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دەروازە
»چەند  كاتێك  دەگەڕێتەوە  ئەوە  بۆ  كتێبە  ئەم  نووسینی  بیرۆكەی 
بەالمەوە سەیر  باپیرم خوێندەوە،  باوی سەردەم«ی عەلی  مەسەلەیەكی 
بەشێوەیەك دووچاری خوێندنەوەیەكی  باپیر،  بوو، كەسێكی وەك عەلی 
هەڵە بووەتەوە سه باره ت به  هەردوو چەمكی سێكۆالریزم و دیموكراسییەت، 

كە من وەك مانیفێستی فیكریی توندڕەوی عەلی باپیری دەبینم. 
له  سەرەتادا دەمویست لە شێوەی وتارێكدا، خوێندنەوەیەك بۆ كتێبەكە 
بكەم، چونكە پێویست بوو بەشێك لەو لێشاوە هەڵە و خوێندنەوە سەرپێی 
بنەماكانی  و  چەمك  پاڵ  دراونەتە  كە  بكرێتەوە  راست  تۆمەتانەی  و 

سێكۆالریزم و دیموكراسییەت.
باوی  مەسەلەیەكی  »چەند  ناو  رستەكانی  و  وشە  لە  خوێنەر  كاتێك 
سەردەم« ورد دەبێتەوە، دەزانێت ئەو پیاوە، یان بەڕاستی شارەزایی لە 
فیكری سێكۆالریزم و كولتووری دیموكراسییدا نییە! یاخود بە ئەنقەست 
دەیەوێت، غەدرێكی گەورەی فیكری لە هەردوو چەمك بكات، ئەمە خاڵی 
الوازی عەلی باپیر بوو، لە كۆی دێڕ و بۆچوونەكانیدا، كە سەبارەت بەو 
دوو كایە گرنگەی ئێستا هەڵوێستی لە بارەیانەوە راگەیاندووە، سەرئەنجام 
بیرۆكەی ئەو وەاڵمە، وەك زنجیرە وتارێك لە هەفتەنامەی زاری كرمانجی 
لەژێر ناوی »گۆشەنیگایەكی دیكە بۆ ناساندنی فیكری عەلی باپیر«باڵوم 

كردەوە.
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 پاشان بە گرنگمزانی زنجیرە وتارەكە و كورتەیەكیش لە مێژوو و ئامانجی 
بەاڵم  بنووسمەوە،  كتێبەدا  ئەم  دووتوێی  لە  سیاسی  ئیسالمی  بزاوتی 
ئامانجی سەرەكی ئەم كتێبەی بەردەستی خوێنەر، ناساندنی فیكری عەلی 
باپیرە بە پلە یەك، ئینجا لە تەكیدا ئامانج و گوتاری ئیسالمی سیاسییە 

كە عەلی باپیریش یەكێكە لە دەركەوتە كاریگەرەكانی ئەو رەوتە.
 چەند مەسەلەیەكی باوی سەردەم، لە پێنج تەوەری سەرەكی، سێكۆالریزم، 
تیرۆر، مافەكانی مرۆڤ، جیهانگیری، دیموكراسی، پێكهاتووە. بەاڵم من 
بە پێویستمزانی ئیش لەسەر هەردوو تەوەری سێكۆالریزم و دیموكراسی 
بكەم بەخستنەڕووی بۆچوون و پێناسەی جیاجیای بیرمەندان و نووسەرانی 
جیهانی سەبارەت بە ئامانجی راستەقینەی سێكۆالریزم و دیموكراسییەت. 
چونكە سەرلەبەری ئەو بۆچوون و قسانەی لە پەیوەست بە سێكۆالریزم و 
دیموكراسییەت، كردوونی، هیچیان راست نین! جگە لە ریزكردنی كۆمەڵێك 
دەڵێت  ئاشكرا  بە  كە  نەبێت،  پێشوەختە  بڕیاری  شێوە  دەستەواژەی 
سێكۆالریزم كوفر و ئیلحاد باڵو دەكاتەوە، كەچی ئەمە رێك پێچەوانەی 

سێكۆالریزمە.
بە  سێكۆالریزم،  وەك  مۆدێرنی  سیاسی  و  فیكری  كایەیەكی  ناكرێت 
بناسێندرێت، ئەگەرچی  لۆژیكییەوە بە خوێنەری كورد  كۆمەڵێك هەڵەی 
نووسینی  لە  مەبەستی  سەردەم«  باوی  مەسەلەیەكی  »چەند  نووسەری 
كتێبەكەی، كە پێشووتر بەر لە چاپدانی، لە چەندین كۆڕی جیاوازدا بۆ 
كردوون،  پێشكەشی  سیمینار  و  كۆڕ  شێوەی  بە  پارتەكەی،  الیەنگرانی 
ئامانجی شێواندنی سێكۆالریزم و دیموكراسی بووە، تا بەرەی الیەنداری 

ئیسالمی سیاسی زیاتر بكات.
ئەوەی خۆی ویستوویەتی و مەبەستی بووە لە پەیوەست بەو چەمكانەدا، 
ئاماژەی بۆ كردوون و بڕیاری رەخنەكردنی پێشوەختەی لە بارەوە داون، 
ئاشكرایە لە ناوەندی سیاسی و فیكریشدا ئەمجۆرە قسەكردن و رەخنانە، 
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ناچنە چوارچێوەی لێكۆڵینەوە و قسەگەلێكی تەندروستەوە.
لە  پێشوەختەی  بڕیاری  پێیەی  بەو  نییە،  ئەوتۆشیان  بایەخی  هەروەها 
وەك  مۆدێرنی  فیكری  چەمكێكی  نییە،  مەعقول  ئەگینا  بووە،  پشتەوە 
سێكۆالریزم، یان كولتووریی دیموكراسییەت، هیچ خاڵێكی باشیان نەبێت، 
خۆ ئەگەر بۆ سەلماندنی قسەكانی خۆیشی بایە، گرنگ بوو، چەند الیەنێكی 

باشی سێكۆالریزم و دیموكراسی بورووژێنێت.
هەڵبەت سێكۆالریزم، دیموكراسی، وەك هەر كایە و چەمكێكی تری سیاسی 
و مەعریفی، ئەوانیش جێگەی رەخنەكردنن، هیچ كایە و فیكرێكی سیاسی 
پێچەوانەوە  بە  نین،  رەخنەكردن  و  كەموكووڕی  بەبێ  كۆمەاڵیەتیش،  و 
سێكۆالریزم و دیموكراسی، سوودگەلێكی زۆریان بۆ كۆمەڵگە مرۆییەكانی 
بە  كە  داوە  ئەوەی  بڕیاری  باپیرە،  عەلی  ئەوە  بەاڵم  هەبووە،  جیهانیدا 

هەموو شێوەیەك ئەو چەمكانە رەت بكاتەوە.
بە  سێكۆالریزم،  كە  نییە  لەوەدا  ئیسالمییەكان  بزافە  سوودی  چونكی 
لەوەها  ئیسالمییەكان،  كۆمەڵگە  بۆ  بپەڕنەوە  دیموكراسی  تایبەتیش 
ئێمە  كە  دەبێتەوە  شكست  دووچاری  ئیسالمخوازی  بەرەی  دۆخێكیشدا، 

هەوڵ دەدین دواتر بە تێروتەسەلی قسەی لەمبارەوە بكەین.
هەڵبەت ئەم كتێبەی ئێستاش، كە لەبەردەستی تۆی ئازیزدایە، دەخوازێت 
لە گۆشەیەكی فیكرییەوە، شیكردنەوە بۆ چەمكی سێكۆالریزم و دیموكراسی 
پەالماردانی  و  سەنگەرگرتن  كتێبە،  ئەم  نووسینی  لە  ئامانجیش  بكات، 
خودی عەلی باپیر نییە، وەك شەخس، بەو پێیەی لە دونیای گفتوگۆی 
فیكریدا، پەالماردان و سەنگەرگرتن لە بایەخی هەر پڕۆژەیەكی نووسینی 

فیكری كەمدەكاتەوە.
 ئەوەی لەم كتێبەدا، ئاماژەی بۆ كراوە، جگە لە راستكردنەوەی هەڵە و 
سەبارەت  سەردەم،  باوی  مەسەلەیەكی  چەند  نووسەری  ئاشناكردنەوەی 
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ناكرێت  تایبەتی  بە  نییە،  بە سێكۆالریزم و دیموكراسییەت، رق و كینە 
كەسایەتییەكی سیاسی و ئایینی، وەك عەلی باپیر، بكەوێتە هەڵەگەلێكی 
نالۆژیكییەوە، كە گومان بخاتە سەر ئاستی تێگەیشتن و مەعریفی خۆی، 

بۆ سێكۆالریزم و دیموكراسییەت!
هۆیەكی دیكەش، بۆ نووسینی ئەم وەاڵمە، بۆ مەترسییەكانی ئەو هەناسە 
فیكرییە توندڕۆییەی كە عەلی باپیر كتێبەكەی پێنووسیوە، دەگەڕێتەوە، 
بەداخەوە لە ناوەندی سیاسی و رۆشنبیری كوردستانییدا وەك پێویست 
بۆ  پێشوەختەكانی  هەڵوێستە  یاخود  هەڵەكانی،  و  نەكرا  لەسەر  قسەی 
راست نەكرایەوە، ئەمەش رێگەخۆشكەر دەبێت بۆ باڵوبوونەوەی فیكریی 

توندڕەوی زیاتر لەسەر ئاستی كۆمەڵگەی كوردستانی.
هەڵبەت بەبێ قسەكردنیش لەسەر ئیسالمی سیاسی و ئامانج و چۆنێتی 
دیموكراسییەت،  و  دژە سێكۆالریزم  فیكری  باڵوكردنەوەی  بۆ  هەوڵدانیان 
بە  دیموكراسی  لەسەر چەمكی سێكۆالریزم و  بە دروستی قسە  ناتوانین 
بە گرنگمزانی  بۆیەش  بكەین،  تایبەتی  بە  ئەویش  ئەو كتێبەی  گشتی و 
لە گۆشەنیگایەكی كوردییانەوە، ئەگەر بە كورتیش بێت، شەن و كەوی 
دەركەوتن و ئامانجی ئیسالمی سیاسی، یاخود بزاوتی ئیسالمی سیاسیی 
كایەیەكی  ئیسالمی سیاسی، وەك هەر  كایەی  ئەگەرچی  بكەین،  كوردی 
توێژینەوەی  بە  پێویستی  و  هەڵدەگرێت  زۆر  قسەگەلێكی  ئەویش  دیكە، 

فراوانتر هەیە.



بەشی یەكەم
دەربارەی ئیسالمی سیاسی
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بەشی یەكەم
دەربارەی ئیسالمی سیاسی

بزاوتی ئیسالمی سیاسی

زاراوەی ئیسالمی سیاسی، زاراوەیەكی تازەی نێو كایەی سیاسی و ئایینییە، 
سەرەتا لە جیهانی ئیسالمییدا، پاشانیش لە جیهاندا بە هۆی دروستبوونی 
رەوتی فیكریی ئیسالمی، گرووپی ئیسالمی، رێكخراوە توندڕۆ و خێرخوازیی 
و بانگخوازییە ئیسالمییەكان، كە هەندێك لەوانە هانایان بۆ توندوتیژی و 

باڵوكردنەوەی شەریعەتی ئیسالم بردووە، ئەو زاراوەیەش پەیدابووە.

سەرجەم  بە  سیاسی  ئیسالمی  زاراوەی  بنەڕەتدا  لە  بڵێین،  دەكرێ 
گرووپی ئیسالمی و حیزبی ئیسالمی و كەسایەتی ئیسالمی و چاالكوانی 
ئیسالمی چ چەكدار بن،  یان بێ چەك بن، بگوترێت ئیسالمی سیاسی، 
ئاستی  لەسەر  ئیسالمگەران،  دیاردەكردنی  بە  خەریكی  یەكەوە  بە  كە 
یەك  لەژێر  ئەوانەش،  سەرجەمی  جیهانیشدا،  و  ئیسالمییەكان  كۆمەڵگە 
یاخود  دەستەیەك،  سیاسی  ئایدۆلۆژیای  ئەویش  ئایدۆلۆژییادان،  چەتری 
حیزبگەلێكی ئیسالمی كە هەوڵی بە ئایدۆلۆژیاكردنی ئیسالم وەك ئایین 
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ئامانجی  نەگۆڕی  بنەمای  و  پرەنسیپ  و  ئایدۆلۆژیا  بیكەنە  تا  دەدەن، 
سیاسی خۆیان.

واتە، كۆی ئەو پارت و رێكخراوە ئیسالمییانە، یان كارەكتەر و نووسەرانی 
ئیسالمی سیاسی، ئیش بۆ ئەوە دەكەن، كە بنەماكانی شەریعەتی ئیسالمی، 
بكەنە بنەمای دەوڵەتێكی فراوان، بە جۆرێك دەسەاڵتی بەسەر كۆی دونیادا 
ئیسالمی  بۆ  پێناسەدا  باوترین  و  كورتترین  لە  دەتوانین  كەواتە  هەبێت، 
سیاسی، بڵێین: فیكرێكە، ئایدۆلۆژیایەكی سیاسیی، دەستەیەك لە كەسی 
گۆشكراو بە شەریعەتی ئیسالمی، یان حیزبی ئیسالمییە، كۆی ئەمانەش 
دەوڵەتێكی  دامەزراندنی  بۆ  كار  ئیسالمیدا،  ئایدۆلۆژیای  چوارچێوەی  لە 

ئیسالمی لە شێوەی خەالفەتدا دەكەن.

لەگەڵ دروستبوونی ئیخوان ئەلموسلمین، ساڵی 1928 لە واڵتی میسردا، كە 
ئیخوان بە دایكی ئیسالمی سیاسی هاوچەرخ دادەندرێت، ئیدی دەستەواژەی 
ئیسالمی سیاسی، وەك رەوتێكی سیاسی شێوە حیزب، ئەویش دێتە ناو 
كایەی سیاسی، رۆشنبیریی كۆمەڵگەی ئیسالمییەوە، دواییش دەچێتە ناو 
كایەی سیاسەتی جیهانییەوە، بە تایبەتی دوای رووداوە تیرۆریستییەكەی 
11ی سێپتەمبەری ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، كە بە هۆیەوە بەرەی 
دژە تیرۆر و ئیسالمی سیاسی، فراوانتر دەبێت و دەستەواژەی ئیسالمی 

سیاسیش گفتوگۆ و باسوخواسی زیاتری لەبارەوە دەكرێت.

یانی قۆناغێكی دیكە لە ئەدای ئیسالمیی سیاسی دێتە كایەوە، بە جۆرێك 
بە  پەیوەست  لە  جیهانی  ئاسایشی  سەر  بۆ  جیدی،  هەڕەشەیەكی  وەك 
پێكەوەژیانی ئایینی و سیاسی و كۆمەاڵیەتی سەیر دەكرێت، هەر بۆیەش 
بە  سێپتەمبەرەوە،  11ی  دوای  لە  ئەمەریكا،  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە 
بۆشی  جۆرج  ئاستەی  ئەو  تا  رادەگەیەنێت،  تیرۆر  دژە  شەڕی  فەرمی 
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سەرۆكی ئەوكاتی ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا، گوتی: ئەوەی لەگەڵ 
ئێمە نەبێت، واتە لەگەڵ ئەمەریكادا نەبێت، بۆ شەڕكردن لە دژی رێكخراوە 
تیرۆریستییەكان و ئەو واڵتانەی تێوەگالون لە هاوكارییكردنی تیرۆریستان، 

دژی ئێمەیە، واتە دژی بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكایە.

بەڕاستی  كە  لێكدرایەوە،  ئەمەریكا  جیدێتی  بۆ  ئاماژەیەك  وەك  ئەمەش 
ئیدی  ئیسالمی سیاسی هەبووە و هەیە،  لە  ئێستاش، ترسی  و  ئەوكات 
رێكخراوی  یاخود  تالیبان  دەسەاڵتی  بە  كۆتایی  چوارچێوەیەشەدا،  لەو 
2003دا،  ساڵی  لە  پاشانیش  هێنا،  ئەفغانستاندا  لە  قاعیدە  تیرۆریستی 
سیاسەتمەدارانی  و  جیهانی  واڵتانی  لە  بەشێك  ناڕەزایەتی  سەرباری 
بە  ئەمەریكا،  ئەوكاتی  سەرۆكی  بۆشی  جۆرج  بەاڵم  ئەمەریكا،  ناوخۆی 
بە جورئەتەوە،  هاوپەیمانی و چەند واڵتێكی دیكە،  بەریتانیای  هاوكاری 
بڕیاری هێرشكردنە سەر دەسەاڵتی سەددام حوسێن لە عێراقدا دەدات و 
لە ماوەی تەنیا بیست رۆژێكدا و بە پاڵپشتی هێزی پێشمەرگە لە بەرەی 
باشووری كوردستانەوە، تەواوی عێراق، لە چنگی رژێمی سەددام حوسێن 

دەردەهێنرێت.

فیكری  و  تیرۆریستان  و  تیرۆر  كە  ئەوەی  هۆی  نەبووە  ئەمەش  بەاڵم 
و  توندڕۆیی  بەرەی  پێچەوانەوە،  بە  پێبێت،  كۆتایی  ئایینی  توندڕۆی 
دژایەتییەكان، بۆ سەر ویالیەتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا و جیهانیش زیاتر 
بوون، كردەی تەقینەوە و خۆكوژیش لە عێراق و ئەفغانستاندا، پەرەیان 
سەند بەوەی سەربازانی ئەمەریكی و هاوپەیمانان، رۆژانە دەبوونە ئامانجی 
كردە تیرۆریستییەكان، ئەمە سەرباری ئەوەی، تا ئێستاش رۆژانە دەیان و 

سەدان كەس دەبنە قوربانی ئامانجی كردە تیرۆریستییەكان. 

واتە ناسەقامگیریی ئاسایشی ناوچەكە، فاكتەری بەهێز بوو لە دروستكردنی 
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پشێوی كۆمەاڵیەتی، لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا و بە تایبەتیش لە میسر و 
سووریا و لیبیا و عێراق و یەمەن و تونسدا، ئەو لێشاوی ئاڵۆزییەش، بووە 

هۆی ئەوەی كە خەڵك دژی دەسەاڵتدارێتی واڵتەكانیان رابپەڕن.

ئەنجامی  لە  و  دوورخرایەوە  دەسەاڵت  لە  موبارەك  حوسنی  میسر،  لە 
لە  و  سەرۆكایەتی  كورسی  سەر  گەیشتنە  ئیخوانەكان  هەڵبژاردنیشدا، 
پڕۆسەی بە خێرایی بە ئیسالمییكردنی كۆمەڵگە و دامەزراوە و یاساكانی 
میسری سەركەوتوو نەبوون، بۆیە دووچاری ناڕەزایی سێكۆالر و خەڵك و 

بەشێك لە سیاسییەكانی میسر بوونەوە.

میسری  سەرۆكی  مورسی  محەممەد  میسر،  سوپای  دەسەاڵتی  دواتر   
گەیشتنەوە  سێكۆالرەكان  دیسانەوە  و  سڕكرد  سەرۆكایەتی  پۆستی  لە 
كۆمەڵگەی  بۆ  ئارامی  كە  ئەوەی  هۆی  نەبووە  ئەوەش  بەاڵم  دەسەاڵت، 
لە  بوون.  زیاتر  ئاڵۆزییەكان  ئینجا  پێچەوانەوە،  بە  بگەڕێتەوە،  میسری 
لیبیاشدا موعەمەر قەزافی، دوای چەند مانگێك شەڕكردن لەگەڵ گرووپە 
بەرچاوی  بە  و  دەكەوێت  دەسەاڵت  لە  ئیدی  ئۆپۆزسیۆنەكان،  چەكدارە 
دونیاوە، بە توندوترین و قێزەوەنترین شێوە، دوای ئەشكەنجەدانێكی زۆر، 

ئینجا لە الیەن دەستەیەكی كەسی میلیشیاوە دەكوژرێت.

 بە هەمان شێوەش، لە یەمەن و تونس، حكوومەت و سەرۆكایەتیی واڵت، 
پەكیان دەكەوێت، واتە لەژێر گوشاردا، سەرۆكی یەمەن و تونس، ناچار بە 
دەستلەكاركێشانەوە دەكرێن، پاشانیش لە یەمەن، گرووپی مەزهەبگەرای 
حوسییەكان، كە لە الیەن كۆماری ئیسالمی ئێرانەوە، پاڵپشتی دەكرێن، 
دیسانەوە  ئەمەش  دەكەن،  دەسەاڵت  گۆڕینی  داوای  و  هەڵدەستنەوە 
خۆشیدا  لەگەڵ  هاوكات  دەكات،  زیاتر  ئێران  و  ئەمەریكا  ناكۆكییەكانی 
كارەساتی مرۆیی بۆ سەر یەمەنییەكان هێنا و بە هەزاران كەس كوژران و 
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تەقێندرانەوە و ئابووری ئەو واڵتەش بە جۆرێك پەكیكەوت، كە خەڵكی بە 
هۆی برسێتییەوە گیانیانلەدەست دەدەن.

بارودۆخی سیاسی سووریاش، بە جۆرێك تێكدەچێت، كە هەرچی گرووپی 
تیرۆریستی و ئیسالمی توندڕۆ هەیە، روودەكەنە ئەو واڵتەوە، لە بەرانبەریشدا 
بەشار ئەسەدی سەرۆكی سووریا، لە پێناو مانەوەی خۆیدا لە دەسەاڵت، 
دەستی لە كەس نەپاراست و رۆژانەش بە بەرچاوی دونیاوە، بە سەدان 
كەس دەكوژران و لە برسان دەمردن، بە هۆی درێژەكێشانی توندوتیژیی 
و پێشێلكارییە مرۆییەكانی ئەسەد و مانەوەی لە دەسەاڵتدا، ئیدی سووریا 
بوو بە جێگەی هەرچی گرووپی تیرۆریستی و كەسانی هەرچی و پەرچی 
گەورەی  كاریگەری  ئەوەش  و  تیرۆرییەكان  كردە  تاوانباری  و  داواكراو 
هاوشێوەی  تیرۆریستی  چەكداریی  گرووپی  سەرهەڵدانی  بۆ  دروستكرد، 

بەرەی نوسرە و دەوڵەتی ئیسالمی، واتە »داعش«.

راستە داعش پێشووتریش هەبوو، بەاڵم لەگەڵ ئاڵۆزییەكانی سووریادا، ئەو 
گرووپە تیرۆریستییە، ئیدی دەستی گرت بەسەر بەشێكی زۆر لە خاكی 
سووریا و پاشانیش مووسڵ و تكریت و فەلوجە و شنگال و حەویجە و 
ئەوەی هەرچی چەك  ئەمە سەرباری  زۆر شوێنی دیكەی گرنگی عێراق. 
و تەقەمەنی سوپایی هەبوو، لە مووسڵدا سوپای عێراق دوای شكستییان 
خستییانە بەردەستی چەكدارانی داعش بە هۆیەوە ئەو گرووپە تیرۆریستییە 

بەهێزتر بوو.

 داعش لە عێراقدا كارەساتی مرۆیی گەورەی بەسەر هاوواڵتیانی سڤیلدا 
هێنا، وەك ئەوەی كوردانی ئێزیدی كۆمەڵكوژ كرد، ژنان و كچانی ئێزیدی، 
وەك كۆیلەی سێكس بەكارهێنا. هاوكات تەنیا لە سەربازگەی سپایكەردا، 
نزیكەی هەزار سەربازی عێراقی، كە خەریكی مەشق و راهێنانی سەربازی 



ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

18

بە  پاشان  و  دەكوژرێن  سەرجەمیانیش  و  داعش  دەست  دەكەونە  بوون، 
مردوویی و نیمچە زیندویی، فڕێدەدرێنە ناو رووبارەوە.

ئەمە سەرباری ئەوەی لە مووسڵ و ناوچەكانی تری عێراقدا، بە هەزاران 
كەس دەكوژێت، ژنانی ژێردەستی خۆی وەك كۆیلە و تێركردنی غەریزەی 
سێكسی بەكارهێنا، ئەمەش لە ئەنجامی ئاڵۆزییە مەزهەبی و سیاسییەكانی 

ناوچەكە هاتە ئاراوە.

ئەگەرچی لێرە و لەوێ، دەگوترێت، كە گوایە رێكخراوی تیرۆریستی قاعیدە 
و داعش، پێوەندییان بە ئیسالمی سیاسییەوە نییە، بەو پێیەی شوناسێكی 
تیرۆریستییان هەیە، بەاڵم لە جەوهەردا، قاعیدە، داعش، بەرەی نوسرە، 
هەر سێ گرووپ، لەسەر ئیسالمی سیاسی هەژمار دەكرێن، چونكی ئەو 
سێ گرووپەش، هاوشێوەی حیزبی ئیسالمی، ئەوانیش دەیانەوێت دەوڵەت 

لەسەر بنەمای ئایدۆلۆژیای ئایینی ئیسالمی دابمەزرێنن. 

بۆ  گۆڕدرا  ناوەكەی  دواتر  كە  نوسرە  و  داعش  و  قاعیدە  ئەوەی  بەاڵم 
كە  بچووكە  خاڵێكی  جیادەكاتەوە،  دیكە  پارتەكانی  لە  »فەتحولشام« 
داعش لە رێگەی كردەی تیرۆریی و چەكدارییەوە، دەیەوێت دەست بگرێت 
بەسەر ناوچەكە و خاكی واڵتاندا، تا دەوڵەت دروستبكات، وەك ئەوەی 
لە مووسڵ و رەققەدا دەوڵەتی خەالفەتی ئیسالمی دامەزراند، ئەگەرچی 
قاعیدە زیاتر پشت بە كردەی تیرۆریستی، واتە كاری تەقینەوە و خۆكوژیی 
و تۆقاندنی خەڵكی دەبەستێت، بەاڵم لە جەوهەردا، لەگەڵ داعش، یەك 

شوناسی سیاسیی ئایدۆلۆژیی جیهادییان هەیە.

تر  كارەكتەرەكانی  و  ئیسالمی  لەگەڵ حیزبی  قاعیدەش  و  ئەوەی داعش 
جیادەكاتەوە، جیاوازییەكی جەوهەری نییە، لە تێڕوانینیان بۆ بەڕێوەبردنی 
كۆمەڵگە، تەنێ ئەوەیە، حیزب و كارەكتەری ئیسالمی، بە تایبەتی ئەوانەی 
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ئەوەیە  دەكەن،  كار  دەوڵەتدا،  رێگەپێدراوەكانی  یاسا  چوارچێوەی  لە 
حیزبی ئیسالمی سیاسی، دەچێتە پەرلەمان و بانگەشەی دیموكراسییەت و 
كرانەوە و مافی مرۆڤ دەكات، هاوكات مزگەوت و قوتابخانە و زانكۆ و بازاڕ 
و شاشەی تەلەفزیۆن و رادیۆ و رۆژنامەكانیش، بۆ ئامانجی سیاسی خۆی 
بەكاردەهێنێت، بە هەمان شێوەش، داعش و قاعیدە و فەتحولشام »بەرەی 
بۆ  ئیشكردنە  كە  هەیە،  دیاریكراویان  سیاسی  ئامانجی  هەمان  نوسرە« 
دروستكردنی خەالفەت، لەسەر بنەمای شەریعەت و ئایدۆلۆژیای ئیسالمی 

سوننەگەرا. 
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دەستەواژەی ئیسالمی سیاسی
لەگەڵ ئەوەی سەرجەم گرووپ و حیزبی سیاسی و كارەكتەر و تیۆرسیۆنی 
ئیسالمییەكان، بە رووكەش، بەسەر چەندان گرووپ و حیزبی سیاسی و 
رێكخراوی جۆراوجۆری و كۆمەاڵیەتی و مەدەنی و پەروەردەیی و بانگخوازی 
و میدیایی و رۆشنبیری دابەشبوونە، بە هەموو جۆرێكیش، دژایەتی یەكدی 
لە  یەكدیدا  پرۆژەی  و  بەرنامە  رەتكردنەوەی  بە  پەیوەست  لە  و  دەكەن 
ملمالنێی سەختدان، بەاڵم لە جەوهەردا، سەرجەمی ئەو حیزب و گرووپە 
نوسرە  بەرەی  موسلمین،  ئیخوان  قاعیدە،  داعش،  وەك  ئیسالمییانەی، 
لە  كوردستانیش،  باشووری  ئیسالمییەكانی  حیزبە  و  »فەتحولشام« 
یەك خاڵدا یەكدەگرنەوە، ئەویش هەبوونی گوتار و ئامانجێكی هاوبەشی 
دەركەوتە  سەر  بۆ  گوشار  دروستكردنی  بە  پەیوەست  لە  دژایەتیكردنە 
رۆشنبیری  گۆڕانكارییە  و  كۆمەڵگە  پێشكەوتنی  و  سیاسی  و  مەدەنیی 
و فیكری و كۆمەاڵیەتییەكان، لە ناوخۆی دەوڵەتدا، گوایە سەرجەم ئەو 
بەها و یاسایانەی هەن، نابێت لە دەرەوەی ترادیسیۆنی ئایینی و بنەما 
نەگۆڕەكانی ئیسالمدا، یەك نەگرێتەوە، واتە ئامانجی هاوبەشییان یەكە، 
تەنیا شوێنگە و جۆری چاالكی و میكانیزمی سیاسییان، نەختێك جیاوازی 
لە نێواندا هەیە، ئەگینا یەك شتن و بەرەو یەك ئاقاری دیاریكراوی فیكری 

و سیاسی هەنگاو هەڵ دەگرن.
ئیسالمی،  حیزبی  و  رێكخراو  و  گرووپ  سەرجەم  لەبری  لەمەودا  كەوایە 
باسەكە  زیاتریش  و  دەزانین  گونجاو  بە  سیاسی  ئیسالمی  دەستەواژەی 
ئاشكرایە  ئەگەرچی  كوردستاندا،  لە  سیاسی  ئیسالمی  بە  دەبەستینەوە 
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ئیسالمی سیاسی كوردییش دابڕاو نییە لە ئیسالمی سیاسی جیهانی، بەاڵم 
هەست دەكرێت رەوتی ئیسالمی سیاسی لە كوردستان، لە پەرەسەندندایە، 
كوردیش،  سێكۆالری  و  ناسیۆنالیست  سیاسی  پارتی  و  سێكۆالر  بەرەی 
و  پڕۆژە  جۆرێك  بە  هەبێت  بەهێزیان  بەرەیەكی  نەیانتوانیوە  بەداخەوە 
كە  بكەنەوە،  روون  خەڵك  بۆ  كوردستان  لە  سیاسی  ئیسالمی  ئامانجی 
كردووە  وای  ئەمە  بۆیەش،  هەر  سەریانهەڵداوە،  بۆچی  و  چین  بەنیازی 
كە ئیسالمی سیاسی وەك هێزی هەڕەشەئامێز لە كۆمەڵگەی كوردستانی 
دەركەون و گرووپی گوشار بن بۆ سەر دەسەاڵت و یاسا مەدەنییەكان و 
هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی، كە دواتر بە تێروتەسەلی باسی لێوە 

دەكەین. 
دەستەواژەی ئیسالمی سیاسیی كوردی، مەبەست لەو كەس و گرووپ و 
بنەمای  و  ئایدۆلۆژیا  وەك  ئیسالم  كە  كوردستانە،  ئیسالمییانەی  حیزبە 
دروستكردنی دەوڵەت بەكاردەهێنن، لە رێگەی جواڵندنی باری سایكۆلۆژییەت 
كوردستانی،  كۆمەڵگەی  شێوەیەك  بە  كورد،  موسڵمانی  تاكی  سۆزی  و 
لە بە  بە ئیسالمی سیاسی بكەن كە ئەوەی ئیسالمی سیاسی دەیەوێت 
یاسایی،  سیاسی،  دامەزراوە  و  كۆمەڵگە  كایەكانی  كۆی  ئیسالمییكردنی 

پەروەردەیی و كولتووریی و هونەریی.
هاوكات بایەخدان بە پڕۆژەی پەراوێزخستن و سڕینەوەی هەستی نەتەوەیی 
و ئازادییە كەسییەكان، لە تەك ئەوەشدا، دژایەتی بەرەی سێكۆالریزم و 
دیموكراسییەت، بەو پێیەی سێكۆالریزم و دیموكراسییەت، بە هەڕەشەیەكی 
هەوڵی  سۆنگەیەشەوە  لەم  دەزانن،  خۆیان  ئاییندەی  سەر  بۆ  جیدی 
خوێندنەوەیەكی هەڵەی سێكۆالریزم و دیموكراسی دەدەن، تاكو وێنایەكی 
داتاشراوی ناشیرینی ئەو دوو كایەیە، نیشانی شەقامی كوردی بدەن، بە 
ئامانجی رێگریكردن لە گەشەی فیكری و بونیادی كۆمەڵگەی كوردستانی. 
چونكە ترسی جیدیی ئەو گرووپانە لە كرانەوەی كۆمەڵگەدایە بە ئاڕاستەی 
تێفكرین لە دیاردە و خۆشگوزەرانی ژیان، كە ئەمانە دەبنە هۆی جێگە 

لەقكردن بە بزاوتی ئیسالمی سیاسی.
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سەرهەڵدانی ئیسالمی سیاسیی كوردی
مادام دەستەواژەی »ئیسالمی سیاسیی«مان بۆ سەرجەم گرووپ و كەس و 
رێكخراو و حیزبی ئیسالمی بەكارهێنا، بۆیە زەحمەتە بتوانین سەرەتایەكی 
مێژوویی دروست دەستنیشان بكەین، بۆ زانینی مێژووی دروستی زەمەنی 
سەرهەڵدانی ئیسالمی سیاسیی كوردی، كە بۆ كەینێ  دەگەڕێتەوە، راستە 
بە  سەبارەت  كوردستان،  سیاسیی  ئیسالمی  مێژووییەكانی  سەرچاوە 
فیكری دروستبوونی ئیسالمی سیاسی، ئاماژە بەوە دەكەن، كە گوایە شێخ 
كوردستاندا،  لە  سیاسییە  ئیسالمی  فیكری  خاوەنی  بەرزنجی،  محەممەد 
هەر ئەو شێح محەممەدەش، هۆكاری دروستبوونی بزووتنەوەی ئیسالمی 
كوردستان بووە، بە سەرۆكایەتی مەال عوسمان عەبدولعەزیز، بەاڵم ناكرێت 
و  هەڵبەز  چونكە  بكەین،  سەیر  تەواو  مێژویی  راستییەكی  وەك  ئەمەش 
دابەزێكی یەكجار زۆر لەمبارەیەوە هەیە و باسوخواسێكی زۆریش سەبارەت 
بە باڵوبوونەوەی فیكریی سیاسیی ئیسالمی لە كوردستاندا هەن، چونكی 
ئایینداری  ئاسایی  رەوتی  لە  هەندێكجار  ئایینییە  هەستە،  ئەو  ئاشكرایە 
سیاسی  ئیسالمی  فیكریی  كاریگەری  لەژێر  دەمێكیشە  و  الیداوە  خۆشی 
عەرەبی لەناو كوردیشدا كەم و زۆر، ئامادەگی هەبووە، بە چەشنێك كە 
رێكخراو نەبووە، بەڵكوو زیاتر هەوڵی تاكە كەسی بووە، تا حیزبی سیاسی 

بێت لە شێوەی ئیخوان ئەلموسلمین. 
كەوایە باشتروایە دروستبوونی حیزبی ئیسالمی سیاسی، وەك سەرەتاییەكی 
ئیسالمی سیاسی بكەینە دەروازەی ناسین و سەرهەڵدانی ئیسالمی سیاسی 
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لە باشووری كوردستاندا، چونكی لە دونیای ئێستاكەدا، پارتی سیاسی، 
حیسابی  كۆمەڵگە  دەكرێت  هەیە،  خۆی  سیاسی  و  مێژوویی  قورسایی 
واقیعی  لەژێر  خۆی  ناتوانێت  كۆمەڵگەیەك،  هیچ  جۆرێك  بە  بكات،  بۆ 
پارتی سیاسی بدزێتەوە و بەبێ پارتی سیاسی بژیەت، ئەمە لە دونیای 
لە جیهانی  ئیسالمی  رەهەندەوە، حیزبی  لەم  بۆیە  مۆدێرنەتەدا مەحاڵە، 
رامكردنی  بۆ  سیاسی،  گەمەكەرێكی  وەك  سەرهەڵدەدات،  ئیسالمیدا، 

كۆمەڵگەی ئیسالمی، لەسەر بنەمای شەریعەت و ئایدۆلۆژیای خەالفەت.
 كەوایە دروستبوونی حیزبی ئیسالمی، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، تا كۆمەڵگە 
لەسەر بنەمای شەریعەتی ئیسالم ببات بەڕێوە، لە چوارچێوەی دەوڵەت، 
یان خەالفی ئیسالمیدا، ئەم نییەتەش هەمیشە ئامادەگی هەبووە، ئێستاش 
لە ئارادایە، وەك چۆن دەوڵەتی نەتەوەیی و سێكۆالریستی هەن، ئاواش 
بە  ئیسالمی دروستبكات، چونكی  ئیسالمی سیاسی دەخوازێت دەوڵەتی 
بنەما  چوارچێوەی  لە  دەبێت  كۆمەڵگە  سیاسی،  ئیسالمی  تێگەیشتنی 
ئیسالمی  شەریعەتی  جۆرێك  بە  بەڕێوەببرێت،  ئایینی  ترادیسیۆنی  و 
رەنگبداتەوە، بەسەر كۆی كایە پەروەردەیی و زانستی و پزیشكی و سیاسی 

و كۆمەاڵیەتی و ئابووری و ئەوانی دیكەشدا.
و  پێشكەوتن  لەگەڵ  دابووە  ناكۆكی  لە  هەمیشە  تێگەیشتنەش،  ئەم   
بەڕووی  هەیە  كرانەوەیەكدا  هەر  لە  ترسی  كۆمەڵگەدا، چونكە  كرانەوەی 
كۆمەڵگە، نەكا جێگەی پێ لەق بكات، وەك ئەوەی سێكۆالریزم، جێگەی 
بە مەسیحییەت لە ئەوروپادا لەق كرد، بە گەڕاندنەوەی بۆ ناو كڵێسا و 
كوردی،  سیاسیی  ئیسالمی  ئاواش  دەوڵەت،  كاروباری  لە  جیاكردنەوەی 
ترسی لە كرانەوەی كۆمەڵگەی كوردستاندا هەیە، بۆیەش چەندین حیزب 
و گرووپی جیاوازی ئیسالمی سەرهەڵدەدەن، كە ئێمە بە ئیسالمی سیاسی 

ناویان دەبەین.
لە چەند دەیەی رابردوو لە باشووری كوردستاندا، چەندان گرووپ و بزاوتی 
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ماونەتەوە،  ئەوانەی  و  كۆتاییان هات  بەشێكیان  و  ئیسالمی دروستبوون 
لە چوارچێوەی یاساكانی هەرێمی كوردستاندا، تا ئێستا چاالكی سیاسی 
لێرەدا  ئیسالمییانەی،  حیزبە  و  بزاوت  تایتلەی  لەو  جگە  ئەنجامدەدەن. 
ئایینییان  و  سیاسی  ئامانجی  و  دروستبوون  كاتی  بە  ئاماژە  كورتی  بە 
دەكەین، رەنگە دەیانی دیكەش هەبووبێتن، بەاڵم هەلومەرجی ناوخۆیی، 

یان دەرەكی و كۆمەاڵیەتییان، وای كرد هەر زوو هەڵوەشێنەوە و ونبن.
بۆیە لێرەدا ئەگەر بە كورتیش بێت، گرنگە وەك دەروازەیەك بۆ قسەكردن 
لەسەر كتێبەكەی عەلی باپیر، كە دەكرێ وەك سەرچاوەی فیكری كۆی 
باسی چەند حیزب و  بكرێت،  بۆ  ئیسالمییەكانی دیكەش حسابی  بزاوتە 
گرووپێكی ئیسالمی سیاسی بكەین، لە مێژووی هەرێمی كوردستاندا، هەر 
باپیرەوە ئایدۆلۆژیای ئەوانیش  هیچ نەبێت لە سۆنگەی كتێبەكەی عەلی 
دونیایەك  خۆیان  بۆ  خوارەوە  تایتالنەی  لەم  یەكێكیش  هەر  و  دەناسین 

گفتوگۆ و باسوخواسییان لەسەرە.
 بۆیە ناكرێ بێ باسكردن لە ئامانجی سیاسی و ئایدۆلۆژی و ئایینی ئەو 
چەند حیزب و گرووپە دیارەی مێژووی كوردستان، باس لە گوتاری ئیسالمی 
لە  بڵێین  دەتوانین  لێیان،  وردبوونەوە  و  خوێندنەوە  بە  بكەین،  سیاسی 
ڕووی فیكرییەوە جیاوازییەكی ئەوتۆیان لە نێوانیاندا بەدی ناكرێت، بگرە 
دواتر  و  دروستبوونە  حیزب  میراتی  و  ناوخۆیی  ناكۆكی  دەرئەنجامی  لە 
یەكتریانیش رەتكردووەتەوە، ئەمەش كەم و زۆر، كاریگەری كردووەتە سەر 
ئاڵۆزكردنی رەوشی سیاسیی باشووری كوردستان، لە قۆناغە جیاوازەكاندا، 
و  بزووتنەوە  كاتێك  تایبەتی  بە   ،2000 ساڵی  پێش  قۆناغی  تایبەتی  بە 
دەگرن  كوردستاندا  گرنگی  ناوچەیەكی  چەند  دەستبەسەر  جوندولئیسالم 
زۆرجار  گفتوگۆ،  لە  جگە  سێكۆالرەكانیش،  و  نەتەوەیی  پارتە  ئیدی  و 
بە ناچاری پەنایان بۆ بەكارهێنانی چەك بردووە، بۆ كۆتایی هێنان بەو 
كوردستان  باشووری  سەر  بۆ  مەترسییەك  وەك  ئیسالمییانەی،  گرووپە 

دەركەوتن. 



بەشی دووەم
حیزب و گرووپە ئیسالمییەكانی كوردستان
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بەشی دووەم
حیزب و گرووپە ئیسالمییەكانی كوردستان

بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان
لە ئێستا سێ حیزبی ئیسالمی سیاسی لە باشووری كوردستاندا، لە الیەن 
ئەوانیش:  پێدراوە،  كاركردنیان  مۆڵەتی  كوردستان،  هەرێمی  حكوومەتی 
بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان، یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، كۆمەڵی 

ئیسالمی كوردستانن.
دیكەی  گرووپی  چەندین  رابردووشدا،  لە  كرد  باسمان  پێشتریش  وەك 
دژایەتیكردنی  و  توندڕەوییان  هۆی  بە  كە  هەبوون،  سیاسی  ئیسالمی 
كوردستانەوە،  هەرێمی  حكوومەتی  الیەن  لە  حكوومەت،  دامەزراوەكانی 
دیكەدا  باڵێكی  لەگەڵ  دواتر  كە  جوندولئیسالم،  لەوانە،  قەدەغەكران، 
یەكدەگرن و ئەنسارولئیسالم رادەگەیەنن، ئەو گرووپەش بە هۆی ئەوەی 
لەگەڵ پێشمەرگەی كوردستاندا، دەكەوێتە شەڕەوە، ئیدی پێگەی چەكداری 
و  دەردەكەون  دیكەش  گرووپی  چەندین  و  ئەنسارولسوننە  پاشان  نەما، 
لەژێر گوشاری هێزی پێشمەرگەی باشووری كوردستاندا، ئەوانیش كۆتاییان 
ئیسالمییەكەی  رێگەپێدراوە  حیزبە  سێ  هەر  جەوهەردا  لە  بەاڵم  دێت، 
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كوردستان، بۆ یەك ئاقاری سیاسی هەنگاو دەنێن و بە میكانیزمی سیاسی، 
رێكخستنی جیاواز، هەوڵی بەدیهێنانی ئامانجی سیاسی خۆیان دەدەن، كە 
خۆی لە دروستكردنی ژینگەیەكی كۆمەاڵیەتییانەی، تەواو ئیسالمی سیاسی 
دەبینێتەوە، لە چوارچێوەی دروستكردنی دەوڵەتێكی خەالفەتی ئیسالمی 

سوننەگەرایی. 
ئیسالمیی  حیزبی  یەكەم  كوردستان،  ئیسالمی  بزووتنەوەی  پێیەی  بەو 
ناوەندی  لە  دایك،  حیزبی  بە  بۆیە  كوردستان،  باشووری  لە  سیاسییە، 

سیاسی و مێژویی ئیسالمی سیاسی تەماشای دەكرێت. 
بەاڵم دوای كەرتبوونی ئەو حیزبە، ئیدی پێگەی سیاسی الواز دەبێت، بەوەی 
كۆمەڵی  و  كوردستان  ئیسالمی  یەكگرتووی  دابەشی سەر  جەماوەرەكەی 
ئیسالمی كوردستان دەبن و تا ئەم چركەساتەش، بزووتنەوەی ئیسالمی 
خۆیانیشەوە،  دیدی  لە  و  دەناسێنێت  ئیسالمی  حیزبی  تاكە  وەك  خۆی 
سەركردەكانی ئەو حیزبە، بزووتنەوەی ئیسالمی بە حیزبی دایكی ئیسالمی 

سیاسی دەزانن.
بۆ  دەگەڕێتەوە  كوردستان،  ئیسالمی  بزووتنەوەی  راگەیاندنی  سەرەتای 
ساڵی 1987، كە لە كۆماری ئیسالمی ئێران، بە فەرمی خۆی رادەگەیەنێت، 
ئەمەش واتە ساڵێك پێش روودانی كارەساتی هەڵەبجەیە، كە لە ئەنجامی 
بۆردوومانی كیمیایی فڕۆكە عێراقییەكان، كە بە هۆیەوە هەزاران هاوواڵتی 

سڤیلی كورد كوژران و بێسەروشوێنبوون.
هەلومەرجێكی  ئیسالمی،  بزووتنەوەی  راگەیاندنی  هەلومەرجی  واتە 
ناسەقامگیرە كە كۆمەڵگەی كوردستانی پێدا گوزەردەكات، هاوكات پارتی 
سیاسیی كوردی، لە خەباتی چەكداریی دابوون، دژ بە رژێمی بەعس لە 
دەسەاڵتدارێتی  دژی  تایبەتی  بە  كوردستان،  دیكەی  بەشەكانی  و  عێراق 

سەددام حوسێنی سەرۆكی ئەوكاتی عێراق.
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ئەگەرچی ئەو حیزبە سەرەتا لە واڵتی ئێران دادەمەزرێت، بەاڵم بە شوناس، 
حیزبێكی ئیسالمی سیاسیی كوردییە، هەر بۆیەش، بزووتنەوەی ئیسالمی لە 
پاڵ كارە بانگخوازییەكەیدا، هاوكات دەبێتە حیزبێكی چەكداریش، ئەمەش 
رەنگە هۆیەك بێت بۆ ئەوەی، بڵێین كە شوناسی راستەقینەی بزووتنەوەی 
ئیسالمی، لە پاڵ ئەوەی حیزبێكی سیاسیی ئیسالمی بانگخوازییە، بە الی 
چەكداریشەوە دەچێت و لە مێژووی خۆشیدا، چەندین گرووپی چەكداری 
عەلی  سەرۆكایەتی  بە  كوردستان،  ئیسالمی  كۆمەڵی  وەك  لێبووەتەوە، 
بزووتنەوە  لە  كە  كرێكار،  مەال  سەرۆكایەتی  بە  ئەنسارولئیسالم،  باپیر، 

جیابوونەوە.
بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان، بۆ یەكەمجار لە كۆماری ئیسالمی ئێران، 
لە الیەن مەال عوسمان عەبدولعەزیز دادەمەزرێت، وەك خۆیان ئاماژەی بۆ 
دەكەن و لە كردەوەشدا دەركەوتووە، لەسەر بنەمای جیهادكردن و ئەهلی 

سوننەت و جەماعەت كار دەكات. 
سوود  كوردستان،  ئیسالمی  بزووتنەوەی  راستەقینەی  ئایدۆلۆژیای  واتە 
وەردەگرێت لە ترادیسیۆنی ئیسالمی، شەریعەتی ئیسالم، هەڵبەت ئامانجی 
ئیسالمییانە،  سیاسی  ژینگەیەكی  رەخساندنی  بۆ  كاركردنە،  سیاسیشی 
سیاسی  ئامانجی  واتە  ئیسالمی،  شەریعەتی  دەوڵەتی  بنەمای  لەسەر 

بزووتنەوە چەسپاندنی شەریعەتی بێ ئەمالو ئەوالی ئیسالمە. 
بزووتنەوەی ئیسالمی، هاوشێوەی سەرجەم حیزب و گرووپە ئیسالمییەكانی 
هەستی  لەكاتێكدا  هەیە،  موسڵمانان  جیهادی  بە  بڕوای  ئەویش  دیكە، 
جیهادی، بووەتە هۆی خوڵقاندنی كارەسات لە واڵتانی ئیسالمی و هەتا 
جیهانیشدا كە بە هۆی مومارەسەكردنی ئەركی جیهادییەوە رۆژانە كردەی 
قێزەوەن  كوشتاریی  و  سەربڕین  خۆكوژیی،  تەقینەوە،  و  تیرۆریستی 

ئەنجامدەدرێن. 
لە دوای راپەڕینی ساڵی 1991ی خەڵكی كوردستان، بزووتنەوەی ئیسالمی 
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دوای  لە  دەكات،  كوردستان  هەڵبژاردنی ساڵی 1992ی  یەكەم  بەشداری 
نیشتمانیی  یەكێتیی  و  یەكەم  دەنگی  كە  كوردستان،  دیموكراتی  پارتی 
بزووتنەوەی  ئەوەبوو  دەكەن،  مسۆگەر  دووەم  دەنگی  كە  كوردستان، 
ئیسالمی كوردستان، بە سەرۆكایەتی شێخ عوسمان عەبدولعەزیز، دەنگی 
بزووتنەوەی  لەوكاتدا  واتە  دەكات،  كوردستان مسۆگەر  سێیەمی خەڵكی 
لەو  كوردستان،  باشووری  ئاستی  لەسەر  بووە  سێیەم  حیزبی  ئیسالمی، 
پارێزگەی  لە  الیەنگرانی  و  پشتیوانان  زۆربەی  چونكی  سەروبەندەشدا، 
هەڵەبجە و دەوروبەری بوو، قورسایی سیاسی و ئایینی خۆی لە ناوچەی 

