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سەروتار
ــەوێ  ــە دەي ــەراىن، ك ــاژەى دا بەخوێن ــەوە، ئام ــن ژمارەی ــڕان لەیەکەمی داب
بــرى رەخنەيــى لــە بــوارى ئاييناســيدا بــرەو پێبــدات و خوێندنــەوەى 
زانســتييانەى، ديــاردەى ئايينــى، بەگشــتى بكاتــە بەشــێىك كولتــورى نوســن، 
لــە زەمينــەى رۆشــنبريى كورديــدا. بێگومــان بەرپرســيارێتييەىك ئــاوا گــەورە، 
لــە نێــو رۆشــنبرييەىك تاڕادەيــەك هــەژار لــەم بــوارەدا، بەژمارەيــەك، يــان 
ــىك  ــدا، هەوڵێ ــەڵ ئەوەش ــەت. لەگ ــەدى ناي ــك، ب ــەىك گۆڤارێ ــد ژمارەي چەن
ــا ئێســتا  ــە ت ــەوە، ك ــرىس هەســتياردا دەكات ــك پ ــاوا دەرگا بەســەر كۆمەڵێ ئ
قســەكردن لەســەريان لەاليــەن ئەوانــەى خۆيــان بــە بەرپــرىس كايــەى 
ئايــن لــە زەمينــەى ئەندێشــەی كــوردى دادەنــا، قۆرخكرابــوو. تــا ئێســتاىش 
ئــەو  لەاليــەن  تەنيــا  »پرۆزيــى«  بنەمــاكاىن  و  چەمــك  لەگەڵدابێــت، 
بازنەيــەى »كەســاىن ئايينــی« تێدايــە، گوزارشــتى لێكــراوە و ئاســان نەبــووە 
ــن  ــت بەس ــە پش ــەن و ب ــى بك ــە تاوتوێ ــژەراىن دەرەوەى بازنەك ــە، توێ و ني
ــوازێ،  ــڕان دەخ ــەن. داب ــەى بك ــەكان، رشۆڤ ــتييە مۆدێرن ــۆدە زانس ــە ميت ب
ــتى و  ــىك زانس ــە بابەتێ ــاىس بكات ــاىن خــۆى؛ ئايين ــە سەرش ــە بخات ــەم ئەرك ئ
ــە  ــە دەركەوت ــپۆڕ، ل ــاىن پس ــارى كەس ــەوە و وت ــەوەى توێژين ــە باڵوكردن ب
هەمەچەشــنەكاىن ئايــن، چ لــە ئاســتى گشــتى و چ لــە ئاســتى كوردييــەوە، 
بكۆڵێتــەوە و روانگەيــەىك جيــاواز لــە روانگــە بــاوە دۆگاميەكە، بــۆ خوێنەرى 

ــكات. ــورد فەراهــەم ب ك
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لــەم ژمارەيــدا، دابــڕان، لــە دووتوێــى چەنديــن توێژينــەوە و وتــاردا، چەنــد   
اليەنێــىك ئامادەيــى ئايينــى لــە جيهــاىن ئێمــەدا، لــە ديدگايــەىك رەخنەييــەوە، خســتۆتە 
نوســەرەكان ويســتويانە  و  پرســيار دەوروژێنــن  بابەتــەكان كۆمەڵێــك  بەربــاس. 

وەآلميــان بدەنــەوە:
ــەكاىن  ــا مۆدێرن ــدە بنەم ــە چەن ــەوە، ك ــەوە وورد ببێت ــەوێ ل د.ئەمــن عوســامن، دەي
ــدا  ــالمييە ميانڕەوەكان ــى ئيس ــو جيهانبين ــە نێ ــرۆڤ، ل ــی م ــی و ماف وەك دیموکراس
جێگەيــان دەبێتــەوە. لــەم رووەوە ئيــى لەســەر هەڵوەشــاندنەوەى ئــەو دروشــمە 
كــردوە، كــە پێىوايــە، ئايــن، دروســترت بڵێــن، ئيســالم دەشــێ چارەســەرى تــەواوی ئــەو 
گرفــت و قەيرانانــە بــێ، كــە مــرۆڤ، لــە جيهــاىن ئێســتاماندا رووبــەڕووى بۆتــەوە.

د.حەيــدەر لەشــكرى؛ ويســتويەىت بــەدواى پێگەى ســۆفيگەرى لە ســەردەمى   
بــە سياســيكردىن كايــەى ئايينيــدا بگــەڕێ، بۆچــى لــە ئيســالمى بەسياســيكراودا، 
ســۆفيگەرى قەبــوڵ نەكــراوە، يــان ناكرێــت؟ بــەچ پێوەرێــك، هەريــەك لــە دەســەآلىت 
نێوخۆيــى جڤاكــە ئيســالمييەكان و جيهــاىن رۆژئــاوا گەڕانەوەيــان بــۆ ســۆفيگەرى بــە 

ــێ؟ ــەردەمى ببەخش ــى س ــە مرۆڤ ــە، ب ــى پێي ــى چ ــۆفيگەرى خۆي ــوە؟ س ڕەوا بيني
ــى  ــەكاىن توندوتيژي ــە ســەرچاوە مێژوويي ــرى؛ ويســتويەىت ب محەمــەد هەري  
ــارى  ــۆ ســەربوردە و گوت ــەوە ب ــە گەڕان ــكات. ئەمــەش ب ســەلەىف جيهادميــان ئاشــنا ب
ــێ  ــا بزان ــەىل، ت ــەرى مەزهــەىب حەنب ــەىل، دامەزرێن ــوڕى حەنب ــى ئەحمــەدى ك فيقهي
لەوێــدا چــۆن چــۆىن توندوتيژيــى رەوايــەىت شــەرعييانەى وەرگرتــوە و لــە ئێســتادا، بــە 

ــەوە. ــورە، بەرهەمدەهێرنێت ــەو كولت ــۆ ئ ــەوە ب گەڕان
ئەڤــن عەزيــز؛ لــە بابەتێــىك تايبــەت بــە تيۆلۆگيــا و فێمينيزمــدا، كۆمەڵێــك   
پرســيار لەبــارەى پەيوەنــدى نێــوان رەگــەز و گوتــارى خوداناســی دەوروژێنێــت، ئــەو 
هەوڵيــداوە تيۆلۆگــى فێمينيســتيامن پــێ بناســێنێ و ئــەوە رونبكاتــەوە، كــە چەنــدە 
مــرۆڤ لــە نێــو دەقــى ئايينيــدا، ناســنامەى رەگەزێتــى خــۆى ســەپاندوە و جيــاوازى 

ــردوە. ــدا بەرجەســتە ك ــەزى تێ رەگ
حەمەســەعيد حەســەن، لــەم ژمارەيــەدا وتارێــىك بەنــاوى )ئاییــن وەک   
ئایدۆلۆجیــا( نوســيوە، تيايــدا ويســتويەىت لــە چەقبەســتنەمان ئــاگادار بكاتــەوە، 
ــە  ــەوە، ك ــاگادار بكات ــييەمان ئ ــەو مەترس ــا ل ــە. هەروەه ــدا هەي ــو ئايين ــە نێ ــە ل ك
لەبەكارهێنــاىن ئايــن بــۆ بەرژەوەنــدى تايبەتــی هەيــە و وادەكات، وەك لــە چەنديــن 
منونــەى مێژوويــدا ديــارە، كــە نوســەر هێناويەتيــەوە، بــاوەڕ وەك بەهانــە بــۆ 

بەكاربهێــرنێ. گەردوونييــەكان  بەهــا  ســنورداركردىن  و  چەپانــدن 
ــەليم  ــت س ــەى سەربەس ــى بابەتەك ــەىش دووەم ــەدا، ب ــەم ژمارەي ــەر ل ه  
دەخوێنيــەوە، لەبــارەى چۆنييــەىت گەاڵڵەبــووىن مێژوويــی هەريــەك لــە رێبــازى 
)ســوننەو شــیعە( وەك بەشــێك لەملمالنــێ سیاســیەكانی نــاو كۆمەڵــى ئەســحابەكان. 
نوســەر بەگەڕانــەوە بــۆ ســەرچاوە مێژووييــەكان، بــەدواى ئــەوەدا گــەڕاوە، كــە چــۆن 
ئــەو ملمالنێيانــەى ئــەو كات، مێــژووى بــاوەڕە ئايينيەكــەى رەنگڕێــژ كــردوە و بۆتــە 

ــۆڕەكاىن. ــا نەگ ــە بنەم ــێك ل بەش
لــە  ئەشــكەنجەداىن  مێــژووى  كــورىت  پانۆرامايــەىك  ئەحمــەد؛  زريــان   
ــكەنجەدان و  ــەو كوشــن و ئەش ــدە ئ ــێ چەن ــژووى ئيســالميدا خســتۆتەڕوو. دەب مێ
توندوتيــژەى لــە ئێســتادا دەيبينــن، پێشــينەى مێژوويــى هەبــێ؟ ئاخــۆ ئــەوەى ئێســتا 
دووبارەكردنــەوە هەمــان كــردارە مێژووييــەكان نييــە؟ نوســەر بــە گێڕانــەوەى دەقــە 

مێژووييــەكان، منوونــە كۆنەكامنــان وەبــر دەهێنێتــەوە.
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هــەر لــەم ژمــارەى گۆڤارەكەمانــدا، كورتــە پرۆژەيــەك،   
ئامادەكــراوە،  مەســتەفا،  عەلــی  و  تاهیــرو  بەهمــەن  لەاليــەن 
ســەبارەت بــە پــەروەردەى ئايينــى لــە كوردســتان. ئــەوان قەيرانــەكاىن 
نێــو ئــەم چەشــنە خوێندنەيــان رشۆڤــە كــردوە و چەنديــن پێشــنياريان 
گەاڵڵــە كــردوە، كــە دەشــێ لــە نێــو سيســتەمى پەروەردەيــى ئێمــەدا، 
بــە رەچاوكــردىن چۆنييــەىت داڕشــتنى كەســێتى تەندروســتى تاكــەكان، 
گــەورەى  لەپــرۆژەى  بەشــێکە  کارەش  ئــەم  بكرێتــەوە.  جێگايــان 

ــدا. ــوارى ئاييني ــە ب ــەییە ل ــی ڕيش ــە گۆڕانکاری ــڕان، ک داب
بابەتێكــی تــری ئەمجــارەی دابــڕان، دیبەیتێكــی كــراوەی فرەتــەوەرە، 
كــە لەنێــوان مــەال بەختیــار- سیاســەمتەدارو رۆشــنگەر، ئــاالن تۆرێــن- 
بیرمەنــدی فەرەنســاو جیهــان، ئەدۆنیــس بیرمەنــدو شــاعیر، میشــێل 
هەریــەک  کــە  دراوە،  ســاز  سیۆســیۆلۆگ  -پرۆفیســۆری  ڤیڤــۆركا 
لــە د. عــادل باخــەوان و د. لوئــەی جــاف رێکیانخســتبوو. تیایــدا 
ــی دژی داعــش،  ــزم و جەنگ ــزم، ئیســالم و جیهادی باســی  فێندەمێنتالی
ناوەڕاســت،  رۆژهەاڵتــی  ئایینــدەی  دیموكراســی و  ســیكوالریزم و 
شارســتانییەت  داهاتــووی،  پرۆژەكانــی  دابــڕان و  كۆنفرانســی 
ــتی  ــی ناسیونالیس ــی دەوڵەت ــت و دامەزراندن ــی ناوەڕاس لەرۆژهەاڵت

لەڕۆژهــەاڵت  و كوردســتاندا كــراوە.

و  مێــژووی  رووە  وتارێکــدا،  لــە  یوســف؛  ئەحمــەد   
کۆمەاڵیەتیەکانــی دیــاردەی بانگــدان دەخاتــەروو. ئامــاژە بــە نەبوونی 
یاســاو رێســایەک دەکات لەهەرێمــدا ســەبارەت بــە ڕێکختســنی 
بــەرزی و نزمــی دەنگــی بڵندگــۆکان. پرســیاریش دەکات ئایــا دەکــڕی 
موســوڵامنان، ســوود لــە تەکنەلۆژیــای تــازە وەرگــرن بــۆ زانینــی کاتــی 

بانــگ؟ 

تۆندڕە ویــێ،  په یدابوونــا  هۆكارێــن  و  ناڤخــۆ  ناكوكیێــن   
ــەوە  ــى ئ ــەوێ وەاڵم ــەر دەي ــن«ە؛ نوس ــد الرحم ــن عب ــەىت »محس باب
بداتــەوە كــە چەنــدە داعشــگەڕايى برۆكەيــەىك خۆماڵييــە و ريشــەى 
ئايينــى – كۆمەاڵيــەىت نێوخۆيــى هەيــە. ئــەو لــە كۆتايــى نوســينەكەيدا 
ــرى  ــەوەى زيات ــتى كران ــە مەبەس ــەڕوو، ب ــنيار دەخات ــك پێش كۆمەڵێ
جڤــاك بەســەر دەرەوەى خــۆى و قەبوڵكردىن ئەو بەهــا گەردوونيانەى 
ــامى خــۆى  ــاوەڕى دۆگ ــە داخــران بەســەر ب ــە ل ــى ئێم دەشــێ مرۆڤ

دوور بخاتــەوە.

تا ئێستاىش 
لەگەڵدا بێ 
چەمك و بنەماكاىن 
»پرۆزيى« تەنيا 
لەاليەن ئەو 
بازنەيەى »كەساىن 
ئاييني« تێدايە، 
گوزارشتى لێكراوە 
و ئاسان نەبووە 
و نيە، توێژەراىن 
دەرەوەى بازنەكە 
تاوتوێى بكەن و 
بە پشت بەسن بە 
ميتۆدە زانستييە 
مۆدێرنەكان 
رشۆڤەى بكەن. 
دابڕان دەخوازێ، 
ئەم ئەركە بخاتە 
سەرشاىن خۆى
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نەک
د. ئەمین عوسامن

چارەسەرئیسالم کێشەیە 
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لێــرەدا قســەمان لەســەر ئیســالم نیــە، وەکــو ئاینــی بــڕواو عیبــادەت، کــە پەیوەنــدی نێــوان 

تاکــی کۆیلــەو خوداکــەی رێــک دەخات. ئیســالم ئاینــی زۆربەی خەڵکی کوردســتانەو کەســیش 

بــۆی نیــە تەداخــول لــە ئیامنــی شەخســی هیــچ کەســێک بــکات، یــان هەســتی برینــدار بکات. 

قســەمان لەســەر ئــەو ئیســالمەیە، کــە داعشــە مەدەنیــەکان و ســەلەفیەکان وەک ئایدیۆلۆژیــا، 

وەک تەرشیــع و یاســا بەنیــازن بیســەپێنن بەســەرماندا. ئایــا ئــەوەی ئــەوان باســی دەکــەن بــۆ 

ئــەم ســەردەمەو بــۆ ئــەم واڵتــە ئەگونجێــت؟. لەگــەڵ ئــەوەی کــە گەلەکەمــان موســوڵامنە، 

ــە چەشــنی ســعودیەو داعــش  بــەاڵم نایەوێــت دەوڵەتێکــی ئیســالمی و قانونــی ئیســالمی، ل

بســەپێرنێت بەســەریدا. قســەمان لەســەر ئــەو تێکەولێکەیەیــە، کــە لــە نێــوان ئیســالمی ئیــامن 

ــە  ــی و گەورەیەی ــەو درۆ مێژووی ــە. قســە لەســەر ئ ــە ئارادای و ئیســالمی سیســتەم و یاســا ل

کــە دەڵــێ دەکــرێ ئیســالم ببێــت بــە ئەلگۆیــەک بــۆ حوکمڕانــی و چاکســازیی کۆمەاڵیەتــی. 

ــالم  ــێ )ئیس ــە دەل ــا، ک ــالمیەکانی دونی ــوو ئیس ــمی هەم ــە دروش ــوە ب ــە ب ــەی ک ــەو درۆی ئ

چارەســەرە(. بــاس لــە ئیســالمێک دەکەیــن کــە کــراوە بــە ئەفســانەیەک و گوایــە چارەســەری 

ــا دەگاتــە  هەمــو کێشــەکانی دونیــا دەکات. لــە چارەســەری نەخۆشــی شــیرپەنجەوە بگــرە ت

ئەخــالق و شــێوازی حوکمڕانــی، سۆســیۆلۆجی و تەنانــەت زانســتی فەلەکیــش. 

لێــرەدا قســەمان لەســەر ئیســالم 
نیــە، وەکــو ئاینــی بــڕواو عیبــادەت، 
کــە پەیوەنــدی نێــوان تاکــی کۆیلــەو 
ــالم  ــات. ئیس ــک دەخ ــەی رێ خوداک
ئاینــی زۆربەی خەڵکی کوردســتانەو 
تەداخــول  نیــە  بــۆی  کەســیش 
لەئیامنــی شەخســی هیــچ کەســێک 
بــکات، یــان هەســتی برینداربــکات
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ــەرهەڵدانیەوە،  ــەرەتای س ــو لەس ــەردەمەدا، بەڵک ــەم س ــەک ل ــدا، ن ــە کاتێک ل

ــەوەی  ــەر. بەرزکردن ــەک چارەس ــوە، ن ــە ب ــامە کێش ــەم ئیس ــەی کات ئ زۆرب

دروشــمی )ئیســام چارەســەرە(لەالیەن ئیســامیەکانەوە، شــتێک نیــە بێجگــە لە 

قــۆڕخ کردنــی نەزانــی و ناوشــیاری خەڵکــی ناوچەکــە. ئەمانــە وەک مشــەخۆر 

لەســەر جەهلــی خەڵــک دەژیــن، لــەم ناوچەیــەی ئێمــەدا بــوون بــە وتاربێــژو 

ــن  ــون و دەب ــە« ب ــەم »زانایان ــەر ئ ــی پێشــکەوتودا، ه ــە واڵتان ــا. کەچــی ل زان

بەگاڵتەجــاڕی خەڵکــی، چونکــە هیــچ عیلــم و مەعریفەتێکیــان پــێ نیــە، جگــە 

ــی  ــامیەکان خەڵک ــەر. ئیس ــاڵ لەمەوب ــەزار س ــەی ه ــەوەی قس لەدوبارەکردن

ــو  ــامی، بەڵک ــتمی ئیس ــی سیس ــەک پەیڕەوکردن ــە ن ــەن، چونک ــە دەک چەواش

ــە  ــە هــۆی کوشــتاری ب ــوەو، دەبێت ــی ب ــۆ پەیڕەوکردن ــش ب ــەت هەوڵدانی تەنان

کۆمــەڵ. لەالیەکــی تــرەوە، ئیســامیەکان درۆ تەنانــەت لە گەڵ موسوڵامنانیشــدا 

ــان و  ــی شــێوازی جــۆراو جــۆری تەفســیری قورئ ــە ڕێگــەی داهێنان ــەن، ل دەک

حەدیســدا بەکەیفــی خۆیــان، »جوانــکاری« لەتەرشیعــی ئیســامیدادەکەن، 

بەحیســاب ڕێــز لــە مافــی مــرۆڤ ئەگرێــت و بــڕوای بــە دیموکراســی هەیــە. 

لەکاتێکــدا، ئیســام وەک ئەلگۆیەکــی حوکمڕانــی و چاکســازی کۆمەاڵیەتی نەک 

ــەوە،  ــی نایەت ــا لەگــەڵ دیموکراســی و مافــی مــرۆڤ و یاســای نیودەوڵەت تەنه

بەڵکــو دژایەتــی دەکات. ئــەو الیەنــە ئیســامیانەی لــەم بــوارەدا درۆناکــەن و 

لــەم ســەردەمەدا ڕاســتگۆن و پەیــڕەوی تەرشیعــی ئیســامی دەکــەن بریتیــن لە 

داعــش و تالیبــان و بۆکــۆ حــەرام و بنەماڵــەی ئــال ســعود. ئــەوان بەڕاشــکاوانە 

ئیســام وەک حوکمێکــی سیاســی، وەک لــە قورئــان و ســوننەدا هاتــوە، پەێــڕەو 

دەکــەن ورۆژانــەش دەســت و قــاچ و ســەردەبرن و  شــەرمیش لەهیــچ ناکــەن، 

ــان و  ــە ئاشــکراش ڕایدەگەیەنــن، کــە سیســتمەکەی ئــەوان هەڵقــواڵوی قورئ ب

ســوننەیە.

لــەروی مێژوییــەوە، ئــەم دروشــمە، لــەدوای روخانی ›‹بــاب العــايل‹‹ وداروخانی 

خەالفەتــی عوســامنیدا هاتــە ئــاراوە. ڕەوتــە ئیســامیەکان وەک وەهابــی 

و ئیخوانیــەکان، لەبەرامبــەر هەژمونــی فەرهەنگــی داگیرکەرانــی ئینگلیــزو 

فەرەنســی، هــەروا گەشــتنی زانســت و تەکنەلۆژیــاو، کاڵ بونــەوەی فەرهەنگــی 

ــان بــەرز کــردەوە. ئــەم  ــان، دروشمی«ئیســام چارەســەرە« ی عەرەبەکانــی بیاب

دروشــمە بــۆ داکۆکــی کــردن بــو لەفەرهەنگــی دواکەتوانــەی خۆیــان، بــە روی 

پێشــکەوتندا. هــەروا بــۆ بەرهەڵســتی داگیرکەرانــی ئــەو ســەردەمە بــو، بــەاڵم 

لــە ناوەرۆکــدا، ئــەم دروشــمە بریتــی بــو لــە گریــان و شــین و واوەیــا بەســەر 

ــان  ــەر هەم ــتاش ه ــدا. ئێس ــس چویان ــامی لەکی ــامنی و ئیس ــی عوس خەالفەت

ناوەرۆکــەو، لــە خەونــی دوبــارە دروســتبونەی خەالفەتــەدا دەژیــن.

ســەرچاوەکانی تەرشیــع لــە ئیســامدا بریتیــن لــە قورئــان و ســوننە و اجــامع و 

قیــاس. بــە جیــا لــە قورئــان، کــە نەگــۆڕە، باقــی ســەرچاوەکانی تــر جەنجاڵــی 

ئەبێ لەم هەرێمەدا، 
هەموان ملکەچی 
خەلیفەیەک بین، 

کە کوڕاوکوڕ واز لە 
کورسێکەیان ناهێنن، 

ئەوکات ئەبێ سەد 
ڕەحمەت بنێرین بۆ 
کفن دزانی پێشو!. 

ئەبێت لە بنکەکانی 
پۆلیسدا بەشی بەردی 

رەجم و قامچی 
جەلد بکەینەوە، لە 

پەرلەمانی کوردستاندا 
یاسای پیشەی 

»دەستبڕ« و »سەربڕ« 
شمشێرەوان) سیاف( 

پەسەند بکەین



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

13

زۆری لەســەرەو جۆرەهــا قوتابخانــەی فیکــری تیایــە. بۆیــە، لێــرەدا خۆمــان 

نادەیــن لــەو جەنجاڵــە فیکریــەو، زیاتــر باس لــە دەقەکانــی قورئــان دەکەین 

ــاو  ــە بەن ــوار ل ــن دی ــس. لەمــاوەی ١٤٠٠ ســاڵدا لەشــکرێکی ب ــەک حەدی ن

عالیــم و فەقیــه، تەلیســمێکیان داوە بەســەر ئــەم دەقانــەدا، بەشــێوەیەک، 

ــت قســەی لەســەر  ــۆی هەبێ ــوارە ب ــەم ب ــا کەســی »پســپۆری« ئ ــە تەنه ک

بــکات. هــەر ســورەتێک یــان ئایەتێــک بــە جۆرەهــا شــێوە تەفســیردەکرێت. 

لەکاتێکــدا قورئــان، پەیامێکــی رونــەو بــۆ کەســانی ســادەو نەخوێندەواریــش 

ــَذا  ــٍر( القمر/١7.)َه كِ ــْن ُمدَّ ــْل ِم ــِر فََه كْ ــرْآََن لِلذِّ ــا الُق ْنَ ــْد يَسَّ ــورساوە. )َولََق ن

ِّلُْمتَِّقــَن( ١38آل عمــران. )َهــَذا بََصائِــُر  بَيَــاٌن لِّلنَّــاِس َوُهــًدى َوَمْوِعظَــٌة لل

لِلنَّــاِس َوُهــًدى َورَْحَمــٌة لَِّقــْوِم يُوِقُنــوَن( 2٠الجاثيــة. ئــەو قورئانــە بــۆ هەمــوو 

خەڵــک قســە دەکات نــەک تەنهــا بــۆ »عالیمــەکان«. تێگەشــن لــە قورئــان 

لــە ڕاســتیدا پێویســتی بــە هیــچ نیــە غەیــری خوێنــەواری عەرەبــی نەبێــت. 

بــەاڵم عالیامنــی بــن دیــوار ئــەم ڕاســتیەیان پــێ ناخۆشــە چونکــە، ئەگــەر 

ــێ کار  ــە ب ــەو جەنابان ــدی ئ ــەن، ئی ــێ بگ ــان ت ــە قورئ ــک ل ــەوادی خەڵ س

دەبــن. 

ــدێ ســورەت و  ــن هەن ــە، دەڵی ــن دیواران ــەو عالیمــە ب ــرەوە، ئ لەالیەکــی ت

ئایــەت هــەن لــە قورئانــدا، ئەوانــەی پێشــویان لــەکار خســتوە. بــۆ ئەمــەش 

تیــۆری ناســخ و مەنســوخیان هێناوەتــە ئــاراوە. بەمــەش رێگەیــان لــە ڕەخنە 

ــە  ــەو ئایەت ــە، ئ ــت وتویان ــەدڵ نەبوبێ ــتێکیان ب ــوه ، هــەرکات ش ــن گرت گرت

ــدا  ــاوە! لەکاتێک ــی نەم ــان مەفعول ــەوە، ی ــو کراوەت ــا لەغ ــخکراوە، وات نەس

ــە  ــە، ل ــەی هەی ــۆڕەو، لەوەت ــان، نەگ ــە قورئ ــن، ک ــەوە دەزانی ــوان ئ هەم

ــُه لََحاِفظُــوَن(  ــا لَ ــَر َوإِنَّ كْ ــا الذِّ لەوحــی مەحفــوزدا، پارێــزراوە )إِنَّــا نَْحــن نَزَّلَْن

الحجــر٩. ئەمــەش هەمــو تيــوری ناســخ و مەنســوخ دەخاتــە ژێر پرســیارەوە.

کەوابــو قورئــان کتێبێکــی رون و نەگــۆڕە. هەمــو کەســێكی ئاســایی لێــی تــێ 

ــە باســەکانی  ــەم هۆیان ــەر ئ ــراوە. هــەر لەب ــچ بەشــێکی النەب دەگات و هی

ئێمــەش تەنهــا لەســەر ئەحکامــی قورئانــە نــەک حەدیــس و ســوننە. زۆرێــک 

ــە  ــێک ل ــە بەش ــەن ک ــاس لەوەدەک ــام ب ــەرەب و ئیس ــنگەڕانی ع ــە ڕۆش ل

ــەت دوای  ــت. بەتایب ــەردەمە ناگونجێ ــەم س ــۆ ئ ــان ب ــی قورئ ئەحکامەکان

ــش.  ــان و داع ــی وەک تالیب ــامی سیاس ــی ئیس ــق و پۆپەکان ــی ل دەرکەوتن

ــێ نەکرێــت. ــە کاری پ ــەو ئەحکامان ــەوەش دەکــەن کــە زۆرێــک ل داوای ئ

پەیڕەوکردنی شەریعەتی ئیسالمی لە کوردستاندا:

بــەر لــەوەی هەندێــک ئەحــکام بــاس بکەیــن، بــە کورتی ئــەوە بلێــم، ئەگەر 

تەنانــەت بەشــێکی ئــەو ئەحکامانــە پەیــڕەو بکەیــن ئــەوا لــەم هەرێمــەدا، 

لەماوەی ١٤٠٠ 
ساڵدا لەشکرێکی 
بن دیوار لە بەناو 

عالیم و فەقیه، 
تەلیسمێکیان داوە 

بەسەر ئەم دەقانەدا، 
بەشێوەیەک، کە تەنها 
کەسی »پسپۆری« ئەم 

بوارە بۆی هەبێت 
قسەی لەسەر بکات. 

هەر سورەتێک یان 
ئایەتێک بە جۆرەها 

شێوە تەفسیردەکرێت. 
لەکاتێکدا قورئان، 
پەیامێکی رونەو 

بۆ کەسانی سادەو 
نەخوێندەواریش 

نورساوە 
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ــت.  ــرۆڤ بێ ــی م ــان ماف ــاوی دیموکراســی ی ــە ن ــت ک شــتێک نامێنێ

لــە  کوڕاوکــوڕواز  کــە  بیــن،  خەلیفەیــەک  ملکەچــی  هەمــوان 

ــۆ  ــن ب ــێ ســەد ڕەحمــەت بنێری ــەوکات ئەب ــن، ئ کورســێکەیان ناهێن

کفــن دزانــی پێشــو!. ئەبێــت لــە بنکەکانــی پۆلیســدا بەشــی بــەردی 

رەجــم و قامچــی جەلــد بکەینــەوە، لــە پەرلەمانی کوردســتاندا یاســای 

پیشــەی »دەســتبڕ« و »ســەربڕ« شمشــێرەوان) ســیاف( پەســەند 

ــر  ــة االم ــەکان )هيئ ــە مەدەنی ــی چاالکی ــی پۆلیس ــە جیات ــن. ل بکەی

باملعــروف والنهــي عــن املنكــر( دابنێیــن. ئەبێــت بــە یاســا ئــەوە رێک 

بخەیــن کــە موســوڵامنان هاواڵتــی پلــە یەکن و باقــی ئاینەکانــی ترپلە 

دوو ســێن و بــە ملکەچیــەوە باجیــان لــێ بســەندرێت. مەســیحیەکان 

ــۆ  ــا ب ــاش تەنه ــن، چونکــە شــتی ب ــکا ب ــان نەبێــت ســواری مۆنی بۆی

ــازاری کڕیــن و فرۆشــتنی کچــە یەزیــدی  موســوڵامنانە. لەشــەنگال ب

و کاکەیــی بکەینــەوە، جــار جــارەش بیانهێنیــن بــۆ بەردەرکــی ســەراو 

ــوار  ــەک چ ــدا، ن ــوال مەدەنی ــای ئەح ــە یاس ــە مەزادەوە!.ل بیانخەین

ژنــە بەڵکــو »ومــا ملکــت ایامنکــم« پەیــڕەو بکەیــن. یاخــی بیــن لــە 

یاســای جیهانــی نەهێشــتنی بازرگانــی کۆیلە.هــەرکات بەهێــز بویــن 

ــا،  ــن لەدونی ــی بی ــو یاخ ــی نەکەین ــو دەوڵەت ــای نی ــۆ یاس ــاب ب حیس

ــن.  ــان بکەی ــەوە ژی ــتی و پێک ــە ئاش ــاس ل ــن ب ــەر کات الواز بوی ه

ــی  ــال(ەوەو جەناب ــت امل ــە )بی ــە بخرێت ــی واڵت هەی هەرچــی داهات

ــتانەمان  ــەم ش ــە ئ ــکات. ک ــی ب ــۆی کۆنرتۆڵ ــارەزوی خ ــە ئ ــر ب ئەمی

ــودی  ــردن و فەره ــڕش ک ــە هێ ــن ب ــت دەکەی ــەوکات دەس ــو، ئ هەب

مــاڵ و حــاڵ و ژنانــی واڵتانــی تــر و )فتوحــات( دەکەین.جــارێ هــەر 

لــە ڕێــوە هەرچــی جولەکــە هەیــە، ئەو)بەچکــە بــەرازو مەیمونانــە( 

فــرێ دەدەینــە دەریــاوە! تــا دوا کافــر مبێنێــت لەســەر ئــەرزدا جیهــاد 

دەکەیــن، یــان دەبــن بــە موســوڵامن یــان ئەنفالیــان دەکەیــن. 

ئەمانــەی باســم کــرد، تەشــهیر نیــە بــە ئیســام، بەڵکــو تەرجومــەی 

ــە  ــی ئیســامە. ک ــی شــەریعەت و ڕێنامییەکان ــاو دەق ــی و دەق فیعل

ــراو.  ــان لێک ــێکی گوم ــەک حەدیس ــوە، ن ــدا هات ــی قورئان لەدەقەکان

ــارە هێشــتا باســی شــەڕی ســوننەو شــیعەمان نەکــردوە! دی

بــە  ئەســتور  پشــت  ئیســامیانە،  ئــەم  کــە  لەودایــە،  کێشــەکە 

جەهالەتــی خەڵــک دەلێــن ئەمــە شــەرعی خوایــە، ئــەوەی دژایەتــی 

ــوەی  ــت ئێ ــن: کەوابێ ــی شــەرعی خــودا دەکات. دەلێ ــکات دژایەت ب

ئێمــە  بەڵــێ  خــوان،  شــەرعی  پەیڕەوکردنــی  دژی  عەملانيــەکان 

دژی هــەر شــتێکین کــە فــەرز بکرێــت بەســەر ئــەم میللەتــەدا. 

دژی ئەوەیــن کــە یاســایەک، یــان تەرشیعێــک کــە ١٤٠٠ ســاڵ 
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ــراوە،  ــەزرەج دان ــەوس و خ ــی ئ ــۆ هۆزەکان ــە، ب ــی بادی ــۆ عەرەبەکان ــەر، ب لەمەوب

لــەم ســەردەمەدا، لــە واڵتــی نەتەوەیەکــی تــردا، لەکوردســتاندا پەیــڕەوی بکرێــت. 

ــاداتی  ــکاری س ــدو خزەمت ــە موری ــەوە ب ــی تربکرێێن ــن جارێک ــى ناکەی ــی قبوڵ بەڵ

ــە  ــەی الیەن ــە زۆرب ــەوە تێبگــەن ک ــێ ل ــش. بەرپرســیارانی کوردســتانیش ئەب قورەی

ئیســامیەکان، لــە بنەڕەتــدا دژ بــە بنەماکانــی دیموکراســی و بەندەکانــی جاڕنامــەی 

جیهانــی مافــی مرۆڤــن. ئەگــەر الیەنێکیــش، لــە کۆنگرەیەکــدا، بــاس لــە دەوڵەتــی 

کــوردی بــکات، ئــەوا لەدەرئەنجامــدا مەبەســتی دروســتکردنی دەوڵەتێکــی کــوردی 

ــە  ــەن ک ــەوە تێبگ ــت ل ــێوە ئەبێ ــان ش ــاواش بەهەم ــیارانی رۆژئ ــامیە. بەرپرس ئیس

ــاوزان. ئەگــەر  ــی جی ــی کولتورێک ــامیەکان خاوەن )میانــڕەو( و )دیموکراتــە( ئیس

گەالنــی ســیکیۆالری رۆژئــاوا وەک خەڵکــی پاریــس خولیــای کۆنســێرتی موســیقا و 

هونەربــن، ئــەوا ئــەو )ئیســامیە میانڕەوانە(کەئێــوە الی خۆتــان بەخێویــان دەکــەن 

و پەنایــان دەدەنــێ، لەناخــدا، لــە قوالیــی دڵیانــەوە خولیــای کۆنســێرتی مــەرگ و 

خوێنــن. ئەمــە ملمانێــی دوو کولتــورە، کولتــوری ژیــان بەرامبــەر کولتــوری مــەرگ 

و خوێــن. ئەمــان واتــا ئیســامیەکان بەکــرێ گیــراوی کــەس نیــن، ئەمانــە خۆیــان بــە 

ــی خــودا دەســەپێنن  ــان فەرمان ــی خۆی ــە عەقڵ ــن، ب ــەی ســاڵحی خــودا دەزان کۆیل

بەســەرتاندا. ئیســام لــە ئاســتی تاکــدا ئاســاییە، بــەاڵم هەرکرابــە کــۆرو کۆمــەڵ ئیــرت 

زەنگــی خەتــەر لێــدەدات. ئەبــێ ئــەوە بزانــن کــە ئــەو ئیســامیانەی کــە لەکــۆرو 

کۆمــەڵ مزگــەوت و ڕێکخــراو و حیزبــە ئیســامیەکاندا کۆبونەتــەوە، لەژێــر چەتــری 

دیموکراســيەکەی ئێــوەدا کاردەکــەن، بەبــێ جیــاوازی هەمــوان پــرۆژەی تەقینــەوەن، 

هەمــوان عەبــوە ناســیفەن و چاوڕوانــی هەلــن. لــە کاتێکــدا موســوڵامنی ئیامنــدارو 

ــەس  ــتنی ک ــە کوش ــش ل ــە، بیری ــزب نی ــەڵ حی ــۆرو کۆم ــە ک ــتی ب ــال، پێویس نۆرم

ــەوە. ناکات

ــە  ــن ک ــک دەکەی ــەت و ئەحکامێ ــاژە بەچەندئای ــی ئام ــارەدا، زۆر بەکورت ــەم وت ل

ــن. ــیدا ناکۆک ــەرخ و دیموکراس ــی هاوچ ــەڵ ژیان لەگ

شەریعەتی ئیسالم و یاسای نیو دەوڵەتی:

شــەریعەتی ئیســامی لــە بنەڕەتــدا، دان بــە یاســا و دامــودەزگا جیهانيەکانــدا نانێت. 

چونکــە یاســای وەزعیــن، واتــا لەدانانــی بەشــەرن.دان بــە جوگرافیای واڵتانــدا نانێت، 

دونیــا بەپێــی دار الحــرب و دار االســام دابــەش دەکات، واتــا واڵتــی کافــران و واڵتــی 

ئیســام. لەشــەریعەتی ئیســامیدا، شــتێک نیــە نــاوی نەتەوەیەگرتــوەکان، یــان 

ئەنجومەنــی ئاســایش بێــت، الی ئیســامیەکان نــەک ئەنجومەنــی ئاســایش بەڵکــو 

ــی  ــەوە بەڵکوشــەریعەت فەرمان ــەک ئ خــودی ئاسایشــەکە ســفری دوای فاریزەیە.ن

شــەڕی کافرانــی لــە نیوچەوانــی تاکــی موســوڵامندا مۆرکردوە:)كتــب عليكــم القتــال 

وهــو كــره لكــم( البقــرة5٤. بــەردی بناغــەی یاســای نیودەوڵەتــی پاراســتنی ئاشــتی 

بەڵێ ئێمە دژی 
هەر شتێکین کە 

فەرز بکرێت بەسەر 
ئەم میللەتەدا. دژی 

ئەوەین کە یاسایەک، 
یان تەرشیعێک کە 

١٤٠٠ ساڵ لەمەوبەر، 
بۆ عەرەبەکانی بادیە، 
بۆ هۆزەکانی ئەوس 
و خەزرەج دانراوە، 
لەم سەردەمەدا، لە 
واڵتی نەتەوەیەکی 
تردا، لەکوردستاندا 

پەیڕەوی بکرێت. بەڵی 
قبوڵى ناکەین جارێکی 

تربکرێێنەوە بە موریدو 
خزەمتکاری ساداتی 

قورەیش
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ــۆ  ــان ب ــی ژی ــت بەماف ــە، کەچــی شــەریعەتی ئیســامی، بەفەرمــی دان نانێ ــی ژیان و ماف

ــۆ  ــان ئامادەباشــی بکــەن ب ــم لەشــەردابن، ی ــە دای ــران. داوا لەموســوڵامنان دەکات ک کاف

کوشــتنی ئــەو کەســانەی کــە هاوبیریــان نین:«قاتلــوا الذيــن ال يؤمنــون باللــه وال باليــوم 

ــڕوای  ــەس ب ــەر ک ــا ه ــة2٩. وات ــوله« ســورة التوب ــه ورس ــا حــرم الل ــون م اآلخــر وال يحرم

بەخــواو بــە پەیامبــەری ئیســام نەبێــت، ئیــرت دوژمنــەو دەبێــت شــەڕی لەگــەڵ بکرێــت. 

ــەرۆکی  ــت،وەک س ــت ئەبێ ــڕەو بکرێ ــەریعەت پەی ــاودەق ش ــەر دەق ــێوەیە، ئەگ ــەم ش ب

میــس، سیســی وتــی: )موســوڵامنان کــە نزیــک بــە ملیارێکــن ئەبــێ بــەرەوڕوی پێنــج ملیــار 

بەشــەر ببنــەوە( بۆیــە وتــی ) پێویســتیامن بــە شۆڕشــی ئاینیــە(

بەپێــی شــەریعەت، لەســاڵێکدا، موســوڵامنان تەنهــا چوارمانگ)اشــهر الحرام(پشــویان 

هەیــەو، شــەر ڕادەگــرن و پاشــان بەبڕیارێکــی موســوڵامنان، بەبــێ گــوێ دانــە ئاسایشــی 

ــِإَذا انَْســلََخ اْلَْشــُهُر  جیهانــی، دەســت دەکرێتــەوە بــە کافــر کوشــن لەهــەر شــوێنێک : ) فَ

ــْم كُلَّ  ــُدوا لَُه ــْم َواقُْع وُه ــْم َواْحُصُ ــْم َوُخُذوُه ــُث َوَجْدُتُوُه ــَن َحيْ ــوا الُْمْشِكِ ــرُُم فَاقْتُلُ الُْح

ــٌم(  ــوٌر رَِحي ــَه َغُف ــِبيلَُهْم إِنَّ اللَّ ــوا َس كَاَة فََخلُّ ــزَّ ــُوا ال ــَاَة َوآتَ ــوا الصَّ ــوا َوأَقَاُم ــِإْن تَابُ ــٍد فَ َمرَْص

ــة5(. التوب

ڕەنگــە »عاملێکــی« بــن دیــوار بلێــت ئاخــر ئایەتــی هێمنــی و دیالۆگیشــامن هەیــە )ادُْع 

إَِلٰ َســِبيِل َربِّــَك ِبالِْحْكَمــِة َوالَْمْوِعظـَـِة الَْحَســَنِة  َوَجاِدلُْهــْم ِبالَِّتــي ِهــَي أَْحَســُن. إِنَّ َربَّــَك ُهــَو 

أَْعلَــُم مِبَــْن َضــلَّ َعــْن َســِبيلِِه َوُهــَو أَْعلَــُم ِبالُْمْهتَِديــَن( النحــل ١25. دروســتە، بــەاڵم ئەگــەر 

ــن،  ــەکار دێن ــر ب ــەوکات ئایەتەکــەی ت ــە ئیســام، چــی دەکــەن؟؟ ئ ــون ب ــە خۆشــی نەب ب

واتــە یــان ئەبیــت بــە ئیســام یــان دەتکــوژم.. ســورة التوبــة 2٩. )قَاتِلـُـوا الَِّذيــَن اَل يُْؤِمُنــوَن 

ــْوِم اآْلِخــِر(. ــِه َواَل ِبالْيَ ِباللَّ

ڕێککەوتن و سولح لە ئیسالمدا:

ســەیری ئــەم ناکۆکیەکەن،ئەگــەر لەشــکری موســوڵامنان بــاری الربێــت و الواز بێــت 

ئــەوا، باســی ئاشــتیخوازی و ســولح دەکــەن، ئــەم ئایەتــە بەکاردێنــن)وإن جنحــوا للســلم 

فاجنــح لهــا( انفــال ١7 بــەاڵم ئەگــەر وەزعیــان بــاش بــو و بــراوە بــون، ئیــرت ئایەتەکــەی 

ــێ  ــی پ ــەر گاڵتەش ــڕن! ه ــێک ناک ــە فلس ــی ب ــتی و برایەت ــەوە، ئاش ــوێنی دەگرێت ــر ش ت

ــوا َوتَْدُعــوا  ــَا تَِهُن دەکــەن و ئەمجارەیــان ئــەم ئایەتــە لــە ســورەتی محمــد بەکاردێنــن )فَ

ــا ئەگــەر  ــْم )محمــد 35(.وات ــْم أَْعاَملَُك ــْن يرَِتَكُ ــْم َولَ ــُه َمَعُك ــْوَن َواللَّ ــُم اْلَْعلَ ــلِْم َوأَنْتُ إَِل السَّ

براوەبــون، نەبچــن بــەالی ئاشــتیدا نــە داوای بکــەون. ئاخــر چــۆن داوای پەێــڕەو کردنــی 

ئــەم بڕگــەی شــەریعەتە دەکــەن، کــە بــە ئاشــکرا دەلێــت کاتێــک کــە پارســەنگی هێــزەکان 

بــەالی خۆتانــدا بــوو، نــە داوای ئاشــتی بکــەن و نــە بــەدوای ئاشــتیدا بــڕۆن، لێــرەدا نــەک 

ــی ئاشتیخوازیشــن. ــو دژی هەوڵ ــن، بەڵک ئاشــتیخواز نی

مافــی دیــاری کردنــی چارەنوســی گــەالن لــە شــەریعەتی ئیســامدا نیە:ئەوەی ئیســامێکان، 

دیهێننەوە:)َوَجَعلَْناكُــْم ُشــُعوبًا َوقَبَائِــَل لِتََعارَفُــوا (الحجــرات)١3( مانــای مافــی دیــاری 

ئەگەر زۆربەی 
ئیسالمیەکان بۆ 

ساتێکیش ڕاستگۆبن، 
بوێربن، کەنین.!

ئەبێت پەردە 
لەسەر روویان 
البەن و رووە 

ڕاستەقینەکەیان 
دەرخەن 

وڕایبگەیەنن کە: 
ئەوان پابەندن 

بەدەقێکەوە کە 
دیموکراسی بە کوفر 
دادەنێت، قایل نابن 

بە هیچ یاسایەک، 
کە لەالیەن مرۆڤەوە 

داڕێژڕا بێت.
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کردنــی چارەنــوس نیە.چونکــە لەهەمــان کاتــدا، لەچەنــد شــوێنێ تــردا دەلێــت )أن هــذه أمتكــم 

ــْم  ــا َربُُّك ــَدًة َوأَنَ ــًة َواِح ــْم أُمَّ تُُك ــِذِه أُمَّ ــاء:٩2(. )َوإِنَّ َهـٰ ــم فاعبدون()النبي ــا ربك ــدة وأن ــه واح أم

فَاتَُّقــوِن( املؤمنــون52. کەوابــو ئۆمەتــی موســوڵامن یــەک ئۆمەتــن و ئۆمەتێــک نیــە نــاوی کــورد 

یــان تورکــامن بێــت بەڵکــو تەنهــا ئۆمەتــی موســوڵامن وجــودی هەیــەو باقــی نەتەوەکانــی تــر 

لەنێویــدا دەتوێننــەوە. پێــوەری شــەریعەتی ئیســامی، ئیامنــە بــە ئیســام نــەک بــە تایبەتەندێتــی 

ــان نەتەوایەتــی.  مێژویــی و جوگرافــی، ی

دیموکراسی:

واتــا حوکمــی گــەل یــان جەمــاوەر، ئیســامیەکانیش داوای حوکمــی خــوا دەکــەن. ئەمــە ناکۆکــی 

بنەڕەتــی ئەوانــە لەگــەڵ دیموکراســیدا. ئاشــکرایە لــە قورئــان و شــەریعەتی ئیســامیدا، بــاس لــە 

شــیوازێکی حوکمڕانــی دیاریکــراو نەکــراوە. بــەاڵم ئیســامێکان بەئــارەزووی خۆێــان قورئانیشــیان 

شــێواندوە. ڕســتەیەک لــە ئایەتــی ژمــارە ٤٠ی ســورەتی یوســفیان کــردوە بــە دروشــمی خۆیــان 

ــان فەرامــۆش کــردوەو مەبەستەکەشــیان شــێواندوە. بــەم  ــە(، باقــی ئایەتەکەی ) ان الحکــم اال لل

شــێوەیە، ئــەوان داوای حوکمــی خــودا دەکــەن و ڕازی نیــن بــە دیموکراســی واتــا حوکمــی گــەل. 

لێــرەوە، دەڵێــم ئــەو الیەنــە ئیســامییەی، ئەمــە دەکات بــە دروشــمی خــۆی، ڕاســتەوخۆ دژ بــە 

دیموکراســیە. هــەروا دەڵیــن کــە لــە قورئانــدا هاتــوە کەتەنهــا حوکمــی خــواو  وقورئــان نەبێــت، 

ئــەوا مــا باقێکــەی حوکمــی جاهلییەتــە. بــۆ ئەمــەش ئــەم ئایەتــە دەهێننــەوە. )أَفَُحْكــَم الَْجاِهلِيَّــِة 

يَبُْغــوَن. َوَمــْن أَْحَســُن ِمــَن اللَّــِه ُحْكــاًم لَِقــْوٍم يُوِقُنــوَن( املائــدة 5٠ .  ئیــرت نازانیــن، ئیســام چــۆن 

ــگۆبن،  ــاتێکیش ڕاس ــۆ س ــەر ب ــامیەکان، ئەگ ــەی ئیس ــەرە؟. زۆرب ــۆن چارەس ــەو و چ دیموکراتی

ــەن  ــەن و رووە ڕاســتەقینەکەیان دەرخ ــان الب ــەر رووی ــەردە لەس ــت پ بوێربــن، کەنیــن.! ئەبێ

ــل  ــت، قای ــر دادەنێ ــە کوف ــی ب ــە دیموکراس ــەوە ک ــدن بەدەقێک ــەوان پابەن ــە: ئ ــن ک وڕایبگەیەن

نابــن بــە هیــچ یاســایەک، کــە لەالیــەن مرۆڤــەوە داڕێــژڕا بێــت.

ــْم  ــش )َوأَْمرُُه ــوارساوە، ئەوی ــتیدا هەڵ ــوێنی گش ــە زۆر ش ــیعارو ل ــردوە بەش ــان ک ــی تری  ئایەتێک

ــان  ــە بڕوای ــە ک ــەوە نی ــای ئ ــەش مان ــێوێندراوە. ئەم ــش ش ــوری 38 ( ئەم ــْم( )الش ــوَرى بَيَْنُه ُش

ــدا  ــوالن«ی خۆیان ــاو مەعق ــپی و »پی ــش س ــوان ڕی ــو لەنێ ــە، بەڵک ــی و هەڵبژاردن ــە دیموکراس ب

»مشــاوەرە« دەکــەن لەنێــوان خۆیانــدا حاکمێــک هەڵدەبژێــرن.  لێــرەوە، دەلێیــن زۆربــەی  

ئیســامیەکان لــەروی فیکــرو سیاســەتدا، لــەروی ئامانجــی ســرتاتیژیدا، دژ بــە دیموکراســین، بــەاڵم 

بەرگــی » میانــڕەو« یــان پۆشــیوەو زۆربەیــان داعــش مەزهەبــن و لەناوچەکــەدا تەراتێــن دەکــەن.

 ئەمەش چەند دەقێکی تر لەسەر هەمان ڕەوت:

)إنــا أنزلنــا إليــك الكتــاب بالحــق لتحكــم بــن النــاس مبــا أراك اللــه وال تكــن للخائنــن صيام(.ســورة 

النســاء..... )فاحكــم بينهــم مبــا أنــزل اللــه وال تتبــع أهواءهــم عــام جــاءك مــن الحــق لــكل جعلنــا 

منكــم رشعــة ومنهاجا(ســورة املائــدة ......)إن الحكــم إال للــه أمــر أال تعبــدوا إال إيــاه ذلــك الديــن 

القيــم ولكــن أكــر النــاس ال يعلمون(ســورة يوســف.
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دیــارە ئیســامیەکان، لەخەڵکــی ئاســایی جاکــرت لــەم ئایەتانــە تــێ دەگــەن، ئــەوان چــاک 

ــەاڵم وەک لەســەرەتاوە باســامن  ــا، ب ــە ئیســام و دیموکراســی کوجــا مەرحەب ــن ک دەزان

کــرد، ئەمــان گاڵتــە بەئەقڵــی خەڵــک دەکــەن و بــۆ بەدیهێنانــی مەرامــی سیاســی، وەک 

هەمیشــە، هــەردەم خەریکــی درۆکردنــن.

گریــامن جەمــاوەر خەلیفــەی بــەدڵ نەبــو، و داوای گۆڕینــی کــرد، واتــا دەســتاو 

ــژوی ئیســامدا  ــە هەمــوو مێ ــن کــە ل ــەوە دەزانی ــرەدا ئ دەســتی دەســەاڵت بکرێــت، لێ

دەستاودەســتی ئاشــتیانەی دەســەالت نەبــوەو نابێــت. بــۆ ئــەو کەســانەی داوای گۆڕینــی 

خەلیفــە بەکــەن، ئــەوا حوکمــی حــازر هەیــە، پێوســتی بــە زینــدان و ئەشــکەنجە نــاکات، 

یەکســەر کوشــتنە! چونکــە دژایەتــی خەلیفــە، بەمانــای دژایەتــی دینە:)وقاتلوهــم حتــى 

ال تكــون فتنــة ويكــون الديــن لله(البقــرة١٩3 هــەروا ســورة املائــدة 33کەبــاس لــە قــاچ و 

ــتبڕین دەکات. دەس

حوکمڕانی:

ــان  ــەوا ی ــەکات ئ ــودا ن ــی خ ــەر بەحوکم ــت ئەگ ــوینێک بێ ــەر ش ــک لەه ــەر حاکمێ  ه

کافــرە، یــان فاســیقە، ئەگــەر زۆر خاتریشــی بگرێــت ئــەوا زاڵمــە. لــە شــەریعەتی 

ــت: ــم دەکرێ ــەیری حاک ــا س ــامیدا ئاوه ئیس

)ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الكافرون(.سورة املائدة ٤٤  •

)ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الفاسقون(.سورة املائدة ٤7  •

)ومن مل يحكم مبا أنزل الله فأولئك هم الظاملون(.سورة املائدة ٤5.  •

ئەمــە فیلتــەری هەمــوو ئیســامیەکە بــۆ هەڵســنگاندنی حوکمڕانــی وحاکم. ئــەو حاکمەی 

بەپێــێ شــەریعەتی ئیســامی حوکــم نــەکات و ئەمیــری موســوڵامنان نەبێت، ئــەوا یەکێک 

لــەو ســێ ســیفەتەی بــەر ئەکەوێــت یــان کافــرە، یــان فاســیقە و یــان زاڵمــە.

لەمێــژووی دوورو نزیکــدا، زۆرن ئــەو حاکامنــەی کەیارمەتی حیزبە ئیســامیەکانیان دەدا، 

یــان هاوپەیامنێتیــان لەگــەڵ دەکــردن، بــەاڵم ســەرئەنجام، هــەر بــە ئاگــری ئیســامیەکان 

ــورەو  ــی س ــامیەکان هێڵ ــی الی ئیس ــم و حوکمڕان ــەلەی حاک ــە مەس ــوتێندران. چونک س

بــواری گڤتوگــۆی تیــا نیــە. بەداخــەوە، لــە کوردستانیشــدا، نیشــانەکانی دووبارەبونــەوەی 

هەمــان تراژیدیــا لەهەڵوێســتی هەنــدێ الیــەن و ســەرکردەکامناندا دەردەکەوێــت.

فرە حیزبی کوفرەو قەدەغەیە:

ــی شــەیتان.  ــی خــواو حیزب ــە، حیزب ــی هەی ــزب بون ــە شــەریعەتی ئیســامیدا، دوو حی ل

ــِه ُهــُم الُْمْفلُِحــوَن(  ــِه أاَل إِنَّ ِحــزَْب اللّ ــَك ِحــزُْب اللّ وەک لــەم دو ئایەتــەدا هاتــون: )أُولِئ

ــيْطاِن أاَل إِنَّ  ــزُْب الشَّ ــَك ِح ــِه أُولِئ ــَر اللّ ــاُهْم ِذكْ ــيْطاُن فَأَنْس ــُم الشَّ ــتَْحَوَذ َعلَيِْه املجادلە.)اْس

ــە ئیســام  ــان ب ــە١٩. ئــەو کەســانەی کــە بڕوای ــارِسُوَن( املجادل ــُم الْخ ــيْطاِن ُه ِحــزَْب الشَّ

لە مێژووی دوورو 
نزیکدا، زۆرن 
ئەو حاکامنەی 

کەیارمەتی حیزبە 
ئیسالمیەکانیان دەدا، 

یان هاوپەیامنێتیان 
لەگەڵ دەکردن، بەاڵم 

سەرئەنجام، هەر بە 
ئاگری ئیسالمیەکان 
سوتێندران. چونکە 

مەسەلەی حاکم 
و حوکمڕانی الی 

ئیسالمیەکان هێڵی 
سورەو بواری گڤتوگۆی 

تیا نیە. بەداخەوە، 
لە کوردستانیشدا، 

نیشانەکانی 
دووبارەبونەوەی 
هەمان تراژیدیا 

لەهەڵوێستی 
هەندێ الیەن و 
سەرکردەکامناندا 

دەردەکەوێت.
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هەیــە، حیزبــی خــوان و مــا باقێکەشــی وەک لیــراڵ و چــەپ و ڕاســت و ناسیۆنالیســت و ســەوز... تــاد ســەر 

بــە حیزبــی شــەیتانن.حیزبایەتی لــە شــەریعەتداقەدەغەیە،ئەوحیزبوڕیکخراوە ئیســامیانەش کــە ئەمــرۆ هــەن 

ــەوا دژی قورئانیــش کار دەکــەن. ئ

}َواَل تَُكونُوا ِمَن الُْمْشِكَِن ِمَن الَِّذيَن فَرَّقُوا ِديَنُهْم وَكَانُوا ِشيًَعا كُلُّ ِحزٍْب مِبَا لََديِْهْم فَرُِحوَن{ املؤمنون /53

ئازادی بیرکردنەوە:

 تاکــی موســوڵامن بــۆی نیــە بــە ئازادانــە بیــر بکاتــەوە. بــۆ منونــە بیــر یــان پرســیار لەچۆنێتــی دەســت پێکردنــی 

ژیــان، خەلــق، بــون ..تــاد بــکات، تەنهــا ئــەوە نەبێــت کــە لــە قورئانــدا هاتــوە، ئەگینــا بەمــل کوفــردا دەڕوات.

ــَك ِبــِه  ــَس لَ ) يــا أيهــا الذيــن آمنــوا ال تســألوا عــن أشــياء إن تبــد لكــم تســؤكم ( املائــدة3٠...) َواَل تَْقــُف َمــا لَيْ

ــْمَع َوالْبَــَصَ َوالُْفــؤَاَد كُلُّ أُولَِئــَك كَاَن َعْنــُه َمْســُؤواًل ( ]اإلرساء 36[ ئەرکــی بیرکردنــەوە ســپێردراوە بــە  ِعلـْـٌم إِنَّ السَّ

ٍء َعلِيــٌم( ئــەو عەلیــم و خەبیــرە. قەدەغەکردنــی پرســیار یەکێکــە لەهــۆکاری دواکەوتویــی  خــودا، )َواللـّـُه ِبــُكلِّ َشْ

موســوڵامنان. چونکــە بنەمــای زانســت و فێربــون و داهێنــان لــە پرســیارەوە دەســت پــێ دەکات.

ئەگەرچــی لەقورئانــدا، لــە زمانــی پەیامبــەرەوە دەلێــت) لَُكــْم ِديُنُكــْم َويِلَ ِديــِن ( ]الكافــرون: 6[، ئیســامیەکان 

بــۆ فریودانــی خەڵــک ئــەم ئایەتــە وەک نیشــانەی ئــازادی بیروبــاوەڕو لیرالیــزم دەهێننــەوە. کەچــی هــەر لــە 

قورئانــدا، لــە ئایەتێکــی تــردا، تەنهــا ئیســام وەکــو ئاینــی حــەق و سەردەســت دەبينــی و ئەوەشــی بــڕوای بــەوە 

نەبێــت ئــەوا ئەودونیــای دەدۆرێنێــت.

يــَن ( ]آل عمــران: 85[. هــەروا ) ُهــَو  ) َوَمــْن يَبْتـَـغِ َغــْرَ اإْلِْســَاِم ِديًنــا فَلـَـْن يُْقبَــَل ِمْنــُه َوُهــَو ِف اآْلَِخــرَِة ِمــَن الَْخارِسِ

يــِن كُلِّــِه َولـَـْو كَــرَِه الُْمْشِكـُـوَن ( ]الصــف: ٩[.کەوابــو،  الَّــِذي أَرَْســَل رَُســولَُه ِبالُْهــَدى َوِديــِن الَْحــقِّ لِيُظِْهــرَُه َعــَى الدِّ

ئــەو ئــازادی بیروبــاوەڕەی کــە بانگخــوازن الف و گەزافــی پێــوە دەکــەن دروســت نیــەو، بەڵکــو تەنهــا بیروبــاوەڕ 

دەبێــت ئیســام بێــت.

