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ــە  ــوێ و ب ــى ن ــو چەمکێک ــیی وەک ــالمى سیاس ئیس

شــێوەیەکى خێــرا ڕووداوەکاىن بەشــی زۆری ســەدەى 

بیســتەمی گرتــەوە، زیاتر ئەو گــروپ و ڕێکخراوانەى 

ــە دەرێ و  ــدا هاتن ــاوى ئیخوان ــە هەن ــەوە کــە ل گرت

لێــى دورکەوتنــەوە. بــووىن ئــەوان وابەســتە بــوو بــە 

ــى  ــە فەرمانبەرداری ــدەدا ب ــان گرێ پرســێک کــە خۆی

ــالمەوە،  ــردووى ئیس ــەکاىن ڕاب ــە درێژخایەن خەالفەت

بۆیــە بــەو خێراییــە دوچــارى ئیشــکالیەتێکى گــەورە 

بــوون. هەمــوو ڕەوت و حزبێکــى ئیســالمى بــە 

ــردوودا  ــاڵى راب ــەوەد س ــە ن ــەڕەو ل ــدڕەو و میان تون

ــەوان  ــەوە. ئ ــەم ئیشــکالییەتە بوونەت ــەڕووى ئ ڕووب

ڕۆحــى خۆیــان لــە تــوراىس خەالفەتــەوە هەڵهێنجــا، 

زۆر  ئاقارێکــى  بــە  ســەردەم  ڕەوىت  کاتێکــدا  لــە 

خێــرادا خــۆى بینییــەوە. بــە تایبــەىت چەنــد دەیــەى 

ڕابــردوو مرۆڤایــەىت لــە دوڕیانێکــى گــەورەدا خــۆى 

ــا  ــت و تەکنەلۆژی ــێوەیەک زانس ــە ش ــەوە، ب بینیوەت

ــەو  ــە و ئ ــەو گۆڕانکاریی ــا، ئ ــەورەى ن ــگاوى گ هەن

شۆڕشــە مەزنــەى زانســت لــە کۆتاییــەکاىن ســەدەى 

بیســت و دەســتپێکى ســەدەى بیســتویەکدا بــە 

شــێوەیەک بــوو کــە خــودى ئایینــەکاىن خســتووەتە 

ــەوەى  ــاى ئ ــدى چ ج ــەوە، ئی ــیارى جدیی ــر پرس ژێ

لــە  کــە کــە فۆڕمــى ئایینداریــی کورتبکرێتــەوە 

سیاســەت و فەرمانبەرداریــی خــوداوە. هەربۆیــە 

ئیســالمییەکان لــە زەمەنێکــدا لەدایکبــوون رسوشــت 

ــە  ــە ب ــەوان ناســوڕێت. بۆی ــداى ئ ــى ئەجێن ــە کام ب

تــەواوى میتــۆدى ئــەم هێــزە ئیســالمییانە لەبــەردەم 

ــە.  ــەورە گەورەدای ــیارى گ پرس

بــە شــێوەیەکى گشــتى لــە نیــوەى دووەمــى ســەدەى 

ــان  ــیاىس خۆی ــالمى س ــتنەکاىن ئیس ــتەمدا ڕێکخس بیس

ــیدا  ــى سیاس ــتە و گروپ ــی دەس ــەى حزبایەتی ــە بازن ل

ــەوە.  بینیی

بــە تایبــەىت پــاش ئــەوەى دۆزى فەڵەســتین بــە گەرمــى 

نواڕینــى  و  نیــاز  لــە  بەشــێک  ئیــدى  ســەرىهەڵدا، 

ئایدیۆلۆژیــاى  بــۆ  هانــاى  عــەرەب  نەتەوایەتیــی 

ــەر  ــەوە بەس ــۆ پەڕین ــک ب ــرد و وەک پردێ ــالمى ب ئیس

ــش  ــە ئەوەی ــارە ک ــتیانەوە. دی ــدا قۆس ــرى زایۆنیزم ئاگ

هۆکارێکــى کاریگــەر بــوو بــۆ بــرەودان بــە ڕێکخســتنى 

ئیســالمى جیهــادى، بــەردەوام بیانویەکــى کاریگەریــش 

بــووە بــۆ مانــەوەى هــزرى ســیاىس ئیســالمى لــە دنیــاى 

ــالمیدا.  ــى  ئیس عەرەبی

واتــە هــەر لــە ســەرەتاوە ئاتاجــى ســەرهەڵداىن هــزرى 

ــک  ــان میتۆدێ ئیســالمى سیاســیى وەک وەســیلەیەک ی

