158

1

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

هەڵوێستی سەلەفیەت بەرامبەر
پرسە سیاسییەکان

158

2

Kurdistan conflict and Crisis Research Center

مافی ئەم بەرهەمە پارێزراوە بۆ

ناوەندی کوردستان بۆ توێژینەوە لە ملمالنێ و قەیرانەکان
www.kurdistanc.com
kurdistan.kccrc@gmail.com
facebook.com/kurdistanccrc
053 - 318 2929
 گردی سەرچنار-  سلێامنی- عێراق
@KCCRC1

2021
3

هەڵوێستی سەلەفیەت بەرامبەر
پرسە سیاسییەکان
زیرەك ئەحمەد رەحامن
پێشەكی
پرســی هەڵوێســتی ســەلەفیەت بەرامبەر پرسە سیاسیەکان،
وەك پێكهاتەیەکــی نیمچــە ڕێكخــراوی کۆمەڵگــە و
ئاراســتەکردنێكی دینــی ،پرســێكی هەنووکەییــە .ئــەو
ڕوانگــەی ئێمــە دەمانــەوەی لــەم باســەدا الی لــێ
بکەینــەوە ،بریتییــە لــە هەڵوێســتی ســەلەفیەت لــە پرســە
سیاســییەکاندا ،لەگەڵ پرســە سیاســییەکاندا چ هەڵوێســتێك
دەگێــڕێ؟ ئــەم ڕەوتــە چــۆن موخاتەبــەی دەســەاڵت
دەکات ،هەڵوێســتی بەرامبــەر ڕەوتــە ئیســامی و
نائیســامیەکان چــۆن دەردەبڕێــت؟ لــە بەرامبــەر چاالکیــە
سیاســییەکان و ناسیاســییەکانی پێــی نەیــارە چــۆن دێتــە
گــۆ؟ دنیابینــی ســەلەفیانە تــا چەنــد پانتاییەكــی فراوانــی
هەیــە بــۆ ئەوانــەی كــە لــەو جیــاوازن؟ هــەوڵ دەدەیــن
هەمــوو ئەمانــە لــە چوارچێــوەی ئــەم توێژینــەوە
کورتــەدا بخەینــەڕوو .ئەڵبــەت بــە پشتبەســتنی ســەرەکی
بــە ســەرچاوەكانی خۆیــان ،بــۆ ئــەوەی تــا بکــرێ بــە
شــێوەیەكی بابەتیانــە زانیاریــەکان بخەینــەڕوو ،هــەر لــەو
چوارچێوەشــدا بــە پلــەی یەكــەم ســەلەفیەكانی هەرێمــی
كوردســتان وەك نزیكتریــن نموونــە لــەم توێژینــەوەدا
زانیاریــان لەبــارەوە خراوەتــەڕوو.
ئەڵبــەت کلیلــی چوونــە نــاو هــەر بــاس و توێژینەوەیــەك
ناســاندنی چەمكــە ســەرەکیەکانیەتی ،چونکــە بــێ ئــەوەی
ئــەم چەمکــە ســەرەکیانەی بناســێنرێت ،ڕەنگــە خوێنــەر
الیەكــی زۆرێــك لــە باســەکانی بەلێڵــی لــەال دەمێنێتــەوە.
بۆیــە بــە شــێوەیەكی گشــتی لــەم باســەماندا ســێ چەمــك
هەیــە بــە پێویســتی دەزانیــن بیــان ناســێنینن:
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یەکەم :هەڵوێست
بریتیــە لــە کاردانەوەیەكــی تــاك یاخــود گــرووپ بەرامبــەر
بابەتێــك (جــا کەســێك بێــت یا گــرووپ یاخــود دۆخێك)،
پەیوەســتە بــەو الیەنــەی مــرۆڤ کــە دەســتکەوتووە .لــە
حاڵەتــی پێكهاتنــی بــە شــێوەیەكی ڕێكخــراو کاری خــۆی
دەکات لەســەر ڕەفتــار و پاڵنەرەکانــی تــاك( .)1یاخــود
کۆمەڵێــك مەیلــی خۆویســتی هەســتەكیی ماریفەتــی و
حاڵەتێكــی ئەقڵیــی دەســتکەوتووە لــە مەیلێــك کــە کار
دەکاتــە ســەر وەاڵمدانــەوەی تــاك بــۆ هەمــوو شــت و
دۆخانــەی پەیوەســتن بــە تاکــەوە و مانادانێكی ســەنگاندنە
بــۆ شــتێك یــا چەمكێــك لەالیــەن تــاك یــا گرووپــەوە(.)٢
کەواتــە بــە گشــتی هەڵوێســت لــە خــۆوە نییــە بەڵكــو
کاردانەوەیــە ،بــێ هــۆ نییــە و بەرامبــەر بابەتێــك یــا
دۆخێــك یاخــود چەمێكــە ،خۆویســتە و لــە دەرەوەی
ویســتی کەســەکان نییــە ،هەروەهــا زگمــاك و سرووشــتی
نییــە تــاك لــە کۆمەڵگــەوە دەســتی هێنــاوە.
دووەم :سەلەفیەت
زۆر وتــراوە لەســەر بنەمــا و مانــای وشــەی ســەلەف و
ســەلەفیەت ،كــە پێویســت نــاكا لێــرە زۆری بەســەردا
بچینــەوە ،مەگــەر الکردنەوەیەکــی خێــرا وەك
بەبیرهێنانــەوە .وشــەی ســەلەف لــە بنەڕەتــدا لــە ڕووی
زمانەوانیــەوە بــە مانــای ڕابــردوو و پێشــین دێــت.
ســەلەفیەکان دەڵێــن :ســەلەف بریتیــە لــە ســەحابە و
شــوینکەوتووانیان واتــە تابعیــن ،هەروەهــا شــوێنکەوتووی
ئــەوان واتــە تابعــی تابعیــەکان ،ئەوانــەی لــە ســێ
ســەدەی یەكەمــی ئیســام ژیــاون( .)٣وەك ئاماژەیــەك
بــەو حەدیســە :چاکتریــن ســەدە ســەدەی مــن ،ئینجــا
ئــەوەی دوای ئــەوان دێــن ،ئینجــا ئــەوەی دوای ئەمــان
دێــن( .)٤لەالیەکــی تــرەوە پێناســەیەکی تــری ســەلەف

هەیــە کــە ڕەنگــە لــە ڕووی لۆژیکیــەوە ماقووڵتــر بێــت
وەك ئــەوەی تهانــەوی دەیڵێــت :ســەلەف لــە شــەرعدا
واتــە هــەر کەســێك لــە دینــدا تەقلیــدی مەزهەبەکــەی
بکرێــت و شــوێنی پێــی بکــەون ،بــۆ نموونــە ئەبــو
حەنیفــە و هاوەاڵنــی؛ ســەلەفی ئێمــەن( ،)٥واتــە پێشــینی
ئێمــەن .بۆیــە وا وردبینتــرە كــە ســەلەفیەت وا بناســێنین:
بریتیــن لــەو حەنبەلیانــەی ســەدەی چوارەمــی کۆچــی،
پاشــان لــە ســەدەی حەوتەمــی کۆچــی لەســەر دەســتی
ئیبــن تەیمیــە دەرکەوتنــەوە ،پاشــان لــە ســەدەی دوازدەی
کۆچــی لەســەر دەســتی محەمــەدی کــوڕی عەبدولوەهــاب
لــە نیمچــە دورگــەی عەرەبــی دەرکەوتــن( .)٦ئەڵبــەت

