
عەلی مستەفا كەریم

هەمان  بە  سەربازییە،  دیاردەیەكی  داعش 
و  ئابوری  و  سیاسی  دیاردەیەكی  شێوە 
هەمویان  لە  زیــاد  بــەاڵم  كولتورییە، 
دیاردەیەكی  نوێ  جیهادیزمی  و  داعش 
ئاینییە. هەمو ئەم دیاردانە تەواوكەری 
سەرنجی  دەبێت  ــەوەی  ئ و  یەكترین 
بخرێتەسەر ئەوەیە كە هۆكار و دیاردە 
گۆڕانكارییان  سەربازییەكە  و  سیاسی 
بەسەردا هاتوە و ئەوەی كە وەكو خۆی 

ماوەتەوە دیاردە ئاینییەكەیە.

وەكو  داعــش  گۆشەیەكەوە  هەمو  لە  ئەمڕۆ 
دیاردەیەكی سەربازی تەنگی پێهەڵچنراوە و لە ئێراق 
زۆرینەی قەاڵكانی لێسەنراوەتەوە و لە سوریاش 
سیاسەتی  ماوە.  بەدەستەوە  شوێنی  كەمترین 
و  هاوپەیمانییەتیەكان  و  نێودەڵەتی  و  هەرێمی 
تێدا  داعشی  كە  دۆخەی  لەو  پەیوەندییەكانیان 
هاتوە.  بەسەردا  گۆڕانكاری  ــك  زۆرێ راگەێنرا 
بەو  هاوكێشەكان  نێو  بۆ  روسیا  مەیدانی  هاتنە 
و  ئەمریكا  سیاسەتەكانی  هەموو  راستەوخۆییە 
بەناوی  نەماوە  شتیك  ئەمڕۆ  و  گۆڕی  توركیای 
ئەوەی  نێوەندەدا  لەم  ئەسەدەوە.  رژێمی  الدانی 
كە  ئاینییەیە  دیاردە  ئەو  ماوەتەوە  خۆی  وەكو 
سەلەفیزم  و  جیهادیزم  ئایدۆلۆجیای  لە  خۆی 
ئەمانە  پەیوەندی  و  دەبینێتەوە  رادیكالیزمدا  و 
و  جەنگ  و  ناكۆكی  كە  مەزهەبگەرییەكەوە،  بە 
مێژوی  و  كولتور  هەناوی  لە  جیاوازییەكانی 

هەزار ساڵەوە درێژدەبێتەوە. داعش، نەكو تەنها 
هەق،  ئەهلی  عەسایبی  و  حیزبواڵ  چەكدارەكانی 
ژنێك  یان  بێت  پیرەپیاوێك  ئیتر  شیعە  مرۆڤی 
ژیانیان  مافی  دەزانێت  كافر  بە  مناڵێك  یان 
بەهەمان  بكوژرێن.  دەبێت  و  نابینێت  پێڕەوا 
شێوە هەمو مرۆڤێكی چەپ و ماركسی، لیبڕاڵ و 
ناسیۆنالیست و سۆفی و موعتەزیلی هەمو ئەو 
سونانەش شتیكی كەم جیاوازن لە ئایدۆلۆجیای 
ئیخوانیزمیش  تەنانەت  رادیكالیزم،  و  سەلەفیزم 
نییە  ژیانیان  كە بۆچونەكانی نەشارێتەوە مافی 
بۆ  ئەمەش  حەاڵڵە.  خوینیان  پاساو  بەبێ  و 
بە  سونە  كە  راستە  هەر  مەزهەبەكانیش  شیعە 
سەرلێشێواو، لە ڕێالدەر، دوژمن دەزانن. كێشەكە 
ئەمە نییە كە داعش و گروپە رادیكالیزمەكان لە 
هەردو بەری سونە و شیعە چۆن لە كۆمەڵ و لە 
بەرامبەرەكانیان دەڕوانن، بەڵكو كێشە لەوەدایە 
بۆ  ــەوە  ــوازراوەت گ رادیكااڵنە  روانینە  ئەم  كە 
هەناوی كۆمەڵ و جومگەكانی. هەروەها دیاردەی 
ئاینی لەم دۆخەدا لەخۆوە و كتوپڕ پەیدانەبوە 
دەق  و  كلتور  هەناوی  لە  رەگەكانی  زۆرینەی  و 
ئامادەیە.  و  درێــژبــوەتــەوە  ئاینیدا  مێژوی  و 
بۆ  گروپەكانەوە  لە  رادیكالیزم  تەنینەوەی 
زۆرینەی كۆمەڵ كارەساتە گەورەكەیە.  پێكەوە 
فەراهەم  قەت  وەهــادا  ئاینی  دۆخێكی  لە  ژیان 
نایەت، كاتێك پێكەوەژیانیش فەراهەمنەهات ئەوا 
هەمو ساتێك كۆمەڵ ئەگەری هەیە بتەقێتەوە و 
بكەوێتە جەنگی ئەهلی و ناوخۆیی و مەزهەبی و 
ئاینییەوە، وەكو ئەوەی ئێستا لە ئێراق و سوریا 
و لوبنان و یەمەن و لیبیا بەرپابوە و لە چەندین 
واڵتی دیكەش لەسەرپێیە و ئەگەری تەقینەوەی 
هەیە. ئەمەش جەدەلێكی میتۆدۆلۆجییە كە ئایا 
دۆخە  خولقێنەری  ئابورییە  و  سیاسی  دۆخی 
و  دۆخ  كە  پێچەوانەوەیە  بە  یان  ئاینییەكەن 
كلتورە ئایینەكە خولقێنەری دۆخەكانی دیكەیە. 
دیاردەی سەربازی و سیاسی رەنگە لە ماوەیەكی 
كلتوری  بەاڵم  بەسەردابێت.  گۆڕانكاری  كەمدا 
پالنی  بێ  هۆشیاری  بێ  دۆخێكی  لە  ئاینی 
وەهادا هەر دەمێنێتەوە و خۆی بەرهەدێنێتەوە. 
رۆژهەاڵتی  واڵتانی  لەهەمو  داعش  پاش  ئەوەی 

ناوەڕاستدا ئامادەیە كلتور و دیاردەیەكی ئاینی 
وەهایە كە نەكو هۆكاری پێكەوەژیان و ئاسایشی 
ئاشتی  بۆ  هەڕەشەیە  بەڵكو  نییە،  كۆمەاڵیەتی 
كۆمەاڵیەتی و پێكەوەژیان. ئەمە پێچەوانەی ئەو 
روانگەیە كە ئاین هۆكاری پێكەوەژیان و ئاشتی 
كۆمەاڵیەتییە. واتە ئاین دەبێت یەكێك بێت لەو 
رەگەزانەی كە كۆمەڵ و كۆبونەوەی كۆمەاڵیەتی 
دۆخەدا  لەم  ئاین  كەچی  بینادەكرێت،  لەسەر 

رۆڵی پێچەوانە دەبینێ.
ئاینیداین  دیــاردەیــەكــی  ــەردەم  ــەب ل ئێستا 
كە  وەهایە،  رادیكالیزمێكی  بەرجەستەكەری 
سیاسی  ــی  دۆخ كاتێك  هــەر  هەیە  ئــەگــەری 
گروپی  هەڵبكەوێت  بۆ  گونجاوی  واقیعی  و 
رادیكالیزم بتوانن دەست بەسەر هەمو دەزگا و 
وەكو  و  بگرن  كۆمەڵدا  و  دەوڵەت  جومگەكانی 
ئەوەی لە سوریا ئێراق هەیە لە چەندین واڵتدا 
پێشتر  كە  توركیاش  تەنانەت  دوبارەبێتەوە. 
تێپەڕیوە،  تایبەتتدا  قۆنا غێكی  بە  وێنادەكرا  وا 
و  گەشەدایە  لە  و  ئامادەیە  رەوتێك  و  شەپۆل 

تەنها كاتی پێویستە كە بتەنێتەوە.
دوو  بە  ئاماژە  دەكرێ  داعش  پاش  ئاینداری 
لە  یەكەم  بكەین.  پێشبینی  و  بكەین  ئاستی 
رۆژهەاڵتی  لە  ئاینداری  پێناچێت  نزیك مەودادا 
دۆخی  لە  هەبێت  جیاوازییەكی  هیچ  ناوەڕاستدا 
وێرانكەرتر  و  رادیكاڵتر  بــەرەو  ئەگەر  داعــش 
واڵتیتر  و  شوێن  چەندین  و  نەنێت  هەنگاو 
عێراق  و  سوریا  لە  ئەوەی  چونكە  نەگرێتەوە. 
و یەمەن هەیە لە سعودییە و ئێران و لوبنان و 
ئوردن و میسریش ئامادەیە. بەاڵم لە دور مەودادا 
مێژوی گەالن و كلتورەكان ئەوەمان پێدەڵێن كە 
ئاین و دیاردەی ئاینی ناكرێت هەمو ژیان داگیر 
بكەن و دەبێت بچنەوە قاڵبی سروشتی خۆیان 
كە ژیانی تاكەكەسی و نێو پەرستگاكانە، بەاڵم 
كۆمەڵ  ئەم  مەودایە  نزیك  ئەو  لەوەدایە  كێشە 
لێ  هیچی  دواتر  كە  بكاتە سوتویەك  واڵتانە  و 

سەوز نەبێتەوە.

ئاكام جەمال

زەمینەسازیبوونی  لەهۆكارەكانی  یەكێك 
دواتریش  توندوتیژیی و  بیری  گەشەكردنی 
ــەچــوارچــێــوەی داعــشــدا  ــی ل ــوون چــەكــەرەب
پەیوەندی بەو فەوزا و بێ دیسپلینیەوە هەبوو، 
كەلەدوای راپەڕین لەنێو كاری ئیسالمگەرایی 
گروپی  دەركەوتنی  دواتریش  سەریهەڵدا و 
لەنموونەی  لێكەوتەوە  جیهادی  توندوتیژ و 
ــســالم و  ــی ــئ ــدول ــی تـــەوحـــیـــد و جــون ــروپـ گـ
بەشێك  چوونی  دواتریش  ئەنسارولئیسالم و 
لەچەكدارە كوردەكانی نێو ئەو گروپانە بۆ نێو 

ریزەكانی داعش.