هەڵەبجە و هەوراماندا چڕدەكاتەوە.
و  پێنجوێن  و  هەڵەبجە  ناوچەی  دواوە،  بە  لە سەرەتاكانی ساڵی 1993 
تەوێڵە و بیارە و هەندێك شوێنی دیكەش بە جۆرێك لە جۆرەكان، لە الیەن 
بزووتنەوەی ئیسالمیی سەرپەرشتی دەكرێت، تا ئەوكاتەی نێوانی لەگەڵ 

یەكێتیی نیشتمانیی كوردستاندا، تێكدەچێت.
پاش ئەوەی شێخ عوسمان عەبدولعەزیری رابەری بزووتنەوەی ئیسالمی، 
عەلی  مەال  ناوی  بە  براكەی  دەكات،  دوایی  كۆچی   ،1998 ساڵی  لە 
لە  هەڵەبجەن،  پارێزگەی  ناوچەكانی  ئەسڵ خەڵكی  بە  كە  عەبدولعەزیز، 
ساڵی 1999دا، جێگەی شێخ عوسمان دەگرێتەوە، لە دوای ئەوەش، كە 
مەال عەلی عەبدولعەزیز، رابەرایەتی بزووتنەوەكەی، وەك میراتی خێزانی بۆ 
دەمێنێتەوە، ئیدی دۆخی ناوخۆیی و پەیوەندییەكانی بزووتنەوە، جۆرێك 
رابەرایەتی  گۆڕانكاریی بەسەر دادێت، دوو ساڵ دوای وەرگرتنی پۆستی 
بزووتنەوە، مەال عەلی، لەگەڵ دەستەیەك لە خەڵكی سیاسی ئیسالمی، 
كە رێكخراوە بچووكەی ئەو دەستەیە، بە نەهزە ناسرابوون، بزووتنەوەی 
ئەو  زوو  هەر  بەاڵم  دەكەن،  دروست  كوردستان  ئیسالمی  یەكبوونی 

بزووتنەوەیە كۆتایی هات.
كارێكی  هیچ  فەرمی  بە  نەبوو، چونكی  دایك  لە  هەر  بگوترێت  دەكرێ   
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خۆی،  وەك  ئیسالمی  بزووتنەوەی  ناوی  مانەوەی  نەكرد،  ئەوتۆیان 
بەڵگەیەكی روونە لەوەی ئەو هەوڵەی ئیسالمییەكان، سەری نەگرت، ئەمە 
سەرباری ئەوەی كە كۆمەڵی ئیسالمی و ئەنسارولئیسالم و چەندان گرووپ 
و دەستەی دیكەش، لە بزووتنەوە جیا دەبنەوە. هەر یەك لەو دەستانەش، 
هەڵبژاردنی  لە  ئەوەی  تا  كردەوە،  بزووتنەوە  رۆحی  لە  پارچەیەكیان 
پەرلەمانی كوردستان، لە ساڵی 2013 بزووتنەوە، واتە حیزبە سێیەمەكە، 
لە تەك  بە یەك كورسی پەرلەمانییەوە، دەچێتە پەرلەمانی كوردستان، 
ئەویشدا یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان كە حەوت ساڵ پاش بزووتنەوە 
ئیسالمی  كۆمەڵی  پەرلەمانی،  كورسی  دە  خاوەنی  دەبێتە  دامەزراوە، 
كوردستانیش، كە چواردە ساڵ دوای بزووتنەوە خۆی راگەیاندووە، شەش 

كورسی و سكرتێری پەرلەمانی كوردستانیش مسۆگەر دەكات.
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یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان
قسەكردن لەسەر مێژووی دروستبوونی یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، 
هەروا ئاسان نییە، چونكە ئەو حیزبە، بەر لە راگەیاندنی خۆی، سەركردە 
ئیخوان  لەگەڵ  تۆكمەیان  پێوەندیی  سیاسییەكانی،  كەسایەتییە  و 
سیاسی  بزووتنەوەیەكی  ئیخوان  پێیەی  بەو  هەبووە،  ئەلموسلمیندا 
ئیسالمخوازی سەرتاسەری بووە، لە جیهانی عەرەبی و واڵتانی ئیسالمی، 
بە تایبەتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا، باشووری كوردستانیش، وەك بەشێك 
سەرەكییە  پێكهاتە  زۆری  هەرە  زۆربەی  كە  ناوەڕاست،  رۆژهەاڵتی  لە 
كوردەكەی موسڵمانن. كەوایە ئیخوان ئەلموسلمین بە ئاسانی دەیتوانی لە 
ئایینییەكان و چاالكی خێرخوازیی، هەیمەنەی خۆی  رێگەی كەسایەتییە 
لە باشووری كوردستانیشدا بسەپێنێت، كە ئێستاش یەكگرتووی ئیسالمی 
بەاڵم  دەكات،  كار  سیاسی  حیزبی  وەك  ئەوەی  سەرباری  كوردستان، 
هێشتاش شوناسە رێكخراوەییە خێرخوازییەكەی فڕێنەداوە و وەك بەشێك 
شوناسە  ئەو  حیزبیدا،  رێكخستنی  پرسی  لە  خۆی،  سیاسی  كاری  لە 

خێرخوازییە وەگەڕدەخات. 
دەچێت،  خێرخوازی  رێكخراوێكی  لە  ئەوەندەی  ئیسالمی  یەكگرتووی 
هەیە،  سیاسی  گوتاری  جۆرێك  رۆژەی  هەر  ناچێت!  سیاسی  حیزبی  لە 
نێوان  لە  دەمێك موجامەلەی دەسەاڵت دەكات، دەمێكیش دەستخۆشی، 
بەالیەكدا  رۆژەی  هەر  دەكات،  یاری  دەسەاڵتخوازییدا  و  ئۆپۆزسیۆنبوون 

دەچێت.
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بە نزیكەی حەوت ساڵ، دوای دروستبوونی بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان، 
یەكگرتووی ئیسالمی لە ساڵی 1994دا، خۆی رادەگەیەنێت، ئەمەش هاوكاتە 
لەگەڵ ئەو هەلومەرجە ناسەقامگیرەی ئەوكاتی باشووری كوردستان، كە 
هەردوو پارتی سیاسی نەتەوەخوازیی نیمچە سێكۆالر، واتە پارتی دیموكراتی 
كوردستان و یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، لەگەڵ یەكتریدا لە ملمالنێ 
بۆ  بوو،  رێگەخۆشكەر  ئەمەش  دابوون،  چەكداری  رووبەڕووبوونەوەی  و 
گەشەكردنی خێراییانەی یەكگرتوو، چونكی یەكگرتوو ئەو بۆشاییە سیاسی 
و كۆمەاڵیەتییەی، بە دەرفەتزانی و لە پاڵ كاری حیزبیدا، دەستیشیكرد 
پێدانی  بە  كۆمەاڵیەتیی خێرخوازیی  و چاالكی  مزگەوت  دروستكردنی  بە 
خۆراك و دابینكردنی چەندین جۆری دیكەی كەرەستەی پێویستی رۆژانەی 

هاوواڵتییان.
ئەمانەش هاوكات بوون لەگەڵ ئەوەی كە دۆخی ئابووری باشووری كوردستان، 
باش نەبوو، خەڵكی لە هەژاریدا دەژیان و هیچ جۆرە هاوكارییەكی هەر 
یەكگرتووی  كە  ئەوەی  سەرباری  ئەمە  نەدەكردەوە،  رەت  حیزبێكیانیش 
ئیسالمی لە الیەن رابیتەی ئیسالمی و هاوكات چەند رێكخراوێكی دیكەی 
هۆكاری  بووە  دەكرا،  مەعنەوی  و  ماددی  هاوكاری  عەرەبی،  خێرخوازیی 
گوندەكانی  ئاستی  لەسەر  بەرفراوان،  بەشێوەیەكی  یەكگرتوو  كە  ئەوەی 
باشووری كوردستان، خەریكی سندوقی خێرخوازی و دروستكردنی مزگەوت 

و قوتابخانە و بنكەی تەندروستی و دابەشكردنی هاوكاری ماددی بێت.
یەكگرتووی ئیسالمی، لە پاش بزووتنەوەی ئیسالمی دامەزراوە، واتە پلەی 
ئیسالمییەكانی  و حیزبە  گرووپ  دامەزراندنی  ریزبەندی  لە  هەیە  دووەمی 
محەممەد  سەاڵحەددین  یەكگرتووشدا،  كۆنگرەی  یەكەم  لە  كوردستاندا، 
لە  تا  هەڵدەبژێردرێت،  حیزبە  ئەو  گشتی  ئەمینداری  وەك  بەهائەددین، 
ئەودا،  لەبری  هەڵنابژێرێتەوە،  خۆی  یەكگرتوودا،  شەشەمی  كۆنگرەی 
ئەندامانی كۆنگرەی شەشەمی یەكگرتوو، محەممەد فەرەج، وەك ئەمینداری 
كۆنگرەی  لە  بەاڵم  دەكەن،  دەستنیشان  ئیسالمی  یەكگرتووی  گشتیی 
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دیسانەوە  بەهائەددین  سەاڵحەددین  بەرێوەچوو،   2016 لە  كە  حەوتەمدا 
لەگەڵ  ئەوەبوو  یەكگرتوو،  گشتیی  ئەمینداری  بۆ  هەڵدەبژێرێتەوە  خۆی 
هەر یەك لە ئەبووبەكر كاروانی، محەممەد رەئووف، دەكەوێتە ركابەرێتیی 
بەردەم  دەكەوێتە  هەڵبژاردنیشدا،  دووەمی  گەڕی  لە  پۆستەكە،  لەسەر 
كۆنگرە  ئەندامانی  دەنگی  حەفتای  سەدا  لە  زیاتر  و  كاروانی  ئەبووبەكر 

بەدەست دەهێنێت بۆ ئەمیندارێتی گشتی یەكگرتوو.
یەكگرتوو  دەچوو،  سیاسی  سیناریۆی  لە  خۆی  هەر  ئەوە  ئەگەرچی 
دەیویست بڵێت ئێمە ئاڵوگۆڕ لە پۆستەكانی ناو یەكگرتوودا دەكەین، بەاڵم 
لەسەر ئەرزی واقیعدا هێشتا سەاڵحەددین بەهائەددین ئەمینداری شاراوەی 
لەو  یەكگرتووش،  سیاسییەكانی  بڕیارە  كۆی  بوو!  ئیسالمی  یەكگرتووی 
ماوەیەدا كە فەرەج بە رووكەش ئەمیندار بوو، بەبێ رەزامەندی سەاڵحەددین 
ئەمینداری  هەر  بەهائەددین  سێبەردا  لە  واتە  نەدەدران،  بەهائەددین 

یەكگرتوو بوو! 
ئەمەش بووە هۆی رەخنەكردنی یەكگرتوو، بە تایبەتی خودی سەاڵحەددین 
ئاڵوگۆڕی  و  دیموكراسی  بانگەشەی  پێشووتر  كە  بەهائەددین،  محەممەد 
محەممەد  سەاڵحەددین  كاتێك،  بەاڵم  دەكرد،  ئەمینداریەتییان  كورسی 
دەبێت،  مسۆگەر  دەرچوونی  ئیدی  دەكاتەوە،  كاندید  خۆی  بەهائەددین، 
رەنگە هەر ئەوەش بووبێتە هۆی ئەوەی كە محەممەد فەرەج، دەست لە 
لە  پشتگیری  ناچاری  بە  و  بكشێنێتەوە  ئەمیندارێتی  بۆ  خۆكاندیدكردن 
سەاڵحەددین محەممەد بەهائەددین بكات، تا ئەندامانی كۆنگرە دەنگی بۆ 

بدەن، چونكە زۆر باش دەیزانی دەرچوونی سەاڵحەددین مسۆگەرە!
ئایدۆلۆژیای  بنەمای  لەسەر  حیزبێكە  كوردستان،  ئیسالمی  یەكگرتووی 
سیاسی ئیسالمخوازیی و بانگخوازیی دامەزراوە، ئەگەرچی بە جیاواز، لەگەڵ 
حیزب و گرووپە ئیسالمییەكانی دیكەدا، هێزی چەكداری نییە، بەاڵم لە ڕووی 
ئامانجی سیاسییەوە لەوان نزیكە، یەكگرتووش هاوشێوەی ئەوانی دیكە، 
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واتە حیزبە ئیسالمییەكان، كار بۆ بە ئیسالمی سیاسییكردنی كۆمەڵگەی 
ئیسالمییە،  دەوڵەتێكی  دروستكردنی  ئامانجیشی  و  دەكات  كوردستانی 
یەكگرتووش  فیكرییەوە،  ڕووی  لە  واتە  ئیسالمی،  شەریعەتی  لەسەر 
جیاوازییەكی ئەوتۆی لەگەڵ حیزبە ئیسالمییەكانی تری كوردستاندا نییە، 
رەنگە ئەوەی یەكگرتوو، لەوان جیادەكاتەوە، تەنیا ئەوەبێت كە یەكگرتوو 
بە بەراورد بەوان، نەختێك خۆی میانڕەوتر نیشاندەدات، بەاڵم لە جەوهەردا، 
یەكگرتووش هەمان ئامانجی سیاسی حیزبە ئیسالمییەكانی دیكەی هەیە، 
چونكی حیزبی ئیسالمی، دەیەوێت لەسەر جەستەی كۆمەڵگەی ئاییندارەوە 
بگات بە دەسەاڵت و خۆی وەك تاكە پارێزەری ئیسالم بزانێت. هەڵبەت 
كەرەستەیەكی  وەك  ئیسالمی  و  كردووە  وازی  رۆڵەی  ئەو  یەكگرتووش 
حیزبی  رێكخستنی  و  رێكخراوەیی  كاری  بەرەژەوەندی  بۆ  خاو،  سیاسی 

خۆی بەكارهێناوە.
ئیخوان  كاریگەری  لەژێر  تەواوی  بە  لەوەی  جگە  ئیسالمی،  یەكگرتووی 
هەندێك  لە  دەستبەردان  بەبێ  هەندێكجار،  بەاڵم  دایە،  ئەلموسلیمن 
بە  تەنیا  ئەگەر  تەنانەت  دەیەوێت  ئەویش  خۆی،  ئیسالمییانەی  میراتی 
قسەش بێت، السایی داد و گەشەپێدانی توركیا بكاتەوە، لەكاتێكدا ئەو 
هەلومەرجە دیموكراسی و پێشكەوتووەی لە  توركیادا هەیە، وەك میراتی 
سێكۆالریزم بۆ ئاكپارتی ماوەتەوە، كە لە بنەڕەتدا پارتی داد و گەشەپێدان 
»ئاكپارتی« خۆی دروستكەری نەبووە ، بەڵكو ئەو حیزبە درێژەپێدەرێتی 
و هاتووەتە سەر خوانی دیموكراسی و سێكۆالریزمی توركیا، كە لەسەر 
دەستی ئەتاتورك بنیادنراوە، بەاڵم بە جۆرێك گۆڕانكاریی لە تێڕوانین و 
سیاسەتی توركیادا،  بۆ جیهان و ناوخۆی واڵت، لەمەڕ بایەخدانی زیاتری 
بواری بازرگانی و ئابووری و سیاسەتی نێودەوڵەتی، هەروەها باشتركردنی 
رەوشی ژیانی خەڵك و ئازادییەكان و پرسی ئاشتی ناوخۆیی، ئەمانەش 
لە خاڵە بەهێزەكانی پارتی داد و گەشەپێدان بوون، كە سەرەتا هەوڵیدا 
ئیشییان لەسەر بكات، ئەوروپاش رێگە نادات واڵتێكی دراوسێیان ببێتە 
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چەوساندنەوەی  لە  هەبێت  دەستی  ئەگەر  یەكێتییەكەیان،  لە  ئەندام 
هاوواڵتییانی خۆی، لەسەر بنەمای جیاوازی نەتەوەیی و ئایینی بیروڕای 
سیاسی، بەاڵم لە ئێستادا ئەو نموونەیە بەرەو خراپی دەچێت، زۆرترین 
رەخنە لە دەسەاڵتی ئاكپارتی دەگیرێت، سەبارەت بە پرسی ئازادییەكان و 
مامەڵەی لەگەڵ حیزبەكانی تردا، بە تایبەتی لەگەڵ هاوواڵتییان و الیەنی 

سیاسی كوردی. 
بەاڵم یەكگرتووی ئیسالمی كوردستان، خاوەنی هەمان تێڕوانینی سیاسی 
و مەدەنی پارتی داد و گەشەپێدانی توركیا نییە بۆ حوكمڕانێتی؟ راستە 
ئێستا توانجی زۆر لە ئاكپارتیش دەگیرێت، بەاڵم هێشتا یەكگرتوو لە ئاستی 
چارەگی ئاكپارتیدا نییە، جیاوازی نێوان ئەو دوو حیزبە، لە جەوهەردا وەك 

رەنگی ماست و قیڕ وایە و  بە هیچ شێوەیەكیش بە یەك ناگەنەوە.
هەوڵی  هێشتاش  ناوخۆییەكان،  ناكۆكییە  سەرباری  گەشەپێدان  و  داد 
پاراستنی هەندێك بەهای دیموكراسی و سێكۆالریزمی توركیا دەدات، بە 
و  میانڕەویی  لەژێرپەردەی  كردەوە  بە  ئیسالمی،  یەكگرتووی  پێچەوانەوە 
ئیسالحدا، دۆخێكی خراپی لە ڕووی بەرتەسككردنەوەی ئازادییە كەسییەكان 
دروستكردووە، بە باڵوكردنەوەی كولتووریی دواكەوتووانەی فێندەمێنتالی 
لە سادەیی  بە سوودوەرگرتن  و  میانڕەویەكەیدا  لە سێبەری  ئیسالمییانە 
خەڵكە گشتییەكە لە رێگەی مەال و مزگەوت و كەناڵ و نێت و رادیۆ و 

بارەگە حیزبییەكانییەوە.
واتە یەكگرتوو بە شێوەیەكی نهێنی و ئاشكرا، هانی خەڵك دەدات بۆ ئەوەی 
دژایەتی  هەرچی پێشكەوتنێكی كولتووریی و كرانەوەیەكی كۆمەاڵیەتییانەی 
كوردستان هەیە بكەن ، ئەمەش بەڵگەیەكی زیندووە سەبارەت بەوەی كە 
باشووری  لە  بێت  گەشەپێدان  و  داد  پارتی  كۆپی  نەیتوانیوە  هێزە  ئەو 
كوردستان، بەڵكو ترسی ئەو هێزە، لە كرانەوەی كۆمەڵگەدا چڕبووەتەوە، 
لەوەی بە هەر هۆشیاربوونەوەیەك، ئیدی كێرڤی جەماوەریی بۆ ئاستێكی 
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بژیەن،  خەالفەتدا  وەهمی  لەناو  نایانەوێت  خەڵكیش  و  دادەبەزێت  نزم 
ئیسالمییەكان  كە  قەناعەتەی  ئەو  بگەیەندرێنە  خەڵكی  بەڕاستی  ئەگەر 
كەرەستەیەك  وەك  ئایین  و  خەڵك  دەیانەوێت  خۆیان  بەرژەوەندی  بۆ 
ئیسالم،  بۆ  نییە  دڵسۆزی  مەبەستیان  كرۆكدا  لە  ئەگینا  بەكاربهێنن . 
ئەمەش لەكاتێكدایە ناكرێت خەڵكانێك لە كۆمەڵگەیەكی زۆرینە موسڵماندا، 
ئیسالمییەكانی  كە  بكات  دیكەدا  خەڵكانی  بەسەر  ئایینداری  موزایەدەی 
ئەمەیان  كۆمەڵ  و  یەكگرتوو  تایبەتی  بە  كوردستان  باشووری  و  جیهان 
كردووەتە سیاسەتی دەنگ كۆكردنەوە لە كاتی هەڵبژاردنەكان و وەستانەوە 
لە  بەردەوامیش  ئەمنییەكاندا،  تەنگەژە  كاتی  لە  یاساكانی دەوڵەت  دژی 
هەستی  جواڵندنی  بە  كۆمەاڵیەتی،  فەوزای  دروستكردنی  بۆ  بۆسەدان 
ئایینی خەڵكی، وەك ئەوەی لە بەرانبەر گۆڤاری وێران و گۆڤاری چرپە و 
مەساجخانەكان و نووسینی چەند نووسەرێكدا كردیان، ئەمانە تەواو لەگەڵ 

بنەمای ئازادی و كۆمەڵگەی دیموكراسییدا دژبوون.
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بزووتنەوەی یەكبوونی ئیسالمی كوردستان
هاوشێوەی پارتە نەتەوەیی و سێكۆالریستەكانی كوردستان، كە بەردەوام 
حیزبە  و  گرووپ  لەناو  بوونەتەوە،  ناوەخۆیی  لێكترازانی  دووچاری 
مێژووییەكاندا،  قۆناغە  سەرجەم  لە  و  كوردستانیشدا  ئیسالمییەكانی 
جیابوونەوە و لێكترازان روویداوە، لەسەر بنەمای جیاوازی فیكری و سیاسی 
جیابوونەوەی  و  لێكترازان  كە  دەكات  وا  ئەوەی  بەاڵم  حیزب.  میراتی  و 
بەردەوامی كەسایەتی و حیزبە ئیسالمییەكانی كوردستان، ئاسایی نەبێت 
و جێگەی هەڵوەستە لەسەركردن بێت، ئەوەیە كە سەرجەم ئەو حیزب و 
كەسایەتییە ئیسالمییانە لە پەیڕەو و پرۆگرام و بەرنامەی سیاسی خۆیاندا، 
ئیسالم و شەریعەتەكەی، بە بنەمای سەرەكی كاركردنی خۆیان دەزانن و 
بە گوتەی خۆیانیش، بە موو لە بنەمای شەریعەتی ئیسالمی النادەن، بەاڵم 
لێكترازان و جیابوونەوە، یاخود ناكۆكییەكانی ناو مێژووی حیزبی ئیسالمی 
سیاسی، ئاماژەیەكە بۆ ئەوەی كە ئەو گرووپانە دەیانەوێت ئیسالم وەك 
كەرەستەی سیاسی و شەخسی بەكاربهێنن، بۆیەش پێویستە بپرسین، ئایا 
شەریعەتی ئیسالمی كێشەی جەوهەری هەیە؟ یان تێگەیشتنی ئەو حیزبانە 
بۆ شەریعەتی ئیسالمی جیاوازە؟ كە بەمشێوەیە لەناو خۆیاندا، بەردەوام 
دووچاری لێكترازان بوونەتەوە! لەكاتێكادا ئەوان بانگەشەی ئاشتیخوازی 
ناوخۆییەكانی خۆیان،  ناكۆكییە  بە هۆی  دەكەن، كەچی  ئیسالمدا  لەناو 
هەندێكجار هانایان بۆ رفاندنی ئەندامانی یەكتریش بردووە بە تایبەتی لە 
سەردەمی ناكۆكییەكانی ناو بزووتنەوەی یەكبووندا، كە ئەمەش ئاماژەیەكە 
سەرجەم جیابوونەوە و لێكترازانی حیزبە ئیسالمییەكان، هۆكارەكەی بۆ 
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چاوتێبڕینی سەركردە ئیسالمییەكان بۆ میراتی حیزبەكانیان دەگەڕێتەوە.
لە   1999 ئابی  21ی  لە  كوردستان،  ئیسالمی  یەكبوونی  بزووتنەوەی 
»بزووتنەوەی  سەركردەكانی  نێوان  ساڵەی  چەند  گفتوگۆی  دەرئەنجامی 
كوردستان«  ئیسالمی  راپەڕینی  »بزووتنەوەی  و  كوردستان«  ئیسالمی 
ئیسالمی  بزووتنەوەی  هاوشێوەی  ناتواندرێت  ئەگەرچی  دەبێت،  دروست 
سیاسی  حیزبی  بە  ئیسالمی،  راپەڕینی  بزووتنەوەی  ناوی  كوردستان، 
ئیسالمی بهێندرێت، دەكرێت تایتلی بزووتنەوەی راپەڕینی ئیسالمی، وەك 
یەكگرتنی كۆمەڵێك لە كەسایەتی ئایینی تەماشا بكرێت، تا حیزبی سیاسی 

ئیسالمی بێت.
بە واتایەكی دیكە، بزووتنەوەی راپەڕینی ئیسالمی، ئەوەندەی كۆبوونەوەی 
چەند كەسایەتییەكی ئیسالمی بووە، لە چواردەوری یەكتری و لە شێوەی 
ئەنجوومەنێكی خێڵەكی، نیو هێندە حیزبی سیاسی نەبووە، بە هەرحاڵ 
دوای یەكگرتنی بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان و بزووتنەوەی راپەڕینی 
ئیسالمی، ئیدی بزووتنەوەیەكی تازە لەژێر تایتلی بزووتنەوەی یەكبوونی 
ئیسالمی كوردستان دێتەكایەوە، بەاڵم تەمەنی ئەو یەكبوونە هێندە كەم 
دەبێت، هەندێكجار خودی ئیسالمییەكانیش دەڵێن، هەر دروستیش نەبووە، 
چونكی لە یەكەم كۆنگرەی خۆیدا ناكۆكی دەكەوێتە ناو ئەندامانی كۆنگرەی 
یەكبوونی ئیسالمی، كە هەندێك لە سەرچاوە ئیسالمییەكان ئاماژە بەوە 
بۆ  ئاڵۆزیی  دروستبوونی  هۆی  بە  كۆنگرەكەدا  رۆژی  دووەم  لە  دەكەن، 

ماوەیەك كۆنگرەكە دوادەخرێت، تا ئێرانییەكان ناوبژیوانییان دەكەن.
بەاڵم ئەمەش نەبووەتە هۆی ئاشتەوایی لە نێوان سەركردەكانی ئەو حیزبە، 
بۆیە ناكۆكییەكان بەردەوامی دەبێت لەسەر هەڵبژاردنی رابەر و بەشێكیان 
هەندێكی  یەكبوون،  رابەری  دیارییكردنی  بۆ  دەكەن  هەڵبژاردن  داوای 
دیكەیان هەڵبژاردنی رابەر رەت دەكەنەوە و داوای مانەوەی رابەرە كۆنەكە 

دەكەن.
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ئیدی  رابەر،  میراتی  لەسەر  ناوخۆییەكان  ناكۆكییە  هۆی  بە  سەرئەنجام 
دەبێتەوە،  قووڵ  لێكترازانێكی  دووچاری  ئیسالمی  یەكبوونی  بزووتنەوەی 
یەكبووندا  بزووتنەوەی  جەستەی  لە  ئیسالمی  گرووپی  و  حیزب  چەندین 
جیادەبنەوە، كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان لە 2001/5/30 بە سەرۆكایەتی 
عەلی باپیر، كە پێشتر ئەندامی مەكتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئیسالمی 
دەبێت،  دروست  جوندولئیسالم  هاوكات  دادەمەزرێت،  بوو،  كوردستان 
پاشان ئەنسارولئیسالم بە سەرۆكایەتی مەال كرێكار خۆی رادەگەیەنێت، 
باڵی  دەست  دەكەوێتەوە  دەمێنێتەوە،  سیاسی  میراتێكی  وەك  ئەوەی 
شێخ عەبدولعەزیز و لەژێر هەمان تایتلە كۆنەكەی بزووتنەوەی ئیسالمی 

كوردستاندا دەستبەكاری سیاسی دەكەنەوە.
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كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان
بە  كوردستان،  ئیسالمی  بزووتنەوەی   1999 ساڵی  لە  ئەوەی  دوای 
رابەرایەتی مەال عەلی عەبدولعەزیز و بزووتنەوەی راپەڕینی ئیسالمی، بە 
رابەرایەتی مەال سدیق عەبدولعەزیز، بڕیاری یەكگرتن دەدەن، ئەوەبوو لە 
دەرئەنجامی ئەو یەكگرتنەدا، بزووتنەوەی یەكبوونی ئیسالمی كوردستان 
دادەمەزرێت، بە هۆكاری كێشەی ناوەخۆیی لەناو بزووتنەوەی یەكبووندا، 
ئەو بزووتنەوەیە هەڵدەوەشێتەوە و كۆمەڵێك كەسایەتی سیاسی و ئایینی 
ئیسالمی  كۆمەڵی   2001/5/31 رێككەوتی  لە  باپیر،  عەلی  رابەرایەتی  بە 

كوردستان دادەمەزرێت.
پاش دوو ساڵ لە راگەیاندنی كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان، عەلی باپیری 
ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان، لە رێككەوتی 2003/7/10 لە الیەن 
دوای  عێراق،  لە  دەكرد  سەرپەرشتی  ئەمەریكا  كە  فرەڕەگەزەكان  هێزە 
بانگهێشتكردن لە هۆتێل ئاشوور، لە هاوینە هەواری دووكان و لە نزیك 
گوندی قەمچوغە دەستگیر دەكرێت و لە گرتووخانەی كرۆپەر، بە تۆمەتی 
سەر  بۆ  هەڕەشە  سەرچاوەی  و  ئەنسارولئیسالم  گرووپی  هاوكارییكردنی 
عێراق و كوردستان و پێوەندیی لەگەڵ رژێمی پێشووی عێراق »بەعس« 

بۆ ماوەی بیست و دوو مانگ زیندانی دەكرێت.
ئەگەرچی ئەو رووداوی دەستگیركردنە لەنێوخۆدا دەنگدانەوەی هەبوو، بە 
تایبەتی لەناو الیەنگرانی كۆمەڵ و حیزبی ئیسالمی سیاسیدا، یان بزاوتی 
ئیسالمی بە گشتی، بەاڵم لەسەر ئاستی جیهانییدا، رەهەندێكی فراوانی 
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لە  كرێكار،  مەال  زیندانیكردنی  و  دادگاییكردن  پێچەوانەی  بە  وەرنەگرت، 
واڵتی نەرویژ، كە بووە هۆی دەنگدانەوەی جیهانی.

هاوكات بە بەردەوامیش كۆمەڵی ئیسالمی نێوانی لەگەڵ ئاسایشی هەرێمی 
الیەنگرانی  و  ئەندام  بەردەوامی  بە  چونكی  نەبووە،  خۆش  كوردستان 
ئایینی  توندڕەوی  باڵوكردنەوەی  و  توندوتیژیی  تۆمەتی  بە  حیزبە،  ئەو 
دەكرێن،  دەستبەسەر  و  دەستگیر  گشتییەكاندا  شوێنە  و  مزگەوت  لە 
ئەمە سەرباری ئەوەی كە زۆرێك لە مەالكانی كۆمەڵی ئیسالمی لە الیەن 
مزگەوتەكان  گوتارخوێنی  لە  كوردستانەوە،  باشووری  ئەوقافی  وەزارەتی 
توندڕەویی  هەستی  باڵوكردنەوەی  بیانووی  هەمان  بە  دوورخراونەتەوە، 
ئایینی و هاندان و جواڵندنی سۆزی خەڵكی، بۆ توندوتیژیی و چوونیان بۆ 
نێو گرووپە تیرۆریستییەكانی هاوشێوەی دەوڵەتی ئیسالمی، واتە داعش.

دامەزراندنی كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان، رەنگدانەوەیەكی گەورەی لەناو 
الیەنگران و ئەندامانی حیزبە ئیسالمییەكاندا دروستكرد، بە هۆی ئەوەی 
بزووتنەوەی  جەستەی  لە  پارچە  چەندین  كۆمەڵدا،  دامەزراندنی  لەگەڵ 
ئیسالمی  راپەڕینی  بزووتنەوەی  لەگەڵ  كە  بۆوە،  كوردستان  ئیسالمی 
كوردستان، دوای گفتوگۆیەكی زۆری نێوان هەردوو رابەرە براكە، بزووتنەوەی 
دروستبوونی  بزووتنەوەییەكان  پەیدابوو،  كوردستانی  ئیسالمی  یەكبوونی 
چونكە  دەزانن،  حیزبەكەیان  الوازبوونی  هۆكاری  بە  ئیسالمی  كۆمەڵی 
لەگەڵ دروستبوونی كۆمەڵی ئیسالمیدا، ئیدی بزووتنەوەی ئیسالمی، كە 
بە حیزبی ئیسالمی سیاسی دایك، لە باشووری كوردستان ناودەبرێت، ئەو 
یەكتر  و  ملمالنێ  دەبێتە هۆی  ئەمەش  و  دەبێت  الواز  رۆڵی  دایكایەتییە 
رەتكردنەوە لە نێوان كۆمەڵی ئیسالمی و بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان.
وەك  خۆی   2001 ساڵی  لە  ئەوەی  دوای  كوردستان،  ئیسالمی  كۆمەڵی 
هەڵبژاردنەكانی  بەشداری  و  رادەگەیەنێت  سیاسی  ئیسالمی  حیزبێكی 
كوردستان دەكات و لە هەڵبژاردنی ساڵی 2013ی پەرلەمانی كوردستاندا، 
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تەنیا  ئیسالمی  بزووتنەوەی  كەچی  پێدەدرێت،  پەرلەمانی  مرۆڤی  مافی 
لێكدەدرێتەوە  ئاماژەیەك  وەك  ئەمەش  دەكات،  مسۆگەر  كورسی  یەك 
ئیسالمی  كۆمەڵی  بەرژەوەندی  لە  ئیسالمی،  بزووتنەوەی  الیەنگرانی  كە 

كوردستان، دەنگی خۆیان یەكالیی كردبۆوە.
بە هۆی ئەوەی سەردەمی راگەیاندنی كۆمەڵی ئیسالمی و ئەنسارولئیسالم، 
یەكبوونی  بزووتنەوەی  لە  ئینشقاقەوە  هۆی  بە  كە  سەردەمە،  هەمان 
ئیسالمی كوردستان جیابوونەوە، بۆیە جۆرێك پێوەندیی لە نێوان كۆمەڵ 
و ئەنسارولئیسالمدا لە ئارادا بووە، هەر بۆیەش هێزە فرەڕەگەزەكان كە 
ئەمەریكا لە عێراقدا سەرپەرشتی دەكردن، عەلی باپیر دەستگیر دەكەن، 
ئەگەرچی عەلی باپیر دواتر ئەو تۆمەتەی رەتكردەوە، بەاڵم نەی شاردەوە 
كە سیاسەتی كۆمەڵی ئیسالمی ئەوەیە پەیمانی برایەتی لەگەڵ سەرجەم 
ئەو گرووپانەدا گرێبدەن كە پاشگری ئیسالمییان هەڵگرتووە و باوەڕییان 

بە ترادیسیۆنی سەلەفی جیهادی هەیە.
 2015 ئایاری  30ی  لە  كوردستان،  ئیسالمی  كۆمەڵی  سێیەمی  كۆنگرەی 
بە بەشداری 788 ئەندامی كۆنگرە لە شاری هەولێر گرێدرا، هاوشێوەی 
هەردوو كۆنگرەكەی دیكە، دیسانەوە بە زۆرینەی دەنگ، عەلی باپیر، وەك 
ئەمیری كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان هەڵبژێردرایەوە و هیچ گۆڕانكارییەكی 
ناڕەزایەتی  بگرە جۆرێك  رووینەدا،  كۆمەڵ  فیكری سیاسیی  لە  ئەوتۆش 
لە یەكەم رۆژی كۆنگرەكەدا لەناو ئەندامانی كۆنگرە روویدا و نزیكەی 10 

ئەندامی كۆنگرە، شەرعیەتی كۆنگرەكەیان رەتكردەوە.
 لە الیەكی دیكەشەوە بەشێك لە ئەندامانی سكرتاریەتی خوشكانی كۆمەڵ 
ئەوانیش كۆنگرەكەیان بەجێهێشت، بە بیانووی ئەوەی كە حسابی پلە دوو 

بۆ ژنان دەكرێت و لە رووی سیاسییەوە بایەخ بە توانای ژنان نادرێت.
پیاوساالرە،  سیاسی  حیزبێكی  كۆمەڵ  كە  دیكەیە  ئاماژەیەكی  ئەمەش 
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كردەوە  بە  كەچی  مێینەن،  رەگەزی  لە  دەنگدەرانی  زۆربەی  ئەگەرچی 
كە  شێوەیەك  بە  بگێڕن  ئەوتۆ  سیاسی  رۆڵی  ژنان  نەیوستووە  كۆمەڵ 
جێگەی خواستی ژنان بێت. هۆكاری سەرەكی ئەمەش بۆ رۆڵی عەلی باپیر 
دەگەڕێتەوە، چونكە ئەو كەسی یەكەمی ئەو حیزبەیە و ئەگەر خواستی 
كۆمەڵی  خوشكانی  ناڕەزایی  هەبووایە،  ئافرەتان  بە  رۆڵ  پێدانی  لەسەر 

ئیسالمی رەنگە رووینەدابایە.
سەرباریی ئەوەی لە جەوهەردا ژنانی ناو كۆمەڵ تەنیا میكاژی رووكەشانەی 
هۆی  بە  ناكرێت،  ژنان  بۆ  حساب  شێوەیەك،  هیچ  بە  ئەگینا  كۆمەڵن، 
نەبوونی روئیای كۆمەڵی ئیسالمی لە تەماشاكردنی یەكسانی بۆ هەردوو 

رەگەزەكە.
گۆڕانكاری  ئەوەبوو  روویدا،  كۆمەڵ  سێیەمی  كۆنگرەی  لە  كە  تاكە شت 
لە  و  ئیسالمییەكە  نووسراوە  رەشكردنەوەی  بە  كرا،  كۆمەڵدا  لۆگۆی  لە 
جێگەیدا، لۆگۆیەكی تازە پەسەندكرا، كە ناوی كۆمەڵی ئیسالمی كوردستان 
و گوڵە گەنمێكی لەناودایە، وەك پێشتر لە میدیاكاندا روونكردنەوەیاندا، 
كە گوڵە گەنمەكە و گەاڵكانی هێمای دەستی راستی مرۆڤ و گوڵەكەش 
هێمای پەنجەی شایەتومانی مرۆڤە و دەنكە گەنمەكانیش ئاماژەیەكن بۆ 
پایەكانی ئیمان و ئیسالم كە لە لۆگۆ كۆنەكە )ال الە اال الله  محمد رسول 
الله( هەبوو.  ئەمەش دوای ئەوە هات لە هەڵبژاردنی 2013، ئەو دەستەواژە 
ئیسالمییە لە پروپاگەندەی هەڵبژاردنەكاندا ناڕەزاییەتی زۆری لێكەوتەوە، 
ژێرپێی  كەوتە  گشتییەكان  شوێنە  لە  و  شەقام  لەسەر  ئەوەی  هۆی  بە 

خەڵكەوە.
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جوندولئیسالم
لێوە  باسی  وەك  بوو،  سیاسی  ئیسالمی  رادیكاڵی  چەكداریی  گرووپێكی 
دەكرا،  عەبدوڵاڵی شافیعی سەرپەرشتی  الیەن  لە  گرووپە  ئەم  دەكرێت، 
لە ساڵی 2001 بە پاڵپشتی رێكخراوی تیرۆریستی ئەلقاعیدە لە باشووری 
و  كوردستان  باشووری  نێوان  سنوورییەكانی  ناوچە  لە  و  كوردستان 
ئامانجی سەرەكی ئەو رێكخراوە، واتە  ئێران، دامەزرا.  كۆماری ئیسالمی 
بە  بوو،  كوردستان  باشووری  حكوومەتی  دژایەتیكردنی  جوندولئیسالم، 
تایبەتی زۆنی سەوز، كە ئەوكات هێزەكانی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان 

تێیدا بااڵدەستبوون.
بە گوێرەی سەرچاوە میدیاییەكان بێت، ئەو گرووپە لە الیەن كۆمەڵێك 
بزووتنەوەی ئیسالمی، كە پێشتر بەشداری شەڕی  لە  كەسی جیابووەوە 
لە  یەكێك  دامەزراوە،  رووسیا  سوپای  دژی  لە  كردبوو،  ئەفغانستانیان 
سەركردە دیارەكانی جوندولئیسالم، عەبدوڵاڵی شافیعی بوو، كە راستەوخۆ 
سەرپەرشتی گرووپەكەی دەكرد، تا ئەوكاتەی لەگەڵ باڵی مەال كرێكاری 
جیابووەوە لە بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان، گرووپی ئەنسارولئیسالم 
دروست دەكەن و مەال كرێكار سەرپەرشتی گرووپی ئەنسارولئیسالم دەگرێتە 
ئەستۆ، تا ئەوكاتەی لەگەڵ یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان دەكەونە شەڕ 
و رووبەڕووبوونەوەی چەكداری و پاشانیش لە الیەن هێزەكانی ئەمەریكاوە 
هێرشی ئاسمانی دەكرێتە سەر گرووپەكە و ئیدی بە یەكجاری پەرتەوازە 

دەبن.
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دژایەتی  دیسانەوە  و  دادەمەزرێنن  ئەنسارولسوننە  دا   2003 لە  پاشان 
خۆیان بۆ هێزە كوردستانی و ئەمەریكیی و عێراقییەكان دووپاتدەكەنەوە 
لە  جۆراوجۆر  چەكداری  چاالكی  و  تیرۆریستی  كردەوەی  ئەنجامدانی  بە 

ناوچەكانی فەلوجە و پارێزگەی مووسڵ و باشووری كوردستان. 
گرووپی  دروستكردنی  و  پاڵپشتیكردن  لە  ئەلقاعیدە  رێكخراوی  ئامانجی 
جوندولئیسالمدا، دەگەڕایەوە بۆ ئەوەی رێكخراوی تیرۆریستی قاعیدە بۆ 
ئەوەی بەشێك لە شكستەكانی خۆی بشارێتەوە، وەك قەرەبووكردنەوەیەكی 
هەورامانی  ناوچەی  لە  گرووپە  ئەو  دروستكردنی  لە  ئامانج  مەعنەوی، 
بووە،  ئەلقاعیدە  بەهێزكردنەوەی پێگەی چەكداری  باشووری كوردستان، 
كوردستان،  هەرێمی  ئەوكاتی  سەربازی  و  سیاسی  هەلومەرجی  چونكە 
هەوڵی  تا  تیرۆریستی،  لەمجۆرەی  گرووپێكی  پەرەسەندنی  بۆ  بوو  لەبار 
چەكدارییە  ئیمارەتە  ئەو  هاوشێوەی  ئیسالمی  خەالفەتێكی  دروستكردنی 
جیهادییەی لە ئەفغانستاندا هەبوو دروست بكەن كە لە الیەن هێزەكانی 
ئەفغانستان  جیهادییەی  ئیسالمییە  ئیمارەتە  بەو  كۆتایی  ئەمەریكاوە 
هات و خودی ئوسامە بنالدنی سەرۆكی ئەوكاتی رێكخراوی ئەلقاعیدە لە 

ئۆپەراسیۆنێكی تایبەتی هێزەكانی مارێنزی ئەمەریكییدا دەكوژرێت.
جوندولئیسالم، بە ئاشكرا فەتوای تەكفیری بۆ هەرێمی كوردستان دەركرد 
و داوای كۆتاییهێنانی دەسەاڵتی حكوومەتی هەرێمی كوردستانی دەكرد، تا 
لە جێگەیدا شەریعەتی ئیسالمی لەسەر بنەمای جیهاد و سەلەفی دروست 
دەیانویست،  یاخود  تێگەیشتبوون،  لێی  خۆیان  كە  شێوەیەك  بە  بكات، 
ئەوەبوو ئەو گرووپە لەگەڵ گرووپێكی تری ئیسالمی یەكدەگرن و دواتر 

ئەنسارولئیسالم دروست دەكەن.
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ئەنسارولئیسالم
ئەنسارولئیسالم، گرووپێكی چەكداریی سوننەگەرای فێندەمێنتالی توندڕۆی 
ئیسالمخواز بوو، لە دەرئەنجامی ملمالنێ و لەتبوونی ریزەكانی ناو بزووتنەوەی 
گرووپی  لەگەڵ  ئەوەی  دوای   ،2001 ئەیلوولی  لە  كوردستان،  ئیسالمی 
جوندولئیسالمی  سەركردایەتی  شافیعی  عەبدوڵاڵی  كە  جوندولئیسالم، 
دەكرد، لەگەڵ باڵی مەال كرێكاری جیابوونەوە لە بزووتنەوەی ئیسالمی، 
ئەنسارولئیسالم لە هەلومەرجێكدا دادەمەزرێت كە ئیسالمگەرای كوردستان 
لەنێو خۆیاندا لە ملمالنێیەكی سەختدابوون، لەسەر دابەشكاری و قۆرخكاری 
میرات و سامانی بزووتنەوەی یەكبوونی ئیسالمی كوردستان، هەر لە یەكەم 
كاتژمێرەكانی راگەیاندنی خۆیدا، دووچاری لەتبوون و لێكترازانی ئەندامی 
سەركردایەتی دەبێتەوە و پاشان بە جۆرێك لە جۆرەكان، ئەو گرووپە لە 

الیەن مەال كرێكار سەرپەرشتی دەكرێت.
 ئەنسارولئیسالم لە الیەن كۆمەڵێك سەركردە و كەسانی دیكەی توندڕۆی 
ئایینی دادەمەزرێت كە پێشووتر بەشداری جەنگی ئەفغانستانیان كردووە، 
دژ بە سوپای رووسیا، ئەو گرووپە چەكدارە سوننەگەرایە، بنكەی چاالكیی 
ناوچەكانی  تایبەتی  بە  بوو،  ئێران  و  عێراق  سنووری  لەسەر  چەكداریی 
باشووری كوردستان، كە لەژێر هەیمەنەی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان 
دابوون، ئەمەش هۆكاری سەرەكی بوو، ئەو گرووپە بەردەوام لە شەڕێكی 
و  كوردستان  نیشتمانیی  یەكێتیی  پێشمەرگەكانی  لەگەڵ  بێت،  سەختدا 

بەربەست دروستكردن بۆ دامەزراوەكانی حكوومەتی هەرێمی كوردستان.
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ئەنسارولئیسالم ئەو گرووپە توندڕۆیە بوون كە بە خێرایی بە هۆی توندڕۆی 
فیكرییانەوە كاریگەرییان لەسەر ئەو ناوچانەی سنووری ئێران و باشووری 
كوردستان دادەنا، بە جۆرێك یاسا و بنەما شەرعییەكانی ئیسالمییان لەسەر 
خەڵكی جێبەجێ دەكرد، تا ئاستی ئەوەی مۆسیقا و گۆرانی و شیعریان 
دووچاری  ئەوا  بكردایە،  سەرپێچی  كەسێكیش  ئەگەر  خۆ  كرد،  قەدەغە 
سزای توند دەبووەوە، ئەو گرووپە لەگەڵ ئەوەی دژی مۆسیقا و گۆرانی 
بوون، دەستكاری گۆڕی كەسایەتییە ئایینییەكانی ناوچەكەیانیش دەكرد و 
گۆڕەكانیان شوێن بزر دەكردن، بە تایبەتی كاكەییەكان و سۆفییەكان، بە 
بیانووی ئەوەی كاكەییەكان موسڵمان نین و بڕوایان بە ئیسالم نەهێناوە.

گرووپی  چەكدارەكانی  ژمارەی  میدیایی،  سەرچاوەگەلێكی  گوتەی  بە 
بەردەوام  دەبوون،  كەس  هەزار   1000 بۆ   500 نێوان  لە  ئەنسارولئیسالم، 
خەریكی دروستكردن و باڵوكردنەوەی ترس و تۆقاندن بوون، لەناو خەڵكی 
ناوچەكەدا، تا ئاستی ئەوەی رێگەیان نەدەدا كە دامەزراوەكانی حكوومەت 
كاروباری خەڵكی رایی بكات، ئەمەش یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان كە 
شەڕكردنی  هۆی  بە  دابوو،  ئەستۆ  لە  سلێمانی  ئیدارەی  بەرپرسیارێتی 
لەگەڵ پارتی دیموكراتی كوردستان، ئەو ناوچەیە بە كردەوە لەژێردەسەاڵتی 
دەكەوێتە  یەكێتییدا  لەگەڵ  ئەنسارولئیسالم  بۆیەش  هەر  بوو،  یەكێتییدا 
شەڕێكی سەخت و ئەنسارولئیسالم، لەو شەڕەدا چەندین تاوانی جەنگی 
بەرانبەر خەڵك و پێشمەرگەكانی یەكێتیی ئەنجامدا، دیارترینیان رووداوی 

خێلی حەمە بوو.
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كوشتارگەی خێڵی حەمە
ناوی  چیتر  حەمە،  خێڵی  ئەنسارولئیسالم،  گرووپی  سەرهەڵدانی  دوای  لە 
گوندێكی ئاسایی ناوچەی شارەزووی باشووری كوردستان نییە، ئەو ئیدی 
هەموو  لە  جیاواز،  بە  ناوەی  ئەو  دیكەیە،  ناوێكی  دا  كورد  زاكیرەی  لە 
سەردەمەكانی دیكەدا، لەگەڵ هاتنی ئەنسارولئیسالم بۆی دروست دەبێت، 
خێڵی حەمە رووی راستەقینەی گرووپی ئەنسارولئیسالم و سەرجەم گرووپە 

هاوشێوەكانی دەرخست.
لە 23ی ئەیلوولی 2001 كە تازە ئەنسارولئیسالم دامەزرا بوو، چەكدارانی ئەنسار 
بە شێوەیەكی بەرفراوان و لە چەندین قۆڵەوە هێرشدەكەنە سەر سەنگەرەكانی 
پێشمەرگەی یەكێتیی نیشتمانیی كوردستان، لە گوندی خێڵی حەمە، دوای 
ئەوەی ژمارەیەك چەكداری ئەنسار، لەو شەڕەدا دەكوژرێن، گوندەكە لە الیەن 
گوندەكە  دەستبەسەرداگرتنی  رەنگە  دەكرێت،  كۆنتڕۆڵ  ئەنسار  چەكدارانی 
بووە  كە  نەبوو،  ئاسایی  ئەوەی  بەاڵم  وایە،  بێت، سرووشتی شەڕ  ئاسایی 
جێگەی تێڕامانی خەڵكی كوردستان و بەشێك لە میدیای جیهانیش، ئەوەبوو 
لەو شەڕەدا 43 پێشمەرگە دەكەونە ژێردەستی چەكدارانی ئەنسارولئیسالم.

