانس��تی ئەو
کتێبە کەم ناکاتەوە ،چونکە بەش��ێوەیەکی
ئەکادیمییان��ە مێ��ژووی هەڵکۆڵی��وە و لە
پێناو گەیش��تن بە ڕاس��تیی ئ��ەوەی داخۆ
ئیس�لام بەسیاس��ی کراوە یان نا ،شڕۆڤەی
ک��ردووە .دەکرێ��ت الیەنەکەی دیکەش��ی
لە ش��ڕۆڤەکردنێکی دیک��ەدا لەبەریەکدی

هەڵبوەش��ێندرێت و ل��ەوە تێبگەی��ن کە
ئیس�لام بەبێ سیاس��ەت دونیایەکی ئارام
بەش��وێنکەوتووانی دەبەخشێت ،بەاڵم لەناو
سیاس��ەتدا بێجگە ل��ە بازاڕێک��ی کڕین و
فرۆشتن و هەراجکردن شتێکی دیکە نیە.
پەراوێز
[ .]١مامۆس��تا لەبەش��ی پەیوەندیی��ە نێودەوڵەتییەکانی زانکۆی
شاریقە لە ئیمارات.
[ .]2مامۆستا لەبەشی کۆمەڵناسیی زانکۆی سۆران ،توێژەری میوان
لە زانکۆی کۆڤێنتری ،بەریتانیا
[ .]3کرمانج ش .)٢٠١٩( .بەسیاس��ی کردنی ئیس�لام .ناوەندی
ڕۆشنبیری وهونەری ئەندێشە .سلێمانی
[ .]4هەموو ئایینەکان بە قۆناغی دامەراندندا تێپەڕ دەبن ،بەمانای
ئەوەی ئایین لەس��ەرەتادا چەند دەقێكی س��ادە و ئاسایین ،بەاڵم
دوایی ش��وێنکەوتوانی ئ��ەو ئایینان��ە ،گۆڕانکارییەک��ی بنەڕەتی
ل��ە بونیادی ئەو دەقانەدا دروس��ت دەکەن لەس��ەر دوو ئاس��ت:
ئاس��تی یەکەم :تەفسیرکردن و ش��ڕۆڤەکردن بەجۆرێك کە دەقە
ئەسڵییەکان بیر دەچنەوە و بەدەیان ڕێچکە و مەزهەب لەو بارەیەوە
دروست دەبن .ئاستی دووەم :دروست کردنی بەدامەزراوەیی کردن
و کردنی بە س��ەرچاوەیەك بۆ ژیان ،وەکو ئەوەی ئەمرۆ لەزۆربەی
ئایینەکان بەهەزاران کەس وەکوو پیاوی ئاینی تەنها لەبەر ئەوەی
خواپەرس��تی دەکەن و لە پەرس��تگاکان نوێژ بۆ خەڵك دەکەن و
بۆئ��ەوەش مووچە لەدەوڵ��ەت وەردەگرن و بوون ب��ە بارگرانی بۆ
کۆمەڵگا ،لەکاتێکدا لەسەرەتادا شتێکی لەو جۆرە نەبووە.
[ .]5سەبارەت بە دەستوری مەدینە ،نووسەر ژمارەیەك ئەرگومێنتی
ورد دەخاتە بەردەست کە گومان دەخاتە سەر بوونی دۆکومێنتێك
بەناوی دەستور ،وەکو ئەوەی ئیسالمییەکان بانگەشەی بۆ دەکەن.
ئەگەر شتێکیش لەو بارەیەوە هەبووبێت ،ئەوە تەنها زارەکی بووە و
نەنوسراوەتەوە .ئەوەش وەکوو جەختی لەسەر دەکاتەوە کە ڕاستی
و ڕەس��ەنێتیی دەقی بڕگەکانی ئەو پەیمانە دەخاتە ژێر پرس��یار
و گومانەوە ،چونکە زارەوزار گوازراونەتەوە و ئەگەری دەس��تکاری
و گۆڕانکاری��ی تێدا یەکجار زۆرە .هەر بۆی��ە زۆر بە دەگمەن دوو
دەق��ی وەك یەکی پەیمانەکە دەس��ت دەکەون .ئینجا نووس��ەر
ئ��ەوەش دەوروژێنێت داخ��ۆ بۆچی وەها پەیمانێ��ك لەچوونە ناو
مەدینە دەنوس��رێت کە قۆناغێکی سەرەتاییە ،بەاڵم لەقۆناغی پاش
ڕزگارکردنی مەککە شتێکی وەها ڕوونادات و مێژوونوسان باس لە
شتێکی هاوتای پەیمانی مەدینە ناکەن؟
جگە لەوەش ئەو پەیمانە ئەگەر هەش��بووبێت ،کە ئیسالمییەکان
پێی دەڵێن دەس��تور ،یەک��ەم پەیمان نیە لەمێ��ژوودا ،بەڵکو زۆر
دۆکومێنتی سیاس��ی لەپێش ئەو مێژووەدا هەبوونhttp://bit. .
ly/2RByGsB
[« .]6أعلن نفسك خلیفة للمسلمین ،حتی نقاتل من ال یبایعك».
[« .]7توراس ( )heritageکە لەکوردیدا دەبێتە (کەلەپور) ،مانای
میراتیش دەداتم بەاڵم وشە کوردییەکە هێشتا نەبووە بە چەمکێکی
زانستی و خەڵك تەنها بە مۆزیك و بەڕەی کوردی تێدەگات.
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مهالکان ،سۆفییهکان و جیاباوهڕهکان:
دهوری ئایین ل ه کۆمهڵگای کوردیدا

*

شاهۆ زهنگهنه

دهک��رێ کتێبی م��هالکان ،س��ۆفییهکان و
جیابیرهکان ،وهکوو س��هفهری یهک چارهگ ه
سهدهی مارتین فان برۆینسێن( ،لهدایکبووی
 )١٩٤٦به ناو م��ژاره ئایینییه جۆراجۆرهکان
له کوردس��تاندا ،پێناس��ه بکهی��ن .گرنگیی
برۆینس��ێن بۆ بواری لێکۆڵین��هوهی کوردی
له ئاس��تێکدایه که دوور نهڕۆشتووین ئهگهر
وهک گرنگترین ئاکادێمیس��ییهنی ئهم بواره
نوێی��ه ناوزهدی بکهین و ههر له ئیستاش��دا
و دوای خانهنش��ینی له زانک��ۆی ئۆترێخت،
سهرنووس��هری ژورناڵی کوردیش ستادیزه و
ههروهها له کۆڕ و کۆبوونهوه زانس��تییهکانی
س��هبارهت به کوردس��تان ههمیش��ه وهک
پاڵپشتێکی گرنگ دهرکهوتهوتووه .دهستپێکی
برۆینس��ێن ب��ۆ لێکۆڵین��هوه س��هبارهت به
کوردس��تان ،بۆ س��هفهرێکی ب��ۆ ناوچهکه
دهگهڕێت��هوه ،کاتێ��ک به سهرس��وڕمانهوه
دهبینێ��ت که مرۆڤ��ی ئهمب��هر و ئهوبهری
سنوورهکانی ئێران و تورکیا وهک یهک قسه
دهکهن و کولتووری��ان زۆر لێک نزیکه .ههر
ئهم��ه دهبێته هۆی ئ��هوهی دوای خوێندنی
فیزی��ا ،له ب��واری ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��ت و
ئانترۆپۆلۆژی درێژه به خوێندن بدا و دوای دوو
ساڵ توێژینهوه له کوردستان(،)١٩٧٦-١٩٧٤
تێ��زی دوکتۆراک��هی ل��ه ژێر ن��اوی «ئاغا،