ــدا  ــە ناواخنی ــەىت ل ــى نەتەوای ــە هەوێنێک ــش ک هاتەپێ

کــە  بــوو  تاقیکردنەوەیــەک  ئــەوە  دەبینــى.  ڕۆڵــى 

ــە دۆزێکــى  ــوون ل ــۆ قوتارب ــا ب ــەکان بەکاریانهێن عەرەب

قوڵــی پــڕ لــە سەرئێشــە. هــەر بۆیــە دەتوانیــن بڵێیــن 

ــالمگەرایى  ــە ئیس ــرەودان ب ــتبوونی ب ــدى دروس ڕەهەن

ــە  ــاوازە ل ــوننەگەراکاندا جی ــى س ــە و مەرجەع ــە بازن ل

ــەى  ــە بازن ــە ل ــالمگەرایى ک ــى ئیس ــد و مەهام ڕەهەن

ــە  ــت، چونک ــۆ دەکرێ ــیعەکاندا کارى ب ــەیوعی ش تەش

دروســتبووىن  خواســتى  شــیعەش  سیاســیی  فیکــرى 

لەســەرى  کــە  هزرییــەى  واقیعــە  لــەو  بــەدەرە 

دارێــژراوە. 

گــەر بگەڕێینــەوە بــۆ ڕیشــەى ئیســالمى سیاســیى 

لــە مێــژووى ئیســالمیدا، دەبینیــن هــزرى سیاســیى 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئیســالمى هەنگاوێــک بــووە بــۆ دوورکەوتنــەوە لــە 

ناوەڕۆکــى شــەریعەتی پێداگرییــە ڕۆحییــەکاىن مــرۆڤ، 

لــە هەمــان کاتــدا هەنگاوێــک بــووە بــۆ نزیکبوونــەوە 

ــەوداى  ــە م ــیى ل ــى سیاس ــر و مەی ــێ مەک ــە  کۆمەڵ ل

نەتەوەکانــدا. کارى 

دەســتپێکى  تــا  ڕاشــیدینەکانەوە  کۆتایــى  لــە   

ــر درێژبوونــەوەى ئــەم دەســەاڵتە  ئومەوییەکانــی دوات

سیاســییە ســونییە ئەرســتۆقراتە قورەیشــییە، تــا ڕوخــاىن 

عەباســییەکان، پاشــان زیندوبوونــەوەى لــە دەســتى 

تورکــە ســونییەکان تــا ســەرەتاى ســەدەى بیســتەم، 

نوێنەرایەتییــەک نەبــووە کــە کــۆى موســڵانان لــە بازنە 

و پێنــاوى خۆیــدا جێبکاتــەوە، بەڵکــو الى ئومەوییــەکان 

نوێنەرایــەىت عــەرەىب ســونە  بــووە و تەنانــەت مــەوال 

ــوىن  ــى س ــۆ عەجەم ــوىن یاخ ــەرەىب س ــان ناع ــوىن ی س

ــە دووى  ــەوەى بندەســتی پل ــى نەت ــەدا ڕۆڵ ــەو بازنەی ل

ــوە.  بینی

کەواتــە خەالفــەت بــە هیــچ شــێوەیەک هێایــەک 

ــت،  ــەرچاوەى گرتبێ ــەریعەتەوە س ــە ش ــە ل ــووە ک نەب

یاخــود سیاســەىت ئیســالمى بە هیــچ شــێوەیەک نومایاىن 

ئــەو حەبلــەى نەکــردووە کــە کۆى موســڵانان دەســتى 

ــوە هەڵواســن. ــی پێ ــرن و خۆیان پێوەبگ

ــێوە  ــان ش ــە هەم ــدا ب ــیى شیعەیش ــەى سیاس ــە بازن  ل

ــە دەســتپێکى ئومەوییەکانــەوە، چ وەک ئــەو  ــەر ل ه

دەوڵەتــە دوورەدەســتانەى باکــوورى ئەفریقیــا وەک 

ئەداریســەکان یاخــۆ ئەوانــەى ســەردەمى عەبــاىس، 

و  فامتــى  دواتــر  و  ســامانییەکان  و  ســەفارى  وەک 

ئیســاعیلییەکان تاوەکــو ســەرلەنوێ زیندووبوونەوەیان 

و  ئەفشــار  و  ســەفەوییەکان  دەســتى  لەســەر 

قاجارییــەکان، هیــچ کات پێنــاو و پەیداخــى ئیســالمەىت 

ئەمانــە نوێنەرایــەىت ئوممــەىت ئیســالمیى نەکــردووە.

