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سەروەر پێنجوێنی

داگیركردنی شارەزوور

فتوحاتلە سێ هەڵمەتی 
ئیسالمیدا

سااڵنی )١٨-٢٢ ك. = ٦٤٠-٦٤٢ ز.(

ــی  ــەی دەوڵەت ــی ئیمپراتۆریان ــی »فتوحــات« ی ئیســالمی، هەڵمەتێكــی فراوانخوازی هەڵمەت

ــی- ــن »عەرەب ــش دەڵێی ــو. كاتێكی ــەوی ب ــەت«ی ڕاشــیدی و ئوم عەرەبی-ئیســالمیی »خیالف

ئیســالمی«؛ بــە مەبەســتەوە ئەمــە دەڵێیــن، چونكــە دەوڵەتــە ئیســالمیەكەی خەلیفــە 

»ڕاشــید«ەكان و ئومەویــەكان بەتــەواوی دەوڵەتێكــی عەرەبــی بــو، و دەوڵەتــە ئومەویەكــە 

دەوڵەتێكــی عەرەبیــی نەتەوەیــی و بنەماڵەییــش بو. بــەاڵم دەوڵەتی »خیالفەت«ی عەبباســی؛ 

هەرچەنــد دەوڵەتێكــی ئیســالمی بــو و لەژێــر ناونیشــانی بنەماڵــەی »هاشیمی«ـــیشدا 

دروســت ببــو؛ بــەاڵم دەوڵەتێكــی عەرەبیــی نەتەوەیــی نەبــو، بەڵكــو زیاتــر دەوڵەتــی گــەالن 

ــو بەســەریدا. ــە زاڵ ب ــەزە نا-عەرەبیەك ــو، و ڕەگ ــەرەب ب و شۆڕشــگێڕانی موســوڵامنی نا-ع

ی
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جــا عێــراق، و ســوریا، و میــر، و باكــوری مێســۆپۆتامیا و 

ــاوای  ــو خۆرئ ــان و هەم ــا ئازەربەیج ــتان و هەت ــو كوردس هەم

ــەر زو  ــە ه ــون ك ــە ب ــە و واڵتان ــەو ناوچ ــەورە، و ل ــی گ ئێران

لــە ســەردەمی دەوڵەتــی خیالفەتــی ڕاشــیدی و ئومەویــدا 

كەوتنــە بــەر شــااڵوی هەڵمەتــی »فتوحــات«ی ئیســالمی. 

ــا  ــە بین ــەم هەڵمەت ــای ئ ــە و كرۆنۆلۆجی ــن نەخش ــرە ناتوانی لێ

بكەینــەوە هەتــا بزانیــن چــۆن ئــەم هەڵمەتــە پەرەی ســەندوە 

ــراق و  ــەی باشــوری عێ ــەو ناوچان ــی ئ ــی داگیركردن ــە هەوڵ و ل

باشــوری واڵتانــی شــامەوە ـ كــە لەژێــر دەســەاڵتی ساســانی و 

بیزەنتــی و فەرمانــڕەوا جێگرەكانیانــدا بــون ـ گەشــەی كــردوە و 

لــە ئەنجامــی تێکگیــران و پاشــان تەمــای زەمیــن و دەســكەوتی 

ــە  ــۆری.. ئەم ــی ئیمپرات ــە هەڵمەتێكــی فراوانخوازی ــر بوەت زیات

توێژینەوەیەكــی گشــتگیری ئــەو مێــژوەی دەوێــت، بــەاڵم 

لێــرەدا هــەوڵ دەدەیــن بــە تیشك خستنەســەر ئــەو هەڵمەتــەی 

كراوەتــە ســەر ناوچەكانــی كوردســتان و باكــوری مێســۆپۆتامیا 

كــە  لەمــە  منونەیــەك  بەتایبەتــی  و  ئێــران،  و خۆرهەاڵتــی 

هێرشــەكانی داگیركردنــی هەرێمــی )شــارەزور(ە، یــادی چمكێك 

ــەوە. ــدو بكەین ــژوە زین ــەو مێ ل

ئەمــڕۆ لــە كوردســتاندا، بــە هــۆی دابەش بــون و دروســت بونی 

لــە  كــە  نەتەوەیــی  و  نیشــتامنی  بەرەیەكــی  بــەرەوە،  دو 

خەبــات  و  بیركردنــەوە  بــۆ  قوتابخانەیەكــی  ناســیۆنالیزم 

بینیوەتــەوە، و بەرەیەكــی ئایینــی و ئیســالمی كــە لــە ئیســالمی 

ــی  ــی نوێ ــتەیەكی ئایینی ــی ئاڕاس ــالمی سیاس ــی و ئیس وەههاب

بــۆ خــۆی جیاكردوەتــەوە؛ كێشمەكێشــێك هاتوەتــە گــۆڕێ، 

مێــژوی  خوێندنــەوەی  و  نوســینەوە  لــە  كاری  هەتــا  كــە 

ــورد  ــی ك ــژوی بەریەك كەوتن ــی مێ ــردوە، بەتایبەت ــش ك كوردی

و ئیســالم. بــەرە ئیســالمیەكە پــەرە بــەو بیركردنەوەیــە دەدات 

كــە گوایــە كــورد پێــش ئیســالم هیــچ مێژویەكــی نیــە و هیــچ 

كولتورێكــی ڕیشــەدار و كۆنینــەی نیــە، و ئایینــی زەردەشــتییش 

دەســەاڵتی ساســانی بەســەریدا ســەپاندویەتی، و كاتێكیــش 

ــوە؛ ئەمــە ســوپای ڕزگاری  ســوپای ئیســالمیی »فتوحــات« هات

و ئــازادی بــوە و گوایــە ســوپا ئیســالمیەكە كــوردی لەژێــر 

ــۆی  ــۆ خ ــورد ب ــە ك ــردوە، و گوای ــانی ڕزگار ك ــەاڵتی ساس دەس

ــۆ  ــەر ب ــورد ه ــردوە، و ك ــالمیەكە ك ــزە ئیس ــە هێ ــوازیی ل پێش

ــان  ــا هەندێكی ــەوە.. هەت ــالم كردوەت ــۆ ئیس ــی ب ــۆی باوەش خ

زیادەڕەویــی زیاتــر دەكــەن و دەڵێــن كــورد پێشــر باڵوێزیــان 

ــالم  ــە ئیس ــەوەی ب ــۆ ئ ــاردوە ب ــالم ن ــەری ئیس ــۆالی پێغەمب ب

ــەن!)١( و  ــادە بك ــوڵامن بون ئام ــۆ موس ــان ب ــن و خۆی ــنا ب ئاش

گوایــە دواتریش پشــتگیریی ســوپای ئیســالمیی »فتوحات«ـــیان 

كــردوە! ئینجــا ئیــر پێیــان وایــە ئــەو مێــژوەی كــورد هەیەتــی؛ 

ــەدوای موســوڵامن بونیەوە دەســت پێ دەكات. ئەمــەش هــەم  ل

گــوزارش لــە ویســت و خواســتێكی ئایدیۆلۆجیایــی دەكات كــە 

ــالم و  ــش ئیس ــە پێ ــالم و ل ــە دەرەوەی ئیس ــورد ل ــت ك نایەوێ

لــە پــاش ئیســالم ببینێــت و هیــچ بــون و قــەوارە و مێژویەكــی 

ببێــت، و هــەم پشت دەبەســتێت بــە هەندێــك ســەرنجی ســادە 

ــەواو.  ــەی نات ــك بەڵگ و هەندێ

هــەر بۆیــە نوســەرە ئیســالمیە كــوردەكان، كــە هەندێــك كاری 

ئاڕاســتەكراو و ئایدیۆلۆجیاییــان لەســەر مێــژوی »فتوحــات« 

ــەو  ــەڵ ئ ــی لەگ ــردوە؛ هەرچ ــتاندا ك ــە كوردس ــالمی ل ی ئیس

ئــەو وێنــە  ئامانجــەی خۆیانــدا نەگونجێــت و  تێڕوانیــن و 

خوازراوەیــان لــێ تێك بــدات؛ هــەوڵ دەدەن كوێــری بكەنــەوە 

شــێوە یە ك  چە نــد  بــە   بۆیــە   بكــەن..  لــێ  بێدەنگیــی  و 

ــە وڵ دە دە ن  ــەوە ه ــە الیەك ــە ن: ل ــۆش دە ك ــە  پە ردە پ بابە تە ك

تیشــكی زیاتــر بخە نــە  ســە ر چۆنێتیــی كە وتنــی ئیمپراتۆرێتیــی 

ســوپای  و  ساســانیە كان  ســە ركردە   شــكانی  و  ساســانی 

ناوە ڕاســتی  و  باشــور  شــارە كانی  داگیركردنــی  و  ساســانی 

دورن  و  ساســانیە كە ن  دە ســە اڵتە   مە ڵبە نــدی  كــە   ئێــران 

لــە  ناوجە رگــە ی كوردســتانە وە . لــە هەمــان كاتیشــدا ئــه و 

ــان  ــانیدا به رگریی ــه ڵ ســوپای ساس ــه ش له گ ــگاوه ره  كوردان جه ن

ــه  »جــاش«  ــه  كــردوه ؛ ب ــه  ســه ربه خۆیی و نیشــتامنه  ئێرانیه ك ل

ــه دا  ــه و كات ــانیه كان ل ــت ساس ــو بڵێی ــه م ده ده ن! وه ك ــه  قه ڵ ل

ــن!  ــتامنی بوبێ ــی نیش ــه كان هێزێك ــن و عه ره ب ــه ر بوبێ داگیرك

ئینجــا لــە الیەكــی تریشــەوە ته نهــا باســی ئــه و ناوچــه  و 

ــه ر  ــن له س ــه  ڕێكه وت ــه  ب ــه ن ك ــتان ده ك ــه ی كوردس ئاوه دانیان

كۆمه ڵێــك مــه رج ته ســلیم بــون و به بــێ  شــه ڕ، یــان دوای 

شــەڕ و ئاگربــڕ، هاتونه تــه  ژێــر بــاری ده ســه اڵته  عه ره بــی-

ئیســالمیه كه  و بــه  تیشك خستنەســە ر ســه ر باســی ئــه م ناوچــه  

ــه  و  ــه و ناوچ ــی ئ ــه وه ی باس ــتەوەداوانه  و كوێركردن خۆبەدەس

ئاوه دانــی و گروپــه  كوردیانــه ی به رگرییــان كــردوه  و دوای 

هــه وڵ  كــراون؛  داگیــر  ئینجــا  جه نــگ  و  ڕوبه ڕوبونــه وه  

هه مــوی  كوردســتان  كــه   بگه یه نــن  خه ڵــك  لــه   وا  ده ده ن 
سەروەر پێنجوێنی

«
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ــگ و  ــچ جه ن ــە دەســتەوە داوه  و هی ــه  »ئاشــتی«)!( خــۆی ب ب

ــڕ و  ــتیدا ئاگرب ــە ڕاس ــە ل ــه داوه ! ك ــه ك ڕوی ن ڕوبه ڕوبونه وه ی

ڕێكەوتنــی دوای لەشكركێشــی و ڕوبەڕوبونــەوە؛ پێــی ناوترێــت 

لەشكركێشــی  بنەڕەتــەوە  لــە  ئەوەیــە  ئاشــتی  »ئاشــتی«! 

بۆســەر یەكــر نەكرێــت.. لــە هەمــان کاتیشــدا ڕێکەوتــن 

بەڵکــو  ناکرێــت،  داگیــر  ناوچەکــە  کــە  ناگەیەنێــت  ئــەوە 

ــەوە  ــی و ئابوری ــە ڕوی سیاس ــە ل ــە و ناوچەک ــەر داگیرکاری ه

داگیــر کــراوە و هیــچ ســەربەخۆییەکی سیاســیی نەمــاوە.. 

بــەاڵم نوســەرە ئیســالمیەكان وا لــه  خه ڵــك ده گه یه نــن كــه  

ــدا  ــە عەرەبیەكان ــە ســەرچاوە مێژویی ــە ل ــه  ـ ك ــه م ڕێكه وتنان ئ

سه رپشــكییه كی  ـ  دەكرێــت  بــۆ  ئاماژەیــان  »صلــح«  بــە 

ئاره زومه ندانــه ی كــورد بــوه  كــه  گوایــه  بــۆ خۆیــان ئاره زویــان 

كــردوه  بچنــه  ژێــر ســایه ی ده ســه اڵتی ئیســالمیه وه  یــان ـ هه تــا 

ده ڵێــن ـ موســوڵامنیش بــن! لــه  كاتێكــدا ئــه و ڕێكه وتنــه ی لــه  

كۆمه ڵێــك شــار و ئاوه دانیــی كــوردی و كوردســتانیدا كــراوه  

رێكه وتــن بــوه  بــۆ ڕێگرتــن لــه  ڕژانــی خوێــن و له ســه ر بنه مــای 

كۆمه ڵێــك مــه رج بــوه  كــه  تــا ڕاده یــه ك ژیــان و مافیــان پارێزراو 

بێــت، و ئــه م ڕێكه وتنــه  به دیلــی جه نــگ بــوه  و زانیویانــه  

كــه  ئه گــه ر سه رپشــكیی جه نــگ هه ڵبژێــرن لــه  كۆتاییــدا 

ــه   ــه و كات ــت و ئ ــه ر ده گیرێ ــان ه ــان ناوچه كه ی ــان ی قه اڵكه ی

بــۆ جه نــگاوه ره   ده ســكه وت  و  تااڵنــی  ده بێتــه   به تــه واوی 

ــه وه ی  ــوه  كــه  ئ ــه كان )یاســای جه نگــه  ئیســالمیه كه  وا ب عه ره ب

و  تااڵنــی،  ده بێتــه   ده گیرێــت؛  ئابڵوقــه دان  و  جه نــگ  بــه  

ئــه وه ی به بــێ  جه نــگ خــۆی ده دات بــه  ده ســته وه ؛ كۆمه ڵێــك 

ــه م  ــی و ده ســكه وت(. ب ــه  تااڵن ــه ، الی كه مــی نابێت مافــی هه ی

شــێوه یه  ڕێككه وتنه كانیــش هــه ر به شــێكن لــه و باردوخــه ی 

جه نــگ و له شكركێشــی ده یســازێنێت. بەڵكــو هــەر كــە ســنور 

بەزێــرا و ئابڵوقــەی قــەاڵ و ئاوەدانــی درا؛ ئیــر شــتێك نیــە پێــی 

بوترێــت »ئاشــتی«، و بــێ گومــان داگیركردنــی دوای ڕێكەوتن و 

ئاگربــڕ )چونكــە دوای ڕێكەوتــن ئیــر بەڕێوەبردنێكــی ئیســالمی 

لــە ئاوەدانیەكــەدا دادەمەزرێــت(؛ دیســان دورتریــن شــتە لــە 

ئاشــتی.. بەڵكــو ئــەوەی هەیــە تەنهــا ئاگربڕێكــە، و جێگــرەوەی 

بەدەســتەوەدانی  تااڵنــە،  و  كوشــتار  جێگــرەوەی  جەنگــە، 

و  بەروبــوم  باجــی  قبوڵ كردنــی  و  داگیركــران  و  ئاوەدانــی 

ــدا. ــاڵ و مناڵ ــەر و م ــەالمەتیی س ــەری س ــەرانەیە لەبەرامب س

و  شــوێن  ئــه و  كــوردەكان  ئیســالمیە  نوســەرە  ئیــر  بۆیــە 

دوای  و  »َعْنــوةً «  بــه زۆر  كــه   كوردســتان  ئاوه دانیانــه ی 

ــه كه یان  ــه ن و ده نگ وباس ــیان ناك ــه ر باس ــراون؛ ه ــگ گی جه ن

ده نگ وباســی  له مانــه   یه كێــك  ده كــه ن.  په رده پــۆش 

داگیركردنــی )شــاره زور(ە  دوای ســێ جه نــگ كــه  ئــەو نوســه ره  

ئیســالمیانه  خۆیانیــان لــێ  نــاده ن و دەنگ وباســیان كوێــر 

ده كه نــه وه ! بــە ســێ هەڵمــەت ئینجــا توانــراوە شــارەزور داگیــر 

بكرێــت و بهێرێتــە ژێــر دەســەاڵتی ئیســالمی، بــه اڵم نوســه ره  

ئیســالمیه  كــورده كان جــاری وا هه یــه  بــه  یــه ك وشــه ش ئامــاژە  

ــه ن! ــاره زور ناك ــه ی ش ــه م داگیركردن ــۆ ئ ب

بــۆ منونــە؛ كاتێــك )حەســەن مەحمــود حەمەكەریــم( لــە 

بــەردەم فتوحاتــی ئیســالمیدا«كەیدا )كــە  لــە  »كوردســتان 

پــێ  پشــتی  زۆر  كوردســتاندا  ئیســالمیەكانی  ناوەنــدە  لــە 

دەبەرسێــت، و بوەتــە گێڕانــەوە ئیســالمیە كوردیە ڕەســمیەكەی 

ــژوی  ــت مێ ــتان(، دەیەوێ ــات«ی كوردس ــژوەی »فتوح ــەو مێ ئ

»فتوحــات«ی ئیســالمی لــە كوردســتاندا بخاتــە ڕو؛ هەمــو 

ــەر  ــەرنجی خوێن ــو س ــەوە و هەم ــڕ دەكات ــەوەدا چ ــی ل بایەخ

بــەالی ئــەوەدا دەبــات كــە چــۆن لــە باشــوری كوردســتان 

ــوە  ــانیدا ب ــوپای ساس ــەڵ س ــالمیەكە لەگ ــوپا ئیس ــی س جەنگ

)بــەم پێیــەش؛ یانــی ـ گوایــە ـ شــەڕەكە لەگــەڵ كــورد نەبــوە و 

ــە باكــوری  ــە كــوردەوە نیــە(، و ل بابەتەكــە ئیــر پەیوەندیــی ب

كوردســتانیش ]كــە لــە داگیركاریــەكان »فتوحــات«ی )عیــاض ی 

ــە ڕێگــەی ڕێكەوتــن »صولــح«  ــە[؛ بەگشــتی ب كــوڕی غەنەم( ـ

ــو  ــا هەم ــر ئینج ــە »ئاشــتی«.. ئی ــەو دەنوســێت ب ــە ئ ــوە، ك ب

كوردســتانی ناوەنــدی، و بەتایبەتــی ناوچــەی موصــڵ و ئینجــا 

ــو كورســتانی خۆرهــەاڵت؛  ــو شــارەزور و هەم ــر و هەم هەولێ

ئەمــە بــە یــەك ئاماژەیــش ئامــاژەی بــۆ نــاكات، كــە داگیركردنــی 

ئەمانــە هەمویــان لــە »فتوحــات«ی )عوتبــەی كــوڕی فەڕقــەد(

ن، بــەو شــێوەیەی دواتــر ڕونــی دەكەینــەوە. ئیــر ناوبــراو هــەر 

بــە ئاماژەیــش ئامــاژەی بــۆ »فەتحــی شــەهڕەزور« نەكــردوە، لە 

كاتێكــدا هەندێــك لــە مێژونوســە ئیســالمیە كۆنــەكان ســەرباس 

و باســی تایبەتیــان بــۆ تەرخــان كــردوە. لــەم دواییانــەدا و 

ــی  ــی دوەم ــتان، النك ــاوی »كوردس ــە ن ــدا ب ــی نوێی ــە كتێبێك ل

مرۆڤایەتــی« ئاماژەیەكــی خێــرا دەكات بــۆ بابەتەكــە، ئەویــش 

بــە نەقڵ كردنێكــی خێــرا و ناتــەواوی ئــەوەی بــەالذوری تۆمــاری 

كــردوە، و دەیشــڵێت: ئیــر نازانرێــت شــارەزور كــوێ بــوە كــە 

ــەم  ــەر ئ ــرا بەس ــدە خێ ــراو ئەوەن ــوە! ناوب ــدا ب ــەڕەكەی تێ ش
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دابڕان