ئەگــەر کەســێک واز لــە ئیســام بێنێــت، ئــەوە خەتــەرە گەورەکەیــە، بــۆت نیــە ، ئــازاد نیــت، ئەگینــا بــە مورتــەد 

ــوا مِبَــا لـَـْم يََنالـُـوا ۚ َوَمــا نََقُمــوا إاِلَّ أَْن أَْغَناُهــُم اللَّــُه َورَُســولُُه ِمــن فَْضلِــِه.  حســێبیت: )وَكََفــُروا بَْعــَد إِْســَاِمِهْم َوَهمُّ

نْيَــا َواآْلِخــرَِة. َوَمــا لَُهــْم ِف اْلَرِْض ِمــن  بُْهــُم اللَّــُه َعَذابًــا أَلِيــاًم ِف الدُّ فَــِإن يَتُوبُــوا يَــُك َخــْرًا لَُّهــْم ۚ َوإِن يَتََولَّــْوا يَُعذِّ

ــوا(   )الحجــرات/١5(.  ــْم يَرْتَابُ ــولِِه ثُــمَّ لَ ــِه َورَُس ــوا  ِباللَّ ــوَن الَِّذيــَن ءاَمُن ــا الُْمْؤِمُن َ َويِلٍّ َواَل نَِصرٍ(التوبــة )7٤(....... ) إمِنَّ

نــەک ئەمــە، بەڵکــو پەیامبــەری ئیســام ، ئــەم مەســەلەیەی تەرجومەکردۆەتــەوەو گوتەیەکــی بەناوبانگــی خــۆی 

ــۆڕی بیکــوژن((،  ــەی گ ــەوەی ئاینەک ــح البخــاري /27٩٤/.))ئ ــه فاقتلوه(.صحي ــدل دين ــن ب ــە دەڵێ:)م ــە ک هەی

باشــە بــۆ؟

مافی هاواڵتی بون:

لە شەریعەت و ئەحکامەکانی ئیسامدا،چەند جۆر لە هاوالتی بونی هەیە:

ــٍة  ــْرَ أُمَّ ــْم َخ ــن. )كُنتُ ــن و پلەیەک ــرتین هاواڵتی ــە، باش ــام هەی ــە ئیس ــان ب ــەوەی بڕوای ــەر ئ ــوڵامنان، لەب موس

أُْخرَِجــْت لِلنَّــاِس( ال عمــران ١١٠. باقــی هاواڵتیــان وەکــو مەســیحی و جولەکــە پلــە دون و بۆیــان نیــە بــن بــە 

بەرپــرس یــان ئەنــدام پەرلەمــان: )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا التتخــذوا اليهــود والنصــارى أوليــاء بعضهــم أوليــاء بعــض 

ومــن يتولهــم منكــم فإنــه منهــم أن اللــه ال يهــدي القــوم الظاملــن(. املائــدة 5١.
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کۆیلە لە شەریعەتدا:

 بونــی کۆیلــەو بازرگانــی بــە کۆیلــە، تــا ســەردەمی دواییــن خەلیفــەی عوســامنی بوونــی 

ــة  ــەن )عصب ــە لەالی ــی کۆیل ــی بازرگان ــی قەدەغەکردن ــا ڕێککەوتنامــەی جیهان ــو. ت هەب

المــم( ەوە ڕاگەیەنــرا. لــە قورئانــدا النــی کــەم لــە 2٩ ئایەتــدا بــاس لــە کۆیلــە دەکات، 

ــاءەو  ــە إم ــە، ل ــی کۆیل ــن: ژنان ــک الیمی ــْت أَْيَانُُكْم()مل ــا َملََك ــاس )َم هــەروا ١5 جــار ب

ــارە  ــە. دی ــە کۆیلەی ــارەتە ب ــێوە ئیش ــان ش ــۆر. کەبەهەم ــیوازی جۆراوج ــە ش ــوە( ب هات

ئەگــەر پیاوێــک بــە چــوار ژن تێــری نەخــوارد، ئیــرت بــۆی هەیــە ژمارەیەکــی دیارینەکــراو 

لــە کویلــە بــەکار بێنێــت، بەبــێ مارەبڕینــی شــەرعی دەتوانێــت لەگەڵیانــدا بێت)فَانِكُحوا 

ــَدًة أَْو  ــوا فََواِح ــْم أاَلَّ تَْعِدلُ ــِإْن ِخْفتُ ــاَع فَ ــَاَث َوُربَ ُ ــٰى َوثل ــاِء َمثَْن ــَن النَِّس ــم مِّ ــاَب لَُك ــا طَ َم

ــْرُ  ــْم َغ ــْم فَِإنَُّه ــْت أَْيَانُُه ــا َملََك ــْم أَْو َم ــَىٰ أَْزَواِجِه ــْم( النســاء3.....)إاِلَّ َع ــْت أَْيَانُُك ــا َملََك َم

َملُوِمــَن(.  املؤمنــون6. ئــەو کەســانەی کــە دەڵێــن قورئــان بــۆ هەمــو ســەردەم و هەمــو 

شــوێنێک دەگونجێــت، فەرمــون چارەســەری ئــەم کێشــەیە بکــەن، ئەمیــش منونەیەکــی 

ــت  ــع جێبەجــێ بکرێ ــو ســەرچاوەی تەرشی ــەر وەک ــە ئیســام ئەگ ــەوەی ک بەرچــاوی ئ

کێشــەیە نــەک چارەســەر.

ژنان لە شەریعەتدا:

ــن  ــەوە دەڵێێ ــا ئ ــرەدا تەنه ــە لێ ــورساوە، بۆی ــدا، زۆری لەســەر ن ــە قورئان ــان ل ــی ژن ماف

ــش  ــو ئەرکی ــی دەژمێردرێت.وەک ــو هاواڵت ــە نی ــاف ب ــو م ــەریعەتدا، وەک ــە ش ــە ژن ل ک

زیاتــر وەک ئامرازێــک و وەک مومتەلەکاتــی پیــاو ســەیردەکرێت. ئەمانــەش بڕێکــن لــەو 

دەقانــە:

)وللرجال عليهن درجة ( البقرة 228  •

اُموَن َعَى النَِّساِء( النساء 2٤ )الرَِّجاُل قَوَّ  •

)يوصيكم الله ف أوالدكم للذكر مثل حظ النثين ( النساء ١١،   •

ــان  ــن فرجــل وامرأت ــا رجل ــإن مل يكون ــم ف ــن رجالك ــهيدين م ) واستشــهدوا ش  •

228 البقــرة  الشــهداء(  مــن  ترضــون  ممــن 

ــن  ــن والقناطــر املقنطــرة م ــن النســاء والبن ــاس حــب الشــهوات م ــن للن )زي  •

ــا واللــه  ــاة الدني الذهــب والفضــة والخيــل املســومة والنعــام والحــرث ذلــك متــاع الحي

عنــده حســن املــآب(.آل عمــران ١٤.

ــَه  ــوا اللَّ ــوا ِلَنُْفِســُكْم َواتَُّق ُم ــئْتُْم َوقَدِّ ــْم أَنَّ ِش ُــوا َحرْثَُك ــْم فَأْت ــاُؤكُْم َحــرٌْث لَُك نَِس  •

البقــرة223 الُْمْؤِمِنــَن(٠   ِ َوبَــشِّ ُمَاقُــوُه  أَنَُّكــْم  َواْعلَُمــوا 

بەکورتــی ئــەم ئایەتانــە، نــەک مافــی ژنــان وەک مرۆڤێــک پێشــیل دەکات بەڵکــو 

تاڕادەیــەک حیســابی مرۆڤیشــی بــۆ نــاکات. ئاوهــا چارەسەریکێشــەکان دەکــەن؟ 

ــەن  ــەوەو بیک ــە ورد بکەن ــەن و  ئەمان ــڕەو بک ــەرەکەتان پەی ــام چارەس ــون، ئیس فەرم

بەیاســا و پەیــڕەوی کــەن، بزانن،چــۆن،  نــەک عەملانیــەکان بەڵکــو موســوڵامنانی 

کوردســتان بەبــەردو چەپڵــە دەرتــان دەکەن.چونکــە ئــەو شــتانەی لەوســەردەمەدا 

ــە  ــن ب ــەر. دەب ــە چارەس ــن ب ــی ب ــن و لەجیات ــەردەمە ناگونجێ ــەم س ــۆ ئ ــورساون، ب ن

بەکورتی ئەم ئایەتانە، 
نەک مافی ژنان وەک 

مرۆڤێک پێشیل دەکات 
بەڵکو تاڕادەیەک 

حیسابی مرۆڤیشی 
بۆ ناکات. ئاوها 

چارەسەریکێشەکان 
دەکەن؟ فەرمون، 

)ئیسالم چارەسەرە(
کەتان پەێڕەو بکەن و  
ئەمانە ورد بکەنەوەو 

بیکەن بەیاسا و پەیڕەوی 
بکەن، بزانن،چۆن،  

نەک عەملانێکان بەڵکو 
موسوڵامنانی کوردستان 
بەبەردو چەپڵە دەرتان 

دەکەن. چونکە ئەو 
شتانەی لەوسەردەمەدا 

نورساون، بۆ ئەم 
سەردەمە ناگونجێن 

و لەجیاتی بنب بە 
چارەسەر، دەبن بە 

کێشە. ئەم ناکۆکیانە، 
نەک کێشەن بە تەنها 

بۆ کۆمەڵ، بەڵکو 
کێشەیەکەی بوونی قوڵە 

بۆ خودی ئیسالمیەکان
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ــۆ  ــە ب ــی قوڵ ــۆ کۆمــەڵ، بەڵکــو کێشــەیەکەی بوون ــا ب ــە تەنه ــەک کێشــەن ب ــە، ن ــەم ناکۆکیان کێشــە. ئ

خــودی ئیســامیەکان.

یاسای سزادان:

ئیاممــی ئەزهــەر، لەوەاڵمیــدا لەمــەڕ ســوتاندنی فرۆکەوانەکــەی ئــەردەن لەالیــەن داعشــەوە، ســەرەڕای 

ــا داعشــی بەفرقەیەکــی موســوڵامن لەقەڵەمــدا، داوای ئــەوەی کــرد کــە حوکمــی  ئــەوەی ئەوانــی، وات

ـَـا َجــزَاُء الَِّذيــَن يَُحاِربـُـوَن  شــەریعەت بەســەریاندا پســەپێرنێت بەپێــی ئایەتــی 33 لــە ســورەتی مائــدة) إمِنَّ

ــْن ِخــَاٍف  ــْم ِم ــْم َوأَرُْجلُُه ــَع أَيِْديِه ــوا أَْو تَُقطَّ ــوا أَْو يَُصلَّبُ ــاًدا أَْن يَُقتَّلُ ــَعْوَن ِف اْلَرِْض فََس ــولَُه َويَْس ــَه َورَُس اللَّ

ــە،  ــٌم(، بەپێــی ئــەم ئایەت ــَذاٌب َعِظي ــرَِة َع ــْم ِف اآْلِخ ــا َولَُه نْيَ ــْم ِخــزٌْي ِف الدُّ ــَك لَُه ــَن اْلَرِْض َذٰلِ ــْوا ِم أَْو يُْنَف

پیاوکــوژ دەبێــت دەســتی ڕاســت و قاچــی چەپــی برێتــەوە، یــان بــە پێچەوانــەوە، یــان لــە خــاچ بدرێــت. 

ــا واز  ــت. ب ــەرا فرێدرابێ ــی س ــەوەو لەبەردەرک ــی بڕابێت ــت وقاچ ــێک دەس ــاوت: کەس ــش چ ــە پێ بێن

ــە؟ خــۆ ئەمەشــیان ناســخ و مەنســوخ  لەعەملانيــەکان بێنیــن، پێــم ناڵێــن کــێ ئــەم یاســایەی پــێ قبوڵ

نیــە ئەوەتــا ئیاممــی ئەزهــەر داوای دەکات، ئەبوبەکــر بەغــدادی پەیــڕەوی دەکات، یــان دوکــەس کــە 

ــان8٠  ــدەوە، ١٠٠ی ــەن پۆلیســی جەل ــەم، لەالی ــت لەبەرچــاو عال ــت، دەبێ ــدی سێکســیان هەبێ پەیوەن

جەڵدیــان لــێ بدرێــت: )الزَّانِيَــُة َوالــزَّاِن فَاْجلِــُدوا كُلَّ َواِحــٍد ِمْنُهــاَم ِمائـَـَة َجلْــَدٍة َواَل تَأُْخْذكُــْم ِبِهــاَم َرأْفَــٌة 

ِف ِديــِن اللَّــِه إِْن كُْنتـُـْم تُْؤِمُنــوَن ِباللَّــِه َوالْيَــْوِم اآْلِخــِر َولْيَْشــَهْد َعَذابَُهــاَم طَائَِفــٌة ِمــَن الُْمْؤِمِنــن(َ .النور٤.بــە 

حیســاب ڕێگــە لــە فەســادی ئەگــرن. ئەمــە لەکاتێکدایــە مێــژوو ئــەوەی ســەڵامند کــە ئــەم شــێوازە لــە 

ســزادان ناتوانێــت رێ لــە » فەســادی ئەخاقــی بگرێــت« ئەوەتــا هــەر لــە هــارون رەشــیدەوە بگــرە تــا 

خەلیفــە عوســامنیەکان تــا ئەبوبەکــر بەغــدادی، واتــا هەڵگــران و پارێزەرانــی لیــوای ئــەم شــەرعە، لــە 

فەســاددا غــەرق بــون. ئەگــەر چارەســەر بوایــە، هەڵبــەت ســەرەتا خەلیفەکانــی لــە نەشــازی ئەخاقــی 

ڕزگار دەکــرد. پاشــان حیکمەتــی ئــەوەی کــە لەبەرچــاو خەڵــک جەلــد بکرێــن لــە چیدایــە؟ 

ــدة، ئایەتــی38  ــە پێــێ ســورەتی املائ ــڕەو دەکرێــت، ب ــە ئیســامیەکاندا پەی ــە واڵت دەســتبڕینی دز، کەل

ژن لە شەریعەتدا، 
وەکو ماف بە 

نیو هاواڵتی 
دەژمێردرێت. وەکو 
ئەرکیش زیاتر وەک 

ئامرازێک و وەک 
مومتەلەکاتی پیاو 

سەیردەکرێت
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ــَن اللـّـِه َواللـّـُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم( بەجیــا لــەوەی کەئەمــە  ــارِقَُة فَاقْطَُعــواْ أَيِْديَُهــاَم َجــزَاء مِبَــا كََســبَا نـَـَكاالً مِّ ــاِرُق َوالسَّ )َوالسَّ

ــی  ــڕەو کردن ــە داوای پەی ــتان، ک ــە داعشــانەی کوردس ــەو بەچک ــەوە. ئ ــدا نایەت ــی مرۆڤ ــە بنەڕەتیەکان ــەڵ ماف لەگ

شــەریعەت دەکــەن، بەنیــازن بەدەســت بڕینــی دزان چاکســازی کۆمەاڵیەتیــامن بــۆ بکــەن؟ ئەمــە چارەســەرە، یــان 

کێشــەیە؟ 

کوشــن و چاوهەڵکۆڵیــن و لــوت و گــوێ بڕیــن، دان شــکاندن...تاد. کــە لــە ســورەتی املائــدة ئایەتــی ٤5 هاتــوەو 

ــەو  ــی ئ ــە هۆکارەکان ــا ل ــە جی ــاوە. ب ــۆ جولەکــە وای دان ــدا ب ــەوە، کــە لەتەورات ــاگادار دەکات ــەر محەمــەد ئ پەیامب

ئایەتــە، کــە موفەرسیــن باســی دەکــەن، ئیســامیەکان ئەگــەر دەســتیان بــڕاوت ئەمــەش بەســەر هاواڵتــی کــورددا 

ــت  ــی ئەچێ ــاکانی حەموراب ــە یاس ــا ل ــە تەقریب ــوە. ئەم ــدا هات ــە قورئان ــاییەو ل ــی یاس ــە دەقێک ــەپێنن. چونک ئەس

)العــن بالعــن والســن بالســن(. 

ــُروَح  ــنِّ َوالُْج ــنَّ ِبالسِّ ــاْلُُذِن َوالسِّ ــِف َواْلُُذَن ِب ــَف ِباْلَنْ ــْنِ َواْلَنْ ــْنَ ِبالَْع ــِس َوالَْع ــَس ِبالنَّْف ــا أَنَّ النَّْف ــْم ِفيَه ــا َعلَيِْه )وَكَتَبَْن

ــُه( املائــدة ٤5. ــارٌَة لَ ــَو كَفَّ ــِه فَُه َق ِب ــْن تََصــدَّ ِقَصــاٌص. فََم

ــچ  ــە هی ــرۆدا، ب ــای ئەم ــە لەدونی ــەی ک ــەو دەقان ــێکن ل ــا بەش ــتامنەرو، تەنه ــەدا خس ــەم توێژینەوەی ــەی ل ئەمان

شــێوەیەک بــواری جێبەجێکــردن یــان پەیڕەوکردنیــان نیــە. ئەمــە ڕاســتیەکە کــە ئیســامیەکان، بــەر لــە عەملانیــەکان، 

ــە  ــەو دەقان ــە. ئ ــژی داعــش و تالیبان ــان، ڕیگــەی توندوتی ــۆ جێبەجێکردنی ــن. تەنهــا ڕێگــە ب ــا بنێ ــی پی ئەبێــت دان

لەبنەڕەتــدا دژی دیمۆکراســین، دان نانێــن بــە مافەبنەڕەتیەکانــی ئینســاندا. ئــەم ناکۆکیــە، بــوە بەهــۆی قەیرانــی 

فیکــری لــە نێــو ئیســامیەکاندا، خۆشــیان نازانــن چــۆن چارەســەری بکەن. هاتنــی داعــش مەســەلەکانی رونرتکردەوە. 

ئێســتا زیاتــر لــە جــاران ئــەوە رون بوەتــەوە، کــە ئەگــەر بتەوێــت یاســاو شــەریعەتی ئیســامی دەقــاودەق پەیــڕەو 

ــت و  ــۆ بکەی ــکاری ب ــت و جوان ــە، بگونجێنی ــەم ئایدیۆلۆژیای ــە ئ ــەوەی ک ــت، ئ ــو داعــش بی ــت وەک ــت ئەبێ بکەی

بیکەیــت بــە الیەنگــری ديۆکراســی و مافــی مــرۆڤ، لەمــەودوا نایخــوات. شــەریعەتتی دەقــاو دەقــی ئیســامیتان 

دەوێــت، فەرمــون ئــەوە داعــش. بۆیــە، هــەر تەرحــی عەملانیــەکان دروســتەو گونجــاوە، ئاینــی ئیســام، وەک ئاینــی 

تــاک هیــچ کێشــەی نیــەو، کەســیش بــۆی نیــە، لەژێــر هــەر ناوێکــدا بێــت بپرســێت بــۆ ئیســامی، یــان هەســتی 

برینــدار بــکات. لەهەمــان کاتــدا ئاینــی ئیســام وەک شــەریعەت و ئایدیۆلۆژیــا، بەشــێکی زۆری بــۆ ئــەم ســەردەمە 

ناگونجێــت.

لەکۆتاییــدا، ئــەوە بڵێیــن کــە ئیســامی ئایدیۆلۆژیــا، نــەک لەجیهانــدا چارەســەر نیــە، بەڵکــو ئیســام و ئیســامیە 

میانــڕەوەکان) داعشــە مەدەنیــەکان(، بــون بەکێشــەیەکی جیهانــی گــەورە، ئــەو خەرجــەی بــۆ چارەســەری کێشــەی 

ئیســامیەکانی جیهــان ســەرفکراوەو دەکرێــت، ڕەنگــە هەمــوو ئەفریقیــای پــێ ئــاوەدان وســەوز بکرابــا.
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هەبوويەىك ونبوو لەزەمەىن 
بەسياسيكردىن ئايندا

فەرموودەناس و فەقیهی عێراق و کاریگەر بە 
سەلەفییەتی وەهابی شێخ عەلی سوەیدی، بە 
مەوالنا خاليدى نەقشبەندى گوت: چەندە جێگەی 
نەفرەتە کە زۆرینەی زانایانی کورد کار لەسەر 
زانستە فەلسەفییەکان دەکەن و پشتیان لە زانستە 
ئایینییەکاتی وەک تەفسیر و حەدیس کردوە بە 
مەوالنا خالید پێی گوت: هەردووال بەو زانستەی پێچەوانەی زانایانی عەرەب؟! 

هەیانە دونیای کەموکورت دەخوازن. بەاڵم خواستنی 
دونیا بەوەی بڵێی ئەرستو وای گوت یان ئەفاتون 
وای گوت خێرترە لە خواستنی بەوەی بڵێی خودا 
وای گوت يان پێغەمبەر وای گوت؛ کەم بەکەم داوا 

سۆفيگەرى
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ــش  ــى پێ ــۆ قۆناغ ــەوە ب ــە دەگەڕێت ــە، ك ــەم گفتوگۆي  ئ
ئاشــنابوون جيهان ئيســاميى بــە مۆدێرنــە، رەنگدانەوەى 
بەريەككەوتنــى دوو روانگــەى جيــاوازە بــۆ كارايــى ئايــن 
ــە  ــدى ســۆىف، ك ــا خالي ــدا. مەوالن ــاى مرۆڤ ــو دوني ــە نێ ل
پێــى وايــە دونياگەڕايــى مرۆڤــەكان پەيوەســتە بــە دونياى 
مــرۆڤ خۆيــەوە و لەنێويــدا دەشــێ راڤــەى بكــرێ و 
ــى ســەلەفگەڕا،  ــەڵ روانگــەى فەقيهێ ــن. لەگ ــى بگەي تێ
كــە يەقينــى هەيــە ئــەم راڤەيــە تەنيــا بــە ئايــن دەكــرێ 
و دەشــێ رەوايــەىت لــێ وەربگــرێ؛ روانگــەى يەكــەم 
پێــامن دەڵــێ چڕكردنــەوەى راڤــەى دونيــا بــە ئايــن 
ــەوەى  ــەوە و ئ ــێ دەكەوێت ــەى ل زەرەرى خــودى ئايينەك
دووەميشــيان پێــى وايــە ئــەم چڕبوونەوەيــە نەشــياوە و 
ــە ئاكاميــدا ئايــن پێگــەى بــاآل و هەژمونگــەڕاى خــۆى  ل

ــت دەدا. لەدەس
ســەرەتاى  بــۆ  هەيــە  ئاماژەيــەك  دەقــەدا،  لــەم 
و  )ســوفيگەر  ئايينــى  روانگــەى  دوو  دروســتبوون 
ــى  ــوون بەريەككەوتن ــە دواى بەرفراوانب ــەلەفيگەر(، ك س
زێــرت  رۆژئاوايــى،  مۆدێرنــەى  و  ئيســامى  جيهــان 
لەيەكــدى دادەبڕێــن و توندوتيژانــە ســەرەدەرى لەگــەڵ 
يەكــدى دەكــەن. پاشــانيش، كــە ئاینــی ئیســام وەک 
سیســتەمێکی کولتــووری بــە كــردار خــۆی لەبــەردەم 
قەیرانــەوە  دەكەوێتــە  دەدۆزێتــەوە  مۆدێرنیتــەدا 
)Itzchak Weisman,2٠١١: ١٤2-١٤٤ (. ئــەم قەیرانــەش 
ــای كرۆكــی  ــە مان ــەک ب ــووە، ن ــی ب ــەک ناوخۆی ــە پلەی ب
ــرس و  ــەروی پ ــراوە، لەس ــەردەوام وا وێناك ــە ب ــن، ک ئای
بیرکرنەوەدايــە، بەڵکــو قەيــران »ئاینــداران- موســڵامنان« 
ــە ئێســتادا  ــەی دەشــێ ل ــەو رۆڵ ــۆ ئ ــە تێگەیشــتنيان ب ل
ئایــن هەيبــێ. تــەواوی ئــەو رەوت و ئاراســتانەی لــە 
ــامییانە  ــدەدا و ئیس ــەریان هەڵ ــامیدا س ــەی ئیس زەمین
لــەم قەیرانەیــان روانيــوە لەســەر ئــەوە کۆکــن، کــە 
ســەرچاوەی قەیــران دوو شــتە: رۆژئــاوا و هەبــوون 
کۆمەڵــە  دابڕانــی  لەگــەڵ  ئيســامى،  پانتايــى  لــە 
حەقیقەتــی  دەگوتــرێ  پێــى  لــەوەى  ئیســامییەکانە 
ــی  ــتنی جیاوازی ــە تێگەیش ــە، ب ــی ئاینەک ــەروو مێژووي س
ئــەم رەوت و ئاراســتانە بــۆ ئــەم حەقیقەتــە و چۆنییەتــی 
ــەوەی  ــۆی و ئاســتەنگەكان بەرجەســتە کردن ــەوە ب گەڕان

لــەو ئێســتايەدا. 

 كە ئاینی ئیسالم 
وەک سیستەمێکی 
کولتووری بە كردار 
خۆی لەبەردەم 
مۆدێرنیتەدا 
دەدۆزێتەوە 
دەكەوێتە 
قەیرانەوە 
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  لــە نێــو ئەم گەڕان و ســوڕانەدا رەوتە ئاینییــەکان، تایبەت ئەوانەی وەك فێندەمينتاليســت 
ــامەی  ــەو ئیس ــەوە؛ ئ ــرددا دۆزیوەت ــامێکی مێژووک ــەردەوام لەئیس ــان ب ــارساون، خۆي ن
تێگــەی ئاینــی، تەنانــەت بــۆ خــودی دەقــە بنەرەتییەکانیشــی، لــە پرۆسێســێکی مێژوويیــدا 
بــە پێــی کات و شــوێن خۆماڵــی کــردووە و لــە نێــو خەیاڵدانــە کۆمەاڵیەتییــە هەمەچەشــن 
و لــە یەکــرت جیاوازەکانــدا جێگــەى کردۆتــەوە و گوزارشــتی لێکــردووە. رەهەنــدی هــەرە 
ــە  ــەم ئیســامە تراديســيۆنالەش، ســۆفیگەرییە. ب ــاری ئ ــەری هــەرە دی ســەرەکی و پێکهێن
تایبــەت ئــەو ســۆفیگەرییە تەریقەتییــەی لــە ســەدەی نــۆزدەوە بــاوەڕی ئاینــی کۆمەڵگــە 
ــردوە و  ــۆی رەنگڕێژک ــی خ ــە – رەمزییەکان ــە رێكخراوەیی ــامییەکانی بەتایبەتەندیی ئیس
جیهانیبینــی ئاینــی هەمەچەشــنی بــۆ داڕشــتون، کــە ئــەوەی بــە یەکــەوە کۆيــان دەکاتــەوە 

پاشــخانە مێژووکــردەکان بــووە.
ــە و وەك  ــى مۆدێرن ــی بەرهەم ــامی سياس ــە ئیس ــاوازە ل ــیۆنە جی ــامە ترادیس ــەم ئیس  ئ
ئەمــە ئەگــەر بانگــەوازى پابەندبــوون بــە ئوســوڵە ئايينيەكانيــش بــكات، ئــەوا بــە تــەواوی 
پابەنــد نییــە پێيانــەوە، ئەوەنــدەی پابەنــدە بــە وەرچەرخانە شــوێنکاتییەكان نێو سيســتەمە 
كولتورييــە هەمەچەشــنەكان و توانــای خۆگونجاندنــی لەگەڵیانــدا هەبــووە. ئــەم فۆرمــەی 
ئیســام ئاوێتــەی نەریــت و رسوتــە کۆمەاڵیەتییــە - ئاینییــە بــاوەکان بــووە، هــەم نەریتــی 
لــە خــۆ گرتــووە هەمیــش کاری کــردووە بــۆ رێکخســتنەوەی مۆڕاڵــی تــاک و سیســتەمی 
گشــتیی بەهــاکان، تــا لەگــەڵ بنەمــا حەقیقەتییەکانــی ســۆفیگەریدا بیانگونجێنــێ. ئیــدی 
ــی  ــی مێژووی ــی بەردەوامێت ــر رکێف ــە ژێ ــژووە و کەوتۆت ــە مێ ــەڵ ب ــامی تێک ــە ئیس ئەم
تــا ئــەوەی بــە ئێســتا گەیشــتووە. لێــرەدا دەق، ئوســول و حەقیقەتــی بنەڕەتــی، کارا 
ئاینییــە ســەروو ئاســاییەکان ) پێغەمبــەر و ســوننەتەكان، یــاوەران و گوفتــار و كردارييــان، 
ــە  ــان خەياڵييان ــو رەهەندەكاني ــەوە، بەڵک ــان نەماونەت ــۆفی...هتد( وەک خۆی ــێخانی س ش
داڕێژراونەتــەوە و لــە يــادەوەرى دەســتەجەمعيدا فۆرمەلــە بوونەتــەوە. بــۆ منوونــە 
ســەبارەت بــە دەق، نــەك لــە مانــای دەقەكــە، یــان کــەم و زیــادی و راســتی و ناراســتی، 

رەنگە 
بەشداریکردن و لە 
خۆگرتنی مەولودی 
پێغەمبەر لەاليەن 
ئەم رەوتە دیارترین 
منوونەیەک بێت 
بۆ ئەم تێگەیشتنە 
کۆمەاڵیەتییە و 
تاکتیکی کارکردن 
بێ لەبەرامبەر ئەو 
رەوتە تازەباوانەى 
بە هيچ شێوەيەىك 
رسوىت ئاوايان 
قەبوڵ نيە، كە 
مەبەستامن رەوىت 
سەلەفيگەڕايە
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ــی  ــی؛ بەکارهێنان ــل و هەاڵوێردکردن ــی تەئوی ــە چۆنیيەت ــو ل بەڵک
بەشــێکی و وەالنانــی چەنــد بەشــێکی تــری، دۆزینەوەی پێویســتە 
ئێســتاکيیەکان یاخــود بێدەنگکردنــی لــە بەرانبــەر زانــراوی بــاس 
ــو  ــە نێ ــراوە و ل ــی ک ــوێن ماڵ ــی کات و ش ــە پێ ــرت ب ــراودا. ئی نەک
ــەت  ــەوە. تەنان ــە کراونەت ــەدا پێناس ــتەمە کولتوورییان ــەو سیس ئ

ــاری ناســینەوەیيدا.  ــەوە ب ــەواوی ئاینەکــە چۆت ــووە ت وای لێهات
ــی  ــدەی هەوڵ ــێ، ئەوەن ــی ناي ــەری ئاین ــای نوێگ ــە مان ــە ب  ئەم
ــەوەی  ــۆ جێکردن ــووە، ب ــە ب ــەم جڤاكان ــداری ئ دەســتەبژێری ئاین
ــە  ــەو کات ــە ئ ــدا. قەیرانەک ــاوەڕی کار پێکراويان ــو ب ــە نێ ــان ل جیه
لــە دەســتپێکدا گوتــان، جیهانــی  ســەری هەڵــدا، كــە وەک 
ــەوە  ــی دۆزیی ــەی رۆژئاوای ــەردەم مۆدێڕنیت ــە ب ئیســامی خــۆی ل
تێگەیشــتنی  لــە  نەگەیشــن  بەهانــای  ئاینییــەکان  دراوە  و 
ــتانی –  ــە شارس ــە پێگ ــەدەر ل ــەو و ب ــاگای ئ ــەی بێئ ــەو دابڕان ئ
ــرەوە  ــوو. لێ ــدا رویداب ــری رۆژئاوایی ــەوی ت ــەڵ ئ ــەی، لەگ ئاینیەک
نامۆبــوون دەســتی پێکــرد، کــە تــەواوی رەوت و دەرکەوتــە 
ئاینییــە جیــاواز و تەنانــەت دژ بــە یەکەکانیشــی گرتوۆتــەوە، 
ئەوپــەڕی  بــۆ  مۆدێرنەیــە  ئــەم  دژایەتیــکاری  پــەڕی  لــەو 
ــد و  ــدی نوان ــرداری تون ــەوەی پەرچەک ــەاڵم ئ ــی. ب قەبوڵکارەکان
ــەوان،  ــۆ ئ ــیکراوە. ب ــە سیاس ــامی ب ــێ ئیس ــتاش دەينوێن ــا ئیس ت
ــەردەمی  ــۆ س ــتنیان ب ــن و تێگەیش ــی ئاي ــان بنەڕەت ــک بینی کاتێ
پیــرۆزی ئیســام، کــە مێــژووی ســەرەتای ئیســامە، ناتوانــێ 
تــەواوی ئیســتا لــە خۆبگــرێ و وەاڵمدانەوەیەکــی پۆزێتیڤــی 

پرســە ژيانييــەكان بداتــەوە، وای لێكدەدەنــەوە کــە ئــەم 
ئێســتایە لــە قەیراندایــە، چونکــە سەرکێشــە و بــە روانگــەی 
ــە  ــەو کات ــۆ ئ ــەوە ب ــە گەڕان ــرێ. بۆی ــنوربەند ناک ــی س ئاین
ــە  ــتا و ب ــی ئێس ــی و والنان ــەوەی مەرزەکان ــرۆزە و دۆزین پی
ــو  ــن. بەڵک ــەرعييانە دەزان ــەرى ش ــە چارەس ــی ب دوێنێکردن
تاكــە چارەســەرێکە، كــە دەبــێ جڤاکــی ئیســامی قەبووڵــی 
بــکات و خــۆی تێــدا ببینێتــەوە. بــۆ ئــەوەی ئەمــە روونــەدات 
ئوســولییەت بــە گشــتی و بــە تایبــەت رەوتــە ســەلەفییەکان، 
بــە هــەردوو ئاراســتەی میانــڕەو و جیهادییەکــەی، پێیــان 
ــژووی  ــەواوی مێ ــێ ت ــى، دەب ــى ئايين ــێ، وەك فەرزێ وادەب
ــە  ــرنێ، ك ــە وەال ب ــەدەی ئاینەک ــن س ــووی چەندی کەڵەکەب
جیهانبینــی ئێســتای موســڵامنان داڕشــتووە. ئيــرت لێــرەدا 
خۆيــان لەبــەردەم ســۆفيگەريدا بينيــەوە؛ كايەيــەىك ئايينــى، 
ــەدا  ــە مۆدێرن ــەر ل ــژووى ب ــى مێ ــد ســەدەى دواي كــە لەچەن
و  ميلليــى  ئيســامى  دەركەوتــەكان  لــە  زۆر  رەنگرێــژى 
ــوون  ــر هەژم ــتويەتيە ژێ ــردوە و خس ــى ك ــەت فيقهي تەنان

جيهانبينييەكــەى خۆيــەوە. 

کێشەی ئیسالمی نوێى 
سەلەفی لەوەدایە، 
کە لە هەناوی جڤاكی 
نیمچە دوورگەی عەرەبی 
سەریهەڵداوە و نەریتی 
کۆمەاڵیەتی و جیهانبینی 
ئایینی ئەو جڤاكانەی 
هەڵگرتوە. بەتایبەت لە 
مامەڵەکردن لەگەڵ گروپ و 
سێکتە ئایینیەکاندا
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١. ئيسالمى سياىس و دێوەزمەى ئيسالمى سۆفيگەری

ئيخوان لەبەردەم سۆفيگەريدا- لە دژايەتييەوە بۆ بەكارهێنان
پەيوەنــدى نێــوان بزاڤــى ئيخــوان موســلمن و ســۆفيگەرى، هەڵبــەز و دابــەزى زۆرى بــە خۆيــەوە بينيــوە؛ 
دامەزرێنــەرى ئــەو بزاڤــە، كــە حەســەن بەننايــە، پەروەردەيــەىك ســۆفييانەى هەبــوو لەســەر تەريقــەىت حەصــاىف 
ــۆى  ــگاى خ ــدا جێ ــەى ميسيي ــە زەمين ــوان ل ــەوەى ت ــە و دواى ئ ــەم بزاوت ــوون ئ ــەاڵم دواى فراوانب ــاذل. ب – ش
بكاتــەوە، پاشــخانە ســۆفييەكەى وەال نــاوە. حەســەن بەننــا خــۆى رەخنــەى لــە رۆل و پێگــەى تەريقەتــەكان گرتــوە 
و بەرنامــەى چاكســازيى بــۆ دانــاون. نــەك هــەر ئەمــە، بەڵكــو باڵــى تونــدڕەوى نێــو ئيخــوان، كــە دواتــر بــە »شــباب 
محمــد« نــارسان، زۆر بــە تونــدى دژايــەىت ئيســامى ســۆفييانەيان كــردووە و ئيشــيان بــۆ تێكشــكاندن رەمــزەكان 

.)2٠١١,Itzchak Weisman( كــردوە
ئەمــە لــە ڕووى مێژووييــەوە، بــەاڵم دواى ئــەوەى لــە ئێســتادا، بزاڤــى ئيخوانيــى دووچــارى قەيــران ناســنامە بۆوە و 
گــەڕان بــەدواى رەوايــەىت هەبــوون سياســىيانەى خــۆى كــردە ئامانــج، دەبــووا بــە تێگــەى ئايينــى خۆشــيدا بچێتەوە، 
تــا رێــگاى ئــەوەى پــێ بــدات 
بــەدەرەوەى  لەبەرامبــەر 
قەبوڵكــراو  هــەم  خــۆى 
بێــت، هەميــش رێگاپێــدراو 
و  خۆنوانــدن  بــۆ  بێــت 
تەنانــەت باآلدەســتى ســياىس 
بۆيــە  دەوڵەتداريــى.  و 
گەڕانەوەيــەك بــۆ كولتــورى 
ســۆفيگەرى لــە نێــو ئيخــوان 
پێكــرد.  دەســتى  جيهانيــدا 
دوو  لەمــەدا  مەبەســتيش 
ئاســتە؛ لــە ئاســتی نێوخۆییــدا 
هەوڵدانێــک بــوو بــۆ خۆماڵی 
ــەی  ــەی باوەڕیان ــی تێگ کردن
ئــەو  نیشــاندانی  و  خۆیــان 
رەوتێکــی  وەک  رەوتــە 
لــە  بیــرناو  و  نێوخۆیــی 
کۆمەاڵیەتــی،  زەمینەیەکــی 
ــی ســۆفیانە  ــە جیهانبین ــە ب ک
ــر  ــە زیات ــوو. ئەم ــارگاوی بب ب
کاری  تاکتیکێکــی  وەک 
دەردەکــەوێ،  رێکخراوەیــی 
خــۆی  زوو  دەخــوازێ  کــە 
پەرچەکردارێکــی  لەبــەردەم 
نەبینێتــەوە،  کۆمەاڵیەتیانــە 
ــو  ــە نێ ــێ ل ــدەی بتوان ئەوەن

حەسەن بەننا، 
پەروەردەيەىك سۆفييانەى 
هەبوو لەسەر تەريقەىت 
حەصاىف – شاذىل. بەاڵم 

دواى فراوانبووىن ئەم بزاوتە 
و دواى ئەوەى تواىن لە 

زەمينەى ميرسييدا جێگاى 
خۆى بكاتەوە، پاشخانە 
سۆفييەكەى وەال ناوە
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ئــەو سیســتەمە کولتوورییــەی بــاوەڕی ئاینــی لەســەر دامــەزراوە، 
ماقوڵییــەت بــە بــوون ئايينــى - سياســييانەى خــۆی ببەخشــێ. ئەوەتــا 
ــەم  ــو ئ ــە نێ ــە کوردســتان ل ــووی ئیســامی ل ــدا یەکگرت ــەالى خۆمان ل
ئاســتەدا خــۆی نوانــدوە و کاری کــردووە، چ لــە میانــەی بــەرز ڕاگرتنــی 
ــدان  ــتان و هەوڵ ــۆفییەکانی کوردس ــایەتییە س ــە کەس ــک ل ــادی بڕێ ی
بــۆ کردنیــان بــە مەرجەعێکــی هــزری خۆیــان، بــا هەوڵەکــەش 
ــەی  ــن جێکەوت ــێ و کەمرتی ــانە بووب ــتی روکەش ــێوەیەکی گش ــە ش ب
هەبووبــێ، چ لــە رێگــەی داڕشــتنی گوتارێکــی کوردیانەی ئیســامگەڕا. 
ــە  ــەم لێــک نزیکبوونەوەی ــوو خواســتويانە ئ ــرت رۆشــنبیرانی یەکگرت ئي
ــى  ــراوەى بەرهەم ــە درێژك ــينەكانيان ب ــان و نوس ــتبکەن و خۆي دروس
ــێوە  ــان ش ــن. بەهەم ــورد دابنێ ــان ك ــەورە ســۆفی و عارف ــوری گ کولت
يەكگرتــوو هەوڵــی خۆگونجانــدن لەگــەڵ دەرکەوتــە کۆمەاڵیەتییــەکان 
ديــاردەى ســۆفیگەری داوە، ئەمــەش لــە پێنــاو هەمــان تاکتیکــی 

ــی  ــو خەیاڵدان ــە نێ ــێ ل ــەوەی بتوان ــۆ ئ ــارە ب ــەاڵم ئەمج ــەرەوە، ب س
رەنگــە  دەرنەکــەوێ.  نامــۆ  تەنێکــی  وەک  دەســتبەجێدا  ئاینــی 
ــەم  ــەن ئ ــەر لەالي ــودی پێغەمب ــی مەول ــە خۆگرتن ــداریکردن و ل بەش
رەوتــە دیارتریــن منوونەیــەک بێــت بــۆ ئــەم تێگەیشــتنە کۆمەاڵیەتییــە 
ــە  ــەى ب ــە تازەباوان ــەو رەوت ــەر ئ ــێ لەبەرامب ــردن ب ــی کارک و تاکتیک
ــتامن رەوىت  ــە مەبەس ــە، ك ــوڵ ني ــان قەب ــێوەيەىك رسوىت ئاواي ــچ ش هي
کــە  ئەوتــۆ،  خۆنواندنێکــی  بــۆ  هەوڵیکــە  ئەمــە  ســەلەفيگەڕايە. 
پاڵپشــتە بــە وەهمــی قۆرخکردنــی ئاینــی لــە زەمینــەی کۆمەاڵیەتییــدا، 

لــە میانــەی دەســتگرتن بەســەر ئاســتی میللــی باوەڕداریــی.
لــە ئاســتی دووەمــی مەبەســتی بزاڤــی ئیخوانیــدا، گوتــاری ئــەوان بــە 
ئاراســتەی دەرەوە بــووە، ئــەوان ئــاگاداری سیاســەتی ئاینــی رۆژئــاوان 

لە روانگەی رۆژئاواییدا 
چەندین تایبەمتەندی لە 
سۆفیگەریدا دەبیرنێ، کە وای 
لێدەکات باشرتین هاوپەیامن 
بێت لە بەرەنگاربوونەوەی 
پەڕگیری ئایینی
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لــە جیهانــی ئیســامی. لــەوە تێگەیشــتوون، کــە لــە نێــو ئــەو سیاســەتەدا – وەك دواتــر 
بــاىس دەكەيــن - ســۆفیگەری رەوتــی هــەرە قەبولکــراو و ویســرتاوە وەک پەرچەكردارێك 
ــا  ــرە ت ــەوە بگ ــەری جیهادییەکەی ــی، لەوپ ــامی سیاس ــی ئیس ــەواوی رەوتەکان ــە ت دژ ب

ئەوپــەری میانەڕەوەكــە.
بــەاڵم دواجــار، تــەواوى ئــەم خۆنزيــك خســتنەوەيە لــە ســۆفيگەرى، كارێــى تاكتيكانەى 
كــورت مەودايــە و پەيوەســتە بــە رەوىش ســياىس و فەرهەنگــى بــاو لــە ئاســتى نێوخــۆى 
ــەى  ــەو فۆرم ــەواوى ئ ــردن ت ــەك قبوڵك ــان، ن ــەم جيه ــامى و دەرەوەى ئ ــان ئيس جيه
ــەر  ــە ئەگ ــاوە. چونك ــى هێن ــدا بەرهەم ــژووى خۆي ــە مێ ــۆفيگەرى ل ــە س ــام، ك ئيس
وابوايــە ئــەوا تــەواوى كارى رێكخراوەيــى و سياســييانەى ئــەم بزاوتانــە لــە ماهييەتــدا 

لــە بنەمــاكان بەتــاڵ دەبــۆوە و بێبەهــا دەكەوتنــەوە.

سۆفيگەرى وەك بەهانەى كارى سەلەفييەىت جيهادى
کێشــەی ئیســامی نوێــى ســەلەفی لەوەدایــە، کــە لــە هەنــاوی جڤاكــی نیمچــە 
ــەو  ــی ئ ــی ئاین ــی و جیهانبین ــی کۆمەاڵیەت ــەریهەڵداوە و نەریت ــی س ــەی عەرەب دوورگ
جڤاكانــەی هەڵگرتــوە. بەتایبــەت لــە مامەڵەکــردن لەگــەڵ گــروپ و ســێکتە ئاینیەکاندا. 
نەبوونــی فــرە چەشــنی ئاینــی لــەوێ و یــەک رەهەنــدی رشۆڤــەی ئاینــی وای کــردوە، 
کــە دێتــە دەرەوەی نیمچــە دوورگــەی عەرەبــی دەبێتــە ئیســامێکی جیهادیانــەی 
ــنى  ــى فرەچەش ــچ جڤاكێ ــی هي ــت و جیهانبین ــی نەری ــای قەبووڵکردن ــر و توان پەڕگی
ــردوە  ــە نەریتک ــۆی ب ــی خ ــۆفیگەری بەهاکان ــەی س ــەو جڤاكان ــش ئ ــێ. بەتایبەتی نەب
ــۆی  ــەی خ ــەی باوەڕییان ــە روانگ ــی ب ــی ئاینیش ــی جیهانبین ــدە بنەڕەتییەکان و رەهەن
رەنگڕێــژ کــردوە. كاتێكيــش مەرجەعييــەىت ســەلەفييەكان، هــەر لــە ئيــن تەييــەوە تــا 
ئيــن عەبدولوەهــاب، دژايەتيكــردن تونــدى ســۆفيگەرى بــێ و بــە بيدعەزانينــى تــەواوى 
ــەوا  ــى ئيســاميدا، ئ ــە پانتاي ــێ ل ــوون ب ــى و نەفيكــردن شــەرعييەىت هەب تێگــەى ئايين
ــەلەفيدا  ــارى س ــاوى گوت ــە هەن ــەى ل ــەو توندوتيژيي ــەى زۆرى ئ ــێ زۆرب ــايى دەب ئاس
هەيــە ئاڕاســتەى جيهانبينــى ســۆفييانە بــێ و پێــى وابــێ، كــە دەبــێ هيــچ ئاســەوارێى 

ــێ. ــڵامنانەوە نەمێن ــاوەڕدارى موس ــەر ب بەس
ــن  ــی ئای ــی ماهییەت ــە دەرەوەی پرس ــە ل ــەک، ک ــە دیاردەی ــەلەفییەت بۆت ــرەوە س لێ
دەرکەوتــووە. بەڵکــو تەنهــا ئــەو ماهییەتەی خســتۆتەروو و کاری کردووە بۆ ســەپاندنی، 
ــامییەکانی  ــە ئیس ــتی كۆمەڵ ــاوەڕی گش ــوازێ بیروب ــی و دەخ ــڕوای پێیەت ــۆی ب ــە خ ک
لەســەر دابرێژرێتــەوە. دەخــوازێ جارێکــی تــر لــە دەرەوەی هەژموونــی باویــی میللــی- 
ســۆفییانەدا مانــای بــە پیرۆزییەکانــی نێــو خەیاڵدانــی کۆمەاڵیەتــی ببەخشــێ. ئەمــەش 
لەرێگــەی دیاریکردنــی جــۆر و رسوشــت و تایبەتەندییەکانــی ئــەوەی پێــى دەگوتــرێ 
ــە  ــەو مەرجەعییەت ــی ئ ــە پێ ــە، ب ــت و تایبەتەندیی ــەم رسوش ــەوەی ئ ــرۆز و دۆزین پی
ســەروو مێژووييــە خەياڵكــراوەى ســەردەمى ســەلەف، كــە تــەواوی رەوتــی ســەلەفی بــە 
هەمــوو بااڵکانییــەوە پشــتی پــێ دەبەســتێ و لەوێــدا ســۆفيگەرى هيــچ بوونێــى نيــە. 
ئــەم تێگەيــەى ئــەوان رێــک ئاراســتەی تێگــەی ســۆفییانەيە بــۆ پیرۆزیــی و ئاینــداری، 
هــەر لــە پیرۆزکردنــی خــودی پێغەمبــەر و خوێندنــەوەی هێرمینۆتێکیانــە و رەمزیانــەی 
ــۆفی( و  ــێخانی س ــی ) ش ــک کەس ــی هەندێ ــا پیرۆزکردن ــرە ت ــەوە بگ ــی بنەڕەتيي دەق

داڕشــتنەوەی پەیوەنــدی ئیامنــدارو جیهــان خودایەتــی بــە پێــی ئــەم تێگەیشــتنە. 

لەناو تەریقەتە 
سۆفیگەرییەکاندا 
زاڵبووىن خورافە 
و ئەفسانەسازی، 
تێکەڵبوونی 
لەگەڵ جادوگەری 
و بەرژەوەندیی 
تاکە کەسیانە، وای 
کردوە دووربێ لە 
پێداویستییەکانی 
ژیانی جڤاىك 
هاوچەرخ و بە 
ئاسانی دوچاری 
رەخنە و تێکشکاندىن 
گوتار بێتەوە، 
بةتایبەت لە الیەن 
پەیڕەوکارانی 
ئیسالمی سیاسییەوە
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٢. بە کار هێنانی سیاسیيانەی سۆفیگەری

سۆفیگەری و کردەی سیاسی
ــن  ــێ بتوانی ــتەم دەب ــتپێبکەین، ئەس ــۆفیگەرییەوە دەس ــی س ــە ماهییەت ــەر ل ئەگ
پەیوەندیيەکــی روونــی لەگــەڵ کایــەی سیاســی بــە گشــتی بدۆزینــەوە. گــەڕان بــە 
دوای پەیوەندييەکــی ئــاوا بریتــی دەبــی لــە بەســتنەوەی دیاردەیەکــی ئاینــی، کــە 
ــە  ــەڵ و »تەرک ــە کۆم ــێ و دوور ل ــیڤی هەب ــی پاس ــی کۆمەاڵیەت ــوازێ رۆڵێک دەخ
ــە  ــی ل ــەتە و هەبوون ــە سیاس ــەک ک ــەڵ کایەی ــانی، لەگ ــە ناونیش ــى« ببێت دونیاي
پانتایــی کۆمەاڵیەتیــدا ناســنامەکەى داڕشــتووە. بــەاڵم کاتێــک کــە ســۆفی ناچــار بــە 
کۆمەاڵیەتیبوونــە و لــە زەمینــەی فرەچەشــندا دەبــێ بــاوەڕە ئاینییەکــەی خــۆی، لــە 
دووتوێــی کۆمەڵێــک رسوت و پیــرۆزی بەرهەمهاتــوودا دابڕێــژێ، ئــەوا ناچــار بــەوە 
دەبــێ لەگــەڵ دەســەاڵتی سیاســی ســەرەدەری بــکات، تــا بتوانــێ هاوســەنگيیەک 
لــە نێــوان ئــەم دەســەاڵتە و دەســەاڵتە رەمزییــە – ئاینییەکــەی خــۆی دروســتبکات، 
کــە ئــەو بەســەر موریــد و ئــەو ناوەنــدە کۆمەاڵیەتییــەی باوەڕیــان پێــی هێنــاوە 
ــەودا  ــەی ئ ــی پیرۆزەک ــایەتی رۆحان ــی کەس ــر هەژموون ــە ژێ ــەىت و کەوتونەت هەي

ــدەر لەشــکری،2٠١3: 2٩6(.  )حەي
ــی  ــوو چااڵکییەک ــە هەم ــە ســۆفیگەری ســەردەم ل ــەت ئێم ــە نای ــەو مانای ــە ب ئەم
ــەر  ــان لەب ــک خۆی ــەت کاتێ ــن، بەتایب ــەرى بكەي ــۆى بێب ــە خ ــەت ب ــی تایب سیاس
کۆمەڵێــک رەوتــی ســەلەفیگەڕای پەڕگیــر دۆزییــەوە. ئەمانــەش وەك گوتــان 
ــتەمە  ــەو سیس ــەواوی ئ ــەریعەتیيانەى ت ــی ش ــەر نەفیکردن ــان لەس ــاری خۆی گوت
ــەی  ــە زەمین ــرد ل ــی مێژووک ــۆفیگەری – تەریقەت ــە س ــدوە، ک ــە دامەزران کولتوریی
ئیســامییە فرەچەشــنەکاندا رۆڵــی لــە دارشــتنی کۆڵەگــە بنەڕەتییەکانــی هەبــووە. 
بۆيــە بەئاشــکرا توندوتیــژی ئاینــی )زارەکــی و بــە کــردار( لــە هەمبــەر بەکارهێرناوە. 
ئەمــە وای لــە شــێخانی تەریقەتــە ســۆفییەکان کــردوە بــە دوای الیەنگــری سیاســی 
بگەڕێــن لــە پێنــاو پاراســتنی بیروباوەڕ و ئــەو نەریتانەی لــە نێوەنــدی کۆمەاڵیەتیدا 
دەينوێنــن. هەروەهــا تاکــو ئازادیــی کاری ئاینــی خۆیــان لــە دەســت نــەدەن، کــە 
ئەوانــی تــر بــە دەرچــوون و بیدعــەکاری دەزانــن، بەهەمــان شــێوە ئەگەر ئیســامی 
ــە  ــی- بێت ــە دوای بەهــاری عەرەب ــەوە- ل ــە رێگــەی هەڵبژاردن سیاســی خواســتی ل
ســەر حوکــم و یاســا و رێســا و دەســتورەکان بەمجــۆرە ئاینانــە دابڕێــژێ کــە خــۆی 
بــاوەڕی پێــی هەبــووە، ئــەوا تەریقەتــە ســۆفییەکانیش - وەک لــە میــس بــە روونــی 
ــن  ــن بەشــدار ب ــا بتوان ــڕاڵ ت ــی لیب ــاڵ هەندێــک رەوت ــە پ ــان دای ــوو- خۆی ــار ب دی
ــایانە  ــەم یاس ــەر ئ ــان بەس ــن جێپەنجەی ــەوەی بتوان ــە ئ ــی و بگەن ــە کاری سیاس ل
دیــار ببــێ و بــەو هۆیــەوە پێگــەی ئاینــی و کۆمەاڵیەتــی خۆیــان بســەملێنن، 
ــە  ــەت ب ــدا ليســتى تايب ــان ميسي ــژاردن پەرلەم ــن هەڵب ــە دواي ــەت ل ــە تەنان بۆي
خۆيانيــان دروســتكرد بەنــاوى »ف حــب مــص« كــە تيايــدا اليەنگــران تەريقەتــەكان 
ئــەم وآلتــە، بــە پاڵپشــتى شــێخان ســۆىف، چوونــە پێشــبڕكێى هەڵبژاردنــەوە )ديــاب، 
ــە كارى ســياىس، بەشــێك  ــان ل 2٠١5(. ئــەم بەشــدارىكردنەى ئەوانيــش و تێوەگاني
بــوو لــە شــەڕى مانــەوە و پاراســتنى ناســنامە و پێداويســتييەىك هەنوكەيــى بــوو بــۆ 
ئــەوەى شــەرعييەىت بوونيــان لــە دەســت نــەدەن و پێگــەى ئايينيــان لــەق نەبــێ.

مێژووی 
سۆفیگەری پێامن 
دەڵێ، کە ئێمە 
بەرانبەر بە تاکێکى 
ئازادین؛ ئازادییەکی 
رۆحانی کە لە 
چەندين وێستگەدا، 
نەدەسەاڵتی 
سیاسی توانییویەتی 
کۆنتڕۆڵی بکات و 
بە ئامرازی بکات، 
نە دەسەاڵتی 
ئایینیش توانیویەتی 
بیچەپێنێ و 
بیخاتە ژێر رکێفی 
شەریعەتیيانەی 
خۆی.
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دەسەاڵتی تەقلیدی و بەکارهێنانی سیاسيیانەی سۆفیگەری 
خۆدۆزینــەوەی دەســەاڵتە سیاســییە تەقلیدییەکانــی جیهانــی ئیســامی لــە 
بەرامبــەر بــە ئیســامی سیاســی، ترســی لەدەســتچوونی ئــەم دەســەاڵتەی 
لــەو  زۆر  لــە  ئیســامە  جــۆرە  ئــەم  ســەرکەوتنی  روانــدن.  لــەالدا 
ــەىت  ــەوە، قەناع ــە بوون ــون جەماوەرييان ــەرووی هەڵچ ــەی رووب دەوڵەتان
الی ئــەو سیســتەمە سیاســییە تەقلیدیانــە دروســتکرد کــە ئەوانــە بــە 
ــن  ــی، دەتوان ــى – کۆمەاڵیەت ــاوی ئايين ــەی ب ــە زەمین ــن ل ــوود وەرگرت س
ــا  ــتبکەن. هەروەه ــان دروس ــۆ خۆی ــەاڵتییانە ب ــەی دەس ــانی پێگ ــە ئاس ب
دەتوانــن رەوایەتــی ئاینــی لــە حوکمــی ئــەوان بســەننەوە و بیخەنــە پــاڵ 
ــاو بەتاڵکردنــەوەی  ــە پێن ــەواوی ئایــن ل ــان و ت کــردەی سیاســييانەی خۆی
ئــەم سیســتەمانە لەهــەر پاشــخانێکی ئایدۆلــۆژی- باوەڕیانــە بەكاربهێنــن، 
ــێ  ــەدا پشــتی پ ــە کۆمەاڵیەتییەک ــە زەمین ــۆ خۆســەپاندن ل ــە دەشــێ ب ک

ببەســن.
بەهێــزی گوتــاری ئاینــی بانگەوازخوازانــی ئیســامی سیاســی و ئەســتەمی 
خۆنواندنــی ئاینیانــەی دەســەاڵت، هەروەهــا فراوانبوونــی ئــەو دووراییەی 
ــا ئاســتی نامۆبــوون بــە  ــە نێــوان کۆمــەڵ و ئــەم دەســەاڵتانە هەبــوو ت ل
ــەم  ــی شكســتى ئ ــە هۆكارەکان ــوون ل ــاری یەکــرت، بەشــێک ب زمــان و گوت
پرۆژەیــە. رێــک پانــی دووەمــی سیســتەمە سیاســییەکان پەنــا بــردن بــووە 

بــۆ ئیســامی ســۆفیانە.
ــدان و  ــندوقەکانی دەنگ ــەوەی س ــە کرن ــەر ل ــی، ب ــاح السیس     عبدالفت
هەڵبژاردنــی بــە ســەرۆکی واڵت، لــە کۆبوونــەوەی تایبــەت لەگــەڵ 
شــیخانی تەریقەتــە ســۆفییەکان چــاو بــە گریــان دەرکەوت. دەســەاڵتداران 
مەغریــب بــۆ بەرگرتــن بــە کاریگەرييەکانــی » بەهــاری عەرەبــی« بەســەر 
ــە  ــا ببن ــی ســۆفیان ت ــەر گۆشــە و زاوییەکان ــردە ب ــان ب ــان هاناي واڵتەكەي
پاڵپشــتی ئــەو چاکســازیانەی دەســەاڵت رایگەیاندبــوو. ئەمــەش لــە 
ــة  ــادة هيكل ــاوی »إع ــە ن ــۆی ب ــەاڵت خ ــی دەس ــوەی پرۆژەیەک چوارچێ
ــى  ــامی تەقلیدی ــتیکردنی ئیس ــە پاڵپش ــە ل ــە بریتیی ــي«، ک ــل الدين الحق
بەتایبــەت ســۆفیگەری، بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی »پەڕگیــری ئاینــی« )أنــوزال، 
2٠١٤(. رێــك هاوشــێوەی ئــەو پاڵپشــتییە بەرچــاوەی دەســەاڵتی سیاســی 
باشــووری کوردســتانە بــۆ تەکییــە و خانەقــاکان، تەنانــەت لــە ســاتی 
قەیرانێکــی جیــددی دارایــش ئــەو بــڕە پــارەی بۆیــان تەرخانکــراوە پێیــان 

دەدرێ.
ســەرنجە،  کــە جێگــەی  ســۆفیگەری  بەکارهێنانــی  تــری  ئەزمونێکــی 
ئەزموونــی ئیامراتــە. ئــەم واڵتــە لــە زەمینەیەکدایــە، کــە مەترســی 
ئیســامی سیاســی لەوپــەڕی میانەڕەوەکــەی بــۆ ئەوپــەڕی توندڕەوەکــەی 
ــەری و لەگــەڵ  ــەک و پاڵپشــتی قەت ــە الی ــە، ئیخــوان ل بەســەرییەوە هەی
ــە  ــدا، ک ــعوودیا. ئەمــە لەکاتێک ــتی س ــی لــە پاڵپش ســەلەفییەتی وەهاب
بتوانــێ  نییــە  هێــزی  بــە  ئایدۆلــۆژی  پاشــخانێکی  خــۆی  ئیــامرات 
رووبــەرووی ئــەم گوتــارە ئاینیانــە ببێتــەوە و کاریگەرییەکانیــان بــە 
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ســەر دانيشــتوى رەســەنی ئیامراتــی نەهێڵــێ یــان ســنوربەندى بــکات. بۆیــە دەســەاڵتداران ئــەوێ 
پییــان وابــووە چارەســەری ئــەم بۆشــاییە لــە ســۆفیگەریدایە؛ دامەزراندنــی چەندیــن دەزگای ئاینــی 
ــن، وەک  ــامرات بەڕێوەدەبرێ ــاری دەرەوەی ئی ــەن کەســایەتی ســۆفی دی ــە الی ــە ل و رۆشــنبیری، ک
ــە دوای چارەســەری  ــە ب ــوەی گەڕان ــە چوارچێ ــر) شــحادة، ١٤33(، ل ــی ت ــە( و چەندان دەزگای )طاب
و دروســتکردنی پاشــخانی ئایدۆلــۆژی- ئاینــی بــۆ واڵت، تــا بتوانــێ خــۆی لــەوەی لــە دەوروبــەری 

بەتایبــەت و جیهانــی ئیســامی بەگشــتى روودەدات بپارێــزێ. 