 لــە فامتییەکانــدا نەزمــى هاوواڵتیبــوون هێنــدەى تــام و 

بــۆى نەتەوایــەىت تێــدا جێگیــر کرابــوو هەرگیز شــوناىس 

دینــى ئــەو ئەرزشــەى نەبــوو، لــە ســەفەوییەکاندا 

ــە  ــێ ل ــوو، وەل ــەىب ب ــى و مەزه ــى ئایین ــە ناوێک ناوەک

ــزى  ــە هێ ــرەودان ب ــە ب ــوو ل ــەک ب ــدا مەهزەلەی ناواخن

ــەىت.  ــەىت و هۆزچیی ــەرى و نەتەوای ناوچەگ

درێژایــى  بــە  ئیســالمییەکان  خەالفەتــە  کات  هیــچ 

ــە  ــالمى ل ــەىت ئیس ــووە ئومەمیی ــان نەب ــژوو گەرەکی مێ

نەزمــى ســیاىس خۆیانــدا شــوێنبکەنەوە. کەواتــە لێــرەدا 

بــە خەالفــەىت ڕاشیدینیشــەوە تاوەکو کۆتایى دەســەاڵىت 

عوســانییەکان خەالفــەت نەیتوانیــوە هێــز و هیوایــەک 

ــى موســڵان  ــوو خەڵک ــرى خــۆى هەم ــە چەت ــت ک بێ

شــەریعەت  گرنگیــى  خاڵــى  لێــرەدا  گردبکاتــەوە. 

ــەریعەتدا  ــە ش ــە ل ــیارەوە. چونک ــر پرس ــە ژێ دەکەوێت

هیــچ پێنــاو و برەوێکــى نەتەوایــەىت ســنوورى بــۆ 

دنیایــەک  خەالفەتــدا  لــە  کاتێکــدا  لــە  نەکێــراوە 

ــت. ــنوور دەبیرنێ س

 ئــەم خاڵــە الواز و الدەرەى شــەریعەت لەنێــو تــەواوى 

بەدیدەکرێــت  ئیســالمییەکاندا  کارى حزبــە  بازنــەى 

ــالمى  ــو ئیس ــەوە. لەنێ ــارەوە کراوەت ــە ب ــى ل و جەخت

سیاســییە  تەڤگــەرە  هەمــوو  مێــژووى  و  سیاســی 

ئیســالمییەکان ئــەو ڕاســتییەمان پێدەڵێــن کــە هێنــدەى 

ــز  ــن، هەرگی ــەىت و ناوچەی پێناوێکــى ســیاىس و نەتەوای

و  شــەریعەت  پارێزەرێکــى  و  پێنــاو  نەیانتوانیــوە 

دینداریــى  بازنەیەکــى  و  بــن  ئیســالمى  شــێوازێکى 

ــن.  ــت ب دروس
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دۆزى  ســەرهەڵداىن  پــاش  لــە  ئیســالمییەکان  پارتــە 

