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جەمال حسێن

داعشناسی!!

نوسەر، شارەزا لە ئیسالمی سیاسی
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یەكێك لە شێوازە هەرە خراپەكانی دونیای رۆشنبیری كوردی، 

هەمە  فۆرمی  لە  دەبێتەوە،  دوبارە  هەمیشە  كە  هەڵەیەك 

چەشن، لەسەر بابەتی هەمەجۆر خۆی وێنا دەكات، قسەكردنە 

لەسەر دیاردەیەك بە دابڕاوی لە مێژووی ئەو دیاردەیە خۆی.

هاوشێوە،  روداوی  دنیایەك  لە  روداوێ��ك��ە  دابڕینی   

هەموو  نەبینینی  بابەتێكەو  پارچەكانی  نەبەستنەوەی 

رەهەندەكانیەتی.

ترەوە  هەسارەیەكی  لە  دەركەوتەیەك  هەر  ئەوەی  وەكو   

هاتبێت و بێ ژێرخان و بێ مێژوو بێت. ئەم مۆدێلە لە نوسین، 

توانایەك و وزەیەكی زۆری كەڵەكە كردووە لە تەفسیری سیاسی 

رووت، تەفسیرێك چ پێویستی بە هەڵكۆڵین و قوڵبونەوە نییە، 

جاری وایە لە ئاستێكی هێندە روكەش و سادە خۆی دەنوێنێت، 

كە هەمان ئەو قسانە بۆ چەندین شتی تری دوور لە خودی 

لە  كە  پەخشانانەی  ئەو  وەكو  رێك  دەگونجێت،  بابەتەكەش 

یەككاتدا بۆچەندین بابەت بەكاردێن.

لە  قسەكردن  بایەخی  لە  نیە  كەمكردنەوە  ئەوە  بێگومان 

میكانیكی  بە  بایەخی  لە  كەمكردنەوەیە  بەڵكو  سیاسەت، 

سەیركردنی سیاسەت. وەكو ئەوەی سیاسەت چ پەیوەندیەكی 

بە كەلتورو عەقڵیەت و كۆی وشیاری كۆمەڵگایەكەوە نەبێت. 

بێ  و  كەلتور  بێ  و  دابڕوا  كایەیەكی  سیاسەت  ئەوەی  وەكو 

گوتار بێت. لێرەوە لەگەڵ دەركەوتنی داعش بەسەر دنیایەك 

شیكاری سیاسی داكەوتین، كە گوایە هەوڵن بۆ شیكردنەوەی 

بونیادە فیكریەكانی داعش  و هەوڵن بۆنزیك كردنەوەمان لە 

ماوەی  لە  دەوێت؟  چی  چیەو  داعش  پرسیارەی  ئەو  راستی 

رابردووی دەركەوتنی ئەم هێزو ناوە لە ناو گۆڕەپانی سیاسی و 

راگەیاندندا، بێ بەرپرسانە رووبەڕووی دنیایەك قسە بوینەوە 
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كە گوایە قسەن لەسەر داعش، بەاڵم لە جەوهەردا قسەكردن 

بینی  وتارمان  ئەندازەیەی  ئەو  تا  داعشەوە،  بیانوی  بە  بوون 

بڵێ من  دێڕدا  یەكەم  لە  نوسەرەكەی  كە  داعشەوە  بارەی  لە 

نازانم چ دنیابینیەك لە پشتی داعشەوەیە، ئەو بزوتنەوەیە لە 

لە  بووە  بەردەوام  نوسەریش  هەمان  بەاڵم  چییە،  ناوەڕۆكدا 

نوسین  لێرەوەیە  داعشەوە!  بارەی  لە  وتارەكەی  تەواوكردنی 

لە بارەی داعشەوە دەبێتە مۆدێل و هیچی تر، ئەگەر نا ئەوا 

یەكەم دێڕی دانپیانانی ئەم نوسەرە بەسە بۆ بێدەنگبوون لە 

بارەی ئەو دیاردەیەوە، كە خۆی وتاری لەسەر نوسیوە.

لەو رەهەندەوە هەموو هەوڵێك بۆ تێگەیشنت لە داعش، بێ 

ئاكام دەردەچێت ئەگەر ئاوڕدانەوە و وەستانێك لە كەلتوری 

فیكری  لە  تێگەیشنت  بێ  نەوەستێت،  پشتی  لە  داعشیزمەوە 

داعش، لە بونیادی فیكری و گوتاری سەنتڕاڵی ئەم هێزە، هێڵە 

داعشناسییەوە،  خانەی  ناچێتە  داعشیزم،  گوتاری  گشتیەكانی 

بەڵكو نوسینە بەناوی داعش،

زیادكردنی  رونكردنەوە،  لە  نیە  بەشێك  داعشناسی،  دژی 

لێڵییە، نزیككردنەوە نییە لە راستی، دورخستنەوەی زیاترە.

ئەوەیە  داع��ش  لەسەر  قسەكردن  بۆ  راستی  یەكەمین   

نیە  شتێك  داعش،  فیكری  ئەدەبیاتی  بەناوی  نیە  شتێك  كە 

تری  گروپەكانی  لە هەموو  و جیابێت  بەداعش  بێت  تایبەت 

سەلەفیزمی  ئەدەبیاتی  هەموو  رادیكاڵ،  و  توندڕەو  ئیسالمی 

جیهادی، ئەدەبیاتی داعشیشە، ئەو سەلەفیەتەی دەیان ساڵە 

فۆڕمی  لە  سەدەیەكە  لە  زیاتر  دەكات،  گەشە  ناوچەیە  لەو 

لە  دەنوێنێت  خۆی  گلۆباڵی  لۆكاڵی،  رێكخراوی  چەندین 

پاشخانی  بۆتە  ئەمڕۆ  ئیسالمی،  جیهانی  بەتایبەت  جیهانداو 

گروپێكی  وەكو  داعش  سەیركردنی  بۆیە  داعشیش.  فیكری 
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جیاواز لە رووی فیكرییەوە لە كۆی گروپە ئیسالمیە سەلەفیە 

جیهادیەكان، بێ ئەنداز كورت بین و بێ بەڵگەیە، ئاماژەیەكی 

خاوەنی  و  بڕوایە  ئەم  هەڵگری  كە  ئەوەی  بۆ  روونە  تەواو 

دێڕێكی لەم جۆرە، نە لە سەلەفیەتی جیهادی گەیشتووە، نە 

دەشتوانێ چ ناكۆكیەكی جەوهەری لەو نێوانەدا بدۆزێتەوە.

ئەوەی داعش لەباقی گروپە جیهادیەكانی تر جیادەكاتەوە، 

تر، هەیكەلی رێكخسنت، خەلیفە، شوێن و  سیاسەتەو هیچی 

رێك  ئاینیدا.  فۆرمی  لە  سیاسییە  بڕیاری  كەم  یەكجار  بڕێكی 

وەكو ناكۆكی نێوان قاعیدەو داعش، كە لەسەر كۆنتڕۆڵكردنی 

سەدان  سیاسیە  ناكۆكیە  ئەو  لەسەر  حەلەب  وەكو  شارێكی 

كەسیان لە یەكرتی كوشت، یان لە ئەفغانستان، یەمەن، میرسو 

مەغریبی عەرەبی، ئەم جەنگە جەنگی دوو فیكرو دنیا بینی 

بەرژەوەندی، دوو  بەڵكو دوو  نیە،  ئاینی و مەزهەبی جیاواز 

تەماحی دنیایی، دوو حزبی سیاسیەو هیچی تر، بەاڵم لەرووی 

فیكرەوە، قاعیدە، تاڵیبان، بوكۆحەرام، بەرەی نورسە، داعش و 

دەیان گروپی تر سەربەهەمان قوتابخانەی ئاینین، لە هەمان 

گوتارەوە شەرعیەت وەردەگرن، بەهەمان میتۆد سەیری دین 

و دنیا دەكەن.

شێوازو  و  فۆرم  لە  چۆنێتی،  نەك  چەندێتین  جیاوازیەكان 

ناوەڕۆك.  نەك  توێكڵدایە  لە  جەوهەر،  نەك  میكانیزمدایە، 

ئاینیەكانی داعش بۆ كردەوەیەكی تیرۆریستی، وەكو  بیانووە 

خۆتەقاندنەوە، هەمان بیانووەكانی قاعیدەیە، كە لە كتێبێكی 

وەكو )العمدە فی اعداد العدە(ی قاعیدەوە هاتووە.

بەلوغمكردنی موجاهید  پرۆسەی  بەوپێیەی خۆتەقاندنەوە، 

ئەفغانستان  شەڕی  دوای  تایبەت  بە  مۆدێرنە،  دیاردەیەكی 

داگیركردنی  پاش  ئەفغانەكانی  عەرەبە  دەركەوتنی  لەگەڵ 
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كابوڵەوە لە جیهانی ئیسالمیدا باڵوبۆوە، كردەوەیەكە پشتی بە 

تەكنەلۆجیای سەربازی و تەكنیكی مۆدێرن بەستووە. 

پێی  بە  جیهاد  ك��رداری  بە  بەستنەوەی  و  شەرعاندن  بۆ 

بەو  هێز  یەكەمین  پرسێكە  جیهادی،  سەلەفیزمی  كەلتوری 

شێوە تازەیە خستویەتە ناو سیستەمی بیركردنەوەی جیهادی، 

ئەدەبیاتی فیكری  لە  بڕێكی زۆر  لە رێی  قاعیدەی بن الدنە، 

بەڵگاندنی  هەوڵدراوە  پێدراوە،  رەوایەتی  توندڕەوەوە  ئاینی 

سەر  نەخستۆتە  زیادەیەكی  هیچ  داعش  بۆبكرێت.  ئاینی 

ئەو خەرمانە، بەاڵم خۆتەقاندنەوەش وەكو چۆن بیدعەیەكی 

داعشی نیە، رەگ و ریشەكەی لە داری ئەستوری رق لە ژیان و 

لە توندڕەوی ئاینی وەرگرتووە، سەرچاوەكانی بۆفیكری سیاسی 

سەیدقوتب، مەودودی، چەند تیۆریسێنێكی تری دنیای فیكری 

ئیسالمگەرا دەگەڕێتەوە. 

لە  كە  كۆمەڵگایەك  تەكفیركردنی  ئەمانەوە  دوای  لە  كە 

كافر  و  جاهیل  بە  نیەو  خەالفەت  فەرمانڕەوایی  ژێرباری 

بینینی ئەوانی تر بو بە بەشێك لە بیروباوەڕی باڵی توندڕەوی 

درێژكراوەی  منوونە  بۆ  قوتبیش  سەید  دیسان   ، ئیسالمگەرا 

ئیسالمی  لە  بازنەیەكە  ئەویش  بەننایە،  حەسەن  ئیسالمی 

سەلەفی پێشرت. بە واتایەكی تر داعش لە دواجاردا، هیچ نیە 

جگە لە قۆناغێك لە گەشەكردنی فیكری ئیسالمگەرا، بۆیە كۆی 

جیهادیە  ئاراستە  بە  تایبەت  بە  قوتابخانەیە،  ئەم  ئەدەبیاتی 

سەلەفیەكەیدا، ئەدەبیاتی داعشیشە، پێكهێنەری دنیا بینی و 

ئەدەبیاتە كەشیەتی. 

تونێلی ئیسالمگەرا كە لە سەردەمی مۆدێرندا دەردەكەوێت، 

لە  سەر،  هەزار  عەزیایەكی  بووەتە  قوتبەوە  سەید  دوای  لە 

كۆتایی هەر سەرێكییەوە هێزێكی سەلەفی وەستاوە، سەرێكی 
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سەرێكی  تاڵیبانە،  سەرێكی  قاعیدەیە،  سەرێكی  داعشە، 

بۆكۆحەرامە، هەروەها بڕینی ئەو سەرانە، عەزیاكە نامرێنێ، 

بێت،  زیندوێتی  وزەو  خاوەنی  تا  ئەوكلتورە  هەمان  بەڵكو 

توانای دروستكردنی سەری تری هەیە بەدان و كەڵبەی تیژتر 

و دڕندەتر. ئەوەی واشدەكات ئەم عەزیایە لە مردن نەكەوێ، 

كەللسەرەكانی لە شوێنی جیاو لەكاتی جیا دەربكەونەوە، لە 

توانای دەركەوتنی ئەو هەموو سەرە،  عەزیاكە زیاتر هۆكارو 

ئەو ژینگانەیە كەتیایدا سەرەكانی ئەو هەژدیهایە دەبینین.

جەنگ،  مێژووی  و  جەنگ  و  عێراق  شیعەگەری  ژینگەی 

دوای  عێراقی  لە  سیاسی  پرۆسەی  لە  سوننە  پەراوێز خستنی 

بەعس، هەوڵی بەردەوامی شیعە بۆ زاڵكردنی شوناسی شیعە 

مێژووی  عێراقی،  دەوڵەتی  بونیادی  بەسەر  خۆی  گەرانەی 

ناسیۆنالیزمی فاشیانەی عەرەبی لە عێراق و ستەمكاری رژێمی 

ئابوری  سوری عەلەوی، زۆر هۆكاری تری ژینگەی سیاسی و 

و كۆمەاڵیەتی، لە پشتی دەركەوتنی سەری داعشە لە الشەی 

هەمان هەژدیهای كەلتوری ئیسالمگەراوە.

راستە ئێمە دڕندەیەكامن هەیە كە نوێنەرایەتی عەقڵیەتێكی 

ترسناك و زبردەكات، بەاڵم ئەوەی وایلێدەكات ببێتە نوێنەری 

زۆرینە، هۆكاری تر لە پشتیەتی كە لە دەرەوەی خودی ئەو 

كەلتورەوەیە. رەنگە ئەم راستیە وەاڵمی بەشێك لەو هەڵەیەمان 

تێگەیشنت  لەمەڕ  دەیكەن  نوسەران  لە  بەشێك  كە  بداتەوە 

سەر  دەخرێتە  زیاد  فۆكسی  كاتێك  داعش،  وەكو  پرسێكی  لە 

ژینگەو هۆكارەكانی دەركەوتنی داعش، واقعێكی كۆمەاڵیەتی 

چاوەڕوانی  ناكرێ  داعش  لە  جگە  كە  دەبینینەوە  سیاسی  و 

زیاتری لێبكەین.

داعش  بڵێین  دەتوانین  هیگڵ  لە  وەرگ��رت��ن  كەڵك  بە 
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لە  دۆزەخیە  تەعبیرێكی  نائەقاڵنییە،  واقعێكی  نائەقاڵنیەتی 

زبرە،  واقیعێكی  زبری  دەركەوتەیەكی  دۆزەخ��ی،  واقعێكی 

نامەنتیقی  پەرچەكردارێكی  فاشییە،  واقیعێكی  فاشییەتی 

خۆیەتی.  ژینگەی  كوڕی  كورتی  بە  نامەنتیقییە،  واقیعێكی 

ناهارمۆنیەت و نائاسایی بونی داعش بەزۆری لەو ژینگانەدایە 

بەگشتی.  كۆبانێ، كوردستان  ئەونین، وەكو شەنگال،  كە هی 

ژینگەیەكی  خاوەن  و  نشینن  سوننی  عەرەبیانەی  ئەوشارە 

فشاردان،  ژێر  لە  پەراوێز خراو  ژینگەیەكی  لە  و  مەرگدۆسنت 

دەبینن،  رزگاركەر  و  فریادڕەس  وەكو  داعش  بەڕاستی  هەر 

ئەم هێزە، چونكە  دەركەوتنی  یەكەمی  قۆناغی  لە  كەم  النی 

دۆزەخیدا  ئەوەندە  لەواقیعێكی  كۆمەڵگایانە  ئەم  لەوكاتانە 

دەژیان كە دەركەوتنی هەر هێزێكی تری هاوشوناس و خولیا 

بە گوتاری بەهەشتی، جۆرێك لە خەون و بەخشینی هیوا بوو 

بە كۆمەڵگایەك كە لە بێهیوایدا دەكواڵ.

پێشرت  كە  داع��ش  كورتەی  تێگەشتنە  ئ��ەو  بەرامبەر  لە 

و  داعش  تەفسیركردنی  بۆ  هەیە  ئاڕاستەیەك  پێدا،  ئاماژەمان 

ساغكردنەوەی وەكو ئیسالمێكی بێڕتوش و بێ پەردە، بەجۆرێك 

نیە جگە  هیچ  دواجاردا  لە  داعش  پێیوایە  تێگەشتنە  ئەم  كە 

پیرۆزی  دەقی  كەلتورو  كۆی  نوێنەری  و  ئیسالم  هەموو  لە 

هۆكارە  بەسەر  بازدانە  جار  زۆر  كە  تێڕوانینەدا،  لەم  ئایینی. 

فەرامۆشكردنو  داعش،  دەركەوتنی  واقیعیەكانی  راستەقینەو 

پەراوێز خستنی كۆی كەلتوری ئەقاڵنی و ناتوندوتیژی چەپێرناو 

دەستی  بە  سەردەمانێك  كە  ئامادەیە،  ئاینی  قەدەغەكراوی 

پەراوێز  و  قەدەغەكراوە  ئیسالمی  حەنبەلەیەتی  و  سەلەفیزم 

خراوە. دیسان بەالی منەوە ئەم بۆچونەش قوڵ نەبونەوەیە لە 

كەلتوری ئیسالمی لە دەرەوەی تەفسیرو شەرحی سەلەفیانە.
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بەواتایەكی تر سەلەفیزم ئیسالمێكی روتی بێ كاریگەرنیە بە 

ئەنداز  بێ  ئاینییە  لێكدانەوە  ئەم  وتەنی،  نیتشە  بەڵكو  دنیا، 

بەئاینی  مێژوی  پەنهان.  و  نادیار  بەشێوەیەكی  بەاڵم  دنیاییە، 

كردنی بیروباوەڕی سەلەفی، مێژووی ملمالنێی سیاسی روتیشە 

راشدین،   ( هەمەجۆرەكانی  قۆناغە  خەلیفەكانی  نێوان  لە 

ئەمەوی، عەباسی(. 

دەركەوتنی  سەرەتای  پێغەمبەر،  مەرگی  كە  روون��ە  ئ��ەوە 

پۆستە  لەسەر  هاوەاڵنی  نێوان  لە  بو  خوێناویش  ملمالنێیەكی 

و  عەلی  الیەنگرانی  بەرەی  نێوان  لە  كە  بەجۆرێك  دنیاییەكەی، 

بەرەكەی تر، هەرئەوەندە بەسە كە بزانین لە ماوەی یەك ساڵدا دوو 

جەنگی خوێناوی گەورە رویداوە، كە یەكەمیان جەنگی )جەمەل(، 

ئەویرت جەنگی )صەفین(ە. لەم دووشەڕەی ئەم دوبەرەیە، هەزاران 

كەس كوژراوە، وەكو چۆن ئەم جەنگانە درێژبونەوەی سیاسەت 

دانانی  فەرمودەو  نوسینەوەی  دواتریش  قۆناغەكانی  لە  بوون، 

نێوان  لە  ئیسالمیش  بیروباوەڕی  و  شەریعەت  ئسوڵی  بنەماكانی 

بەرەی شیعەو سوننە، بەشێك بووە لە درێژكردنەوەی سیاسەت و 

ملمالنێ دنیاییەكان بۆناو كایەی ئاین.

وردی  پرۆسەیەكی  رێی  لە  ئاینی  پیاوانی  تر  واتایەكی  بە   

دنیاییەوە، ئەو بۆشاییە ئاینییەیان پڕكردەوە كە خودی ئاین لە 

بارەیەوە دەنگی نەكردبوو، كە ئەویش سیاسەت و جێگرەوەی 

پێغەمبەرە لە دەسەاڵتدا.

تەرابیشی  جۆرج  وەكو  پرۆسەیە،  ئەم  قۆناغیش  بە  قۆناغ 

ئیسالمی(دەركەوت،   ئەرسەدۆكسی  بیروباوەڕی   ( دەڵ��ێ 

دامەزراندنی  قۆناغی  دەڵێت)  پێی  ئەبوزێد  پرۆسە  هەمان 

بنەمای ئاینی لە ئیسالمدا(، وە جابریش بە قۆناغی )نوسینەوەو 

كۆكردنەوەی فەرمودە( ناوی دەبات، كە لە هەمانكاتدا قۆناغی 
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دەركەوتنی سەلەفیەتی ئیسالمییە، سەلەفیەتێك هەموو ئاینزاو 

ئەوەندەی  قەدەغەكرد،  ئیسالمی  كەلتوری  تری  ئاڕاستەكانی 

الیەنگرانی  سوتاندن و  ئەدەبیاتەكانی  پێڕاگەیشت  دەستی 

داركاریكردن. تاكار گەیشت بەوەی تەنها خۆی بووە خاوەنی 

كورت  لەخۆیدا  ئیسالمی  مانای  كۆی  و  ئاینی  حەقیقەتی 

كردەوە.

 ئەمڕۆی سەلەفیەت لەسەر ئەم پاشخانەو ئەم كەلتورە ئاو 

دەخواتەوەو دەژی.

ئەوە  ئاینیدا،  مێژویی  و  كەلتوری  لێكۆڵینەوەی  زۆر  لە 

موسڵامنی  كۆمەڵگای  دابەشبونی  دوای  كە  خ��راوەت��ەڕوو 

ناكۆك  سیاسی  ب��ەرەی  دوو  بەسەر  پێغەمبەر  مەرگی  پاش 

ئەلبەیت  ئەهل  و  عەلی  الیەنگرانی  بەرەی  كە  دژبەیەك،  و 

بوون لەگەڵ بەرەی الیەنگرانی ئەبوبەكرو عومەر كە بەسوننە 

ملمالنێكان،  درێژبونەوەی  جەنگ  قوڵبونەوەی  دوای  نارسان، 

جیاواز  تەفسیری  و  ئاینی  قسەی  خاوەن  گروپی  یەكەمین 

لەم دوبەرەیە، بەرەی ئەهل الكالم بوون، ئەوانەی بایەخێكی 

ئەو  ئەمانە  دادەنا،  ئەقڵ  لێكدانەوەی  تەفسیرو  بۆ  زۆریان 

رەوتە خوێندەوارەی سەردەمی ئەمەوی و عەباسی بوون، كە 

هاتن و لەگەڵ خۆیان جارێكی تر پرسە سیاسی و ئاینیەكانیان 

لێكدانەوە  سوننەو  شیعەو  مەزهەبی  ئەقڵیەتی  لەدەرەوەی 

سیاسیەكانیان هەوڵی جدیان نواند بۆجارێكی تر خوێندنەوەی 

بەردیواری  سەردەمانە  لەو  ئەمانە  ئەگەر  كە  ئاینی.  دەقی 

خەلیفە  سەردەمی  سەلەفیەتی  و  حەنبەلیەت  دەسەاڵتی 

موتەوەكیلی عەباسی نەكەوتبا، كە زۆرتر بە ) ئەهل الحدیث( 

تێگەیشتنێكی  لەگەڵ  پەنجەمان  ئێستا دەست و  بوون،  نارسا 

تری زاڵی ئاینی و ئیسالمی نەرمدەكرد.
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بەواتایەكی تر ئەوەی وایكرد الیەنگرانی ئەقڵ و تێگەیشتنی 

سەدەی  ناوەڕاستی  لە  بدۆڕێنن،  ملمالنییە  ئەو  ئەقاڵنی 

دووەمی كۆچیدا لەناو مێژووی كەلتوری ئیسالمیدا، سیاسەت 

بوو، نەك ئاین خۆی. زاڵبونی گوتاری الیەنگرانی پابەندبوون 

بە رووكەشی دەقی پیرۆز، بە تایبەت ئەوانەی لە رێی پرۆسەی 

قفڵێكی  سەردەمە،  ئەو  هەمان  لە  فەرمودەوە  كۆكردنەوەی 

ئاینی پیرۆزیان لە كۆمەڵێك پرسی دنیای ناپیرۆزدا، بەو رێگەیە 

رووی  بە  داخست  ئاینییان  ئیجتیهادی  بیركردنەوەو  دەرگای 

دەقە ئاینیەكاندا.

سیاسیە،  ئەنداز  بێ  رووداوێكی  كورتی،  بە  رووداوە  ئەم 

بەشێكە لە درێژبونەوەی ملمالنێ دنیاییەكان بۆ ناو ئاین، كە 

بەقۆناغ  قۆناغ  و  پێش  هاتنە  پێغەمبەرەوە  مەرگی  دوای  لە 

توندترو زبرتر دەبونەوە.

پرۆسەی بە ئاینی كردنی ناكۆكی سیاسی و دنیای، وایكردووە 

لە  كە  سیاسی  ناكۆكی  گ��ەورەك��ەی  رەوت��ە  دوو  كەئەمڕۆ 

سوننەو  واتە  دەركەوتووە،  خەلیفەوە  یەكەمین  سەردەمی 

هەمان  مەزهەبی   دوو  تا  دەچن  ئاین  لەدوو  زۆرتر  شیعە، 

داتاشینی  و  ئاشكرای شەرعاندن  لێكەوتەیەكی  ئەمەش  ئاین. 

شەریعەت و بیروباوەڕی ئاینییە بۆ ملمالنێیەك كە لە بنچینەدا 

خۆی ئاینی نییە.

پێغەمبەر  نێوان هاوەاڵنی  ناكۆكی  لە سەرەتادا  بۆیە ئەگەر 

و بەرەی عەلی و ئەبوبەكر تەنها ناكۆكیەكی سیاسی بوبێت، 

شێوە  بەهەمان  پیرۆز،  ئاینی  بەناكۆكیەكی  ب��ووە  ئەمڕۆ 

سەلەفیزمیش دەرئەنجامی ئەو بەرخودو بەریەك كەوتنانەیە 

لە مێژوودا.

فۆرمە  لە  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  مۆدێرنیشدا،  سەردەمی  لە 
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نادیموكراتەكەیدا، ستەمكاری وەكو خاڵی هاوبەشی  و  فاشی 

بەهێزی  ژینگەیەكی  عەرەبیەكان،  سیاسیە  سیستەمە  كۆی 

و  سەلەفی  رەوت��ی  ه��ەردوو  بوونی  ئاوێتە  دایكبونەوە،  لە 

سەدەی  دووەم��ی  نیوەی  لە  ب��وون.  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی 

دوای  كەواكبى،  وەكو  رۆشنگەری  كەسایەتیەكی  راب��ردوودا، 

جیهانی  گەڕایەوە  خۆرئاواوە  رۆشنبیری  گەشتی  لە  ئەوەی 

كێشەكانی  كۆی  دایكی  كە  دركاند  راستیەی  ئەو  عەرەبی، 

بە  عەرەبی  جیهانی  شكستی  و  پاشاگەردانی  و  دواكەتویی 

بەراورد بەخۆرئاوا، زاڵبونی سیستەمی ستەمكارو نادیموكراتە.

پاش زیاتر لە سەدەو نیوێك نەوەیەكی نوێ و گەنج لە دژی 

رژێامنەیان  لەو  بەشێك  هاتنە سەرجادە،  واقیعە  ئەو  هەمان 

گۆڕانكاریان  داوایكردبوو  پێشرت  زۆر  كەواكیبی  كە  روخاند 

بەهار  بە  عەرەبی  جیهانی  لە  رووداوەی  ئەو  تێدابكرێت. 

ناونرا، ئەگەر لە ئەنجامدا بەهاریش نەبوبێت، بەاڵم بێگومان 

لە سەرەتادا هەوڵبو بۆ كۆتایهێنان بە سارد و سڕی زستان.

لە دۆخێكدا كە كۆمەڵگا دەكەوێتە ژینگەیەكی ستەمكاری، 

هەموو  لە  هەڵدەچنێ،  كۆمەڵگا  بە  تەنگ  ژیان  ئەوكاتەی 

بوارەكانی ئابوری و سیاسی و كۆمەاڵیەتی مرۆڤ توشی قەیرانی 

ئاسانی  بە  زۆر  سەلەفی  و  ئاینی  دیلی  بە  دەبێت،  كوشندە 

گەشەكردنی  تر  واتایەكی  بە  بكاتەوە.  خۆی  جێی  دەتوانێ 

فیكری ئیسالمگەرا لە هێزی خودی فیكرەكەوە نییە، بەڵكو لە 

الوازی بەرامبەرەكانیەتی. بۆیە شكستی ناسیۆنالیزمی عەرەبی 

لەوەی بتوانێ ژیانێكی باشرت بۆكۆمەڵگا فەراهەمبكات، خودی 

سپێدەیەكی  بەدوای  گەڕان  ئاڕاستەی  بە  كۆمەڵگایەی  ئەو 

توانای  زۆرترین  ئاینی  گوتاری  سیاقەشدا  لەو  جواڵند،  باشرت 

كۆكردنەوەی خەڵكی لە دەستدایە بەدەوری خۆیدا.
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 بەاڵم ئەوە هیچ كات مانای ئەوەنیە كە سەلەفیەتی ئاینی 

لەگەڵ  هەڵگرتووە  ریشەیی  جیاوازی  لە جەوهەردا،  عەرەبی 

ناسیۆنالیزمی فاشیست و نادیموكراتی عەرەبی، بە پێچەوانەوە 

داعشیدا،  فۆرمی  لە  بەتایبەت  و  ئەمڕۆ  ئاڕاستەیە  دوو  ئەم 

گەورەترین خاڵی لێكچوو هاوبەشی خۆیان دوبارە دەكەنەوە. 

پێشرتیش یەكانگیری ناسیۆنالیزم و سەلەفیزم بەچەندین شێوە 

جیهانی  لە  هاوشێوەكانی  و  بەعس  مومارەسەی  فیكرو  لە 

خواردووەی  شكست  مۆدێلە  ئەو  هەمیشە  بیرناوە.  عەرەبیدا 

ناسیۆنالیزم ئاینی وەكو بەشێك لە شوناسی دواكەوتوی خۆی 

بەرجەستە كردووە.

زاڵكردنی  و  زاڵ��ب��وون  مێژوی  بەعس،  حوكمی  مێژوی 

لە جومگە  بەشێك  و  بەعس  بیانوەكانی  كەلتوری عەرەبیشە، 

سەرەكیەكانی فیكری بەعسیزمیش، گەڕانەوەی بەردەوام بو بۆ 

كەلتوری عەرەبی ئاینی. بە پێچەوانەشەوە ئیسالمگەرا ، نەك 

هەر لە ژینگەی عەرەبیدا، بەڵكو لە ژینگەی ئێرانی و توركی و 

باقی نەتەوەكانی تریشدا، بەردەوام بەشێك بووە لە شوناسی 

سیاسی.

ئەنفالەوە،  و  شەنگال  كارەساتی  لە  بدەین  هەوڵ  بالێرەوە 

داعش  و  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  هاوبەشەكانی  دەم��ارە 

ببینینەوە، بەو هیوایەی ئەمەش خزمەتێكی زیاترمان بكات لە 

نزیك بونەوە لە داعشناسی.

ئەنفال  بارتەقای  ژمارەش  وەكو  ئەگەر  شەنگال،  تراژیدیای 

دڕندانەترو  لەو  ت��رەوە  رووی  زۆر  لە  ب��ەاڵم  نەبێ،  گ��ەورە 

ئەنفال  ئەگەر  ئاشكراترە.  شەرمانەترو  بێ  ترە،  بەربەری 

دەسكەوتی ناسیۆنالیزمی توندڕەو و فیكری فاشیانەی بەعس 

بێت، ئەوا جینۆسایدی یەزیدیەكانی شەنگال و مەسیحیەكانی 
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ئاینی دەشتەكی  فیكری  بەرهەمی  راستەوخۆ  دەشتی موسڵ، 

كە  دۆزەخیەیە  گوتارە  ئەو  لێكەوتەی  عەرەبیە،  پەرگیری  و 

سااڵنێكی زۆرە لە رێگای سەدان و هەزاران كەناڵی جیاوازەوە 

فیكر  بە  تیرۆر  دەڵێ  هەیە  بەرباڵو  قسەیەكی  دەدرێ.  ئاو 

هەیە،  توندڕەو  فیكرێكی  سەرەتا  واتە  پێدەكات،  دەست 

كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  دیاردەیەكی  وەكو  توندڕەوی  ئەوجار 

لەسەر  قێزەون  و  ناشیرین  وێنەیەكی  سەرەتا  روودەدات. 

پەالماری  دێت  هێزێك  ئەوجار  هەیە،  الیەنێك  پێكهاتەو 

تیۆریسێنی  قوتب  سەید  لەشەستەكانەوە  سەرەتا  دەدات، 

دەردەكەون،  تیرۆریستەكان  گروپە  ئەو  دوای  دەكات،  تیرۆر 

یەكەمجار گوتارێكی مەرگدۆست و سامناك هەیە، دوای ئەوە 

روداوی وەكو ئەنفال و شەنگال.

پێش ئەوەی نازیەكان دەست بكەن بە جینۆسایدی جولەكە، 

جولەكە  كە  كردبۆوە  یەكال  ئەوەی  نازیزم  فیكردا  ئاستی  لە 

وێنە  شەیتانی  و  ئاری  رەگ��ەزی  بۆسەر  مەترسیە  دوژمنەو 

پەالماری  بەعسیش  ئ��ەوەی  پێش  ئەوانن،  بەهەشتیەكانی 

كوردستان بداو ئەنفاملان بكات، لەسەر ئاستی تیۆریەوە وێنەی 

دوژمنی بە كورد بەخشیبوو، ئێمە ئەوسا لە دنیا بینی بەعس 

و ناسیۆنالیزمی عەرەبی بە گشتی، بە كرێگیراوی ئیمپریالیزم 

مەترسی  شەرانگێزو  پێكهاتەیەكی  بوین،  دەرەكی  هێزی  و 

بوین بۆسەر ئەوەی لە ئەدەبیاتی بەعسیدا بە یەكێتی ئومەی 

عەرەبی و عێراق نارسابوو.

بەهەمان شێوە داعشیش بەر لەوەی ژنانی یەزیدی بە كۆیلە 

بكات و پیاوانیان سەربڕێ، دەمێكە لەو گەناوە ئاو دەخواتەوە 

كە ئەمانە كافرن، شەیتان پەرست و دوژمنی خوای ئیسالمن. 

كوردستانیەكان،  ناوچە  و  ك��ورد  بۆ  بەعسیانە  تێڕوانینی 
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پاشخانێكی فیكری دوورودرێژ و پشتیوانیەكی فراوانی هەبوو 

جیهانی  هەمەجۆری  ناوەندی  دەیان  ئاستێكدا.  لەهەموو 

بوون،  وەستا  بەعسەوە  گوتارەی  ئەم  پشت  لە  عەرەبی 

خودی  لە  گەورەتر  عەقڵی  بونیادێكی  بەهێزترو  ئەقڵیەتێكی 

بۆ  بەعسیەكان  دواتر  كە  بۆئەم دۆزەخە دەكرد  كاری  بەعس 

كوردیان ئەفراند، بە كورتی بەعس هێزێكی بێ مێژوو نەبووە، 

بەهەمان شێوە داعشیش.

شتێك  راگوزەرنییە،  روداوێكی  رویدا،  شەنگالیش  لە  ئەوەی 

بە  پەیوەندی  نیە  كارەساتێك  هاتبێ،  بۆشاییەوە  لە  نیە 

پەرگیری  و  بزوتنەوەیەك  گومڕایی  كەسێك،  چەند  توندڕەوی 

هێزێكەوە هەبێ بە تەنها، بەڵكو درێژ كراوەیەكی راستەوخۆی 

كەلتورێكی مەرگدۆست و تەكفیرییە، دەرئەنجامی ئەقڵیەتێكی 

ئاینیی،ە كە رەگو ریشەكەی بۆ هەزار ساڵ زیاتر دەگەڕێتەوە.

و  مەزهەبی  سیاسی  ملمالنێی  و  جەنگ  سایەی  لە  كە 

ئاینیە  قوتابخانە  ئەم  سااڵنێكە  ناوچەیە  لەم  ستەمكاری 

داعش  ئەوانەی  دەكوڵێ.  ئاگرە  ئەو  لەسەر  و  قوڵپەدات 

دەیانەوێ  ئەوانەی  دەبینن،  فیكری  باوكی  بێ  بەهێزێكی 

پەیوەندی  ئەوەی  وەك  بكەن،  شەنگال  كارەساتی  وێنای  وا 

بەئەقڵیەتێك و گوتارێك و فیكرێكەوە نییە، ئەوانەی دەیانەوێ 

و  ناوێرن  یان  دەكات،  خۆی  نوێنەرایەتی  تەنها  داعش  بڵێن 

غیرەتی ئەوەیان نیە خۆیان بخەنە بەر ئاوێنەی حەقیقەت تا 

وێنەی داعشی خۆیان نەبینن، یان بێ ئەنداز سادە و ساكارن، 

بەجۆرێك كە مایەی غەمباریەكی زۆرن.

كولتوری  دوو  دوخەلیفەو  نێوان  خێرای  بەراوردێكی  لە  با 

و  رەگ  داعش  كە  بدەینەوە  راستیە  لەو  ئاوڕ  ئیسالمییەوە 

پڕۆژەی  ئەویش  كە  پتەوە،  و  قوڵ  مێژوودا چەند  لە  ریشەی 
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مەمئون ) 170_218 كۆچی( و متەوەكیل )205_247 كۆچی(ە.

ئەم دوو دەسەاڵتدارەی مێژووی ئیسالمی، سەرباری ئەوەی 

خەالفەتی  لەسەردەمی  بنەماڵەن،  یەك  لە  هەردووكیان 

خاوەنی  ناوەڕۆكدا  لە  بەاڵم  بوون،  دەسەاڵتدار  دوو  عەباسی 

لەناو  بوون  ناكۆك  تەواو جیاوازو  دنیابینی  دوخەیاڵدان، دوو 

یەك فەزای ئیسالمی و یەك كۆمەڵگادا.

كە  دەدا  ئەوسەردەمە  خوێندەوارانی  بە  بایەخی  یەكەمیان 

بە )ئەهلی كەالم نارساون(، كاری لەسەر وەرگێڕانی ئەدەبیاتی 

سەر  بۆ  دەكرد  سەردەمە  ئەو  كۆمەڵگاكانی  مرۆیی  فیكری 

زمانی عەرەبی لە هەموو بوارەكانی ئەدەب، فەلسەفە، كیمیا، 

ئەو)  دەستی  لەسەر  هەر  جوگرافیا،  پزیشكی و  فەلەكناسی، 

تایبەتی  نوێنەری  دامەزرا،  بەغدا  لە  الحكمە(  بیت  زانكۆی 

خۆشی بۆ واڵتانی بیانی و ناوچەكانی تر نارد، تا لەوێوە بەرهەمە 

فیكریەكان كۆبكەنەوەو بیهێننەوە بۆ قەڵەمڕەوەكەی، تا پاش 

وەرگێڕانیان بكرێنە كەرەستەی گەشەپێدانی فیكری.

ئاینی  پیاوانی  دەستوەردانی  بۆ  سنوری  پێچەوانەوە  بە 

الیەنگرێكی  بوو،  دانا  كۆمەڵگادا  و  لەدەسەاڵت  تەقلیدی 

ئەمانە  كە  ب��وو،  موعتەزیلەكان  بزوتنەوەی  سەرسەختی 

هەڵگری پەیامی بە ئەقاڵنیكردنی ئاین و پاككردنەوەی بوون 

لە خورافات. لە سەردەمی ئەم خەلیفەیە دامەزراوەی تایبەت 

لەزمانە  كتێب  هەزاران  بگرە  سەدان  دام��ەزرا،  وەرگێڕان  بە 

بیانیەكانەوە كران بە عەرەبی.

بە مەرگی ئەو و هاتنی متەوەكیل، ئەم پرۆژەیە هەڵگەڕایەوە، 

فەلسەفە،  متەوەكیل،  ئەبستمۆلۆژییەی  ك��ودەت��ا  ل��ەم 

بەپێچەوانەوە  قەدەغەكرا،  وەرگێڕان  كیمیاو  فەلەكناسی، 

فەتوای  ئەویش  دەرهێنا،  زیندان  لە  ی  حەنبەل(  )ئینب  ئەم  
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كافربوونی موعتەزیلەی دەركرد و زانستی كەالمی قەدەغەكرد، 

ئەمەویدا  قەڵەمڕەوی  لە  تر  جارێكی  سەردەمەدا  لەو  هەر 

پەالماری شیعەكان درایەوە و باقی ئاینزا و ئاینەكانی جیاواز 

شیعە  مەرقەدەكانی  قەدەغەكرا،  حەنبەلی  باوەڕی  بیرو  بە 

بۆ  توندیان  یاسای  و  قورس  باجی  مەسیحیەكان  روخێرنان، 

لە پۆست و دەسەاڵتەكانیان  ئەو كەسانەی  دەركرا، سەرجەم 

بو  خەلیفەش  یەكەمین  نەبوون،  موسڵامن  كە  دورخستەوە 

لەبەر  نییە دەبێت جلێك  دا كە هەر كەس موسڵامن  بڕیاری 

بەئاسانی  و  دیاربن  تا  نەچێت،  موسڵامنان  بە هی  كە  بكات 

یەكەمین  بڕیارەش  ئەم  بەجێكردنی  بۆ جێ  بكرێن،  كۆنتڕۆڵ 

بۆ چاودێری كردنی  تایبەتی دروستكرد  خەلیفە بوو هێزێكی 

ئەوانەی موسڵامن نین، تا بەتوندترین شێوە بچەوسێرنێنەوە.

فەرمودەش  كۆكردنەوەی  پرۆژەی  ئەو،  سەردەمی  لە  هەر 

دەستی پێكرد، وەكو بەرفراوانرتین پرۆژەی ئەبستمۆلۆژی، كە 

)بەفەرمودەكردنی  ناوە  پرۆسەیە  لەم  ناوی  تەرابیشی  جۆرج 

قورئان( واتە مەعریفەی ئاینی لە ئیسالمدا، لە مەعریفەیەكی 

ئەمە  كە  فەرمودەیی،  مەعریفەیەكی  بۆ  گۆڕدرا  قورئانیەوە 

ناوەڕۆكی كتێبە قەبەو قوڵەكەیەتی، وەكو هەر لە ناونیشانە 

كەیەوە دیارە ) من اسالم القران الی اسالم الحدیث(. كۆتایی 

هاتنی پرۆسەی وەرگێڕان و نوسینی فیكری لە بواری زانستە 

پیاوانی  زاڵبونی  دەستپێكردنی  پێچەوانەوە  بە  دنیاییەكاندا، 

ئاینی بەسەر دینداری میلیدا،

متەوەكیل،  پشتوانی  بە  و  نەبووە  سیاسی  روداوێكی  تەنها 

ئاینی  كرانەوەی  پ��رۆژەی  بە  بووە  هاتنیش  كۆتایی  بەڵكو 

قفڵی  بە  دەرگایەی  ئەو  ژی��ان،  بەیەكەوە  و  لێبوردەیی  و 

موقەدەسی ئاینی داخست، كە ئەگەری ئەوەی لێدەكرا تەكانی 



21 داعش و داعشناسی

بۆ  متەوەكیل  الیەنگری  بدا.  ئیسالمی  كۆمەڵگای  بە  گەورە 

توندڕەوی ئاینی، گەیشتە ئاستێك كە ئەو یەكەمین خەلیفەیە 

ئەویش  كە  ببێتەوە،  ساغ  ئاینی  فیقهی  مەزهەبێكی  لەسەر 

مەزهەبی شافعییە، كە هێشتا حەنبەلی نەببو بە مەزهەبێكی 

وەكو  لەراستیدا،  خۆی  بۆچونەكانی  ئەو  وەبگرە  فیقهی، 

مەزهەبێك لەمەزهەبەكان و رایەك لە راكان نەدەخستە روو، 

چونە  رێگای  تاكە  و  ئاینی  خودی  حەقیقەتی  وەكو  بەڵكو 

بەهەشت و گروپی رزگاربوو لە دۆزەخ دەناساند، ئەوەی لە 

كە لەپوری ئیسالمیدا بە ) الفرقة الناجیە( ناسێرناوە، بەاڵم لە 

قۆناغەكانی دواترداو بەتایبەت لەسەر دەستی كوڕەكەی، كرا 

بەدواین مەزهەب،

هەمانكاتدا  لە  كە  حەنبەلی  مەزهەبی  كە  كاتێكدا  لە 

مەزهەبیشە  یەكەمین  پەرگیرترینیانە،  و  توندڕەوترین 

كارەكانی،  چەقی  كردبێتە  فەرمودەی  و  ئاینی  بیروباوەڕی 

بە مەزهەبی حەنەفی. كە كار گەیشتە  بە بەراورد  بەتایبەت 

كە  بەغدادی  خەتیبی  ئەبو  رێ��ڕەو  هەمان  لەسەر  ئ��ەوەی 

حەنبەلیەكی كۆنە، هات و مەزهەبی ئەبو حەنیفەی تەكفیر 

كردو مەزهەبەكەشی بە مەزهەبی ئەهلی زەندەقە ناوبرد.

قوڵەوە  ناكۆكیە  بەو  راستەوخۆی  پەیوەندیەكی  ئەمەش 

دوو  ئەم  نێوانی  ئاینی  ئەبستمۆلۆژیای  نێوان  لە  كە  هەیە 

مەزهەبەوە هەیە، یەكەمیان لە فەلەكی قورئاندا دەسوڕێتەوە، 

دووەمیشیان لە فەلەكی فەرمودە، دەرئەنجامی ئەوەش هەر 

كافر  نەكردن  بەنوێژ  مرۆڤ  یەكەمدا  مەزهەبی  لە  منونە  بۆ 

نابێت، لە هی دوەمیاندا نەك كافرە بەڵكو كوشتنیشی حەاڵڵە. 

لە مەعریفەی ئاینی حەنەفیدا، كردەوە بەشێك نیە لە ئیامن، 

واتە مرۆڤ دەكرێ بڕواداربێت بێ ئەوەی پەرستنە ئاینیەكان 
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جێبەجێبكات، الی حەنبەلی راست بەپێچەوانەوە، بێ كرداری 

جەهمی  بە  حەنەفی  لێرەوەیە  بڕوادار،  نابێتە  مرۆڤ  ئاینی، 

ئاینداری دەبەستنەوە  ئەوانەی چەقی  واتە  تۆمەتبار دەكرێ، 

بەڕوحەوە، بە دڵی ئیسانەوە نەك بە سیامو شكل و پەرستنەوە.

لەگەڵ  مامەڵە  بۆ  فیكرییە  ناكۆكیە  ئەم  زۆری  بەشێكی 

ئەبوحەنیفە  كە  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  دەگەڕێتەوە،  فەرمودە 

لە كۆی شەرعناسی و ئاینزای خۆیدا كەمرت پشتی بە فەرمودە 

بەستووە، حەنبەلیش كردویەتی بە مەرجەعی سەرەكی.

اهل   ( مەزهەبی  بە  حەنەفی  ئیسالمیدا،  لەپوری  كە  لە 

الرئی( دەناسێرنێ، واتە ئەوانەی پشتیان بە راو بۆچونی خۆیان 

بەستووە زیاتر، مەزهەبی حەنبەلیش بە هی ) اهل الحدث(، 

كە ئەوانەن هەموشتێك دەگێڕنەوە بۆ فەرمودەو دەقی ئاینی، 

سەلەفیەتە  دەركەوتنی  یەكەمی  بناغەی  بنچینەو  ئەمە  كە 

ئەهلی  ئیاممی  بە  ئیسالمیدا. هەربۆیە حەنبەلی  مێژووی  لە 

سوننە نارساوە، واتە رابەری پشتیوانی و سەرخستنی فەرمودە.

بزانین كە سەرباری ئەوەی  لێرەدا ئەوە  هەرئەوەندە بەسە 

ئەسحابەی  دە  لە  زیاتر  سەرچاوەیەك  چەند  بەپێی  حەنەفی 

لێ  فەرمودەیەكی  چەند  تەنها  ئەوە  سەرباری  بەاڵم  بینیوە، 

ئەو  دوای  ساڵ  لەسەد  زیاتر  كە  حەنبەلی  بەاڵم  دەگێڕنەوە، 

و  خۆی  نێوان  دەكەوێتە  ساڵ  دوسەد  كەم  وەالنی  هاتووە، 

موسنەدەكەیدا،  كتێبی  لە  تەنها  بەاڵم  پێغەمبەر،  سەردەمی 

زیاتر لە چل هەزار فەرمودەی بەناوی پێغەمبەرەوە نوسیوە.

بەپشتیوانی  ئیسالمیدا  لەفیكری  گۆڕانەوە  ئەم  ل��ەدوای 

دەسەاڵتداران و لەماوەیەكی دوورو درێژدا، گوتاری ئیسالمی 

توندڕەوو  گوتارێكی  بۆ  گۆڕدرا  نەرمەوە  كراوەو  لەگوتارێكی 

دەستیپێكرد،  ناسەكان  فەرمودە  زاڵبونی  قۆناغی  ئیدی  زبر، 
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سەردەمی وەرگێڕان و ئەدیب و فەلسەفەكاری بەرەو كۆتای 

چوو. تاكار گەیشت بەوەی كاتێك )القادر باللة( بو بە خەلیفە، 

لە سەرەتاوە  بۆ ماوەی چل ساڵ فەرمانڕەوایی كرد، هەر  كە 

لە  نارساوەو  القادریة(  )العقیدە  بە  باڵوكردەوە  نورساوێكی 

ناوەڕۆكدا بەرگریەكی توندو بەهێزە لە بیروباوەڕی حەنبەلی 

لێكۆڵیارانی  كە  موعتەزیلەیە،  بیری  سەختی  پەالمارێكی  و 

كەلتوری ئاینی بە رۆشنبیرانی سەدەكانی ناوەڕاستی ئیسالمی 

دەیانناسێنن.

ئ��ەوان��ەی  موعتەزیلە  كتێبەكانی  ئ���ەوەوە  دوای  ل��ە 

شاردرابوەنەوە و بە نهێنی هەڵگیرا بوون، هەموویان سوتێرنان، 

فەلەكناس،  پاشاموەكانی  قەدەغەكرا،  یەكجاری  بە  فەلسەفە 

ئەهلی كەالم یان تۆبەیان پێكرا یان كوژران یان ئەتكیانكردن.

بە  ئاینی  سەلەفی  نا  و  ئەقاڵنی  كەلتوری  ئەمەوە  دوای  لە 

بەهەزاران  تائێستا  كە  ب��ۆوە،  فەوتان  رووب��ەرووی  جۆرێك 

سەرچاوەوە  هەندێك  رێی  لە  تەنها  قوتابخانەیە  ئەم  كتێبی 

كتێبەكان  خودی  ئەوا  ئەگەرنا  ماوەتەوە،  ناونیشانەكانی 

فەوتێرناون، كاتێكیش لە ناوەڕاستی سەدەی رابردوو، لە یەمەن 

دۆزرایەوە،  موعتەزیلە  عەیاز(ی  )قازی  كتێبەكانی  لە  بەشێك 

وەكو  ئەمە  دەگەڕێتەوە،  كۆچی  چوارەمی  بۆسەدەی  كە 

دەسكەوتێكی زانستی و ئاینی وێناكرا.

بەشێكی زۆر لە بیروباوەڕەكانی ئەم گروپە ئەنتی سەلەفییە 

لە مێژوودا، لە رێگای نەیارەكانیەوە بە دەست ئێمە گەیشتووە، 

لە سەردەمانی  بەرهەمانەی كەسانی سەلەفی  ئەو  رێگای  لە 

تێدەگەین  موعتەزیلە،  وەاڵمدانەوەی  بۆ  نوسیویانە  زووەوە 

كە ئەم گروپە لەچ هەوڵێكی جدی دابووە بۆ وەستانەوە بە 

رووی زاڵبونی گوتاری سەلەفیزیزم، كە دواجار سەلەفیەت بە 
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و  خست  خۆیدا  بەالی  ملمالنێیەی  ئەم  خەالفەت  پشتیوانی 

نەیارەكانیشی خستە ئاگری دۆزەخی تەكفیرەوە.

جۆرج تەرابیشی لە وتاری ) من قتل الرتجمە فی االسالم( دا، 

تا سەدەی  القادر  ئەو راستیە یەكالدەكاتەوە كە دوای هاتنی 

دوازدەی كۆچی، واتە زیاتر لە حەوت سەد ساڵ تەنها دوكتێب 

چوارچێوەی  لە  ئەویش  عەرەبی،  زمانی  بۆسەر  وەرگێڕدراوە 

ئەدەبیاتی سیاسیدا بوون.

بوارێكی  هیچ  لە  كتێب  یەك  تەنها  زۆرەدا  ماوە  لەم  واتە 

زمانی عەرەبی،  بۆ سەر  دنیاییەكانەوە وەرنەگێڕدراوە  زانستە 

بە هەزاران  ئەو حەوت سەدەیەدا  ماوەی  لە  پێچەوانەوە  بە 

توندڕەوەوە  ئاینی  پیاوانی  الیەن  لە  ئیسالمی  ئاینی  كتێبی 

حەنبەلی  گوتاری  چوارچێوەی  لە  هەمووشی  هەر  نورساوە، 

ئیسالمیدا،  بیروباوەڕی  باسی  لە  تایبەت  بە  بووە  توندڕەودا 

سنوری  مزگەوتەكانی  هەموو  مینبەری  ل��ەوەی  جیا  ئەمە 

قەڵمڕەوی خەالفەت، بۆ بیروباوەڕی خەلیفە قۆرغكرابوو، كە 

بیروباوەڕی حەنبەلی بوو.

خاوەنی  بوبێتە  )الرسالة(  كتێبی  نوسینی  بە  شافعی  ئەگەر 

حەنبەلی  ئەوا  فیقهیدا،  ئسوڵی  لەبواری  نوسین  یەكەمی 

وەاڵمی  لە  ئیسالمی،  بیروباوەڕی  كتێبێكی  چەند  بەنوسینی 

دامەزرێنەری  دەبێتە  ئەوا  تریش،  گروپەكانی  و  موعتەزیلە 

راستەقینەی بیروباوەڕی ئیسالمی توندڕەو و ئەرسەدۆكس.

دوو  بە  القیم  ئینب  تەیمیەو  ئینب  عەباسیدا  سەردەمی  لە   

زیندووكەرەوەی كەلتورو قوتابخانەی حەنبەلی دادەنرێن، بە 

هاتنی محەمەدی كوردی عەبدالوهاب لە كەنداو لە سەردەمی 

عوسامنیەكاندا، جارێكی تر وزەیەكی بەهێز بەخرشایەوە بەم 

گوتارە، بە تایبەت دوای ئەوەی دەوڵەتی سعودییە لە ئەنجامی 
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تایبەت  بە  حیجاز  بەدەویەكانی  خێڵە  نێوان  رێكەوتنی 

)ئەلسعود( و بزوتنەوەی وەهابی دروستكرد، لەو رێكەوتنەی 

كە بە رێكەوتنی )درعییە( نارساوە لە ساڵی 1744.

كۆكردنەوەی  مافی  و  دەسەاڵت  رێكەوتنە  ئەم  پێی  بە  كە 

و  دەهێڵرێت  بەجێ  )ئەلسعود(  خێڵی  بۆ  غەنیمە  و  خەراج 

ئاینیشی بۆ پیاوانی ئاینی وەهابی. 

واڵتە،  ئەم  بۆ  دۆالر  ملیاران  شەپۆلی  نەوت،  دۆزینەوەی   

چانسی ئەوەی كردەوە كە گوتاری وەهابی بە هەموو جیهاندا 

بەسەتەالیت،  گەورە  ناوەندی  هەزاران  ئێستا  ببێتەوە،  باڵو 

لە خزمەتی پەخشكردنی  پەیامنگا  زانكۆو  راگەیاندن،  كەناڵی 

فیكری وەهابین.

و  ئاین  هەر  سەیری  دۆزەخی  كافرو  بەچاوی  كە  فیكرێك 

فكرێك  نەچێت،  خۆی  بە  دەق  دەقا و  كە  دەكات،  ئاینزایەك 

دونیا  لە  هەركەس  باریكە،  ئەوەندە  سیرات  پردی  پێیوایە 

جیاوازبێت،  ئ��ەوان  بیروباوەڕی  و  دنیابین  بەبچوكرتین 

دەكەوێتە خوارەوە. ئەم گوتارە بە تەواوی لە پشت قاعیدەو 

داعش و ئەو كارەساتەشەوە دەوەستێ كە لە شەنگال رویدا. 

تااڵنكردنی  و  ژنەكانیان  كۆیلەكردنی  بە  و  یەزیدی  كوشتنی 

و  ئاینی  واجبێكی  گوتارەدا  ئەم  چوارچێوەی  لە  سەروماڵیان، 

حەقیەتێكی ئاینییە.

بگرە مێژووی ئەم گوتارە لە ئینب حەنبەلەوە تا ئینب تەیمیەو 

بۆ  زۆر  توانایەكی  لە سەرفكردنی  نیە جگە  هیچ  وەهابی،  تا 

لەو  پڕە  گوتارەش  ئەم  مێژووی  كارەستانە،  ئەم  شەرعاندنی 

لێرەدا  بەسە  كارەساتانەی هاوشێوەی شەنگالن. هەرئەوەندە 

سەرنجی خوێنەر بۆ تەنها كتێبێكی ئەم كەلتورە رابكێشم، كە 

كتێبی ) احكام اهل الذمە ( ی ئینب القیمە، كە لە سەرەتاوە 
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تاكۆتایی كاركردنە لەسەر سوكایەتی و رەوایەتیدان بە كوشتنی 

پیاوانی ئەوانەی موسڵامن نین و بەكۆیلەكردنی ژنەكانیان.

تەنها ئەم كتێبە سەدان جار چاپكراوەتەوە، لە بەشێكی زۆری 

ئەوەی  گرنگی  مەرجەعێكی  وەكو  وەهابی،  ناوەندانەی  ئەو 

لێرەوە  دەخوێندرێ.  شەرعیەكان  زانستە  دەڵێن  پێی  خۆیان 

بەڵكو  تەنها،  بە  نیە  گروپێك  دەستكردی  شەنگال  تراژیدیای 

دەرئەنجامی كەلتورێك و گوتارێكی بەهێزە.

فڕۆكەبێت،  و  چەك  بە  داع��ش  لەگەڵ  جەنگیش  ئەگەر 

بەفیكرو  مێژوودا  لە  داعشیزم  كەلتوری  لەگەڵ  جەنگ  ئەوا 

و  ئاینناس  ئەركی  یەكەم  بەپلەی  ئەمە  كە  دەكرێ،  ئەقڵ  بە 

لە  ئاینی ژیان دۆست و مرۆڤ دۆستە. كە ئەم كارە  پیاوانی 

كەلتوری خۆرئاوایدا بە )ریفۆرماسیۆن( نارساوە، واتە چاكسازی 

ئاینی. كە لە جەوهەردا رزگاركردنی دەقی پیرۆزە لە تەفسیری 

ناپیرۆز، جیاكردنەوەی پێدراوی خواییە لە لێكدانەوەی مرۆیی، 

دورخستنەوەی ئاینە لەوەی بكرێتە ئایدۆلۆژیایەك بە دەست 

پیاوانی ئاینییەوە، رێگە نەدانە بەوەی ئاین بكرێتە گوتارێك، لە 

بری موژدەی بەهەشت، مەترسی دروستكردنی دۆزەخ بەرهەم 

بهێنێت.
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فوئاد سدیق

داعش و ئیسالم 
عومەرو عەلی

مامۆستای زانكۆ، شارەزا لە ئیسالمی سیاسی
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دوای گرتنە دەستی دەسەاڵت لە الیەن مالكییەوە، زۆری نەبرد 

شەڕی نێوان شیعەو سوننەی عەرەب بە جۆرێك گڕی سەندبوو، 

شەڕی  دوای  بەرلینی  وەك  عێراق  پایتەختی  بەغدای  كە 

بەرلینی رۆژهەاڵتی  دیوارێك  بە  كە  لێهاتبوو،  دووەمی جیهانی 

بەهەمانشێوەی  بەغداش  لەیەكجیاكردبوونەوە،  رۆژئاوایی  و 

پێ  سوننەی  شیعەو  نێوان  كۆنكریتڕێژ  دیوارێكی  بە  لێهاتبوو، 

جیاكرابووەوە، لەو ماوەیەشدا كە داعش لە پزدانی قاعیدە هاتە 

دەرەوە، شەڕەكە زۆر قووڵرتو خەسترت بۆتەوە، بەاڵم ئەمە كاری 

یەكێتی زانایانە، پێویستە ئەو تەمتومانە بە تەواوی الی هەموو 

ئەوانە بڕەوێنینەوە، كە هێشتا پێیانوایە رێكخراوی داعش سەربە 

ئیسالمە، چونكە خۆ ئێستا سەردەمی شەڕی)جەمەل(و)صفین(

شەڕی)جەمەل( بكەن،  یەكرت  شەڕی  موسڵامنەكان  تا  نییە، 

ئیسالمدا،  مێژووی  لە  ناشیرینن  زۆر  منوونەی  و)صفین(دوو 

بهێنینە دەرەوە،  چونكە ئەگەر كوشتنی خەلیفەی سێیەمی لێ 

ئیسالمەكان  نێوان  شەڕی  سەرەتاییرتین  بە  شەڕە  دوو  ئەم 

كرۆكی  لە  با  یەكرت.  گیانی  كەوتنە  خۆیی  بە  خۆ  كە  دادەنرێ، 

باسەكەمان دوور نەكەوینەوە، بزانین ئاخۆ پاساوی داعش بۆ ئەو 

توندوتیژییەی بەڕێوەی دەبات چییە؟ با بە كورتی ئاماژەیەك بۆ 

قورئانی پیرۆز بكەین، كە ئاخۆ رێگای بەم كوشنت و بڕینە داوە، 

كە لە ژێر پەردەی ئایینی ئیسالمەوە رۆژانە خەڵكێكی بێ گوناه 

تەنانەت منداڵیش سەردەبڕن، ئەگەر بۆیان بكرێ لەم نیشتامنە 

لەبار  زەمینەیە  ئەو  قورئاندا  لە  ئەگەر  سەردەبڕن؟  هەموومان 

نییە، ئەی بۆچی یەكێتی زانایان و مەالی دوانزە عیلم تا ئێستا 

لەسەر  بەردەستامن  نەخستۆتە  وردیان  لێكۆڵینەوەیەكی  چەند 

پرسی داعش؟ پرسیارەكان زۆرن، بەاڵم من هەوڵدەدەم زۆر بە 

كورتی چەند ئامانجێكی سەرەكی لەوبارەیەوە بپێكم.
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قورئانی پیرۆز لە ماوەی 23 ساڵی تەمەنیدا كە دوو قۆناغی 

جیاواز دەگرێتەوە، لە 114 سورەت پێكهاتووە كە )86( سورەتی 

لە قۆناغی یەكەمیدا، كە بە سورەتی مەككەیی نارساوە،  هاتۆتە 

خوارەوە، 13 ساڵ دەگرێتەوە، قۆناغی دووەمیش )10(ساڵەكەی 

مەدینە  لە  ن��ارساوە،  مەدینەیی  بە  سورەتەو   28 كە  دوایییە 

خوا  لە  باس  زیاتر  یەكەم  )13(ساڵی  دیارە  خ��وارەوە.  هاتۆتە 

پەرستی و دووركەوتنەوە لە بتپەرستی و ..هتد بووە، بەاڵم لە 

یەكدا  رووی  بە  كوشتارگەو   شەڕو  چەندین  دووەمدا  قۆناغی 

هەڵشاخان دروستبوو، بۆیە زیاتر لە  300 ئایەت باسی جیهاد 

بەرەكانی  بۆ  بچن  تا  دەكات  موسڵامنان  هاندانی  و  كوشنت  و 

شەڕو..هتد...لەكاتێكدا كۆی ئایەتەكانی قورئان نزیكەی )6336(

ئایەتن. كەواتە ناكرێ زیاتر لە )6000( ئایەت فەرامۆش بكەیت 

و تەنیا )300( ئایەت بكەیتە بنەما، لەكاتێكدا ئەو ئایەتانەی بە 

روونی باس لە كوشنت و جیهاد و چوون بۆ بەرەی شەڕ دەكات، 

نزیكەی)207( ئایەتن. ئەمە پرسێكە گفتوگۆ هەڵناگرێت، ئەوەی 

بڕوای بە قورئان و ئایینی ئیسالم هەبێت، دەبێت بڕوایشی بەو 

املائدە  منوونە:سورەتی  بۆ  هەر  هەبێت،  خوارەوە  ئایەتانەی 

 ،43 ئایەتی40و  الشوری   ،22 ئایەتی21و  الغاشیە   ،99 ئایەتی 

الكافرون ئایەتی 6 ، البقرە ئایەتی 139و 256،  القصص ئایەتی 

دەیكات  داعش  ئێستا  ئەوەی  23.....هتد.  ئایەتی  الزمر   ،56

لەگەڵ میتۆد و فەلسەفەی گشتی قورئاندا ناگونجێت، چونكە 

گوفتارانەی  كردارو  ئەو  پێچەوانەی  ئیسالم  گشتییەكانی  بنەما 

رێكخراوی داعشە، كە ئەمڕۆ دژ بە هەموو ئایین و مرۆڤایەتین.

