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   یستی و کەماڵئیسالمی ،  یزمی دژە ئیسالمیڵکەمامەتەڵی 

! یستیکەماڵئیسالمی دژە   

 

لە نەبوونی بنەمای مێژوویی و کۆمە�یەتی و فەرھەنگی و خاک و تەنانەت چینایەتی پێویست ئەڕای 

پەیکەری نەتەوەیی  ، ھاوئاقار و ھاوتەریب وەگەرد ستراتیژی و سیاسەتی رۆژئاوایی یەل بوونی 

، ترکان دەولەتی  جە سەردەمی شەڕی یەکەمی جیھانی پەی پێکەونانی دەولەت یەل دەسنیا

یستی بە زەبر وزەنگ و کەماڵبەناو نەتەوەیی ێن خوە جە سەر ئادیۆلۆژی فاشیستی و دژە مرۆیی 

سمانلی لە شەڕی جیھانی عو. پاش ھەرەس ھێنانی ئیمپراتووری ڤانە ھەڵ چنی ھۆ ییتوندوتیژ

یزم بووگە جێگەی پەسەندی ڕۆژئاوایی یەل بەوەی کە ھێدی کەماڵیەکەم ، دوای ڕێککەوتنی لۆزان ، 

ھێدی رێکاری کۆمە�یەتی و سیاسی و ئابووری و فەرھەنگی ڕۆژئاوایی کردە ڕیباز و ڕێچکەی 

، بە مەبەستی دابڕانی ترکان جە مێژوو و ڕەوتی گەشەی کۆمە�یەتی و بەرەوپێش چوونی 

  .یان و ئایینی سیاسی و فەرھەنگی 

و�تی عەجەمان ڕەزا قولی مەیتەر ژی ھەمان ڕێچکەی کەماڵیستەکانی گرتە بەر و بە تەما بوو کە 

، و�تی ڕۆژئاوا  نۆژەن بکاتەوە و لە ئاقاری بەرژەوەندیلە سەر شۆپی ڕۆژئاوایی یەل سەر لە نوێ 

عەجەمستان وەک ئێران پێکەوە بنێ . سەرکەفتنی ڕەزاقۆلی و مستەفا کەماڵ لەم تاتاری قاجاری 

وەی ئیمپراتووری لە پاشماتورکیە و ئێران ساختە و دەسنیای بوارەدا و پێکەوە نانی دوو و�تی 

ڵەیان پریالیستی گە�مئیری و امو شتە بوو کە رۆژئاوایی یەلی ئیستعڕاست ئە ڕ ، عوسمانلی و قاجا

یزان لوەک دەوڵەتۆکەی دەسنیای ئینگژی عێراقی فەیسەڵ دا سەرکەوتن . بۆ داڕشتبوو و تێشی 

 . بوودە شەڕی یەکەمی جیھانی دا جە دەڤەرەکە تەواکەری ستراتیژی ئیمپریالزمی سەرکەوتوو 
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لە دژی دۆزی کورد و بزاڤە نەتەوەیی یەکەی دا دەوری گێڕا و کێشەی کورد پشت گوێ ئەم دۆخە 

 سەرکوت کرا . شبە توندیخرا و 

 

 

 و ڕەزا قولی دوو دژە مرۆڤ و داشی ئیمپریالزم  کەماڵمستەفا 

ئەو ڕەوتە دخاست کو بابەتەک جە یزم ئەوەسە کە کەماڵالیەنێکی فرە کەمتر سرنج پێدراوی 

کی دەکرێ وەزاڵ بکاتن کە  مینا تاکە ئایین و ڕیبازی ئایینی دە تورکیە دا تازەبابەتی ئیسالم

 .)زی ژی ھەڵپەیەکی لەم بابەتەی کرد( دواتر ھیتلێری ئالمانی نا یستی ناو بنرێت ،کەماڵئیسالمی 

ئەم ئیسالمە عابا و عەمامە و تەنانەت زمانی عاەربی وەال نا و بە زمانی تورکی بانگی ئەدا . 

ێکڕای تعوسمانلی و  کۆنی ئیسالمیئیسالمی سوننە بوو لە دژی  ڵەتبەڕو یستیکەماڵئیسالمی 

 ژ ھۆکار ئێک (دەکار دەھێنرا . ئایینی شێعە و نەمازە عەلەویی یەل  ینەیکەمڕێبازگەل سوفیگەری و 

یەن لە الد ڕەزا عەلەوی جە دێرسیم و شؤڕشی سەیکورد بڕ و کۆمکوژی مەردم  کوشت و

تی یە یسکەماڵئەم ڕێکارە یزم ) . کەماڵئاکارەی سیاسەت و ەڤە لۆ ئەم تدەزڤرییستەکانەوە کەماڵ

دوو کۆڵەکەی سەرەکی نالیزمەکەی زیا گۆک ئاڵپ و مستەفا کەمااڵ ۆھاوتەریب وەگەرد ناسی

وێژی ھەرە تبابەتی ئایینی یستی ، ئیسالمی کەماڵئیسالمی یزمی تریکی یان پێک دەھێنا . کەماڵ

باو و زاڵی ناو  ئیسالمی جە گەوھەری خۆی دا دژی ئایینیو یستەکان بوو کەماڵ بژاردەکانیبا�و 
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 .ان بوون بوو کە دژی ، مینا پاشماوەی عوسمانلی ،  کانی خوارووی کۆمەڵگای تورکیچین و توێژە

ە د یستی و ئیسالمی ئاسایی و باو و نەریتی ،کەماڵواتە ئیسالمی  ئەم دوو ڕەوتە ئیسالمی یە

یزمەوە کەماڵی بەردەوام دا بوون ، ھەر جە سەرەتا و دەسپێکی مالنێ و بەربەرەکانی و شەڕمل

ئەمەیچ خاڵێکی فرە گرینگە ژ مێژووی سەد ساڵی  .و ھێژ ژی درێژەی ھەس ھەیا ئەم دواییانە 

کاردانەوە و بەربەرەکانێی ڕابردووی تورکیە بە گشتی و ئی دە باکووری کوردستان بە تایبەتی . 

یزم مینا کەماڵ، لە دژی کۆمە�نی خەڵکی تورکیە بە تورک و کورد و گەل و نەتەوەیەل ترەک 

. ۆوە گرت بەخکۆن و باوی ، الیەنێکی زەقی ئایینیی نامۆ بە تان و پۆی کۆمەڵگاکەیانەوە  دیاردەێکی

مەندیە بە دوور نەبوون . پڕانی وان م تایبەتو سەید ڕەزا ژی لەی پیران بزاڤی کوردێنی شێخ سەعید

اکاری ئ، یزم تێ نەگەیشتوون کەماڵکەسان کو لەم خاڵە گرینگە مێژوویی یەی تورکیە و جەوھەری 

 جە باکوور و ئەو بیرۆکە چەوتئەو سەردەمی کورد نەتەوەیی دواکەوتوویی ئایینی ئەدەنە پاڵ بزاڤی 

و ئیدی ئەو مانلی ڤەژێنن بێچمی عوسو چەواشەکارانە تێرنە ھۆلێ کە گوایە کوردان دخاستن 

ەستی ھ، و تەنانەت فرە پێشتر جە ھەستی نەتەوەیی یزم پێش ھەر تشتەک کەماڵچەند نابینن کو 

ە�تی خەالفەتی ئایینی ، خەڵکێکە ھەتا دوێنێ لە ژێر دەس لە دژی خۆی خەڵکی بزواندئایینی 

ی زیا گۆک ئاڵپ و مستەفا کەماڵ بە یزمکەماڵ. لۆ سەدان ساڵ  ، دا ئەژیانعوسمانلی ئیسالمی 

ەک دەستی پێکرد و گشت کاردانەوەیو فاشیستی یەوە ئاکاری زەقی ناسیۆنالیستی و شوینیستی 

الیەنگر و شوێن ژ دژی خۆی بە کۆنەپەرەست و ئی دە کوردان چ ئایینی و چ نەتەوەیی وەکی 

ەفا یزمی مستکەماڵمێژوویی کاتی ھەتا لەم دواییانەدا دائەنا و ئەی ناساندن . کەوتووی عوسمانلی 

ە لیستی کەماڵئیسالمی ئانکو ئیسالمی یستی کەماڵبە سەرچوو و یا گۆک ئالث زکەماڵ و 

جێگەی بابەتە کۆنەکەی ڕەوتێکی دەیان ساڵەی تژی ھەڵس و کەوت و دابەزین و سەرکەوتن 

  .و نھا سەردەستە گرتوەتەوە 

ھاوپێڕی مستەفا کەماڵ وەک ئەوی پێ نەکرا و تەنانەت لە  میناڕەزا قولی مەیتەری عەجەمان 

اری کراو لە شەڕی دووھەمی جیھانی شاربەدەریش کرا . لەم سۆنگەوە ستراتیژی سیاسی دی
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ئی دە  ( دژە ئیسالمیڕۆژئاوایی گەری و و دەگمەنی ، تایبەتمەندیێکی تاقانە الیەن ڕۆژئاوایی یەل

ەی کەماڵیستی . دەبێ کو بێژین کە تایبەتمەندی دژە ئایینی و یدایە تورکبابەتی کۆن و باو ) 

یزم ڕاست ئەو چتە بوو کە ڕۆژئاوا بە گشتی و ھەروەتریش کمۆنیزمی کەماڵنەخاسما دژە ئیسالمی 

و ئامرازێکی کارا و کاریگەر پەی بەربەست کردنی  لنینی عرووسان پێویستیان بوو وەک ھۆکار

سەرمایەداری گەشەکردوو و پاوانخوازی  . دا لە جیھانی ئیسالم کۆن ژیانەوەی خەالفەتی ئیسالمی

خۆی ئەبێنی ھەم جە ئالی ئەڕای  ی سوورپراتووری عوسمانلی وەک بەربەستێکمڕۆژئاوا ، ئی

 جە بنەڕەتدا ئیسالمی بووکو یۆلۆژیکی یەوە ئادچ ژ ئالێێ سیاسی و فەرھەنگی و ئابووری و ھەمی

ی ئاکاری دژە ئیسالمبەوەی کە ئیمپراتووریەکەی عوسمانلی وەکی خەالفەتی ئیسالمی دەناسرا . 

دانەوەی پێداویستی مێژوویی و ھەر دوو دەوڵەتە دەسنیاکەیان ڕەنگ ڕەزاقولی و مستەفا کەماڵ

یزم و ڕەزاقولی کەماڵڕیکاری فاشیستی  استی دە . ڕ تانی سەرمایەدای ڕۆژئاوا بوو ، دەپارەپەرەس

ەڵگە و ب، بە گشتی و لە دژی ئیسالم بە تایبەتی  اویاندرکی پێ سپێررجە بەئاکام گەیاندنی ئە

ەواوەتی تبەو کار و ڕێبازی ئیمپریالیستیان دژی کۆمەڵگاکەیان بووە ڕێئاماژەیە بەو ڕاستی یە کە 

ەکەیان . ڕێکاری فاشیستی خەڵکەشەی ئاسایی کۆمە�یەتی بە ڕەوتی گ نامۆو  ساختە بووگن

ئەو دووە ئەچێتە ناو بازنەی ھەمان ڕێکاری دژە مرۆڤانە کە لە داسەپاندنی ئایینی و ئادیۆلۆژیکی 

 ییکار ھاتگە بە درێژایی مێژووی خوێناوبە سەر مەردما دەکریستان و ئیسالم و ئیستعمار و کمۆنیزم 

 . و ئازارەکانی مرۆڤایەتی و تژی ھەڵس و کەوتی 

پێویستە کە جارەک دن بەشێک ژ بابەتێکی پێشووترمان بە یزم دا کەماڵو لە پێوەندی وەگەرد لێگرە 

یزم ، کمۆنیزم ، پەیمانی کەماڵستراتیژیکی  ڕووس و ئامریکا ؛  –ناوی " گەمەو وازی سیاسی 

. نەرۆنیستان بێرینە بەر چاڤین خوێمسایکس پیکۆ " لە مەڕ کەماڵیزم و ھەڵوێستی ڕۆژئاوایی یەل و ک

ئەمێ نڤیسی کو :" گوتەی فرانکلین ڕۆزەڤەلت سەبارەت بە مستەفا کەماڵ شیاوی ڕامانە کە 

ئێژێ گوایە لە لیتینۆڤ ، وەزیری دەرەروی سۆڤیەتی بیستووە کە " بەنرخ ترین و سرنج ڕاکێش ترین 

ێ ، لە ئانکارا ئەژناژی ، بەڵکو لەوپەڕی بۆسفۆروپا پیاوی دەولەت لە ھەموو ئاورووپادا ، ئیڕۆ لە ئاورو
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و ئەویش قازی مستەفا کەماڵ ئاتاتورکە " . وینستۆن چڕچیل ژی لە مردنی ئاتاتورک دا گوتبووی کە 

" مردنی ئاتاتورک... تەنیا خەسارێک نیە لۆ و�تەکەی بەڵکو خەسارێکی گەورەیە لۆ ئاورووپا " . چارلز 

کو " ئیڕۆ مێژووی تورکیە و ڕۆژئاوا و ئاورووپا لێک جیا ناکرێتەوە ، دوگۆڵی فەرانسەیی ژی دەبێژی 

فرەتر جە ھەر کاتێک ، و ھەوڵی ئاتاتورک لەم ئاقارەوە بێ ئاکام نەبووە " . کە دێتە سەرەی جان 

ئیف کەنەدی ، ئیتر ئەو کابرایە ھیچی تیا ناھێڵێتەوە و ئیژێ کە " ناوی ئاتاتورک مرۆڤایەتی لە کردەی 

یەکێک لە گەورەترین پیاوانی ئەم سەدەیە ئاگادار ئەکاتەوە  .... بێگۆمان نموونەیەکی دیکە  مێژوویی

نابینرێ کە سەرکەوتنێکی گەورەتر لە لە دایک بوونی کۆماری تورکیە و چاکسازیێکی قووڵ و بەرین 

تنە وکە لە ئەستۆی خۆی گرتبوو ، نیشان بدات " . زۆرێکی دیکە لەم ھەڵیت و پڵیت و پێدا ھەڵ گ

یستی دە بەرژەوەندی کەماڵتۆمار کریاگە کە بە تێکڕا خویا دەکات کە مستەفا کەماڵ و فاشیزمی 

ی ھەرە گرینگی گێراوە . ئەرمەن و کورد و الز و چەرکەس تانی زاڵ بە سەر ڕۆژئاوا دا دەورپارەپەرەس

ە ئەم ئازار و یزم و وادیارکەماڵو یونانی و مەردم ترک ژی گاورەترین ئازاریان چەشت لە دەست 

چەوسانەوەی نەتەوەیی یە گرانەی ئەو گەل و نەتەوانە و ناوەرۆکی ڕەگەزپەرەستانە و دژە مرۆیی 

یزم و زیا گۆک ئاڵپ ، ئەڕای ڕۆژئاوا گرینگ نەبووگە و نیە و فڕ و فیشالی لیبرالیزمی ڕۆژئاوایی کەماڵ

ەما و درۆزنانە بە ڕوونی ئەشێ پەیڤی بێ واتا و ناوەرۆک بێ ئەڕایان . بەوان پەیڤێن بێ بن

یزم بە ھەموو ئاکارێکی فاشێستی و دژە مرۆیی یەوە ، کەماڵدەرئەکەفێ کە مستەفا کەماڵ و 

  ". داشێ ڕۆژئاوایی یەل بووگە و پەی مەبەستی جێگرەوەی عوسمانلی ھاتگەسە بکار ئانین

دەوری دژە فەیسەڵ و مستەفا کەماڵ و وەکی کو ھاتە گەنگەشەکرن ، ڕەزا قولی مەتیەر و 

ھەس بە ستراتیژی  ێوەندیخۆ پیەل دەسنیا ڕاستەوت ەوە نانی دەوڵەمرۆڤانەیان لە پێک

بە  و جە سەر ئەو شۆپەیستی سەردەمی شەڕی یەکەمی جیھانی یەوە سەرمایەداری ئیمپریال

ی یبا�دەستی سەربازمی جیھانی . سەرکەوتویی یەوە دەمەشین ھەیا سەردەمی شەڕی دووھە

داگیر کردنی بەشی ڕۆژھە�تی ینیستی عرووسان لە شکانی نازی ئاڵمانی و کمۆنیزمی ستال

ی جیھانی بە تەواوەتی گۆڕی و سەرەتای شەڕی سارد ەتسیاس، لە الیەن ئەوانەوە ی ئاورووپا دۆخ
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و گەرم داھاتنی شەڕی ھێرش بەرانەی ستالین و ستالینیزم ئاکاری پەرەخوازانە و  دەستی پێکرد .

پ چەبەوە شکایەوە کە بیرۆکەی سارد و رکەبەری و رقەبەری و ملمالنێی کمۆنیزم و سەرمایەداری 

تعماری و ئیمپریالیستی تەشەنەی کرد و ھەموو جیھانی مرۆڤی و کمۆنیستی بە ئاکاری دژە ئیس

رۆڤانەی ئیستعمار و ژە متەنیەوە . کارنامەی ڕەش و ڕژدی دبن دەستی ئیستعمار و ئیپریالیزمی 

بنەمای ئەو پەرەسەندنەی کمۆنیزمی پێک دەھێنا و بوار ئەڕای ڕەخساند . ، ئیمپریالیزمی تاوانکار 

و پارەپەرەستانی سەرمایەداری ڕۆژئاوا خۆیان دە ھەمبەر مەترسی سوور و بەھێزی کمۆنیستی 

عمارئ بۆگەن ھەرەفیا و ئا�ی سوور دا بینیەوە و لە گەلێ شوێن دا دۆڕاندیان و ئاخرەکەی ئیست

 مایەوە ئیمپریالیزم و کمۆنیزم . 

