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ئیسالمی سیاسیی لە ڕۆژئاوای
کوردستان
زیرەك ئەحمەد رەحامن
پێشەکی
کــورد بــە شــێوەیەکی فــراوان لــە ڕووی جوگرافیــەوە
دابەشــی ســەر هــەر چــوار واڵتــی تورکیــا ،عێــراق ،ئێــران
و ســوریا کــراوە .وێــرای بوونــی مێژوویــی لــە هەنــدێ
واڵتــی تــر و بــە هــۆی کــۆچ و ڕووداوی تــرەوە .کــورد
وەك هــەر نەتەوەیەکــی تــر مەحکوومــە بــە هەنــدێ
قــەدەری جوگرافــی لــە ڕووی پێکهاتــەی دینیــەوە ،واتــە
هــەم کاریگــەرە و هــەم کارتێکــراو .بــەاڵم بــە گشــتی
زۆرینــەی کــورد موســڵمانی ســوننە مەزهەبــن ،لەگــەڵ
بوونــی شــیعەی دوازدە ئیمامــی و عەلــەوی (بــە شــێوە
جۆراوجۆرەکانیــەوە وەك نوســەیڕی و شــەبەك و ...
تــاد) و ئێزیــدی .پرســی دیــن و سیاســەت تەنیــا بابەتێــك
نییــە گۆڕەپانــی کــوردی گرتبێتــەوە ،بەڵکــو زۆرێكــی
کۆمەڵگــەکان ئــەم باســە جێــی مشــتومڕیەتی .بۆیــە
شــپرزەیی دۆخــی گشــتی هــەر واڵتێــك ،وروژاندنی باســی
لــەم جــۆرە تێیــدا ،بــە جارێــك پرســەکە دەکاتە کێشــەیەك
زەق تێیــدا .لــەم باســەماندا دەمانــەوێ بــە ســەرەقەڵەمێك
باســی پرســی دیــن و سیاســەت بکەیــن لەنــاو جموجۆڵــە
سیاســیە دیارەکانــی ڕۆژئــاوا و ئــەم پرســە لــە کوێــوە بــۆ
کــوێ دەجووڵێنــرێ و هــەر الیەنێكیــش چــۆن مامەڵــەی
لەگــەڵ دەکات.
جوگرافیا مرۆیی ڕۆژئاوای كوردستان
بــە شــێوەیەکی گشــتی کــورد لــە دەوڵەتــی ســووریادا
دابەشــی ســەر ســێ ناوچــەی ســەرەکی بوونــە :جزیــرە،
کۆبانــی و عەفریــن .لەگــەڵ هەنــدێ گــەڕەك و ناوچــەی
کوردنشــین لــە شــارەکانی حەڵــەب ،دیمەشــق و حەمــا.
هەرچەنــد ســەرژمێریەكی دروســت و ورد نییــە ،بــەاڵم
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بــە گشــتی ژمــارەی کــورد لــەم پارچەیــەدا بــە (دوو
ملیــۆن و نیــو) ،کــە دەکاتــە ()%١٧ی دانیشــتوانی کۆمــاری
ســووریا دەخەمڵێنرێــت .لــەم ژمارەیــە وەك پارچەکانــی
تــری کوردســتان زۆرینەیــان ســوننە مەزهەبــن کــە بــە
ســەرووی ( )%٩٠دەخەمڵێنرێــت ،لەگــەڵ بوونــی ڕێژەیەكی
کــەم لــە عەلەویــەکان لــە عەفریــن ،هەروەهــا ئێــزدی
کــە ژمارەیــان بــە ( )٤٠هــەزار کــەس دەخەمڵێنرێــن و
زۆرینەیــان لــە هەرێمــی جزیــرە نیشــتەجێن و بەشــێكیش
لــە عەفریــن( .)١هەرچەنــد ئــەم دابەشــبوونە دیمۆگرافیــە
بــەردەوام لــە گۆڕاندایــە بــە پێــی گۆڕانــی دۆخــە سیاســی
و ســەربازیەکانی ناوچەکــە.
بزاڤی سیاسی لە ڕۆژئاوا
هەرچەنــد لــە ناوەڕاســتی ســەدەی ڕابــردووەوە
جموجۆڵــی سیاســی لــە چوارچێوەیەكــی ڕێكخــراودا وەك
حزبــی سیاســی لــە ڕۆژئــاوا دەرکەوتــن ،جــا چ بــە هــۆی
کۆبوونــەوەی چەنــد کەســایەتیەك بێــت ،یاخــود تــرازان
و پارچەبوونــی حزبــی تــرەوە بێــت .وەك حزبەکانــی:
پارتــی دیموکراتــی کوردســتان ،پارتــی دیموکراتــی
چەپــی کوردســتان ،پارتــی دیموکراتــی کورســتان لــە
ســووریا – ئەلپارتــی ،پارتــی دیموکراتــی پێشــکەوتنی
کــوردی لــە ســوریا ،پارتــی یەکێتــی گەلــی کــورد ،پارتــی
چەپــی کــوردی ،پارتــی کاری دیموکراتــی کــورد ،پارتــی
سوسیالیســتی کــورد ،حزبــی پارتــی دیموکراتــی کــوردی،
پارتــی یەکســانی کــورد ،پارتــی چاکســازی کــورد ،پارتــی
ئــازادی ،پارتــی چەپــی کــوردی لــە ســوریا ،پارتــی چەپــی
دیموکراســی کــوردی ،ئاراســتەی ئاینــدەی کــوردی لــە
ســوریا ،پارتــی یەکێتــی دیموکراتــی ( )PYDکــە نزیکــی
پارتــی کرێکارانــی کوردســتانن  ...هتــد( ،)٢بــە گشــتی
جموجۆڵــی سیاســی تــا بــەر لــە ڕووداوەکانــی بەهــاری

عەرەبی ،بە گشــتی ئەم جموجۆڵ و ڕێكخســتنە سیاســیانە
کاریــان زۆر ســنووردار بــوو ،دەرکەوتنیــان کاریگەریــی
بەهێــزی نەبــوو لــە گۆڕەپانــی سیاســی( .)٣بــەاڵم لەگــەڵ
دەرکەوتنــی ڕووداوەکانــی بەهــاری عەرەبــی بــە دواوە،
ئیتــر دۆخــی سیاســی زۆرێــك لــە واڵتانــی ناوچەکــە
گــۆڕا و ڕێكخســتن و بزاڤــی جیاجیــا هاتنــە نــاوەوە.
بــەاڵم ســەبارەت بــە جموجۆڵــی ئیســامی لــە ناوچــە
کوردیــەکان ،تەنیــا مەگــەر تــاك و تــەرای نــاو ئیخــوان
موســلمینی ســوری هەبووبــن ،ئەمیــش لــە ناوچەکانــی
حەڵــەب و دیمەشــق و حەمــا نــەوەك بزاوتێكــی سیاســی
بەرچــاو( )٤چونکــە ئــەم ناوچانــە النکــەی ســەرەکی

دامەزراوەی دینی سەر بە
بەڕێوەبردنی کانتۆنەکان ،لە
کەناڵی ئاسامنی بەرنامەی
تەلەفزیۆنیان هەیە ،بە هەمان
شێوە بەیاننامە و ڕێنامیی
دەردەکەن