سیاسیی  ئیسالمی  ئاینداری  شێوازی  هاتنی 
بەم  ئەفغان و  جەزائیر و  یەمەن و  میسرو  لەكەنداوو 
شێوە  بەو  پاشەكشە  وایكرد  توركیا،  دواییانەش 
ئایندارییە میللیە كۆمەاڵیەتیی و خۆماڵییە كوردییە 
بهێنێت، كەئیسالمێكی نەرمو نیان و خۆساچێن بوو 
كۆمەڵگەی  تایبەتمەندی  مۆرك و  سروشت و  لەگەڵ 
كوردی و جواڵنەوە سیاسییەكانیشدا، بەجۆرێك هیچ 
بەاڵم  بەدیناكرێت.  كوشتن  كافركردن و  فەتوایەكی 
ئیسالمگەرایی  سیاسیی و  ئیسالمی  لەگەشەكردنی 
گەشەكردنی  یارمەتیدەری  بەكوردستان،  غەوارە 
كەمایەی  بــوو،  داعشی  بیری  تــونــدڕەوی و  بیری 
چەكدارێكی  راوەســتــانــە  لەسەر  ســەرســوڕمــان و 
جیهانەوە  هــەمــوو  بــەبــەرچــاوی  ــش  داع كـــوردی 
پارێزەری  پێشمەرگەی  برایەكی  كوردی  بەزمانی 
بەشانازیی و  ببڕێت و  سەر  نیشتیمانەكەی  خاك و 
نامرۆڤانە و  كارە  ئەم  بۆیە  بزانێت.  سەربەرزیشی 
دژە كولتوری كوردەواری لەخۆڕا نەهاتووە، بەڵكو 
كەپێویستە  هۆكارە،  كۆمەڵێك  دەرهاویشتەی 
خۆماڵینەكردنی  لەوانە  یەكێك  پێبدرێت،  بایەخی 
ئاینداری كوردییە الی ئیسالمگەراكانی كوردستان، 
بەجۆرێك تائەمجۆرە لەئیسالمی سیاسیی بەردەوام 
بێت، تاكاری بانگەوازیی بەو شێوە بەرباڵویی و بێ 
چاودێرییە بەردەوام بێت، كەهەر گەنجە هەڵدەستێ و 
گەرمكردنەوەی  حەماسیی و  بەوتاردانی  دەســت 
سیاسیش  ئیسالمی  كەناڵەكانی  دەكات و  گەنجان 
گەشەكردنی  چاوەڕێی  دەبێ  بكەن،  پەخش  بۆیان 
بكەین،  خراپتریش  لــەداعــش  ــدڕەوی  ــون ت بیری 
هەنگاوی  یەكەمین  ئاینداریی  خۆماڵیكردنی  بۆیە 
لەتمەدانە لەپاشەكشەپێكردنی بیری داعشی لەنێو 
كۆمەڵگەی كوردیی و لەكوردستان، كەمەترسییەكی 
بەرەنگاربوونەوە و  بەتەنها  گەورەیە، چونكە داعش 
بەتەنها،  نییە  مەترسییەكی چەكداریی و سەربازیی 
بەڵكو بەرەنگاربوونەوە و مەیدانبازییەكی عەقیدەیی و 
دەزگە  دامو  ئەوقاف و  وەزارەتی  ئەركی  فیكریشە، 
كوردستان  هەرێمی  حكومەتی  پەیوەندیدارەكانی 
میللیی و  ئاینداری  گوتار و  خۆماڵیكردنی  پرۆژەی 
خۆیانەوە و  كــاری  بەرنامەی  بخنە  ــی  كــوردەواری
لەرێگەی بەستنی كۆنفرانس و ۆركشۆپی بەردەوام و 
خول و تەتانەت پێویستە بشخرێتە نێو پرۆگرامەكانی 
بەجۆرە  لەبنەڕەتەوە  هەر  بۆئەوەی  خوێندنەوە، 
كوردەواریی  ئاینداری  مەدەنی و  پەروەردەیەكی 
بێ  كۆمەڵگەیەكی  تاكو  بكرێن،  نیان گۆش  نەرمو 
هاوشێوەكانی  داعشی و  لەبیری  دوور  توندوتیژیی و 

دروست ببێت. 
مەترسی گەورەی نەبوون و پاشەكشەی ئاینداریی 
شێوە  كەئاینداریی  لەوەدایە،  لەكوردستان  میللیی 
ئیسالمی سیاسیی جێگەی گرتەوەو برەوی پێدرا، 
توند  ئیسالمی  بیری  بایەخپێدانی  لەسەر  كەكاری 
بەشیوە  بارگاویبوون  لەرێگەی  بەگشتی،  كــرد 
ئاینداریی دونیای عەرەبی فەلەستین و بەمدواییانەش 
میسر و ئیخوان و سوریا، بۆیە تاجارێكیتر ئاینداریی 
كوردیی خۆماڵینەكرێتەوە ناتوانین رێگە لەبەردەم 
پەرەسەندن و كاریگەرییەكانی بیری داعشی بكەین.
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سەرپەرشتيار:

بەهمەن تاهري نەرميان

ئێستا 

لەبەردەم 

دیاردەیەكی 

ئاینیداین 

بەرجەستەكەری 

رادیكالیزمێكی وەهایە، كە 

ئەگەری هەیە هەر كاتێك 

دۆخی سیاسی و واقیعی 

گونجاوی بۆ هەڵبكەوێت 

گروپی رادیكالیزم بتوانن 

دەست بەسەر هەمو دەزگا 

و جومگەكانی دەوڵەت و 

كۆمەڵدا بگرن و وەكو 

ئەوەی لە سوریا و ئێراق 

هەیە لە چەندین 

واڵتدا دوبارەبێتەوە

خۆماڵیكردنی 

ئاینداریی و 

بیری داعشیی 

لەكوردستان

ئاینداری لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاستدا پاش 
داعش چۆن دەبێت؟
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مێژووى سۆفیگەرێتى لە ناوچەكەدا
 

موعتەسەم ساڵەیى 

)2-1(

ــى و  ــۆف ــاوى س ــ ــد ن ــەن ــەرچ ه
و  تــەریــقــەت  و  سۆفیگەرێتى 
تەكیە و دەروێشى بێتە كایەوە؛ 
ناڕوونى و تێكەڵ و پێكەڵییەك 
خەڵكى  لــە  هەندێك  الى  لــە 
سەرەتادا  لە  دەبێت.  دروســت 
ئەو  لەسەر  جەخت  پێویستە 
ڕاستیە بكەینەوە كە سۆفیگەرى 
ــژوودا لــە قــەوارەیــەكــى  ــێ لــە م
بە  بووە.  فەلسەفیدا بەرجەستە 
بڵێین كە  بۆمان هەیە  ڕادەیەك 
هیچ  سۆفیگەرێتى  فەلسەفەى 
دوور  لە  نە  ـ  پەیوەندییەكى 
و  تەكیە  بە  ـ  نزیك  لە  نە  و 
نییە.  دەروێشیەوە  و  تەریقەت 
بە  ســۆفــیــگــەرى  كاتێكدا  ــە  ل
ڕادەى  بە  فەلسەفیەكەى  مانا 
یەكەم ئاوێتەبوونە لەگەڵ خواى 
تەریقەت  بەاڵم  پــەروەردگــاردا. 
بریتیە لە تەكیە و تەپڵ و دەف 
جەزبەى  و  زیكر  حەلقەى  و 

دەروێشى.

ــەن كە  ــدەخ الپــەڕەكــانــى مــێــژوو دەری
هەموو  بــە  سۆفیگەرێتى  فەلسەفەى 
لە  نە  تەریقەتیشدا  لەگەڵ  بەشەكانیەوە 
سەردەمى  لە  نە  و  پێغەمبەر  سەردەمى 
نەبووە.  وجودیان  ڕاشدیدا  خەلیفەكانى 
تەزبیحى  سەردەمانەیشدا  لەو  تەنانەت 
صەحابە  ڕادەیەى  بەو  نەبووە  دەستیش 
بۆ هەزاران جار بڵێن: »ئەڵاڵ.. ئەڵاڵ..«. 
پێغەمبەر  یــاوەرانــى  و  صەحابە  بەڵكو 
باڵوكردنەوەى  و  ــەزەوات  غ مشوورى  لە 
كە  قورئاندا  لە  بــوون.  ئیسالمدا  ئایینى 
ماناى  وقعودا«  قياما  اهلَل  »اذك��روا  دەڵێ 
ماناى  بەڵكو  ناگەیەنێت،  زیكر  حەلقەى 
یادكردنەوەى هەمیشەیى خوا دەبەخشێت.
بەزۆرى  تەریقەت  شێخانى  زوو  سااڵنى 
بەتەنیا  بەڵكو  نەدەهێشتەوە  ڕیشیان 
سەریان  قــژى  مــوریــدەكــان  و  ــش  دەروێـ
درێژ دەكرد. هەندێك جاریش چەند پیرە 
مامەسۆفى  و  دێوانە  نــاوى  بە  پیاوێك 
كاتى  بوون.  و ڕیشى سپى  خاوەنى سەر 
وتى  و  گێڕامەوە  بۆى  ئافرەتێك  خۆى 
و  پرسى  شێخ )س(ـم  لە  زوو  سااڵنێكى 
و  خەلیفە  و  شێخ  ماناى  زانیومانە  وتم: 
دەروێش چیە، ئەى گوایە ماناى دێوانە چى 
گێڕامەوە  بۆى  ئافرەتە  ئەو  دەگەیەنێت؟ 
بوو  بەو پرسیارەم سەرسام  و وتى شێخ 

لە ڕاستیدا  لە وەاڵمدا وتى:  و پێكەنى و 
ئەو جۆرە كەسانە لە بنەڕەتدا كەم عەقڵن 
خراپتر  وەردەگرن؛  تەریقەت  كاتێكیش  و 
پێیان دەیەژن  دەبن و ئەوسایش خەڵكى 
فارسیشدا  و  هیندى  زمانى  لە  دێوانە! 
وشەى »دیڤانە« بە ماناى شێت دێت. بەو 
مانایەى كە دێو و درنج عەقڵى ئەو شێت 
و دێوانانەى شێواندووە. پێش سەرهەڵدانى 
ئارادا  لە  دێوپەرستى  زەردەشتى  ئایینى 
قەدەغە  دێوپەرستىی  زەردەشــت  بووە. 
كرد و ناوى نا )دەێڤە یەسنا( و داواى كرد 
)مەزدا یەسنا( یانى ڕاستى پەرستى پەیڕەو 
قەدەخەكردنیشى  سەرەڕاى  بەاڵم  بكرێت. 
دێوپەرستى هەر مایەوە. یاقوتى حەمەوى 
نزیك بە شارى موسڵ ناوى چیاى )داسن( 
دەبات كە بەشێك بووە لە چیاى مەقلوب. 
هەر لە كۆنیشەوە بە ئێزیدیەكان دەوترێت 
وەهبى  تۆفیق  مێژوونووس  »داسنى«. 
»داسنى«  وشــەى  كە  وەهایە  بــاوەڕى 
واتای  بە  یەسنا«ى  »دەێڤە  وشــەى  لە 
بەو پێیەى كە  داتاشراوە،  دێوپەرستیەوە 
ئێستا بیرۆكەى دێو نەماوە و ناوى مەلەك 

تاوس جێى گرتۆتەوە)1(.
شاعیر )ئەخۆل( لە هەڵبەستى »شەرتە 
تا ڕۆژى حەشر« باسى دێوانەى كردوە و 

دەڵێ:
و  كــەشــكــۆڵ  دێــوانــە  وەك  ــە  ــەرت ش

عەسایەك هەڵگرم 
بیخەمە الوە بە جارێ عیززەتى نەفس 

و ویقار
لەم شیعرەدا باسى كەشكۆڵ كراوە كە 
بەزۆرى كەسانى زاهید و دێوانەى تەركەدنیا 
دەورییەكى  لە  بوو  بریتى  هەڵیان دەگرت، 
دروســت كــراو،  دار  و  تەختە  لە  قووڵى 
خۆیانەوەیان  قەدى  بە  دێوانە  و  سۆفى 
و  تێ دەكرد  ئاویان  و  خۆراك  و  دەبەست 
بەكاریان دەهێنا. لە سەردەمانى كۆندا باو 
زاهید  ناوى  بە  كەسان  هەندێك  كە  بوو 
ئەشكەوتەكاندا  لەنێو  تەركەدنیاوە،  و 
خەڵوەتكێشییان دەكرد و دوور لە ژاوەژاوى 