ئاماژەیەشــدا تێپــەڕ دەبێــت كــە باســی شــەڕەكە و ئــەوەی چۆن 

كــورد شــەڕی كــردوە و كوردێكــی زۆر كــوژراوە؛ دەپەڕێنێت!)٢( 

ــن. ــر دەبینی وەكــو دوات

     شارەزور، و بارودۆخی پێش هاتنی ئیسالم

)شــارەزور( دەكاتــە بەشــێكی هەرەگرنگی كوردســتانی ناوەندی 

»كردســتان املركزيــة«، ئــەم بەشــە گرنگــەی كوردســتان كــە 

نوســەرە ئیســالمیەكان دەنگ وبــاس و مێــژوی داگیركردنەكــەی 

ــتانە  ــەم كوردس ــەن. ئ ــی دەك ــەن و پەردەپۆش ــتگوێ دەخ پش

ناوەندیــە ئــەو بەشــەی كوردســتانە كــە لــە مێژویەكــی كۆنــەوە 

ناوجەرگــەی كوردســتان بــوە و قواڵیــی ســراتیجیی بــۆ الیەكانی 

ــورد  ــە ك ــا ل ــتوانی تەنه ــاوە، و دانیش ــتان پێكهێن ــری كوردس ت

پێكهاتــوە و گەالنــی تــر تێیــدا بەشــدار نەبــون، بەپێچەوانــەی 

ــەكان  ــە ئارامی زمان ــەن و خێڵ ــە ئەرم ــتانەوە ك ــوری كوردس باك

و ـ هەتاكــو ـ هەندێــك خێڵــی عەرەبیــش لــە مێژویەكــی 

ــون،  ــێ ب ــەش و هاوس ــەم و زۆر هاوب ــژەی ك ــە ڕێ دورەوە و ب

و بەپێچەوانــەی باشــوری كوردستانیشــەوە كــە بەشــێك لــە 

قورســایی دەســەاڵت و هێــزی ساســانیەكان كەوتبــوە ئەوێــوە.. 

ســەدەكانی  مێژونوســەكانی  لــە  هەندێــك  شــێوەیەك  بــە 

ناوەڕاســت كاتێــك باســی شــوێن و نشــینگە و نیشــتامنی كــورد 

دەكــەن؛ ئامــاژە بــۆ شــارەزور دەكــەن.. بــۆ منونــە: كاتێــك )ابــن 

فضــل اللــه الُعَمــرّي( )-7٤9 ك.( لــە »مســالك األبصــار يف ماملــك 

األمصــار« دێتــە ســەر باســی گەالنــی ئێرانــی )و بــە ناونیشــانی 

لێــرەوە  و  دەكات(  بــۆ  ئاماژەیــان  »فــورس«  گشــتگیركراوی 

ــی  ــەر باس ــە س ــەكان و گیلەكیەكان(دێت ــی دەیلەمی )دوای باس

كــورد؛ دەڵێــت: »لەمانــە كــورد كــە نشــینگەكانیان )شــارەزور(

ــهرزور()3(. ــم ش ــرُد، ومنازله ــم الكُ ە« )»ومنه

ــی  ــە عەرەب ــە ب ــە، ك ــی ناوچەك ــەرە كۆنەكان ــەالی جیۆگراف  ل

نوســیویانە، ســەبارەت بــه شــارەزور، هەندێــك زانیاریــامن بــۆ 

ــارەزوری  ــی ش ــی بارودۆخ ــە باس ــد ئەمان ــەوە. هەرچەن ماوەت

دوای جێگیربونــی دەســەاڵتی ئیســالمی لــە ناوچەكــەدا دەكەن، 

ــەر  ــە ب ــفەكانیانەوە بیهێنین ــەی وەس ــە ڕێگ ــن ل ــەاڵم دەتوانی ب

چاومــان شــارەزور و پایتەختەكــەی و قەاڵكــەی چ ڕابردویەكــی 

ــوە. ــە ســەردەمی ساســانی و پێش-ئیسالمیشــدا هەب ل

ناوەكــه، بــەو شــێوەیەی ئێســتە هەیــە »شــارەزور«، ئەمــە 

|شەهرەزور|ـــەوە  »شــهرزور«  عەرەبیێــراوی  شــێوەی  لــە 

ــۆ  ــه هـ| ب ــی |ـ ــی دەنگ ــوكەڵەبون و گۆڕان ــە س ــت بوە، ب دروس

ئەلیــف. ئــەم شــێوە عەرەبیــەش لەســەر بنەمــای شــێوەی 

ــراوە،  ــەوە وەرگی ــە پەهلەوی ــەوە ل ــتی ناوەك ــی ناوەڕاس قۆناغ

ــان »شــەهری زور«  ــارە شــتێكی وەكــو »شــەهر زور« ی كــە دی

ــێوه یه  ــه م ش ــەهرەزور« ب ــۆ »ش ــە ب ــی ناوەك ــر گۆڕان ــوە، ئی ب

بــوە : لــه  عه ره بیــدا »مركــب مزجــي« هه یــه  واتــه  وشــه ی 

لێكــدراوی دو بــه ش، وه كــو »نقشــبند« و »بعلبــك« و هه روه هــا 

»شــهرزور«. جــا ڕێســا وایــه  لــه  عه ره بیــدا »موڕە ككه بــی 

مه زجــی« هه میشــه  به شــی یه كه مــی، واتــه  یه كــه م وشــه  

كــه  له گــه ڵ وشــه ی دوه م لێــك دراوه ، كۆتاییه كــه ی »ســه ر« 

)فتحــة ( ی پێــوه  ده بێــت. بــۆ منونــه : ئێمــه  بــه  كــوردی و 

ــاوه   ــه م ن ــی ئ ــه  عه ره ب ــه اڵم ب ــن »نه قشــبه ند«، ب فارســی ده ڵێی

ده بێتــه   »به عل بــه ك«  هه روه هــا  »نه قشــه به ند«،  ده بێتــه  

»به عله بــه ك«. بــه  هه مــان شــێوه  »شــه هر زور« لــه  عه ره بیــدا 

ــوردی  ــاو ك ــه  ن ــێوه یه  هاتوه ت ــه م ش ــه هڕە زور« و ب ــه  »ش بوه ت

ــق  ــتا )تەوفی ــد مامۆس ــاره زور«. هەرچەن ــه  »ش ــته  بوه ت و ئێس

وەهبــی( لــە لێكۆڵینەوەیەكیــدا بــە نــاوی »أصــل تســمية 

ــە  ــە ب ــەهرە-«ی ناوەك ــێوەی »ش ــەوڵ دەدات ش ــهرزور« ه ش

«

نەخشەی دەشتی شارەزور، لەنێوان چیاکانی هەورامان و کوڕەکاژاو و 

ئەزمەڕ و پیرەمەگرون، و بەرانان و قەرەداغ و بازیان
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گەڕاندنــەوەی بــۆ پێشــینەی ئەوێســتایی و ـ بەگشــتی ـ ئێرانیــی 

ــە  ــۆ ئەم ــكات، و ب ــە ب ــت ڕاڤ ــی ناوەڕاس ــا ئێرانی ــۆن و ئینج ك

وردەكارییەكــی كەم وێنــەی كــردوە و زانیــاری و ســەرەداوی 

ــە  ــی وای ــی ـ پێ ــە ـ بەكورت ــت، ك ــەر دەس ــتوەتە ب زۆری خس

ــی  ــب« ی كوردی ــدان »تركی ــێوازی لێك ــە ش ــەهرە زور« ـ ب »ش

)»مەوصوف«+ە+»صیفــه«( داڕێــژراوە، بــۆ منونــە: »گــردی 

بــۆر«، دەبێتــە »گــردە بــۆر«، و ئــەم شــێوازەش دەگێڕێتــەوە بــۆ 

پێشــینەی لــە كوردیــی كــۆن و ناوەڕاســت. ئیــر بــەم شــێوەیە 

ــان  »شــەهری زور« یــان »شــاری زور« بوەتــە »شــەهرەزور« ی

»شــارەزور« بــە واتــای شــاری نــزم یــان شــاری بنیات نــراو 

سەرنج ڕاكێشــە،  تیۆریەكــەی  شــێوەیە  بــەم  دەشــتایی.  لــە 

بــەاڵم هێشــتا ـ بــە بــڕوای مــن ـ كاتێــك دەزانیــن كــە گۆڕانــی 

ناوەكــە لــە كەناڵــە عەرەبیەكــەدا پاســاو و ڕونكردنــەوەی 

ڕۆشــنری هەیــە؛ ئیــر پێویســتیامن بــە لێكدانــەوەی تــر نیــە، 

ــە  ــەداوە. ل ــەی ن ــەم الیەن ــەرنجی ئ ــی( س ــارە )ت. وەهب و دی

ڕاســتیدا بابەتەكــە هــەر وەكــو گۆڕانــی »نەقشــبەند« وایــە بــۆ 

ــی. ــی عەرەب ــە كاریگەری ــەبەند«، ب »نەقش

ی  )یاقــوت(  هەرێمێــك،  وەكــو  شــارەزور  دەربــارەی  جــا 

حەمایــی )ياقــوت الحمــوّي( لــە )معجــم البلــدان( دا دەڵێــت: 

ــە ناوچــەی شــاخان،  ــە ل ــی فراوان »)شــەهڕەزور(: ... دە ڤەرێك

ضەححــاك  كــوڕی  ›زور‹ی  هەمــەدان،  و  ئەربیــل  لەنێــوان 

كــوردن«  هەمــوی  نــاوە  ئــەم  خەڵكــی  كــردوە،  دروســتی 

)»َشــْهَرُزور: ... وهــي كــورة واســعة يف الجبــال بــن إربــل 

ــى شــهر بالفارســية  ــن الضحــاك، ومعن ــا زور ب وهمــذان أحدثه

املدينــة، وأهــل هــذه النواحــي كلهــم أكــراد«()٤(.

ــب( ــی ئەدی ــوڕی موهەلهەل ــە )میســعەری ك ــوت ل پاشــان یاق

ـــەوە وەســفی هەرێمەكــە و پایتەختــی شــارەزور و قەاڵكــەی 

دەگێڕێتــەوە، كــە مەبەســت لەمــە )ئەبــو دولــەف ی یەنبوعــی(

ــوە، و  ــدە ب ــاعیر و گەڕی ــە ش ــە ك ــی )ـ 39٠ ك.( ـ ی خەزرەج

ــدا  ــە یاخــود كتێب ــە دو نام ئێســتە ســەربوردەی گەشــتەكەی ل

لەبــەر دەســتامندایە، و ئــەم بــاس و وەســفە دەگمەنــەی 

بۆمــان  ك.(   ٤ )ســەدەی  ســەردەمەوە  لــەو  كــە  شــارەزور 

ماوەتــەوە؛ لــە »الرســالة الثانیة«ـــەكەی ئەبــو دولەفدایــە، كــە 

هەرچەنــد )یاقــوت( گواســتویەتیەوە، بــەاڵم لێــرەوە ڕاســتەوخۆ 

ــەوە: ــۆی دەگوازین ــەف خ ــو دول ــەی ئەب دەقەك

دەڵێــت: )شــەهرەزور كۆمەڵێــك شــار و گونــدە، شــارێكی 

ــە  ــە ل ــەو هەرێمەی ــەی ئ ــارە گەورەك ــە ش ــە ك ــەورەی تێدای گ

ڕۆژگاری خۆمانــدا، پێــی دەوترێــت »نیــم از رای« ]یاخــود 

ــن  ــەی یاخی ــوەی ڕێ[، و خەڵكەك ــاودەق: نی »نیم-راهـــ«، دەق

ــێ  ــێ خۆشــه و ســەرپێچییان پ ــان پ ــه دەســەاڵت و ملنەدانی ل

ــازا و  ــە، و خەڵكەكــەی ئ ــە بیابانێكدای ــارەكەش ل ــیرینه! ش ش

شــەڕكەر و زبــرن و خۆیــان و ناوچەكەیــان دەپارێــزن، و شــورای 

شــارەكەش هەشــت گــەز ئەســتورە، و زۆربــەی میرەكانیــان لــە 

خۆیانــن. و ناوچەكــە دوپشــكی كوشــندەی وای هەیــە لەوانــەی 

نیصصیبیــن زیانەخرۆتــرن!( )»شــهرزور: مدينــات وقــرى، فيهــا 

ــم  ــا »ني ــال له ــذا يق ــا ه ــا يف وقتن ــي قصبته ــرة وه ــة كب مدين

أزراي«، وأهلهــا ُعصــاة عــى الســلطان قــد اســتطعموا الخــالف 

واســتعذبوا العصيــان. واملدينــة يف صحــراء، وألهلها بطش وشــدة 

»الرسالة الثانیة«ـەكەی ئەبو 

دولەف، چاپی مۆسکۆ، 1960

»الرسالة الثانیة«ـەكەی ئەبو 

دولەف، چاپی میرص

ساخکردنەوەی )مینۆرسکی( 

بۆ »نامەی دوەم«ی 

گەشتەکەی ئەبو دولەف، لە 

وەرگێڕانی فارسیدا



11

ژمارە 4
ئەیلولی  2016 

دابڕان

ــة  ــور املدين ــمك س ــم. وس ــون حوزته ــهم ويحم ــون أنفس مينع

ــة أرض  ــارب قتال ــا عق ــم، وبه ــم منه ــر أمرائه ــة أذرع، وأك مثاني

مــن عقــارب نصيبــن..«(. ئینجــا دەڵێــت: ئەمانــە »مەوالــی«ی 

ــەون[، و  ــە ئ ــی: ســەر ب ــزن ]یان ــوڕی عەبدولعەزی ــەری ك عوم

ــرس  ــارەزوریانە[یان چاونەت ــەم ش ــی ئ ــە ]یان ــوردەكان ئەمان ك

ســەرپێچیی  بــۆ  و  ئەمیــرەكان  بەرامبــەر  كــردوە  بوێــر  و 

زســتانەهەواری  واڵتەكەیــان  ئــەوەش چونكــە  خەلیفــەكان، 

ــی«  ــو »جەالل ــوردی وەك ــا ك ــە جۆرەه ــە ل ــت هەزار ماڵ شەس

]=گەاڵڵی؟[ـــەكان و »یابســان« ]یــان »باســیان« = »بازيــان«؟[ 

و »حەكەمی«ـــەكان و »ســولی« ]=سۆڵەیی؟[ـــەكان، و ئەمانــە 

لــەو واڵتــەی خۆیــان مــەزرای زۆریــان هەیــە، و زۆربــەی 

خواردنــی ســەرەكی ]یانــی دانەوێڵە[ـــیان لــە دەشــتەكانی 

بەرهــەم  بــۆ  واڵتەكەیانــەوە  »بیابانەكانــی«[  ]دەقــاودەق: 

دێــت. و لــە نزیكــی ئــەم شــارە شــاخێك هەیــە بــە »شــعران« 

ــت،  ــە »زمل« دەنارسێ ــە ب ــی لێی ــاخێكی تریش ــت، و ش دەنارسێ

كــە تــۆوی »زمل«ی لێیــە كــە بــۆ داوودەرمانــی جوت بــون 

بەســودە، و لــە شــوێنی تــر شــك نابەم هەبێــت« )»وهــم مــوايل 

عمــر بــن عبــد العزيــز، وجّرأهــم األكــراد بالغلبــة عــى األمــراء 

ومخالفــة الخلفــاء، وذلــك أن بلدهــم مشــتى ســتن ألــف بيــت 

مــن أصنــاف األكــراد الَجاللّيــة والیابســان والَحكَمّيــة والســولية، 

ولهــم بــه مــزارع كثــرة، ومــن صحاريــه يكــون أكــر أقواتهــم، 

وبقــرب مــن هــذه املدينــة جبــل يعــرف بشــعران وآخــر يعــرف 

بالــزمل فيــه حــّب الــزمّل الــذي يصلــح ألدويــة الجــامع، وال أعرفــه 

ــره«()5(. ــكان غ يف م

شــارەزور،  پایتەختــی  خەڵكــی  كــە  دیــارە  وا  لێــرەوە 

كــوڕی  )عومــەری  ئومــەوی  خەلیفــەی  ســەردەمی  لــە 

عەبدولعەزیز(ـــدا موســوڵامن بــون و شــوێنكەوتەی ئــەو بــون، 

ــو بەشــێكیان  ــراون. هــەر وەك ــەو دان ــی«ی ئ ــە »مەوال ــە ب بۆی

پــاڵ  كــە كــوردە )حەكەمیــەكان( »الَحكَمّية«ـــن دراونەتــە 

ــارە  خەلیفــە )مــەڕوان ی كــوڕی ئەل-حەكــەم ( ی ئومــەوی. دی

ــڵ و  ــەم خێ ــە پشــتیوانیی ئ ــە توانیویان ــە ئومەویان ــەم خەلیف ئ

ــردوە  ــی ك ــە كارێك ــت بهێنن، و ئەم ــە بەدەس ــە كوردان كۆمەڵ

ــەوی،  ــەرشەب ئوم ــر و م ــوننیی دەمارگی ــوڵامنی س ــە موس ببن

ــە  ــو دولــەف ل ــە كاتێكــدا پێشــر زەردەشــتی بــون. هــەر ئەب ل

ــی  ــوردی خەڵك ــۆن ك ــە چ ــەوە ك ــردا دەگێڕێت ــی دوات بڕگەیەك

پایتەختــی شــارەزور داویانــە بەســەر خەڵكــی شــاری »پیــر«دا، 

ــی  ــە هەرێم ــەر ل ــارەش ه ــەم ش ــت ئ ــەف دەڵێ ــو دول و ئەب

شــارەزور بــوە، و خەڵكەكــەی ـ كــە ئەمانیش پێشــر زەردەشــتی 

بــون ـ بوبونــە شــیعەی زەیدیــی صالیحــی )»صالیحیــەكان« 

یاخــود »الصالحیــة« گروپێــك بــون لــە شــیعەی زەیــدی(، 

و دەڵێــت لەســەر دەســتی ئیــامم )زەیــدی كــوڕی عەلــی( 

موســوڵامن ببــون.. ئیــر دەڵێــت خەڵكــی موســوڵامنی ســوننیی 

پایتەختــی شــارەزور، )نیــم ئــەز رای(، بــە دەمارگیــری بــۆ ئاییــن 

للّديــِن وُمظاَهــرًة  »َعَصبّيــًة  و پشــتیوانی كردنی شــەریعەت 

للّشيعــة« )خــۆی نــورساوە: »و َظاِهــِر الّشيعــة«(، داویانــە 

ــردون  ــان ك ــر قەتڵ وعامی ــردا و ئی ــاری پی ــی ش ــەر خەڵك بەس

و ـ دەڵێــت ـ بــە ئاگــر ســوتاندویانن! ئەمــەش لــە ســاڵی )3٤١ 

ك.(ـدا)٦(.