ش��ێخ و دهوڵهت :لێکۆڵینهوهیهک سهبارهت
به ڕێکخ��راوهی کۆمهاڵیهتی و سیاس��ی له
کوردستان» بنووسێت (که دواتر به چهندین
زمان و ی��هک لهوانیش ک��وردی تهرجهمه
کراوهت��هوه) .ئهم کتێبهش که وهکوو کۆمهڵه
وتار س��هرهتا له س��اڵی  ٢٠٠٠چاپ بووه و
دواتر له س��اڵی  ٢٠١١له ئهس��تهنبۆل چاپ
کراوه ،ئهو وتارانه له خۆ دهگرێ که له نێوان
س��اڵهکانی  ١٩٧٨تا  ١٩٩٩نووسراون .دیاره
دوای ئهم س��ااڵنهش ،برۆینسێن سهبارهت به
کوردس��تان و ههروهها ئایی��ن ،توێژینهوهی
سهرنجڕاکێش��ی ئهنجام داوه .ه��هر بۆیه بۆ
تێگهیش��تن له بیرۆکهکانی ئهو ،ناکرێ تهنیا
له ڕووی ئهم کتێبهوه به ههڵس��هنگاندنێکی
کۆتایی بگهین .ئهمه له کاتێکدایه که بهشێکی
گرنگی توێژینهوهکانی برۆینسێن سهبارهت به
ئیسالم و تهریقهته سۆفییانهکانی ئهندۆنێزیایه
و بۆ ماوهی نزیک ده س��اڵ ژیان و توێژینهوه
لهو واڵته ،کۆی نووس��ینهکانی به س��هر دوو
واڵتی کوردستان و ئهندۆنێزیادا دابهش بووه.
کتێبی مهالکان ،سۆفییهکان و جیابیرهکان،
له چوار بهش و پازده وتار پێکهاتووه .سهرهتا
ئاماژه به ناونیش��انی وت��ارهکان دهکهم و ل ه
درێژهدا دوو وتاری دهستپێک که به شێوازێک
دهتوان��م بڵێ��م تایبهتمهندییهکان��ی ههموو
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وتارهکانیان له خۆیاندا ههڵگرتووه دهناس��ێنم.
س��هردێڕی وتارهکان له ههر بهشێکدا بریتین
له:
[بهشی یهکهم] موزاییکی ئایینی:
( )١ئایین ل ه کوردستان ()١٩٩١؛
( )٢کورد و ئیسالم ( )١٩٩٩و
( )٣مهس��یحییهکانی ڕۆژههاڵت��ی تورکی��ا،
دهوڵ��هت و پێکهاتهی دهس��هاڵتی ناوچهیی
(.)١٩٧٩
[بهشی دووهم] شێوازی فێرکاری و عێرفان
ل ه س��هدهی حهڤدهیهم تاک��وو نۆزدهیهم ل ه
کوردستان:
( )٤ژیان��ی ئایینی ل ه دیاربهک��ر :فێرکاریی
ئایینی و دهوری تهریقهتهکان ()١٩٨٨؛
( )٥ڕێبازی نهقشبهندی له سهدهی حهڤدهیهم
ل ه کوردستان ()١٩٩٠؛
( )٦کاریگهریی عهلالمه کوردهکان ل ه ئیسالم
ل ه ئهندۆنێزیا ()١٩٩٢؛
( )٧زان��ا کوردهکانی س��هدهی نۆزدهیهم ل ه
باشوری ئافریکا (.)١٩٩٢
[بهش��ی س��ێیهم] دهوری کۆمهاڵیهت��ی و
سیاسیی ڕێبازکانی سۆفیگهری له کوردستان:
( )٨ئیس�لامی گشتپهس��هند ،ناسیۆنالیزمی
کوردی و شۆڕش��ی گوندیانه :شۆڕشی شێخ
سهعیدی پیران ل ه تورکیا ()١٩٢٥؛
( )٩ل��ه عوس��مانچیهتییهوه ب��ۆ جیاخوازی:
پاش��خانی ئایینی و قهومیی شۆرش��ی شێخ
سهعید ()١٩٨٥؛
( )١٠س��اداتی نهه��ری ی��ا گیالنی��زادهی
کوردستانی ناوهندی ()١٩٩٩؛
( )١١قادریی ه و سیلسیلهی شێخهکانی قادری
ل ه کوردستان ()١٩٩٩؛
( )١٢س��ۆفییهکان و سوڵتانهکان له باشووری
ڕۆژههاڵتی ئاسیا و کوردستان :لێکۆڵینهوهیهکی
بهراوردکران ه (.)١٩٩٦
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[بهش��ی چ��وارهم] ش��کڵگرتنی ئایین�� ه
جیاباوهڕهکان ل ه کوردستان:
( )١٣کاتی��ک ک ه ن��اوی حاج��ی بهکتاش
هێش��تا لهگهڵ سوڵتان س��ههاک دێ :چهند
تێبینییهک لهس��هر ئههلی ههق ل ه ناوچهی
گۆران ()١٩٩٥؛
( )١٤حاجی بهکتاش ،س��وڵتان سههاکم شاه
مینا ساحهب ()١٩٩١؛
( )١٥ش��هبهک ،کۆمهڵگهی قزڵباش��هکان ل ه
کوردس��تانی عێراق ( )١٩٩٨و ل��ه کۆتاییدا
کتێبناس��ییهکی گش��تی بۆ کتێبهک ه ئاماده
کراوه.
ل ه بهش��ی یهکهمدا ک ه ن��اوی موزاییکی
ئایینیی ب��ۆ دانراوه ،برۆینس��ێن ههوڵ دهدا
له وت��اری یهکهمدا( ،ئایین ل ه کوردس��تان)،
چوارچێوهیهکی گشتی بۆ خوێنهر سهبارهت ب ه
ئایین ل ه کوردستان بکێشێتهوه .ب ه تێگهیشتنی
من ئهم وت��اره خاڵێکی وهچهرخان له مژاری
ئایین له کوردس��تان ه چونکه کوردس��تان بێ
لکاندن ب�� ه واڵت��ه داگیرکهرهکانهوه و وهک
یهکهیهک��ی تویژینهوهی س��هربهخۆ س��هیر
کراوه .ئهم وتاره ب ه باس��ێک لهسهر ڕوانگهی
ناسیۆنالیس��ت ه کوردهکان ل��ه گۆڤاری هاوار،
بهتایب��هت جگهرخوێ��ن (،)١٩٨٤-١٩٠٣
دهست پێ دهکا و مهیلی ئهوان بۆ ڕهخنهگرتن
له ئیسالمی نهریتی له کوردستان و پێناسهی
زهردهش��تیگهری وهک ئایین��ی ڕهس��هنی
کوردس��تان نیش��ان دهدا .ل��ه درێ��ژهدا ب ه
پێناس��هی جۆراوجۆری ئایینی ل ه کوردستان،
ه��هوڵ دهدرێ ک��ه بهکورتی ه��هر کام ل ه
ئایینهکان��ی ئێزدی ،ئههل��ی ههق(کاکهیی)
و عهل��هوی (قزلب��اش) پێناس�� ه بک��رێ و
دهوری س��ۆفیگهری ،ل ه ئیس�لامی سوننه ل ه
کوردس��تان ،ش��ی بکرێتهوه .ل�� ه درێژهدا ب ه
ئاوڕدانهوه ل ه تهریقهتهکان ،بهتایبهت قادریی ه
و نهقش��بهندییه ،دهوری تهریقهت��هکان و
بهرهوڕووبوونهوهی��ان لهگ��هڵ مۆدێرنی��زم و
ههروهها دهوڵهت نهت��هوه نوێیهکان ،ک ه ههر
ساڵی بیست و یەکەم
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کامیان بهش��ێک ل ه کوردستانیان پچڕاندووه،
نیش��ان بدرێ .وتارهکه ب ه باس��یک لهس��هر
ئیس�لامی سیاس��ی و پهیوهندیی ئیسالم و
ناسیۆنالیزم ل ه کوردستان کۆتایی پێ دێ.
ل�� ه وت��اری دووهم و ه��هره گرنگی ئهم
کتێبهدا( ،کورد و ئیسالم) ،برۆینسێن پێی وای ه
ک�� ه کوردهکان دهورێکی گرنگیان ل ه مێژووی
ئیسالمدا ههبووه بهاڵم زۆربهی کات ئاماژهی
پێ ناکرێ ،چونکه ئهوان بهئاش��کرا باسیان ل ه
قهومیهتی خۆیان نهک��ردووه و زۆربهی کات
ب ه سێ زمانی درواسێی کوردستان (عهرهبی،
فارس��ی و تورکی) نووس��یویانه .کوردستان
چونک ه ناوچهیهکی ش��اخاوییه ،بۆ ماوهیهکی
دوور و درێژ وهک ناوچهیهکی بافر[ ،]١ل ه نێوان
ئهو ههرێمانهدا ماوهتهوه ک ه بهو س��ێ زمان ه
قس��هیان تێدا کراوه .ههرچهند کوردستان ب ه
شێوازێکی سیاسی له پهڕاوێزی ههر کام لهو
واڵتان��هدا ههڵکهوتووه بهاڵم دهورێکی گرنگی
کولتووری ل��هو ناوبڕهدا ههبووه .برۆینس��ێن
ئاماژه به کهس��انی خوێنهواری کورد دهکا ک ه
پێیانوای��ه کوردهکان وهک پ��ردی پهیوهندی
نێوان نهریت ه ڕۆش��نبیرییه جی��اکان بوون و
عهلالمه کوردهکان ب ه س��هر ههر سێ زمانی