ئیخــوان بــوون لــە ســوریا و گەڕەكــی کوردنشــینیان هــەن.
بــەاڵم درێژەکێشــانی ڕووداوەکانــی بەهــاری عەرەبــی لــە
ســووریا دەســتی زۆر واڵتــی هاتــە نــاو و چەنــدان ڕەوت
و گرووپــی ئیســامی سیاســیی تێــدا دەرکــەوت ،ناوچــە
کوردســتانیەکانی ئەوێــش لــەم دیاردەیــە بــەدەر نەبــوون
کــەم تــا زۆر بەرکەوتەیــان بــوو لەگــەڵ ئــەم دیاردەیــە
ڕەوتی سۆفیگەری و سیاسەت لە ڕۆژئاوا
کۆمەڵگــەی کــوردی لــە هــەر پارچەیەكیــدا ،بــەر لــە
5

دەرکەوتنــی حزبــە سیاســیەکان ،بەڕێوەبردنــی جموجۆڵــە
سیاســیە زۆربەی تێکەاڵوی تەریقەت و ئەهلی تەســەووف
بــوو .بــە هەمــان شــێوە ڕۆژئــاوا ،تــا درەنگانێكــی
ســەدەی ڕابــردوو ڕەوتــی ســۆفیگەری ئامادەیــی پتــر بــوو،
دواتریــش هەندێكــی ئەهلــی تەســەووف لــە ســەرەوەی
حزبــەکان دەرکەوتــن .بــە هەمــان شــێوەی باشــوور و
ڕۆژهــەاڵت زۆرینــەی ئەهلــی تەســەووف دابەشــبوونەتە
ســەر هــەردوو تەریقەتــی نەقشــبەندی و قــادری:
یەکەم :نەقشبەندی
دیارتریــن خانەقــای نەقشــبەندی لــە ڕۆژئــاوا
خەزنەویەکانــن ،کــەوا شــێخ ئەحمــەدی خەزنــەوی (١٩٥٠
كۆچــی دوایــی كــردووە) لــە ســەرەتای ســەدەی ڕابــردوو
لــە خەزنــەی باشــووری ڕۆژهەاڵتــی قامشــلو دەرکــەوت،
دوای ئەویــش هەریەکــە لــە شــێخ مەعســووم (١٩٥٨
كۆچــی دوایــی كــردووە) و شــێخ عەالدیــن ( ١٩٦٩كۆچــی
دوایــی كــردووە) جێنشــینی بــوون .بــەاڵم لــە ســەردەمی
شــێخ عیزەدینــی ( ١٩٩٢كۆچــی دوایــی كــردووە) کــوڕی
گەیشــتە لوتکــە ،دوای مردنــی ناوبــراو ،ئــەم کۆمەڵــە
دابەشــبوون بــۆ موریدانــی شــێخ محەمــەد عیزەدیــن
کــوڕی شــێخی پێشــوو ،لەگــەڵ شــێخ عەبدولغەنــی
خەزنــەوی ( ٢٠٠٥كۆچــی دوایــی كــردووە) مامــی شــێخی
تــازە .پاشــان شــێخی ناوبــراو لــە ڕووداوی ئۆتۆمبێــل
لــە ســعوودیە گیانــی ســپارد ،کوڕەکــەی شــێخ محەمــەد
موتــاع شــوێنی گرتــەوە ئەویــش لەگــەڵ شــێخ محەمــەد
ڕاشــدی مامــی کەوتنــە کێشــە لەســەر پێگــەی شــێخایەتی،
دوای ڕووداوەکانــی بەهــاری عەرەبــی ،شــوێنی گواســتەوە
بــۆ شــاری ئەدەنــە لــە تورکیــا( .)٥هەرچەنــدە ئــەم ڕەوتــە
زۆرتریــن دەرکەوتنــی خــۆی دەبینێتــەوە لــە پــەروەردەی
ڕۆحــی و دینــی هــەزاران موریــد ،بــەاڵم نــەك هــەر
تێکــەاڵوی سیاســی و کاری حزبــی نەبــوون ،بەڵکــو زۆر
دژی حزبــە کوردیەکانــی ڕۆژئــاوا بــوون( .)٦ئــەم دیاردەی
دژایەتیکردنــەی حزبــی نەتەوەیــی لەالیــەن هەنــدێ
کەســایەتی ئەهلــی تەســەووف لــە شــوێن و بۆنــەی تریــش
چەندبــارە بوونەتــەوە .بــەاڵم لەنــاو ئــەم بنەماڵــە شــێخە
و خانەقــای خەزنــەوی کەســایەتیەکی دینــی و نەتەوەیــی

جیاوازتــری تێــدا هەڵکــەوت ،ئەویــش شــێخ محەمــەد
مەعشــووق خەزنەویــە.
ناوبــراو دوای ڕاپەڕینــی قامشــلۆ لــە (/١٢ئــادار )٢٠٠٤/پتــر
دەرکەوتنــی زەق بــووەوە ،لــە ئاکامــی یــاری تۆپــی پێــی
نێــوان تیمــی جیهــادی قامشــلو و فتــوەی دێــرزوور .بــووە
هــۆی ڕاپەڕینێكــی جەمــاوەری خۆکــردی بێبەرنامــە ،وتارە
گەرموگوڕەکانــی شــێخ مەعشــووق بەشــداریەکی کارای
سیاســی ئــەم جموجۆڵــە سیاســیەی ئــەم ســاتەوەختە بــوو.
پاشــان لــە ڕۆژی نــەورۆز بــە وتارێكــی حەماســی زیاتــر
ناســرا کــە بــۆ شــەهیدانی ڕاپەڕینــی ناوبــراو دای(.)٧
ئەمــە جووڵەیەکــی زۆر جیــاواز بــوو هــەم لــە گۆڕەپانــی