ــكی)7(  ــەوەی مینۆرس ــی لێكدان ــر«ە بەپێ ــی »پی ــەم ئاوەدانی ئ

دەكاتــە گونــدی )هەجیــج( كــە مەزارگــەی )كۆســەی هەجیــج(

ــەی  ــە كورت ــە ناوەك ــی هەی ــان. ئەگەریش ــە هەورام ــە، ل ی لێی

ــو  ــاوەش وەك ــەم ن ــە ئ ــت ك ــاد« بێ ــو »پیرۆزئاب ــی وەك ناوێك

ــش  ــک گوندی ــارەزور، و هەندێ ــە ش ــوە ل ــوێنێك هات ــاوی ش ن

لــە هەورامــان کــە ناویــان بــە »پیــر-« دەســت پێ دەکات، 

پاڵێــوراون بــۆ ئــەوەی ســەرچاوەی ناوەکــە بــن، وەکــو گونــدی 

)پیردیــوەر( و گونــدی )پیــران()٨(. دیــارە خەڵكــی ئاوەدانیەكــە 

هــەر كوردیــش بــون، بــەاڵم دیــارە شــارەزوریەكانی نیم ئــەزرای 

بونەتــە موســوڵامنی ســوننیی تونــدڕەو و جەنگێكــی مەزهەبــی 

ــوە. ــا ب ــدا بەرپ لەنێوانیان

لــە گواســتنەوەكەی یاقوتــدا لەبریــی »پیــر« بــە »شــیز« هاتــوە، 

كــە )شــیز( شــارێك بــوە شــوێنەكەی دەكەوێتــە پارێــزگای 

خۆرئــاوا«  »ئازەربەیجانــی  )پارێــزگای  ئێســتە  ی  )ورمــێ( 

)شــيز( شــاری  ئــەم  ئێرانیــدا(،  بەڕێوەبردنــی  زاراوەی  لــە 

و  بــوە،  زەردەشــتی  ئایینــی  گرنگــی  زۆر  مەڵبەندێكــی  ە؛ 

پەرســتگاكەی بەناوبانــگ بــوە و پاشــای ساســانی هەمــو ســاڵێك 

ــە »گەنجــەك«  ــدا ب ــە پەهلەویەكان ــە دەق ــردوە. ل ســەردانی ك

نــاوی هاتــوە. بــەاڵم ڕەنگــە ئــەم گواســتنەوەیەی یاقــوت 

ــە  ــیز ل ــاری ش ــە ش ــت، چونك ــاوەكان بێ ــی ن ــا تێكەڵ كردن تەنه

شــارەزورەوە دورە، لــە هەرێمــی شــارەزور دەردەچێــت، و 

دەكەوێتــە هەرێمــی ئازەربەیجــان.

ــە  ــە ل ــارەزور، جگ ــی ش ــارانەی هەرێم ــەم ش ــەف، ل ــو دول ئەب

)نیــم ئــەز رای(ی پایتەخــت و )پیــر(؛ ئامــاژە بــۆ شــارێك یاخــود 
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ئاوەدانییەكــی تــری شــارەزور دەكات كــە دەڵێــت لەنێــوان ئــەو 

دو شــارەدایە، و بــە دوزدان »دزدان« نــاوی دەهێنێــت، وشــەكە 

دەقــاودەق بــە واتــای »دزان«ـــە، و مینۆرســكی بــە شــوێنێك لــە 

ــەراورد  ــی دەكات، و ئێســتە ب ــان دیاری ــە هەورام )نەوســود( ل

دەكرێــت بــە قــەاڵی »دوژانــە« لــە گوندێــک بــە هەمــان نــاو 

لــە هەورامانــی تەخــت)9(.

لێــرەوە و لــە بەراوردێكــی گشــتیەوە دیــارە كــە دەڤــەری 

»شــەهرزور« ئــەو ناوچانــەی كوردســتانی ناوەنــد دەگرێتــەوە 

پارێــزگای )ســلێامنی(ی هەرێمــی كوردســتانی  كــە ئێســتە 

عێــراق و پارێــزگای )كوردســتان(ی ئێــران پێكدەهێنــن، كــە 

لــە خۆرهەاڵتیــەوە بــە پارێــزگای )هەمــەدان(ی ئێــران كۆتایــی 

دێــت و لــە خۆرئاوایشــیەوە بــە پارێــزگا یاخــود شــاری )ئەربیل(

ــت. ــی دێ ــراق كۆتای ــتانی عێ ــی كوردس ی هەرێم

ئــەو شــارەش كــە ناوەنــد و پایتەختــی شــارەزور بــوە و باســی 

هاتــوە، واتــە )نیم-راهـــ( یان )نیم-ئــەز-رای(، هەندێــك بڕوایان 

ــین  ــردی )یاس ــەی گ ــی ئەوان ــاموەی كەالوەكان ــە پاش ــە ك وای

ــك  ــاوای دەشــتی شــارەزور)١٠(، نزی ــوری خۆرئ ــە باك ــە(ن ل تەپ

ــەی )تانجــەرۆ ـ عەربــەت(. ــە ناحی ــدی )بێستانســور( ل گون

ــی  ــردودا شوێنەوارناس ــە ڕاب ــە ل ــژەر، لەوان ــك توێ ــەاڵم هەندێ ب

 ١9١٨-٤٨79( Ernst Herzfeld )ئاڵەمانی )ئێرنســت هێرتســفێلد

ز.(، و ئێســتەش توێــژەری کــورد )د. حوســامەدین نەقشــبەندی( 

ــالل  ــهرزور خ ــاملية( و ش ــرى )الش ــتان الصغ ــرد يف لرس ــە »الك ل

العــر الوســيط«)١١(، دەگەنــە ئــەو ئەنجامــەی كــە پایتەخــت و 

قــەاڵی شــارەزور لــە )خورمــاڵ( بــوە )»گوڵ عەنبــەر« لــە كۆنــدا(، 

ــی  ــدا بەڵگەیەك ــو دولەف ــفەكەی ئەب ــە وەس ــم( ل ــی )زەڵ و باس

قەاڵكاریــەی  و  قــەاڵ  ئــەو  و  دەست نیشــان كردنەیە،  ئــەم 

خورماڵیــش؛ هەتــا ئێســتەش شــوێنەواری مــاوە، هەرچەنــد ئەمــە 

جیاكردنــەوەی شــوێنەواری ســەردەمە جیــاوازەكان دەخوازێــت. 

ــە  ــەیەی هەی ــەو كێش ــا ئ ــان كردنە تەنه ــەم دەست نیش ــەاڵم ئ ب

كــە بەپێــی وەســفەكەی ئەبــو دولــەف شــارەكە لــە بیابانێكدایــە، 

بــەم پێیــە دەبێــت لــە دەشــتی شــارەزوردا بێــت، و ئەمــە 

ــێت،  ــە( ڕادەكێش ــین تەپ ــوێنەواری )یاس ــۆ ش ــەرنج ب ــان س دیس

كــە ئەمیــش شــوێنەواری قەاڵكاریــە لەســەر گردێكــی دەســتكرد.

نــاوی »نیم-ڕاهـــ« یــان »نیم-ئــەز-ڕای« یاخــود »نیم-ئەز-ڕاهـــ«، 

دەقــاودەق یانــی »نیــوەی ڕێ«، و ئــەم نــاوەش لــەوەوە هاتــوە 

ــە )تێســەفۆن( ــوە ل ــە ناوەڕاســتی ڕێگــەی پاشــای ساســانی ب ك

ی پایتەختــەوە بــۆ ئاگرخانــە زەردەشــتیە بەناوبانگەكــەی شــاری 

ــی  ــو داب ونەریتێك ــور، وەك ــە باك ــیز( ل ــود )ش ــەك( یاخ )گەنج

ســااڵنەی شــاهانەی ساســانی، و دیــارە لــە نیــوەی ڕێــدا پاشــای 

ساســانی لــەم شــارە قایمــەدا حەواوەتــەوە.

ــارەزور و  ــەی ش ــەم پایتەخت ــانیدا ئ ــەردەمی ساس ــە س ــە ل بۆی

ــە  ــوە ل ــك ب ــارەزور یەكێ ــوە. ش ــی زۆری هەب ــەی بایەخ قەاڵك

پێنــج »ســاتراپ« ]بــە پارســیی كــۆن »خشــرەپاون«، لــە كوردیــی 

نوێــدا دەبێتــە »شــارەوان« یــان »شــارەوانی«[ واتــە پێنــج هەرێم 

یــان پارێــزگای ســەرەكیی ئیمپراتۆرێتــی. جــا ســاتراپی شــارەزور 

بریتــی بــوە لــە پارێــزگای ســلێامنی و كەركوكــی ئێســتە لەگــەڵ 

ــاالی ئێســتە.  خۆرهەاڵتــی پارێــزگای دی

ــش  ــە پێ ــارەزور ل ــژوی ش ــارەی مێ ــگ دەرب ــتێكی گرن ــد ش چەن

ــن: ــەرنجیان بدەی ــت س ــە دەبێ ــالمدا ك ئیس

ـ لــە مێــژوی كۆنــدا دەشــتی شــارەزور مەڵبەنــد و چەقــی 

ناوچــە و شانشــینیی )زامــوا( Zamua بــوە، و ئەمــەش لــە 

مێژویەكــی كۆنــردا شانشــینییەكی تــر بــوە بــە نــاوی )لوللوبــی( 

ــە مێــژوی پێش-ئێرانیــی ناوچەكــە  ــە بەشــێكن ل Lullubi. ئەمان

و كوردســتان.

 ـ شــارەزور، بەتایبەتــی قــەاڵی پایتەختی شــارەزور، مەڵبەندێكی 

ساســانی و زەردەشــتیی گرنــگ بــوە، و بایەخێكــی زۆری بــۆ 

ئیمپراتــۆرە ساســانیەكان هەبــوە.

ـ لــە هەندێــك دەق و تۆمــاری كۆنــدا )»كارنامــەی ئەردەشــیر«، 

ــایەكی  ــارەزور و پاش ــۆ ش ــاژە ب ــێ«(، ئام ــەكەی نەرس و »نەخش

شــارەزور كــراوە بــە نــاوی »یــەزدان كــەرد«، كــە هیچــی ڕونــی 

ــوە و  ــارەزور ب ــی ش ــایەكی ناوچەی ــارە پاش ــن. دی ــەر نازانی لەس

شوێنەواری یاسین تەپە، شارەزور
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ــە  ــایەتییەك ل ــی پاش ــوە. بون ــانی ب ــۆری ساس ــە ئیمپرات ــەر ب س

ــۆ  ــدارە ب ــنگدار و بایەخ ــی پرش ــی مێژوی ــەدا ڕابردویەك ناوچەك

كــورد كــە دەبێــت هــەوڵ بــۆ زیندوكردنەوەی یــاد و شــوێنەواری 

بدەیــن.

ـ لــە ســەدەی )٤ ز.(ـــدا هەندێــك لــە خەڵكــی شــارەزور 

بونەتــە مەســیحی، كــە دەكەونــە بــەر شــااڵوی ئەشــكەنجەدانی 

ساســانیەكان. لەمانــە؛ ئەوانــەی كــە ناویــان چوەتــە مێــژوەوە؛ 

ئوســقوف )شاهدۆســت ی شارەزوری(ـــە كــە خــۆی و ١٢٨ كەس 

لــە شــوێنكەوتوانی كــوژراون. هەروەهــا ئوســقوفێكی تــری 

 Nathaniel شــارەزور نــاوی هاتــوە: »نەثەنیێــل«ی ســیازور

of Siazur یاخــود شــیازور Šiazur )پاشــان بــاس دەكەیــن 

كــە ئەمانــە شــێوەی تــری نــاوی شــارەزورن(، كــە ئەمیــش 

مەســیحییەكی هەڵ گــەڕاوە بــوە لــە ئایینــی زەردەشــتی، و 

»شــەهید« بــوە. ئەمــە بەشــێكە لــە مێــژوی كێشمەكێشــی 

ساسانی-زەردەشــتی و بیزەنتی-مەســیحی كــە خەڵكــی ناوچەكە 

ــە  ــە دراوەت ــر ك ــیحیی ت ــێتییەكی مەس ــان داوە. كەس باجەكەی

 Gabriel of شــارەزور«  »)گابریێــل(ی  بــە  شــارەزور؛  پــاڵ 

Siarzur نــاو دەبرێــت، و وەكــو نوســەری هەندێــك دەق 

نــاوی دێــت. لــە پۆلێنبەندیــی كلێســای ســوریانیی خۆرهەاڵتــدا 

)بۆیــە  گەرمای(ـــە  )بێــث  هەرێمــی  بــە  ســەر  شــارەزور 

ــیحیی  ــوری مەس ــە كەلەپ ــارەزور ل ــی ش ــی و ناوچەكان ئاوەدان

و  بێــث گەرمــای(،  پــاڵ هەرێمــی  خۆرهەاڵتیــدا دەدرێنــە 

ــینیی  ــە ئوسقوف نش ــەر ب ــە س ــارەزور ك ــقوفانەی ش ــەو ئوس ل

)تەهمیــن(ی  ئوســقوف  ناویــان هاتــوە:  و  بــون  شــارەزور 

شــارەزور Tahmin of Shahrzur ، كــە لەنــاو ئەوانــەی واژۆی 

 55٤( Synod of Joseph »كارەكانــی »ئەنجومەنــی یۆســێف

ــارەزور،  ــل(ی ش ــقوف )نەثەنیێ ــوە. ئوس ــاوی هات ــردوە ن ز.( ك

کــە پێشــر نــاوی هــات و یەكێكیشــە لــە واژۆكارانــی كارەكانــی 

 Synod of »هــەردو »ئەنجومەنــی ئیشــۆعیەهب ی یەكــەم

 Synod »5٨5 ز.( و »ئەنجومەنــی گریگــۆری( Ishoʿyahb I

شــارەزور  )ئیصحــاق(ی  ئوســقوف  ز.(.   ٦٠5(  of Gregory

مەراســیمی  ئامادەبوانــی  لەنــاو  كــە   ،Isaac of Shahrzur

دیاری كردنــی پەتریاركــی كلێســای خۆرهــەاڵت )یۆحەننــان ی 

چــوارەم( Yohannan IVـــدا نــاوی هاتــوە )9٠٠ ز.(. هەروەها 

 ،Abraham of Shahrzur ــارەزور ــام (ی ش ــقوف )ئەبڕاه ئوس

كــە لــە ســەردەمی پەتریــارك )مــاری( Mari )9٨7-999 ز.(ـــدا 

كــراوە بــە سەرەك ئوســقوفان metropolitan ی )مەیســان( 

ــای  ــژوی كلێس ــە مێ ــان ل ــە هەموی ــراق. ئەمان ــوری عێ ــە باش ل

وایــە  هیوامــان  و  ماوەتــەوە،  باس وخواســیان  خۆرهەاڵتــدا 

لەگــەڵ باس وخواســیاندا هەندێــك زانیاریــی گرنــگ لەســەر 

ــن. ــار كراب ــارەزور تۆم ش

ـ لــە ســەدەی )7 ز.( و ســااڵنێك پێــش هەڵمەتــی »فتوحــات«ی 

عەرەبی-ئیســالمی، و دوای ئــەوەی ئیمپراتۆرێتیــی بیزەنتــی 

 Heraclius )هێراكلیــوس(  ئیمپراتــۆر  ســەرۆكایەتیی  بــە 

)575-٦١٠-٦٤١ ز.(، ئــەوەی كــە لــە مێــژوی ئیســالمدا بــە 

»هیڕەقــڵ« )»ِهرَْقــل«( نــاو دەبرێــت؛ دەســەاڵتی بەســەر 

ئــەم ناوچانــەدا گێڕایــەوە، كــە هێراكلیــوس دێتــە ناوچــەی 

ــات  ــوس ه ــەركەوتنەكانی هێراكلی ــەوەش دوای س ــارەزور. ئ ش

ــتان و  ــە ئەرمەنس ــەوەی ل ــاش ئ ــە پ ــانیەكاندا، ك ــەر ساس بەس

ئازەربەیجــان و تەورێــز ســوپای ساســانیی شــكاند؛ ئینجــا هاتــە 

باكــوری مێســۆپۆتامیا، كوردســتان، و ســاڵی )٦٢7 ز.( لــە دۆڵــی 

ــانیەكان  ــەڵ ساس ــەرەوەی لەگ ــی یەكالك ــەورە جەنگێك ــی گ زێ

بەرپــا كــرد كــە خــۆی ســەركردایەتیی ســوپا بیزەنتیەكــەی 

دەكــرد، و جەنگەكــە بــە »جەنگەكــەی نینــەوا« نــارساوە، و 

ســەردەمێكی  ســەركەوتنە  ئــەم  و  ســەركەوتن  بیزەنتیــەكان 

ــرد  ــی ساســانیی ناچــار ك ــە ئیمپراتۆرێتی ــە ك ــە كای ــی هێنای نوێ

بگەڕێتــەوە ســنورە كۆنەكانــی، و بــەم شــێوەیە دەســەاڵتی 

ساســانی لــە باكــوری مێســۆپۆتامیا و شــارەزور كشــایەوە و بــوە 

بەشــێك لــە ئیمپراتۆرێتیــی بیزەنتــی. هەتاكــو هێراكلیــوس دوای 

ئــەو ســەركەوتنە و لــە ســاڵی )٦٢٨ ز.( بــۆ خــۆی مانگێــك لــە 

شــارەزور ماوەتــەوە)١٢(.