من ئەم وێنەیەی سەرەوەم بۆیە خستە روو، چونكە تا ئێستا 

لە  پەیڕەوی  داعش  ئایا  كە  دەوترێتەوە  بەردەوام  پرسیارە  ئەو 

كۆلكە  لە  هەندێك  تەنانەت  نا؟،  یان  دەكات  ئیسالم  ئایینی 
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لە  بە الدان  ناڕەوای دەزانن داعش  بە  مەالكانی الی خۆشامن 

پەیڕەوی ئایینی ئیسالم دابنێن، چ لۆژیكێك رێگا بەوە دەدات 

قورئانی پیرۆز بە شێوەیەكی ئینتیقائی- دوور بە لەبەرچاوگرتنی 

لە  زیاتر  و  وەربگریت  ئایەتەكان-  خوارەوەی  هاتنە  هۆكاری 

ئەو  و  داعش  تەنها  ئەمە  بخەیت.  پشتگوێ  )6000(ئایەتیش 

ئایینەكەو  قووڵكردنەوەی  مەبەستیان  كە  دەیكەن،  گرووپانە 

ئایینەكەیان  بەڵكو  نییە،  ئایینەكە  بەرفراوانكردن و جوانكردنی 

سیاسی  مەرامی  هەندێك  بە  گەیشنت  بۆ  قەڵغانێك  كردۆتە 

بە  رۆژانەشیاندا  كاری  لە  ئایینەكەیە.  بە  دژ  كە  نەخوازراو 

ئایین  دەنا  پەیڕەوكردووە.  ئایینەیان  بە  دژ  مەرامە  ئەو  زەقی 

قەت بۆ كاری رێكخراوەیی ناشێت، چونكە ئایین سەرچاوەكەی 

نەك  چەسپاوونەگۆڕە،  بیروبۆچوون،  نەك  رسووش)وەح��ی(ە 

خودی  گۆڕاندایە.  لە  بەردەوام  ژیان  كاتێكدا  لە  ئەمە  گۆڕاو، 

هەڵناگرێ،  خۆیەوە  بە  ستەمكاری  و  دەسەاڵتداری  ئایینیش 

پێناوی  لە  وشیاركردنەوەیە،  و  ئامۆژگاری  باوەڕو  تەنیا  بەڵكو 

گەیشنت بە راستی و بە بەختەوەری. محەمەدی پەیامبەر)د.خ( 

بۆ  خەڵكانێكەوە  لەالیەن  ئایینە  ئەم  دێت  رۆژێك  دەیزانی 

مەبەستێكی ناڕەوا بەكاردەهێرنێت، بۆیە فەرموویەتی)ان الدین 

وعر وان علینا ان نوغل فیه برفق( واتا ئایین رێگایەكی سەخت 

پێیدا  ئارامییەوە  بە  لەسەرمان  پێویستە  دژوار)هەڵدێر(ە،  و 

بكەین،  مەسیحیەتیش  ئایینی  سەیری  ئەگەر  خوارەوە.  بچینە 

دەبینین لە ئینجیلدا بە هیچ شێوەیەك توندوتیژی نادۆزیتەوە، 

كەچی دوای ئەوەی ئیمپراتۆری رۆم)272-337(ز لە قوستەنتین 

لە   فەرمی  ئایینی  بە  كرد  مەسیحی  ئایینی  مەسیحی،  بە  بوو 

حوكمڕانییەكەیدا، وردە وردە كەنیسە، دەسەاڵتی خستە دەستی 

خۆی، كەنیسە كرا بە دەزگایەكی سیاسی ستەمكاری ئەوتۆ كە 
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بۆ  فەلسەفەشیان  سەربڕی،  و  سووتاند  كەسیان  هەزاران  بە 

كرد  چەقبەستوو  خۆی  شوێنی  لە  ساڵ  هەزار  م��اوەی)1000( 

تێدا  دێڕێكی  بكەی  بن  سەراو  ئینجیل   كەچی  رایانگرت.  و 

نادۆزیتەوە كە هانی كوشنت بدات، بەڵكو هەمووی پڕاو پڕە لە 

خۆشەویستی و سۆزو بەزەیی و ...هتد.

عومەرو عەلی 

و  خەتاب  كوڕی  )عومەری  بەهێزی  پێگەی  باسی  بەرلەوەی 

چاو  لەبەر  ئەوەمان  دەبێ  بكەم،  تالیب(  ئەبی  كوڕی  عەلی 

عوسامنی  خەتاب،  كوڕی  عومەری  سدیق،  ئەبووبەكری  بێت، 

و  ئیسالم  پێش  ناودارەكانی  كەسایەتییە  لە  عەفان  ك��وڕی 

سەردەمی ئیسالم بوون، هەر یەك لەمانە خاوەنی دەسەاڵتێكی 

ناو  بۆ  هاتنیان  بە  و  خۆیان  هۆزەكەی  لەناو  بوون  كاریگەر 

ئیسالم، ئایینی ئیسالم بە شێوەیەكی بەرچاو گەشەی كرد، بەاڵم 

عەلی لە هۆزی هاشمییەكان بوو، بە تەمەنیش زۆر منداڵ بوو 

كە ببووە ئیسالم، بۆیە سەرەتا ئەو پێگە بەهێزەو ئەو دەسەاڵتە 

بەهێزەی نەبوو، بەاڵم دوایی )عومەر(و )عەلی( بوون بە دوو 

محەمەدی  دوای  ناودارەكەی  و  بەناوبانگ  هەرە  خەلیفە  لە 

بەهێزو  زۆر  كەسایەتییە  بەهۆی  پەیامبەر)د.خ(،)عومەر( 

محەمەدو  ئامۆزای  لەوەی  )عەلی(جگە  و  چاونەترسییەكەی 

رادەیەكی  تا  موسڵامن،  بووەتە  كەسە  یەكەم  خەدیجە  دوای 

لە  تەنانەت  بووە،  پێغەمبەر  متامنەی  جێ  زۆریش  یەكجار 

بەدیار  تەنیا عەلی  لە خەلیفەكان  پێغەمبەریشدا  كاتی مردنی 

كۆتایی  لە  نووسانیش  مێژوو  بوو،  پێغەمبەرەوە  جەنازەی 

دوو  بەو  گرنگیان  زیاتر  ئەمڕۆ  تا  ئەمەوییەكانەوە  سەردەمی 

بۆ دوومەزهەبی  گرنگ  بوونەتە دوو هێامی  داوەو  خەلیفەیە 
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فاتیمەی  پێگەی عەلی ئەوكاتە بەهێزتر بوو، كە  گەورە. دیارە 

فاتیمەوە  بەهۆی  منداڵەكانیشی  خواست�،  محەمەدی  كچی 

بوون بە نەوەی محەمەد پێغەمبەر )د.خ(، چونكە راستە باوكی 

بەاڵم  بوو،  هاشمییەكان  هۆزی  تالیب(سەرۆكی  عەلی)ئەبو 

هاشمییەكان  ئیدی سەرۆكی هۆزی  ئەبوتالیب،  مردنی  لەگەڵ 

بە)ئەبولەهەب(بەخرشا. راستە عەلی كوڕی ئەبوتالیب، هەرچی 

كردبێ، تەنیا لە پێناوی ئیسالمدا كردوویەتی، هەرگیز بیری لەوە 

ئاراستە دەچێت،  كام  بەرەو  ئایندەی خۆی  ژیانی  نەكردۆتەوە 

بەڵكو لە خەمی ئەوەدابووە ئایینی ئیسالم چۆن گەشەدەكات، 

بۆیە عەلی یەكەم خەلیفەیە كە بەدوای پۆست و پلەو پایەی 

دونیایی نەگەڕاوە، هەر ئەم خۆ نەویستییەش بوو سەرەتا نەكرا 

بە خەلیفە. بۆیە زۆر جار توێژەرانی ئیسالمی عەلی بە پیاوێكی 

بڕوا بەهێز، بەاڵم وشك و برینگ دادەنێن، بەو مانایەی عەلی 

بە هۆی ئایینی ئیسالمەوە نەیتوانیوە سیاسەت بكات، هەر بۆیە 

بە ناهەق شەهیدیش كرا، پێشرتیش چەندین شەڕی ناڕەوایان 

بەسەریدا سەپاندبوو. )عومەری كوڕی خەتاب(یش، توانی چاوی 

قوڕەیش بشكێنێ، كە تا عومەر نەببوو بە ئیسالم، قوڕەیشەكان 

هەمیشە مایەی هەڕەشە بوون بۆسەر محەمەد و ئایینەكەی، تا 

محەمەد بۆ مەدینە كۆچی نەكرد كە)13(ساڵ بوو ئایینی ئیسالم 

باڵوكرابۆوە، كەچی نەیانتوانیبوو گەشەیەكی بەرچاو بەو ئایینە 

بدەن، بەاڵم بە هاتنی عومەر بۆ ناو ئایینی ئیسالم، كۆچكردنیان 

بۆ مەككەو پشتگیریكردنی ئەنسارو موهاجیرەكان لە محەمەد 

كۆچكردنە  لەو  ساڵ  دوو  دوای  رێگای خۆشكرد  ئایینەكەی،  و 

شەڕی بەدر بێتە ئاراوە، كە لە بنەڕەتدا ئەو شەڕە شەڕێكی بە 

تەواوی چارەنووسسازو یەكالكەرەوە بوو بۆ ئیسالم، كە بەهۆی 

ئەنسارو موهاجیدەكانەوە هاتە ئاراوە، قوربانییەكی زۆریشیان 
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پێشكەش بەو ئایینە كرد بەاڵم توانیان سەربكەون و گورزێكی 

كەمەر شكێن لە دووژمنانی ئیسالم بوەشێنن. 

گەیشتە  ئیسالم  ئایینی  عومەریشدا  خەلیفە  سەردەمی  لە 

عومەر  بینی.  بەخۆیەوە  فتوحاتی  گەشانەوەو  زۆرترین  لوتكە، 

بوو،  خەلیفە  رۆژەی   19 و  مانگ   6 و  ساڵ   10 ئەو  لەماوەی 

لە  ئێران،  بگەیەنێتە  رۆژهەاڵتەوە  لە  ئیسالم  ئایینی  توانی 

كاتێك  ئیسالمیشدا  مێژووی  لە  لیبیا.  گەیاندییە  رۆژئاوایشەوە 

عومەری  بوونە،  دادپەروەر  كە  دەكرێت  خەلیفانە  ئەو  باسی 

كوڕی خەتاب لە ریزی یەكەمینیاندایە. منوونەیەكی زەقی ئەو 

دادپەروەرییەش ئەوەیە كاتێ بە عومەر دەڵێن كوڕەكەت هەر 

لەو  پێویستیش  شایەدی  كردنە،  زینا  خواردنەوەو  خەریكی 

بارەیەوە هەبوو، بۆیە ئەویش فەرماندەدات كوڕەكەی داركاری 

بۆئەوەی  بەاڵم  دەرچ��ووە،  گیانی  قامچی  ژێر  لە  تا  بكرێت، 

عومەرو  نێوان  لە  كە  چین  گرفتانە  ئەو  بزانێ  وردتر  خوێنەر 

عەلی دا هەبوونە، بە كورتی ئاماژە بۆ گرفت و ناكۆكییەكانیان 

ئینجا بۆ پەیوەندییەكانیان دەكەم.

ناكۆكییەكانی نێوان عومەرو عەلی

و  گرفت  بچووكرتین  بوو،  زیندوو  محەمەد  رۆژەی  ئەو  تا 

لە ساتەوەختی  بەاڵم  نەبووە،  نێوان عومەرو عەلی  لە  ناكۆكی 

ژێر  لە  عومەر،  و  سدیق  ئەبوبەكری  محەمەد،  گیانسپاردنی 

گوشاری عائیشەی كچی ئەبوبەكری سدیق و  خێزانی پێغەمبەر 

راستەوخۆ  كرد،  باوكی  بانگی  عائیشە  موسڵامنان(  )دایكی 

خەلیفە،  بە  ببیت  تۆ  كات  زووترین  بە  دەبێت  پێیڕاگەیاند 

ئەبی  كوڕی  عەلی  كە  هەبوو  زۆری  مەترسی  عائیشە  چونكە 

هەمووشیانەوە  پێش  لە  پێغەمبەرە،  زاوای  ئامۆزاو  كە  تالیب 
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بۆتە موسڵامن، ئیرت ئەگەر باوكی نەبێتە خەلیفە هیچ رێگرییەك 

سدیق  ئەبوبەكری  سەرەتا  عەلی،  بوونی  بەخەلیفە  بۆ  نامێنێ 

سووربوونی  بەاڵم  نەبوو،  رازی  كچی  عائیشەی  قسەیەی  بەم 

ئەبوبەكری  بۆ  واقیعیانە  پاساوهێنانەوەی  هەندێ  عائیشەو 

باوكی، توانی دڵی باوكی نەرمبكاتەوە، لەپاڵ ئەمەشدا عائیشە 

بە عومەری كوڕی خەتابی راگەیاند كە پێویستە باوكم رابسپێری 

بۆ خەلیفە، ئەمەش بە چەندین پاساوی واقیعیانەی بۆ عومەر 

خۆی  سەردەمی  كەسی  زیرەكرتین  عائیشە  چونكە  هێنایەوە، 

ئەو  پیاوەكانی  و  ژن  هەموو  لەنێو  بووە  كەس  یەكەم  بووە، 

سەردەمە بە سەحابەكانیشەوە، كە نەك هەر هەموو قورئانی بە 

تەواوی لەبەر بووە، بەڵكو شیعری شاعیرەكانیشی لەبەر بووەو 

ئەقڵێكی زۆر گەورەی هەبووە، كە ئێرە جێگای باسكردنی نییە، 

بەنی  كەپرەی  لەو  كە  دێت،  بەوە  قەناعەتی  عومەریش  ئیرت 

ساعیدە كۆببوونەوە، لەبەرچاوی ئەوخەڵكەی لەوێ ئامادەبوون 

،داوا لە ئەبوبەكر بكات بۆ خەلیفایەتی و بەیعەتی پێ بكات، 

لەكاتێكدا عەلی لەسەر جەنازەی پێغەمبەر)د.خ( بوو، ئاگاداری 

كاری  رێكخرابوو،  نهێنی  بە  كە  نەبوو  بەردەیە  بینەو  ئەم 

بەو  رێكخرابوو،  عائیشەوە  الیەن  لە  هەر  نهێنیبوونەكەش 

موسڵامنان  خوێنی  نەبێت،  دروست  گەورە  گرفتی  با  پاساوەی 

لەو وەختە ناوەختە كە محەمەد )د.خ( كۆچی كردووە با خوێنی 

دڵگیربوونی  یەكەمین  ئەمە  نەڕژێ.  خۆڕایی  بە  موسڵامنان 

عەلی بوو لە ئەبوبەكر و عومەر، چونكە عەلی بە هیچ جۆرێك 

لەو بڕوایە نەبوو كە هێشتا جەنازەی پیرۆزی محەمەد بە خاك 

بووە.  خەلیفەیان  دانانی  هەڵپەی  ئەوان  كەچی  نەسپێردراوە، 

هەر بۆیە عەلی كە بەم كارەی زانی بە تەواوی سەری سوڕماو 

ماوەیەك  تا  بدا،  ئەبوبەكر  بە  بەیعەت  سەرەتا  نەبوو  ئامادە 
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ئەبوبەكرو عومەر  تێپەڕی. گرفتی دووەم  بەسەر ئەم رووداوە 

هاودەنگ و هاوڕا بوون كە دەبێت عەلی بەیعەت بە ئەبوبەكر 

بدات، دەنا هۆزی قوڕەیش بە تایبەتی بنەماڵەی بەنی هاشم كە 

محەمەدیش سەر بە هەمان بنەماڵەبوو، لە رێگای عەلی یەوە 

بە  دۆخ��ەك��ە  ئیرت  ب��ەرزدەب��ێ��ت��ەوە،  لێ  ن��اڕەزای��ی��ان  دەنگی 

ئاراستەیەكی زۆر خراپدا دەڕوات، چونكە بنەماڵەی هاشمییەكان 

بۆیە ئەوانیش  بڕیارێك دەدات،  چاوەڕوانی عەلی بوون كە چ 

وەكوو عەلی بەیعەتیان بە ئەبوبەكر نەكردبوو، بۆیە هەردوكیان 

سەر  دەخەنە  گوشار  دەبن،  سەخڵەت  زۆر  عومەر  ئەبوبەكرو 

بە  عومەر  كاتێك  ئیرت  بكات،  ئەبوبەكر  بە  بەیعەت  كە  عەلی 

بە  چاوی  لەبەردەرگا  سەرەتا  عەلی،  ماڵی  دەچێتە  توڕەییەوە 

فاتیمەی كچی محەمەد و خێزانی عەلی دەكەوێت، قسەیەك 

لەم و قسەیەك لەو، دەڵێن عومەر لە فاتیمە دەدات، بە جۆرێك 

ئەم  ب��ەه��ۆی  ه��ەر  دەشكێنێت،  فاتیمە  پ��ەراس��ووەك��ان��ی 

لێدانەیشییەوە فاتیمە كە سكی هەبوو منداڵە كۆرپەكەی لەبار 

دەچێت، ئەمە گرفتێكی قووڵ بوو بۆ عەلی، بەاڵم عەلی ئەوكاتە 

هێشتا لە مەدینە پێگەی ئەوەندە بە هێز نەبووبوو، ئەبوبەكرو 

عومەر پێگەیان بەهێزتر بوو، پارسەنگی هێز بە الی ئەبوبەكرو 

عومەردا دەشكایەوە، چونكە عەلی باوكیشی نەمابوو سەرۆكی 

ئەبوتالیبەوە  مردنی  بەهۆی  هاشمییەكانیشیان  ه��ۆزی 

لەدەستدەرچووبوو، )هەرچەندە ئەم كێشەیەی نێوان عومەرو 

دەزانن،  هەڵبەسرتاوی  بە  مێژوونووسان  لە  بەشێك  فاتیمە، 

بە  سەفەوی  پیاوێكی  هەڵبەستنە  ئەم  نووسەری  گوایە  دەڵێن 

بە  شیعە  باڵی  ب��ەاڵم  هەڵیبەستووە،  جوولەكە  رەچەڵەك 

رووداوێكی راست وەریانگرتووە(لە الیەكی دیكەیشەوە، دەڵێن 

بۆیە  بوو،  ئیسالمدا  یەكگرتوویی  خەمی  لە  ئەوەندە  عەلی 
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و  راگرتن  بەرز  پێناوی  لە  دەدا  شتێك  هەموو  بە  قوربانی 

گەورەتر  كێشەكەی  عەلی  بۆیە  ئیسالمدا،  ئایینی  پێشخستنی 

نەكرد، بەاڵم بەیعەتیشی بە ئەبوبەكر نەدا، ئیرت فاتیمە لە الیەك 

لە خەمی باوكی كە پێغەمبەر بوو تازە كۆچی كردبوو،پەیوەندی 

پێغەمبەر لەگەڵ فاتیمە یەكجار بەهێز بوو، چونكە فاتیمە لە 

خەدیجە بوو، دایكی نەمابوو، پێغەمبەر زۆر گرنگی پێدەدا، لە 

الیەكی تریشەوە فاتیمە هێشتا منداڵ بوو كە شووی بە عەلی 

كردبوو، دەڵێن محەمەد بۆیە فاتیمەی بە منداڵی بە شوو داو 

خۆی  كوڕی  وەكوو  عەلی  محەمەد،  الیەك  لە  عەلی،  بە  دای 

تەماشا دەكرد، چونكە خۆی هیچ كوڕێكی بۆ نەمابۆوە)بێگومان 

كوڕێكیان  هیچ  محەمەد،  عیساو  موسا،  پێغەمبەر  سێ  هەر 

لەدوای خۆیان بۆ نەمایەوە( لە الیەكی دیكەیشەوە ئاگادار بوو 

عائیشە  بەرلەوەی  بۆیە  ناكات،  فاتیمە  بە  حەز  عائیشە  كە 

بخوازێت فاتیمەی بە شوو دا تا لەناو ماڵەكەی گرفت روو نەدا( 

ئیرت فاتیمە وەك هەر ژنێكی ئاسایی حەسەن و حوسەینی بوو، 

عائیشەش كە زۆر حەزی لە منداڵ بوو بەاڵم منداڵی نەدەبوو، 

ئیرت رقی عائیشە بۆ فاتیمە زیاتر بوو، ئەم دوو خاڵە)خۆشەویستی 

لە رادە بەدەری پێغەمبەر بۆ فاتیمەو بوونی بە دایكی حەسەن 

و حوسێن( هۆكاری گرنگ بوون كە  عائیشەی خێزانی پێغەمبەر 

غیرە لە فاتیمە بكات، حەزی پێ نەبێت و دواتریش ئەو كەیف 

لە  فاتیمە  ئیرت  فاتیمە.  مێردی  عەلی  بۆ  پەڕییەوە  نەهاتنە  پێ 

الیەكی  لە  و  باوكی  مردنی  رووداوەی  ئەو  بەهۆی  الی��ەك 

بەسەریهێنا،  عومەر  كە  رووداوەی  ئەو  هۆی  بە  دیكەیشەوە 

سەخترتو  نەخۆشییەكەی  رۆژ  دوای  لە  رۆژ  و  نەخۆشكەوت 

باوكی  مردنی  لە  شەش)6(مانگ  دوای  تا  دەبوو،  تر  كوشندە 

مردنی  دوای  كرد،  دوایی  كۆچی  و  لەدەستدا  گیانی  ئەویش 
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ئەبوبەكر  خەلیفەبوونی  لە  شەش)6(مانگ  دوای  واتا  فاتیمە، 

ئینجا عەلی بەیعەتی بە ئەبوبەكر داوە. گرفتی سێیەم لە نێوان 

عومەرو عەلی  لەوەوە سەرچاوەی گرت، كاتێك ئەبوبەكر ژەهر 

خوارد كراو زانی ئیرت ناتوانێ بەردەوام بێت، عائیشە بە زیرەكی 

خۆی ئەمجارەیان بڕوای بە ئەبوبەكری باوكی هێنا كە عومەر 

رابسپێرێ كە جێنشینی بێت، چونكە ئەو ترسەی عائیشە هەر 

عومەر  سدیق(  باوكی)ئەبوبەكری  ئەگەر  كە  بوو  ب��ەردەوام 

رانەسپێرێ لەدوای خۆی بكرێ بە خەلیفە، دڵنیابوو كە عەلی 

نەیدەویست  جۆرێكیش  هیچ  بە  عائیشەش  خەلیفە،  دەكرێتە 

عەلی بكرێ بە خەلیفە، چونكە لەسەر ئەو رووداوەی لە نێوان 

عائیشەو سەفوانی كوڕی معطل دروستبوو بوو، عەلی داوای لە 

پێغەمبەر كردبوو كە دەست لە عائیشە بكاتەوەو تەاڵقی بدا، 

بەاڵم پێغەمبەر ئەوكارەی نەكردو ئایەتیش لەوبارەیەوە هاتۆتە 

خ�����������وارەوە، ب����ڕوان����ە س����ورەت����ی ال����ن����ور ئ��ای��ە

چەند  لەگەڵ  ىت)،23،20،19،17،16،4،5،6،9،11،12،13،15،( 

ئایەتێكی دیكە لە سورەتی ئەحزاب وەك ئایەی)30،32، 33(تا 

رادەیەك لە دەوری هەمان پرس دەسووڕێتەوە. دیارە كێشەی 

میراتی محەمەد لە دوای خۆی ئەوەش گرفتێكی دیكەیە، دەڵێن 

جوولەكەكان  گ��رت،  خەیبەری  ق��ەاڵی  محەمەد  كاتێك 

دەستی  ژێ��ر  كەوتە  لەدەستداو  زۆری���ان  دەستكەوتێكی 

دەستكەوتانە  ئەو  لەناو  گوندێكی  محەمەد  موسڵامنەكان، 

ئەوەندە  فاتیمە،  بۆ  محەمەد  خۆشەویستی  بەاڵم  بەركەوت، 

بەهێز بوو، ئیرت محەمەد ئەو گوندەی پێشكەشی فاتیمەی كچی 

محەمەد  كارەی  ئەم  زەهرا،  فاتیمەی  بە  بوو  دوایی  كە  كرد، 

كاتی  كەی  بڵێ  بوو  ناچار  بۆیە  كرد،  نیگەران  زۆر  عائیشەی 

دابەشكردنی میراتە تا بەشی فاتیمە بدرێت، بەاڵم دوای كۆچی 
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دوایی محەمەد، ئەبوبەكر لە ژێر گوشاری عائیشەی كچییەوە، 

ئەبوبەكرو عومەر وتیان نابێ موڵك و ماڵی پێغەمبەری ئیسالم 

بكرێتە میرات بۆ منداڵەكانی، ئیرت ئەبوبەكر یاسایەكی دەركرد 

دەستی  موسڵامنانەوە  لەالیەن  زەوییانەی  ئەو  هەموو  كە 

بەسەردادەگیرێت، دەبێتە موڵكی)بیت املال(و كەڵك وەرگرتن 

ئەو  ئیرت  دەبێت،  خەلیفەدا  لەدەستی  تەنیا  زەویانە  لەو 

گوندەشیان لە فاتیمە سەندەوە....گرفتێكی دیكەیش هەیە كە 

لەسەردەمی خەلیفایەتی عومەرداو بە فەرمانی عومەری كوڕی 

خەتاب معاویەی ئەبوسوفیان كرا بە والی شام، كە دواتر معاویە 

بوو بە گەورەترین گرفت بۆ عەلی و نەوەكانی عەلی و تەنانەت 

بۆ بنەماڵەی هاشمییەكانیش. كە خەالفەتی كردە پشتاوپشت و 

لەدەست هاشمییەكانی دەرهێنا. گرفتێكی دیكەش هەیە، بەاڵم 

ئەوەیە  ئەویش  وەری��دەگ��رن،  ئاسایی  بە  مێژوونووسان 

عوبەیدواڵی كوڕی عومەری خەتاب، بەیعەتی بە عەلی نەداو 

داوایكرد لە مەدینە بچێتە دەرو سەفەر بكات، داوای كەسێكیان 

لە عوبەیدوڵاڵی كوڕی عومەری كوڕی خەتاب كرد تا كەفالەتی 

بۆ بكات، بەاڵم عوبەیدوڵاڵ كەسی دەستنەكەوت، بەاڵم عەلی 

كوڕی ئەبوتالیب كە ئەوكات تازە ببوو بە خەلیفە خۆی بوو بە 

لە  بوو  ب���ەردەوام  عوبەیدوڵاڵ  ب��ەاڵم  عوبەیدوڵاڵ،  كەفیلی 

دژایەتیكردنی عەلی كوڕی ئەبوتالیب و پاڵیدایە پاڵ معاویەی 

كوڕی ئەبوسوفیان لە دژی عەلی، تا چارەنووسەكەی ئەوەبوو لە 

كوڕی  دوو  زیاتر)عومەر  زانیاری  بۆ  كوژرا.  شەڕی)صفین(دا 

دیكەی هەبوو بەناوی عەبدوڵاڵی بچووك و عەبدوڵاڵی گەورە، 

مالك  كوڕی  جرول  كچی  كەلسومی  ئوم  لە  عوبەیدوڵاڵ  بەاڵم 

خوزاعییەبوو(. بەاڵم پێش هەموو ئەو گرفتانەی كە لە سەرەوە 

گرفتێك  پێغەمبەردا  سەردەمی  لە  هەر  بۆیكردووە،  ئاماژەم 
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بە  دەك��ات،  لێوە  باسی  زۆر  شیعەش  الیەنی  سەریهەڵداوە، 

ئەوەیە،  ئەویش  دادەنێن  دیكەی  گرفتەكانی  گرێكوێرەی 

پێغەمبەر  گوایە  ب��ووە،  سەرەمەرگا  لە  پێغەمبەر  ئەوكاتەی 

دابنێ،  خۆی  جێنشینی)خەلیفە(ی  بۆ  كەسێك  ویستوویەتی 

ئەو  پێغەمبەر  نەیهێشتووە  خەتاب  ك��وڕی  عومەری  ب��ەاڵم 

دەیزانی  عومەر  گوایا  چونكە  بكات،  دەستنیشان  خەلیفەیە 

هێشتا  عەلی-ش  دادەنێ،  جێنشینی خۆی  بە  عەلی  پێغەمبەر 

بگرێتە  كارە  ئەم  بتوانێ  نەبوو،  وەها  هەژموونێكی   خاوەنی 

زۆر  قوڕەیشییەكان  كە  تایبەت  بە  ببات،  بەڕێوەی  و  دەست 

رقیان لێبوو، عەلی نەیدەتوانی دەرەقەتی قوڕەیشییەكان بێت، 

ترسناك  ئاژاوەیەكی  هەڵدەستایەوەو  لێ  تریشی  خەڵكی  ئیرت 

كە  گرتبوو  پێغەمبەر  لە  رێگای  عومەر  بۆیە  دروستدەبوو، 

جێنشین بۆ خۆی دەستنیشان نەكات، دوایی ئەوان خۆیان  ئەو 

كارە دەكەن. ئەمە هەنگاوی یەكەمی گرفتەكان بووە لە نێوان 

عومەرو عەلی دا.

پەیوەندییەكانی عومەرو عەلی

زۆر  یەكجار  پەیوەندییان  بوونە  ژیاندا  لە  عەلی  عومەرو  تا 

باش بووە، هەر بۆ منوونە، كە ئەبوبەكر عومەر رادەسپێری بۆ 

جێنشینی)خەلیفەیی(لە دوای خۆی، ئەگەر چی ئەم راسپاردەی 

چونكە  بووە،  بەسەرەوە  زۆر  عائیشەی  كاریگەری  ئەبوبەكر 

بۆ  مووچەكەم  ئەگەر  وتبوو،  عومەری  بە  عائیشە  پێشوەختە 

بۆ  بهێنێ  تۆ  ناوی  باوكم  دەدەم  زۆر  هەوڵی  من  بكەی  زیاد 

ئەوەی ببیت بە دووەم خەلیفەی موسڵامنان، هەر وایشی كرد 

ئەبوبەكر عومەری راسپاردو مووچەی عائیشەش كە مانگانە بوو 

زیادی كرد، بەاڵم عەلی كوڕی ئەبی تالیب نیگەرانی نیشان نەداو 
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بەیعەتی بە عومەر بەخشی. عومەریش عەلی كردە یەكەمین 

راوێژكاری خۆی و دەستە راستی عومەر بوو، هەر بڕیارێكیشی 

چونكە  دەك��رد،  عەلی  بە  راوێ��ژی  و  پرس  پێشوەخت  بدایە 

دڵنیابوو كە عەلی جگە لە بەرژەوەندی ئایینی ئیسالم، هەموو 

بەرژەوەندییەكانی دیكە دەخاتە الوەو گوێیان پێنادات. بوونی 

ئەو پەیوەندییە بەهێزە وایكرد عومەر كچێكی عەلی بخوازێ كە 

ناوی)ام كەلسوم(بوو، لە كاتێكدا)ام كەلسوم( هێشتا منداڵیش 

بوو. كەواتە عومەر زاوای عەلی بوو.)ام كەلسوم( لە دایكەوە 

ژنی  حەوتەمین  بە  بوو،  پێغەمبەر-د.خ-  كچی  فاتیمەی  كچی 

عومەر)11(ژنی  چونكە  دادەن��رێ،  خەتاب  كوڕی  عومەری 

كوڕی  محەمەدی  بە  شووی  عومەر  مردنی  دوای  هێنابوو، 

جەعفەری كوڕی ئەبوتالیب كردەوە كە ئامۆزای خۆی بوو.

معاویە  بەاڵم  شام،  والی  بە  كردبوو  معاویەی  عومەر  راستە 

زۆر لە عومەر دەترساو تا عومەر لە ژیاندا مابوو، نەیدەوێرا لە 

قسەكانی عومەر دەربچێت، موسڵامنێكی ملكەچ و بێدەسەاڵت 

ئاراوە  هێنایە  گرفتانەی  ئەو  هەموو  عومەردا،  لەبەرامبەر  بوو 

كوڕی  عوسامنی  خزمی  الیەك  لە  بوون،  عومەر  مردنی  دوای 

عەفان بوو، لە الیەكی دیكەیشەوە ئەو دڵنەرمی و دڵسافییەی 

تایبەتییەكانی  بەرژەوەندییە  بۆ  كردبوو  ئیستغالل  عوسامنی 

دەكات  عوسامن  لە  داوا  ئەبوتالیب  كوڕی  عەلی  بۆیە  خۆی، 

عوسامن  شام،  والی  بكاتە  دیكە  كەسێكی  و  البدات  معاویە 

كرد  معاویەی  بوو  ئەوە عومەر  دانەناوە  معاویەم  دەڵێت من 

بەوالی شام نەك عوسامن، عەلیش دەڵێت ئاخر تا عومەر مابوو 

نەشیاو  نەگونجاوو  كارێكی  نەیدەوێرا  و  دەترسا  لێی  معاویە 

بكات، بەاڵم ئەی عوسامن ئێستا معاویە تەنانەت پرس و را بە 

تۆش ناكات و خۆیشت ئەمە باش دەزانی، كەچی معاویە الی 
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خەڵكی دەڵێت من ئەم كارانەم بە فەرمانی عوسامنی خەلیفەی 

زۆر  هەڵوێستێكی  عوسامن  ئەی  تۆ  كەچی  ك��ردووە،  سێیەم 

الوازیشت نییە لە بەرامبەر معاویەدا.. 

لە كوشتنی،  لە هەمان شەڕی)صفین(بەر  دەڵێن عوبەیدوڵاڵ 

بۆ  كردووە  ئەبوتالیبی  كوڕی  عەلی  كوڕی  محەمەدی  بانگی 

شەڕە شمشێرو زۆرانبازی، بەاڵم عەلی كە باوكییەتی رێگای بە 

محەمەدی كوڕی نەداوە، محەمەدیش جنێوی بە عوبەیدوڵاڵو 

عەلی  بەاڵم  خەتاب(داوە،  كوڕی  عومەری  دەكاتە  باوكی)كە 

وتویەتی كوڕم جنێو بە باوكی مەدە بەباشە باسی باوكی بكە.

ب��وون،  عەلی  الیەنگری  كە  ئەسحابانەی  ل��ەو  كۆمەڵێك 

ناووناوبانگێكی باشیشیان پەیدا كردبوو، زۆربەیان لە سەردەمی 

گەورە  كاربەدەستی  دا،  خەتاب  كوڕی  عەمەری  خەلیفایەتی 

فەرمانی  ژێر  لە  بوون،  سوپاش  سەركردەی  تەنانەت  بوون، 

نەبوو،  كێشەیەكیشیان  و  گرفت  هیچ  ب��وون،  عومەریشدا 

عومەریش باش دەیزانی ئەوانە لە الیەنگرانی عەلی كوڕی ئەبو 

یارس،  كوڕی  عەماری  ئەمانەبوون:  لەوناوانە  هەندێك  تالینب 

عازب،  كوڕی  بەرائی  ئەشتەر،  كوڕی  مالیك  فارسی،  سەملانی 

عودەی  حەنیف،  كوڕی  سەهلی  یەمانی،  كوڕی  حوزەیفەی 

كوڕی حاتەمی تائی، عوسامنی كوڕی حەنیف، ئەحنەفی كوڕی 

زۆری  و  ئەملەرقال  هاشمی  عودەی،  كوڕی  حەجەری  قەیس، 

دیكەش، رۆژێك لە رۆژان ئەمانە لە الیەن عومەرەوە گرفتێكیان 

بۆ دروست نەكرا.

لە هەموو ئەوانەش گرنگرت ئەوەیە، كاتێك عومەر سەفەر بۆ 

شام دەكات، عەلی كوڕی ئەبوتالیب لە مەدینە لە جێگای خۆی 

دادەنێ، لێرە دەگەینە ئەو راستییەی ئەگەر عومەر بە تەواوی 

لە نیازپاكی و دڵپاكی عەلی دڵنیا نەبوایەو پەیوەندی پتەویان 
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لە  دیكەی  سەحابەیەكی  عومەر  بێگومان  نەبوایە،  لەگەڵیەك 

جێگای خۆی دادەنا نەك عەلی.

كێشە  الیەكەوە  لە  هەوڵیدا  زیرەكانە  بە  زۆر  ئەوەی  بەاڵم 

بخاتە نێوان، عوسامنی كوڕی عەفان و عەلی كوڕی ئەبوتالیب 

لە الیەكی دیكەیشەوە كێشە بخاتە نێوان عومەرو عەلی، ئەوا 

مەبەستەكەشی  هەموو  بوو،  ئەبوسوفیان  كوڕی  معاویەی 

عەلی،  لە  بوو  جەماوەرە  ئەو  دابڕینی  و  عەلی  شكاندنی  بۆ 

باشرتم  عەلی  لە  من  بڵێ  نەبوو  ئاستە  لەو  معاویە  چونكە 

بەو  قەناعەت  دەیویست  بەڵكو  جێنشینی)خەلیفە(،  بۆ 

لە كوشتنی عوسامن  بهێنێ كە عەلی دەستی گەورەی  خەڵكە 

رژاوی عوسامن  ناهەق  بە  نایەوێ خوێنی  معاویەش  هەبووە، 

بە كوشتنی عوسامن  كاتێكدا عەلی حەزی  لە  بڕوات،  فیڕۆ  بە 

كوشت،  عوسامنیان  عەلی  ناحەزانی  پێچەوانەوە،  بە  نەبووە، 

بەشداریان  عەلی  نزیكەكانی  هەرە  دۆستە  لە  هەندێكیش 

ئەبوبەكری  لەوانە محەمەدی  كردبوو،  كوشتنەی عوسامن  لەو 

سدیق)محەمەدی ئەبووبەكر، دایكی ناوی –ئەسام- بوو، سەرەتا 

خێزانی جەعفەری براگەورەی عەلی بوو، بەاڵم كاتێك جەعفەر 

و  دەیخوازێت  سدیق  ئەبووبەكری  دەكوژرێت،  شەڕێكدا  لە 

دوایی  كۆچی  ئەبوبەكر  ئەوەی  دوای  دەبێت،  لێ  محەمەدی 

دایكی  واتا  دەیخوازێت،  ئەبوتالیب  كوڕی  عەلی  دەك��ات، 

محەمەد دەبێتە خێزانی عەلی، بۆیە مێژوونووسان دەڵێن عەلی 

كردووە(  ئەبوبەكری  محەمەدی  سەیری  خۆی  كوڕی  وەكوو 

بوو، دوای كوشتنی عوسامن و كاتێك عەلی دەكرێتە خەلیفە، 

محەمەدی ئەبووبەكری سدیق دەكاتە والی میرس، هەر لەوێش 

لە الیەن عەمروعاص سوپای معاویە بە ناهەق سەریان بڕی.

بە كورتی ئەوانەی ئێستا باس لە ناكۆكییەكانی عومەرو عەلی 
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دەكەن، پاساوەكانیان یەكجار الوازەو هی ئەوە نییە ببێتە مایەی 

ناكۆكی، ئەوانە بیانەوێ و نەیانەوێ، دەچنەوە سەر بڕواهێنان بە 

معاویەو پەیڕەوكردنی هەموو ئەو فڕوفێاڵنەی كە لەو پێناوەدا 

قسەڵۆك  قسەو  معاویە  دوای  وردە  وردە  ئیرت  دەیدۆزییەوە، 

لەبارەی ئەو دوو خەلیفەیە سەریهەڵدا، باڵی شیعەش لەدوای 

شەڕی )صفین(ەوە سەریهەڵدا، كە لەنێو سوپاكەی عەلی دوو 

لەگەڵ  بوو  راگرتنی شەڕەكە  لەگەڵ  باڵێكیان  دروستبوون،  باڵ 

معاویە، باڵەكەی تریش دژی راگرتنی شەڕەكە بوو، ئەو باڵەی 

لەگەڵ عەلی مانەوە پێیان وترا شیعە، ئەو باڵەیش كە لە عەلی 

جیا بوونەوە پێیان وترا خەواریج، بەاڵم رۆژگار هات و رۆیی، 

باڵی شیعە كە سەر بە عەلی بوون، وردە وردە گەشەیان كرد 

تا بە ئەمڕۆ دەگات، باڵەكەی تریش كە باڵی خەواریج بوو، لە 

شوێنی خۆیان چەقیان بەست و مەیین و توانای گەشەكردنیان 

ناویشیان نەماوە. ئەمەیان سەرەتای كەرت  ئێستا هەر  نەبوو، 

لەو  رێ  ئەوەی  لەجیاتی  بەاڵم  بوو،  موسڵامنان  كەرتبوونی 

كەرتبوونە بگیرابایە، ئەوەتا دەبینین ئێستا تەنیا باڵی شیعە سەر 

بە چەندین قوتابخانەو گرووپی لە یەك جیا جیان وەك: رەوتی 

زەیدی،  ئیسامعیلی،  شیعەی  البیت(،  ئیامم)اهل   12 شیعەی 

فامتی، تزاری، ئاغاجانی، ئەبازی، كیسانی،..هتد، بەاڵم رەوتی 12 

ئیامم لە هەموو رەوتەكانی دیكەی شیعە پڕ جەماوەری ترە. لە 

نێو باڵی سوننەشدا، چەندین رەوتی دیكە دروستبوون، لەوانە: 

وەهابی،  سۆفیگەری،  رەوتی  زاهیدی،  موعتەزیلە،  ئەشعەری، 

قادری، لەنێو رێبازی ئەشعەریشدا، ئەم مەزهەبانە دروستبوون، 

لە  موعتەزیلە  رەوتی  حەنبەلی،  شافعی،  مالكی،  حەنەفی، 

هەموویان ئەقاڵنیرت بوو.

و  مەزهەب  و  رەوت  هەموو  ئەم  ئەوەیە،  گرنگەكە  پرسیارە 
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رێبازە، لەپێناو چیدا دروست بوون، ئایا بۆ پێشكەوتنی ئیسالم 

سیاسی  بە  دەسەاڵت  دەستی  گرتنە  مەبەستی  بۆ  یان  بووە، 

بڕواپێهێنەرە،  زیاتر  دووەمیان  ئ��ەوەی  بێگومان  كرابوون، 

چونكە ئەوەتا داعش موسوڵامنی بێ تاوان بۆچی سەردەبڕێ و 

دەیكۆژێ، لە كام دەقی قورئانیدا هاتووە كە موسڵامن موسوڵامن 

بە  گەیشتنیانە  بۆ  تەنیا  توندڕەوانە  رەوتە  ئەم  بۆیە  بكوژێ؟ 

نیشان  خۆیان  ئایینی  رووپۆشێكی  بە  دەیانەوێ  دەس��ەاڵت 

كاری ساختەیە،  و  تەنیا هەڵخەڵەتاندن  بنەڕەتدا  لە  كە  بدەن، 

ئەگینا چوار خەلیفەكەی موسوڵامنان، ئەگەر هەر گرفتێكیشیان 

لەگەڵ یەكدی هەبوایە، لە پێناوی گەشەی ئیسالمدا كردوویانەو 

هەر یەك لەو چوار خەلیفەیەش ئازارێكی زۆریان لەپێناو ئەو 

ئایینەدا چەشت.
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ئازاد قەزاز
نوسەر و شارەزا لە ئیسالمی سیاسی

داعش و 
خەوارج

»ئایین سەرەتاكەی ئازادبوونە و 
كۆتاییەكەی بەندبوونە«
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الیەن  لە  خ���ەوارج  بە  چواندنی  و  داع��ش  دەرخستنی 

ئیسالمییەكانەوە، بیانوویەكە بۆ ئەوەی خۆیانی لێدوربخەنەوە 

دوربخەنەوە. هەرچەندە  بەرپرسیارێتی خۆیان  لەبەرانبەردا  و 

پەیوەندییەكی مێژوویی و عەقیدی لەنێوان خەوارج و داعشدا 

نێوانیاندا  لە  تایبەتیش  جیاوازییەكی  بەاڵم  بەدیدەكرێت، 

دبیرنێت. ئایا خەوارج لە ئایینی ئیسالم دەرچوون یان لە پێناوی 

ئیسالمدا بە پەڕگیریدا چوون؟! ئەمە پرسیارێكە و لەم بابەتەدا 

وەاڵمی دەدەینەوە.

خەوارج

خەلیفەی  كوژرانی  پاش  ساڵەیە،  ئەو  زایینی  ٦٥٦ی  ساڵی 

بە  تاڵیب  ئەبو  كوڕی  عەلی  عەففان،  كوڕی  سێیەم عوسامنی 

خەلیفەی چوارەم دادەنرێت. موعاوییەی كوڕی ئەبو سوفیان 

بەدەستەوە  عوسامن  بكوژەكانی  عەلی  كە  ئەوەی  بیانوی  بە 

نییە  گرینگ  ئێمە   بۆ  لێرەدا  دەبێت.  یاخی  عەلی  لە  نادات، 

موعاوییەش  بۆ  و  ناكات  دادگا  رادەستی  بكوژەكان  عەلی  بۆ 

و  عەلی  مشتومڕی  دەرەنجامی  لە  چونكە  دەك��ات،  داوای 

هێنایانە  ئ��ەوان  تەنگژەیەی  و  ملمالنێ  ئەو  و  موعاوییە 

دەربكەوێت.  تیایدا  خەوارج  تا  بوو  ساز  زەمینەیەك  ئاراوە، 

ئەنجامدەدەن،  رێككەوتنێك  موعاوییە  و  عەلی  ئەوەی  پاش 

نابێ  رازی  موعاوییە  و  عەلی  نێوان  رێكەوتنەی  لەو  گروپێك 

دروستدەبێت  لەال  باوەڕەیان  ئەو  دەزان��ن.  الدەری��ان  بە  و 

تەنها  و  جێبەجێنەكراوە  رێككەوتنەدا  لەم  خودا  حوكمی  كە 

ئەنجامداوە.  رێككەوتنیان  خۆیان  راوبۆچوونی  بە  مرۆڤەكان 

تەنها بۆ خودایە«  لله-  حوكم  إال  ئەوان دروشمی » ال حكم 

لەگەڵ  هەرچی  دەردەچن،  عەلی  بەرەی  لە  و  بەرزكردەوە 
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ناوی  گروپە  ئەم  ئیدی  دەزانی.  كافریان  بە  نەبوایە  خۆیان 

خەوارج وەردەگرێت.

كەواتە خەوارج بەو كەسانە وتراوە كە لە سەرەتادا لە بەرەی 

هاتوونەتە  بەرەیە  لەو  پاشان  بوون،  تاڵیبدا  ئەبو  كوڕی  عەلی 

دەرێ و دژی عەلی وەستاونەتەوە، كە بە عەرەبی پێیان وتراوە 

ئەو.  سەرسەختی  ركابەری  بوونەتە  و  عەلی(  علی  )خرجو 

بەرەو  نێوەندی كافرەكان و كۆچكردنیان  لە  ئەوان  دەرچوونی 

خودا و پەیامبەرەكەی، نازناوی خەوارجیان پێدەبەخشێت. واتە 

هەرچی پەیوەندییەكی كۆمەاڵیەتی كە لەگەڵ بێباوەڕەكان -لە 

دیدی ئەوانەوە-  هەیانبووبێت، پچڕاندوویانە و لەو كۆمەڵگەیە 

دەرچوون. هەندێجار ئەو ناوەیان لەوەشەوە وەگرتووە كە بۆ 

لەبەرامبەر  و  بوون  )مجاهد(  خەوارج  واتە  دەرچوون.  جیهاد 

واتە  ب��وون.  دانیشتوو)قاعد(  بە  كە  بەكارهێرناوە  ئەوانەدا 

خەوارجەوە،  سەرهەڵدانی  هۆی  بە  قاعدون(  و  )مجاهدون 

جیابوونەتەوە. ئەوان سێ بنەمایان بۆ خۆیان دامەزراندووە و 

پەیڕەویان كردووە، ئەوانیش: یەكەمیان تەكفیركردنە، دووەمیان 

پێشەوە  لە  ه��ەروەك  حاكمییەتە.  سێیەمیان  و  كۆچكردنە 

خستەڕوو   موعاوییە،  و  عەلی  بە  سەبارەت  ئەوامنان  رەفتاری 

ئەوەبوو كە ئەوانیان كافر كرد، الی ئەوان كۆچیان كرد و بەرەو 

جێبەجێكردنی حوكمی خودا هەنگاویان نا.

بۆ  بچوێنن،  خەوارج  بە  داعش  دەیانەوێ  ئەوانەی  كەواتە   

چونكی  چوون،  بەهەڵەدا  بیانكەنەدەرەوە،  ئیسالم  لە  ئەوەی 

دینداریی خەوارجەكان و پابەندبوونیان بە ئیسالمەوە، هەرگیز 

و  بووە  جیهادكردن  بۆ  ئەوان  خارجێتی  لێناكرێت.  چاوپۆشی 

پەرۆشی ئەوان بۆ فەرمانی خودا بووە، واتە دەرچوون لە ئیسالم 

لەم رووەوە  بووە.  ئیسالم  پێناوی  لە  بەڵكو دەرچوون  نەبووە، 
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كافر  كۆمەڵگە  كە  دەچن  لەیەكدی  زۆر  خ��ەوارج  و  داعش 

تا  دەكەن،  كۆچ  و  دێنەدەرێ  كۆمەڵگەیە  لەو  ئەوجا  دەكەن، 

حوكمی خودا بە هەر نرخێك بووە بچەسپێنن. ئەوەی كە داعش 

لێرەدا لە خەوارج جیادەكاتەوە ئەوەیە كە عەلی و موعاوییە و 

نین، هەروەك چۆن الی خەوارج  الیەنگرانیان الی دعش كافر 

كافر كرابوون.

زۆرب���ەی گ��روپ��ە ج��ی��اوازەك��ان��ی خ���ەوارج ل��ەس��ەر ئ��ەوە 

و  واجیبە  موسڵامنان  بۆ  ئیاممێك  بوونی  كە  یەكدەنگبوون، 

زۆری  بایەخی  خەوارج  الی  ئیاممێك  بۆ  گوێڕایەڵی  گرینگە.  

بوونی  تر،  موسڵامنەكانی  گروپە  لە  جیا  كاتدا  لەهەمان  بووە، 

بە  نەزانیوە، چونكی  بە زەروری  لە رەچەڵەكی قورەیش  ئیامم 

گوێرەی باوەڕی ئەوان، لە قورئاندا ئەوە نەهاتووە كە چ نەوە 

ئەوە  تەنها  بەڵكو  بكات،  فەرماڕەوایی  دەبێت  رەچەڵەكێك  و 

هاتووە كە دەبێت دادپەروەر بێت، وەك ئەم ئایەتە دەڵیت:« 

إژا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل«. لەوە دەچێت ئەم 

خاڵەش داعش و خەوارج لە یەكرتی جیابكاتەوە، وەك بیستومە 

ببێتە  تا  خۆی،  بە  شەرعیەتدان  بۆ  بەغدادی  ئەبوبەكری  كە 

خەلیفە، رەچەڵەكی خۆی بۆ سەر پەیامبەر بردۆتەوە.

ئەو  چاكیی  كە  بووە،  گرینگ  هێندە  ئیامم  هەندێكیان  الی 

چاكی ئوممەت بێت و خراپی ئەویش هەر خراپی ئوممەتێك 

ئیامم  ئەگەر  كە  رادەیەی  ئەو  بێت، الی هەندێكیان گەشتۆتە 

واتە  ك��ردووە.  كوفری  گەلەكەیشی  وایە  مانای  بكات؛  كوفر 

ئەو  سەرشانی  ئەركی  بڵێن؛  تا  وایلێكردوون،  بۆچوونەیان  ئەم 

تا ئیاممەكەیان ئەگەر الیدابێت، راستبكەنەوە، چونكە  گەلەیە 

هەمووشیان  بەسرتاوەتەوە.  پێكەوە  هەردوكیان  چارەنووسی 

بە زەبری  ئیاممی ستەمكار  ئەوە كۆدەنگن كە دەبێت  لەسەر 
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ستەمكاردا،  ئیاممی  بەسەر  شۆڕشكردن  واتە  البربێت.  شمشێر 

كوڕی  عوسامنی  كە  بوون  ئەوانیش  هەر  دەزانن.  واجیب  بە 

عەففانیان كوشت و پاشانیش شانازییان بەو كارەیانەوە كردووە. 

ئەگەر حوكمی  كە  كردووە  )عەلی(  لە  تەنانەت هەڕەشەشیان 

خوا نەچەسپێنێت، ئەوا چارەنووسی ئەویش وەك چارەنووسی 

نزیكبۆتەوە،  خەوارج  لە  داعش  خاڵەدا  لەم  دەبێت.  عوسامن 

باوەڕی داعش وایە كە حاكمەكانی واڵتانی ئیسالم بە  چونكی 

دژیان  و دەبێت جەنگ  الیانداوە  ئیسالم  بنەماكانی  لە  گشتی 

هەڵبگیرسێرنێت. ئەمە جگە لەوەی لە دیدی ئەوانەوە حاكامنی 

و  ئەمەریكا  باوەشی  خستۆتە  خۆیان  هەموو  ئیسالم  واڵتانی 

رۆژئاواو زایۆنیزمی جیهانییەوە، كە لە چاوی ئەواندا بۆتە هۆی 

سوكوڕیسواكردنی موسڵامنان.

ئەزرەقییەكان  بە  كە  خ���ەوارج  گروپانەی  ل��ەو  یەكێك 

هەرگیز  خۆیان  رای  پێچەوانەی  بوون.  توندڕەو  زۆر  نارساون، 

خۆیان  موخالیفی  منداڵی  و  ژن  كوشتنی  پەسەندنەكردووە. 

و  توندڕەوبوون  خۆشیاندا  لەگەڵ  تەنانەت  زانیوە.  حەاڵڵ  بە 

نەكردووە.  پەسەند  گفتاریاندا  گوتارو  لە  )توقیە(یان  هەرگیز 

دەبوایە ئەو كەسە باوەڕی بە چی بووبێت، ئەگەر رووبەرووی 

كەواتە  كردبێت.  ئاشكرا  ئ��ەوەی  هەر  بوایەتەوە،  مەرگیش 

ئەزرەقی سەبارەت  توندڕەوی  گروپی  لەگەڵ  ئیمڕۆكە  داعشی 

بە كوشتنی نەیارەكانی خۆیان، لە یەكرتدەچن.

زەمینەی پێشینەی دەركەوتنی داعش  

بەرامبەر  لە  ئیسالمدا  جیهانی  لە  ئیسالمی  بزاڤێكی  چەند 

ئیسالمی  ژیاری  هەرەسی  و  خەالفەت  شكستی  كاردانەوەی 

پێشوو  سەدەی  سەرەتاكانی  لە  رۆژئاوادا،  ژیاری  بەرامبەر  لە 
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سااڵنی  لە  كە  سەلەفی،  و  جیهادی  رێبازی  هاتنەئاراوە. 

حەفتاكانی سەدەی پێشوو سەریان دەردەهێنا، پەیوەستە بەو 

ئیسالم و  ژیاری  كاردانەوەی شكستی  لە  رێبازانەی كە سەرەتا 

كەوتنی خەالفەتەوە لە جیهانی عەرەبی و ئیسالمیدا روویاندا. 

ئەوە ئاشكرایە كە بزاڤی ئیخوانوملوسلمین لە جیهانی عەرەب، 

نوور  كۆمەڵەی  و  پاكستان  لە  م��ەودودی  ئەبوئەعالی  بزاڤی 

یەكە  هەر  و  دەرهێنا  سەریان  كاردانەوەیەك  وەك  توركیا،  لە 

ئەمانە  دەك��رد.  گەشەیان  سەربەخۆ  خۆی  ناوچەكەی  لە  و 

بۆ  تر  جارێكی  دەیانەویست  كە  بوون  رێبازانە  و  بزاڤ  ئەو 

بۆچوونی  بە  چونكە  بگەڕێنەوە،  ئیسالم  یەكەمی  سەرچاوەی 

دووركەوتنەوەی  دەرئەنجامی  ئیسالم،  ژیاری  رووخانی  ئەوان، 

موسڵامن بووە لە ئیامن و لە ئیسالم و وازهێنان بووە لە ئاكاری 

ئیسالمی، كزیی ئیامنی موسڵامنەكان بووە كە بوونەتە هۆكاری 

هەر  ئەوان،  بڕوای  بە  چارەسەریش  بۆیە  شكستپێهێنانە.  ئەم 

موسڵامن  ئوممەتی  كە  سەرچاوەیەی  ئەو  بۆ  بووە  گەڕانەوە 

ئەم  رابەرانی  و  سەركردە  چی  ئەگەر  كەوتۆتەوە.  دوور  لێی 

خۆیان  رێبازی  و  پیادەدەكرد  نەرمیان  سیاسەتێكی  بزاڤانە، 

بەاڵم  بەڕێدەكرد،  كۆمەڵ  و  خێزان  و  تاك  پەروەردەی  لەسەر 

دەرەنجامی  هەڵگرتبوو.  رەقیشیان  سیاسەتێكی  هەناویاندا  لە 

چەوساندنەوەی ئەم بزاڤانە لە الیەن حكومەتی نەتەوەیی ئەو 

دەوڵەتانەی تیا دەركەوتبوون، گەاڵڵەبوونی فكری گەڕانەوە بۆ 

ژیاری  بووژانەوەی  سەرچاوەی  وەك  خەالفەت  دامەزراندنی 

ئیسالمی، دواجار بزاڤی سەلەفی جیهادیشی لێكەوتەوە.

وەك  دەبینین  بخوێنینەوە،  قوتب  سەید  فكری  ئەگەر 

دێتەدەرەوە.  نەرمدا  ئیخوانێكی  هەناوی  لە  رەق  سیاسەتێكی 

لە  باس  كە  م��ەودودی  ئەبوئەعالی  كاریگەری  ژێر  لە  قوتب 
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حاكمییەت دەكات، باوەڕی وایە هەرچی حوكم هەیە ئینسانییە 

و حوكمی خودا كە لە قورئانەوە سەرچاوەی گرتووە، بە تەنها 

حوكمێكی خودایانەیە. بەمانایەكیرت حوكمی ئینسانی حوكمێكی 

جاهیلییە لەبەرامبەر حوكمی خودا كە خەالفەت و پیادەكردنی 

حوكمی قورئانە، دەڵێت:

ئەم  دەژی؛  جاهیلییەتدا  لە  یەكپارچە  ئیمڕۆ  عالەمەی  ئەم   

دەستدرێژیی  كە  دامەزراوە  بنەمایە  ئەو  لەسەر  جاهیلییەتە 

كردۆتە سەر گرینگرتین خاسییەتی ئولوهییەت )خوداداری( لە 

سەر زەوی، كە ئەویش خاسییەتی حاكمییەتە )فەرمانداری(

ئیدی لێرەوە ئیخوان لە نێوەندی سااڵنی حەفتاكانی سەدەی 

پێشوو، باڵێكی فراوانی دەكەوێتە ژێر كاریگەری فكری )سەیید 

هەرچەند  دەكێشێت.  سەر  توندڕەوی  رەو  بە  و  قوتب(ەوە 

قوتب خۆی هیچ هەوڵێكی توندڕەوی پێوە دیار نەبووە، چونكە 

تاكەكانەوە  دەروونی  لە  گۆڕانكاری  بە  باوەڕی  ئەویش هێشتا 

بووە، بەاڵم ئەو باڵە توندڕەوانەی كە سەرهەڵدەدەن، لە كاری 

كە  كۆمەڵەوە  و  تاك  دەروونیی  گۆڕانكاری  بۆ  پەروەردەیی 

بۆ گۆڕانكاری  پێبووە،  باوەڕیان  ئیخوان و سەید قوتب خۆیان 

تەقەمەنی،  و  چەك  بازوو  هێزی  بەكارهێنانی  و  جەستەیی 

خۆیان دەگوێزنەوە، بەاڵم هێشتا قوتب خۆی باوەڕی بەوە بووە 

كە موسڵامن دەبێت لە ناخەوە خۆی بگۆڕێت، بۆ ئەوەی بەرەو 

حوكمی خودا بگەڕێنەوە. وەك خۆی دەڵێت:) كاری ئێمە ئەوە 

نییە لەگەڵ ئەم واقعەی كە كۆمەڵگەیەكی جاهلییە، رێكبكەوین، 

ناشبێ هیچ جۆرە هاوسۆزییەكامن )والو( بۆی هەبێت، چونكە 

شیاوی  هەیەتی،  كە  جاهیلییەتەی  سیفەتە  بەو  واقعە  ئەم 

ئێمە  كاری  ئەنجامبدەین.  لەگەڵدا  رێككەوتنی  كە  نییە  ئەوە 

تا ئەم كۆمەڵگەیە دواجار  ئەوەیە لەسەرەتادا خۆمان بگۆڕین 
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بگۆڕین... یەكەم هەنگاو ئەوەیە كە خۆمان لە ئاست بەها و 

بۆچوونەكانی ئەم كۆمەڵگەیەدا بەرز راگرین، لە پێناوی ئەوەی 

هەندێ  لە  خۆمان  نابێ  بگەینەوە،  بەوان  نیوەڕێگەیەكدا  لە 

وا  نابێت  نەخێر؛  دووربكەینەوە،  خۆمان  بیروباوەڕی  و  بەها 

جیاوازین،  رێگەی  دوو  لەسەر  ئەوان  و  ئێمە  چونكە  بكەین، 

ئەگەر لەگەڵ ئەواندا یەك هەنگاو بە یەك ئاڕاستەدا بنێین، ئەوا 

رێگاكەمان  كۆتاییشدا  لە  و  وندەبێت  خودا  بەرنامەكەی  كۆی 

وندەكەین.

دووپاتدەكاتەوە،  ئەوە  قوتب  س��ەرەوەی  بۆچوونەی  ئەم 

بەوەی  الیانداوە  رێبازە  لەو  ئیمڕۆكە  سیاسی  ئیسالمی  كە 

)قوتب(  ئەودا  لەچاوی  دەك��ەن،  دەسەاڵتێك  بەشداریی  كە 

خۆیان  بۆ  خوداییان  خەسڵەتێكی  واتە  جاهلییە.  دەسەاڵتێكی 

بردووە، لەگەڵ دەسەاڵتی جاهلی سەردەمدا دانوستان دەكەن 

و لەبری حوكمی خودا لەگەڵ حوكمی مرۆڤاندا خۆیان تێكەڵ 

كاتەی   ئەو  بۆچوونی  لە  قوتب،  بۆچوونەی  ئەم  دەك��ەن. 

خەوارجەكان دەچێت كە عەلی كوڕی ئەبو تاڵیب و موعاوییە 

ئەم  پێدەبینی.  بوون،  لەگەڵیاندا  موسڵامنانەی  ئەو  تەواوی  و 

جیهانبینییەی سەید قوتب و زۆریك لە بیرمەند و بانگخوازانی 

گەشە  و  دەكات  تەنەشە  موسوڵامندا  گشت  ناو  بە  ئیسالمی، 

دەكات، تا دەگاتە دەركەوتنی رێكخراوێكی وەك داعش.

داعش لە مێژووی خۆیدا

داعش )دەوڵەتی ئیسالم لە عێراق و شام( لە مانگی چواری 

ساڵی ٢٠١٣ دامەزرا. پێشرت ئەم رێكخراوە لە رێكخراوێكی ترەوە 

بەناوی )دەوڵەتی ئیسالم لە عێراق( سەری دەرهێناوە. مۆركی 

كە  جیهادییە،  سەلەفی  مۆركێكی  رێكخراوە،  ئەم  راستەقینەی 
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گشت  لەناوبردنی  و  ئیسالمی  خەالفەتی  گێڕانەوەی  داوای 

كارەكانی  گۆڕەپانی  دەكات،  نائیسالمی  رەفتارێكی  و  دیاردە 

ئەم  ریشەی  واتە  دیاریكردووە.  سوریادا  و  عێراق  سنوری  لە 

دەكات  ئاشكرا  تیادا  خۆی  كە   )٢٠١٣( ساڵی  لە  رێكخراوە 

ساڵەی  ئەو   ،٢٠٠٤ ساڵی  بۆ  دەگەڕێتەوە  ریشەكەی  كۆنرتە، 

جیهاد  )كۆمەڵەی  رێكخروای  زەرق��اوی  موسعەبی  ئەبو  كە 

زەرق��اوی  رێكخراوەی  ئەم  دام��ەزران��د.  تێدا  تەوحید(ی  و 

موبایەعەی ئوسامە بن الدنی رابەری رێكخراوی ئەلقاعیدەشی 

جیهاد  كۆمەڵەی  لە  ناوەكەی  كە  لەبەرئەوەشە  هەر  كردووە، 

الرافدین(  بالد  يف  )القاعدة  رێكخراوی  بۆ  تەوحیدەوە  و 

بۆ  هەر  بەتایبەتی  خۆیدا  كاتی  لە  رێكخراوە  ئەم  دەگۆڕێت. 

