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سیاســیی  رەهەنــدی  بــە  ئەوانــەی 

مۆركــی  هەڵگــری  ســواغدرابوون ، 

لــەو  یەكێكیــش  بــوون،  شــیعەگەرایی 

چەمكــە دیارانــەی، كــە راســتەوخۆ لەپــاش 

ســەركەوتنی شــۆڕش دەگوترایــەوەو، كار بۆ 

پراكتیزەكردنــی دەكــرا، چەمكــی )ویالیەتــی 

فەقیهـــ( بــوو. خومەینــی توانــی لەرێگــەی 

هەڵهێنجــان  و تێفكرینــە مەزهەبییەكانیــەوە 

ســەرلەنوێ ئــەم چەمكــە لــە كتێبــە بەراییــە 

ــەوە  فیقەییەكانــی مەزهەبــی شــیعەوە بخات

ببەخشــێت،  پــێ  زیندوویەتــی  بەربــاس ، 

ئیلهامبەخشــی  بیكاتــە  بەشــێوەیەك 

دامەزراندنــی كۆمــاری ئیســالمیی ئێــران.

ریشــەی تیۆریزەكردنــی چەمكــی ویالیەتــی 

ســەرەتای  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  فەقیهـــ 

ــی  ــا خومەین ــك ئایەتوڵ ــاكان، وەختێ حەفت

ــاوی  ــیمینارێكی بەن ــد س ــەف چەن ــە نەج ل

)حكومەتــی ئیســالمیی/ الحكومــە االســالمیە( 

خــۆی  روانینــی  تێیــدا  پێشكەشــكرد، 

ســەبارەت بــە بابەتــی ویالیەتــی فەقیهـــ 

پێشكەشــكرد و، لەروانگــەی مەزهەبییــەوە 

مۆركێكــی سیاســیی بەســەردا بــڕی. لەپــاش 

گەڕانــەوەی ناوبــراو لــە فەڕەنســاوە بــۆ 

تــەواوی هەوڵەكانــی خســتەگەڕو  ئێــران 

ئایینیــی  گوتــاری  چونكــە  ســەپاندی، 

بەتۆخیــی  رۆحانییــەكان  مەزهەبیــی   و 

جموجۆڵــی  لەســەر  رەنگدانــەوەی 

لــە  ئــەوان  كاریگــەری  بەرفــراوان و 

ئەندێشــە  لــەم  هــەر  هەبــوو،  ئێرانــدا 

تــەواوی  لــە  مەزهەبییەشــەوە  ئایینیــی و 

ــی  ــی دەڕوان ــی ئێران ــە هەمەالیەنەكان گرفت

ــی  ــە ئیتنییەكان ــی گروپ ــەت مافخوازی بەتایب

ئێــران، بۆیەشــە هیچــكام لــە داخوازییەكانی 

ــە  ــرت، چونك ــد وەرنەگ ــە هەن ــان ب كوردی

كوردســتان  لەرۆژهەاڵتــی  كــورد  گەلــی 

هــەر  نوێنەرەكانیــەوە،  رێگــەی  لــە 

لەقۆناغــی بەرایــی ســەركەوتنی شۆڕشــەوە 

تەواویــان  بــڕوای  دانوســتان و  لەرێگــەی 

نەتەوەیــی و  مافــە  بەبەدەســتهێنانی  بــە 

ــدا  ــن، لەئاكام ــان بەخۆكەوت فەرهەنگییەكانی

نەگیــرا ،  داواكارییەكیــان  بــۆ   گــوێ 

ــاری  ــی گوت ــەی بەكارهێنان ــتریش لەرێگ پاش

ئایینیــی مەزهەبییــەوە ژێــر پــێ خــران ، 

ــوا بەســەرلەنوێ دەســتگرتنەوە بەســەر  فەت

ناوچەكانــی رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا درا.

هــەر لەدەســپێكی ناڕەزایەتیــی و جموجۆڵــە 

ئێــران  ســوننەكانی  جەماوەرییەكانــەوە 

ســوننەكاندا  رێكخــراوە  لەچوارچێــوەی 

ــۆ سەرخســتنی شۆڕشــكەی  ــوون ب هاریكارب

قۆناغــە  لــەو  چونكــە   ،1979 ســاڵی 

ئێــران و  گەالنــی  ژانگرتنــی  هەســتیارەی 

بێزووكــردن بــە شۆڕشــەوە، كەســایەتیی 

 و رۆحانییــەكان لــە هــەردوو مەزهەبــی 

شــیعەو ســوننە كەوتنــە رۆڵگێــڕان لــە كایــە 

هەڵبەتــە، ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران لــە ســاڵی 
لەالیــەن  دەســەاڵت  جڵەوكردنــی  بــۆ  زەمینــەی   ،1979
خومەینــی  ئایەتوڵــا  ڕێبەرایەتیــی  بــە  ڕۆحانییەكانــەوە 
ــری  ــی ت ــە قۆناغێك ــران پێینای ــەوە ئێ ــەو هۆیەش ــكرد، ب خۆش
مێژووییــەوە، كــە دەوڵەتێكــی )تیۆكراتیــی(  و مەزهەبیــی 
جێگــەی ڕژێمــی شاهەنشــاهیی پەهلەویــی گرتــەوە، ئــەو 
گــۆڕێ،  هێنایــە  گوتــاری  جــۆر  چەندیــن  وەرچەرخانــەش 

ئایینییــەكان چەمكــە  هەموویانــەوە  لەســەرووی 



5 ژمارە )24-25( کانوونی یەکەم  2017

هەمەالیەنەكانــدا، یەكێك لەو كەســایەتییانە 

)ئەحمــەدی موفتــی زادە( بــوو، كــە هــەر 

بــۆ  خــۆی  پشــتیوانیی  ســەرەتاوە  لــە 

شــۆڕش دووپاتكــردەوە، هەرچەنــدە لــە 

ســەرەتادا لەبــەرەی پشــتیوان و هاریكاربــوو 

بــۆ دامەزراندنــی كۆمــاری ئیســالمیی، بەاڵم 

نەبــرد  زۆری  جموجۆڵەكانیــەوە  بەهــۆی 

ــری  ــی ت ــەوو رێبەران ــوان ئ ــی لەنێ لێكجیای

بەتایبــەت  دروســتبوو  ئێرانــدا  شۆڕشــی 

خومەینــی، چونكــە ناوبــراو لــە رێگــەی 

)شــورای ناوەندیــی ســوننەكان(ەوە، كــە 

بــە )شــەمس( ناســرابوو، دژی پرنســیپی 

)ویالیەتــی فەقیهـــ( وەســتایەوە ، پاشــتریش 

بەهــۆی هەڵوێســتەكانیەوە بەگیانــی خــۆی 

باجــی قورســی دا.

ــاش ســەركەوتنی  لەراســتییدا، راســتەوخۆ پ

شــۆڕش چەندیــن كەســایەتیی و رۆحانیــی 

رۆحانییــە  شــێوەی  بەهەمــان  كــورد 

شــیعەگەراكان هاتنە ســەر شــانۆی سیاسیی ، 

ناوبانگێكــی گەورەیــان بەهــۆی هەڵوێســتە 

بەدەســتهێنا،  سیاســییەكانیانەوە  ئایینیــی و 

بــۆ  ئــەوەی دەهــۆڵ  لەپــاش  بەتایبــەت 

چەســپاندنی دەســەاڵتێكی ئیســالمیی لــە 

رێگەیەشــەوە  لــەم  لێــدەدرا،  ئێرانــدا 

دەنگوســەدای ئــەوان و رۆڵگێڕانیــان بەهــۆی 

پتــر  سیاســییانەوە  گۆڕانكارییــە  ئــەو 

دەركــەوت، هەروەهــا هەڵوێســت و گوتــەی 

تایبــەت بەخۆیــان هەبــوو لــەو گۆڕانكارییــە 

هەســتیاریی  بەهــۆی  كــە  كتوپڕانــەی، 

ــە  ــەوە دەهاتن ــی ئێران ــی ئەودەم بارودۆخ

كــە  بابەتانــەی،  لــەو  یەكێــك  پێشــێ. 

كەســایەتیی  هەیــە  زێــدەی  گرنگییەكــی 

وەك  كــە  زادەیــە،  موفتــی  ئەحمــەدی 

یەكێــك لەرێبــەرە دیارەكانــی ســوننەكان 

موفتــی  پێشــچاوان،  دەكەوێتــە  لەئێــران 

زادە لەدەڤــەرە كوردییــە جۆراوجۆرەكانــدا 

جوواڵنەوەیەكــی  دیاربــوو،  ناوێكــی 

بەنــاوی )مەكتــەب قورئــان( دروســتكرد، 

كــوردی  مەزهەبیــی  نوێنەرایەتیــی  كــە 

دەكــرد. ناوبــراو كاریگەریــی زۆری لەســەر 

ــدا  ــاش شۆڕش ــۆڕش و پ ــش ش ــی پێ لەقۆناغ

ــاش شــۆڕش،  ــش لەپ ــوو، بەدیاریكراوی هەب

ئاڵۆزییەكانــی  بەهــۆی  زادە  موفتــی 

ئایینیــی و  جۆراوجــۆرە  گروپــە  ئەوكاتــی 

ــتەوە،  ــەپ و راس ــە چ ــەوە ب ئایدۆلۆژییەكان

لەكێشــمەكێش و بەركەوتنێكــی تونــددا بــوو 

ــەی  ــاو نەخش ــی ن ــە چەپەكان ــەڵ رەوت لەگ

ــە  ــەراكان، چونك ــراوە چەپگ ــارت و رێكخ پ

لەچوارچێــوەی  پتــر  ئــەو  بانگــەوازی 

بانگەشــەی ئایینییــدا خولــی دەخــوارد، ئــەم 

ــۆی  ــەدا بەه ــەو قۆناغ ــارەش ل ــۆرە گوت ج

ــەوە  ــە چەپەكان ــی رەوت ــی و ئامادەی بەهێزی

هــەرزوو پێكدادانــی دروســتكرد. لەالیەكــی 

هێــزو  چڕوپــڕی  دابەشــبوونی  تــرەوە، 

الیەنــە سیاســییەكان لــە كوردســتان لــە 

ئێرانــدا  گەالنــی  شۆڕشــی  ســەروبەندی 

لەنێــوان  تونــدی  زۆرانــی   1979 ســاڵی 

گــۆڕێ،  هێنایــە  دژبەرەكانــدا  الیەنــە 

بــەرەی  هــەردوو  لەنێــوان  بەتایبــەت 

هــەرزوو  بۆیەشــە  چەپــدا،  ئیســالمیی و 

ئــەم زۆرانــە نێوانــی مەكتــەب قورئــان 

الیەنــە  چونكــە  گرتــەوە،  چەپەكانــی  و 

ــش  ــە ئیســالمییەكان بەدیاریكراوی مەزهەبیی

تانــەی  رێبەرەكــەی  قورئــان و  مەكتــەب 

دەداو  چەپــەكان  گروپــە  لــە  توندیــان 

بەمەترســیی گەورەیــان بۆســەر رۆژهەاڵتــی 

كوردســتان لەقەڵــەم دەدان، ئیــدی بەهــۆی 

مەزهەبگــەراو  بــەرەی  نێــوان  زۆرانــەی 

چەپگــەراوە، هەریــەك لــەو هێزانــە گوتاری 

تایبــەت بەخۆیــان ال گەاڵلەبــوو، بەهەمــوو 

نابووتكردنــی  بــۆ  كاریــان  شــێوەیەكیش 

یەكتریــی دەكــرد تاكــو ئەجێنــداو سیاســەتی 

گەلی كورد لە ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان لە ڕێگەی 
نوێنەرەكانییەوە، هەر 
لەقۆناغی بەرایی 
سەركەوتنی شۆڕشەوە 
لەڕێگەی دانوستان  و بڕوای 
تەواویان بە بەدەستهێنانی 
مافە نەتەوەیی  و 
فەرهەنگییەكانیان 
بەخۆكەوتن

“
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كوردســتاندا  رۆژهەاڵتــی  لــە  خۆیــان 

بســەپێنن. جگــە لەمــەش مەكتەبییــەكان 

لەگــەڵ ئەهلــی تەســەوف لەئێرانــدا كەوتنــە 

رەوتەكــەی  زادەو  موفتــی  رقەبەریــی و 

رەخنــەی  دەدا ،  لەوانیــان  بەتوندیــی 

ــان  ــە بیروبۆچــوون و رەفتارەكانی ــان ل توندی

دەگــرت.

گەالنــی  شۆڕشــی  بەرایــی  قۆناغــی  لــە 

ئێرانــدا، دەرفەتێكــی گــەورە بــۆ پێكهاتنــی 

ــە  ــتبوو، ك ــاواز دروس ــی جی ــتەو گروپ دەس

هەریــەك لــە رێگــەی بەرنامــەو ئەجێنــدای 

خۆیــەوە كاریــان بــۆ ناســاندنی خۆیــان 

ــووە  ــتانیش بب ــی كوردس ــرد، رۆژهەاڵت دەك

مەیدانــی دامەزراندنــی چەندیــن رەوتــی 

دروشــم و  رێگــەی  لــە  كــە  جیــاواز، 

بانگەوازەكانیانــەوە لەهەوڵــدا بــوون بــۆ 

البردنــی ســتەمی نەتەوەیــی و ئاوەاڵكردنــی 

ئازادییــەكان، بــەاڵم بەهــۆی بەهێزیــی باڵی 

ــوەی  ــەوە لەچوارچێ ــزی مەزهەبیی كۆنەپارێ

ــەدا،  ــالمییە نوێك ــارە ئیس ــی كۆم راگەیاندن

ئامانــج و خولیــای ئــەو رەوتــە مەزهەبییانــە 

هــەرزوو  قورئــان  مەكتــەب  لەناویانــدا 

بــەرەو نــەوی بوونــەوە ســەری بــرد، ئیــدی 

الیەنــە پشــتیوانەكان لەشــۆڕش دەســتیان 

بــەم  هەڵگــرت،  پشــتیوانییەكانیان  لــە 

رێكخــراوە  پــارت و  تــەواوی  هۆیەشــەوە 

مەزهەبیــی و چــەپ و راســتەكانی دژ بــە 

ــی  ــە دەرێ ــران خران ــاری ئیســالمیی ئێ كۆم

شۆڕشــگێڕییەوە،  شــەرعییەتی  بازنــەی 

ئایینیــی  قەوارەیەكــی  بــەرەو  دەوڵــەت 

مەزهەبیــی یــەك رەنــگ هەنــگاوی نــا. 

هەروەهــا لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتاندا، 

ــی  ــتیی و بەتایبەتی ــی ئیســالمیی بەگش بزاوت

مەكتــەب قورئــان ئایینیــان بــە سیاســەتەوە 

بــە  زۆریــان  بایەخێكــی  كــرد ،  ئاوێــزان 

ــی  ــەكان و داواكارییەكان ــمە مەزهەبیی دروش

داوە،  ئێــران  سەرانســەری  لــە  ســوننە 

ــەوە  ــەب قورئان ــی مەكت ــاش دامەزراندن لەپ

بــە)كاك  یاخــود  )مەكتەبیــەكان(  بــە 

ئەحمەدیــەكان( لــە رۆژهەاڵتی كوردســتاندا 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ئەمــەش  ناودەبرێــن، 

زادە.  موفتــی  ئەحمــەدی  خۆشویســتنی 

ــاوی  ــاڵ ن ــی زادە لەپ ــاوی موفت ــەت ن تەنان

لەدروشــمێكدا  ناودەبــراو،  خومەینیــدا 

گوتــراوە )خمینــی كاك أحمــد، صــل علــی 

محمــد(.