 ســەرچاوە بیزەنتیــەكان ـ كــە بــە گریكیــن ـ لــەم باســەدا 

بــە »ســیارزورۆس« Σιαρζουρον )یــان »ســیازورۆس« 

Σιαζουρον( ئاماژەیــان بــۆ شــارەزور كــردوە )بــە شــێوەی 

نوسینێکی بزماری، کە دەگەڕێتەوە بۆ هەزارەی )1 ز.(، لە 

)بەکراوا(، شارەزور، دۆزراوەتەوە
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 ،Theophanes ثیۆفانێــس  بیزەنتــی  مێژونوســی  الی  دوەم؛ 

ــە  ــر ل ــاوە دوات ــەم ن ــە ئ ــوە(، ك ــدا، هات ــە »خرۆنۆگرافیا«كەی ل

 Siarzur |ــیارزوور ــیارزور« |س ــە »س ــدا ب ــەرچاوە التینیەكان س

ــییرزوور|  ــە Sirzur |س ــار بوەت ــە جاروب گوســراوەتەوە ]ناوەك

ــە شــێوەی  ــܪܙܽܘܪ، هەروەهــا ب ــە ســوریانیدا: ̱ܣܝ ــی ل ــە تایبەت ب

ســیازور Siazur و شــیازور Šiazur یــش بــەر چــاو دەكەوێــت[، 

نــاوی »ســیارزور«دا  نــاوی »هێراكلیــوس« لەگــەڵ  لێــرەوە 

پەیوەســت بــوە. و ئەگــەری زۆرە هێراكلیــوس ئــەو مانگــەی لــە 

ــەم شــێوەیە  ــی شــارەزوردا بەســەر بردبێــت. ب قــەاڵی پایتەخت

ســەرەتا دەســەاڵتی ساســانی لــە شــارەزور كشــاوەتەوە. و 

ــدا  ــر دەســەاڵتی بیزەنتی ــارەزور لەژێ ــاڵی )٦39 ز.( ش ــا س هەت

ــەوە. ماوەت

ـ ئینجــا گۆڕانكارییەكــی لــەوەش گرنگــر لــە مێــژوی شــارەزوردا 

ئەمەیــە: دوای ئــەوەی هێراكلیــوس پیــر ببــو و نەخۆشــیش 

كەوتبــو، و ســوپای عەرەبی-ئیســالمی خیالفــەت ڕوی كــردە 

ســوریا؛ لــە مــاوەی ســێ ســاڵدا دەســەاڵتی ڕۆمانــی لــە ســوریا 

ـ كــە هێراكلیــوس  ئــەوەی ســوپای بیزەنتــی  پــاش  ڕوخــا، 

نەیتوانــی بــۆ خــۆی ســەركردایەتیی بــكات ـ لــە بەرامبــەر ســوپا 

ــە جەنگــی )ئەل-یەڕمــوك( تێك شــكا،  عەرەبی-ئیســالمیەكەدا ل

هەمــو  بیزەنتیــەكان  ئەمــەدا  بــەدوای  ز.(.   ٦3٦( ســاڵی 

ــی ســاڵی )٦37  ــە هاتن شــارەكانی ســوریایان لەدەســت دا. و ب

ز.( بیزەنتیــەكان ڕێكەوتــن و ئاگربڕێكــی كاتییــان لــە ســوپا 

ــێ  ــاوەی س ــۆ م ــر ب ــە می ــە ل ــڕی، ك ــالمیەكە ك عەرەبی-ئیس

ــڕ  ــاڵێك ئاگرب ــاوەی س ــۆ م ــوری مێســۆپۆتامیا ب ــۆ باك ــاڵ و ب س

بكرێــت. ڕێكەوتنەكــە ـ ســەبارەت بــە ئاگربــڕی مێســۆپۆتامیا ـ 

ــەكان  ــی ســاڵەكە بیزەنتی ــە دوای تێپەڕبون ــو ك ــە ب لەســەر ئەم

ــە  ــن. بۆی ــێ بهێڵ ــۆپۆتامیا، بەج ــوری مێس ــە، باك ــەو ناوچەی ئ

شــارەزوریش بــە هاتنــی ســاڵی )٦3٨ ز.( لــە الیــەن دەســەاڵتی 

بیزەنتیــەوە چــۆڵ كــراوە، وەكــو چــۆن نزیكــەی ١١ ســاڵ 

ــو.  ــەن دەســەاڵتی ساســانیەوە چــۆڵ كراب ــە الی لەوەپێشــیش ل

بەپێــی ڕێكەوتنەكــە  ئیــر ســوپا عەرەبی-ئیســالمیەكە  كــە 

ــردە ســەر مێســۆپۆتامیای  ــەوە هێرشــی ب ــە ســاڵی )٦3٨ ز.(ـ ل

بیزەنتــی و ئەرمەنســتانی بیزەنتــی، كــە ئەمــە دەكاتــە الی 

خۆرئــاوای كوردســتانی ناوەنــدی )بادینــان و موصــل و ئەربیــل 

و شــارەزور( و هەمــو كوردســتانی باكــور، و لــەم ناوچانــە 

جگــە لــە هەندێــك بەرگــری و ڕێكەوتنــی ناوچەیــی هیــچ 

ــەڕوی  ــانی ڕوب ــی و ساس ــو بیزەنت ــەورەی وەك ــەاڵتێكی گ دەس

ــك  ــە كاتێ ــەوە. هــەر بۆی هێرشــە عەرەبی-ئیســالمیەكە نەبوەت

ســوپا عەرەبی-ئیســالمیەكە ســاڵی )٦٤٠ ز.( لــە هێڵــی )موصل-

ئەربیل(ـــەوە دەگاتــە شــارەزور؛ ناوچەكــە هیــچ دەســەاڵتێكی 

ساســانی و بیزەنتیــی تێــدا نەبــوە، و لــەو ماوەیــەدا، كــە زیاتــر 

ــەواوی  ــارەزور بەت ــی ش ــاڵێكە )٦3٨-٦٤٠ ز.(، كوردەكان ــە س ل

شــارەزور  كوردانــەی  ئــەم  كاتێــك  ئیــر  بــون.  ســەربەخۆ 

تەنهــا  بونەتــەوە؛  عەرەبی-ئیســالمیەكە  ســوپا  ڕوبــەڕوی 

ــەك  ــردوە، ن ــان ك ــەربەخۆی خۆی ــتامنی س ــە نیش ــان ل بەرگریی

ــتییەكی  ــە ڕاس ــی. ئەم ــان بیزەنت ــانی ی ــەاڵتێكی ساس ــە دەس ل

مێژویــی گرنگــە كــە دەبێــت ســەرنجی بدەیــن، و بەشــێكە لــەو 

ڕاســتیە مێژوییانــەی كوردســتانی پێــش ئیســالم كــە ڕۆشــنبیرە 

ــاگا  ــێ بێ ئ ــان ل ئیســالمیەكان هەمیشــە هــەوڵ دەدەن خۆیانی

ــەن.  بك

     جواڵنەوەی هەڵمەتی »فتوحات«ی ئیسالمی

هەرچەنــد لــە ســەردەمی پێغەمبەری ئیسالمیشــدا ســەرەتاكانی 

دەوروبــەری  هێزەكانــی  لەگــەڵ  ملمالنــێ  و  فراوانخــوازی 

دەركەوتبــو،  شــام،  باشــوری  بەتایبەتــی  و  نیمچەدورگەكــە، 

«
هێراكلیوس، لە »جەنگەكەی نینەوا«دا، ساڵی )627 ز.(

هێراكلیوس دوای ئەو سەركەوتنە و 
لە ساڵی )٦٢٨ ز.( بۆ خۆی مانگێك 

لە شارەزور ماوەتەوە
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ــە  ــالمیەكە ل ــە عەرەبی-ئیس ــتنەكانی دەوڵەت ــەاڵم پەل هاویش ب

ســەردەمی خەلیفــە )عومــەری كــوڕی ئەل-خەططاب(ـــدا بون، 

چونكــە لە ســەردەمی )ئەبو بەكــری ئەل-صیددیق(ـــدا دەوڵەتە 

عەرەبی-ئیســالمیەکە ســەرقاڵی ئــاژاوە و كێشــە ناوخۆییەكانــی 

خــۆی بــو )كێشــەی خێڵــە عەرەبــە هەڵ گــەڕاوەكان(. ئیــر بــە 

هاتنــی ســەردەمی عومــەری كــوڕی ئەل-خەططــاب هەڵمەتــی 

»فتوحــات« دەكەوێتــە جوڵــە و كوردســتانیش دەگرێتــەوە. 

عەرەبی-ئیســالمیەی  هەڵمەتــە  ئــەم  زەقــی  منونەیەكــی 

ئــەو ســەردەمە بــۆ داگیركردنــی كوردســتان؛ هەڵمەتەكــەی 

ــە: )ســەلەمەی كــوڕی قەیســی ئەشجەعی(ـ

سەرپەرشــتیكاری  ســەرۆكی  ز.(،   ٦٤3  = ك.   ٢3( ســاڵی 

داگیركاریــە ئیســالمیەكان، خەلیفــە )عومــەری كــوڕی ئــەل-

خەططــاب(، هێزێكــی جەنــگاوەر بە ســەرۆكایەتیی )ســەلەمەی 

ــەكان(  ــە )صەحابی ــە ل ــە یەكێك ــوڕی قەیســی ئەشــجەعی( ك ك

ــار دەكات و دەیاننێرێــت  ــە، تەی و ســەركردەیەكی هەڵمەتەكان

بــۆ )جیهــاد(. كەلەپــوری ئیســالمی لــە گێڕانــەوەی ســەربوردەی 

ــەو  ــۆ ئ ــش ب ــی عومەری ــپاردە و ڕێنامی ــەدا ڕاس ــەم هەڵمەت ئ

هێزانــە دەگێڕێتــەوە، كــە گواســتنەوەی لێــرەدا دەتوانێــت 

تیشــك بخاتــە ســەر شــێواز و ئامانجــی ئــەو هەڵمەتانــەی 

»فتوحــات«ی ئیســالمی. بەپێــی گێڕانــەوە ئیســالمیەكان، كــە لە 

ــەرەتا  ــەر س ــتوماننەتەڕو، عوم ــدا)١3( خس ــەوەی تایبەت لێكۆڵین

ڕو دەكاتــە ســەلەمە، و دەڵێــت: »رِسْ ِبْســِم اللــِه؛ تَُقاتِــْل يِف 

ــه  ــا و ل ــاوی ئەڵ ــه ن ــە: »ب ــِه«، وات ــَر ِبالل ــْن كََف ــِه َم ــِبيِل الل َس

پێنــاوی ئەڵــادا دەربچــۆ؛ شــەڕ دەكەیــت لەگــەڵ هــەر كەســێك 

ــت[«.  ــوڵامن نەبێ ــە: موس ــت ]وات ــا نەبێ ــە ئەڵ ــاوەڕی ب ــه ب ك

ئینجــا ڕوی ڕاســپاردەكە دەكاتــە هەمویــان و دەڵێــت: »كاتێــك 

گەیشــن بــە دوژمنتــان لــە فرەپەرســتەكان؛ بانگیــان بكــەن بــۆ 

ــەر  ــا ئەگ ــالم، ج ــۆ ئیس ــەن ب ــان بك ــەم: بانگی ــت، یەك ــێ ش س

موســوڵامن بــون؛ باشــە و ئینجــا ئەگــەر ویســتیان لەســەر مــاڵ 

ــە  ــەریانە زەكات ل ــەوا لەس ــەوە؛ ئ ــان مبێنن و زەوی وزاری خۆی

ماڵ وســامانیان بــدەن، و هیــچ بەشــێكیان نیــە لــەو دەســتكەوتە 

جەنگیانــەی دەســتی موســوڵامنان دەكــەون، ئەگەریــش خۆیــان 

لەگــەڵ ئێــوە ڕێك خســت؛ ئــەوا وەكــو ئێــوە بەشــیان هەیــە و 

ــوڵ  ــان قب ــش ئەوەی ــە. ئەگەری ــان هەی ــە و ئەركی ــان هەی مافی

نەكــرد ]واتــە: موســوڵامن نەبــون[؛ ئــەوا ئیــر داوایان لـــێ بكەن 

ســەرانە بــدەن، ئەگــەر ئەوەیــان قبــوڵ كــرد؛ ئیــر بــڕۆن بــەرەو 

ــۆ ئــەوەی خەریكــی  دوژمنــی دوای ئــەوان و لەمــان گەڕێــن ب

باجدانــی خۆیــان بــن، و زیــاد لــە توانــای خۆیــان لەســەر 

دامەنێــن.. ئەگــەر ئەوەشــیان قبــوڵ نەكــرد؛ ئیــر شــەڕیان 

ــإَِذا  ــەریاندا« )»َف ــات بەس ــەرتان دەخ ــا س ــەن ئەڵ ــەڵ بك لەگ

ــاٍل:  ــالِث ِخَص ــْم إَِل ثَ ــَن؛ َفاْدُعوُه ــَن الُْمْشِِك ــْم ِم ــْم َعُدوَّكُ لَِقيُت

ــاُروا َداَرُهــْم؛ َفَعلَْيِهــْم  ــلَُموا؛ َفاْخَت ــإِْن أَْس اْدُعوُهــْم إَِل اإلِْســالِم، َف

كَاَة، َولَْيــَس لَُهــْم يِف َفْيــِئ الُْمْســلِِمَن نَِصيــٌب، َوإِِن  يِف أَْمَوالِِهــُم الــزَّ

ــْم  ــْم َوَعلَْيِه ــِذي لَكُ ــُل الَّ ــْم ِمْث ــْم؛ َفلَُه ــوا َمَعكُ ــاُروا أَْن يَكُونُ اْخَت

ــِة،  ــاِء الِْجْزيَ ــْم إَِل إِْعطَ ــْوا؛ َفاْدُعوُه ــإِْن أَبَ ــْم، َف ــِذي َعلَْيكُ ــُل الَّ ِمْث

ــْم َوَفرُِّغوُهــْم  ُهــْم ِمــْن َوَرائِِه ــوا َعُدوَّ ــِة؛ َفَقاتِلُ وا ِبالِْجْزيَ ــرُّ ــإِْن أََق َف

ــْوا؛ َفَقاتِلُوُهــْم  ــإِْن أَبَ ــْم، َف ــْوَق طَاَقِتِه ــْم، َوال تُكَلُِّفوُهــْم َف لَِخَراِجِه

َفــإِنَّ اللَّــَه نَاِصُكُــْم َعلَْيِهــْم«( ]ئەمــە دەســتەواژەی »الخــراج« ی 

ــە[. ــوك«ی طەبەری ــخ الرســل واملل ــو یوســف و »تاري ئەب

جــا بەپێــی چیرۆكەكــە، كــە لــە ســەرچاوە مێژوییــە ئیســالمیەكان 

ــەركردایەتیی  ــه س ــالمیەكه ب ــزه ئیس ــراوە، هێ ــار ك ــدا تۆم خۆیان

كــوردە  لــە  كۆمەڵێــك  بــە  دەگــەن  هەتــا  دەڕۆن  ســەلەمە 

زەردەشــتیەكان، كــە وا دەردەكەوێــت لــە باشــوری كوردســتان 

بــون. ســەرەتا ـ وا دیــارە ـ هێــزە ئیســالمیەكە بــە شــێوەیەك 

ڕاســپاردە و پەیامەكەیــان گەیانــدوە: بانگتــان دەكەیــن بــۆ ئایینــی 

ئیســالم، موســوڵامن بــن، جــا ئەگــەر موســوڵامن بــون و ویســتتان 

ــەرتانە  ــەوا لەس ــەوە؛ ئ ــان مبێنن ــاڵ و زەوی وزاری خۆی ــەر م لەس

ــەو  ــه ل ــێكتان نی ــچ بەش ــدەن، و هی ــامانتان ب ــه ماڵ وس زەكات ل

ــەون،  ــە موســوڵامنان دەك ــەی دەســتی ئێم دەســتكەوته جەنگیان

ئەگەریــش لەگــەڵ ئێمــە بێــن بــۆ شــەڕ؛ ئــەوا وەكــو ئێمــه بەشــتان 

هەیــه و مــاف و ئەركتــان هەیــە. ئەگەریــش ئــەوه قبــوڵ نەكــەن و 

كاتێك سوپا عەرەبی-ئیسالمیەكە 
دەگاتە شارەزور؛ ناوچەكە هیچ 

دەسەاڵتێكی ساسانی و بیزەنتیی 
تێدا نەبوە، و لەو ماوەیەدا 

كوردەكانی شارەزور بەتەواوی 
سەربەخۆ بون، و كاتێك ڕوبەڕوی 

سوپا عەرەبی-ئیسالمیەكە بونەتەوە؛ 
تەنها بەرگرییان لە نیشتامنی 

سەربەخۆی خۆیان كردوە، نەك لە 
دەسەاڵتێكی ساسانی یان بیزەنتی
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دابڕان

موســوڵامن نەبــن؛ ئــەوا دەبێــت ســەرانە بــدەن بــە ئێمــە، ئەگــەر 

ــدا  ــە ڕێگــەی خۆمان ــن ب ــر ئێمــە دەڕۆی ــوڵ كــرد؛ ئی ــان قب ئەوەت

و ئێــوە خەریكــی ئیشــكردن و باجدانــی خۆتــان بــن.. ئەگــەر 

ــن. ــەڵ دەكەی ــر شــەڕتان لەگ ــرد؛ ئی ــوڵ نەك ئەوەشــتان قب

دیــارە ئــەو كۆمەڵــە كــوردەش ئامــادە نەبــون مل بــدەن بــە 

ــوە ـ و  ــی زەردەشــتی ب ــە ئایین ــان ـ ك ــی خۆی ــە ئایین ــان ل وازهێن

شــوێنكەوتنی ئایینێكــی تــر كــە هیچیــان لــە بارەیــەوە نەزانیــوە، 

و ســوپا عەرەبیەكــەش دیــارە بــۆ داگیــركاری و تااڵنــكاری هاتــوە 

ــۆ  ــل ب ــون م ــادەش نەب ــوە، و ئام ــی نەهات ــۆ بانگــەوازی ئایین و ب

دەســەاڵتێكی داگیركــەر كــەچ بكــەن و ئــەوان ئیــش بكــەن و بــاج 

ــژاردوە  ــان هەڵ ب ــەو ڕێگەیەی ــەرەب، و ئ ــە ع ــدەن ب و ســەرانە ب

ــەن.  ــان بك ــەربەرزیی خۆی ــن و س ــتامن و ئایی ــە نیش ــری ل بەرگ

ئەمــە لــە باشــرین بــاردا، ئەگەرنــا ڕەنگــە هێــزە عەرەبــی-

ــە  ــەدا. ب ــەو ئاوەدانی ــەر ئ ــی بەس ــە دابێت ــالمیەكە غافڵ گیران ئیس

كورتــی؛ ســەلەمەی ناوبــراو فەرمانــی داوە، و هێرشــیان كردوەتــە 

لــە  ئاوەدانیەكــە، و شــەڕێكی كورت خایــەن ڕوی داوە،  ســەر 

كۆتاییــدا هەمــو پیــاوەكان و هەمــو ئەوانــەی بەرگرییــان كــردوە؛ 

ــە پەالماردانــی ژن  كــوژراون. ئینجــا هێــزە ئیســالمیەكە كەوتونەت

و منــداڵ و ئەوانــەی بێ دەســەاڵتن، و هەمویــان گرتــون و كــۆت 

ــو  ــون، و هەم ــان خوڕی ــە لێی ــو كۆیل ــردون و وەك ــان ك و بەندی

مــاڵ و ســامانی خەڵكــی ئاوەدانیەكەیــان تــااڵن كــردوە، و هەمــو 

ــەڵ ژن  ــەوە، لەگ ــۆ كردوەت ــامانەكەیان ك ــاڵ و س ــەل و م كەل وپ

ــە  ــردوە ب ــتیان ك ــا دەس ــەوە. ئینج ــاڵ یەك ــە پ ــدا، ب و منداڵەكان

دابەشــكردنی دەســكەوتەكان، لــە كەل وپــەل و مــاڵ و ســامان، و 

لــە ژن و منــداڵ، و هــەر جەنگاوەرێــك بەشــی خــۆی لــە پــارە و 

ــوە.  ــەر كەوت ــداڵ ب ــەی ژن و من ــامان و كۆیل س

جــا لەنــاو دەســتكەوت و تااڵنیەكانــدا كیســەیەك هەبــو كــە 

خشــڵی گرانبەهــای تێــدا بــو، ســەلەمە دوای ئــەوەی پــرس وڕای بە 

ــەوەی بیانهێنێتــە  ــۆ ئ ــۆ كــردن ب ــگاوەرەكان كــرد و قســەی ب جەن

ســەر بــڕوا؛ ئــەوەی دابــەش نەكــرد بەســەریاندا و بڕیــاری دا 

بینێرێتــەوە بــۆ پایتەخــت و بخرێتــە بــەر دەســتی عومــەر خــۆی. 