بە گژداچوونەوەی ئەمەریكییەكان لە عێراقدا دامەزرابوو. ئەم 

گشتی  بە  رێكخراوە،  ئەم  بەرەنگاربوونەوەیەی  ئەم  و  ناونانە 

ئەوروپیدا،  جیهانی  لە  هەمیش  و  ئیسالمی  جیهانی  لە  هەم 

بووە هۆی سەرنجڕاكێشانی الوانی موسڵامن. پاش لە ناوچوونی 

دەوڵەتی  بۆ  گۆڕا  ناوی  رێكخراوە  ئەم   ،٢٠٠٦ ساڵی  زەرقاوی 

ئیسالم لە عێراق، بە رابەرایەتی ئەبو عومەری بەغدادی. ساڵی 

دەبێتە  بەغدادی  بەكری  ئەبو  دەكوژرێت،  عومەر  ئەبو   ٢٠١٠

رابەری رێكخراوەكە و هەر بە رابەری دەمێنێتەوە تا ئەوكاتەی 

لە ئەمیری كۆمەڵێكەوە خۆی  خەالفەتیش رادەگەیەنێت. واتە 

هەنگاوەی  بەم  موسڵامنان.  هەموو  خەلیفەی  بە  دەك��ات 

رادەكێشێت  خۆی  الی  بۆ  ئیسالمی  جیهانی  گشت  سەرنجی 

بەیعەتی  دنیا  جیهادییەكانی  و  سەلەفی  گروپە  لە  زۆرێك  و 

پێدەدەن.

دەرچووی  دنیاوە،  هاتۆتە  سامەڕا  لە   ١٩٧١ ساڵێ  بەغدادی 

زانكۆی ئیسالمیی بەغدایە و بەكالیۆریۆس، ماستەر و دكتۆرای 
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هەر لەو زانكۆیەدا بەدەستهێناوە. ماوەیەكی باش وەك مامۆستا 

و بانگخواز لەو دەڤەرەدا كاری كردووە. لە خێزانێكەوە هاتووە 

و  باوكی  و  بووە  تەكفیری  سەلەفی  عەقیدەی  هەڵگری  كە 

ك��ردووە.  كاریان  عەقیدەیە  ئەو  لەسەر  هەر  مامەكانیشی 

بەغدادی لە هەردوو پارێزگای دیالە و سامەڕا، كەسێكی سەلەفیی 

جیهادی دیار و كاریگەر بووە. پێش ئەوەی ببێتە رابەی داعش، 

قتالی  و  جیهادی  شانەیەكی  چەند  خۆیدا  ناوچەیەی  لەو  ئەو 

و  ئەنجامداوە  عەسكەری  عەمەلیاتی  چەندین  دامەزراندووە، 

)لەشكری  بەناوی  بووە  دواهەمینیان دامەزراندنی رێكخراوێك 

ئەهلی سوننە و جەماعە(. پاش ئەوەی بەغدادی دەبێتە رابەری 

نێوان سوریا و عێراق  لە  داعش، ئەوە رادەگەیەنێت كە سنور 

بانگهێشتكرد.  خەالفەت  دەوڵەتی  بۆ  موسڵامنانی  و  نەمێنێت 

كە  ئەزموونێك  گرتنی  و  ناخێك  هەڵگری  دەبێتە  بەغدادی 

خۆی  وەك  خودا  رازیكردنی  و  خەالفەت  گێڕانەوەی  پێناو  لە 

باوەڕی پێیەتی، دەست لە هیچ شتێك نەپارێزێت. ئەم ئەزموون 

و پێكهاتە دەروونییە، بوو بە زەمینەیەك بە ئاسانی توندڕەوی 

و خوێنڕشنت و جیهادكردن تا ئەو پەڕی رەقی و پڕ لە رق تیایدا 

بڕوێت.

پێكەوە  پەیوەندییان  زەرق��اوی  و  بەغدادی  ومت��ان  ئێمە 

هەبووە. زەرقاوی جگە لەوەی كە لە رووی جیهادییەوە خۆی 

بە شوێنكەوتوی بن الدن زانیوە، بەاڵم كەوتۆتە ژێر كاریگەری 

شێخێكی ترەوە بەناوی ئەبی عەبدوڵاڵی موهاجری میرسییەوە. 

نەیارەكانیدا  بەرامبەر  لە  خوێناوی  فیقهێكی  شێخە  ئەم 

بە  كە  الجهاد(  فقة  )مسائل يف  بەناوی  كتێبێكی  هەڵبژاردووە. 

فیقهی خوێن نارساوە، نوسیوە. ئەم كەسایەتییە یەكێك بووە لە 

گرینگرتین شێخەكانی زەرقاوی. زەرقاوی رێبازی جیهادی خۆی 
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داعش  پاشانیش  دامەزراندووە،  خوێناوییە  فیقهە  ئەو  لەسەر 

بەردەوامی بەو رێبازە داوە. ئەو كتێبەی كە بە فیقهی خوێناوی 

هەموو  كە  دامەزراندووە  ئەوە  لەسەر  خۆی  فكری  نارساوە، 

جیهان و لە پێش هەموویانەوە واڵتە عەرەبی و ئیسالمییەكان، 

جیهادكردن  و  كافرن  و  هەڵگەڕاوە  و  جەنگ  خانەی  بوونەتە 

دژیان واجیبە. هەر لەو كتێبەدا شەرعیەت بە سەربڕینی كافر 

دەدات، نەك هەر بە زیندوویی، بەڵكو بە مردوویش سەربڕینیان 

شەرعییەت پێدەدا و بۆ ترساندنی كافرەكان بە كارێكی واجبی 

دەزانێت. بە بۆچوونی ئەوان خودا هەر نەیوتووە كافر بكوژن، 

فیقهەی  لەو  بپەڕێندرێت.  ملیان  كە  كردووە  ئەمریشی  بەڵكو 

ئەودا سەربڕین الی خودا زۆر پەسەندكراوە و زۆریشی پێخۆشە. 

بۆ گەشنت بەم ئامانجە بە پێویستی دەزانێت، كە كوشندەترین 

چەكی كۆمەڵكوژ و كیاموی و بایەلۆژی بە دەستبهێنن. بێگومان 

كردۆتە  ئەوەی  جدی  بە  زۆر  و  كردەكی  بەشێوەیەكی  داعش 

پرۆژەیەك و جێبەجێی دەكات.

ئەم پاشخانە فكری و پەروەردەیی و كەلتوورییەی بەغدادی، 

مێژوویەكی  و  بیست  س��ەدەی  نزیكی  مێژوویەكی  لەگەڵ 

بیركردنەوەیە.  دووری ئیسالمیش، دەبنە خۆراكدەری ئەوجۆرە 

لەدەرەنجامی  كە  سرتاتیژەی  ئەو  بەتەنها  هەر  بەغدادی  بۆیە 

پاڵپشت،  پاڵنەر و  نەبۆتە  ژیانی خۆی بۆی هاتووە،  ئەزموونی 

هەموو  بتوانێ  تا  وەردەگ��رێ  مێژووەش  لەو  س��وود  بەڵكو 

كە  تێگەشتین،  لەوە  بكات.  كێش  خۆی  بۆ  ئیسالمی  جیهانی 

ئەلقاعدەی  فكری  بە  داعش،  ئایدیۆلۆژی  و  فكری  پاشخانی 

جیهادی، فقهی سەلەفیی جیهادی، فقهی توندڕەوی زەواهری و 

شێخەكەی بەناوی ئەبو عەبدوڵاڵی موهاجری شێلراوە. تەنانەت 

فكری جیهادی ئەلقاعیدەشی لە توندڕەویدا تێپەڕاندووە، تا ئەو 
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ئاستەی كە ئەبوبەكری بەغدادی لە فەرمانی ئەیمەن زەواهری 

كە جێگرەوەی بن الدنە، دەرچووە.

هەرچەندە داعش و خەوارج لە هێڵێكی گشتیدا كۆدەبنەوە 

كە لە تەكفیركردن، هیجرەتكردن و حاكمییەتی  هەر بۆ خودا، 

كۆیان  گروپدا  جۆرە  لەیەك  ناتوانین  بەاڵم  دەبینێتەوە،  خۆی 

الیەكەوە  لە  وەرگرتووە  جیهانی  رەنگێكی  داعش  بكەینەوە. 

بەناوی  الیەكیرتەوە.  لە  گرتووە  خۆی  لە  كارەكتەریشی  فرە  و 

ئیسالم و خەالفەت و سوننەوە بۆتە گڵۆباڵ و لەهەموو دنیاوە 

یەك  خۆیدا  كاتی  لە  خەوارج  دەكات.  كێش  بۆخۆی  خەڵكی 

پاشخانی كەلتوری كۆیكردبوونەوە، بەاڵم داعش یەك پاشخانی 

كە  ئایینییە  پاشخانی  یەك  بەاڵم  كۆینەكردونەتەوە.  كەلتوری 

هەم داعشیەكان و هەمیش خەواریجەكان كۆدەكاتەوە.

لە روویەكیرتەوە لەم جیهانبیینیەی ئەمانە بڕوانێت، هەست 

دەكەیت لەگەڵ باوەڕەكەیاندا راستگۆن. چونكە ئەگەر ئیسالم 

دینێك بێت كە خوا ناردبێتی، ئەگەر ئیسالم ئەو رێبازە  كامڵە 

گشت  چارەسەری  ئیسالم  ئەگەر  دەڵێن،  خۆیان  وەك  بێت 

بێت  خودا  كەالمی  تاقە  قورئان  ئەگەر  بێت،  ال  كێشەكانی 

گشت  پەیامبەر  موحەمەد  پەیامبەر  ئەگەر  گەردوونەدا،  لەم 

ئەگەر  بێت،  پەیامبەریش  دوا  و  بێت  سەرزەوی  مرۆڤەكانی 

بە  موسڵامنێك  گشت  و  داعش  وەك  وابێت،  هەمووی  ئەمانە 

رێباز  بۆ  پەنا  بۆ  ئیرت  پێیەتی،  باوەڕیان  سیاسیشەوە  ئیسالمی 

بێت  جوان  هێندە  ئیسالم  ئەگەر  بەرین؟  تر  سیستەمێكی  و 

باسی  دەكات  پێویست  چ  دەڵێت،  موسڵامنێك  هەموو  وەك 

الی  بۆیە  بكرێت؟  مرۆڤە،  داهێنەرەكەی  كە  دیموكراسییەتێك 

سیاسەت  بەشداری  كە  ئیسالمییەكان  پارتە  گشت  داع��ش، 

لەو  چونكە  دەبن،  كافر  دەكەن،  دیموكراسی  باسی  و  دەكەن 
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سەدان  مێژوویەكی  ناو  لە  ئەگەر  الیانداوە.  خوداییە  رێبازە 

ئەو  لەسەر  موسڵامن  رابووردوو،  سەدەی  بەتایبەتیش  و  ساڵ 

ئەوا  خستامنەڕوو،  لەسەرەوە  كە  گۆشكرابێت  ئایدیۆلۆژیایە 

سەرەتای دەركەوتنی كاردانەوەی جیهانی ئیسالمی كە نزیكەی 

بەو  پتەوی  پەیوەندییەكی  رووی��دا،  لەمەوبەر  سەدەیەك 

بە  ئیمڕۆ  كە  هەیە  توندڕەوی  بۆ  هێمنییەوە  لە  پەرەسەندنە 

بزاڤە ئیسالمییە توندڕەوو و میانەڕەوەكانەوە دەبیرنێن.

مێژوو،  وەك  پرۆسەیەكی  بۆ  خوێندنەوەیە  ج��ۆرە  ئ��ەم 

بەتایبەتی مێژووی ئایینێك، مێژووی بزافێك یان ئایدیۆلۆژیایەك، 

ئایدیایەك  هەر  یان  ئایین  بڵێین  كە  ئەوەی  دەمانگەیەنێتە 

سەرەتا كە سەرهەڵدەدات جۆرێك هوشیاربوونەوەی لەگەڵدایە، 

چونكە مرۆڤ لە ژێرباری ئایدیای باو یان ئایینێكی باو دەهێنێتە 

دەسەاڵتێك  و  باو  دەبێتە  ئەویش  ئەوەی  پاش  بەاڵم  دەرەوە، 

مرۆڤ  تر  جارێكی  رایدەگرێت،  خۆیدا  بەرژەوەندی  پێناو  لە 

بەند دەكات و لە بیركردنەوەدا  گۆتی دەكات. ئیسالم لە پێش 

باو،  ئاینێكی  بووە  جۆرێك  بە  ئیدی  ناوەڕاستەوە  سەدەكانی 

بیركردنەوە بە ئاڕاستەیەكی تردا لە گشت الوە بەری پێدەگیرا. 

زەبری  ئیسالمی  جیهانی  كە  مۆدێرنەدا  لەسەردەمی  كاتێ 

كوشندەی بەردەكەوێ و لە خۆی هۆشیاردەبێتەوە كە چەندێك 

پێشكەوتن و مرۆڤدۆستیدا دواكەوتووە، راچەنینێك  لەكاروانی 

رووی تێدەكات كە كۆمەڵێك بزاڤی جۆراوجۆری لێدەكەوێتەوە، 

هەروەك لە پێشەوە تیشكامن خستنە سەر، كە ئیمڕۆكە داعش 

بەرهەمدەهێنێت.

بە  كۆتاییە،  ئەم  گەشتینە  تا  بابەتەوە  ئەم  لەسەرەتای 

لە  و هەمیش  ئیسالمییەك  لە  كە هەم  رۆیشتین  ئاڕاستەیەكدا 

ئیسالمییەك  وەك  واتە  دەكاتەوە.  جیامان  ئیسالمییەك،  دژە 
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داعش ناكەینە دەرەوەی ئیسالم لە پێناوی جوانكردنی خۆمان 

نا  ئیسالمییەكیش،  دژە  وەك  هەروەها  ئەوان،  كردنی  دزێو  و 

كۆشین بۆ ناشیرینكردنی هەرچی موسڵامن و مێژووی ئیسالمە 

ئەم  گەشتی  خۆمان.  خۆزگەكانی  حەزو  تێركردنی  پێناوی  لە 

بابەتە چاو پێداخشاندنەوەیەك بوو كە لە سەردەمی ملمالنێی 

لەگەڵ دەركەوتنی داعش  عەلی و موعاوییەوە دەستیپێكرد و 

نییە دژی  كۆتایی هات. لەوە تێگەشتین كە داعش هەر ئەوە 

هەموو جیهان وەستابێتەوە، بەڵكو شەرمەزارییەكی زۆریشی بۆ 

موسڵامنان لەگەڵ خۆیدا هێناوەتەوە. بۆیە چاودێرە موسڵامنەكان 

بە ئیسالمی سەلەفی و ئیسالمی سیاسییەوە، هەندێك لەوانەی 

وەك  ئیسالم  ب���ەردەوام  دەخوێننەوە،  داع��ش  دی��اردەی  كە 

سەرچاوەیەكی ئیالهییانە لە ئیسالمێكی دەستكردی موسڵامنانە 

رەسەنەكە  بزانن، سەرچاوە  بە خۆیان  بێئەوەی  جیادەكەنەوە، 

الی خۆیان دادەنێن و ناڕەسەنەكەش بە داعش دەسپێرن، ئیدی 

دەستی  لە  ئیسالم  ئەوان  كە  دەكەن  خۆش  بەوە  خۆیان  دڵی 

ئەگەر  تریشیان  هەندێكی  دەپارێزن.  داعش  وەك  جەردەكانی 

چی لە بازنەی ئیسالم دەریان ناكەن، بەاڵم وەك الدەر لە راستە 

رێگەی ئیسالم دەیانبینن. ئەم دوو خوێندنەوەیە بەشێوەیەكی 

لەوە  ئەوان  دەبیرنێنەوە.  ئیسالمییەكاندا  وتارەكانی  لە  گشتی 

لە  مرۆڤایەتی  بۆ  رەحمەت  ئیسالمی  دەبێت  چۆن  سەرسامن 

قێزەونە  شێوە  بەم  حەدیسدا،  و  ئایەت  جێبەجێكردنی  كاتی 

دەركەوێت. ئەوان ناتوانن ئەو ماوەیە لە بیركردنەوەیاندا ئەژمار 

بكەن كە دەكەوێتە نێوان سەرەتای دەركەوتنی ئیسالم لەتەك 

ئیسالم  دەركەوتنی  كۆتای  موحەمەددا،  وەك  پەیامبەرێكی 

ئەبوبەكری  وەك  موجاهیدیكی  تەك  لە  داعشدا  فۆرمی  لە 

بەغدادیدا. دژە ئیسالمییەكانیش بە پێچەوانەوە، راست و چەپ 
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بەسەر هەموو شتێكدا دەهێنن و ئەو هەلەیان بۆ هەڵكەوتووە 

كە بێژن بەڵێ ئەوەتا.. ئەوەیە ئیسالم، بێئەوەی مێژوو، مرۆڤ، 

و  دید  گۆڕانكاری  و  كۆمەاڵیەتیكردن  بە  پرۆسەی  و  دەق 

و  ئیسالمی  هەم  چونكە  وەربگرن،  هەند  بە  مرۆڤ  بۆچوونی 

یەك  لە  و  بیردەكەنەوە  ئاستدا  یەك  لە  دژەكانیان  هەمیش 

كە  ئەوەیە  ئەوەیش  دەناسنەوە،  مرۆڤ  و  مێژوو  گۆشەنیگاوە 

مرۆڤ كائینێكی وەستاوە، چوارچێوەیەكی داخراوە، یان رەشە 

یان سپی، نە خۆیان لە ئێستەدا دەناسنەوە و نە خۆشیان لە ناو 

مێژوودا دەدۆزنەوە.

سەرەتاكەی  ئایین  ئەوەیە:  بابەتە  ئەم  بیركردنەوەی  رێبازی 

گورشاوەی  وتەیە  ئەم  بەندبوونە.  كۆتاییەكەی  و  ئازادبوونە 

دووبارە  ئایدیۆلۆژیایەكدا  گشت  مێژووی  لە  كە  پرۆسەیەكە 

دەبێتەوە، بە جۆرێكە كە ناتوانین كۆتاییەكەی بە سەرەتاكەی 

دایانبنێین. واتە  لە یەك قاڵب و ریزبەندیدا  بەراورد بكەین و 

سەرەتا  ئیسالمێكی  بە  ناشێ  و  ناكرێ  ئیمڕۆكە  داعشێكی 

بەراورد بكەین و بە یەك چاو تێیان بڕوانین، بەاڵم ئەم بۆچوونە 

و  بن  ئیسالم  ل��ەدەرەوەی  توندڕەوەكان  كە  ناگەیەنێت  ئەوە 

هەردووال  نەخێر؛  مابێتنەوە،  ئیسالمدا  ناو  لە  میانڕەوەكانیش 

ئاو  قورئان و حەدیس  كانیاوی  لە  و  ئیسالمدان  بازنەی  ناو  لە 

واتە  دەزانێت.  ساختە  بە  ئەویرت  كەچی هەرالیەو  دەخۆنەوە، 

وەك  ئیسالم  نەبێت،  شەرمەزار  ئەوەی  بۆ  ناگونجێ  و  ناشێ 

مێژوو لە ئیسالمی خودا جیا بكەیتەوە بە بیانووی ئەوەی داعش 

دەركەیتە دەرەوەی ئایینی خودا.

ئەم  ئیرت  و  بناسێنین  خ��ەوارج  وەك  داعش  ئەوەی  بری  لە 

و  هۆكار  لە  وایە  باشرت  بكەینەوە،  خۆمان  كۆڵ  لە  دیاردەیە 

فاكتەر و زەمینەسازییەكانیان بكۆڵینەوە. لە بری ئەوەی یەكرت 
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تاوانبار بكەین و ئەم بە داعش و ئەو بە ماعش بچوێنین، چاكرتە 

جیهانی  ئیمڕۆكەی  رۆژگاری  بۆ  بپرسین:  خۆمان  لە  بۆخۆمان 

و  لە خاك و خۆڵ  بۆ كۆمەڵێك  بەم رۆژە گەشتووە؟  ئیسالمی 

هەمان  لە  ئەمان  هەڵقواڵوە؟  چەشنە  بەم  خۆماندا،  زەمینەی 

سەرچاوەی ئیسالم خۆراكی خۆیان وەردەگرن، كەچی بۆ ئێمە 

دەڵێم  بۆیە  كەنار دەگرین.  لێ  و خۆمانی  بوونەتە شێرپەنجە 

كێشەی جیهانی ئیسالمی هەر داعش نییە، بەڵكو بیركردنەوەی 

جیهانی ئیسالمییە بە گشتی، ئەو جیهانەی سەرباری ئەو هەموو 

هەقیقەتی  خاوەنی  بە  خۆی  هەر  هێشتا  وێرانییە،  و  گرفت 

رەها دەزانێ و لە خۆی ناكەوێتە گومانەوە. داعش تۆوێكە لەو 

زەمینەیەی جیهانی ئیسالمیدا چەكەرەی كردووە، ئەگەر تائێستە 

باڵوبۆوە،  و  پەرش  كە  بووە  ئەوە  لەبەر  ئەوە  دەرنەكەوتووە 

بەاڵم ئێستە كە لە شوێنێكدا كۆكراوەتەوە، بۆمان دەركەوتووە 

و لەبەرچاومان ئەو دیاردەیە بەرجەستە بووە. مرۆڤ جاری وا 

لە هەناوی  كە شتێكی كوشندەی  نازانێ  بە خۆی  هەیە خۆی 

خۆیدا هەڵگرتووە، چاوەڕێی دەرفەتێكە تا دەركەوێت، كە جواڵ 

ئەوجا هەستی پێدەكات.
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ماجید خەلیل
مامۆستای زانكۆ و شارەزا لە ئیسالمی سیاسی

مەترسییەكانی هزری 
 ئیسالمگەرایی

لە وەك یەكیی داعش و 
ئیسالمییە سیاسییەكاندا
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بۆ  داعشەوە  لە  ئسیالمگەرایی  تەڤگەرێكی  هەموو  هزری 

ریفۆرمخوازو  ئیسالمییەكان،  پێناوە  پێڕەوو  تێكڕای  ئیخوان، 

چەكدارەكان، كار لەسەر تەنها ئەجێندایەك دەكەن، كە ئەویش 

شەریعەت  تەتبیقی  دەبینێتەوە.  شەریعەتدا  تەتبیقی  لە  خۆی 

بریتی نییە لە تەتبیقی الیەنی رۆحی كۆمەڵگەو ریشە ئاینییەكە، 

مرۆڤ و  پەیوەندی  ئاین و  ئەخالقییەكانی  لەبەها  خۆی  كە 

هەیمەنەی  فەرمانبەرداری،  بەواتای  تەتبیق  دەبینێتەوە.  خودا 

زانین.  خۆبەسەردار  سەپاندن و  بەمانای  دەس��ەاڵت،  سیاسی و 

ئیسالمگەرا  فەلسەفەی  لەسەر  كار  ئیسالمگەراكان  ه��زری 

سۆشیالیست و  فەلسەفەی  چۆن  هەروەك  مێژوو،  بۆ  دەكات 

لەوەدا  مێژوو  حەمتیەتی  كۆمۆنیزمدایەو  لە  تێكڕا  چەپەكان 

دەبیننەوە، حەمتییەتیی ئیسالمیش لە فەلسەفەی مێژوودا، یاخود 

فەلسەفەی ئیسالم بۆ مێژوو حەمتییەتەكەی لە بەندایەتیدایە. لە 

شەرعی  پڕەنسیپەكانی  هەموو  بەگوێرەی  بەندایەتی  ئیسالمدا 

سوننەو شیعە، بەندایەتی مرۆڤە بۆ خوا، ئەوە تێكڕای ئاینەكان 

دەیخوازن و نەگۆڕێكی رۆحی مرۆڤەكانە. بەاڵم لە ئیسالمگەرادا 

بەندایەتی دەوڵەت و سیستەمی خەالفەتە. كە وەك چۆن داعش 

نێجیریا  لە  چۆن  وەك  كردوویەتی،  رەخساوەو  بۆ  زەمینەی 

دەیكەن،  سۆماڵ  موجاهیدی  الوان��ی  دەیكات،  بۆكۆحەرام 

بەو  هەیە،  ئێراندا  لە  ك��ردی و  تاڵیبان  پاكستاندا  لەئەفغان و 

جۆرەیش هەموو رەوتێكی ئیسالمی دەیەوێت ئەو بەندایەتییەی 

لێرەدا  گرنگ  بكاتەوە.  پشتڕاست  ئەجێنداكانی  بۆ  كۆمەڵگە 

بۆ  داعش  ئەوگوتارەی  زووی  درەنگ و  سیاسییەكەیە.  زەمینە 

كۆمەڵگە پەیوەندی بە زەمینەی سیاسییەوە هەیەو بەس. 

لە  بەغدادی  وەك  الوێكی  لە  كرێكار  وەك  كەسێكی  ئەگینا 

شەرعدا رۆچووە، تامەزرۆتر لەوەی دەیەوێت لەجیاتی وەزارەت 

زیاتر  لەوەش  بێت.  ئەمیر  خەلیفەو  سەرۆك  جیاتی  لە  دیوان، 
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بسەپێنێت،  سەرانە  جزیەو  وشكبكەنەوە،  زانكۆكان  دەیەوێت 

جیهادی نیكاح لەتەك ناسكرتین كچانی خەالفەتەكەیاندا بكات، 

ئەدەبیاتێكەو  ئەوە  بەردەست.  نۆكەرو  بكاتە  مەوالییەكان 

بەخوێندنەوەی كتێبەكانی پشت سەری بەشێك لە ئیسالمییەكان 

شەریعەتە،  سەپاندنی  ئەوان  رێی  راستە  ئاكامە.  ئەو  دەگەینە 

بەوشەو  دەك��ەن و  ئایین  سیاسەتی  مۆڕاڵەكانی  لەسەر  كار 

ئیسالمگەرایە  هەمان  هزری  ئەوە  سەرسامن.  ئەدگارەكانیان 

راپەریندا  لە  كەركوك  ئازادكردنی  نەفیری  ئ��ەوەی  پێش  كە 

بیانجوڵێنێت، نەفیری جیهادی سەدام تاوی دان و حاشای لێناكەن. 

رزگاری  بۆ  كوردستانییەوە  بەرەی  بێنە  ئەوەی  لەبری  ئەوان 

كوردستان چوونە بەرەی جیهادی سەدامەوەو هەڵوێستیان دژی 

خۆرئاواو ئەمریكا راگەیاند. 

هەروەك چۆن ئیخوانیش هەمان سەودای هەبوو. لەبەر ئەوە 

هزری ئیسالمیی سەرچاوەكەی یەكێكەو تەنها زەمینەو جوگرافیای 

لە  خۆ  جیا.  جیا  رەوتی  پێڕو  بە  كردوونی  زەمان  هەلی  جیاو 

ئەدەبیاتی ئیسالمیدا بوار بۆ فرە حزبی ئیسالمی نەهێڵراوەتەوە، 

فرەیی  بە  رێیان  بەڵگە شەرعیانەی كەهەن و  ئەو  تەنها هەموو 

یەك شت  بۆ  یەكبێت و  ئامانجیان  كە  لەكاتێكدایە  داوە،  حزبی 

كۆتایی  خاڵی  كە  رەوایە  فرەیی  لەسەر  دەرگا  كاتێك  كاربكەن. 

هەمان خاڵبێت كە هەموویان بۆی دەكۆشن، ئەو خاڵە كۆتایەش 

ئیسالمییەکان  كە  لەخەالفەتدا  دەبینێتەوە.  خەالفەتدا  لە  خۆی 

دیدگایان  یەك  دەكۆشێت،  بۆی  سیاسی  پارتێكی  هەر  تێكڕای 

بەداعشیشەوە  هێزانە  لەو  هیچكام  ئایا  حوكمڕانی.  بۆ  هەیە 

نكوڵی لەوە دەكەن، كە پێویستە ئیسالم سەرچاوەی یاساو حوكم 

حوكمی خوابێت؟ بێگومان نەخێر. 

دامەزرانی  حاڵەتی  لەئەگەری  رەوتانە  لەو  هیچكام  ئایا 

سیكۆالر  پارتێكی  هیچ  بۆ  ب��وار  ئامانجیانە،  كە  خەالفەتدا 
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دەكەنەوە كە مومارەسەی ژیانی سیاسی خۆی بكات نەخێر. بۆ؟ 

چونكە بەڵگەیەكی شەرعییان بەدەستەوە نییە.

وایلفێرد مادرۆنگ لە كتێبی خەالفەتی موحەمەد دا بەم شێوەیە 

لەسەرەتاكانی  تەنانەت  دەكات:  خەلیفە  مەرجەكانی  لە  باس 

مێژووی ئیسالمیشدا تاسەردەمی بااڵدەستبوونی ئەمەوییەكان لە 

41 كۆچیدا، واتە بەسی ساڵێك پاش دامەزرانی دەوڵەتی یەكەمی 

مەدینە، بەگوێرەی بەڵگەكان فەرمانبەرداری بۆ نەوەی پێغەمبەر 

قورەیش  بۆ  فەرمانبەرداری  كراو  زەمینەسازیی  دووات��ر  بوو، 

بەڵگەی  كرد،  فراوانرتیان  خەواریجەكان  پاشرت  فەراهەمكرا، 

كە  رادەیەیش  تائەو  قۆستەوە.  موسوڵامن  بۆ  فەرمانبەردارییان 

خەواریج هەر بەناوەكەیدا دیارە كە دژ بە دەسەاڵتی خەلیفەو 

نوزەی  هەر  هێشتا  خەالفەتن.  فەرمانبەرداریی  لە  دەرچ��وو 

كورتكراوەتەوە  فەرمانڕەوایی  چونكە  بەدیناكرێت.  دیموكراسی 

لە موسڵامنێك بەتایبەمتەندیی ئیسالمییەوە. كەواتە ئێستەیش كە 

خەلیفە خوازەكانی ئەمڕۆ كە هێزە ئیسالمییەكانن، وەك پڕۆژەی 

بوار  هێشتا  كە خەواریجن،  بیربكەنەوە  لەخەالفەتیش  دەرچوو 

بۆ نائیسالمییەكان ناكەنەوە كە مومارەسەی ژیانی سیاسی خۆیان 

بكەن .

نێو  لە  جیهادی  سەربازی و  هێزێكی  وەك  داعش  هەڵتۆقینی 

ئیسالمگەرایان  مێژووی  ناسەرەوەی  كە  واڵتانەی  ئەو  دیارترین 

كە  دێرین،  هزرێكی  لە  نییە  داماڵراو  جێكردووەتەوە،  لەخۆدا 

نومایانە.  دا  ئیسالمی  واڵتێكی  چەند  گۆڕەپانی  لە  ئێستەكانێ  

هەرە  لەپڕەنسیپە  یەكێكە  جیهادی  ئیسالمگەرا  داعش و  هزری 

جیهدو  ئیسالمگەرایی.  هزری  دروستبوونی  سەرەكییەكانی 

غەزووی چەكداریی لە پڕەنسیپی جیهادو جیهاددا كە شەریعەت 

دەستربدن  ئامانج،  لە  بریتییە  زانیوە  خۆی  بوونی  بناغەی  بە 

لە  نارساوە،  خەالفەت  بە  كە  بەدەوڵەتبوون،  دەوڵەتداری و  بۆ 
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شەرعدا  میتۆدی  لە  خەالفەتیش  هەوێنی  ئامانجە.  ئیسالمدا 

نەرمی  سیاسییانە،  كاركردنی  بەپێچەوانەوە  لەجیهاد.  بریتییە 

ئیسالمدا  لە  دی  ئەوانی  خوێندنەوەی  خۆگونجاندن،  نواندن، 

ئیسالمدا  لە  بڵێین  روون��رت  نییە.  ئامانج  وەسیلە،  لە  بریتییە 

كاركردن لەنێو بازنەیەكی دیموكراسیدا وەسیلەیە. وە سیلەیەكی 

مەفهومێكی  ماناو  هیچ  بەجۆرێك  مۆراڵ.  بێ   بێویژدان و  فرە 

هەمیشە  زانستییەكان  لێكۆڵەرە  نەبێت.  تێدا  میسداقییەتی 

تەماشای میتۆدو پرەنسیپی ئایدیۆلۆژیاكان دەكەن.

شەریعەت  چەسپاندنی  كە  نییە،  ئیسالمیدا  رەوتێكی  هیچ  لە 

لەو  نكوڵیكردن  كاركردنییەوە.  ئەسڵەكانی  بە  نەبێت  وابەستە 

ئەمگەوجاندنە  بەرامبەر.  گەوجاندنی  لە:  بریتییە  بەهایانە 

ئیسالمییەكان،  رێكخستنەكانی  هەموو  بۆنێو  شۆڕبووەتەوە 

تاوەكو ئێرەیش كێشەكان فرەگەورە نین. گەورەبوونی كێشەكان 

جیهانی  لە  ئیسالمییەكان  رێكخستنە  كاریگەریی  كە  لەوەدایە 

بەڵكو  نییە،  خۆیاندا  حزبەكانی  لەبازنەی  تەنیا  ئیسالمیدا 

شۆڕبووەتەوە بۆ نێو كۆمەڵگەكان. كاریگەرییەك فرە بەهێواشی و 

گیركردووە،  كۆمەڵگەكاندا  نێو  لە  خۆی  رەگی  بەشاراوەیی 

كۆمەڵگەی  تاكەكانی  لەسەر  سایكۆلۆجیشی  كاریگەرییەكی 

ئێران  ئێراق،  توركیا،  منوونەی  ئەگەر  بەجێهێشتووە.  ئیسالمی 

ئیسالم  كە  موسڵامن،  جیاوازی  نەتەوەی  سێ   وەك  وەرگرین 

بووەتە بەشێك لە فەرهەنگیان، وەك ئایین ئیسالمیان وەرگرتووە 

نە وەك سیاسەت و كاركردن بۆ ئامانجی خەالفەت. 

چەپەكانەوە  كۆمۆنیست و  حزبە  بازنەی  لەنێو  دەبینین 

ئیسالمییان  سیاسیی  ه��زری  كاریگەریی  راسرتەوترینیان  تا 

كە  وەربگرن  عەرەبی  بەعسی  حزبی  منوونەی  ئەگەر  لەسەرە. 

كەچی  سیكۆالر،  سەردەمخوازی  قوتابخانەیەكی  بە  بارگاویبوو 

كاریگەرییە ئیسالمییەكە دزێوترین وێنای فاشیزم، چەوسانەوەو 
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كە  وانەزانرێ   با  واقیع.  ئەمری  كردە  لەنێودا  رەگەزپەرستی 

تیۆرەكانی ساتع حەرسی و مشیل ئەفڵەق لەهەناویاندا تەوژمی 

بوو،  ئیسالمییە  كاریگەریە  ئەو  هەر  چونكە  نییە.  ئیسالمگەرا 

تۆخدەكردەوە.  ئیسالمدا  پەنای  پێناو  لە  داپڵۆسینەكانی  كە 

بەقادسییەی  وابەستە  قادسییەی  جەنگەكانی  هەشتاكاندا  لە 

دواتریش  كورد،  نەتەوەی  سەركوتی  ئەنفالی  پرۆسەی  دێرین و 

نەفیری جیهادی  نەوەكانی سەدام كە لە ئیخوانی نەرم و نیانەوە 

كرد،  هەموو  كێش  كەمەند  باپیری  عەلی  وەك  جیهادییەكی  تا 

لێرەوە  بوون.  بەعس  حزبی  نێو  ئیسالمییەكەی  هەوێنە  ئەوانە 

یانەی  مەیخانە،  بیەوێت  ئەگەر  ئیسالمگەرا  كە  تێدەگەین 

شەوانە، مۆسیقا، مەرشوب و میدیای تەرفیهیت لێزەوت دەكات. 

ئەگەریش بیەوێت بەو دیاردانە كەمەند كێشت دەكات. ناكرێت 

بڵێین بەغدادی سەردەمی مالكی یانەكانی شەوانی زۆرتر بووە 

چۆن  وەك  هەر  مەنسوور،  جەعفەری  سەردەمی  لەبەغدادی 

عەباسییەكان.  خەالفەتی  تا  ئیسالمیرتە  مالكی  بڵێین  ناكرێت 

مۆدێرنەكان  كۆمۆنیست و  لیرباڵ،  كە  دیاردانەی  ئەو  كەواتە 

پێوەی سەرقاڵن، وەك ناسەرەوەی ئیسالمگەرا باسیدەكەن، تەنیا 

بڵێین:  لەوەی  نییە  بریتی  ئیسالمگەرا  ناسەرەوەی  گەوجاندنە. 

دەوڵەتێكە مەرشوب و مەی، یاخۆ یانەی شەوانەو مۆسیقا تێیدا 

حەرامەو تێكەڵی كورو كچ زەوت دەكات. 

نەخێر هەموو ئەوانە وەسیلەن. هزری ئیسالمگەرا وەك وەسیلە 

ئەوان  ترە.  شتێكی  ئامانجەكە  دەكات.  پرسانە  ئەو  لەسەر  كار 

هێند مرۆڤ دۆست نیین زیانە كۆمەاڵیەتی و تەندروستییەكانی 

جۆرەكان  لە  بەجۆرێك  خۆ  كردبێت.  رەچ��او  دیاردەیان  ئەو 

ئەو  قەدەغەكاریی  هەیە.  خۆرئاواشدا  لە  قەدەغەكارییە  ئەو 

سعودییەدا  لە  كە  لەوەی  وەك  زیاترە  ئیرسائیلدا  لە  دیاردانە 

هزری  نییە.  دیاردانەدا  لەو  سیاسی  ئیسالمی  مەترسی  هەیە. 
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ئەویش  دەكات،  جەوهەری  خاڵی  یەك  لەسەر  كار  ئیسالمگەرا 

بریتییە لەنەخوێندنەوەی ئەوانی تر. ناكرێت وا راڤەی پرسەكان 

بكەین كە ئیسالمگەرا پێداگری لەسەر كۆمەڵگەیەكی بە ئەخالق 

دەكات. نەخێر لە بەرامەی دەوڵەتداریی داعشدا تێگەیشتین، كە 

ئەوەی بەهادانانە بۆ ئەخالق لەو دەوڵەتەدا نییە. 

مانایەكی  چ  كچ،  فرۆشتنی  كڕین و  نیكاح،  جیهادی  خودی 

ئەخالقی تێدایە. لەزەمەنی تاڵیباندا كڕین و فرۆشی تلیاك، مادەی 

تێدایە. سێكسی  تەندروستی مرۆڤی  هۆشبەر چ دەستەبەرێكی 

خۆتەقاندنەوەیان  لە  كیژان  جەوانیی  ژیانی  ئیستغاللی  ئاژەڵ، 

وابزانین  گەورەیە  هەڵەیەكی  داناوە.  كیژان  بۆ  ئەرزشێكی  چ 

بونیادی  لەخەمی  دەكات و  رەچاو  ئەخالقی  بەهای  ئیسالمگەرا 

بونیادێكی  ئیسالمیدا  مێژووی  لە  چونكە  كۆمەڵگەدایە، 

تا  نابەین.  شك  ئیسالمییەكاندا  كۆمەڵگە  لە  پتەو  كۆمەاڵیەتی 

ئێستەیش خودی شەریعەتی ئیسالمی وەاڵمێكی بۆ پرسی كەنیزو 

كەنیزەك پێنییە. وەاڵمێك نییە كە سارێژی ئەو قەباحەتە بكات، 

خەلیفەكانی  كە  خەلیفەیەك  ئیسالمی و  بەرپرسێكی  چۆن  كە 

هەبووەو  كەنیزی  سەد  چەند  لە  زیاد  تێدایە،   راشیدینیشی 

بەرسی  حەسەنی  سەردەمی  تا   . ك��ردوون  لەگەڵ  سێكسیشی 

كەنیز  لەگەڵ  سێكس  كۆیالیەتی و  عەباسییەكانە  دەستپێكی  كە 

لەخۆیەوە  توانی  لۆژیكی  زانایەكی  وەك  ئەو  بوو.  باو  هەرزۆر 

كۆتایی بەو دیاردەیە بهێنێ . دواتر موعتەزیلە كە لەوێوە دروست 

دەبێت، خوێندنەوەی ئەقڵی لە پرسەكانی ئەخالقدا دەكات وەك 

رەوتی  لە  الدەر  بەڵێ   ناسێرنان.  ئیسالمی  لەرەوتی  لە   الدەر 

ئیسالمیی.  

ئیسالمییەكان،  بانگەشەی  بەئێستایشەوە هەموو  ئەوە  بەر  لە 

دوركەوتنەوە  بااڵپۆشی،  كوڕان،  كچان،  ئەخالقی  پاراستنی  بۆ 

هۆشبەر،  م��ەوادی  خواردنەوەو  لە  رێگریی  هاوكات  زینا،  لە 
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نامۆڕاڵی  سیاسەتی  كۆمەڵگەو  گەوجاندنی  وەسیلەی  تێكڕا 

ئیسالمگەران، هەرگیز بەئامانج تەماشا نەكراون. چونكە لە رووی 

واقیعییەوە، لە جیهانبینییەكی زانستیانەوە بڕوانین، تێدەگەین كە 

هیچ مەرشوعێكی ئیسالمگەرا ئەوە وەك سرتاتیژو ئەجێندا تەماشا 

ناكات. لە دەستپێكی هەوەڵەوە ئاینداریی وەك رووپۆشی پرسە 

سیاسی و رەگەزییەكانی نەتەوەی عەرەب شۆڕبووەتەوە، چونكە 

ئەو  نەیتوانیوە  مەنتقێك  بەچ  ئیسالم  ساڵەی  هەزار  كلتوری 

ئەخالقانەی كە شەرع پێداگرییان لەسەر دەكات وشكیان بكات. 

هەر لە دیمەشقی حوكمی تەشەیوعی عەلەوی بەشارەوە، تا ئال 

سعود، ئال هاشمی زادەی شەریفەكانی مەككە. هەموو ئەوانە 

لە كۆمەڵگەكەیاندا ئەرزشی نائەخالقییان داوەتە پرسی مافی ژن. 

تەرفیهیات و  یانەی  خۆرئاوا  وەك  شەوانە  یانەكانی  لەوێدا 

ئاژەڵییە.  سێكسی  فرۆشنت و  كڕین و  یانەی  نییە.  دۆستایەتی 

رووكەشی  خەونی  رەچاوی  هەیە  ئیسالمی  كۆمەڵگەیەكی  چ 

شەریعەتی كردبێت. ئەو خەونەی پێڕێكی ئیسالمی لە ئیخوانەوە 

رووك��ەش و  خەونێكی  دەفرۆشێت،  كۆمەڵگەی  بە  داع��ش  تا 

شوناسی  عەقڵ  پیاوێكی  وادەكات  كە  ئەمەیە  هەر  مەكراوییە. 

باسی  بەمەخسەرەوە  ئیسالمییەكان  كە  شەریعەتی  عەلی  وەك 

بڵێت:  زانیوە  ئەوانی  رووكەشی خەونەكانی  بە  دەكەن، چونكە 

لە خۆرئاوادا موسڵامن هەیە بەس ئیسالم نییە، لە رۆژهەاڵتیشدا 

ئیسالمگەرا،  خەونی  چونكە  نیيە،  موسڵامن  بەس  هەیە  ئیسالم 

سەلەفییەت و  خەونی  وەهابیزم،  ئیخوانگەراكان و  داعیشگەرا، 

بەرهەم  ئیسالمگەرا  مەدخەلییەكان،  جیهادی و  ئەفكارە 

دەهێنێت، وەلێ  قەد ناتوانێت موسڵامنێك بە واتا ئینسانییەكان 

بەرهەم بهێنێت. ئەوان مرۆیەكی بەرچاوتەنگ بەرهەم دەهێنن 

دونیایەك  دەگرێت،  توند  دوونیا  قیامەتیشیدا  خەمی  لە  كە 

متوحی  بە  زەنگین  مرۆیەكی  دەیكاتە  بەرژەوەندییەكانی  بۆ 
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رابواردن و ئاژەڵ سیفەت، نەك متوحی پێشكەوتن و ئارامی. ئەوان 

چینایەتی  زەمینەیەدا  لەو  هەبێت  بوونیان  زەمینەیەكدا  لەهەر 

تاسەر ئێسقان بوونی هەیە، جیاوازی ژیانی كوشتووە. 

سەرێیش  ئەوانەی  بندەست و  زۆرینە  كە  ل��ەوەدا  جیاوازی 

هەرە  لە  یەكێك  خەڵك.  بەچەوسانەوی  مەرسوربن  كەیف و 

بریتییە  دزێوترینیانە  كە  سەرمایەداریی  رەگەزەكانی  دیارترین 

لە: زەنگینی بەرپرس و چینی سەرەوە. كە مەزهەب سیاسییەكان 

چاندوویانە. ئەم ئەتوارە چۆن لە ئەرسەدۆكسە سەردەستەكانی 

روسیای كۆندا هەبوو، چۆن لە كاسۆلیكەكانی سەدەی ناوەڕاستدا 

بەتاكی  تاك  شام و  خەالفەتی  لەتاڵیبان و  جۆرەیش  بەو  هەبوو، 

بەرپرسە ئیسالمییەكانی ئەمڕۆدا هەیە .

بە  ئیسالمگەرا  بانگخوازی  بەرپرسێكی  كە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی 

نەبووە  حەسیرێكیان  كەخەلیفەكان  دەگەیەنێت،  كۆمەڵگەی 

چونكە  خەڵك،  بندەستكردنی  بۆ  گوتارێكە  رایبخەن،  لەژێریاندا 

لەوپەڕی  نەبووە  سیاسی  رۆحانییەكی  ئەمڕۆ،  تا  ئەزەلەوە  لە 

بەری  دەورو  تەماشای  ئەگەر  نەژیابێت.  بەژیاندا  باوەشكردن 

تا  یەكگرتووەوە  لە  كوردستان  ئیسالمییەكانی  بكەین،  خۆمان 

كۆمەڵ و هەموو رەوتەكانیان، تا پۆستەكانیان بااڵتر بێت ئاستی 

ژیان و كەیفخۆشیان بە ژیان بااڵترە. كام بەرپرسی ئیسالمی هەیە 

ئاخر مۆدێل نەبێت؟ كوڕی كام بەرپرسی ئیسالمی  ماشێنەكەی 

هەیە وەك خەڵكی ئاسایی بێت. بێگومان نییە. ئەدی كێ  رێگریی 

كردووە لە كەسێكی وەك ئەمیر، كە باڵەخانەكەی بەرز نەبێت و 

تەمەتوعكردن  لە  بێت  دوور  نەبن،  مۆدێل  ئاخر  ماشێنەكانی 

زانایانی  كتێبەكانی  لە  كە  ژیانەی  زوهدو  ئەو  كوا  ژنانەوە.  بە 

چۆنن.  كێن و  ئیسالم  زانایانی  گوایا  ك��ردوون،  باسی  ئیسالمدا 

باوردبینەوە بزانین ئەو لەكامیانە. 

ئەو نەزمی گێڕانەوەیە بریتییە لەخەونە روكەش و مەكراوییەكە 
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كەباسامن كرد. ئەگینا خۆبەسەردار زانین و نێزیككردنەوە چینێك 

لە:  بریتییە  دی  ئەوانی  هەموو  بندەستكردنی  ژیان،  خۆشی  لە 

سرتاتیژییەی  چەكە  لەو  بریتییە  ئیسالمییەكان،  كاری  ئەجێندای 

ئایین كە تەنیا بۆ بەرژەوەندییە دزێوەكانی سەرمایەداریی خۆیان 

هیچ  كە  پشتڕاستدەكاتەوە  ئەوە  ئەزموون  چونكە  دەیانەوێت. 

ئەخالقییەكانی  بەها  پارێزەری  نەیتوانیوە  ئیسالمی  تەڤگەرێكی 

ئیسالمی  دەوڵەتداریی  ئەزموونێكی  هیچ  بێت.  كۆمەڵگە 

خەڵك  زۆرینەی  بندەستكردنی  چینایەتی،  لە  رێ  نەیتوانیوە 

بگرێت، بەڵكو بۆخۆی دروستكەری ئەو فەوزایە بووە . 

وەكو  كە  عەباسییەكان،  خەالفەتی  سەدە  پێنج  بەدرێژایی 

بەغدادی مەرشوعییەتیان لە قورەیشی بوون و بن عەباسبوونەوە 

یەك  پلە  مرۆڤی  مامەڵەی  مەوالیدا  لەگەڵ  مامەڵە  وەرگرتبوو. 

بووە لەگەڵ مرۆڤی پلە دوودا. مەوالی كە تێكڕای ناعەرەبەكان 

ئەمازیغەوە هەموو  ئەغان و  ئازەر،  فارس،  كورد،  بە  دەگرێتەوە 

ئەستەمە  تەماشاكراون.  گاڵو  نۆكەرو خزمەتكاریی  وەك  ئەوانە، 

مرۆڤ  وەك  كە عەجەمێك  لەمێژوودا سەرچاوەیەكامن هەبێت 

دیوی  لە  ناكرێت  ئەوە  نكوڵی  بەاڵم  كرابێت.  لەگەڵدا  مامەڵەی 

زیرەكی و  كلتورو  توانیویانە  ناعەرەبەكان  لەسیاسەتدا  داماڵراو 

وەفاداریی خۆیان بدۆزنەوە، ئاینیش خزمەتی كردوون. هەربۆیە 

لەئێستەدا كەبوونی گروپی ئیسالمی لە تێكڕای جیهانی ئیسالمیداو 

لەنێو موسڵامنانی خۆرئاوادا بووەتە دیاردە، ئەمگروپانە لەرووی 

هزری و سایكۆلۆژییەوە هێنەری گەلی پێناوی سامناك و سیحری 

چاوبەستی سیاسیین بۆ كۆمەڵگەكان.

نائارامی  بۆ  پێیە  پەیامێكیان  لەوانە  هەریەك  لەوەی  بەدەر 

كۆمەاڵیەتی، ئەوان زادەی شێواندنی بازنەو كلتورو پێڕە سیاسییەكانی 

ئەگەر منوونەیەكی زیندوتر لەسەر ئەم نەزمی شێواندنە  تریشن. 

كۆمەاڵیەتییە بهێنینەوە كە كاریگەریی راستەوخۆی ئیسالمییەكانی 



71 داعش و داعشناسی

هەڵەبجە  ناوچەی  جیاوازی  كۆمەاڵیەتی  دووقۆناغی  دیارە  پێوە 

دەهێنینەوە. لە حەفتاكاندا و لەپەنای خانەقاكانی شێخدا، لەسایەی 

ئاویگەنجاندا، شوێنێكی بەرین بۆ مەیخواردنەوە، مۆسیقاو بەزمی 

شەوانە هەبوو. هیچكاتێكیش نوێژخوێنێك بە مۆڕەوە لە كابرایەكی 

لە  ئێستە  دیاردەیە  ئەم  نەڕوانیوە.  چۆمەكەی  ئەوبەر  مەستی 

ئیسالمگەرا  لە  دوور  موسڵامنی  دیموكراتخوازی  كۆمەڵگەیەكی 

وەك مالیزیادا هەیە، لەوێدا هەمیشە مەلەوانگەكانی كوڕو كچان، 

كە مەلەوانی دەكەن حەوشەكانیان لەگەڵ مزگەوتی ئاپارمتانەكاندا 

لەپاش  بەاڵم  وەهابوو،  كوردیش  كۆمەڵگەی  دروس��ت  تێكەڵە. 

كە  ئێستەدا  لە  ناوچەكەوە،  دەخزێتە  ئیسالمگەرا  كە  حەفتاكان 

بە  دەنگیان  هەڵەبجە  پارێزگای  هەڵەبجەو  خەڵكی  فرەترینی 

یەكیەتی و گۆڕانیش داوە، كەچی تەنها دوكانێكی مەیفرۆشنت نییە، 

نەك مەی خواردنەوە. پێداگریی لەسەر ئەم خاڵە بەمانای نومایانی 

جوانی مەیخواردنەوە نییە. 

كاكەیین،  بەشێكی  كە  پارێزگایەك  چۆن  كە  ئەوەیە  بەمانای 

بەشێكیشی هەڵگری ئەفكاریی دیكەیە رێی ئازادیی لەبەردەمدا 

كڵۆم دراوە. چۆن لەپارێزگایەكدا رێستۆرانتێك نییە بۆ شەوانەی 

ئەم  ك��رد.  دروستی  كێ   كۆمەاڵیەتییە  ئەمگۆڕانە  گەنجان. 

ئەم  سحرێك  بەچ  ئیسالمییەكان  زانیینەی  بەكافر  تانەدان و 

لەچ شتێكدا  لە مومارەسەی خۆی.  كۆمەڵگەیەی واسڵەماندەوە 

دەتوانین جوانی پێكەوەژیان و یەكرت خوێندنەوە لەو پارێزگایەدا 

شۆڕبووەتەوە  دزێوییەكانەوە  بەهەموو  ئیسالمگەرا  ببینین. 

هەڵەبجە  لە  كەسێكامن  رەنگە  ئەوە  لەبەر  كۆمەڵگە.  نێو  بۆ 

داعش،  نێو  بۆ  بنێرێت  گەنجێك  راستەوخۆ  كە  دەستنەكەوێت 

ش��ارەزوور،  كەالر،  هەڵەبجە،  لە  گەنجەی  لێشاوی  ئەو  بەاڵم 

كاریگەریی  تەنها  داعش،  نێو  دەچنە  كە  پشتدەردا  هەولێرو 

شۆڕبوونەوەی ئەفكاریی سیاسی هێزە ئیسالمگەراكانە 
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كەچی  كەخەالفەتە،  دەدەن  تاویان  ئامانجێك  بۆ  ئ��ەوان 

كە  هزرەی  ئەم  دوورە.  لێیانەوە  هەنگاوێك  چەند  خەالفەت 

لە  نییە  بەرگریی  هزریی  لەسەردەكەن  كاریی  ئیسالمییەكان 

مۆڕاڵ و ئەخالق، چونكە ئەگەر مۆڕاڵ و ئەخالق بێت بەدڵنیاییەوە 

كۆمەڵگەی كوردەواری بە ئەخالقرتن لە كۆمەڵگەی رەقەو موسڵ. 

دزی و  نە  باڕێك،  نە  هەیەو  شەوان  نەیانەیەكی  هەڵەبجەدا  لە 

ئیسالمییەكان  روكەشانەی  ئەو  هەموو  هەیە،  بوونی  فزیش 

ئامانجی  كەواتە  نییە.  ئیسالمی  دەوڵەتی  بەاڵم  هەیە،  دەیڵێن 

كاتێك  ئیسالمییە،  ئیسالمییەكان  و ئەجێندای هزرییان دەوڵەتی 

ئەوان  پێغەمبەر  بكەیتە مەدینەی  نەبێت واڵتیش  ئەم دەوڵەتە 

كە  دی  دێتە  كاتێك  سیاسییەكانیان  حەزە  چونكە  ناڕازین.  پێی 

دەوڵەتی ئیسالمی هەبێت. ئەوان لە دەوڵەتی ئیسالمیدا دەتوانن 

كاكەییەك  لە  باج  سەرانەو  دەتوان  بكەن،  دروست  چینایەتی 

وەربگرن، دەتوانن خەڵك بندەستكەن و خۆیان زەنگین بكەن. 

خۆیان  جەهەنەمی  مەرشوعی  خواو  سێبەری  ببنە  دەتوانن 

بەباسی بەهەشت دابكوتن. ئەو خاڵەی كە قورئان و سووننەت 

ئیسالمییەكاندا  ئەتواری  لە  كردووە،  لەسەر  پێداگریی  فرەترین 

پێچەوانەكەی زەقرتین دیاردە بووەو نەك هەر ئەوەیش، بەڵكو 

سیاسی،  تەڤگەری  راب��ردووی  لە  چەسپاو  كلتورێكی  بووەتە 

بەرقەراربوونی  ئەدی  ئیسالمگەرایدا.  ئابووری  كۆمەاڵیەتی و 

داكوتراوو  تێیدا  سوننەت  قورئان و  ریشەكانی  كە  ژیانێكی 

سوونەت و  قورئان و  رەنگدانەوەی  لەكوێدایە؟  دام���ەزراون 

حاكمییەتی ئیسالمی هەر ئەوەیە كە لەمێژوودا گوزەراوە. 

قورئان و  كاریگەرییەكانی  جوداكردنەوەی  بۆ  هێنانەوە  پاساو 

ئیسالمیدا،  هەردەوڵەتێكی  سیاسی  ژیانی  گوزەری  لە  سونەت 

ئیسالم و  جامدكردنی  لەالیەكیرتیشەوە  ناڕاستە  لەالیەكەوە 

قورئان و سونەتە .
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ناكرێت ئاینێك بەو بەرین و بەرزییە، نەیتوانیبێت لە زەمەنێكی 

بچەسپێنێت.  هەیە  كە  ئەوەی  وەك  حوكمڕانی  دیاریكراودا 

دوواوە،  دەدرێنە  گفتوگۆ  دەروازان���ەی  دیدگاو  ئەو  هەموو 

رەنگدانەوەو  لە  جیاوازە  موسڵامنان  مێژووی  وایە  پێیان  كە 

مەرجەعە  هەم  لەئێستادا  شەریعەت.  یاساكانی  چەسپاندنی 

بااڵكانی شیعەو ئەوانەی الفی فیكریی سیاسی شیعە تاوی داون، 

هەمیش مەدرەسە سونیی چییەكانی هزری سەلەفیزم، پێداگریی 

شەریعەتی  گوایا  كە  ئەوەیە  ئەویش  دەك��ەن.  خاڵێك  لەسەر 

ئیسالمی تەنیا لە ماوەیەكی دیاریكراوو هەندێك لە خولەفاكانی 

گەورەیەو  ئیشكالێكی  بۆخۆی  ئەمە  جێبەجێكراوە.  راشدیندا 

مردنی  جامدبوون و  شت  هەموو  پێش  كە  مەهزەلەیەكە  بگرە 

پەیامەكەی تێدا دەخوێرنێتەوە.

 ناكرێت زیاد لە هەزارو چەند سەد ساڵێك پەیامێكی جیهانی 

كە  بكات،  قورئان  پرەنسیپەكانی  جێبەجێكردنی  بانگەشەی 

سەرەتای  ساڵێكی  چەند  بە  ببەستیتەوە  جێبەجێكردنی  چی 

لەبەرگریكردن  راكردنە  لەالیەكەوە  پاساوە  ئەم  دەركەوتنیەوە. 

بەو  رازینەبوونە  لەالیەكیرتیشەوە  پەیامەكە،  جوانییەكانی  لە 

واقیعەی كە لە سەرچاوەكەوە هاتووە. لەئێستادا رۆژهەاڵتناسە 

لۆژیكییەكان، لەوانە هاملتۆن جب لە كتێبی ئیسالم و لێكۆڵینەوەی 

كەو  شەن و  موسڵامنانی  پاساوانەی  ئەم  بەجوانی  فرە  مێژوودا 

سایكۆ  واقیعی و  خوێندنەوەیەكی  بە  توانیویەتی  ئەو  كردووە. 

سیسیۆلۆجی لەمێژووی نەفسییەتی تاكی كۆمەڵگە ئیسالمییەكان 

پەیامەكەیشی  بەهێزی  الوازو  خاڵی  رووەوە  لەو  بڕوانێت، 

دیاریكردووە.

 بەكورتی ئەوەی خستووەتەروو كە بەهێزی پیشاندانی پەیامی 

ئیسالمی لەروانگەی موسڵامنانەوە نەتوانینی ئەدای كۆمەڵگەكانە 

دینێكی  ئیسالم  بۆخۆی  لەكاتێكدا  پەیامەكە،  بەواقیعیكردنی  بۆ 
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واقیعییەو هەر ئەوەیە كە جێبەجێكراوە. ئەو گوتارەی كە ئێستە 

ئیسالمییەكان پێیان وایە پەیامی ئیسالم جێبەجێنەكراوە گوتارێكی 

ریشەكانی  نەخوێندنەوەی  هەموشییەوە  لەپێش  نالۆجیكییە، 

ئیسالمە لە كۆمەڵگەكاندا. ئەو مەرجەع و زاناو پیاوە ئاینییانەی 

ئیسالم كە پێیان وایە لە مێژوودا ئیسالم جێبەجێنەكراوە، هەرگیز 

ناڵێن كە بۆخۆمان لە ئێستادا جێبەجێی ناكەین.

بۆ منوونە لە ئێستادا داعشێك كە لە پۆستێكی بەرپرسیاریەتی 

دەوڵەتی ئیسالمی شام و عێراقدایە پێی وایە پەیامی ئیسالم ئەو 

لەپاش  وایە  پێی  كەسە  ئەو  هەر  لەكاتێكدا  دەكات،  جێبەجێی 

هێڵی  جێبەجێنەكراوە،  ئیسالم  عەلییەوە  ئەبوبەكرو  پێغەمبەرو 

سەدە  پێنج  ئومەوی،  حوكمی  لەسەدەیەك  زیاد  بەسەر  سور 

عوسامنیدا  حوكمی  لە  سەدە  چەندین  عەباسی و  حوكمی  لە 

قاعیدە  وانییە  پێی  داعشێك  بەڵكو  ئەوە  هەر  نەك  دەهێنێت. 

قاعیدەش  چۆن  ه��ەروەك  دەك��ات،  پەیڕەو  ئیسالم  حوكمی 

دەزانێت.  بەناڕەوا  بەغدادی  دەوڵەتەكەی  فەرمانبەرداری 

لەدینداری  نكوڵی  بۆكۆحەرامیش  رەشپێستێكی  هەروەها 

داعشێك دەكات و پێی وایە خەالفەتەكەی نەیجیر وەك دەوڵەتی 

مەدینەیە. 

ئەم تەرزی بیركردنەوە سایكۆلۆجییە بەشێكە لە واتەواتێك كە 

تەواوی كۆمەڵگە ئیسالمییەكانی تەنیوە. لە هەردوو مەرجەعی 

هەروایە.  سونەشدا  شیعەو  سەربازی،  سیاسی،  رۆشنبیری، 

هەرگیز دەوڵەتێكی شیعە تەڵەب دەسەاڵتدارییەتێكی ئیسالمی 

نەزانیوە.  رەسەن  ئیسالمی  مەرجەعی  بە  پەیوەست  بە  سوننی 

لەباكوری  شیعەوە  دەسەاڵتداریەتی  یەكەم  دروستبوونی  لە 

حەسەنی  نەوەكانی  كە  ئێران  دەیلەمی  هەرێمی  لە  ئەفریقاو 

كوڕی عەلی دایان مەزراندن، نەوەكانی حوسەینی كوڕی عەلی 

تەنانەت  بوون.  ناڕازی  پێی  عەباسییەكان  ئومەوی و  هێندەی 
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یەكرتیی  تەكفیری  بە  ئاماژەدان  عەلیدا  نەوەكانی  خودی  لەنێو 

بووە. خۆ ئیاممی عەلی تەنیا حەسەن و حوسەین نەوەی نەبوون، 

بەڵكو لە كوڕانی عەلیدا زیاد لە چەندین كوڕ بوونە، بەاڵم ئەوانە 

عەلی  ئەگینا  عەلین،  خێزانی  فاتیمەی  نەوەی  كە  هەڵبژێراون 

باس  جۆرێك  بەهیچ  بەاڵم  هەبوو،  تری  خێزانی  لەفاتیمە  جگە 

لەوان ناكرێت و زیاد لە سوننەكان، شیعەكان ناویان دەسڕنەوە.  

تری  دەسەاڵتێكی  هیچ  ئیدی  دامەزرا،  ئەداریسە  كە  هەربۆیە 

عەباسییەكان  كە  چۆن  ه��ەروەك  هەبێت.  نەبوو  بۆی  شیعە 

هەبوون، كەسی تر بۆی نەبوو هەبێت. 

ئەم نەزمە لە ئێستادا تۆخرتە. هەم لەنێو دەوڵەت ئیسالمییەكاندا، 

هەمیش لەنێو رەوت و مەزهەبە جیاجیاكاندا. وەختێك وەهابیزم 

رەوتێكی  وەك  سەرهەڵدەدات،  عەرەبیدا  دوورگەی  نیمچە  لە 

سیاسی ریفۆرمخواز، ریفۆرمەكەی ئاتاجبون نییە بە ریفۆرمێكی 

ناتوانین هەنگاوەكانی موحەمەدی كوڕی  ریشەیی، لەبەر ئەوە 

ریفۆرمخوازی  بەكەسێكی  بكەین  تەریب  عەبدولوەهاب، 

چونكە  لۆسەر،  مارتن  یاخود  پرۆتستانت،  جۆنكاڵڤنی  وەك 

دەقەكان  لەگەڵ  مامەڵەیان  لۆسەرییەكان  وەك  وەهابییەكان 

واقیعییەكانی  دەسەاڵتە  لەگەڵ  مامەڵەیان  وەهابییەكان  نەبوو، 

ئەوێ  دەم بوون كاریان كرد بۆ ئەوەی ئەوانی تر بسڕنەوە، بەاڵم 

لەرووی هزرییەوە هیچی جیاوازیان پێنەبوو، هەر ئەوەیان وت 

كە لەسەردەمێكی پێووتردا ئیسامعیلی سەفەوی كردی. چوونكە 

لە  شەریعەت  تەتبیقی  بدوێنی  شیعەگەرێك  هەر  لەئێستادا 

ئەم  بەاڵم  ئیسامعیلییەكاندا،  لە  یان  دەبینێتەوە،  فامتییەكاندا 

هەروەك  نابینێت.  عوسامندا  عومەرو  ئەبوبەكر،  لە  تەتبیقە 

شەریعەت  رێساكانی  وایە  پێی  ئیسالمی  ئێرانی  ئێستە  چۆن 

وەك خۆی جێبەجێدەكات. هەروەك چۆن سعودییەیش هەمان 

بڕوای هەیە بۆ خۆی. لەبەرئەو بەڕۆچوون بە مێژووی ئیسالمیدا، 
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تەواوی دەوڵەتە ئیسالمیەكان خۆیان بە دارای شەریعەت زانیوە، 

ئەوانیرتیان بە ناشەرعی لەقەڵەم داوە، بە تێپەربوونی مێژوویش 

ئەوانەی پاش خۆیان كەسیان بە شەرعی نەزانیوە. ئەم گریامنەیە 

بۆ رەوتە ئیسالمییەكانیش وایە. 