کاردانەوەی سەرمایەداری جە ھەمبەر پێشڕەوی کمۆنیزم پچەک ڕێکاری بەرەنگاربوونەی کمۆنیزم و 

پەنابردنە بەر بیرۆکەی ئایینی و خواپەرەستی بوو کو لە ، . ئیك ژ وان ڕێکاران ئاڵۆز و فرە الیەن بوو 

بە گەرمە ھاتە بکار ئانین . ئەم بادانەوەی دژی بیرۆکەی خوانەناسی و دژە ئایینی کمۆنیزم 

پەی مەبەستی شەڕی دژە کمۆنیستی ، دیاردەیەکی جیھانی و سەرمایەداری ژ بۆ بڕوای ئایینی 

یەکەمی شەڕی  پاش ستراتیژی کۆنیان لە سەدەمیمێژوویی بوو کە ڕاستەوخۆ کاری کردە سەر 

ی شروشت و تایبەتمەند، پێداچوونەوە و ڕێکخستنەوەی ستراتیژی نوێی دژە کمۆنیستی . جیھانی 

 لێگرەیزم کە کەماڵژی ، لە ناویان دا  ەکانیھەتا ئەو کاتەی ھێز و الیەنە سەر بە ئیمپریالزمی

ھاوتەریب و ھاوئاقار وەگەرد بەراتدەرانی ئیمپریالیستی یزم ژی ناچار کرا کە کەماڵ، گۆڕی . مەبەستە

یستی و ھەمیچ ئیسالمی کەماڵ، ھەم ئیسالمی ، مژاری ئایینی و نەمازە ئیسالمی ژ تورکیە  ۆیخ

ببووژێنێتەوە و دەکاری بھێنێ . ئاکامی ئەم ، پەی شەڕی دژە کمۆنیستی نەریتی و باو بەتایبەت 

 لێبە ھێزی یستی ی دووھەمی جیھانی ، ئیسالمی کەماڵربادانەو و ئەم گۆڕانکاریەی پاش شە

ۆی یزم ھەر بۆخکەماڵ. کە وردە وردە دەرگای بۆ ئیسالمی نەریتی ژی ئاوە� کرد شین بوو جە تورکیە 

پاش شەڕی دووھەمی جیھانی  اند .ی و بەڕێوبردنی و�تی شکیپاوانخوازی سیاسی و دەسە�تدار

پێکەوە نانی پارتی دێمۆکڕات ، ئیسالمی   دا یاسای فرە حزبی و پارتی سیاسی دەرچوو و ۱۹٤٥و لە 
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 نائایینیدا ێوان تەیاری ئایینی ویزم لە نکەماڵشەڕی ناوخۆیی ڵێگرە پێڕە ئیتر  خستە گەڕ .یستی کەماڵ

مەیە ، ئەڵبەت ساڵەی دوایی تورکیە ، مێژووی ئەو شەڕ و ھە� و بەز ۷۰-٦۰دەستی پێکرد و مێژووی 

 "اوەی پێشوومان " گەمە و وازی ...رژی ژ بیر بکرێتن . جە نووسو کمۆنیستی نابێ کو ڕەوتی چەپ 

دیاری کرا کا چاڤا الە خیزم وەگەرد ڕەوتی کمۆنیستی گەنگەشە کرا و ئەو کەماڵگەمەی سیاسی 

ی ئایینی م و ڕەوتوەگەرد ئیسال یزمکەماڵلیستۆکا یزم لیستۆکا خوە تەڤ کمۆنیستان لیست . کەماڵ

ستراتیژی سیاسی ئەو ڕاستیە خویا ئەکاتن کە  و خاڵی گەنگەشەی ئەم نووسراوەیە ،ژی ، ک

 شکاندبوو و وەالی نابوون . سەردەستییزم بەربەستی ئادیۆلۆژیکی کمۆنیستی و ئیسالمی کەماڵ

یزمە کە ھەم کەماڵە تایبەتەی بەرھەمی ئەو تایبەتمەندنییزم لۆ دەیان ساڵ کەماڵو زاڵ بوونی 

یەکی  یشیکاریر ئانیە بە سەرکەوتوویی یەوە . ائیسالم لۆ بەرژەوەندی خۆی دک کمۆنیزم و ھەمیچ

 ،ڕەزاقولی و قولیزادەی کوڕی لە عەجەمستانیزم وەگەرد کەماڵسەر پێی تورکیە و  بەراوەردکارانەی

ەزاقولی کاراتەرتەر بوو . عەجەمان و بنەماڵەی ڕیزم فرە فرەتەرتەر ژ کەماڵئەو ڕاستیە دەرئەخات کە 

یزم بە ھاسانی یاری بە کمۆنیزم و ئیسالم دەکرد و ئەیکات ، قولیزادەی کەماڵلە کاتێک دا کە 

ئەو کێشەی نەبوو و ئاخرەکەشی ئیسالمی شێعەگەری سەفەویی تەخت و بەختیانی عەجەمان 

دا  ۱۹٤٥یزم لە کەماڵ ێژ ژی بەردەوامە دە بەرگی ئیسالمی ساختە دا .ھ یزمکەماڵپێچایەوە ، لێ 

بواری فرە حزبی و پارتی سیاسی ھێنایە ئاراواوە کەچی قولیزادەی عەجەمان دەیان ساڵ دواتر 

اند و حزبی ڕەستاخیزی پیکەوە سەر شۆپی کمۆنیستی و بەعسی داسەپ بەزمی تاکە حزبی ، لە

 ی خوارد .شنا کە سەری خۆی و ڕژیمەکە

ەیی کورد یستی وەگەرد کورد و دۆزی نەتەوکەماڵی و کەوتی ترکان دە ژێر ناوی ئیسالم ھەڵس

 .یزمە لۆ یاری و گەمەی سیاسیکەماڵی ھەمان ئاکاری کراوەیی نگدانەوەا�نەی دوایی دا ڕەلەم س

ڕەوتی ئاشتیان وەک ئەبینرێ کاربەدەستانی ترک تەنانەت سڵ لە ئا�ی کوردستان ناکەنەوە و 

ەو ڕەوتە دیسا دەس ھەس کە پاش تێکدانی ئ ئەوەندەشیانلەگەڵ پ ک ک دەست پێکرد و بەشی 

یزمی تورکان کەماڵبەراوەردی ئەم ئاکارەی گەر پیداویستی سیاسی ڕۆژ بخوازێ . ، پێ بکەنەوە 
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مە�ی عەجەمان و شێعەگەری سەفەویی دیسان ئەو ڕاستیە دەرئەخات کە تەنانەت نزیکی لەل 

ناتانێ درگای یاری سیاسی لۆ مەالی  نەی توانیە وڕەگەزی و زمانی و فەرھەنگیی کورد و عەجەم 

   م ئاوە� بکات و مەال عەجەم وەک جندۆکە لە بەر ئا�ی کوردستان دەڕەون .عەجە

فاشیزمی کەماڵیستی بابەتی دڵی رؤژئاوا و کمۆنیستان دەورێکی ھەتا بیژی دژە مرۆڤانەی لە  

یزمی تورکی لۆ سا�نێکی فرە ( دەیان کەماڵدژی گەل و نەتەویەل ناو تورکیای بینی . لەل ئەمەیچ ، 

تورکیە لێ ساڵ ) بە کردەوە دەرەتانی سەرھەڵدانەوەی خەالفەتی ئیسالمی نەک ھەر بە تەنێ ژ 

کاتێکە ، لە دۆخی گشتی ئەم دواییانەدا ، ئیسالمی  نەھێال . لێ ی ژیبەلێ جە جیھانی ئیسالم

یاسی ناوچەکە و تاڕادەیەکیش سیاسی سەری ھەڵدا و بووگە یاریکەرێکی دیاری گۆڕەپانی س

یزمی تورکی ئەوەندی لەبارا بوو و ئەوەندە ئامادەکاری بۆ کردبوو کە کەماڵھەر ھەمان جیھانی ، 

چاڤ ەلێ بەلێ دەوری فرە گاریگەر و بەرب، لۆ یاری سیاسی نەک ھەر دەرەتانێک لۆ خۆی ببینێتەوە 

یستی ھێژ نەناسراوە و کەماڵیزمی ئیسالمی ئانکو ئیسالمی کەماڵبارێ دە بگێڕی . ژی دە وێ 

، بە ھەرەس ھێنانی کمۆنیزم و ڵەت نامۆ بە مێژووی ھەنووکەیی ئەم دیاردە بە ڕواباسی نیە . 

سەرھەڵدانی ئیسالمی سیاسی لە دەرەوەی کۆمەڵگای تورکیە و نەمازە دەوری ئاشکرا و نھێنی 

ت تێ گەیشتنی ڕاسبە بێ  .و شیاوی قووڵ بوونەویە  تە گۆڕێھاتوە رۆژئاوا و بە تایبەتی ئامریکا ،

شرۆڤەی تورکیەی ئیڕۆژی گەلێ یزم و مێژینە و کارنامەی دەیان ساڵەی ، و دروست لە کەماڵ

 زەحمەتە .

بڕە قووڵ بوونەوەیەک لە ڕەوتی سەرھەڵ دانەوەی ئیسالمی لە تورکیە و بوویەرێن پێوەندیدار ، 

ی و تیزم لە ھەرتک ستراتیژی ناسیۆنالیسکەماڵسروشت و ماکی ئەم ڕەوتە پتر ئاشکرا ئەکاتن . 

نی ایزم نەی تکەماڵ. دیاریان کردبوو  ەوەی مستەفا کەماڵ و زیا گۆک ئاڵپ، وەک ئئایینی دا شکا 

تورکیە پێک بھێنێ و ھەر وسا ژی دە ھەمبەر  یەک دەست ژ گەل و نەتەوەیەلکو نەتەوەی ساختەی 

نە بەتەنێ سەرکەفتی نەبوو لێ بەلێ بن باندۆرا وی ئیسالمی نەریتی و باوی عوسمانلی دا 

و ناچار بوو کە بەرگی نوێی ئیسالمی و تەپی ژی ھەرەسی ھێنا  کەماڵیزمی کۆنی مستەفا کەماڵ
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کاریگەری ھەبا دە نەتەوەی کورد و بزاڤێ نەتەوەیی وی دکاری ڕۆل و دەورێکی فرە  .بەر بکات  لە

ەو دەرفەت ژ کوردان رە پ ک ک ئ لێ،  میزکەماڵناسیۆنالیزم و سیاسەتا نەتەوەیی ێن شکستنا 

کارێ خوە کر یستی ھەیا ڕەوتی ئیسالمی کەماڵبووە ھۆکاری بەھێز بوونی فاشیزمی و ون دا کر 

 .شکاند کۆنی  ییزمکەماڵو 

ێزم جوورە سروشتی چینایەتی خوە بەرژەوەندی چینی ھەرە با�ی دەپاراست و لە ڕاستی کەماڵ 

. شرۆڤەی جاشوا  دە شتێکی ئەوتۆی پەی قات و توێژەگەل نەدار و ھەژاری کۆمەڵگای پێ نەبوو

  (Loyola University Maryland) مامۆستای زانکۆی لۆیۆالی ماریالند (Joshua Hendrick) ھیندریک

 - - Gülen The Ambiguous Politics of Market Islam in Turkey and the World " لە پەرتووکی

ئابووری ئیسالم ژ تورکیە و جیھان " شیاوی ڕامانە کە ڕەوتی  -گولەن سیاسەتی نادیاری بازاڕی 

جە  (Market Islam) ئابووری ئیسالمی کیە مینا ھاتنە گۆڕێیسەرھەڵدانەوەی ئیسالم لە تور

خەڵکە  ،ھەمبەر ئابووری نائیسالمی زال بە سەر تورکیە و جیھانا ئەخەمڵێنێ . گۆڕ تێڕوانینی جاشوا 

بێبەش کراوەکەی تورکیە لە داھات و خێر و بێری ئابووری ئەو و�تە ، کوردەکەو ماچۆ خوازیاری 

ن و مەال فەتحو� گولەن ڕیکاری ئەم ستراتیژیەی برابەشانەی ئابووری و سیاسی و کۆمە�یەتی بوو

لۆیان ئاوە� کرد . جاشوا ھیندریک ھەوڵی ئەوە ئەدات کە ناکۆکی چینایەتی و نەتەوەیی چەق 

ان بە ناکۆکی نێویزم و ڕەنگ و دەنگ و بەرگ گۆڕینی کەماڵو دەوری بەستووی ناو کۆمەڵگای تورکیە 

می واتە سەرمایەداری ببەستێتەوە و بەمەش مێژووی ئابووری ئیسالمی وەگەرد ئابووری نائیسال

بە دێزەو کارنامەکەی یزم کەماڵتورکیە و دۆخی دژبەریی نەتەوەیی لەو و�تە وەک ئاکام و بەرھەمی 

بە ھەموو ئاکار و تایبەتمەندی  ی کۆنیزمکەماڵپی ھاتە کرن وە. وەکی ئاماژە  دەرخۆنە ئەکات

ەی پەسەند و ئافەرینی ڕۆژئاوایی یەل بوو . ئابووری ئابووری و سیاسی و فەرھەنگی یەوە جێگ

ئیپمپریالیستی سەرمایەداری دە مێژ دە ئاکاری جیھانی بە خۆوە گرتبوو و ئابووری تورکیەی 

 یستی بە ڕۆژئاوا جە گشتکەماڵیستی ژی پارەک بوو ژ ئابووری جیھانی . تێکەڵی تورکیەی کەماڵ
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ندامی یەکیەتی ئاورووپا و ەامی ناتۆ و ھەوڵی بوونە ئبوارێک دا پڕ خوەش خویا بوو و بوونە ئەند

  . ژ بۆ تورکیە بە تێکڕا رەنگدانەوەی ئەم ڕاستیەن و سەربازی ئاسانکاری سیاسی و ئابووری

پێداگری جاشوا ھیندرێک لە سەر ئابووری ئیسالمی و نائیسالمی لە تورکیە گرفتێکی دیکەش 

تێرێتە ھۆلێ کە ئەویچ ناسیۆنالیزمی تورکی یە . دە ھەمان نووسراوەی پێشوومان ( گەمە و وازی 

یزم و کەماڵ...) ئەڤ چەند ھاتە گەنگەشەکرن کو زیا گۆک ئاڵپ مینا بیرمەندی ھەری دیارێ 

چەواشە کردەوە و  ی(Emile Durkheim)یم تورکی بیر و ھزری ئەمیلی دورکھا الیزمینۆناسی

یزم ) وەکی ئادیۆلۆژی سەرمایەداری ترکان تێۆریزە کرد . کەماڵناسیونالیزمی تازەبابەتی تورکی ( 

گولەنچیەکان زۆر بە خەستی داکۆکی نەمازە ئی دە ئەوەش گەلێ باش زانراوە کە ڕەوتی ئیسالمی 

فرە فرەتر ( گولەنچیەیەل) ھەر جاشوا بۆخوە دەبێژێ کو : " چیەتی رەوتەکەیان دەکەن . جە تورک

لە تورکچیەتی ، بینوێنن  ) alternative( جێگرەوەقڵی شەوەک خۆیان لەوەی کە دەیانەوەی 

 تورکچیەتی وەک . کەمتر ئیسالمچیەتی و زۆرتر تورکچیەتی یە "ڕەوتەکەیان ایە ؛ ڕەوتەکەیان د

ە گۆڕ دژی ئایینەکەیانتەنانەت ناسینالیزمی تورکی تایبەتمەندی ھەرە زەقی ئیسالمی ترکانە کە 

کە ھێژ دە بن داھۆڵی سروشتی ئیسالم . بەم پێ یە دەبێ کو ناسیۆنالیزمی ئیسالمی ترکان 

لە سەر بنەمای ئابووری و بازاری ئیسالمی جە ھەمبەر مستەفا کەماڵ دا ئەمەشێ ، 

ناسیۆنالیزمی نائیسالمی سەرمایەداری زیا گۆک ئاڵپ و مستەفا کەماڵ دابنرێ کە ئەکەفێتە 

دا کە شؤڕشی  بە تایبەت لە سەردەمێک، دەرەوەی زانستی کۆمە�یەتی و سیاسی و مێژوو 

دیژیتاڵی و ئابووری دیژیتاڵی بواری دیرۆکی پەی ناسیۆنالیزم نەھێشتوەتەوە ھەر وەک چۆن لەم 

وارێک ئەڕای ئابووری ئیسالمی خەون و خەیاڵێش نیە و ئەوەش خویایە کە تاکە سەردمەدا ب

ناسیۆنالیزمێکە بواری جووڵەی لە ئیسالمدا ھەبێ عرووبەی عارەبانە نەوەک تورکچیەتی . جاشوا 

ھێندرێک ئێک ژ وان ئاکادیمیسینەیە کە بە تێر و تەسەلی کار وەبان دیاردەی ئیسالمی و نەمازە 

ئاماژەیە بەو ڕاستی یە کە ، خزمەت کردوە و کورت ھێنان و کەمایەسیەکەی  ڕەوتی گولەن و
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کەسانی مینا جاشوا بە تەواوەتی ئاگاداری وردەکاریەلی کۆمەڵگایەکی تێکچڕژاو و تێکەل و پێکەڵی 

 . وەکو تورکیە بەو مێژووە ئالۆزەیەوە نین

 (Helen Rose Ebaugh) ئیباوگن ڕۆز ێلێرتەر ژ جاشوا ھیندریک ، شرۆڤەی ھفرەش نازانستیانەتە

ی  ڕەگ داکوتاو لە لەن ؛ لێکدانەوەیەکی کۆمەڵناسانە لە مەڕ بزاڤێکولە پەرتووکی " ھەرای گ

"  The Gülen Movement A Sociological Analysis of a Civic Movement Rooted in Moderate Islam  -ڕئیسالمی نەرمە

تورکیە و ڕەوتی گولەنچیەتی لەدەرەوەی سیاسەتی حکومەت کە تێیدا سەرھەڵدانەوەی ئیسالم ژ 

و ئادیۆلۆژی دەوڵەتەتی تورکیە دا ئەبینی و ئیژێ کە : " ئەو ڕەوتە ( گولەنچی ) پشت بە ئایین و 

فەرھەنگ و پەروەردەکردن و دوور لە سیاسەت دەستی پێکرد بە مەبەستی دابین کردنی دەرەتان 

 نتۆن ویئەم خانمە پرۆفسۆرە ژی وەک بنەماڵەی بیل کل لۆ جیلی تازەپێگەیشتووی تورکی " .

تۆن نبەتایبەتی ھێلێری داکۆکۆیکارێکی چەواشەکاری مەال گولەنە کە لە ئامریکا وەک ئیمامی کلی

تۆن وەگەرد مەال گولەن لەم دواییانە دا لە الیەن نئەناسرێ . کەین و بەین و پێوەندی حاشیرەتی کلی

 نێماک و ناوەرۆکی الیەنگرانەی ھێل ونی لە قاو دراوە و ئاشکرا بووگە .بە ڕو (wikileak) ویکیلیکەوە

 KILLING ED A - بۆ گوڵەن لە پەرتووکەکەی دەق دژی ئەو بەڵگەفیلمەی " کوشتنی پەروەدە

Documentary Film About Charter Schools, Corruption, and the Gülen Movement in America  " یە کە لە

لۆ .  مافیایی و تێکدەرانە و نایاسایی و نائاسایی گولەنچیەکان لە ئامریکا چێ کریاگەسەر دەوری 

ی میژوولە و وەک ئەوەی کە یزم وەک خۆی کەماڵزم و کارنامەی یکەماڵئەم خانمە باشتر ئەوە بوو کە 

 بناسێ .، تورکیە دا تۆمار کریاگە 

ازی چاکسپەی نموونە  ە کەراوی گشتی یزان ێن ڕۆز ، ئەوە زانیاریبە پێچەوانەی کەسانی وەکی ھێل

بواری بە گەشەی ئیسالمیەکان دا و سەرھەڵدانی بورژوازی ئۆزاڵ  ئابووری و سیاسی تورگت

ەزانرێ یچ ئەدیسا ئەو ئەو چاکسازیەی ئوزاڵ بوو .ئاناتۆلی ( بەورەکانی ئاناتۆلی ) بەرھەم و ئاکامی 

و  ۷۰ناوخۆیی جە تورکیە لە سا�نی مەترسی شەڕی کو ھەڵدانی بزاڤی کمۆنیستی و چەپ و 

لە کاروباری سیاسی و یستی ترکان کەماڵھەڵقورتانی سپای  کانا گەیشتە ئاستی خۆتێ ۸۰
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یزم دژایەتی کمۆنی مەبەستی یستی تورکیە بوو کە پەکەماڵپای کۆمە�یەتی ئەو و�تە و ئەوە س

دەنەی بیر و بۆچوونی ئیسالمی دا و ئەمەش و سەرکوت و بەربەست کردنی بزاڤی کمۆنیستی 

دەوڵەت و سیاسەت لە پێگەیاندن یزم وەکی کەماڵدەوری ڕەوتی ئیسالمی سیاسی فرە بەھێز کرد . 

    . و گەشەکردنی ئیسالمی سیاسی ژ تورکیە ڕاستیێکی حاشا ھەڵ نەگرە

ی یە و لۆ مێژووی یستی بابەتێکی گرینگیکەماڵیزمی دژە ئیسالمی و ئیسالمی دژە کەماڵبابەتی 

تێگەیشتنی ، فرە فرەتەر لەوەی لێگرە گەنگەشە کراوە ھەڵ ئەگرێ . سەیر و سەمەرە و تا ڕادەیەک 

ژی جەفەنگی ئاکادیمیانە ڤر دە ئەوەسە کە جاشوا ھیندریک و ھێلین ڕۆز مژارەکە گرێ ئەدەنەوە 

ملمالنێی ئابووری بە توێژی وردکە بورژوای تورکی و ئادیۆلۆژی ئیسالمی نەرمەبڕی ترکی و 

ئیسالمی و نائیسالمی لە ناوخۆی تورکیە و ئیدی ئەو ڕاستی یە نابینین ئانکو کوێری ئەکەنەوە کە 

لە سەر چەواشەکاری بیر و ھزری سەعید نورچەشمەسی و دژایەتی  بۆ نموونە ڕەوتی گولەنچی

کمۆنیزم لە پلەی یەکەمدا لە تورکیە و دواتریش لە ئاستی جیھانی دا ، لە الیەن پارەپەرەستانی 

سەرمایەداری جیھانیەوە سازکراوە و دەکار ھێنراگە . یەکەم بازگەی گولەنچیەکان لۆ دەرەوەی تورکیە 

) ھاتە ھۆلێ و لۆ کۆماریەل ئاسیای ناوەندی و ۱۹۹۱ۆنیزمی عرووسان (پاش ھەرەس ھێنانی کم

 .نەت مەکزیک و ژاپۆن  ھەناردە کرائەفغانستان و ھەر وەتریش ئیندۆنیزیا و سوودان وپاکستان وتەنا

بەڵکو مەال گولەن ژی  ھەناردەکرنا ئیسالمی شەڕەنگێز تەنیا کاری مەال خومەینی عەجەمان نەبوو

مەش لەو سا�نە و لە کاتێکدا بوو کە ئیسالمی تورکی و  وردکەبورژوای ترکان ئە پێی ھەل سا .

