
هەڵکشانی گرووپە سەلەفییەکان 
لە نەیجیریا

»موحەمەد یوسف« بووە هەوێنی مەترسیدارترین ڕێکخراوی ئیسالمیی لە 
ئەفریقیا  »بۆکۆ حەرام«
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بەخۆیەوە  سەلەفییەکان  گرووپە  هەڵکشانی  نەیجیریاش  ئەفریقیا،  دیکەی  دەوڵەتانی  وەک 
دەبینێت، ئەو گروپانە چەند توێژێکی تەمەن بەرەو خۆیان کەمەندکێش دەکەن، لە دەوڵەتێکدا، 
کە لە ڕووی پێکهاتەی دینییەوە ئاڵۆزە، و لەڕووی جیهادییەوە پێشینەیەکی ئوسوڵیی هەیە بۆ 

کۆتاییەکانی سەدەی 18دەگەڕێتەوە. 
ساڵی 1804لە باکووری نەیجیریا خەالفەتێکی ئیسالمی، بەپێی ئاینزای مالیکی دامەزرا، ئەویش 
خەالفەتی »سۆکۆتۆ«، کەهەر زوو بەناو خێڵەکاندا باڵوبوەوە و 30 خێڵی گرتەوە و تا ساڵی 1903 

خۆی ڕاگرت، لەو ساڵەدا داگیرکاریی بەریتانیی کۆتایی پێهێنا.