وەك  شوێنێكی  لە  كە  ئیسالمی  بزووتنەوەیەكی  منوونە  بۆ 

كوردستان دروست دەبێت، خۆی بە دارای شەرع دەزانێت، ئەو 

ئیسالمەی كە سەدان ساڵە باپیرانی لەسەریەتی بەناڕەوا، عەیبەو 

تانەو تەشەر باسی دەكات. لەكاتێكدا ئەگەر بەدیدێكی واقیعی 

ئەم  بەردەیە، كۆی هەموو  بگرەو  ئەم هەموو  بكەین  تەماشای 

دەسەاڵتە ئیسالمییانە لەمێژوودا بریتین لە رەنگدانەوەی ئیسالم. 

ئیسالم ئەوەی پێبووە كە هەیە، بە جوانی و ناشیرینییەكانییەوە. 

بەدزێوی و داستانەكانییەوە. ئیسالم وەختێك دەكرێتە پەیامێكی 

ئیدی  دەردەهێرنێت،  ئایندا  گوتاریی  لە  ئایدیۆلۆژی و  سیاسی و 

هەموو  داعش،  دەبێتە  یان  دەیبینین،  كە  ئەمەیە  شوناسەكەی 

سیاسی و  تەوژمێكی  دەبێتە  یاخود  سەردەبڕێت،  تر  ئەوانی 

هیچ  داعش  دەگەڕێت.  داعشبووندا  هەلی  بەدووی  رامیاری 

زەمینەكانی  تەواوی  كە  ئیسالمگەرا  تەوژمێكی  لە  جگە  نییە 

ئیخوانێكیشدا  لە  رەخسانە  ئەو  رەخساوە.  بۆ  خۆهەڵقورتانی 

زەمینەیەی  ئەو  دەبێت.  دەرهاویشتەی  هەمان  پێشەوە  بێتە 

ئەگینا  فرەن  منوونەی  ئیسالمیدا  لەمێژووی  رەخساوە  داعش  بۆ 

خۆ سەرچاوەی هەموو رەوتە ئیسالمیەكان هەریەك شتە. ئەوە 

زەمینە كۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسییەكەیە، كە رەوتێك دەكات 

بە موعتەزیلەو رەوتێكی تر دەكات بە مورجیئە.

رەوتی  بیست  لە  زی��اد  كە  بوو  سیاسییەكە  زەمینە  ئ��ەوە 

جگە  نەبوون  هیچ  خەواریجەكان  بەرهەمهێنا،  خەواریجی 

ئ��اوارەو  ئیسالم و  فەرمانبەرداری  بە  رازیبوون  كە  پێڕێك  لە 

دەربەدەركران، تەنیا لەبەر ئەوەی كە تێوەگالبوون لە نەیارییەتی 
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خۆیان  ژینگەی  لە  وەختێك  بەاڵم  خەالفەت،  سیاسەتەكانی 

دوورخرانەوە، بەگوێرەی ئەو زەمەنانەی لە جەزیرەی فوراتییە، 

بۆیان  عەرەبیدا  دورگ��ەی  یەمەن و  چیا،  هەرێمی  ش��ارەزوور، 

بانگەشەی  سیاسی و  داعشێكی  بوویە  هەریەكێكیان  رەخسا، 

داعشانە  پێڕێك  كە  نییە  لەوەدا  ئیشكالییەت  كرد،  خەالفەتی 

بیردەكەنەوە، ئێستە دەرفەتی ئەوەیان بۆ رەخساوە كە شمشێر 

سوچێكی  لە  میرس  ئیخوانی  وەك  پێڕێكیش  بن،  بەدەست 

لە  نیان  گوتاری  الپتۆپێكن و  لەسەر  یان  كزیانكردووە،  مزگەوتا 

زاریانەوە دێتە دەرێ. ئەو زەمینەیەی كە وەختی خۆی جەمال 

ئەوانی  بۆ  سی  سی  ئێستە  موبارەك و  س��ادات،  ئەنوەر  نارس، 

زەبوون  ئەسەدێكی  بەشار  كە  نییە  زەمینەیە  ئەو  رەخساندووە 

ئێستە بەوانی داوە. بەغدادی ئەگەر لە قاهیرە بووایە ئێستەكانێ  

ریشیشی  تەنانەت  نەبوو،  فەرقی  ئیخوان  ئەمیندارێكی  لەگەڵ 

سوننی  سێگۆشەی  لە  گەر  ئیخوانیش  ئەمینداری  بوو.  قەڵەمی 

خەالفەتەكەی  بگرە  بوو،  درێژ  ریشی  ئێستە  بووایە  عێراق 

ئەگەر  چۆن  وەك  هەر  دەبوو.  سەختگیرتر  بەغدادیش  لەوەی 

دەبینین  بكەین  كوردستان  ئیسالمگەراكانی  ئەزموونی  تەماشای 

كاردانەوەكانی  سیاسییەكان  زەمینە  بەگوێرەی  بەهەمانشێوە 

شەریعەتییان سەپاندووە.

وەختێك كە جەنگی نێوخۆ بەرۆكی ئەزموونی ساوای هەرێمی 

دەڤەری  لە  لئیسالم  دارو  بەنێو  شوێنێكیان  ئەوانیش  گرتبوو، 

هەرێمی  بناغەی  كە  ب��ەاڵم  هەبوو،  هەڵەبجە  هەورامان  و 

ئەوانیش  بوو  بەهێز  لە دەڤەرەكە  ئەڕۆ  ئەمنییەتی  كوردستان و 

گوتارەكانیان نیانرتبوو، ئیدی هەلی بوون بەداعشیان لەبەردەمدا 

كە  ئیسالمی  حزبی  هەمان  هەر  خۆ  ئەگینا  بچوككرایەوە. 

دەكات،  سیاسەت  حكومەتدا  پەرلەمان و  لە  رامیاریانە  ئێستە 

سەردەمانێك لەو ژینگەیەی كە ئەوانی تیابوو رێیان لەسەیران و 
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سەفرەو سیامی مەدەنیانەی خەڵكی گرتبوو. تەنها جیاوازیەكان 

لەو هەالنەی،  بریتییە  ناوچەكە  ئیسالمییەكانی  تەڤگرە  لەنێوان 

كە رەوتێكی ئیسالمی بەرەو داعشچوون دەبات. 

قاعیدەیش  گروپی  بۆ  رەخسا  داعش  بۆ  هەلەی  ئەو  چونكە 

نەڕەخسا، هەر بۆیە لەچەند روویەكەوە نیانرت لە گروپی داعش 

دەبیرنێن.  دیارە كە ئەو نەگۆڕییە لە پابەندبوون بە پڕەنسیپەكانی 

ئیسالمەوە لە ئێستاشدا زیندووە.

تێدا  زیندوویەتی  داعشێك  تا  ئیخوانێكەوە  لە  چۆن  هەروەك 

دۆزراوەت��ەوە.  شەرعی  رێسای  راڤڤەو  ئەمەیش  بۆ  دەبیرنێت. 

ئەزموونی  خ��ودی  لە  دەك��ەی��ن  باسیان  كە  ه��ەالن��ەی  ئ��ەو 

لە  رۆژهەاڵتناسان  ه��ەب��ووە.  بوونیان  پێغەمبەرایەتیشدا 

بۆ  تێڕوانینیان  لەونە  بەم  ئیسالمیدا هەر  مێژووی  خوێندنەوەی 

رۆژهەاڵتناس  منوونە  بۆ  بڕیوە،  دەر  ئیسالمگەرا  ریشەیی  یەك 

مونتجمری وات لە سااڵنی 1978 بۆ 1979 لە كتێبێكیدا بەنێوی 

تەرزە  بەم  توانیویەتی  مدینة،  يف  محمد  و  مكة  يف  محمد 

وابەستە  ئیسالمگەرا  جیاوازییەكانی  یەكی  یەك  وابەستەیی و 

هەل و  ئەوە  چونكە  زەمینەكانەوە،  مەرجو  هەل و  بە  بكات 

لە  پێغەمبەرایەتیشی  جۆری  كە  بوو  جیاواز  زەمینەی  مەرج و 

ئەدەبیاتی  لە  كە  پێغەمبەرێك  كردە  نیانەوە  پێغەمبەرێكی 

قورئانیدا غەزاو غەزووی بێ باوەڕان بسەپێنێت. 

كوشتنی  لەپاش  كە  بوو  سیاسیە  زەمینە  ئەو  هەر  هاوكات 

ئیاممەكەی  دووان��زە  سیاسی  رەوت��ی  عەلی  كوڕی  حوسەینی 

بۆ  توانی  سەفەویدا  ئیسامعیلی  لەسەردەمی  تا  دوواخست 

هەوەڵجار پراكتیكی سیاسەتی خۆیان بكەن. 

كەواتە مەترسی رەهەندو رێبازی سیاسیانەی ئیسالم، لەرووی 

هزرییەوە پێویستە قوڵرت نومایانی تاریكییەكانی بكرێت و تۆكمەتر 

لە دەرهاویشتەكانی بڕوانرێت. ئەمڕۆ كاریگەریی ئەو هێزە وەك 
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رێكخستنە سیاسیەكانی كە لە ژێر پەردەی دیموكراسیدا خۆیان 

بەدووی  ئەوان  دەڵێن  پێامن  ئەگەرەكان  هەموو  حەشارداوە، 

هەلی بوون بەداعشدان، هێشتا كەشی بەهاریی بۆ سەوزبوونی 

هزری  مەترسییەكانی  لە  یەكێكیرت  نەرەخساوە.  خەونەكانیان 

ئیسالمگەرا لەوەدا دەبیرنێتەوە، كە سەرچاوەكانی دروستبوونی 

بە یەك سەرچاوەی سیاسییەوە. هەمووكات  هەمیشە گرێدراوە 

تەواوی  لە  سیاسیی  هاوخوێنی  نزیكیایەتی و  بیەوێت  لێكۆڵەر 

رێكخراو كۆمەڵەو دەسەاڵتە سیاسییە ئیسالمییەكاندا دەبینێتەوە. 

لە  بریتییە  ئەجێندای  ئیسالمی  پارتێكی  هەر  هەمیشە  چونكە 

دەوڵەتی ئیسالمی. هیچ تیۆرو تیرەیەكی سیاسیی ئیسالمیش نییە 

لە ئەگەری بەرقەراربوونی دەوڵەتی ئیسالمیدا بووار بۆ بانگەشەو 

بازنەی سیاسیی جیاواز لە رەوتی ئیسالمی بهێڵێتەوە. لەدەوڵەتی 

ئیسالمیدا بەدڵنیاییەوە ناتوانین دەوڵەتێك دروست بكەین جیاواز 

رەقەدا  موسڵ و  لە  ئێستا  كە  خەالفەتەی  دەوڵ��ەت و  لەو  بێت 

شەریعەت  باوەكانی  بەندو  موو  بە  موو  ئەوان  هەیە.  بوونی 

جێبەجێدەكەن. هەر ئەم راستییەیشە كە كاتێك كەسێكی ئیسالمی 

دەوڵەتداری  پرسیاری  شاشەو  سەر  دەهێرنێتە  كوردستان  لە 

وتن  بۆ  قسەیەكی  پێناگرێت و  زمانی  ئیدی  لێدەكرێت،  داعشی 

پێنییە. هەموو ئەو پینانەیش كاتێك دەیانكات بەئاشكرا دەبینین 

كە روخساری واناڵێت. ئەو ناتوانێت بڵێت حزبەكەی من جیاوازە 

لەوان ، یانی وەاڵمەكانی ناتوانن ئەو جیاوازییە بسەملێنن. كەواتە 

جیاوازییەك لە ئەجێندای هیچ رەوتێكی ئیسالمی لەتەك ئەوی 

تردا نییە، هەروەك چۆن بەگوێرەی رەوشی سیاسی و كۆمەڵگەو 

جوگرافیا جیاوازەكان زیان و زەبریشیان كەم و زیاد دەكات. 

چونكە ئەگەر بێت و لەسەر بنەمای هزرێكی زانستی و بێالیەن 

كۆمەڵ، یەكگرتوو بزووتنەوەی ئیسالمی لەتەك داعشدا بەراورد 

بكەین، تەنها خاڵی جیاواز كە دەبینینەوە بریتی نییە لەو پێناوە 
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شەرعییەی كەهەیانە، بەڵكو لەرووی نەزمی سیاسییەوە جیاوازن 

ئەویش دیارە كە رەوشی گشتی و بارودۆخی نێوچە جیاوازەكان 

لە  جیاواز  خاڵێكی  جۆرێك  بەهیچ  ئەگینا  كردوونەتەوە.  جیای 

دیدا  ئیسالمییەكانی  هێزە  میتۆدی  لە  كە  نییە  داعشدا  میتۆدی 

چەتری  لەژێر  سیاسیی  بەكاركردنی  رازیبوون  ئەگەر  نەبێت. 

تاكتیكی  سیاسەت و  ئەوە  پێوەر،  بكەینە  عەملانی  دەسەاڵتێكی 

شەرعییە،  الدانە  لەو  بەرپرس  نابنە  ئیسالمییەكان  بزاڤە  كاتی 

چونكە نیازیان ئەوە نییەو بە شێوەیەكی كاتی تەماشای دەكەن.

لەژێر  ل��ەرۆژان  رۆژێ��ك  نییە  داعشیش  ئەمیرێكی  چونكە 

بە  نەكردبێت  سیاسی  ك��اری  عەملانیدا  دەوڵەتێكی  سایەی 

بەغدادی  كە  وەشانكرا  ئەوە  تەنانەت  ئەبوبەكربەغدادیشەوە. 

تادوواین هەڵبژاردنەكان بەشداری هەڵبژاردنی كردووەو دەنگی 

سیاسی  دام��ەزراوەی  لە  كۆمەڵ  بوونی  واتە  مالیكی.  داوەت��ە 

نابێتە خاڵی جیاكەرەوەی لەگەڵ داعشدا. یەكێكی تر  هەرێمدا 

داعش  هاوخوێنی  رایەڵەو  بۆ  كەدەیانخەینەروو  لەوگریامنانەی 

لەگەڵ هەر بەرەبابێكی ئیسالمی دیكەدا بریتییە لە جیهانبینی  و 

لێك نزیكی هەریەكەیان.

پارتە  تێكڕای  دوونیاو  عەملانییەكانی  تێكڕای  ئەوان   چونكە   

كۆمۆنیست و چەپەكانی دونیا بەیەك چاو تەماشا دەكەن. چونكە 

لەبەرژەوەندییە  تەنها  كەواتە  یەك شتە.  ئەجێندایان  وایە  پێیان 

تاكتیكییەكەی خۆیان بەڕەوای نازانن، كە ئەوان لەگەڵ داعشێكدا 

كە  دەزان��ن  بەدروستی  چۆن  ئەدی  تەماشابكرێن.  بەیەكچاو 

تێكڕای كۆمۆنیستەكان و چەپەكان یەك شنت و جیاواز نیین. لەبەر 

بەڕەوای  بۆ  كەواتە  ماویین،  یان  لینینی  یان  ماركسی  ئەوەی 

مەنهەجو  چونكە  شنت،  یەك  هەمویان  ئیسالمییەكان  كە  نازانن 

شەریعەتی  هێنانەوەی  مژوڵی  سوونەتەو  قورئان و  بەرنامەیان 

خوان لەسەر زەویدا. 
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كە  جیهانییەكان،  توێژینەوە  لێكۆڵەرو  بەبڕوای  لەبەرئەوە 

ئەوڕۆی  لە  زانكۆكان  توێژینەوەی  بەشەكانی  لەپەیامنگەو 

راڤەی ئیسالمی سیاسیدا دەكرێت، راستییەك هەیە كە هەمیشە 

ئایدیۆلۆژیای  كە  ئەوەیە  ئەویش  دەكرێت،  لەسەر  پێداگریی 

موسڵامنەكانی  لە  زۆرێك  میتۆدێك  وەك  ئێستادا  لە  ئیسالمگەرا 

خۆرئاوا پێوەی گیرۆدەن. چونكە هێند وەك یەكی ئیسالمگەرایی 

موسڵامنی  ئیسالمی و  ئومەمییەتی  كە  مێشكیانەوە،  خزاوەتە 

وەك  ئیسالمگەراییەكەیان  خۆرئاوادا،  لە  جیاوازەكان  نەتەوە 

هاوبەشیان،  خاڵی  ب��ووەت��ە  دەك���ەن و  تەماشا  نەتەوەیەك 

بریتییە  كردوونەتەوە  كەنزیكی  خاڵەدا  لەم  شتێكیش  تەنها 

فەرهەنگی  و  پەیوەستەگیەكی  هیچ  كە  ئیسالمگەرا  لەهزری 

فەرەنسییەك  چۆن  وەك  هەر  نییە،  لەگەڵدا  نەریتی  كلتوری و 

لەبەرئەوە  هەیەتی.  ئینگلیزێكدا  لەتەك  خۆرئاواچییەتیدا  لە 

كاتێك  روو  خراوەتە  ئەوە  خۆرئاواییەكاندا  لێكۆڵینەوەی  لە 

سۆماڵییەك و پاكستانییەك كە لێكنیزیك دەبنەوە كلتورو كەینونەی 

ئاین و باوەڕیان نییە، یاخود ئەخالقی كۆمەاڵیەتیان نییە. بەڵكو 

نامیلكەو فەتواو فەنێكی ئیسالمییە سیاسییەكانە، لەسەر خاڵێك 

كەمایەتی،  كولتور،  هەموو  لە  نەفرینكردنە  كە  هانیون  باری 

دەستوور، نەریتەكانی دونیاو خۆسازدانە بۆ ئەو حەمتییەتەی كە 

خەلیفەیەك.  بۆ  دەبینێتەوە  مرۆڤدا  تێكڕای  لەبەندایەتی  خۆی 

چونكە لەتەواوی شەرعدا ئێمە بەڵگەیەك نابینینەوە كە پێویستە 

موسڵامنان دوو خەلیفەیان هەبێت. بوونی خەلیفەیەك تەنها بۆ 

ئەوە نییە كە حومڕانی تێكڕای موسڵامنانی دوونیا بكات، خەلیفە 

ناموسڵامنانیشدا بەشێكی  لەسەر زەویدا رەوایەتییەكەی بەسەر 

ناموسڵامن  كە  رەوایەتییەك  ئیسالمییە  پرەنسیپی  سەرەكی 

فەرمانەكانی  ملكەچی  الگەاڵڵەبێت و  بچوكبوونەوەی  هەستی 

شەریعەت بێت.
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لە  بۆشل،  توندەوە  لە  كوردستانیش  سیاسییەكانی  ئیسالمییە 

ئیخوانییەكانەوە بۆ سەلەفییە جیهادییەكان، هەمیشە چاوێكیان 

وازەو  دیموكراسیدا  نەزمی  دیموكراسی و  دنیای  لەبەرامبەر 

بە  پەیوەستە  هەمیشە  وازیان  چاوی  نوقاوە.  تریان  چاوەكەی 

چاوە  ئەم  مانەوەوە،  بەرژەوەندیی و  سەرمایەو  گیرفان و  بازی 

وازەی ئەوان بۆ دیموكراسی هەرگیز توخنی لێكۆڵینەوەو فیكرو 

فەنی عەقڵ نەكەوتووە، هەمیشە لەدەوروخولی لوغزو موعەما 

خۆی بینیوەتەوە. ئەم چاوە وازە هێند دەوروبەری خۆی و ئەوانی 

پاش  ئارامی،  كەناری  دەگەنە  تا  دەخوێنێتەوە  دەبینێت و  دی 

گەیشنت بەكەناری ئارامی ئیدی دونیا غەرقی میحنەت و مەینەت 

جیاوازی و  فرەیی و  دیمەنەكانی  هەموو  بۆ  كوێرانە  ئەوان  بێت 

مەفهومەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی دەڕوانن.

 ئەوەی كە دەیڵێین تەنیا نەزەریات نییە، دەرهاویشتەی خەیاڵ و 

هزری ئێمە نییە، بەڵكو ئەوە خۆی لەواقیع و وێستگەی سیاسیی 

سیاسەتكردنیان  شوڵی  كە  دەبینێتەوە،  ئیسالمگەراكان  تەواوی 

لە رەوتی ئیسالمی هەن كە چۆن  هەڵكێشاوە. بەدەیان منوونە 

لە گەیشنت بە كەپریی دەسەاڵت چۆن هەڵگەڕاونەتەوە. ئیخوانی 

چاوێكی  بە  ئەوان  بوو،  منوونە  زیندووترین  نوێرتین  و  میرس 

دوور  ب��ەاڵم  كورسی،  گەیشتنە  دیموكراسی  پرسی  بۆ  ك��راوە 

لەهەموو سۆزو عاتیفەو بەحسێكی تەرەفدار لەمیانی ساڵێك لە 

حوكمداریی مورسیدا، بەهەموو ئەو جوانیانەی كە هەشیبوون. 

هێندەی موبارەك و سیسی دیموكراسیی و زەرورەتی دیموكراسی 

خستە ژێر پرسیارەوە.

تەنها  توانی  لەدەستورەوە  دیموكراسی و  دڵی  نەویە  مورسی 

خەوف و  ئیدی  بنوقێنێت،  نەرمەكان  ئیخوانە  ك��راوەی  چاوی 

ئەكتەر،  نوسین،  گشتیاری،  ژن،  رۆشنبیر،  بەبەرۆكی  خیانەت 

دیپلۆماسیەتی دەرێ  و هەموو ئەو شتانەی میرسی پێجوانكرابوو 



83 داعش و داعشناسی

گرتەوە. گەمەی مەترسی ئەم مۆدێلە سیاسییەی ئیسالمییەكان و 

ئەم تێڕوانینە نێگەتیڤەی ئیسالمگەراكان هەرگیز ناتوانین بڵێین 

دەكەن.  مامەڵە  هاتووە  پرۆگرامیاندا  لەپەیڕەو  ئەوەی  وەك 

ئاریشەو  چ��ارەس��ەری  وەك  ئیسالم  ئیخوانەكاندا  لەپێڕەوی 

ئامانج  نەوتراوە  تەماشاكراوە،  بەئارامی  گەیشنت  رێگەی  وەك 

ئەوەی  شەرعی.  یاسای  بەبەندو  كۆمەڵگایە  ئیسالماندنی 

لەپێڕەوی ئیخوان و گەلێ  لە ئیخوان رەنگەكانی ئەمڕۆی دونیاوە 

دروست  نییە.  تێدا  مەترسییەكی  بەكوردستانیشەوە  دی��ارە 

واڵتانە  لەم  هەریەك  حوكمڕانی  نەزمی  بەریتانیی و  دەستووری 

كوڕو  بۆشی  ریغن،  سەردەمی  ئەمەریكای  نەرویج،  ئەڵامن، 

بوزییەكان،  هیند،  لە  هیندۆسی  نەزمی  هیندۆسەكان،  هاوكات 

بوزیگەرایی لە رسیالنكا، یابان، یەهودییەت لە ئیرسائیل، ئیسالم 

واڵتانە  ئەم  هەموو  ئەردەن  كووەیت و  یەمەن،  مەغریب،  لە 

دەموو دویان لەتەك دیندا باش و پەیوەندیان تۆكمەیە، بەجۆرێك 

لەجۆرەكان شۆڕبوونەوەی دین بۆ كایەسیاسییەكانیان، دەبینین و 

برەودان  پاراسنت و  بەبەهاوەرگرتن و  دین و  لەپیرۆزی  نكوڵی 

ئیسالمییەكانی  لە هێزە  زیاد  تەنانەت  بەدین كاری بۆدەكرێت. 

میللی  ئیسالمی  لەپایەی  زەبر  زیان و  چەند  كە  دونیا  ئەمڕۆی 

هۆیەكی  پێچەوانەوە  بە  ئ��ەوان  كۆمەڵگەكەیان،  لە  دەدەن 

ئاینەكەیان  مەدی  راگرتنی  پتەو  بۆ  قایمن  مەچەكێكی  بەهێزو 

لە كۆمەڵگاكانیان.  

لە  سیاسییە  ئیسالمی  تەڤگەری  سەراحەتی  نا  لێرەدا  كێشەكە 

سەملێرناوە  ئەزموون  بە  چونكە  دیموكراسیدا.  میكانیزمی  گەڵ 

بە  بڕوایان  ئیسالمییەكان  س��ەردارە  ئیسالمییەكان،  بەڵێ   كە 

ئیسالمیەكانی  هێزە  لەبەرپرسانی  یەكێك  نییە.    دیموكراسی 

ناو  باشی  دیموكراسی  وتویەتی  شوێندا   لەچەندین  كوردستان، 

خراپانە. خۆ ئەمیش قسەی خۆی نییە، ریشەكانی ئەم قسەیە یەك 
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مەرجەعی رۆشنبیری ئاڕاستەی كردووە، یەكدنیابینی ئیسالمگەرا 

چاندوویەتی، ریشەكەی وەك عەبدولڕەحامن بەدەوی دەیڵێت: 

لەوێدایە كە بەعەبای دین و مێزەرەوە ئاراستەی سوپا، ئاراستەی 

بازاڕ، ئاراستەی ئابووری و سیاسەتی واڵت دەكات. ئیسالمییەكان 

نییە وەك  ئامانجیان دین  ناكەن وەك دین،  لەگەڵ دین  مامەڵە 

دین و چەسپاندنی شەریعەت. ئەوان ئامانجیان ئەو سیاسەتەیە 

كۆمەڵگە  سۆزی  عاتیفەو  الوازی  خاڵی  لێیەوە  گەرەكیانە  كە 

كۆنتڕۆڵ بكەن. 

ئەوان دین بۆ هۆشیاریی و ئاگایی میللەت بەكارناهێنن. بەڵكو 

دینەوە  حەبلی  بە  دەستیان  ئەفشاری  قاجاری و  بەنەزمێكی 

گرتووە. بۆمنوونە لە وەسیەتی فەتح عەلی شای قاجاردا هاتووە. 

بدە  هەوڵ  بكەیت.  سەڵتەنەت  راحەتی  بە  دەتەوێت  ئەگەر 

بەشێكی  ئاگایی  بێ   بێ سەوادی و  برسینب.  سەوادو  بێ   خەڵكی 

دەرهەق  ئیسالمییەكانە  سیاسەتی  راگرتنی  زیندو  گ��ەورەی 

پراكتیك و  مەفهوم و  لەرووی  دروست  دەكەن.  كۆمەڵگەی  بە 

نەزەرییەوە ئەو وتەیەی ماركس جەختی لەبارەوە كراوەتەوە كە 

تلیاكی گەالنە. خۆ ماركس لەو وتەو ویردە فەلسەفییەدا  ئایین 

شوێندا  زۆر  لە  دین،  وەك  نەكردووە  دینی  دژایەتی  گیز  هەر 

ئاخوندێك و  تا  دیندا  ئەسڵ و فەسڵی  لەتەك  نەرمرتە  نیانرتو  ئەو 

موبەشیرێك،  بەاڵم ئەو قەسدی هەڵگرانی دروشمە ئاینیەكانەوە 

ئەزموونی  بۆ  خوێندنەوە  توانیویەتی  ك��راوەوە  دووچ��اوی  بە 

عوسامنی، سەفەوی، فامتییەكانی دنیای ئیسالم بكات بە عەرەب، 

توراسی  لەئێستاشدا  لەبەرئەوە  ت��وران��ەوە.  ئێران و  عەجەم، 

سیاسی و مەرجەعی هزری هێزە ئیسالمییەكان ناخوازێت مامەڵە 

لەگەڵ جوانییەكانی ئیسالم بكات، بەڵكو ئەو رەگەی ئیسالم پێیدا 

شۆڕدەبێتەوە كە وێنەیەكی شێواوی دینەو ئەو رێگەیە دەگرنە 

هەندێک  ئەگینا  ئاینەكەیان.  نەك  دەیانەوێت  خۆیان  كە  بەر 
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تۆ چەندین ساڵە گۆشتخۆری خوانی دیموكراسیت.  کەسیان کە 

راستە  تۆ  پەرلەمان و  چوویتە  هەڵبژاردن  بەدیموكراسی  و  تۆ 

زەمەنێك بڕوات بەپەرلەمان و دیموكراسی نەبوو� یەكێك بووی لە 

قوتابییە زیتەڵەكانی نامیلكەی ئیامن و پەرلەمان، بەاڵم لەو خوانە 

ئەویش  كە  لێینابوو  دیموكراسی  جەوهەری  كە  تێربوویت  تێر 

خۆتدا  خودی  خانەنشینی  زەمەنی  لە  بۆ  ئێستاكە  پەرلەمانە. 

بڕوات بەوشتانە نییە كە كردووتن. 

ئێستاكە بۆ گۆشتاوەكەی دیموكراسی حەرامەو مایەی غەزەبی 

پەروەردگارە. راستە ئێوە زەمەنێك لە دەڤەری هەوراماندا خۆتان 

دیموكراسی و  ئەلفێكی  بە  بڕواتان  مەاڵ و  خۆتان  بوون و  میر 

خورماڵی  بازاڕی  لە  دەهێشت  نەتان  تەنانەت  نەبوو.  فرەیی 

بفرۆرشێت،  ئیسالمی  بزووتنەوەی  رۆژنامەیەكی  دارولئیسالمتانا 

كە  كەسانەی  بەو  پ��ڕدەك��ردەوە  بەڵێننامەی  ئاسایشەكەتان 

نەبنە  تر  جارێكی  بكەن  واژۆ  دەبوو  ئیسالمین،  بزووتنەوەی 

ئەم  ئایا  بن.  ئەمیرێك  ئیسالمی  دەبێ   بەرپرسێك،  ئیسالمەكەی 

یاخود  خۆتان  ئەبەدییەی  ئەسڵە  ئەو  بۆ  گەڕانەوەیە  وتەیەت 

چی؟  لەراستیدا فەلسەفەی چاكی نێو خراپان لە نێو تەڤگەری 

باڵ و  هەموو  كوردیدا  بەتایبەت  نێونەتەوەیی و  ئیسالمگەرا 

رەوت و شێوەكان جێبەجێی دەكەن. 

زەمەن و  بە  بەسرتاوە  توندیاندا  و  لەشلی  جیاوازیان  بەاڵم 

گونجانی زەمینەی جوگرافی و سیاسییەوە. چونكە لە ئێستادا راستە 

لە سوریادا داعش و بەرەی نورسە بوونیان هەیەو دارای ئەفكارو 

ئاكاری توندن، بەاڵم دڵنیاین كە سوریا بوویە هێلكەیەكی پاككراو 

دەورو  لە  ئەوانیش  ئەوكات  بەرژەوەندی،  پۆست و كورسی و  بۆ 

الی  ئیسالمییەكانی  هەروەك  كۆدەبنەوە.  پەرلەمانێكدا  خول 

خۆمان، مەگەر داعش و نورسە چ جیاوازییەكیان لە گەڵ ئەنسارو 

ئیسالمی زەمەنی خورماڵ هەیە، بەڵكو قسەكردن لە سەر هزری 
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چاڵەی  لەو  قسەكردنە  سیاسییە.  ئیسالمی  واقیعی  ئیسالمگەرا و 

كە ئەمیرێك پەرلەمانی پێدەچوێنێت، بەاڵم دەبینیین بۆخۆی لە 

بیخی چاڵەكەدایە. چونكە ئەگەر لە فەلسەفەی باشی ناو خراپان 

بەروونی  ئەوا  بۆ دیموكراسی وردبینەوە،  ئەمیرێك  پێناسەی  كە 

تەواوی  مەبدەئی  بەشێوەیەكی  پێناسەیەدا  لەم  تێدەگەین 

پرەنسیپەكانی دیموكراسی دراونەتە دواوەو تەواوی جوانییەكانی 

تێدەگەین  لەوەیش  ناشیرینن.  ئەودا  لەچاوی  دیموكراسیش 

كوردستان،  ئیسالمییەكانی  بەتایبەت  ئیسالمییەكان  ئەسڵی  كە 

سیاسیدا  لەكایەی  لەپەرلەمانن و  لەئێستادا  كە  نین  ئەوانە 

كاندیدەكانیانن،  وێنەی  داكوتینی  مژوڵی  ركابەرین و  خەریكی 

ناچارو زەبوونەكانن و رووی راستەقینەی  بەڵكو ئەوە ئیسالمییە 

خۆیان قوتداوەتەوە، چونكە ئیسالمی ئەسڵ و فەسڵ لەپێناسەی 

خورماڵ و  سەردەمی  ئیسالمی  بزووتنەوەدا  یەكگرتوو  كۆمەڵ و 

بەهێزوو  دەیانوت  كە  ئەوانەی  هەورامانن.  دارولئیسالمەكەی 

خوا.  دینی  دەچەسپێنین  شان  لەسەر  بەئاربیجی  ئیامن  بازووی 

كام  نەدەبینی.  بەڕەوا  لە خودی خۆشیاندا  ئەوانەن كە فرەییان 

یەكگرتوو  هەڵسوڕاوێكی  كادیرو  هەر  نەك  یەكگرتوو  مەالی 

بەرۆكی  درێ��ژت��ر  ری��ش  موجاهیدێكی  ب��ەدەس��ت  هەبوو 

مەالی  چەندین  نەكرێت.  دەر  مزگەوتەكەی  لە  نەگیرێت و 

یەكگرتوو هەبوون  تەنها بۆ منوونە مەال ئەیوب زەڵمی كە ئێستا 

بانگخوازێكی دیاری سلێامنییە بەرۆژی نیوەڕۆ لە مزگەوتەكەی 

خۆیدا نەیانهێشت نوێژ بخوێنێت و بەرەو سلێامنی وەدەریاننا. 

هەورامی و  هەڵەبجەیی و  مەال  هەموو  ئەو  پرسیوتانە  ئایا 

بەلێشاو روویانكردە  بۆ  لەسلێامنی و  شارەزوورییە چی دەكەن 

تەنگژەو  لە  ئەكادیمی  لێكۆڵینەوەیەكی  ئێستا  تا  ئایا  سلێامنی. 

ملمالنێو بە گوڕانیینی یەكرت لەنێوان خودی ئیسالمییەكان كراوە. 
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دەزانین چ گۆڤەندو گڕو فێڵێك لەنێوان ئەم حزبە ئیسالمیانەدا 

نییە ئیامن و  بە یەكرت؟ كەسایەتیەكی ئیسالمی  بەرامبەر  هەیە 

نەبووبێت.  بریندار  تر  ئیسالمییەكی  بەتیغی  رابردووی  ئاكارو 

بەشێوەیەكی  كە  سیاسیی  تەنگژەی  لە  نییە  باسكردن  ئەوە 

ئاسایی لەناو دو حزبی ركابەر روودەدا، بەڵكو ئەوە باسكردنە 

نییە،  دیموكراسی  جەوهەری  بە  بڕوای  كە  لەفەلسەفەیەك 

حزبێكی  توراسی  لە  دیموكراسی  بە  نەبوون  بڕوا  بە  چونكە 

هەبێت.  بوونی  تر  ئیسالمی  هێزێكی  نابێت  واتە  ئیسالمیدا 

ئەوە  مانای  هەیە  بوونیان  ئیسالمی  حزبێكی  چەند  كە  كاتێك 

بۆ  پێناسەیانەوە  لە  چونكە  هەیە،  فرەیی  بە  بڕوایان  نییە 

پێویست  بە  یەكرت  بوونی  كە  تێدەگەین  راستییە  لەو  یەكرتی 

نازانن، بگرە بەالدەرو ناپابەند بەشەرع تەماشای یەكرت دەكەن. 

ئەوەی  وەك  سیاسی  جیاوازی  بۆ  ناگەڕێننەوە  جیاوازییەكانیان 

بۆ  جیاوازییەكانیان  پێدەدرێت.  رەوایەتی  دیموكراسیدا  لە 

مانای  ئەوەش  دەگەڕێننەوە،  شەرعی  عەفیدەیی و  جیاوازی 

ئەوەیە بوونی ئەوی تر بەناچارییەو دەسەاڵتی بەملیدا ناشكێت 

ئەگینا كیمیایی دڕژێنێت بەسەریدا. ئێمە لەم نزیكانە ئاگادارین 

بەشێوەیەكی  الجەماعەكان  و  مەدخەلی  سەلەفییە  كە  كاتێك 

بەرچاو بوونیان هەیە. چ گوڵمەزێكی شەرعیان پێدەگێڕن، چۆن 

بەپێچەوانەشەوە.   باوەڕیان و  عەقیدەو  سەر  دەكەنە  هێرش 

بەجیاوازی  نەبەسرتاوە  حزبیاندا  شوناسی  لە  جیاوازی  واتە 

باوەڕو  ئیامنداری و  جیاوازی  بە  بەسرتاوە  بەڵكو  سیاسیانەوە، 

عەقیدەیانەوە لە كاتێكدا یەك عەقیدەی ئیسالمی هەیەو بوونی 

هەیە. كەواتە بە پالرگرتن لە عەقیدەی یەكرتیی تەنها گەرەكیانە 

بڵێن ئێوە مۆركی ئیسالمیبوونتان پێوە نییەو نابێت.  
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 ئامێد سلیمان
نوسەر، شارەزا لە ئیسالمی سیاسی

سەلەفیەت و 
ئیسالمگەرا                 
دیدێكی رەخنەگرانە 
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ئیسالمگەرایی توندڕەو

ئایدیا تیشكامن  وەك لەبەشی یەكەمدا كە لەژمارەی )42( ی 

ت��ون��دڕەوەی  بیری  ب��ەگ��ەڕان��ەوەی  ئ��ام��اژەم��ان  س��ەر  خستە 

خەلیفەی  بەپاڵپشتی  حنبل  ئینب  دەستی  لەسەر  سەلەفیەتدا 

كوشنت  و  موعتەزیلەكان  ڕیبازی  بەالدانی  )متوەكل(  عەبباسی 

ئەمڕۆ  تاكو  لەوكاتەوە  ئیسالمدا  لەمێژووی  ڕاوەدوونانیان  و 

لەالیەن  ئەمڕۆ  كە  تۆقێنەرەی  بیرەتوندوتیژە  ئەو  ڕەگوڕیشەی 

زۆرێك لەگروپە جیهادیەكان پەیڕەو دەكرێت بەردەوامی هەیە.

گروپێكی توندڕەوەی ئیسالمی وەكو )داعش، تالیبان، قاعیدە، 

فكرەی  یان  نوێ  دیاردەیەكی  ئەنسارو.....هتد(  و  نورسە  بەرەی 

دروستبوونیان  هۆكاری  كەس  هەندێ  وەك  نیە  نوێ  توندڕەوی 

نوێیەی  سیاسیی  ملمالنێیە  ئەو  بۆ  تەنها  تەنهاو  ئەگەڕێننەوە 

نێوان هەندێ لە واڵتانی جیهان یاخود بەدروستكراوی ئەمریكاو 

ئیرسائیل و ئێران و...هتد پێناسەیان دەكەن.

ئاینیەكان  توندڕەوە  گروپە  هەموو  بۆ  دروست  خوێندنەوەی 

دەقەكان  توندڕەوی  ڕەگوڕیشەی  بۆ  خوێندنەوە  لەڕێگەی 

بەتوندوتیژی  ڕەوایەتیدان  بۆ  دەقانە  ئەو  پاساوی  و  ئاینیەكان 

پەراوێزخستنی  وەكو  ڕەهەندیرتی  كۆمەڵێ  لەپاڵ  توندڕەوی  و 

بخەینە  پەنجە  هەم  چارەسەرو  هەم  ئەتوانین  ئاین  كەلەپوری 

سەر راستی و دروستی توندوتیژیە خوێناویەكانی هەموو گروپە 

توندڕەوەكانی ئیسالمگەرا لەمرۆماندا.

لەسەردەمی  سەلەفیخواز  ئیسالمی  ئاینی  پیاوانی  ئەگەر 

ڕێبازی  ڕكابەرەكەی  متوەكیل  پێش  عەباسی  خەلیفەكانی 

دواتر  ڕۆشنفكر  بزوتنەوەیەكی  وەكو  بوبێت  موعتەزیلەكان 

بەزەبری هێز سەركوتكرابێنت ئەوە ئەمڕۆش ئیسالم چ وەك ئاین 

بەدرێژایی  سیاسی  هێزێكی  وەك  چ  و  سیاسەت  ل��ەدەرەوەی 
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رابردوو هیچ كاتێك ڕوبەڕووی ڕكابەرێكی  نزیكەی 14 سەدەی 

زانستی  پێشكەوتنی  مۆدێرنەو  سەردەمی  وەكو  مەزنی  بەهێزو 

سەرمایەداری  پەیوەندیەكانی  گەشەی  بەهۆی  كە  نەبۆتەوە 

كۆمەاڵیەتی  و  زانستیی  پێشكەوتنە  ڕۆژئاواو  مۆدێرنەی  ژیاری 

توشی  جارە  یەكەم  بۆ  فەلسەفیەكان  و  فیكری  بزوتنەوە  و 

زۆری  كەفشارێكی  بۆتەوە  دژوارە  و  بنچینەیی  ملمالنێیە  ئەو 

لەناوەوەی  بنچینەی  خستۆتە سەر دونیای ئیسالم بۆ گۆڕانێكی 

بەجیابوونەوەی  ناچاركردنی  یان  شەریعەتەكەی  یاساو  و  دەق 

لەبنەماكانی سیاسەت و دەوڵەتداری. لەئایندەدا هەروەك چۆن 

ئەو ملمالنێیە سەرەتا بەرۆكی ئاینی مەسیحیەتی گرت و لەناوەوە 

گۆڕانی بەسەرداهێناو كۆتايی هێنا بەهەموو ئەو خوێنڕەشنت و 

چەوسانەوەیەی لەالیەن دەسەاڵتی كەنیسە پەیڕەودەكرا. 

ڕێنسانس  سەردەمی  مەسیحیەتی  پێش  زۆر  ئیسالمیش  ئاینی 

كەوتۆتە ملمالنێیەكی فكری و سیاسی و ئابوری، كەتاكو ئەمڕۆ 

بەردەوامەو كاریگەریەكی زۆریشی لەسەر شوێنكەوتوانی ئاینی 

جیاجیا  رێبازی  چەندین  كردۆتە  ئاینەی  ئەم  دان��اوەو  ئیسالم 

بەاڵم ئەسەف، كە ئەو ملمالنێ و فكرو دیدە جیاوازانە لەجیاتی 

پێشكەوتنی كۆمەڵگای ئیسالمی بەخۆیەوە ببینێ  بەپێچەوانەوە 

بەخراپ شكایەوەو رێبازە توندڕەو و چەقبەستوەكانی سەرخست 

بەناوی  پەراوێزیخسنت  و  دەق  پاشكۆی  كردە  عەقڵمەندانی  و 

چارەسەری  ڕاستەقینەو  بۆ  گەڕانەوەیە  بنگۆس  بۆ  گەڕانەوە 

هەموو كێشەكان. 

بۆ  ئاین  بەكارهێنانی  و  دەقگەراییەكان  سەركەوتنی 

پەیوەندیەكی  ئیسالمدا  لەمێژووی  سیاسی  ب��ەرژەوەن��دی 

توندووتۆڵیان هەیە كەبەیەكەوە بەستنی ئاین و سیاسەت گورزی 

منوونە  بۆ  ئیسالمیەكاندا  كۆمەڵگا  لەپێشكەوتنی  كوشندەی 
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بەپاڵپشتی  سەربازی  تری  تاكتیكێكی  چەند  بەكارهێنانی  لەپاڵ 

هەوڵدان  یاخود  سیاسییەكانیان  بەرژەوەندیە  بۆ  ئاینی  دەقی 

بۆ قۆرخكردنی دەسەاڵتی سیاسی و ئاینی و هەروەها پەرەدان 

بەبەكارهێنانی  عەقڵ  پوچەڵكردنەوەی  و  دۆگامیی  بەعەقڵیەتی 

ب��ەدەق  عەقڵ  پ��وچ��ەڵ��ك��ردن��ەوەی  ه��ەوڵ��ی  )ی��ەك��ەم  دەق. 

نیە  لەسەر  ناتەباییەكی  و  ناكۆكی  هیچ  ئەمەش   . دەگەڕێتەوە، 

بەوەی كە تاكتیكێكی ئایدیۆلۆژیانە بوو و توانی بەناوی دەقەوە 

نێوانیانەوەو  بخاتە  جیاوازیان  و  ببڕێ   نەیاران  هێزی  ڕیزەكانی 

شەڕو ملمالنێكەش لەبەرژەوەندی ئەمەوەیەكانەوە كۆتایپێهات(

لە  بڕیاردان  و  ناوبژیوانیكردن  پرەنسیپی  )كاتێك  چونكە   )1(

سەربەخۆيی  لەناوبردنی  مایەی  بووبێتە  دەقەكانەوە  الیەن 

ژێرماڵەو  پاشكۆیەكی  بۆ  عەقڵ  وەرچەرخاندنی  لەڕێی  عەقڵ 

لەپەنای دەقەكانەوە()2(  لەسەر دەقەكان و خۆپارێز  مشەخۆر 

بۆتە باشرتین چەك لەالیەن گروپە توندوتیژە جیهادیەكانەوە پلە 

بیركردنەوەی  دونیای  ئەمڕۆی  تادەگاتە  بەقۆناغ  قۆناغ  بەپلەو 

قۆناغی  لەمێژووی ڕۆشنبیریانەوە هەروەك  ئیسالمی  كۆمەڵگای 

)مەمئون(  خەلیفە  دوای  موعتەزیلەكان  ڕێبازی  بە  كۆتایهێنان 

)ئینب  بەپاڵپشتیكردنی  )متوكل(  خەلیفە  سەرتەختی  هاتنە  و 

تەسكدا  لەبازنەیەكی  رۆشنگەرای  و  فەلسەفی  ئەقلی  حەنبەل( 

گەمارۆدرا و بیری عەسكەرتاریەت بەسەر كاروبارەكانی دەوڵەتدا 

زاڵبوو. 

ئەوەی كەباسامنكرد لەمێژووی ئیسالمدا ئەمڕۆ بەهەمانشێوە 

لێدەكرێ  پ��ەی��ڕەوی  سیاسیەكان  ئیسالمیە  گروپە  لەالیەن 

دەروونی  و  فیزیكی  توندوتیژی  هەركارێكی  لەپاڵ  بۆمنوونە 

و  )قورئان  ئاینی  دەقێكی  توندڕەوەكان(  )ئیسالمیە  لەالیەن 

باسیدەكەین  كەدواتر  دەخوێننەوە  لەگەڵدا  ی  فەرموودە( 
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زانستە  و  فەلسەفی  میتۆدە  خوێندنی  قەدەغەكردنی  یان 

باڵوبوونەوەی  بەبیانوی  خوێندنگاكانیان  لەنێو  مرۆییەكان 

گومڕایی و لەدین وەڕگەڕان كەلەمێژووی ئیسالمدا لەسەردەستی 

لە  كوشەندەبوو  گورزێكی  كە  داهێرنا،  غەزاڵی(  )ئەبوحامد 

ئەنجامەكان  نێوان هۆو  پەیوەندی  لێكرتازانی  )لەگۆشەی  عەقڵ 

كارەكەش  بوو  بەربنۆسەكانەوە  و  بنۆس  نێوان  پەیوەندی  یان 

هەڕەشەكردنی  ت��اڕادەی  غەزاڵی  لەمردنی  سەدەیەك  لەدوای 

كەبە  لەهەركەسێك  شەرعزانەكانەوە  لەالیەنی  دەسەاڵتداران 

فێربوون و فێركردن كار لەبواری فەلسەفەدا بكات كۆتاییپێهات. 

چونكە فەلسەفە بە )بنەمای سووكی و نەفامی و هەڵوەشاندن 

و شیبوونەوە، ماددەو ماكی دۆشدامان و  گومڕراییەو وروژێن 

و دنەدەری الدان و باوەڕداریی بەڕواڵەتە، ئەوەی لەفەلسەفەدا 

پشتیوانی  پاكژو  شەریعەتی  چاكیی  كوێرونابینایەو  كاربكات 

سەملاندنە  دی��اردەك��ان   و  ڕوون  بیانگەو  بەڵگەو  بە  لێكراو 

بەفێربوون  تێكەاڵو  كە  ئ��ەوەی  و  نابینێ  ئەستورەكان  پشت 

شەرمندەیی،  خەجاڵەتی،  هاوەڵی  دەبێتە  ببێ،  فەلسەفە  و 

دەستی پێدەباو  زەف��ەری  شەیتان  و  تەریكبوون   بێبەشبوون، 

 بەسەردادەگرێ )3(.  

هەمان  ئەمڕۆ  بكەین  سەرەوە  منوونەیەی  ئەو  سەیری  ئەگەر 

هەم  توندڕەو  سیاسی  ئیسالمی  هەم  لەخوێندنگەكانی  دۆگامی 

بەڕوونی  لێدەكرێت،  پەیڕەوی  میانڕەویش  سیاسی  ئیسالمی 

بنەما سەرەكیەكانی توندڕەوی بەدیدەكەین لەفۆڕمی فەرزكردنی 

لە  سەرهەڵدان  سەرەتاكانی  حكومداری  لە  دۆگام  عەقڵیەتی 

گوتاری هەندێ مینبەری مزگەوتەكان و كەناڵەكانی راگەیاندنی 

پەراوێزخستنی  سەرەكی  كەبنەمایەكی  ناسیاسی  و  ئیسالمگەرا 

جیهادیە  سەلەفیە  بیری  سەرەكی  سەرچاوەی  بونەتە  عەقڵەو 
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سەید  لێكدانەوەكانی  توندڕەوەكان  گروپە  كە  خوێناویەكان، 

قوتب وەك بەڵگەیەكی شەرعی و عەقڵی لەبەرامبەر عەملانیەت 

لهذا  )املستقبل  لەكتێبی  قوتب  سەید  بۆمنوونە  دەخەنەڕوو. 

بنەما  هەمان  كەسەرچاوەی  فكرێك  بنەماو  دەنوسێت  الدین( 

یاسایی شەرعیەكانی دینی ئیسالم نەبێت ئەوە نەك هەر الدانە 

لەشەریعەت، بەڵكو پەیڕەویكردنە لە دینێكیرت چونكە پەیوەندی 

هەیە.  كۆمەاڵیەتی  سیستەمی  عەقیدەو  لەنێوان  توندوتۆڵ 

بەمشێوەیە سەید قوتب كەبنەمای شیكردنەوەكانی لەتەوەرەی 

)كل دین منهج الحیاة( دەخاتەڕوو )5( وە )ئەبو عەال مەودودی( 

شێوە  بەهەمان  قوتب  سەید  لەسەرچاوەكانی  یەكێكە  كە  یش 

پەرە بەبنەماكانی توندڕەوی دەدەن و  جاهیلیەت دەبەستنەوەی 

لەئاین  تێكەڵەیەك  یان  و  نائاینی  پەیڕەوكردنی سیستەمێكی  بە 

مەودودی  بۆیە  مرۆیی  بیری  كۆمەاڵیەتیەكانی  سیستەمە  و 

دووەم:  وەرگ��ەڕان.  یەكەم:  دەبینێت.  شتدا  لەسێ  جاهیلیەت 

و  كۆن  شێوە  بەهەموو  پەرستی  بت  یان  پەیداكردن،  هاوبەش 

تازەكانیەوە. سێیەم: مەیل و خولیای سۆفیگەری.

ئیسالم  بەعەبای  ئاراستەیە  س��ێ  ئ��ەم  ك��ە  پێیوایە  ئ��ەو 

خەلیفەكانی  لەدوای  ڕاستەوخۆ  ك��ردووەو  پەردەپۆش  خۆیان 

دەستیان  و  ئیسالمی  واقیعی  ناو  كردۆتە  دزەیان  ڕاشیدەینەوە 

كەلتوری  لەناو  ژار  ژەه��رو  برژاندنی  و  بەوەشاندن  ك��ردووە 

ئیسالمیدا. پێشیوایە كە كارەكە بە هەڵڕژانی تێكەڵەو ئاوێتەیەك 

لەفەلسەفە و ئەدەب و زانستەكانی گریكی و هیندی و ئێرانی 

لەخاكی ئیسالمدا كۆتایهاتووەو بەمەش كۆتايی ناكۆكی و ناتەبای 

باوەڕی  بیرو  دەستیپێكردوەو  موسوڵامناندا  لەنێوان  تیۆریی 

سەریانهەڵداوە.  وەڕگەڕانیش  كوفرو  و  گومانداری  موعتەزیلەو 

بەبەكارهێنانی  ئەمڕۆ  سیاسی  توندڕەوی  ئیسالمی  بەمشێوەیە 
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وەك  هاوشێوەكانیان،  و  قوتب  سەید  و  مەودی  بیری  و  دەق 

تاكە هێزی ئیسالمی رەسەن بەبەرزكردنەوەی ئااڵی رەشو دەقە 

شوێنكەوتوانیان  و  پشتیوان  دەكەن،  منایش  خۆیان  قورئانیەكان 

هێزە  لەكاتێكدا  ئیسالمیەكاندا،  كۆمەڵگا  لەنێو  پەیدادەكەن 

سەلەفیەكە  توندڕەوە  شێوەی  بەهەمان  میانڕەوەكەش  سیاسیە 

بۆتە  هەربۆیە  نەشاردۆتەوە،   بەدەقەكانەوە  خۆی  پابەندی 

توندڕەوەكە  سەلەفیە  هێزە  دروستبوونی  پشتیوانی  هاوكارو 

وەكو  سەلەفییە،  هێزە  ئەو  شوێنكەوتوانی  كەقۆناغەكانی 

سەرەتای ئاینداری سەلەفی الی سەلەفیە میانڕەوەكە دەبڕێت.

كاتێك باس لە بەكارهێنانی دەق و بەشەرعیكردنی توندوتیژیە 

دەكەین  ئیسالمگەرا  توندڕەوەكانی  گروپە  خوێناویەكانی 

لەغیابی ئەلتەرناتیڤی دەقە ئانیە توندەكان لەالیەن ئیسالمگەرا 

میانڕەو ئەبێت ئەوەمان بیرنەچێت كەدەقەكان كامانەن و چۆن 

و  دیل  و  بەكۆمەڵ  خەڵكی  كوشتنی  بۆمنوونە  لێكدەدرێتەوە 

كەنیزەكردنی  و  بەسەبایا  و  ناموسوڵامن  نەیارو  بەكۆیلەكردنی 

ئافرەتان لەكوێوە سەرچاوەیان گرتوە؟ خستنەڕووی سەرچاوەی 

یان  چارەیەك  رێگا  دۆزینەوەی  بۆ  دەدات  توندوتیژیەكانهامنان 

دۆزینەوەی ئەڵەتەرناتیڤێك یان فشار خستنەسەر هێزە سیاسی 

و ناسیاسیەكانی ئیسالمی و مەدەنی و رێكخراوەكانی كۆمەڵگای 

مەدەنی و حكومیەكان، بۆ ئەوەی بەخۆیاندا بچنەوە بۆ ئەوەی 

هەوڵی چارەسەركردنی دیاردەی توندوتیژی ئاینی بكەن.

چونكە بەپێی بیروبۆچوونە ئایدیۆلۆژیەكان و ئاینە جیاوازەكان 

ك��رداری  قاڵبدانی  لە  بۆ  پێناسەمان  جیاوازەكان  كەلتورە  و 

بریتی  ئاژاوە  ئاینی  زانای  هەندێ  بەپێی  جیاوازە،  ئاژاوەگێڕی 

رێگربێت  فكرێك  هەر  باڵوكردنەوەی  كافربوون،  بێدینی،  لە  یە 

بەبوونی  یان  بەخودا  نەبوون  بڕوا  خەڵكیرت،  ئیسالمبوونی  بۆ 
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ئەوەش  نیە  ئیسالمی  موسڵامنانی  كەسیفەتی خودای  خودایەك 

عەملانیەت  وەكو  ئایدیایەكی  باڵوكردنەوەی  مورشیكە،  واتا 

خانەی  ئەخرێنە  و....هتد  دیموكراتی  و  كەس  تاكە  ئازادی  و 

ئاژاوەگێڕێ لەناو كۆمەڵگا بەپێوەری هەوڵدان، كەسانی سیكوالر 

بەشەریعەتی  كار  چونكە  دەوڵەت،  لە  دین  جیاكردنەوەی  بۆ 

خودا ناكەن و بڕوایان بە بەرنامەیرت هەیە لەشوێنی شەریعەت.... 

یان وشەی )جهاد – تێكۆشان( ئەگەر وەكو چەمكێك وەریبگرین 

كەلەچەندین ئایەتدا ئاماژەی پێدراوە بەهەوڵدان بۆ سەرخسنت 

لەتەواوی شەریعەتدا  كەخۆی  یاساكانی خودا  و جێبەجێكردنی 

ئیسالم  سەپاندنی  بۆ  شەڕكردن  مانای  هەم  واتا  دەبینێتەوە 

بەكارهاتووە و هەم بەرگریكردن و هەم بۆ هێرشربدن هەروەكو 

فتوحاتی خەلیفەكان لەدوای مردنی پەیامبەر كە هێرشیان بردۆتە 

ئەگەر  كە  پێدەڵێت  ئەوەمان  داگیریانكردوون  واڵتانیرتو  سەر 

زاراوەی )جیهاد( لەقۆناغی پەیامبەرایەتی )محمد( لە مەككەدا 

كاری بانگەوازكردنی دوور لە جەنگ و كوشتار بووبێت كەئێستا 

وای  ئاینی  پیاوانی  و  سیاسی  ئیسالمی  الیەنی  هێزو  هەندێ 

خەلیفەكانی  لەقۆناغی  بەهەمانشێوەش  ئەوە  دەكەن،  پێناسە 

لەپێناوی  )شەڕكردن  لە  بریتیە  ئەمڕۆ  تاكو  پەیامبەریش  دوای 

ئایەتی  كەلەچەندین  ئیسالم(  ئاینی  سەپاندنی  باڵوكردنەوەو 

لەبەرامبەر  كوشتار  و  بەجەنگ  ئاماژەی  بەڕوونی  قورئانیشدا 

نەیارەكانی كراوە.

كەگروپێكی  بەرسوشت  كە  ڕوونبكەمەوە  ئەوە  مەبەستمە 

وەكو )داعش( بتوانێت لە گۆڕەپانی ملمالنێی هەم ئاینی و هەم 

سیاسی شەڕی نەیارو گروپە ئیسالمیەكانیرتو چین و توێژەكانیرتی 

تۆقێنەرانە  زەبروزەنگی  هێزو  بەكارهێنانی  لەڕێگای  بكات  پێ 

بۆ  فەرمودەكانیش  و  دەق  بەكارهێنانی  ئاینیەكان.  بەدەقە 
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پشتڕاستكردنەوەی كاروكردەوەكانیان ئەوە دەگەیەنێت كە ئاینی 

ئیسالم توندوتیژی لەخۆیدا رەتناكاتەوە هەربۆیە بەكەنیزەككردن 

و سەبایا و حەالڵكردنی سەروماڵی نەیارەكانی ئیسالم لەمێژووی 

ئیسالمدا الیەنێكی پڕشنگدارە الی گروپە ئیسالمیە توندڕەوەكان، 

كە ئەمڕۆ ئەنجامی دەدەن بۆ منوونە لە تەفسیری ئەو ئایەتانەی 

باس لەژن و ژنخوازی دەكەن هەمیشە )ماملكت ایامنكم  یان وَما 

َمڵَكْت ێِمیُنك یان َما َمڵَكْت أَیاَْمنُُهْم( بەوە تەفسیركراوە كەبریتین 

لەو ژنانەی كە بەپارە كڕیوتن یان دەستكەوتی جەنگن، هەموو 

لەبواری فقه  ئاینی پسپۆر  زانایانی  تەفسیرەكانیش یەك دەنگی 

و شەریعەتی لەسەرە رونرتین دەقێكیش كە بەڕاشكاوی باس لە 

حەالڵی یان یاساغ نەكردنی كۆلەكردنی ئافرەتی ناموسلامن بكات 

هەموو ئەو دەقە توندوتیژانەی باسامنكرد گومان نیە هۆكارێكی 

گروپە  تیرۆریستیەیی  و  تەكفیری  فكرە  ئەو  پشتی  لە  گرنگن 

پرسیارانەی  ئەو  بۆ  وەاڵمێكیشن  ئیسالمگەرا،  تیرۆریستیەكانی 

كە ئایا بۆچی هێزە ئیسالمیە توندڕەوەكان پەنا بۆ بەكارهێنانی 

دەقە  هۆكارو  ئەو  ئەی  بەدەسەاڵت؟  گەیشنت  بۆ  دەبەن  هێز 

دروستدەكەن  خوێناوی  توندوتیژی  مرۆڤێكی  ئیسالمیانەی 

لەخۆیدا  توندوتیژی  بەرسوشت  هەر  ئیسالم  ئاینی  ئایا  چین؟ 

ئیسالمگەرا  میتۆدەی  ئەو  واتا  رەتیدەكاتەوە؟  یان  هەڵگرتووە؟ 

توندوتیژیەو  بەرهەمهێنەری  بەرسوشت  دەكات  لەسەر  كاری 

كە  ئاینیە هەیە  ئەو فكرە  بەخوێندنەوەی جارێكیرتی  پێویستی 

هۆكاری توندوتیژیەكە خۆیەتی.

ئەگەر مبانەوێت چارەسەری ڕیشەی بیری ئاینی توندو تیژ بكەین 

مزگەوتەكانەوە  حوجرەو  خوێندنگاو  میتۆدی  لەگۆڕینی  ئەبێت 

خوێندنگاكانی  خوێندنی  میتۆدی  چونكە  پێبكەین  دەس��ت 

كەتا  توندڕەو  مرۆڤێكی  بەرهەمهێنانی  بۆ  هۆكارێكن  پەروەردە 
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لەپێویستی  باس  ئاینی  لەوانەی  نە  مێژوو  لەوانەی  نە  ئێستا 

مێژوویەكانی  ڕەهەندە  تێپەڕاندنی  وەك  ناكات،  ئاینی  ڕیۆرمی 

بەلێكدانەوەیەكی  حكومەكانیان  لەكارخستنی  و  دەقەكان 

زانستیانە لەژێر ڕۆشنای گۆڕانە ژیاریەكانی مێژووی مرۆڤایەتی، 

كەدواتر لەتەوەرەی ڕیفۆرمی ئاینی باسیدەكەین.

ریفۆرمی ئاینی و ئیسالمگەرایی میانڕەو

میانڕەویش  نیمچە  ه��ەروەه��ا  میانڕەو  ئیسالمگەرایی 

بارودۆخی  گۆڕانی  نوێبوونەوەو  و  ئیجتیهاد  باسی  هەركات 

هیچ  بەبێ  دەكات  و...هتد  وئابووری  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

بیركردنەوەیەكی قوڵ دەڵێن ئاینی ئیسالم ڕێگرنیە لە ئیجتیهادو 

كاتێك  بەاڵم  شەرعیەكان،  یاسا  هەمواركردنەوەی  نوێكردنەوەو 

زیاتر وورد دەبینەوە لەو ئیجتیهادەی ئیسالمگەرا میانڕەو ئەوە 

دەگەینە ئەو ئەنجامەی كە ئیجتیهاد تەنها لەو بابەتانە دەكەن 

كە دەقی ڕاستەخۆو روون و ئاشكرای لەنێو قورئاندا لەسەر نیە 

ببەستێتەوە  بابەتەكە  هەوڵدەدات  بەڵكو  ناوەستێ   هەربەوەش 

تاكو  هاوەڵەكانی  پەیامبەرو  سەردەمی  كۆنی  بەڕوداوێكی 

بەپێوەری  و  ئاینی  بەدەقێكی  گرێبدات  نوێكان  بابەتە  كێشەو 

و  دادەخ��ەن  ئیجتیهاد  دەرگ��ای  هەمدیسان  پێوانە(   – )قیاس 

ڕاو  سەر  دەگەڕێنەوە  یاخود  دەیوەستێنن  مێژووی  لەقۆناغێكی 

هەزاران  كۆنەكانی  شەرعەزانە  لەزاناو  یەكێك  بیروبۆچوونێكی 

و  ئاینی  دەق��ی  پیرۆزی  لەمەترسی  لێرەوە  بەرلەئێستا  ساڵ 

بڕوایەكیان  هیچ  كەلەبنەمادا  تێدەگەین  میانڕەو  ئیسالمگەرا 

و  گونجان  بەڵكو  نیە،  ئاینی  بەڕیفۆرمی  نە  بەنوێكردنەوەو  نە 

دادەمەزرێنێ   ساتێك  و  كات  هەموو  بۆ  شەریعەت  دەستدانی 

بەكافركردنی هەموو  تاڕاددەی  دەكات  ئیجتیهادیش  دژایەتی  و 
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ئەوانەی هەوڵی ئیجتیهادێكی نوێ لە خوێندنەوەی هەلومەرجی 

نوێی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و هەمواركردنەوەی یاسا شەرعیەكان 

بەبێ گرێدانی بەچیرۆك و گێڕانەوە كۆنەكانی هەزاران ساڵ بەر 

لەئێستا. هەربۆیە ئیسالمگەرا میانڕەو لەناوەڕۆكدا هەمان ئامانج 

و میتۆدی ئیسالمی توندڕەوی هەیە، هیچ كاتێكیش گەشەناكات 

هۆكارەكان  واڵتێكیرت  بۆ  لەواڵتێك  كە  جەماوەریەوە  لەڕووی 

و  كەسەرەكین  هۆكار  هەندێ  بەاڵم  تێدەكەوێت،  جیاوازیان 

هاوبەشن و جێگای تێڕامانن لەم لەباسەدا پێویسنت.