سهرهکی دنیای ئیسالمدا (عهرهبی ،تورکی و
فارس��ی) زاڵ بوون .ب ه باوهڕی برۆینسێن ل ه
کوردستان ههمیش ه دوو ڕهوتی ڕاستباوهڕی
و جیاباوهڕی[ ]2پێکهوه ههبوون و تهنانهت ل ه
سهدهی بیستهمیش��دا دهبیندرێن .مهبهست
ل ه ڕاس��تباوهڕی ل ه نێوان کوردان ئهوهی ه ک ه
زۆربهی ئیمانداران ل ه کوردستان ،باوهڕیان ب ه
ئایینی ئیسالم و مهزههبی شافعی ههیه ،بهاڵم
ل ه ههمان کاتیشدا بهڵگهکان نیشانی دهدهن ک ه
ئایین ه جیاباوهڕهکانی ئیزدی (ل ه ڕێگهی شێخ
ئادی/عدی که س��ۆفییهکی موسڵمان بووه)،
ئههلی ههق (له ڕێگهی بابایادگارهوه ک ه گوای ه
ل ه سهرهتای سهدهی شازدهیهم بهپێی وهقفی
ئیسالمی باخێکی ب ه ناوهوه کراوه) ،عهلهوی و
شهبهک (له ڕێگهی قزڵباشهکانهوه ک ه خۆیان
ل ه ڕێبازی سۆفیگهری سهفهوییهکان بوون) ل ه
ئایینی ئیس�لامی ڕاستباوهڕ جیا بووبێتنهوه.
ئ��هم تێڕوانین��ه ،ل��ه ههم��وو بهرههمهکانی
برۆینس��یندا خۆی نیش��ان دهدا و ههر لهم
کتێبهدا و ل ه چهندی��ن وتاردا ههوڵ دهدا ب ه
شێوازێک پهیوهندی و هاوشێوهییی ئهم چوار
ئایین��ه (وات ه ئیزدی ،ئههل��ی ههق ،عهلهوی
و ش��هبهک) پێکهوه نیش��ان بدا .ل ه درێژهی
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ئهم وتارهدا نووس��ــــهر باس ل�� ه بزوتنهوه
ئیس��ــالمییهکان و کاریگهریی س��ۆفیگهری
و مهدرهس ه ئیس�لامییهکان لهسهر سازبوونی
ئهدهبی کوردی و س��هرهتاکانی ناسیۆنالیزمی
کوردی نیشان دهدا .ههروهها باس لهوه دهکا
که بیرۆکهی کهس��انێک وهک مهوالنا خالید
نهقش��بهندی و سهعید نهورهسی ،ن ه تهنیا ل ه
کوردستان بهڵکوو ل ه پانتاییهکی بهرفراوانتردا
کاریگهرییان ههبووه.
وتارهکان��ی ناو ئهم کتێبه لهڕاس��تیدا ب ه
مهبهس��تی پێکهوهبوون ل ه ی��هک کتێب ب ه
پێکهات ه و مهبهستێکی دیاریکراو نهنووسراون
و ههر کامی��ان بۆ کۆنفرانس ی��ا ژورناڵێکی
تایب��هت ئاماده ک��راون .نووس��هر خۆی لهم
کێش��هی ه ئاگاداره و ل ه پێشهکیی کتێبهکهدا
ئام��اژه ب��هوه دهکا ک��ه ههرچهن��د زۆربهی
وت��ارهکان وا دهردهک��هون ک�� ه ل�� ه جیاتی
لهس��هر ئایین ل ه کوردس��تان بن ،سهبارهت
ب ه س��ۆفیگهری ل�� ه کوردس��تانن ،بهاڵم ئهم
شێوازه بۆ تایبهتمهندیی ئایین ل ه کوردستان
دهگهڕێت��هوه ک ه زۆربهی مهال و عهلالمهکان،
بۆخۆیان یا سۆفی بوون ،یاکوو پهیوهندییهکی
زۆر نزیکی��ان لهگ��هڵ تهریقهتهکاندا ههبووه.
ههروهه��ا ئایین�� ه جیاباوهڕهکانی��ش ،ب�� ه
شێوازیکی مێژوویی ،پهیوهندییهکی گرنگیان
لهگهڵ س��ۆفیگهری ل ه کوردستان ههبووه و
ل ه ههمان کاتێشدا ش��اعیره کالسیکهکان بۆ
خۆیان له حوجره و خانهقاکان پێگهیش��توون
و ههر له ڕێگهی ت��ۆڕی بههێزی پهیوهندیی
ئهم شوێنانهوه ،توانیویان ه بهرههمهکانی خۆیان
باڵو بکهنهوه.
برۆینس��ێن س��هرهتا وهک مرۆڤناسێک
توێژینهوهی لهس��هر کوردس��تان دهست پێ
کردووه ،بهاڵم ههرچی بهرهو پێش چووه زیاتر
بهرهو ئهو ڕێڕهوه ههنگاوی ناوه ک ه ل ه ڕوانگهی
کۆمهڵناسییهوه بتوانێ به دهرکێکی قووڵتر ل ه
پێکهاتهی کۆمهاڵیهتی و سیاسی له کوردستان
بگا .ههروهها هاوکات لهگهڵ مهسهلهی ئایین،
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دهیان وتاری س��هبارهت ب ه پرسی ناسنامهی
نهتهوهیی و ناسیۆنالیزمی کوردی و بهتایبهت
دۆخی سیاسیی کورد ل ه باکووری کوردستان
ئام��اده ک��ردووه .ب ه الی من��هوه یهکێک ل ه
تایبهتمهندییه گرنگهکانی برۆینس��ێن ،ههوڵ
بۆ بهخۆداچوونهوهیه و ئهوهی ک ه بتوانێ باس
ل�� ه کهموکوڕییهکان��ی توێژینهوهکانی بکا .بۆ
نموونه ل��ه وتارێکدا ب ه ن��اوی «مهم و زینی
ئهحم��هدی خانی و دهوری ل�� ه دهرکهوتنی
ناس��یۆنالیزمی کورد» ،ئاماژه بهوه دهکا ک ه بۆ
ماوهیهک��ی زۆر پێی وابووه ک��ه ئهو دێڕانهی
مهم و زین ک ه تیایدا باسی نیشتمانپهروهری
دهکرێ ،هی خان��ی بۆخۆی نین و زۆر دواتر
ب ه مهم و زین زیاد ک��راون .بهاڵم به بینینی
س��اغکردنهوهیهکی ڕۆدێنکۆ بۆی دهرکهوتووه
ک ه ئ��هم دێڕان ه ب��ه دڵنیایی��هوه دهبێ ههر
ه��ی خانی بن ]3[.یاکوو ل�� ه دوایین نموونهدا
«ناس��نام ه کوردییهکان و ناس��یۆنالیزمهکانی
کورد له سهرهتای سهدهی بیست و یهکهمدا»،
باس ل��هوه دهکا ک ه س��هرهتاکان پێی وابووه
که ک��وردهکان عهش��یرهیین و بهش��ێوازی
کۆچ��هر و نیوهکۆچ��هر دهژی��ن و دهیانهوێ
وهک عهرهب��هکان ،فارس��هکان و تورکهکانی
ڕۆژههاڵتی ناوهڕاس��ت دهوڵهت س��از بکهن
(ههرچهند دهڵێ بهخۆشحاڵییهوه ئهو بابهتهی
چاپ نهکردووه) و ئیس��تاش ئهم پێناس��هی ه
ل ه کوردبوونی قهبوڵ ک��ردووه ک ه کوردهکان
خۆیان پهس��هندیان کردووه« :کورد کهسیک ه
که خۆی ب ه کورد دهزانێ و دهوروبهرییهکانی
[]4
وهک کورد دهیناسن».
بۆچوونهکان��ی برۆینس��ێن بهش��ێک له
مهعریفهیهک پێک دینن که له ئیستادا وهک
بواری لێکۆڵینهوهی کوردی دهناس��رێ .ئهو
بۆخۆش��ی ههوڵی داوه له وتارێکی چڕوپڕدا،
ش��ێوازی گهش��هی ئهم بواره ،بهتایبهت له
زانکۆکانی ئهورووپا نیشان بدا .دهکرێ بگوترێ
ک��ه ئایین ،سیاس��هت و پرس��ی نهتهوهییی
کورد ،سێ کاکڵی س��هرهکیی بهرههمهکانی
ساڵی بیست و یەکەم
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برۆینس��ـــێن
س��هبارهت به کـوردستان
پێ��ک دێنن .جیا لهو ڕهخنان��هی که ڕهنگه
لێ��ی بگیرێ ،که له ههندێ��ک له وتارهکانی
کۆمهڵهوت��اری مــ��هالکان ،س��ۆفییهکان و
جیابیرهکان ڕهنگی داوهتهوه ،بۆ نموونه گهڕان
به ش��وێن مهالیهکی کورد له ئافریکا یاکوو
ههندێک ب��هراوردکاری له نێوان ش��ێوازی
ئیسالم له کوردستان و له ئهندۆنێزیا ،دهکرێ
ب��اس لهو کهموکوڕییانه بک��رێ که به هۆی
مێتۆدۆلۆژی��ی مرۆڤناس��ییهوه بوونهته هۆی
ئ��هوهی زانیارییهکان��ی لهس��هر ڕۆژههاڵتی
کوردس��تان ب��هڕۆژ نهبێ .بهگش��تی ئهگهر
سهیری کۆی وتار و نووسینهکانی برۆینسێن
بکهین ،کهمترین بابهتی لهس��هر پیکهاتهی
سیاس��یی حیزبهکانی ڕۆژههاڵتی کوردستان
و بزووتن��هوهی کوردایهتی ل��هم پارچهیهدا
نووس��یوه .ههروهها ههر کات س��هبارهت به
ئایین��ی ئههلی ههق بابهتی نووس��یوه ،زیاتر
بهرهو الیهنی بهراوردکاریی ئهم ئایینه لهگهڵ
ئایینهکانی دیکهی کوردستان ڕۆشتووه.
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کهمین ه ئایینییهکان ل ه کوردستان:
لهوبهری ڕێڕهوی سهرهکییهوه

