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حەقیقەتێك كە پێویستە لەبەرچاو بگیردرێت ئەوەیە، رەوتی 

ئیسالمگەرا بە گشتی زادەی كۆمەڵگەی عەرەبە، یاخود لەژێر 

كاریگەری كولتوری عەرەبیدا دروست بووە و پەرەی سەندووە. 

رەنگە بزوتنەوەی )دیوباندی( ساڵی 1866 لەباكوری هندستان 

بەڵگەی ئەم بۆچوونە بێت  ئینجا بزوتنەوەی )ئیخوان( ساڵی 

1928 لە میرس. بۆیە دەكرێت خودی دیاردەكە بە بەشێكی 

لەپچڕان نەهاتوی كولتوری عەرەب ناوزەد بكەین. 

سەدەی  دووەمی  لەنیوەی  ئوسوڵی  بیری  سەرهەڵدانەوەی 

بوو  تەقەلالیەك  بیستەمدا،  سەدەی  سەرەتای  و  نۆزدەیەم 

ئاستی  لەسەر  چ  و  فیكری  ئاستی  لەسەر  چ  دەیویست 

كۆمەاڵیەتی لەدنیای عەرەب و ئیسالمدا، خۆی پیادە بكاتەوە. 

دەوڵەتی عوسامنی لەماوەی شەشسەد و پەنجا ساڵ تەمەنیدا، 

و  عەرەب  واڵتانی  سەرتاسەری  حوكمڕانی  بوو  قەوارەیەك 

بەشی هەرە زۆری گەالنی موسڵامنی دەكرد، بەاڵم ئەم قەوارە 

سیاسییە بۆخۆی كۆسپ بوو لەبەردەم گەشەكردنی ژێرخانە 

ئابورییەكەیدا. لە بری ئەوەی لەژێر كاریگەریی ئەو ئاڵوگۆڕە 

مەزنەی واڵتانی ئەوروپایی گرتەوە، ئەمیش پرۆسەی ریفۆرمی 

ئابوری-كۆمەاڵیەتی بە ئەنجام بگەیەنێت، لەباری ئابورییەوە 

بوو،  رۆژئاوایی  سەرمایەی  سیستمی  وابەستەی  بەجۆرێك 

تاڕادەیەكی بەرچاو سەربەخۆیی سیاسیشی لە دەستدا.

گەالنی  ل��ەدژی  خەالفەت  دەوڵەتی  شەڕ وشۆڕی  خەرجی 

بەڵگە  رایگەیاند،  ئاییندا  دروشمی  لەژێر  كە  )بەلكان(، 

بەناوی  كۆلۆنیالیستەكان  دەوڵەتە  دەست  دایە  بیانوی  و 

سەرلەنوێ  ئایینی  هەستی  عیسایی،  لەئایینی  بەرگریكردن 

بژیەننەوە. دەوڵەتی عوسامنیش لەڕێگای دامودەزگا رەسمی  
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و نیمچەڕەسمییەكانیەوە هەستی ئایینی بەجۆرێك ژیاندەوە، 

پاسەوانی  و  موسڵامنان  یەكێتی  سیمبولی  ك��ردە  خ��ۆی 

رزگاركردنی  بۆ  كردن  بانگەشە  كەوتە  سەرەتا  ئایینەكەیان. 

موسڵامنەكانی قەوقاز و توركامنستان، لەژێر دەستەیی روس. 

ئینجا دەستیكرد بە قەتڵ وعامی گەلی ئەرمەن و هانی گەالنی 

عەرەبی باكوری ئەفەریقیای دەدا، لەدژی دەوڵەتی فەرەنسای 

داگیركەر بجەنگن.  لەو هەلومەرجەدا، كە دەوڵەتی خەالفەت 

رۆژئاوا  داگیركەرانی  بە  دژ  دەدا  موسڵامنی  گەالنی  هانی 

و  سیاسی  هۆشیاریی  ل��ەڕووی  كۆمەڵگایانە  ئەو  بجەنگن، 

فیكرییەوە لەئاستێكدا نەبوون، هێزە كۆمەاڵیەتییەكان بتوانن 

رێكبخەن  خۆ  مۆدێرندا  رێكخراوی  و  حزب  لەچوارچێوەی 

ژێردەستە  گەلی  رزگاریخوازانەی  بزوتنەوەی  دروشمی  و 

فاكتەرێك،  بكەنەوە.  بەرز  كۆلۆنیالیزمدا  دەسەاڵتی  بەڕووی 

كە دەیتوانی ببێتە ئەلتەرناتیڤی ئەو حاڵەتە و توانی جەماوەر 

سازبدات و دەوڵەتی خەالفەتیش لێی سودمەند بوو، ئایینی 

ئیسالم بوو. لێرەوە كەڵك وەرگرتن لەمیللیەتی ئایین )شعبیە 

داگیركەران.  بەگژداچونەوەی  فیكریی  ئامڕازی  بووە،  الدین( 

تەعبیریان  ل��ەن��اوەڕۆك��دا  بزوتنەوانە  ئ��ەم  هەرچەندە 

لەهەڵوێستی ناڕەزایی گەالنی موسڵامن دەكرد، بەاڵم لەسەر 

زەمینەی واقیع نەیانتوانی لەبەرامبەر هێزێكی مادی مەزندا 

خۆیان رابگرن و سەرەنجام هەریەكەیان بەم یان بەو شێوە 

كۆتاییان پێهات.

رۆژگاری  تا  و  كاتەوە  لەو  سەرمایەیش  واڵتانی  هەڵوێستی 

ئوسووڵی  بیری  ژیاندنەوەی  بەهێزی  فاكتەرێكی  ئەمڕۆ، 

چەندین  خۆیاندا  واڵتانی  لەناوخۆی  ئەگەرچی  ئەوانە  بووە. 
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هاویشتبوو،  ژیاندا  لەبوارەكانی  گەورەیان  گەورە  هەنگاوی 

پۆزەتیڤەكانی  الیەنە  هەموو  نەبوو،  لەبەرژەوەندییان  بەاڵم 

ئەو پێشكەوتنە بگوێزنەوە بۆ واڵتانی كۆلۆنیاڵكراو. بە منوونە: 

شێوەیەك  بەهەموو  هندستاندا  كاتی  ئەو  وەك  لەواڵتێكی 

ئەوەتا  هیندۆسەكان..  لەدژی  دەدرا  موسڵامنەكان  هانی 

وەزیری دەرەوەی بەریتانیا لەنامەیەكیدا، كە ساڵی 1883 بۆ 

"...ئێمە دەسەاڵتی خۆمان  حاكمی گشتی نووسیوە، دەڵێت: 

كردووە  الیەنێكامن  كە  دەپارێزین،  بەوجۆرە  لەهندستان 

كارێك  هەوڵبدە  لەتواناتدایە  چەند  تردا...  الیەنێكی  بەگژ 

بكەی موسڵامن و هیندۆسەكان هەست و سۆزی هاوبەشیان 

لەنێواندا دروست نەبێت.." 

)شەریف  كە  یەكەمیش،  جەنگی  هاتنی  كۆتایی  ل��ەدوای 

بەریتانیا  ناساند،  پاشای جیهانی عەرەب خۆی  حسێن( وەك 

سعود"  ئال  "عەبدولعەزیز  لە  پشتگیری  تواناوە  هەموو  بە 

دنیای  یەكخستنی  حسێن  ئامانجی  چونكە  بۆچی؟!  كرد، 

عەرەب بوو، هەرچی عەبدولعەزیزە، تەماحی تەنها لە نیمچە 

بەریتانیا  كە  لەكاتێكدا،  ئەمە  هەبوو.  عەرەبستاندا  دورگەی 

باشیش  و  وەهابین  مەزهەب  بە  سعود  ئال  خێڵی  دەیزانی 

"چەرچڵ"  ئەوەتا  چییە.!!  مەزهەبە  ئەو  دەیزانی جەوهەری 

نییە  هێزێك  دنیادا  سەرتاسەری  "...لە  دەڵێت:  بارەیەوە  لەم 

لەئیسالم كۆنزەرڤاتیڤترت بێت. ئایینێكە هەتا بڵێی توندڕەو و 

و  پشت  كردە  خۆی  بوو،  بەریتانیایش  هەر  شەڕەنگێزە..."  

پرسیار ئەوەیە، بۆچی  لێرەدا  پەنای موسڵامنەكانی سودان.!! 

بەریتانیا،  هەمویانەوە  لەپێش  و  كۆلۆنیالیست  دەوڵەتانی 

مەبەستیان بووە بیری ئوسوڵی بژیەننەوە.!؟ چونكە: 
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و  عەرەب  دنیای  تەواوی  لە  دەتوانێت  هێزێكە  یەكەم/   •

ئیسالمدا دژ بەبیری نەتەوەیی و كۆمۆنیزم بەگەڕی بخات. 

موحافیزكارە  موسڵامندا،  واڵتانی  لەناوخۆی  دووەم/    •

و  سیكۆالر  بەهێزە  دژ  هێز  هاوكێشەی  دەبێتە  و 

كۆنەپەرستەكان  لەسیستمە  پشتگیری  و  دیموكراتخوازەكان 

دەكات، كە هاوپەیامنی سرتاتیژی خۆیانن. 

•  سێهەم/ هەر كات پێویستی كرد، دەتوانێت وەك هێزێكی 

كۆمەاڵیەتی بەكاری بهێنێت بۆ هەر ئاڵوگۆڕێكی سیاسی، كە 

ئەوان مەبەستیان بێت.

دەوڵەتە  كە  دەسەملێنن،  ئەوە  مێژووییانە  حەقیقەتە  ئەم 

بە  كۆڵۆنیالكراویان  واڵتانی  بەرنامە  بە  كۆلۆنیالیستەكان 

دواكەوتوویی هێشتۆتەوە. دەرئەنجامی ئەم سیاسەتە، چینی 

رسوشتییەكەی  بەشێوە  نەیتوانیوە  پێگەیشتوو  تازە  بۆرژوای 

بە  پرۆسەی  و  ببینێت  خۆی  مێژوویی  رۆڵی  و  بكات  گەشە 

دیموكراسی كردنی دەسەاڵت و پاشان دانانی بەردی بناغەی 

ئابوری  مەوقیعی  الوازی��ی  دابڕێژێت.  سیكۆالر  سیستمی 

تەنانەت  وای��ك��ردووە،  ب��ۆرژوا  چینی  فیكریی   – سیاسی   –

بەو  ئایینی  ریفۆرمی  پ��ڕۆژەی  ل��ەوەی  بێت  دەستەوەسان 

دابوو،  ئەنجامی  رێنیسانس  سەردەمی  ئەوروپای  جۆرەی 

لەسەدەی  كە  رێنیسانس،  سەرەتاكانی  بكات.  جێبەجێی 

 – ئابوری  بەژیانی  تێكەڵ  دەبوو  دەركەوتن،  نۆزدەیەمدا 

سیاسی – كولتوری ببێت، بەاڵم ئەم بزوتنەوە مێژووكردە لەوە 

ئەوروپایی  رێنیسانسی  هاوشێوەی  ببێتە  بوو  دەستەوستانرت 

بگەیەنێتەجێ.  مێژووییەكەی  پەیامە  نەیتوانی  و سەرئەنجام 
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بەشی زۆری ئەوانەی خۆیان بەڕێبەر و پێشەوای بزوتنەوەكە 

دەزانی و كەوتبوونە ژێر كاریگەری مۆدێرنیتەوە، لەبنەڕەتدا 

لەو  بەگشتی  ئەمانە  كرابوون،  گۆش  ئایینی  كولتوری  بە 

لەنێوان  بكرێت  هاوئاهەنگی  دەبێت  كە  بوون،  ب��اوەڕەدا 

چەند  دەیانویست  راستە  رێنیسانسدا.  و  ئیسالم  ئایینی 

ئایینیەوە،  كولتوری  بە  پابەندبوونیان  بەاڵم  بنێن،  هەنگاوێك 

لەوانەی خۆیان  بنبەست گەیاند. هیچ كام  بە  پەیامەكەیانی 

ناوزەد  ئیسالم  و  ع��ەرەب  دنیای  رێنیسانسی  بەپێشەوای 

كردبوو، تێزێكی فیكرییان بەرهەم نەهێنا هێڵێكی جیاكەرەوە 

لەنێوان بنەماكانی رێنیسانس و كولتوری ئایینیدا بكێشێت. 

پوختەی بیروڕایان بەو جۆرە بوو كە:

و  زەمانێكدا  و  سەردەم  لەهەموو  ئیسالم  ئایینی  یەكەم/   •

وەاڵمی هەموو  پەیامەكەی  و  گونجاوە  بۆ هەموو شوێنێك 

پرسیارێك دەداتەوە.