بە بڕوای سەلەفیەت ،مرۆڤ ناتوانێ
کەس بکاتە سەرۆكی واڵت و گەورە
کاربەدەست ،بەڵکو ئەمە خوایە
موڵكی خۆی دەداتە ئەوەی دەیەوێ
و مرۆڤ نابێ داوای بکات بچێتە ناو
ئەو ملمالنێیە
كــە دەڵێیــن ســەلەفی ،وەك لــە توێژینــەوەی تــردا باســی
جیاوازیــی نێــوان تــەوژم و ئاڕاســتە جیاجیاکانــی ناویــان
کــراوە ،بــەاڵم بــە شــێوەیەكی گشــتی زۆربــەی جــاران،
کــۆی ســەلەفیەكان لەســەر هەندێــك بنەمــای نەگــۆڕ
کــۆڕا و هــاوڕان .لــە میانــەی باســەکەدا دەردەکــەوێ
کــەوا زادەی کام جــۆری ســەلەفیەتە .بــە پوختــی لــەم
توێژینەوەیــەدا مەبەســتمان لــە ســەلەفی و ســەلەفیەت،
ئ ـهم ئاراســتهیه س ـهرهتا لهس ـهر دهســتی م ـهال حهمــدی
عهبدولحهمیــد ســهلهفی دهركهوتــووه ،ناوبــراو
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لــه ســوریا خوێندوویهتــی ،دوای ههرهســی شۆڕشــی
ئهیلــوول دهســتیكرد ب ـه باڵوكردن ـهوهی بیــری س ـهلهفی
لــه كوردســتان ،ناوبــراو پهیوهنــدی لهگــهڵ ناوهنــده
ســهلهفییهكانی دهرهوهش ههبــوو ،بهشــێوهیهك هیــچ
قوتابیهكــی كــورد لـه زانكــۆی (ئیمــام ســعود) لـه ســعویه
بــێ پشــتگیری ئــهو وهرنهدهگیــرا .لــه ســلێمانیش لــه
كۆتایــی ههشــتاكانی ســهدهی رابــردوو ،لهسهردهســتی
مــهال عومــهر چنگیانــی ،بیــری ســهلهفی پهرهیســهند،
ناوبــراو ژمارهیهكــی زۆر قوتابــی ههبــوو( .)٧ئەڵبــەت
ئــەم ئاراســتەیە بــە چەنــدان نــاوی دیکــەوە ناســراون وەك
ســەلەفیی زانســتی ،ســەلەفیی الجەماعــی ،مەدخەلــی
...هتــد
سێیەم :پرسە سیاسییەکان:
لەو دەســتەواژانەی زۆرترین پێناســەی بۆ کراوە سیاســەتە،
ئەڵبــەت سیاســەت لــە ڕووی زمانەوانیــەوە بــە مانــای
بەڕێوەبــردن و ســەرداریکردنی خەڵــك دێ ،هەروەهــا بــە
مانــای ئەنجامدانــی کارێــك بــەو جــۆرەی کــە بــۆ کارەكــە
گونجــاوە( .)٨هەروەهــا الی فەیرۆزئابــادی( )٩هاتــووە بــە
مانــای ســەکردایەتی و پێشــەوایەتی و پاشــایەتی کــە لــە
وشــەی (ســوس) وەرگیــراوە واتــە دانانــی کەســێك بــۆ
بەڕێوەبردنــی خەڵــك بــەو جــۆرەی وا گونجــاوە بۆیــان.
کەواتــە دەشــێ بڵێیــن لــە ڕووی زمانەوانیــەوە سیاســەت
واتــە گرتنــە ئەســتۆی بەرپرســیارێتی لــە هەمبــەر ئــەوەی
بــۆ خەڵــك گونجــاوە و چاكترینــە ،ئامرازێكــە بــۆ
هەســتانەوەی کۆمەڵگــە و چاككردنــی الیەنــە جیاجیاکانــی.
لــە ڕووی چەمکــەوە سیاســەت لــە وشــەی ()Politicsـــی
ئینگلیــزی و ()Politiqueـــی فەڕەنســی هاتــووە ئەمانیــش
لــە بنــەڕەت لــە وشــەی ()Polisـــی التینــی هاتــووە مانــای
شــار دەگەیەنێــت ،یۆنانــی کــۆن لــە چەنــد شــارێك
پێكهاتبــوو بــە هەریەكێكیــان دەگوتــرا دەوڵەتەشــار،
ئەویــش یەكــەی سیاســی ئەوســاکە بــوو ،سیاســەتیش
بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە چاالکیەكــی کۆمەاڵیەتیــە کــە
گشــت تاكێــك لــە خێــزان و خێــڵ و قوتابخانــە و شــوێنی
کارەکەیــدا ئەنجامــی دەدات( )١٠هەروەهــا سیاســەت
زانســتی حوکمڕانــی دەوڵەتــە ،هەرچیەكــی پەیوەندیــی بە

کاروبــاری گشــتیەوە هەبێــت ئــەم سیاســەتە ،یــا هەرچــی
پەیوەندیــی بــە هونــەری حوکمی دەوڵــەت و بەڕێوەبردنی
پەیوەندیەکانــی هەبێــت چ لــە ناوەخــۆ چ لەگــەڵ واڵتانــی
تــر پێــی دەگوتــرێ سیاســەت( .)١١هەروەهــا بریتیــە لــەو
میکانیزمانــەی سەرپەرشــتیارانی دەســەاڵت و هەروەهــا
کاراکتــەرە کۆمەاڵیەتیــەکان دەیگرنــە بــەر لەپێنــاو بڕیــاری
دیاریکــراو یاخــود گرتنەئەســتۆی بەرپرســیارێتی ،واتــە
لێكدانەوەیەکــی دینامیکــی بــۆ گشــت ئــەم دیاردانــەی
پەیوەســتن بــە دەســەاڵت و خاوەندارێتیــی ئــەم دەســەاڵتە
لــە کۆمەڵگــەدا( .)١٢پرســی سیاســی ،وەك :ســەرۆكایەتی،
حکوومەتــداری ،هەڵبــژاردن ،حزبایەتــی ،ئۆپۆزســیۆن،
چاالكــی سیاســی ...هتــد.
ڕیشەی سەلەفیەت لە کوردستاندا
ســەلەفیەت لــە هەرێمــی کوردســتاندا مێژوویەكــی زۆر
قووڵــی نییــە ،وەك باســمان کــرد یەکــەم دەرکەوتنــی
ســەلەفیەت لــەم ناوچەیــە ســااڵنی شەســتەکان بــوو لــە
ڕێگــەی مــەال حەمــدی عەبدولمەجیــد ســەلەفی بــوو ،کــە
ناوبــراو لــە قوتابیــە یەکەمینەکانــی محەمــەد ناســر ئەلبانــی
بــوو( ،)١٣ئەلبانــی یەكێکــە لــە جەمســەرە هــەرە بااڵکانــی
ســەلەفیەت ،هەرچەنــد ئەلبانــی لەســەر شــەقامی عەرەبــی
کاریگەریــی بەهێــز بــوو ،بــە تایبــەت لــە واڵتــی ســعوودیە،
بــەاڵم مــەال حەمــدی ئــەو کاریگەرییــەی لەســەر شــەقامی
کــوردی نەبــوو .دواتــر لــە هەشــتاکان تــا نەوەتــەکان
نــەوەی دووەمــی ســەلەفیەکان هاتنــە گۆڕەپانەکــە ،ئەمیــش
بــە دوو ئاراســتە ،ئاراســتیەکیان درێــژەدەری ڕەوتەکــەی
حەمــدی ســەلەفی بــوو ناســراوترینی ئــەم ڕەوتــە مــەال
عومــەر ســەلەفی (چنگنیانــی) بــوو( ،)١٤ڕەوتەکــەی تــر بــە
کاریگەریــی بزووتنــەوەی ئیســامی ئەوســاکە ناســرابوون
بــە ســەلەفیی جیهــادی لــە نایشــیاندا مــەال کرێــكار
هەبــوو( .)١٥هەرچەنــد ڕەوتــی یەکــەم لــە هەنــدێ
ســەرچاوە بــە ســەلەفیی زانســتی ناســراون ،بەاڵم ئەوســاکە
لــە کوردســتان بــە الجەماعــی ناســرابوون ،هەرچەنــد
کەســایەتی مــەال حەمــدی کەســێكی زۆر نزیکــی بارزانــی
بــوو لــە شەســتەکان ،بــەاڵم ڕەوتــی الجەماعــی بــە گشــتی
وا ناســرابوون کــە نزیکــی پرســە سیاســییەکان نەبــوون بــە
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ئەرێنــی و نەرێنیــەوە.
دوای شــەڕەكانی ناوخــۆ لەنــاو حزبــە ئیســامیەکاندا
ڕەوتێكــی ســەلەفی خــۆی بەرجەســتەکرد ،ئــەم ڕەوتــە لــە
جیهانــی عەرەبیــدا بــە حەرەکــی یاخود ســرووری ناســراون،
هەرچەنــد لــە دنیــای عەرەبیــدا ســەلەفیی جیهــادی زادەی
ســەلەفیی حەرەکیــە بــەاڵم لــە کوردســتان بــە پێچەوانــەوە.
لــە بەرامبەریشــدا لــە هەنــاوی ســەلەفیی الجەماعــی،
کۆمەڵێــك لــە ژێــر کاریگەریــی بانگخوازیــی ســعوودی
ڕەبیــع مەدخەلــی و ئەفریقــی ئەمانوڵــا جامــی دەرکەوتــن،
کــە خۆیــان بــە میراتگــری ڕاســتەقینەی ســەلەفیەت دەزانن.
بــە شــێوەیەکی گشــتی لــەم باســەماندا مەبەســتمان لــە