كۆمەڵگا بەتەنیا ژیانیان بەسەردەبرد.
ــە ســـەردەمـــانـــى كــۆنــدا  ــەت ل ــان ــەن ت
بانگەشەى ئەوە هەبوو گوایە هەندێك جار 
پیاوچاکان لەو دەشت و تەالنانەدا دەبن بە 
گیانلەبەرى ئاسكە و دەلەوەڕن.. بۆیە لەو 
خەڵكى  كە  بوو  باو  وەها  سەردەمانانەدا 
ــردەوە،  دەكـ كوشتن  ئاسكە  لە  سڵیان 
بنەڕەتدا  لە  كــوژراوە  ئاسكە  ئەو  نەبادە 
پیاوچاكێك بێت! خۆزگە ئەو بیرۆكەیە لەم 
ڕۆژگارەى ئێمەیشدا هەر لە ئارادا بووایە، 
ئەو  دڵــڕەق  ڕاوچیى  كەسانى  ئــەوەى  بۆ 
ئاسكە بێ وەى و چاو كەژااڵنەیان بەناهەق 

نەكوشتبایە!
دیاردەى ڕاكردن لە كۆمەڵ و پەنابردن 
بۆنێو ئەشكەوتەكان لەنێو ئایین و سەردەمە 
هەبووە.  بوونی  هـــەردەم  جیاجیاكاندا 
سەرهەڵدانى  ســەرەتــاى  لە  نموونە  بۆ 
لەپێناوى سەلماندنى  و  مەسیحیدا  ئایینى 
سەروەرى  هەڵسانەوەى  و  زیندووبوونەوە 
مەسیح، چەند دەقێك لە بارەى برادەرانى 
باڵو  »ئەسحابول كەهف«ـەوە  ئەشكەوت 
)ئیستیفانی  یۆنانى  ئوسقوفى  بوونەوە. 
ئێفێسوس( لەنێوان سااڵنى )448-450 ز.( 

دەقی داستانێكى نووسى بە ناوى )حەوت 
گوایە  تیایدا  ئیفسوس(  خەوتووەكەى 
مەسیحى  ئایینى  بە  سەر  كەسى  حەوت 
لە ترسى زەبروزەنگ و ستەمى ئیمپراتۆر 
)دەکیوس( كە لەنێوان سااڵنى )251-249 
بە  و  هەڵدێن،  كردووە  حوكمڕانىی  ز(ـدا 
درێژایى سێ سەد ساڵ لێى دەخەون و لە 
دووەم( )تیۆدۆسیی  ئیمپراتۆر  سەردەمى 
ز.(   450-408( سااڵنى  لەنێوان  كە  ـدا 
حوكمڕانیی كردووە هەر حەوتیان لەو خەوە 

قووڵ و دوور و درێژەیان ڕادەپەڕن)2(.
لە سەردەمى پێش سەرهەڵدانى ئایینى 
بە  بڕوایان  »ئەحناف«ـەكان  ئیسالمدا 
یەكتا پەرستى هەبوو. هەندێكیان دەچوونە 
نێو ئەشكەوتى حیرا »غار حراء«ـەوە و 
خەڵوەتیان دەكرد. هەندێك لە گێڕانەوەكان 
عەبدولموتتەلیبى  كە  دەردەخـــەن  وەهــا 
مانگى  بــەدرێــژایــى  پێغەمبەر  باپیرى 
ڕەمەزان لەنێو ئەشكەوتەكەدا دەمایەوە و 
دەكرد.  دابەش  هەژاراندا  بەسەر  خۆراكى 
)وەڕەقــەی  وەكو  كەسانى  ئەویش  پاش 
ئیبن  ئومەییە  )ئەبو  و  نەوفەل(  کوڕی 
ئەلموغیڕە( بەدرێژایى مانگى ڕەمەزان لەنێو 
ئەو ئەشكەوتەدا دەمانەوە)3(. ئەشکەوتی 
حیڕاء لە مەوداى دوو فەرسەخ كەوتبووە 
پێغەمبەریش  مــەكــە.  شـــارى  ــورى  ــاك ب
هەروەكو ئەحنافەكان لە مانگى ڕەمەزاندا 
چەند ڕۆژێك یاخود ئەو مانگەى لەنێو ئەو 
ئەشكەوتەدا بەسەر دەبرد. هەر لەنێو ئەو 
ــەزى)4(.  داب بۆ  وەحیی  ئەشكەوتەیشدا 
خەڵوەتكێشیى پێغەمبەر لەپێناوى ڕاكردن 
سەردەمە،  ئەو  تاڵى  واقیعى  لە  نەبوو 
و  تێڕامان  حاڵەتى  لە  بوو  بریتى  بەڵكو 
بیركردنەوە و هەوڵدانێكیش بوو بۆ گۆڕینى 

بارودۆخى كۆمەڵگاى ئەو سەردەمە. 
و  خـــورى  بــەرگــى  پۆشینى  و  زوهـــد 
دووركەوتنەوە لە خورد و خەو مێژوویەكى 
تێبینى  ئــەوەى  هەیە.  درێــژى  و  دوور 
نشینەكاندا  موسوڵمان  ناوچە  لە  دەكرێت 
لە سەدەى دووى زایینى بە دواوە بەزەقى 
دیاردەیەیش  ئەم  هۆكارى  هەڵدا.  سەرى 
گەندەڵى  باڵوبوونەوەى  بۆ  دەگەڕێتەوە 
و  حاكم  لەالیەن  ستەمكارى  و  ــم  زوڵ و 
بە  خۆیان  ئــەوانــەى  ــەوە.  ــداران دەســەاڵت
پەرچە  وەكــو  نــاودەبــرد  زاهید  و  سۆفى 
دەكەوتنەوە.  دوور  كۆمەڵ  لە  كردارێك 
و  خــۆشــگــوزەرانــى  لــە  خــۆیــان  نەفسى 
دەكرد.  بێ بەش  فانى  دنیاى  ڕابواردنى 
 110( ساڵى  لە  كە  بەسرى  حەسەنى 
باسى  كردووە  دوایى  ز.(كۆچى  ك./728 
شاعیر  یاخود  كــردووە.  سۆفیی  كەسانى 
لە  كە  )الجاحظ(  عــەرەب  نووسەرى  و 
كردووە،  دوایى  كۆچى  ز.(   255( ساڵى 
ناوى  والتبیین«ـدا  »البیان  كتێبى  لە 
لە  خۆیان  كە  هێناوە  سۆفییەكى  چەند 
خۆشگوزەرانیى ژیان بێ بەش كردبوو)5(. 
لە  »صوفى«  سۆفى  وشــەى  دەوتــرێــت 
كە  هاتووە  عەرەبیەوە  )صوف(ى  وشەى 
سۆفیەكانیش  و  دێــت  خــورى  ماناى  بە 
لەسەر ئەوە ڕاهاتبوون جل وبەرگى خوریى 
زبر بپۆشن. لێكدانەوەیەكى دیكەیش هەیە 
»سۆفى«  وشەى  كە  دەچێت  بۆ  وەهاى 
)یاخود   Sophia سۆفیا  وشــەى  لە 
یۆنانیەوە  »سۆفیێس«(ی  کۆی:  شێوەی 
و  حیكمەت  ماناى  بە  كە  وەرگیرابێت 
یش  »فەیلەسوف«  وشەى  دێت.  دانایى 
خۆشەویستیى  ماناى  بە  و  یۆنانیە  هەر 
كۆنە  ئێستایش  دێت.  دانایى  و  حیكمەت 
كڵێسەیەك لەنێو شارى ئەستەمبولدا هەیە 
بە ناوى )ئەیا سۆفیا( كە هەنوكە كراوە بە 
مزگەوت. لێكۆڵەران بەزۆرى كۆكن لەسەر 
لە  سۆفیگەرێتى  و  سۆفى  كە  ڕایەى  ئەو 
نێو  گەیشتۆتە  چینەوە  و  هیند  واڵتانى 
لە  هــەروەهــا  موسوڵمانەكان.  میللەتە 
سەردەمانى كۆندا لەنێو مەسیحیەكانیشدا 
خەڵكانێكى ڕەبەنى خورى پۆشى التەریكى 
هەبوونە.  دنیا  چێژى  و  لەزەت  لە  دوور 
دیــاردەى  كۆندا  بوزیى  فەلسەفەى  لە 
خۆونكردن و ئاوێتەبوونى بااڵ لە گەردووندا 
بەشێكیش  لەالى  )نیرڤانا(،  دەوترا  پێى 
)ڤێدانتا(.  ــرا  دەوت پێى  هیندیەكان  لە 
لەالى  لەنێوچوون )الفناء(  وشەى فەنا و 

سۆفیگەرى بەناوبانگ )بایەزیدى بەستامى( 
لەنێوچوونەیش  و  فەنا  ئەم  بەكارهاتووە. 
ناپەسەند  ئاكارى  لەنێوبردنى  ماناى  بە 
دێت. یاخود ماناى لەنێوچوونى سۆفى و 
لەگەڵ  ئاوێتەبوونیشیان  واتاى  و  بەندەیە 
خودادا دەگەیەنێت. لەوانەیشە سۆفیەكان 
قورئانیەوە  ئایەتێكى  لە  فەنایان  وشەى 
ویبقى  فان،  علیها  من  »كل  وەرگرتبێت: 
وجە ربك ذوالجالل واإلكرام(. بە هەر حاڵ؛ 
لەنێوچوون  و  فەنا  بیرۆكەى  بەكارهێنانى 
و  هیندى  هزرى  و  بیر  كاریگەریى  لەژێر 
موسوڵمانەكان  سۆفیە  الى  لە  چینیەوە 
ئیسالم  پێغەمبەرى  سەری هەڵداوە)6(. 
لە  داوایــــان  هــەرگــیــز  خەلیفەكانى  و 
لە  خۆیان  كە  ــەكــردووە  ن موسوڵمانان 
بێبەش  ژیان  خۆشگوزەرانیى  و  خــۆراك 
ئەشكەنجە  و  ئــازار  خۆیان  یاخود  بكەن 
بدەن. لە قورئانیشدا هاتووە كە نابێت شتە 
حەاڵڵەكان حەرام بكرێن: »وال تحرموا ما 
باو  وەها  سەردەمانێك  لكم«.  الله  أحل 
بەرەو  بە پێى پەتى  بووە كە حاجیەكان 
یاخود  دەگرتەبەر،  ڕێیان  مەكە  شــارى 
بێدەنگییان هەڵدەبژارد و هەندێك جاریش 
خۆیانەوە  لوتى  بە  زنجیریان  وشتر  وەكو 
ئەو  ئەبوبەكر  خەلیفە  بوو  ئەوە  دەلكاند، 
عادەتى  بە  و  قەدەخەكرد  داب ونەریتەى 