فەڵەســتین بــە شــێوەى کارا ســەریان هەڵــدا، کــە پێناوە 

لــە پێناوێکــى  بــوو  ســەرەکییەکانیان تەنیــا بریتــى 

نەتەوایــەىت و عەرەبچییــەىت و لــە خەمــى دۆزى خاکــى 

ــوان  ــدا. ئیخ ــەریان هەڵ ــتیندا س ــتکراوى فەڵەس بندەس

بۆخــۆى بەشــێوەیەکى تیــۆرى لــە پەیامــەکاىن حەســەن 

بەننــادا ئــەو ڕاســتییە دەخاتــەڕوو کــە عروبــە لــە 

خەبــاىت ئەوانــدا بازنەیەکــى تــەواوکارە، ئــەو ئیخوانــەى 

شــوێن پەنجــەى بــە بســت بــە بســتى کار و کــردەوەى 

حزبــە ئیســالمییەکاىن دونیــاوە دیــارە و ڕوونــە. خەمــى 

گــەورەى حزبــەکاىن ســەر بــە ئیخــوان و خــودى ئیخوان 

موســلمین لــە دنیــاى عەرەبــدا ئەوەیــە بیســەملێنن کــە 

عەرەبچییــەىت دەکــەن و لــە بەرامبــەر هێــزە نەتەوەیــی 

ــن.  ــان هاوشــان دەزان ــدا خۆی و ســیکۆالرەکاىن عەرەب

زانیارییــەکاىن  و  شــەریعەت  بــووىن  لێــرەدا  کەواتــە 

ئیســالم تەنــێ ڕێگەیەکــن بــۆ پتەوکــردن و بەهێزکــردىن 

بریتییــە  لێــرەدا  گــەورە  مەهزەلــەى  پێنــاوە.  ئــەو 

لــەو حزبــە ئیخوانییانــەى کــە لــە دەرەوى نەتــەوە 

ــت  ــدا دروس ــە عەرەبییەکان ــۆ واڵت ــدا یاخ عەرەبییەکان

بــن. چونکــە دەبێــت وەاڵمیــان بــۆ پەیامەکاىن حەســەن 

بەنــا و ســەید قوتــب چــی بێــت کــە لــە بــارەى 

دەیڵێــن. عەرەبچییەتییــەوە 

بــۆ منوونــە یەکگرتــووى ئیســالمى چــى دەڵێــت لــە بارەى 

ئــەو تیۆرییــە سیاســییە نەتەوەییانــەى کــە محەمــەد 

ــۆ  ــکات ب ــوان دەیان ــەىت ئیخ ــتەى زەرووریی ــب ئاڕاس قوت

ــووىن  ــرەدا ب ــەدى لێ ــەرەىب. ئ ــیۆنالیزمى ع ــە و ناس عروب

ــەوە.  ــدا خــۆى دەبینێت ــە چی ــى ئیخــواىن ل یەکگرتوویەک

ــرۆڤ و  ــوناىس م ــووىن ش ــەوەى ب ــالمدا هێنان ــە ئیس ل

پتەوکــردىن الیــەىن ڕۆحیــى تاکــەکان و بونیــادى پێکهاتــە 

ــارەوە  ــى لەب ــن و داکۆک ــى بەری ــەکان بازنەیەک خێزانیی

کــراوە. وەلــێ بــوارى ســیاىس و خەالفــەت، سیســتەمى 

ســیاىس ئیســالمى و ڕێکخســتنى ئیســالمى ســیاىس هیــچ 

جێیەکــى نییــە یاخــود شــتێکى پــێ نییــە بــۆ زامنکــردىن 

هێشــتنەوەى شــەریعەت وەک خــۆى. 

ئەمــڕۆ ئــەوەى لــە کوردســتان و عێراقــدا دەگوزەرێــت 

عێراقــدا  ناوەڕاســتى  و  باشــوور  لــە  کــە  ئەوەیــە 

ــەورەى  ــى گ ــوننە خاڵ ــیعە و س ــییەکاىن ش ــە سیاس بازن

ناکۆکییەکانــن و جەنگــى ئەوانیــش جگــە لــە ســەپاندىن 

ــەىب  ــۆزى مەزه ــڵ و ه ــەىت و خێ ــەى نەتەوای هەیمەن

خۆیــان هیچــى تــر نییــە و ئەوەیــى بریتــی بێــت لــە 

ئایندارییەکــى دروســتى وابەســتە بــە ئیســالم هیــچ 

ــە.  ــوێنێکى نیی ش

دکتــۆر  وەکــو  مــەزىن  ئەزموونێکــى  هەربۆیــە 

ــتیار  ــى هەس ــە زەمەنێک ــد ک ــین عەبدولحەمی موحس

ڕێبــەرى حــزىب ئیســالمى  عێــراق بــوو، کــە مەزنریــن 

ــەری  ــراق و نوێن ــە عێ ــوو ل ــواىن سیاســی ب حــزىب ئیخ

گــەورەى ســونییە عەرەبــەکان بــوو لــە ســەردەمى 

ــن  ــاش ســەدام هەتاوەکــو ئێســتا، دەتوانی ســەدام و پ

بڵێیــن ئەکادیمیریــن و هۆشــیارترین تاکــى نێــو ئــەو 

حزبەیــش بــوو، بۆخــۆى جــاڕى ئــەو ڕاســتییەى دا 

کــە حزبایەتیکــردن، بــەو جــۆرەی ئــەو مەبەســتییەتی 

لــە سیاســەىت حزبایــەىت ئیســالمى جیــاواز نەبــوو 

لــە دەوڵەتدارییەتییــەک کــە خەالفــەت بخوازێــت 

وانیشــانیدا کــە تــا ســەر ئێســقان هەڵەیــە و دوورە لــە 

خواســتى شــەریعەت و ئاینداریــى تاکــى موســڵانەوە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و مەبەســتى حزبایەتیــى بــە شــتانێک لەقەڵەمــدا 

ــدارەوە و  ــەىس ئیان ــەوداى کارى ک ــە م ــە دوورە ل ک

ــەت  ــیاىن و نەدام ــە پەش ــى ب ــووىن کارى خۆی ئەزم

لەقەڵەمــدا. 

