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دابڕانی سێ
پێشەکی:

ــی  ــه  ده ركردن ــوون ل ــه وه ، به رده وامب ــان ده بین ــه  رووبه ڕووی ــه ی رۆژان ــه و كێشــه  و قه یرانان ــه واوی ئ ــو ت له نێ
ــه ڵ  ــه وه ، له گ ــه  به ره نگاربوون ــڕان، ســه رباری ئه ســته می ره وشــه  گشــتییه كه ، جۆرێكــه  ل گۆڤارێكــی وه ك داب
ئــه و ره وت و تێگه یشــتنه   ئایینیانــه ی لــه  زه مینــه ی ئێمــه دا قه یرانــه كان تۆخــر ده كه نــه وه  و خه یاڵــی 

ــه وه . ــه رگه ردانی ده هێڵن ــری و س ــه  ناجێگی ــه  ب ــی ئێم ــی جڤاك ــی – ئایین كۆمه اڵیه ت
ــه كان و  ــه  ئایینی ــی ره وت ــی كاریگــه ره  نه رێنییه كان ــه  رشۆڤه كردن ــێ ل ــه رده وام ب ــڕان ده خــوازێ، ب ــره وه  داب لێ

ــن. ــه كاری ده هێن ــان ب ــواری كاری خۆی ــی ب ــۆ فراوانكردن ــاره  وه همســازه ی ب ــه و گوت هه ڵوه شــاندنه وه ی ئ
یه كێــك لــه و بابه تانــه ی، لــه  چه نــد رۆژى رابــردوودا ده نگۆیه كــی زۆری له گــه ڵ خۆیــدا هێنــاوه ، به كارهێنانــی 
ــاره زووه  تاكه كه ســییه كان، ســكانداڵی ڕابەرێکــی ســەلەفیەکانی کوردســتان، به شــێكه   ــۆ ئ ــه ، ب پێگــه ی ئایینی
ــەم ژمــارەدا ســاالر تاوه گــۆزی و حه مــەد کانەبــی نوســینێکی  ــە ل ــه ی ئاییــن. بۆی ــه م پرۆسێســه  به كارهێنان ل
هاوبەشــیان لەســەر مەلەفــی ســکانداڵی پیاوانــی ئایینــی بەگشــتی ئامادەکــردوه ، ویســتویانه  لــه  میانه یــدا، 

ــه ن. ــه ی بك ــه  روو و رشۆڤ ــه  بخه ن ــه م دیارده ی ــتییه كانی ئ ــده  گش ره هه ن
د.ئەمیــن عوســامن لەســەر ڕەوشــتی ڕەوتــی ئیســالمی سیاســی ده نوســێ. باســی لــه وه  كــردووه ، كــه  چــۆن 
ــالق  ــی ئەخ ــەوە باس ــە مزگەوتەکان ــک ل ــۆی هەندێ ــە بڵندگ ــەوە، ل ــە میدیاکان ــه  ل ــه م ره وت ــی ئ نوێنه ره كان
ده کــەن . ئــه و ده یــه وێ ئــه وه  بخاتــه ڕوو، كــه  لــە کەلتــوری ئیســالمی سیاســیدا چه ندیــن جــۆر درۆی شــەرعی 

هەیــە و جۆرەهــا بەدڕەوشــتی شــەرعیش بونــی هەیــە. 
د.حەیــدەر لەشــکری، ده خــوازێ ئــەوە روون بکاتــەوە, کــە چــۆن بارودۆخــی ناله بــاری كۆمه اڵیه تــی 
بکەنــەوه   روو  ده كات،  بــه وه   ناچــار  كۆمه اڵیه تییــه كان  بكــه ره   قه یرانــدا،  له ســه رده می  ده روونــی،  و 
ــه كاىن  ــتییه  هه نوكه یی ــدا پێداویس ــە تێی ــەی ک ــەو مەملەکەت ــامن. ئ ــی ئاس ــه ؛ مەملەکەت ــه  ئایینه ك مه مله كه ت
مــرۆڤ مانــای تــر وه رده گــرن و زوو بــه  ده ســت ده هێرنێــن. لێرەشــەوە، ئەو دەڵێت هــۆی بنەڕەتــی رووکردنی 

ــاراوە.  ــە ئ ــەم هەرێمــەدا هاتۆت ــە ل ــە, ک ــێ ئۆمێدییه ک ــە ئيســالمیەکان، ئەنجامــی ب ــەرەو ڕەوت ــک ب خەڵ
ــی شــیکردۆتەوە. پرســیارێکی لۆژیکــی كــردووه ، كــه   ــوان ئەفســانەو ئاین ــدی نێ خــەرسەو مەحمــود، پەیوەن
ــیفه تی  ــدا س ــزه و له هه مانكات ــت موعجی ــك بڵێ ــە بابه تگه لێ ــاگادار، ب ــیارو ئ ــی هۆش ــت مرۆڤ ــۆن ده كرێ چ
)زانستییبوون(یشــیان بخاتــه  پــاڵ، له كاتێكــدا ســـێ هــه زار ســاڵ بــه ر لــه  زاییــن، واتــا بــه ر لــه  گه اڵڵه بوونــی 
ــد  ــه ر چەن ــووه . نوس ــان هه ب ــانه ییه كاندا ئاماده یی ــه  ئه فس ــه  له ده ق ــه م بابه تان ــه وره كان، ئ ــه  گ ــه  ئایینی ده ق
ــامن و  ــه وت ئاس ــتبوونی ح ــه ره تادا، دروس ــاو له س ــتكردنی ئ ــەوە، وەک دروس ــە دێنێت ــەو بابەت ــەک ل منونەی

ــر. ــی ت ــدان بابه ت ــرۆڤ و چه ن ــتبونی م دروس
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حیجــاب بابەتێکــی هەســتیاری کولتــوری ئیســالمیە، کەتێــزی زۆر جیــاوازی لەســەر نــورساوە. ســەردار عەبدولكەريم، 
لەنوســینەکەیدا، چوەتــەوه  ســەر ئــەم باســەو، شــیکارێکی مێژوویــی و ئایینــی بــۆ کــردوەو لــه  دوتوێــی گه ڕانــه وه  

ــكات.  ــۆ ب ــری ب ــی ویســتویه تی خوێندنه وه یه كــی ت ــن دەق و ســەرچاوەی بنه ڕە ت ــۆ چەندی ب
  نەهــرۆ حــازم و دەهــام ســمکۆ ، راڤەیەکــی یاســاییان کــردوە بــۆ ئــەو فەرمانــە یاســاییەی, كــه  لــە نۆڤەمبــەری 

ــاوادا، دەرچــوو.  ــرەی رۆژئ ــی جەزی ــە کانتۆن ٢٠١٤ ، ل
ــن دەســتی  ــە ئایی ــێ : ک ــی نوســینەکەی و دەڵ ــە تایتڵ ــە ســەعید حەســەن )دارســتانێک لەشمشــێر(ی کردۆت  حه م
ــدا گــرت، ئیــدی تــاک، لــە هاوواڵتییــەوە دەبێــت بــە هاوئاییــن و لەبــری ئــەوەی وابەســتەی واڵت  بەســەر کۆمەڵ
ــت،  ــن بێ ــک پاشــکۆی ئایی ــی )تاک(ێ ــدی ڕۆڵ ــت و ئەوســا ئی ــزا دەبێ ــەو ئایین ــان ئ ــن، ی ــەم ئایی ــدی ئ ــت، پێبەن بێ
جیــاواز دەبێــت لــە دەوری تاکێــک ســەر بــە واڵت، یــان کۆمــەڵ بێــت(. تیشــکی خســتۆته  ســەر مێــژووی پــڕ لــه  
تیــرۆری ئیخوانــی موســلمینی میــر. دەیەوێــت ئــەو بڵێــت کــە لەمێــژوو  وکولتــوری ئیســالمی سیاســیدا، حیــزب 

یــان ڕێکخــراوی میانــڕەو بونــی نەبــوەو ناشــبێت.
ــێ سیاســیەكانی  ــاوی بەشــێك لەملمالن ــەدا، بەشــی ســێیەمی باســەكه ی سه ربه ســت ســه لیم بەن ــەم ژمارەی هــه ر ل
نــاو كۆمەڵــگای ئەســحابە، باڵوبۆتــه وه . نوســه ر تیایــدا به رده وامــه  لــه  نوســینه وه ی ئــه و گۆڕانكارییــه  سیاســیانه ی لــه  

ــووه . ــه دا هه ب ــاوه ڕی ئایینه ك ــی بیروب ــه ر ره نگڕێژكردن ــان به س ــالمدا، كاریگه ری ــژووی ئیس ــه ره تای مێ س
کــەژاڵ حەمــە، بابەتێکــی ســەبارەت بــە ڕۆڵــی پیــاوان لــە بزووتنــەوەی فیمینســتیدا و شــکاندنی بێدەنگــی. دیاردەی 

)میلێــک بــە پێــاڵوی ژنەکەتــەوە ڕێ بکــە(ی وەک منونەیــەک هێناوەتەوە.
ئەڤیــن عەزیــز، بــاس لــە ) دیکتاتۆریەتــی سێکســی( دەکات، لــەو بارەیــەوە چەندیــن تێــز دەخاتــەروو و گه ڕاوه ته وه  
ــار سێكســی  ــا و ره فت ــە بایۆلۆژی ــدا هــه ن. لەوان ــی سێكســی مرۆڤ ــاره ی ژیان ــه  ب ــه  ئێســتادا ل ــه ی ل ــه و تیۆران ــۆ ئ ب

ــێكس. ــه له ی س ــۆ مه س ــه كان ب ــۆكاره  كۆمه اڵیه تی ــرۆڤ، ه م
جەمــال چەلکــی، لــه  بابەتــی: )ئــازادی، یــا هــزری و ڕا ده ربرینــێ(، بــاس لــە مێــژوی ئــازادی دەربڕیــن  دەکات و 

لێدەرەکانیــان دەکات و هــەروا ڕۆڵــی ئــازادی لەئەمــڕۆی کوردســتاندا رشۆڤــه  ده كات.
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ســاتێکی بــێ ئاگایــی مێــژوودا، لــە قۆناغێکــی تەمومژاویــدا، 

»گەردەلولــی  لەگــەڵ  نــوێ،  سیاســی  ئیســالمی  رەوتــی 

ــی یاســاو سیســتمیان  ــان‹‹دا، لەبەهــاری ١٩٩١ دا، فورســەتی ناجێگیربوون بیاب

قۆزتــەوەو دزەیــان کــردەوە نــاو هەرێــم و،  وەک خەرنــوک و بنجگــی عاگــول 

لێــرەو لــەوێ پەیدابوونــەوە. ئەمجارەیــان بــە شــەرڵواڵێکی کــورت و ریشــێکی 

پــان و بەهاوپەیامنێتــی الیەنــە )نیشــتیامن پــەروەرەکان(، خەریکــی گۆڕینــی 

ســیامی ئــەم واڵتــەن. خۆیــان بــە خــوای رەوشــتبەرزی و داوێنپاکــی لەقەڵــەم 

ــاو  ــە میدی ــە ل ــاکان پــڕن لە)فەزیحــەی( ئەخالقیان.ڕۆژان دەدەن، کەچــی میدی

بڵندگــۆی مزگەوتەکانــەوە وانــەی رەوشــت بــە خەڵکــی ئــەم واڵتــە ئەفرۆشــن. 

وەک بڵێــی ژنــان و پیاوانــی کوردســتان بەدڕەوشــت بــن وچاوەڕوانــی وەعــزی 

ئــەم جەنابانەیــان بێت.هەندێــک لەوانــەش، ئەوانــەی تــا دوێنــێ فەتــوای 

تێــزاب رشــتنیان دەردەکــرد بــە قــاچ و دەموچــاوی کچانــی کوردســتاندا، ئــەم 

فەتوادەرانــە بەجــل و بەرگــی شارســتانیەوه پەیدابوونەتــەوەو فەتــوای نیفاقیان 

بــۆ خۆیــان دەرکــردووەو، ئــەم جارەیــان دەیانــەوێ رووی رەش و پڕ لــە تیرۆری 

ــڕەو  ــان وەک فریشــتەو میان ئیســالمی سیاســی ئارایشــت بکــەن و ئەمیرەکانی

پێناســە بکەنــەوە. پیشەســازی ئایــن لــەم واڵتــەدا، ســیکتەرێکی گەورەیــەو لــە 

تۆڕێکــی گــەورەی ئاڵــۆز پێکهاتــوە، هــەر لــە بانگخــوازو، میدیــاو، قوتابخانــەو 

بــازاڕەوە بیگــرە تــا دەگاتــە دروســتکردنی پــارت و گروپــە ئیســالمیەکان. 

لێــرەدا باســی پێناســەی فەلســەفیانەی ئەخــالق یــان رەوشــت، ناکەیــن. 

ــە  ــەوە، ک ــیانە دەدەین ــەال سیاس ــوازو م ــەن و بانگخ ــەو الی ــی ئ ــو وەاڵم بەڵک

ــە خەڵکــی کوردســتان دەفرۆشــن. وەک: درۆ، داوێنپيســی،  ــەی ئەخــالق ب وان

ــاد.  ــتی ...ت ــل و رەگەزپەرەس ــی و بەرتی ــاق، گەندەڵ ــی، نیف ــدی سێکس پەیوەن

پرســیارەکە ئەوەیــە ئایــا ئــەم ئیســالمیانە، کەلەســایەی )حکومەتــی عەملانــی( 

کوردســتاندا لەگەشــەکردندان، ئایــا خۆیــان ئەوەنــدە رەوشــتیان بــەرزە تاوەکــو 

ــەوە؟  ــە خەڵکــی کوردســتان بڵێن ــەی رەوشــت ب وان

ــی  ــالمی سیاس ــەوا ئیس ــکات ئ ــت ب ــی رەوش ــەس باس ــەر ک ــەدام ه لەوبڕوای

لەکوردســتاندا نابێــت خــۆی لــەو باســانە بــدات. هەرکەســێ ماڵــی لــە شووشــە 

ــەوە. ــی خەڵکی ــە ماڵ ــەرد بهاوێت بێــت نابێــت ب

یــان  نەهاتــووە،  رووکەشــیەوە  لەهەڵوێســتێکی  بۆچوونەمــان  ئــەم 

لەهەڵوێســتێکی سیاســی پێــش وەخــت نیــە بەرامبــەر بــە ئیســالمیەکان، بەڵکــو 

لــەدەق و ســەرچاوە بنەڕەتیەکانــی کولتــوری ئیســالمی و مێــژووی خوێنــاوی، 

ــووە. ــەرچاوەی گرت ــیەوە س ــالمی سیاس ــی ئیس ــەدرۆ و نیفاق ــڕ ل پ

لەوبڕوایەدام هەر کەس 

باسی رەوشت بکات 

ئەوا ئیسالمی سیاسی 

لەکوردستاندا نابێت خۆی 

لەو باسانە بدات. هەرکەسێ 

ماڵی لە شووشە بێت نابێت 

بەرد بهاوێتە ماڵی خەڵکیەوە

بەر لەپەیدابوونی ئاینەکان، 

مرۆڤ ویژدانی مرۆڤایەتی 

هەبووەو بەپێى ئەوە 

هەڵسوکەوتی کردووە. ئەوە 

ویژدانی مرۆڤ خۆیەتی کە 

رەوشت و هەڵسوکەوتی 

دیاری دەکات، پاشان بیر لە 

رێنام ئاینیەکان دەکاتەوە. 

مرۆڤ بەر لەوەی ئیامندار 

بێت یان نەبێت، مرۆڤەو 

خاوەن ویژدانە

لـە
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ویژدانی مرۆڤایەتی
یان ئاینەکان رەوشتی مرۆڤ ئاڕاستە دەکەن؟

بــەر لەپەیدابوونــی ئاینــەکان، مــرۆڤ ویژدانــی مرۆڤایەتــی هەبــووەو بەپێــى 

ئــەوە هەڵســوکەوتی کــردووە. ئــەوە ویژدانــی مــرۆڤ خۆیەتــی کــە رەوشــت 

و هەڵســوکەوتی دیــاری دەکات، پاشــان بیــر لــە رێنــام ئاینیــەکان دەکاتــەوە. 

ــە.  ــان نەبێــت، مرۆڤــەو خــاوەن ویژدان ــدار بێــت ی ــەوەی ئیامن ــەر ل مــرۆڤ ب

ئەگــەر ســەیری ئامارەکانــی جیهــان بکەیــن، دەبینیــن بەشــێکی زۆر لــە 

دانیشــتوانی زەوی، بــێ دینــن و هەڵســوکەوتی وەحشــیانەيان ئەنجــام نــەداوەو 

نــادەن و بەبــێ ئــەوەی هیــچ دینێکیــان هەبێــت هەڵســوکەوتی مرۆڤانــە 

ــەوەی  ــۆ لێکۆڵین ــو ب ــەنتەری پێ ــی س ــتی بەرزن.بەپێ ــاوەن رەوش ــەن و خ ئەک

ــی ٢٠١٢ دا  ــە راپۆرت ــەکانPew Research center ل ــاری ئاین ئام

بەهەرسێ ئاینە پەیامبەريەکان واتا مەسیحی وئیسالم وجولەکە 

رێژەی 5٢.٢% پێکدێنن و ماباقێکەی یان سەر بە ئاینەکانی 

تری وەکو هیندۆس و بودی..تاد. یان بێ باوەڕن. لەکۆی 

هەموو دانیشتوانی زەوی ١6% بڕوایان بەهیچ ئاینێک 

نیە) دەکاتە ١.١ ملیار(.)موسوڵامنان ٢3% و غەیرە 

دین و بێباوەڕەکان 77%ی کۆی دانیشتوانی 

زەوی پێکدێنن(. کەچی دەبینین بەبێ 

بوونی بانگخوازی ئیسالمی ومەالی سیاسی

، تەنانەت مزگەوتیش، زۆربەیان 

ژیانێکی ئاسودە دەژین و زۆربەیان 

رەوشتیان باشە. 
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روپێویی ٢٠١٠

Pew Research Center
www.pewresearch.org

باشە ئەگەر بە حەدیسی 

پەیامبەری ئیسالمیش بێت، 

نەک قسەی ئێمەی عەملاىن، 

ئێوە، گروپ و بانگخوازە 

ئیسالمیەکان، ٩8.6% تان 

درۆزنن و جێگەتان ئاگرە، 

خێرە وا لە کوردستاندا، باڵتان 

لێ فش کردۆتەوەو وانەی 

ئەخالق و راستگۆیی بەم 

میللەتە دەفرۆشن؟ پێامن 

ناڵێن بڕوا بەکامتان بکەین؟ 

کامتان 

) الفرقة الناجية(ن؟ 

ئێوە کە ٩8.6% جێگەتان 

دۆزەخ و ئاگرە، درۆ دەکەن 

لەگەڵ خۆتان وخەڵکیشدا
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نەدەســت و قــاچ و ســەری یەکــر دەبــڕن و نــە تیجــارەت بەدینــەوە دەکــەن 

ــت  ــوو رەوش ــە ناکەن.کەواب ــان موحەجەب ــاوان، ژنانی ــی پی ــەر داوێنپیس و لەب

و هەڵســوکەوتی مــرۆڤ بەنــدە بــە ئینســانیبوونی خۆیــەوە، نــەک رادەی 

ــتبەرزی  ــمەرجی رەوش ــە پێش ــت ک ــۆ دەردەکەوێ ــامن ب ــی. ئەوەش ئیامندارێت

ــە. ــەکان نی ــرۆڤ ئاین م

زۆر جاریــش دەق و رێنــام ئاینیــەکان ناکــۆک دەبــن لەگــەڵ ویژدانــی مرۆڤــدا.

بــۆ منونــە ویژدانــی مرۆڤایەتــی، هەندێــک دەق و تەرشیعــی ئیســالمی قەبــوڵ 

نــاکات، ناتوانێــت پابەندیــان بێــت.. بــۆ منونــە کوشــن و لــە خاچــدان)أَن 

ــْن ِخــالٍف أَْو يُنَفــْواْ ِمــَن األَْرِض(  يَُقتَّلـُـواْ أَْو يَُصلَُّبــواْ أَْو تَُقطَّــَع أَيِْديِهــْم َوأَْرُجلُُهــم مِّ

ســورة املائــدة 33 واتــا بکوژرێــن، یــان لەخــاچ بدرێــن یــان دەســت وقاچیــان 

ــان  ــتدا، ی ــی راس ــەڵ قاچ ــەپ لەگ ــتی چ ــی دەس ــەوە بربێتەوە)بڕین بەپێچەوان

بەپێچەوانەوە(.یــان مەســەلەی ســەربڕین و جەلــد و رەجــم و زەواجــی موتعەو 

ــە دەقەکانیشــدا  ــا ل ــارو تەرشیعــە، ب ــەم جــۆرە رەفت ــاد ئ شــیردانی گەورەو...ت

لەکوردســتاندا،  نــاکات.  قبوڵــی  مرۆڤایەتــی  ویژدانــی  بــەاڵم  هاتبێــت، 

ــە  ــرەت دەکات ل ــز و نەف ــە قێ ــوردە ک ــی ک ــەی مرۆڤ ــی مرۆڤان ــەوە ویژدان ئ

ــی دژ  ــژی جەنگ ــژووی دورودرێ ــە مێ ــن ل ــە دەبینی ــان. بۆی ــەربڕینی ئینس س

بــە داگیرکەراندایــەک کەســیان ســەرنەبڕیوە، یــان تەقینەوەیەکــی خۆکوژیيــان 

ئەنجــام نــەداوە، وەک ئــەوەی ئیســالمیەکان بەپێــی دەقــە ئاینیــەکان ئەنجامــی 

دەدەن. ئــەوە گەشــەکردنی ویژدانــی مرۆڤــی کــوردە کــە بــڕوای بــە فرەژنــی 

نیــە، کــە لەشەرعیشــدا جایــزە، ئــەوە ویژدانــی مرۆڤــی ئــەم ســەردەمەیە، کــە 

ــوون،  ــەرڤانی رۆژئاواب ــی ش ــەوە ژنان ــەورە دەکات. ئ ــیردانی گ ــە ش ــەی ب گاڵت

ــە  ــد ک ــان راگەیان ــوو جیهانی ــو بەهەم ــە ئیســالمی سیاســی، بەڵک ــەک ب ــە، ن ک

)شــەرەف و ناموســی( ژن لــە ناوگەڵــدا نیــە، بــە پۆشــینی حیجــاب نیــە، 

بەڵکــو لــە بەرهەڵســتیکردنی هێــزە کۆنەپەرســتەکاندایە، لــە بردنــە پێشــەوەی 

کۆمەڵگەدایــە. ئەمانــەو دەیەهــا منونــەی تــر هــەن کــە نیشــانەی رەوشــتبەرزی 

ئــەم میللەتــەن و بەنــدن بــە وێژدانــی مرۆڤايەتیــەوە، کــە بــەر لەهاتنــی 

ــنبیرانی  ــەو رۆش ــەم میللەت ــە ئ ــان هەبووە.بۆی ــدا بونی ــەری ئیسالمیش داگیرک

وبەتایبــەت ژنــان، نــەک لــە ئیســالمی سیاســی بەڵکــو لــە هيــج الیەنێکــی ئــەم 

ــێ  ــان پ ــان ئەخالقی ــکات ی ــۆ ب ــە باســی رەوشــتیان ب ــەن ک ــوڵ ناک ــە قب دونیای

ــێت.  بفرۆش

لەالیەکــی تــرەوە، ئــەم  ئیســالمە سیاســیە بەهەمــوو پێکهاتەکانیــەوە لــە ) اهل 

الکهــف( دەچــن. بەوەدەچــێ بــێ ئاگابــن لــە گۆڕانــکاری دونیــا. ئێســتاش ئــەم 

خەڵکــە بــە دەروێــش وفەقێــی خۆیــان دەزانــن وبەحیســابی خۆیــان خەڵــک 

ــە  ــا گــۆڕاوەو ئێســتا ب ــن  دونی ــێ دەگرێــت. نازان ــان ل هەروەکــو جــاران گوێی

ــت.  ــە هەڵدەخرێ ــان هەی ــاری فیکری ــب وع ــی عەی ــێک هەرچ ــی ماوس کلیک

دەیەها منونەی تر هەن 

کە نیشانەی رەوشتبەرزی 

ئەم میللەتەن و بەندن بە 

وێژدانی مرۆڤايەتیەوە، کە 

بەر لەهاتنی داگیرکەری 

ئیسالمیشدا بونیان هەبووە.

بۆیە ئەم میللەتەو 

رۆشنبیرانی وبەتایبەت ژنان، 

نەک لە ئیسالمی سیاسی 

بەڵکو لە هيچ الیەنێکی 

ئەم دونیایە قبوڵ ناکەن کە 

باسی رەوشتیان بۆ بکات یان 

ئەخالقیان پێ بفرۆشێت
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ــاڵەهایە دەیانەوێــت دایپۆشــن یــان ســریکەن.  ئەوعەیبــو عارانــەی کــە س

لــە راســتیدا، بەشــیک لــە هاتــو هــاواری ئیســالمیەکان لــەم ســەردەمەدا،  

کــە دەرکەوتــوون. دەیانەوێــت  عارانەیــە  و  ئــەو عەیــب  داپۆشــینی  بــۆ 

ــن( ــوون دایپۆش ــوش ب ــەر ت ــە ئەگ ــتروا،) وات ــم فاس ــەن! )إذا ابليت ــری بک س

)العجلــوين يف كشــف الخفــاء )١/ ٩7(. عەیبــو عارێــک کــە ئینســانی ســەردەم 

ــەوە.  ــێ دەکات ــزی ل ــار قێ ــو زۆر ج ــورمان دەکات، بەڵک ــی سەرس ــەک تووش ن

لــەم نووســینەدا، کلیــک دەکەینــە ســەر هەندێــک بابــەت بــۆ رونکردنــەوەی 

راســتیەکان. راســتیەکان ئــەوە دەڵێــن کەئــەم ئیســالمیانە، بەجیــا لەمێژوویەکی 

خوێنــاوی کــە زیاتــر لە١٤٠٠ســاڵە، رەوشــت و هەڵســوکەوتیان زۆر دوور 

بــوون لــەو ئامۆژگاریانــەی ئێســتا بەخەڵکــی دەفرۆشــنەوە. لــەم بەشــەدا، بــە 

کورتــی ئامــاژە بــە دوو تــەوەر دەکەیــن لەکولتــوری ئیســالمیدا، کــە بریتیــن لــە 

درۆ،و داوێنپیســی شــەرعی. لەبەشــی دووەمــدا بــاس لــە  نیفــاق و بەرتیــل و 

ــن. ــی شــەرعی دەکەی گەندەڵ

١. درۆی شەرعی:
 بەگشــتی لــە ئایینەکانــدا، لەوانــەش ئیســالم، بــاس لــەوە دەکرێــت کــە ئینســان 

نابێــت درۆ بــکات دەبێــت راســتگۆبێت.زۆر ئایــەت و حەدیــس هــەن کەبــاس 

لــە خراپــەی درۆ و جــەزای درۆزنــان دەکات. کەچــی هەڵســوکەوت و رەوشــتی 

ئەمانــە، واتــا ئیســالمیەکان بەپێچەوانــەی دەقــە باشــەکانی ئاینیشــەوەیە. 

ــالمیەکان  ــۆ ئیس ــە ب ــن، ک ــەرعی بکەی ــی درۆی ش ــی جۆرەکان ــەوەی باس بەرل

حەاڵڵــەو بــۆ باقــی موســوڵامنان حەرامــە. دەمەوێــت ئامــاژە بــه درۆزنــکاری 

گروپــە ئیســالمیەکان بکــەم:

٩8.6%ى گروپ و بانگخوازە ئیسالمیەکان درۆزنن:
بەپێــی حەدیســی پەیامبــەری ئیســالم، کــە هەندێ گــروپ و الیــەن دەیانەوێت 

ســری کــەن و بیشــارنەوە، ٩8.6%ى گــروپ و بانگخــوازە ئیســالمیەکان درۆزنــن 

ــەش  ــەم داب ــێ: ئۆمەتەک ــە دەڵ ــەی ک ــەو حەدیس ــرە. وەک ئ ــان ئاگ و جێگەی

دەبێتــە ســەر حەفتاوســێ گرۆپــدا، هەمــوان دەچنــە نــاو ئاگــرەوە تەنهــا 

ــار  ــا يف الن ــي عــى ثــالث وســبعني فرقــة كله ــان نەبێــت: )ســتفرق أمت یەکێکی

إال واحــدة( أبــو داود ) ٤5٩7 (، الحاكــم )٤٤3(، ابــن حجــر » تخريــج الكشــاف 

ــاوى » ) 3 / 3٤5 (ســنن الرمــذي،  ــە » مجمــوع الفت ــة ل ــن تيمي »)ال : 63 (، اب

دار الفكــر للطباعــة والنــر، بــروت ـ لبنــان، چاپــی ٢، ١٩٩3، بەشــی٤، ال ١3٤.

باشــە ئەگــەر بــە حەدیســی پەیامبــەری ئیســالمیش بێــت، نــەک قســەی ئێمــەی 

عەملــاىن، ئێــوە، گــروپ و بانگخــوازە ئیســالمیەکان، ٩8.6% تــان درۆزنــن و 

جێگەتــان ئاگــرە، خێــرە وا لــە کوردســتاندا، باڵتــان لــێ فــش کردۆتــەوەو وانــەی 

)درۆ بۆ خۆی حەرام نیە، 

بەڵکو لەبەر زەرەرەکەیەتی. 

قسەکردن ئامرازێکە بۆ 

گەشن بە مەخسەدێک،.. 

ئەگەر گەشن بەو 

مەخسەدە بە راستگۆیی 

نەکرێت، ئەوا درۆکردن 

جایزە، ئەگەر مەخسەدەکە 

واجب بوو ئەوا درۆکەش 

واجبە(!
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ئەخــالق و راســتگۆیی بــەم میللەتــە دەفرۆشــن؟. پێــامن ناڵێــن بــڕوا بەکامتــان بکەیــن؟ کامتــان ) الفرقــة الناجيــة(ن؟ ئێــوە کــە 

٩8.6% جێگەتــان دۆزەخ و ئاگــرە، درۆ دەکــەن لەگــەڵ خۆتــان وخەڵکیشــدا، ئێــوە ئەگــەر یــەک تــۆز رێــز بــۆ حەدیســی پەیامبــەر 

دابنێــن، ئەبێــت لەروتــان نەیــەت لــە میدیاکانــدا دەرکــەون.؟ چــۆن لــە روتــان دێــت بــاس لــە راســتگۆیی بکەن؟کارەســاتی ئــەم 

خەڵکــە لەوەدایــە  کــە درۆزنــان بــوون بــە مامۆســتاو بانگخــوازو وانــەی راســتگۆییان پــێ دەڵێنــەوە!.

جۆرەکانی درۆی شەرعی لە کولتوری ئیسالمیدا:
١. درۆی شــەرعی ئاشــکرا: بەپێــى حەدیســی ژمــارە  ١٩3٩ لــە الســنن الرمــزي، هــەروا حەدیســی ژمــارە 385 لــە البخــاري / األدب 

املفــرد بــاب ١7٩( )دەکــرێ لــە ســێ حاڵەتــدا درۆ بکەیــت: یەکــەم لەکاتــی ســوڵحدا، دووەم لەکاتــی شــەڕدا و ســێیەم پیــاو لەگەڵ 

ــەک شــێوە  ــن ســەرچاوەوە بەی ــەم حەدیســە لەچەندی ــارە ئ ــان ژن لەگــەڵ پیاوەکــەی بەمەبەســتی رازی کــردن(. دی ژنەکــەی ی

هاتــووە. لێــرەدا ئیســالمیەکان ئــەم دەقــە دەکــەن بــە بنەمــا. بۆیــان هەیــە بەکەیفــی خۆیــان درۆ بکــەن. ئەگــەر واز لــە درۆی 

شــەڕو کاتــی ســوڵحیش بێنیــن، دەزانــن زۆربــەی )فەزیحــەی ئەخالقــی( ئیســالمیەکان بریتیــە لــە درۆ شــەرعیەکانیان کەلەگــەڵ 

ژنانــدا دەیکــەن؟! دەکــرێ بانگخوازێکــی ئیســالمی، بەریشــێکی پانــەوە بــەدرۆ بــە ژنــی پیاوێکــی تــر بڵێــت ) هەناســەکەم( و مــن 

عاشــقی تــۆم ومەخســەدی تەنهــا رابواردنیــش بێــت.

٢. الســایی کردنــەوەی ســێ درۆکــەی ئیرباهیــم الخلیــل: لــە صحيــح البخــاري/ احاديــث االنبيــاء ، حەدیســی ژمــارە 3١7٩ بــاس 

لــەوەدەکات کــە )پێغەمبــەر ئیرباهیــم قــەت درۆی نەکــردووە، تەنهــا لــە ســێ شــوێندا نەبێــت، کاتێــک بــە درۆ گوتــی نەخۆشــم 

وکاتێــک بــت شــکاندنەکەی لەســەر خــۆی البــردو بــەدرۆ گوتــی بتەگەورەکــە شــکاندوونی، هــەروا بــۆ ئــەوەی حاکمێکــی زاڵــم 

تەمــاح لەژنەکــەی نــەکات وتــی ئــەوە خوشــکمە(. هــەرکات ئیســالمیەک یــان ئەفەندیەکــی ئیخوانــی کــە لەئەوروپــا دەژی، لــە 

قافــدا بگیــرێ، بــە هەنســکەوە پەنــا دەباتــە بــەر ئــەم بنەمایــە. دەڵێــت بابــە ئــەوە پەيامبــەری خــودا لەترســا ســێ جــار درۆی 

کــردووە، بۆیــە ئاســاییە کــە عەبدێکــی بــێ دەســەاڵتی، دامــاوی فەقیــری وەک بەنــدە درۆ بــکات. 

3. درۆی مەســڵەحەت: ابــن القيــم لــە کتێبــی  »زاد املعــاد« بەشــی ٢ ال ١٤5 دەڵــێ ) دەکــرێ ئینســان لەگــەڵ خــۆی، یــان لەگــەڵ 

کەســی تــر بــۆ مەســڵەحەت درۆ بــکات، بەمەرجێــک نەبێتــە هــۆی زەرەر، بــەاڵم لەپێنــاو وەدەســتهێنانی حەقێکــی خــوراوی ، 

کەئەگــەر بەدرۆنەبێــت دەســتی ناکەوێتــەوە(. کەوابــوو درۆی مەســڵەحەتیش حەاڵڵــە! هــەر لــەم بارەیــەوە، مەالیەکــی سیاســی، 

ــەو  ــن دیواران ــێکی ب ــڵەحەت مەعاش ــی مەس ــە درۆیەک ــێ، ب ــت، دەتوان ــاف وەردەگرێ ــەی ئەوق ــە مووچ ــەلەفیەک، ک ــان س ی

تەقاويتييەکــی ئەیلولیــش وەرگرێــت. چونکــە بەمەزهەبەکــەی ئــەو درۆی مەســڵەحەت جایــزەو شــەرعیە.! 

ــۆ خــۆی حــەرام  ــێ)) درۆ ب ــە کتێبــی کشــف املشــاکل ٤/٤5٩ ئەڵ ــن الجــوزي ل ــەو دەکــرێ واجبیــش بێــت: اب ٤. درۆ حــەرام نی

نیــە، بەڵکــو لەبــەر زەرەرەکەیەتــی. قســەکردن ئامرازێکــە بــۆ گەشــن بــە مەخســەدێک،.. ئەگــەر گەشــن بــەو مەخســەدە بــە 

راســتگۆیی نەکرێــت، ئــەوا درۆکــردن جایــزە، ئەگــەر مەخســەدەکە واجــب بــوو ئــەوا درۆکــەش واجبــە((! ئــەم دەقانــە رێــک بــە 

بــااڵی ئیســالمیەکاندا بــڕاوە. هــەر واجبێــک کــە بەشــەرعی دادەنێــن، ئەگــەر بەڕاســگۆیی نەهاتــە دی 

ئــەوا واجبیانــە کــە درۆ بکــەن!!. مەســەلەکە لــەوە دەرچــوو کــە حەرامــە یــان 

حەاڵڵــە، درۆ بــوو بــە واجــب!

5. درۆی ناڕاســتەوخۆ: ) املعاريــض(: جۆرێکــی تــری درۆکردنــە، کە بەشــێوەیەکی 

فەلســەفی هۆنراوەتــەوە. ) املعاريــض( بەمانــای وتنــی قســەیەکە کەراســتیەکی 

پــێ دەشــاریتەوە بەبــێ ئــەوەی درۆ بکەیت!حەدیســێک کــە لەبوخاریــدا 

ــن  ــة ع ــض ملندوح ــرد)إنَّ يف املعاري ــی االدب املف ــە کتێب ــارە 857 ل ــووە، ژم هات

الكــذب(، واتــە مەعاریــز  لەبــری درۆیــە. بــۆ منونــە بــۆ ئــەوەی میوانێــک 
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لەکــۆڵ خــۆت بکەیتــەوە، کەلەتەلەفونــدا پرســیار دەکات ئایــا لەماڵــەوەی، ئــەوکات دەچیتــە حەوشــەکەتان و لەوەاڵمــدا دەڵێــى 

ــۆ  ــە ب ــی رزگاربوون ــرین بەيت ــەرعیە باش ــەم درۆ ش ــری درۆ. ئ ــاوە لەب ــزت بەکارهێن ــێوەیە مەعاری ــەم ش ــەدەرەوەم. ب ــاڵ ل وەڵ

مەالسیاســیەکان. ئەگــەر بەدیقەتــەوە ســەیری وتــارو گفتوگــۆی ئیســالمیەکان بکەیــن دەبینیــن زۆر بــە زیرەکانــە ئــەم بنەمایــە 

ــۆ  ــان درۆ ب ــە حیســابی خۆی ــە ب ــردووە چونک ــە شــەرعی ک ــان ب ــەم جــۆرە درۆیەی ــە ئ ــەن. مــەال سیاســیەکان بۆی ــڕەو دەک پەی

ــزە! ــو مەعاری ــە!! بەڵک ــەن والی خۆشــیان درۆ نی ــک دەک خەڵ

6. درۆ بــە شــێوەی ســەر لێتێکدانــی بەرامبــەر: ) التوريــة(: وەک ئــەوەی پێشــووە، بــەاڵم بــە تەکنیکێکــی تــر. بــەوەی کەدەتوانــی 

درۆ بکەیــت لەریگــەی بەکارهێنانــی قســەیەکەوە کــە چەنــد مانــا هەڵگــرێ. بەشــێوەیەک کــە گوێگــر بــە شــێوازێک لە قســەکەت 

تــێ دەگات و تــۆش مەخســەدت شــتێکی تــرە. هــەر کات بەرامبەرەکــەت لــە قافــا گرتتــی، دەڵێــی نــا مەخســەدم ئــەوە نەبــووە 

بــەاڵم ماناکــەی تــر. ئــەم شــێوازە لــە درۆکردنــی شــەرعی ئیســالمیەکان زۆر بەزەقــی لــە تولــک شــۆکاندا دەردەکەوێــت، واتــە 

کاتــی بەرنامــە گفتوگۆییەکان.بەکەیفــی خۆیــان ئایــەت و حەدیســەکان بەقازانجــی خۆیــان روون دەکەنــەوە. لــە درۆ باوەکانــی 

ئــەم رەوتــە ئەوەیــە کــە هــەرکات کەســێکی پێشــکەوتوخواز پێیــان بڵێــت بــەری چاوتــان کلــی پێوەیــە، ئــەوکات درۆ حازرەکەیــان 

ــی هەســتی  ــەش بەمەبەســتی جواڵندن ــەی، ئەم ــی خــودا ئەک ــە دین ــە ب ــۆ گاڵت ــت، ت ــە بەئیســالم دەکەی ــۆ ئیهان ــە: ت ــە ک ئەوەی

موســوڵامنان. ئەمــە رێــک ئــەو جۆرەیــە لــە درۆی ئیســالمیەکان. بــەاڵم وەک شــارەزایان و مامۆســتایان ئــەم درۆیــە، بەتایبــەت 

ــف  ــەی زوو کەش ــا خاوەنەک ــە!!، ئەگین ــان هەی ــی و راهێن ــە زیرەک ــتی ب ــە پێویس ــێوازی درۆکردن ــەم ش ــن، ئ ــعودیەکان دەڵێ س

دەبێت.!ڕاهێنــان لەســەر چۆنیەتــی وەاڵمدانــەوەی نەیــارەکان، بەشــێکە لەپرۆگرامــی پەیامنگــە ئیســالمیەکانی ســعودیە.

ــی ئیســالم  ــە هاتن ــەر ل ــە ب ــەم وتەی ــەر تووشــبوون دایپۆشــن. ئ ــە ئەگ ــم فاســترو(: وات 7. شــاردنەوەی راســتیەکان: )وان ابتلیت

ــلم )٤/ ٢٢٩١(:  ــاري )8/ ٢٠( ومس ــووە. )البخ ــدا هات ــن دەق ــەی لەچەندی ــیەکان ماناک ــەال سیاس ــەی م ــەاڵم بەقس ــووە. ب ــاو ب ب

ــه، فيقــول:  ــه علي »كل أمتــي معــاىف إال املجاهريــن، وإن مــن املجاهــرة أن يعماللرجــل بالليــل عمــال، ثــم يصبــح وقــد ســره الل

يــا فــالن، عملــت البارحــة كذاوكــذا...(، بــە کورتــی واتــە ئەگــەر پیاوێــک بەشــەو شــتێکی کــردو ، خــوا ســری کــرد، ئــەوا نابێــت 

ســبەینێ باســی بــکات بڵــێ وام کــرد، یــان کەســانی تــر باســی بکــەن و حەیــای بــەرن. بەڵکــو دەبێــت لەهەوڵــی ئەوەدابــن بــۆى 

بپۆشــن، بــۆ منونــە، ئەگــەر ســەلەفیەکی بەناوبانــگ، یــان ســەرکردەیەکی ئیســالمی تەعــەدای لــە کچێــک کــردو کەشــف بــوو، 

ئــەوا، الیەنگرانــی ئەبێــت لەهەوڵــی داپۆشــینی) فەزیحەکــەی( بــن، بەپێــی حەدیســی ســەحیح کەلــە موســلیمدا هاتوە)مــن ســر 

مســلام ســره اللــه يف الدنيــا واآلخــرة(.

8. الحــرب خدعــة:) صحيــح البخــاري،) ٢86٤ئــەم وتەیــە مانــاو کاتــی وتنەکــەی ئاشــکرایە. بــەاڵم دیســان، ئیســالمیەکان دەیکــەن 

ــان.  ــەر نەیارەکانی ــەوە بەرامب ــەڕدا دەبینن ــان لەش ــەردەم خۆی ــالمیەکان ه ــۆن؟ ئيس ــردن. چ ــۆ درۆک ــەرعی ب ــی ش ــە بنەمایەک ب

ــاددا  ــی جیه ــە حاڵەت ــەوان هــەردەم ل ــن و، ئ ــاری ئەوان ــی نەی ــەی مەدەن ــەی زۆری کۆمەڵگ ــان زۆرب ــەوەی خۆی ــی لێکدان بەپێ

دەژیــن. جــاری وا هەیــە جیهادێکــی میانــڕەو، جــاری واش هەیــە تونــدڕەو. کەتــۆ بــەردەوام لــە حاڵەتــی شــەڕدا بیــت، شــەڕیش 

هەڵخەڵەتاندنــە. بۆیــە زۆر ئاســاییە کــە درۆ بکەیــت بــە نیــازی هەڵخەڵەتاندنــی دوژمنــان. 

٩. ســوێند خــواردن بەدرۆ:ئەمــە بابەتێکــی گــەورەی ئاینــی ئیســالمەو، لــە 

هەمــوو مەزهەبەکانــدا، ســوێند خواردنــی درۆ گوناهێکــی گەورەیــەو الی 

هەمــوان ئاشــکرایە. بــەاڵم ئیســالمیەکان بــە حوکمــی شــارەزاییان لــە عەقیــدەو 

عیالجیشــی  و  ئەخــۆن  بــەدرۆش  ســوێند  لەناچاریــدا،  ئیســالمیدا،  فیکــری 

ــێ  ــان دەتوان ــەدرۆ ســوێندی خــوارد، پاش ــەر کەســێک ب ــە ئەگ ــەن.! چونک دەک

لەبەشــی )كفــارة الذنــوب(دا حەلــی بــکات. بــەوەی بــۆ منونــە ١٠ کەســی فەقیــر 

ــە  ــە ک ــت. وەک ئاشکراش ــر بکڕێ ــی فەقی ــۆ ١٠ کەس ــاک ب ــان پۆش ــکات، ی تێرب
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یەکێــک لەڕەوتــە دەوڵەمەندەکانــی ئــەم هەرێمــە ئیســالمیەکانن. بەواتایەکــی 

ــە  ــدا ل ــی تێناچێت.لەکاتێک ــەوان هیچ ــۆ ئ ــوب( ب ــارة الذن ــی )كف ــر مەرسەف ت

ــی کــەم شــەش مانــگ  ــە یاســا جــەزای الن ــەر ب ــدا درۆ بەرامب واڵتانــی عەملانی

ــە. حوکم

جۆرەکانــی درۆ لــە کولتــوری عەرەبــی ئیســالمیدا، زۆر لەوانــەی باســامن کــرد 

ــەوان. ئیســالمی سیاســیش زادەی  ــوری ئ ــە کولت ــوون بەبەشــێک ل ــرن و ب زیات

ــورت  ــان ک ــەن و جلەکانی ــیان درێژبک ــدە ریش ــر هەرچەن ــە. ئی ــەو کولتورەی ئ

بکەنــەوە، لــە پاریــس بــن یــان لــە ئەفغانســتان خەڵکــی موســوڵامنی عەملانــی 

بڕوایــان پــێ نــاکات. ئیســالمیەکان بــە رێککــەوت درۆ ناکــەن، بەڵکــو بەشــێکە 

لــە سیســتمی بیــرو کارکردنیــان و پشــتیان بــە بنەمــا فیقهــی و کولتــوری 

ئەســتوورە. 

٢. داوێنپیسی شەرعی:

  آ. حیجاب و داوێنپیسی پیاوان:
بەجیــا لــەوەی حیجــاب فــەرزە یــان ســوننەتە، حیجــاب بەنــدە بــە داوێنپیســی 

ــی موســوڵامناندا،  ــە لەواڵت ــیارەکە ئەوەی ــەوە. پرس ــرەی عەرەبی ــی جەزي پیاوان

ژنــان بــۆ خۆیــان داپۆشــێت؟ ئەوانــە کێــن بــە چاوپیســیەوە ســەیریان دەکــەن؟ 

ــاوی ئیســالمی چاوپیــس نەبێــت  ــاوە ئیســالمیەکانن، باشــە ئەگــەر پی هــەر پی

ــاکات. ئــەوە بــۆ چاوپیســی پیــاوان حــەرام  کەوابــوو پێویســتی بــە حیجــاب ن

ناکــەن، بــۆ پيــاوان حیجــاب ناکەنــە ســەرچاویان،بۆ ئایەتــی 3٠ ســورەتی نــور 

ــی  ــەش دەق ــۆ ئەم ــْم(، خ ــْن أَبَْصارِِه ــوا ِم ــنَي يَُغضُّ ــْل لِلُْمْؤِمِن ــەن )ُق ــاس ناک ب

قورئانــە بــەاڵم پیــادەی ناکــەن، ئەگــەر ئــەم ئایەتــە پەیــڕەو بکرێــت و پیــاوان 

ــەم  ــۆ ل ــت.  ب ــاب نابێ ــە حیج ــتیان ب ــان پێویس ــر ژن ــەن، ئی ــتی نەک بەدڕەوش

واڵتانــەدا دەبێــت ژنــان لەترســی پیاوانــی داوێــن پیســدا خۆیــان بپێچنــەوە؟. 

ــالمیانەی  ــەو ئیس ــە؟. ئ ــکیلەیەیان نی ــەو موش ــاوا ئ ــی رۆژئ ــاوان و ژنان ــۆ پی ب

الیەنگــری حیجابــن، ئەوەنــدە داوێــن پیســن، ئەوەنــدە بەدڕەوشــن، کــە 

گەشــتۆتە ڕادەی نەخۆشــی. الی ئــەوان، دەرکەوتنــی تەنانــەت قــژی ژنانیــش، 

کەســانە  جــۆرە  ئــەو  سێکســیان.  شــەهوەتی  هەســتانی  مایــەی  دەبێتــە 

ــەوە  ــە مزگەوتەکان ــەوەی ل ــری ئ ــە ب ــەو، ل ــان هەی ــی دەرونی نەخۆشــی و گرێ

ــۆ  ــە بچــن ب ــن، چاکــر وای ــزو پیاوچــاک دابنێ ــە واعی ــان ب ــدەن، خۆی ــە ب خوتب

ــەرزی  ــە ف ــان ب ــان بکــەن. نەخۆشــیە دەرونیەکانی ــامری خۆی نەخۆشــخانەو تی

حیجــاب چارەســەر نابێــت. نەخۆشــخانە دەرونێــکان جێگــەی شــیاوی ئەوانــە، 

نــەک کۆمەڵــگا، بــا واز لــە ژنانــی ئــەم واڵتــە بێنــن ئاســوودە بژێــن!. زۆرێــک لە 

بیرمەنــدی موســوڵامن دەڵێــن حیجــاب پەیوەنــدی بــە ئیســالمەوە نیــە. بــەاڵم 

ئەو ئیسالمیانەی الیەنگری 

حیجابن، ئەوەندە داوێن 

پیسن، ئەوەندە بەدڕەوشن، 

کە گەشتۆتە ڕادەی نەخۆشی. 

الی ئەوان، دەرکەوتنی 

تەنانەت قژی ژنانیش، دەبێتە 

مایەی هەستانی شەهوەتی 

سێکسیان. ئەو جۆرە کەسانە 

نەخۆشی و گرێی دەرونیان 

هەیەو، لە بری ئەوەی لە 

مزگەوتەکانەوە خوتبە بدەن، 

خۆیان بە واعیزو پیاوچاک 

دابنێن، چاکر وایە بچن 

بۆ نەخۆشخانەو تیامری 

خۆیان بکەن. نەخۆشیە 

دەرونیەکانیان بە فەرزی 

حیجاب چارەسەر نابێت.

نەخۆشخانە دەرونێکان 

جێگەی شیاوی ئەوانە، نەک 

کۆمەڵگا، با واز لە ژنانی ئەم 

واڵتە بێنن ئاسوودە بژێن
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ئیســالمیەکان، کــە خۆیــان بــە نوێنــەری خــوا دەزانــن، کــە هەڵگــری ئــەم فیکرە 

ــە  ــک، چونک ــاندنی حیجــاب وەک فەرزێ ــە ناس ــەن، ســوورن لەســەر ب قێزەون

لەخۆیانــەوە ســەیری دونیــا دەکــەن، هــەر چاویــان بــە شــوێنێکی ژن کــەوت 

ئیــر ئەندامــی سێکســیان گــەرم دەبێــت. بــۆ ئــەوەی خۆشــیان لەبەرپرســیارێتی 

ــی  ــت باج ــاب ودەبێ ــەلەی حیج ــان داوە، بەمەس ــی پیرۆزی ــەوە، بەرگێک بدزن

ــەوە. ــان بیدەن ــەم چاوپیســی و داوێنپیســیەی ئیســالمیەکان ژن ئ

ــەی  ــە گەورەی ــەو موشــکیلە مێژوویی ــت ئ ئیســالمیەکانی کوردســتان دەیانەوێ

فەرزکــەن  سێکســدا  لەگــەڵ  هەبــووە  ئیســالمی  عەرەبــی  کولتــوری  کــە 

بەســەر میللەتــی کورددا.ئەگــەر زۆر لــەم بابەتــە بکۆڵينــەوە، کــە لێــرەدا 

ــۆ  ــان ب ــەو کولتورەم ــی ئ ــری قێزەون ــی ت ــە، زۆر بابەت ــکردنیان نی ــواری باس ب

دەردەکەوێــت. بــۆ منونەمحمــد بــن أيب العبــاس الرمــي لــە کتێبــی نهايــة 

املحتــاج اىل رشح املنهــاج ، بەشــی الطهــارة، بــاب الغســل، بــاس لــەوە دەکات 

کــە ئەگــەر ســێکس لەگــەڵ مردوانــدا بکەیــت پێویســتی بــە مارەیــی نــاکات!!!) 

وال يجــب بــوطء امليتــة حــد وال مهــر( نوســینی محمــد بــن أيب العبــاس الرمــي(. 

واتــە )ســواربوونی( ژنێکــی مــردوو پێویســتی بــە دانــی مارەیــی نیــە!!. ئەمــە 

ــردوودا!.  ــەڵ م ــکردن لەگ ــا سێکس ــا وات ــرێ نیکرۆفیلی ــی دەگوت ــتدا پێ لەزانس

ــە بــاری کۆمەاڵیەتیــدا غەیــری بەدڕەوشــتی چــی تــری ناوبنێین.هــەر  بــەاڵم ل

قســەکەرانی ئــەم رەوتــەن کــە  بەژنانــی کــورد دەڵێــن: واز لــەم بــێ ئەخالقیــە 

ــە. زۆر شــتی تــر  بێنــن و بگەڕێنــەوە ســەر رێــی راســت و بــن بــە موحەجەب

هەیــە وەک مەمکــدان بــە گــەورە) رضاعــة الكبــر(، ســێکس لەگــەل منــااڵن... 

ــە. ــواری باســکردنیان نی ــرەدا ب ــد. کەلێ هت

ب. حۆریەو غیلامن!
گەنجێکــی زۆری واڵتــە ئیســالمیەکان، کــە مەحرومــن لــە ســێکس، هيــچ 

ــەو  ــەوەی ل ــۆ ئ ــەوە، ب ــز دەکەن ــە هێ ــان ب ــار ئیامنی ــە، ناچ ــان نيي دەرەتانێکی

دونیــا، بگــەن بــە حۆریــەکان، هەوەســە سێکســێکانیان خاڵــی بکەنــەوە. 

یەکێــک لــە شــێخە بەناوبانگــەکان، کــە ناوی)الشــيخ محمــد عــي الشــنقيطي(

یــە، بــاس لــەوە دەکات کــە پیــاوی موســوڵامن النــی کــەم ١6٩٠٠ حۆریــەی بەر 

دەکەوێــت لــە جەنەتــدا، هــەر پەیوەندیەکــی سێکســیش لەگــەڵ هــەر یــەک 

ــی  ــەی سێکس ــەوەی کێش ــۆ وەاڵمدان ــت. ب ــاڵ دەخایەنێ ــە 7٠ س ــەو حۆریان ل

پیــاوان، دەقــی زۆر هــەن کــە بــاس لــە حــور العیــن و کــوڕی لوســکەلەو....تاد 

کــە لەجەنەتــدا هەیــە. ئەمانــە وا لەگەنجــی بــێ سێکســی موســوڵامن دەکات 

کــە نــەک هــەر هاتوچــۆی مزگــەوت بــکات و بــەدوای ئــەو شــێخانە بکەوێــت 

ــەوە. بەڵکــو خۆشــی بتەقێنێت

فرەژنی هەر شتێک بێت 

تەرشیع بێت یان سیاسەت 

لەدەرئەنجامدا، بریتیە 

لە بەدڕەوشتی پیاوان. 