• دووەم/ ئەو شتانەی بۆ دنیای رۆژئاوا دەستدەدەن، لەگەڵ 

هەلومەرجی ژیانی كۆمەڵگەی ئیسالم ناگونجێن.

مێژوودا  لە  كە  "ك��ەواك��ب��ی"،  و  "ع��ەب��دە"  و  "ئەفغانی" 

ئەگەر  واب��وو  رای��ان  ن��ارساون،  ریفۆرمخواز  كەسی  بەسێ 

لەپێشكەوتنی  كەڵك  بێت  مەبەستی  ئیسالم  كۆمەڵگەی 

رەچاوی  شتێك  لەهەموو  بەر  دەبێت  وەربگرێت،  رۆژئ��اوا 

كە  ئەوەیە،  بەڵگەی  بۆخۆی  ئەمە  بكات.  ئیسالم  كولتوری 

نەیانویستووە دەستبەرداری كولتورێك بنب لەگەڵ سەرەتاكانی 

پێی  كە سیستمی سەرمایە  كاتەیش،  ئەو  ناكۆكە.  رێنیسانس 
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كرد،  بەداگیركاری  دەستی  و  كۆلۆنیالیزمییەوە  قۆناغی  نایە 

الیەنە  هەموو  موسڵامندا،  گەالنی  لەناو  ئایین  میللیبوونی 

كردە  چاویان  لەپێش  رۆژئاوای  شارستانییەتی  پۆزەتیڤەكانی 

زەمینەی  بەڵكو  ئەوە،  هەر  نەك  دزێو.  دیاردەیەكی  چەند 

بزوتنەوەی  لە  كات  ئەو  كە  خۆشكرد،  ئایینیش  رەوتێكی  بۆ 

"ئیخوان"دا خۆی نواند.

واڵتێكی وەك میرس، كە بەپێشەنگی واڵتانی عەرەب نارساوە 

و سەرەتاكانی رێنیسانس لەوێوە سەریان هەڵدابوو، ملمالنێی 

كۆمەاڵیەتی تێیدا لەئەنجامی سیاسەتی كۆلۆنیالیزمیدا، چووە 

ئاستی  نزمیی  دەب��ووەوە.  قوڵرت  رۆژ  لەدوای  رۆژ  بارێكەوە 

باشی  دەرفەتێكی  خەڵك،  بەرباڵوی  جەماوەری  هۆشیاریی 

كار  رەخساند  "ئەزهەر"  دام��ەزراوەی  و  ئایینی  كەسانی  بۆ 

زیندوكردنەوەی  بكەن..  كۆمەاڵیەتییە  واقیعە  ئەو  لەسەر 

بیرۆكەی دامەزراندنەوەی دەوڵەتی خەالفەت و ڕەواییەتدان 

پەیڕەوی  و  ببات  بەڕێوە  كاروباری موسڵامنان  بە سیستمێك 

ئەمڕۆ  رۆژگاری  تا  بوو  تێزێك  بكات،  ئایینیەكان  پرەنسیپە 

بەاڵم  تێدەكۆشن،  لەپێناویدا  ئیسالمگەراكان  گروپە  تێكڕای 

بكات.  پراكتیزە  خۆی  واقیعدا  لەدونیای  نەیتوانی  تێزە  ئەم 

سیكۆالریزم  تەوژمی  كە  نییە،  ئەوە  هۆكارەكەیش  دی��ارە 

پەرەسەندنێكی ئەوەندە بەرچاوی بەخۆوە دیبوو.. نەخێر!

تەمەنی  لەماوەی  عوسامنی  ئیمپراتۆریەتی  ناو  گەالنی 

پێ  هیچیان  زیاتر  لەچەوساندنەوە  خەالفەتدا،  دەوڵەتی 

بوون  دیاردە  سێ  دوو،  و  دەرد  برسێتی،  نەزانین،  نەبڕابوو. 

پێیانەوە  س��ەدەدا  چەندین  م��اوەی  لە  ئیسالم  كۆمەڵگەی 

خەالفەت  دەوڵەتی  ناعادیالنەی  هەڵوێستی  دەیاننااڵند. 
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ئاسەوارێكی وای  توركدا،  لەئاست گەالنی موسڵامنی غەیری 

دامەزراندنەوەی  سەرلەنوێ  بۆ  بانگەشەكردن  جێهێشتبوو، 

دەوڵەتی خەالفەت مەحاڵ بوو، بەپیرەوەچونێكی سەرتاسەری 

ئەم  بەپیر  ئایینیش  میللیبوونی  تەنانەت  ببینێت.  بەخۆیەوە 

بیرۆكەیەوە نەچوو.. مێژوو شاهیدە هیچ كام لە نەتەوەكانی 

دام��ەزران��دن��ەوەی  خەالفەت،  دەوڵەتی  قەڵەمڕەوی  ناو 

دەوڵەتی خەالفەتیان بەئاوات نەخواستووە. 

لە  ئایین  جیاكردنەوەی  و  خەالفەت  پایەی  چزكردنی  راستە 

دەوڵەت وەك "مستەفا كەمال" ئەنجامی دا، جیهانی ئیسالمی 

خستە بەردەم واقیعێكی نوێ و هەلێكی رەخساند بۆ پیاوانی 

ئایین و ئەو دامەزراوانەی خۆیان بە نوێنەری رەسمی ئیسالم 

البردنی  دا،  فەتوای  "ئەزهەر"  لەمیرس  خۆ.  بكەونە  دەزانی، 

سوڵتانی عوسامنی بڕیارێكی بێ بناغەیە و لەسەر موسڵامنان 

پشتگیری  هەوڵیدا  میرس  پاشای  نەكەن.   پێ  كاری  واجبە 

لەو هەواڵنە بكات. سەرچاوە مێژووییەكانیش جەخت لەوە 

تەنانەت  و  گرنگی هەبووە  رۆڵێكی  بەریتانیا  كە  دەكەنەوە، 

بۆخۆی مسۆگەر  پایەی خەالفەت  داوە  پاشای میرسی  هانی 

بكات. 

پرەنسیپە  بەناوی  ئایینی  دامەزراوەیەكی  وەك  "ئەزهەر" 

سیاسی،  پڕۆژەیەكی  هیچ  نەبوو  ئامادە  ئایینیەكانەوە 

تازە  بۆرژوای  چینی  كە  بسەملێنێت،  كولتوری  كۆمەاڵیەتی، 

پێگەیشتوو دەیویست بنیاتی بنێت و تۆمەتی دژایەتیكردنی 

كەسێك  هەر  شوێن  وەرگەڕانی  لەئایین  و  ئیسالم  ئایینی 

دەخست پشتگیریی پڕۆژەیەكی مۆدێرنی بكردایە. 

و  ئەزهەر  پ��ڕۆژەك��ەی  قوربانی  بوونە  بەگشتی  خەڵكی 
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كۆنەپارێزان. ئەم دەزگا ئایینیە بەناوی ئایینەوە توانی شێوەی 

ملمالنێی كۆمەاڵیەتی بگۆڕێت بۆ ملمالنێی نێوان تایبەمتەندی 

رۆژئاواییدا.  شارستانیەتی  لەبەرامبەر  ئیسالم  كۆمەڵگەی 

لێرەوە رۆڵی توێژێكی كۆمەاڵیەتی دەركەوت، كە لە هەناوی 

كۆمەڵگەی الدێوە هاتە دەرەوە و لەسایەی "ئەزهەر" و پاشان 

خوێندنی نوێی شارستانیدا نەش و منای كرد. ئەم توێژە لەژێر 

جێ  ئاراستە  بەدوو  ئەزهەردا  فیكرییەكانی  تێزە  كاریگەریی 

خەڵك  بەرینی  جەماوەری  هەستی  و  بیر  لەسەر  دەستی 

خەڵك  هۆشیاریی  ئاستی  نزمیی  لە  وەرگرتن  بەكەڵك  دانا. 

بەجۆرێك  رۆژئاوا،  شارستانیەتی  بە  ئاوەژویاندا  وێنەیەكی 

دزێوەكانی  لەدیاردە  یەكێك  كردە  كۆمەاڵیەتییان  ملمالنێی 

كۆمەڵگە پێشكەوتووەكان و رایانگەیاند ملمالنێی لەو جۆرە 

لەگەڵ بەهاكانی ئایینی ئیسالم ناكۆكە و پرەنسیپە ئایینیەكان 

پێ  برەوی  و  لێبكەن  نادەن چاوی  موسڵامن  بەمرۆڤی  رێگە 

بدەن. 

بەرجەستەترین  ئیخوان  دامەزرێنەری  ئەلبەننا"ی  "حەسەن 

ئەوەی  وێ��ڕای  بوو.  كۆمەاڵیەتییە  توێژە  بەم  سەر  كەسی 

بوو  یەكێكیش  گ��ۆش��ك��راب��وو،  ئایینیەكان  بەزانیارییە 

پیاوە،  ئەو  دەوڵەت.  مۆدێرنەكانی  خوێندنگە  لەدەرچووانی 

شارستانی  بەژیانی  و  دەدای��ەوە  الدێ  لەژیانی  ئ��اوڕی  كە 

بەراوردی دەكرد، بۆشاییەكی گەورەی دەبینی. بۆیە بەئاسانی 

ناهۆشیار  جەماوەرێكی  زەینی  و  لەبیر  ك��ار  دەیتوانی 

نزیكدەبووەوە،  كەسانە  لەو  لەسەرەتاشەوە  هەر  بكات. 

ناو  دابوونە  فڕێی  ژیان  كوێرەوەریی  و  بوون  گوندنشین  كە 

بەسەر  گوزەرانیان  هەلومەرجی  خراپرتین  و  شارەكانەوە 
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و  كارمەندان  كردە  رووی  دووەمدا  لەقۆناغی  بەاڵم  دەبرد، 

ئەندازیار،  )پزیشك،  سەربەخۆن  پیشەی  خاوەنی  ئەوانەی 

پارێزەر( و كاسبكاران. ئەم ئاڵوگۆڕە لەپێكهاتەی كۆمەاڵیەتی 

بنەمای  گواستەوە،  چاالكی  مەیدانی  لەوەی  جگە  ئیخواندا، 

فیكری و سیاسیشی ئاراستەیەكی تری وەرگرت. پەرەسەندنی 

ئیخوان لەباری چەندایەتی )كمی(یەوە بووە هۆی گۆڕانێكی 

سیاسیدا.  رەفتاری  و  هەڵوێست  و  لەبیر  )نوعی(  چۆنایەتی 

گوندنشینەی  توێژە  ئەو  نوێنەرایەتی  لەسەرەتادا  ئیخوان 

دەكرد كە بەرەو شارەكان رەویان كردبوو، بەاڵم لەقۆناغێكی 

هەڵكشاوتردا توێژێكی شارنشینی كۆنەپارێزیشی بەالی خۆیدا 

ئەم  راستە  كۆمەاڵیەتی.  بەهێزی  بنكەیەكی  كردییە  و  برد 

توێژە لەبنەڕەتدا سەر بەپیتی بۆرژوا بوون، بەاڵم لەبەرامبەر 

هەر دیاردەیەكی نوێدا هەڵوێستی كۆنەپارێزانەی وەردەگرت، 

هاوكات مەبەستیشی بوو بگاتە دەسەاڵت. 

بوو،  فاكتەرێك  ئیخوان  كۆمەاڵیەتی  بنكەی  پەرەسەندنی 

هانیدەدا ئامانجەكانی روونرت ئاشكرا بكات. سەرەتا سەنگەری 

لە "ئەزهەر" گرت و رایگەیاند ئامرازێكە بەدەستی دەوڵەتەوە 

لەوە  هەڵوێستەی  بەم  ئیخوان  لەدەستداوە.  خۆی  رۆڵی  و 

كردە  خۆی  بەڵكو  بێت،  سیاسی  ئۆرگانێكی  تەنها  دەرچوو 

جێبەجێكردنی  دروشمی  و  ئایینی  دەزگایەكی  ئەلتەرناتیڤی 

شەریعەت و سەرلەنوێ دامەزراندنەوەی دەوڵەتی خەالفەتی 

دوای  و  رابردودا  سەدەی  چلەكانی  لەناوەڕاستی  راگەیاند. 

گشتی  دەستەی  بە  گۆڕی  جەماعەتەوە  لە  ناوەكەی  ئەوەی 

"الهیئە العامە"  ئەركی ژیاندنەوەی ئایینی ئیسالمی بەئیخوان 

ئەوەیە  ئامانجیان   .." دەڵێت:  رێبەرەكەی  وەك  سپارد. 
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دامبەزرێت.  ئیسالمی  دەوڵەتی  ئیسالمدا  واڵتانی  لەتەواوی 

دەوڵەتێك رێز لەئەركە ئایینیەكان بگرێت و دام و دەزگاكانی 

هەڵوێستەی  ئەم  بكەن..."   جێبەجێ  ئایینیەكان  پرەنسیپە 

ئیخوان و رێبەرەكەی سەرەتای هەنگاو بوو بۆ بەجیهانیكردنی 

دا   1948 لەساڵی  "فەلەستین"یش  شەڕی  رێكخراوەكەی. 