سۆفيگەرى وەك فريادڕەىس سياسەىت رۆژهەاڵتييانەى رۆژئاوا 
رووبەروبوونــەوەی رۆژئــاوا لەگــەڵ ئیســامی سیاســی و ئامادەبوونــی پەڕگیــری ئیســامی لــە نێــو 
ماڵــی رۆژئــاوا خۆیــدا وایکــردوە، کــە لێکۆڵینــەوە لــە ئیســام و هەوڵــدان بــۆ تێگەیشــتنی باشــرتی 
ئــەو پاشــخانە ئاینیــەى لــەم رووبەرووبونەوەیــەدا بۆتــە ناونیشــان، ببێتــە پێداویســتیيەکی زانســتی – 
سیاســی. یەکێــک لــەو پرســانەش پەیوەســتە بــەوەی، کــە ئەگــەر فۆرمــی بــاوی ئیســام ناتوانــێ خۆی 
لەگــەڵ مۆدێرنــەدا بگونجێنــێ و رۆژئــاوا پەیوەنديەکــی نەخــوازراوی لەگــەڵ جیهانــی ئيســاميدا بــۆ 
ــی  ــی و کۆمەڵ ــتیی جیهانی ــەڵ ئاش ــێ لەگ ــێ بتوان ــری هەب ــی ت ــێ فۆڕمێک ــۆ دەب ــتبووە، ئاخ دروس
نێودەوڵەتــی و بەهــا و نۆڕمــە سیاســییە گڵۆبالــەکان )ديوکراســی – مافــی مــرۆڤ، مــاىف مــەدەن، 
تۆلەرانس...هتــد( بگونجێنــێ يــان نــا؟. پێداچوونــەوە بــە ئەزموونــی مێژوويــی رۆژئــاوا خــۆی لەگــەڵ 

 لە زەمەىن 
بەتەكنۆلۆژيابوندا  

تەریقەتی 
سۆفییەکان دەرکیان 

بە پێداویستی 
هەندێک لە 

تاکەکانی رۆژئاوا 
بۆ رۆحانییەت 

کردبوو و هەستیان 
بەوە دەکرد کە 

وەاڵمدانەوەیەکی 
باشی كۆمەاڵيەىت 
بۆ هزر و رسوتە 
سۆفیيەكان هەیە
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ئیســام، كايــەى ســۆفیگەری بــە بیــر هێنانــەوە. ســۆفیگەرییەک، کە لــە نێو گوتــارى ئۆريەنتاليســتييدا، ســەرنجى 
ــان وەک بەرجەســتەکاری رسوشــتی  ــەالى زۆربەي ــدا راكێشــاوە و ل ــەالی خۆی ــاوای ب ــی رۆژئ ــەورە لێکۆڵەران گ
گەردونیانــەی ئیســام بیــرناوە. بــە جۆرێــك زۆر لەمانــە پێيــان وابــووە دەشــێ لــە زەمینــەی غەیــرە ئیسامیشــدا 
قەبوڵکــراو بــێ و لەگــەڵ ئــەو بەهایانــە رێکبێتــەوە کــە لــە کایــە ئاینیەکانــی تــردا بوونیــان هەیــە. ئەزموونــی 
ــۆ،  ــۆف تۆی ــاردت، فریگ ــۆس بۆکه ــل، تیت ــاری زمی ــا م ــینۆن، ئان ــس ماس ــۆن، لوی ــە گیت ــانێکی وەک: رۆنی کەس
مارتیــن لینگــز و چەندانــی تــر، لــە گــەورە رۆژهەاڵتناســانی ئەوروپــا، پاشــخانێکی بــاش بــوو بــۆ دامەزراندنــی 

پەیوەندييەکــی دوور لــە پەڕگیــری و توندوتیــژی لەگــەڵ جیهانــی ئیســاميدا.
لەاليــەىك تــرەوە، کاتێــک تەریقەتــی ســۆفییەکان دەرکیــان بــە پێداویســتی هەندێــک لــە تاکەکانــی رۆژئــاوا بــۆ 
رۆحانییــەت کردبــوو لــە زەمــەن بــە تەكنۆلۆژيابونــدا و هەســتیان بــەوە دەکــرد کــە وەاڵمدانەوەیەکــی باشــی 
كۆمەآليــەىت بــۆ هــزر و رسوتــە ســۆفیيەكان هەیــە، ئیــرت بەشــێک لــە شــێخەکان، ئەوانــەی وەک ســەرچاوەی 
ــە  ــان کردۆت ــی ســەدەی بیســتەمەوە، رووی ــە حەفتاکان ــن، هــەر ل ــان دەڕوان ــەی خۆی ــەو میرات ــان ل ــوی ژی بژێ
بازاڕەکانــی ئەوروپــا و دەســتیان داوەتــە فرۆشــتنی هیــوا بــە مرۆڤــی بــێ هیــوا، یــان مرۆڤگەلێــک کــە بــە دوای 
ــى  ــدا، وەک ئايين ــە کرۆکی ــە ســۆفیگەریش ل ــن. ک ــی سەیروســەمەرەکانی جیهان ــن و وێڵ ــکاری بەردەوام گۆڕان
بودایــی - کۆمەڵێــک بنەمــاو بەهــای جیهانگەڕایانــەى هەیــە، ئــەوا لــە بــازاڕی رۆژئاواییــدا لەالیــەن ئــەو شــێخە 
– بازرگانانــەدا کرايــە کااڵیەکــی ئابــووری و لــە ماوەیەکــی کەمــدا تــوان بەکاربــەری زۆر پەيــدا بــكات )إيريــك 
جوفــروا، 2٠١٠: ١٩١- ١٩3(. بەمــەش ســۆفیگەری لــە بــاوەڕی رۆژئاواییــدا کایەیەکــی نامــۆ نەبــووە. تەنانــەت 
ــتا و  ــا ئێس ــتاکانەوە ت ــە هەش ــڵامن ل ــی موس ــەورەی کۆچبەران ــاوی گ ــتنی لێش ــە گەیش ــەر ل ــن ب ــێ بڵێ دەش

پەرەســەندنی ئیســامی سیاســی، ســۆفيگەرى فۆرمــی هــەرە نــارساو و بــاوی ئیســام بــوو لەوێــدا.
ــرتین  ــدەکات باش ــە وای لێ ــرنێ، ک ــۆفیگەریدا دەبی ــە س ــدی ل ــن تایبەتەن ــدا چەندی ــەی رۆژئاوایی ــە روانگ ل
هاوپەیــامن بێــت لــە بەرەنگاربوونــەوەی پەڕگیــری ئاینــی. بــەر لــە هەمــوو شــتێک رۆڵــی مێــژووی ســۆفیگەری 
وادەکات بابەتێکــی بیرکردنــەوە و تێڕامــان، بەتایبــەت کــە بۆتــە ئــەو هێــزەی بــە هۆیــەوە ئیســامی کردۆتــە 
ــەت  ــڵامنەکان ) بەتایب ــە موس ــن جڤاك ــەوەی زۆرتری ــی ئ ــە حوکم ــان، ب ــی جیه ــن ئاین ــن گەورەتری دووەمی
ــە رێگــەی شــێخانی ســۆفی  ــا( ل ــی ئەوروپ ــە ناوەڕاســت و باشــووری ئاســیا، هەروەهــا باشــووری رۆژهەاڵت ل
ــڕۆدا  ــە ئەم ــردوە ل ــەش وای ک ــەر ئەم ــردوە. ه ــان ک ــە و قەبوڵی ــارەزا بوون ــام ش ــە ئیس ــەوە ب و تەریقەتەکان
ترادیســیۆنی ســۆفیگەری لــەو جڤاكانــەدا لــە قوواڵیــی ســرتاکتۆری هێزیانــدا بوونــی هەیــە. بۆیــە وەک فيلیــپ 
جینکینــس Philip Jenkins )2٠٠٩( دەڵــێ: تەماشــاکردنی ئیســام بەبــێ بینینــی ســۆفیگەری وەک ئــەوە وایــە 
دڵــی مەســەلەکە نەبینــی. ئیــدی رایدەگەینــێ، کــە ئەگــەر ئــەم کایەیــە لەبەرچــاو نەگیرێــت، ئــەوا ناتوانیــن 
لــە سیاســەتی هاوچەرخــی هــەر یــەک لــە رۆژهەاڵتــی ناوەراســت و موســڵامنانی باشــووری ئاســیا بــە گشــتی 

بگەیــن.
بــەر لەویــش، لــە ئەمریــکا جەخــت لــە ســەر پێگــەی ســۆفیگەری لــە دارشــتنی سیاســەتی گشــتی کراوەتــەوە. 
ئەمــە بــە ئاشــکرا لــەو راپۆرتــەدا دیــارە کــە بــە سەرپەرشــتی دەزگای رانــد Rand corporation( ( لــە 
ــان بەســەر داڕشــتنی  ــی کاریگــەری زۆري ــە بۆچوونەکان ــە، ك ــش دەزگایەک ــوو. راندي ــادە کراب ســاڵی 2٠٠7 ئام
بڕیارەکانــی وەزارەتــی دەرەوەی ئەمریــکادا هەیــە. راپۆرتەکــە چەندیــن توێــژەر بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ کاریــان 
ــتی  ــەوە .مەبەس ــاو کراوەت ــاوی )Building Moderate Muslim Networks( ب ــە ن ــر ب ــردوە دوات ــەر ک لەس
هــەرە بنەڕەتــی راپۆرتەکــەش گەڕانــە بــە دوای ئەڵتەرناتیڤــی ئیســامی پەڕگیــر؛ تیایــدا ئامــاژە بــۆ ئــەوە کــراوە، 
کــە لــە پــاڵ ئــەو لێکدانــەوە رادیــکاڵ و دۆگامیــەی – بــە کاریگــەری ئیســامی سیاســییەو- بــۆ ئیســام خــۆی 
دەکــرێ و لــە بەشــی هــەرە زۆری جیهانــی ئیســامی و جڤاكــە ئیســامییەکانی دیاسپۆڕاشــدا بــرەوی ســەندوە 
و بانگــەوازی بــۆ دەکــرێ و وەک تــەواوی ئاینەکــە دەخرێتــە روو، هیــچ هەوڵێکــی جیــددی نــەدراوە بــۆ بینیــن 
ــە ئیســامی  ــی وای ــە پێ ــەو ئيســامەى ڕاپۆرتەک ــڕەو؛ ئ ــی روانگــەی ئســامی میان و خســتنەڕوو و ئەکتیڤکردن
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.)iii:2٠٠7 ( ــەی بێدەنگــە زۆرین
لــەو نەخشــە رێگایــەی راپۆرتەکــەش، بــۆ بونیادنانــی تۆڕێــك لــە ئيســامى 
ميانــڕەو دیــاری کــردوە، بــە روونــی جەخــت لەســەر رۆڵــی گرنگــی 
ــە  ــەو پەیوەندیی ــی ئ ــەوەی کاریگەرییەکان ــە کەمکردن ســۆفیگەری کــراوە، ل
ــە، لەگــەڵ ئــەو  ــاوادا هەی ــە نێــوان ئیســام و رۆژئ ــە ئێســتادا ل ناجــۆرەی ل
ــێ.  ــۆڕە میانڕەوەکــەدا هەيب ــو ت ــە نێ ــەی دەشــێ ئيســامى ســۆفیيانە ل رۆڵ
هەروەهــا ئامــاژە بــۆ ئــەوە کــراوە، کــە ســەلەفییەت و وەهابییــەت دوژمنــی 
ــی  ــە ئامادەکاران ــیۆنەکانن. بۆی ــڵامنە ترادیس ــۆفی و موس ــەختی س ــەر س س
ــتی  ــی رسوش ــیۆناڵەکان، هاوپەیامن ــۆىف و ترادیس ــە س ــان وای ــە پێی راپۆرتەک
رۆژئــاوان و دەکــرێ زەمیینــەی هاوبــەش لە نێــوان هــەردووالدا بدۆزرێتەوە. 
ئــەوان واى دەبينــن، لــە زۆربــەی واڵتانــی ئیســامیدا، ســۆفیگەری کاریگەری 
بەهــا  لەگــەڵ  گونجانــی ســۆفیگەریش  بــۆ ســەملاندنی  خــۆی هەیــە. 
ــۆفییە-  ــێتییە س ــی کەس ــە دوای بۆچوون ــرن، ب ــی مۆدێ ــی جیهان گلۆباڵەکان
سیاســییەکاندا گــەڕاون، وەك بــۆ منونــە فەتحــواڵ گولــەن، تــا بزانــن چەنــدە 
لــە نێــو هزريانــدا قەبووڵکردنــی بەرانبــەر و بــە یەکــەوە ژیــان جێگــەی بــۆ 
ــان لەگــەڵ مەســیحی  ــە تایبــەت قەبوڵكــردن و ژي ــەوە)2٠٠7:73(. ب کراوەت

ــە. و جولەک

گرفتى گەڕانەوە بۆ سۆفیگەری 
بەکارهێنانــی ســۆفیگەری وەک ئامرازێــک بۆ کۆنرتۆڵکردن و بەسیاســیکردنی 
لــە پێنــاو خۆنوانــدن لە بەرانبــەر بــە تێگەیشــتنی نەیارانی ئاین، ســۆفیگەری 
لــەو پەیامــە بەتاڵکردۆتــەوە کــە دەتوانــێ، بــە پشــت بەســن بــە ماهییەتــی 
خــۆى، لــە پێنــاو چارەســەرکردنی قەیرانــی بــاوەڕداری گشــتی و بــەر گرتــن 
ــامن کــە  ــێ. بینی ــەت، بیگەین ــە تایب ــن ب ــە سياســیکردنی ئای ــە پرۆســەى ب ب
ــڕەوی  ــتەی میان ــی، ئاراس ــاوی سیاس ــەاڵتی ب ــە دەس ــەک ل ــەر ی ــەوەی ه ئ
ــە ســۆفیگەری داوا دەکات، پــرت  ــاوا( ل ــان ئەویــرت )رۆژئ ئیســامی سیاســی ي
پەیوەســتە بــە کــردەی سیاســی هــەر یــەک لەمانــە، نــەک ســۆفیگەری وەک 
کایەیــەک لــە خۆیــدا. ئــەو بــە ئامرازکردنــەی ســۆفیگەریش لەگــەڵ رەوشــی 
ســۆفیگەری خــۆی لــە چوارچێــوەی سیســتەمی بــاوی تەریقەتیــدا گونجــاو 
بــووە. ئــەو رەوشــەی تــەواوی کایەکــە لــەو دەســەاڵتە رەمزییە-کۆمەاڵیەتییە 
چڕدەکاتــەوە، کــە دەیبەخشــێ، نــەک سیســتەمێى هۆشــیارانەی رۆحانیــی 
كــە دەشــێ رەهەنــدى باوەڕييانــەى تاکــی لەســەر دامبەزرێــرنێ. لــە کاتێکــدا 
رێــک ئــەم سیســتەمە ماهییەتــی ســۆفیگەری پێکدەهێنــێ لــە نێویــدا 
دەشــێ تاکــی ئیامنــدار تێگــەی جیــاواز بــەاڵم تایبــەت بــە خــۆی، دابڕێــژێ و 

جیهانبینــی ئاینــی لەســەر بونیــاد بنــێ. 
دەســەاڵتی تەقلیــدی شــێخانی ســۆفی، رەمزیەتــی خــۆی لــە ئاســایی 
نیشــاندانی کەســێتی شــیخ و توانــا غەیبييەکانــی چڕدەبێتــەوە، کــە دواجــار 
بــۆ ئــەو کەســەی لــە نێــو ئەڵقــەی ئــەو دا دەژی پیرۆزيــى بەرهەمدەهێنــێ. 
ــرنێ  ــا بەرهەمدەهێ ــێوازى جي ــە ش ــرۆزی ب ــە پی ــەردەمێکدا ک ــە س ــە ل ئەم
ــە  ــە دەرەوەی دەرکەوت ــون، ل ــی زۆر دەرکەوت ــانێک و روانگەگەلێک و کەس

تەماشاکردنی 
ئیسالم 

بەبێ بینینی 
سۆفیگەری 

وەک ئەوە وایە 
دڵی مەسەلەکە 

نەبینی
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مێژووییەکــەی پیرۆزیــى دەناســێننەوە و بــە چەمــک و دەســتەواژەکانی تایبــەت بە خۆیانــی گرێدەدەنەوە. 
ــە ئاســانی پێگــە  ــرت ب ــان دەربچــن، ئی ــووەی خۆی ــورە کەڵەکەب ــەو کولت ــن ل ــش ســۆفييەكان ناتوان كاتێكي
ئايينيەكەيــان لــێ دەســێرنێتەوە و بــە ســانایی دەتوانــن لــە تــەواوی پیــرۆزی خۆیــان دامباڵــن و بیانخانــە 
ــامن  ــۆفیگەری وەك بيني ــەش س ــن. بەم ــەکار« ناوزەدبكرێ ــە » بیدع ــداری« و ب ــەی »ئیامن دەرەوەی بازن

ــەوە.  ــەردەم كێشــەیەکی وجوديي ــە ب دەكەوێت

٣. ئەوەی سۆفیگەری دەتوانێ بیبەخشێ
ــی  ــتێک دابڕانێک ــوو ش ــە هەم ــەر ل ــە ب ــە، ک ــۆفیگەری لەوەدای ــووری س ــۆ کولت ــەوە ب ــی گەڕان رەوایەت
ــک  ــەڵ هەندێ ــەداوە، وەک لەگ ــدا رووی ن ــوورە و ئەمڕۆی ــەم کولت ــی ئ ــوان دوێنێ ــە نێ ــتمۆلۆژی ل ئیپس
کایــە و رەوتــی تــری ئاینــی وابــووه. بــۆ منوونــە مەعتەزیلــە و کەالمناســان، کــە هەوڵــی هێندێــک کــەس 
و دەزگای روشــنبیری بــۆ زیندووکرنــەوەی کولتــووری ئەمانــە و وەگەڕخســتنەوەی تێــز و بۆچوونەکانیــان 
زۆر نامــۆ دەردەکــەوێ و لــە هەندێــک ناوەنــدی ئیســامیيدا، تەنانــەت کــە ســەر بــە ئیســامی سیاســیش 
نیــن و بــە میانــڕەو دەبیرنێــن، بەقــەد دژایەتیکردنــی مۆدێرنیتــەی رۆژئاوایــی، دژایەتــی دەکرێــن. بــەاڵم 
ســۆفيگەرى بــۆ بەشــێکی زۆری خەڵــک، لــە هــەردوو ئاســتی دەســتەبژێر و دەســتەجەمعیدا، هــەم قەبــوڵ 
ــەک  ــژووی کایەکــە خــۆی. مێژووی ــە مێ ــڕەوکاری مــاوە، کــە ئەمــەش پەیوەســتە ب کــراوە و هەمیــش پەی
تیایــدا ئاوێتەبوونێــک لــە نێــوان ئــەم دیــاردە ئاینــی و ئــەو چوارچێــوە کۆمەاڵیەتییانــە روویــداوە، کــە لــە 

نێویــدا نەشــومنای کــردوە. 
ئەمــە وای کــردوە ئــاوا ســۆفیگەری بەردەوامێتــی مێژوویــی هەبــێ و لــە خــۆی دانەبــڕێ. بێگومــان ئــەو 
دەرئەنجامــە بــەو مانایــە نایــەت دوێنێــی ســۆفیگەری وەک خــۆی لــە ئێســتای پەیڕەوکارانیــدا ئامادەیــە. 
ــیانە،  ــە کەس ــدی تاک ــەری و بەرژەوەن ــەڵ جادوگ ــی لەگ ــازی، تێکەڵبوون ــە و ئەفسانەس ــوون خوراف زاڵب
ــە و  ــە ئاســانی دوچــاری رەخن ــاىك هاوچــەرخ و ب ــی جڤ ــە پێداویســتییەکانی ژیان ــێ ل وای کــردوە دوورب

ــی ئیســامی سیاســییەوە. ــەن پەیڕەوکاران ــە الی ــەت ل ــەوە، بةتایب ــار بێت تێکشــکاندن گوت
ــەاڵم  ــە. ب ــێى بابەتييانەي ــرت پرۆسێس ــۆفيگەرى و پ ــە دەرەوەى س ــتە ب ــووى، پەيوەس ــە هەم ــەاڵم ئەم ب
ئــەوەى لــە نێــو ئــەو پرۆسێســەدا گرنگــە ئەوەيــە، كــە چەنــدە ئــەم كايەيــە خــۆى هێزێــى نــاوەىك مــاوە 
بتوانــێ هەژمــون بەســەر ناســنامەى كــەىس بــاوەڕداردا بــكات و لەخــۆى بگــرێ. ئەمــە بێئــەوەى دووچــار 
بــە نامۆبــوون كولتوريــى بــكات، وەك غەريبەيــەك خــۆى لەبــەردەم بــە بەهــا و نۆرمــەكان جيهانگەڕاييــدا 
ببينێتــەوە. بــا پرســيارەكە ئــاوا بكەيــن: چەنــدە ســۆفيگەرى دەتوانــێ كــەىس بــاوەڕدار لــە ئێســتادا بژيێنــێ، 
بــێ دابــڕان لــە رابــردووى باوەڕەكــەى و تــرس لــە چارەنــوس؟ ئەگــەر ســۆفيگەرى تــوان بــە روون ئــەو 
ــامى  ــتى ئيس ــردن دەس ــرازەكان كارك ــەم ئام ــێ ه ــەوا دەتوان ــەوە، ئ ــێوەكان وەاڵم بدات ــە و هاوش پرس
ــاى  ــە توان ــد(، هەميش ــە چارەنوس...هت ــاندن ل ــردوو، ترس ــە راب ــى ل ــكات )وەك بێئاگاي ــا ب ــياىس بێبەه س
گفتوگۆيــەىك كــراوەى دەبــێ، لەگــەڵ هــەر قەوارەيــەىك كولتــورى – ئايينــى، بخــوازێ اليەنێــى گفتوگۆيــەىك 

شارســتانييانەى ئــاوا بــێ.
گوزيپــێ ســكاتۆلن، لــە نێــو ئــەم كايەيــەدا لــەو رەگەزانــە دواوە، كــە رێــگا دەدەن ببێتــە پانتاييــەىك كراوەى 
بەيەكگەيشــتنى شارســتان و ئايينــە جيهانييــەكان )2٠١3: 3٩3-3٩٤(. زۆربــەى ئــەو ئايينانــەى خەســڵەىت 
جيهانييــان هەيــە، بــزاوىت رۆحــان ئەوتــۆ هــەن كــە رەهەنــدى عرفانييانەيــان پێكدێنــن و »خوداناســن« 
ــەم  ــەوەى ئ ــە خوێندن ــن. جــا ب ــەش دەب ــەڵ ســۆفيگەريدا هاوب ــەش لەگ ــە، بەم مەبەســتى هــەرە بااڵيان
رەهەنــدەى بروبــاوەڕەكان، لێكچــون و هاوشــێوەبوون و جۆرێــك لــە هارمۆنيــا دەبيــرنێ. لەوێــدا مرۆڤــە 
ــن و  ــۆ يەكرتناس ــك ب ــەن و بوارێ ــێ دەك ــێوەكانيان چ ــەڵ هاوش ــەش لەگ ــەى هاوب ــاوەڕدارەكان، زەمين ب

كرانــەوە بەســەر ئەزمــوون فرەچەشــن لــە ئــارادا دەبــێ.
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ئيــدى ئــەم ئازادييەيــە وادەكات مرۆڤــى عــارف پابەنــد بــەو ســنورانە نەبــێ، كــە هــەر خوێندنەوەيــەىك تــرى ئايــن، 
وەك ئيســامى ســياىس، پێيــەوە پابەنــدە و تــەواوى پرســيارە ناوەكييــەكان مرۆڤــى تيــادا ســنوربەندكردون. ئەمانــە، 
ئەگــەر كۆنرتۆڵكــردن جەســتە و كــردەى مــرۆڤ بــە باشــرتين ئامــراز دەزانــن بــۆ بەرزەفتكــردن كــرۆىك مــرۆڤ، ئــەوا 

ســۆفيگەرى لــە بنەڕەتــدا ئيــش بــۆ كەشــفكردن رازەكان نێــو ئــەم »كــرۆك – الباطــن«ە دەكات و رەهــاى دەكات. 
ئــەوەی ســۆفیگەری لــە کایــەی شــەریعەت، کــە مەرجەعــی کاری ئیســامی سیاســییە، جــودا دەکاتــەوە، شــێوازێکی 
ــە چەشــنەکاندا  ــە هەم ــە کۆمەاڵیەتیی ــە زەمین ــی فشــار ل ــاک و دەســتەمۆکردنی گروپەکان ــی ت ــری کۆنتڕۆڵکردن ت
ــە  ــۆی ل ــۆفی خ ــە س ــان ب ــی ژی ــاندنەوەی ماناکان ــە کاردەکات: ناس ــە دووالیەنان ــە دەرەوەى ئەم ــەو ل ــە. ئ نیی
میانــەی بونیادنانــی رۆحانیانــەی کرۆکــی ئــەم کەســە، ئینجــا چۆنیەتــی گونجانــدن و جێگیرکردنــەوەی لــە پانتایــی 
کۆمەاڵیەتیــدا. بەمــەش ســۆفیگەری ئەزموونــی فرەچەشــنی و فرەجــۆری لــەو پانتایــە بەرجەســتەدەکات. چونكــە 
ــی  ــەک فۆڕم ــەپاندنی ی ــدا - س ــان پێ ــدات – وەك ئاماژەم ــرێ ب ــەوە گ ــە یەک ــەکان ب ــێ تاک ــرەدا دەش ــەوەى لێ ئ
ــەوەی  ــاو دۆزین ــە پێن ــێ ل ــرت دەب ــەڵ ئەوی ــود و لەگ ــەڵ خ ــۆ لەگ ــەڕان و گفتوگ ــدەی گ ــێ، ئەوەن ــاوەڕداری ناب ب
ــا ئــەو کاتــەی » ناســین- مەعریفــە« مەبەســتی بــاوەڕداری دەبــێ و نــە  باشــرتین فۆڕمــی بــاوەڕداری. ئەمــەش ت

ــێ. ــدراو دەب ــەر رێگەپی ــی بەرانب ــە نەفیکردن ــی حەقیقــەت و ن ــە قۆرخکردن ناچــارکاری، ن

لە جياىت كۆتايى
ئــەو کاتــە گەڕانــەوە بــۆ ســۆفیگەری ئاکامــی لەســەر ئــەرزی واقیعــدا دەبــێ، کــە تــەواوی دیــاردە ئاینیەکــە ببێتەوە 
ــەی ســۆفیگەری  ــەو مانای ــەی. ب ــا روخســارە ئەفسانەســازە دەروونییەک ــەک تەنی ــی، ن پێداویســتییەکی کۆمەاڵیەت
ــەو  ــی ئ ــە دەرەوەی وەاڵم ــەش ل ــێ. ئەم ــاوەڕدارى هەب ــی ب ــەكان مرۆڤ ــە هەنوكەيي ــەوەی پرس ــای وەاڵمدان توان
ــەوە و وەاڵمەکانیشــيان مەبەســتگەڕانەن؛  ــە پرســی سیاســیدا چڕدەکەن ــەی پرســەکان ل ــە نوێیان كۆنتێکســتە ئاینیی
ئەوەنــدەی دەخــوازن ئــەم جــۆرە مرۆڤــە بخەنــە نێــو سیســتەمە ســەربازییە- شــەريعەتييەکەیان و لەگــەڵ خۆیــان 
ــۆ داڕشــتنەوەی جیهانبینييەكــەى  ــدە ئیــش ب ــان پۆلێنــی بکــەن، ئەوەن ــە خۆی ــی نەکــرد، دژ ب ــان ئەگــەر قەبووڵ ي
ناکــەن، تــا هــەم هەســت بــە نامۆیی لــە ئێســتای خــۆی بەســەريدا زاڵ نەبــێ، هەمیــش پێداویســتییە رۆحانییەکانی 

تــری بــۆ پڕبكاتــەوە.
ســۆفیگەری ئــەو پانتاييــەى لــە نێــو هزریــدا خۆیــدا هەڵگرتووە تا ئــەم تەرزە مرۆڤــە لەســەريدا کارابوونی    
ــەی  ــای هێرمۆنۆتیکات ــەی توان ــە میان ــێ ل ــان هەب ــتای خۆي ــۆ ئێس ــتيان ب ــتنێکی دروس ــن؛ تێگەیش ــان بنوێن خۆي
هــزری ســۆفیگەری، هــەم لــە خوێندنــەوەی ئێســتا هەمیــش لــە گونجاندنــی دەقــی ئاینــی لەگــەڵ ئــەو فەزایــە 
ــەک  ــێ. ن ــاوەڕدار دەب ــی ب ــەوەی مرۆڤ ــە روحانیکردن ــەی ب ــە میان ــەوە، ئەمــەش ل ــۆ خــۆ دۆزین ــی ب و بەکارهێنان
قاڵببەندکردنــی لــە چوارچێــوەی شــەریعەتێکی پراگامتــی، کــە پەیوەندييــەىك پرۆزكــراوى بەرژەوەندخوازانــەی لــە 
نێــوان مــرۆڤ و بــاوەڕ داڕشــتووە و ئيســامى ســياىس كردوێتيــە ئامــرازى هــەرە ســەرەىك كارى بانگەوازخوازانــەى 

خــۆى. 
ئــەم تاکگەڕاییــە لــە خوداناســین، بــە مانــای دوورە پەرێــزی و دابــڕان نایــە، هەروەهــا بــە مانــای بێبەريبوونيــش 
ــۆڕە  ــەو ت ــە دەســتپێکدا تێکشــکاندنی ئ ــە. چونکــە گــەڕان بــەدوای حەقیقــەت، ئەگەرچــی ل ــەوەی روودەدا نای ل
ــەدا  ــەو کۆمەڵ ــو ئ ــە نێ ــەاڵم دواجــار ل ــداران« دەبەســتێتەوە، ب ــی ئیامن ــە »کۆمەڵ ــەو ب ــە ئ ــێ ک ــە دەب پەیوەندیی
دەتوانــێ راســتی ئەزموونــی رۆحــان خــۆی تاقــی بکاتــەوە. لــە حاڵــەىت ئــاوادا ئەزموونی مێــژووی ســۆفیگەری پێامن 
دەڵــێ، کــە ئێمــە بەرانبــەر بــە تاکێکــى ئازادیــن؛ ئازادییەکــی رۆحانــی کــە لــە چەنديــن وێســتگەدا، نەدەســەاڵتی 
ــێ و  ــی بیچەپێن ــە دەســەاڵتی ئاینیــش توانیویەت ــکات، ن ــە ئامــرازی ب ــکات و ب ــی ب ــی کۆنتڕۆڵ سیاســی توانییویەت

بیخاتــە ژێــر رکێفــی شــەریعەتیيانەی خــۆی.
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هەندێك لە سەرچاوەكان

:Fethullah Gulen and the Gulen Movement. In :)2٠١3( A. R. Momin
Fethullah_Gulen.php/issue١7/7-http://www.iosminaret.org/vol
 2٠٠7 ,Building moderate Muslim networks :)2٠٠7( Angel Rabasa and others
.RAND Corporation

 Modernity from Within - Islamic Fundamentalism :)2٠١١( I t z chak Weismann
.Walter de Gruyter ,86 .and Sufism, Der Islam Bd

 Mystical power - Why Sufi Muslims, for centuries :)2٠٠٩( Philip Jenkins
 the most ferocious soldiers of Islam, could be our most valuable allies in
the fight against extremism? In: http://www.boston.com/bostonglobe/ideas/
mystical_power/?page/25/٠١/2٠٠٩/articles
Sufism in Turkey: The Next Big Thing? In: http://www. :)2٠١٠( Nicholas Birch
.6١37٩/eurasianet.org/node

أسامة شحادة )١٤33(: الدور املشبوه ملؤسسة طابة الصوفية ف مرحلة الربيع العريب. ف:
article.htm.١١٤٠8/http://www.islamdaily.org/ar/alwahabia

إيريك جوفروا )2٠١٠(، التصوف طريق اإلسام الجوانية ترجمة: عبد الحق الزموري.
ــة  ــة العام ــة املصي ــي، الهيئ ــوار الدين ــات ف التصــوف و الح ــكاتولن )2٠١3(: تأم ــى س جوزيب

ــاب، القاهــرة. للكت
ــە  حەيــدەر لەشــكرى )2٠١3(: لــە شــەريعەتەوە بــۆ حەقيقــەت – ســەرهەڵدان ســۆفيگەرى ل

ــان. ــدا، دەزگاى موكري پانتايــى كوري
عبــد الغنــى ديــاب )2٠١5(: الدراويــش.. ملــن تذهــب أصــوات الصوفيــة ف االنتخابــات الرملانية؟. 

ف:
http://www.masralarabia.com

عيل أنوزال )2٠١٤(: الصوفية ضد اإلسام السيايس لدى النظمة العربية. ف:
-a٩b٤-١c7١-5cc2-http://www.alaraby.co.uk/opinion/a56٠bd٩2
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ــەوەى  ــاىت ئ ــو ئەدەبی ــەلەفیەت و  بەڵک ــاىت س ئەدەبی
نــاوى دەنێــن ڕابــووىن ئیســالمیی، زۆر بــە شــێوەیەکى 
وەک  حەنبــەىل  کــوڕی  ئەحمــەدى  چەواشــەکارانە 
ــازادی بیــر  قارەمانێکــى خۆڕاگــرى ئەشــکەنجەدان و ئ
ــر ئامــاژەم  ــە نوســینی ت نیشــان دەدا، ئــەوەش وەک ل
بەڵکــو  ســەلەفیەکان،  الی  تەنهــا  نــەك  پێکــردوە 
دەنێــن  نــاوی  ئــەوەی  لەسەرتاســەرى الیەنەکانــی 
بــە  لــە ســۆنگەی  ڕابــووىن ئیســالمیی، ڕوودەدات، 
ســەلەفیکردنی لەســەرخۆی زۆربــەی عەقڵیەتــی دینــی  

مەزهەبــی و  فیقهییــەکان. 

دامەزرێنەری هەرە گەورەی سەلەفیزم

ئەحمەدى 
کوڕی 

حەنبەل

محەمەد هەریری
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ــەکان  ــکەنجەدان موعتەزیل ــەر ئەش ــەوە لەس ــم خوێندۆت ــب و چیرۆک ــار و کتێ ــا وت دەیەه
ــەو هەمــوو ئەشــکەنجە و  ــەر ئ ــەو لەبەرامب ــەل و خۆڕاگــرى ئ ــۆ ئەحمــەدى کــوڕی حەنب ب
فشــارەى لەســەرى بــوو، لــەو کێشــەیەى کــە نــاوى دەنێــن بــە میحنــەى خەڵقــى قورئانــدا!! 

ئــەو کێشــەیە )کێشــەى خەڵقکــردن قورئــان ( دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمى ئومەوییــەکان و 
گوایــە یەکــەم کــەس ئــەو باســەی خســتبێتە ڕوو، جەعــدى کــوڕی درهــەم بوبێــت بــە پێــی 
ــدى کــوڕی  ــی ئومــەوی خالی ــەکان عیلمــى کــەالم. دوایــی جەعــد لەســەر دەســتى وال کتێب
ــدا  ــەرى مزگەوت ــر مینب ــە رۆژی جــەژن و لەژێ ــن شــێوە ل ــە دڕندەتری ــەرسی ب ــدواڵی ق عەب

ســەری بــڕا!!
هەمــوو زانــا و نەزانــە ســەلەفیەکان بــەو پــەڕی شــانازییەوە باســی ئــەو ســەربڕینە دەکــەن 
بەبــێ هیــچ حورمــەت دانانێــک بــۆ خوێنــى موســڵامن لەنــاو مزگەوتیــش و لــەرۆژی 

ــش!!  جەژنی
هــەر ئیــن تەیمیــە لــە منهــاج الســنة زیاتــر لــە ســێزدە جــار باســی ئــەو پاڵەوانێتیــە دەکات، 
ــتە  ــوو، نەدەگەیش ــرۆڤ ب ــدە و نام ــدە دڕن ــسی هێن ــد الق ــۆی خالی ــەی خ ــی بکوژەک کەچ

کەوشــەکانی زانایەکــى وەک جەعــدى کــوڕى درهــەم. 

ــیدا  ــوون عەباس ــە مەمئ ــەردەمى خەلیف ــکرا لەس ــێوەیەکى زەق و ئاش ــە ش ــەیە ب ــەو کێش ئ
ســەری هەڵــدا، کاتێــک موعتەزیلــەکان وتیــان قورئانیــش خولقێــرناوى خوایــە وەک هەمــوو 
مەخلوقاتــەکان تــرى بەگیــان و بــێ گیــان. ئــەوەش بــوە هــۆی ئــەوەى بەشــێک لەزانایانــی 
ــە ئاکامــدا  ــای تــر، ل ئیســام ڕەىت کەنــەوە وەک ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل و چەندیــن زان

ــا کــرد و بەســەر هەمــوو خەڵکیــدا ســەپاند. دەوڵــەت ئــەو بیروڕایــەى تەبەن

خەڵــک بەگشــتى زوو چوونــە ژێــر بــار، بــەاڵم زانایــان بەشــێکى بــە بــڕواوە قبوڵیــان کــرد، 
بەشــێکى تــر لــە ژێــر گوشــار وەک التقیــە قبوڵیــان کــرد وەک )یحیــى بــن معیــن و ابــن ســعد 
ــوڕی  ــەدى ک ــە ئەحم ــو ئەوان ــە نێ ــە ل ــردەوە ک ــان ک ــیش ڕەتی ــی( ، و دوابەش ــن املدین و اب
حەنبــەل بــوو، بــەاڵم ئیــامم ئەحمــەد تەنهــا نەبــوو لــەو هەڵوێســتە، بەڵکــو کەســانێکى زانــا 
کــوژران لــەو کێشــەیە وەک: ابــو نــص الخزاعــی و  ابــو نعیــم فــەزل بــن دکنــی کەســانێکى 

تــر لــە زینــدان ســەریان نایــەوە وەک: ئەبــو عەمــرى حارســی و کەســانێکى تــر. 

ناوداربــوون ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل لــەو کێشــەیە دەگەڕێتــەوە بــۆ ڕزگاربــوون 
ــۆ  ــەوە ب ــە موعتەزیل ــەىت عەباســی ل ــدەى دەوڵ ــە و گــۆڕان عەقی ــەو میحنەت ــی ل بەزیندووی

ــل. ــە موتەوەکی ــتى خەلیف ــەر دەس ــس لەس ــى حەدی ــدەى ئەه عەقی

ــن  ــی و یحــى ب ــی املدین ــافیعی و عل ــامم البخــارى و ش ــو ئی ــى زۆرى وەک ــان زانایەک بێگوم
املعیــن و چەندیــن مامۆســتا لــە مامۆســتاکانی ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل زۆر بــە ئاســانی 
ــە  ــر ل ــو زیات ــوو، بەڵک ــزی ب ــەکە لەف ــوو کێش ــە، هەم ــوو چونک ــان ب ــەیە ڕزگاری ــەو کێش ل
ــوو  ــە پێویســتى ب ــەو ئومەت ــا کــێ ل ــی دەچــوو، ئەگین ــی و شــەڕلە بەتاڵ کێشــەیەکى تەرەف

ــە؟!!  ــوق نیی ــان مەخل ــە ی ــان مەخلوق ــت قورئ بزانێ

 )کێشەى خەڵقکردىن 
قورئان ( دەگەڕێتەوە 

بۆ سەردەمى 
ئومەوییەکان وگوایە 

یەکەم کەس ئەو 
باسەی خستبێتە 

ڕوو جەعدى کوڕی 
درهەم بوبێت بە 

پێی کتێبەکاىن عیلمى 
کەالم. دوایی جەعد 
لەسەر دەستى والی 

ئومەوی خالیدى 
کوڕی عەبدواڵی 

قەرسی بە دڕندەترین 
شێوە سەری بڕا لە 

رۆژی جەژن ولەژێر 
مینبەرى مزگەوتدا!!



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

40

بێگومــان ئــەو وێناکردنــەى ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل وەک قوربانیەک کاری کردۆتە ســەر 
هەمــوو عەقڵیــەىت بەنــاو ڕابــوون ئیســامی لــە وەرگرتنــى هەڵوێســتى ســەلبی لەهەمــوو 
ــە  ــەوەش ل ــن، ئ ــک دەدرێ ــان خەڵ ــک نیش ــە وەک ئەهریمەنێ ــی دا ک ــری موعتەزیل فیک
ئەنجامــدا بوەتــە هــۆی دژایــەىت کردنێکــى سەرتاســەرى بــۆ هەمــوو ئاڕاســتەیەکى عەقڵــی 
لەنــاو ئیســامدا و زاڵبــوون ئاڕاســتە نــا عەقڵییــەکان بەســەر موقەدەراتــی ڕابوون ئیســامی 

لەســەر ئاســتى جیهانــدا.

ئینب حەنبەل و  تەکفیرکردن
ــە  ــە کتێب ــەوە ل ــەل«ەوە دەگێڕدرێت ــوڕی حەنب ــەدى ک ــە »ئەحم ــە ل ــەى ک ــەو ڕیوایەتان ئ
عەقایدیــەکان ســەلەفیەکان، یــان حەنبەلیــەکان دەربــارەى تەکفیــر کــردن موســڵامنانی تــر 
هێنــدە زۆرە دەگاتــە ئاســتى متواتــر – واتــە زۆر ڕاســتە و ئەســتەمە گومانیــان لێبکرێــت - . 
ئەوانــەش کەمێکــن لــەو ڕیوایەتانــە لــە کتێبــی طبقــات الحنابلــە البــن ابــی یعــى لەدەمــى 
ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل دەگێڕنــەوە: )مــن زعــم ان القــرآن مخلــوق فهــو جهمــی کافــر 
و مــن زعــم ان القــرآن کام اللــه و وقــف و مل یقــل لیــس مبخلــوق فهــو اخبــث مــن قــول 
ــا بــه و تاوتنــا لــه مخلوقــە و القــرآن کام اللــه فهــو جهمــی  االول و مــن زعــم ان الفاظن

و مــن مل یکفــر هــٶالء القــوم کلهــم فهــو مثلهــم(!! طبقــات الحنابلــة البــن أيب یعــى 2٩

)ئــەوەى گــوىت قورئــان مەخلوقــە ئــەوە کافرێکــى جەهمییــە، ئــەوەى تەنهــا گــووىت قورئــان 
ــە قســەى یەکــەم  ــەوە قســەکەى ل ــە ئ ــوق نیی ــوت مەخل ــە و وەســتا و نەی کەالمــى خوای
پیســرتە، ئەوەشــی گــوىت لەفــز و خوێندنەوەمــان بــۆ قورئــان مەخلوقــە و قورئانیــش 
کەالمــى خوایــە: ئــەوە جەهمییــە، و ئەوەشــی ئەوانــە بەکافــر نــەکات )تەکفیــر نــەکات( 

ــەوان کافــرە!( ــەوە وەک ئ ئ
ل ١28) ئــەوەى گــوىت لەفــزى بــە خوێندنــەوەى قورئــان مەخلوقــە کافــرە( ل ١28 )ئــەوەى 

گــوىت قورئــان مەخلوقــە کافــرە، ئەوەشــی گومــان هەبێــت لــە کافربــوون ئەویــش کافــرە(

هەروەهــا دەڵێــت: )ئەوەشــی گــووىت لەفــزی بــە خوێندنــەوەی قورئــان مەخلوقــە، ئــەوە 
ــەوە شــیرک  ــت ئینجــا گــووىت ئ ــاو ئاگــرى دۆزەخ دەبێ ــی لەن ــا هەتای ــۆ هەت ــە ب جەهمیی

بڕیاردانــە بــۆ خــوا(

ئــەو قەولــەش قەولــی زۆربــەى زانایانــی ئیســامە بــە بوخاریشــەوە، و هەروەهــا قەولــی 
زۆربــەى هــەرە زۆری مەزهەبەکانــی تــرە جگــە لــە حەنبەلیــەکان. کەوابــوو بەالیــەن کــەم 

نــۆ بــەش لــە دەبەشــی جیهانــی ئیســام کافــرن بــە قســەى ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل!!

ــن ڕشــتنی هەمــوو  ــوای خوێ ــەل فەت ــر ئەحمــەدى کــوڕی حەنب ــە هەنگاوێکــى ت ئینجــا ل
موســڵامنانی تــر دەدات جگــە لەوانــەى هەمــان قەولــی حەنبەلیــەکان یــان ســەلەفیەکان 

ــارە ناکەنــەوە، لێــی دەگێڕنــەوە دەڵێــت: دووب

سفیان الثوري 
دەماری عروبەتی 

دەجوڵێت و 
لێی دەگێڕنەوە 

کە باسی ابو 
حنیفە دەکرا، 

دەیگووت: 
ئەعوزوبییال 

لە شەڕی ئەو 
نەبەتیەی کە 
ئیستیعرابی 

کرد، واتە بووە 
عەرەب! ]ئەو 

قسەیە لە 
عەرەبچێتی 

زیاتر چیە 
سەلەفیەکان؟![



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

41

)جەهمییــەکان بوونــە ســێ دەســتەوە: هەندێکیــان گوتیــان قورئــان 
کەالمــى خوایــە و مەخلوقــە، دەســتەیەکى تــر گوتیــان: قورئــان کەالمــى 
خوایــە و وەســتان ئەوانــەش وەســتاوە نەفرەتیەکانــن!! دەســتەیەکى 
تریشــیان گوتــی: لەفــزی بــە خوێندنــەوەی قورئــان مەخلوقــە. هەمــوو 
ئەوانــە جەهمــی کافــرن، تۆبــە دەدرێــن، ئەگــەر نەیانکــرد ئــەوە 

دەکوژرێــن( ل 253

خۆیــان  پێیانبکرێــت  تــا  ئیســام  زانایــان  کــە  زانــراوە  شــتێکى 
لەتەکفیرکــردن موعەیــەن واتــە کەســێکى دیاریکــراو دەپارێــزن، کەچــی 
لێیدەگێڕنــەوە کــەوا زانایەکــى گــەورەى شــافیعییەکان ســەردەمى خــۆی 
حوســێن کەرابیســی تەکفیــر کــردوە بەنــاو: ســمعت أبــا عبــد اللــه أحمــد 
بــن حنبــل يقــول الحســن الكرابيــي عندنــا كافــر( )الحســن الكرابيــي 

ــة ل ١28 ــات الحنابل ــر( طبق ــا كاف عندن

ســەیر لەوەدایــە ئــەو زانــا شــافیعییە زانایەکــى گــەورەى جــەرح و 
تەعدیــل بــوو، و هەتــا لەوانــە نەبــوو کــە دەیانگــوت قورئــان مەخلوقــە، 
هەتــا ئەگــەر لەوانیــش بوایــە بــۆى نییــە تەکفیــری ئــەو کەســانە بــکات 

کــەوا دەڵێــن.

ــەر  ــک ئەگ ــان مەزهەبێ ــک ی ــان حزبێ ــک ی ــە هەمــووى ســەیرتر یەکێ ل
لەهــەر کۆمەڵێــک بکەوێتــە کێشــە لەگــەڵ یەکێکــى تــر، یــان حزبێکــى 
ــک  ــک خەڵکێ ــەر جۆرێ ــەوڵ دەدات بەه ــر، ه ــى ت ــان مەزهەبێک ــر ی ت
بــۆ خــۆى ڕاکێشــێت، ئەگــەر هەرنەکــرا خەڵکێکــى زۆر، تــا پێــی بکــرێ 
بــێ الیەنیــان کات، کەچــی وەک بەرچاومــان کــەوت ئەحمــەدى کــوڕی 
ــێ  ــە ب ــەو کێش ــە ل ــادات ک ــانەش ن ــەو کەس ــەق ب ــا ه ــەل هەت حەنب
تامــەى خەلقــی قورئــان بــێ دەنــگ بــن و هەڵوێســت وەرنەگــرن، زۆر 
بــە تونــدى هێرشــیان دەکاتــە ســەر و ناویــان دەنێــت بــە وەســتاوەکان 

ــت: ــە دەڵێ ــامن ک ــەکان پێشــوو دی ــە منوون ــن( وەک ل )الواقفیی

ــة!!  ــه و ســكتت و هــي الواقفــة امللعون ــت طائفــة: القــرآن كام الل وقال
ل ١8

هــەر لــەو بارەیــەوە دەڵێــت: )الواقفــي ال تشــك ف كفــره( مناقــب أحمــد 
البــن الجــوزي ل 2٠6. 

کاتــی  مەکــە،  )الواقفــی(  وەســتاوەکان  کافــری  لــە  گومــان  واتــە 
ــان  ــە زانای ــت ل ــان دەبیس ــە توندانەی ــەو قس ــایی ئ ــى ئاس ــۆی خەڵک خ
ــی  ــە ترس ــاویلکەکان ل ــادە و س ــە س ــەى خەڵک ــە زۆرب ــەت بۆی حەنبەلی
تەکفیــر دەچوونــە پــاڵ ئــەو غەوغائیەتــەى حەنبەلییــە ســەلەفیەکان، تــا 
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ئەمــڕۆش هــەر لــەو کۆمەڵــە دواکەوتــوو و بــێ ســەوادانە گەشــە دەکــەن، 
و ئــەو کەسانەشــی بــۆ خۆیــان دەکێشــن زۆربــەى نیمچــە خوێنــدەوار و 
نەزانــن، بــەاڵم جــار و بــار خەڵــکان خوێندەواریــش بۆیــان کێــش دەبێــت 
لەوانــەى زیاتــر شــەهادەى زانســتى رسووشــتیان هەیــە، و کــەم روو 
ــێ بخــۆن. ــان پ ــان فریوی ــەى زانســتە مرۆییەکانی دەدات خــاوەن بڕوانام

هێرش بۆ سەر جەهمیەکان و  ئەبو حەنیفە بۆ؟!

عەبدواڵى کوڕی ئەحمەدى کوڕی حەنبەل
بەرلــەوەی هــەر شــتێك بڵێیــن دەربــارەی ڕۆڵــی عەبــدواڵى کــوڕی 
ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل لــە ژیانــی باوکــی، دەمەوێــت باســی جەهمی 
و  جەهمیــەت بکــەم بــە کورتــی، کەدوایــی بــە درێــژی باســی دەکەیــن، 
چونکــە ناویــان زۆر دووبــارە بــوەوە لــەو حەدیســانەی کــە ئیــامم ئەحمەد 

خەڵکــی تێــدا تەکفیــر کــردوە بەتایبەتــی جەهمیــەکان!
مەبەســتی ئیــامم ئەحمــەد و ســەلەفیەت بــە گشــتی لــە جەهمــی ئــەو 
ــە ســاڵی ١28  ــە ل ــوان[ ک ــن صف ــم ب ــە شــوێنکەوتەی ]الجه کەســانەیە ک
ــارث  ــەری  الح ــە ڕاب ــێك ب ــە شۆڕش ــی ل ــداری کردن ــاش بەش ــری پ هیج
بــن رسيــج التميمــي لــە دژی دەوڵەتــی ئەمــەوی. خــۆی ئــەو ئاڕاســتەیە 
دەبوایــە بــە نــاوی ]جعــد بــن درهــم[ ی مامۆســتای ناونرابــا، هەتــا 
هەنــدێ مێژوونــووس ئاماژەیــان بــۆ ]جەعدیــەت[ کــردوە. بــەاڵم دواجــار 
ئــەو ئاڕاســتە فیکــری و فەلســەفیە دینییــە بەنــاوی جەهمیەتــەوە ناونــرا!

ســەلەفیەکان زۆر بــە خراپــی باســی جەهمیــەکان دەکــەن و ســەدان درۆ 
و  بوختانیــان دەدەنــە پــاڵ، و  هەتــا ئــەو کەمــە هەقیقەتــەش دەربارەیــان 
دەڵێــن بــە نیــوە چڵــی دەیڵێــن! لــە ســەرێکیرتەوەش زۆربــەی هــەرە زۆری 
ســەرچاوەکانیان لــە نێوبــردران! یانــی بــە کەیفــی خۆیــان قســەیان لەســەر 
دەکــەن و  تۆمەتیــان بــۆ هەڵدەبەســن، سەرچاوەکانیشــیان فەوتانــدوە تــا 

بزانیــن ئــەوان چ دەڵێــن!
بــۆ منونــە ئــەوان تۆمەتــی پەکخســتنی ]تعطیلــی[ ســیفاتی خــوا دەدەنــە 
ــەر  ــەم، لەس ــوڕی دره ــدی ک ــێ  جەع ــەوە، کات ــێ ڕوونکردن ــان بەب پاڵی
ــای  ــوڕی عەبدول ــدى ک ــەکان خالی ــە شــەالتیەکەی ئومەویی دەســتى والی
ــە رۆژی یەکەمــی جــەژن و  ــڕا ل ــە دڕندەتریــن شــێوە ســەری ب قــەرسی ب
لەژێــر مینبــەرى مزگەوتــدا، گووتــی: خەڵکینــە قوربانیەکانتــان ســەربڕن، 
ــەم  ــوڕی دره ــدی ک ــە جەع ــی ب ــن قوربان ــکات، م ــوڵ ب ــی قب ــوا لێتان خ
دەدەم، کــە دەڵێــت: خــودا ئیراهیمــی بــە خەلیــل و  هــاوڕێ نەکــردوە، 
و  قسەشــی لەگــەڵ موســا نەکــردوە! ]إنــه زعــم أن اللــه مل يتخــذ إبراهيــم 
خليــا، و مل يكلــم مــوىس تكليــام[ ببینــە ئــەو وەحشــیەتە لــە ژێــر مینبــەر 
ســەری زانایەکــی وەهــا گــەورە ســەرببڕیت کــە مامۆســتا و  تەربیەتــدەری 

ــە زوهــد و  خواپەرســتی! کــوڕی خەلیفــە بــوو و  نــارساو بــوو ب

وابزانم ئەوەى لەسەرەتاوە 
ئەو نوسینەى خوێندبێتەوە 
ئێستا پێى سەیرنابێت ئەو 

هەموو جوێنە سوك و 
دەمپیسی و بوغز و غەدرو 

پیاوکوشن و سەربڕینەى 
بەردەم کامێرا لەو سەلەفیانە 

دەربچێت!!
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ئیــن تەیمیــە دەڵێــت جەهمیــەکان دەڵێــن خــودا قســەکانی خســتە نــاو دارێكــەوە و  لەوێــوە 
دەردەچــوون بــۆ موســا، ئەوانــەش بــەو قســەیە کافــر دەبــن ئەگــەر تۆبــە نەکــەن دەکوژرێــن!

ــەفوان و  ــوڕی س ــی ک ــەم و  جەهم ــوڕی دره ــدی ک ــەالی جەع ــیفات ل ــەی س ــەو نەفیکردن ئ
ــە پشــت  ــی خــوا و  ب ــۆ زات ــان ب ــە ڕادەبەدەری ــەر تەقدیســی ل ــە گشــتی لەب ــەکان ب جەهمی
ــوون لەســەر  ــە، ســوور ب ــەو نی ــچ شــتێك وەك ئ ــه شء[ هی ــس کمثل ــی ]لی ــە ئایەت بەســن ب
ــەوەی  ــەو شــێوەیە لێکدان ــی، ب ــە مەخلوقات دوورخســتنەوەی هەمــوو وێکچوونێكــی خــودا ب
ــرە،  ــی ت ــەوە بابەتێک ــا، ئ ــان ن ــان ی ــا پێکابێتی ــوا، ج ــیفاتەکانی خ ــۆ س ــوو ب ــان هەب تایبەتی
هەرچەنــدە تەنزیهــو دوورخســتنەوەی ســیفاتی مــادی وەك دەســت و چــاو و  پــێ و  دانیشــن 
ــە جەســتەیەکی گــەورە و   ــە بەرجەســتەکردنی خــوا، چونکــە وێناکردنــی خــوا ب زۆر باشــرتە ل
دەســت و پــێ و چــاو و  دانیشــتوو لەســەر عــەرش و کورســیەوە، زیاتــر لــە بۆجوونە ســەرەتاییە 
ــەوە  ــو و  تەقدیســی خوای ــەو تەنزیه ــە ب ــە ئەوان ــی خــوا.. ماقول ــۆ زات وەســەنیەکان نزیکــە ب
هــەزار و  ســێ ســەد ســاڵ نەفــرەت بکرێــن و  تەکفیــر بکریــن و  وەك ئــاژەڵ ســەرببڕدرێن!؟ 
ــە  ــوو، ب ــەلەفی ب ــەی س ــتنی مادیان ــی تێگەیش ــە وەاڵم ــم ل ــی جەه ــەی تێزەکان ــی زۆرب دوای
تایبەتــی مقاتــل بــن ســلیامن بــوو کــە موجەســەمەیەکی ســەلەفی بــوو، تەجســیمیەتی هێنــدە 

بــڕی کردبــوو دەســت و پــێ و چــاو و  جەســتەی بڕیــار دەدا بــۆ خــوا!