لــەو  یەكێكــە  زادە،  موفتــی  ئەحمــەدی 

رۆحانییانــەی، كــە پەیوەســت بــوون بــە 

پەرەپێدانــی رابوونــی ئیســالمیی یاخــود 

ئیســالمی بزاڤگەریــی لــە ئێرانــدا، ناوبــراو 

خوێندنەوەیەكــی  داوە  زۆری  هەوڵێكــی 

ــوننەگەرایی  ــالمی س ــۆ ئیس ــگێرانە ب شۆڕش

دۆخــی  بەلەبەرچاوگرتنــی  بــكات 

ــران، كــە كــورد رەگەزێكــی  ســوننەكانی ئێ

ســەرەكیی پێكدەهێنێــت. موفتــی زادە لــە 

روانگــەی خوێندنــەوەی هەمەالیەنەكانیــەوە 

مۆركێكــی ئایدۆلۆژیــی داوە بــە رەوتــە 

ئایینیــی و سیاســییەكەی. هەربۆیــە لەقۆناغی 

ئێرانیــی  شۆڕشــی  ســەركەوتنی  پــاش 

پەیوەندیــی  ئیســالمیی  كۆمــاری  لەگــەڵ 

ــە  ــەاڵم پاشــتر بەهــۆی جموجۆڵ ــوو، ب هەب

هەوڵەكانــی  بەتایبــەت  سیاســییەكانیەوە 

لــە  ئێــران  ســوننەكانی  یەكخســتنی  بــۆ 

ــاوی  ــر ن ــدا لەژێ ــای ئێران ــەواوی جوگرافی ت

ــوننەكان  ــی س ــورای ناوەندی كۆنفرانســی ش

خودموختاریــی  كۆنگــرەی  )شــەمس( و 

واڵتــە  ئــەو  دەســەاڵتدارانی  كوردســتان، 

ــە  ــەو هەواڵن ــەدژی ئ ــن، ب ــان كەوت بەخۆی

ــی زادە  ــەدی موفت ــە ئەحم ــتانەوە، ك وەس

كاری بــۆ چەســپاندنی دەكــرد. هەڵبــەت 

ــی  ــكردنی رۆڵ ــێنی قارس ــەری رێوش گرتنەب

ــی زادە و قۆڵبەســتكردنی   ــەدی موفت ئەحم

الیەنە مەزهەبییە 
ئیسالمییەكان 

بەدیاریكراویش مەكتەب 
قورئان و ڕێبەرەكەی 
تانەی توندیان لە 

گروپە چەپەكان دەداو 
بەمەترسیی گەورەیان 

بۆسەر ڕۆژهەاڵتی 
كوردستان لەقەڵەم 

دەدان

“
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كۆنگرانــەی  ئــەو  هەڵوەشــاندنەوەی  و 

ــە  ــرا ل ــەوە دەك ــوننەكانی ئێران ــاوی س بەن

گشــتییەدا  هەڵمەتــە  ئــەو  چوارچێــوەی 

بــوو دژ بــە ســەرجەم الیەنــە دژبەرەكانــی 

موفتــی   هەروەهــا  ئیســالمیی.  كۆمــاری 

ــەندنی  ــەری تینوتاوس ــر كاریگ ــە ژێ زادە، ل

سیاســیی و  ئیســالمی  جوواڵنــەی 

شۆڕشــگێڕیی  گوتــاری  ســەرهەڵدانی 

ئیســالمیی لەناوچەكــەدا و، گەشەســەندنی 

بەربــاوی ئیخــوان موســلیمیندا  دەســتیدایە 

دامەزراندنــی مەكتــەب قورئــان. ئامانــج 

ئیســالمیی  رەوتێكــی  لەدامەزراندنــی 

لەمشــێوەیە پێكهێنانــی بەرەیەكی ئیســالمیی 

بــوو، كــە بــە تێڕوانینێكــی نوێــی ئیســالمی 

مەزهەبگەرایــی  هەڵقــواڵوی  سیاســیی و 

كایــەی  زۆر  بداتــە  دەســت  ســوننەكان 

كۆنترۆڵــی  رێگەیــەوە  لــەو  تــا  زینــدوو 

رۆژهەاڵتــی  لــە  كوردیــی  كۆمەڵگــەی 

ــەون و  ــتەی خ ــكات و بەئاڕاس ــتاندا ب كوردس

ئایدیاكانیــدا بەرێــت. بەڵــێ موفتــی زادە 

مەزهەبگەرایــی  گوتاریــی  لــە  پێڕەویــی 

بــۆ  كار  دەیخواســت  دەكــرد،  ســوننە 

هێنانــە ئــارای سیســتمی شــورای ئیســالمیی 

بــكات و، جیاوازیــی مەزهەبیــی لەبۆتــەی 

مافــە  بتوێنێتــەوەو،  شــورایەدا  ئــەو 

ــكات. ــتەبەر ب ــورد دەس ــی ك مەزهەبییەكان

كەســایەتیی و  خوێندنــەوەی  هەڵبەتــە، 

موفتــی  ئەحمــەدی  هەمەالیەنــی  رۆڵــی 

شۆڕشــەكەی  لەپــاش  بەتایبــەت  زادە 

الیەنــەوە  لــەزۆر  دەشــێت   1979 ســاڵی 

هەڵســەنگێنرێت، چونكــە تینوتاوســەندنی 

بــە  لەئێــران  مەزهەبییــەكان  رەوتــە 

كوردســتان  لــە  تایبەتتریــش  گشــتیی و 

مافــە  بەدەســتهێنانی  لەبازنــەی خەباتــی 

ــەرەی  ــەڵ ب ــی لەگ ــەكان پێكدادان مەزهەبیی

ناسیۆنالیســت و چەپەكانــدا هێنایــە ئــاراوە، 

بەروونیــی  پاشــتر  ملمالنێیــەش  ئــەو 

لەبەریەككەوتنــی نێــوان مەكتــەب قورئــان و 

چەپەكانــدا رەنگیداوەتــەوە، كــە ســەرەنجام 

پــارت و  لەنــاو  دووبەرەكیــی  رووبــەری 

ئــەو قۆناغــەدا  رێكخــراوە سیاســییەكانی 

هێنایــە ئــاراوە ، هەنگاوەكانــی ئــەو رەوتــە 

ناسیۆنالیســت و چەپگــەرا و مەزهەبییانــەی 

بــۆ بەدەســتهێنانی مافــە نەتەوەییەكانــی 

كــورد لــەو بەشــەی كوردســتاندا سســت 

بەســەر  گــەورە  بەزیانێكــی  كــرد، 

رزگارییخوازییەكەیــدا  جوواڵنــەوە 

كەوتــەوە، كــە تەنهــا دەســەاڵتدارانی ئێــران 

ســوودیان لێوەرگــرت. مەكتــەب قورئــان 

وەك جوواڵنەوەیەكــی مەزهەبیــی كوردیــی 

لەرۆژهەاڵتــی كوردســتاندا لەچەندیــن الوە 

كاری بــۆ سەرخســتنی گوتــاری رێبەرەكــەی 

كــردووەو،  زادە(  موفتــی  )ئەحمــەدی 

لەپــاش لەدنیادەرچوونــی موفتی زادەشــەوە 

ــەن،  ــەو دەك ــی ئ ــۆ نەمری ــی كار ب بەچڕی

لەئێستاشــدا بەســەر دوو باڵــی ســەرەكییدا 

دابەشــبوون ئەوانیــش )ســەعدی قوڕەیشــی 

»زۆرینــە«  و حەســەن ئەمینــی »كەمینــە«(. 

ســنووری  هەواڵنــە  ئــەم  لەئێستاشــدا، 

تێپەڕانــدووە،  كوردســتانی  رۆژهەاڵتــی 

بــە  گرنگیــی  كوردســتان  لەباشــووری 

ئایدیــاو روانینەكانــی موفتــی زادە دەدرێــت 

كۆكردنــەوەی  نووســین و  رێگــەی  لــە 

بەرهــەم و گوتارەكانییــەوە، لەماڵپــەڕو پێگــە 

ئەلەكترۆنییەكانیشــدا پتــر كار بــۆ ناســاندنی 

دەكرێــت. بەهەرحــاڵ، ئێمــە لــەم بابەتــەدا 

پوخــت  بەشــێوەیەكی  بتوانیــن  چەنــد 

ئامــاژە بــە كەســایەتیی موفتــی زادەو رۆڵــی 

مەكتــەب قورئــان دەدەیــن لــە قۆناغــی 

پــاش ســەركەوتنی شۆڕشــی گەالنــی ئێــران 

ــالمییە  ــە ئیس ــینی رەوت ــوەی ناس لەچوارچێ

ســوننەكاندا، كــە دەروازە ئــاوەاڵ دەكات بۆ 

موفتی زادە پێڕەویی لە 
گوتاریی مەزهەبگەرایی 
سوننە دەكرد، 
دەیخواست كار بۆ 
هێنانە ئارای سیستمی 
شورای ئیسالمیی 
بكات ، جیاوازیی 
مەزهەبیی لەبۆتەی ئەو 
شورایەدا بتوێنێتەوە، 
مافە مەزهەبییەكانی 
كورد دەستەبەر بكات

“
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ــالمیی  ــی ئیس ــژووی بزاوت ــینەوەی مێ نووس

لــە رۆژهەاڵتــی كوردســتان،  ســوننەگەرا 

ئاكارناســییەوە  لەروانگــەی  هەروەهــا 

هەڵســوكەوتی  لــە  داوەتــەوە  ئاوڕمــان 

مەكتەبییــەكان و گرنگــی دانیــان بــە كایــەی 

بــۆ  ئابووریــی، هەروەهــا سەركێشــانیان 

ئابووریــی.  ســەربەخۆیی  بەدەســتهێنانی 

موفتــی  )ئەحمــەدی  یەكــەم/  باســی 
زادە(و  مێــژووی دەركەوتنــی )مەكتــەب 

قورئــان( لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان
مــەال  كــوڕی  زادە،  موفتــی  ئەحمــەدی 

مەحمــودی موفتــی كــوڕی مــەال عەبدوڵــای 

مــەال مەحمــودی دشــەییە، ناوبــراو وەك 

بەدیمەنەكانــی  لەرۆحانییــە  یەكێــك 

یــان  زادە  موفتــی  عەلالمــە  بــە  كــورد 

كاك ئەحمــەد ناســراوە، لــە ســاڵی 1933 

ــە  ــی هاتۆت ــی ئایینی ــە خێزانێك ــنە ل ــە س ل

دنیــاوە. ســەرەتای خوێندنــی ئایینیــی لــەالی 

باوكــی و هەریــەك لــە )مــەال ئەحمــەدی 

محەمــەدی  مــەال  نەســەب و  حــەواری 

لەســاڵی  خوێنــدووە،  ســاالر(  ئەفشــاری 

فێربوونــی  بــۆ  )مەریــوان(  چۆتــە   1948

ــی  ــی زمان ــالمییەكان و خوێندن ــتە ئیس زانس

ــەو  ــاوی فەقێیەتــی ل عەرەبیــی بەشــێوەی ب

ســەردەمەدا، پاشــتر لە ســاڵی 1949 هاتۆتە 

باشــووری كوردســتان بــۆ مــاوەی دوو ســاڵ 

گیرســانەوەی  لەســەروبەندی  ماوەتــەوە، 

ــلێمانی  ــاری س ــتان لەش ــووری كوردس لەباش

مــاوەی  بــۆ  تەبــەق(  )بــن  لەمزگەوتــی 

ــەالی )مــەال مســتەفای زەڵمــی(  ــك ل مانگێ

دەســت بەخوێنــدن كــردووە، پاشــتریش 

بیــارە،  )هەڵەبجــە،  روویكردۆتــە 

خانەقیــن(، لەســاڵی 1951 لــە )تەوێڵــە( 

بیــارە  لــە  ماوەیەكیــش  خوێندوویەتــی، 

ــس(  ــی مودەڕی ــەال عەبدولكەریم ــەالی )م ل

)أصــول  لــە  الجوامــع(ی  )جمــع  كتێبــی 

زادە،  موفتــی  خوێنــدووە.  دا  الفقــە( 

شــاری  بــۆ  گەڕاوەتــەوە   1951 لەســاڵی 

)دارولئیحســان(  مزگەوتــی  لــە  ســنەو 

فەقێــی هەبــووە و، ســەرقاڵی گوتنــەوەی 

زانســتە ئیســالمییەكان بووە، لەســاڵی 1956 

روویكردۆتــە تــاران، لــەوێ بۆتــە مامۆســتای 

فیقهــی ئیمــام شــافیعی لەكۆلێجــی ئیالهیاتی 

لەقۆناغــی  هەروەهــا  تــاران،  زانكــۆی 

مانــەوەی لــە تــاران دەســتیداوەتە چاالكــی 

ــە )محەمــەد  سیاســیی و لەگــەڵ هەریــەك ل

عەبدوڕەحمــان  زادەو  موفتــی  ســدیق 

بەنــاوی  رێكخراوێكیــان  زادە(  موفتــی 

كــورد(  خوێندكارانــی  )بزوتنــەوەی 

دامەزرانــدووە. بۆیەشــە لەالیــەن دەزگای 

ئەحمــەدی  ڕاوەدوونــران و  )ســاواك(ەوە 

مانــگ  پێنــج  مــاوەی  بــۆ  زادە  موفتــی 

قۆڵبەســتكراوە. لەســاڵی 1953 هــەر لــە 

شــاری تــاران رۆژنامــەی )كوردســتان(یان 

دەركــردووە، لەپــاڵ ئەمەشــدا لەرادیــۆی 

زمانــی  بــە  بەرنامــەی  تــاران  كوردیــی 

لەســاڵی  كــردووە.  پێشــكەش  كوردیــی 

بەرنامــە  كوردییەكــە و  رۆژنامــە   1963

پــاش  قەدەغەكــران.  رادیۆییەكــەی 

)ئەویــن(  زیندانــی  لــە  قۆڵبەســتكردنی 

لەگــەڵ بڕێــك لــە رۆحانییەكانــی شــیعە 

ســاڵی  لــە  پەیداكــردووە.  ئاشــنایەتیی 

شــاری  بــۆ  گەڕاوەتــەوە   ،1965-1964

ــی  ــی ئایینی ــەوێ وەك بانگخوازێك ــنە، ل س

و  گوتــار  پێشكەشــكردنی  دەســتیداوەتە 

ــاڵی  ــە س ــا ل ــی. هەروەه ــیاری ئایینی هۆش

دەســتەی  ســەرۆكی  وەك   1973-1972

نووســەران لەرادیۆی ســنە دەســتبەكاربووە. 

لەســاڵی 1974-1975 جموجۆڵەكانــی لەســنە 

ــە بەرپرســی  ــاڵی 1976 بۆت ــراون، لەس راگی

كوردســتان.  شــەرعیی  دادگــەی  دادگای 

ــی )مەدرەســەی  ــاڵی 1978 هــەوەڵ لق لەس

قورئــان( لــە مەریــوان پێكهێنــاوە )1(. 

ــدا  ــی ئێرانیی ــانی شۆڕش ــی هەاڵیس لەقۆناغ

ســوننەی  ئەهلــی  گروپەكانــی  هانــی 

ــە  ــەن، ك ــۆڕش بك ــە ش ــتیوانیی ل داوە پش

خومەینــی رێبەرایەتیــی دەكــرد، موفتــی 

ئەحمەد موفتی زادە                                                         سەعدی قوڕەیشی                                                   حەسەن ئەمینی
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دامەزراندنــی  بــۆ  هەوڵیــداوە  زادە 

مەكتەبــی  لەوانــە  رێكخــراو  چەندیــن 

ئەهلــی  شــورای  ئەنجومەنــی  قورئــان، 

ســوننە. مەكتەبــی قورئــان جموجــوڵ و 

چاالكییەكانــی لــە كوردســتان بەرفــراوان 

بــوو شــوێنكەوتەی زۆریشــی لــێ گردبــۆوە. 

یەكــەم  بــە  زادە  موفتــی  هەروەهــا 

دامەزرێنــەری جوواڵنــەوەی ئایینــی ئەهلــی 

دەدرێــت،  لەقەڵــەم  ئێــران  لــە  ســوننە 

لــە پــاش شــۆڕش هەریــەك لــە موفتــی 

كــوڕی  عەبدولعەزیــز  مەولــەوی  زادەو 

عەبدوڵــای مــەال زادە )*( لــە بلوچســتان 

ئەهلــی  شــورای  ئەنجومەنێكــی  پێكــڕا 

ســوننەیان دامەزرانــد، كەبــە خۆر/شــمس 

ــكاوەكانی  ــتە راش ــۆی هەڵوێس ــرا. بەه نێوب

موفتــی زادە لــە بــارەی بیــرو روانینەكانــی 

خومەینــی لــە كاتی خۆێندنــەوەی گوتارێكدا 

ــەی  ــاران تەق ــە ت ــە حوســینیەی ئیرشــاد ل ل

.)2( لێكــرا 

لــەرۆژی 8-5-1979 یەكــەم گردبوونــەوەی 

خودموختاریــی  )كۆنگــرەی  بەنــاوی 

نــاوی  ســنە( رێكخســت، لەســاڵی 1981 

)مەدرەســەی قورئان(یــان بــۆ )مەكتــەب 

قورئــان( گــۆڕی. دیســان لەچوارچێــوەی 

هەوڵەكانیدا بــۆ پەرەپێدانی مافخوازییەكانی 

ســوننەكان لەگــەڵ هەریــەك لــە مەولــەوی 

ســوبحانی  ناســری  زادەو  عەبدولعەزیــز 

ــورای  ــاوی )ش ــان بەن ــەم كۆنگرەی )*( یەك

ناوەندیــی ســوننە(وە لەتــاران رێكخســتووە. 

ــە  ــەوە ل ــۆی جموجۆڵەكانی ــەرەنجام بەه س

18-8-1982 لەشــاری تــاران قۆڵبەســتكراو، 

بــۆ مــاوەی پێنــج ســاڵ زیندانیكــرا، پاشــتر 

ــا  ــەوە، ت ــۆ تازەكرای ــج ســاڵی تریشــی ب پێن

حــەوت ســاڵ مــاوەی زیندانیكردنــی رێگــە 

ــاش  ــە 18-2-1993 پ ــت. ل ــەدراوە ببینرێ ن

شــەش مانــگ لــە ئازادبوونــی لەزینــدان 

دوایــی  كۆچــی  پایتەخــت  لەتارانــی 

مانــەوەی  لەمــاوەی  هەڵبــەت  كــردووە، 

جەزرەبــەدان  دووچــاری  لەزیندانــدا 

ئازادكــراوە،  گیانــی  بەنیــوە  بۆتــەوەو، 

ئازادكردنیــدا  پــاش  ڤیدیــۆی  لــە  وەك 

بــۆ  قســەی  بەناڕەحــەت  دەرەكەوێــت 

هەڵگــەڕاوە،  زەرد  رەنگــی  دەكرێــت و، 

ــی و  ــتی جەزرەبەدان ــۆ ئاس ــە ب ــە ئاماژەی ك

ــەبارەت  ــی. س ــۆش كەوتن ــوون و نەخ تێكچ

بــە زیندانیكردنــی ئەحمــەدی موفتــی زادە، 

ــە  ــدا( وەك بەرپرســی پەیوەندیی )یوســف ن

نێودەوڵەتییەكانــی ئیخــوان موســلیمین بــاس 

موســلیمین  ئیخــوان  كــە  دەكات،  لــەوە 

موفتــی  لەنێــوان  نێوەندگیریــی  هەوڵــی 

زادەو دەســەاڵتدارانی ئێرانــدا داوە، ناوبراو 

)كرماشــان( ســەردانی   1981 لەســاڵی 

ی كــردووە، لــەوێ چــاوی بــە موفتــی 

ــت  ــەك دروس ــا لێكنزیكیی ــووە ت زادە كەوت

بــكات، موفتــی زادە رایگەیانــدووە، كــە 

خوێنــدن  كوردییــەكان  لەناوچــە  دەبێــت 

بەزمانــی كوردیــی بێــت و، نەوتــی كرماشــان 

دەڤەرەكــە  ئاوەدانیــی  پــرۆژەی  بــۆ 

دەڤەرەكــە  كــوردی  بكرێــت و،  تەرخــان 

داوای  هەروەهــا  ســوودمەندبن،  لێــی 

كــردووە لەتــاران مزگەوتێــك بــۆ ســوننەكان 

بكرێتــەوە. پــاش ئازادبوونــی ئەحمــەدی 

ــەری ئیخــوان موســلیمین  ــی زادە نوێن موفت

ســەردانی  هیممــەت(  )غالــب  بەنــاوی 

كــردووە ) 3(. 