دەرفەتێكی باشی بۆ رەخساند لەسەر ئاستی واڵتانی عەرەب 

لە  ئیخوان  مەبەستی  دیارە  بناسێنێت.  خۆی  زیاتر  ئیسالم  و 

بە  نوێ  نەوەیەكی  بوو  ئەوە  بزوتنەوەكەی  بەجیهانیكردنی 

پەروەردەی ئایینی پێبگەیەنێت و بەرەنگاری هەر بزوتنەوە و 

ئایدیایەكیش ببێتەوە كە لەگەڵ پرەنسیپەكانی ئایینی ئیسالم 

ناكۆك بێت.

واڵتە  س��ارددا،  شەڕی  و  دووجەمسەر  جیهانی  لەگەرمەی 

یەكگرتووەكانی ئەمەریكا بە مەبەستی ئابڵوقەدانی سۆڤێت، 

سرتاتیژێكی نوێی بۆ ناوچەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست داڕشت. 

لەدامەزراندنی  بێجگە  سرتاتیژە  ئ��ەم  ج��ەوه��ەری  خاڵی 

دەوڵەتێكی نەتەوەیی بۆ جولەكە، واڵتانی ناوچەكەی بەست 

بە چەند پەیامنی سیاسییەوە، بەاڵم هێشتا لەڕووی فیكرییەوە 

پڕكردنەوەی  بۆ  هەبوو  ئایدیایەك  ژیاندنەوەی  بە  پێویستی 

بەاڵم  سرتاتیژی..  بۆشایی  نابوو  ناوی  خۆی  كە  بۆشاییەك، 

كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی  ه��ۆی  چەند  لەبەر  ئەمەریكا 

و  بكات  جێبەجێ  سیاسەتە  ئ��ەم  خۆبەخۆ  نەیدەتوانی 

لەناوچەكەدا.  ببەستێت  بەهاوپەیامنەكانی  پشت  ناچاربوو 

بوون،  عەرەبیانە  دەوڵەتە  ئەو  هاوپەیامنەكانیشی  زۆربەی 

لەبنەمای  كەڵكیان  خۆیاندا  رژێمەكانی  پاراستنی  لەپێناو  كە 

فیكریی ئوسوڵیەتی ئیسالمی وەردەگرت. مەبەستم )سعودیە، 
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بۆخۆیان  كە  مەراكش(ە،  ئ��وردن،  كەنداو،  میرنشینەكانی 

رۆژئاوا  پەنای  و  بەپشت  یەكەمدا  جەنگی  لەسەروبەندی 

لەسرتاتیژی  بەشێكبوون  و  دروستكرا  بۆ  سیاسییان  قەوارەی 

كە  واڵتانە،  ئەم  دەسەاڵتدارانی  بۆ  لەناوچەكەدا.  رۆژئ��اوا 

دەبن،  و  داب��وون  دەس��ەاڵت  پاراستنی  لەخەمی  هەمیشە 

بە  دەیتوانی  بوو  میكانیزمە  ئەو  ئوسوڵی  بیری  ژیاندنەوەی 

باشرتین شێوە ئەم ئەركە بەجێبهێنێت. چۆن؟

بۆ  ئایدۆلۆژیا  چەكێكی  دەبێتە  ئوسوڵی  یەكەم/بیری   •

بەگژداچوونەوەی هێزە چەپ و لیربال و دیموكراتخوازەكان.

دەبێتە  شیكردنەوەیدا،  ل��ەدوا  ئوسوڵی  بیری  دووەم/   •

گەشەكردنی  چونكە  رۆژئاوا،  بەرژەوەندییەكانی  پارێزەری 

كۆمەڵگە  ل��ەن��او  كۆمەاڵیەتی   – سیاسی  هۆشیاریی 

دواكەوتووەكاندا، دەبنە فاكتەری لەناوچونی رژێمەكان.

• سێهەم/ بیری ئوسوڵی دەبێتە لەمپەرێك رێگە لە هاواڵتییان 

دەگرێت دژایەتی دەسەاڵتێك بكەن، كە شەریعەتی ئیسالم 

پەیڕەو دەكات، با ئەو دەسەاڵتە ستەمكاریش بێت. 

• چوارەم/ ئەو رژێامنە لەڕۆژی دامەزراندنیانەوە تا رۆژگاری 

ئەمڕۆ خەسڵەتی عەشیرەتگەرییان لەدەست نەداوە. ئایین و 

ملمالنێی  كۆنرتۆڵی  لەتوانایدایە  میكانیزمێكە  پرەنسیپەكانی 

ناچار  بێدەسەاڵت  عەشیرەتی  دواجار  و  بكات  عەشایەری 

بكات شەرعییەتی ئایینی بداتە عەشیرەتی دەسەاڵتدار.

دەداتە  قودسییەت  جۆرێك  كە  ئایینیش،  میتۆدی  خودی   

و  فیكر  ج��ۆرە  لەهەمو  رێگە  و  دەس���ەاڵت  رەم��زەك��ان��ی 
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ببێت  هاواڵتییان  بەژیانی  تێكەڵ  دەگرێت،  فەلسەفەیەك 

رەسمیی  مەزهەبی  غەیری  لە  نادات  رێگەیش  تەنانەت  و 

بە  هەبێت.  رەسمییەتی  تر  مەزهەبێكی  هیچ  دەوڵ��ەت 

دەوڵەتانی  تێكڕای  سرتاتیژە،  ئەم  كردنی  جێبەجێ  مەبەستی 

بەكەڵك  هەوڵیاندا  سعودیە  هەمویانەوە  لەپێش  كەنداو، 

نیمچە  و  رەس��م��ی  چاالكییە  پ��ەت��رۆدۆالر  ل��ە  وەرگ��رت��ن 

رەسمییەكانی دەوڵەتانی ناوچەكە كۆنرتۆڵ بكەن.

ئیسالمی  كۆنفرانسی  یەكەمین  ئ��ەوەی  دوای  "سعودیە" 

دامەزراند،  ئیسالمی  جیهانی  رابیتەی  بەست  نێودەوڵەتی 

بەڕێوە  سعودییەوە  ئایینیەكانییی  دەزگا  دام و  لەالیەن  كە 

دونیادا،  لەسەرتاسەری  رابیتەیە  ئەم  هەوڵەكانی  دەچوو. 

رێكخراوی  دامەزراندنی  و  مزگەوت  لەدروستكردنی  بێجگە 

ئیسالمی و هەڵڕشتنی پارە و پولی بێ شومار، پەیوەندیكردن 

مێژووییان  پێشینەی  بوو  كەسایەتییانە  ئەو  كۆكردنەوەی  و 

هەبوو، بە خەڵكی بانگخواز نارسابوون. "سەعید رەمەزان" ی 

ژنربای "حەسەن ئەلبەننا" و "ئەبولئەعال ئەملەودودی" لەڕیزی 

سەركردەیەكی  پێشرت  یەكەمیان  ب��وون.  ئەوانە  پێشەوەی 

ئیخوان بوو، لەسەردەمی "عەبدولنارس"ەوە لەمیرس هەاڵتبوو 

"مەودودی"ش،  بنوسێت.   "رابیتە"  بۆ  دەستور  سپێردرا  پێی 

كە دامەزرێنەری "جەماعەتی موسڵامنی پاكستان" بوو، ساڵی 

بانگەوازی  لەنوسینی  راگەیاندبوو،  حاكمییەتی  تیۆری   1928

رایانگەیاند:  و  كرد  بەشداری  ئیسالمیدا  رابیتەی  یەكەمی 

ئیسالم  بانگهێشتی  نەتەوەییدا  دروشمی  لەژێر  ئەوانەی   .."

سەروەرییەكانی  نەتەوەیەكن،  سەرەكی  دوژمنی  دەشێوێنن، 

بێجگە لە سەروەریی ئیسالم شتێكی تر نییە..." 
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ئەم سرتاتیژەی سعودیە بەڕوونی لە وتاری چوونە سەر تەختی 

"..پاشای  رایدەگەیەنێت:  كە  دەردەكەوێت،  "شافەیسەڵ"دا 

عەرەبستانی  دەرەوەی  سیاسەتی  و  موسڵامنانە  تێكڕای 

ئایینی  سەرخستنی  و  سەروەری  لەپێناو  ئەوەیە  سعودیەش 

كۆنفرانسی  )رێكخراوی  ئەنجام  و  تێبكۆشێت.."   ئیسالمدا 

و  دروستكرد  لەژنێڤ  االسالمی(  املۆمتر  منظمه    – ئیسالمی 

لە  چونكە  دابینكرد.  بۆ  نەهاتوی  لەحساب  ماددی  كۆمەكی 

روانگەی سیستمەكەی سعودییەوە، پادشای سعودیە، پادشای 

ئامانج  بە  ئەم دروشمەی  ئەوەی  بۆ  تێكڕای موسڵامنانە. جا 

بگەیەنێت و گەالنی موسڵامنانی پێ كونرتۆڵ بكات، پێویستی 

بە چوارچێوەیەكی تیۆری هەبوو. )وەهابیزم(، كە مەزهەبی 

رەسمیی دەوڵەتی سعودییە، ئەو چوارچێوە تیۆریە بوو نەك 

هەناردەی واڵتانی عەرەب و موسڵامنی كرد، بەڵكو بە شێوازی 

جۆربەجۆر لەناو كۆچبەرانی عەرەب و موسڵامنانی ناو واڵتە 

ئەوروپاییەكانیشدا برەوی پێدا.

مرۆڤ  كوێرانەی  گوێڕایەڵی  لەسەر  جەخت  كە  )وەهابیزم(، 

مرۆڤ  گۆشكردنی  و  راهێنان  االم��ر(،  بۆ)ولی  دەكاتەوە 

لە  متەق  لەئاستیدا  نەتوانێت  دەسەاڵتێك  كۆیلەی  دەیكاتە 

دولێوی بێتەدەرەوە.

كتێبی)التوحید(ی  ك��ە  سعودیە،  خوێندنی  سیستمی 

سەرەكیی  بابەتی  كردۆتە  عەبدولوەهابی(  )موحەممەد 

توندوتیژی  بەرهەمهێنانی  سەرچاوەی  خۆی  بۆ  پ��ەروەردە، 

باڵوكردنەوەی  بە  سعودیە  برەودانی  دیارە  ئیسالمگەراییە. 

پشتەوەیە  لە  سیاسی  مەبەستێكی  ئەوەندەی  )وەهابیزم(، 

ئەوەندە لەپێناو ئاینی ئیسالمدا نییە. بە خەرجدانی ملیارەها 
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دۆالر لەمسەر تا ئەو سەری دنیا، بۆ ئەوەیە شەرعییەتی ئاینی 

ئەویش  بكات.  ئیسالم  دنیای  كەسێك، حوكمڕانی  تاكە  بداتە 

سەردەمی  لە  كە  نییە،  خۆوە  لە  هەروا  بۆیە  سعودیە.  شای 

)شافەهەد(دا دەوڵەتی عەرەبستان )87 بلیۆن دۆالر بۆ 210 

كولێژ و 3000  ئیسالمی و 1500 مزگەوت و 203  سەنتەری 

شەڕی  لەسەروبەندی  دەكرێت   خەرج  ئاینی  قوتابخانەی 

دەوڵەت  دەزگای  و  دام  وەك  چ  عەرەبستان  ئەفغانستاندا 

الوانی  هانی  بەردەوام  ئاینییەكان،  دەسگا  و  دام  وەك  چ  و 

واڵتەكەیان داوە، بەشداری جەنگێكی پیرۆز بكەن. هەندێك 

سەرچاوە ئەڵێن)... تا كۆتایی هەشتاكانی سەدەی پێشوو 35-

45 هەزار الوی سعودیە چونەتە ریزی شەڕكەرانەوە(  

ئیخوان  رێكخراوەیی  پەرەسەندنی  و  "سعودیە"  هەوڵەكانی 

دەزگا  هاوئاهەنگیی  و  بەكۆمەك  جیهان  ئاستی  لەسەر 

هەواڵگرییەكانی ئەمەریكا و بەریتانیاش  زەمینەیەكی باشی 

ئەو  تەواوی  بۆ  بناغەی  بەردی  و  خوڵقاند  ئوسوڵی  بیری  بۆ 

جیهادیان  بانگەوازی  دواتر  كە  داڕشت،  رێكخراوانە  و  حزب 

بەئیسالم  سەرلەنوێ  ئ��ااڵی  هەڵگری  بوونە  و  راگەیاند 

كردنەوەی جیهان.