بە گوتەی میدیا كوردستانییەكان و یەكێتیی نیشتمانی كوردستان، ئەو چل 
جۆرێك  بە  دەكرێن،  شەهید  شێوە،  قێزەوەنترین  بە  پێشمەرگەیە،  سێ  و 
بەخۆوە  وێنەیەی،  كەم  لەمجۆرە  تاوانی  مرۆڤایەتی  كە  دەكرێن  كۆمەڵكوژ 
كاتێك  كۆمەڵكوژییە،  رووداوە  ئەو  دوای  ساڵ،  سێزدە  ئەگەرچی  نەدیوە، 
دەگرن  مووسڵدا  دەستبەسەر  داعش،  واتە  ئیسالمی،  دەوڵەتی  چەكدارانی 
ئەوەی  دوای  داعش  روودەداتەوە و خەڵكی سەردەبڕن،  لەمجۆرە  تاوانی  و 
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لە شەڕەكانی لەگەڵ پێشمەرگەدا، چەند پێشمەرگەیەكی دەكەوێتە دەست، 
هاوشێوەی ئەنسارولئیسالم، پێشمەرگە دیلەكان شەهید دەكات. یەكێك لەو 
پێشمەرگە شەهیدكراوانە، ناوی »هوجام« بوو كە رووداوی شەهیكردنەكەی 
بووە سیمبۆل لەسەر ئاستی جیهانیدا، كاتێك بە بەرچاوی كامێراوە چەتەكانی 

داعش سەری دەبڕن.
كە  روونن  ئاماژەیەكی  قێزەوەنە،  و  هاوبەش  رووداوە  و  زەمەن  دوو  ئەم   
خاڵێكی روون و هاوبەش، لە نێوان سەرجەم حیزب و گرووپە ئیسالمییەكاندا 
هەیە، كاتێك هەست بە شكست و الوازی دەكەن، بۆ ئەوەی ورەبەخشی لە 
نێوان چەكدار و الیەنگرانیان باڵوبكەنەوە، ئیدی هەڵدەستن بە ئەنجامدانی 

كردەوەی قێزەوەنی دژە مرۆڤایەتی.
 ئەمەش دوو ئامانجیشی لە پشتەوەیە، یەكەم بۆ ئەوەیە ئەو كەسانەی كە 
لە تەكیاندا چەكیان هەڵگرتووە، بیر لەوە نەكەنەوە واز لە گرووپەكە بهێنن، 
بە بیانووی ئەوەی كە ئەوانیش بەشداربوونە لە ریزی گرووپێكدا كە تاوانی دژ 
بە مرۆڤایەتی ئەنجامداوە، بەمەبەستی ئەوەی كە كردەی قێزەوەنی كوشتن، 
بۆ  شەهیدەكانەوە،  كەسوكاری  و  حكوومەت  الیەن  لە  نییە  لێخۆشبوونی 
ئەوەی چەكدارەكانی ئەو گرووپانە، بیر لە خۆ رادەستكردن بە دامەزراوەكانی 

دەوڵەت نەكەنەوە. 
هۆیەكی دیكەی هانابردن بۆ ئەو جۆرە كوشتارانە، چ ئەوەی لە خێڵی حەمە، 
چ ئەوەی داعش لە عێراق و سووریا و بەرەی نوسرە لە سووریادا ئەنجامدران، 
ئەوەی  بۆ  ترس  گرووپانە،  لەو  ترسە  باڵوكردنەوەی  مەبەستی سەرەكییان 
گرووپانە  ئەو  ئەو  دژایەتی  هەم خەڵكیش  و  دابدات  دەسەاڵت، چۆك  هەم 
نەكەن، واتە دەیانەوێت لە رێگەی كوشتاری لەمجۆرەوە، بە خەڵك و الیەنگر 

و دەسەاڵت، بڵێن ئەوەی دژی ئێمە بجەنگێت، چارەنووسی ئاوا دەبێت!
هەڵوێستی  دەسەاڵت  كاتێك  دەبێت،  زیاتر  گرووپانەش  ئەو  سەركەوتنی 
رووبەڕووبوونەوەی توندی بەرانبەریان نابێت، ئەگەر داعش بە خێرایی لوتی 
تاوانی سپایكەر رووی نەدەدا و دەستدرێژی سێكسی بۆ  ئاوا  بشكێندرایە، 
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سەر كچان و ژنانی عێراقیش، بەمشێوە فراوانە نەدەبوو، بەاڵم كاتێك سوپای 
عێراق، سەرەتا رۆڵی سەیركەری بینی، ئیدی تاوانەكانی داعش زیاتر بوون.

خۆی  كاتی  كە  ئەمەریكا  یەكگرتووەكانی  ویالیەتە  راپۆرتێكی  گوێرەی  بە 
چەكی  بەرهەمهێنانی  كەرەستەی  ئەنسارولئیسالم  گرووپی  باڵوكرایەوە، 
كیمیاییان لەژێردەستدابووە، رەنگە ئەمەش ئەمەریكای ترساند بێت كە بە 

خێرایی لە ئاسمانەوە هێرشبكاتە سەر ئەو گرووپە.
دەزگە  رێگەی  لە  بەردەوام  دیكە،  واڵتانی  لە  جیاواز  بە  ئەمەریكا 
هەواڵگرییەكانییەوە، سەرقاڵی زانیاری كۆكردنەوەیە لەسەر گرووپ و حیزبە 
ئیسالمییەكان، چونكە ئەمەریكا، ترسی گەورەی لەو گرووپانە هەیە، نەك 
تیرۆریستییەكەی  رووداوە  دوای  تایبەتی  بە  تێكبدەن،  ئەمەریكا  ئاسایشی 
قوربانی  هەزار  پێنج  نزیكەی  هۆیەوە  بە  كە  ئەمەریكا  سێپتەمبەری  11ی 

لێكەوتەوە.
ئەمەریكا لە كاتی خۆیدا، ئاماژەی بەوە دەكرد كە پەیوەندییەكی قووڵ و 
جەوهەری لە نێوان رێكخراوی قاعیدەی جێبەجێكاری رووداوی 11ی سێپتەمبەر 
گرووپە،  ئەو  رێبەری  كرێكاری  مەال  ئەگەرچی  هەیە،  ئەنسارولئیسالمدا  و 
و سەددام حوسێندا  قاعیدە  لەگەڵ  پێوەندیی  گرووپەكەی  كە  رەتیكردەوە 
هەبووبێت، بەاڵم لە جەوهەردا كردەوەكانی ئەنسارولئیسالم هی ئەوەن كە 
بڵێین ئەنسارولئیسالم و قاعیدە پێوەندیی رۆحی و رەنگە ئۆرگانیشیان لە 

نێواندا هەبێت!
لە  ئەنسارولئیسالم،  بارەگەكانی  و  بنكە  عێراق،  ئازادی  سەروبەندی  لە 
الیەن هێزەكانی ئەمەریكاوە مووشەكباران دەكرێت، پاشان لە الیەن هێزی 
پێشمەرگەی كوردستانیش ناوچەكە لە چەكدارانی گرووپەكە پاكدەكرێتەوە، 
بەاڵم ئەوەش نەبووە هۆی ئەوەی كە ئەو گرووپە چەكدارییە بە یەكجاریی 
كۆتایی بێت، دوای ئەوەش چەندین كردەی دیكەیان دژ بە حكوومەتی هەرێم 

ئەنجامدا.
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كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی كوردستان
كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی كوردستان، هاوشێوەی حیزبە ئیسالمییەكانی 
دیكە، ئەویش رێكخراوێكی ئیسالمی سیاسی كوردستانی بوو، سەرەتا بە 
شێوەیەكی نهێنی و لەسەر دەستی مەال ئەمین خۆشناو، لە ساڵی 1980 

بە شێوەیەكی فیكری دادەمەزرێت. 
هێڵی  و  بازنە  شێوازی  بە  دەكەن  دروست  نهێنی  شانەی  چەندان  دواتر 
رێكخستن و دیراسی و خۆ نزیككردنەوە لە چینی رۆشنبیر و قوتابییانی 
زانكۆ و فەرمانگەكان بە شێوەی باڵوكردنەوەی فیكری كۆمەڵی جیهادی 

كار دەكەن.
لە رێككەوتی 1991/9/20 زایینی لە 12ی رەبیعی ئەوەلی 1412 كۆچیدا كە 
هاوكاتە بە رۆژی لە دایكبوونی پێغەمبەری ئیسالم، لە مزگەوتی خەلیفانی 
نزیك سۆران، لە ئاهەنگێكی جەماوەرییدا و بە ئامادەبوونی نوێنەری زۆرێك 
لیژنەی  یەكی  ژمارە  بەیاننامەی  لە  كوردستان،  سیاسییەكانی  الیەنە  لە 
سەركردایەتی ئەو رێكخراوەدا، كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی كوردستان، خۆی 
كۆمەڵی  رێبەری  یەكەم  دەبێتە  خۆشناویش  ئەمین  مەال  و  رادەگەیەنێت 

جیهادی ئیسالمی كوردستان.
مەال ئەمین خۆشناو لە 1945 لە دەڤەری خۆشناوەتی هەولێر لە دایكبووە، 
خوێندنی مەالیەتی خوێندووە و پاشان لە شاری بەغدا خوێندنی پەیمانگە 
تەواو دەكات و لە كەندێناوەی دەشتی هەولێر، دەبێتە مامۆستای قوتابخانە، 
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ئەو پیاوە جگە لەوەی پیاوێكی ئایینی بوو، سەرقاڵی خوێندنەوەی مێژووش 
فەرموودەكانی  سەرچاوەی  لە  بووە  لێكۆڵینەوە  خەریكی  هاوكات  بووە، 
ئیخوان  لەگەڵ  سیاسی  پەیوەندی   1963 ساڵی  لە  پاشان  و  پێغەمبەر 
ئەلموسلمین گرێدەدات و كاری بانگخوازی بۆ ئەو رێكخراوە ئەنجامدەدات.

 بەاڵم لە ساڵی 1970 لە ئیخوان ئەلموسلمین دووردەكەوێتەوە، هەروەك 
باس لەوە دەكرێت، كە مەال ئەمین خۆشناو هۆكاری وازهێنانی لە ئیخوان 
باوەڕی  ئەلموسلمین  ئیخوان  كە  گەڕاندووەتەوە  ئەوە  بۆ  ئەلموسلمین 
و  كردووە  نەتەوەی كوردی  ئاشكرای  دژایەتی  و  نەبووە  كورد  بە پرسی 

پاڵپشتی سیاسەتی حیزبی بەعسی كردووە.
پێیەی  بەو  بێت،  راست  خۆشناو  ئەمین  مەال  تێگەیشتنەی  ئەم  رەنگە 
ئیخوان پێوەندییەكی قووڵی بە هەستی ناسیۆنالیستی عەرەبییەوە هەیە، 
بە جۆرێك جگە لە نەتەوەی عەرەب، هیچ نەتەوە و كەمایەتییەكی دیكەی 

قبووڵ نییە.
دیكەی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  خۆم،  بەدواداچوونێكی  گوێرەی  بە   
وازهێنانی مەال ئەمین خۆشناو لە ئیخوان، بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە كە مەال 
ئیسالم  رێبازی  لە  ئیخوان  گوایە  كە  باوەڕەی  ئەو  گەیشتووەتە  ئەمین 
دووركەوتووەتەوە، بۆیە بڕیاری وازهێنان دەدات لەو رێكخراوەدا، ئەمەش 
رێگەی تێدەچێت، چونكە ئیخوان ئەوەندەی سەرقاڵی بەرنامەی بە ئیخوانی 
و بە عەرەبیكردنی كۆمەڵگە موسڵمانەكانە، نیو ئەوەندە پرۆژەی بۆ ئیسالم 

پێ نەبووە.
بەاڵم  دەكات،  ناوزەد  ئیسالم  پارێزەری  وەك  خۆی  بەردەوام  راستە 
سیاسی  ئامانجی  ئەوەندەی  ئیخوان،  واتە  گرووپە،  ئەو  جەوهەردا  لە 
ئایینییان ال گرنگ  ئیسالم وەك  ئەوەندە خەمی  ئیخوانییانەیان هەبووە، 

نەبووە.
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هەر لە سەرەتاوە، كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی، نێوانی لەگەڵ بزووتنەوەی 
بەوە  ئاماژە  لە چەندین سەرچاوەشدا  ئیسالمیدا خۆشنەبووە، هەر وەك 
كراوە كە مەال عەلی عەبدولعەزیز، چەندینجار لە خەلیفان، سەردانی بارەگەی 
كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی كردووە، تا مەال ئەمین و كۆمەڵەكە رازی بكات، 
بەوەی جیهادی ئیسالمی هەڵوەشێننەوە و لەگەڵ بزووتنەوەی ئیسالمیدا 
یەكبگرن، بەاڵم سەركردایەتی كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی، بە تایبەتی خودی 
مەال ئەمین رازی نابێت لەسەر هەڵوەشاندنەوەی كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی، 
بزووتنەوەی  نێوان  پێوەندیی  تێكچوونی  هۆكارێكی  وەك  ئەمەش  رەنگە 
ئیسالمی و كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی لێكدانەوەی بۆ بكرێت، بەو پێیەی 
بزووتنەوە زۆر هەوڵدەدات تا ئەو كۆمەڵەیە خۆی هەڵوەشێنێتەوە، كەچی 
هەوڵەكان سەركەوتوو نابن و دواجاریش لە مانگی تەممووزی ساڵی 1991 
بزووتنەوەی ئیسالمی كوردستان، بە هێزێكی گەورەوە لە خەلیفانی سەر 
ئیسالمی  جیهادی  كۆمەڵی  بارەگەی  سەر  دەچنە  هەولێر،  پارێزگەی  بە 
هێزەی  ئەو  رووداوەكەش،  لە  نزیك  سەرچاوەیەكی  چەند  گوتەی  بە  و 
بزووتنەوەی ئیسالمی، بۆ ئەوە چوونەتە سەر بارەگەی كۆمەڵی جیهادی 
بكەن،  دەستگیر  كۆمەڵەكە  رابەری  خۆشناوی  ئەمین  مەال  تا  ئیسالمی 
پێشمەرگەكانی  هاتنەدەستی  هۆی  بە  بزووتنەوە،  هێزەكەی  دواتر  بەاڵم 
كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی، ئیدی ناوچەكە جێدەهێڵن و ناتوانن مەال ئەمین 
خۆشناو دەستگیر بكەن، ئەمە وەك ئاماژەیەك بۆ خراپی پێوەندیی نێوان 
بۆ دەكرێ، هەروەها دەكرێ  لێكدانەوەی  و كۆمەڵی جیهادی،  بزووتنەوە 

وەك ئاماژەیەكیش بۆ ناكۆكی ناو الیەنە ئیسالمییەكان سەیری بكەین.
لە رێككەوتی 1997/4/9 لە كۆمەڵگەی بەستۆڕەی شاری هەولێر، لەناو 
ئەمین  مەال  لە  گوللە  دەستڕێژیی  ئیسالمی،  جیهادی  كۆمەڵی  بارەگەی 
خۆشناو لێدەكرێت و مەال ئەمین خۆشناو و پێنج ئەندامی دیكەی كۆمەڵی 
جیهادی لە رووداوەكەدا تیرۆر دەكرێن كە لەناو كوژراوەكاندا، كەسی نزیكی 

مەال ئەمین خۆشناوی رابەری كۆمەڵی جیهادی ئیسالمی هەبوون. 
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بە گوتەی كەسێكی نزیك لە مەال ئەمین خۆشناو، ئەو رووداوە لە پەنای 
نەریتی  و  متمانە  قۆستنەوەی  بە  گوتی:  ئەو  وەك  بووە،  دۆستایەتی 
میوانداری بووە و لە ریزی دواوەی نوێژی بە كۆمەڵ،  لە الیەن میوانەكانی 
خۆیەوە، واتە میوانەكانی مەال ئەمین خۆشناو، لە كاتی سەجدە رووداوەكە 
روویداوە، بەپێی زانیاری و قسەی بنەماڵەی مەال ئەمین، بكوژە  میوانە 
نوێژخوێنەكان، سەر بە حیزبێكی ئیسالمی كوردستان  بوونە و هۆكاری 
حیزبێكی  الیەن  لە  ئیسالمییەكەش،  بارەگە  كۆمەڵی  بە  تیرۆركردنی 
ئیسالمییەوە بۆ جیاوازی سیاسی و ملمالنێی فیكری دەگەڕێننەوە، وەك 
خۆیان دەڵێن لە چوارچێوەی تەسفیەی جەستەیی هەر كەسێك كە لەگەڵ 

حیزبەكەیاندا ناكۆك بێت. 
خوێناویی  كێشەی  دروستبوونی  هۆی  بووە  تراژیدییەش،  رووداوە  ئەم 
قووڵ لە نێوان بنەماڵەی مەال ئەمین و حیزبە  ئیسالمییەكان، قوربانی 
لێكەوتەوە، ماڵی مەال ئەمین ئەم رووداوە وەك كارێكی  و كارەساتیشی 
ئیسالمیەكان  نانخواردنی  سفرەی  سەر  و  نوێژ  ناو  خیانەتی  و  ناپاكی 
لێكدەدەنەوە كە دواتر بە هۆیەوە ئەو بنەماڵەیە بە تەواوەتی لە رەوتی 
ئیسالمی سیاسی دووردەكەونەوە و تەنانەت بە مەترسیدار و بێ متمانەش 

سەیری رەوتی ئیسالمی سیاسی دەكەن. 
و  دیارن  سیاسی   و  ئایینی  بنەماڵەیەكی  ئەمین  مەال  ماڵی  پێیەی  بەو 
خاوەن پێگەیەكی عەشایەری و كۆمەاڵیەتی بەهێزن لە ناوچەی خۆشناوەتی 
وەك  ئەمین  مەال  ماڵی  ئەوەشدا  لەگەڵ  هاوكات  هەولێردا،  دەوروبەری  و 
گرفتە  چارەسەركردنی  مەرجەعی  و  لێقەوماوان  بۆ  بووە  شوێنگەیەك 

كۆمەاڵیەتییەكان، كە لە ناوچەكەدا كاریگەری زۆری هەیە.
دوای ئەو رووداوەش، ئیدی جۆرێك پەرتەوازەیی دەكەوێتە نێو ریزەكانی 
بۆ  خۆشناو،  ئەمین  مەال  كەسایەتی  چونكە  ئیسالمی،  جیهادی  كۆمەڵی 
بۆیەش  هەر  هەبوو،  تایبەتی  گرنگی  كۆمەڵەكە،  الیەنگرانی  و  ئەندامان 



ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

56

دوای تیرۆركردنی مەال ئەمین، رێكخستنەكانی ئەو حیزبە، وەك پێویست 
ناتوانن بە ئاشكرا كاری حیزبی بكەن، بە تایبەتی دوای ئەوەی ماڵباتی 
مەال ئەمین خۆشناو، لە رێگەی دكتۆر شااڵوی كوڕی مەال ئەمینەوە، دەچنە 
دەستبەكاری  حیزبەدا  ئەو  ریزی  لە  و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  ناو 
پارتی  لەگەڵ  نێوانی  خۆشناو،  ئەمینی  مەال  چونكە  دەكەنەوە.  حیزبی 
باشبووە، تا ئاستی ئەوەی كاتێك لە شەڕی ناوخۆی پارتی و یەكێتی، 
كاتێك هێزەكانی پارتی لە كۆتاییەكانی 1994 هەولێر جێدەهێڵن، هێزەكانی 
كۆمەڵی جیهادی ئیسالمیش، هەولێر جێدەهێڵن و لە دۆڵی هەنارەی نزیك 
پێوەندیی  باشی  مانای  بە  ئەمەش  دەكەنەوە،  بارەگە  هەولێردا، چەندین 
مەال ئەمین خۆشناو، لەگەڵ پارتی دێت، بە تایبەتی نێوانی مەال ئەمین، 
لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، كوڕی ئیدریس بارزانی خۆشبووە، دوای ئەوەی 
دەچنە ناو پارتی، خانەوادەی مەال ئەمین پێگەی سیاسی و كۆمەاڵیەتی 
خۆیان لە رێگەی دكتۆر شااڵوی كوڕی مەال ئەمینەوە دەپارێزن و لە پاڵ 

ئەوەشدا پارتی بایەخ بەو خانەوادەیە دەدات. 



بەشی سێیەم
پڕۆژە و گوتاری ئیسالمی سیاسیی كوردی
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بەشی سێیەم
پڕۆژە و گوتاری ئیسالمی سیاسیی كوردی

هەڵبەت ئیسالمی سیاسیی كوردییش، هاوشێوەی پارتی سیاسی سێكۆالر 
و نەتەوەیی، ئەویش خاوەنی پرۆژەیە، پرۆژەی بە ئیسالمیكردنی كۆمەڵگە، 
بە جۆرێك ئەوەی خۆیان دەیخوازن كە چۆنچۆنی بێت و كام تێكستەی 
كاری  سەرچاوەی  بیكەنە  ئەواندایە،  فیكری  بەرژەوەندی  لە  ئیسالم 
بۆ  كاركردنی  و  پەیدابوون  ئامانجی  سیاسی،  ئیسالمی  واتە  سیاسییان، 
ئەوەیە تا ژینگەیەكی كۆمەاڵیەتی دروستبكات، تەواو پابەندی شەریعەت و 
ئەحكامی ئیسالمی بێت، ئاشكرایە ئەمە لە جەوهەردا یەك پرۆژەیە، واتە 
كاری ئیسالمی سیاسی بۆ بەجێگەیاندنی پڕۆژە گەورەكەیە، پرۆژەی بە 
ئیسالمی سیاسییكردنی كۆمەڵگە و پاشان دروستكردنی دەوڵەتی ئیسالمی 

هاوشێوەی خەالفەتی ئیسالمی. 
هەر گرووپەی خۆی بە خاوەنی ئەو پرۆژەیە دەزانێت و بۆچوون و پڕۆژەی 
یەك  ناو  هی  گرووپانە،  ئەو  كۆی  لەكاتێكدا  رەتدەكاتەوە،  بەرانبەریشی 
چوارچێوەی ئیسالمی سیاسیین، بەاڵم لەناو قواڵیی ئیسالمی سیاسییدا، 
ناكۆكییە  ئەو  جۆرێك  بە  بووە،  ئارادا  لە  ملمالنێ  و  ناكۆكی  هەمیشە 
پەڕیوەتەوە بۆ دەرەوە و خەڵك و دەوڵەتیش زیانی زۆریان بەركەوتووە، 
بۆ  نین  تێگەیشتن  لەناوخۆیاندا، خاوەنی یەك  چونكی ئیسالمی سیاسی 
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خۆیان  شێوازی  بە  هەیە  ئیسالمی  حیزبی  و  تیۆرسیۆنە  هەر  و  ئیسالم 
تەفسیر بۆ تێكستی قورئانی و فەرموودەكانی پێغەمبەر دەكەن. 

حەسەن بەننای دامەزرێنەری ئیخوان ئەلموسلمین كە بیرمەندێكی ئیسالمییە، 
پێیوایە ئیسالم، قورئان و شمشێرە، دەوڵەتە، هەموو شتێكە. رەنگە ئەم 
بۆچوونە لەگەڵ سەلەفییەتدا یەك بگرێتەوە، بەاڵم سەلەفییەت بە هەموو 
جۆرێك، حیزبی ئیسالمی رەتدەكاتەوە و بە شەریك پەیداكردنیش بۆ خودای 
وەسف دەكات، واتە سەلەفییەت پێیوایە دەبێ كۆمەڵگە لەسەر شێوازی 
سەرەتای ئیسالم بەڕێوە بچێت، بە جۆرێك تەنیا كار بە دەقی قورئانی 
حیزبی  هەڵبەت  بكرێت،  سحابییەكان  قسەی  و  پێغەمبەر  فەرموودەی  و 
ئیسالمیش ئەو تێگەیشتنەی سەلەفییەت رەتدەكاتەوە، پێیوایە ئیسالم لە 
مەترسیدایە و پێویستە حیزب و گرووپ و بزووتنەوەی ئیسالمییانە هەبن، 
بۆ پارێزگاریكردن لە ئیسالم. رەنگە ئەو تێگەیشتنەی حەسەن بەنناش بۆ 
ئەوە بگەڕێتەوە كە پێیوابوو، دەبێ بزووتنەوە ئیسالمییەكان، كار بكەن بۆ 

رزگاركردنی ئیسالم لە مەترسی لەناوچوون.
سەرباری ئەوەی ناكۆكی قووڵ لەناو خودی حیزب و گرووپە ئیسالمییەكاندا 
رەتدەكاتەوە،  ئەلقاعیدە  داعش  بەرانبەریشدا  لە  و  داعش  قاعیدە  هەیە، 
ئەو  قاعیدەش  و  داعش  كەچی  نییە.  راست  پێ  هەردووكیانی  ئیخوان 
شێوازە لە كاری ئیخوانەكانیان پێ شەرمنانەیە لە پەیوەست بە بانگخوازیی 
ئیسالمییانەدا و بەرەی نووسرەش كە دواتر لە راگەیەنراوێكی ڤیدیۆییدا 
نوسرەی  بەرەی  هەڵوەشاندنەوەی   2016/7/28 لە  جۆالنی  محەممەد 
راگەیاند و لە بری ئەودا، بەرەی فەتحولشامی راگەیاند، كە درێژەپێدەری 

نوسرە بوو، ئەویش بە هەمان شێوە ئەوانی تری پێ راست نییە.
لەناو حیزبی ئیسالمی سیاسیی كوردستاندا، هیچ كات تەبایی ئامادەگی 
نەبووە، هەمیشە ئیسالمی سیاسیی كوردی لەناو كێشمەكێشێكی قووڵی 
ئاستی  تا  جواڵونەتەوە،  یەكتری  دژی  سەركردەكانیان  بوونە،  سیاسیدا 
لێكترازانی جۆراوجۆر و دروستبوونی گرووپ و حیزبی سیاسیی ئیسالمی، 
بە شێوەیەك برا لە دژی برا، حیزبی ئیسالمی دروستكردووە، وەك ئەوەی 
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لە  كوردستان  ئیسالمی  بزووتنەوەی  و  ئیسالمی  راپەڕینی  بزووتنەوەی 
ناوی  لەژێر  ماوەیەك  دوای  ئەگەرچی  دروستكرابوون،  براوە  دوو  الیەن 
بەاڵم چونكی  یەكدەگرنەوە،  یەكبوونی ئیسالمی كوردستاندا  بزووتنەوەی 
ئەو یەكگرتنەوەیە تەندروست نەبوو، نییەتی یەكگرتنەوەی تەندروستی لە 
پشتەوە نەبووە، هەر زوو لێكترازانی گەورەتر روودەدات، چەندین گرووپ و 
حیزبی ئیسالمی سیاسی لە ئەنجامی ملمالنێدا دروست دەبن و كاریگەری 
دروست  كۆمەاڵیەتی  هەلومەرجی  و  هەرێم  ئاسایشی  سەر  بۆ  خراپیش 

دەكەن.
ناكۆكی و كێشمەكێشی نێوان سەركردە و حیزبی ئیسالمی، دواجار كاریگەری 
لەناو  لێكەوتووەتەوە،  توندڕۆیی  شێوەی  لە  ئایینی  و  مەعریفی  گەورەی 
الیەنگرانی حیزبی ئیسالمی و پاشانیش ئەو ژینگەیەی كە پێگەیانی تێدا 
بەهێزە، دووچاری سوتماك بووەتەوە. ئاخر ناوچەی هەورامی كوردستان، 
بە هۆی ملمالنێی ئیسالمییەكان، دووچاری چ كاوڵكاریی و هەڕەشەیەك 
فیكری  رەتكردنەوەی  و  چەكداری  رووبەڕووبوونەوەی  ئەنجامی  لە  بووە 
گرووپێكی  ئینجا  دەبێتەوە،  فراوانتر  ملمالنێیە  ئەو  دواجار  تا  یەكتری 
حكوومەتی  كافربوونی  فەتوای  و  دەبێت  دروست  ئەنسارولئیسالم  وەك 
كوردستانیش دەردەكات، دەرئەنجام لەگەڵ پێشمەرگەدا رووبەڕووی یەكتری 

دەبنەوە، تا دواجار بە زەبری هێز، ئەنسارولئیسالم نامێنێت.
بەاڵم فیكریی ئەنساری تا نووكەش ئامادەگی هەیە و تەكفیری حكوومەتی 
حیزبە  و  سەركردە  سەرجەم  لەكاتێكدایە  ئەمەش  دەكەن،  كوردستان 
بڵند  ئیسالم  لە  پارێزگاریكردن  دروشمی  جەوهەردا،  لە  ئیسالمییەكان 
دەكەنەوە، بەاڵم لەناو خۆیاندا ناتوانن تەبابن كە ئەو ناتەباییەش بووەتە 
هۆی باڵوبوونەوەی فیكریی توندڕەویی ئایینی، بەو پێیەی هەر حیزبە و 
شێوەیەك دینداری و شەریعەتی ئیسالمی لە كن پەسەندە، ئەمەش دواجار 
گرووپی  سەدان  بگرە  و  دەیان  و  كەوتووەتەوە  ئایین  خودی  زیانی  لە 
ئاستی  لەسەر  تیرۆریستی  كردەوەی  و  دروستبوونە  ئایینیش  توندڕەوی 

جیهاندا ئەنجامدەدەن.



ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

62

هەروەك پێشووتریش ئاماژەی بۆ كرا كە ئیسالمی سیاسیی كوردی بەسەر 
لەناوخۆیانیشدا  دابەشبوونە،  جیاوازدا  حیزبی سیاسی  و  گرووپ  چەندان 
یەكدی،  رەتكردنەوەی  ئاستی  تا  جۆرێك  بە  سەختدان،  ملمالنێی  لە 
مەبەست  كە  نائیسالمی،  بەرەی  دژایەتیكردنی  دەگاتە  كار  كاتێك  بەاڵم 
یەكگرتوودا  گوتارێكی  چوارچێوەی  لە  سێكۆالرییە،  و  نەتەوەیی  حیزبی 
یەكدەگرنەوە، بۆ دروستكردنی گوشار لەسەر دەركەوتە مەدەنی و سیاسی 
سیاسی  ئیسالمی  گوتەی  بە  كۆمەاڵیەتی،  ترادیسیۆنی  و  دیموكراسی  و 

گوایە دژایەتی ترادیسیۆن و شەریعەتی ئیسالمی دەكەن.
راستە ئیسالمی سیاسی نەیتوانیوە لە چوارچێوەی یەك حیزبدا، یاخود یەك 
بەسەر  هەبووە  كاریگەری  ئەمەش  كۆببنەوە،  ئیسالمی سیاسییدا  بەرەی 
و  كۆمەاڵیەتی  و  پرسی سیاسی  هەندێك  هەمبەر  لە  گوتارییان  جیاوازی 
ئایینی، كە بەهۆی كاریگەرییەكانی كرانەوەی كۆمەڵگە رووبەڕووی دەبنەوە. 
بەاڵم ئەمە نەبووەتە هۆی ئەوەی  كە ئیسالمی سیاسی لە بانگەشەكردن و 
كاركردن بۆ دروستكردنی فەزایەك لەژێر هەیمەنەی فیكریی كۆنەپەرستی 
ئیسالمی سیاسی یەك ئامانجیان نەبێت، بە پێچەوانەوە لە رێگەی هۆكارە 
جیاوازەكانەوە، خەریكی بە ئیسالمی سیاسییكردنی كۆمەڵگەی باشووری 

كوردستانن، تا لە فەزایەكی وادا بگەن بە دەسەاڵت.
 ئیسالمی سیاسی لەوە گەیشتووە تا كۆمەڵگە زۆرتر و زووتر بە ئیسالمی 
سیاسی بكرێت، میكانیزمەكانی گەیشتن بە دەسەاڵتیان خێراتر و ساناتر 
دەبێت، بە پێچەوانەی كۆمەڵگەیەكی هۆشیار و خۆشگوزەران كە تاكەكانی 
بە ژیانكردنەوە سەرقاڵن، لەوەها كۆمەڵگەیەكدا، ئیسالمی سیاسی ناتوانێت 

بە ئاسانی ئامانجە سیاسییەكەی بەدیبهێنێت یاخود بپێكێت.
واتە  ئەمەش  موسڵمانن،  زۆرینەی  كوردستان،  باشووری  كۆمەڵگەی 
كە  بڵێین  ناكرێت  ئەگەرچی  ئیسالمییەوە،  شەریعەتی  بە  پەیوەستە 
چونكە  ئیسالمەوە،  شەریعەتی  بە  پابەندن  كورد  موسڵمانی  سەرجەمی 
پابەندی  شێوەیەكیش  هیچ  بە  و  موسڵمانن  تێدایە  زۆری  خەڵكانێكی 
شەریعەتی ئیسالمی نین، بە پێچەوانەوە سەربەستانە دەژین و بیردەكەنەوە، 
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بە جۆرێك لە دەرەوەی چوارچێوەی شەریعەت و ئەحكامی ئیسالمی، بەاڵم 
ئەمەش ئەوە ناگەیەنێت كە ئێمە خۆمان لە زۆرینەی موسڵمانی پابەند بە 

شەریعەتی ئیسالمی بدزینەوە.
ئەمەش  ئیسالمییە،  شەریعەتی  پابەندی  كوردی  تاكی  زۆرینەی  بەڵێ  
بۆ  ئیسالمی سیاسی خۆشكردووە،  پەرەسەندنی  بۆ  باری  لە  ژینگەیەكی 
دوای  لە  بەرن،  خۆیان  الی  بەرەو  كۆمەڵگە  بتوانن  ئاسانی  بە  ئەوەی 
راپەڕینی ساڵی 1991ی باشووری كوردستان، تەنیا بزووتنەوەی ئیسالمی 
هەبوو، بەشداری هەڵبژاردنی ساڵی 1992ی كرد، رێژەی دەنگەكانی ئەوتۆ 
پەرلەمانییەوە  كورسی   17 بە   2014 لە  سیاسی  ئیسالمی  بەاڵم  نەبوو، 
لەوەی  روونە  ئاماژەیەكی  ئەمەش  كوردستانەوە،  پەرلەمانی  ناو  دەچنە 
گەشەسەندنی  بۆ  بووە  لەبار  كوردستان  باشووری  كۆمەڵگەی  ژینگەی 
ئیسالمی سیاسی، ئەگینا چۆن لۆژیك ئەوە قبووڵ دەكات لە ماوەی تەنیا 
بیست ساڵدا، ئەو رێژە زۆرەی دەنگ بۆ ئیسالمی سیاسی یەكالیی ببێتەوە.
و  كوردستان  دیموكراتی  پارتی  وەك  سێكۆالری  پارتی  دوو  لەكاتێكدا 
و  ئابووری  و  سیاسی  جومگە  تەواوی  كوردستان،  نیشتمانیی  یەكێتیی 
سەربازییەكانی حكوومەتی هەرێمییان لە چنگدا بووە و بە دەیان سەنتەری 
رۆشنبیری و كولتووری و دیموكراسیش دروستكراون، ئەمە سەرباری ئەوەی 
خاوەنی پرۆژەی میدیایی زەبەالحیش بوونە، كەوایە ژینگەی باشوور لە بار 

بووە بۆ گەشەی فیكری ئیسالمی سیاسی.
لە الیەكی دیكەشەوە گوتاری ئیسالمگەرای كوردی، ئیشی لەسەر جواڵندنی 
سۆز و عاتیفەی ئایینی كۆمەڵگە كردووە، بە سوود وەرگرتنیش لە جواڵندنی 
سۆزی ئایینی، وایان لە كۆمەڵگەی زۆرینە موسڵمان گەیاندووە كە تەنیا 
گوایە  و  دەكات  شەریعەتەكەی  و  ئیسالم  لە  داكۆكی  سیاسی  ئیسالمی 
ئیسالم لەژێر مەترسی كاڵبوونەوە، یاخود نەماندایە، بە  هۆی دەركەوتە 
جیهانگەریدا  و  سێكۆالرییەت  هەژموونی  لە  خۆی  كە  جیهانی  تازەكانی 

دەبینێتەوە.
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تایبەتی سێكۆالریزم  بە  جیهانی  تازەكانی  دەركەوتە  لە  ئیسالمی  ترسی 
هوشیاری  لە  جۆرێك  ئەمانە  كە  دەگەڕێتەوە،  ئەوە  بۆ  دیموكراسی  و 
كۆمەاڵیەتییان باڵو كردووەتەوە چ لە بارەی ئایین و چ لە بارەی خودی 
سەرچاوەی  لەوەوە  سیاسی  ئیسالمی  تری  ترسێكی  هاوكات  مرۆڤەوە، 
گرتووە، كە هۆكارەكانی تەكنەلۆژیا وای كردووە تاكی كوردی بە ئاسانی 
ئاشنایەتی لەگەڵ كولتوور و شارستانێتی ئەوروپی و جیهانیدا پەیدا بكات، 
ئەمە وای كردووە ئەگەر كەموكووڕیشی هەبێت و جێگەی رەخنەكردنیش 
بێت، بەاڵم رۆڵی گەورەی بینیوە لە كرانەوەی كۆمەڵگەدا بە ڕووی دونیادا، 
لە پەیوەست بە ئاشنابوونی شارستانییەت و كولتووری میللەتانی دیكەدا، 
هەڵبەت ئیسالمی سیاسی ترسی هەیە، چونكی دەزانێت بەمە سیاسەت 
تەنانەت  تێڕوانینی مرۆڤ بۆ شتەكانی دەوروبەری  و كولتوور و هاوكات 
ئایینیش دەكەونە بەردەم نەشتەری تێڕامان و گۆڕانكاری لە جۆری ژیان 
سیاسی  ئیسالمی  بۆیەش  هەر  دێتەكایەوە.  مرۆڤەكاندا  هەڵسوكەوتی  و 
ئەو  پاشانیش  و  سحابییەكان  سەردەمی  بۆ  واتە  رابردوو،  بۆ  گەڕانەوە 
دیدی  و  بۆچوون  لەگەڵ  دەكەن  كە هەست  ئیسالم  مێژووییانەی  قۆناغە 
یەكجار  پانتاییەكی  هەیە،  بۆیان  سوودی  یاخود  یەكدەگرێتەوە  ئەواندا 
گوتاری  چوارچێوەی  لە  دەكەن  تەرخان  بۆ  خۆیانی  ئیشكردنی  فراوانی 
ئیسالمییەكان،  سەركردە  و  بانگخواز  و  مەال  و  میدیایی  كۆنەپەرستی 
سیاسییەكەیان  ئامانجە  لە  تا  كۆمەڵگە،  چەواشەكردنی  مەبەستی  بە 
نزیكیان بكەنەوە، بەشێكی یەكجار گەورەش لە زوومی كامێرا و قسە و 
دەوڵەتی خەالفەت  مێژووی  بۆ جوانكردنی  دەكەن  تەرخان  گوتارەكانیان 
و زیندووكردنەوەی كولتوور و داب و نەریتی كۆنەپەرستی ئیسالمی، بە 
رێگە  ئامانجی  بە  بگونجێن،  ئیسالمی سیاسی  ژینگەی  لەگەڵ  شێوەیەك 
و  جیهانگیری  و  تی  ئای  دونیای  لە  كۆمەڵگە،  دابڕاندنی  بۆ  خۆشكردن 

سیكۆالریزم و شارستانییەتی مەدەنی بە هەموو جۆرەكانییەوە.
لە بەرانبەریشدا فەزایەك دروست دەكەن هاوشێوەی قۆناغە جیاوازەكانی 
خەالفەت، لەكاتێكدا گوتاری گەڕانەوە بۆ خەالفەت،  جگە لە باڵوكردنەوەی 
كۆیلەیەتی و ناهوشیاریی چیتر بەرهەم ناهێنێت، چونكە مێژووی قۆناغە 
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جیاوازەكانی دەوڵەتی خەالفەتیش، راستییەكی حاشاهەڵنەگرە كە خەالفەت 
دەستێكی بااڵی هەبووە لە بە كۆیلەكردنی مرۆڤەكان و دروستكردنی چینی 
هەروەها  ستەمكاریی،  فەزای  و  چەوسێنەر  و  مشەخۆر  گەورەی  گەورە 
وەك  موسڵمانیش  غەیرە  و  موسڵمان  مرۆڤی  خەالفەتدا،  سایەی  لەژێر 
كۆیلەیەك هەڵسوكەوتیان لە تەكدا دەكرا، بگرە لە بازارەكاندا دەفرۆشران 
بەكاردەهێنران.  خەالفەت  دەسەاڵتدارانی  الیەن  لە  دەستیكار  وەك  و 
هەندێكجاریش بە هۆی نەخۆشی و الوازی جەستەیی و نەتوانینی كارەوە 
گیانیانلەدەستدەدا، هەر بۆیەش تاكی ئەوكاتی سەردەمی خەالفەت، ئەگەر 
رێژەشیان كەم بووبێت، بەاڵم بیریان لەوە كردەوە، كە پێویستە سنوورێك 

بۆ ئەو ستەمكارییە دابندرێت. 
راپەڕینی بابەكی خوڕەمی و راپەڕینی زەنگ، دوو راپەڕینی مێژوویی بوون  
لە  ئەنجامدران،  عەباسییەكان  سەردەمی  لە  خەالفەت،  دەسەاڵتی  بە  دژ 
دژی ستەمكاریی و چەوسانەوە و بە كۆیلەكردنی مرۆڤ و جیاوازییكردن 
لە نێوان مرۆڤەكاندا، سەرئەنجام دەسەاڵتدارانی خەالفەت، لە سەردەمی 
عەباسییەكاندا بە توندترین شێوە، بەرپەچی ئەو خەڵكەیان دایەوە، كە 
قێزەوەنترین كرداری ستەمكارانە بوو لە مێژووی مرۆڤایەتیی و  لەكەیەكی 
هەردەم  وەك  پێویستە  دەوڵەتی خەالفەتەوە،  مێژووی  تەوێلی  بە  رەشە 
بیری كۆمەڵگە بهێندرێتەوە، تا ڕووی راستەقینەی ئەو سەردەمە بۆ خەڵك 
ئیشی  ئەو دەسەاڵتە  تەك ستەمكارییەكانی خەالفەت،  لە  بێتەوە،  روون 
لەسەر بە ئیسالمیكردن و بە عەرەبكردنی خەڵكی غەیرە موسڵمان دەكرد، 
لەژێر گوشاری هێز و شمشێردا، بەمەش فاشیزمی عەرەبی پەرەی سەند و  

بە  هۆیەوە دەستی بەسەر زۆر جێگەدا گرت.
نەتەوەیی  كەوایە گوتاری ئیسالمی سیاسیی كوردی، هەڵگری گوتارێكی 
و پێشكەوتووخواز نییە، بەڵكوو خاڵییە لە مەغریفە، هەڵگری هەمان ئەو 
دەكات،  مومارەسەی  عەرەبی  سیاسی  ئیسالمی  گوتاری  كە  شوناسەیە، 
باڵوكردنەوەی  خەریكی  عەرەبی،  سیاسیی  ئیسالمی  گوتاری  چۆن  وەك 
ئەویش  كوردی،  ئیسالمی سیاسیی  گوتاری  ئاواش  عەرەبییە،  فاشیستی 
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موسڵمانە  سەركردە  پیرۆزی  و  خەالفەت  خەونی  بە  كاریگەربوون  لەژێر 
كردووە،  عەرەبی  ناسیۆنالیستی  بەهێزكردنی  لەسەر  ئیشی  عەرەبەكان، 
نەتەوەی  كوردی،  سیاسیی  ئیسالمی  تاكی  هەندێكجار  كە  شێوەیەك  بە 
عەرەب، هاوشێوەی ئیسالم وێنا دەكات، گوایە قورئان بە زمانی عەرەبی 

بۆ موسڵمانان هاتووە. 
هۆكار  چەندان  رێگەی  لە  كوردی،  هەمیش  و  عەرەبی  سیاسی  ئیسالمی 
سیاسیكردنی  ئیسالمی  بە  گوتاری  باڵوكردنەوەی  خەریكی  كەناڵەوە  و 
دیكەی  هۆكاری  و  میدیایی  كەناڵێكی  چەند   رێگەی  لە  كۆمەڵگەن، 
سوود  بە  مزگەوت،  لە  مەال  پێدەدەن،  برەو  بانگخوازی  جۆراوجۆرەوە، 
وەرگرتن لە سادەیی و گوێڕایەڵی گوێگرەكانی، جۆرێك خوتبە پێشكەش 
دەكات كە  راستەوخۆ لە بەرژەوەندی ئیسالمی سیاسیی كوردی دەكەوێتەوە، 
بەوەی هێرشدەكرێتە سەر رۆشنبیران و هونەرمەندان و پەالماری دەسەاڵت 

و حیزبە سێكۆالرییەكان دەدرێت. 
دواتریش لە هۆیەكانی وەك تەلەفزیۆن و رادیۆ و نێت و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان 
و رۆژنامە و گۆڤارەكاندا بە شێوەی جۆراوجۆر پەخش دەكرێن. بە هۆی 
پەرلەمانی  پەالماری  كە  بوو  ئیسالمییەكانیش  مەال  و  سەركردە  گوتاری 
كوردستان درا و ئااڵی سعوودییە، لەسەر بەشێك لە بااڵخانەی پەرلەمان 
هەرچی  سیاسی،  ئیسالمی  گوشاری  هۆی  بە  پاشانیش  بەرزكرایەوە، 
مەسیحییەكان  ئازادی  و  ئافرەتان  جوانكاریی  ئارایشگەی  و  مەساجخانە 
هەبوو، لە چەند قۆناغێكدا لە باشووری كوردستاندا كەوتنە ژێر هەڕەشەی 

داخستنەوە. 
كۆنەپەرستی  گوتاری  مەترسی  گەورەترین  لەبەردەم  كۆمەڵگە  بەمەش 
ئیسالمی سیاسییدایە، بە جۆرێك كە شیعر و پەیكەر و ئازادی پۆشینی 
لە  و  زانكۆكان حەرامكراون  و  قوتابخانە  لە  تێكەاڵوی رەگەزەكان  جل و 
 بەرانبەریشدا، كار بۆ زیندووكردنەوەی كولتووریی دەستی دوو دەكرێت و 
لەبری هاندانی  رەواج بە بەكارهێنانی سیواك و نیقاب دەدرێت، هاوكات 
گەنجان، تا زانكۆ و پەیمانگەكان تەواو بكەن، بانگەشەی چوون بۆ مزگەوت 
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و  كتێب  خوێندنەوەی  لەبری  دروستبووە  ئەوتۆ  ژینگەیەكی  دەكرێت، 
سەرچاوەی فەلسەفی و هزری و سیاسی، تەفسیری تەبەری و بەرهەمەكانی 

سەید قوتب دەخوێندرێنەوە!
 گوتاری ئیسالمی سیاسی كوردیش، هاوشێوەی ئیسالمی سیاسیی عەرەبی، 
بە  پشتئەستوور  مەعریفەیی  و  عەقاڵنی  گوتارێكی  لە  بەدەرە  ئەویش 
لۆژیكی بیركردنەوە و فیكری كراوە، هەروەها سەرجەمی ئەو كەرەستانەی 
بە  كردوونی  یان  پێدەبەستێت،  پشتیان  كوردی  سیاسیی  ئیسالمی  كە 
بانگخوازیی  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  چاالكییە  و  بیركردنەوە  رێبازی 
ئایینی خۆی، كەرەستەگەلێكن كە كۆمەڵگە پەكدەخەن و لە پێشكەوتنی 
دونیادا دایدەبڕن، مرۆڤ بە هۆیەوە هەیبەتی مرۆڤبوونی دەشكێت، ئەمە 
سەرباری ئەوەی جڤات بەگشتی بەرەو ئاقارێكی دواكەوتوو و بیر نەكەرەوە 
ئاڕاستە دەكات، بە شێوەیەك فەزای گشتی سیاسی و كۆمەاڵیەتی رێك 
نییە  لۆژیكی  لەكاتێكدا  وەردەگرێت.  خەالفەت  سەردەمی  شكلی  هەمان 
دونیایەكی جەنجاڵ و كراوەی ئێستا كە سەردەمی تەسكبوونەوەی دونیا و 
خۆگونجانی كولتوور و ئایینەكانە، تۆی ئیسالمی سیاسی بێیت و خەالفەت 
زیندووبكەیتەوە، لە بەرانبەریشدا سێكۆالریزم و دیموكراسی رەتبكەیتەوە 

كە بوونەتە شوناسی كۆمەڵگە پێشكەوتووەكان.
 لەكاتێكدا دەشزانرێت ئەوەی خەالفەت پێشكەشی كۆمەڵگەی موسڵمانی 
كردووە، جگە لە ستەمكاریی هیچی دیكە نەبووە، ئاخر ناكرێت ئێستاكە 
چونكە  بكرێت،  دیموكراسی  و  سێكۆالریزم  شەڕی  خەالفەت،  چەكی  بە 
جیاوازەوە،  ئۆرگانی  كۆمەڵێك  رێگەی  لە  دیموكراسی،  و  سێكۆالریزم 
ستەمكاری  كە  كردووە،  مرۆییە كان  برینە  سارێژكردنی  لەسەر  ئیشیان 

ئایینی دروستی كردوون.
راستە هەندێكجار ئیسالمی سیاسی لە گوتاری خۆیاندا شەرمنانە باس لە 
دیموكراسی دەكەن، بەاڵم لە جەوهەردا بڕوایان پێی نییە، هانابردنیشیان بۆ 
پرەنسیپەكانی، بەڵكو لە شێوەی پردێك بۆی دەڕوانن تا پێیدا بپەڕنەوە، بۆ 
سەر كورسی دەسەاڵت و دروستكردنەوەی كۆمەڵگەیەكی گۆشكراو بە داب 
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و نەریت و كولتووری دەستی دوو و كۆیلەكردنی مرۆڤەكان بە ستایلێكی 
دیكە و لە قاڵبدانەوەی دونیابینییەكانی مرۆڤ و پوچەڵكردنەوەی خەونی 

سەنتەربوونی مرۆڤەكان و بەرتەسكردنەوەی ئازادییەكانی مرۆڤ.
 ئازادی و بەیانكردنی تەسەوراتەكان، كرۆكی ئیرادەی مرۆڤەكانە، لەوێوە 
ئیرادە  مرۆڤ  كە  دەگەڕێت،  لۆژیكدا  و  هەیبەت  و  بوون  دوای  بە  مرۆڤ 
و ئازادییەكانی بەدەست هێنایەوە، ئەوكات كۆیلەكردنەوەی هەروا ئاسان 
نییە، ئیدی ئەمەش رێك پێچەوانەی فیكریی كۆنەپەرستی ئیسالمییەكانە، 

كە راستەوخۆ و ناراستەوخۆ ئیش لەسەر كۆیلەكردنی مرۆڤەكان دەكات.
مومارەسەی  مرۆڤ  نایانەوێت  بكاتەوە،  بیر  كۆمەڵگە  نایانەوێت  ئەوان   
كۆمەڵگە  كە  لەوەدایە  ئەوان  ترسی  بكات،  خۆی  گشتییەكانی  ئازادییە 
كەی  بكات،  گرووپەكانیان  ئاڕاستەی  پرسیاری جیدی  و  بێتەوە  هوشیار 
لۆژیك قبووڵی ئەوە دەكات لە كۆمەڵگەیەكی زۆرینە موسڵماندا، حیزبی 
سیاسی و بانگخوازی مشەخۆری سیاسی پەیدا ببن، بە ناوی داكۆكیكار لە 

دین! مەگەر دین هی خودا نییە و خۆی پارێزگاری لێ ناكات؟!
كەواتە حیزبی ئیسالمی لەسەر چ بنەمایەكی شەرعی رێگەیان بە خۆیان 
داوە  تاكالیەنانە خۆیان بكەنە  نوێنەری ئایین و خودا لەسەر زەوی، ئەمە 
تەنیا فریودانی خەڵكە و هیچی دیكە نییە، بگرە ناشیرینكردنی ئایینیشە، 
نەك گونجاندنی لەگەڵ گۆڕانە كۆمەاڵیەتییەكاندا، لەبری ئەوەی هەوڵبدەن 
دونیای  لەگەڵ  بە مەبەستی گونجاندنی  بكەن  ئاییندا  لە  ریفۆرم  جۆرێك 
ئێستادا، بە پێچەوانەوە زیاتر ئایینیان بەرەو داخراوی بردووە و نەوەیەكیان 
نەهێڵێتەوە،  و ڕیش  نەكاتەوە  بیر  ئەوان  ئەوەی وەك  دروستكردووە كە 
سەرپۆش نەپۆشێت و نەچێتە ریزی حیزبی ئیسالمیی، بە لە دین دەرچوو، 
سەیری دەكرێت  و لە ئیسالمیشدا، لە ئایین دەرچوون بە یەكێك لە شتە 

هەرە بڤەكان هەژمار دەكرێت .