*

سارۆ ئهردهاڵن

خــان��ا ئۆمهرخاڵی ،ئامــ��ادهکاری کـتێبی
«کـهمین��ه ئایینیی��هکان ل��ه کوردس��تان:
لهوبهری ڕێڕهوی سهرهکییهوه» ،له پێشهکیی
کتێبهکهی��دا ئاماژه ب��هوه دهکا که بیرۆکهی
س��ازکردنی ئ��هم کتێب��ه بۆ س��اڵی ٢٠١٢
دهگهڕێت��هوه ،ئ��هو کاتهی له کۆنفڕانس��ی
لێکۆڵین��هوهی کوردی له زانک��ۆی ئێگزێتهر
(بریتانیا) ،دوو پانێل له ژێر ناوی «کهمینهی
ئایینی و گۆڕانکاریی سیاس��ی له کوردستان»
بهڕێوه چووه .مهبهس��ت لهوب��هری ڕێڕهوی
سهرهکی ئهوهیه که به گشتی له ڕۆژههاڵتی
ناوهڕاس��ت و بهتایبهت له کوردستان ،ئایینی
سهرهکی دینی ئیسالمه ،بهاڵم له کوردستان
له پێش ئیس�لامهوه ههتاک��وو نها ،چهندین
ئایین��ی ت��ر ههب��ووه و ک��وردهکان وهک
ئیماندارانی ئهم ئایینانه ،تاکوو ئیس��تا بهپێی
بی��ر و باوهڕهکانی خۆیان ژیاون .بۆش��اییی
لێکۆڵینهوه لهس��هر ئایین��ه جۆراوجۆرهکان،
کاتێ��ک زیات��ر دهردهک��هوێ ک��ه بزانین
لێکۆڵینهوه پێشووترهکان زیاتر لهسهر ســێ
ئایینی سـهرهکیی ئیس�لام ،مهسیحییهت و
جوولهکه له ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستدا وێستاون.

ههروهها ئهگهر باسی ئهم کهمینانهش دهکرێ،
له ڕووی مافهکان��ی گرووپه ئایینییهکانهوهیه
و ئ��هو دامهزراوانه ،توێژینهوهکان به ئهس��تۆ
دهگ��رن که بۆ بابهتی ماف��ی مرۆڤ تهرخان
کراون.
ل��ه م��ژاری پهیوهندیدار به کوردس��تان
تاکوو چاپ��ی ئهم کتێبه ،تهنی��ا کتێبهکهی
مارتین فان برۆینس��هن به ن��اوی «مهالکان،
س��ۆفییهکان وڕافزیی��هکان :دهوری ئایین له
کۆمهڵ��گای کوردی» ،لهبهر دهس��ت بوو که
له کۆمهڵ��ه وتارێک پێکهات��ووه که مارتین
پێش��تر له ژورناڵه جۆراوج��ۆرهکان به چاپی
گهیاندووه .ههر بۆیه زۆربهی ئهو بهرههمانهی
که تاکوو ئیستا لهبهر دهستن زیاتر سهبارهت
ب��ه ئایینێکی تایب��هت توێژینهوهیان ئهنجام
داوه و وهک ئایین له کوردستان نهپڕژاونهته
سهر ئهم بواره .سهرهڕای پێشهکییهکی کورت
که ئۆمهرخاڵی بۆ کتێبهکه نووسیویهتی ،ئهم
بهرههمه له دووتوێی ش��هش بهشدا ،حهڤده
وتاری لهخۆ گرتووه و له درێژهدا من ههر کام
له وتارهکان بهکورتی پێناسه دهکهم.
بهشی یهکهم که بۆ مژاری ئایینی یارسان
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(ئههلی ههق یا کاکهیی) تهرخان کراوه سێ چهند ده ههزار دێڕ شێعری ئایینی به زمانی
وتاری لهخۆ گرتووه .فیلیپ کرینبرۆک له ژێر فارس��ی (ش��انامهی حهقیق��هت) ،بۆ یهکهم
ناوی یارس��انی کوردس��تان وتارهکهی خۆی جار ل��ه نهریتی کوردی ئ��هم ئایینه الیداوه
نووس��یوه .دهتوانم بڵێم لهبهر زانیاریی قووڵی و ه��هر بهم گوێرهی��هش خانقایهکی تایبهت
کرینبرۆک لهس��هر ههر دوو ئایینی یارسان ب��هو نهریته دوای ئ��هو دام��هزراوه .حاجی
و ئێزدی و ههروهها ه��هر دوو ئایینی کۆنی نێعمهتوڵاڵ باس لهوه دهکا که ڕێبازهکهی هی
ناوچهک��ه ،زهردهش��تیگهری و میترائیس��م ،ساحهب زهمانه و له ڕێگهی ڕشتهی فهقرهوه
توانیویهتی س��هرهڕای ئهوهی له کۆمهڵگهی عیرفانێکی تایبهت بهخۆیان ههیه .ههر بۆیه
یارس��ان ورد ببێت��هوه ،ههروهه��ا له ڕووی خۆی��ان وهک خاندان��ی دوازدهههمی ئههلی
الیهنی مێژوویی ،مێ��ژووی پیرۆز ،جیهابینی ههق (س��هرهڕای یازده خاندانی یارسانهکان)
و بیروب��اوهڕهکان ،دهق��هکان و گێڕان��هوهی دهزانن و به خاندانی ساحهب زهمانی خۆیان
زارهکی ،پێکهاتهی کۆمهاڵیهتی و ڕێوڕهس��م پێناس��ه دهکهن .له وتاری سێیهم و کۆتاییی
ئهم بهشهدا پهرتهو هووشمهند،
و جهژنهکانی یارس��ان (جام یا
گرنگیی به بواری مۆس��یقا داوه
زێکر ،نهزر ،نیاز ،سهر سپاردن،
بۆشاییی
مهڕن��ۆ و جهژن��ی خاوهن��کار ،لێکۆڵینهوه لهسهر ئایین ه و سهردێڕی «مۆسیقای پیرۆزی
جۆراوجۆرهکان،
کوردیی ئههلی ههق له ههرێمی
قهوهلت��اس) ش��یکارییهکی
کاتێک زیاتر
گ��ۆران»ی بۆ ههڵبژاردووه .ههر
سهرنجڕاکێش به دهستهوه بدا.
بزانین
ه