ــە  ــەی ب ــتە گرانبەهایان ــڵ و ش ــەو خش ــەلەمە ئ ــێوەیە س ــەم ش ب

ــی  ــەڵ هەواڵ ــەوەی لەگ ــۆ ئ ــە ب ــۆ مەدین ــاردەوە ب ــدا ن نێرراوێك

ســەركردەی  عومــەر،  بــە  بیانگەیەنێتــەوە  ســەركەوتنەكەیاندا 

موســوڵامنان)١٤(.

      

     هەڵمەتی یەكەم بۆسەر شارەزور
هەڵمەتەكەی عوڕوەی كوڕی زەیدی طائی

هەڵمەتەكــەی  پێــش  ســاڵ   5 بــۆ  دەگەڕێنــەوە  ڕوداوەكان 

ــاڵی )١٨ ك.  ــۆ س ــجەعی(، و ب ــی ئەش ــوڕی قەیس ــەلەمەی ك )س

= ٦٤٠ ز.(. و شــانۆی ســەرەتای ڕوداوەكان باشــوری كوردســتانە: 

ــوڕی  ــەعدی ك ــەربازیی )س ــارەگای س ــە ب ــوان(، ك ــاری )حول ش

ــراوە. ــدا دامەزرێ ــاص(ی تێ ــو وەقق ئەب

جەنگاوەرانــی عــەرەب لــە جەلــوالوە دەچنــە خانەقیــن، و 

ــیرین،  ــەصی ش ــە ق ــان دەچن ــەوە، پاش ــەوێ دەمێنن ــك ل ڕۆژێ

لەوێــوە نامــە دەنێــرن بــۆ ســەعدی كــوڕی ئەبــو وەققــاص كــە 

وا بــە نیــازن بچــن حولــوان بگــرن، و داوای لــێ دەكــەن ئەویــش 

ــیرین  ــەصی ش ــە ق ــەر ل ــت. ه ــدار بێ ــژ بەش ــرس و ڕاوێ ــۆ پ ب

ــە ســەرۆكایەتیی  ــان دەگاتــەوە، و ئیــر ســوپای عــەرەب و ب پێی

ســەعد و پێشــڕەویی )جەریــری كــوڕی عەبدوڵــای بەجیلەیــی( 

دەچنــە حولوانــەوە و دەیگــرن، فەرمانــڕەوای ساســانیی شــارەكە 

)مەنوشــەهری كــوڕی هورومــوزدان( پێــش ئــەوەی ئــەوان بگەن؛ 

ــت  ــارەكە ڕێك دەكەوێ ــی ش ــەڵ خەڵك ــر لەگ ــت. جەری هەڵ دێ

لەســەر چەنــد مەرجێــك: عــەرەب نابێــت هێــرش و شــەڕیان پــێ 

ــەر  ــت، و ه ــزراو بێ ــامانیان پارێ ــاڵ و س ــەر و م ــن و س بفرۆش

كەسێكیشــیان ویســتی ئــەوێ بەجــێ بهێڵێــت؛ دەســت نەهێننــە 

ــەرەب.  ــە ع ــەرانە دەدەن ب ــەوان س ــدا ئ ــە بەرامبەریش ــی. ل ڕێ

بــەم شــێوەیە ســەعد بــۆ خــۆی لەگــەڵ جەریــر و ســەركردەكانی 

تــردا دەچنــە حولوانــەوە، و دەســت دەگــرن بەســەر هەمــو مــاڵ 

و ســامانی ساســانیەكاندا. ئینجــا لــەوێ لــە بارەگایەكــدا كــۆ 

ــەوە)١5(. دەبن

لــە كۆتایــی كۆبونەوەكەدا؛ ســەعد )قەیســی كوڕی ئەملەكشــوحی 

بەجیلەیــی مــوڕادی( ]یەكێــك لــە هاوەاڵنــی پێغەمبەری ئیســالم، 

ــوڕاد([  ــی )م ــی خێڵ ــە( و هاوپەیامن ــی )بەجیل ــە عەرەب ــە خێڵ ل

بــە هێزێكــی دە هــەزار كەســی ڕەوانــەی )ماهـــ ســەبەدان( ]بــە 

ــتان،  ــوری كوردس ــە باش ــوە ل ــارێك ب ــبذان«. ش عەرەبــی »ماس

لــە ناوچــەی »پشــتكۆهـ« لــە باكــوری لوڕســتان[ و دەوروبــەری، 

دەكات، چونكــە دوای ئــەوەی داگیر كرابــو خەڵكەكەی ڕاپەڕیبون 

لــە دەســەاڵتی عــەرەب، جگــە لــەوەش ســەعد ژمارەیەك ئەســپ 

و هێزێكــی دە هــەزار كەســی دەخاتــە بــەر دەســتی )عــوڕوەی 

ــە  ــە ك ــد الخیل(ـ ــە ئەمــە كــوڕی )زی ــی( ]ك ــدی طائ كــوڕی زەی

«
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یەكێكــە لــە صەحابیــەكان، و عــوڕوە بــۆ خۆیشــی ئەگــەری هەیە 

صەحابــی بوبێــت و پێغەمبــەری بینیبێــت[ و ڕایدەســپێرێت بــەو 

ــەی عــوڕوەی  ــات بۆســەر شــارەزور. هێزەك ــرش بب ــزەوە هێ هێ

كــوڕی زەیــدی طائــی، كــە پێكهاتبــو لــە دە هــەزار جەنــگاوەر، 

دەدەن بەســەر گونــد و ئاوەدانیەكانــی خۆرهەاڵتی شــارەزوردا و 

ــەوە  ــی زۆر دەكــەن، تااڵنییەكــی بێ شــومار كــۆ دەكەن تااڵنكاری

ــەوە  ــە خێراییــش دەگەڕێن و ڕاووڕوتێكــی زۆر دەكــەن، و زۆر ب

)بەپێــی دەقەکــەی ئیــن ئەعثــەم: »واحتــوى ســعد بــن أيب وقــاص 

عــى جميــع مــا كان للفــرس بــأرض حلــوان، ثــم دعــا باملكشــوح 

املــرادي فضــّم إليــه عــشة آالف رجــل مــن املســلمن ووّجــه بــه 

إل مســابذان ومــا واالهــا، ووّجــه أيضــا بخيــل لــه يف عــشة آالف 

مــع عــروة بــن زيــد الخيــل الطــايئ إل شــهرزور ومــا يليهــا. فغنــم 

املســلمون غنائــم كثــرة ورجعــوا إليــه يف أرسع وقــت وأعجلــه«(

 .)١٦(

وا دیــارە هێرشــەكە ئەوەنــدە خێــرا و كت وپــڕ بــوە ڕەنگــە 

خەڵكەكــە نەیانزانیبێــت ئەوانــە كــێ بــون. بــەم شــێوەیە هێــزە 

عەرەبیەكــە بــە تااڵنیــی زۆرەوە ـ لــە ژن و منــداڵ كــە دەكــران 

بــە كۆیلــە و لــە مــاڵ و ســامان و ئــاژەڵ و كەل وپەلیــش ـ 

ــوان. ــە حول ــەعد ل ــارەگای س ــۆ ب ــەوە ب ــەزو گەڕای زوب

دەنگ وباســی ئــەم هەڵمەتــە؛ تەنهــا لــە »كتــاب الفتــوح«ی 

)ئیــن ئەعثــەم( )-3١٤ ك.(ـــدا ماوەتــەوە، لەگــەڵ كتێبێــك لــەو 

ــدی(  ــاڵ )واقی ــە پ ــە »فتوحــات« و دەدرێن ــن ب ــەی تایبەت كتێبان

ــم  ــالد العج ــالم لب ــوح اإلس ــاوی »فت ــە ن ــە ب ــش ئەوەی ــە ئەوی ك

ــه  چاپخانــه ی )املحروســة( ی قاهیــره   وخراســان« ســاڵی ١٨9١ ل

)الهیــات  به شــی  لــه   دواییانه شــدا  لــه م  كــراوە)١7(.  چــاپ 

ــاوی  ــه  ن ــك ب ــاران خوێندكارێ ــۆی ت ــالمى( ی زانك ــارف اس ومع

)عــى بیــات( ســاخكردنه وه  و وه رگێڕانــی فارســیی بــۆ ئــەم دەقــە 

ــه رچاوه كانی  ــه ر و س ــه ر دان ــه وه دا له س ــه ڵ لێكۆڵین ــردوه  له گ ك

لــه و نــورساوه دا، بــه  نــاوی 

فتــوح  كتــاب:  )ترجمــه  

العجــم  لبــالد  اإلســالم 

بــه  منســوب  وخراســان، 

واقــدى، و تحقيــق در بــاب 

ــاڵی  ــع آن(، س ــف و مناب مؤل

هـــ.(. ك.   ١3٦٨(

     

      هەڵمەتی دوەم بۆسەر شارەزور
هەڵمەتەكەی عەزڕەی كوڕی قەیس

ڕوداوەكان دوای دو ســاڵ و زیاتــر بەســەر هەڵمەتــی یەكەمــدا 

دێــن، ســاڵی )٢١ ك. = ٦٤١ ز.(. ســەعدی كــوڕی ئەبــو وەققاص 

ــر  ــان داگی ــی حولوانی ــای بەجیلەی ــوڕی عەبدوڵ ــری ك و جەری

كــردوە، و ســەعد جەریــر و عــەزڕەی كــوڕی قەیســی بەجیلەیی 

بەســەر حولوانــەوە دانــاوە، و بــۆ خــۆی كشــاوە بــۆ دینــەوەر، 

بــەاڵم كوردەكانــی ئــەوێ بەرگریــی چاكیــان كــردوە و بــۆی 

نەگیــراوە، ئینجــا ســەعد بــەرەو كرماشــان چــوە و شــەڕی لەگەڵ 

خەڵكەكــەی كــردوە و لــە كۆتاییــدا لەگەڵــی ڕێك كەوتــون 

ــاوە.  ــەرەوە دان ــی بەس ــا والییەك ــك، و ئینج ــد مەرجێ ــە چەن ب

ــو  ــای ئەب ــە هان ــوە ب ــر چ ــەر جەری ــی عوم ــە فەرمان ــان ب پاش

ــە  ــی ل ــوڕی قەیس ــەزڕەی ك ــر ع ــعەرییەوە، و ئی ــای ئەش موس

ــازە  ــە نی ــوان.. و عــەزرە ب ــی حول ــە والی ــردوە ب ــی خــۆی ك جێ

بــۆ داگیركردنــی شــارەزور و تااڵنكردنــی گوندەكانــی بجوڵێــت. 

بۆیــە دیــارە كــوردەكان ئــەم جــارە ئامادەباشــییان بــۆ بەرگــری 

كــردوە، تــا عــەرەب نەتوانــن ـ وەكــو جــاری پێشــو ـ تااڵنــكاری 

ــركاری بكــەن.  و داگی

ئیــر عــەزڕەی كــوڕی قەیــس، لــە حولــوان كــە عــەزڕەی 

ــو، و كرابــوە بنكــەی هێــرش و  وەكــو والــی بەســەریەوە دانراب

هێزتەیاركــردن بــۆ داگیركردنــی كوردســتان و ئێــران، هێــز تەییــار 

دەكات بــۆ هێرشكردنەســەر شــارەزور، بــەو هیوایــەی بیگرێــت 

و داگیــری بــكات، بــەم شــێوەیە لەشــكر دەكاتە ســەر شــارەزور، 

ڕوبه ڕوبونــه وه ی  و  به رگــری  شــارەزور،  كوردەكانــی  بــەاڵم 

ــتوە  ــەن، و نەیانهێش ــە دەك ــزە عەرەبیەك ــەڵ هێ ــه خت لەگ س

شــارەزور داگیــر و تــااڵن بكرێــت)١٨(. بۆیــە دیــارە عــەزڕە 

ــەوە. ــۆی و گەڕاوەت ــەی خ ــە ئامانجەك ــوە بگات نەیتوانی

      هەڵمەتی سێیەم بۆسەر شارەزور
هەڵمەتەكەی عوتبەی كوڕی فەڕقەد

ئــەم ڕوداوە گەورەیــە دەگەڕێتەوە بۆ ســاڵی )٢٢ ك. = ٦٤٢ ز.(. 

دو ســاڵ پێشــر بــە ســەرۆكایەتیی عوتبــەی كــوڕی فەڕقــەد ]كــە 

ــی  ــاری ناوچــەی موصڵ ــوڕی ئەل-خەططــاب كاروب ــەری ك عوم

پــێ ســپاردوە[ موصــڵ و دەوروبەریــان داگیــر كــردوە: ســەرەتا 

«

«

»كتاب الفتوح«ی )ئینب 

ئەعثەم( )-314 ك.(
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لەگــەڵ خەڵكــی نینــەوا شــەڕی كــردوە و قــەاڵی الی خۆرهەاڵتی 

ــە  ــەری دیجل ــەو ب ــۆ ئ ــەوە ب ــوە و ئینجــا پەڕیوەت ــە شــەڕ گرت ب

ــەرانە لەگەڵــی ڕێك كەوتــون و  و قەاڵكــەی تریــش لەســەر س

ئــەو مەرجەشــیان لەگــەڵ كــردوە كــە هــەر كەســێكیان بیەوێــت 

ناوچەكــە بەجــێ بهێڵێــت؛ عەرەبــەكان دەســت نەهێننــە ڕێــی، 

ــڵ  ــەری موص ــیحیەكانی دەروب ــە مەس ــر abbey ـ ــەڵ دێ و لەگ

و  شــارۆچكە  هەمــو  ئینجــا  ڕێك كەوتــوە.  ســەرانە  لەســەر 

ــردوە:  ــی داگیرك ــەری موصڵ ــتانیەكانی دەورب ــە كوردس ئاوەدانی

ــەرگا«[ و  ــوریانی: »م ــە س ــرج«، ب ــی »امل ــە عەرەب ــە« ]ب »مەرگ

دێهاتەكانــی، و »باهــەدرێ« ]=دهــۆك[ و »باعــەدرێ« ]یەكێــك 

ــارەگای  ــتە ب ــە ئێس ــڵ ك ــی موص ــارۆچكەكانی خۆرهەاڵت ــە ش ل

»حبتــون«  هەفتــون  و  لێیــە[  ئێزدیەكانــی  كــوردە  ڕابــەری 

]چیاكانــی ناوچــەی حەریــر لەســەر زێــی گــەورە[ و »الحنانــة« 

]ناوچــەی ڕەوانــدوز[ و »املعلــة« ]دەروازەی ناوچــەی دهــۆك[ 

ــری  ــی ت ــو قەاڵكان ــەكان[ و هەم و شــاخی )داســنیەكان( ]ئێزدی

ــڵ[، دوای  ــی موص ــور و خۆرهەاڵت ــە ]=باك ــەو ناوچەی ــورد ل ك

ئــەوەی كوردەكانــی ئــەو ناوچەیــە و بەتایبەتــی ئێزدیــەكان 

ڕوبــەڕوی بونەتــەوە و شــەڕیان لەگــەڵ كــردوە. ئینجــا هاتــوە 

بــەرەو باشــوری خۆهــەاڵت و ناوچــەی )حــەززە(ـ  واتــە هەولێــر 

ــا«  ــەرەو »بانعاث ــە »حــەززە« ەوە ب ــر كــردوە، ئینجــا ل ـ ی داگی

]ناوچەیــەك لــە خۆرئــاوای پارێــزگای هەولێــر[ چــوە و داگیــری 

كــردوە، هەروەهــا »تــل الشــهارجة« و »الســلق« ]دو چیــان لــە 

خۆرهەاڵتــی دیجلــە لەســەر زێــی بچوك، لــە خۆرئــاوای پارێزگای 

ــی  ــەی موصڵ ــێوەیە ناوچ ــەم ش ــوە. ب ــتە[ ی گرت ــی ئێس كەركوك

ــن.  ــە ڕێك كەوت ــان ب ــت ی ــەڕ بوبێ ــە ش ــردوە، ب ــو داگیرك هەم

ئینجــا داكشــاوە بــۆ خــوارەوە و »الطرهــان« ]ئاوەدانییــەك 

ــردوە  ــر ك ــت« ی داگی ــت[ و »تەكری ــوك و تەكری ــوان كەرك لەنێ

و لەگــەڵ خەڵكــی قــەاڵی تەكریــت ڕێك كەوتــوە. ئینجــا بــەرەو 

خۆرهــەاڵت هاتــوە و هەمــو هەرێمــی )گەرمیــان( ]=پارێــزگای 

كەركوكــی ئێســتە[ ]بــە عەرەبــی »باجرمــی«، بــە ســوریانی 

ــە  ــا«، ب ــی »گەرمای ــە گریك ــای«، ب ــان »گەرم ــێ« ی ــث گەرم »بێ

ــو  ــەی هەم ــەو ناوچان ــوە و ئ ــەگان«[ ی بڕی ــەوی »گەرم پەهل

بــو  بیســت ســاڵ  ناوچەكــە مــاوەی  پێشــریش  گرتــوە)١9(. 