چۆن دەکرێت پیاوێک 

لەهەمان کاتدا لەگەڵ 

چوار ژندا سێکس بکات و 

بەشەرعیشی دابنێت. ئەم 

ڕەوشتە لەگەڵ ویژدانی 

مرۆڤایەتیدا ناگونجێت و 

تەنها ئامانجیشی بەشەرعی 

کردنی هەوەسبازی و 

تێرکردنی شەهوەتی پیاوانە. 

ئەگەر دیقەت بدەین پیاوە 

ئیسالمیەکان فرەژنن، وەک 

لە باقی پیاوان
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ج. لەشفرۆشيی:
بانگخــوازو الیەنــە ئیســالمیەکان ، کــە لەوەتــەی هــەن تیجــارەت بــە دینــەوە ئەکــەن، بــە حوکمــی شــارەزاییان لــە ئەدەبیاتــی 

ئیســالمیدا، هەرچــی فەســادو بەدڕەوشــتیەک هەیــە بــۆ خۆیــان حــەاڵڵ دەکــەن. بــۆ منونــە دەتوانــن زۆر بــە ســادەیی شــەرعیەت 

بــدەن بــە لەشفرۆشــيی، بــە پشتبەســن بــە ئایەتــی ٢٤ لــە ســورەتی نســاء )فــام اســتمتعتم بــه منهــن فآتوهــن أجورهــن فريضــة(، 

واتــا هــەرکات لەگــەڵ ژنێکــدا راتانبــوارد هەقەکەیــان بدەنــێ. دیــارە ئــەم ئایەتــە تەفســیری جیــاوازی هەیــە، بــەاڵم یەکێــک لــە 

تەفســیرەکانی بنەمــای شــەرعی لەشفرۆشــیە ، زەواجــی موتعــە، مســیار دومنونــەی زەقــی لەشفرۆشــی شــەرعین. 

د. فرەژنيی:
ــا،  ــن لەدونی ــە دەبینی ــدا. بۆی ــەڵ سێکس ــە لەگ ــەورەی هەی ــن و گ ــکیلەیەکی دێری ــی موش ــالمی سیاس ــرد، ئیس ــامن ک وەک باس

رەواج دەدەن بــە تەرشیعــی فرەژنــی و )ومــا ملكــت أميانكــم(. بــۆ چارەســەرکردنی داوێنپیســی، بۆئــەوەی پیاوانــی هاوچەشــنیان 

بەمــل »حەرامــدا‹‹ نــەڕۆن ئــەوا دەیانــەوێ یاســای فــرە ژنــی پەیــڕەو بکرێــت. فرەژنــی هــەر شــتێک بێــت تەرشیــع بێــت یــان 

سیاســەت لەدەرئەنجامــدا، بریتیــە لــە بەدڕەوشــتی پیــاوان. چــۆن دەکرێــت پیاوێــک لەهەمــان کاتــدا لەگــەڵ چــوار ژنــدا ســێکس 

بــکات و بەشەرعیشــی دابنێــت. ئــەم ڕەوشــتە لەگــەڵ ویژدانــی مرۆڤایەتیــدا ناگونجێــت و تەنهــا ئامانجیشــی بەشــەرعی کردنــی 

هەوەســبازی و تێرکردنــی شــەهوەتی پیاوانــە. ئەگــەر دیقــەت بدەیــن پیــاوە ئیســالمیەکان فرەژنــن، وەک لــە باقــی پیــاوان. ئەگــەر 

ــاری کەنیــزەک و کڕیــن و فرۆشــتنی ژنــی کۆیلــەوە، ئــەوا ئاڕاســتەی  بەشــی )ومــا ملكــت أميانكــم(. بــاس بکەیــن کەدەچێتــە ب

ــت  ــکات، دەبێ ــۆ ب ــەی ب ــەردەمەدا بانگەش ــەم س ــەوەی ل ــرۆڤ دەڕوات وئ ــی م ــە بنەڕەتیەکان ــێلکردنی ماف ــەرە پێش ــەکە ب باس

بدرێــت بــە دادگاو ســزاش بدرێــت.

لەکۆتایــی ئــەم بەشــەدا، دەڵێیــن، ئەگــەر ئێــوەی ئیســالمی، کــە بەشــێکی زۆر کەمــی موســوڵامنانی بەڕێــز پێکدێنــن، زۆربەتــان 

ــان  ــی خۆت ــی و داوێنپیس ــینی چاوپیس ــۆ پۆش ــوە ب ــەر ئێ ــن. ئەگ ــەرعی ب ــردۆزەی درۆی ش ــا بی ــاوەن دەیەه ــن و خ درۆزن ب

بانگەشــەی حیجــاب و شــیردانی گــەورە دەکــەن، ئەگــەر ئێــوەی ئیســالمی خوازیــاری فرەژنیــن و ئامــادەن لەیــەک کاتــدا لەگــەڵ 

چەنــد ژنێکــدا ســێکس بکــەن، چــۆن لەروتــان دێــت ئاوهــا بەدەنگــی بــەرز قســەبکەن. چــۆن لەروتــان دێــت باســی رەوشــت 

بکــەن. بــڕۆن ماڵــی خۆتــان بســمیل کــەن و پاکــی کەنــەوەو هەقتــان بەســەر کــوردەوە نەبێــت.
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الدانی ئه خالقی پیاوه ئایینیه كان
فه زیحه تی سێكسی و رۆمانسی قه شه  و ئیخوان و سه له فیه كان
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ــه كان  ــی و ئاینی ــا كۆمه اڵیه ت ــت و به ه ــه  ره وش ــارده ی الدان ل ــه  دی ــدا هه میش ــی ئاینه كان ــۆن و نوێ ــژووی ك له مێ
بــه رده وام بــووه ، بــه اڵم زۆر جــار له بــه ر نه بوونــی هۆشــیاری یــان به بیانــووی جۆراوجــۆر ئــه و ژیانــه  وه ك پێویســت 
ــان،  ــه  جیه ــاو رای گشــتی ل ــی بایه خــی میدی ــه  جێ ــردوودا، بووه ت ــه ی راب ــه  دوو ده ی ــێ ل ــه ، وه ل ــه ر نه شــته ری ره خن ــه  ب نه خراوه ت
ئه مــه ش دوای ئاشــكرابوونی ســكانداڵی سێكســی قه شــه و پیاوانــی ئایینــی كڵێســای كاتۆلیكــی هــات كــه  ده ســتدرێژی سێكســیان 
ــه  50  ــا تۆمــاس(، ل ــران )ســیلڤانۆ ماری ــی مه ت ــی لێدوان ــه  پێ ــدا. ب ــی جیهان ــه  سه رتاســه ری واڵتان ــداڵ ل ــووه  ســه ر ســه دان من كردب
ســاڵی رابــردوودا 5%ی پیاوانــی ئایینــی كڵێســای كاتۆلیكــی لــه  ســكانداڵی سێكســی و ده ســتدرێژیكردنه  ســه ر مندااڵنــه وه  گالون. بــۆ 
راســتی و دروســتی ئــه م قســانه  گــه ر تــۆ لــه  )گــۆگڵ( بنووســیت” Catholic church sexual abuse” ده یــان لێكۆڵينــه وه و  راپۆرتــی 

ــه وه  پیشــانده دات.  ــه و باره ی ــی و فیلمــی دیكۆمێنتاریــت ل رۆژنامه وان

بۆ الدانی ئه خالقی پیاوانی ئاینی زه ق ده كرێته وه  ؟
ره نگــه  له كاتــی خوێندنــه وه ی بابه تێكــی وه ك ئــه م بابه تــه ی ئێمــه ، یــان له كاتــی مشــتومڕی نێــوان الیه نگرانــی ئاینــی موحافیــزكار و 
نەیارەكانیانــدا وه ك هه میشــه  ئــه م پرســیاره  چه نــد جــار بكرێتــه وه : بۆچــی الدانــی سێكســی پیاوانــی ئاینــی زه ق ده كرێتــه وه  ؟. ئــه ی 
ــی  ــۆ الداىن ئه خالق ــه ی ب ــێ. ئ ــان به ڵ ــه گالون ؟. بێگوم ــوه  ن ــه و كاره  تێ ــه  ل ــی دیك ــان و گه نجــان و خه ڵكان سیاســه مته داران و بازرگان
ــایه تی گشــتین  ــی كه س ــی ئایین ــه  پیاوان ــه ر ئه وه ی ــت؟. له ب ــدا ده هێنێ ــه دوای خۆی ــه  ب ــووه  هــه راو زه ننای ــه م هه م ــی ئ ــی ئاین پیاوێك
ــی  ــه وه و ورده كاری ژیان ــك ده بێت ــان به رته س ــی تایبه تی ــه ی ژیان ــه  ئه ڵق ــه ن، بۆی ــوو كۆمه ڵگ ــی هه م ــان موڵك ــی هه ندێكی و به قه ول

ــدن.  ــه و راگه یان ــه واوی كۆمه ڵگ ــی ت ــی بایه خ ــه  جێ ــایه تیانه  ده بێت ــه و كه س ئ
ــه وه ی  ــه ، له به رئ ــردووه  و كورهاندوویان ــیان ك ــه یری سێكس ــه وره  س ــی گ ــه  وه ك حه رامێك ــه  هه میش ــی چونك ــی ئایین ــن و پیاوان دی
ــه وه  ده ربچــن،  ــان له ماڵ ــڕۆن به مــالوالدا ی ــێ مه حــره م ب ــان به ب ــه ده ن ئافره ته كانی ــردووه  رێگــه  ن ــان ك ــۆژگاری خه ڵكی هه میشــه  ئام
له بــه ر ئــه وه ی وه ك عه بدوللـــه تیف ســه له فی نه ســیحه تی خه ڵكیــان كــردووه  كچه كانیــان به شــووبده ن و رێگــه  نــه ده ن بچنــه  
زانكــۆ و په یامنگــه،  بۆیــه  كاتێــك خۆشــیان ده كه ونــه  داوی ئــه و غه ریــزه  ئینســانیه وه ، ئیــدی كۆمه ڵگــه ره حمیــان پێنــاكات و 
ــه  ســۆزداری و سێكســیه كانیان  ــه  تایبه تــی ئه گــه ر په یوه ندی ــكات، ب ــكات و ریســوایان ب ــان ب ــان به ی ــه واوی حه قیقه تی ده یه وێــت به ت
ــه   ــه تیف ك ــه ال لـ ــه رعییه كه ی م ــه  ناش ــك وه ك په یوه ندیی ــت رێ ــه رعی بێ ــی ناش ــی په یوه ندیه ك ــی و كۆمه اڵیه ت ــی دین ــه  مه نتیق ب
ــك  ــوون، الی هه ندێ ــك ب ــه  به جۆرێ ــه و مه الی ــی ئ ــوو، دژایه تیه كان ــاس كردب ــواكه ر ب ــه رام و ریس ــقی به ح ــدا عه ش ــر له وتاره كانی پێش
ــرده وه .  ــی ته سه وفیشــی ره ت ده ك ــی ئه هل ــه ت عه شــقی خوای ــی و خۆشه ویســتی، ته نان ــی جوان ــزی دژایه تیكردن ــه  ره م ــوو ب ــوو ب ب
كه چــی هــه ر ئــه و پیــاوه  كه وتــه  داوی خۆشه ویســتییه وه  و ســه رباری ئــه وه ی مه عشــوقه كه ی هاوســه ری هه بــوو، یــان خــۆی 
ــتی،  ــه  خۆشه ویس ــه وه  دژ ب ــری خۆی ــه كانی پێش ــه داوی قس ــردی ب ــك ك ــدا، الدانێ ــه دا و الی ــه وه  ن ــی ب ــی گوێ ــوو، كه چ ــی هه ب ژن

له واعیــزه وه  كــردی بــه  مامۆســتای )عه شــق و جوانــی(، ئه مــام به شــێوازێكی ناشــه رعی و نائه خالقــی. 
ــه م  ــی ئ ــه رمه زارییه ، به پێ ــه ڕی ش ــه  ئه وپ ــه  ئه م ــه ی ك ــه  مێرده ك ــوو ل ــك ب ــه وه ی ئافره تێ ــردی هه ڵگه ڕاندن ــه و ك ــه وه ی ئ ــر ئ      ئاخ
ــوردی  ــه ق ئه لك ــۆر ئه بوعه بدولح ــه ال دكت ــتا م ــردووه  مامۆس ــی ك ــه د ڕیوایه ت ــامم ئه حم ــه  ئی ــالمیش ك ــه ری ئیس ــه ی په یامب حه دیس
كــه  بــه  دكتۆرعه بدوللـــه تیف ســه له فی له نــاو كوردســتاندا نــارساوه ، به ئوممه تــی ئیســالم ئه ژمــار ناكرێــت، چونكــه  ده قــی 

ــه ی  ــك له مێرده ك ــێك ئافره تێ ــه : هه ركه س ــا" وات ــی زوجه ــرأه  عل ــب ام ــن خب ــا م ــس من ــت: " لی ــه كه  ده ڵێ حه دیس
هه ڵبگه ڕێنێتــه وه ، له ئێمــه  نییــه . به پێــی تێگه یشــتی زانایانــی ئیســالمیش مه به ســت 

ــدا  ــه الی خۆی ــه  ب ــه رنجی ئافره ته ك ــه  س ــا" ئه وه ی ــی زوجه ــرأة عل ــب امل ــه  "تخبی ل
ــه وه .  ــا بێت ــه ی جی ــا له مێرده ك ــدات ت ــی ب ــێت و هان ڕابكێش

لــه و روانگه یــه وه  كــه  مــه ال عه بدولله تیفــی ســه له فی كه ســایه تیه كی گشــتیه و 
په یوه ندیه كــه ی له گــه ڵ ژنــه  خوێندكاره كــه ی په یوه ندیه كــی ناشــه رعیه ، بۆیــه  
ره وایــه  رای گشــتی و میدیــا واز لــه و بابه تــه  نه هێنێــت تــا ده گاتــه  ســه ر ورده كاری 

و راســتی مه ســه له كه . 

لـە
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ئاخــر مــه ال عه بدوللـــه تیف ســه له فی دوو ژنــی هه یــه ، ســه ره ڕای ئــه وه ش 
ــتێت،  ــۆزداری ببه س ــدی س ــه  په یوه ن ــردی هه ی ــه  مێ ــك ك ــه ڵ ژنێ ــت و له گ بێ
لــه  ســه رجه م ئاینــه كان و ئاینــی ئیســالم و كلتــووری كــوردی دا، تابڵێــی نامۆیــه ، 
ــی  ــه ریعه تی گروه ــی ش ــی به پێ ــالم و به تایبه ت ــه ریعه تی ئیس ــی ش ــه ر به پێ ه
بــه  رێبازه كه یانــه ،  ســه ر  عه بدولله تیــف  كــه   ســه له فیه كان  و  وه هابــی 
بــووه وه و په رده پــۆش نه كــرا،  ئه گــه ر هاتــوو تۆمه ته كــه ی به ســه ردا ســاغ 
ده بێــت به ردبــاران یــان ره جــم بكرێــت له حاڵه تێكــدا ئه گــه ر موماره ســه ی 
سێكســی له گــەڵ ئافره ته كــه دا كردبێــت، ئه گه ریــش نه یكردبێــت و ته نهــا 
تاووتــوێ  مه حبوبه كه یشــی  هه ڵگرتنــی  پالنــی  و  كردبــێ  رۆمانســیه تی 
ــه   ــم بۆخــۆی تاوه كــو ل ــی ده هێڵ ــاوازه  و به جێ ــه وا حوكمه كــه ی جی ــت، ئ كردبێ

خوتبه یه كــدا باســی بــكات. 
ژیانــه   ســه یری  شــاعیرانه   رۆمانســیانه و  كــه   بۆچوونــه ش  ئــه و  ده ربــاره ی 
به شــێك  وه ك  و  ده كات  كوردســتان  ســه له فیه كانی  شــێخی  رۆمانســیه كه ی 
ــووه ،  ــه  به هه ڵه داچ ــه وه ، پێامنوای ــی ده دات ــی لێك ــی شه خس ــق و ژیان ــه  عیش ل
ــی  ــت )به پێ ــردی هه بێ ــه  مێ ــك ك ــا ژنێ ــی دونی ــوو كلتوره كان ــه  هه م ــه  ل چونك
هه بێــت  ژنــی  كــه   پیاوێكیــش  و  بێــت  محصنــة (   - ئیســالم  شــه ریعه تی 
ســه یرده كرێت.  بێــزراو  دیارده یه كــی  فه زیحــه و  وه ك  ببه ســن  په یوه نــدی 
ــه   ــوو ك ــه وه  ب ــكی( ئ ــكا لوینس ــن( و )مۆنی ــل كلین ــدی )بی ــه ی په یوه ن فه زیح
فه رمانبه ره كــه ی  له گــه ڵ  په یوه نــدی  ژنــی هه بــوو، هــاوكات  كلینــن  بیــل 
ــه   ــردووه  ك ــی خــۆی ئیســتیغالل ك ــه تیفیش قوتابیه ك ــه ال عه بدوللـ ــتبوو، م به س
ــتمی  ــاو سیس ــی یاس ــه  پێ ــه  ب ــی ، ك ــتیاری توێژینه وه كه یه ت ــاوكات سه رپه رش ه
زانكــۆو پــه روه رده  ســزای تونــدی لــه  ســه ره . چونكــه  ئه مــه  به كارهێنانــی 
غه ریــزه ی  تێركردنــی  بــۆ  سه رپه رشــتیار  مامۆســتای  وه كــو  پیشــه كه یه تی 
كاره   بــه و  ئیســالمیه كان(  زانســته   )په یامنگــه ی  ئه گــه ر  خــۆی،  شــه هوانی 
هه ڵنه ســێت و نه چێتــه  بنــج وبناوانــی فه زیحه كــه  و تۆمه تبــار رووبــه ڕووی 
ــن و  ــه  بێده نگ ــه و كه یس ــه  ل ــی په یامنگه ك ــه ر خوێندكاران ــه وه ، ئه گ ــا نه كات یاس
ــه   ــی په یامنگه ك ــه وا ناوبانگ ــان ئ ــداره ی په یامنگه كه ی ــه ر ئی ــه  س ــار نه خه ن گوش
وئیســالم و پیاوانــی ئاینــی و بگــره  خوێندكارانیــش له كــه دار ده بێــت، هــاوكات 
ئیســالمیه كانی  پینه وپــه ڕۆی مه ســه له كه  و حیله شــه رعی  بــه   رای گشــتیش 
چه نــد  ئه گــه ری  و  ده درێــت  فریــو  ســه له فی  عه بدوللـــه تیف  پشــتیوانی 
ســه ر  كوردیــدا  له كۆمه ڵگــه ی  له وجــۆره   شــازی  دیــارده ی  باره بوونــه وه ی 

هه ڵــده دات. 
ئه گــه ر مــه ال له تیفیــش خــۆی به پــاك ده زانێــت، پێویســت نــاكات ته نهــا 
حه دیــس  و  ئایــه ت  له په نــای  خــۆی  و  بــكات  الواز  به رگــری  لــه دووره وه  
ژنــی  و  موســوڵامنان  دایكــی  )عائیشــه (ی  تۆمه تباركردنــی  مه ســه له ی  و 
ــات،  ــایه ری بب ــوڵحی عه ش ــۆ س ــا ب ــان په ن ــارێته وه،  ی ــالمدا بش ــه ری ئیس په یامب
ئیســالم  شــه ریعه تی  له ســه دی  ســه د  جێبه جێكردنــی  بــه   بــڕوای  مــادام 
به تێگه یشــتنی ســه له فیه ت هه یــه ، بــاداوا بــكات دادگایه كــی شــه رعی بــۆ 
قــازی  له بــه رده م  و  پێكبێــت  ئه خالقیه كــه ی  فه زیحه تــه   یه كالكردنــه وه ی 

بۆ الدانی ئه خالقی پیاوێكی 

ئاینی ئه م هه مووه  هه راو 

زه ننایه  به دوای خۆیدا 

ده هێنێت؟. له به ر ئه وه یه  

پیاوانی ئایینی كه سایه تی 

گشتین و به قه ولی 

هه ندێكیان موڵكی هه موو 

كۆمه ڵگه ن، بۆیه  ئه ڵقه ی 

ژیانی تایبه تیان به رته سك 

ده بێته وه و ورده كاری ژیانی 

ئه و كه سایه تیانه  ده بێته  

جێی بایه خی ته واوی 

كۆمه ڵگه و راگه یاندن.
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شــه رعیدا بێتاوانــی خۆیــامن بــۆ بســه ملێنێت. 
ســۆزداری  په یوه ندیه كــی  هیــچ  له تیــف  مــه ال  دابنێیــن  وه هــا  بــا  باشــه  
ــه  سه رپه رشــتیاری  ــرد ببێت ــی ك ــه ی چــۆن قه بوڵ ــووه ، ئ ــه دا نه ب ــه و ژن ــه ڵ ئ له گ
به ویســتی  ده زانیــن  دیــوه و  زانكۆمــان  ئێمــه   له كاتێكــدا  توێژینه وه كــه ی 
ــوه ت دروســت  ــی دا خه ڵ ــوان سه رپه رشــتیارو قوتاب ــا، له نێ ــان ن ــان بێــت ی خۆی
ــه ر  ــی حه دیســی په یامب ــوو به پێ ــه  دروســت ب ــش ك ــی نێرومێ ــت، خه ڵوه ت ده بێ
شــه یتان ده بێتــه  ســێیه میان، ئه مه یــش حه دیســه كه یه  و )ئیــامم ئه حمــه د(
ــی  ــا اختل ــردووه  و ده ڵێت:"م ــی ك ــه له فیه ته  ریوایه ت ــی س ــی یه كه م ــه  ئایكۆن ك
رجــل بامــرأه  إال كان الشــیطان ثالثهــام". جــارێ بــا مــه ال له تیــف ئه مه مــان بــۆ 
یه كالیــی بكاتــه وه  ئایــا خه ڵوه تــی له گــه ڵ ئــه و ژنــه دا كــردووه ، ئــه ی ئــه و كــه  
نه ســیحه تی خه ڵــك ده كات كچه كانیــان نه نێرنــه  په یامنگــه و زانكــۆ، چــۆن 
ژنێــك  توێژینــه وه ی  سه رپه رشــتیاری  ده كات  قه بوڵــی  له په یامنگــه  خــۆی 
ــی  ــتاو قوتابیان ــی مامۆس ــە ئەخالق ــەوە ڕوانیویەتی ــەو لەخۆی ــارە ئ ــكات ؟! دی ب
زانكــۆ، بۆیــە ئەوەنــدە بەدبینانــە وێنــای خوێندنــی مێیــە لەپەیامنــگاو زانكۆكاندا 

دەكات.
عائیشــه دا  له په نــای چیرۆكــی  كــه  خــۆی  ده زانێــت  له تیــف وه هــا  مــه ال 
ــووی بــڕوا به پاكــی ئــه و ده كات، كاكــه   حه شــار بــدات ئیــر كۆمه ڵگــه  هه م
چیرۆكه كــه ی عائیشــه  ئایه تیشــی له ســه ر هاتــه  خــواره وه ، كه چــی هێشــتا 
ــه و  ــی ئ ــان به پاكیزه ی ــیعه ن بڕوای ــه  ش ــوڵامنان ك ــودی موس ــێكی زۆری خ به ش
ــر چــۆن گروهــه  ئیســالمیه  ناســه له فی و  ــردووه ، ئی ــه ر نه ك هاوســه ره ی په یامب
ناســوننیه كان و عه ملانــی و ئاتیســت و مه ســیحی و جووله كــه و زه رده شــتیه كان 
ــف  ــه  پاكــی مــه ال له تیــف ده كــه ن. له كاتێكــدا هــه ر خــودی مــه ال له تی ــڕوا ب ب

قه بوڵنه كــراوه .  شــێخێكی  ناســه له فیه كانه وه   ئیســالمیه   گروپــه   له الیــه ن 
ــداڵ و  ــی و من ــی ئاین ــه ی پیاوان ــی دیك ــه  ئه خالقیه كان ــه ر فه زیحه ت ــر ئه گ ئاخ
كرابانــه وه   یه كالیــی  دادگاكان  له نــاو هۆڵــی  له كوردســتان  كه ســوكاره كانیان 
و رووپــۆش نه كرابــان، رێگاكانــی فه زیحــه ی ئه خالقــی بــۆ پیاوانــی ئاینــی 
و پێڕۆكردنــی كلتــووری دووژنــه و ســێژنه و چوارژنــه  به بیانــوی جۆراوجــۆر 
به ڵكــو  نه ده بــوو،  ته خــت  پێشــوویان،  ژنانــی  ژیانــی  له ســه ر حیســابی  و 

ســه خت ده بــوو. 

الدانی ئه خالقی له  كلتووری ئيخوان و سه له فیه كاندا
ئه گــه ر بگه ڕێینــه وه  بــۆ مێــژووی الدانــی ئه خالقــی الی پیــاوه  ئاینیــه كان، 
چه ندیــن منوونــه ی دیــار له مێــژووی كــۆن و نوێــدا دێنــه  پێشــچاومان. به هه مــان 
شــێوه  ئه گــه ر ســه یری مێــژووی الدانــی سێكســی مامۆســتایان بكه یــن، دیســان 
چه ندیــن منوونه مــان هه یــه  وه ك ئیســتیغاللی سێكســی ســوخته و فه قێــكان 

له الیــه ن مامۆســتاكانیانه وه  له حوجــره  و مزگه وته كانــدا. 
هه روه هــا ئیســتیغاللی سێكســی هه ندێــك مامۆســتا لــه  قوتابخانــه و په یامنگــه 
و زانكۆكانــدا له به رانبــه ر پێدانــی منــره و نووســینه وه ی توێژینــه وه  كــه  هه میشــه  
به كارهاتــووه .  خوێنــدكاران  سێكســی  ده ســته مۆكردنی  بــۆ  چه كێــك  وه ك 

ئه و مه الیه  به جۆرێك بوو، 

الی هه ندێك بوو بوو 

به  ره مزی دژایه تیكردنی 

جوانی و خۆشه ویستی، 

ته نانه ت عه شقی خوایی 

ئه هلی ته سه وفیشی ره ت 

ده كرده وه . 

كه چی هه ر ئه و پیاوه  كه وته  

داوی خۆشه ویستییه وه  

و سه رباری ئه وه ی 

مه عشوقه كه ی هاوسه ری 

هه بوو، یان خۆی ژنی 

هه بوو، كه چی گوێی به وه  

نه دا و الیدا، الدانێك كردی 

به داوی قسه كانی پێشری 

خۆیه وه  دژ به  خۆشه ویستی، 

له واعیزه وه  كردی به  

مامۆستای )عه شق و 

جوانی(، ئه مام به شێوازێكی 

ناشه رعی.
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زۆرجاریــش به هــۆی پێگــه ی ئاینــی پیاوانــی دیــن و ده ســتوه ردانی به رپرســانی سیاســی و ســوڵحی عه شــایه ری و حیزبــه وه  
دیارده یه كــه  تــا ئێســتا بــه  داپــۆرشاوی ماوه تــه وه ، هــه روه ك داپۆشــینی فه زیحه تــه  سێكســیه كه ی مــه ال ناهه ولێریه كــه ی 
دانیشــتووی هه ولێــر كــه  ســه ر بــه  حیزبێكــی ئیخوانــی كوردســتانه . بــه اڵم جێگــه ی دڵخۆشــيیه ، ئه مــڕۆ به هــۆی میدیــاو هۆكاره كانــی 

ــه وه .  ــی نامێنن ــه  نهێن ــر ب ــه ر رۆشــنایی و چی ــه  ب ــه وه  ده هێرنێن ــه  تاریك ــه و ســكاندااڵنه ش ل ــه  ئ ــه وه  خه ریك په یوه ندیكردن

چیرۆكی رۆمانسی فه قیهی ئیخوان )یوسف قه رزاوی( و شوێنكه وتووانی رێبازی برایاىن موسوڵامن
جێگــه ی ســه رنجه  له مێــژووی هاوچه رخــی ئیســالمدا زۆربــه ی ئــه و پیــاوه  ئاینیانــه ی ســكانداڵی رۆمانســی و سێكســییان 
ده نــگ و هۆكاره كانــی  تۆماركردنــی  ئامێره كانــی  و  كامێــراكان  به ته ڵــه ی  بــوون  یــان  بــووه ،  له الیــه ن خه ڵكــه وه  كه شــف 
ــیه كانی  ــه  رۆمانس ــه ی ئابڕووچوون ــن منوون ــوون. دیارتری ــه له فیه ت ب ــلیمین وس ــی ئیخوانوملوس ــه ربه  گروپ ــه وه ، س په یوه ندیكردن
ئیخــوان  چیرۆكــی عاشــقبوونی واعیــزی گــه وره ی ده ســه اڵتدارانی جیهانــی عه ره بــی و ئیســالمی و بانگخــواز و فه قیهــی ســه رده می 
ــاڵ  ــه رزاوی )60( س ــوف ق ــدا یوس ــری له كاتێك ــادة (ی جه زای ــن ق ــامء ب ــی )أس ــه  به جوان ــف قه رزاوی(ی ــلیمین )یوس ئیخوانوملوس
له كچه كــه  گه وره تربــوو. عه شــقی ئه ســامخان به جۆرێــك گــڕی له قــه رزاوی به ردابــوو، قه ســیده یه كی )75( به یتــی نووســی و 

وازی له خانه واده كه یشــی نه هێنــا تامــاره ی كــرد، كه چــی دوایــی لێیشــی جیــا بــووه وه . 
ــه دوای ته اڵقدانیشــی  ــكات، به ڵكــو ل ــه وه  ر ب ــی هاوســه ریاندا به خت ــی ئه ســامخان له ژیان ــه وه ی نه یتوان ــی قــه رزاوی جگــه  ل جه ناب
ــی گڕتێبه ربوونه كــه ی خــۆی بشــارێته وه ، پاشــان )ئه ســام خــان(  ــه اڵم نه یتوان ــدا زوڵمــی لێكــرد، ب ــه  نووســینه وه ی بیره وه ریه كانی ل

كــه  ئێســتا دكتــۆرای هه یــه  راســتیه كانی دركانــد و زیاتــر شــێخی قــه رزاوی فــه زح كــرد. 
ــووی ئیســالمی كوردســتان(  ــی موســوڵامن(دا كــه  )یه كگرت ــاو )ئیخوانوملوســلیمین – برایان ــی سێكســی له ن هــه ر ســه باره ت به الدان
لقێكــه  لــه وان، )خالیــد ئه لبــه ڕڕی( لــه  كتێبه كه یــدا )الدنیــا أجمــل مــن الجنــة  – دونیــا لــه  به هه شــت جوانــره ( له میانــی باســكردنی 
ژیاننامــه ی خۆیــدا له نــاو )الجامعــة  اإلســالمیة (ی میــری دا كــه  هه ڵگــری ئایدۆلۆژیــای ئیخوانوملوســلیمینه و كۆمه ڵه یه كــی 

جیهاديــه ، بــاس له چه نــد مه ســه له یه كی الدانــی سێكســی و هه ڵوێســتی كۆمه ڵه كه یــان ده كات. 
ــه ده ره وه ی كۆمه ڵه كه یانــدا  ــه  ئیســالمیه كه یاندا، هێــام بــه وه  ده كات ل ــاو كۆمه ڵ ــه  الدانــی سێكســی له ن ــه  قســه كردن ل ئــه و بــه ر ل
ــان پێگه یشــت  ــی ئه وه ی ــان هه واڵ ــت: جارێكی ــه و ده ڵێ ــه  ســه رپێچی سێكســی، ئ ــه ر ب ــوون به رامب ــرا موســوڵامنه كانی زۆر دڵڕقب ب
دوو گه نجــی مه ســیحی ســێكس له گــه ڵ دوو كچــی موســوڵامنی موحه ججه بــه دا ده كــه ن كــه  باوكیــان لــه  ســعودیه  كاری ده كــرد، 
ــه ی  ــوژن و گوێچك ــه كان ده ك ــه  گه نج ــك ل ــت و یه كێ ــوت ناچێ ــێ ق ــان پ ــه م رووداوه ی ــالمی ئ ــه ی ئیس ــی له كۆمه ڵ ــه  براكان بۆی

ــڕن و پشتیشــی ده شــكێنن.  ــه ی دیكــه  ده ب گه نجه ك
ــه ت  ــك خیان ــتوویانه  ئافره تێ ــدا بیس ــه  جیهادیه كه یان ــه  ئیخوانی ــاو كۆمه ڵ ــی له ن ــه وه  ده كات براكان ــاس ل ــه ڕڕی ب ــا ئه لب هه روه ه

لــه  هاوســه ره كه ی ده كات، بۆیــه  رۆیشــتوون ئافره ته كــه و مێرده كه یــان بردووه تــه  ده ره وه ی ماڵــه وه و به زه نجیــر لێیانــداون. 
ســه باره ت بــه و برایانه یــان كــه  لــه رووی سێكســییه وه  نێربــازو شــاز بــوون، خالیــد ئه لبــه ڕڕی ده ڵێــت: بــه ر لــه وه ی بچێتــه  كۆلێــژی 
ــداوه،   ــی ئیســالمی میــری له برایه كــی موســوڵامنی خۆیان ــی كۆمه ڵ ــه  ئه ندامان ــك ل ــی كۆمه ڵێ پزیشــكی به چــاوی خــۆی بینیویه ت
چونكــه  الدانــی سێكســی هه بــووه  و لــه ڕووی سێكســیه وه  نێربــازو شــاز  بــووه ، به بــێ ئــه وه ی یــه ك به ڵگه یــان له ســه ری 
ــێكس  ــه وت س ــاو مزگ ــداوه  له ن ــان هه وڵی ــه و برایه ی ــتووه  ئ ــان پێگه یش ــۆی ئه وه ی ــا ده نگ ــو ته نه ــت، به ڵك هه بێ
ــه ی  ــی دیك ــووه و به براكان ــیان هه ڵهات ــكات، براكه یش ــدا ب ــی بچووكیان ــه ڵ برایه ك له گ

له كۆمه ڵــه  ئیســالمیه كه ی گوتــووه . 
ئــه م رووداوه  خالیــد توشــی شــۆك ده كات، چونكــه  تــا ئــه و ســاته  وه هــای زانیــوه  
له نــاو كۆمه ڵه یه كدایــه  وه ك مه الئیكــه ، یــان فریشــته  وه هــان و بــه  نــه وه ی 
یه كه مــی ئیامنــداران ده شــوبهێت كــه  "ســه ید قوتــب"ی تیۆریســیتی بیــری 

ئیخوانــی و جیهــادی نــاوی نــاون )نه وه یه كــی قورئانــی كه موێنــه (. 
كه خالیــد زیاتــر بــه  رووداوه كــه  كاریگــه ر ده بێــت، زیاتــر ده حه په ســێت تــا 
ــه ی  ــۆ كۆمه ڵگ ــت: خ ــی ده ڵێ ــوڵامنی پێ ــی موس ــه وت برایه ك ــه ی له مزگ ــه و كات ئ
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ئیســالمی كۆمه ڵگه یه كــی فریشــته  ئاســا نییــه ، ته نانــه ت یارانــی په یامبه ریــش كه ســانێكیان تێــدا بــووه  زینایــان 
كــردووه ، بۆیــه  خــوا ســزای )حــه ددی زینــای( دانــاوه ، ئه گــه ر خــودا بیزانیبــا كۆمه ڵگــه ی ئیســالمی كه ســانێكی نێربازیــان 

ــرد.  ــاری نه ده ك ــازی دی ــه ، ســزای نێرب ــدا نیی تێ
ــژی  ــدا له كۆلێ ــی خوێندنی ــاڵی یه كه م ــی س ــه  له كۆتای ــوڕمان ده كات ئه وه ی ــی سه رس ــد توش ــر خالی ــه وه ی زیات ــه اڵم ئ ب
ــاو  ــه  له ن ــته ی ك ــر به ده س ــه و زه نجی ــان ئ ــی ی ــه ی هاوڕێ ــاوه ن زه نجیره ك ــه وه  خ ــاو ده بێت ــه وه  ب ــی ئ ــكی هه واڵ پزیش
كۆمه ڵــه  ئیخوانیه كه یانــدا خه ڵكــی فێــری ئه خــالق كــردووه ، بــه  تۆمه تــی الدان له ئــاداب یــان نێربــازی ده ســتگیر 
كــراوه . كه چــی خالیــد وه ك ئیســالمیه كانی ئێســتاو مه ســه له كه ی دكتــۆر عه بدوللـــه تیف نكۆڵــی لــه رووداوه كــه  
ــێوێنێت.  ــان بش ــی كۆمه ڵه كه ی ــت ناوبانگ ــس بیه وێ ــه وه  پۆلی ــه و رێگه ی ــه  ل ــه وه  ره نگ ــه وه  ده هێنێت ــاوی ئ ده كات و پاس
ــته كه ی  ــر به ده س ــه  زه نجی ــێكانی گه نج ــك له دراوس ــه ی هه ندێ ــه و كات ــا ئ ــه وه  ت ــۆره  ده مێنێت ــد به مج ــاوه كه ی خالی پاس
هاوڕێــی به یه كێــك له برایانیــان له نــاو كۆمه ڵه كــه  ده ڵێــن كاكــی زه نجیــر به ده ســت داوای ئه نجامدانــی نێربــازی 

ــردووه .  ــه وت ك ــه ی خــوار مزگ ــه  یانه ك ــه و كاره یشــی ل ــك جــار ئ لێكــردوون و هه ندێ
ئیــدی دوای لێكۆڵینــه وه  له گــه ڵ ئــه و برایــه دا له الیــه ن برایه كــی ئیخوانــی گه وره تریانــه وه  بــرای زه نجیــر به ده ســت دان 

ــت. ــه كان ده گرێ ــوێ له دانپێدانان ــده ر گ ــش وه ك گه واهی ــت و خالیدی ــدا ده نێ به كه تنه كانی
دۆســیه ی  له گــه ڵ  مامه ڵــه   عه ملانیانــه   به شــێوه یه كی  كۆمه ڵه كــه   برایانــی  ئه وه یــه   ســه یرتر  له هه مــووی     
زه نجیربه ده ســته كه دا ده كــه ن و ده یبــه ن بــۆ پزیشــكی ده روونــی نــه ك به پێــی ئیســالم به ردبارانــی بكــه ن. به ڵكــو 
هــه روه ك حیــزب و گروپــه  ئیســالمیه كان داوای جێبه جێكردنــی حوكمــی شــه رع به ســه ر خه ڵكــی ره شــوڕوتدا ده كــه ن و 
ــایه ری  ــوڵحی عه ش ــه كان و س ــا عه ملانی ــۆ یاس ــا ب ــو په ن ــه ن، به ڵك ــێ ناك ــدا جێبه ج ــه ر خۆیان ــه كان به س ــان حوكم بۆخۆی
ــُم  ــَك ُه ــُه فَأُولَِئ ــزََل اللَّ ــا أَنْ ــْم ِبَ ــْم يَْحُك ــْن لَ ــه  " َوَم ــه  قورئانیان ــه م ده ق ــی ئ ــش به پێ ــرن، به مه ی ــه  ئه هوه ن ــه ن چونك ده ب
الَْكاِفــُروَن". املائــدة)44(. " َوَمــْن لـَـْم يَْحُكــْم ِبَــا أَنـْـزََل اللَّــُه فَأُولَِئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن" املائــدة)45( . "َوَمــْن لـَـْم يَْحُكــْم ِبَــا أَنْزََل 
اللَّــُه فَأُولَِئــَك ُهــُم الَْفاِســُقوَن ". املائــدة)47(. ده بنــه  كافــر و ســته مكار و فاســیق، چونكــه  حوكمــی خــوا ره ت ده كه نــه وه ، 
ــی  ــه  داوای جێبه جێكردن ــالمیه كان ك ــایه تیه  ئیس ــك كه س ــی و هه ندێ ــالمی سیاس ــه  دووڕووی ئیس ــێكه  ل ــش به ش ئه مه ی
ــا  ــه ن. ئه وه ت ــی ناك ــدا جێبه جێ ــه ر خۆیان ــی به س ــه ن، كه چ ــوڕوتدا ده ك ــی ره ش ــه ر خه ڵك ــه ریعه ت به س ــی  ش حوكمه كان
بــۆ  جێبه جێكردنیانــه ،  پاڵپشــتی  و  و حوكمه كانیه تــی  ئیســالم  به شــه ریعه تی  كه بــڕوای  ســه له فی  وعه بدوللـــه تیف 

فه زیحه ته كــه ی په نــای بــۆ ســوڵحی عه شــایه ری بــردووه ، نــه ك شــه ریعه تی خــودا.

ده ستدرێژی سێكسی بانگخوازی سه له فی وه هابی )فه یحان ئه لغامیدی( بۆ سه ر كچه كه ی 
ســاڵی 2001 بانگخــوازی ســه له فی وه هابــی شــێخ )فه یحــان ئه لغامیــدی( ده ســتدرێژی سێكســی كــرده  ســه ر كچــه  )5( 
ــی  ــی كاره بای ــه  كێبڵ ــێوه  ب ــن ش ــوو، به چه ندی ــه ری كردب ــته یی به رانب ــژی جه س ــه وه ش توندوتی ــه ره ڕای ئ ــااڵنه كه ی. س س
و گۆچــان و قامچــی ســزای دابــوو، به جۆرێــك به پێــی لێدوانــه  ســه ره تاییه كانی هاوســه ره كه ی غامیــدی، منداڵه كــه  
ــن  ــی شــكابوون و چه ندی ــوو، كاســه ی ســه ر و په راســووی و ده ســتی چه پ ــی دڕا ب ــه وه  نه خۆشــخانه  كۆم تاگه یه ندراوه ت

برینــی پێــوه  بــووه و نینۆكێكیشــی ده رهێندرابــوو. 
هه روه هــا له نــاو نه خۆشــخانه  )ره نــدا ئه لكلێــب( كــه  له به شــی خزمه تگــوزاری 

كچه كــه   گوتوویه تــی  كــردووه   كاری  نه خۆشــخانه كه   كۆمه اڵیه تــی 
بووه تــه وه .  ده ســتدرێژی  توشــی  الیه كــه وه   له هه مــوو 

په رده پۆشــكردنی  هه وڵــی  له ســه عودیه   ئیــر  لێدوانانــه وه   ئــه و  لــه دوای 
كــه   )mbc(و  و  )العربیــة (  كه ناڵه كانــی  رێگــه ی  لــه   دراو  رووداوه كــه  
هه ردوكیــان ســه عودین و هه روه هــا لــه  رێگــه ی قســه ی بانگخــوازو پیاوانــی 
له مه ســه له ی  هه رهه مــووی  و  بچووككرایــه وه   رووداوه كــه   ئاینیــه وه  
توندوتیــژی خێزانــی و هه ڵــه  په روه رده كردنــی منداڵه كــه  له الیــه ن شــێخ 
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ــاره   ــك پ ــی بڕێ ــان به پێدان ــردو پاش ــتگیر ك ــه له فیه كه ی ده س ــوازه  س ــه ك بانگخ ــا ماوه ی ــه وه . دادگاش ته نه ــۆ كرای ــه وه  ك فه یحان
ــوو.  ــی خــۆش ب لێ

ــد  ــه  رێگــه ی چه ن ــدرا ل ــه وه  كــه  چــۆن هه وڵ ــر ده هێنێت ــه تیف ســه له فیامن بی ــه م رووداوه ، رێــك رووداوه كــه ی شــێخ عه بدوللـ ئ
حیزبــه   و  به ســه له فیه ت  ســه ر  جنێوفرۆشــه كانی  و  هونه رمه نــد  دوو  یــه ك  و  میدیایــی  ده ســتگه یه كی  چه نــد  و  كه نــاڵ 

ئیســالمیه كانه وه  به الڕێــدا ده برێــت.
ــه دا  ــه  راپۆرته ك ــرا، ل ــه رعی ئاماده ك ــی ش ــوو راپۆرتێك ــه وه  ب ــدی دا ئ ــان ئه لغامی ــه ی فه یح ــه  رووداوه ك ــه یرتر ل ــووی س له هه م
بــاس لــه وه  كــرا  كچه كــه ی فه یحــان كچێنــی له ده ســت نــه داوه ، كه چــی ئه وه یــان فه رامــۆش كردبــوو دایكه كــه  گوتبــوى 
ــی و  ــكۆی وه هاب ــتنی ش ــاو پاراس ــن و له پێن ــه  راس ــه و راپۆرت ــی ئ ــت ورده كاریه كان ــێ ده ڵێ ــر ك ــی دڕاوه  !. دوات ــه م كۆم كچه ك
ســه له فیه كان چاوپۆشــی لــه  حه قیقه تــه كان نه كــردووه . جێگــه ی باســه  لــه دوای ماوه یــه ك مانــه وه ی له نه خۆشــخانه  كچــه  

قوربانیه كــه ی شــێخ فه یحــان گیانــی له ده ســتدا. 
ــه   ــك ل ــتی هه ندێ ــی و به دره وش ــی سێكس ــوون له الدان ــه م ب ــێكی ك ــردن، به ش ــامن ك ــه ی باس ــه و منوونان ــن: ئ ــه وه  بڵێی ماوه ت
ــت  ــان نه چێ ــا له بیرم ــه ر. هه روه ه ــه  س ــكیان نه خرابێت ــه  تیش ــه ن و ره نگ ــه  ه ــه ی دیك ــان منوون ــا ده ی ــه كان، ده ن ــاوه  ئاینی پی
ــارده ی  ــن دی ــه ركاره  زۆرتری ــدا ب ــی تێ ــه له فیه تی وه هاب ــی س ــه ربه  ره وت ــی س ــاوه  ئاینیه كان ــی پی ــه  حوكم ــه عودیه  ك ــتا س ئێس
ــه ی  ــه  رۆژنام ــه ك ك ــی لێكۆڵینه وه ی ــه . به پێ ــی تێدای ــی و كۆمه اڵیه تیه كان ــا ئاین ــت و به ه ــی والدان له ره وش ــتدرێژی سێكس ده س
ــان  ــدا یه كێكی ــوان 4 منداڵ ــه عودی له نێ ــی س ــنینی عه ره ب ــه  شانش ــه وه  ل ــاوی كردووه ت ــاڵی 2014 ب ــه عودی س ــاض(ی س )الری
ــتووه  49.  ــدا ده ریخس ــامن( له لێكۆڵینه وه یه كی ــره  عه بدولره ح ــا )مونی ــه وه . هه روه ه ــی ده بێت ــتدرێژی سێكس ــه ڕووی ده س رووب

ــه وه .  ــی بوونه ت ــتدرێژی سێكس ــی ده س ــاڵیدان تووش ــی 14 س ــه  ته مه ن ــه  ل ــه ی ك ــه و مندااڵن ــاو ئ 23 % له ن
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ــر چه مكــه   ــه ی الدان و ده ســتدرێژی سێكســی له ژێ ــن ســه دان منوون ــه  ســه له فیه تی جیهادی ــاو داعشــدا كــه  ســه ر ب هه روه هــا له ن
ــۆ  ــاویان ب ــاكات پاس ــه وه  ن ــت ب ــه  پێویس ــن. بۆی ــی مرۆڤایه تی ــوو به هایه ك ــك دژ به هه م ــت به جۆرێ ــڕۆ ده كرێ ــه رعیه كاندا پێ ش
ــای كردبێــت و  ــك( هه بێــت و زین ــن مال ــه ری ئیســالم كه ســێكی وه كــو )ماعــز ب ــی په یامب ــاو یاران ــه وه ، ئاخــر ئه گــه ر له ن بهێندرێت
دانــی پێدانابێــت، بــۆ لــه م ســه رده مه دا كــه  ئیســالمیه كان به ســه رده می فیتنــه و فه ســاد نــاوی ده بــه ن بانگخوازێــك یــان زانایه كــی 
ــت ؟!.  ــك گه وره تربێ ــا له به رچــاوی خه ڵ ــت ت ــدا نانێ ــی پێ ــت دان ــه  ره وشــتیدا هه بێ ــك ل ــان شــێخێىك ســه له فی الدانێ ئیســالمی ی

سه رچاوه كان:

1- الدنیا أجمل من الجنة – حكایة أصويل مرصي، خالد الربي 53 – 57. 
2- بۆ دڵنیابوون له  زانیاریه كانی ناو بابه ته كه  ئه م لینكانه  بكه نه وه :

blog-post. html/04/2013/http://loweregypt. blogspot. com -3
https://www. youtube. com/watch?v=d49zJLPRIjg -4

https://www. youtube. com/watch?v=UlHXwkxFdMo -5
69095=http://zeyamnews. net/?p -6

9197=http://www. ahl-alquran. com/arabic/show_article. php?main_id -7
63142=http://www. echoroukonline. com/ara/?news -8

html#. VxohIflTLIU .5520_blog-post/06/2012/http://coptic-life. blogspot. com -9
https://www.youtube. com/watch?v=UlHXwkxFdMo -10

https://www. youtube. com/watch?v=d49zJLPRIjg -11
-808378/https://arabic. rt. com/news -12
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مه ترسی 
هه ژموونی 
جیهانبینی 
سه له فگه را 

له  سه رده می 
قه یراندا

بەرەو مەملەكـەىت 
ئاسـامن

د.حەيدەر لەشكرى

كۆچكردن
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سیســتمی حوکمڕانــی لــە کوردســتان، لــە 
ــاردا و  ــی و گوت ــتی کردەک ــەردوو ئاس ه
ــانایی بەســەر  ــە س ــێ، وا ب ــه وه  ده یبین ــه و پاشــاگه ردانییه ی شــوناس به خۆی ئ
کۆمەڵــی کوردیــدا تێناپــەڕێ، نــەک لــەو بەرئەنجامــە هەنووکەییانــەی، كه  دیار 
و بیــرناون و رۆژانــه  ئه زموونیــان ده كه یــن، بەڵکــو لــەو ئاکامــە نادیارانەشــی، 
ــتمێکی  ــو سیس ــە نێ ــەکان ل ــەکردنەوەی مرۆڤ ــۆ پێناس ــە خ ــن ب ــه  پەیوەس ك
ئــاوادا، كــه  چاره نووســه كه ی بــه  ره شــی وێناده كــرێ و  بێئومێــدی بۆتــه  
ناونيشــاىن خــوازراوى ناســنامه ، لــه  ئاســتى تــاك و لــه  ئاســتى ده ســته جه معيدا. 
ئــەوەى  بانگەشــەى  كــوردى  بەهايانــەى سيســتمى حوكمــڕاىن  لــەو  زۆر 
ــەون؛ وه ك  ــەى ســەرەىك ئ ــاردا، كۆڵەگ ــى گوت ــە دوتوێ ــەم ل ــەىن ك ــرد، الي دەك
ئاســايىش كۆمه اڵیه تــی، مەدەنيبــوون، دميوكــراىس... هتــد،  هاواڵتيبــوون، 
نــەك هــەر بێبەهــا بــوون و بێبه هــا ده كرێــن، بەڵكــو رەوايــەىت بەكارهێنانــە 
گوتارييەكەيــان و گونجــان و نەگونجــاىن كۆمەاڵيەتييەكەشــيان كه وتۆتــه  ژێــر 
پرســياره وه . دەركــەوت هێشــتا بونيــادى حوكمــڕاىن و ئــەو گوتــارەى بەرهەمــى 
ــەكان و  ــەرا – حزبگەرايي ــە خێڵگ ــردە و چەمك ــە ك ــنوربەندە ب ــێ، س دەهێن
بەريەككەوتنــدا هەژمــون  ســادەترين  لــە  بۆيــە  تێىپەڕێنــێ.  نه يتوانيــوە 
ــەم  ــى ئ ــەوەى بەردەوام ــۆ. زيندووبوون ــاك و ك ــردەى ت ــەر ك ــەوە س دەكەن
قــەوارە تەقليدييانــە، لەگــەڵ هــەر قەيرانێــىك وجوديانــە، جێــگا بــۆ هەمــوو 
قــەوارەى تــرى، وەهــم ئامێــزى بەنــاو مۆدێــرن ناهێڵێتــەوە و بــە ئاســاىن هــەر 
اليــەن و كەســێك كەوشــەىن ئــەو »هــۆز – حــزب«ەى خــۆى تێدابينيوەتــەوە 

ــەوە ماڵەكــەى خــۆى. دەكات

په رچه گوتــاری  له وه دایــه   ئه مجــاره   قه یرانــه ی  ئــه م  مه ترســی 
فشــاره وه ،  گروپه كانــی  له الیــه ن  و  به رهه مهێــرناوه   له به رامبــه ردا 
ــێ  ــی ب ــتی میدیایه ك ــتكراوه  و له سه رده س ــۆ دروس ــی ب ــی كۆمه اڵیه ت شوناس
پاشــخانێكی مه عریفییــه وه  رۆژانــه  بــره وی پــێ ده درێ و وه ك ناســنامه ی 
ــە قەولــی سۆســیۆلۆگی  ویســراو و خــوازراو به رجه ســته ده كرێ. كاتێکیــش، ب
ــە  ــرێ و ب ــیارێتیەک هەڵناگ ــچ بەرپرس ــا هی ــۆ، میدی ــر بۆردی ــایی پیی فەڕەنس
پێــی سیاســەتی خــۆی زانیــاری دەشــارێتەوە یــان کەشــفی دەکات، یــان 
ــەکان  ــۆی دەزگا راگەیاندن ــاوە و ک ــە ب ــەڕوو، ک ــە دەخات ــەو زانیارييان ــا ئ تەنی
ــەوا  ــەن، ئ ــی دەک ــکدەرەوەکان، باس ــە تیش ــەی ئاوێن ــوەی گەم ــە چوارچێ ل
بــەم کارەیــان رێگــە بــۆ بینــەران خــۆش دەکــەن لــە حەقیقەتــی رووداوەکان 
داببڕێــن و ببنــە خــاوەن عەقڵییەتــی داخــراو و کورتبیــن. ئیــر نابەرپرســیارێتی 
ــتامن،  ــی خۆشەویس ــەوان، بینەران ــە ئ ــەکان، چونک ــانی کەناڵ ــە ناونیش دەبێت
ــکات  ــیارت ال دروســت ب ــەوەی پرس ــری ئ ــۆ؛ لەب ــەک ت ــە ن ــۆ گرنگ ــان ب خۆی
لــە خشــتەت دەبــات و بــە بیرکردنــەوە مانــدووت نــاکات! خــۆ کەناڵەکانــی 
ــێ  ــەک هەب ــەر جیاوازیی ــان. ئەگ ــۆ پڕبینەرترینی ــان ب ــە نەبیرناوترینی ــە ل ئێم
ــه  شــێوازی  ــان، ب ــا هه مووی ــه ، ئه گه رن ــا مادییەکان ــی تەکنیکــی و توان جیاوازی
ــه ت  ــاك، ته نان ــه ن ت ــتكردن له الی ــان دروس ــن، گوم ــن هاوئامانج هه مه چه ش

کەناڵەکانی ئێمە لە 

نەبیرناوترینیان بۆ 

پڕبینەرترینیان. ئەگەر 

جیاوازییەک هەبێ 

جیاوازیی تەکنیکی و 

توانا مادییەکانه ، ئه گه رنا 

هه موویان، به  شێوازی 

هه مه چه شن هاوئامانجن، 

گومان دروستكردن له الیه ن 

تاك، ته نانه ت هێندێك 

جار له به رامبه ر به  خودی 

خۆیشی.