ک
وێ
ه
ک
ه
رد
ه
د
وهک ئاگادارین مۆسیقا بهشێکی
ههرچهند دهک��رێ بگوترێ که
نهریتی زارهکیی یارسان ،لهسهر لێکۆڵینهوه پێشووترهکان جیانهک��راوه ل��ه ئایینهکان��ی
زیاتر لهسهر ســێ
یارس��ان ،ئێ��زدی و عهلهوییه.
بنهم��ای ئ��هو گێڕانهوانهیهیه
ئایینی سـهرهکیی
هووش��مهند لهم وت��ارهدا و به
ک��ه به زمانی کوردی س��ینگ
ئیسالم،
کهڵ��ک وهرگرتن ل��ه مێتۆدی
ب��ه س��ینگ گوازراونهت��هوه،
مهسیحییهت و جوولهک ه
بهاڵم له س��هرهتای س��هدهی ل ه ڕۆژههاڵتی ناوهڕاستدا ئیتنۆ-میوزیکۆگراف��ی ههوڵ��ی
داوه که له پارێزگای کرماش��ان
بیس��تهمهوه ،زمانی فارس��یش
وێستاون
ل��ه ڕۆژههاڵت��ی کوردس��تان،
له یهکێ��ک ل��ه لقهکانی ئهم
دهوری مۆسیقا له گواستنهوهی
ئایینهدا بهکار هات��ووه .لێرهوه
دهتوانین باس له وتاری دووهم بکهین که له بیروب��اوهڕی ئایین��ی یارس��ان نیش��ان بدا.
الیهن مۆژان مێمب��رادۆوه و به ناوی حاجی بهتایب��هت باس له ئامێ��ری تهنبور دهکا که
نێعمهتوڵ�ڵا جهیحونئابادی ( )١٩٢٠-١٨٧١چۆن ه��اوکات لهگ��هڵ خوێندنهوهی کهالم
و ڕێ��ڕهوه عیرفانییهکهی لهناو ئایینی ئههلی و به مهبهستی گواس��تنهوهی دهقی ئایینی،
ههقدا نووس��راوه .له کاتێکدا له دهس��تووری یارمهتیدهری نهریتێک��ی بههێزی زارهکییه.
بنچینهییی ئێراندا ،ئایینی یارسان به فهرمی هووش��مهند له درێژهدا باس لهو میکانیزمانه
نهناس��راوه و حکومهته جیاکانی ئێران وهک دهکا ک��ه ئ��هم مۆس��یقا تایبهته ،ههس��تی
بهش��یک ل��ه ئایینزای ش��یعه باس��یان لێ شانازی و ناس��نامه له ناو ئیماندارهکان ساز
دهکهن ،ههر ئهمه دهبێته ههوێنی ئهوهی که دهکا و له ڕێگهیهوه دهتوانن بهس��هر ڕووداوه
بهشیک له پهیڕهوانی ئهم ئایینه ههوڵ بدهن نهخوازراوهکانی ژیانی ڕاستهقینهدا سهرکهون.
بهش��ی دووهم��ی کتێبهکه ب��ۆ ئایینی
فهزایهکی زیاتر بۆ بیروباوهڕهکانی خۆیان ساز
بکهن .حاجی نێعمهتوڵاڵ له ڕێگهی نووسینی ئێ��زدی تهرخان کراوه و س��ێ وتاری لهخۆ
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گرت��ووه .باوهڕداران��ی ئێزدیی له باش��وور ،گۆڕانکارییهکان له سوریا و سازبوونی شهڕی
ڕۆژئاوا و باکووری کوردس��تان و ههروهها له ناوخۆیی و پێکدادانی قهومی و ئایینی ،دۆخی
ئهڕمهنیا(ئهڕمهنستان) و جۆرجیا (گۆرجستان) ئێزدییهکانی��ش گۆڕانی به س��هردا هاتووه.
دهژین .گوایه له س��هردهمی قاجاریش��دا له ل��ه دوو ناوچهی جیا له ی��هک له ڕۆژئاوای
ناوچهی کرماش��ان باس له بوونیان کراوه .له کوردستان ئێزدییهکان دهژین :له عهفرین و
ههشتاکانی سهدهی بیس��تهمهوهژمارهیهکی له جزیره ،ه��هر ئهمهش بووهته هۆی ئهوهی
بهرچاو له ئێزدییهکان له دیاسپۆرا و بهتایبهت که ئێزدییهکان ناسنامهیهکی پچڕپچڕیان ببێ
له ئاڵمان دهژی��ن .خانا ئۆمهرخاڵی که خۆی و دوابهدوای گۆڕانکاریی ڕادیکاڵ له س��وریا
یهکێک له شارهزایانی ئهم بوارهیه ،له وتارێکدا بیان��هوێ پێگهیهکی نوێ بۆ خۆیان ببیننهوه.
ب��ه ناوی گۆڕانکارییه نوێکان له سیس��تهمی له وتاری س��ێیهمی ئهم بهشهدا ،ئێزدییهکان
ئێزدیی گواس��تنهوهی مهعریف��هی ئایینی و له قهفقازی یهکیهتیی سۆڤییهت و واڵتهکانی
پێگه و دهسهاڵتی عیرفانی باس لهوه دهکا که دوای یهکیهتیی س��ۆڤییهت ،نۆدار مۆسهکی
له وتارێکی ت��هواو بهڵگهمهنددا
به هۆی ئهوهی له چهند دهیهی
ههوڵی��داوه ک��ه ئامارێ��ک له
ڕاب��ردوودا ،نهریت��ی زارهکیی
نهریتی
ژم��ارهی ئێزدیی��هکان له دوو
ئێزدیایهت��ی نووس��راوهتهوه و
زارهکیی یارسان،
لهسهر بنهمای
قۆناغی مێژووییدا و لهو واڵتانه
میدیای نوێ کاریگهریی زۆری
ئهو گێڕانهوانهیهی ه
ب��ه دهس��تهوه بدا ک��ه دوای
لهسهر ش��ێوازی گواستنهوهی
کوردی
زمانی
ه

ب
ه

ک
ڕووخانی یهکیهتیی سۆڤییهت،
بیروب��اوهڕی ئایین��ی دان��اوه،
سینگ ب ه سینگ
وهکوو ئهرمهنیا و جۆرجیا ،ساز
کولت��ووری ئێ��زدی ،ههندێک
اڵم
ه
ب
،
ه
و
ه
ت
ه
گوازراون
بوون .ئام��ارهکان پێمان دهڵێن
گۆڕانکاریی به س��هردا هاتووه.
ل ه سهرهتای سهدهی
بۆ یهکهم جار له س��اڵی ١٩٢٦
ههر ئ��هم گۆڕانکارییانه که له
بیستهمهوه ،زمانی
له یهکیهتیی س��ۆڤییهت باس
ڕێگ��هی میدی��ای نوێوه س��از
فارسیش ل ه یهکێک ل ه
له ئێزدییهکان ،وهک گروپێکی
ب��وون ،بوونهته ه��ۆی ئهوهی،
لقهکانی ئهم ئایینهدا
قهومی��ی جی��اواز ،دهک��هن و
سیس��تهمی قهولبێ��ژی وهک
بهکار هاتووه
ل��ه س��هرژمێرییهکانی دواتردا
خ��ۆی نهمێن��ێ و بک��رێ به
وهکوو ک��ورد ناوی��ان هاتووه.
ئاس��انی ل��ه ڕێگ��هی ڤیدیۆوه
گ��وێ له قهول��ه تۆمارک��راوهکان بگیردرێ .بهاڵم ئهوهی جێی س��هرنجه ،پاش ڕووخانی
ههروهها پێگهی توێژی خاوهن دهسهاڵت له یهکیهتیی س��ۆڤییهت ،له واڵتانی ڕووس��یا،
ناو ئایینهکهدا وهک جاران له ناو کۆمهڵگهی ئهرمهنیا و جۆرجیا دیسانهوه ئێزدیی بوون له
ئێزدی و بهتایبهت ل��ه ناو گهنجهکان بههێز کوردبوون جیا کراوهتهوه و ئێزدییهکان وهکوو
نهبێ .له وتاری دووهم��دا «یهک کۆمهڵگه و گروپێکی قهومیی جیا حسێبیان بۆ کراوه.
له بهشی س��ێیهمی کتێبهکهدا سێ وتار
دوو ناس��نامه :ئێزدییهکانی سوریا و ههوڵ بۆ
خۆگونجاندن» ،سێباس��تییهن مایسل ،باس س��هبارهت ب��ه ئایینی عهلهوی چ��اپ بووه.
ل��هوه دهکا که ههر له کۆنهوه ئێزدییهکان له ل�� ه یهکهم وت��اردا« ،عهلهوییهکان��ی ئێمه و
الیهن عهڕهبهکانهوه و ههندێک له گروپهکان ب��را کوردهکانمان :ههندێک تێبینی لهس��هر
له کوردس��تان وهک شهیتانپهرهست ناوزهد ناس��یۆنالیزم و سیاسهتی کهمینه له تورکیا»،
ک��راون و ههر لهم ڕووهش��هوه ب��هرهوڕووی مارکوس درێس��لێر ک��ه توێژهرێکی ناوداری
ئازار و ه��هاڵواردن بوونهتهوه .بهاڵم له دوای بواری ناسنامهی عهلهوییهکانه باس له بواری
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سیاس��یی پهیوهندیدار ب��ه عهلهوییهکان له قهومی له ن��او کوردانی عهل��هوی له زێدی
تورکی��ا دهکا .عهلهوییهکان ک��ه له بنهڕهتدا خۆیان و له دیاس��پۆرا» ،ب��اس لهوه دهکا که
له تهریقهتێک و گرووپێکی سیاسی به ناوی ههر له س��هردهمی عوس��مانییهکانهوه و تا
قزلباش��هکانهوه س��هریان ههڵداوه ،زۆربهیان دهیهی نهوهدی س��هدهی بیستهم ،لهبهر ئهو
تورکن ،بهاڵم بهشێکیشان کوردی زازان (که گوش��ارانهی که لهس��هر عهلهوییهکان بووه
به زاری زازاکی یا دملی له باکووری کوردستان و ههاڵواردنیان ،سیاس��هتێکی ش��اردنهوهی
قس��ه دهکهن) .ه��هر وهک یارس��انهکان و بیروباوهڕهکانیان له ناویاندا باو بووه .بهاڵم به
ئێزدییهکان ،دهستهیهکی ئایینییش به ناوی هۆی گۆڕانکارییهکانی دوای جهنگی سارد و
پیر ،ڕههبهر و س��هیت یا س��هیهت (سید به ئهو سیاسهتانهی که لهسهر ئاستی جیهانیدا
عهرهبی) له ن��او عهلهوییهکاندا ،ڕێبهرایهتیی له بواری ناسنامهدا ڕوویان داوه ،عهلهوییهکان
کۆمهڵگایان به دهستهوهیه .درێسلێر باس لهوه بهرهو دهرخس��تنی باوهڕی خۆیان ههنگاویان
دهکا که چۆن پێناسهی سهردهستهیی تورکی ناوه .جانڕۆژ که تیش��کی خس��تووهته سهر
ئ��هم ئایینه له ناو دیاس��پۆرای
موس��ڵمانی سوننی ،کاریگهریی
عــــهلهویی��هکان بهتایب��هت
لهس��هر ئهم کۆمهڵگهیه داناوه.
مهسیحییهکان
ل��ه ئاڵم��ان و بریتانی��ا ،ئ��هو
ل��ه سیاس��هتی پهیوهندی��دار
ک ه ل ه کوردستان
زیاتر وهکوو
میکانیزمان��ه نیش��ان دهدا که
به نهتهوهس��ازی ل��ه تورکیای
فهل ه پێناسهیان
عهلهوییهکان له غوربهت ئایینی
مۆدێرندا ،عهلهوهییهکان وهکوو
،
ه
کراو
بۆ
خۆیان دهدۆزنهوه و سهر لهنوێ
تورک ناسێندراون و کوردهکان
یهکێک ل ه
ڕاڤهی بۆ دهکهن.
وهک ئ��هو کهس��انهی ک��ه له
کۆنترین کۆمهڵگا
له بهش��ی چ��وارهم که بۆ
داهات��وودا دهبن به تورک .ههر
ه