و  عەملانیەت  سیستەمی  بەپرینسیپەكانی  ب��ڕوان��ەب��وون 

نیوەی  كەم  النی  نەگونجاندنی  و  هێنانەدیان  بۆ  هەوڵنەدان 

تواندنەوەی  كەتوانای  عەملانیەی  پرینسیپە  و  یاسا  ئەو  زیاتری 

خوێندنەوەی  لەڕێگەی  ئیسالمی  شەریعەتی  یاساو  لەنێو  هەیە 

جیاوازو سود وەرگرتن لەبزوتنەوە فیكرو فەلسەفیەكانی مێژووی 

ئاینی.واتا  دەقی  مێژوویەكانی  تێپەڕاندنی ڕەهەندە  و  ئیسالمی 

گێڕانەوەو خوێندنەوەی كەلەپوری ئیسالمی سەردەمی سەدەی 

هەرە  هۆكارە  كەلە  پەراوێزخستنی  نەك  كۆچی  چواری  و  سێ  

گرنگەكانی سەرهەڵدانی ئیسالمی توندڕەوە بەدرێژایی مێژووی 

متوەكلی  خەلیفە  لەسەردەمی  فكروفەلسەفە  وەالوەنانی  دوای 

عەبباسی.

حیزبە ئیخوانیەكان بەگشتی و یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، 

وەكو منوونەیەكی زیندوی كوردستان و سەرجەمی هێزە سیاسیە 

ئیسالمیەكانیرتی كوردستان و جیهانی ئیسالمی بەگشتی هەمیشە 

موسوڵامنێتی  زۆرینەی  لە  سود  ئەتوانن  كە  واب��ووە،  بڕوایان 

سۆزی  و  هەست  لەسەر  كاریگەریان  و  وەربگرن  كۆمەڵگا 

كەمەركێش  خۆیاندا  بەالی  زۆرینە  ئەتوانن  و  دەبێت  تاكەكان 

بۆ  ئیسالمیەكان  هێزە  تێگەیشتنەی  ئەو  لەڕاستیدا  بەاڵم  بكەن، 
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گەشەكردنیان لەڕووی جەماوەری و سود گەیاندنیان بەكۆمەڵگا  

ئەوەش  بەدەسەاڵت  گەیشنت  بۆ  نە  نەبووە  ئەتۆیان  سودێكی 

ئەو  لەوەی  جیاوازە  تاكەكان  ئاینداری  كە  ئەوەی  لەبەر  هەم 

هێزانە تێگەیشتنیان بۆی هەیە هەمیشە كۆمەڵگا بەشێوەیەكی 

هێزە  ئاینی  ئایدۆلۆژیای  یاخود  سیاسەت  و  ئاینداری  گشتی 

لە  ڕەوانیە  پێ  حزبایەتی  سیاسەتی  وەك��و  ئیسالمیەكانیان 

دەقە  بەكارهێنانی  و  ئیسالم  ناوی  هەڵگرتنی  الیەكیرتیشەوە 

و  میانڕەوی  هەروەها  و...هتد   مزگەوتەكان  مینبەری  و  ئاینی 

نیشاندانی بڕوابوون بە سیستمی دیموكراتی و چەمكی ئازادی، 

هێزە  لەالیەن  دەسەاڵت  وەرگرتنی  دەرفەتی  ڕەخساندنی  وەكو 

هەڵنەگرتووە  خۆیدا  لەهەناوی  راستیەكی  هیچ  ئیسالمیەكان 

هێزە  و  سەلەفی  هێزە  لەگەڵ  بەبەراورد  پراكتیكیەوە  لەڕوی 

تێدا  جیاوازیەكیان  چونكە  توندڕەو،  ئیسالمی  سیاسیەكانیرتی 

ئەو هێزە  ئاینی  بۆ گوتاری  ئەگەر شیكارێكی وورد  بەدیناكەین 

ئیسالمگەرا بەناو میانڕەوەكە بكەین.

كوردستانیش  و  عەرەبی  لەجیهانی  ئیسالمگەرا  گەشەی 

یەكەمیان  هەیە  سەرەكیەوە  ه��ۆك��اری  ب��ەدوو  پەیوەندی 

سەدەی  بەتایبەت  ئیسالمی  مێژووی  كەلەپوری  پەراوێزخستنی 

سێ و چواری كۆچی كە فكرو فەلسەفە لەبرەو دابوو  دووەمیش 

ئیسالمیەكان وەك هێزێكی سیاسی میانڕەو خۆیان منایشكردووە 

لەسەر  هێزانە  ئەو  گەشەكردنی  مادام  تێدەگەین  لەوە  لێرەوە 

كەواتە  دیموكراتیە  بەسیستەمی  بڕوابوون  و  میانڕەوی  بنەمای 

گشتی  بەشێوەیەكی  تاكەكانیان  زۆرینەی  ئیسالمیەكان  كۆمەڵگا 

دینداریان بەشێوازی تەقلیدی تێپەڕاندووەو خوازیاری ئازادی و 

نا  بەپێوەرە  یەكسانیرتن  دادپەروەرانەو  ژیانێكی  بەدەستهێنانی 

تاكەكانی  ئەمڕۆ  بەمانایەكیرت  عەملانیەكان،  یاخود  ئیسالمیەكان 
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بەشێوەیەك  جیهاندا  لەسارتاسەری  ئیسالمیەكان  كۆمەڵگا 

لەشێوەكان شێوەژیانێكی عەملانی یاخود نیمچە علامنی پەسەند 

لەمرۆڤی  خۆشرت  ژیانێكی  و  ماف  و  ئ��ازادی  داوای  و  دەكات 

موسوڵامنی هەزاران ساڵ بەرلەئێستا دەكات. 

ئیخوانیەكان  میانڕەوە  سیاسی  ئیسالمی  لەبنەمادا  ئایا  بەاڵم 

پەسەندە؟  عەملانیەتیان  پرنسیپەكانی  زیندوو  منونەیەكی  وەك 

بڕوایان  هەیە؟  عەملانی  پرنسیپەكانی  بە  بڕوایان  لەبنەمادا  ئایا 

بەئازادی و یەكسانی و دادپەروەری كۆمەاڵیەتی بەبێ جیاوازی 

لە  ئ��ەوەی  وەك  هەیە؟  مەزهەب  و  ئاین  ڕەگ��ەزو  و  نەتەوە 

ئەم  وەاڵمی  هاتووە؟  نێودەوڵەتیدا  مرۆڤی  مافەكانی  جاڕنامەی 

یان  میرس  واڵتی  ئیسالمیەكانی  شكستەكەی  كڕۆكی  پرسیارانە 

لەهەڵبژاردنەكان  منوونە  وەك  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی 

جەماوەری  ڕاپەڕینی  هەمیش  و  بەتایبەتی  كورد  ئێمەی  بۆ 

بەڵگەی  میانڕەوی  بەناو  منایشكەری  وەك  مورسی  لە  میرسی 

مەزهەبی هەروەها  و  ڕیشەیی  ئاینی  بەڕیفۆرمی  بڕوانەبونیانە 

بەناو  سیاسیەكانیرتی  هێزە  گەشەنەكردنی  و  چەقبەستوی 

میانڕەوەی ئیسالمیشامن بۆ دەردەخا، بۆ سەملاندنی بڕوابوون و 

نەبونیشیان بەپرینسیپەكانی عەملانیەت.  بەڵگەیەكیرتی ڕۆشنیش 

هێزە  ئەو  سیاسیانەی  گوتاری  ك��ردارو  بەدەستامنەوەیە  كە 

لەچەند ساڵی  كە  توندڕەوانەیە  و  میانڕەوەو سەلەفی  ئیسالمیە 

وەك  پەخشیانكردووە هەم  ڕاگەیاندن  لەكەنالەكانی  ڕابوردیاندا 

پارتێكی سیاسی و هەمیش وەك چەند كەسایەتیەكی سیاسی و 

ئاینی وەكو بانگوازو وتاربێژەكانیان.

گوتارو كرداری هێزە بەناو میانڕەوە ئیسالمیەكە هەروەك گوتارو 

مێژووی  بەدرێژایی  بووە  توندرەو  سەلەفی  ئیسالمی  كرداری 

ئیسالمی  و  عەملانی  دابەشی سەر  كۆمەڵگایان  كە  دروستبونیان 



داعش و داعشناسی102

)كافر و موسوڵامن(كردووە ئەو هێزە ئیسالمیانە هێندەی هەوڵی 

بەسیستەمە  یەكسانكردنی  و  عەملانی  سیستەمی  ناشیرنكردنی 

هەوڵی  ئەوەندە  نیو  ك��ردووە،  بەدڕەوشتی  و  دیكاتۆریەكان 

سود وەرگرتنیان لەو سیستەمە عەملانیە وەرنەگرتووە كە ئەمڕۆ 

تاكێكی  هەموو  ڕاگەیاندن  تەكنەلۆژیای  پێشكەوتنی  لەڕێگای 

موسوڵامن پێشكەوتنەكانی كۆمەڵگاو كەڵتوری خۆرئاوا و ئەوڕوپا 

بوارەكانی  لەسەرجەم  عەملانیەت  سیستەمی  لەسایەی  ئەبینێت 

خۆشگوزەرانی  و  كۆمەاڵیەتی  دادپەروەری  و  یەكسانی  و  ژیان 

سیستەمی  ناشیرینكردنی  بۆ  هەوڵدان  بۆیە  بەگشتی،  كۆمەڵگا 

عەملانی كارێكی نەك هەر مەحالە بەڵكو كوتانی ئاسنی ساردە. 

شێوازە  ئەو  لەسەر  ئیسالمگەرا  بەردەوامبوونی  من  بەبڕوای 

گەورەتر  زۆر  شكستێكی  توشی  تەقلیدی  لەقاڵبی  ئاینداریە 

لەئێستایان دەكاتەوە، ئەگەر هەوڵی ڕیفۆمێكی ڕیشەی نەدات 

كە بەپلەی یەك ئەركی هێزە سیاسیە ئیسالمیەكان و هێزەكانرتی 

ئاینی وەكو یەكێتی زانایان و گروپ و كەسایەتیە ئاینیەكان بەگشتی 

كە خوێندنەوەی نوێ و تێپەڕاندنی ڕەهەندە مێژوویەكانی دەقە 

بوێریەكی  كارێكە  ئەگەرچی  بكەن  ئاینیەكان  نەریتە  و  ئاینی 

تاكە واتایەكی  تێبگەن ئیسالم  زۆری ئەوێت بەاڵم دەبێت لەوە 

مێژووی  ژیاریەكانی  گۆڕانە  و  زەمەن  كە  نیە  نەگۆڕی  جێگیرو 

مرۆڤایەتی كاری تێنەكات و بەجیاوازی كۆمەڵگاو كەلتور و فرەیی 

هیچ كاریگەریەكی بەسەر یاساو ڕێساكانی شەریعەتدا نەبێت و 

بڕوایان وابێت هەر ئەو ئیسالمە چارەسەرە كە هەزار و چوارسەد 

لە  كولتورێكی جیاواز  ژینگەو كۆمەڵگاو  بۆ  زیاترە هاتووە  ساڵ 

ڕاگەیاندن  ئیسالمیانە  سیاسیە  هێزە  ئەو  كە  ئەمڕۆ  ئێستامان، 

ئەركی  یەك  بەپلەی  لەبەردەستدایە  گەورەیان  سەرمایەیەكی  و 
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الوازبوونی  و  چەقبەستوی  ئەوان.  ئەستۆی  ئەكەوێتە  ڕیفۆرم 

یەكسانی و عەدالەتی  ئیسالمیەكان كەبانگەشەی  هێزە سیاسیە 

كۆمەاڵیەتی بەئەندازەی بەندەكانی جاڕنامەی مافەكانی مرۆڤی 

هەنگاوێكیان  نەك  پراكتیكیەوە  لەڕووی  دەكات،  نێودەلەتی 

نەناوە بۆ گۆڕینی عەقاڵنیەت و خوێندنەوی جیاوازتر لە تەفسیرە 

و  سەلەفی  هێزەكانیرتی  شێوەی  بەهەمان  بەڵكو  سەلەفیەكان، 

هەر  كردووە  ئاینیەكانیان  دەقە  شیكاری  ڕاڤەو  توندڕەوەكان 

)السلف(،  پێشینان  خوێندنەوەی  و  تێگەیشنت  و  برەودان  ئەو 

بەسەر  كێشاوە  كەباڵی  رەس��ەن  راستەقینەو  ئیسالمی  وەكو 

گورزی  ئیسالمیەكان  سیاسیە  هێزە  بیروباوەڕی  سەرجەمی 

لەڕووی  داوە  پێشچوونیانی  پەرەو  و  لەگەشەكردن  گ��ەورەی 

ئەمە  ئیسالمیەكان،  نا  بەهێزە  بەرامبەر  جەماوەریەوە  گەشەی 

جگە لەوەی لەهەر واڵتێكی ئیسالمیدا ئەگەر هێزێكی عەملانی 

هێزە  ئەوكاتە  دەرنەكەتووە  كەتائێستا  دەربكەوێت  راستەقینە 

ئیسالمیە سیاسیەكان ئەبێت بۆ هەتا هەتایە ماڵئاوايی لەتەختی 

و خوێندنەوەیەی هەیانە  تێگەیشنت  بەو  بكەن  فەرمانڕەوایەتی 

بۆ حەالڵ و حەرامەكان و خوداناسی و بڕوابوون بەهەندێ  هێڵ، 

وەكو هێڵی سور ئەگەر نەیگۆڕن بەشتێكی جیاوازترو ئازادانەترو 

عەقاڵنیرت بۆیە ئەبێت چاوەڕێی شكستی گەورەتریش بكەن.

بەناو  ئیخوانی  ئیسالمگەراكانی  هێزە  پێشرت  ئاماژەماندا  وەكو 

میانڕەو زۆرینەی كادیرە الوەكانیان بەوە گۆش كردبوو لەڕابردوودا 

هێزێكی كراوە یاخود ئیسالمیەكی عەملانین، بەاڵم لەسەر ئاستی 

نزیكردنەوەی  بۆ  هیچیان  پراكتیكیدا  و  راگەیاندن  گوتاری 

ئەوەی  هۆی  بووە  ئەمەش  نەكرد،  ئیسالمی  و  عەملانی  بیری 

بكەن  جەماوەرەكەیان  بە  پێشكەش  دوالیزمی  سیاسەتێكی  كە 
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تر  مانایەكی  بە  یان  بكەن  سەرلێشێواوی  توشی  الیەنگرانیان  و 

هێزە ئیسالمیە ئیخوانیەكان خۆیان یەكالنەكردەوە، كە ئایا سەر 

بە سیستەمی لیبڕالی و بیری مۆدێرنەن یان سیستەمی ئیسالمی 

هەوادارو  بۆ  سەلەفیەكان  باوەڕی  بیرو  بەئەندازەی  تەقلیدین، 

كادیرەكانیان؟ بەڵَگەشامن بۆ ئەو بۆچوونە ئەوەیە هەموو كادیرە 

ئاواتیان  هیواو  كە  هێزە،  ئەو  نێو  نوسەرانی  و  رۆشنبیرەكانیان 

لەسەر ریفۆرمی ئاینی و كرانەوە بەڕووی ئازادیەكانی تاكەكەس 

هەروەها  هەڵچنیبوو،  ئەوروپا  خۆرئاواو  واڵتانی  شێوەی  لە 

بەفكرو  و  جیاوازن  و  مۆدێرن  ئیسالمی  هێزێكی  پێیانوابوو 

كاردەكەن،  تەقلیدی  ئیسالمی  لە سیستمی  سیستەمێكی جیاواز 

هێزە  نێو  هێناو چوونە  ئیسالمیانە  هێزە  لەو  وازیان  زۆرینەیان 

نیمچە عەملانیەكان، بۆمنوونە لەكوردستان چوونە نێو بزوتنەوەی 

گۆڕان كە بە واجیهەیەكی ئیسالمی خەبات و ملمالنێی سیاسی 

پێیەی  بەو  كوردستان  لەهەرێمی  دەكات  دەسەاڵت  هێزەكانی 

ناكەن  ئیسالمی  نەگۆڕی  یاسەیەكی  هیچ  گۆڕینی  بۆ  كە هەوڵ 

مورسی  بە  دژ  میرسی  جەماری  سەرشەقامەكانی  رژانە  یاخود 

كەبەشێك لەدەنگدەرەكانی ئەو هێزەسیاسیەی مورسی خەڵكانی 

نائیسالمی بوون و پێشرت بڕوایان وابووە كە مورسی وەك هێزێكی 

مافەكانی  بەرقەراركردنی  و  بەدیهێنان  بۆ  كار  ئیسالمی  سیاسی 

لە  بریتیبوو  هەوڵەكانی  هەموو  دواتر  كەچی  دەكات  مرۆڤ 

یان  سیاسی  دەسەاڵت  هەستیارەكانی  جومگە  بەئیخوانكردنی 

رونرت بڵێین بەئیسالمكردنی دەسەاڵتی قەزاو دەستور...هتد. 

هێزە  پاشەكشێی  ب��ۆ  ج��ەوه��ەری��ە  خ��اڵ��ی  ك��ە  ئ���ەوەی 

بانگەشەكەری  هێزێكی  بەتایبەت  و  بەگشتی  ئیسالمگەراكان 

میانڕەوی بڕوانەبوونە بە دیموكراتی و ئازادیەكانی تاك لەڕووی 
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و  ئاین  نزیككردنەوەی  بۆ  تێكۆشانێكیان  هیچ  كە  پڕاكتیكیەوە، 

بااڵكانیان  كادیرە  و  بانخواز  بەڵكو  نەكرد  عەملانی  سیستەمی 

هەروەك هێزە سیاسیە سەلەفیەكانی تر لەدەزگا راگەیاندنەكانیان 

عەملانیان  سیستەمی  ناڕاستەخۆ  ڕاس��ت��ەوخ��ۆو  بەشێوەی 

بەسیستەمێكی دژە ئاین و پەراوێزخستنی ئاین وێناكردوە، ئەو 

گوتاری  لەالیەن  دژایەتیكردنی عەملانیەت و هێرشكردنە سەری 

سیستەمی  لەالیەك  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  ئیسالمیەكان  هێزە 

تاكەكانی  لەسەر  دینی  گوتاری  كاریگەریەكانی  عەملانیەت 

پیرۆزەی  دەسەاڵتە  ئەو  الیەكیرتیش  لە  كاڵدەكاتەوە،  كۆمەڵگا 

خۆی  كە  دەدات،  لەدەستی  و  دەبێت  شلۆق  هەیەتی  ئاین 

دەزانێت  راست  و  هەقیقەت  بەتاكە  ئاسامنی  پەیامێكی  وەكو 

وە بەردەوامیش ئەو هێزە ئیسالمیانە بانگەشەی بۆ دەكەن، ئەو 

بیروبۆچوون و فكرە  لە  ئیسالمیەكان  جۆرە خەباتكردنەی هێزە 

خەالفەتی  سەردەمانی  ئاینیەكانی  كەسایەتیە  زاناو  تەقلیدیەی 

رێسایەك  یاساو  هیچ  نابێ   كە  گرتووە،  سەرچاوەی  ئیسالمیەوە 

جگە  بكات،  حكوم  ئیسالمیدا  واڵتانی  حكومداری  لەسیستەمی 

ئاینیەكانی  دەق��ە  كەسەرچاوەكەی  ئیسالمی  لەشەریعەتی 

ئیسالمە، ئەم تێگەیشتنە سەقەتەی ئیسالمگەراكان لە سیستەمی 

حكومڕانی و دەوڵەتداری تەنهاو تەنها لە تێنەگەیشتنی رەهەندە 

مێژووییەكانی دەقە ئاینییەكان سەرچاوەی گرتووە.

ترس لە سیستەمی عەملانیەت و پێناسەكردنی ئەو چەمكە بە 

بێدینی و دژە دین لە الیەن بانگخوازو كادیرە بااڵكانی هەم حزبی 

بەردەوامی  ئەم چركەساتەش هەر  تا  توندڕەو  میانڕەو هەمیش 

جەماوەریشان  ئاستی  دابەزینی  و  الوازبوون  هەربۆیە  هەیە، 

لەژێرەوەی  توانیان  هەركاتێكیش  چاوەڕوانكراوە  و  ئاساییە 
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چینەكانی كەلەپوری ئیسالمی الیەنە ڕۆشنگەریەكان دەربهێنن، 

و  هەبووە  بوونی  كۆچی  چواری  و  سێ   سەدەی  لە  ه��ەروەك 

ئەنجامیانداوە  ئاینی  فەلسەفی  و  فیكری  بزوتنەوەی  كۆمەڵێك 

و  ئاینی  ریفۆمی  دەتوانێت  ئیسالمگەرایە  هێزە  ئەو  ئ��ەوە 

بەئەنجام  ئێستا  دۆگامییەی  و  تەقلیدی  باوەڕە  لەو  دەرچوون 

بەاڵم  عەملانیەت.  مۆدێرنەو  جیهانی  نێو  بنێتە  پێ  و  بگەیەنێ  

تروسكایی  بچوكرتین  پراكتیكیش  نە  و  تیۆری  ئاستی  لەسەر  نە 

نابینین ئەمەیە بەبڕوای  هەوڵدان بۆ بەجێگەیاندنی ئەو ئەركە 

ئەو  بەتایبەت  ئیسالمگەرا،  شكستی  سەرەكیەكەی  هۆكارە  من 

هێزە ئیسالمیەی بانگەشەی دیموكراتیەت و ئازادی و میانڕەوی 

دەكات لەڕوكەشداو ژێرەو ژێریش هەمان ئەو هێزە ئیسالمیانەن، 

گەڕاندنەوەی  و  دەقگەرای  بانگەشەی  ئاشكرا  و  ب��ەڕوون  كە 

و  ئیجتیهاد  بەبێ   دەكەن  ئاینی  كۆنەكانی  یاسا  و  خەالفەت 

ریفۆرمێكی گشتگیرو نوێ . 

لەبەدیهێنانی  كاتێك گەشەكردنی هەر هێزێكی سیاسی خۆی 

خزمەتگوزاریەكان  و  ماف  دابینكردنی  و  ئامانجەكان  و  ئاوات 

عەملانی  سیستەمێكی  تەنها  كە  دەبینێتەوە  و....هتد  ئازادی  و 

ئەو  سیاسیش  ئیسالمی  بهێنێت،  بەجێ   ئەركە  ئەو  دەتوانێت 

شەریعەتی  ڕێساكانی  یاساو  لە  الدان  و  ئاین  بەدژە  سیستەمە 

ئیسالمی پێناسە بكات، ئیرت دەبێت الوازبوون و پوكانەوەی ئەو 

گوێبیستی  زۆر  بێت.  چاوەڕوانكراو  شتێكی  ئیسالمیانەش  هێزە 

هەمیش  و  ئیسالمیەكان  سیاسیە  لە  هەم  دەبین  پرسیارانە  ئەو 

پرسیارەكانیان  كەناوەڕۆكەكانی  ئیسالمی  ئاسایی  خەڵكانی 

لەگەڵ  گونجاندنی  و  بەڕیفۆرم  تایبەت  تێزەكانی  بە  سەبارەت 

ئایا  ئیسالمە، دەپرسن  ئاینی  پرنسیپەكانی  یاساو  بەشێكی زۆری 



107 داعش و داعشناسی

تەقلیدیەی  پرنسیپ و میكانزمە  ئەو  لەگۆڕینی  مەبەست چییە 

چۆن  گونجاو؟  و  نوێ  بەشتێكیرتی  ئیسالم  ڕێساكانی  و  یاسا 

دەكرێت دەستكاری یاسا نەگۆڕو جێگیرەكانی شەریعەت بكرێ ؟ 

گوتاری  كارو  و  شەریعەت  پرسیپەكانی  دەسكاریكردنی  ئایا 

پێشینان )السلف( واتای دەستكاریكردنی دەقەكانی قورئان نیيە؟ 

ئەگەر شەریعەت وەربگرینەوە یان بیگۆڕین بەیاسایەكی مرۆیی 

ئیرت ئیسالم چی بۆ دەمێنێتەوە؟ ئایا هیچ دەقێك هەیە پێامنبڵێت 

یاساكانی شەریعەت رەهەندێكی مێژوویان هەیە؟ واتا تەنها بۆ 

دەبێت  لەئێستا  پێكراوەو  كاریان  لەمێژوودا  مەكانێك  و  زەمەن 

لەشوێیدا یاسایرت دابهێنین؟ وەاڵمی ئەم پرسیارانە الی سیاسیەكانی 

ئیسالمی هەمیشە وەاڵمێكی خەیااڵوین بەبەڵگەی ئەوەی ئەمڕۆ 

كاری  پەنجا  دەر  سەد  نەك  بەڕێژەی  ئیسالمی  واڵتێكی  لەهیچ 

پێناكرێت، بەڵكو ئەو رێژە كەمەی كەكاریشی پێدەكرێت بەپێی 

مەزهەب و ڕێبازی هەندێ  تاكە كەسە كەخودی ئەو كەسایەتیە 

سیاسیانەی نێو هێزە ئیسالمیەكان بەالدەر لەئیسالم و دژ بەئاینی 

ئیسالم لەقەلەمی دەدەن*بۆ منوونە ڕێكەوتنی بنەماڵەی ئالسعود 

بنەماڵەی محمد عبدالوهاب بۆ حكومكردن  لە سعودیە لەگەڵ 

لەواڵتی سعودیە كە هەردوو شاری پایەداری ئیسالمی مەككەو 

مەدینەیان تێدایە بەردەوام ئەو حكوممداریەی سعودیە بەالدەرو 

دژە ئیسالم و تاغوت وەسف دەكەن. یاخود دەوڵەتی ئێران كە 

ڕوخانی  دوای  سیاسیە  ئیسالمی  دەوڵەتداری  تەجروبەی  یەكەم 

)رافیزەن(  مەزهەبەكانەوە  سوننی  بەالی  عوسامنی  خەالفەتی 

توركیا و واڵتانیرتی  ئاینی ئیسالم،  یاساكانی  لەبنەماو  و  دوورن 

شەریعەتی  یاسایەكی  هیچ  واقیع  ئەمری  لەسەر  ئیسالمیش 

ئیسالمیان تێدا جێبەجێ ناكرێت ئیرت هەوڵدان بۆ جێبەجێكردنی 
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سوننەو  )ئەهلی  میكانیزمەكانی  و  بەمیتۆد  ئیسالم  شەریعەتی 

نێو  كەوتنە  )السلفیون(  پێشینان  بەڕێبازی  یاخود  جەماعەت( 

هەژموونی  ئاین  راستە  نیيە؟  خەیاڵكراو  یان  لەخەیاڵ  جۆرێك 

بەسەر كۆمەڵگا ئاینیەكاندا هەیە بەاڵم لەهیچ شوێنێكدا تەواوی 

یاساكان حكوم ناكات دەپرسین  بۆچی؟ لەوشوێنانەی كەهێزێكی 

بینیامن  لە ئەفغانستان جێبەجێی دەكرد  تالیبان  وەكو قاعیدەو 

واڵتە  بەپاڵپشتی  واڵتە  ئەو  لەالیەن خەڵكی  دەردێك چوو  بەچ 

و....هتد  بەریتانیان  ئەمریكاو  لەمنوونەی  نائیسالمی  زلهێزەكانی 

گروپی  دەستی  لەژێر  خەڵك  بێزاریەی  و  ناڕەزایەتی  ئەو  *یان 

)داعش( لە بەشێكی واڵتی سوریا و عیراق كەدەقە شەرعیەكان 

بۆچی  دەپرسین  دەكات  جێبەجێ  بەرلەئێستا  ساڵ   1400 وەكو 

خەڵكی ڕەتیدەكاتەوە؟ بەاڵم  وەك )د.محمد ئارگۆن( و )نەرص 

و... د. رسوش  و  الشبسرتی  )د.محمد مجتهد  زەید(  ئەبو  حامد 

هتد( دەڵێن ئایا ئەو فوقەها و پیاوانی ئاینیانە كێن و نوێنەرایەتی 

چی دەكەن؟ وەاڵمی ئەو پرسیارە وەاڵمە بۆ پرسیارەكانی پێشوتر 

ئاینیەوە  پیاوانی  بانگخوازو  و  سیاسەكان  هێزە  لەالیەن  كە 

تەئویل  ئەو  و  زمان  دەسەاڵتی  بۆ  دەمانگەڕێنێتەوە  كە  دەكرا 

ئەو  دروستیانكردووە،  كۆمەاڵیەتیەكان  هێزە  تەفسیرانەی  و 

لەپێناوی  لەملمالنێدابوون  بەردەوام  كە  كۆمەاڵیەتیانەی  هێزە 

بەسەر  دەستگرتن  دواتر  و  سیاسی  گۆڕەپانی  كۆنتڕۆڵكردنی 

تەفسیرو  بەماناو  بەدەقێك  دەستگرتن  *هەربۆیە  فكردا. 

لێكدانەوەی پێشینان یان بارودۆخێكی زەمەنی دیاریكراوی كۆن، 

نێو  كەوتنە  واتە  بەئیرادەبەستووە،  پشتی  پێیوابێت  كە  خەیاڵە 

جۆرێك لەخەیاڵە هەر بۆیە خوێندنەوەی ڕەهەندە مێژوویەكانی 

داهێنانی  و  دەقەكان  تێپەڕاندنی  بۆ  گرنگە  ئاینیەكان  دەقە 
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كۆمەڵگاو  ویستی  لەگەڵ  بێت  گونجاو  كە  شەریعەتێك  یاساو 

تەنها  ئەمەش  تاكەكان،  زۆرینەی  ئامانجەكانی  بەدیهێنانی 

بەهەستكردن و تێگەیشنت بەو زەمینەو پەیوەندیە كۆمەاڵیەتیانە 

ئاینی ئیسالم خۆشكرد و وایكرد گەشە  بۆ  دەبێت كەزەمینەیان 

بكات پێش چواردە سەدە بەر لەئێستا، كەفاكتەری هەرە گرنگ 

مێژووی  بەدرێژایی  ئیسالمی  دەسەاڵتی  فراوانبوونی  لەگەشەو 

چین  نایەكسانی  و  ئابووری  فاكتی  سەرهەڵدانی  و  دروستبوون 

و توێژەكان بووە، كە ئەو فاكتانە بەتایبەتیش ئابوری ئەمڕۆ نەك 

تەنها بۆ هێزە ئیسالمیەكان بەڵكو بۆ هێزە نائیسالمیەكانیش هەر 

فراوانبوونی دەسەاڵت و گەشەكردنیان  و  ڕاستە كە گەشەكردن 

گەشەی  كۆمەڵگاو  تاكەكانی  ئابووری  الیەنی  بەرزكردنەوەی  و 

ئابووری كۆمەڵگایە. چونكە ئەمڕۆ بەرژەوەندیەكانی مرۆڤ خۆی 

زیاتر  ئازادی  بەدەستهێنانی  و  ئابووری  پێشوەچوونی  لەبەرەو 

شێوەیەك  بەهیچ  نیە  گومامنان  گە  یەكەم  بەپلەی  دەبینێتەوە 

بەزۆرێك  بڕوابوون  )سەلەفیەت(  و  بەدەقگەرایی  خۆگرێدان 

گاریگەری  ژێر  ناكەونە  كە  شەریعەت  یاساكانی  و  ئەحكام  لە 

گۆڕانە ژیاری و ئابووریەكانی جیهان و هەر دەبێت بەنەگۆڕی 

سیاسی  هێزێكی  هیچ  گەشەكردنی  نیيە  مومكین  مبێننەوە 

ئیسالمی بەئاراستەی پۆزەتیڤ بێت هەم لە ڕووی جەماوەریەوە 

هەمیش لەڕووی بەرهەمهێنانی فیكرێكی دروستەوە، ئەگەرچی 

بانگەشەی ئازادیش بكات بەپێوەرو بەندەكانی جاڕنامەی مافی 

مرۆڤی نێودەوڵەتی و بانگەشەی بڕوابوون بە دەستاودەستكردنی 

جگە  ئەمە  هەڵبژاردن،  و  دیموكراتیەت  بەمیكانزمی  دەسەاڵت 

وە  دەبینێت  بەخۆیەوە  ئابووری  گەشەی  نە  واڵت  ل��ەوەی 

نەئازادی زیاتریش بۆ تاكەكان فەراهەم دەكات. 
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ئەگەر هێزە سیاسیە ئیسالمیەكان و كەسایەتیە ئاینیەكان خۆیان 

لەكۆت و بەندی زمانەوانی و دەروونی و دەقگەرایی رزگار نەكەن 

مەبەستیشامن لەخۆرزگاركردنی فشارە زمانەوانی و دەرونیەكان 

پەسەندكردنی رێبازی )موعتەزیلەكان( نیە كە زۆرجار ئەو بیرو 

موعتەزیلەكان  میتۆدی  فكرو  بەپاڵپشتیكردنی  بۆچوونانەمان 

ئیسالم  موسوڵامنانی  زۆرینەی  هەنوكەیش  تا  و  تۆمەتباردەكرێ 

لە  خۆجیاكردنەوەیە  موعتەزیلەكان  ڕێبازی  كە  واتێگەیەنراون 

ئوممەی ئیسالم و الدانە لەئیسالم كە لەبنەماشدا ئەو تۆمەتەی 

دراوەتە پاڵیان زۆر دوورە لەڕاستی و دروستی فكرو فەلسەفەو 

میتۆد و تێزو ڕێبازی موعتەزیلەكان كە خۆیان تەرخانكردبوو بۆ 

كۆمەڵگا  ئەمڕۆی  كێشانەی  ئەو  زۆری  بەشێكی  چارەسەركردنی 

ئێرە  كە  بوون  دووچاری  سەلیفیگەرای  لەسایەی  ئیسالمیەكان 

جێباسی ئەو نوسینەمان نیە. بەاڵم مەبەستامنە كە بڵێین با هێزە 

ئیسالمیەكان ئیرت واز لەوە بهێنن كەتوانای وەرگرتنی دەسەاڵت و 

توانای بەڕێوەبردنی واڵتیان هەیە بەڕێگاو میكانیزمی دیموكراتی 

هەمواركردنەوەی  و  ڕیفۆم  بەرەو  هەنگاو  ئەگەر  هەڵبژاردن  و 

یاساكانی نەنێن 

لەڕاستیدا سوربوونی هێزە ئیسالمیە توندڕەوكان لەسەر گۆڕینی 

سیستەمی حكومڕانی بەزەبرو زەنگ هیچ جیاوازیەكی نیە لەگەڵ 

میانڕەوەكانی  بەناو  هێزە  لەالیەن  دروشم  هەمان  هەڵگرتنی 

ئیسالمی چ لەكوردستان یان ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست یان باشرتوایە 

توندڕەوەكان  میانڕەوەو  نێوان  ناكۆكی  ئیخوانیەكان  بڵێین 

ناكۆكیەكی سەرەكی و تێگەیشتنێكی فكری و فەلسەفی جیاواز 

ئاین ئەگەر هەشبێت هێندە الوەكیە  بۆ ژیان و دەقەكانی  نیە 

لەپەراوێزدایە بەڵكو ناكۆكی و جیاوازیان تەنها لەسەر میكانیزمی 
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ڕەخسانی  كاتی  واتا  گۆڕینیەتی،  م��اوەی  جێبەجێكردنەكەو 

ئیسالمی  شەریعەتی  یاساو  جێبەجێكردنی  بۆ  هەلومەرجە 

بەهەمان میتۆدی زیاتر لەهەزارساڵ بەرلەئێستا یاخود بەمیتۆدی 

بۆگۆڕینی  توندڕەوەكان  ئیسالمیە  هێزە  هەوڵی  سەلەفیەت، 

سیستەمێكی نائیسالمی و عەملانی بۆ سیستەمی خەالفەت زۆر 

بۆگۆڕین،  بەكاردەهێنن  كەزەبرزەنگ  ڕوونە  ئاشكراو  و  زەق 

ئەوەی هێزە میانڕەوەكانیش ژێرلێوەو شاراوەیە یاخود چاوەڕیی 

ڕەخسانی هەلومەرجێكی لەبار دەكەن وەك ئەوەی لەواڵتی میرس 

بەهاتنە سەرحوكمی مورسی بینیامن، هەر ئەو هەوڵ نەدانە بۆ 

وەكو  ئیخوانیەكانی  لەالیەن  ڕیشەوە  و  لەڕەگ  ئاینی  ڕیفۆرمی 

گۆڕینی  بۆ  میانڕەوەكان  یان  كوردستان  باشوری  لە  یەكگرتوو 

هەنگاونان  تەقلیدەكەو  لەقاڵبە  ئیسالم  ئاینی  دەرهێنانی  یان 

سەدان  زانایانی  لەفوقەهاو  جیاواز  و  نوێ   ئیجتیهادێكی  بەرەو 

بۆ  بنەڕەتیە  و  ج��ەوه��ەری  هۆكاری  تاكە  بەرلەئێستا  س��اڵ 

هزری  هەڵكێشانی  لەڕیشە  ئیسالمیانەو  هێزە  ئەو  پاشەكشێی 

تاكەكانی  دوورخستنەوەی  و  سیاسی  ئیسالمی  توندوتیژی 

بیروباوەڕە  ئەم  نیە  گومانیش  توندوتیژیەكە.  لەهزرە  كۆمەڵگا 

سەلەفیە تەقلیدیەی هەزاران ساڵ بەرلەئێستا گیروگرفت لەگەڵ 

چونكە  دروستدەكات  ئیسالمی  جیهانی  كۆمەڵگاكانی  زۆرینەی 

و  كالسیكی  فۆڕمە  بەم  شەریعەت  یاساكانی  زۆری  بەشێكی 

تەقلیدیە لەگەڵ جاڕنامەی بەندەكانی مافی مرۆڤی نێودەوڵەتی 

سەرجەم  تاكەكانی  ئەمڕۆ  كە  بەیەكن  دژ  یەكناگرێتەوەو 

كۆمەڵگاكانی جیهانی ئیسالمی بەئاگان لەبەندەكانی مافی مرۆڤ 

و بەهۆی تەكنەلۆژیای ڕاگەیاندنی پێشكەوتوو كە ئەو هەڵەی 

سیستەمە  جیاوازی  بەراوردو  بتوانێت  تاكێك  بۆ  ڕەخساندووە 
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بكات  ئەوروپا  خۆرئاواو  پێشكەوتووی  واڵتانی  عەملانیەكانی 

ژیان  ئازادی  و  كۆمەاڵیەتی  عەدالەتی  و  خۆشگوزەرانی  لەڕوی 

سیاسیە  هێزە  كەهەمیشە  سەرەكیە  هەرە  خاڵی  ئەمە  و..هتد، 

نوخبەیەكی كەمی  ئیسالمیەكان خاوەنی  بەتایبەت  و  ئاینیەكان 

كەهەیانە  لەوەی  زیاتر  ناتوانن  و  كۆمەڵگان  توێژەكانی  و  چین 

زۆر  دەكات  داوای  تاكێك  ئەوەی  ئەمڕۆ  بچن.   پێشەوە  بەرەو 

بەهزرێكی  پێیدەدات  ئیسالمی  سیاسی  هێزێكی  لەوەی  زیاترە 

سیاسی  هێزێكی  كاتێك  لێرەوەیە  تەقلیدی،.هەر  خوداناسیانەی 

بكات  یاسا  ودەستكاری  ئیجتیهاد  بچوكرتین  ناتوانێت  ئیسالمی 

گوتاری  هەمان  و  بەدیناكرێت  تێدا  بوێری  بچوكرتین  یاخود 

بەرلەئێستای  لەهەزارساڵ  زیاتر  فیقهیەكانی  و  زانایان  پێشوتری 

هەیە و هەمیشە چاوی لەفتواو دەمی زانایانی جیهانی عەرەبی 

جەماوەریەوە  ل��ەڕوی  هەنگاوێك  ناشتوانێت  ئیرت  ئیسالمیە 

بڕواتە  كۆمەڵگا  خزمەتكردنی  و  دەس��ەاڵت  دەستی  گرتنە  بۆ 

لەتاكێكی هەزارساڵ  زۆرجیاوازە  ئەمڕۆ  تاكێكی  پێشەوە چونكە 

بەرلەئێستا كە هەمیشە بیری نوێ  و ئاینی نوێ  ئەگەر جیاوازتر 

هاتبێت  كۆمەڵگا  زۆرینەی  خۆشگوزەرانی  فەراهەمكردنی  بۆ 

لەبەكارهێنانی  بەدەر  سڕیوەتەوە  پێشخۆی  هێزەكانی  ئەوە 

زەبروزەنگ.

ئیسالمی سیاسی و ریفۆرمی ئاینی 

گومان لەوەدا نیە كەلە كۆمەڵگا ڕۆژهەاڵتیەكان بەگشتی ئاین 

بەبەشێكی گرینگ و كاریگەر پێناسە دەكرێ هەربۆیە لێرەشەوە 

تێكست  نێو  پێویستیەكی حەمتی  ڕیفۆرم  و  پێویستی چاكسازی 

و گوتاری ئاینی دەبێت كاتێكیش باس لەڕیفۆرم دەكەین لەنێو 
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خوداناسیە  ئەو  گۆڕینی  لە  مەبەستامن  ئەوە  ئیسالمدا  ئاینی 

كەڕاستەخۆو  شەرعیانەیە  و  یاسایی  بڕگە  بڕیارو  و  تەقلیدی 

ژیانی  هەڵسوكەوتی  و  مۆڕال  لەسەر  كاریگەریان  ناڕاستەخۆ 

تاكەكانی نێو كۆمەڵگاو بەروەپێشچوون و نەچوونی باری ئابوری 

و زانستی و....هتد  هەیە.

ی   )42( ژم��ارەی  كەلە  ڵێكۆڵینەوەیە  ئەم  یەكەمی  لەبەشی 

گۆڤاری ئایدیا تیشكامن خستە سەر سەلەفیەت وەكو سەرەتای 

دروستبوونی تیرۆرو تۆقاندن و توندیژیی ڕونرت بڵێین داینەمۆی 

باس  كاتێك  لێرەش  ئاینی.  توندوتیژی  كەلتوری  پێدانی  گەشە 

تیشك  مەبەستامنە  دەكەین  ئاینی  ریفۆرمی  لەنوێبوونەوەو 

بخەینە سەر ئەركی هێزە سیاسیە ئاینیەكان و هەروەها پیاوانی 

ئاینی بۆ ریفۆرمی ئاینی ئیسالم.

ئاینیە  بیرە  ئەو  ئەڵتارناتیڤی  واتا  ئیسالمی  ئاینی  ڕیفۆرمی   

توندوتیژەی كە باڵی بەسەر تێگەیشتنی تەواوی ئاینی ئیسالمدا 

ڕەسەنی  ئاینی  وەكو  ئیسالمیەكاندا  لەواڵتە  لەزۆرێك  كێشاوە 

ئیسالمی خۆی بەیان كردووە، الی بەشێكی زۆری موسوڵامنانی 

كۆمەڵگا ئیسالمیەكان و نا ئیسالمیەكانیش لەسەر ئاستی جیهان 

بەگشتی لەجێبەجێكردنی یاسا توندو تیژەكانیدا داگیركاریەكاندا، 

ئەمەش بەهۆی بوونی ڕەگوڕیشەیەكی قورڵی فكری توندوتیژی 

ئیسالمی لەمێژووی خودی ئیسالم خۆیدا.

 گروپە سەلەفیە جیهادیەكان و توندڕەوەكان وایكردووە گشت 

ئەو هێزە  تەنانەت  دۆستەكان  مرۆڤ  و  مەدەنیەكان  ڕێكخراوە 

ئاشتیخوازو  و  میانڕەو  هێزێكی  وەكو  خۆیان،  كە  ئیسالمیانەش 

هیوای  لەبەرامبەردا  و  بێنەدەنگ  دەرخستووە  دیموكراتخواز 

سەیریش  بەاڵم  رابگەیەنن،  هەڵكرد  پێكەوە  ئاشتیانەو  ژیانێكی 
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ژیانێكی  داوای  سیاسیانەی  ئیسالمیە  هێزە  ئەو  هەر  لەوەدایە 

ئاشتیانەو ئازادی و دیموكراتی و پێكەوە ژیان دەكەن هەڵگری 

جیهادیەكانن  توندڕەوە  هێزە  سیاسی  پرۆژەی  دروشمی  هەمان 

دەبینێتەوە،  دا  ئیسالمی  شەریعەتی  لەجێبەجێكردنی  كەخۆی 

لێرەوە پرسیارێك كە كڕۆكی توندوتیژ خۆیەتی ئەویش ئەو یاسا 

یاساكانی  جێبەجێكردنی  ئایا  هەن  دەقە  لەنێو  رێسایانەی  و 

ئایا ئەو  شەریعەت خۆی لەخۆیدا توندڕەوی و توندوتیژ نین؟! 

جێبەجێبكات  یاساكان  هەموو  دەیەوێت  بەزەبروزەنگ  هێزەی 

لەڕێگای  كەدەیەوێت  هەیە  هێزە  ئەو  لەگەڵ  جیاوازیەكی  چ 

و  دیموكراتی  و  ئ��ازادی  دابینكردنی  بەناوی  هەڵبژاردنەوە 

دەكات  كێش  كەمەند  خەڵك  خزمەتگوزاریەكان  دابینكردنی 

جێبەجیدەكات،  ئیسالم  ئاینی  یاساكانی  هەمان  پاشانیش  و 

قاعیدەو...هتد  و  داعش  و  تالیبان  وەكو  گروپێكی  ه��ەروەك 

ئەنجامیانداوە؟!.

نوێبوونەوەو  بانگەشەی  ئیسالمی  سیاسی  میانڕەوی  هێزێكی 

ریفۆرم و چاكسازی دەكات چیكردووە لەسەرەتای دروستبوونیەوە 

تاكو ئەمڕۆ؟! ئایا لەبنەمادا بڕوایان بە ریفۆرمی ریشەیی دەقەكان 

خۆ  توانای  ئیسالمیانە  سیاسیە  هێزە  ئەو  لەدیدی  ئایا  هەیە؟! 

نوێكردنەوەیان هەیە؟ ئەگەر هەیانە بۆچی تاكو ئێستا بچوكرتین 

ئیجتیهادمان نەبینی؟!

لەڕاستیدا ئەوەی لەگوتاری ئاینی مینبەرەكان و بانگخوازەكان 

دەیبیستین  سیاسیەكان  هێزە  ئیسالمی  راگەیاندنەكانی  و 

سەلەفیە  خوێندنەوەی  ه��ەم��ان  ه��ەر  دەیخوێنینەوە،  و 

چركەساتە  ئەم  تا  دێڕێكیشیان  تاكە  تەنها  توندڕەوەكانەو 

بابەتی  كێشەو  كام  بڵێن  پێامن  با  كەمنەكردووە  نە  نەزیاد 
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نوێی  بەبیرێكی  ئەخالقیان  عەقیدەی،  سیاسی،  كۆمەاڵیەتی، 

شەریعەتی  یاساكانی  لە  یاسایان  كام  چارەسەركردووە،  ئاینی 

هێناوە؟!  بەسەردا  گۆڕانیان  جیاوازەو  لەئێستا  بەر  هەزارساڵ 

شەرعزان  هەندێ  لەالیەن  ساڵ   1000 لە  لەزیاتر  بەر  چونكە 

حەنەفی  و  حەنبەلی  مالكی،  شافیعی،  وەكو  فەقیهەكانی  و 

ئیسالمیەكانی  سیاسیە  لەهێزە  ئەمڕۆ  ئ��ەوەی  واتا  دان��راون. 

گەڕانەوەیە  دەیخوێنینەوە  بەتایبەتی  كوردستانیش  و  جیهان 

بۆیەك بنەچە و یەك فیقه و بەدەستهێنانی یەك ئامانج ئەویش 

بەر  شەریعەتێكی  یاساو  بۆ  گەڕانەوە  سەلەفیەت،  بۆ  گەڕانەوە 

جیهانی  نەخوێندنەوەی  بڵێین  ڕونرتیش  ساڵ  لەهەزار  زیاتر  لە 

بۆچوونی  بەدیدو  كە  ئێستامانە،  مۆدێرنەیەو  پۆست  مۆدێرنەو 

سەردەمی  چەقیبەستوەو  ئێمەدا  لەدونیای  ئیسالمیە  هێزە  ئەو 

و سەرەتاكانی  دێرین  رابردویەكی  بۆ  گەڕاندۆتەوە  هەنوكەییان 

گروپێكی  لەوەدایە  سەیریش  موسوڵامنەكان،  كۆمەڵگا  ژیانی 

وەكو داعش كاتێك بەپێی دەقە قورئانیەكان، فەرمودە سەحیح و 

رووداوەكانی شەڕوكوشتاری سەرەتای گەشەكردنی ئاینی ئیسالم 

هێزە  سەرجەمی  ئیرت  دەدات  ئەنجام  قێزەون  تاوانی  دەی��ان 

توندڕەوە  گروپە  ئەو  لەفكری  سڵەمینەوە  بێ  ئیسالمگەراكان 

دەرەوە،  ئەدرێتەوە  فڕێ  مرۆڤبوون  و  ئیسالمبوون  لەبازنەی 

بەبێ بەكارهێنانی هیچ تەفسیرو ریفۆرم و خوێندنەوەیەكیرت بۆ 

هەمان ئەو دەقەی داعشیەكان بەكاریدەهێنن، لێرەویە سەدان 

گەنج و الوە جیاوازەكان ئەچنە پاڵ گروپێكی جیهادی توندڕەو. 

مێژوویەكانی  ڕەهەندە  بەتێنەپەڕاندنی  كارەساتەكەش  هەموو 

بۆ ڕەوایەتی  كاتێك گروپە سەلەفیە جیهادیەكان  دەستپێدەكات 

پەنا  و  پێچ  بێ  و  ڕاست  دەقی  و  ڕەسەن  تەفسیری  وەكو  دان 
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بەكاریدەهێنن. واتا بزاڤی ئیسالمی سیاسی هەمان خوێندنەوەو 

ڕاڤەی زانا كۆنەكانی ئیسالم بەكاردەهێنن ئەگەرچی هەندێ دەق 

هەن كەڕاڤەیرت هەڵناگرن و تەنها یەك مانا بەدەستەوە دەدەن، 

بەاڵم خۆ دەكرێت بە لەبەرچاوگرتنی كات و شوێن و هەلومەرجی 

ئێستا  بەرلە  ساڵی  هەزاران  ئابوری....  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی 

دەقێكی  وەك��و  و  وەالبرنێن  توندوتیژانە  دەق��ە  ئەو  فرمانی 

و  ئیسالمیەكان  سیاسە  هێزە  *هەركاتێك  سەیربكرێن.  مێژوویی 

مامۆستایانی ئاینی كەئەركی ڕیفۆرمی ئاینیان لەسەرشانە دانیان 

بیروباوەڕی  لەیاساكانی شەریعەت و  بەو ڕاستیەدانا كە زۆرێك 

ئاینی  پەیوەسنت بەكات و شوێن و قۆناغە جیاوازەكانی مێژوو 

بێتەدی  بەرهەمدار  ڕاستەقینەو  ڕیفۆمێكی  دەتوانرێت  ئەوە 

و  ڕیفۆرم  دروشمی  بانگەشەو  ئەوە  تێگەیشتنە  ئەو  بەبێ  بۆیە 

بڕوابوون بە نوێبوونەوە لەقسەیەكی بەتاڵ الی كەسانی وشیاری 

نێو كۆمەڵگا شتێكیرت نیە، بۆیە كاتێك باس لەتێپەڕاندنی ڕەهەندە 

مێژوویەكانی دەق دەكەین ئەوە مەبەستامنە بڵێین ئەو ئاینداریە 

تەقلیدیەی ئێستای زۆرینەی كۆمەڵگا موسوڵامنەكان و بیروڕای 

ئاینی(  )پیاوانی  ئیسالم  ئاینی  ناسیاسیەكانی  و  سیاسی  هێزە 

سەرەتاكانی  كۆمەاڵیەتی  ڕۆحی  فكرو  هەمان  زادەی  بەگشتی 

سەرهەڵدانی ئیسالمە كەپێویستە ئەو قۆناغانە تێبپەڕێنن و بڕواو 

لەهەموو  دەربازبوون  بۆ  هەبێت  بەخۆیان  تەواویان  متامنەی 

و  ئیسالمیەكان  كۆمەڵگا  ئەمڕۆی  كارەساتبارانەی  ئەوقەیرانە 

ئەوڕوپا  خۆرئاواو  چۆن  هەروەك  بەگشتی  ڕۆژهەاڵت  ناوچەی 

توانیان تێیپەڕێنن.

لە  بەر  ئەوروپیەكان  كۆمەڵگا  مێژووی  لەبەرچاوگرتنی  بە 

ڕێنسانس و ڕیفۆرمی ئاینی ئەتوانین هەموو كارەساتە ترسناكەكان 
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و قەیرانەكانی نێو كۆمەڵگا ئیسالمیەكانیش بەهۆی بوونی هێزە 

چەقبەستو  میانڕەوی  تونڕەو  ئیسالمی  ناسیاسیەكانی  و  سیاسی 

پشكنینی  دادگای  تاڵەكانی  ئەزمونە  كەهەمان  بكەین،  پێشبینی 

جیاكردنەوەی  پێش  دەگاتە  تا  ناوەڕاست  لەسەدەكانی  كڵێسا 

كڵێسا لە دەوڵەت پێشبینیبكەین.

پاپاكانی  بە  تایبەتە  پشكنین  دادگاكانی  پێیانوایە  ئەوانەی 

ئەوە  ناوەڕاست  تاریكەكانی  سەدە  و  ڤاتیكان  و  ڕۆما  پێشوی 

ئیسالمی  و  ئاینی  پیاوانی  زۆرجار  دەكەن.  گەورە  هەڵەیەكی 

سیاسی جیاكردنەوەی كڵێسا لە دەوڵەت یان پێوستی سیستەمی 

ئەبەستنەوە  خۆرئاواییەكان  و  ئەوروپی  كۆمەڵگا  بۆ  عەملانیەت 

كەسانی  و  ڕوناكبیران  بۆسەر  كڵێسا  هێرشانەی  ش��ەڕو  بەو 

كۆمەڵگا  پێشكەوتوخوازەكانی  نوخبە  لەخاچدانی  و  زانستخواز 

لەكاتێكدا ئەگەر مێژووی هێرش و پەالمارەكانی ئیسالمی سیاسی 

كڵێسای  بشكنینی  لەدادگای  نیە  كەمرت  هیچی  ئەوا  بپشكنین، 

لەنێو  پێشكەوتنخوازەكان  بیرمەندە  تیرۆركردنی  و  مەسیحیەت 

بیرمەند  ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی  ئەگەر  ئیسالمیەكان،  كۆمەڵگا 

توند  سزای  و  ڕاوەدوون��ان  دوچ��اری  زاناكان  و  فەیلەسوف  و 

هاتنب بەدەست كڵێسای مەسیحیەت كە ئێستا كۆتایی پێهاتووە 

و  دیكارت  و  )گالیلۆ  كتێبەكانی  یاساغكردنی  و  سوتاندن  وەك 

سپینۆزا و.....هتد( كە ئێستا لەساییەی ئەو بیرمەندو زانستخواز 

و  پێشكەوت  و  مۆدێرن  شارستانیەتێكی  كەسایەتیانە  گەورە  و 

سەردەمی  بەداخەوە  ئەوا  دروستكرد،  ئەوڕوپا  ئەو  بۆ  ئازادیان 

دادگای پشكنین لە دونیای ئیسالمیدا تا ئەمڕۆش بەردەوامە هەر 

یاساغكردنی فكرو فەلسەفەی موعتەزیلەكان  لەسەركوتكردن و 

خەلیفە  بەسەركردایەتی  حەنبەل  ئینب  سەلەفیەتی  زاڵبوونی  و 
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تۆقاندن  و  تیرۆركردن  هۆی  بووەتە  ئەمڕۆ  دەگاتە  تا  متەوەكل 

توێژینەوەی  فەلسەفەو  فكرو  چەندین  یاساغكردنی  و 

)ژنە  تادەگاتە  ڕوشد  ئینب  هاوشێوەی  ئیسالمی  بیرمەندانی 

نوسەری بەنگالدیشی تەسلیمە نەرسین( كەداوای پێداچوونەوە 

بەمافەكانی ئافرەتی كردووە لە ئاینی ئیسالمدا لەچەند كتێبێكی 

هەروەها  منداڵێتیم  مابیبۆال،  ئەمار  سەرشێت،  )بایی  وەكو 

و  تەكفیركردن  دوچاری  بەهۆیەوە  كە  عاردا(  و  الجا  ڕۆمانی 

سزای  بەنگالدیشی  دادگای  و   2002 لەساڵی  بوەوە  دادگایكردن 

بەندیخانەوە  خرایە  و  چەسپاندن  بەسەردا  زیندانی  ساڵێك 

ئیسالمیە  هەڕەشەی  و  خۆپیشاندانەكان  فشاری  لەژێر  كەدواتر 

نوسەرو  منونەیەكیرتی  بەجێهێشت،  واڵت��ی  ت��ون��دڕەوەك��ان 

ڕوناكبیری كورد )عبدالخالق مەعروف( كەبەهۆی نوسینی كتێبی 

)ئادەمیزاد لەكۆمەڵی كوردەواریدا( تیرۆركرا یان نوسەری كتێبی 

هەروەها  و  عبدالرزاق  علی  شێخ  ی  الحكم(  اصول  و  )االسالم 

نوسەری كتێبی )فی الشعر الجاهلی( ی تەها حسین و ڕۆمانی 

)ولیمە  كتێبی  نوسەری  و  محفوز  نەجیف  ی  حارتنا(  )أوالد 

میرسی  گەورەی  بیرمەندی  و  حیدر  حیدر  ی  البحر(  العشاب 

كەناڵەكان  بەرنامەی  دەیان  داخستنی  فۆدە( هەروەها  )فەرەج 

لەمینبەری  كەس  سەدان  تەكفیركردنی  و  كوشنت  هەڕەشەی  و 

زیندووە،  منونەیەكی  )خۆم(  بەبوێری  كەبەرنامەی  مزگەوتەكان 

بگرە سەدانیرت هەر وەك چۆن دادگای پشكنینی مەسیحیەت لە 

ئەوروپا مامەڵەی لەگەڵ كردوون بەهەمان شێوەش پیاوانی ئاینی 

و مەرجەعە ئیسالمیەكانیش مامەڵەیانكردووە لەگەڵ كردوون و 

تا ئێستاش بەردەوامە.

لەمێژوودا  جۆراوجۆرەكان  ئاینیە  دەزگ��ا  مامەڵەیەی  ئەو 
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ل��ەب��ەردەم  گ���ەورەن  بەربەستێكی  ب��ەردەوام��ە  كەتائێستا 

نوێبوونەوەو هەنگاونان بەرەو چاكسازی و ڕیفۆرمێكی ڕیشەیی 

كۆمەڵگا  وەستاوەو  ساڵە   1000 لە  زیاتر  كەبۆماوەی  یاسا  لە 

قەیرانی  سەدان  و  چەقبەسنت  و  داڕمان  توشی  ئیسالمیەكانی 

جۆربەجۆركردووە كە گەلی كوردیش بەدەر نیە لێی. 

و  دەخ��ات��ەس��ەر  زی��ات��رم��ان  پاڵەپەستۆی  ه��ێ��واش  ه��ێ��واش 

هێزە  ئەمرۆی  توندڕەوەی  تێزە  فكرو  ئەو  چارەسەری  داوای 

فاندەمینتالیستەكانی ئیسالمی و چەقبەستوی هێزەكانیرتی ئاینی  

لێدەكات، چونكە هەموو  بۆ وەدەستهێنانی مافەكانی مرۆڤامن 

ئەو توندوتیژیەی ئەمڕۆ لەالیەن گروپگەلێكی سیاسی ئیسالمی 

ئەنسارو.... و  تالیبان  و  بۆكۆ  نورسەو  قاعیدەو  و  )داعش  وەكو 

كەلە  بەڕووماندا  بۆمبەیە  ئەو  تەقینەوەی  ڕوودەدەن  هتد( 

مێژوویەكانەوە  ڕەهەندە  تەڵبەندكردنی  شاردنەوەو  ئەنجامی 

و  بنەچە  بۆ  گ��ەڕان��ەوە  بەبیانووی   دروستبووە  دەق��ەك��ان 

ئەبێت  چونكە  سەلەفیەتدایە.  لە  تەنها  راستی   و  ڕەسەنایەتی 

ئەو هەقیقەتە بزانین كەچیرت تەنها تاكە ئاینێك و مەزهەبێك و 

فیقهێك چارەسەر نیە چیرت ئافرەت و مرۆڤێكی ناموسوڵامن پلە 

لەسەرشێوازی  كۆمەڵگا  بەڕیوەبردنی  و  دەوڵەتداری  و  نیە  دوو 

مۆدیرنە لەپێشرتە لەبەڕێوەبردن بە شێوازی خەالفەت، ئەوەیشی 

بەجێهێنانی ئەو  ئەركەی دەكەوێتە ئەستۆ بەپلەی یەكەم هێزە 

سیاسیە ئیسالمیەكان و پیاوانی ئاینین.