ھێشتا بەرژەوەندی ئابووری یە ئیسالمیەکەیانیان لە ناوخۆی تورکیە دا مسۆگەر نەکردبوو و 

ی سەر بە گولەن خۆیان  " Anatolian Tigers - سا�نێکی پێ چوو ھەتا بەناو " بەورەکانی ئاناتۆلی

لە   ,Turkish Industrialists Confederation (TUSKON-) ووری و بازرگانێ توسکۆنی ئابیلە ساز

ڕێک خست و بانکی ئاسیا یان دامەزراند . ئەم ڕاستیە ژی ئەڤ چەند خویا دەکاتن کە جاشوا  ۲۰۰٥

انکو گولەنچێەکان نیە ئڕەوتی ئیسالمی ژ تورکیە و ھیندریک و ھێلین ڕۆز یان ئاگایان جە مێژینەی 

بەست کوێر و چەواشەی ئەکەنەوە . گولەن و گولەنچیەکان لە سەر ھەمان شێوازی مافیایی بەمە

12 
 



 

گەری ناتۆ و سی ئای ئەی و کەسانێک وەک بنەماڵی یو بە یارمەتی و ئالیکاری و ئاسانکاری کار

کلینتۆن و جەیمز بەیکر و کۆفی عەنان و مادلین ئۆلبرایت و گەلەکی دن دزەیان کردوەتە ناو جەرگەی 

تر لە سەد و�ت ( ئیدی باسی باشووری کوردستان با بوەستێ کە تاپۆیانە ) و بەدزیەوە و بە نھێنی پ

و ناوی خاپێنەرەوە وەک مڵە و خۆرە خۆیان لێ م�س داوە و کاروباری دژە مرۆڤانەیان ئەمەشێنێن . 

یە اریگەرە دەرەکئەوەی کە بواری ولو کار و دزەکردنێکی ئەڕای گولەنچیەکان ڕەخساندوە ئەو ھۆکارە ک

وەک بنەماڵەی کلینیۆنە نەوەک وردکەبوارژوای کۆمەڵگای تورکی بە ئادیۆلۆژیای ئیسالمی یەوە . 

ئەمەش ئەو ڕاستیەیە کە خامەبەدەستانی ھۆگری ڕەوتی گولەن نای بینین ئانکو بەمەبستی 

 . خاپاندن پشت گوێی ئەخەن

رکیەی ئیسالمی لە پێوەندی وەگەرد ماوەیەک لەمەوبەر ئامریکا بڕە تەوژمێکی خستە سەر تو

 جە سووریە و کاردانەوەی ئەردۆغانئالیکاری و کارئاسانیان ئەڕای ڕەوتی ھۆڤانەی داعشەیەکان 

ژی ئەڤ بوو کە ھەڕەشەی لە ئامریکایی یەل کرد کە گەر زۆر لە سەر ئەو مژارە بڕۆن ئەوە ئەو ژی 

او ئەدات . ئەو ھەڕەشەی ئەردۆغان دەوری ئەوان لە سازکردنی داعش و تێروری ئیسالمی لە ق

کاری خۆی کرد و ئامریکایی یەل کپ بوون و بێ دەنگەیان لێ کرد . ئەو بەزمەش ڕاستەوخۆ ئانکو 

و تورکیە و  (CIA) ناڕاستەوخۆ پێوەندی بە بەرنامەیەکی نھێنی ھاوبەشی ناتۆ و سی ئای ئەی

 (Gladio B) کە بە بەرنامەی گالدیۆ بژمارەیەکی دیکە لە و�تانی ناوچەیی وەکو ئۆردونەوە ھەبوو 

و و�تەکەیان تورکیە ، یاریکەرێکی  یە بە ئەردۆغان و مەال گولەنەوەنرابوو . ئیسالمیەیەل تورک ناو

ھەرە گرینگ و کارای ئەو بەرنامە بوو و پەروەردەکردنی ڕەشەکوژی ئیسالمی و تەیارکردنیان و 

ڕێکخستنیان و کاراکردنیان لە ئافریکا و ڕۆژھە�تی ناوەڕاست و ئاسیای ناوەندی ھەتا ئەگاتە 

یکا و ناتۆ و بەشداری چاالکی گولەنچی و تورکستانی چین ، لە تورکیە و لە ژێر سەرکردایەتی ئامر

ئەردۆغانچیەکانی تورکیەوە بەڕیوە ئەچوو . دەوری ئیسالمی یەل تورکیە لەو بەزمە نھێنی یە دە 

بەتەنێ بە داعشەوە تواو نابێت بەڵکو لە ئاستێکی فرە بەرفراوان تەرتەری جیھانی و گۆڕ ستراتیژی 

چوو . لەم سۆنگەوە ئەشی ئەو چەند بەباشی بێتە بەرنامەی گالدیۆ ب دیاری کرابوو وبەرێوە ئە
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زانین کە دەستی ئیسالمی تورکیە ( دەوڵەتی وەک تاقمی ئەردۆغان و پارت و دەوڵەتەکەی و گولەن 

و گولەنچیەکان مینا دەوڵەتی سێبەر ئانکو تارمایی ) لە سازکردن و ئالیکاری داعش و کارئاسانی 

بەرفرەتەر و قووڵ تەری ھاوبەشی ترکان و ناتۆ و سی ئای پارەک بوو ژ بەرنامەیەکی گەلێ ، لۆیان 

ووسەر ی نیشرۆڤەکار ئەی ئامریکا و دەزگا سیخۆڕیەکانی ڕۆژئاوا بە گشتی . ئەم خالەش لە تێکڕای

ی و پاراستنی نھێنی دەوڵەتی بواری ییەل ڕۆژئاوایی دیار نیە و یاسای نھێنی کار و ئاکادیمیسین

کوردەکەۆ ماچۆ بە سووسەش ئاماژەی پێ بکەن . با ئیدی گەنگەشە ئەوەیان ناداتێ کە تەنانەت ، 

 . و شرۆڤەکردنی بوەستێ

 

 بەڵگە ھەواڵێک ژ دەوری ئیسالمی تورکیە لە سازکردنی تێروری ئیسالمی ( لە چین )
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  پاشخانی ھزریی کوردیی چەواشەکراوی ڕەوتی گوڵەنچیەکان

  

 

یەکەمی جیھانی بوویەرەک گەلەک گاریگەر و گرینگ شکانی ئیمپراتووری عوسمانلی لە شەڕی  

بوو کە ڕوخساری سیاسی و کۆمە�یەتی جیھان و نەمازە خاک و گەل و نەتەوەیەل ژێر دەسە�تی 

عوسمانی یەلی بە تەواوەتی گۆڕی . فرەیەک لێکدانەوە و ڕا و بۆچوونی جیاجیا و تەبا و ناتەبا و 

نکاریە مێژوویی یە و ھۆکارەکانی ھاتنە گۆڕێ . لەناو ڕاست و دروست و ناڕاست  لە مەڕ ئەم گۆڕا

ئەو ھەمکە ھزرانەدا ، ھزری مرۆڤێکی کوردی خەڵکی گوندی نوورسی ( نوورچەشمە ) دەڤەری 

) ، لێگرە مەبەستە پەی گەنگەشەی ۱۹٦۰-۱۸۷۷بتلیس ، سەعید نوورسی ، بەدیعولزەمان (

ەوی ڕێبازی نەقشبەندی مەوالنا خالیدی کی پێڕێەعید نوورسی وەکی بیرمەند و سۆفیمژارەکە . س

شارەزووری گەھشتبوە ئەو بڕوایە کە ھۆکاری سەرکی زاڵ بوونی ڕۆژئاوا بە سەر تێکڕای ڕۆژھە�تی 

موسڵمان دا زانستە و زانستی سروشتی و تێکنۆلۆژیایی تازەبابەت وەک بەرھەمی زانست ، 

ڕێگە کە مابێتەوە لۆ خەڵکی دەرەوەی  داھاتووی مرۆڤایەتی و چارەنووسی دیاری ئەکات و تاکە یەک

نوورسی جیھانی بوون و بوونەوەر و گەردوون ڕۆژئاوا ، ئەوەیە کە بڕەو بەو زانستە بدەن و فێری ببن . 

ون ئامرازی پشکنینی نھێنیەکانی گەردو بەئەبینی و زانستیشی  نفراندو سروشتی وەک بەڵگەی ئا

شتنی سەعید نوورسی دڵنیایەوە بووشین کە تێگەیڤر دە دکارین بە ئەزانی . لە الیەن مرۆڤەوە 

، درێژەی ھزری مەالی جەزیری و فەقێ تەیرانە کە مە دەبابەتێک بە ناوی " پاشخان کورد لە زانست

یاری ، جەژنی  –و بنەمای زانستی و دێرینی جەژن یەلی کوردەواری ، چەژنی خاوەنکاری کاکەیی 

 .انی مێژوویی ھاوبەشیان " ئاماژە وەپی کردمانڕۆژووی ئیزدایەتی ، جەژنی کریسمەس  و پاشخ

 

15 
 



 

 

 سەعید نوورسی ، بەدیعولزەمان

نوورسی " نەزانی و ھەژاری و ناتەبایی ( نایەکگرتوویی) " وەک سێ دوژمنی سەرەکی مرۆڤایەتی 

بە موسڵمان و ناموسڵمانەوە دەس نیشان کرد و ئەوەشی وەک ئەرک لۆ مرۆڤایەتی دانا کە وێکرا 

ڕووبەڕوویان ببنەوە . رێکاری نوورسی ڕێکاری تەڤ بوونی مرۆیایەتی بوو کە لۆ خەڵکی و بە ھەڤڕا 

بەمەش ببنە پارەک جە جیھانی مودەڕن و تازەبابەت . ئەوەی وای دانابوو کە موسڵمانی دیاری کرد و 

کە بە ڕاستی شیاوی ڕامانە ئەوەسە کە بیر و ھزری سەعید نوورسی بە تەواوەتی لە سەر 

بە گشتی لەنگەری گرتبوو و بواری بە دوژمنایەتی کردنی ڕۆژئاوا و دژبەری نێوان مرۆڤایەتی 

مرۆڤایەتی و بە تایبەت تورکچیەتی کردن و تەنانەت کوردێنی ژی نە ئەدا . سەعید نوورسی لە سەر 

ڕێچکا جەزیری و خانی ، بەربەست و کۆسپی ئایینی و ئیسالمی تێپەڕاند و بە گوێرەی ڕێبازی 

النا خالید گەێشتبووە ئاستی ھەرە بەرزی مرۆڤایەتی و مرۆڤ بوون ئەڕای سۆفیگەری مە

گرینگتەرتەر بوو جە ھەر تشتەک دن . دژ بەم ڕاستیە ئەبینرێ کە ھەول و ھەڵپەیەکی فرە ژ ئالێن 

ی بەرزی مرۆڤانەی نمرۆڤێن ئایینی نەزان و کولکە مەال و پێڕەوەکانیان دەکاردایە کو دەخازن الیە
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بکەنەوە و دەسکەوتە ھزری یە بەرزەکەی ببەستنەوە بە ئیسالمی سیاسی نوورسی کوێر 

 . مێژوویی کۆمەڵگای مرۆڤایەتی گەشەی ناتەبایە وەگەرد رەوتیدژ و ھەنووکەیی کە 

سەعید نوورسی وەک سەربازی عوسمانلی بەشداری شەڕی یەکەمی کرد و لەالیەن سپای 

ێت تفێ و لە گرتووخانەی عرووسان ھەڵ ەکەعرووسەوە بە دیل ئەگێرێت و پاشان ھەلێ لۆ ڕێك ئ

( لەوانەیە کە ھەرای بۆلشڤیک یەل و بەزمی کمۆنیستی ڕووس ئەو دەرەتانی لۆ ڕەخساندبێ ) . 

پاشان بە ھیوای خستنە گەڕی بیر و ھزرەکەی ڕوو دەکاتە پێڕی کەماڵیستەکان و ھەر لە یەکەم 

. بێڕاو ئەبەکەی لێیان دائەبڕی و لێیان ھیواڕووبەڕوو بوونەوەی وەگەرد مستەفا کەماڵ و دار و دەست

لە درێژە ھەوڵەکانی ، نوورسی دووجار داوا لە دەسە�تی کەماڵیستی ئەکات کە بواری پێ بدەن 

داکو زانینگەھەک ژ باژێرێ وان پەی پەروەردەی زانستی دابمەزرێنێ کە بۆی نەچووە سەر و 

ورسی ئەم ھەوڵەی لە سەردەمی زانیاری ئەوەش ھەس کە نویزم دژی وەستایەوە . کەماڵ

سەرەڕای سەرنەکەفتنی لەم بوارەدا ، بیری دامەزراندی مەکۆیەکی عوسمانلی دا ژی دابێ . 

تایبەتمەندی کەسایەتی سەعید نوورسی خویا ئەکاتن کا  ئاکار و، زانستی ژ باژێرێ وان بە تەنێ 

ووە . ئەم ئاکارەی نوورسی چاڤا ئەو دە بەندێ پێشکەتن و بەر بەپێشڤە چوونی کۆمەڵگاکەی دا ب

ژی دەچێتە خانەی خەباتی ئەو کەسایەتی دەگمەنەی کورد لە دژی یەکێک لە دوژمنانی مرۆڤایەتی 

واتە نەزانی وەکو کو بۆ خوە دەس نیشان کربوو . ھەر لەم پێکیەش ، ھزری نوورسی مشووری 

وەکی ئاماژە پێ ھاتە کرن خەبات لە دژی ئیک دن جە دوژمنێن مرۆڤایەتی واتە ناتەبایی ئەخوارد و 

ئەو مرۆڤ و مرۆڤایەتی مینا یەکیەکی سروشتی و ئورگانیک دەدیت . ئالیێ خەبات لە دژی ھەژاری 

با نوورسی گەلەک خویا نینە و دەبێ کو چ ڕیگایەک لە بەردمیا کراوە نەبووبێت و دای نابێ لۆ کاتێک 

وی ئاڤا خەباتی دژە ھەژای ژی بێتە  کە خەباتی دژە نەزانی و دژە ناتەبایی سەرکەفتی بێتن و بە

 ناو کۆمەڵگای مرۆڤایەتی دا بنەبڕ بکات . ەو بەم شێوەیە سەرچاوەی ھەژاری ل ئاکام و سەرکەفتن

 ،و دەبینین کو تێکنۆلۆژیای تازەبابەتی بەرھەمی زانست ئدەزانین پڕ باش ئو خوەش ئیڕۆ ئەمێ 

کاراترین و بە بڕشت ترین ئامرازی بەرھەم ھێنانی ئافراندوە و لە کێشی دایە ھەژاری مرۆڤی ئەم 
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بەتەواوەتی . ئا ئەمەیچ دەق ئەو مژارەیە کە سەعید نوورسی داکۆکی وەلێ ، سەردەمە نەھێڵێ 

  . ئەکرد و وەک الیەنێکی ناسراوی فێرگەی نوور ھاتگەسە زانین و ناسین

ی ڕامان ئەوەسە کە ئەمێ بزانبین کو گرسان و ھەڵدانی ھزری سەعید خاڵی گرینگ و شایان

نوورسی پێوەندی ڕاستەوخۆی بە کۆمەڵگا و فەرھەنگی کوردیەوە ھەس و ناکرێ وەک بەرھەمی 

 ،کۆمەڵگای عوسمانلی و دواتریش ئی دە کۆمەڵگای کەماڵیستی تورکیە بێتە ناسین و خەم�ندن 

) رنبەناو ک نراوی فێرگەی نوور ( وەکی کو تێتوژمنی ڕاستەوخۆ و زابە تایبەت کو کاماڵیزم نەیار و د

یستەکان گۆڕەکەیان شێواند و تەرمەکەیان گواستەوە بۆ کەماڵبوو . دوای مردنی سەعید نوورسی 

 . ەی خوارەوە دەرئەکەوێانشوێنێکی نادیار و نەزانراو وەک لەو وێن

 

 بەدیعولزەمانی چۆڵ کراوی سەعید نوورچەشمە ، گؤڕ

 

ئەوەش ماوەتەوە لۆ ئاکادیمیای کوردی ، گەر سەری بپەرژێ و بە گرینگی بزانێ ، کە لە کۆی 

بەرھەمەکانی سەعید نوورسی بکۆڵیتەوە پەی فرەتەر ناسینی کورد و ڕەوتی گەشەی بیر و ھزری 

  . کوردانە

ئەوەی کە لە بیر و ھزری سەعید نوورسی جە ھەمو شتێکی دیکە خڕ باڵکێش تەرتەرە مژاری 

ناتەبایی ناوبەرا مرۆڤایەتیە . تێکڕای نەھامەتی و نەگبەتی و کارەساتی مرۆڤ بە درێژایی مێژووە بە 
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ینی یخوێن و ئازار نەخشاوەکەی لە ناتەبایی یەوە سەرچاوەی گرتوە و سەرچاوە ئەگرێ . بیرۆکەی ئا

 لە مێژووی بەناو برایمی ، جوولەکە و کریستیان و نەخاسما ئیسالم ئافرێنەری ناتەبایی قووڵ

دایە ناشیرینترین و دزێوترین  یان درۆزنانە و ساختەی یەزدانی و خودایی یمرۆڤایەتی یە و الیەن

. گۆڕ ئەم  بە سەر خەڵکا انئاکاری مرۆڤانەی مرۆڤی چاوچنۆک و نەزان و بە زەبری شیر و تیر بڕی

 یێمەخاوەن بڕوا و بژاردەی خوا و ئی خواناس و ەوان، مرۆڤایەتی بوو بە دوو بەشی ئساختەکاری یە 

خوانەناس و الدەر و بەمەش ناتەبایی خێڵەکی کەونئارا ھەڵی دا بۆ ئاستێکی ھەرە بەرزتر و 

لە ڕێگەی ژن و بوونەوە و ئاشت ناتەبایی خێڵەکی ئەوەندە ڕێکاری چارەسەرکردنی بەرفراوانتر . 