تەکفیر و  جوێن باران کردنی ئەبو حەنیفە 
لــە کتێبــی )الســنة( عەبــدواڵى کــوڕی ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل یەک بەشــی تایبــەىت تەرخان 
ــە و  ــاوى ) مــا حفظــت عــن ايب و مشــايخي ف ايب حنيفــة( کــە سەرتاســەرى تان ــە ن کــردوە ب
جوێــن و تەکفیــر کردنــە بــۆ ئەبــو حەنیفــە و هاوەاڵنــی. کــە ئــەوەش ناکرێــت هــەر عەبــدواڵى 
ــە  ــتبێت چونک ــى هەڵیبەس ــى باوک ــە دەم ــۆی ب ــۆ خ ــەل ب ــوڕی حەنب ــەدى ک ــوڕی ئەحم ک
ــەک  ــت، بەڕادەی ــژی هەبوبێ ــد وتی ــتی زۆر تون ــارە رسوش ــەل و ادی ــوڕی حەنب ــەدى ک ئەحم
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ــە زینــدان پەیوەنــدی لەگــەڵ کەڵەزانایانــی حەدیســی وەکــو علــی بــن  ــاش بەربــوون ل ــە پ ل
املدینــى و یحــي بــن املعیــن پچڕانــد! هــەر لەبــەر ئــەوەى وەک التقیــە دانیــان بــە مەســەلەى 
خەڵقــی قورئانــدا هێنــا!! تەنهــا ئــەو کتێبــەش ئــەو بەزمــە بــە ئەبــو حەنیفــە نــاکات، بەڵکــو 
ــەن،  ــش دەک ــدە نکوڵی ــەلەفی زۆرن هەرچەن ــی س ــە ئەدەبیات ــە ل ــۆرە کتێبان ــەو ج ــەى ئ منون
بــەاڵم ئــەو ئینکارکردنــەى هیــچ ســودێکى نیــە لەبەرامبــەر پشــت ڕاســتکردنەوەى ئــەو خســتنە 
ــە  ــی ل ــە ، و  الالکائ ــات الحنابل ــە طبق ــی یعــى ل ــان وەک ) اب ــا گەورەکانی ــەن زان ــە لەالی پاڵ
اصــول الســنە ، کتێبــی )املقابلــة بــن الهــدى و الضــال( ی عبــد الــرزاق حمــزە، و البیهقــی لــە 
کتێبــی االســامء و الصفــات ، و ابــن الجــوزي لــە کتێبــی مناقــب االمــام احمــد و  لە کتێبــی العلل 
املتناهیــە، و  ابــن تیمیــە ، و ابــن القیــم ، و شــەرحکەرى العقیــدة الطحاویــة، و الذهبــي . نــەک 

هێنــدە بەڵکــو شــێخ ابــن بــاز بــە ســەرچاوەیەکى ســەرەکى عەقیــدەى ســەلەفی دادەنێــت.
ــۆ  ــە دەرچــوون. ب ــە بەردەوامــە ل ــو حنیف ــری اب ــی و تەکفی ــە دژایەت ــب ل ــەو ڕۆژگارەش کتێ ل
منونــە کتێبێکــی هاوچــەرخ بــە ناونیشــانی ] نــش الصحيفــة ف ذكــر الصحيــح مــن أقــوال أمئــة 
الجــرح و التعديــل ف أيب حنيفــة[ لــە نووســینی ]الشــيخ العامــة مقبــل بــن هــادي الوادعــي[ 
کــە تایبەتــی کــردوە بــە وەاڵمدانــەوەی ئــەو ســەلەفیانەی دەیانەوێــت بڵێــن ئەبــو حەنیفــەش 
ئیاممێکــی بەڕێــزی موســڵامنانە، و  ئەوانــەی قســەیان پێگوتــوە یــان تەکفیریــان کــردوە 
کەمینەیەکــی کەمــن، و  دەمکوتــی ئەوانــەش دەکات کــە هێــرش کردنــە ســەر ئەبــو حەنیفــە 

بــە هەڵــە و  نەنگــی لــە قەڵــەم دەدەن! 
لــە ســەر کۆنــەی ئەوانــە دەڵێــت: ئێــوە ئەبــو حەنیفــە باشــرت دەناســن لــە مالــك بــن انــس و  
رشیــك بــن عبداللــه و  النخعــي، و  یحــي بــن ســعید بــن القطــان، و عبداللــه بــن یزیــد املقــرئ، 

ابــن املعیــن، و  ســفیان الثــوري و  ســفیان بــن عیینــة و  عبداللــه بــن املبــارك...«
ئینجــا باســی هــۆکاری ئــەو کەســانەش دەکات کــە قســەیان پــێ نەگوتــوە لەترســی ئــەوە بــوە: 
» چونکــە حەنەفیــەکان دەســەاڵتی دادگا و قەزایــان بەدەســت بــووە لــە ســەردەمانێکی زۆر، 
زۆر لــە ئەهلــی عیلــم نەیانتوانیــوە بــە ڕاشــکاوی نــاوی ابــو حنیفــە بێنــن لــە کاتــی تانەلێدانــی، 
ئەوەتــە البیهقــي لــە مناقــب الشــافعي، تانــەی ابــن ايب حاتــم لــە ئەبــو حەنیفــە دەگوازیتــەوە، 
کــە ابــن ايب حاتــم بەڕاشــکاوی نــاوی ئەبــو حەنیفــە دەهێنێــت، کەچــی البیهقــي دەڵێــت ]ابــو 

فــان[ و  نــاوی ئەبــو حەنیفــە ناهێنێــت«!
78٠٩=http://waqfeya.com/book.php?bid

ســەرەڕای زۆری بەڵگــەکان و  قســەکانی ســەلەفی ســاڵح لەمــەڕ تەکفیرکردنــی ئەبــو حەنیفــە، 
هەوڵــامن داوە منونــە لــە ناودارەکانیــان بهێنینــەوە:

لــە الپــەڕەى ١8٠: يؤجــر املــرء عــى بغــض ايب حنيفــة )لــە ئەحمــەدی کــوڕی حەنبــەمل پرســی: 
خەڵــک پاداشــتی خێریــان بــۆ دەنورسێــت بــە ڕق لێبوونەوەیــان لــە ئەبــو حەنیفــە؟ گووتــی: 

أي و اللــه، ئەرێوەڵــا!(
ــا  ــات جهمي ــه م ــع ب ــا تصن ــال: و م ــة فق ــا یوســف عــن ايب حنیف ــەڕەى ١8١: ســألت اب ــە الپ ل
ــەو وەک  ــی ئ ــت پێیەت ــی چ کارێک ــە، گووت ــو حەنیف ــارەی ئەب ــی لەب ــفم پرس ــو یوس )ڕای ئەب

ــەن! ــەش دەک ــو حەنیف ــی ئەب ــەم قوتاب ــی یەک ــە دەم ــرد( درۆ ب ــەک م جەهمیی
لە الپەڕەى ١82: )ئاینی ئەبو حەنیفە و باوکان گوتنی قورئان مەخلوقە(

لــە الپــەڕەى ١8٤: ابــن ابــی لیلــی نامــەی نــارد بــۆ ئەبــو حەنیفــە، گوتــی تۆبــە بکــە لــە گوتنــی 
ــەر  ــت، یەکس ــۆش دەبێ ــی ناخ ــم پێ ــەر دەهێن ــت بەس ــا کارێک ــە«، ئەگین ــان مەخلوق »قورئ
گوێڕایەڵــی نیشــاندا، گوتــم باوکــە: چــۆن واتکــرد، گوتی کــوڕم وەک توقیــە رازی بوونم نیشــاندا.

لە الپەڕەى ١8٤: جعلوه كافرا )تەکفیریان کردوە( مەبەستی زانایانی سەلەفیە!

لەشارەکان 
مەیخانەکان 
باشرتن لەو 
شوێنانەی 
بیری تۆپیوی 
ترسناکی 
سەلەفیەت 
باڵودەکەنەوە
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ســفیانی الثــوري دەڵێــت، حــامد بــن ابــی ســلیامن گوتــی: بــڕۆ الی ئــەو کافــرە مەبەســتی ئەبــو حەنیفەیــە و  
پێــی بڵــێ: ئەگــەر دەڵێیــت قورئــان مەخلوقــە لێــامن نزیــك نەبیتــەوە!

ــی  ــۆ جوێندان ــە ب ــەوە بەڵگەی ــو حەنیفــە دەدا! ]ئ ــە ئەب ــی ب ــوو، جوێن ــی ســلێامن ب ــن ئەب ــە حەمــاد ب ــم ل گوێ
شــەرعی ســەلەفی ســاڵح[

ــە  ــەت ک ــە نای ــی حنیف ــە اب ــی: ســەیرت ب ــوو گووت ــی ب ــم لێ ــت گوێ ــوري دەڵێ ــادە ســفیان الث ــەو حەم هــەر ئ
ــان مەخلوقــە؟ پێــی بڵــێ: هــەی کافــر هــەی زەندیــق! ]ئەگــەر ڕاســتبێت ئــەو حەمــادە توحفــە  دەڵێــت قورئ

ــرە[! ــدان و تەکفی ــی جوێن ــی مەزن ــردن، باوکێک ــدان و  تەکفیرک ــە جوێن ــووە ل ب
لە الپەڕەى ١86

ئەوزاعی دەڵێت: ئەبو حەنیفە ئیسام تاڵ تاڵ هەڵدەوەشێنێتەوە!
ــە  ــة و ايب مســلم )ل ــن أيب حنيف ــود ارش م ــد ف اإلســام مول ــا و ل ــت: م ــی دەڵێ ــەر ئەوزاع ــەڕەى ١87 ه ــە الپ ل
ئیســامدا کەســی خراپــرت لــە ئەبــو حەنیفــە و ئەبــی موســلیم لــە دایــک نەبــوون( عروبەتــی ســەلەفیەت ببینــە 

ــن! ــان عەرەبیــش نی هەردووکی
ــت  ــە ئەنقەس ــەو ب ــدا )ئ ــف قص ــث الشي ــف الحدي ــه يخال ــت: و ان ــەڕەى ١88 دەڵێ ــە الپ ــی ل ــەر ئەوزاع ه
پێچەوانــەى حەدیســی پێغەمبــەر دەکات( بەڵکــو هــەر بــاوەڕی بــە ١5 حەدیســێك زیاتــر نەبــوو لــە بلیمەتــی 

ــدا. خۆی
لە الپەڕەى ١8٩:

ــە  ــی اهــل االســام مــن أيب حنيفــة )ل ــود اشــأم عل ــد ف اإلســام مول ــی: مــا و ل ــوو گووت ــن عــون ب ــە اب ــم ل گوێ
ــووە! ــق نەب ــە خەل ــو حەنیف ــە ئەب ئیســامدا کەســی شــومرت لەســەر ئیســام ل

لە الپەڕەى ١87
لە الپەڕەى ١٩2 ئەعمەش دەڵێت: رجل استتيب مرتن )دوو جار تۆبەى دراوە(

ابوبکــر بــن عیــاش دەڵێــت: و اللــه الــذي ال الــه اال هــو النــا اخــوف علــی الدیــن منــه مــن الفســاق. ]ســوێند بــە 
ال الــه اال هــو ترســم لــە دیــن لــەوان زیاتــرە لــە فاســقەکان[!

لــە الپــەڕەى ١٩6: غــر ثقــة و ال مأمــون )جێــگای متامنــە نییــە و ئەمیــن نییــە( بێگومــان ئەمیــن نییــە لەســەر 
خوڕافاتــی ســەلەفیەت!

لــە الپــەڕەى ١٩٤: ســفیان الثــوري دەڵێــت فتاويــه فتــاوي اليهــود )فەتــواکان فەتــوای جولەکەیــە( چــۆن جولەکــە 
لــە تــەك تەوراتــدا تەملــود و  میشــنایان دروســت کــرد ســەلەفیەت ئەحادیســی دروســت کــرد، کــێ فەتــوا و کاری 

جولەکــەی کــردوە؟!
ــە ئاگــرى خســتۆتە ســەر  ــار )خــوا تەوقێکــى ل ــا مــن ن ــه عــى قــر ايب حنيفــة طاق ــەڕەى ١٩7: رضب الل ــە الپ ل

ــودان باشــە! ــداڵ فری ــۆ من ــە ب ــەوە غەیب ــری( ئ قەب
لــە الپــەڕەى ١٩7: نبطيــا اســتنبط االمــور برأيــه )نەبەتــی بــوو )واتــە عــەرەب نەبــوو( بــە بیــروڕای خــۆی بڕیــاری 

دەدا( دیســان عروبەتــی ســەلەفیەت!
لــە الپــەڕەى ١٩8: ســفیان الثــوري دەمــاری عروبەتــی دەجوڵێــت و  لێــی دەگێڕنــەوە کــە باســی ئەبــو حەنیفــە 
دەکــرا، دەیگــووت: ئەعوزوبییــا لــە شــەڕی ئــەو نەبەتیــەی کــە ئیســتیعرابی کــرد، واتــە بــووە عــەرەب! ]ئــەو 

قســەیە لــە عەرەبچێتــی زیاتــر چیــە ســەلەفیەکان؟![
لــە الپــەڕەى ١٩٩: مالیکــی کــوڕی ئەنــەس دەڵێــت: مــا كاد أبــو حنيفــة إال الديــن ، ئەبــو حەنیفــە دژایــەىت تەنهــا 
لەگــەڵ دیــن بــوو] نــاگات بــە یــەك لــە ســەدا ی دوژمنایەتــی ســەلەفیەت بــۆ دیــن، بــەس نیــە تۆپــی زەویتــان 

لــە ئیســام بێزارکــردوە؟![
ــە  ــو حەنیف ــض الســنن )ئەب ــداء العضــال و ينق ــن ال ــة م ــو حنيف ــەڕەى ١٩٩ و اب ــە الپ ــك ل ــن مال ــس ب هــەر ان
نەخۆشــیەکى کوشــندەیە و ســونەتەکان هەڵدەوەشــێنێتەوە( یانــی ســەلەفیەت دەرمانــی دەردی بــێ دەرمانــە؟!
لــە الپــەڕەى 2٠3: رشیــك بــن عبداللــه گووتــی: لن يكــون ف كل ربــع أربــاع الكوفــة خــامر يبيــع الخمــر خیــر مــن 
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ان يكــون فيــه مــن يقــول بقــول أبوحنيفــة. )لــە هــەر گۆشــەیەکى ئــەو کوفەیــە مەیخانەیــەک هەبێــت و مــەی بفرۆشــێت چاکــرتە 
لــەوەى کەســێکى تێــدا بێــت پەیــڕەو لــە وتــەکان ئەبــو حەنیفــە بــکات( دەڵێــی لەســەر ســەلەفیەتیان گوتــووە! بەخــوا لــە شــارەکان 

مەیخانــەکان باشــرتن لــەو شــوێنانەی بیــری تۆپیــوی ترســناکی ســەلەفیەت باودەکەنــەوە.

هــەر لــەو کتێبــەی الســنة و  لــە کتێبــی )مســائل االمــام احمــد بــن حنبــل و اســحاق بــن راهويــة( یــش ڕووداوی ســەردانی ئەبــو 
ــاوکان دامەزرێنــەرى ســەلەفیەتە، ئــەو  ــە ب ــە ل حەنیفــە بــۆ االعمــش دەگێڕێتــەوە کــە زانایەکــى گــەورەى ئەهلــی حەدیســە، وات
ڕوداوە گــوزارش دەکات لــەو پــەڕی بــێ زەوقــی و بێویــژدان بەرامبــەر کەســانێکى غەیــرە ســەلەفی بــا لــە ئاســتى ئەبــو حەنیفــەش 
بێــت، لــەوەدا بــۆت دەردەکەوێــت کــە هیــچ جــۆرە دۆســتایەتیەك و  پەیوەندیەکــی مرۆییانــە قابیلــی دروســت بــوون نییــە لــە 
نێــوان ســەلەفیەك و  دینداریکــی نــا ســەلەفی کــە لەســەر بیڕوڕاکانــی ئــەو نیــە، چونکــە ئــەوان ســەلەفیەت بــە دینــی هەقیقــی 
و  ڕەهــای خوایــی دەزانــن، مــەال عبدالطیــف ی مەدخەلیــش گوێــم لێیبــوو دەیگــووت برایــان ئەگــەر نەزانیــن ١٠٠% ئــەوەی ئێمــە 
ــت )ئەعمــەش( نەخــۆش  ــە دەزانێ ــە ک ــو حەنیف ــن ئەب ــن! دەڵێ ــە ناکەی ــەو ئیدیعای ــەت ئ ــەك ٩٩%، ق ــە، ن ــی خوای لەســەرین دین

کەوتــوە ســەردان دەکات و بــەو پــەڕی ڕەوشــتى بەرزیــەوە پێــی دەڵێــت: 
باوکــی محەمــەد ئەگــەر بارگرانیــت بــۆ دروســت نەکــەم هەمــوو ڕۆژێــک دەهاتــە ســەردانت، ئەعمــەش لــە جیاتــی ئــەو ڕەوشــتە 
بــەرز و شارســتانییەى ئەبــو حەنیفــە وەاڵمــى دەداتــەوە و دەڵێــت: بەخــوا تــۆ بارگــران بەســەر مــن هەتــا کاتێــک لــە ماڵەکــەى 

خــۆت دانیشــتویت!! ئــەى چــۆن دەبێــت ئەگــەر هەمــوو ڕۆژێــك ســەردانم بکەیــت؟!!!
) و الله انك لتثقل عيل و انت ف منزلك فكيف اذا عدتني( !

هــەر ئــەو ئەعمەشــە موبارەکــە وتەیەکــى بــێ زەوقــرت دەربــارەى ئەبــو حەنیفــە دەڵێــت کــە لــە ڕەوشــتى یەکێــک ناوەشــێتەوە 
خــۆی بــە زانــا دابنێــت، ئــەو زاتــە موبارەکــە دەڵێــت: منونــەى ئەبــو حەنیفــە وەک یەکێکــە لەشــەو چوبێتــە دەرەوە و ڕەشــاییەک 
ببینێــت لــەو وایــە خورمایــە، کەچــی پیســایی ســەگە!! )امنــا مثــل ابــو حنيفــة مثــل رجــل خــرج بالليــل فــرأى ســوادا فظــن انهــا تــرة، 

فــأن اخطــاه فيكــون غــر ذلــك، كان خــر و كلــب(
عەبــدواڵی کــوڕی موبــارەك هەتــا گومــان دەخاتــە زانســت و  عیبادەتیشــی، هەرچەندە ئەبــو حەنیفــە  زۆر ناودارە بە کۆششــکردنی 
ــارك  ــه ابــن املب ــادەت، عبدالل ــە عیب ــە عیلمــی حەدیــس و  ل ــو حەنیفــە دەکات ل ــادەت، یەکێــك الی باســی شــارەزایی ئەب ــە عیب ل
مــەال مەعــاز گووتەنــی بــە تووندرەویــەوە پێــی دەڵێــت: دەربــارەی شــارەزایی لــە حەدیــس ئــەو کەســە شایســتە نەبــوو لــەو عیلمــە 
وەك تــۆ دەڵێــی، مــن بــە نهێنــی دەچومــە مەجلیســی! دەربــارەی عیبادەتــی زۆریشــی ئــەوەش وانەبــوو، چونکــە زۆر چــاالک بــوو 
بەیانیــان لــە باســی مەســایلەکان تــا دەگەیشــتە ئێــوارە وا چــاالك بــوو، ئــەوەی عیبادەتکــەر و  شــەونخونیکەر بێــت بەیانیــان بــێ 

تاقــەت و کــزە!
ــە قســەی ئــەو ســەلەفی ســاڵحانە  ــە شــەعبیرتین گــەڕەك گوێــت ل ــەو ڕادەیــەی ل ــە ئ ئاســتی قســە پیگووتــن و  جنێــودان دەگات
نابێــت: عەبــدواڵ دەڵێــت: هاوەاڵنــی ئەبــو حەنیفــە الی مــن وەك ئــەو دەفلێدەرانــەن یــان دمبکچیانــەن، ئەگــەر یەکێکیــان پاشــەڵی 
رووت کــرد لــە مزگــەوت، گوێــی پــێ نــادات خەڵــك بیبێنێــت!  ] مــا شــبهت اصحــاب ايب حنیفــة اال مبنزلــة الدفافیــن لــو ان رجــا 

کشــف اســته ف املســجد مــا بالــی مــن رآه منهــم[.
ئەمــەو منونــەى تــرى زۆر لــەو ئەلفــازە ناشــیرنانەى کــە بــە پێــی کتێبەکــەی عەبــدواڵی کــوڕی ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل لەدەمــی 
ــوڕی  ــدواڵى ک ــەی عەب ــە دەســت و پەنج ــە ب ــەیرە ک ــت، س ــن پیاوخــراپ دەرناچێ ــی خراپرتی ــە دەم ــاڵح دەرچــوە، ل ــەلەفی س س
ئەحمــەدى کــوڕی حەنبــەل دەگوێزرێتــەوە، کــە ئەویــش ئیاممێکــە لــە ئیاممــەکان ســەلەفیەت، و ابزانــم ئــەوەى لەســەرەتاوە ئــەو 
ــی ســوك و  دەمپیســی و  بوغــز و غــەدر و پیاوکوشــن و  ــەو هەمــوو جوێن ــت ئ ــى ســەیر نابێ ــەوە ئێســتا پێ نوســینەى خوێندبێت

ســەربڕینەى بــەردەم کامێــرا لــەو ســەلەفیانە دەربچێــت!! 
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فێمێنیزم و 

ئه ڤین عەزیز

كــه   چاالكیانــه ی  لــه و  یه كێكــه   ئایــن 
لــه   بنەمایــی  زۆر  به شــێوه یه كی 
بونــی  دونیــادا  شــوێنه كانی  زۆربــه ی 
مــرۆڤ  بوونــی  لــە  بــاس  هه یــه.  
داســتانی  ســه ره تای  لــه   دەکرێــت 
ــی  ــای هاوبه ش ــن بنه م ــه وه . ئای ئه فراندن
زۆرێــك لــه  خه ڵكــه و هــاوكات ئایــن 
بنه مــای بوونــی زۆر نه ته وه شــه ، یــان 
بنه مــای  نه تــه وه   هه نــدێ  بڵێــم  بــا 
لەئاینەکەیاندایــە،  ناســنامه كه یان 
وەکــو جولەکــە. پێــش مەرجــی بــون 
بــە جولەکــە بــە شــایەتان نیــە وەک 
ئیســام، یــان بــە )تعمیــد( کــردن لــە 
مەســیحیەتدا، بەڵکــو بەپێــی لەدایکبونــە 
لــە خانەوادەیەکــی جولەکــەدا، کەســیش 
لــەدەرەوەی ئــەم ئاینــە ناتوانێــت ببێــت 
ــەی  ــن گەش ــە دەبینی ــە، بۆی ــە جولەک ب
جولەکــە لــەروی ژمــارەوە کزتــرە لــە 
ئیســام و مەســیحیەت. زۆ جاریــش، ئاین 
به رهه مهێنانــی  ســه رچاوه ی  دەبێتــە 
گــەورە  وكێشــەی  شــه ڕ  جیــاوازی، 
لەهەندێــک  کۆمەڵکــوژی.  تەنانــەت 
جــاردا دەگاتــە ئــەو ڕادەیــەی کــە بــون و 
ــی  ــان لەتەفروتوناکردن ــەوەی یەکێکی مان
جیــا  بــە  دەبینێتــەوە.  تــردا  ئــەوەی 
لــەوەی کــە ئێمــە بــاوەڕدار بیــن یــان نــا، 
ــی  ــەی مێژووی ــۆی کەڵەک ــار بەه زۆر ج
تێکەڵــی  و  نەریــت  و  داب  هەنــدێ 
منونــه   )بــۆ  رۆژانــەدا  ژیانــی  لەگــەڵ 
جــه ژن لــه  كۆمه ڵــی كوردیــدا( خــۆت 
لەنــاو فەزایەکــی ئاینیــدا دەبینیتــەوە. 

تیۆلۆگی 



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

48

ــدا  ــاوه ڕە  ئاینیه كان ــته می ب ــاو سیس ــە ن ــن.  ل ــنامه ی تاک ــه ی ناس ــی پرۆس ــه رده وام به رهه مهێن ــه كان ب ــه  ئاینیی چاالكیی
تایبه  تەنــدی ڕە گــه زی به شــێوەیه كی دیاركــراو رێكخــراوه . مانــای چه مكــی خــودا بــه  شــێوه یه ك وێناكــراوه  كــه  بــاوه ڕو 
ــه ده ره وه ی  ــر ل ــی زیات ــان تیۆلۆگ ــه وه ی خوداناســی)Theology( ی ــاری ده كات. خوێندن ــە دی ــە و ژنان ــی پیاوان جیاكاری
مانایــی و به هایــی ڕە گه زیــی وێناده كــرێ. بــه اڵم لــه  بنەڕە تــدا تێگه شــن و شــیكردنه وه ی ده قــه  ئاینیــه كان بــه  
ــا  ــان ب ــدا، ی ــاو و ژن ــوان پی ــه  نێ ــه  هــۆی كێشــه  ل ــه  ده بێت ــدا ئه م ــاوەڕە  ئاینیه كان ــه ب ــه  ل ــاو ســپێردراوه ، ك ــه زی پی ڕەگ

.)2٠٠2 Erikson( ــەز ــی ڕەگ ــه  پێ ــه اڵت ب ــكردنی ده س ــن دابه ش بڵێی

تێۆلۆگی فێمینیستی چیه ؟
ڕەگــەز و تیۆلۆگــی هه میشــه  یه كێــك بــوون لــه  پرســه  گرنگــه كان، هه ڵبــه ت زۆر هــۆكار هــه ن بــۆ ئاڵۆزیــی 
تیۆلۆگــی  )پیاوســاالری(  پاتریالكالــدا  كۆمه ڵــی  لــه   له وانــه   یه كێــك  تیۆلۆگــی.  ڕەگــەزو  نێــوان  په یوه ندیه كانــی 
ــۆكاری  ــەزی ه ــی ڕەگ ــتنه وه ی جیاوازی ــای هێش ــت ده كات. مان ــی دروس ــی و خودای ــوان مرۆڤایه ت ــی نێ جیاوازیه كان
مانــه وه ی جیــاوازی نێــوان مــرۆڤ و خودایــه ، ئایــا خــودا خــۆی قســه یه كی لــه و باره یــه وه  لــه  واقعــدا وتــوه ، یــان  ئــه وه  
هــه ر خــودی مرۆڤــه  لــه  ڕێــی ده قــه  ئاینیه كانــه وه  به نــاوی خــوداوه  قســه  ده كات و جیاوازیــی ڕەگــەزی ده هێڵرێتــه وه ؟ 
ــاوه ڕە   ــی ب ــوون وێناكردن ــدا، چ ــاوه ڕە  ئاینیه كان ــی ب ــكردن و وێناكردن ــه  باس ــه  ل ــووڵ هه ی ــی ق ــه یه كی زمانه وان كێش
ــه وه ی وه ك  ــۆ ئ ــوه  ب ــه س نه یبینی ــودا ك ــای خ ــودا(، مان ــوه  )خ ــه س نه یدی ــه  ك ــتێكه  ك ــه ر ش ــه  له س ــه  هه میش ئاینیه ك
ــی  ــتی وێناكان ــتی و دروس ــا ڕاس ــه وێ ت ــوێنێ به ده رناك ــچ ش ــه  هی ــی ل ــا خۆش ــورسێ و هه روه ه ــه وه  بن ــۆی له باره ی خ
ــه   ــه  هه ی ــه وه ی ك ــه  ئ ــە . كه وات ــه )مەجازی(ی ــی میتافۆری ــی زمانێك ــی تیۆلۆگ ــه وه  زمان ــه ر ئ ــتبكاته وه ، له ب ــۆی راس خ

ده كات. ژنانە دیاری پیاوانەو و جیاكاری كه  باوه رو وێنا كراوه  شێوه یه ك خودا  به  چه مكی مانای 
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ــراوه،   ــورساوه  و وت ــه وه  ن ــا له باره ی ــتێكه.  ته نه ــوداوه  ش ــاره ی خ ــه  ب ــرۆدا ل ــه  ئه م ل
ــه كان  ــه  پیاوانی ــه  تایبه ته ندیی ــی، ك ــاو كردوێت ــم پی ــان باشــرت بڵێ ــرۆڤ ی ــه وه ش م ئ
دالــی(  )اری  ئافره تــان.  سه رده ســته ی  ده كه نــه   خۆیــان  و  ده نرخێنــێ  به رزتــر 

ــا پیــاو خودایــه (. ده ڵــێ: )گــه ر خــودا پیــاو بــێ، ئای
شــیكردنه وه ی زمانەوانــی له الیــه ن فێمێنیســته  تیۆلۆگه كانــه وه  گرنگــه ، كــه  بۆچــی و 
چــۆن قســه كردن له بــاره ی خــوداوه  لــه  ئاینــی ئیســام، مەســیحی و یه هودیــدا لــه  
وێنــای پیاودایــه  و ئافــره ت نادیــاره ؟ مانــه وه ی ئــه م وێنایــه  په یوه نــدی بــه  ئاگایــی 
ــه وه ی  ــا كردن ــەوەو بین ــت كردن ــیار دروس ــه  رله نوێ پرس ــه و س ــه وه  هه ی جه نده ریی
ئــه و ده قــه  ئاینیانــه  ده خــوازێ. چــۆن لــه  ســوید فێمێنیســته  تیۆلۆگــه كان ســودیان 
زمانێكــی  بــەرە و  كــردوه   جه نــده ر  زمانه وانــی  زانســتی  لێكۆڵینه وه كانــی  لــه  
بــێ ڕەگــەز. هه رگیــز مانــای  نابێــت، خــودا لــه  پیــاو بچــێ و پیاویــش بكاتــه  
ــاو  ــه  پی ــتێكه  ك ــاودا ش ــەزی پی ــه  ڕەگ ــودا ل ــی خ ــره ت. وێناكردن ــته یی ئاف سه رده س
ــه و  ــاو ب ــه  مــادام پی ــه وه . كه وات ــی ته فســیرو تێگه شــتنی خۆی ــه  ڕێ دروســتیكردوه  ل
ــه وه،   ــی زمان ــه  رێ ــی خــۆی وه ك خــودا ل ــۆ وێناكردن ــێ ب ــه کار دێن شــێوه یه  زمــان ب
ــای ڕەگــەزی ژن  ــاو وێن ــه وه ی كــه  ئافره تیــش وه ك پی هیــچ شــتێكیش ڕێگرنابێــت ل
بــۆ خــودا دروســت بــكات و تایبه ته ندییــه  ژنانیه كانیشــی به رزتــر لــه  هــی پیــاوان 
ــه  ڕێــی ئامرازه كانــی زمانــه وه  خــۆی بكاتــه  سه رده ســته ی  برنخێنــێ و دواجاریــش ل
پیــاو. )گایــل ڕامشــاو ١٩٩٩( ده ڵــێ: )ئێمــه  ده بــێ وێنــای ڕەگــەزی ژنانــی و پیاوانــی 

ــن(. ــه دور بكه ی ــودا ب لەخ
لــه  زانكۆكانــی ئه وروپــا به شــی زانســتی  بــواری لێكۆڵینــه وه ی زانســتیدا  لــه  
ــی  ــده  تیۆلۆگ ــواری ئاینیشــدا. هه رچه ن ــه  ب ــه وه  دە ده ن ل ــی لێكۆڵین ــده ر هه وڵ جه ن
زانســتێكی به رفراوانــه، به هــۆی ئــه وه ی چه ندیــن ئایــن وبــاوەڕی جیــا هه یــه  
ســه بارە ت بــه  بوونــی خــودا و خــودا ناســی. لــه  ســوید به شــی لێكۆڵینــه وه ی 
تایبــه ت بــه  خوداناســی و زانســتی ئاینــی پێنــج به شــه  لــه  هه نــدێ لــه  زانكۆكانــدا، 
لــه  هه ندێكــی تریشــدا گۆڕانــكاری تێــدا ده كــرێ. تێگه شــن و ته فســیركردنی 
تــه ورات، مێــژووی مه ســیحیە ت )كه ڵێســا وباوكردنــه وه ی بــاوەڕی ئاینــی(، بــاوه ڕ و 
بــاوه ڕە   ئایــن و فێربونــی  ئێتیــك و فه لســه فه ی  چۆنیه تــی ژیــان، كــه  ئه مــه  
ئاینییــه كان  ده گرێتــه وه . هه روەهــا ئــه داو ره فتارناســی ئاینــی كــە ئه مــه  ڕوانگــه ی 
ــوو  ــه  هه م ــن ك ــژووی ئای ــاوكات مێ ــرێ. ه ــه  خۆدە گ ــی ل ــی و كۆمه اڵیه ت ده روون
ــه ، میتــۆدی زانســتی دیاریكــراوی  ــه م بواران ــه ك ل ــه وه . هه ری ــر ده گرێت ئاینه كانــی ت
هه یــه  بــۆ توێژینــه وه . هــه ر له بــه ر ئــه وه  به شــی تیۆلۆگــی زۆر فراوانــه،  ورده كاری 
زۆری ده وێ. كاتــێ ئێمــه  لــه  ڕوانگــه ی جه نــده ره وه  توێژینــه وه  له  تیۆلۆگی )زانســتی 
لــه  زانســت هه ریه كه یــان  خــودا ناســی( ده كه یــن، چونكــه  ئــه و دوو بــواره  
میتــۆدی زانســتی جیایــان هه یــه  بــۆ توێژینــه وه ، كــه  ئــه م جیاوازییــه  هه رگیــز ڕێگــر 
ــدا ڕامــان دەگــرێ   ــە زانســتی تیۆلۆگی ــده ردا. ل ــی جه ن ــه رده م لێكۆڵه ره وان ــێ له ب ناب
ســه باره ت بەبــاوەڕە  ئاینییــه كان. هه رچه نــده  تێڕامــان زۆر جــار ســاده  ده كرێتــه وه  
لــه  كۆمه ڵــی كوردیــدا و ته نانــه ت لــه  زۆر حاڵه تــدا مه الكانــی حوجــره ش ده یكــه ن، 

خوێندنه وه ی 
خوداناسی یان 
تیۆلۆگی زیاتر 

له ده ره وه ی 
مانایی و به هایی 

ڕە گه زیی وێنا 
ده كرێ
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ــۆده  زانســتیه كه ، له الیه كــی  ــه  میت ــه  ل ــه ك خاڵیی ــه ، چونکــە له الی ــه  كێشــه ی زۆری هه ی ــه و تێڕامان ــه اڵم ئ ب
ــادات  ــەز ن ــێ ڕەگ ــه ربه خۆو ب ــی س ــیرو تێڕامانێك ــه  ته فس ــۆ ئاینیه ك ــداری ب ــاوه ڕداری و الیه ن ــه وه  ب تریش
ــه وه و وه ك  ــان و پرســیاركردن ناهێڵن ــۆ گوم ــوار ب ــدا ب ــی مه الكان ــه تێڕامان ــه  ل ــه ك ك به ده ســته وه . به ڕاده ی
ــی  ــپاوه  )ئاین ــدا چه س ــه  كۆمه ڵ ــۆرم ل ــه وه  وه ك ن ــون ئ ــه وه، چ ــر ده ووترێت ــی ت ــه  ئه وان ــا ب ــتیی ره ه راس
ئیســام لــه  كۆمه ڵــی كوردیــدا( بــواری خســتنه  ژێــر پرســیاری ئاینه كــه  ده چێتــه  خانــه ی تابــۆ و كفــره وه .

ــدا و  ــاوه ڕە  ئاینیه كان ــه  هه مــوو ب ــه  )تیۆلۆگــی( ل ــێ ســه باره ت ب ــی زانســتی نه ب ــواری تێڕامان ــه  ب ــێ ك كات
ــازه   ــه وا دژواره  ڕێگــه ی گۆڕانــكاری بدۆزینــەوە. دوژمنــی داهێنانــی روانگــه ی ت به شــێوه یه كی ره هابــێ، ئ
لــه  تیۆلۆگیــدا بــه  ره هاكردنــی باوەڕە كه یــه  كــه  بڕیــار بــدرێ چــی راســته  و چیــش هه ڵه یــه، چونكــه  بــه م 
ــا  ــی مان ــه ڵ . دروســت بوون ــی كۆم ــدرێ الی تاكه كان ــای خــوا ب ــه  وێن ــرێ گه شــه  ب ــز ناتوان ــه  هه رگی رێگای
ــاوازه ، چــون ئێمــه ی مــرۆڤ  ــی دیكــه دا جی ــه  كۆمــه ڵ و كلتوره كان ــی خــودا ل ــۆ بوون ــاواز ب و به هــای جی
ــه وه   ــامن به ناوی ــاوەڕی ئاینی ــۆ خــودا داتاشــیوه  و ب ــدا وێنامــان ب ــه  كۆمه ڵ ــاواز ل ــی هه لومه رجــی جی به پێ
دروســتکردوە، وه ك لێكۆڵه رەوانــی جه نــده ر ده ڵێــن. مانــای وێنــا و مانــاو به هــای خــودا لــه  مزگه وتــه كان، 
ــه   ــدا خــودا ده بێت ــه وه ی یه كه میان ــاو زانكــۆكان ، ل ــا و به هــای خــودا له ن ــاوازه  له مان ــاد، جی كلێســه كان ..ت
ــه وه ی دووه میانــدا )خــودا ره نگــه  وابــێ ره نگــه  راستیشــی نه بــێ(  ــه  شــێوه یه كی ره هــا بــه اڵم ل )ئــه وه ( ب
كــه  ئه مــه  په یوه نــدی بــه و پێنــج بــواره وه  هه یــه  كــه  له ســه ره وه  باســم كــرد. ره نگــه  ئــه م بابه تــه  
ــواری زانســتیش  ــۆ ب ــت، به ڵكــو به شــێوه یه كی گشــتی ب ــه كان دژوار بێ ــۆ فێمێنســته  تیۆلۆگ ــا ب ــه ك ته نه ن
ــی  ــێ ده ق ــاو كۆمه ڵ ــی له ن ــه اڵم بوون ــرنێ( و ب ــه  )نابی ــه وه  ك ــودا بكۆڵین ــی خ ــه  بوون ــۆن ل ــه  چ دژواره . ك
ئاینیــدا هه یــه ، چۆنیه تــی دروســتكردنی بوونــی خــودا له نــاو ده قــه  ئاینیه كانــدا ره نگــه  كاری مــرۆڤ بــێ 
ــردوه  و  ــاو مه ســیحیه تدا گه شــه یان ك ــر له ن ــه كان زیات ــه وه . فێمێنیســته  تیۆلۆگ ــی زمان ــی به كارهێان ــه  رێ ل
ئیشــیان له ســه ر ئــه وه  كــردوه  كــه  چــۆن له رێــی زمانــه وه  ڕەگــەز دروســتكراوه  و ده ســه اڵت چــۆن له نــاو 
ــەز  ــی ڕەگ ــاو به هاكان ــیكاریانه  له مان ــی ش ــێوه یه كی ره خنه ی ــه  به ش ــراوه، ك ــه دا رێكخ ــاوەڕە  ئاینی ــه و ب ئ

ده كۆڵنــه وه  كــێ وتــی و چــۆن پیــاو ده بــێ سه رده ســته ی ژنــان بــێ؟
بێگومــان كێشــه و شــه ڕی زۆر لــه  نێــوان ده ســه اڵتدارانی ئاینــی و خه باتــی فێمێنیــزم هه یــه  بــۆ لێكۆڵینــه وه  
ــه   ــده ر ل ــه وه ی جه ن ــی لێكۆڵین ــدا.  ئامانج ــه  ئاین ــان ل ــی ژن ــه  پله دووكردن ــا ب ــه م، وات ــێوازی یه ك ــه  ش ل
ــدا  ــه  ئاین ــان ل ــی ژن ــرتۆڵ و پله دووكردن ــپلینی كۆن ــی دیس ــە میكانیزمه كان ــن ل ــە تێگەش ــە ل ــن بریتی ئای
به ده ربخــه ن و لــه  رێــی خســتنە  ژێــر پرســیارە وه  رێگایــه ك بدۆزنــه وه  بــۆ گۆڕینــی ده ســه اڵتی ڕەگــەزی و 
ــی  ــی ره خنه ی ــه  پڕۆژەیه ك ــه كان ده یكه ن ــه  فێمنیســته  تیۆلۆگ ــدا. ك ــاوەڕە  ئاینیه كان ــاو ب سێكســوالیتێت له ن
ــتەیی  ــه كان سه رده س ــاوەڕە  ئاینی ــه وه ی ب ــۆ ئ ــه  ده ده ن ب ــی گۆڕانكاریه ك ــه  پراكتیكردن ــی ب ــدی و هه وڵ ج
تیۆلۆگــه كان  فێمێنیســته   هه وڵه كانــی  مانــای  نه هێڵنــه وه .  هه میشــه یی  راســتیه كی  وه ك  پیــاوان 
وه ك )لینــدا گاردوون( ده ڵــێ: )فێمێنیــزم پرۆژە یەكــی شــیكاریه  بــۆ دیاریكردنــی ژێرده ســتەیی ژن و 
ــان  ــار ژن ــدا(، دواج ــه  نێوانیان ــه اڵتە ل ــه یه ی ده س ــه و هاوكێش ــی ئ ــاوكات گۆڕان ــاو و ه ــته یی پی سه رده س
ــۆ ؟  ــاره ی داوه و و ب ــه و بڕی ــێ ئ ــه  ك ــدا ك ــاوەڕە  ئاینیه كان ــه  ب ــه ن ل ــته یی تێده گ ــی ژێرده س ــه  هۆكاره كان ل
ــه  بــواره  ئەكادمیه كانــدا ئــه وه  ته نهــا بــه س نه بــێ كــه  ژن تێگه شــن بــۆ تێكســته  ئاینیــه كان  كــه  ره نگــه  ل
ــه  ژێرده ســته یی  ــۆ منون ــی پشــتی، ب ــو هه میشــه  هۆكاره كان ــه وه،  به ڵك ــری رونبكات ــی ت ــۆ ئه وان ــكات و ب ب
ــی خــوا ســه ر  ــێ؟ كــێ وت ــی هه ب ــه  بون ــۆ ئه م ــه وه  چــۆن و ب ــه  بنەڕە ت ــوه  دێ و ل و سه رده ســته یی له كوێ
بــه  ڕە گــه زی پیــاوه ؟!، هــاوكات به رژە وە نــدی كــێ ده پارێــزێ؟. مانــای بــه  كێشــه  كردنــی په یوه ندیه كانــی 
ــو  ــه  به ڵك ــتیش نی ــه  و رسوش ــی ئیاهــی نی ــه  ، قودره ت ــایی نی ــه  ئاس ــدا ك ــاو ئاین ــەزی له ن ده ســه اڵتی ڕەگ

ــتكراوه. ــه  دروس ئه م
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ــه   ــا كۆمه اڵیه تیه ك ــەز به مان ــو وه ك ڕەگ ــه،  به ڵك ــی نی ــاو بوون ــۆژی پی ــی بایۆل ــودا وه ك ڕەگەزێك ــای خ مان
ــدی  ــا په یوه ن ــۆ خــودا ته نه ــه اڵم ب ــی دروســتكراوه . ب ــه وه  بوون ــی زمان ــه  رێ ــه  ل ــده ر( ك ــه  )جه ن ــی هه ی بوون
ــەزدا  ــه  دوو ڕەگ ــی ل ــی مرۆڤ ــه  بون ــه  ك ــی مرۆڤ ــه وه  عه قڵ ــان ئ ــی رێكخســتوە، ی ــاو و ژن ــوان ڕەگــەزی پی نێ
ــی  ــەز بوون ــه  دوو ڕەگ ــر ل ــه ر زیات ــان. گ ــەو ی تری ــته ی ئ ــه  سه رده س ــیانی كردۆت ــه وه  و یه كێكیش كورتكردۆت
هه بــێ، وه ك كه ســانی جوتڕەگــەز )نــه  پیــاون و نــه  ژن(!! ئــه ی ئه مانــه  چــۆن په یوه ندیه كانیــان رێــك بخــه ن، 
ــی  ــه  وه ك لێكۆڵه ره وان ــا ئه مان ــه !!؟ ئای ــر هه ی ــەز زیات ــدا دوو ڕەگ ــه  مرۆڤ ــە ل ــت ک ــودا نه یزانیبێ ــی خ تۆبڵێ
جه نــده ر ده ڵێــن دروســتكراوی بیــری مرۆڤــن نــه ک خــودا؟. كه واتــه  هه بوونــی بــاوەڕ ســه باره ت بــه  
ــه ره كی  ــۆكاری س ــه  ه ــە. ك ــش مرۆیی ــه  و چی ــی خودایی ــه  چ ــه وه ی ك ــتنامنه  ل ــۆكاری تێگه ش ــەز ه دوو ڕەگ
ــی  ــه ی ئاگای ــه  روانگ ــه ر ل ــن. گ ــته یی ژنان ــاوان سه رده س ــدا پی ــه  تیای ــه  ك ــی پاتریاكیی ــتبوونی كۆمه ڵێك دروس
ــه  بنه مــای دروســتبوونی جیاوازیــه  ڕەگەزیــه كان  ــۆ ئــه وه ی ل فێمێنیســتیه وه  خوێندنــه وه  بــۆ خــودا بكــرێ ب
بكۆڵرێتــه وه : كــه  چــۆن دروســتبوون؟ و كێــش دروســتیكردون؟ و بــۆ چ ئامانجــێ دروســتكراون؟ چونكــه  گــه ر 
ــا و  ــاوازدا مان ــه  كۆنتێكســتی جی ــاوەڕی ئاینــی بكه یــن، ده بینیــن كــه  خــودا ل ــه  شــێوه ی گشــتی ســه یری ب ب
ــەز  ــه ش و ڕەگ ــه  ل ــۆ منون ــه  ب ــه وه  خودای ــا ئ ــاو داتاشــیوه ! ئای ــه ز و له شــی ژن و پی ــۆ رگ ــاوازی ب به هــای جی
ــی  ــه  ئاین ــه  ل ــه و خودای ــان ئ ــی هه م ــپێنێ؟ كه چ ــامدا ده چه س ــی ئیس ــه  ئاین ــا ل ــه له یه كی ره ه وه ك مه س
ــه  كۆنتێكســته  ــه  دروســتده كات ل ــێ؟! كــێ ئه مان ــان ناب ــا و ره هه ندێكــی ره های ــه ش و ڕەگــەز مان ــدا ل ئێزدی

ــرۆڤ؟؟ ــه  م ــه  ل ــە( جیاوازه كانداجگ )دەق
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وەک کاردانەوەیەک بۆ گوتەکەی مارکس، ئایین 

ئەفیوونی گەالنە، ڕیموون ئارۆن )١٩٠٥ – ١٩٨٣( 

لە ١٩٥٥ دا، کتێبێک باڵو دەکاتەوە، ناوی لێ 

دەنێت: )ئەفیوونی ڕۆشنبیران( کە مەبەستی لە 

ئەفیوونەکە، مارکسیزم دەبێت. ئەو سەروەختە، 

دوای دووەمین جەنگی دونیاگرەوە، سارتەر )١٩٠٥ 

– ١٩٨٠( نارساوترین مارکسیستی فەرەنسا دەبێت 

و زۆربەی ڕۆشنبیرانی فەرەنسایش پێیان وادەبێت: 

هەڵەی سارتەر لە ڕاستی ئارۆن باشرتە. لە ڕوانگەی 

)دانیاڵ بێڵ(ەوە )١٩١٩ – ٢٠١١( کە نوسەری 

کتێبی )کۆتایی ئایدۆلۆجیا(یە، ئایدۆلۆجیایش 

وەک ئایین، بەرەو توندڕەویی پەلکێشامن دەکات، 

بەاڵم تەکنەلۆجیا بۆ داهێنان هامنان دەدات و کە 

ئایدۆلۆجیا جڤاکەکان لێک جودا دەکاتەوە، ئەوە 

تەکنەلۆجیایە، یەکیان دەخات.

ئایین وەک 
حەمەسەعید حەسەن

ئایدۆلۆجیا
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هــەر دیــن و ئایدۆلۆجیــا تلیــاک نیــن، زۆر جــار شــیعر و ڕۆمانیــش ڕۆڵــی ئەفیــوون وازی دەکەن.جیۆڤانــی 
بۆکاشــیۆ )١3١3 – ١375( گــەورە شــاعیری ئیتالیــای ســەروەختی ڕێنیســانس، کــە زیاتــر بــە )دیکامیــرۆن( 
بەناوبانگــە، ئاخــر دەڵێــن، بــەو کتێبــە بناغــەی ڕۆمانــی داڕشــتووە، ڕۆمانێکــی دیکــەی هەیــە، نــاوی لــێ 
ــدا دەکات.  ــازادە ماتێڵ ــوان خــۆی و ش ــووڵ و شکســتخواردووی نێ ــی ق ــە باســی ئەوین ــا( ک ــاوە: )فییامێت ن
بۆکاشــیۆ ویســتی بــە هــۆی ئــەو ڕۆمانــەوە، ئــەو خۆشەویســتییەی نەیتوانــی لــە واقیعــدا بــە زیندوویــی 
ــازار ســڕ  ــاڵ لەســەر کاغــەز نەمرییــی پــێ ببەخشــێت. هــەر وەک چــۆن ئەفیــوون ئ بیهێڵێتــەوە، بــە خەی

دەکات، بۆکاشــیۆ چــی خەمــی هەبــوو، دای بــە دەم کانیــاوی ئــەو ڕۆمانــەوە.

ئیســامییەکان بــە هۆشــیارییەوە دژی عەملانیبــوون دەوەســتنەوە، چونکــە بەڕەکــە لەژێــر پێیان ڕادەکێشــێت 
و لــێ ناگەڕێــت ئاییــن وەک پــردی گەییشــن بــە دەســەاڵت و دراو بــەکار بهێنــن، بــەاڵم عەوام لــە جەهلەوە 
دژایەتــی عەملانییــەکان دەکــەن. وەک چــۆن دونیاگیــری دوا قۆناغــی ســەرمایەدارییە، )ئیســامی حیزبــی(
یــش، دوا قۆناغــی بزووتنــەوەی ئیســامییە و خــۆی بــە هــۆی دروشــمی )ئیســام هــەم دینــە و هــەم دونیــا(

وە دەناســێنێت، کــە یەکســانە بــە )ئیســام هــەم کتێبــە و هــەم شمشــێر.( ئیســام کــە بــە حیزبــی دەکرێــت، 
ــە  ــن ب ــۆ گەییش ــە ب ــەک ک ــا(ی کەمینەی ــە )ئایدۆلۆجی ــەوە، دەبێت ــەی میللەتێک ــڕوا(ی زۆرین ــە )ب ــدی ل ئی
ــدی  ــەڕ، ئی ــە گ ــی خرای ــی حیزب ــە وەک ئایدۆلۆجیایەک ــام ک ــات. ئیس ــەڕی دەخ ــی وەگ ــەاڵتی سیاس دەس
لــە ســەرمایەیەکی ڕەمزییــەوە، دەبێتــە ئامێرێــک بــۆ گەییشــن بــە ئامانجێــک کــە ڕوویەکــی دەســەاڵتە و 
ڕووەکــەی تــری دراو. لــەم دونیابینییــەوە، ئــەوە ئیســامی حیزبییــە، ســووکایەتی بــە ئایینەکــە دەکات، نــەک 
خەڵکانــی عەملانــی، ئــەوە بۆیــە ســۆفییەکان،)چونکە ئاییــن بــە ڕێــی گەییشــن بــە خــوا دەزانــن، نــەک بــە 

دەســەاڵت،( ناکۆکییــان لەگــەڵ عەملانییەکانــدا نییــە.