دیكۆمێنتی  بەتایبەت  دەكەن،  ئاشكرای  سەرچاوەكان  ئەمڕۆ 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  كە  هەواڵگرییەكان،  دەزگا 

هەم  پشتگیرییان  سیستامتیكی  بەشێوەیەكی  بەریتانیا  و 

لەهەوڵەكانی عەرەبستانی سعودی كردووە، هەم لەجموجوڵی 

تیۆری  "سەید قوتب"ی خاوەنی  بۆیە  ئیسالمگەراكان.  رەوتە 

"جاهلییەت" نەیشاردۆتەوە و پێش لەسێدارەدانی، بەئاشكرا 

هەر   . دەك��ات��ەوە"  دروس��ت  ئیسالم  "ئەمەریكا  دەڵێت: 
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سعودیەش بوو، هانی ئیخوانەكانی میرسی دا "عەبدولنارس" 

تیرۆر بكەن و هاوكات ئەو رێكخراوە پالنیشی بۆ لەناوبردنی 

شۆڕانەی  و  شەڕ  ئەو  تێكڕای  لەئەندەنوسیا.!  "سوكارنۆ" 

شەڕی  بەمنونە:  لێرنا،  جیهادیان  ناوی  جیهاندا  لەسەرتاسەری 

شەڕی  ناگۆرنوكاراباخ،  لەسەر  ئەرمینیا  و  ئازەربایجان  نێوان 

سیاسەتەكانی  بەرهەمی  لەهیندستان  كشمیر  پسانەوەی  بێ 

زلهێزەی  دوو  ئەم  لەناوچەكەدا.  بوون  بەریتانیا  و  ئەمەریكا 

لەگەڵ  مامەڵەیان  جیاواز  ئاستی  دوو  لەسەر  هەمیشە  دنیا 

نێودەوڵەتی،  ئاستی  لەسەر  كردووە.  ئیسالمگەراكان  هێزە 

هاوپەیامنی سرتاتیژی سعودیە و پاكستان بوون. ئەم دوانەیش 

تیرۆریزمی  سەرچاوەی  كە  ئوسوڵین،  بیری  بەرهەمهێنەری 

پشتگیرییان  سەرەتاوە  لە  هەر  تردا،  لەئاستێكی  ئیسالمییە. 

ئایینی كرد، لەوانە: ئیخوان  لەدامەزراندنی چەند رێكخراوی 

لەمیرس و "جەماعەتی موسڵامنان" لەئەندەنوسیا، كە دوایی 

بووە گەورەترین رێكخراوی تیرۆریست لەو واڵتەدا. 

پشتگیریكردن  یان  دروستكردن،  ئاخۆ  ئەوەیە:  پرسیار  لێرەدا 

لەهێزگەلێك، كە بێجگە لە نەهامەتی هیچ دەستكەوتێكیان بۆ 

مرۆڤایەتی نەهێناوە، تاچەند لەگەڵ پرەنسیپەكانی سیستمی 

دیموكراسی و مافی مرۆڤ و ئازادی تاكەكەس دەگونجێت؟! 

دەداتەوە  بەڕاشكاوی  پرسە  ئەم  بەریتانیا وەاڵمی  باڵیۆزێكی 

باشی  بە  بەرژەوەندییەكامنان  كاتە  ئەو   ..." دەڵێت:  و 

بەڕێوە دەچێت، كە لەو واڵتانەدا زاڵم و ستەمكار حوكمڕان 

ئەو  مەرجێك  بە  ب��ەاڵم  دیموكراسی،  سیستمی  ن��ەك  بن 

هەبێت..."   بەڕۆژئاواوە  توندوتۆڵیان  پەیوەندییەكی  واڵتانە 

دەكاتەوە  سیاسەتە  لەم  جەخت  بەریتانیش  وەزیرێكی 
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سیاسەتی  نایەوێت  شكۆ  خاوەن  "..حكومەتی  دەڵێت:  و 

مافی  مەسەلەی  بە  ببەستێتەوە  واڵت  بەرگریی  و  بازرگانی 

مرۆڤ و ئازادی ویژدانەوە لەناو سعودیەدا..." 

لەو قۆناغەدا  بەریتانیا رۆشنرت  ئەم هەڵوێستەی ئەمەریكا و 

راگەیاند  نوێیان  لیربالیزمی  سیاسەتی  كە  دەنوێنێت،  خۆ 

بەڵگەنامەیەكی  ئەوەتا  كرا.  پیادە  جیهان  ئاستی  لەسەر  و 

وەزیری  كلینتون(ی  )هیالری  دەك��ات  ئاشكرای  ویكلكس 

دەرەوەی ئەو كاتی ئەمەریكا ساڵی 2009، بە نهێنی راپۆرتێك 

 ...( دەڵێت  و  دەكات  ئەمەریكا  دیپلۆماتكارانی  ئاڕاستەی 

بۆ-تالیبان-و-قاعیدە-و  یارمەتییەی  و  كۆمەك  ئەو  زۆربەی 

لەشكری تیبە- دەچێت لە الیەن سعودییەكانەوەیە و دەوڵەتی 

عەرەبستانیش ئامادە نییە رێگرییان بكا..(  )كلینتون( واوەتر 

كوێتیش  و  ئیامرات  و  قەتەر  دەوڵەتی   ...( دەڵێت:  و  دەڕوا 

ئیسالمگەراكانن(  رێكخراوە  دارایی  گەورەی  سەرچاوەیەكی 

... هەر لەم رووەوە دەوڵەتی قەتەر هەڵوێستی لە هەموان 

خراپرتە . 

واڵتی میرس لەڕیزی پێشەوەی ئەو واڵتانە بوو، بەپەرۆشەوە 

بەپیر سیاسەتی لیربالیزمی نوێوە چوو. "ئەنوەر ئەلسادات"ی 

سەرۆكی ئەو كاتی میرس چ لەسەر ئاستی ناوخۆ و چ لەسەر 

"عەبدولنارس"ی  لەوەی  جیاواز  سیاسەتێكی  دەرەوە،  ئاستی 

جێبەجێكرد و هەوڵیدا لەسیاسەتە ئابورییەكانی "عەبدولنارس" 

پڕۆژە  موڵكییەتی  گۆڕینی  زەوی،  ریفۆرمی  ببێتەوە.  پاشگەز 

گشتی،  بۆ  لەتایبەتەوە  گەورەكان  خزمەتگوزارییە  و  ئابوری 

ئەو  ئەمانە  سوێس،  كەناڵی  خۆماڵیكردنی  كار،  نوێی  یاسای 

نە  و  هاویشتبووی  "عەبدولنارس"  كە  بوون،  هەنگاوە  چەند 
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لەگەڵ  نە  و  دەگونجان  كەنداو  دەوڵەتانی  سیاسەتی  لەگەڵ 

"سادات"  نوێدا.  لیربالیزمی  و  ئازاد  ب��ازاڕی  سیاسەتەكانی 

هەوڵیدا  كەنداو  میرنشینەكانی  و  "سعودیە"  قایلكردنی  بۆ 

ئەم  هەستیكرد  زوو  هەر  بەاڵم  بنێت،  بەكردەوە  هەنگاوی 

سیاسەتەی بۆ ناچێتە سەر، ئەگەر هێزێكی سیاسی لەناوخۆی 

و  سعودیە  بوو  هێزە  ئەو  ئیخوان  نەكات.  پشتگیری  واڵتدا 

كردبوو،  بۆ  ئاسانكارییان  و  ئامادە  لەمێژبوو  میرنشینەكان 

ساڵ  چەند  كەنداو  پەترۆدۆالری  بەجێبهێنێت.  ئەركە  ئەو 

چوبووە  هەڵكشاندبوو،  بەجۆرێك  ئابورییانی  چاالكی  بوو 

ئەوەیە  سەیر  نەدیبوو.  بەخۆیانەوە  هەرگیز  قۆناغێكەوە 

لەكاتێكدا، كە ئیخوان بەشدارییان لە هەڵوەشاندنەوەی ئەو 

پڕۆژە ئابوری و خزمەتگوزارییانەدا دەكرد و دژ بەهەنگاوەكانی 

دادی  مەسەلەی  پێشرت  گرت،  سەنگەریان  "عەبدولنارس" 

ئەركی  بە  و  كاریانەوە  بەرنامەی  خستبووە  كۆمەاڵیەتییان 

خۆیان دەزانی . ئەمەریكا و بەریتانیا لەو كاتەدا، كە لەهەوڵی 

دەیانویست  و  بوون  جیهانگیردا  ئابوری  جێبەجێكردنی 

شەرایتەكانی  هەموو  بكەن،  پیادەی  دونیادا  لەسەرتاسەری 

"سندوقی نێودەوڵەتی دراو" و "بانكی نێودەوڵەتی"یان بەسەر 

میرسدا سەپاند. پرۆسەی نەهێشتنی كەرتی گشتی و برەودان 

تایبەت و البردنی كۆت و بەند لەسەر دامەزراوە  بە كەرتی 

بۆ  دەرگا  كردنەوەی  و  بازرگانی  ئازادكردنی  و  داراییەكان 

هەنگاوێك  چەند  وەبەرهێنانەوە  بەناوی  بیانی  سەرمایەی 

لەڕووی  چ  ئیسالمگەراكان خۆشكرد،  بۆ هێزە  رێگایان  بوون 

"ئەلسادات"  بنب.  لەڕووی سیاسییەوە سودمەند  ئابوری و چ 

توێژێكی  هاوپەیامنی  بووە  ئازاددا  بازاڕی  دروشمی  لەژێر 
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كۆمەاڵیەتی خاوەن مەوقیعی ئابوری، كە پێشرت ئیخوان بوون 

و چەند ساڵ بوو لەدەرەوەی میرس دەژیان و لەسەر داخوازی 

سعودیە یاسای لێبوردنی بۆ دەركردبوون. لەسایەی پرۆسەی 

ئاشتبوونەوەی ئیخوان و دەسەاڵتدا، هەلومەرجێكی گونجاو 

بۆ ئیخوان رەخسا لەسەر ئاستی كۆمەاڵیەتی بێتەوە مەیدان 

و بیری ئوسوڵی بژیەنێتەوە.

لە  خۆی  كە  نوێ،  لیربالیزمی  و  ئازاد  بازاڕی  سیاسەتەكانی 

و  دارای��ی  سەرمایەی  دەرەوەی  ناردنە  و  ه��اوردن  ئ��ازادی 

رۆڵی  ئەوەیە  بۆ  لەجەوهەردا  دەبینێتەوە،  بەگەڕخستندا 

دەوڵەت لەبواری ئابوریدا چز بكات. ئاسەواری ئەم سیاسەتە 

لەمیرسدا لەماوەیەكی زۆر كورتدا دەركەوت و زۆر بە زەقی 

لەشێوەی ژیان و گوزەرانی چینە هەژار و دەست تەنگەكاندا 

دەركەوتن، بەجۆرێك جیاوازیی كۆمەاڵیەتی رۆژ لەدوای رۆژ 

نەخشەی  لەسەر  مامناوەندییەكان  توێژە  دەب��ووەوە.  قوڵرت 

چوونە  ئابوری  ئاستی  لەسەر  و  نەما  جێگەیان  كۆمەاڵیەتی 

نرخی  سیاسەتەدا  ئەم  لەسایەی  هەر  ه��ەژاران��ەوە.  ریزی 

ئەندازەیەك  بە  خەڵك  ژیانی  پێداویستییەكانی  و  كەلوپەل 

هەڵكشا، بااڵنسی ژیانی تاكە كەسی میرسی لەبارێكەوە بردە 

بارێكی ترەوە.

خوێندكارانی  و  الوان  فراوانی  توێژی  ئابورییە  واقیعە  ئەم 

تایبەت خوێندكاران،  بە  بێمتامنەیی كرد.  و  نائومێدی  توشی 

وەك  و  كار  هێزی  دەبوونە  خوێندن  تەواوكردنی  دوای  كە 

هەر كااڵیەك لە بازاڕدا قابیلی كڕین و فرۆشنت بوون. پڕۆژە 

بەڕێوەی  تایبەت  كەرتی  كە  خزمەتگوزارییەكان،  و  ئابوری 

دەبردن، لەمەڕ بەگەڕخستنی دەستی، كار دیسپلینی تایبەت 
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سەرمایە،  هەمیشەیی  رسوشتی  وەك  هەبوو.  بەخۆیان 

دەیانویست زۆرترین كار بەكەمرتین هێزی كار ئەنجام بدەن 

تەواو  بااڵیان  خوێندنی  بوو،  الپەسەند  ئەوانەیان  زیاتر  و 

بێكار  و  پەراوێزەوە  دەكەوتنە  ترە  ئەوانی  هەرچی  كردبوو، 

زیاتر  ساڵ  لەدوای  ساڵ  ئەمانە  ژمارەی  بێگومان  دەمانەوە. 