کوێرەوە بوو ژبەر کو ھیچ رێکارێکی ئاستیخوازانە لە ژنخوازی کە دکار دەھێنرا ، بە ئایینە درۆزنانەکان 

سەرھەڵدانی نەتەوە و نەتەوەگەری دە سەردەمی  لە ئارادا نیە .س و خوانەناس دا اخوانبە ناو نێوان 

 .وەکانوو سەرشکێن کرایە ناو نەتەایی ئایینی پێشنوێ دا ناتەبایی نەتەوەیی وەلێ شین بوو و ناتەب

کمۆنیزم پەتای ناتەبایی قووڵ تەرتەر کرد و گەیاندیە ئاستی ناوخۆیی نەتەوە و شیرازەی کۆمەڵگای 

تەبایی شار و الدێ بەگوێرەی بیرۆکە جەفەنگ ئامێزەکەی ا. ناتەبایی چینایەتی و تەنانەت نتێک دا 

مرۆڤایەتی . گەر ئەمانەش بەس نەبوون ، ئەوەتا زانستە مائۆ برینی قووڵی خستە پەیکەری 

ئاریشەکەی شۆڕ کردەوە بۆ ناو خێزان و لەو ئاستە  ،دەروون ناسی ئیڕۆژی ، فرۆیدیزم  درۆزنانەکەی

دا مرۆڤ و مرۆڤایەتی تووشی پەتای سەردەم کرد . لەم سۆنگەوە دیاری کردنی ناتەبایی وەک 

وورسی ، با لەئاستی سۆفیگەری و ڕێبازی نەقشبەندیا بێ دوژمنی مرۆڤایەتی لە الیەن سەعید ن

ژی ، ئەوە ئەسەلمێنێ ئەو مرۆڤە کوردە گەیشبوە ئاستی بەرزی مرۆڤایەتی و تێگەیشتنی قوول 

جە فێرگەی مەالنا خالید . دەشکرێ کە بووشین کە ماکی ئەم تایبەتمەندیە ھزریەی مەوالنا خالیدی 

چاوگەکەیەتی و فڕی بە سەر ئایینی ئیسالم و فەرھەنگی  شارەزووری کوردیە و فەرھەنگی کوردی

بەپێچەوانەی خەڵکانی تر ، عارەبی یەوە نیە و سەعید نوورسی کورد پوختە و ڕێک و پێکی کردوە 

کە خۆیان بە شێخ و پیری نەقشبەندی ئەناسێنن و بەو ناوەوە ناتەبایی خێڵەکی و تەنانەت نەتەوەیی 

مەوالنا خالید  . شەڕی ناوخۆیی کە دژی فێرگەی مەالنا خالیدەئەتەقێننەوە و ئەگەیننە ئاستی 
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یەکەم ھەنگاوی لە مەڕ تەبایی ناو کۆمەڵگا ھەڵگرت و ھەر دوو ڕێبازی قادری و نەقشی وەک یەک 

 . خانەقا و تەکیە چون یەک بوون لە کنی ئەبینی و ڕێز و پێزانینی یەکسانی ھەبوو ژ بۆ ھەرتک ال ،

ر و ھزرەکەی مینا ھەڵدان و گەشەکردنی ھزری مەالنا خالید و سەعید نوورچەشمەسی و بی

ڕیبازەکەی ، نەقشەبەندی ، ئەو ڕاستیە ئەسەلمێنێ کە ھزر و ڕیبازەکەی مەالنا خالید بەکردەوە و 

جە باری ھزریی یەوە کێشی ئەوەی ھەبوو کە مرۆڤایەتی لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە . دیاردەی 

رامی و سۆرانی ) لە گەرمێن و کوێستانی باشووری کوردستانی وێژەی گەشەکردووی کوردی ( ھەو

جە سێبەر و سایەی فێرگەی نەقشی دا ئاماژەیەکی ڕوونە بە کێشی نکوولی ھەڵنەگری ، گاورە 

پێوەندی نالی و دواتریش مەحوی  ( .بەالنی کەمەوە  شەنبیری و وێژەیی داوئەو فێرگەیە لە بواری ڕە

  )ێکی باشی ڤەکۆلین و شرۆڤەکرنە لەبۆ خوێندکارانی وێژەی کوردی بە فێرگەی مەوالنا خالید مژار

ئەم ڕاستیەش برین و داخ و کەسەری ئەو دۆخە نالەبارەی سلێمانی بابانەکان ئەکولێنێتەوە کە 

دەرفەتی گەشەکردنی بە مەوالنا خالیدی شارەزووری و ھزرەکەی نەدا و لە کورد و کوردستانیان 

النا خالید لە ناو جەرگەی کوردەواری دا بمابا و ھزرەکەی وکە گەر مە تاراند . گومان لەوەدا نیە

گەشەی کردبا و بکاربا کو کەڤنە برینی ناتەبایی ناوبەرا مرۆڤایەتی سارێژ بکاتن ، ئەوە ئیتر 

م کورد بە گشتی فرە لە دەوڵەت و سەروەری نەتەوەیی کورد ددەسکەفتەکەی ئەڕای مەر

 . گاورەتەرتەر ئەبوو

ی شادی ) وێنەیەکی مێژوویی ھەرە دیاری ئەوان ڕی ئەیوبی کوڕ( یۆسفی کو سەالحەدین

تایبەتمەندی فەرھەنگی کوردە کە سەرەرای شکانی فرانکەکەن ( بەناو خاچ پەرەستان ) و دواتریش 

ای زرۆا باربارنی سپا زەبەالحەکەی بووای ئینگلیزیان و تەفرو وتوونا شکانی ریچاردی شێردڵی پاش

گای برایەتی و تەبایی لە نێوان رۆژئاوا و ڕۆژھە�ت وەکی ھێما ئەرای ئیسالم و زئاڵمانی ، دە

کریستیان ئاوە� کرد و گەیاندیە ئەو ئاستەی کە ڕێچاردی شێردڵ وەک باوکی خۆی داوای بەشە 

نای خۆشکی لە عادڵی برای سەالحەدین جوانانەت ویستی ەحەدین ئەکرد و تکۆڕانەی لە سەال

 ، رۆژئاوا و ڕۆژھە�تا پێک بێنێ ؛ستیان و ئیسالم یوینی لە نێوان کرخزمایەتی خمارە بکات و خزم و 
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کو ئەڤ ژی ژن و ژنخوازی و زەماوەندی رۆأئاوا و  جە سەر ڕێچکا ئەسکەندەری ماکدونی ئا گاورە

. مەوالنا خالید و پێڕەوە ڕاستەقینەکانی وێنەی دواتری  ڕۆژھە�تی سەردەمی خۆی ڕێك خست

تایبەتمەندی سەالحەدینی کوردن و ئەم ئاکارەش ھەیا نھا ژی درێژەی ھەس بە  ھەمان ئاکار و

ئەوەندی کە ئاسەواری ماوە جە ناوبەرا مەردم کورد و  ،ر و تایبەتمەندی ھەنووکەیی یەوە ئاکا

ژمارەیەک نەناس لە ناکاو لە گۆندێکی گۆڕ مێژووی شەڕی بەناو خاچ پەرەستان ، .  فەرھەنگەکەیان

قوت بوونەوە و ھێدی ھێدی بنەیان داکوتا و دواتر بیرۆکەی گەڕانەوە بۆ ئۆرشلیم ئەو کاتی فەرانسە 

ھێنایە ئاراوە و ئاخرەکەشی ھێرش و شەڕەکەیان  یاننوەی ئەو ناوەندە لۆ کریستانەکادەس خستنەو 

رشلیم دا گەیشتە ئەوپەڕی خۆی و کوردەکەو ماچۆ لە گرتنی ئۆ ھۆڤانەتی ئەو تاقمەدەس پێکرد . 

بناغە و کە لە سەر تووی موسڵمان و جوولەکەیان لەو شارە بڕی و مزگەوتەکەی عومەریان 

ە دو گەلەخانی ئەسپ و و�خەکانیان .  گەوڕکردە پاشماوەی پەرەستگای جوولەکەکان سازکرابوو ، 

ۆرشلیم دا ئاکاری مرۆڤانە ، ئەکرێ بووشین ، سەالحەدین لە گرتنی ئھەمبەر ئەو ھۆڤانەتیە دا 

درگای تەبایی لۆ ھەمووان ئاوە� کرد و بواری بە ھەموان دا کوردی ، خۆی گەیاندە ئەوپەڕی خۆی و 

ئەمە و تێکڕای ھەڵس و کەوتی  بچنە ئۆڕشلیم و نوێژ و نزای خۆیان بکەن . کە جوور بڕوای ئایینیان 

دا جە ناو زۆربەی ھەرە بەرزی مرۆڤانە و کوردانە ، سەالحەدینی بۆ ئاستی بەرزی مرۆڤایەتی ھەڵ

کوردیش بۆ خۆی لە پاش ھەموو خەڵکی  یستن ،انەی ناویان بیستوە و ئەی بەڵکزۆری ئەو خ

  .خۆی  ھەرە بەرزیلەھەنگێ ئیک ژ مێرخاس و یە لە ناسینی ەوجیھانە

======================== 

ەوتی گولەنچی کە بە ڕەوتی خزمەت ژی تێتە ناسین ، ئامژە بەو ڕھەموو لێکۆلەر و شرۆڤەکاری 

 دا ژ فێرگەی نووری سەعید یەتیلە سەردەمی سوختیەیی و فەقێڕاستیە ئەکەن کە مەال فەتحو� 

نوورسی خوێندویەتی و لە ژێر کارتێکردنی ڕاستەوخۆی ئەو فێرگە ھزری یە دا بووگە . سەرەڕای 

پێوەندی ڕاستەوخۆی مەال گولەن بە فێرگە و ھزری نوورسی ، لەم دواییانە و پاش ئەوەی کە ڕەوتە 

لەوە لەبانتر ئەزانی کە پێ لەو مافیا ئاساکەی ھەڵی دا لۆ ئاستێکی جیھانی ، مەالی گۆرین خۆی 
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ڕاستیە بنێت . لێ ھەموو توێژەرەکان بە گشتی پێ لە سەر ئەوە دائەگرن کە گوایە مەال گولەن لە 

سەر ھزری نوورسی ھەڵی چنیوە . ئەوەی لێگرە مەبەستە ئەوەسە کە پشت بە بیرۆکەی گولەن 

ە توە و لە ئاستی بەرزی مرۆڤانەوئەو ڕاستیە خویا بێتن کو جەنابی مەال گولەن گیانی نوورسی کوش

ن پاکەماڵیزم و تورکچیەتی و  مافیایی و درۆ و ساختە وخاپاندن و دای بەزاندوتە سەر سەلوێنکی

  . ئیسالمیزمی باوی عوسمانلی سووراو و سپیاو کراوی ئیرۆژی

کە مەال گولەن پەرتووکێکی نووسیوە و ناوی " پەیامبەر محەمەد وەک فەرماندەیەک "ی لێ ناوە 

دەق ڕەنگدانەوەی بیرۆکەی داعشی و ڕەشەکوژانی ئیسالمیە . مەال بەم کارەی محەمەدی لە 

ئاستی پێغەمبەری خوا ( وەک بە تۆپزی بە سەر خەڵکیان دا سەپاندوە ) دائەبەزێنێتە سەر ئاستی 

فەرماندەیەکی وەک چەنگیز و تەیموورە شەلە و ئی دن . ئەمەش ئەچێتە ناو بازنەی بیرۆکەی 

 –( جیھادی ) ئیسالمی و دابەش کردنی مرۆڤایەتی بە دۆست و دوژمن (تەبەڕا و تەوەال  شەڕی

دارولحەرب و دارولسەالم ) و دەق دژی ھزری نوورسی لەمەڕ ناتەبایی ناوبەرا مرۆڤایەتی وەکی 

ئێک ژ دوژمنێن مرۆڤایەتی یە . مەال گولەن لەو پەرتووکە دانسقەی دا دەبێژی کو : " ... موسڵمانی 

ە بڕوا ئەشێ ھەروەھا خۆی بە پێشکەوتووترین چەک و چۆڵە تەیار بکات ... ئەشێ فرە فرەتر لە ب

کافریەل لە زانست و تێکنۆلۆژیا لە پێشتر بن بە جۆرێك کە نەھێڵن کافریەل ھیز بەکار بھێنن ئەڕای 

و  بەرژەوەندی خۆپەرەستانەیان" . مەال گولەن و بیرۆکەی جیھاد و کافر و موسڵمان و زانست

تێکنۆلۆژیاکەی لەکوێ و سەعید نوور چەشمەسی لە کوێ . ئا ئەمەیە تورکاندنی بیر و ھزرێکی 

ی خۆجەئەفەندی ترکان . گەر ئەمە بەس نەبوو ئەڕای بیرۆکەی یبەرزی مرۆڤانە و چەواشەکار

چاخ و جێل " دا  –لە نووسراوەیەکی دیکە دا " چاخ و نەسڵ  ال گولەن ، ئەوەتا جەنابیداعشی مە

و بیرە بۆگەنە ئەدا بە گوێی دواکەوتووانی کە " ھەتا ڕۆژی ھەڵسانەوە ( قیامەت ) ڕۆژئاوایی یەکان ئە

دێ ئاکاری مرۆڤانە لە خۆیانەوە نیشان نادەن " و ئاورووپا بە مڵە و کەڵە و خۆرە ئەناسێنێ . ئیدی 

ەری ژ ئارمانجا ھ تەبایی ناوبەرا مرۆڤایەتی وەک ئێک، گۆر مەال گولەن و بیرۆکەی دژە مرۆڤانەی 

لۆ خوێندکارانی کی دا مەال گولەن وولە ھەمان پەرت . دەبە ێگرینگ ئا نوورچەشمەسی چاڤا چ
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کاتژێر ژی دابنێن ئەڕای  ۲ڕۆژا بنون و  و کاتژێر لە شەو ۳مەدرەسەکانی دیاری ئەکات کە ئەشێ 

اوەھا ئبە تەواوەتی تەرخان بکەن بۆ " خزمەت " . ئەشێ ئەوەی ئەمێنێتەوە پێداویستەکانی دیکە و 

لە سەربازگەی فاشیستەکانیچ دا بەڕێوە دە ناو ڕێکخراوە مافیایی یەل و ڕژێمێکی نامرۆڤانە تەنانەت 

ە کە مەال گولەن بە تەمایە شیرەی گیانی مرۆڤەیەل بەر دەستی ھەتا دوا روادیانەچووە و ناچێت . 

 یبێجگە لە سەرفیترە و زەکات و دز لە سەر مەال گولەن ئەو مەالیەاری زانیبە گوێرەی  .چۆڕ بمژێ 

رەوتە مافیایی یەکەی  بۆ خۆی وداھاتی گولەنچیەکان  ٪٤۰ھەتا  ٪۱۰لە ، و فزی شەرعی 

مەال  کوشکەکەی سەیریو بەو داھاتەش کوشک و تەالرەکەی لە ئامریکا ئەڕازێنێتەوە .  ئەگێڕێتەوە

ەوە ە ئامریکا پێکبەرات ئەو ژیانەی لۆ خۆی للە سەرفیترە و زەکات و  گولەن بکە و بزانە کە چۆن مەال

ا�نەی مەال گولەن دیار نیە و ھیچ حساب و کتێبێکی ئەوتوی نیە کە بە ئاشکرا ناوە . داھاتی س

زانیاری بە دەستەوە بدات . لێ داھاتی ئەم مافیا ئایینیەی تورکیە لەوانەیە کە خۆی لە داھاتی 

پیاوانی مافیایی  یرد دوالرە . ئەم داھاتەامیلی ٦-٥نزیک بکاتەوە کە دەوری یەھۆڤا یارانی ۆرمۆن و م

ە نکە زەبەالحەکانی ڕؤژئاوایە و ئەوە ئەسەلمێنێ کە ئەم مافیایە ئایینیاجە ئاستی بانئایینی 

 رانی سەرمایەداری بینیوەتەوە .بڕشتریان لە پارەپەرەستان و سووخۆڕێکاریکی باشتر و بە 

 

 

                                         ناوەندێکی تورکی لە ھۆستۆن                             چیاکانی پۆکۆنۆس لە ئامریکا کۆشک و تەالرەکەی مەال گولەن لە 
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ئارمانجا دژە مرۆیی ڕێکاری نامرۆڤانە دخازێ و بە پێچەوانەشەوە ئارمانجی مرۆڤانە پێویستی بە 

نامرۆڤانەوە نیە . مەال گولەن ئامۆژگاری خەڵکە چەواشەکراوەکەی ئەکات و ئووشت کە " ڕێکاری 

ئەنگۆ ئەبێ بخزنە ناو ڕەگ و ڕیشەی سیستمەوە بەبێ ئەوەی کەس تەنانەت ھەست  بە بوونتان 

بکات تا ئەو کاتەی کە دەگەنە ناوەندی دەسە�ت ، تاوەکو ھەل و مەرجی لەبار پێ دەگات . گەر 

ەوەکامی شتێک بکەن ئەوان سەرتان پان ئەکەنەوە . ئەنگۆ ئەشی چاوەڕوان بن ھەتا ئەو ئێوە بە ن

کاتەی کە ھەموو دەسەالتی دەولەتان ھەبێ . تا ئەو کاتە ھەر ھەنگاوێک ھەڵ بگیرێت پێش وەختە 

رۆژان چاوەڕانی بکەن ھەتا جووجکە ھەڵ دێ " . لێرە دا جەنابی  ٤۰ئەبێت . دەق وەک ھێلکە ئەبێ 

ن ئارمانجی دەس خستنی دەسە�تی دەوڵەتی دەس نیشان ئەکات و ئەوەندەشی لە بارا گولە

نیە کە وەک ڕەوتێکی زەقی سیاسی بە ھەر ئایدتۆلۆژیێکەوە ، ئیسالمی سیاسی ژی وەگەردی 

بووت ، بێتە مەیدانەوە و خۆی و ئادیۆلۆژی یە سیاسی و ئایینی یەکەی تاقی بکاتەوە . بە پێچەوانەوە 

کەکەی فێری ئەوە ئەکاتن کە بە فێل و ڕێکاری فسۆسی دزە بکەن ناو دام و دەزگا و گولەن خەڵ

دەسە�تی سیاسی و خۆیان م�س بدەن ھەتا کاتیان دێت ئەو جار مریشکی کڕکەوتووی گولەن و 

 Dani) گولەنچیەکان جووجکەیان لۆ ھەڵ بێنێ . لەورا ، لە خوە رە و لە خۆڕایی نیە کە دانی ڕۆدریک

Rodrik)  " پرۆفسۆری نێونەتەوەیی ئابووری سیاسی جە زانکۆی ھارواردی ئامریکایی دەبێژێ کو

خزمەت ) ھەتا بیناقاقای لە فێڵ و فەرەجی گ�وەوە گالوە . زەمان ( ڕۆژنامەی  -رەوتی ( گولەن 

گولەنجێەکان کە ئەردۆغان لەم دواییانە دا دای خست ) بە گێڕانەی ناڕاست و چەواشەکارانە و 

  . " کراوەوە پشتی ئەم مافیایە ئەگرێت دەسکاری
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 خۆجەئەفەندیەکەیانکاریکاتوری ڕێکاری میدیای گولەنی لە ناساندنی 

 

 

 تەون و ڕایەڵەی مافیایی خۆجەئەفەندی ، مەال فەتحو� گولەن

 

خاڵی وەرچەرخان جە مێژووی بزاڤ و سەرھەڵدانەوەی  ۱۹٤٥ساڵی  وەکی ئاماژە وەپی کریا

گای دەرسازکردنی پارتی دێمۆکڕات بە سەرکردایەتی عەدنان مەندەرەس ئیسالمی لە تورکیە بوو و 

پێش ئەم کاتە و لە سەرەتای زاڵ بوونی کەماڵیزم چاالکی سیاسی لۆ ئیسالمیەکایش ئاوەال کرد . 