زۆرینەی بزاوتەکانی ئیسالمی
سیاسیی لە ڕۆژئاوا ،جموجۆڵیان
کەوتۆتە دەرەوەی واڵت،
تەنانەت دامەزراندن و کەسایەتیە
سەرەکیەکانیشیان لە دەرەوەی
واڵتن
سیاســی و هــەم تەریقەتــی نەقشــبەندیی خەزنــەوی،
ئەمــە جیــا لــەوەی لــە کاتــی وتــاری نــەورۆزدا دەیــان
ئــااڵی کوردســتان و وێنــەی ئۆجــەالن بەرزکرابوونــەوە.
ئــەم جوڵەیــەی مەعشــووق بــە دڵــی دەوڵەتــی ســووری
نەبــوو .چونکــە بەشــداریە سیاســیەکانی زیاتــر بــوون،
چەنــدان بەرنامــەی بــە زمانــی کــوردی و عەرەبــی لــە
کەناڵــی جیاجیــا پێشــکەش کــردن لەســەر مافــی نەتەوەیــی
و کولتــووری کــورد .دواجار پاش ســاڵێك لــە ڕووداوەکەی
قامشــلو ،شــێخی خەزنــەوی لــە ( )٢٠٠٥/٥/١٠لــە دیمەشــق
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لەالیــەن دەســەاڵتی ســووریاوە دەڕفێنــدرێ و دواتــر
لەژێــر ئەشــکەنجە گیانــی دەســپێردێت ،لــە ( )٢٠٠٥/٦/١لــە
گۆڕســتانێكی دێــرزوور دەنێــژرێ ،بــەاڵم لەژێــر فشــاری
خۆپیشــاندانی جەمــاوەری و کاردانــەوەی خەڵکــی و
کوردســتان دواتــر تەرمەکــەی ڕادەســت دەکرێــت و لــە
مەراســیمێكی زۆر فــراوان بــە خــاك دەســپێردرێت(.)٨
هەرچەنــد پەرتوبــاوی لەســەر شــێخایەتی داری لــە ڕۆحی
ئــەم جموجۆڵــەدا ،ئەمــە لەالیــەك ،لەالیەکــی تــرەوە هیچ
کەســایەتیەکی ســۆفیگەری لــەم ڕەوتــە بــە ئەندازەی شــێخ
مەعشــووق پرســی دیــن و نەتــەوەی تێکــەڵ نەکردبــوو،
بۆیــە ئــەم ئاراســتەیە لــە بیرکردنــەوە و کاری سیاســی
نەبــووە بزووتنەوەیەکــی تۆکمــەی بــەردەوام.
دووەم :تەریقەتی قادری
لــەم ناوچەیــە تەریقەتــی قــادری مێژووەکــەی زۆر کــۆن
نییــە ،بــە شــێوەیەکی بەرچــاو لەســەر دەســتی شــێخ
عوبێدوڵــای قــادری گەشــەیکردووە ،ناوبــراو لەدایکبــووی
ســاڵی ( )١٩٤٤لــە شــاری ئامــودای پارێزگــەی حەســەکە،
کــوڕی عارفــی نــاودار شــێخ ئەحمــەد قــادری حســێنیە(.)٩
ئــەم بنەماڵەیــە لــە ڕووی تەریقەتــەوە ســەر بــە تەکیــەی
بریفــکان و شــێخ نورەدینــی بریفکانیــن( ،)١٠کــە دەکەوێتە
نزیــك شــاری دهــۆك .ئــەم تەریقەتــە بــە هەمــان شــێوەی
نەقشــبەندیەکانی ڕۆژئــاوا بەشــداری جموجۆڵــی سیاســی
نیــن ،بەڵکــو تۆمەتــی نزیکایەتــی لــە دەســەاڵتیان دراوەتــە
پــاڵ ،هەرچەنــدە لــە دوای ڕووداوەکانی بەهــاری عەرەبی
و ڕۆژئــاوا و باکــووری ســووریا ،شــێخی تەریقــەت ئــەم
ناوچــە جــێ دەهێڵــێ و لــە تورکیــا دەگیرســێتەوە ،ئــەم
تەکیــە گەورەیــەی لــە ئامــودا بناخــەی دانابــوو ،پاشــان
بــووە شــوێنی مانــەوەی ئــاوارەی ناوچەکانــی تــر کــە
ڕوویــان تێــی کردبــوو( .)١١هــەر لەبــەر ئــەم هۆکارەشــە
دەســەاڵتی ســووریا لــە مــاوەی حوکمڕانــی تــەواوی
ئــەم ناوچەیــە زۆر بەرکەوتــەی وای نەبــووە لەگەڵیــان
ڕووبەڕوویــان نەبۆتــەوە.
بــەاڵم ئــەوەی کــەوا لەنــاو ئەهلــی تەســەووف لــە ڕۆژئــاوا
بــە ئاشــکرا ڕووبــەڕووی دەســەاڵت بووبێتــەوە داوای
مافــی ڕەگەزنامــە و مافــە کولتووریــەکان و نەتەوەییەکانــی