دەبوو، هەستیشیان دەكرد چ چارەنوسێك چاوەڕوانیانە. ئەم 

توێژە كۆمەاڵیەتییە فراوانە، كە خاوەنی ئاستێكی هۆشیارییە 

جۆرەدا  لەو  ئابوری  سیستمێكی  لەبەرامبەر  دەبێت  هەر 

باش  زەمینەیەكی  بووە  سەرەنجام  و  وەربگرێت  هەڵوێست 

و باڵە مەزهەبییەكان توانیان كاری لەسەر بكەن و بەشێكی 

زۆریان لەناو ریزەكانی خۆیاندا رێكبخەن. 

هێنا  بنەڕەتیشی  ئاڵوگۆڕێكی  نوێ  لیربالیزمی،  سیاسەتەكانی 

پڕۆژەی  نەبێت،  كەم  رێژەیەكی  كشتوكاڵدا.  كەرتی  بەسەر 

سەرمایەی  رێژەی  نەگرتەوە.  كشتوكاڵی  كەرتی  پەرەپێدان 

بەگەڕخراو لەبەرامبەر رێژەی گوندنشیناندا جیاوازییان ئاسامن 

و رێسامن بوو. ئەم دۆخە ئابورییە گوندنشینانی ناچاركرد رووە و 

شارەكان رەو بكەن. رەوكردووان لە الیەك بەدوای هەلی كاردا 

بێبەش  لەخزمەتگوزارییەكان  چونكە  الیەكیش  لە  و  دەگەڕان 

فێركردن،  و  پەروەردە  لەبواری  كەڵك  بوو  مەبەستیان  بوون، 

تەندروستی وەربگرن. بەشێكی زۆری رەوكردووان پەروەردەی 

نەیاندەتوانی  و  بوون  لەشارستانی  دوور  و  الدێ  كولتوری 

بگونجێنن.  خۆ  شارستانی  بەهای  و  كولتور  لەگەڵ  بەئاسانی 

بژیەننەوە، كە  لەناو شاردا كولتوریك  هاوكات نەشیاندەتوانی 

لە الدێدا پێی گۆش كرابوون. ژیانی شارستانی، كە پەیوەندیی 

مەسەلەیەكە  دەب���ات،  لەبەین  عەشیرەتگەری  و  خوێن 
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ئەوانە  نایەتەوە.  گوندنشیندا  مرۆڤی  سایكۆلۆژیای  لەگەڵ 

هەستیان دەكرد ژیانی گوندیان لەدەستداوە و لەناو شاریشدا 

لەپەراوێزدان، یاساكانی بازاڕیش هەلی كاری لەبەردەمدا سەخت 

وەربگیرێت.  كاریان  لەهێزی  كەڵك  نادرێت  ماوە  و  كردون 

ئاسایی  ژیانێكی  لەوەی  نائومێدییان  و  بەنامۆیی  هەستكردن 

بۆخۆیان دابین بكەن فاكتەرێك بوو، بەتایبەت لەناو الوەكاندا 

گوتاری  مەزهەبییەكانەوە.  رێكخراوە  ناو  بچنە  هانیدەدان 

هۆشیاریی  ئاستی  لەگەڵ  باش  تاڕادەیەكی  رەوتانەیش  ئەم 

دروشمی  بەرزكردنەوەی  دەگونجا.  كۆمەاڵیەتییە  توێژە  ئەو 

و  ئیسالم  سەرەتایی  كۆمەڵگەی  دامەزراندنەوەی  سەرلەنوێ 

گفت  و پەیامنی ئەوەی موسڵامنی راستەقینە ئەم دنیا و ئەو 

دنیای مسۆگەرە، بیرۆكەیەكە بە ئاسانی كار لەهەست و سۆزی 

مرۆڤی ساكاری موسڵامن دەكات و دەیورووژێنێت. هەر لەبەر 

ئەوەیشە رەوتە ئیسالمگەراكان روو لەشوێنە دوورە دەستەكان 

و الدێكان دەكەن و دەیانكەنە بنكەی كۆمەاڵیەتی خۆیان.

*  *  *  *

دەیەی  رابردو  سەدەی  هەشتای  سااڵنی  پێیانوایە  شارەزایان 

زێڕینی رەوتە ئیسالمگەراكانە لەسەر ئاستی جیهان، بەتایبەت 

دوای شۆڕشی گەالنی ئێران و دامەزراندنی كۆماری ئیسالمی 

جێگەی  و  شوێن  لەچەندین  شیعەگەرایی  ژیاندنەوەی  و 

سعودیە  پاشای  كە  نەبوو،  لەخۆوە  ه��ەروا  بۆیە  دونیادا. 

و  مەككە  بەخزمەتكاری  گۆڕی  شكۆ"ی  "خ��اوەن  نازناوی 

رێبەرایەتیكردنی  و  الرشیفین«  الحرمین  "خ��ادم  مەدینە 

كەوتە  لەگەڵیدا  و  سپارد  بەخۆی  مەزهەبی  سوننە  ئیسالمی 

بوو،  سااڵنەدا  لەو  هەر  لەجیهاندا.  وەهابیزم  باڵوكردنەوەی 
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جەزائیر  لە  االنقاذ"  جبهە   – ئیسالمی  رزگاریی  "بەرەی  كە 

لەگەرمەی  دەركەوتوو.  سیاسی  هێزێكی  بووە  و  دام��ەزرا 

راپەڕینەكانی گەلی فەلەستیندا رەوتێكی ئیسالمگەرا بەناوی 

"حامس"ەوە هەڵتۆقی و رێكخراوی ئازادیخوازی فەلەستینی 

ئەلتورابی"، كە سەرۆكی بەرەی نیشتامنی  لەتكرد. "حەسەن 

گرتە  دەس��ەاڵت��ی  بەكودەتایەك  ل��ەس��ودان  ب��وو  ئیسالمی 

دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  ئامانجیان  رایگەیاند  و  دەست 

هەفتە  شەش  هێشتا  شەریعەتە.  پەیڕەوكردنی  و  ئیسالمی 

ئەو  بەشداری  "تورابی"  تێنەپەڕیبوو،  كودەتاكەیدا  بەسەر 

لە  ئیخوان  نێودەوڵەتی  رێكخراوی  كە  كرد،  كۆبوونەوەیەی 

"...س��ودان  رایگەیاند:  لەوێ  هەر  رێكیخستبوو.  "لەندەن" 

لە  ئیسالمییەكان  رێكخراوە  بۆ  بنكەیەك  ببێتە  ئامادەیە 

جیهاندا..."  رەنگە نازناوی "بنكە – القاعدە"، كە دوایی "بن 

الدن" كردییە ناونیشانی رێكخراوەكەی هەر لەناوەڕۆكی ئەم 

"بن  خودی  ئەوەی  بەدەلیلی  گرتبێت،  سەرچاوەی  گوتارەوە 

الدن"، كە گەیشتە سودان هەر لەوێ بەكۆمەك و پشتیوانی 

دارایی "سعودیە" رێكخراوی "القاعدە"ی دروستكرد. 

وەك پێشرت ئاماژەی پێدرا، سیاسەتەكانی لیربالیزمی نوێ لەو 

ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  واڵتە  بۆ  باشی  هەلێكی  سااڵنەدا 

كاروباری  بخەنە  دەست  ئاشكراتر  رەخساند،  بەریتانیا  و 

ناوخۆی واڵتانەوە. "پاكستان"، كە لەمێژبوو رەوتی ئیسالمگەرا 

رۆژهەاڵتی  ناوچەی  تری  دەوڵەتێكی  خستبوو،  گەرای  تێیدا 

"ضیاء  ژەنەراڵ  لێوەرگرت.  كەڵكی  رۆژئاوا  بوو،  ناوەڕاست 

دەسەاڵتی  سەربازی  بەكودەتایەكی   1977 ساڵی  كە  الحق"، 

بەدەستەوە گرت، هەوڵیدا هەموو خەسڵەتەكانی سیستمێكی 
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ئایینی لەدەوڵەتەكەیدا رەنگبداتەوە. بۆیە هەر زوو فەرمانیدا، 

پرەنسیپە ئایینیەكان سەرپاكی ژیانی كۆمەڵگە بگرنەوە. 

بزوتنەوەی  سیاسەتە،  ئەم  جێبەجێكردنی  مەبەستی  بە 

دووەمی  لەنیوەی  كە  ئیسالم"،  ژیاندنەوەی  بۆ  "دیوباندی 

سەدەی نۆزدەیەمەوە دروست ببوو، هێنایەوە پێشەوە.  ئینجا 

االسالمیە"  الجامعە   – ئیسالمی  "جەماعەتی  بەر  بردە  پەنای 

املسلمین".  علام و  جامعە   – ئیسالم  زانایانی  "جەماعەتی  و 

پاكستاندا  لەسەرتاسەری  ئایینی  خوێندنگای  دەیان  هاوكات 

كردەوە. ئەم خوێندنگایانە بەڕادەیەك پەرەیان پێدرا، لەماوەی 

پێگەیاند.  ئایینیان  خوێندكاری  هەزاران  ساڵدا  دە  لە  كەمرت 

بەقسەی سەرچاوە مێژووییەكان ساڵی 1988، كە "ضیاء الحق" 

كوژرا، ژمارەی ئەو خوێندكارانە )400( چوارسەد هەزار كەس 

لەناوەڕاستی سااڵنی  و  پێناسەكران  تالیبان  بە  و دوایی  بووە 

نەوەدی سەدەی پێشودا بەسەر پشتی تانك و زرێپۆشەكانی 

پاكستانەوە سنوریان بەزاند و ئەفغانستانیان كۆنرتۆڵ كرد. 

لە واقیعدا هاوپەیامنێتی دامەزراوەی سەربازی و دامەزراوەی 

ئایینی لەسایەی رژێمەكەی "ضیاء الحق"دا، میكانیزمێك بوو 

بۆ دامەزراندنی دەوڵەتێكی ئیسالمی و گۆركردنی بنەماكانی 

سیستمی دیموكراسی. مێژوو شاهیدە پڕۆژەی بەئیسالمكردنی 

دەوڵەتی پاكستان لەسەروبەندی جێبەجێكردنی سیاسەتەكانی 

لیربالیزمی نوێدا، بە چ ئەندازەیەك پێشوازی لێكرا. پێشرتیش 

بەڵگەی  الحق"، بۆخۆی  لە كودەتاكەی "ضیاء  پشتگیریكردن 

ئەم حەقیقەتەیە. 

كە  ئیسالم"،  "زانایانی  و  ئیسالمی"  "جیهادی  بزوتنەوەی 

خودی رژێمەكەی پاكستان بەناوی رێكخراوی خێرخوازییەوە 
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لەسەر سنوری ئەفغانستان دایمەزراندن و دەزگای هەواڵگری 

بۆ  ن��ەك  ب��وو  س��ەرەت��ای��ەك  دەب���ردن،  ب��ەڕێ��وەی  پاكستان 

دەستێوەردان لەناوخۆی ئەفغانستاندا، بەڵكو بۆ دروستكردنی 

رێكخراوە تیرۆریستییەكان لەسەر ئاستی جیهان. "جەماعەتی 

زانایانی ئیسالم"، كە "فظل الرحمن" رێبەرایەتی دەكرد و لە 

لە  دەكرا،  هاوكاری  پاكستانەوە  هەواڵگریی  دەزگای  الیەن 

تیرۆریزمییەكانی  لەرێكخراوە  یەكێك  بووە  كەمدا  ماوەیەكی 

"كشمیر"دا  لەناوچەی  لەوە دەرچوو چاالكییەكانی  و  جیهان 

گیر بخوات، بەڵكو گەیشتە ناوەڕاستی ئەوروپا و ساڵی 1992 

دەستە دەستە شەڕكەری رەوانەی "بۆسنە" دەكرد و لەشەڕی 

بەرچاوی هەبوو. ساڵی 2005یش  رۆڵی  "بەڵكان"دا  ناوخۆی 

كاری  چەند  بەریتانیادا  پایتەختی  "لەندەن"ی  لەناوەڕاستی 

تیرۆریزمی ئەنجام دا.

بە  راب����ردودا،  س��ەدەی  هەشتاكانی  لەناوەڕاستی  ه��ەر 

سەرپەرشتی دەزگای هەواڵگریی پاكستان، سەنتەرێك بەناوی 

"عەبدوڵاڵ  دامەزرا.  لە الیەن سێ مەالوە  واالرشاد"،  "الدعوە 

عەززام"ی بەڕەگەز عەرەب، كە ئەو كات مامۆستای زانكۆی 

ئیسالمی بوو لە "ئیسالم ئاباد"، یەكێك بوو لەدامەزرێنەرانی. 