ئیمیــل ســیوران )١٩١١ – ١٩٩5( دەڵێــت: )کێشــەی ڕەشــبین ئەوەیــە، ناچــارە هەمــوو ڕۆژێــک پاســاوێک 
ــە  ــد، دەبێت ــۆی تێپەڕان ــنووری خ ــبینی س ــەر گەش ــدات(. ئەگ ــان ب ــە ژی ــژە ب ــەوەی درێ ــۆ ئ ــەوە، ب ببینێت
ــاوی. ئــەوە لووتکــەی خەیاڵپاوییــە، ئەگــەر چاوەڕێــی ئــەوە لــە لیژنــەی نووســینەوەی دەســتوور  خەیاڵپ
بکەیــن، دەســتوورێکی مەدەنــی بەرهــەم بهێنێــت. دەستوورنووســەکان کــە دەڵێــن، دەســتوورێکی 
مەدەنییــە و دینــی دەوڵەتیــش ئیســامە، بــەوە خۆیــان فریــو دەدەن، ئاخــر کــە دەوڵــەت دینــی هەبــوو، 
دەســتوور دینیــی دەبێــت، نــەک مەدەنــی. ســیکوالریزم نــە ئایدۆلۆجیایــە، نــە دژی ئایینــە، ســیکوالریزم نــە 
لــێ دەگەڕێــت کەســانی ســەر بــە ئیســام، دووچــاری چەوســاندنەوە ببنــەوە، نــە بواریــش دەدات، ئیســام 
ببێتــە ئامێرێــک بــۆ چەوســاندنەوەی ئەوانــی دیکــە. ســیکوالریزم سیســتەمێکە ڕێ خــۆش دەکات، هەمــوو 
دەســەاڵتەکان لــە )شەعب(ـــەوە ســەرچاوە بگــرن، نــەک لــە )شەرع(ـــەوە. دەســتوور بــۆ داهاتــووی نزیــک 

ــردووی دوور نابەســتێت. ــە ڕاب ــە پشــت ب دەنوورسێــت، بۆی

تۆلێرانــس ئەوەیــە، ڕێ بــە باوکردنــەوەی بیــروڕای دژە تۆلێرانــس نەدرێــت. ئــەوە ناکەوێتــە خانــەی 
ــۆ و  ــان و ڕادی ــە پەرلەم ــی ئیســام )داعــش( ل ــان فیکــری دەوڵەت ــە ئیســامییەکان، هەم ــەوە، ڕەوت ئازادیی
ــی تاکــن و کارگــەی  ــە ئازادییەکان ــەو ئیســامییانەی دژ ب ــە، ئ ــازادی ئەوەی ــەوە. ئ ــاو بکەن ــەوە ب تیڤییەکان
بەرهەمهێنانــی تیــرۆرن، بێدەنــگ بکرێــن. جیهــادی ئیســامییەکان، ئیــدی لەڕێــی پەرلەمانــەوە بێــت، یــان 
ــەواوی  ــی ت ــۆ خاپوورکردن ــە، ب ــت، هــەر دژی ســیکۆالریزم نیی ــامن گرتبێ ــر ســەنگەریان لێ هــەزار کیلۆمەت
ئــەو شارســتانییەیە کــە لــە خۆرئــاواوە هاتــووە، بــۆ ســڕینەوەی دادپــەروەری، جیــاوازی، ئــازادی، یەکســانی، 

ــە. ــی و پلوورالیزم دیموکرات
الی ڤادیمیــر لینیــن، ئیمپریالیــزم، بااڵتریــن قۆناغــی ســەرمایەدارییە، لــە کــن ســەمیر ئەمیــن، دونیاگیــری، 
هاوواتــای ئیمپریالیزمــە. لــە ڕوانگــەی ئــەو بیرمەنــدەی دووەمــەوە، هــەر لــە دەرکەوتنــی ئیخوانــەوە کــە 
لــە ١٩28 دا لــە میــس ســەری هەڵــدا، تــا هەنووکــە، ئیســامی سیاســی بــە هەمــوو بــاڵ و ئایینزاکانییــەوە 

ڕێزگرتن 
لە درۆ 
پێویستی 
بە بەهرە 
هەیە، 
چونکە ئەو 
بەهرەیە 
شک نابەم، 
خوێنم 
شیرین نییە
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دیاردەیەکــی نوێیــە، درێژەپێدانــی دیــاردەی دێریــن نییــە و بزاڤێــک نییــە بتوانیــن 
لــە واقیعــی ســەرمایەداریی داببڕیــن. ســەمیر ئەمیــن پێــی وایــە: ڕابوونــی 
ئەورووپــا،  گەورەکانــی  شــارە  هەژارەکانــی  کۆچبــەرە  موســڵامنە  ناوبەنــاوی 
پرۆتێســتێکی کۆمەاڵیەتــی و کاردانەوەیەکــی چینایەتییــە، هیــچ پێوەندییەکــی بــە 

ــە. ــە ئیســامییەکانەوە نیی ــو جڤاک ــی ئیســامی سیاســیی نێ ــاردەی بزاڤ دی
لــە هــەر وەاڵتێــک ئیســام ئایینــی زۆرینــە بووبێــت، ئیمپریالیســتەکان هەوڵیــان 
داوە، بزاڤــی ڕزگاریخــوازی لــەوێ، مۆرکێکــی ئایینــی هەبێــت. فەرەنســایییە 
داگیــرکارەکان لــێ گــەڕان لــە جەزائیــر، شــەریعەت جێــی یاســا بگرێتــەوە، 
بەریتانیــای کۆڵۆنیالیســتیش لــە هینــد بــە گــژ بزووتنــەوەی ڕزگاریخوازیــدا 
دەچــووەوە، بــەاڵم لــە )پاکســتان( جڵــەوی فەرمانڕەواییــی دەدایــە دەســت 
ــە  ــام ل ــن، ئیس ــەر بڵێی ــە ئەگ ــێواندنی دیرۆک ــەوە ش ــە ئ ــی، بۆی ــامی سیاس ئیس
دژی ئیمپریالیــزم خەباتــی کــردووە. بزووتنــەوە ئیســامییەکان، ڕابردوویەکــی 
ــە کــە  ــەوە شــاراوە نیی ــن، ئ ــە دایــک ناب ــە ســەربەخۆیی ل ــەن و ب ــاک شــک ناب پ
ئەمریــکا لــە دوای گەشــەکردنی قاعیــدەوە بــوو، بــەاڵم دواتــر جادووەکــە بەســەر 
ــن،  ــەربەخۆ نی ــز س ــامییەکان هەرگی ــە ئیس ــووەوە. بزاڤ ــپ ب ــەدا قڵ جادووبازەک
ئاخــر هیــچ نەبێــت، وابەســتەی ئــەو کولتــوورە ماوەبەســەرچووە نائینســانی و دژە 

ــووە. ــەرچاوەی گرت ــەوە س ــەی عەرەب ــە دوورگ ــە ل ــانییەن ک یەکس
بــە ڕاســت خواپەرســتی بریتییــە لــەوەی هاودینــی خــۆت بکوژیــت، تەنیــا لەبــەر 
ئــەوەی ئایینــزای جیــاوازە؟ هاونیشــتامنی خــۆت بکوژیــت، تەنیــا لەبــەر ئــەوەی 
ئایینــی جودایــە؟ لــە کوردســتان و عێــراق و شــام، لــە ســوودان و توونــس و لیبیــا، 
ــتان و  ــەن و سعوودس ــە یەم ــتان، ل ــتان و ئەفغانس ــە پاکس ــا، ل ــس و نیگیری لەمی
کوەیــت، لــە ئەمریــکا و کەنــەدا، لــە ئیســپانیا و فەرەنســا، لــە تایانــد و ئوســرتالیا، 
بــە نــاوی ئیســامەوە، بــە نــاوی شــیعە و ســووننەوە، بــە نــاوی جیهــادەوە، ئینســان 
دەکوژرێــت. بــە دەم گوتنــەوەی ئەڵاهــو ئەکبــەرەوە، ژنــان و منــدااڵن و پیاوانــی 
نوێژخوێــن خەڵتانــی خوێــن دەکرێــن! وەک چــۆن ســەگەکەی بافلــۆف کــە گوێــی 
ــامن  ــە گوێ ــەر ک ــوارەوە، ه ــە خ ــدا دەهات ــە دەمی ــک ب ــوو، لی ــە دەب ــە زەنگەک ل
ــان وشــک  ــی خۆم ــە جێ ــت و ل ــامن دەچێ ــت، زەندەق ــەر دەبێ ــە ئەڵاهــو ئەکب ل
ــەوە،  ــو ئەکبەرێک ــەر ئەڵاه ــە دوای ه ــزە، ل ــەوە بەهێ ــەری ئ ــر ئەگ ــن، ئاخ دەبی

ــدات. ــەک ڕوو ب تەقینەوەی
ــۆی  ــدا، خ ــەری ڕێنیسانس ــە فیلت ــوون ب ــورم و تێپەڕب ــیح دوای ڕیف ــی مەس ئایین
لەگــەڵ گەشەســەندنی کۆمەڵــدا گونجانــد و هەنووکــە ئەگــەر کۆمــەک بــە ڕەوتــی 
ــەی  ــەو هەواڵن ــوو ئ ــۆزەی هەم ــەاڵم گ ــە، ب ــپیش نیی ــەکات، کۆس ــی ن مرۆڤایەت
بــۆ ڕیفۆرمکــردن لــە دینــی موحەممــەددا دران، لەســەر گاشــەبەردی بنەمــا 
ــت:  ــری )١87١ – ١٩٤5( دەڵێ ــۆڵ ڤالێ ــوون. پ ــاش ب ــام، وردوخ ــی ئیس نەگۆڕەکان
)شارســتانی(یش وەک زینــدەوەر وایــە، ڕۆژێــک دادێــت، مبرێــت. تــۆ بڵێیــت ئــەم 
ــاوە. ــە داعشــی بەرهــەم هێن ــت ک ــەو شارســتانییەیش دروســت بێ ــۆ ئ ــە ب گوتەی

ــە خــۆوە هەڵتۆقیــوە؟ یــان ڕەگوڕیشــەی قــووڵ بــە  ــا داعــش قارچــک ئاســا، ل ئای
ــاوە؟ ڕەوتارێکــی  ــی داهێن ــا داعــش هیچــی نوێ ــژووی ئیســامدا ڕۆچــووە؟ ئای مێ
ــە الســاییکردنەوەی  ــووە ل ــان هــەر چییەکــی کــردووە، بریتیب ــدووە؟ ی ــازەی نوان ت
ڕووداوەکانــی نێــو دیرۆکــی ئیســام؟ هەمــوو ئەوانــەی بڕێــک شــارەزایییان 

ئیسالمییەکان بە 
هۆشیارییەوە دژی 

عەملانیبوون دەوەستنەوە، 
چونکە بەڕەکە لەژێر 
پێیان ڕادەکێشێت و 

لێ ناگەڕێت ئایین 
وەک پردی گەییشن بە 
دەسەاڵت و دراو بەکار 

بهێنن، بەاڵم عەوام 
لە جەهلەوە دژایەتی 

عەملانییەکان دەکەن
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ــان،  ــن و دڵنی ــن، دەزان ــک نەب ــی خەڵ ــت و خەریکــی گەوجاندن ــردووی ئیســامدا هەبێ ــە ڕاب ل
ــردووە،  ــی نەک ــتا کارێک ــامە و هێش ــژووی ئیس ــتەی مێ ــەرعی و دەرهاوێش ــەی ش ــش وەچ داع
بــە زەوتکردنــی ژن و بــە ســووتاندنی دیلیشــەوە، لــە ســەردەمی خــودی پەیامبــەر و یاوەرانیــدا 
ــەر  ــردووە. ئەگ ــش نەک ــی پیرۆزی ــە دەق ــچ ســەرپێچییەکی ل ــەت هێشــتا هی ــت و تەنان نەکرابێ
تەمــی گومانێــک لــەوەی داعــش درێژەپێدانــی ئیســامە، یــان نــا، بەرچــاوی لێــڵ کردبیــن، ئــەوا 
ــی ئیســامی،  ــان و بانگخــوازان و پەرلەمانتاران ــە مەالی ــاری بەشــێک ل ــە گوت ــامن ل ــە گوێگرتن ب

ــەوە. ــان ڕۆشــن دەبێت ــەوە و ئاســۆی بەرچاوم ــان دەڕەوێت ــەو گومانەم ــی ئ تەم
ــەوە.  ــام ڕەت دەکەن ــژووی ئیس ــا، مێ ــان ن ــن، ی ــێ بزان ــەن، پ ــەند ناک ــش پەس ــەی داع ئەوان
ئەوانەیشــی دیرۆکــی ئیســام بــە چەشــنێکی ناکــۆک لەگــەڵ داعشــدا دەناســێنن، ئەگــەر نــەزان 
ــژی  ــی ت ــام، وەک مێژوویەک ــژووی ئیس ــن و مێ ــەی ئیسامناس ــوو ئەوان ــن. هەم ــن، بازرگان نەب
لــە ئاشــتی و بەزەیــی و لێبوردەیــی بــاس دەکــەن، ئــەوە بازرگانــی بــە دینــەوە دەکــەن و نــان 
ــەوە گــرێ دراوە.  ــە شــەڕ و ڕق و دوژمنکاریی ــڕ ل ــەو دیرۆکــە پ ــە شــێواندنی ئ و دەســەاڵتیان ب
ــە بەڵگەنامــەی  ــە پشــتی ب ــە واقیعــدا پێشکەشــی دەکات، وەک فیلمێــک وای ــەوەی داعــش ل ئ
ــەرهەڵدان و  ــژووی س ــە مێ ــتبێت و ل ــتەقینەکان بەس ــی و ڕووداوە ڕاس ــاهەڵنەگری دیرۆک حاش

ــت. ــام الی نەدابێ ــەکردنی ئیس گەش
ئــەوەی دیرۆکــی ئیســام، کەســانی وەک جەزیــری، خانــی، نالــی، مەولــەوی، شــێخ موحەممــەدی 
ــەوالوە،  ــەوام ب ــی ع ــە فریودان ــیوین، ل ــێ بەخش ــی پ ــی مودەڕیس ــەال عەبدولکەریم ــاڵ و م خ
شــتێکی دیکــە نییــە، ئاخــر هیچــی هاوبــەش لــە نێــوان ئــەو هێژایانــە و ئــەو دیرۆکــە ڕەشــەدا 
ــە قــازی موحەممــەد، نــە شــێخ  نەبــووە، کــە ئــەو ئایینــەی بــە زەبــری شمشــێر ســەپاندووە. ن
مەحمــوودی حەفیــد و نــە شــێخ ســەعیدی پیــران، هیچیــان ســەر بــە مێــژووی ئیســام نەبــوون، 
ســەر بــە بزووتنــەوەی کوردایەتــی بــوون، خەباتیــان لــە نیشــتامنپەروەرییەوە ســەرچاوەی 

ــژووی خوێناویــی ئیســامەوە. ــە مێ ــوو، نــەک ل گرتب
وەک چــۆن تورکــی ئینساندۆســت، بەرانبــەر بــە ئەرمــەن خــۆی بــە شــەرمەندە دەزانێــت، وەک 
چــۆن ئەڵامنیــا شــانازی بــە قڕتێخســتنی جوولەکــەوە نــاکات، وەک چــۆن فەرەنســا شــەرمەزارە 
لــەوەی جەزائیــری داگیــر کردبــوو، وەک چــۆن ئــەوە پەڵــەی شــەرمە بــە هەنیــەی ئەورووپایییــە 
داگیرکارەکانــەوە، کــە خەڵکــە ڕەســەنەکەی ئەمریــکا، )هیندییــە ســوورەکان(یان قەالچــۆ کــرد، 
ئەوەیــش شــەرمەزارییە بــۆ خەڵکــی نیمچــە دوورگــەی عــەرەب، کــە بــە نــاوی باوکردنــەوەی 
دینــەوە، لــە ڕێــی کاولــکاری و خوێنڕشــتنەوە، کولتــووری وەاڵتانــی دیکەیــان ســڕییەوە و 
کولتــووری خۆیــان ســەپاند. لــە ئاســتی ئــەوەدا کــە باپیرانــی تااڵنچــی بــوون، وەاڵتانیــان 
خاپــوور کــردووە و شارســتانیی غەیــرە عەرەبییــان لەنێــو بــردووە، هــەر عەرەبێــک هەســت بــە 
شــەرمەزاری نــەکات، ئینساندۆســت نییــە، هــەر میللەتێکیــش شــانازی بــە کولتــووری بــە شمشــێر 

ــا، بــە کۆیایەتــی ڕازییــە. ســەپێندراوی داگیرکارانییــەوە بــکات، پــێ بزانێــت یــان ن
ــاوەڕی  ــووە، ب ــدا هەڵنەکەوت ــی تێ ــان زانایەک ــاعیرێک ی ــدەن، ش ــەرەب ب ــژووی ع ــەرنجی مێ س
ــە  ــوون، ل ــەرەب هەب ــەورەی ع ــاعیری گ ــا و ش ــی زان ــت. چ ــەو بووبێ ــام پت ــی ئیس ــە ئایین ب
ــەم دراون و گەلێکیشــیان کــوژراون! هــەر  ــە قەڵ ــق ل ــە زەندی ــەن دەســەاڵتی ئیســامەوە، ب الی
ــە دوای  ــە گــەڕان ب ــان نووســیویانەتەوە، ئیســام بریتیبــووە ل ــەو دیرۆکــەی خۆی ــە گوێــرەی ئ ب
دەســەاڵت و ســامان و ژنانــدا، ئــەوەی بــە الیــەوە گرنــگ نەبووبێــت، ئــەدەب و هونــەر و زانیــن 
ــەوە  ــی پێک ــی الیەنگرتن ــام ئایین ــوورساوە، ئیس ــان ن ــی خۆی ــە قەڵەم ــژووی ب ــی مێ ــووە. بەپێ ب
ژیــان نەبــووە، دینــی یاســای دارســتان و دادگای بیابــان و قەتڵوعــام و تواندنــەوەی کولتــووری 
ــووکایەتیکردنە  ــووە، س ــی ب ــی لێبوردەی ــام ئایین ــەوەی ئیس ــکردن ل ــووە. باس ــە ب ــی دیک گەالن
بەوانــی تــر، ئاخــر بــە چ هــەق و بــە چ پاســاوێک ئیســامخواز خــۆی لەوانــی دیکــە، پــێ بااڵتــر 
بێــت و بڵێــت: لێبــوردەم بەرانبەتــان؟ ئینســان هەمــان بەهــای هەیــە، بــە چاوپۆشــین لــەوەی 

هەموو ئەوانەی 
بڕێک شارەزایییان لە 
ڕابردووی ئیسالمدا 
هەبێت و خەریکی 
گەوجاندنی خەڵک 
نەبن، دەزانن و 
دڵنیان، داعش 
وەچەی شەرعی 
و دەرهاوێشتەی 
مێژووی ئیسالمە 
و هێشتا کارێکی 
نەکردووە، بە 
زەوتکردنی ژن 
و بە سووتاندنی 
دیلیشەوە، لە 
سەردەمی خودی 
پەیامبەر و 
یاوەرانیدا نەکرابێت 
و تەنانەت هێشتا 
هیچ سەرپێچییەکی 
لە دەقی پیرۆزیش 
نەکردووە
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ــە فریــودان بــەوالوە  ســەر بــە کام ئایینــە، دینــدارە یــان بێدیــن، کــەس مافــی نییــە، خــۆی لەوانــی دی بــە بەخشــندەتر بزانێــت. ئــەوە ل
هیچــی تــر نییــە، کۆیلــەی دەســتی ئایینێــک بیــن و بــە ســەرچاوەی هەمــوو هەڵســەنگاندنێکی بزانیــن و بــاس لــە لێبوردەیــی، یەکســانی، 

ــن. ــش بکەی ــازادی و فرەالیەنیی ئ
نابێــت هیــچ ئایینێــک لــە ئینســان بــە پیرۆزتــر بزانیــن، ئاخــر بــە درێژایــی مێــژوو بــە نــاوی ئایینــەوە، ســووکایەتی بــە ئینســان کــراوە، ئیــدی 
هــەر لــە زەوتکردنــی ئــاوەز و ویســتەوە، هــەر لــە ســەرانە لــێ ســەندن و ژن بــە تااڵنــی بردنــەوە، تــا ســڕینەوەی کولتــوور و کۆکــوژی. ئاییــن 
هیــچ چارەســەرێکی پــێ نییــە، هەمیشــە کێشــەی ناوەتــەوە و هــەر شــەڕی لــێ کەوتووەتــەوە. شــوێنکەوتنی ئەوپەڕگرانــە و توندڕۆیانــەی 
ئاییــن، گیرخواردنــە لــە بازنەیەکــی داخــراودا، کەســانێک کــە خۆیــان گیریــان خواردبێــت، کــە توانــای ئەوەیــان نەبێــت، هەنگاوێــک بچنــە 
پێشــەوە، ئیــدی چــۆن فریــای ئەوانــی دیکــە دەکــەون؟ کــە ئیمیــل ســیوران گوتوویەتــی: )بێجگــە لــە حەوجــەی بــۆ ڕەهــا، دەتوانیــن هەمــوو 
شــتێکی دیکــە لــە ئینســاندا بچەپێنیــن، ئاخــر ئــەو پێویســتییە، بــە ڕووخاندنــی پەرســتگەکان لەنێــو ناچێــت(، بیــری بــۆ ئــەوە نەچــووە کــە 
ژمــارەی ئەوانــەی بــە ســەلیقە، بڕوایــان بــە دەســەاڵتی نادیــاری ســەرووی رسووشــت نییــە، ڕەنگــە لــە ژمــارەی بــڕواداران هەڵکشــاوتر بێــت.
بۆچــی لــە دوورتریــن گۆشــەی دونیــاوە، الوان بــە پــۆل دێــن و دەچنــە ڕیــزی داعشــەوە؟ چونکــە ئیلهــام لــە مێــژووی ئیســامەوە وەردەگــرن. 
ئــەوەی ئیــش بــۆ گونجاندنــی ئــەو گەنجانــە لەگــەڵ کولتــووری خۆرئــاوادا ناکرێــت و پەراوێــز دەخرێــن، ئــەوەی زانکۆیــان تــەواو کــردووە و 
لەبــەر نەبوونــی دەرفەتــی یەکســان، ئیشــیان دەســتگیر نابێــت، ئــەوەی لــە ئازادیــی ویــژدان و خواپەرســتی بێبــەش کــراون و دەیــان پاســاوی 
دیکــە، هەموویــان خۆدزینــەوەن لــە گوتنــی ڕاســتی، کــە بریتییــە لــەوەی، مێــژووی ئیســام ســەرچاوەی تیــرۆرە و تــا ئــەو مێــژووە جێگــەی 

شــانازی بێــت، تیــرۆر بــەردەوام دەبێــت.
ئەدونیــس شــتێکی وا دەپرســێت: “باشــە ئــاوەز کەڵکــی چییــە، ئەگــەر بــێ چەندوچــوون بــڕوا بــەوە بهێنیــن، چــواردە ســەدە و قوســوور 
لەمەوبــەر، خــوا بــە پۆســتەچییەکدا )جوبرەئیــل( پەیامــی بــۆ بازرگانێــک )موحەممــەد( هەنــاردووە؟ باشــە ڕۆشــنبیر ئیشــی چییــە، ئەگــەر 
ــە  ــەر ل ــازرگان ب ــوورساوە؟ ئاخــر ب ــاوی قازانجــدا نەن ــە پێن ــەواوی ســیناریۆکە ل ــت، ت ــێ دەڵێ ــەدی ک ــر پرســیارەوە؟” ئ ــە ژێ وەحــی نەخات
هەمــوو شــتێک بیــر لــە قازانــج دەکاتــەوە. لــە جاهیــان گــەڕێ کــە لــە پێنــاوی ویســاڵی حۆرییانــدا دەخەبــن، الی ئەوانــەی خۆیــان وەک 
داکۆکیــکاری سەرســەخت لــە ئاییــن منایــش دەکــەن، دیــن هیــچ  پەیوەندییەکــی بــە ڕۆح و بــە ویژدانــەوە نییــە و جۆرێکــە لــە بازرگانــی کــە 
بــە هۆیــەوە هــەم بــە دەســەاڵت دەگــەن و هــەم بــە دراو. باشــە ژن گوناهــی چییــە، تــا بــە گوێــرەی ئــەو پەیامــە کــە ئەگــەری ئــەوە هەیــە 
زەوینــی بێــت، وەک هــەر کااڵیەکــی دیکــە، بازرگانیــی پێــوە بکرێــت؟ ئایــا ژن مافــی نییــە، ســەروەری خــۆی بێــت و بڕیــار لــە چارەنووســی 
خــۆی بــدات؟ ئیســام وەک ئایینێکــی نێرســاالر، لــە قەفەزیشــدا ڕێ بــە فڕینــی مــێ نــادات، نــەک بــڕوای بــەوە نییــە، ژن توانــای داهێنانــی 
هەبێــت، بەڵکــوو ناچێتــە ژێــر بــاری ئەوەیشــەوە، ژن عەقــڵ شــک ببــات، ئاخــر تەنیــا وەک جەســتە دەیبینێــت. ئیســامخواز ئەگــەر زۆر 

دلۆڤــان بێــت، ئەوســا ددان بــەوەدا دەنێــت، ژنیــش عەقڵــی هەیــە، بــەاڵم عەقڵێکــی نوقســان.
ــەت دینــی هەبێــت، ئەگــەر  ــەوە، کــە دەوڵ ــر خۆمــان ببەین ــە بی ــەوە ل ــن، دەبێــت ئ ــاز بیــن، جڤاکێکــی سڤیلســاالر ڕۆ بنێی ــە نی ئەگــەر ب
ــک  ــانی نزی ــی و یەکس ــازادی و دیموکرات ــە ئ ــک ل ــن و هەنگاوێ ــدا بچەقی ــانە و غەیب ــی و ئەفس ــوڕی نەزان ــە ق ــت ل ــن دەبێ ــا ماوی ــا، ت ن
نەبینــەوە. رسووشــتی دیــن وایــە، نــە ملکەچــی یاســای گۆڕانــە، نــە گەشــە دەکات و نــە ڕیفۆرمــی تێــدا دەکرێــت، ئاخــر دیــن ئەوەیــە کــە 
هەیــە، نــەک ئــەوەی ئێمــە دەمانەوێــت، بۆیــە هیــچ )بژارە(یەکــی دیکەمــان لەبەردەمــدا نییــە، یــان دەبێــت ببیــن بــە کۆیلــەی، یــان لــە 
هەمــوو جومگەکانــی دەوڵەتــی جــودا بکەینــەوە، ناخــر ناتوانیــن لەگــەڵ بزاڤــی کۆمەڵــدا بیگونجێنیــن. ئەوانــەی دەڵێــن: ئاییــن بــۆ هەمــوو 
ــە نێــوان الهــووت و ناســووتدا ناکــەن، یــان نانیــان لەســەر ئەوەیــە، قۆناغــی  هەلومەرجێــک دەشــێت، یــان هێنــدە جاهیلــن، جیــاوازی ل
جاهیلــی تێنەپەڕێنیــن. ئیســام بۆیــە مێژوویەکــی هێنــدە خوێناویــی هەیــە، چونکــە هاوزەمــان هــەم ئاییــن بــووە و هــەم دەســەاڵتیش، 

بۆیــە نــەک هــەر وەختــی هاتــووە، بەڵکــوو درەنگیشــە بــۆ لــە یەکــدی جیاکردنەوەیــان.

إمیل سیوران، تأریخ و یوتوبیا، ترجمە: أدم فتحي، ص 5٠ دار الجمل 2٠١٠ بیروت.
أدونیس، ال تحقق الدیمقراطیة ما دام الدین هو مرجع القیم، عباس سلیـامن، السفیر ١٩ حزیران 2٠١6 بیروت.

إمیل سیوران، املیاه کلها بلون الغرق، ترجمة: أدم فتحي، منشورات الجمل، 2٠٠3 کولونیا.

بژارە: بە عەرەبی خەیارو بە ئینگلیزی )چۆیس(ـە. بژاردە: بە مانای نوخبە دێت کە بە ئینگلیزی )ئیلیت(ـە.



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

57

سەربەست سەلیم

بەشێك لەملمالنێ 
سیاسییەكانی ناو 
كۆمەڵگەی ئەسحابە
بەرەی )سوننەو شیعە( وەك منونە

بەشی دووەم



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

58

لــەو نــوورساوەدا هاتبــوو: ئەگــەر ئەمانــە هاتنــەوە 
نــوورساوە مەكــە كــە  بــەو  بیانكــوژە و كار  الت 
پێیانــە، لەســەر كارەكــەی خــۆت بەردەوامبــە هەتــا 
ــە  ــی میــرس ك ــە نوێنەران ــاگادارت دەكەمــەوە. بۆی ئ

ــە ــۆ مەكك ــەوە ب ــی گەڕان ــان بین ئەمەی

عەلــی  كەســەرەنجام  وارێكخرابــوو  عومــەر،  كۆچــی  ســەردەمی  شــوراكەی 
ــۆ  ــوو ب ــەك ب ــامن، رێگای ــودا بینی ــی پێش ــو لەبەش ــەاڵت، وەك ــەوە لەدەس دوربخات
ــی  ــان عەل ــر. دیس ــی ت ــامن و هیچ ــەاڵتی عوس ــدات بەدەس ــەرعیەت ب ــەوەی ش ئ
ــە  ــی ئەم ــارەش وت ــوت، ئەمج ــەر دەی ــرو عوم ــەردەمی ئەبووبەك ــۆن س ــو چ وەك
ــراق  ــەرەو عێ ــت و ب ــەی بەجێهێش ــان ناوچەك ــەم جارەی ــراوەو ئ ــن ك ــەدرە لەم غ
ــزە  ــەكان، دوان ــەرچاوە مێژوویی ــی س ــە، كەبەپێ ــوو بەخەلیف ــامن كەب ــات. عوس ه
ســاڵ خەلیفەبــووە، لەشــەش ســاڵی یەكەمیــدا كێشــەیەكی ئەوتــۆی نەبــووە، 
ــدەی ئەســحابەكان و خەڵكــی روی  ــی و گازەن ــەاڵم لەشــەش ســاڵی دووەمــدا گلەی ب
لەزیادكــرد، خەڵــك و ئەســحابەكانی پێغەمبــەر ئــەم گلەییانەیــان كۆكــردەوەو 
بیگەیەننــە  تــا  نــارساو  ئەســحابەی   )١٠( دایانــە دەســت  نوســینێك و  كردیانــە 
ــی  ــی داهات ــج یەك ــوو )پێن ــە ب ــەم خااڵن ــەی ئ ــە ناوەرۆكەك ــامن، ك ــتی عوس دەس
ئەفریقیــای داوەتــە مەروانــی كــوڕی حەكــەم، كەدەبــوو بدرێتــە هــەژارو هەتیــوو 
كــەم دەرامەتــەكان، دروســتكردنی حــەوت خانــوی گــەورە بۆخــۆی و دەســت و 
ــوو،  ــەكان ب ــی جەنگ ــە داهات ــەی ك ــەو پارەی ــەش ب ــە، ئەم ــی لەمەدین پێوەندەكان
ــی  ــوان كەســوكارو خێڵەكــەی خــۆی بەن دابەشــكردنی پۆســت و دەســەاڵتەكان لەنێ
ــدی  ــزانەدانی وەلی ــا س ــوون، هەروەه ــاڵ و هەرزەكارب ــان من ــە زۆربەی ــە، ك ئومەیی
ــوو. )*( كاتێــك چــوار  ــوو، بەرێوەبــەری كوفەب ــە كــە خزمــی خــۆی ب كــوڕی عەقەب
ــوو و  ــەرخۆش ب ــە س ــە، چونك ــۆی دوو ركات ــە خ ــردن، ك ــی پێك ــژی بەیان ركات نوێ
ئــاگای لەخــۆی نەبــوو، كەپێشــیان گــوت بــۆ واتكــرد، بــۆ پــێ ڕابــوواردن پێــی گوتــن: 
ــرەكان و  ــار و موهاجی ــكردنی ئەنس ــا فەرامۆش ــم«، هەروەه ــكرتم آلزیدنك ــن ش »ل
ــن  ــەو چەندی ــان( ئەمان ــەاڵتێك پێی ــچ دەس ــینی هی ــان و نەبەخش ــرس پێ نەكردنی پ
ڕەخنــەی تــر ناوەرۆكــی ناڕەزایەتــی خەڵكیــی بــوو. )١( هەمــوو ئەوانــە بوونــە هــۆی 
ئــەوەی خەڵكــی كوفــەو بــەرساو میــس بێــن بــۆ مەككــەو داوای چاكســازی بكــەن. 
ــی  ــەت بریت ــڕەوی خەالف ــی قەڵەم ــنورە گرنگەكان ــەردەمانەدا س ــەو س ــە ل ئاشكراش
بــووە لەعیــراق  و میــسو شــام، دانیشــتوانی شــام بۆیــە نەهاتــن چونكــە لەوكاتــەدا 
ــوو،  ــەی عوســامن ب ــەوەی لەبنەماڵ ــوو كــە ئەمیــش جگــە ل ــی ب ــە وال كــە موعاویی
ــی  ــەو لەترس ــەاڵتی ئ ــی ژێردەس ــە خەڵك ــوو، بۆی ــەاڵتدارێكی توندب ــاوكات دەس ه
ــامن  ــت عوس ــتە دەس ــە گەیش ــا نورساوەك ــوو ت ــارد. ئەوەب ــان نەن ــزادان نوێنەری س
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ــت، كەعوســامن نورساوەكــەی  ــا عەمــامر نەبێـ ــان لێكــرد تەنه ــان لەترســان باوەی هەمووی
خوێنــدەوە داوای لەعەمامركــرد كەپێــی بڵــێ كێــی تــری لەگەڵــە، بــەاڵم ئــەو نــاوی كەســی 
نــەوت، ئەوەبــوو عوســامن لەگــەڵ مەروانــی كــوڕی حەكــەم بەیەكــەوە ئەوەندەیــان لێــدا 
تــا هێــزی لێبــڕاو بورایــەوە، فڕێیاندایــە دەرەوە. )2( بــەاڵم ئــەوە نەبــووە هــۆی كۆتاییهاتنــی 
فشــارەكان بۆسەرعوســامن و بنەماڵــەی ئومەییــە، تاســەرئەنجام عوســامن بڕیاریــدا هەندێــك 
گۆڕانــكاری بــكات، نورساوێكــی دایــە دەســت وەفدەكــەی میــس، تیایــدا بڕیاری دابــوو والی 
میــس بگــۆڕێ ، لەســەر داخــوازی خۆیــان یەكێكیــرت دابنێــت، ئەمانیــش خۆیــان كۆكــردەوەو 
بەرێكەوتنــەوە بــۆ میــس. لەگەڵیانــدا ژمارەیــەك لــە ئەنســارو موهاجیرەكانیــش بەرێكەوتــن 
تابزانــن ئایــا ئــەم كارە وەكــو خــۆی و بــێ موشــكیلە تەواودەبێـــت. پاش ئەوەی ســێ شــەو و 
رۆژ بەرێــگاوە بــوون، لەرێــگا توشــی ســوارێك بــوون كــە هــەوڵ دەدات بەخێرایی وبەپەلــە 
پێشــیان بكەوێــت، ئەمانیــش رایــان گــرت تابزانــن ئــەم كەســە كێیــە، كەبینیــان تێگەیشــن 
ئەمــە نامەیەكــی پێیــە لــە عوســامنەوە بــۆ والــی میــس، بــۆ ئەوكەســەی كــە خەڵكــی میــس 
لێــی نــاڕازی بــوون و داوایــان دەكــرد بگۆڕدرێــت، لــەو نــورساوەدا هاتبــوو: ئەگــەر ئەمانــە 
ــەی خــۆت  ــە، لەســەر كارەك ــە پێیان ــە ك ــورساوە مەك ــەو ن ــوژە و كار ب ــەوە الت بیانك هاتن
ــا ئــاگادارت دەكەمــەوە. )3( بۆیــە نوێنەرانــی میــس كــە ئەمەیــان بینــی  بەردەوامبــە هەت
گەڕانــەوە بــۆ مەككــە، لــەوێ بۆیــان دەركــەوت كــە نوێنەرانــی كوفــەو بــەرسەش هەمــان 
كێشــەیان هەیــەو فرمانــی كوشــتنیان دراوە. بۆیــە چونــە الی عوســامن و پێیانگــوت دەبــێ 
ــەم  ــە ئ ــن ك ــی وت ــردوو پێ ــش ئینكاریك ــتنامنت داوە، ئەوی ــی كوش ــی فرمان ــن بۆچ بزانی
ئــاگاداری ئــەوكارە نییــە. بــەاڵم ئــەوان پێیــا گــوت ئــەم نــورساوە مــۆری تــۆی پێــوە بــووەو 
ســوارەكەش كاربەدەســتی تۆیــە. بۆیــە وتیــان یــان تــۆی یــان مەروانــی كــوڕی حەكــەم ئــەم 
ــێ تەســلیامنی  ــە دەب ــوو. بۆی ــە نوســەری )كاتــب(ی عوســامن ب ــەو كات كارەیكــردووە، كەئ
بكــەی، بــەاڵم عوســامن لەترســی ئــەوەی بیكــوژن ئامادەنەبــوو ئــەم كارە بكات، ســەرئەنجام 
ــێ واز  ــان دەب ــان ئەگــەر داواكامنــان جێبەجــێ نەكــەی ی ــك گوتی ــر خەڵ ــدا. دوات گەمارۆیان
لەدەســەاڵت بێنــی یــان دەتكوژیــن، ئەویــش پاســاوی بــۆ كارەكانــی خــۆی هێنایــەوەو بەوتە 
بەناوبانگەكــەی وەاڵمیدانــەوە )مــن بەرگێــك دانانێــم كــە خــوا لەبەریكــردوم(، مەبەســتی 
ئەوەبــوو كــە خەالفەتــی ئــەو نیعمەتێــك بــووەو خــوا پێــی بەخشــیوەو پێشــرت پێغەمبــەر 

ــت. )٤( ــە دەســبەرداری دەســەاڵت بێ ــە ئامادەنیی ــێ داوە، بۆی ــوژدەی پ م
ــەی  ــش لەوان ــتیان، یەكێكی ــامنیان داو كوش ــی عوس ــاری ماڵ ــە پەالم ــەرئەنجام خەڵكەك س
هانــی خەڵكــی دەدا بــۆ كوشــتنی عوســامن عائشــەی خێزانــی پێغەمبــەر بــوو، كەلەمــاوەی 
ئــەم قەیرانــەدا بەنــاو خەڵكیــدا دەهــات و دەچــوو دەیگــوت: )اقتلــوا نعثــاً فقدكفــر(، واتــە 
عوســە بكــوژن، چونكــە كافربــووە، ئاشكراشــە كــە مەبەســتی بەعوســە ســوكایەتیكردن بــوو 

بــە عوســامن. )5(
ئــەم ڕوداوە لــە مێــژووی سیاســی ئیســامدا، مەترســیرتین روداو بــووە، بــەم هۆیــەوە 
ــگ و  ــوو، دەرگای جەن ــیداردا چ ــتەیەكی مەترس ــە ئاراس ــەاڵت ب ــەر دەس ــكان لەس ملمانێ
ــامن  ــتنی عوس ــە كوش ــاوە ك ــاوی ن ــین( ن ــه حس ــەوە، هەروەكو)ط ــاوی كرای ــەڕی خوێن ش
)الفتنــة الكــری( یــە لــە مێــژوودا. دوای ئــەم روداوە لەالیــەك و لــە ســنورێكی قەڵەمــڕەوەی 
ئیســامدا عەلــی كــرا بەخەلیفــە، لەالیەكیرتیــش موعاویــە كــرا بەخەلیفــە. لەالیەكیرتیشــەوە 
عائیشــە لەشــكرێكی دروســتكرد بەنــاوی تۆڵەكردنــەوەی خوێنــی عوســامن. ســوپایەكی دە 
هــەزار كەســیی پێكەوەنــاو هــات بــەرەو بــەرسا، بەمەبەســتی كوشــتنەوەی ئەوانــەی بوونــە 
هــۆی كوژرانــی عوســامن. لەئەنجامــدا لەبــەرسا شــەڕی )الجمــل( لەنێوان لەشــكری عائشــەو 
عەلیــدا رویــدا، كەئەمــە یەكەمیــن جەنگــی ئاشــكرای ناوخــۆی هاوەاڵنــی پێغەمبــەر بــوو، 
كــە النــی كــەم دە هــەزار كــەس لــەم جەنگــەدا كــوژران، عەلــی لــەم شــەڕەدا ســەركەوت و 

سەرئەنجام خەڵكەكە 
پەالماری ماڵی 
عوسامنیان داو 
كوشتیان، یەكێكیش 
لەوانەی هانی خەڵكی 
دەدا بۆ كوشتنی 
عوسامن، عائشەی 
خێزانی پێغەمبەر 
بوو، كەلەماوەی 
ئەم قەیرانەدا بەناو 
خەڵكیدا دەهات و 
دەچوو دەیگوت: )اقتلوا 
نعثال فقد كفر(، واتە 
عوسە بكوژن، چونكە 
كافربووە، ئاشكراشە 
كە مەبەستی بەعوسە 
سوكایەتیكردن بوو بە 
عوسامن
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لەشــكرەكەی عائشــە كــە دەیویســت تۆڵــەی خوێنــی عوســامن بكاتــەوە لــەم شــەڕەدا تەفروتونــا بــوو. 
ــی  ــی عەل ــەڵ لەشــكری ئیامم ــن( لەگ ــراق و لەناوچــەی )صفی ــەرەو عێ ــامەوە هــات ب ــە لەش ــر موعاوی دوات
ــۆ  ــەربازی ب ــی س ــو فێڵێك ــكێ ، وەك ــە تێكبش ــكرەكەی موعاوی ــەوەی لەش ــەر ل ــەوە، ب ــەك بوون ــەڕوی ی روب
ــی  ــان بەســەر نوك ــە قورئانەكانی ــرد ك ــی ك ــە داوای لەالیەنگران ــەكات، موعاوی ــن ل ــك وەرگرت مەبەســتی كەڵ
رمەكانیانــەوە بەرزبكەنــەوەو داوابكــەن لەبــری چــەك قورئــان بكرێتــە داوەرو شــەڕەكە بووەســتێت. 
ــۆ  ــژارد ب ــۆی هەڵب ــەری خ ــە نوێن ــتان، هەریەك ــەڕیان وەس ــوون و ش ــە رازیب ــش بەم ــەی عەلی جەماعەتەك
گفتوگــۆ، )ابــوو موســا االشــعری( نوێنــەری عەلــی بــوو، )عمــرو بــن عــاص( یــش نوێنــەری مەعاویــە. ئــەم دوو 
نوێنــەرە كۆبوونــەوە لەمزگەوتێكــی كوفــە بــۆ دانوســتان، كەئــەم چیرۆكــەش لــە مێــژووی ئیســامیدا نــارساوە و 
ــر قســەیكردوو  ــەك گەیشــن، ســەرەتا عەم ــەرە بەی ــەم دوو نوێن ــەوەی ئ ــە: دوای ئ ــەم جۆرەی ــەی ب كورتەك
ــە  ــەو بێت ــۆالی خــۆی رابكێشــێ، تەماحــی ئەوەشــی خســتەبەر دەســت كەئەگــەر ئ ــدا ئەبووموســا ب هەوڵی
ــی وت  ــەوەو پێ ــدی وەاڵمــی دای ــەاڵم ئەبووموســا بەتون ــت، ب ــەی پێدەدرێ ــەو پای ــەوا پل ــە ئ ــەرەی موعاوی ب
كــە ئــەو ئامادەنییــە رەشــوە وەربگرێــت، ســەرئەنجام عەمــر كەدڵنیــا بــوو ناتوانــێ ئەبووموســا بــۆالی خــۆی 
ــەر  ــە لەس ــی و موعاوی ــی عەل ــەر الدان ــەون لەس ــان رێكبك ــرد كەهەردووكی ــەوەی ك ــنیاری ئ ــێ، پێش رابكێش
ــە.  ــە خەلیف ــەوەی بیكەن ــۆ ئ ــرن ب ــێكیرت هەڵبژێ ــڵامنان كەس ــە موس ــەن ك ــەوە داوابك ــری ئ دەســەاڵت و لەب
ــوون. شــایانی باســە لەكــۆی  ــە تێیكەوتب ــەوە ك ــە دووردەخەن ــەو شــەڕە ناوخۆیی ــە موســڵامنان ل ــەم رێگای ب
ئــەو گفتوگۆیــەدا بــەردەوام عەمــر ئەبووموســای دەخســتە پێــش خــۆی، لەقســەكردن و هەڵســان و دانیشــن، 
ــەر  ــر لەمــن لەگــەڵ پێغەمب ــووی و زیات ــش مــن موســڵامن ب ــرتی و پێ ــۆ لەمــن بەتەمەن ــوت ت ــەردەوام دەی ب
ژیــاوی، بۆیــە تــۆ دەبــێ پێــش بكــەوی. بۆیــە كەكاتــی ڕاگەیاندنــی ئــەم رێكەوتنــەش هــات، دیســان عەمــر 
ــكرا  ــی ئاش ــۆ خەڵك ــە ب ــەرو رێكەوتنەك ــەر مینب ــە س ــەو بچێت ــار ئ ــەم ج ــرد كەیەك ــا ك ــە ئەبووموس داوای ل
بــكات. ئەبووموســاچووە ســەر مینبــەرو وتــی: خەڵكینــە مــن و عەمــر باشــرتین چارەســەرمان هەڵبــژارد بــۆ 
نەهێشــتنی ناكۆكــی، ئەویــش ئەوەیــە عەلــی و موعاویــە لــە دەســەاڵت دوور بخەینــەوە و خەڵكــی ئازادانــە 
كێــی پــێ باشــە هەڵیبژێــرن بــۆ ئــەوەی بیكەنــە خەلیفــە. دوای ئەوەئەبــو موســا لەمینبــەر هاتــە خــوارەوە 
عەمرچــووە ســەرەوەو وتــی: ئێــوە گوێتــان لــە نوێنەرەكــەی عەلــی بــوو كــە خەلیفەكــەی خــۆی لەدەســەاڵت 
الدا، منیــش هەمــان رام هەیــە لەســەر عەلــی، لەبــری ئــەو مــن موعاویــە بەخەلیفــە هەڵدەبژێــرم، كەســیش 
لــەو شــیاوتر نییــە. ئەمــە بــووە هــۆی ئەوەیئەبــو موســا لــە عەمــر توڕەبــێ و پێــی وت: تــۆ وەكــو ســەگ وای، 
لێــی دەی هــەردەوەڕێ، وازی لــێ بێنــی هــەردەوەڕێ. عەمریــش وەاڵمــی دایــەوە و گوتــی: تــۆش وەكــو ئــەو 

كــەرە وای كــە بارێــك كتێبــی لــێ باركــراوە. )6( 
ملمانــێ سیاســیەكانی ئــەم ســەردەمە، لــەزۆر رووەوە كاریگــەری قــوڵ و دوور مەودایــان لەســەر ئیســام دانا، 
ــە  ــدە نەوەســتان ك ــا بەوەن ــر تەنه ــە لەســەر دەســەاڵت، دوات ــە ناكۆكان ــەو گروپ ــەك ل ــە هەری ــك ك بەجۆرێ
بەپێــی بەرژەوەندیەكانــی خۆیــان دەقەئاینیــەكان تەفســیرو تەئویــل بكەنــەوە، یــان دواتــر لەالیــەن فوقەهــاو 
شــەرع ناســەكانەوە، كــە لــە قۆناغەكانــی تــردا دەركەوتــن، هەوڵــی تیۆریزەكردنــی روداوەكان بكرێــت. وەكــو 
لــە بەشــەكانی تــردا هەوڵدەدەیــن بەشــێوەیەكی ورد لەســەر ئــەم دیــوەی كەلتــوری ئیســامی بووەســتین. 
بەڵكــو كارگەیشــتە ئــەوەی ســەدان و هــەزاران دەقــی ئاینــی تــازەش بــۆ ئــەم مەبەســتە دروســت بكرێـــت، 
لەبەرامبــەردا هەردەقێكــی ئاینــی لەگــەڵ بەرژەوەندییەكانیــان نەهاتبێتــەوە، یــان ماناكەیــان لەگــەڵ روداوو 
بــڕوا سیاســیەكانیان گونجانــدووە، یــان گوتویانــە ئــەم دەقانــە راســتەقینە نین و هەڵبەســرتاون. شــیعەو ســوننە 
لــەم یاریــەدا گەورەتریــن گەمەكەربــوون، بەبــێ جیــاوازی. لێــرەدا ئێمــە تەنهــا چەنــد منونەیــەك لــە كتێبێكــی 
ســونی جێــی متامنــە دێنینــەوە لەالیــەن ســوننەكانەوە، كــە ئەویــش )صحیــح مسلم(ـــە. كــە دوای بووخــاری 
دووەم ســەرچاوەی جێــی بروایــە الی موســڵامنانی ســوننە. ئەمــەش لــەو ســۆنگەیەوە كەبەشــێكی باشــی ئــەم 
نوســینە ئاراســتەی دیــوە ســونییەكەی كۆمەڵگــەی ئیســامیە. تەنهــا چەنــد فەرمودەیەكــامن بەمنونــە وەرگرتوە 
بــۆ كاریگــەری ملمانــێ سیاســیەكان بــۆ هەڵبەســتنی درۆ بەنــاوی خــودی پێغەمبــەرەوە، ناشــبێ ئەوەمــان 
ــر  ــن ســەرچاوەی ت ــا لەچەندی ــەم ســەرچاوەیە الی ســوننە پشــتی پێدەبەســرتێ، ئەمــە جی بیربچێــت، كــە ئ
كــە نەمانویســتوە خوێنــەری پێــوە مانــدوو بكەیــن. لــەم چوارچێوەیــەش ئێمــە تەنهــا ژمارەیەكــی كــەم لــەو 

)خوا پەنجاهەزار 
ساڵ پێش 
دروستكردنی 
بونەوەرەكان، 
قەزای خۆی 
نووسیوە(
كەواتە هەرچییەك 
رویداوە، كەس 
گوناهبارنیە تیایدا. 
درۆ و كوشتار 
كەلەسەردەستی 
موعاویەو عەمر 
كران، قەدەری 
خوان و وەستانەوە 
بەڕویاندا 
وەستانەوەیە 
بەڕوی بڕیاری 
خوایی.
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ــاوازەكان  ــارەی پــرس و بابەتەجی ــەرەوە لەب ــاوی پێغەمب ــو موســا( بەن ــەوە كــە تەنهــا )عەمــری كــوڕی عــاص و ئەب فەرموودانەمــان هێناوەت
گێڕاویانەتــەوە، بۆیــە واباشــرتە خوێنــەر لەكاتــی خوێندنەوەیانــدا ئــەو شەڕەقســەو گفتوگۆیــەی نێوانیانــی بیــر بێــت، بیــری بێـــت كەئــەم 
دووكەســایەتی و ئەســحابەیە، دوو كەســی ناكــۆك و دژ بــوون لــەروی سیاســی، یەكیــان لەبــەرەی موعاویــەو ســوننە و ئەویرتیــان لەبــەرەی 

عەلــی و شــیعە بــوو، تــا پێویســتی بەلێكدانــەوەی ئێمــە نەمێنــێ بــۆ كەشــفكردنی مانــا سیاســیەكانی پشــت ئــەم قســانە. 
ئەو قسانەی عەمر بەناوی پێغەمبەرەوە دەیانگێڕێتەوەو گوایە فەرمودەی پێغەمبەرن:

)گوناهی جنێودان بەدایك و باوكی خەڵكی گوناهێكی گەورەیە()7(
ــەردەمانە  ــە لەوس ــوڕی دەدا. چونك ــدی ك ــەو یەزی ــە موعاوی ــان ب ــە جنێوی ــت ك ــە بگرێ ــە لەوان ــەوە رێگ ــاوی ئاین ــە بەن ــتی ئەوەی مەبەس

ــیعەكانەوە.  ــەن ش ــە لەالی ــتبووە لوتك ــە گەش ــەم دوو كەس ــودان ب جنێ
)ئەگــەر كەســێك حاكــم بــوو، بەبۆچونــی خــۆی ئیجتیهــادی كــرد، ئەگــەر ڕاســت بــوو ئــەوا دوو جــار پاداشــتی هەیــە، ئەگــەر هەڵــەی كــرد 

ئــەوا پاداشــتێكی هــەر هەیــە(. )8(
مەبەســتی ئەوەیــە بڵــێ ئەگــەر ئــەوەی مــن كــردم بەرامبەرئەبــو موســا هەڵــەش بێــت ئــەوە پاداشــتێكم هــەر هەیــەو خراپــم نەكــردووە. 

بەوپێیــەی ئیجتیهــاد بــووە. 
ــت. . .  ــوش دەبێ ــان ت ــی زۆرت ــەاڵو جەنگ ــە، ب ــان ناخۆش ــە پێت ــت ك ــك دەبێ ــی كارێ ــدا توش ــەو لەدوای ــەرەتاكەی باش ــە س ــەم ئۆممەت )ئ
ــا  ــا لــە قســەی دەرنەچــێ بەپێــی توان هەركەســێكیش بەیعەتــی بــە كەســێك داوە، دەســتی خســتۆتەناو دەســتی و دڵــی پێــی داوە، ئــەوا ب

ــدەن(. )٩( ــی ب ــەوا لەمل ــكات، ئ ــە ب ــەو ئیامم ــی ئ ــو ویســتی ملمانێ ــر هات ــەر كەســێكی ت ــت، ئەگ ــی بێ ملكەچــی فرمانەكان
مەبەســتیەتی شــەرعیەت بــدات بــەو كارە خــراپ و جەنگانــەی كردویانــە، لەالیەكــی تریشــەوە بەرێــگای هەڵبەســتنی ئــەم قســەیە بەنــاوی 
ــەن.  ــدا بك ــەڵ عەلی ــەڕ لەگ ــە دەكات ش ــی موعاوی ــداو، داوا لەالیەنگران ــەر عەلی ــە لەبەرامب ــە موعاوی ــەرعیەت دەدات ب ــەرەوە ش پێغەمب
ســەرباری ئــەوە بەئاشــكرا لەرێــی دروســتكردنی ئــەم فەرمودەیــەوە دەڵــێ كــە ئەوانــەی لەعوســامن هەڵگەڕانــەوە شــایەنی كوشــن بــوون. 

)خوا لەگوناهی شەهید خۆش دەبێت تەنها قەرز نەبێت(. )١٠(
بەمە ویستویەتی خەڵكیی هانبدات بۆ بەخشینی گیانیان لەپێناو بیروباوەڕەكانی ئەودا. 

)لــە پێغەمبەریــان پرســی، كێــت لەهەمــوو كــەس خۆشــرت دەوێــت؟ گوتــی عایشــە، وتــم ئــەی لەپیــاوان، گوتــی، باوكــی، )واتــە ئەبووبەكــر( 
ئەوجــار عومــەر(. )١١(

ئەمە بەئاشكرا فەرامۆشكردنی عەلییە، هەروەها بەخشینی شەرعیەتە بە خەالفەتی ئەبووبەكرو عومەر. 
)خوا پەنجاهەزار ساڵ پێش دروستكردنی بوونەوەرەكان، قەزای خۆی نوسیوە(. )١2(

ــوان و  ــەدەری خ ــران، ق ــر ك ــەو عەم ــتی موعاوی ــتار كەلەسەردەس ــدا. درۆ و كوش ــە تیای ــەس گوناهبارنی ــداوە، ك ــەك روی ــە هەرچیی كەوات
ــی.  ــاری خوای ــەروی بڕی ــتانەوەیە ب ــدا وەس ــتانەوە بەڕویان وەس

)خــوا عیلــم لەناوتــان هەڵناگرێــت، بــەاڵم كەزانــاكان نەمــان ئیــرت خەڵكــی جاهیــل دەكەنــە دەســەاڵتدار، ئەمانیــش پرســیاریان لــێ دەكــەن و 
ئەوانیــش بەهەڵــە وەاڵمیــان دەدەنــەوە(. )١3(

مەبەستی عەلی و جەماعەتەكەیەتی. 
)موهاجیرە هەژارەكان، پێش دەوڵەمەندەكانی خەڵكی تر دەكەون بۆ ماوەی چل پایز(. )١٤(

ئەمە لەوەاڵمی ئەوەبوو كە موهاجیرەكان دەیانوت بۆچی ئێمە وەكو موعاویە دەوڵەمەند نین. 
هەندێك لەو قسانەی ئەبووموسا بەناوی پێغەمبەر دەیان گێڕێتەوەو گوایە فەرمودەن: 

)هەیــە لــە رقــان شــەڕدەكات، یــان لەبــەر خاتــری بنەماڵەكــەی، بــەاڵم ئــەوەی لەپێنــاو بەرزكردنــەوەی فەرمانەكانــی خواوەنــد شــەڕدەكات، 
ئــەوە لەپێنــاوی خوادایــە(. )١5(

مەبەستی ئەوەیە موعاویەو جەماعەتەكەی شەڕ لەسەر بنەماڵەی ئەمەوی دەكەن، بەاڵم ئەو لەپێناو خوادا. 

)پیاوێك لە پێغەمبەری پرسی، چ موسڵامنێك لەهەموان باشرتە، وتی ئەو كەسەی موسڵامنان لەدەم  و دەستی پارێزراوبن(. )١6(
مەبەســتی ئەوەیــە ئــەو موســڵامنەی درۆ بــكات خراپــەكارە، وەكــو عەمــر، یــان وەكــو موعاویــە كەلەســەر مینبــەری مزگەوتەكانــەوە جنێــوی 

بــە عەلــی دەدا. 
ــی  ــەر گوتویەت ــی. )پێغەمب ــەو جەماعەتەكەیەت ــە(. )١7( ئاشــكرایە مەبەســتی موعاوی ــەوا لەئێمــە نیی )كــێ چەكــی دژی ئێمــە هەڵگــرت ئ

ــن(. )١8( ــورا بەرۆژوب رۆژی عاش
لەكاتێكدا عومەرو موعاویە دەیانگوت بەرۆژو مەبن، وەتا ئێستاش ئەمە یەكێكە لە خاڵە ناكۆكیەكانی شیعەو سوننە. 

)ئەبــوو موســا دەیگــوت زەواجــی موتعــە پێغەمبــەر رێــی پــێ داوە، بــەاڵم عومــەر قەدەغەیكــردووە، پێغەمبــەر گوتویەتــی، موژدەبــدەن و 
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خەڵكــی مەترســێنن، ئاســانی بكــەن و قورســی مەكــەن(. )١٩(
ــەك  ــە عومــەر زەواجــی موتعــەی قەدەغەكــردوە، ن ــان وای ــری ناكۆكــی شــیعەو ســوننەیە، چونكــە شــیعە پێی ئەمــەش خاڵێكــی ت

ــەر.  پێغەمب
)ئێمە كەسێك ناكەینە دەسەاڵتدار كەخۆی داوای بكات(. )2٠(

ئاشكرایە كە موعاویە نەك هەرداوایدەكرد، بەڵكو شەڕی لەسەردەكرد. 
)خوا مۆڵەت دەدات بە زاڵم، بەاڵم كە گرتی بەری نادات(. )2١(

وەكو موعاویەو عەمر. 
)كەســێك لەپێغەمبــەری پرســی، دەڵێــی چــی لەبــارەی كەســێكەوە، گروپێكــی خــۆش بووێــت، بــەاڵم دوایــان نەكەوێـــت، وەاڵمــی 

دایــەوە گوتــی، مــرۆڤ كێــی خــۆش بووێــت لەگــەڵ ئــەوە(. )22(
ــە  ــەوە، چونك ــا بگەڕێت ــی ئەبووموس ــی ژیان ــۆ كۆتای ــە ب ــەوە، رەنگ ــەرەوە دەیگێڕێت ــاوی پێغەمب ــا بەن ــەیەی ئەبووموس ــەم قس ئ

ــی.  ــی دەزان ــری عەل ــە الیەنگ ــۆی ب ــەر خ ــەاڵم ه ــەوە. ب ــە دووربكەوێت ــەو جەنگان ــێ و ل ــدا دابنیش ــدا بڕیاری لەكۆتایی
ــێ  ــەو ملمان ــەردەوام ل ــان ب ــەوەی ماناكانی ــودەو لێكدان ــەوەی فەرم ــان و گێڕان ــیری قورئ ــا تەفس ــەن، ئەگەرن ــا منون ــە تەنه ئەمان
ــك  ــدی و خواســتی خــۆی ئیســام بنوســێتەوە. بەجۆرێ ــی بەرژەوەن ــی داوە بەپێ ــەك هەوڵ ــوە. هەرالی سیاســیەوە ســەرچاوەی گرت
كەئیســامی دوای ملمانێــی سیاســی و جەنگــی خوێنــاوی ئەســحابە، ئیســامێكە مەزهەبــی و دروســتكراوی خــودی ممانێكانــە. 
بەگەڕانــەوە بــۆ روداوەسیاســیەكانی ســەردەمی ئەســحابە، پــاش تــەواو بوونی گفتوگــۆی نوێنەری هــەردوو گروپــی عەلی وموعاویەو 
نەگەیشــن بەهیــچ ئەنجامێــك، ئــەو چەكدارانــەی هاتبــوون بــۆ ئــەو مزگەوتــەی گفتوگۆكانــی تێداكــرا گەڕانــەوە نــاو ســوپاكانیان. 
ســەرەنجام شــەڕەكە دەســتیپێكردەوەو لەشــكرەكەی موعاویــە تێكشــكاو عەلــی لــەم جەنگەشــیاندا بەســەركەوتوویی هاتــەدەر و 

النــی كــەم بیســت هــەزار كــەس لــەم جەنگەشــدا كــوژران كــە بــە جەنگــی )صفیــن( نــارساوە. )*(
ــڵامنان  ــە موس ــوون و بەوپێی ــەی لەدایكب ــا هەرەفراوانەك ــیعە بەمان ــوننەو ش ــی س ــەوە چەمكەكان ــەم جەنگ ــەدوای ئ ــۆن ل وەك چ
دابەشــبوونە ســەر دوو گروپــی سیاســی ســەرەكی:الیەنگرانی عەلــی )واتە شــیعە(و الیەنگرانی موعاویــە و داواكارانــی تۆڵەكردنەوەی 
ــاوەڕی  ــی ئۆپۆزســیۆنی رێكخــراوی خــاوەن بیروب ــن گروپ ــو یەكەمی ــە ســوننە(، هــاوكات خەوارجیــش وەك ــی عوســامن )وات خوێن
ــەڕی  ــرا. دوای ش ــەوە تیرۆرك ــەم گروپ ــەن ئ ــی لەالی ــش عەل ــەڕی نەهرەوانی ــن. دوای ش ــژوودا دەركەوت ــامی لەمێ ــی ئیس تایبەت
نەهــرەوان كەتیایــدا ژمارەیەكــی یەكجــار كــەم لەخەواریجــەكان رزگاریــان بــوو، خەواریجــەكان بڕیاریــان دا لەتۆڵــەی ئــەم شكســتە 
)عەلــی و موعاویــە و عەمــری كــوڕی عــاص( بكــوژن، ئەوەبــوو ســێ كەســیان ســوێندیان خــوارد كەبــەم كارە هەڵبســن، ئەوانیــش 
بریتــی بــوون لــە )عبدالرحــامن كــوڕی مەلجــەم، حجــاج كــوڕی الصیمــی، ئەزوبــە( هەریەكەیــان یەكێــك لــەم ســێ كەســە تیــرۆر 
بــكات. یەكەمیــان توانــی عەلــی تیرۆربــكات، بەرلــەوەی عەلــی مبرێــت فرمانیــدا كــە ئــەم كەســە بكوژنــەوە پاشــان بیســوتێنن. )23(
ــت وقاچی  ــەش دەس ــرا، موعاوی ــی گی ــەدراو بەدیل ــۆ ئەنجامن ــەی ب ــوژێ، كارەك ــە بك ــوو موعاوی ــە دانراب ــی دووەم ك ــەاڵم كەس ب
بــڕی و پاشــان لەبــەرسا كــوژرا، سێهەمیشــیان بەهەمــان شــێوە گیــراو عەمــر كوشــتی. دوای كوژرانــی عەلــی زەمینــە بــۆ موعاویــە 
ــی  ــەاڵم لەترس ــە، ب ــردە خەلیف ــوڕی ك ــەنی ك ــت حەس ــەوەی مبرێ ــی بەرل ــدە عەل ــە، هەرچەن ــە خەلیف ــەوەی ببێت ــوو بۆئ لەبارترب
ــەم  ــی ئ ــرد. بەپێ ــە ئیمزاك ــەڵ موعاوی ــی لەگ ــحابەكان، رێكەوتنێك ــوان ئەس ــتار لەنێ ــگ و كوش ــی جەن ــەردەوام بوون ــەو ب موعاوی
رێكەوتنــە حەســەن خــۆی و هەمــوو الیەنگرەكانــی مــل كەچــی دەســەاڵتی موعاویــە دەبــن و لــە فرمانــی دەرناچــن، بەمەرجێــك 
دوای خــۆی حەســەن بكاتــە خەلیفــە. موعاویــەش بەمــە رازیبــوو، هەرچەنــدە حســێنی بــرای ئــەم رێكەوتنــەی پــێ خــراپ بــوو، 
وەپێــی وابــوو موعاویــە پابەنــدی ئــەم رێكەوتنــە نابــێ و ئەمــە تەنهــا فێڵێكــەو هیچیــرت. پــاش ماوەیــەك لــەم رێكەوتنــە، موعاویــە 
بڕیاریــدا یەزیــدی كــوڕی بكاتــە جێگــرەوەی دوای خــۆی، رایگەیانــد )هــەر بەڵێنێــك كــە داومــە بــە حەســەن ئــەوە لەژێــر پێمــە و 
پابەنــد نابــم پێــی()2٤( بۆئەمــە رۆژێكیــان لەكاتــی كۆبوونــەوەی خەڵكێكــی زۆر بــۆ نوێــژی جومعــە، موعاویــە داوای لــە یەكێــك 
ــۆ هەڵســە و  ــەواو دەكــەم، ت ــەوەی وتارەكــەم ت ــن قیــس( پێــی گــوت: دوای ئ لەالیەنگــرە سەرســەختەكانی خۆیكــرد )الظحــاك ب
ستایشــی یەزیــدی كــوڕم بكــەو داوابكــە كەمــن بیكەمــە جێگــری خــۆم. بــۆ هەمــان مەبەســتیش موعاویــە هانــی ژمارەیەكــی تــری 

الیەنگرانــی دابــوو كەلەنــاو خەڵكەكــە هەڵســن و پشــتیوانی ئــەم رایەبكــەن. )25(
ــە كــە  ــە موعاوی ــوو، وشــیاری دا ب ــاوی )االحنــف( ب ــووان كــە ن ــك لەئامادەب ــەاڵم یەكێ ــە وەكــو خــۆی جــێ بەجێكــرا، ب ــەم پان ئ
جگەلــەوەی یەزیــد توانــای بەڕێوەبردنــی ئــەم پۆســتەی نییــە، چونكــە هێشــتا نەببــوو بەهەژدەســاڵ، هــاوكات بیــری هێنایــەوە 
ــادەن  ــت، دانیشــتوانی عیراق وحیجــاز بەیعــەت ن ــەم لەژیاندابێ ــا ئ ــی لەگــەڵ حەســەن دا، وەت ــە لەگــەڵ رێكەوتن ــە ناكۆك كەئەم
بەیەزیــد. بــەاڵم موعاویــەو الیەنگرانــی پێداگریــان كــرد لەســەر ئــەو بۆچونــە. موعاویــە كەبەتەمەنــدا چوبــوو، هــات بــۆ مەدینــە و 
كۆبوونــەوەی لەگــەڵ ژمارەیــەك لــە ئەســحابەكان كــردو، ویســتی رایــان وەربگرێــت، بــەاڵم هەموویــان رەتیــان كــردەوەو پێیــان 
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وت حەســەن نــەوەی پێغەمبــەرەو تــۆ رێكەوتنــت لەگەڵیداكــردوە، چــۆن دەبێــت دەســەاڵت لەباوكــەوە 
ــەوە و  ــی دان ــەش وەاڵم ــن. موعاوی ــحابەكۆنانەش لەژیانداب ــاوڕێ و ئەس ــوو ه ــەو هەم ــت و ئ ــۆ كوڕبێـ ب
ــی  ــەر خەڵك ــی پێغەمب ــت، دوای مەرگ ــرت دەوێ ــی خۆش ــی خەڵك ــۆم لەه ــی خ ــن كوڕەكان ــن : م ــی وت پێ
ئەبووبەكروعومەریــان كــردە خەلیفــە، پاشــان دەســەاڵت هاتــە دەســت بنەماڵــەی )عبــد املنافــی ئەمــەوی( 