جاهیلیى ناوزەد كرد)7(.
تەریقەت »الطريقة« بە ماناى كۆمەڵە 
ئامۆژگارى و ڕێنماییەك دێت كە شێخ بۆ 
پەیڕەوى  تاوەكو  دادەڕێژێت  موریدەكانى 
ناوەكی  »مەعریفەت«ى  و  زانین  بكەن. 
گەورەترین  لە  یەكێكە  »باطني«ـیش 
كوردیدا  لە  كە  سۆفیەكان  دەستەواژەى 
ڕۆیشتوە.  »عیرفان«  شێوەی  بە  زیاتر 
)المعرفة(ـە  مەعریفەت  وشــەى  ــەم  ئ
)گنۆسیس(ى  وشــەى  لەگەڵ  هاوشانە 
بەو  عەرەبى.  )الغنوصیة(ى  و   یۆنانى 
واسیتە  و  شایەد  بەبێ  تاك  كە  واتایەى 
و نێوەندگیرى یەكسەر بە دڵ و دەروون 
و  مەعریفەت  و  زانین  و  ڕاستى  بە  پەى 

خواناسى ببات.
فارسەكان  و  عارەب  سۆفیە  شاعیرە 
ناسرابوون،  )الشطحات(  هاش وهوش  بە 
پیادەكردنى  لە  بریتیە  حاڵەتەیش  ئەم 
جۆرە  دەربڕینى  و  هەڵس وكەوت  جۆرە 
سادەوە  خەڵكى  الى  بە  كە  بیرۆكەیەك 

مایەى سەرسوڕمانە.
سەرەكیەكانى  بنەما  ــە  ل یەكێك 
لە  ــۆی  خ سۆفیگەرێتى  فــەلــســەفــەى 
دەبینێتەوە.  خودادا  لەگەڵ  ئاوێتەبوون 
ــارەب و  ــ ــوو شــاعــیــرە ســۆفــیــە ع ــەم ه
فارسەكان الف و گەزافى ئەوەیان لێدەدا 
و  بوونە  تێكەڵ  خــوادا  لەگەڵ  گوایە 
هەر  ئاكامى  لە  قــەوارە.  یەك  بە  بوونە 
بەراوردكاریەك بەڕوونى دەردەكەوێت كە 
كوردیدا  ئەدەبیاتى  و  فیكر  مێژووى  لە 
شــێــوەى  ــە  ب سۆفیگەرێتى  شــیــعــرى 
شاعیرانى سۆفیى عارەب و فارس هەرگیز 
كالسیكیە  شاعیرە  ــووە.  ــەب ن وجـــودى 
بە  بەاڵم  بوونە،  خواپەرست  كوردەكان 
فەلسەفەى  ــاردەى  دی ئەندازەیەك  هیچ 
بەدى  لەالیان  حلولییەت  و  ئاوێتەبوون 
شاعیر  لەالى  حلولى  نموونەى  نەكراوە. 
زۆرن.  فارسەكان  و  ــارەب  ع سۆفیە  و 
بەستامى  بایەزیدى  ــك  ڕۆژێ دەوتــرێــت 
مامۆستاكەى  حەج.  بۆ  بچێت  دەیەوێت 
لێ  گەڕانەوەى  داواى  و  پێ دگرێت  ڕێى 
كە  ئەوەیە  خوا  دەڵــێ:  پێى  و  دەكــات 
منى  چونكى  دەیبینیت..  مندا  لە  تۆ 
منت  ــردووە..  ك تەرخان  خۆى  ماڵى  بە 
دەورى  بە  و  بینیوە  ئــەوت  یانى  بینى 
تەوافت كردووە.. منت پەرست  كەعبەدا 
یانى ئەوت پەرستووە.. وەهاى تێنەگەیت 

كەمن غەیرى ئەو نەبم:
ألنه  قلبك،  بعني  يّف  ماتراه  هو  اهلل  »إن 
رايته،  فقد  رأيتين  فإذا  له،  بيتا  اختارني 
عبدتين  وإذا  احلنفية،  الكعبة  حول  وطفت 
أنين  تظن  فال  له،  وسّبحت  عبدته،  فقد 

شيء غريه«)8(.
ئاوێتەبوون  لەسەر  پێداگریى  حەلالج 
بارەیەوە  لەو  و  دەكــرد  خــودادا  لەگەڵ 
خۆشم  و  بوێت  خۆشمى  ئەوەى  دەڵێ: 

بوێت؛ هەر خۆمم.. ئێمە دوو گیانین لە 
ئەوت  بینى؛  منت  گەر  یەك جەستەدا.. 
منت  ئەوا  بینى؛  ئەویشت  گەر  بینیوە. 

بینیوە:
َأنا َمن َأهوى َوَمن َأهوى َأنا

َنُن روحاِن َحلَلنا َبَدنا 
َفِإذا َأبَصرَتين َأبَصرَتُه

َوِإذا َأبَصرَتُه َأبَصرَتنا)9(
هەروەها حەلالج لەبارەى خواوە دەڵێ: 
خۆشەویستیەکەی  هەیە  خۆشەویستێكم 
بەسەر  بیەوێت  ئــەگــەر   .. نــاخــدا  لــە 
ڕوحى  ئــەو  ڕوحــى  دەڕوات.  ڕومەتمدا 
منە و ڕوحى منیش ڕوحى ئەوە. ئەگەر 
خاوەن ویست بێت؛ منیش خاوەن ویست 
دەبم. ئەگەر منیش خاوەن ویست بم؛ ئەو 

خاوەن ویست دەبێت: 
لي حبيٌب حّبه وسط احلش�ا

إن يشا ميشي على خّدي مشا
روحه روحي وروحي روحه

إن يشا شئُت وإن شئُت يش�ا)10(
لە  یەكبوون  و  حلولى  فەلسەفەى 
فەیلەسوفى  الى  لە  لەڕۆژئاوا  گەردووندا 
 1677 ــ   1632( )سپینۆزا(  هۆڵەندى 
ز( سەرى هەڵدا. ئەم فەیلەسوفە وەهاى 
بۆ دەچوو كە خوا و گەردوون و جەوهەر 
هەموو هەر یەك شتن و لێك جیانابنەوە 
. ئەگەر بێتو بۆ نموونە بەراوردكارییەك 
لەنێوان )مەحوى(ی شاعیر و شاعیرانى 
سۆفیگەریى فارس و عەرەبەكان بکەین؛ 
فەلسەفەى  كە  دەردەكەوێت  بۆمان  ئەوا 
ناكرێت.  بــەدى  مەحوى  لــەالى  حلولى 
مەحوى  شیعرەكانى  لە  تەم ومژەى  ئەو 
ئەوان  بەڵكو  نییە،  ئەوان  لەالى  هەیە؛ 
مەبەستیان  وپەنا  پێچ  بەبێ  ڕاستەوخۆ 
دەخەنە نێو مشتى خوێنەرەوە. هەروەها 
مەغزایەك  یــاخــود  وشــەیــەك  مــەحــوى 
بۆ  گەڕانەوەیە  مەبەستى  و  دەدركێنێت 
ئایەتێكى قورئانی. بۆیە دەتوانین بڵێین 
مەحوى شاعیرێكى دیندار و ئایینپەروەر 

و خواپەرست بووە نەك سۆفى.
كتێبى  لە  هەڵمەت  لەتیف  شاعیر 
»سۆفى و سۆفیگەرێتى« بابەتێكى زۆر 
هەستیار و ناسكى وروژاندووە، وەكو بزانم 
هیچ كەس پێش ئەو نەیتوانیوە خۆى لە 
بە  بەش  بدات. من  ئەو كێشەیە  قەرەى 
لەتیفدا،  كاك  لەگەڵ  هاوڕام  حاڵى خۆم 
كە دەڵێ لە مێژووى ئەدەبى كوردیدا نە 
شاعیرى سۆفیمان هەبووە و نە شیعرى 
ئەو  لەبارەى  هەبووە..  سۆفیگەریشمان 
دەڵێ:  سۆفیگەرێتیانەوە  شیعرە  جۆرە 
دژى  شۆڕشگێڕانەیە  »فەلسەفەیەكى 
لەسەر  ئیسالمى  شەریعەتى  فــشــارى 
لە  جۆرێك  بە  موسوڵمانان،  كۆمەڵگاى 
كۆمەڵگەى  بەمەدەنیكردنى  جۆرەكان 
لەژێر  دەرهێنانە  كورسى  و  ئیسالمیە 
سوڵتەى شەریعەت، كە بە دار و قامچى و 
ڕم و شیر و جۆرەها پیالن فەرمانڕەوایى 
مەزن  خواى  كاتێكدا  لە  دەكات.  مرۆیى 
ئازاد  ــردووە  ك سەرپشك  مرۆڤى  خۆى 
بێ هەر بیر و باوەڕێ هەڵگرێ یا ڕەتى 
دەخەمە  دەنگم  منیش  بكاتەوە«)11(. 
پاڵ دەنگى كاك لەتیف و لەوەى زیاترى 
بۆ دەچم و دەڵێم شاعیرانى سۆفیگەرى 
عەرەبى و فارسى نەك بەتەنیا دژایەتیى 
لەوەیش  بەڵكو  ــردووە،  ك شەریعەتیان 
زیاتر بڕوایان بە هیچ ئایینێكیش نەبووە. 
هەڵس وكەوتى ڕۆژانەیان و شیعرەكانیان و 
هاش وهوش و شەتەحاتیان بەڕوونى ئەم 

ڕاستیە دەسەلمێنن. ئەو شاعیرانە بەتەنیا 
و تەنیا خۆشەویستیى خوا بەتوندى لە دڵ 
ڕادەیەى  بەو  ببوو،  جێگیر  دەروونیاندا  و 
خودادا  لەگەڵ  گوایە  بكەن  هەست  وەها 
هەڵوێست  ئەم  بوونە.  یەكانگیر  و  تێكەڵ 
و بۆچوونەیش لەالى هیچ كام لە شاعیرە 
بــەدى  هەرگیز  و  هــەرگــیــزا  ــان  ــوردەك ك
ناكرێت. بۆیە بۆمان نییە هیچ شاعیرێكى 
بەناهەق بخەینە خانەى  كالسیكى كوردى 
تاهیرى  بابا  ــو:  وەك سۆفیگەرێتییەوە، 
هــەمــەدانــى، و مــەحــوى، و جــزیــرى، و 
خالید  مەوالنە  و  مەولەوى،  و  حەریرى، 
كالسیكیى  شاعیرانى  هتد.  و..  بێخود  و 
بەندەیەك  وەكو  ناسرابوون  بەوە  كوردى 
كـــردووە.  خواپەرستیان  و  ئاییندارى 
و  پێغەمبەریان كردووە  هەمیشە ستایشى 
هیچ  كردووە.  كوردیشیان  زمانى  خزمەتى 
یەكێكیش لەو شاعیرە كوردانە بە شێوەى 
فارسەكان  و  عــەرەب  سۆفیە  شاعیرە 
و  پلە  گەیشتوونەتە  گوایە  نەیان وتووە 
پەروەردگار.  خواى  بااڵى  مەقامى  و  پایە 
كتێبەكەیدا  ــە  ل لەتیف  ــاك  ك ــا  ــەوەت ئ
ئێرانى  شاعیرى  شیعرێكى  نموونە  وەكو 
كە  هێناوەتەوە،  بەستامیى  بایەزیدى 
شەریعەت  و  ئایین  ئێرانییە  شاعیرە  ئەو 
بەیەكجارەكى  و  ناوە  وەالوە  بەهەشتى  و 
ڕەتى كردوونەتەوە و وتوویەتى: »سوێند 
بەخوا ئااڵكەى من لە ئااڵكەى موحەممەد 
بۆ  تۆ  گوێڕایەڵیى  خوایە!  ئەى  بەرزترە. 
مەزنترە.  تۆ  بۆ  من  گوێڕایەڵیى  لە  من؛ 
زەبرى من سەختترە لە زەبرى ئەو بۆ من. 
»تاهلل  منااڵنە«:  گەمەى  بەهەشت چییە؟ 
إن لوائي أعظم من لواء حممد. طاعتك لي يا 
من  أشد  بطشى  لي.  طاعتك  من  أعظم  رب 
بطشه لي. ما اجلنة إال لعبة الصبيان«)12(.
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بۆمان نییە هیچ شاعیرێىك كالسیىك كوردى 

بەناهەق بخەینە خانەى سۆفیگەرێتییەوە.. 