زادە،  موفتــی  قۆڵبەســتكردنی  لەپــاش 

مەكتەبییــەكان  لــەدژی  هەڵمــەت 

بەیاننامەكانــی  لــە  وەك  دەســتیپێكردووە 

هێمــای  قورئانــدا  مەكتــەب  ئەوكاتــی 

لەبەیاننامەكانــدا  لەیەكێــك  كــراوە،  بــۆ 

هاتــووە: »لەشــەوی 28ی شــەوالی 1402 

ــان  ــی دەی ــە ســەر ماڵ )1982ز( هەڵیانكوتای

كــەس لــە ســنە، لەپــاش قۆڵبەســتكردنی 

مەكتــەب  قوتابــی  مامۆســتاو  ژمارەیــەك 

كامیــاران و  كرماشــان،  لــە  قورئــان 

زادە،  موفتــی  ماڵــی  لەناویانــدا  بــۆكان، 

كــە ئێســتاكە حەســەن ئەمینــی حاكمــی 

شــەرعی ســنە نیشــتەجێیە، تــەواوی تۆمــارو 

بــردووە.  كتێبەكانیــان  مــۆرو  نووســین و 

ــدا  ــەب قورئان ــری مەكت ــی ت لەبەیاننامەیەك

گوایــە  كــراوە  پرۆپاگنــدە  كــە  هاتــووە، 

كوردییــەكان  لەشــارە  قورئــان  مەكتــەب 

ئێمــە  لەكتێكــدا  چــەك،  دەســتیانداوەتە 

ــێوەیەك  ــوو ش ــی بەهەم ــادی چەكداری جیه

گوتوویانــە  هەروەهــا  رەتدەكەینــەوە، 

قورئــان  مەكتــەب  شــوێنكەوتووانی 

یەكیــان  ســێكیۆالرەكاندا  پارتــە  لەگــەڵ 

حكومــەت  لــەدژی  چەكیــان  گرتــووە  و 

هەڵگرتــووە، ئێمــە وەك مەكتــەب قورئــان 

رەتیدەكەینــەوە، ئێمــە لــەرووی عەقیــدەوە 

مەحاڵــە لەگــەڵ ئەوانــە یەكبگریــن. وێــڕای 

ئــەوەی لەكــۆی ئــەو بەیاننامانــەدا جەخــت 

مەكتــەب  ئەندامانــی  چەوســاوەیی  لــە 

  .)4( كــراوە  قورئــان 

ســەبارەت بــە بایەخــی رێبەرانــی ئیســالمی 

ــە پرســی  ــدا ب ــی عەرەبیی سیاســیی لەجیهان

زادە  موفتــی  ئەحمــەدی  زیندانیكردنــی 

ــك  ــی( وەك یەكێ ــد غەنوش ــران، )راش لەئێ

لــە رێبــەرە ئیســالمییە دیارەكان بەمشــێوەیە 

بــاس لــە ســەردان و نێوەندگیریــی خــۆی 

زادە،  موفتــی  ئازادكردنــی  بــۆ  دەكات 

ئێــران  بــۆ  »لەســەردانێكمدا  گوتوویــە: 

بــە  شــەرەفمەندبووم   1991 ســاڵی  لــە 

ــورد  ــەری ك ــە رێب ــی مەزن ــەوە بینین لەنزیك

خوابەخشــیو  شــاعیر  زانــاو  شۆڕشــگێڕو 

ــەی  ــی زادە، بەوپێی ــەدی موفت ــەال ئەحم م

ــی  ــتەم و زۆرێك ــەاڵتەوە س ــەن دەس ــە الی ل

وەختێــك  كرابــوو،  دەرهــەق  گــەورەی 
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چــاوم كــەوت بــە وەلــی فەقیــه خامنەیــی 

ــەم مەســەلەیەم  ــەم قۆســتەوەو ئ ــەم هەل ئ

لێكــرد رێگــەم پــێ  پێشــنیاركرد و، داوام 

ــی زادە  ــەدی موفت ــەردانی ئەحم ــدەن س ب

بكــەم، ئیــدی بەبــێ هیــچ دڕدۆنگییــەك 

ئەو شــەرەفەی پێبەخشــیم. ئێوارەكەی دوو 

پاســەوان لــەو هۆتێلــەدا كــە تێیــدا جێگیــر 

بەســەیارە  كــردم و  هاوڕێیەتییــان  ببــووم 

تــاران  باكــووری  لــە  گەڕەكێــك  بــەرەو 

ــوقەیەكی  ــە ش ــزادە ل ــە موفتی ــتین، ك رۆش

ســادەدا دەستبەســەركرابوو، چــواردەوری 

بــە پاســەوان تەنرابــوو. هەرچەنــدە لــە 

كەشــێكی زۆر خەمناكــدا بوویــن، بــەاڵم 

جوانتریــن ئێــوارەم لەگەڵیــدا بردەســەر، 

ئــەو بانگخــوازە ئەدیبــە چیرۆكــی خــۆی لــە 

شۆڕشــی ئیســالمیدا گێڕایــەوە كــە بەخــۆی 

ــی  ــووە  و هەوڵ ــە ب ــەو شۆڕش ــری ئ الیەنگ

بۆســەركەوتن و پایەداربوونــی داوە، كەچــی 

ــان  ــی پاشــگەز بۆتــەوە، لەهەم ــی لێ دوای

كرابــوو  تۆمەتبــار  ناهــەق  بــە  كاتیشــدا 

بــە پێالنگێڕیــی دژ بــەو شۆڕشــە و هەوڵــی 

ســاڵی  چەندیــن  ســەرنخونكردنەوەی، 

زیندانــدا  لــە  پێنــاوەدا  لــەم  تەمەنیشــی 

بەســەر بردبــوو، چەنــد بڕگەیەكــی لــە 

شــیعرە كاریگەرەكانــی بــۆ خوێندمــەوە، 

هێنــدە كاریگــەر بــووم پێــی جڵــەوی خــۆم 

لەدەســتداو بەجــۆش و گۆشــەوە كەوتمــە 

گریــان، ئەممــا گریــان. پاشــتر راپۆرتێكــم بۆ 

بەڕێــز خامنەیــی بەرزكــردەوە و داوام لێكرد 

ئــەو ســتەمە لەســەر ئــەو پیــاوە شۆڕشــگێڕو 

زانــاو ســاڵحە هەڵبگرێــت. بەداخــەوە تــازە 

ــێتی جەســتەی  كار لــە كار ترازابــوو، برس

داڕزاندبــوو، گۆشــتی پێــوە نەمابــوو، ئیــدی 

بــە ئازادیــی ســەری نایــەوەو گەڕایــەوە 

زۆری  لەســتەم و  خــۆی و،  خــوای  بــۆالی 

بــوو.  رزگاری  ســتەمكاران  مــرۆڤ و 

ــی  ــی بۆچ ــەوانەكانم پرس ــە پاس ــە ل لەبیرم

ــان دەستبەســەر  ــەم ســەركردە بانگخوازەت ئ

كــردووە؟ لــە وەاڵمــدا گوتــی هیــچ گومــان و 

لەبــەر  بــەس  نییــە،  لەســەر  تۆمەتێكــی 

ئــەوەی تێــرۆر نەكرێــت دەستبەســەرمان 

بــە  دەیپارێزیــن،  ئێمــە  واتــە  كــردووە، 

القرتێــوە كەوتمــە پێكەنیــن و وەاڵمم دایەوە 

ئەگــەر هــەر كەســێك دوژمنــی هەبێــت 

دەبێــت ئــاوای لــێ بەســەر بێنــن؟!! ئەگــەر 

ــتەكانی  ــایەتییە بااڵدەس ــت كەس ــە دەبێ وای

بخرێتــە  رەفســنجانیش  وەك  دەوڵــەت 

زیندانــەوە، رەفســنجانی ئــەوكات ســەرۆك 

كۆمــار بــوو.!! خــۆ دوژمنــی زۆرە!!! ) 5(.

گەالنــی  شۆڕشــی  ســەركەوتنی  لەگــەڵ 

ئێــران لــە روخاندنــی سســتمی شاهەنشــایی 

لەســاڵی  شــا  رەزا  محەمــەد  پەهلەویــی 

مســاواتی  حیزبــی  زادە  موفتــی   ،1979

دامەزرانــد.  ئیســالمیی  )یەكســانی( 

شــا چەنــد  رژێمەكــەی  رووخانــی  پــاش 

رێكخراوێكــی ســەرەكیی لەشــاری )ســنە( 

غەیــرە  هێــزە  یەكــەم،  هەڵدەســوڕان، 

رووی  لــە  كــە  چەپــەكان،  مەزهەبیــی و 

ــەوە  ــوزی جەماوەریی ــرو نف ــرو كادێ الیەنگ

زەحمەتكێشــانی  شۆڕشــگێڕی  )كۆمەڵــەی 

ــرەوە  ــی ت ــەرووی الیەكان ــتان( لەس كوردس

چریكــە  )رێكخــراوی  لەگــەڵ  بــوو، 

پەیــكار(،  )رێكخــراوی  فیداییــەكان( و 

كۆمۆنیســتەكان  و  یەكێتیــی  هەروەهــا 

ئــەم  بازنــەی  لــە  دیموكــرات  حزبــی 

رەوتێكــی  دووەم،  بــوون.  رەوتــەدا 

ئەحمــەدی  كــە  مەزهەبیــی،  ئیســالمی 

موفتــی زادە بەڕێــوەی دەبــرد )6(. لێــرەدا 

ئامــاژە بــە لــە پێــڕەوو پرۆگرامــی )حیزبــی 

مســاواتی ئیســالمیی( دەدەیــن، كــە شــەش 

مــاددەی لــە خــۆ گرتبــوو، لەالیــەن موفتــی 

زادەشــەوە نوســرابوون، مــاددەی دووەم 

ئامــاژەی بــەوە داوە، كــە » لــە كۆمەڵگــەی 

جۆراوجــۆرە  مافــە  ئێرانــدا،  ئیســالمیی 

ــی  ــی و كۆمەاڵیەتییەكان سیاســیی، كولتووری

ئێــران  موســوڵمانەكانی  نەتــەوە  هەمــوو 

پێویســتە بەشــێوەیەكی یەكســان دەســتەبەر 

بكرێــن و لەســەر بنەمــای یاســا و ڕێســا 

ــن،  ــی جێبەجێبكرێ ئیســالمییەكان بەتەواوەت

پێویســتە ئــازادی تەواویــان هەبێــت لــە 

بنەمایــە  لەســەر  یەكگرتــودا.  ئێرانێكــی 

دەبــوو هیچــكام لــە پێكهاتــە ئیســالمییەكان 

بەشــێوەیەك لــە شــێوەكان هیــچ جیاوكێكــی 

بەســەر ئــەوی تــردا نەبێــت...«، هەروەهــا 

ــە مــادەی 5 ئامــاژەی بــەوە داوە، كــە »  ل

ئەندامێتــی لــە حیزبــی مســاواتی ئیســالمی 

ــە نەتەوەیەكــی تایبــەت  ــەوە ل كــورت نابێت

دا، هــەر كەســێك لــە هــەر شــوێنێك بێــت 

و هــەر ناســنامەیەكی هەبێــت، كــە بــڕوای 

بــەم پرەنســیپانە هەبێــت، بیەوێــت كۆشــش 

دەتوانێــت  جێبەجێكردنیــان،  بــۆ  بــكات 

ببێــت بــە ئەندامــی ئــەم حیزبــە« )7(. 

زادە،  موفتــی  پێــدا،  ئاماژەمــان  وەك   

سیاســیی  مەزهەبیــی  كەســایەتییەكی 

ــری  ــوو، الیەنگ ــارەزا ب ــی ســوننی ش كوردی

زۆر لــە شــارەكانی ســنە، كرماشــان و ســەقز 

لــەدەوری خــۆی خڕكردبــۆوە، بەتایبــەت 

لــە شــاری ســنە بەهێزتریــن كەســایەتیی 

سەرســەختترین  گوێلێگیــراوو،  رێــزدارو 

ــەو  ــزە چەپەكانــی وەك كۆمەڵ دوژمنــی هێ

چریكــە فیداییــەكان بــووە. لەســەردەمی 

رژێمــی پەەلەوییــدا وەك كەســایەتییەكی 

ئایینیــی دەناســرا، كــە پتــر هەوڵەكانــی 

خورافاتــی  دژایەتیكردنــی  لــەدەوری 

فەرهەنگیــی  بــە  خزمــەت  مەزهەبیــی و 

كوردیــی هەڵدەســوڕا. موفتــی زادە یەكێــك 

بــووە لــە دەســتەی نووســەرانی رۆژنامــەی 

)كوردســتان(، ئــەو رۆژنامەیــەی لەســاڵی 
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وەك  شاهەنشــاهیی  رژێمــی  1959دا 

ملمالنــێ و كاری پڕۆپاگەندەیــی لەبەرامبــەر 

قاســمدا  عەبدولكەریــم  حكومەتــی 

لەســاڵی  ناوبــراو  دەكــردەوە.  بــاوی 

بــۆ  بانگەشــەكردن  بەمەبەســتی   1973

ــد قوتابخانەیەكــی  ــروڕای ئیســالمیی چەن بی

ــان  ــی قورئ ــاوی مەكتەب ــنە بەن ــاری س لەش

پــەروەردە  الوان  تێیــدا  دامەزرانــد، 

شۆڕشــی  بەرپابوونــی  لەكاتــی  دەكــران. 

گەالنــی ئێرانیشــدا موفتــی زادە پەیوەندیــی 

مەهــدی  مونتەزەریــی و  ئایەتوڵــا  بــە 

بازرگانــەوە هەبــووە )8(. موفتــی زادە، 

ــوو  ــان ب ــی قورئ ــەی مەكتەب ــە دامەزرێن ك

خوازیــاری  ســەقز،  ســنەو  لەمەریــوان، 

دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی تیۆكراســیی بــوو، 

پێیوابــوو دەكرێــت خــۆی ببێتــە خومەینــی 

ســوننەكانی كوردســتان. مەكتەبــی قورئانــی 

مەریــوان لەالیــەن هەندێــك كەســەوە وەك 

ــدەری،  ــان حەی ــدەری، رەحم ــاح حەی »فەت

ئەنــوەر  حــەالق،  برایانــی  خوســرەوی، 

نیكخــوا،  ئەمیــن  محەمــەد  خوســرەوی، 

ئەحمــەد  رەشــیدی،  ســاڵح  محەمــەد 

حەیــدەری بالكــی...« رێبەرایەتیــی دەكــرا 

 .)9(

لەبنەڕەتــدا، بیــری دامەزراندنــی مەكتەبــی 

عوســمان  )محەمــەد  لەالیــەن  قورئــان 

ئیبراهیــم  لــە  هەریــەك  بــۆ  پــوورەوە( 

زادە  موفتــی  ئەحمــەدی  مەردۆخــی و 

كاری  نەخشــەی  پاشــتر  پێشــنیاركراوە، 

بانگخوازیــی بــۆ دانراوەو، خراوەتەســەرپێ. 

لەبــارەی  مەردۆخــی  ئیبراەیمــی 

دامەزراندنــی مەكتــەب قورئــان بەمشــێوەیە 

دەئاخفێــت: »وەرگرتنــی فیكــری ئیخــوان و 

بــوون  تێكــەڵ  ئاشــنایەتی و  هەروەهــا 

ــی  ــەددا، كارێك ــری كاك ئەحم ــەڵ فیك لەگ

بەرپرســایەتی  ئێمــە هەســتی  كــە  كــرد 

بكەیــن و بێالیــەن بــە نیســبەتی خەڵكــی 

دانەنیشــین، پرســیارمان ئــەوە بــوو كــە 

زوڵــم كامەیــەو زوڵــم لێكــراو كێیــە؟ ئەمــان 

وت ئەبــێ چــی بكەیــن؟ بەراســتی كاتێــك 

ئــاوا هەلومەرجێكمــان ئــەدی نەماندەتوانــی 

لەگــەڵ  هــاوكات  دابنیشــین و  بێالیــەن 

ئێمــەش  ئێــران  شۆڕشــی  دەســپێكردنی 

ــۆی الی  ــیپێكرد و هاتوچ ــان دەس جموجۆڵم

پاییــزی  تاكــو  كــرد،  ئەحمەدمــان  كاك 

كــرد  دەعــوەت  ئەحمەدمــان  كاك   1978

بــۆ مەریــوان و ئەوانیــش تەشــریفیان هێنــا، 

كــە گەیشــتنە ئێــرە، ســەر لــە بەیانییەكــەی 

ســاواك زانیبــووی بانگــی كــرد، قەراریــش 

ــی  ــە دێیەك ــێران – ك ــە داس ــە ل ــوو ك واب

نزیكــی مەریــوان بــوو مامۆســتایەكی چاكــی 

بــۆ  قســەمان  ئەحمــەد  كاك  هەبــوو- 

بــكات، ســاواك چەنــد كاتژمێرێــك گیریــان 

جومعەیەكــی  هاتــەوە  كــە  دوایــی  داو 

شــەوەكەی  كردیــن و  بــۆ  گەروموگــوڕی 

دامەزراندنــی  فیكــری  دانیشــتین و 

مەدرەســەی قورئانمــان هێنایــە مەیــدان. 