قه یرانی
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هێندێــك جــار له به رامبــه ر بــه  خــودی خۆیشــی. 
کاتێــک بڕیــار و هەڵوێســت و کــردەی هێــزە بااڵدەســتەکاىن پانتایــی سیاســی 
ــیيان خســتۆتە  ــاوازی راده ی ده ســه اڵتداری و بێده ســه اڵتییان، مەترس ــێ جی ب
ســەر نــەک هــەر بژێــوی رۆژانــە، بەڵکــو وجــودی مرۆڤانــەی تاکــەکان، 
ــۆرە  ــەر ج ــکاندنی ه ــە تێکش ــیداریان ل ــی مەترس ــان رۆڵێک ــەم كارەي ــەوا ب ئ
ــە  ــەو هەرێم ــنامەیەی ل ــەو ناس ــێ ب ــد ب ــە پابەن ــووە، ک ــایەتیيەک هەب کەس
ــێ  ــش بووب ــه ر خه یاڵكراوی ــان – ئه گ ــەوە ژي ــى بەيەك ــە حوكم ــووە و ب هەب
ــاوا »مرۆڤــى  ــووە. هــەر ئەمــە ئ ــە ب ــدا گەاڵڵ ــی كۆمه اڵیه تی ــو خه یاڵدان -لەنێ

ــوون.  ــاوى مرۆڤب ــىك ب ــە تايپێ ــد«ى كردۆت ــێ ئومێ ب

لــە کــۆی کاری سیاســی کوردیــدا، بــێ جیــاوازی نــاو و ئاڕاســتەکان، بــێ 
ئومێــدی هــەم وەک تاکتیکێکــی سیاســی بــەکار دەهێــرنێ، هەمیــش لــە 
زەمینەیــی کۆمەاڵیەتیــدا بۆتــە دیــاردە. ئەمــەش بــێ ئومێدكردنێكــە لەپێنــاو 
ــە  ــراىن ب ــێ اليەنگ ــدا دەتوان ــە نێويان ــە ل ــك، ك ــە قەيرانگەلێ ــدان ب بەردەوامي
تێگــەى ســياىس خــۆى رازى و پابەنــد بــكات. واش لــە زەمينەكــە بــكات 
ئاســودەبوون تەنيــا لــە بەردەوامــى رەوىش بــاودا ببينێتــەوە، كــە ئەمــەش بــۆ 
جڤاكێــك كــە لــە ماوەيــەىك كەمــدا پێــى وابــوو، بۆتــە جڤاكێــىك خۆشــگوزەران 
و هێشــتا لــەو خەونــەدا بــوو، پێيــان گــوت وانيــت، شــۆكێىك سۆســيۆ – 
پەرچەكــردارى  هێناو.ئه مــه ش  خۆيــدا  لەگــەڵ  دەســتەجەمعى  دەرووىن 
كورتبينانــە بەرئەنجامــى بــووە؛ تووڕەبــوون و هاتنــە سەرشــەقام، كۆچكــردن.. 
ــە لەخۆدەرچــوون و گوزراشــتكردنە  ــەم كــردە كۆمەاڵيەتييان ــد. هەمــوو ئ هت

ــە. ــە نائومێدييەك ل

جڤــاىك نائومێــد جڤاكێــىك بــێ ناســنامەيە و لــە هەمبــەر بــە تەحــەدا 
هزرييه كانــدا لەرزۆكــە، تايبــەت لــە حاڵــەىت تاكبوونــدا. ئيــر هەاڵتــن باشــرين 
ــران، چ  ــه  قه ی ــاردان ل ــه . خۆحه ش ــەم لەرزۆكيي ــو ئ ــە لەنێ ــرازى مانەوەي ئام
ــر  ــاك له رزۆك ــه ، ت ــێ ئومێدان ــی ب ــش هاواركردن ــوون، یانی ــگ ب ــێ ده ن به ب
كه ســی  ده یكاتــه   پــر  ژیانییه كانیــش  قه یرانــه   به رده مبوونــی  و  ده كات 
ــه وه .   ــه  بوونــی خــۆی ده كات ــاری ســه رپێیانه  جه خــت ل ــه  بڕی هه ســته كی و ب
ــۆ  ــن ب ــۆ دەرەوە و هەاڵت ــن ب ــرنێ، هەاڵت ــەدا دەبي ــن لەم ــۆر هەاڵت دوو ج
په ناهه نده گییانــه ،  ژیانــی  هه ڵبژاردنــی  و  كۆچكــردن  لێــره وه   نــاوەوە. 
باشــرين منونــەى جــۆرى يەكەمــە و لــە گوتــاری رۆشــنبیریی و میدیایــی 
ــۆرى  ــەاڵم ج ــراوە. ب ــاىس لێوەك ــۆى ب ــى خ ــاش، باي ــان ب ــراپ ي ــەدا، خ ئێم
دووەميــان، كــە بــە بــڕواى ئێمــە مەترســيدارترە، چونكــە ناديــار و نەبيرناويــى 
ــە  ــن، ب ــە کەناتوان ــەو مرۆڤان ــە خــود: ئ ــە ل ــەىت، هەاڵتن ــە تايبەمتەندييەكاني ل
ــی و  ــی دەروون ــە دیاردەیەک ــۆچ دەبێت ــەن، ک ــۆچ بک ــێ، ک ــەک ب ــەر هۆی ه
لەنێوخۆیانــدا لــە هەندەرانێکــدا دەگەڕێــن تــا بيكەنــە ماڵى ئومێديــان. ئەوەى 
كــە زوو درىك بــەم حاڵەتــە كــرد و بــە چانســێىك ئيشــكردىن خــۆى زاىن رەوىت 
ئايينيــە. ته ماشــای وتــاری ئایینــی بانگه وازخــوازان بكــه ، بــه  ئاشــكرا ئه مــه ی 

ته ماشای وتاری ئایینی 

بانگه وازخوازان بكه ، به  

ئاشكرا ئه مه ی تێدا ده بینی؛ 

ئایین وه ك ماڵێك بۆ پشودان 

و وه ك مه نزڵێكی ئارام له  

نێو پشێوییه  دونیاییه كان 

وێناده كرێته وه . ئه و 

وتارانه  وروژێنه ر نه ماون و 

بانگه وازی جیهادی كرده كی 

بكه ن، به ڵكو ده خوازن 

هێوربوونه وه ی باوه ڕییانه  

منایشبكه ن.
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ــه   ــارام ل ــۆ پشــودان و وه ك مه نزڵێكــی ئ ــك ب ــن وه ك ماڵێ ــی؛ ئایی ــدا ده بین تێ
نێــو پشــێوییه  دونیاییــه كان وێناده كرێتــه وه . ئــه و وتارانــه  وروژێنــه ر نه مــاون 
ــه وه ی  ــوازن هێوربوون ــو ده خ ــه ن، به ڵك ــی بك ــادی كرده ك ــه وازی جیه و بانگ

باوه ڕییانــه  منایشــبكه ن. 
بەســەر مرۆڤــە  بــن  کاریگــەر  دەتوانــن  ئاڕاســتانەی  ئــەو  راســتيدا  لــە 
ــزی  ــە هێ ــەوە ل ــر بەتاڵبوونەت ــەکان، ئەوانی ــە ئایینی ــە ل ــووەکان، جگ نامۆب
کێشــکردنی جەمــاوەر و گشــتاندنی تێــزە ئایديۆلۆژییەکانــی خۆیــان، بــە 
پێچەوانــەی باکــوور و رۆژئــاوا کــە پەکەکــە و پەیــەدە ، بــەدەر لــە رازيبوومنان 
ــان تێــدا مــاوە. ئيــدى  ــا ئێســتا ئــەم هێزەی ــان، ت ــە تێزەكاني ــان نەبوومنــان ب ي
لــە رەوشــێکی ئــاوادا بزاوتــە الســارەکان نەشــومنا دەکــەن، چونکــە بــە ئاســانی 
دەتوانــن رۆڵــی رێکخســتنەوەی فــەوزا بــدەن یــان لــە میانــەی بەنامۆکردنــی 
تاکــەکان بەرامبــەر بــە سیســتمی بــاو و بێبەریکردنــی لــە هــەر پابەندییــەک 

ــدەن. ــان ب ــدا داڵدەی ــاری خۆی ــو گوت ــە نێ ــەم سیســتمە، ل ب

بانگەوازخــواز،  دەڵێــن  پێیــان  کەئــه وان  بزاوتانــه ،  ئــه م  قســەکەرەکانی 
دەبــن بــە مەرجەعــی بــێ ئومێــدان و دەیانکەنــە ســەربازی ئامــادەی 
قۆناغــی کردەکیــی گوتارەکەیــان. ئــه م بانگەوازکارانــه  بــە جەختکردنــەوە 
ــردەی سیاســيیدا،  ــی و ک ــە سیســتمی حوکمڕان ــری ل ــی ناجێگی لەســەر حاڵەت
راســتەوخۆ و ناڕاســتەوخۆ، ئاخاوتنــی ئایینیانــە لەســەر ئــەم رەوشــە بــۆ 
ــە سیســتم و  ــی كــراوه ، ن ــه وه ی تێبین ــا ئێســتاش، ئ ــان قــۆرخ دەکــەن. ت خۆی
ــە و  ــووە و نیی ــگ نەب ــۆ گرن ــان ب ــەم قۆرخکردنەی ــییەکانیش ئ ــە کارا سیاس ن
ــى  ــارى ئايين ــە ئاراســتەكردىن گوت ــش ل ــى ئەواني ــەت. لێهاتووي ــە باب نەكراوەت
ــر  ــەى نەشــومناكردنياىن بەرفرەت ــى زەمين ــۆ ئاســتى ميللي ــادەكردنەوەى ب و س
ــی.  ــی و بێبەهابوون ــتمی حوکمڕان ــی سیس ــە داڕمان ــان ب ــردووە. باوەڕهێن ك
لەبەرامبــەر هەبوونــی سیســتمێکی ئایینــی ســەروو کات، کــە وەک بەدیلێکــی 

ــەڕوو.  ــراو دەخرێت ــىك پريۆزك ــە ژيانێ ــش ب ــەوزا و ئومێدبەخ ــی ف واقیع

ــە  ــژی خەیاڵدان ــی رەنگڕێ ــە پیرۆزی ــاوەڕداردا، ک ــیکی ب ــی کالس ــە جڤاکێک ل
ــە پــەرش و بــاو بێتــەوە و  ــەم پیرۆزیی کۆمەاڵیەتییەکــەی کــردووە، ئاســانە ئ
بەســەر شــوێن، کــەس، دەزگا، ئایدیــادا دابــەش ببــێ. بــەاڵم کە هەمــوو ئەمانە 
ــە ئاڕاســتەی  ــەواوی رووداوەکان ب ــن و ت ــدا بێبەهــا دەب ــی تاک ــو ئاگای ــە نێ ل
داماڵینــی پیرۆزیــدا دەبــن، ئــەوا مرۆڤــی بــاوەڕدار - لــە خەمــی لەدەســتدانی 
ــاوەڕە ئایینیەکەیــدا چــڕی دەکاتــەوە. چونکــە  پیرۆزیــی وه ك به هــا- لەنێــو ب
لەوێــدا پیرۆزیــی هێشــتا خەســڵەتی ســەروو مرۆیيانــەی هەیــە و پەیوەســتە 
بــە خودایەتییــەوە. کاتێکیــش کەســانێک ئەمــە وەک حەقیقەتــی رەهــا 
دەخەنــەڕوو و خۆشــیان وەک نوێنــەری خــودا لــە بەیانکردنــی ئــەم حەقیقەتە 
دەنوێنــن، ئــەوا بــە ئاســانی پیرۆزیشــی لەگەڵــدا قــۆرخ دەکــەن و دەبنــە تاکــە 

ســەرچاوەی مرۆڤــی بــاوەڕدار بــۆ پابەندبــوون بــەم پیرۆزییــەوە...

لەوێدا مەملەکەتێک 

هەیە، سیستامتیک، خودان 

ئابورییەکی رەمزى زۆر 

تۆکمە، کە سەروەت و 

سامانێکی لەبن نەهاتووی 

هەیە. له وێ هەرگیز 

دەستهەقی هاواڵتییەکانی 

دواناکەوێ و دەستبەجێ 

دەدرێ، ئەمە مەملەکەتی 

هيوابەخشينە بە مرۆڤە 

هيوابڕاوەكان
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ڕەنگــە بڵێــن خــۆ دوو لــە الیەنــە ســەرەکییەکانی بەشــدار لــە دروســتکردنی 
ئــەم کایۆســە، بەشــێکن لــەو بزاوتــە ئایینیانــە )يەكگرتــوو و كۆمــەڵ(. 
ــەوە و  ــدی بڕەوێنن ــێ ئومێ ــن ب ــش ناتوان ــەی ئەوانی ــا ئەوکات ــە راســتە، ت ئەم
ــن -  ــەی ئایی ــدی بانگەش ــێ، ئی ــش ناب ــدی هیوابەخ ــان چی ــەى ئایینی بانگەش
ــر  ــەری باش ــتكردىن کاریگ ــى دروس ــەوان چان ــر ل ــیانەی رەوىت ناجۆرت سیاس
ــە  ــان، بەڵکــو ل ــری بريوباوەڕي ــی زیات ــی کردن ــە میللی ــەک لەســەر ب ــێ، ن دەب
داڕشــتنی کەســێتی تاکــە بــاوەڕدارە رێکنەخــراوەكان، يــان ئەوانەيــش كــە ئيــر 
ــەى  ــە بەشــداربووەكانيش كــراوە، ئەوان ــە ئاييني ــان ئاراســتەى اليەن بێئومێديي
گوێگــری گوتــاری ئەوانــن و بەشــێکی زۆریــان لەوانــەوە پێگەیشــتوون، 
ــری  ــەدوای پێشــڕەو - مەرجەعــی ت ــان بکــەن و ب ــن قەبوڵی ــر ناتوان ــەاڵم ئی ب
کارا دەگەڕێــن. ئەمــە دەروازە بەســەر هــەر رەوتێکــی تــردا دەکاتــەوە، 
ــە  ــەوان و دژ ب ــەاڵم دژ ب ــالمییەکان ب ــە ئیس ــرازی حزب ــە ئام ــێ ب ــە دەتوان ک

ــەوە. ــان دەکات ــێ و کۆی ــۆی دەنوێن ــدی خ ــەرچاوەکانی نائومێ س

ــاوەڕدار  ــۆ ب ــا هێزێکــی ئیرتیجاعیــش چاندبێتــی، بــەاڵم ب ئەمــە ئومێدێکــە، ب
بــەری هەیــە و دەشــێ بیژیێنــێ.

لەوێــدا مەملەکەتێــک هەیــە، سیســتامتیک، خــودان ئابورییەکــی رەمــزى 
ــه وێ  ــە. ل ــووی هەی ــن نەهات ــامانێکی لەب ــەروەت و س ــە س ــە، ک زۆر تۆکم
هەرگیــز دەســتهەقی هاواڵتییەکانــی دواناکــەوێ و دەســتبەجێ دەدرێ، ئەمــە 
ــزرى  ــەوەى ه ــێ ئ ــڕاوەكان. ب ــە هيواب ــە مرۆڤ ــينە ب ــی هيوابەخش مەملەکەت
دواهــاىت ئــەم بڕيــارە بكــەن، دەبنــە هــاواڵىت ئــەوێ و بەهــاو پرەنســيپەكاىن 

ــەن.  ــڕەوى دەك ــن و پەي ــرن، دەينوێن لەخــۆ دەگ
ئەمــە لــە راســتیدا پێشــبینی نیــە بــۆ رەوشــێکی نەبــوو و پێشــبینیكراو، بەڵکــو 
ــران«ی  ــوڕی قەی ــتەیەکی »ک ــەندنی ئاڕاس ــی گەشەس ــەوەی چۆنیيەت خوێندن
ــە  ــردوودا، ب ــاڵه ی راب ــد س ــه م چه ن ــوردی ل ــه ی ك ــەلەفییەتەله  زه مین وەک س
هــەردوو رووە جیهادیــی و ناجیهادییەکەی.ئــه م ره وتــه  رێــک ئیشــی لەســەر 
ــە  ــی، ل ــە ماوەیەکــی کەمــدا توانیویەت ــە کــردووە و ل ــەم فەراغــە دەروونیي ئ
ــاوه دا  ــن م ــه  كه مری ــی، ل ــاوەڕدار و لەخۆگرتن ــی ب ــتنی مرۆڤ ــواری رێکخس ب
شــان لــە شــانی حزبــە کالســیکییە ئیســالمییەکان بــدات... پێموایــە هــەر ئــەو 
ئاڕاســتەیە کــە بــە ئاشــکرا ئیــش لەســەر پێناســەکردنەوەی پیرۆزیــی دەکات 
و دەرکەوتــە دونیاییەکانــی بێبەهــا دەکات و حەقیقەتــی رەهــای ئایینــی 
ــار  ــان زۆرج ــۆرێک ی ــج سانس ــێ هی ــێ و ب ــدا دەبین ــاری خۆی ــو گوت ــە نێ ل
وەاڵمدانەوەیــەک، تەنانــەت لەالیــەن زانایانــی ئایینیــش، یــان ته نانــه ت 
ئه وانه یــش كــه  بــه  بانگه وازخــوازی میانــره و ده نارسێــن، ئــەم بینینیــەی خــۆی 
لــە ئاســتی میللییــدا دەخاتــەڕوو و جــێ پێــی هێــزە ئیســالمییە تەقلیدییــەکان 
لــەق دەکات. یــان الیەنــی کــەم لــە هێــزی بانگەوازخــوازەوە دەیانــکات بــە 
ــدا داخــراو بەســەر  ــە ئاســتى كۆمەاڵيەتي ــزی ســياىس بەرژەوەندخــواز و ل هێ
خۆیانــدا و دەیانکاتــە گروپــی ئایینــی -کۆمەاڵیەتــی بنەماڵەییانــە و وەک 

ــن. ــی و نەگــۆڕ پێناســە دەكرێ ــزی تەقلیدی هێ

قسەکەرەکانی ئه م 

بزاوتانه ، کەئه وان پێیان 

دەڵێن بانگەوازخواز، 

دەبن بە مەرجەعی بێ 

ئومێدان و دەیانکەنە 

سەربازی ئامادەی قۆناغی 

کردەکیی گوتارەکەیان. 

ئه م بانگەوازکارانه  بە 

جەختکردنەوە لەسەر 

حاڵەتی ناجێگیری لە 

سیستمی حوکمڕانی و 

کردەی سیاسيیدا، راستەوخۆ 

و ناڕاستەوخۆ، ئاخاوتنی 

ئایینیانە لەسەر ئەم رەوشە 

بۆ خۆیان قۆرخ دەکەن
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 نەبوونــی ســەلەفییەت بــە هێزێکــی رێكخــراو دانەخســتنی دەرگایــە بەســەر کــردەی کۆمەاڵیەتــی ـ ئایینیانــەی خۆیــدا. هــەر 
ــەاڵم دواجــار  ــێ، ب ــا ئومێدێکــی وەهمــی و ســاختە ب ــکات، ب ــاوەڕدار دروســت ب ــۆ تاکــی ب ــد ب ــێ دەکات ئومێ ئەمــەش وای ل
ئومێــدە و لــەو بێئومێدییــەی زەمینــەی ئێمــەی تەنیــوە مانــا بــە تاکــی بــاوەڕدار دەبەخشــێ و لــە زەمەنــی کەوتنــی بەهاکانــەوە 
بەهــای نوێــی بــۆ دروســت دەکات. کاتێــك ئەوانیــش لــە چوارچێوەیەکــی حزبییانــه ، کۆمەاڵیەتیيانــه ، فەرهەنگیيانــه ، قەتیــس 
ــر جــودا  ــی ت ــە بەهــا مێژووکــردە ئاینییەکان ــژن، ل ــان رەنگڕێ ــی خۆی ــە پیرۆزی ــە ب ــان، ک ــێ بەهاکانی ــەوا ئەســته م دەب ــن، ئ ناب
بکرێنــەوە و پێناســە بکرێــن و ســنوربەند بکرێن.ئیــر بــە ســەلەفیبوونی نائاگایانــە دەبێتــە ناونیشــانی ئیســالمی تەقلیــدی )هــەم 

میللیــی و هەميــش بەسیاســیکراو(.

ئەمــە ئــەو دێوەزمــە نەبيرناوەيــە، كــە كارا ســياىس و رۆشــنبريييەكان هێشــتا جدییانه  بــاىس لێوە ناكــەن و چاودێرى بــزاوىت ناكەن، 
ئه وه نــده  لــه  ســنوری گوتارێكــی په رچه كردارانــه ی میدیاییــدا ده ینوێنــن. ئــەوەى روودەدا؛ ئەمجــارە، نامۆبــووىن بێئومێدەكانــە 
ــا  ــەوەى، ت ــە قاڵبدان ــە و ل ــەو فەزاي ــۆ هەڵوەشــاندنەوەى ســەرلەبەرى ئ ــێ ب ــە دەب ــداىن توندوتيژان ــەزاى گشــتى و هەوڵ ــە ف ب
لەگــەڵ روانگــە تەســكبينەكەى خۆيانــدا بيگونجێنــن و وەك ئومێدێــىك وەهمســاز بيســەپێنن. ئەمــە مەترســييەكە، نەبينينــى، 
ــە  ــە ب ــەو مرۆڤ ــەوەى ئ ــر گێڕان ــىك ت ــێ. جارێ ــەوداى دەب ــەرى دوور م ــرناوەكان كاريگ ــكارە بي ــە وێران ــران و كێش ــەد قەي بەق

دەروون كۆچكردووانــە بــۆ مەملەكەتــە ئاســامنييەكە زۆر ئەســتەم دەبــێ، گــەر مەحــاڵ نەبــێ.



ژمارە 3
ئاياری  2016 

دابڕان

33

ئایین

نه
سا

ه ف
 وئ

 خه رسه و مه حموود



ژمارە 3
ئاياری  2016 

دابڕان

34

له بنه ره تــدا  به ڵكــو  زانســتدا،  ئه مــڕۆی  له دنیــای  ئه فســانه   گرنگیــی  لــه  
ئه گــه ر  ئه فســانه ،  لۆژیكــی  ئه فســانه و  له جه وهــه ری  تێنه گه یشــن 
ــه م  ــكردنی ئ ــۆی فه رامۆش ــتكردبێت، به ه ــه ی دروس ــتییه وه  كێش ــه وه ی زانس ــتیی و لێكۆڵین ــزری زانس ــه ڕووی ه ــدا ل به دیوێك
ــۆی  ــه  ه ــدا، بۆت ــی دیكه یان ــه وا به دیوێك ــده ، ئ ــگا ده وڵه مه ن ــه م كان ــبوون ل ــەوە بێبه ش ــه ی مرۆیی ــه ی مه عریف ــه  گرنگ الیه ن
قه یرانــی جیاكردنــه وه و دابڕینــی ئاییــن لــه  ئه فســانه . لــه و ســۆنگه یه وه  كــه  ئه گــه ر لۆژیكــی زانســتیی و عه قلێنیــی له مــڕۆدا 
ئه فســانه  ره تبكاتــه وه ، ئــه وا ئاییندارانــی ئێســتاش ناچــار ده بــن هه وڵــی دابڕینــی ئایینه كه یــان لــه  ئه فســانه و هــزری 
ئه فســانه یی بــده ن. گه رچــی پێده چێــت ئــه م قه یرانــه  زیاتــر له فیكــری ئیســالمیی و له جیهانــی ئیســالمییدا رویدابێتــو 

هه بێــت.  به رده وامیشــی 
ئــه م كێشــه یه  له بنه ره تــدا ده گه ڕێتــه وه بــۆ نائاماده گیــی خوێندنــی زانســتیانه ی ئاییــن لــه  جیهانــی ئیســالمییدا ، كــه  
بۆتــه  هــۆی تێكه ڵكردنــی ئاییــن به هه مــوو شــتێك. بــۆ ئه مــه ش له الیه كــه وه  پشــت بــه  كه لتــوره  ته قلیدیه كــه ی ئاییــن 
ده به ســرێت كــه  مه نهه جــی زانســته  ئایینییه كانــی ســه ده كانی ناوه ڕاســت له مــڕۆدا ده خوێرنێــن، له الیه كــی دیكه شــه وه  
ــوو  ــتێك و هه م ــوو ش ــی هه م ــتگیره و باس ــی گش ــا ئایینێك ــالم، گوای ــی ئیس ــاڵ ئایین ــه  پ ــه  ده یده ن ــمولیه ته ی ك ــه و ش ــۆ ئ ب
كایه یه كــی ژیانــی كــردووه و.. تــاد. ئاشــكرایه  كــه  فیكــری ئیســالمیی له مــڕۆدا لێوانلێــوه  له قه یــران و ئێــره  جێــگای باســكردنی 

نییــه . 

ئــه م دۆخــه  نێگه تیــڤ و نازانســتییه ی كــه  باســكرا، بۆتــه  هــۆی پۆلێنكردنــی ئایینــه كان بــۆ ئاســامنیی و زه مینیی. یاخــود خواكردو 
مرۆڤكــرد، كــه وه ك دیــاره  ئه مــه  پۆلێنێكــی نازانســتیی و نامێژووییــه ، بــه و پێیــه ی ئایینــه كان هه موویــان بــه  ئه فســانه  ده ژیــن 
و له ســه ری راگیــراون، ئه مــه  له الیه كــه وه ، له الیه كــی دیكه شــه وه ، زۆر ئاشــكرایه  كــه  ســه رچاوه ی بابه ته كانــی قورئــان 

كتێبێكــی وه ك ته وراتــه ، ســه رچاوه ی بابه ته كانــی تــه ورات و ریشه كانیشــیان له نــاو ئه فســانه كاندایه . 
بابه تــه   له كاتێكــدا كــه   بكــه ن  ئایینه كه یانــدا  له نــاو  له بوونــی ئه فســانه   له راســتیدا ســه یره  كــه  مســوڵامنان نكووڵیــی 
بنه ره تیــه  ئایینییه كانــی پێیــان له نــاو ئه فســانه دایه ،و پایه كانــی فیكــری ئاینــی و فیكــری ئه فســانه یی له بنه ره تــدا هــه ر 

یه كێكــن. 
ــه و  ــه وه ی ئه فســانه  له خوراف ــرد، ئ ــان بۆك ــه ، به ڵكــو وه ك له ســه ره تادا هێامم ــه وه  نیی ــدی به ئایین ــه ك هــه ر په یوه ن ئه فســانه  ن
ــده كان ده كات و موقه ده ســه  »ئه فســانه   ــه  خواوه ن ــاس ل ــه  ب ــه  ك ــه وه  ئه وه ی ــی ئاســایی جیاده كات ــی و چیرۆك ــی میلل حه كایه ت
به سیســتمێكی دیاریكــراوی ئایینییــه وه  په یوه ســته و كار له ســه ر رونكردنــه وه ی بیروباوه ره كانــی ده كات،و ده چێتــه  نــاو 
هه نــاوی رسوته كانییــه وه . ئه فســانه  ســه رجه م بنه ماكانــی وه ك ئه فســانه  له ده ســتده دات گــه ر بێــت و ئــه م سیســتمه  
ئایینییــه  دابڕمێــت،و لــه و كاتــه دا بــۆ حه كایه تێكــی دنیایــی وه رده چه رخێــت كــه  ســه ر بــه  جۆرێكــی دیكه یــه  لــه و جۆرانــه ی 

ــه  ئه فســانه  ده چــن«. )1( كــه  ل
فیــراس ســه واح، ئه فسانه ناســی نــاوداری ســوریایی، له كتێبــی »دیــن االنســان«كه یدا پێكهاتــه  بنه ڕه تیه كانــی ئاییــن بــۆ 
)بیروبــاوه ڕ، ئه فســانه ، رسوت( پۆلێــن ده كات، پێكهاتــه  الوه كیه كانیشــی بــه  )االخــالق والرشائــع( دیاریــده كات. )2( واتــه  

ــه كان.  ــی و فیقهی ــا ئاینی ــاو رێس ــته كان و یاس ره وش
»وه كچــۆن  ده ڵێــت  رسوتیــش  ئه فســانه و  په یوه نــدی  بــه   ســه باره ت  ســه واح 

ئه فســانه  ئه ركــی ده وڵه مه ندكردنــی رسوت ئه نجامبــدات، ئــه وا ئه مه شــیان 
ــانه   ــپاندنی ئه فس ــه ر چه س ــه وه  كار له س ــی خۆی ــان( له الیه ن ــه  رسوته كه ی )وات

ده كات«.)3(  ده رونه كانــدا  و  له زه یــن 
ــن  ــك له چه ندی ــی هۆكارگه لێ ــرو ده ره نجام ــن دوات ــی ئایی ــه  الوه كیه كان پێكهات
ــی  ــی ئاینه كان ــیاقه  مێژووییه كان ــه وه  »له س ــاو ئایین ــه  ن ــاوازه وه  دێن ــه ی جی كای
سیاســیدا،  و  كۆمەاڵیه تیــی  دیاریكــراوی  هه لومه رجــی  له نــاو  و  مــرۆڤ 
لێــی،  نه بــون  به شــێك  له ســه ره تادا  كــه   ئاییــن  نــاو  دێتــه   ره گه زگه لێــك 

نكوڵیكردن
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ســه ره تا  داكوتانــی  ریشــه   لــه   نه بــووه   ئه ركێكیشــیان  و  رۆڵ  هیــچ 
 . )4 (» نیــدا یه كه مینه كا

بــه وه دا كــه  میــت )ئه فســانه ( حه قیقه تێكــی زینــدووه و، بایــه خ به بــه ر 
ده كات،  ئاینیه كانیانــدا  بۆنــه   و  رسوت  و  خه ڵكــی  ژیانــی  الیه نه كانــی 
له بــه ر ئــه وه  هه مــوو ئه فســانه یه ك خوازیــاری عه قیــده و ئایینێكــه ، لــه و 
داده مه زرێنێتــه وه ،و  خــۆی  مــرۆڤ  ئایینــه وه   به هــۆی  كــه   ســۆنگه یه وه  
به دوایــدا  ئایینییــش  ئامانجــی  ده ســتده خات.  ئه فســانه یی  رۆڵێكــی 
ــه   ــگای ته جه لیات ــۆ كان ــه وه ی ب ــه وه ی مــرۆڤ و گه ڕاندن ــه  بونیادنان ــه  ل بریتیی
خوڵقێنــه ری  كه المێكــی  ئه فســانه   كــه   پێیــه ش  بــه و  ئه زه لیــه كان. 
په نهانــه ،  مرۆڤــدا  له ناخــی  كه المــه   ئــه م  كــه   به وه شــدا  موقه ده ســه ،و 
بێداركردنــه وه ی  هاوتــای  ئه فســانه یی  گوتــه ی  به ده مه وه هاتنــی  ئــه وا 
ئــه م گوتــه  خه واڵووه یــه  له ناخــی مرۆڤــداو بنیادنانــی په یوه ندیگه لێكــی 

بوونــدا«.5  و  مــرۆڤ  له نێــوان  ته مومژاویــی 
ــی  ــڕۆ تێبین ــن الی مســوڵامنانی ئه م ــی ئایی ــه وه ی له تێگه یشــن و پیاده كردن ئ
ــالق  ــه  ئه خ ــدان ب ــه  گرنگی ــه كه یه ، وات ــه وه ی هاوكێش ــت هه ڵگه ڕاندن ده كرێ
ــه   ــه  پێكهات ــاو ڕێ ب ــان ه ــه م دانانی ــان النیك ــه م، ی ــه ی یه ك ــاكان به پل و یاس
ــه   ــوون. ئاشكراش ــانه و رسوت ب ــاوه ڕو ئه فس ــه  بیروب ــن ك ــه ره كیه كانی ئایی س
ــه ر  ــی له س ــڕۆدا به زۆری ــوڵامنان له م ــه رقاڵیی مس ــتومڕو س ــه و مش ــه  كێش ك
الیه نــه  الوه كیه كانــی ئاینــن، له ســه ر ئه خــالق و حیجــاب و فــره  ژنیــی و 

كاری سیاســی و.. تــاد. 

لــه   بــاس  بابه تانــه ی  ئــه و  كــه   ئه وه یــه   ســه یرتر  هه مــووی  له مانــه ش 
دروســتبوونی گــه ردون و پێكهاته كانــی و هه ندێــك بابه تــی دیكــه  ده كــه ن كــه  
ــانه   ــه كانیان له ئه فس ــرد ریش ــامن ك ــانه وه ،و وه ك باس ــه ی ئه فس ــه  خان ده چن
ــتیی  ــزه ی زانس ــاو موعجی ــه  ن ــه  ده خه ن ــۆره  بابه تان ــه ، ئه مج ــدا هه ی كۆنه كان
لــه و  یه كێــك  )به زانســتیكردنیان!( ده ده ن. كه واتــه   قورئانــه وه ،و هه وڵــی 
لــه   باســكردن  لــه   بریتییــه   بــردووه   به الڕێــدا  ئه فســانه یان  هه واڵنــه ی 

ــزه ی زانســتی.  موعجی

ــده و كه مریــش  ــو ئه وه ن ــزه ی زانســتی ده كــه ن، نی ــده ی باســی موعجی ئه وه ن
له جه وهــه ری ئایــن و ئاینداریــی نادوێــن، دیــاره  گــه ر باســكردنی موعجیــزه ی 
به مــه   هــاوكات  ئــه وا  له ئه فســانه ،  بێــت  دووركه وتنــه وه   زانســتی 

خــۆی.  ئاییــن  له رۆحــی  دوركه وتنه وه شــه  

ــن  ــه  ئه فســانه ییه كانی ئایینێكــی وه كــو ئیســالم، بریتی ــن بابه ت ــن بڵێی ده توانی
لــه  چیرۆكــه  قورئانیــه كان و بابه ته كانــی باســكردنی گــه ردون و پێكهاته كانــی، 
ــه   ــی دیك ــد بابه تێك ــت و چه ن ــه یتان، دۆزه خ و به هه ش ــته و ش ــی فریش باس
به ڵكــو  ده كه یــن،  له ســه ر  هه ڵوێســته یان  دواتــردا  له به شــه كانی  كــه  
له راســتیدا ده توانیــن بڵێیــن ســه رجه م تــه وه رو به شــه كانی نووســینه كه ،و 

له مانه ش هه مووی سه یرتر 

ئه وه یه  كه  ئه و بابه تانه ی 

باس له  دروستبوونی 

گه ردون و پێكهاته كانی 

و هه ندێك بابه تی دیكه  

ده كه ن كه  ده چنه  خانه ی 

ئه فسانه وه ،و وه ك 

باسامن كرد ریشه كانیان 

له ئه فسانه  كۆنه كاندا 

هه یه ، ئه مجۆره  بابه تانه  

ده خه نه  ناو موعجیزه ی 

زانستیی قورئانه وه ،و 

هه وڵی )به زانستیكردنیان!( 

ده ده ن. كه واته  یه كێك 

له و هه واڵنه ی ئه فسانه یان 

به الڕێدا بردووه  بریتییه  

له  باسكردن له  موعجیزه ی 

زانستی
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كتێبه كــه  به گشــتی باســكردنه  له ئایــن، بــه و پێیــه ی ئه فســانه  به شــه  
ســه ره كی و بنه ره تیه كــه ی ئایینــه ، باســكردنی لێــره دا وه ك ته وه رێكــی 
ــه وه ی  ــاو رونكردن ــانه ( له پێن ــن و ئه فس ــه وه ری )ئایی ــه  ت ــه ربه خۆ، وات س

بابه ته كه دایــه .  پــری  ده وڵه مه ندكردنــی  زیاتــرو 

قورئان و ئه فسانه 

بابه ته كــه ،  زیاتــری  ســه ملاندنی  رونكردنــه وه و  به مه به ســتی 
قورئانــی  په یوه نــدی  له ســه ر  خێــرا  هه ڵوێســته یه كی  هه وڵده ده یــن 
پیــرۆز بــه  ئه فســانه وه  بكه یــن،و وه ك بابه تــی ســه ربه خۆ له تــه وه ری 
ــه و  ــه ر ئ ــه  س ــه وه ی بێین ــه ر ل ــه ر. ب ــه  س ــكی بخه ین ــك تیش ــوو كه مێ پێش
جه خــت  ده بــێ  ئه فســانه یین،  قورئانــدا  له نــاو  بابه تانــه ی  و  ئایــه ت 
ــه   ــه وه  نی ــتامن كه مكردن ــره دا مه به س ــه  لێ ــه  ئێم ــن ك ــه وه  بكه ی ــه ر ئ له س
ــو  ــوڵامنان، به ڵك ــی مس ــی ئه قڵ ــان به كه مدانان ــه  ی ــه م كتێب ــای ئ ــه  به ه ل
ــته قینه ی  ــای راس ــه خ و به ه ــن بای ــه وه ی ئایی ــۆ ئ ــه وه  ب ــه واو به پێچه وان ت
بزانرێــت و ده ربكه وێــت،و بــۆ ئــه وه ش كــه  ئایــن به رۆڵــی گرنگــی 
وه رنه گرێــت،  ئاراســته   به مــالوالدا  هه ڵبســتێت،و  به خــۆی  تایبــه ت 
ــه ،  ــۆ منون ــن، ب ــه ره كیی ئایی ــی س ــه  بابه ت ــه كات ب ــت ن ــه ت و زانس سیاس

ئــه وا به دڵنیاییــه وه  ده بێــت ال لــه  ئه فســانه  بكرێتــه وه . 
ــت  ــی زانس ــه رووی تواناكان ــی له س ــن و نهێنیه كان ــی ئایی ــه ر تواناكان ئه گ
و ئه قڵــه وه  بــن، ئه گــه ر له رێگــه ی كتێبێكــی وه ك قورئانــه وه  بــه ڕووی 
ــه م  ــه وه  ئ ــه وا به دڵنیایی ــه وه ، ئ ــه و دیــوی رسوشــت و نامه ئلوفــدا بكرێین ئ
ــه   ــانه ن، وات ــی ئه فس ــه ر به هه رێم ــانه یین و س ــتانه  ئه فس ــاو هه ڵوێس توان
مه یلــی ئه فســانه یی مه یلــی كرانه وه یــه  بــه ڕووی نادیــارو نه زانــراو و 
ــه ی  ــه ده ره وه ی كای ــه ی ل ــه و بابه تان ــنابوونه  ب ــدا، ئاش ــب و میتافیزیك غه ی
ناگه یــن. مه به ســت له هاوشــێوه كانی  پێیــان  ئاییــن و هاوشــێوه كانیدا 
ئایــن بابه تــه  مه عنــه وی و ئیســتاتیكیه كانی ده ره وه ی ئایینــه  وه ك ئــه وه ی 
له هونــه رو ئه ده بــو كایــه ی دیكــه دا هــه ن، كــه  ئه مانیــش له هه مــان 

ــه  ده ده ن.  ــن و هه ناس ــانه دا ده ژی ــه زای ئه فس ف
ــه وه   ــی بابه تی ــه ی له واقیع ــه  قورئانیان ــه و بابه ت ــك ل ــه ر هه ندێ ــه  س بابێین
ــه ده ره وه ی لۆژیكــی زانســت و ئه قڵــدان و ریشــه یان له ئه فســانه   دورن، ل

ــه : ــه كادا هه ی دێرین

1-دروستكردنی ئاو له سه ره تادا:-

ــی  ــام وكان عرشــه عل ــق الســاموات واالرض فــی ســتە  ای ــذي خل »وهــو ال
املــا ء«، ســوره تی هــود، ئایه تــی 7، واتــه  »ئــه و خودایــه ی كــه  ئاســامنه كان 
ئــاو  له ســه ر  عه رشــه كه ی  دروســتكردووه و  رۆژدا  له شــه ش  زه وی  و 

ــووه«.  ب

چۆن ده كرێت مرۆڤی 

هۆشیارو ئاگادار، بە 

بابه تگه لێك بڵێت موعجیزه و 

له هه مانكاتدا سیفه تی 

)زانستییبوون(یشیان 

بخاته  پاڵ، له كاتێكدا سـێ 

هه زار ساڵ به ر له  زایین، 

واته  نزیكه ی سـێ هه زارو 

شه شسه د ساڵ به ر له  هاتنی 

قورئان، ئه م بابه تانه  له ده قه  

ئه فسانه ییه كاندا ئاماده ییان 

هه بووبێت! ئه مه  جگه  

له وه ی كه  بۆ ئه م مه به ستی 

به موعجیزه دانانه ، زۆر 

جار ئایه ته كان له سیاق و 

بابه ته كانی خۆیان داده بڕن 

و به جیا مانایان ده كه ن كه 

 ئه مه ش شێواندن و الدانێكی 

گه وره یه 
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له  ئه فسانه ی سۆمه رییدا سه باره ت به  دروستبوونی گه ردون ده ڵێت:
»له ســه ره تادا ژنه خواوه نــد )منــو( هه بــوو و كه ســی له گه ڵــدا نه بــوو، كــه  بریتــی بــوو لــه  ئــاوی ســه ره تا كــه  هه مــو 
ــن البابلــی( به هه مــان  ــوه  ســه رچاوه  گــرت«)6(. له ئه فســانه ی دروســتبوون و پێكهاتنــی بابلیشــدا )اســطورە التكوی شــتێكی لێ

شــێوه  ئــاو له پێــش هه مووشــتێكه وه  بوونــی هه بــووه7 . لــه  ئه فســانه كانی دیكــه و له ئاینه كانیشــدا به هه مــان شــێوه . 

2-دروستبوونی حه وت ئاسامن:

ــته جێیه و  ــك نیش ــامنێكدا خواوه ندێ ــه ر ئاس ــه ی له ه ــه و پێی ــه ، ب ــی هه ی ــۆمه رییه كاندا بوون ــانه ی س ــه  ئه فس ــه ش ل ــه م بابه ت ئ
خاوه نیه تــی. ئه مــه  جگــه  لــه وه ی كــه  ژمــاره  حــه وت ژماره یه كــی ره مزیــی و ئه فســانه ییه ، بــه و مانایــه ی خــودی دیاریكردنــی 
ژمــاره ی ئاســامنه كان بــه  ژمــاره  حــه وت، نیشــانه ی ئه فســانه ییبوونی بابه ته كه یــه . بێگومــان قورئــان له چه نــد شــوێنێكدا 
ــراوو  ــش به گشــتی زان ــه الی خه ڵكی ــه  ل ــه م بابه ت ــتكردووه ، ئ ــه  دروس ــه حــه وت دان ــه  ئاســامنه كانی ب ــردووه  ك ــه وه  ك باســی ل
ــه   ــه ملێنن، ده كه ون ــه له یه  بس ــه م مه س ــتیبوونی ئ ــه  زانس ــده ده ن گوای ــوڵامنان هه وڵ ــك مس ــه  كاتێ ــه رنجه  ك ــه ی س ــاوه . مای ب
ــه ،  ــۆر له هه وای ــه وت ج ــود ح ــاره یه ، یاخ ــه وت هه س ــی ح ــت پێ ــه  مه به س ــه وه ی ك ــه ی ئ ــه یره وه ، له منون ــی زۆر س ــاو ته ئویل ن
ــاره  ــی نه گه یشــتووه ، وه ك دی ــه  زانســت پێ ــه م حــه وت ئاســامنه  حه قیقه ت ــی ئ ــن بوون ــن بڵێ ــدا ناچــار ده ب ــان له ئاكام زۆربه ی

 ئــه م ته ئویلــه  له هه موویــان الوازتــرو ســه یرتره !

3-دروستبوونی مرۆڤ )ئاده م و حه وا(:

یه كه میــن  مرۆڤــه وه ،  به دروســتبوونی  په یوه ســت  ســۆمه ریی  »ئه فســانه ی  ده ڵێــت  )ســه واح(  بابه تــه   بــه م  ســه باره ت 
ــی  ــی ناوچه كان ــه ڵ ه ــش، له گ ــانه كانی ناوچه كه ی ــێت. ئه فس ــه  بینوس ــه م بابه ت ــه باره ت ب ــرۆڤ س ــتی م ــه  ده س ــانه یه  ك ئه فس
ــوه  خواســت، به تایبه تیــش بیرۆكــه ی دروســتكردنی  ــان لێ دراوسێشــدا، له ســه ر رێبازه كــه ی رۆیشــن، كــه  ره گــه زه  بنه ره تیه كانی

ــد«.8  ــێوه ی خواوه ن ــه ر ش ــرۆڤ له س ــانی م ــه ی وێنه كێش ــوڕو بیرۆك ــرۆڤ له ق م
كــه   ئــه وه ش  ئه مــه  ســه ره ڕای  ناســه ملێرنێت،  زانســتییه وه   لــه رووی  بابه تێكــه   له قــوڕ،  مــرۆڤ  بێگومــان دروســتبوونی 
دروســتبوونی هاوســه ره كه ی )حــه وا( لــه  ئــاده م خــۆی، بابه تێكــه  روودانــی گه لێــك ئه ســته مره  لــه رووی زانســتییه وه . 
ــوداو..  ــه یتان و خ ــی ش ــاده م به ئاماده ی ــۆ ئ ــان ب ــووش بردنی ــه داو كڕن ــه و كات ــته كانیش ل ــی فریش ــه  ئاماده بوون ــه باره ت ب س
ــان  ــه ش، هه مووی ــی دیك ــك بابه ت ــت و دۆزه خ و گه لێ ــی به هه ش ــاس و خواس ــكرایه . ب ــه واو ئاش ــانه ییبونه كه ی ت ــه وا ئه فس ئ

ســه ره تا له ئه فســانه كاندا هه بــوون، كــه  لێــره دا بــواری باســكردنیان نییــه . 
ــوڵامنانی  ــه  الی مس ــه یرو پێچه وان ــتێكی س ــدا، هه ڵوێس ــانه  له قورئان ــی ئه فس ــاره ی بوون ــه  ده رب ــه ، وات ــه م بابه ت ــه باره ت ب س
هه وڵــده ده ن  بنێــن،  بابه تانــه دا  ئــه م  ئه فســانه ییبوونی  بــه   دان  ئــه وه ی  له جیاتــی  ئه مانــه   به دیده كه یــن،  ئه مــڕۆ 
ــان  ــوێ پێی ــتی ن ــه  زانس ــتین ك ــی زانس ــه   هێامگه لێك ــا ئه مان ــه رن، گوای ــت ب ــه ی زانس ــه ره و كای ــه  ب ــه و بابه تان ــێ ئ به زۆره ملـ
بــه م  ئێســتادا ده گونجێنــن و  زانســتی  له گــه ڵ  له ته ئویــل  به جۆرێــك  یــان هه ندێكیــان  نه گه یشــتووه ، 
ــڕۆدا  ــه  له م ــه وه ی ك ــه ره و ئ ــه ن، ب ــزه  بیانب ــه ره و موعجی ــتیانه  ب ــیان مه به س كاره ش
ــه ی  ــه و بابه تان ــۆی ئ ــه  ك ــه یر له وه دای ــت! س ــتی ناوده برێ ــزه ی زانس به موعجی

خراونه تــه  نــاو بازنــه ی زانســتییه وه ، بابه تــی ئه فســانه یین!
چــۆن ده كرێــت مرۆڤــی هۆشــیارو ئــاگادار، بــە بابه تگه لێــك بڵێــت موعجیــزه و 
ــێ  ــدا سـ ــاڵ، له كاتێك ــه  پ ــیان بخات ــیفه تی )زانستییبوون(یش ــدا س له هه مانكات
هــه زار ســاڵ بــه ر لــه  زاییــن، واتــه  نزیكــه ی ســـێ هــه زارو شه شســه د ســاڵ بــه ر 
لــه  هاتنــی قورئــان، ئــه م بابه تانــه  له ده قــه  ئه فســانه ییه كاندا ئاماده ییــان 
ــه ،  ــه م مه به ســتی به موعجیزه دانان ــۆ ئ ــه وه ی كــه  ب ــت! ئه مــه  جگــه  ل هه بووبێ
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زۆر جــار ئایه تــه كان له ســیاق و بابه ته كانــی خۆیــان داده بــڕن و به جیــا 
ــه .  ــان ده كــه ن كــه  ئه مــه ش شــێواندن و الدانێكــی گه وره ی مانای

ــه م  ــانه ییبونی ئ ــی له ئه فس ــا نكووڵی ــه ك ته نی ــان ن ــه م كاره ی ــه  ب ــه  ئه مان وات
ــدا  ــه  قورئان ــیان ل ــته  بنه ره تیه كانیش ــاو مه به س ــو مان ــه ن، به ڵك ــه  ده ك بابه تان

ــه  ئاســانی هه ســتی پێده كرێــت! ده شــێوێنن، شــێواندنێك كــه  ب

قورئــان ره خنــه  لــه وه  ده گرێــت كــه  نه یارانــی ئــه م كتێبــه  پیــرۆزه ، چیــرۆك و 
ــاوزه د ده كــه ن،  ــن( ن ــه  ئه فســانه كانی پێشــینان )اســاطیر االولی ــی ب بابه ته كان
ــن  ــت بڵێی ــره وه  ده كرێ ــووه  لێ ــدا هات ــار له قورئان ــۆ ج ــه  ن ــه م چه مك ــه  ئ ك
ئه فســانه كانی قورئــان )اســاطیر االخریــن(، واتــه  )ئه فســانه  دواییــه كان(، 
هه موویــان  جه وهــه ر  وه كــو  ئه فســانه   بــه   ســه باره ت  كــه   له كاتێكــدا 
هــه ر كۆنــن، ئه مــه  ســه ره ڕای ئــه وه ی كــه  ئه فســانه كانی قورئــان وه كــو 
ــان  ــتكاریكردنی زم ــان به ده س ــه اڵم بێگوم ــن، ب ــه ر كۆن ــان ه ــش دیس بابه تی
له كاتێكــدا  له بابه ته كانیــان،  هه ندێــك  گۆڕینــی  له گــه ڵ  فۆڕمه كانیــان،  و 
ــه   ــه وه . وات ــان ماونه ت ــو خۆی ــه كان وه ك ــانەییه  جه وهه ری ــه  ئه فس ــه  بابه ت ك
ئــه وه ی بــه الی لۆژیكــی قورئانــه وه  گرنگــه  ئه وه یــه  كــه  ئه فســانه  كۆنه كانــی 
وه النــاوه ، ئیــدی گرنــگ نییــه  ئــه وه ی ئــه م هێناویه تــی ئه فســانه یه  یــان 
نــا. بێگومــان ئه فســانه كان به كــۆن و نوێــوه  خاوه نــی بایه خــی تایبه تــی 
به پیــت  به ســه رچاوه یه كی  نوێیانــه وه   و  به كــۆن  »ئه فســانه كان  خۆیانــن 
شــیكردنه وه ی  و  كۆمه ڵــگاكان  و  گــه الن  لێكۆڵینــه وه ی  له ســه رچاوه كانی 
هه ڵوێســته كانیان  زانینــی  مرۆڤــو  كۆمه ڵگــه و  و  گــه ردون  بــۆ  روانینیــان 
داده نرێــن، ســه باره ت بــه و مه ســه له  جه وهه ریانــه ی كــه  لــه و كاتــه داو 
له ئێستاشــدا گه النیــان ســه رقاڵكردوون به جیاوازیــی كات و شــوێنه كان«9. 
كــه   ده كــه ن  لــه وه   نكووڵیــی  كــه   نیــن  مســوڵامنانیش  ته نیــا  ئــه وه  
ئــه م  به ڵكــو  بكرێــن،  هه ژمــار  ئه فســانه دا  له ریــزی  ئه فســانه كانیان 
ئاینــه كان  و خاوه نــی هه مــوو  گــه الن  به ســه رجه م  دیارده یــه  ســه باره ت 
هه روایــه ، گه رچــی ئه فســانه یی بونیشــیان ئــه وه  ناگه یه نێــت كــه  هیــچ 

نه بێــت: حه قیقه تــه وه   و  به واقیــع  په یوه ندییه كیــان 
»گه رچــی زۆربــه ی لێكۆڵه رانــی ئه فســانه كانی كایــه  ژیارییــه  جیــاوازه كان 
هــاوڕان له ســه ر ئــه وه ی ئه فســانه كان به رهه مــی خه یاڵــی ئافڕێنه رانــه ی 
ــن و  ــم نی ــا وه ه ــه  ته نی ــه ن ك ــه وه  ده ك ــه ر ئ ــش له س ــه اڵم جه ختی ــن، ب مرۆڤ
ــه و  ــدی ئ ــو له دی ــه ، به ڵك ــه وه  هه ی ــان حه قیقه ت ــع ی ــیان به واقی په یوه ندیش
گــه ل و نه ته وانــه وه  كــه  دایانهێنــاون خــودی حه قیقه تــن )واتــه  كتومــت 

حه قیقه تــن(. 