)1960ز(یــش  نەیجیریــاش  ســەربەخۆیی  لەگــەڵ 

دیندارانــدا  نێــوان  لــە  ملمالنــێ  و  پەرتەوازەبــوون 

دروســتبوو، بــە تایبــەت کــە دینــی جیــاواز لــە نەیجیریــادا 

هەیــە، دەســتەبژێری هیــچ کام لــەو دینانــەش نەیانتوانیوە، 

مســۆگەر  خۆیــان  توێژەکــەی  الیەنگریــی  زۆری  النــی 

بکــەن، یەکــەم ســەرژمێریی دوای ســەربەخۆیی ســاڵی 

1963 ئەنجــام درا )ئیســالم %47، مەســیحی%35.5، ئاینــە 

لۆکاڵییــەکان %3.18 کــە بەســەر 250 گرووپــی ئیتنیــدا 

دابەشــبوون(. کەڵتــە ئیســالمییەکەش یەکگرتــوو نییــە، 

بەســەر شــیعە و ســوونە و ســۆفییەکاندا دابەشــبووە، ئەمە 

ــی  ــە رسووت ــی، ک ــی میلل ــد شــێوەیەک دین ــە چەن جگــە ل

بتپەرســتی تێیانــدا تێکــەڵ بــە ئیســالم بــووە، لەژێرســایەی 

ئــەو دۆخــە دینییــە شــڵەژاوەدا، ڕەوتی ســەلەفی وردەوردە 

دەســتی بــە دەرکەوتــن و درێژبوونــەوە کــردووە، ئەویــش 

ــەوەی  ــە و باوکردن ــی بیدع ــی دژایەتیکردن ــە بانگەوازی ب

ــتەقینە. ــالمی ڕاس ئیس

بزووتنــەوەی »یــان مەدینــە« یەکێکــە لــە دەرکەوتووتریــن 

ڕەوتــە ســەلەفییەکان، بــە زۆری لەو خوێندکارانــە پێکدێت، 

ــە  ــان ل ــە ی ــە و مەدین ــە مەکک ــان ل ــۆ دینییەکانی ــە زانک ک

نەیجــەر و چــاد خوێنــدووە، ئەمانــە بــەوە جیادەکرێنــەوە 

زانســتی  و  دەزانــن،  ڕەوان  تاڕادەیــەک  عەرەبییەکــی 

دینییــان وەرگرتــووە، زۆربەیــان لــە ناوەندە ئیســالمییەکەدا 

ــەکان،  ــژی مزگەوت ــە پێشــەوا و وتاربێ ــەن، و بونەت کاردەک

و نزیکایەتییــان لەگــەڵ بزنســامنەکان پەیداکــردووە، و 

هەندێکیــان وەک ڕاوێــژکار کاریــان بــۆ دەکــەن، زۆربەیــان 

ــە  ــە، ب ــان هەی ــز و کاریگەرییەکــی گەورەی گەنجــن، و هێ

بــەراورد بــە ژمــارەی خۆیــان و گەنجیــی تەمەنیــان. ئەمانــە 

ــەی  ــەو بزوتنەوەی ــاوازن ل ــەلەفین، جی ــتبەژێرێکی س دەس

لەســەر دەســتی شــێخ »ئیســامعیل ئیدریــس« دروســتبوو، 

بــە مەبەســتی »ڕاماڵینــی بیدعــە و پاڵپشــتیی رسووتەکانــی 

ــت،  ــە« ناودەبرێ ــەوەی »ئیزال ــە بزوتن ــە ب ــەر«، ک پێغەمب

ــە  ئــەم بزوتنەوەیەیــان لــە خوێندنگــەی تایبــەت بــە ئیزال

وانــە وەردەگــرن، و چاالکییــان لــە شــارەکانی »کانــۆ، 

کــە  زاریــا، گــۆس  کاتســینا،  کادۆنــا، پۆچــی، گۆمبــی، 

بارەگاکەیــان لەوێیــە« هەیــە. هــاوکات گرووپــی »بانگــەواز 

بــۆ ئیســالم – دوعات«یــش هــەن، کــە ســەرۆکەکەیان »د. 

ــی  ــاش هاوکاری ــی ب ــە پارەیەک ــر« ب ــن ئەبوبەک ئەمینەدی

زانکــۆ  لەگــەڵ  ئەکادیمییــان  پەیوەندیــی  و  دەکرێــن، 

ــە. ــا هەی ــی دەرەوەی نەیجیری دینییەکان

ــی  ــی« گرووپیکــی بچووک ــش، شــێخ »فانتام ــە »پۆچی«ی ل

زۆر  تێگەیشــتنەوە  و  نەریــت  ڕووی  لــە  کــە  هەیــە، 

نزیکــە لــە گرووپــی »یــان مەدینــە«وە، ئەمانــە خەڵکانــی 

خــاوەن بڕوانامــەی جیــاوازن، بــۆ منونــە »شــێخ فانتامــی« 

و  کۆمپیوتــەر،  لــە  دکتۆرایــە  بڕوانامــەی  هەڵگــری   ،
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پڕۆفیســۆری یاریــدەدەرە، ئەمــە وایکــردووە خەڵکــی زۆر 

ــداربن. ــدا بەش ــە کۆڕەکانی ل

زۆر  مەدینــە  یــان  زاناکانــی  گشــتی،  بەشــێوەیەکی 

ئاشــتییانەوە هەوڵــی  کۆنەپارێــزن، لەڕێــی میکانیزمــی 

جیایــی  ڕا  هــۆی  بووەتــە  ئەمــە  دەدەن،  گۆڕانکاریــی 

ــەی  ــە پێچەوان ــە ب ــەرام«دا، ک ــەڵ »بۆکۆح ــان لەگ گەورەی

گۆڕانکاریــی  میکانیزمــی  وەک  توندوتیژیــی  ئەمانــەوە، 

هەڵبــژاردووە، لــە ســیام گرنگەکانــی بزوتنەوەکــە ئەوەیــە، 

کۆمەڵێــک قوتابخانــەی هەیــە بــۆ خوێندنــی ئیســالمی، کــە 

فەرمیــن، جگــە لــە بابەتــی ئیســالمی، بابەتــی شارســتانی و 

ــەوە. ــدا دەوترێت ــیان تێ ــی عەرەبیش زمان

بۆکۆحەرام لە ئیعتیزالەوە بەرە و توندڕەویی:

ســاڵی 2002. کۆمەڵێــک گەنجــی ســەلەفی، لــە مزگەوتێکی 

بەیاننامەیەکیــان  و  کۆبوونــەوە  »میدۆگــۆری«  شــاری 

و  شارســتانی  ))ئیــدارەی  هاتــووە:  تێیــدا  دەرکــرد 

دامــەزراوەی ئیســالمی چیــرت ؛ بەهــۆی گەندەڵییــەوە؛ 

ىە جیاوازەکان لە وایجیریا یئاماری فەرمی ڕێژەی بڕواداراوی ئای  

 ئایىەکان ئاماری  باوەڕداراوی

 ئیسالم %47

 مەسیحییەت %35.5

 ئایىە واوچەییەکان %18.3

 

 وتىەوە سەلەفییەکاوی وەیجیریاوگروگتریه ڕێکخراو و بس

 شوێىی باڵوبوووەوە ڕێکخراوەکەواوی 

 باکوور و باکوری ڕۆژهەالت   حەرام بۆکۆ

 سەرتاسەری وەیجیریا  ئەوجومەوی بااڵی وەیجیری بۆ کاروباری ئیسالمی 

 باکوور     ئیسالە

 باکوور یان مەدیىە

 باکوور دوعات

 اشوورب  ه،یاوصار الذ

 باشوور  ه،یوور الذ

 باشوور ،یسالمیئ ەیوگرۆک

 باشوور اووار االسالم،

 سەرتاسەری وەیجیریا ایریجەیوەل مانڵمسو یراوەسێپار ەیتیابڕ

 باکوور خوێىذکاراوی مسوڵمان
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بەرگــە ناگیرێــن، و شــیاوی چاکســازیی تێداکــردن نیــن((. 