دەبــێ بڵێــم كــە لــە ئەســڵدا فیكرەكــە 

هــی كاك محەمــەدی عوســمان پــوور بــوو، 

ــەوە پێــش پرســیاری كــرد  كــە ماوەیــەك ل

ئەمــەوێ مەدرەســەكی قورئــان دانێــم نــاوی 

ئــەو مەدرەســەیە چــە بێــت و چــی لەســەر 

بنووســین؟ منیــش ئــەم ئایەتــەم پــێ گــوت: 

)إن هــژا القــران یهــدی للتــی هــی أقــوم(، 

گەیشــتم  پێــی  پێچــوو  رۆژێكــی  چەنــد 

وتــی رۆیشــتم بــۆ ســنە بــۆ خزمــەت كاك 

ئەحمــەد پرســیارم كــرد چ ئایەتێــك لەســەر 

تابلۆكــەی بنووســین ئەویــش هــەر ئــەو 

ئایەتــەی پێشــنیاركرد. كەواتــە دامەزراندنــی 

ئــەم مەدرەســە وەك فیكرێــك بنەڕەتەكەی 

كاك  لەگــەڵ  كاتێــك  هــات و  لەوێــوە 

ئەویــش  كــرد  هاوفكریمــان  ئەحمــەد 

ئێمە داواكارین 
دەوڵەت هەنگاوی 
لێبڕاوانە بنێت بۆ 
سەركوتكردنی تەواوی 
خۆفرۆشانی حزبی 
دیموكرات  و چریكە 
فیداییەكان  و كۆمەڵە و 
هاوشێوەكانیان

“
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پێشــوازی لێكــرد و هــەر ئــەو شــەوە لەماڵــی 

كــرد  باســمان  كاك رەحمــان حەیــدەری 

دابمەزرێنیــن،  قورئــان  مەدرەســەی  كــە 

ــەر  ــوان ب ــەی مەری ــوو كــە قوتابخان ــەوا ب ئ

ــردو  ــتی بەكارك ــنە دەس ــەی س ــە قوتابخان ل

عەلــی  كاك  ئێرانــی و  عەبدوڵــای  كاك 

رەحمانیمــان بەنــاو مامۆســتای قوتابخانەكــە 

ئــەدا  یارمەتیمــان  خۆشــمان  هەڵبــژارد، 

ــی وەك  ــەر. برایان ــەی بەڕێوەب ــو لێژن وەك

رەحمــان  كاك  حەلــالق،  عیززەتــی  كاك 

حەیــدەری، كاك بورهانــی قانیعــی فــەرد، 

كاك جــەالل خوســرەوی، كاك موحەمــەد 

ئەمینــی، كاك موحەمــەد ئەمینــی نیــك 

خــواە، ئەمانــە پێڕەوبــوون لــەم كارەداو 

دەســتی  بەگەرمــی  قورئــان  قوتابخانــەی 

ئەمەمــان  تابلۆكــەی  لەســەر  بەكاركــرد و 

ئــازادە،  هەمــوان  بــۆ  )هاتــن  نوســی: 

ــەو  ــت(، بەرنام ــوم ازادەس ــرای عم ورود ب

ناوەرۆكــی دەرســەكانمان زۆرتــر لــەكاك 

ئەحمــەد وەرەگــرت و لەســەر فیكــری ئــەو 

.)10( بوویــن« 

دەرهاویشــتەكانی  نــوێ و  هەلومەرجــی 

تــا  رەخســاند  زەمینــەی   1979 شۆڕشــی 

گوتارانــەی  ئایدیــاو  وردە  ئــەو  هەمــوو 

لەســەروبەندی حوكمڕانیــی پەهلەوییەكانــدا 

ســەركوتكرابوون  كوردســتاندا  لــە 

پــارت  لەچوارچێــوەی  دەربكەونــەوەو 

نێــو  بێنــەوە  سیاســییدا  رێكخــراوی  و 

گوتارانــەی،  ئــەو  هەمــوو  گۆڕەپانەكــە. 

كــە لــە كوردســتاندا لــە كێبڕكێــدا بــوون و، 

هەژموونیــان  و  هێــز  بــوو  گەرەكیــان 

بســەپێنن بریتــی بوون لە ناسیۆنالیســتەكان، 

لەالیەكــی  ئیســالمییەكان.  ماركســیی و 

داوای  لەســەر   1979-3-18 لــە  تــرەوە، 

گوتاربێــژان و  زادە  موفتــی  ئەحمــەدی 

بانگهێشــتی  زانایانــی شــارە كوردییــەكان 

كۆبوونــەوە كــران لەماڵــی )مــەال عەبــدواڵی 

محەمــەدی(، كــە گوتاربێــژی شــاری ســەقز 

بــووە، ســێ جــار كۆبوونــەوە ئەنجامــدراوە، 

تاوتوێكردنــی  كۆبوونەوانــە  لــەو  ئامانــج 

بەتایبەتیــش  ئێــران و  گشــتیی  دۆخــی 

بریتــی  ئامادەبــووان  بــووە،  كوردســتان 

بــوون لــە هەریــەك لــە: »شــێخ عیزەدینــی 

حوســێنی )*(، گوتاربێژی شــاری مەهاباد. 

ــژ  ــی )*(، گوتاربێ ــەدی رەبیع ــەال محەم م

ــێنی،  ــی حوس ــێخ جەالل ــان. ش ــە كرماش ل

عەبــدواڵی  مــەال  بانــەوە.  لەشــاری 

محەمــەدی، گوتاربێــژ لــە ســەقز. ئیبراەیــم 

قــازی  مەریــوان.  نوێنــەری  مەردۆخــی، 

محەمــەد خــدری، نوێنــەری قــوروە. مــەال 

ســاڵحی رەحیمــی، گوتاربێــژی نەغــەدە. 

كۆبوونەوەیــەدا  ســێ  ئــەو  لەئاكامــی 

زانایــان و رۆحانییــەكان بەیاننامەیەكیــان بــۆ 

رای گشــتیی باوكردۆتــەوە، كــە چەنــد 

ئەوانیــش: لەخۆگرتبــوو،  خاڵێكــی 

-     لەئامادەكردنــی رەشنووســی یاســای 

بنەڕەتیــی )دەســتوور(ی كۆمــاری ئیســالمیی 

بیرمەندانــی  زانایــان و  دەبێــت  ئێرانــدا 

ئەگــەر  بــن،  پێكــەوە  شــیعە  ســوننە و 

ــوننە  ــێ س ــی بەب ــایەكی بنەڕەتی ــەر یاس ه

دەرچێــت، هیــچ ئەرزشــێكی نییــە.

بنەڕەتییــدا  لەیاســای  دەبێــت       -

ــی  راشــكاوانە بگوترێــت هەمــوو نەتەوەكان

دەبێــت   – كــورد  لەوانــە   – كــورد 

كەلتوریــی،  سیاســیی،  میللیــی،  مافــە 

ــتەبەر  ــان دەس ــی و ئابوورییەكانی كۆمەاڵیەتی

بكرێــن،  نەتەوەیــەك بەســەر ئــەوی تــردا 

نەكرێــت. زاڵ  ســوارو 

-     دەبێــت سیاســەتی كۆمەاڵیەتیــی و 

ئابــووری ئێــران بەشــێوەیەك رێــك بخرێت، 

ــی  ــی و جیاوازییەك ــۆرە پلەبەندی ــە هەرج ك

مەعنەویــی  یــان  ماددیــی   – چینایەتیــی 

خۆبەلزانیــن و  هەروەهــا  لەناوبەرێــت، 

زیادەڕەویــی لەســەرێكەوە و، چەوســانەوە 

لەســەرێكی تــرەوە دروســت نەبێــت )11(.

شۆڕشــی  گوتــاری  تــرەوە،  لەالیەكــی 

ئەحمەد موفتی زادە و بەشێک لە الیەنگرەکانی
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بــۆ  لەبــاری  زەمینەیەكــی  ئیســالمیی 

جیاوازانــە  تــەرزە  بیــرو  ئــەو  هەمــوو 

ــەب  ــدا )مەكت ــەو میانەیش ــاندبوو، ل رەخس

ــی  ــی دیموكرات ــالمیی، )حیزب ــان )ئیس قورئ

كوردســتانی ئێــران( ناسیۆنالیســت، )چریكــە 

ــی،  ــیی لینینی ــكار( ماركس ــەكان، پەی فیدایی

شــوێنی خۆیــان كــردەوە. ئــەوان بڕیاریانــدا 

لــە زەمینــەی سیاســیی كوردســتاندا درێــژە 

بــدەن.  سیاســییان  روانینــی  نیــازو  بــە 

گوتــاری  هەژموونــی  لــە  بەســەرنجدان 

شۆڕشــگێڕیی ئەوكاتــە هەریەك لــەو هێزانە 

دروشــمی البــردن و كۆتایــی هێنــان بــە 

ســتەم و بندەســتیی كوردیــان بەرزكــردەوە: 

داكۆكییــان  ماركسیســتەكان  یەكــەم، 

ــی و  ــی كۆمەاڵیەتی ــە: دادپەروەری ــرد ل دەك

سۆشیالیســتیی،  ئابــووری  ئابووریــی، 

بەرابەریــی چینــەكان، چاكســازیی لــە زەوی 

و زاردا. دووەم، ناسیۆنالیســتەكانی كــورد 

دیموكراســیی،  لــە:  دەكــرد  داكۆكییــان 

یەكســانیی، خودموختاریــی بــۆ كــورد، مافــە 

ئیتنــۆ نەتەوەییەكانــی كــورد، دژایەتیكردنــی 

ئیســالمییەكانیش  ســێیەم  ئیمپریالیــزم. 

داكۆكییــان دەكــرد لــە: بەهاكانــی مەكتــەب 

قورئــان، كــە یەكێتیی ئیســالمیی، حكومەتی 

ــوو. ــوننە ب ــی س ــالمیی و مافخوازییەكان ئیس

ــران،  ــۆ ئێ ــی ب ــەوەی خومەین ــەڵ گەڕان لەگ

جموجــۆڵ و  كەوتــە  قورئــان(  )مەكتــەب 

ناكۆكیــی و  بەهــۆی  پاشــتریش  بزووتــن، 

ئیســالمیی  بیروبــاوەڕی  ناتەبایــی 

هێــزە  چەپگەرایــی  مەكتەبییــەكان و 

الیەنگــرو  سۆسیالیســتییەكان،  چــەپ و 

ــەڵ  ــان لەگ ــەب قورئ ــوێنكەوتووانی مەكت ش

كۆمەڵــەی  بەتایبــەت  چەپــەكان  هێــزە 

شۆڕشــگێڕی زەحمەتكێشــانی كوردســتان و 

كەوتنــە  خەڵــك  فیداییەكانــی  چریكــە 

هێزێكــی  مەكتەبییــەكان  زۆرانگرتــن. 

)پێشــمەرگەی  بەنــاوی  چەكدارییــان 

مســوڵمان( پێكهێنــا و، لەگــەڵ چەپەكانــدا 

لەگــەڵ  ئــەوەی  وێــڕای  پێكهەڵپــژان. 

تریشــدا  الیەنەكانــی  هێــزو  تــەواوی 

دانوویــان نەدەكــواڵ و، بــەدژە شۆڕشــیان 

كــە  لەبەڵگەنامەیەكــدا  دەدان.  لەقەڵــەم 

ئەحمــەدی  خاڵیــی  هەشــت  راگەیاندنــی 

موفتــی زادە لەخۆدەگرێــت و، مێژووەكــەی 

دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی 1980، خاڵەكانیــش 

بریتــی بــوون لــە: یەكــەم- ئێمــە داواكاریــن 

دەوڵــەت هەنــگاوی لێبڕاوانــە بنێــت بــۆ 

خۆفرۆشــانی  تــەواوی  ســەركوتكردنی 

ــەكان و  ــە فیدایی ــرات و چریك ــی دیموك حیزب

كۆمەڵــەو هاوشــێوەكانیان. دووەم- ئێمــە 

خوازیــاری بهەێزكردنــی هێــزە خەڵكیــی و 

پێشــمەرگە  بەتایبەتــی  شۆڕشــگێڕەكانین 

موســوڵمانەكانی كــورد لــە بــواری دووبــارە 

وەرگرتنەوەی كوردســتانی لەدەســتچوومان. 

خێــرای  هەنــگاوی  خوازیــاری  ئێمــە   3-

ــی  ــواری هاوكاری ــن لەب ــزە چەكدارەكانی هێ

موســوڵماندا  پێشــمەرگە  لەگــەڵ 

هاونیشــتمانییە  گەڕانــەوەی  لەبابــەت 

كۆچكردووەكانمانــدا. -4 ئێمــە خوازیاریــن 

لــەوە زیاتــر دەرفەت نەدرێــت بە حیزبەكان 

جیابوونــەوەی  چەكداربوونیــان و  بــۆ 

كوردســتان و ئامانجــە دژە ئیســالمییەكانیان. 

-5 ئێمــە خوازیــاری راگرتنــی هەرجــۆرە 

لەگــەڵ  وتووێژێكیــن  دانوســتان و 

كوفردایــن  باوكەرەوەكانــی  ســەرپەل و 

لــە ناوچەكــەداو، هیــچ جــۆرە ئیمتیــازو 

ــەی  ــەن لیژن ــت لەالی ــێ نەدرێ ــان پ پولێكی

داواكاریــن  ئێمــە   6- پاكییــەوە.  نییــەت 

فێركــردن و  ناوەنــدی  خێراتــرە  هەرچــی 

بارەێنانــی كرماشــان و كوردســتان لــە كەســە 

ــەوە.  ــاك بكرێت ــەكان پ ــەپ و دژە شۆڕش چ

-7 ئێمــە داواكاریــن لــە بەرپرســانی واڵت، 

كــە هەرچــی زووترە بكەونــە پاكژكردنەوەو 

سازشــكارو  كەســی  هەرچــی  البردنــی 

بنكــەی  لــە  كــە  )مونافیــق(ە،  دووڕووە 

پۆلیــس چەكــدارن بەتایبــەت، كــە بنكەكانی 

ــە كۆتایــی هێنــان بــە  پۆلیــس بەربەســتن ل

كارەســاتی كوردســتان. -8 ئێمــە خوازیــاری 

جێبەجێكردنــی فەرمانــی بڕیــار )قەتعنامــە(

بــە  ســەبارەت  خومەینیــن  ئیمــام  ی 

ــەن ئەرتەشــەوە  بەســتنی ســنوورەكان لەالی

بەمەبەســتی پێشــگرتن لــە هاتنــە نــاوەوەی 

ــۆ  ــەك ب ــاوەوەی چ ــە ن ــۆڕش، هاتن دژە ش

ناوچەكــە كــە لەســەرەتای رووداوەكانــی 

كوردســتاندا لــە حــەوت مانگــی پێشــدا 

.  )12(  1980 دراوە6---12 

قورئــان  مەكتــەب  قۆناغــەدا  لــەو  هــەر 

ــە حكومــەت و  ــردن ب ــە داوی متمانەك كەوت

ئەمــەش  ئیســالمیی،  شۆڕشــی  گوتــاری 

بەپێچەوانــەی پارتــە كوردیەكانــی تــرەوە 

ئێــران  )حیزبــی دیموكراتــی كوردســتانی 

ــە  ــوو ل ــی تــر(، ئەویــش بریتیب و پارتەكان

مانگــی   1 ڕاپرســی  لــە  بەشــداریكردنی 

بــۆ  دەنگــدان  1979و  ســاڵی  چــواری 

ــۆ  كۆمــاری ئیســالمی و هاندانــی خەڵــك ب

بەشــداریكردن لەرێگــەی ڕاگەیەندراوەكــەی 

25 مانگــی ئــازاری ســاڵی 1979. بــەاڵم، 

بەپێــی ڕاپۆرتــی ناوەنــدی هەواڵــی فــارس، 

ــە 8  ــەوە ل ــەی كەیهان ــەن رۆژنام ــە لەالی ك

تشــرینی یەكەمــی ســاڵی 1979 باوكرایەوە، 

لــە  مانگێــك  چەنــد  دوای  زادە  موفتــی 

خۆپیشــاندانی خەڵــك لــە شــاری ســنە نــارد 

لــە تارانەوە لەرێگەی رادیۆی ســنەوە داوای 

ــەن،  ــان نەك ــە خۆپیش ــرد ك ــك ك ــە خەڵ ل

بەهــۆی دەركەوتنــی هێزەكانــی نەیــاری 

شۆڕشــەوە. موفتی زادە وەك تەنها كەســی 

بانگێشــتكراو لەالیــەن ئایەتــواڵ مونتەزیــری 

)ســەرۆكی ئەنجومەنەكــە( بەشــداریكرد لــە 
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كۆبونەوەكــەدا بەبێ هەڵبــژاردن. ئەگەرچی 

هەندێــك لــە نوێنــەرە هەڵبژێــردراوەكان 

قاســملوو  عەبدوڕەحمــان  لەوانــەش 

ڕێگەیــان لێگیــرا بچنــە ئەنجومەنەكــەوە. 

هەروەهــا لــە گفتوگۆكانــی ئەنجومەنەكــەدا 

هێرشــكرابووە  ســەر خەڵكــی كوردســتان، 

ئەمــە روویەكــی تــری پەیوەنــدی ئــەو بــوو 

بەهــۆی  ناوەندیــدا.  حكومەتــی  لەگــەڵ 

ــادر  ــو )ن ــێكی وەك ــەوە، كەس ــەم هۆكاران ئ

ئینتیسار( وەسفی موفتی زادە دەكات وەك 

الیەنگرێكــی كۆمــاری ئیســالمیی و دڵســۆزی 

لەڕاســتیدا،  ئێــران.  ئایینیــی  حكومەتــی 

ناوەندیــی،  حكومەتــی  سیاســەتمەدارانی 

موفتــی زادەیــان وەك نوێنــەری كــورد و 

بەدەســتهێنانی  بــۆ  بەكاردەهێنــا  ســوننە 

شــەرعیەت بــۆ  ئەنجومەنەكــە )13(.

ســەبارەت بــە پەیوەندییەكانــی مەكتــەب 

ــەڵ  ــی زادە لەگ ــەدی موفت ــان و ئەحم قورئ

)شــێخ عیزەدینــی حوســێنی(دا،  ناوبــراو 

لەپێــش شۆڕشــی گەالنــی ئێرانــدا پەیوەندیی 

حوســێنی  عیزەدینــی  شــێخ  لەگــەڵ 

هەبــووە، پەیوەندیــی نێوانیــان وەك دوو 

ــاش و  ــی ب ــی پەیوەندییەك ــایەتیی ئایینی كەس

شــۆڕش  لەپــاش  بــەاڵم  دۆســتانەبووە، 

چونكــە  نێوانیانــەوە.  كەوتــە  جیاوازیــی 

موفتــی زادە داوای خودموختاری ئیســالمیی 

داوای  عیزەدینیــش  شــێخ  كــردووە، 

خودموختــاری بــۆ كوردســتان و دیموكراســی 

ــە  ــەو مانای ــەش ب ــردووە، ئەم ــران ك ــۆ ئێ ب

حوســێنی  عیزەدینــی  شــێخ  كــە  دێــت، 

ــی زادەش  ــی داوە، موفت ــی نەتەوەی بەالیەن

ــەر  ــتووە. ه ــی رۆش ــی ئایینی ــەرەو الیەن ب

ســەبارەت بــە خاڵــە ناكۆكەكانــی نێــوان 

ــێنی،  ــی حوس ــێخ عیزەدین ــی زادە و ش موفت

ــی ســێكیۆالربووەو  ــی زادە دژ دەوڵەت موفت

گوتوویــە: »هــەر ئــەم سیاســەتە دژ گەلیــە، 

واتــە جیاكردنــەوەی ئاییــن لەسیاســەت رۆژ 

ــاك  ــی ت ــەزن و پۆاڵین ــەی م ــەرۆژ كۆمەڵگ ب

پەرەســتی بــەرەو مەســتی و بــت پەرەســتیی 

هانــدەدا.. حكومەتیــش یەكێــك لەمەســەلە 

بنەمــاو  ئیســالم  كــە  مرۆڤایەتییــەكان، 

رێوشــوێنێكی بــۆ داڕشــتووە، كــە هیــچ 

كات كــۆن نابــێ و لــەكار ناكــەوێ..« )14(. 