ــوان  ــە لەنێ ــەی ك ــەو شــەڕە درێژخایەن ــە هــۆی ئ ــو ب ــدو بب مان

ــر و  ــە هەولێ ــو، بۆی ــەردەوام ب ــانیەكاندا ب ــەكان و ساس بیزەنتی

گەرمیــان و شــارەزور شــانۆی ئــەو كێشــمەكێش و شــەڕانە بــون.

ســوپا عەرەبیەكــە دوای گرتنــی ناوچــەی موصــل و ئەربیــل 

ــەركردایەتیی  ــە س ــێت، ب ــارەزور دەكش ــەرەو ش ــان؛ ب و گەرمی

)عوتبــەی كــوڕی فەڕقــەد(، لــە خێڵــە عەرەبــی )ســولەیم(، 

ــەركردەی  ــالم و س ــەری ئیس ــی پێغەمب ــە هاوەڵەكان ــك ل یەكێ

بەشــێك لــە ســوپاكانی عومــەر، و داگیركــەری كوردســتانی 

ناوەنــدی.

دیــارە ســوپاكە هەتــا دەشــتی شــارەزور هاتــوە و نزیكــی 

پایتەختــی شــارەزور بوەتــەوە، ئیــر لەوێــدا ڕوبەڕوبونــەوە 

ڕوی داوە، و كوردەكانــی شــارەزور بەرگــری دەكــەن و شــەڕێكی 

ــەن. ــە دەك گیانفیدایان

شــەڕكەرە  بــۆ  زۆر  كــوردەكان  شــەڕكەرە  لــەوەی  جگــە 

ــە  ــوپا عەرەبیەك ــر س ــر زیات ــتێكی ت ــن؛ ش ــەكان دەهێن عەرەب

پەرێشــان دەكات، ئەویــش دوپشــكی شــارەزورە كــە گەلێــك لــە 

جەنگاوەرەكانیــان دوپشــك پێــوەی دەدان و پەكیــان دەكــەوت 

ــه  ــەی ل ــكه زیانەخرۆی ــەم دوپش ــارەی ئ ــردن. دەرب ــان دەم ی

هەواڵــی داگیركردنەكــەی شــارەزور و لــه پێناســەكەی )یاقــوت( 

ـــدا بــۆ شــارەزور هاتــوە؛ ســەرنج دەدەیــن تــا ئێســتاش 

دوپشــكی شــارەزور و بەتایبەتــی ناوچــەی عەربــەت نــاوداره.

و  دەكات  مانــدو  هــەردوال  جەنــگ  ئــەوەی  دوای  بــەاڵم 

جەنــگاوەرە كوردەكانیــش زۆریــان لــێ دەكوژرێــت؛ هــەردوال 

لــەوە  بیریــان  كــوردەكان  دیــارە  ڕێکكەوتــن.  ســەر  دێنــە 

ــر  ــی زۆرت ــزن و زیان ــە بپارێ ــەروماڵی خەڵكەك ــەوە س كردوەت

عەرەبیەكــە  هێــزە  ئەگــەر  كــە  دەزانــن  )چونكــە  نەكــەن 

بــەردەوام بــن و بــە جەنــگ پایتەخــت و قەاڵكەی داگیــر بكەن؛ 

هەمــو ژن و منــداڵ و مــاڵ و ســامانەكەی بــە تااڵنــی دەزانــن 

ــار  ــە بڕی ــی دەكــەن(، بۆی ــی دەكــەن و وێران ــەواوی تااڵن و بەت

دەدەن لەســەر ڕێك كەوتــن لەگەڵیــان، ڕەنگــە بــەو نیــازەی 

ــەن.  ــان بك ــەڕن و دەری ــان ڕاپ ــن لێی ــردا بتوان ــی ت ــە هەلێك ل

ڕێكەوتنەكــەش بــە كۆمەڵێــك مــەرج بــوە، لەمانــە: ســەروماڵیان 

پارێــزراو بێــت و دەســتدرێژی نەكرێتــە ســەر گیــان و نامــوس 

كەســێكیش  هــەر  و  شــارەزور،  كوردێكــی  هیــچ  ماڵــی  و 

ــی  ــۆ ناوچەكان ــكات ب ــۆچ ب ــت و ك ــرە بەجێ بهێڵێ ــت ئێ بیەوێ

تــری كوردســتان؛ دەســت نەهێرێتــە ڕێــی. هێــزە عەرەبیەكــە 

ـ و بەتایبەتــی ســەركردەكەیان عوتبــەی كــوڕی فەرقــەد ـ ئــەو 

مەرجانــە قبــوڵ دەكــەن. ئیــر ڕێكەوتنێــك دەبێــت وه كــو 

پارێــزراو  ســه روماڵیان  كــورده كان  حولــوان:  ڕێكه وتنه كــه ی 
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بێــت و كــه س په الماریــان نــه دات، لــە بەرامبەریشــدا شــارەزور 

بــەم  عەرەبیەكــە،  دەســەاڵتە  بــە  دەدات  بــاج  و  ســەرانە 

شــێوەیە شــارەزور لــە ڕوی سیاســیەوە داگیــر دەكرێــت بــەاڵم 

لەســەر ئایینــی خــۆی دەمێنێتــەوە، هــەردو ئایینــی زەردەشــتی 

ــەوە. ــدا دەمێنێت ــیحیی تێ ــە ـ و مەس ــی زۆرین ـ ئایین

ــە ئیســالمیەكاندا یەكێكــه  ــە تۆمــارە مێژویی ــه ل ــەم داگیركردن ئ

لــه »فتوحــات« ی )عوتبــەی كــوڕی فەڕقــەد(، و بــه داگیركردنــی 

شــارەزور و صامەغــان »فتــح شــهرزور والصامغــان«، یــان 

ــان  ــهرزور والصامغ ــح ش ــاد »فت ــان و داراب ــارەزور و صامەغ ش

ودارابــاذ« ئامــاژەی بــۆ دەكرێــت لــەو ســەرچاوە مێژوییــە 

ئیســالمیانەدا، بــەو پێیــه كــه ئەمانــه )عوتبــه( ی ناوبــراو 

ــردون. ــح«ی ك »فەت

البلدان«ـــدا  »فتــوح  لــه  )بــەالذوری(  گێڕانــەوەی  بەپێــی 

و ئینجــا )ئیــن ئەل-ئەثــر( لــه »الكامــل يف التاريخ«ـــدا و 

ــری(  ــر«دا و )نوەي ــدأ والخ ــوان املبت ــه »دي ــدون( ل ــن خەل )ئی

لــه »نهايــة األرب«ـــدا، )عوتبــەی كــوڕی فەڕقــەد( غــەزای 

شــارەزوری كــردوە و داگیــری كــردوە دوای شــەڕ، ئیــر لــه 

كاتــی شــەڕەكەدا لــه شــارەزور دوپشــك بــه جەنــگاوەری 

موســوڵامنیەوه دەدا و دەیكوشــت. دواتریــش لەگــەڵ خەڵكــی 

)صامەغــان( و )دارابــاد( ڕێك كەوتــوە لەســەر ســەرانه )جزيــة(. 

لــەو هەڵمەتانــەدا  ـ  ـ گێڕانــەوە مێژوییەكــە دەڵێــت  ئیــر 

ــوردەكان  ــه ك ــرد و خەڵكێكــی زۆری ل ــورد شــەڕی ك ــەڵ ك لەگ

كوشــت »وقتــل خلقــا كثــرا مــن األكــراد« یــان »وقاتــل األكــراد 

فقتــل منهــم خلقــا«. بەشــێكی ســەرچاوەكان، كــە لــە بنەڕەتــدا 

یه كێكــە لــه  گێڕانه وه كانــی بــەالذوری، دەڵێــت عوتبــە هــەردو 

)شــارەزور( و )صامەغــان( ی دوای شــەڕ و كوشــتار گرتــوه 

و لــه كۆتاییــدا لەســەر ســەرانه »ِجْزيــة« و بــاج »َخــراج« 

ــوردەكان كوشــتوه)٢٠(. ــه ك ــون، و خه ڵكێكــی زۆری ل ڕێك كەوت

كــە  ئیســالمی،  »فتوحــات«ی  ئــەم هێڵــەی  بــەم شــێوەیە 

لــه   كێشــاویەتی،  فه رقــه د(  كــوڕی  )عوتبــه ی  هەڵمەتــی 

بــەرەو شــاره زور و چه نــد هه رێمێكــی  موصلــه وه  كشــاوە 

بــۆ  هەڵ گەڕاوەتــەوە  ئینجــا  كــردوە،  داگیــر  هاوســنوری 

یانــی  ئەمــەش  ئازه ربه یجــان.  گه یشــتوەته   ســەرەوە هه تــا 

هەمــو كوردســتانی ناوەنــدی و كوردســتانی خۆرهــەاڵت، هەتــا 

كۆتایــی هەرێمــی )مــادی ئەترۆپاتیــن(ی مێژویــی.

ــەی  ــەم دەق ــۆن ئ ــم( چ ــود حەمەكەری ــەن مەحم ــەی )حەس ئ

دەڵێــت:  كــە  شــێوەیە  بــەم  دەگوازێتــەوە؟  بــەالذوری 

بــەالزەری)!( دەڵێــت: »شــارەزوری فەتــح كــرد دوای شــەڕێك، 

ــەد  ــوڕی فەرق ــە ك ــن، عوتب ــوان ڕێك كەوت ــی حەل ــو صولح وەك

فەتحــی شــارەزور و ســامغان و دارابــازی كــرد، هــەر ســێ 

ناوچەكــە لەســەر موســڵ مایــەوە«، ئینجــا بــۆ خــۆی دەڵێــت: 

»ئیــر نازانرێــت شــارەزور كــوێ بــوە كــە شــەڕەكەی تیــا 

و  الی بــردوە  )حەســەن(  كاك  ئــەوەی  لێــرەدا  بــوە«!)٢١(. 

دەقەكــەی  بەشــەی  ئــەو  بیزانێــت؛  خوێنــەر  نەیهێشــتوە 

بەالذوریــە كــە دەڵێــت: »وقاتــل األكــراد فقتــل منهــم خلقــا«، 

واتــە: »عوتبــە بەرامبــەر كــوردەكان شــەڕی كــرد و خەڵكێكــی 

لــێ كوشــن«، ئەویــش ڕێــك دەیەوێــت ئــەم ســەرەداوانە 

كــە  البــردوە  دەقەكــەی  بەشــەی  ئــەم  بۆیــە  بشــارێتەوە، 

بەڕونــی باســی شــەڕێك دەكات لەنێــوان ســوپا ئیســالمیەكە و 

»كوردەكان«ـــدا و لــە هــەردوال كــوژراوی زۆر هەبــوە. 

شــایەنی ئاماژەیــە كۆچكــردو )م. جه میــل ڕۆژبه یانــی( لــه  

بــۆ  عه ره بیه كــه ی  وه رگێڕانــه   له ســه ر  خۆیــدا  په راوێــزی 

ــه ر  ــك دان ــی(، كاتێ ــن زه ك ــلێامنی« ی )ئه می ــاری س ــی »ش كتێب

ئامــاژە  بــۆ ئــه و ده نگ وباســه ی داگیركردنــی شــاره زور دوای دو 

له شكركێشــی و جه نگــی قــورس ده كات )كــه  لــه  بنه ڕە تــدا 

گوایــه   گێڕاوێتیــه وه (؛  البلدان«ـــدا  »فتــوح  لــه   بــه الذوری 

زانیاریه كــه  بــۆ دانــه ر ڕاســت ده كاتــه وه ؛ ده ڵێــت: گرتنــی 

ــه ڕ و زۆر  ــه  ش ــه ك ب ــوه  ن ــح« ب ــن »صل ــه  ڕێكه وت ــاره زور ب ش

»عنــوة«!)٢٢(، دیــاره  ئه مه شــی هه ر لــه  گێڕانه وه كــه ی به الذوری 

ــی  ــه الذوری )به تایبه ت ــك ب ــتیدا كاتێ ــه  ڕاس ــه اڵم ل ــوه ، ب وه رگرت

یه كه مــی  گێڕانــه وه ی 

ئه وانــه ی  و  باســه دا(  لــه و 

گواســتوه ته وه   له ویــان 

ــردوه ؛  ــیان ك ــی )صلح(ـ باس

ڕێكه وتنــی  مه به ســتیان 

كوشــتاره ،  و  جه نــگ  دوای 

بــه الذوری  ده قه كــه ی 

ــن  ــة  ب ــا عتب ــت: »غزاه ده ڵێ

فرقــد ففتحهــا بعــد قتــال 

ــوان«،  ــح ُحلْ ــل صل ــی مث عل

ڕوی  جه نگه كــه   كه واتــه  

كــراوه ،  كوشــتار  و  داوه  

وەرگێڕانە عەرەبیەکەی 

)م. جەمیل ڕۆژبەیانی( 

بۆ كتێبی »شاری 

سلێامنی«ـەکەی )ئه مین 

زه كی(، چاپی بەغداد، 

1951
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ــێوه ی  ــه  ش ــه  ب ــون و ڕێكه وتنه ك ــدا ڕێك كه وت ــه  كۆتایی ــه اڵم ل ب

ڕێكه وتنه كــه ی خه ڵكــی )حولــوان( بــوه  له گــه ڵ )جه ریــری 

ــت و  ــتاریان هه ڵ گرێ ــه  كوش ــت ل ــه  ده س ــا( ك ــوڕی عه بدوڵ ك

ســه ر و ماڵیــان پارێــزراو بێــت و ئه وانیــش ده بێــت بــاج بــده ن. 

ڕێكه وتنێكــی  باســی  بــه الذوری،  الی  دوه مــی  گێڕانــه وه ی 

هاوشــێوه  ده كات له گــه ڵ خه ڵكــی )دا رابــاد( و )صامه غــان( 

وا  هه رچه نــد  ده برێــت  ناویــان  شــاره زوردا  له گــه ڵ  كــه  

بــن.  نزیكــر  ته به رســتانه وه   لــه   ئەمانــە  دەردەكەوێــت 

ــاره زور و  ــی ش ــت گرتن ــه الذوری ده ڵێ ــێیه می ب ــه وه ی س گێڕان

ــه ی  ــی )عوتب ــه  داگیركردنه كان ــێكه  ل ــاد به ش ــان و دا راب صامه غ

كــورده كان  له گــه ڵ  داگیركردنــه دا  لــه و  و  فه رقــه د(  كــوڕی 

»شــهرزور  كوشــتون:  لــێ   زۆری  خه ڵكێكــی  و  جه نــگاوه  

والصامغــان ودرابــاذ مــن فتــوح عتبــة  بــن فرقــد الســلمي فتحهــا 

ــەوە  ــو گێڕان ــك هەم ــا«. كاتێ ــم خلق ــل منه ــراد فقت ــل األك وقات

شــێوەیە  بــەم  ڕوداوەكــە  كۆدەكەینــەوە؛  داڕشــتنەكان  و 

بینادەبێتــەوە: ســەرەتا ســوپا ئیســالمیەكە لەگــەڵ كوردەكانــی 

لێیــان  شــارەزور شــەڕێكی قوڕســیان كــردوە و كــوردەكان 

ــەن،  ــڕ دەك ــەون و ئاگرب ــەردوال ڕێك دەك ــان ه ــوژراوە، پاش ك

واتــە جەنگەكــە بــە پایــان نەگەیشــتوە بەڵكــو بــە ڕێك كەوتــن 

ــوە.  كۆتایــی هات

ئینجا با بزانین مەبەست له )صامەغان( و )داراباد( چیه؟

لەگــەڵ  هەمیشــه  هەرچەنــد  »الصامغــان«؛  )صامەغــان( 

شــارەزوردا نــاوی دەبرێــت؛ بــەاڵم بــه دەڤەرێكــی ســەربەخۆ له 

دەڤــەری شــارەزور دانــراوه كــه وتــراوه »كــورة شــهرزور وكــورة 

الصامغــان«)٢3(.

)یاقــوت( بــه یەكێــك لــه دەڤــەر )كورة(ەكانــی هەرێمــی 

شــاخان )الجبــال( پێناســەی دەكات و دەڵێــت لەســەر ســنوری 

)تەبەرســتان( ]= تەپورســتان[ ـــه واتــه مازەنــدەران، و دەڵێــت 

ــه)٢٤(. ــان| ـ ــان« |بەمی ــه فارســی »مبی ــەی ب ناوەك

دەڤەرێــك  )صامەغــان(،  دەردەكەوێــت  وا  شــێوەیە  بــەم 

بوبێــت لــه پارێــزگای )زەنجــان( ]= زەنــگان[ یاخــود پارێــزگای 

لەگــەڵ  هاوســنورن  كــه  ئێســته  ئێرانــی  ی  )قەزویــن( 

بوبێــت.  و ڕەنگــه دەڤەرێكــی كوردنشــینیش  مازەنــدەران. 

ــەری  ــه دەڤ ــوه ب ــەوه پەیوەســت ب ــه ڕوی بەڕێوەبردن ــاره ل دی

شــارەزورەوه. بــەاڵم بەگشــتی دەتوانیــن بڵێیــن هەرێمێــك 

هەندێــك  بەپێــی  و  شــارەزورەوە،  هەرێمــی  بــەدەم  بــوە 

لێكۆڵینــەوەی نــوێ دەكەوتــە خۆرهەاڵتــی شــارەزور، و لــە 

باشــوری زێــی بچــوك)٢5(.

كــه  ئاوا[یــش،  ]=دارا  »دارابــاذ«  )دارابــاد(  بــه  ســەبارەت 

هەندێــك جــار ناوەكــەی بــه شــێوەی »درابــاد« |دەرابــاد| یاخود 

»درابــاذ« یــش دێــت؛ ئەمیــش هەمیشــه لەگــەڵ )شــەهرەزور( 

و )صامەغــان( نــاو دەبرێــت، و وا دیــاره ئەمیــش دەڤەرێــك بوه 

ــال(  ــی هەرێمــی شــاخان )الجب ــه دەڤەرەكان ــك ل ــه یەكێ ــه ب ك

دانــراوه، و دیــارە ئەمیــش دەڤەرێكــی كوردنشــین بــوە، له ڕوی 

بەڕێوەبردنــەوه پەیوەســت بــوه بــه صامەغــان و شــارەزورەوه. 