ئەمانە بەوە نارسابوون وەكو بەندەیەك 

ئاییندارى و خواپەرستیان كردووە

دیاردەى ڕاكردن لە كۆمەڵ و پەنابردن بۆنێو 

ئەشكەوتەكان لەنێو ئایین و سەردەمە جیاجیاكاندا 

هەردەم بەدی دەکرێت. چیرۆکی برادەراىن 

ئەشكەوت »ئەسحابول كەهف«، کە لە سەرەتاى 

سەرهەڵداىن ئایینى مەسیحیدا و لەپێناوى 

سەملاندىن زیندووبوونەوە و هەڵسانەوەى مەسیحدا 

دەرکەوتوە،  منوونەیەکە



سۆران عەبدواڵ

شاری  دەستبەسەرداگرتنەوەی 
هێزەكانی  ــەن  ــەالی ل ــەب  حــەل
لە  حیزبواڵوە  ئەسەدو  بەشار 
مانگێك نزیكبۆتەوە، كە لە پاش 
نزیكەی سێ مانگ لە گەمارۆدان 
سەخت و  بۆمبارانكردێكی   و 
قەسابخانە  دەیان  دروستكردنی 
بێگومان  بێننەوە.  بەدەستی 
لەپشت  زۆر  الیەنی  و  هۆكار 
و  خوێن  هــەمــوو  ــەو  ئ ڕشتنی 
لە  میدیاكان  كە  كارەساتەوەن 
حەلەب  لــە  بەگشتی و  ســوریــا 
دەگوازنەوە،  بۆمان  بەتایبەتی 
خودی كەوتنی حەلەب لەدەستی 
و   )ئۆپۆزیسیۆنەكان(  هێزە 
هێزەكانی  بندەستی  كەوتنەوە 
ئەسەد دەكرێت ڕاڤەی جیاجیای 
بۆ بكرێت و لە گۆشەنیگای زۆر 
شیكاری  لەیەكدیەوە  جــیــاواز 
لێرەدا  من  ئەوەی  بكرێت،  تێدا 
ئەو  بدوێم  دەربــارەی  دەمەوێت 
پیرۆز  بەرگێكی  كە  الیەنەیە 
)موقەدەس(ی كردووە بە بەری 
بە  و  ملمالنێیەدا  و  جەنگ  ئەم 
شەیتان  خــوداو  نێوان  جەنگی 
یان )جیهاد( پێناسەی دەكات، 
بانگخوازە  زاناو  ناساندنەدا  لەم 
شێریان  پشكی  سعودییەكان 
بەرپرسیارێتی  بــەردەكــەوێــت، 
ــەزاران  هـ كوشتنی  لــە  ــەوان  ئـ
بێتاوان  خەڵكی  ژن و  منداڵ و 
بەرپرسیارێتی  لە  نییە  كەمتر 
ــی  ــان ــووەك ــات ــەڕه ــەش ــزە ب ــێ ه
ــا یــان  ــی ســوری ــان ــۆڕەپ نــێــو گ
ــەدەرەوەی  لـ پشتیوانەكانیان 
واڵتەكەی وەك ڕوسیاو ئەمریكا و 
ئێران و توركیا و سعودیە و قەتەر. 

لەنێو ئەو زاناو شێخ و موفتیانەدا دەكرێت 
بێت،  دیارترینیان  عورێفی  محەمەد  شێخ 
كە وەك سوپەر ستاری جەنگی سوریا 
دەردەكەوێت لە مینبەری مزگەوتەكەی و 
عورێفی   كۆمەاڵیەتیەكانەوە،  ــۆڕە  ت
خاوەنی دەیان فتواو وتاری جۆراو جۆرە 
خوتبەیەكی  لە  ناوبراو  لەوبارەیەوە، 
مزگەوتێكی   لــە  كــە  هەینی   نــوێــژی 
قاهیرەی پایتەختی میسر لە سەردەمی 
مورسیدا پێشكەشی دەكات، ڕاستەوخۆ 
داوا لە میسریەكان دەكات كە بەشداری 
بكەن لە جیهادی سوریادا، ئەو دەڵێت 
ــاو  زان دەیـــان  لــەگــەڵ  پێشتر  رۆژێـــك 
نهێنی  كۆبوونەوەكی  بۆ  كە  موجاهیدا 
لە سوریاوە هاتوونەتە قاهیرە بەشداری 
كردوەو هەر لەو كۆبوونەوەیەدا بەكۆی 
پێناوی  لە  جیهاد  واجببوونی  دەنــگ 
واڵتی  لە  مسوڵمانان  ســەر  لە  خــودا 
پاش  دراوە.  لەسەر  بــڕیــاری  سوریا 
و  حەلەب  شــاری  بۆ  سەردانیكردنی 
بەسەركردنەوەی بارودۆخی جەنگاوەران 
لەوێ  عورێفی جارێكی دیكە دەگەڕێتەوە 
كە  ڕایدەگەیەنێت،  ئەمجارە  سعودیەو 
مەالئیكەتەكان دابەزیونەتە سەر زەوی و 
بۆ  سوریا،  لە  موجاهیدانن  سەرخەری 
سەلماندنی قسەكەشی باس لە چیرۆكی 
یەكێكیاندا  لە  دەكات،  سەیرو سەمەرە 
لەگەڵ  چاوپێكەوتنی  بۆخۆی  دەڵێت 
كردووەو   ناوچەكەدا  لە خەڵكی  هەندێ 
پێیانڕاگەیاندوە: كاتێك هێزەكانی بەشار 
ئێمەیان  ناوچەكانی  دووەم  جاری  بۆ 
داگیرگردۆتەوە بەدوای كۆمەڵێك كەسدا 
پۆشیوەو  سپییان  كە سەرتاپا  گەڕاون 
ــوون،  ب سپی  ئەسپی  پشتی  لــەســەر 
ئەشكەنجەیان  بەشار  سەربازەكانی 
سوارچاكە  كوان  دەیانگوت:  دەدایــن و 
كاتێكدا  لە  ئەمە  پۆشەكان؟!  سپی 
تەنیا موجاهیدینی ئاسایی لەناوچەكەدا 
بەرامبەر سوپای سوریا جەنگاون بەبێ 
و پۆشاكی سپی،  ئەسپی سپی  بوونی 
لە یەكێك لە ڤیدیۆكاندا كە لە یوتوب 

سەرتاپا  )مەالئیكەتێك(ی  باڵوبۆتەوە 
گەنجێكی  كە  دەردەكەوێت،  سپیپۆش 
شەقامێكدا  ــاوەڕاســتــی  ــەن ل پــێــكــراو 
قەناس  جاسووسی  لە  دەكــات  ــار  رزگ

بەدەستەكانی سوپای سوریا!
ئێمە  ــەر  ــەگ ئ هــەڵــەیــە  بــێــگــومــان 
پێمانوابێت ئەم جۆرە چیرۆكانە هەمووی 
عورێفین  دروستكراوی  یان  هەڵبەستراو 
بەشداریكردنی  بابەتی  لــەبــەرئــەوەی 
بەر  زۆر  جەنگەكاندا  لــە  مەالئیكە 
باسیلێوەكراوە،  عورێفی  لەدەركەوتنی 
لەمێژووی  نمونەیەك  چەند  لــێــرەدا 
ئۆكتۆبەر كە  نوێ وەردەگرین: جەنگی 
ئیسرائیل  لەنێوان  دا   1973 ساڵی  لە 
گوایە  ڕوویــدا،  عەرەبییەكاندا  واڵتە  و 
دەیان  لەمیسر  سوێس  ناوچەكانی  لە 
كە  ــردوە،  ك لــەوە  باسیان  شایەتحاڵ 
سپی  بەشوێن  زۆر  ئیسرائیلییەكان 
شێوە  بەهەمان  ــەڕاون،  گ پۆشەكاندا 
یەكێكی  دەكەن.  داگیر  سوێس  كاتێك 
هەشتاكانی  لە  جەنگانەی  لەو  دیكە 
سەدەی رابردوودا ڕوویدا جەنگی نێوان 
ڕوسیاو ئەفغانستان بوو كە ئەم جەنگە 
لەمێژووی  هەیە  زۆری  گرنگییەكی 
یەكەمجار  بۆ  لەم جەنگەدا  ناوچەكەدا، 
پشتگیرییەكی  فەرمی و  بەشێوەیەكی 
راستەوخۆو  بەهاوكارییەكی  زۆرەوە 
ــوان مــخــابــەراتــەكــانــی  ــێ بــێــوێــنــەی ن
ــكــا، پــاكــســان(  ــەمــری ــە، ئ ــودی ــع )س
واڵتانی  لە  )موجاهید(  هــەزار  دەیــان 
دنیاوە  جیاوازەكانی  شوێنە  عەرەبی  و 
ڕەوانی  پاكستانەوە  لەڕێی  كۆكرانەوەو 
ئەفغانستان،  لە  بەرەكانی جەنگ كران 
)ئەفغانعەرەب(  ناونران  دواتر  ئەمانە 
ئەلقاعدەیان  ڕێكخراوی  دواتــریــش   و 

جەنگەشدا  لەم  دەڵێت  لێدروستكرا.  
موعجیزە  ــاوازەو  نـ ڕووداوی  ســەدان 
ڕوویـــانـــداوەو مــەالئــیــكــەی ڕەحــمــان 
تێدا  بەشدارییان  بەرچاو  بەشێوەیەكی 
ڕووداو  زۆری  لەبەر  هــەر  كـــردووە.  
شایەتحاڵەكان )شێخ عەبدوڵاڵ عەززام( 
ئەفغانی(  )جیهادی  دیاری  سەركردەی 
ئەو  كــۆی  فەلەستینی  ڕەچــەڵــەك  بە 
ژێر  لە  كتێبێكدا  لەدووتێی  موعجیزانە 
ناوی )ایات الرحمن فی جهاد االفغان( 
بە واتای )بەڵگەكانی )ڕەحمان- خودا( 
كۆكردۆتەوەو  ئەفغاندا(  جیهادی  لە 
چەندین جار لە واڵتی سعودیەو واڵتانای 
ناوبراو  چاپكراوە.   عەرەبی  دیكەی 
هەوڵدەدات  كتێبەكەیدا  پێشەكی  لە 
حەدیس و  ئایەت و  لە  بەڵگە  بەچەندین 