لە بیری سەلەفیەت ،ئۆپۆزسیۆن
و ڕووبەڕووبوونەوەی دەسەاڵت
بە هیچ شێوەیەك ڕێی پێنەدراوە.
ئەوان بە شێوەیەكی ڕەها و
بێ پەردە باس لەوە دەکەن،
کە سەرۆكی واڵت وەلی ئەمری
شەرعییە
ســەلەفیەت ئــەم ئاراســتەیانە کــە ئێســتا لــە کوردســتان
وێــڕای ئــەوەی چەنــد ئاراســتەیەكن لەنــاو یــەك بیــردا،
بــەاڵم دەرکەوتــەی ڕاگەیاندنیــان لــە سۆشــیال میدیــا و
کەناڵــی ئامــۆژگاری و ســایتی بەهەشــت هەیــە .گــەورەی
دیارترینــی ئاراســتەی ئــەم گرووپــە کەســایەتی عەبدولەتیف
ئەحمــەدە .هەرچەنــد ئــەم ئاراســتەیە زادەی چەنــدان
ترازانــی نــاو ماڵــی ســەلەفیەتە ،بــەاڵم لــە ئێســتا ئــەم
ئاراســتەیە پتــر بوونەتــە دەرکەوتــەی رووكاری (واجیهــەی)
ســەلەفیەت.

ئەڵبــەت ئــەم ئاراســتەی ســەلەفی کــە مەدخەلــی ناســراون،
ئەمــە دەشــێ بــە هەڵەیەکــی میتــۆدی دابنرێــت ،چونکــە
ڕەوتــی ســەلەفی و لــق و پۆپەکانــی بــەردەوام گەمــەی
تــرازان و پارچەبــوون دەکەوێتــە نێوانیــان ،بــۆ نموونــە
کەســایەتی عەبدولەتیــف ئەحمــەد لە ســەرەتای دەرکەوتنی
خــۆری کەســێتیی ،پەیوەندیەکــی تۆکمــەی لەگــەڵ ڕەبیــع
مەدخەلــی هەبــوو ،چەنــدان ســەردانی کــردووە و تەزکیەی
مەدخەلــی وەك پشــتگیریی مەنهەجــی و عەقائیــدی
هەبــووە و بــە کەســایەتیەکی گــەورە و بەیداخــی ســەلەفی
سەرانســەری عێــراق وەســفی دەکات( .)١٦بــەاڵم ئــەم
ڕەوتــە وەك بــاوە بــێ نەیــار ناژیــت ،بۆیــە ئاســایی لەنــاو
خۆیانــدا ئاســان دەکەونــە بەربەرەکانــی و نەیــاری یەکتــر،
ئــەم هەمــوو تەزکیــەی ڕەبیــع مەدخەلــی درێژە ناکێشــێت،
مەدخەلــی تەبــەڕا دەکات لێــی بــە گومــڕا و بــێ کەڕامــەت
نــاوی دەبــات .ئــەم ڕەوتــەی ئامــۆژگاری ،ناچــار بــە دوای
رێبەرێكــی تــر کەوتنــە گــەڕان ،ئەویــش کۆنــە دۆســتێكی
تــری پێشــووی ڕەبیــع مەدخەلــی و نەیــاری ئێســتایەتی،
عەلــی حەلەبــی .بۆیــە ئــەم ئاراســتەیە لــە پۆڵێنکردنــی
لــق و پۆپەکانــی ســەلەفیەت ئێســتا لەســەر حەلەبیــەکان
دەژمێردرێــن(.)١٧
ئەمــەش دوای ســااڵنێك قســەگوتن و ڕەخنــەی تونــد،
عەبدولەتیــف ئەحمــەد لــە تۆمارێكــی دەنگیــدا تەوبــە
دەکات لــەم ســنووربەزێنیانەی و بــە زمانێكــی موریدانــە
پەشــیمانی خــۆی لــە خزمەتیــدا دەردەبڕێــت( .)١٨ڕەنگــە
بەشــێكی ســەرچاوەکانی لــەم باســەدا بەکارهاتــوون ،هــی
ئــەو ســەردەمەن کەوا عەبدولەتیف ئەحمــەد و هەوادارانی
ســەر بــە ڕەبیــع مەدخەلــی بــوون و ڕاســتەوخۆ رێنماییــان
لــەو وەرگرتــووە ،بــەاڵم بۆیــە بەکارهاتــوون چونکــە تــا
ئێســتاش لەســەر ســایتی ڕەســمی بەهەشت ئەم ســەرچاوانە
مــاون و النەبــراون و وەك ســەرچاوەی جێبایــەخ (معتبــر)
ڕەچاودەکرێــن لــە دیــدی ســەلەفییەكاندا.
هەڵوێستی سەلەفیەکان لەمەڕ پرسە سیاسییەکان
کــە باســی پرســە سیاســییەکان دەکرێــت بــە ورد و دوور و
درێــژی زۆر الیــەن دەگرێتــەوە بــەاڵم ئێمــە هەوڵمان داوە
لــە توێژینەوەیــە جەخــت بکەینــەوە ســەر ئــەو تــەوەرە
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ســەرەکیانەی زۆرێــك لــە وردە باســەکانیش دەچینــە نــاو
چوارچێوەیانەوە:
یەکەم :بەشداریی سیاسی
بــە گشــتی کــۆی بەشــداریکردن لــە سیاســەتدا ،لــەالی
ســەلەفیەکان بانگەشــەی بەشــداریینەکردنی دەکــەن،
هانــی گشــتی خەڵــك دەدەن کــە بەشــداری تێــدا نەکــەن.
ســەرقاڵبوونی گەنجــان بــە سیاســەت هەڵەیەکــی زەق و
الدانێكــی مەترســیدارە ،لــە دینــی خــوادا نییــە تــۆ خەڵــك
بــە سیاســەت ســەرقاڵ بکەیــت و شــتێكی بــێ ســوودە.
هەروەهــا سیاســەت کاری کۆمەاڵنــی گشــتی خەڵــك
نییــە و بەڵکــو ئەمــە خەڵكــی خــۆی هەیــە و ئەرکــی
دەســەاڵتدارانە! بــە پێچەوانــەوە الدانــە لــە پەیــڕەوی
دینــی خــوا( .)١٩ئەمــە چەنــد دێڕێكــی ســادە نییــە بەڵکــو
ئەمــە دەیــان وتــار و بابەتــی زانــا گەورەکانــی ســەلەفیەتە
وەك عەبدولعەزیــز بــن بــاز موفتــی پێشــووی ســعوودیە
و محەمــەد بــن ســاڵح عوســەیمین گــەورە زانــای
ســەلەفی ســعوودی و محەمــەد ناســرەدینی ئەلبانــی و
ســاڵح فــەوزان ئەندامــی كۆڕبەنــدی فیقهــی لــە مەكکــە و
ئەندامــی دەســتەی گــەورە زانایــان و ڕەبیــع مەدخەلــی
گــەورە زانــای ســعوودی و دکتــۆری جــەرح و تەعدیــل
لــە زانکــۆی ئیســامی لــە مەدینــە و محەمــەد ئەمــان
جامــی گــەورە زانــای ســعوودی بــە ڕەچەڵــەك ئەســیووبی
و مامۆســتای ڕەبیــع مەدخەلیــە .بــە پەیــام و بــە وتــار
و بــە دەرس گوتنــەوە جەخــت لەســەر ئــەم بنەمایانــە
دەکەنــەوە .هــەر چەنــد ئەمــە گــەر بایکۆتــی سیاســەت
بێــت ،بــەاڵم خــۆی لــە خۆیــدا سیاســەتە ،هەر سیاســەتە و
بــە ئاراســتەیەکی دیاریکــراو .ســەبارەت بــە ســەلەفیەکانی
کوردســتانیش ســەرەڕای پابەندیــان بــەو گــەورە ســەلەفیە
ناوبراوانــە ،زۆر جــار دەکەونــە نــاو گەمــە سیاســیەکانەوە،
گــەر ئــەم بەشــدارینەکردنە لــە پرســی سیاســی هــەر خــۆی
گەمەیەکــی سیاســی نەبێــت.
دووەم :سەرۆكایەتیی واڵت
بــە بــڕوای ســەلەفیەت ،مــرۆڤ ناتوانــێ کــەس بکاتــە
ســەرۆكی واڵت و گــەورە کاربەدەســت ،بەڵکــو ئەمــە