ــه رده وام ئه فســانه ی  ــه وه ، ئه فســانه ی پێشــینان )اســاطیر االولیــن( ب ــه ر ئ له ب
ئه وانــی دوایــی بــوون و )اســاطیر االخریــن( بــوون، به كه میــش گه لێــك 
ــه وه دا بنێــت كــه  ئه فســانه كانی ده كرێــت  ــه دی ده كه یــت دان ب له گه النــی ب

ئه وه ی به الی لۆژیكی 

قورئانه وه  گرنگه  ئه وه یه  

كه  ئه فسانه  كۆنه كانی 

وه الناوه ، ئیدی گرنگ نییه  

ئه وه ی ئه م هێناویه تی 

ئه فسانه یه  یان نا
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ــاو  ــه  ن ــه وه  ده چن ــه ر ئ ــن، له ب ــد بكرێ ــدا، ریزبه ن ــو ئه وان ــتی و له نێ ــانه كانه وه  به گش ــه ی ئه فس ــه  خان بخرێت
بــوارو بابه تگه لێكــی جیــاوازه وه  لــه  كتێبه كانــی عه قیــده و ئایینــه  جیاوازه كانــه وه  )كتــب العقائــد وامللــل 
ــژوو و  ــاو مێ ــه  جوگرافی ــان نیمچــه  زانستیه كانیشــه وه  ل ــه  زانســتیه كان ی ــاو كتێب ــه  ن ــو ده خرێن والنحــل(، به ڵك
ــه دا«10. ــه ردون و كۆمه ڵگ ــه  گ ــۆی ل ــه ی خ ــی پێگ ــرۆڤ و درككردن ــیاری م ــه  هۆش ــن ب ــه  په یوه س ــه  ك ئه مان
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ئیسالمیەکان و رەخنەی مێژوویی
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و خوتبــەی هەســتبزوێنی زۆر لەســەر گرنگــی الیەنــە ئەخالقیەکانــی حیجــاب هــەن، تاڕادەیــەک 
ڕایگشــتییان ســیغناغ و پڕکــردووە، حیجابیشــیان کــردووە بــە ســمبولێک بــۆ موســڵامنێتی عەیــار 
بیســتوچوار، پێوەرێکیــش بــۆ رەوشــتی ژنــی موســڵامن. ئایــا حیجــاب بــە چەمکــە ئیســالمییە سیاســییە تازەکــەی، فەریزەیــە یــان 
ــان بــە چەمکــە قوڕئانییــە ڕەســەنەکەی، ئامرازێکــە بــۆ ناســینەوە و جیاکردنــەوەی چینایەتــی و گەیاندنــی پەیامێکــی  عادەتــە؟ ی

دیاریکــراو، بــەاڵم ماناکــەی چەواشــە کــراوە؟
لــە 13ســاڵی ژیانــی پێغەمبەرایەتــی محەمــەد لــە مەککــە، باســی)حیجاب، جەالبیــە یــان خامر(نەکــراوە، لــە مەدینەشــدا لــە ســاڵی 
پێنجەمــی کۆچیــی بــەدواوە، ئینجــا باســیان لێوەکــراوە. لــە ســەردەمێکدا ڕێزگرتــن لــە مافەکانــی مــرۆڤ بنەمایەکــی ســەرەکییە، ئایــا 
جێــگای ئــەو هــۆکار و پێوەرانــە دەبنەوە،کــە بــۆ بەکارهێنانی)حیجــاب، جەالبیــە و خــامر( بەکارهێــرناون؟ ئایــا دەکــرێ حوکمــی 

ئــەو ئایەتانــەی تایبەتــن بــە ژنانــی پێغەمبــەر، ئێســتا بەســەر هەمــوو ژنێکــدا جێبەجــێ بکرێــن؟
دۆخی مەدینە وکاریگەری بەسەر حیجاب:

ــی موســڵامنان، بەشــێک  ــی تەرشیعــی ژیان ــە الیەن ــووە ب ــەت ب ــی، تایب ــری مەدەن ــی ســوڕەتەکانی ت ســوڕەتی األحــزاب وەک باق
لــە ئایەتەکانیشــی تایبەتبــوون بــە بارودۆخــی کۆمەاڵیەتــی و هەڵســوکەوتی ژنانــی ئــەو کاتــەی شــاری مەدینــە، کــە دواتــر ئــەو 
ئایەتانــە بوونەتــە بنەمایــەک بــۆ حوکمــدان لەســەر پۆشــاکی )ژنانــی ئــازاد(. بــۆ تێگەیشــتنامن لــە مانــا و مەبەســتی ڕاســتەقینەی 
)حیجــاب، جەالبیــە و خــامر( کــە پەیوەنــدی راســتەوخۆیان بــەو بااڵپۆشــیەوە هەیــە، کــە ئێســتا بــاوە، ڕۆڵــی ســوڕەتی األحزابیــش 
لــەم چوارچێوەیــەدا زۆر بەرچاوە.بــۆ تێگەیشــتنامن لــە هەمــوو ئــەو مشــتومڕانەی لەبــارەی چۆنیەتــی پۆشــاکی شــەرعی دەکرێــن، 

پێویســتامن بــە تێگەیشــتنە لــە زۆر الیەنــی هەنــدێ لــە ئایەتەکانــی ئــەم ســوڕەتە.
ــان  ــارەی کەنیزەکەکانی ــە ڕۆژ ژم ــە، ڕۆژ ب ــاری مەدین ــحابەکانی ش ــتکەوتەکانیەوە، ئەس ــگ و دەس ــی جەن ــکرایە لەئاکام وەک ئاش
زیادیکــردووە، پێکهاتــەی شــارەکەش بەهــۆی کۆچــی موســڵامنانی مەککــە و بوونــی چەندیــن ئاینزایــی تــر، وایکردبــوو دابونەریتێکی 
ــزەک،  ــازاد و کەنی ــی ئ ــوان ژنان ــە نێ ــۆ ل ــی ئەوت ــاکدا جیاوازیەک ــار و پۆش ــە ڕوخس ــی ل ــتبێ، ئەگەرچ ــارەکەدا دروس ــە ش ــازە ل ت
هەروەهــا لــە نێــوان ژنــان و پیاوانــی موســڵامن و غەیــرە موســڵامندا نەبــووە، بەهــۆی ئــەم دۆخــە تازەیــە پیاوانــی هەوەســبازی 
ئــەم شــارە، لەپــاڵ نەبوونــی ســمبولێک بۆناســینەوەی کەنیــزەک و ژنانــی ئــازاد. لەکاتــی دەرچوونــی ژنــەکان بەهەرهۆیــەک، بــۆ 
دەرەوەی ماڵەکانیــان، لەالیــەن ئــەو پیاوانــەوە هەراســان دەکــران، ئەمــەش بــووە هاندەرێــک بــۆ دروســتبوونی گرفتــی کۆمەاڵیەتــی 
و بیرکردنــەوە لــە دانانــی ســنورێک بۆناســینەوەی ژنــەکان )الحــرة و اإلمــاء(، هــەر ئەمــەش وایکــرد پێغەمبــەر لــەم شــارەدا، نــەک 
هــەر بــۆ جیاکردنــەوە و ناســینەوەی ژنەکانــی خــۆی و ژنــی ئیامنــداران لــە کەنیزەکــەکان، جەالبیــە فەرزبــکا، بەڵکــو فەرمانــی بــە 
پیــاوە موسڵامنەکانیشــدا ســمێڵیان بتاشــن و ریشــیان بهێڵنــەوە، تــا لــە پیاوانــی غەیــرە موســڵامن جیابکرێنــەوە. بەهــۆی گێڕانــەوە 
جیــاکان، حوکمەکانــی ئــەم دەقانــە، هــەر لــەو ڕۆژگارەوە تــا ئێســتا، چەنــد جــۆرە تێگەیشــتنێکیان ســەبارەت بــە پۆشــاک و ســنووری 

ئــازادی ژنــان لــە ئیســالمەتیدا بەرهەمهێنــاوە.

بەهــۆی گەرمــی بــازاڕی کەنیــزەک، گرنگیدانــی پیــاوان بەژنــە ئازادەکانیــان بەرتەســک بووبــۆوە، بەجۆرێــک کەنیزەکــەکان زۆربــەی 
ــاوە  ــەن پی ــان لەالی ــی ژن ــی ئازاردان ــە ترس ــان ل ــکردن ی ــەر دڵپیس ــدا، لەب ــە ماڵەوەش ــوو. ل ــان داگیرکردب ــی پیاوەکانی ــی ژیان پانتای
ــۆ  ــاوان ب ــە دەرەوە پی ــە ل ــە دەرەوە، چونک ــە بچن ــە ئازادان ــان ب ــت ژنەکانی ــان دەهێش ــبازەکانەوە، نەی هەوەس
هەوەســبازی، بەبــێ جیــاوازی و ناســینی ژنــەکان، ڕێگــری و ئــازاری ژنانــی پێغەمبــەر 

ــان دەدا ؟! ــی ئیامندارانی ــی و ژنان وکچەکان

بەڕەچاوکردنــی بارودۆخــی ئەوســای مەدینــە، کــە شــارێکی پــڕ لــە کێشــمەکێش 
ئــاژاوەی ڕۆژگاری دوای شکســتی )شــەڕی ئوحــد( و الوازبوونــی متامنــە  و 
ــە،  ــا ئەوڕادەی ــووە ت ــک ب ــە بەجۆرێ ــووە،1 دۆخەک ــڵامنان ب ــەاڵتی موس و دەس
هه رگیــز  و  برســێ  له خــوا  دەبــێ  ئاگادارکردۆتــەوە،  پێغەمبــەری  خــوا  کــە 
ملکه چــی بێبــاوه ڕ و مونافیقــەکان نەبــێ )یاأیهــا النبــي إتــق اللــە والتطــع 

نووسین
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الکافریــن واملنافقیــن ...... َواتبــْع مــا یوحــى إلیــک مــْن َربــَك... (االحــزاب:1و2، 
ــدا  ــاو ماڵەکان ــە ن ــت ل ــووە ئاودەس ــەو رۆژگارەدا باونەب ــەش ل ــەرباری ئەوان س
ــەو  ــۆ ڕێگــری ل ــەم دۆخــەدا ب ــە دەرەوە. ل ــوا بچن ــان دەب ــێ، بەناچــاری ژن هەب
هەوەســبازانەی مەدینــە، بیرکردنــەوە لــە دانانــی ســمبولێک بــۆ جیاکردنــەوەی 
ژنانــی ئــازادو ئازارنەدانیــان، بــووە واقیــع، بەپێــی ئایەتەکــەش دانانــی دشداشــە 
)جەالبیــە( باشــرین شــتە بــۆ ناســینەوەیان )ذلــك أدىن أن يعرفــن فــال  يؤذيــن( ، 
پێگــەی ژنانــی ئازادیــش لــە ســایەی جەنگەکانــی ئیســالم و زۆربوونــی کەنیــزەک 
ــاو  ــەکان، ن ــە خێزانی ــری پێگەیشــتووە،2بەجۆرێک گرفت ــی زۆرت ــووە زیان ــا هات ت
ماڵــی پێغەمبەریشــی گرتبــووەوە )ســەیری ســوڕەتی التحریــم، ئایەتەکانــی 1- 5 
بکــە(. بــە تەئکیــد بــۆ ڕێگرتــن لــە تەشــەنەکردنی ئــەم دۆخــە خراپــەی ژنانــی 

ــەو جــۆرە پرنســیپانە. ــۆ ئ ــووە ب ــردن ب ــوا پەناب موســڵامنان، تاکــە هی

ــی  ــاکی ژنان ــۆری پۆش ــە ج ــەت ب ــی تایب ــدێ لەمەرجەکان ــکرایە هەن وەک ئاش
ــوون.  ــدا هات ــوڕەتی األحزاب ــە س ــەر ل ــی پێغەمب ــوکەوتی ژنەکان ــازاد و هەڵس ئ
زانایانــی ئایینــی هــۆکاری هاتنــی وشــەی)حیجاب یــان ئایەتــی حیجاب(کــە لــە 
ئایەتــی)53(ی ســوڕەتی األحزابــدا هاتــووە، بــۆ دوو ڕووداوی جیــا گێڕاوەتــەوە، 
ــەوا  ــرووە، ک ــەر ک ــە پێغەمب ــەر داوای ل ــە عوم ــی قســەی عائیشــە، خەلیف بەپێ
فەرمــان بــە ژنەکانــی بــکا، خۆیــان لــە خەڵکــی نامەحــرەم جیابکەنــەوە. گوایــە 
لەســەر ئــەم داوایــەی ئــەو، ئــەم ئایەتــە هاتــووە. رایەکــەی تریــش لــە )مالیــک 
ــی  ــەوی بوکێن ــە ژووری ش ــاب ل ــی حیج ــە ئایەت ــەوە، گوای ــن ئەنەس(دەگێڕن ب
زەینــەب دابەزیــووە و هۆکارەکەشــی توڕەبوونــی پێغەمبــەر لــەو ســێ میوانانــە 

بــووە، کــە تــا درەنگانێکــی شــەو ژوورەکەیــان چــۆڵ نەکــردووە.
لــە هــەردوو گێڕانەوەکــەدا دەردەکــەوێ، کــە ژنانــی پێغەمبــەر تــا هاتنــی ئــەم 
ئایەتــە تێکــەڵ بــە پیــاوان دەبــوون، هەڵســوکەوت و پۆشاکیشــیان وەک باقــی 
ژنانــی تربــووە. دوای ئــەم ئایەتــە خــوا فەرمان بــە پێغەمبــەر دەکا، ئیــر ژنەکانی 
لــه  ماڵــەوە به ســه نگینی بــره ون و جوانیــی خۆیــان وه کــوو ســه رده می 
ــة  ــربج الجاهلی ــن ت ــن والتربج ــرن يف بیوتک ــەن )وق ــه م ده رنەخ ــی یه ک جاهلیەت
األوىل( األحــزاب:33. لــە گێڕانــەوەی دووەمیشــدا هــۆکاری هاتنــی ئایەتــی 
حیجــاب، دادانــەوەی ئــەو پەردەیــە بــووە، کــە لــەدوای ڕۆیشــتنی میوانەکان،بــۆ 
ــە )بــوک و زاوا( دادراوە. بەمــەش ڕەگــەزی ســەرەکی  ــەوەی ئەنــەس ل جیاکردن
لــە هــەردوو گێڕانەوەکەبــە کۆنکرێتی،بریتیبــووە لــە جیاکردنــەوەی ژنانــی 
ــە بۆشــایی گشــتی. ــەوە، ل ــگای وەحی ــە ڕێ ــە فەرمانێکــی ئیالهــی، ل پێغەمبەرب

ــە  ــک، ک ــۆ ڕووداوێ ــدی ب ــی خواوەن ــەی بەدواداچوونێک ــە خان ــەش دەچێت ئەم
ــەر دروســتکردبوو. ــۆ پێغەمب ــی ب گرفت

بــۆ تێگەیشــتنی دروســت لــەم ئایەتــە، پێویســتە زەمینــەی دابەزینــی ئایەتەکــە و 
هەلومەرجەکانــی بــە هــەردوو گێڕانەوەکــە، وەک خــۆی لەبەرچــاو بگریــن. وەک 
ئاشــکرایە لــە کەلتــووری بــاوی ئــەو ڕۆژگارە، ژنانــی کەنیــزەک بەشــێکبوونە لــە 
کااڵکان و ئاڵووێریــان پێکــراوە )ومــا ملکــت أیامنکــم/ أیامنهم(. ئەمــە وایکردووە 

بەهۆی ئەم دۆخە تازەیە 

پیاوانی هەوەسبازی ئەم شارە، 

لەپاڵ نەبوونی سمبولێک 

بۆناسینەوەی کەنیزەک و 

ژنانی ئازاد. لەکاتی دەرچوونی 

ژنەکان بەهەرهۆیەک، بۆ 

دەرەوەی ماڵەکانیان، لەالیەن 

ئەو پیاوانەوە هەراسان دەکران، 

ئەمەش بووە هاندەرێک بۆ 

دروستبوونی گرفتی کۆمەاڵیەتی 

و بیرکردنەوە لە دانانی سنورێک 

بۆناسینەوەی ژنەکان )الحرة 

و اإلماء(، هەر ئەمەش وایکرد 

پێغەمبەر لەم شارەدا، نەک هەر 

بۆ جیاکردنەوە و ناسینەوەی 

ژنەکانی خۆی و ژنی ئیامنداران 

لە کەنیزەکەکان، جەالبیە 

فەرزبکا، بەڵکو فەرمانی بە پیاوە 

موسڵامنەکانیشدا سمێڵیان بتاشن 

و ریشیان بهێڵنەوە، تا لە پیاوانی 

غەیرە موسڵامن جیابکرێنەوە
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لــەم کۆمەڵــەدا چاوبڕینــە ژنــان الی پیــاوان یــان هەوەســبازەکان وەک کااڵیــەک، 
کارێکــی زۆر ئاســایی بــێ، بــەاڵم لەبەرئــەوەی ژنانــی پێغەمبــەر وەک ژنانــی تــر 
نەبــوون )یــا نســاَء النبــي لســنَّ کأَحــٍد مــن النســاء(، بەمــەش دەبــوا ئالیەتێــک 
بــۆ جیاکردنەوەیــان هەبــێ. موفەســیرەکان لەســەر مەبەســتی ســەرەکی هاتنــی 
ــە  ــووە ل ــەر ب ــی پێغەمب ــەوەی ژنان ــۆ  جیاکردن ــە ب ــن، ک ــاب کۆک ــی حیج ئایەت

بۆشــایی گشــتی، بــەاڵم لەســەر هــۆکاری دابەزینەکــەی هێشــتا کــۆک نیــن.

چەمک و ماناکانی حیجاب لە چوارچێوەی دەقەکاندا:
ــان  ــووە، ســێ رەهەندی ــدا هات ــی قوڕئان ــە دەقەکان چەمکــی )حیجــاب( وەک ل
هەیــە: یەکــەم، ڕێگرتــن لــە بینیــن: واتــە شــاردنەوەی دوو الیەن بە مەبەســتێکی 
دیاریکــراو، لــە کات و شــوێنێکی دیاریکراودا. دووەم، جیاکردنەوەی بۆشــاییەکان: 
واتــا تابــوو یــان پیرۆزکردنــی شــوێن، ئەویــش بــە دانانــی ســنورێکی کاتــی یــان 
هەمیشــەیی، ســێیەم، پاراســتنی تایبەمتەندێتــی کەســیی: واتــە دانانــی ئالیەتێــک 
بــۆ ڕێزگرتــن لــە تایبەمتەندێتــی. لــە هەمــوو دەقەکانــی قوڕئانیشــدا، تەنهــا )7( 

جــار وشــەی حیجــاب هاتــووە، بــەم جــۆرە:
1. )الِذيــَن ال یْؤمنــوَن باألخــرَِة حجابــا مســتوًرا( األرساء: 45، ماناکــەی )بەربەســت 

یــان ڕێگــر(ە، بەبۆچوونــی تەبەڕیــش لێــرەدا بەمانــای )تێنەگەیشــن( هاتووە.
ــان  ــزل ی ــەی )دابڕاین/ع ــم: 17، ماناک ــا( مری ــم حجاب ــن دونه ــذت م 2. )فأتخ

لەبەرچــاو ونکــردن(ە.
3. )َوإَِذا ســأَلتموهن متاعــا فإســلوهن مــن واراء حجــاب( األحــزاب:53، ماناکــەی 

پــەردە )الســتار(ە. 
4. )حتــى تــَوارَْت بالحجــاب( ص: 32،  ماناکــەی )ونبــوون یــان لەبەرچــاو 

ســلێامنە.  ئەســپەکانی  ی  دیارنەمــان( 
5. )َوبینهام حجاٌب َوعىل( األعراف:46، ماناکەی )دیوار یان پەردە(یەک.

6.  َومن بيننا و بینک حجاب( فصلت: ماناکەی ) پەردە یان بەربەست(ە.
7.  )أو من واراء حجاب( الشورى:51، ماناکەی )په رده  ( یە.

کاریگەری چیرۆکی مارەکردنی )زەینەب( بەسەر ئایندەی ژنانی موسڵامن:
ــی  ــە جوانەکان ــە ژن ــووە ل ــێ ب ــن یەک ــە دەڵێ ــەب(، ک چیرۆکــی مارەکردنی)زەین
قوڕەیــش، لەکاتــی ســەردانێکی پێغەمبــەر بــۆ ماڵــی زەیــد، دڵــی دەچێتــە 
ــەو  ــا ئ ــارە ت ــارەی دەکات. وەک دی ــەر م ــی، پێغەمب ــاش تەاڵقدران ــەب. پ زەین
ــەت  ــاس و خوازێکــی تایب ــچ جــۆرە ب ــوو، هی ــەم چیرۆکــە رووی نەداب ــەی ئ کات
ــی  ــە بۆشــایی گشــتیدا ماڵ ــووە. ل ــارادا نەب ــە ئ ــدا ل ــە دەقەکان ــە )حیجــاب( ل ب
ــەو  ــەاڵم ل ــووە، ب ــووە و دەرگا وااڵ ب ــی ب ــەوەی خەڵک ــگای کۆبوون پێغەمبەرجێ
شــەوەیدا کــە شــەوی زاوایەتــی پێغەمبــەر و زەینــەب بــوو و تیایــدا هەراســانی 
پێغەمبــەر کــراوە )إن ذلکــم کان یــٶذي النبــي فیســتحیي منکــم( األحــزاب:53، 
ئــەم هەراســانییە بۆتــە یەکــێ لــەو هۆکارانــەی کــە ئــەم ئایەتــە بــۆ پاراســتنی 
ژیانــی تایبەتــی پێغەمبــەر و ژنەکانــی دابــەزێ، هەروەهــا هەنگاوێکیــش بــووە 
ــەوەی  ــارە بوون ــە دووب ــرس ل ــان و ت ــەرچاوەکانی گوم ــتنەوەی س ــۆ دوورخس ب
چیرۆکێکــی تــری هاوشــێوەی چیرۆکەکــەی زەینــەب لــە نــاو ماڵــی پێغەمبــەردا. 

پرۆسەی شیردان بە گەورە، 

بریتیە لە پێدانی شیر بە 

کەسێکی نێری، گەورەی، 

نامەحرەم. دیارە بەر لە 

دەستپێکردن و مژین و 

خواردنی شیرەکە، پیاوەکە 

دەبێ بچێتە الی ژنەکە، 

ژنەش سینگ و مەمکی خۆی 

ڕووتکاتەوە تا شیری پێبدا. واتە 

بەر لە شیرپێدانەکە، پرۆسەی 

بینینێکی قەدەغەکراو هەیە، 

ئەم ماوە کورتەی کە کەسە 

گەورەکە، نەزەری تیادا دەکا 

و سینگ و مەمکی ژنێک 

بەڕووتی دەبینێ، لە رووی 

شەرعییەوە ئەو نەزەرکردنە 

چۆن حسابی بۆ دەکرێ، کە 

ژنەکە هێشتا نەبووە بە دایکی 

شیری پیاوەکە؟
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ــه وه ی  ــو ئ ــه ن، نه وه ک ــكی بک ــه  ناس ــه ب ــێ قس ــێ: ناب ــان دەڵ ــوا پێی ــە خ بۆی
دڵــی نه خۆشــه، بووروژێــت و نیازخراپــی بــکات )یــا نســاء النبــي لســن کأحــد 
ــرض(  ــە م ــذي يف قلب ــع ال ــول فیطم ــن بالق ــال تخضع ــن ف ــاء إن أتقی ــن النس م
األحــزاب/32، بــۆ ئــەوەی بــە شــێوەیەکی لێرباوانــە، دەرفەتــی بــۆ هەمــوو جــۆرە 
نیازێکــی خــراپ، بەرامبــەر ژنانــی پێغەمبــەر نەمێنــێ، خــوا فەرمانــی کــردووە 
ــی  ــە ژنەکان ــووکردنەوە ل ــێ ش ــۆ هەتاهەتای ــش، ب ــی پێغەمبەری ــە دوای مردن ل
قەدەغەکــراوە )وال أن تنکحــوا أزواجــە مــن بعــدە أبدا(، بــۆ باشــر کۆنتڕۆڵکردنی 
ــە  ــی پێغەمبەری ــکرای ژنەکان ــەورەی، ئاش ــی گ ــزای گوناح ــوا س ــەش، خ دۆخەک
دووقــات دانــاوە )یانســاء النبــي مــن یــأيت منکــن بفاحشــة مبیــن یضاعــف لهــا 
العــذاب ضعفیــن و ....( األحــزاب:30." بەڕەچاوکردنــی بارودۆخــی موســڵامنانی 
ئەوســای مەدینــە وردبوونــەوە لــە حوکمەکانــی ســەرجەم ئــەو )73( ئایەتانــەی 
کــە پاشــاموەی ئــەو)200( ئایەتــەی ســورەتی األحزابــن،)4( تێدەگەیــن گرنگــی 
ئــەو جــۆرە )حەزەرانــە( بــۆ پیاوانــی موســڵامنانی ئــەو ڕۆژگارەی مەدینــە، 
ــتا،  ــۆ ئێس ــەک ب ــوون، ن ــگ ب ــت و گرین ــد پێویس ــەر، چەن ــی پێغەمب بەتایبەت
ــەم ســورەتەی  ــی ئ ــە حوکمەکان ــەم دۆخ و هــۆکار و مەبەســتانەی ک ــە ئ چونک
تیــادا هاتــووە، تایبــەت بــوون بــە کەســانی تایبــەت، کات و شــوێن و دۆخێکــی 
تایبــەت، لــە ڕۆژگارێکــی ئینتقالــی، پــڕ لــە بەدگومانیــی، دڵپیســیی، شەڕوشــۆڕی 
ناســک و ناجێگیــری شــاری مەدینــە، کــە بــە هیــچ شــێوەیەک بەراوردکردنیــان 

ــە. لەگــەڵ بارودۆخــی ئێســتادا کــۆک و گونجــاو نیی
لــە ئەنجامــدا حوکمەکانــی ئایەتــی حیجــاب بوونــە هۆکارێــک، کــە ئیــر خەڵکــی 
مەدینــە و ئەســحابەکان وەک جــاران بەبــێ پــرس و بــە ئازادانــە نەتوانــن 
هاموشــۆی ماڵــی پێغەمبــەر بکــەن. بــەم ئایەتانــە دڵنیایــی دراوەتــە پێغەمبــەر، 
ــەوەی  ــەڵ ئ ــزراوە. لەگ ــی پارێ ــۆی و ژنەکان ــی خ ــی ژیان ــر تایبەمتەندێت ــە ئی ک
ڕۆژگاری پێشــەنگایەتی )ســەلەفی ســالح و ئەســحابەکان( بــووە، بەشــێکی زۆری 
ــە  ــەو دەقان ــی ئ ــەاڵم بەپێ ــوون، ب ــحابەکان ب ــش ئەس ــی پێغەمبەری میوانەکان
ــەو  ــە هەمــوو کەســێک، هــەر ل بێــت، ئاســتی بــێ متامنەیــی و حەزەرکــردن ل

پــەڕی دابــووە. 
لەمانــەوە دەردەکــەوێ، شــێوازی وەحــی لــە مەدینە قاڵبێکــی تــازەی وەرگرتووە، 
زۆربــەی ســوڕەتە مەدەنییــەکان بریتیبــوون لــە وەاڵمــی پرســیارەکانی ڕۆژانــەی 
ــی  ــی وەح ــێوەیەش ناوەڕۆک ــەم ش ــە، ب ــەوەی واقیعەک ــان روونکردن ــک ی خەڵ
ــە  ــی مەکک ــە ئیالهــی و ئیلهامیەکان ــەڵ وەحی ــاوازی زۆری لەگ ــە جی ــە مەدین ل
هەبــووە، لــە مەدینــە ئەرکــی وەحیگۆڕینــی یەقیــن بــووە بــۆ واقیــع،  بۆیــە لــەم 
قۆناغــەدا وەحــی زیاتــر پەیوەنــدی بــە ســەرزەوی، بەرژەوەندیەکانــی خەڵــک، 
داواکاریەکانیــان و تەرشیعکردنــەوە هەبــووە، ئیــر واقیــع بــوو بــە رەگەزێکــی 

ســەرەکی لــە هاتنــی وەحــی بــە شــێوەیەکی مفــرق. 

پەنجەرەیەکی تر لەسەرحوکمەکانی پۆشین:
ئایــا هــۆکاری کارکــردن بــە حوکمەکانــی )رضاعة الکبیــر( و ئایەتی)قــل للمٶمنین 
ــور:30 چــی  ــک أذکــى لهــم( الن یغضــوا مــن أبصارهــم و یحفظــوا فروجهــم ذل

تا ئێستاش موسڵامنان 

داپۆشینی رووی ژنانیان 

لە کاتی حەجدا، نەکردۆتە 

واجب، ئایا لەم دوو 

پرۆسەیەدا بە بینینی 

ژنان بەم شێوەیە غەریزە 

سێکسیەکانی پیاوان 

ناجوڵێن؟ هەروەها 

تێکەاڵوبوونی ژن و پیاوان 

لە کاتی حەجدا، بەڵگەیەکی 

تر نییە بۆ حەاڵلێتی 

تێکەاڵوبوون و نەبوونی 

نیقاب؟ ئایا ئەمانە باشرین 

بەڵگەنین کە ئەو بااڵپۆشیەی 

ئێستا ئیسالمیەکان فەرزیان 

کردووە، شەرعی نیە و 

داهێرناوە)بدعة( یە؟
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بووبــێ؟ لــە کاتێکــدا ئەگــەر )نــەزەر( حەرامبووبــێ )یغضــوا مــن أبصارهــم(و تێکەاڵوبوونــی نێــر و مــێ حــەرام بووبــێ، ئایــا دەبــێ 
بــە ئەقلــی کێــدا بچــێ لــەو بارودۆخــەدا، پیاوانــی نامەحــرەم بتوانــن وا بــە ئاســانی هامووشــۆی ژنانــی موســڵامن لــە ماڵەكانیانــدا 
ــا  ــەوە، ت ــەورەکان ڕووتکەن ــاوە گ ــۆ پی ــینگیان ب ــردووە س ــان ناچارک ــە، ژنەکانی ــەو کارە حەرام ــی ئ ــۆ حەاڵڵبوون ــش ب بکەن؟دواتری
شــیری مەمکیــان بــژن؟ یــان بێنــە بەرچــاوی خــۆت، کــە لــەو ڕۆژگارەدا ژنانــی مەدینــە بــە ناوگەڵــی ڕووتــەوە لــە بۆشــایی گشــتیدا 

ســوڕابنەوە، وەک ئــەوەی لەســەر کەنــاری دەریابــن، بۆیــە لەســەریانکراوە )فرج(یــان داپۆشــن.
حوکمــی شــیردانی گــەوران، بەڵگەیەکــە کــە پیــاوی نامەحــرەم هامووشــۆی ژنــە موســڵامنەکانیان لــە ماڵەکانــدا کــردووە. پرۆســەی 
ــن و  ــتپێکردن و مژی ــە دەس ــەر ل ــارە ب ــرەم. دی ــەورەی، نامەح ــری، گ ــێکی نێ ــە کەس ــیر ب ــی ش ــە پێدان ــە ل ــیردانەکەش بریتی ش
خواردنــی شــیرەکە، پیاوەکــە دەبــێ بچێتــە الی ژنەکــە، ژنــەش ســینگ و مەمکــی خــۆی ڕووتکاتــەوە تــا شــیری پێبــدا. واتــە بــەر لــە 
شــیرپێدانەکە، پرۆســەی بینینێکــی قەدەغەکــراو هەیــە، ئــەم مــاوە کورتــەی کــە کەســە گەورەکــە، نــەزەری تیــادا دەکا و ســینگ و 
مەمکــی ژنێــک بەڕووتــی دەبینــێ، لــە رووی شــەرعییەوە ئــەو نەزەرکردنــە چــۆن حســابی بــۆ دەکــرێ، کــە ژنەکــە هێشــتا نەبــووە 

بــە دایکــی شــیری پیاوەکــە؟ 

ســەبارەت ڕووداپۆشــین، )قــايض عیــاض( و )الشــوکاين( لــە پیاوانــی ئایینــی ڕۆژگاری خۆیــان دەگێڕنــەوە، دەڵێــن: "ژنــان بۆیــان نییــە 
لــە شــوێنە گشــتیەکان ڕوویــان داپۆشــن، لەســەر پیاوانــە چاویــان بگــرن و ســەیریان نەکــەن." لــە حەدیســێکیش هاتــووە )یاعــي 
التتبــع النظــرة النظــرة، فــإن لــک األوىل و لیســت لــک اآلخــرة- ئــەی عەلــی تەنهــا یەکجــار بــۆت هەیــە ســەیربکەی(. یــان لــەم 
حەدیســەدا هاتــووە )إذا رأى أحدکــم أمــرأة فأعجبتــە فلیــأت أهلــە(، ئەگــەر کەســێک دڵیچــووە ژنێــک )إمــرأة(، بابچێتــە ماڵــەوە 
لــە ژنەکــەی خــۆی کڵوکــۆی دابرکێنێتــەوە. ئایــا ئەمانــە بەڵگەنییــن بــۆ تێکەاڵوبــوون و واجــب نەبوونــی نیقــاب، یــان دانەپۆشــینی 

روو لــە ئیســالمەتیدا؟

بڕنەکردنی حوکمی دەقەکان بۆ ئێستا:
بــە ڕەچاوکردنــی هــۆکاری هاتنــی ئایەتی)ياأيهــا النبــي قــل ألزواجــك وبناتــك ونســاء املؤمنــن يدنــن عليهــن مــن جالبيبهــن ذلــك 
أدىن أن يعرفــن فــال يؤذيــن( األحــزاب: 59. کــە بریتــی بــووە لــە ناســینەوەی ژنانــی ئــازاد، مەبەســتیش لــەم ناســینەوەیە، ڕێگرتــن 
بــووە لــە ئازاردانــی ژنــان و کچانــی پێغەمبــەر و ژنانــی ئیامنــداران لەالیــەن پیــاوە مونافیقــە هەوەســبازەکانی مەدینــەوە. دیــارە 
ــە پۆشــینی  ــا کەنیــزەکان، حوکمــی ئایەتەکــەش کۆتایــی پێدێــت. مەبەســتی ســەرەکی ئایەتەکــەش ل بەنەمانــی ئــەم هــۆکارە، وات

جەالبیــە زۆر ئاشــکرایە، تــا بــەو هۆیــەوە لــە ژنــە کەنیزەکــەکان جیابکرێنــەوەو ئازارنەدرێــن. 
ــال(  ــا أال قلی ــک فیه ــم الیجاورون ــم ث ــک به ــة لنغرین ــون يف املدین ــرض و املرجف ــم م ــن يف قلوبه ــون و الذی ــە املنافق ) ألن مل ینت
األحــزاب:60. مەرجــی ســەرەکی لــەم ئایەتــە بــۆ مانــەوەی مونافیقــەکان لــە مەدینــە، دەســتهەڵگرتنە لــە ئازاردانــی ژنــان، ئەگــەر 
ــن. بەمــەش حوکمــی ئایەتــی پێشــوو، بەســراوەتەوە  ــەوە و زۆربەشــیان شــاربەدەر بکرێ ــان لێبکرێت ــا دەبــێ تۆڵەی ــان نەهێن وازی
ــا ڕۆژگارێکــی درەنگیــش  بــە ڕەفتــاری مونافیقــە هەوەســبازەکانی مەدینــەوە، نــەک تەنهــا بــە کەنیزەکــەکان. ڕاســتە کەنیــزەک ت
لــە کۆمەڵــە ئیســالمیەکاندا هەبــووە، هەروەهــا مافــی هەبوونــی کەنیــزەک بــە حوکمــی دەقــە پیــرۆزەکان، تائێســتاش لــە ئایینــی 
ــە شــاری مەککــەش  ــدا، بەڵکــو ل ــر نــەک هــەر کۆڵیان ــە دوات ــەاڵم مونافیقەکانــی مەدین ئیســالمدا مــاوە، ب
ــن  ــم م ــم وأخرجوه ــث ثقفتموه ــم حي ــرا، )واقتلوه ــۆ دەرک ــان ب ــاری قڕانی بڕی
ــون  ــة ويك ــون فتن ــى ال تك ــم حت ــان ) وقاتلوه ــرة:191 ی ــم( البق ــث أخرجوك حي
ئیســالم،  لــە ڕۆژگاری ســەرەتاییەکانی  البقــرة:193.وەک دیــارە  للــه(  الديــن 
ــا،  ــووە، نەم ــە ب ــبازەکانی مەدین ــە هەوەس ــی مونافیق ــە بوون ــۆکاری دووەم ک ه
ــی  ــزەک و مونافیقەکان ــی )کەنی ــەم ڕۆژگارەشــدا هــەردوو هۆکارەکــە، کــە بوون ل
مەدینــە(ن نەمــاون. بــە نەمانــی هــۆکارەکان، حوکمــەکان نامێنــن. ئەلعەشــاموی 
ــب( دەکات،  ــاء الجالبي ــە )إدن ــاس ل ــە ب ــۆکارەی ک ــەو ه ــێ: "ئ ــارەوە دەڵ ــەو ب ل
بەهــۆی نەبوونــی )کەنیــزەک( لــەم ڕۆژگارەدا نامێنــێ، بەپێــی قاعیــدەی زانســتی 
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ئســوڵی فقهیــش بێــت، کــە دەڵــێ: هەمــوو حوکمێــک بــەردەوام دەبــێ لەگــەڵ بەردەوامبوونــی هۆکارەکــەی، ئەگــەر حوکــم هەبــێ، 
دەبــێ هۆکاریــش هەبــێ.)5( ئەمــە جگــە لــەوەی کــە هــۆکارەکان ســەملێنەری ئــەوەن، کــە ئــەم دوو ئایەتــە تایبەتبوونــە بــە کات، 

ــاکات. ــەو ڕۆژگارە بڕن ــۆ ئ ــان ب ــە حوکمەکانی ــە، بۆی ــی ئەوســای شــاری مەدین ــە دۆخێکــی تایبەت ــد ب شــوێن و کەســانی پابەن
ــورەتی  ــۆی س ــێکن لەک ــرناوە، بەش ــەر بنیات ــان لەس ــینی جەالبیەی ــی پۆش ــە حوکم ــی )59 و60(، ک ــەردوو ئایەتەکان ــا ه  هەروەه
ــەوە،  ــی ماوەت ــا )73( ئایەت ــووە، ئێســتاش تەنه ــەت زیاترب ــە )200( ئای ــەو ســورەتە ل ــەر ڕای )عائیشــە( ڕاســتبێ، ئ األحــزاب، ئەگ
ــە  ــان ب ــەو دوو ئایەتەی ــا الداجــن(، ئ ــان )فأکلته ــاون ی ــە دیارنەم ــەی ک ــەو )127( ئایەتان ــک ل ــچ ئایەتێ ــێ هی ــا دەب دەپرســین ئای

ــەوە؟ ــان ڕاشــکاوانەتر نەســخ نەکردۆت ــر ی ــی ت ئایەت
ــی  ــەکان، مەرج ــی ئایەت ــۆی دابەزین ــەرەکی ڕەچاوکراوە:)ه ــەزی س ــێ رەگ ــە، س ــەم دوو ئایەت ــی ئ ــی حوکمەکان ــۆ جێبەجێکردن ب
ــان،  ــە دەرەوەی ــی چوون ــە کات ــازادەکان ل ــە ئ ــینەوەی ژن ــۆ ناس ــارە ب ــەکان(. وەک دی ــتی ئایەت ــەکان و مەبەس ــەدەرەوەی ژن چوون
مەرجەکــە دانانــی جەالبیــە بــووە، مەبەســتی ســەرەکیش لــە جەالبیــە، تــا ژنــە ئــازادەکان ئــازار نەدرێــن، هۆکارەکــەش ئازاردانــی 
ژنــە ئــازادەکان بــووە لەالیــەن مونافیقەکانــی مەدینــەوە، بۆیــە خەلیفــە عومەریــش هــەر کەنیزەکێکــی لــە دەرەوە بینیبــێ، خــۆی 

ــردووە.  ــازاد منایشــکردبێ، دارکاری ســەختی ک وەک ژنێکــی ئ
بــۆ حەاڵڵکردنــی ســێکس )بــۆ ژنــان و پیاوانــی موســڵامن( لــەدەرەوەی زەواجــی شــەرعی، پیاوانــی ئایینــی لــەم ڕۆژگارە، لــە فقهــی 
مەزهەبــی شــیعەدا، لــە ڕێــگای )زواج املتعــة( و لــە مەزهەبــی ســونەش، لــە ڕێــگای )زواج املســيار(، ئەلتەرناتیڤیــان بــۆ ئــەو کەلێنــە 
ــان  ــە و حەرامــە، ی ــەم دوو زەواجــە شــەرعی نیی ــا  ئ ــان ئەوەت ــووە. ی ــزەک( دروســت ب ــی )کەنی ــەوە، کــە بەهــۆی نەمان دۆزیوەت
ئەگــەر شــەرعین، ئــەوا ئــەم پرۆســەیە ســەملێنەری ئــەو ڕایــەن، کــە ئیســالم دەرفەتــی تێکەاڵوبــوون، خۆدانەپۆشــین و ژوانــی بــۆ نێــر 
و مێــی موســڵامن حەاڵڵکــردووە، ئــەی ئەگــەر ئــەم دەرفەتــە بۆ)نێــر و مێــی موســڵامن( نەڕەخســێرنابێ، خــۆ لــە خەونــدا بەیەکــری 

نەگەیشــتوون؟ 

خوا لە ئاست حەقدا شەرم ناکات:
وەک ئاشــکرایە خــوا دەڵــێ: "واللــە ال یســتحیي مــن الحــق"، ئەگــەر وایــە بــۆ دەبــێ بــاری تەئویــل و تەفســیری وشــەکانی قورئــان 
وا قــورس بکرێــن و داتاشــینی جــۆراو جــۆر بــۆ ماناکانیــان بکــرێ و هەندێجاریــش مانــای هەنــدێ لــە وشــەکان بەالڕێــدا بربێــن؟ 
ــا  ــن:5، هەروەه ــون( املٶمنی ــم حافظ ــْم لفروجه ــَن ه ــێ )َوالذي ــەرج( کردب ــی ژنان)ف ــە ناوگەڵ ــی ل ــکاوی باس ــوا بەڕاش ــەر خ ئەگ
ــور:11،  ــة منکــم.( الن ــك عصب ــَن جــاءوا باإلف ــێ )إِنَّ ٱلِذي ــک( کردب ــی رووداوی )اإلف زۆر بەڕاشــکاوانەش قســەی لەســەر بەرەنجام
ئەگەرچــی بابەتێکــی زۆر هەســتیار و تابــووش بــووە، کــە تایبــەت بــووە بــە رووداوە سێکســیەکەی )عائیشــە( کــە )صفــوان بــن 
املعطــل الســلمي( تێوەگالبــوو. ئایــا دەبــێ ئــەم ڕێگــری و هۆکارانــە چیبووبــن تــا خــوا نەیتوانیبــێ بــە ڕاشــکاوانە و بــە وردی لــە 

جیاتــی بڵــێ: ولیرضبــن بخمرهــن عــىل جیوبهــن، بڵــێ: ولیرضبــن بخمرهــن عــىل رؤوســهن؟
لــە ئایەتــی )وقــل للمٶمنــات یغضضــن مــْن أَبصارهــن ویحفظــن  فروجهــن وال یبدیــن زینتهــن إال ماظهــر منهــا ولیرضبــن بخمرهــن 
عــىل جیوبهــن وال یبدیــن زینتهــن إال لنعولتهــن أو ...( النــور:31 یشــدا مانــای دەســتەواژەکانی زۆر ســادە و ئاشــکران، پێويســتیان 
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ــەن،  ــەیر نەک ــێ: س ــە، دەڵ ــر نیی ــای ت ــینی مان ــیر و داتاش ــل و تەفس ــە تەئوی ب
بەتــەواوی ده رنه خــه ن،  بپارێــزن، جوانــی خۆیــان  داوێنی)فــرج(ی خۆتــان 
ــای  ــینگیان. مان ــە ســەر س ــاڵ( بخەن ــا خــامر )ش ــارن، ب ــه دی ــه ی ک ــه له وان جگ
)خــامر( لــەم ئایەتــە بەڕوونــی شــاردنەوەی ســینگی ژنانــە )جیوبهــن( بــە پارچــە 

قوماشــێک. 
ــان  ــەر و ڕوو، ی ــاردنەوەی س ــە ش ــاس ل ــە ب ــەی ک ــەو ڕایان ــەوە ئ ــە پێچەوان ب
نیقابکــردن دەکــەن، لــە ئاســت ئــەو دەقانــەی کــە بــاس لــە ئادابــی نوێژکــردن 
و دەســتنوێژگرتن دەکــەن، ناتوانــن بەرگــری بکــەن، ).... فأغســلوا وجوهکــم و 
أیدیکــم إىل املرفــق و أمســحوا بڕٶوســکم و أرجلکــم إىل الکعبیــن( املٶمنون:6،کە 
ئامــاژەی بــە شوشــتنی ڕوو، هــەردوو دەســت و بــازوو و پێیــەکان کــردوە، لەگەڵ 
مەســحکردنی چارەکێکــی ســەر، کــە ئەمانــە هەموویــان بەڵگــەن بۆئــەوەی کــە 
ــەوە  ــە پاککردن ــتیان ب ــن و پێویس ــرۆڤ رووت ــی م ــوێنانەی لەش ــەو ش ــێ ئ دەب

هەیــە، بــەر لــەوەی نوێــژ داببەســن.
تــا ئێســتاش موســڵامنان داپۆشــینی رووی ژنانیــان لــە کاتــی حەجــدا، نەکردۆتــە 
ــزە  ــێوەیە غەری ــەم ش ــان ب ــی ژن ــە بینین ــەیەدا ب ــەم دوو پرۆس ــا ل ــب، ئای واج
سێکســیەکانی پیــاوان ناجوڵێــن؟ هەروەهــا تێکەاڵوبوونــی ژن و پیــاوان لــە کاتــی 
حەجــدا، بەڵگەیەکــی تــر نییــە بــۆ حەاڵلێتــی تێکەاڵوبــوون و نەبوونــی نیقــاب؟ 
ــالمیەکان  ــتا ئیس ــیەی ئێس ــەو بااڵپۆش ــە ئ ــن ک ــرین بەڵگەنی ــە باش ــا ئەمان ئای

ــە؟ ــە و داهێرناوە)بدعــة( ی ــان کــردووە، شــەرعی نی فەرزی
ــە  ــەوەی ک ــە وەک ئ ــتێک نیی ــونەدا ش ــان و س ــە قورئ ــێ: ل ــا( دەڵ ــامل البن )ج
ــان  ــەو خــامرەی کــە ژن ــەوە ئ ــد دەکات ــرێ )حیجــاب(، تەئکی ئەمــڕۆ پێــی دەوت
لــەو ســەردەمەدا دەیانپۆشــی، بریتــی بــووە لــە جلێکــی تەقلیــدی و عادەتێکــی 
ــە  ــەوەی ل ــار". ئ ــه اعتب ــرشع ل ــرف يف ال ــة و الع ــادة محكم ــی" الع کۆمەاڵیەت
قورئــان هاتــووە داپۆشــینی ســینگە. لــە 2008 یــش ئەزهــەر کتابێکــی بەنــاوی 
ــووە  ــادا هات ــد الفقهــاء( دەرکــرد، تی ــر القــرأن وتقيي ــن تحري )املــرأة املســلمة ب

ــان. ــە داپۆشــینی ســینگی ژن کــە خــامر، وات
هەروەهــا )د.احمــد صبحــي منصــور( یــش کــە بــە ســەرۆکی روحــی قورئانیەکان 
نــارساوە، دەڵــێ: مەبەســت لــە )رضب الخمــر عــىل جيوبهــن( داپۆشــینی ســینگە، 
هەروەهــا دەشــڵێ مەبەســت لــە بەکارهێنانــی )إدنــاء الجلبــاب( کــە لــە دەقــدا 
ــة  ــە )تغطي ــە قاچەکان ــە(، وات ــووز )بەلەکەکان ــینی پ ــای داپۆش ــووە بەمان هات
الســاقن(. محەمــەد ســەعيد العشــامويش لــە کتابــی "حقيقــة الحجــاب وحجيــة 

الحديــث"  لەگــەڵ ئــەو رایەیــە، کــە )خــامر( فەرمانــە بــۆ داپۆشــینی ســینگ.

)لباس و جەالبیە(، دوو فۆڕمی جیاواز:
)یــا بنــي آدم قــد أنزلنــا علیکــم لباســا یــواري ســواتکم و ریشــا ولبــاس التقــوى 
ذلــك خیــر... ( األعــراف:26،  لــەم ئایەتــەدا ســەرجەم  نــه وه ی ئــاده م دوێــرناوە، 
کــە خــوا پۆشــاکی له بــاری بــۆ فه راهــه م کــردوون، تــا عــه وره ت و ئــه وه ی پێیــان 
ــن پۆشــاکی جوانیــش  ناخۆشــه ده ربکه وێــت دایبپۆشــن، جگــە لەمــەش دەتوان
بــۆ خۆڕازاندنــەوە بپۆشــن، بــه اڵم ئایەتەکــە ئیختیــار دەدا بــە مرۆڤــەکان تــا لــە 

لەم ڕۆژگارەشدا هەردوو 

هۆکارەکە، کە بوونی )کەنیزەک 

و مونافیقەکانی مەدینە(ن 

نەماون. بە نەمانی هۆکارەکان، 

حوکمەکان نامێنن. ئەلعەشاموی 

لەو بارەوە دەڵێ: »ئەو هۆکارەی 

کە باس لە )إدناء الجالبيب( 

دەکات، بەهۆی نەبوونی 

)کەنیزەک( لەم ڕۆژگارەدا 

نامێنێ، بەپێی قاعیدەی زانستی 

ئسوڵی فقهیش بێت، کە دەڵێ: 

هەموو حوکمێک بەردەوام 

دەبێ لەگەڵ بەردەوامبوونی 

هۆکارەکەی، ئەگەر حوکم 

هەبێ، دەبێ هۆکاریش هەبێ. 

ئەمە جگە لەوەی کە هۆکارەکان 

سەملێنەری ئەوەن، کە ئەم دوو 

ئایەتە تایبەتبوونە بە کات، 

شوێن و کەسانی پابەند بە 

دۆخێکی تایبەتی ئەوسای شاری 

مەدینە، بۆیە حوکمەکانیان بۆ 

ئەو ڕۆژگارە بڕناکات.
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نێــوان پۆشــاکی تەقــوا و پۆشــاکی تــردا هەڵبــژاردن بکــەن، نــەک ناچاربکرێــن. 
لــەم ئایەتــەدا تەفزیلــی جۆرێــک لــە پۆشــینی جــل دەکات، کــە بەجلــی تەقــوا 
ــەکان  ــێ، مرۆڤ ــک ب ــە هــەر جلێ ــر، ک ــەڵ جۆرێکــی ت ــاژەی پێکــردووە، لەگ ئام
ــا لــە جلــی تەقــوا،  ئارەزوویــان لێیەتــی. واتــە ئــەو پۆشــاکە ئاســاییەش کــە جی
وەک جلــی تەقــوا، مــادام لــەش دادەپۆشــێ، خێــردارە و رەوایــە، بــەاڵم دەڵــێ: 
ــە  ــێ ل ــە ب ــەم ئایەت ــی ئ ــرە. بەپێ ــن، خێردارت ــوا هەڵبژێری ــاکی تەق ــەر پۆش ئەگ
ئیســالمەتیدا بــۆ پۆشــینی جــل، مرۆڤــەکان )ئیختیاریــان( هەیــە، نــەک )ئیلــزام(.
لــەم ئایەتــەدا زۆر جــوان ڕوونکراوەتــەوە، کــەوا مەبەســتی ســەرەکی لــە 
و  سەرداپۆشــین  نــەک  جوانکردنــە،  خــۆ  و  عــەورەت  داپۆشــینی  پۆشــاک، 
نیقابکردنبــێ. ئەگەرچــی جەالبیــە جۆرێکــە لــە پۆشــاک و جلێکــە یــەک پارچەیــە 
تــا دامێنــی قــاچ دادەپۆشــێ، پەیوەنــدی بەســەر و سەرپۆشــەوە نییــە، چونکــە 
لــە دەقەکــەدا، خامرەکــە بــۆ داپۆشــین هاتــووە، نــەک جەالبیەکــە. )لباس(یــش 
کــە لــەم ئایەتــەدا هاتــووە، ماناکــەی زۆر گشــتگیرە، بەهیــچ شــێوەیەک مانــای 

ــێ. ــتا ناگەێن ــی ئێس ــاب و حیجاب نیق

گوناحی نەزەری کەنیزەکێکی موسڵامن لە ئەستۆی کێدایە؟
ــەکان الی خــوا وەک  ــوو مرۆڤ ــە هەم ــە کاتێکــدا ئیســالم بانگەشــە دەکات، ک ل
ــق کــراون، بــەاڵم بەهــۆی جەنــگ و بەتااڵنــربدن،  ــازادی خەل ــە ئ یــەک وان و ب
هەندێــک لــەو ژنانــە کــە مەخولقــی خــوان، بــوون بــە کەنیــزەک. ئایــا دەکــرێ 
بــاس لــە حیجــاب یــان جــۆرە پۆشــاکێ بکــرێ بــۆ پێدانــی شــەرەف و پاکیزەگــی 
ــاوە  ــە لێقەوم ــەاڵم ژن ــازادن، ب ــان ئ ــڵامنن ی ــە موس ــان، ک ــە ژن ــێک ل ــە بەش ب
کەنیزەکــەکان، دەبــێ هەتــا بژیــن، بێشــەرەف و ســۆزانی بــن؟ ئەگــەر )حیجاب( 
ــێ،  ــی ئازادب ــا مافــی ژنان ــۆش تەنه ــە، خــامر و بااڵپ ــن جەالبی ــان دروســر بڵێی ی
ــێ؟  ــڵامن بپۆش ــی ناموس ــێ وەک کەنیزەکێک ــڵامن، دەب ــی موس ــا کەنیزەکێک ئای
ــی ژنێکــی کەنیزەکــی  ــی گوناحــی رووت ــێ ئۆباڵ ــەدا دەب ــەم کات ــێ ل ئەگــەر واب
موســڵامن و نــەزەری پیاوانــی موســڵامن لــەو کەنیزەکــە موســڵامنە لــە ئەســتۆی 

کــێ دابــن؟
ــوري(  ــفيان الث ــڵامن )س ــرە موس ــازادی غەی ــی ئ ــەیرکردنی ژن ــە س ــەبارەت ب س
دەڵــێ: "هیــچ گوناحــت ناگاتــێ ئەگــەر ســەیری جوانــی ژنانــی ئەهلــی زیمــە 
بکەیــت، بــەاڵم خۆپاراســن باشــرە لەترســی تووشــبوون بــە فیتنــە، نــەک لەبــەر 
ڕێــز و حورمەتــی ئــەوان بێ."ئەمــەش بەڵگەیەکــی تــرە کــە لــە الی ئیســالمیەکان 
هێشــتا جیهانــی ژن دابەشــی دووبــەرە کــراوە، لــە رابــردوو) ژنــی ئــازاد و ژنــی 

کەنیــزەک(، لــە ئێســتادا )ژنــی ئــازاد و ژنــی ئەهلــی زیمــەی بــێ حورمــەت(.