ــت. )26( ــا رۆژی قیامــەت هــەر بەدەســتی ئەوانەوەدەبێ ــە هەت -مەبەســتی عوســامنە- بۆی
ــوڕی  ــەوەی ك ــەر ئ ــا لەب ــش تەنه ــە ئەوی ــتە، چونك ــەنیش هــەر ڕاس ــۆ حەس ــە ب ــەم رەخنەی ــتیدا ئ لەڕاس
ئیاممــی عەلــی بــوو، عەلــی كاندیــدی كردبــوو بــۆ ئــەوەی ببێتــە خەلیفــە. دوای ئــەم هەوڵــە موعاویــە بــێ 
ئەنجــام گەڕایــەوە شــام، پــاش ســاڵێك كــە حەســەن مــرد، موعاویــە یەزیــدی كــردە خەلیفــە. بەپێــی بەشــی 

زۆری ســەرچاوەكان حەســەن لەالیــەن موعاویــەوە ژەهــر خــوارد كــراوە. )27()*(
بەكوژرانــی حەســەن ناڕەزایەتــی لــە عیــراق و حیجــاز زیادیكــرد، بەمردنــی موعاویــە خەڵكــی داوایانكــرد 
ــە  ــرد ك ــڕوای بەوەك ــێن ب ــەوەی حس ــراق، دوای ئ ــتوانی عێ ــەت دانیش ــە. بەتایب ــە خەلیف ــێن بكرێت حس
لەعێــراق الیەنگــری زۆری هەیــە هــات بــەرەو كوفــە، بــەاڵم لەرێــگاوە بەشــی زۆری الیەنگرانــی حســێن 
كەلەمەككــەوە لەگەڵــی هاتبــوون لەترســان باوەیــان لێكــردو گەڕانــەوە بۆماڵــی خۆیــان. نوێنەرەكەشــی 
)مســلم كــوڕی عقیــل( كــە لــە كوفــە چاوەڕێــی دەكــرد لەالیــەن لەشــكری یەزیــدەوە گیــراو كــوژرا، پاشــان 
ســوكایەتی بــە الشەكەشــی كــرا. بۆیــە حســێن تەنهــا خۆی وكــەس و كارەكــەی لەگــەڵ مایــەوە، كاتێكیــش 
ســوپای یەزیــد بــۆی هاتــن لەنزیــك كوفــە لــە شــوێنێك )كەربــەالی ئێســتا( گەمــارۆدرا بۆمــاوەی حــەوت 
شــەو و رۆژ، دوای ئــەوە پەالمــاردران و هەموویــان كوشــن، كەلەناویانــدا منداڵــی حســێنی تیابــوو، 
ژنەكانیشــیان كــرد بەســەبایا. ســەری پیاوەكانیشــیان بــڕی  و بەســەر ڕمەكانیانــەوە كــردوو بەدیــاری ناردیــان 
ــەر  ــووەو پێغەمب ــەر ب ــەوەی پێغەمب ــە ن ــێ گەیشــت –ك ــش كەكەللەســەری حســێنی پ ــد، ئەوی ــۆ یەزی ب
ــەی  ــەو فەرمودان ــە ئ ــە بڕوان ــا بۆمنون ــاوی بردوە-تەنه ــت ن ــەی بەهەش ــتوەو بەریحان ــۆش ویس زۆری خ
پێغەمبــەر كــە تیایــدا ستایشــی حەســەن و حوســێنی كــردوە. )28(- بــە دار لێیــدەداو لەخۆشــیان شــیعری 

ــدەوە. )2٩( دەخوێن

دوای ئــەوە یەزیــد پەالمــاری هەمــوو ئەوانــەی دا كــە ئامادەنەبــوون تەســلیمی بــن، كوشــتاری گــەورەی 
ــك  ــە بەجۆرێ ــەم خەلیفەی ــدەی ئ ــام دڕن ــانی ئیس ــان. مێژوونوس ــەچ پێكردنی ــتی ملك ــردن بەمەبەس لێك
دەگێڕنــەوە كــە لەرابــردودا وێنــەی نەبــووە. كاتێــك پەالمــاری مەدینــەی داوە، هــەزاران كەســی كوشــتوە، 
ــی ســوپای  ــی پەالماردان ــە لەئەنجام ــەوە ك ــر( دەگێڕێت ــن كثی ــووە، )اب ــدا ســەدان ئەســحابە هەب لەناویان
ــەك  ــاش ماوەی ــت پ ــان هەبێ ــەوەی مێردی ــێ ئ ــە ب ــتوانی مەدین ــەزار ژن لەدانیش ــە )ه ــۆ مەدین ــد ب یەزی

ــوو(. )3٠( ــان ب منداڵی
سەرلەشــكری یەزیــد كــە هانــی ســوپاكەی دا چــی دەكــەن بیكــەن لــە كوشــن و بڕیــن و تااڵنكــردن، داوای 

لەخەڵكــی دەكــرد قبووڵــی بكــەن ببنــە كۆیلــەی یەزیــد، ئــەوەی قبووڵیشــی نەكردایــە دەیكوشــت. )3١(
ــد دەیگــوت هەكەســێك كەللەســەرێكم  ــەوە كــە ســەر لەشــكری یەزی ــژوو نوســانە دەگێڕن ــەو مێ هــەر ئ
ــن  ــەوەرو ئاژەڵەكانیشــیان كوشــت. )اب ــەوەی ســوپاكەی پەل ــی دەكــەم، كار گەیشــت ب ــۆ بێنێــت خەاڵت ب
قتیبــە( دەگێڕێتــەوە كــە لــەم پەالماردانــەدا، یەكێــك لــە چەكدارەكانــی یەزیدچــووە ســەرماڵی ژنێــك كەلــە 
ــم  ــی چی ــش گوت ــە، ئەوی ــە مبدەی ــت هەی ــوت چی ــی گ ــە ئەنســارەكان، پێ ــوو ل ئەســحابەكانی پێغەمبەرب
هەبــوو بردیــان، ئەویــش گوتــی یــان پارەیەكــم دەدەیتــێ یــان خــۆت و ئــەو منداڵــە بچوكــەت دەكــوژم، 
وەاڵمــی دایــەوە گوتــی: ئــەم منداڵــە هــی ئەســحابەو هاوڕێیەكــی نزیكــی پێغەمبــەرە، بــەاڵم چەكدارەكــە 

منداڵەكــەی لەســنگی ژنەكــە كــردەوە كــە شــیرەخۆرە بــوو بەدیوارەكەیــداداو كوشــتی. )32(
ــی و  ــتنی خەڵك ــرد بەكوش ــتیان ك ــێوە دەس ــان ش ــون و بەهەم ــە چ ــەرەو مەكك ــوپاكەی ب ــەوە س دوای ئ

تااڵنكــردن و پەالماردانــی ژنــان، هەروەهــا كەعبەشــیان ســوتاند. )33(
مێژوونووســان زۆر خوونەریتــی ســەیر لــەم خەلیفەیــەی كــوڕی یەكێــك لەئەســحابە بەناوبانگــەكان 
دەگێڕنــەوە، كەهــاوكات هــەزاران ئەســحابەش لەســوپاكەی ئەودابــوون و سەرلەشــكریان بۆكــردوە، بۆمنونــە 
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لەســەردەمی  خەلیفەیــە  ئــەم  دەڵێــت:  )الطرطوســی( 
موعاویــەی باوكیــدا كــرا بــە خەلیفــە، حســێنی نــەوەی 
ــرد،  ــەی تااڵنك ــەو رۆژ مەكك ــێ ش ــت، س ــەری كوش پێغەمب
ئارەقــی دەخــواردەوە، داوێــن پیــس بــوو، هــەردەم خەریكی 
ڕاو و ڕوتبــوو، غوالم و ســەبایای زۆری هەبوو، دانیشــتنەكانی 
ــی زۆری  ــەگ و مەیمون ــی، ورچ و س ــەماو گۆڕان ــوو لەس پڕب
هەبــوو، زێــڕی زۆری بەمەیمونەكانیــەوە دەكــردو بەبــازاردا 
مردبــا  لەمەیمونەكانیشــی  یەكێــك  ئەگــەر  دەیگێــڕان، 

ــان. )3٤( ــۆ دادەن ــەی ب پرس
وەك لەســەرەتای ئــەم نوســینەدا وتــان، ئەســحابەكان وەكــو 
چــۆن یەكەمیــن نــەوەن كەبروایــان بەئیســام هێنــاوەو 
ئــااڵی باوكردنــەوەو پاراســتنی ئــەم ئاینەیان لەئەســتۆگرتوە، 
ــوراون  ــەالی موســڵامنانی ســوننە كەســانی بێگــەردوو پاڵێ ل
بــۆ ئــەم ئەركــە. نەوەیەكــی ئاینــی بــێ وێنــەن، بــەاڵم 
ــەوە  ــی مێژوویی ــی بەواقع ــچ پەیوەندیەك ــە هی ــەم بڕوای ئ
نییــە، بەرهەمــی ئەوەنییــە كــە بەفعلــی ئــەم نەوەیــە 
چاكەكاربووبــن، بەڵكــو ئــەم بیروبــاوەڕە ئاینییــە، تەنهــا 
بەرهەمــی هەوڵــی بەرگــری زانایانــی ســوننەیە بــۆ پاراســتنی 
ئیســام لەرێــگای پاراســتنی ئەســحابەكانەوە. چونكــە ئاینێك 
باشــرتین نــەوەی، ئەوانــەی شــەو و رۆژ لەگــەڵ پێغەمبــەردا 
هەڵســاون و دانیشــتون و هەمــوو شــتێك لــەوەوە فێربووبــن، 
 و خــوا وەك لەقورئانــدا دەڵــێ )بەنیعمەتــی ئیســام بووبنــە 
ــان(و )خــوا  ــاو خۆی ــن لەن ــی و بەخشــندە ب ــرا( و )بەبەزەی ب
ــن  ــدان( و)باشــرتین ئوممــەت بووب مــوژدەی بەهەشــتی پێ
كــە خەڵكــی بینیبێتیــان(، لەالیــەن پێغەمبەریشــەوە بــە 
هەمــان شــێوە بەســەدان فەرمــودە ستایشــی كردبــن، چــۆن 
ــت. ئاشكراشــە  ــێ بگیرێ ــان ل ــت رەخنەی ــت رێگەبدرێ دەبێ
ــوننە  ــامیدا، الی س ــاوەڕی ئیس ــە بیروب ــحابەكان ل ــە ئەس ك
پێغەمبــەرو  كاری  كــەس و  شــیعەش  الی  هەرهەمویــان و 
ــەر  ــرۆزن. خوێن ــایی و پی ــی نائاس ــی، مرۆڤ ــی عەل الیەنگران
دەكرێــت ، جگــە لــەو ســەرچاوانەی لەســەرەتای ئــەم 
ــحابەكاندا،  ــی ئەس ــداوە، لەستایش ــان پێ ــینەدا ئاماژەم نوس
كــە  بــكات  خــوارەوە  كتێبانــەی  لــەو  یەكێــك  ســەیری 
ــۆ  ــوننیدا ب ــی س ــوەی مەزهەب ــورساون لەچوارچێ ــدا ن لەكۆن
تەقدیســكردنی ئەســحابەكان و گوناهباركردنــی هەركەســێك 

ــكات. 35( ــان ب ــی كارەخراپەكانی باس

لەئێستاشــدا جگەلــەوەی لەخەیاڵدانــی گشــتی موســڵامناندا 
دەكــەن  شــوێنانە  ئــەو  ســەردانی  پیــرۆزن،  ئەمانــە 
پێیــدا  ئەســحابەكان  لــەرۆژان  كەرۆژێــك  بۆبەرەكــەت، 
رۆشــتون، هــاوكات هەمــوو هەوڵــی گوتــاری ئیســامی 
سیاســی ئەوەیــە بــۆ خەڵكــی بســەملێنێ كەئــەوان هەوڵــی 

زێڕینــی  ســەردەمی  دووبارەكردنــەوەی  بــۆ  دەدەن  جــدی 
گــورگ  مــەڕو  گوایــە  تیایــدا  كــە  ئەســحابەكان.  خەالفەتــی 
بەیەكــەوە نــان دەخــۆن، هــەژارو دەوڵەمەنــد جیاوازییــان نییــە، 
برایەتــی ئیســامی شــوێنی رق و كینــە دەگرێتــەوە، جیــاوازی 
ــەك هــەر موســڵامنان  ــێ، هەمــوو كێشــەكانی ن ــی نامێن چینایەت
بەڵكــو جولەكــەو مەســیحیەكانیش چارەســەر دەبێـــت. لەكاتێكدا 
ســیحری ئــەم گوتــارەو جورئەتەكــەی لــەو نەزانــی و بێ ئاگاییــەوە 
ســەرچاوە دەگرێــت كەموســڵامنان هەیانــە بەرامبــەر رابردوویان. 

سەرچاوەکان:
ئــه و  به هۆیــه وه   كــه   ئه وكه ســه یه   هه مــان  كه ســه   ئــه م   *
ــم  ــوا اذا جاءك ــن امن ــا الذي ــا ايه ــه زی ]ي ــه  داب ــه  به ناوبانگ ئایه ت
ــۆ الی  ــاردی ب ــه ر ن ــك پێغه مب ــوا[ ئه مــه ش كاتێ ــأ فتبين فاســق بنب
كۆبكاتــه وه ،  زه كاته كانیــان  موصتلق_بۆئــه وه ی  _بنــی  خێڵــی 
پێــی  پێغه مبــه رو  الی  هاتــه وه   و  الیــان  چــووه   ئه ویــش 
ئاماده نیــن  له ئیســام هه ڵگەڕاونه تــه وه و  ئــه م خێڵــه   گــوت: 
زه كات بــده ن و خۆیــان ئاماده كــردووه  بــۆ هێرشــكردنه  ســه ر 

موســڵامنان، بــه اڵم دوای ده ركــه وت درۆی كــردوه . 

 - االمامــة والسياســة ج١ ص5٠. - تاريــخ الرســل وامللــوك ج5 
ص٩3. 

- البداية والنهاية، ج7 ص١٩2. - العقد الفريد ج٤ ص 283. 
2- االمامة والسياسة، ج١ ص5١. 

3- االمامــة والسياســة، ج١ ص55. يــان تاريــخ الرســل وامللــوك ج5 
ص١١5. 

٤- االمامــة والسياســة )ج١ ص6٠(. مســند احمــد ج6 ص75. 
الكامــل ف التاريــخ . )ج 2 / ص ١8(. مختــص تاريــخ دمشــق - )ج 
5 / ص 2١3(. تاريــخ اإلســام للذهبــي )ج ١ / ص ٤٤٤(. - البدايــة 

ــة - )ج 7 / ص 2٠2(.  والنهاي
5-الكامــل ف التاريــخ - )ج 2 / ص 28(. - تاريــخ الرســل وامللــوك 

- )ج 3 / ص 27(. 
6- الكامــل ف التاريــخ - )ج 2 / ص 8٠(. - املنتظــم - )ج 2 / 
ــخ  ــوك - )ج ١ / ص ١76(. - تاري ــل واملل ــخ الرس ص ١١3(. - تاري

ــي  ــام للذهب اإلس
- )ج ١ / ص ٤67(. 

7صحيح مسلم - )ج ١ / ص 2٤5(. 
8صحيح مسلم - )ج ٩ / ص ١١٤(. 
٩صحيح مسلم - )ج ٩ / ص 38٠(. 
١٠صحيح مسلم - )ج ٩ / ص ٤6٩(

١١صحيح مسلم - )ج ١2 / ص ١٠2(. 
١2صحيح مسلم - )ج ١3 / ص ١١7(. 
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١3صحيح مسلم - )ج ١3 / ص ١6٠(. 
١٤صحيح مسلم - )ج ١٤ / ص 2٤٠(. 

١5صحيح مسلم - )ج ١٠ / ص 7(. 
١6صحيح مسلم - )ج ١ / ص ١5٠(. 
١7صحيح مسلم - )ج ١ / ص 26٤(. 
١8صحيح مسلم - )ج 5 / ص ٤75(. 
١٩صحيح مسلم - )ج 6 / ص 256(. 
2٠صحيح مسلم - )ج ٩ / ص 3٤٤(. 

2- مســند أحمــد -  2١صحيح مسلم - )ج ١2 / ص ٤6١(.  
)ج 2 / ص ١8١(. - املنتظــم - )ج 2 / ص ١33(. 

- مختــص تاريــخ دمشــق - )ج 5 / ص ٤٤5(. - البدايــة والنهايــة 
- )ج 7 / ص 363(. 

2٤- مقاتــل الطالبيــن - )ج ١ / ص ١٩(. - البــدء والتاريــخ - )ج 
١ / ص 328(. 

25االمامة والسياسة، )ج١ ص١88(. 
26االمامة والسياسة )ج١ ص١٩6(. 

-مــروج  / ص١3.  الطالبــن  مقاتــل  بڕوانــە:-  منونــە  27بــۆ 
 .)3٤6 ص   /  ١ )ج   - الذهــب 

2صحيح مسلم - )ج ١3 / ص ٩5(
28- صحيح البخاري - )ج 5 / ص 33٩(. 

 )ج ١١ / ص ١57(. )ج ١2 / ص 87(. 
 )ج ١2 / ص ١57(. )ج ١2 / ص ٤55(. 

2٩- املنتظم - )ج 2 / ص ١٩٩(. 
- تاريخ الرسل وامللوك - )ج ٤ / ص ٤5٠(. 

- مقاتل الطالبين - )ج ١ / ص 3٤(. 
- البدء والتاريخ - )ج ١ / ص 33١(. 

- البداية والنهاية - )ج 8 / ص 2٠٩(. 
3٠ البداية والنهاية )ج 8 ص 265(. 

3١ تاريخ الرسل وامللوك )ج 7 ص ١3(. 
32 االمامة والسياسة، )ج١ ص238(. 

33- مسالك البصار ف ماملك المصار - )ج ١ / ص 26(. 
- تاريخ خليفة - )ج ١ / ص ١٩3(. 

- الكامل ف التاريخ - )ج 2 / ص 222(. 
- تاريخ الرسل وامللوك - )ج 3 / ص 3٠7(. 

- تاريخ مكة املشفة واملسجد الحرام - )ج ١ / ص ١٠(. 
3٤ تحفــة الــرتك فيــام يجــب أن يعمــل ف امللــك - )ج ١ / ص 

 .)73
ــن  ــب الدي ــرىب: مح ــب ذوي الق ــى ف مناق ــر العقب 35- ذخائ
أبــوو العبــاس أحمــد بــن عبداللــه بــن محمــد بــن أيب بكــر بــن 

ــري ) 6١5 -6٩٤( ــد الط محم

ــد روداوەدا  ــەم چەن ــەی ئ ــەوە زۆر كورت ــەو گێڕان ــە ل *ئێم
، تەنهــا پشــتامن بەچەنــد ســەرچاوەیەكی ســوننە بەســتوە، 
روداوانــە  ئــەم  كــۆی  سەرچاوەشــیعیەكان  نــا  ئەگــەر 
بەجۆرێكــی خوێناویــرت دەگێرنــەوە، دەكــرێ تەنهــا بۆمنونــە 
)وقعــە  بكرێــت:  شــیعانە  ســەرچاوە  ئــەودوو  ســەیری 
الصفیــن، كــە لەنوســینی : نــص بــن مزاحــم املنقــری( 
ــە  ــل، ك ــان: الجم ــردوە. ی ــی، م ــە 2١2 كۆچ ــراو ل ــە، ناوب ی
ــردووە.  ــی ك ــە ٤١3 كۆچ ــە ل ــد(، ك ــیخ املفی ــینی : ش لەنوس
ــوو  ــگای ژەهــرەوە، ب ــردن لەرێ ــە تیرۆرك ــی موعاوی *بەهاتن
بەیەكێــك لەچەكــە كاریگــەرەكان. )ابــن ابــی اصیبعــة(

دكتۆرێكــی  لەشــام  كــە  دەگێڕێتــەوە  مێژوونــوس،  ی 
مەســیحی هەبــووە بەنــاوی )ابــن أثــال(، كەشــارەزابووە 
لــە دروســتكردنی ژەهــردا، موعاویــە بردیــە الی خــۆی و 
بۆكوشــتنی نەیارەكانــی كەڵكــی زۆری لێبینــی، دواتــر دەڵــێ 
ــە  ــەدا زۆر دەســەاڵتدارو موســڵامن ب )لەســەردەمی موعاوی
ــا ء-)ج١/ ــات ااڵطب ــی طبق ــا و ف ــون النب ــوژران )عی ژەهــر ك

ص٩٩(. 
ــی  ــۆ لەناوبردن ــامدا ب ــژووی ئیس ــر لەمێ ــی ژەه بەكارهێنان
نەیــارە سیاســیەكان بەجۆرێــك بەربــاو بووە، كە كەســایەتیە 
لەكوژراوەكانــی  زیاتــرە  ژەهــر  دەســتی  كوژراوەكانــی 

ــێر.  ــتی شمش دەس
- اآلحــاد واملثــان: أحمــد بــن عمــرو بــن الضحــاك أبــوو بكــر 

الشــيبان)2٠6 - 287(. 
- فضائــل الصحابــة: أحمــد بــن حنبــل أبــوو عبــد اللــه 

 .)2٤١  -١6٤( الشــيبان 
- الطبقــات الكــرى: محمــد بــن ســعد بــن منيــع أبــوو 

 .)23١_٠68( الزهــري  البــصي  عبداللــه 
- الريــاض النــرة ف مناقــب العــشة : أحمــد بــن عبــد اللــه 

بــن محمــد الطــري أبــوو جعفــر)6١5 _ 6٩٤(. 
- معجــم الصحابــة: عبــد الباقــي بن قانــع أبوو الحســن)265 

 .)35١ _
ــة  - الطبقــات الكــرى: )القســم املتمــم لتابعــي أهــل املدين

ومــن بعدهــم(. 
ــه )  - محمــد بــن ســعد بــن منيــع الهاشــمي أبــوو عبــد الل

 .)23٠_  ١68
ــن  ــد ب ــامن: محم ــهيد عث ــل الش ــان ف مقت ــد والبي - التمهي

ــي ) 67٤ _7٤١(.  ــي الندل ــر املالق ــن أيب بك ــى ب يحي
ــن  ــيل ب ــن ع ــن ب ــد الرحم ــوة: )ج١+2(، عب ــوة الصف - صف

محمــد أبــوو الفــرج ) 5١٠ _5٩7(. 
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پانۆرامای 
ئه شكە نجه دان 

له  مێژووی 
ئیسالمدا

زریان ئه حمه د*

مێژووی ئایدۆلۆژیا 

گه وره  و گه ردونییه كان 

له كایه ی پراكتیكدا 

ئه وه نده ی مێژووی 

ئه شكه نجه دان و قه تڵ 

و عامن،  ئه وه نده  

مێژووی ئه و سه ركه وتنه  

وه همییانه  نین
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ــڵ  ــكه نجه دان و قه ت ــژووی، ئه ش ــده ی مێ ــدا ئه وه ن ــه ی پراكتیك ــه  كای ــه كان ل ــه وره  و گه ردونیی ــا گ ــژووی ئایدۆلۆژی مێ
ــی  ــه م قوربان ــه  یه ك ــان كردۆت ــه  پیرۆزه كانی ــه  ده ق ــن ك ــه  نی ــه ركه وتنه  وه همییان ــه و س ــژووی ئ ــده  مێ ــن ئه وه ن و عام
مه عنه ویــی و ئه خاقیــی بــۆ خۆیــان، یــان بڵێیــن ئه وه نــده ی چیرۆكــی به ســوێیان تێدایــه  لــه  بــاره ی شــێوازی كوشــن 
ــان  ــژووی ته قه لادانی ــده ش مێ ــو هێن ــێ، نی ــی بده ن ــه رن و ژیان ــه وه ی ب ــه ره و كران ــتویانه  ب ــه ی ویس ــی ئه وان و برین
ــی  ــژووی پراكتیك ــه  مێ ــه  ل ــم وای ــن پێ ــه .. .. م ــدا هێناویان ــه ر ده ق ــه ی به س ــه و داخراویی ــوون ل ــۆ ده ربازب ــووه ، ب نه ب
ئایدیاكانــدا هه میشــه  یه كــه م قوربانــی ده ق خــۆی بــووه ، پاشــان ئه وانــه ش ویســتویانه  خوێندنه وه یه كــی مرۆییانــه ی 

ــه  ســه نته ر وه ربگــرن.  ــان ب ــه ی خۆی ــی مرۆیان ــۆ بكــه ن و به رژە وه ندی ب
ــیپه كه ی  ــی پره نس ــدب(ە  به پێ ــوڕی جون ــه مره ی ك ــاوی )س ــه  ن ــڕە  ك ــه  به س ــاد ل ــه ی زی ــت : بریكاره ك ــی ده ڵێ ته به ری
ــۆی  ــی خ ــی نزیك ــه  خه ڵكان ــه س ل ــه زار ك ــت ه ــه وه ، هه ش ــۆی تۆمه تباركردن ــه  ه ــن ب ــه  كوش ــه  ل ــه  بریتیی ــاد، ك زی
كوشــتووه ، هه روه هــا )ئه لســه معانی( یــش لە)االنســاب(دا ئــه وه  ده گێڕێتــه وه  كــه  زیــاد فه رمانــی داوه  زمانــی 
ــی  ــردن له ســه ر بڕین ــاره  فه رمانده رك ــردووه ، دی ــه  )الرجعــه ( ك ــڕن وهه ڵیواســن، چونكــه  باســی ل )رشــید املهجــری( بب
ــه   ــه ی ك ــه و خێرایی ــۆ ئ ــه  ب ــكه نجه داندا و ده الله تێك ــی ئه ش ــه رو ته كنیك ــه  هون ــراو زووه  ل ــی خێ ــان په ره پێدانێك زم
ــش.  ــه  پێ ــاوه و چۆت ــۆ ن ــگاوی ب ــه ی خــۆ داڕشــتنیدا، وه ك دامه زراوێكــی داپڵۆســێنه ر، هه ن ــی ئیســامی له میان ده وڵه ت
هه رچــی حه جاجــه  كتومــت وێنه یه كــی توندڕە وانــه ی زیــاده  و له ســه ر ده ســتی ئــه و تــرس و تۆقانــدن بۆتــه  
ــن  ــۆی چه ندی ــه  به ه ــووه ، ك ــی گرت ــاوازه كان خه ڵك ــته و توێژە جی ــوو ده س ــه راپاگیرو هه م ــه ی س ــی رۆژان دیارده یه ك
هــۆكاری جۆربه جــۆری سیاســی و ئاســاییه وه ، دووچــاری هاتــوون، ئه وه بــوو زیندانــه  به ناوبانگه كه ی)دیــامس( ی 
ــتداوه ،  ــه ده س ــان ل ــه دا گیانی ــه م زیندان ــاو ئ ــه  ن ــه ی ل ــاره ی ئه وان ــوو، ژم ــه ربانی نه ب ــه ی س ــه و زیندان ــتكرد، ئ دروس
ــان ئه شــكه نجه دراون،  ــارو و زروفی ــی ب ــه  پێ ــان ب ــه كان هــه ر یه كه ی ــل و به ندیی ــرناوه ، دی ــاو و ژن خه مڵێ به هــه زار پی
خــۆ ئــه و شــێوه  تــرس و تۆقاندنــه ی حه جــاج به شــێوه یه كی به رفــراوان پیاده یكــردووه ، هــه ر كوشــتنی حــه زو 
ســه فایه ، بــه اڵم بــه  شــێوازێكی تایبــه ت به خــۆی كــه  ئه ویــش په ڕاندنــی كه لله ســه ره  به شمشــێر، ئه مــه  جگــه  
لــه وه ی حه جــاج مه ســه له ی لــه  مێخــدان و هه ڵواســینی دوای كوشتنیشــی بــۆ ئــه و  كه ســانه  هێنایــه  ئــاراوه ، 
ــۆره   ــه م ج ــی ئ ــه  قوربان ــك ل ــه  یه كێ ــووه ، ب ــتكاراندا هه ب ــزی به رهه ڵس ــاو هێ ــه  ن ــان ل ــێكی تایبه تی ــه نگ و كێش كه س
ــه ر  ــسی( ب ــد الق ــوو، )خال ــب( ب ــی تاڵی ــوڕی ئه ب ــی ك ــی )عەل ــی نزیك ــامر(ی هاوه ڵ ــم الس ئه شكه نجه یه شی)میس
لــه وه ی والــی عێــراق بێــت، والــی حیجــاز بــووه ، و ئاگادارییه كــی ده ركــردووه  تێیــدا ئــه وه  هاتــووه  كــه  هــه ر كه ســێك 
ــدا شــه ریعه ت  ــه  كاتێك ــت، ل ــه  خــاچ بدرێ ــت الحــرام( دا ل ــاو )بی ــه  ن ــدات پێویســته  ل ــه  ب ــه  خه لیف ــه و ته شــه ر ل تان
ــه   ــه م خاڵ ــه ر ئ ــی له س ــی ئاین ــه ت زانایان ــك ته نان ــه  جۆرێ ــردووه ، ب ــه وت دا حه رامك ــاو مزگ ــش له ن ــتنی ئاژە ڵی كوش

ــا.  ــان ن ــت ی ــدا بكوژێ ــارو دووپشــكی تێ ــت م ــه  ئاخــۆ ده كرێ ــن ك رێكنه كه وت
ته بــه ری بــاس لــه وه  ده كات ژمــاره ی ئه وانــه ی ئه بوموســلیمی خۆراســانی لــه  مه رشیقــدا لــه  ســێداره ی داون ده گاتــه  
شــه ش ســه د هــه زار پیــاو و ژن و مێردمنــداڵ، ئیــامم ئیراهیمــی ڕابــه ری عه باســییه كان له نوورساوێكــدا فه رمانده داتــه  
ــت  ــی هه بێ ــه  گوێڕایه ڵ ــان ل ــت و گومانت ــااڵی كردبێ ــت ب ــج بس ــك پێن ــه ر مێردمنداڵێ ــه  ه ــه وه ی ك ــلیم ب ــو موس ئه ب

بیكــوژن. )١(
ــی  ــه  هان ــن ك ــراوان ده ب ــه  ف ــه و ڕوبه ران ــده ش ئ ــن ئه وه ن ــرت ب ــرو فراوان ــێ زۆرت ــی ملمان ــك به ره كان ــه ر چه ندێ ه
ــه   ــێك ل ــه  به ش ــو ده بێت ــت، به ڵك ــی بێ ــتی سیاس ــۆ مه به س ــا ب ــت ته نه ــه وه  ده رده چێ ــه  ل ــین ده ده ن، و كاره ك داپڵۆس

فه رمانــڕە وا.  ڕۆژانــه ی  هه ڵســوكه وتی  ڕە فتــارو 
واتــه  وه ك )خولیایــه ك( ی لێدێــت بــۆ مامه ڵه كــردن له گــه ڵ زۆربــه ی توێژە كانــی كۆمه  ڵــدا، بــه  پێــی جیاوازیــی 
ــێوه ی  ــه  ش ــه  ل ــه م خولیای ــت ئ ــش وا ڕێده كه وێ ــدێ جاری ــدا، هه ن ــی ده وڵه ت ــه ی سیاس ــاو نه خش ــه  ن ــوێنیان ل ڕێوش
ئــه و نه خۆشــییه ، )نیرۆتیكی-غصــاب( یــه  دا ده ربكه وێــت، كــه  نیرۆنــی ئیمپراتــۆری ڕۆمانــی ناوبانگــی پێده ركردبــوو، 
هه روه هــا لــه  ســه رده می نوێشــدا لــه  هیتلــه رو هه ندێــك لــه  ده ســه اڵتدارانی بچكۆلــه ی عــه ره ب ده ركــه وت، 
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لــه  مێــژووی ئیسامیشــدا لــه م جــۆره  نه خۆشــییه  ده بینیــن كــه  ســاته وه ختی 
سیاســییه كاندا،  داپلۆســینه   باوبوونــه وه ی  له گــه ڵ  هاوكاتــه   ده ركه وتنه كــه ی، 
بــۆ  ئه شــكه نجه دانەی   ئه مجــۆره   پێدركانــدن:  به مه به ســتی  ئه شــكه نجه دان 
ده كــوژن،  خه ڵــك  و  دزیده كــه ن،  تاوانبارانــه ی  لــه و  زانیارییــه   به ده ســتهێنانی 
ئه شــكه نجه دانەی   جــۆره   لــه م  باســی  دا  )الخــراج(  كتێبــی  لــه   یوســف  ئه بــو 
كــردووه ، بــه  تونــدی ســه ركۆنه  و گازانــده ی كــردووه ، كــه  دیــاره  ئه مــه ش نیشــانه ی 
به رباویــی، ئه مجــۆره  ئه شــكه نجه دانه یه  لــه  قۆناغــی یه كه مــی حوكمداریه تــی 
عه باســیه كاندا، شــێوه ی بــاوی ئــه م ئه شــكه نجه دانه  لێدانــی تاوانباره كه یــه  بــه  

ــان قامچــی.  ــه ك ی ــان كوت ده ســت ی
بازرگانــه   مه ككــه ،  لــه   ئیســامدا،  بانگــه وازی  ســه ره تاكانی  لــه   هه روه هــا 
كۆیلــه و  ئــه و  تۆقاندنــی  پێویســتی  بــه   هه ســتیان  زوو  هــه ر  قوڕە یشــییه كان، 
ــه   ــتیانكرد ب ــوو ده س ــراون، ئه وه ب ــه وان دیلك ــه  الی ئ ــرد ك ــام ك ــه ی ئیس الیه نگران
ــك  ــه  ئیســام پاشــگه زبنه وه ، یه كێ ــه وه ی ل ــری ئ ــۆ خات ــه كان، ب ئه شــكه نجه دانی دیل
ــوو.  ــی به رخــۆر( ب ــه ر )تشــمس- راگرتن ــه  ب ــه و شــێوازانه بۆ ئه شــكه نجه دان گرتیان ل
كــه  ئــه م شــێوازه  زیاتــر پشــتی بــه  خــۆره  ســووتێنه ره كه ی نیــوه  دوورگــه ی عه ره بــه وه  
ده به ســت، ســه ره تا ده ســت و پێــی كه ســه  قوربانییه كه یــان ده به ســته وه و، دوای 
ئــه وه ی جلكــی ئاســنییان له بــه ر ده كــرد، یــان تاشــه به ردێكیان ده خســته  ســه ر 
گازه ره ی پشــتی یــان سه رســنگی، ده یانخســته  بــه ر خۆره كــه  و بۆمــاوه ی چه نــد 
ــه ڕان.  ــا، لێیده گ ــدا ده م ــاوی تێ ــن و ت ــه  تی ــه ی خۆره ك ــه و كات ــا ئ ــان ت ــك، ی كاژێرێ
خانــه ی  ده كه وێتــه   شــێوازه   ئــه م  په ڕێــرناوه كان:  كه للەســه ره   به رزكردنــه وه ی 
ــه م  ــتییان ب ــه دا ده س ــه رده می معاوی ــه  س ــه كان ل ــردووه وه ، ئه مه ویی ــی م ئه تككردن
په ڕێــرنا  ئیســامدا  لــه   ســه ر  كه للــه   یه كه میــن  كــرد،  ئه شــكه نجه دانه   جــۆره  
ســه ری)عمروی كــوری ئه لحه مــه ق( ی الیه نگــری عەلــی كــوری ئه بــو تاڵیــب 
بــوو، ئــه م كاره ش لــه  الیــه ن )زیــاده ی كــوڕی ئه بیــه ( وه  ئه نجامــدراوه ، شــاراوه  نیــه  
ــی  ــب و یاوه ره كان ــو تاڵی ــوڕی ئه ب ــی ك ــوڕی عەل ــی ســه ری حوســینی ك ــه  په ڕاندن ك
لــه  دوای شــه ڕی كه ربــه ال یه كێــك لــه  ڕووداوه  به ناوبانگه كانــی ئــه م شــێوازی 
ــه ر  ــه وه  ه ــی تیره كان ــه  نوك ــران ب ــه ره كان ك ــه  س ــوو كه لل ــه وه  ب ــكه نجه دانه ، ئ ئه ش
ــه   ــكه ش ب ــش پێش ــه وه و له وێ ــێوه یه  گوێزران ــه م ش ــه ، ب ــا كوف ــه الوه  هه ت ــه  كه رب ل
ــق  ــه ره و دیمه ش ــه وه  ب ــرد، دوای ئ ــان ك ــاد( ی فه رمانڕوای ــوڕی زی ــدواڵی ك )عوبه ی

بكــه ن.  ئه مه وییه كانــی  خه لیفــه ی  پێشكه شــی  وێ  لــه   تاوه كــو  كه وتنــه ڕی 
لــه  پیاده كردنــی ئــه م شــیوازه  دا پارچــه  پارچــه  كــردن و  كۆنرتیــن منوونــه ش 
كــوڕی  عەلــی  بكــوژی  ی  مولجیــم(  كــوڕی  )عه بده لڕە حامنــی  كوشــتنه كه ی 
ئه بــو تاڵیبــه ، بــه وه ی هــه ردوو ده ســت و هــه ردوو قــاچ و زمانیــان بڕییــه وه  
چاوه كانیــان هەڵكۆڵــی، دوای ئــه وه  ســه ری لێكرایــه وه ، ئــه وه ی لــه م شــێوازانه دا زۆر 
به كارهاتــووه ، بڕینــه وه ی ده ســت و قاچه كانــه و بــه  ده گمــه ن گــوێ بڕیــن و لــووت 

ئه نجامــدراوه .  بڕیــن 
گۆڕیــن و كه وڵكــردن: )ابــن االســیر لــه  ڕیوایەتێكــدا بــاس لــه  ســه ركرده یه كی 
ســه رده می  لــه   عه بــاده (  كــوڕی  ناوی)محەمــەدی  بــه   ده كات  خه واریجــه كان 
)املعتمــد باللــه ( دا به دیلگیــراوه   وەک چــۆن ئــاژە ل كه وڵده كرێــت ئه ویــش ئاوه هــا 

ته به ری باس له وه  
ده كات ژماره ی 
ئه وانه ی ئه بوموسلیمی 
خۆراسانی له  مه رشیقدا 
له  سێداره ی داون 
ده گاته  شه ش سه د 
هه زار پیاو و ژن و 
مێردمنداڵ، ئیامم 
ئیرباهیمی ڕابه ری 
عه باسییه كان 
له نوورساوێكدا 
فه رمانده داته  ئه بو 
موسلیم به وه ی كه  
هه ر مێردمنداڵیك پێنج 
بست بااڵی كردبێت و 
گومانتان له  گوێڕایه ڵی 
هه بێت بیكوژن.
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پێســته كه یان گوریــوه ، هه روه هــا ابــن ئه ســیر ڕووداوێكــی ترمــان بــۆ ده گێڕێتــه وه  
تیایــدا بــاس لــه وەده كات چــۆن ئه حمــه دی كــوڕی عه بدومله لیكــی كــوڕی عه تــاش(، 
ســه لجوقییه كان  قوربانــی  بۆتــە  ئیســامعیلیه ،  ئه ســفه هانی  قــه اڵی  خاوه نــی  كــه  
قه اڵكه یــان  گه مــارۆی  مه لیــك،  شــا  كــوڕی  محەمــەدی  ســوڵتان  به ســه رۆكایه تی 
قه اڵكه یــە  خاوه نــی  کــە  عه تــاش،  ئیــن  ئه نجامــدا  لــه   كــردووه ،  داگیریــان  داوه و 
به دیلگرتــووه ،  مه به ســت لــه  ئاخنینــی پێســته كه   بــۆ ئــه وه  بــووه  پیشــانی خه ڵــك 
ــان  ــردن ی ــه  مه به ســتی ســووكایه تیپێكردنی و چــاو ترســێنكردنیان، دیاره كه وڵك ــت ب بدرێ
گوروانــدن لــه  قیزه و نرتیــن شــێوازه كانی ئه شــكه نجه دانه ، و جێبه جێكردنــی كارێكــی 
ــه   ــه م حاڵه ت ــه  ئ ــه  ســادییه ت،  هەربۆی ــوی ل ــه  ئاكارێكــی لێوانلێ ــه و چه شــنه  پێوســتی ب ل
ــی  ــوڕی عه بدومله لیك ــەدی ك ــه ن محەم ــه  الی ــدوره  ل ــه م ته ن ــه وه ، ئ ــاره  نه بۆت زۆر دووب
زیاتــه وه  داهێــرناوه ، بــۆ ئه شــكه نجه دانی ئــه و فه رمانبه رانــه ی پــاره  و پوولــی بــاج و 
ــراو  دروســتكراوه   ــار ڕێژك ــی بزم ــد ته خته یه ك ــه  چه ن ــه  ل ــه م ده زگای ــوه ، ئ ــان دزی خه راجی
ئه شــكه نجه دراوه كه   كه ســه   ئــه وه ی  بــۆ  دانــراوه ،  ته خته یــه ك  ناوه نده كه یــدا  لــه  
كــه  له ســه ری داده نیشــێت، بــه اڵم ســه یره كه  لــه وه  دایــه ، ئــه وه ی ئــه م ته نــدووره ی 
ــه  دوای  ــه ش ل ــدراوه ، ئه م ــكه نجه ی پێ ــووه ،و ئه ش ــوه  ب ــی پێ ــودی خۆش ــتكردوه  خ دروس
البردنــی لــه  ســه رده می مته وه كیلــدا و به هــۆی ئــه و ســوكایه تییه ی بــه وی كردبــوو، 
ــاد  ــه  ئه شــكه نجه دانه كه ی زی ــاس ل ــه م جــۆره  ب ــه ری ب ــه  ته ب ــه  خه لیف ــه وه ی ببێت ــش ئ پێ

)2( ده كات. 
لــه  كۆتاییــدا ئه شــكه نجه دان شــێوه یه كه  لــه و داپڵۆســینه  كۆمه اڵیەتییــه ی چینــه كان 
ــی  ــه رو مۆتیقه كان ــر كاریگــه ری هه مــان پاڵن ــه  ژێ ــه و ل به ســه ر یه كــرتدا ده یســه پێنن، و ئ
ــده  به شــێكی گرنگــی داپڵۆســین پێكناهێنێــت، )3( چونكــه   داپڵۆســینه كه دایه ، هــه ر چه ن
داپڵۆســین فــۆرم و شــێوازه كانی بــه  پێــی باردۆخــی گــروپ و كه ســه كان ده گۆڕێــت، 
قۆناغــی  لــه   و  چینــه  جۆراوجــۆره كان  و  تاقــم  و  ده ســته   له الیــه ن  ئه شــكه نجه دان 
ــه ره   ــا پاڵن ــت هه روه ه ــراوه ، ده كرێ ــه وه ، پیاده ك ــه  جیاجیاكان ــه  جوگرافیی ــی و پێگ مێژووی
ئایدۆلۆژییــه كان  و  ده روونــی  كۆڵــه   و  گــرێ  تێكه ڵــی  كۆمەاڵیەتییه كانیشــی خۆیــان 
ده كــه ن، كــه  ڕە نگــه  به مــه ش وێنه یــه ك و چه نــد ئاســتێكی جیــای بداتــێ، كــه  ده كه وێتــه  
ــته ی  ــودی جه س ــه ر خ ــش له س ــه  ئی ــه ی ڕووته وه ك ــكه نجه دانێكی هه مەجیان ــوان ئه ش نێ
ــی  ــی كه س خــۆی ده كات، له گــه ڵ ئــه و ئه شــكه نجه  ده روونییــه ی كار له ســه ر كه رامه ت

ــژده كات)٤(.  ــه ی درێ ــاوه ڕە  تایبه تییه ك ــت و بیروب ــود ده س ــی یاخ قوربان
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په ڕێرنا 
سه ری)عمروی 
كوری 
ئه لحه مه ق( ی 
الیه نگری علی 
كوری ئه بو 
تاڵیب بوو، 
ئه م كاره ش له  
الیه ن )زیاده ی 
كوڕی ئه بیه ( وه  
ئه نجامدراوه 
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ــە  ــەر ل ــەش ه ــەو كەلێن ــە و ئ ــەدا هەی ــی ئێم ــتمی خوێندن ــە سیس ــەورە ل ــی گ كەلێنێك
ســەرەتای سیســتمی خوێندنــەوە لــە ئێــراق و ناوچەكــەوە بۆمــان ماوەتەوە. ئــەو كەلێنەش 
ئەوەیــە كــە سیســتمی خوێندمنــان لــە توانایــدا نییە ڕەفتــار و ئــاكار و بەهای ســەردەمییانە 
ــەوە سیســتمی  ــارەوە ئ ــەو ب ــكات، ل ــدكار دابڕێژێــت و ئاراســتەیان ب ــی و خوێن ــۆ قوتاب ب
خوێنــدن نییــە منــداڵ ئاراســتەدەكات و بەهــا و ڕەفتــاری فێــردەكات، بەڵكــو هــەر لەژێــر 
كاریگەریــی خێــزان و كــۆاڵن و جومگەكانــی دیكــەی كۆمەڵدایــە و هــەر ئەوانــن ئاڕاســتەی 
دەكــەن. لەالیەكــی دیكەیشــەوە وانــەی ئایــن لــە زۆر بــارەوە بــۆ ئــەوە دانــراوە كــە ئــەو 
ڕۆڵــە ببینێــت، بــەاڵم ئــەم وانەیــە هــەم لــە خۆیــدا زۆر شــەكانی و تەقلیدییــە، هەمیــش 
بــەو بــارەی ئێســتایەوە لــە توانایــدا نییــە بچێتــە ژێــر بــاری پرۆســەیەكی مەدەنــی و قــووڵ 
و هەســتیاری لــەم جــۆرە. تەنانــەت خــودی وانەكــە بــۆ ئەمــڕۆ لــە كێشــەیەكی قوڵدایــە 
و پێویســتی بــە گۆڕانكارییەكــی ڕیشــەیی هەیــە. بۆیــە ئــەم پڕۆژەیــە بــۆ چارەســەركردنی 
ــە  ــداڵ، چاكســازیی ل ــار و بەهــاكان الی من هــەردو كێشە)ئاراســتەكردن و داڕشــتنی ڕەفت

وانــەی ئایــن و ئاینناســی( ئامادەكــراوە.

پڕۆژەیەک بۆ گۆڕین و چاكسازی 
لەوانەی ئاین و ئاینناسیی دا

ئەم پڕۆژە دەخەینە 
بەردەستی ڕۆشنبیران 
و پسپۆڕانی 
پەروەردەیی و ڕای 
گشتی تا لەالیەكەوە 
دەوڵەمەندی 
بكەن و دیبەیتێكی 
لەسەر دروستببێت، 
لەالیەكی تریشەوە 
زەمینەخۆشبكات 
الی ئەو سێ  الیەنە 
بۆ گۆڕانكاری و 
چاكسازییەكی 
لەوجۆرە.
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ئەمــەی خــوارەوە كورتــەی  پڕۆژەكەیــە بــۆ چاكســازی و گۆڕانــكاری لــە وانــەی )ئایــن( و )ئاینناســی(. پڕۆژەكــە 
ــی  ــە ئایندەیەك ــن و ل ــودی لێببین ــااڵ( س ــی ب ــەروەردە و خوێندن ــی )پ ــەردو وەزارەت ــەوەی ه ــۆ ئ ــراوە ب ئامادەك

ــورساوە: ــۆ دوو مەبەســتی ســەرەكی ن ــە ب ــۆ بكــەن.  پڕۆژەك نزیكــدا كاری ب
 یەكەم: دانان و داڕشتنی پرۆگرام و مادەیەك بۆ قوتابخانە و خوێندنگاكان،
 دووەم: ئامادەكردن و تایبەتەندكردنی مامۆستا و كادێر بۆ ئەو پرۆگرامە. 

ــری  ــتا و كادێ ــەر مامۆس ــاراوە، ئەگ ــی وا ناهێنێتەئ ــرام گۆڕانكارییەك ــی پرۆگ ــا گۆڕین ــە تەنه ــە ك ــەوەش ڕوون ئ
ــەم  ــااڵ( ه ــی ب ــەروەردە و خوێندن ــی پ ــەردو )وەزارەت ــتە ه ــە پێویس ــت. بۆی ــەم نەكرێ ــۆ فەراه ــی ب پەروەردەی
ــە،  ــەم بابەت ــۆ ئ ــر ب ــتا و كادێ ــی مامۆس ــۆ ئامادەكردن ــەن ب ــش كاربك ــەن، هەمی ــۆ دابینبك ــادەی ب ــرام و م پرۆگ
چونكــە ئامادەكردنــی پرۆگــرام و مــادەی وانەكــە تەنهــا الیەنێكــە و ئەگــەر مامۆســتا و كادێــری پەروەردەیــی بــۆ 
ئامادەنەكرێــت، ئــەوا پڕۆژەكــە و مادەكــە بەرهەمــی نابێــت، لەبــەر ئــەوەی وانــەی لەمجــۆرە كار بــۆ گۆڕینــی 
ئــاكار و ڕەفتــار و بەهــاكان و چۆنێتــی هەڵســوكەوت و بیركردنەوەمــان دەكات لــە پــۆل و قوتابخانــە و كــۆاڵن و 

ــەدا. ــان و زەویی ــەم خــاك و ژی ــاوازن ل ــامن جی ــە لەگەڵ ــەش ك ــەر واڵت و ژینگــە و ئەوان ــزان و بەرامب ــو خێ نێ
 ئــەم پــڕۆژە ڕاســتەوخۆ كار لەســەر گۆڕیــن و چاكســازی لــە ڕوانینــی كۆمــەڵ و تاكــی كــوردی دەكات بــۆ ئایــن 
و بەهــا و ئەخــاق لــە ڕوانگەیەكــی بەرتەســك و تونــدەوە بــۆ ڕوانگەیەكــی كــراوەو مەدەنییانــە و ســەردەمییانە 
لەڕێــی سیســتمی خوێندنــەوە. ڕەنگــە هەندێــك الیــەن ئــەم پڕۆژەیــە و دەركەوتەكانــی بــە هەوڵێكــی دژە ئایــن 
لێكبدەنــەوە، بــەاڵم ئێمــە پێــامن وایــە پــڕۆژەی لەمجۆرە هــەم ڕوانینــی ئاینیانە فــراوان و كــراوە دەكات و هەمیش 
ســەرەتا و هەوڵێكــە بــۆ ئــەوەی سیســتمی خوێندنــی ئێمــە لــە توانایــدا بێــت ببێتــە داڕێــژەر و ئاراســتەكەری ئــاكار 

و بەهــا و ئەخاقــی منــداڵ و تــاك و كۆمــەڵ.
ــە  ــرناوە، ب ــان بی ــی جیه ــەی خوێندن ــتمی مەدەنییان ــە و سیس ــی ناوچەك ــی نوێ ــە ئەزمون ــود ل ــڕۆژەدا س ــەم پ ل

ــان. ــوری خۆم ــە و كلت ــەڵ و ژینگ ــی كۆم ــی تایبەتەندی ڕەچاوكردن

              عەلی مستەفا كەریم                            بەهمەن تاهیر نەریامن
5-١2-2٠١5- سلێامنی

تەنها گۆڕینی پرۆگرام گۆڕانكارییەكی وا ناهێنێتەئاراوە، 

ئەگەر مامۆستا و كادێری پەروەردەیی بۆ 

فەراهەمنەكرێت



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

72

پڕۆژەیەك بۆ گۆڕینی
وانەی “پەروەردەی ئیسالمی و ئاینناسی”

بۆ بەڕێز: الیەنی پەیوەندیدار
بابەت: پڕۆژەیەك بۆ گۆڕینی وانەی پەروەردەی ئیسامی و ئاینناسی و ئەو مامۆستا و كادێرانەی ئەو وانەیە دەڵێنەوە

پێشەكییەكی كورت:
ــەردەمییانە  ــی و س ــتی و پەروەردەی ــی زانس ــەر بنەمایەك ــەم؛ لەس ــە، یەك ــت، چونك ــەوە بگۆڕدرێ ــە بنج ــتە ل ــە پێویس ــەم وانەی ئ
دانەڕێــژراوە. دووەم؛  ئــەو پرۆگرامــە كــۆن و تەقلیدییــە و ئەوەنــدەی كــە خزمەتــی بــە شــەكانییەت و بــاوەڕ و ئایدۆلۆجییایەكــی 

دیاركــراو كــردووە، ئەوەنــدە لــە پێنــاوی بەهــا و ڕەفتــارە مەدەنــی و كرانــەوە بــەڕوی مرۆڤایەتــی دانەڕێــژراوە. 
هــەر بــۆ چارەســەركردنی ئــەو دو كێشــەیە، ئێمــە پێشــنیازی دوو گۆڕانــكاری و هەنــگاو دەكەیــن: یەكــەم؛ گۆڕانكارییەكــی ڕیشــەیی 

لــە بابــەت و وانەكــەدا بكرێــت،
 دووەم؛ گۆڕانــكاری و گەشــەپێدان لــەو كادێــر و مامۆســتایانەدا بكرێــت كــە بڕیــارە ئــەم وانــە بڵێنــەوە. هــەر بــۆ ئــەم مەبەســتانە 

ئــەم پڕۆژەیــە دەخەینــە بەردەســتی بەڕێزتــان.
 ئامانجــی گشــتی: پێداچونەوەیــە بــەو بەهــا و ڕەفتــارە پەروەردەییانــەی  كــە مرۆڤــی ئێمــە لــە سیســتمی پــەروەردەدا لەســەریان 

پــەروەردە دەكرێــت و داڕشــتنەوەیان لەســەر بنەمایەكــی ســەردەمییانە و زانســتییانە.
ئامانجــی تایبەتــی: گۆڕینــی وانــەی پــەروەردەی ئیســامی و ئاینناســی بــۆ ســێ  قۆناغــی جیــاواز، بــە جۆرێــك تیایــدا بەهــا مرۆڤایەتی 

و ئاینییــە بنەڕەتییــەكان و زانســتیبون و پــەروەردەی نــوێ  ڕەچاوبكرێت.  
هەنگاوی یەكەم: 

قۆناغــی یەکــەم: لــە یەکــی ســەرەتاییەوە تــا شەشــی ســەرەتایی، بابەتــی پــەروەردەی ئیســامی بگۆڕدرێــت بــە بابەتــی )بەهــا و 
ئــاکارەکان(، ئەمــەش لەســەر کۆمەڵێــک پرەنســیپ دەکرێــت؛ پرەنســیپەكانیش ئەمانــە دەگرێتــەوە:

- پاکوخاوێنی.
-  ڕێزگرتنی ) خێزان، مرۆڤ، ناوچە و شار و خاك و زمان و نیشتامن و ئااڵ و رسود و ڕەمزە نیشتامنییەکان  و ئاینییەكان(.

- ژینگە پارێزی  و ژینگە دۆستی.
- مرۆڤدۆستی.

- خۆشەویستی.
- هاوڕێیەتی.

- بەهەدەرنەدانی)ئابوری، كات، ئاو، خواردن...(.
- ئاژەڵدۆستی.

- مافەكان)مافی منداڵ، مافی ژن، مافی ڕادەربڕین...(.
- قەبوڵكردنی جیاوازی و فرەیی.

- تۆلەرانس و لێبوردەیی.
- داد و دادپەروەری.

- یەكسانخوازی.
-ناتوندوتیژی.
- میانەڕەویی.

- ناڕەگەزپەرستی.
-  دژی مەزهەبگەری.

-  برەودان بەچێژ و هەستی ئێستەتیكی و جوانیناسی.
- گەشبینی.
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- خاكیبون.
- ئەدەبی دیالۆگ.

- یاسادۆستی و یاساپەروەری.
- نیشتامنپەروەری و خاك پەروەری.

- ڕێژەگەری.

ئــەم قۆناغــە، پێویســتە پشــت بەهەموو چاالکییــە پۆلــی و دەرەوەی پۆلییەکان ببەســرتێت و بــۆ ڕونکردنەوەی 
ئــەو بەهایانــە، دەبێــت کوڕاســە بــۆ هــەر ئاســتێک دابنێرێــت و تەنهــا پشــت بــە وتنــەوە نەبەســرتێت، بەڵکــو 
ــە شــێوازی  ــەوە ل ــەوەی دوربخرێت ــۆ ئ ــژ و چاالکیــی هەمەچەشــنە بێــت ب ــەی پراکتیکــی و پڕکــراو بەچێ وان

موحــازەرەی وەڕزکارانــە.
ئامادەکردنــی ئــەم کوڕاســەیە پێویســتی بــە لیژنەیەکــی تەکنیــکاری دەبێــت تــا کاری هونەریــی ئەم کوڕاســەیە 
بگرێتەخــۆ، چونکــە ئــەم کوراســەیە دەبێــت ســیدی لەگــەڵ بێــت و چەندیــن کاری هــەرەوەزی تێدابێــت کــە 
وەک کارێکــی  منایشــکردن و هێنــان و دروســتکردنی پارچــە ڤیدۆیــی و ئەنیمەیشــن و دروســتکردنی کەســێتی 

پڕچێژ)هــەر بــۆ منونــە ســودوەرگرتن لــە کەســێتییەکی وەک مــەالی مەشــهور یــان ئەحــۆل...(.
قۆناغــی دوەم: لــە حەوتــی بنەڕەتییــەوە دەســتپێدەکات بــۆ نــۆ و دەبێــت بەنــاوی )بنەمــا مرۆڤدۆســتییەکان 
و ئایــن( بێــت، جگــە لــە دوبارەكردنــەوەی پرانســیپەكانی قۆناغــی یەكــەم، تێیــدا ئــەم چەمکانــە باســدەکرێن 

و بــە دەقــی ئاینــی پشــتگیرییان بــۆ دەدۆزرێتــەوە، بــۆ منونــە:

پێکــەوە ژیــان، ســەرەڕای باســکردنی چەمکەکــە بەشــێوەیەکی گشــتی، هێنانــەوەی چەنــد دەقێــک   •
لــە قورئــان و ئینجیــل و الی  ئێــزدی و کاکەیی)یارســان( و ئاینەكانــی دیكــە، کــە پشــتگیری ئــەم بابەتــە بکــەن.

هــزری ناتوندوتیــژی، باســکردنی چەمکەکــە بەشــێوەیەکی گشــتی، هێنانــەوەی چەنــد دەقێــک لــە   •
قورئــان و ئینجیــل و تــەورات و الی  ئێــزدی و کاکەیــی کــە پشــتگیری ئــەم بابەتــە بکــەن.

مــاف و ڕێزگرتنــی مــرۆڤ، باســکردنی چەمکەکــە بەشــێوەیەکی گشــتی، هێنانــەوەی چەنــد دەقێــک   •
لــە قورئــان و ئینجیــل و تــەورات و الی  ئێــزدی و کاکەیــی و ئاینەكانــی دیكــە،  کــە پشــتگیری ئــەم بابەتــە 

بکــەن.
ــە  ــک ل ــد دەقێ ــەوەی چەن ــتی، هێنان ــێوەیکی گش ــە بەش ــکردنی چەمکەک ــتامنپەروەری، باس نیش  •
قورئــان و ئینجیــل و تــەورات و الی  ئێــزدی و کاکەیــی ئاینەكانــی دیكــە،  کــە پشــتگیری ئــەم بابەتــە بکــەن.