ە ب ی سەعید نوورچەشمەسینوور و فێرگەی نوور ئایینی تەنیا ڕەوتیو سازکردنی کۆماری تورکی 

ەس دەرنعەدنان مە پاشو لە چوارچێوەیەکی بەرتەسک دا ئەجوو�یەوە .  نھێنی ئانکو نیمچە نھێنی

 Milli Nizam) -سازکردنی " میللی نیزام پارتسی نەجمەدین ئەربەکان و پارتی دێمۆکڕان سەرەی  و

Partisi)  ھات . و دەسپێکی دەوری کارا و کاریگەر و دوور و درێژی ئەربەکان 

ە مەر یستی لکەماڵەسپاوی یاسای چژی تێکەڵی گەمە و بەزمی سیاسی تورکیە و  ئیسالمیەکان

یاسای بنەڕەتی ئەو سیاسی لە چوارچێوەی دیاریکراوی کەماڵیستی بوون .  یاالکیئازادی چ
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دەسە�تە ئەدات بە داگای تایبەتی یاسای بنەڕەتی کە پارت و دەستەی سیاسی و سەرۆک وەزیر 

و ئەندامی پارلمان و ھتد بە نایاسایی ڕابگەێنێ و بواری چاالکیان لێ ببڕێ و لە و سەرۆک کۆمار 

ەوە ، لە ئەگەری کۆک و جووت نەبوونیان وەگەرد یاسای بنەڕەتی سیاسەت دووریان بخات

ئیسالمیەکان چەند جارێک ھەڵ بوە ھۆی ئەوە کە پارتە یستی یە کەماڵتی . ئەم مەرجە یسکەماڵ

ی " میلل پارتەکەی ئەربەکان خۆی بگۆڕێ بۆ پارتێکی نوێبوەشێنرێنەوە . ئەمەش وای کرد کە 

فەزیلە و پارتی رەفاە و . ھەر لەم پێکیەش پارتی  " Milli Selamet Partisi –سەالمەت پارتیسی 

دوائاکامی ئەم بەزمە سیاسیەی ئاک پارتی ،  –ئەردۆغان و پارتەکەی .  ھاتنە ئاراوەسەعادەت 

اپۆ کرد تو دەسە�تی سیاسی تورکیەی ئیسالمی سیاسی تورکیەیە کە گەیشتە لووتکەی خۆی 

بەوەی کە ئەردۆغان و پارتەکەی ئاکاری دژە ڕۆژئاوایی ئەربەکانی وەال نا  ، لۆ ماوەیەکی دوور و درێژ

 ئەم .سەر رێگای ئەربەکان و ڕێبازە ئیسالمیەکەی دا بوو کە کۆسپ و بەرگری سەرەکی لە 

تی یسکەماڵبەرگی ئەربەکان ئیسرائیلی  دژە دژە ڕۆژئاوایی وانەی ئەردۆغان لە بیرۆکەی وەرسووڕ

و سیما و ھێمای ئیسالمێکی نەرم و کۆن بوو کە ڕێگای ئەڕای ھەڵدانی ئاک پارتی خوەش کرد 

ئەمەش ئەو ئیسالمی  .و گولەنچیەکانی ھاوھاوی ئەو کاتەیان  لە ڕۆژئاوای دا بە ئەردۆغانچیەیەلڕوو

 ە بە گشتیژ تورکی مێژووی ئەم ڕەوتە ئیسالمیەکە پێشتر گەنگەشە کرا . یە یستی تازەبابەتەکەماڵ

 . لە بەر دەست دایەزانیاریەکانی بە ھەموو وردەکاریەکانیەوە و تۆمار کریاگە 

و " بە بەراوەرد وەگەرد ئەو رەوتە ، مەال فەتحو� گولەن و بە ناو ڕەتەکەی ، ڕەوتی خزمەت ، 

 ئیسالمی سیاسی اسی ئیسالمیە کە جێگەی لە ڕەوتیمەتەڵێکی کوێری سیجەماعەت "ەکەی 

ەال مو شتێکی ئەوتۆی لێ تۆمار نەکراوە و بە زۆری وەک نھێنی مافیایی ماوەتەوە . نیە تورکیە دا 

ھەر بە مەزەندە خاوەنی دەوری ملیۆن کەس پێڕەوی ھەس بە گوێرەی مەزەندە .  ۸گولەن دەوری 

مەدرەسەی بە پانتایی ھەموو جیھان بە باشووری  ۱٥۰۰بۆ  ۱۰۰۰سامانە و دۆالر میلیارد  ٦۰-٥۰

بانکی ئاسیا و تەلەڤیزیۆن و کوردستانیشەوە بەڕیوە ئەبات . دەیان دەزگای وەشان و چاپخانە و 

سازیی ئابووری و بازرگانیی توسکۆن و دەیان سازی نێونەتەوەیی ئایینی و نائایینی و ژمارەیەک 

26 
 



 

ەرب�و و ب، ڕایەڵەی و ئافریکا بە تایبەتی لە ئامریکا و دەرەوەی تورکیە زانکۆ و زانستگە لە تورکیە 

. ئەوەی کە ئاشکرایە ئەوەسە کە ئەو ڕایەڵە پان و بەرینە  گولەن و گولەنچیەکان پێک دێنن جیھانی

نە و نیاشان گولەنچی نە ناوی ھەیە و نە ناوفرە بە وردی و کارامەیی ڕێکخراوە . کەچی ڕەوتی 

ھیچ کام لەو ھەمکە سازی و ڕێکخراوە ھەمووشتێکی بە مەزەندە باس ئەکرێتن . ناوەند و بارەگا و 

ئەم شێوازە لە مەدرەسانە ھێمای گولەن و گولەنچیەتی پێوە نیە . زانکۆ و نەخۆشخانە و و 

 یفسۆس فیایی ئەناسرێ و دزەکردن وکار و باری بازرگانی و سیاسی بە شێوازی ماڕێکخستنی 

 .  ڕێکاریابە ، دیاری ئەکاتوەک مەال گولەن 

لە ھەر شوێنێک کە لۆیان لواوە گولەنچیەکان گوایە فرە مشووری فرمانی پەروەردە ئەخۆن و 

ناوخۆی و�تەکەیانەوە نەوەستاوە و ە یکایبەتی خۆیان دامەزراندوە . ئەمەش تەنیا بە تورمەدرەسەی ت

و ئاسیای ناوڕەاست و ئیتر یک ڕۆژھە�ت و ژاپۆن و مەکز افریکا ولە ئامریکا و ئاورووپا و ئبەڵکو 

، ڕایەڵەی مافیایی گولەنچیەکان تەنراوە . کوردەکەو ماچۆ ھەر خوا بۆ خۆی ئەزانێ لە کوێی تر 

ە لە زۆربەی و�تان ب سروشتی مافیایی گولەنچیەکان ڕێگە لە دەس خستنی زانیاری لە کاروباریان

کا بە ھۆی وریایی و مشوورخۆری ژمارەیەکی باش لە خەڵکەکەی لە ئامریئەگری . لێ تورکیەشەوە 

لە سەر چۆنیەتی کار  ، بڕە زانیاریێکی باشو ھەروسا ژی ناکۆکی و ملمالنێی سیاسی ناوخۆیی 

ان مینا پەی تێکڕای ڕەوتی گولەنچیەکتەوە کە ئەکرێ وەکی ی مافیایی گولەنچیەکان ب�و بووەوفرمان

مەدرەسەی  ۱٥۰بێتە بکار ئانین . گۆڕ ئەو زانیارانەی لە ئامریکا ب�و بوونەتەوە ، گولەنچیەکان دەوری 

. سا�نە کوێرکەرەوەیان لێ ناون گولەنیان دامەزراندوە و ناوی سەیر و سەمەرەی خاپێنەر و شوێن 

و ەرێ بەستە ئابووریەکانیان وەگەرد ئگ. کا پارە وەرئەگرن نەی گشتی ئامریملیۆن دۆالر لە خەزێ ٦۰۰

مامۆستای تورک لە تورکیە و لە ناو کەسانی گولەنچیەوە کۆمپانیانە دەبەستن کە سەر بە گولەنن . 

 تێرنە ئامریکا .
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 مەدرەسەیەکی گولەنچی لە ئامریکا

 

لە دان وسەندن وەگەرد ھاوڕێ لیچاک  ەڕی سەباح سەر بەگولەن وتەی نازلیماڵپ ۲۰۰۹لە 

ئارمانجی ئەو تاقمە مافیایی لە دامەزراندنی ئەو مەدرەسانە لە گولەنچیەکانی ب�و کردەوە کە 

دابمەزرێنین لە مەدرەسە  ٦۰۰" گەر بکارین ئەو گولەنچیە دەبێژێ کو : ئاشکرا ئەکات . ئامریکا 

ھەزار ھۆگر و  ۱۲۰ئەوە سا�نە خوێندکاری لێ دەربچێت  ۲۰۰ئامریکا و ھەر مەدرەسەیەک سا�نە 

ە ھەموو ساڵێ ھەوڵی ئەوە ئەدەین ە ناو کۆمەڵگای ئامریکا . ئێمو دۆزەکەی ئەڕژێتالیەنگری تورکیە 

 بە�م لە ڕێگەی پەروەردەوەبە دەس بھێنین . کۆمکوژی ئەرمەن  دۆزی ی ئامریکا لە دژییکە الیەنگر

ا�نە ھەزاران کەس فێری زمانی تورکی بکەین و فەرھەنگی تورکیان پێ نیشان بدەین و ئەتانین س

بایرام بالجی ئاکادیمی ئێژی کە : مەدرەسەکان ھەموویان یەک  .بۆ الی خۆمانیان ڕاکێشین " 

ودەرنە کە لە کێشی دا بێ ئارمانجیان ھەیە ، ئەویش پێگەیاندنی خەڵکێکی بژارەدە و نوێ و م

ە بکات . لێ مەبەستی سەرەکی گولەن کۆمەڵگای تورکیەیە بە کۆمەڵگای موسلمانان مودەرنیز

تایبەت نەوەک کۆمەڵگای موسڵمانان بە گشتی و وایان داناوە کە ئەو جیلە زێڕینە کە بەتەمان باری 

ورکی ناوەرۆکی ناسیوناڵیزمی تبھێنن تورکیە لۆ ئاستێکی ھەر بەرز بەرێ و ئیسالمیش بکەنە ماک و 

زرگانی و زانست و او مرڤی تورکی دڵخوازیان ببێتە سەرکردەی جیھانیی لە بواری ئابووری و ب

 .دەولەتداری و پیاوی دەوڵەت وەک ھێندێک شرۆڤەی ڕۆژئاوایی گەنگەشەی ئەکەن 
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لە ئامریکایە .  پەوەردە و مەدرەسەکانیانئائەمە دەق و ناوەرۆکی ستراتیژی گولەنچیەکان لە مەڕ 

 چەواشەکار و فێڵەباز مینا گولەن لەنەخۆش و  ەوە نیە کە مەالیەکی تورکیپرسیاری گرینگ لێگرە ئ

چ ڕێکارێکی پەی ئارمانجی شوینیستانەی خۆی ڕەچاو کردگە ، سەر شۆپی شوینیزمی تورکی 

ی سامانی ئامریکایئەم کابرایە چۆن چۆناھی بۆی چووەتە سەر و بە پارە و بەڵکو پرسیار ئەوەسە کە 

رێ ئەوەندی کە ئەزانمنداڵی ئەو و�تە بۆ مەبەستی تورکچیەتی و ئیسالمچیەتی پەروەدە ئەکات . 

ئەوسە کە مەال خۆی و ڕێبازە مافیایی یەکەی لە ژێر پەردەی تەبایی ئایینی لە نێوان کریستان و 

و وا ئەنوێنێ کە جەنابی مەال گولەن دە خەمی زاڕۆڵەی جوولەکە و موسڵمانا حەشار داوە 

 ناموسڵمانی ئامریکایی دایە و مشووریان ئەخوات . 

کار و وەزارەتی پەروەدەی  و وەزارەت )FBIبی ئای (مانی نایاسایی گولەنچیەکان دەزگای ئیف کار و فر

 ۲۰۱٤ە لمریکایی وەخەبەر ھێنا و کەوتنە لێ پرسینەوە و لێ پێچانەوە لە گولەن و گولەنچیەکان و ئا

و ئیندیانا . ئیف ئۆھایۆ و ئیلینوا  ھەرێمی مەدرەسەی گولەنی لە ۱۹ھەڵی کویائە سەر  دا پۆلیس

یای فرنتۆن دەخێڵی کلیگەورە و قەبەداریان لە دژیان ساز کرد . یاسایی و تاوانکاری دۆزێکی بی ئای 

انی کرد کە دەسە�تی ی ھەوالگری نیشتمیی دەزگاێکی تایبەتگولەن کەوتن و دۆزەکەیان ڕەوانە

. ری بووڕزگا رسینەوەی یاسایی و دادگای ئامریکالە لێپدادگای نیە و بەمەش گولەن  لە لێ پێچانەوە

ا و اورووپئئائەمە بەزمی گولەنچیەکان لە ئامریکا بێت ، ئیدی خوێنەر ئەبێ بیر لە بەزمی گولەن لە 

بکاتەوە  شووری کوردستانبا بە تایبەت ئافریکا و والتانی وەکی فیلیپین و پاکستان و ئەفغانستان و

کە ڕایەڵەی مافیایی گولەنچی چۆن باز بە سەر ھەموو کۆسپ و بەربەستی سیاسی و سەروەری 

کەوتوونەتە ناو داوی ئەو گەل و و�تانە ئەدات کە لە سەرتاسەری جیھانا نەتەوەیی و نیشتمانی 

 مافیایی مەال گولەن . تەون و ڕایەڵەی 

مەدرەسەکانی گولەن لە پاکستان نووسی کە وانەی ئایینی لەو نیۆیۆرک تایمز لە مەر  ۲۰۰۸لە 

مەدرەسانە فیر ناکرێ لێ لە شوێنی خەو و حەوانەوە و مالی خویندکاران  ئەم کارە ئەکەن . ئەمەش 

تەنیا پاکستان ناگرێتەوە بەڵکو فێل و ڕیکاری فێ�وی گشتی مەال گولەنە لە تێکڕای مەدرەسەکانی 
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شاردنەوەی بەرنامەی نھێنی ئیسالمچیەتی و تورکچیەتی ڕەوتەکەیان پەی لە سەرتاسەری جیھان 

   .لەو خەڵکانەی ئەکەفنە ناو داویان 

 
خالەک دن ئا گرینگ لە مەڕ مەدرەسەکانی گولەن ئەوەسە کە خەڵک بزانێ کە تێروری ئیسالمی 

و بە کە ئانو گشت سازیەکانیان لە گشت و�تان ، بە ڕواڵەت چ گرفتێکیان وەگەرد ڕەوتی گولەن نی

تا نە گولەن گرفتی لۆ تێروری ئیسالمی چی کریە و نە تێروری ئیسالمی پێچەوانەوە ھەتا ئیس

 لەگرفتی ئەڕای گولەنچیەکان و بەرنامەی پەروەردەی ڕۆژئاوایی ئەوان چی کریە . گولەنچیەتی 

ئەو ەوە دەستی پێکردبوو لە زۆربەی شارەکانی ۹۰ سا�نی سەردەمی تالەبان لە ئەفغانستان لە

ردەیەکی دەگمەنە و او�تە و پەروەردەی ئامریکایی و تێکەڵی کچ و کوڕ لە بن دەستی تاڵەبان دی

تاڵەبانی ئەو کات و ئێستاش ھەم لە پاکستان و ھەمیچ ژ ئەفغانستان وازیان لە گولەنچیەکان ھێناوە 

درێژە پێ بدەن . بێ لە تاڵەبان مرۆڤ ئەلقاعدە و تالەبانەوە )( لە ڕوانگەی  انکە کاری نائیسالمی

ا ھەر لەم پێکیە ، ئەلشەباب لە کینیئەشی ئەلقاعدە ژی ژ بیر نەکات لە پاکستان و ئەفغانستان . 

و سومال و سودان ؛ ھەروەتریش بوکولحەرام لە نیجیریا بەتایبەت کە وەک لە ناوەکەیانەوە 

ئاوایین ، چ کاردانەوەێکیان جە ھەمبەر رەوتی گولەنچی لەو دەڤەرانە دەرئەکەوێ دژی پەروەردەی ڕۆژ

، انڕواڵەتینیشان نەداوە . وادیارە کە مەال گولەن و ڕەوتەکەی کە گۆڕ پێ لێنانی خۆیان و دەرکەوتەی 

و وەیشوومەی  لە وەزەنمۆرکی ڕۆژئاوایی و لەمەش خراپتر مۆرکی ئامریکایی ئاشکرایان زانراوە ، 

ڕەوتی گولەن تاکە المی بێ وەی مانەتەوە و بە شێویەک لە شێوەکان پارێزراون . تێروری ئیس

ڕەوتێکی ئیسالمی ئامریکایی یە کە بزاڤی ئیسالمی بە چەپ و ڕاستیەوە ؛ بە شێعە و سوننیەوە؛  

بێدەنگەیان لێ کردووە ، تەنانەت مەالی  یەوە بە ڕەشەکوژی مەدینەیی و نەرمەبڕی مەککەیی

ڕەوتی گولەنچی لە ژێر ئەو چەند ژی ماوەتەوە کە بزانرێ کە یی عەجەمان . شێعەگەری سەفەو

دەسە�تی داعشا تا چەندە کارایە لە گشت بوارەکانی گولەنی وەک پەروەردە و بازرگانی و ئابووری 

و میدیایی و خێرخوازی و ھتد . دەبێ کو ئەم مەتەڵەی ھاوژینی گولەن و تێروری ئیسالمی لە 
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ب ەوە سەرچاوەی گرتبێ و درێژەی ھەبێ وەک الیەنی شاراوەی پیالنی بەرنامەی گالدیۆ 

 پیالنگێڕانی ئەو بەرنامە دزێوە .  

کلینتۆن شتێکی زانراوە و ھەمووان لێی ئاگادارن ئەو دوو ڤیدیۆ  ماڵباتاتێکەڵی نائاسایی گولەن بە 

 ئەکات .کەڵی یە ناپیرۆزە ئاشکرا کە لێرەدا دای ئەنێن قوو�یی و ئاستی ئەو تێ

  

https://www.youtube.com/watch?v=MPiPOL9-EQs--- https://www.youtube.com/watch?v=COQ4u7N2pnM 

رئەخات ولەن و بنەماڵەکەی دەنی ھێلێری کلینتۆن کەین و بەینی گمەیڵەکاکەتنی ئاشکرا بوونی ئی

 ، سەرۆکی ناوەندی فەرھەنگیئیک ژ گولەنچیە ناسراوەکانە لە ئامریکا . گۆکھان ئۆزکۆک ناوێک کە 

داوای لە ھوما عابەدین دوالری دابێتە ھێلێری ،  ٥۰۰۰۰تورکی و ئەندامی سازی کلیتۆن کە گوایە 

، سەرۆکی کارگێڕی ھێلێری کلینتۆن ، کردوە کە یارمەتی بدات لۆ پێوەندی وەگەرد ئۆبامای سەرۆک 

ئەم کابرای . ۆمار ئۆباما بۆ دانیشتنی ئیکمالەدین ئیحسانئۆغڵو لەگەڵ سەرۆک ککۆمار 

ئیحسانئۆغڵۆەوەش سەرۆکی گشتی ڕێکخراوی کونفرانسی ئیسالمی بووە و بەوە ناسراوە کە 

ئەمەش بەڵگەیە کە گولەن ڕاستەوەخۆ پێشتر ھۆگری حەماس و عۆمەر بەشیری سوودان بووبێت . 

ان و نو کۆفی عەز بەیکر پێوەندی گولەن بە کلینتۆن و جەیم پێوەندی بە کلینتۆنەکانەوە ھەس .

ژیانی گولەنچیەکانە و الیەنەکەی دیکە پێوەندی ئەوان بە کەسانی وەک ھتد الیەنێکی ئۆڵبرایت و 

ھۆما عابەدینە کە خەڵکی عەرەبستان و لە ناو بازنەی کلینتۆنا لە ئاستی ھەرە باال دا گرساوەتەوە 

ەت ئەلقاعدە مژاری گەرمی یەل و تەنانەماڵەی پاشایەتی سعوودی و وەھابی و پێوەندی ئەو بە بن

کۆمەڵگای ئامریکایە . ھەر بەم شێوەیە کابڕایەکی وەکی عەبدو� عومەر نەزیف کە سەر بە بنەماڵەی 

پاشایەتی سعوودیە و تێکە�وی و پێوەندی ئەویش بە ئەلقاعدە و ئەخوانەکان بە گەرمە دە ئارادایە، 
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ەوان ئ سەر بە گولەن و گولەنچیەکانە . ئەندامی کۆڕی بەڕیوەبەری کالیجی ئیسالمی ئامریکایە کە

پێوەندی و تێکەڵی دووالیەنەی گولەن بە تێروری ئیسالمی لە الیەک و دە ئالیێ دن بە کەسایەتی 

سیاسی ڕۆژئاوایی ، لەوانەیە گرێ کوێرەی مەتەڵی ھاوژینی گولەن و تێروری ئیسالمی لە 

و تیشک باوێتە سەر دەوری ڕۆژئاوا لە  بکاتەوە نیجیریا و سوودان و کوی و کویێ دنئەفغانستان و 

سازکردنی تێروری ئیسالمی لە ڕیگەی مەال گولەنەوە . دەبێ کو ئەردۆغان ژی بەشدار و ئاگاھدارێ 

وێ بەزمێ قرێژ بووبێت کە بە بێ سڵ کردنەوە و پارێز گولەن و گولەنچیەکان وەک سازیێکی 

 تێروریستی ئەناسێنێ . 