ــوون  ــۆر موحســین هەڵوێســتەکاىن شۆڕشــێک ب دکت

ئیســالمییە  پێڕاکێشــاىن  بــە  پێداچوونــەوەوە  بــۆ 

سیاســییەکان لــە تەنگــژەکاىن عێراقــدا. خواســتى 

ئەزموونێکــى گــەورەى لــەو جــۆرە دروســت هاوتــاى 

دانپێدانــاىن کەســێکى مــەزىن وەک ئیحســان تەبــەرى 

ئیحســان  کــردىن.  چەپــەکان  لەســەر  کــە  بــوو 

تەبــەرى لــە هەشــتاکاىن ســەدەى ڕابــردوو وەک 

ــراىن و  ــودەى ئێ ــەردارى ت ــەزن و س ــتێکى م تیۆریس

چەپــەکاىن دونیــا ڕاســتیگەل لــە چەمکــی کۆمۆنیــزم 

و بەربەرییــەىت ئایدیۆلۆژیــاى چەپــەکان خســتەڕوو، 

و  هەســتایەوە  ڕابــردووى  پێچەوانــەى  ئــەو 

ئەزموونێکــى گــەورەى نیشــاىن دونیــا دا کــە بەشــێک 

لــە چەپــەکان لــەچ شــۆکێک و لــەچ خەوێکــى قوڵــى 

ــن. ــاختەدا دەژی س

ســاختەیى خــەوىن بەشــێک لــە چەپــەکان جیــاواز 

نییــە لــەو ســاختەییەى کــە ئەمــڕۆ ئیســالمییەکان 

ئیســالمى  ئەکادیمییەکــى  هیــچ  کەوتــوون.  تێــى 

ــچ  ــت. هی ــۆکە نەبێ ــەو ش ــارى ئ ــڕۆدا دوچ ــە، لەم نیی

کــە  نییــە  ئیســالمییەکان  بەویــژداىن  قەڵەمێکــى 

ــیاىس  ــۆدى س ــە میت ــەکات ک ــاختەییە ن ــەم س دەرک ب

لەســەردەکات. کارى  ئیســالمییەکان 

ــالمناىس  ــوارى ئیس ــى ب ــەر و لێکۆڵەرێک ــە نووس  مەزن

ــى  و یاســاى شــەریعەت، پیاوێکــى بەئەزمــوون و قووڵ

وەک دکتــۆر موســتەفا زەڵمــى  هەمــوو ئــەو ڕاســتییەى 

بەگوێــى کۆمەڵگــەى کوردیــدا دا، ڕاســتیگەلێک کــە 

بــە زمــاىن عەقــڵ و زانســت و شــەریعەت هەموومــاىن 

دوانــد. ئــەو جەختــى لــەوە کــردەوە کــە ئیســالم 

ئایینێکــە خەالفــەت ناخوازێــت، خەالفــەت و سیاســەت 

لــە ئیســالمدا خەونێکــى ســاختە و درۆیەکــى گــەورەى 

ــاوڕێ  ــى کاروان و ه ــەى حاج ــا ڕاڤ ــالمییەکانە. ئای ئیس

خــوا  شــەریعەىت  بــۆ  هاوشــێوەکانیان  و  قیامەتــی 

زانســتى و لۆژیکــى و ئیاندارتــرە، یــان ڕاڤەى موســتەفا 

زەڵمــى کــە تەمەنێکــی لەنێــو پەرتــوک و لێکۆڵینــەوە و 

ــەربردووە؟! ــالمیدا بەس ــاىت ئیس دیراس

ئایا ڕاڤەى حاجى کاروان 
و هاوڕێ قیامەتی و 
هاوشێوەکانیان بۆ 

شەریعەتى خوا زانستى و 
لۆژیکى و ئیماندارترە، یان 
ڕاڤەى موستەفا زەڵمى کە 
تەمەنێکی لەنێو پەرتوک 
و لێکۆڵینەوە و دیراساتى 
ئیسالمیدا بەسەربردووە؟
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ئایــا ئەکادیمییــە ئیســالمییەکان دروســن یــان سیاســییە 

ئیســالمییەکان؟ لەبەرئــەوە دەتوانیــن بڵێیــن ئــەوڕۆ 

ســەردەمى  و  ئەکادیمییەکانــە  هــزرى  ســەردەمى 

قســەى ئەزموونــە گەورەکانــە. 

ــدەى  ــالمیدا هێن ــووى ئیس ــو یەکگرت ــوو لەنێ ــێ هەب ک

قــووڵ  و  ورد  و  لۆژیکــى  ســدیق  عەبدولڕەحــان 

ڕاڤــە بــۆ تێکســت و ئەزمــووىن سیاســیى ئیســالمى 

بــکات؟ بۆخــۆى لــە ئەوجــى پلــە و پایــەدا بــوو لەنێــو 

ئیســالمییەکاندا و بــە لۆژیکیــش ســەملاندى کــە ئیســالم 

بازنەیەکــە و سیاســەتیش لــە نێــو حزبێکــى ئیســالمیدا 

ــەوە  ــە ئاینداریی ــدى ب ــندەیە و پێوەن ــى کوش هەڵەیەک

عەبدولڕەحــان  وەک  گــەورەى  ئەزموونێکــى  نییــە. 