بەشی چوارەم
سێكۆالریزم و هەڕەشەی گوتاری ئیسالمی سیاسی
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بەشی چوارەم
سێكۆالریزم و هەڕەشەی گوتاری ئیسالمی سیاسی

سێكۆالریزم وەك سەرچاوەی هۆشیاری كۆمەڵگە
سیاسیی  فیكری  دەركەوتەیەكی  وەك  »عەلمانییەت«  سێكۆالریزم 
مۆدێرنەتە، لە سەردەمی دەسەاڵتدارێتی كلێسادا، لە ئەوروپا سەریهەڵدا، 
كۆمەڵگەی  هۆشیاركردنەوەی  بە  سەبارەت  كاریگەرییەكانیشی،  هۆی  بە 
بە  جیهان،  دیكەی  كۆمەڵگەكانی  لە  بەشێك  پاشانیش  و  مەسیحییەت 
جیهانیش  و  ئەوروپا  كاریگەرەكانی  و  گرنگ  هەرە  رووداوە  لە  یەكێك 
ستەمكاریی  بەرانبەر  لە  هۆشیاربوونەوە  خەڵكی  هۆیەوە  بە  دادەنرێت، 
پیاوانی ئایینی لە جیهانی مەسیحییەتدا، كە دەرهەق بە خەڵكی هەژار و 
ئاسایی ئەنجامدەدرا. ئەوەبوو مرۆڤی ئەوروپی هەڵوەستەی كرد و شتێك 
و  بڕیار  فەرزكردنی  و  ئایینداری  پەنای  لە  چەوساندنەوە  بەناوی  نەما 

راسپاردەكانی كلێسا و هەروەها وەرگرتنی سەرانەش بەناوی ئایینەوە. 
مۆدێرن،  كۆمەاڵیەتیی  و  سیاسی  رەوتێكی  وەك  سێكۆالریزم  كاتێك 
دونیاییەكانی  شارەزاییە  و  توانا  بۆ  گەڕانەوە  و  زانست  بە  پشتئەستوور 
مرۆڤ، كاریگەری گەورەی دروستكرد لەسەر كۆمەڵگەی مەسیحییەت، لە 
قۆناغی یەكەمدا و دواتریش كۆمەڵگە و واڵتە غەیرە مەسیحییەكانیش، كەم 
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و زۆر دەكەونە بەر پەالماردانی نەیارانی و خوێندنەوەی هەڵەی بۆ دەكرێت، 
گوایە راستەوخۆ بۆ دژایەتیكردنی ئایین سەریهەڵداوە، تا ئاستی ئەوەی 

سێكۆالریزم وەك كوفرێك و ئیلحاد دەناسێندرا.
غەیرە  كۆمەڵگە  و  واڵت  دەگاتە  سێكۆالریزم  پەرەسەندنی  ئەوەی  پاش 
مەسیحییەكانیش، بە تایبەتی كۆمەڵگە موسڵمانەكان، ئەگەرچی لە هیچ 
سیستەمی  وەك  »عەلمانییەت«  سێكۆالریزم  ئیسالمییدا،  دەوڵەتێكی 
سیاسی و حوكمڕانی، بە مانا پێرفێكتەكەی پەیڕەو نەكراوە، لە پەیوەست 
بە جیاكردنەوەی ئایین لە دەوڵەتدا، كە ئەوە ئامانجی سەرەكی و بنەڕەتی 
سێكۆالریزم  ساختەی  كۆپییەكی  تەنیا  بەڵكو  سێكۆالریزمە،  چەمكی 
فیكرەكە  خودی  بە  زیانیان  ئەوەندەی  زۆرجاریش  كە  پەیستكراوە، 
گەیاندووە، نیو هێندە نەیانتوانیوە سوودی لێوەربگرن، چونكە عەقڵییەتی 
كۆمەڵگە بە هۆی گۆشكراوی بە فیكریی توندڕەوییەوە، قبووڵی چەمكێكی 

وەك عەلمانییەتی نەكردووە، بگرە دژایەتیشی كردووە.
 سەرباری زیانگەیاندن بە فیكرەكە، بگرە لە چەندان الوەش رووبەڕووی 
تەفسیر و پێناسەكردن و خوێندنەوەی هەڵەی مەبەستدار و بێ مەبەستیش 
خۆی  ئامانجی  بۆ  سیاسی،  ئیسالمی  حیزبی  هەمووكات  بووەتەوە، 
بۆ  سێكۆالریزم  گوایە  كە  لەوەی  كۆمەڵگە  تێگەیاندنی  بە  بەكاریهێناوە، 
دژایەتیی و شەریك پەیداكردن بۆ خودا و پێغەمبەری موسڵمانان و خودی 
توندیش  بە  پێویستە  كراوە،  ئیسالمی  واڵتانی  هاوردەی  ئیسالم  ئایینی 
بەرپەرچی بدرێتەوە، تا كۆمەڵگەی موسڵمانان لەو كوفر و ئیلحادە رزگاری 

بێت.
خۆی  »كاتی  دەڵێت:  سێكۆالریزمەوە  فیكریی  بارەی  لە  باپیر،  عەلی 
رۆژئاوایییەكان بە ناچاری پەنایان بۆ سێكۆالریزم بردووە، بەاڵم ئێستاكە 
و لەم رۆژگارەدا بەشێوەیەك پەرێز و شوێنەوارە شوومەكانی دەركەوتوون 
كە هیچ خاوەن عەقڵ و ویژدانێك، مادام خۆی بە موسوڵمان یان بە دڵسۆز 
بۆ میللەتە مسوڵمانەكەی بزانێت، نكۆڵی لەوە ناكات كە سێكۆالریزم بۆ 

میللەتی موسوڵمان دووجار قەدەغەیە«. 
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لێرەدا عەلی باپیر دووچاری هەڵەیەكی زەق بووەتەوە، راستییەكەی ئەوەیە 
یان  نەكردووە،  قبووڵ  سێكۆالریزمییان  ناچارییەوە  لە  رۆژئاواییەكان  كە 
هەڵیان نەبژاردووە، بەڵكو هۆشیاریی تاك لە رۆژئاوادا، ئەوكات گەیشتبووە 
ئەو ئاستەی ئەوەی كلێسا بە ناوی ئایینەوە دەیكرد و دەیگوت، كەم و 
زۆر پێوەندیی بە خودی ئایینی مەسیحییەتەوە نەبووە، كە ستەمكاریی لە 

پەنای ئایینی مەسیحییەتەوە دژی خەڵكی ئەنجامدەدرا.
 لە هەندێك قۆناغیشدا، جۆرێك بیتاقەی لێخۆشبوون دەفرۆشرایە خەڵكی 
سڤیل، لەژێر بیانووی ئەوەی گوایە كلێسا لەسەر دونیا لە كڕیارانی ئەو 
بیتاقەیە خۆشدەبێت، خوداش لەو دونیادا، مادام كلێسا لێی خۆشبووە، 
ئەویش لێی خۆشدەبێت! وەك ئاماژەی ئەوەی كە كلێسا و پیاوانی ئایینی، 

خۆیان كردبووە شەریكی خودا، یان نوێنەری خودا لەسەر زەوی.
بوو،  سێكۆالریزم  ئەوە  باپیرەوە،  عەلی  بۆچوونەكەی  پێچەوانەی  بە   
ئەمجۆرە مامەڵە و بازرگانییكردنەی بە ئایینی مەسیحییەت پووچەڵكردەوە، 
بگرە بلۆكی مەسیحییەتیشی لە نەزانی هۆشیاركردەوە لەوەی كلێسا هەم 

بازرگانی و هەمیش سیاسەتی بە ئایینەوە دەكرد.
هەروەها لە شوێنێكی دیكە لە بارەی سێكۆالریزمەوە دەڵێت: »پەرێز و 
شوێنەوارە شوومەكانی دەركەوتوون«. ئاخر چ خاوەن ویژدانێك قەناعەت 
بەو قسەیەی دەكات، گوایە پەرێزی سێكۆالریزم شوومە، جارێ كورد ئەم 
زیاتر دەڵێت پەرێزی پیسە،  بەڵكوو  ناهێنێت،  بەكار  بەمشێوەیە  وشەیە 
نەك پەرێزی شوومە، چونكە پیس و شووم دوو شتی تەواو لێك جیاوازن.
بە  موسڵمانەكان  كۆمەڵگە  مەزهەبگەراییەكانی  شەڕە  و  پشێوی  مەگەر 
بە  خوڵقاندووە!  شوومگەرایی  شێوەیەك  چ  بە  كە  نابینێت  خۆی  چاوی 
پێچەوانەوە ئەوەی لە ئەوروپادا دەگوزەرێت، بە هیچ شێوەیەك »شووم« 
نەبووە، بگرە ئەوروپا بە هۆی سێكۆالریزمەوە گەیشتە ئەو ئاستەی ئێستای 
كە تەنانەت دەوڵەتی نەتەوەشی بۆ دەوڵەتی هاواڵتییبوون گۆڕیوە، بەو 
مانایەی خەریكە قۆناغی دەوڵەتی ناسیۆنالیزم بە دەوڵەتی هاوواڵتییبوون 
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دەگۆڕێتەوە، بە جۆرێك ئەوەی لە چوارچێوەی دەوڵەتدا دەژیەت، جگە 
لە بەها ئینسانییەكەی، هیچی دیكە شوناسی بۆ دیاری ناكات، ئەمەش 
نموونەی باشترین ئەو دەوڵەتانەیە كە مرۆڤ تێیاندا هەست بە سەقامگیری 
رۆحی و جەستەیی دەكات، بە پێچەوانەی ئەو دەوڵەتانەی لەسەر بنەمای 
نەتەوەپەرستی و ئایینی دروستبوونە، كە شكۆی مرۆڤ تێیاندا بە هیچ 

شێوەیەك پارێزراو نابێت.
عەلی باپیر دەشڵێت: »ئەو موسڵمانەی بڕوا بە سێكۆالریزم بێنێت، یان 
شوێنی بكەوێت، فڕی بەسەر ئیسالمەوە نامێنێت« ئەمە سەرباری ئەوەی 
بۆ هیچ كەس و موسڵمانێك نییە، فەتوای كافراندن و لە ئیسالم دەرچوون 
یان  چەمكە،  ئەم  ئیسالمدا  لە  مەگەر  دیكەوە،  موسڵمانێكی  پاڵ  بداتە 
ئەمجۆرە بڕیارە تەنیا بۆ خودا جێنەهێڵدراوە! هەڵبەت ئەم تێگەیشتنەی بۆ 
سێكۆالریزم، پێچەوانەی تێگەیشتنی بیرمەندانی جیهانی و هەتا عەرەبییشە.
 ئاستین كاڵین، ریشەی دەستەواژەی سێكۆالریزم دەگەڕێنێتەوە بۆ جۆرج 
وەسفكردنی  بۆ  داهێناوە  سێكۆالریزمی  وشەی   1846 ساڵی  لە  یاكوب 
بیروڕایەك كە بە تەنیا دوای پرسیار و پرسگەلێك دەكەوێت كە لە ژیاندا 

دەتواندرێت ئەزموون بكرێن.
سێكۆالریزم  بێت،  یاكوب  جۆرج  تێگەیشتنەی  ئەو  گوێرەی  بە  هەروەها 
ناكاتە ئەوەی كە عەلی باپیر پێیوایە بێدینییە، بەڵكو سێكۆالریزم گەڕانە 
بەناو رۆحی بەشەریەتدا، تا بزانێت مرۆڤەكان لە دونیادا چیان دەوێت و 
بە دوای چیەوەن و ئەوەی دەیانەوێت و بەدەستیان نەهێناوە، هۆكارەكەی 
بۆچی دەگەڕێتەوە، ئاخر مرۆڤ لە كۆمەڵگەی ئایینیدا ناتوانێت بە هۆی 
مومارەسەی  سەربەستانە  كۆمەاڵیەتی،  و  ئایینی  ترادیسیۆنی  بەربەستی 
ژیانی دونیایی خۆی بكات، بەڵكو هەر هەوڵێكیش دەیدات و بە دوای هەر 
لە  راستەوخۆ  ئایین،  بازنەی  دەرەوەی  لە  دەگەڕێت،  خۆشگوزەرانییەكدا 
الیەن پیاوانی ئایینی دووچاری كێشە و بەربەستی گەورەی رۆحی و هەتا 
جەستەییش دەبێتەوە، چونكە بەرژەوەندیان لەوە دانییە مرۆڤ بە ئازادانە 
ژیانی ئاسایی خۆی مومارەسە بكات، هەر بۆیەش كاتێك مرۆڤ هەوڵی ئەو 
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سەربەستییە رۆحی و هەتا جەستەییەش دەدات، بە بێدین و هەڵگەڕاوە لە 
ئایین و ترادیسیۆنی ئایینی و كۆمەاڵیەتی ناوزەندی دەكەن.

سێكۆالریزم  لە  یان  باپیر  عەلی  بێت،  نموونەیە  چەند  ئەو  گوێرەی  بە 
نەگەیشتووە، یانەكی بە ئەنقەست هەوڵی شێواندنی كۆی چەمكەكە دەدات، 
بە الی منەوە خاڵی دووەمیان تەواوە، چونكە كارەكتەری ئیسالمی سیاسی 
هەمیشە بە دوای دروستكردنی گومانەوەن لەسەر سێكۆالریزم، تا بە خراپ 
ناوی بێت لەسەر ئاستی كۆمەڵگە، بۆ ئەوەی موسڵمانان ئازادییەكانی خۆیان 
ئیسالمییەكان  كارەكتەرە  گوێڕایەڵی  هەتایەش  هەتا  و  نەكەن  مومارەسە 
بن، چیان گوت و چیان بە باشزانی، هەر ئەوە جێبەجێ بكرێت، گوایە 

فەریادڕەسی ئایینی ئیسالمن. 
ئەو تێگەیشتنەی عەلی باپیر ئیشكردنە بۆ شێواندنی سێكۆالریزم، گەشەی 
فیكری خۆی و پێگەی حیزبەكەی لە كۆمەڵگەیەكی گۆشكراو بە ترادیسیۆنی 
ئایینی و نەریتگەرایی دەبینێتەوە، بە پێچەوانەوە لە ئەگەری گەشەسەندنی 

سێكۆالریزم لە كۆمەڵگەدا، ئەویش باری دەكەوێتە لێژییەوە. 
لەبەر ئەوەشە دژایەتی خۆی بۆ سێكۆالریزم بەیانكردووە، بە جیدیش هەوڵی 
باپیر، سێكۆالریزم  ناشیرینكردنی دەدات، بە پێچەوانەی بۆچوونی عەلی 
جیاكردنەوەی  لەسەر  ئیش  مۆدێرنەتەیە،   مەدەنیی  سیاسی  فیكرێكی 
كایەكانی كۆمەڵگە دەكات، بە تایبەتی كایەی ئایین لە كایەكانی دیكەی 
ناكات،  ئایین  راستەوخۆی  دژایەتی  شێوەیەكیش  هیچ  بە  و  دەوڵەت 
بەڵكو ئیش لەسەر جیاكردنەوەی ئایین دەكات، هەم كۆمەڵگە و هەمیش 
ئایین  بە هۆی خراپەكاری دەسەاڵتەوە،  ئەوكات  ئایین سوودمەند دەبن، 
لەبەرچاوی خەڵك ناشیرین نابێت، هەروەها هەڵوێستی پیاوێكی ئایینیش 
كۆمەڵگە دووچاری هەڕەشە ناكات، چونكە لە سایەی سێكۆالریزمدا یاسا 

سەروەری بوونی هەیە و یاسا چاودێرە بەسەر هەردوو كایەكەدا.
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گوتاری ئیسالمی.. بەتاڵ لە دیالۆگی فیكری سیاسی
و  گفتوگۆی عەقاڵنی  و  بری خۆگونجاندن  لە  ئیسالمی سیاسی،  گوتاری 
سیاسی، لەبەردەم هەژموون و دەركەوتە تازەكانی دونیادا و هەتا فیكریی 
ئایینیش، بە جۆرێك پیرۆزی بە ترادیسیۆنی ئیسالمیی دەبەخشێت، كە 
سەرئەنجام لەسەر حیسابی رەتكردنەوەی ئایینەكانی دیكەدا كەوتووەتەوە، 
بە سەنگەرگرتن لە هەر جۆرە بۆچوون و تێگەیشتنێك كە لەگەڵ ترادیسیۆنی 

ئیسالمییدا نایەتەوە.
هەڵگری  ئیسالمییە،  توندڕۆ  گوتارە  ئەو  خودی  جاریش،  زۆربەی   
شوناسێكی دواكەوتووانەی خێڵەكی مەزهەبییە، بە جۆرێك خۆی ئارێشە 
دونیای  تەسكەوەش، سەیری  گۆشەیەكی  لە  و  دەكات  دروست  بۆ خۆی 
دژایەتی  دیكە،  ئایینەكانی  سەرجەم  كارەكتەری  پێیوایە  دەكات،  كراوە 

ئیسالم دەكەن و لە بۆسەدان بۆ كۆتایی هێنان بە ئیسالم.
 ئەم گوتارە هەمیشە لەناو ترسێكی قووڵدا دەژیەت و توانای بیركردنەوەی 
پێشكەوتن  بەرانبەر  لە  هەڵەیە  تێگەیشتنە  ئەم  دواجاریش  نییە،  فیكری 
و هەنگاوە گەورەكانی كۆمەڵگە غەیرە ئیسالمییەكاندا، پێی خۆش بێت، 
یان پێی ناخۆش، دووچاری شكستی گەورە دەبێتەوە، بەو پێیەی جگە 
لە رەتكردنەوە و دروستكردنی ناووناتۆرە، ئێستا پشت بە هیچ بنەمایەكی 

دیكەی دیالۆگ پێنابەستێت.
 كەلێنێكی گەورەش لە عەقڵییەتی كارەكتەرانی ئەو گوتارە دروست دەكات 
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و پاشانیش ئەو بۆشاییە فیكرییە كاریگەری بەسەر ناوبانگی ئیسالمیش، 
ریفۆرمی  مەسەلەی  و  پێكەوەژیان  بە  پەیوەست  لە  دەبێت،  ئایین  وەك 
ئایینی، كە ئێستا وەك پێویستییەكی كۆمەڵگەی نێودەوڵەتی، لە پرسی 

پێكەوەژیانی پێكهاتەكاندا، هەڵسوكەوتی لە تەكدا دەكرێت.
لە گۆشەنیگای ئیسالمی سیاسیی جیهانی و لەناویشیدا كوردی، مەسیحییەت 
سێكۆالریزم  بۆیە  بەڕێوەبەرن،  كۆمەڵگە  ناتوانن  دیكە،  ئایینەكانی  و 
گوتارە  ئەو  هاوكات  سەریانهەڵداوە،  ناچارییەك  وەك  دیموكراسی  و 
ئینجیلیش  بێڕەوشتی،  بە  دەكات  یەكسان  ئەوروپا  كرانەوەی  ئیسالمییە 
وەك خراپەكارییەك وێنا دەكات، كە خۆی ئەمە كێشە و پێكدادانی رۆحی 

و جەستەیی و هەتا توندوتیژیش دێنێتە كایەوە.
كۆمەڵگەی  سەر  بۆ  ئیسالمییەكان  گرووپە  تیرۆریستی  هێرشی  مەگەر 
ئەوروپا، لەم گۆشەنیگایەوە سەرچاوەی نەگرتووە؟! ئەمەش ئاماژەیەكی 
پێكەوەژیانی  پرسی  بۆ  سیاسییە،  ئیسالمی  بزاڤی  تێنەگەیشتنی  قووڵی 
ئایینی، گوتارێك بەبێ ئەوەی تێگەیشتنی قەناعەت پێكەری هەبێت، كە 
ئیدی كۆمەڵگەی ئەوروپی قۆناغی ئەوەی تێپەڕاندووە، كە چیتر كاروباری 
نایانەوێت  ئەوان چیتر  واتە  بە كاروباری دەوڵەت بكرێت،  ئایینی تێكەڵ 
كارەكتەریی ئایینی دەستبەسەر جومگەكانی دەوڵەتدا بگرن، ئەمەش لە 
دەكرێت،  بۆ  هەڵە شیكردنەوەی  بە  ئیسالمیی سیاسییدا،  گوتاری  الیەن 
و  بێڕەوشتی  بە  یەكسان  و  ناچێت  پێبەڕێوە  ژیانی  مەسیحییەت  گوایە 

خراپەكاریش دەكرێت.
عەلی باپیر لە »چەند مەسەلەیەكی باوی سەردەم«دا دەڵێت: »شەریعەتی 
ئیسالم، وەك ئایینی شێوێندراوی مەسیحییەت نییە كە ژیانی پێوەبەڕێ 
نەچێت، چونكە لە راستییدا ئەوروپییەكان لە بواری ژیان بەڕێوەبردندا، 
زۆر ئاتاجی پەیام و بەرنامەیەكی راستەقینەی ژیان بوون، چونكە ئینجیلی 
ئێستا پڕە لە لە ئەفسانە و خورافات، بۆیە هەرگیز الیەنەكانی ژیانی پێوە 
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و  كۆمەاڵیەتی  و  ئابووری  و  سیاسی  كێشەكانی  نموونە  بۆ  بەڕێوەناچن، 
هتدی... پێ حەل ناكرێت و لەورووەوە بێ تەرح و چارەسەرە، لەرووی 
نەتەوایەتییەوەش هیچی تێدا نییە، لەرووی ئەخالقەوە برەو بە ئیباحییەت 
و خراپەكاری دەدات، چونكە ئەوەی كە عیسا و موسا هێنابوویان، جوولەكە 
و نەسڕانییەكان گۆڕیان و شتی پڕوپووچیان رەگەڵخست و دەستكاریان 

كرد«.
ئەم  نییە،  مەسیحییەت  شێوێندراوی  ئایینی  وەك  ئیسالم،  شەریعەتی 
رستەیە، بێ هیچ ئەمال و ئەو الیەك، دەچێتە باری رقێكی قووڵی توندڕەویی 
ئیسالمیی سیاسی، بەرانبەر بە مەسیحییەت و كاریگەری قووڵیش دەخاتە 
ئایینی، لە كۆمەڵگەی باشووری كوردستاندا،  سەر هەستی پێكەوەژیانی 
جگە لە رەتكردنەوەی مەسیحییەتیش، دەكرێ وەك فەتوایەك و هاندانێكیش 
و  هاندان  و  لوغز  دونیایەك  وشانەوە،  ئەم  پشتی  لە  كە  بكرێت  سەیری 

برەودان بە توندوتیژییش ئامادەگییان هەیە.
ئەو دەیەوێت ئیسالم بەسەر كۆی ئایینەكانی دیكە فەرز بكات، لە بەرانبەر 
كاتێك  ئینجیلی مەسیحییەت،  تایبەتی  بە  دیكەدا،  ئایینەكانی  شێواندنی 
رێك  مەسیحییەت،  بە  دەكات  بەراورد  بەمشێوەیە  ئیسالم  باپیر  عەلی 
وەك  ئەمەش  هەڵبەت  دەگەیەنێت،  پیرۆزكردن  بە  خۆ  و  رەتكردنەوە 
هێرشكردنە بۆ سەر پیرۆزیی ئەوانی دیكە و لە دونیای یاسا سەروەریدا 

جێگەی قبووڵكردن نییە. 
ئەمەش  خورافات«.  و  ئەفسانە  لە  پڕە  »ئینجیل  دەڵێت:  ئەوەتا 
ئەو  یانی  ئەفسانە  ئینجیلە،  رەتكردنەوەی  روونی  دیكەی  بەڵگەیەكی 
دەكرێن،  لێوە  باسییان  پشتاوپشت  كە  مێژووییانەی  گێڕانەوە  و  چیرۆك 
راستییەوە  لە  واتە  نییە،  سەلماندنیان  بەڵگەی  واقیعیشدا،  ئەرزی  لە 
دوورن. خورافاتیش نزیكایەتییەكی زۆری لەگەڵ ئەفسانەدا هەیە، بەوەی 
كارەكتەرانی هەڵدەستن بە دروستكردنی كۆمەڵێك چیرۆك و باسوخواسی 
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درۆینە سەبارەت بە دیاردە و هەندێك نەریتی كۆمەڵگە لەسەر بنەمایەكی 
بەتاڵ، زۆرجاریش كارەكتەرانی ناوی ساحیریان لێدەندرێت. 

كەوایە عەلی باپیر ئینجیل رەتدەكاتەوە و بە شتی بێ بنەما و بەتاڵیشی 
ئەو  یانی  ئەفسانە،  و  خورافات  لە  پڕێتی  خۆی،  گوتەی  بە  دادەنێت، 
چیرۆك و ئامۆژگارییانەی لە ئینجیلدا هەن، راست نین.  لەكاتێكدا رێژەی 
باوەڕدارانی مەسیحییەت لە موسڵمانانیش زۆرترە، هەڵبەت ئەمە قبووڵكراو 

نابێت و كاردانەوەی ئایینی توند دروست دەكات.
لە ئەفسانە و خورافات،  ئینجیل پڕە  لە الیەكی دیكەوە پێیوایە مادام   
و  ئابووری  و  سیاسی  كایەی  لە  تایبەتی  بە  ناچێت،  پێبەڕێوە  ژیانی 
كۆمەاڵیەتییدا، بەاڵم ئەوەی لەسەر خاكی مەسیحییەت دەگوزەرێت، شتێكی 
دیكەمان پێدەڵێت، واڵتانی رۆژئاوا توانیان ئەزموونێكی جوانی حوكمڕانێتی 

پێشكەشی هاوواڵتییانی خۆیان بكەن.
كۆمەاڵیەتی،  و  سیاسی  ئاریشەی  لە  نەبوون  بەدەر  ئەوانیش  راستە   
شەڕی یەكیانكرد و برسیی بوون و دووچاری كۆمەڵێك پەتای سیاسی و 
بەاڵم سەرئەنجام مۆدێرنەتەیان  بوونەوە،  كۆمەاڵیەتی و هەتا سەربازیش 
خوڵقاند، كۆمەڵێك واڵتی نموونەییان دروستكرد، دونیایان بە پێشكەوتنە 
تەكنەلۆژییەكانی خۆیانەوە سەرقاڵكرد، كاریگەری گەورەشیان خستە سەر 
دونیا، بەاڵم پێویستە بپرسین، ئەزموونی كام دەوڵەتی ئیسالمی بووەتە 
بە  كە  روونە  وەاڵمەكەی  موسڵمان؟  هاوواڵتییانی  خۆشبەختكردنی  هۆی 
و  دەخنكێن  ئەوروپادا  رێگەی  و  دەریا  لە  موسڵمان  هاوواڵتییانی  لێشاو 

دەمرن، تەنیا بۆ ئەوەی بگەن بە خاكی مەسیحییەت.
ئێستا لە دونیادا چەندان نموونەی حوكمڕانێتی لە پەیوەست بە بەڕێوەبردنی 
بێت،  كورتیش  بە  ئەگەر  دەكرێ  هەن،  دەوڵەتدارییدا  و  خەڵك  ژیانی 
نموونەی بەڕێوەبردنی ژیانی خەڵك، لە كۆمەڵگە موسڵمانەكان و كۆمەڵگە 

مەسیحییەكان وەربگرێت.
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عەلی باپیر پێیوایە، مەسیحییەت ژیانی پێ بەڕێوە ناچێت، دیارە دیسانەوە 
ئەو پیاوەی جگە لەوەی سەرۆكایەتیی حیزبێكی ئیسالمیی دەكات، خۆیشی 
بزانن كە  بیرمەندێكی ئیسالمی دەناسێنێت، بەاڵم سەیری بكەن و  وەك 
چۆنچۆنی دووچاری هەڵەی زەقبووەتەوە، ئاخر مەسیحییەتی ئێستا خۆی لە 
كاروباری دەوڵەتداریی دوورخستووەتەوە، باشتروایە بڵێین دوورخراوەتەوە، 
كۆمەڵگەی  هێشتا  ئەوەش  سەرباری  وەرگرتووە،  خۆشی  ئاسایی  رەوتی 
حیزبی  سەدان  نەخێر  فڕێنەداوە،  مەسیحییەتی  بەرگی  مەسیحییەت، 
مەسیحی هەن و دەوڵەتەكانیش بە جوانی بەڕێوە دەبەن، بە جۆرێكیش 
خۆشگوزەرانییان بۆ خەڵك فەراهەم كردووە، تەنانەت خەڵكی لە كۆمەڵگە 

موسڵمانەكانەوە دەچنە ژێر سایەی حوكمڕانێتی بلۆكی مەسیحییەتەوە. 
كلێساكانی  لە  ئێستا  كە  كردووە  فەرامۆش  راستییەی  ئەو  باپیر  عەلی 
ئەوروپا، بە هەزاران كوڕ و كچی موسڵمان هەن، هانایان بۆ كلێسا بردووە، 
لە سایەی  مانەوەیان  مەبەستی  بە  دەوڵەتەكان  بۆ سەر  وەك گوشارێك 
كۆمەڵگەی مەسیحییەتدا، ئەو بیری لەوە نەكردووەتەوە، ئەو ئەزموونەی لە 
كۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا پەیڕەوكرا، فەشەلی هێنا و لە بەرانبەر ئەوەشدا، 
كۆمەڵگەی مەسیحییەت خۆشگوزەرانی بۆ هاوواڵتییانی خۆی دەستەبەركرد، 
ئەمە راستییە، هەڵوێست و دژایەتیكردنی هیچ ئایین و كەس و بزاوتێكی 
ئیسالمیش نییە، چونكە بە چاوی خۆمان ئەو واقیعە دەبینین، بە خودی 

عەلی باپیریشەوە.
بە  نییە،  ئیسالم  بە  مەسیحییەت  بەراوردكردنی  لە  مەبەست  لێرەدا 
رێك  دەكات،  مەسیحییەت  لە  باس  ئەو  كاتێك  بەاڵم  پێچەوانەوەش، 
مەبەستی لە دەوڵەتەكانیشە، سەرباری ئەوەی لەژێر هەژموونی بنەماكانی 
سێكۆالریزمدا، دەوڵەت لەژێر چنگی مەسیحییەت دەرهێندراوە، كەچی لە 
گۆشەنیگای عەلی باپیرەوە، دەوڵەتی ئەوروپی و مەسیحییەت تەواوكەری 
یەكدین، ئەمە ئاماژەی بڕیاری پێشوەختەیە، هەڵوێستیی توندڕۆییە، نەك 

رەخنەی راستەقینە بێت.
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 هەروەها سەبارەت بە پرسی نەتەوەش دەڵێت: »لەرووی نەتەوایەتییەوە 
هیچی تێدا نییە«. دیارە مەبەستی ئینجیلە، خۆزگە شیكردنەوەی زیاتری 
دەوڵەتی  مۆدێلی  نموونەی  مەبەستی  ئەگەر  دەكرد،  بۆچوونەی  ئەم  بۆ 
نموونەی  لە  قسە  دیكە،  جۆرێكی  بە  دەبێ  ئەوا  ئەوروپادا،  لە  ئێستایە 
دەوڵەتی ئێستادا بكەین و ناكرێ بە چاویلكەی سەد ساڵ پێش ئێستاشەوە 
لە  لە ئەزموونی دەوڵەتداری ئەوروپادا بكەین، بە هۆی ئەوەی كە  قسە 
فەلسەفەی  لە  روویانداوە،  قووڵ  گۆڕانكاریی  رابردوودا  دەیەیەكی  چەند 
مەبەستی  ئەگەر  خۆ  گشتی،  بە  جڤات  یان  هاوواڵتییان  بۆ  دەوڵەتداری 
چەمكی دەوڵەتیشە بە شێوە گشتییەكەی، واتە كالسیكییەكەی، دیسانەوە 
هەڵە تێگەیشتنی هەیە بۆ دەوڵەتی ناسیۆنالیستی لە ئەوروپادا، چونكە 
مێژووی دروستبوونی دەوڵەتی نەتەوەیی بە بەراورد بە مێژووی مەسیحییەت 
و ئیسالم، چەند رۆژێكە و هیچی دیكە نییە، تەنانەت نەهاتووشە كەمێك 
خۆی ماندوو بكات و نموونەی دەوڵەتێك بهێنێتەوە تا بڵێین راست دەكات، 
بە پێچەوانەوە بە گشتگیری قسەی كردووە و بەمەش هێندەی دیكە، خۆی 

خزاندووە ناو زەلكاوی ناشارەزاییەوە.
بە  تێكەڵ  دەوڵەت،  و  ئایین  ئەوروپادا،  لە  نەتەوەیی  دەوڵەتی  پێش   
خەڵكیان  كاروباری  ئیمپراتۆردا  و  قەیسەر  شێوەی  لە  كرابوون،  یەكدی 
بەڕێوە دەبرد، بەبێ هیچ حیسابكردنێكیش بۆ خەڵك و تەنانەت پیاوانی 
ئایینیش، شكۆی ئایین خرابووە خزمەتی ئیمپراتۆرییەتەوە، پاشان لەگەڵ 
ئێستا  دەرئەنجام  سیاسییەكاندا،  و  ئابووری  و  كولتووری  پەرەسەندنە 

فۆڕمیی دەوڵەتی نەتەوەیی گۆڕاوە بۆ دەوڵەتی هاوواڵتیبوون.
شوناسیی  كە  نا  مانایەش  بەم  دێتەكایەوە،  دیكە  ئەزموونێكی  لێرەوە   
لەسەر  سەرسەختانە  پێداگرییەكی  نەخێر،  نەمابێت،  بوونی  نەتەوەیی 
ئایین،  هاوشێوەی  ئەویش  ئەگەرچی  دەكەن،  نەتەوەیی خۆیان  شوناسی 
خراونەتە  نەتەوە،  و  دەوڵەت  واتە  ناكرێت،  خەڵك  كاروباری  تێكەڵی 
خزمەتی مرۆڤ خۆیەوە، نەك بە پێچەوانەی ئەزموونی دەوڵەت لە كۆمەڵگە 
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موسڵمانەكاندا، كە خەڵكی بوونەتە خزمەتكاری دەوڵەت و نەتەوە، كەچی 
نەتەوە و دەوڵەت، هی هاوواڵتییان نین، بەڵكو هی كۆمەڵێك دەسەاڵتداریی 

ستەمكارن و بە ئارەزووی خۆیان ژیانی خەڵك كۆنتڕۆڵ دەكەن.
سەندووە،  پەرەی  جەستەییش  و  رۆحی  ئەشكەنجەی  ئەوەی  سەرباری   
رۆژانەش چەندان كەس دەبنە قوربانی ملمالنێی گرووپە مەزهەبییەكان و 
كردەوە تیرۆریستییەكان، خۆ لە ئەوروپاشدا، شوناسی نەتەوەیی بوونی 
ماوە، بەاڵم بەم تێگەیشتنە كالسیكییەی عەلی باپیر نا، كە دەبێ خەڵك 
ئێستایاندا،  ئەزموونی  لە  نەخێر،  بن!  دەوڵەت  و  نەتەوە  خزمەتكاری 
دەوڵەت شۆڕبووەتەوە بۆ الی هاوواڵتییان و هەرچی پارتی سیاسییش هەن 
لە كێبڕكێدان تاكو هاوواڵتییان لە خۆیان رازیی بكەن، نەك خۆیان بەسەر 

هاوواڵتییانەوە پیرۆز بكەن.
لە ڕووی ئەخالقەوە برەو بە ئیباحییەت و خراپەكاری دەدات. ئەمە بۆچوونی 
عەلی باپیرە، سەبارەت بە چەمكی ئەخالق لە ئینجیلدا، دیارە تێگەیشتن 
لە چەمكی ئەخالق لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ كۆمەڵگەیەكی دیكە، هەڵگری 
خەسڵەتگەلێكی جیاواز و قووڵە، راستەوخۆش پێوەندیی بە تێگەیشتنی 
ترادیسیۆنەوە هەیە، واتە ئەوەی الی رۆژهەاڵتییەك بە ئەخالق ناسراوە، 
یان پێوەی پابەندە، رەنگە الی رۆژئاوایییەك دوور و نزیك پێوەندیی بە 
ئەخالقەوە نەبێت و ئاساییشە ئەگەر پابەندی نەبێت، چونكە كولتووری 

ئەو نییە.
كەسێتییەكانی  ئازادییە  و  كرانەوە  لەگەڵ  روونە  باپیر  عەلی  مەبەستی 
هاوواڵتییانی رۆژئاوایەتی، سەبارەت بە پرسی سێكس و هەندێك بەهای 
كولتووریی ئەوروپاییانەی دیكە، ئەو ئازادییە مرۆییەی لە بارەی سێكس و 
پڕۆسەی هاوسەرگیریی لە ئەوروپادا هەن، ئەو بە ئیباحییەت و لەشفرۆشی 

تێدەگات!
 دیارە ئەم تێگەیشتنە، تێگەیشتنێكی قووڵی توندڕه وییانەیە بۆ ئەو شێوە 
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كۆمەڵگەیەكی  لە  تەنانەت  هەیە،  هەزاران ساڵە  ئەوروپییەی  ترادیسیۆنە 
هیچ  ئەوروپادا،  لە  دادەنرێت  ئازادییەكان  رۆحی  بە  كە  سوێد،  وەك 
شوێنێكی لەشفرۆشی بە شێوە فەرمییەكەی بوونی نییە. بەاڵم سێكس لە 
بەو  لە دەرەوەی پرۆسەی هاوسەرگیریدا،  نەكراوە  هیچ كەسێك قەدەغە 
مەرجەی رەزامەندی دوو الیەنەی لەسەر بێت، ئەمەش بە پێی یاسایەك كە 
رێگە بەو كچ و كوڕانە دەدات، لە تەمەنی یاسایی خۆیاندا، مومارەسەی 
هاتوو دەستدرێژیی سێكسیش  ئەگەر  بكەن، خۆ  مافە سێكسییەیان  ئەو 

رووبدات، بە توندترین شێوە، سزای دەستدرێژیكار دەدرێت.
تەداخولی  نییە،  بۆی  كەس  هیچ  هەردووالشدا،  رەزامەندی  ئەگەری  لە 
تەنانەت  بڕیوە،  یاساییان  تەمەنی  چونكە  بكات،  كەسە  دوو  ئەو  ژیانی 
دایك و باوكیش، ئەمە نموونەی كۆمەڵگەی سوێد، بەاڵم ناتوانین بڵێین 
تەنیا لە سوێد بەمشێوەیەیە، نەخێر لە زۆربەی واڵتەكانی دیكەشدا هەمان 
تێگەیشتن و یاسا هەن، بۆ مەسەلەی سێكس و ئەوەی پێی دەگوترێت 

لەشفرۆشی.
بەبێ  دەبات،  ناو  خراپەكاری  و  بێڕەوشتی  وەك  ئەمە  باپیر  عەلی 
كۆمەڵگە  لە  ناپرسێت  كەچی  وردبێتەوە،  پرسەكە  لە  وەكخۆی  ئەوەی 
و  روویانداوە  سێكسی  قێزەوەنی  رووداوی  چەندان  ئیسالمییەكاندا، 
شەش  منداڵی  تەنانەت  نەكردووەتەوە،  شۆك  دووچاری  كۆمەڵگەشی 
سااڵنیش، دەستدرێژی سێكسیی كرایەسەر، ئەمە وەك تاكە نموونەیەك، 
بەاڵم بە هەزاران نموونەی دیكەش هەن، كە لە ئەوروپادا نین، خۆ ئەگەر 
رووبدەن كۆمەڵگەی ئەوروپی بە هاوواڵتیی و بە یاساوە دەهەژێن، چونكە 

قەبارەی تاوانەكە زۆر لەوە گەورەترە، كە عەلی باپیر لێی تێدەگات.
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ئایا سێكۆالریزم هەڕەشەیە بۆ سەر ئیسالم؟
كێشەی جیدی گوتاری ئیسالمی سیاسی، جگە لە پیرۆزكردنی ترادیسیۆنی 
فیكری  پڕۆژە  ئەو  كۆی  دیكەوەش،  رەهەندی  كۆمەڵێك  لە  ئیسالمی، 
یاخود  ئیسالم،  لەگەڵ  نزیكایەتییان  كە  كولتوورییانەی،  و  ئایینی  و 
ترادیسیۆنی موسڵماناندا نییە، بەبیانووی ئەوەی گوایە بە بەها و مۆڕاڵی 
ئیسالمیی و نەریتگەرای موسڵمانان نامۆن لە رەگوڕیشەدا رەتیاندەكاتەوە . 
لەكاتێكیشدا ئەو گوتارە، جگە لە رەتكردنەوەی بەرانبەر، پشت بە هیچ 
بنەمایەكی زانستی نابەستێت، جگە لەو چیرۆك و گێڕانەوانەی ناو مێژووی 
هەزار و چوارسەد ساڵەی ئیسالم نەبێت، كە زۆرجار بەڵگەی سەلمێنەریان 
لە بەردەستدا نییە، گوتارێك بە هەموو پێوەرە زانستییەكان، بەتاڵە لە 
مەعریفەیەكی لۆژیكی، بەو مانایەی لۆژیك پشتئەستوورە بە تەسەوراتی 
جۆراوجۆری بیركردنەوە و تێڕامانی قووڵ بۆ دیاردە و شتەكانی دەوروبەر، 
بە تایبەتی ئەو بەها كۆمەاڵیەتییانەی راستەوخۆ پەیوەستن بە جڤاتەوە.

بە درێژایی ماوەی سەرهەڵدانی بزاوتی ئیسالمی سیاسییش، یان هەر جۆرە 
فیكرێكی دیكەی بەدەر لە دەسەاڵتی خەلیفە و سوڵتانەكانی موسڵمانان، 
هەر لە جەمالەدینی ئەفغانییەوە، گوایە هەوڵی ریفۆرمی ئایینی داوە، تا 
دەركەوتنی ئیخوان ئەلموسلیم لە ساڵی 1928 بە سەرپەرشتی حەسەن 

بەننای كەسایەتی دیاری ئایینی ئیسالمی لە واڵتی میسر.
جیاواز  تێگەیشتنێكی  و  كرانەوە  بە  بایەخ  ئەوەی  بری  لە  گوتارە  ئەو   
بۆ ریفۆرمی ئایینی بدات، بە پێچەوانەوە هەمیشە سەنگەری لە بەرانبەر 
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گرتووە، بە شێوەیەك جگە لە ئاداب و ترادیسیۆنی ئیسالمییانەش، كۆی 
شارستانییەت و مۆڕاڵە غەیرە ئیسالمییەكان رەتكراونەتەوە و زەمینە بۆ 
هێرشی فیكری و هەتا سەربازییش خۆشكراوە، لەژێر بیانووی بەرگریكردن 

لە ئیسالم و پاراستنی ئایینەكە لە مەترسیی لەناوچوون.
خستووەتە  ئیسالمی  خۆی  توندڕۆیە،  گوتارە  ئەو  خودی  لەكاتێكدا   
بۆ  سەری  هێرشكردنە  ئەگەری  هەمیشە  و  تاریكەوە  گۆشەیەكی 
توندڕەوە  گوتارە  ئەو  نێگەتیڤەكانی  كاریگەرییە  چونكە  دروستكردووە، 
بووەتە هۆی دروستكردنی كارەكتەرگەلێك كە ئیشوكاریان سەنگەرگرتنە 
لە كۆمەڵگەكانی دیكەی وەك ئەوروپا و ئەمەریكا و جیهانی مەسیحییەت و 
جوولەكە بە گشتی، كە دواجار ئەمجۆرە گوتارە گەورەترین زیان بە خودی 
ئیسالم وەك ئایین دەگەیەنێت و لە كۆمەڵگەی دونیا دایدەبڕێت و وەك 
ئایینێكی مەترسیداریش دەیناسێنێت، بە هۆی ئەنجامدانی ئەو لێشاوە لە 

كردە توندڕەوی و تیرۆرییانەی ئێستا لە ئەوروپا ئەنجامی دەدەن .
بزاوتە  یان  سیاسی،  ئیسالمی  حیزبی  كارەكتەرانی  بڵێین،  دەتوانین 
ئیسالمییەكان بە گشتی حەز دەكەن ئیسالم وەك ئایین و وەك ترادیسیۆن، 
هێرشی  و  سێكۆالرییەت  توندڕەوانەی  رەخنەی  شەپۆلی  بەر  بكەونە 
رابكێشن،  خۆیاندا  الی  بە  كۆمەڵگە  سۆزی  رێگەیەوە  لەم  تا  فیكرییەوە 
بە هۆی بەرگریكردنێكی ساختەی بەرژەوەندخوازانەی دونیایی لە ئیسالم.