گرووپەکــە ڕاشــیان گەیانــد، وەک پێغەمبــەری ئیســالم 

ــار  ــان کارکەن ــی خۆی ــەن، و بەکردەی ــۆچ دەک ــش ک ئەمانی

کــردوو، و چوونــە گوندی دوورە دەســتی »کانامــا«ی نزیک 

ســنووری والتی«نەیجــەر«، بــۆ دامەزراندنــی ڕێکخراوێکــی 

نــاو  لــە  بــووە دەوڵەتێــک  کــە وردەوردە  توندڕەوتــر، 

دەوڵەتــدا، تــا لەگــەڵ هێــزە دەوڵەتییەکانــی پۆلیــس، 

ــتە  ــژان. کارگەیش ــک هەڵپ ــەوە پێ ــی ڕاوکردن ــۆی ماف بەه

ــارۆی دان،  ــەربازیی گەم ــی س ــەت بەهێزێک ــەوەی دەوڵ ئ

و دواجــار شــەڕ ڕوویــدا و 70 چەکداریــان لــێ کــوژرا. 

ــری«  ــی نەیجی ــوو »تاڵیبان ــان لەخۆناب ــە ناوی ــە ک گرووپەک

لــە خەڵکانــی دەستڕۆیشــتووی ناوچەکــە پێکهاتبــوون، 

تەنانــەت ســەرکردەیەکیان کــوڕی حاکمــی ویالیەتــی یۆبی 

بــوو، خۆیــان چیــرت لــە ڕووبەڕووبوونــەوەی دەوڵەتــی 

ــە  ــەرکردەی گرووپەک ــەک س ــاش ماوەی ــرت. پ ــە دوورگ ب

ــەت  ــی مزگەوتێکــی تایب »موحەمــەد یوســف« دامەزراندن

بــە  بــە فراوانبــوون،  بەخــۆی ڕاگەیانــد، و دەســتیکرد 

تایبــەت کــە دەوڵــەت چــاوی لەکارکردنیــان پۆشــیبوو، 

ــراوی  ــیدارترین ڕێکخ ــی مەترس ــە هەوێن ــار بوون ــا دواج ت

ــەرام«. ــا  »بۆکۆح ــە ئەفریقی ــالمیی ل ئیس

ــدا،  ــی بۆکۆحەرام ــی جەماوەری ــانی کێرڤ ــەڵ هەڵکش لەگ

ــود  ــەر موحم ــێخ جەعف ــوان »ش ــی نێ ــت و ملمالنێ دیبەی

ئــادەم«ی ســەرۆکی »یــان مەدینــە« و شــێخ«محەمەد 

یوســف«ی ســەرکردەی بۆکۆحەرامدایکــرد، تــا کار گەیشــتە 

ئــەوەی »شــێخ محەمــەد یوســف« فەتــوای کوشــتنی 

جەعفــەری دا لەشــاری کانــۆ، ئەوەبــوو 13ی نیســانی 

ــەرەتا  ــرد. س ــان ک ــنوێژیکردندا تیرۆری ــی پێش 2007، لەکات

الیەنگرانــی ڕەوتــی شــیعەیان تۆمەتبارکــرد، تــا دواتــر 

ئەبوبەکر شیکاو سەرۆکى ڕێکخراوى بوکۆ حەرام
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ــتییەکانی  ــەرەی کارە تیرۆرس ــە نۆب ــەوت ئەم ــان دەرک بۆی