گەشەكردنی  ب��ەدەوری  م��رۆڤ  نوێی  كۆمەاڵیەتی  )ژیانی 

مرۆڤایەتی هەموو ئاست و ڕەهەند جۆراوجۆرەكان دەخولێتەوە 

بۆ  بڕوات  لەگەڵیدا  ناچاركردووە  نیە كە موسوڵامنانیشی  گومان 

هەربۆیە  بەژیان  بەردەوامیدان  و  پێداویستیەكانی  دابینكردنی 
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ئەحكامە فقهیەكان سەبارەت بە حەڕام و حەاڵل بۆ ئەو شێوە 

بەڕێوەی  و  بێت  چارەسەر  ناتوانێت  نوێیە  كۆمەاڵیەتیە  ژیانە 

ببات بەهۆی تایبەمتەندبوونی بۆ زەمەنێكی كۆن و پەیوەستبونی 

تەنها  بەڕێوەبردنی  بەڵكو  ڕاب��ردوو،  بۆ  تایبەت  بنەمای  بە 

ماوەیەكی  بۆ  واقیعبینانە  بەرمەجەكراوی  زانستی  بەمیتۆدێكی 

و  بچووك  گۆشەی  لەهەندێ  بتوانین  ڕەنگە  ئەكرێت،  درێژ 

بەشداری  حەاڵڵ  و  حەڕام  بۆ  فیقهی  ئەحكامەكانی  سنوردار 

پێبكرێ لە ژیانی كۆمەاڵیەتی نوێ دا، بەاڵم ئەوە ئەزانین كە فقه 

ناتوانێت شیكاری واقیعی كۆمەاڵیەتی نوێ بكات، وەناشتوانێت 

بەرەو  بارودۆخە  ئەو  گۆڕینی  مەبەستی  بە  دابنێ  پرۆگرامێك 

ئاراستەو ئامانجێكی دیاریكراوی باش، وە هیچ هەڵسەنگاندنێكی  

سیاسیانەی پێنیە بۆ پەندە نوێیەكانی مرۆڤایەتی، بەڵكو زانستی 

نوێی  ژیانی  شێوە  بەڕێوەبردنی  بۆ  بنەمادا  لە  ئاینی  فیقهی 

بەڵكو  دروستنەبووە،  لەئێستادا  ئامانجەكانی  و  مرۆڤایەتی 

بەڕێوەبردنی ژیانی كۆمەاڵیەتی ئێستا دوای دونیابینی فەلسەفی 

مافەكانی  و  ئابوری  و  بەڕێوەبردن  و  سیاسەت  زانستەكانی  و 

بەدەستهێنانی  هەوڵی  لەالیەكیرتیش  لەالیەك،  كەوتووە  مرۆڤ 

زانینی بەها سیاسی و مرۆڤایەتیەكانی هاوچەرخ بەمانای ئازادی 

  ) 10( دەدات(  نوێ  كۆمەاڵیەتی  دادپ��ەروەری  و  یەكسانی  و 

بۆمنوونە ئەگەر پرسیار بكەین و بڵێین ئایا مرۆڤێكی دوو سەدە 

بەر لە ئێستا چۆن دەژیا؟ پێداویستیەكانی ژیانی وەك ئێستا بوو؟ 

حەاڵل  و  حەڕام  بۆ  تێڕوانینی  بوو؟  ئێستا  وەك  ئومێدی  هیواو 

ئەوەی  بۆ  هەبوو  پارە  بەچەندێك  پێویستی  بوو؟  ئێستا  وەك 

بەچەند  پێویستی  بژیێت؟  خۆش  یان  لەژیان؟  بەردەوامبێت 

ئەوەی  بۆ  هەوڵدان  كاتژمێردا   24 لە  هەبوو  ئیشكردن  كاتژمێر 

كە  شتیرت  هەزاران  و  سەدان  دابینبكات؟  ژیانی  بژێوی  تەواوی 
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لە دوو سەدە بەر لەئێستا پێویست نەبووە ئێستا پێویستە یان 

بەپێچەوانەوە بەگۆڕانی پێداویستیەكان یاساكاننی بەڕێوەبردنیش 

گۆڕانیان بەسەردادێت، هەربۆیە ئەگەر مبانەوێت ڕیفۆرم بكەین 

بكەین  خراپ،  و  باش  حەالڵ،  و  بەحەڕام  پێداچوونەوە  ئەبێت 

پارە  بڕێك  دەستاودەستكردنی  مانای  لەكۆندا  )ڕیبا(  ئەگەر 

لەبەرامبەر وەرگرتنی قازانجێك )سو( بوبێ و زەرەرمەند بوبێت 

بۆ كۆمەڵگا، ئەوە ناكرێت لەئێستا هاواڵتیەكی كرێچی نەتوانێت 

بڕێك پارە لەبانكێك قەرز بكات لەبەرامبەر پێدانی بڕێك قازانج، 

حەرام بكرێت لەكاتێكدا مانگانەی كرێچیەك كەپێویستە بیداتە 

بانكێك زۆر كەمرتە لە كرێی خانوەكەی، خۆشەویستی نێوان ژن 

زیانی  ساڵ  هەزاران  ئەگەر  جیاواز  ئاینی  دوو  لەنێوانی  پیاو  و 

بەپێگەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابووری نێوان دەسەاڵتی ئاینی 

گەیاندبێ كەدەوڵەت ئاینی بووە ئەمڕۆ ناكرێت قەدەغەو حەرام 

بێ لەشەریعەتدا كەدەوڵەتداری لەسەر بنەمای هاواڵتیبونە نەك 

لەبەردەسنت  فیقهیامن  منوونەیرتی  سەدان  وە  ئاینی  جیاوازی 

بنەمای  لەسەر  پێویسنت  هەمواركردنەوەی  پیداچوونەوەو  كە 

ڕێزگرتن لەبەهای مرۆڤ دوور لە ئینتیامی ڕەگەزی و ئاینی.

پەراوێزەكان:

 : وەرگێرانی  دینی،  لەگوتاری  ڕەخنە   / زەید  ئەبو  حامد  نەرس  د.   -1

ئیسامعیل راجی، ل 192

2- هەمان سەرچاوە. ل 193 

3- هەمان سەرچاوە ل 194.

4- سید قطب /  الستقبل لهذا الدین. ص 12 / الطبعە الرابعە عرشە 1993 

دار الرشوق 
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-5 د. نەرس حامد ئەبو زەید / ڕەخنە لەگوتاری دینی. ل 196 وەرگێرانی 

: ئیسامعیل ڕاجی

6- تەفسیری ڕامان.

 - املصدر: صحیح مسلم   - املحدپ: مسلم  الخدری  أبو سعید  الراوی:   -7

الصفحە أو الرقم: 1456

10- د.محمد مجتهد الشبسرتی : نقد القرا وە الرسمیە للدین، ترجمە :احمد 

القبانجی، ص 25، موسسە االنتشار العربی، الطبعە االولی  2013.

11- هەمان سەرچاوەی پێشوو. ص 51 52-

سەرچاوەكان :

1- تأریخ الشعوب االسالمیە.

2- الكامل فی التاریخ، ابن االپیر

3- السلفیە واللیربالیە، عبدالله الربیدی 

4- مژهب املعتزیلە من الكالم الی الفلیفە، رشید الخیون

رەخنەیی،  سوسیۆلۆجی  ئیسالمی،خوێندنەوەیەكی  ئوسوولی  بیری   -5

فوئاد مجید میرسی

6- ڕیشەو بنچینەكانی توندوتیژی ئاینی، سەروەر عەبدولڕەحامن.

7- فەلسەفەی زانستی كەالم، د.حمید عزیز 

 : وەرگێرانی  دینی،  لەگوتاری  ڕەخنە   / زەید  ئەبو  حامد  نەرس  د.   -8

ئیسامعیل ڕاجی

9- قرا وە برشیە للدین، د.محمد مجتهد الشبسرتی، ترجمە احمد قباجی، 

الطبعە االولی 2009 

10- د.محمد مجتهد الشبسرتی : نقد القرا وە الرسمیە للدین، ترجمە :احمد 

القبانجی، مۆسسە االنتشار العربی، الطبعە االولی  2013.

11- قرا وە برشیە للدین، د.محمد مجتهد الشبسرتی، ترجمە احمد قباجی، 

الطبعە االولی 2009
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بەهمەن تاهیر نەریمان
مامۆستای زانكۆ و شارەزا لە ئیسالمی سیاسی

خەالفەتەکەی
بەغدادی!
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لە  ساڵی  پێنج  بەزیندانیكراوی،  زەرقاوی،  مەسعەب  ئەبو 

زیندانی )سواقە( ی ئوردن بەسەر برد، ئەمەش لە پای ئەوەی 

ئەم  هەبوو،  االمام(ەوە  )بیعە  رێكخراوی  بە  پەیوەندیی  كە 

محەمەد  )ئەبو  ئەلبەرقاوی  تاهیر  محەمەد  عاسم  رێكخراوە 

دواتر  كرد.  دروستی  ئوردن  لە   1992 ساڵی  لە  مەقدسی( 

قەندەهار،  هەرێمی  چووە  ئەفغانستان،  روویكردە  بەربوو، 

فەڵەستینی)كە  قەتادەی  ئەبو  ئەستۆپاكییەكی  خۆیدا  لەگەڵ 

بكەن.  پێ  باوەڕی  تا  پێبو  دادەنیشت(  لەندەن  لە  ئەوسا 

لەوێ لەگەڵ سەركردەكانی قاعیدە بەردەوام بوو، توانی لەو 

ماوەیەدا روخسەت لە سەرانی قاعیدە وەربگرێت و دووسەد 

هەزار دۆالر وەربگرێت، تا سەربازگەیەكی جیهادیی بەناوی 

ناوەكەی  مانگێك  چەند  دوای  دروستبكات،  الشام(  )جند 

گۆڕی بۆ )كۆمەڵەی تەوحید و جیهاد(. 

ئوتێل  تەقاندنەوەی  1999 هەوڵی  ساڵی  لە  رێكخراوە  ئەم 

بەاڵم  دا،  ئ��وردن  پایتەختی  عەمامنی  لە  )رادیسۆن(یان 

 2005 نۆڤەمبەری  نۆی  لە  توانی  بەاڵم  نەبوو)  سەركەوتوو 

ئەم خەونەی بهێنێتەدی و كارێكی خۆكوژیان لە پرسگەكەیدا 

http://ar.wikipedia.تفجیرات-عامن بڕوانە:)  ئەنجامدا، 

-org/wiki/_2005 ((، ئیرت لەو كارەوە زیاتر نارسان و ناویان 

كەوتە ناو دەزگاكانی راگەیاندنەوە. دوای 11ی سێپتەمبەر لە 

ریزی رێكخراوی قاعیدە و تاڵیبان لە ئەفغانستان، گروپەكەی 

زەرقاوی ) تەوحید و جیهاد( شەڕی دژی ئەمریكایان دەكرد، 

حزبكەی  یارمەتی  بە  و  هاتن  گەورە  شكستی  توشی  بەاڵم 

مانگێك  چەند  بۆ  ئیسالمی(  حزبی  یار)  حیكمەت  قەلبەدین 

لە كۆتایی ساڵی  ئێران جێگیر دەبن، پاش ماوەیەكی كەم  لە 

كرێكار؛  لئیسالم(ی  و  ئەنسار  گروپی)  یارمەتیی  بە   2001
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لە  لئیسالم  و  ئەنسار  لەبنەڕەتدا  چیاكانی هەورامان.   دەچنە 

بزوتنەوەی ئیسالمییەوە داكەوتن و گروپەكەی مەال كرێكار) 

بزوتنەوەی  ناو  باڵێكی  كە  ئەحمەد(  ف��ەرەج  نەجمەدین 

لەگەڵ  ئیساڵح(  نابوو)  لەخۆیان  ناویان  و  بوون  ئیسالمی 

ی   10 لە  شافعی(  عەبدواڵی  )ئەبو  االسالم(ی   گروپی)جند 

لئیسالمیان  و  ئەنسار  )بیارە(  لە  گرتوو،  یەكیان   2001 12ی 

صدام  و  الدن  بن  بین  املفقودە  الحلقە  بڕوانە:  راگەیاند(.) 

االولی-  الطبعە  كریكار،  فاتح  قطب  سید  ابو  بقلم  حسین، 

2004، الدار االندلسیە- لندن، ص245(. 

عێراق،  هاتە   2003 دیسەمبەری  لە  ئەمریكا  سوپای  كاتێك  

زەرقاوی لە )بیارە( بنكەی كۆمەڵەكەی رێكخستبوو، لە الیەن 

و  لێدان  یەكەم  ئەمە  كرا،  بۆردمان  ئەمریكاوە  بنكەكانیان 

چەخامخەی نێوانیان بوو لە عێراقدا.

تەوحید(  و  )جیهاد  كۆمەڵەی   ،2003 ئۆگستۆسی  لە  هەر 

بەردەم  لە  مانگ  ی   7 لە  ئەنجامدا،  عێراق  لە  هێرشی  سێ 

بۆمبڕێژكراویان  سەیارەیەكی  بەغداد  لە  ئوردن  سەفارەتی 

ی   19 لە  هەروەها  قوربانی،  كردە  كەسی   17 تەقاندەوە، 

بۆمبڕێژكراودا  سەیارەیەكی  لەناو  خۆكوژێكیان  مانگدا 

بەغدا  لە  یەكگرتووەكان  نەتەوە  نێردەی  ناوەندی  لەبەردەم 

لەناویشیاندا  قوربانی،  كردە  كەسی   22 تەقاندەوە،  خۆی 

نێردراوی تایبەتیی نەتەوە یەكگرتوەكانی تێدا بوو. هەر لە 29 

ی مانگدا مزگەوتی )ئیامم عەلی( لە نەجەفیان كردە ئامانج 

و خۆكوژێك بە سەیارەیەكەوە خۆی كرد بەناو مزگەوتەكەدا 

و خۆی تەقاندەوە و  95 كەس بونە قوربانی، لە ناویشیاندا 

ئایەتواڵ محەمەد باقر حەكیم، سەركردەی رۆحیی )مەجلیسی 

ئەعال( هەبوو.
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و  ئەمەریكا  لە  جگە  زەرق��اوی،  گروپەكەی  كردانەی  ئەم 

یەكگرتووەكان  نەتەوە  زەرق��اوی(،  كۆنی  دوژمنی  ئ��وردن) 

ئەم  وردی  پالنێكی  شیعە  لە  لێدان  ئامانج.  كردە  شیعەی  و 

رێكخراوە بوو، ئەوەش بۆ فوكردن بە پشكۆی شەڕی تایەفی 

ئەوان  بەهێزكردنی  هۆی  دەبێتە  راستەوخۆ  كە  عێراقدا،  لە 

تا  بوو،  واش  هەر  جیهادییەكان.  گروپە  بە  بەخشین  وزە  و 

جەماوەرییەوە  لەڕووی  ئەوان  زیادبكات،  تایەفی  ملمالنێی 

بەهێزدەبن و ئەو ناوچەیەی داگیری دەكەن وەك موگناتیس 

راستە،  پێچەوانەكەشی  كۆدەكاتەوە.  لەخۆی  موجاهید  وردە 

زیادبكات،  مەزهەبیی  ملمالنێی  و  سوننەكان  جیهادییە  تا 

میلیشیا شیعەكانیش زیاددەكەن، واتە دوژمنە مەزهەبییەكان 

لەسەر شێوەی خۆیان، دوژمنە مەزهەبیەكانی خۆیان دروست 

بێگومان مەرگیشیان  بەیەكرتی دەدەن،  دەكەنەوە و ژیانیش 

هەر بەیەكەوەیە .

 زەرقاوی؛ هەر پێش ئەوەی لە 7ی یونۆی 2006 بكوژرێت، 

و  سەركەوتن  وتی:)   شیعە  بەرامبەر  كاسێتیدا  دوایین  لە 

وەك  كافرەكانی  شەڕكەرە  بەسەر  موسڵامنان  بۆ  هەژمون 

لەپێش  بەكرێگیراوەكانیان،  تا  نابێت،  نەسارادا  و  یەهود 

هەمویانەوە) رەوافز( لەناو نەبرێن(.

تیرۆرستییەكانی  كارە   ،2006 بۆ   2004 سااڵنی  نێوان  لە 

كۆمەڵی جیهاد و تەوحید گەیشتبووە لوتكە، چەندین بیانیان 

ئەمریكی  بزنسامنی  لەناویاندا  پەڕاندن،  سەریان  و  فڕاند 

ئەم  كرد  وایان  كارانە  ئەم   .2004 ساڵی  لە  بیرگ(  )نیكۆالس 

گروپە بەهێزتر بنب، چەندین گروپی تەكفیری تر، پەیوەندیی 

بەشێوەیەكی  زەرق��اوی   2004 سێپتەمبەری  لە  پێوەكردن. 

ناوی  ساتەوە  لەو  الدن،  بن  ئوسامە  بە  دا  بەیعەتی  فەرمی 
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تەوحید و جیهاد گۆڕدرا بۆ )رێكخراوی قاعیدە لە عێراق، یان 

رێكخراوی قاعیدەی جیهاد لە بیالدی رافیدەین(.

لەگەڵ ئەوەشدا پەیوەندیی زەرقاوی و قاعیدە كێشاوی بوو، 

بەئامانجگرتنی  پاكستان،  و  ئەفغانستان  لە  قاعیدە  سەرانی 

لە  چونكە  نەبوو،  پەسەند  ال  شیعەیان  مەدەنی  كەسانی 

و  فریادڕەسیان  بووە  ئێران  ئەفغانستان،  لە  شكستیاندا 

واڵتە  ئەو  الدن  بن  منداڵەكانی  و  ژن  لە  ژمارەیك  تەنانەت 

بە  كۆمەڵگەی  هەموو  زەرقاوی  گرتن.  لەخۆی  و  دان  پەنای 

سەرانی  پاكتاوبكرێن،  دەبێت  بوو  وا  پێی  و  دەزانی  فاسد 

نەك  بوو،  هەڵگەڕاوە  ال  فەرمانڕەواییان  سیستمی  قاعیدە 

خەڵكی سڤیل، بۆیە پێیان وا بوو بە كوشتنی خەڵكی سڤیل،  

ئەیمەن  لە  یەك  هەر  دەبێت.  لەكەدار  جیهاد  سومعەی 

اللە  عەتییە  میرساتی)  ئەشتوی  ئیرباهیم  جەمال  و  زەواهری 

بابەتە  ئەو  لەسەر  زەرق��اوی  بۆ  پەیامیان  چەندین  اللیبی( 

كارەكان  ویست  دەیان  قاعیدە  سەرانی  ئەوەی  لەگەڵ  نارد. 

عێراق  لە  فعلی  قاعیدەی  رێكخراوی  كەچی  بن،  هێواشرت 

وەحشیانەتر تەڕ و وشكیان پێكەوە دەسوتاند)بڕوانە: تشارس 

الدوحة،  بروكنز/  مركز  االسالمیة،  الدولة  معامل  تحدید  لیسرت. 

دیسمرب/2014(.

زەرقاوی توانی سود لە ملمالنێی شیعە و سونە وەربگرێت، 

گروپەكەی وەك فریادڕەسی سوننە لە عێراقدا بناسێنێت.

لە 15 ی یەنایەری 2006 ڕێكخراوی قاعیدە لە ئێراق ئەوەی 

ڕاگەیاند كە لەگەڵ 5 ڕێكخراوی تر تێكەڵبون، ئەوانی  ) جیش 

الغربا و، رسایا  الجهاد االسالمی، رسایا  الطائفە املنصورە، رسایا 

انصار التوحید، كتائب االهوال( بوون. هەمویان مەجلیسێكیان 

پێكهێنا بەناوی ) مجلس شوری املجاهدین(. ئەمەش هەوڵێك 
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بوو بۆ یەكخستنی كاری جیهادیی لە عێراقدا.

راوێژكارە  و  زەرق��اوی  بەعقوبە،  لە   2006 یۆنۆی  ی   7 لە 

رۆژ   5 دوای  كوژران،  عەبدولڕەحامن(  شێخ   ( رۆحییەكەی 

ئەبو حەمزەی موهاجر) ئەبو ئەیوبی میرسی( جێی گرتەوە، 

دوای 4 مانگ مەجلسی شواری موجاهدین )دەوڵەتی عێراقی 

ئیسالمی(یان راگەیاند، ئەبو حەمزەی موهاجر )ئەبو ئەیوبی 

میرسی( بەیعەتی دا بە حەمید داود خەلیل ئەلزاوی ) ئەبو 

عومەری بەغدادی(، گوایە ئەو قوڕەیشییە. بەبێ ئەوەی ئەم 

ئەمەش  رابگەیەنێت،  قاعیدە  بۆ  خۆی  هەواداریی  دەوڵەتە 

)دەوڵەتی  كوڕ  دایك)قاعیدە(،  لەنێوان  بوو  تر  لێكرتازانێكی 

شەبەقی   2011 و   2010 بەتێپەڕینی  ئیسالمی(دا.  عێراقی 

نێوانیان زیاتری كرد.

ورد  ئیسالمی،  عێراقی  دەوڵەتی  دروستكردنی  لە  ئامانج 

بە  كرد  یاخییەوە  گروپێكی  لە  هێزەی  ئەم  بەشێوەیەك  بوو، 

هێزێكی سیاسیی كارا و بەرپرس لە بەڕێوەبردنی جوگرافیای 

رێژەیەكی   2006 كۆتاییەكانی  لە  دەوڵەتە  ئەم  دەستیدا.  ژێر 

ئەمریكی  دۆالری  هەزار   )200 بۆ   70 نێوان  لە  پارە)  زۆر 

نەوت  قاچاغربدنی  بە  لە  ئەمەش  بەدەستدەهێنا،  سااڵنەی 

ئەم  دەگرت .  سەرچاوەی  دیلەوە  فرۆشتنەوەی  و  سەرانە  و 

عەرەبییەكەیدا  سوننەنشینە  لەناوچە  وابوو  پێی  دەوڵەتە 

زۆری  جوگرافیایەكی  بۆیە  دەك��ات،  پشتگیریی  زۆرینە 

چونكە  بوو،  زێدەڕۆیی  ئەمە  دەركەوت  دواتر  كۆنتڕۆڵكرد، 

هێزێكی  ببێتە  نەیتوانی  توندەكەییەوە   ئایدیۆلۆژیا  بەهۆی 

جەماوەری.

لە سەرەتای 2007 هێزەكانی )سەحوة( لە سوننەی عەرەب، 

دروستكران،  عێراقی  حكومەتی  و  ئەمریكا  پشتگیریی  بە 
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عێراق  ئیسالمیی  دەوڵ��ەت��ی  ب��ەت��ەواوی   2008 كۆتایی  تا 

دەستپێكردنی  بە  هەر  نەبوو،  بەردەوام  ئەمە  بەاڵم  الوازكرا، 

كشانەوەی ئەمریكییەكان لە عێراق لە یۆنیۆی 2009 ەوە بۆ 

ئۆگۆستۆسی 2010، هێزی سەحوەكان لەالیەن حكومەتەكەی 

مالكییەوە پشتگوێخران و نە چەكیان پێدەدرا و نە موچەیان 

عێراق  ئیسالمیی  دەوڵەتی  تریشەوە  الیەكی  لە  دەناردن.  بۆ 

بخاتە  خۆی  قورسایی  ئەوەی  جێی  لە  و  رێكخستەوە  خۆی 

سەر ئەنبار، زۆربەی هێزەكانی خۆی گوێزایەوە بۆ ناوچەكانی 

موسڵ  دینییەكانی  و  نەتەوەی  دابەشبونە  بەهۆی  موسڵ. 

سوننە  ملمالنێی  زیادبونی  و  سەحوەكان  پشتگوێخستنی  و 

پێداهاتەوە،  ژیانی  ئیسالمی  عێراقی  دەوڵەتی  شیعەوە ،  و 

لێهات  وای  ئیسالمی  دەوڵەتی   2010 كۆتایی  تا  بەشێوەیەك 

موچە)300( لەو  دەیتوانی  سوننەكان،  گەنجە  راكێشانی  بۆ 

لەڕیزی  كە  موجاهیدەكانی  بە  ب��دات  زیاتر  دۆالری��ی��ە 

سەحوەكاندا وەری دەگرت. 

كەسی  دەبێتە  بەغدادی  عومەری  ئەبو  ئ��ەوەی  دوای 

و  شەرعی  رووی  لە  ئیسالمی،  دەوڵەتی  ئەمیری  و  یەكەم 

ئیسالمی  عێراقی  دەوڵەتی  بۆ  زیاتر  كاری  راگەیاندنەوە 

قوڕەیش  بۆ  دەبرێتەوە  كابرایە  ئەم  رەچەڵەكی  دەكرێت، 

چونكە  یەكالبۆتەوە،  ئەمە  دەقپەرستەكاندا،  ئەقڵی  لە  و 

پشتئەستورە بە حەدیسی)ااڵمئە من قریش(. كە ئەبو عومەری 

بەهۆی  ئەیوبی میرسی(  )ئەبو  یارمەتیدەرەكەی  و  بەغدادی 

بۆردومانی ئەمریكییەكانەوە لە 18 ی ئەپرێلی 2010 كوژران، 

ئەبو بەكری بەغدادی جێی گرتەوە، كە ئەمیش لە حەسەنی 

قوڕەیشی  و  پێغەمبەر  نوتفەی  بە  خۆی  عەلییەوە  كوڕی 

ئەبوبەكری  پێش  دەردەكەوێت  بۆمان  لێرەوە  دەزانێت. 
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بەغدادی، هەر لە البردنی ئەبو ئەیوبی میرسی و دانانی ئەبو 

عومەری بەغدادییەوە، كار بۆ ئەوە كراوە رەچەڵەكی یەكەم 

بەرپرسی ئەم رێكخراوە بەناو دەوڵەتە بربێتەوە بۆ قوڕەیش 

و رووكنێكی خەلیفە، كە قوڕەیشیبوونە، بهێرنێتەدی، ئەمەش 

خەالفەتی  راگەیاندنی  بۆ  بوو  ئامادەكردن  خۆ  بەتەواوەتی؛ 

ئیسالمی.

خلیجییە عەرەبەكان لە دوای كوژرانی ئوسامە بن الدن لە 

ئەیمەن  لەگەڵ  تونددان  ملمالنێیەكی  لە   ، 2011 مایۆی  2ی 

قاعیدە و سەندنەوەی  زەعامەتی  گرتنەدەستی  بۆ  زەواهیری 

ئەوە  خلیجیدا  سەلەفییەتی  لە  چونكە  میرسییەكان،  لە 

)عبد  بێت ،  ل��ەوان  خەلیفە  دەبێت  كە  بۆتەوە  یەكالیی 

الرحمن النعیمي( كە سەلەفییەكی قەتەرییە و دەستی زۆری 

هەبووە لە پارەداركردنی قاعیدە و بەرەی نورسە و دواتریش 

لە  میرسی  )چەند  وتویەتی:  مەسەلەیە  ئەم  لەسەر  داعش، 

زەواهیری  ئەیمەن  تا  هەیە  چییان  هەن؟  جیهانیدا  جیهادی 

بكات؟  بن الدن هەڵسوكەوت  تەنهای  و  تاك  میراتگری  وەك 

لەناو  و  عەرەبە  بۆ  خەالفەت  بزانن  ئەوە  هەموان  دەبێت 

شامی  میرسی،  بۆ  خلیجییەكانە،  بۆ  بەدیاریكراوی  ئەوانیشدا 

الكتاب  ) داعش،  بڕوانە:  نییە داوای بكەن(.  و مەغربییەكان 

االسود، فادی ولید عاكوم، القاهرە، دار املی للنرش و التوزیع، 

15 سبتمرب 2014، ص18(. دوای ئەوەی زەواهیری ملی نەدا 

پڕ  و  لێجیاكردەوە  داعشیان  و  هاتن  ئەوان  خلیجییەكان،  بە 

پارە و پڕ چەكیان كرد، لەوێشەوە جیهادگەراكان روویان لەم 

رێكخراوە دەوڵەمەنەدە بە ئیمتیاز خلیجییە كرد، هەر بۆیە، 

دەبینین لە دوای كوژرانی زەرقاوی )ئوردنی( و كاتێك دوای 

كە  موهاجر(،  حەمزەی  ئەبو  میرسی)  ئەیوبی  ئەبو  رۆژ   5



131 داعش و داعشناسی

ملنعم  كەسێكی میرسی بوو و ناوی راستەقینەی خۆی )عبد ا

 ) ) 2م 0 1 0  - 1م  9 6 8 ( وي  ل��ب��د ا ع��ي  ی��ن  ل��د ا ع��ز 

http://ar.wikipedia.org/wiki/أب�������و_ بڕوانە:   (  . ب��وو

مانگ   4 دوای  كەچی  جێگرەوەی،   دەكرێتە  حمزە_املهاجر( 

عێراقی  )دەوڵەتی  و  دێت  موجاهدین  ش��واری  مەجلسی 

ئەبو  شورایەوە  ئەم  لەڕێی  هەر  رادەگەیەنێت،   ئیسالمی( 

و حەمید  ئەیوبی میرسی( الدەبات  ئەبو  حەمزەی موهاجر) 

دەكرێتە  بەغدادی(،  عومەری  ئەبو  زاوی)  ئەل  خەلیل  داود 

كەسی یەكەمی ئەم دەوڵەتە، ئیرت لێرەوە خەالفەت دەكەوێتە 

بەكر(.  ئەبو  و  ئەبو عومەر  زانەكان)  دەست خۆبەقوڕەیشی 

هەر بۆیە دەكرێت سەركەوتنە مەیدانییەكانی داعش بەسەر 

بەرەی نورسەدا، بە سەركەوتنی خلیجییە جیهادییەكان بەسەر 

جیهادییە میرسی و ناخلیجییەكاندا وەسفبكەین.

ئیسالمی  عێراقی  دەوڵەتی  چاالكییەكانی   2009 كۆتایی 

بەرەو بوژاندنەوە چوو، لە 2011 زۆر زیاتر هەڵكشا، بۆ منونە 

تەنها لە رۆژی 15ی ئۆگستۆسی 2011 لە 35 شوێنی عێراقدا 

بەغداد  لە  زۆربەیان  كە  ئەنجامداوە،  تیرۆرستیان  كردەوەی 

بە  نەبوو  بۆ زیان گەیاندن  تەنها  ئەم كردەوانە  ئەنجامدران. 

سوپای عێراقی، بەڵكو بۆ داڕوخانی ورەی سوپاش بوو. ورەی 

بەرزدەبێتەوە،   2012 لە  بەشێوەیەك  گروپە  ئەم  چەكدارانی 

دەستپێبكەن  االسوار(  )هدم  حەملەی  كە  بكەنەوە  لەوە  بیر 

ئەوەبوو  عێراقی،  گەورەی  زیندانیی  چەندین  شكاندنی  بۆ 

تكریت  )تسفیرات(ی  زیندانیی  لە  و  ئەنجامدا  هێرشیان   8

كە  رزگاركران،  عێراق  ئیسالمیی  دەوڵەتی  سەركردەی   47

دوایین  دەرچووبوو،  بۆ  لەسێدارەدانیان  فەرمانی  هەموویان 

ی   12 لە  بوو  غرێب  ئەبو  زیندانیی  سەر  بۆ  هێرشیشیان 
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یۆلیۆی 2013، توانیان 500 زیندانی رزگاربكەن، كە زۆربەیان 

بونە وزە بۆ ئەم رێكخراوە.

لە سااڵنی 2012 بۆ 2013 تا هێرشكردنە سەر موسڵ كاریان 

لەسەر هەرەسپێهێنانی ورەی سوپاو دامودەزگاكانی ئاسایشی 

پەیڕەوكرد  سرتاتیژێكیان  تیرۆستیانە  هێزە  ئەم  بوو،  عێراق 

چاالكییەكانیان  كە  سەربازەكان(،  ناویاننابوو)چنینەوەی  كە 

و  و هەڕەشەكردن  رووبەروو  كوشتنی  و  غافڵكوژی  لە  خۆی 

پشكنین  خاڵەكانی  سەر  هێرشكردنە  و  ماڵیان  تەقاندنەوەی 

چاالكییەكانیان  ماوەدا  لەم  دەبینییەوە.  هاوشێوەكانیان  و 

داگیركردنی  پێش  ساڵەی  لەو سێ  كرد.  زیادی   150 لە سەدا 

موسڵ، بەتەواوی كەشێكی پڕ ترس و بیمی وایان خوڵقاندبوو 

دراماتیكییە،  شێوە  بەو  موسڵ  كەوتنی  بڵێین:  دەكرێت  كە 

رووداوێكی چاوەڕوانكراو بوو،رووداوێك بوو دوای شكاندنی 

شكۆی سوپای عێراقی، ئەو درامایە روویدا.

لە 15ی مارسی 2011 سوریا شۆڕشی دژی ستەمكارییەكانی 

عێراقی  دەوڵەتی  زوو  پێكرد، هەر  دەستی  ئەسەدی  بەعسی 

گۆڕەپانی  سەر  ئ��اژاوەی  كە  ك��ردەوە  لەوە  بیری  ئیسالمی، 

سوریا بۆ بەرژەوەندیی خۆی بەكاربهێنێت، ئەوەبوو لە دوای 

سەركردەی  بەغدادی  ئەبوبەكری  شۆڕشدا،  بەسەر  مانگ   5

كردە سەربازییەكانی خۆی لە موسڵ) ئەبو محەمەد جوالنی(  

سەروی  حەسەكەی  لە   2011 ئۆگۆستۆسی  لە  سوریا،  ناردە 

خانە  كۆكردنەوەی  بە  ك��رد  دەستی  سوریا،  رۆژه��ەاڵت��ی 

دۆسییەی  شێواندنی  بۆ  هەر وەها  خۆیان،  جیهادییەكانی 

سوریا، حزبی بەعسی سوریا، هەموو ئەو جیهادییانەی بەردا 

پەیوەندییان  زۆربەیان  بوون،  خۆیدا  زیندانییەكانی  لە  كە 

هێزە  توانی  جوالنی  ئیرت  جوالنی( ،  محەمەد  ئەبو   ( بە  كرد 
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جیهادییەكان كۆبكاتەوە و لە 23 ی یەنایەری 2012 بەناوی  

 7000 نزیكەی  ئێستا  و  راگەیاند  خۆیان  النرصة(  )جبهە 

دیمەشق  ناوچەكانی  لە  سوریا  خواروی  لە  هەیە.  جیهادیی 

حەڵەب  و  ئەدلەب  ناوچەكانی  لە  سەرویش  لە  دەرع��ا  و 

گرتنی  گەورەكانی  سەركەوتنە  هەبوو،  بەرچاویان  چاالكیی 

دوو سەربازگەی گەورەی سوریی بوو، كە یەكیان سەربازگەی 

دووەمیان   ،2012 سێپتەمبەری  لە  بوو  حەڵەب  لە  )هنانو( 

11ی  لە  ئەدلەب،  لە  بوو  )تفتناز(  ئاسامنیی  قاعیدەی 

الدولە  معامل  تحدید  لیسرت.  )تشارس    ،2013 دیسەمبەری 

االسالمیە، مركز بروكنز/ الدوحە، دیسمرب/2014(.

بكات  سەركەوتنانە  ئەم  هەوڵیدا  بەغدادی  ئەبوبەكری 

ئەپرێلی  ی   9 لە  بۆیە  خۆی،  رێكخراوەكەی  سەركەوتنی  بە 

)الدولة  بە  2013 بەغدادی دەوڵەتی عێراقی ئیسالمی گۆڕی 

 ،))isis(االسالمیة يف العراق و الشام- داعش یان بە ئینگلیزی

ئەم  و  قبوڵنەكرد  بڕیارەی  ئەو  زوو  هەر  جوالنی  ب��ەاڵم 

یەكرت  بۆ  دینیان  بنەمای  هەژمون،  لەسەر  رێكخراوە  دوو 

مەزهەبیی  جەنگی  چەندین  كەوتنە  و  داتاشی  تەكفیركردن 

دژ بە یەكەوە.

سوریاش  لە  هێزی  عێراق؛  لە  داع��ش  سەركەوتنەكانی 

نائاسایشەی  بارە  ئەو   2014 یەنایەری  لە  كرد،  مسۆگەرتر 

ناوچە سوننە نشینەكانی عێراق، باری رەخساند تا لە زۆربەی 

سەركەوتن  رومادیی  ناوچەی  چەندین  و  فەلوجە  و  ئەنبار 

بەدەستبهێنێت، لە ئەنبارەوە بەدرێژایی سنوری سوریا، داعش 

ئیرت  واڵتەدا،  دوو  ئەو  نێوان  لە  هاتوچۆ  بۆ  كرایەوە  دەستی 

رۆژهەاڵتی  و  دەیرزور  لەناوچەكانی  ەوە   2014 ئەپرێلی  لە 

هێرشربدن.  حاڵەتی  چووە  بەرگرییەوە  حاڵەتی  لە  سوریاوە 
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سەربازییەكانی  ئامێرە  و  هێزەكانی  ئاسانی  بە  هێزە  ئەم 

سەركەوتنی  نوێیەدا،  بارە  لەم  دەجواڵند،  پێویست  بەپێی 

سەركەوتنەكان، واتە گرتنی موسڵ لە الیەن داعشەوە، لە 10 

ی یۆنیۆی 2014 هاتەدی.

هەنگاوی  چەندین  سەركەوتنە  ئەم  دواب��ەدوای  داع��ش؛ 

یۆنیۆ  ی   29 لە  گرنگرتینیان  نا،  گ��ەورەی  دینی  و  كارگێڕی 

هەر   ،)isis(راگەیاند خەالفەتی  دامەزراندنی  زمان،  پێنج  بە 

ڤیدیۆیەكی  بە  سایكس-بیكۆ،  پەیامننامەی  دژی  رۆژەدا،  لەو 

و  راگەیاند  خۆی  هەڵوێستی  عێراق  و  سوریا  لەنێوان  كورت، 

پەیامننامەی سایكس-بیكۆی بە هەڵوەشاوە و فیتی دوژمنانی 

و  رەش  مێزەرێكی  بە  بەغدادی  بەكر  ئەبو  وەسفكرد.  ئیسالم 

عەبایەكی رەشەوە، لە 5ی یۆلۆ، وتاری هەینی وەك خەلیفەی 

ئەو سەركێشییەی  دواتریش  لە موسڵ خوێندەوە،  موسڵامنان 

كرد و بەغدادی وتاری هەینی لە مزگەوتێكی موسڵ خوێندەوە 

و خەلیفە لە كەسێكی تەمومژاوییەوە هاتە رۆژرڤ.

لەخۆوە  هەڕەمەكی  كردەیەكی  خەالفەت،  راگەیاندنی 

نەبوو، بەڵكو الی داعش بە وردی كاری بۆ كرابوو، لە الیەكەوە 

ئەم خەالفەتە دروشمی )باقی و یتمدد(ی بۆ خۆی هەڵبژارد، 

دروشمی)باقی( وەك ئاماژەیەك بۆ درێژەدان بەو حەدیسەی 

سەرهەڵدەداتەوە،  نبووەت  نەهجی  لەسەر  كە  پێغەمبەر 

وەك دەقەكە دەڵێت:) فقد روی اإلمام أحمد عن النعامن بن 

بشیر رضی الله عنه الله، قال: كنا جلوساً فی املسجد فجا و أبو 

ثعلبە الخشنی فقال: یا بشیر بن سعد أتحفظ حدیثث رسول 

الله صلی الله علیه وسلم فی ااڵمرا و، فقال حذیفە: أنا أحفظ 

خطبته. فجلس أبو ثعلبە. 

تكون  وسلم:  علیه  الله  صلی  الله  رسول  قال  حذیفە:  فقال 
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النبوە فیكم ما شا و الله أن تكون، ثم یرفعها الله إذا شا و أن 

یرفعها، ثم تكون خالفە علی منهاج النبوە، فتكون ما شا ء الله 

أن تكون، ثم یرفعها الله إذا شا و أن یرفعها، ثم تكون ملكطا 

الله  شا ء  إذا  یرفعها  ثم  یكون،  أن  الله  شا و  ما  فیكون  عاضا، 

أن یرفعها، ثم تكون ملطا جربیە فتكون ما شا و الله أن تكون، 

ثم یرفعها الله إذا شا و أن یرفعها، ثم تكون خالفە علی منهاج 

النبوە، ثم سكت(.

راستەوخۆ  خەالفەتدا؛  راگەیاندنی  لەگەڵ  واتە  )یتمدد( 

بۆ  ئاماژەیەك  وەك  البربێت،  دەبێت  سایكس-بیكۆ  سنوری 

سیاسی  سنورە  هەموو  دەبێت  ئیسالمی  خەالفەتی  ئەوەی 

بسڕێتەوە  موسڵامنن  زۆربەی  واڵتانەی  ئەو  نەتەوییەكانی  و 

دانەنێت،  نێودەوڵەتییەكان  پەیامننامە  بۆ   رێزێك  هیچ  و 

)یتمدد(  پەیڕەودەكات .  ویالیەت  سیستمی  ئەوە  لەجێی 

دەستپێدەكات  )نائیسالمی(  واڵتانی  جیهادی  دواتریش  واتە 

دینێكی  دینە  ئەم  چونكە  بەردەوامدەبێت،  فتوحات  و 

بە  دەكرێت  ب��ەوەی  ب��ڕواب��وون  س���ەرەڕای  و  تەبشیرییە 

فتوحات(  غەزەواتیش)نەك  دەبێت  بگەیەنرێت،  نەسیحەت 

ئەمەی  بێت،  سەرەكییەكە  رێگە  ه��ەرە  و  تر  رێگەیەكی 

و  پێغەمبەر  سەردەمی  باوەكەی  هەرە  رێگە  دواییشیان 

خەلیفەمانی راشدین و سەلەفی ساڵحە.

شەرعییەت  كاتیشدا،  لەهەمان  خەالفەت،  راگەیاندنی 

تر  جیهادییەكانی  و  ئیسالمی  و  دینی  گروپە  لەهەموو 

دەسەنێتەوە و دەبێت هەمویان )بەیعەت( بدەن بە )خەلیفە 

ئەبوبەكری بەغدادی(، ئەگینا بە لەڕێگەدەرچوو حسابیان بۆ 

بوو  ئەمەش  هەر  نامێنێت.  بونیان  شەرعییەتی  و  دەكرێت 

گروپە  كۆی  تەكفیركردنی  بۆ  دەسكراوەكرد  داعشییەكانی 
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جیهادییەكانی تر، دواتریش شەڕ لەگەڵ كردن و كوشتنیشیان، 

ئەگەر بەیعەت بە خەلیفە ئەبوبەكری بەغدادی نەدەن!

كرد  داعشی  بوو،  زیرەكانە  كارێكی  خەالفەت  راگەیاندنی 

بەو ئەختەبوتەی كە بتوانێت لە زۆربەی واڵتە ئیسالمییەكان 

بە  بدات  بەیعەت  جیهادییەك  دونیادا؛  كوێیەكی  هەر  لە  و 

خەلیفە و كار و چاالكیی جیهادی و تیرۆرستیی ئەنجامبدات، 

چونكە پاش ئەوەی ئەهلی )حەلوعەقد( ی داعش بەیعەتیان 

واجب  موسڵامنان  تاكبەتاكی  لەسەر  ئیرت  خەلیفە،   بە  دا 

خەلیفە  ئاماژەیەكی  بە  بێت ،  سەمعوتاعەیاندا  لەژێر  دەبێت 

شوێنی  دورترین  لە  تیرۆرستی  كارێكی  جیهادییەك  دەكرێت 

ئەنجامبدات. دونیادا 

دەیدەن  جیهادییەكان  بچوكە  گروپە  كە  بڕیارانەی  ئەو 

گەشتنی  و  سەركەوتن  مانای  داعش،  بۆ  وەال  پیشاندانی  لە 

جیهادییە  كۆمەڵە  لەناو  رێكخراوەیە  ئ��ەم  هەوڵەكانی 

راگەیاندنی  بڕیاری  وردیی  مانای  هەورەها  جیهانییەكاندا، 

بڕیارێكی  وا  هەر  و  داعشەوە  لەالیەن  ئیسالمییە  خەالفەتی 

لەخۆوە نەبوو.

خۆی  سەربەخۆیی  ئابورییەوە  لەڕووی  ویستویەتی  داعش 

بەدەستبهێنێت، تا ئاستێكی باش لەو ئاستەدا چۆتە پێشەوە، 

بەدەستبهێنێت.  ئەو سەربەخۆییە  نەیتوانییەوە  قاعیدە  بەاڵم 

نەوت،  لە فرۆشتنی  ملیۆن دۆالری  ئێستا رۆژانە دوو  داعش 

بەردانیان  هاواڵتیان،  فڕاندنی  سەرانە،  و  باج  كشتوكاڵ،  غاز، 

بەرامبەر پارە و فرۆشتنی پارچە توحفە مێژوییەكان لە بازاڕی 

رەش؛ دەستبكەوێت.

هەر  لە  سیاسی  ئاژاوەی  دروستبوونی  و  ئاسایش  نەمانی 

شوێنێكی دونیا كە زۆرینەی موسڵامنی سوننە بێت، باشرتین 
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نەمانی  هاوشێوەكانی،  و  قاعیدە  گەشەسەندنی  بۆ  ژینگەیە 

بە  دا  گەشەسەندنی  چانسی  سوریادا،  و  عێراق  لە  ئاسایش 

قۆناغەی  بەم  گەشت  تا  تیرۆرستییەكان  گروپە  دروستبونی 

داعش و بەرەی نورسە.

لە ئێستادا داعش لەسەنگەری شەڕ لەگەڵ كورد، بەدرێژایی 

سنوریان لەگەڵ هەرێمی كوردستاندا؛ تا دەگات بە رۆژئاوای 

سەنگەرە  تاكە  یەكدایە،  یەكلەدوای  شكستی  لە  كوردستان 

هێزە  ئەم  پێدەچێت  بوبێتەوە،  گەورە  شكستی  توشی  كە 

چیرۆكی فراوان بونی كۆتایی هاتبێت، بەاڵم بە پەلە نا، بەڵكو 

هەنگاوانەی  ئەو  ئێستادا؛  لە  بۆیە  خۆ.  لەسەر  و  بەهێواشی 

گرنگە بگیرێنەبەر بۆ رووبەرووبوونەوەی داعش، ئەمانەن:

1( وشككردنی سەرچاوە داراییەكانی.

دوات��ر  سەربازییەكانی،  سەركەوتنە  بۆ  سنوردانان   )2

سەنگەری  لە  سەربازییەكانی.)  و  لۆژستی  توانا  تێكشكاندنی 

كوردستانەوە ئەمە هاتۆتەدی، بەاڵم لە سەنگەرەكانی ترەوە، 

بەردەوامە(. لەسەركەوتنەكانی  هێشتا 

مەیدانییەكانی  سەركردە  لەسەر  زانیاریی  كۆكردنەوەی   )3

سەرە  ئەو  لەناوبرنی  بۆ  رێگەخۆشكردن  بۆ  رێكخراوە،  ئەم 

واتە  ماریش  شەڕی  ناودەبرێت،  مار  شەڕی  بە  كە  گەورانە، 

لێدان لەسەر نەك لە كلك.

و  نێت  بەكارهێنانی  لە  هەیە  باشی  توانایەكی  داعش   )4

سەرنجی  راكێشانی  بۆ  بەتایبەت  كۆمەاڵیەتییەكاندا،  تۆڕە 

پێیانەوە،  پەیوەندیی  دروستكردنی  و  جیهادییەكان  گەنجە 

ئەلیكرتۆنی(.  )بە  موجیهادكردنی  ناودەنرێت  كردەیەش  ئەم 

رێگەیەوە  لەم  داعش  پەیوەندییەكانی  تۆڕە  لە  ئاگاداربوون 

شكستپێهێنانی. و 
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نەهێشتنی  و  هاواڵتیان  بۆ  ئاسایش  دروستكردنی   )5

ئاسایش. لەدەستدەرچونی 

6( داعش یەكێك لە رێگاكانی گەنجە جیهادییەكان؛  رێگای  

پشتبەستنە بە خانە نوستووەكانی ناو هەر واڵتێك، واتە هەر 

داناوە،  خانەی  واڵتە  ئەو  لەكەسانی  ناوچەیە  هەر  واڵتە، 

داعش،  ناو  بۆ  جیهادییەكانە  ناردنی  كارەكانیان  لە  یەكێك 

ئەم  لەناوبردنی  بۆ  كار  ورد  دەبێت  هەرێم  حكومەتی  بۆیە 

خانە نوستووانە بكات.

ئەو  قووڵ،  شەڕی  داعش،  لەگەڵ  خێراكەیە  شەڕە  ئەمە 

شەڕە فكرییەیە كە دەبێت لەگەڵ ئەقڵی تەكفیری لەناوخۆوە 

بكرێت، شەڕێكی تیۆلۆژی، ئەكادیمی، پەروەردیی و كلتوری، 

شەڕێك كە وزەیەكی زۆر و پشویەكی قووڵ و كەسی شارەزا، 

دەستپێبكەن،  دەبێت  دەزگاكان  و  حكومەت  بەیارمەتیی 

ئەقڵێك  بەاڵم  ح��ازرە،  بۆی  پڕۆژەكامنان  ئێمە  كە  شەڕێك 

ئەمەش  بگرێت؟  بۆ  گوێامن  هەیە  كوردیدا  دەسەاڵتی  لەناو 

إال  الرسول  علی  وما  كوردستان،   هەرێمی  لە  كارەساتەكەیە 

البالغ املبین.
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ئازاد. م
نوسەرو رۆژنامەنووس

ئەركی، ئەنتی 
فەندەمێنتالیستەكان
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ك����وردەواری  دەب��ێ��ت  داع���ش،  مەترسییەكانی  ب����ەدوای 

رەهەندەكانی  و  رەگ  بكرێت،  بۆ  ت��ازەی  خوێندنەوەیەكی 

ئیسالمگەرا و مەترسییەكانی لێكۆڵینەوەی لەسەر بكرێت، بەر بە 

فاكتەرە جۆراوجۆرەكان بگیرێت كە دەبنە گەشەی فەندەمێنتالیزم 

و داعشیزم.

خوێندنگا  پرۆگرامی  بەرنامەو  بە  پێداچوونەوە  دەبێت 

بدرێت  رێگا  نابێت  زانكۆكان،  دەگاتە  تا  بكرێت،  سەرەتاییەكاندا 

بەرهەمهێنانی  داینەمۆی  میكانیزم،  دەبێتە  كە  پرۆگرامێك  وانەو 

ئەم فۆرمە لە كۆمەڵگەو خوێندنگاكاندا بخوێندرێت، كە سیستمی 

پەروەردە بە نائاگاییەوە بۆ كۆمەڵگە دەیانخوڵقێنێت و بەرهەمیان 

دەهێنێت.

لە  منداڵێك  بەرهەمهێنانی  لە  هەیە  رۆڵی  ئێمە  پ��ەروەردەی 

سەرەتاییەوە بەو فۆرمە كە دواجار دەگاتە زانكۆ، دەچێتە سودان 

دكتۆرا وەردەگرێت، لە زانكۆیەك كە سەرچاوەی ئیرهابی فیكری 

و فۆرمی رەوایەتیدانە بە داعش و بەربەریەتەكەی.

ماجستێرو  مامۆستایانەی  ئ��ەو  زۆری��ن��ەی  ب��دەن  دیقەت 

دكتۆراكەیان لە سودان و بەشێك لە واڵتانی عەرەبی وەرگرتووە، لە 

رووداوەكانی داعش و كوردستان ئامادەنەبوون هیچ بڵێن، كەواتە 

پ��ەروەردەو  وەزارەت��ی  زانكۆكان،  پ��ەروەردە،  سیستمی  ناكرێت 

خوێندكارو  بەرهەمهێنانی  بە  رێگا  حكومەت  بااڵو  خوێندنی 

فكرو  بەرهەمهێنانی  مایەی  دەبنە  كە  ب��دات،  وا  مامۆستای 

ئەو  دەبێت  لێكچووەكانیان،  و  داعش  بە  رەوایەتیدان  عەقڵیەتی 

پێگە كۆمەاڵیەتیانەی لێكهەڵوەشێندرێت، كە لە گەڕەكەكانی شارو 

خوێندنگاكانی  حوجرە،  كردنەوەی  هۆی  بوونەتە  شارۆچكەكان 

مااڵن بۆ بەرهەمهێنانی مندااڵن و گەنجان بە فیكرێكی مەزهەبی 

سەلەفی.

كۆمەڵگەدا،  لە  بكرێت  ئایین  میتۆلۆجیای  لەسەر  قسە  دەبێت 
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دەبێت دەست بۆ سوننەت و خورافیاتەكانی بربێت و هەموو ئەو 

بەرهەمیانهێناون،  فەندەمێنتالیزم  و  داعش  رەمزانەی  و  سیمبول 

قسەیان لەسەر بكرێت.

ناكرێت بەناوی تابۆ و حەرامكراوەكانەوە، هەموو ئەو چەمك و 

رەمزانەی كە هەزاران پرسیار بەدوای خۆیاندا دەهێنن، بێ قسەو 

بێ وەاڵم بهێڵدرێنەوە.

گروپە  و  ئیسالمگەرا  مەترسییەكانی  كە  نەكرێت  دەبێت شەرم 

ئازادی، مافی  لە  باسبكرێت، كە چۆن هەڕەشە  فەندەمێنتاڵەكان 

شارۆمەند بوون، پلورالیزم، مافە مەدەنییەكانی خەڵك و سیستمی 

سیكۆیالر دەكەن، لەژێر ناوی ئایین و مەزهەبدا.

تازەترین جینایەت و وەحشەتگەرییەك كە لە سایەی گروپێكی 

خوڵقاوە،  یەكدا  و  بیست  سەدەی  لە  ئیسالمی  دینی  مەزهەبی، 

بەرهەمهێنانی داعش و داعشیزمە، لەكاتێكدا هێشتا هەموو هێزە 

ئیسالمییەكانی كوردستان پرۆتستۆیەكی جددی ناكەن، هەندێكیان 

هەندێكیان  نییە،  ئیسالمگەرا  منوونەی  ئەوە  دەڵێن  شەرمنانە 

ترسنۆكانە داكۆكیان لێدەكەن.

بڵێت  ئیسالمی،  حزبێكی  رەه��ب��ەران��ی  لە  یەكێك  لەكوێ 

و  حكومەت  حزبەكەی،  شەهیدن؟!  داع��ش  ك��وژراوەك��ان��ی 

كۆمەڵگەش هیچ وەاڵمێكی نەبێت بۆ ئەم بۆچوونە مەترسیدارە، 

كە تەنها ئاماژە نییە بۆ بۆچوونێكی سادە، هێندەی پەیوەندی بە 

وابەستەگی ئیدۆلۆژی و فكرییەوە هەیەو ئارەزوو دەكات خۆشی 

یەكێك بێت لەو كوژراوانە، یەكێك لە رەهبەرانی ئەم گروپە.

و  داعش  لە  داكۆكییە  ئازادیدا،  چوارچێوەی  لە  بۆچوونە  ئەمە 

وەحشیەتەكانی یان قەناعەت و بڕوابوونە بە رێبازو میتۆدەكەیان، 

كە لە ئایین و مەزهەبەوە سەرچاوەی گرتووە و داكۆكی لێدەكەن.

بەرزترین  لەناو  ترو  ئیسالمییەكانی  هێزە  لەناو  دڵنیام  كە 

بەشێك  زانكۆیە،  كە  كوردستاندا  كۆمەڵگەی  خوێندنی  ئاستی 
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لەو مامۆستایانە، پشتیوانی لەم بۆچوون و میتۆدە دەكەن، بەاڵم 

شەرمنانە دەریدەبڕن یان بانگەشەی بۆ دەكەن.

وەاڵم  یەكەم  پلەی  بە  بااڵ،  خوێندنی  وەزارەت��ی  دەبێت  بۆیە 

مایەی  دەبێتە  كە  دەكات  دكتۆرایەك  خەرجی  ئایا،  كە  بداتەوە، 

بوونی چەندین  ئایا  توندوتیژی؟  و  ئیرهاب  بەرهەمهێنانی فكری 

ئەگەر  ناوێت؟  جددی  پێداچوونەوەی  دینی  پەیامنگای  كۆلێژو 

هەشنب، بەاڵم دەبێت لەژێر چاودێریدا بن و نەبنە زادەی فكرێك 

نەبێتە  زانكۆ  بەرن،  مەزهەبی  كۆمەڵگایەكی  بەرەو  كۆمەڵگە  كە 

شوێن و گەرای ئەم گروپانە.

گروپ  هێزو  كە  بكرێت  بەربەریەتە  ئەو  لەسەر  قسە  دەبێت 

خوڵقاندوویانە،  دنیادا  هەموو  لە  فەندەمێنتاڵ  ئیسالمی  گەلی 

لەژێر ناوی دین و مەزهەبدا.

وەكو   )1994-1992( سااڵنی  لە  جەزائیر  نەجاتی  بزووتنەوەی 

هێزێكی ئیسالمی، سەلەفی و جیهادی لە سایەی عەباسی مەدەنی 

و عەلی بالحاج لە دەیەی نەوەدەكان، بە هەزاران منداڵیان فڕاند، 

سەربڕی و بە دەیان هەزار كەس كوژران، تیرۆركران لەژێر ناوی 

كردە  كۆمەڵگەیان  ئیسالمی،  سەپاندنی  بیروباوەڕی  عەقیدە، 

قەسابخانەیەك كە جۆرێك بوو لە وەحشیەت و بەربەریەتی.

 )2006-2003( لەدوای  سۆماڵ،  ئیسالمی  الوانی  بزووتنەوەی 

بووەتە هۆی كوشتنی هەزاران سۆماڵی بەناوی راگەیاندنی جیهادو 

لەژێر  ئیسالمی  دادگ��ای  سەپاندنی  و  مەزهەب  باڵوكردنەوەی 

لەڕووی  زوبێر  عەلی  موختار  ئیرۆ،  فەرح  هاشی  عەدەن  سایەی 

بزووتنەوەیە  ئەم  قاعیدەن،  الیەنگری  ئایدۆلۆژیاوە  و  فیكری 

دەسەاڵتی  ناوی  لەژێر  كوشت  و  سەربڕی  كەسیان  هەزاران  بە 

ئیسالمی و جێبەجێكردنی دادگای ئیسالمی لە سۆماڵدا.

جینایەتەكانیان بێ وێنەیە دەرهەق كۆمەڵگەیەكی برسی و رەش 

و رووت، كە رۆژانە زۆربەی خەڵكەكەی پێویستیان بە یەك دۆالر 
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یان ژەمێك نانە، ئەوان بەناوی دیین و حوكمی شەریعەتی ئیسالمی 

جەهەنەمێكیان خوڵقاندووە و واڵتیان كردووەتە خەفەقان و ترس 

و تۆقاندن و مل پەڕاندن.

بۆكۆ  گروپی  تیرۆریستانە،  ئیسالمییە  گروپە  ئەم  تازەترینی  لە 

حەرامە لە نایجیریا، كە گروپێكی ئیسالمی، سەلەفی، جیهادییە، بە 

قسەی خۆیان لە پێناو پیادەكردنی شەریعەتی ئیسالمی ئەمكارانە 

دەكەن، كە تۆمەتبارن بە تیرۆر، كوشنت، رفاندن، القەكردنی ژنان و 

مندااڵن، كە بە تاڵیبانی نێجیریا نارساون، لەالیەن ئەبوبەكر شیكاو 

سەركردایەتی دەكرێت، لە ساڵی 2002�ەوە دامەزراوە، سەرەڕای 

سەربڕینی  تەقینەوەو  كوشنت،  تیرۆر،  خەریكی  بەردەوام  ئەوەی 

لەو  مەترسیدار  ئیسالمی  گروپێكی  بوونەتە  واڵتەن،  ئەو  خەڵكی 

فەزایەكی  و  دەفڕێنن  و  دەگرن  بارمتە  بە  ژنان  و  كچان  واڵتە، 

مەترسیداریان پێكهێنا.

ناوی  لەژێر  كە  نارساون  جیهان  هەموو  بۆ  تاڵیبانیش  قاعیدەو 

خەڵكی  و  مرۆڤایەتی  بەسەر  چیان  ئیسالمدا  و  مەزهەبی 

ئەفغانستاندا هێنا.

ئیخوان  لەالیەن  بوو  دەسەاڵت  گرتنەدەستی  تازەتر،  لەوانەش 

موسلمینی میرسی، سەپاندنی هەموو یاسا داسەپێرناوەكان بەسەر 

پاشانیش  ئ��ەوان،  ئ��ارەزووی  و  خواست  گوێدانە  بێ  خەڵكیدا، 

ناڕەزایەتی و تووڕەبوونی خەڵك بوو لەم هێزەو البردنیان بوو لە 

دەسەاڵتدا.

داعشیش، كە دواپلەی دڕندەیی و وەحشیەتەو بەناوی ئیسالم و 

مەزهەبەوە چی دەكات لە عیراق و سوریاو شەنگال...؟!

لەناو  هەرێم،  پەروەردەی  سیستمی  لە  دەبێت  ئەوانە  هەموو 

زانكۆو میدیاكانی كوردستاندا قسەو باسی جددیان لەسەر بكرێت، 

كە بێگومان كاریگەری و رەنگدانەوەیان هەبووە، رەگی سیاسی، 

كۆمەاڵیەتی، كلتووری و ئایدۆلۆژی تێدایەو كاریگەری داناوە.
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مەترسییانە  بەو  بەر  هەم  كە  كوردییە،  نوخبەی  رۆڵی  ئەمانە 

دەیەوێت  كە  بكات  مەدەنیە  مەدە  ئەو  پێشڕەوی  هەم  بگرێت، 

ئەركی  دووربخاتەوە،  مەترسییانە  لەم  كوردستان  كۆمەڵگەی 

خۆی  سیكۆیالربوونی  شەرمنانە،  هێندە  ئیرت  هەرێمە،  حكومەتی 

سادەترین  دەبێت  ببێت،  سیكۆیالر  قەرارە  ئەگەر  نەشارێتەوە، 

بۆ  خۆشكات  رێگا  بكات،  ئیعالن  سیستمە  ئەم  پرەنسیپەكانی 

دروستكردنی فەزایەكی وا لە كۆمەڵگەدا كە ئینسان رەنگ و بۆی 

بتوانێت  ئاسانی  بە  ببینێت،  بەم كۆمەڵگەیەوە  بوون  سیكۆیالریزە 

دروشم  بە  تەنها  سیكۆیالریزەبوون  چونكە  بناسێتەوە،  رەمزەكانی 

و مۆبیلیزەكردن نابێت، بەڵكو پێویستی بە قوربانیدان و شكاندنی 

بت و بەربەستەكان هەیە، پێویستی بە میدیایەكی ئازاو ئازاد هەیە، 

قسە لەسەر ئازادییەكانی تاك و فەراهەمبوونی مافەكانی بكات.

پێویستە خواست و داخوازییەكانی كوڕان و كچان و تاكەكانی 

ترسی  و  سوننەت  باوێك،  بیانو،  پاساو،  هیچ  لەژێر  كۆمەڵگە 

ناكرێت  چۆن  وەك  لێنەكرێت،  رێگری  مەزهەبی  گروپەگەلی 

لە  خەڵك  دیینەكانی  ئایینی  و  فەردییەكان  ئازادییە  لە  رێگری 

چوارچێوەی مافەكان و یاسادا بكرێت.

بێت،  خۆی  دیینی  تقوسی  خەریكی  گەنجێك  دەكرێت  واتا 

خۆی  خواستەكانی  كالبێك  نادی  لە  تر  گەنجێكی  بەهەمانشێوە 

بەرجەستە بكات.

ئەمانە بە پلەی یەكەم، ئیشی حكومەتێكە، كە شەرمنانە دەڵێت 

مامەڵەی  و  هەڵسوكەوت  رووخسارو  لە  زۆرجار  بەاڵم  سیكۆالرم، 

ئەركی  بە  چۆن  دەبیرنێت،  موحافیزكارانە  سوننەتگەراو  رۆژانەی 

خۆی دەزانێت رێز لە پیرۆزی و موقەدەساتی خەڵك بگیرێت، ئاواش 

بگیرێت،  واڵتە  ئەم  گەنجانی  بەرامبەر  ئیرادەی  لە  رێز  ئەركیەتی 

و  رابواردن  تەرفیهی،  یان شوێنی  نادی كالب  بچێتە  دەیەوێت  كە 

كاتبەسەربردن و دەبێت ئاسانكاری بۆ ئەم خواستانە بكات.
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بۆ  سیاسەت  و  دینداران  بۆ  دین  بڕیاربدات،  ئازایانە  دەبێت 

سیاسیەكان، نابێت رێگا بدات حوجرەی گەڕەكەكان و مزگەوتەكان 

هەر  گەنجانێك،  بەالڕێدابردنی  و  بەرهەمهێنان  شوێنی  ببنە 

پەروەردەیان بكات بۆ ناو داعش و فەلسەفەكەی، بۆ سەربڕین و 

ئیرهاب و توندوتیژی و وەحشیەتگەرییەك كە بێ منوونەیە.

گەنجی  دەی��ان  كە  كردەوانەیە،  ك��ارو  ئەم  هەر  كە  روون��ە 

گروپە  و  داعش  ریزەكانی  رووبكەنە  والێكردووە  واڵتەی  ئەم 

فەندەمێنتاڵەكان.

بن،  ئەمكارانە  بۆ  مزگەوتەكان  و  حوجرەكان  ئەگەر  بێگومان 

وەزارەتی ئەقاف لەجیاتی كاری رێزگرتن لە ئاینە جیاوازەكان بێت، 

بەاڵم بێت تەفسیری هۆمۆسیكسواڵ بكات بۆ مەسەلەی جێندەر، 

هەرئەوەی لێ بەرهەمدێت.

ئەركی حزبە سیاسییەكانە، ئەگەر خۆیان بە مەدەنی و عەملانی، 

و  مەیدان  بێنە  ئازایانە  دەزانن،  ماركیسیت  و  قەومی  مەدەنی، 

كۆمەڵگە  و  حزبەكەیان  مانیفێستی  و  ئارمان  ئامانج،  لە  بەرگری 

بكەن.

هەبێت  رۆڵیان  حزبانە،  ئەو  ناو  نوخبەی  و  حزبەكان  دەبێت 

و  ئامانج  گروپانەو  ئەم  مەترسی  واقعیەتی  دەرخستنی  لە 

شەڕی  تەنها  شەڕە  ئەم  نیە  مەرج  چونكە  ئایدۆلۆژییەكەیان، 

ك��وردی،  حزبی  ئەركی  بەڵكو  بێت،  چەكداری  و  عەسكەری 

حكومەت، رۆشنبیران، رووناكبیران و نوخبەیە، كە پێگەو زەمینەی 

پێبدرێت  رێگای  نابێت  هەڵوەشێنێت،  گروپە  ئەم  كۆمەاڵیەتی 

چونكە  فەراهەمبكرێت،  بۆ  كۆمەاڵیەتییەی  زەمینە  هەموو  ئەو 

یەكەم دوژمنی خۆیەتی كە هەڵدەكوتێتە سەر بونیە، ئایدۆلۆژی 

حزبی كوردی و ركەبەرەكانی بەناوی جیهادو لەڕێ الدەر، كافرو 

مولحیدو مرشك.

كارو  بەڵكو  جێبهێڵدرێت،  حزبێك  تەنها  بۆ  ئەركە  ئەم  نابێت 
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پرۆژەی دەستە جەمعی بە واقیعی دەوێت، لە بواری پەروەردەو 

زانكۆ، رێكخراوی مەدەنی، میدیا، حزب و حكومەت.