لەالیەكــی تــرەوە، لــە كۆبوونــەوەی زانایانی 

ــی زادەو  ــەدی موفت ــە ئەحم ــتان، ك كوردس

ــا و  ــن زان ــی حوســێنی و چەندی شــێخ عیزەین

ــی بەشــدارییان تێداكــرد،  كەســایەتیی ئایینی

ــەو رۆژەدا موفتــی زادە و حوســێنی  هــەر ل

راگەیانــدووە،  ئاشــتەواییان  رێكەوتــوون و 

ئاشــتەواییەكە بــە شــایەتیی مــەال محەمــەدی 

رەبیعــی و مــەال عەبدوڵــای محەمەدیــی و 

عەبدوڕەحمــان تاهیریــی بــووە، ســەرەنجام 

نووســیوەو  راگەیەنراوێكــی  زادە  موفتــی 

هاوهەڵوێســتی خــۆی و شــێخ عیزەدینــی 

ســێ  هــەر  راگەیانــدو،  حوســێنی 

شــایەتەكەش واژۆیــان لەســەر كــردووە)15(. 

ئەحمــەدی موفتــی زادە، لــەدژی مــەالو 

لــەدژی  وەســتاوەتەوەو،  رۆحانییــەكان 

هەڵوێســتی  دیموكراســی  سیســتمی 

هانــی  بەتونــدی  ئــەو  وەرگرتــووە، 

ــی  ــێ ئایینییەكان ــەالو فەق ــی م چەكداركردن

ئــەو  بــۆ  :«شــەرمە  گوتوویــە  دەداو 

مەالیانــەی شمشــێری تیــژی پێغەمبەریــان 

گۆڕیــوە بــە شمشــێرێكی تەختــەو لەرۆژانــی 

جومعــەدا دەچنــە شــوێنی پەیامبــەرو قســە 

بــۆ خەڵكــی دەكــەن، هەروەها دیموكراســی 

شــورای  لەبەرامبــەر  بــە  رۆژئــاوای 

ئیســالمییدا پــێ بێبنەمــاو پڕكەموكورتیــی 

بــووە، لەكاتێكــدا لەدووەمیانــدا هەمــوو 

چیــن و توێژێكــی كۆمەڵگــەی مســوڵمانان 

بەشــێوەیەكی راســتەوخۆ رۆڵ لەدیاریكردنی 

دەگێــڕن،  چارەنووســیاندا  دەســەاڵت و 

پارتــە  لەدەســتی  رۆژ واوا  دیموكراســی 

هەرەمــی  بااڵكانــی  چینــە  دەوڵەمەنــدو 

كۆمەڵگــەدا قەتیــس دەمێنێــت، هــەر بۆیــە 

مســۆگەر  دەســەاڵت  مــاددە  لەرۆژئــاوا 

بــۆ  حســابی  كەمینــە  دەنگــی  دەكات و، 

ناكرێــت، كــە خــاوەن بۆچــوون و دیــدی 

خۆیانــن. هەروەهــا موفتــی زادە بــڕوای 

بەدامەزراندنــی دەســەاڵتێكی ئیســالمییانە 

هەبــوو، كــە یەكســانییەكی تــەواو لەنێــوان 

دابیــن  چینەكانــدا  نەتــەوەو  مەزهــەب و 

بــكات، ئــەوەی كــە موفتــی زادە بە )جامعە 

ــێ  ــالمی/كۆمەڵگەی ب ــد اس ــە توحی ــی گبق ب

چینــی یەكگرتــوو ئیســالمیی( و )مســاوات 

اســالمی/ یەكســانیی ئیســالمیی( ئامــاژەی 

چارەســەری  بــە  ســەبارەت  پێــدەدا. 

كێشــەی نەتەوەكانیــش، موفتــی زادە باســی 

لەیەكســانیی نەتەوایەتیــی لەچوارچێــوەی 

واتــە  دەكــرد،  ئیســالمیدا  دەوڵەتێكــی 

فیدراڵــی ئیســالمیی، كــە هیــچ نەتەوەیــەك 

نەتوانێــت ئــەوی دی بخاتــە ژێــر بــاری 

ســتەم ) 16(. 

لەبــارەی  خــۆی  گازنــدەی  هەروەهــا 

لەمیانــی  نەشــاردۆتەوەو،  تەســەوفەوە 

ئەحمــەدی  لەگــەڵ  كــە  گفتوگۆیەكــدا، 

ناوبــراو  ئەنجامــدراوە،  زادەدا  موفتــی 

ئاكارانــە  ئــەو  تەســەوف و  لــە  رەخنــە 

تەســەوف  ئەهلــی  كــە  دەگرێــت، 

پێڕەویــی  كوردســتان  لەرۆژهەاڵتــی 

گفتوگۆیــەدا  ئــەو  لەدرێــژەی  لێدەكــەن، 

ــۆ  ــوە، ب ــێوەیە دەربڕی ــی بەمش تێڕوانینەكان

ــەم پرســیارەدا، ئەگــەر  ــە لەوەاڵمــی ئ نمون

ــەك  ــێخێك چ مانای ــە الی ش ــێك بچێت كەس

»داواكردنــی  گوتوویــە:  دەبەخشــێت، 

یارمەتــی لــە حــزوردا مانــای چییــە؟ ئەمــە 

ــە  ــی شــەهادەوە هەی ــە جیهان ــدی ب پەیوەن

لــێ  داواتــان  ئێســتا  ئاســاییە. منیــش  و 
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ــەن ،  ــۆ بك ــرم ب ــای خێ ــە دوع ــەم، ك ئەك

كــە  لهەەرموســڵمانێك،  دەتوانــی  تــۆش 

ــە،   ــۆ بك ــرم ب ــای خێ ــەوێ داوای دوع دەت

ــەهادەوە  ــی ش ــە جیهان ــدی ب ــە پەیوەن ئەم

ــە  ــان ب ــەالنەی پەیوەندی ــەو مەس ــە. ئ هەی

ــەو  ــەڵ ئ ــە، لەگ ــەهادەوە هەی ــی ش عالەم

ــی  ــە جیهان ــان ب ــە پەیوەندی ــەالنەی ك مەس

غەیبــەوە هەیــە جــودان، ئــەو مەســەلەیەی 

كــە دەڵێیــن شــیركە كامەیــە؟ ) منیــش 

ــە  ــە ك ــەوە نی ــیركە(، ئ ــەالوە ش ــەم ب ئەم

ــە كەســێك  ــرە دانیشــتووم ل ــن ئێســتا لێ م

ــە داوای  ــرە نیی ــدو( كــە لێ ــا زین ) مــردو ی

یارمەتــی بكەیــن، ئەمــە شــیركە.. جیهانــی 

لەیەكتــر  بەشــی  دوو  وجــود(  )بــوون- 

ــی  ــاوی جیهان ــان ن ــە. یەكێكی ــودای هەی ج

جیهانــی  تریــان  ئــەوی  و  شــەهادەیە 

غەیــب. لەالیــەن خــواوە بــۆ ئــەم دوو 

جیهانــە بنەمــا وتایبەتمەنــدی دانــراوە، كــە 

ئەگــەر چــی لهەەنــدێ الیەنــەوە لەیــەك 

تــرەوە  الیەنەكانــی  باقــی  لــە  دەچــن، 

ــی شــەهادە  ــر جــودان. جیهان ــەڵ یەكت لەگ

مانــای ئــەم جیهانــە زنــدووە ئاســاییەی 

ئێمــە وباقــی زینــدەوەران و بــێ گیانەكانــی 

تــر . مەبەســتی ئێمــە بەگشــتی هەمــوو 

ئەوانــە ، پێیــان دەڵێیــن جیهانــی شــەهادە.   

جیهانــی شــەهادە جیهانــی پەیوەندییــەكان، 

هــۆكان، كار و كاردانەوەكانــی ئێمــە بــووە، 

پەیوەندیــان  مەســەلەگەلێكن  باقییەكــەی 

جیهانــی  لــەم  هەیــە.  مــادەوە  بــە 

شــەهادەیەدا ئینســان، گەورەتریــن ئینســان، 

لــە  یارمەتــی  تەنیــا  نــە  پێغەمبەرێــك، 

ئینســانەكانی تــر وەردەگــرێ، لــە گیانــداران 

ــرێ.  ــی وەردەگ ــش یارمەت ــێ گیانەكانی و ب

ــۆی  ــە، خ ــی هەی ــێ كارێك ــەرێ كات پێغەمب

ــە  ــی نیی ــاگات، وەخت ــتی ن ــێ و دەس ناتوان

ــر  ــێكی ت ــدات، بەكەس ــام ب ــەی ئەنج كارەك

دەڵــێ بــرۆ ئــەوكارەم بــۆ ئەنجــام بــە، 

جیهانــی  ئاســایدا،  جیهانــی  لــە  چونكــە 

ئەنجــام  كارە  ئــەم  ناتوانــێ  شــەهادە، 

ــەدا كارەكــەی  ــی ئ ــدات، كەســێك یارمەت ب

بەرێــگادا  دەیــەوێ  ئــەدا.  ئەنجــام  بــۆ 

بــڕوا مانــدوو ئەبــێ، ناتوانــێ پیــادە بــڕوا، 

ڕێگاكــە  و  دەبــێ  چوارپێیــەك  ســواری 

پێویســتی  پێغەمبــەر  تەنانــەت  دەروا، 

بــە چوارپێیەكــە كــە ماوەیــەك ســواری 

ــێ،  ــدوو نەب ــڕواو مان ــەی ب ــت و رێگاك بێ

پێویســتی  لەشــی  مانــای  تینــووە  كاتــێ 

ــرێ و  ــاو وەردەگ ــە ئ ــی ل ــاوە یارمەت ــە ئ ب

ــۆراك  ــییە خ ــێ برس ــەوە، كات ــاو دەخوات ئ

جیهانــی  بــە  ســەبارەت  ئەمــە  دەخــوا، 

ــە  ــەهادەتدا. ل ــی ش ــە جیهان ــەهادەیە، ل ش

عالەمــی شــەهادەتدا،هەر شــتێك دەتوانــێ 

تەنانــەت  بــدات،  تــر  یارمەتــی شــتێكی 

ئینســانیش،  گەورەتریــن  و  ئینســانێك 

بــەاڵم  مەعنــەوی.  یــا  مــادی  یارمەتــی 

ئەومەســەلەیەی كــە جێــگای باســی ئێمەیــە، 

ــەهادە)  ــی ش ــەك جیهان ــە ن ــی غەیب جیهان

ــە  ــاك  نســتعین( كــە فێرمــان دەكات و ل ای

ــەو  ــان دەكات، ل ــی تریشــدا فێرم زۆر ئایات

جــۆرە پشتبەســتن و داوای یارمەتیانەیــە 

ســەرگەردانی  ەۆی  بۆتــە  هەمیشــە  كــە 

میللەتــان، جێــی داخیشــە كاتــێ ســونییەت 

بــووە بــاو لەنــاو موســڵماناندا، دووبــارە 

رێــگای یەكێتــی ئیســالمیان وون كــرد و 

ــت  ــوون. مەبەس ــە ب ــەو هەڵەی ــاری ئ دوچ

شــەهادەت  جیهانــی  لــە  كــە  ئەوەیــە 

بــەوالوە، كاتــێ دەگەینــە جیهانــی غەیــب، 

جیهانــی غەیــب تەنیــا و تەنیــا لــە ئیختیــاری 

خــوا دایــە، جگــە لــە خــواش هیــچ كــەس 

ــا  ــا و دەســەاڵتی بەســەر جیهانــی غەیب توان

ــەران،  ــە پێغەمب ــێ، ســەبارەت ب ــە، بەڵ نیی

ــۆ  ــەو ب ــەم جۆرەی ــە گشــتی مەســەلەكە ب ب

موفتی زادە وەك تەنها 
كەسی بانگهێشتكراو 
لەالیەن ئایەتواڵ 
مونتەزیری )سەرۆكی 
ئەنجومەنەكە( 
بەشداریكرد لە 
كۆبونەوەكەدا بەبێ 
هەڵبژاردن. ئەگەرچی 
هەندێك لە نوێنەرە 
هەڵبژێردراوەكان 
لەوانەش عەبدوڕەحمان 
قاسملوو ڕێگەیان لێگیرا 
بچنە ئەنجومەنەكەوە

“
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ئێمــەش دروســتی هــەر ئەوەیــە، ئێمە جگە 

لــە عالەمــی شــەهادە، هیــچ دەســەاڵتێكمان 

ــاری  ــە ئیختی ــەلەكان ل ــوو مەس ــە، هەم نیی

لــە  هۆیــەوە  بــەم  گەورەدایــە،  خــوای 

ــكراوە،  ــەلەیە باس ــەم مەس ــدا، ئ زۆر ئایەت

ــرك و  ــەو ش ــاری ئ ــڵمانەكان دوچ ــا موس ت

چەوتــە رێگایــە نەبــن كــە میللەتەكانــی 

پێشــوو تووشــی هاتبــوون، لەوانــە ئێمەیــان 

فێــر كــرد لــە كاتــی نوێــژدا ، ســورەتی 

ئینســانی  چونكــە  ئەخوێنیــن،  فاتحــە 

ــەكان،  ــتورە  بنەڕەتی ــێ دەس ــڵمان دەب موس

گــەورەكان،  مەعریفەتــە  زانینــی  بــۆ 

ــەم )  ــانەش، ئ ــەو باس ــك ل ــت، یەكێ بزانێ

ایــاك نســتعین(ەیە. كــە وتووێــژ لەگــەڵ 

خوایــە،   كــە تەنیــا داوای یارمەتــی لــە 

تــۆ دەكەیــن. ئایــا كاتــێ ئینســانی موســڵمان 

ــا  ــتییە، ی ــت،  راس ــەوە دەڵێ ــی دڵی ــە ناخ ل

ســەرزارەكیییە، بۆنمونــە بــە نۆكەرتبــم، 

ــە  ــە ل ــم، ك ــاقەت ب ــم، بەس ــت ب بەقوربان

چاكوچۆنیــدا بەیەكتــری دەڵێیــن وشــەیەكی 

ــەروەردەی  ــەڵ پ ــەردەمانە لەگ ــمی س رەس

ســەقەتی ئێمــەدا، ئــەم دەربڕینانــە لەســەر 

بنەمــای حەقیقــەت دەوترێــن، مەعریفەتێك 

دروســت كــە خــوا فێــری ئێمــەی كــردووە، 

دووەمــە،  مەشــقی  ئەمــە  بێگومــان 

دروســتە؟   نابــێ ریــاكاری و مجامەلــەی 

ــا  ــە تەنی ــن: خوای ــێ دەڵێی ــت، كات ــدا بێ تێ

داوای یارمەتــی لــە تــۆ دەكەیــن، دەبــێ 

كاتــێ  ووتنەمانــدا،  لــەم  بیــن  راســتگۆ 

ــە  ــی ل ــا داوای یارمەت ــە! تەنی ــن: خوای بڵێی

تــۆ دەكەیــن، بــەاڵم نوێژەكەمــان تــەواو 

بــوو، یــا پەیامبــەر لــە فانــە كاردا یارمەتیم 

بــە. ئــەی فانــە شــێخ، ئــەی فانــە ئیمــام 

ــۆ  ــا ب ــرە، ی ــۆ بنێ ــیفام ب ــەوە، ش ــام ك فری

مــن دوعــا بكــە، تەنانــەت بــەو شــێوەیەش 

كــە تــۆ فەرمــووت، ئــەوش بــووە شــیرك. 

شــیرك مانــای چییــە؟ ئــەوەی كــە ســیفەتی 

خوایــی كــە تەنیــا خــوا فەریادڕەســە و تەنیا 

ــدا  ــی غەیب ــەر جیهان ــەاڵتی بەس ــەو دەس ئ

هەیــە، بــۆ كەســێكی تــری قایــل بــی، ئــەم 

مەســەلەیە لەگــەڵ مەســەلەكانی جیهانــی 

شــەهادەتدا جــودان، كــە لــە وێــدا دەزانیــن 

مەعنەوییــەكان  و  مــاددی  یارمەتییــە 

بــە  ســەبارەت  هەیــە!  مانایەكیــان  چ 

مەعنەویاتــی جیهانــی شــەهادە، مــن لــە 

تــۆ داوا ئەكــەم، دوعــای خێــرم بــۆ بكــەی، 

ــەی،  ــام ب ــۆ ئەنج ــاییم ب ــی ئاس ــان كارێك ی

ــە. كاتــێ موســڵمانەكان  ــاوازی نیی هیــچ جی

دەچوونــە الی حەزرەتــی رەســول و داوایان 

ــكات،  ــۆ ب ــان ب لێدەكــرد كــە دوعــای خێری

ــتوری داوە  ــوا دەس ــە خ ــەی ك ــەو فەرمان ئ

ــر  ــۆ یەكت ــە ب ــڵمانەكان ك ــوو موس ــە هەم ب

داوای خێــر بكــەن، چ لــە كار و چ لــە 

ــول  ــی رەس ــان، حەزرەت ــەت و چ بەزم نیی

ــای  ــەدا و دوع ــام ئ ــتورەی ئەنج ــەو دەس ئ

خێــری بــۆ ئەكــردن، هــەروەك چــۆن ئێمــە 

حەزرەتــی  بــۆ  خێــر  دوعــای  هەمیشــە  

رەســوڵ دەكەیــن« )17(.