ســدیق بەســە بــۆ ئــەوەى کــە ئاشــبەتاڵى هــزرى 

دەســتپێبکرێت،  کوردســتاندا  لــە  ســیاىس  ئیســالمى 

قســەى موســتەفا زەڵمــى حوجەیــە بۆئەوەى ســاختەیى 

ــەملێنین.  ــالمدا بس ــە ئیس ــەىت ل ــى حزبای مۆدی

ڕزیــوى  مەکراوىــی  قەوانێکــى  قەوانــە  ئــەم 

بیدعەچییــەکاىن نێــو ئیســالمە و ئــەوڕۆ لــە دەســتپێکى 

وەســتاندىن ئــەو قەوانــەدا ئەکادیمــى و لێکۆڵــەر و 

داوەتــێ.  دەســتیان  هۆشــیارەکان 

ئــەوڕۆ بــۆ وەســتاندىن هــزرى ســاختەى ئیســالمییەکان 

ــەکان  ــیکۆالر و چەپ ــرباڵ و س ــاکارى لی ــە ئ ــت ب پێویس

ــن و  ــتییانە دەنێ ــەو راس ــێ ل ــان پ ــو بۆخۆی ــە، بەڵک نیی

هۆشــیارییەکانیان بەجۆرێکــن کــە سیاســییەکان تــوىش 

شــۆک بکــەن. 

 ئــەم ڕاســتییانەى کــە خەڵــکاىن ســەر ڕاســتى ئەکادیمى 

و بەئەزموونــەکاىن خۆیــان داىن پێــدا دەنێــن و لــە 

کارى ســیاىس خۆیــان دوور دەخەنــەوە، چــاوەڕوان 

دەکرێــت بەرینــر بێــت و ســنوورى چاالکیى ئیســالمییە 

زانیاریــدا  تازەتریــن  لــە  ببەزێنێــت.  سیاســییەکان 

بۆیــە  هــەر  دەبێــت.  دەرکەوتووتــر  ڕاســتییە  ئــەو 

سیاســەتکردن لــە الیــان بووەتــە رشیتێکــى دووبــارە و 

دۆڕاو و تەنهــا ئامادەکارییەکانیــان بۆ دەســتگیربوونیان 

کورتکردووەتــەوە.  دونیایــدا  پۆســتێکى  چەنــد  لــە 

کــە  خوێنەوارەکانیشــیان  ئێســتادا  لــە  تەنانــەت 

ــە قــەرەى  ــان ل ــە خــاوەىن بڕوانامــە خۆی دەخــوازن ببن

شــەریعەىت ئیســالمى و دراســاىت ئیســالمى نــادەن و 

ــان  ــتێک ی ــن پۆس ــە بتوان ــپۆڕییەکەوەن ک ــەدواى پس ب

کورســییەک بۆخۆیــان دابتاشــن.

 ئیــدى ئــەوە بــۆ خۆیــان و بــۆ دەرەوەی خۆشــیان ڕوون 

ــیلەیەکە  ــا وەس ــیاىس تەنه ــالمى س ــە ئیس ــەوە ک بووەت

بــۆ خــۆ تێرکــردن لەســەر ســفرەى حــازرى کوردایــەىت و 

ڕەنــج  و ڕەونەقى خەبــاىت ماندوونەناســانەى نەتەوەیى 

ــە  ــەوڕۆ ئیســالمى ســیاىس ل ــەکان. ئ و ســیکۆالر و لیراڵ

کوردســتاندا نومایــاىن ســاختەیى خــۆى لــە هەمــوو کات 

زیاتــر بــۆ ڕۆشــن بووەتــەوە و ئــەو خــەون و خەیاڵــەى 

کــە خــۆى بــۆ ئاینــدەى ئــەم نەتــەوە دەبینییــەوە 

ــە  ــەوەن ک ــۆ ئ ــەکان ب ــەواوى ڕوانگ ــتداوە و ت لەدەس

بەڵــێ لــە کوردستانیشــدا وەک تــەواوى دنیــاى ئیســالم 

ــە لێژیدایــە.  گڵۆڵــەى ئیســالمییە سیاســییەکان ل

ئەوروپــى  وەخۆکەوتنــەى  ئــەو  پــاش  تایبــەت  بــە 

و خۆرئاواییــەکان بــۆ ئیســالمگەراکان و پــاش ئــەو 

توندوتیژییانــەى کــە ســااڵىن ڕابــردوو لــە ئەوروپــا 

ســەر  ڕاڤــەکاىن  و  کۆڵینــەوە  ئیــدى  پێــش،  هاتنــە 

ــنە  ــیانە دەبەخش ــى داعش ــا دیوێک ــالمییەکان تەنه ئیس
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

مەهــام و مەبەســتى بــووىن هــەر تەڤگەرێکــى سیاســیى 

ــان  ــادا بوونی ــەواوى دونی ــە ت ــەوڕۆ ل ــە ئ ــالمى ک ئیس

هەیــە و کاردەکــەن و ئــەو ڕاســتییانەیش ســەملاوە 

لەنێــو  سیاســییەکان  ئیســالمییە  بــووىن  بەڵــێ  کــە 

تەنهــا  حکومەتەکانــدا  دیموکراســییانەى  سیاســەىت 

گەمەیــەک بــوو بــەس، چونکــە بــەرە بــەرە ئەزموونــە 

هۆشــیارەکانیان حاشــا لــە ڕابــردوو دەکــەن و ئەزموونــە 

مێشــک شۆراوەکانیشــیان وا خەریکــە لــە جەنگــى 

دیموکراســیدان و دیموکــراىس هــەر بــەو خراپەییــە 

پێناســە دەکــەن.