 كەوایە رەخنەگرتنی توند لە ئیسالم و ترادیسیۆنی موسڵمانان، سەرئەنجام 
بە سوودی ئەو گرووپانە دەكەوێتەوە، كە خۆیان وەك نوێنەری ئیسالم 
ئیسالم  لە  خۆیان  گەشەكردنی  كەرەستەی  ئەوەی  بەهۆی  ناساندووە، 
گۆشەیەكی  دەخرێتە  ئیسالمیش  هەركە  دەبیننەوە،  ترادیسیۆنەكەیدا  و 
رەخنەلێگیراوەوە، جا توند بێت، یان میانڕەوانە، ئیدی گوتاری ئیسالمی 
پڕۆژەی  دەكاتە  ئیسالم  لەسەر  مەترسی سێكۆالریزم  بانگەشەی  سیاسی 
سیاسی خۆی و بۆ جواڵندنی سۆزی موسڵمانان بە كاری دەهێنێت، بە 
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شێوەیەك كە بانگەشە دەكات، گوایە ئیسالم لە لێواری لەناوچووندایە، لەم 
رێگەیەوەش پاڵپشتی جەماوەری بەدەست دەهێنن و دواتریش لە كارتێكی 
سیاسییدا دژ بە پڕۆژەی سێكۆالریزمی، یان دیموكراسی، دەیخەنە بەردەم 

كۆمەڵگەوە.
لەو كایە  واقیعییانە   بۆ قسەكردنیش لەسەر ئیسالمی سیاسی، پێویستە 
سیاسییە تازەیەی دونیای ئیسالمگەرا  وردبینەوە،  بۆ ئەوەی ئاشنای ئامانجی 
سیاسی كارەكتەرانی ئیسالمی سیاسی بین، یان ئەوەی بناغەی گوتاری 
بزاوتی  هەیە،  دیكەش  راستییەكی  دەنێن.  بنیاد  لەسەر  خۆیان  سیاسی 
ئیسالمی سیاسی بە كۆی ئۆرگان و گرووپەكانییەوە، سەرئەنجام بۆ یەك 
ئامانجی دیاریكراو بە گوتەی خۆیان، جیهاد دەكەن لە رێگەی بانگخوازیی 
لەو  ئیسالمیی،  كۆمەڵگەیەكی  بنیادنانەوەی  بۆ  توندڕەوییەوە،  كردەی  و 

شوێنانەی هەیمەنەی تێدا دروست دەكەن. 
یەك حیزبی  لە چوارچێوەی  نەیانتوانیوە  گرووپانە  ئەو  ئێستا  تا  راستە 
دواجار  بەاڵم  كۆببنەوە،  گشتگیردا  ئیسالمی  بەرەیەكی  یان  سیاسییدا، 
خاڵێكی سەرەكی هەر هەموویان لەسەر خوانی تێگەیشتنێك، ئامانجێك، 
مەبەستێكدا كۆدەكاتەوە كە دروستكردنی خەالفەتەكەیە. هەوڵی ئەبوبەكر 
باپیریش هەمان هەوڵدانە بۆ  ئیخوان و عەلی  بەغدادی و سەركردەیەكی 
سەرخستنی پڕۆژە گەورەكە، لەژێر بیانووی بەرگریكردن لە ئیسالم، ئەویش 
دروستكردنی فەزای ئیسالمگەراییە ، فەزایەك جگە لە خواست و مۆدێلی 

ئیسالمی سیاسی، هیچ شتێكی دیكە تێیدا قبووڵكراو نییە. 
كە  دەزاندرێت  گرووپانەش ،  ئەو  سەرجەم  گوتاری  سەیركردنی  بە   
هەموویان، بەاڵم بە شێواز و فۆڕمی خۆیان، سەرقاڵی دروستكردنی ئەو 
فەزایەن، فەزایەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی، كە تێیدا بانگەشەی لەناوچوونی 
بەرگریكاریی  وەك  خۆیان  دەروازەیەوە  لەم  ئەوەی  بۆ  دەكرێت،  ئیسالم 
سەرسەختی ئیسالم بناسێنن، بە سوودوەرگرتن لە سادەیی و سۆزداری 
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خەڵكی هەژاری كۆمەڵگە ئیسالمییەكان، كە بە هۆی غەدر و ناعەدالەتی 
زەمینەی  باشترین  ئەمەش  دایگرتوون،  قووڵ  بێزارییەكی  دەسەاڵتەكان 
بێزاریی  تەك  لە  لێرەدا  دروستكردووە،  ئیسالمی  بزاوتی  گەشەكردنی  بۆ 
خەڵكی، بانگەشەی جیهادكردن بۆ سەرخستنی ئایینی خودا و پێغەمبەری 
ناڕەزایی  شەپۆلی  سواری  دیكەوەش  الیەكی  لە  دێتەكایەوە!  موسڵمانان 

خەڵك دەبن، وەك ئەوەی میسر كە ئیخوانەكانی سەرخست. 
هاوكات زۆركاتیش ئیشی لەسەر رەخساندنی زەمینەیەك كردووە تا ئیسالم 
سێكۆالر  توندڕەوانەی  هەڵوێستی  و  فیكری  پەرچەكرداری  بەر  بكەوێتە 
وەك  خۆیاندا،  سیاسی  گۆڕەپانی  لە  تا  دەسەاڵت،  یان  چەپەكانەوە،  و 
كارتی جواڵندنی سۆزی ئایینی خەڵك لە خزمەتی پڕۆژە سیاسییەكەیاندا 
و  خاك  دەیانەوێت  و  لێدەكرێت  هەڕەشەی  ئیسالم  گوایە  بەكاریبهێنن، 
ئایینی ئیسالم بگۆڕن، بە مەسیحییەت و جوولەكە! كە ئەمەش ئەوپەڕی 
خوێندنەوەیەكی هەڵەیە و ئامانجی سیاسی بۆ هەڵخەڵەتاندنی خەڵكی لە 

پشتەوەیە.
ئیسالمی،  واڵتانی  تایبەتی  بە  رۆژهەاڵتدا،  لە  دەوڵەتدارییش  ئەزموونی 
ئابووری  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  قووڵی  كێشەی  كۆمەڵێك  دووچاری 
و  بۆ سەرهەڵدان  رەخساوە  لەبارە  زەمینە  ئەو  هۆیەوەش  بە  بووەتەوە، 
گەشەی بزاوت و گرووپی توندڕەوی ئیسالمی سیاسی ، چونكی ئیسالمی 
سیاسی بە بەرنامە ئیشی لەسەر خاڵە شتكسخواردووەكانی حكوومەت و 
دەوڵەتكردووە، بە تایبەتی بێزاریی زۆری خەڵك لە شێوازی ژیان و باری 

گوزەران و ئازادی سیاسی و ئایینی و رۆشنبیری و چەندانی دیكەش.
 عەلی باپیر بۆ جواڵندنی سۆزی ئایینی خەڵك، دەڵێت: »ئیسالم بەرنامەی 
بێ هەڵە و پەڵەی ژیانە و كلیل و چارەسەری هەموو گیروگرفتەكانە«. 
 لێرەدا قسەكردنی ئێمە لەسەر خودی ئیسالم نییە، وەك ئایین، هەڵبەت 
ئەمە بە مانای نەبوونی سەرنجیش نایەت لەسەر ئیسالم، بەڵكوو لەسەر 
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بەسەر  ئیسالمەوە  زاڵكردنی  رێگەی  لە  دەخوازێت  كە  گوتارەیە  ئەو 
ئەوانی دیكەدا، خۆی بكاتە نموونەیەك بۆ نوێنەرایەتیكردنی موسڵمانانی 

كوردستان. 
جۆرە  هەر  بە  ئیسالمی  زۆرینەی  كوردستان،  كۆمەڵگەی  ئاشكرایە 
هۆكارێكەوە بێت قبووڵكردووە، باشترین كەرەستەی بزاوتنی ئیسالمیش، 
ئەو جەماوەرە ئایینییەیە كە بە ئاسانی دەتواندرێت بۆ مەرامی سیاسی 
بجوڵێندرێن. بە سەرنجدانیش لەو تێگەیشتنەی عەلی باپیریش بۆ ئایین، 
لەناو  كوردستان  كۆمەڵگەی  دەخوازێت  پیاوە  ئەو  كە  بڵێین،  دەتوانین 
فەزایەكی ئایینی بهێڵێتەوە، پێیوایە جگە ئیسالم، هیچ سیستەم و ئایین 
و فیكرێكی دیكە، هەتا یاساییش، كلیلی چارەسەری گرفتەكان نین ، تەنێ 
بە  داخراوانەش  دەرگە  ئەو  شتەكانە،  هەموو  چارەسەری  ئیسالمە  ئەوە 
كلیلی ئایین نەبێت، نابنەوە، هەڵبەت ئەو مەبەستی ئیسالم وەك ئایین 
نییە، بەڵكوو ئەو تەسەوراتانەی كە خۆیان دەیانەوێت، نەك ئیسالم وەك 
بەڕێوەبردنی  بۆ  دەیخوازێت  سیاسیی  ئیسالمی  ئەوەی  هەمیشە  ئایین، 
كۆمەڵگە، خۆشبەختی بەرهەم ناهێنێت، بە پێچەوانەوە كارەساتی مرۆیی 

دەهێنێتە كایەوە، لە نموونەی ئەفغانستان و مووسڵ و رەققە.
راستە ئایین لە ڕووی رۆحییەوە، كاریگەری بەسەر بەشێكی زۆر لە تاكەكانی 
كۆمەڵگەدا هەیە، بەاڵم كاتێك مەسەلەكان دەگەنە ئاستی دەوڵەتداریی و 
بە  رەنگە  كایەوە،   دێنە  دیكەش  شتگەلی  ئیدی  سیاسییەوە ،  كاروباری 
ئامۆژگاریی ئایینی چارەسەر نەبن، ئەمە نە بە كەم سەیركردنی ئایینە و 
نە دژایەتیكردنێتیشی، بەڵكوو بە هۆی كرانەوەی كۆمەڵگە و ئاشنابوونی 
بە جۆر و شێوازیی ژیان و شااڵوی تەكنەلۆژیا و بەرزبوونەوەی خواستی 
مرۆڤ، بۆ كااڵ و بەرهەمی تازەی تەكنەلۆژی و سەرقاڵبوونی بە زۆر كایەی 
دیكەوە، هەروەها لە ڕووی دەركردنی یاسا و مامەڵەی دەوڵەت بەرانبەر 
مرۆڤ و شوناسی حوكمڕانێتی، گۆڕانكاریی گەورە روویانداوە، ئیدی ئایین 

تاقەتی ئەو شەپۆالنەی نییە.
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لەم  ئایین،  ئەستۆی  دەخرێتە  گەورەش  بەرپرسیارێتییەكی  هەركە 
جەنجاڵییەی ئێستای قۆناغی سەرمایەداریی و شەڕی كۆمپانیاكاندا، بێگومان 
زیانی گەورەی بەر دەكەوێت، چونكە ئایین ناتوانێت لە سەردەمی ئێستا، 
دەرەقەتی ئەو هەموو گۆڕانكاریی و پێشكەوتنە زانستی و تەكنەلۆژیی و 
پەروەردەیی و تەندروستیی و سیستەمە سیاسی و بانكییەكان بێت، ئەو 
تێگەیشتنەی عەلی باپیر بۆ ئایین، خودی ئیسالم تووشی كێشە دەكات، 

نەك سوودی پێ بگەیەنێت!
چونكە ئیسالم دووچاری بەرپرسیارێتییەكی قوورس دەكاتەوە و دەیخاتە 
ناو جەنجاڵییەكانی ئێستای كۆمەڵگە كە بەدەست هەزاران گرفتی ئابووریی 
و سیاسی و كۆمەاڵیەتی و سایكۆلۆژیی و دونیایەك پرسی دیكەوە گیرۆدە 
نەیانتوانیوە  دونیاش  پێشكەوتووەكانی  خودی سیستەمە  تەنانەت  بووە، 

كێشەكانی كۆمەڵگە چارەسەر بكەن، چ جای ئایین!
بە پێی ئەوەی هەر رۆژەی بە هۆی گۆڕانكارییە خێراكانی تەكنەلۆژیا و 
ئابووری و سیاسی، خواستی مرۆڤیش بۆ شتی تازە، ئەویش گۆڕانكاری 
تازە  یاسای  ئیدی  گۆڕانكارییەكیشدا،  هەر  ئەگەری  لە  دێت،  بەسەردا 
دەست  بە  ئێستا  مرۆڤی  كایەوە،  دێتە  حوكمڕانێتیش  تازەی  شێوازی  و 
تەكنەلۆژیا و سەرمایەدارییەوە وەك ڤیرژن وایە، دەبێ زوو زوو تێڕوانینی 
شەپۆلەكاندا  تەك  لە  ناتوانێت  ئەگینا  بكاتەوە،  ئەبدێتی  یان  بگۆڕێت، 

بچێتە پێشەوە.
كەوایە عەلی باپیر دووچاری هەڵەیەكی قووڵبووەتەوە لە تێڕوانینیدا، بۆ 
رۆڵی ئایین، لەم قۆناغەی مرۆڤایەتییدا، كە ئاماژەمان پێدا مرۆڤ بە دەست 
ڤیرژنە تازەكانی تەكنەلۆژیا و سەرمایەدارییەوە گیریخواردووە، ناكرێت لە 
دەبێ  لێهاتووە،  وای  ژیانكردن  شێوازی  چونكە  نەكات،  رێ  تەكیشیاندا 
مرۆڤ لەگەڵ ئەو ڤیرژنە تازانەدا، ئەویش خۆی نوێ بكاتەوە و هەرگیزیش 
ناتوانێت بە تێڕوانینێكی كالسیكییانە، لەگەڵ رەوتی شارستانییەتدا بچێتە 
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پێشەوە، چونكە ئەو شەپۆلە تازانەی دونیای تەكنەلۆژیا، رۆژ دوای رۆژ 
بەهێزتر دەبن، بۆیە پێویستە مرۆڤ خۆی لەگەڵیاندا بگونجێنێت، ئەگینا 

لول دەدرێت و بە خنكاوی لە كەناردا دەكەوێت!
و  كار  دەڵێت:»هەر  عەلمانییەت  تردا، سەبارەت چەمكی  لە شوێنێكی   
هەر  یان  ئابووریی  یان  بێت،  كۆمەاڵیەتی  یان  بێت،  زانستێك، سیاسەت 
الیەنێكی دیكەی ژیان، ئەگەر ئایین هەوێن و ئاوێتەی نەبێت، واتە بێدین 
بێت و دوور لە ئایین بێت، هیچ كەڵك و نرخێكی نییە، چونكە دەبێتە هەوا 
و ئارەزووی بەدی شەیتان و ئینسان بە كەیفی خۆی دەكات، هیچ قیەم و 

ئەخالق و ویژدانێكی لە ژیاندا لەال نامێنێت«.
سیستەمی  مەبەستی  لێرەدا  كە  دەیڵێت  باپیر  عەلی  ئەوەی  بەڕاستی 
نییە، ئەو  سێكۆالریزمە، دوور و نزیك پێوەندیی بەو چەمكە مۆدێرنەوە 
پێیوایە هەر كار و زانستێك، ئەگەر ئایین هەوێنی نەبێت، هیچ سوودێكی 
ئەوە  بەڵگە  بە  بەڕاستی  ساتەوەختێكدایە  لە  تێگەیشتنەش  ئەم  نابێت، 
لە  بێت،  سەركەوتوو  نەیتوانیوە  ئایینی  دەوڵەتی  كە  سەلمێندراوە 

خۆشبەختكردنی هاوواڵتییەكانی.
نموونەی تالیبان لە ئەفغانستان، ئێران و سعوودییە و ئەزموونی یەكساڵەی 
بە  كە  عەبادی  و  مالیكی  سەردەمی  عێراقی  پاشان  و  میسر  لە  ئیخوان 
هۆی جواڵنەوەی هەستی تایەفەگەریی و شەڕی ئایینزاكان، گەالنی عێراق، 
و  ئایینی  ملمالنێ  ئەو  ئەنجامی  لە  بوونەوە،  كارەساتێك  چ  دووچاری 
وەك  تیرۆریستی  گرووپێكی  و شیعە،  نێوان سوننە  لە  مەزهەبییانەشدا، 
ترسناكتر  فۆڕمێكی  بە  لەوێوە  كارەسات  ئیدی  و  دەبێت  پەیدا  داعش 
دەسەاڵتێكی  غیابی  ئەنجامی  لە  ئەوانەش  هەموو  دەستپێدەكاتەوە، 
بۆ  شۆڕبێتەوە  نەیتوانیوە  دەسەاڵت  بەوەی  كایەوە،  هاتوونەتە  مەدەنی 
الی هاوواڵتییان و خواستی ژیانیان دابین بكات، بەڵكوو هاوواڵتییان وەك 
خزمەتكاری دەسەاڵت بیندراون و بەكارهێندراون، كراون بە قوربانی ملمالنێ 



91

ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

سیاسی و مەزهەبی و كەسییەكان.
و  ئابووری  سیستەمە  و  زانست  ئەو  پێتوابێت،  توندڕەوییەكە  چ  ئەمە 
سیاسیییانەی، ئەگەر ئایینی نەبن، هەوا و هەوەسی شەیتانن و هیچ قیەم 
بنەماكانی  پێچەوانەی  تەواو  بەڕاستی  ناهێڵن!  مرۆڤ  الی  ئەخالقێك  و 
نەك  شتەكان،  سەنتەری  بە  دەكات  مرۆڤ  كە  سێكۆالریزمە،  ئامانجی 
پاشكۆی پیرۆزكراوەكان، ئەم بۆچوونە نەك راستی نییە، بەڵكوو غەدرێكی 
گەورەشە لە ئامانجی سێكۆالریزم، بەاڵم كاتێك سەیری ئەزموونی دەوڵەت 
و ژیانی خەڵك لە سایەی سێكۆالریزمی ئەوروپادا دەكەین، ئیدی دەزانین 

دووچاری بڕیارێكی نالۆژیكی بووەتەوە.
و  كتێبی »عەلمانییەت  لە  عەرەب،  گەورەی  بیرمەندی  ئەخزەر،  عەفیف 
لەبەر  سیاسییە،  مۆدێرنەی  كلیلی  »عەلمانییەت  دەڵێت:  ئسوڵییەت« 
ئەوەی دەتوانێت ئیماندار لە هاوواڵتیی جیا بكاتەوە، باوەڕ و ئیمانی كەسی 
پێوەندیی  و  هەیە  خۆیەوە  بە  پێوەندیی  شتێكە  و  خۆیەتی  بۆ  ئیماندار 
دەشڵێت:  ئەخزەر  هاوواڵتییەك.  وەك  نییە،  مافەكانییەوە  و  ئەرك  بە 
مومارەسەی  كنێسادا  لە  یاخود  كڵێسا  یان  مزگەوت  لە  ئیماندار  مرۆڤی 
ئیمانداری و خواپەرستی خۆی دەكات. لەكاتێكدا هاوواڵتیی مومارەسەی 
هاوواڵتییبوونی خۆی، وەك ئەرك و ماف، لە چوارچێوەی هەموو نیشتماندا 
دەكات، لەبەر ئەوەی هاوواڵتییبوون مافێكی رەوای هەموو هاوواڵتییەكە بێ 

هیچ هەاڵوێردێك«.
باپیر  عەلی  بۆچوونەكەی  لەگەڵ  تەواو  دەیڵێت،  ئەخزەر  عەفیف  ئەوەی 
جیاواز دێتەوە، خۆ ناكرێت بڵێین، ئەو باشتر لە بیرمەند عەفیف لە چەمك 
و ئامانجی سێكۆالریزم تێگەیشتووە! هەڵبەت ئەوەی ئەو بیرمەندە عەرەبە 
دەیڵێت، حەقیقەتەكەی لەوە دایە كە بێالیەنانە خوێندنەوەی بۆ ئامانجی 
سێكۆالریزم كردووە، وەك خۆی كە هەیە، ئاخر باوەڕی مرۆڤ بۆ خۆیەتی 
و پێوەندیی بە ئەركەكانییەوە نییە، لە چوارچێوەی كاروبارەكانی دەوڵەتدا، 
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واتە مەرج نییە ئەوەی ئیماندار بێت، كەسێكی پاك و فریشتە بێت، ئەوەی 
بێئەخالق بێت! ئەمە تێگەیشتنی هەڵەی  نەبێت، شەیتان و  ئیمانداریش 
عەلی باپیرە كە پێیوایە ئەو زانست و سیستەمە سیاسییانەی ئایینی نین، 
هەوا و ئارەزووی شەیتان دەخوڵقێنن و كۆمەڵگە دووچاری بێ قیەمی و 

بێویژدانی و بێئەخالقی دەكات.
بیرمەندانی  بهێنینەوە كە  باپیر  بیری عەلی  دیكەوە، دەكرێت  لە الیەكی 
دونیا تارادەیەك كۆكن لەسەر ئەوەی كە مرۆڤایەتیی قۆناغی ئەفسانە و 
تەكنەلۆژیادا  و  زانست  قۆناغی  لە  ئێستاش  تێپەڕاندووە،  ئایینی  قۆناغی 
مێژووییانە دەگرێتەوە، كە  گێڕانەوە  ئەو چیرۆك و  ئەفسانەش  دەژیەت. 
ئۆرگانی  پەیوەندییەكی  بەاڵم  بەتاڵن،  واتە  نییە،  سەلماندنیان  بەڵگەی 
بەهێز لە نێوان ئەفسانە و ئاییندا هەیە و دواتر لە ئەنجامی گەشەكردنی 
مانا  بە  تەكنەلۆژیا  ئیدی  خۆیەتی،  مرۆڤ  عەقڵی  بەرهەمی  كە  زانست، 

فراوانەكەی بەرهەمدێت، بەاڵم پێوەندیی بە هیچیانەوە نییە!
نەگرتووە،  سەرچاوەی  ئایینەوە  و  ئەفسانە  هەناوی  لە  تەكنەلۆژیا  واتە 
پەیدابووە،  بیركردنەوەی عەقاڵنی مرۆڤەوە  و  ئەنجامی گەشە  لە  بەڵكوو 
مرۆڤ  ناكرێت  و  هەیە  جێگیریی  بنەمای  كۆمەڵێك  ئایین  پێیەی  بەو 
لێیان دەربچێت، بەاڵم زانست دەستدەكات بە هەموو كون و كەلەبەرێكی 
پێشچاوی  بخاتە  تەكنەلۆژی  تازەی  دیكەی  بەرهەمێكی  تا  كەونەدا،  ئەو 
خەڵكەوە، مەگەر ئەوە تەكنەلۆژیا نەبوو، مرۆڤی بەبێ باڵ بردە ئاسمان!

كنێسادا  یان  كڵێسا  یان  مزگەوت  لە  ئیماندار  مرۆڤی  پێشیوایە  عەفیف 
كە  هاوواڵتییش  و  دەكات  خۆی  خواپەرستی  و  ئیمانداری  مومارەسەی 
مومارەسەی  نەبن،  دینداری  ئەهلی  رەنگە  توێژەیە،  ئەو  مەبەستی 

هاوواڵتییبوونی خۆیان دەكەن.
عەلمانییەت،  بۆ   جیاوازەوە  تێگەیشتنی  دوو  بەردەم  دەكەوینە  لێرەدا 
یەكێك پێیوایە عەلمانییەت دەرگە بۆ مومارەسەكردنی مافی هاوواڵتییبوون 
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پێیوایە  باپیرە،  عەلی  لە  مەبەست  كە  دیكەش،  ئەوەی  خۆشدەكات، 
كایەكانی كۆمەڵگە، بەبێ ئایین، دەبنە هەوای بەدی شەیتان و بێ ئەخالقی 

و بێ ویژدانی باڵو دەكەنەوە.
نییە  ئەوە  شێوەیەك  هیچ  بە  كە سێكۆالریزم  لەكاتێكدایە  بۆچوونە  ئەم 
دەناسێنێت،  وای  ئەنقەست  بە  یان  تێگەیشتووە،  لێی  باپیر  عەلی  كە 
ئایینییەكان  پیاوە  و  ئایینی، دەسەاڵتدار  و  مێژووی سیاسی  درێژایی  بە 
ئەویش  نااڵندوویانە،  دەردێكەوە  بەدەست  ئیسالمییدا،  كۆمەڵگەی  لە 
رەتكرنەوەی بەرانبەر بووە، واتە جۆرێك تێگەیشتن پەیڕەوكراوە، كە ئەوە 
تەنیا ئیسالمە مرۆڤایەتیی ئازاد و ئاسوودە دەكات، بەدەریش لە ئیسالم، 
هیچ كۆمەڵگەیەك بەرەو پێشەوە ناچێت و ئەوە ئیسالمە دونیا و دواڕۆژ 
لەگەڵ  قۆناغ،  بە  قۆناغ  تێگەیشتنەش  ئەو  دەكات،  فەراهەم  مرۆڤ  بۆ 
دروستبوونی حیزب و رەوتی ئیسالمی سیاسی، ئەویش هەنگاوی تازەتری 
ناوە، بەاڵم لەسەر هەمان ریتمی پێش خۆیەوە، واتە درێژكراوەی هەمان 
ئەو تێگەیشتنە بووە، كە جگە لە ئیسالم، هیچ ئایینێكی دیكە، هی ئەوە 

نییە، مرۆڤایەتی پشتی پێ ببەستێت، بۆ ئاسوودەكردنی مرۆڤایەتی.
بۆ  توندڕەوانەیە  تێگەیشتنی  هەمان  درێژەپێدەری  باپیریش  عەلی 
دەوروبەرەكەی، واتە ئەویش بە راشكاویی دەڵێت، جگە لە ئیسالم، هیچ 
ئەوەتا  هەبێت،  پێی  ئومێدی  مرۆڤایەتی  نییە  ئەوە  دیكە، هی  ئایینێكی 
دەنووسێت: »ئیسالم بەڕاستی پڕ بە پێستی ژیانە، ئەو ئایینەیە  كە ژیان 
بەرەو پێشەوە دەبات و مرۆڤ ئازاد دەكات و بەرژەوەندییەكانی دنیا و 
دوارۆژی بۆ فەراهەم و دەستەبەر دەكات، كۆمەڵگەی مرۆڤایەتییش، تەنیا 

بە ئیسالم ئازاد و ئاسوودە و بەختیار و گەشاوە دەبیت«.
تێگەیشتنەی  ئەم  سەیری  سیاسییەوە،  گۆشەنیگایەكی  لە  دەكرێت 
تا  باپیر بكەین، ئەو خەریكی دروستكردنی ژینگەیەكی سیاسییە،  عەلی 
ئەسپی ئامانجە سیاسییەكەی خۆی لێ تاو بدات. بۆ ئەوەی عەلی باپیر 



ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

94

كە  بڵێین،  دەكرێت  ببن،  لە سێكۆالریزم حاڵی  باشتر  هاوبیرەكانیشی  و 
ئامانجی  و  ئیسالمی  حیزبی  ئامانجی  نێوان  لە  جەوهەری  جیاوازییەكی 
ئیسالمی،  حیزبی  هۆیەوە  بە  كە  جیاوازییەك  هەیە،  سێكۆالریزمدا 
هەمیشە سەنگەری لە سێكۆالریزم گرتووە و لە روئیای حیزبی ئیسالمیدا، 
چونكی  كۆمەڵگە،  هۆشیاركردنەوەی  بۆ  سەرەكییە  هۆیەكی  سێكۆالریزم 
ئامانجی سێكۆالریزم باڵوكردنەوەی فیكری دونیاگەراییە، واتە سێكۆالریزم 
دونیای لە ال پیرۆزە و لە ژیاندا هەوڵی بەرجەستەكردنی حەز و ئاواتەكانی 
مرۆڤایەتی دەدات، لە بەرێوەبردنی كۆمەڵگەشدا، هیچ كات بۆ هەست و 

ئامۆژگاریی ئایینی ناگەڕێتەوە.
 بە پێچەوانەوە، حیزبی ئیسالمی، یان هەر ئایینێكی دیكە، دەیەوێت ئایین 
وەك كەرەستەیەكی خاو، لە كارگەی سیاسی خۆیدا بەكاربهێنێت و ئەو 
كااڵیەی لێ دروست بكات كە خۆی دەیەوێت! واتە لێرەدا ئایین كەوتووەتە 
خانەی بەرژەوەندی شەخسەوە، نەك بە پێچەوانەوە كە بزاوتی ئیسالمی 

بانگەشەی بۆ كردووە.
خاڵی  لە  كۆمەڵگەیە  هێشتنەوەی  ئیسالمی،  حیزبی  ئامانجی  واتە 
ئایینی  ترادیسیۆنی  پاشخانی  بە  خۆیدا،  دواكەوتوویی  و  چەقبەستوویی 
و خێڵگەرایی، بەاڵم سێكۆالریزم، سەرجەم دەرگەكان وااڵ دەكات، چونكە 
كلیلەكانی الی مرۆڤ خۆیەتی، بۆ ئەوەی مرۆڤ مومارەسەی حەزی خۆی 

بكات.
دونیایی، كە  رێكاری  و  یاسا  لە چوارچێوەی كۆمەڵێك  ئەمەش  هەڵبەت 
رێگرن لەوەی هیچ كەس بۆی نەبێت، هێرشبكاتە سەر ئازادی و حەزەكانی 
ئەوی دیكە، بە هەمان شێوەیەش، دەرفەت بۆ دیندارێكیش دەڕەخسێنێت، 
تا بە ئازادی مومارەسەی عەقیدەی ئایینی خۆی بكات، بەاڵم رێگری لێ 
ئەوانی  بەرانبەر  لە  ببینێت  پیرۆزتر  ئایینەكەیەوە خۆی  هۆی  بە  دەكات 
دیكەدا، كەچی لە دیدی حیزبی ئیسالمیدا، مادام تۆ موسڵمانی سەر بەو 
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نیت، تۆ تاكێكی هەڵگەڕاوەیت و دەبێ لە پرۆسەیەكی بانگخوازیدا بكرێیت 
دەكەویتە  ئەوا  بكەیتەوە،  رەتیشی  ئەگەر  خۆ  پێرفێكت،  موسڵمانی  بە 

بەردەم شەپۆلی رەخنە و هەتا جیهادی توندوتیژەوەش.
دەبێت،  دروست  بۆ  گەورەی  ترسی  ئیسالمی سیاسی  كە  ئەوەشە  لەبەر 
چونكە سێكۆالریزم ئامانجی باڵوكردنەوەی كولتووری جیاوازیی و ئازادی و 
دونیاپەرستییە، ئەمەش بۆ حیزب و بزاوتی ئیسالمی باش نییە، چونكە بە 
هۆیەوە خەڵك هۆشیار دەبنەوە و هەر بۆیەش حیزبی ئیسالمی ئەمە وەك 
مەترسی بۆ سەر خۆی دەبینێت. بەو پێیەی حیزبی ئیسالمی، ترسێكی 
قووڵی مێژوویی و كولتووریی لەگەڵ ئازادییدا هەیە، هیچ كاتیش كۆمەڵگە 
ئیسالمییەكان ئازادی و دیموكراسییان بەخۆیانەوە نەدیوە، چونكە رێگری 
زۆر هەبووە، ئەگەر چەند ساڵێك واڵتێك ئازادی تێدا رەخسا بێت، دواتر 
مێژوویی  بنەمایەكی  ئازادی  و  دیموكراسی  چونكە  بووەتەوە،  سەرەوژێر 
تایبەتی  بە  نەكردووە،  گەشەیان  ئەوەش  لەبەر  نەبووە،  كولتوورییان  و 
ئێستا كە حیزبی ئیسالمی بە جیدیی كار بۆ ئەوە دەكات كە دیموكراسی 

گۆڕەپانەكەی فراوان نەبێت و ترسی لە گەشەكردنی هەیە.
 ئەو ترسەش لەوەوە سەرچاوەی گرتووە كە دەبێتە هۆی هۆشیاركردنەوەی 
تاكە  ئەم  و  دەكات  دروست  پرسیاركەر  تاكگەلێكی  دواتر  و  كۆمەڵگە 
بە  كە  دەدات،  كەسانە  ئەو  بەرژەوەندی  لە  راستەوخۆ  پرسیاركەرەش، 

ئاشكرا ئایین بۆ مەرامی تایبەتی بەكار دەهێنن.
هەر لەبەر ئەوەشە، حیزبی ئیسالمی دەخوازێت كۆمەڵگە لە چوارچێوەی 
گەورەترین  سێكۆالریزم  كەوایە  نەیەتەدەرەوە،  خۆیدا  چەقبەستوویی 
هەڕەشەیە بۆ سەر بەرژەوەندییەكانی بزاوتی ئیسالمی سیاسی، بەو پێیەی 
سۆزداری  و  میدیایی  ماكینەی  ئیدی  دەكاتەوە،  هۆشیار  لێ  خەڵكیان 
دژی سێكۆالریزم دەخرێتە كارەوە، لەكاتێكدا ئەزموون سەلماندوێتی، كە 
كەچی  ئەوروپییەكان،  كۆمەڵگە  پێشكەوتنی  هۆی  بووەتە  سێكۆالریزم 
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بۆ  خۆی  دژایەتی  و  دەشارێتەوە  راستییە  لەو  خۆی  ئیسالمی،  حیزبی 
هۆشیاری  یانی  سێكۆالریزم،  گەشەی  ئاخر  بەیانكردووە،  سێكۆالریزم 
ئیسالمی  پەرەسەندنی  زیانی  لە  كۆمەڵگەش  هۆشیاری  كۆمەڵگە، 
سیاسییدایە، چونكە گەشەكردن و بوونی خۆی لە كۆمەڵگەی دواكەوتوو و 
ناهۆشیاردا دەبینێتەوە، بەوەی بە ئاسانی دەتوانێت بە كەرەستەگەلێكی 
ئایینی، كاریگەری دروست بكات و خۆی وەك نوێنەری ئایین و پیرۆزیش 
نییە،  ئایین  نوێنەری  كەس،  هیچ  سێكۆالریزمدا  لە  بەاڵم  بدات،  نیشان 
كەسیش لە بەرانبەر ئەوی دیكەدا پیرۆز نییە، یان بۆی نییە خۆی وەك 
پیرۆز بسەپێنێت، ئەمەش گەورەترین هەڕەشە بۆ سەر حیزبی ئیسالمی 
دروست دەكات، چونكە حیزب و كەسایەتییە ئیسالمییەكان خۆیان وەك 
نوێنەری ئایین ناساندووە و ئامانجییان پیرۆزكردنی خۆیان بووە، تا سۆزی 

ئایینی موسڵمانان بە الی خۆیاندا رابكێشن.
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دەستەبەری ئازادی و لێپرسینەوەی یاسایی
بەراورد بە چەند دەیەیەك لەمەوپێش، ئێستا رۆژئاواییەكان بە شێوەیەكی 
گشتی، سەرقاڵی پێناسەكردنی فیكریی سێكۆالریزم نین، بەو پێیەی كایەی 
دونیاگەرای سێكۆالریزم، ئێستا لەسەر ئاستی سیستەمی سیاسی و بەها 
سەلماندووە،  رۆژئاوادا  بەسەر  خۆی  هەژموونی  كۆمەڵگەدا،  جیاوازەكانی 
واتە رۆژئاواییەكان، ئەزموونی دەوڵەتی سێكۆالریزمییان تاقیكردووەتەوە، 
لە  قۆناغیش  بە  قۆناغ  و  دەژین  ئەنجامەكانیدا  قۆناغی  لە  ئێستاش 
گەشەسەندن و گۆڕانكاریی ئەرێنیدایە، بە ئاڕاستەی بەرژەوەندی ئازادی و 

گەڕانەوەی شكۆی زەوتكراوی مرۆڤ لە كۆمەڵگەی رۆژئاواییدا.
سەرەتای دەركەوتنی تەوژمی فیكری سێكۆالریزم، لە رۆژئاوادا دووچاری 
لە الیەن  و  رۆژهەاڵتدا  لە  ئێستا  ئەوەی  بووەوە، وەك  ئاستەنگی گەورە 
گرووپ و كەسایەتییە توندڕەوە ئیسالمییەكاندا پێناسەی بۆ دەكرێت، یان 
سەنگەری لێ دەگیرێت، بەاڵم ئەوەی رۆژئاوا جیاواز بوو، بە هۆی تینوێتی 
ئیدی  لەدەستچووی،  شكۆی  گەڕاندنەوەی  و  ئازادی  بۆ  رۆژئاوایی  تاكی 
فیكری عەلمانییەتیش توانی بەربەستەكان تێكبشكێنێت و لە پەنجەرەوە 
زیاتر  لێرەدا  كە  رۆژئاواییەوە،  مرۆڤی  تاریكی  رۆحی  ناو  بباتە  رووناكی 
ستەمكاریی  پەتای  بەدەست  بەوەی  ئەوروپییە،  كۆمەڵگەی  لە  مەبەست 

دەینااڵند.
رێگەی  لە  نەك  باڵوبووەوە،  بە خێرایی  مرۆیی  پێویستییەكی  وەك  بۆیە 
لەگەڵ  سێكۆالریزم،  فیكریی  بنەمای  چونكە  هێزەوە،  گوشاری  و  چەك 
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توندوتیژیدا یەكناگرێتەوە، بەڵكوو ئەوە پێویستی مرۆڤ بوو، بۆ ئازادی و 
هۆشیاریی، وای كرد رۆژ دوای رۆژ سنوورەكانی سێكۆالریزمگەرا فراوانتر 
ئێستاش  و  قبووڵكرا  گونجاو  كولتوورێكی  وەك  دەرئەنجامیش  و  بێت 

گۆڕەپانی گەشەسەندنی لە فراوانبووندایە.
مەبەست لەوەی كە دەڵێین، ئێستا پێناسەی سێكۆالریزم ناكرێت، ئەوە 
نییە ئیدی باری كەوتبێتە لێژی و لە كاروباری دەوڵەتییدا بایەخی نەمابێت، 
كولتووری  بووەتە  تازەیە  كایە  ئەم  لەوە دەرچووە، كە  نەخێر، پرسەكە 
بە  كایەیە  لەم  خۆی  ناتوانێت  رۆژئاواییش،  دەسەاڵتێكی  هیچ  مرۆیی، 
دوور بگرێت، یان دژایەتی بكات، ئەگەر ئەوە رووبدات، باری كۆمەڵگە و 
هەلومەرجی سیاسی و كولتووری ئەو واڵتە دەكەوێتە بەردەم هەڕەشەی 

جیدییەوە، كاتێك سێكۆالریزم فەرامۆش دەكات.
ئازادییەی لە سایەی سێكۆالریزمدا،  ئەمەش بە هۆی فەراهەمكردنی ئەو 
كۆمەڵگەی رۆژئاوایی بەدەستیهێناوە، لە رۆژئاوادا بە پێچەوانەی رۆژهەاڵت، 
پرسی ئازادی پرسێكی گرنگە و قوربانی زۆری لە پێناودا دراوە، بەاڵم بەو 
رۆژئاواییەكان،  ژیانی  شێوە  كە  نا  رۆژهەاڵتییەكان  هەڵەیەی  تێگەیشتنە 
بە بێڕەوشتی و بێدینی وەسف دەكات، بەڵكوو ئەوە سێكۆالریزم نییە كە 
بابایەكی ئیسالمی سیاسی پێناسەی دەكات و بە ئارەزووی خۆی، تۆمەتی 

بۆ هەڵدەبەستێت، تا كۆسپ بخاتە بەردەم گەشەسەندنی.
و  ئایین  و  پێكهاتە  و  توێژ  تەواوی  نێوان  لە  بااڵنس  سێكۆالریزمدا  لە 
دەوڵەت،  یاساكانی  پێی  بە  موسڵمان،  تۆیەكی  واتە  هەیە،  ئایینزاكاندا 
ئازادانە  بە  ستۆكهۆڵمدا،  و  بەرلین  و  پاریس  جەرگەی  لەناو  دەتوانیت 
رێوڕەسمی ئایینی خۆت جێبەجێ بكەیت و هاموشۆی مزگەوت و شوێنە 

ئایینییەكانی خۆتیش بكەیت. 
بە گوێرەی یاساش، هیچ كەس و الیەن و حكوومەتێك، ناتوانن ئەو مافە 
لە  ئازادییەی  ئەو  چوارچێوەی  لە  پێیەی  بەو  بكەن،  زەوت  كەسییەت 
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سێكۆالریزمدا بە یاسا رێكخراوە، دەتوانیت ئەو مافەت دەستەبەر بكەیت، 
هەڵبەت رێگریش لەبەردەمتدا هەیە، كاتێك بتەوێت پێشێلی مافی ئەوانی 
دیكە بكەیت، دیسانەوە یاسایەك هەیە پارێزگاری لەوی دیكەش دەكات، 
بۆ ئەوەی دەستدرێژی نەكرێتە سەر بەها كۆمەاڵیەتی و ئازادییەكانی، وەك 
مافی  موسڵمان،  تۆیەكی  كاتێك  واتە  دەكات،  تۆش  لە  پارێزگاری  چۆن 
ئەوەت هەیە مومارەسەی ئایینی خۆت بكەیت، بەدڵنیاییەوە جوولەكەیەك 
و مەسیحییەك و بوزییەك و زەردەشتییەكیش، هەمان ئەو مافەی تۆیان 
هەیە، كە بۆت دەستەبەركراوە، بۆ ئەوانیش هەمان شتە، تۆ مافت نییە 
بڵێیت ئایینی من وایە و هی ئێوە وایە! مافت نییە قسە لەسەر پەیڕەوانی 
ئایینی خەڵكانی دیكە بكەیت بە شێوەیەك كە نیگەرانی ئەوانی لێبكەوێتەوە. 
ئەگەر تۆیەكی موسڵمان، لە ناو جەرگەی خاكی مەسیحییەتیشدا بیت و 
پارێزگاریشت لە موسڵمانێتی خۆت كردبێت، ئەوانیش ناتوانن پێشێلكاری 
بەرانبەر ئەو مافەی تۆ بكەن، كەوایە دەتوانین سێكۆالریزم وەك دەستەبەری 
ئازادییەكان و بەربەستی یاساییش ناو بەرین، واتە هەم ئازادی بەرجەستە 
دەكات و هەمیش بە یاسا رێگری لە پێشێلكاریی دەكات، چونكە لەوێدا 
یاسا رێگری لە هەر جۆرە پێشێلكارییەك دەكات، كە بەرانبەر هەر ئایینێك 
ئەنجامبدرێت، واتە یاسا دەبێتە سەروەر بەسەر هەست و سۆزی ئایینی 

خەڵكەوە.
نەك بە پێچەوانەی كۆمەڵگەی رۆژهەاڵتیی كە بە هۆی غیابی یاساكان، 
هەر پێكهاتەیەكی ئایینی غەیرە موسڵمان، لە هەر لەحزەیەكدا، لەبەردەم 
توندڕەوە  گرووپە  پێشێلكاری  و  هەڕەشە  بەر  بكەوێتە  ئەوەدایە  ئەگەری 
ئێزیدییەكانی  و  مەسیحی  بەرانبەر  داعش،  ئەوەی  وەك  ئیسالمییەكان، 

مووسڵ ئەنجامیدا.
داعش گرووپێكن لە چوارچێوەی یاسادا نین، بەاڵم لە ئەنجامی فیتنەگەری 
رۆژهەاڵتی  واڵتانی  یاسایی  بێ  و  ئایینی  مەرجەعە  شەڕی  و  مەزهەبی 
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ئەوەی  بۆ  بوو،  دروست  عێراق  و  سووریا  لە  تایبەتی  بە  ئیسالمی، 
دەستبەسەر هەژموونی ناوچەكە دابگرێت و ئەو مۆدێلە شكستخواردووەی 
حوكمڕانێتی بە مۆدێلێكی خراپتری خەالفەت بگۆڕێت، بۆیە تەڕ و وشكی 
بە یەكەوە سووتاند و زیانی گەورەتری بە پرسی پێكەوەژیانی ئایینی و 

كۆمەاڵیەتی و نەتەوەیی گەیاند.
 لەكاتێكدا رۆژهەاڵت خۆی بەدەست پێشێلكارییەكانی سەر پێكەوەژیانی 
پێكهاتەكان دەینااڵند، كەچی داعش هات، پێشێلكارییەكانی زیاتر كرد و 
فیتنەگەری ئایینی گەیاندە قۆناغێكی مەترسیدارترەوە، بەاڵم نابێت داعش 
تەنیا لە گرووپێكی چەكداری كورت بكەینەوە، نەخێر، بەڵكو داعش لەژێر 
ئیسالمیدا  جیهانی  لە  كە  ئیسالمییەی  توندڕەوە  گوتارە  ئەو  كاریگەری 
دەركەوتنی  چاوەڕێی  دەكرێ  كەوایە  سەریهەڵدا،  ئەویش  هەیە،  برەوی 
و  مەزهەبی  و  كۆمەاڵیەتی  زەمینەی  پێیەی  بەو  بین،  دیكەش  گرووپی 
ئابووری و سیاسی دەرفەتی ئەوە دەڕەخسێنێت، كە دیسانەوە گرووپێكی 

دیكە لە شێوەی داعش دەربكەوێتەوە.
داعش رووداوێكی گەورە بوو، كەچی كۆمەڵگەی ئیسالمی نەهەژاند، ئەمەش 
بە هۆكاری ئەوەی كە داعش هەڵقواڵویی ئەو كولتوورە توندڕەوەی جیهانی 
مۆدێلی  كە  لێدەكرێت  ئەوەی  ئەگەری  هەمیشە  كولتوورێك  ئیسالمییە، 
دیكەی داعشی دروست بكات، مۆدێلێك كە باكی بە هیچ ماف و بەهایەكی 
مرۆیی نییە، تەنیا ئەوە قبووڵ دەكات كە خۆی لێی تێدەگات و دەیخوازێت.
بە پێچەوانەی دونیای رۆژئاوا، پێویستە لە رۆژهەاڵتیشدا، زۆرترین قسە لە 
بارەی سێكۆالریزم بكرێت، تا ئامانجەكانی وەكخۆی كە هەن، بۆ هاوواڵتییان 
روون ببێتەوە، گرنگی ئەمەش لەوە دایە، وەاڵمگۆیەك بێت بۆ ئەو هەموو 
پێناسە و خوێندنەوە هەاڵنەی لە رۆژهەاڵتدا بە مەبەست یان لە نەزانیه وە 
بووە  نیشاندانی  لێیان  ئامانجیش  بۆ سێكۆالریزم »عەلمانییەت« كراون، 
وەك هەڕەشەیەك بۆ سەر ئیسالم، بە جواڵندنی سۆزی كۆمەڵگە، تاكو 
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وەكخۆی بەناو كۆمەڵگەدا باڵو نەبێتەوە، راستە الیەنێكیش قسەی لەسەر 
ئاستی  لەسەر  ئەمە  بەاڵم  هەیە،  كە  ئەوەی  وەك  كردووە،  سێكۆالریزم 
تاكە  هەوڵی  بەڵكوو  نەبووە،  دەوڵەتداری  فەلسەفەی  و  سیاسی  پارتی 
كەسی رۆشنبیران بووە و دواتر ئەوانیش زۆربەیان بێدەنگیان هەڵبژاردووە. 
كۆمەاڵیەتییانەی  و  ئایینی  زۆرە  گوشارە  ئەو  دەست  داوەتە  یان خۆیان 
كە دژی سێكۆالریزم لە ئارادان، بە هۆی ئەوەی ناتوانن بەر بە لێشاوی 
رەتكردنەوە و پێناسەی هەڵە بگرن كە لە الیەن گرووپە ئیسالمییەكانەوە 

ئاڕاستەی سێكۆالریزم دەكرێن.
»بریتییە  دەڵێت:  سێكۆالریزمدا  ئامانجی  پێناسەكردنی  لە  باپیر  عەلی 
و  خودا  و  دواڕۆژ  و  ئایین  بە  گوێنەدان  بێدینایەتی،  دونیاپەرستی،  لە 
پێغەمبەر«. عەلی باپیر، یان لە سێكۆالریزم نەگەیشتووە وەك ئەوەی كە 
زۆریەنە لەسەری هاوڕان، یان ئەویش بە ئەنقەست خەریكی یاریكردنە بە 

هەست و سۆزی موسڵمانانی كوردستان!
دەكرێ بڵێین ئەو خەریكی شێواندنی سێكۆالریزمە، نەك پێناسەكردنی، 
پێناسەكردنی سێكۆالیزم ئەوە نییە، كە ئەو باسی لێوە كردووە، راستە 
بۆیە  نییە،  ئایینداریش  دژی  بەاڵم  دونیاپەرستییە،  سێكۆالریزم خەریكی 
باپیر ئاماژەی بە شێوە و هۆی دونیاپەرستییەكە وەكخۆی  دەبوو عەلی 
فەتوای  شێوە  مەبەستداری  سەرپێیانەی  خوێندنەوەی  نەك  بكردایە، 
تەداخولی  و  هەڵبژاردووە  خۆی  بێالیەنی  سێكۆالریزم  ئاخر  بكردایە،  بۆ 
كاروباری هیچ ئایینێك ناكەوێت، واتە لە گۆشەنیگای سێكۆالریزمەوە ئایین 
و خوداپەرستی راستەوخۆ پەیوەندی بە مرۆڤ خۆیەوە هەیە، وەك تاك، 

نەك دەوڵەت و كۆمەڵگە. 
تۆ وەك تاكێك لە سایەی سێكۆالریزمدا، دەتوانیت بێدین بیت، یان ئاییندار 
بیت، ئەمە نۆڕماڵە، تۆ مافی هەڵبژاردن و رەتكردنەوەی ئایینت هەیە، هیچ 
كەسیش مافی نییە توانجت ئاڕاستە بكات و بە زۆر و زۆرداریش ئایینی 
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خۆییت بەسەردا بسەپێنێت.
شێوە،  هەمان  بە  نییە،  شوورەیی  ئایینداری  سێكۆالریزمدا  كایەی  لەناو 
ئەو دوو  بەرانبەر  لە  بەاڵم  لێناگیرێت،  نییە و رێگەشی  نەنگی  بێدینیش 
الیەنەدا، یاسا رێگری دەكات لەوەی هیچ الیەك بیەوێت پێشێلكاری بەرانبەر 
نێوانیانەوە،  دێتە  یاسا  چەكوشەكەی  ئەوكات  ئەنجامبدات،  دیكە  ئەوی 
واتە یاسا بەربەست بۆ هەر پێشێلكارییەك دادەنێت جا باوەڕدارێك یان 

بێباوەڕێك ئەنجامی بدات.
سێكۆالریزم ئیشی بەوە نییە تۆ خودا دەپەرستی یان نایپەرستی، گرنگ 
كاروباری  رێكخستنی  ئەو  ئیشی  بیت،  كێشە  بێ  هاوواڵتییەكی  ئەوەیە 
ئایین  سێكۆالریزمدا،  سایەی  لە  پێچەوانەوە  بە  ئایینی،  نەك  دونیاییە، 
پارێزراوتر دەبێت، وەك لە سایەی دەوڵەتێكی تەواو ئایینی، وەك گوتمان 
هیچ  و  دەكات  ئایینەكان  هەموو  لە  پارێزگاری  یەكسانی  بە  یاسایەك 
خۆی  كۆمەڵگەیە،  ئەو  مەگەر  ناكات،  زاڵ  تردا  ئەوی  بەسەر  یەكێكیان 
زۆرینەی پێكهاتەی ئایینێكی دیاریكراو بێت، واتە لۆژیك رێگە بەوە دەدات 
لە رۆژئاوادا، مەسیحییەت رەنگبداتەوە بەسەر كۆی بەها كۆمەاڵیەتییەكانی 
كۆمەڵگەدا، بە هۆی ئەوەی خۆی كۆمەڵگەیەكی مەسیحییە، بەاڵم زۆرینەی 
مەسیحی بوونیش، مانای پێشێلكاریی ناگەیەنێت، دژ بە ئایینەكانی دیكە.
ئاساییە  لە واڵتانی عەرەبی،  تایبەتی  بە  رۆژهەاڵتدا  لە  بە هەمان شێوە 
ئەگەر ئیسالم رەنگبداتەوە، چونكە خۆیان زۆرینە موسڵمانن، بەاڵم ئاسایی 
نییە، گوتاری ئیسالمی بەسەر ئەوانی تردا زاڵبكرێت، وەك ئەوەی ئێستا 
بە  و  ئیسالمی دروست دەكات  گرووپێكی  بابایەكە  برەوی هەیە كە هەر 
نییە  چارەسەر  ئایینێك  هیچ  ئیسالم،  لە  جگە  دەڵێت،  خۆی  ئارەزووی 
لەكاتێكدایە كە جیهانی  ئەمەش  پێشدەخات،  ئیسالمە كۆمەڵگە  تەنیا  و 
ئیسالمی وەك پشكۆیەك وایە، جەستە و رۆحی مرۆڤەكان دەسووتێنێت!