ناكرێت خۆ لەم بەرپرسیارێتییە بدزرێتەوە بەناوی جۆراوجۆرەوە، 

ئەوە لەكاتێكدا دەبێت رێزبگیرێت لە بیروڕاو قەناعەتی دینی ئەو 

چۆن  واتا  دەكەن،  دین  سەیری  موجەرەدی  بە  تەنهاو  كەسانەی 

دەگرێت،  كاكەیی  و  ئێزیدی  یان  مەسیحی  هاوواڵتیەكی  لە  رێز 

هەرئاواش رێز لە هاوواڵتیەكی موسوڵامن بگیرێت، كە خەریكی 

تقوس و مەسەلەی دینی شەفعی خۆیەتی.

بەاڵم لەوە برتازێت، دەبێت لەسەری بوەستین و مەترسییەكانی 

بۆ كۆمەڵگە روونبكرێتەوە.

ئەگەرچی ئەمە مانای ئەوە نیە، هەوڵی وا نەبووە، لەالیەن حزب 

گشتی  هەمەالیەنەو  ئەوەیە،  قسەكە  بەاڵم  میدیاوە،  نوخبەو  و 

نەبووە.

بۆ  فێندەمێنتاڵە،  ئەنتی  مەدەنییە،  شۆڕشە  ئەم  نابێت  بۆیە 

یان  جێبهێڵدرێت،  كەسێك  چەند  بۆ  حزبێكیش  لەناو  حزبێك 

تەنها كاری یەك كەناڵی میدیایی بێت و سنوور بۆ ئەو بەرنامانە 

دابرنێت، كە رۆڵیان هەیە لە گەشەی فیكری خەڵكی و مەترسی 

مەزهەبی و ئایدۆلۆژیەكەی.

كۆمەڵگەی  داعشدا،  دەركەوتەی  و  دەركەوتن  ب��ەدوای  واتا 

دەبێت  پڕكێشەدایە،  و  جددی  پرسیارگەلێكی  بەردەم  لە  كوردی 

پرۆسەی  بە  فەندەمێنتاڵ،  ئەنتی  گروپێكی  ببێتە  كۆمەڵگە 

مەدەنیانەو لەسەرخۆ، كە هەموو شەریحەو الیەنەكانی كۆمەڵگە 

خوێندنی  وەزارەتی  حكومەت،  یەكەم  بەپلەی  بەشداربن،  تێیدا 

بااڵ، پەروەردە، ئەوقاف، سیستمی پەروەردە، دواتر میدیا، نوخبەو 

رووناكبیران.
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لە عەرەبییەوە: کارناس جوبرەئیل
نوسەرو رۆژنامەنووس

رەگ و ریشەی فیكری 
داعشی لە مێژووی ئیسالمدا

ئایا وەهابیەت رێگەخۆشكەرە بۆ 
بوژاندنەوەی فیكری تەكفیریی داعش؟
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عەلی  مەغریبی  لێكۆڵەری  و  رۆژنامەنووس  نووسەرو 

باسی قۆناغەكانی گەشەكردن و دەركەوتنی مێژووی  ئەنۆزال، 

)ئایندار(  باوەڕدار  گەنجانی  كۆمەڵگەی  لەناو  داعش  فیكری 

رەفتاری  واڵتەكانیاندا  كۆمەڵی  ناوجەرگەی  لە  كە  دەكات،  دا 

ئەوەی  بەدیهێنانی  پێناو  لە  كردووە  پەیڕەو  توندوتیژییان 

ئەوانیش ریزی چەكدارانی رێكخراوی  پێیەتی، هەر  باوەڕیان 

سوپای  باڵەكانی  لە  یەكێك  ئەمڕۆش  پێكهێناوە،  داعشیان 

داعش پێكدەهێنن و بوونەتە سوتەمەنی شەڕەكانی عێراق و 

دەسەاڵتی  گەڕاندنەوەی  بۆ  خەونەكەیان  پاڵپشتی  بە  سوریا، 

دروستكردنی  عەرەبی،  واڵتانی  لەناو  ئیسالمی  خەالفەتی 

ئاگرو  زەبری  بەكارهێنانی  بە  زەوی  لەسەر  ئیسالم  دەوڵەتی 

ئاسن.

ئەمڕۆ وەك یەكێك لە توندڕەوترین و دڕندانەترین رێكخراو 

لە مێژووی بزووتنەوە ئیسالمییەكاندا سەیری گروپی دەوڵەتی 

دەكرێت،  »داع��ش«  بە  ن��ارساو  شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی 

دەكات،  پەیڕەو  كفراندن  بە  جیهادیی  سەلەفی  فیكری  كە 

دروست  لێوە  داعشی  كە  دایكیش  رێكخراوی  تەنانەت 

زەرقاوی  مەسعەب  ئەبو  كە  قاعیدە  رێكخراوی  واتا  بووە، 

تیرۆریستی  گروپی  شەرعی  باوكی  بوو،  نوێنەری  عێراق  لە 

داعش بوو، سەر بەو رێكخراوە بوو، هێزی رێكخراوی داعش 

لەپێش  تائیفی  پەلكێشكردنی  بناغەی  بە  دەبەستێت  پشت 

گوتارێكی  بە  دەبەستێت  پشت  لەوەش  جگە  ئایدۆلۆژی، 

تائیفەی  یەك  بۆ  ئاڕاستەكراو  توندی  دەمارگیرانەو  ئایینی 

دیاریكراو ئەویش سوننەیە، لە هەمووشی مەترسیدارتر ئەوەیە 

بۆ  دەگرێتەبەر  پەیڕەوێك  وەك  توندوتیژی  تیرۆرو  داعش  كە 

بەدیهێنانی مەرام و ئامانجەكانی.
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سەرەتاكانی دامەزراندنی گروپی تیرۆریستی داعش

لە  داعش  تیرۆریستی  گروپی  سەرهەڵدانی  نزیكی  مێژووی 

ساڵی 2003�ەوە دەستیپێكردووە، كاتێك تیرۆریستی ئوردونی 

تەوحیدو  گروپی  زەرقاوی(،  مەسعەب  )ئەبو  قاعیدە  بە  سەر 

جیهادی لە عێراق دامەزراند، بەیعەتی دا بە ئوسامە بن الدن 

لە  قاعیدە  رێكخراوی  لەوكاتەدا،  قاعیدە  رێكخراوی  سەرۆكی 

واڵتی رافیدەین كە لەالیەن زەرقاوی-�ەوە رابەرایەتی دەكرا، 

بە هەوێن و كرۆكی یەكەمی گروپی داعش دادەنرێت، چونكە 

مەزهەبەكانی  سوننە  لە  الیەنگرەكانی  و  ئەندام  لەوكاتەدا 

دەكرد،  پەلكێش  خۆیدا  بەالی  ترەوە  دەوڵەتانی  و  عێراق 

هێزی  كۆكردنەوەی  بۆ  هەوڵیدەدا   2006 ساڵی  لە  زەرقاوی 

تاقم و گروپە ئیسالمییە چەكدارەكان، لەژێر ناوی رێكخراوی 

ئەنجومەنی شورای موجاهیدین بە سەرۆكایەتی ئەبو عومەر 

رەشید بەغدادی، بەاڵم تەمەنی ئەو ئەنجومەنە لە )10( مانگ 

ئەبو مەسعەب زەرقاوی  بەهۆی كوژرانی  بوو، چونكە  كەمرت 

ساڵدا  لەهەمان  ئەمەریكییەوە،  تایبەتی  هێزێكی  لەالیەن 

سەرۆكایەتی  لە  موهاجیر  حەمزەی  ئەبو  هەڵوەشێرنایەوە، 

رێكخراوی قاعیدەی عێراق شوێنی گرتەوە، بەاڵم ئەبو عومەر 

ئیسالمی  )دەوڵەتی  رێكخراوی  نەداو  پێ  بەیعەتی  بەغدادی 

عێراق(ی دامەزراند، ساڵی 2010 ئەبو عومەر بەغدادی كوژرا، 

نوێی  سەرۆكی  وەك  درا  بەغدادی  ئەبوبەكر  بە  بەیعەت 

رێكخراوی دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق.

لە  سوریا  ناوخۆیی  شەڕی  دەستپێكردنی  لەگەڵ  هاوكات 

خۆی  پێی  شوێن  تیرۆریستییە  رێكخراوە  ئەو  2011دا،  ساڵی 

جەنگی  هەڵكشاو  خۆرئاوا  بەرەو  دۆزییەوە،  واڵت��ەدا  لەو 

ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكخراوی  راگەیاند،  رژێمی سوریا  لەدژی 
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عێراق لە ساڵی 2012 دەستی بەسەر پانتاییەكی زۆری خاكی 

جیهادییە  ئیسالمییە  بزووتنەوە  لەدژی  شەڕی  گرت،  سوریادا 

نورسە،  بەرەی  لەدژی  بەتایبەتیش  هەڵگیرساند،  ركابەرەكانی 

پاشان بەغدادی ئامادە نەبوو بەیعەت بە ئەیمەن زەواهیری 

سەرۆكی رێكخراوی قاعیدە بدات، لە ساڵی 2013دا ئەبوبەكر 

شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  بەغدادی 

)داعش(ی راگەیاند.

سەرەڕای ئەوەی كە داعش و بەرەی نورسە هەڵگری هەمان 

مەرجەعیەتی ئایدۆلۆژی توندڕەوین، بەاڵم نورسە چەكدارانی 

و  توندوتیژی  پەیڕەوكردنی  بە  داعش  تیرۆریستی  گروپی 

تۆمەتبار  ئیسالمدا  كردنی شەریعەتی  جێبەجێ  لە  دڕندایەتی 

ئیسالمییە  گروپە  دوو  ئەو  نێوان  ناكۆكییەكانی  دەك��ات، 

شەڕێكی  هەڵگیرسانی  هۆی  بوەتە  ت��ون��دڕەوە  جیهادییە 

گروپی  توندڕەوی  و  دەمارگیری  نێوانیاندا،  لە  وێرانكەر 

داعش، تەنانەت هاوپەیامنە نزیكەكانیشی لە قەیرانی سوریا 

هەڵنەبوارد، وەكو سوپای سوریای ئازاد كە لەالیەن داعشەوە 

ئیسالم  ئایینی  پشتكردنە  هەڵگەڕانەوەو  بە  كراو  تەكفیر 

تۆمەتبار كرا.

رەگ و ریشەی فیكری جیهادیی و تەكفیریی داعش

رەگ  سەرەتاكانی  ئیسالمی،  فیكری  توێژەرانی  لە  بەشێك 

بۆ  دەگەڕێننەوە  جیهادی   – سەلەفی  فیكری  ریشەی  و 

سەرهەڵدانی یەكەم ناكۆكی لەنێوان عەلی كوڕی ئەبو تالیب 

دروستبوونی  ل��ەدوای  سوفیان،  ئەبو  ك��وڕی  موعاویەی  و 

لەنێوانیاندا،  فەرمانڕەوایەتیكردن  و  خەالفەتداری  كێشەی 

بە سەردەمی خەالفەتی  بوو  كۆتاییهێنان  كە سەرەنجامەكەی 
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ئیسالمی، هەروەها دەشیگەڕێننەوە بۆ دامەزراندنی یەكەمین 

یەكەمی  نیوەی  لە  ئیسالمی  پشتاوپشتی  پاشایەتی  سیستمی 

سەدەی یەكەمی كۆچی، سەرئەنجامەكانی فەرمانڕەوایەتیەش 

بریتیبوو لە دروستبوونی دووبەرەكی و دەركەوتنی خەواریجە 

نەیارەكان.

كە  ب��وون  تاقم  یەكەمین  خەواریجەكان  بڵێین  ئەگەر 

ئیسالمدا  م��ێ��ژووی  ل��ە  ت��ون��دڕەوی��ی��ان  فیكری  س��ەرەت��ای 

هەڵوێستێكی  روانگەی  لە  فیكرەیان  ئەو  بەاڵم  دەستپێكرد، 

پێبەسرتا  پشتی  كە  دەرچوو  فەرمانڕەوایەتی  بە  دژ  سیاسی 

موعاویە،  و  عەلی  نێوان  ملمالنێی  یەكالییكردنەوەی  بۆ 

بەوپێیەش حوكم و فەرمانڕەوایەتی لە سەردەمی خەالفەتەوە 

شێوازی  بە  كردن  فەرمانڕەوایەتی  سەردەمی  بۆ  گواسرتایەوە 

پشتاوپشت، خەواریجەكان لە تێڕوانینیاندا لە دوای رووداوی 

خەلیفەكەیان  تەكفیركردنی  ئاستی  گەیشتوونەتە  تەحكیم 

دەسەاڵتی  بە  دانیشیان  بەاڵم  تالیب(،  ئەبو  كوڕی  )عەلی 

پێویست  بە  شۆڕشیان  بەرپابوونی  بەڵكو  نەنا،  )موعاویە(دا 

الوازیدا،  و  ناپاكی  و  ستەمكاری  پێشەوایانی  بەسەر  دەزانی 

دەرئەنجامەكانی  بۆ  پاساویان  كە  پێشەوایانەی  ئەو  واتا 

یان  واقیعەكە  قبوڵكردنی  بە  دەهێنایەوە  فەرمانڕەوایەتیان 

خۆ لێبەنگكردن لە ئاستیدا.

ئەمجۆرە لە بیری تەكفیریی كەسانێك بۆ خۆی دەدۆزێتەوە 

كە لەڕووی فیقهیەوە دایبڕێژن، لە مەزهەبی فیقهی ئەحمەد 

بن حەنبەل كە یەكێكە لە چوار سەر مەزهەبە سەرەكییەكەی 

)780-855(ی  سااڵنی  لەنێوان  جەماعەو  سوننەو  ئەهلی 

بووە،  بەرجەستە  روونی  بە  تەكفیریی  بیری  ژیاوە،  زایینی 

مەزهەبە  موحافیزترین  لە  یەكێك  بە  حەنبەلی  مەزهەبی 
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پشتبەسنت  بەهۆی  دەدرێ��ت،  لەقەڵەم  سوننیەكان  فیقهیە 

هەوڵدان  لە  دووركەوتنەوەی  و  دەق  بە  وابەستەبوونی  و 

تەكفیریی  بیری  یەكەمەكانی  پایە  ب��ەوەش  تەئویل،  و 

ئەو  دامەزرێنەری  كە  ئ��ەوەی  س��ەرەڕای  دام��ەزران��دووە، 

لە  گرتووە  ب��ەدوور  خۆی  ژیانیدا  لە  ئیسالمییە  مەزهەبە 

وەكو  بوون  بیروڕاكانی  پێچەوانەی  ئەوانەی  تەكفیركردنی 

شیعەكان، مەرجەعە، خەواریجەكان و موعتەزیلەكان.

ئەحمەد ئینب تەیمیە )661-726(ی زایینی

فیكرو  هێشتا  سەدەیە،  هەموو  ئەو  تێپەڕینی  س��ەرەڕای 

زۆرە  مشتومڕێكی  جێگەی  تەیمیە  ئینب  ئەحمەد  فەتواكانی 

الیەنگرانی  ئەگەرچی  ئیسالم،  فوقەهاكانی  كۆمەڵی  لەنێوان 

نەیارەكانی  بەاڵم  دەبینن،  ئیسالمی  ئایینی  نوێكەرەوەی  بە 

بە  دەبینن،  توندڕەو  توندوتیژو  بە  تەیمییە  ئینب  بیروڕاكانی 

دەكەن،  تۆمەتباری  توندڕەوی  تیرۆرو  فیكری  باڵوكردنەوەی 

مەزهەبە  ئ��ەم  دان��ەری  زایینیدا،  هەشتەمی  س��ەدەی  لە 

ئەوانەی  بوەوە،  موعتەزیلە  فیكریی  مەزهەبی  روب��ەڕووی 

هەمان  ئەمەش  دەكەین،  خەلق  قورئان  ئێمە  دەیانوت  كە 

مێژووی  سەردەمەی  ئەو  خەلیفەكانی  كە  بوو  بیروڕایە  ئەو 

فوقەهاكاندا  دادوەرو  بەسەر  دەك��ردو  تەبەنیان  ئیسالم 

بۆیە  دەكردن،  دژایەتی  حەنبەل  ئینب  بەاڵم  سەپاندبوویان، 

بەبێ  كرایەوە  زیندانیكردن  و  ئەشكەنجەدان  روب��ەڕووی 

لەدوای خۆی ژمارەی  لە مەزهەبەكەی، كە  دایببڕێت  ئەوەی 

الیەنگران و شوێنكەوتووانی زۆر بوون.

مەینەتی  ئەو  بڕوایەدان  لەو  ئەو مەزهەبە  شوێنكەوتووانی 

لە  ب��وەوە،  دامەزرێنەرەكەی  توشی  كە  دەردەسەرییەی  و 
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سەركەوتنی  و  سەرهەڵدان  هۆی  بووە  ئیسالمیدا  مێژووی 

بیری توندڕەوی لەناو كۆمەڵی سوننەو جەماعەتدا، لەبەرئەوە 

ئاڕاستەی  مێژوویی  دام��ەزرێ��ن��ەری  بە  زۆرێ��ك  دەبینین 

بزووتنەوە  مەرجەعی  بووەتە  ئەمڕۆ  كە  دەزان��ن  سەلەفی 

كە  گروپانەشەوە  بزووتنەوەو  بەو  جیهادییەكان،  سەلەفییە 

لە كۆتاییەكانی سەدەی هەژدەیەمی زایینیدا رۆڵی بااڵیان لە 

دامەزراندنی دەوڵەتی سعودیەدا گێڕا.

سەرەتای سەرهەڵدانی توندڕەوی فیكریی

گرتەبەرو  توندڕەوی  رێڕەوێكی  فیكرییە  ئاڕاستە  ئەم  دواتر 

 )7( پێش  كە  تەیمیەدا  ئینب  ئەحمەد  فەتواكانی  بیرو  لە 

بوو،  بەرجەستە  دایەوەو  رەنگی  ژیاوە،  پێش  لەوەو  سەدە 

بۆ  هێنانەوە  پاساو  مەبەستی  بە  مەرجەعێك  كراوەتە  پاشان 

توندڕەوی و توندوتیژییەكەی، سەرەڕای تێپەڕینی ئەو هەموو 

جێی  بوەتە  تەیمیە  ئینب  فەتواكانی  فیكرو  هێشتا  سەدەیە، 

مشتومڕی زۆر لەنێوان كۆمەڵی فوقەهاكانی ئیسالمدا.

دەركردووە،  ناوبانگی  )شێخولئیسالم(  بە  كە  تەیمیە  ئینب 

بە  ئیسالمی  رابوونی  لەسەر  گەورەی  كاریگەرییەكی  خاوەنی 

رەوتی  بەتایبەتیش  هەیە،  جۆراوجۆرەكانیەوە  رەوتە  هەموو 

داعش  قاعیدەو  وەك  رێكخراوەكانی  كە  جیهادی،  سەلەفی 

كە  قەڵەم،  دەدرێنە  توندڕەوە  فیكرە  ئەوجۆرە  بەرهەمی  بە 

لەدوای  دەكەن،  زاڵی  بەسەریدا  و  دەخەن  عەقڵ  پێش  دەق 

خاوەنەكەیدا،  كۆچكردنی  بەسەر  س��ەدە   )6( تێپەڕینی 

و  دەپ��ارێ��زن  تەیمیە  ئینب  فیكری  پەیدابوون  خەڵكانێك 

بیری  ئەوە  دەكەنەوە،  زیندووی  توندڕەوییەوە  بەوپەڕی 

بەڵكو  هەیە،  لەگەڵیدا  هاوبەشی  خاڵی  زۆر  كە  )وەهابی(�ە 
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تەیمییە  ئینب  وەهابی،  فیكری  الیەنگرانی  و  شوێنكەوتووان 

وەهابیەت  فیكری  دەدەن،  لەقەڵەم  خۆیان  روحی  باوكی  بە 

لەدوای  موسوڵامنان  كە  دروستبووە  بنەمایە  ئەو  لەسەر 

سەدە   )6( ماوەی  بۆ  )شێخولئیسالم(  تەیمیە  ئینب  مردنی 

محەمەدی  ئەوكاتەی  تا  ژیاون،  لەناوچووندا  و  نەزانی  لەناو 

كوڕی عەبدولوەهاب لە نیمچە دورگەی عەرەب دەركەوتووە، 

ئیسالمی  بانگەوازی  ئ��ەو  پێیانوایە  شوێنكەوتووانی  كە 

بیروباوەڕی  بۆ  گەڕاندوەتەوە  خەڵكی  زیندوكردووەتەوە، 

ئامانجەدا  ئەو  بەدیهێنانی  پێناو  لە  بۆیە  ئیسالم،  راستەقینەی 

فیكری جیهادی پەیڕەو كردووە، وەكو شێوازێك بۆ سەرلەنوێ  

بونیاتنانەوەی دەوڵەتی ئیسالمی یان دەوڵەتی خەالفەت.

ئەمڕۆ زۆر لە دوێنێ  دەچێت!

بیری  باڵوبوونەوەی  سەرەتاكانی  مێژووی  كە  كەسێك 

وەهابیەت لە سەرەتای سەدەی نۆزدەیەم بخوێنێتەوە، زۆرێك 

رووی هاوشێوە ئاشكرا دەكات لەنێوان ئەو نەهجە توندڕەوەی 

كە ئەو بزووتنەوەیە لەدوای هاوپەیامنێتی لەگەڵ ئال سعود 

گرتوویەتیە بەر بۆ خۆسەپاندنی، هەروەها لەنێوان ئەو پەیڕەوە 

سەپاندنی  بۆ  داعش  تیرۆریستی  رێكخراوی  كە  توندڕەوەی 

ئەمڕۆ  وێرانكارییەی  ئەو  كردووە،  تەبەننی  دەسەاڵتی  فیكرو 

شارەكانی عێراق و سوریا بەخۆیانەوە دەبینن لە وێرانكردنی 

ئەو  گۆڕستانەكان،  مەزارگە،  حسێنییەكان،  مزگەوتەكان، 

ئایینەوە خوێنی خەڵك  بەناوی  دادگاییكردنە شەرعییانەی كە 

دەدەن،  ئەنجام  هەڕەمەكییانە  كۆمەڵكوژی  دەكەن،  حەاڵڵ 

سعودی  ئال  بزووتنەوەی  مێژووی  لە  هاوشێوەیان  دەتوانین 

بەتایبەتی  بدۆزینەوە،  وەهابیی  فیكری  بە  پاڵپشتیكراو 
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لەنێوان سااڵنی 1904 بۆ 1925 كاتێك هەستان بە هەڵدانەوە، 

)محەمەد(،  هاوەاڵنی  ئالوبەیت،  گۆڕستانەكانی  وێرانكردنی 

تێكدانی مزگەوتەكان، مەزارگەكان، ماڵی ئەولیا و پیاوچاكان.

كتێبەكەی ئەمین رێحانی 

كتێبەكانی مێژوو بۆمان دەگێڕنەوە كە قوربانیانی شەڕی ئال 

وەهابی  توندڕەوی  فیكردی  بە  شەرعیەوە  لەڕووی  كە  سعود 

پاڵپشتیكراوە )7( هەزار كوژراوە، كە دواجار بە دامەزراندنی 

تەبەننی  كە  كۆتایپێهات،  سعودیە  عەرەبستانی  شانشینی 

رەسمی  مەزهەبی  وەكو  كرد،  توندڕەوی  وەهابی  فیكری 

لەسەر  بونیاترناوە  وەهابیی  فیكری  رایگەیاند:  دەوڵەتەكە 

چەسپاندن  ئیسالمی،  شەریعەتی  كردنی  جێبەجێ  سەپاندنی 

ئەمڕۆ  كە  ئەمەشە  هەر  توندەكانی،  یاسا  كردنی  جێبەجێ  و 

رێكخراوی تیرۆریستی داعش دەیەوێت پێی بگات.

نوێی  )مێژووی  ناونیشانی  بە  كتێبەكەیدا  لە  رێحانی  ئەمین 

نەجدو پاشكۆكانی( لە الپەڕەی )28 و 29(دا باس لەوە دەكات  

كوڕی  محەمەدی  بانگەوازی  لە  مەترسیدارەكە  رووداوە  كە 

لە  )الذیب(  درەختی  بڕینەوەی  لە  بریتییە  عەبدولوەهاب 

ناوچەی ئەلجبیلە، ئەو درەختەی كە خەڵك بە پیرۆزیان دادەنا، 

پاشان شوێنكەوتووان، الیەنگرانی چاویان لێكرد، دەستیان كرد 

گۆڕی  بە  گۆڕستانەكان،  و  گومەزەكان  قوبەو  وێرانكردنی  بە 

بانگەوازی  لە  دووەم  رووداوی  )محەمەد(یشەوە،  پێغەمبەر 

قسەكانی  بەگوێرەی   كە  وەهابیدا  فیكری  دامەزرێنەری 

رێحانی، مەترسیدارتر بوو، بریتییە لە رەجمكردنی ژنێك لەناو 

گۆڕەپانێكی گشتی، كە بەتۆمەتی زینا كردن تۆمەتبار كرابوو، 

كرا،  رەجم  زیناكەرە  ژنە  »ئەو  دەكات:  باسی  رێحانی  ئەمین 

هەواڵەكە بە خێرایی بروسكە بە شارو مەملەكەتدا باڵوبوەوە، 
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وەكو دەنگی هەورەتریشقە چووە ناو دڵ، تاوانكارەكان و دڵە 

پاكەكان پێكەوە، بەاڵم هەندێك خەڵك بێدەنگ بوون، ئەوانی 

تریش هاواریان دەكرد«.

ئەمیری  كە  دەكات  لەوەش  باس  كتێبەكەیدا  لە  رێحانی 

نامەیەكی بۆ شێخ محەمەدی  ناوچەی )االحسا و(ی سعودیە 

و  دەكات  هۆشداری  تێیدا  نووسی  عەبدولوەهاب  كوڕی 

ئەوەش  بێتەوە،  پاشگەز  هەنگاوەی  لەو  لێدەكات  داوای 

بەاڵم  بكات،  كۆچ  خۆی  ژیانی  ترسی  لە  كرد  ناچار  شێخی 

ئەمیری ناوچەی )الدرعیە( محەمەد ئینب سعود كە متوحێكی 

پاشان  لێكرد،  پێشوازی  كردەوەو  بۆ  باوەشی  هەبوو،  زۆری 

پەیامننامەیان بەست و بەڵێنیان بە یەكرت دا لەسەر بنەمای 

دەسەاڵتی  س��ەروەری  چاكسازو  بیروباوەڕی  بە  كاركردن 

شمشێر«  و  مەزهەب  »پەیامنی  بڵێین  روونرت  فەرمانڕەوا، 

سعود  ئال  و  وەهابی  باوەڕدارانی  لەنێوان  ئەمڕۆش  تا  كە 

سعودیەدا  نیشتامنی  ئااڵی  لە  تەنانەت  پێدەكرێت،  كاری 

بەرجەستە كراوە لەنێوان وشەی تەوحیدو وێنەی شمشێرێكی 

چەماوەدا.

بنەماڵەی  پەیوەندی  ك��ات،  تێپەڕبوونی  لەگەڵ  ب��ەاڵم 

فەرمانڕەوای ئال سعود هەمیشە لەگەڵ بزووتنەوەی وەهابی 

ئاسایی و باش نەبووە، بەڵكو بەناو چەندین قۆڵت و ناكۆكی 

و دەركەوتنی چەندین رەوتی فیكری هەڵتۆقیو لەناو هەناوی 

دژایەتی  هەموویان  كە  كردووە،  گوزەری  وەهابیدا  فیكری 

كردووە  داوایان  كردووەو  سعودیان  ئال  دەسەاڵتی  سیستمی 

شەڕ لە دژیان بەرپا بكرێت، دیارترینی ئەو رەوتانە رێكخراوی 

)قاعیدە(یە كە ئوسامە بن الدن دایمەزراند، گەڕانەوەی بیری 

تەكفیریی جیهادیی بۆ خاكی ئیسالم راگەیاند.
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گەڕانەوەی فیكری جیهادیی

ئەمجۆرەیان لە فیكری بەكفراندن )تكفیر(ی جیهادیی پاساوی 

سەرهەڵبداتەوەو  سەرلەنوێ   ئ��ەوەی  بۆ  دۆزی��وەت��ەوە  خۆی 

بگەڕێتەوە بۆ سەر خاكی ئیسالمی، ئەوەش وەكو كاردانەوەیەك 

لە  هەندێك  كە  داپڵۆسینەی  و  كپكردن  ئ��ەو  بەرامبەر  لە 

بیست،  سەدەی  دووەمی  نیوەی  لە  ئیسالمییەكان  بزووتنەوە 

لەگەڵ  سوریا،  میرسو  وەك  داپڵۆسێنەرەكانی  دەوڵەتە  لەناو 

شێوەیەكی  بە  ئەفغانستان،  لە  ئەمەریكا  جەنگی  دەستپێكردنی 

چەند  لەالیەن  توندڕەوانەیە  جیهادییە  فیكرە  ئەو  رەسمی 

لە  روسیا  بە  دژ  ئەمەریكا  جەنگی  لە  كە  عەرەبیەوە  رژێمێكی 

واڵتی ئەفغانستاندا، بوژێرنایەوەو یارمەتی سەرهەڵدانەوەی درا، 

پێش ئەوەی هەمان تفیكری توندڕەوی جیهادیی بگوازرێتەوە بۆ 

عێراق، ئەمجارەشیان هەر لەدژی ئەمەریكا بە پشتیوانی چەند 

كە  ئەوانەی  بەتایبەتی  كرا،  پیادە  عەرەبی  سیاسی  رژێمێكی 

لەدژی دەستێوەردانی ئەمەریكا لە كاروباری عێراق وەستانەوە.

ئەم  عێراقدا،  داگیركردنی  و  ئەفغانستان  جەنگی  لەنێوان 

فیكرە جیهادیە لەناو توێژی گەنجانی ئیامندار باڵوبوەوە، كە 

واڵتەكانیاندا  لەناو  توندوتیژی  بوژاندنەوەی  لەسەر  كاریان 

بیروباوەڕی  و  ئامانج  بەدیهێنانی  مەبەستی  بە  دەك��رد 

جەنگاوەرانی  ریزی  كە  بوون  گەنجانە  ئەو  زۆرینەی  خۆیان، 

باڵە  لە  یەكێك  ئەمڕۆش  پێكهێنا،  قاعیدەیان  رێكخراوی 

پێكهێناوە،  داعشیان  تیرۆریستی  گروپی  سوپای  بەهێزەكانی 

بوونەتە سوتەمەنی شەڕەكانی لەناو عێراق و سوریا، لە پێناو 

خەالفەت  حوكمی  گێڕانەوەی  سەرلەنوێ   خەونی  بەدیهێنانی 

خەالفەتی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  و  عەرەبی  واڵتانی  ناو  بۆ 

ئیسالمی بە هێزی ئاگرو ئاسن.
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مەغریب  رۆژنامەنووسێكی  نووسەرو  ئەنۆزال،  عەلی   *

 2013 ساڵی  لە  كە  كوم(�ە  )لكم.  پێگەی  بەڕێوەبەری  و 

لەالیەن دەسەاڵتدارانی مەغریبەوە قەدەغەكرا، دامەزرێنەرو 

كاغەزە،  سەر  رۆژنامەوانی  ناوەندێكی  چەند  سەرنووسەری 

دیموكراتی( پێناو  لە  )سەركردەكان  خەاڵتی   2013 ساڵی 

 2014 ساڵی  وەرگرتووە،  ئەمەریكی  بومیدی  رێكخراوی  ی 

وەك  فەڕەنسی  حدود(ی  بال  )مراسلون  رێكخراوی  لەالیەن 

یەكێك لە پاڵەوانانی میدیا لە جیهان دەستنیشانی كردووە.

نوسینی: عەلی ئەنۆزال 

سەرچاوە: 

پێگەی )قنطرە(ی ئەلیكرتۆنی

http://ar.qantara.de/content/lbhth-n-jdhwr-fkr-dsh-

fy-ltrykh-lslmy-hl-mhdt-lwhby-ltryq-lswd-fkr-dsh-

ltkfyry
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وەرگێڕانی لە عەرەبییەوە: 
سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
نوسەرو رۆژنامەنووس

داعش
خەالفەتی بەیداخە 
رەشەكان
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جیهانی  لە  كە  جێمشتومڕە،  پیتی  چوار  وشەیەكی  )داعش( 

ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكخراوی  بۆ  ئاماژەیە  توندڕەویدا  ئەمڕۆی 

زمانەوانی  هەڵكۆڵینی  ریتمی  لەسەر  ش��ام،  و  عێراق  لە 

ریتمە  ئەم  بەاڵم  دەستەواژەكان،  و  ناو  كورتكردنەوەی  و 

چەكدارانی  كە  نییە  شتێك  هەموو  زمانەوانییە  سیمبوڵییە 

قاعیدەی  نوێنەرایەتی  كە  لەكاتێكدا  وێڵن،  بەدوایدا  داعش 

ئەفغانی  قاعیدەی  لەپێشدا  چۆن  ه��ەروەك  دەك��ەن،  عێراق 

ئاستی  لەسەر  كە  دەرك���رد،  ناویان  چیچانی  و  بۆسنی  و 

بەوپێیەش  دەك��ات،  قبوڵكراو  زیاتر  قاعیدە  چێژی  لۆكاڵی 

لێكدانەوەی  خوێندنەوەو  و  تێگەیشنت  لە  لێكچواندنە  ئەم 

)داعش( وەك بەشێك لەو باجە خۆی منایش دەكات كە قاعیدە 

فۆرمۆلەی  شوێنەكان  بەرجەستەبووەكانی  كلتوورە  بەگوێرەی 

هاوبەشی  خاڵێكی  چەند  بوونی  لەسایەی  بەتایبەتی  كردووە، 

و  رێكخراو  ئایدۆلۆجیاو  هەموو  لەنێوان  مێژوویی  و  بەهایی 

و  ناسیۆنالیستی  ئایینی،  فۆرمە  لە  توندڕەوییەكاندا  ئوسوڵیەتە 

بەعسییەكەیدا.

چیرۆكی ئەم گروپە كە مۆری ئیسالم )محەمەد(ی كردووەتە 

زیندانەكانەوە  لە  قاعیدەدا  لەگەڵ  كە  ئەوەیە  خۆی،  لۆگۆی 

مەرامی  كردووەو  تێكەڵ  دەستی  بەعسدا  لەگەڵ  دروستبووەو 

داعش  »رۆم��ا«،  دەگاتە  تا  بێت  ب��ەرف��راوان  هەیە  ئ��ەوەی 

و  گروپ  ئەو  چونكە  نوێیە،  ه��ەزارەی  سوپرایزی  بێگومان 

رێكخراوە چەكدارییە ئوسوڵییانەی كە باوەڕیان بە گۆڕانكاریی 

كۆتاییەكانی  لە  كە  ئەوانەن  هەیە،  توندڕەوی  بە  پشتبەستوو 

بە  فۆرمبەندییان  كردووە،  چەكەرەیان  راب��ردوودا  سەردەمی 
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چەكدارییە  گروپە  كە  وەرگرتووە  نهێنییەوە  كاری  رسوشتی 

دەگرن  ب��ەدوور  خۆشیان  پیشەو  كردویانەتە  توندڕەوەكان 

ئامادەگییەكی  هەرجۆرە  یان  میدیایی  دەركەوتنێكی  لەهەر 

ناو  كۆمەاڵیەتی، هەروەها مەرجەكانی خۆڕێكخسنت و چوونە 

پشكنینێكی  بە  پێویستی  رێكخراوانە  و  گروپ  ئەو  ریزەكانی 

چوونە  عادەتەن  ئەمنییەوەو  و  فیكری  ل��ەڕووی  هەیە  ورد 

ئەڵقە  و  تۆڕەكان  تەكنیكی  لەڕێگەی  نهێنی  ك��اری  ری��زی 

رێگەی  بەكارهێنانی  لە  زیاتر  دەبێت،  نزیكەكانەوە  و  دۆست 

ئینتەرنێتەوە  تۆڕی  لەڕێگەی  یان  راستەوخۆوە  پەیوەندیكردنی 

لە  بەكاردەهێنێت،  تازەیەش  شێوازە  ئەم  داعش  ه��ەروەك 

كە  بەرباڵوەی  گۆڕانكارییە  و  پێشكەوتن  ئەو  بۆ  ئاماژەیەكدا 

بە  بەاڵم  دەژی،  تێیدا  لەبەردەستیدایەو  تیرۆر  دڕندەی  ئەمڕۆ 

لەبەرچاوگرتنی بۆچوون و چەمكە كۆنەكان دەربارەی قاعیدەو 

هاوشێوەكانی و سەرەتاكانی توندڕەوی خوێناوی كۆڵ دەدەین، 

هۆكاری  كە  مەینەتییانەی  و  كارەسات  ئەو  س��ەرەڕای  كە 

دروستكردنیان بوون و ئەمڕۆ پێوەیان گیرۆدە بووین، بەاڵم بە 

نوێنەرایەتی  كە  )داعش(دا  ئێستای  توندڕەوی  لەگەڵ  بەراورد 

ئەو پاشاگەردانیە پڕئافاتە دەكات كە ئەمڕۆ تێیدا دەژین، زۆر 

هێواشرتو ئەهوەنرت بوو.

بۆ  دەگەڕێتەوە  )داع��ش(  ن��اوی  دەركەوتنی  یەكەمین 

مانگی نیسانی ساڵی 2013، نەك بەئامانجی راگەیاندنی ئەو 

قەبەكردنی  یان  بەڕەسمی  توندڕەوە  ئیسالمییە  رێكخراوە 

ئامانجێكی  بۆخۆی  ناوە  ئەو  بەكارهێنانی  بەڵكو  ناوەكەی، 

هەموو  )قوتدانی(  لوشدانی  بۆ  بوو  رێكخراوەكە  سرتاتیجی 
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ماسییە بچوكەكان، چونكە لە سەرەتای شۆڕشی هەڵگیرساوی 

لۆكاڵی  بچوكی  بچوك  تاقمی  و  گ��روپ  دەی��ان  س��وری��ادا 

دەركەوتن كە هەڵگری چەند ئەزمونێكی رابردوو بوون، ئەو 

گروپ و تاقمە پەرشوباڵوانە هەر لە سەرەتای شەڕی ئەمەریكا 

بە  بەرەیەك  چەند  بتوانن  ئەوەی  بۆ  كۆبوونەوە  عێراق  لە 

پێكەوە  ئامانج و خواستی جیاواز بكەنەوە، بەاڵم هەموویان 

دەیانویست بەپێی فۆرمی قاعیدەو دەستەخوشكەكانی بژین، 

بەاڵم ئەو هەرەسهێنانە بەهێزو كاریگەرەی دەوڵەتی بەعس 

دەوڵەتی  دامودەزگاكانی  رووخانی  و  هەرەسهێنان  لە  كە 

رژێمە  ئەو  دەستكەوتەكانی  و  بەهاكان  سوپاو  و  عێراق 

بەهێزە خۆی دەبینییەوە، بەدوایدا هەڵكەوتن و سەركەوتنی 

پەراوێزخراوی  چەوسێرناوەو  كەمینەی  هێزو  چەندین 

خاوەن  تری  هێزێكی  چەند  بەرامبەریشدا  لە  بینی،  بەخۆوە 

لە  بەعس  پێشووی  رژێمی  لەسایەی  دەسەاڵتدار  و  هەژمون 

بوو  سەرەكی  هۆكارێكی  كە  كرد،  پاشەكشەیان  مەیدانەكە 

لەدوای  هێزانە  ئەو  نێوان  یەكگرتنی  لێكنزیكبوونەوەو  بۆ 

ئەوەش  تراژیدیدا،  كۆتاییەكی  لە  سەدام  رژێمی  روخانی 

بەرامبەر  ناكۆكەكان  الیەنە  كۆكردنەوەی  بۆ  بوو  هەنگاوێك 

نوێ   داگیركاری  بەرەنگاربوونەوی  ئەویش  ئامانج،  یەك  بە 

بوو.

ئامانجی یەكەم لە راگەیاندنی دروستبوونی داعش، بڕیارێكی 

وزەو  قەبەكردنی  بۆ  نەبوو  هەوڵدانێك  یان  پڕوپاگەندەیی 

لە  پانی  و  درێژی  بە  كە  توندڕەوە  رێكخراوە  ئەو  تواناكانی 

بەڵكو  فرتیەتی،  و  جرت  شام  و  عێراق  خوازراوەكانی  ناوچە 
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پێناو  لە  بوو  خۆی  بوونی  سەملاندنی  و  بەربەرەكانێ   بۆ 

راوكردنی ماسییە بچوكەكانی قاعیدە، ئەوەش هەرزوو لەالیەن 

لەگەڵیدا  نەبوو  رازی  بۆیە  پێكرا،  دركی  )نورسە(�ەوە  بەرەی 

و  بوون  نیشاندانی  شەڕی  بە  دەستیكرد  بەڵكو  یەكبگرێت، 

ئەگەرچی  هەیە،  بەردەوامی  ئێستاش  هەتا  كە  خۆسەپاندن 

زاڵبوون و سەركەوتن لەنێوان نەوەكانی قاعیدەو هەتیوەكانی 

ئەو  كە  ئەوەی  سەرەڕای  بەدیهاتووە،  داعش  بۆ  الدن(دا  )بن 

رێكخراوە توندڕەوە )نورسە( تاكو ئەم ساتەوەختەش بەڕەسمی 

رازی نابێت دان بە شكستی خۆیدا بنێت.

لەنێوان  عێراق  و  شام  كێكی  دابەشكردنی  بنەڕەتدا  لە 

و  ناكۆكی  سەرهەڵدانی  بۆ  بوو  هۆكارێك  تیرۆردا  الیەنەكانی 

بچوكەكانی  گروپە  نورسەو  بەرەی  و  داعش  لەنێوان  ملمالنێ  

تردا، ئەویش بەپێی وەالو بەرژەوەندییە بچوكەكانی خۆیان.

ئەگەرچی ئەو پاساوانەی كە بۆ جەماوەرو شوێنكەوتوانیان 

تۆمەت  بەاڵم  قەڵەم،  دەیدەنە  شەرعیەت  بە  دەهێننەوە 

گۆڕینەوەو یەكرتی تۆمەتبار كردنیان بە الدان و دەرچوون لە 

دادگایی  و  دانوستانەكان  بەڵكو  شەرعی،  حاكمی  دەسەاڵتی 

كردنەكان و لەسێدارەدانەكانی ناو ریزەكانیان، بوونی كەلێن و 

ناكۆكییەكانی ئاشكرا كرد، هەرچەندە ئەو ناكۆكییانەی نێوان 

حەقانیەتی  بە  سەبارەت  چەكدارەكان  توندڕەوە  رێكخراوە 

ئاراوە،  نەهێنایە  نوێی  واقیعێكی  )جیهاد(  نوێنەرایەتیكردنی 

بوژانەوەی  و  رۆڵ  بە  دركیان  كە  ئەوەیە  مانای  ئ��ەوەش 

كاریگەرییان لە داهاتوودا لەسەر گەڕەكان )دورات(ی تیرۆرو 

توندڕەوی لەدوای پاشەكشەكردنی بەهاری عەرەبی.
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سەرەتاكان بە تامی لۆكاڵی

نزیك  بوو،  سەربەخۆ  عێراق  قاعیدەی  باڵی  سەرەتادا  لە 

ئاستێكی  بەدەستهێنانی  لەگەڵ  لۆكاڵی،  فۆرمی  لە  ب��وو 

لە  كە  ئەوانەوە  رێگەی  لە  سەرچاوەكان  و  شارەزایی  زۆری 

بوونی  یان  هاوپەیامنێتی  وەك  قاعیدە  بۆ  گۆڕاون  بەعسییەوە 

كردنە  داگیركارو  دەرپەڕاندنی  بیرۆكەی  بۆ  هاوبەش  وەالی 

ئامانجی حكومەتی تائیفی عێراق، لەوكاتەدا داعش لەژێر ناوی 

ناوەكەی  پاشان  ناساند،  خۆی  جیهاد(  و  تەوحید  )جەماعەتی 

دوایئەوەی  رافیدەین،  واڵتی  لە  قاعیدە  رێكخراوی  بۆ  گۆڕا 

جڵەوی  2004دا  ساڵی  لە  زەرق���اوی  مەسعەب  ئەبو  كە 

سەرۆكی  بە  دا  بەیعەتی  و  دەست  گرتە  سەركردایەتیكردنی 

لە  دوات��ر  كە  الدن  بن  ئوسامە  قاعیدە  رێكخراوی  پێشوی 

پاكستان  لە  ئەمەریكاوە  تایبەتییەكانی  رێگەی هێرشێكی هێزە 

لەناو سەركردایەتی  بۆشاییەكی گەورەی  بە كوژرانیشی  كوژرا، 

قاعیدەدا دروستكرد، رێكخراوی قاعیدە لە واڵتی رافیدەین زۆر 

بە تەنگ پاراستنی فۆرمی لۆكاڵیبوون و گرنگیدان بە كاروباری 

و  خۆپێكهێنان  بۆ  زیاترە  توانای  ئەو  چونكە  بوو،  عێراقەوە 

ئاسۆكانی  جگەلەوەش  لۆكاڵی،  فۆرمی  بە  خۆفۆرمۆلەكردن 

داگیركاری  بە  دژ  تری  رەوتەكانی  بەرامبەر هەموو  لە  كراوەن 

لە  بەئاگابوونی  هەروەها  بەعس،  هەمووشیانەوە  لەسەرو 

لەناویاندا  كە  دەوڵەتانەی  ئەو  ئیستخباراتییەكانی  جموجوڵە 

گەورەبوونی  و  بەهێزبوون  لە  بەشێكە  ئەوەش  كاردەكات، 

بە جیاواز  ئایدۆلۆجی  كاریگەری  لەسەر حسابی  رۆڵی سیاسی 

لەگەڵ رێكخراوی قاعیدەی میسالیی لەڕووی توندێتی لەئاست 
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بیرۆكە سەرەكییەكەدا، واتا جیاكردنەوەی نێوان دوو جیهان.

2010دا  نیسانی ساڵی  لە  توانیان  ئەمەریكا  كاتێك هێزەكانی 

حەمزەی  )ئەبو  ی��اری��دەرەك��ەی  و  ب��ەغ��دادی  عومەر  ئەبو 

موهاجیر( بكوژن، رێكخراوی قاعیدەی لە واڵتی رافیدەین پێی 

بەغدادی( )ئەبوبەكر  قۆناغی  ئەویش  نوێوە،  قۆناغێكی  نایە 

�ە كە نازناوی ئەمیری موسوڵامنانی پێدراوە، بەغدادی هەموو 

ریزی  هێنایەوە  ئەوانەشی  هەموو  تەقاندو  سوپرایزەكانی 

خەالفەتەوە  تۆباوی  دەوڵەتی  بە  خەون  كە  چاوەڕێكاران 

هەموو  بە  ئیسالمگەرا  شوێنكەوتووانی  بەوشێوەیەش  دەبینن، 

فۆرمی  ناو  گەڕانەوە  لێشاو  بە  جیاوازییەكانیانەوە  و  ناكۆكی 

خەالفەتەكەی، ئەگەرچی هەندێكیان ناڕەزایەتیان لە خەالفەتی 

گرنگی  لەسەر  پێداگریكردن  لەپاڵ  هەیە،  بەغدادی  ئەبوبەكر 

پێگەی خەالفەت وەك پایەو ئامانجێكی بااڵ.

چۆن داعش پۆلێن بكەین؟

لە  دابڕێرناوە  تیرۆریستی  بەرهەمهێرناوێكی  »داعش«  كەواتە 

قاعیدە، پاشئەوەی بەشێك بوو لێی، لە دواییدا چەند ئایدیایەكی 

تازەی بۆ زیادكرا بەوهۆیەشەوە گەیاندییە ئەو پێكهاتە سەیرەی 

لەوێشەوە  نزیكدەبێتەوە،  رێكخراوەكان  مافیاییە  گروپە  لە  كە 

بەرەو گروپە ئایینیە چەكدارییە توندڕەوەكان دەگۆڕێت.

بۆ  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە  داع��ش  ت��ۆوی  چاندنی  س��ەرەت��اك��ان��ی 

هەڵۆكان«  »رەوت��ی  لەنێوان  كە  فیكریەی  ناكۆكییە  ئ��ەو 

رێكخراوی  و  زەرق���اوی  مەسعەب  ئەبو  سەركردایەتی  بە 

»قاعیدە«دا سەریهەڵدا، بەاڵم لەدوای كوژرانی زەرقاوی و ئەبو 
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پێی  2010دا، داعش  2006 و  لە ساڵەكانی  حەمزەی موهاجیر 

كەواتە  عێراق،  لە  دەوڵەت  دامەزراندنی  پرۆژەی  قۆناغی  نایە 

ئەوە  كە  نییە  بیروڕاكان  ئاستی  لەسەر  تەنها  ناكۆكییەكەیان 

هەڵوێستیانە  ئاستی  لەسەر  بەڵكو  جەوهەرییە،  جیاوازییەكی 

دوژمنی  لەگەڵ  شەڕكردن  و  عەرەبییەكان  رژێمە  بەرامبەر  لە 

نزیك و دوور، هەروەها هەڵوێستیان لە بەرامبەر هاوپەیامنێتی 

لەگەڵ دەزگا هەواڵگرییەكانی دەوڵەتانی تردا بۆ بەرژەوەندی 

و  دارای��ی  كۆمەكی  هەڵقواڵنی  لە  جگە  رێكخراوەكەیان، 

لە  رێكخراوەكە  شەرعییەكانی  مەرجەعیەتە  جیاكردنەوەی 

كەشی شەرعی باو سەبارەت بە ئازادی لە مەسەلەكانی جیهاد 

بە  سەر  تایبەمتەندەكانی  زانا  پێكهاتەتنی  لە  چەندینجار  كە 

و  تێڕوانین  نەبوونی  ئاستی  دەگاتە  تا  گۆڕا،  رێكخراوەكەدا 

تێفكرین بە حوكمی هاتنە ناوەوەی چەند الیەنێك كە خاوەنی 

جەنگاوەرە  لە  نزیكن  كە  تریش  الیەنی  و  بەعسی  باگراوندی 

لۆكاڵییەكان، وەكو عەشایەرەكانی عێراق و هەندێك  ناوچەییە 

ناوچەی تری سوریا.

داعش، مەتەڵێكی سەرسوڕهێنە

مەتەڵێكی  ب��ە  ه��ەم��ووان��ەوە  گۆشەنیگای  ل��ە  داع���ش 

وا  خۆی  دەمێك  چونكە  دەدرێ��ت،  لەقەڵەم  سەرسوڕهێنەر 

تریش  دەمێكی  عێراقە،  یان  ئێران  بە  سەر  كە  نیشاندەدات 

یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  ئەسەدو  بەشار  نزیكی  بە  خۆی 

تۆمەتباركردنە  ئەو  س��ەرەڕای  ئەمە  نیشاندەدات،  ئەمەریكا 

قەیرانە  راگواستنی  بەرجەستەكەری  كە  دوژمنكارانەیەی 
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دەهێنان  بەكاری  مالیكی  كە  ئێرانە  دیارەكانی  سیاسییە 

سعودیەو  شانشینی  تۆمەتباركردنی  بە  دەستیكرد  كاتێك 

بەشێكە  كە  هەستبكات  وا  شێوەیەك  بە  كەنداو،  دەوڵەتانی 

كەسە  لەالی  كە  وەهمییەكەی  شەرعیەتە  بەرهەمهێنانی  لە 

لە  سوننەكاندا،  لەپێش  عێراق  شیعەی  عاقڵمەندەكانی 

گیانەڵاڵدایە.

گەڕانەوە بۆ سەرچاوەكان

تێگەیشنت  لەڕووی  سەرسوڕمانەدا  ئەو  رەگی  بڕینی  لەپێناو 

لێكدانەوەگەلە  هەموو  ئەو  باسی  وای��ە  باشرت  داع��ش،  لە 

بكرێت كە نزیكە لە چیرۆكەكانی ئەندێشەی زانستییەوە، ئیرت 

فەتواكان،  )پەیامەكان،  بێت  فیكری  بەرهەمهێنەری  لەڕووی 

یان  الدەرەكان...هتد(،  وەاڵمدانەوەی  شەهیدەكان،  وەسیەتی 

ئەو كۆمەڵگە داعشیەی لە تۆڕی ئینتەرنێت دروستیان كردووە 

كاری  هاندەرەكان،  نامیلكە  جیهادییەكان،  روانگە  )تویتەر، 

پڕوپاگەندەیی دژ بە ناحەزەكانی داعش(.

گرنگە بزانین خوێندنەوەی كۆپی قاعیدەیی »داعش« و كۆپی 

پەلكێش  خۆیدا  بەالی  بیانییەكان  ئێستا  كە  »داعش«  جیهانی 

بەزۆری  كە  زمانەی  ئەو  چونكە  جیاوازن،  شتی  دوو  دەكات 

پێدەكرێت،  داعشەوە قسەی  و الیەنگرانی  لەالیەن چەكداران 

و  مەغریبی  رەگەزی  لەبەرئەوەیە  ئەوەش  فەڕەنسییە،  زمانی 

ئەمە جگە  كێشاوە،  داعشدا  پێكهاتەی  بەسەر  باڵیان  ئەوروپی 

رێكخراوە  لەو  بچوك  نەتەوەی  رەگ��ەزو  ن��اوەوەی  هاتنە  لە 

واقیعێكی  بەرجەستەبوونی  مانای  ئ��ەوەش  ت��ون��دڕەوەدا، 
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تیرۆریستی تازەیە كە نزیكە لە هاوپەیامنێتیەكی نێونەتەوەیی 

لەنێوان ئەوانەدا هیچ رێگەیەكی روون نابینن بۆ گۆڕان تەنها 

لە رێگەی توندوتیژییەوە نەبێت، چونكە پێیان وایە توندوتیژی 

ئەو دەنگەیە كە میدیاو خۆرئاواو روانگەی نێودەوڵەتی گوێی 

لێدەگرن، بە دیوێكی تریشدا دەبێتە پڕوپاگەندەیەكی پێچەوانە 

لە بەرژەوەندی شوێنكەوتوانی داعشدا.

پێگەی  داعش،  بۆسەر  هێرشەكان  دەستپێكردنی  ل��ەدوای 

زیادیكردووە  ناوەندانەدا  لەو  رێكخراوە  ئەو  جەماوەری 

هەیە،  تیرۆریستیەكاندا  تاقمە  و  گروپ  بۆ  هاوسۆزییان  كە 

بیرمەندی  و  گروپ  چەندین  كە  دەكرێت  ئەوە  تێبینی  بەڵكو 

ئیسالمگەرا لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت بەئاشكرا لەڕیزی هاوسۆزی 

هاندەرانی  ب��ەرەی  داوەت��ە  بازیان  ئیخوانیەوە  پاڵپشتی  و 

بەرجەستەكردنی  پێناو  لە  ئەوەش  داعش،  تاوانكارییەكانی 

تیۆری )یەكڕەگی( كە بەپێی درێژبوونەوەی مێژووی توێژینەوە 

ساتەوەختی  لە  دەكات  توندوتیژی  تیرۆرو  دی��اردەی  لەسەر 

لەدایكبوونی ئیسالمگەرا لەپێش دوو سەدە لەمەوبەر.

دەرچوون لە منداڵدانی »پەراوێزخسنت«ـەوە

بە  پێشرت  كە  عێراق  داعشی  رێكخراوی  جموجۆڵەكانی 

رێكخراوی قاعیدە لە واڵتی رافیدەین نارسابوو، هەر لە سەرەتای 

بەهاری  شۆڕشەكانی  دەستپێكردنی  تاكو  2006���ەوە  ساڵی 

ئەمەریكاوە  هێزەكانی  هێرشی  كاریگەری  بەهۆی  عەرەبی، 

متبوونی  و  سستی  ماوەیەك  عێراقییەكان  هێزە  هاوكاری  بە 

رێكخراوە  ئەو  تەمەنی  لە  ماوەیەش  ئەو  بینی،  بەخۆیەوە 
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دەجەنگن  ناوەندییەكاندا  دەوڵەتە  لەگەڵ  كە  چەكدارییانەدا 

ماوەیەكی كەم نییە، بەاڵم نهێنی مانەوەی داعش بە زیندوویی 

كۆڵنەدان  خۆڕێكخستنەوەو  لەڕووی  توانای  بۆ  دەگەڕێتەوە 

هەڵسوكەوتەكانی  بەدڵنیاییشەوە  گەردەلولدا،  ب��ەردەم  لە 

حكومەتی تائیفی مالیكی، هۆكارو هاوكار بوو لە گەڕاندنەوەی 

گۆڕەپانەكە،  ب��ۆس��ەر  ت��ون��دڕەوە  رێ��ك��خ��راوە  ئ��ەو  خ��ێ��رای 

بەدڵنیاییەوە لە سەرەتاكانی خۆڕاگەیاندنیدا مامەڵەی میدیایی 

لە  وایكرد  پشتگوێخستنی  و  پەراوێزخسنت  بە  داعش  لەگەڵ 

ئەنجامدا ببێتە مایەی شۆك و ئاكتێكی چاوەڕواننەكراو، بەڵكو 

لەدەست  دێوێكی  بووە  گێرەشێوێنە  توندڕەوە  رێكخراوە  ئەو 

دەرچوو بەهۆی ئەو كردەوە تیرۆریستییانەوە كە هیچ عەقڵ و 

ئایینێك قبوڵی ناكات، لەوەش زیاتر بووە كارتێكی سیاسی گرنگ 

كە هەموو الیەنەكان بە نەیارەكانیشەوە گەمە دەكەن لەسەر 

لێرەدایە!  قەیرانەكەش  چەقی  شێوە،  باشرتین  بە  بەكارهێنانی 

دوورمان  نابێت  سیاسیی  قۆرخكردنی  یان  بەكارهێنان  چونكە 

قەبەكردنی  قوڵكردنەوەو  بارودۆخی  لە خوێندنەوەی  بخاتەوە 

عەرەبی،  بەهاری  شكستهێنانی  لەدوای  رێكخراوانە  ئەمجۆرە 

كێبڕكێ   كەوتە  هاوشێوەكانیەوە  بەپێچەوانەی  داعش  بەاڵم 

بەو  شانازیكردن  و  سەربڕین  دیمەنەكانی  باڵوكردنەوەی  بۆ 

مندااڵن  تەنانەت  دەستكەوت،  وەكو  تەماشاكردنی  دیمەنانەو 

لە  ئەوەش  قوربانییەكاندا،  لەگەڵ  وێنەگرتن  بۆ  بانگدەكەن 

نێودەوڵەتیدا. بێدەنگییەكی سامناكی  سایەی 

وەكو بیرهێنانەوە، ئەگەر بێتو رشیتەیەكی زەمەنی سەبارەت 

هەر  وەربگرین،  چەكداریی  توندڕەوی  بیری  گەشەكردنی  بە 
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موجاهیدینی  سەرەتاییەكانی  شانە  دەستپێكردنی  سەرەتای  لە 

ئەفغانستان تا دەگاتە »داعش« جیاوازییەكی بەرچاومان لەسەر 

بەتایبەتی  دەردەكەوێت،  بۆ  سیاسییەكان  هەڵوێستە  ئاستی 

لەالیەن  كە  )دەستكرانەوە(  شێوازی  بەكارهێنانی  ل��ەدوای 

سەركەوتوانە  ئەسەد  بەشار  ئێستاش  بەكارهێرناو  ئێرانەوە 

ئەزمونە  ئەو  هەوڵیدا  مالیكی  كاتێك  بەاڵم  دەهێنێت،  بەكاری 

دووبارە بكاتەوە، رووبەڕووی شكستێكی گەورە بوەوەو وایكرد 

هەموو عێراقییەكان لێی بێنە وەاڵم، بەوشێوەیەش داعش پەیدا 

بوو تا ببێتە هۆكارێك بۆ لەكارخستنی مالیكی.

گەڕانەوەیەكی خێرا

و  ق��ەی��ران  ئ��ەم  نێوەندی  لە  2011دا  ساڵی  كۆتایی  لە 

شۆڕشەكانی  هەڵگیرسانی  بەهۆی  كە  گۆڕانكارییانەدا 

ناوچەكەی  ب��ارودۆخ��ی  دەژی��او  تێیدا  عەرەبیەوە  بەهاری 

داگیرساند، لەوكاتەدا دەوڵەتی ئیسالمی لە عێراق زۆر بەهێزو 

هاوسۆزی  توانی  ئ��ەوەی  دوای  گەڕایەوە،  رێكخراوەییەوە 

سوننەكانی عێراق بەالی خۆیدا رابكێشێت، بەتایبەتی پاشاموەی 

هێزەكانی ئەو سەحوە شكستخواردوانەی كە پاڵیان دابووە پاڵ 

كە  بارودۆخێكدا  لەسایەی  مالیكی،  حكومەتەكەی  ئەمەریكاو 

ناوچەكە خۆی بۆ چوونە ناوەوەی قۆناغی بەهاری دیموكراتی 

تیرۆری  بەهاری  وەكو  لە سەرەتاوە  هەر  بەاڵم  دەكرد،  ئامادە 

نوێ  خۆی نیشاندا، هۆكارو پاڵنەری سەهەڵدانی ئەو دۆخەش 

لە  ئەمەریكییەكان  بەردەوامەكانی  شكستە  بۆ  دەگەڕێتەوە 

عێراق و ناوچەكەشدا بەگشتی.
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لە  بریتیبوو  قۆناغەدا  لەو  داع��ش  گ��ەڕان��ەوەی  ئامانجی 

لە  سیاسی  سیستمی  سەقامگیری  شێواندنی  و  ل��ەرزان��دن 

شێلگیرانەی  تەقینەوەی  زنجیرەیەك  لەبەرئەوە  عێراق، 

ئەوەش  لێكەوتەوە،  قوربانیان  ه��ەزاران  بە  كە  ئەنجامدا 

و  بكەن  جموجوڵ  بە  دەست  نا  ئەمەریكییەكانەوە  بە  پاڵی 

دیارەكانی  بۆ دەستگیركردنی سەركردە  دابنێن  گەورە  پاداشتی 

نەدرا،  كەس  بە  پاداشتە  لەو  هیچ  بەاڵم  داعش،  رێكخراوی 

هەڵمەتی  لە  ئەمەریكا  تری  سیاسەتێكی  هەر  وەك  ئەوەش 

رێگەی  لە  مادام  نەبوو  كە سەركەوتوو  تیرۆردا  لەدژی  جەنگ 

ئەم  بەڕێوەدەبرێت،  بێفڕۆكەوانەوە  فڕۆكەی  بەكارهێنانی 

بەئاسان بینیە لە روبەڕووبونەوەی توندڕەوی لەوكاتەدا عێراقی 

كردە دۆزەخێكی راستەقینە، كارەساتەكەش ئەوەبوو ئەو گروپە 

نوێیە پەیدابوو، بەڵكو زیندانەكانی كردە ئامانج و دەرگاكانانی 

گرانبەهایانەی  كادرە  ئەو  دەربازكردنی  بۆ  سەرپشت  خستە 

كە لە داهاتوودا دەبنە سووتەمەنیەكی راستەقینە بۆ داعش و 

جیاوازیەكی وا دروست دەكەن كە ئەوەتا ئەمڕۆ قەسابخانەیان 

خوڵقاندووە.

بێتاوانكردنی رژێمی سەدام حسێن

بەتایبەتی  باسدەكرێت،  ئێستا  ئ��ەوەی  بەپێچەوانەی 

لەسەرو  داعشەوە،  گروپی  تائیفەگەرەكانی  دوژمنە  لەالیەن 

عێراق  سوریاو  ئێران،  دەسەاڵتدارەكانی  رژێمە  هەموشیانەوە 

لەدژی  بوو  رمەكە  سەری  كە  مالیكی  نوری  سەركردایەتی  بە 

»داعش« و سودمەندی یەكەم لە بەهێزبوون و دەنگدانەوەی، 
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رژێمەكەی  لەنێوان  پەیوەندییەكی  هیچ  بوونی  هەرچەندە 

سەدام »لەپێش روخانی« و قاعیدەو هاوشێوەكانیدا نەسەملاند، 

كە  بدۆزرێتەوە  ئەوتۆ  بەڵگەنامەیەكی  هیچ  نەتوانرا  چونكە 

پەیوەندی نێوان سەدام و قاعیدە پشتڕاست بكاتەوە.