خوایــە موڵكــی خــۆی دەداتــە ئــەوەی دەیــەوێ و مــرۆڤ
نابــێ داوای بــکات بچێتــە نــاو ئــەو ملمالنێیــە( .)٢٠ئەمــە
نــەك هــەر بابەتێكــە تەنیــا ئیبــن تەیمیــەی پێــش ســەدان
ســاڵ وای بــاوەڕ پــێ بــووە یاخــود بنەمای پێشــینانی کۆنی
ســەلەفیەت باوەڕیــان وایــە ،بەڵکــو ئەمــە وەك بنەمایەکی
دینــی زۆربــەی هــەرە زۆری ئــەم ئاراســتەیە تەبەنیــان
کــردووە ،بــۆ نموونــە ڕاســتەوخۆ دوای باڵوبوونــەوەی
کتێبــی گــەورە ســەلەفی ئــەم ســەردەمە ســەلیم بــن عیــد
هیاللــی بــە نــاوی (الســلفيون والسياســة) ،پوختــەی ئــەم
کتێبــە دەکرێتــە کــوردی و جەخــت دەکەنــەوە ســەر
ئــەوەی بــۆ گرتنەدەســتی دەســەاڵت نابــێ کــەس داوای
بــکات و ملمالنێــی و پێشــبڕکێ بــکات ،ئەمــە سیاســەتێكی
ناشــەرعیە و دەبــێ موســڵمان خــۆی لــێ بەدووربگرێــت،
بەڵکــو ئەرکــی موســڵمان ئەوەیــە دینەکــەی پــاك بــکات
و خــۆی شــارەزا بــکات و فێــری زانســتی شــەرعی بێــت،
هەروەهــا ئــەو بیرۆکەیــە ڕەتدەکەنــەوە کــە هیــچ حــزب
و گرووپێكــی سیاســی دەســەاڵتیان مەبەســت بێــت ،بەڵکــو
مەبەســتی ســەرەکی مــرۆڤ پەرســتنی خوایــە( !)٢١ئیتــر
کاری موســڵمان بــە ڕای ســەلەفیەت ئەمــە نییــە بچێتــە
نــاو هیــچ پرســێك ســەبارەت بــە داواکردنــی دەســەاڵت و
سیاســەتکردن بــۆ گرتنەدەســتی دەســەاڵت ،بەڵکــو کاری
هــەر پەرســتنە .تاكــی دینــدار تەنیــا لــە چوارچێــوەی
خواپەرســتیدا دەبزووێــت ،هــەر جموجۆڵێكــی پتــر
لەمــەی هەبێــت ،ئــەوا تەنیــا لەســەریەتی زانســت و
زانیــاری شــەرعی پەیــدا بــکات ،پەیوەســت بــە عەقیــدە و
بابەتەکانــی تــری دینــی لــەو ڕوانگەیــەوە.
سێیەم :دەستاودەستی دەسەاڵت
بــە بــڕوای ســەلەفیەت ،گــەورەی واڵت مــادام خــۆی بــە
موســڵمان دانــا ،ئیتــر ئــەوە گــەورە و ئیمامــی ســەلەفیەت
و موســڵمانانە ،هــەر گــەورەی واڵتــە و نابــێ گــەورە
و ســەرکردەی تــر هەبــن و گوێڕایەڵــی بــن و نــەك
گوێڕایەڵــی ســەرۆك حزبــەکان( !)٢٢ئەڵبــەت ئەمــە ڕوونــە
کــەوا لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت هیــچ ســەرکردەیەك بــە
ڕوون و ئاشــکرا ناڵــی مــن موســڵمان نیــم! بــە تایبــەت
لــە واڵتانــی زۆرینــەی موســڵمان.
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ئینجــا ئــەم دەســەاڵتەی ســەرۆكی واڵت تــا کــەی
دەخایەنێــت؟ بــە ڕای ســەلەفیەت وایــە ئــەوەی بــووە
دەســەاڵتداری یەکەمــی واڵت ،کــەس بــۆی نییــە داوای
پێگەکــەی بــکات( .)٢٣بــە پێــی ئــەم بڕوایــە تــا ئەوســاکەی
خــۆی بیەوێــت ،ئــەم دەســەاڵتەی هــەر بــەردەوام
دەبێــت ،مەگــەر خــۆی نەیەوێــت یــا بمرێــت .حوکمێكــی
درێژخایەنــی مــاوە نادیــارە .ئەمــە لــە حاڵێكــدا زۆرینــەی
ســەرۆكانی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت بــە شــەرعیەتی
دینــی بێــت یاخــود نەتەوەیــی  ...تــاد بەردەوامــن لــە
حوکمــداری .ئەمــە بــە جۆرێــك درێژەدانــە بــە حوکمــی
دیکتاتــۆری و داهێنانــی سیســتەمی ســەرۆکایەتیی
بۆماوەیــی(..)٢٤

بەالی سەلەفییەكانەوە
حزبی ئیسالمی بە هەموو
تەوژمەکانیانەوە ،بەشێكن لە
گرووپەکانی ئەهلی بیدعە

حاڵەتێــك هەیــە لــە بــڕوای ســەلەفیەت کــە پێــی
دەگوتــرێ حوکمڕانــی زاڵ (الحاكــم المتغلــب) ئەمــەش
ئــەو دەســەاڵتدارەیە کــە خــۆی بــە موســڵمان دادەنێــت
و دەســەاڵتێكی بەهێــزی هەیــە و بــە زەبــری هێــز
توانیویەتــی کــە حوکمڕانەکــەی پێشــتر البــدات و بــە
زەبــری ئــەو هێــزەی هەیەتــی حوکــم دەکات( )٢٦ئەمــە
گــەر هــەر هێزێــك بــە ڕووکــەش موســڵمانەتی بــکات و