کردبێــت لــە ڕۆئــاوا شــێخ مەعشــووقی خەزنەویــە.
هەروەهــا ناوبــراو بــە ئاشــکرا داوای ئــازادی و بەشــداریی
نەتەوەیــی دەکــرد لــە پرۆســەی سیاســی بــە شــێوەیەی
ئاشــتیانەی دوور لــە ســەرکوتکاری و ســتەم .بــەاڵم ئەوەی
ڕەتدەکــردەوە کــە ئیســام تێکــەاڵوی سیاســەت بکــرێ
بــە تایبــەت لــە بەرژەوەنــدی دەســەاڵتداری ســتەمکار،
هاوشــێوەی ئەمــە لــە تەریقەتــی قــادری لــە ڕۆژئــاوا
نییــە( .)١٢ئەڵبــەت ئــەم جــۆرە لــە خەباتــی نەتەوەیــی
بــە تێکەاڵونەکردنــی دیــن بــە سیاســیەت جیــاوازە لــەو
جــۆرە دینداریــەی کــەوا دەکەوێتــە دژایەتــی خەباتــی
نەتەوەیــی بــە پاســاوی دیــن ،ئەڵبــەت ئــەم دیــاردەی دین
خســتنە بەرژەوەندیــی دەســەاڵت و بــۆ لێدانــی الیەنــی
سیاســی دیاریکــراو ،مــەرج نییــە تەنیــا بــە هەنــدێ ڕەوتــی
ســەلەفی بکــرێ وەك زۆرجــار دەوترێــت ،لــە زۆرجاریــش
هەمــان گەمــەی سیاســی ،کەســانی ناســراوی ســۆفیگەریی
تێــدا وەك کارتــی سیاســی بەکاردێــن.
ڕێكخستنە ئیسالمییە سیاسیەکانی ڕۆژئاوا
مەبەســتمان لــە ڕێكخســتنی ئیســامی سیاســیی ،کــۆی ئــەو
حــزب ،گــرووپ و شــانە چەکــدار  ..هتــد دەگرێتــەوە
وەك ڕەوتگەلــی ئیســامی جیاجیــا ،کاری سیاســی دەکــەن،
لــە گۆڕەپانــی ڕۆژئــاوای کوردســتان ،بــە تایبەتــی لــە دوای
( )٢٠١١و کاریگەریــی ڕووداوەکانــی بەهــاری عەرەبــی لــەم
ناوچەیــە.
 .١یەکێتیی زانایانی موسڵامنی کورد ( اتحاد علامء املسلمني
الكرد):
لــە شــێوەی ڕێكخراوێكــی مەدەنیــە لــە ســاڵی ٢٠١٤
دامــەزراوە ،دوو کۆنگــرەی ئەنجــام داوە لــە ســااڵنی ()٢٠١٥
و ( )٢٠١٦پێكهاتــووە لــە نزیکــەی ( )٢٠٠کەســایەتی زانــای
دینــی لــە ئیمــام و خەتیبانــی مزگەوتــی ناوچــە کوردیــەکان.
ئــەم ڕێكخســتنە بــڕوای بــە تێکەاڵوکردنــی کاری سیاســی
و دەوڵەتــداری لەگــەڵ دینــی نییــە( .)١٣بەرپرســی ئــەم
یەکێتیــە مەالیەکــی نــاوداری ڕۆژئاوایــە بــە نــاوی مــەال
محەمــەد مــەال ڕەشــید غەزرانــی هــاوکار و پشــتیوانی
نووســینگەی کاروبــاری دینەکانــن لــە ئەنجوومەنــی
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خۆبەڕێوەبــەری کانتۆنــی جزیــرە( .)١٤بــە هــۆی نزیکــی
بیریــان ،غەزرانــی لــە کەناڵــی ڕوناهــی نزیــك لــە ()YPG
و بەڕێوەبردنــی خۆســەری ،بەرنامەیەکــی هەیــە بــە نــاوی
دیــن و کۆمەڵگــە( )١٥کــە بــە زمانــی عەرەبــی پێشــکەش
دەکــرێ .هەروەهــا ئــەم ڕەوتــە بــە هــۆی دەرکەوتــە
میدیاییەکانیــەوە کاریگــەری شــێخ مەعشــووقی خەزنەویــان
لەســەر دیــارە.
 .٢بەرەی کاری نیشتامنیی کوردی سوریا (جبهة العمل الوطني
لكرد سورية)
ئــەم بەرەیــە لــە ڕێكەوتــی ( )٢٠١٢/١/١٥دامــەزراوە .لــە
چەنــد الیەنێكــی جیاجیــا پێكهاتــوون( .)١٦ئــەم ڕەوتــە
بــە پێــی باڵوکراوەکانیــان ،تەنانــەت یــەك بەیاننامەشــیان
بــە زمانــی کــوردی لــە پەیجەکەیانــدا نییــە .هەروەهــا،
پتــر هەواڵەکانــی ســوپای ئــازاد (الجيــش الحــر) کــە
بەرهەڵســتکاری دەســەاڵتی ســووریان ،زۆربــەی بابەتەکانیش
بــە زمانێكــی جیهادیــی نووســراون لــەم پەیجــە .ســەرۆكی
ئــەم بەرەیــە دکتــۆر مســتەفا موســلیم بــوو ،ناوبــراو
دەکاتــە بــرای ســاڵح موســلیمی هاوســەرۆکی پێشــووی
( )PYDبــەاڵم ئاراســتەیەکی تــەواو جیــاوازی هەیــە ،ئێســتا
ســەرۆکی زانکــۆی زەهرایــە لــە شــاری غــازی عەنتــاب لــە
تورکیــا( !)١٧ئــەم ڕێكخــراوە چاالکیەکانــی زۆر ســنووردار
دیــارە ،ســایتەکەیان داخــراوە ،پەیجەکەشــیان لــە ()٢٠١٥/١/٢٦
ـــەوە هیــچ چاالکــی نییە ،هەرچــی چاالکیەکانی پێشوویشــی
بــوو ،پتــر وەك هاندەرێكــی ئیســامیانەی ئۆپۆزســیۆنی
ســووری دەردەکــەون ،هــەر لــە پشــتیوانی جیهادیەکانــی
ســوپای ئــازاد و دژایەتــی دەســەاڵتی بەشــار ئەســەد.
لــە ئێســتادا مســتەفا موســلیم هەوادارێكــی سەرســەختی
ئەردۆگانــە و داوا لــە کــوردان دەکات پشــتگیری بکــەن،
نــەك هــەر ئــەوە ڕێكخســتنە کوردیەکانــی دژی دەســەاڵتی
ئاکەپــە بــە تیرۆریســت وەســفکرد بــە پەیــەدەوە( .)١٨ئــەم
دوو ئاراســتە جیــاوازەی نێــوان ســاڵح موســلیم و مســتەفا
موســلیم ،گــەر پرســی ئیســامی سیاســیی لــێ دەرکەیــن
بــە جۆرێــك هاوشــێوەی عوســمان ئۆجەالنــی جیابــۆوە
لــە پەکەکــە و عەبدوڵــا ئۆجەالنــی ڕێبــەری پەکەکــەی
زیندانیکــراو لــە ئیمڕاڵیــە.