ێ واز ناھێنرەسەکانی و فێڵی پەروەدەی تورکانەی خەڵکی دیکە مەال گولەن تەنیا لە ئاستی مەد

یە کە ڕوو لە زانکۆیەل تورک پێک دێنێباش و کاریگەریان لۆ  کارئاسانیھەموو بەڵکو پاش دەرچوونیان 

 ھاوتەریب وەگەرد ئەم فێڵەش رکاندیان لە ئاستی خویندنی با� درێژە پێ ئەدات .پڕۆسەی توبکەن و 

گولەنچیەکان بەرنامەی گەشت و گوزاری خۆڕایی لۆ زۆرێک لە کەسایەتی سیاسی و کۆمە�یەتی 

و ئاکادیمیایی ناسراو و نەناسراو بۆ تورکیە ڕێک ئەخەن و لە تورکیەش وادەکەن کە گولەنچیەکانی 

کەری گولەنچیەکانی دەرەوەی درێژە بە تورکاندنی ئەو خەڵکە بدەن وەک ئەرکێکی تەواوتورکیە 

ئەم سیاسەتە فێ�ویی یە بە زۆری لە ئافریکا و و�تانی دەرەوەی ئامریکا و ئاورووپا بەڕێوە تورکیە . 

ردی باشووریچ ، ئەوە ماوەتەوە بۆ وریایی و لێ زانی خەڵکەکەی و دام و دەزگا یاسایی لۆ کوئەچێت . 

 گولەن وڕۆژنامەوان و چاالکانی سیاسی و کۆمە�یەتی کە لە بنج و بنەوانی و کۆمە�یەتیەکان و 

ەریمی حکومەتی ھ گولەنچیەکان بکۆڵنەوە و نیشتمانەکەیان لە پەتای ئەو ڕایەڵە مافیایی بپارێزن .

لە گولەنچیەکانی کوردستان و دواتریش سەرۆکی ھەرێم ڕایان گەیاند ، پآش ئەوەی کە ئەردۆغان 

لێ ئەوەی کو پێدڤی ئەوەسە کە کورد ە ئەوان چاری مەدرەسەکانی گولەن ئەکەن . ھەڵ پێچا ، ک

 ەندچبزانن کا چاڤا و تا چ ڕادەیەک ڕایەڵەی مافیایی گولەن باشووری کوردستانی تەنیوەتەوە و 

، وەک ئەوەی لە ئامریکا و کوردیان وەک ھۆگری ترکان و گولەن پێگەیاندووە کورد و ناھەزار گەنجی 

، بنەمای میلیۆن ، تورک لە ئاڵمان  ۳بوونی ژمارەیەکی زۆر ، و ھەموو و�تانی دیکە کردوویانە . ئاڵمان 
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 ۱۰۰لە  پترناوە و تان و پۆی ئەو و�تەی داگرتووە . ھێلەو و�تە پێک  پەرەسەندی پەتای گولەنچیەتی

مەدرەسە و دەیان سازی و ڕێکخراوی گولەنی دن ژ ئاڵمانیا چاالک و کاران و مەدرەسەی توودەسب 

 لە گەڕەکی سپانداوی بەرلین سەرکەوتووترین کاری "جەماعەت " ەکەی گولەن لە ئاڵمانیایە . 

 نەی خوارەوە:انان جە ئاڵمانیا بڕواننە ئەم ناونیشلۆ زانیاری فرەتر لە سەر کارنامەی گولە ((

http://www.spiegel.de/international/world/turkey-erdogan-sees-power-threatenedby-
muslim-cleric-guelen-a-942296-druck.html 
http://www.spiegel.de/international/germany/guelen-movement-accused-of-being-
asect-a-848763-druck.html 

 

 اوەیموونەیەکە و بابەتێکە کە وەک سەرچشیاوی ئاماژە پێ کرنە ژی کە ئەمەی ئاڵمان تەنیا ن

یلیپینەوە بگرە ھەتا ھەر لە ئوسترالیا و فزانیاری لە سەر ڕەوتی گولەن کەڵکی ھەیە ، وەکی دن 

چین و ماچین و ژاپۆن و و�تانی ئافریکا و ئاورووپا و ئامریکا بە گشتی خەڵکی بە دەربەسی ئەو 

 زانیاری فرە باش و�تانە ھەر لە ڕۆژنامەنووس و لێکۆڵەر و شرۆڤەکار ەوە ھەتا کەسانی ئاکادیمی 

 ) )یان کردوەتەوە بەرب�ویان لە سەر ئەم مژارە کۆ کردوەتەوە و ب�وبەکەڵک و و 

، پێوەندی گولەنچیەیەل بە تورکمانەکانی عێراق و نەمازە ئی دە  لەم سۆنگەوە و بە بەراوەردکاری

کەی یەکی دیدەرووۆڵینەوەیە . لەل ئەمەش ئیسالمیەیەل کوردستان شیاوی ڕامان و لێککوردستان 

 یستە کە تیلی گولەنچیەکانپێوو  ی کوردستانئەڕای ڕەوتی گولەن لە باشوور لەبار و چاوەڕوانکراون

سەیریش نیە کە ئیسالمچیەکانی بە تەواوەتی بخرێتە ژێر چاوەدێری و لێ کۆڵینەوە .  ناویان دا لە

باشووری کوردستان ژی ناوی خاپێنەری " خزمەت " یان لۆ پیالن و بەرنامەی ھاوبەشیان ھەڵبژاردوە، 

 فیایی یەکانی . لە سەر شۆپی مەال گولەنی ترکان و رێباز و ڕیکارە ما

، وەک  ەنگول یەمافیایی گولەن تەنیا لە بواری پەروەدە دا نیە بەڵکو ئیمپراتووریەک جیھانی ڕایەڵەی

بواری ئابووری و بازرگانی و ئاکادیمی و خوێندنی با� و لە ھێندێک جار بەم ناوەوە گازی دەکرێتن ، 

و ھتد و خێرخوازی و وەشانخانە و چاپەمەنی و میدیا و تەلەڤیزیۆن  و بانک سەرمایەی دراوی و ماڵی
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و سەرجەمیشیان پێکەوە گرێ دراون لە باری ڕێکخراوەیی و کارگێڕیەوە . ئەڕای نموونە چاالکە 

ڕۆژنامەی زەمان و بانکی ئاسیا و سازی ئابووری تۆسکۆن دەوری یەکەمیان ھەبوو لە دامەزراندنی 

ە ناوێکی سەیریشان لە سەر دانا ."ئەرێ کەس ھەیە مشوور ک ۲۰۰۳لە  دەزگای خێرخوازی گولەنی

سازیە خێرزوازیەکەی مەال گولەنە کە ھەم جە تورکیە و ھەمیچ ژ دەرڤەی تورکیە چالکە  یناوبخوات"

 بەتەنێ ئاماژە بە مەدرەسەکانی گولەن بکرێت .لەم سۆنگەوە نابێ و ناشێت کو . و کارایە 

کینیا لە ئافریکا یەکەم بازگەی گولەنچیەکان بوو لەو بەشەی جیھان . کینا لە ئافریکا وەکی ناوەندی 

یاوە و کردە تروریستیەکانی ئەلقاعدە لە ئافریکا لە کینگرینگی فسۆسی ئامریکا و ئیسرائیل ناسراوە 

دانانی  . ژئاوا ھەبوودەزگا سیخۆڕیەکانی ڕۆدام و دەستی پێکرد کە پێوەندی بە کینیای ئەو کاتە بە 

 وەگەرد ئەو دام و دەزگایانەێکەڵی گولەن افرکا ژی ئەشی پێوەندی بە تیەکەم مۆڵگەی گولەن لە ئ

گرینگی ئەم خالە لەوە دایە کە مەردم کورد لەبیریان بێت کە و بەرنامەی گالدیۆ ب ھەبووبێت . 

اتەی تیلی گولەن لەو کارەسرا لەو تورکیە .عەبدو� ئۆجا�ن لە کینیا گیرا و ڕفێندرا و گەڕێندرایەوە لۆ 

ەو ل تێتە گۆڕێ کە ئەڕا ئۆجا�نلۆ پ ک ک خویا ئەبێتن و ئەو پرسیارەش بە سەر ئۆجا�ن دا ھات 

رد انی نەتەوەیی کوتاش گیتووشی ئەو گرتنە ھات کە ھەتا ئێس ھەموو جیھانەدا کینیای ھەڵبژارد و

 بە دەستەوسانیەوە .، ئازار ئەدات 

کراوە چاوەڕوانپێوەندی سیاسی و ئابووری باشووری کوردستان وەگەرد تورکیە فرمانێکی ئاسایی و  

ەنی الی .و کوردیچ ناتانێ نکوولی وەلێ بکاتن گۆر بارودۆخی جۆغرافیایی و سیاسیی ھەنووکەیی 

ئەکەفێتە سەر شانی سەرکردایەتی کورد جە باشوور و ئەرێنی و نەرێنی ئەم دان و سەندنە 

ڕەوتی گولەن لە ھاتنە سەرکاری . ھاتوویی و لێزانیان دە کار و فرمانی سیاسی و دیپلۆماتیکی لێ

و ھەتا ئەم دواییانە کە ئاک پارتی و گولەن دەوری سەرەکی ھەبوو  ۲۰۰۲مەتی ئاک پارتی لە حکو

رەوتی گولەن پارەک بوو ژ دەوڵەت و حکومەتی ترکان لێک دابڕان و کەفتنە دوژمنایەتی ئیک و دوو ، 

جێگەی داخە و ھێمای کورت ھێنان و کەمایەسی بەو ناوەوە کار وفرمانی دیاریکراویان دەمەشاند . و 

کوردی باشوورە کە کەس قەت ئاماژەی بە جیاوازی ئەو دوو تەوەرە تورکی یە نالێک و ئیستا دوژمنکار 

34 
 



 

ڕێکار و ڕێچکەی ئاسایی و یاسایی بە گەرد دەوڵەتی ئاک پارتی کاروباری باشوور وەوە . نەکرد

زاڵ بەڕێوە ئەچێ . لێ خویا نیە کە باشوور بە چ ئاڤا و لە سەر چ  و دیپلۆماتیکی باو ونێودەوڵەتی 

لەگەل گولەنچیەکان و دام و دەزگا مافیایی یەکانیان لە ھەموو بوارێک دا ، ھەڵس و بنەمایەک 

 اری مەشاندووە . کەوتی کردوە و کار و ب

باڵی ئابووری رەوتی گولەنە کە لە ژمارەیەک کۆمپانی تورکی و بانکی ئاسیا سازی ئابووری توسکۆن 

ک و بانکی ئاسیا لە باشوور چاالچەند لەو کۆمپانیانە و ناتورکی بە ناوبانگی جیھانیەوە پێک ھاتووە . 

، دۆزی نەتەوەیی کوردیان یان ڕەچاو کردوەرژەوەندی کورد و بەبووگن و جێان کردووە و تا چ ڕادەیەک 

بەکار ھاتووە ، پرسیاری چەند ئابووری باشووری کوردستان لۆ پتر پەرەپێدانی ڕایەڵەی گولەنچی 

بووەتە ھۆی ئەوە کە ملمانێ و شەڕە وانێکی حزبی لە باشوور  دخازێ . و وەالمی سوور سوورن

ئەوانەی تێبینیان لە سەر پێوەندی باشووری کەس لە ڕایەڵەی مافیایی گولەن نەکۆڵێتەوە و 

 مەترسیو  کوردستان و تورکیە ھەبووە و ھەیە ، لەوانەی کە ھەر ئاگایان لە گولەن و گولەنچیەکان

 نەبووبێت . پەی کورد و دۆزە نەتەوەیی یەکەی  نسووریا

امەی کە ڕۆژن باری میدیایی و تەلەڤزیون داوە تا ڕادەیەکگولەنچیەیەل قورسایێکی فرەیان بە کارو

چاپخانەی گولەنچیەیەل لە کۆنستانتینۆپۆل ( زەمان پڕ ئەژمارترین خوێنەری لە تورکیە ھەبوو . 

ورد ی کانناوەندێکی گرینگی چاپ و ب�وکردنەوەی پەرتووک بوو کە فرەیەک لە نووسەرستامبۆڵ ) 

سازی گولەنچیەکان کە لۆ  ژ و ببونە بەشێکنەخاسما ژ ڕۆژئاڤای کوردستان ڕوویان تێ ئەکرد 

 Journalists and -سازی ڕۆژنامەنووسان و نووسەران  " مەبەستی دیاریکراویان پێکیان ھێنابوو .

Writers Foundation (JWF) " لە ستانبۆڵ  ۲۰۰٤کە لە ساڵی  یە ناوی ئەو ڕێکخراوە گولەنی یە

جیھان لە ڕێگەی ڕایەڵە مافیایی سا�نە نووسەران و ڕۆژنامەنووسان لە سەرتاسەری پێکەوە نرا و 

خاڵی گرینگ و  چی .ی کۆدەکاتەوە لۆ گەنگەشەی مژارگەل جۆراوجۆر و گۆر بەرنامەی گولەنەیەک

لیژنەی ئابووری و کۆمە�یەتی نەتەوە پێگەی ڕاوێژکاری لە "  ۲۰۱۲جە باڵکێش ئەوەسە کە 

درا بە سازیەکەی گولەن ) United Nations Economic and Social Council (ECOSOCیەکگرتووکان (
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ی گرێ بەستبایەخێکی بێ وێنەی دایە ئەوان . لوس ئانجێز تایم و واشنگتۆن پۆست ژی  و نرخ و

جە ڕێگەی کلینتۆنەکان و نەمازە ھێلیری لە سازیەکەی گولەنیان ھەس .  دلەھەڤ ھاتن وەگەر

و سازیەکەی گولەن لەشوێنێکی تایبەتی لۆ ، ی وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا یکارتکاتی سەرپەرش

. راتەرخان کڕاگەیاندن و بانگەشەکاریەکەی ئاسایی ڕۆژانە ئانکو ھەفتانەی بەرنامەی وەزارەتخانە و 

تی خزمەت و توسکۆن و بانکی ئەمەش لە کاتێک دایە کە ناوێک لە گولەن و گولەنچیەتی و ڕەو

ئەوانەی تێوەی گالون و تێوەی ئەگلێن لەوانەیە  و نیە یە دە ئاراداز، لە پێوەندی وەگەرد ئەو سائاسیا

 نەبن .ژی کە ھەر ئاگاداری بەزمە مافیایی یەکی گولەن 

ڕی و کارگێبە تکنۆلۆژیای تازەبابەت  و تەیارتا چ ڕادەیەک ئەو تەون و ڕایەڵە بە مەبەست بەرزکراوە 

کوردستانی تەنیوەتەوە ، باشووری گولەن دە بواری کار و فرمانی میدیایی ،  یپیشەیی کارامە

ئەرکی لێپرسینەوە و بەدواداچوونی شیاوی ڕامان و راوەستەکردن لە سەریەتی . پرسگرێکە کو 

دەزگای ڕاگەیاندن لە باشووری کوردستان و والتانی دیکەش ئەکەفێتە سەرشانی ئەنجومەنی 

سازی تایبەت نەم فرمانە کارایە . لێ لە کوردستان ئەم مژارە نوێنەران و لە زۆربەی وو�تان لیژنە و 

لە کاتێک دا کە لەمەش فرەتر ئەوەسە کە ئەنجومەنی نوێنەران لە کار خراوە . پشت گوێ خراوە و 

وە ، کەس نیە لەوە بکۆڵێتەوە کە ت گولەن تەنانەت لە تورکیە وەک تێروریست دەس نیشان کرارەو

ھەبووە .  جە باشوور ە کاروباری میدیای بە ناو ئازاد و سەربەخۆ داچ دەورێکی لەرێ ئەو ڕەوتە ئ

گەر یان تێکەڵە و دباشووری کوردستان وەک ھاوپەیمانی ڕۆژئاوا ناسراوە و لەو ئاستە دا وەگەر

ڕۆژئاوایی یەل بوارێکی میدیایی ئەڕای کوردستان ڕێک بخەن ، چاوەڕان ئەکرێ کە ئەو بوارە لەبۆ 

میدیا ناسراەکانی کوردستان بە تایبەتمەندی سیاسی و حزبیشیانەوە بێت . بە پێچەوانەوە ئەوە 

جێگەی ئەوانی گرتوەتەوە و بنەی لە وەزارەتی دەرەوەی ئامریکا و نەتەوە میدیای ڕووداوە کە 

گرتووەکان لە نیۆیۆرک داکوتاوە کە پتر لەوەی کە وەک دەسکەفت و سەرکەوتنی پیشەی یەک

ڕووداو ئەندامی سازیەکەی گولەن ی ڕووداو خویا بکاتن ، مۆرکی میدیای گولەنی پێوە دئیارە . میدیای

36 
 



 

کۆڕ و کۆبوونەوەی بەناو لەبۆ ڕۆژمەنووسان و نووسەرانە و لە ڕێگەی ئەوانەوە بەشداری لە ھێندێک 

 جیھانی ئەکات کە سازکراوی گولەنچیەکانە . 

ڕۆژانە بەشداری لە میای ڕۆژئاوایی و نەمازە ئامریکایی نووسەر و ئاکادیڕۆژنامە نووس و رەیەک امژ

ھێندێکیان بە ئاشکرا زۆر بە توندی دژی ئەردۆغان و سیاسەت و رێکارەکانی وەشانی ڕووداو ئەکەن و 

ئەنووسن کە خۆبەخۆ گۆمانی ئەوە تێرنە ئاراوە کە ئەشێ سەر بە ئاکادیمیای گولەنچیەکان بن کە 

 و ئاورووپا .  ژمارەیان کەم نین لە ئامریکا

ڕووداو بە ناوی میدیای ئازادەوە گوێ خەڵکەکەی بەوە پڕ کردوەتەوە کە گوایە سەر بە ھیچ الیەنێک 

نین و گوایە تەنیا مشووری خەڵک ئەخۆن . ئەمە درۆێکی شاخدارە بەوەی کە لە سەرتاسەری 

و ئەوەی ھەیە و نیە ، ھەر ھەمووی سەر بە الیەنێک جیھانا تاکە یەک میدیای لەو بابەتە بوونی نیە 

خێرخوازانی وەک بەڕێوەبەرانی ڕووداو ئەو ۆن ئەبێ کە چو ئاقارێکی سیاسی دیاریکراون . ئەگینا 

، تەنیا بۆ خزمەتی کەس نەزانی لە کوێوە دەستیان ئەکەوێ  یەھەمکە سامان و پارە کە لەوانە

ی ئەویان ونەیارانی پارتی و ماڵە بارزانی دەنگوە ببڕێننەوە . خەڵکی کوردستان لە ئاقارێکی دیاریکراوە

 ەی ئانکو ڕووداو وەک دەزگایەکی تورکی ەلە پشتی ڕووداو ڤان بارزانیرب�و ئەکردەوە کە گوایە نێچی

ئەم  و. گەر ئەمە ڕاست بێت ئەوە ئیدی ئەبێ نێچیرڤان ژی گولەنچی بێت  ئەردۆغان ) –( دەوڵەتی 

 ھەیرە ئاوی فرە ھەڵ ئەگرێت . 

ی یەکانو ھزریەو سیاسی و ئابووری وەک فشە پاڵەوانی خەڵک مژارە کۆمە�یەتی ڕووداو  

خەڵکی کوردستان لە ھەرچی دۆزی سیاسی بەمەبەست بە شێوەیەک ئەھرووژێنێ کە  کوردستان

مایەی سەرئێشە و ئازاری ھەیە بێزار ئەکات و بەمەش بووەتە و نەتەوەیی بیر و ھزری کوردێنی و 

. لە ھەموو جیھانا  ەوەخۆیان و نیشتمانەکەیان بکەنخەڵکەکە و وای لەو خەڵکە کردوە کە بێز لە 

میدیا کان ھەوڵی ئەوە ئەدەن کە بەشێکی باش لە بەرنامەکانیان لۆ سەرقاڵی خوەش و زۆربەی 

ی ڕووداو ونە و تایبەتمەندیە السروشت و ھتد تەرخان بکەن و ئەم رابواردن و ھونەر و موزیک و 
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خۆی پڕانی بەرنامەی ڕۆژانەی پێک دێنێ کە خۆی لە خۆی دا مژارێکی  یتمژاری سیاسی بابە

 بێزراوە الی ھەموو خەڵکی جیھان . ناخۆش و 

 

 

تەقینەوەی ناکۆکی ناو ئیسالمی تورکیە و ئاقاری پەرەسەندی و 

 ۆزی نەتەوەیی کورد دکاریگەری لە سەر 

 

 یستی داڕشت و بنەماکانی ولۆکەماڵیزم لە تورکیە بە سەرکەوتوویی یەوە بناغەی تورکیەی کەماڵ

کان ەدەوڵەت و و�تێکی لە یاسای بنەڕەتی دا چەسپاند و بورای ئەوەی لە ھێز و ڕەوتە کۆمە�یەتی

ێزم بترازێن و ببنە مەترسی ئەڕای درێژەی کەماڵلە چوارچێوەی بە ئیسالمێشەوە بڕی کە 

زم بە یکەماڵنەیارانی ناوخۆیی تی کەماڵیزم جە تورکیە . تەنیا ڕێگەیەک کە مابووەوە پەی با�دەس

بوو کە بکاربێ بناوانی  کۆمە�نی خەڵکسەرکەوتووی ی ، شۆڕشھەر ئادیۆلۆژی و سیاسەتێکەوە 

کەماڵیزم ئەم دەرەتانەشی نەھێشتبوو بەوەی . وەک ئەوەی عەجەمستان  کەماڵیزم ھەڵ تەکێنێ

بە  ،جێگەی پەسەندی ڕۆژئاوای سەرمایەداری و تەنانەت کمۆنیستی پێویست و ڕێکاری کە مینا 

بوونە ئەندامی ناتۆی کەماڵیزمی  توندی بوون و مانی خۆی بە بەرژەوەندی ڕۆژئاواوە شەتەک دا .