ئــەوەی ئەمــڕۆ پێیــان وەلــی ئەمــری شــەرعیە الی بــدات،
و خــۆی جــاڕی حوکمــداری بــدات ،بــۆ نموونــە گــەر
ڕێكخــراوی دەوڵەتــی ئیســامی لە عێراق و شــام بیتوانیایە
ســەقامگیر بێــت لــە هەرێــم ،ئەوســاکە ئــەم وەلــی ئەمــرە
لەبــری مەســعود بارزانــی كــە لــەو كاتــەدا ســەرۆك بــوو
دەبــووە ئەبوبەکــری بەغــدادی بەپێــی ئــەم ڕێســایە .کــە
ئــەم پرســیارە ڕووبــەڕووی بانگخــواز و گەورەکانــی ئــەم
تەوژمــە کــراوە ،ئەوســاکە بــۆ مــاوەی چەنــد ســاڵ موســڵ
و ڕەقــە و دێــرزوور و ناوچەکانــی تــری عێــراق و شــام،
کــێ وەلــی ئەمــر و حاکمــی شــەرعی ئــەم ناوچانەیــە،
گــەر بــە پێــی پێــوەرەکان بێــت دەبــوو بەغــدادی حاکــم
بێــت .بــەاڵم لەبــەر هەســتیاریی و پرســی ئەمنــی ،خۆیــان
لــەم پرســیارانە بــە وەاڵمــی الوەكــی دەدزیــەوە.
چوارەم :ئۆپۆزسیۆن
وەك چــۆن هاواڵتــی ئاســایی و موســڵمانی عــەوام کاری
ئــەوە نییــە ســەرقاڵی سیاســەت بێــت ،بــە هەمــان شــێوە
لــە بیــری ســەلەفیەت ،ئۆپۆزســیۆن و ڕووبەڕووبوونــەوەی
دەســەاڵت بــە هیــچ شــێوەیەك ڕێــی پێنــەدراوە .ئــەوان
بــە شــێوەیەكی ڕەهــا و بــێ پــەردە بــاس لــەوە دەکــەن،
کــە ســەرۆكی واڵت وەلــی ئەمــری شــەرعییە ،هــەر
کەســێكیش لــە دوای ئــەو داوای ســەرۆکایەتی بــکات ،چ
لــە حزبــە ئیســامییەکان بێــت ،چ لــە عەلمانیــەکان ،کــە
داوای دەنــگ و هەڵبژاردنیــان دەکــەن ،گــەر بــە شــەرعی
خــوا بکەیــن ،نــەك نابــێ هەڵبژێردرێــن ،بەڵکــو یــا دەبــێ
پەشــیمان بێتــەوە یــا دەبــێ لــە ملــی بــدرێ( !)٢٦ئەمــە
گەرچــی ڕەنگدانــەوەی واقعــی زۆرێــك لــە فتــوا کۆنەکانی
جیهانــی ئیســامییە ،بــەاڵم لەگــەڵ دنیــای هاوچــەرخ
ئەســتەمە یــەك بێتــەوە ،چونکــە ئەمــە زادەی پیرۆزکردنی
دەســەاڵتە ،لــە دنیــای ئەمــڕۆ دنیــای داڕنینــی پیرۆزیــە
لــە دەســەاڵت بەڵکــو لۆجیکیتــر ئەمەیــە کــە دەســەاڵت
هێنــدەی ئەركــە هێنــدە پیرۆزیــی ســەروو مــرۆڤ
نییــە ،هێنــدەی تەکلیفــە هێنــدە تەشــریف نییــە .گەرنــا
دەســەاڵت وەك ســەدەکانی ناوەڕاســت شــێوەیەكی نیمچە
خوداوەندیــی وەردەگرێــت ،بۆیــە پرســی ئۆپۆزســیۆن
بــوون پرســێكی جیهانییــە و تەواوکــەری سیســتەمی
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حوکمــە ،گــەر بــەو پێــوەرە ســەلەفیەش بێــت ،ئــەوا
ئــەم دەســەاڵتەی ئێســتاش ئۆپۆزســیۆنی ڕژێمــی پێشــوو
بــووە ،دەبــوو بــەر لــە کەوتنــی ڕژێــم ســەرکردایەتی ئــەم
دەســەاڵتە لــە ملــی درابــا!
پێنجەم :حزب
ئەڵبــەت کــە ئۆپۆزســیۆن ڕێی نەدرێت لــەم بیرکردنەوەیە،
ئــەوا پێكهێنانــی حــزب بــە هەمــان شــێوە ڕێــی نــەدراوە،
زۆر بــە ڕاشــکاوانە لــە بیرکردنــەوەی ڕەوتــی ســەلەفیدا،
حزبایەتــی خەڵكــی لــێ دەڕەوێنرێتــەوە ،بــە تایبــەت
حزبــە ئیســامیەکان ،چەنــدان کتێــب و نووســینیان لەســەر
ئــەم پرســە لــە کتێبخانــەکان هــەن.
حزبــی ئیســامی بــە هەمــوو تەوژمەکانیانــەوە ،بەشــێكن
لــە گرووپەکانــی ئەهلــی بیدعــە ،ئەڵبــەت کــە دەڵێن حزبە
ئیســامیەکان نــەك هــەر مەبەســتیان حزبــە جیهانیەکانــی
وەك ئیخوانــی موســلمین و جەماعەتــی تەبلیــغ و
ئەمانــە بێــت ،بەڵکــو مەبەســتیان حزبــە ئیســامییەکانی
کوردســتانە( .)٢٧لــەم ســەرچاوەی ئاماژەپێکراو ڕاشــکاوانە
لەســەر ســێ حزبــە ئیســامیەکەی کوردســتان ئەمــە نەقــڵ
کــراوە.
هەروەهــا حزبــە ئیســامیەکان و لــەو ( )٧٢تاقمــەن کــە
دەچنــە نــاو دۆزەخــەوە( !)٢٨ئەمــە نــەك هــەر لــە دنیــا
ڕێــی مومارەســەی سیاســی دەگــرن ،بەڵکــو ڕێــی چوونــە
بەهەشــتیش لــەو موســڵمانانە دەگــرن کــەوا لــە کایــەی
حزبایەتیــدا کاردەکــەن .ئەڵبــەت ئــەم ڕایــەی ئــەم ڕەوتــە
لەســەر ئیســامیەکان بێــت ،ئەڵبــەت لەســەر عەلمانیــەت
دەبێــت چــۆن بێــت .الی ســەلەفیەت؛ عەلمانیــەت دوو
جــۆری هەیــە ،یــا ئەوەتــا بــە بیروبــاوەڕ عەلمانیــە ،یــا
بەرژەوەندیخــوازە! هەرچــی جــۆری یەکەمــە کوفــری
بیروبــاوەڕە و پــێ لــە دیــن دەردەچێــت! بــەاڵم جــۆری
دووەم کوفــری عەمەلیــە و تاوانێكــی گەورەیــە ،بــەاڵم لــە
دیــن دەرناچێــت!؟ بــەاڵم ئەمیــش وردە وردە هەنــگاو
بــە هەنــگاو خەڵكــی بــەرەو بێدینــی ئیلحــاد دەبــات،
تەنانــەت پزیشــك و ئەندازیــاری عەلمانــی لــە کارەکانیــان
جێــی متمانــە نیــن(!)٢٩؟ ئەمــە لــە کاتێكــدا کۆمەڵێــك
دژەوانــە دەخاتــەوە لەگــەڵ بنەمــای دەســەاڵتی ســەرۆك