مهسیحییهکان ل
تهریقهتهکان��ی س��ۆفیگهری
ئهمه ل��ه ڕووی ناس��نامهوه بۆ
جیهاندان ک ه
و ئایین��ی ش��هبهک تهرخ��ان
عهلهوییه کوردهکان کێش��هی
تاکوو
ک��راوه ،دیس��انهوه س��ێ وتار
ه

س��از کردووه .له الیهکهوه ،ل
ئهمڕۆ
هاتووه .تۆماس شمیدینگێر ،له
گوتاری ڕهسمیی ناسیۆنالیزمی
ماونهتهوه
وتارێکدا به ن��اوی «کۆمهڵگهی
تورکی��دا ،ت��ورک ب��وون و
ههققه :بزووتنهوهیهکی جیاباوهڕ
موسوڵمان بوون ئاوێتهی یهکن
و له الیهکیشهوه عهلهوهییهکان وهک تورکی ب��ه ئاخێزگهیهک��ی س��ۆفیانهوه» ،ب��اس له
پهتی ن��اوزهد دهکرێن که ل��ه کوردبوونیان بزووتنهوهیهکی زۆر نوێ له دهیهی شهس��ت
دووریان دهخاتهوه .له وتاری دووهمدا لوقمان و حهفتا له باش��ووری کوردس��تان دهکا که
تورگوت ،له ژێر ناوی «ڕوانگهیهک له ههناوی ل ه دڵی س��ۆفیگهریی ئیس�لامییهوه سهری
کوردانی عهلهوهییهوه :دیوانا ههقی پیر عهلی ههڵداوه و ههر زوو پهیڕهوانی حهققه خۆیان
بالی» ،گرنگی به ناس��اندنی ئهم کتێبه دهدا له بهستێنه ئیسالمییهکه جیا دهکهنهوه .ئهم
ک��ه ب ه زمان��ی کوردییه و دژ ب��ه ڕوانگهی وتاره بۆ یهکهم جار به ش��ێوازیکی سهربهخۆ
زانای فهڕهنس��ی ئێرنێ مێلکۆف دهوهستێت توێژهران��ی ڕۆژئاوای��ی ب��هم بزووتنهوهی��ه
که پێی وای��ه ئایینی عهل��هوی له درێژهی ئاش��نا دهکا .ههرچهن��د له زمان��ی کوردیدا
ئایین��ی شهمهنیس��می تورکیدای��ه .جانڕۆژ لێکۆڵینهوهیهک��ی س��هرنجڕاکێش به ناوی
کێلێ��س ،له وتاری س��ێیهمی ئهم بهش��هدا ئاوڕدانهوهیهک له بزووتنهوهی ههقه له الیهن
به ن��اوی «سیاس��هتی ئایینی و ناس��نامهی مستهفا عهس��کهرییهوه له ساڵی ١٩٨٣باڵو
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کراوهت��هوه .ل��ه وتاری دووهم��دا ،تهریقهتی تهرخ��ان کراوه و له دوو وت��ار پێکهاتووه .ل ه
خاکس��ار ل��ه کوردس��تان ،ش��اهرۆخ ڕائی ،دوای  ١٩٥٠زۆرینهی جووهکانی کوردستان
باس ل��ه لێکچوونهکان��ی تهریقهتێکی نویی (له ڕۆژههاڵت و باش��وور) بۆ واڵتی ئیسرائیل
س��ۆفیگهریی ئیسالمی لهگهڵ ئایینی ئێزدی کۆچیان کردووه و ژمارهیهکی زۆر کهمیان له
و بهتایبهت ئایینی یارس��ان دهکا .بۆ نموونه کوردس��تان ماونهتهوه .ههر لهم ڕوانگهویهوه
له تهریقهتی خاکس��ارییهدا ب��اوهڕ به کراس و له وت��اری «کۆمهڵگهکانی کوردهجووهکان»،
گۆڕین (تهناس��ۆخ) پاش مردن ههیه و ههر بێرگ��ت ئهمان ب��اس له ب��واری مێژووییی
وهکوو له ئایینی یارس��اندا ئاماژهی پێ کراوه ژیانی ج��ووهکان له کوردس��تان دهکا و له
ئ��هم لهدایکبوونهوانه  ١٠٠١جاره (ههرچهند ش��ێوازی ژیانی ئهوان دهکۆڵێتهوه که چۆن
له ئێزدی��دا ژمارهکه ڕوون نییه) .ههروهها له له گوند و ش��ارهکانی کوردس��تان ژیاون بێ
خاکس��ارییهدا ،وهکوو یارس��ان پێنج قۆناغی ئهوهی له پێکهاتهیهکی عهش��یرهییدا ههبن.
سهرسپاردن و جهوزشکاندن ههیه .له وتاری یۆنا س��هبهر ل��ه وتارێکی سهرنجڕاکێش��دا
به ن��اوی «ئهدهبیات��ی کوردی
کۆتاییی ئهم بهش��هدا به ناوی
ـ ئارامی��ی ن��وێ؛ جووهکان��ی
«کۆتایی جیاباوهڕی؟ شهبهک له
ههر ل ه سهردهمی
کوردس��تان» ،باس ل��هوه دهکا
عێراقی پاش س��هدام» ،میشێل
عوسمانییهکانهوه و تا
دهیهی
که ههرچهند جووهکان خاوهنی
لیزێنبێ��رگ ،باس ل��ه ئایینی
نهوهدی سهدهی
کتێبی نووسراون ،بهاڵم کورده
ش��هبهک دهکا که ه��هم له ناو
و
ه
ئ
ر
ه
ب
ه
ل
م،
ه
بیست
جووهکان خاوهنی ئهدهبیاتیکی
کوردهکان��دا دهبیندرێ و ههم
گوشارانهی
فۆلکی دهوڵهمهن��دن که وهک
له ناو تورکمانهکانی باش��ووری
ر
ه
س
ه
ل
ه