طیبە"  "عسكر  ناونرا  سەربازییەكەی  باڵە  كە  سەنتەرە،  ئەم 

سەرەتا لە الیەن "بن الدن"ەوە كۆمەك و هاوكاری بۆ دابینكرا 

و دوایی بووە یەكێك لەدیارترین رێكخراوە تیرۆریستییەكانی 

جیهان.

الدن"  "بن  لەئەفغانستان،  روسیا  سوپای  كشانەوەی  دوای 

بكات.  جێگیر  سعودیە  لە  "القاعدە"  رێكخراوی  ویستی 

سرتاتیژی  لەنێوان  ناكۆكییەك  هیچ  دەیبینی  كە  بەتایبەت 
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لەحساباتی  نییە.  "سعودیە"دا  سیاسەتەكانی  و  "القاعدە" 

بكرێتە  دەتوانرێت  هێزگەلێكن  ئەفغانەكان  عەرەبە  ئەمدا 

نیشتامنی  پاسەوانی  جێگەی  و  رژێمەكە  پەنای  و  پشت 

بگرێتەوە. كاتێك ئەم پڕۆژەیەی پێشكەش بەدەسەاڵتدارانی 

شكستی  و  نەچون  داخوازییەكەیەوە  بەپیر  كرد،  سعودیە 

خوارد. لێرەوە "بن الدن" و "القاعدە" تۆمەتی ناپاكی لەگەڵ 

سعودیە  پاڵ  دایە  كافریان  لەدەوڵەتی  پشتگیری  و  ئیسالم 

هەر  ئەوەیە  سەیر  هەڵكرد.  لەدژی  دوژمنایەتییان  ئااڵی  و 

لەو كاتەدا، كە سعودیە بەڕەسمی رەگەزنامە لە "بن الدن" 

دەستێنێتەوە و بەدوژمنی خۆی ناوزەدی دەكات، میرەكانی 

یارمەتیدان  لە  بن  ب��ەردەوام  ب��ڕی��اردەدەن  سعود"  "ئ��ال 

هەواڵگری  دەزگ��ای  راپۆرتێكی  بەپێی  كردنی.  كۆمەك  و 

بۆ  دۆالری  ملیۆن  سەد  سێ   300 كاتەدا  لەو  فەرەنسیی، 

دابین دەكەن.  

ناو  چ��ووە  تالیبان  كە  كاتەدا،  لەو  دروس��ت   1996 ساڵی 

ئەفغانستانەوە و "كابول"ی پایتەختی كۆنتڕۆڵكرد، "بن الدن" 

پاكستان  سوپای  نوێنەرانی  لەگەڵ  و  ئەفغانستان  دەگاتە 

بكات،  تالیبان  لە  پشتگیری  "القاعدە"  دەرەنجامێك  دەگاتە 

لەبەرامبەردا پاكستان بەهەموو تواناوە "بن الدن" بپارێزێت. 

..." ئاشكرابوون  دواییدا  سااڵنەی  لەم  بەڵگانەی  ئەو  پێی  بە 

پشتیوانیشی  و  ب��ووە  رێككەوتنە  ئەو  ئاگاداری  سعودیە 

لێكردووە..." 

*  *  *  *

ئیسالمگەراكان،  رەوت��ە  سەرهەڵدانی  دیكەی  فاكتەرێكی 

رسوشتی دەسەاڵتە لەناو خودی واڵتە موسوڵامنەكاندا. ئەوانە 
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عوسامنییەوە  خەالفەتی  دەوڵەتی  هەرەسهێنانی  لەدوای  كە 

سەرەتاییرتین  كامیان  هیچ  "توركیا"،  لە  بێجگە  دام��ەزراون، 

هیچ  نەكردووە.  پەیڕەو  عەملانییان  سیستمی  پرەنسیپەكانی 

كام لەو دەوڵەتانە بەویست و خواستی هاواڵتییانی دروست 

بوون  بەشێك  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  دەوڵەتانە  ئەم  نەبوون. 

لەپڕۆژەی كۆلۆنیالیزمی، هەندێكیان لەقۆناغێكی هەڵكشاوتردا 

كەوتۆتە  دەسەاڵت  كودەتای سەربازییەوە، جڵەوی  لەڕێگەی 

و  ك��ردن  میلیتاریزە  هەوڵی  لە  هەمیشە  توێژێك  دەس��ت 

كۆنرتۆڵكردنی دەسەاڵتدا بووە. ئەوانی تریش، كە بەسیستمی 

پاشایەتی نارساون، ئاساییرتین پرەنسیپی دیموكراسییان پەیڕەو 

لە  خۆی  شەرعیەتی  دەسەاڵتەكە  شێوە  هەردوو  نەكردووە. 

شەریعەتەوە وەرگرتووە و بەزەبری هێزیش دەسەاڵتی خۆیان 

سەپاندووە. هەرچی هێزە چەپ و لیربال و دیموكراتخوازەكانە 

ئەڵتەرناتیڤی  ببنە  نەیانتوانیوە  مێژووە  ئەو  بەدرێژایی 

دەسەاڵت و كۆتایی بەو حاڵەتە بهێنن. ئەم حاڵەتە دراماتیكییە 

زەمینەیەكی لەبار بووە بۆ رەوتە ئیسالمگەراكان تا كار لەسەر 

هەوڵدان بۆ ژیاندنەوەی سەرەتای ئیسالم بكەن و وەك تاكە 

چارەسەر بەخەڵكی ناهۆشیاری بناسێنن.

سەركەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران و پاشان كۆنرتۆڵكردنی لە 

الیەن پیاوانی ئایینەوە فاكتەرێكی گرنگ بوو، هانی دەوڵەتە 

هاوكێشەی  و  بكەونە خۆ  دا  كەنداوی  مەزهەبەكانی  سوننە 

هێز لەبەرامبەر رەوتی شیعەگەراییدا دروست بكەن لەڕێگەی 

پشتگیریكردن و هاندانی رەوتە ئیسالمگەراكانەوە. 

و  عەرەب  دنیای  لە  ئیسالمگەرا  رەوتی  كە  تر  فاكتەرێكی 

خێزانە.  پێكهاتەی  و  شێوە  لێوەرگرتووە،  كەڵكی  ئیسالمدا 
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هەیە.  بنچینەیی  رۆڵی  ئەمڕۆ  رۆژگاری  تا  خوێن  پەیوەندی 

سیستمی پاتریكی "باوكساالری" رۆڵێكی گرنگ لەپەروەردەی 

یەكێكە  پیاو  و  ژن  جیاوازی  دەبینێت.  كۆمەڵدا  تاكەكانی 

بەها  پەیڕەوكردنی  كۆمەاڵیەتییە.  سیستمە  ئەم  لەپایەكانی 

نیمچە  لە الیەن دەزگا رەسمی و  نەریتی كۆن  و رەوشت و 

رەسمییەكانەوە، كە تەواو دژ بەژیانی مۆدێرن و پێشكەوتنی 

لەبونیادی  قوڵی  كاریگەری  نوێن،  شارستانییەتی  و  زانست 

تاكی كۆمەڵ  لەكاتێكدا كە  دایڕزاندووە.  كۆمەڵگە كردووە و 

پەیڕەوی بەها و نەریتی كۆن دەكات و دژ بەهەموو دیاردە 

بەكردەوە  دەوەستێت.  كۆمەاڵیەتی  نوێی  دەركەوتێكی  و 

گەورەترین خزمەت بەڕەوتە ئیسالمگەراكان دەكات و پایەی 

دەسەاڵت و سیاسەتی گشتی جێگیرتر دەكات. راهێنانی تاكو 

كۆمەڵ لەسەر بەها و نەریتی كۆن باشرتین دەرفەتە بۆ هێزە 

بەرنامەیەكی  لەچوارچێوەی  خۆیان  گوتاری  مەزهەبییەكان 

كۆمەاڵیەتیدا پیادە بكەن. كۆمەڵگەش بەبێ هەڵسەنگاندنێكی 

عەقاڵنی و بەبێ رەخنە و شیتەڵكردنەوە، وەك پەیامی پیرۆز 

دەیقۆزێتەوە.

*  *  *  *

یەك  بەسەركردنەوەی  بابەتە  ئەم  لەنوسینی  ئامانج  دیارە 

جۆر  بەشێوەی  كە  نییە،  رێكخراوانە  و  گرووپ  ئەو  بەیەكی 

بەجۆر و ناوی جیاجیاوە هاتونەتە دنیاوە و لەژێر دروشمی 

ئاییندا سەدان و بگرە هەزاران كاری تیرۆریستییان ئەنجامداوە 

دەوڵەتی  رێكخراوی  دواهەمینیان  كە  دەدەن،  ئەنجامی  و 

ئیسالمییە، كە بە "داعش" ناوزەد بووە. ئامانج لەنوسینی ئەم 

بابەتە دەستنیشانكردنی فاكتەرە سەرەكییەكانی سەرهەڵدانی 
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و  دروشم  و  فیكری  لەڕووی  "داعش"  رەوتانەیە.  ئەو  گشت 

پشتیوانیشەوە،  و  پشتگیری  ل��ەڕووی  تەنانەت  ئامانجەوە 

جیاوازییەكی لەگەڵ "القاعدە" و هاوشێوەكانیدا نییە و بگرە 

لەسەر ئێسك و پروسكی "القاعدە"ش دامەزراوە، سەرەتایش 

هەر "القاعدە" بوو پاشان ناوی "دەوڵەتی ئیسالمی..." لەخۆی 

نا و رابەرەكەی رایگەیاند )....ئەم خاكەی دەوڵەتی ئیسالمی 

نە  و  سورییەكان  نە  خواوەندە،  موڵكی  دام��ەزراوە،  لەسەر 

عیراقییەكان هیچیان خاوەنی نین..( .

دیاریان  رۆڵی  پێشرت  كە  عیراق،  سوننەكانی   2010 ساڵی 

هەبوو،  )ال��ق��اع��دە(دا  گەشەپێدانی  و  دام��ەزران��دن  لە 

سەربازییەكانی  هێزە  خ��وارد.  شكستی  یاخیبوونەكەیان 

لەناو  قاعیدەیان  سەركردەكانی  زۆربەی  ئەمەریكا  و  عیراق 

فاكتەری  بووە  یاخیبوونی سوننەكانی سوریا  كاتەدا  لەو  برد. 

لە  وەرگرتن  كەڵك  بە  ناوچەكەدا.  لە  ژیاندنەوەی)القاعدە( 

ئاڵۆزیی هەلومەرجی سیاسی سوریا، داعش توانی لەماوەیەكی 

رۆژئاوای  و  سوریا  رۆژهەاڵتی  لە  فراوان  رووبەرێكی  كەمدا 

عیراق كۆنرتۆڵ بكات. بە كورتی یاخیبوونی سوننەكانی سوریا 

و سەركوتكردنی سوننەی عیراق و كەڵك وەرگرتن لە بەهرە 

پاشاموەكانی  و  عیراق  سوپای  پێشوی  شارەزایانی  توانای  و 

بەعس و ئازاد كردنی سەدان زیندانی، كە پێشرت لەسەر كاری 

جۆرێك  بە  پێكرابوو،  مەشقیان  رێكخراوەیی،  و  سەربازی 

رۆڵی خۆیان بینی )داعش( هەم لەباری چەندایەتی و هەم 

بەخۆوە  بەرچاوی  كردنێكی  گەشە  چۆنییەتیەوە  لەباری 

لەوالوە  ئیقلیمیش  دەوڵەتانی  كۆمەكی  و  پشتگیریی  بینی. 

بووەستێت.
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رووب��ەڕووی  هەم  رەخسا  بۆ  زێرینی  هەلێكی  سعودیە 

هەم  و  ناوچەكەدا  لە  ببێتەوە  شیعەگەرا  دەسەاڵتی 

حوكمی  ب��ە  هێزێك  ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای  بكاتە  وەه��اب��ی��زم 

مەزهەبەكەی ئامادەگی تێدایە پەیڕەوی بكات. ئەو كاتەی 

دەسەاڵتدارانی  پێكرد،  دەستی  سوریا  گەالنی  شۆڕشی 

سوریا  بۆ  كەس  سەدان  رەوانەكردنی  پێیانوابوو  سعودیە 

لەو  و  دەبێت  بەهێز  فاكتەرێكی  جیهادەوە،  ناوی  بە 

جەماوەرییەكە  بزوتنەوە  كونتڕۆڵی  ه��ەم  رێگەیەوە 

دەكەن و هەم بە خێراییش كۆتایی دێت بە سیستمەكەی 

كە  سعودیەكان،  خوێنە  خوتبە  و  بانگخواز  )ئەسەد(. 