موسڵامنانی ئێستا و  پیاوە دڵپیسەکانی ئەوسا:
کۆمەڵــی ســەردەمی پێغەمبەر،هەمیشــە الی ئیســالمیەکان بــە کۆمەڵێکــی 
منونەیــی پێناســە کــراوە، بــەاڵم لــە میانــەى ئــەو باســەماندا بۆمــان دەرکــەوت 
ــەو  ــی ئ ــە ترس ــەر ل ــەو ڕادەی پێغەمب ــا ئ ــووە، ت ــبازی زۆری تیاب ــە هەوەس ک
دڵپیــس و نەفسشــڕانە ژنەکانــی خــۆی لــە پەنــا حیجــاب لــە هەمــوو پیاوەکانــی 

بۆ حەاڵڵکردنی سێکس ) بۆ 

ژنان و پیاوانی موسڵامن( 

لەدەرەوەی زەواجی شەرعی، 

پیاوانی ئایینی لەم ڕۆژگارە، 

لە فقهی مەزهەبی شیعەدا، 

لە ڕێگای )زواج املتعة( و لە 

مەزهەبی سونەش، لە ڕێگای 

)زواج املسيار(، ئەلتەرناتیڤیان 

بۆ ئەو کەلێنە دۆزیوەتەوە، 

کە بەهۆی نەمانی )کەنیزەک( 

دروست بووە. یان ئەوەتا  ئەم 

دوو زەواجە شەرعی نییە و 

حەرامە، یان ئەگەر شەرعین، 

ئەوا ئەم پرۆسەیە سەملێنەری 

ئەو ڕایەن، کە ئیسالم دەرفەتی 

تێکەاڵوبوون، خۆدانەپۆشین و 

ژوانی بۆ نێر و مێی موسڵامن 

حەاڵڵکردووە، ئەی ئەگەر 

ئەم دەرفەتە بۆ ) نێر و مێی 

موسڵامن( نەڕەخسێرنابێ، خۆ لە 

خەوندا بەیەکری نەگەیشتوون؟ 
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ــەو  ــان ئ ــە می ــی و دڵپیســییە ل ــەو هەمــوو بەدگومانی ــێ ئ ــا کات ــە ئەســحابە سەرراستەکانیشــەوە شــاردۆتەوە. ئای ــەم ڕۆژگارە، ب ئ
ــان  ــن، ی ــە حیجــاب و پۆشــاکی تەقوایــی چارەســەر دەکرێ ــە بەرچاودەکــەون، دەبــێ بپرســین پاکیزەگــی و بەدرەفتاریــی ب ئایەتان

ــرۆڤ؟  ــی م ــی ماف ــە بنەماکان ــن ل ــا و ڕێزگرت بەســەروەربوونی یاس
وەک لــە باســەکەماندا بۆمــان دەردەکــەوێ، ئیســالمییەکان لــەم ڕۆژگارەدا ئەگــەر مەبەســتیان لــە )حیجــاب- بااڵپۆشــی شــەرعی(، 
ــدا ئــەو مەبەســت و  ــە ڕۆژگاری خۆی ــە و نەخامریــش ل )حیجاب+جەالبیە+خــامر( بــێ، پێکــەوە، ئــەوا نــە حیجــاب و نــە جەالبی
مانایەیــان نەگەیانــدووە، کــە ئــەوان ئێســتا مەبەســتیانە، هەمــوو ئــەو ئامرازانــە تەنهــا بــۆ مەبەســتی جیاکردنەوەیەکــی چینایەتــی 
و ســمبولێک بــۆ ناســینەوەی ژنانــی ئــازاد و ئازارنــەدان و پاراســتنیان بــووە لــە مونافیقــە هەوەســبازەکانی شــاری مەدینــە، نــەک 
فەریزەیــەک بووبــێ لەالیــەن خــواوە. ئەگــەر بەهەمــان ماناکــەی ئێســتای )حیجــاب یــان بااڵپۆشــی ئیســالمیی( فەریــزە بایــە، دەبــوا 

بۆ)الحرائــر و اإلمــاء( ش وەک یــەک بوایــە، چونکــە هەموویــان مرۆڤــن و مەخلوقــی خــوان و هەســت بزوێنیشــن.
ــا ئێســتا  ــردوو(ە، هەت ــا مێژوو)راب ــی موســڵامن، تەنه ــت بەســەر هەڵســوکەوتی تاک ــر بێ ــا چاودێ ــردەوە تەنه ــرەدا بەک ــەوەی لێ ئ
هیــچ کەســێک نەیتوانیــووە بەســەرکەوتوویی ڕێ لــە چوونــە نــاو مێــژوو بگــرێ، بــەاڵم باشــر وایــە لــە جیاتــی ئــەوەی ببیــن بــە 
کۆیلــەی مێــژوو، ئێســتا و ئاینــدەی لەســەر کۆپــی بکەینــەوە، وا باشــرە ببیــن بــە ڕەخنەگــری مێــژوو، وەک محەمــەد عابــد الجابــری 
ــە  ــردووەدا ب ــەو ڕاب ــە ناخــی ئ ــا ل ــەوە، ب ــردوودا نەبینین ــە ڕاب ــامن ل ــاوات و هیوایەک ــوو ئ ــێ: باهەم ــراث(دا دەڵ ــە ) نحــن و ال ل
دوای زانســت و عەقالنیــەت و پێشــکەوتندا نەگەڕێیــن، چونکــە نایــان دۆزینــەوە. ئەگــەر بــە چاوێکــی رەخنەگرانــەی مێژووییــش 
ســەیری دەقــەکان بکەیــن، بەڵگــەی ئەوەمــان دەســتدەکەوێ، کــە کۆمەڵــی مەدینــەی ئەوســا، کۆمەڵێکــی منونەیــی نەبــووە، بۆیــە 
ــان و  ــەردەم داهێن ــگاش لەب ــان قورســر دەکا، ڕێ ــەوە ژی ــەم ڕۆژگارە بەســەر ئێســتادا، پێک ــەوەی ئ ــۆ کۆپیکردن ــک ب هــەر هەوڵێ

چارەســەرکردنی کێشــە کۆمەاڵیەتیــەکان دەگــرێ.
لــە رووی زمانەوانییــەوە ئەگــەر بــاری ئــەم ئایەتانــە قــورس نەکەیــن و وردتــر لــە تێکــڕای مانــا مەجــازی و ڕاســتەوخۆکانی وشــەی 
حیجابــی نــاو دەقــەکان بڕوانیــن، تێدەگەیــن کــە هەموویــان بــۆ کارێــک یــان مەبەســتێک بەکارهاتــوون، کــە نەفــرەت لێکــراو یــان 
پەســەندنەکراو بوونــە، بۆیــە چڕکردنــەوەی هەمــوو ماناکانــی )حیجــاب( لــە پارچــە قوماشــێکی ســەپێرناو بەسەرســەری ژنانــەوە، 
ــدا  ــە پیرۆزەکان ــە دەق ــە ل ــۆی، ک ــتەقینەکەی خ ــتە ڕاس ــا و مەبەس ــە مان ــەیە ل ــەم وش ــەوە، ئ ــۆ رووتکردن ــە ب ــی هۆکارێک بەفیعل
ــە ئێســتادا بــەو مانــا خواســراوەی کــە بــۆ مەبەســتی )بااڵپــۆش یــان  هاتــووە، هەروەهــا بەکارهێنانــی وشــەی )حیجــاب( یــش ل
ســەرپۆش( داتــارشاوە )بدعــە( یــە و شــوبهاندنێکی بــێ بنەمایشــە و الدانێکــە لــە چەمکــە ڕاســتەقینەکەی قورئــان بــۆ حیجــاب، 

چونکــە مانــای )حیجــاب( لــە دەقەکانــدا زۆر کۆنکرێتییــە.

پەراوێز:

1. بۆیــە )   ســورة  األحزاب(بــەو نــاوە ناونــراوە، چونکــە بتپەرســتەکانی مەککــە و جولەکانــی  بني قريظــة و هۆزەکانــی تــر هەموویــان 
پێكــەوە ، لــە هەمووالیەکــەوە گەلەکۆمەیــان ) تحزبــوا( لــە دژی  موســڵامنان کردبــوو.

ــان  ــۆ خاوەنەکانی ــە، ب ــزەک هاتوون ــای کەنی ــە مان ــان ب ــاء، هەمووی ــواري  و اإلم ــراري، الج ــم، ال ــت أیامنکم/أیامنه ــا ملک 2. وم
ــەن. ــان پێوەبک ــەک مامەڵەی ــان وەک کااڵی ــەن ی ــدا بک ــیان لەگەڵ ــن، سێکس ــەک مارەبڕی ــن(، ن ــک الیمی ــە )مل ــووە ب هەب

3. )زینــب بنــت حبش(کچــە پــوری پێغەمبــەرە،  ئایەتــی 37 ی ســورەتی االحــزاب تایبەتــە بــەم  چیرۆکــە ، )زەیــد بــن حــارث( یــش 
، عەبدێکــی ئــازاد کــراو و کــوڕی بــە تەبەنــی پێغەمبــەر بــووە.  

4. روايــات التحريــف يف كتــب الســنة/ مرکــز األبحــاث العقائدیــة- http://www.aqaed.com/faq/285/ / روي عــن عائشــة : "أّن 
ســورة األحــزاب كانــت تقــرأ يف زمــان النبــي )ص( يف مائتــي أيــة ، فلــم نقــدر منهــا إالّعــىل ماهــو اآلن.

5. ) أن الحكم يدور مع العلة وجوًدا وعدما، فإن وجدد الحكم ُوجَدت العلة(. 
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بەڕیــزان کاک نەهــرۆ حــازم و دەهــام ســمکۆ ، کــە هەردووکیــان هەڵگــری بڕوانامــەی ماســتەرن لــە واڵتــی فەرەنســا، 
هەســتاون بــە نووســینەوەی لێکۆڵینەوەیەکــی زانســتیانەو، راڤەیەکــی یاســاییان کــردووە  بــۆ ئــەو فەرمانــە یاســاییەی لــە 
کانتۆنــی جەزیــرەی رۆژئــاوادا، لــە نۆڤەمبــەری 2014 دەرچــوو. وەک بەشــێک لــە باوکراوەکانــی پالتفۆرمــی دابــڕان، ئەو  
لێکۆڵینەوەیــە بەشــێوەی کتێــب چــاپ دەکەیــن و باویدەکەینــەوە. بــەاڵم، لەبــەر گرنگــی بابەتەکــە لەمــەڕ گرنگیــدان بە 
فیکــری ســێکیوالریزم ودابــڕان لــە فیکــرو کولتــوری ئیســالمی، بەباشــامن زانــی کــە لــەم ژمارەیــەدا، دەســتپێک و چەنــد 

بڕگەیــەک لــەو لێکۆڵینەوەیــە باوبکەینــەوە.

لە سیستمی یاسایی ژنپرسی

رۆژئاوای کوردستان
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ــە مانگــی نۆڤەمبــەری ســاڵی 2014، دەســەاڵتی خۆجێیــی دیموکراســی  ل
لــه کانتۆنەکانــی رۆژئــاوای کوردســتان )کــە لــە ئێســتادا بۆتــە هەرێمــی 
فیدڕاڵــی لــە رۆژئــاوای کورســتان/ لــە باکــووری ســوریا( و بــە دیاریکــراوی لــە کانتۆنــی جەزیــرە، )مرســوم/ Decree( فەرمانێکــی 
یاســایی تایبــەت بــە مافــە گشــتیەکانی ژنان،لــە ژێــر نــاوی بنەمــا ســەرەکیەکان و حوکمــە گشــتیەکانی تایبــەت بــە ژنانــی دەرکــرد.

ــەت  ــتیەکانی تایب ــە گش ــاف و حوکم ــەرەکیەکانی م ــا س ــراوە(،وەک بنەم ــان ک ــۆ تەرخ ــەوەی ب ــەم لێکۆڵین ــە ئ ــە )ک ــەم فەرمان ئ
ــتی و  ــدە زانس ــە ناوەن ــە ل ــایی ک ــی یاس ــەوەک لێکۆڵەرەوەیەک ــۆ ئێم ــت. ب ــایی پێکدێ ــەی یاس ــە 30 بڕگ ــووه، ل ــەوە هات ــە ژنان ب
ــڤیل( و  ــۆدی س ــی/ ک ــتانی)قانونی مەدەن ــای شارس ــەی یاس ــتەوخۆ بەرکەوت ــە و راس ــە خوێندومان ــی فرەنس ــی واڵت ئەکادیمیەکان
کۆمەڵگەیەکــی کــراوە بوویــن و تێیــدا ژیاویــن و پێــی سەرســام بوویــن و بۆتــە جێگــەی ســەرنجامن. دوای خوێندنــەوەی فەرمانەکە،  
ــارەی  ــی خــۆی دەرب ــە بۆچوون ــەی ئەنجامــداوە ک ــاوا کارێکــی بوێران ــی رۆژئ ــە یاســادانەرانی کانتۆنەکان ــرد ک ــەوە ک هەســتامن ب
بابەتــە جیاجیاکانــی لــە دوو توێــی بەیانێکــی یاســایی خســتۆتە روو. ئــەم هەنــگاوەش بــە المانــەوە جێــگای بایــەخ بــوو، هــەر بۆیــە 
بــە پێویســتامنزانی راڤەیەکــی یاســایی بــۆ ئــەم فەرمانــە بکەیــن. بەتایبــەت کاتێــک دەبینیــن کــە بڕگــە یاســاییەکانی تایبــەت بــە 
مافەکانــی ژنــان لەســەر بنەمایەکــی شارســتانی و مۆدێــرن داڕێــژراوە  بــێ خۆبەســتنەوە بــە نۆرمــە ئاینــی و نەريتــه داســەپێوەکانی 
ــە  ــنگەری ل ــەزن رووەو رۆش ــا م ــگاوی وەه ــت هەن ــردار دەکرێ ــە ک ــن ب ــک دەبینی ــبووین کاتێ ــر دڵخۆش ــە، ئەوەندەی کۆمەڵگ

کۆمەڵگــەی خۆشــامندا ئەنجــام بدرێــت. 
کاتێــک رادەمێنیــن لــە واڵتانــی دەوروبــەر، کــە یاســای بــاری کەســیەتی لەســەر بنەمــای حوکمــە ئاینــی و نەریتیەکانــی ســەدەکانی 
ــرن  ــەش و مۆدێ ــی گ ــە منوونەیەک ــت بکرێت ــاوا دەکرێ ــی رۆژئ ــگاوەی کانتۆنەکان ــەم هەن ــە ئ ــەر بۆی ــژراون، ه ــت داڕێ ناوەڕاس
ــرەوە  ــان لێ ــک جیه ــە جۆرێ ــە، ب ــی نەریتگەراکان ــی ملمالنێ ــڕۆ چەق ــە ئەم ــدا ک ــە ناوچەیەک ــەت ل ــە تایب ــارەی دۆزی ژن. ب دەرب
شــەڕی تیــرۆر و کۆنەپەرســتی دەکات و چــاوی دونیــای هاوچەرخــی کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی لەســەرە، بۆیــە دەرکردنــی جــۆرە 
فەرمانێکــی لــەم شــێوەیە و بــەم ناوەڕۆکــە بەهێــزە لــەم جوگرافیایــە تەنــراوە بــە هــەزاران نەخۆشــی دواکەوتوویــی، ژنکوژیــی، بــااڵ 
دەســتتی هێــزە نەریتیــەکان، بــە نــزم ســەیرکردنی ژن، بــە کەنیزەکــردن و بــە جاریەکردنــی ژن، جیهــادی نیــکاح و ســەدان دەردی 
دیکــە، هەروەهــا دژایەتیــەکان لــە ســەد الوە، کارێکــی هــەرە باشــە بــۆ گۆڕانــکاری عەقڵیەتــی کۆمەڵگــە و بــەوەش بــە دونیــا بڵێیــن 

ئێمــەش دەتوانیــن لەگــەڵ ســەردەمەکەی خۆمــان بڕۆیــن و لەگــەڵ عەقڵیەتــی مۆدێــرن خۆمــان بگونجێنیــن . 
لــە ناوەڕۆکــی ئــەم فەرمانــە یاســاییە»وەکو لــە میانــەی راڤەکردنەکــە دەیبینیــن« )موشەریع(یاســادانەرانی دەقەکــە هەوڵــدەدەن 
هەتــا بۆیــان بکرێــت لــە روانگەیەکــی شارســتانیانەی دونیــای هاوچــەرخ بنەمــا گشــتیەکانی تایبــەت بــە مافــی ژنــان دابڕێــژن. وەک 
دەردەکەوێــت هەوڵیانــداوە رەچــاوی پێــوەرە نێودەوڵەتیــەکان بکــەن، کــە ئەمــڕۆ لــە کۆمەڵگــەی نێودەوڵەتــی بوونەتــە پێوەرێــک 

بــۆ هەڵســەنگاندنی رادەی دیموکراســی بــوون و پێشــوەچوونی هــەر سیســتمێکی سیاســی و یاســایی.
خاڵێکــی دیکــەی ســەرنجڕاکێش لــەم باســە کــە بیــری ئــازاد کەمەندکێشــی خەیاڵێکــی پــڕ مرۆڤدۆســتی دەکات، ئەوەیــە کــە ئــەم 
یاســایە لــە گەلێــک لــە قوتابخانــە فێمنیســتەکانی دونیــای رۆژئــاوای ئێســتا رادیکااڵنەتــر جەخــت لــە سەربەســتی و ئــازادی ژنــان 

دەکاتــەوە و بەرگرییــان لــێ دەکات و بــە داکەوتــە دەیســەپێنن! 
ــت، داپڵۆســینی  ــان دادەڕێژێ ــی ژن ــوەی گشــتی دۆز و ماف ــە چوارچێ ــی یاســایەک، ک دانان
لــە کۆمەڵــە نۆرمێکــی کــۆن و نەریتخوازانــە، گــەش گــەش بــەم هەوڵــەی 
یاســادانەرانی رۆژئــاوای کوردســتانەوە دیــاره و شــەوقی رێنەسانســی کۆمەاڵیەتــی 
پێویســتە  لەمجــۆرە  یاســایی  دەقێکــی  هەبوونــی  دەبریســکێتەوە .  لــێ 
ــەرەو پێشــربدنی ئاســتی  ــۆ ب ــەن ب ــە کاردەک ببێتەجێگــەی شــانازی کەســانێک، ک
کۆمەڵگــە لــە هەمــوو رووێکــەوە، بــە تایبــەت لــە الیەنــی پرســی ژنانــەوە، 
پرســێک کــە زۆرینەمــان لەســەر ئــەوە کۆکیــن کــە لــە قەیــران و لــە ژێــر ســتەمی 
کۆمەڵگەدایــە، دواجاریــش ببێتــە ئەزمــوون بــۆ ئــەوەی لە باشــووری کوردســتانیش 

دەستپێک
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ســوودی لێوەربگریــن. ســەرباری ئەمــەش، بــە الی ئێمــەوە هەبوونــی دەقێکــی 
ــۆن  ــووری ک ــڕینەوەی کەلت ــۆ س ــێت ب ــەر دەکێش ــا س ــی وەه ــایی مۆدێرن یاس
و نەریتــی دواکەوتــوو و گۆڕینــی مێنتەلێتیــی نەریتگــەرا و بەســەرچوو کــە 
ــەرخ  ــای هاوچ ــەردەم و دونی ــی س ــەڵ گۆڕانکاریەکان ــک لەگ ــچ لۆژیکێ ــە هی ب
ــە  ــە بەربەســت ل ــەی جــار دەبن ــەی، کــە زۆرب ــی ئەوان ــەوە، بەتایبەت یەکناگرێت
بــەردەم ژنــان و رۆڵــی لــە کۆمەڵگــە پەکدەخەن،کۆمەڵگەیــەک تــا ئەوپــەڕی دژ 

ــەکات. ــەڵ ژن ئ ــار لەگ ــەوان رەفت ــە و نەریت ــانی ژن ــازادی و یەکس ــە ئ ب
ــەم  ــە و ل ــە کۆمەڵگ ــان دەدەن ل ــی ژن ــە پرس ــی ب ــەی گرینگ ــە ئەوان ــەر بۆی ه
ــتە  ــەوە پێویس ــە الی ئێم ــام دەدەن، ب ــنە ئەنج ــه  چەش ــی هەم رووەوە چاالک
هەمیشــە هەوڵەکانیــان چڕبکەنــەوە بــۆ ئــەوەی لــە ســەرەتادا و بــەر لــه  هــەر 
کارێــک هەوڵبــدەن ئــەو یاســایانە بگــۆڕن، کــە وەکــو پێویســت مافەکانــی ژنــان 

ــان هەڵگــرت. ــەم ئەرکەم ــرەوەش ئێمــە وەک یاساناســێک ئ ــزن، لێ ناپارێ
ــە یەکــە  ــە و بابەتیان ــە زانســتیە، هەوڵدەدەیــن ئەکادیمیان ــەم راڤەکردن ئێمــە ل
ــەم  ــاوا شــیبکەینەوە، ل ــی رۆژئ ــەی کانتۆنەکان ــەم فەرمان ــی ئ ــە بڕگەکان ــە یەک ب
رووەوەش لــە فۆڕمــی باســێکی زانســتیانە پالنــی کارەکــە بــە شــێوەیەکی گشــتی 

دەکەینــەوە دوو بــەش:
ــن،  ــاس دەکەی ــد تەوەرێــک ب بەشــی یەکــەم وەکــو دەروازەیەکــی گشــتی چەن
کــە تیشــک دەخەینــە ســەر چەنــد پرســیارێک و هۆکارەکانــی دەرکــردن و 

ــەڕوو . ــەرنجەکامنان لەســەر فەرمانەکــە دەخەین ــایی و س ــی یاس گونجاندن
ــن، لەمەشــدا  ــە دەکەی ــی فەرمانەک بەشــی دووەمــی شــیکاری یاســایی خاڵەکان
بــە  بکەیــن،  بــەراوردکاری  و  رەخنەیــی  خوێندنەوەیەکــی  هەوڵدەدەیــن 
ــۆ  ــی ب ــتی کۆتای ــان یاداش ــەڕاوی ی ــە( پ ــی )الئیح ــردن و لەبەرچاوگرتن رەچاوک
ــە الیــەن  ــە  کانوونــی دووەمــی ســاڵی 2015ل جێبەجێکردنــی فەرمانەکــە، کــه ل

ــووە. ــەوە دەرچ ــی عەفرین ــە کانتۆن ــان ل ــاری ژن ــتەی کاروب دەس
بەشی یەکەم: دەروازەیەکی گشتی

لــەم دەروازە گشــتیەدا هەوڵدەدەیــن باســی چەنــد تەوەرێــک بکەین، ســەبارەت 
بــە بوونــی فەرمانێکــی یاســایی دەربــارەی مافەکانــی ژنــان لــە رۆژئــاوای 
کوردســتان. ئــەم دەروازەیــە دەبێتــە ئامرازێــک بــۆ ئــەوەی لــەم رێگەیەوە باســی 
ــرە دەرچــووە و  ــه کانتۆنــی جەزی ــن کــە ل ــە یاســاییە بکەی ــەو بەیان پێشــەکی ئ
بۆتــە پێشــڕەوێک بــۆ بنەمــا ســەرەکیەکانی مافــی ژن لــە کانتۆنەکانــی رۆژئــاوا. 
بــۆ ئــەوەی پوختــی لــە کارەکەمــان دیــار بێــت و کاتــی زۆری خوێنــەر نەگریــن، 
ــەم  ــەوەردا، ب ــوار ت ــەر چ ــن بەس ــی دەکەی ــتی دابەش ــه  گش ــە ب ــەم دەروازەی ئ

شــێوەیەی خــوارەوە:
ــایی  ــی یاس ــی فەرمان ــارەی دەرکردن ــیارێک دەرب ــد پرس ــەم: چەن ــەوەری یەک ت

ــتان. ــاوای کوردس ــە رۆژئ ــان ل ــی ژن ــە ماف ــەت ب تایب
تــەوەری دووەم: ئــەم فەرمانــە لــە رووی یاســاییەوە پشــت بــە چ ســەرچاوەیەک 

دەبەستێت؟

کاتێک رادەمێنین لە واڵتانی 

دەوروبەر، کە یاسای باری 

کەسیەتی لەسەر بنەمای 

حوکمە ئاینی و نەریتیەکانی 

سەدەکانی ناوەڕاست 

داڕێژراون، هەر بۆیە ئەم 

هەنگاوەی کانتۆنەکانی 

رۆژئاوا دەکرێت بکرێتە 

منوونەیەکی گەش و مۆدێرن 

دەربارەی دۆزی ژن
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ــارەی  ــین دەرب ــی نووس ــێیەم: بۆچ ــەوەری س ت
ــاییە ؟ ــە یاس ــەم فەرمان ئ

هــۆکارە  شــیکردنەوەی  چــوارەم:  تــەوەری 
فەرمانــە. ئــەم  پێویســتیەکانی 

ــن  ــەر دەڵێ ــەردوو نوس ــێیەمدا، ه ــەوەری س لەت
»رەنگــە کەســێک بــەرەو رووی ئــەو رەخنەیەمــان 
ــی زۆر  ــیۆلۆژیاوە کارێک ــە رووی سۆس ــەوە ل بکات
پەســەند نیــە، بــە ماوەیەکــی زۆر کــەم وەهــا بــه 
 خێرایــی رووبــەرووی کەلتــوورەکان ببینــەوە، بەڵکو 
هەمــوو ئایــن و نەتەوەیــەک هەنــگاو بــە هەنــگاو بــەرەو رووی نەریتــە خــراپ 
و داڕزاوەکان دەبنــەوە، هەتــا کۆمەڵگەکانــی رۆژئــاواش ئەگــەر ســەرنج بدەینــە 

رابردوویــان لــەم پرۆســەیە بــێ بــەش نەبــوون«..
لێــرەوە دەچنــە نادروســتی ئــەو میتــۆدە لەبیرکردنــەوەی ســەبارەت بــە گۆڕینــی 
کۆمــەڵ و داب و نەریتــە بــاوەکان و چەنــد منونەیــەک بــاس دەکــەن: )ئاینــەکان، 
لــە روانگــەی خەڵکــی  ئاســامنیە  ئاینــی  )کــە دوایــن  ئیســالم  به تایبەتــی 
ــەی  ــد و بڕگ ــان بەن ــەی دەی ــایی و حووکمیەک ــتمە یاس ــە سیس ــوڵامنەوە( ل مس
ــی  ــێ رەچــاو گرتن ــە یەکســەر دەســتبەجێ ســەپاندوونی بەب ــاوە، ک ــی هێن نوێ
پاشــخانی مێژوویــی. رەنگــە منوونــە زۆر بــن، بــەاڵم چونکــە باســە ســەرەکیەکەی 
ئێمــە دەربــارەی ژن و پێگــەی ژنــە لــە کۆمەڵگــە و خێــزان، ئــەوە شــتێکی زۆر 
گونجــاوە ئەگــەر ئێمــە منوونەیەکــی ســەر بــە بــاری کەســیەتی بخەینــە بەرچاو..
ــەوەی  ــە شــەریعەی ئیســالمی رەچــاوی ئ ــە نیشــانی دەدات، ک ــەک، ک منوونەی
ــت  ــک دەبێ ــێ کەڵ ــوو و ب ــی داتەپی ــەوەی نەریت ــۆ بەرەنگاربوون ــردووە ب نەک
رەچــاوی کات و نەریــت بکەیــن. کاتێــک ئاینــی ئیســالم رێگــری لــەوە کــرد کــە 
ــە  ــدا هاوســەرگیری لەگــەڵ دوو خوشــک ببەســتێت ل ــە هەمــان کات ــک ل پیاوێ
کاتێکــدا ئەمــە لــە هەندێــک کۆمەڵگــەدا لەوانــە لــە سیســتمی یاســایی یەعقوبی 
پەیامبــەر، کــە گرێبەســتی هاوســەرگیری لەگــەڵ دووخوشــک بەســتبوو، شــتێکی 
رەوا و رێپێــدراو بــوو، کەواتــە کــە ئاینێــک دێــت لــە رێگــەی شــەریعەی خۆیەوە 
ــە  ــەچ دەکات ک ــی ملک ــت و پەیڕەوان ــە دەگۆڕێ ــووری کۆمەڵگ ــک کەلت هەندێ

جێبەجێــی بکــەن..
منونــەی دیکــەش زۆرن، لەمانــەش لــە مێــژووی هاوچەرخــدا. کاتێــک خەالفەتــی 
ــان  ــه، ی ــاوە پیرەک ــوت پی ــان دەگ ــی پێی ــی تەمەن ــااڵنی کۆتای ــه  س ــامنی ل عوس
پیــاوە نەخۆشــەکە ، هەڵوەشــایەوە، موســتەفا کەمــال ئەتاتــورک کــە سەرســامی 
فەرهەنگــی رۆژئاواییــەکان بــوو، لــە دامەزراندنــی کۆمــاری تورکیادا سیســتمێکی 
ــۆ  ــا ب ــردە بنەم ــامنیەکان ک ــوڵتانە عوس ــەردەمی س ــه  س ــەی ل ــەواو پێچەوان ت
دەوڵەتــە نوێیەکــەی، ئەمــەش لــە کاتێکــدا ناوبــراو پێشــر والــی بــوو لــە 

ــامنی.. ــەی عوس خەالفەتەک
ــزان،  ــه  خێ ــەت ب ــی تایب ــێتی« و بابەتەکان ــاری کەس ــی »ب ــە پرس ــەبارەت ب س

خاڵێکی دیکەی 

سەرنجڕاکێش لەم باسە کە 

بیری ئازاد کەمەندکێشی 

خەیاڵێکی پڕ مرۆڤدۆستی 

دەکات، ئەوەیە کە ئەم 

یاسایە لە گەلێک لە 

قوتابخانە فێمنیستەکانی 

دونیای رۆژئاوای ئێستا 

رادیکااڵنەتر جەخت لە 

سەربەستی و ئازادی ژنان 

دەکاتەوە و بەرگرییان 

لێ دەکات و بە داکەوتە 

دەیسەپێنن! 
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ــۆن  ــی ک ــن و نەریت ــی ئای ــر هەژموون ــۆی لەژێ ــەواو خ ــە ت ــا، ک ــایەکی دان یاس
داڕشــت  لەســەر مۆدێلــی ســویری  تورکــی  یاســای شارســتانی  دەرهێنــا. 
و ســەپاندی. لــە دیارتریــن ئــەو کەلتوورانــەی بــه الی زۆربــەی کۆمەڵگــە 
مســوڵامنەکان هەڵوەشــاندنەوەی دەچێتــە خانــەی بڤــەوە و ئــەم یاســایەی 
هەڵوەشــاندەوە، ئەویــش فرەژنــی و ســەپاندنی چەندیــن یاســا کــە پێــی وابــوو 

کۆمەڵگــە بــە مەدەنــی دەکات. ..
ئێســتا پرســیارەکە ئەوەیــە، ئایــا، کــە ئەتاتــورک سیســتەمێکی گشــتگیر و تــەواو 
پێچەوانــەی داهێنــا لــە مــاوەی کەمــر لــە ســێ ســاڵ و تــەواوی کەلتــووری ئاینی 
ــە رەخنەیەکــی سۆســیۆلۆژیانەی   ــەو کات ــر کــردەوە، ئ و رۆژهەاڵتــی ســەرەو ژێ
وەهــا لــە کــوێ بــوو!؟ ئەمــە لــە کاتێکــدا چەنــد ســەدەیەک خیالفەتــی ئیســالمی 
لــە تورکیــا بــوو و پایتەختەکــەی لــە ئەســتەنبوڵ بــوو، تــۆ ســەیر بکــە ئــەو توانی 
فەرهەنگــی ســەدان ســاڵە بگۆڕێــت و لــە رێگــەی یاســاوە کار بــۆ چەســپاندنی 

. بکات.
ــچ  ــە  هی ــن، ک ــت بزانی ــو دەبێ ــە، بەڵک ــەوە نی ــەلەکە ئ ــەوە مەس ــە الی ئێم ب
ــە  ــاکاری ل ــۆ پێشــگرتنی جی ــگ ب ــای گرین ــی یاس ــۆ دەرکردن ــە ب ــک زوو نی کاتێ

ــەزەکان. ــوان رەگ نێ
لەکۆتاییــدا، دوای لێکۆڵینــەوەی وردی هەمــوو بەندەکانــی ئەو فەرمانە یاســاییە، 
هــەردوو نووســەر لــە دەرئەنجامــدا دەڵێــن:)دوای لێکۆڵینەوەمــان لــەم باســەی 
ســەرەوە ئــەوەی ئێمــە وەک ئەنجــام پێــی گەیشــتین، بۆمــان دەرکــەوت بەڵــێ 
ــرن  ــی یاســای مۆدێ ــە رێگــەی دانان ــێ دەســەاڵتی یاســادانان ل دەکرێــت و دەب
ــەوە  ــەن دەســەاڵتی جێبەجێکردن ــە الی ــی ل ــر جێبەجێکردن و ســەردەمیانە، دوات
بیــری  دادوەرییــەوە،  دەســەاڵتی  الیــەن  لــە  و چاودێریکردنــی  پاراســن  و 
ــی دۆگــامی ســەدان ســاڵی داســەپیوو  ــەرا و عەقڵ ــوو و نەریتگ ــی دواکەوت کۆن
بگۆڕێــن بــۆ هێنانەکایــەی باشــرین یاســای مۆدێــرن، لێــرەوەش ئەوەمــان 
ــن و  ــە نوێری ــەوە هەی ــە بەری ــوردەواری ب ــەی ک ــە کۆمەڵگ ــۆوە ک ــۆ روون ب ب
ســەردەمیانەترین یاســای مۆدێرنــی پێشــکەوتووی تێــدا پەیــڕەو بکەیــت و وەکــو 
ــی و  ــەردەمی جیهانبین ــەڵ س ــت لەگ ــۆی بگونجێنێ ــدوو خ ــی زین کۆمەڵگەیەک
هاوشــێوەی کۆمەڵگــە زیندووەکانــی دونیــا، ئــەوەش رەت دەکەینــەوە بــەوەی 
کــە ناکــرێ دەســتکاری بیــر و بــاوەڕی داســەپیوی تاکــەکان بکەیــت کــە بەهــۆی 
ئایدیایەکــی تایبــەت لــە قاڵبــدراون و بــە پیــرۆز کــراون، کــە ئەمــەش دیســانەوە 
ســەملێنەری ئەرگۆمێنتــە ســەرەکیەکەی ئێمەیــە کــە چەندیــن جــار لــە باســەکە 
هێناومانەتــەوە، هــاوکات بۆمــان دەردەکەوێــت بەڵــێ دەکــرێ لــە رێــگای 
یاســاوە پرســی ژن لــە پرســێکی تایبەتــەوە بکەیــن بــە پرســی گشــتی کۆمەڵگــە.(

خوێنەرانــی دابــڕان و هەمــوو الیــەک ئــاگادار دەکەینــەوە، کــە بــەم زوانــە ئــەم 
کتێبــە لەچــاپ دەدەیــن و دەیخەینــە بــەر دەســت هەمــوان.

 

لەم باسەی سەرەوە ئەوەی 

ئێمە وەک ئەنجام پێی 

گەیشتین، بۆمان دەرکەوت 

بەڵێ دەکرێت و دەبێ 

دەسەاڵتی یاسادانان لە 

رێگەی دانانی یاسای 

مۆدێرن و سەردەمیانە، دواتر 

جێبەجێکردنی لە الیەن 

دەسەاڵتی جێبەجێکردنەوە 

و پاراسن و چاودێریکردنی 

لە الیەن دەسەاڵتی 

دادوەرییەوە، بیری کۆنی 

دواکەوتوو و نەریتگەرا 

و عەقڵی دۆگامی سەدان 

ساڵی داسەپیوو بگۆڕێن بۆ 

هێنانەکایەی باشرین یاسای 

مۆدێرن
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حەمەسەعید حەسەن

دارستانێک 
لە شمشێر
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گوتەنــی: )ئاییــن کــە جۆرێکــە لە 
تێگەییشــن لــە دونیــا، دەســەاڵت 
بــە هەقــی حاشــاهەڵنەگری خــۆی دەزانێــت.( کێشــەکە ئەوەیــە، ئاییــن دەیەوێــت 
ــە  ــە ل ــش جۆرێک ــت. ئەمەی ــوە بچێ ــان بەڕێ ــا، ژی ــۆ دونی ــی ب ــرەی لێکدانەوەکان ــە گوێ ب
ــن  ــەکی ئایی ــە پێش ــەدا ک ــەو بازنەی ــە ل ــکردنی ژیان ــەوە و قەتیس ــی لێکدان مۆنۆپۆڵکردن
کێشــاویەتی. کــە ئاییــن دەســتی بەســەر کۆمەڵــدا گــرت، ئیــدی تــاک، لــە هاوواڵتییــەوە 
ــن،  ــەم ئایی ــدی ئ ــت، پێبەن ــەوەی وابەســتەی واڵت بێ ــری ئ ــن و لەب ــە هاوئایی ــت ب دەبێ
یــان ئــەو ئایینــزا دەبێــت و ئەوســا ئیــدی ڕۆڵــی )تاک(ێــک پاشــکۆی ئاییــن بێــت، جیــاواز 

دەبێــت لــە دەوری تاکێــک ســەر بــە واڵت، یــان کۆمــەڵ بێــت. 

لــە کۆمەڵێکــدا، پێــوەرە ئایینییــەکان زاڵ بــن، هیــچ بەهایــەک بــۆ هاوواڵتیبــوون 
نامێنێتــەوە و هاوئایینــی دەبێتــە ناســنامە. ئیخــوان کــە هەشــتا نەوەد ســاڵێکە دامــەزراوە، 
ڕێکخســتنێکی نێودەوڵەتییــە، ئاخــر لــە جوگرافیایەکــی دیاریکــراودا گیــر ناخــوات. هەوڵــی 
ــە  ــۆ ســەپاندنی ئیســالمە ب ــی: ب ــەری گوتوویەت ــا (ی دامەزرێن ئیخــوان وەک )حســن البن
زەبــری )کتێبــی پیــرۆز و شمشــێر.( ئامانجــی ئیخــوان وەک بانگەشــەی بــۆ دەکات، 

ــالمییە.  ــی ئیس ــالمیی و دەوڵەت ــی ئیس ــالمیی، کۆمەڵ ــی ئیس ــی خێزان بەرهەمهێنان

ــتوورە،  ــدا، دەس ــە خۆیان ــەت ب ــەوەی تایب ــکی خوێندن ــەر تیش ــان، لەب ــوان قورئ الی ئیخ
پەیامبــەر منوونــەی بااڵیــە، جیهــاد رێبــازە و مــردن لەڕێــی خــودادا، ئاواتــە. الی ئیخــوان 
ــی  ــرە و هــەم ســەرکردایەتیی خۆجێی ــە می ــە ل ــە ک هــەم ســەرکردایەتیی گشــتیی هەی
تایبــەت بــە واڵتانــی ئیسالمییشــی هەیــە و دووەمیــان مافــی ئــەوەی نییــە، بــێ گەڕانــەوە 
ــرد،  ــل کاری دەک ــان مۆدێ ــە هەم ــیش ب ــدات. بەعس ــگ ب ــاری گرن ــەم، بڕی ــۆ الی یەک ب
ــوو کــە ڕێکخســتنی  ــە عەرەبییانەیشــی هەب ــەو واڵت ــی و هــی ئ ســەرکردایەتیی نەتەوەی

ــوو. ــێ هەب بەعســیان ل

ئیخــوان بــەو مــاوە کەمــەی لــە میــر دەســەاڵتی بــە دەســتەوەبوو، کرۆکــی خــۆی، کــە 
هیــچ لەگــەڵ دونیــای هاوچەرخــدا کــۆی ناکاتــەوە، بــە دونیــا ناســاند، ئیــدی ئەوەبــوو، 
خەڵکــی میــر لێــی ڕاپــەڕی و بــە هاوکاریــی ســوپا، لــە کورســیی دەســەاڵتەوە، ڕەوانــەی 
زینــدان کــرا. وەک چــۆن ئــەوە کودەتــا نەبــوو کــە ســوپا بــۆ لەســەر کار البردنــی موبارەک، 
الیەنــی گەلــی گــرت، ئەوەیــش هــەر کودەتــا نەبــوو کــە دیســان هەمــان ســوپا بــۆ لەســەر 
کار البردنــی ئیخــوان، الیەنــی میللەتــی گــرت، چونکــە بــە هەمــوو پێــوەرەکان مورســی، 
ــارەک  ــە موب ــوو، ل ــەاڵت گیربووب ــە دەس ــتی ل ــەوە، دەس ــی هەڵبژاردن ــدە لەڕێ هەرچەن
ســتەمکارتر بــوو، ئاخــر خــۆ هیتلەریــش، بــە هەڵبــژاردن گەیشــتە لووتکــەی دەســەاڵت. 
ــاڵەی  ــەو س ــی(یش ب ــەر، )مورس ــەی هیتل ــنی حیزبەک ــە چەش ــوو ل ــک ب ــس، حیزبێ بەع

دەســتی دەڕۆیشــت، ئــەوەی ســەملاند کــە دیکتاتۆرێکــە لــە جــۆری ســەددام.

ــگ  ــە زەبروزەن ــڵی ل ــووە و س ــت ب ــی تیرۆریس ــی، حیزبێک ــی دیرۆک ــە درێژای ــوان ب ئیخ
ــداری  ــی چەک ــەمبەری 1948 باڵ ــە 28 ى دیس ــتوبڕ نەکردووەتەوە.ل ــە کوش ــدن و ل نوان
ئیخــوان کــە بــە ) التنظيــم الخــاص( نارساوبــو، ) محمــد فهمــي النقرايش(ســەرەک 
وەزیرانــی میــری تیرۆرکــرد، ئیخــوان هەوڵــی تیرۆرکردنــی )نــارس(ی دا، بــۆی نەکــوژرا، 
بــەاڵم لــە تیرۆرکردنــی )ســادات(دا ســەرکەوتوو بــوو.  فــەرەج فــۆدەی بیرمەنــد، )1945 
– 1992( تەنیــا لــە ســۆنگەی ئــەوەوە، دەوڵەتــی مەدەنیــی پــێ باشــربوو لــە دەوڵەتــی 

کە ئایین دەستی بەسەر 

کۆمەڵدا گرت، ئیدی تاک، 

لە هاوواڵتییەوە دەبێت بە 

هاوئایین و لەبری ئەوەی 

وابەستەی واڵت بێت، 

پێبەندی ئەم ئایین، یان ئەو 

ئایینزا دەبێت و ئەوسا ئیدی 

ڕۆڵی )تاک(ێک پاشکۆی 

ئایین بێت، جیاواز دەبێت لە 

دەوری تاکێک سەر بە واڵت، 

یان کۆمەڵ بێت

هابەرماس
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ئایینــی و داوای لێــک جوداکردنــەوەی ئایینــی لــە سیاســەت دەکــرد، )نــەک جیاکردنــەوەی 
ئاییــن لــە کۆمــەڵ،( بــە بەیاننامەیــەک کــە لــە 3ی یۆنیــۆی 1992دا، لــە ڕۆژنامــەی 
ــدی دوای  ــرا، ئی ــی حــەاڵڵ ک ــرا و خوێن ــوزەد ک ــر نێ ــە کاف ــەوە، ب ــاو کرای ــوور(دا ب )ئەلن
پێنــج ڕۆژ،  لــە 8ی یۆنیــۆی 1992دا تیــرۆر کــرا. نەجیــب مەحفــووز )1911 – 2006( کــە 
1988 لــە ئەدەبــدا خەاڵتــی نۆبێڵــی وەرگرتبــوو، لەســەر ڕۆمانــی )مندااڵنــی گــەڕەک( کــە 
لــە 1950دا نووســیبووی، دوای چــل و پێنــج ســاڵ، لــە ئۆکتۆبــەری 1995دا، بــە هەشــتا و 
چــوار ســاڵیی، هەوڵــی تیرۆرکردنــی درا و بــە ســەختی برینــدار کــرا. هەقــە ئــەوەش بڵێــم، 
فــەرەج فــۆدە دژی ئەوەبــوو، بــە زەبروزەنــگ وەاڵمــی زەبروزەنگــی ئیخــوان بدرێتــەوە و 
لەگــەڵ ئەوەیشــدا نەبــوو، کەســانی ســەر بــە ئیخــوان لــە زیندانــدا ئەشــکەنجە بدرێــن، 
نەجیــب مەحفووزیــش پێــی بــاش نەبــوو، ئەوانــەی هەوڵیــان داوە بیکــوژن، ســزا بدرێــن. 

ــەاڵم  ــە، ب ــتی قاچاغ ــی تیرۆریس ــوان حیزبێک ــتوور، ئیخ ــی دەس ــر، بەپێ ــە می ــتا ل ئێس
حیزبێــک پشــتی بــە ئایینــی زاڵ قایــم بێــت، نــە بــە دەســتوور لەنــاو دەچێــت و نــە بــە 
زینــدان و نــە لــە ڕێــی بەکارهێنانــی زەبروزەنگــەوە. کارەســات ئەوەیــە، ئیخــوان هەمیشــە 
پێــی وابــووە لەســەر هــەق بــووە و زوو زوو هانــای بــۆ تاکتیکــی تیــرۆر بــردووە. جێــی 
داخــە ئــەوە قــەدەری گەلــی میــرە، ئیخــوان هــەر وا بــە ئاســانی دەســت لــە یەخــەی 
بــەر نــادات و تــا هەناســەی تێــدا بێنێــت، کــەم یــان زۆر، لەســەر درێــژەدان بــە تیــرۆر 
ــە  ــەر ب ــتا، س ــەک ئێس ــت، ن ــردوو بێ ــە ڕاب ــەر ب ــک س ــەر حیزبێ ــت. ه ــەردەوام دەبێ ب
بیروبــاوەڕ بێــت، نــەک بەرژەوەنــدی نیشــتامن، ســەر بــە تیــرۆر بێــت، نــەک دیمۆکراســی، 

ئــەوەی بــە الیــەوە گرنــگ نەبێــت، بەرژەوەنــدی گــەل و ئاینــدەی وەتەنــە.

ــە  ــوو ڕەوت ــەتی هەم ــەوە سیاس ــر ئ ــکات، ئاخ ــڕ ب ــۆی س ــەک خ ــوان ماوەی ــە ئیخ ڕەنگ
ــۆ  ــان ب ــە هەلی ــەاڵم هــەر ک ــە، ب ــوو هەی ــانەی خەوت ــە ش ــان ب ــە بڕوای ئیســالمییەکانە ک
ــەوە.  ــەر هەڵدەدەن ــن و س ــێ دەهێڵ ــە ج ــەوە، قۆزاخ ــان و تیرۆریان ــە خۆی ــا، ب ڕەخس
ئیخــوان کــە بــە هــۆی زەبروزەنگــەوە خــۆی دەســەملێنێت، نەیارەکانیشــی ناچــار دەکات، 
ــە  ــەوە. ئیخــوان چونکــە هــەر پشــت ب ــدا بچن ــە گژی ــە هــۆی زەبروزەنگــەوە، ب هــەر ب
ــردن و  ــە زیندانیک ــت، ب ــۆ دێ ــی ب ــش کۆمەک ــە دەرەوەی ــتێت و ل ــۆ نابەس ــزی ناوخ هێ
ــی  ــە هەلومەرجێک ــەر ک ــت و ه ــەکێش ناکرێ ــەاڵم ڕیش ــت، ب ــکەنجەدان الواز دەبێ ئەش
گونجــاو هاتــە ئــاراوە، بــەد لێــی ســوودمەند دەبێــت و قیــت دەبێتــەوە. ئیخــوان هــەر 
ــت، دوای  ــر دەبێ ــە دەســەاڵت گی ــتی ل ــا دەس ــە، ت ــە دیموکراســی هەی ــڕوای ب ــدە ب هێن

ــی دەنێــت. ــر پێ ــە ژێ ــەوە چــی مافــی مرۆڤ ئ

ئیخــوان تێکەڵکردنــی ئاییــن بــە سیاســەت و بــە فەرمانڕەوایــی ناشــارنەوە و بــە ئاشــکرا 
باســی ئــەوە دەکــەن کــە هەوڵیــان لــە پێنــاوی ئەوەدایــە، شــەریعەت جێگــەی دەســتوور 
بگرێتــەوە و گــەل لــە ســایەی حوکمــی ئــەو ئیســالمەدا کــە لــە ڕوانگــەی ڕێبەرەکانییــەوە 
ــاری نســکۆ  ــی دووچ ــە فەرمانڕەوای ــاڵێک ل ــر، دوای س ــە می ــوان ل ــژی. ئیخ ــتە، ب دروس
هــات، ئاخــر نەیتوانــی بــە دەم داخوازییــە ســەرەکییەکانی خەڵکــەوە بچێــت، نەیتوانــی 
ــکۆی  ــە ش ــی ل ــچ ڕێزیش ــکات و هی ــن ب ــەروەری دابی ــازادی و دادپ ــە ئ ــڕ ل ــن ب کەمری
هاوواڵتییــان نەگــرت. ئــەو ســاڵەی ئیخــوان فەرمانــڕەوا بــوو، هیــچ گۆڕانکارییەکــی 
قــووڵ و ڕیشــەیی ڕووی نــەدا، بەڵکــوو فەرمانڕەواییەکــەی هــەر درێــژەدان بــوو، بــەاڵم 
بــە شــێوازێکی دڕندانەتــر، بــە سیســتەمی ســەردەم بەســەرچووی موبــارەک و بــە پێــوە 

ــکاوەکانی.  ــی دەزگا تێکش ڕاگرتن

ئێستا لە میر، بەپێی 

دەستوور، ئیخوان حیزبێکی 

تیرۆریستی قاچاغە، بەاڵم 

حیزبێک پشتی بە ئایینی 

زاڵ قایم بێت، نە بە 

دەستوور لەناو دەچێت و 

نە بە زیندان و نە لە ڕێی 

بەکارهێنانی زەبروزەنگەوە. 

کارەسات ئەوەیە، ئیخوان 

هەمیشە پێی وابووە لەسەر 

هەق بووە و زوو زوو 

هانای بۆ تاکتیکی تیرۆر 

بردووە. جێی داخە ئەوە 

قەدەری گەلی میرە، 

ئیخوان هەر وا بە ئاسانی 

دەست لە یەخەی بەر 

نادات و تا هەناسەی تێدا 

مبێنێت، کەم یان زۆر، 

لەسەر درێژەدان بە تیرۆر 

بەردەوام دەبێت.
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حەســەن ئەلبەننــاء، بــە حیزبــە میرییەکانــی دەگــوت، حیزبەیلــی شــەیتان و پێــی لەســەر ئــەوە دادەگــرت کــە لــە ئیســالمدا حیزبایەتــی نییــە، 
ــازی  ــە نی ــە سیاســەتدا کار دەکات و ن ــە ل ــی بانگخــوازە، ن ــی ئایین ــی( دەیگــوت: )ئیخــوان کۆمەڵەیەک ــان )حەســەن ئەلهەزیب ڕێبەرێکــی دیکەی
ئەوەشــی هەیــە، لــە ڕێــی دەســەاڵتەوە، بــە ئامانجەکانــی بــگات،( بــەاڵم دواتــر دەرکــەوت، ئــەو بانگەشــەیەیش هــەر بــۆ چاوبەســت و فریــودان 
بــووە. جێــی ســەرنجە حیزبــە ئیســالمییە کوردســتانییەکانیش، نــاوی حیزبیــان بــە خۆیانــەوە نەلکانــدووە،  بزووتنــەوە، یەکگرتــوو و کۆمــەڵ، گــۆڕان 
کــە ئەویــش هــەر حیزبێکــی ئیســالمییە، نــە نــاوی حیزبــی لــە خــۆی نــاوە، نــە ئیســالمیی بــە خۆیــەوە لکانــدووە. کــە لــە یەنایــەری 1953دا، یاســای 
هەڵوەشــاندنی حیزبــەکان دەردەچێــت، وەفدێکــی ئیخــوان دەچنــە الی نــارس و پێــی دەڵێــن: )ئێســتا شــۆڕش بێجگــە لــە ئیخــوان هیــچ الیەنگــری 
دیکــەی نەمــاوە، بۆیــە بــۆ ئــەوەی ئێمــە هــەر لەســەر داکۆکیکــردن لــە شــۆڕش بــەردەوام بیــن، پێویســتە ئێــوە، پێشــەکی بڕیــار و یاســای نــوێ، 
ــان  ــەوە و پێی ــان ڕەت دەکات ــن.(  ناســڕ داواکەی ــێ بکەی ــوون، ئێمــەش پشــتگیرییان ل ــا ئەگــەر لەگــەڵ شــەرعدا کــۆک ب ــدەن، ت پێشــانی ئێمــە ب

دەڵێــت: )ئێمــە شــۆڕش ناخەینــە بــن دەســتی کەنیســە یــان مزگەوتــەوە.( 

لــە ئیخوانــدا ســوود لــە یەکێــک لــە لێکدانەوەکانــی ئاییــن، بــۆ فریودانــی عــەوام وەردەگیرێــت و بــە هــۆی دروشــمی بریقــەدارەوە، پەیامنــی 
ــەی  ــە زۆرب ــوان چونک ــن. ئیخ ــەرێکدا دەگەڕێ ــە دوای چارەس ــە ب ــت ک ــەژارە دەدرێ ــە ه ــەو خەڵک ــووچ، ب ــن پ ــە ناواخ ــە و ب ــەش قەب ــە ڕووک ب
ــەر  ــدا، لەس ــری نوێ ــە ڕووی بی ــی ب ــەرە و دەرگەکان ــوو پەنج ــە هەم ــاد دەکات و هەمیش ــدا جیه ــن و زیندانەکان ــر زەمی ــە ژێ ــی ل ــە نهێن کات ب
خــۆی داخســتووە، بۆیــە بــواری خــۆ نوێکردنــەوەی بــۆ ناڕەخســێت و پێــی ناکرێــت گەشــە بــە تاکتیــک و هەڵســوکەوتی بــدات. ئیخــوان قــەت 
بانگەشــەی بــۆ ئیســالمێک نەکــردووە، لەگــەڵ ســەردەمدا بگونجێــت، ئیســالمێک بــە گــژ ملکەچیــی ئینســاندا بچێتــەوە و ڕێــز بــۆ شــکۆمەندیی 
ئینســان دابنێــت. ئیخــوان دژی ئــەوە بــوو، ژن یــان قیبتــی، مافــی ئــەوەی هەبێــت، خــۆی بــۆ ســەرۆکی میــر بپاڵێوێــت، هەرچەنــدە بــە گوێــرەی 
جاڕنامــەی مافەکانــی مــرۆڤ، ئینســان بــە چاوپۆشــین لــەوەی ســەر بــە کام توخــم، ڕەگــەز، نەتــەوە، یــان ئایینــە، بــێ گوێدانــە ئــەوەی دینــدارە، 

یــان بــێ دیــن، هەمــان مافــی هەیــە.  
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ئیخــوان هەرچەنــدە بــە ڕووکــەش حیــزب نەبــوو، بــەاڵم  هەمــوو خەســڵەتەکانی حیزبــی بــە زیــادەوە تێدابــوو، لــە 2005دا، بــە دروشــمی )ئیســالم 
چارەســەرە(وە، بەشــداریی هەڵبژاردنــی کــرد و توانــی لــە ســەدا بیســتی کورســییەکانی پەرلەمــان بــە دەســت بهێنێــت. ئیخــوان لــە 6ی یەنایــەری 
2011دا، بــە ئاشــکرا  و بــە ڕاشــکاوی وەک حیــزب خــۆی ناســاند و نــاوی: )حیزبــی ئــازادی و دادپــەروەری،( لــە خــۆی نــا، هەرچەنــدە دوای ســاڵێک 
لــە فەرمانڕەوایــی بــە زەقــی و بــە کــردەوە دەرکــەوت، نــە بــڕوای بــە ئــازادی هەبــوو، نــە بــە دادپــەروەری، هــەر هێندەیــش بــڕوای بــە دێمۆکراســی 

و دەنگــدان هەبــوو، تــا دەســتی لــە دەســەاڵت گیربــوو.
* 

)*( محمد الحامميص، هل إنتهی املرشوع اإلخواين؟ 23 مایو 2013 إیالف.
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سەربەست سەلیم