 .٣کۆما زانایێن کورد ل سوریا
بزووتنەوەیەكــی دینییــە دامەزراندنــی دەگەڕێتــەوە
بــۆ ســاڵی  .١٩٩٢دکتــۆر مســتەفا موســلیم بــرای ســاڵح
موســلیمی هاوســەرۆکی پەیــەدە ســەرۆکیەتی .لەگــەڵ
ئــەوەی بــە پێــی پەیــڕەوی ناوخــۆی ئــەم کۆمەڵەیــە
هیــچ بڕگەیەکــی سیاســی تێــدا نییــە ،چاالکیەکانیشــی پتــر
لــە بــواری بانگــەواز و فێــرکاری دینــی چڕبووەتــەوە.
دوای بەهــاری عەرەبــی ،ئــەم کۆمەڵەیــە چــووە پــاڵ
بــەرەی کاری نیشــتمانی کــوردی ســووری ،بــەاڵم بــێ
ئــەوەی خــۆی هەڵوەشــێنێتەوە ،بەیاننامەکانــی هــەر بــە
نــاوی خــۆی بــاو دەکــردەوە( .)١٨ئــەم کۆمەڵەیــە هیــچ
دەرکەوتــەی میدیایــی بەرچــاوی نییــە ،تەنانــەت ســایتی
ئەلیکترۆنــی و پەیجــی سۆشــیاڵ میدیاشــی نییــە .تەنیــا
یــەك بەیاننامــەی ســەر ئەنتەرنێــت دەســتکەوت دژی
هێرشــەکانی داعــش( )١٩لەســەر ســایتی (رابطــة العلمــاء
السوريين)ـــی ســەر بــە ئۆپۆزســیۆنی ئیســامی ســوریا.
بــە هەمــان شــێوەی دوای چوونــی مســتەفا موســلیم بــۆ
تورکیــا نــاو و ناوبانگێكــی وای نەمــاوە لــە گۆڕەپانــی
سیاســیی ڕۆژئــاوا .بــە تایبەتــی کــە ناوچەکانــی خۆســەری
ڕۆژئــاوا لەژێــر هەژموونــی پەیــەدەن ،پانتاییەکــی وایــان
نییــە بــۆ ئــەم ڕێكخــراو و ڕێكخســتنە سیاســی و دینیانــەی
نزیکــی تورکیــان.
 .٤يەکێتیا كارا نيشتامنيا كوردێن سوريى (وحدة العمل
الوطني لكرد سورية)
بەرەیەکــی سیاســییە زۆرینــەی پێكهاتەکانــی ئیســامین،
لــە کۆنگــرەی قاهیــرە ســاڵی ( )٢٠١٢پێكهاتــە جیاجیاکانــی
لێــی گردبوونــەوە .واتــە لــە ســەردەمی حوکمــی ئیخــوان
موســلمین لــە میســر .ئەمینــداری گشــتی ئــەم بەرەیــە
ئیبراهیــم دەروێشــە کــە ئێســتا لــە ســوید نیشــتەجێیە.
ئــەم پێكهاتانــەی کــە ئــەم بەرەیــان پێکهێنــاوە بریتیــن
لــە :كۆمەڵــەی زانایانــی كــورد (رابطــة علمــاء الكــرد)،
يەکێتیــا خەباتــا نيشــتمانيا كوردێــن ســوريى هەماهەنگــی
ئازادیخوزانــی قامیشــلۆ (تنســيقية أحــرار قامشــلو)،
نوێنەرایەتــی كــورد لــە هەماهەنگــی شۆرشــی ســوریا-
ئــوردن (التمثيــل الكــردي فــي تنســيقية الثــورة ،الســورية
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– األردن) ،نوێنەرایەتــی خێڵــە كوردیــەكان (ممثلــون عــن
عشــائر كرديــة) ،پەیوەنــدی ئافرەتانــی كــورد (رابطــة
المــرأة الكرديــة و بێالیەنــەكان( .)٢٠ئــەم پێكهاتانــە
لــە گۆڕەپانــی سیاســیدا بەرچاویەکــی ئەوتۆیــان نییــە،
پتــر ڕەنگدانــەوەی ڕێكخســتن و حزبــە عەرەبیەکانیــان
بەســەردا زاڵــە .هەروەهــا لــە هەموویــان ناودارتــر
ئیبراهیــم دەروێشــە ،ئەویــش لــە ناوەخــۆدا چاالکیەکــی
وای نییــە .بۆیــە چاالکیەکانــی ئــەم ڕێكخســتنەش پتــر
لــە بەیاننامــە چڕبۆتــەوە لەســەر پەیجەکەیــان .ئاراســتەی
بیرکردنەوەشــیان پتــر کەوتۆتــە بــەرەی تورکیــا – قەتــەڕ
 ئیخــوان ،بۆیــە لــە ناوچەکانــی ژێــر هەژموونــی پەیــەدەئەســتەمە جێگەیــان ببێتــەوە.
 .٥نووسینگەی بەرەی کاری نیشتامنی (مكتب جبهة العمل
الوطني)
لــە کۆتاییەکانــی ســاڵی ( )٢٠٠٦لــە ئــوردن دامــەزرا لەالیەن
کۆمەڵێــك کوردانــی هەنــدەران ،لــە نێویشــیاندا ئیبراهیــم
دەروێــش( .)٢١ئــەم نووســینگەش ئێســتا هیــچ چاالکیەکــی
ئەوتــۆی نییــە ،نــە ســایتی ئەلیکترۆنــی ،نــە پەیــج.
ئەمــەش لــە ڕووی ڕاگەیاندنــەوە الوازیــی نیشــان دەدات،
وەك هەریــەك لــە ڕێكخســتنەکانی پێشــوو باســیان کــرا.
 .٥حزبی ئیسالمی کوردی سووری (الحزب اإلسالمي الكردي
السوري)
ئــەم حزبــە بــە ماوەیەکــی کــەم دوای بەهــاری عەرەبی لە
ســووریا دامــەزرا( )٢٢لەســەر دەســتی دکتۆرێكــی کــوردی
خەڵكــی کۆبانــی بــە نــاوی ئیبراهیــم ڕەمــەزان شــەدادی،
ناوبــراو لەدایكبــووی  .)٢٣(١٩٧٦ئــەم حزبــە بــە یەکــەم
ئەزموونــی نــاو و ناوەڕۆکــی ئیســامی سیاســی دادەنرێــت
لــە ڕۆژئــاوا ،بــە حوکمــی ئــەوەی دوای بەهــاری عەرەبی،
لــە ســاڵی ( )٢٠١١لەالیــەن شــەدادی کۆمەڵێــك ئەکادیمــی
و ڕۆشــنبیری ئیســامی ناوچەکــە دامــەزرا .هەروەهــا
حزبەکــە بــەدەرە لــە هەر ئاراســتەیەکی نەتەوەیــی ،بەڵکو
کار لەســەر چەنــد بنچینەیــەك دەکات وەك :وەســتانەوە
بــەڕووی شــەپۆلی شــیعەگەری لەنــاو کــوردان! هەروەهــا
زیندووکردنــەوەی رابوونــی ئیســامی و باڵوکردنــەوەی

لــە کۆمەڵگــەی کــوردی ،دووبــارە ئیســامیزەکردنەوەی
کۆمەڵگــەی کــوردی بــەدەر لــەو ئیســامەتیە کولتووریــەی
کــە تێیدایــە( .)٢٤ئــەم حزبــە بــە ئاســانی نەیتوانــی جــێ
پێــی بکاتــەوە ،هــەم بــە هــۆی بەهێــزی پرســی نەتەوەیــی
لەنــاو دانیشــتوانی ناوچــە کوردیــەکان ،هــەم ئیســامەتی
کولتــووری ڕیشــەی مێژوویــی بەهێــزی هەیــە بــە ئاســان
بــە هــۆی ئیســامی سیاســیەوە نەتوانــرا ڕیشــەکێش بکرێ.
 .٦ڕابیتەی زانایان و ڕۆشنبیرانی جزیرە لە سووریا (رابطة
علامء ومثقفي الجزيرة يف سورية)
ئــەم ڕێكخســتنە لــە دوای بەهــاری عەرەبــی لــە ()٢٠١٢
دامــەزرا لەســەر دەســتی ژمارەیــەك لــە ڕۆشــنبیران
و پیاوانــی دینــی کــورد لــە ســوریا ،بــە ســەرۆكایەتی
عەبــدوڕەزاق خەلــەف ،کەســایەتی دینــی لــە ناوچــەی
ئامــودا ،بڕوانامــەی ماســتەری لــە شــەریعە هەیــە .ئــەم
پێكهاتەیــە ڕێكخســتنێكی سیاســییە و پاشــخانی ئیســامی
هەیــە ،بانگەشــەی یەکســانی نێــوان گــەالن و نەتــەوە
و کەمینــەکان دەکات .لەســەر بنەمــای شــەریعەتی
ئیســامی( .)٢٥ئــەم ڕابیتەیــە ،ســەرۆکەکەی لــە تورکیــادا
نیشــتەجێیە ،تەنانــەت چاالکیەکانیشــی هــەر لەنــاو
تورکیادایــە ،لــە ناوچــە کوردیەکانــی ڕۆژئــاوا هیــچ
چاالکیەکــی ئەوتۆیــان نەمــاوە ،ڕاگەیاندنیشــیان الوازە،
تاکــە شــت پەیجێكــی فەیســبووكیان هەیــە( .)٢٦ئــەم
پەیجــەش دوا چاالکیــان دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵی ( ،)٢٠١٦بە
شــێوەیەك دەکــرێ بڵێیــن هــەر بــە جارێــك پووکاوەتــەوە،
ئەوانەشــی لــە تورکیــادا ماونەتــەوە ،کاریگەریەکــی وایــان
لەســەر گۆڕەپانــی سیاســیدا نەمــاوە.
 .٧بزاڤی ژیانی نوێ (حركة الحياة الجديدة)
ئــەم بزووتنەوەیــە لــە شــاری کەرکــی لەکــی لــە پارێزگــەی
حەســەکە لــە ســاڵی ( )٢٠١١بــە ســەرۆکایەتی ئەســعەد
شەمســی دامــەزرا ،لەســەر بنەمــای مەڕجەعیەتــی
شــەریعەتی ئیســامی .لەگــەڵ ئــەوەش داوای سیســتەمێكی
مەدەنــی و پەرلەمانــی بــۆ واڵتــی ســووریا دەکــرد ،بــە
بوونــی مافــی دەســتووری نەتــەوەی کــورد تێیــدا .ئــەم
بزووتنەوەیــە چــووە پــاڵ ئەنجوومەنــی نیشــتمانی ســووری
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و ئیئتیالفــی نیشــتمانی لــە ســوریا ،هەروەهــا ئەنجومەنــی
نیشــتمانیش چــووە پــاڵ هاوپەیمانیــی نیشــتیمانی
هێزەکانــی شــۆڕش و بەرهەڵســتکاری ســوری( .)٢٧بــەاڵم
ئــەم بزووتنەوەیــە زوو پووکایــەوە بــە هــۆی ئــەوەی لــە
دووالوە کەوتنــە ژێــر فشــار.
بــە هــۆی ئــەم داواکاریــە نەتەوەییانــە هــەر زوو
دوورخرانــەوە لــە ئەنجوومەنــی نیشــتمانی ســووری(.)٢٨
لەالیەکــی تریشــەوە ســەرۆکی ئــەم بزووتنەوەیــە لــە
تورکیــا نیشــتەجێ بــوو ،هەروەهــا بەشــێك بــوون