ک
کوردهکانی دیکه به ش��ێوازی
کوردستان .لهس��هر چۆنیهتیی
عهلهوییهکان بوو ه
زارهک��ی ل��ه ن��او خۆیان��دا
ئایی��ن یاک��وو ناس��ــنامهی
و ههاڵواردنیان،
پاراس��توویانه .ب��ۆ ج��ووهکان
ش��هبهکهکان مش��تومڕ زۆره.
سیاسهتێکی شاردنهوهی
زمانی یهکهم ئارامیی نوێ بووه
چونکه بهشێک له شهبهکهکان
بیروباوهڕهکانیان ل ه
و ک��وردی وهک زمانی دووهم
خۆیان ب��ه س��وننی دهزانن و
ناویاندا باو بووه
ب��هکار هات��ووه و ئهدهبیات��ی
ههندێکیان خۆیان وهکوو شیعه
ئایینییهکانی��ان له س��هرچاوه
پێناس��ه دهکهن .ش��هبهکهکان
به ش��ێوازی عهشیرهیی پێناس��ه بۆ خۆیان عیبرییهکانهوه بۆ س��هر زمان��ی ئارامیی نوێ
دهک��هن و دهکرێ ئاماژه ب��ه ناوی ههندێک تهرجهم��ه کراوهتهوه و ل��ه ههمان کاتدا ئهو
له عهش��یرهکان وهکوو باج��هالن ،حهریری ئهدهبیاتهی که پهیوهندیی به ئایینهوه نهبووه،
و ڕۆژبهیان��ی و هت��د .بک��رێ .زمانی دایکی زۆرتر له کوردییهوه سهرچاوهی گرتووه.
بهش��ی شهش��هم و کۆتایی��ی کتێبهک ه
ش��هبهکهکان به ههمان شێوهی کاکهییهکان
به گۆرانی وهس��ف دهکرێ .لیزێنبێرگ ئاماژه بۆ ئایین��ی مهس��یحییهت تهرخ��ان کراوه.
ب��هوه دهکا که پاش گۆڕانکارییهکانی س��اڵی مهسیحییهکان که ل ه کوردستان زیاتر وهکوو
 ٢٠٠٣و ڕووخان��ی ڕژیم��ی بهعس .زۆربهی فهله پێناسهیان بۆ کراوه ،یهکێک له کۆنترین
ش��هبهکهکان ههڵگری ناسنامهیهکی ئایینین کۆمهڵگا مهس��یحییهکان ل�� ه جیهاندان ک ه
و پێداگری لهسهر ناسنامهی زمانی ـ قهومی تاکوو ئهمڕۆ ماونهتهوه و له ناویاندا پهیڕهوانی
چهندی��ن کڵێس��هی مهس��یحی دهبیندرێ
خۆیان ناکهن.
بهشی پێنجهمی ئهم کتێبه بۆ ئایینی جوو ک ه ژمارهی��ان له ده ش��ێواز تێدهپهڕێت .ل ه
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وتاری «کۆپیی کوردس��تان :مهسیحییهکانی زمان��ی کوردی نیش��ان بدا و ئهو پرۆس��هی ه
دیاس��پۆرا» ،ئێریکا هونتهر باس لهوه دهکا ک ه دهستنیش��ان بکا ک�� ه چ��ۆن وهرگێڕانهکان
پاش س��اڵی  ٢٠٠٣و ب ه هۆی نائارامییهکانی سهرهتا به ئامانجیکی تهبشیری و بانگخوازانهوه
عێراق��هوه و ههروهه��ا ئهو کهش��ه هێمنهی ب��وون و بهرهب��هره بهرهو دهقێک��ی ههڵگری
ک ه بۆ باوهڕداره جۆراوج��ۆرهکان له ههریمی تایبهتمهندیی کولتووری ڕۆش��توون .ههروهها
کوردستان ڕهخس��ابوو ،ڕێژهیهکی بهرچاو ل ه دهی��هوێ بهم پرس��یاران ه واڵم بداتهوه ک ه چ
مهسیحییهکان له بهغدا و موسڵهوه ل ه باشووری کهس��انێک ئهم وهرگێڕانانه بهکار دههێنن و
کوردستان نیشتهجی بوون .هونتهر بهتایبهت کاردانهوهی کولتووری و ڕێکخراوهیی چییان
گرنگیی به ش��ێوازی ژیانی مهسیحییهکان ل ه ههی ه و ل�� ه ناو کورده موس��ڵمانهکاندا چۆن
گهڕهکی عهنکاوهی ههولێر داوه ک ه ههندیک سهیر دهکرێ .ههر بۆ ئهم مهبهسته توێژهر ب ه
جار وهک ڤاتیکانی کوردس��تان دهناسێندرێ .کهڵک وهرگرتن له ڕوانگهیهکی کۆمهڵناس��ان ه
ل ه وتاری دووهمدا»،کوردی دز :ستریۆتایپێک بۆ وهرگێڕانی دهقیک��ی ئایینی ،ئاماژه ب ه دوو
وهرگێڕان��ی کورمانجی و یهک
ل ه ناو مهسیحییه سریانییهکان»،
وهرگێڕان��ی س��ۆرانی له دهقی
به ئاوڕدانهوه له ژیانیان لهگهڵ
کتێبی
پیرۆزی مهسیحییهکان دهکا.
ک��وردهکان ،مارتین تهمکێ ،ب ه
کهمین ه
ئایینییهکان ل ه
من بهدڵنیایی��هوه دهتوانم
هێنانهوهی چهند نموونهیهک ل ه
کوردستان،
بڵێم ک ه ئهم کتێب ه تاکوو ئیستا
کۆتایی سهدهی نوزدهیهم تاکوو
ک
ه
و
بێ
ه
د
له ج��ۆری خۆیدا ب��ێ وێنهی ه
کۆتایی جهنگی یهکهمی جیهانی
دهستپێکێک بۆ
و ئۆمهرخاڵ��ی توانیویهت��ی،
ل ه ناوچهی ورمێ له ڕۆژههاڵتی
ه

ل
یشتن
ه
تێگ
بهش��ێوازێکی وردبینانه ،نهتهنیا
کوردس��تان ،باس لهوه دهکا ک ه
مهودایهکی بهرفراوان
بۆ توێ��ژهران و خوێندکارهکان
س��هرهڕای ئام��اژهی ههندێک
و ئاڵۆز سهبارهت ب ه
سهرچاوهیهکی زانستی بهرههم
ل�� ه گهڕی��ده ئهورووپییهکان،
ڕهههنده جۆراوجۆرهکانی
بێنێ��ت ،بهڵک��وو کتێبهک�� ه
ل��ه ناو دهقه سریانییهکانیش��دا
ئایین ل ه کوردستان
ب��ۆ خوێنهران��ی هۆگــــ��ری
ب��اس له ک��وردی دز کراوه .ل ه
سهیر بکهین
بهدهستهێنانی زانیاری سهبارهت
وت��اری کۆتاییی ئهم بهش��ه و
به ئایی��ن ل ه کوردس��تان زۆر
کتێبهکهش��دا« ،دهق ،ئایی��ن و
کۆمهڵگا :وهرگێڕان ه نوێکانی ئهنجیل به زمانی س��هرنجڕاکێش دهبێ .زۆربهی توێژهران لهم
کوردی ل ه بهستێنی گۆڕانکاریی ه کۆمهاڵیهتی کتێب��هدا توانیویانه بهپێی دهستڕاگهیش��تن
و سیاسییهکان له کوردستان» ،مارسین ڕزێپکا ب ه س��هرچاوهی دهس��تی یهکهم و زاڵ بوون
نیش��انی دهدا ک ه هاوکات لهگهڵ گهش��هی به س��هر ئهدهبیاتی توێژینهوهدا ،بابهتی نوێ
زمانی کوردی وهکوو زمانێکی ئایینی ،چهندین به م��ژاری ئایین ل ه کوردس��تان زیاد بکهن.
جار ئێنجیل بۆ سهر زمانی کوردی تهرجهم ه بابهتێکی گرنگی دیکه ئهوهیه ،کۆی وتارهکان
دهکرێتهوه .یهکێک ل�� ه یهکهم تهرجهمهکان یارمهتی��دهری پ��ڕ کردنهوهی بۆش��اییهکی
ب ه کورمانجی و ب ه ئهلفوبێی ئهرمهنی کراوه و مهزنی ب��واری لێکۆڵینهوهی کوردین ،چونک ه
ل ه س��هدهی نۆزدهیهمهوه چهندین وهرگێڕانی لهبهر هۆی زاڵ بوونی مژاری سیاسی ،کهمتر
ئێنجیل بۆ سهر زاره کوردییهکان دهبیندری .ئ��اوڕ لهو بابهتان ه دهدرێت��هوه ک ه ئایین وهک
ڕزێپ��کا دهیهوێ ڕهگ و ڕیش��ه کۆمهاڵیهتی ب��واری توێژینهوه ههڵدهبژێرن .ل�� ه کۆتاییدا
و سیاس��ییهکانی وهرگێڕانی ئێنجیل بۆ سهر و ل�� ه ههم��ووی گرنگت��ر ب�� ه الی منهوه،
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یهک��هی توێژینهوهی کتێبهک ه کوردس��تانه.
له زۆرب��هی بهرههم ه هاوش��ێوهکان ،بابهتی
پهیوهندیدار ب ه مژاری ئایینی ل ه کوردس��تان
به دوو ش��ێواز باس��ی لێ دهکرێ .یاکوو لهو
کتێبانهدا ک�� ه پهیوهندییان ب ه ئێران ،تورکیا،
عێراق ،ئهرمهنستان و سوریاوه ههی ه و بابهتی
ئایینی ل ه کوردس��تان وهک کهمینهیهک لهو
واڵتانه نیش��ان دهدرێ و ههر ب��هم گوێرهی ه
له دووانهی لێکدانهبڕاوی زانس��ت/مهعریفهدا
ل ه بهرژهوهندی��ی کۆلۆنیالیزمی ئاکادێمیک و
ب ه مهبهستی س��وڵتهی نهتهوهی سهردهست
کهڵکی لێ وهردهگرێ .یاکوو لهو کتێبانهی ک ه
س��هبارهت به کورد و کوردستانن تهنیا وهک
بهشیک بۆ خاڵی نهبوونی باسهکان و دیسانهوه
له چوارچێوهی پرس��ی کورد ل ه ههر کام ل ه
پارچ ه داگیرکراوهکان باسی لێ دهکرێ .بهاڵم
له دووتوێی ئهم کتێبهدا ڕاستهوخۆ وتارهکان ل ه
چوارچێوهی کوردستاندا جێیان بۆ دهکرێتهوه
و یهکهی توێژینهوه له سهرهوهی پارچهکان،
ب ه دروس��تی کوردس��تان ل ه مان��ا بهرفراوان ه
کولتووری ـ سیاسییهکهیدا ههڵبژێردراوه.
کتێبی کهمینه ئایینییهکان له کوردس��تان،
دهب��ێ وهک دهس��تپێکێک ب��ۆ تێگهیش��تن له
مهودایهکی بهرفراوان و ئاڵۆز سهبارهت به ڕهههنده
جۆراوجۆرهکان��ی ئایین له کوردس��تان س��هیر
بکهین .ل��هم ڕوانگهیهوه ههندێک کهموکورتی به
کتێبهکهوه دیاره که له ڕاستیش��دا ڕهنگه نهکرێ
له چوارچێوهی ئهو دهس��هاڵته زانستییهی که له
ئاکادێمیای پهیوهندیدار به پرس��ی کوردستانهوه
ههیه ،بهئاس��انی چارهس��هری بۆ بدۆزرێتهوه و
هیوادارم له دواڕۆژدا ببێت��ه هۆی لێکۆڵینهوهی
زیاتر و توێژهرانی زیاتر تاوتوێی ئهم مژاره بکهن.
بۆ نموونه ڕوانگهیهکی گشتی سهبارهت به ئایین
له کوردستان و س��ازکردنی تیۆری بۆ ئهم مژاره
له کتێبهکهدا نابیندری .ئۆمهرخاڵی له پێشهکیی
کتێبهکهدا زیاتر باس��ی له پێویس��ت بوونی ئهم
کتێبه کردووه و وتارهکانی ناساندووه و خۆی لهو
باسانهوه نهداوه که خوێنهر به دهرکێک له مێژووی