بەشێك لەملمالنێ 
سیاسییەكانی ناو 

كۆمەڵگەی ئەسحابە

بەشی سێیەم
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ــه رده می  ــیه كانی س ــێ سیاس ملمالن
ده ســه اڵت،  له ســه ر  ئه ســحابه  
)كه له دووبه شــی ڕابــردودا باســامنكردن( دابه شــبونی ئــه م نه وه یــه  له ســه ره تادا به ســه ر 
ئــه م  كاریگه رییه كانــی  بــه ره دا،  چه ندیــن  به ســه ر  له دواتــردا  و  ســه ره كی  دووبــه ره ی 
ــاوه ڕو  ــه ریعه ت و بیروب ــه ر ش ــوی به س ــی داهات ــه  له قۆناغه كان ــی و دنیاییان ــێ سیاس ملمالن
ئه بســتمۆلۆژیای  له سه رئاســتی  دورمه ودایــه ،  و  قــوڵ  ئیســالمیدا  كۆمه ڵــگای  كه لتــوری 
ئاینیــش، ئــه م ڕوداوه  جه رگبڕانــه  ژێرخانــی فیكــری و سیســته می بیركردنــه وه ی سیســته می 
ئاینیــه . به جۆرێــك كــه  به ئاســانی ده توانیــن لــه  هه مــو ئاســته كانی سیاســی و كۆمه اڵیه تــی 
ــه م  ــه وه و نیشــانبده ین. بگــره  ئ ــه  ببینی ــه م روداوان ــی قورســی ئ ــدا، ئاماده بون وشــیاری ئاینی
ــه ت  ــه ر خه الف ــی له س ــتبونی ناكۆك ــداو، دروس ــه رده مه دا ڕویان ــه و س ــیانه ی ل ڕوداوه  سیاس
ئیســالمیش  كه لتــوری  ئیســالمیدا.  كه لتــوری  له مێــژوی  ڕوداون  كاریگه رتریــن  پــڕ 
له دواجــاردا، وه كــو لــه م لێكۆڵینه وه یــه دا ده رده كه وێــت، لــه و تونێلــه وه  هاتۆتــه ده رو 
ناوخــۆی  جه نگــی  بــه   به ئــاگاداری  ئه وكه ســه ی  كــه   به جۆرێــك  ســه رچاوه ده گرێت. 
ئه ســحابه كانه وه  كه لتــوری ئاینــی ئیســالمی ده خوێنێتــه وه ، هه مــان ئــه و بــه رزی و نزمیانــه  
ده بینێتــه وه ، له نــاو ئــه و ئه ده بیاتــه دا، كــه  رۆژێــك له نــاو ئــه م نه وه یــه دا رویــداوه ، چونكــه  
ــه ی راســته وخۆی  ــژوی ئیســالمی، دواجــار لێكه وت ــی مێ ــه وه  جیاجیاكان ــی له ن ــوری ئاین كه لت
ملمالنێكانــی نــه وه ی یه كــه م بــوه . هه روه كــو گــه وره  لێكۆڵیــاری كه لتــوری ئیســالمی )محمــد 
ــه وه  كێشــه ی سیاســه ت  ــدا )له وكات ــری( ده ڵێــت تیۆریســته  ئیســالمیه كان له كۆن ــد الجاب عاب
-خه الفــه ت- له ئاســتی تێۆریــه وه  خراوه تــه ڕو، بــه رده وام له ژیانــی ئه ســحابه و خه لیفــه  
بــه دوای چاره ســه ردا  ڕویانــداوه   ئــه وان  له ســه رده می  ڕوداوانــه ی  ئــه و  و  ڕاشــیده كان 
به ســه رچاوه ی  كرابــون  ڕوداوانــه   و  ئه وبه ســه رهات  خــودی  چــۆن  وه كــو  گــه ڕاون. 
ــن  ــه ر بڵێی ــت ئه گ ــامن نه كردبێ ــه  زیاده ڕۆی ــه ریعه ت( ره نگ ــو ش ــی فیقه ــه ره كی بواره كان س
ــتی  ــه  پش ــام، ل ــڵامنانه وه  به جێ ــتیاره ی موس ــه  هه س ــه و قۆناغ ــیانه ی ل ــیاره  سیاس ــه و پرس ئ
ــوو  ــه  هه م ــالمی ل ــوری ئیس ــر كه لت ــی ت ــتێت. به واتایه ك ــالمی ده وه س ــوری ئیس ــۆی كه لت ك
قوتابخانــه  مه زهه بــی و  به جیــاوازی  فیقهیــدا،  بیروبــاوه ڕ و شــه ریعه ت و  ئاســته كانی 
گروپــه  ئاینیــه  زۆر و زه به نده كانیــه وه ، به شــێك بــوون له درێژبونــه وه ی ئــه و ناكۆكیــه  
سیاســیانه ی قۆناغــی یه كــه م بــۆ نــاو زمانــو  فیكــر له قۆناغه كانــی دواتــردا. ســه ره تا 
ملمالنێدابــون  لــه   ئه ســحابه دا  له ســه رده می  الیه نانــه ی  لــه و  هه ریه كێــك  الیه نگرانــی 
له ســه ر دنیــا، به شــێوه یه كی شــه رمنانه و كــورت خایــه ن ویســتویانه  به په نابردنــه  بــه ر 
ئاینــو ده قه پیــرۆزه كان و داتاشــینی مانــاو چه مكــی هه مه جــۆر شــه رعیه ت بــده ن بــه  
خۆیانــو به پێچه وانه شــه وه  نه یاره كانیــان تاوانباربكــه ن بــه  ده رچــون لــه  ئایــن. بــه اڵم 
ــه  ئه گــه ر  ــه وه . بۆی ــرو تۆخــر بۆت ــی، قوڵ ــه  پیرۆزه كان ــن و ده ق ــه  به ئای ــه م یاری ــردا ئ له دوات
ببنــه   كامیــان  ئه وه بوبێــت  ته نهــا  عه لــی  عومــه رو  ئه بوبه كــرو  ناكۆكــی  له ســه ره تادا 
ــتێكی  ــا هه ڵوێس ــه  ته نه ــت، وات ــەاڵت بگرنه ده س ــه وه ن دەس ــایه نی ئ ــان ش ــه  و كامی خه لیف
ــه و  ــه م جه نگ ــه وه ی ئ ــه ڵ قوڵبون ــودا، له گ ــی داهات ــه  قۆناغه كان ــه وا ل ــت، ئ ــی بوبێ سیاس
ــه ردوك  ــی به ه ــی ئاین ــژی پیاوان ــه ی توێ ــه  كای ــی و هاتن ــیاری كۆمەاڵیه ت ــه كردنی وش گه ش
ــه ی خه ریكــی  ــارساون، له گــه ڵ ئه وان ــاء- ن ــه  -الفقه ــژودا ب ــه  مێ فۆرمــی شه رعناســه كان كه ل
ــه  ئاســتێكی  ــه كان چون ــارساون، ناكۆكی ــن- ن ــه  -املحدثی ــوون، كه ب ــوده  ب ــه وه ی فه رم كۆكردن
ــیه ت  ــوو قودس ــه  به هه م ــودی ئاین ــدارپێكردنی خ ــتی به ش ــش ئاس ــیدارتره وه ، ئه وی مه ترس
و كاریگه ریــه وه  بــۆ نــاو چه قــی ملمالنێــكان. لێــره وه  شــیعه كان )الیه نگرانــی عه لــی( 
ئه وانه نیــن كه ته نهــا الیه نگرێكــی سیاســی عه لــی و كه ســوكاری پێغه مبــه ر بــن، به ڵكــو 
جومگه كانیــه وه ،  به هه مــو  ئیســالم  بــۆ  تایبه تیشــن  تێگه شــتنێكی  كه لتــورو  خــاوه ن 

كاریگه ریی



ژمارە 3
ئاياری  2016 

دابڕان

62

ده قــی  )مــادام  عومــه ر(.  ئه بوبه كــرو  )الیه نگرانــی  ســوننه كانیش  شــێوه   به هه مــان 
ــت  ــردوه ، ده بێ ــه وه  نه ك ــه م مالنێیان ــاره ی ئ ــه ی له ب ــته وخۆ قس ــێوه یه كی ڕاس ــی به ش ئاین
ــایه ی  ــتاداو له س ــه  ئێس ــه  ل ــوه . بۆی ــی ب ــی فیقه ــۆی ئه قڵیه ت ــه  كۆجیت ــه بێرنێن( ئه م به قس
ئــه م پرۆســه  مێژووییــه وه  شــیعه و ســوننه ، كه له ســه ره تادا ناكۆكیه كــی سیاســی بــوه ، 
ئه مــڕۆ جیاوازیه كانیــان هیچــی كه مــر نییــه  لــه  جیــاوازی نێــوان دوو ئایــن. ره نگــه  ئه مــه  
ــه ر خــۆی ده كات.  ــۆ هه مــوو ملمالنێیه كــی سیاســی ڕاســت بێــت كــه  به رگــی ئاینــی له ب ب
له كــۆن و تــازه دا، ئه وكاتــه ی ئایــن لــه وه  ده ترازێرنێــت په یوه ندیه كــی روحــی بێــت 
له نێــوان مرۆڤــه كان و خواوه نــدا، پــاش ئــه وه ی شــه ڕی ده ســه اڵت ده په ڕێتــه وه  بــۆ ده قــی 
پیــرۆز ئــه و ده قانــه  به قســه ده هێرنێن له پرســێكدا كه خــودی خــۆی قســه ی له بــاره وه  
ــاری  ــه  گوت ــێك ل ــو به ش ــه ون و وه ك ــه وه  ده رده ك ــی ئاین ــاوی پیاوان ــك به ن ــردوه ، توێژێ نه ك
دەســەاڵت ده قــه  ئاینیــه كان به دیــوی بیروباوه ره كانیانــدا الرده كه نــه وه ، ئیــر له نێــوان 
ــگای  ــو كۆمه ڵ ــن، هه روه ك ــان ئای ــگای خــاوه ن هه م ــه ك كۆمه ڵ ــی ی ــان و هــاو زه مان هاوزم
ــی  ــه  خاڵ ــه ره وه  ده بێت ــه زی كۆك ــری ره گ ــن له ب ــدا، ئای ــه رده مانی زودا روی ــالمی له س ئیس
ــامناك  ــی س ــۆ هۆكارێك ــت ب ــان، ده گۆڕێـ ــه وه  ژی ــۆ به یه ك ــه ك ب ــری وزه ی ــه ره وه . له ب جیاك
بــۆ به یەكــدادان. له بــری گوتارێــك بــۆ به خشــینی خۆشه ویســتی زیاتــرو به خشــنده ی، 
پیــرۆزو بــێ به زه یــی. به كه ڵــك وه رگرتــن  بــۆ رقــی  بــۆ گوتــاری ترســناك  ده گــۆڕێ 
له ئه ده بیاتــی هه مــان كلتــور ده توانیــن بڵێیــن ناكۆكــی سیاســی به ئاینیكــراو، له بــری 
بۆســه دان  ئۆممه تــدا كۆبكاتــه وه ، ده یانگۆڕێــت  یــه ك  بۆتــه ی  لــه   ئــه وه ی هه مــوان 
فیرقــه و گروپــی دژو ناكــۆك، هه روه كــو له مێــژوی سیاســی ئیســالمیدا ڕویــدا. پێغه مبــه ری 
هه مــو ئاینێــك، یه كێــك له داواكاریــه  ســه ره كیه كانی و داخوازیه كــی گــه وره ی بریتیــه  
ــی  ــه ت و الن ــه كان، به تایب ــوان مرۆڤ ــز له نێ ــه و و به هێ ــی پت ــتكردنی برایه تیه ك ــه  دروس ل
ئــه م كه ســایه تیه ، زۆرتریــن  بــه اڵم هه میشــه  به رۆشــتنی  له نــاو الیه نگره كانــی،  كــه م 
ــاو  ــان له ن ــودی براكانی ــتی خ ــه ن كه به ده س ــك، ئه وان ــه ر ئاینێ ــی ه ــر كراوه كان ــوژراو كاف ك
هه مــان ئاینــه وه  له ناوبــراون، هه روه كــو مێــژوی ئیســالم. كۆمه ڵــگای ئه ســحابه ش كــه  
به وجــۆره ی قورئــان داوایكــردوه و گێڕاویه تیــه وه ، منونه یه كــی بــه رزی به یه كــه وه  ژیــان 
و له خۆبــوردی و ته بایــی بــوه ، بــه اڵم له گــه ڵ غائیببونــی پێغه مبــه ر هه مــو ره گــه زه  
ــه  فۆرمــی  ــه م جــاره  ب ــه وه و ئ ــر به تونــدی ده رده كه ون ــه كان جارێكــی ت خێڵه كــی و به ده وی

ئاینــه وه  ده كه ونــه  گیانــی یه كــری. 
ــه ری  ــی ســه رده می ئه ســحابه و كاریگ ــه  ناوخۆییه كان ــی جه نگ ــۆ كاریگه ری ــه وه  ب ــه  گه ڕان ب
به ســه ر فۆرمه له بونــی مانــای تــازه و نــوێ بــۆ ئیســالم كه تائێســتاش به مانــاو چه مكــی 
نه گــۆڕ و ســتاندارد داده نرێــت، ده بینیــن به جۆرێــك لــه  جــۆره كان مێــژوی به رهه مهێنانــی 
و  به ڵگانــدن  به رده وامــی  هه وڵــی  مێــژوی  ئیســالمی،  بیروبــاوه ڕی  و  شــه ریعه ت 
نــاو  له الیه نه كانــی  الیه نێــك  یــان  گروپێــك  سیاســی  هه ڵوێســتی  بــه   شــه رعیه تدانه  
ئه ســحابه كان. به تایبــه ت له ئاســتی كه لتــوری سیاســیدا. ئــه م كاره  به دیوه كــه ی تریانــدا 
هه وڵــه  بۆدروســتكردنی پرســیارو گومانــی ئاینــی به هێــز له ســه ر ئــه و الیه نــه ی تــر كــه  لــه  
ســه نگه رێكی تــردا له نگــه ری گرتــوه . كه لتــوری ئاینــی ئیســالمی كه تــا ئه ندازه یه كــی 
زۆر زیــاد له هــه ر پێكهاته یه كــی تــری فیقهیــه ، بریتیــه  له هه وڵــی بــه رده وام و جــدی 
ــژوه ی له به شــی  ــه و مێ ــه ڵ ئ ــت له گ ــه  گونجاوبێ ــۆ ئیســالم ك ــه ك ب ــۆ دروســتكردنی مانای ب
یه كه مــی ئــه م نوســینه ماندا جارێكیــر خســتامنه وه  به رده مــی خوێنــه ر. هه روه كــو نیتشــه  
دنیایــی  له كاتێكــدا  به ئاینــی،  ببــو  لێیــان  كه خه ڵكــی  بیروباوه ڕانــه وه   ئــه و  له بــاره ی 
بــوون ده یــوت، نــه ك خوایــی نیــن به ڵكــو )زیــاد لــه  پێویســت مرۆییــن(، به هه مــان 
ــه   ــرۆزه كان، مه زهــه ب و قوتابخان ــه  پی ــاو ته فســیری ده ق ــوری ئیســالمیش، مان شــێوه  كه لت

شیعه كان ) الیه نگرانی 

عه لی( ئه وانه نین كه ته نها 

الیه نگرێكی سیاسی عه لی 

و كه سو كاری پێغه مبه ر 

بن، به ڵكو خاوه ن كه لتورو 

تێگه شتنێكی تایبه تیشن 

بۆ ئیسالم به هه مو 

جومگه كانیه وه 
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ئاینیــه كان، نــه ك ئاســامنی نیــن، به ڵكــو بــێ ئه نــداز بــه و ئــاو و قــوڕە دروســتكراون كــه  لــه  
ــگای  ــن له رێ ــه  ناچاری ــه وه ی ئه م ــۆ رونكردن ــه وه . ب ــه وه  كه وتونه ت ــه  دنیایه كان به ریه كه وتن
هه ڵدانــه وه ی الپه ڕە كانــی مێــژوی ده ركه وتــن و دروســتبونی قوتابخانــه  فیقهیه كانــه وه  
بــه و باســه دا شــۆڕببینه وه . بــه و ئامانجــه ی بتوانیــن لــه و رێگایــه وه  هێڵێــك بكێشــین 
ــوه   ــه  ملمالنێ ــه و ل ــه وه ی مرۆیی ــه ڵ ئ ــوه ، له گ ــه و له ئاســامنه وه  هات ــه وه ی خوایی ــوان ئ له نێ
په یوه نــدی  ئاینــی  كه لتــوری  كــه   دوباره بكه ینــه وه   راســتیه یش  ئــه و  ده ركه وتــوه . 
به مــرۆڤ و مێــژوه وه  هه یــه ، نــه ك ئاســامن و خواوه نــد. ره نگــه  خوێنــه ر الری نه بێــت 
نێــوان  جه نگه كانــی  و  ناكۆكــی  مێــژوی  بۆچــی  بپرســین:  به یه كــه وه   ســه ره تا  ئه گــه ر 
ئه ســحابه كان، له نــاو قوتابخانــه ی ســوننیدا ونــه  و بــاس ناكرێــت؟ ئــه و به ریه ككه وتنــه  
لــه   زۆر  ئه ندازه یه كــی  تــا  بــۆ  گێڕامانــه وە،  پێشــودا  له به شــی  توندوتیژانــه ی  زبــرو 
ــی ئاشــنانین و كــه   ــه ی موســڵامنان پێ ــه ، بگــره  زۆرین ــی ئیســالمی ســوننیدا دیارنی خه یاڵدان
بــۆ یه كه مجــار ده یبیســن توشــی شــۆك ده بــن؟ به پێچه وانــه ی شــیعه وه  كــه  نــه ك ئێســتاش 
هه میشــه   زۆره وه   به توانایه كــی  به ڵكــو  ده ژیــن،  ســه رده مه دا  ئــه م  ورده كاری  له گــه ڵ 
ــژوه   ــه م مێ ــه  ئ ــه وڵ ده دات ك ــه ك ه ــوو رێگای ــه  كارده كاو به هه م ــه و یاده وه ریان ــه ر ئ له س

وه ك به شــێكی دانه بــراو لــه  ئایدۆلۆژیــای شــیعی مامه ڵــه ی له گه ڵــدا بــكات. 
ره نگــه  ئاســانرین وه اڵم بــۆ ئــه م پرســیاره ی ســه ره وه  بــێ هیــچ خۆماندوكردنێــك ئــه وه  بێــت 
ــه   ــه  بۆی ــدی ســوننه دا نی ــه  ئاشــی شــیعه وه و له به رژە وه ن ــه  ده رژێت ــژوه ، ئاوێك ــه و مێ ــه  ئ ك
ــی  ــه  به زیندوی ــیعه  هه میش ــه وه  ش ــرن، به پێچه وانه ش ــه دور ده گ ــێ ب ــی ل ــوننه كان خۆیان س
ئاینــی  له مه عریفــه ی  ئــه م روداوانــه و سانســۆركردنی  فلته ركردنــی  ده یهێڵنــه وه . واتــه  
وه ســتان  كه وردبونــه وه و  هه بــوه   به وه وه هه یــه و  په یوه ندیــی  له رابــردودا  ســوننیدا، 
له ســه ر روداوه كانــی ئــه و ســه رده مه  گرفتــی فیكــری قــوڵ و برینــی گــه وره  گــه وره  
ــد ســاده و  ــه م وەاڵمــە چه ن ــەاڵم ئ له جه ســته ی مه عریفــی ئاینــی ســوننیدا دروســتده كات. ب
خێــرا بێــت هــه ر پێویســتی به ســه ملاندن هه یــه ، نــه ك له بــه ر ئــه وه ی له كاتــی لێكۆڵینــه وه دا 
ــن،  ــاوه ره كان بڕوانی ــه ی بیروب ــه وه  له زۆرب ــه ملێرنێت، به گومان ــه ك بس ــوو ڕای ــته  هه م پێویس
ــوو  ــه و هه م ــاده ییه كه یدا، ڕاستیش ــوو س ــه ڵ هه م ــە له گ ــه م وەاڵم ــه وه ی ئ ــه ر ئ ــو له ب به ڵك
ــره دا ئه وه مــان  ــه  وه ســتاوه . ناشــبێت لێ ــه و بناغه ی قورســایی باســه كه ی ئێمه شــی له ســه ر ئ
بیربچێــت كه مێــژووی هــه ر ئاینێــك، بگــره  هــه ر كۆمه ڵــگاو گروپێكــی سیاســیش بــه رده وام 
په یوه نــدی  مێژوه كــه   كــه   به تایبــه ت  به ئایدۆلۆژیكردندایــه .  ئه گــه ری  له بــه رده م 
ــای  ــری مان ــادا هه ڵگ ــه ر له بنه م ــه  ه ــحابه كان(، ك ــو ئه س ــه وه  )وه ك ــه  نه وه یه ك ــت ب هه بێ

ئاینــی و پیــرۆز بــن. 
ــه  كۆنــدا له الیــه ن پیاوانــی ئاینیــه وه  به رهــه م هێــرناوه و  ــه و ده ســته واژانه ی كــه  ل یه كێــك ل
له به رامبــه ر  به كارهێــرناوه   دروشــمێك  وه كــو  ســوننییه وه   كۆمه ڵــگای  له الیــه ن  دواتــر 
ــوو   ــه وه  ب ــان، ئ ــی نێوانی ــی ناكۆك ــی زه ق ــه  خاڵێك ــوه  ب ــه وه ، ب ــیعه  مه زهه ب ــگای ش كۆمه ڵ
له خوێنــی  ئێمــه ی  ده ســتی  )خــوا  ده یانــوت  ئه ســحابه   ناوخــۆی  شــهڕی  له به رامبــه ر 
ــد  ــه  چه ن ــه م ده ربڕین ــن. ()2( ئ ــێ بپارێزی ــان ل ــی خۆمانی ــه ش ده م ــت، بائێم ــه وان پاراس ئ
ئاینیــه و به فۆرمێكــی ئاینــی ده ركه وتــوه ، لــه وه ش زیاتــر سیاســیه و مه به ســتی سیاســی 
كه شــیعه یه .  ته قلیــدی ســوننه كان  نه یــاری سیاســی  به رامبــه ر  به تایبــه ت  شــاردۆته وه ، 
خواییانــه و  ســیفه تێكی  بــه   بخاتــه ڕو  خــۆی  هه وڵیــداوه   وته یــه   ئــه م  چه نــد  واتــه  
ــه   ــه  نیتشــه  ل ــاردۆته وه  ك ــه ی ش ــی و مرۆیی ــوه  دنیای ــه و دی ــر ئ ــه وه  زیات ــامنیانه ، زۆر ل ئاس
وته كــه ی پێشــویدا ئامۆژگاریكردیــن وریــای بیــن. ســیاقی ئــه م وته یــه  بــۆ ئــه و ســه رده مانه  
ــیعه كان  ــه ، ش ــه م روداوان ــه ر ئ ــه ده یه ك به س ــر له س ــی زیات ــه  دوای تێپه ڕین ــه وه  ك ده گه ڕێت
به شــێوه یه كی ئه نقه ســت و دوبــاره  به مه رامــی سیاســی، بــەاڵم ئه مانیــش بــه  زمانێكــی 

یه كێك له و ده سته واژانه ی 

كه  له  كۆندا له الیه ن 

پیاوانی ئاینیه وه  به رهه م 

هێرناوه و دواتر له الیه ن 

كۆمه ڵگای سونییه وه  وه كو 

دروشمێك به كارهێرناوه  

له به رامبه ر كۆمه ڵگای شیعه  

مه زهه به وه ، بوه  به  خاڵێكی 

زه قی ناكۆكی نێوانیان، 

ئه وه  بوه  له به رامبه ر شه ری 

ناوخۆی ئه سحابه  ده یان 

وت )خواده ستی ئێمه ی 

له خوێنی ئه وان پاراست، 

بائێمه ش ده می خۆمانیان 

لێبپارێزین. (
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ــیان  ــدا باس ــه وه  نهێنیه كانیان ــان له كۆبون ــوو، ی ــه ریاندا زاڵ نه ب ــه وی به س ــه اڵتی ئه م ــه وه  ده س ــه و مزگه وتان ــه ری ئ ــگای مینب ــه رده وام له رێ ــی ب ئاین
هــه ر  حوســێن،  و  حه ســه ن  به رامبــه ر  بنه ماڵه كه شــی  موعاویــه و  و  عه لــی  له به رامبــه ر  ده كــرد  به تایبه تــی  عومــه ر  ئه بوبه كــرو  له غــه دری 
ــاوه ڕی  ــه وه ی بیروب ــۆ به هێزكردن ــه م ب ــان، ه ــی خۆی ــكراو به رده وام ــی ئاش ــرده  بۆنه یه ك ــێنیان ك ــی حوس ــیعه كان كوژران ــوو ش ــدا ب له وسه رده مانه ش
ــته وه بوو.  ــەاڵتیان به ده س ــالمیدا ده س ــڕەوی ئیس ــنوری قه ڵه م ــه دا له س ــه  له وكات ــوننی ك ــه وی س ــه اڵتی ئه م ــه  ده س ــن ل ــۆ ڕه خنه گرت ــه م ب ــان و ه خۆی
بــۆ داخســتنی ئــه م ده رگایــه  بــه  قفڵێكــی ئاینــی پیاوانــی ئاینــی ســوننی ناچاربــون ده ســته واژە یه كی لــه م جــۆره  دابێنــن، كــه  له ڕاســتیدا ئــه م ڕســته یه  
ــحابه كان.  ــوان ئه س ــه ڕی نێ ــار ش ــه  ئاق ــیه تی ل ــه ی به رهه میش ــه ب و كاكڵ ــوننه  مه زه ــتنی س ــۆی تێگه ش ــی ك ــو دڵ ــه ، به ڵك ــته واژە یه ك نیی ــا ده س ته نه
بــه  گه ڕانــه وه  بــۆ ده ربڕینــه  ســه نرالیزمه كه ی قوتابخانــه ی ســوننی ده بینیــن كــه  باســكردنی ئــه و روداوانــه ی ئــه و ســه رده مه  بــه  غه یبــه ت دانــراوه . 
ــه رع  ــه ی ش ــه  گه وران ــه و گوناه ــه  ل ــكرا، یه كێك ــێوه یه كی ئاش ــڵامنان به ش ــوڕی موس ــكردنی كه موك ــه  باس ــه  ل ــه رعدا، بریتی ــه  ش ــه ت ل ــه  غه یب چونك
حه رامــی كــردوه و پێویســته  موســڵامن خــۆی لـــێ به دوربگرێــت. چونكــه  له كاتــی غه یبه تكردنــی كه ســێكدا، وه كــو ئــه وه  وایــه  گۆشــتی ئــه و 
ــوا  ــادام خ ــته واژە یه  م ــه م ده س ــی ئ ــی لۆژیك ــه  به پێ ــوه . بۆی ــدا هات ــد فه رموده یه ك ــه  چه ن ــو ل ــه وه  هه روه ك ــه  خوێنی ــت و ده م بخه یت ــه  بخۆی كه س
ــان  ــته  خۆی ــه وا پێویس ــحابه كاندا، ئ ــی ئه س ــه  خوێن ــت ل ــور نه بێ ــتیان س ــه  ده س ــیوه  ك ــه  به خش ــه م نه وه ی ــی دوای ئ ــه وه ی به نه وه كان ــی ئ نیعمه ت
ــێوه یه   ــه م ش ــۆی. ب ــه  خ ــودی نه وه ك ــی خ ــه رزی ئاین ــی ب ــه  مه قام ــا ل ــه  جی ــوربكه ن، ئه م ــه  س ــه م نه وه ی ــی ئ ــه  خوێن ــان ب ــه  ده می ــن ك ــه وه  بپارێزی ل
له هه مــوو  ئیسالمیشــه   كه لتــوری  و  ده ســه اڵت  دامه زراندنــی  یه كه مــی  كه بناغــه ی  موســڵامنان،  سیاســی  یه كه مــی  مێــژوی  كه موكوڕیه كانــی 
ــه م  ــه ت ل ــی غه یب ــه(ی چه مك ــكوت عن ــه  )املس ــه وه ، وات ــۆ بیرلێكردن ــه رام ب ــی ح ــۆ بابه تێك ــۆڕدراوه  ب ــه وه  گ ــه وه  بۆبیرلێكردن ــته كانیدا، له بابه تێك ئاس
ــاب  ــه ی نای ــه ، به پل ــه  ئاینی ــو قه ده غه كردن ــه م تابۆكردن ــه وه . ئ ــژوی سیاســی ئه ســحابه  باســبكرێ و بخوێرنێت ــێ و ناگونجــێ مێ ــه  كه ناب ــه دا، ئه وه ی ده ق
له هه ڵوێســتێكی نائاینــی و دنیاییــه وه  ســه رچاوه ی گرتــوه ، هه رچه نــده  تونــد كاریكــردوه  بــۆ الركرنــه وه ی ده قه ئاینیــه كان بــه الی خۆیــداو، داتاشــینی 
ــڕی هه ڵوێســتێكی  ــه م هه ڵوێســته  ده رب ــان ئ ــو ومت ــه اڵم هه روه ك ــی. ب ــرۆز پێ ــی ئاســامنی و پی ــه م مه به ســته  وبه خشــینی مانایه ك ــش ب ــی تایبه تی ده ق
ــراوه و  ــه  ك ــداوه ، قه ده غ ــحابه كان روی ــگای ئه س ــاو كۆمه ڵ ــه ی له ن ــه و روداوان ــكردنی ئ ــوننیدا باس ــه ی س ــه  له قوتابخان ــر. هه ربۆی ــی ت ــیه  و هیچ سیاس
ــه رده می  ــه ت له س ــش به تایب ــی ئاینی ــو پیاوان ــایی به ڵك ــڵامنانی ئاس ــه ر موس ــه ك ه ــه ی ن ــه ره كیه  كه زۆرب ــی س ــه ش هۆكارێك ــراوه . ئه م ــه رام دان به ح
ئێســتادا، واتــه  مه الكامنــان كه مریــن زانیــاری پێویســتیان نیــه  له ســه ر ئــه و قۆناغــه . له كاتێكــدا هه مــوو تاكێكــی شــیعه  هــه ر له منداڵیــه وه  له كــۆن و 
ــه   ــه  ل ــه  یه كێك ــی ك ــه . غه زال ــه و ســه رده مه وه  هه ی ــدی ب ــه  كه په یوه ن ــت ئه وه ی ــری ده كرێ ــاره ی ئیســالمه وه  فێ ــه ی له ب ــه و زانیاریان ــازه دا، به شــێك ل ت
ــه ،  ــوان ئه ســحابه كان حه رام ــی نێ ــی حوســێن و ناكۆكــی و ملمالنێ ــه وه ی چیرۆكــی كوژران ــی )گێڕان ــه وه  وتویه ت ــا ســوننیه  به ناوبانگــه كان له مباره ی زان
ــێوه یه   ــه م ش ــوه (. )3(ب ــن گرت ــه  ئای ــه ی ل ــه وه  ڕەخن ــت ئ ــه وان بگرێ ــه  ل ــێكیش ڕە خن ــان.. . . هه ركه س ــۆ ڕقلێبونه وه ی ــێ ب ــه  سه رده كێش ــه  ئه م چونك
ــه  به ســه ر  ــه م ڕێگای ــه  ب ــی سیاســی ســه رده می ئه ســحابه كان، چونك ــۆ قۆناغ ــت ب ــان هه بێ ــی ڕە خنه یمی ــت خوێندنه وه یه ك ــه  نابێ ــت ك ــی ده ڵێ غه زال
ــه م  ــه ر ئ ــتامندا له به رامب ــه وه  به هه ڵوێس ــۆ پێداچون ــت ب ــار ده گۆڕێ ــه ش دواج ــه  ئه م ــن، ك ــه دا ده كه وی ــه و نه وه ی ــی ئ ــیرین و خوێناویه كان ــوه  ناش دی
ــان و وه ســتانی زۆر  ــی رام ــه  له رێ ــی وای ــی تێگه یشــتنی ســوننه ، هه رچــی شــیعه یه  پێ ــه  به پێ ــدوه . ئه م ــان گه یان ــه  به ئێمه ی ــه ش ك ــه و ئاین ــه و ئ نه وه ی
ــی و فامتــه ی  ــه  عه ل ــه ر ك ــه  كه ســوكاری پێغه مب ــراوه ، وات ــه ر )ا هــل البیت(ك ــه  به رامب ــه وه  ك ــه درو ســته مكاریه  ده دۆزین ــه و غ ــژوه ، ئ ــه و مێ له ســه ر ئ
ــه م باســی  ــت زۆرو ك ــه  نابێ ــوه  ك ــی ئیســالمی ســوننیدا هات ــان و ســه دان ســه رچاوه ی كۆن ــان شــێوه  له ده ی ــه ر سه رمه شــقیانه . به هه م كچــی پێغه مب
ــتیه ك  ــه  ڕاس ــه  بوه ت ــره  ئه م ــاس. بگ ــه وه  به رب ــه  بخرێت ــه م نه وه ی ــی ئ ــژوی سیاس ــت مێ ــه  نابێ ــت، وات ــحابه كان بكرێ ــی ئه س ــوڕی و هه ڵه كان كه موك
ــڵامنان  ــت موس ــه  ده بێ ــه وه ی ك ــه ر ئ ــن له س ــوننه  كۆك ــی س ــت )زانایان ــه ی هه بێ ــی پێچه وان ــردودا رایه ك ــوه  له ڕاب ــوننی نه ب ــای س ــه ك زان ــا ی كه ته نه
ــت و  ــۆ بكرێ ــان ب ــاو پاڕانه وه ی ــت دوع ــو ده بێ ــه . به ڵك ــه  واجب ــگ بون ــه م بێده ن ــداوه ، ئ ــحابه  روی ــوان ئه س ــه وه ی له نێ ــه ر ئ ــن له به رامب ــگ ب بێده ن

ــت(. )4( ــان بكرێ ــی چاكه كانی باس
ئه گــه ر له نوســینێكی فیقهــی یــان شه رعیشــدا ئامــاژە  بــه و روداوانــه  كرابێــت ته نهــا بــۆ ئــه وه  بــوه  تــا وه اڵمــی شــیعه ی پــێ بدرێتــه وه ، 

ــوان  ــی نێ ــه  ناكۆك ــوه  ك ــه رچاوه دا هات ــن س ــو له چه ندی ــه وه . هه روه ك ــۆ بدۆزرێت ــی ب ــوی ئاین ــان بیان ی
ئه ســحابه كان هیــچ نه بــوه  ته نهــا تێگه شــتنی جیــاواز نه بێــت بــۆ ده قــه  ئاینیــه كان )ناكۆكــی 

ئه ســحابه كان به رهه مــی تێگه شــتنی جیــاواز بــوه (. )5(

ــدا، جگــه   ــوری فیقهی ــه  كه لت ــه  ل ــه م نه وه ی ــه م شــاردنه وه یه ی روداوه  سیاســیه كانی ئ ــەاڵم ئ ب
ونكردنــی  بــۆ  هه وڵــدان  ســوننیدا،  ئیســالمی  له خه یاڵدانــی  مێژوییــه كان  له به رهه مــه  
ئیســالمی  ئه قڵــی  ســلبیه كه ی  ئاشــكراو  به شــه   ته نهــا  ئاینــی،  قودســیه تی  به زه بــری 
گرتۆتــه وه ، ئه گــه ر نــا ئــه م روداوانــه  به هێزێكــی زۆره وه  له نه ســتی ئیجابــی ئه قڵــی فیقهیــدا 
ئــه م  ویســتویه تی  ســوننی  ئیســالمی  فیقهــی  ئه قڵیه تــی  به دیوێكــدا  واتــه   ئاماده بــوه . 
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ڕوداوانــه  بشــارێته وه ، به دیوه كــه ی تریشــیاندا بــه رده وام لــه كاردا بــوه  بــۆ به شــه رعیكردنیان 
و به خشــنی مانایه كــی پیــرۆز پێیــان. بــۆ زیاتــر ده رخســتنی ئــه و توانایــه ی له كۆنــدا 
خه رجكــراوه  بــۆ شــه رعیه تدان به روداوه كانــی ســه رده می خه الفه تــی راشــدی و دوبــاره  
ــردن  ــه رده مه كانی ماناك ــه  له س ــژوی ك ــی مێ ــی گرنگ ــی ئاین ــن چه مك ــه وه ی چه ندی خوێندن
ــه ده س  ــی و موق ــدراوی خوای ــو پێ ــڕۆ وه ك ــا ئه م ــه  ت ــالمه وه  ك ــی ئیس ــتنی بنه ماكان و داڕش
ســه یركراون و ده كرێــن، ناچاریــن ئــه م به شــه  دابه شــبكه ینه  ســه ر دوو ئاســتی جیــاواز 
قوتابخانــه   ده ركه وتنــی  ئه ویــش  به یه كــر.  ته ریــب  و  تێكــه ڵ  كاتــدا  له هه مــان  و 
بــه  كه ڵــك  ئایــن  تــری  فیقهیــه كان و هه وڵه كانــی داڕشــتنه وه ی جارێكــی  مه زهه بیــه  

ئیســالمی.  ده ســەاڵتی  یه كه مــی  ســه رده می  سیاســیه كانی  له ئه زمونــه   وه رگرتــن 
هه ركه ســێك  نیــه .  تــر  شــتی  فیقهــه ،  ئه وه نــده ی  ئیســالمی  كه لتــوری  ومتــان  پێشــر 
فیقهــو  كــه   تێــده گات  ئیســالمی  كه له پــوری  بــه   كه مریــن جــار چــاوی خشــاندبێت 
شــه ریعه ت، پانتایــی هــه ره زۆری ئــه م كه لتــوره ی داگیركــردوه . ئــه و مه زهــه ب و ڕاڕە وانــه ی 
لــه و گۆره پانــه دا ده ركه وتــون، به ئه ندازه یــه ك چونه تــه  نــاو ورده كاریــه وه  كــه  خوێنــه ر 
له كاتــی هه وڵدانــی بــۆ توانــا شــكانی به ســه ریدا، نه ئــه م ســه ری بــۆ ده گیــرێ و نــه  
ئــه و ســه ر. بــۆ كه مكردنــه وه ی فشــاری ئــه م ئاڵۆزیــه  له ســه ر ئــه م نوســینه و، له پێنــاو 
پابه نــد بــوون به مه نهه جیه تــه وه  بــۆ تێگه شــن لــه  ئه قڵــی فیقهــی ئیســالمی، ناچاریــن 
ــوار  ــا چ ــه  ته نه ــه  ئێم ــتین، وات ــدا بوه س ــه  فیقهیه كان ــی قوتابخان ــا له ده ركه وتن ــه  ته نه ئێم
مه زهه بــه  فیقهیــه  نــارساو باوه كــه ی ســوننه مان كردۆتــه  بــاس ومنونــه ، ته نهــا له ســه ر 
ســه ده ی  ناوه ڕاســتی  لــه   كــه   یه كه میانــدا،  له قۆناغــی  و  دامه زرێنه ره كانــی  ده ســتی 
درێژە ده كێشــێت.  كۆچــی  ســێیه می  ســه ده ی  ســه ره تاكانی  تــا  كۆچییــه وه   یه كه مــی 
ئامانــج لــه م كاره ش رونكردنــه وه ی ئــه و یاریه یــه  كه پیاوانــی ئاینــی كردویانــه  له ژێرفشــاری 
ــه رده مه   ــه و س ــۆ ئ ــه ر ب ــه ك كه ئه گ ــحابه ن، یاریی ــه رده می ئه س ــیه كانی س ــێ سیاس ملمالنێ
یــاری بوبێــت، ئــه وا بــۆ قۆناغه كانــی دواتــر بــو به راســتی، ئــه وان بــه  مه به ســتێكی 
دنیایــی ده ســتیان پێكــردو، به ئه نجامێكــی ئاســامنی كۆتایــی هــات. بــەاڵم مه به ســتامن 
ــار چ  ــون و دواج ــت ب ــۆ دروس ــون و ب ــت ب ــۆن دروس ــه و چ ــی چیی ــی فیقه ــه  مه زهه ب ب

هه یــه ؟ ئه ســحابه وه   ســه رده می  سیاســیه كانی  ملمالنــێ  بــه   په یوه ندیه كیــان 
ــه كان  ــه  فیقهی ــتبونی مه زهه ب ــۆكاری دروس ــی ه ــه  باس ــه رچاوانه ی ك ــه و س ــه ی ئ ــه  زۆرب ل
ــڕەوی  ــی قه ڵه م ــالم و زیادبون ــه وه ی ئیس ــه  دوای باوبون ــه وه ی ك ــتنه وه  ب ــه ن، ده یبه س ده ك
ئیســالمی و هاتنه نــاوه ی چه ندیــن نه تــه وه و گه لــی جیاجیــا بــۆ نــاو بازنــه ی ئیســالم، 
ــه رعی  ــیاری ش ــتبونی پرس ــازه و دروس ــهاتی ت ــه وه ی پێش ــه  پێش ــه وه  هاتن ــی تریش له الیه ك
نــوێ، هه مــوو ئه وانــه  ئــه وه ی ده خواســت كــه  كه ســانێك بێــن و به ئه ركــی رێكخســن 
و وه اڵمدانــه وه ی پرســیاره كانی نــاو كۆمه ڵــگای ئیســالمی هه ڵبەســن. كه واتــه  بــه  پێــی 
ــه  دووســه دی كۆچییــه وه   ــه  ده ركه وتنــی مه زهه بــی فیقهــی ل ــه  ڕۆمانســیه  باوان ئــه م بۆچون
ــه رچاوه كان  ــه ی س ــی زۆرب ــوه . )به پێ ــه وه  نه ب ــی ناوخۆیی ــی سیاس ــه  ملمالنێ ــدی ب په یوه ن
كۆچــی  دووســه دی  بــۆ  گشــتی  به شــێوه یه كی  مه زهه به كــه   چــوار  فۆرمه له بونــی 
ــه ت  ــن، به تایب ــت ب ــه  ڕاس ــه و هۆكاران ــێك ل ــه  به ش ــتیدا  رەنگ ــه  له ڕاس ــه وه . ()6( ك ده گێڕن
ئاینیــه   رێوره ســمه   بــه   په یوه ندییــان  ئه وانــه ی  و  رۆژانه ییــه كان  فیقهیــه   پرســه   بــۆ 
ــه م  ــه  ئ ــت ك ــاد بكرێ ــۆ زی ــه  ئه وه شــی ب ــەاڵم ڕاســتر ئه وه ی ــم ب ــه . به لێ ئاشــكراكانه وه  هه ی
لــه  درێژبونــه وه ی ملمالنــێ  تربــوه   به شــێكی  له ره هه نــدی سیاســیه وه ،  و  مه زهه بانــه  
هه رچه نــده   ســوننه .  شــیعه و  له نێــوان  به تایبــه ت  ڕاشــدین،  خه الفه تــی  سیاســیه كانی 
له چوارچێــوه ی  ته نهــا  كــه   هه بــوه ،  جیــاواز  فیقهــی  مه زهه بــی  چه ندیــن  له كۆنــدا 
ــەاڵم  ــن، ب ــه ب دیاریده كرێ ــه ك مه زه ــت و ی ــه  بیس ــه  ب ــاری وای ــوننیدا ج ــه ی س قوتابخان

شیعه  دیسان 

ده ستپێشخه ری یه كه من 

له  مێژوی ئیسالمدا له  

كۆكردنه وه ی فه رموده و 

به كارهێنانی وه كو 

چه كێكی قورسی جه نگه  

ناوخۆییه كاندا
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ــش  ــاون، كه ئه وانی ــون و م ــان زاڵ ب ــوار دانه ی ــا چ ــه ، ته نه ــه  نیی ــه و باس ــوێنی ئ ــره  ش ــه  ئێ ــی ك ــوری و کۆمەاڵیەت ــی و ئاب ــۆكاری سیاس ــه ر زۆر ه له ب
بــه م شــێوه یه یه : مێژویــی  ریزبه نــدی  به پێــی 

- یه كه م : مه زهه بی ئه بو حه نیفه  )80 – 150 كۆچی(. 
- دووه م : مه زهه بی مالكی كوری ئه نه س )95 – 179 كۆچی (. 

- سێهه م : مه زهه بی ئیدریسی شافعی )150 – 204 كۆچی(. 
- چواره م : مه زهه بی ئه حمه دی كوری حه نبه ل )164 - 241 كۆچی(. 

بــەاڵم به رلــه وه ی بــه  قوتابخانــه  فیقهیــه  ســوننیه كاندا شــۆڕبینه وه  پێویســته  لێــره دا جارێكیــر بچینــه وه  ســه ر مێــژووی ده ركه وتنــی فیقهــی شــیعه ، بــه و 
ــتنی  ــه  داڕش ــی ل ــه ریعه ت بینیویه ت ــی ش ــن كه به رهه مهێنان ــه  ببینی ــۆڕە گه وره ی ــه م ئاڵوگ ــه ی ئ ــرو نه خش ــی فراوان ــه وه  به دیدێك ــه و ڕێگای ــه ی ل هیوای

ئیســالمداو له قالبدانــی ماناكانــی. 
مێــژوی ده ركه وتنــی فیقهــی شــیعه  به پێــی ســه رچاوه  مێژوییــه كان كۆنــره  لــه  ســوننه ، ســه ره تای ده ركه وتنــی ئــه م ڕە وتــه  له نــاو بۆتــه ی قوتابخانــه ی 
ــوننی  ــه وی س ــی ئه م ــاری خه الفه ت ــه ر فش ــەاڵم له ب ــه ، ب ــه  مه دین ــه وه  ل ــیعه  ده گه رێت ــی ش ــێهه مین ئیامم ــر( س ــی باق ــه رده می )ئیامم ــۆ س ــیعه دا ب ش
و قه ده غه كردنــی ئه ده بیاتــی شــیعی، ته نهــا له ســه رده می جه عفــه ری ســادق و له كوفــه  فیقهــی شــیعی ده ركــه وت. ئــه م كه ســایه تیه  دیــاره ی 
ــی  ــه ره تاكانی دامه زران ــه وی و س ــی ئه م ــی خه الفه ت ــوان نه مان ــه  نێ ــه  ده كه وێت ــت ك ــه  وه ربگرێ ــه و ماوه ی ــك ل ــی كه ڵ ــیعه  )83 – 148 كۆچــی( توان ش
بنه ماڵــه ی  بــۆ  مــاف  گه ڕاندنــه وه ی  له ژێرنــاوی  و  شــیعه كان  به پشــتیوانی  له ســه ره تادا  عه باســیه كان  كــه   ئاشكراشــه   عه باســی.  خه الفه تــی 
پێغه مبــه رو نه وه كانــی عه لــی دەســەاڵتیان گرتــه  ده ســت. كه ئه مــه ش زیاتــر فێڵێكــی سیاســی بــوه و له ئه نجامــی هێــزی جه مــاوه ری شــیعه وه  هاتــوه  
ــه وه   ــه  پێش ــه ر بێت ــی جه عف ــۆ ئیامم ــه وه  ب ــی ئ ــۆی ده رفه ت ــوه  ه ــه وه  ب ــوو ئ ــت. هه م ــان ده رخس ــوننیه كه ی خۆی ــوه  س ــیه كان دی ــه رزوو عه باس و ه
تــا به شــێوه یه كی ئاشــكرا مه زهه بــی شــیعه  و الیه نگرانــی بــه ده وری خــۆی باوبكاتــه وه . ئــه وه ی جێــی ســه رنجه  ئه وه یــه  كه له ســه ره تادا ئــه م 
ــا  ــی، هه روه ه ــی و الیه نگران ــی عه ل ــه  ئیامم ــه  گوای ــه ر ك ــه ی پێغه مب ــه و فه رمودان ــه وه ی ئ ــوو له كۆكردن ــی ب ــن كاری بریت ــیعه ، یه كه می ــه ی ش ئیامم
ــه  جه عفــه ری  ــه وه ، تاده گات ــن العابدینــی ئیاممــی چــواره م و ئیاممــی باقــر ئیاممــی پێنجــه م گێڕاویانه ت هــه ردوو كوره كــه ی )حه ســه ن و حســین( زه ی
ــوده ی  ــه ، فه رم ــی باپیرم ــم ه ــوده ی باوكیش ــه ، فه رم ــوده ی باوكم ــن فه رم ــوده ی م ــی )فه رم ــراو وتویه ت ــه وه  ناوب ــه م باره ی ــه ر ل ــه م. ه ــی شه ش ئیامم

ــه (. )7( ــوای گه ره ی ــی خ ــش ه ــی ئه وی ــه ره و ه ــی پێغه مب ــش ه ــی ئه وی ــه و ه ــوری تاڵیب ــی ك ــی عه ل ــش ه ئه وی
ــژوی  ــه  مێ ــن ل ــخه ری یه كه م ــان ده ستپێش ــیعه  دیس ــه وا ش ــوه ، ئ ــدا هات ــه رچاوه یه كی تریش ــد س ــه  چه ن ــه  ل ــت ك ــت بێ ــه یه  ڕاس ــه م قس ــه ر ئ ئه گ
ــه   ــه دا و ل ــه م باس ــژە ی ئ ــه  درێ ــو ل ــدا. وه ك ــه  ناوخۆییه كان ــی جه نگ ــی قورس ــو چه كێك ــی وه ك ــوده و به كارهێنان ــه وه ی فه رم ــه  كۆكردن ــالمدا ل ئیس
ــی  ــت، قۆناغێك ــت و ناڕاس ــۆ ڕاس ــان ب ــوده و پۆلێنكردنی ــه وه ی فه رم ــه م كاره ، كۆكردن ــه  ئ ــن ك ــوننی تێده گه ی ــی س ــن مه زهه ب ــه ر دوای ــتنه  س گه یش
تــری ســامناكی به شــداریپێكردنی ده قــی ئاینیــه  لــه  ملمالنێكانــدا. به پێــی چه نــد ســه رچاوه یه كی ســوننی، ئــه م ئیاممــه  مامۆســتای یه كه میــن 
ــتی  ــاڵ له ژێرده س ــه  دووس ــه  ئه بوحه نیف ــه وه  ك ــه رچاوانه  ده گێڕن ــه و س ــه ی ئ ــه . له زۆرب ــو حه نیف ــه  ئه ب ــوه ، وات ــونه ش ب ــی س ــی فیقه ــه ری مه زهه ب دان
ــێ:  ــه  ده ڵ ــه  ك ــی هه ی ــی به ناوبانگ ــوننه  وته یه ك ــه ی س ــن ئیامم ــه م یه كه می ــه  ئ ــوه ، هه ربۆی ــوده  ب ــتی فه رم ــه ریعه ت و زانس ــری ش ــه ردا فێ جه عف

)ئه گــه ر ئــه م دووســاڵه  نه بوایــه  ئــه وا نوعــامن –كــه  مه به ســتی ئه بــو حه نیفه یــه - ده فه وتــا(. )8(
ــۆوه و  ــه و ناوبانگــی باونه ده ب ــه وا ئ ــوه ، ئ ــری شــه ریعه ت ب ــه ری ســادق فێ ــه و له ژێرده ســتی جه عف ــدا ئ ــه  كه تیای ــه م دوو ســاڵه  نه بوای ــه ر ئ ــه  ئه گ وات
نه ده بــو به یه كه میــن دامه زرێنــه ری مه زهه بــی فیقهــی ســوننی. كه واتــه  هه ربه هــۆی ئــه م دوو ســاڵه وه  بــوه  به ئیــامم، دواتــر بــوه  مامۆســتای 
ــه  به ڵگــه ی ئــه وه ی كــه  ئه مــان خاوه نــی ڕاســته قینه ی شــه ریعه تی ئیســالمین  ــه وه  ده كه ن شــافعی، ئه ویــش بــوه  به مامۆســتای ئه حمــه د. شــیعه كان ئ

ــیعه   ــۆ ش ــه  ب ــه  نیی ــت، به ڵگ ــتیش بێ ــه  ڕاس ــه م حیكایه ت ــت و ئ ــه ر بێ ــتیدا ئه گ ــه  ڕاس ــوننه یه وه . كه ل ــیعه و س ــی ش ــه ردووك به ش به ه
ــان  ــی زۆری ــه  توانایه ك ــوننه كانیش ك ــه وه و، س ــاره ی ده كه ن ــن ب ــه رچاوه كانیاندا چه ندی ــه ی س ــه  له زۆرب ك

ســه رفكردوه  لــه  پینه كــردن یــان ره تكردنه وه یــدا، ڕە نگــه  به ڵگه بێــت له ســه رهه ردوكیان. 
ــتیان  ــردا دروس ــی دوات ــیعه و ســوننه  له قۆناغه كان ــه وه  كه ش ــه  بڵێین ــه وه ی ئه م ــری ئ ــه  له ب وات
ده یڵێنــه وه   یه كــری  له ســه ر  ئایدۆلــۆژی  له شــه ڕی  به شــێك  وه كــو  ئێســتاش  كــردوو 
ــتا  ــو ئێس ــوننه  وه ك ــیعه و س ــی ش ــه ره تا جیاوازیه كان ــن س ــن بڵێ ــه م روداوه . ده توان ــه ر ئ له س
نه بــوه ، هه ربۆیــه  تێكه ڵــی زانایانــی شــیعه و ســوننه  لــه و ســه رده مانه دا، كه ســه ره تاكانی 
دیوارێكــی  دروســتكردنی  بــۆ  هه وڵدانــه   ســونه یه و  شــیعه و  قوتابخانــه ی  گه اڵڵه بونــی 
ئاســنینی ئاینــی له نێــوان موســڵامناندا به نــاوی ئاینــه وه  له ســه ر سیاســه ت و ملمالنێــی 
لــه  دوو هه ڵوێســتی  بــوو  بریتــی  له ســه ره تادا شــیعه بون و ســوننه بون  بۆیــه   دنیایــی. 
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ــۆ  ــان ب ــی و هه وڵدانی ــی ئاین ــژی پیاوان ــی توێ ــه ڵ ده ركه وتن ــردا ، له گ ــی داهاتوت ــر، له قۆناغه كان ــان ئه بوبه ك ــی-ن ی ــری عه ل ــه  الیه نگ ــی، وات سیاس
ــا گه یشــتوه  به مــڕۆ، كه جیاوازیــی نێــوان شــیعه و ســوننه  ئه مــڕۆ  به ئاینیكردنــی ئــه و ملمالنێیانــه ، قۆنــاغ به قۆنــاغ ئــه م ناكۆكیانــه  به ئایدۆلۆژیكــران، ت

بــوه  به جیاوازیه كــی عه قائیــدی، فیقهــی، ئه خالقــی، كه لتــوری ئه وه نــده  قــوڵ هه تــا ســیامو جلوبه رگیشــی گرتۆتــه وه . 
لــه  چوارچێــوه ی مه زهه بــی فیقهیــدا موســڵامنان ده بنــه  دووبــه ش، به شــێك كــه  زۆرینــه ی كۆمه ڵگایــه و بریتیــه  لــه  خه ڵكــی ڕهــەش و روت و 
ــه ی  ــش نوخب ــی دوه می ــة-. به ش ــان -العام ــاس- ی ــواد الن ــراوه  –س ــان وت ــه رده مه  پێی ــه و س ــی ئ ــه رع و به زمان ــه وه  له ش ــوڵ نه بونه ت ــه ی زۆر ق ئه وان
ئه وانــه ش  بده نــه وه ،  تــازه كان  پرســیاره   بكــه ن و وەاڵمــی  ئیجتیهــاد  ئاینیــه  هه مه جۆره كانــدا  له مه ســه له   له توانایاندایــه   كــه   ئاینیــه   پیاوانــی 
پێویســته   له به رامبه ریشــدا  ڕابه ڕایه تــی ده بینــن،  له نــاو كۆمه ڵگاشــدا ڕۆڵــی  لــه م هاوكێشــه یه داو  ئاینــی  پیاوانــی  موجته هیده كانــن. گروپــی 
ــه   ــگا بریتی ــه ر كۆمه ڵ ــته  له س ــتێك كه پێویس ــه  ش ــدن. كه وات ــه  موقه لی ــه رده مه  ئه مان ــه و س ــی ئ ــان به زمان ــه وه ، دیس ــان بكات ــایی ئه م ــگا الس كۆمه ڵ
ــۆ  ــی و  ت ــی قســه ی قســه كه رو شــوێن كه وتن ــه  )وه رگرتن ــه  ل ــدا بریتی ــی فیقهی ــه  ناومه زهه ب ــد ل ــی. ته قلی ــی ئاین ــی پیاوان ــه  الســایكردنه وه و دواكه وتن ل

ــه (. )9( ــه ی چی ــی به ڵگ نازان
)الشــاطبی( له به رگــی دوه مــی كتێبــه  به ناوبانگه كه یــدا كه تایبه تــه  بــه  ئســولی فیقــه له ناســاندنی ئه وانــه ی پێویســته  الســایی مه زهه بــه كان 
بكه نــه وه  كــه  زۆرینــه ی كۆمه ڵــگای موســڵامنان پێــك دێنــن، بــه و مرۆڤــه  نابینایه یــان ده چوێنێــت كــه  پێویســته  ده ســتیان بگیرێــت بــۆ ئــه وه ی بگه نــه  

شــوێنی مه به ســت.
ــی  ــی ئاین ــو ومتــان نوخبه یه ك ــه وه ، وه ك ــورت كراوه ت ــدا ك ــن و جــێ به جێكردن ــان له گوێگرت ــگای ئیســالمی كه ئه ركی ــه ی كۆمه ڵ ــه م زۆرین ــه ر ئ له به رامب
هه یــه  كه به نــاوی ئیجتیهــاده وه  ڕۆڵــی قســه كه ری ئاینــی ده بینــن. ئه مانــه  له بــری هه مــوان بیرده كه نــه وه و یاســای ئاینــی بــۆ ئــه و مه ســه النه  
داده نێــن كه خــودی ئایــن له رێــگای ده قــه  پیرۆزه كانــی قورئــان و ســوننه ته وه  هیــچ قســه یه كی له باره یانــه وه  نه كــردوه . بــەاڵم مه به ســت بــه  

ــودا.. ــارەی داهات ــە ژم ــوارەم ل ــی چ ــە. بەش ــورت كراوه ته وه ؟...بەردەوام ــدا ك ــا نوخبه یه ك ــی له ته نه ــه و بۆچ ــاد چی ئیجتیه

سەرچاوەکان:

1. العصبية والدولة، )ص130(.
2. . به پێــی هه ندێــك ســه رچاوه  شــافعی خاوه نــی یه كه مــی ئــه م وته یه یــه  )بۆمنونــه  بروانــه  _ املواقــف ج3/ص642-( هه ندێــك ســه رچاوه ی 
ــة  ــاج الســنة النبوي ــان :منه ــن ج1/ ص153، ي ــامل اصــول الدي ــە : مع ــه  بڕوان ــۆ منون ــزه  )ب ــدول عه زی ــوری عه ب ــه ر ك ــه  قســه ی عوم ــن ئه م ــش ده ڵێ تری

ص254(. ،ج6/ 
3. الصواعق املحرقة عىل أهل الرفض والضالل والزندقة )ج2/ص640(.