گشــتى  بــە  ئیخوانــدا  جواڵنــەوەى  لەنــاو  ئەمــڕۆ 

کــە  پێشــێ  هاتوونەتــە  ئیســالمگەرا  ڕیفۆرمخــوازى 

ناکــەون. پێشــوو  سیاســەىت  توخنــى 

بناژۆکانــەو  هێــزە  ڕیشــەى  ئــەوەى  وەک  ئیخــوان 

ــەو  ــاش ئ ــدى پ ــوو، ئی ــتەیدا  ب ــە دەرهاویش ــش ل داع

ڕەوشــە وەحشــەتناکە ڕەوتێکــى ئیســالمگەراى جیــاواز 

جەماوەرییــەوە  لــەڕووى  کــە  چێبــو  ئیخــوان  لــە 

بــە  هــاوکات  و  بووەتــەوە  شــوێنى  بەخێرایــى 

ــوو.  ــاوادا تێداب ــەڕووى خۆرئ ــەوەى ب ــەک کران ئەندازەی

بــۆ منوونــە ئیســالم بحیــرى یەکێــک لــە ســەرکردە 

هەڵکەوتــوەکاىن ئــەو جواڵنەوانــە بــوو کــە لەســەر 

دەربڕینــەکاىن دەربــارەی ئەزهــەر و قســەکردن لەســەر 

ــۆ  ــاردرا ب ــدا بڕی ــە تەلەفزیۆن ــالمگەرایی ل ــى ئیس نەزم

ــوار  ــۆ چ ــەو ب ــت. ئ ــی بکرێ ــاڵێک زیندانی ــاوەى س م

ــدڕەوى  ــەوە قســەى لەســەر تون ــە تیڤییەکان ــاڵێک ل س

و تانــەى لــەو ئیســالمە چەقبەســتووە دەدا کــە بــووىن 

لــە ڕەوگــەى ســوننیەکاندا هەیــە، هەروەهــا بــاىس لــە 

ئیســالمى ئازادیخــوازى و شۆڕشــگێڕى دەکــرد و لەگــەڵ 

ئــەو  بــوو.  دەوڵەتــدا  و  مزگــەوت  جودابوونــەوەى 

لــە دێســەمبەرى 2016دا کەوتــە بــەر لێخۆشــبووىن 

میــرسدا  مێــژووى  لــە  ئەمەیــش  ســەرۆکایەتییەوە، 

بڕیارێکــى دەگمــەن بــوو. یەکێکــی تــر لــە پشــتیواناىن 

ڕیفــۆرم و ئازادیــى هــزر و ڕۆشــنگەری بریتییــە لــە 

ئیرباهیــم عیســا، ئــەو رشۆڤەکارێکــى جەماوەردۆســتى 

ــە و سەرنووســەرى ڕۆژنامەیەکــى ســەربەخۆى  میرسیی

میرسییــە بــە نــاوى )املقــال(. ئیرباهیــم عیســا لــە 

دەســتپێکى ئــەم ســاڵەدا ڕایگەیانــد کــە وازیهێنــاوە 

لــە بەرنامــە تەلەفزیۆنییەکــەى، چونکــە لــە الیــەن 

میــرس،  کراوەتــە  فــرە  فشــارى  ســعودیەوە  واڵىت 

ــە  ــرىش کردووەت ــەردەوام هێ ــم ب ــەوەی ئیرباهی لەبەرئ

ــەىت وەهــاىب و ڕەوگــەى چەقبەســتووى  ســەر ڕادیکاڵیی

هەڵوێســتە  ئیســالمگەراکاندا.  لەنێــو  هۆزگەرایــى 

هەمبــەر  لــە  عیســا  ئیرباهیــم  ڕیفۆرمیســتییەکاىن 

لــە  ئــەوان  تاڵــن،  و  قــورس  فــرە  تێرۆریســتەکاندا 

1992ـــەوە ئەویــان خســتووەتە لیســتى کوشــتنەوە، 

ــر چاودێرییەکــى  ــاوە بــەردەوام لەژێ ــە ئــەم پی هەربۆی

ئیخــوان  بــۆ  نەیارییەکــەى  ئاسایشــییدا.  تونــدى 

کردووەتــە  ئەویــان  بەرهەڵســتییەکاىن  و  موســلمین 

ــە پالتفۆڕمــى  ــەوێ و ل ــرە و ل ــان و لێ ــەىت فەتواکانی باب

ــەن. قەمیانیــش  ــاوى دەب ــەوە وەک کافرێــک ن ئایینییان