ئەحمــەدی  رۆڵــی  دووەم/  باســی 
)كۆنگــرەی  لەبەســتنی  زادە  موفتــی 
شــورای ناوەندیــی ســوننە( »شــەمس« و 
ــتان( ــی كوردس ــرەی خودموختاری )كۆنگ
پــاش بێهیوایــی ئەحمــەدی موفتــی زادە 

لــە لــە تێڕوانینــی دەســەاڵتدارانی نوێــی 

ئێــران ســەبارەت بــە مافەكانــی ســوننە، 

كۆنفرانســێك   1981 لەســاڵی  بڕیاریــدا 

لــە  ســوننە  زانایانــی  بــۆ  ببەســتێت 

كوردســتان، توركەمەنســتان، بلوچســتان و 

حكومەتــی  كــردووە  داواشــی  مەشــهەد، 

ئێــران نوێنــەری خــۆی بنێرێــت تاكــو وەك 

پیالنێــك خوێندنــەوەی بــۆ نەكرێــت. پاشــتر 

)شــەمس( شــورای مەركەزیــی ســوننەت 

ــورای  ــی ش ــات، دووەم كەس ــوە پێكه ی لێ

ــورای  ــوو. ش ــوبحانی ب ــری س ــراو ناس ناوب

لەبەیاننامەیەكــدا  ســوننەت  مەركەزیــی 

داوای لــە حكومەتــی ئێــران كــرد ریفۆرمــی 

لەپــاڵ  بــدات  ئەنجــام  دەســتووریی 

مەزهەبیــی و  كینەبەریــی  ئافەرۆزكردنــی 

ئێــران  گەالنــی  تــەواوی  خزمەتكردنــی 

بەبــێ جیاوازیــی. دانیشــتنەكانی شــورای 

مەركەزیــی وەرزیــی بــووە، لــە هاوینــی 

ــە  ــرا، ك ــراوان رێكخ ــی ف 1982 كۆنگرەیەك

كرابــوو،  بانگهێشــت  كــەس   200-150

ئەحمــەدی موفتــی زادە پتــر لــە چــوار 

لەبــارەی  داوە  روونكردنــەوەی  ســەعات 

زۆری  رەخنــەی  پێشــوویان،  هەوڵەكانــی 

عەلــی  كۆمــاری  ســەرۆك  لەحكومــەت و 

كۆنگرەكــەی  پــاش  گرتــووە،  خامنەیــی 

كرماشــان ئێــران كەوتــە گرتنــی ئەندامانــی 

گرتووخانــەی  لــە  شــەمس و  شــورای 

ــی  ــەدی موفت ــە ئەحم ــران، ب ــن خزێن ئەوی

زادەشــەوە، كــە بۆمــاوەی یــازدە ســاڵ لــە 

 .)18( زینــدان خزێنــرا  كونجــی 

شــایەنی باســە، كۆنگــرەی یەكەمــی شــورای 

مەركەزیی ســوننە )شــەمس(لەمانگی ئازاری 

زادە  ســاڵی 1981ەدا ئەحمــەدی موفتــی 

ــۆ گرێدانــی  ــن كەســایەتیی ب لەگــەڵ چەندی

ــە  ــوننە كەوت ــی س ــرەی ئەهل ــەم كۆنگ یەك

راوێــژو پرســوجۆكردن، ئامانــج لــەم بیــروڕا 

)شــورایەكی  هەڵبژاردنــی  گۆڕینەوەیــە 

شــەرعیی( بــوو لەنــاو زانایــان و كەســایەتییە 

دیارەكانــی ســوننە، كۆنگرەیەكــە لــە 4-1-

1981 بــە بەشــداریی دەیــان زانــاو رۆحانیــی 

ســوننەكان لەناوچــە جیاوازەكانــی ئێرانــەوە 

ــە  ــوون ل ــی ب ــداربووان بریت ــترا، بەش بەس

»ئەحمــەدی موفتــی زادە )ســنە(، مەولــەوی 

عەبدولعەزیــز )زاهیدان(، ناســری ســوبحانی 

)پــاوە(، مــەال عەبــدواڵ محەمەدی )ســەقز(، 
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شــیرین(،  )قەســری  عەبدولعەزیــز  مــەال 

عەبدولحەمید)زاهیــدان(،  مەولــەوی 

)زاهیــدان(،  عەبدولمەلیــك  مەولــەوی 

)خۆراســان(،  فــازڵ  ســەید  مەولــەوی 

ــەال  ــد(، م ــاری )بیرجەن ــا ی ــەوی ئەڵ مەول

كۆنگرەیــەدا  لــەم  ســاڵحی خوســرەوی«. 

ــڕ،  ــەوەی چڕوپ ــە كۆبوون ــاش دوو رۆژ ل پ

بەشــداربووان بەیاننامەیەكیــان دەركــردو، 

ســوننەكانی  بنچینەییەكانــی  داواكارییــە 

خســتەڕوو،  خاڵێكــدا  لەچەنــد  ئێرانیــان 

ئەوانیــش:

ــی  ــەوەی یەكێت ــۆ زیندووكردن ــدان ب •هەوڵ

لەناوبردنــی  ئیســالمیی و  ئوممەتــی 

ــتەگەریی. ــی و دەس ــی پەرتەوازەی دیاردەكان

•پێكهێنانــی شــوراگەلی ســەر بــە )شــورای 

مەركەزیــی ســوننە( لەتــەواوی شــارو ناوچــە 

ــەی پێكــەوە  ــە ئەڵق ــا ببن سوننەنشــینەكان ت

)شــەمس( و جەمــاوەری  نێــوان  گرێدانــی 

ســوننە.

ســتەمی  هەڵگرتنــی  بــۆ  •هەوڵــدان 

)مەزهەبیــی( و )نەتەوەیــی( و )چینایەتیــی( 

لەسەرانســەری ئێــران لەرێگــەی چاكســازیی 

یاســای  جۆراوجۆرەكانــی  مــاددە  بڕگــەو 

)دەســتوور(.  بنەڕەتیــی 

•دامەزراندنــی ناوەندێــك یــان مزگەوتێــك 

ــەو  ــتەجێی ئ ــوننەكانی نیش ــۆ س ــاران ب لەت

شــارە بەمەبەســتی رێكخســتنی كۆبوونــەوەو 

خزمەتگوزارییــە  بۆنــەو  ســازدانی 

جەماعــەت و  )جومعــەو  ئایینییەكانیــان 

هتــد(.  گوتــارو 

•دروســتكردن و بەهێزكردنــی قوتابخانــەو 

شــەرعییەكان  زانســتە  قوتابخانــەی 

هەروەهــا  نشــینەكان،  ســوننە  لەناوچــە 

خولــی  كردنــەوەی  رێگەخۆشــكردن  

لەقوتابخانــە  وانەگوتنــەوە  فێركاریــی 

ن.  فەرمییــەكا

بــۆ  بانگخوازیــی  گروپــی  •پێكهێنانــی 

ســوننە. هاواڵتیانــی  هۆشــیاركردنەوەی 

•دەركردنــی گۆڤارێــك، كــە رەنگدانــەوەی 

بێــت  ســوننەكاندا  هیواكانــی  خواســت و 

بەشــێوەیەكی هەمیشــەیی.

جوێنــدان  ســوكایەتیی و  لــە  •بەرگرتــن 

دانانــی  ئیســالم و  پیاوانــی  مەزنــە  بــە 

لەدەســتووردا.

حاكمــە  جومعــەو  ئیمــام  •دانانــی 

شــەرعییەكان لەناوچــە سوننەنشــینەكان بــە 

رەزامەندیــی خەڵــك و بــە پشــتیوانی شــورا.

ســەرمایەی  رێكخســتنی  بــۆ  •هەوڵــدان 

ســوننەكان و دانانــی لەبــواری بەرهەمهێنان و 

ــی. ــتی خۆبژێوی ــە ئاس ــتن ب گەیش

كەســانێك  ناردنــی  بــۆ  •كارئاســانیكردن 

ــی  ــۆ فێربوون ــالمییەكان ب ــدە ئیس ــۆ ناوەن ب

زانســتە ئیســالمییەكان.

•پێكهێنانــی لیژنەیــەك بــۆ نووســینەوەی 

ســوننە.  قوتابخانەكانــی  مەنهەجــی 

چاپكردنــی باوكراوەیەكــی هەمیشــەیی بــۆ 

ســوننە. ئامانجەكانــی  داواو  گەیاندنــی 

•هەنگاونــان بۆ رێگرتن لەو ســوكایەتییانەی 

ــالمییەكان و  ــایەتییە ئیس ــە كەس ــەر ب بەرامب

جێكردنــەوەی لــە دەســتووردا. 

لەپەخشــی  ماوەیــەك  •تایبەتكردنــی 

ــران  ــی سەرانســەریی ئێ ــۆو تەلەفیزیۆن رادی

ســوننەكان.  بــۆ 

•دامەزراندنــی حاكمــی شــەرعیی و گوتاربێــژ 

دەبێــت بــە راوێــژ بێــت لەگــەڵ ســوننەكان 

لەناوچــە سوننەنشــینەكاندا.

پشــتیوانی  پێشــنیارو  بــە  •بەپشتبەســتن 

پێویســتە  لەكۆبوونەوەكــەدا  ئامادەبــووان 

ناوەندیــی  شــورای  لەالیــەن  بڕیارســازیی 

هــەردوو  چاودێریــی  لەژێــر  ســوننەوە 

رێبــەری ســوننە عەلالمــە موفتــی زادەو 

مەولــەوی عەبدولعەزیــززادەدا بێــت )19(. 

لەپــاش بەســتنی )كۆنگــرەی خودموختاریــی 

كوردســتان( لەســاڵی 1979 لەشــاری ســنە، 

لەالیــەن ئەحــەدی موفتــی زادەوە داوای 

كــراوەو  كوردســتان  بــۆ  خودموختاریــی 

پێشــنیارو  ئــەم  »سروشــتییە  گوتوویــە: 

پرۆژەیــەی مــن لەســەر بنەمــای فەلســەفەو 

سیســتمی ئیســالمییە، چونكــە نــە سیســتمی 

خۆرئاوایــی نــە سۆسیالیســتیی )پــرۆژەی 

بەتــەواوی  یــان  خودموختاریــی(ان 

نەتەوەیــی و  مافــە  نییــەو  دیموكراســی 

خۆجێییــەكان دابیــن نەكــراون، چونكــە لــەو 

بــۆ  لەســەرەوە  سیســتەمانەدا دەســەاڵت 

خــوارەوە دادەڕێژرێــت، بــەاڵم لەسیســتمی 

ئیســالمییدا ســتەمی نەتەوەیــی و چینایەتیــی 

بوونیــی نییــەو دەســەاڵت لەدەســتی شــورا 

مەحەلییەكاندایــە، دواجــار رۆڵ دەدرێــت 

بــە )شــورای بــااڵ(« )20(. موفتــی زادە 

خودموختــاری  لــە  جۆرێــك  الیەنگــری 

ــووە، كــە لەناوەرۆكــدا بریتــی  ئیســالمیی ب

مەزهەبیــی  ســتەمی  نەمانــی  لــە  بــووە 

لەســەر خەڵكــی ســوننە مەزهــەب، ناوبــراو 

لــە باشــترین حاڵەتــدا داواكاری نەمانــی 

ــووە. ســەبارەت  ــی ب ــی مەزهەبی هەاڵواردن

رێكخــراوەكان  پــارت و  هەڵوێســتی 

ســەبارەت  كوردســتان  لەرۆژهەاڵتــی 

خودموختاریــی  كۆنگــرەی  بەســتنی  بــە 

هاتنــە  جیــاواز  هەڵوێســتی  كوردســتان 

شــێخ  فیداییــەكان و  چریكــە  ئــاراوە، 

عیزەدینــی حوســێنی بــەدژی ئــەو ئاڕاســتەیە 

بــەو  دیموكــرات  حیزبــی  وەســتانەوە، 

ــی  ــوورەوە پێگەیەك ــەری باش ــە ب ــەی ل پێی

شــێخ  ئەوكاتیــش  نەبــوو،  ئەوتۆیــان 

عیزەدینــی حوســێنی لەبــەرەی كۆمەڵــەدا 

بــوو، بەشــوێن ئەڵتەرناتیڤێكــدا دەگــەڕان و، 

كەوتنــە هەڵســەنگاندنی دۆخــی موفتــی 

 .)21( زادە 
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مەبەســتمان لەباســكردنی شــورای شــەمس، 

مافخوازییەكانــی  نوێنەرایەتیــی  كــە 

هــەر  لەئێرانــدا،  دەكــرد  ســوننەی 

گــەورە  مەترســییەكی  وەك  لەســەرەتاوە 

مەزهەبییەكــەی  دەســەاڵتە  ســەر  بــۆ 

رێــی  بۆیەشــە  دەكــرا،  تەماشــا  ئێــران 

لێبــڕی،  بڕشــی جوواڵنەوەیــان  لێگیــراو، 

دەســتبەكاربوونی  لەســەرەتای  هەروەهــا 

دەكــران  تۆمەتبــار  شەمســەوە  شــورای 

پەیوەندیــی  ســەرەداوی  بوونــی  بــە 

موفتــی  دەرەكییەكانــدا،  الیەنــە  لەگــەڵ 

زادە لەپەیامێكیــدا بــۆ خومەینــی لەژێــر 

ئەحمــەدی  مــەال  لــە  )پەیامێــك  نــاوی: 

موفتــی زادەوە بــۆ خومەینــی(، كــە لــە 

23ی 4ی 1981 نووســراوە ئــەو تۆمەتانــە 

تــرەوە،  لەالیەكــی  رەتدەكاتــەوە)22(. 

ئەندێشــەو بیــری مەكتەبییــەكان بریتــی بــوو 

لەئەحمــەدی موفتــی زادە، ناوبــراو لەســەر 

ئــەو بنەمایــەی، كــە دەبێــت گەڕانــەوە 

بــۆ قورئــان بێــت، مــەالو رۆحانییەكانــی 

ــی  بــە خائیــن دەزانــی، بــە ئاییــن فرۆش

ــوو  ــوای واب ــەم دەدان، هەروەهــا پێی لەقەڵ

ئــەوان نەیانتوانیــوە ئیســالمی راســتەقینە بە 

خەڵــك بگەیەنــن. موفتــی زادە، خومەینــی 

بــە رێبەرێكــی ئایینیــی شــیعە دەزانــی، 

ــە رێبەرێكــی  ــە هەمــان كاتیشــدا خــۆی ب ل

ئایینیــی ســوننە دەزانــی، دەیخواســت وەك 

بكــەن.  تەماشــای  ســوننەكان  رێبەرێكــی 

 .)23(

ئاكارناســیی و  ســێیەم/  باســی 
ــەی  ــان( لەكای ــەب قورئ ــی )مەكت پێناس

ئابوورییــدا كۆمەاڵیەتیــی و 
رەفتــاری  ئاكارناســیی و  بــە  ســەبارەت 

الیەنگــرو  ئەوانــەی  مەكتەبییــەكان، 

ــن  ــن بەچەندی ــەب قورئان ــەواداری مەكت ه

تایبەتمەندیــی لەوانی تــر جیادەكرێنەوە. لە 

بــاری كۆمەاڵیەتییــەوە، پــاش كۆچــی دوایــی 

ئەحمــەدی موفتــی زادە شــوێنكەوتووانی 

ئێســتا  بەشــێكەوە،  چەنــد  بــە  بــوون 

مەكتەبــی  قورئــان خاوەنــی چــوار باڵــە، 

ــە  ــاڵ ك ــی ســەرەكیی و دوو ب ــە دوو باڵ ك

موفتــی زادە تەنهــا وەك خۆشەویســتێك 

ــایی  ــی ئاس ــەن و وەك رێبەرێك ــەیر دەك س

ــە  ــەرەكیی ب ــی س ــن. دوو باڵ ــی دەڕوان لێ

ســەركردایەتی )حەســەن ئەمینی و ســەعدی 

قوڕەیشــی( كــە هەردووكیــان لــە كەســە 

بــوون بەڕێــوە  نزیكەكانــی موفتــی زادە 

دەچێــت. باڵــی قوڕەیشــی )ئەكســەریەت(، 

ــەكان  ــە. مەكتەبیی ــەو بااڵنەی ــی ئ چاالكترین

لــە لــە تەقدیســی ئەحمــەدی موفتــی زادە 

ــان و  ــە ئیم ــاس ل ــوێ ب ــەر ك ــن: لەه دەڵێ

ئازادیــی و پیاوەتــی بێتــە پێــش و هــەركات 

ئایینیــی،  بیرۆكــەی  ماریفــەت،  باســی 

ــەكان،  ــە مرۆڤ ــەت ب ــتی و خزم خۆشەویس

بەرگریــی  لــە  ســووربوون  هەروەهــا 

ــاوی  ــاس ن ــە بەرب ــان بێت ــی ئینس ــە حەق ل

ئەحمــەدی  موفتــی زادە وەك گەوهەرێكــی 

ئــەم  ئــەودا  روخســاری  لــە  نوورانــی 

پێیانوایــە  ئەدرەوشــێتەوە.  ســیفەتانە 

ــەكان و  كێیــە بیــر لــە بەختــەوەری مرۆڤ

ــی  بایەخــی خۆشەویســتی و چاكــی و ئاوات

ــە داوی  ــرۆڤ ل ــازادی م ــی و ئ بەختەوەری

بــەر  لــە  بــكات  تەزویــر  و  زۆر  و  زەڕ 

ئەژنــۆی  ســەر  نەكەوێتــە  وا  ئینســانێكی 

ئــەدەب و شــەیدای ئــەو هەمــوو گەورەیــی 

هەمــوو  ئــەو  ئەخالقیــی  عەزەمەتــە  و 

هەیبــەت و خۆڕاگرییــە لەپێنــاو خــوا و 

خۆشەویســتیی و ئیمــان نەبــێ كــە بــە 

هیــچ جۆرێــك وەســف ناكــرێ.. باشــووری 

كوردســتانیش بەشــێوەیەكی بەرچــاو بایــەخ 

بــە كەســایەتیی ئەحمــەدی موفتــی زادە 

ــەوە  ــۆ ئ ــدا كار ب ــاڵ ئەمەش ــت، لەپ دەدرێ

كاریگەریــی  رێگــەوە   لــەم  دەكرێــت 

لەســەر ئاســتی فەرهەنگیــی بســەلمێنن، 

لێرەشــەوە لەكتێبخانــە ئایینەكانــدا هەســت 

ــە  ــت، ك ــێوەیە دەكرێ ــی لەمش بەدیاردەیەك

كتێــب و بۆچــوون و وێنەكانــی ئەحمــەدی 

تاڕادەیەكــی  دەفرۆشــرێن و  زادە  موفتــی 

بەرچاویــش هاوســۆزیی بــۆ دروســتبووە 

.)24(

ــازییەكانی  ــە هــۆكارو زەمینەس ــەبارەت ب س

بــە  زۆر  جەماوەرێكــی  پەیوەســتبوونی 

ــۆی  ــتیی خ ــە گش ــەوە، ب ــی قورئان مەكتەب

ــە:  ــەوە، لەوان ــدا دەبینێت ــد فاكتەرێك لەچەن

»گەشــەپێدانی ئاســتی ئابووریــی، كارئاســانی 

لــە ئەنجامدانــی هاوســەرگیریی. دوابــەدوای 

مەكتەبــی  بــە  كەســێك  پەیوەســتبوونی 

قورئانــەوە، لەالیــەن مەكتەبیەكانــی دیكەوە 

ئابووریــی  پشــتیوانی  پاشــتر  پێشــوازی و، 

لەســەر  مەكتەبییــەكان  دەكرێــت.  لــێ 

قەبــە  گرنگییەكــی  كۆمەاڵیەتیــی  ئاســتی 

دەدەن بــە ئاســانكاریی بــۆ ئەنجامدانــی 

هاوســەرگیریی و، لەســەر ئاســتی پلەوپایــەی 

كەســایەتیی  بــە  گرنگیــی  كۆمەاڵیەتیــش 

ئاماژەمــان  وەك  دەدەن.  ئەندامەكانیــان 

ئەحمــەدی  دوایــی  كۆچــی  پــاش  پێــدا، 

بــە  بــوون  شــوێنكەوتوانی  زادە  موفتــی 

دوو كوتــەوە، دوو باڵــی ســەرەكیی بــە 

قوڕەیشــی(،  )ئەمینــی و  ســەركردایەتیی 

كــە هەردووكیــان لــە كەســە نزیكەكانــی 

دەچێــت.  بەڕێــوە  بــوون  زادە  موفتــی 

مەكتەبییــەكان لەنــاو كۆمەڵگــەی كوردییــدا 

لەرۆژهەاڵتــی كوردســتان، كۆمەڵگەیەكــی 

تریــان بۆخۆیــان ســاز كــردووەو خۆیــان جیا 

ــەب  ــە مەكت ــەوە. هەركــەس ســەر ب كردۆت

قورئــان نەبێــت، بەشــێوەیەكی جیــاواز لێــی 

دەڕوانــن. هەروەهــا لــە هەمــوو شــارەكان 

لــە چەنــد گەڕەكێكــی جیــاواز زەوی و مــاڵ 
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دەكــڕن و لــە تەنیشــت یەكتــرەوە دەژین. لە 

ــەكان  ــی مەكتەبیی ــارەكان گەڕەك ــوو ش هەم

هەیــە و بــەو شــێوە خۆیــان جیــا كردۆتــەوە. 