ئەلعەواجی( و  ئەلعودە( و )موحسین  دیارترینیان)سەملان 

كەناڵە  لە  و  خۆ  كەوتنە  بوون،  ئەلعەریفی(  )موحەممەد 

خەڵك  هاندانی  بە  دەستیانكرد  دەوڵەتەوە  رەسمییەكانی 

بۆ جیهاد لە سوریا. 

مەبەستی  بە  جارێك  چەند  )ئەلعەریفی(،  تەنانەت   ...(

چووە  موسڵامن  و  عەرەب  الوانی  رێكخستنی  و  هاندان 

دەوڵەتی  دەزگاكانی  و  دام  چ��اوی  پێش  بە  و  بەریتانیا 

سوریا  رەوانەی  كەسی  سەدان  بگرە  و  دەیان  بەریتانیاوە 

كرد..( .

دەوڵەتانی دیكەی كەنداو و لە پێش هەموویانەوە )قەتەر(، 

بەدرێژایی  )داعش(یانكرد.  سنوری  بێ  پشتیوانییەكی 

دەزگای  رێگەی  لە  توركیا  )دەوڵەتی   ،2012-2011 سااڵنی 

پێشوی  پسپۆڕانی  و  ئەفسەر  هانی  خۆیەوە  هەواڵگری 

كار  ریزەكانیدا  لە  و  داعشەوە  ناو  بچنە  دا  عیراقی  سوپای 

بكەن( .
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ئیسالمگەراكانی  رەوتە  هەموو  بەرهەمی شكستی  داعش، 

لەئەنجامدانی  بێجگە  س��ەدەدا  نیو  لەماوەی  كە  ترە، 

دروشمە  لە  كام  هیچ  نەیانتوانیوە  تیرۆریستی،  كاری 

تاڕادەیەك  ئەوەی  بگەیەنن.  ئەنجام  بە  سرتاتیژییەكانیان 

پێكهاتەیەكی  جیادەكاتەوە،  تر  گرووپەكانی  لە  )داعش( 

لە  دەس��ت��ی  ت��وێ��ژێ��ك،  وەك  ع����ەرەب  شۆفینیزمی 

ئایدۆلۆژییەوە  لەڕووی  هەڵبەت  هەیە.  ئاڕاستەكردنیدا 

عەرەبیدا  گوتاری  و  ئوسوڵی  بیری  لەنێوان  ناكۆكییەك 

هەردوو  شكستی  یەكرتین.  تەواوكەری  لەبنەڕەتدا  و  نییە 

عەرەبی  شۆفینیزمی  )ب��ەع��س(،  و  گ��وت��اری)ن��ارسی( 

بەرهەم  خۆی  ئاییندا  بەرگی  لە  ئەمجارە  ناچاركردووە 

پشتگیریی  تواناوە  بەهەموو  دەبینین  بۆیە  بهێنێتەوە. 

ئێستا  سەرخستنیدایە.  هەوڵی  لە  و  دەكات  رەوتە  لەم 

ئەو  بكات:  پرسیارە  ئ��ەم  هەیە  ب��ۆی  ك��ورد  خوێنەری 

و  مێژوویی  مەودای  لەگەڵ  تاچەند  باسكران  فاكتەرانەی 

كۆمەڵگەی  كۆمەاڵیەتی،  ئابوری،  سیاسی،  هەلومەرجی 

دێنەوە؟ كوردستاندا 

هەر كەس بە وردی الپەڕەكانی مێژووی كورد هەڵبداتەوە، 

لە  ئوسوڵی  بیری  كە  دەرەنجامێك،  دەگ��ات��ە  ب��ەزوی��ی 

دوایی  سااڵنەی  ئەم  تا  و  نەبووە  پێشینەیەكی  كوردستاندا 

بە  پیرەوەچوونی  بە  كۆمەاڵیەتییەوە  و  سیاسی  باری  لە 

چلەكانی  ناوەڕاستی  لە  كە  )ئیخوان(،  نەدیوە.  خۆیەوە 

سەدەی رابوردودا لقی خۆی لە عیراق دامەزراند، هەوڵێكی 

بەتایبەت  سەرتاسەری  رێكخراوێكی  ببێتە  داوە  زۆری 

پاشایەتی  سیستمی  كە  عیراقدا،  كاتی  ئەو  ژینگەی  لە 
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نەیناسیوە،  سیاسی  ئۆرگانێكی  وەك  رەسمیی  بە  ئەگەرچی 

بە  ئیخوانی  لەشێوەی  ئیسالمگەرای  رەوتێكی  بوونی  بەاڵم 

چاالكیی  لە  چاوپۆشی  هۆ  زۆر  لەبەر  و  نەزانیوە  مەترسیی 

لە  ئیخوان  هاوشێوەی  ئیخوانیش  كردووە.  جموجوڵیشی  و 

میرس بەشێوەیەكی پراگامتیكی مامەڵەی لەگەڵ دەسەاڵت و 

رەمزەكانی كردووە و هەوڵیداوە لێیانەوە نزیكبێت.)سوبحی 

داودی(، كە كادیر و هەڵسوڕاوێكی چاالكی ئیخوان بووە لە 

دژایەتی  پاشایەتی  دەڵێت:)..حكومەتی  راشكاوانە  كەركوك 

نییە، كە  ئیخوانی نەدەكرد(  بۆچی؟! دیارە هەروا لەخۆوە 

سیستمی پاشایەتی هەڵوێستی لەوجۆرەی بەرامبەر ئیخوان 

نواندووە. ئەو كات ئۆرگانێكی وەك ئیخوان باشرتین لەمپەر 

دیموكراتخوازەكان  و  پێشكەوتنخواز  هێزە  لەبەرامبەر  بووە 

گەیاندووە.  سیاسی  سیستمی  بە  خزمەتی  گەورەترین  و 

كردبێت.  دۆستایەتیشی  ئەگەر  نییە،  سەرنج  جێی  بۆیە 

)..ساڵی  ئەوەتا هەر ئەو كادیرەی ئیخوان دەیگێڕێتەوە كە 

عومەر  و  زەه��اوی  و  ئەلسەواف  مەحمود   1957-1956

هاتوون  پێكەوە  سلێامنی،  ئەوكاتی  عەلی-موتەسەریفی 

لە  كردووە  االسالمیە-یان  كتێبخانەی-االخوە  سەردانی  و 

پاشایەتی  سیستمی  رووخانی  لەگەڵ  بۆیە  كەركووك..(  

عیراق،  ئیخوانی  دامەزرێنەری  ئەلسەواف(ی  )مەحمود 

چوارساڵ  درێژایی  بە  بەجێدەهێڵێت.  واڵت  و  هەڵدێت 

كە  قاسم(،  )عەبدولكەریم  دەسەاڵتەكەی  تەمەنی  نیو  و 

رۆژ  عیراق  سیاسییەكانی  الیەنە  و  حزب  نێوان  ملمالنێی 

لەدوای رۆژ قوڵرت دەبووەوە، ئیخوانی پاشاموەی حزبەكەی 

باشیان  هەوادارێكی  خۆیان  قسەی  بە  كە  )ئەلسەواف(، 
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نەخشەی  لەسەر  نەیتوانی  هەبووە،  رومادی  و  موسڵ  لە 

كە  لەكاتێكدا،  ئەمە  هەبێت.  رۆڵێكی  عیراق  سیاسی 

نەخستبووە  ئەوتۆیشی  فشارێكی  حكومەتەكەی)قاسم(، 

رێكخستنەكانی،  سەر  بكەوێتە  مەترسی  تا  ئیخوان  سەر 

بە  و  رووبەڕووبوونەوە  لە  خۆقوتاركردن  بۆ  ئیخوان  بەاڵم 

تاكتیكی  چاالكییەكانی  و  بەكار  شەرعییەتدان  مەبەستی 

ناوی)حزبی  بە  و  دەگرێتەبەر  سێبەر  حزبی  دامەزراندنی 

دەكات  میری  لە  رەسمیی  مۆڵەتی  داوای  ئیسالمی(یەوە 

ئەو  1960دا،  تەموزی  سەرەتای  و  حوزەیران  )لەكۆتایی  و 

ئەو  مانگ  چوار  دوای  بەاڵم  دەبەستێت..،  كۆنگرە  حزبە 

وەك  چ  كەسانەی  ئەو  خودی   . هەڵدەوەشێتەوە..(  حزبە 

ئیسالمی(،  )حزبی  دامەزرێنەری  و چ وەك  ئیخوان  كادیری 

تێكڕای  كە  نایشارنەوە  هەبووە،  بەرچاویان  و  دیار  رۆڵی 

كۆنگرەكە  بەشداری  و  چوون  لەكوردستانەوە  ئەوانەی 

تەنها  و  دهۆك  ناوچەی  عەشایەری  كەسێكی  چەند  بوون، 

سێ مەالی ناوچەی هەڵەبجە بوون و بەس.. 

نەیار  حزبێكی  وەك  ئیخوان  سەرەتایشەوە  لە  ه��ەر 

نەتەوەییەكانیدا  مافە  و  كورد  بزوتنەوەی  لەبەرامبەر 

هەڵوێستی خۆی نەشاردۆتەوە و نەك بە چاوی بزوتنەوەی 

بەڵكو  نەكردووە،  تەماشای  ستەملێكراو  نەتەوەیەكی 

ناو  ئیسالم  ئوممەتی  و  ع��ەرەب  نەتەوەی  دوژمنی  بە 

حكومەتەكەی  رووخانی  لەگەڵ  بۆیە  ك��ردووە.  زەدی 

سەر  بۆ  بەعس  هاتنی  و   )1968 عارف  )عەبدولڕەحامن 

یەكەمی  بەرپرسی  ی  زەی��دان(  )عەبدولكەریم  حوكم، 

ئەوقاف  وەزیری  پۆستی  كودەتادا  حكومەتی  لە  ئیخوان 
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تایبەت  بەیاننامەیەكی  بە  ئ��ەوە  دوای  وەردەگ��رێ��ت. 

و  )ب��ارزان��ی(  شەخسی  سەر  دەكاتە  ن��اڕەوا  هێرشێكی 

هەر  ئیخوان  چونكە  ك��ورد.  بزوتنەوەی  سەركردایەتی 

مەسەلەی  ناوی  نەبووە  شتێك  بە  ب��اوەڕی  بنەڕەتدا  لە 

تەنانەت  بێت.  نەتەوەیی  ستەمی  و  زوڵم  و  نەتەوەیی 

هەڵوێستە  ئەو  ئیسالمییەكان  رەمزە  سەردەمەیشدا  لەم 

ناشارنەوە و هەر كە هەلێكیان بۆ هەڵكەوتبێت مەسەلەی 

نامۆ و بە نەتەوەپەرستیی  نەتەوەیی دەكەنە دیاردەیەكی 

جێیەوە  ل��ەو  تێڕوانینە  ئ��ەم  دی��ارە  ئ��ەك��ەن.   ن���اوزەدی 

بارێكدا  هەر  بە  ئیسالمگەرا  بیری  كە  دەگرێت،  سەرچاوە 

بیری  ئاشی  بە  ئاو  بنچینەدا  لە  رەوتێكە  لێكبدرێتەوە، 

نەتەوەیی و شۆفینیزمی عەرەبدا دەكات.

ساڵی 1971 ئیخوان بە رەسمیی كۆتایی بە كار و چاالكییەكانی 

كەسەی،  چەند  ئەو  هەڵدەوەشێنیتەوە.  خۆی  و  دەهێنێت 

بڕیارەكەی  بەپیر  بوون  ئیخوان  بە  سەر  كوردستان  لە  كە 

سەركردایەتی ئیخوانەوە دەچن  تا ساڵی 1979 و سەركەوتنی 

شۆڕشی گەالنی ئێران، ئەوجا ئەو چەند كەسە دەكەونە خۆ 

هەبووە  دیاریان  رۆڵی  كەسانەی  ئەو  لەدیارترین  یەكێك  و 

میرنشینەكانی  و  سعودیە  رۆژگارەدا  لەو  كە  دەیگێڕێتەوە، 

گەشەپێدانی  و  دروستكردن  لە  بنەڕەتییان  رۆڵی  كەنداو، 

رەوتەكەیاندا گێڕاوە. 