)ئیــن خوردادبێهـــ( )ابــن ُخرْداْذبُه(ـــیش دەڵێــت: »شــەهرەزور 

و صامەغــان و دارابــاد ســەر بــه موصــل بــون هەتــا جیــا 

كرانــەوه«)٢٦(. كەواتــە ئەمیــش هــەر بــەدەم شــارەزورەوە بــوە، 

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــوێ؛ ئەمیــش دەكەوت ــەوەی ن ــی لێكۆڵین و بەپێ

ــوری  ــە كەلەپ ــەورە)٢7(. ل ــی گ ــل و لەســەر زێ ــی ئەربی هەرێم

كلێســای خۆرهەاڵتیشــدا نــاوی هاتــوە: ܕܳܪܐܳܒــܕ |درابــاد|، وەكــو 

ناوچەیــەك لــە هەرێمــی )بێــث گەرمــای()٢٨(، ئەمــەش دیســان 

ــان  ــوە ی ــارەزور ب ــە ش ــەر ب ــاد س ــەوەی داراب ــۆ ئ ــە ب بەڵگەی

ــوە.  هاوســنوری ب

ــا  ــتار ئینج ــی و كوش ــگ و له شكركێش ــێ جه ن ــه  دوای س كه وات

ــە ڕوی  ــك و ل ــه  ڕێكه وتنێ ــت ب ــراوه  شــاره زور ناچــار بكرێ توان

سیاســیەوە داگیــر بكرێــت. بــه اڵم نوســه ره  ئیســالمیه  كــورده كان 

جــاری وا هه یــه  بــه  یــه ك وشــه ش ئامــاژە بــۆ ئــه م داگیركردنــه ی 

شــاره زور ناكــه ن!

لێــرە بــە پێویســتی دەزانــم ئامــاژە بــۆ دەقێكــی ســاختە بكــەم 

ــە  ــاواز ل ــەواو جی ــە شــێوەیەكی ت ــی شــارەزور ب ــە داگیركردن ك

هەمــو ســەرچاوەكان دەگێڕێتــەوە، ئەویــش دەقێكــە دراوه تــه  

پــاڵ واقیــدی، و گوایــە ده ستنوســێكی عه ره بــی بــوه بــه  نــاوی 

ــزی(ی  ــزی واعی ــه ال )عه بدولعه زی ــراق«، و م ــواد الع ــوح س »فت

ــه   ــە ب ــەم وەرگێڕان ــە ئ ــۆ فارســی ك ــڕاوە ب سه رده شــتی وه ریگێ

پێشــه كی و ســاخكردنه وه  و په راوێــزی )نــادر كریمیــان(، ســاڵی 

ــتین  ــراق ـ نخس ــواد الع ــوح س ــاوی »فت ــه  ن )١37٤ ك. هـــ.(، ب

تاریــخ فتوحــات اســالمی در كردســتان ـ، بــه  روایــت محمــد بــن 

عمــر واقــدی«، بــاو كراوەتــەوە. جگــە لــەوەش؛ مــه ال )ڕە ئــوف 

ســه لیم حه وێــزی(ی كۆیــی، وەرگێڕانــە فارســیەكەی وه رگێــڕاوه  

ــاپ  ــه  چ ــداد ل ــه  به غ ــاڵی ١97٠ ل ــان س ــوردی، و ئەمەی ــۆ ك ب

ــی  ــی ئیســالم ـ هاتن ــه  ناونیشــانی »كوردســتان و ئایین دراوه ، ب
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كوردســتان«،  گرتنــی  و  خه تــاب  كــوڕی  عومــه ری  ســوپای 

پاشــانیش زانــا و مێژونوســی كۆچكــردوی كــورد مــه ال )جه میــل 

بــە  فارســیه كه ی  وه رگێڕانــه   تــر  جارێكــی  ڕۆژبه یانــی(، 

ــاوی  ــە ن ــوردی، ب ــه  ك ــردوه  ب ــەوە ك ــاخ كردنەوەی ڕەخنەیی س

ــراق«، كــه  دو جــار چــاپ كــراوه :  »واڵتگیریــی ڕەشــەخاكی عێ

جــاری یه كــه م ســاڵی ١997 لــه  الیــه ن وه زاره تــی ڕۆشــنبیریه وه  

لــه  ســلێامنی، جــاری دوه میــش ســاڵی ٢٠١١ لــه  الیــه ن ده زگای 

ــر. ــه  هه ولێ ــه وه  ل )ئاراس(ـ

داگیركردنــی  ده ربــاره ی  دەقــە  ئــەم  زانیاریه كانــی  جــا   

كوردســتانی ناوه نــدی لــە هەڵمەتــی »فتوحات«ـــدا؛ بەتــەواوی 

هەڵــەن، چ لــە بــارەی هێــڵ و تەوەرەكانــی هەڵمەتەكــەوە، و 

ــە  ــالمیەكانەوە، و چ ل ــزە ئیس ــەركردەكانی هێ ــارەی س ــە ب چ ل

بــارەی ئاوەدانــی و هێــز و ســەركردە كوردەكانــەوە. تەنهــا 

بــۆ منونــە كــە لێــرە مەبەســتامنە؛ لــه م كتێبــه  بێبنه مایــه دا 

داگیركردنــی شــاره زور بــه م شــێوه یه  بــاس كــراوه : ده ڵێــت ]لــه  

)ڕۆژبه یانی(ـــدا[: وه رگێڕانه كــه ی 

ــاژە ڵ  ــه  ئ ــاره زور چونك ــی ش ــی و گونده كان ــی ئاوه دان »خه ڵك

و ســامانی زۆریــان هه بــو؛ له بــه ر ده وڵه مه نــدی شــه ڕیان 

پــێ نه ده كــرا! بــه م هۆیــه وه  قه عقــاع توانیــی هه مــو خاكه كــه  

ــه وه ی  ــه ر ئ ــه اڵم له ب ــكات! ب ــر ب ــه ڕ داگی ــێ ش ــتی و ب ــه  ئاش ب

ــغ و پــڕ لــه  جۆگــه  و ڕوبــار و زه لــكاو بــو؛  هه رێمه كــه  قه ره باڵ

ــكات«)٢9(. ــكربه ز ب ــی له ش ــالم نه یتوانی ــوپای ئیس س

بــه م شــێوه  ده بینیــن داگیركردنــی شــاره زور ده داتــه  پــاڵ )ئــەل-

ــوه   ــه ك ب ــه  صه حابیی ــی( ك ــری ته میم ــوڕی عه م ــاع ی ك قه عق

ــییه (دا. و  ــی )قادس ــه  جه نگ ــداری كردنی ل ــه  به ش ــارساوه  ب و ن

ــن شــه ڕ و  ــێ بچوكری ــاره زور به ب ــه ی ش ــه م داگیركردن ــه  ئ گوای

ــوه   ــالم نه یتوانی ــوپای ئیس ــه  س ــوه ! و گوای ــه وه ش ب ڕوبه ڕوبون

ــه   ــوی جۆگ ــه وه ی هه م ــه ر ئ ــت له ب ــه ڕ ببێ ــاره زوردا تێپ ــه  ش ب

ــدە  ــە چەن ــەم دەق ــی ئ ــە ناوەڕۆك ــا بڕوان ــوه !! ج ــكاو ب و زه ل

ــدا، و  ــی و جیۆگرافیاییەكان ــتیە مێژوی ــەڵ ڕاس ــە لەگ پێچەوانەی

ــە ئیسالمیەكانیشــدا. ــو ســەرچاوە مێژویی ــەڵ هەم لەگ

تــری  نامێژویــی  دەنگ وباســێكی  كــە  تــر  ســەرچاوەیەكی 

ــَیر  ــی »ِس ــردوە؛ كتێب ــاس ك ــارەزور ب ــح«ی ش ــارەی »فەت دەرب

ــاوی  ــە ن ــە ب ــە، ك ــتەم بابانی(ـ ــادر ڕۆس ــراد«ی )عەبدولق األك

»تاریــخ و جغرافیــای كردســتان موســوم بــه ســیراالكراد« و 

ــاپ  ــە چ ــی( ب ــوف تەوەككول ــەد ڕەئ ــی )موحەمم ــە كۆشش ب

گەیشــتوە )١3٦٦ ك. هـــ. (.

عەرەبی-ئیســالمیەكە  ســوپا  دەڵێــت:  ســەرچاوەیە  ئــەم   

)ئەبــو  و  عومــەر(  كــوڕی  )عەبدوڵــای  ســەرۆكایەتیی  بــە 

ــە ســەر شــارەزور، و  ــدەی ئەنصــاری( هێرشــیان كردوەت عوبەی

ــوردەكان  ــی ك ــەاڵم دوای ســوپا ئیســالمیەكە ســەرەتا شــكاوە، ب

ــی  ــاوە ]یان ــان نەم ــای بەرگریی ــوە و توان ــان تێ كەوت دوبەرەكیی

ئەمــە هەمیشــە »قــەدەر«ی كــوردە؟![، بۆیــە لــە كۆتاییــدا 

شــارەزور داگیــر كــراوە، بــەاڵم لــە شــەڕەكەدا )ئەبــو عوبەیدەی 

ئەنصــاری( كــوژراوە ]ئیــر بەپێــی ئەمــە گــۆڕی »عەبابەیلــێ« 

لــەم ڕوداوەوە هاتــوە[، ئیــر )عەبدوڵــای كــوڕی عومــەر( دوای 

ســەركەوتنی ســوپاكەی؛ ئــەو ســوپا ئیســالمیە بــۆ مــاوەی ســێ 

شــەو و ســێ ڕۆژ سەرپشــك دەكات لــە تااڵن كــردن و بردنــی ژن 

و مناڵــی شــارەكە بــە كۆیلــە. ئــەم چیرۆكــە دیــارە فۆلكلــۆر و 

چیرۆكــی میللیــی ناوچەكەیــە، ئەگەرنــا لــە ســەرچاوە مێژوییــە 

ئیســالمیەكان خۆیانــدا هیــچ باســێك نیــە لــە هەڵمەتێكــی 

ــو  ــن عومــەر( و )ئەب ــە )ئی ــە ك ــەم ناوچەی ئیســالمی بۆســەر ئ

»كوردستان و ئایینی 

ئیسالم«ـەکەی مه ال 

)ڕە ئوف سه لیم 

حه وێزی(، چاپی به غداد، 

كتێبی "ِسیَر األكراد"ی ساڵی 1970

)عەبدولقادر ڕۆستەم 

بابانی(
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عوبەیــدە(ی تێدابوبێــت. بەڵكــو )ئەبــو عوبەیــدە( هــەر ســاڵی 

)١٨ ك.( لــە شــام مــردوە و نەگەیشــتوەتە ئــەم ڕوداوانــە 

چیرۆكــە  ئــەم  ڕاســتیدا  لــە  و  ئوردونــە.  لــە  گۆڕەكــەی  و 

نەگونجــاوە لەگــەڵ زانیاریــی ســەرچاوەكانی تــر كــە ئــەوە 

دەگەیەنــن جەنــگ لەگــەڵ كــوردی شــارەزور تــا كۆتایــی نەبــوە 

ــوە. ــی هات ــن كۆتای ــە ڕێكەوت ــە ب و جەنگەك

        دیارترین تایبەمتەندیی كوردی شارەزور

لــە وەســفەكەی )ئەبــو دولەف(ـــەوە، بەڕونــی دەیخوێنینــەوە، 

ــارەی شــارەزور: »خەڵكەكــەی  ــو دەب ــدا هاتب ــورد و تێی ــە ڕاب ك

یاخیــن لــه دەســەاڵت و مل نەدانیــان پێ خۆشــه و ســەرپێچییان 

ــازا  ــه بیابانێكدایــه، و خەڵكەكــەی ئ پــێ شــیرینه! شــارەكەش ل

و شــەڕكەر و زبــرن و خۆیــان و ناوچەكەیــان دەپارێــزن.. و 

زۆربــەی میرەكانیــان لــه خۆیانــن..« )»أهلهــا ُعصــاة عــى 

الســلطان قــد اســتطعموا الخــالف واســتعذبوا العصيــان. واملدينة 

يف صحــراء، وألهلهــا بطــش وشــدة مينعــون أنفســهم ويحمــون 

حوزتهــم.. وأكــر أمرائهــم منهــم«(، لــەم دەقــەوە تێ دەگەیــن 

كــە هیــچ كاتێــك خەڵكــی ئــەم ناوچەیــە ـ كــە هەمیشــە 

ــون  ــەداوە و یاخــی ب ــە داگیركــەر ن ــان ب ــوە ـ ملی كوردنشــین ب

و بەئاســانی ملكــەچ نەكــراون، چونكــە رسوشــتی ناوچەكــە 

واقیعــە  )ئــەم  هەڵ كەوتــوە  شــێوەیە  بــەو  مرۆڤەكــەی  و 

ــەدا  ــنایی ئەم ــر ڕۆش ــەدا لەژێ ــاوی ناوچەك ــردوە ن ــی ك كارێك

لێكدانــەوەی ڕیشــەیی بــۆ بكرێــت: گوایــە ناوەكــە لــە بنەڕەتــدا 

»شــەهری زۆر«ە بــە واتــای: شــاری گــران، یانــی: ئــەو شــارەی 

ــە مێژوییەیشــەوە  ــەو واقیع ــەی قورســە(. دیســان ل ــە مامەڵ ك

ــی ســوپای  كــە چمكێكیــامن خســتەڕو كــە دوای ســێ هەڵمەت

ــەوە؛  ــەڕ و ڕوبەڕوبون ــار ش ــێ ج ــالمی و س ــات«ی ئیس »فتوح

ــەاڵتە  ــەڵ دەس ــك لەگ ــی ڕێكەوتنێ ــارەزور توانیویەت ــتا ش هێش

ــكات و مەرجــی خــۆی بەســەردا بســەپێنێت؛  ئیســالمیەكەدا ب

ــە  ــد ئەم ــەوە. هەرچەن ــات دەبێت ــۆ دوپ ــتیامن ب ــان ڕاس هەم

تاكــە ئامــاژەی مێــژوی ئیســالمی نیــە بــۆ ڕوبەڕوبونــەوەی 

ــەو  ــوردەكان«ی ئ ــەن »ك ــە الی ــالمیەكان ل ــزە ئیس ــوپا و هێ س

ڕۆژگارەوە. دوایــی لــە ســەردەمانی ئیسالمییشــدا ناوچەكــە 

قۆناغــدا  لــە زۆر  و  پاراســتوە،  تایبەمتەندیــەی خــۆی  ئــەم 

ناوچەكــە مۆڵگــەی هێــزە شۆڕشــگێڕ و یاخیــەكان لە دەســەاڵتی 

ــە  ــوە ل ــی زۆری هەب ــارەزور ڕۆڵ ــە ش ــوە، بۆی ــەو ڕۆژگارە ب ئ

شۆڕشــەكانی )خاریجیــەكان( )»الَخــواِرج«( و گروپەكانــی تــردا 

بەســەر دەوڵەتــی »خیالفەت«ـــدا. لــە ســەردەمی نوێیشــدا 

دوژمنــان و داگیركەرانــی كوردســتان هــەر لــەم ناوچەیــەدا 

دەســەاڵت و كۆنتڕۆڵیــان الواز بــوە و ئــەم ناوچەیــە هەمیشــە 

جێــی مەترســی و نیگەرانــی بــوە بۆیــان، مێــژوی نوێــی شــارە 

ناوچــەی  و  )هەڵەبجــە(  و  )ســلێامنی(  قوربانیدەرەکانــی 

ــتیەن. ــەم ڕاس ــایەتی ئ ــەرەداغ( ش )ق

      شارەزور لەدوای هاتنی ئیسالمەوە

ــژوی  ــی مێ ــتگەیەكی گرنگ ــد وێس ــی چەن ــە خێرای ــن ب دەتوانی

شــارەزور، لــە دوای داگیــركاری و دەســەاڵتی ئیســالمیەوە یــاد 

ــەوە: بخەین

ـ شــارەزور، بەتایبەتــی پایتەختــی شــارەزور، هــەر لەســەر 

ــەی ســەدەیەك دوای  ــا نزیك ــەوە، هەت ــی زەردەشــتی مای ئایین

ــوننی. ــوڵامنی س ــە موس ــا بونەت ــالم، ئینج ــی ئیس هاتن

ـ شــاری »دوزدان، لــە خۆرهەاڵتــی شــارەزور، كــە ـ بەپێــی 

ڕواڵەتــی وەســفەكەی )ئەبــو دولــەف( ـ قەاڵیەكــی هەبــوە 

ــتوە؛  ــەریدا ڕۆش ــپ بەس ــوە ئەس ــان ب ــدە پ ــوراكەی ئەوەن ش

هــەر لەســەر ئایینــی خــۆی مایــەوە هەتــا ســەرەتای ســەدەی 

ز.(.  9 )3 ك.= 

ـ بەگشــتی هەورامــان ـ كــە بەشــێكە لــە هەرێمــی شــارەزور ـ 

منارەیەکی مێژینەی مزگەوتێک لە خورماڵ، کە بەپێی کەلەپوری 

ناوچەکە )عەبدوڵاڵی کوڕی عومەر( دروستی کردوە

«
«
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بەشــێكی زۆری تــا چەنــد ســەدەیەك دوای هاتنــی ئیســالم ئینجا 

ــە خەڵكەكــەی  ــك ل ــە شــێوەیەك هەندێ ــە ئیســالمەوە، ب چوەت

لــە ســەدەی )9 ك. = ١5 ز.( ـــدا موســوڵامن بــون.

ــەاڵ  ــك ق ــارەزور، كۆمەڵێ ــە ش ــالمیدا، ل ــەردەمانی ئیس ــە س ـ ل

هەبــون كــە هەتــا هاتنــی مەغــۆل ئــاوەدان بــون و دوای ئــەوە 

وێــران بــون، ئێســتە تەنهــا هەندێــك شــوێنەواریان مــاوە، وەكــو 

ــە شــوێنەواری  ــاڵ ك ــراوا، هەروەهــا خورم ــە و بەك یاســین تەپ

قەاڵكاریەكانــی مــاوە.

ــەدەكانی ١١-١٦  ــدا )س ــەردەمی ئەردەاڵنیەكان ــە س ــر ل ـ دوات

ــوە مەڵبەندێكــی گرنگــی دەســەاڵت  ز.( هەرێمــی شــارەزور ب

ــوە،  ــارەزور ب ــە ش ــان ل ــی یەكەمی ــتاندا، و پایتەخت ــە كوردس ل

كــە ڕەنگــە شــوێنەواری پاشــاموەی ئــەم پایتەختــە ئــەوەی 

ــە  ــەوان ك ــری ئ ــی دوات ــت. پایتەخت ــە( بێ ــین تەپ ــردی )یاس گ

شــاری »ســنە«یە؛ دەكەوێتــە خۆرهەاڵتــی هەرێمــی شــارەزوری 

ــەورەوە. گ

ـ ســاڵی )١55٤ ز.( عوســامنیەكان ناوچەكــە دەگــرن، و )ئیالەتی 

ئیمپراتۆرێتیــی  ئیالەتەكانــی  لــە  یەكێــك  وەكــو  شــارەزور( 

عوســامنی دروســت دەبێــت كــە بەڕێوەبردنــی ڕاســتەوخۆی لــە 

الیــەن میــرە كــوردەكان خۆیانــەوە بــو، و هەمــو »كوردســتانی 

ــی  ــو پایتەخت ــوك وەك ــەوە، و كەرك ــتەی دەگرت ــور«ی ئێس باش

ئــەم ئیالەتــە بــوە، و هــەر لــە )جەبــەل حەمرین(ـــەوە هەتــا 

ــەوە.  ــی دەگرت ــان و هەولێریش هەورام

 ـ دوای ئەردەاڵنیــەكان، بابانیــەكان )ســەدەكانی ١7-١9 ز.(، كــە 

ئەمــان لــە دەشــتی شــارەزور شــاری )ســلێامنی( یــان بنیــات نــا 

ــە  ــینیەكەیان ك ــە میرنش ــو ل ــێك ب ــارەزور بەش )١7٨٤ ز.(، و ش

ــا  )سنە(یشــی دەگرتــەوە كــە ســاڵی )١٦9٤ ز.( گرتیــان، و هەت

ســاڵی )١٨5٠ ز.( دەســەاڵتیان بــەردەوام بــو.