یەکێکــى دیکەیــە لــەو ڕیفۆرمخــوازە مەزنانــەى دونیــاى 

ئیســالم لــە میــرسدا، ئەویــش بــۆ بــاوەڕ و دیــد و 

ســەرنجە بوێــرەکاىن ڕووبــەڕووى زینــدان و ئەشــکەنجە 

ــە  ــە ک ــى وای ــەو پێ ــەوە. ئ ــوون بووەت ــواى کافرب و فەت

شــوێنێکى وەکــو زانکــۆى ئەزهــەر لەگــەڵ ڕێکخراوێکى 

تێرۆریســتیدا جیــاواز نییــە، هەمــوو ئــەم کەســایەتییانە 
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کــە جواڵنەوەیەکــى نوێــن و جەمــاوەرى بەرینیــان 

هەیــە و تەنگیــان بــە تەوژمــى ڕادیکاڵــەکان هەڵچنیوە، 

و  نیــن  نــارساو  خۆرئــاوا  ئاســتى  لەســەر  هێشــتا 

نەبوونەتــە شــوێن بایەخــى ئــەوان. بەرنامــە و میتــۆدى 

کارى ئیخــوان لــە خۆرئــاوادا بــە تــەواوى هەژمــوون و 

ڕاســتییەکاىن ئــەم جواڵنــەوە ڕیفۆرمخوازییــەى پەراوێــز 

خســتووە و ســەرنجى خۆرئاواییــەکان تەنهــا لەســەر 

فریودەرانــە  میکانیزمــى  بــە  ئەوانیــش  و  ئیخوانــە 

خۆیــان وەک ڕێکخراوێکــى میانــڕەو هەژمــاردووە.

بــە گشــتى دەتوانیــن بڵێیــن بــە ئاگابوونەوەیەکــى 

هەیــەن  ئیســالمییەکاندا  پێکهاتــەى  لەنــاو  بەریــن 

بــارى بەرژەوەندیــى  بــە  نــە  ئاگابوونەوەیــەک  بــە 

هزرییانــدا، بەڵکــو بــە ئاگابوونــەوە لــە قوتاربــوون 

کــە  بەســەرچووەى  بەنــدە هزرییــە  و  کــۆت  لــەو 

ــەڵ  ــان لەگ ــوا و هێزێکی ــچ هی ــک و هی ــچ هەنگاوێ هی

ڕەوىت ئــەم ســەردەمەدا یــەک ناگرێتــەوە. هەربۆیــە 

ئــەوان لــە ئێســتادا تەنهــا و تەنهــا کــوڕى ژینگــە 

مەبەســتەکاىن  بــۆ  تەنهــا  و  نائارامەکانــن  و  پشــێو 

ــە  ــەوە و وان ل ــن ماونەت ــی ئایی دەرەوەى بەرژەوەندی

نــاو گەمــە سیاســی و بەرژەوەندییــە دنیاییەکانــدا. 

بۆیــە هەمــوو ئــەو کارەکتەرانــەى کــە پێشــووتر لەنــاو 

ــن،  ــار دەردەکەوت ــایەىت دی ــو کەس ــدا وەک ڕێکخراوەکان

لــە ئێســتادا خاڵیبوونەتــەوە لــە بــووىن کەســایەتیی 

لەژێــر چەنــد  تەنهــا جڵەویــان  بەرچــاو و  دیــار و 

وەکــو  ئاییــن  کــە  هەلپەرســتدایە  کاراکتەرێکــى 

فۆڕمــی  ئــەم  بەکاردەهێنــن.  ســراتیژی  چەکێکــى 

بەکارهێنانەیــش ئیســالمییەکاىن کوردســتانیى وەکــو 

ــەوە و  ــڕۆ گرتووەت ــاى ئەم ــالمییەکاىن دنی ــوو ئیس هەم

ــەوە  ــەى بەخۆداچوون ــاو بازن ــتووەتە ن ــى خس ئەوانی

ــۆدى  ــک میت ــە جۆرێ ــرا، ب ــى خێ و بەخۆداهاتنەوەیەک

پێشــوویان کــە ئێســتاش پیــادەى دەکــەن، جەمــاوەرى 

لــە دەور کۆناکەنــەوە و بوونەتــە هێــزى بچــوک و 

الوازى نــاو گۆڕەپانــە سیاســییەکە.
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