ئا لە وەھا دۆخێکدا تورکی بە کردەوە خەونی شۆڕش و لەناوبردنی کەماڵیزمی کوشت لە تورکیە . 

چوارچێوەی بواری چاالکی سیاسی ھەر ھێزێک  ، کانی کەماڵیزمبنەماکە ھەتا ئیرۆ ژی بەردەامە ، 

سزا و لێپێچینەوە و ڕووی لەو چوارچێوە دەربچێت ئەوە ڕووبە ن . ئەوەش کەەلە تورکیە دیاری ئەک

اسای بنەڕەتی کەماڵیستی وەشانەوە و دوور خستنەوە لە سیاسەت لە الیەن دادگای تایبەتی یھەڵ

و کوردیەکان بەڵگەی ئەم ڕاستیەن ژ  ، چەندین نموونەی ھەڵوەشانەوەی پارتە ئیسالمی ئەبێتەوە

 . میژوویی سیاسی تورکیە دا 
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ەوە و دوای چاکسازی سیاسی پێویست لە پاش شەڕی دووھەمی  ۱۹٤٥لە  المیەیەل تورکئیس

 .چوارچێوەی کەماڵیزم دا لۆ ڕەخسا الکی سیاسیان لەبواری چا، جیھانی ژ بۆ بەربەرەکانێی کمۆنیزم 

بانگ بە عارەبی و کردنەوەی فێرگەی خوێندنی ڕۆژوو و اکسازی ئایینی وەک نوێژ و جیا لە بڕە چ

ەش ت و ئەو چەند جارنەکەف دەست می جە تورکیە شتێکی ئەوتۆی، بزاڤی ئیسالئایینی و قورئان 

 یزم و سپایکەماڵ، لە الیەن �تی سیاسی نزیک خستەوە ەکە نەجمەدین ئەربەکان خۆی لە دەس

ەک ونەمازە دادگای تایبەتی یاسای بنەڕەتی یزم و دەزگای دادی تورکی کەماڵتورکی وەک پارێزەری 

داگیرکردنی ئەفغانستان و شەڕی ئیسالم لە دژی ەوە . ایکر پووچ ، پاڕێزەری سەرەکی کەماڵیزم

شۆڕشی ئیسالمی عەجەمستانی بنا گوێ و تریش عرووسی کمۆنیست و کافر و دوا

یاری و گەمەی ڕۆژئاوا گوڕ و تەوژمێکی نوێی دایە بزاڤی ئیسالمی لە و�تە . ترکان ،  ھاوکەوشەنی

کی بوارێ، ئیسالمی لە شەڕی دەژ کمۆنیستی  –و نەخاسما ئی دە ئامریکا وەگەرد بزاڤی ئایینی 

ڕەخساند کو ئەو ژی تەڤی وێ یاری و گەلێ لەبارتر و ئاوە�تەرتەری پەی ھاوپەیمانەکەی ناتۆی 

اسای بنەڕەتی کەماڵیستی بواری سەربزێوی یئادیۆلۆیکی بێت .  –لیستۆکا سیاسی 

 ەئیسالمیە یەل تورکی نە ئەدا . تاکە ئێک ڕێگە کە کراوە بوو ئەڕایان ئەوە بوو ک بەسەربەخۆیانەی 

یان ە. ئەردۆغان و ئاک پارتی ئەمو لێکیان مارە بکەن و ئیسالمیزم پێکەوە موتوربە بکەن  کەماڵیزم

دۆخی گشتی ناوچەیی و جیھانی و سەرھەڵدانەوەی ئیسالمی سیاسی بە گشتی ھەلی کرد و 

کە دەنگۆی وڵ ، سەرۆک کۆماری پێشووی تورکیە عەبدو� گسەرکەوتنی لۆ ئەردۆغان ڕەخساند . 

 ی نوامبەری٤ لە چاوپێکەوتنێکی وەگەورد بی بی سی لەئەوەی لە سەر کە کۆنە گولەنی بووگە 

ر اادوەفبە ئەرکی خۆی ئەزانێ کە  پێی لەوە ناوە کە پارتە تازە پێکەوە نراوەکەی ئاک پارتی ۲۰۰۲

ئەم وتەی عەبدو� گوڵ ئیتر ھیچ گومانێک لەوە دا  .بەھا و بنەماکانی کەماڵ ئەتاتورک  بەبێت 

ی یزمە بە بەرگکەماڵ، ئانکو  یستی یەکەماڵئیسالمی ، ئیسالمی ئاک پارتی ناھێڵێتەوە کە 

نەریتی دژە ئیسرائیلی و دژە ڕۆژئاوایی ئەربەکانی وەال نا و بزاڤی ئیسالمی  یئاک پارت .ئیسالمیەوە 

 و بابەتی کەماڵیستی . تورکیەی خستە سەر ڕیگا و ڕێچکەیەکی نوێ
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 Milli "  کە بە ڕەوتیکە پێشتر لە بزاڤی ئیسالمی تورکیە  کەس و الیەنانەیئاک پاری تێکڕای ئەو 

Görüş "  ، ک بوون لە دەوری خۆی خڕ چاال،  ئەناسرێ،  ڕوانگەی نەتەوەیی ، ڕەوتەکەی ئەربەکان

ی کەماڵیستی ڕەوتەکەی گولەن ژی کە سا�نێک پێش ئەردۆغان بەرگ گەڵ ئەمانەشلە . کردەوە

ی جووت ببوو تا ڕادەیەک کە جەنابی مەال گولەن بوو بە دکردبوو و وەگەر دە بەر ئیسالمەکەی

 ئەجویت ژی دەمەال گولەن وەگەرد وەزیری ئەو کاتی تورکیە .  ۆکتانسو جیلەری سەرڕاوێژکاری 

 یستی تێکەل بوو . کەماڵسەر ھەمان شۆپی 

 

 
 

 مەال گولەن و سیاسەت و سیاسیکاران ژ تورکیە
 
 

اری یۆلۆژی دیبکات و ئەوە سیاسەتە کە ئاد یئادیۆلۆژی قەت نەی توانیە و ناتانێ سیاسەت دیار

ەل لسیاسەتێکی دیاریکراوە . ئەمێج ڕاستە لە پێوەندی  یو ئادیۆلۆژی لە ڕاستی دە پاکانە ئەکات

. زمە یکە ئەو ژی کەماڵ ڕی داپێکەویانی گ ئەردۆغان و سیاسەتێکی دیاری کراوتێکەڵی گولەن و 

ڕاستی ئاگاھدارن کو ڕەوتی گولەن دەوری سەرەکی و یەکەمی لە سەرکەوتنی  ھەمووان ژی جەو

ی ئاک پارتی فرمانێکی نەشیاو ۲۰۰۲سەرکەوتنی رت و ئەردۆغان دا ھەبووە و بە بێ گولەن ئاک پا

وە کە ھەر دوو رەوتەکە دەسە�ت لە نێوان خۆیانا بەش بکەن لە بوو . ئەم ڕاستیەش بووە ھۆی ئە

و دوو ئامرازی کەماڵیستی ھاوشێوە بووگن ئەڕای ، بەوەی کە تەواوکەری یەکتر ھەموو ئاستێک دا 

 . وازی سیاسی ڕۆژی کەماڵێزم 
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 مستەفا کەماڵ ، گولەن ، ئەردۆغان و گوڵ

 

 .دژی نەیارەکانیان پێکڤە دەمەشاندستراتیژی ھاوبەشیان لە تێکەڵی ئەم دوو ڕەوتە درێژەی ھەبوو و 

تایبەت بۆ دژایەتی بە گەنەکۆن  وەک سازیێکی سەربازی سپا و میت کە رلە لێدانی ئە ۲۰۰۷لە 

کە باش و بە تەواوەتی دزەی کردبووە ، گولەن با�دەستی خۆی سەلماند ، بەوەی کورد ساز کرابوو 

گرفتی ئەرگەنەکۆنی چار کرد کە لە بەرژەوەندی ناو دەزگای دادی تورکی و لە ڕێگای یاسایی یەوە 

وەک گەنگەشە کرا ، دەزگای دادی تورکی پارێزەری سەرەکی و یەکەمی وو . کورد بە گشتی ژی ب

نھا ژی . ئەوەی کە بوار بە مەال گولەن دراوە کە  ابووە ھەر لە سەرتای کەماڵیزمەوە ھەییزم کەماڵ

یزم ، ئەوە ئەسەلمێنێ کە جەنابی مەال کەماڵدەستی با�ی ھەبێ لەو دەزگا گرینگەی پارێزەری 

دەزگای داد و سیاسیکارانی خاوەن گولەن جێگەی بڕوای تەواوی پارێزەرانی کەمایزم بە سپا و 

ژ وان کەسانێن ھەری گرینگ بووبێت . ئانکو دەبێ کو بێژین گولەن ئێک بووە  وەدەسە�تی تورکیە

تیلی مەال گولەن لە دەزگای دادی  کە ئەرکی پاراستنی کەماڵیزمی دە ئەستۆی خۆی گرتبێ .

ە ل و ھەڵوەشانەوەی پارتەکەی  اسایی ژ ئەردۆغانچیەکانانەوەی ی، ئاک پارتی لە لێپێچیە تورک

 ڕزگار کرد . دا  ۲۰۰۸
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 دۆغانرگولەن و ئەپێوەندی کاریکاتوری 

 

ایی کۆتەردۆغان ژی ماوەند و یەکانگیری گولەن و ئ، زەدن وەک ھەر تێکەڵی و یەکگرتوویی سیاسی 

ەکەم یمەزنتەرتەر بووەوە . گاڤ بە گاڤ نالێکی و ناتەبایی نێوانیان  و تووشی لێک دابڕان بووھات و 

ھەرای (ھەرای ناردنی یارمەتی ئەردۆغان بۆ فلستین بوو ستە نێوانیان ، بوویەر کە درز و کەلەبەری خ

گولەنچیەکان توند و دوژمنکارانەی ھەڵوێستی  کە گولەن دژی وەستایەوە .) flotilla -فلۆتیال 

مەالی عەجەمان و بەعسی سووری ( پێش قەیرانی سووری ) جیاواز بوو لە ئاک سەبارەت بە 

فرەتر ھاوئاقاری ئامریکا بوون تا ڕادەیەک کە کاردانەوەی بزاڤی پارتی بەوەی کە گولەنچیەکان 

 ئیسالمی سیاسی ناوچەکە ، ئاک پارتی ژی لە ناویان دا ،  لە دژی گولەن لێ کەوتەوە .

پاشان خۆپیشاندنەکەی پارکی قازی تی بەردەوام بوو و راگولەن و ئاک پنالێکی و ناکۆکی نێوان 

)Gezi Park سەر بە گولەن بە مەبەست بە توندی سەرکوتی  کە پۆلیسیلە ستانبۆڵ  ۲۰۱۳) لە

تر دوامەال گولەن گاورە کرد . ی ئەردۆغانی تووشی سەر ئێشەیەکی کرد ، ھاتە ئاراوە و حکومەتەکە

نرخ و و ەوە قاندی کە دەزگای دادی سەر بە گولەن تەھەرای دژە گەندەڵدا  ۲۰۱۳لە ھەمان ساڵی 

نابێ و ناکرێ کە دەستی گولەن لە دۆڕانی ئاک پارتی بایەخی ئەردۆغانچیەکانی زۆر خراپ شکاند . 

لە بەرچاو نەگرین . ھیچ دوور نیە کە گولەنچیەکان لە ڕێگەی دەنگ  ۲۰۱٥لە ھەڵبژاردنی یەکەمی 

بەر بە ئەردۆغانی تاک ، ه د پ ، ھەوڵی ئەویان دابێ کە بەو شێوەیە ک ک  دان بە پارتەکەی پ

و ھەلی بەشداری کورد لە ئاژوو بگرن و سنوورێکی لۆ دابنێن . پ ک ک ئەو دەرفەتەی مراند 
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پارتی لە خولی دووھەمی  لە کیس کورد دا . سەرکەوتنی ئاکدەسە�تی سیاسی تورکیەی 

ە خۆی تورکیوئاماژەیەکە بەو گەمە سیاسی یەی نا و ھێماپ ک ک ھەڵبژادن و دابەزینی دەنگەکانی 

سەرکەوتنی ئاک پارتی لە و ملمالنێی گەرم و بەرب�و و سووری ڕەوتی گولەن و ئەردۆغان . 

ژ دوا ھەڵبژاردنی سەرۆک کۆمار و ھەڵدانی ئەردۆغان و ھەر وەتریش ئی دە پارلمانی تورکیە 

، ئەو دەرەتانەی لۆ ئەردۆغان و ئاک پارتی ڕەخساند کو چاری ڕەوتی گولەن و  ۲۰۱٥ھەلىژاەدنی 

و سێبەر  و تارمایی دەسە�تەکەی وەک دووھەم دەسە�تی تورکان گولەنچیەکان بکەن بە تەواوەتی 

پە�ماری ڕۆژنامەی زەمان و داخستنی لە الیەن ئەردۆغانەوە سەرەتای شەڕی نەھێشتنی نەھێڵن . 

 ە الیەن ئاک پارتی بوو .لگولەنچیەیەل 

پاڵ کە تاوانەکەی ئەدرێتە  ۲۰۱٦جووالی  ۱٥لە کوودەتا گۆماناویی و سەیر و سەمەرەکەی تورکیە  

ەوە ئ ئەمەش.  ئەو دوو ڕەوتە ئیسالمیەی تورکیەخاڵی کۆتایی لێک ھەڵبڕانی ، بووە مەال گولەن 

ەوە سیاسی و کۆمە�یەتیان چیدی پێکجیاوازی بیری ئایینی و ڕێکاری بە ئەگەێنێ کە ئەو دوو ڕەوتە 

ۆغان و ئۆزاڵ و گوڵ و ئەردئەربەکان و .  تە بەرئاقاری تایبەتی خۆی ئەگرێ وھەڵ ناکەن و ھەر یەکە

ھاوڕێکانیان ڕاستەو خۆ لە فێرگە میللی گوروش پەروەردە بووگن کە بیری ئایینی یان ئوغلۆ و داود

. ا ھەڵیان دئەچێتەوە سەر فێرگەی نوور و دواتر لە ژێر کاریگەری ئیسالمی عارەبی و ئیخوانەکان 

ە پێوەندی تایبەتی ئەردۆغان ببەشێکی جیا لە ڕێکاری سیاسی و دیپلۆماتیکی ، ھیچ دوور نیە کە 

 لە ڕێبازی نەقشی یەوە سەرچاوەی گرتبێ . ە بارزان ماڵ

ئایینی عارەب پەرەی سەند و دەسە�تی سیاسی پێکەوە نا ، کێشەی بەڕێوەبەری دوای ئەوەی کە 

ھاتە ئاراوە . " مەسحەف "ەکەیان کە دواتر ناویان نا قورئان ، بەشی خەڵک و خاکی ژێردەسە�تیان 

عارەبی بداتەوە .  –یستی دەسە�تی سیاسی ئیسالمی ئەوەندەی تیا نەبوو کە وە�می پێداو

ئانەکەی عارەبان قورئەم کورت ھێنانەی عارەبان و جە ناو نەبوونی نەریتی دەسە�تداری سیاسی 

، پەی پڕ کردنەوەی ئەوان کەمایەسی و کورت ھێنانە ، لە بۆ بوە ھۆی ئەوە کە کەسانی پسپۆڕیان 

ی خواستی سەرکردایەت ی وتاکەکەسدابین کردنی پێدڤیا دەزگای سیاسیان ، ھەر یەکە گۆڕ بیری 
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زانین و ناسین . شافێعی ، سیاسی خۆی بیچمێکی دادگەری پێکەوە نا کە بە شەریعەت ھاتە 

ھەر  ڕێچکەی شێعەگەریە . ژی سووننەیە و چەعفەریچکەی حەنەفی . مالکی و حەنبەلی چوار ڕێ

کارخانەی " حەدیس سازی ، ئەم کورت ھێنانەی قورئانی عەرەبی لە بواری بەڕیوەبەری سیاسی 

ی خستە سەرەتای ئیسالمخەیا�ویی چیرۆکی  یو ھۆنینەوەراست و ناڕاست و ھەلبەستراو " 

 گەڕ ئەڕای داڕشتنی کۆڵەکەیەکئ دیکە و جیاواز لە قورئان بۆ شەریعەتەکەیان . 

کات کە یئەکردوە و پێداگری لە ڕێچکەی حەنەفی ، ناودەرکردنی مەال گولەن ھەر لە سەرەتای   

ی تورکانناو ن ھەڵبژارد و پەرەیان پێدا بەتایبەت لە یابە تورکان و عوسمانلی یەل لۆ خۆ ەتایبەت

ئەوەسە کە حەنەفی ، بە ھاەڕەگەزیان . ھۆی ئەم بژاردەی عوسمانلی و ترکان بە گشتی 

 تورک مینای خەڵکی خۆجێی ناعەرب نەریت و فەرھەنگ، ەلی لکی و حەنبپێچەوانەی شافێعی و ما

پەسەند ئەکات و ئەمەش عەت ) دەزگای دادی ئیسالمی ( شەری وەک کۆلەکەیەک و ڕیکارێک لە

داب و نەریت و فەرھەنگی خۆیان ئاوێتەی شەریعەتی کە ەتە ئەدات کە خەڵکێک وەک ترکان ئەو دەرف

حەنبەلی دژی ئەو مالکی ئەم تایبەتمەندیەی تەنیا بە خەڵکی مەدینە داوە و ئیسالمی بکەن . 

ژی ڕێچکەی شافێعی ھەڵبژاردوە و  ڕێبازی نەقشەبەندیو شافێعی ژی لەگەڵی دا نیە .  یەڕیکارە

ێ کو ر، ئەکمیللی گوروشبە ڕێبازی نەقشی و ئەردۆغان و ئاک پارتی ە لەبەرچاو گرتنی پێوەندی ب

 ێنێ .پێک تجە ناوبەرا گولەن و ئەردۆغان ماکی ناکۆکی نێوانیان بووشین جیاوازی بۆچوونی ئایینی 

و دولە بوو کە جە ڕاستی دە ئایینی و سیاسیە خاڵی تەقینەوەی ئەو ناکۆکیە ھەرای فلۆتیال 

لە مەڕ سیاسەتی دەرەوەی تورکیە سەبارەت بە ئیسرائیل ی ئەردۆغان و گولەن وونی دژ بەیەکبۆچ

سەرچاوە لە سەر بنەمای ھزری ئایینی یەوە ، و جوولەکە بە تایبەتی و ئی دە ڕۆژئاوا بە گشتی 

ئەردۆغان و پارت و ڕەوتەکەی دە ئاقاری خاتن کو ایە کە دەری ئەد . گرینگی ئەم خاڵە لەوەئەگرێتن 

پەرتووکەکەی داودئۆغڵۆ " قوو�یی ناوەرۆکی ئیسالمی عارەبی باو و زاڵی ئیستا ئەمەشی و 

اتووریەک ەتە سووکە ئیپروگولەن ژی کە بوڕەنگدانەوەی ئەوان تایبەتمەندی ئاک پارتیە . ستراتیژیک " 

 دوو ھەر ئەم. پەی پاراستنی بەرژەوەندی ترکان  لە ئاقاری جیھانی و ڕۆژئاوایی یەوە کار ئەکاتن
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وچەیی و جیھانی لە ڕێزبەندی سیاسی ناشوێنی جیاوازیان و  کەداھاتووی ھەرتک ڕەوتە ،  ئاقارەش

 .  دەس نیشان ئەکاتن

سەرەڕای ھەرا و ئەو ڕاستیە ئاشکرا ئەکات کە جە دیرۆکا ترکان پێداچوونەوەیەکی بڕێک قووڵ 

ڕەوتی ھەڵدان و ئەوە ئاورووپا بوو کە چارەنووس و یەل ، ای تورکچیەکان و نەمازە کەماڵیست ھووری

گەر دژبەری نێوان ڤاتیکان وەگەرد کلیسای گەشەکردن و شکانی تورکانی دیاری کردوە و ئەیکات . 