توانا  بە  پاڵپشت  و  كۆمەاڵیەتییە  و  سیاسی  سیستەمێكی  سێكۆالریزم 
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هزری و جەستەییەكانی تاك، كار لەسەر بەرێوەبردنی كۆمەڵگە دەكات، 
لە  یەكێكە  دەوڵەتیش،  دامەزراوەكانی  لە  ئایین  جیاكردنەوەی  هاوكات 
بنەما گرنگەكانی سێكۆالریزم، لە تەك ئەوەشدا بایەخ بە ئازادی ئایینی و 
كەسی دەدات، بەاڵم ناخوازێت دژایەتی ئایین بكات، كەچی لە چوارچێوەی 
بەردەم پرسیاری جیدی جا  بخاتە  ئایین  تاك  رێگە دەدات  ئازادییەكاندا 
هەر ئایینێك بێت، لە رووێكی دیكەشەوە، سێكۆالریزم ئامانجە سیاسی و 
كۆمەاڵیەتییەكەی ئەوەیە، هەیبەت بۆ مرۆڤ بگەڕێنێتەوە و خۆی یاسا بۆ 
خۆی دابنێت، بۆ بەرێوەبردنی دەوڵەت و كاروبارەكانی دیكەی كۆمەڵگە. 
مرۆڤەوە  ئازادییەكانی  و  ماف  لە  یاساكان  دەركردنی  سەرچاوەی  واتە 
سەرچاوەی گرتبێت، هاوكات جگە لە ئایین، رێگری لە هەر دژایەتییەكی 

ئایینزا و پێكهاتە جیاوازەكانی كۆمەڵگە دەكات.
دەزانێت، خۆی  ئایینی  دژە  بە  باپیر  عەلی  كە  بنەڕەتدا سێكۆالریزم  لە 
مرۆیی  جڤاتی  هۆشیاركردنەوەی  بۆ  بەڵكو  نەهاتووە،  ئایین  دژایەتی  بۆ 
دەڕەخسێنێت،  ئازادی  بۆ  رووبەرێك  سێكۆالریزم  كاتێك  بەاڵم  هاتووە، 
ئەوكات تاك پرسیار سەبارەت بە ئایین دەخوڵقێنێت و ئیدی دەگاتە ئەو 
حەقیقەتەی كە ئایا پێویستی بە ئایین هەیە، یان پێویستی بە ئایین نییە!
لە  لەكاتێكدا  هەڵدەبژێرێت،  یەكێكیان  قەڵەقی  و  ترس  بێ  بە  ئەوكات 
چوارچێوەی دەوڵەتی ئایینیدا، لەو نموونەی عەلی باپیر ئیشی بۆ دەكات، 
نابێت مرۆڤ پەیوەست نەبێت بە ئایینەوە و شیاویش نییە تاك پەنا بباتە 

بەر هەڵبژاردەیەك كە ئەگەری رەتكردنەوەی ئایینی تێدا بێت.
ئازادییەكانی   بێگومان ئەمە لە سێكۆالریزمدا وەك پێشێلكاری بەرانبەر 
مرۆڤ هەژمار دەكرێت. ئەمەیە جیاوازییەكە، كە تۆیەكی تاك، دەتوانیت لە 
سایەی سێكۆالریزمدا ئایینی خۆت رەتبكەیتەوە، یان پارێزگاری لێ بكەیت، 
بەاڵم هەر تۆیەكی تاك لە چوارچێوەی دەوڵەتی ئایینی، ناتوانیت بە ئاشكرا 
ئایینی زۆرینەی ئەو دەوڵەتە رەتبكەیتەوە، ئەوكات وەك هەڵگەڕاوەیەك 
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هەژمار دەكرێیت و ئەگەری ئازاردانی رۆحی و جەستەیی و هەتا كوشتنیش 
نزیكە لێتەوە.

بێت،  ئازاد  ناتوانێت  ئایینیدا،  دەوڵەتی  چوارچێوەی  لە  مرۆڤ  كەواتە 
سێكۆالریزمدا  سایەی  لە  ئازادییەكەی  تینوێتی  دەتوانێت  كاتێك  بەاڵم 
دەكاتە  سێكۆالریزم  دژایەتی  ئایینی  توندڕەوی  گوتاری  ئەوا  بشكێنێت، 
بنەمای سەرەكی كاركردنی خۆی، بە مەبەستی رێگریكردن لە فراوانبوون و 
ئاشنابوونی بە كۆمەڵگە، چونكە ترسی لەو ئازادییە هەیە كە سێكۆالریزم 
لەسەر ئاستی كۆمەڵگەدا پەخشی دەكات، بۆیە هەوڵی شێواندنی دەدات 
ئایینی  بە هەستی  بە كۆمەڵگەی گۆشكراو  بێدینی  بێڕەوشتی و  و وەك 

دەناسێنێت و حەقیقەتی پەیامی سێكۆالریزم دەشارێتەوە.
پێناسەكردنی  لە  ئسووڵییەت«دا  و  »عەلمانییەت  لە  ئەخزەر  عەفیف 
سێكۆالریزمدا كە ئەویش پشتی بە فەرهەنگی رۆبێری فەرەنسی بەستووە 
دەڵێت: »سێكۆالریزم بریتییە لە رێكخستنی سیاسی كۆمەڵگە بە جۆرێك 
كە دەوڵەت مومارەسەی هیچ جۆرە دەسەاڵتێكی ئایینی نەكات و كڵێساش 

هیچ جۆرە دەسەاڵتێكی نەبێت«.
ئەگەر بەراوردی بۆچوونەكەی عەلی باپیر و ئەخزەر بكەین، ئەو پێناسەیەی 
رۆحی  لە  لێدانە  كردووە، خەنجەر  بۆ چەمكی سێكۆالریزمی  باپیر  عەلی 
سیاسی  بڕیاری  ئەمەش،  وێڕای  بێت،  پێناسەكردن  نەك  سێكۆالریزم، 
نەیویستووە  و  لەرەگوڕیشەدا  چەمكەكەیە  رەتكردنەوەی  و  پێشوەختەیە 
هیچ جۆرە لۆژیكێك رەچاو بكات بۆ تێگەیشتن لە عەلمانییەت، ئاخر ئەو 
موسڵمانی  بە  بێدینی  وەك  هاتووە  رێك  بكات،  باسی  وەكخۆی  نایەوێت 

كوردی فرۆشتووەتەوە.
جیاوازییەكی یەكجار قووڵیش لە نێوان تێگەیشتنی سیاسی و تێگەیشتنی 
زانستی و فیكری بۆ چەمكێكی دیاریكراو هەیە، تێگەیشتنە سیاسییەكە 
بە چاویلكەی بەرژەوەندی و ئایدلۆژییەوە هەڵسەنگاندنی بۆ دەكات. بەاڵم 
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تێگەیشتنە زانستییەكە یان فیكرییەكە، قووڵتر و دروستتر خوێندنەوە بۆ 
چەمكەكە دەكات، ئەوە دەزانین زانست دەرئەنجامی بەالوە گرنگە، نەك 
خەیاڵ و بۆچوونی نالۆژیكی، زانست لەبری قسە و تەسەورات، كردەوەی 

دەوێت.
 بۆ نموونە، تۆ سەدانجار بڵێ قورئان، یان ئینجیل پڕیەتی لە زانست، 
ئەوە لە زانستدا هیچ بایەخێكی نییە، چونكە ئەوە خەیاڵی ئایینی نەبوو، 
مرۆڤ  زانستی  بیركردنەوەی  و  خەیاڵ  بەڵكوو  دروستكرد،  فڕۆكەی  كە 
بوو،  زانست  ئەوە  ئاسمانەوە،  ناردە  فڕۆكەی  و  دەستكرد  مانگی  بوو، 
تەكنەلۆژیای دروستكرد، ئەوە تەكنەلۆژیایە لە رێگەی تۆڕی ئاسمانییەوە، 
ئایینییەكان  گێڕانەوە  و  چیرۆك  نەك  بەستووەتەوە،  یەكەوە  بە  دونیای 

بووبێت!
و  دەڕوانێت  چەمكەكە  الیەنەكانی  كۆی  لە  فیكری  تێگەیشتنی  بەاڵم 
گۆشەنیگای جیاوازی هەیە، بە ئاسانیش رەتیناكاتەوە، ئەو تێگەیشتنەی 
لەژێر  كە  گرتووە  سەرچاوەی  لەوەوە  سێكۆالریزم،  بۆ  باپیریش  عەلی 
هەژموونی سێكۆالریزمدا و بە هۆی رەخساندنی ماف و ئازادییەكانەوە، ئەوا 
مرۆڤ توانیویەتی لە ئایین دوور بكەوێتەوە، هەڵبەت ئەمەش جیاوازە لەگەڵ 
ئەوەی خودی سێكۆالریزم بێدینی بێت، نەخێر، سێكۆالریزم ئەو هۆیە بووە 
كە تاكێك بە هۆی دەستەبەری مافەكانی، ئازادی، توانیویەتی بەبێ ترس، 
دەنگی خۆی بەرز بكاتەوە، یان ئایینی خۆی بگۆڕێت، خۆ ئەمەش مانای 
لە  ئازادییە زۆرەی  ئەو  بە هۆی  بەڵكوو  ناگەیەنێت،  بێدینی سێكۆالریزم 
كۆمەڵگەدا فەراهەمكراوە ، ئیدی تاك بەرەو فەرامۆشكردنی ئایین دەچێت، 
ئەمەش خەتای سێكۆالریزم نییە، تۆ دەتوانیت بە دینداری بمێنیتەوە، خۆ 
كەس بە زۆر دینەكەی لێ قەدەغە نەكردوویت، بە پێچەوانەوە ئەمە وەك 
ئاماژەیەك بۆ تینوێتی تاك بۆ گەیشتن بە مافەكانی و دەستەبەركردنی 
حەزەكانی لێكدانەوەی بۆ دەكرێت، واتە تاك خۆی تینوی ئەو ئازادییەیە، 

ئەمە لە الی ئیسالمی سیاسی وەك جاهیلییەت دەناسرێت.
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سەید قوتب، بیرمەندی جیهانی ئیسالمی سیاسی لە كتێبە بەناوبانگەكەیدا، 
مەشخەڵی رێ، فەتوای جاهیلبوون بەسەر كۆی كۆمەڵگە مرۆییەكانی جیهاندا 
دەدات، بە موسڵمان و مەسیحییەوە، گوایە جیهان و كۆمەڵگەی موسڵمان، 
دەسەاڵتەكانیان دووچاری دووركەوتنەوە لە ئایینی ئیسالم بوونەتەوە، بۆیە 

جاهیلییەتیان تووشبووە، دەشڵێت: دەبێ جیهادیان بەسەردا بكرێت.
رێك دوای دەیان ساڵ، ئێستا عەلی باپیر هەمان بۆچوونی هەیە و دەڵێت: 
»سێكۆالریزم دەرمانی دەرد و زامی غەیری ئێمەیە، كەفی بێهودەی سەر 
دەریای ئەندێشەی خەیاڵپاڵو و پووش و پەاڵشی دەستی بابای بە ئاودا 
هیچ  بە  ئیسالمدا  لە  بەاڵم  بردووە،  بۆ  لەبەر خنكانی دەستی  كە  چووە 
رەنگێك ئەو بیانوو و پاساوە نییە كە خەڵكی بەرەو بێدینایەتی بچن و لە 

ئایین البدەن«. 
یەك  هەڵگری  بەاڵم  جیاوازدان،  قۆناغی  دوو  لە  تێگەیشتنە،  دوو  ئەم 
دونیا  پێیوابێت  قوتب  سەید  ئەگەر  سیاسیین،  توندڕەوانەی  ئایدۆلۆژیای 
و كۆمەڵگەی موسڵمانان جاهیلبوونە و دەبێ جیهادیان بەسەردا بكرێت. 
خۆ عەلی باپیریش دەڵێت: سێكۆالریزم پووش و پەاڵشی دەستی بابای 
بە ئاودا چووە كە لەبەر خنكانی دەستی بۆی درێژكردووە. دەشڵێت لە 
ئیسالمدا هیچ پاساوێك نییە تا خەڵكی بەرەو بێدینی بچن. لێرەدا عەلی 
باپیر زۆر كاریگەرە بە تێگەیشتنە توندڕەویەكەی سەید قوتب و هەمان 
هۆی  بە  ئەوانەی  بەسەر  جیهادكردنیش  و  هەیە  قوتبی  سەید  مەبەستی 

سێكۆالریزمەوە بەرەو بێدینی دەچن بە پێویست دەزانێت.
نەكردووە،  پەیڕەو  لۆژیكی  بنەمایەكی  هیچ  بۆچوونەیدا  لەو  باپیر  عەلی 
لە  مرۆڤ  كە  دەكات،  ئایینییەكانەوە  سیستەمە  بە  شانازیش  لەكاتێكدا 
سایەیاندا ئارامی لێ هەڵگیراوە، مەگەر ئەو بە چاوی خۆی نایبینێت، كە 
فۆڕمی  و  ئیسالمی  فۆڕمی  دابەشبووە،  فۆڕمدا  دوو  بەسەر  دونیا  ئێستا 
سێكۆالریزمە  لەسەر  چونكە  ئێمەش،  ئێستای  قسەكردنی  مەسیحییەت، 
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بلۆكی مەسیحییەت ساغ بووەتەوە، بۆیە فۆڕمی  و ئەو فیكرەش لەسەر 
مەسیحییەت و ئیسالمیمان وەرگرتووە، ئاخر ئەوەی رۆژانە لە كۆمەڵگەی 
مرۆڤ  رۆژانە  خۆی،  بۆ  كوشتارگەیەكە  كارەساتە،  روودەدات،  ئیسالمی 
لەسەر دەستی موسڵمانەكان خۆیان، بەبیانووی بەرگریكردن لە ئیسالم و 
ئینسانەكان  ئەوپەڕیش شكۆی  تا  و  دەكوژرێن  ئایینە  ئەو  باڵوكردنەوەی 
یادەوەرییەكیش  وەك  تەنانەت  دەكوژرێن،  لەوانەشی  زۆرێك  شكێندراوە، 
الی ئازیزەكانیان نامێننەوە، چونكی ئەوانەی دوای ئەو كە بە زیندوویی 
و  رۆحی  ئەشكەنجەی  و  نەخۆشی  و  مەرگ  چاوەڕوانی  لە  دەمێننەوە، 
رابگرن،  زاكیرەدا  لە  دەستچووەكانیان  لە  مرۆڤە  ناتوانن  و  جەستەییدان 
باری  خراپترین  ئەمەش  مردندان،  و  نائومێدی  لێواری  لە  خۆیان  چونكە 
دەروونی مرۆڤە، كاتێك دەگاتە ئەو حاڵەتەی بە هۆی خەمی خۆیەوە، بە 

تەنگ مەرگی ئەوانی دیكەوە ناچێت!
لە كۆمەڵگەی ئیسالمیدا، مرۆڤ بە شێوەیەك هەیبەتی شكاوە، تەنانەت 
رووداوە تاوانكارییەكانیش، جگە لە ئامارێكی رووت، چیتر نین، واتە كەس 
ئیسالمی  گوتاری  دۆخەش  ئەم  ناكات،  قوربانییەكان  لەسەر  هەڵوەستە 
نییە!  ئیسالمی  كۆمەڵگەی  لە  ئەوە  مەگەر  كردووە،  دروستی  سیاسی 
تازە بە تازە، لەسەر جیاوازییە مەزهەبییەكان و بە ناوی جیهادكردن و 
باڵوكردنەوەی كولتووریی شەڕەنگێزییانەوە، سەنگەر لە جیهان گیراوە بە 
گوتارە  ئەو  لە سایەی  ئاخر  هەڕەشەئامێزەوە،  كاری  و  تیرۆریی  كردەی 
توندڕەوە ئیسالمییەیە، كە كۆمەڵگەی ئیسالمی ناتوانێت، یانەكی نەیتوانیوە 
هاوواڵتییانی  بەمەبەستی خۆشبەختكردنی  دابنێت  بەردێك  لەسەر  دارێك 
خەڵكانی  ژیانی  سەر  بۆ  نەبێت،  دروستكردن  مەترسی  لە  جگە  خۆی، 

دیكەی واڵتانی غەیرە ئیسالمی.
كارەسات  خۆی  بۆ  كۆمەڵگەش،  كایەكانی  كۆی  ئیسالمییكردنی  بە 
دەخوڵقێنێت، لەوەها دۆخێكدا، مرۆڤ نابێتە سەنتەری بەها و پرەنسیپە 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و یاساییەكان، بەڵكوو ئەوە پیاوانی ئایینین، دەبنە 
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دەبێتە  مرۆڤ  دواجاریش  كە  دەدەن،  شتەكان  لەسەر  بڕیار  و  سەنتەر 
پاشكۆی نەریتە كۆمەاڵیەتی و ئایینییەكان، هەركاتیش مرۆڤ بووە پاشكۆ، 
ئەوكات رەوتی پێشكەوتنی كۆمەڵگە دەوەستێت و رووەو ئاڕاستەی رووداوی 

ترسناك هەنگاو دەنێت.
بەڵكوو  پشتە،  لە  سیاسی  ئامانجی  ئەوەندەی  ئیسالمیكردنە،  بە  ئەو   
ئامانجی راستەقینەی پارێزگاریكردن نییە لە ئیسالم وەك ئایین، ئیسالم 
و ترادیسیۆنی موسڵمانان لێرەدا لە سایەی ئەو گوتارە توندڕەوەدا، وەك 
دەكەن،  قبووڵ  بەمجۆرە  ئیسالم  و  بەكارهێندراون  میكانیزمێكی سیاسی 
كە خۆیان دەیانەوێت و بە هەموو شێوەیەكیش، بەرپەرچی ئەو رەخنە و 
سەرنجانە دەدەنەوە كە ئایین دەخاتە ژێر پرسیارەوە، بە هۆی ئەوەی لە 
بەرژەوەندی ئەو گرووپانەدا نییە خەڵكی لە فەزای ئایینی دووربكەونەوە.

مانەوەش لە فەزای ئایینیدا، دواتر لە بەرژەوەندی ئەو گوتارە توندڕەوەدا 
لەژێر  و  یەكرەنگ  بە  و  فۆڕم  یەك  بە  دونیا  دەخوازێت  كە  دەكەوێتەوە 
سایەی یەك ئاییندا بێت، واتە جگە لە ئیسالم، هیچ ئایینێكی دیكە قبووڵ 
دیكە  كۆمەاڵیەتییەكانی  بەها  و  سیاسی  سیستەمە  كۆی  دژی  و  ناكەن 

دەوەستنەوە.
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سێكۆالریزم و بیری توندڕەوی ئیسالمی سیاسی 
سەرجەمی ئەو بۆچوونانەی كە عەلی باپیر لە كتێبی »چەند مەسەلەیەكی 
باوی سەردەم«دا خستوونییەتییەڕوو، دەچنە خانەی گوتاری توندڕەویی 
بە  بكات،  ئایین  وەك  ئیسالمیش،  بە  خزمەت  ئەوەی  بری  لە  ئایینی، 
سەرچاوەیەكی  وەك  و  پێدەگەیەنێت  جیدیشی  زیانی  پێچەوانەوە، 
توندڕەویش، ئەزموون دەكرێت، دواتر بە زیانی خودی ئەو بانگەشە فیكری 
لە  ژیاندۆستی  و  ئاشتیخوازیی  بانگەشەی  كە  دەكەوێتەوە  ئایینییەش  و 

ئیسالمدا دەكات.
ئەو جگە لە ئیسالم، هیچ ئایینێك، فیكرێكی دیكەی پێڕاست نییە، بەڵكو 
لە ناو ترادیسیۆنێكی مێژوویی دواكەوتووانە دەخولێتەوە، بە سەنگەرگرتن 
بۆ  دەفرۆشێت،  كۆمەڵگەی  بە  بێدینی  و  كوفر  وەك  و  عەلمانییەت  لە 
كۆمەڵگە  سۆزی  هۆیەوە  بە  تا  ئەوتۆ،  سیاسی  ژینگەیەكی  خۆشكردنی 
لەسەر  ئەمەش  هەڵبەت  خۆیدا،  حیزبی  پێگەی  بەرژەوەندی  لە  بجوڵێت 

حسابی ئایینی ئیسالم دەكەوێت.
ئەو گوتارەی كە عەلی باپیریش بایەخی پێدەدات لە پرسی عەلمانییەتدا، 
راڤەكردنێكی راستەقینە و زانستی نییە، بەڵكو هەڵوێست و دژایەتیكردنی 
ئاشكرایە، هەڵبەت ئەو هەڵوێست و دژایەتییەش، بایەخێكی راستەقینەیان 
ئایینییەكاندا، كە بە درێژایی مێژووی  نییە لە بواری دیالۆگە سیاسی و 
زیانی  بە  سەرئەنجامیش  هەبوونە،  توندانە  گوتارە  جۆرە  لەو  ئیسالم، 
خودی ئیسالم كەوتوونەتەوە، لە بری هەوڵدان بێت بۆ ریفۆرمی ئایینی، 
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پەنا بۆ گوتاری زبری بێ دیالۆگ براوە، بە تایبەتی لە دوای دەركەوتنی 
سێكۆالریزمدا كە تەنیا لە بێدینیدا دەیبیننەوە، لەكاتێكدا ئامانجی سەرەكی 
كاروباری  لە  ئایین،  پێگەی  و  رۆڵ  جیاكردنەوەی  لە  جگە  سێكۆالریزم، 
راستەوخۆی  دژایەتیكردنی  بۆ  نەبووە  هەوڵێك  سیاسییدا،  دەسەاڵتی 
ئایین، بەڵكو رووبەری ئازادی بۆ مرۆڤ فەراهەم كردووە، بە هۆیەوە تاك 

توانیوێتی مومارەسەی ئازادییەكانی لە كۆمەڵگەدا بكات. 
دەكرێت ئەو ئازادییەی لە سێكۆالریزمدا بۆ تاك دەڕەخسێندرێت، تاكێكی 
بۆ  عەلمانییەت  كە  نییە  ئەوە  مانای  بە  بەاڵم  بكات،  دروست  بێدینیش 
بێدینكردنی كۆمەڵگە سەری هەڵدابێت، نەخێر، ئەوە تۆمەتێكی ناڕەوایە بە 
مەبەست خراوەتە پاڵ ئەو فیكرەوە كە لە بری دژایەتیكردنی ئایین، دەرفەتی 
ئازادی بۆ تاك رەخساندووە، رەنگە دواجار ئەم ئازادییە دووركەوتنەوەی 
لێ  پارێزگاری  هەیە  یاسایەك  بكەوێتەوە، چونكە  لێ  ئایینی  لە  تاكێكی 

دەكات، تا كەس نەتوانێت دەستدرێژی بكاتە سەر هەڵبژاردەكانی.
ئەوەش جیاوازە لەگەڵ ئەوەی تۆمەتبار بكرێت بە ئیلحاد، بەاڵم رێك ئەو 
گوتارە توندڕەوە ئایینییە، ئەمە بە هەوڵی سێكۆالریزم دەبینێت، گوایە بۆ 
بێدینكردنی كۆمەڵگە ئیشدەكات، كەچی پێچەوانەكەی راستە، سێكۆالریزم 
ئەمە  رەتیدەكاتەوە؟  یان  دەبێت،  ئایین  پابەندی  ئایا  دەكات  ئازاد  تاك 
پێوەندیی  هەروەها  سێكۆالریزم،  فیكری  نەك  خۆیەتی،  مرۆڤ  كێشەی 
مرۆڤ بە خودا، پێوەندیی مرۆڤ بە ئایین، لە گۆشەنیگای سێكۆالریزمدا، 
پێوەندییەكی تاكالیەنەیە و ئەوانی تر ناتوانن خوێندنەوەی بۆ بكەن، جا 
مرۆڤ هەر كامەیان هەڵبژێرێت، واتە ئایینداری یان بێ ئایینی، هەردوو 
هەڵبژاردەكە لە الیەن سێكۆالریزمەوە رێز لێگیراوە و بە یاسا پارێزگاری 
لە هەر الیەكیان دەكات، لە ئەگەری دروستبوونی هەڕەشە بۆ سەر هەر 

الیەكیان.
كۆمەڵگەی  لەسەر  سێكۆالریزم  فیكریی  كاریگەرییەكانی  بە  سەبارەت 
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رۆژئاوایی، عەلی باپیر دەڵێت: »سەرجەم كۆمەڵگەكانی رۆژئاوا، لە سایەی 
ناكرێت،  دواڕۆژ  و  ئایین  بۆ  و  بۆ خودا  هیچ حسابێك  كە  سێكۆالریزمدا 
و  داڕووخاوە  و  نەماوە  ئەخالق  و  هەڵوەشاوە  لێك  كۆمەڵگە  و  خێزان 
غیرەت و ناموس نەماوە و حەیا و شەڕەف و پەردە نەماوە، دەشڵێت: 
بۆیە چەندان پەتا و نەخۆشی ئەقڵی و سایكۆلۆژیی و كۆمەاڵیەتی سەریان 
هەڵداو و پەرەیان سەندووە، زۆرێك لە خەڵكی ئەوروپا نەخۆشی دەروونی 
و عەقڵییان هەیە و پزیشكی تایبەتییان هەیە كە ماوە ماوە خۆیانی نیشان 

دەدەدن لە ئەنجامی نەمانی ئایین«. 
ئەم پەرەگرافە، جگە لەوەی هەست دەكرێت خاوەنەكەی دووچاری فۆبیا 
پێچەوانەشە،  تەواو  خوێندنەوەیەكی  هاوكات  بووەتەوە،  سێكۆالریزم 
سەبارەت بە كاریگەرییەكانی سێكۆالریزم لەسەر كۆمەڵگەی رۆژئاوایی، ئەو 
لەم پەرەگرافەدا ئەگەر بە هۆشیاریی بێت، یان لە بێ ئاگاییەوە بووبێت! 
ئەوروپی كردووە،  بۆ كۆمەڵگەی  ناخی خۆی  تێگەیشتنی  پێناسەی  ئەوا 
تێگه یشتن  ئیشكالییەتی  كۆمەڵێك  دووچاری  واقیعدا  ئەرزی  لە  بەاڵم 
بووەتەوە، لەمەڕ سێكۆالریزم، بەو مانایەی خۆی لە واقیعی سێكۆالریزم 

شاردووەتەوە بۆ مەبەستی سیاسی.
ئەخالق نەماوە، خێزان و كۆمەڵگە لێكهەڵوەشاونەتەوە، غیرەت و نامووس 
دەستەواژەیەدا،  چەند  لەم  وردبوونەوە  بە  نەماون.  حەیا  و  شەڕەف  و 
توندڕەوییە  لە  جگە  پیاوە،  ئەو  فیكری  كە  تێدەگەین  لەوە  دروستی  بە 
ئایینییەكەی، پشتئەستووریشە بە تێگەیشتنێكی خێڵەكییانە بۆ ئەخالق 
و بەهاكانی كۆمەڵگە و تەنانەت زانستی پزیشكیش، ئەو پێیوایە هەبوونی 
ئەنجامی  لە  كە  دەروونییەوەیە،  نەخۆشی  هۆی  بە  تایبەت،  پزیشكی 
قبووڵكردنی سێكۆالریزم تووشی بوونە، گوایە بە هۆی سێكۆالریزم كۆمەڵگە 

داڕووخاوە و ئەخالق و حەیا و شەڕەف نەماون.
ئەو،  تێگەیشتنی  پێچەوانەی  بە  تاك،  بۆ  تایبەت  پزیشكی  بوونی  جارێ 
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تاك  تەندروستی  بە  ئەوروپییە  كۆمەڵگەی  بایەخدانی  روونی  ئاماژەیەكی 
ڕووی  لە  تەندروست  كۆمەڵگەیەكی  بنیاتنانی  بناغەی  تا  كۆمەڵگە،  و 
جەستەیی و عەقڵییەوە دروست بكەن، بەو پێیەی كۆمەڵگە لە تاكەكان 
زانستی  و  پەروەردە  سیستەمی  پاڵ  لە  ئەوەشە  لەبەر  دەبێت،  دروست 

دەروونی و كۆمەاڵیەتییدا، بایەخی زۆر بە بواری تەندروستی دەدرێت.
 لە الیەكی دیكەشەوە، ئەوەی لە ئەوروپادا دەگوزەرێت، بێڕەوشتی نییە، 
بە پێچەوانەوە تەنیا مومارەسەكردنی ئازادییەكانی تاكە وەك ئەوەی یاسا 
بۆی دیاریكردووە، حەیا و شەڕەفیش بەو جۆرەی ئەو لێی تێگەیشتووە، 
زیاتر شوناسێكی خێڵەكی رۆژهەاڵتییانەیان هەیە، نەك رۆژئاواییانە، ئەگەر 
یاسا  رۆژئاوادا،  لە  ئەوا  بێت،  دیاردەیەوە چاودێر  ئەو  بەسەر  لێرە خێڵ 
رێگری لە زۆر شت دەكات، لەكاتێكدا لە رۆژهەاڵتدا نەریت و دەسەاڵتی 

خێڵگەرایی یەكالییان دەكاتەوە.
 هەروەها ئەم چەمكانە مەتاتین، واتە لە كۆمەڵگەیەكەوە بۆ كۆمەڵگەیەكی 
كۆمەڵگەیەكی  لە  ئەوەی  هەیە،  بارەیانەوە  لە  تێگەیشتن  جیاوازی  دیكە 
لە  رەنگە  دەهێندرێت،  ناوی  ئەخالقی  بەبێ  موسڵماندا،  عەرەبی 
كۆمەڵگەیەكی وەك ئەڵمانیای مەسیحی، شتێكی ئاسایی بێت و رەواجیشی 
هەبێت، كەوایە بۆچوونەكانی عەلی باپیر، زیاتر هەڵوێستن، وەك لەوەی 
كەسێكن  پێشوەختەی  بڕیاری  بن،  زانستی  و  راستەقینە  تێگەیشتنی 

سەبارەت بەو پرسانە.
كتێبەكەیدا  لە  عەرەب  گەورەی  بیرمەندی  ئەبوزەید،  حامد  نەسر  دكتۆر 
»رەخنە لە گوتاری دینی« دەڵێت: »عەلمانییەت لە كرۆك و گەوهەریدا 
دین  بۆ  زانستیانە  تێگەیشتنێكی  و  راستەقینە  راڤەكردنێكی  لە  بێجگە 
شتێكی دیكە نییە. عەلمانییەت وەك ئەوەی كە درۆزنەكان باسی دەكەن، 
ئەو كوفر و گومڕایی و هەڵگەڕانەوەیە نییە كە دین لە كۆمەڵگە و ژیان 

جیا دەكاتەوە«. 



113

ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

دكتۆر نەسر لەسەر ئەو تێگەیشتنانەی لە كۆمەڵگەی میسریدا دووچاری 
زۆرترین رەخنەی توندڕەوی كارەكتەرانی گوتاری ئایینی بۆیەوە، تا ئاستی 
ئەوەی وەك هەڵگەڕاوەیەك لە ئایینی ئیسالمیش ناوی هات. لێرەدا نەسر 
نەك  دەكات،  ئایین  راڤەی  زانستی  شێوەیەكی  بە  عەلمانییەت  پێیوایە 
دژایەتیكردن بێت، ئەو پێیوایە عەلمانییەت ئەوە نییە كە پێناسەی درۆزنانەی 
بۆ دەكرێت، چونكە گوتاری ئیسالمی سیاسی، هەمیشە عەلمانییەتی وەك 
نەسر  دكتۆر  تۆمەتباركردووە،  تاك  و  كۆمەڵگە  بێدینكردنی  بۆ  هەوڵدان 
پێشیوایە كە عەلمانییەت ئەو كوفر و گومڕایی و هەڵگەڕانەوەیە نییە كە 
ئایین لە كۆمەڵگە و ژیان جیا دەكاتەوە، ئەو خاوەنی ئەمجۆرە گوتارە بە 
درۆزن دەناسێنێت، دەشڵێت: »گوتاری دینی بە دەستی ئەنقەست و لە 
هۆشیارییەوە بە مەكر و دەهۆیەكی پیسەوە پرسی جیاكردنەوەی دەوڵەت 
لە كڵێسا، واتە جیاكردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی لە دین و جیاكردنەوەی 

دین لە ژیان و كۆمەڵگە تێكەاڵو دەكات«.
پرسی  دەخوازێت  كە  ئایینییەیە  گوتارە  ئەو  نەسر  مەبەستی  لێرەدا 
جیاكردنەوەی ئایین لە كاروباری سیاسی، یەكسان بكات بە كوفر و گومڕایی 
و بێدینكردنی كۆمەڵگە و خاوەنی ئەو گوتارە توندڕەوەش، بە هۆشیارییەوە 
دەیەوێت سۆزی كۆمەڵگەی ئایینی بجوڵێنێت، دژ بە سێكۆالریزم لەسەر 
بنەمای ئەو پێناسە هەڵە و مەبەستدارانەی خۆیان بۆ چەمكەكەی دەكەن.
 هەر بۆیە دكتۆر نەسر دوو جۆرە جیاكردنەوەی بۆ ئەم پرسە داناوە و 
دەڵێت: »جیاكردنەوەی یەكەمیان )دین لە دەوڵەت( شیاو و پێویستە و لە 
ئەوروپاشدا بە كردەنی بەدیهاتووە و بەرقەراربووە، بەمەش لە تەنگەبەری 
هاموونی  بەرینایی  گەیشتۆتە  و  دەرچووە  ناوەڕاست  سەدەكانی  تاریكی 
زانست و پێشكەوتن و ئازادی. بەاڵم جیاكردنەوەی دووەمیان، )دین لە 
لە ژیان یاخود لە كۆمەڵگە(، خەیاڵێكە كە گوتاری دینی لە دژایەتیكردنی 
تاوانباری  وەرگەڕانیش  و  كوفر  بە  و  پێدەدات  هەڕمێنی  عەلمانییەتدا 

دەكات«.
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ئەو بۆچوونەی دكتۆر نەسر، تێگەیشتنێكی لۆژیكی و دروستی هۆشیارانەیە 
بۆ گوتاری ئیسالمی سیاسی، سەبارەت بە دژایەتییەكانی بۆ سێكۆالریزم و 
لە چەندین شوێنی دیكەشدا گوتوومە كە گوتاریی ئیسالمی سیاسی و بزاوتی 
ئیسالمی، بە گشتی دەخوازێت كۆمەڵگە وا تێبگەیەنێت كە سێكۆالریزم 
رێك بۆ دژایەتیكردنی ئایین سەری هەڵداوە و وەك مەترسییەكی گەورەشی 
وێنا دەكات، بەاڵم لەراستییدا سێكۆالریزم ئەوەندەی سەرقاڵی بایەخدانە 
بە زانست و رزگاركردنی كۆمەڵگە لە خورافات و بیركردنەوەی تاریكبینی، 
چارەگی ئەوەندە سەرقاڵی ئایین نییە، راستە ئایین كایەیەكی دانەبڕاوە 
لە بنەمای فیكری سێكۆالریزمدا، بەاڵم نەهاتووشە راستەوخۆ بڵێت ئایین 
لەسەر  ئازادییەكانی  رووبەری  هاتووە  بەڵكو  رەتدەكەمەوە،  كۆمەڵگە  لە 

بنەمای جیاكردنەوەی ئایین لە دەسەاڵتی سیاسی زیادكردووە.
 ئەمەش خەتای راستەوخۆی سێكۆالریزم نییە، كاتێك تاك لە سایەی ئەو 
ئازادییە بە یاسایی كراوەدا خۆی بێدینی هەڵدەبژێرێت، وەك ئەوەی رێگری 
لە دیندارێكیش ناكات، واتە هەردوو الیەن، بە پێی یاسا رێگەیان پێدراوە 
و هەست و سۆزی بێدینێك و دیندارێكیش بە گوێرەی یاسا پارێزراوە و 
رێگەش بە هیچ كامێكیان نادرێت كە بیەوێت سووكایەتی بە هەستی ئەوی 
دیكەیان بكات، لەژێر بیانووی ئەوەی گوایە بێدینیت، یان دینداریت، ئەگەر 
ئەو حاڵەتە روویدا، ئەوا لە سێكۆالریزمدا وەك توندڕەوی مامەڵەی لە تەكدا 
دەكرێت، جا چ بێدینەكە سووكایەتی كردبێت، یاخود دیندارەكە، لێرەدا 
هیچ جیاوازییەكی نابێت، بەڵكو وەك توندوتیژی بەرانبەر ئازادی و مافی 

تاك سەیر دەكرێت و بە یاسا رێگریش لە هەردوو الیان دەكرێت.
هێشتنەوەی كۆمەڵگەی موسڵمانان لە دۆخی چەقبەستوویی خۆیدا و هەوڵی 
داخرانی بەڕووی كۆمەڵگە و شارستانێتی دونیادا، یەكێكە لە بنەمای گوتاری 
ئیسالمی سیاسی، بۆ رووبەڕووبوونەوەی ئەو تەوژمە فیكری و سیاسییە 

تازانەی كە دەبنە هۆی كرانەوە و فەراهەمكردنی ئازادی بۆ تاكەكان.



115

ئیسالمی سیاسی لە گوتاری توندڕەوییەوە بۆ خەونی خەالفەت  ..........   شاخەوان برایم عەبدوڵاڵ

ئێستا لە رۆژئاوا، قۆناغی نەریتگەرای پۆشینی جلوبەرگ و هەڵسوكەوتی 
كۆمەڵگەی  بۆ  كێشەیەكیشی  هیچ  تەنانەت  تێپەڕێندراوە،  تاك  رۆژانەی 
هەموو  ئەو  دوای  بەاڵم  پێچەوانەوە،  بە  نەكردووە،  دروست  رۆژئاوایی 
سەدەیە، هێشتا لە كۆمەڵگەی موسڵماناندا، ئیش لەسەر پۆشینی جلوبەرگ 
بە تایبەتی بۆ ژنان دەكرێت، بەوەی نابێت ئەو جلوبەرگانەی ژنان و كچانی 
خوێندكار دەیپۆشن، لەگەڵ نەریتگەرایی ئیسالمیدا یەكنەگرێتەوە، یاخود 
هی رۆژئاواییەكان بێت، كارەكتەرانی ئەو گوتارە توندڕەوە پێیانوایە ئەوەی 

جلی رۆژئاوایی بپۆشێت، دواكەوتووە و یەكسانیش دەكرێت بە بێدینی. 
یان  دەكات،  لەبەر  كابۆ  كە  »یەكێك  دەڵێت:  باپیر  عەلی  لەمبارەیەوە 
هەر  یان  دەتاشێت،  بە جۆرێكی سەیریش سەری  بەردەداتەوە،  خەنافیز 
كارێكی نامۆ و سەیر دەكات كە لە عادەت و نەریتی ئێمەدا نییە، بەڕاستی 
یان  خوێندەوار  ئافرەت،  یان  بیكات  پیاو  چ  نەزانینە،  و  دواكەوتن  ئەوە 
نەخوێندەوار بیكات، بەڵێ هەندێك كەس بۆ رازیكردنی ئەمەریكا و ئەوروپا 
كەوتوونەتە ژێر ركێفی فەرهەنگ و سیاسەتی بێگانە و بۆ رازیكردنی ئەوان 

ئایین و بەرژەوەندی خۆیان وەاڵ دەنێن«.
سەیرە! گوتاری ئیسالمی سیاسی هەمیشە جەختی كردووەتەوە كە نەریتی 
ژێر كاریگەری  ناكەوێتە  ئیسالم و  بنەماكانی  بە  ئیسالمی پشتئەستوورە 
هیچ شارستانێتێكی دیكەی دونیا، بە تایبەتی كولتووری سێكۆالریزم لە 
مۆدێلە ئەوروپییەكەدا، بەاڵم ئەوەتا، عەلی باپیر وەك پیاوێكی نەریتخوازیی 
موسڵمان، ترسێكی قووڵی لە كرانەوەی كۆمەڵگەی موسڵماناندا، بە ڕووی 
بلۆكی ئەوروپا هەیە، تەنانەت لە پۆشینی كابۆیەكیش دەترسێت و پێیوایە 

تەسلیم بوونە بە بەرژەوەندییەكانی ئەمەریكا و ئەوروپا. 
راستییەك هەیە، ئێستا ئەوجۆرە تێگەیشتنەی عەلی باپیر خۆی بە دواكەوتن 
دادەنرێت، نەك پێچەوانەكەی راست بێت، چونكە پۆشینی جلوبەرگ هیچ 
پەیوەندییەكی ئۆرگانی بە بێدینییەوە نییە، ئەی عەلی باپیر چی بەو ژنە 
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لە  نیمچەڕووتەوە،  جلی  بە  زۆربەیان  كە  دەڵێت  ئەمەریكا  موسڵمانانەی 
مزگەوتەكاندا نوێژ دەكەن و بەرۆژووش دەبن؟!

خۆ ئەوان ژیانكردنی ئاسایی خۆیان بە ڕێ دەكەن و رێوڕەسمە ئایینییەكانی 
خۆیانیش ئەنجامدەدەن و بەبێ ئەوەی وەك بێدینێكیش خۆیان وێنا بكەن، 
هۆی  نەبێتە  كە  قبووڵكردووە  جۆرێك  بە  ئاییندارییان  پێچەوانەوە،  بە 
نیگەرانی بەرانبەر و بە شێوەیەكی ئاساییش تێكەڵ بە كولتووری مرۆیی 
هیچ  هەڵبەت  پاراستووە،  خۆشیان  ئایینی  شوناسی  و  بوونە  ئەمەریكا 
كێشەكیشیان بۆ دروست نەبووە، مەگەر ئەو گرووپە ئیسالمییانەی لەوێدان 
خۆی  رادەیەك  تا  ئاساییەكە،  موسڵمانە  ئەگینا  بكەن،  دروست  كێشە 

گونجاندووە. 
بە پێچەوانەوە ئەوانەی كە بە عەقڵی نەریتگەراوە دەخوازن لە تەك تەوژمی 
دروستكردن  كێشە  هۆی  بوونەتە  پێشەوە،  بچنە  كۆمەڵگەدا  كرانەوەی 
لەناو جەرگەی  رەمەزانی 2017  لە  جیهان،  مرۆیی  بۆ سەر شارستانێتی 
ئەڵمانیادا، پەنابەرێكی موسڵمانی عەرەب، كوردێكی موسڵمان دەكوژێت، 

گوایە جگەرەی لە پێشچاوی عەرەبەكەدا خواردووە.
ئەمجۆرە عەقڵییەتە ناتوانێت لە كۆمەڵگەی شارستانێتییدا گەشە بكات، 
مەگەر ئەو تەسەوراتە نەریتگەراییەش نییە كە لە ناو جەرگەی ئەوروپا و 
ئەمەریكادا هەوڵی دروستكردنی پشێوی ئەمنی دەدات! هەڵبەت ئەم شێوە 
لە نەریتخوازییە، جگە لەوەی زیانی بۆ ئیسالم وەك ئایین هەبووە، تەنانەت 
زیانی بۆ سەر تاك وەك مرۆڤیش هەبووە، بەوەی نەیانتوانیوە تێكەڵ بە 
كۆمەڵگە ببن و سوودمەندی كرانەوە و ڤیرژنە تازەكانی دونیای تەكنەلۆژیا 
بن كە هەر یەك لەو ڤیرژنانە بۆ خۆیان كاریگەری قورس لەسەر رەوتی 

رێكردن لە تەك گۆڕانگارییەكان دادەنێن.
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ئایینداریی لە گۆشەنیگای سێكۆالریزمەوە
ترسی ئیسالمی سیاسی لە فراوانبوون و باڵوبوونەوەی فیكری سێكۆالریزم، 
لە كۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا، ترسێكی هەروا سەرپێیی و راگوزەر نییە، یان 
لە خۆڕا دروست نەبووە، بە پێچەوانەوە ترسێكی قووڵی فیكریی بزاوتی 
ئیسالمییە كە پێیانوایە سێكۆالریزم لە كۆمەڵگەدا جێگەیان پێ لەق دەكات 
و دەیانخاتە بەردەم پرسیاری جیدیی رۆشنبیرییەوە، كە بەڕاستی ئیسالم 
گرووپانە  ئەو  چونكە  بیپارێزێت؟  تا  هەیە  سیاسی  بزاوتی  بە  پێویستی 
خۆیان وەك بەرگریكاری سەرسەختی ئیسالم دەناسێنن و گوایە ئیسالم 
تایبەتی تۆمەتباركردنی سێكۆالریزم و  لەژێر هەڕەشەی جیدیی دایە، بە 

دیموكراسییەت گوایە هەڕەشەن بۆ سەر ئایینی ئیسالم.
بۆ  بۆ سەر هیچ الیەك و  نییە  بنەڕەتدا سێكۆالریزم هەڕەشە  لە  بەاڵم   
ئامانجی  تەنیا  هەڵنەداوە،  سەری  ئایینییش  عەقیدەیەكی  هیچ  دژایەتی 
رێگەخۆشكردنە لەبەردەم ئەو تاكانەی كە دەخوازن دیندار بن، یان ئیرادەی 
رەتكردنەوەی ئایینیان لە مێشكدایە، كەچی ناوێرن بە ئاشكرا رایبگەیەنن، 
هەر بۆیە ئەو ئازادییە بۆ تاكەكان فەراهەم دەكات، كاتێكیش تاك بەرەو 

بێدینی دەچێت، ئەوە پێوەندیی بە خۆیەوە هەیە، نەك عەلمانییەت.
رێك  هەردووال  مافی  دونیاییەكان  یاسا  گوێرەی  بە  ئەمەش  هەڵبەت 
دەخرێت و هەروەها ئامانجی راستەقینەی سێكۆالریزمیش ئیشكردن نییە 
بۆ  كاریشی  و  دەخوازێت  بەڵكو  كۆمەڵگەدا،  لە  ئایین  تووڕهەڵدانی  بۆ 
كڵێسا  واتە  راستەقینەی خۆی،  بباتەوە شوێنی  ئایین  كە  كردووە  ئەوە 
داببڕێت،  تاك  لە  یەكجاری  بە  ئایین  ناخوازێت  هەروەها  مزگەوت،  و 
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دەیەوێت  ئایا  كە  بەوەی  سەبارەت  دەڕەخسێنێت  تاك  بۆ  ئازادی  تەنێ 
پابەند بێت بە ئایینەوە، یان بە پێچەوانەوە رەتی دەكاتەوە، ئەمەش لە 
گۆشەنیگای فیكری سێكۆالریزمەوە، ناچێتە باری هەوڵدان بۆ بێدینكردنی 
كۆمەڵگە، بەڵكوو لە سایەی سێكۆالریزمدا، تۆی تاك، یان جڤات، دەتوانن 
پارێزگاری لە عەقیدەی ئایینی خۆتان بكەن و هەروەها مافی رەتكردنەوەی 

ئایینییشتان هەیە. 
ئەمەش بە الی كارەكتەرانی ئیسالمی سیاسی، بووەتە جێگەی ترسێكی 
قووڵ، ترس لەوەی بە هۆی ئەو ئازادییەوە، ئیدی باوی بزاوتی ئیسالمی 
نەمێنێت و خەڵكی دینداری بە شێوازی خۆیان، واتە لە فۆڕمی پەیوەندی 
تاك بە خوداوە بكەن، نەك بەو شێوەیەی گوتاری ئیسالمی سیاسی لە 
بەرژەوەندی خۆیاندا دەیخوازێت، واتە ئەوەی ئیسالمی سیاسی پێیڕاست 
بێت، ئەوە دینداری بێت، نەك ئەوەی تاك بۆ خۆی پێوەندیی بە ئایینەوە 
گرێبدات، بەبێ گەڕانەوەی بۆ گوتاری ئیسالمی سیاسی، هەڵبەت ترسی 
بە  واتە  خۆیان،  شێوازی  بە  خەڵكی  كە  ئەمەیە  رێك  سیاسی  ئیسالمی 
شێوە سادەكە دینداری بكەن، نەك ئەوەی ئەوان لە شەقامی موسڵمانانی 
پشت  هەمیشە  سێكۆالریزمیشدا،  رەخنەكردنی  میتۆدی  لە  دەخوازن، 
و  هاندان  ئاستی  تا  دەبەسترێت،  فیكرەیە  ئەو  رەهای  رەتكردنەوەی  بە 
كۆمەڵگە  لە  كولتووری سێكۆالریزم،  بە  دژ  موسڵمانان  جواڵندنی سۆزی 