ئــەو  بەگــژ  بەتوندیــی  قوڕەیشــییەكان 

ــە  ــەوە، ك ــەدا دەچن ــە دژبەران بیروبۆچوون

كەســایەتیی و رۆڵــی ئەحمــەدی موفتــی زادە 

بەئامانــج دەگــرن. ئەندامانــی مەكتــەب لــە 

رێبەرەكەیــان،  پیرۆزاندنــی  چوارچێــوەی 

زادەیــان  موفتــی  ئەحمــەدی  وێنەكانــی 

كردۆتــە باگراونــدی مۆبایــل و الپتۆپەكانیــان، 

وێنــەی موفتــی زادە لــە ماڵــی هەمــوو 

ــەی  ــە زۆرب ــدا هەڵواســراوە. ل مەكتەبییەكان

ــد  ــدا چەن ــە هۆڵێك ــدا ل ــە مەكتەبییەكان ماڵ

قوڕەیشــی  زادە و  موفتــی  وێنەیەكــی 

هەڵواســراوە. ئەندامانــی مەكتــەب نــاوی 

ــن.  ــان دەنێ ــی خۆی ــان لەنەوەكان رێبەرەكەی

كوڕەكــەی  )نــاوی  ئەحمــەد، حەمەژیــان 

موفتــی زادە(، ســەعدی، فــاروق، ســەنا 

دەتاشــن و  ریــش  هەروەهــا  هتــد.   ..

ســمێڵیان وەك موفتــی زادە دەەێڵنــەوە. 

قورئــان  مەكتــەب  پیاوەكانــی  ســەرجەم 

وەك موفتیــزادە ســمێڵیان دەهێڵنــەوە، بــەو 

شــێوەی لێــوی ســەروویان دیــار بێــت و، 

ــان وەك  ــن و، ژنەكانی ــاك دەتاش ــیان پ ریش

ــی  ــێوی رەنگ ــی زادە چارش ــەی موفت بنەماڵ

ــی،  ــەی ئابووری ــەن. كای ــەر دەك روون لەس

ئامانجەكانــی  ســەرەكیترین  لــە  یەكێكــە 

ــی  ــی مۆكێت ــان. كۆمپانیاكان ــەب قورئ مەكت

ــۆن،  ــاختەكردنی كارت ــی س ــە، كۆمپان كرێش

كۆمپانیــای دروســتكردنی بزمــار، كۆمپانیــای 

شــیفا بــۆ دەرمانــی سروشــتیی، كۆمپانیــای 

رادێتــەری  بەرهەمەێنانــی  بــۆ  ئالۆمیــن 

ئوتۆمبێــل، كۆمپانیــای وەن بــۆ بنێشــت و 

سوســیس و  كۆمپانیــای  قەیســی،  نانــە 

كالباســی زونــگ، كــە ســەر بــە قوڕەیشــی و 

ســتافی ســەركردایەتیی مەكتەبــە، كۆمپانیای 

ــەڕش و  ــای ف ــی، كۆمپانی ســاختەكردنی چینی

وەكالەتــی فەڕشــی نەخشــین، وەكالەتــی 

ــاكارۆن.. )26(. ــەك- م ــاكارۆن و ت زەڕ- م

هــەر جواڵنەوەیــەك بگــری، بیر كردنــەوەی 

بەهــەر شــێوەیەك بێــت بــۆ پتەوكردنــی 

ــی  ــی و ئابووری ــەی سیاســیی، كۆمەاڵیەتی پای

، پێویســتی بــە ئابوورییەكــی بەهێــزەو، 

گــەورە  رۆڵێكــی  ئابووریــی  فاكتــەری 

دەڵببوونــی  پەلكێشــان و  لــە  دەبینێــت 

مەكتەبــی  چاالكییەكانیــدا.  كارو  بازنــەی 

قورئــان لەســەر  ئــەو بنەمایــە ئابوورییــەی 

ئیســالمیزمی بازاڕ/إســالمیە السوق  هەستاوە  

بــە دامەزراندنــی دەیــان كۆمپانیــای  گــەورە 

و گچكــە،  كــە زۆربــەی  داهاتی زەبەالحی 

ئــەم كۆمپانیایانــە دەگەڕێتــەوە  بــۆ مەكتەب 

خۆیانــی  كاری  هۆیــەوە  بــەو  قورئــان، 

پــێ بــەڕێ دەكــەن، هەروەهــا كتێــب و 

ــی زادەی  ــەدی موفت ــەكانی ئەحم دەستنوس

ــەو  ــش ل ــەوە، هەندێكی ــاپ دەكرێت ــێ چ پ

بــە  دەدرێــت  یارمەتــی  وەك  داهاتانــە 

ئەندامانــی مەكتەبــی قورئــان، ئەوانــەی كــە 

دەســتكورتن.  الوازە و  ئابووریــان  توانــای 

شــایەنی باســە، یارمەتــی دانــی ئەندامانــی 

ســەرەكیترین  لــە  قورئــان  مەكتــەب 

رێكخســتنەكانی  نــاو  چوونــە  هــۆكاری 

مەكتەبــی قورئانــە، بــەاڵم ئــەم یارمەتیانــە، 

ــە دەرەوی  ــەوە، كــە ل ــەو كەســانە ناگرێت ئ

پێشــتر  وەك  بێــت.  قورئــان  مەكتەبــی 

ئاماژەمــان پێــدا، لــە پاش مردنــی ئەحمەدی 

مەكتەبــی  دابەشــبوونی  زادە و  موفتــی 

ــەعدی  ــی )س ــەردوو باڵ ــەر ه ــان بەس قورئ

قورەیشــی و حەســەن ئەمینــی(دا، باڵــی 

ســەر بــە ســەعدی قورەیشــی هەســتاون بــە 

دامەزراندنــی دەیــان كۆمپانیــای بازرگانیــی. 

ئەمانیــە  عمــران   ( كۆمپانیــای  لەوانــە 

(ی  چیمەنتــۆ   ( لەچوارچێــوەی  كــە   ،)

ئامــادەو بیناســازیی كار دەكات، هەروەهــا 

جواڵنــەوەی  كۆمپانیــای  ســەرەكیترین 

داهاتەكــەی  كــە  قورئانــە،   مەكتەبــی 

قوڕەیشــی.  باڵــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە 

ســەرەنجام ســەرەكیترین هــۆكاری مەكتەبــی 

قورئــان لــە هەوڵدانەكانــی  لــە بــواری 

ئابووریــدا، بەهێزكردنــی بنیاتــی ئابووریــی و 

ــەرووی  ــە. ل ــەب قورئان ــەربەخۆیی مەكت س

جلوبەرگــی ئەندامانــی مەكتەبــی قورئــان 

ئەبــێ ئــەو جــۆرە بێــت كــە مەكتەبــی 

ــەكات. ژنانــی مەكتەبیــی  ــاری ئ ــان دی قورئ

ئەبــێ چارشــێوێكی ڕەساســی لەســەر كــەن 

و لەچكێكــی زەرد كــە نوكــی لــە چكەكــەی 

لەژێــر  و  پێشــەوەبێت  ڕوو  بــە  ئەبــێ 

چەناگەیــەوە بەســترابێت. مەكتەبییــەكان لە 

جلــی كــوردی ژنانــدا پشــتوێنیان البــردوە. 

ــەوڵ  ــدا ه ــی مەكتەبیەكان ــەی ماڵ ــە زۆرب ل

دەدرێــت رەنگــی پــەردە و  قەنەفــە و 

وەك  بەكار دێــت،  قوماشــانەی  ئــەو 

چارشــێوەكانیان رەساســی بێــت و گوڵــی 

لــە  تیابێــت.  قاوەیــی  درشــتی  وردو 

هەمــو ئــەو مااڵنــەی مــە كتەبییــەكان تێێــدا 

دەژیــن  وێنــەی ئەحمــەدی موفتــی زادە 

هەڵدەواســرێت، هەروەهــا لــە چوارچێــوەی 

ــان  ــەی خۆی ــوارەوەی وێن ــەدا الی خ وێنەك

مانــای  بــە  دادەنێــن  بنەماڵەكەیــان  و 

ــی  ــی موفت ــە گوتەكان ــان ب ــەڵ بوونی گوێڕای

ســەبارەت  تــرەوە،  لەالیەكــی  زادە. 

بــەو  مەكتەبییــەكان،  سەروســەكوتی  بــە 

پێیــەی ئەحمــەدی موفتــی زادە ســمێڵی 

ئەهێشــتەوە و ڕیشــی ئەتاشــی و قــژی 

الدەدا، مەكتەبییــەكان بــەو مۆدێلــە ســەرو 

راوەســتان،  جــۆری  دەهێڵنــەوە.  ڕیــش 

دانیشــتن، قســەكردن، پێكەنیــن، جلو بــەرگ 

دەســتەكانی  جواڵندنــی   ، ســەیركردن   ،

هەمــان  كۆپــی  كتەبــی  مــە  ئەندامانــی 
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شــێوەی ئەحمــەدی موفتــی زادە و ســەعدی 

مەكتەبییــەكان  هەروەهــا  قوڕەیشــییە. 

زادە  موفتــی  ئەحمــەدی  شــیعرەكانی 

پڕلــە غــەم دەخوێننــەوە  بــە دەنگێكــی 

نــاو  لــە  و  كاســێت  بــە  كردویانــە  و 

ئەندامانیانــدا بــاوی دەكەنــەوە. ئەندامانــی 

ــوێ  ــن و گ ــەڵ دا ئەنیش ــە كۆم ــەب ب مەكت

ــرن و  ــەم دەگ ــرن و مات ــەم شــیعرانە ئەگ ل

دەگریــن. هەروەهــا  هەندێــك شــیعر بــە 

بــااڵی ئەحمــەدی موفتــی زادەدا گوتــراوە،  

كــە مەكتەبیــەكان بــە گــوێ گرتــن لــەم 

دەكوڵــن)27(. دەگریــن و  شــیعرانە 

پاشەكی 

لەپــاش كەوتنــی دەســەاڵتی شاهەنشــاهیی و 

ســەرهەڵدانی ئێرانــی ئیســالمیی لەســاڵی 

كار  مەزهەبییــەوە  لەروانگــەی   ،1979

شــیعەی  مەزهەبــی  ســەپاندنی  بــۆ 

مەزهەبــی  وەك  كــرا  ئیمامیــی  دوانــزە 

بەروونــی  ئەمــەش  دەوڵــەت،  فەرمیــی 

ــەدا  ــەو واڵت ــاددە دەســتوورییەكانی ئ ــە م ل

)12(ی  مــاددەی  لــە  جێكراوەتــەوە، 

دەســتوری ســاڵی 1979دا هاتــووە: »ئایینــی 

ــالم و  ــە ئیس ــە ل ــران بریتیی ــە ئێ ــی ل فەرمی

ــی،  ــزە ئیمامی ــی دوان ــی جەعفەری مەزهەب

ــە  ــا هەتای ــپاوە و هەت ــیپە چەس ــەم پرەنس ئ

قابیلــی گۆڕانكاریــی نییــە«، ئــەم دەقــە 

دەســتوورییەش لێكەوتــەی نەرێنیــی لەســەر 

ســوننەكان لــە ئێرانــدا دروســتكردووە، كــە 

هەســت بــە زۆربۆهێنــان و پەراوێزخســتنیان 

دەكــەن، ســەرباری تەنگپێهەڵچنینیــان لــە 

ــدا،  ــی و پیادەكردنی ــی ئاینی ــواری فێركردن ب

هەروەهــا بەهــۆی تاروماركردنــی هەندێــك 

لــە  رێگریكــردن  مزگەوتەكانیــان و،  لــە 

شــارە  لــە  نــوێ   مزگەوتــی  بنیاتنانــی 

مەشــهەد و  تــاران و  گەورەكانــی  وەك 

نائومێدییەكــی  بــە  هەســت  ئەســفەهان 

گــەورە دەكــەن، چونكــە ئێــران مەزهەبــی 

فەرمیــی  مەزهەبــی  كردۆتــە  شــیعەی 

دەوڵــەت، هــەر ئەمــەش وایكــردووە ببێتــە 

ــیعەگەرایی،  ــە ش ــردن ل ــەی پارێزگاریك النك

ســەرەنجام بەمشــێوەیە كاریگەریــی روون و 

ماددەكانــی  ســەر  كردۆتــە  ئاشــكرای 

دەســتووری ئێــران كــە مەزهەبیەتــی ئاینیــی 

دەنگدانــەوەی  ئەمــەش  چەســپاندووە، 

ئاینییەكانــی  كەمینــە  مافەكانــی  لەســەر 

تــری ئێــران درووســتكردە، لەنێویشــیاندا 

شــوێنكەوتوانی مەزهەبەكانــی تــر بەتایبــەت 

ســوننەكان.

لەپێــش ســەركەوتنی پــاش شۆڕشــی گەالنــی 

ــەم ناوكــی سیاســیی  ــدا بەســاڵێك یەك ئێران

ئیســالمی بزاڤگەریــی بەنــاوی )مەدرەســەی 

لەســاڵی  پێكهــات،  لەمەریــوان  قورئــان( 

پــاش  گۆڕانكارییەكانــی  بەهــۆی   1981

نــاوی )مەدرەســەی قورئــان(  شۆڕشــەوە 

ــەری  ــان(. رێب ــەب قورئ ــۆ )مەكت ــۆڕدرا ب گ

ئــەم جوواڵنەوەیــەش ئەحمــەدی موفتــی 

ــوو، كــە ســەرەتا لەگــەڵ دەســەاڵتە  زادە ب

نوێكــەی پــاش شۆڕشــدا پەیوەندیــی هەبوو، 

مافخوازییەكانــی  چەســپاندنی  بــۆ  كاری 

كــورد  بەگشــتیی و  ئێــران  ســوننەكانی 

هەروەهــا  دەكــرد،   بەتایبەتــی 

لەچوارچێــوەی هەوڵەكانیــدا بــۆ پەرەپێدانی 

لەگــەڵ  ســوننەكان  مافخوازییەكانــی 

عەبدولعەزیــز  مەولــەوی  لــە  هەریــەك 

زادەو ناســری ســوبحانی یەكــەم كۆنگرەیــان 

بەنــاوی )شــورای ناوەندیــی ســوننە( لەتاران 

رێكخســتووە. پــاش رۆڵگێڕانــی بەردەوامی و 

قۆڵبەســتكرا،  هەمەالیەنەكانــی  چاالكییــە 

ــی  ــاڵ لەكونج ــازدە س ــاوەی ی ــۆ م ــدی ب ئی

ئــەو  بەدرێژایــی  خزێنــراو،  زینــدان 

ماوەیــەش دووچــاری جەزرەبــەدان بۆتــەوە، 

بــاری تەندروســتیی و  لەپــاش تێكچوونــی 

دەســت لێشــتنی لــەدوای شــەش مانــگ لــە 

ــت  ــی پایتەخ ــدان لەتاران ــی لەزین ئازادبوون

ــرد. ــی ك ــی دوای كۆچ

بــە وردبوونــەوە لــە نەخشــەی دابەشــبوونی 

پــارت و رێكخــراوە ئیســالمییە سیاســییەكان، 

روانگــەی ئایینیــی، سیاســیی و كۆمەاڵیەتیــی 

تــر  لــەوی  لەوانــە  یەكێــك  هــەر 

ــان  ــی ئایدۆلۆژیی ــەی بنەوان ــاوازە، ئەوان جی

لــە  پێڕەویــی  جیهادیــی  ســەلەفیزمی 

ئاڕاســتەی توندوتیژیــی دەكــەن، هەندێكــی 

ــاواز  ــی جی ــە گوتارێك ــی ل ــیان پێڕەوی تریش

لــەو روانگــە توندوتیژییــە دەكــەن، كــە 

)مەكتــەب قورئان( لەرۆژهەاڵتی كوردســتان 

ــەو  ــەری ئ ــە. رێب ــەو بزووتنەوان ــە ل یەكێك

بزووتنەوەیــە )ئەحمــەدی موفتــی زادە(، 

ــی لەســێ ئاڕاســتەوە  بەشــێوەیەكی بنچینەی

ئایدیــاو روانگــەی چارەســەری بــۆ كێشــەی 

ســوننەكان بەگشــتیی و كــورد بەتایبەتیــی 

ســتەمی  هەڵگرتنــی  یەكــەم،  كــردووە، 

گشــت  یەكســانبوونی  واتــە  نەتەوەیــی، 

ســواروزاڵكردنی  نــەوەك  نەتــەوەكان، 

تــردا.  ئەوانــی  بەســەر  نەتەوەیــەك 

بــەو  چینایەتیــی،  ســتەمی  البردنــی 

ئیســالمییدا  كۆمەڵگــەی  لەنــاو  واتایــەی 

چەوســاندنەوەو  بەنــاوی  شــتێك  نابێــت 

چینایەتییــەكان  مافــە  پلیشــانەوەی 

چینایەتییەكانــەوە  جیاوازییــە  لەرێگــەی 

ســتەمی  ســڕینەوەی  ســێیەم،  هەبێــت. 