لە ئێستادا مستەفا موسلیم
هەوادارێكی سەرسەختی
ئەردۆگانە و داوا لە کوردان
دەکات پشتگیری بکەن

لــەو ئۆپۆزســیۆنەی کــەوا بــە ئاشــکرا دژایەتــی
خۆبەڕێوەبەریەکانــی ڕۆژئاوایــان دەکــرد ،کــە هاوپەیمــان
و ئەنجوومەنــە بەرهەڵســتکارەکان بــوون.
 .٨سەرهێزا سەاڵحەدین ئەیووبی
ئــەم لیوایــە بەشــێكی ســوپای ئــازاد (جەیشــی حــوڕ)ە،
لــە ســاڵی ( )٢٠١٢دامــەزران ،پێكهاتبــوون لــەو کوردانــەی
لەنــاو ســوپای ســوریا جیاببوونــەوە ،بەســەرکردایەتی
نەقیــب بێــوار مســتەفا ،لــە دەوروبــەری شــاری عەفریــن.
لــە جیابوونــەوەی ناوبــرا ،پابەندبوونــی خــۆی بــۆ
ئەنجوومەنــی ســەربازی شــاری حمــس و ســوپای ئــازاد

دەربــڕی( .)٢٩ئــەم لیوایــە هــەرزوو کەوتنــە دژایەتــی
یەکینەکانــی پاراســتنی گــەل و بەڕێوەبەریــی کانتۆنــەکان
نزیــك پەیــەدە .زۆر بــە ئاشــکرا دژایەتیکــردن و تاوانبــاری
کــردن بــە الیەنگــری حکوومەتــی ســوریا .هەروەهــا ئــەم
لیوایــە لــە پــاڵ بــەرەی نوســڕە دژی دەســەاڵتی ســوری و
دژی داعــش جەنــگاوە( .)٣٠بــە گشــتی هــەر پێكهاتەیەکــی
ســەربازی لــەم شــێوە لەنــاو ســوپای ئــازاد بــە هــۆی
زۆری ئەندامانــی لــە نەتــەوەی تــر ،کوردبوونــی تــەواو
کاڵ بۆتــەوە.
 .٨بزووتنەوەی حەق و عەدالەتی ئیسالمیی کوردی لە سوریا
(حركة الحق والعدالة اإلسالمية الكردية يف سورية)
ئــەم بزووتنەوەیــە لــە ســاڵی ( )٢٠١١دوای بەهــاری
عەرەبــی دامــەزراوە وەك بانگەشــەی بــۆ دەکات حزبێكــە
لــە پێنــاو بنیادنانــی کۆمەڵگەیەکــی پێشــکەوتووی ئیمانــدار
و دەســتگر بــە بەهــای ئیســامی و نیشــتمانی .بــێ
جیــاوازی دینــی ،مەزهەبــی و نەتەوەیــی و بەدیهێنانــی
ئامانجــە نەتەوەییەکانــی گەلــی کــورد و دانپێدانانــی
دەســتووری( .)٣١ئــەم بزووتنەوەیــە لە دروشــمەکانیدا ئەم
ئااڵیــەی هەڵکــردووە کــە لــە هەرێــم دانی پێدانــراوە وەك
ئــااڵی کوردســتان لــە پــاڵ ئــەم ئااڵیــەی ئۆپۆزســیۆنەکانی
ســووریا وەك ئــااڵی ســووریا ناســاندوویانە .هەروەهــا ئەم
بزووتنــەوە ناســراوە بــە دژایەتــی سەرســەختی پەیــەدە
و بەڕێوەبەردنــی خۆســەری کانتۆنەکانــی ،هەروەهــا
نێزیکیــان لــە پارتــی دیموکراتــی کوردســتان-عێراق(.)٣٢
ئەمــەش ئاســایی جێــی بەرتەنگــە لــە ڕۆژئــاوا و دەکەوێتــە
خانــەی بــەرەی حزبەکانــی نزیــك لــە سیاســەتی تورکیــا.
 .٩پارتیا ئیسالمیا کوردستانێ (الحزب االسالمي الکردستاين)
پاك
ئــەم حزبــە جیایــە لــە حزبــی ئیســامیی کــوردی ســوری.
پــاك ،بــە لقێكــی ئیخــوان موســلمین دادەنرێــت ،کۆنتریــن
حزبــی ئیســامییە لــە ڕۆژئــاوا ،دامەزراندنــی دەگەڕێتــەوە
بــۆ ســاڵی ( )١٩٨١لەالیــەن چەنــد کەســایەتیەكی ئیخوانــی
کــوردی ڕۆژئــاوا پێكهێنــراوە ،داوای دامەزراندنــی
دەوڵەتێكــی ئیســامیان دەکــرد بــۆ کــورد ،دیارتریــن
10

چاالکیــان دەرکردنــی گۆڤارێــك بــوو بە ناوی جــودی(.)٣٣
ناســراوترینی کەســایەتیەکانی ئــەم حزبــە ،د .محەمــەد
مســتەفا ســاڵح گابوریــە ،خەڵكــی ئامودایــە ،لــە ســااڵنی
شەســتەکان بــەرەو ســعوودیە کۆچیکــردووە و پلــەی
زانســتی تــا پڕۆفیســۆری چووە .ئەم حزبــەش لە دەرەوەی
کوردســتان لــە ســعوودیە و لــە وەرزی حــەج دامــەزراوە،
لەالیــەن چەنــد کەســایەتیەك کــە تەنیــا گابــوری خەڵكــی
ڕۆژئاوایــە( .)٣٤لــە ناوەڕاســتی نەوەتەکانــەوە گابــوری
روودەکاتــە ئەورووپــا و تەنانــەت چــوار کۆنگــرەی حــزب
هــەر لــە دەرەوەی واڵت کــراوە ،کۆتایــی تەمەنــی لــە
مەککــەدا تــا مردنــی بەســەربردووە( .)٣٥بۆیــە بــە گشــتی
و لــە دۆخــی ئێســتا دەرکەوتەیەکــی وا بەهێزیــان نییــە،
پتــر لــە ســەردەمانی زوو کار و چاالکیــان لــە دەرەوەی
واڵت و هەنــدەران بــوو ،تەنیــا چەنــد بابەتێــك لەســەر
هەنــدێ ســایتی عەرەبیــدا لــە بارەیــان هەیــە.