ــووە. ــەرام ب بۆکۆح

ڕەوتــی  ئایــا  دەبێــت:  دروســت  پرســیارەکە  لێــرەوە 

ســەلەفیەتی ئاشــتیانە توانیویانــە توندوتیژیــی ئوســوڵی لــە 

نەیجیریــادا کــۆت بکــەن؟

ــاش  ــەن«، پ ــا حەس ــژەر »هاڕون ــی توێ ــی زانیارییەکان بەپێ

ــەرام  ــەرکردەی بۆکۆح ــفی س ــەد یوس ــی محەم تیرۆرکردن

ــەی  ــیدی و کتێبان ــت و س ــەو رشی ــەاڵم ئ ــاڵی 2009، ب س

بیروڕاکانــی ئەوییــان تێدایــە ڕەواجیــان زۆرە،  بــە تایبــەت 

ــە  ــە جگ ــا«دا، ئەم ــەوەی »هۆس ــاو مســوڵامنانی نەت ــە ن ل

ــاو  ــە ن لــەوەی حاڵەتــی پیرۆزکردنــی »شــێخی شــەهید« ل

گەنجانــدا لــە بەرزبوونەوەدایــە، ئــەوەش لــە ســایەی 

دۆخــی مەینەتیــی کۆمەاڵیەتــی، و هەژاریــی ئابوورییــەی، 

کــە ڕەمزێکــی ئەفســانەیی بــۆ خۆیــان دروســتدەکەن بــۆ 

ــدان. ــەی تێی ــە قەیراناویی ــەو واقیع ــوون ل ڕزگارب

یۆرۆبــای  لــە  مســوڵامنان  زۆری  ڕێــژەی  کاتێکــدا،  لــە 

باکــوور  مســوڵامنانی  لــە  زیاتــر  نەیجیریــا  باشــووری 

ــەوازی  ــەاڵم بانگ ــە، ب ــەالی ســیکۆالریزمدا هەی ــان ب مەیلی

حدودەکانــی  جێبەجێکردنــی  و  دینــی  دەوڵەتــی 

ــۆی  ــی خ ــدا جێ ــاو ئەوانیش ــە ن ــالمی ل ــەریعەتی ئیس ش

کردۆتــەوە. ئەوەبــوو ڕێکخراوەکانــی گەنجانــی مســوڵامن 

2000وە  ســاڵی  لــە  یۆرۆبــا،  ڕۆژئــاوای  باشــووری  لــە 

چەنــد  لەگــەڵ  بــوو  زنجیرەکۆبونەوەیــەک  خەریکــی 

ڕەوتێکــی دیکــە بــە مەبەســتی داڕشــتنی ســرتاتیژێکی 

گشــتگیر بــۆ جێبەجێکردنــی شــەریعەت، لــە چوارچیــوەی 

جێبەنــدی دیموکراســیی نوێــدا، بــە منوونــە »دەســتەی 

الگــۆس« بــە شــێوەی خولــی لەگــەل نوێنــەری ڕەوتەکانــی: 

ــوار  ــالمی، ان ــرەی ئیس ــن، کۆنگ ــور الدی ــن، ن ــار الدی انص

االســالم، ڕابیتــەی پارێزەرانــی مســوڵامن لــە نەیجیریــا 

ــۆ«ی  ــۆ فشارخستنەســەر »ئەحمــەد تینۆب ــووەوە، ب کۆدەب

پارێــزگاری ویالیەتی«الگــۆس« بــۆ پەســەندکردنی ئــەو 

ــەوەی  ــتبوو، و جێکردن ــەرعییانەی دایانڕش ــای دادگا ش یاس

ــەردوو  ــاوکات ه ــەدا، ه ــاکانی واڵتەک ــە یاس ــەریعەت ل ش

ویالیەتــی »ئۆیــۆ« و »ئۆنســۆن«، دادگــەی تایبــەت، و 

دەســتەی دادوەریــی هاوشــێوەیان دامەزرانــدووە، ئەمەش 

بووەتــە هــۆی دروســتبوونی ملمالنــێ لەگــەڵ دامــەزراوە 

تونــد  ڕووبەڕووبوونــەوەی  و  دەوڵەتــدا،  ناڕازییەکانــی 

ــەوە فیکــری جیهــادی دزەیکــردووە و  ــداوە، لەڕێگەی ڕووی

ــک  ــە جۆرێ ــردووە. ب ــۆی ک ــە خ ــتی ل ــکرا گوزارش ــە ئاش ب

دەتوانیــن بڵێیــن، ڕەوتــە ســەلەفییەکان تەنهــا لــەو ڕووەوە 

ــی  ــەی بەکارهێنان ــە بانگەش ــاوازن، ک ــەرام جی ــە بۆکۆح ل

بانگــەواز  لەڕێــی  پێیــان وایــە  ناکــەن، و  توندوتیژیــی 

بــۆ  بکــەن،  و باوکردنــەوەی فیکــری ئوســوڵییەوە کار 

ئــەوەی دواجــار دەوڵــەت بەکاربێنــن بــۆ خزمەتــی پــڕۆژە 

فەندەمێنتالیســتییەکەیان.

تیبینــی: بابەتەکــە لەگــەڵ وەرگێڕانــدا پوختــە 
ــراوە ک

سەرچاوە: 
ماڵپەڕی حفریات

لە  یەکێکە  مــەدیــنــە«  »یـــان  ــەوەی  ــن ــزووت ب
بە  سەلەفییەکان،  ڕەوتــە  دەرکــەوتــووتــریــن 
زانکۆ  کە  پێکدێت،  خوێندکارانە  لــەو  زۆری 
دینییەکانیان لە مەککە و مەدینە یان لە نەیجەر 
جیادەکرێنەوە  بەوە  ئەمانە  خوێندووە،  چاد  و 

عەرەبییەکی تاڕادەیەک ڕەوان دەزانن