مەزهەبێــك  واتایــەی  بــەو  مەزهەبیــی، 

ئایدۆلۆژیــای دەســەاڵتی  بنەمــاو  بكرێتــە 

بســەپێنرێت،  بەزۆرداریــی  سیاســیی و 

لەســایەی ئــەو مەزهەبەشــدا مەزهەبەكانــی 

بــۆ  گــوێ  بچەوســێنرێنەوەو،  تــر 

ئەمــەش  نەگیرێــت،  مافخوازییەكانیــان 

ــی  ــی جەعفەری ــەپاندنی مەزهەب ــاش س لەپ

لەئێــران. ئیمامیــی  دوانــزە 
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* ئــەم بابەتــە لــە ناوەنــدی کوردســتان 

ــەکان  ــە ملمالنــێ و قەیران ــەوە ل ــۆ توێژین ب

ــراوە وەرگی

سەرچاوەو پەراوێزەكان
1.      بــۆ زانیــاری زیاتــر بڕوانــە: كاك 

ئەحمــەد دەریایــەك لەخۆشەویســتیی: عومــەر 

ناوەنــدی  یەكــەم،  چاپــی  عەبدولعەزیــز، 

)مكتــب  پێگــەی   .2017 ســلێمانی،  ســارا، 

كۆمەڵێــك  ئێــران،  ســوننەكانی  قــران(، 

نووســەر، وەرگێڕانــی بەرزانــی مــەال تەهــا، 

)باونەكــراوە(.

زادە:  مــەال  عەبدولعەزیــز  مەولــەوی   )*(

 1916 لەســاڵی   بلوچســتان  ویالیەتــی  لــە 

ناســراو  خانەوادەیەكــی  لــە  لەدایكبــووە، 

لەنێــو  بەدیمــەن  زانســت و  ئاینداریــی و  بــە 

شــێخ  بابــی  نێوچەكــەدا،  دانیشــتوانی 

ــەاڵتی  ــووە و، دەس ــازی ب ــازی ق ــای رب عەبدوڵ

ــە نێــو خەڵكیــدا و گوێــی لێگیــراوە.  هەبــووە ل

نێوبــراو گەشــتی كــردووە بــۆ شــاری كەراچــی و 

پەیوەندیــی كــردووە بــە یەكێــك لــە پەیمانــگا 

ئاینییــە رەســەنەكانی ئــەوێ، لەپــاڵ زانســتە 

شــەرعییە ئیســالمییەكاندا زانســتەكانی تریشــی 

خوێنــدووە، لــە خوێندنــی زانســتیی بــەردەوام 

ــەی ەیندســتان، زانســتی  ــە شــاری دەل ــووە ل ب

لــە مەزنــە شــێخانی ســەر بەخانــەی زانســتەكان 

لــە دیوبەنــد وەرگرتــووە. پاشــتر عەبدولعەزیــز 

خــۆی  واڵتــی  بــۆ  گەڕاوەتــەوە  زادە  مــەال 

هەڵمەتێكــی  بــە  هەســتاوە  بلوچســتان و، 

گــەورەی ســەركەوتوو بــۆ بنیاتنانــی مزگــەوت، 

دواجــار 150 مزگەوتــی لــە شــاری زاەیــدان 

دروســتكردووە، لەوانــە ئــەوەی ئێســتا ناســراوە 

بــە مزگەوتــی مەككــی. بــۆ ماوەیەكــی كــورت 

مامۆســتا بــووە لــە كۆلێــژی حكومیــی لە شــاری 

زاەیــدان، پاشــتریش پەیمانگایەكــی شــەرعیی 

ــە(،  ــەی عەزیزیی ــوی )قوتابخان ــە نێ ــاوە ب بنیاتن

ئــەو حوجرانــە ئــەو بــڕە زۆرەی قوتابیانــی 

بــۆ  گوازرایــەوە  قوتابخانەكــە  نەدەگــرت و، 

شــار،  دەوروبــەری  لــە  فراوانتــر  شــوێنێكی 

لەپــاش راوێژكــردن بە پیاوماقوواڵنــی نێوچەكە، 

زانســتەكان-زاەیدان(  )خانــەی  قوتابخانــەی 

مــەالزادە  عەبدولعەزیــز  شــێخ  بنیاتنــراوە. 

رۆڵێكــی گرنــگ و ئەرێنیــی گێــڕا لــە پێــش و پاش 

ســەركەوتنی شۆڕشــدا. هەلومەرجــی نێوچەكــە 

پێــش  مانگەكانــی  كۆتایــی و  ســاڵەكانی  لــە 

ســەركەوتنی شۆڕشــدا دژواربــوو، پیاوەكانــی 

ــاو  ــان دەهێن ــا دەهــات فشــاری زیاتری ــم ت رژێ

پتــر كەوتبوونــە جڵەوكردنــی خەڵكیــی، نەدەكرا 

عەبدولعەزیــز،  شــێخ  كاربــكات.  بەتەنهــا 

بەهــۆی كۆمەكــی بڕێــك لــە زانایانــی نێوچەكــە 

هێــزەكان و،  رێكخســتنی  لەپێنــاو  هەوڵیــدا 

بەوپــەڕی  شــۆڕش  ئامانجەكانــی  بەدیهێنانــی 

ــاوە.  توان

نووســەر،  كۆمەڵێــك  ئێــران،  2.ســوننەكانی 

وەرگێڕانــی بەرزانــی مەال تەهــا، )باونەكراوە(.

ــە  ــاڵی 1951 ل ــە س ــوبحانی: ل ــری س )*( ناس

ــاوە(  ــاری )پ ــەربە ش ــان(ی س ــدی )دوریس گون

لــە كوردســتانی ئێــران لەدایكبــووە. لەپــاش 

تەواوكردنــی خوێندنــی ناوەندیــی وەرچەرخاوە 

ــەر  ــەرعییەكان، لەس ــتە ش ــی زانس ــۆ خوێندن ب

ــازەی  ــران ئیج ــە ئێ ــان ل ــە زانای ــتی مەزن دەس

زۆر  ســوبحانی  بەدەســتهێناوە.  زانســتیی 

كاریگــەر بــووە بەهەریــەك لــە دامەزرێنەرانــی 

ــا  ئیخــوان ئەلموســلمین شــێخ حەســەن ئەلبەنن

و ئەبولعــەالی مەودودیــی. وەختێــك شۆڕشــی 

ئیســالمیی لــە ئێــران هەاڵیســا چەنــد جارێــك 

كــردووە،  شۆڕشــی  رێبەرانــی  ســەردانی 

ــدوون،  ــوردی پێگەیان ــی ك ــی گەل داواكارییەكان

دیســانەوە چۆتــە نێــو ئەنجومەنــی شــورای 

ئەهلــی ســوننە)خۆر(. بەشــداربووە لــە چەندین 

چاالكــی ئیســالمیی لەگــەڵ مــەال ئەحمــەدی 

ــەی  ــی پێگ ــاو بەرفراوانكردن ــی زادە لەپێن موفت

كوردســتان.  لــە  ئیســالمیی  جوواڵنــەوەی 

ســوبحانی لە پێشــەنگەكانی رابوونی ئیســالمییە 

كــە بانگــەوازی ئیخــوان ئەلموســلمینیان لــە 

و  دەعــوە  )كۆمەڵــەی  باوكــردەوە  ئێــران 

ــە  ــك ل ــی بڕێ ــە كۆمەك ــران( ب ــە ئێ ــاح ل ئیس

بانگخوازانــی كوردســتانی عێــراق و كوردســتانی 

ئێــران، چەندینجــار گەشــتی بــۆ دەرەوەی ئێران 

ــە  ــا ل كــردووە، لەوانــە گەشــتكردنی بــۆ توركی

ســاڵی 1988، بەشــداریكردنی لــە كۆنگــرەی 

رێكخــراوی ) رابیتــەی ئیســالمیی كوردیــی(، 

ــی  ــە حوزەیران ــە ئەســتەنبوڵ رێكخــرا. ل ــە ل ك

پایتەختــی  ســنەی  شــاری  لــە   1989 ســاڵی 

هەرێمــی كوردســتانی ئێــران قۆڵبەســتكراو بــۆ 

ــە ســاڵی  ــوو، ل ــدا ب ــە زیندان مــاوەی ســاڵێك ل

1990 هەواڵــی لەقەنارەدانــی باوبــۆوە. 

ــدا،  ــف ن ــع یوس ــور م ــد منص ــە أحم  3.مقابل

http://www.aljazeera.net/ الجزیــرە،  موقــع 

programs/centurywitnes

ــه  ــران: عبدالل ــی إی .4  أحــوال أهــل الســنە ف

ــب، ص97،100. ــد الغری محم

 . 5 چاوپێكەوتنــی نووســەر لەگــەڵ )راشــد 

الغنوشــی(.

.6  خەبــات بــەرەو ســەركەوتن »دیدارێــك 

بــە  تایبــەت  عەلیــزادە  ئیبراهیمــی  لەگــەڵ 

ئێــران و  كوردســتانی  كۆمەڵــە و  مێــژووی 

بزووتنــەوەی چــەپ«: بهەمەنــی ســەعیدی، 

لــە  ســێیەم،  چاپــی  یەكــەم،  بەرگــی 

باوكراوەكانــی كۆمەڵــە، رێكخراوی كوردســتانی 

ل520.  ،2012 ئێــران،  كۆمۆنیســتی  حیزبــی 

سیاســی  پرســی  و  قورئــان  مەكتــەب    7.

لەئینگلیزییــەوە  وەرگێڕانــی  كوردســتان،  لــە 

http://www.milletpress. موفیــدی،  ســەباح 

ئێــران  كوردســتانی    com/Detail..8

لەجوواڵنــەوەی  مێژوویــی  »لێكۆڵینەوەیەكــی 

رزگارییخوازیــی نەتەوەیــی گەلــی كــورد 1939-

1979(: د. یاســین سەردەشــتی، چاپــی دووەم، 

چاپخانــەی ســیما، ســلێمانی، 2011، ل611.

و  سیاســەتمەدار  و  ڕێبــەر  فوئــاد  كاك    9.

زانایەكــی سیاســی«: رەشــاد مســتەفا ســوڵتانی، 

چاپخانــەی رۆژهــەاڵت، 2006، ل188.

.10 چاوپێكەوتن لەگەڵ ئیبراهیم مەردۆخی،   

http://www.islahweb.org/ku/content/201

ــاڵی 1922  ــێنی: س ــی حوس ــێخ عیزەدین )*( ش

ســاڵحی  شــێخ  مــەال  لەدایكبــووە،  لەبانــە 

بابــی یەكێــك بــووە لەمــەال بەدیمەنــەكان، 

لەتەمەنــی شــەش ســاڵییەوە الی بابــی دەســت 

ــی  ــە خوێندن ــەرەتا ب ــدن دەكات، س ــە خوێن ب

تــری  كتێبەكانــی  وردە  پاشــانیش  قورئــان، 

ســەرەتای خوێندنــی ئایینیــی. لەســاڵی 1944 

پەیوەندیــی كــردووە بــە ریزەكانــی ژێكافــەوە، 

نــاوی نهێنیــی شــێخ عیزەدیــن ) هەوێــن( بووە، 
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ــە  ــە رەش( بۆت ــدی )كانیی ــاڵی 1949 لەگون لەس

مــەال. ناوبــراو لەمــاوەی ســااڵنی )1953-1951( 

ــی  ــە گەرمی ــەرو، ب رێچكــەی سیاســیی گرتۆتەب

پشــتیوانیی لــە جوواڵنەوەكــەی دكتــۆر محەمــەد 

موســەدیق كــردووە، لەكۆتایــی شەســتەكانی 

ســەدەی رابــردوودا بۆتــە پێشــنوێژو گوتاربێــژی 

مزگەوتــی )ســوور( لەمەهابــاد، تــا ســاڵی 1979 

خزمــەت  بــە  درێــژە  ناوبــراو  لەمزگەوتــی 

دەدات. شــێخ عیزەدینــی حوســێنی بــە یەكێــك 

ئێــران  كوردســتانی  سیاســییەكانی  لەرێبــەرە 

لەقەڵــەم دەدرێــت، وەك مەالیەكــی كــورد 

ــی ئایینیــی و نەتەوەیــی لەقۆناغــە  بیروبۆچوون

سیاســی  رۆڵــی  هەبــووە،  جیاوازەكانــدا 

ناوبــراو پتــر لەپــاش ســەركەوتنی شۆڕشــی 

ــی  ــێخ عیزەدین ــاس. ش ــە بەرب ــەوە كەوت گەالن

حوســێنی پتــر لەگرووپــە چەپەكانــەوە نزیكبــوو 

ــی  ــتر دەفتەرێك ــە، پاش ــش كۆمەڵ بەدیاریكراوی

ــێخ  ــەری ش ــاوی دەفت ــتكرد بەن ــیی دروس سیاس

لەســاڵی  دەفتەرەكــە  حوســێنیی،  عیزەدینــی 

1979 لــە توژەڵــە دامەزرێنــرا، ســاڵی 2011 

لەشــاری ئۆپســاالی ســوید كۆچــی دوایــی كــرد. 

بــۆ وردەكاریــی كەســایەتیی و رۆڵــی شــێخ 

ــێنی  ــی حوس ــێخ عیزەدین ــە: ش ــن بڕوان عیزەدی

مێژوویــی  »لێكۆڵینەوەیەكــی   )1989-1979(

ــەی  ــتار، نام ــەردار س ــنەوبەر س ــییە«: س سیاس

ــلێمانی،  ــۆی س ــراوە(، زانك ــتێر )باونەك ماجس

زایەڵــەی  2015،ل9،13.  مێــژوو،  بەشــی 

شــێخێكی دیكــەی راپەڕیــو »چەنــد الپەڕەیــەك 

لەژیانــی سیاســیی مامۆســتا شــێخ عیزەدینــی 

وەرگێڕانــی  ئامادەكــردن و  حوســێنی«: 

چاپــی  ســاڵح،  مــەال  حەكیــم  لەفارســییەوە 

یەكــەم، چاپخانــەی دەزگای چــاپ و پەخشــی 

2009، ل13-11. ســلێمانی،  ســەردەم، 

ــە  ــە ل ــی: یەكێك ــەدی رەبیع ــەال محەم )*( م

ــە كوردســتان و پێشــنوێژی  ــە نووســەران ل مەزن

ــە كرماشــان.  مزگەوتــی ئەهلــی ســوننە بــوو ل

مــەال  كــوڕی  رەبیعــی  محەمــەد  عەلالمــە 

1351ك)1930ز(  ســاڵی  لــە  عەبدولحەكیــم 

گوندەكانــی  لــە  ئەســپ  دەرە  گونــدی  لــە 

دیوانــدەرە لەدایكبــووە، لــە تەمەنــی پێنــج 

ــووە،  ــان ب ــری قورئ ــەوە فێ ــە دایكی ــاڵیدا ل س

زانســتە ســەرەتاییەكانی لــە نەحــوو ســەرف لــە 

ــی  ــودی رەبیع ــەال مەحم ــی م ــی و مام الی باب

زانســتە  ئــەوان  مردنــی  پــاش  خوێنــدووە. 

بەردەوامبــووە  خوێنــدووە و  شــەرعییەكانی 

ــران و  ــە ئێ ــر ل لەســەر دەســتی مامۆســتاكانی ت

ــین  ــری نووس ــاڵیدا فێ ــزە س ــە دوان ــراق. ل عێ

لــە  رۆژانــەی  بیرەوەریــی  رووداو و  بــووە، 

دەنووســییەوە.  پەخشــاندا  شــیعر و  قاڵبــی 

زانایانــی  مەزنــە  لەگــەڵ  رەبیعــی  مامۆســتا 

ــی  ــەدی موفت ــە ئەحم ــتان وەك عەلالم كوردس

بەقــا ســەید  زادە و دكتۆر)مریــدی( و دكتــۆر 

شــوهەدایی، هەروەهــا لەگــەڵ گەلــی كــوردی 

تــری  شــارەكانی  كرماشــان و  لــە  پــەرۆش 

كوردســتان بەشــداریكرد لــە شــۆڕش دژبــە 

رژێمەكــەی شــا، لــە پــاڵ ئەركــی لــە ئێســتگە 

مزگــەوت  لــە  گوتاربێــژ  پێشــنوێژ و  بۆتــە 

ــی  ــەم كتێب ــە كرماشــان. یەك ــام شــافیعی ل ئیم

ــیی و،  ــی فارس ــە زمان ــالم« ب ــە اس نێوناوە«ێ ین

لــە  الصالحــات(ی  هەروەهــا كتێبی)الباقیــات 

هەشــت بەرگــدا دانــاوە، لەگــەڵ كتێبــی » 

مالكیــت در اســالم« ) ســەرجەمیان بــە زمانــی 

ــێ  ــە شەست وس ــی ل ــە رەبیع ــی(. عەلالم فارس

ســاڵەی تەمەنیــدا لــە ســاڵی 1996 بەشــێوەیەكی 

نادیــارو تەمومژاویــی كۆچــی دوایــی كــرد، 

ســێمبول و  تیرۆركردنــی  لەســەروەختێكدا 

بیریارانــی ســوننە زۆربــوو.

.11 كاك ئەحمــەد دەریایەك لەخۆشەویســتیی: 
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ل101-100.  ،2015 مێــژوو، 
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