4. معارج القبول )ج3/ص1208(. 
5. إيثار الحق عىل الخلق يف رد الخالفات ج1/ص134(. 

6. تەنها بۆ منونە بڕوانە )القول املفيد يف ادلة االجتهاد والتقليد، الشوكاين ص17(.
7. الوسائل: )18|58 ح 26(. 

8. بۆ منونە بڕوانە: )مخترص التحفة االثنى عرشية، ص8(.
9. العصبية والدولة، )ص130(.
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ــرۆر،  ــان، تی ــازادی ژن ــان، ئ ــەوەی ژن ــان، بزووتن ــژی دژی ژن ــۆ لەســەر تووندوتی ــت و گفتوگ کات دیبەی
ــی  ــە چەق ــەوە، هەمیش ــە پێش ــد دێت ــی و،،هت ــوان و ناڕەزایەت ــدەری، رێپێ ــانی جێن ــاکانی نایەکس یاس
باســەکان لەســەر ژنــان و رۆڵــی ئەوانــە لــە رووبەرووبوونــەوەدا دێتــە بەر بــاس، ژنان چی بکــەن، چۆن بێنــە مەیــدان، رێکخراوەکانی 
ــی  ــە بابەتێک ــەن ل ــی بک ــت چ ــاوان ئەبێ ــە پی ــەوە نیی ــەر ئ ــۆ لەس ــز گفتوگ ــەاڵم هەرگی ــد. ب ــی ژنان،،،هت ــن، رێپێوان ــان، مانگرت ژن
گــەورەو گرنگــی کۆمەاڵیەتیــدا کــە لــە راســتیدا پەیوەنــدی راســتەو خــۆی بەوانــەوە هەیــە. ئــەوە راســتە لێــرەو لــەوێ پیاوانێــک 
ــتیوانی  ــدا، پش ــوارە جیاجیاکان ــە ب ــایەتیەکان ل ــدو کەس ــە هونەرمەن ــادەگات ب ــدو، ت ــەمتەدارو، بیرمەن ــەران سیاس ــە نووس ــەن ل ه
ــەوەی  ــاوان پشــتیوانییەکی گــەورەی بزووتن ــژوودا پی ــە مێ ــەوەش راســتە کــە ل ــی یەکســانی دەکــەن، ئ ــان و بابەت ــەوەی ژن بزووتن
یەکســانی جێنــدەری بــوون، بــەاڵم باســەکە ئەوەیــە کــە لــە ئاســتی گشــتی و کۆمەاڵیەتیــدا بزووتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی لــە ئــارادا 
نییــە کــە هەســت و کاردانــەوەی پیــاوان بجوڵێنێــت لــە ئاســتێکی گشــتی و کۆمەاڵیەتیــدا، لــە بەرامبــەر بــە تووندوتیــژی دژی ژنــان، 
کــە کاراتریــن کارەکتــەر پیــاوە رۆڵــی تیــا دەبینێــت. لــەم بارەیــەوە کۆمەڵگەکانــی ئێمــە، واتــە کۆمەڵگــە رۆژهەاڵتیــەکان بەتــەواوی 
دوورن لــەم جــۆرە دیبەیتــە، لــە کۆمەڵگــەی خۆمانــدا لــە بابەتەکانــی بزووتنــەوەی ژنــان، ئــەم باســە لــە ئــارادا نییــە. هەندێــک 
بــەردەوام ئەڵێــن) سیســتمی ســەرمایەداری چەوســانەوەی جێنــدەری دروســت کــردووەو ســەرچاوەی تووندوتیــژی و نایەکســانی 
جێندەرییــەو، سیســتمی ســەرمایەداریە داری داوەتــە دەســت پیــاوان تــا ژنــان بچەوســێنەوە(، بــەاڵم هەرگیــز ئــەو پرســیارە نایەتــە 
پێشــەوە، بۆچــی پیــاوان لــە وەهــا سیســتمێکدا ئــەو رۆڵەیــان وەرگرتــووەو قبوڵیــان کــردووە؟ پرســیارێکی تریــش ئەوەیــە سیســتمی 
ســەرمایەداری پەیامــی ئاســامنییە یاخــود داهێنانێکــی مــرۆڤ خۆیەتــی؟ بێگومــان سیســتمی ســەرمایەداری بەرنامــەی داڕێــژراوی 
بیــری چەوســێنەری مرۆڤــە و لــە بــاری جێنــدەرەوە بیرۆکەیەکــی پیاوانەیــەو هەمــوو جۆرەکانــی جیــاکاری و دیسکرمنەیشــن لــە 

Discrimination.خــۆ دەگرێــت

ــاوان  ــەو بەشــەی پی ــدا، رەنگــە یەکســەر ئ ــە بابەتــی تووندوتیــژی و نایەکســانی جێندەری ــاوان بکرێــت ل ــی پی ــە رۆڵ ــاس ل گــەر ب
ــاوان کــە  ــەو بەشــەی پی ــاوان هەرئ ــری گــەورەی پی ــە راســتیدا بەشــێکی ت ــژی دەکــەن، کــە ل ــەر پێــش چــاو کــە تووندوتی ــە ب بێت
ــاوان)Men Silence(هۆکارێکــە  ــە راســتیدا وســکتی پی ــەر کێشــەکەدا.  ل ــە بەرامب ــەاڵم بێدەنگــن ل ــن، ب ــەکار ناهێن ــژی ب تووندوتی
ــاش  ــژی ب ــە تووندوتی ــە وای ــەوەی ک ــە ب ــاوەڕ بوون ــان ب ــت، ی ــە کێشــەکە. هەندێجــار بێدەنگــی وا دەگەیەنێ ــدان ب ــۆ بەردەوامی ب
ــە  ــان هەی ــاوان بۆی ــێ پی ــە بەڵ ــت ک ــردا وا دەگەیەنێ ــدێ کەیســی ت ــە هەن ــە!. ل ــە وای ــەاڵم رسوشــتی کۆمەڵگ ــاتە، ب ــە وکارەس نیی
تووندوتیــژی بەرامبــەر بــە ژنــان بــەکار بهێنــن. بــەم شــێوەیە قەبــارەی پیاوانــی بێدەنــگ رووبەرێکــی فراوانــی گرتۆتــەوە.  ژمــارەو 
گروپــی بچووکــی پیــاوان هــەن کــە باوەڕیــان وایــە کێشــەی ژنــان کێشــەی ژنــان خۆیانــەو جۆرێــک لــە هاوســۆزییان هەیــە لەگــەڵ 
کێشــەکانی ژنانــدا، باوەڕیشــیان بــەوە هەیــە کــە پیــاوان دەبێــت پشــتیوانییان بکــەن، بــەاڵم پشــتیوانییەکەیان تەنهــا وتــەی ســەر 
زارییانــەو بــێ هەڵوێســن لــە بەرامبــەر بــە کارەســاتەکان، کــە ئەمــەش لــە راســتیدا هەڵوێســتێکی پاســڤانەیە. هەندێکــی تــر لــە 
پیــاوان رەنگــە لــە کــۆڕو کۆبوونــەوە کۆمەاڵیەتیەکانیــان لــە شــوێنی کارو لــە رێکخــراوو پارتــە سیاســیەکانیان، دەنــگ هەڵبــڕن و 
پشــتیوانی ژنــان بکــەن، لــە بەخشــینی کۆمــەک و یارمەتیدانــی و هەندێکاتیــش لــە بەڕیوەبردنــی کاری ناوماڵ و سەرپەرشــتی منااڵن 

هەر
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بەشــداری بکــەن، ئــەم بەشــە لــە پیــاوان، لــە راســتیدا مەبەســتیان باشــە، بــەاڵم 
ــان جوواڵنــەوەو  ــاوان ی ــە پی هێشــتا کاریگــەر نیــن، چونکــە هێشــتا گروپێــک ل
تێڕوانینێکــی تــەواو لــە ئــارادا نییــە کــە بەتــەواوی بیســەملێنێت کــە جددیــن و 
بەڵێنیــان داوە بــۆ کارکــردن بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە تووندوتیــژی پیــاوان لــە دژی 

ژنــان لــە ئاســتی گشــتی و کۆمەاڵیەتیــدا. 
 ئــەوەی کــە بزووتنــەوەی ژنــان و یەکســانی جێنــدەری تایبەتــە بــە ژنــان، پیــاوان 
ــە  ــەو بزوتنەوەی ــە پێشــەوەی ئ ــدا، خاڵێکــی الوازی چوون ــن لەگەڵی ســەرقاڵ نی
پێکدێنــێ. الیەنــە الوازەکــەی ئەوەیــە کــە ئــەو بزووتنەوەیــە نوێنەرایەتــی تەنهــا 

بەشــێکی کۆمەڵگــە دەکات کــە ژنانــە. لەالیەکــی تــرەوە 
مۆنۆپۆلــی، یــان کۆنتڕۆڵــی پیــاوان لــە سیســتم و کۆمەڵگــەدا، لــە پەرلەمانــەکان 
ــەزراوە  ــەکان و دام ــو دەزگا دەوڵەتی ــراوەکان و دام ــیەکان و رێکخ و بوارەسیاس
ئابــوری و رۆشــنبیری و دینــی و کەلتوریــەکان.. تــاد. ئەمانــە وایــان کــردووە کــە 
هەمیشــە دەنگــی ژنــان گرنگــی کەمــری پێبــدرێ و وەالبــرنێ، ســەرباری هــەوڵ 

و تیکۆشــانی زۆریــان، بــەاڵم کــەم دەســتکەوتن. هــەر بەهــۆی ئــەم پێگــە 
کۆمەاڵیەتییــەوە کــە پیــاوان هەیانــە، ئەگــەر کاردانەوەیــان هەبێــت و بێدەنگــی 
بشــکێنن لــە بەرامبــەر بــە تووندوتیــژی بەرامبــەر ژنان، ئــەوا دەتوانن شانبەشــان 
ژنــان ئاڵوگــۆڕی گــەورە جێبخــەن، هــەر بۆیــە نایەکســانی و کێشــەی تووندوتیژی 
ــە پیاوانــەوە هەیــە، چارەســەر و کۆتایــی  ــان چەنــدە پەیوەنــدی ب بەرامبــەر ژن
پێهێنانیشــی ئەوەنــدە پەیوەنــدی بەوانــەوە هەیــە. لێــرەدا رەنگــە بابەتــی 
ســەربەخۆیی بزووتنــەوەی ژنــان بێتــە پێشــەوە، ســەربەخۆیی بزووتنــەوەی ژنان 
مانــاو تایبــەت و رەوایەتــی خــۆی هەیــە، بەشــداری پیــاوان لــەم بارەیــەوە مانــای 
ئــەوە نییــە بزووتنــەوەی ژنــان و رێکخراوەکانــی ژنــان کــراوە بــن بــۆ پیاوانیــش، 
یــان پیــاوان بەهــۆی پێگــەی بەهێــزی کۆمەاڵیەتیانــەوە کۆنتڕۆڵــی ئــەو مەیدانــە 
بکــەن، بەڵکــو لێــرەدا قســە لەســەر رۆڵ و بەشــداری و تێوەگالنی پیاوانــە لەگەڵ 

بابەتــی رووبەرووبوونــەوەی تووندوتیــژی و نایەکســانی جێنــدەری. 
فیمینیــزم لــە کۆمەڵگــە رۆژئاواییەکانــدا، ئــەم ئاســتەنگی و گرفتانــەی هەبــووەو 
هەیــە، لــە کەنــەدا لــە دوای کارەســاتەکەی زانکــۆی پۆلیتەکنیــک کــە بــە 
کوشــتارەکەی مۆنریــال نــارساوە ســاڵی 1989، بابەتــی وەســتانەوە بــە دژی 
تووندوتیــژی دژی ژنــان بابەتێکــی بەربــاوو دیبەیتــی زۆری لەســەر کــراوە لــە 
ــکل  ــۆر مای ــەدا، دکت ــە کۆمەڵگ ــەکان، هەروەهــا ل ــدە حکومی ــان و ناوەن پەرلەم
کۆفــامن دەڵێــت، لــەو رۆژگارانــەدا بــوو دوان لــە ژنــە ئاکتڤیســتە فیمنســتەکان 
ئــەو پرســیارەیان رووبەڕووکردینــەوە "پیــاوان لــە کوێــن؟" لــەم ســەرو بەنــدەدا، 
ــە  ــوو، کەوتن ــۆن ب ــاک لەیت ــان ج ــە یەکێکی ــی ک ــامن و هاوەڵەکان ــکل کۆف مای
ســەرو بەنــدی پێکهێنانــی کەمپینــی )قردێلــە ســپیەکان( وەک بزووتنەوەیەکــی 
پیــاوان بــۆ شــکاندنی بێدەنگــی پیــاوان و بەشــداریکردنیان لــە کۆتایــی هێنــان 
ــە 2001 دا،  ــر ل ــاڵێک دوات ــد س ــا چەن ــان.  هەروەه ــژی دژی ژن ــە تووندوتی ب
ــی  ــەوەوە" چاالکییەک ــی ئ ــەی "خــۆت بخــەرە پێاوەکان ــە بیرۆک ــرد ب ــک بێ فران
ــە  ــەر ب ــتانەوە بەرامب ــیاری دان و دژ وەس ــۆ هۆش ــات ب ــی بەڕێدەخ کۆمەاڵیەت
تووندوتیــژی دژی ژنــان. ئــەوان وەختێــک دەیانویســت شانبەشــانی ژنــان لــەو 

گەر باس لە رۆڵی 

پیاوان بکرێت لە بابەتی 

تووندوتیژی و نایەکسانی 

جێندەریدا، رەنگە یەکسەر 

ئەو بەشەی پیاوان بێتە بەر 

پێش چاو کە تووندوتیژی 

دەکەن، کە لە راستیدا 

بەشێکی تری گەورەی 

پیاوان هەرئەو بەشەی 

پیاوان کە تووندوتیژی بەکار 

ناهێنن، بەاڵم بێدەنگن لە 

بەرامبەر کێشەکەدا.  لە 

 Men(راستیدا وسکتی پیاوان

Silence(هۆکارێکە بۆ 

بەردەوامیدان بە کێشەکە. 

هەندێجار بێدەنگی وا 

دەگەیەنێت، یان باوەڕ بوونە 

بەوەی کە وایە تووندوتیژی 

باش نییە وکارەساتە، بەاڵم 

رسوشتی کۆمەڵگە وایە!.
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خەباتــەدا بەشــداربن بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە چەوســانەوەو تووندوتیــژی دژی ژنــان ئەوەشــیان بــە تەواوەتــی لــە پێــش 
چــاو بــوو کــە ئــەم کارەی ئــەوان نەبێتــە هــۆی کۆنتڕۆڵکردنــی بزووتنــەوەو رێکخراوەکانــی ژنــان، ئــەوان ســەربەخۆیی و 

ــوو.  ــە پێــش چــاو ب ــان ل ــەو بزووتنەوەیەی ســەنگ و قورســایی ئ
"کەمپینــی قردێلــە ســپیەکان" و رێپیوانــی "میڵێــک لــە پێاوەکانــی ژنێکــدا رێ بکە" منوونــەی دوو چاالکی و بەشــدارکردنی 

بەهێــزی پیاوانــن بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە نایەکســانی جێندەری. 
 

Walk a Mile in her Shoes
میڵێک لە پێاوەکانی ئەودا رێ بکە

پەندێک هەیە لە زمانی ئینگلیزیدا ئەڵێت: "خۆت بخەرە پێاوەکانی ئەوەوە"
”Put Yourself in her/his Shoes“

واتــە هەرگیــز ناتوانیــت لــە ئەزموونــی کەســێکی تــر تێبگەیــت ئەگــەر لــە پێاوەکانــی ئــەودا رێ نەکەیــت. بــە واتایەکــی 
تــر، خــۆت لــە جێــی ئــەو دابنــێ. 

Walk a Mile in Her Shoes
ــان بــە تووندوتیــژی  ــە پێاوەکانــی ژنێکــدا رێ بکــە" گەورەتریــن چاالکــی جیهانیــی پیاوانــە بــۆ کۆتایــی هێن "میڵێــک ل
ــەم رێڕۆشــتنەدا  ــاوان رێکدەخــات. ل ــان، القەکــردن، و نایەکســانی جێنــدەری، ســااڵنە رێپێوانێکــی پی ــە دژی ژن ــاوان ل پی
ــە بردنەســەری ئاســتی  ــەم چاالکیی ــج ل ــەن. ئامان ــک رێ دەک ــۆ دووری میڵێ ــەوە ب ــەرزی ژنان ــاوی پاژنەب ــە پێ ــاوان ب پی
هۆشــیاری و رۆشــنبیری گشــتییە، بــە تایبەتــی پیــاوان و کوڕانــی گەنــج ســەبارەت بــە تووندوتیــژی دژی ژنان و نایەکســانی 
ــۆ  ــت ب ــوە دەچێ ــەدا بەڕێ ــە ئاســتی گشــتی و کۆمەڵگ ــە ل ــی سیاســی کۆمەاڵیەتیی ــە چاالکییەک ــەم رێپێوان ــدەری. ئ جێن
خوڵقاندنــی ئەزموونێکــی بەهێــزو کارا کــە ببێتــە هــۆی بردنــە پێشــەوەی بیرۆکــەی یەکســانی ژن و پیــاو، بردنەســەری 
رۆشــنبیری تاکــەکان لــەو بارەیــەوە، دواتریــش پراکتیزەکــردن لــە ئاســتی کۆمەاڵیەتــی و سیاســیدا. هەروەهــا پەیامێکــی 
سیاســی و کۆمەاڵیەتــی گشــتییە و ئەزموونێکــی کاریگــەرە بــۆ تێگەیشــن لــە تووندوتیــژی جێنــدەری و کار دەکات بــۆ 

بەدەســت هێنانــی ئامانــج و ســراتیجێکی بەهێــز بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە چەوســانەوەو نایەکســانی دژی ژنــان. 
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فرانــک بێــرد، بــۆ یەکەمجــار لــە ســاڵی 2001دا لــە کالیفۆرنیــا، پێشــنیاری ئــەم 
چاالکییــەی کــرد بــۆ "ســەنتەری تراومــای ڤالــی" کــە ئــەو کاتــە فرانــک خــۆی 
ــەو  ــرد. ئ ــەنتەرە کاری دەک ــەو س ــردن ل ــەکانی القەک ــی کەیس ــو پارێزەرێک وەک
ــژی  ــردن و دەســت درێ ــران و کێشــەکانی القەک ــە قەی ــان ســەبارەت ب ــە ژن کات
ــی خــۆش  ــش پێ سێکســی بزووتنەوەیەکــی ســەرکەوتوویان بەڕێخســت. فرانکی
بــوو پێیانــەوە پەیوەســت بێــت. ئــەو لــە ســاڵی 1993 وە لــەو ســەنتەرە کاری 
ــردن  ــە کار ک ــکات ل ــاد ب ــاوان زی ــی پی ــارەو رۆڵ ــە ژم ــەدا ک ــی ئ ــرد، هەوڵ دەک
بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە تووندوتیــژی دژی ژنــان لــە الیــەن پیاوانــەوەو کۆتایــی 

ــدەری. ــە نایەکســانی جێن ــان ب هێن
فرانــک ئەڵێت:"تووندوتیــژی لــە دژی ژنــان، تەنهــا ژنــان ئــازار نــادات، پیاوانیــش 
نیگــەران دەبــن لــەوەی کــە ئــەو ژنانــەی خۆشــیان دەوێــن رووبــەڕووی 
ــدی  ــت پەیوەن ــک ئەیانەوێ ــژن کاتێ ــازار دەچێ ــاوان ئ ــەوە. پی ــردن بونەت القەک
ــی و  ــرس و گلەی ــە ئەمتۆســفێرێکی ت ــە ل ــک ببەســن ک ــەڵ ژنێ ــداری لەگ ئەوین
بێباوەڕیــدان. هەروەهــا دەڵێــت هەمــان ئــەو تووندوتیژییــە کــە ژنــان دەکاتــە 
ئامانجەکــەی  پیاوانیشــدەگرێتەوە، چونکــە دەســتدرێژی سێکســی  ئامانــج، 
ــز، و چەوســانەوەیە." ــەی دەســتەاڵت، هێ ــو ئامانجەک ــە، بەڵک سێکســکردن نیی

ــە  ــا ل ــە کالیفۆرنی ــاوان ل ــە پی ــووک ل ــی بچ ــەڵ گروپێک ــار لەگ ــک، یەکەمج فران
پارکێــک کۆبوونــەوەو بــە پێــاوی پاژنەبــەرزی ژنانــەوە دەســووڕانەوە بــۆ 
چەنــد ســەعاتێک، دواتــر ئــەم گروپــە بچووکــە بــوو بــە رێپێوانــی دەیــان هــەزار 
کەســیی، بەشــێوەیەکی بەرفــراوان نــارسا. ئــەوان مەبەســتیان کۆکردنــەوەی 
ــان،  ــۆ ســەنتەرەکانی دەســتدرێژی سێکســی و شــێڵتەرەکانی ژن ــوو ب کۆمــەک ب
هەروەهــا پرۆگرامــی بردنەســەری رۆشــنبیری جێنــدەری و کەمکردنــەوەی 

ــوو.  ــان ب ــە دژی ژن ــەکان ل تاوان
دواتریــش فرانــک لــە ســاڵی 2007دا، پرۆژەیەکــی فراوانــی هیومانیریانــی 
ــا  ــژی، هەروەه ــە تووندوتی ــن ل ــتی و رێگەگرت ــەپێدانی ئاش ــۆ گەش ــا ب پێکهێن

پــرۆژە کۆمەاڵیەتیــەکان.  گەشــەپێدانی 

 White Ribbon Campaign  کەمپینی قردێلە سپیەکان
ــک  ــوو بەیەکێ ــە"  ب ــەودا رێ بک ــی ئ ــە پێاوەکان ــک ل ــی "میڵێ ــر رێپێوان دوات
لــە چاالکیەکانــی کەمپینــی قردێلــە ســپیەکان. کەمپینــی قردێلــە ســپیەکان 

”  White Ribbon Compiegne” بزووتنــەوی    گەورەتریــن 
جیهانــی پیاوانــە کــە کاردەکات بــۆ کۆتایــی هێنــان بــە تووندوتیــژی دژی ژنــان، 
ــا  ــدی تەندروســت، هەروەه ــدەری، و پەیوەن و بردنەپێشــەوەی یەکســانی جێن
بەدەســتهێنانی تێڕوانینێکــی نــوێ بــۆ مانــای پیاوەتــی.  ئەمــان رەنگــی ســپییان 
هەڵبــژارد وەک ســیمبولی ئاشــتی، ئــەم رێکخــراوە لــە ســاڵی 1991 وە بــۆ 
ــۆ،  ــارەکانی تۆرۆنت ــە ش ــێک ل ــد کەس ــەن چەن ــە الی ــەدا ل ــە کەن ــار ل یەکەمج
ئۆتــاواو، کینگســتۆن دەســت پێشــخەری بۆکــراوە، دکتــۆر مایــکل کۆفــامن 
دامەزرێنــەرو چاالکریــن کەســی ئــەم کەمپینــە بــووە، هەروەهــا "جــاک لەیتۆن" 
کــە کەســایەتییەکی چــەپ و سیاســەمتەدارێکی نــاوداری کۆمەڵگــەی کەنــەدی و 

فرانک بێرد داهێنەری "میڵێک 

لە پێاڵوەکانی ئەودا ڕێ بکە"

"میڵێک لە پێاڵوەکانی 
ژنێکدا رێ بکە" 
گەورەترین چاالکی 
جیهانیی پیاوانە بۆ 
کۆتایی هێنان بە 
تووندوتیژی پیاوان لە 
دژی ژنان، القەکردن، 
و نایەکسانی 
جێندەری، سااڵنە 
رێپێوانێکی پیاوان 
رێکدەخات. لەم 
رێڕۆشتنەدا پیاوان بە 
پێاڵوی پاژنەبەرزی 
ژنانەوە بۆ دووری 
میڵێک رێ دەکەن
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شــاری تۆرۆنتــۆ و رۆن سالســەر مامۆەســتای زانکــۆ، پشــتیوان ویارمەتیدەرێکــی 
باشــی ئــەو بــوون لــەو کاتــەدا. بیرۆکــەی پێکهێنانــی بزووتنەوەیەکــی رێکخراوی 
ــتیەکەی 6ی  ــە کارە تیرۆرس ــەر ب ــەوە بەرامب ــە کاردان ــەم کەمپینەل ــاوان و ئ پی
دیســەمبەری ســاڵی 1989، کــە لەالیــەن پیاوێکــی رق هەڵگرتــوو لــە فیمینیــزم 
ــە  زانکــۆی  ــە چــەک و چەقــۆی دەســتیەوە دەچێت ــن( ب ــاوی )مــارک لیپی ــە ن ب

ــەدا و ــاڵ/ کەن ئیکــۆل پۆلیتەکنیــک مۆنری
   EcolePolytechnique in Montreal/ Canada

ــە کۆلیــژی ئەندازیــاری 14 خوێنــدکاری کــچ تیــرۆر دەکات و 13ی تــر  لــەوێ ل
برینــدار دەکات لــە مــاوەی تەنهــا 20 خولەکــدا. کــە دواتــر پەرلەمانــی کەنــەدا 
ــا  ــەوە، هەروەه ــی یادکردن ــە رۆژی نەتەوەی ــەم رۆژەی ب ــاڵی 1991دا، ئ ــە س ل
رووبــەڕوو بوونــەوەی تووندوتیــژی دژی ژنــان لــە کەنــەدا بــە فەڕمــی ناســاند. 
)کەمپینــی قردێلــە ســپیەکان( 2 ســاڵ دواتــر لــە مانگــی نۆڤەمبــەری 1991 لــە 
دەوروبــەری رۆژی نێونەتەوەیــی بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تووندوتیــژی دژی ژنان 
ــەو  ــات. ل ــارساوە، پێکه ــی ن ــە فەڕم ــەوە ب ــەوە یەکگرتووەکان ــەن نەت ــە لەالی ک
کاتــەوە ئــەو رێکخــراوە  داوایــان لــە پیــاوان کــرد کــە قردێلــەی ســپی بپۆشــن 
وەک بەڵێندانێــک کــە هەرگیــز تووندوتیــژی بەرامبــەر ژنــان نەکــەن و قبوڵیشــی 
ــە ســپیەکان( پرۆژەیەکــی  ــدا. )قردێل ــن لەبەرامبەری ــگ نەب ــان بێدەن ــەن، ی نەک
بردنەپێشــەوەی رۆشــنبیری و هۆشــیاری گشــتیە، گرنگی دەدات بە بەشداریکردن 
و رۆڵــی پیــاوان و کوڕانــی گەنــج، داوایــان لــێ دەکات کــە بیــر لــە هەڵســوکەوت 
ــەڵ  ــەوەو لەگ ــەوە بکەن ــەم بارەی ــەوە ل ــەوەو پێداچوون ــتیان بکەن و خووڕەوش
پیاوانــی تــرو هاوەڵەکانیــان قســە بکــەن بــۆ رووبەڕووبوونــەوەی هــەر جــۆرە 

تووندوتیژییــەک بەرامبــەر بــە ژنــان.
ــە  ــی قردێل ــی کەمپین ــژووی دامەزراندن ــال و مێ ــتارەکەی مۆنری ــژووی کوش  مێ
ســپیەکان، هەروەهــا 10ی دیســەمبەر کــە رۆژی نێونەتەوەیــی مافەکانــی مرۆڤە 
لــە مێــژوودا، بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان بــە 25ی نۆڤەمبــەر رۆژی نێونەتەوەیــی 
بــۆ بەرەنگاربوونــەوەی تووندوتیــژی دژی ژنــان بەســراوەتەوە، کــە لــە راســتیدا 
ــێکیان  ــە هەرس ــەمتەدار ک ــی سیاس ــی 3 ژن ــژووی تیرۆرکردن ــەر مێ 25ی نۆڤەمب
خوشــک بــوون لــە واڵتــی جمهــوری دۆمەنیــکان ســاڵی 1960، ئــەو ســێ 
ــل  ــۆری "رافای ــە دژی دەســەاڵتی دکتات ــرد ل ــان دەک ــە سیاســەمتەدارە خەباتی ژن
ــوو،  ــۆر خۆیــەوە دەرچووب ــۆ" کــە فەرمانــی تیرۆرەکــەش لەالیــەن دکتات ترۆجیل
25ی  کەنــەدا  لــە  بۆیــە  ســپیەکانە،  قردێلــە  راگەیاندنــی  رۆژی  هەروەهــا 
ــەوەی توندووتیــژی  ــە 16 رۆژی بەرەنگاربوون ــا 10ى دیســەمبەر، ب ــەر ت نۆڤەمب

ــت. ــەردەوام دەبێ ــەکان ب ــەدا چاالکیی ــەو ماوەی ــت و ل ــان ناودەبرێ دژی ژن

کەمپینــی قردێلــە ســپیەکان هــەوڵ دەدات بــۆ دۆزینــەوەی هــۆو ریشــەی 
نایەکســانی و تووندوتیــژی جێنــدەری و بەدیهێنانــی ئاڵوگۆڕێکــی فەرهەنگیــی 
و  توندووتیــژی  بــێ  دواڕۆژێکــی  بەدیهێنانــی  بــۆ  بێــت  یارمەتیــدەر  کــە 
ــا  ــەرەکان، هەروەه ــە چارەس ــێکە ل ــاو بەش ــە پی ــە ک ــان وای ــانەوە. و پێی چەوس
بەشــێکە لــە بەدیهێنانــی ئایندەیەکــی ئــارام و یەکســان بــۆ گشــت مرۆڤــەکان. 
ــتی،  ــیاری گش ــەری هۆش ــنبیری و بردنەس ــەی رۆش ــە رێگ ــەن ل ــەوان کار دەک ئ

مایکڵ کۆفامن دامەزرێنەری 

"کەمپینی قردێلە سپیەکان"

دکتۆر مایکل کۆفامن 
دەڵێت، لەو رۆژگارانەدا 

بوو دوان لە ژنە 
ئاکتڤیستە فیمنستەکان 

ئەو پرسیارەیان 
رووبەڕووکردینەوە 

"پیاوان لە کوێن؟" لەم 
سەرو بەندەدا، مایکل 

کۆفامن و هاوەڵەکانی کە 
یەکێکیان جاک لەیتۆن 

بوو، کەوتنە سەرو بەندی 
پێکهێنانی کەمپینی 

)قردێلە سپیەکان( وەک 
بزووتنەوەیەکی پیاوان 
بۆ شکاندنی بێدەنگی 

پیاوان و بەشداریکردنیان 
لە کۆتایی هێنان بە 

تووندوتیژی دژی ژنان.  
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ــت، و  ــراتیجی دروس ــرازو س ــی ئام ــا دامەزراندن ــاوکاری، هەروەه ــی، ه ــتنی توانای ــی، سەرخس ــی تەکنیک ــن، یارمەت دەستڕاگەیش
کاردەکــەن وەک منوونەیەکــی پۆزەتیــف بەرامبــەر بــە تێگەیشــتنە نێگەتیــف و دواکەوتــووەکان لــە بــارەی پیاوەتییــەوە، دەیانەوێــت 

ــف.  ــی پۆزەتی ــۆ ئاڵوگۆڕێک ــە ب ــە هەیان ــەوە ک ــا گەورەی ــەو توان ــۆ دەســتگرتن ب ــاوان ب ــەن لەســەر پی کار بک
 ســەرچاوەو باوکراوەکانــی ئــەم رێکخــراوە، بــە شــێوەیەک دیزایــن کــراوە، کــە کچــان و کــوڕان ســوودی گــەورەی لــێ ببینــن. لــە 
مــاوەی 25 ســاڵ کارکردنــی ئــەم رێکخــراوەدا، ئەجێنــداو ئامرازەکانــی قردێلە ســپیەکان لەالیەن ســەدان هــەزار مامۆســتاو قوتابییەوە 
لــە سەرتاســەری ئەمریــکای باکــووردا بــەکار دەهێرنێــت، لــە پرۆســەکانی خوێنــدن و لــە نــاو پۆلــەکان و زانکــۆو قوتابخانەکانــدا 
ســوودیان لێوەردەگیرێــت بــۆ بردنــە پێشــەوەی بیرۆکــەی یەکســانی جێنــدەری و دامەزراندنــی پەیوەنــدی تەندروســتی نێــوان ژن و 
پیــاو.  بــەم شــێوەیە کەمپینــی )قردێلــە ســپیەکان( وەک دکتــۆر مایــکل دەڵێــت لــە ســاڵی یەکەمیــدا لەالیــەن ســەدان هــەزار پیــاوو 
کــوڕی گەنجــەوە پێشــوازی لێکــراو دواتریــش بــە واڵتانــی ئەوروپــاو ئوســرالیاو هەندێــک لــە واڵتانــی ئاســیادا بــاو بــووەوەو تــا 
ئێســتا توانیویانــە لــە 60 واڵتــی جیهانــدا چاالکییــان هەبێــت، کــە بەهێزترینیــان کەنــەدا و ئوســرالیاو، بەریتانیایــە. و لــە هەنــدێ 

واڵت دا 25ی نۆڤەمبــەر بــە رۆژی )قردێلــە ســپیەکان( نــارساوە.

سەرچاوەکان:
The-Day-the-White-Ribbon-Campaign-/12/2008/http://www.michaelkaufman.com/wp-content/uploads

Changed-the-Game.pdf
 The Day the White Ribbon Campaign Changed the Game: A New Direction in Working to Engage Men and

.Boys Michael Kaufman, Ph.D
http://michaelkaufman.com/Men and Gender Equality

/http://www.walkamileinhershoes.org
89cole_Polytechnique_massacre%https://en.wikipedia.org/wiki/%C3

profile#235980-http://www.biography.com/people/marc-lepine
http://www.history.com/this-day-in-history/international-day-to-eliminate-violence-against-women

http://tcfv.org/pdf/mensguide/EngagingMenandBoys.pdf
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دیکتاتۆریه تی 
سێکسی

ئه ڤین عەزیز
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بــه شــێوه یه كی  پێنجــی 2004، كاتــێ    مانگــی 
یه کگرتوه کانــی  لــه  واڵتــه   له ســبیان  كــراوه  دوو 
ــه  ده زگاكانــی  ئه مریــکا پرۆســه ی هاوســه رگیریان كــرد، مشــت و مــری  زۆری ل
راگه یاندنــدا دروســت كــرد )  بــه مردنــی هاوســه رگیری نێــوان پیــاو ژن نــاوزه د 
كــرا(. هه رچه نــده  پرۆســه ی هاوســه رگیری له یه كــه م هه نــگاوی ســه ره تایيدا 
زۆر جــار بــه  هه ســت و خۆشه ویســتیيه وه  گرێــدراوه ، بــه اڵم حكومــه ت و 
ــى یاســا  ــه  پێ ــه م پرۆســه یه دا و ب سیاســه ت راســته وخۆ ده ســتێوه ردان ده كات ل
ــا  ــدا ته نه ــگا داخراوه كان ــه ی كۆمه ڵ ــه  زۆرب ــه ش ده كات،  ل ــاف داب ــه رك و م ئ
یــه ك جــۆر ناســنامه ی سێكســوالیتێت هه یــه  ره نگــه  كۆمه ڵگــه ی كــوردی یه كێــك 
ــه ری زۆری  ــی ده وروكاریگ ــه ی ئاین ــش روانگ ــه ، به تایبه تی ــه و كۆمه ڵگایان ــێ ل ب
هه یــه  له ســه ر دیاریكردنــی ناســنامه ی ســێكوالیتێت، كــه  یه كێــك لــه   لێكۆڵــه ره  
فێمێنیســته كان بــه  به نــاوی جودیــث باتلــه ر)2006( بــه   )هێرۆسێكســوێله  
مه تریــس(ی نــاوزه د ده كات،  مانــای پرۆســه ی هاوســه رگیری  نێــوان پیــاو و ژن 
ته نهــا شــێوازێكی دكتاتۆریانه یــه،  مــه رج نیــه  هه مــوو تاكه كانــی كۆمه ڵگــه  
هه مــوو  نیــه   مــه رج  مانــای  بــن،  جــۆره   لــه م  په یوه ندیيه كــی  خوازیــاری 
ژنــێ بیــه وێ له گــه ڵ پیــاودا ژیانــی هاوبــه ش پێكبهێنــێ و هه روه هــا بــه  
پێچه وانه شــه وه ، تێگه شــتنی ســونه تی بــۆ رۆڵــی ره گــه زی  پیــاو و ژن بــه  
پێــی جیــاوازی بایۆلۆژیــا كاری گــه ری هه یــه   له ســه ر دروســتكردن و داتاشــینی 
ــه   ــاوو ژن(، ك ــوان پی ــی نێ ــدی سێکس ــوالیتێت) په یوه ن ــنامه ی هێرۆسێكس ناس
ــه  ــتنه وه ی وه چه ی ــدا  خس ــه ی کۆمه ڵگاکان ــه  زۆرب ــی ل ــه ره كی لێی ــی س ئامانج
ــڕۆدا  ــای ئه م ــه  دنی ــه اڵم ل ــژ،  ب ــه ك چێ ــی(  ن ــاوک ) میرات ــه وه ی ب ــۆ جێگرتن ب
ــره دا  ــه  لێ ــووه ک ــدا هات ــوالیتێتی مرۆڤ ــنامه ی سێكس ــه ر ناس ــی زۆر به س گۆڕان

روو. ده خه مــه   له ســه ر  کورته یه کــی 

بایۆلۆژیا و ره فتار سێكسی مرۆڤ

ســێكس، بــه  شــتێكی تایبه تــی و كه ســێتی دێتــه  ئاژمــار، بــه اڵم  زۆربــه ی 
زانیارييه كامنــان ســه بارهت بــه  ســێكس بنه مایه كــی ره گه زيــی) بایۆلــۆژی(

هه بــووه ، زۆر لێكۆڵینــه وه  كــراوه و بــۆ ئــه وی تێگه شــن بــۆ سێكســوالیتێتی 
ــووه  ــه كار هات ــی  دی ب ــه   ئاژه اڵن ــه   زۆر  ل ــه ی ک ــه و راده ی ــا ئ مــرۆڤ بكــرێ ت
بــۆ ئــه م مه به ســته .  ره نگــه  یه كێــك لــه و ئارگۆمه نتانــه ی كــه  به كارهاتــووه  
ــه زی  ــۆژی ره گ ــاوازی بایۆل ــێكوالیتێت جی ــنامه ی هێرۆس ــی ناس ــۆ دیاریكردن ب
ــی  ــه وه ی مرۆڤایه ت ــه وه ی ن ــۆ ئ ــه وه  ب ــه وه  بخات ــێ ن ــه  ژن ده ب ــه  ك ــاوو ژن پی
ــێ،  ــراش )1979( ده ڵ ــد ب ــاوی داڤی ــك به ن ــه وه .  لێكۆڵه رێ ــه ر زه وی بهێڵێت له س
ــه  و   ــی هه ی ــاره زووی سێكس ــاو  ئ ــی پی ــه  بۆچ ــی ك ــۆ ئه وه ــه  ب ــاوێك هه ی پاس
ــێ  ــا ب ــه وەی دڵنی ــۆ ئ ــه وه  ب ــداڵ بخات ــن من ــه  زۆرتری ــه  ك ــه وه ی هه ی پشــێوی ئ
ــه كانی  ــی قس ــه  پێ ــاره  ب ــه م ره فت ــه ر زه وی، ئ ــۆی له س ــه ره ی خ ــه وه ی  ب له مان
ئــه م لێكۆڵــه ره  لــه الی هه نــدێ لــه  ئاژه ڵه كانیــش هه یــه  كــه  ده كــرێ وه ك 
ــتنێكی  ــه كان تێگه ش ــه  ده رونناس ــه اڵم ره نگ ــرنێ، ب ــۆژی ببی ــی بایۆل ئارگومێنتێك
ــاوی  ــه  گــرێ ده رونــی پی ــه م مه ســه له یه  هه بــێ كــه  زۆر جــار ب ــۆ ئ ــان ب دیكه ی
نــاوزه د ده كــه ن،  هــۆكاری ئــه وی كــه  پیــاو ده توانــی بــه  يب هه ســت و له گــه ڵ 
ئافره تــی نه نارساویشــدا سێكســی هه بــێ ) له شــكڕین یــان ســێكس كڕیــن( 

لــــه 

پاساوێك هه یه  بۆ ئه وه ی 

كه  بۆچی پیاو  ئاره زووی 

سێكسی هه یه  و  پشێوی 

ئه وه ی هه یه  كه  زۆرترین 

منداڵ بخاته وه  بۆ ئه وەی 

دڵنیا بێ له مانه وه ی  به ره ی 

خۆی له سه ر زه وی
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ــه ، ــی( خۆیدای ــی ) پیاوه ت ــان و نه مان ــی م ــی دڵه راوكێ ــه  گرفت ــه رده وام ل ــه و ب ــۆن ئ ــاوه  چ ــی پی ــاری ده رون ــه واوی ب ــۆكاری نات ه

ــه   ــه واوی هۆكا ره ك ــه  ت ــه وه  ك ــی ده كات ــده  و ره ت ــه كانی داڤی ــێ )1984( دژی قس ــتێڤن رووس ــاوی  س ــر به ن ــه ری ت ــه ك لێكۆڵ  ی
ــه وه ی  ــاژه ڵ ب ــه  ڵ ئ ــه  له گ ــاوازی هه ی ــرۆڤ جی ــاری م ــه  ره فت ــێ،  چونك ــپه رمه  ب ــی س ــۆژی و به رهه مهێنان ــه له یه كی بایۆل مه س
ــیه كانی  ــه  سێكس ــار په یوه ندی ــرۆڤ زۆر ج ــا م ــا، هه روهه ــگا رێكده خ ــای كۆمه ڵ ــا و رێس ــی یاس ــی به پێ ــرۆڤ ره فتاره كان ــه  م ك

ــن 2010(. ــتی ده كات) گیدێ ــت  و خۆشه ویس ــی هه س ــه  ئه زمون ــه وه ی ك ــادار ده كات  ب مان

هۆكاره  كۆمه اڵیه تیه كان بۆ مه سه له ی سێكس

ــاو و ژن(وه ك ناســنامه یه كی  ــوان پی ــدی سێكســی نێ ــا هێرۆسێكســوالیتێت )په یوه ن ــدا، ته نه ــه ی كۆمه ڵگاكان ــه  زۆرب ــده  ل هه رچه ن
ــث لۆربێــر  ره وا دیــاری كــراوه    بــۆ بنه مــای پێكهێنانــی خێــزان،  بــه اڵم چه ندیــن جــۆری ناســنامه ی سێكســوالیتێت هه یــه  ، جۆدێ
ــی  ــه ی كۆمه ڵگاكان ــه  زۆرب ــه  ل ــوو ئه مان ــرێ هه م ــه  ده ك ــه  ناســنامه ی سێكســی ده كات ك ــوان ده  جــۆر ل ــه  نێ ــاوازی ل )1994(  جی
دنیــادا هه بــن،  له وانــه   ژن و پیــاوی هێرۆسێكســوێل، ژنانــی له سبیســك) هاوســه رگیری یــان په یوه نــدی نێــوان ژن و ژن(، 
پیــاوی هۆمۆسه كســوێل )هاوره گه زبــاز( ، ژن و پیــاوی بیسێكســوێل) بوونــی په یوه ندیيــان له گــه  ڵ هــه ردوو ره گــه ز( ، ئــه و 
ــه   ــه ی ك ــه و  ژن و پیاوان ــا ئ ــه ، هه روه ه ــیان هه ی ــنامه ی سێكس ــه  ناس ــر ل ــی ت ــۆڕن جۆرێك ــان ده گ ــه زی خۆی ــه ی ره گ ژن و پیاوان
ــه   ــا ب ــن ته نه ــاو  هه ب ــو پی ــه  ژن ــش، ره نگ ــوت ره گه زی ــی ج ــا خه ڵكان ــن، هه روه ه ــه كار دێن ــه ر ب ــه زی به رامب ــی ره گ ــل و به رگ ج
ــێكس   ــی س ــه  ئه زمون ــه ی ك ــان ئه وان ــێ، ی ــردا هه ب ــی ت ــه ل كه س ــیان له گ ــدی سێكس ــه وێ په یوه ن ــن و نه یان ــوده  ب ــی ئاس خۆنوێن
ــی  ــاری سێكس ــره دا ره فت ــن،  لێ ــاوزه دى ده كه ی ــی ن ــی سێكس ــه  الدان ــه  ب ــدا ئێم ــه  زۆر حاڵه ت ــه  ل ــه ن ك ــێوه یه كی دی ده ك ــه  ش ب
شــێوازی جیــا جیــای هه یــه  و ئامانــج لــه  زۆربــه ی ئــه م جــۆره  ناســنامانه  ره نگــه  زیاتــر چێــژ نــه ک  به رهه مهێنانــی منــداڵ، ئــه وه ی 
ــه   ــات ك ــتیدا ده ریده خ ــه  راس ــه  ل ــه  ئه م ــه  ك ــوری و ئاینی ــه ی كه لت ــر روانگ ــاری ده كات، زیات ــراو دی ــی قبوڵك ــاری سێكس ــه  ره فت ك
ــم  ــا بڵێ ــان ب ــن ی ــه و كه ســه دا هه ب ــه  كه ســێتی ئ ــه وه  ل ــه  له دایكبوون ــه ك ل ــدا ن ــه  كۆمه ڵگه ــه  ل ــر فێربوون ــاری سێكســی زیات ره فت
جۆرێــك فۆرمــی ناســنامه ی ســێكوالیتێت لــه  تاکه کانــی کۆمه ڵگــەدا دروســت ده کا.  دوو لێكۆڵــه ر به نــاوی كلیــالن فــۆرد و فرانــك 
ــاوازدا  ئــه وان  ــه  200 كۆمه ڵگــه ی جی ــان كــردووه  له ســه ر تێگه شــن بــۆ سێكســوالیتێت ل بایــچ)1951( لێكۆڵینه وه یه كــی به رفراوانی
بــه و ئه نجامــه  گه يشــن كــه  جیــاوازی زۆر هه یــه  له ســه ر ئــه و ه ی كــه  چ جــۆره  په یوه ندیيــه ك رسوشــتیيه ، مانــای خه ڵــك 
ــه  چــون رسوســت  ــی نیي ــاڵ بوون ــم  رسوشــتی ئۆرگین ــا بڵێ ــان ب ــه ، ی ــه  رسوشــت چیي ــه وه ی ك ــۆ ئ ــه  ب ــاوازی هه ی تێگه يشــتنی جی
ــاوادا ده وری زۆری هه بــێ له ســه ر گۆڕینــی  ــه  رۆژئ خــۆی دروســتكراوی كلتــوره) بیــری مــرۆڤ( ،  ره نگــه  زانســتی سيكســۆلۆگی ل
ــی) وه ك  ــی سێكس ــدا الدان ــگا داخراوه كان ــه  كۆمه ڵ ــه  ل ــه  ره نگ ــی ك ــاری سێكس ــێكس و ره فت ــه له ی س ــۆ مه س ــك ب ــی خه ڵ دنیابین
ــایی  ــه ی ئاس ــه ی گه ش ــه  پرۆس ــی ب ــاری سيکس ــۆن گوت ــێ، چ ــاندا ب ــه  هه ڵکش ــدرێ و ل ــه م ب ــایی له قه ڵ ــی  ئاس ــه  سێكس ــۆر( ب پ
ــی  ــڕ ترافیکرین ــن و پ ــه  زۆرتری ــن ک ــایته  سێكســیه کان به کاربهێنی ــن  ترافیکــی س ــه  بتوانی ــه  ره نگ ــوه ، وه ک منوون ــدا تێنه په ری خۆی
ــه و  ــه  ل ــه و که نااڵن ــی ئ ــه  لینکه کان ــه ، ک ــه و کۆمه ڵگهن ــه  ل ــوردی یه کێک ــه ی ک ــه  کۆمه ڵگ ــه  ک ــه  داخراوه کان ــایتانه  کۆمه ڵگ ــه و س ئ

ناوچانــه دا ده کرێتــه وه .
 ئه وه ی كه  ژن و پیاو چۆن بن و چۆنیش ئه تراكتیڤن  له  كه لتورێكه وه  بۆ كه لتورێكی دی ده گۆڕێ، 

ره نگــه  روانگــه  بــۆ سێكســوالیتێت لــه  كۆمه ڵكــه ی ئه وروپیــدا لــه  كۆنــدا ئاینــی مه ســیحی بنه مــای بووبــێ  لــه  
ســااڵنی 1800دا،  لــه  ئوروپــا زۆر دكتــۆر قســه یان لــه وه  ده كــرد كــه  په یوه نــدی سێكســی 
بــێ منــداڵ هــۆكاری نه خۆشــیه ، یــان هه ركــه س خۆنوێنــی بــكات كوێــر ده بــێ، 
ــی  ــه  پێ ــه  ب ــه و دكتۆران ــۆن ئ ــووه ، چ ــیحی ب ــی مه س ــه  ئاین ــه م باوه ڕان ــای ئ بنه م
بــاوه ڕی ئه وكاتــه ی خۆیــان خه ڵكیــان مه حكــوم ده كــرد،  وه ک چــۆن   زۆرێــك لــه  
دكتــۆر و خه ڵكانــی خــاوه ن ده ســه اڵتی الی ئێمــه ، باوهــر و دنیــا بینــی ئاینییــان 
بــه كار دێنــن بــۆ بریــار دان له ســه ر په یوه ندیيــه  سێكســیيه كانی تاكه كانــی 
ــت  ــه وه  پش ــت  ئ ــرۆ زانس ــێ، ئه م ــه  ب ــه  هه ڵ ــه  ئه م ــه  ره نگ ــه ، ك ــری كۆمه ڵگ ت
ــا  ــه  و هه روهه ــه  نی ــوالیتێت هه ڵ ــنامه یه كی سێكس ــچ ناس ــه وه  هی ــت ده كات راس
ــه و  ــدێ جــار ل ــی سێكســه . هه ن ــاوو ژن، هــۆكاری به هێزبوون ــۆ پی ــی ب خــۆ نوێن
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ــی  ــاوه كان یه ك ــاوه ، پی ــه ك( ب ــی) دژ به ی ــی دووفاقي ــه  ئه خالق ــه ی ك كۆمه ڵگهیان
ــه ن، كه چــی  ــد ده ك ــه وه  به ن ــزدار( له ماڵ ــاوه  رێ ــان ن ــان ناوی ــه  خۆی ژنێكــی ) ك
له ده رهــوه  یــان لــه ش ده كــڕن یــان په یوه نــدی تــر پیــاده  ده كــه ن، بــه اڵم گــه ر 

ژنێــك ئــه م كاره ی ئــه وان بــكات ئــه وا كاره ســات ده خوڵقــێ،
 

تیۆری سه باره ت به  سێكسوالیتێت

 دوو لێكۆڵــه ر به نــاوی جــۆن گانگــۆن و ویلیــام ســیمۆن ســاڵی  )1973(  
تیۆریيه كیــان   .)1973(  Sexual Conduct به نــاوى  خۆیانــدا  له كتێبه كــه ی 
ــۆری  ــۆری میتاف ــه  ج ــودیان ل ــه وان س ــوالیتێت، ئ ــزی سێكس ــۆ ئانالی ــا ب داهێن
شــانۆیانه  وه رگــرت بــۆ ئــه وه ی  خوێندنــه وه  بــۆ كۆنتێكســتی سێكســی  بكــه ن،  
 Erving Goffman گۆفــامن  ئێڤریــگ  تیۆریه كــه ی  لــه   ســودیان  ئــه وان  
ــه  هه لومــه رج و شــوێنی  وه رگرتــووه  كــه  پێیوایــه  ژیانــی مــرۆڤ شــانۆیيه كه و ل
جیــاوازدا رۆلــی جیــاواز ده بینــێ،  ئه وانیــش ســێكس وه ك درامایه كــی میتافــۆری 
ــان  ــدا ی ــه  ده قێك ــه  ل ــی هه ی ــۆرم و یاســا و رێســای تایبه ت ــه  ن شــیده كه نه وه   ك
ــه ت بۆچــی( مــرۆڤ  ــه  كۆنتێكســتێكدا كــه  )كــێ، چــی، چــۆن ، كــه ی و ته نان ل

ســێكس ده كات؟
هۆمــۆ  هه ڵده گــرێ،  تێگه يشــن  زۆر  سێكســی  ره فتــاری  ده ڵێــن  ئــه وان 
سێکســوێل، هێرۆسێكســول، هێتــد، هــه ر یــه ك له مانــه  پانتاییــه ك داگیــر ده كات 
ــی، به ڵكــو  ــه وه  لێ ــه  بیركردن ــی ده وێ ن ــه  خــۆ ئاماده كردن ــه  ن و  هیچــكام له مان
ــه ی  ــان ژن( رۆڵه ك ــاو، ی ــه  )پی ــه  ئه كته ره ك ــانۆییه  ك ــراوی ش ــی ئاماده ك ده قێك
خــۆی ده بینــێ،   بــۆ منونــه ، پیاوێكــی له شــكڕ، یــان که ســيکی شــیعه  مه زهــه ب 
که هاوســه رگیری کاتــی  ســیغه  ده کات. یــان ســهونیيه ک کــه  هاوســه رگیری 
موتعــه  ده کات،   مانــای ئه بــێ هــه ر یــه ک له مانــه ، بــۆ منونــه،  پیاوه كــه  یه كێــك 
)كــێ( بدۆزێتــه وه  بــه  نرخێكــی گونجــاو) چــی(  لــه  شونێكیشــدا)كوێ( وه  
كاتێكیــش  پرۆســه كه  تــه واو ده بــێ ) كــه ی(،  ره نگــه   گــه ر بــه  دوای هــۆكاری 
كرینــی سێكسه كه شــه وه ، بیــن وه ك ئه وهــی كــه  ئــه م پیــاوه  ته نهایــه  یــان 
ــه   ــه م  تیۆری ــن، ئ ــه و كات ) بۆچــی( تێبگه ی ــه وا ئ ــه  ئ ــدی هه ی كێشــه ی په یوه ن
ــن،   ــێ بكه ی ــی پ ــی سێكس ــوو په یوه ندیيه ك ــۆ  هه م ــه وه ی ب ــن لێكدان ده توانی
تێگه يشــن بــۆ هــه ر منایشــێكی سێكســی بــه  پێــی بۆچوونــی ئــه و دوو لێكۆڵــه ره  
ــی  ــه  ئاگای ــییه : ل ــی شه خس ــان ده قێك ــه ، یه كه می ــه ره كی هه ی ــی س ــێ فۆرم س
ــه وه ی  ــۆی، ئ ــی خ ــی تایبه ت ــتی سێكس ــی خواس ــه  وه ك ریتم ــه كه دا هه ی كه س
دووه میــان ده قــی هاوهه نگــی نێــوان ئــه و كه ســانه یه  كــه  چــۆن بــۆ منونــه  لــه  
رۆڵــی ره گــه زی خۆیــان تێده گــه ن،  هه روه هــا ســێیه میان ده قــی مێژژويــی 
ــی  ــوری منایش ــای كه لت ــا و به ه ــی مان ــه  پێ ــاگا ب ــا ئ ــۆن ن ــه  چ ــه   ك و كه لتوريی
سێكســی رێــك ده خــرێ بــۆ ئــه وه ی  لــه  ئاســت ئــه و، چاوهڕوانــی ده وروبــه ردا 

بــن.. .