وەالنانــی مەزهەبگــەری، لێــرەدا جگــە لــەوەی كــە دەبێــت بــاس لــەوە بكرێــت كــە مەزهــەب وەكــو   •
ــی و  ــی مەزهەب ــە دەمارگیری ــت بگات ــە نابێ ــەم جیاوازیی ــەاڵم ئ ــاییە، ب ــت ئاس ــون وەربگیرێ ــی جیاوازیب ماف
توندوتیــژی و تەكفیــر و پاكتاوكــردن و ســڕینەوەی بەرامبــەر، ئەمــەش بەدەقــی قورئــان و ئینجیــل و تــەورات 

ــە بکــەن. ــەم بابەت ــە پشــتگیری ئ ــە،  ک ــی دیك ــی ئاینەكان ــزدی و کاکەی و ئێ
رێزگرتنــی رسوشــت و جوانییەکانــی رسوشــت، باســکردنی چەمکەکــە بەشــێوەیەکی گشــتی،   •
هێنانــەوەی چەنــد دەقێــک لــە قورئــان و ئینجیــل و تــەورات و الی  ئێــزدی و کاکەیــی کــە پشــتگیری ئــەم 

بابەتــە بکــەن.
ــە  ــە وان ــن ب ــن، دەکرێ ــە قۆناغــی پێشــرت دەخوێرنێ ــەی ل ــەو بنەمایان ــد منونەیەکــن و هەمــوو ئ ــە چەن ئەمان
ــە  ــە یەکێــک ل ــۆل ببێت ــی دەرەوەی پ ــەدا دەبێــت چاالکی ــەم وانان ــەوەی ئ ــە وتن ــەردەوام ل ــەوە، ب و دەوترێن

ــن. ــا بگیرێ ــە بنەم ــردن، ب ــی فێرک ــی ئامرازەنوێکان ــۆ و بەکارهێنان ــە و ڤیدی ــە گرنگــەکان و وێن چاالکیی
قۆناغی سێیەم: ئاینناسی

لــە )١٠(ی بنەڕەتییــەوە دەســتپێدەکات بــۆ دوازدە، كــە تیایــدا ئاینــە جیهانییــەکان لــە كۆنــەوە بــۆ ســەردەمی 
ــە  ــەم الیەنان ــان، ئ ــای باوبونەوەی ــژە و جوگرافی ــان، ڕێ ــان، بنەماکانی ــتان، مێژوی ــی کوردس ــوێ ، و ئاینەکان ن

دەکرێتــە بابــەت و پشــت بــە زانیــاری وردی بێایەنانــە دەبەســرتێت.
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هەنگاوی دووەم: گۆڕین و گەشەپێدان لە مامۆستا و كادێری پەروەردەییدا:
ــاوی  ــەوە بەن ــكات كــە بەشــێك بكات ــااڵ ب ــی ب ــە خوێندن ــەروەردە داوا ل ــی پ ســەرەتا دەكرێــت وەزارەت
ــرە  ــەو كادێ ــو ئ ــەاڵم تاك ــە. ب ــەم وانەی ــۆ  ئ ــكات ب ــد ئامادەب ــری تایبەتەن “ئاینناســی”ییەوە، تاكــو كادێ
ــتا،  ــەپێدانی مامۆس ــن و گەش ــردن و گۆڕی ــۆ ئامادەك ــكات ب ــت وەزارەت  کارب ــت، دەكرێ ئامادەدەكرێ

ــەم. ــۆ نۆی ــە قۆناغــی یەكەمــەوە ب ــەت ل بەتایب
پــاش ئامادەكردنــی مــادە و پرۆگرامــی ئــەم وانانــە، پێویســتە پرۆگرامێكــی چڕوپــڕ و تۆكمــە دابرنێــت كــە 
چەندیــن پســپۆڕ لــە خولــی تایبەتەنــد و درێژخایــەن و بەردەوامــدا وانــە ئامادەبكــەن بــۆ ئــەو مامۆســتا 
ــە  ــەو مامۆســتایانەش ب ــەوە. ئ ــە بڵێن ــەو وانەی ــان دەیانەوێــت ئ ــارەزوی خۆی ــە ئ ــەی كــە ب و كارمەندان

پێــی پســپۆڕییان بەمجــۆرە پێشــنیازییان دەكەیــن: 
قۆناغــی یــەك بــۆ حــەوت: ئــەو مامۆســتایەی كــە پێوســتە لــە قوتابخانەكانــدا ئــەم وانەیــە و ئــەم قۆناغــە 
بڵێتــەوە؛ مــەرج نییــە مامۆســتای زمانــی عەرەبــی یــان  شــەریعە و خوێندنــی ئیســامیی بێــت، بەڵكــو 
هــەر مامۆســتا و پســپۆڕییەكی هەبێــت دەكرێــت ئــەو وانــە بڵێتــەوە، بــە مەرجێــك توانــا و لێهاتویــی و 

بــاوەڕی بــەو پرانســیپانە هەبێــت كــە ئــەم وانــەی لەســەر داڕێــژراوە.
ــە هــەر پســپۆڕییەكی  ــەوە كێشــە نیی ــە دەڵێت ــەم وانەی ــەو مامۆســتایەی ئ ــۆ: ئ ــۆ ن قۆناغــی حــەوت ب
هەبێــت، بــەاڵم وا باشــرتە پســپۆڕی مێــژوو یــان کۆمەاڵیەتــی بێــت، یاخــود خــۆی شــارەزایی هەبێــت 

لەســەر وانەکــە.
ــدی  ــتای تایبەتەن ــتە مامۆس ــەوە پێویس ــە دەڵێت ــەم وانەی ــتایەی ئ ــەو مامۆس ــۆ دوازدە: ئ ــی دە ب قۆناغ
وانــەی ئاینناســی بێــت، كــە زانیاری پێویســتی لەســەر مێــژوی ئاینــەكان و بنەمــا و باوەڕەكانیــان هەبێت. 
بــەاڵم تاكــو ئــەو كاتــەی ئــەم پســپۆڕییە ئامادەدەكرێــت دەكرێــت پســپۆڕییەكانی مێــژو و كۆمەاڵیەتــی 

ئــەم وانــە و قۆناغــە بڵێنــەوە.، یــان هــەر مامۆســتایەک کــە شــارەزایی لــەو بــوارەدا هەبێــت. 
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گفتوگۆیه كی كراوه  
له پاریس

رێکخەری گفتوگۆ: د. عادل باخەوان - د. لوئەی جاف

مه ال به ختیار
ئاالن تۆرێن

میشێل ڤیڤۆركا 
ئه دۆنیس
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 ئەدۆنیس:
 له ڕۆژهه اڵتی ناوه ڕاستدا، 

زۆرینه  له گه ڵ سیكۆالریزمن 

و ده یانه وێ سیکۆالر بن. 

ته نانه ت له عه ره بستانی 

سعودیه ش، كه  ناوه ندی فكری 

فێنده مێنتالیزمه ، خه ڵکێكی زۆر 

ده یانه وێ بنب به سیکۆالر، به اڵم 

به داخه وه  له الیه ن زلهێزه كانه وه  

هاوكاری پێویست نه كراون و 

پێویستییه كانیش دابیننه كراون.

له پاریــس،   )٢٠١٥/١١/٢٩( ئێــواره ی 
دیبه یتێكــی كــراوه ی فره تــه وه ر، له نێــوان 
ــار- سیاســه مته دارو رۆشــنگه ر،  ــه ال به ختی م
فه ره نســاو  بیرمه نــدی  تۆرێــن-  ئــاالن 
بیرمه نــد،  و  شــاعیر  ئه دۆنیــس  جیهــان، 
میشــێل ڤیڤۆركا -پرۆفیســۆری سیۆسیۆلۆگ، 
زانكــۆ  مامۆســتای  باخــه وان-  عــادل  د. 
دکتــۆرا  لوئــه ی جــاف-  د.  و رووناكبیــر، 
)ی.ن.ک(  نوێنــه ری  و  مامتاتیــک  لــە 
ته یفــوری-  مه نســور  له فه ره نســا، 

به ڕێوه چــوو.  دكتــۆرا،  خوێنــدكاری 
د.  له الیــه ن  كــه   له دیبه یته كــه دا، 
ته رجه مــه ش  به ڕێوه بــراو  جــاف  لوئــه ی 
و  كــوردی  بــۆ  له فه ره نســییه وه   ده كــرا 
ســه باره ت  گفتوگــۆ  به پێچه وانه شــه وه ، 
ئیســالم  فێنده مێنتالیــزم،  ته وه ره كانــی 
داعــش،  دژی  جه نگــی  و  جیهادیــزم  و 
ئایینــده ی  و  دیموكراســی  و  ســیکۆالریزم 
كۆنفرانســی  ناوه ڕاســت،  رۆژهه اڵتــی 
داهاتــووی،  پڕۆژە كانــی  و  دابــڕان 
شارســتانییه ت له رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت، 
ناسیونالیســتی  ده وڵه تــی  دامه زراندنــی 
بــۆ  كوردســتاندا  و  له ڕۆژهــه الت 
رووبه ڕووبوونــه وه ی جیهادیــزم به منونــه و.. 
. هتــد، كــراو ئەمــە ی خــواره وه ش، پوختــه ی 

تایبه ته یــه .  دیــداره   ئــه و 
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مەال بەختیار: 

له سه ره نجامیشدا، كه  چوار پرۆژە ی 
گه وره  شكست بخوات، بێگومان 

دیاره  هه ر فێنده مینتالیست 
ده سه اڵتی گه وره ی ده بێ. ئه گه ر 

له رۆژئاوا، له سه ده ی هه ژده هه م و 
نۆزده هه م، ده وڵه تی ناسیونالیستی 

دیموكراسی شكستی بخواردایه ، 
بێگومان ئێستا یان پرۆتستانت یان 

كاسۆلیك حاكم ده بوو

ئیسالم و عه ملانییه ت 

پاشــئه وه ی خۆشــحاڵی  له ده ســتپێكی دیداره كــه دا، مــه ال به ختیــار، 
بــه اڵم  جیــاواز،  له كولتــوری  به ڕێــز،  ئاماده بوانــی  كــه   ده ربــڕی 
پــه رۆش بــۆ دیموكراســی و رۆشــنگه ری، كــۆی كردونه تــه وه و بــه و 
پرســیاره ی كــه  ئایــا ئایینــی ئیســامیش، وه ك ئایینــی مه ســیحییه ت، 
ده رگای  ناگونجــێ؟  یــان  ده گونجــێ،  ســیکۆالر  سیســته می  له گــه ڵ 
ــۆی،  ــه ی خ ــتنه ڕووی روانگ ــش به خس ــرده وه و ئه دۆنیس-ی ــۆی ك گفتوگ

گفتوگۆكــه ی ده ســتپێكرد. 
ــك  ــت. یه كێ ــۆ ده گرێ ــه ره كی له خ ــه ی س ــوار پای ــس: ئیســام چ ئه دۆنی
لــه و پایانــه ، كــه  یه كه میــن كێشــه ی گه وره شــه ، ئه وه یــه  محه مــه د 
ــه (،  ــر نیی ــه دوای خــۆم كه ســی ت ــت )ل ــه  ده ڵێ ــاوه ، ك سیســته مێكی دان
واتــا )خاتــم االنبیــاء( ە! دووه م، ئــه و شــتانه ی كــه  محەمــەد وتویه تــی، 
ــی  ــه و وتویه ت ــی ئ ــه  هه رچ ــای ئه وه ی ــه ش وات ــته . ئه م ــی راس به ڕە های
راســته و لــه دوای ئــه و شــتێكی تــر نییــه  راســت بــێ. ســێهه مین خاڵیــش 
ــۆی  ــچ كات ب ــت، هی ــا گــوێ بگرێ ــێ ته نه ــه  موســڵامن ده ب ــه ، ك ئه وه ی
ــه ، كــه   ــش ئه وه ی ــت. چــواره م خاڵی ــچ بگۆڕێ ــه  بگــرێ و هی ــه  ره خن نیی
ــه وه و وازی لێبهێنێــت،  ــه  له ئیســام هه ڵبگه ڕێت ــۆی نیی ــچ كه ســێك ب هی

ئه گه رنــا ده كوژرێــت. 
ــر  ــه ی ئیســام شــتێكی ت ــه ده ره وه ی بازن ــه  ل ــدراوه ، ك ــه وه ش راگه یه ن ئ
ناتوانــێ دروســت ببــێ. یــان ئه گــه ر ئیدعــای ئــه وه ی بــكات و هه بــێ، 
ئــه وه  كافــره و ده بــێ بكوژرێــت، ته نهــا چاره ســه رێك كــه  هه بــێ، 

ــام.  ــێ به ئیس ــه  بب ــه  ك ئه وه ی
ــودا  ــام، خ ــی ئیس ــه ده ره وه ی ئایین ــه  ل ــای ئه وه ی ــه  مان ــوو ئه مان هه م
ــووی  ــه ر هه م ــه  پێغه مب ــه وه ی هه ی ــا: ئ ــێ. وات ــه  بیڵ ــری نیی ــتێكی ت ش
وتــووه و هه رچــی هه یــه  به ســرتاوه ته وه  به پێغه مبــه ری ئیســامه وه . 
ــژی،  ــه  به شــێك له توندوتی ــت ب ــك خــۆی ببێ ــه ش وایكــردووه ، خه ڵ ئه م
بۆیــه  ته نهــا به مه رجێــك ئیســام له گــه ڵ عه ملانییه تــدا ده گونجــێ، 
كــه  تێكــه ڵ به كه لتــور، كۆمه اڵیه تــی و سیاســه ت نه كــرێ، به ته نهــا 

ــه وه .  ــی مبێنێت ــی رۆح وه ك په یامێك
ئــاالن تۆرێــن: پرســیاره كه  له ســه ر ئه وه یــه ، ئایــا ئیســام و عه ملانییــه ت 
ــه   ــاوه ڕی خــۆی نیشــاندا ك ــس ب ــا؟ ئه دۆنی ــان ن ــن، ی پێكــه وه  ده گونجێ
ده گونجێــن، بــه و مه رجــه ی ئــه و په یامــه ی كــه  ئیســام هه یه تــی، 
به ڵكــو  نه كــرێ.  به رووناكبیــری  و  به سیاســه ت  به كه لتــور،  تێكــه ڵ 

مبێنێتــه وه .  دینــی  رۆحــی  مه ســه له یه كی  وه ك  ته نهــا 
ــوو  ــامدا، هه م ــی ئیس ــوا له ئایین ــه  خ ــاوه ڕە دام، چونك ــه و ب ــه ڵ ئ له گ
قســه یه كی خــۆی كــردووه . بۆیــه  پێویســته  ئــه و په یامــه  بهێرنێتــه  
ده ره وه ی هه مــوو ئــه و داهێــرناو و گۆڕانكارییانــه ی كــه  ئێســتا دروســت 
ــه  زانســتییه كان،  ــووه ، بابه ت ــان نه ب ــه وكات و ســه رده مه  بونی ــوون و ئ ب

ــازه كان.  ــرناوه  ت ــازه و داهێ ــی ت ــازه ، عه قڵ ــی ت ژیان
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مــه ال به ختیــار: پرســیاره كه  ئه وه یــه ، ئایــا ئایینــی ئیســامیش، وه ك ئایینــی مه ســیحییه ت 
له گــه ڵ سیســته می ســیکۆالر ده گونجــێ، یــان ناگونجــێ؟ لــه ڕووی ســرتاتیجو ره هه نــدی 
جیاوازییه كــی  نه چێــت،  بیرمــان  بــه اڵم  ده گونجێرنێــن.  له ئایینــده دا  ســرتاتیجییه وه ، 
ــته می  ــاو سیس ــه  ن ــا بیخه یت ــه . هه ت ــامدا هه ی ــیحی و ئیس ــی مه س ــوان ئایین زۆر له نێ
ئیســام  ئێســتا  هه تــا  نه چــێ،  بیرمــان  به تایبه تــی  دیموكراســییه وه .  ســیکۆالرو 
فه لســه فی،  ته كنیكــی،  گۆڕانكارییه كــی  هیــچ  ده كات،  ئیــش  كه لتورێكــدا  له نــاو 

نه دیــوه .  به خۆیــه وه   رۆشــنگه ری  و  كۆمه اڵیه تــی 
ئه مــه ش گه وره تریــن كێشــه یه  هه تــا ئێســتا، بۆیــه  هــه ر ده ســاڵ جارێــك له باتــی 
ئــه وه ی سیســته می ســیکۆالر له واڵتانــی ئیســامیدا بچێتــه  پێشــه وه ، بــه اڵم هــه ر 
ــی  ــێ و رۆژهه اڵت ــادی دروســت ده ب ــی فێنده مێنتالیســتی جیه ــك، هێزێك ــاڵ جارێ ده س
ناوه ڕاســت تێكــده دات. نابــێ ئه وه شــامن بیربچــێ، كــه  حكومه تــی فێنده مێنتالیســتیش 

له ناوچه كــه دا زۆره ، كــه  به توانــاو هێزێكــی زۆره وه  فێنده مێنتالیســت ده پارێــزن. 

كــه   شــانه ،  له ســه ر  گه وره یــان  زۆر  به رپرســیارێتییه كی  زلهێــزه كان  ئه دۆنیــس: 
یارمه تــی رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت بــده ن، بــۆ ئــه وه ی ده ربچــێ لــه و دۆخــه ی كــه  
هێــزه   له گــه ڵ  به گشــتی  ئه وروپــاش  به داخــه وه   فه ره نســا.  به تایبه تــی  هه یه تــی، 

دیموكراتــه كان، ئــه وه ی پێویســته  لــه و پێنــاوه دا نه یانكــردووه . 

مــه ال به ختیــار: نــه ك رۆژئــاوا كارێكــی له وشــێوه یه ی نه كــردووه ، به ڵكــو خه تــای 
گه وره شــی كــردووه . 

ــی روناكبیــرو به رپرســیاری گــه وره ن لــه و ناوچه یــه دا، بۆیــه   ــوه  خه ڵك ئه دۆنیــس: ئێ
ــم،  ــم رایبگه یه ن ــه وه  ده توان ــوو بڕوایه ك ــه  به هه م ــم. ك ــۆم بڵێ ــی خ ــه وێ بیروڕاكان ده م
ــیکۆالر  ــه وێ س ــیكۆالریزمن و ده یان ــه ڵ س ــه  له گ ــتدا، زۆرین ــی ناوه ڕاس ــه  له ڕۆژهه اڵت ك
بــن. ته نانــه ت له عه ره بســتانی ســعودیه ش، كــه  ناوه نــدی فكــری فێنده مێنتالیزمــه ، 
ــه وه   ــه ن زلهێزه كان ــه وه  له الی ــه اڵم به داخ ــیکۆالر، ب ــن به س ــه وێ ب ــی زۆر ده یان خه ڵکێك

ــراون.  ــن نه ك ــتییه كانیش دابی ــراون و پێویس ــت نه ك ــاوكاری پێویس ه
له عــه ره ب  حه زیــان  له ئه وروپــا،  زۆریــش  به شــێكی  ئه مریــكاو  ته نانــه ت 
ئیشــوكاره وه   و  ســرتاتیجی  لــه رووی  بكــه ن،  هاوكارییــان  ئــه وه ی  له بــری  نییــه و 
به كاریانده هێنــن، ئه مــه ش ئه وه ده گه یه نــێ، كــه  ئامانجیــان نییــه  لــه و ناوچه یــه دا، 

ببــێ.  دروســت  راســته قینه   گۆڕانــكاری 
مــه ال به ختیــار: بــاوه ڕم وایــه  ئــه م پرۆژانــه ی خــواره وه  له ســه د ســاڵی رابــردوودا، 
ــزم  ــڕۆژە ی كۆلۆنیالی ــڕۆژە ؛ پ ــه م پ ــی ناوه ڕاســتدا شكســتیان خــواردووه : یه ك له ڕۆژهه اڵت
دووه م  خــوارد.  شكســتی  ناوه ڕاســتدا  له ڕۆژهه اڵتــی  گــه وره ،  ســه رمایه داری  و 
ــان شكســتیان  ــون، هه مووی ــی ب ــاوی مه له ك ــه  به ن ــه كان، ك ــڕۆژە ی حكومه ت ــڕۆژە ش؛ پ پ
نیشــتامنییه كانی  به نــاو  و  ناسیونالیســتی  به نــاو  ده وڵه تــی  پــڕۆژە ی  خــواردووه . 
ــوارد.  ــتیان خ ــش شكس ــه  ئه وانی ــه ، ك ــێهه م پڕۆژە ی ــت، س ــی ناوه ڕاس ــوو رۆژهه اڵت هه م
ــه وان مه ترســیدارتره و ئه ویــش شكســتی خــواردووه ، شكســتی  ــڕۆژە ش؛ كــه  ل چــواره م پ
بزوتنــه وه ی ناسیونالیســتی و حزبــه  چــه پ و دیموكراته كانــه  له هه مــوو رۆژهه اڵتــی 
ناوه ڕاســتدا، كــه  نه یانتوانــی دیموكراســی به دیبهێنــن و خزمه تــی دیموكراســیش بكــه ن. 
له سه ره نجامیشــدا، كــه  چــوار پــڕۆژە ی گــه وره  شكســت بخــوات، بێگومــان دیــاره  
هــه ر فێنده مینتالیســت ده ســه اڵتی گــه وره ی ده بــێ. ئه گــه ر له رۆژئــاوا، له ســه ده ی 
ــه ،  ــتی بخواردای ــی شكس ــتی دیموكراس ــی ناسیونالیس ــه م، ده وڵه ت ــو نۆزده ه هه ژده هه م

ئاالن تۆرێن: 

بۆیه  پێویسته  ئێوه  
ده وڵه ته كه تان دروست 

بكه ن. كاتێكیش باس 
له ده وڵه تی ناسیونالیستی 

ده كه ن، به هه مان واتای 
سه ده ی هه ژده هه م نییه .
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ــن،  ــێ تێبگه ی ــه  ده ب ــوو. بۆی ــان كاســۆلیك حاكــم ده ب ــان پرۆتســتانت ی بێگومــان ئێســتا ی
دیموكراســییه كانی  ده وڵه تــه   و  دیموكــرات  له هێــزه   له ڕۆژئــاوا،  وا  شكســتانه   ئــه م 
له ئه لته رناتیــڤ  بیــر  بــكات،  دیموكراتــی  خه ڵكــی  و  روناكبیــران  هه مــوو  رۆژئــاواو 
بكه نــه وه ، تــا جارێكــی تــر ئــه م كاره ســاتانه  دووبــاره  نه بنــه وه و فێنده مینتالیــزم جارێكــی 
ــان و  ــی جیه ــه م و دووه م ــی یه ك ــه ، وه ك جه نگ ــه م جه نگ ــبێت ئ ــه وه . ناش ــر زاڵ نه بێت ت
ــه ،  ــه م جه نگ ــه دوای ئ ــان ل ــێ، ی ــی ب ــی كۆتای ــڕۆژە ی دیموكراس ــێ پ ــارد، به ب ــی س جه نگ

ــێ.  ــرتاتیجی نه ب ــی و س ــڕۆژە ی دیموكراس پ
ئێســتا الی مــن پرســیار ئــه وه  نییــه ، ئایــا ســه رده كه وین یــان ســه رناكه وین؟ چونكــه  
ده زانــم لــه م جه نگــه دا ســه رده كه وین و داعشــیش ده شــكێ، بــه اڵم پرســیاری گرنــگ الی 

ــه ره و كــوێ؟  ــه ی دوای داعــش ب ــه ، ئ مــن ئه وه ی
دژی  به شــداری جه نگه كانــی  داعــش،  دژی  و جه نــگاوه رم  هــه م سیاســی  كــه   مــن، 
مه خمــور،  له ناوچه كانــی  جیاجیــا،  له ناوچــه ی  مانــگ  چــوار  كــردووه و  داعشــم 
جه لــه وال، ســه عدیه و دوز خورماتــوو به شــداری شــه ڕە كانم كــردووه . كــه  یه كه میــن 
ــه ی  ــه و ناوچان ــه اڵم ئێســتا ئ ــراون. ب ــار ك ــه  تۆم ــه و ناوچان ــه وره ش هــه ر ل ســه ركه وتنی گ
له په یوه ندییــه   خه ڵكه كه یــدا،  له عه قڵــی  گۆڕانكارییــه ك  هیــچ  كــردوون،  رزگارمــان 
كۆمه  اڵتییــەكان خه ڵكه كه یــدا، روینــه داوه و ئێمــه ش توانــای پێویســتامن له به رده ســتدا 
ــه م  ــر، ئ ــاڵی ت ــا ده س ــج ی ــاوه ی پێن ــۆ م ــه ر ب ــن. ئه گ ــه  به دیبهێنی ــه و گۆڕانكارییان ــه  ئ نیی
بارودۆخــه  وه ك خــۆی مبێنێتــه وه ، لــه و ناوچانــه ی باســمكردن، یــا له ناوچه كانــی تــر، دور 

ــه وه .  ــاره  ببن ــان رووداوه كان دووب ــتببێت و هه م ــر دروس ــێكی ت ــه  داعش نیی

فێنده مێنتالیست و ده وڵه تی ناسیونالیستی
ئــاالن تۆرێــن: خــۆم به نزیكــی ئــه و تێڕوانیینانــه ت ده بینمــه وه ، منیــش هه مــان روانگــه م 
ــێ  ــه  ناب ــه ، ك ــش ئه وه ی ــم، ئه وی ــر بڵێ ــه وه دا شــتێكی ت ــه ڵ ئ ــه وێ له گ ــه اڵم ده م ــه ، ب هه ی
ره شــبین بیــن، چونكــه  ئه گــه ر به ڕە شــبینییه وه  بڕوانیــن، ئــه وا دۆخێكــی وا دروســتده بێ، 

كــه  ناتوانیــن خۆمــان لــه و دۆخــه ی هه یــه ، ده ربــاز بكه یــن. 
نابــێ بیریشــامن بچــێ، كــه  شارســتانییه تی عوســامنییه كان، له ســه رده می ســوله یامن 
)مینیسیســتا(،  شارســتانییه تی  هاوشــانی  وه هابــوو  شارســتانییه تێكی  كــه   قانونــی، 
له ڕێگــه ی  یۆنانــی،  له شارســتانییه تی  زۆرێــك  كــه   بیرنه چــێ،  ئه وه شــامن  هه روه هــا 

وه رگرتــوون.  له وامنانــه وه   ئێمــه   و  وه رگێــڕدراون  ئه نده لوســه كانه وه  
ــی  ــی دووه م به تایبه ت ــی جیهان ــه دوای جه نگ ــه ر ل ــتا، ه ــۆ ئێس ــه وه  ب ــه وێ بگه ڕێم ده م
ــۆ  ــه وت، ب ــه دا ده رك ــی دیك ــه ر واڵتان ــۆڤییه ت به س ــی س ــه ری یه كێتی ــوون و كاریگ هه ژم
منوونــه  میــسی جه مــال عه بدولنــارس، كــه  ده وڵه تێكــی ناسیونالیســتی دروســت كردبــوو، 
ــێوه ،  ــان ش ــد به هه م ــرتۆو.. . هت ــدڵ كاس ــای ڤی ــوو. كوب ــی نه كردب ــن كۆنتڕۆڵ ــه اڵم ئایی ب
ــه   ــته ، ك ــی ناسیونالیس ــش مۆدێل ــه  ئه وی ــێ ك ــان داوینه ت ــان مۆدێلێكی ــه ش هه موی ئه مان

ــه وه .  ــتی، كۆبكات ــری ناسیونالیس ــه ر بی ــن له س ــێ ئایی ــه وه  به ب ــك پێك ــوو خه ڵ هه م
ــه   ــه وه . بۆی ــێكی ده گرێت ــو به ش ــه وه ، به ڵك ــوو ئیســام ناگرێت ــزم هه م ــش، جیهادی ــۆ منی ب
ــو  ــی وه ك ــه  له واڵتێك ــن. چونك ــه وه  بكه ی ــه ی جیهادیزم ــام له ڕێگ ــه ی ئیس ــن پێناس ناتوانی
ــامی  ــارس، ئیس ــسی عه بدولن ــه . می ــدا نیی ــی تێ ــه اڵم جیهادیزم ــامییه ، ب ــه  ئیس ــا، ك توركی
بــوو، بــه اڵم جیهادیزمــی تێــدا نه بــوو، بــه اڵم جیهادیــزم له واڵتێكــی وه كــو عیراقــدا هه یــه ، 
نه بــووه .  ســه ركه وتوو  تێــدا  نه ته وه یــی  ده وڵه تــی  كــه   ئــه وه ی  به هــۆی  ئه مــه ش 
ــاوی  ــه وه و له ن ــزم ببێت ــه ڕووی جیهادی ــێ رووب ــه  بتوان ــڕۆژە  ك ــه  پ ــه ، تاك ــاوه ڕم وای ــه  ب بۆی
به رێــت، دروســتكردنی ده وڵه تــی ناسیونالیســته ، به تایبه تــی بــۆ كــورد، كــه  بتوانــێ 

میشێل ڤیڤۆركا: 

ئه وروپا ره نگه  له ڕووی 
ئابورییه وه ، خاڵی هاوبه شیان 
هه بێ، به اڵم هێرشه كانی ئه م 

دواییه  ئه وه یان ده رخست، 
كه  له ڕووی سیاسییه وه  

چاره سه ریان نییه و 
له ڕووی سه ربازییشه وه ، 

سرتاتیجییه تێكی یه كگرتووی 
هاوبه شیان نییه .
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ــاوا داوا  ــه  رۆژئ ــه  ك ــش گرنگــه  ئه وه ی ــه  زۆری ــه وه ی ك ده وڵه تێكــی ناسیونالیســتی دیموكراســی دروســت بكــه ن. ئ
ــن،  ــه  بهێن ــه و دووڕوویی ــه  واز ل ــه ن، ك ــه  بك ــی دیك ــعودییه و واڵتان ــی س ــی عه ره ب ــوننی و به تایبه ت ــی س له جیهان
كــه  له ژێــره وه  پشــتیوانی له داعــش ده كــه ن و له سه ریشــه وه ، له هاوپه یامنێتیــدان له دژیــان. ته نانــه ت ئه وه تــا 
ســبه ی له پاریــس، كۆنفرانــس بــۆ ژینگــه  ده به ســرتێ. به كورتییه كــه ی بــۆ ئه وه یــه ، كــه  ئه لته رناتیڤێــك بــۆ 
ــته   ــێ. راس ــان نه مێن ــه  هه ژمونی ــه و واڵتان ــێوه یه ش ئ ــن و به وش ــرۆل به كارنه هێن ــرت په ت ــا چی ــه وه ، ت ــرۆڵ بدۆزن په ت
ــك  ــه  ئه لته رناتیڤێ ــه ، ك ــۆ ئه وه ی ــاردراوه كه ی ب ــته قینه و ش ــه  راس ــه اڵم ئامانج ــه ، ب ــاوی ژینگه وه ی ــه كه  به ن كۆنفرانس
ــان  ــه وه ، بێگوم ــرۆڵ كه مده بێت ــی په ت ــش به كارهێنان ــه وه ، كاتێكی ــرۆڵ كه مبكرێت ــی په ت ــا به كارهێنان ــه وه ، ت بدۆزرێت
ــه ی  ــه  به رهه مهێنه ران ــه و واڵت ــردن ل ــه وه و هــه م پشــتیوانی ك ــان كه مده بێت ــوری جیه هــه م كاریگــه ری له ســه ر ئاب
ــه ،  ــاره  و بژارده ی ــرتین رێگه چ ــتی باش ــی ناسیونالیس ــتكردنی ده وڵه ت ــدا دروس ــه و كاته ش ــه وه ، ل ــرۆڵ كه مده بێت په ت

ــت.  ــزم ده بێ ــی فێنده مێنتالی ــۆ له ناوبردن ــته وخۆی ب ــه ری راس ــه  كاریگ ك
ــه وه ی  ــش ئ ــرد. پێ ــی قبوڵك ــه  به شــێوه یه كی گشــتی بۆچوونه كامنان ــن، ك ــۆ مســیۆ تۆرێ ــار: ســوپاس ب ــه ال به ختی م
چیــن  له شارســتانییه تی  شارســتانییه ت، جگــه   پرســی  بڵێــم  ده مــه وێ  روو،  بخه مــه   تــر  روانگــه ی  هه نــدێ 
و ئێــران، كــه  بــه رده وام بــون و دانه بــڕاون، هه مــوو شارســتانییه ته كانی تــری رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت، پچــڕ 
ــی  ــووه ، ئه لته رناتیڤ ــامیش هات ــه ی ئیس ــه . له وه ت ــی تێدای ــاش و زۆر خراپیش ــی ب ــێواوه ، الیه ن ــڕاو و ش ــڕ، داب پچ
ســه پاندویه تی،  زۆرداریــش  بــه زۆری  هێنــاوه و  عه قیده كانــی  و  ئاییــن  هه مــوو  شارســتانییه ته كان،  هه مــوو 
ئــه وه ی مســته ر ئه دۆنیــس باســی كــرد. خه لیفــه كان هاتــن، فاتییــه كان هاتــن، ئیســامعیلی و ئه یوبییــه كان هاتــن، 
ئیســام  ئه مانــه ش هه مــووی ســه پاندنی ده ســه اڵتی  عوســامنییه كان، ســه فه وییه كان و جه نگیزخــان هاتــن، 
ــه ر  ــن له به رامب ــبینی م ــبینی، ره ش ــی ره ش ــه ر باس ــه وه  س ــه وه  ده گه ڕێم ــۆر. لێره ش ــی جۆراوج ــووه ، به عه قڵییه ت ب
هه مــوو ئــه و شــه ڕانه دایه  كــه  ئێســتا هه یــه و گومانــم هه یــه  ده وڵه تــه  ســه رمایه دارییه كان و كۆمپانیــكان 
به رژە وه ندییــان له وێــدا بــێ، كــه  ســرتاتیجێكی دیموكراســی له ڕۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســتدا به دیبێــت و ده وڵه تــی 

ــت.  ــوڵ بكــه ن و دروســت بكرێ ــورد، قب ــو ك ــری وه ك ــی ت ــوردو میلله تان ــۆ ك ــی ب ناسیونالیســتی دیموكرات
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ئــاالن تۆرێــن: ئــه و بیروڕایــه ت زۆر جوانــه . بــه اڵم ســه ره ڕای ئــه وه ش نابــێ ئێمــه  ده ســتبه ربده ین. چونكــه  په تــرۆڵ 
ــاو  ــامی له ن ــی ئیس ــا ده وڵه تان ــرۆڵ به ته نه ــه  په ت ــن ك ــێ بزانی ــرێ. ده ب ــاو ب ــێ له ن ــه ره كیامنه و ده ب ــی س دوژمن

ــش دروســتكرد ووه .  ــی تری ــۆ زۆر له واڵتان ــردووه ، به ڵكــو كێشــه ی ب نه ب
مــه ال به ختیــار: به ڵــێ.. بــه اڵم مــن ئــه م مه ترســییه م هه یــه ، ره نگــه  جه نــگ ته واوببــێ، ئه وكاتــه  روســیا، ئه مریــكاو 
به رژە وه ندییه كانــی  به پێــی  ســه ركه وتنه كانیان  كێكــی  كــورد  به بــێ  ده وروبه رمــان  هه رێامیه تــی  واڵتانــی 
خۆیــان، دابــه ش بكــه ن. كۆمپانیــاكان به رژە وه ندییه كانیــان دابیــن بكــه ن و ئــه م ده وڵه تانــه ش له ناوچه كــه دا 
قســه كانی  هه مــوو  پێچه وانــه ی  كــه   داوه ،  لێدوانێكــی  رابــردوودا  ســه عاتی  لــه )72(  فه ره نســا،  بهێڵنــه وه . 
رابردوویــان بــوو، بــه وه ی كــه  ده ڵێــن: »ده كــرێ، ســوپای ســوریاش بێتــه  نــاو ئــه و هاوپه یامنێتییــه ی لــه دژی داعــش 
ــاو  هه یــه !«. ئایــا دوای ئه مــه  چــی ده بــێ؟ مه ترســی هه یــه ، بــه اڵم كێیــه ؟ به شــار، ئێــران، شــیعه ی عیــراق، حزبوڵ
ــه  ناتوانــرێ ئومێــدی دیموكراســی پێــوه  ببه ســتیت. ته نانــه ت روســیاش ســرتاتیژی  روســیا. ئه مجــۆره  هاوپه یامنێتیی

ــتدا ده كات.  ــی ناوه ڕاس ــی له رۆژهه اڵت ــی دیموكراس ــرت باس ــیا رون ــكا له روس ــو ئه مری ــه . به ڵك ــی نیی دیموكراس
لێره شــه وه  دێمــه  ســه ر ئــه وه ی كــه  ده بــێ ئێمه ومانــان، كــورد، ده بــێ چــی بكه یــن؟ به ته نهــا هــه ر كــورد 
نییــه ، ئه رمه نــه ، چه ركه ســه ، ئه مازیغییــه ، بلوجســتانه ، كۆمه ڵێــك گه لــی بــێ ده وڵه تیــن. بــه اڵم ئێســتا كــورد 
ــه   ــه وه ی بێم ــش ئ ــه ر، پێ ــردوو. چــوار رۆژ له مه وب ــاڵی راب ــه  باشــرتبێ له ســه د س ــت، ك ــه  ببینێ ــه و رۆڵ ــێ ئ ده توان
فه ره نســا، یه كێتیــی و پارتــی كۆبوونه وه یه كــی گرنگــامن هه بــوو. به نــده  ســه رۆكی وه فــدی یه كێتیــی بــووم، 
ــه وه   ــه ر ئ ــه مان له س ــوو. قس ــم ب ــی هه رێ ــه رۆكی حكومه ت ــی، س ــان بارزان ــش، نێچیره ڤ ــدی پارتی ــه رۆكی وه ف س
ــه ك گفتوگــۆ  ــه  گــه وره كان، له گــه ڵ هه مووالی ــا له گــه ڵ ده وڵه ت ــێ، ت ــێ پڕۆژە یه كــی سیاســیامن هه ب ــه  ده ب كــرد، ك
ــری  ــه كانی ت ــو به ش ــور. به ڵك ــتانی باش ــۆ كوردس ــه ر ب ــه ك ه ــت، ن ــامن ده وێ ــه  گره نتی ــن ك ــن و رابگه یه نی بكه ی
ــات  ــه وه  دڵنی ــه ر ئ ــێ. له ب ــان هه ب ــی سیاســی و چاره نوســی خۆی ــه  ماف ــه م جه نگ ــه دوای ئ ــێ ل كوردســتانیش، ده ب
ــی تــر ناگه ڕێتــه وه  بــۆ چوارگۆشــه ی یه كــه م، بــۆ پێشــه وه  ده ڕوات.  ده كه مــه وه ، كــه  كــورد میلله تێكــه  جارێك
ده وڵه تــی  ئه گــه ر  ده بێــت.  كوردســتان  ســه ربه خۆی  ده وڵه تــی  دامه زراندنــی  سه ره نجامه كه شــی  بێگومــان 
ــه وه  ــی ده مێنێت ــه كه  زۆر به خراپ ــه وه  هاوكێش ــێ، به دڵنیایی ــت نه ب ــه دا دروس ــتان، له ناوچه ك ــه ربه خۆی كوردس س
فێنده مینتالیــزم  و  سه رده ســته كان  نه تــه وه   دیكتاتــۆری  ناســیونالیزمی  له به رژە وه نــدی  بارودۆخه كــه ش   و 

ــه وه .  ده مێنێت
ئــاالن تۆرێــن: له ســه دا ســه د له گــه ڵ خوێندنه وه كه تــدام. بــه اڵم ئه گــه ر بگه ڕێمــه وه  ســه رخاڵی پێشــوترمان 
ــه س  ــاڵ ك ــێ س ــش س ــه  پێ ــن، چونك ــه م بزان ــان به ك ــێ خۆت ــه  ناب ــه  ك ــا ئه وه نده ی ــبینی، ته نه ــه باره ت به ڕە ش س

ــان.  ــوو جیه ــتا هه م ــه اڵم ئێس ــه ! ب ــورد كێی ــی ك نه یده زان

مه ال به ختیار: بێگومان ئه و قسه یه  راسته . 
ــێ  ــان بده ن ــه ، چه كت ــاره ش ئه وه ی ــا رێگه چ ــێ و ته نه ــاك ده جه نگ ــه ر خ ــورد له س ــتا ك ــه  ئێس ــن: چونك ــاالن تۆرێ ئ

و ئێــوه  بچــن )ره ققــه ( بگــرن. 
مه ال به ختیار: به ڵێ.. ئه مه  راسته . واش ده بێ. 

ــی ناسیونالیســتی  ــاس له ده وڵه ت ــش ب ــان دروســت بكــه ن. كاتێكی ــوه  ده وڵه ته كه ت ــه  پێویســته  ئێ ــاالن تۆرێــن: بۆی ئ
ــه   ــوو كه م ــه  هه م ــتی ك ــی ناسیونالیس ــو ده وڵه تێك ــه . به ڵك ــه م نیی ــه ده ی هه ژده ه ــای س ــان وات ــه ن، به هه م ده ك
نه ته وایه تییــه كان له خــۆ بگرێــت، ئه وكاتــه  واڵتــی خۆتــان بپارێــزن. داوا بكــه ن و پێداگیریــش له ســه ر ئــه وه  
بكــه ن، كــه  ئه مــه  مافــی خۆتانــه و ده بــێ دروســت بكرێــت. به كورتییه كه شــی دیــاره  كــه  روســیا هاتۆتــه  پێشــه وه ، 
ــگ  ــه وه  گرن ــا به الی ــت، ئه گه رن ــه دا دابنێ ــی له ناوچه ك ــه  پێیه ك ــۆ ئه وه ی ــارێك ب ــردووه  به فش ــه دی ك ــار ئه س به ش

ــدا چــی رووده دات.  ــه ، له دوایی نیی
مه ال به ختیار: بێگومان هه تا ئێستا، ئه مه  وایه . 

ــه  زۆر  ــێپتێمبه ره وه ، بارودۆخه ك ــزه ی س ــه دوای یان ــه  ل ــاده ن، چونك ــش ئام ــان ئه مریكییه كانی ــن: بێگوم ــاالن تۆرێ ئ
ــێنێت.  ــه كان خــۆی بناس ــته قینه ی رۆژئاوایی ــی راس ــورد له ئێســتادا وه ك هاوپه یامنێك ــه  پێویســته  ك ــۆڕاوه . بۆی گ

مه ال به ختیار: ئه وه مان كردووه . 
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یه كێتیی ئه وروپاو كێشه كانی

ــه   ــاوه و له ناونه چــووه . چونك ــه  داعــش هێشــتا م ــه ، ك ــه م ئه وه ی ــی یه ك ــه اڵم خاڵ ــبینن. ب ــه  گه ش ــۆركا: پێمخۆشــه  ك میشــێل ڤیڤ
ــاوه .  ــای ده ستوه شــاندنی م هێشــتا توان

ــان  ــدا. یۆن ــه  له ناوخۆی ــه ی هه ی ــا كێش ــارێ ئه وروپ ــه وا ج ــن، ئ ــه كان بكه ی ــی هاوكێش ــه ر باس ــه ، ئه گ ــش ئه وه ی ــی دوه می خاڵ
ــان  ــه  رووم ــه ، ك ــان هه ی ــه ده ره وه . كێشــه ی به هــه زاران په ناهه نده م ــا بێت ــی ئه وروپ ــت و ویســتی له یه كێت ــوو بكه وێ ــك ب خه ری
تێده كــه ن و نه مانتوانیــوه  چاره ســه ریان بــۆ بدۆزینــه وه ، ئه مــه ش كێشــه ی گــه وره ی به دواوه یــه و )شــنگن(یش خه ریكــه  
له ناوده چــێ. به داخــه وه  ته نانــه ت ئه وروپییــه كان كاردانه وه یه كــی به هێزیــان لــه دژی هێرشــه كانی پاریــس نه بــوو. به ڵكــو 
به شــێوه یه ك مامه ڵه یــان ده كــرد، كــه  هــه ر واڵتێــك كێشــه كانی، كێشــه ی خۆیه تــی و ده بــێ خــۆی چاره ســه ری بــكات. 
نــه ك كێشــه یه كی ئه وروپایــی و چاره ســه رێكی ئه وروپایــی بــۆ بدۆزنــه وه . ئه وروپــا ره نگــه  لــه ڕووی ئابورییــه وه ، خاڵــی 
هاوبه شــیان هه بــێ، بــه اڵم هێرشــه كانی ئــه م دواییــه  ئه وه یــان ده رخســت، كــه  لــه ڕووی سیاســییه وه  چاره ســه ریان نییــه و 

لــه ڕووی سه ربازییشــه وه ، ســرتاتیجییه تێكی یه كگرتــووی هاوبه شــیان نییــه . 
باســی روســیاش كــرا، بــه اڵم نابــێ له بیرمــان بچــێ، كــه  له ئه وروپــا كێشــه ی ئۆكرانیامــان له گــه ڵ روســیا هه یــه . له باســی 
ــه ش،  ــوو ئه مان ــه ده ره وه ، هه م ــا بێت ــی ئه وروپ ــه وێ له یه كێت ــه  ده ی ــه  ك ــه را هه ی ــه  ئابورییه كانیشــدا، كێشــه ی ئینگلت به رژە وه ندیی
ــه   ــم. چونك ــی هاوڕاتان ــرا، به ته واوه ت ــش ك ــی داع ــه  باس ــدا ك ــبینم. له وخاڵه ش ــه وه  ره ش ــه  به هۆیان ــن ك ــد خاڵێك ــن، چه ن ــۆ م ب
ــه ر  ــه ت له س ــك ده وڵ ــت، كۆمه ڵێ ــی ناوه ڕاس ــه ی رۆژهه اڵت ــۆن له ناوچ ــه  چ ــه رئه وه ی ك ــه  س ــت  بچێت ــه كه مان ده بێ ــتا باس ئێس
ــی.  ــه  توركییه كه ش ــی به ش ــێ، به تایبه ت ــی هه ب ــورد ده وڵه تێك ــه  ك ــت. له وان ــت ببێ ــی دروس ــتی دیموكراس ــه ی ناسیونالیس بناغ
پێــش چه نــد رۆژێــك دانیشــتنێكی لــه م شــێوه یه مان هه بــوو، كــه  باڵیــۆزی توركیــاش ئاماده بــوو. ئــه و باســانه ی له ئــه وم 
ــن«!.  ــیان ده ده ی ــه وه  یارمه تیش ــه ، به پێچه وان ــراق نیی ــوردی عی ــه ر به ك ــامن به رامب ــی »هیچ ــه و وت ــوڕماندم. ئ ــه ری س ــت س بیس
لــه و قســه یه  ســه رم ســوڕما، وتــم دیــاره  به جدییه تــی. بــه اڵم ئــه وه  هه ڵوێســتێكی گه وره یــه ، رۆژهه اڵتــی ناوه ڕاســت دان 

به كــورددا ده نێــت. 
ــه  هــی  ــه و ناوچان ــم ئ ــه وێ بزان ــه ، ده م ــیارێكم هه ی ــردووه ، پرس ــان رزگار ك ــن ناوچه ت ــه  چه ندی ــرد، ك ــتان ك باســی پێشمه رگه ش

ــن؟ ــان تێكه ڵ ــوردن، ی ك
مــه ال به ختیــار: ئــه و ناوچانــه ی رزگارمــان كــردوون، وه ك خــاك، خاكــی كوردســتانن، زۆرینــه ش كــوردی تێــداده ژی. بــه اڵم عــه ره ب، 

ــدا نیشــته جێن.  توركــامن، مه ســیحی و كاكه یشــی تێ
میشــێل ڤیڤــۆركا: لــه م حاڵه تــه دا، ئایــا ئێــوه  ده توانــن، یــان توانیوتانــه  به جۆرێــك له جــۆره كان، ناوچه كــه  دیموكراتیانــه  

بدۆزنــه وه .  تێــدا  خۆیانــی  نه ته وانــه   كه مــه   ئــه و  و  به ڕێوه ببــه ن 
مه ال به ختیار: سیسته می كۆتا هه یه و هه موویان نوێنه ریان له په رله مان هه یه . به زمانی خۆیان ده خوێنن. 

ــا  ــه اڵم ئای ــێوه یه یه ، ب ــه و ش ــوریا ب ــراق و س ــورده كان له عی ــه ی ك ــه ، ناوچ ــیاره كه  ئه وه ی ــتا پرس ــه  ئێس ــۆركا: كه وات ــێل ڤیڤ میش
ناوچه كانــی تــر له عیــراق و ســوریا، واتــا ناوچــه  شــیعه و سوننه نشــینه كان چــی لــێ به ســه ردێت؟ به تایبه تــی كــه  ســرتاكچه رێكی 

ــه وه دان؟  ــه ڵ ئ ــا له گ ــه وه ؟ ئای ــر ده كه ن ــۆن بی ــه وان چ ــه ، ئ ــان هه ی ــایه ری كۆمه اڵیە تیی عه ش
ــدا،  ــوه ی شیعه كانیش ــاو نی ــوننه كانداو له ن ــێكی زۆری س ــاو به ش ــه . له ن ــتورێكی فیدراڵ ــراق، ده س ــتوری عی ــار: ده س ــه ال به ختی م

پرســی ئــه وه ی كــه  عیــراق ببێتــه  ســێ فیــدراڵ ئێســتا زۆرتریــن قســه ی له ســه ر ده كــرێ. 
میشێل ڤیڤۆركا: ئایا ئه وه  بۆ كورد شتێكی باشه ؟

مه ال به ختیار: به ڵێ.. زۆر باشه ، له به رئه وه ی ئه گه ری گه ڕانه وه ی ده وڵه تی سه نرتاڵی له عیراقدا ناهێڵێت. 
میشێل ڤیڤۆركا: مه به ستم ئه وه یه ، له كاتێكدا ئێوه  بیر له ده وڵه تی نه ته وه یی ده كه نه وه ، ئایا ئه وه  شتێكی باشه . 

مه ال به ختیار: ئێمه  پشتیوانی ئه و كاره  ده بین. 

كۆنفرانسێكی نێوده وڵه تی له سه ر قۆناغی دوای داعش
ــا ســلێامنی رێكبخــه ن، له ســه ر  ــر ی ــی له هه ولێ ــه  كۆنفرانســێكی نێوده وڵه ت ــان هه ی ــای ئه وه ت ــوه ، كــورد توان میشــێل ڤیڤــۆركا: ئێ

قۆناغــی دوای داعــش؟
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مه ال به ختیار: به ڵێ، ده توانین به  ئاسانی ئه و كاره  بكه ین. 
ئاالن تۆرێن: به اڵم جارێ زووه ، ده بێت ره قه  بكه وێت پاشان ئێوه  ئه وه  بكه ن. 

مــه ال به ختیــار: له هه مــوو حاڵێكــدا ده توانیــن ئــه وكاره  بكه یــن، بڵێــم كــه ی باشــه ! ئایــا ئێســتا باشــه ، یــان ره قــه  
ــت باشــرته ؟ بكه وێ

میشێل ڤیڤۆركا: ده بێت داعش بكه وێت پاشان ئه وكاره  بكه ن. 
ــا.. بــاوه ڕم وایــه  پێــش كه وتنــی داعــش ده بــێ ئــه و كاره  بكه یــن. چونكــه  داعــش كــه  كــه وت،  مــه ال به خیتــار: ن

ــت.  ــرت ده بێ ــه ال كه م ــان ل ــی ئامانجه كانی ــن، بایه خ ــاك ده ب ــێ ب ــك ب ــه ركه وتووه كان كه مێ س
میشــێل ڤیڤــۆركا: ئێســتا له ڕۆژئــاواو له ئه مریــكاش، باوه ڕكــه  وایــه ، ئــه وان له ئاســامنه وه  هێــرش ده كــه ن و 

ســه رباز نانێــرن، ده بــێ ئێــوه  ســه ربازه كه  بــن. 
ئه دۆنیس: داعش له ئاسامنه وه  ناكه وێت. 

مه ال به ختیار: به ڵێ.. قسه كه ی مسیۆ ئه دۆنیس ده سه ملێنم. 
ــاوی  ــن له ن ــانی ناتوانی ــه  وا به ئاس ــه و و اڵتان ــه  اڵم ل ــن، ب ــاو ببه ی ــك له ن ــو فیزی ــن داعــش وه ك ــس: ده توانی ئه دۆنی
ــان  ــه  اڵم مافه كانی ــت، ب ــه ك بێ ــی وه ك ی ــه  ئه ركــی تاكه كان ــك ك ــن دیموكراســی له كۆمه ڵێ ــز ناتوانی ــن، هه رگی ببه ی
وه ك یــه ك نه بێــت. یه كێــك موســڵامنه ، یه كێــك مه ســیحییه ، كه ســێكی تریــش ســه ر به دیــن و مه زهه بێكــی 
ــاو  ــش له ن ــه وه ی داع ــۆ ئ ــرات. ب ــه  دیموك ــن ب ــه  ببی ــه ت، مه حاڵ ــن له ده وڵ ــه وه ی دی ــێ جیاكردن ــه  به ب ــره . بۆی ت

ــت.  ــاو برێ ــی له ن ــه  به فیزیك ــه وه  نیی ــا ئ ــش ته نه ــه  داع ــن. چونك ــه كان بگۆڕی ــته  عه قڵییه ت ــت، پێویس برێ
مه ال به ختیار: ده بێت سه رچاوه ی بیركردنه وه ی كۆمه  اڵیه تی و مه زهه بییه كانیان وشك بكه ینه وه . 

ئه گه ر بفه رمون مه به ستمه ، دوو خاڵی گرنگ هه یه  ده مه وێ بیخه مه ڕوو:
ــی  ــێ به ش ــه وه ، له هه رس ــه ن ده وڵه ته كان ــت له الی ــامن بدرێ ــه ر یارمه تی ــتا ئه گ ــورد، ئێس ــو ك ــه  وه ك ــه م: ئێم یە ك
ــه یه ك،  ــچ كێش ــێ هی ــن به ب ــه وا ده توانی ــه ، ئ ــمه رگه  هه ی ــزی پێش ــه  هێ ــاوا( ك ــور، رۆژئ ــور، باش ــتان )باك كوردس
ــه وه ،  ــوو توانایه ك ــه وه ، به هه م ــه  چه ك ــن، ب ــاده  بكه ی ــمه رگه  ئام ــۆن پێش ــو ملی ــه ك، نی ــچ زیاده ڕە ویی ــێ هی به ب

ــن.  ــه  بكه ی ــن ئه م ــكات. به ئاســانیش ده توانی ــه وره  ب ــت شــه ڕی زۆر گ بتوانێ
كــه   سیاســییه ،  گره نتــی  مه به ســت  هه بێــت،  كوردســتانیش  رۆژهه  اڵتــی  بــۆ  گره نتــی  ئه گــه ر  هه روه هــا، 
ئه گــه ر كــوردی رۆژهه  اڵتیــش بێتــه  پاڵــامن، الیه نــی كــه م له كــوردی رۆژهه  اڵتیــش )١٠٠ بــۆ ١5٠( هــه زار كــه س 
ــر. .  ــه ن؟ نه خێ ــه  ده ك ــاوا ئه م ــا رۆژئ ــە، ئای ــیاره كه  ئه وه ی ــه اڵم پرس ــوپایه . ب ــه و س ــزی ئ ــاو هێ ــه  ن ــه  بێت ئاماده ی

كارێكــی وا ناكــه ن، مــن بــڕوام نییــه . 
ئــه و ده وڵه تــه  ناسیۆنالیســتییه ی مســیۆ تۆرێــن باســی  بــۆ  سیاســه تی رۆژئــاوا، سیاســه تێكی دیاریكــراوه  

لێــوه ده كات. 
میشــێل ڤیڤــۆركا: ئێــوه ی كــورد، ئایــا راســته وخۆ به كه ناڵێكــی دیاریكــراو، بــۆ منوونــه  به فه ڕە نســییه كانتان 

وتــوه ، به تایبــه ت دوای ئــه م هێرشــه ی )١3(ی نۆڤێمبــه ر، كــه  پێویســتان به یارمه تــی و چه كــه ؟
مەال به ختیار: به ڵێ.. به فه ره نسییه كان، به ئه مریكییه كان، به  به ریتانییه كان و به  ئه ڵامنییه كامنان وتووه . 

میشێل ڤیڤۆرکا: وه  اڵمیان چی بووه ؟
مه ال به ختیار: كه م كه م له و باره یه وه  هاوكاریامن ده كه ن. 

ئــاالن تۆرێــن: ئێســتا رۆژئــاوا به هه مــوو شــێوه یه ك به ره نــگاری روســیا ده كــه ن، بــۆ ئــه وه ی ئــه و به ڕە یــه  
له ژێــر پێــی روســیا بهێننــه  ده ره وه ، واتــا ئــه و پێیــه ی كــه  روســیا ده یه وێــت له ســوریا بیچه قێنێــت، ئێســتا 

ئه وروپییــه كان به هه مــوو هێزیانــه وه  له هه وڵــدان بــۆ ئــه وه ی ئــه و پێیــه  بهێننــه  ده ره وه . 
ئه دۆنیس: تازه  روسیا ئه و پێیه ی داكوتیوه . 

مه ال به ختیار: ئه گه ر توانیان له ئۆكرانیا ده ریبكه ن، ئه وا ده توانن له سوریاش ده ری بكه ن. 
ئه دۆنیس: ئه م جه نگه  تازه  بووه  به جه نگێكی نێوده وڵه تی. 

ئــاالن تۆرێــن: په یوه نــدی ڕۆژئــاوا له گــه ڵ و اڵتــان، هه مــووی له ســه ر بناغــه ی به رژە وه نــدی و گرتنه بــه ری 
ــه ن.  ــكاری بك ــده ن گۆڕان ــان ب ــه وه ی یارمه تی ــه ی ئ ــه ر بناغ ــه ك له س ــه ، ن ــرتاتیژی خۆیان س
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ــاوا هێشــتا  ــار: قســه ی هه ردووكتانــه ، بــه وه ی ئێســتا ده یبینیــن، به رژە وه نــدی رۆژئ مــه ال به ختی
ــه تی  ــه  سیاس ــتاش ئه م ــه ، تائێس ــازاڕی ئه مان ــه ڵ ب ــه ، له گ ــه ڵ نه وت ــه . له گ ــه م ده وڵه تانه ی ــه ڵ ئ له گ
فه رمییانــه . بــه  اڵم رۆژئــاوا لــه م رووداوانــه ی ئێســتای دوای داعــش و، ئــه و كێشــانه ی كــه  له فه ره نســاو 
واڵتانــی تــر دروســتده بێت، تێگه یشــتووه  كــه  ده بێــت بــۆ ئایینــده  بیــر لــه وه  بكاتــه وه ، كــه  نابێــت 
ــت  ــاوا دروس ــه الی رۆژئ ــه ش ل ــه م بڕوای ــه وه ، ئ ــت وامبێنێت ــی ناوه ڕاس ــه  له ڕۆژهه  اڵت ــه م بارودۆخ ئ

بــووه . 
ــه   ــه وه  ك ــه وه  ده كه ن ــر ل ــتا بی ــاوا، ئێس ــی رۆژئ ــه ی لێكۆڵینه وه كان ــه  په یامنگ ــتییه ، چونك ــه  راس ئه م

چــی بكــه ن؟ ئــه م سیســتامنه  چــۆن بگــۆڕن؟
ئــاالن تۆرێــن: له گــه ڵ ئــه م بۆچوونــه دا، تــه واو هــاوڕام. رای رۆژئــاواش به هه مانشــێوه  له گــه ڵ 

یــه .  ئه مه دا
ده وڵه تێكــی  هیــچ  ســه دامدا،  نه وه ده كانــی حوكمــی  و  له هه شــتاكان  عیــراق  به ختیــار:  مــه ال 
تێیبپه ڕێنێــت، له چــاوی عیراقیشــه وه  ســه یری كوردیــان ده كــرد. ئه وه تــا  رۆژئــاوا نه یده توانــی 
چــی  )١٩٩١( ەوه   له ســاڵی  یــان  به ســه رهات.  چــی  واڵتــه   ئــه و  ســه دام  لــه دوای  ده بینیــن 
ــوریا،  ــۆڕان. س ــه كان گ ــوو هاوكێش ــرد. هه م ــی داگیرك ــی كوێت ــه  واڵت ــه وه ی ك ــه رهات، له وكات به س
پێــش ئــه م رووداوانــه  چــوار ســاڵ له مه وبــه ر، هیــچ حكومه تێــك ئاماده نه بــوو، له گــه ڵ به شــار 

ده چه وســێنیته وه .  له واڵته كه تــدا  كــورد  كــه   ئه وه بــكات،  باســی 
ئاالن تۆرێن: بۆ سوریا، زیاتر ئه مریكییه كان هۆكار بون. 