دەرەنجام
بــە گشــتی ڕێكخســتنە ئیســامیەکان لــە ڕۆئــاوای
کوردســتان ،لــە ڕووی میدیاییــەوە زۆر الوازن ،لــە ڕووی
نووســراو ،بینــراو و بیســتراو ،ئەمــەی هەیــە بــە پلــەی
یەكــەم تەنیــا دەرکەوتــەی ئەلیکترۆنیــە لــە ڕێگــەی ســایت
و سۆشــیاڵ میدیــاوە .بــە پێچەوانــەوە دامــەزراوەی دینــی
ســەر بــە بەڕێوەبردنــی کانتۆنــەکان ،لــە کەناڵــی ئاســمانی
بەرنامــەی تەلەفزیۆنیــان هەیــە ،بــە هەمــان شــێوە
بەیاننامــە و ڕێنمایــی دەردەکــەن.
زۆرینــەی بزاوتەکانــی ئیســامی سیاســیی لــە ڕۆژئــاوا،
جموجۆڵیــان کەوتۆتــە دەرەوەی واڵت ،تەنانــەت
دامەزرانــدن و کەســایەتیە سەرەکیەکانیشــیان بــە هەمــان
شــێوە لــە دەرەوەی واڵتــن ،بۆیــە کارەکانیــان کورتبۆتــەوە
وەك ڕێكخــراوی خێرخــوازی و دەرکردنــی بەیاننامــە.
لەگــەڵ ئــەوەی کۆمەڵگــەی کــوردی بــە گشــتی زۆرینــەی
موســڵمانە ،بــەاڵم بــەردەوام ڕەوتــی ئیســامی سیاســی،
نوێنەرایەتــی کەمتریــن خەڵكــی ئــەم کۆمەڵگەیــە دەکات.
بــە تایبەتــی لــە ڕۆژئــاوا ئــەوەی لــە گۆڕەپانەکەیــە پتــر
حزبــە نەتەوەیــی و چەپەکانــن ،لەگــەڵ ئــەوەی کــەوا

ئۆپۆزســیۆنی ســووری پتــر بزووتنــەوە دینیەکانــن .بــەاڵم
دواجــار ئــەم سیاســەتەی دەوڵەتــی ئیســامی لــە عێــراق و
شــام (داعــش) گرتیەبــەر ،پتــر خەڵكــی لــە بزووتنــەوەی
چەکــداری و سیاســی ئیســامیی ڕەوانــدەوە .شــایەنی
باســە ڕێكخــراوی دەوڵەتــی ئیســامی لەگــەڵ ئــەو ژمــارە
کوردانــەی تێیــدا بــوون ،ئــەوا لــە ســووریا هیــچ لیــوا و
هێــزی بــە نــاوی کوردەکانــەوە نەبــوو.
الیەنێكــی تــری نامۆبوونــی ئیســامی سیاســیی لــە ڕۆژئــاوا
ئەوەیــە ،زۆرینــەی حــزب و ڕێكخســتنەکانیان نزیکــن لــە
تورکیــا یاخــود کەوتوونەتــە بەرداشــی نێــوان بەکارهێنــان
و گــەڕان بــە دوای پشــت و پەنــا .ئەمــە جگــە لــەوەی
پاشــخانی پێشــینەی مارکســیانەی پارتــی کرێکارانــی
کوردســتان ،پتــر وای کــردووە هەمیشــە بــە هەناســەیەکی
ڕکابەرانــە لەگــەڵ ئــەم حــزب و ڕێكخســتنانەش مامەڵــە
بکــەن کــەوا بــە باڵــی ڕۆژئــاوای پەکەکــە دەناســرێن ،وەك
پەیــەدە و یەپەگــە و یەپــەژە.
الیەنێكــی تــر کــەوا زۆر گرنگــە بزاوتــی ئیســامی
ناکــرێ فەرامۆشــی بــکات ،ئەویــش دینــی کولتــووری
و کەلەپــووری خەڵکــە ،کــەوا وەك بــاوە زۆرێكــی
ڕەوتەکانــی ئیســامی سیاســی بــەردەوام دەکەونــە
بەرامبــەر ئــەم جــۆرەی دینــداری و هەوڵــدان بــۆ گۆڕینــی
بــە پاســاوی نەگونجانــی لەگــەڵ بنەماکانــی شــەریعەت و
دەقەکانــی قوڕئــان و ســوننەت .بۆیــە دەبینیــن لــە ڕۆژئاوا
جموجۆڵەکانــی بــۆ نموونــە وەك شــێخ مەعشــووقی
خەزنــەوەی زۆر زیاتــر کاریگەریــی دەخاتــە ســەر تاکــی
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دینــدار ،لــە بزووتنــەوە ئیخوانــی و ســەلەفیەکان .ئەمــە
خاڵێكــە کــەوا خۆبەڕێوەبــەری ڕۆئــاوا ســوودی لــێ بینیــوە
لــە جێکردنــەوەی پرســی دیــن لــە چوارچێــوەی دەزگای
ڕەســمی و جیاکردنــەوەی لــە ملمالنێــی سیاســی و حزبــی.
مامەڵەیەکــی نیمچــە عەلمانــی و مەدەنــی لەگــەڵ ئــەم
بابەتــەدا دەکات.
کاری سیاســی بزووتنــەوەی دینــی ئیســامی لــە ڕۆژئــاوا
زۆر ســەختە ،چونکــە لەنێــوان هەوڵــدان بــۆ مافــە
نەتەوەییــەکان و دروشــمە دینیــەکان گیــری خــواردووە،
الیەنەکانــی ئۆپۆزســیۆنەکان کەمێكیــان نەبێــت ،ئەوانــی
تــر بــە ئەنــدازەی دەســەاڵتی ســوریا تونــدن بەرامبــەر
داواکاریەکانــی نەتــەوەی کــورد لــەم واڵتــە ،بۆیــە
ســەختە جێــی ڕەوتــی ئیســامی سیاســیی کــوردی لەنــاو
ئــەم بەرەیــە ،لــە بەرامبەریشــدا لــە شــەقامی کــوردی،
قبووڵکردنــی حزبێكــی سیاســی نامــۆ بــە دینــداری بــاو و
هاوبــەرەی تورکیــا زۆر ســەختە قبووڵکردنــی.
بەڕێوەبردنــی ڕۆژئــاوا بــۆ خۆپاراســتن لــە بەهێزبوونــی
هــەر ڕەوتێكــی ئیســامی ،سیاســەتێكی وا پەیــڕەو دەکات
بــە ئاســانی ڕێگــە بــە زیادبوونــی ئــەم جــۆرە ڕەوتانــە
نــەدات ،بــە تایبەتــی بــۆ ئــەوەی نموونەیەکــی مەدەنــی
دوور لــە حەماســی دینــی نیشــانی کۆمەڵگــەی ڕۆژئاوایــی
بــدات ،لەپێنــاو بــە دەســتهێنانی پشــتیوانی واڵتــی
ڕۆژئــاوا بــە گشــتی .ئەمــەش بــە کۆمەڵێــك هەنــگاو لــە
بەڕێوەبردنــی ئــەم ناوچانــەی لەژێــر دەســەاڵتیدان.
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( )١٣اتحــاد العلمــاء فــي مقاطعــة الجزيــرة ،المواقــع
الرســمي علــی فيســبوك
/1584537358501122/https://www.facebook.com
( )١٤غزرانــي ،محمــد مــا رشــيد (الصفحــة الرســمية).
ســوریا :رئيــس اتحــاد علمــاء المســلمين فــي مقاطعــة
الجزيــرة.
/https://www.facebook.com/mohamed.xerzani
( )١٥الديــن والمجتمــع .ســوریا :قنــاة روناهــی الرســمية
التابعــة لــادارة الذاتيــة فــي روژئــاواhttps://ronahi.tv/ .
A%D8%B1%D8%A8%D8%84%D9%A7%ar/category/%D8
8A%AF%D9%D8%84%D9%A7%AC/%D8%D8%85%D9%7
AC%%D8%85%D9%84%D9%A7%D8%-88%D9%-86%%D9
/B9%D8%85%AA%D9%D8
( )١٦تصريــح ( )٢٠١٢الوحــدة االندماجيــة مــع جبهــة العمــل
الوطنــي لكــرد ســورية وتحويــل موقعنــا إلــى منبــر ثــان
للجبهــة .ســوریا :موقــع جبهــة العمــل الوطنــي لكــرد
ســورية.
https://www.facebook.com/syriakurds/photos
270314399716787 /270314393050121 ./a
( )١٧ســیرة مصطفــی مســلم ( )٢٠٢٠رئیــس الجامعــة.
تركیــا :جامعــة الزهــراء.
84 %D9 %A7 %https://alzahraa.university/%D8
-B 1 %D 8 %88 %A A % D 9 %D 8 %83 %A F % D 9 %D 8 %
-89 %D 9 %81 %D 9 %B 7 %D 8 %B 5 %D 8 %85 %D 9 %
/85 %D 9 %84 %D 9 %B 3 %D 8 %85 %D 9 %