وتەی پێشینەكان ڕاستی و دروستی ئەم 
بابەتە بسەلمێنێت. لەشوێنێكی دیكەی 
لە  ــاس  ب یەكەمیدا  چاپی  پێشەكی 
كاریگەری ئەم كەراماتانەو باسكردنیان 
ــەســەر هــەســت و دەروونـــی  دەكـــات ل
موجاهیدەكان و دەڵێت: »من دەزانم ئەم 
دەكەم  لێوە  باسیان  من  كەرامەتانەی 
لە  سەرسوڕهێنەر  جۆشێكی  جۆرە  چ 
دەوروژێنێت،  موجاهیداندا  حەماسەتی 
كاتێك بۆیان دەردەكەوێت كە خودایان 
كە  خودایە  دەستی  ئەوە  لەگەڵدایەو 
دەبات«.   بەڕێوە  جەنگ  مەیدانەكانی 
زۆر  نمونەیەكی  چەند  دەمەوێت  لێرەدا 
لە  خودا  )بەڵگەكانی  لە  كورت  كەم و 
عەبدوڵاڵ  بخەمەڕوو،  ئەفغاندا(  جیهادی 

عەززام دەڵێت:

بۆی  حەقانی  جەاللەدینی  مەوالنا 
گێڕامەوە: »چەندین جار باڵندەم بینیوە 
كە لەژێر فڕۆكە جەنگییەكانی ڕووسەوە 
لە  دەپاراست  موجاهیدینیان  دەفڕین و 
بۆی  ئەرسەالن  فڕۆكەكان«.  موشەكی 
بەهاوكاری  دەبابە   120« گێڕامەوە: 
جەنگی و  سەیارەی  لە  زۆر  كۆمەڵێكی 
هاوەن هێرشیان كردە سەرمان، ئێمەش 
تەقەمەنیمان  زۆر  بەرگرییەكی  لەپاش 
لێبڕا، دڵنیابووین كە بەدیل دەگیرێین، 
كرد  داوامـــان  كــردو  دوعــامــان  پاشان 
هێندەی  بدات،  یارمەتیمان  كە  لەخودا 
نەبرد پرژێنەرو رەشاشەكان لە هەرچوار 
شیوعییەكان،  لە  تەقە  كەوتنە  الوە 
ئێمە  لە  ناوچەیە جگە  لەو  كاتێكدا  لە 
كەسی لێنەبوو، جەنگەكە كۆتایی هات 
بە سەركەوتنی ئێمە، ئەوانە مەالئیكەت 
گێڕامەوە:  بــۆی  ئــەرســەالن  بـــوون«. 
كــەنــاوی  نــاوچــەكــان  لــە  »لەیەكێك 
جەنگەوە،  كەوتینە  23(یــە  )ئەرگون 
 83 كوشت و  ڕوسمان  سەربازی   500
لەكاتێكدا  گــرت،  بەدیل  سەربازمان 
ــوو،  داب شەهیدمان  یــەك  تەنیا  ئێمە 
كاتێك لە یەكێك لە دیلەكانمان پرسی 
گوتی:  چیبوو؟  شكستەكەتان  هۆی 
كاتێكیش  بوون  ئەسپەوە  بەسەر  ئێوە 
ئەسپەكانتان  لــێــدەكــردن  تــەقــەمــان 
نـــەدەبـــوون«.  پــێــوە  الدەدا و  ــۆی  خ
محەمەد یاسر بۆی گێڕامەوە: »كاتێك 
تانكەكانیانەوە  بەخۆیان و  ڕووسەكان 
شوێنی  ــارەی  دەرب گوندێكەوە  چوونە 
پرسیاریان  ئەسپەكان  حەواندەنەوەی 
ــەری  ــكــەكــەش س لـــێـــدەكـــردن، خــەڵ
ئەسپسوار  ئــەوەی  لەبەر  سووڕمابوو 

كە  ــەوت  دەرك بۆیان  پاشان  نەبوون، 
ئەسپەكان مەالئیكەتەكان بوون«.

جەنگدا  لە  مەالئیكە  بەشداریكردنی 
سونییەكاندا  هێزە  ئەدەبیاتی  لە  تەنیا 
2006دا  لەساڵی  نەكراوە،  لێوە  باسی 
شیعەی  نووسەرێكی  لەالیەن  كتێبێك 
باس  كــە  ــەوە،  ــرای ــاڵوك ب لوبنانیەوە 
مەالئیكەت  بەشداریكردنی  لەچۆنێتی 
دەكات لەڕیزەكانی حیزبواڵ لەجیهادیان 
پەرتوكەدا  لەو  ئیسرائیل،  بەرامبەر 
ــان  ــەدەی ل كــە  دراوە،  بـــەوە  ــاژە  ــام ئ
سەرچاوەی نادیارەوە موشەك ئاراستەی 
ئیسرائیل كراوە كە هیچ تەكنەلۆژیایەكی 
بكات  ئاشكرایان  نەیتوانیوە  ــوێ  ن
ش  حزبوڵاڵ  موجاهیدانی  لەكاتێكدا 
لێی بێئاگا بوون، وە چەندین گوللە لە 
سەربازە  سەردڵی  ئاراستەی  نادیارەوە 
ئیسرائیلیەكان كراوە. بەهەمان شێوەی 
یەمەنیش  حوسییەكانی  سوننەكان/ 
موجاهیدەكانیان  هاوكاری  بۆ  بانگەشە 
دەكەن لەالیەن مەالئیكەوە لە ئێستادا، 
بەرامبەر  سەختدان  لەجەنگێكی  كە 
واڵتی سعودیە و هاوپەیمانی عەرەبیی. 

لێرەدا كاتی خۆیەتی بەڕاشكاوی چەند 
بكەین:   خۆمان  ئاراستەی  پرسیارێك 
ئایا دەكرێت هێزی خودا یان مەالئیكە 
دیكەدا  ئەوانی  حەلەب و  جەنگی  لە 
كردبێت؟  بــەشــداری  كەباسمانكردن 
تۆ  كەوت؟  حەلەب  بۆچی  وایە  ئەگەر 
پێیوابێت  گۆڕیبێت  و  ڕای  خودا  بڵێی 
هەر لەسەرەتاوە بڕیارێكی هەڵەی داوەو 
مەالئیكەكانی كشاندبێتەوە؟ ئەی باشە 
مەالئیكە  بەپشتی  كەس  چەند  دەبێت 
لەشارەكە  منداڵەكەی  و  ماڵ  خــۆی و 
هێشتبێتەوەو ئێستا نەمابن؟ ئەی باشە 
شارەی  ئەو  ڕوویانكردۆتە  تر  چەندی 
مەالئیكە دەیپارێزێت تاكو پارێزراو بن؟  
گەردنی  لە  خوێنانە  هەموو  ئەو  ئەی 
مەالئیكەن یاخود عورێفی؟  باشە بۆچی 
ــد؟  دۆڕان ئۆكتۆبەری  جەنگی  عــەرەب 
بۆچی دۆخی ئەفغانستان كەس بەغیلی 
ئیسرائیلی  حزبوڵاڵ  بۆ  ئەی  پێنابات؟ 
مەالئیكەكان؟  موشەكی  بە  نەڕوخاند 
مەالئیكە  لە  هەندێك  دەكــرێــت  ئایا 
بەشاردا  ریزەكانی  لە  شیعەو  بووبنە 
لە  دیكەیان  هەندێكی  حەلەب  و  دژی 
ریزەكانی موجاهیدینی سونەدا بەرگریان 
لە شارەكە كردبێت؟ چۆن دەبێت خودا 
جەنگێك  ــداری  ــەش ب خــودا  هێزی  و 
بكات و بیدۆڕێنێت؟ وەاڵمی من بۆ ئەم 
كە  ئەوەیە  دیكە  دەیانی  پرسیارانەو 
پەیوەندییەكی  هیچ  خودا  راستیدا  لە 
كە  ئاڵۆزییانەوە  ملمالنێ و  بەو  نییە 
هێزە  بەرژەوەندی  لەسەر  ئێستادا  لە 
ناوچەكە  لۆكاڵەكانی  گـــەورەكـــان و 
بەڕێوە دەچێت، باشتر وایە دانیشتوانی 
ئەوەی  بری  لە  ناوەڕاست  خۆرهەاڵتی 
سەر  موفتی  شێخ و  هەندێك  بۆ  گوێ 
یاخود  هــەواڵــگــریــەكــان،  ــا  دەزگـ ــە  ب
)ناجیهادیەكان(  جیهادی و  رێكخراوە 
زانست و  بــۆ  بگەڕێنەوە  بكەن  شــل 
بەهێز  ــوێ و  ن كۆمەڵگەی  بنیادنانی 
لەسەر بنەماكانی دیموكراتی  و لیبراڵی و 
مێژووی  لە  ســوودروەرگــرتــن  زانست و 
بۆ  مرۆڤایەتی،  ناوچەكەو  راستەقینەی 
ڕوونەداتەوە  دیكە  حەلەبێكی  ئــەوەی 
یان ئەگەر ڕوویدایەوە بە جەنگی نێوان 
بەڵكو  نەكرێت،  ناوزەد  شەیتان  خوداو 
راستەقینەكەی  چــوارچــێــوە  بخرێتە 
مرۆڤە  دڕندانەی  ملمالنێی  كە  خۆیەوە 
زیاتر.  ئابوری  هێزو  دەسەاڵت و  لەسەر 
بابەتەكەمدا  لەكۆتایی  خۆیەتی  جێی 
بگەڕێمەوە بۆ وەاڵمی شێخ ساڵح فوزان 
مەالئیكە  دابەزینی  ــارەی  دەرب كاتێك 
لەوەاڵمدا  لێدەكەن  پرسیاری  لە سوریا 
دەڵێت: »لە پاش پێغەمبەران مەالئیكە 
جیهادێكیان  جەنگ و  هیچ  بــەشــداری 
لە  مەالئیكە  دابــەزیــنــی  نــەكــردووە، 
پشتگیری  ــۆ  ب تــەنــیــا  ــەوە  ــان ــاســم ئ
بە  بــووە  تایبەت  ــووەو  ب پێغەمبەران 

ئەوان«. 
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ئایا مەالئیكەتەكان لەجەنگی حەلەبدا دۆڕان؟!