كەڵك  و  عیراق-ئێران  جەنگی  هەڵگیرساندنی  هەڵبەت 

وەرگرتن لە هەلومەرجی ئەوكاتی كوردستان و ئاوارەبوونی 

زەمینەیەكی  سەربازی،  لە  هەاڵتو  الوی  و  گەنج  سەدان 

دەڕەخسێنێت  كەسە  چەند  ئ��ەو  بۆ  ب��اش  ت��اڕادەی��ەك 
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وەك  بنێن.  بنیات  ئیسالمگەرا  رەوتێكی  سەرەتاكانی 

هەم  دەیگێڕێتەوە، خودی خۆی  بەهاددین(  )سەالحەدین 

لەو  بووە  یەكێكیش  هەم  و  هەبووە  ئیسالمی  پێشینەی 

چەند  پاشان  بووە.   ئێران  ئاوارەی  هەاڵتووانەی  سەربازە 

كۆماری  یارمەتی  و  كۆمەك  لە  كەڵك  هەوڵیاندا  كەسێك 

چەكداریان  هێزێكی  و  وەربگرن  لیبیا  و  ئێران  ئیسالمی 

لەسەر  نەخایاند  زۆری  رەوت��ە  ئەم  ب��ەاڵم  دروستكرد، 

كۆتایی  و  كوردستان سڕدرایەوە  باشوری  نەخشەی سیاسی 

پێهات. 

ساڵی 1982 یش چواردە كەس، كە هەشتیان سەر بە ئیخوان 

بوون پەیوەندی بە كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە دەكەن و لەپێناو 

یارمەتی  و  كۆمەك  داوای  مەزهەبیدا  رەوتێكی  دامەزراندنی 

دەكەن.  هەر بە كۆمەك و پشتگیریی كۆماری ئیسالمی ئێران 

ساڵی 1984، رەوتێكی تر دادەمەزرێت و ساڵی 1985 هێزێكی 

پێكدەهێنێت.   قورئان(ەوە  )لەشكری  بەناوی  چەكداریش 

بەپێی گێڕانەوەی سەرچاوەیەكی تر ساڵی 1984، )بزوتنەوەی 

پەیوەندیی ئیسالمی( لەسەر دەستی چەند مەالیەكی باشوری 

ئەو  هەر  رادەگەیەنرێت.  ئێراندا  خاكی  لەناو  كوردستان 

شۆڕشی  بااڵی  ئەنجومەنی  ئێران  ئیسالمی  جەمهوری  ساڵە 

فی  االسالمیە  للثورە  االعلی  )املجلس  عیراق  لە  ئیسالمی 

العراق(ی راگەیاند تایبەت بە شیعەكانی عیراق. )پێنج كەس 

ئەوكات  كە  ئیسالمی،  پەیوەندی  ئەندامانی-بزوتنەوەی  لە 

دانیشتوی ئێران بوون، دەبنە ئەندامی ئەنجومەنی بااڵ( .

لە شاری سنە   ساڵی 1988 دوای رێكخستنی كۆبوونەوەیەك 

ئیسالمی(  پەیوەندی  )بزوتنەوەی  هەڵوەشاندنەوەی  بڕیاری 
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دەدرێت و )بزوتنەوەی ئیسالمی رادەگەیەنرێت(.  هەمو ئەم 

حەقیقەتە مێژوویانە ئەوە دەسەملێنن، كە رەوتی ئیسالمگەرا 

دیاردەیەكی  و  نییە  و  نەبووە  كوردستانی  كۆمەڵگەی  زادەی 

هاوردەیە و هەمیشە فاكتەری دەرەكی رۆڵی لە دروستبوون 

و گەشەپێدانیدا هەبووە و هەیە.

ساڵی  سەد  لەماوەی  كوردستان  كە  كرا،  لەوە  باس  پێشرت 

رابوردوی بزوتنەوی ئیسالمگەرا هەرگیز زەمینەیەك نەبووە 

لە  راستە  ئوسوڵیی.  بیری  گەشەكردنی  و  سەرهەڵدان  بۆ 

رەنگە  كە  كەسێك،  چەند  راب��وردودا  سەدەی  ناوەڕاستی 

ژمارەیان لە پەنجەكانی هەردو دەست تێپەڕ نەكات، پێوەی 

پەیوەست بوون، بەاڵم هەتا سااڵنی هەشتای سەدەی رابوردو 

نەیتوانیوە وەك ئۆرگانێكی سیاسی خۆی بناسێنێت، ئەویش 

بە كۆمەك و پشتگیریی فاكتەری دەرەكی بووە و بە كەڵك 

وەرگرتن لە هەلومەرجی كوردستان. بە درێژایی سەدەیەك 

خەباتی نەتەوەیی رەوتێكی ئیسالمگەرا نەك هەر بەشداری 

نەبووە.  وجودیشی  بەڵكو  نەكردووە،  چەكداری  خەباتی 

كۆتاییهاتنی  لەدوای  ئەوەی  حوكمی  بە  كوردستان  باشوری 

بیكۆ(   - پەیامنی)سایكس  جێبەجێكردنی  و  یەكەم  جەنگی 

لە  عیراقیش  عیراق.  ناونرا  دەوڵەتەی  لەو  بەشێك  بووە 

دەوڵەتانی  هاوشێوەی  بووە  دەوڵەتێك  تازەیدا  مێژووی 

شۆفینیزمی  سیاسەتەكانی  ئیسالم.  و  ع��ەرەب  دیكەی 

پەرەسەندنی  رووبەڕووی  كوردستانی  بااڵدەست  نەتەوەی 

كۆمەڵگەی  كردۆتەوە,  الالمتكافی و(  نایەكسانی)التطور 

نەتەوەی  كۆمەڵگەی  لەگەڵ  ب���ەراورد  بە  كوردستان 

سەردەستدەدا، چ لە باری ئابوری چ لە باری كۆمەاڵیەتی و 
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گەشەسەندنی  ئاستی  دواخراوە.  رادەبەدەر  لە  كلتورییەوە 

عەرەبدا  بۆرژوازی  چینی  لەبەرامبەر  كورد  بۆرژوازی  چینی 

سیاسی  گوتاری  لە  روونی  بە  حاڵەتە  ئەم  نییە.  هاوسەنگ 

لەماوەی  بۆیە  رەنگیداوەتەوە.  كوردستاندا  دەسەاڵتی 

كردنی  پەیڕەو  سەرەڕای  دەسەاڵتدا،  ساڵی  چوار  و  بیست 

پەیوەندییە  لەسەر  كار  نوێ،  لیربالیزمی  سیاسەتەكانی 

بۆ  ئەمەیش  هەر  و  دەكرێت  تەقلیدییەكان  كۆمەاڵیەتییە 

خۆی یەكێكە لەو فاكتەرانەی یارمەتی هێزە ئیسالمگەراكانی 

نییە  لەخۆوە  هەروا  لێوەربگرن.  كەڵكی  داوە  كوردستان 

هەندێك  و  ترس  بە  هەندێك  كوردستان  دەسەاڵتدارانی 

دەكەن.  سكۆالر  سیستمێكی  بوونی  لە  قسە  شەرمەوە  بە 

ژیاندنەوەی  هەوڵی  لە  كردەوە  بە  نییە  خۆوە  لە  هەروا 

ئاینی  دەزگای  و  دام  بەسەرچودایە.  كۆنی  هاونەریتی  بە 

و  پول  و  پارە  دادەمەزرێنێت.  فەتوا(  )سەنتەری  بابەتی  لە 

سەنتەری  و  مزگەوت  و  دروستكردن  بۆ  خەیاڵی  بودجەی 

قورئان خوێندن و كۆلێژ و پەیامنگای ئاینی تەرخان دەكات. 

و  دەكرێت  كۆن  كەسێتی  ب��اری  یاسای  بە  كار  ئێستا  تا 

سیستمی  ئاست  لە  بهێرنێت.  بەسەردا  گۆڕانی  نییە  ئامادە 

پەروەردە و فێركردندا بێ خەمە. رۆڵی هونەر و ئەدەبیاتی 

بە  دژ  ئەدا  ئەدەبیاتێك  بە  بڕەو  و  دەسڕێتەوە  پێشكەوتوو 

ویژدان  ئازادی  مرۆڤایەتییە.  مێژووی  گەشەكردنی  رەوتی 

تابۆیە و قسەی لەبارەوە ناكرێت. لەبەرامبەردا ئازادی رەها 

ئیسالمگەراكان  رەوتە  راگەیاندنی  و  ئایینیەكان  رەمز  بۆ 

فەراهەمكراوە. راگەیاندنی رەسمیی و نیمچە رەسمیی، بەم 

یان بەو شێوەیە موغازەلەی حزبە ئیسالمگەراكان دەكات.
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بە  دەهێنێت  بەرهەم  تاكێك  جۆە  لەو  كۆمەڵگەی  دیارە 

و چوار  بۆ هەزار  دڵی  بەاڵم  ئەم سەردەمەیە،  جەستە هی 

سەد ساڵ لەوەوبەر لێدەدات. تاكە كەسێكیش ئەوە ئاستی 

ئەو  یان  ئەم  ریزی  لە  خوی  رسوشتییە  بێت،  هوشیاریی 

بزانێت  خۆی  فریادرەسی  بە  و  بدۆزێتەوە  ئاینیدا  رەوتی 

بە  سەرلەنوێ  پرۆژەی  ناو  لە  بەكارهێنان  ئامڕازی  ببێتە  و 

كۆمەڵگەدا.  ئیسالمكردنەوەی 
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1

ساڵی چاپوەرگێڕ      نوسەرناوی بەرهەمژ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆرش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رووفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

2014سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە  جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤد هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

17
ئاشنابوون بە قوتابخانەی    

فرانكفۆرت
2014عوسامن حەمە رەشید

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم18

2014بازگربلیمەتی و  شێتی 19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سكیۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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2

2014لوقامت رووفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان 26

كتێبی سور 27
ماو تسی 

تۆنگ

فازل حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانی28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی 29

یوتۆپیا 30
كۆمەڵێك 

نوسەر
2015پێشەوا فەتاح

2015ئەنوەر حسێن  شۆڕش مستەفالە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە
2015ماجید خەلیل

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو 

روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 

سڕییەوە

سەجعان 

میالد ئەلقزی

سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 411
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3

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 422

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 491

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 502

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 513

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 524

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 535

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 546

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس 557

2015جەالل حەمیدئاشنابوون بە ماركس 568

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟57

2015ئەرسەالن حەسەنرۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58

2015كۆمەڵێك نوسەر  ئاشنابوون بە فیورباخ59

2015 وریا غەفووریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە گرامشی 621

2015ئومێد عوسامنئاشنابوون بە گرامشی 632

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 661
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2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 672

2015مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 683

2015د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەرکون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە ئەکیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 731

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 742

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 753

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

مارکس کێ بوو؟79
د. عبدلعلی 

مقبل

مارابی   مەجید 

جەواد حەیدەری
2015

َور َعبُداللهَحركة الَحداثة يف الِشعر الُكردي80 2015د. َسْ

هشام جعیطفیتنە81
 سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و ميليشيياكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود - دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆرکهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجد خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین901

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین912

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم941

2016ب- لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم952

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتوون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1001

2016ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

2016موصڵح شێخ ئیسالمیئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست102

2016سابیر عەبدوڵاڵ کەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

2016هەڵگورد جەاللدەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ104



فوئاد مەجید میسری 46
6

105
گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی 

ئێران تێوون و مەترسییەكان
2016سۆران عەلی

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی 

چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی ئاسیا

2016هەڵگورد جەالل

107

خەبات لە پێناو فرەییدا

دوای شۆڕشەكانی باكوری 

ئەفریقیا
2016سۆران عەلی

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و 

دینامیكیای ژیانی سیاسی 

لیبیا

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109

نەوت و گازی شیلی 

ئەمەریكا و ئاكامە 

جیۆپۆلەتیكەكانی

2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
چین و سیسته می

بازرگانیی جیهانی
2016بابان ئه نوه ر

112
چەتەكانی دەریا لە باشوری 

خۆرهەاڵتی
2016 هەڵگورد جەالل

ئومێدی خۆرەتاوی من113
سەرهەنگ عەبدولڕەحامن

2016

114
ئەرسەالن حەسەنئازدی و خیانەت لە ئازادی

206

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی

رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی
2016

116
نەوزاد جەمالكوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

2016

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی117
بابان ئەنوەر

2016
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118
بژار سەردارماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا

2016

119
چوار سندوق 

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

120
گفتوگۆ

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

121
سەڵتەکان

2016 مەریوان هەڵەبجەیی

122
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

2016مەریوان هەڵەبجەیی

2016مەریوان هەڵەبجەییوردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی123

124
كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

2016د. كەیوان ئازاد ئەنوەر

125
ساراڵ فەهمی شەریف، هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم

2016

126

چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە 

كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
سۆران سێوكانی 

2016

127
یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە 

2016

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەکە128

129
پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەویپێغەمبەر و پرۆلیتاریا

2016

2016بابان ئه نوه رمارکسیزم چۆن کار دەکات130