ــی  ــیوعییه  له ڕۆژهه اڵت ــی ش ــن حزب ــوریا، كۆنرتی ــیوعی س ــی ش ــۆڤییه تیش. حزب ــار: س ــه ال به ختی م
ناوه ڕاســت، له به رنامه كه یــدا تائێســتاش باســی كــورد نــاكات. بــه اڵم ئێســتا ده بینیــن گۆڕانكارییــه كان 
چییــان لێهــات، ئه مریــكا، روســیاو ئــه و ده وڵه تانــه  كــه  هیچیــان ئاماده نه بــوون بڵێــن كــورد هه یــه . 

ــورد ده كات.  ــمه رگه ی ك ــق به پێش ــوه و مه ش ــاوا دابه زی ــی، له رۆژئ ــوپای ئه مریك ــتا س ئێس
میشێل ڤیڤۆركا: ئه گه ر گۆڕانكارییه ك رووبدات، ئایا ئێوه  ده بن به دوو ده وڵه تی جیاواز؟ 

مه ال به ختیار: ئه گه ر ئه وه  رووبدات، به ڵێ ده بێ به دوو ده وڵه تی جیاواز.

یه كێك موسڵامنه ، یه كێك مه سیحییه ، 
كه سێكی تریش سه ر به دین و مه زهه بێكی 

تره . بۆیه  به بێ جیاكردنه وه ی دین 
له ده وڵه ت، مه حاڵه  ببین به  دیموكرات. 
بۆ ئه وه ی داعش له ناو بربێت، پێویسته  

عه قڵییه ته كان بگۆڕین. چونكه  داعش 
ته نها ئه وه  نییه  به فیزیكی له ناو بربێت. 
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بانگــدان لــه  ئیســالمدا ده عوه تکردنــه  بــۆ په رستشــی خــودا، کــه  رۆژانــه  پێنــچ جــار ئه نجــام ده درێ. 
ــه ر  ــه  س ــان ل ــک بڵندگۆی ــه کان هێندێ ــه  مزگه وت ــه ر بۆی ــدان، ه ــه  بانگ ــیارن ل ــه کان به رپرس مزگه وت
میناره کانیــان دانــاوه  بــۆ ئــه وه ی ده نگــی بانــگ بــۆ  دانیشــتووانی ده وروبه ریــان باڵوبکه نــه وه . 
هه روه هــا ئێســتا هێندێــک ته له فزیــۆن، رادیــۆ و ســایتی ئیســالمیش بــه کار ده هێندرێــن بــۆ ئــه وه ی 
ــک  ــه وه . کاتێ ــاگادار بکرێن ــن، ئ ــوێنێک ب ــه ر ش ــه  ه ــدان، ل ــی بانگ ــه  کاته کان ــڵامن ل ــی موس خه ڵک
ــه وه   ــی هیجریی ــاڵی یه که م ــه  س ــه  ل ــه  مه دین ــرد، ل ــه ری موســڵامنانی ده ک ــه د، ڕێب ــەر محه مم پەیامب
فه رمانــی دا بــه  بیــالل حه به شــی، ره ش پێســتێکی کۆیلــه بــوو کــه  ببــو بــه  موســڵامن، کــه  بانــگ بــدا. 
به مشــێوه یه   بانــگ بــوو بــه  به شــێک لــه  پێناســه ی کۆمەڵــی موســڵامنان و فــه زای رۆژانــه ی خه ڵکــی 
موســڵامن. دواتــر کــه  به ره بــه ره  ئیســالم لــه  جیهــان دا بــاڵو بــووه  و په ره یســەند، زۆربــه ی واڵتانــی 
ناموســڵامن لــه  ژێــر نــاوی ده نگــی ئازارکــه ر، بانگدانیــان بــۆ فــه زای ده ره وه ی مزگــه وت قه ده غه کــرد 
و ته نانــه ت زۆرێــک لــه  واڵتانــی موســڵامنیش کــه  زۆرینه یه کــی موســڵامنیان هه بــوو، یاســا و 
ــی بانگــدان رێکبخــه ن.  ــگ و چۆنییه ت ــه رزی ده نگــی بان ــه وه ی ب ــۆ ئ ــرد ب ــان په ســند ک رێســای نوێی
لــه و وتــاره دا ســه ره تا بــاس  لــه  پێگــه ی بانگــدان لــه  نێــو ئیســالمداده که م و دواتــر جه خــت له ســه ر 

ــه  هه رێمــی کوردســتان ده کــه م.  بانگــدان ل

بانگدان

بانگدان
سيکۆالریزه کردنی فه زای گشتی لەهه رێمی کوردستان

له ئیسالمدا

ئه حمه د یوسف 
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بانگ له  ئیسالم دا

ــه کار  ــه وه “، ب ــۆ ئاگادارکردن ــدن” و “ب ــۆ ڕاگه یان ــاواز، وه ک “ب ــای جی ــه  مان ــان ب ــی قورئ ــه  ئایه ته کان ــار ل ــدان، ١٠2 ج ــه ی بانگ وش
ــه   ــه ر ب ــه  پێغه مب ــی نه ریتێکــه  کــه  ل ــه  پێ ــووه  و بانگــدان ب ــان دا نه هات ــه  قورئ ــی بانــگ ل ــی ئه نجــام دان ــه اڵم چۆنییه ت ــووه . ب هات
جــێ مــاوه . بــه  پێــی حه دیســێک له ســه ر زمانــی بنــی عومــه ر )کتێبــی بوخــاری حه دیســی 578(، بــه  هــۆی ئــه وه ی موســڵامنان لــه  
مه دینــه   کێشــه ی ئه وه یــان هه بــوو کــه  چــۆن موســڵامنان کــۆ بکه نــه وه  بــۆ ئــه وه ی پێکــه وه  لــه  کاتێکــی دیاریکــراودا په ره ســتش 
ــه  زه نــگ وه ک  ــن ل ــه  که ڵــک وه رگرت ــوون ل ــه و پێشــنیارانه  بریتــی ب ــه ن ئه ســحابه کانه وه  کــرا. ئ ــه  الی بکــه ن، هێندێــک پێشــنیار ل
ــۆ  ــردن دا ب ــی نوێژک ــه  کات ــپی ل ــی س ــی ئااڵیه ک ــه کان و هه ڵدان ــێوه ی یه هوودیی ــه یپوور هاوش ــی ش ــیحییه کان، به کارهێنان مه س
ــرا.  ــند نه ک ــه د په س ــه ر محه مم ــه ن پێغه مب ــه  الی ــنیاره کان ل ــه  پێش ــه ک ل ــچ ی ــه اڵم هی ــه وه . ب ــاگادار بکه ن ــڵامنان ئ ــه وه ی موس ئ
ــه   ــرد ک ــه و ک ــی ب ــش فه رمان ــەوە  و ئه وی ــه ر گێڕای ــۆ پێغه مب ــاره ی بانگــدان ب ــه ی خــۆی له ب ــد خه ونه ک ــی زه ی ــدواڵ بن دواجــار عه ب
ــۆ یه که مجــار  ــی حه به شــی ب ــر بیال ــکا. دوات ــی حه به شــی ب ــری،  بیال ــی فێ ــه ی دا بینیوێت ــه  خه ونه ک ــه و شــێوه ی ل ــگ هــه ر ب بان
ــده ی  ــه  ئه وه ن ــه ن. که وای ــژ بک ــه وه  نوێ ــراودا پێک ــی دیاریک ــه  کاتێک ــڵامنان ل ــی  موس ــۆ ئه وه ــی دا ب ــامدا بانگ ــژووی ئیس ــه  مێ ل
ــگ وه ک  ــه  راســتیدا بان ــوو. ل ــی نه ب ــگ بوون ــوون، بان ــه  ب ــه  مه دین ــه  ل ــش ک ــه ت ماوه یه کی ــوون و ته نان ــه  مه ککــه  ب موســڵامنان ل
پێویســتییه کی کۆمه اڵیه تــی و مێژوویــی ئــه و کات ســه ری هه ڵــدا. بانگــدان لــه و ســه رده مه دا رێگه یــه ک بــوو بــۆ ئــه وه ی 
ــه وه .  ــا بکرێن ــه  جی ــی مه دین ــیحی و جووله که کان ــه  مه س ــه ت ل ــه  تایب ــه  ب ــڵامنی مه دین ــی ناموس ــه  خه ڵک ــه  ل ــڵامنانی مه دین موس
بــه  هــۆی ئــه وه ی  ته نیــا موســڵامنان بانگیــان هه بــوو، ده نگــی بانــگ شــیوازی تایبه تــی ده عوه تکــردن لــه  نێــو موســڵامنان دابــوو. 
دواتــر بانگــدان لــه  نێــو خــۆدی موســڵامنانیش دابــه ش بــوو بــه  بانگــی ســوننی و بانگــی شــیعه کان. شــیعه کان دوو جــار ڕســته ی 
“اشــهد ان علیــاً ولــی اللــه” لــه  بانگــدان بــه کار ده هێــن. “ولــی” ده توانــێ چه نــد مانــای هه بــی له وانــه  مانــای جێگــر و هــاورێ. 
لــه  راســتیدا زیادکردنــی ئــه و ڕســته یه  لــه  الیــه ن شــیعه کان بــه  بانــگ ده رخــه ری بــڕوای ئــه وان بــه و پێگه یــه  ئیســامییه  کــه  دوای 

پێغه مبــه ر محه ممــه د ده بــا هه یبــا. 
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ــتێکه   ــدان بانگهێش ــتی بانگ ــه  گش ب
بــۆ قبوولــی بــێ هاوتایــی خــودا 
ئــه وه ی  وه بیرهێنانــه وه ی  و 
په یــام  محه ممــه د،  پێغه مبــه ری 
هه روه هــا  خودایــه .  هێنــه ری 
بانــگ بانگهێشــتێکه  بــۆ خه ڵــک بــۆ 
ــه   ئــه وه ی ستایشــی خــودا بکــه ن. ب
ــه   ــی ئیســام، وات ــی ســێ مه کته ب پێ
و  حه نبه لــی  مالیکــی،  مه کته بــی 

ــی حه نه فــی  ــه اڵم مه کته ب ــێ. ب ــی ب ــی عه ره ب ــه  زمان ــه وه  دروســته  کــه  ب ــه  ڕوانگــه ی ئایینیی ــه  ل ــه و کات ــا ئ شــافیعی، بانگــدان ته نی
ــێ  ــدرێ و بتوان ــی ب ــی عه ره ب ــه  زمان ــه  ل ــک بێجگ ــه  زمانێ ــگ ب ــه ر بان ــه  ئه گ ــه  دان ک ــه و بڕوای ــی ل ــی حه نه ف ــی مه کته ب و زانایان
موســڵامنان بــۆ ئه نجامدانــی په ره ســتش لــه  ده ورییــه ک کۆبکاتــه وه ، ئــه وا دروســته  چۆنکــه  مه به ســتی  بانگدانــی کــه  کۆکردنــه وه ی 
ــۆ په رستشــی خــودا و  ــه  ب ــه کان ئامانجــی بانــگ ده عوه تکردن ــه  ڕوانگــه ی حه نه فیی ــکاوه . ل ــژە  پێ ــی نوێ ــۆ ئه نجامدان موســڵامنان ب
گرینــگ ئه وه یــه  ئــه و ئامانجــه  ده ســته به ر بکــرێ و بایــه خ دان بــه وه ی بــه  چ زمانێــک بانــگ بــدرێ ده که وێتــه  پلــه ی دووهــه م . 
له گــه ڵ ئه وه شــدا ئه بــوو حه نیفــه  له هه مبــه ر بانگــدان بــه  زمانــی دایکــی و زمانێــک جگــه  لــه  عه ره بــی ده لــێ کــه  ئــه و 

ــده ن.  ــگ ب ــان بان ــی خۆی ــه  زمان ــن ب ــن، ده توان ــی ده ب ــری  عه ره ب ــه  فێ ــه ی ک ــه و کات ــا ئ ــانه  هه ت که س

بانگی تورکی له  به رامبه ر بانگی عه ره بی دا
ــه ده ی  ــی س ــه  کۆتاییه کان ــووه . ل ــی ب ــه  تورک ــه کان ب ــوو مزگه وت ــه  هه م ــدان ل ــاڵی ١٩5٠، بانگ ــا س ــاڵی ١٩32 هه ت ــا،   س ــه  تورکی ل
ــی  ــه  زمان ــه پێویســته   په ره ســتش ب ــاراوه  ک ــە ئ ــان هێنای ــه و بیرۆکهیە ی ــورک، ئ ــری ناسیۆنالیســتی ت ــک روناکبی ــاوه  کۆمه لێ ١٩ به م
ــدا.  ــا ڕووی ــه  ئەوروپ ــه  ل ــوون ک ــه  داب ــازیی کلتووریی ــه و چاکس ــه ری ئ ــر کاریگ ــه  ژێ ــه  ل ــه و روناکبیران ــدرێ. ئ ــام ب ــی ئه نج تورک
ــا ده ســه اڵتی کلیســای کورتکــرده وه  و بایبــل )ئینجیــل( بــۆ زمانه کانــی ئوروپایــی وه رگێــڕان کــرا.  ــه  ئەوروپ ــه  ئاییــن ل چاکســازی ل
زیــا گۆکالــپ )Zia Gokalp(، سۆسیالیســت و چاالکێکــی سیاســی تــورک، کــه  کاریگه رییه کــی گــه وره ی لــه  ســه ر مســته فا که مــال 
ــه  ســاڵی ١٩23  ــه  زمانــی تورکــی ده کــرد. کاتێــک ئاتاتــورک ل ــه  ئاشــکرا باســی بانگــدان ب ــوو، ب ــا ی نــوێ هه ب دامه زرێنــه ری تورکی
ــا  ــکا. هه روه ه ــی رزگار ب ــی و فارس ــی عه ره ب ــه ی زمانه کان ــه  کاریگ ــی ل ــی تورک ــه  زمان ــی دا ک ــد، هه وڵ ــاری ڕاگه یان ــا ی کۆم تورکی
ــۆ  ــی ســوننی ب ــی مه زهه ب ــه  گرینگه کان ــان و ده ق ــه وه ی قورئ ــۆ ئ ــی ئیســامی تورکــی ڕاســپارد ب ــد زانایه ک ــا  چه ن ــی تورکی پارلەمان
ــی ره زا،  ــز عه ل ــی وه ک حافی ــی ئیســامی تورک ــد زانایه ک ــاڵی ١٩32 چه ن ــه  س ــورک خــۆی ل ــه ن. ئاتات ــڕان بک ــی وه رگێ ــی تورک زمان
حافیــز ســه عاده ته ین و حافیــز نــووری بــۆ کۆشــکی کۆمــاری بانگهێشــت کــرد و داوای لــێ کــردن کــه  باشــرتین وه رگێرانــی بانــگ، 
ــی  ــه  مزگه وت ــاڵی ١٩32 ل ــه دری س ــه وی ق ــه  ش ــی ل ــی تورک ــه م بانگ ــه  یه ک ــه و پێی ــه ن. ب ــاده  بک ــه الت ئام ــه ت و س ــر، قام ته کبی
ــدی ســزای  ــه  تون ــا  ب ــی تورکی ــی ئه وقاف ــه و رۆژە وه  وه زاره ت ــه  دوای ئ ــرا. هه روه هــا ل ــا ، وت ــی تورکی ــن مزگه وت ئایاســۆفیا، گه وره تری

ــاده ن.  ئــه و ئیــامم و بانگخوازانه یــدا کــه  بــه  زمانــی تورکــی بانــگ ن
 )Bursa( ــا ــڵامنانی بورس ــه  موس ــۆ منوون ــه وه . ب ــی لێکه وت ــی به رین ــد ناڕە زایه ت ــی چه ن ــی تورک ــه  زمان ــتش ب ــه  په ره س ــردن ل زۆرک
لــه  دژی بانگــی تورکــی خۆپیشــاندانیان بــۆ بــه رده م قایــم مه قامــی ئــه و شــاره  کــرد. خۆپێشــاندانه که  بــه  تونــدی ســه رکۆت کــرا، 
ــی بورســا   ــه وه . ســه رکۆتی ناڕە زایه ت ــه و شــاره  دوور خران ــه  ل ــد که ســێکی دیک ــران و چه ن ــه  ک ــه ی به ندیخان ــد که ســێک ره وان چه ن
ــای  ــا ش یاس ــی تورکی ــات. پارلەمان ــێ ه ــی پ ــی کۆتای ــی تورک ــه ر بانگ ــه  به رامب ــی ل ــان و ناره زایه ت ــۆ هه مووی ــه ک ب ــه  وانه ی ــوو ب ب
ژمــاره  526ی په ســند کــرد کــه  هــه ر که ســێک بانــگ و قامه تــی بــه  زمانێــک جگــه  لــه  زمانــی عه ره بــی ئه نجــام دابــا، ســێ مانــگ 
ــه ر  ــۆی هاتنه س ــه  ه ــاڵی ١٩5٠ب ــه  س ــی ل ــی تورک ــرا. بانگ ــه  ده ک ــی غه رام ــره ی تورک ــا 3٠٠ لی ــه  ١٠ ت ــرا و ل ــه  ده ک ــه  به ندیخان ل

ده ســه اڵتی حیزبــی دیموکــرات کۆتایــی پــێ هــات. 
ــه  وه ک  ــه و ئه زموون ــا ١٩5٠ وایکــرد کــه  کاریگــه ری ئ ــه  ١٩32 هه ت ــا  ل ــی تورکی ــه  زمان ــی بانگــدان ب ــی ئه زموون ــا دیموکراتیکبوون ن

ده رهێنانــی بانــگ و ئیســام لــه  هێژمۆنــی زمانــی عه ره بــی کــه م بێتــه وه . 
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بانگ له  واڵتانی ناموسڵامن
بانــگ لــه  زۆربــه ی واڵتانــی ناموســڵامن وه ک ئه مریــکا، بریتانیــا، کانــادا و فه رانســه  قه دەغە یــه  و پێویســته  ته نیــا بــۆ نێــو 
مزگه وتــه کان بانــگ بــدرێ. ئــه و واڵتانــه  هــۆکاری ئــه و رێگه نه دانــه  ده گه رێننــه وه  بــۆ ئــه وه ی کــه  هــه ر کــه س ئــازاده  کــه  ئایینــی 
خــۆی به رێــوه  بــه رێ بــه و مه رجــه ی ئــازاری که ســانی دیکــه  نــه دا. بــه و پێیــه ، لــه  ڕوانگــه ی واڵتانــی ناموســڵامن، که ڵــک وه رگرتــن 
ــن و رێوره ســمی  ــه . ئایی ــه  قه ده غه ی ــی ناموســڵامن و هــه ر بۆی ــه  خه ڵکان ــدن ب ــه  هــۆی ئازارگه یان ــدان ده بێت ــۆ بانگ ــۆ ب ــه  بڵندگ ل
ئایینــی لــه و والتانــه  تایبــه ت کــراوه  بــه و که ســانه ی بڕوایــان بــه  ئایینــه  هه یــه  نــه ک هه مــوو خه ڵــک. بــه و شــێوه یه  لــه و واڵتانــه  
ــه  رێگــه ی ته کنۆلــۆژی نــوێ وه ک ســایت و  ــه  ل بانــگ بــۆ خه لکــی موســڵامن ده درێ و هه روه هــا خه ڵکــی موســڵامن مافــی هه ی

تــی ڤــی، بانــگ یــان هــه ر رێوره ســمێکی دیکــه  بــۆ ئه وانــه ی کــه  ده یانــه وێ باوبکاتــه وه . 

بانگدان له  هه رێمی کوردستان
بانــگ لــه  هه رێمــی کورســتان وه ک ئه رکێــی گشــتی موســڵامنان ســه یر ده کــرێ و هــه ر بــه م هۆیــه  هــه ر موســڵامنێک لــه  ره گــه زی 
ــان  ــاره زاییه کی تایبه تی ــۆش و ش ــی خ ــه  ده نگێک ــن ک ــانێکی تایبه ت ــواز که س ــک واڵت بانگخ ــه  هێندێ ــدا. ل ــگ ب ــێ بان ــر ده توان نێ
ــه  بانگخوازانــی نــارساوی هه رێمــی  ــاره  وه رده گــرن. حاجــی کاروان یه کێــک ل ــه  الیــه ن حکوومــه ت وه ک کارمه ندێــک پ هه یــه  و ل
ــی کاروان وه ک  ــی حاج ــتان. ناوبانگ ــی کوردس ــه  پارلەمان ــامییه  ل ــووی ئیس ــی یه کگرت ــاری حیزب ــتا پارلەمانت ــه  ئێس ــتانه  ک کوردس
ــی هه رێمــی  ــی پارلەمان ــه  ئه ندام ــه  ده نگێکــی زۆر ببێت ــه  ب ــه وی دا ک ــی ئ ــی 2٠١3 یارمه ت ــی پارلەمان ــه  هه ڵبژاردن ــک ل بانگخوازێ

کوردســتان. 
ــتان،  ــامی کوردس ــووی ئیس ــه  یه کگرت ــن ل ــه  بریتی ــه  ک ــی هه ی ــه ره کی بوون ــامی س ــی ئیس ــێ پارت ــتان س ــی کوردس ــه  هه رێم ل
ــه  میدیاکانــی ئــه و حیزبانــه  )ته لەفزیــۆن، رادیــۆ و ســایت(  بزووتنــه وه ی ئیســامی کوردســتان و کۆمه ڵــی ئیســامی کوردســتان. ل
ــه   ــگ ل ــی بان ــه  ئاماده بوون ــه وه ی ل ــۆ ئ ــک ده درێ. ب ــه  خه ڵ ــه کان ب ــی بانگ ــبه ت کات ــه  نیس ــاری ب ــه وه  و زانی ــاو ده بێت ــگ ب بان
ــتان  ــی کوردس ــه  هه رێم ــه وت ل ــد مزگ ــن چه ن ــته  بزانی ــن، پێویس ــاگادار بی ــتان ئ ــی کوردس ــتی هه رێم ــی و گش ــه زای کۆمه اڵیه ت ف
ــی ئه وقافــی هه رێمــی  ــاری وه زاره ت ــی زانی ــه  پێ ــه وه . ب ــاو ده که ن ــه و شــوێنه ن کــه  بانــگ ب ــه کان ئ ــه  چونکــه  مزگه وت ــی هه ی بوون
کوردســتان زیاتــر لــه  5١٠٠ مزگــه وت لــه  هه رێمــی کوردســتان بوونــی هه یــه . ئــه وه  لــه  حاڵێکدایــه  5٠٠٠ قۆتابخانــه  لــه  هه رێمــی 
ــه  هــه ر  ــۆ منوون ــدی خێرخــواز دروســتکراون. ب ــه  به ده ســت خه ڵکــی ده وڵه مه ن ــه و مزگه وتان ــه . زۆرێــک ل ــی هه ی کوردســتان بوون

ــتکردوه .  ــتان دروس ــی کوردس ــه  هه رێم ــان ل ــد ٤٠٠ مزگه وتی ــوازی ده وڵه مه ن ــی خێرخ ــاڵی 2٠١٠، خه ڵک ــه  س ل
وه زاره تی ئه وقاف چاو دێری به سه ر خوتبه ی رۆژانی هه ینی مزگه وته کان دا ده کات، به اڵم هه م خۆتبه  و هه م بانگ له  هه رێمی 
کوردستان له  رێگه ی بڵندگۆ و به بێ بوونی هیچ رێسایه ک له هه مبه ر ئاستی کزی و به رزی ده نگی بانگ باو ده کرێته وه . ته نیا 

ناره زایه تییه  که  له مه ر باوکردنه وه  خۆتبه  و بانگ له  رێگه ی بڵندگۆ به  شێوه ی نوورساو و ئاشکرا چاوم پێی که وت، وتارێک بوو له  
ژێر سه ردێری “نامه یه ک بۆ به رپرسانی ئاسایشی هه رێمی کوردستان” به  قه له می شه مزین جیهانی. خاتوون جیهانی له  وتاره که ی 

باس له وه  ده کا که  موسڵامنان له  سه رده می ئێستادا پێویسته  که ڵک له  ته کنۆلۆژی وه ربگرن، بۆ منوونه  که ڵک له  ته لەفزیۆن، رادیۆ، 
سایت و مۆبایل وه ربگرن بۆ ئه وه ی کاتی بانگ بزانن و بانگ له  بڵندگۆکان بۆ فه زای گشتی باو نه که نه وه . هه روه ها له  وتاره که یدا 

باس له وه  ده کات، که  باوکردنه وه ی بانگ له  رێگه ی بڵندگۆکان، پێشلکردنی مافی خه ڵکانی ناموسڵامن و نه خۆشه  که  پێویستیان 
به  فه زایه کی ئارام هه یه  و نایانه وێ گوێیان له  بانگ بێت. من له  خاتوو جیهانی له مه ڕ کاردانه وه ی خه ڵک به نیسبه ت وتاره که ی 

پرسیارم کرد و ئه و وەاڵمی داوه  که  “هاوڕێکانم ده یانگوت که  ئه وه  مه ترسیداره  که  له سه ر باونه کردنه وه ی بانگدان له  بڵندگۆکان 
و له  فه زای گشتی دا وتار بنووسی به اڵم کاردانه وه ی خه ڵک دوای باوبوونه وه ی وتاره که  ئاسایی بوو. هیندێکیان وتیان که  ئه وه  

شتێکی عه قانییه  که  بانگ ته نیا له  نێو مزگه وته کان باو بکرێته وه  و هێندێک که سیش دژایه تی ئه و بیرۆکه یان کرد. “
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ناكوكیێن ناڤخۆ و 
هۆكارێن په یدابوونا 

تۆندڕە ویێ!
محسن عبدالرحمن

د سه رده مێ نوى دا وەهابیكرنا رەوتێ  ئیسالما 
سوننیئەوا ب دراڤێ  پرتۆل و پشتەڤانیا 
دەستهەالتا سعودیێ  بەالڤبووی، ئێك ژ پێشهاتێن 
هەرە مەترسیدارە د چەرخێ  نوی دا، كو د 
ئەنجامدا پێكهاتەیێن دی ژ ئۆل و مەزهب و 
نەتەوەیێن جۆدا وەك كورد و شیعە و كریستیان 
...، هەمان ترسا جۆهیێن ئەملانیا ل سەر دەمێ  
نازییەتێ  هەیە
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 )هه كه ر مه  شیا داعشێ  د خۆ دا بكوژین، یێ  ل پشت سنۆران هه ر یێ  كوشتییه (!؟
ــال   ــه رى ت ــتیا ه ــرروو راس ــه  رووب ــتا)بلند محه مه د(م ــیداریا مامۆس ــری ومه ترس ــا گۆمانك ــه ڤ پرس ئ
ــه   ــك ژ م ــه ر ئێ ــو ه ــن، به لك ــن داعش ــاڤ رێزێ ــورد لن ــن ك ــێ )5٠٠( گه نجێ ــه و ژی نه تن ــه ت، ئ دك
ــامیێ  ــییه تێ وه ك پاش ــزرا داعش ــان و ه ــه ك ژ گی ــته وخۆ رێژه ی ــان نه راس ــته وخۆ ی ــێوه یه ك راس بش
ــه ودودى... ــی، م ــی، قورموت ــه وارج، باتن ــاعده ، خ ــه ن س ــه قیفه  ب ــه ر ژ س ــى ه ــه تكرنا دین بزاڤێنسیاس

تــا ســه ید قوتــوب،د خۆیه تیــا مــه  دا هه یه ،ونهــا هــه ر ئێكــی ژ مــه  چه نــد وێره كــی هه یــه ، 
راســتگۆیانه  ببپرســیت، ئــه م كــورد ب خــۆ چه نــد هاریكاربووینــه  بــۆ پویدابوونــا ڤــێ  ره شــه ؛ ره وشــه  
ــد و پاشــخانه ك د  ــان باگراوه ن ــه ، ی ــوی ی هــزرێ ؛ و رهورێشــالێن داعــش و خووشــكێن وێ  هــزره ك ن
ــوردى  ــا ك ــه ، ژینگه ه ــدم...( هه ی ــه ال دم ــپێ ره ش،ك ــه بان، هه س ــا )سیس ــه  دا وه ك به یت ــورێ م كه لت
ــا  ــه  دخانه ی ــرت د چیت ــان پ ــه پاندییه ، ی ــۆ و س ــه ك نام ــان له ش ــه  ی ــت و گۆنجای ــا پێ ــزرا دژوار ی ــۆ ه ب
چاڤلێكرنــا كۆرانــه  دا،بشێوه كراســته وخۆ یــان نــه  راســته وخۆ ده ســتهه التا كــوردى ژ ئه نجامــێ 
ــان وه ك  ــدار ی ــه ك چه ك ــوردان داعــش وه ك گرۆپ ــه ر ك ــه ، لداویێهه مب ــد هاریكاربووی ــان چه ن ناكوكیی

هــزر مه ترســیدارتره !؟
ــێ   ــان و به رده وامی ــا م ــی د هه ڤڕكی ــا مرۆڤ ــه ل هه بوون ــو دگ ــن ك ــن كه ڤ ــه  ژ دیارده یێ دژواری، ئێك
ــا وێ   ــێوازێن بجهئینان ــك و ش ــه  و رێ ــودا وه راركری ــن ج ــه ل ژینگه هـــ و جڤاكێ ــه رهلدایه ؛ و دگ دا س
هاتییــه  گونجانــدن، تاكــو د ئولێــن كه ڤــن دا دگــه ل هنــده ك ئاییرده یــان ل ده م و هه لكه فتێــن 
ده ستنیشــانكری قوربانیێــن مــرۆڤ دهاتنــه دان؛ و ئه ڤــی جــورێ  دژواریــێ  ســه خله تا پیرۆزیــێ  
ــك و ســه ما  ــه ل موزی ــن ده ستنیشــانكری دگ ــه ت ل ده م و وه رزێ ــو ب رێوره ســمێن تایب ــه ، ك هه بووی
و بالۆره یێــن دینــى یێــن نیمچــه  فیســتڤالی دهاتنــه  گێــران، وه كــو میــسا فیرعه ونــی ده مــێ  ل لێڤانــا 
ــرۆكا  ــت چی ــارێ  دا، و دبی ــه  رووب ــزه  د هاڤێت ــا ئاڤێ؛كچــه كا پاكی ــا ئاســتی بلندبوون ــو داهاتن ــی ب نیل
خه ونــا بره هیمــی و به رانــێ  ســامییلی ئێكــه م بزاڤــا سیســته ماتیك بیــت ل ســه ر رێــكا هزركرنــا 
ــا وان ب قوربانیێــن گیانــه وه ر، جڤاكــێ  مرۆڤــی  ــاردا قوربانیدانــێ ب مرۆڤــان و گوهارتن ــا دی نه هێان
ــه ،  ــدا كری ــان تێ ــه  داهێن ــێ  ناســكرینه  و هونه رمه ندان ــن دژواری ــن ته رزێ ــن جــودا دا چه ندی د قوناغێ
ــه ، چ د  ــێ  بووی ــێوازێن هه ڤڕكی ــك و ش ــك ژ رێ ــه و ئێ ــكه نجه دانێ ، و ئ ــتنێ  و ئه ش ــن كوش وه ك جورێ
ناڤبــه را گــرۆپ یــان ده وله تــان دا بیــت، ئــه ڤ كریــاره  تــا نهــا به رده وامــن و گه لــه ك جــاران گرۆپــه ك 
ــتهه التا  ــت، ده س ــو هولوكوس ــۆ بجهدئینیت/وه ك ــورێ  خ ــتهه الت و كه لت ــه پاندنا ده س ــتا س ب مه به س
كومبــودی دژی خمیرێــن ســور، بوزیێــن بورمــا دژی موســڵامنان، تركــی دژی كــورد و ئه رمه نیــان/ ژبــو 
ــێ ،  ــۆ رابوون ــۆ ب ــه  دا بده نه به رخ ــان هه بووی ــی ب كولته ی ــو پێدڤ ــى ك ــرۆژه ك په ككه فت ــا پ بجهئینان
باشــرتین كولتــه  ژی خــۆ ل ســه ر راگرتــن دیــن بوویــه ، لــه ورا دشــێن بێژیــن دیــن گیانــێ  كریــارێ  یــه  و 
ــه ت؛  ــی دك ــام ل ســه ر هــزرا دین ــی دا پشتبه ســتنه كا ته م ــه  د جڤاكه ك ــه،  ئه ڤ ــی ی ــار له شــێ  دین كری
و هــه ر تشــتێ  نــه  د كوفــكا دینــی دا وه ربگریــت، ب ڤارێــو نه شــه رعی دزانیــت، ئانكــو هه مــی كار و 
ــا دینــی  ــا دیارده یێــن رسۆشــتی ب پیڤــه ره ك دینــی دهه لســه نگینیت و ب ترازی چاالكیێــن جڤاكــی ت
ــا  ــی قامچیی ــه ت. /برووس ــی رشۆڤه دك ــه ك دین ــت و ب عه قل ــی دبینی ــه ك دین ــیت؛ و ب دیتن دكێش
ــوون،  ــرووم دوو ئه ڤیندارب ــل و مه ج ــه ، له ی ــس لێبووی ــوو؛ خف ــرۆڤ ب ــوون م ــه ، مه یم ــی ی میكائیل

ــك.../ ــه  ئێ ــێ  ل ئه ســامنی بگه هن ــتێر و ســالێ  جاره ك ــه  س ــه  ببن ــه  كرین الڤ
د ســه رده مێ نــوى دا وەهابیكرنــا رەوتــێ  ئیســاما ســوننیئەوا ب دراڤــێ  پرتۆل و پشــتەڤانیا دەســتهەالتا 
ــدا  ــو د ئەنجام ــوی دا، ك ــێ  ن ــیدارە د چەرخ ــەرە مەترس ــهاتێن ه ــك ژ پێش ــووی، ئێ ــعودیێ  بەالڤب س
پێكهاتەیێــن دی ژ ئــۆل و مەزهــب و نەتەوەیێــن جــۆدا وەك كــورد و شــیعە و كریســتیان ...، هەمــان 

ترســا جۆهیێــن ئەملانیــا ل ســەر دەمــێ  نازییەتــێ  هەیــە.
كار و كریــار و ســه ره ده ری و داخۆیانیێــن گــرۆپ و الیه نێــن ئیســامی وه كــو )برایــان - اخــوان( 
ــه ر  ــی ل س ــیاریا جڤاك ــتنا هوش ــاره  دارش ــۆ دوب ــه  ب ــی؛ و بزاڤه ك ــۆ دین ــكرایه  ب ــه تكرنه كا ئاش سیاس



ژمارە 2
دیسەمبەری  ٢٠١٥ 

دابڕان

91

ــۆ سیســته مێن ســه رنه گرتی  ــل ب ــن به دی ــه و خــۆ ددان ــی، چنكــو ئ ــه ك دین ــڤ دیتن ــی و لدوی ــه ك دین بنه مای
یێــن حوكمرانیــێ  لده ڤه رێــن جــودا دكــه ت )ســه رمایه دار- سوســیال- نه ته وه خــواز- علامنــی...( یــێ ل 
و سیاســه تا  یــا جڤاكــی  بێــدادی  به ربه الڤبوونــا  ئه گــه رێ  ژ  ئینــای،  ناڤه راســت شكه ســن  رۆژهه التــا 
ــه   ــتی هاتن ــن گش ــه  مافێ ــاره كا كێمڤ ــێ  هژم ــو ژالی ــتیامنی؛ ك ــامانێ  نیش ــا س ــری و تاالنكرن ــا كارگێ گه نده لی
بنپێكــرن و وه الت پاوانكرییــه ، مرۆڤینییــا مرۆڤــی ره زیلكرییــه ، كــو ئه ڤــێ ب دژوارى هه ســتكرنا جه مــاوه ری 
ب مه زلومییه تــێ  خۆرتكریــه ، ئه ڤــه  و گه لــه ك هۆكارێــن دی جاده یــا وه التێــن موســڵامن بتایبــه ت وه التێــن 
ئــه ره ىب به رهه ڤكــر بــۆ وه رگرتنــا وێنه یــێ منووونه یــێ گۆتــارا دینــی و په یدابوونــا گرۆپێــن دینــی لژێــر نــاڤ 
و درویشــمێن جــودا )هوشــیاریا ئیســامی- بزاڤــا نووكرنــا ئیســامی- ڤه ژاندنــا ئیســامی- رابوونــا ئیســامی...( 
ــن  ــێ  ژ حوكمه تێ ــۆ قورتالبوون ــی و ژ ب ــی و ده ره ك ــن ناڤخۆی ــی و هه ڤدژیێ ــێ  ناكوك ــك ژ ئه نجام ــه  ئێ ب پل
ســته مكار و پویــچ، بزاڤێــن جیهــادی وه كــو دژكار په یدابــوون، ب ئارمانجــا به الڤكرنــا دادوه ریــێ  وبجهئینانــا 
یه كســانیێ برێــكا بجهكرنــا رشیعه تــێ  خــۆدێ  ئــه وێ  بكێــر هه مــوو ده م و جهـــ و جڤــاكان دهێــت، وه كــو 

ــن.  ــارا خــۆدا رادگه هین د گۆت
ــن  ــۆ قه یرانێ ــكرایه  ب ــه ك ئاش ــی ده ربڕین ــن سیاس ــه  بزاڤێ ــامی وه ك ــن ئیس ــرۆپ و كۆمه له یێ ــا گ ده ركه فتن
جڤاكــی و به رهه مهێنانــا ئابــووری و ســه رنه گرتنا سیســته مێ  ده وله تبوونــێ ژ شــەر و ناكوكیێــن ناڤخــۆ  
ــه ؛ وه ســا  ــن جــودا هه ن ــی دا؛ مه زهــه ب و ته ریقــه ت و رێبازێ ــێ  چــاوا د ئێــك دین ــن موســڵامن، ل ل وه التێ
رشۆڤــه  و خواندنێــن جــودا بــۆ تێكســتێ  پیــرۆز هه بوونــه ، هه روه ســا ره وتێــن ئیســامیێن جــودا ژی 
ده ركه فتینــه  و یــا ژ هه میــان دیــار و زیقــرت، ره وتــێ  ســه له فیێ  پارێــزه ره  یــێ  ب جیهادیــێ  ســه له فی 
به رنیــاس، كــو هه ولــدده ت رابــۆری و كه لتــوری ڤه ژینیــت، ره وتــێ  ســه له فیێ  تونــدره و كاردكــه ت بــۆ 
گوهۆرینێــن ریهـــو ریشــالی د هونــدر هــزر و كارێ  سیاســی دا برێــكا كوده تــا سیاســی )شوره شــا مللــی( بــۆ 
ــن  ــا گه هش ــه  قوناغ ــه  دا بگه هن ــه ت هه ی ــن تایب ــی ب كاودانێ ــان پێدڤ ــێ  ئه ڤ ــتهه التێ ، ل ــتنا ده س گه هش
ــدره و؛ و فشــارێن  ــن تون ــۆ هزرێ ــه ( ب ــه  داینگه هـــ )حاضن ــه  و ســه قا كــو ببیت ــێ ، باشــرتین زه مین و به رهه ڤی
ــێ   ــی ل ــه نبیری و چینه ك ــا ره وش ــرت جوداهی ــن پ ــاڤ، ل جهـــ و ده ڤه رێ ــێ  به رچ ــرت ل ــدره و پ ــن تون گرۆپێ
ــێ  هــه ی / د مــاوەی شــەرێ  ناڤخــۆ  ــا سیاســی ل ــه ت ده ڤه رێــن هــه ژاری و نه ئارامی هــه ی دیاردبیــت، بتایب
دا ئیســامییان پێگەیــێ  خــۆ ل كوردســتانێ  بهێزئێخســت/، ئانكــو پــرت ل نــاڤ ته خــا هــه ژار و ناڤنچــی ئــه وا 
ــن  ــی گرۆپێ ــین، بۆچ ــیێن بپرس ــه ! دش ــی به الڤبووی ــاڤ جڤاك ــه  ن ــاب ئینای ــرۆ حیج ــیفور و ئه ڤ ــی س دوه
ئیســاما سیاســی د نــاف ئاكنجیێــن گوڕســتانان دا ل مــسێ، و ل كوردســتانێ  ل ده ڤــه را حه له بچــه  و 
ــو  ــت ك ــه و بی ــه  ئ ــه ر به هان ــه ره كا دی، ئه گ ــه ر ده ڤ ــرتن ژ ه ــز و به ربه الڤ ــه هره زۆر بهێ ــتا ش ــارا ده ش مش
ــامێ  ب  ــێ  ئیس ــاتا بناڤ ــه و كاره س ــه ؟و ئ ــنۆری ی ــه ره كا س ــو نه ده ڤ ــا زاخ ــه رێ  م ــه ، ئ ــنۆری ی ــه ره كا س ده ڤ
ــتی ل  ــانه یێن نڤس ــن دا ش ــا م ــه ؟! بدیتن ــۆ هاتیی ــه رێ  زاخ ــا ب س ــال/ م ــی /ئه نف ــه  هات ــه رێ  حه له بچ س
كوردســتانێ  هشــیارنه بن و ب جڤاكــێ  ڤــه  نه په قــن؛ و بــه رێ  ملله تــێ  مــه  نــه ده ن تۆنێلــه كا تــاری و 
داوی گرتــی و چاره نڤێســێ  وی ب فه تــوا نه زانه كــێ  ڤــه  نه هێته گرێــدا ن، پێدڤییــه  پێداچوونــه ك رژد و 
ــه  كه ســی  ــن جڤاكــی و تاك ــن سیاســی و پێدڤیێ ــێ  پارتێ ــری و به رنامه ی راســته قینه  د هه مــی سیســته مێ  می

بهێته كــرن: دا  یێــن هه نوكه یــی 

ده مــێ  د  بێئاســته نگ  و  دیموكراســانه   ده ســتهه التێ  نه ده ستاوده ســتكرنا  سیاســیڤه   الیــێ   ژ   -١
ده ستنیشــانكرى دا  دكتاتورییه تــا ڤه بــڕی و دابڕییــه ، و ئــه و ســه ره كیرتین ئه گــه را په یدابوونــا ئیســاما 

سیاســییه .
ــه  پۆســتێ   ــه،  پێدڤیی ژ ئالیــێ  دینــی ڤــه  ژبلــی وه زێــرێ  ئه قافــێ  كوپۆســته ك كارگێــرى – میــرى یی  -2
ــان  ــن كوالن ــه م ژ فتواچیێ ــت، دا ئ ــاء( هه بی ــێ  )دار االفت ــا فه توای ــت و كومه له ی ــتانێ  هه بی ــێ  كوردس مفتی

قورتالببیــن و یــا گرنگــرت بیانــی بــۆ مــه  نه بنــه  لێڤه گــه ر و مه رجعییــه ت. 
ــن ل  ــوو دینێ ــا هه م ــا مێژووی ــۆ خواندن ــامى، ب ــا ئیس ــا په روه رده ی ــه  وانه ی ــێ  په روه رده ییڤ ژ الی  -3
ــا پەیامــا ئیســاما دینــى بیــت/ دادوه رى، یه كســان/  كوردســتانێ بیــت، و مزگەفــت بــۆ گەهانــد و بەالڤكرن
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پێگڤه ژیــان/ .هه روه ســا بێایه نكرنــا كه رتــێ  پــه روه ردی و پاراســتنا وێ ژ مایتێكرنــا حــزىب بهێتــه ، لگــه ل چاكســازیێ  
دوورژ  هه روه ســا  ئابــووری...،  ڤه ژاندنــا  و  دادی،  ده ســتهه التا  ســه ربه خۆیا  وه كــو  دا  میــری  سیســته مێ   د 
حزبایه تــی، حه الندنــا دیــوارێ ناوچه گه ریــێ و بــرژدێ  ڤــان پرســان رشۆڤه بكه یــن و ل هــۆكاران بگه ریــن:

بۆچی گرۆپێن ئیساما سیاسی د جڤاكێ  كوردی دا په یدابوون؟  -١
بۆچی ل هنده ك ده ڤه ران الیه نگرێن وان پرتن و دچاالكرتن.  -2

ئارمانجا ڤان گرۆپان چییه  و ئه مه كداریا وان بۆ كێیه ؟  -3
خواندنا جاددێ  بۆ وان چاوانه ؟  -٤

گۆتارا خۆ پرت ئاراسته ی كیژ ره گه ز و ته مه ن و ته خا جڤاكی دكه ن؟  -5
پشتبه ستنێ  ل سه ر چ جۆره  بۆچوونا دینی دكه ن؟  -6

ئه گه ر ده ستهه الت وه رگرت دێ  جڤاكی به ره ڤ چ ئاقار و چاره نڤیس به ن؟  -7
ــوردی  ــا ك ــه ل ژینگه ه ــا لگ ــره و ی ــه له فی، پشــته ڤانی ل ئیســامه كا میان ــی – س ــه ر هــزرا ئیخوان ل هه مب  -8

بهێته كــرن. نه خشــه به ندی(  نورســی،   ( وه كــو  كــوردی/  ئیســامەكا   / بگونجیــت 

ئه ڤــه  و ژ گه لــه ك ئه گه رێــن دی نــه دووره  ببنــه  هــۆكار بــو په یدابــوون و ده ركه ڤتنــا تیمــه كا جیهــادی یــا 
ــه رۆكێ   ــه را ١٩8١ێ  س ــا ل 6 ئوكته ب ــو وێ  گرۆپ ــادی، وه ك ــە جیه ــا ن ــامی ی ــه كا ئیس ــووی ژ گرۆپ ــه ده ر و یاخیب ڤ
ــا  ــا ئاشــتیێ  )كامــپ دیڤیــد( لگــه ل ده وله ت ــا رێككه فتن ــا واژووكرن میــسی ئه نــوه ر ســادات تیرۆركــری، ب به هانه ی
ــاری  ــه ، زێده ب ــتانێ  هه ی ــی ل كوردس ــا خلتوی ــی و ژینگه ه ــوارێ  گه ن ــان ژی ــێ  هه م ــا رادده ك ــو ت ــل، چنك ئیسائی
نێزیكبوونــا هه مــان گۆتــارێ  كــو چه كــێ  ســه ره كی و كاریگــه ره  ب ژه نینــا ل ســه ر تێــا هه ســتدارا دلینیــێ  
ــۆ  ــێ  ب ــێ  و ڤه گه ریان ــارا ناڤتێدان ــكا گۆت ــرن برێ ــه وا دهێته ك ــه (، ئ ــه  الدینی ــه  )عاطف ــی ی ــا دین ــه و ژی دلینیی ــه ، ئ ی
گۆلبژێره كــێ  ژ ژیاننامه یــا موســڵامنێن ده ســتپێكێ  و بتایبــه ت یــاوه ران ب ژێگرتــن و داكۆكیكــرن ل ســه ر هنــده ك 
ــا  ــن و په راوێزكرن ــتگۆه ئێخس ــەر پش ــدرداء(و ل بەرامب ــو ال ــو در – اب ــرن )اب ــێ  تامك ــی بی ــتێن منوونه ی هه لویس
هنــدەك نەرێنــى یێــن چارەنڤیســاز، كا ئه نجــام و داوی چــاوا بــوو، بــۆ منوونــه  دوو ناڤدارتریــن یاوه رێــن ڤه گێرێــن 
فه رمووده یــان ئــه و ژی ) ئه بــو هوره یــره  – ئیــن عه بــاس( یاوه رێــن هێژانــە و هه لویســتێن بــاش هه بوونــه ، 
ــو  ــی( ئه ب ــوڕێ  خه تاب ــه رێ  ك ــه  )عوم ــی خه لیف ــاوا و بۆچ ــێ  چ ــرن، ل ــن وان بهێته ك ــنا رۆل و چاكیێ ــاییه  په س ئاس
ــاس  ــن عه ب ــا( و ئی ــك كاذب ــی الظن ــه و ان ــث عــن رســول الل ــره  پاشــڤه بر و كه ڤلێكــرن ) لقــد اكــرت الحدی هوره ی
یــێ  ب )حــر االمــه ( به رنیــاس و باپیــری خه لیفه یێــن عه باســی كــو ل ســه ر ده مــێ  خیافه تــا پســاممێ  خــۆ 
ئیاممــێ  عه لــی والیــێ  بــه رسا بــوو، و د به رســڤا نامه یــا عه لــی بــۆ هنارتــی دا كــو دراڤــێ  به یتوملــال یــا بــه رسا كــو 
ــۆدێ   ــال خ ــڵامنان ل ب ــێ  موس ــا مال ــی )دزین ــی نڤیس ــۆ عه ل ــت، ب ــێ  ڤه گه رینی ــێ  یه مه ن ــوو وه الت ــۆ برب ــه ل خ لگ
ــی  ــی و موعاویه ی ــاوی د ناڤبــه را عه ل ــا موســڵامنان(. ئاماژه كرنــه ك بــۆ شــه رێن خوین ســڤكرته  ژ رێشــتنا خوین
دا، و دانپێدانــه ك ئاشــكرا و راســته خۆیه  ب دزی یــا مالــێ  ئوممه تــا موســڵامن، ئه ڤــه  منوونه كــه  ژ گه له كێــن 
ــێ   ــه  والی ــه رسی گۆتیی ــه نێ  ب ــامم حه س ــو وه ك ئی ــاوه ران، چنك ــا وان ی ــدان ب ژیاننامه ی ــه ك ته علێ ــرت ن دی و خراب
ــا اكتســبت(  ــا م ــا كســبت و علیه ــا م ــت له ــك امــه  خل ــێ  )تل ــا مــه زن ژێ  پرســی، گۆت ــدور فتن ئه مــه وی ده مــێ  ل
ــاره   ــه  دوب ــن پێدڤیی ــا م ــه رباركه . بدیتن ــه و س ــه ! ئ ــه ر چنن ــی ه ــوڕێ  عه فان ــامنێ  ك ــایێ  و ئوس ــا عائیش و هه ڤڕكی
خوانــدن بــۆ مێژوویــا ئیســامی ب كــوردی بهێته كــرن و بابه تیانــه  په ســنا چاكیــان بهێته كــرن و ره خنــه  ل شاشــیێن 
ــن  ــه ل كریارێ ــاز لگ ــێ  چاكس ــی ی ــێ  دین ــو الیه ن ــت، ئانك ــتى بی ــه ك پاراس ــى كه س ــن، بێ ــان بهێته گرت ــه  كه س تاك
خــراب، بهێنــه  به حســكرن و ڤاڤارتــن، وه كــو مێــژوو نــه ك تێكســتێ  دینیــێ  پیــرۆزی، چنكــو ئــه و یــاوه ر پێــش هــه ر 
ــن چه رخــێ  خــۆ  ــاره زوو.../ و ب ژینگه هـــ و كاودانانێ ــد، حــه ز، ئ ــوون/ خــودان خــه ون، ئومێ ــرۆڤ ب تشــته كی م
داخباردبوون،رسۆشــتییە هەڤركــی و ناكۆكــی و شــاش لێكتێگەهشــن د ناڤبــەرا وان دا هەبیــت و هــەر ئەڤــە بوویــە 
ــدی  ــه ىك چــاالك و زین ــو ماوه ی ــەو ب ــا ئ ــی / حــراك اجتامعــی- تاریخــی/ ی ــا جڤاكــی - مێژووی ــێ لڤین ــه وا دبێژین ئ
ــه ت  ــه ن، بتایب ــوول بك ــت قه ب ــان تش ــوردی هه م ــن ك ــتهه الت و حزبێ ــه  ده س ــرن پێدڤیی ــه  بهێته ك ــن، دا ئه ڤ هێای
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ــۆ  ــێ ب ــێ هه ڤڕكی ــا چ رادده  توخیب ــن وان ت ــا چ هاتیه كــرن و دشــیاندابوو چ بهێته كــرن، ناكوكیێ ــا نه ــا ســه رهلدانێ  ت پشــتی قۆناغ
ــه و  ــوردی ئ ــن ك ــم حزبێ ــه زێ  بگومان ــێ؟ ئ ــان گه هاندی ــد زی ــه  و چه ن ــوردى كری ــا دۆزاك ــد خزمه ت ــه ، چه ن ــێ به زاندیی دوژمنداری
ــه ڤ  ــنوكن، ئ ــیێن ترس ــار سیاس ــێ  بكری ــن ل ــكه ریێن زیره ك ــڤه مای عه س ــا پاش ــه ركردێن جیهان ــو س ــو وه ك ــت، چنك ــی هه بی وێره ك
پرســكرنه  لــدور ئیســاما سیاســی وێره كــی پێدڤێــت و به رســڤدان كارێ  ئــه وان كه ســانه  كــو خــۆ ب رێبــه ر و به رپــرس ژ پاشــه رۆژا 
ــن، هــه ر  ــه  دی ــتانێ  ناهێت ــار ل كوردس ــو بكری ــاىك و ده ستاوده ســتكرنا ده ســتهه التێ  ك ــا جڤ ــا دادوه ری ــن، ب نه بوون ــی دزان ملله ت

ئــه و ب خــۆ بوونــه  ئه گــه رێ  ســه ره كیێ  بهێزبوونــا هــزرا ئیســامه وی.
مه ترســیا گۆتــارا ئیســاما سیاســی دهێــت ژ داكوكیكرنــا وێ  ل ســه ر روخســاری پــرت ژناڤه رۆكــێ، ئــه و شــیان و وه ختــی دمه زێخیــت 
ــا ریهــان و تراشــینا ســمبێان بــۆ مێــران چنكــو ئــه و ســوننه تا پێخه مبــه ری یــه ، هه جكــو زه المــی  ــا به ردان ــا ئه رككرن بــۆ رشۆڤه كرن
ــه ،  ــه ری بووی ــن پیخه مب ــۆ ژنێ ــێ  ب ــه و نه تن ــان و ئ ــۆ ژن ــاب ب ــا حیج ــای، هه روه س ــن م ــێ رهدی ــن وتن ــوننه ت ئه داكری ــێ  س هه م
ــع(،  ــێ) برق ــه پاندنا پێچ ــت س ــتیكرن، و تێپه ردبی ــه  گش ــان دهێت ــی ده م و جه ــڵامن ل هه م ــن موس ــی ژنێ ــه ر هه م ــو ل س به لك
ــێ   ــۆ كاركرن ــێ  ب ــا قورئان ــه ر بانگه وازی ــی ل س ــی دا داكوك ــت، د ده مه ك ــران دپارێزی ــن نێ ــێ  ژ حه زێ ــێ ی ــه رووك م ــه و پ ــه رێ ئ ئ
ــا ســعی و ان  ــس لانســان اال م ــا ١٠5، )وأن لی ــون ( ســوره تا التوبه /ئایه ت ــم و رســوله و املۆمن ــه عملك ــوا فســیری الل ــل اعمل )و ق
ســعیه ســوف یــری(، ســوره تا النجــم/ ئایه تــا 3٩، یــان گرنگیدانــا ب خواندنــێ  و وه رگرتنــا زانســتێ  )إقــرأ باســم ربــك(، )وقــل ربــی 
زدنــی علــام( یــان فورمووده یــا )طلــب العلــم فریضــه  علــی كل مســلم و مســلمه (، یــان دادوه ریــێ )عــدل ســاعه  خیــر مــن عبــاده  
ســبعین ســنه (، گرنگیــدان ب حیجابــێ  و به ردانــا رهدینــێ  ژ نیشــانێن جوداهیــا سیاســی یــه ، پــرت ژ نیشــانێن پێگیریــێ  ب ســوننه تا 

پێغه مبــه ری، چنكــو جوهــی، ســیخ، و پرتیــا ئۆلــداران د ئۆلێــن جــودا دا ژی ریهــان بــه ردده ن. 
یــا ژمنڤــه  بابــه ت پــرت ژ باوه ریــا دینــی یــا ســاده  و پیرۆزیــێ  گرێــدای خۆیه تیــا مرۆڤییــه  و دیتنــا وی بــۆ ژیانــی و قۆناغــا پشــتی 
ــان  ــڵامن ل هه م ــێن موس ــو دوو كه س ــی، وه ك ــت دین ــام و گش ــه ر په ی ــێ  وی به رامب ــاره ی ئه رك ــا وی ده رب ــه ؛ و بۆچوون ــێ  ی ژیان
ــت و  ــاوان دبینی ــی ب ت ــێ  دا هنگافت ــا ترۆمبێل ــێ  ده ســت د روودان ــتنا پشــیكه كێ  ب ــێ  كوش ــێ  ئێك ــن، ی ــه ه و كاودان دا ژی ژێنگ
هه ســت ب ئه شــكه نجه یا وژدانــێ دكــه ت، و یــێ  دوویــێ  ب كوشــتنا ده هــان كه ســان بێــی كــو ناســنامه یێن وان بناســیتب ئــه رك 
دزانیــت، و خه التــێ  وی ل ده ڤ خــۆدێ  یــه !؟ ئــه ڤ هــه ردوو كه ســه  موســڵامنن ئانكــو ئێــك تێكســت دخوینــن، لــێ  هــه ر ئێــك 
ــته كرنا  ــتنێ  و ئاراس ــا تێگه هش ــدور چاوانی ــه  ل ــۆ هه ی ــێ  خ ــه نبیركرنێ  رۆل ــی و ره وش ــا دین ــه ورا په یام ــه ت، ل ــۆ رشۆڤه دك وه ك خ

تاكــه  كه ســی، دشــێم بێــژم بــاوه ری پــه روه رده  و فێركرنــه ؛ نــه  زكامكییــه .
ــا  ــێ  دژواری ــێ  دده ت بناڤ ــا مرۆڤینی ــڵامن نیش ــێ موس ــاك و جڤاك ــێ ت ــن وێنه ی ــل و كرێرتی ــه  مژوی ــرۆ پێڤ ــان ئه ڤ ــێ  جیه بابه ت
ئیســامى ؛ ئــه و ژی رێكخســتیا داعشــه ، كــو دژوارتریــن روویــێ  رشۆڤه كرنــا تێكســتێ  پیــرۆزه  ب گۆتــن و كریارێــن هنــده ك كه ســێن 
ــه ر  ــه  ب س ــامنیا هۆڤان ــێ  ئوس ــه ، ده م ــه رده  و به هان ــه  پ ــۆ دكه ن ــن خ ــۆ كریارێ ــه ن و ب ــن، په یره ودك ــێ  دا ئه نجامدای د مێژووی
میرنشــینا بدلیســێ  دا گرتــی گازیكــرن )اللــه اكــر( هه روه ســا ده مــێ  داعــش ب ســه ر شــنگالێ  و زمــامر و ده ڤه رێــن كه ركووكــێ  دا 
گرتــی هه مــان /اللــه اكــر/ دگۆتــن. و ئــەو خۆگوژێــن خــۆ دپەقینــن هەمــان بانــگ هەلددێــرن! پێدڤییــه  بپرســین ژبلــی داعــش و 
ــا چ رادده   ــد و ت ــورد چه ن ــامه ویێن ك ــا ئیس ــه  ژ دژواری ــێ  م ــۆدا جڤاك ــی، دنافخ ــیێن هه رێم ــوویان و مه ترس ــن هه ڤس هه ژموونێ
یــا پاراســتییه ؟ بدیتنــا مــن ژ ئه نجامــێ  شــه رێ  خۆكوژیــێ  و به رده وامیــا هه ڤڕكیــا نــه ره وا د ناڤبــه را هــه ردو حزبێــن ده ســتهه التدار 
دا – دوو ئیداره یــی- و په رله مانه كــێ  ڤالنجیكــری )په رله مانــێ  قــازان( و بهێزكرنــا پێگه هــێ  مرۆڤكانــێ  و عه شــیره تێ  و بهێــز 
ڤەگەڕاندنــا شــه رعییه تا ئاغــای، هه مبــه ر نه ته وه بوونێئەڤــە ژبلــی بیروقراتیــەت و گەندلیــێ ...، هاووالتیــێ  كــورد دونیایــه ك 
ــرت  ــی روهن ــن دی وێنه ی ــن ئاریشــه  و قه یرانێ ــوون دا و چه ندی ــن نیمچــه  )كارت ــی د شــانۆیا هه لبژارتنێ ــه  و هه ڤڕك ــان هه ن ره خنه ی

دكــه ن.

ژێده ر:
)بلند محه مه د(شاعر و رۆماننڤیسه ك خه لى دهۆكێ یه .  -١
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