شێخ ساڵح فوزان كاتێك 

دەربارەی دابەزینی مەالئیكە لە 

سوریا پرسیاری لێدەكەن لەوەاڵمدا دەڵێت: 

»لە پاش پێغەمبەران مەالئیكە بەشداری هیچ 

جەنگ و جیهادێكیان نەكردووە، دابەزینی 

مەالئیكە لە ئاسامنەوە تەنیا بۆ پشتگیری 

پێغەمبەران بووەو تایبەت بووە بە 

ئەوان«

بەهەمان 

شێوەی سوننەكان 

حوسییەكانی یەمەنیش بانگەشە بۆ 

هاوكاری موجاهیدەكانیان دەكەن لەالیەن 

مەالئیكەوە لە ئێستادا، كە لەجەنگێكی سەختدان 

بەرامبەر واڵتی سعودیە و هاوپەیامنی 

عەرەبیی

ەنێو ئەو زاناو شێخ و 

موفتیانەدا دەكرێت شێخ 

محەمەد عورێفی دیارترینیان بێت، 

كە وەك سوپەر ستاری جەنگی سوریا 

دەردەكەوێت لە مینبەری مزگەوتەكەی و 

تۆڕە كۆمەاڵیەتیەكانەوە، عورێفی  

خاوەنی دەیان فتواو وتاری جۆراو 

جۆرە لەوبارەیەوە



و: نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

بەشی دووەم

1917 سەردەمی رووخان

ئینگلیز  1917دا  مارسی  11ی  لە 
بەمە  ــرد،  ــ ك داگــیــر  بـــەغـــدای 
خەڵكی  لــەالی  دی  سەردەمێكی 
نا  ــان  ــاوی ن كــە  پێكرد  دەســتــی 
ــان(، ئــەو  ــ ــ ــی رووخ ــەردەمـ )سـ
لەدایك  كاتەدا  لەو  مندااڵنەیشی 
)منااڵنی  دەووتــن  پێیان  ــوون  ب
لەو  خەڵك  رووخــان(،  سەردەمی 
سەردەمەدا شتی سەرسوڕهێنەریان 
راڤەی  نەیاندەتوانی  و  دەبینی 
شتە  ئەو  دەربــارەی  بۆیە  بكەن، 
كاتە من  ئەو  مشتومڕیان دەكرد، 
مشتومڕانە  لەو  هەندێ   بۆ  گوێم 
ئەوكاتەی  بەتایبەتی  هەڵدەخست 
رۆژدا  هەندێ   ئێوارانی  لە  باوكم 
لەگەڵ خۆیدا دەیبردم بۆ چایخانە. 
زۆربەی گفتوگۆ و مشتومڕەكانیان 
دەربارەی ئەم بابەتانەی خوارەوە 

بوون:

ــرو  ــەی س داهـــێـــنـــانـــی  ــدێ   ــەنـ هـ  -1
لەسەردەمی  كە  بینی،  سەرسوڕهێنەریان 
ــارەی  دەربـ شتێكیان  هیچ  عوسمانیدا 
كارەبا.  رووناكیی  فڕۆكەو  وەك  نەدەزانی، 
دەكردو  لەسەر  قسەیان  لەخۆیانەوە  ئیدی 
كافران  بۆ  چۆن  دەیانپرسی  جار  هەندێ  
كەچی  دابهێنن  شتانە  ــەم  ئ رەخــســاوە 
موسڵمانان نەیانتوانیوە هاوشێوەی ئەمانە 

شتێك دابهێنن.
ئینگلیز  ــی  ــم ــوك ح ــیــنــیــیــان  ب  -2
دادپەروەرانەترو نەزیهترە وەك لە حوكمی 
كافر  بۆچی  ئەیانپرسی  ئیدی  عوسمانی، 
دادپەروەرەو موسڵمان ستەمكارە، كامیان 
بۆ فەرمانڕەوایی خەڵك باشترە، كافرێكی 

دادپەروەر یان موسڵمانێكی زاڵم؟
3- بەچاوی خۆیان بینییان ژنی ئینگلیزی 
ــە بــەبــێ  عــەبــاو پەچە(  بــە ســفــور )واتـ
قسە  خەڵكیدا  لەگەڵ  و  دەڕوات  لەبازاڕدا 
وابوو  پێیان  پێدەكەنێت،  بۆیان  و  دەكات 
پێچەوانەی  ناشیرینەو  رەفتارێكی  ئەمە 
چۆن  باشە  ئافرەتە،  پاكژیی  و  شــەرەف 
ژنەكانیان  رەفتارەی  بەم  ئینگلیز  پیاوانی 
رازی دەبن؟ بەمسۆگەری ئەوانە غیرەت و 

ناموسیان نییە.

قسەوباسی فڕۆكە
بەر لە جەنگی یەكەمی جیهانی، خەڵك 
1910دا  لەساڵی  بەاڵم  نەدیبوو،  فڕۆكەیان 
بەتایبەتی  بیستبوو،  دەربــارەی  شتێكیان 
بەغدا  رۆژنامەكانی  لە  یەكێك  كاتەی  ئەو 
باڵو  فرۆكە  بوونی  دەربــارەی  هەواڵێكی 
كردەوە. گوێم لێبوو باوكم لە چایخانەكەدا 
هاوڕێكانی  بۆ  سەرسوڕمانەی  ئەو  باسی 
لەدوای باڵوبوونەوەی هەواڵەكە  دەكرد كە 
باوكم  دەمەدا  لەو  ببوو،  خەڵكی  دوچاری 
ئەوەیە  شایستەی  گێڕایەوە  چیرۆكێكی 
لەزمانی  باوكم  بیگێڕمەوە.  لێرەدا  منیش 
باوكیەوە سەید موحسین دەیگێڕایەوە، كە 
چەند كەسێك لە هاوەاڵنی بە حەپەسانەوە 
كە  وتـــووە  پێیان  و  الی  ــۆ  ب ــوون  ــات ه
یان  بیانییەكان،  ــە  )وات ئەفرەنجەكان 

عارەبانەیەكیان  فەرەنسییەكان(  ئینگلیزو 
كە  دەفڕێت  ئاسماندا  بە  كردووە  دروست 
باپیریشم  ئیدی  بوو،  فڕۆكە  مەبەستیان 
گلەیی لێكردوون چۆن باوەڕ بە هەواڵێكی 
پێی  ناكات.  قبوڵی  ئەقڵ  كە  دەكــەن  وا 
وتوون: چۆن ئەقڵی ئێوە تەسەوری ئەوە 
بفڕێت؟  هــەوادا  بە  عارەبانەیەك  دەكــات 
ئاسن  تەختەو  لە  دەزانــن  وەك  عارەبانە 
تەختەو  مەعقولە  ئاخر  ــراوە،  ك دروســت 
ئەقڵی  خــودا  بفڕێت؟  هــەوادا  بە  ئاسن 
پێداوین تا بیر بكەینەوە!  جا بۆ ئەوەی 
بسەلمێنێت،  قسەكانی  راستیی  باپیرم 
لە  كە  كرد  درێژ  چەكوشێك  بۆ  دەستی 
وت:  تێاڵكەی  بە  ــوو،  ــراب دان تەنیشتیدا 
لە  ئاوڕی  ئیدی  بفڕە!!«  چەكوش  »ئەی 
لێكردن  گلەیی  دیسان  دایەوەو  جەماعەت 
كە باوەڕ بە هەواڵێكی وا مەحاڵ دەكەن كە 

ئەقڵ قبوڵی ناكات.
چیرۆكەدا  ئــەم  بەسەر  ســاڵ  شــەش   
بینییان  خەڵكی  لەناكاو  تێنەپەڕیبوو، 
سەریانەوە  بەسەر  ئینگلیزی  فرۆكەیەكی 
باپیرم  دەكات.  بارانیان  بۆمب  و  دەفڕێت 
ئاسمانیان  تەماشای  دی  خەڵكەكەی  و 
دەكردو دەمیان داچەقاندبوو و نەیاندەزانی 
دەگێڕنەوە،  بــوارەدا  لەم  هەر  بڵێن.  چی 
نزیك  الدێییەكانی  عەشیرەتە  لە  یەكێك 
شاری بەسڕە، كاتێك بینییان فرۆكەیەكی 
دەفڕێت،  ئاسمانەوە  لەبەرزایی  ئینگلیزی 
بە  كرد  دەستیان  و  نەگرت  خۆیان  ئیدی 
عێراقدا  ــوارووی  خ لە  ئەمە  كە  )هۆسە( 
)سەیرە  دەیانوت:  هۆسەیەدا  لەو  باوە، 
هەیە!!(  خــۆی  حوشتری  خالق  ــودای  خ
هۆسەیەدا  لەو  عەشیرەتە  ئەو  ئەندامانی 
ئایەتە قورئانییە دەكرد  ئەو  بۆ  ئاماژەیان 
اإلبل  الی  تنڤرون  )أفــال  دەفــەرمــوێ :  كە 
ئەوان  وایە  مانای  ئەمە  خُلقت(.  كیف 
پێیان وابوو دروستكردنی فرۆكە سەیرترە 
لە خەڵقكردنی حوشتر، بیریان چوو وەك 

چۆن خودا حوشتری دروست كردووە ئاوا 
باڵندەشی دروست كردووە، بەاڵم ئەوان لە 
نەیاندەزانی  و  بوون  حەپەساندا  حاڵەتی 

دەڵێن چی.
لە سەردەمی رووخاندا، دیمەنی فڕۆكە، 
خەڵك  ــەالی  ل دەفــڕێــت،  بەئاسماندا  كە 
مەسەلەیەكی ئاسایی بوو و هیچ پرسیارو 
ئەمە  ــدن.  ــەدەوروژان ن لەال  حەپەسانێكی 
هەمیشە عادەتی بەشەرە بەرامبەر بەو شتە 
سەیروسەمەرانەی پێشتر هیچی لێنازانن و 
دواتر ئاشنای دەبن. لەسەردەمی عوسمانیدا 
ئامێری  پایۆڕو  بە  سەبارەت  شت  هەمان 
ئۆتۆمۆبێل  و  بەرگدوورین  ئامێری  كارەباو 
و  رادیــۆ  بەرامبەر  دواییەش  بەم  ــدا،  رووی
تەلەڤیزیۆن روویدا. جیاوازیی نێوان مەحاڵ 
بریتییە  بەشەردا،  لەتێڕوانینی  مومكین  و 
لە جیاوازیی نێوان شتی زانراو و نەزانراو.

یەكێك لەو ئەهزوجەو هۆسانەی ئێمەی 
منداڵ لە سەردەمی رووخاندا دەمانوتەوە، 
لە سەرەوەیەو  تەیارە  بوو: )تەیارە  ئەمە 
مەدامی تێدایە( بە عەرەبی )گیارە گیارە 
مەدام  لە  مەبەستمان  مدامە(،  فیها  فوق 
رۆژگــارەدا  لەو  كە  بوو  ئینگلیزە  ژنە  ئەو 
عەباو  بەبێ   )واتە  سفوری  بە  دەمانبینی 
ئیدی  دەكرد.  پیاسەی  بــازاڕدا  لە  پەچە( 
لەتێڕوانینی  ــەدام  م فرۆكەو  لێهات  وای 

ئێمەدا دوو دیاردەی ئاسایی بن.
نەقیبی  بابەتەوە،  بەم  پەیوەستیدا  لە 
عەبدولڕەحمانی  بەڕێز  بەغدا  ئەشرافەكانی 
كردبوو:  ژنەكانی  بە  فەرمانی  گەیالنی 
فڕۆكە  و  دەبــن  حەوشەدا  لە  كە  كاتێك 
بەسەر سەرتانەوە دەفڕێت، دەبێ  حیجاب 
سڵی  ئەو  بكەن.  لەسەر  لەچك  و  بپۆشن 
لەوە دەكردەوە كە فرۆكەوانەكە لەسەرەوە 
بكات.  تــەمــاشــایــان  ــەكــەی  ــن ــی ــەدوورب ب
نەیدەزانی لەدواییدا كچانی نەوەكەی خۆی 
بەبێ  عەباو پەچەو بە سفوری بەناو بازاڕدا 

دەڕۆن، رێك وەك ئەوەی مەدام دەیكات.