ئیسالمییەكاندا.
كۆمەڵگە  لە  تەنیا  سێكۆالریزم  فیكری  رەتكردنەوەی  ئەوەشدا  لەگەڵ 
لە  سەرهەڵدانی  سەرەتای  پێچەوانەوە  بە  رووینەداوە،  ئیسالمییەكاندا 
و  ئایینی  پیاوانی  الیەن  لە  بگرە  و  كراوە  زۆری  دژایەتی  ئەوروپاشدا 
ئەوەی  ئاستی  تا  پاڵ،  تۆمەتیشی خرایە  دەیان  ئەوروپا،  دەسەاڵتدارانی 
خزمەتی  خرابووە  كڵێسا  ئەوەی  هۆی  بە  لێكەوتەوە،  زۆریشی  قوربانی 
دەسەاڵتداران، واتە ئەوەی دەسەاڵتداران دەیانویست ئەنجامی بدەن، رێك 
پشتگیریی كڵێسایان بۆ وەردەگرت، تا كەس رەخنەی نەبێت و دەسەاڵت 
بەرگریكاری  و  پیرۆز  دەسەاڵتێكی  وەك  ستەمكارەوە،  دەسەاڵتێكی  لە 
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ئەوروپادا دەسەاڵتداران  لە  نییە  ئەمە شاراوە  بناسرێت،  ئایین  و  خەڵك 
هەمیشە كڵێسایان بۆ بەرژەوەندی خۆیان بەكارهێناوە، وەك ئەوەی ئێستا 
دەوڵەتانی ئیسالمی كۆی دامەزراوە ئایینییەكانیان بۆ بەرژەوەندی خۆیان 
بەكارهێناوە، تا خەڵكی موسڵمان لە دژی دەسەاڵت رانەپەڕن، تەنانەت لەو 
دەوڵەتانەدا رێژەی مزگەوت و دامەزراوە ئایینییەكان بە بەراورد بە زانكۆ 

و نەخۆشخانەكان زیاترن!
ئەوروپا  خەڵكی  ئیدی  كایەوە،  دێتە  سێكۆالریزم  فیكریی  كاتێك  بەاڵم 
دەوڵەتیش  و  بكات  خۆی  كاری  ئایین  پێویستە  كە  دەبنەوە  هۆشیار 
سەرقاڵی كاروبارە سیاسییەكانی خۆی بێت، ئیدی لەوێوە گۆڕانكارییەكان 
دەستپێدەكەن و هێواش هێواش كاریگەرییەكانی سێكۆالریزمیش بە ئەوروپا 

و كیشوەرەكانی دیكەشدا كەم و زۆر باڵودەبێتەوە. 
رۆشنبیر و نووسەر، حەمەسەعید حەسەن دەڵێت: »عەلمانییەكان دەزانن، 
ئاییندا  لەگەڵ  دابڕان  داوای  بۆیە  كەلەپوور،  لە  گرنگە  بەشێكی  ئایین 
ناكەن، داوای دابڕانی نێوان سیاسەت و ئایین دەكەن. سیكوالریزم ئیلحاد 
نییە، لێكدانەوەیەكی واقیعبینانەیە بۆ ئایین، كە كارێك دەكات، ئایین، لە 
خزمەتی ئازادی و یەكسانی و پێشكەوتندا بێت، نەك كۆسپ بێت لە سەر 

رێگەیاندا«.
ئیسالمیشدا  جیهانی  لە  سێكۆالریزم،  سەرهەڵدانی  مێژووی  درێژایی  بە 
پەرەسەندنی  لەهەمبەر  قووڵ  ترسێكی  عەرەبی،  كۆمەڵگەی  تایبەتی  بە 
سێكۆالریزمدا هەبووە و تاكو ئەم چركەساتەش، ناتوانین بڵێین لە جیهانی 
بەڵكوو  هەیە!  بوونی  سێكۆالریزمی  تەواو  واڵتێكی  ئیسالمییدا،  عەرەبی 
ئەوەی هەیە، تەنیا هەندێك دەوڵەتن و ویستوویانە رووكەشانە بڵێن كە 
سێكۆالریزممان كردووەتە بنەمای كاركردنی كاری دەوڵەتداری، بەاڵم كاتێك 
تر  ئەوكات شتێكی  دەبینەوە،  ورد  بنەما سەرەكییەكانی سێكۆالریزم  لە 
دەبینین كە كۆی ئەو بانگەشانەی لە جیهانی عەرەبی ئیسالمیدا سەبارەت 
بە گرنگێتی سێكۆالریزم دەكرێن، راستی نین، تەنیا هەوڵی تاكە كەس و 
هی چەند رۆشنبیرێكە و تەواو، ئەگینا رۆحی سێكۆالریزم لە یەك واڵتی 
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ئیسالمی بە تایبەتی عەرەبییەكان بوونی نییە.
 ئەوەی لە میسری عەرەبی و توركیای پاشماوەی عوسمانیشدا دەگوزەرێت، 
بە هیچ شێوەیەك، سێكۆالریزم وەك بنەما و فیكر لێی بەرپرسیار نییە، 
بەو پێیەی پێشێلكاری گەورەی مرۆیی رۆژانە لەو دوو كۆمەڵگەیەدا روو 
دەدەن و لەگەڵ بنەمای سێكۆالریزمیشدا نایەنەوە، باسی واڵتانی دیكەی 

عەرەبی ناكەین كە هەمووان دەزانن وێرانەگەلێكن بۆ خۆیان.
یوسف سەالمە، بیرمەندی گەورەی عەرەب، سەبارەت بە زەمینەی سەرهەڵدان 
و  ئەوروپییە  تەسەورێكی  »سێكۆالریزم  دەڵێت:  سێكۆالریزم  ئامانجی  و 
لە میانەی گەشەی رۆشنبیریی و ژیانی ئەوروپییدا دەركەوتووە، ئەمەش 
درێژكراوەی ئەو دۆخە بوو كە لە سەدەی پانزەیەمەوە زەمینەیەكی باشی 
بۆ لە دایكبوونی سێكۆالریزم خۆشكردبوو، بەاڵم دەركەوتنی وێنەی ئەم 
چەمكە بەشێوەكی بەهێز و رۆشن، دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی رۆشنگەری 
سێكۆالریزم  دەركەوتنی  ئەڵمانیا،  لە  دواتر  و  فەرەنسا  و  بەریتانیا  لە 
دەگەڕێتەوە بۆ هەستكردن و درككردنی مرۆڤ بە هێڵ و كێڵگە جیاوازەكان، 
كاتێك كێڵگەیەك سنووری خۆی دەبەزێنێت، ئەوا بوون و چاالكی ئەویدی 
ژیانی  لە  هەیە  بنەڕەتی  كێڵگەی  دوو  دیكە  مانایەكی  بە  دەسڕێتەوە، 
مرۆڤایەتییدا، ئەوانیش كێڵگەی ئایینی و كێڵگەی سیاسیین، رۆشنبیریی 
و  یەكبخەین  كێڵگەكە  هەردوو  ئەگەر  كە  كەشفكرد  ئەوەی  خۆرئاوایی 
بیخەینە دەستی یەك كەسەوە، واتە دەسەاڵتی ئایین و دەسەاڵتی سیاسی، 
بدەین بە یەك كەس كە پاپایە، یان ئەو مافە بدەینە دەسەاڵتی سیاسی 
كۆمەڵە  ئەوە  ئایینییدا،  كێڵگەی  بەسەر  بێت  بااڵدەست  ناوەندێك  وەك 
هەڵەیەك كەڵەكە دەبێت كە چاككردنی مەحاڵە، مرۆڤی ئەوروپی ئەوەی 
دەبینێتەوە  خۆی  كێشەیەی  ئەم  بۆ  گونجاو  چارەسەری  كە  كەشفكرد 
كێڵگەی  لە  پیرۆز  كێڵگەی  جیاكردنەوەی  كێڵگەكان،  جیاكردنەوەی  لە 
دونیایی، جیاكردنەوەی كێڵگەی ئایینی لە كێڵگەی سیاسەت، دواتر مرۆڤی 
عەقڵی  و  توانا  بە  بەپشتبەستن  تەنها  كە  هێنا  بەوە  باوەڕی  ئەوروپی 
خۆی دەتوانێت ژیانی دونیایی و سیاسی خۆی و پێوەندیی مرۆڤەكان بە 
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یەكترەوە رێكبخات بەپشتبەستن بە یاسایەك كە مرۆڤ بە عەقڵی خۆی 
و بەپێی پێداویستییەكانی كۆمەڵگەكەی دایڕشتووە، ئەو یاسایە پاراستنی 

بەرژەوەندی هەموو تاكەكانی كۆمەڵگە لە ئەستۆ دەگرێت«. 
و  هۆكار  بە  سەبارەت  سەالمە  یوسف  بۆچوونەكەی  گرنگی  هۆی  بە 
زەمینەی سەرهەڵدانی سێكۆالریزم لە كۆمەڵگەی ئەوروپی، بەپێویستمزانی 
بۆچوونەكەی وەكخۆی بخەمە پێشچاو، تا مەفهومی ئەو بیرمەندە وەكخۆی 
بۆ  كورتی  خوێندنەوەیەكی  ئێمەش  گرنگە  هاوكات  خوێنەر،  الی  بگاتە 

بكەین.
بە گوێرەی بۆچوونی یوسف سەالمەی بیرمەندی عەرەبی بێت، سێكۆالریزم 
لە قۆناغێكی ئەوتۆدا سەری هەڵداوە كە ژینگەی ئەوروپی لە ڕووی رۆشنبیری 
هاوكات  دیبوو،  بەخۆیەوە  گەشەی  جۆرێك  فیكرییەوە،  و  فەرهەنگی  و 
زەمینەی گۆڕانكاریی، وەك پێویستییەكی كۆمەاڵیەتی و سیاسی لەباربووە 
بۆ سەرهەڵدانی سێكۆالریزم، چونكە لەو سەردەمەدا كە پرۆفیسیۆر یوسف 
سەالمە، پێیوایە زەمینەی دەركەوتنی عەلمانییەت بۆ سەدەی پانزەی زایینی 
دەگەڕێتەوە، مەبەستی ئەو لێرەدا ئەوەیە كە سەدەی پانزە دەروازەیەك 
لە  رۆشنگەری  لە سەردەمی  تایبەتی  بە  دەركەوێت  تا سێكۆالریزم  بووە 
پەیدانەبووە،  خۆیەوە  لە  سێكۆالریزم  ئاشكرایە  فەرەنسادا،  و  بەریتانیا 
بە  بەوەكرد كە دەبێت مرۆڤ  ئەوروپی دركی  ئەوكاتی  ئیدی كۆمەڵگەی 
دەوروبەری  شتەكانی  بۆ  روئیای  و  تێڕوانین  و  بژیەت  دیكە  شێوەیەكی 
بگۆڕێت، بە تایبەتی لە پرسی ئایینییدا، چونكی لەوكاتدا، كڵێسا تەواو 
دەوڵەتمەدارە  شێوەش  هەمان  بە  دەسەاڵتدارانەوە،  خزمەتی  خرابووە 
سیاسییەكانیش، رۆڵی مشەخۆریان دەدایە پاڵ پیاوانی كڵێسا و جۆرێكیش 
دەسەاڵتییان پێدەدان بۆ لە خشتەبردنی خەڵك، ئەگەرچی هەندێكجار تاك 
نەیدەتوانی بە ئاسانی هەردوو دەسەاڵتەكە لە یەكتری جیا بكاتەوە، بە 
هۆی ئەوەی هەردووكیان ببوونە تەواوكەری یەكدی و چاوپۆشیان لە هەڵە 

و پەڵەی یەكدی دەكرد.
سڤیل  خەڵكی  و  هاوواڵتییان  پێدەگەیشت،  زیانی  نێوانەشدا  لەو  ئەوەی 
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لە  دەسەاڵتداران  و  كڵێسا  پیاوانی  ئەگینا  ژێردەستەبوون،  هەژاری  و 
و  هەژاری  لەناو  میللەتیش  و  بوون  خۆیاندا  خۆشیی  و  سەفا  و  كەیف 
نەخۆشی و ناهۆشیاریدا دەتالیەوە، كە دواتر ئەمانە بوونە هۆی پێویستێتی 
سەرهەڵدان و گەشەی سێكۆالریزم لە كۆمەڵگەی ئەوروپییدا، بۆیەش تاك 
و بەشێكی زۆری كۆمەڵگەی ئەوروپایی گەیشتنە ئەو باوەڕەی دەبێت بۆ 
رزگاركردنی خەڵكی لە چنگی پیاوانی دەوڵەت و پیاوانی ئایینی، پڕۆسەی 
جیاكردنەوەی ئەو دوو كایە ئایینی و سیاسییە بێتە كایەوە و گفتوگۆكانی 
جیاكردنەوەی كایەكانیش كە یوسف سەالمە بە كێڵگە ناویان دەبات، هاتنە 

نێو كایەی رۆشنبیری و ئایینی و سیاسەتی ئەوروپاوە.
ئەم تێگەیشتنەش، هەر زوو گەشەی كرد، چونكە مرۆڤی ئەوكاتی ئەوروپی 
لە چەندین رەهەندەوە، تینووی ئازادی و خۆشگوزەرانی و كرانەوە بوون، 
لێیان  كڵێساوە  و  دەوڵەت  لە الیەن دەسەاڵتدارەكانی  كایانەی  ئەو  كۆی 
زەوت كرابوون، داوای وەرگرتنەوەیان كردەوە، ئیدی مرۆڤی ئەوروپی بە 
دەنگی بەرز، داوای جیاكردنەوەی ئایینی لە دەوڵەت دەكرد و ئەو پرسە 
هاتە ناو كایە جیاوازەكانی ئەوروپا، تا دواجار فیكری سێكۆالریزم، وەك 
پێویستییەك كاریگەری خۆی جێهێشت و رۆڵی ئایینیش كەم بووەوە لە 

چوارچێوەی كاروباری دەوڵەتدا. 
تەنیا  سێكۆالریزم  ئەوەیە  سەالمە،  یوسف  بیرمەند  مەبەستی  هەڵبەت 
چۆن  وەك  هەر  ئەنجامداوە،  دەوڵەتی  و  ئایین  جیاكردنەوەی  پرۆسەی 
دەیان و سەدان بۆچوونی دیكەش هەن و پێداگری تەواویش دەكەن لەسەر 
ئەوەی كە سێكۆالریزم نەك هەر دژی ئایین نییە، بەڵكو بە رزگاركەری 
ئایینی لە چنگی دەسەاڵتداران دەرهێنا،  ئایینیشی دادەنێن، بەو پێیەی 
دیارە دەسەاڵتداران لە پێشوودا سڵیان نەكردبووە لە بەركارهێنانی ئایین 
و  میللەت  سەركوتكردنی  مەبەستی  بە  خۆیان  سیاسییانەی  خزمەتی  بۆ 

نەتەوە و ئایینزاكانی دیكە.
لە  رەنگێك  هیچ  بە  و  بێدینایەتییە  »عەلمانییەت  پێیوایە  باپیر  عەلی 
شەرعدا جێگەی نابێتەوە، بەڵكو ئەوەش خۆی بێدینایەتییە كە بگوترێت 
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عەلمانییەت لە دیندا جێگەی دەبێتەوە یان لەگەڵ دیندا دەگونجێت، چونكە 
عەلمانییەت هیچ حیساب بۆ خودا و پێغەمبەر و دین و دواڕۆژ و بەهەشت 

و جەهەننەم و حەشر و حساب و زیندووبوونەوە ناكات«.
بەاڵم بە پێچەوانەی عەلی باپیر، ئەوەتا عەفیف ئەخزەری بیرمەندی گەورەی 
پێچەوانەی  دەوڵەتی سێكۆالر  لەگەڵ  ئایینی  دەڵێت: »دەوڵەتی  عەرەب 
ئایینیدا  دەوڵەتی  لە  بووندا،  هاوواڵتی  بواری  لە  تایبەت  بە  یەكترین، 
جیاوازی نێوان ژن و پیاو و موسڵمان و غەیرە موسڵمان، جیاوازییەكی 
جەوهەرگەراییە و ژنان و كەسانی غەیرە موسڵمان مافی هاوواڵتی بوونیان 
هاوواڵتی،  و  ئیماندار  پیاو،  و  ژن  عەلمانییدا  دەوڵەتی  لە  بەاڵم  نییە، 

چونیەكن و كەسیان لەوەی تریان زیاتر نین«.
هەر وەك پێشووتریش ئاماژەمان بۆ كرد كە سێكۆالریزم راستە سەرەتای 
بە  بنەڕەتدا  لە  بەاڵم  بووە،  مەسیحییەتدا  كۆمەڵگەی  لە  دەركەوتنی 
هەڵگری  بەڵكو  هەڵنەداوە،  سەری  مەسیحییەت  بۆ  تەنیا  دیاریكراوی 
ئەخزەر،  عەفیف  تێگەیشتنەی  ئەو  بۆیە  هەر  مرۆییە،  فیكری  شوناسی 
دەكرێ بۆ كۆمەڵگەیەكی ئەوروپی مەسیحی و رۆژهەاڵتییەكی موسڵمانیش 
هەمان مانای هەبێت، چونكی سێكۆالریزم جیاوازی لە نێوان موسڵمانێك و 
مەسیحییەك و جوولەكەیەكدا ناكات، بەو پێیەی ئیش لەسەر كۆمەڵگەی 
مرۆیی بە گشتی دەكات و خۆی لە هەر جیاكارییەكی ئایینی و نەتەوەیی 

و رەگەزی هەیە بە دوور دەگرێت. 
ئەوروپای ئێستا بەرهەمی گەشەی فیكریی سێكۆالریەتە، رۆژ دوای رۆژیش، 
بە هۆی پێشكەوتنی سیستەمەكانیانەوە كە مرۆڤ تێیاندا وەك سەنتەری 
بەهاكان دەبیندرێت، كاریگەری بەسەر زۆرێك لە ناوچەكانی تری جیهاندا 
دروستكردووە، چونكە مرۆڤ بوونەوەرێكە هەمیشە بە دوای بەختەوەریی 
خۆشگوزەرانییەش،  و  بەختەوەریی  ئەو  دەگەڕێت،  خۆشگوزەرانییدا  و 
بە  دەركەوت  ئەوروپا  لە  لەگەڵ سەرهەڵدانی سێكۆالریزمدا،  سەرەتاكەی 
هۆی ئیشكردن بۆ جیاكردنەوەی ئایین لە كاروباری دەوڵەتدا، چونكە ئەو 
واڵت و كۆمەڵگانەی بە كردەنی ئایینییان لە دەوڵەت جیا نەكردووەتەوە، 
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واڵتگەلی دواكەوتوون و مرۆڤ لەسەر بنەمای وەالئی بۆ ئایین و مەزهەب و 
پیاوانی ئایینی حسابی بۆ دەكرێت، خۆی ئەمە ماڵوێرانییە بۆ كۆمەڵگەی 
مرۆڤایەتی، بەو پێیەی واڵتی ئایینی، لە بری ئەوەی خزمەتی ئایین بكات، 
بگرە زیانی جیدیشی لە خودی ئایین داوە، چونكە ئایین بەشدار دەبێت لە 

خراپەكارییەكانی دەوڵەت و دەسەاڵتدارەكان.
هەر  ئەنجامدانی  سێكۆالریزمدا  دەوڵەتی  لە  ئەوەی  پێچەوانەی  بە   
خراپەكارییەكی دەسەاڵتدارێك، زیانی بۆ سەر ئایین نابێت، كەسێك یان 
نەك  دەبنەوە،  جیدی  رەخنەی  دووچاری  دەوڵەتەكە  بەرپرسێكی  چەند 
روو  ئەوروپا  لە  ئێستا  ئەوەی  وەك  ببردرێت،  ئایین  بۆ  تۆمەت  دەستی 
كاروباری  لە  جیاكراوەتەوە  مەسیحییەت  ئایینی  ئەوەی  هۆی  بە  دەدات، 
دەوڵەتەكان، بەاڵم بە پێچەوانەوە لەو واڵتانەی راستەوخۆ ئایین تێكەڵ بە 
كاروباری دەوڵەت كراون، هەر خراپەكارییەكی دەسەاڵتیش، یان كەسێكی 
دەستڕۆیشتووی ناو دەسەاڵت، بەشێكی باجەكە دەبێت ئایین بیدات، بە 
هۆی ئەوەی پیاوە سیاسییەكان زۆرجار بۆ رازییكردنی كۆمەڵگە، خۆیان 
بە نوێنەری راستەقینەی ئایین دەزانن و دەڵێن ئێمە نموونەی دەسەاڵتی 
ئێمە هی  ئایین خوڵقاوین و دەسەاڵتی  لە  پارێزگارییكردن  بۆ  و  ئایینین 
ئایینە و ئەوەی ئەنجامیشی دەدەین بۆ بەرگرییكردنە لە خودی ئایین و 

ئێمە پیرۆزیین و نوێنەری راستەقینەی ئایینین لەسەر زەوی.
 لێرەدا شەڕی سێكۆالریزم لەگەڵ ئەو گوتارە دەستپێدەكات كە دەیەوێت 
هەوڵی  و  بناسێنن  پیرۆز  بە  خۆیان  ئاییندا  سایەی  لەژێر  خەڵكانێك 
جواڵندنی سۆزی ئایینی خەڵك بدەن بۆ بەرژەوەندی كەسی و حیزبی و 

دونیایی خۆیان.



بەشی پێنجەم
دیموكراسییەت و مۆدێلی حوكمڕانێتی گەل
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بەشی پێنجەم
دیموكراسییەت و مۆدێلی حوكمڕانێتی گەل

دیموكراسییەت و بنەماكانی 
دیموكراسییەت، لە ناوەندە سیاسی و رۆشنبیرییەكانی ئێستای دونیادا، بەو 
جۆرە لە مۆدێلی حوكمڕانێتییە دەگوترێت، كە لەسەر بنەمای رێزگرتن و 
گەڕانەوە بۆ بڕیاری هاوونیشتمانییانی واڵتێك، گەالنی واڵتێك، كۆمەڵگەیەك 
دروست دەبێت، كە تێیدا رووبەری ئازادییەكان بۆ تاكەكان فراوانتر دەكات 
و سەروەری یاساش بایەخی گەورەی دەبێ، گەلیش خۆی خاوەنی دەسەاڵت 
دەبێت، هەروەها هاوونیشتمانییان بە یەكسانی مافەكانیان پارێزراو دەبێت 

لە سایەی رژێمێكی دیموكراسییدا.
بۆ  گرووپێك،  یان  كەسێك،  هەڵبژاردنی  یاخود  دیاریكردن،  بە  ئەمەش 
ئەوەی نوێنەرایەتی زۆرینەی گەل بكەن لە بازنەی حوكمڕانێتی دەوڵەتدا، 
لە دەسەاڵت و  واتە زۆرینەی هاوواڵتییان، بەبێ هیچ گوشارێك، ترسێك، 
كاربەدەستان، لە پڕۆسەیەكی ئازادانەدا، بڕیار لەسەر هەڵبژاردنی ئەو كەسە 
دەدەن، كە خۆیان پێیانباشە و دەخوازن نوێنەرایەتییان بكات لە پەرلەماندا، 
یاخود سەرۆكایەتی واڵت، لە رێگەی سندوقەكانی هەڵبژاردنەوە روودەدات. 
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لێرەدا هیچ كەسێكیش بە دۆڕاو هەژمار ناكرێت، واتە زۆرینە مافی ئەوەی 
نییە پێشێلكاری لە بەرانبەر كەمینەدا بكات، جا بە قسە بێت، یان هەر 
شتێكی دیكە بێت، بەو پێیەی پڕۆسەكە خۆی لەسەر بنەمای رێژەی كەمینە 
و زۆریەنەیە، بە گوێرەی یاساش، مافی كەمینە پارێزراو دەبێت، خودی 
پڕۆسەكەش بۆ رێزگرتنە لە تاكەكان، بەاڵم كاتێك گرووپێك ناتوانن بەسەر 
گرووپێكی دیكەدا سەربكەون، ئەوە ئاماژەی شكست و دۆڕانی ئەو گرووپە 
ناگەیەنێت، بەو پێیەی دۆڕان لەگەڵ بنەما و كولتووری دیموكراسییەتدا 
نایەتەوە، بەڵكوو دیموكراسی لەسەر بنەمای رێزگرتن لە بەرانبەر كۆمەڵێك 

پرەنسیپ و بەهای مرۆیی و سیاسی رەگوڕیشەی داكوتاوە.
دیموكراسی  یاخود وشەی  بۆ دەستەواژە،  پێناسەیەك  باوترین  ئێستا  تا 
بنەڕەتدا  لە  دێت،  گەل  دەسەاڵتی  مانای  بە  كە  ئەوەیە  كرابێت، 
دەستەواژەی دیموكراسی سەرەتاكەی بۆ یۆنانییەكان دەگەڕێتەوە، كە لە 
دوو وشەی لێكدراودا دەستەواژەی دیموكراسی لێ دروستبووە، واتە هەردوو 
وشەكەش،  هەردوو  لێكدانی  بە  وشەی »دەسەاڵت«.  و  وشەی »گەل« 
پێی  یۆنانییەكەی  بە  كە  دەگەیەنێت  گەل«  »دەسەاڵتی  دەستەواژەی 

دەگوترێت »دیموكراسی«.
بە هۆی گۆڕانكارییە كۆمەاڵیەتییەكان، هاتنە پێشی قۆناغی دیكەی سیاسی 
فراوانتر  دیموكراسییەتیش  دونیای  ئەوروپادا،  لە  ئیدی  كۆمەاڵیەتی،  و 
دەبێت، لە ناوەندە سیاسی و فیكرییەكانیشدا، وەك كایەیەكی فراوانتر، 
مامەڵەی لە تەكدا دەكرێت، هەروەها بە تەنیاش لە دەسەاڵتی گەلدا چیتر 
چڕ ناكرێتەوە، بەڵكوو بووەتە كولتووریی زۆرێك لە كۆمەڵگە ئەوروپییەكان 
و كاریگەری قووڵی سیاسی و مەدەنی و كۆمەاڵیەتیشی دروستكردووە، تا 
ئاستی ئەوەی تاكی ئەوروپی، بەبێ دیموكراسی نەتوانن بژین، بە تایبەتی 
لە پرسە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكاندا، لە مەسەلەی ئاڵوگۆڕیی دەسەاڵت 

و ئازادییەكاندا.
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هاوشێوەی سێكۆالریزم، دیموكراسییەتیش دووچاری دژایەتی و بەربەستی 
گەورە بووەتەوە، تا ئاستی ئەوەی رەخنەی قووڵیشی ئاڕاستە دەكرێت، 
سیاسی  گۆڕەپانی  دیموكراسییەت  بەاڵم  رەخنانەش،  ئەو  هەموو  وێڕای 
بە  پەیوەندی  راستەوخۆ  پێیەی  بەو  فراوانبووندایە،  لە  كۆمەاڵیەتی  و 
ژیانی سیاسی و یاسایی و ئازادی و یەكسانی كۆمەڵگەكانەوە هەیە، وەك 

پێویستییەكی هەنووكەیی رەگوڕیشەی داكوتاوە. 
چەند چەمك و كایەیەكی گرنگ هەن كە بە رۆحی دیموكراسییەت دادەنرێن، 
یاخود  كرا،  بەرانبەر  پێشێلكارییان  كایانە  ئەو  ئەگەر  واڵتێكدا  هەر  لە 
یەكێكیان پەراوێز خرا، زەحمەتە بتوانین بڵێین دەوڵەتێكی دیموكراسییە. 
و  بێالیەنی  یان  یاسا،  شكۆی  هاوواڵتییان،  دەسەاڵتی  وەكو،  ئەوانیش 
سەروەری یاسا، هەروەها خاڵێكی دیكەش كە زۆر گرنگە ئەویش مەسەلەی 
رۆحی  ئەوانیش  مرۆڤ،  مافی  و  هاوواڵتییبوون  هەروەها  ئازادییەكانە، 

دیموكراسییەتن.
پێناسەی  و  لێكۆڵینەوە  دونیایەك  خۆیان  بۆ  بنەمایانەش  لەو  یەك  هەر 
ئێمە  بۆیە رەنگە  ئامانجی جۆراوجۆریشیان هەیە،  جیاوازیان پێویستە و 
نەتوانین وەك پێویست، سەرجەمی ئەو بنەمایانە، وەك خۆی باس بكەین، 
واتە هەر یەك لەو بنەمایانە، بۆ خۆی دونیایەك لقی دیكەی لێ دەبێتەوە، 
كە بەڕاستی دەكرێ لە لێكۆڵینەوەی تایبەتمەنددا روون بكرێنەوە، ئەگەرچی 
ئێمە هەوڵمانداوە ئەگەر بە كورتیش بێت و لە یەك گۆشەنیگاوەش بێت، 
خوێندنەوە بۆ هەندێكیان بكەین، بە تایبەتی ئەوانەی زۆر پێویستن لە هەر 

كۆمەڵگەیەكی دیموكراسیدا مومارەسە بكرێن.
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دەسەاڵتی هاوواڵتیی
دێت  مانایە  بەو  هاوواڵتییان،  دەسەاڵتی  یاخود  هاوواڵتیی،  دەسەاڵتی 
دەسەاڵتدار  كەسانی  و  سیستەم  خۆیان  واڵتێك،  هاونیشتمانییانی  كە 
هەڵدەبژێرن، مادام هاونیشتمانیی خۆی لە رێگەی سندوقی هەڵبژاردنەوە، 
دەسەاڵتی هەڵبژاردبێت، بۆ ئەوەی حوكمڕانێتی بكات، كەوایە هەر ئەوانیش، 
بكەن،  سڕ  كەسە  ئەو  دەسەاڵتی  دەتوانن  خۆیان  هاونیشتمانییان  واتە 
نموونە  لەو  باس  لێرەدا  ئێمە  هەڵبژاردووە،  خۆیانییان  نوێنەری  بە  كە 
جوانانەی واڵتانی دیموكراسی دەكەین، نەك ئەو شوێن و كۆمەڵگانەی كە 
دیموكراسییان بۆ ئامانجی سیاسی و فێڵكردن لە خەڵكی بەكارهێناوە و 
تەنیا لە هەڵبژاردندا كورتی دەكەنەوە و رۆحی دیموكراسییەتیان پشتگوێ 

خستووە. 
ئەنجامدەدات،  هەڵبژاردن  كاتێك  ئێران،  ئیسالمی  كۆماری  نموونەی  لە 
كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  تێڕوانینی  گۆڕینی  بۆ  هەڵبژاردنە،  ئەو  ئامانجی 
دەوڵەت نییە، بەڵكوو مەبەست لێی تەنیا گۆڕانكارییە لە دەموچاوەكاندا، 
و  ئەنجامدەدرێت  هەڵبژاردن  ئێران  لە  لەكاتێكدا  رووبدات!  ئەگەر  ئەویش 
كەسانی دەسەاڵتداریش دەگۆڕدرێن، بەاڵم لە جەوهەردا، روئیای سیاسی 
و كۆمەاڵیەتی و سیستەمی سیاسیی ئێران لە پەیوەست بە ئازادییەكان و 
مافی مرۆڤ و سەروەری یاسا لەژێر هێڵی هەژاریدان، بەو پێیەی شكۆی 
ئایینی،  پیاوی  خێڵ،  مەزهەب،  بااڵدەستی  بە  كراوە  پەیوەست  مرۆڤ 
تەنانەت لەو ئێرانەدا، ئەگەر هاوواڵتییەك شیعە مەزهەب نەبێت، مافی نییە 
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و ناتوانێت خۆی بۆ پۆستی سەرۆككۆماری واڵتەكە كاندید بكات.
خەڵكی،  عاتیفەی  و  سۆز  راكێشانی  بۆ  ئێران،  ئیسالمی  رژێمی  كەچی 
بانگەشەی بڕوابوون بە هەڵبژاردن دەكات، واتە ئەوە بە تەنیا بەس نییە 
بكەیتەوە،  كورت  هەڵبژاردندا  لە  تەنیا  دیموكراسی،  واڵتێكی  بتەوێت  تۆ 
لەگەڵ  و  بكرێن  جێبەجێ  دیموكراسییەت  بنەكانی  كۆی  پێویستە  بەڵكو 
گۆڕانكارییەكاندا، ئەوانیش بە پێی خواستی كۆمەڵ ئەبدێتبكرێنەوە، ئینجا 
هەر  ئەگینا  پەیڕەوكردووە،  دیموكراسییەتی  واڵت  فاڵنە  بڵێین  دەتوانین 
راستەقینەكەی  رووە  زەمەن،  گوێرەی  بە  رووكەشانە،  رووپۆشكردنێكی 
دەردەكەوێت، وەك ئەوەی لە دوای رووخانی رژێمە فاشیستییەكەی سەددام 
لە عێراقدا بینیمان كە واڵتی عێراق چەند ساڵێكی كەم، ویستی بانگەشەی 
دیموكراسییەت بكات، بەاڵم هەر زوو پڕۆژەی دیموكراسییەت هەڵوەشایەوە 
دەستیانگرت  مەزهەب،  و  خێڵ  دەسەاڵتی  دیموكراسییەت،  بری  لە  و 
تا ئاستی ئەوەی مەرجەعێكی  بڕیاری سیاسی دەوڵەتی عێراقدا،  بەسەر 
ئایینی دەتوانێت لە شەو و رۆژێكدا كۆی دامەزراوە سیاسییەكانی عێراق 
هەڵبوەشێنێتەوە، یان هێزی چەكداری میلیشیا دروست بكات، وەك ئەوەی 
لە  بڕیاری مەرجەعی شیعەكان، حەشدی شەعبی دروستكرا و رەنگە  بە 
ئاییندەدا وەك جێگرەوەیەكی سوپای عێراقیش هەڵسوكەوت بكات و لە 

پرسە سیاسی و هەتا حیزبییەكانیشدا مەرجەع بەكاری بهێنێت.
ئەو نموونەیەی ئێران و عێراق، بۆ كۆی واڵتانی دیكەی عەرەبیش هەر وایە، 
ئەوانیش لە رێگەی هەڵبژاردنەوە تەنیا دەموچاو دەگۆڕن و نەیانتوانیوە 
روئیای سیاسی و كۆمەاڵیەتی بگۆڕن و لەگەڵ دونیای سەردەمدا خۆیان 
بگونجێنن. لە راستیدا كۆمەڵێك بنەما هەن بۆ دیموكراسییەتی پێرفێكت 
و هەمووانیش بە یەكەوە كولتووری دیموكراسی دروست دەكەن، كە ئەو 
كولتوور و بنەمایانە هێشتا لە واڵتانی ئیسالمیدا بوونیان نییە و بگرە وەك 

خەیاڵ دەبیندرێن.
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هەر وەك ئاماژەی بۆ كرا، لەو مۆدێلە خراپانەی حوكمڕانێتیدا كە بانگەشەی 
دیموكراسییەت دەكەن، دیموكراسییان تەنیا لە هەڵبژاردندا چڕكردووەتەوە، 
كەچی كۆی بنەما و پرەنسیپەكانی دیكەی دیموكراسییەت، فەرامۆشكراون، 
و  كەسییەكان  ئازادییە  وەك  دەكرێت،  لەهەمبەردا  پێشێلكارییان  یاخود 
كۆمەاڵیەتییەكان و سەروەری یاسا، مافی مرۆڤ و هاوواڵتییبوون و زۆر 

شتی دیكەش كە بە یەكەوە دیموكراسییەتی راستەقینە دروست دەكەن.
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شكۆ و بێالیەنی یاسا
تەك  لە  ئەویش  یاسا،  سەروەری  و  بێالیەنی  یاخود  یاسا،  شكۆی 
پرەنسیپەكانی دیكەدا، گرنگێتی تایبەتی لە دەوڵەتی دیموكراسییدا هەیە، 
چونكە دەوڵەتی دیموكراسی لەسەر بنەمای یاسا و جێبەجێكردنی یاساكان 
دەوڵەتی  لە  هەیە،  خۆی  گرنگی  پەرلەمان  بۆیەش  هەر  بەڕێوەدەچێت، 
دیموكراسییدا، بەو پێیەی شوێنگەی دەركردنی یاساكان و چاودێریكردنی 
الیەنی جێبەجێكاری یاساكانە لە الیەن حكوومەت و دامەزراوەكانی دیكەدا. 
هەروەها لە دەوڵەتی دیموكراسییدا، هاوواڵتییان هەمووان بە یەكەوە لەبەردەم 
یاسادا، وەك یەك مافییان پارێزراوە و لە ئەگەری هەر پێشێلكارییەكیشدا، 
كە لە بەرانبەریاندا ئەنجامبدرێت، مافییان وەردەگیرێتەوە، بە پێچەوانەوە 
ئەم مۆدێلە لە دەوڵەتی ئایینی و تەقلیدی و تۆتالیتار و دیكتاتۆرییەكاندا 
نییە، بەو پێیەی سەركردە و پیاوە ئایینییەكان و ئایینی مرۆڤ زۆرجار 
سایەی  لە  ئەوەی  بەاڵم  پرسەكاندا،  یەكالییكردنەوەی  لە  دەگێڕن  رۆڵ 
یاسا،  بە  تەنیا  پێچەوانەكەیەتی،  تەواو  دەگوزەرێت،  دیموكراسییەتدا 
بێالیەن  یاساییەكان  دامەزراوە  لەوێشدا  و  دەكرێنەوە  یەكالیی  شتەكان 
دەبن، هەتا لە نێوان حكوومەت و هاوواڵتییانیشدا، هیچ كەسیش بە جیاواز 
لەبەردەم  نییە، هەمووان یەكسانن  لەبەردەم یاساكاندا پیرۆز  لەوانی تر، 

چەكوشی دادوەردا.
راستەقینەی  دەوڵەتی  نموونەی  لەسەر  لێرەدا  ئێمە  قسەكردنی  هەڵبەت 
دیموكراسییە، نەك ئەو دەوڵەتە شمولی و تەقلیدییانەی بۆ فێڵكردن لە 
خەڵك و رەئی جیهانی، بە شێوە رووكەشییەكە بانگەشە بۆ دیموكراسییەت 

دەكەن و تەنیا لە هەڵبژاردنێكی ساختەدا كورتی دەكەنەوە.
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رۆحی ئازادییەكان
دیموكراسییەتدا  كولتووری  لە  گەورەیان  بایەخی  مرۆڤ،  ئازادییەكانی 
هەیە، تا ئاستی ئەوەی بە رۆحی دیموكراسی ناوی دێت، لە گۆشەنیگای 
هەڵسوكەوتی  و  بڕیاردان  لە  نەبیت  ئازاد  تۆ  ئەگەر  دیموكراسییەتەوە، 
كۆمەاڵیەتی و چاالكییە سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان و هەتا میدیاییەكاندا، 
چۆن دەتوانیت بەشداری لە هەڵبژاردنێكی راستەقینەدا بكەیت و نوێنەری 
خۆت هەڵبژێریت! ئەمە لە ڕووی سیاسییەوە، لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوەش 
ویستە  و  حەز  مومارەسەكردنی  لە  ئازادە  مرۆڤ  كە  شتە،  هەمان 
كۆمەاڵیەتییەكانی خۆی، بەو مەرجەی سنووری بەرانبەرەكەی نەبەزێنێت، 
و  دیموكراسییەت  نێوان  لە  زۆر  یەكجار  نزیكایەتییەكی  بۆیەش  هەر 
سێكۆالریزمدا هەن، بەو پێیەی هەردووكیان ئازادی كۆمەاڵیەتی و سیاسی 

بۆ مرۆڤایەتی دەستەبەر دەكەن.
واتە دیموكراسی و سێكۆالریزم، مرۆڤ وەك سەنتەری ئامانجی كاركردنی 
خۆیان دەبینن، ئەگەر لە هەر كۆمەڵگەیەكیشدا، ئازادی مرۆڤ پێشێلكرا و 
دەوڵەتیش رۆڵی تێدا هەبوو، یان بێدەنگ بوو، لە ئاست ئەو پێشێلكارییانەی 
یان  بیكەن،  كاربەدەستان  جا  دەكرێن،  مرۆڤ  ئازادییەكانی  بە  دەرهەق 
گرووپێك، یان حیزبێك، ئەوا دەوڵەتێكی دیموكراسی و سێكۆالریزمی نییە، 
دەكرێت هەر ناوێكی تری لێ بنێین، بەاڵم دیموكراسی و سێكۆالریزم شیاو 

نییە!
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هاوواڵتییبوون

هاوواڵتییبوونیش پرەنسیپێكی دیكەی دیموكراسییەتە و بەو مانایە دێت 
بانگەشەی  كە  كۆمەڵگەیەك  یان  واڵتێك،  هاوواڵتییانی  سەرجەم  كە 
و  نەتەوەیی  و  و سیاسی  ئایینی  جیاوازی  بێ  دەكەن،  دیموكراسییبوون 
مەزهەبی و كۆمەاڵیەتی و بیروڕای سیاسی، هەمووان بە یەكەوە، دەتوانن 
ئاسایی  ژیانی  مومارەسەی  یەكسانی  بە  و  دیموكراسییدا  چەتری  لەژێر 
خۆیان بكەن و بەشدار بن لە هەڵبژاردنی كەسێكدا، وەك نوێنەری خۆیان 
بۆ حوكمڕانێتیی، هاوكات هەمووانیش بە یەكەوە لەبەردەم یاسادا یەكسانن، 
مافی سەرجەم هاوواڵتییەكیش پارێزراوە، بە گوێرەی یاسا كارپێكراوەكانی 

دەوڵەت. 
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مافی مرۆڤ

مافی مرۆڤ، پرەنسیپێكی زۆر گرنگی دیموكراسییەتە، چونكە ئەگەر لە 
دەوڵەتێك یان كۆمەڵگەیەكدا، مافەكانی مرۆڤ پێشێلكارییان بەرانبەر كرا، 
ناتواندرێت بانگەشەی دیموكراسییبوون بكرێت، مادام دیموكراسییەت بڕوای 
بە ئازادییەكان و مافی مرۆڤ و سەروەری یاسا هەیە، هەركە دەسەاڵت 
یاخود كەسێكی ناو دەسەاڵت و هەر گرووپێكی ئایینی، یان كۆمەاڵیەتی 
ویستیان پێشێلكاری بەرانبەر بە مافی هاوواڵتییەك بكەن، یان كۆمەڵگە، 
ئەوكات چەكوشەكەی یاسا كە ئەركی پارێزگارییكردنە لە شكۆی مرۆڤ و 
گەڕاندنەوەی ماف بۆ مافخوراوەكان، دێتە دەنگ و دژی هەر پێشێلكارییەك 
دەوەستێتەوە كە دەرهەق بە مرۆڤ دەكرێن، بەو پێیەی مافەكانی مرۆڤ 
و  سیاسی  بەشداری  مافی  وەك  دیموكراسییەتن،  گرنگی  پرەنسیپێكی 
چاالكی كۆمەاڵیەتی و مومارەسەكردنی ئازادییە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و 
سێكسی و میدیاییەكان، ئەوانە هەموویان بە یاسا بۆ مرۆڤ رێكخراون وەك 

مافی هاوواڵتییبوون.
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دیموكراسی و جەنگەڵستان!
بەرجەستەن،  دیموكراسییەتدا  لە  ئازادییانەی  بەو  سەبارەت  باپیر  عەلی 
دیارە  تێكبەردەدرێت،  یانی  دەكرێت،  ئازاد  میللەتێك  »كاتێك  دەڵێت: 

ئەوەی كەڵبە و نینۆكی زیاترە و بەهێزتر بێت، ئەو قازانج دەكات«.
وێنای  مرۆڤ،  ئازادییەكانی  بە  سەبارەت  باپیر  عەلی  وەسفەی  ئەم   
كۆمەڵگەیەكمان دەداتێ لە بری مرۆڤ، ئاژەڵی تێدا نیشتەجێ بێت، ئەو 
ئەوە  دەبێت،  بەرجەستە  تێدا  ئازادی  كاتێك  كۆمەڵگەیەك  هەر  پێیوایە 
شەریك دروستكردنە بۆ دەسەاڵتەكانی خودا كە لە قورئاندا هاتوون، چونكە 
پشت بە یاسا دەستكردەكان دەبەستن و دوور دەكەونەوە لەو ئەحكامانەی 

لە قورئاندا هاتوون بۆ رێكخستنی كاروبارەكانی مرۆڤی موسڵمان.
كرد،  بۆ  ئاماژەمان  پێشووتریش  وەك  راستەقینەدا،  دیموكراسییەتی  لە 
هەر  لە  ئەگەر  بخرێن،  پەراوێز  نابێت  هەن،  سەرەكی  بنەمای  كۆمەڵێك 
دیموكراسییەتە،  بڵێین  ناتوانین  ئەوا  پەراوێزخران،  كۆمەڵگەیەكیشدا، 
كە  نییە  جەنگەڵستانەش  ئەو  بەاڵم  دیموكراسییەتن،  رۆحی  ئازادییەكان 
عەلی باپیر وەسفی دەكات! نەخێر، بە یاسا رێكخراون و بە یاساش چاودێری 
ئەوی  بەرانبەر  لە  پێشێلكاریی  نییە  بۆی  هیچ كەس  بۆیە  هەر  دەكرێن. 
دیكەدا بكات، جا بە هەر بیانووێكەوە بێت، ئایینی، سیاسی، كۆمەاڵیەتی، 
ئابووریی، بەڵكو ئەوكات دەكەوێتە بەردەم لێپێچینەوەی یاسایی و ماف بۆ 

خاوەنەكەی دەگەڕێندرێتەوە كە پێشێلكاری دەرهەق ئەنجامدراوە.
 بە پێچەوانەوە هەمووان لە سایەی دیموكراسییەتی راستەقینەدا قازانج 
بن،  زەرەرمەند  دیكەش  هەندێكی  و  بكەن  زیان  هەندێك  نەك  دەكەن، 
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تاقمێك  چونكە پرەنسیپەكانی دیموكراسییەت، گشتگیرن و بە تەنیا بۆ 
دووچاری  كاتێك  بەاڵم  دانەندراون،  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  گرووپێكی  و 
پرەنسیپەكان  خراپی  مەسەلەكە  دەبێتەوە،  سیاسی  ئیسالمی  رەخنەی 
نییە، بەڵكو پەراوێزخستنی هێزی پیاوانی ئایینییە كە دەخوازن كۆمەڵگە 
لەسەر خواستی ئەوان و بە ترادیسیۆنی چەقبەستووی ئایینی و خێڵەكی 
لە  پێچەوانەوە  بە  بچێت،  كرانەوە  بەرەو  ئەوەی  نەك  بەڕێوەبچن، 
دیموكراسییەتدا هەمیشە كۆمەڵگە بەرەو ڕووی دونیادا دەكرێتەوە و شتی 
تازەش لە چوارچێوەی یاساكاندا دەخوڵقێت، كە ئەمە لەگەڵ تەسەوراتی 
و  هەن  جێگیری  بنەمای  كۆمەڵكێك  ئایین  پێیەی  بەو  نایەتەوە،  دینیدا 
ناكرێت دەستكاری بكرێن. بۆیە عەلی باپیر كێشەی لەگەڵ دیموكراسییەتدا 
هەیە كە هەمیشە لە گۆڕاندایە و لەگەڵ سەردەم ئەویش خۆی نوێدەكاتەوە.
ڕووی  لە  ئەمە  گەل،  دەسەاڵتی  یانی  دیموكراسیی  دەزانرێت  وەك 
دەستەواژەییەوە، بەاڵم ئەو دەسەاڵتەی گەلە پابەندە بە كۆمەڵێك بنەماوە 
یەكێك  كایەوە،  بهێننە  دیموكراسییەت  دەتوانن  یەكەوە  بە  هەمووان  كە 
لەوانە مەسەلەی دانانی یاساكانە بۆ بەڕێوەبردنی كۆمەڵگە، كە زۆرجار لە 
پەرلەماندا، نوێنەرانی گەل دەنگی لەسەر دەدەن و دواتر الیەنی جێبەجێكار 

دەبێت ئیشیان پێبكات.
ئیسالمیدا  شەرعیەتی  لەگەڵ  گەلە،  دەسەاڵتی  ئەو  پێیوایە  باپیر  عەلی 
دەركردنی  و  بەرنامەدانان  مافی  گەلە  بااڵدەستی  ئەو  مادام  نایەتەوە، 
یاساكانی هەبێت، چونكە لە شەرعی ئیسالمیدا ئەوە تەنیا مافی خودایە و 

ئەو فەرمانڕەوایەتی رەهایە، تەنیا سیفەتی خودایە، نەك مرۆڤ! 
هەر لەبەر ئەوەش گرنگە بە كورتی دیسان باسی سێكۆالیزم بكەینەوە، 
دەوڵەتدا  كاروباری  لە  ئایینداری  هەستی  ئەوەیە  سێكۆالریزم  ئامانجی 
ئایینداری دەڵێت،  ئەو هۆكارانەیە كە هەستی  لەبەر  رێك  بكاتەوە،  جیا 
دەسەاڵتی  دژی  ئەوە  چونكە  دابنێت،  دەستكرد  یاسای  مرۆڤ  نابێت 
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دەركردنی  بە  پشتئەستوورە  دیموكراسییەت  بۆیە  هەر  خودایە،  رەهای 
لەهەمبەر  نیگەرانی  باپیر  عەلی  لێرەدا  كەوایە  پەرلەماندا،  لە  یاساكان 
و  تەسەورات  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ  بەوەی  دروستبووە،  بۆ  دیموكراسیی 
شەرعییەتی ئیسالمی، بەرنامە و یاساكان دادەنێت بۆ كۆمەڵكە، ئەمەش 
لەگەڵ  ناكرێت  تۆ  چونكە  كۆمەڵگەیە،  پێشكەوتنەكانی  پێچەوانەی  رێك 
قۆناغەكاندا نەچیتە پێشەوە، لەكاتێكدا دونیای ئێستا، دونیای جیهانگیری 
و گۆڕانكارییە خێراكانە، هەر رۆژەی شێوازێكی حوكمڕانێتی دێتە كایەوە 
و كۆی ئەو گۆڕانكارییانەش پەیوەستن بە مرۆڤەوە، ناكرێش فەرامۆشیان 

بكات، چونكە بوونەتە مۆدێلی ئێستای ژیانكردن. 
كتێبە  لە  دووەم،  ئادەمی  هانز  لیختنیشتاین،  شانشینی  شازادەی 
بە  سەبارەت  سێیەمدا«  هەزارەی  لە  »دەوڵەت  بەناوبانگەكەیدا 
كۆمەڵگەكان  بەڕێوەبردنی  بۆ  دەوڵەتەكان  تێڕوانینی  لە  گۆڕانكارییەكان 
پێیان  واڵتانەشی  ئەو  و  پێشدەكەوێت  بەخێرایی  »جیهانگیری  دەڵێت: 
ناتوانن  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  بدزنەوە  پڕۆسەیە  لەو  خۆیان  دەتوانن  وایە 
بەردەوام بن، چونكە ناتوانن ركابەری بكەن. جیهانگیری وەك خێزانێكی 
گەورە كۆمان دەكاتەوە، چونكە لە واقیعدا ژیانمان وا پێكهێناوە. ئەمڕۆش 
پێویستە مرۆڤایەتی ئەوە هەڵبژێرێت كە ئاخۆ دەیەوێت ئەو وەرچەرخانە 
لەسەر  یان دەیەوێت  بهێنێت  بەدەست  ئاشتیانە  تاڕادەیەك  بەشێوەیەكی 
ئەو شێوەیە بڕوات كە لە رابردوودا لەسەری بووە، دیارە ئەوەش روونە 
رۆژەش  ئەو  و  دەبێت  زیاتر  مەترسییەكە  چەكەوە  بەكارهێنانی  هۆی  بە 

مرۆڤایەتی و دەوروبەرەكەی وێران دەبن«. 
ئەگەرچی جیهانگیری زیاتر مۆدێلێكی بزنسییە و پەیوەندی راستەوخۆی 
بە كێبڕكێی بازاڕەكانەوە هەیە، بەاڵم لەسەر ئەرزی واقیعدا، جیهانگیری 
و  سیاسی  سیستەمە  و  كایە  كۆی  سەر  خستووەتە  قووڵی  كاریگەری 
ئایینییەكانەوە، چونكە نییەتی بچووككردنەوەی دونیا، تا ئاستی گوندێك، 
ئامانجی جیهانگیرییە لە رێگەی ركابەریی كۆمپانیا و ماركێتەكانەوە، بە 
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بەكارهێنانی مرۆڤ وەك كەرەستەی گەیشتن بە ئامانجەكان. بەاڵم ئەوەی 
هانز ئادەمی دووەم باسی دەكات، لەگەڵ ئەوەی عەلی باپیر، دوو دونیای 
تەواو جیاوازن، رێك دووچاری ئەو مەترسییە دەبینەوە كە هانز چاوەڕێی 

دەكات.
جیاوازترە  زۆر  ئەوروپادا،  پێشكەوتووی  كۆمەڵگەیەكی  لە  هانز  ترسی   
هەر  ئێمە  هەندێكجار  هەمانە، خۆ  رۆژهەاڵتی  ئێمەی  ترسەی  ئەو  لەگەڵ 
ملمالنێ سەختەكاندا  لەناو  بەردەوام  پێیەی  بەو  ناترسین!  خۆمانەوە  لە 
دەیگوزەرێنین و تاكی رۆژهەاڵتی پشكی شێری بەردەكەوێت لە ئاڵۆزتركردنی 
ناوچەكە، مەگەر ئەو لێشاوە لە كوشتارە چییە كە رۆژانە و مانگانە روو 
دەدەن و بێ ئەوەی كەس هەڵوەستەیەكی جیدی بكات! بە پێچەوانەوە 
هەمووان خەتاكەی لەسەر خۆیان الدەدەن و دەستی تۆمەت بۆ ئەم واڵت 
و ئەو الیەن درێژ دەكەن، بەاڵم لە ئەرزی واقیعدا، رووداوەكان بە زیانی 

گشتی كۆمەڵگە كەوتوونەتەوە. 
بۆیە پێویستە ئێمەش وەك كورد لەمەودوا بە شێوەیەكی دیكە بیر بكەینەوە 
و بترسین، ئەگەر ئەوێكی ئەوروپی، جارێك بترسێت، دەبێ ئێمە سەدانجار 
ترس دامانبگرێت لەوەی نەكەوینە ناو ئەو گەڕەالوژەیەی توندڕەوییەوە و لە 
ئاستی رەوتەكەشدا دوانەكەوین، چونكە ئەوێكی ئەوروپی كە جوان دەزانێت 
سیستەمە  كۆی  لە  دابڕاو  رۆژهەاڵتی  ئێمەیەكی  بەاڵم  دەگوزەرێت،  چی 
مەزهەبی،  و  خێڵەكی  عەقڵی  بە  چواردەورگیراو  و  دونیا  سیاسییەكانی 
دەبێت زۆر زیاتر بترسین و بە پێچەوانەوە گرنگە لەگەڵ رەوتەكەدا بچینە 
دیكەش،  ساڵی  دەیان  رەنگە  دوادەكەوین،  جۆرێك  بە  ئەگینا  پێشەوە. 