ئایی��ن له کوردس��تان بگا و بتوان��ێ کۆی وتاره
لێکدابڕاوهکان پێکهوه گرێ بداتهوه .ههروهها جگه
له ههر دوو ئایینی ئێزدی و یارسان که له چهند
دهی��هی ڕابردوودا توێژین��هوهی زۆریان لهبارهوه
ک��راوه ،ئایینی عهلهوی و بهتایبهت ش��هبهک و
ههروهها ئیمکانهکانی پهیوهندیی مهعریفیی ئهم
ئایینان��ه پێکهوه و ش��ێوازی ههڵکردنیان لهگهڵ
ئایینی ئیس�لام کهمتر لهم کتێب��هدا ئاماژهیان
پێ کراوه .دهکرێ ل��هم ڕوانگهیهوه ئهم بهرههمه
ناوازهی��ه پهرهی زیاتری له ئاکادیمیا پێ بدرێ و
له کۆتاییدا گرنگه لهبیری نهکهین که وهرگێڕانی
کۆی وتارهکانی ئهم کتێبه بۆ سهر زمانی کوردی
ئێجگار پێویسته.
*. KhanaOmarkhali (ed.) Religious Minorities in
Kurdistan: Beyond the Mainstream (Wiesbaden:
Harrassowitz Verlag, 2014) pp. XXXVIII + 413.
ISBN: 978-3-447-10125-7
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ڕێنماییی نووسین
مهرج ه گشتییهکانی وهرگرتنی وتار
 1تیشک ب ه زمانی کوردی بابهت باڵو دهکاتهوه .ئهگهر نووسهرێک لهبهر ههندێک هۆکار بیههوێ پهیامهکهی
ب ه زمانی فارسی بگهیهنێت ،دوای پهسندی دهستهی نووسهران وتارهکهی وهردهگیرێت.
 2ل ه ههر ژمارهیهکی گۆڤاری تیشکدا ،لێکۆڵینهوه لهسهر مژارێکی تایبهت دهکرێ؛ بهاڵم توێژهران دهتوانن
ل ه دهرهوهی ئهم بابهتهش��دا و ب ه مهرجێک ک ه وتارهکهیان پهیوهندیی ب ه پرس��ی کورد و کوردستانهوه بێ،
لێکۆڵینهوهکانی خۆیان بۆ گۆڤاری تیشک بنێرن.
 3گۆڤاری تیش��ک گرنگی ب ه چوار شێوازی وتارنووسین دهدا و داوا ل ه نووسهران دهکهین ل ه یهکێک لهو
شێوازانهدا وتارهکهی خۆیان ئاماده بکهن:
وتاری ههڵسهنگاندن :ل ه نێوان  ٨٠٠تا  ١٥٠٠وشه؛ توێژهران دهتوانن ههڵسهنگاندن بۆ ئهو کتێب ،فیلم،
مۆسیقا و شانۆیان ه بکهن ک ه پێوهندییان ب ه پرسی کوردهوه ههیه.
وتاری شیکاری :ل ه نێوان  ١٥٠٠تا  ٢٥٠٠وشه؛ لهم شێوازهدا مهرج نیی ه ک ه نووسهر ئاماژه ب ه سهرچاوهکان
بکا ،بهاڵم دهبێ بابهتهک ه لهس��هر بنهمای بیرۆکهیهکی ڕوون ئاماده کرابێ و دهرهنجامی توێژینهوهک ه ش��ی
بکرێتهوه.
وتاری تیۆری :ل ه نێوان  ٢٥٠٠تا  ٤٠٠٠وشه؛ لهم شێوازهدا پێویست ه ک ه نووسهر ئاماژه ب ه سهرچاوهکان بکا
و کهڵک ل ه تیۆرییهکی تایبهت بۆ لێکۆڵینهوهکهی وهربگرێ .تکای ه سهیری سیستهمی سهرچاوهدان بکهن.
وهرگێڕان :لهم بهش��هدا ههوڵ دهدرێ ههندێک وتاری گرنگ ک ه لهس��هر کوردستان بهرههم هاتوون ،ل ه
زمانی یهکهمهوه ،تهرجهم ه بکرێنهوه .ل ه ڕووی زانستییهوه و لهبهر گونجان لهگهڵ فهلسهفهی گۆڤاری تیشک
دهبێ وتارهکان ل ه الیهن دهستهی نووسهرانهوه پهسند بکرێن.
 4ئهو توێژهرانهی ک ه ل ه ڕۆژههاڵت دهژین دهتوانن وتارهکانیان ب ه ناوی خوازراوهوه باڵو بکهنهوه ب ه مهرجێک
ک ه سهرنووسهر پهسندیان بکات.
 5دهس��تهی نووسهرانی تیشک دوای ههڵس��هنگاندنی وتارهکان نووسهران ل ه شێوازی چاپ و گۆڕانکاریی
پێویست ئاگادار دهکاتهوه.
 6پێویست ه لهگهڵ وتارهکان پوختهیهکی کورت ل ه نێوان  ٥٠تا  70وش ه ئاماده بکرێ.
شێوازی سهرچاوهدان
گۆڤاری تیش��ک کهڵک ل ه سیستهمی س��هرچاوه دانی شیکاگۆ وهردهگرێ .نووس��هران ل ه ههر شوێنێکدا
ک ه پێویس��تیان ب ه ئاماژه ب ه س��هرچاوهیهک ههبوو یا دهیانهوێ ل ه پهراوێزدا شرۆڤهیهکی زیاتری بابهتهک ه
بکهن ،دهبێ ههموویان ههر ل ه پهراوێزی کۆتاییدا بێنن .نووس��هران ئاگادار دهکهینهوه ک ه دهبێ ب ه تهواوی
سهرچاوهک ه بنووسن و ژمارهی الپهڕهکان دیار بکهن .ل ه کۆتاییدا پێویست ناکا لیستی سهرچاوهکان بهجیا
دووپات ببێتهوه .ل ه خوارهوه ئاماژه ب ه چهند شێوازی سهرچاوه دان دهکهین:
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