كە  بێشومارانەی  دۆكیۆمێنتە  تۆمارو  هەموو  ئەو  سەرەڕای 

بەسەردا  دەستیان  حسێن  سەدام  رژێمی  رووخانی  ل��ەدوای 

ناوەندی  ئاژانسی  لەالیەن  كە  بوون  ئەوانە  گرنگرتینیان  گیراو 

هەواڵگری ئەمەریكاوە لە ساڵی 2006دا وەرگێڕدران و لەالیەن 

سەنتەرەكانی توێژینەوە لە ئەمەریكا چەندین راپۆرتیان لەسەر 

دۆكیۆمینتانەی  لەو  الپەڕە  ملیۆن   )34( لە  زیاتر  باڵوكرایەوە، 

كورتكرانەوە،  سەنتەرانەوە  ئەو  لەالیەن  سەدام  سەردەمی 

هاوپەیامنێتی  یان  پەیوەندی  بوونی  شوێندەستی  هیچ  بەاڵم 

لەنێوان قاعیدەو رژێمی بەعسدا بەدینەكرا، چونكە بەگوێرەی 

لە  پێنتاگۆن  بە  سەر  بەرگری  لێكۆڵینەوەكانی  ئەنستیتیۆی 

هەزار   )600( لەسەر  پشكنینی  كە  كرد  ئاشكرای  راپۆرتێكیدا 

دەركەوت  بەاڵم  كردووە،  سەدام  رژێمی  رەسمی  دۆكیۆمێنتی 

كە هەموو گومانەكان تەنها وەهم و شتی هەڵبەسرتاو بوون.

شكاندنی سایكس-بیكۆ یان پاكتاوكردنی نەیارەكان

بەهاری  رووداوەكانی  بە  جیهان  كە  سااڵنەدا  ئەو  ماوەی  لە 

شام  و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  ببوو،  سەرقاڵ  عەرەبیەوە 

)داعش( خۆی بونیات دەنا تاكو ئەبوبەكر بەغدادی لە سەرەتای 

بەیاننامەیەكەوە  رێگەی  لە  تەقاندەوە  سوپرایزێكی  2013دا 

رێكخراوێكی  راگەیاندنی  و  ن��ورسە«  »ب��ەرەی  قوتدانی  بۆ 
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و  دەوڵەتێك  ببێتە  دەیەوێت  كە  »داع��ش«  بەناوی  بەهێز 

سایكس- كە   ببەزێنێت  تەقلیدیە  دەوڵەتە  ئەو  سنورەكانی 

بیكۆ بۆی كێشاوە، ئەگەری مانەوەی داعش وەكو رێكخراوێكی 

نەیدەتوانی  ئەنجامدانی  لە  شام  بۆ  عێراقەوە  لە  هاوردەكراو 

بەهێز  سوریا  تری  رێكخراوەكانی  هێزو  ئەگەر  بێت  بەردەوام 

بوونایە، بۆ منوونە سوپای سوریای ئازاد كە لە كێشەو رەوشی 

سوریا نزیكرتە نەوەك داعش و هاوشێوەكانی.

قاعیدە  بەردەوامی  پشتلێكردنی  هەڵگەڕانەوەو  هەروەها 

بیر  داعش  سەركردایەتی  ئەوەی  بۆ  بوو  زەنگێك  داعش  لە 

لەالیەن  شێوازێكە  كە  بكاتەوە  خۆی  رێگەچارەی  دوایین  لە 

سەرجەم رێكخراوەكان، میلیشیاكان و تەنانەت حزبە ماركسی 

شێوازی  ئەویش  دەكرێت،  پیادە  رادیكالییەكانیشەوە  و 

نەیارەكان(�ە. )پاكتاوكردنی 

داعشەوە  لەالیەن  نەیارەكان(  )پاكتاوكردنی  پەیڕەوكردنی 

هۆكارێك بوو بۆ بەرجەستەكردنی فۆرمێكی زۆر وەحشیگەرانە 

بۆ  )زەرقاوی(�ەوە  بەناوی  تۆماركراوە  بەدناوی  فۆرمێكی  كە 

ئەمەش  نەیارەكان،  لەناوبردنی  و  كەلل�ەسەرەكان  پەڕاندنی 

ل��ەدژی  داع��ش  چ��ەك��داران��ی  كە  ب��وو  ش��ێ��وازە  ئ��ەو  هەمان 

گروپی  ن��ورسەو  ب��ەرەی  ئ��ازادو  سوریای  سوپای  ئەندامانی 

بەڵكو  كرد،  پەیڕەویان  خوێنسادییەوە  بە  زۆر  الشام(  )احرار 

لەوەش خراپرت هەستان بە تۆماركردنی ئەو ساتە خوێناوییانەی 

كردەوەكانیان و باڵوكردنەوەیان بە گرتەی ڤیدیۆیی ئامادەكراو 

لەسەر  رەق  توندو  وشەی  و  ئیسالمی  رسودی  باكگراوندی  بە 

داعش  ئامانجی  یەكالكەرەوە،  خێراو  دادگاییكردنی  شێوازی 
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دڕندانانەی،  هەڵسوكەوتە  رەفتارو  بەو  جیهان  تۆقاندنی  لە 

گەیاندنی پەیامێكی روونە بۆ سەرجەم گروپ و رێكخراوەكانی 

بەڵێنەكانی  داعش  كە  ئەندامەكانیانەوە  سەركردەو  بە  تر 

ئەو  هەڵیاندەدات  ئ��ەوەی  بەڵكو  هەڵنادات،  ه��ەوادا  بە 

كەلل�ەسەرو الشانەن كە نازانن لەسەر چی كوژران.

چیرت داعش گرفتێكی هەرێمیی تایبەتی نییە، بۆیە لە ئێستادا 

شێوازی  لەسەر  داعش  بە  بەرامبەر  بەرپرسیارێتی  لە  هەاڵتن 

ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا كە رابەرایەتی هەڵمەتی دژ 

گەورەبوونی  چونكە  بێسوودە،  دەكات  جیهانی  تیرۆریزمی  بە 

لێدەكەوێتەوە،  كارەساتبارانەی  ئەنجامی  درمە  ئەو  زیاتری 

و  سیاسی  ئاستی  لەسەر  داعش  سەركۆنەكردنی  هەروەها 

نەبێت  هاوكات  ئەگەر  ناكات،  چارەسەر  گرفتەكان  ئەمنی 

و  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  فیكری  رەگە  شوێنكەوتنی  لەگەڵ 

ژینگەی پەڵكێشكاری و ئەو گوتارە باوەی كە هەیەتی، ئەوەش 

و  سەرەكییەكانی  چەمكە  لێكهەڵوەشانی  پێناو  لە  هەمووی 

و  هاوسۆزی  بەدەستهێنانی  شێوازەكانی  دەستنیشانكردنی 

تۆڕی  لەسەر  داعش  پڕوپاگەندەی  و  بەبازاڕكردن  پڕۆسەی 

ئینتەرنێت.

سەركردەكان،  ئاستی  واتا  رێكخراوەیی،  ئاستی  لەسەر  ئەمە 

بەسنت  هاوپەیامنێتی  پارەپێدان،  سەرچاوەكانی  ئەندامەكان، 

بەتایبەتی  تردا،  دیارەكانی  و سەركردە  رەوتەكان  هێزو  لەگەڵ 

شكستهێنانی  لەدوای  هیوایان  تاكە  بوەتە  داعش  كە  ئەوانەی 

لە  و  تەنگەتاوكردن  تەنها  ئایا  بەاڵم   ،« ئیسالمگەرا   « ئەزمونی 

قاقڕوزەدانی داعش بەسە بۆ دەرچوون لە حاڵەتی داعش؟
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هەر  لەژێر  خۆرئاوا  ئەوەی  بۆ  هاواركردن  و  بانگەشەكردن 

رێكخراوی  لەناوبردنی  بۆ  بكات  تەدەخول  بێت،  پاساوێكدا 

داعش، بەس نییە بۆ كۆتاییهێنان و لەناوبردنی، بەڵكو سیناریۆكە 

خۆمتكردن  قۆناغی  دەخاتە  داع��ش  دەبێتەوەو  دووب���ارە 

دەگەڕێتەوە  بەهێزتر  شێوەیەكی  بە  پاشان  ق��ۆزاخ��ەوە،  و 

گۆڕەپانەكە، ئەزمونەكانی تاڵیبان و قاعیدەو رێكخراوی قاعیدە 

لە دورگەی عەرەب باشرتین منوونەن بۆ سەملانی ئەو راستییە.

زۆنگاوی سوریا

لە  بریتییە  داع��ش  دۆسییەكانی  ناڕوونرتین  لە  یەكێك 

ئ��ەوەش  س���ەرەڕای  س��وری��ا،  زۆن��گ��اوی  لە  خۆتێوەگالندنی 

رژێمی  ل��ەدژی  سوریا  گەلی  شۆڕشی  لە  بەشداریكردنی 

چووە  داعش  كاتێك  بوو،  درەنگوەخت  ساڵ  دوو  بە  ئەسەد 

ناوچەكانی  زۆری  بەشێكی  شۆڕشگێڕەكان  سوریا،  خاكی  ناو 

نوێ   دەوڵەتێكی  نزیكبوون  بەڵكو  كردبوو،  ئازاد  سوریایان 

تەكنیكی  بەكارهێنانی  رێگەی  لە  »داعش«  بەاڵم  دامبەزرێنن، 

ریسەكەی  شڵەقاندو  گۆمەكەی  هەرزوو  »دەستكردنەوە«�ەوە 

خوری،  بە  ك��ردەوە  سوریای  ئازادیخوازەكانی  جەنگاوەرە 

كوشتنی  و  هێزەكانیان  لێدانی  كەوتە  زیاتر  لەوەش  بەڵكو 

ئەندامەكانیان بە شێوەیەكی زۆر بێبەزەییانە.

كردە  سوریای  شۆڕشی  دەستكەوتەكانی  هەموو  داع��ش 

سەربازییەكان،  رێكخراوە  ئ��ازادی،  )شۆڕشی  خۆی  ئامانجی 

ئەنجامدانی  بە  هەستا  ئەوەبوو  سوریا(،  شۆڕشگێڕی  گەلی 

كەسە  گرنگرتین  رفاندنی  و  تیرۆركردن  ك��اری  زنجیرەیەك 
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دیارەكانی موقاوەمەی سوریاو ژمارەیەك لە دامودەزگا مەدەنی 

و سەربازییەكانی تێكشكاند، بێگومان ئەمانە چەند كارێك بوو 

لە بەرژەوەندی رژێمی سوریا كە هەرگیز لە بەرەنگاربوونەوەی 

شۆڕشێكی بەهێزو هەڵكەوتوودا خەونیشی پێوە نەبینیبوو.

هەڵوەشاندنەوەی شۆڕشی سوریا

ئامانجە  لە  یەكێكە  سوریا  شۆڕشی  هەڵوەشاندنەوەی 

كاریگەرییەكانی  كە  »داعش«  رانەگەیەندراوەكانی  سەرەكییە 

سوریاوە  ئۆپۆزسیۆنی  لەالیەن  داعش  چونكە  بوون،  وێرانكەر 

لەناو  الیەنگرەكانی  و  ئەندام  كە  دەدرێ��ت��ەوە  ب��ەرپ��ەرچ 

كوشنت،  روبەڕووی  بەغدادیدا  دەوڵەتی  تاریكەكانی  زیندانە 

ئەشكەنجەدان و سوكایەتی پێكردن دەكرێنەوە، ئەو كردارانەی 

دەوڵەتی ئیسالمی پاڵی بە ئەمیری بەرەی نورسە نا بێتە وەاڵم 

و بەیاننامەكانی دەربكات، بەاڵم لەپاش چی، ئەوەبوو فەرمانی 

و  عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  هەڵوەشاندنەوەی  بە  دەركرد 

ئاسایی خۆی  دۆخی  بۆ  سوریا  گۆڕەپانی  گەڕاندنەوەی  و  شام 

لەپێش هاتنی »داعش«، بەاڵم ئەبوبەكر بەغدادی لەجێی خۆیدا 

گەورەی  »دروشمی  وتی:  دایەوەو  نورسەی  ئەمیری  وەاڵمی 

عێراق  لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  بەناوی  سیمبوڵ  بووە  كە  داعش 

و شام ماوەو فراوانرت دەبێت تاكو خودا سەریدەخات، یان بە 

پەشیامنبوونەوەو  بۆ  رێگەیەك  هیچ  بۆیە  دەچین،  هەالكەت 

نییە«. تەسلیمبوون 

لە  بەغدادی  چاونەترسانەیەی  هەڵەشەو  هەنگاوە  ئەم 

دروستكردنی  هۆی  بووە  نورسەدا  بەرەی  ئەمیری  بەرامبەر 



177 داعش و داعشناسی

گروپە  جەستەی  لەناو  چاوەڕواننەكراو  جیابوونەوەی  درزو 

چەكدارەكان  زیاتری  نیوە  ئەوەبوو  سوریا،  لە  جیهادییەكان 

واڵتی  لە  كە  بوون  ئەوانە  زۆربەیان  و  داعش  پاڵ  دایە  پاڵیان 

بڕاوە،  بەسەردا  )كۆچكەرەكان(یان  ناوی  و  هاتبوون  دوورەوە 

لە  بێزاربوون  كە  لۆكاڵی  كۆمەڵێكی  چەند  س��ەرەڕای  ئەمە 

ئایدۆلۆجیەوە  لەڕووی  ئازادو  سوپای  سەركەوتنەكانی  سستی 

ئامانجی  تیۆرییەوە  ناو ریزەكانی »داعش« كە لەڕووی  چوونە 

لەگەڵ  هاوكات  دەوڵەت،  دامەزراندنی  قۆناغی  بە  گەیشتنە 

بەغدادی  بەبوبەكر  دانانی  و  خەالفەت  دەوڵەتی  راگەیاندنی 

بە ئەمیری ئیامنداران، داعش خۆی كردە سەرمەشقی بەزاندنی 

تەواوی  گۆڕەپانی  بەڵكو  جیهادی،  بەتەنها  نەك  گۆڕەپانی 

جیهانی ئیسالمگەرایی بە میانڕەو و توندڕەوییەوە.

لەناو خاكی سوریاوە  نورسە  بەرەی  و  داعش  لەنێوان  ناكۆكی 

ناو دۆستان و الیەنگران و  بۆ  گواسرتایەوە بۆ دەرەوەی سوریا، 

هاوسۆزان لەگەڵ بیری توندوتیژی، بەوهۆیەشەوە ژمارەیەك لە 

هەندێك  چەكدارییەكان  و  فیكری  رێكخراوە  دیارەكانی  كەسە 

مشتومڕی  دیارترینیان  دا،  داعش  لەدژی  لەوێ   لێرەو  لێدوانیان 

رەوتە  مەرجەعی  بە  كە  بوو  مەقدیسی(  محەمەدی  )ئەبو 

رەخنەگرو  وەكو  مەقدیسی  دەدەنرێت،  تازەكان  جیهادییە 

كە  بەوپێیەی  داعش  بەرامبەر  لە  هۆشداریدەر  ئامۆگاریكارو 

بە  دەگەیەنێت،  جیهادی  بیرۆكەی  بە  زیان  نەشازەو  دەنگێكی 

شێوەیەك كە »بە قسەی مەقدیسی« دوژمنەكانیش نەیانكردووە، 

بەاڵم هۆشدارییەكانی مەقدیسی و ئەوانی تریش رێگر نەبوون 

لە بەردەم چوونی كەسایەتی زۆری تر بۆ ناو هێڵی ملمالنێ  و 
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مشتومڕەكان و هەوڵدانیان بۆ نێوانگیریكردن لەنێوان سەركردە 

ناكۆكەكاندا.

كە  سعودی  ئەملحێسنی  عەبدوڵاڵ  شێخ  ت��رەوە  لەالیەكی 

لە  چەكدارییەكان،  جیهادییە  رەوت��ە  لە  نزیكەی  كەسێكی 

لەنێوان  ملمالنێكان  كێشەو  چارەسەركردنی  بۆ  هەوڵدانێكدا 

بەغدادی  ئەبوبەكر  لە  داوای  جیهادییەكاندا  گروپە  سەركردەی 

و شەڕەكە  بكات  بەرەی شام چۆڵ  و  عێراق  بۆ  بگەڕێتەوە  كرد 

جێبهێڵێت،  سوریا  جۆراوجۆرەكانی  چەكدارییە  رێكخراوە  بۆ 

بیرۆكە  ئەم  بەاڵم  نورسە«،  »بەرەی  و  »داعش«  نێوانیشیاندا  لە 

یەكخستنی  بۆ  هەنگاوێك  دەب��ووە  كە  ئەملحێسنی  باشەی 

ئامانج  خ��اوەن  جیهادییە  تیرۆریستییە  گروپە  ریزەكانی 

بەڵكو  رەتكرایەوە،  بەتوندی  داعشەوە  لەالیەن  هاوبەشەكان، 

خۆكوژییەوە  كردەوەیەكی  چەند  رێگەی  لە  و  زەوی  لەسەر 

بارەگاكانی رێكخراوە جیهادییەكانی تری كردە ئامانج و شكستی 

»داعش«  هێناو  پێكەوەهەڵكردن  لێكنزیكبوونەوەو  پڕۆژەی  بە 

گۆڕا بۆ هێزێكی توندوتیژی قێزەون و خوێناوی تا ئەو ئاستەی 

كە ناكۆكییەكان پاڵی بە یەكێك لە ئەندامە گەنجەكانی داعشەوە 

نا بۆ كوشتنی كوڕی مامی كە لەناو بەرەی نورسەدا بوو.

مشتومڕە توندوتیژەكانی نێوان داعش و زەواهیری

لەئاست  داعش  سەركردایەتی  وەاڵمدانەوەی  دواكەوتنی 

كۆمەڵێك  داع��ش  ئ��ەوەب��وو  نەخایاند،  زۆری  نەیارەكانی 

بەیاننامەی توندی بەرامبەر بە ئەیمەن زەواهیری و رێكخراوی 

نورسابوون:  هێرشبەرانە  زبرو  زمانێكی  بە  دەرك��ردو  قاعیدە 

ناتوانی  كە  رێگە  دوو  ب��ەردەم  خستە  قاعیدەت  و  »خ��ۆت 
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بەردەوام  هەڵەكانت  لەسەر  ئەوەتا  یان  بیت،  دەستبەرداریان 

بیت و عینادی بكەیت و شەڕو كوشتار لەنێوان موجاهیدەكان 

لە جیهان بەردەوام بێت، یان دەبێت دان بە هەڵەكەتدا بنێیت 

سەرلەنوێ   ئێمەش  ئیرت  پێبكەیت،  دركی  بكەیتەوەو  راستی  و 

ببیتە چاكرتین  ئەوەی  بۆ  دەكەین  درێژ  بۆ  دەستی هاوكاریت 

شوێنگرەوەی كەسی پێش خۆت، چونكە شێخ ئوسامە بن الدن 

موجاهیدەكانی لەسەر یەك گوتارو یەك هەڵوێست كۆكردەوە، 

بۆیە داوات لێدەكەین لەو هەڵە كوشندەیەت پاشگەز بیتەوە«.

لێی  باش  قاعیدە  الیەنگرانی  و  ئەندامان  زبرە  زمانە  ئەم 

كۆتایی  تا  واتا  نزیكبێتەوە  داعش  لە  ئەوەی  تێدەگەن، چونكە 

مێشكی  و  عەقڵ  بە  مادام  جیابوەتەوە  قاعیدە  جەستەی  لە 

توندڕەوی  و  ملهوڕی  بەهۆی  كە  دەبرێت  بەڕێوە  زەواهیری 

دووب��ەرەك��ی  هەڵگیرسێنەری  بە  كە  ب��ووە  گێژ  داع��ش��ەوە 

تۆمەتباری دەكات و داوای لێكردووە بگەڕێتەوە بۆسەر رێبازە 

قاعیدە. كۆنەكەی 

راگەیاندنی  رێگەی  لە  داع��ش  كە  سەرئێشەیەی  ئ��ەو 

قاعیدەی  خودی  بۆ  قاعیدە  پێكهاتەی  لە  جیابوونەوەیەوە 

بۆ سەربەخۆبوون  بوو  بەردەوام  دروستكردووە، هەوڵدانێكی 

مایەی  ببووە  كە  قاعیدە  میراتی  لە  خۆدەربازكردنی  و 

»داعش«  وەكو  تازەی  رێكخراوێكی  بۆ  رێگری  و  بارگرانی 

پاشاموەكانی  لەگەڵ  كاركردنی  و  هاوپەیامنێتی  لەدوای  كە 

بەعس و میلیشیا چەكدارەكان، توانی شارەزایی و سەرچاوەی 

ئایینیەكانی  وتارە  بیروڕاو  رێبازو  لە  بەدەستبێنێت دوور  نوێ  

قاعیدە.
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دەوڵەتی بەیداخە رەشەكان

بۆ  ك��رد  چ��اوەڕوان��ی   2014 ساڵی  س��ەرەت��ای  هەتا  داع��ش 

زۆنگاوی شەڕی سوریا  بە  گرنگیدانی  لە  ئەوەی سرتاتیجەكەی 

بگۆڕێت بۆ گەڕانەوە بۆ خاكی ئەگەرە كراوەكان )عێراق( وەك 

فەللوجەو  لە  سەرەتا  كردووە،  ناوزەدییان  داعش  الیەنگرانی 

لەدایكبوونی  النكەی  كە  ئەنبار  و  موسڵ  پاشان  روم��ادی، 

پارێزگای  دەستبەسەرداگرتنی  بەاڵم  بوو،  خەالفەت  دەوڵەتی 

سەالحەدین گرنگرتین رووداو بوو بەالی داعشەوە، چونكە بە 

ئەڵقەی بەستنەوەی نێوان باكورو ناوەڕاستی عێراق دادەنرێت 

و رێگەیەكە بۆ چوونە ناو قۆناغی دەوڵەتی خەالفەتی خاوەن 

لەخۆباییبوون  توشی  داعشییەكانی  زیاتر  ئ��ەوەش  ن��ەوت، 

سایە  لە  كە  نوێ   تیرۆری  جۆرێك  بۆتەی  لە  كرد  دڕندەیی  و 

دەوڵەتی خەالفەتی ئیسالمیدا كەموێنەیە.

ئابوری داعش

وەكو  دانانی  و  بەغدادی  ئەبوبەكر  بە  بەیعەتپێدان  لەدوای 

و  دابینكردن  بە  گرنگیدان  بە  دەستیكرد  ئیامنداران،  ئەمیری 

بتوانێت  تا  خۆژێنیدا  پێناو  لە  دارایی  سەرچاوەی  چنگكەوتنی 

تیرۆردا  درێژی  دوورو  كێبڕكێی  لە  نوێ   پێوانەیی  ژمارەیەكی 

بەو هەنگاوەش  رێگری،  و  لە كۆسپ  پڕیەتی  كە  بكات  تۆمار 

بهاوێژێت  پەل  و  بێت  گەورە  بەخێرایی  زۆر  توانی  داعش 

بەاڵم  كۆبكاتەوە،  خۆی  ل��ەدەوری  الیەنگران  و  دۆس��ت  و 

لە  بوو  رێگر  كە  ئابورییانەی  و  دارایی  كۆسپە  ئەو  تێپەڕاندنی 

فراوانخوازی داعش دواجار بەدیهات، ئەوەش رۆڵی بااڵی گێڕا 
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لە گەورەبوون و فراوانبوونی رۆڵی دەوڵەتی خەالفەت لەسەر 

دەستی داعش.

هەنگاوی  شارەكاندا  لە  ناوەندییەكان  بانكە  ئامانجی  كردنە 

یەكەمی داعش بوو، پاشان توانی سوود لە سەرچاوەی نەوتی 

ئازادیان  دەڵێن  خۆیان  وەك  كە  وەربگرێت  ناوچانە  ئەو 

بەاڵم  نەوت،  بڕی  سنوردارێتی  و  كەمی  س��ەرەڕای  ك��ردووە، 

زۆر  نرخێكی  بە  نەوت  فرۆشتنی  بە  دەستیكردووە  داعش 

هەموو  كە  دەاڵڵەكانیانەوە  و  بازرگانان  رێگەی  لە  هەرزان 

دۆخی  ئەو  ترەوە  لەالیەكی  دەفرۆشن،  قەدەغەكراو  شتێكی 

ناسەقامگیری  شەڕو  ناوچەكانی  لە  بەردەوام  كە  بێدەوڵەتیەی 

بەرزكردنەوەی  بۆ  بوو  یارمەتیدەر  دەبێت،  دروست  سیاسی 

توانای ئابوری و دارایی داعش تا ئاستێكی باش.

كە  نێودەوڵەتییەكاندا  پەیوەندییە  ئەنجومەنی  راپۆرتی  لە 

ئابوری  بوژانەوەی  »سەرەتای  هاتووە:  دەرچوو  بەمدواییە 

پێشئەوەی  بوو،  درەنگوەخت  2013دا  ساڵی  لە  داعش  گروپی 

شارەزایان  بۆچوونی  بە  كە  بكات  كۆنرتۆڵ  عێراق  لە  موسڵ 

ئابوری گەورە بوو نەك تەنها بۆ  خاڵێكی گرنگی وەرچەرخانی 

داعش، بەڵكو گرنگ بوو بۆ هەموو پالنەكانی كاری چەكداری 

لە ناوچەكەدا«.

مانگانە  موسڵ  شاری  كردنی  كۆنرتۆڵ  لەپێش  داعش  گروپی 

نزیكەی )10( ملیۆن دۆالری چنگ دەكەوت لە رێگەی دزینی 

و  لۆكاڵی  خاوەنكارانی  بەسەر  خەراج  و  باج  سەپاندنی  پارەو 

نێودەوڵەتییەی  مرۆییە  هاوكارییە  لەو  زۆر  پشكێكی  بڕینی 

بەرامبەر  لە  و  تێدەپەڕین  داعشدا  پشكنینی  خاڵەكانی  بە  كە 
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رەفتارو  ئەم  وەردەگرتن،  لێیان  تێپەڕینیان  بە  رێگەپێدانی 

بەڕێكەوت  هەروەها  داعش  چەكدارانی  هەڵسوكەوتانەی 

رێكراوەكان  بەپێچەوانەی  داعش  كە  ئاشكرایە  بەڵكو  نەبوون، 

لەسەر زەوی  كارگێڕییانەی خۆی  رەفتاری  ترەوە  و گروپەكانی 

بونیاتنانی  ن��ەوەك  مافیایی  رەفتاری  شێوە  بۆ  پەرەپێداوە 

بەرنامەی كاركردن كە لە تێڕوانین و بۆچوونە ئیسالمییەكانەوە 

سەبارەت شێوەی دەوڵەتداری وەردەگیرێت.

داعش  بودجەی  گەورەبوونی  باسی  راپۆرتەكان  هەروەها 

روویانداوە،  كە  تازانەی  گۆڕانكارییە  ئەو  ل��ەدوای  دەك��ەن، 

سەرمایەی  كە  ك��ردووە  ئاشكرایان  راپۆرتانە  لەو  زۆرێكیش 

گروپی داعش لە ئێستادا لە )2( ملیار دۆالر كەمرت نییە.

دابینكردنی  ل��ەس��ەر  پێداگری  س��ەرەت��ادا  ل��ە  ب��ەغ��دادی 

رێگەی  لە  ئەوەش  دەكرد،  نهێنی  كاری  پارەو  سەرچاوەكانی 

شانەی بچوك بچوكەوە كە پێكەوە نەبەسرتابوون، ئەو شێوازەی 

لە سەپاندنی باج بەسەر شۆفێری بارهەڵگرەكان و هەڕەشەكردن 

ئەگەر  شوێنكارەكانیان  تەقاندنەوەی  بە  خاوەنكارەكان  لە 

دزینی  هەروەها  دەرنەبڕن،  داعش  هاوكاریكردنی  ئامادەیی 

لە  ترە  یەكێكی  هاوواڵتیان  زێڕی  و  دوكانی خشڵ  و  بانكەكان 

سەرچاوەكانی دارایی داعش. 

)CNN(ی  كەناڵی  ل��ەالی��ەن  كە  گرنگدا  راپۆرتێكی  لە 

سەرچاوەی  تەوەرەكانی  گرنگرتین  باڵوكرایەوە،  ئەمەریكییەوە 

دیارترینی  كردووە،  ئاشكرا  داعشی  گروپی  دارایی  و  تەمویل 

ئەو تەورانە بریتین لە:

و  هاوكاری  و  كۆمەك  ئەو  زۆربەی  هاوكاری:  و  كۆمەك   .1
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بەخشینانە دەگرێتەوە كە لەالیەن كەسایەتییە دەوڵەمەندەكان 

بوونی  سەرەڕای  دەكرێت،  پێشكەش  جیهاندا  سەرتاسەری  لە 

چاودێریەكی چڕ كە لەالیەن ژمارەیەك لە دەوڵەتانەوە لەسەر 

پیادە  توندڕەوەكان  ئیسالمییە  گروپە  داراییەكانی  سەرچاوە 

هەیە  جۆراوجۆر  شێوازی  بەاڵم  »داعش«�ەوە،  بە  دەكرێت 

حەواڵەی  رێگەی  لە  پارانە  و  كۆمەك  ئەو  گواستنەوەی  بۆ 

بەئاسانی دەگاتە دەست  بەوشێوەیەش  بچوك و راستەوخۆوە، 

چەكدارانی داعش.

یەكێكە  سوریا  باكوری  كە  ئاشكرایە  ن��ەوت:  فرۆشتنی   .2

ژێر  كەوتوەتە  زۆری  بەشێكی  كە  نەوتدارانەی  ناوچە  لەو 

نەوتی  بەرهەمهێنانی  هەرچەندە  داعش،  گروپی  دەسەاڵتی 

سوریاوە  رژێمی  لەالیەن  سوریا  باكوری  شارەكانی  لە  خاو 

رژێمی  كە  بووە  ئاشكرا  نهێنییە  ئەو  بەاڵم  بەڕێوەدەبرێت، 

دەاڵڵەكانی  رێگەی  لە  نەوت  كڕینی  بە  هەڵدەستێت  ئەسەد 

لە  سوودمەندن  و  جەنگن  و  قەیران  بازرگانی  كە  داعشەوە 

بارودۆخی ناسەقامگیری ئەو ناوچانەی شەڕیان تێدایە.

گروپی  پارە:  شتنەوەی  و  هۆشبەرەكان  ماددە  3.بازرگانی 

داعش توانایەكی زۆری هەیە لەڕووی بەكارهێنانی تەكنۆلۆجیا 

 )CNN( راپۆرتەكەی  لەبەرئەوە  پڕۆژەكانیدا،  بەرژەوەندی  لە 

لەگەڵ  بەسنت  پەیوەندی  رێگەی  لە  داعش  نازانێت  بەدووری 

ئەزموونە  لە  سوودوەرگرتن  و  جیهانییەكان  مافیاییە  رێكخراوە 

دەدات،  دارایی  توانای  بەهێزكردنی  بە  پەرە  داراییەكانیان 

جیهادییە  گروپە  پێشرت  كە  كاریگەرە  پێبازێكی  ئەمەش 

نەبینیوە. بەخۆیانەوە  بچوكەكان 
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تایمز( )نیویۆرك  رۆژنامەی  راپۆرتێكی  كارەبا:  فرۆشتنی   .4

لە  داعش  گروپی  كە  كردووە  ئەوە  بۆ  ئاماژەی  ئەمەریكی  ی 

رێگەی وێستگەكانی بەرهەمهێنانی وزەی كارەبای ئەو شارانەی 

كە دەستی بەسەریاندا گرتووە لە باكوری سوریا وزەی كارەبا بە 

گروپ و تاقمی تر دەفرۆشێت بۆ بەرژەوەندی رژێمەكەی بەشار 

ئەسەد، ئەوەش ئەزمونێكە كە پێشرت لە عێراقدا ئەنجامیانداوە.

5. باج كۆكردنەوەو ناچاركردن: لەدوای كەوتنی شاری موسڵ و 

دەرچوونی لەژێر كۆنرتۆڵی حكومەتی عێراق، گروپی داعش هەستا 

بە سەپاندنی بڕی نزیكەی )8( ملیۆن دۆالر مانگانە بەسەر بانكەكاندا 

وەك ناچاركردنیان بە پێدانی نەختینەو پێدانی باج لەالیەن كۆمپانیا 

لۆكاڵییەكانەوە، هاوكاتیش لەگەڵ دەستبەسەرداگرتنی رووبەرێكی 

بە  دەستیكردووە  داعشەوە،  لەالیەن  عێراق  خاكی  لە  بەرفراوان 

بۆ  رێگەیەكە  ئەوەش  شارەكاندا،  بەسەر  زۆر  باجێكی  سەپاندنی 

زۆربوونی رێژەی پارەو پول لەدەستی داعشدا.

یەكێكە  )غەنیمە(  دەستكەوت  غەنیمە:  و  دەستكەوت   .6

بۆ  هۆكارێكە  كە  كالسیكییانەی  شێوازە  ئەو  دیاترینی  لە 

بەاڵم  قەیرانەكان،  لە شەڕو  بە سوودوەرگرتن  دەوڵەمەندبوون 

بەڕێوەبردنی  ل��ەڕووی  نیشانداوە  زۆری  توانایەكی  داعش 

و  ناوەندییەكان  بانكە  تااڵنكردنی  غەنیمەو  و  دەستكەوت 

دامودەزگا داراییەكان، ئێستاش قسە لەسەر ئەوە دەكرێت كە 

 )430( بە  بەهاكەی  دەستكەوتووە  ئاڵتونی  زۆر  بڕێكی  داعش 

ملیۆن دۆالر مەزەندە دەكرێت.

لەدوای  داعش  نوێی  حاڵەتی  سەربازی:  گەشەكردنی   .7

بەشێكی  كەوتنی  و  خەالفەت  دەوڵەتی  پرۆژەی  سەرهەڵدانی 
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بازدانەی  ئەو  داعشدا،  كۆنرتۆڵی  لەژێر  عێراق  خاكی  فراوانی 

بوو،  سەربازی  گەشەكردنێكی  بەدەستهێنانی  بە  پێویستی 

ئامێری  و  تەقەمەنی  و  چەك  زۆر  بڕێكی  عێراق  لە  ئەوەبوو 

لە  دەستكەوت  عێراق  شكستخواردووی  سوپای  لە  سەربازی 

داعش  چەكدارانی  كە  دەكرێت  ئەوەش  لەسەر  قسە  موسڵ، 

لە ئاهەنگ و منایشە سەربازییەكانیاندا موشەكی سكۆد منایش 

چەكداری  دەیان  سوریاش  رقەی  شەقامەكانی  لە  و  دەكەن 

منایشی  لە  تانكەكانەوە  پشكی  بەسەر  داعش  دەمامكداری 

سەربازیدا دەبیرنێن.

   بیۆگرافیای گروپی داعش
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دیارترین كەسەكانی ناو گروپی داعش

سەرچاوەكان: 

سەرچاوە: گۆڤاری )املجلە(، ماڵپەڕی ئیالف، ویكپیدیا

http://www.majalla.com/arb/201408//article55251930

http://www.elaph.com/Web/opinion/2014913145/6/.html
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وەرگێڕانی لە ئینگلیزییەوە: 
 د.شاسوار كەمال مەحمود

مامۆستای زانكۆ

سەرهەڵدان و 
گەشەكردنی رێكخراوی 
تیرۆریستی داعش 
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ناوەڕۆك:
* داعش چییە؟

* رابەری داعش كێیە؟
گەشەكردنی  و  دروستبوون  زەمەنی  خشتەی   *

داعش؟
* داعش چۆن كار دەكات؟: 

حوكم  پارەداركردن،  جوگرافی،  ناوچەی  پێكهاتە،   *
كردن.

* چەكدارانی داعش، چەكەكانی دەستی داعش.
* كۆتایی هێنان بە داعش:

* پێویستە یارمەتی كوردەكان بدرێت.
* دەبێت ئێران رۆڵی هەبێت.

داعش چییە؟

دەستی  قاعیدە  لقێكی  وەك  داعش  تیرۆریستی  رێكخراوی 

بە كارەكانی كرد، ئامانج لە كاركردنی بریتییە لە دروستكردنی 

سوریا،  و  عێراق  سوننیەكانی  ناوچە  لە  ئیسالمی  خەالفەتی 

شام( و  عێراق  لە  ئیسالمی  )دەوڵەتی  كورتكراوەی  داعش 

ناوچەكانی  لە  رێكخراوە  ئەو  ئێستا  عەرەبی،  زمانی  بە  �ە 

ئیسالمی  خەالفەتی  سوریا  و  عێراق  لە  خۆی  دەسەاڵتی  ژێر 

چاالكییەكانی  كارو  سەربەخۆ  شێوەیەكی  بە  راگەیاندووەو 

ئەنجام دەدات.

لەڕادەبەدەر  توندوتیژییەكی  ناوچەكاندا  گرتنی  لە  داعش 

ئەنجام  ئاشكراش  لەسێدارەدانی  هاوكات  و  بەكاردەهێنێت 

نێودەوڵەتییەكان  سنوورە  بە  گ��وێ   گروپە  ئ��ەم  دەدات، 

سەرو  دەكاتە  هێرشی  بكرێت  بۆی  شوێنەی  ئەو  و  نادات 
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ئێستاشدا  لە  دەسەاڵتەكەیەوەو  قەڵەمڕەوی  ژێر  دەیخاتە 

ناوچەیەكی بەرفراوان لە عێراق و سوریا لەژێر دەسەاڵتی ئەم 

رێكخراوەدایە.

رابەری داعش كێیە؟

داعشە،  تیرۆریستی  رێكخراوی  رابەری  بەغدادی  ئەبوبەكر 

ب��اڵوك��ردن��ەوەی  لەگەڵ  مامەڵە  بەئاگاییەوە  زۆر  ن��اوب��راو 

پێش  تەنانەت  دەك���ات،  بەخۆی  تایبەت  زانیارییەكانی 

تەنها  ناو مزگەوتێكی موسڵ  باڵوكردنەوەی وتارە ڤیدیۆییەكەی 

چەكدارانی  لە  زۆرێك  بوون،  لەبەردەست  ناوبراو  وێنەی  دوو 

قسەكردن  لەكاتی  نەبینیوە،  روب��ەڕوو  بەغدادی-یان  داعش 

لەگەڵ چەكداراندا دەمامك دەپۆشێت، هەربۆیە نازناوی )شێخی 

وێبسایتەكانی  زانیارییەكانی  بەپێی  پێبەخشیوە،  نادیار(یان 

سەر بە رێكخراوی داعش، ناوبراو لە زانكۆی بەغدا بڕوانامەی 

دكتۆرای بەدەستهێناوە لە بواری زانستە ئیسالمییەكاندا.

سامەڕا  شاری  لە   1971 ساڵی  بەغدادی  دەكرێت  گومان  وا 

عێراق  بۆ  ئەمەریكا  سوپای  هاتنی  لەكاتی  لەدایكبووبێت، 

كاری  ناوچەكە  مزگەوتەكانی  لە  یەكێك  لە  2003دا  ساڵی  لە 

كردووە، پێش ئەوەی پەیوەندی بە رێكخراوی قاعیدەوە بكات 

هێزێكی چەكداری لە سەاڵحەدین و دیالە دروستكردووە.

بووە،  زیندانی   )Bucca( بوكا  كەمپی  لە  ساڵ  چوار  ماوەی 

ئەو كەمپە لەالیەن ئەمەریكییەكانەوە بەڕێوەدەبرا لە باشوری 

عێراق، ساڵی 2009 بەغدادی ئازاد دەكرێت. دوای راگەیاندنی 

)ئەلخەلیفە  نازناوی  بەغدادی  ئەبوبەكر  ئیسالمی  خەالفەتی 

بەو  شوێنكەوتووانی  ئێستادا  لە  و  بەكاردەهێنێت  ئیرباهیم( 

ناوە بانگی دەكەن.
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و  دەرك��ەوت  عێراق  لە  قاعیدە  رابەری  وەك   2010 ساڵی 

بەنیازبوو  عێراق  قاعیدەی  كاتێك  بەرزبوەوە،  پلەی  پاشان 

داوای  زەواهیری  یەكبگرن،  سوریا  نورسەی  بەرەی  لەگەڵ 

و  بكات  سەرقاڵ  عێراقەوە  بە  خۆی  تەنها  كرد  بەغدادی  لە 

ئەو  بەغدادی  بەاڵم  نورسە،  بەرەی  بۆ  بهێنێت  سوریا  لە  واز 

هەرچەندە  دروستكرد،  داعشی  رێكخراوی  نەداو  بەڵینەی 

پاكستان  لە  قاعیدە  لقەكانی  بەسەر  دەسەاڵتی  زەواهیری 

بەاڵم  هەیە،  ئەفریقا  باكوری  و  عەرەبی  دوورگەی  نیمچە  و 

تاكتیكی  و  بوون  لەڕووی رێكخراو  باشرتە  ناوبانگی  بەغدادی 

الوەكان  جیهادییە  زۆربەی  وادەك��ات  ئەمەش  جەنگییەوە، 

ئایینی  كەسایەتییەكی  بە  نەوەك  بەغدادی  بە  بن  سەرسام 

وەك زەواهیری.

ئەبوبەكر  بەڕەسمی  ئەمەریكا  2011دا  ئۆكتۆبەری ساڵی  لە 

دۆالری  ملیۆن   10 بڕی  ناساندو  تێرۆریست  وەك  بەغدادی 

زانیاری  پێدانی  بە  هەركەسێك  بۆ  كرد  دیاری  خەاڵت  وەك 

ئاماژە  پێویستە  ناوبراو،  كوشتنی  یان  گرتنی  هۆی  ببێتە  كە 

خ��وازراوی  ن��اوی  هەندێك  بەغدادی  كە  بكرێت  ب��ەوەش 

عەواد  د.ئرباهیم  دوعا،  )ئەبو  لەوانە  بەكاردەهێنێت  تریش 

ئیرباهیم ئەلبەدری ئەلسامەڕائی(، هەروەها نەبوونی زانیاری 

هۆی  دەبنە  بەغدادی  شوێنی  ناسنامەو  لەسەر  دڵنیاكەرەوە 

رابەری  دەربارەی  وەاڵمەكان  لە  زیاتربن  پرسیارەكان  ئەوەی 

ترسناكرتین رێكخراوی جیهادی جیهانی.

خشتەی زەمەنی دروستبوون و گەشەكردنی داعش:

لە  2004، ئەبوموسعەب ئەلزەرقاوی لقی قاعیدەی  • ساڵی 

عێراق دروست كرد.
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ویستی  زەرق��اوی  سەرۆكایەتی  بە  قاعیدە   ،2006 ساڵی   •

شەڕی تائیفی لە عێراق هەڵبگیرسێنێت.

دەك��وژرێ��ت،  زەرق���اوی   2006 حوزەیرانی  7ی  رۆژی   •

ئەملوهاجیر  هەمزەی  ئەبو  بە  نارساو  میرسی  ئەبوئەیوبی 

شوێنی زەرقاوی دەگرێتەوە.

دروستبوونی  میرسی  ئەبوئەیوبی   2006 ئۆكتۆبەری   •

ئەبو  راگەیاندو  عێراق   لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكخراوی 

عومەر بەغدادی دەبێتە رابەری ئەو رێكخراوە.

ئەبو  و  میرسی  ئەیوبی  ئەبو  لە  هەریەك  كوژرانی  دوای   •

و  عێراق  هاوبەشەكانی  هێزە  لەالیەن  بەغدادی  عومەر 

رێكخراوی  رابەری  دەبێتە  بەغدادی  ئەبوبەكر  ئەمەریكاوە، 

دەوڵەتی ئیسالمی عێراق لە نیسانی 2010دا.

ئیسالمی  دەوڵەتی  رێكخراوی  2013دا  نیسانی  8ی  لە   •

عێراق لەگەڵ لقی سوریای قاعیدە نارساو بە )بەرەی نورسە( 

لە  ئیسالمی  دەوڵەتی  بۆ  دەگۆڕدرێت  ناوەكەی  و  یەكدەگرن 

عێراق و شام.

• بەرەی نورسە بەم یەكگرتنە رازی نابێت و دواتر هەردوو 

پێكیان  قاعیدە دووبارە  لەگەڵ یەكرتی دەكەن و  گروپ شەڕ 

دەهێنێتەوە.

كۆنرتۆڵ  سوریا  لە  ناوچەیەك  چەند  ناوبراو  رێكخراوی   •

دەكات.

فڕۆكەخانەو  داش  چەكدارانی   2014 حوزیرانی  9ی   •

كۆنرتۆڵ  موسڵ  بارەگا حكومییەكانی  و  تەلەفزیۆن  وێستگەی 

دەكەن و زیاتر لە 1000 بەندكراو بەرەاڵ دەكەن.

موسڵ  شاری  بەتەواوی  داعش   2014 حوزەیرانی  10ی   •

كۆنرتۆڵ دەكات.
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كۆنرتۆڵ  تكریت  شاری  داعش   2015 حوزەیرانی  11ی   •

دەكات.

21ی حوزەیرانی 2014 داعش شارۆچكەی قائیم و چەند   •

ناوچەیەكی تر كۆنرتۆڵ دەكات.

رایگەیاند  یەكگرتووەكان  نەتەوە   2014 حوزەیرانی  30ی   •

و  ماڵ  كەس  هەزار   200 و  ملیۆنێك  دەكرێت  مەزەندە  كە 

حاڵی خۆیان جێهێشت بێت بەهۆی هێرشەكانی داعشەوە.

• هەر لەهەمان رۆژدا ئەمەریكا رایگەیاند كە هێزی زیادە 

راوێژكاری  سەربازو   300 هەربۆیە  دەكات،  عێراق  رەوانەی 

ئەمەریكاو  باڵیۆزخانەكانی  پاراستنی  بۆ  كرد  عێراق  رەوانەی 

هێزەكانی  یارمەتیدانی  بۆ  هەروەها  بەغدا،  فڕۆكەخانەی 

عێراق.

دێ��رزۆری  نێوان  شارەكانی  ت��ەواوی   2014 تەممووزی   •

سوریاو سنوری عێراق دەكەونە ژێر دەستی داعشەوە.

نەوتی  كێڵگەی  گەورەترین  داعش   2014 تەممووزی  3ی   •

سوریا نارساو بە )ئەلعومار( كۆنرتۆڵ دەكات.

لە  یونس  نەبی  مەزارگەی  داعش   2014 تەممووزی  24ی   •

موسڵ دەتەقێنێتەوەو خاپوری دەكات.

بە  دەرك���رد  فەرمانی  ئۆباما  ب��اراك   2014 ئابی  8ی   •

بەكارهێنانی هێزی ئاسامنی بۆ لێدانی داعش لە عێراق.

سەربڕینی  ڤیدیۆی  گرتەی  داع��ش   2014 ئەیلولی   •

رۆژنامەنووسێكی ئەمەریكی باڵوكردەوە.

• سەربڕینی رۆژنامەنووسەكە لەالیەن كەسێكی بەریتانیەوە 

ئەنجامدەدرێت.

ئەمەریكا  هەواڵگری  دەزگ��ای   2014 ئەیلولی  11ی   •

لەوەی  زیاترە  داع��ش  چەكدارانی  ژم��ارەی  كە  رایگەیاند 
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لەنێوان  ژمارەیان  دەكرێت  وامەزەندە  كردووەو  پێشبینیان 

20,000 - 31,0000 چەكدار بن لەنێوان سوریاو عێراقدا.

و  بیانی  كەسانی  سەربڕینی  ڤیدیۆی  گرتەی  داع��ش   •

بەریتانی و ئەمەریكی باڵودەكاتەوە.

23ی ئەیلولی 2014 ئەمەریكا گورزی ئاسامنی لە داعش   •

شاری  دەكات،  بۆمباران  سوریا  رقەی  شاری  و  دەوەشێنێت 

رقەی باكوری سوریا مۆڵگەی سەرەكی  رێكخراوی داعشە.

لەنێوان  شەڕ  و  جەنگ  بەردەوامی   2014 ئۆكتۆبەری    •

لە عێراق و سوریا  داعش و هێزەكانی عێراق و هاوپەیامنان 

لە ناوچەیەكی جوگرافی فراواندا.

داعش چۆن كاردەكات؟

نەوتی  داهاتی  سەرچاوەی  داعش  تیرۆریستی  رێكخراوی 

لە  لەبەردەستە  بەرفراوانی  ناوچەی  هەیە،  چەكداری  هەیە، 

عێراق و سوریاو بەنیازی دامەزراندنی دەوڵەتەكەی خۆیەتی، 

هەربۆیە شتێكی پێویستە بزانین ئەم رێكخراوە چۆن كارەكانی 

رێكدەخات و چاالكییەكانی چۆن ئەنجامدەدات؟

1- پێكهاتەی داعش:

پسپۆڕی  زۆر  كە  هەیە  وردی  پێكهاتەیەكی  رێكخراوە  ئەم 

بەڵگەنامانەی  ئەو  بەپێی  لەخۆدەگرێت،  ئەنجامدان  ئەرك  و 

دەست سوپای عێراق كەوتوون زۆربەی سەركردەكانی داعش 

پێشرت لە سوپای سەدام حسێن-دا سەرباز بوون، لەكاتی هاتنی 

كردووە،  شەڕیان  ئەمەریكییەكان  دژی  ئەمەریكادا  سوپای 

ئەمەش راهێنانی سەربازی و تەكنیكی تیرۆریستی زیاتری پێ  

بەخشیون بۆ ئەوەی لە بەرژەوەندی داعش بەكاری بهێنن.
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جێگری  دوو  زان  خۆبەخەلیفە  ب��ەغ��دادی  ئەبوبەكر 

ئەوتریشیان  و  عێراق  بەڕێوەبردنی  بۆ  یەكێكیان  هەیە، 

ئەنجومەنی  بەغدادی  هەروەها  سوریا،  بەڕێوەبردنی  بۆ 

و  پێكدێن  راوێژكار  كۆمەڵێك  لە  كە  هەیە  سەركردایەتی 

یارمەتی خەلیفە دەدەن بۆ راپەڕاندنی كارەكان و چەسپاندنی 

راستەخۆ  ئەنجومەنە  ئەم  ئەندامانی  داعش،  سیاسەتەكانی 

چاویان بە ئەبوبەكر بەغدادی دەكەوێت.

هەروەها دەیان سەركردەی ناخۆیی )ناوچەیی( تر كار بۆ ئەو 

رێكخراوە دەكەن لەسەر ئاستی ناوچەكەی خۆیان و راپۆرت و 

دەست  بگاتە  ئەوەی  بۆ  دەنووسن  خۆیان  جێگری  بۆ  زانیاری 

بەغدادی رابەری رێكخراوەكە، )بڕوانە وێنەكەی خوارەوە(.

 2- ناوچەی جوگرافی: 

توانی  كەم  ماوەیەكی  بە  داع��ش  تیرۆریستی  رێكخراوی 

ناوچەیەكی جوگرافی بەرفراوان لە شارو شارۆچكەكان كۆنرتۆڵ 

و  گرنگ  ژێرخانی  و  دابینكردن  رێگاكانی  لە  نزیكن  كە  بكات 

هاوینە  ئەم  بەدرێژایی  سەرسنوور،  پەڕینەوەی  ناوچەكانی 

گرتووە  دەستی  ناوەو  هەنگاوی  سوریا  قواڵیی  بەرەو  داعش 

بەسەر چەندین بارەگاو بنكەی حكومی، هەروەها زۆر ناوچەی 

داعشیان  لە  تر  گروپەكانی  پێشرت  كە  بەدەستهێناوەتەوە 

وەرگرتبوەوە، لە ئێستادا داعش لەهەوڵی ئەوەدایە پێگەی خۆی 

پێویستە  بكات،  قایمرت  سوریا  و  عێراق  نێوان  سنووری  لەسەر 

هاتن  پاشەكشە  توشی  داعش  چەكدارانی  كە  بوترێت  ئەوەش 

لێوەشاندن و ئەمەش  دوای ئەوەی ئەمەریكا گورزی سەربازی 

بووە هۆی ئەوەی هێزەكانی عێراق و كوردەكان بەنداوی موسڵ 

و شارۆچكەی ئامرلی لە داعش رزگار بكەنەوە.
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3- پارەداركردن )تەمویل(:

نەوتی  زۆری  داهاتێكی  داع��ش  تیرۆریستی  رێكخراوی 

لەبەردەستە، كە ئەمەش وای كردووە ئەو رێكخراوە ببێتە یەكێك 

مێژوودا،  لە  جیهانی  تیرۆریستی  رێكخراوی  دەوڵەمەنرتین  لە 

ملیۆن   2-1 بە  دەكەن  داعش  داهاتی  مەزەندەی  شارەزایان 

دۆالری ئەمەریكی لەهەر رۆژێكدا كە لە رێگای كێڵگەو پااڵوگە 

ئێستادا  لە  كە  دەكەوێت  دەستی  سوریا  و  عێراق  نەوتییەكانی 

خۆرهەاڵتی  پااڵوگەكانی  زۆربەی  داعشدان،  كۆنرتۆڵی  لەژێر 

هەندێك  عێراقیش  لە  داع��ش،  دەس��ت  كەوتوونەتە  سوریا 

دەتوانێت25,000  رۆژانە  كە  كردووە  كۆنرتۆڵ  نەوتی  ناوچەی 

– 40,000 بەرمیل نەوت بفرۆشێت كە بە مەزەندەی شارەزایان 

دووسەد  و  ملیۆن  یەك  دەكاتە  عێراق  لە  داهاتەكەی  تەنها 

هەزار دۆالری ئەمەریكی. )بڕوانە وێنەكەی خوارەوە(.

4- حوكم كردن:

شارو  ه��ەر  گرتنی  لەكاتی  داع��ش  تیرۆریستی  رێكخراوی 

ناوچەیەكدا كۆمەڵێك خزمەتگوزاری هەڵبژراد كە درێژە پێدەدات 

لەگەڵ بەكارهێنانی هێزێكی توند بۆ چەسپاندنی ئەو تێگەیشتنە 

ئایینی  پۆلیسی  هەیانە،  ئیسالم  دەربارەی  كە  خۆیان  رادیكاڵیەی 

فەرمان بە داخستنی دوكانەكان دەكات لە كاتی نوێژەكانداو پێویستە 

ژنانیش سەرو دەموچاوی خۆیان لە شوێنە گشتییەكاندا دابپۆشن، 

هەركەسێك  هەڵدەوارسێت،  گشتییەكان  شوێنە  لە  داعش  ئااڵی 

لەبەر  ئەوا  رێكخراوەكە  نەكردنی  گوێڕایەڵی  بە  بكرێت  تۆمەتبار 

چاوی خەڵكی لەسێدارە دەرێت یان شوێنێكی دقرتێرنێت، هاوكات 

خۆیان  كاری  سوتەمەنی  وێستگەكانی  و  بازاڕەكان  نانەواخانەو 

ئەنجام دەدەن. )بڕوانە وێنەكەی خوارەوە(.
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5- چەكدارانی داعش:

هەواڵگری  دەزگ��ای  پێكرد،  ئاماژەمان  س��ەرەوە  لە  وەك 

زیاترە  داعش  ژمارەی چەكدارانی  كە  رایگەیاندووە  ئەمەریكا 

لە  ژمارەیان  دەكرێت  وامەزەندە  كردووەو  پێشبینیان  لەوەی 

لەو  عێراق،  سوریاو  لە  چەكداربن   31,0000  20,000- نێوان 

كە  بیانین  كەسانی  چەكداریان   15,000 نزیكەی  ژمارەیەش 

زۆربەیان سەر بە واڵتانی )تونس و سعودیە(ن و ژمارەیەكی 

ئەمەریكا،  چین،  )رووسیا،  واڵتەكانی  بە  سەر  كەمرتیش 

بەلجیكا(ن...

6- چەكەكانی دەستی داعش:

داعش بایی زیاتر لە سەدان ملیۆن دۆالر چەكی لە دامەزراوە 

دەستی  هەروەها  دزی��وە،  عێراق  سوریاو  سەربازییەكانی 

گروپەكانی  بۆ  نێردراون  كە  گرتووە  چەكانەشدا  ئەو  بەسەر 

داعش  چەكانەی  ئەو  بیانییەوە،  واڵتانی  لەالیەن  سوریا  تری 

و  ئەمەریكی  چەكی  لەناویاندا  گرتوون  بەسەردا  دەستی 

یوگسالفی دەبیرنێن. )بڕوانە وێنەكەی خوارەوە(

كۆتایی هێنان بە داعش

1- پێویستە یارمەتی كوردەكانی عێراق بدرێت:

پێشكەشكاری  و  رۆژنامەنووس  تایبەتدا  نووسینێكی  لە 

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەكات  داوا  زەكەریا  فەرید  جیهانی 

بۆ  بكات  بەشداری  كاریگەرتر  بەهێزترو  شێوەیەكەی  بە 

لە  دەتوانێت  ئەمەریكا  كە  وایە  پێی  ئەو  داعش،  لەناوبردنی 

رێگای وەشاندنی گورزی ئاسامنی لە داعش و پێشكەشكردنی 
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مەشق و راهێنان بە هێزەكانی عێراق رۆڵێكی كارای هەبێت.

بەوە  ئاماژە  زەكەریا  فەرید  نووسینەكەیدا  درێژەی  لە  هەر 

هۆی  دەبێتە  عێراق  لە  ئەمەریكا  دەستوەردانی  دەك��ات 

ئەوەی قەیرانی مرۆیی گەورەتر نەبێت و هەروەها هەلێكی 

عێراق،  لە  دەستوەردانە  ئەو  بۆ  لەبەردەستدایە  عەقاڵنیش 

ئیدارەی  ئامۆژگاری  تایبەت  شێوەیەكی  بە  ناوبراو  دواتر 

ئەم  لەبەر  ب��دات  ك��وردەك��ان  یارمەتی  دەك��ات  ئەمەریكا 

هۆكارانەی خوارەوە:

یەكگرتووەكان  ویالیەتە  راب��ردوودا  ساڵی   23 لەماوەی   -1

لەناوبردنیان  بۆ  هێرشێك  جۆرە  لەهەر  پاراستووە  كوردەكانی 

و  م��ۆدێ��رن  ناوچەیەكی  ك��وردەك��ان  م��اوەی��ەش��دا  ل��ەو  و 

ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  لە  رۆژئاواخوازیان  دیموكراتخوازو 

دروست كردووە.

كە  جیهانی  ك��راوەی  ناوچەیەكی  بوەتە  كوردستان   -2

ئابووریەكەی لە گەشەكردندایە.

بە  برەودان  بۆ  لە سلێامنی شوێنێكە  ئەمەریكی  زانكۆی   -3

پەروەردەی مۆدێرن و دایەلۆگی كراوە.

ناوچەكە،  ئارامی  پاراستنی  بۆ  بوون  هێزێك  كوردەكان    -4

توركیا،  كوردانی  ملمالنێی  بە  هێنان  كۆتایی  لە  منوونە  بۆ 

دابینكردنی یارمەتی مرۆیی بۆ ئاوارە سوریەكان...

كە  راهێرناو  سوپایەكی  و  شەرعی  سەركردەی  بوونی   -5

ئامانجیان بەدەستهێنانی ئازادی و سەربەخۆیی خۆیانە.

2- دەبێت ئێران رۆڵی هەبێت:

بەوە  ئاماژە  زەكەریا  فەرید  جیاوازدا  تری  نووسینێكی  لە 

بدۆزێتەوە  رێگایەك  پێویستە  ئۆباما  ئیدارەی  كە  دەكات 

ئەگەر  داعشدا،  بە  دژ  جەنگی  لە  ئێران  بەشداریكردنی  بۆ 
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چونكە  بێت،  داع��ش  بە  كۆتایی  مەبەستیەتی  بەڕاستی 

و  ناوەڕاست  رۆژهەاڵتی  گەورەكانی  هێزە  لە  یەكێكە  ئێران 

بەرژەوەندی زۆری لە ناوچەكەدا هەیە، هەروەها ئاماژە بەوە 

حكومەتی  لەسەر  كاریگەری  یەكگرتووەكان  ویالیەتە  دەكات 

عێراق هەیە، بەاڵم كاریگەری ئێران زیاترە.

و  پارت  سەركردەی  كە  دەكات  لەوە  باس  زەكەریا  فەرید 

حكومڕانانی شیعەی عێراق ماوەیەكی زۆر لە تاران و دیمەشق 

ژیاون و ئێران بۆ ماوەی چەندین دەیە یارمەتی ئەو حزبانەی 

مالیكی  نوری  كاتێك  دەهێنێتەوە  ئەوە  منوونەی  دواتر  داوە، 

قەناعەتی  ئێران  كە  بوو  ئەوەوە  بەهۆی  البرا  پۆستەكەی  لە 

كرا،  ئەوكارە  ئێران  یارمەتی  بە  هەربۆیە  هەبوو،  الدانە  بەو 

سوننەكان  مەبەستیەتی  ئەمەریكا  ئیدارەی  ئەگەر  كەواتە 

بەشدارییەكی كارگەریان لە حوكمدا هەبێت ئەوا رۆڵی ئێران 

یەكالكەرەوە دەبێت لە قەناعەتهێنان بە شیعەكانی عێراق، بە 

كاریگەری  رۆڵێكی  دەكرێت  ئێران  زەكەریا،  فەرید  بۆچوونی 

هەبێت لەبەر ئەم هۆیانەی خوارەوە:

هەیە،  سوریا  دەسەاڵتدارانی  لەگەڵ  پەیوەندی  ئێران   -1

بیانەوێت  و  بكرێت  سوریا  لە  چارەسەرێك  هەر  ئەگەر  بۆیە 

بەرپرسانی  لە  هەندێك  بەاڵم  دووربخەنەوە،  ئەسەد  بەشار 

ئەو  دەتوانێت  ئێران  ئەوا  دەسەاڵت،  لە  بهێڵنەوە  سەربازی 

رۆڵە بگێڕێت، چونكە ئەمەریكا پەیوەندی لەگەڵ بەرپرسانی 

ئێستای سوریا نییە.

لەگەڵ  ئەفغانستان  لە  ئێران  ئەمەریكاو  بەرژەوەندی   -2

ئەفغانستانێكی  بۆ  كاریگەرە  ئێران  رۆڵی  هەربۆیە  یەكە، 

سەقامگیر.
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واڵتە  ئەمەریكاو  و  ئێران  هاوبەشی  دوژمنی  داعش   -3

عەرەبیەكانە.

زەكەریا  فەرید  س��ەرەوە،  ت��ەوەرەی  دوو  ئەو  س��ەرەڕای 

ئەمەریكا  ئیدارەی  پێویستە  كە  باسدەكات  خااڵ  كۆمەڵێك 

پەیڕەویان بكات لە جەنگی دژ بە داعشدا:

جەنگەكە  شێوازی(  و  )كات  بۆخۆی  ئەمەریكا  پێویست   -1

بەتایبەتی  گروپەوە  ئەم  داوی  نەكەوێتە  و  هەڵبژێرێت 

وروژاندن  لێیان  ئامانج  كە  داعش  ڤیدیۆییەكانی  پڕوپاگەندە 

و باڵوكردنەوەی ترسە.

سەیر  كەم  بەچاوێكی  دوژمنە  ئەم  ئەمەریكا  دەبێت   -2

ئاسامنییەكانی  لەنێوان گورزە  نەكات و هەماهەنگی هەبێت 

بۆ  ك��ورد  پێشمەرگەی  و  عێراق  هێزەكانی  ئەمەریكاو 

رزگاركردنی زەوی لەدەستی داعش.

لەگەڵ  بێت  هاوتەریب  دەبێت  س��ەرب��ازی  هێرشی   -3

خراپی  ئەزموونی  ئ��ەوەی  بۆ  ژیرانە  سیاسەتێكی  بوونی 

دووبارە  بەعس  و  عێراق  پێشوی  سوپای  هەڵوەشاندنەوەی 

نەبێتەوە كە بوونە هۆی یاخی بوونی سوننەكان.

بۆچوونە  ئەو  تا  ئەمەریكا  بۆ  گرنگە  ژیرانەیە  ئەم سیاسەتە 

دروست نەبێت كە ئەمەریكا بەرگری لە دوو رژێمی شیعەی- 

عێراق و سوریا- دەكات دژ بە راپەڕینی سوننەكان، لەكاتێكدا 

رۆژهەاڵتی  لە  پێكدەهێنن  دانیشتوان  زۆرینەی  سوننەكان 

قورس  قەناعەتە،  ئەو  دروستبوونی  دوای  چونكە  ناوەڕاستدا، 

بۆ  بدۆزێتەوە  ناوچەیی  هاوپەیامنی  ئەمەریكا  بۆ  دەبێت 

ئۆپەراسیۆنەكانی.  
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سەرچاوەكان:

و  وەرگیراون  بابەتە  ئەم  نوسینی  بۆ  زانیارییەكان  تەواوی 

بەناوبەنگەكانی  سایتە  گۆڤارو  رۆژنامەو  لە  وەرگێڕدراون 

تایمز، سایتی CNN، سایتی  نیویۆرك  جیهان وەك: رۆژنامەی 

BBC، سایتی فەرید زەكەریا، بەو ناونیشانانەی خوارەوە:

1. http://edition.cnn.com/201408/08//world/isis-

fast-facts/

2. http://www.bbc.com/news/world-middle-

east-27801676

3. http://www.nytimes.com/interactive/201416/09//

world/middleeast/how-isis-works.html?_r=1

4. http://globalpublicsquare.blogs.cnn.

com/201409/08//why-u-s-should-help-the-kurds/

5. http://fareedzakaria.com/201426/09//the-fight-

against-the-islamic-state-must-include-iran/

6. http://fareedzakaria.com/201411/09//can-we-

defeat-the-islamic-state/
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