جه نده ر

ــه   ــردووه  ك ــت ك ــان دروس ــی ئه وه ی ــر پرس ــی جه نده ــه  لێكۆڵه ره وان ــك ل زۆرێ
بایۆلۆژیــا بنه مایه كــی ئه ساســی نیيــه  بــۆ دیــاری كردنــی رۆڵــی ره گه زيــی ، 

ره فتاری سێكسی زۆر 

تێگه يشن هه ڵده گرێ، هۆمۆ 

سێکسوێل، هێرۆسێكسول، 

هێتد، هه ر یه ك له مانه  

پانتاییه ك داگیر ده كات 

و  هیچكام له مانه  نه  خۆ 

ئاماده كردنی ده وێ نه  

بیركردنه وه  لێی، به ڵكو 

ده قێكی ئاماده كراوی شانۆییه  

كه  ئه كته ره كه  )پیاو، یان ژن( 

رۆڵه كه ی خۆی ده بینێ
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چونكــه   بۆچــوون و مانــا و به هــا ســه باره ت بــه  ره گــه ز لــه  كۆمه ڵگهكانــدا بــه  شــێوه ی جیــاواز دروســت كــراوه ،  ناكــرێ جیــاوازی 
ره گه زيــی بــه  پێــی بایۆلۆژیــا بكرێتــه  بنه مــای ناســنامه یه كی سێكســوالیتێتی گشــتگیر بــۆ هه مــوو تاکه کانــی کۆمه ڵگــه ،  
ــه ن  ــاوازی ده ك ــیۆلۆگه كان جی ــه  سۆس ــك ل ــوالیتێت ده كات،  زۆرێ ــی سێكس ــك ئه زمون ــك جۆرێ ــۆزن و هه رتاكێ ــه كان ئاڵ په یوه ندی
لــه  نێــوان ره گــه ز) وه ك بایۆلۆژیــا( و  جه نــده ر) ره گه زیــش به مانــا كۆمه اڵیه تیه كــه ی( ده کــه ن. ژن و پیــاو لــه  كۆمه ڵــدا 
ــه س  ــدێ ك ــرێ هه ن ــرێ ناســنامه ی  هێرۆسێكســوالیتێتیان به ســه ردا بســه پێ، ده ك ــه وه  ناك ــاوازی بایۆلۆژیایان ــه  هــۆی جی ــا ب ته نه
ــنامه ی  ــه پاندنی ناس ــه  س ــاری ده كات،  چونك ــۆی دی ــی خ ــته ی سێكس ــش ئاراس ــت ده كات و چۆنی ــۆن هه س ــه وه ی چ ــه  رووی ئ ل
ــه ن،  ــی ده ك ــته كان باس ــه  فێمێنیس ــك ل ــێ، وه ك زۆرێ ــدا دێن ــه دوای خۆی ــانی ب ــا نایه كس ــای بایۆلۆژی ــه ر بنه م ــوالیتێت له س سێكس
ــه وه ی  ــێ ئ ــدا ده ســه پێ، ب ــرێ و به ســه ر تاكه كان ــه  سێكســوالیتێت دروســت ده ك ــك ســه باره ت ب ــدا  باوه رێ ــه  كۆمه ڵگه ــه  ل چونك
هه نــدێ لــه وژن و پیاوانــه ی نــاو كۆمه ڵگــه  بیانــه وه ێ، وه ك جۆدێــث لۆربــێ)1994( باســی ده كات، زیــاد لــه  ده  جــۆر ناســنامه ی 
ــه   ــۆره  ل ــا دیكتات ــۆری پرۆلیتاری ــده ی دیكتات ــوردی هێن ــگای ك ــه  كۆمه ڵ ــه  ك ــر چۆن ــدا، ئی ــه  كۆمه ڵگهكان ــه  ل ــوالیتێت هه ی سێكس

ــدا. ــاو و ژن ــوان پی ــه  نێ ســه پاندنی ناســنامه ی هێرۆسێكســوالیتێت ل

سه رچاوه کان:
353,Studentlitteratur AB Lund. S  ,)2007( Gidden  Anthony

.Natur och kultur ,)2005( Rosenberg Tina
.
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 جه مال چه لكی 

یا هزری و ڕا ده ربرینێ..
هونه رێ جوان نیشادانا سیسته ما 

ده سه التێ یه 

ئازادی
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ــازادی، یــا هــزری و ڕا ده ربرینــێ ڤه دگه ریــت بــو ده ســتپێكێن دویــێ یێــن چاخــێ ناڤیــن،  ــا ئ هه بون
ســالێن )١688( پشــتی مه لــك )جیمســێ دویــێ( ل ئنگلتــه را هاتیــه  الدان، مه لــك )ولیه مــێ ســیێ( و 
 Freedom of( ــایا ــارا یاس ــا ده ، بری ــا به ریتانی ــو د په رله مه نتوی ــاس نه ب ــاله ك ده رب ــوی، س ــر ب ــف جێگی ــه  ئه لرناتی ــێ( وه ك ــا دوی ــاری ی ــه  )م مه لیك

ــندكرن.  ــه  په س ــار هات ــن ج ــو یه كه می speech( ب
ــا ملمالنــێ و دوبه ره كیــه كا هــه ری دژوار، یاســایا مافێــن مروڤــی و هاوه التیبونــێ ل ســاال  ــه ك پــری زێده گاڤــی و پێلێنــان، ب هه بون ده مه كــێ گه ل
ــن  ــه ر ژ مافێ ــگ و گاریگ ــه كێ گرن ــا به ش ــێ مین ــزری و ڕا ده ربرین ــا ه ــازادی ی ــایێ ده  ئ ــێ یاس ــرن، د ڤ ــه  بنه جهك ــا هات ــێ فره نس )١778( ل وه الت

مروڤــان هاتــه  حه ســباندن، ئــه ڤ گاڤــه  دوی ســه رده میدا مینــا منونێــن كێــم وێنــه  دهاتــه  نرخانــدن. 
وه التێــن ئێكگرتــی یێــن ئه مریــكا بزاڤێــن بالكێــش دانــه  ئه نجامــدان، ســالێن )١776 - ١776( ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ د ده ســتورێ گشــتی ده  مینــا 
ــه   ــه ڤ پرس ــالێن )١7٩8( ئ ــو س ــێ، به لك ــه  وارێ پره كتیك ــه  كه ڤت ــێ ن ــه ك تن ــێ ن ــێ پرس ــه روكا ئه ڤ ــێ ناڤ ــین، ل ــه  نیاس ــوه  دای ــن خ ــن بنگه هی مافێ

بئێــك جــاری هاتــه  الدان دناڤــا ده ســتوری ده . 
ــه ، ژ  ــن ئایدیالزمــی بوی ــدورا بیروكێ ــر بان ــا ئه ڤــی هه لویســتی لژێ ــن ئاڤابوون ــه  خوه یاكــرن، هوكارێ ــێ دهات ــا جوره كــێ دوئالزمی ــن ئه وروپ ل وه التێ
ئالیه كــێ هه ولــدا یاســایا كه ڤنــار یــا گرێدایــی ئێشــاندنا ســه مبولێن ئولــی راســتڤه كه ن، چونكــه  د یاســایا وان ده ، هنــد به نــد هه بــون، هــه ر جــۆره  
ــا ڕا  ــازادی ی ــه  هه ژمارتــن، ل هه مــان ده مــداژی ئ ــا ب زێده گاڤیێــن یاســایی دهات ئێشــاندنه ك ل هه مبــه ری ســه مبولێن ئولــی ســه رێ خــوه  هه لداب
ده ربرینــێ د یاســایێن وان یــا جێگیــر بوویــه ، دنیڤبــه را ڤــان هــه ر دو نێرینێــن ل هه ڤــدو جــودا ده ، گه لــه ك جــاران هه لویســتێن به رژوه ندپه رێــس 

و دوئالزمــی دهاتنــه  وێنه كــرن. 
ــا  ــێ هه ت ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــا وی ئ ــور نێرین ــدی، لگ ــێ ڤه ژان ــا ڕا ده ربرین ــگا ئازادی ــو بان ــن ك ــه  یێ ــێن یه كه مین ــون( ژوان كه س ــوف )ج فه یله س
ــه  ژده ســتدان، د نرخاندنێــن )جــون(  ــا وێ ناهێت ــارو خوه یابیــت، هــه ر گرنگی ــه  ره وشــتیه ك پێڤــه  دی ئه گــه ر لپێــی هه لســه نگاندنێن هــن كه ســان ن
ــت،  ــان پارێزی ــارا مروڤ ــن ژم ــێ مه زنری ــد ومفای ــه و دره و به رژوه ن ــت، ئ ــه ر ســاخله تا جــوره  )دره وه كــێ( ژی بكاربینی ــێ ئه گ ــا ڕا ده ربرین ده ، ئازادی

ره وابونــێ وه كــه  چانســه ك ژێــره  مســوگه ر دكــه ت. 
ئێــدی ب هــه ر ئاوایــێ هه یــی ئــه ڤ پرســه  د شــه ره نیخه كا دژوار ده  قوناغێــن ژیانــێ ده ربــاس دكــه ت، هه لبــه ت ل هــه ر بوســته كا ئه ڤــێ جیهانــێ 
ب شــێوازه كێ لهه ڤــدو جودایــه ، د سیســته مێن پاشــڤه رو و گرتــی ده ، زێده تــری هــه ر جهه كــێ دن ئــه ڤ مافــه  دهێتــه  بنپێكــرن، دڤــی ســه رده می 

ده  ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ هونــه رێ جــوان نیشــادانا سیســته ما ده ســه التێ یــه . 

باندورێن باوه ریێن ئولی:
ئالیــێ ئولــی و بیروكێــن ئایدیالزمــی، پــر هــه ر ئالیه كــێ دن ، بانــدورا خــوه  ب شــێوازه كێ نیگه تیــف لســه ر پرســا ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ 
دگه هینیــت، ئــه ڤ چه نــدا هــه  نــه ك تنــێ ل وه التێــن پاشــڤه رو وه كــه  بویــه ر دهێتــه  رویــدان و قه ومانــدن، به لكــو ل گه لــه ك وه التێــن پێشــكه فتی 

ــه  پێشــبینیكرن.  ــه ر دهێن ــان بوی ــن یاســایی ده ، هه م ژی د بیاڤێ
ــه كا  ــتان مامه ل ــه ل تێكس ــه ال وان دگ ــه  مام ــه ، چونك ــی ن ــن ئول ــاوه ری و بیروكێ ــێ دا ب ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــبه ریا ئ ــه زن د پێش ــه ری م ــته نگا ه ئاس
ــا  ــده  گه نگه شــه  و پرســیاران قه بولناكــه ت، له وم ــه  زێ ــه ڤ جــوره  زهنیه ت ــه  په ســندكرن، ئ ــه ده س دهێت ــروز و موق ــی ب پی ــه ، هــه ر تشــتێ ئول نه لڤ
ژی پێشــداچون ناهێتــه  چاڤه رێكــرن، لجــه م نێریــن و بــاوه را وان تێكســت یێــن ئاخره تینــه  و ب چ سیســته مان ناهێنــه  گوهریــن، ده ســتورێ ژیانــێ 
ــه .  ــه رده وام ژ ســاخله تێن دانایین ــان ب ــژی بكارئین ــان نه خشــا خــوه  دســتینیت، هشــك بیركــرن و توندوتی ــه ر روشــنایا هه مــان پیروزی ــا لب ــا هه ت هه ت

پێشه كی:
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نهــا دخــوازم ب هــن منونــه  و مینــاكان، كارڤــه دان و باندورێــن زهنیه تــا رادیــكال و 
تونــدره وا ئولــی ل هــن وه التێــن جیهانــێ، بده مــه  خوه یاكــرن كانــێ ب چ شــێوازان 
ــه ردا  ــه ر لهه مب ــن گڤاشــتنان، چــاوان هه لویســتێن دژب ــێ كێشــایه  ب ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ئ
ــه ران: ــیا بوی ــه  پێش ــژی دای ــون و توندوتی ــده ت و توره ب ــن ش ــه و په رێ ــه ، ئ ئورگانیزه كرین

ــون و هاتنه پێشــا  ــن په یداب ــه  هوكارێ ــه ك، ببیت ــان هه ڤپه یڤین o هــه ر جــوره  نڤیســینه ك ی
ــێ فره نســا  ــێ ل وه الت ــو ئاوایه ك ــی( ده ، ب هه م ــن )ئه تنیكــی، ئول ــن په ردێ ــێ دب دوبه ركی
هاتنــه  قه ده غه كــرن، هــه ر جــوره  گاڤدانــه ك دێ ب تونــدی راســتی ســزایێن یاســایی بیــت. 
ره گــه زی(  جیاوازیــا  ئوله كــێ،  )ئه تنیكه كــێ،  لهه مبــه ری  نه ڤیانــێ  بانگه وازێــن   o
وه ســا  ژی  ئه ڤــه   شــێوازه كێ،  هه مــو  ب  قه ده غه كــرن  هاتــه   ئه ملانیــا  وه التــێ  ل 
ــه ر  ــا لس ــه ر ی ــێ كاریگ ــوه  ب ئاوایه ك ــدورا خ ــی بان ــارێن ئول ــا فش ــو ترس ــه  ك ــا به رچاڤ ی

هــه ی.  ده وله تــێ  سیاســه تا 
o هــه ر زێده گاڤــی و ئێشــاندنه ك د ده ربــارێ نرخێــن كه نیســا كاســولیك و ســه روكێ 
ــباندن،  ــه  حه س ــه  دای ــێ هوڤان ــدا ب كاره ك ــێ بوله ن ــدان، وه الت ــه  ئه نجام ــێ بهێت ده وله ت
ــدی  ــێ بوله ن ــه ، هونه رمه نده ك ــران ڤه برین ــزایێن گ ــاران س ــوره  كری ــان ج ــه ری ئه ڤ لهه مب
ســالێن )٢٠٠3( ئه ندامــێ نێرینــه  لســه ر صه لیبه كــێ وێنه كــر، شــه ش مه هــان هاتــه  

ــرن.  زیندانیك
o هــزر و بیروكێــن دبنــه  هوكارێــن نه ڤیــان و دلگرانیــێ دژی گروپێــن ئولــی و ئه تنیكــی، 
هــه ر وه ســا گوتــن و وێنێــن دبنــه  ســه رده مێن هنگاڤتنــا ره وشــتی د هێــال سكســی ده ، ب 

ــرن.  ــه  قه ده غه ك ــه دا هاتن ــێ كه ن ــاری ل وه الت ــك ج ئێ
o پشــتی په رتــوكا ســه ملان روشــدی هاتیــه  چاپكــرن و به الڤه كــرن ل پرانیــا وه التێــن 
جیهانــێ، ره نگڤه دانێــن جــودا جــوده  ژ ئالیــێ ئولدارێــن ئیســالمی ڤــه  هه لویســتێن دژبــه ر 
ــچ شــێوازه كێ  ــاردا، ب هی ــدێ بری ــێ هن ــا وه الت ــدن، ده ســه التا دادوه ری ی ــه  راگه هان هاتن

ــه رده مان ده .  ــێ وان د چ س ــا وه الت ــه  ناڤ ــێ بچیت ــێ په رتوك ــه  خوه دی ــێ نه ده ن ده لیڤ
ــه رهاتیا  ــرن، س ــه  چاپك ــاال )١٩6٠( هات ــوس( ل س ــێ )نیك ــێ یونان ــان نڤیس ــا روم o رومان
رومانــێ ســاال )١٩88( بویــه  فلــم، د رومانــێ ده  مه ســیح وه ســا هاتبویــه  په ســندكرن 
كــو دارتراشــه كه  خاچــان ســازدكه ت، رومانــی ئــه وان خاچــان دكــرن وبكارتینــن بــو 
ــه   ــال دابوی ــا كه ســه كێ نورم ســزادانا كه ســێن شاشــیان ئه نجامــده ن، دیســان مه ســیح مین
ــن، ده مــێ  ــه ردا ده ركه ت ــد لهه مب ــكرنا ئه ڤــی فلمــی نه رازیبونێــن تون ــه كرن، منایش پێناس
منایشــكرنا ئه ڤــی فلمــی ل پاریــس بویه رێــن هاڤێتنــا بومبــان د ناڤــا هــوال منایشــكرنێ ده  

ــدان.  ــه  روی هاتن
o فلمــێ كومیدیــێ كالســیك )Life of brain( ژ ئالیــێ گوڤــارا )Total film( وه كــه  باشــرین 
ــا  ــه كنی، پرانی ــی دس ــا ئول ــه ر رادیكالی ــده  لس ــم زێ ــن، فل ــه  هه لبژرات ــیك هات ــێ كالس فلم
باژارێــن به ریتانیــا نه رازیبــون لســه ر منایشــكرنا فلمــی چێبــون، هــه ر وه ســا وه التــێ 
ــرن.  ــه  قه ده غه ك ــی دای ــا فلم ــكا( هه بون ــی ل ئه مری ــا جیرس ــج، ویالیه ت ــدا، نه روی )ئیرله ن
ــه ر  ــه  س ــوه  دای ــا خ ــو گرانی ــێ ك ــدی، ی ــه رێ هوله ن ــێ ده رهین ــێ )Submission( ی o فلم
مامــه ال نه شــیاوا ئولــێ ئیســالمێ لهه مبــه ری ژنــێ پشتبه ســن ب هــن تێكســتێن قورئانــێ، 
نه رازیبونێــن دژوار لهه مبــه ردا ده ركه تــن، نامێــن هه ره شــان ب گه لــه ك شــێوازان بــو 

ــن.  ــه  كوش ــردام هات ــه  ل ئه مس ــێ رادیكالڤ ــێ ئولداره ك ــێ ژ ئالی ــن، لداوی ــه  هنارت هاتن
دناڤــا  كوشــن(  و  )ره گــه ز  لــدور  به ریتانــی،  نڤیســه رێ  یــا  )بیهزتــی(  شــانوگه ریا   o
په رســتگه هێن ئــوال ســیخیی ده ، نڤیســه ر بخــوه  ژی د كــوكا خــوه دا ســیخی بویــه ، ئولدارێــن 
ــا  ــان كه مپین ــه ری وان نه رازیبون ــێ لهه مب ــون چێكــرن دژی منایشــكرنێ، به ل ســیخی نه رازیب

پشــته ڤانیێ ژ ئالیــێ )7٠٠( هونه رمه نــدان ڤــه  هاتــه  مه شــاندن. 
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o فلمــێ كومیدیــێ )دوغــام( یــێ ده رهینــه ر )كیڤــن( لســه ر كه نیســا كاســولیك، نه رازیبونێن 
ــم  ــدن، فل ــه  دامه زران ــان هاتن ــه ك وه الت ــه ری ل گه ل ــتنا ده رهین ــن كوش ــری یێ ئورگانیزه ك

ــژی و ره گه زپه رســتیێ.  ــو مه به ســتێن توندوتی ــه  ب ــول بكارئانیی ــو ئ ــه  بناســكاركرن ك هات
ــه   ــه رێ ئیســالمێ هاتین ــامرك لســه ر پێغه مب ــێ دانی ــن ل وه الت ــری ئه ڤێ ــن كاریكاتی o وێنێ
به الڤه كــرن، كارڤه دانێــن تونــد لهه مبــه ردا ده ركه تــن، كومــه ال روژنامه ڤانیــا ئــازاد یــا 
ــان خه التكــر ب خه التــێ )ئازادیــا ڕا یــێ( و په ســه ندكر ب  دانیامركــی، ئــه و كاریكاتیرڤ

نه ترســی و جه ســاره تا ئازادیــی ڕا ده برینــێ. 
 )Urine on Christ( ب  به رنیــاس  كه ڤالــێ  )ئه ندریــس(  ئه مریكــی  هونه رمه نــدێ   o
واتــه  )میــز لســه ر مه ســیحی( ئاماده كــر، دناڤــا جڤاتــا پیرێــن ئه مریكــی ده  ئوپوزســیونه كا 

ــرن.  ــه  فورموله ك ــا مه ســیحی دای ــه  كرێتكرن ــال ژی وه ك ــه و كه ڤ ــش و ئ ــه  پێ ــد هات تون

باندورێن بیروكێن سیاسی:
بیروكێــن رادیــكال یێــن سیاســی، یێــن كــو دبــن به رژوه ندێــن به رته ســكێن حزبــی و 
مونوپوله كرنــا  و  پاوانكــرن  مه به ســتێن  ســه ریدا  د  ســه رهه لده ن،  ده   نه ژاتپه رســتی 
ده ســه التێ لجــه م په یدادبــن، هه مــو رێكــو رێبازێــن تونــد بــو هه مــان ئارمانجــان 
دده نــه  پێشــیا خــوه  بێكــو چ ســنوره كێ ناســبكه ن، ئــه ڤ بیروكــه  زێــده  جڤاكه كــێ گرتــی 
ــده   ــه ر ئاین ــی لس ــن مه ترس ــه و ب مه زنری ــری ئ ــا ڤه ك ــا زهنیه ت ــوازن، هه بون ــه  دخ و كوێل

ــن.  و پاشــه روژا خــوه  دبین
ــودا  ــودا ج ــه تێن ج ــت، ب سیاس ــدا ده ركه ڤی ــی واری ــازاد دڤ ــه كا ئ ــزاڤ و چاالكی ــه ر ب ه
ــن جــوان  ــد د ده ســتور و یاســایێن خــوه دا، باشــرین به رگێ دپێشــدا دســه كنن، هــه ر چه ن
ــن  ــه ك ب بویاغێ ــوه  گه ل ــیامیێن خ ــه ن، سه روس ــێ به رهه ڤدك ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــن ئ یێ
ــه ر وارێ  ــه  س ــێ دهێن ــه ن، ده م ــاج دك ــه وی ده  مكی ــاڤ نه ت ــادا ن ــتانه  د ق ــروڤ دوس م
جیبه جیكــرن و پراكتیكــێ، گه هێــن وان سســت و خاڤدبــن، ئێــدی ناڤــه روك و جه وهــه رێ 
ــر  ــن لڤ ــت، دكاری ــا دبی ــش خوه ی ــێ زه الل و كڤ ــره  ب دیمه نه ك ــه س و ئالی ــه ر ك وان ژ ه
ــێ  ــن جیهان ــن وه التێ ــێ ل ه ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــا ئ ــه ران ره وش ــه رهاتی و بوی ــن س ه

مێزه كه یــن:
ــێ  ــێ ب ئاوایه ك ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــن ئاســیه وی ده ، ئ ــا هــن ده ســتورێن وه التێ o د ناڤ
به رچــاڤ دهێتــه  خوه یاكــرن، چاڤدێرێــن نیــڤ نه تــه وی یێــن مافێــن مروڤــان وه ســا 
ــه  وارێ  ــێ ناكه ڤن ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــی ئ ــن گرێدای ــه و به ندێ ــو ئ ــرن، ك ــه  خوه یاك دده ن
پراكتیكــی مینــا )فیتنــام، كوریــا باكــور، میامنــار( هه تــا ل وه التــێ صینــێ ســه ره رای هه بونــا 
هــن پێشــكه تنان د وارێ ئازادیــێ ده ، ده ســه الت ب شــێوازه كێ هویربینانــه  چاڤدێریــا 
چه نده هــا  بكارئینانــا  بــو  ژی  خــوه   هه ڤوه التێــن  دكــه ت،  راگه هاندنــێ  ده زگه هێــن 

ویــب ســایت و مه لپه رێــن ئه نرنێتــی ده تــه  مه حرومكــرن. 
o ســتاتویێن ئه فریقیــا د ده ســتورێن خــوه  ده ، مافێــن ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ یێــن 
بنه جهكــری، چاڤدێرێــن مافێــن مروڤــان دبێــژن جوره كــێ پاشــگه زبونێ دڤــی واریــدا 
دهێتــه  خوه یاكــرن ب تایبه تــی ل وه التێــن )كینیــا، غانــا، ئه ریریــا، ســودان، لیبیــا، 
پێشــڤه چونێن  ب  هه ســت  ئه لغابــون(  كامیــرون،  )تشــاد،  وه التێــن  به لــێ  غینیــت( 

دهێته كــرن.  پوزه تیــف 
o وه التێــن ئێكگرتــی یێــن ئه مریــكا ب هه مــو ئاوایــان گوهــداری و چاڤدێــری و پشــكنینا 
بیاڤێــن ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ دكــه ت بێكــو ڤه گه ریتــه  دادگه هــێ، واتــه  هه مــو جورێــن 

ــا سیاســه تا ده وله تــێ ده .  ــا نێرین ئازادیــێ یێــن دبــن فشــار و كاریگه ری
ــوچداركرن،  ــه  س ــه  هات ــرالیا ڤ ــا ئوس ــێ ده وله ت ــربت( ژ ئالی ــی )ئه ل ــه ره كێ ماركس o نڤیس
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ب بیانویــا هنــدێ كــو ده نگده رێــن ئوســرالی یێــن هانــدای، لســه ر پســوال ده نگدانــێ هــن 
ــێ ده .  ــن پســوال ده نگدان ــا بژارێ ــه  به رچاڤكــرن دناڤ ــو نه هاتی ــن ك ــن دن بنڤیســن یێ ژمارێ
ــه ری  ــا په یك ــرن، دناڤ ــه  ئاماده ك ــه دام دابوی ــه ر س ــه ره ك لس ــد( په یك ــد )ده یف o هونه رمه ن
ده  ره وش دهاتــه  رشوڤه كــرن، سیاســه تا وه التــێ به لجیــكا ده رفه تــا منایشــكرنێ نه دایــێ 

ــن.  ــیدار پێكبین ــن مه ترس ــن وی كریارێ ــو ئالیگرێ ــدێ نه ك ــا هن ب بیانوی
ــێ ده ســتورێن خــوه   ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــن ب پرســێن ئ ــا ناڤی ــن روژهه الت ــا وه التێ o پرانی
بــه رده وام  وارێ جیبه جیكرنــێ،  پێخنــه   دا  ئه متوســفه ره كێ  هیــچ  د  بێكــو  نه خشــاندن، 
زێده گاڤــی پێكئانینــه  د بیاڤێــن ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ ده ، به شــێ هــه ره  زورێ زێده گاڤیــان 
یێــن گرێدایــی ره خنه كرنــا )ســه روك، رێبــه ر، ده زگه هێــن ده ســه التێ( لســه ر هه مــان 
ره خنــان ســزایێن زیندانــێ و ئه شــكه نجه دانێ ژێــرا هاتبونــه  ده ستنیشــانكرن، وه التێــن 

ــرن.  ــه  بژاره ك ــان( دهێن ــت، لوبن ــێ دا ) كوێ ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــێ ئ ــاش د بیاڤ هــه ری ب

باندورا ده وله تێن جیران:
هه مــو  ب  جیــران،  داگیركه رێــن  ده وله تێــن  سیســته مێن  یــان  ده وروبــه ران  ژینگه هــا 
ده مــدا  لهه مــان  دلئێــش،  بویه رێــن  ســازدانا  د  بالكێشــن  كارێكته رێــن  پره نســیبان 
ــر  ــه نكرن پ ــه رێ، ره وش ــتێن ده ڤ ــه ر ئاس ــه نكرنێ لس ــن ره وش ــزن یێ ــه ری بهێ ــن ه ژێده رێ
ــو  ــن وان ب هه م ــه  گاڤێ ــدن، چونك ــه  ئافران ــف ده ت ــن نیگه تی ــا ئالیێ ــه نكرنه  ی ــه و ره وش ئ
ــه ،  ــێ ی ــا داگیركه ری ــا رح ــده  بنه جهكرن ــا زێ ــا چاوانی ــی ده مارگیری ــن گرێدای ــێ یێ واته یه ك
ئــه ڤ ره وشــێن نــه  نورمــال یێــن ل ده ڤه رێــن مــه  خــوه دی هه بــون، بــێ هه مــو دودلیــه ك 

باندوریــا سیاســه تا داگیركه رانــه .  ڤه رێژێــن كاریگــه ری و 
و  ئاسیمالســیون  سیســته مێن  خــوه دا  ناڤــه روكا  د  داگیركــه ر  ده وله تێــن  سیســته مێن 
ســه ركوتكرنێ نــه ، وارگه هــێ عیراقــێ وه كــه  ئێــك ژوان وه التێــن داگیركــه ر هــه ر زوی 
كه رســتێن وێ یێــن ســه ركوتكرنێ ژهولــێ هاتنــه  راكــرن، هــه ر چه نــده  هێشــت ئــه و 
پروسیســا  ئاراســته یێن  لــێ هــه ر چاوابیــت  بشــافن،  نه هاتیــه   ته مامــی  زهنیــه ت ب 

دیموكراســیێ یــا بــكاره  و ڤه گــه را وێ بــو پــاش كاره كــێ ئاســان نینــه . 
ــدی  ــه ره رای هن ــرن، س ــه  په یره وك ــوریا( دهێت ــران، س ــن )ئی ــه ر دو وه التێ ــته مێن ل ه سیس
كــو د هێــال هــزری ده  جودابونــه ك هه یــه ، د كویراتیــا هــه ر هه لســه نگاندنه كێ ده ، 
ممكــن نینــه  دیموكراســیه ت بــكارێ دوســتایه تیێ لجــه م وان رولــی خــوه  بگێریــت، به لكــو 
ــا گــورز وه شــینه ر دهێنــه   كه لهێــن سیســته مێن وان تنــێ ب ئاوایــێ شوره شــه كا رادیــكال ی
روخانــدن، به یڤــا ئــازادی و ڕا ده ربرینــێ یــا مشــه خته  و بیاڤــێ ره خنــا ده ســه التێ یــا زیــزه  

ژ دانوســتاندنێ. 
وه التــێ توركیــا ئێــك ژوان وه التانــه  یێــن ب دژواری كوردســتان داگیركــری، د درێژاهیــا 
ته مه نــێ خــوه  ده  هه بونــا كــوردان نــه  دایــه  قه بولكــرن، ب ئاشــكرایی خــوه  مینــا دوژمنــێ 
سه رســه ختێ خه ونێــن كــوردان ده تــه  نیاســین، تشــتێ ئه ڤــی وه التــێ جــودا دكــه ت 
ــا پروسیســا دیموكراســیه تێ ب  ــه ر دیموكراســیه ته ، ل توركی ــن داگیرك ــن دن یێ لگــه ل وه التێ
ــه  مه شــاندن، پرســا ده ســتا و ده ســتكرنا ده ســه التێ هــه ر  ــال دهێت ــێ نیمجــه  نورم ئاوایه ك

ــرن.  ــه  جیبه جیك ــال دهێت ــێ نورم ــم بكاره ك ت
دڤــان چه نــد ســالێن داویــێ ده ، بیــروكا ڤه گه راندنــا خه ونێــن ئیمرباتوریه تــا ئوســامنی 
ــێ  ــك ژ ئالی ــن ئورگانی ــده  ئاماده كارێ ــی واری ــر، دڤ ــه كا جێگی ــه  پرس ــان بوی ــه م ئه ردوغ لج
ــیداره ،  ــر مه ترس ــازه ك پ ــوه ، رێب ــیا خ ــه  پێش ــان دای ــازا ئه ردوغ ــرن، رێب ــا وی هاتینه ك پارتی
چونكــه  هــه م خوه دیــێ ئایدیایــه كا كه ڤنه شــوپ و پاشــڤه رویه . . هــه م ژی خوه دیــێ 
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ــته .  ــت و شوڤینس ــره كا راسیس بی
تاكــه  پارتیــا خه ونێــن ئه ردوغــان هنگافتــی پارتیــا )HDP( یــه ، ئــه ڤ پارتیــه  ب سیاســه ته ك 
بالكێــش پــالن و خه ونێــن وی دابریــن، كوچــكا وی بــو پاشــاتیا خــوه  دایــه  نه خشــاندن، ئێــدی 

وه ســا دهێتــه  هیڤیكــرن ل ئاینــده دا ببیتــه  مه زنریــن موزه خانــه  ل وه التــێ توركیــا. 
هه لبژارتنێــن حه فتــی حوزه یرانــێ دروشــمێ ســه ره كی یــێ هه لبژارتنــان یــێ ئه ردوغــان 
ــمێ وی  ــه ری درویش ــه ر )HDP( ل هه مب ــا ركه ب ــه ، پارتی ــتی( بوی ــتی. . ئاش ــتی. . ئاش )ئاش
ــا  دگــوت )دره وه . . دره وه . . دره وه ( ئــه ڤ هه لویســتێ پارتیــا ركه بــه ر پــر بویــه  جهــێ متامن
ئێــدی  هه ژانــدن،  ئه ردوغــان  هه ســتێن  هه لبژارتنــا  ئه نجامێــن  لــه وراژی  ده نگــده ران، 
ــه ف  ــه ت، ب گ ــوه  زه اللك ــن خ ــوكا هزرێ ــت و ك ــوه  پاڤێژی ــكێ خ ــا ماس ــان نه چارم ئه ردوغ
و چاڤســوركرن ڤــه  بێژیــت ئه مــێ هه لبژراتنــان دوباره كه یــن و دروشــمێ خــوه  ژی كــره  

ــه ر(.  ــێ ش ــا داوی ــه ر. . هه ت ــه ر. . ش )ش
ئــه و ره وشــا ســایكولوژیا ئه ردوغــان توشــبوی، ره فتارێــن زێــده  خــراب د وارێــن جــودا جــودا 
بنپێكرنێــن  ئــه و  هاتنه كــرن،  جــدی  خواندنێــن  ده   ناڤنه تــه وی  قــادا  د  ئه نجامــدان،  ده  
د وارێ ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ و بیاڤــێ مه دیایــێ ده ، ب پراكتیــك هاتیــه  پێگه هانــدن، 
ــتنا  ــه ال پاراس ــدان، كوم ــه  قه له م ــێ دای ــه ر راگه هاندن ــا لس ــه  كوده ت ــا وه ك ــا ئه وروپ ئێكه تی
روژنامه ڤانــان یــا وه التێــن ئێكگرتــی یێــن ئه مریــكا، توركیــا دانــا رێزبه نــدا ده هه میــن 
ئازادیــا ڕا ده ربرینــێ و راگه هاندنــێ، روژنامــا  بنپێكرنــا  یێــن  وه التێــن هــه ری خــراب 
ــه   ــه  زالببیت ــه والن دای ــان د ه ــو ئه ردوغ ــه ندكر، ك ــا په س ــی وه س ــا ئه مریك ــز ی ــورك تایم نیوی
ره خنــا  وی  هــه دارا  ئێــدی  ئه ردوغــان  دگــوت  راگه هاندنــێ،  ده زگه هێــن  هه مــو  ســه ر 
كاریكاتیره كــێ ژی ناحه بینیــت، ئــه و ره فتارێــن ده ســه التا توركیــا لهه مبــه ری ئیفلیجكرنــا 
)په یڤــا ئــازاد، ده زگه هێــن راگه هاندنــێ، روژنامه ڤانــان( وه زاره تــا ده رڤه یــا ئه مریــكا ب 

تونــدی شــه رمزاركرن. 
ــه   ــن هاتی ــه ر یێ ــن داگیرك ــه تا ده وله تێ ــه را سیاس ــن كاریگ ــتانێ دب ــام كوردس ــه التا هه رێ ده س
ــدێ دهێته كــرن، كــو جوره كــێ دابه شــبونێ  ــد ســه رده مان داژی هه ســت بهن هنگاڤــن، د هن
ــه   ــه ك هه ی ــێ دن ژی نێزیكبون ــا، ل مل ــه ل توركی ــه  دگ ــه ك هه ی ــی نێزیكبون ــی مل ــه ، لڤ هه ی
ــان  ــن دابه شــبوی، رسوشــتێ هه م ــن هه رێمــی یێ ــێ، لســه ر سیاســه تێن ده وله تێ ــه ل ئیران دگ

ــری.  ــن به رپاك ــوه  یێ ــن خ ــێ ره نگڤه دانێ ــه ر ل هه رێم ــن داگیرك ــه تا ده وله تێ سیاس

هه رێام باشور د راپورتێن مافێ مروڤان ده :
ــكا بنگه هــا خــوه   ــن ئه مری ــی یێ ــن ئێكگرت ــا ل وه التێ ــان ئه ڤ ــێ مروڤ ــا ماف ــا ســاالنه  ی راپورت
ــێ  ــن ماف ــوان ســه رپێچیێن بێســنور یێ ــامژێ ب ــی ئی ــه ك ب روهن ــت، گه ل ــا ســه ره كی دگری ی
ــا  ــان به حس ــه  و ناڤونیش ــربی ب به لگ ــا ناڤ ــه ، راپورت ــێ دای ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــان و ئ مروڤ
پارتێــن  راپورتــێ  لگــور  ئــازاد دكه تــن،  په یڤــا  لهه مبــه ر  گرتــن(  ئه شــكه نجه ،  )كوشــن، 
ــد  ــن بلن ــا پلێ ــی و مونوپوله كرن ــكێن حزب ــن به رته س ــو به رژوه ندێ ــێ ب ــه التدار حكومه ت ده س

ــه .  ــی ره  بكارتین ــێن حزب ــدام و كه س ــی ژ ئه ن ــن حكوم ــن كارێ یێ
ــزن و  ــن زلهێ ــه ر دو حزبێ ــتكردێن ه ــی ژ ده س ــڤیل ژی، پران ــێ س ــن جڤاك ــن رێكخراوێ بیاڤێ
ــكه ری  ــن له ش ــا هێزێ ــه  ئێكگرتن ــه ن، ن ــێ دك ــی حه ره كه ت ــن حزب ــن وان یێ ــوی به رژوه ندێ ژب
و ئه ولكاریــێ ژ به گراونــدی یــا هزرێــن به رته ســكه ، له ومــا هــه ر ئێــك ژوان له شــكه ر و 
ــه .  ــه زن ژی هه ن ــت و چه كــێ گــران و جه بلخانێــن م ــه ت دپارێزی ــا تایب ــا خوه ی ئه وله كاری
ــا  ــا دادگــه ه و دادوه ران، كه یســێن گرتن ــێ ئاگه هی ــی ب ــا ســه دان كه ســێن گرت دیســان هه بون
ــن  ــه تێ پێلێ ــورێ سیاس ــه ڤ ج ــرن، ئ ــه ر ناهێته ك ــون لس ــكراكرن و دویڤچ ــه  ئاش وان ناهێن
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ترســێ لدویــف خــوه دا دئینیــت، د ئه نجامــدا ژی ده ربریــن و بیركرنــا ئــازاد د گه ڤالنــێ بــێ ئیــراده  و بــێ جســاره تیێ ده ، بــه رڤ نه مانــێ كاروانــێ 
ــه كنیت.  ــێ د س ــدا مرن ــینیت و لبه ن ــوه  دمه ش خ

حكومه تا باشور و ده زگه هێن راگه هاندنێ:
ــوار  ــت و چ ــێ بیس ــتی ته مه ن ــن، پش ــوه  رادپه رین ــن خ ــه رعی كارێ ــی و ش ــێ فه رم ــان( ب ئاوایه ك ــه ت، په رله م ــتانێ )حكوم ــام كوردس ل هه رێ
ــا  ــوری و سیاســی ی ــزه كا ئاب ــان ده م داژی د كری ــێ، لهه م ــن راگه هاندن ــن تایبه تێ ــن خــوه  یێ ــه  ژ ده زگه هێ ــری و مه حروم ــا داب ســالیێ هێشــت ی

ــا خــوه  ده رباســدكه ت.  هــه ری ســه خت و دژواردا حوكمرانی
ــن  ــه دان ده زگه هێ ــه ، س ــاره  هه ن ــری پ ــد و پ ــه الت و ده وله مه ن ــوه دی ده س ــن خ ــه ، حزبێ ــاره  هه ی ــێ پ ــه ژار و ب ــه كا ه ــێ حكومه ت ــێ هه رێم لڤ
راگه هاندنــا حزبــی هه نــه ، حكومــه ت یــا بــێ ده زگه هــه ، دڤــێ قه یرانــا ئابــوری ده ، ده نگویێــن هنــدێ هه نــه  كــو دڤــێ هه رێــام بــن كریــزا بــێ 

ــرن.  ــه  ته خمینك ــر دهێت ــون دوالر و بێهه ل ــال ب ملی ــه ك كه ن ــێ ت ــه  ی ــێ مه هان ــێ ده ، تێچون موچه ی
ــان(  ــه ر، روژنامه ڤ ــه نبیر، نڤیس ــت )ره وش ــوه  ره ، دخوازی ــه تا خ ــد ژ سیاس ــه  به گراون ــك كری ــه كا به رته س ــو زهنیه ت ــا ك ــی ی ــا حزب ــه ڤ چاپه مه نی ئ
ــن  ــتنا به رژوه ندێ ــتێن پارس ــه ن و ب مه به س ــن وان دورپێچك ــدن، هزرێ ــه  په ژران ــێ بده ن ــالن ژیان ــا كوێ ــن مین ــتێن وێ دخه ب ــه ر ده س ــن لب ئه ڤێ
ــا كریــزان، ئه ڤــێ ده رفــه ت نه هێالیــه  هه ســتێن ره خنــا  حزبــی، ئه ڤــه  ژ ئالیه كــێ و ژ ئالیه كــێ دن ژی بكاربینــن دهــن كریــزان ده  یــان په یداكرن

ــی.  ــێ دامه زراوه ی ــا جڤاكه ك ــو مه به ســتێن ئاڤاكرن ــده ن ب ــه ر ســه رێ خــوه  هه ل زانســتیا ئاڤاك
ــه  راكێشــان كارێ به رپرســایه تیێ بگێــرن  ــه  نیمجــه  حه ره كه ته كــێ، دهێن ــان دكه ڤن ــد یێــن هشــێن وان ب هنــد شــێوازان دلڤــن ی كه ســێن بیرمه ن
ــو  ــتان هه م ــان مه به س ــو ڤ ــه ر ب ــرن، ه ــه  گره نتیك ــا وان بهێت ــده رێ ژیان ــه ر ده  ژێ ــزری، د به رامب ــا ه ــا وان ی ــاژی ئایدی ــن به روڤ ل وان ده زگه هێ
ــه   ــێ دهێن ــن حزبیكرن ــرن ده هــان مه رجێ ــه  ڤاالك ــه كا كاری دهێت ــا ده رفه ت ــرن، هه ت ــه  مونوپوله ك ــن هاتی ــن كاری یێ ــارێ و ده رفه تێ ــن ژی ژێده رێ

ــه  نیشــاندان.  ــد نه جــار دكــه ت خــوه  وه كــه  دیــل لهه مبــه ری وان مه رجــان بده ت پێــش، فشــارا جڤاكــێ و خێزانــێ تاكــێ بیرمه ن
ب شــێوازه كێ سیســته ماتیك كار دهێته كــرن، تاكه كــێ الواز و په ریشــان دناڤــا كومه لگه هــێ ده  په یداببیــت، داكــو ل به رامبــه ری ئــه ڤ 
هه مــو )نــه  یه كســانی، بــێ دادی، كورێبشــنا( هــه ی متامیــی مبینیــت و چ هه لویســتێن وه التپارێزیــێ نــه  ده تــه  ڤه هانــدن، جــار جــاران پروسیســا 

ــال.  ــارده كا نورم ــه  دی ــان( بكه ت ــه ر، روژنامه ڤان ــه نبیر، نڤیس ــا )ره وش ــن و فروتن كری
ــه   ــی. . ن ــێ ئیراده ی ــی. . ب ــتگویی. . كوێالیه ت ــه  راس ــی. . ن ــه  وێره ك ــێ دا ) ن ــا وێ جیهان ــه ت، دناڤ ــه ت په یدادك ــه كا تایب ــه ته  جیهان ــه ڤ سیاس ئ
وه التپارێــزی. . نــه  مه بده ئیــه ت. . نــه  بــاوه ری. . بــێ ئومێــدی. . بــێ متامنه یــی. .. .. هتــد( په یدادبــن ئێــدی ئــازادی یــا هــزرێ و ڕا ده ربرینــێ 

ــدان.  ــه  گرێ ــن كه ســوكیڤه  دهێت ــت و هــه ر تشــت ب به رژوه ندێ ــرخ و قیمــه ت نامینی چ ن

گرنكیا ئازادی یا ڕا ده ربرینێ:
ده مــا به حســێ ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ دهێته كــرن، مه به ســت تنــێ پــێ گرنگیــا مافــێ تاكــی نینــه ، به لكــو د رێیــا ئــه وێ ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ 
ــه   ــان ده م دا ژی تاك ــه ، لهه م ــا مروڤــی ی ــێ كه رامه ت ــا ڕا ده برین ــازادی ی ــێ ئ ــو واته یه ك ــن، ب هه م ــه  پاراس ــێن دن ژی دهێت ــن كه س ده  مافێ
ژێــده رێ پێشــڤه چون و پێشــدابرنا تاكــێ جڤاكــێ یــه ، هه لبــه ت د چارچوڤــێ لێكگوهرینــا ئایدیــا و پێزانینــان دگــه ل كه ســێن دن یێــن به رامبــه ر، 

ــو.  ــه  دیفاكت ــان د كومه لگه هــێ ده  دكه ت ــا گوهرین ــا به رپابون ــت و هیڤی ــوێ د ئافرینی ــن ن ــه وی سیســته مێ بیرێ ــا ئ به رده وامی
ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ گوره پانــه كا گه لــه كا گرنگــه  بــو مه به ســتێن پێشــدابرنا تاكــی د هه مــو وارێ هوشــیاركرنێ ده ، هــه ر جڤاتــه ك یــان هــه ر 
كومه لگایــه ك گه ره كــه  نــرخ و بهایێــن هــه ری گــران یێــن ئه ڤــێ ئازادیــێ ب ئاوایه كــێ زانســتی بــاش بزانیــت، دابینكرنــا ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ 

ناڤــه روكا هــن مافــان ژ تاكێــن جڤاكــێ ره  دگه هینیــت:
مافێــن گوتــن و په یڤینــێ: واتــه  هه بونــا مافــی د وارێــن ده ربرینــا نێرینێــن )سیاســی، ره وشــه نبیری، جڤاكــی، ئابــوری( چ ب شــێوازه كێ 
ــه رێ ئوپوزســیونێ  ــت د ب ــڤ بی ــێ هــه ی كه ســه كێ ئه كتی ــاف ی ــاك م ــه  ت ــرۆڤ وه ك ــه كا دن، م ــه ر رێی ــان به ــه ری( ی ــی، نڤیســكی، هون )ده ڤوك
ــێ.  ــن ده وله ت ــه ری و دامه زراوێ ــه ل ب رێڤه ب ــا گ ــا متامن ــو ئاڤاكرن ــته قینه  ب ــره ك راس ــه  پ ــت و ببیت ــا واته داربی ــان ی ــیه تا هه لبژارتن ده ، دیموكراس
مافێــن وه رگرتنــا ئاگه هــی و پێزانینــان: ئــه و پێزانیــن و ئاگه هیێــن ژ ئالیــێ ده وله تــێ ڤــه  هاتیــه  پاراســن، مافــێ تاكــی یــه  ب ئاســانی ئــه و یــه ك 
ببیتــه  ده ســتكه فت، دكاریــت داخــوازا هه مــو مافێــن )ســاخله میێ، پاقژیــا ژینگه هــێ، یه كســانیێ، دادپه روه ریــێ( ب ره نگه كــێ رسوشــتی 
بكــه ت، ئــه و ســوز و پێگیــری و ره فتارێــن حكومه تــێ دایــه  ده ســت نیشــانكرن بــو كومه لگه هــێ، مافه كــێ نورمالــه  به حســا شــه فافیه تێ 

بهێته كــرن بــو ئاســانكرنا پروسیســا لێپرســینێ و نه هێالنــا گه نده لیــێ دبــن په ردێــن هه بونــا ژینگه هێــن نهینــی ده . 
ــتێوه ردان،  ــێ ده س ــرس، ب ــێ ت ــه ی )ب ــێ ه ــاف ی ــه ربه خوه  م ــازاد و س ــا ئ ــی: راگه هاندن ــا ئه لكرون ــه  ژی راگه هاندن ــێ ژوان ــا راگه هاندن ئازادی
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ــدكه ت،  ــان په رده پوش ــه ردا نهینی ــر پ ــه ت لژێ ــن ده ول ــه ت ئه ڤێ ــان بك ــن و وان ئاگه ه ــا پێزانی ــوازا وه رگرتن ــاندن( داخ ــێ چه وس ــی، ب ــێ جوداه ب
ئــه و ده نگێــن هاتیــه  پشــتگوه ئێخســن ده نگــێ وان بده تــه  گوهداریكــرن، گه نده لیــا حكومه تــێ روناهیــێ بده تــه  ســه ر و هه مــو پێزانینــان 

ــی.  ــن گه نده لچ ــد یێ ــه ری بلن ــێن ه ــینا به رپرس ــا لێپرس ــن چاوانی ــچاڤكه ت یێ پێش
ــگ  ــه ن ده ، ب ره ن ــری و روش ــێ كورتك ــت دكه ڤاله ك ــروڤ دكاری ــێ، م ــێ كومه لگه ه ــه ر تاكه ك ــن ه ــن یێ ــن بنگه هی ــن: ئازادیێ ــن بنگه هی ئازادیێ
و شــێوازێ ئه ڤــی دیمه نــێ خــوارێ بده تــه  خوه یاكــرن، هه مــو ئازادیێــن بنگه هیــن بڤــی ئــاوای رێزكه تــن: خرڤه بــون، ئورگانیــزه ، ته ڤگــه ر، 

چاپه مه نــی، باوه رمه نــد، ده ربریــن، پێزانیــن، هــزر، ناســنامه  ب هه مــو رامانــان. 

گرنگیا ئاڤاكرنا ده وله تێ:
 Good( ــا ــی، ســه رپێیا روهنكرن ــوری و كومه الیه ت ــم الرشــید( و پێشــدابرنا ئاب ــۆ )الحك ــه  ب ــی ی ــگ و پێتڤ ــا گرن ــه ك ی ــێ گه ل ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ئ
ــه رده وام،  ــه كا ب ــه  )ڤه ژین ــید( وات ــم الرش ــن )الحك ــه  بێژی ــیان دای ــه ، لش ــێ ب مفای ــی كاره ك ــوی خوینده ڤان ــارێ ده  ژب ــێ نڤیس governance( دڤ
ــن  ــف(، گرنگری ــن و پێشــڤه چونان، به شــداریا ئه كتی ــه ر گوهری ــاك لهه مب ــا یاســایێ، جڤ ــن جیبه جیكرن ــز، چاالكیێ ــا بهێ ســه روه ریا یاســایێ، كارگێری

ــه .  ــه ری باش ــه الته كا ه ــت و ده س ــه الته كا دروس ــا ده س ــه زراوان، بناغه ی ــا و دام ــا یاس ــا ده وله ت ــن ئاڤاكرن ــه رك و كارێ ئ
پێشــدابرنا بیاڤــێ ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ ژ ده ولــه ت ره ، هونــه رێ جــوان نیشــادانا دیمه نــێ راســته قینه یێ ده ســه التێ یــه ، ده مــا ئــه ڤ بیاڤــه  ب 
ــن،  ــه  دی ــه را گــه ل و ده ســه التێ ده ، چ جوره كــێ بوشــایێ ناهێت ــه  دنیڤب ــن، گه شــبینی و متامن ــی جێگیردب ــن جیهان هه مــو ســتانداردێن زانســتی یێ
ــكار و پێگه هشــتی  ــه رێ هاری ــه  فاكت ــان ده  دبیت ــان بیاڤ ــێ دڤ ــا ڕا ده ربرین ــازادی ی ــت، ئ ــان دهاڤێژی ــێ گاڤ ــه رف ته مامبون ــێ ب ــا ده وله ت كارو كوكی

ــێ: ــن ده وله ت ــن كارێ یێ
ــن  ــن الواز یێ ــا خالێ ــن به رچاڤكرن ــك و رێبوارێ ــی ده ، ب رێ ــن سیاس ــزو ئالیێ ــه را هێ ــه  د نیڤب ــری گه نگه ش ــا پ ــاخله م ی ــه كا س ــا ژینگه ه 	 په یداكرن
)پوزه تیــف، نیگه تیــف( دناڤبــه را وان ده ، ئــه و گه نگه شــا ئــازاد جوره كــێ هوشــیاریێ لجــه م ده نگــده ری په یدادكــه ت بــو وه رگرتنــا بریارێــن 

ــی ده .  ــن وه الت ــا كارێ ــه ژی د رێڤه برن ــتێن ه ــو پوس ــه ژی ب ــێن ه ــا كه س ــن هه لبژارتن ــت یێ دروس
ــه  هــوكاره ك  ــه ژی دبیت ــان ده ، ئه ڤ ــو بیاڤ ــێ د هه م ــا پێشــدابرنا شــێوازێ ســیایه تا ده وله ت ــان، هاریكاریكرن ــن مروڤ ــا مافێ ــو جیبه جیكرن ــدان ب 	 هان
ــو پێرابونه كــێ ده .  ــا هه م ــێ د وه رگرتن ــا ده وله ت ــان و رازیكرن ــا زێده گاڤی ــن، لســه ر به رچاڤكرن ــان پێكبین ــر كارو چاالكی ــان پ ــا روژنامه ڤان ــو هاندان ب
	 ده مــا گه نگه شــا زێــده  ئــازاد لســه ر ده ركرنــا یاســایا دهێته كــرن، ئانكــو ده ركرنــا یاســایێن ب دلــێ گــه ل پێنــگاڤ دهێنــه  هاڤێــن، گــه ل ژی ئــه وان 

یاســایان ب رێــزو ته قدیرڤــه  د پارێزیــت. 
	 ئــازادی یــا ڕا ده برینــی ده ســته كێ د ده تــه  )الحكــم الرشــید( ب رێیــا بلندیــا شــیانێن هه ڤوه التــی د پێشــنیاركرنا مه ترســی یێــن خــوه  لهه مبــه ری 

ده ســه التێ، بیــرو هزرێــن خــوه  بــێ تــرس بینیتــه  زمــان. 
	 بــاش پێشكێشــكرنا نێریــن و ئایدیایێــن بالكێــش بــو ده وله تــێ، ده وله تــێ ژی هانــدده ت گرنگیــێ بده تــه  وان نێرینێــن دناڤــا شــه قامی ده  دهێــن 

جڤاندن. 
ئــه ڤ هه مــی هوكاره نــه  جڤــاكا نیــڤ ده وله تــی پالــدای دانپێدانــێ بكــه ن ب ئــازادی یــا ڕا ده ربرینــێ و ئــازادی یــا وه رگرتنــا پێزانیــن و ئاگه هیــان، 

ژبــه ر هنــدێ هه تــا نهــا دهێتــه  هه ژمارتــن وه كــه  ئێــك ژ هێژاتریــن پره نســیب و بنه مایێــن مافــێ مروڤــان.
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