نەگەینە ئاستی دەیان ساڵی پێش ئێستای ئەوروپا.
هانز دەشڵێت: جیهانگیری بەخێرایی پێشدەكەوێت و ئەو واڵتانەی پێیانوایە 
ئێستای  واقیعی  ئەمە  بن،  بەردەوام  ناتوانن  بدزنەوە،  خۆیان  دەتوانن 
بانگەشەی  تازە،  بە  تازە  باپیر  عەلی  ئەوەتا  بەاڵم  دونیایە.  كۆمەڵگەی 
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و  جیهانگیری  یان  ئەوروپاش،  خۆ  لێرەدا  دەكات،  ئایینداری  كۆمەڵگەی 
سێكۆالریزم و دیموكراسی، راستەوخۆ دژی ئایین نەوەستاونەتەوە، بەڵكو 
بە پێچەوانەوە ئازادی تەواویان بە ئایینداری داوە، ئەوە قۆناغی مرۆڤایەتییە 

ناتوانێت لەگەڵ تەسەوراتی ئایینی چیتر پچێتە پێشەوە.
 كەوایە هەر دواكەوتنێك راستەوخۆ گەڕانەوەیە بۆ ناو مێژوو و دابڕانیشە 
لە رەوتی مرۆڤایەتی كە بە خێرایی دەچێتە پێشەوە، هاوكات هانز باسی 
ئەگینا  دەكات،  ئاشتییانەوە  رێگەی  لە  وەرچەرخانەش  ئەو  قبووڵكردنی 

وەك ئەو ترسی هەیە، رەنگە لە رێگەی چەكەوە رووبدات.
و  یاساكان  گەورەتردا دەچێت،  گۆڕانكاری  ئاڕاستەی  بە  دونیا  لەكاتێكدا 
كاروباری دەوڵەت و سیستەمە حوكمڕانییەكانیش، بە تەواوی لە تەسەوراتی 
ئایینی جیاكراونەتەوە، بە شێوەیەك كاروباری ئایینداری تێكەڵ بە كاروبارە 
بۆ  قۆناغێك  وەك  ئەمەش  ناكرێن،  دیكە  كۆمەاڵیەتییەكانی  و  سیاسی 
هاوكات  ئایینی،  توندڕۆی  گوتاری  كۆتوبەندی  لە  مرۆڤایەتی  رزگاربوونی 
ئەو ئەزموونەش سوودی گەورەی بە خودی ئایین و ئایینداری گەیاندووە، 
بەو پێیەی لە قۆناغی زوودا، واتە پێش سەرهەڵدانی سێكۆالریزم، ئایین و 
دەوڵەت بە شێوەیەك تێكەڵی یەكدی كرابوون، هەركە دەسەاڵتدارێك، یان 
دەسەاڵت و فەرمانڕەوایەتییەكان كارێكی خراپیان ئەنجامدەدا، راستەوخۆ 
پڕووشكی ئەو كارە خراپە، بەر شكۆ و جەستەی ئایینیش دەكەوت، چونكە 
ببوون، بەاڵم  ئایین  ئایین وابەستەی دەسەاڵت و دەسەاڵتیش وابەستەی 

سەرەڕای ئەوە، هێشتا ئایین زیاتر ببووە قوربانی كارەكانی دەسەاڵت. 
ئیدی  دەكات،  گەشە  دیموكراسییش  و  دێت  سێكۆالریزم  كاتێكیش 
كاری  جیاكردنەوەی  بۆ  هەنگاویان  پێویستییەك  وەك  كۆمەڵگەكانیش 
ئایینداری لە كاری سیاسی هاویشت، تا دەرئەنجام ئەو كۆمەڵگە و واڵتانەی 
ئێستای ئەوروپای لێكەوتەوە. دوای ئەو هەموو پێشكەوتن و تاقیكردنەوە 
جوانانەی نموونەی دەوڵەتی نائایینی، ئێستا عەلی باپیر، دەسەاڵتی گەل، 
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واتە دیموكراسی، بە شتێكی ناشەرعی و هەڵە دەزانێت، وەك هاوبەشی 
دانان بۆ خودای دەبینێت و پێیوایە بڕوابوون بە دیموكراسی، گەورەترین 
گشتی  بە  ئایین  و  شەرعییەكان  دەقە  بە  بەرانبەر  كۆمەڵگەیە  گوناحی 

دەكرێن.
ئەم تێگەیشتنەش هێندەی تێگەیشتنێكی نا واقیعییە، نیو هێندە خزمەت 
بە  ئایین  كە  دەخوازێت  توندڕۆیە  گوتارە  ئەو  چونكە  ناكات،  ئایین  بە 
چەقبەستوویی بهێڵێتەوە، وەك كارتی گوشار و كارتی سیاسییش بەرانبەر 
ئەو گوتارە  لێرەدا  بهێندرێت،  بەكار  دەسەاڵتی سیاسی و حكوومەتەكان 
خاوی  كەرەستەیەكی  وەك  ئایین  دەخوازێت  ئیسالمییەكان،  توندڕۆیەی 
كااڵیی بێت، هەرچی خۆیان دەیانەوێت، ئەوی لێ دروست بكەن و باكیشیان 

بەوە نەبێت كۆمەڵگە دووچاری چ خراپەكارییەك دەبێتەوە.
یەكێك لەو پرەنسیپە جوانانەی دیموكراسی ئەوەیە كە دەوڵەت جیاوازی 
جیاوازیی  و  ئایینی  جیاوازی  بنەمای  لەسەر  تاكەكاندا،  نێوان  لە  ناكات 
نەتەوەیی و بۆچوونی سیاسی و كولتووریی ناچێت بەڕێوە، بە پێچەوانەوە 
بەردەوام ئیش بۆ نەهێشتنی ئەو دیاردەیە دەكات كە پێشووتر لە رۆژئاوا 

باو بووە لە پەیوەست بەو جیاوازییانەدا.
میللەتی  دەكات  ئەوە  لەسەر  ئیش  ئیسالمی سیاسی  گوتاریی  هەمیشە   
موسڵمان، وەك میللەتی سەردەستە بەسەر ئەوانی تردا بسەپێنێت، واتە 
لە گۆشەنیگای كارەكتەرانی ئیسالمی سیاسییەوە، هاوواڵتییەكی تاوانباری 
هاوواڵتییەكی بێ كێشەی  لە  پیرۆزترە  و  پاكتر  و  باشتر  زۆر  موسڵمان، 
لە  موسڵمان،  كەسانی  لە  جگە  بۆیەش  هەر  جوولەكە،  یان  مەسیحی، 
موسڵمان  غەیرە  كەسانی  بە  دەرفەت  كەمی  بە  زۆر  ئیسالمیدا  واڵتانی 
دەدرێت پۆستی سیاسی و حكوومی لە چوارچێوەی دەوڵەتی ئیسالمیدا 

وەربگرن.
بە  سەبارەت  رەخنەییەكانیدا،  بۆچوونە  دیكەی  بەشێكی  لە  باپیر  عەلی 
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نییە  بۆی  رەنگێك  هیچ  بە  موسڵمان  »میللەتێكی  دەڵێت:  دیموكراسی 
كەسانێك بە حوكمڕان و كاربەدەست دابنێ و هەڵیبژێرێت كە لە خودی 
خۆیاندا موسڵمان نەبن، یان خۆیان بە موسڵمان دابنێن و كەچی ئامادە 

نەبن شەریعەتی خودا پیادە بكەن«.
توندڕەوی  قاڵبی  دەچێتە  و  خێڵەكییە  بۆچوونێكی  تەواو  بۆچوونە  ئەم 
ئایینییەوە، هەر ئەم بۆچوونەشە وای كردووە گەالنی موسڵمان نەتوانن بە 
ئاشتی بژین، سەرباری ئەوەی پێكهاتە غەیرە موسڵمانەكان نەیانتوانیوە 
بە ئازادی مومارەسەی ماف و چاالكییە سیاسییەكانی خۆیان بكەن، ئەوا 
گەالنی موسڵمانیش بە هۆی ئەمجۆرە تێگەیشتنەوە، دووچاری ماڵوێرانی 

و كارەساتی رۆحی و جەستەیی گەورە بوونەتەوە. 
دەسەاڵت  نابێت  موسڵمان  غەیرە  كەسانی  پێیوایە  باپیر  عەلی  ئەوەی 
هەمیش  و  هەم سووكایەتییە  ئەوە  وەربگرن،  موسڵمانەكان  كۆمەڵگە  لە 
دژایەتیكردنی راستەوخۆی پێكهاتە جیاواز لە موسڵمانەكانە. بەاڵم ئەوە 
پێچەوانەكەی لە ئەوروپادا راستە و بە شانازییەوە پەیڕەو دەكرێت، چونكە 
دیموكراسییەت بە شێوە راستەقینەكەی، ئامادەگی هەیە و گرنگیش نییە 
گرنگ  نەتەوەیت،  كام  بە  یان سەر  ئیسالمییت،  واڵتی  كامە  تۆ خەڵكی 
ئەوەیە تۆ لە چوارچێوەی دەوڵەتدا، وەك هاوواڵتیی قبووڵكرابیت، واتە 
مافی نیشتەجێبوونت هەبێت، لەسەر بنەمای یاساكان، ئەوكات دەتوانیت 

بچیتە ركابەرێتییەكانەوە بۆ گەیشتن بە كورسی دەسەاڵت.
بووە  موسڵمان  هاوواڵتییەكی  دیموكراسییشدا،  نموونەی  تازەترین  لە   
واڵتانی  پایتەخی  گەورەترین  لە  یەكێك  كە  لەندەن،  شارەوانی  سەرۆكی 
لە  وەزیر  و  پەرلەمان  ئەندامی  دەیان  بە  هاوكات  جیهانە،  زلهێزی 
حكوومەتەكانی ئەوروپادا هەن و هیچ كێشەیەكیش بۆ كۆمەڵگەی ئەوروپی 
دروست نەبووە، چونكە ئامانجی دیموكراسی نەهێشتنی جیاوازییەكانە لە 
نێوان گەل و ئایینەكاندا، كەوایە هاوواڵتییبوون لە سەرووی ئەو شتانەوەیە 
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كە لە جیهانی ئیسالمییدا پێچەوانەكەی راستە.
كاربەدەستی  ببێتە  موسڵمانێك  غەیرە  ئەوەیە  دژی  نەك  باپیر  عەلی 
كۆمەڵگەیەكی ئیسالمی، لە دیوەكەی ترەوە، دژی ئەو موسڵمانانەشە كە 
پابەند نین بە شەریعەتی ئیسالمەوە، واتە تەنانەت لەگەڵ ئەوەشدا نییە 
كە موسڵمانانی پابەند نەبوو بە شەریعەتی ئیسالمی، كاربەدەستی واڵت 
دووچاری  ئیسالمی  كۆمەڵگەی  دەیگوت،  قوتب  سەید  خۆشی  كاتی  بن، 
جاهیلبوون بووەتەوە، بەوەی ئاییندارییەكەی الوازبووە و پێویستە جیهادی 

بەسەردا بكرێت.
ئەم بۆچوونەی سەید قوتب دەرئەنجام ماڵوێرانی و كارەساتی بۆ كۆمەڵگەی 
موسڵمانان هێنا، تا ئاستی ئەوەی كوشتنی بە كۆمەڵی خەڵكی موسڵمان 
توندڕەویش  ئیسالمی  گرووپی  دەیان  و  دیاردە  بووە  دیكەش  ئەوانی  و 
لەسەر ئەو بنەمایە دروستبوون، كەچی لە بری ئەوەی دەسەاڵت و خەڵك 
ئامارێكی رووتی  پێچەوانەوە كوشتارەكان وەك  بە  ببن،  دووچاری شۆك 
میدیاییان لێهاتووە، هەر رۆژەی گرووپێك و چەندان دەستەی تیرۆریستی 
بە ئامانجی سەیر سەیری توندڕەوییەوە سەرهەڵدەدەن و تاوانكاری گەورە 
بەرانبەر بە خودی مرۆڤایەتی ئەنجامدەدەن، ئەمەش نەبووەتە هۆی ئەوەی 
كە دەسەاڵتدارانی كۆمەڵگە موسڵمانەكان هەڵوێست وەربگرن، كەچی لەو 
هەلومەرجەشدا خۆیان تۆمەتبارن بەوەی كە ملمالنێ مەزهەبییەكان برەو 

پێدەدەن و ئەوەش دەچێتە گیرفانی بەرژەوەندییەكانی تیرۆریستانەوە.
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شوورا وەك بەدیلی دیموكراسییەت!
گوتاری ئیسالمی سیاسی بۆ ئەوەی بەدیلێك بۆ دیموكراسی بدۆزێتەوە، 
كاتەكان مەسەلەی  زۆربەی  پاڵ،  نەدرێتە  دیموكراسییان  تۆمەتی دژە  تا 
چەمكی شوورا دەهێننە گۆڕێ كە دوای كۆچی دوایی پێغەمبەری موسڵمان، 
لە پرسی دانانی خەلیفە ئەبوبەكر سدیق، وەك یەكەم خەلیفەی موسڵمان 
پەنای بۆ برا، لەكاتێكدا ئەو جۆرە شوورایە، بە هیچ شێوەیەك ناتواندرێت 

بە دیموكراسییەت بەراورد بكرێت. 
لەمبارەیەوە عەلی باپیر بۆ بێبایەخكردنی دیموكراسی و خودی پەرلەمان 
دەڵێت: »وەك چلۆن نوێژت لەسەر فەڕزە و زەكاتت لەسەر فەڕزە، ئاواش 
)شووری( راوێژكردن لەسەر كۆمەڵی موسڵمانان فەڕزە و دەبێت هەموو 

كاروبارێكیان بە ڕاوێژ بێت«. 
باسكردن لە شوورا، وەك جێگرەوەی دیموكراسی، پەیوەندی بە نزیكایەتی 
شوورا بە دیموكراسییەتەوە نییە، تەنێ تۆمەتێكی داتاشراوە بۆ دیموكراسی، 
هەروەها لە گۆشەنیگای ئیسالمی سیاسی، شوورا بەهایەكی نەگۆڕی هەیە، 
كە لە دوای مردنی پێغەمبەری ئیسالم، پرسی شووراش دێتەكایەوە، وەك 
ئەوەی سەرچاوە مێژووییەكان باسی لێوە دەكەن، كە لە كاتی مردنیدا، 
دوای خۆی  لە  موسڵمانان  رێبەرایەتییكردنی  بۆ  كەسێكی  هیچ  پەیامبەر 
دیاری نەكردووە، ئەمەش بووە هۆی كێشەیەكی گەورە لە دوای ئەوەی كە 
دەمرێت و موسڵمانان لەسەر كەسێك رێكناكەون بەیعەتی بدەنێ  تا ببێتە 
خەلیفەی موسڵمانان، بەاڵم خۆ هەر دەبوو بەیعەت بە كەسێك بدرێت بۆ 

ئەوەی ببێت بە خەلیفەی موسڵمانان.
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دوای مردنی پەیامبەری ئیسالم، مشتومڕێكی گەورە دروست دەبێت لەسەر 
ئەوەی كێ ببێتە خەلیفەی موسڵمانان، چونكە ئەبوبەكری سدیق و عەلی 
بە  بوون  هەوڵی  خۆیاندا،  نییەتی  لە  و  یەكە  هەر  تالیب،  ئەبو  كوڕی 
خەلیفەی موسڵمانانیان دەدا، دواجار ئەو كێشەیە بە هەر شێوەیەك بوو، 
بە شوورا، واتە »راوێژ« بە شێوەیەكی كاتی لە بەرژەوەندی ئەبوبەكری 

سدیق چارەسەركرا و بوو بە خەلیفەی موسڵمانان.
راستە شوورا توانی ئەبوبەكری سدیق بكات بە خەلیفەی موسڵمانان، بەاڵم 
كێشەكە لێرەوە سەری هەڵدا و زۆربەی بە بڕیاری شوورا رازی نەبوون و 
موسڵمانانیش بوون بە چەند بەشێكەوە. ئیبنو تەیمییە زانای موسڵمان كە 
سوننە مەزهەبە و زۆر بە باشی هەم شارەزای مێژووی ئیسالمە، هەمیش 
بە قووڵی لە دەق و فەرموودەكانی كۆڵیوەتەوە دەڵێت: »بە زۆری و لەژێر 
ئەبوبەكری  دایە  بەیعەتی  تالیب،  ئەبو  عەلی كوڕی  هەڕەشەی كوشتندا، 

سدیق«. 
روونە كە شوورا لە بری ئەوەی كێشەكە چارەسەر بكات، بگرە گەورەتری 
كرد و ئەو ناكۆكییانە تاكو ئێستاش لەناو موسڵمانان ئامادەگییان هەیە، 
كە دوای مردنی پەیامبەر، لە الیەن دەسەتەیەك لە كەسی نزیكی پەیامبەر، 
موسڵمانان  خەلیفەی  دەستنیشانكردنی  بۆ  »السقیفە«  كۆبوونەوەی 
رێكخراوە و زۆربەی سەرچاوە مێژووییەكانیش ئەو رووداوە وەك سەرەتای 
دروستبوونی  دواتر  كە  دادەنێن،  موسڵمانان  نێوان  ناكۆكی  دروستبوونی 
شیعە و سوننەی لێكەوتەوە و بە دەیان مەزهەب و بیروڕای جیاوازیش، 
هاتنە ناو ئیسالمەوە و سەرجەمییانیش رۆڵیان هەبووە لەو توندوتیژییانەی 

ئێستا لە كۆمەڵگە موسڵمانییەكاندا روودەدەن.
بەڵكو  بگرێتەوە،  دیموكراسی  جێگەی  ناتوانێت  هەر  نەك  شوورا  كەوایە 
بەراوردكردنیشی لە الیەن ئیسالمییەكانەوە، ناهەقییەكی گەورەیە دەرهەق 
شوورا  نێوان  جیاوازییەكانی  چونكە  دەكرێت،  دیموكراسی  سیستەمی  بە 
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و دیموكراسی گەلێك زۆرن و جەوهەرین، هیچ خاڵێكیش لەگەڵ یەكتریدا 
نزیكیان ناكاتەوە، بەو پێیەی شوورا بۆچوونی دەستەیەك كەسە كە رەنگە 
یەك كەسیش بێت، رای خۆی دەسەپێنێت بەسەر حوكمێكدا كە زۆرجار 
ئەو حوكمە شەرعییە، هەندێك جاریش شوورا رۆڵی دەبێت لە دەركردنی 
لێوە  باسی  قورئاندا  دەقی  لە  روونی  بە  كە  پرسێكەوە  بارەی  لە  فەتوا 
نەكرابێت، بەو مانایەی ئەو دەستەیەی گوایە دەستەی شووران، شارەزای 

تەواوی دەقەكانی قورئانن، ئەمەش رێك پێچەوانەی دیموكراسییەتە.
دەستەیەدا  لەو  رۆڵی  گشتییەكەی،  شێوە  بە  هاوواڵتیی  شوورادا  لە   
نابێت، بۆ بڕیاردان لەسەر هەر پرسێكی دونیایی، یان شەرعی، بەاڵم لە 
خۆی  گەل  مانایەی  بەو  دەبێتەوە،  پێچەوانە  رێك  ئەمە  دیموكراسییەتدا 
دەسەاڵتەكەیە، واتە حاكمیەتی گەل، كەوایە ئەوە گەلە خۆی بەرنامەیەك، 
یان  دادەنێت،  كاروبارەكانی  راییكردنی  و  رێكخستن  بۆ  دەستوورێك  یان 
نوێنەرێك دیاری دەكات تا لە بری ئەودا بڕیار بدات، هەر كاتێكیش دەزانێت 
كە نوێنەرەكەی، یان ئەو دەستوورەی دەنگی بۆی داوە كەڵكی نییە و لە 
ئاستی خواستەكانی ئەودا نەبووە، یان بەڵێنەكان بەدی نەهاتوون، ئیدی 
لەسەر سندوق بە نوێنەرێكی تری دەگۆڕێت، ئەمەش لەگەڵ گۆڕانكارییە 

كۆمەاڵیەتییەكاندا، ئەویش گۆڕانكاریی گەورەی بەسەردا دێت. 
بە مانایەكی دیكە لە ئیسالمدا كە شوورا لەسەری دەڕوات، دەبێ موسڵمانان 
لەسەر بنەمای دەستوورێكدا بژین و لەسەریان پێویستە پابەندی بن، بە 
جۆرێك كە خۆشیان دەستییان لە دانانیدا نەبووە، هیچ كەسێكیش بۆی 
لە  كە  بجووڵێتەوە  بڕیارە  ئەو  پێچەوانەی  هەبێت،  لێی  رەخنەی  نییە، 
الیەن دەستەی شووراوە دادەنرێت، چونكە سیفاتێكی ئاسمانی پێدەدرێت 
و مرۆڤ ناتوانێت دەستكاریی بكات، گوایە لەسەر بنەماكانی شەرعیەتی 

ئیسالمی دانراوە. 
بەاڵم لە دیموكراسییەتدا، گەل واتە هاوواڵتیی خۆی سەرچاوەی دەسەاڵتە، 
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دروستتریش بڵێین لە سایەی دیموكراسییەتدا ئەوە گەلە خۆی دەستوورێك 
دەتوانێت  هەمووكاتیش  و  دادەنێت  دونیاییەكانی  كاروبارە  راییكردنی  بۆ 
بە پێی گۆڕانكاریی و هەلومەرجە كۆمەاڵیەتی و ئابووریی و رۆشنبیریی و 
سیاسییەكاندا بیگۆڕێت، بەاڵم ئەمە لە شووردا بوونی نییە، چونكە هاوواڵتیی 
ئومێدێكیش  هیچ  نییە،  بڕیاردان  خاوەنی  خۆی  گشتییەكەی،  شێوە  بە 
بڕیارەكاندا بێتەدی، چونكە دەستەیەك كەسی  لە  نییە كە خواستەكانی 
شارەزای شەریعەتی ئیسالمی لە چوارچێوەی شوورادا بڕیار دەدەن، كەوایە 
جیاوازییەكی جەوهەری لە نێوان دیموكراسی و شوورادا هەیە و بە هیچ 

شێوەیەكیش بە یەكدی بەراورد ناكرێن.
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لە نێوان جنێودان و فەراهەمكردنی ئازادیدا
دیموكراسی بە تەنیا هەڵبژاردن نییە، ئەگەرچی هەڵبژاردن بنەمایەكی هەرە 
گرنگە لە ژیانی دیموكراسییدا، بەاڵم ئازادی و سەروەری یاسا، هەروەها 
لەبەرچاوگرتنی  و  دەسەاڵت  ئاڵوگۆڕیی  بە  بڕوابوون  و  ماف  لە  رێزگرتن 
هەستی كەمینە، گرنگیان هەیە و ناكرێ فەرامۆش بكرێن، بەاڵم هیچ یەكێك 
لەو چەمك و بنەمایانە، لە شەریعەتی ئیسالمیدا، بایەخی راستەقینەیان 
نییە، بە تایبەتی لە الیەن ئیسالمی سیاسییەوە دژایەتیش دەكرێن و بە 
دانانی سنوور بۆ ئازادی فیكری و میدیایی و ئایینی بە جۆرێك كە كۆسپی 

گەورە دەخرێتە بەردەم گەشەكردنیان. 
ئازادییەكان كە لە سایەی دیموكراسییدا  لە شوێنێكی تردا سەبارەت بە 
بۆ مرۆڤ دەستەبەركراون، عەلی باپیر دەڵێت: »شەریعەت ئینسانەكانی 
و  و هەست  بیروبۆچوون  لە  تەعبیر  پێداون  ئەوەی  مافی  و  ئازادكردووە 
نەست و هەڵوێستی خۆیان بكەن، بەاڵم بە پێچەوانەی دیموكراسییەوە، 
بە بیانووی ماف و ئازادی دەربڕینەوە، رێگەی نەداوە كە ئینسان جنێو و 
قسەی ناشیرین بە خەڵكی بڵێت و چی پێخۆش بوو بیڵێت، یان پاش ملە 

و بەبێ  پاساوی شەرعی زەم و غەیبەتی ئەم و ئەو بكات«. 
لە  ئازادییانەی  بەو  باپیر  عەلی  بۆچوونەی  ئەو  بەراوردی  هەركە 
لە  باپیر  بەڕێز  كە  راستییەی  ئەو  دەگەینە  دەكەین،  هەن  دیموكراسییدا 
سایەی  لە  ئەوەی  پێیوایە  نەگەیشتووە،  ئازادی  راستەقینەی  مەفهوومی 
دەوڵەتی دیموكراسییدا دەگوزەرێت، ئازادی نین، بەڵكو جنێودان و قسەی 
ناشیرینن و زەم و زەمكارین، لەكاتێكدا ئەم قسانەی ئەو تەواو پێچەوانەی 
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ئەو ئازادییانەیە كە لە دیموكراسییدا هەن، رەنگە ئەوەی ئەو باسی دەكات 
لە سایەی دەوڵەتێكی دیموكراسییدا روویاندا بێت، بەاڵم بە هیچ شێوەیەك 
لە سایەی  بیەوێت  واتە ئەوەی  نین،  جەوهەری راستەقینەی دیموكراسی 
دیموكراسییدا هەوڵی ناشیرینكردنی كەسانی تر بدات، ئەوا بە هەمان ئەو 
یاسایەی لە دیموكراسییدا هەیە، كەسی تۆمەتبار سزا دەدرێت و ماف بۆ 

خاوەنەكەی دەگەڕێتەوە.
 كەوایە دیموكراسییش رێگە بەوە نادات لە سایەی ئەودا خەڵكی بەناوی 
ئازادییەوە سووكایەتی بەوی دیكە بكەن، ئەگەر ئەوە روویدا ئەوا یاسا رۆڵ 
دەگێڕێت و كەسی پێشێلكاریش رووبەڕووی سزای دونیایی دەبێتەوە، جا 

بە قەرەبووی پارە بێت، یان زیندانیكردن بێت.
ئازداییەكان وەك بنەمایەكی گرنگی دیموكراسی، چەندان جۆریان هەیە، 
ئازادی كۆمەاڵیەتی، ئازادی بیروڕای سیاسی، ئازادی كەسی، یانی ئازادی 
ئازادی  هەروەها  سیاسی،  كاروباری  ئازادی  ئابووریی،  ئازادی  تاك، 
هەڵبژاردن و گۆڕینی ئایین، لە تەك هەموو ئەمانەشەوە مرۆڤ ئازادە كام 
كەسە هەڵدەبژێرێت تا نوێنەرایەتی بكات لە دەسەاڵتدا، هاوكات بە هەمان 
ئازادی مافی الدانیشی هەیە لە رێگەی سندوقی دەنگدانەوە، كەوایە بنەمای 
لە  باپیر  نییە كە عەلی  وا سادە  دیموكراسییدا، شتێكی هەر  لە  ئازادی 
جنێودان و زەمكاریدا كورتی كردووەتەوە، بەڵكو ئازادی بنەمایەكی گرنگی 
بكرێتە سەر  ئازادییەوە  بەناوی  پێشێلكارییەكیش  هەر  و  دیموكراسییەتە 

تاكێك، یاسا رێگری لەو پێشێلكارییە دەكات. 
دكتۆر حوسێن بەشیریە لە كتێبەكەیدا بەناوی »دیموكراسی بۆ هەمووان« 
دەڵێت: »ئازادی بەیان بە گرنگترین مافی مەدەنی و سیاسی لە دیموكراسی 
بەشێوەی  ئازادی  یانی  بەیان  ئازادی  دەكرێ،  بۆ  حیسابی  ئەمڕۆ  گەلی 
لە  لەوانەیە  نێوان هاوواڵتیاندا، ئەم پەیوەندییە  لە  قسەكردن و نووسین 

رێگەی رۆژنامە یان كتێب باڵوبكرێتەوە« 
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دكتۆر حوسێن مەبەستی لەو جۆرە ئازادییەیە كە ئێمە پێی دەڵێین ئازادی 
میدیایی  و  رادەربڕین  ئازادی  هەڵبەت  رادەربڕین،  ئازادی  یان  میدیایی، 
ئێستا بنەمایەكی زۆر گرنگی دیموكراسیین، تەنانەت میدیا وەك دەسەاڵتی 
و  حكوومەت  و  دادگە  دەسەاڵتی  دوای  لە  دەهێندرێت  ناوی  چوارەمیش 

سەرۆكایەتی دەوڵەت و هەتا پەرلەمانیشەوە.
 ئازادی ئەوە نییە كە عەلی باپیر لە شتی بازاڕی كورتی كردووەتەوە و 
لە  دوو هۆكاری  ئەویش  بۆچوونەی  ئەم  كردووە،  بۆی  پێناسەی سادەی 
لە  ئازادییەی  ئەو  تێنەگەیشتووە،  ئازادی  لە چەمكی  ئەوەتا  یان  پشتە، 
دیموكراسییەتدا بایەخی پێدراوە، یانەكی بە ئەنقەست دەیەوێت لە بەرگی 
وەك  كەسایەتییەكی  هەڵبەت  بپێچێتەوە،  ناشیرینی  قسەی  و  جنێودان 
دەقە  و  گشتییەكان  رۆشنبیرییە  لە  باشی  شارەزاییەكی  كە  باپیر  عەلی 
قورئانییەكاندا هەیە، مەعقوول نییە نەزانێت ئازادی چییە! بە تایبەتی ئەو 
جۆرە ئازادییانەی كە دیموكراسی بایەخی گەورەی پێداون، راستییەكەی 
دەدات  دیموكراسی  لە  ئازادی  چەمكی  ناشیرینكردنی  هەوڵی  كە  ئەوەیە 
بۆ ئەوەی بەربەستی كۆمەاڵیەتی و ئایینی بخرێتە بەردەمی و كۆمەڵگەی 

موسڵمانانیش دژی بوەستنەوە.
لە بەشێكی تردا دكتۆر حوسێن بەشیریە دەشڵێت: »ئازادی بەیان ئەساسی 
جۆرێكی تر لە بیركردنەوەیە كە ئەویش یەكێك لە بنەماكانی شێوەی ژیانی 
دیموكراتیك دروست دەكات و لەم شێوە ژیانەدا ئەوانەی جۆرێكی تر بیر 
دەكەنەوە، ناكرێت بە تاوانی بیروڕای جیاواز و دژ بە حكوومەت بخرێتە ژێر 

ئازار و ئەشكەنجەوە«. 
دكتۆر دەیەوێت بڵێت كە دەوڵەت و هەر گرووپێكی دیكەی ئایینی، یان 
سیاسی بۆیان نییە خەڵكی لەسەر ئازادیی رادەربڕین ئازار بدەن و زیندانی 
بكەن، چونكە ئەو ئازادییانە لە دیموكراسییەتدا بۆیان دەستەبەركراوە و 
جۆرێكی تری بیركردنەوەی جیاوازە لەو بیركردنەوەگەالنەی كە هەن، هەر 
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بۆیە دەڵێت نابێت ئەو بیركردنەوە جیاوازانە خاوەنەكانیان بە هۆیەوە ئازار 
بدرێن، چونكە شێوەیەكی ژیانی دیموكراتییانەن. 

هەروەها عەلی باپیر دەڵێت: »دیموكراسی فەلسەفەكەی و كاكڵەكەی بە 
كەڵك نایەت كە بریتییە لەوەی دیاریكردنی حەاڵڵ و حەرام دەداتە دەست 

خەڵك، ئەوە پیسترین و خراپترین الیەنی خراپی دیموكراسییەتە«. 
خۆی دیموكراسییەت لەسەر بنەمای رێزگرتن لە بۆچوون و هەڵبژاردەكانی 
بۆ  دیموكراسی  خودی  واتە  داكوتاوە،  سیاسییەكەی  رەگوڕیشە  مرۆڤ 
بە  ناوەكەیدا  لە  هەر  شتەكان،  هەموو  سەنتەری  ببێتە  مرۆڤ  ئەوەیە 
لەسەر  بڕیار  كۆمەڵگەیە  و  تاك  ئەوە  واتە  دێت،  گەل  دەسەاڵتی  مانای 
شتەكان دەدەن، نەك هیچ ئایین و دەسەاڵتدارێكی تر، كەچی عەلی باپیر 
پێیوایە گەڕانەوەی دیموكراسی بۆ الی خەڵك، پیسترین و خراپترین الیەنی 
دیموكراسییەتە، بە پێچەوانەوە ئەوە باشترین الیەنی دیموكراسییەتە كە 

رەئی تاك بە هەند وەردەگرێت.
بەاڵم  ئیسالمین،  و چەمكی  دەستەواژە  دوو  حەرام،  و  مەسەلەی حەاڵڵ 
ئەگەر لە ڕووە مەدەنییەكەوە وەریانبگرین، خۆ لە دیموكراسییەتیشدا هیچ 
دیموكراسییەتیش  واتە  بەردەستی خەڵك،  نەخراوەتە  رەهایی  بە  شتێك 
ببرێت، بۆ  بۆ  ناكرێت پەنای  داناوە كە  بۆ هەندێك شت  خۆی سنووری 
نموونە وەك چۆن لە ئیسالمدا خواردنی ماڵ و سامانی خەڵكی حەرامكراوە، 
ئاواش لە دیموكراسییدا بە پێشێلكاری دادەنرێت و بە هەموو شێوەیەكیش 
قەدەغەكراوە و سزای یاساییشی لەسەرە، واتە دیموكراسییش وەك فیكرێك 
لە رێگەی یاساوە چاودێری كۆمەڵگە دەكات، ئەو بێسەروبەرییە نییە كە 

عەلی باپیر پێیوایە هەیە، بێسەروبەری و بەرەالییە!
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یاسای دەستكرد و بە كافر لە قەڵەمدانی خەڵك
لە دیموكراسییەتدا، ئەنجوومەن و پەرلەمان گرنگی تایبەتی خۆیان هەیە، 
لە نوێنەرایەتیكردنی خەڵكیدا، سەبارەت بە پرسێك، یان دەركردنی یاسا 
سندوقی  هۆی  بە  و  خەڵكەوە  رێگەی  لە  ئەمەش  نوێنەرایەتییكردن،  و 
هەڵبژاردنەوە ئەندامانی ئەنجوومەنەكان و پەرلەمانەكان دەچنە ئەو شوێنانە، 
بەاڵم عەلی باپیر ئەو پەرلەمان و ئەنجوومەنانە بەبێ بایەخەوە سەیر دەكات، 
نموونەی ئەو موناقەشانەی پەرلەمانەكانی ئەوروپا دەهێنێتەوە، كە گوایە 
باس لە دروستكردنی خێزانی یەكخانەیی دەكەن، واتە هاوڕەگەزبازەكان، 
بەو شێوە رەهاییەی عەلی باپیر باسی دەكات، مەسەلەكە وا نییە، راستە 
دیاردەیەك  لەسەر  ئەوان قسە  بەاڵم  ئەوروپا،  لە  وروژێندراوە  ئەو پرسە 
دەكەن كە لە كۆمەڵگەدا كەم و زۆر بوونی هەیە، ئەی بۆچی باسی ئەوە 
ناكات لە كۆمەڵگەیەكی وەك سوێد، هیچ لەشفرۆشخانەیەك بوونی نییە، 
هەر سێكسكردنێكی پیاویش لەگەڵ كچێكی خوار تەمەنی 18 ساڵەدا، وەك 

دەستدرێژی هەژمار دەكرێت.
 بەاڵم لە كۆمەڵگەكانی رۆژهەاڵتیدا، یان ئیسالمییەكان، تەنانەت منداڵی 
شوو  بە  یاسا  بەردەم  بۆ  گەڕانەوە  بێ  ساڵیش،  چواردە  و  ساڵ  دوانزە 
دەدرێن، یان بە زۆر هاوسەرگیریان پێدەكرێت، جا لە پێناوی پارە بێت، 
لە  ئەوەی  دەپرسم،  باپیر  عەلی  لە  من  بێت،  عەشایەری  سوڵحی  یان 
لە ئەوروپا كە  یان ئەوەی  باشترن،  كۆمەڵگە موسڵمانییەكان روودەدەن 

هەموو شت لە چوارچێوەی یاسا و بە سیستەم رێكخراون؟ 
مەسەلەی هاوڕەگەزبازەكانیش خۆ ئەوانیش بە شێوە رەهاكە لەگەڵیدا نین، 
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بەاڵم مادام بوونی هەیە، ئەوان خەریكە بە یاسا رێكی دەخەن، ئێ خۆ 
ئەو دیاردەیە لە كۆمەڵگە موسڵمانییەكانیشدا بوونی هەیە، بەاڵم دوور لە 
چاوی خەڵك ئەنجامدەدرێن و زۆرجاریش كاریگەری قووڵی كۆمەاڵیەتی و 

دەروونیشی الی خێزان و تاكی ئەنجامدەرەوە جێهێشتووە.
سەبارەت بە بەدیلی دیموكراسییەت لە كۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا دەڵێت: 
»ئیسالم بەدیلە بۆ دیموكراسی و هەر رێچكە و رێبازێكی دیكەش، چونكە 
ئیسالم الیە چاك و ئیجابییەكانی هەموویانی لە خۆدا كۆكردووەتەوە و لە 

هەڵەكانیشیان دوورە«.
 هەمیشە مێژوو و ئیسالم وەك ئایین، بووەتە قوربانی ئەو فیكرە توندڕەوییە 
ئیسالمییەی كە رێگری لە ریفۆڕمی ئایینی دەكات، جارێ دیموكراسی هیچ 
دژایەتییەكی ئیسالم ناكات وەك ئایین، تەنێ رووبەری ئازادییەكان فراوانتر 
دەكات، ئەویش لە چوارچێوەی یاساكاندا، بە پێچەوانەوە دیموكراسییەت 
گرنگی تایبەتی هەیە، ئەگەر لە كۆمەڵگە ئیسالمییەكاندا بایەخی پێبدرێت، 
بەوەی كاروباری كۆمەڵگە بە ئاڕاستەی یاسایی و مەدەنی و رێزگرتن لە 
مرۆڤدا دەبات، بە پێچەوانەوە كۆمەڵگەی موسڵمانان، چونكە دیموكراسییان 
دووچاری  وەرنەگرتووە،  یان  نەكردووە،  قبووڵ  مرۆیی  كولتووری  وەك 
ئاڵوگۆڕی  پرسی  و  ئازادییەكان  بواری  لە  بوونەتەوە  كێشە  كۆمەڵێك 
دەسەاڵت و رێزگرتن لە مرۆڤ لە رێگەی جێبەجێكردنی یاسا و چاودێری 
كۆمەڵگە  لە  ئێستا  پەرلەمانانەی  ئەو  پەرلەمانەوە،  الیەن  لە  دەسەاڵت 
ئیسالمییەكاندا هەن، تەنیا وەك ناو، دەكرێت بڵێین پەرلەمانن، بەاڵم لە 
واقیعدا لە دیوەخانی كۆمەاڵیەتی دەچن، چونكە نەیانتوانیوە نوێنەرایەتی 
دەركردنی  و  جێبەجێكردن  دەسەاڵتی  چاودێریكردنی  لە  بكەن،  خەڵك 
دامەزراوەگەلێكن  نەخێر  بن،  خەڵكیدا  بەرژەوەندی  لە  كە  یاساگەلێكدا، 
كاری  ناوی  بە  مەزهەبی  گەمەی  و  دەكەن  یاسایی  بە  ناكۆكییەكان  كە 

پەرلەمانییەوە بە خەڵكی دەفرۆشنەوە.
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دەردەچن،  پەرلەمانەوە  لە  مەدەنییانەی  یاسا  ئەو  پێیوایە  باپیر  عەلی 
یاسای دەستكردن و ئەوەی باوەڕیشی پێیان هەبێت كافر دەبێت، دەشڵێت: 
»یاسا مرۆڤكردەكان، واتە ئەوەی كە خەڵك دایدەنێت، بێ ئەوەی كە پرس 
پێغەمبەری  و  خوا  بۆ  حیساب  كە  ئەوەی  بێ  و  بكات  خوا  شەرعی  بە 
خوا و شەرعی خوا بكات، ئەوە بێگومان ئەو بەرنامە و یاسایانە هیچیان 
شەرعیەتی ئەوەیان نییە كە موسڵمانان پابەندیان بن و بە قسەیان بكەن، 
و  بەرنامە  وەك  ئەوانە  كەسێكیش  هەر  بەڵكو  نییە،  شەرعیەتیان  نەك 
كافر  ئەوە  بكرێت،  لێ  پەیرەویان  پێویستە  كە  بكات،  تەماشا  قانوونێك 

دەبێت«.
یاسا  بنەمای  لەسەر  جیهان  واڵتانی  ئێستا  لەكاتێكدایە    بۆچوونە  ئەم 
مرۆڤكردەكان بەڕێوە دەچن و ئیش بە بنەماكانی شەریعەتی ئایینی ناكرێت، 
هەتا واڵتانی ئیسالمییش زیاتر بایەخ بە یاسا دونیاییەكان دەدەن، چونكە 
سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  گۆڕانكاریی  و  دەگات  كۆمەڵگە  دۆخی  لە  باشتر 
ئەمەش  بن،  گۆڕانكاریدا  لە  یاساكان  بەردەوام  دەخوازێت  وا  ئابووری  و 
لە رێگەی پەرلەمان و دامەزراوە یاساییەكانەوە ئەنجامدەدرێن، ئەگەرچی 
كێشەی ریشەیی لە جێبەجێكردنی یاساكان لە واڵتانی ئیسالمییدا هەیە كە 

زۆربەیان ئیش بە یاساكان ناكەن، تەنیا بۆ ئامانجی سیاسی دەركراون.
چەمكی كافربوون، یان كافراندن، رێك فەتوایەكی ئایینییە و دەكرێت وەك 
هاندانی توندوتیژییش لێكدانەوەی بۆ بكرێت، چونكە ناكرێت پابەند بوون 
بە یاسا مەدەنییەكان یەكسان بە كافربوون بكرێت، ئەمە هیچ دەاللەتێكی 
لێرەدا  نەبێت،  توندوتیژیی  باڵوكردنەوەی  لە  جگە  هەڵناگرێت،  دیكە 
كە  مرۆڤ،  دەستكردی  دامەزراوەیەكی  لە  تەعبیركردن  وەك  پەرلەمان 
شوێنگەی دەركردنی یاسا مەدەنییەكانە دەناسێنین ، چونكە پەرلەمان یاسا 
دەردەكات، ئەو یاسایانەش بە تێگەیشتنی عەلی باپیر، یاسا مرۆڤكردەكانن، 
كەوایە لە جەوهەردا باوەڕی بە هیچ یاسا و دامەزراوەیەكی مەدەنی نییە، 
ئەمەش لەكاتێكدایە لە دونیا، واڵتان بە گوێرەی یاسا مەدەنییەكان بەڕێوە 
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دەچن و زۆریش پێشكەوتوون،  بە پێچەوانەوە واڵتانی پابەند بە شەریعەتی 
نموونە  بۆ  بكەن،  خۆشبەخت  خۆیان  هاوواڵتییانی  نەیانتوانیوە  ئایینی 
ئێران و سعوودییە وەك  دوو واڵتی  شیعەگەرا  و سوننەگەرای ئیسالمیی ، 
لە بری خۆشبەختكردنی هاوواڵتییانی خۆیان، بە پێچەوانەوە هەر رۆژەی 
و  دیموكراسی  ئاستی  و  دەناڵێنن  دەردێكەوە  دەست  بە  هاوواڵتییانیان 
یاساكان لە پلەیەكی نزمدان  و هەموو ئەوانەش كاریگەری بەسەر هەلومەرجی 

ژیانكردنی خەڵكەوە دروستكردووە.
 مەگەر ئەوە هاوواڵتییانی ئەو دوو واڵتە نین بە لێشاو روو دەكەنە واڵتانی 
دیكەی ئەوروپی یان ئیسالمی بۆ ئەوەی هەست بە سەقامگیری لە ژیان 
هەتا  و  كۆمەاڵیەتی  باری  و  ژیان  رەوشی  باشتركردنی  هەوڵی  و  بكەن 
ئابووریش بدەن، ئەمە چ جای ئەوەی رێژەی لە سێدارەدان لە پلەیەكی 
بەرزدایە لەو واڵتانەدا  و دەكرێت وەك شكستی ئەزموونی دەوڵەتی ئایینی 

بناسێندرێن.
كافراندنی هەر واڵت و كەسێكیش، جگە لە هاندان بۆ ئاڵۆزیی كۆمەاڵیەتی 
نییە،  دیكە  هیچی  جاهیلییەت،  سەردەمی  بۆ  گەڕانەوە  و  توندوتیژیی  و 
هەروەها ئاماژەیەكی روونیشە كە   حیزبی ئیسالمیی لە بنەڕەتدا باوەڕی بە 
بارەی دیموكراسی  لە  نەبووە و ناشبێت ، ئەوەی  دیموكراسی و یاساكان 
نەهاتووە،  باوەڕبوونەوە  لە  دەیڵێن،  پەرلەمانیشەوە  و  یاسا  و سەروەری 
بەڵكو قۆناغەكە  دەخوازێت یاسا و پەرلەمان وەك پردێك بۆ گەیشتن بە 
ئامانجی سیاسی خۆیان،  دەگەن  بە  ئەوەی  دوای  بەكاربهێنن،  دەسەاڵت 

ئیدی پردەكە دەڕووخێنن!



سەرچاوە و پەراوێز
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