سەیروسەمەرەیی كارەبا
لەسەردەمی رووخاندا گڵۆپی كارەبایی 
كە  ــوو،  ب شتێك  سەیروسەمەرەترین 
خەڵكی دوچاری سەرسوڕمان وحەپەسان 
فــرۆكــەش  بینیی  لــە  بــگــرە  ــوو،  ــردب ك
خەڵكی  چونكە  بوو،  سەیروسەمەرەتر 
پێشتر لەگەڵ چرای نەوتیدا راهاتبوون كە 
پێیان دەووت )فانۆس(، ژمارەیەكی زۆری 
كۆاڵنەكاندا  رێگاو  لەسەر  فانوسانە  ئەو 
رێبواران  تا شەوان رێگای  هەڵدەواسران 
بۆ  تایبەت  پیاوێكیش  بكەنەوە،  رووناك 
ئەو كارە تەرخان كرابوو و پێیان دەووت 
)نەفتچی( كە ئێواران نەوتی تێدەكردن 
بەیانیان  دادەگیرساند،  فتیلەكانی  و 
لەناكاو  بــەاڵم  دەیكوژاندنەوە،  زووش 
لەسەردەمی رووخاندا چاویان بەو گڵۆپە 
كارەباییانە كەوت كە بەسەر عامودەكاندا 
هەڵواسرابوون، ئەو گڵۆپانە بەبێ  نەوت 
و  دادەگیرسان  خۆبەخۆ  نەفتچییەكە  و 
دەكوژانەوە، هێزی رووناكییەكەیشی دوو 
فانۆسەكان  رووناكیی  هێزی  ئەوەندەی 
ئەوسادا  لەتێڕوانینی خەڵكی  ئەمە  بوو. 
شتێكی لە عادەت بەدەرو سەمەرە بوو، 
دەربــارەی  بەجۆرێك  هەركەسەو  ئیدی 
دەكردو  قسەی  گڵۆپانە  ئەو  هۆیەكانی 
خۆیان  تێگەیشتنی  و  زانیاری  بەپێی 

لێكیان دەدایەوە.
رۆژنامەی )العرب(، كە لەو سەردەمەدا 
رۆژی  ژمارەی  لە  دەردەچــوو،  بەغدا  لە 
3ی نۆڤێمبەری ساڵی 1917دا بابەتێكی 
گفتوگۆیانە  ئەو  نــاوەڕۆكــی  دەربـــارەی 
باڵوكردۆتەوە كە لەنێو خەڵكیدا سەبارەت 
بە گڵۆپی كارەبایی باو بوو، لەو دەمەدا 
دابەش  بەرەیەكدا  چەند  بەسەر  خەڵكی 
ــووت كــارەبــا  ــ ــەك دەی ــەرەی ــوون، ب ــب ب
ئینگلیزەكان  و  جنۆكەیە  دروستكراوی 
خۆیاندا  لەخزمەتی  جنۆكە  توانیویانە 
بۆچونێكی  تر  بەرەیەكی  بهێنن،  بەكار 
جیاوازی لەبارەی كارەباوە هەبوو، ئەمان 
دەنێتەوە  وەچە  كارەباش  وابوو  پێیان 
دەنێنەوە.  وەچە  مێ   نێرو  چۆن  وەك 
لەدیدی ئەواندا ئەو گڵۆپە كارەباییانەی 
)نێر(ەكانیش  )مــێ (ن،  هــەڵــواســراون 
هەركاتێك  پارێزراون  ئینگلیزەكان  لەالی 
زاوزێــیــان  مێیەكاندا  لەگەڵ  بیانەوێ  

پێدەكەن.
رووناكیی  دەیانووت  سێیەم  بــەرەی 
ئاسمانییەوە  بــروســكــەی  لــە  ــا  ــارەب ك
توانیویانە  ئینگلیزەكان  ــراوەو  ــی وەرگ
بیانخەنە  و  بكەن  ــان  راویـ بۆخۆیان 
ــوارەش دادێـــت  ــێـ ــە ئـ زیـــنـــدانـــەوە، ك
گڵۆپەكانەوە،  گیانی  بــەریــانــدەدەنــە 
دەریاكاندا  لە  دەیانووت  چوارەم  بەرەی 
تیادایەو  رووناكیی  هەیە  باڵندەیەك 
راویان  خۆیان  خزمەتی  بۆ  ئینگلیزەكان 
گفتوگۆیانەی  قــســەو  ــەو  ئ ــردووە.  ــ ك
كردبوونەوە  ــاڵوی  ب العرب  ــامــەی  رۆژن
خاوەنەكانیان  دروســتــكــراوی  دەشێت 
زۆر  ئەندازەیەكی  تا  ــەاڵم  ب بووبێت، 
لەسەردەمی  چونكە  تێدایە،  راستییان 
منیشدا كاتێك گوێم بۆ قسەكانی خەڵكی 
هەمان  جیاوازییەوە  بەكەمێك  رادەگرت، 
ئەو شتانەم دەبیست كە رۆژنامەكە باسی 

دەكات.
لەم بارەیەوە شتێكی سەیر هەیە، كە 
پێویستە بیگێڕمەوە، كاتێك بۆ یەكەمجار 
خۆبەخۆ  بینی  كارەباییم  پانكەیەكی 
دایكم  الی  چوومە  بەپەلە  دەسوڕێتەوە، 
و لێم پرسی نهێنیی ئەو ئامێرە سەیرە 
لەناوەڕۆكدا  دایكم  وەاڵمەكەی  چییە، 
ئەو  لەگەڵ  نەبوو  جیاوازییەكی  هیچ 

پیاوەكانی  ــەزاری  ــ ل ــێــكــدانــەوانــەی  ل
چایخانەدا گوێم لێدەبوو.

ئەوسا  كە  پرسیارانەی  لەو  یەكێك 
دەهات،  خەڵكیدا  مێشكی  بە  بــەردەوام 
ئەمەبوو: هۆی چییە ئینگلیزو فەرەنجییە 
سەیرو  داهێنانە  ئەو  دەتوانن  كافرەكان 
عەجایبانە دابهێنن، كەچی موسڵمانەكان 
هــەژارن؟  و  كەمدەست  داهێناندا  لە 
ئێوارانەی  لــەو  یەكێك  لە  رۆژێكیان 
لە  گوێم  چایخانە،  بۆ  دەیبردم  باوكم 

مشتومڕێكی لەو چەشنەبوو.
چایخانەكە  ناو  پیاوەكانی  لە  یەكێك 
هەوڵی دەدا وەاڵمی پرسیارەكە بداتەوەو 
دەیووت نهێنیی سەرجەم ئەو داهێنانانە 
پێغەمبەرو  فەرمودەكانی  و  قورئان  لە 
موسڵمانەكان  بەاڵم  هەیە،  ئیمامەكاندا 
فەرامۆشیان كرد،  و  بوون  غافڵگیر  لێی 
گرنگییان  كافرەكان  فەرەنجە  كەچی 
لێكۆڵینەوەی  بە  كرد  دەستیان  پێداو 
ئەو  و  تێیگەیشتن  بەجوانی  ئەوەی  تا 
دەرهێنا.  لێ   زانستییەیان  دەرەنجامە 
ئەم بۆچوونە بەدڵی هەندێ  كەس نەبوو، 
یەكێك لە ئامادەبووان بەرپەرچی دایەوەو 
ناوەرۆكی  خستەڕوو،  تری  بۆچونێكی 
بــۆچــوونــەكــەی  وابـــوو كــە فــەرەنــج و 
ئینگلیزەكان ئەهلی دونیان و ئیبلیس لەم 
دونیادا یارمەتییان دەدات و هەر ئەویش 
نهێنیی ئەو بەهرەی داهێنانەیان دەداتێ ، 
دونیایەی  لەو  بەشیان  موسڵمانان  بەاڵم 
فانییە  دونیا  لەم  دونیا  ئەو  تردایەو، 
باشترە. كەسێكی تر لەوالوە رایەكی تری 
ئینگلیز  و  ئەفرەنج  وابوو  پێی  هەبوو، 

كوڕی سوزانین و زۆڵن، ژنەكانیان بەڕەاڵن 
شەرەف  بێ   و  دەبن  پیاوان  تێكەڵی  و 
سوزانیش  كوڕی  سروشتی  دینن،  بێ   و 
زۆر  شەیتان  وەك  رێك  شێوەیەیە،  بەو 
زیرەك و وریایە، ئەمەیە نهێنیی داهێنانە 

سەیروسەمەرەكانی ئەوان.
لەناوەڕۆكدا  مشتومڕانە  گفتوگۆو  ئەم 
لەگەڵ  نییە  ئەوتۆیان  جیاوازییەكی 
ــعــرب(  ئــەو بــاســانــەی رۆژنـــامـــەی )ال
باڵوی  كارەبا  سەیروسەمەرەیی  لەبارەی 
ئاماژەم  دەكردنەوە، مرۆڤ وەك پێشتر 
تێبگات،  تــازە  لەشتی  ناتوانێت  پێدا 
كۆنەكانیەوە،  چەمكە  لەمیانی  تەنها 
لێكدانەوەیان بۆ دەكات. سروشتی ئەقڵی 
بەشەری بەگشتی بەو شێوەیەیە ناتوانێت 
بە رەهایی لە حەقیقەتی شتەكان تێبگات، 
بەڵكو بەپێی زانیاری و تێگەیشتنەكانی 
الی  تەنها  ئەمە  تێدەگات،  لێیان  خۆی 
خەڵكی عەوامدا نییە بەڵكو لەالی زاناو 

فەیلەسوفەكانیشدا هەیە.
بــواری  نـــاوداری  زانایەكی  )كالڤن( 
بیستەمدا  سەدەی  لەسەرەتای  فیزیكەو 
دروستكردنی  هەواڵی  كاتێك  ژیــاوە، 
پێی  ــردو  ك نكوڵیی  بیست،  فــڕۆكــەی 
وابوو ئەمە شتێكی مەحاڵە، وتوویەتی: 
»لەگۆشەنیگای ماتریالیزم، فڕین بەچەند 
ئامێرێكی قورستر لە هەوا، مەحاڵە. مرۆڤ 
ئاستە«.  ئەو  بگاتە  ناتوانێت  هەرگیز 
نییە  جیاواز  )كالڤن(  هەڵوێستەی  ئەم 
باپیرم  خوالێخۆشبووی  هەڵوێستەی  لەو 
فرۆكەی  هەواڵی  یەكەمجار  بۆ  كاتێك 

بیست، وەك پێشتر باسم كرد.
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بەچاوی خۆیان بینییان ژنی ئینگلیزی بە سفور 

)واتە بەبێ  عەباو پەچە( لەبازاڕدا دەڕوات و 

لەگەڵ خەڵكیدا قسە دەكات و بۆیان پێدەكەنێت، 

پێیان وابوو ئەمە رەفتارێكی ناشیرینەو پێچەوانەی 

شەرەف و پاكژیی ئافرەتە، باشە چۆن پیاوانی 

ئینگلیز بەم رەفتارەی ژنەكانیان رازی دەبن؟ 

بەمسۆگەری ئەوانە غیرەت و ناموسیان 

نییە

بینییان حوكمی ئینگلیز دادپەروەرانەترو 

نەزیهرتە وەك لە حوكمی عوسامنی، ئیدی 

ئەیانپرسی بۆچی كافر دادپەروەرەو موسڵامن 

ستەمكارە، كامیان بۆ فەرمانڕەوایی خەڵك 

باشرتە، كافرێكی دادپەروەر یان 

موسڵامنێكی زاڵم؟

)بیرەوەرییەكانی عەلی وەردی(

وانەكانی ژیانم