وەك وەلــی ئەمــر ،داخــۆ حزبەکانــی دەســەاڵت لــە
هەرێــم کامیانــن؟ گــەر ئیســامی بــن ئــەوا دەبــێ گومــڕا
بــن ،چــۆن خەڵــك ملکــەچ دەکرێــت بــۆ گوێڕایەڵــی
کەســانی گومــڕای دۆزەخــی!؟ گــەر عەلمانیــش بــن ئــەوا
پرســەکە زۆر ئاڵۆزتــرە .ئەمــە جگــە لــەوەی لــە ڕووی
کۆمەاڵیەتیــەوە ،ئەمــە پتــر ناتەبایــی دەخاتــەوە ،چونکــە
چــۆن دەکــرێ پســپۆڕی پزیشــكێك یــا ئەندازیارێــك
لەســەر بنەمــای ئایدیۆلۆجــی لێــك بدرێتــەوە.
شەشەم :دیموکراسی
ئــەم چەمــك و زاراوە بیــری و سیاســیانەی ســەدان ســاڵە
لێكدانــەوەی بــۆ دەکرێــت ،هەندێــك جار لــە چوارچێوەی
بیرێكــی دیاریکــراو لێكدانــەوەی زۆر بەرتەســگی بــۆ
دەکرێــت ڕەنگــە ئەســتەم لەگــەڵ ئــەم مانــا و لێكدانــەوە
بێتــەوە یــەك .لــەو چەمكانــەش دیموکراســیەتە ،بــە
بــڕوای زانایەکــی گــەورەی ســەلەفیەت; دیموکراســی واتــە
بەحەاڵڵزانینــی حەرامکراوەکانــی وەك زینــا و نێربــازی و
مــەی و ســوو! هەروەهــا پشتگوێخســتنی هەمــوو ڕەوشــتە
بــەرزەکان ،هەروەهــا پشــێوی و پاشــاگەردانیە لــە دیــن
و ڕەوشــت بــە نــاوی ئــازادی و یەکســانی درۆینــە
لەنێــوان ڕاســت و ناڕاســت و سەرخســتنی ناڕاســت و
نــاڕەوا بەســەر ڕاســتی و جنێــودان و ســوکایەتیە( )٣٠ئەمــە
ڕای گەورەتریــن زانــای ئــەم ڕەوتەیــە لــەم ســەردەمە
لەســەر دیموکراســی .هەرچــی الدانــی سێکســیە داویەتیــە
پــاڵ دیموکراســی ،هەروەهــا دژایەتیکــردن و جوێــن
و ســوکایەتی ،ئەمانــە لــە چ تێزێــك بــۆ دیموکراســیدا
هــەن؟ ئەڵبــەت نووســەری ئــەم كتێبــە لــە واڵتێكــی وەك
ســعوودیە دەژی ،تــا ئەندازەیــەك ئاســاییە لــە مانــای
دیموکراســی تێنــەگات ،بــەاڵم ئــەم کتێبە بــە زمانی کوردی
لــە کوردســتاندا وەرگێڕدراوەتــە ســەر زمانــی کــوردی بــە
ئــاگاداری و پشــتگیری نووســەرە ســعوودیەکەی! ئەڵبــەت
ئــەم پیرۆزیدانــە بــە دەســەاڵت و هێشــتنەوەی لەســەر
کورســی و دژایەتیکردنــەی دیموکراســی و وا حاڵیبــوون
لێــی ،ئامــاژەی تەندروســت نیــن لــە ڕووی سیاســیەوە،
چ جــای لــە ڕووی کۆمەاڵیەتیــەوە ،کۆمەڵێــك داڕمانــی
ئــاکاری و الدان و خراپــەکاری بەســتنەوە بــە دیموکراســی،
10

هــەم تێنەگەیشــتنە لــە دیموکراســی ئــەم لــەم کێشــانە.
حەوتەم :چاالكی سیاسی
مەبەســتمان لــە چاالکــی سیاســی ،هــەر تەنیــا کاری
ڕێكخســتن و پرســەکانی تــری حزبایەتــی نییــە ،بەڵکو هەر
جموجۆڵێكــی سیاســی جەمــاوەری لــە دەرەوەی حزبایەتی،
وەك ناڕەزایــی و خۆپیشــاندان و کەمپیــن و ڕەخنەگرتــن
لــە دەســەاڵت و سیاســەت  ..تــاد .کاری موســڵمان
ســەبرگرتنە و خۆپیشــاندن هــۆکاری خوێنڕێــژی و ئــاژاوە
و کێشــەیە و کاری خراپــەکاری زۆری لــێ دەکەوێتــەوە،
بۆیــە چارەســەر گەڕانەوەیــە بــۆ الی خوا و لە خواترســان،
بــەم شــێوەیەش ،هــەر خراپــەی ســەرکردەکان هەبــن،
خــوا چاکیــان دەکات ،هــەر الدانێكیــش لەمــە دەرچوونــە
لــە بنەماکانــی دیــن( .)٣١بــەم پێیــە هەرچــی بەشــداریە
سیاســییە مۆدێرنەکانــی لــەم ســەردەمە هەیــە ،هەمــووی
دەبەســتنەوە بــە پرســی ســەرووی سرووشــت و توانــا
خواییــەکان ،و لــە توانــای مرۆڤــدا نیــە هیــچ چاکســازیەکی
سیاســی بــکات بــەم چاالکیــە سیاســیانە .بەڵکــو هــۆکاری
کەوتنــەوەی کێشــە و ئاشــووب لــەم چاالکیانــە پەنجــەی
تۆمــەت تەنیــا بــۆ خەڵــك و هاواڵتــی درێــژ دەکرێــت،
نــەوەك الیەنــی دەســەاڵت و پەیوەندیــدار ،لــە کاتێكــدا
لــە ســەدان واڵتانــی جیهــان بــە تایبــەت پێشــکەوتووەکان
چەنــدان خۆپیشــاندان و ڕێپێــوان و ناڕەزایــی چەنــدان
حەفتــە و مانــگ دەخایەنێــت ،دەگمــەن وایــە ئــاژاوەی لێ
بکەوێتــەوە ،ئەڵبــەت نــەك پەیوەندیــان بــە ئیســامەتیەوە
نییــە ،بەڵکــو زۆرینەیــان واڵتانــی ناموســڵمانن هیــچ
پەیوەندییــەکان بــەم تێگەیشــتنە دینیــەوە نیــە.
هەشتەم :ئازادیی بیر و ڕا
لــە بیــری ســەلەفیەتدا ،ئەمــە ســەرچاوەی لــە جوولەکــە و
گاور و عەلمانیەکان وەرگرتووە ،دەیانەوێت مرۆڤ ڕیسوا
بێــت چــی دەپەرســتێت هەڵــی بژێرێت و بــۆ ئارەزووبازی
و ڕۆچــوون لــە کــردەوە ناشایســتە و ئابڕووبــەرەکان(.)٣٢
ئەمــە لــە کاتێكــدا چــی فــەزای كاركــردن و بــواری ژیــان
هەیــە بــە بــێ ئــازادی زۆر ســەختە ،چ جــای ئــەوەی
ئــازادی بخرێتــە خانــەی تــاوان وەك چــۆن ئــەم ڕەوتانــەی

بــە ســەرچاوەی ئــازادی دادەنرێــت ،بەوپــەڕی ئازادیــەوە
ئەوانیــش تاوانبــار بکرێــن .ئەڵبــەت مــرۆڤ گــەر ئــازاد
نەبێــت بــەوەی هەڵــی دەبژێرێــت ،ئــەوا زیانکەوتــووی
یەکــەم ئــەو ئاراســتەیە دەبــن کــە لەژێر ســایەی حوکمێكی
جیــاواز لــە خۆیــان بژیــن ،ئەوســاکە ئــەم ئازادیــە بــەوان
نەدرێــت ،چــۆن دەکەونــەوە ژێــر ڕكێفــی بیروباوەڕێــك
کــەوا ناتوانــن بــاوەڕی پــێ بهێنــن.
هــەر بانگەوازێــك بــۆ کوفــر و هاوەڵدانــان بڕیــاردان
بــۆ خــودا و پارێزگــری پیســی بتپەرســتی و حەاڵڵکردنــی
گەواهــی نــاڕەوا و کفــر و زینــا بــە نــاوی ئــازادی و ئازادی
دەربڕیــن( !)٣٣بــە شــێوەیەکی گشــتی بیــرە نەریتیــەکان