جێگەی تر کە پ، وەک چاوگە و کلیسیای یەکەمی کریستیان لە ئاورووپا  ڕۆژھەالت لە کۆنستانتیتۆپۆل

نەبا ، ئەوە ئیدی بواری ئەوە بە ترکانی عوسمانلی  کان بوو لە چاو ڤاتیکان ،پەسەنی کریستیانە

کە کلیسای ڕۆژھا�تی کریستانەکان بەو بەھا و نرخە ئایینی یەوە لە ناو بەرن و ببنە ھۆی نەئەدرا 

ە ئاورووپا ک ئەوەش تی .ھزری ئایینی کریستیانەئەوە کە ڤاتیکان ببێتە تاکە سەرچاوەی دەسە�ت و 

مێژووێکی فرە دوور نیە و ھەمووان لێی ، یزمی کردە جێگری کەماڵئیمپراتووری عوسمانلی تیابرد و 

د ڕۆژئاوا موتۆربە کە خۆی وەگەر ەترکانولەن درێژەی ھەمان ڕەوتی مێژوویی رەوتی مەال گئاگادارن . 

 ڵھەتا ئاستی نیمچە ئیمپراتووریەک ھەم ئاکارەش بواری ئەوەی بە گولەن داگە کە کردگە . ھەر ئە

 .ە کانی چ بە نھێنی و چ بە ئاشکرایەک وەک بەرنامەی گالدیۆ ب و ھاوشیوەمنابدات ، بە ھوی بەر

لەم سونگەوە دەبێ کوو بووشین کە خەالفەتەکەی مەال گولەن ، خەالفەتێکی ڕۆژئاوایی بە گشتی 

ەزمی کوودەتاکەی تورکیە لە ئامریکای ھەڵ ئەوەش ئەردۆغان پاش بو ئامریکایی بە تایبەتی یە . 

چاوە بۆ ڕادەست کردنەوەی گولەن دەزڤرێتەڤە لۆ پێوەندی گولەنچیەکان بە ئامریکاوە کە ئەردۆغان پێ

 شەڕەکە لە ڕاستی دا شەڕی دووبابەت خەالفەتە لە تورکیە .پتر لە ھەموو کەسێک لێێ ئاگادارە . 

یەک ال بوونەوەی لە داھاتوویێکی نزیک دا بۆی ھەیە کە مژاری ھەڵبژاردنی سەرۆکایەتی ئامریکا و 

ۆنی تلە ئەگەری سەرکەوتنی ھێلێری کلینشەڕە وانێکی خەالفەت ژ تورکیە کوور تەرتەر بکاتەوە . 

کۆنە یار و دۆستی گولەن ، دەروویێکی باش ئەڕای گولەن ڤەدەبێ و ئەگەری ئەوەش تێتە ھۆلێ 

  ئەو فرەتر بەرەو ڕووسان باژوێ و شەڕەکە گەرمتر دابێ .ئەوە بێ کە کە کاردانەوەی ئەردۆغان 
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گەمەی سیاسی ئەردۆغان ڕێکاری ھەمیشەیی خۆی لە سیاسەتی ڕۆژ دا خستوەتە کار و 

تاکیکی چاوەڕوان نەکراوی خۆی دەس پێکردوە . بادانەوە لە دۆست بۆ دوژمن و بە پێچەوانەشەوە ، 

ئا نھا ژی ئەردۆغان پەی  ال زەق بووەوە .ی فلۆتیئەردۆغانە کە لە ھەرا ناسراوی ئاک پارتیەکەی

و لەمێسەوە بۆ الی مەالی عەجەمان گوشار خستنە سەر ئامریکا بای داوەتەوە سی ڕووسیە و 

ریکا ئەکات کە تورکیە بەرەو ئەوە ئەچێ کە بە مەش ھەڕەشەی ئەوە لە ئام و بەعسی سووری

ت تێک بدادژ بە بەرژەوەندی ئامریکا و لە قازانجی عرووسان ڕیزبەندی و ھاوکێشەی ھێز لە ناوچەکە 

لە ئەگەری ئەوەی کە ئامریکا پشتی مەال گولەن بەر نەدات و ڕادەستی نەکاتەوە و کۆتایی بە بەزم 

سیاسەتی نوێی ئاک پارتی گەزۆی خێر و بێرە کە قەیرانی و ھەرای مەال فەتحو� نەھێنرێ . 

ڕووس ئەو دەرەتانەی لۆ ڕەخساوە کە کوردەکەو ماچۆ باراندوە . عرووسانی ناوخۆیی تورکیە ئەڕای 

دامەزراندن و ئەو خەونە بھێرێتە دی کە ئەوەی لە بە ھەر دوو دەس باوش بە ئەردۆغانا بکات و 

ە ، لە خەالفەتخەالفەتی مەالی شێعەگەری سەفەویی عەجەمستان بۆی لوا ئالیکاری و پاراستنی 

بەڕیوەی ببات . ئەمەش بەو واتایە کە خەالفەتەکەی ئاک پارتی  ، سوننەکەی ئەردۆغانیچ ژ تورکیە

ە� ئەبێتن کە خەالفەتی شێعە و ولۆ عرووسان ئا ەدرگای ئەومۆرکی ڕووسی بە خۆیەوە ئەگرێ و 

. ننئامریکا بە تایبەتی پێک بھێژی ڕۆژئاوا بە گشتی و مارە بکەن و ھۆکارێکی بەھێز لە د سوننە لیک

 ینیستی عرووسان ، ئەردۆغان لۆیانمۆکە پاش ڕووخانی ئیمراتووری کئەمە ژی ئەو ھەلەیە 

جە ئەگەری سەرکەوتنی ڕووس لەم گەمە سیاسیەدا ، ڕۆخسار و ناورۆکی ڕەخساندوە . 

 بە خۆوە ئەبینێ و ئەبێتە بوویەرەکسیاسەتی ناوچەیی و جیھانی گۆڕانکاری فرە گاورە و کاریگەر 

 ئا دیرۆکی . 

ئەردۆغان قەیران خۆلقێنن و بە زۆری لە سەر ھەوانتە ھەڵچنراون و بنەمایەکی مانۆڕە سیاسیەکانی 

مێژوویی ناوچەکە و نەمازە ئی دە تورکی  نیە و وەگەرد ڕەوتی ئاسایی انئەتۆی سیاسی و مێژوویی

یستی و تەنانەت ئی دە ئیمپراتووری کەماڵ یوەکی کۆ ھاتە گەنگەشە کرن تورکیەژی ناگونجێن . 

یەی کڕەوتی سیاسی و ئابووری و ستراتیژیکی ڕۆژئاوا و تورژ  بەشێکنک بووگن و عوسمانلی پارە
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دا نیە کو ئەم تایبەتمەندیەی و�تەکەی بگۆڕی و ڕاستەوخۆ بکەفێتە ئەردۆغان ناتانی و لە کێشی 

شی ئەو بەزمە بە ھەند ەر ئەردۆغان بۆ خۆگمریکا . انێی ڕۆژئاوا و ئای و بەربەرەکیبەرەی دوژمنکار

یکا سەری خۆی و ئاک پارتی ەوەی جە ھەمبەر مەال گولەن و ئامردژکرد وەئوەربگرێ ئیتر لەوانەیە 

بێ دەنگی و ئانکو نەرمی نواندنی ئامریکا جە ھەمبەر ئەو ئاقار و سیاسەت بخوات . و و�تەکەشی 

ئامریکا سەبارەت بە ئیسالمی ە ھۆی ئەو کەتنە گاورانەوە بێت ک گۆڕینەی ئاک پارتی لەوانەیە بە

یاری و ئاگاداریانە و زانسیاسی کردبێتی کە تورکیەش وەک ھاوپەیمانیان بەشداری چاالک بوە تێیدا 

نالێکی تورکیەی ، ھەلی ئەوە ڕەخساوە کە ڕووس و تێکڕای نەیارانی ئامریکا . لە سەریان ھەیە 

ی ئامریکا بەڵگە و زانیاری کەتنەکانینا ویکیلیک لە ڕێگای دەزگایەکی مو ئاک پارتی و ئامریکا بقوزنەوە 

 .تڕۆیان بکەنجارەک دن ئیسالمی جیھانی ئی دە و لە جیھانی مرۆڤایەتی و نەخاسما لە قاو بدەن 

  ئاشکرا کردن و لەقاودانی نھێنیاکانی تێروری ئیسالمی لە بەرژەوەندی مرۆڤایەتی دایە . 

لەوانەیە گەورەترین زیان و خەساری بەر بکەوێ لەو گۆڕانکاریە سیاسیەی دۆزی نەتەوەیی کورد 

و سەرکەفتنی ئاک پارتی و  ۲۰۱٥خولێ دووھەمی ھەڵبژاردنی تورکیە لە ئاک پارتی و ئەردۆغان . 

و ھەر وەتریش داخستنی ڕۆژنامەی زەمان و ھێرشی ھەمەالیەنەی ئاک دۆڕانی پارتەکەی پ ک ک 

ئەو چەند خویا دەکاتن و سەرکوت کردنیان دوای کوودەتاکەی تورکیە ەن پارتی بۆ سەر ڕەوتی گول

ئاک پارتی لە کێشی دایە کە بەر بە کاریگەریی سیاسی گولەنچیەکان لە ناوخۆی تورکیە دا کو 

و ئەمەش ئەو بوارە لە کوردی باکوور ئەبڕی کە لە کەلین و درز و نالکۆکی ئەو دوو ڕەوتە بگرێ 

 سیاسی و ھزریە لە تورکیە کەڵك وەر بگرێ . 

گاز و نەوتیان بە دەستەوەیە و لۆ بەرژەوەندی سیاسی و نیشتمانی کاریگەری عرووسان چەکی 

وەک لە پێوەندیان وەگەرد ئاورووپا و قەیرانی ئۆکراینا ، خۆیان فرە باش و کاریگەر دەکاری تێنن 

تین بە گرێ بەستی گاز و نەوت لە ئاستێکی فرە سەردانەکەی ئەردۆغان بۆ کن پوونیشانیان دا . 

 لە ئەگەریکۆتایی پێھات کە مەترسی فرە سوور پەی باشووری کوردستان چێ ئەکاتن . قەبەدارا 

تووشی سەرکەوتنی ڕووس و تورکیە لە ھاوھاوی نوێیان دا ، ئابووری قەیران گرتووی کوردستان 
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ر لەمەی ئیشتای ئەبێتەوە کە ڕاستەوخۆ کار ئەکاتە دۆخێکی فرە نالەبار و قەیرانێکی فرە گاورەتەرتە

دستان بە یی کورد بە گشتی و لە باشووری کورەتەوەنسەر ڕەوتی گەشەکردنی سیاسی دۆزی  

ی ی لە کێشەئابووری یەک –و دۆخی سیاسی  قەبە و قورسایی نەوت و گازی کوردستانتایبەتی . 

خە�تی نەوت و گازی ڕووس لۆ ئەردۆغان نەک دا نیە کە مل دە ملی عرووسان بنێت لەم بوارەدا . 

 قازانجی فرەتەرتەری ھەس ئەڕایھەر ژ ئالیێ ئابووری ھەرزانترە لێ بەلێ ژ ئالیێ سیاسی ژی 

وەگەرد باشووری کوردستان ڕاستەوخۆ کار ئەکاتە سەر تورکان  تورکان . بازرگانی نەوت و گازی

اتە سەر ژیانی ڕۆژانەی بەشێکی ار ئاکزی نەتەوەیی کورد و لە مەش فرەتر کمژاری سیاسی دۆ

جە ھەمبەر ئەمە دا ، و بەرچاوی تاکی کورد لە ھەر دوو دیوی سنووری باشوور و باکوور .  باش

 یبازرگانی ترکان بە ڕووس رە ئەم ئالۆزیەی بۆ ترکان جێ ناکات و تەنانەت مەترسی تەقاندنەوە

 . لوولە نەوتەکان لە الیەن پ ک ک ەوە ھەڕەشەی لێ ناکات

ایەتی کورد جە باشوور سی بەغدا لەم ڕۆژانەی دوایی دا ئەوە بادانەوە و گەڕانەوەی سەرکرد

 پارتی و مانۆڕی سیاسی ئاکزە کوودەتاکەی ائەسەلمێنێ کە کاریگەری ھەرای مەال گولەن و نەم

کە کوردی باشوور ناچار بکاتن کە فرە زەقە و بۆی ھەیە جە سەر کورد و دۆزە نەتەوەیی یەکەی 

نەیارانی ھەتا ئێستای ەڕای مانەوەی دۆخی ئێستایان واز لە مژاری سەربەخۆیی بھێنن . ئ

 پاکانەیەکسەربەخۆیی کوردستان ژی ژ ناوخۆی نێستمانەکەمان ھەلێ ئەوەیان لۆ ئەڕەخسی کە 

ئەڕای سیاسەتی ناکوردانە و نانەتەوەیی یان ، گەر نەبێژین  ئا ناڕەوا و چەواشەکارانە و خاپێنەر

چوونە بەغدای سەرۆکی حکومەت و خوش .  ۆننەوەبھانەیان لە ڕوانگەی مێژوویی یەوە ، ەتکارخەیان

مژاری نەوت و گاز و ئی دە کەرکووک  و بێش کردنیان وەگەرد کاربەدەستانی بەغدای تاوان لە سەر

و دۆڕانی دۆزی نەتەوەیی کوردە لەم  بە تایبەتی و ڕێککەوتنی ڕواڵەتیان ، سەرەتای پاشەکشێ

ەشەوە ددۆخە نوێیەی ھەرای مەال گولەن خۆلقاندی و کوردەکەو ماچۆ ، خوا بکات ھەر بەوەن

 ژ کارەساتێن دیرۆکیا ێن کوردان . بوەستێ و نەبێتە کارەساتێکی دن 
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نەبێتەوە مژاری سەربەخۆیی باشووری کوردستان گەر کوێر بە لە بەر چاوگرتنی ئاوەھا دۆخێک ،  

می ھەنووکەیی خۆی ژ دەست ئەدات . ئەمەش سەرباری ئەو ڕاستیەیە کە ئەوە ئیدی گۆڕ و تەوژ

و لەوانەشە کە لە ئەگەری کۆتایی شەڕی دژی ھۆڤانەکانی داعش خەریکە نزیک ئەبێتەوە 

کە ئەمیچ مەترسیێکی سوورە پەی مژار سەربەخۆیی ڕابگەیندرێت گرتنەوەی موسڵ و ڕەقە 

قەیرانی سیاسی چەق بەستووی ناوخۆیی باشوور و دەستەوسان وەستانی ھێزگەل کوردستان . 

 بەرەو ئەوە داژووت کە ھەلی مێژوویی ڕەخساوسیاسی جە ھەمبەر ئی قەیرانە دا و درێژەکێشانی 

وەک تاوانی مێژوویی ئەکەفێتە سەر ملی ھەموو بچێت کە  سئەرای دۆزی نەتەوەیی کورد لە کی

 .  الیەک  وە بێ ھیچ ئەم ال و ئەبالیەنێکی سیاسی کورد 

ھەوڵی ئەوە ئەدات کە بە پشت بەستن بە ھاوپەیمانە نوێ کانی ، ڕووس و عەجەم و ئاک پارتی 

ت بکا دۆزی نەتەوەیی کورد ژ باکوور ژی وەکی ڕەوتی گولەن سەرکوتبقوزێتەوە و  کەبەعس ، ھەلە

بکات . نەتەوەیی لە تورکیە دیمۆکڕاسی و اری پ ک ک وەک نەیاری سەرەکی خۆی لە مژاری و چ

چاوگەی ئالیکاری  پ ک ک ئەبێ بەوەی کە، دۆڕای سەرەکی و یەکەمی ئەم بەزمەی ئاک پارتی 

ئەگەری ئەوش ھەس کە لێی ھەڵ و ھاوھاوی ھەتا ئێستای نەک ھەر لە دەست ئەدات بەڵکو 

ولو بووگە و ولویە ژی ڕووی ڕاستی دۆخی کوردان . ینرا بوەک لە حەسەکە دەن ئەگەڕێنەوە و لێی ب

ە تا یکھێزێکی کۆمە�یەتی جە ناوخۆی تورمینا کە پ ک ک چ وەک مەترسی ئەڕای تورکان و چ 

کورد نەک ھەر لە باکوور  یکێشەڕادەیەکی بەرچاو کاری ئەکردە سەر سیاسەتی ئاک پارتی لە مەڕ 

قووڵی ئاک پارتی ئەوەسە کە ئەم ایەن و درێژخئاسۆی ستراتیژی بەڵکو لە گشت کوردستان . 

 ێدان و، بە للە سەر سیاسەتی نەتەوەیی خۆی سەبارەت بە دۆزی کورد نەھێلێ ھۆکارە کاریگەرە 

. سەرکردایەتی کورد جە باشوور ئێستایان  نەھێشتنی پ ک ک لەو ئاستە سیاسی و سەربازیەی

ئەم ڕێکارەی ئەردۆغان بن لە دان و سەندن و سەردانەکانیان داری ائەشی فرە بە وریایی یەوە ئاگ

 . بە تایبەتی ژ بۆ تورکیە و دان و سەندن وەگەر ئاک پارتی 
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، ئامریکا لە ڕۆژئاڤای کوردستان وەگەرد پ ک ک تێکەڵی ھەس ، بە ھۆی شەڕی دژی داعش گەر 

ئەڕای پ ک ک و پ ک ک  جێگرەوەی ڕووس و عەجەم و بەعسئەوە بەو واتا نیە کە ئامریکا ببێتە 

بۆ ڕۆژی تەنگانە و مانۆڕی  ، کوردەکە ماچۆ،  نەھێستوەتەوە تەنانەتبۆخۆی لە مێژە کە ئەم ئەگەرەی 

کورد دەست  شەڕی دژی، گۆڕ ستراتیژی خۆی وەک باس کرا ، ئاک پارتی سیاسی پێویست . 

و  بۆی ڕێککەوتوە، تا دوێنی وەک ھاوپەیمانی ئامریکا دەستی تی نەئەچوو پێکردوە و ئەوەی کە ھە

ھاو تەریب وەگەرد ترکان ، بدات .  ھەلێکی ھانا زێڕین لۆ خۆی لە کیس ڕێی تێ ناچی کە تورکیە

بەعسی سووری ژی شەڕی دژی پ ک ک ی دەس پێکرد لە حەسەکە . ئەبێ کە چاوەڕان بین 

ڕۆژانی خۆشی چەند ساڵی ڕابردووی تەوەیە لە دژی پ ک ک . ان بە دەسداکو بزانین عەجەم چی

نەیارانی کورد نەخاسما داگیرکەرانی کوردستان دۆزی نەتەوەیی کورد خەریکە کۆتایی پێ دێت و 

 .لە گشت کوردستان  کەی یەھەڤرە دژی کورد و دۆزە نەتەوەیی  پیکڤە و بەرؤژیانە و 

 سەر ڕێچکا قانع و بەستەی دەبە دەب ئووشین : ئەڕای ئەوانەیچ کە ژ ڤێ ڕاستی تێناگەن ، لە

 وتم ئەی ئاشوفتە حاڵ وەتەن چۆڵە ، پەریشانە 

 وتی دەبە دەب دەب ، دەبە دەب 

 

 
 

 کاردۆخ
 

 کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان 
 
۱/۹/۲۰۱٦ 
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