( )١٨بەکــر ،دیــار ( )٢٠١٨مســتەفا موســلیم :پێویســتە
کــوردەکان پشــتیوانیی لــە ئەردۆغــان بکــەن .ئەنکــەرا:
ئاژانســی ئەنــادۆڵ:
%b1%d8%88%aa%d9%https://www.aa.com.tr/ks/%d8
9%aa%db%d8%b3%d8%85%d9%/a7%8a%d8%d9%83%d9
db%84%d9%b3%d8%88%d9%85%d9%-a7%d8%81%d9%5
%�b3%8c%d8%db%88%8e%d9%be%db%d9%-85%8c%d9%
af%d %d8 %b1 %d8 %88 %d9 %da%a9 %-95 %aa%db %d8
d %b4 %be%d8 %d9 %-86 %d9 %a7 %d8 %da%a9 %95 %b
%8c%db %db %86 %d9 %a7 %d8 %88 %8c%d9 %aa%db %8
d8� %b1 %d8 %95 %db %a6 %d8 %-95 %db %84 %8c-%d9٩
db%da%a9%a8%d8%-86%d9%a7%ba%d8%d8%86%af%db%
1165209/-86%d9%95%
( )١٩جسور ( ،)٢٠١٧المصدر السابق  ١٤و .١٥
( )٢٠جمعيــة علمــاء الكــرد فــي ســورية و جبهــة العمــل
الوطنــي لكــرد ســورية ( )٢٠١٤بيــان جمعيــة علمــاء الكــرد
فــي ســوريةحول العــدوان الداعشــي المســتمر علــى
كوبانــي .تركیــا :رابطــة العلمــاء الســوريين.
648/https://islamsyria.com/site/show_news
( )٢١أدبــاء الشــام ( )٢٠١٢تقريــر مفصــل عــن اللقــاء
التشــاوري لجبهــة العمــل الوطنــي لكــرد ســورية .ســوریا:
رابطــة أدبــاء الشــام لقضایــا االدب واالنســان.
/30821/http://www.odabasham.net
( )٢٢درویــش ابراهیــم ،الحســاب الرســمي .مشــرف موقــع
.syriakurds
https://www.facebook.com/profile.
1753200382 =p h p ? i d
( )٢٣العالــم ســوریا ( 99 )٢٠٢٠حزبــا كرديــا فــي ســوريا..
تعرفــوا اليهــا! ایــران :موقــع قنــاة العالــم الفضائيــة.
99/4963831/https://www.alalamtv.net/news
( )٢٤الشــدادي ،ابراهیــم رمضــان ،الحســاب الرســمي علــی
فیسبوك.
https://www.facebook.com/alshadadi21
( )٢٥الفصــل األول ( .)٢٠١٨ســوریا :رابطــة علمــاء ومثقفي
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الجزيرة.
/121051994719525/https://www.facebook.com
( )٢٦جسور( ،)٢٠١٧المصدر السابق ،ص١٥
( )٢٧هەمان سەرچاوە.
( )٢٨همكــي ،حمــزة ( )٢٠١٧اإلســام السياســي فــي
الجزيــرة .ســوریا :صحیفــة روك أونالیــن األلكترونيــة غيــر
الربحيــة
6403=http://www.rok-online.com/?p
( )٢٩شــبكة أخبــار كيــكان ( )٢٠١٢انشــقاق النقيــب الكــردي
بيــوار مصطفــى عــن جيــش النظــام الســوري .موقــع
كيــكان االخبــاري السیاســي الكــردي المســتقل.
blog-/05/2012/https://main-kikan.blogspot.com
html.1503_post
( )٣٠ســيرجی ،محمــد علــي ( )٢٠١٣األكــراد محاصــرون
بيــن االســاميين و حــزب العمــال .ســوریا :موقــع دیــب.
kurds-caught-/24/01/2013/https://www.msergie.com
/between-islamists-and-the-pkk
( )٣١جسور ( ،)٢٠١٧المصدر السابق .ص.١٦
( )٣٢الحســاب الرســمي ( )٢٠١٩حركــة الحــق والعدالــة
االســامية الكرديــة فــي ســوریا .الصفحــة الرســمية علــی
فیســبوك
/305539532827776/https://www.facebook.com
( )٣٣العبســو ،عمــر ( )٢٠١٧الشــیخ الداعيــة محمــد صالــح
مصطفــی كابــوری .ســوریا :رابطــة أدبــاء الشــام لقضايــا
االدب واالنســان.
97963//http://www.odabasham.net
( )٣٤النــدوة العالميــة للشــباب االســامي (ب.ت) الحــزب
االســامي الكردســتاني .الســعودية :موقــع صيــد الفوائــد.
htm.14/http://www.saaid.net/feraq/mthahb
( )٣٥مكــي ،مجــد ( )٢٠١٧كلمــات فــي ترجمــة الدكتــور
محمــد مصطفــی كابــوري .تركیــا :رابطــة العلمــاء
الســوريين.
921/https://islamsyria.com/site/show_cvs
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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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