کاری موسڵامن سەبرگرتنە و
خۆپیشاندن هۆکاری خوێنڕێژی و
ئاژاوە و کێشەیە و کاری خراپەکاری
زۆری لێ دەکەوێتەوە ،بۆیە
چارەسەر گەڕانەوەیە بۆ الی خوا و
لەخواترسان
بــەردەوام ئــەم کێشــەیە لــە ئازادیــدا دەبینن ،هــەر کاتێك
بــاس لــە ئازادی تاك دەکرێت ،یەکســەر ئاراســتەکان ڕووە
و ئــازادی سێکســی دەچــن ،کــە باســی ئازادیــی ئافــرەت
دەکرێــت ،لێكدانــەوەكان بــەرەو ڕووتــی و لەشفرۆشــی
دەچــن .ســەرباری ئــەوەی ،هــەر ئاراســتەیەکی دنــی جیــا
لــەوان بــە پیســی و گەواهــی نــاڕەوا دابنرێــت .گــەر
پانتایــی ئــازادی نەبێــت ،ئــەوا هــەر الیــەك هەژموونــی
ڕەهــای هەبــوو ،ئازادیەکانــی زەوتکــرد ،دواجــار هــەر
ئــەم دەســتەواژانە بــە نەیارەکانــی دەبەخشــێتەوە .ئەمــە
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جگــە لــەوەی ســااڵنە بــەردەوام بانگخوازانــی ســەلەفی لــە
واڵتانــی ڕۆژئــاوا بــە ئــازادی دەســووڕێنەوە بانگەشــە بــۆ
ڕایــە دینیەکانیــان دەکــەن .ئەمــە بــە جۆرێــك دژەوانــەی
بیــری و کرداریــە.
نۆیەم :بەرامبەر دینەكانی تر
ئــەوەی ڕێــزی ئیســامی الیــە بــا بــە خۆیــدا بچێتــەوە و
شــەرم بــکات لــەوەی پەنــا بەرێــت بــۆ ئــازادی ئایینــداری
و ڕێزگرتــن لــە ئایینــەکان ،کــە خــوا پێغەمبەرانــی
نــاردووە بــۆ ئــەوەی لەناویــان ببــات( !!)٣٤ئەمــە ڕای
ڕاشــکاوی ســەلەفیەتە بەرامبــەر نــەك دینــەکان ،بەڵکــو
بەرامبــەر بوونــی ئازادیــی بۆیــان .هەروەهــا بــە ئاشــكرا
ڕەوتــی ســەلەفیەت ئــەم پچڕانــە دەکاتــە دوو تــای کوفــر
و ئیمــان .ئــەم هەمــوو تێكەڵــی و پێكەڵیــە و بــەزۆر
لکاندنــی بــە دینێــك و تەڵقیندانــی خەڵكی ڕەشــۆك ،چۆن
شــیتەڵ دەکــرێ بــە ئاســانی ،لــە کاتێــك بابایەکــی زانــای
مێزەربەســەر بــە ئاســانی دەتوانــی بیخاتــە مێشــكی تاكــی
ســادەی دینــدار .بــە ســەختی دەتوانیــت ئــەو پرســیارە
بخەیتــە مێشــكی ئــەم هەمــوو تەڵقیندانــە نازانســتییە و
هاندانــە دژەدینیــە ،تەنانــەت هەنــدێ جــار ئەمــە کاری
کردۆتــە گشــتی موســڵمانان .کــە زۆرێكــی مــەالکان لــە
زۆرێكــی وتارەكانــی هەینیــدا لــە کۆتاییــدا دوعــای مــەرگ
و لەناوچوونــی جــوو و دیــان دەکــەن.
دەیەم :ملمالنێی ناوخۆیی
هــەر تــەوژم و ئاڕاســتەیەك بــەردەوام لەســەر
خۆجیاکردنــەوە و جیاکردنــەوەی ئەوانــی تــر كاربــكات.
ئــەوا زۆر ئاســایی لــە هــەر بارودۆخێكــدا ترازانــی
تێدەکەوێــت .چونکــە سروشــتی مــرۆڤ وایــە ،کــەس
کۆپــی ســەد لــە ســەدی ئــەوی تــر نییــە .بۆیــە لــە هــەر
دەرفــەت و پێشــهاتێكدا ئاســایی جیاوازیــی دەردەکــەون.
وەك یەکتــر تۆمەتبارکــردن لەســەر پێدانــی زەکات بــە
کەناڵــی ئامــۆژگاری ســەلەفی ســەر بــە باڵــی عەبدولەتیــف
و بەرەکــەی تــر عەبدولکەریــم قــادر ئیمــام و وتارخوێنــی
پێشــووی مزگەوتــی ئیمــان لــە گــردی مامەیــارەی
ســلێمانی( !)٣٥بگــرە یەکتــر وەســفکردن بــە حەســوودی و

ڕق و وەســفی ســەیر و ســەمەری تــر ،ئەمــە جگــە لــەم
ترازانــەی تــری نــاو ئــەم گرووپــە کــە بەشــێكیان نــاوی لــە
بەشــەکەی تــری نــاوە حــەدادی( )٣٦وەك ئاماژەیــەك بــۆ
بانگخوازیــی نــاوداری ســەلەفی مەحمــوود ئەحمــەد حەداد
کــە خەڵكــی شــاری تەنتایــە لــە میســر .ئەمــە جیــا لــەوەی
جیابوونــەوەی چەنــدان پارچەیــان لــە یەکتــر هەریــەك
ناوێــك لەویتــر دەنێــت وەك :ئیڕجــاء و حەلەبــی( )٣٧و
چەنــدان نــاوی تــر .پێشــبینیکراوە هەریــەك لــەم لــق و
پارچانــەش لــە ئاینــدە لەنــاو یەکتــردا پارچــە و ترازانــی
تریــان لێبکەوێتــەوە.
ئەنجام:
 .١نەبوونی هۆشــیاریی وا لە دینداری ســادە دەکات تەنیا
خەریکــی پەرســتن بێــت و دوورکەوێتــەوە لــە سیاســەت.
بــە پاســاوی دیــن ،ئەمــەش ڕادەســتی تەنیا دەســتەبژێرێكی
کۆمەڵگــە بکرێــت .جــا بــە جارێــك کۆمەڵگــە دەگێڕێتــەوە
ئــەو ســەردەمانەی کــەوا دەســەاڵت وەك ســێبەرێكی
خوایــی ســەیردەکران .لــە کاتێكــدا لــە کۆمەڵگــەی کــراوە
و پێشــکەوتوودا بــۆ هەمــووان کراوەیــە ،تــا بەشــداری
بکــەن لــە سیاســەتدا بەمــەش کۆمەڵگــە جموجۆڵــی پتــری
دەکەوێتــەوە و پــەرە دەســەنێت.
 .٢ئــەم بیــرە ســەلەفیانە دەرگای دیکتاتــۆری دەخەتــە
سەرپشــت بــۆ چینێكــی تایبەتــی کۆمەڵگــە بەڵکــو بــۆ یەك
کــەس و خێــڵ و داخســتنی دەرگــەی دیموکراســی بەســەر
کۆمەاڵنــی خەڵــك ،ئەمــە بــە جارێــك کۆمەڵگــە دەخاتــە
دۆخێكــی چەقبەســتوو ،هەروەهــا نەهێشــتنی ئــازادی
بیــروڕا ،بــە دۆخێكــی زۆرەملــێ و هەمــوو کۆمەڵگــە
بــە یــەك ئاراســتە لــێ دەخوڕێــت ،هیــچ جیاوازیەكــی
تێــدا بــەدی ناکرێــت .هــەر ناڕەزاییەکیــش دەنگــی کــپ
بکرێــت و ناچــاری ئارامــی و دوعــا بێــت بــۆ دەســەاڵتدار
تاکــو چاكســاز بێــت.
 .٣ئــەم هەوڵدانــە بــۆ یەكخســتنێكی وەهمیانــەی
تاکەکانــی کۆمەڵگــە و بەشــێوەیەکی زۆرەملــێ ،گــەر
تاکــە زۆرلێکــراوەکان ڕاســتەوخۆش کاردانەوەیــان نەبێــت،
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بــەاڵم پاشــان دەشــێ هــەر ئــەم دۆخــە خراپتــر بتەقێتــەوە
بــە ڕووی ئارامیــی کۆمەڵگــە .ئەمــە هەڵوێســتێكی
نەرێنیــە بەرامبــەر هــەر بزووتنــەوەی سیاســی و حــزب
و هاوپەیمانیەکیــش لــە مومارەســەکردنی ئۆپۆزســیۆنیدا،
کەلێنێكــی گــەورە دەخاتــە پڕۆســەی سیاســیەوە ،ئەمــە
بــە جارێــك ڕقــی پەنگخــواردوو پتــر دەکات بەرامبــەر
کایەکانــی دەســەاڵت.
 .٤دیــاردەی پشــتکردنە یەکتــر لەســەر ڕایەکــی دینــی،
بیرێكــی نامۆیــە بــە گشــتیی و بــە تایبــەت لــە كۆمەڵگــەی
كــوردەواری .جــا بــە هــەر پاســاوێك بێــت ،بــە جۆرێــك
لــە جــۆرەكان داتاشــینی ئایدیۆلۆجیایەکــە لــە دیــن یاخــود
مەزهــەب یــا ئاڕاســتەیەکی دیاریکــراو لەنــاو چوارچێــوەی
ئیســامەتی.
 .٥لــە ناوخــۆی ســەلەفیەتدا جیاوازیــی بیــروڕا و یەکتــر
قبووڵکــردن بوونــی نییــە ،لەســەر تەفســیری جیــاواز
دەگەنــە ســڕینەوەی یەکتــر و پچڕاندنــی پەیوەندییــە
کۆمەاڵیەتیــان .واتــە تێكدانــی ڕەوشــی گشــتی کۆمەڵگــە
و شــیرازەی خێــران بــە تایبەتــی .چونکــە لــە هەڵوێســتی
سیاســی و دینیــەوە دەســتپێدەکات تــا دەگاتــە تۆمەتــی
تەکفیــر و بتپەرســتی و بیدعــە و گومڕایــی و تۆمەتــی
ڕەوشــت.
 .٦نەخوێندنــەوەی دۆخــی ئەمــڕۆ و جیهــان ،چ لــە
دەرەوەی دیــن ،چــا هاودیــن ،هــەر لــەم بازنەیــە
ناوەســتێ .بەڵکــو ئەگــەر ئەمــە ببێتــە ڕێســایەك بــۆ
کــۆی ژیــان ،ئــەوا بــە هــۆی بوونــی جیاوازییــەك لەنــاو
خــودی هەمــان ئاڕاســتەش ،دواجــار ڕەوتــی جیاجیــای
لــێ دەکەوێتــەوە و دەبێتــە هــۆی ترازانــی ناوخۆیــی.
ئەمــە لــە دوا قۆناغــدا جۆرێــك لــە نامۆبــوون دەخاتــەوە،
وەك ئــەوەی تــاك خــۆی بــە تەنیــا بمێنێتــەوە نەتوانــێ
هیــچ خوێندنەوەیەکــی بــۆ کەســی تــری جیــاواز لــە خــۆی
هەبێــت .ئــەم جــۆرە لــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ ئــەوی تــر،
کاریگەریــی نەرێنــی لەســەر پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــەکان
دەبێــت.
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کوردســتان بــۆ توێژینــەوە لــە ملمالنــێ و قەیــران ،ژمــارە
( .)٢٦ل.١١٨
( )٢٤أحمــد ،عبداللطيــف ( )٢٠١٨وەلــی ئەمــر کێیــە؟
كوردســتان :بەمــۆ تیــوب .مێــژووی ســەردانیکردن
()٢٠٢٠/١٢/٢٣
https://www.youtube.com/watch?v=tbaiajSDG٣k
( )٢٥ڕەحمــان ،زیــرەك ئەحمــەد ( ،)٢٠١٨ســەرچاوەی
پێشــوو ،ل.١١٨
( )٢٦چەمچەماڵــی ،هوشــیار ( )٢٠١٤كــێ یەکــەم جــار
ســەرۆك بــوو لــە واڵت؟ كوردســتان :ئەکاونتی فەیســبوك.
https://www.facebook.com/zirakgomashini/
١٠١٥٢٣٤٩٨٥٨٦٠٥٩٢٠ /videos
( )٢٧حيــدر ،هیــوا نجــم الديــن ( )٢٠١١حزابەیەتــی
لــە تێڕوانینــی زانایانــی ئەهلــی ســوننەوە لەگــەڵ
هەڵوەشــاندنەوەی بەڵگــەکان ســەبارەت بــە حزبایەتــی.
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پێداچوونــەوەی :عبداللطیــف احمــد و ئەوانــی تــر.
کوردســتان :بەرهەمــی ســایتی بەهەشــت .ل.٦٠-٥٢
( )٢٨لطيــف ،محمــد عبدالرحمــن ( )٢٠١٦فەتــوای
گــەورە زانایانــی هاوچەرخــی ئەهلــی ســوننە و جەماعــە.
زنجیــرەی فســألوا أهــل الذكــر( .)١چ .٥:كوردســتان :لــە
باڵوکراوەکانــی ماڵپــەڕی بەهەشــت .ل.١٢
( )٢٩أحمــد ،عبداللطیــف ( )٢٠١١عەلمانیــەت دونیایــی و
بــێ دینــی .عێــراق :کوردســتان کــەالر ،کتێبــی ژمــارە
( )١٢٠لــە باڵوکراوەکانــی ماڵپــەڕی بەهەشــت .ل ٣و .١١
( )٣٠المدخلــي ،ربيــع بــن هــادي ( )٢٠١٢ئــازادی بیــروڕا
حريــة الــرأي .کتێبــی ژمــارە ( )١٣٨لــە کتێبخانــەی ماڵپەڕی
بەهەشــت .وەرگێڕانــی :عثمــان أحمــد ،پێداچوونــەوەی:
خليــل أحمــد .عێــراق :كوردســتان – كــەالر ،لــە
باڵوکراوەکانــی ماڵپــەڕی بەهەشــت .ل.١١-١٠
( )٣١أحمــد ،عبداللطيــف ( )٢٠١١بەدیلــی خۆپیشــاندان
چیــە؟ پرســیاری ژمــارە ( .)٥٥٥ســلێمانی :ماڵپــەڕی
بەهەشــت .بــەرواری ســەردانیکردن ()٢٠٢٠/١٢/٢٨
٥٥٥-org/prsyar.https://www.ba٨
( )٣٢المدخلــي ،ربيــع بــن هــادي ( )٢٠١٢ســەرچاوەی
پێشــوو .ل.٥-٣
( )٣٣هەمان سەرچاوە ،ل.١٠
( )٣٤هەمان سەرچاوە.
( )٣٥قــادر ،عبدالكريــم محمــد & مصطفــی ،عبداللطيــف
أحمــد( )٢٠١٥جائیــزە زەکات بدرێتــە کەناڵــی تەلەفزیۆنــی؟
ئەکاونتی فەیســبوك
https://www.facebook.com/zirakgomashini/videos/
video_&٢=type?/١٠١٥٢٩٨٥٤٩١٨٥٥٩٢٠/٦٣٠٦٢٠٩١٩.vb
source=user_video_tab
( )٣٦المدخلــي ،ڕەبیــع بــن هــادي ( )٢٠١٩مەنهەجــی
حەدادیــەکان .و :محەمــەد ســیدصادقی .ســلێمانی :لــە
باڵوکراوەکانــی ڕێــگای پێشــین.
( )٣٧عەبدوڵاڵ ،بێباك ( )٢٠١٧سەرچاوەی پێشوو.
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دەربارە
ناوهنــدی كوردســتان بــۆ توێژینــهوه لــه ملمالنــێ و قهیرانــهكان ناوهندێكــی قازانــج نهویســتی ســهربهخۆیه،
كاردهكات بــۆ ئهنجامــدان و پشــتگیریكردن و هاندانــی توێژینــهوهو پێشكهشــكردنی بــه ڕای گشــتی ،ههروههــا
وهرگێڕانــی كتێــب و نوێرتیــن توێژینــهوه جیهانییــهكان بــۆ ســهر زمانــی كــوردی و دهوڵهمهندكردنــی لیرتیچــهی
كــوردی لهبوارهكانــی سیاســهت و دیراســاتی ئاینــده ،بــه مهبەســتی دۆزینــهوهی چارهســهر بــۆ گرفتــه سیاســی و
كۆمهاڵیهتــی و ئهمنییــهكان ،ئاگاداركردنــهوهی دهســتهبژێری سیاســیی كــورد لــهو ههڕەشــانهی كــه ڕووبــهڕووی
كوردســتان و ناوچهكــه دهبنــهوه.
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