ـ )ئیالەتــی شــارەزور(ی عوســامنی هەتــا )١٨٦٢ ز.( بــەردەوام 

بــو، كــە لــەوە بــەدوا ناوچەكــە خرایــە ژێــر دەســەاڵتی ویالیەتی 

دەســەاڵتی  بــەاڵم  موصــل،  ویالیەتــی  پاشــان  و  بەغــداد 

ــو. ــدا ب ــڕەوای ناوچەیی ــتی فەرمان ــە دەس ــتەوخۆ ل ڕاس

ناوچەكــەدا هاتــە ژێــر  لــە جەنگــی جیهانیــی یەكەمــدا  ـ 

لــە  ئیــر   ،١9٢٠ هەتــا  بریتانــی،  داگیركــەری  دەســەاڵتی 

١9٢٠ـــەوە هەتــا ١93٢ ناوچەكــە و هەمــو عێــراق لەژێــر 

بــو.  بریتانیــدا  »ئینتیــداب«ی 

شوێنەواری بەکراوا، شارەزور

شارەزور. نیگاری نیگارکێش و نەخشکێشی فالمی )یاکۆب 

پیتەرس( Jacob Peeters )1637-1695 ز.(، ساڵی )1690 ز.(
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پەراوێز:
کاک )حەســەن مەحمــود حەمەكەریــم(،  بابەتــە؛  لــەم   )١(

لــە »كوردســتان: النكــی دوەمــی مرۆڤایەتی«ـــدا، دەڵێــت: 

»زردەشــتیەکانی شــارەزور )کابانــی کوردی(ـــیان نــاردە حیجــاز، 

ــە ئاوێســتادا مــژدەی دراوە،  ــەرەی ل ــەو پێغەمب ــۆ ســۆراغی ئ ب

ئیــن عومەریــش کــە گاور  کوردەکانــی بۆتــان و جزیــرەی 

بــون و لەژێــر دەســتی ڕۆمــە گاورەکانــدا بــون؛ بەنهێنــی 

دوانــزە کەســیان کــە بازرگانەکانــی هــۆزی باجــن نــارد بــۆ ئــەو 

مەبەســتە. هــەردو نوێنــەری کــورد بــە مــژدەی خۆشــبەختیەوە 

ــەم  ــو. ب ــتێکیان دیب ــو ش ــان هەم ــاوی خۆی ــە چ ــەوە و ب گەڕان

ــڕوای  ــون و ب ــی ئیســالم موســوڵامن ب ــش هاتن ــورد پێ جــۆرە ک

ــۆ کــورد  ــە ب ــد. ئەمــە شــانازییەکی مەزن ــان ڕاگەیان ــی خۆی نوێ

کــە لــە بارودۆخێکــی لــەو جــۆرەدا هەڵوێســتی ژیرانــەی وایــان 

ــە: ــدوە«! بڕوان نوان

ــم، كوردســتان: النكــی دوەمــی  حەســەن مەحمــود حەمەكەری

چاپخانــەی  ســلێامنی:   .)97( تیشــك  پــرۆژەی  مرۆڤایەتــی. 

شــڤان. چاپــی یەكــەم، ٢٠١٤. ال. ١٤7.

ناوبــراو باســی ئــەم نوێنەرناردنــەی لــە کوێــوە هێنــاوە؟ دیــارە 

هەندێــک ســەرچاوەی درەنگ وەخــن کــە بــە دۆکیومێنتــی 

)کــە  میللیــن  چیرۆکــی  بابەتــی  لــە  و  دانانرێــن  مێژویــی 

ــە  ــەاڵم چونک ــەربەخۆیە(، ب ــی س ــی توێژینەوەیەک ــە بابەت ئەم

ــالمیە  ــا ئیس ــەو ئایدیۆلۆجی ــی ئ ــە دڵ ــەکە ب ــوە باس وا ڕێ کەوت

کوردیەیــە؛ پەســەند دەکرێــت و بــە بایەخێکــی زۆرەوە دوپــات 

ــەوە.  دەکرێت

النكــی  كوردســتان:  حەمەكەریــم،  مەحمــود  حەســەن   )٢(

.٢٠7 ال.  مرۆڤایەتــی.  دوەمــی 

)3( هەرچەنــد دوایــی قســە و بیــروڕای تریــش دەگوازێتــەوە، 

ــل:  ــن العــرب وتنّبطــوا، وقي ــرد م ــل: إن الك ــت: »وقي ــە دەڵێ ك

ــە: إنهــم أعــراب العجــم«. بڕوان

العمــري، ابــن فضــل اللــه، مســالك األبصــار يف ماملــك األمصــار. 

تحقيــق: كامــل ســلامن الجبــوري. بــروت: دار الكتــب العلميــة. 

الطبعــة األول، ٢٠١٠. جـــ. ٢3، ص. ٤9.

)٤( بڕوانه:

ياقــوت، معجــم البلــدان. بــروت: دار صــادر. الطبعــة الثانيــة، 

١995. جـــ. 3، ص. 375.

)5( الرســالة الثانيــة أليب دلــف رحالــة القــرن العــارش. نــش 

وتحقيــق: بطــرس بولغاكــوف، أنــس خالــدوف. ترجمــة وتعليــق: 

د. محمــد منــر مــريس. القاهــرة: عــامل الكتــب. ص ص. 57، 5٨.

مینورســكی، والدیمیــر، ســفرنامه ابــو دلــف در ایــران )در ســال 

ــل طباطبائــی. تهــراب:  ــۀ: ســید ابوالفض 3٤١ هجــری(. ترجم

انتشــارات زوار. چــاپ دوم، ١35٤. ص ص. 5٤، 55.

النقشــبندي، د. حســام الديــن عــي غالــب )دراســة وتحقيــق(، 

أبــو دلــف مســعر بــن مهلهــل الخزرجــي، ورحلتــه إل كردســتان 

خــالل الســنتن )3٤٠-3٤١ هـــ / 95١-95٢ م(، دراســة تحليليــة، 

مــع نــص الرســالة املحققــة. الســليامنية: مؤسســة ژيــن، مطبعــة 

شــڤان. ٢٠١٢. ص ص. ١٢3، ١٢٤.

ــم  ــوت، معج ــوت: ياق ــتنەوەكەی یاق ــە گواس ــا بڕوان هەروەه

ــدان. جـــ. 3، ص. 375. البل

)٦( الرسالة الثانية أليب دلف رحالة القرن العارش. ص . 59.

النقشــبندي، أبــو دلــف مســعر بــن مهلهــل الخزرجــي، ورحلتــه 

إل كردســتان. ص .  ١٢5. 

ــم  ــوت، معج ــوت: ياق ــتنەوەكەی یاق ــە گواس ــا بڕوان هەروەه

ــدان. جـــ. 3، ص. 375. البل

)7( مینورسكی، سفرنامه ابو دلف. ص. ١١7.

)٨( النقشــبندي، أبــو دلــف مســعر بــن مهلهــل الخزرجــي، 

كردســتان. ص ص.  ٤٠، ٤١.  إل  ورحلتــه 

)9( الرسالة الثانية أليب دلف رحالة القرن العارش. ص . 59.

مینورسكی، سفرنامه ابو دلف. ص ص. ١١7، ١١٨.

النقشــبندي، أبــو دلــف مســعر بــن مهلهــل الخزرجــي، ورحلتــه 

إل كردســتان. ص ص.  ٤٢-٤5. 

)١٠( بڕوانه:

Minorsky, V., »Sheahrizur«, Encyclopaedia of Islam 

)First Encyclopaedia of Islam: 1913-1936(. V. 7, p. 

344.

)١١( النقشــبندي، د. حســام الدیــن، الكــرد يف لرســتان الصغــرى 

)الشــاملية( وشــهرزور خــالل العــر الوســيط. الســليامنية: 

مؤسســة ژيــن. ٢٠١١. ص ص. ٨9-9٨.

)١٢( دەربــارەی ئــەم مانەوەیــەی )هێراكلیــوس( لــە شــارەزور؛ 

بڕوانــە:

Kaegi, Walter Emil, Heraclius, Emperor of 
Byzantium. Cambridge University Press, 1st edition, 

2003. P. 174.
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یه كــه م  هه واڵــی  ســەروەر،  پێنجوێنــی،  بڕوانــە:   )١3(

ده وڵه تــی  له الیــه ن  كــورد  ئه نفالكردنــی  هه ڵمه تــی 

قه یســی  كــوڕی  ســه له مه ی  هه ڵمه ته كــه ی  ئیســالمیه وه : 

كــوڕی  عومــه ری  ڕاســپارده ی  و  به رنامــه   و  ئه شــجه عی، 

بــۆ  داگیركاریــه كان  سه رپه رشــتیكاری  ســه رۆكی  خه ططــاب 

:٢٠١3/٤/١٨ نوســەر،  ماڵپــەڕی  ئیســالمیه كان.  هێــزه  

http://sarwar-penjweni.blogspot.com/2013/04/blog-post_18.html

)١٤( بــۆ هەڵمەتەكەی )ســەلەمەی كوڕی قەیســی ئەشــجەعی( 

لــە ســەرچاوە ئیســالمیەكاندا؛ بڕوانە:

ــاين الجوزجــاين، ســنن  ــامن الخراس ــو عث ــن منصــور، أب ســعيد ب

ســعيد بــن منصــور. تحقيــق: حبيــب الرحمــن األعظمــي. الهنــد: 

الــدار الســلفية. الطبعــة األول، ١9٨٢. جـ. ٢، ص ص. ٢١٦ـ  ٢٢٢.

الطــري، تاريــخ الرســل وامللــوك )و »صلــة تاريــخ الطــري« 

ــة  ــراث. الطبع ــروت: دار ال ــي(. ب ــعد القرطب ــن س ــب ب لعري

الثانيــة، ١3٨7 هـــ. جـــ. ٤، ص ص. ١٨٦ ـ ١9٠.

ابــن الجــوزي، املنتظــم يف تاريــخ امللــوك واألمــم. تحقيــق: 

محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا. بــروت: 

دار الكتــب العلميــة. الطبعــة األول، ١99٢. جـــ. ٤، ص ص. ٢7٦ 

ـ ٢٨٠.

أبــو يوســف، الخــراج. تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد ، ســعد 

حســن محمــد. القاهــرة: املكتبــة األزهريــة للــراث. ص ص. ٢١١، 

.٢١٢

ــالم  ــد الس ــر عب ــق: عم ــخ. تحقي ــل يف التاري ــر، الكام ــن األث اب

ــة األول، ١997.  ــريب. الطبع ــاب الع ــروت: دار الكت ــري. ب تدم

جـــ. ٢، ص ص. ٤٢٦، ٤٢7.

ابــن كثــر، البدايــة والنهايــة. تحقيــق: عــي شــري. بــروت: دار 

إحيــاء الــراث العــريب. الطبعــة األول، ١9٨٨.جـــ. 7، ص. ١5٠.

ابــن خلــدون، ديــوان املبتــدأ والخــر يف تاريــخ العــرب والربــر 

ومــن عاصهــم مــن ذوي الشــأن األكــر. تحقيــق: خليل شــحادة. 

بــروت: دار الفكــر. الطبعــة الثانيــة، ١9٨٨. جـــ. ٢، ص ص. 5٦7، 

.5٦٨

الكالعــي، االكتفــاء مبــا تضمنــه مــن مغــازي رســول اللــه صــى 

الكتــب  بــروت: دار  الخلفــاء.  اللــه عليــه وســلم والثالثــة 

العلميــة. الطبعــة األول، ١٤٢٠ هـــ. جـــ. ٢، ص. 599، ٦٠٠.

ــب  ــرة: دار الكت ــون األدب. القاه ــة األرب يف فن ــري، نهاي النوي

والوثائــق القوميــة. الطبعــة األول، ١٤٢3 هـ. جـــ. ١9، ص. ٢٨3، 

.٢٨٤

الكاندهلــوي، حيــاة الصحابــة. تحقيــق وضبــط وتعليــق: د. 

بشــار عــواد معــروف. بــروت: مؤسســة الرســالة. الطبعــة األول، 

١999. جـــ. ١، ص. ٢٦٨.

)١5( بــۆ باســی داگیركردنــی حولــوان و دینــەوەر و كرماشــان لــە 

الیــەن )ســەعدی كــوڕی ئەبو وەققــاص( ـــەوە؛ بڕوانه:

البــالذري، فتــوح البلــدان. بــروت: دار ومكتبــة الهــالل. ١9٨٨. 

ص. ٢95.

ياقوت، معجم البلدان. جـ. ٢، ص. ٢9١. 

)١٦( بڕوانه:

ابــن أعثــم، كتــاب الفتــوح. تحقيــق: عــي شــري. بــروت: دار 

األضــواء. الطبعــة األول، ١99١. جـــ. ١، ص. ٢١7.

)١7( بــۆ هەڵمەتەكــەی )عــوڕوەی كــوڕی زەیــدی طائــی( 

بۆســەر شــارەزور؛ بڕوانــه:

ابن أعثم، كتاب الفتوح. جـ. ١، ص. ٢١7.

الواقــدي، فتــوح اإلســالم لبــالد العجــم وخراســان. القاهــرة: 

.٦7 املحروســة. ١٨9١. ص.  مطبعــة 

)١٨( بــۆ هەڵمەتەكــەی )عــەزڕەی كــوڕی قەیســی بەجیلەیــی( 

بۆســەر شــارەزور؛ بڕوانــه:

البــالذري، فتــوح البلــدان. ص. 3٢5: »)فتــح شــهرزور والصامغان 

ــال:  ــهرزوري، ق ــليامن الش ــن س ــحاق ب ــي إس ــاذ(: حدثن ودراب

حدثنــا أيب عــن محمــد بــن مــروان عــن الكلبــي عــن بعــض آل 

عــزرة البجــي أن عــزرة بــن قيــس حــاول فتــح شــهرزور وهــو 

وال عــى حلــوان يف خالفــة عمــر فلــم يقــدر عليهــا..«.

ــالم  ــد الس ــر عب ــق: عم ــخ. تحقي ــل يف التاري ــر، الكام ــن األث اب

ــة األول، ١997.  ــروت. الطبع ــريب، ب ــاب الع ــري. دار الكت تدم

جـــ. ٢، ص. ٤١7، ٤١٨: »)ذكــر فتــح شــهرزور والصامغــان(: 

ــح  ــوان حــاول فت ــن قيــس عــى حل ملــا اســتعمل عمــر عــزرة ب

ــا..«. ــدر عليه ــم يق ــهرزور، فل ش

ــەری و  ــل و دەوروب ــی موص ــی داگیركردن ــۆ دەنگ وباس )١9( ب

ــه دی  ــوڕی فه ڕق ــه ی ك ــەن )عوتب ــە الی ــان، ل ــر و گەرمی هەولێ

ســولەیمی( ـــەوە؛ بڕوانــە:

البالذري، فتوح البلدان. ص. 3٢3. 

)٢٠( بــۆ هەڵمەتەكــەی )عوتبــه ی كــوڕی فه ڕقــه دی ســولەیمی( 

بۆســەر شــارەزور؛ بڕوانه:
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البــالذري، فتــوح البلــدان. ص. 3٢5: »)فتــح شــهرزور والصامغان 

ــال:  ــهرزوري، ق ــليامن الش ــن س ــحاق ب ــي إس ــاذ(: حدثن ودراب

حدثنــا أيب عــن محمــد بــن مــروان عــن الكلبــي عــن بعــض آل 

عــزرة البجــي أن عــزرة بــن قيــس حــاول فتــح شــهرزور وهــو 

وال عــى حلــوان يف خالفــة عمــر فلــم يقــدر عليهــا فغزاهــا عتبــة 

بــن فرقــد ففتحهــا بعــد قتــال عــى مثــل صلــح حلــوان، وكانــت 

العقــارب تصيــب الرجــل مــن املســلمن فيمــوت. وحدثنــي 

إســحاق عــن أبيــه عــن مشــايخهم، قــال: صالــح أهــل الصامغــان 

ودرابــاذ عتبــة عــى الجزيــة والخــراج عــى أن ال يقتلــوا وال 

يســبوا وال مينعــوا طريقــا يســلكونه. حدثنــي أبــو رجــاء الحلــواين 

ــوا: شــهرزور والصامغــان  ــه عــن مشــايخ شــهرزور، قال عــن أبي

ــل  ــا وقات ــلمي فتحه ــد الس ــن فرق ــة ب ــوح عتب ــن فت ــاذ م ودراب

األكــراد فقتــل منهــم خلقــا..«. ص. 3٢٤: »قالــوا: وافتتــح عتبــة 

ــت  ــن تكري ــل حص ــن أه ــت، وآم ــان وتكري ــد الطره ــن فرق ب

عــى أنفســهم وأموالهــم، وســار يف كــورة باجرمــى، ثــم صــار إل 

شــهرزور..«. 

ــالم  ــد الس ــر عب ــق: عم ــخ. تحقي ــل يف التاري ــر، الكام ــن األث اب

ــة األول، ١997.  ــروت. الطبع ــريب، ب ــاب الع ــري. دار الكت تدم

جـــ. ٢، ص. ٤١7، ٤١٨: »)ذكــر فتــح شــهرزور والصامغــان(: 

ــح  ــوان حــاول فت ــن قيــس عــى حل ملــا اســتعمل عمــر عــزرة ب

شــهرزور، فلــم يقــدر عليهــا، فغزاهــا عتبــة بــن فرقــد، ففتحهــا 

بعــد قتــال عــى مثــل صلــح حلــوان، فكانــت العقــارب تصيــب 

الرجــل مــن املســلمن فيمــوت. وصالــح أهــل الصامغــان وداراباذ 

ــرا مــن األكــراد..«. ــل خلقــا كث ــة والخــراج، وقت عــى الجزي

ابــن خلــدون، ديــوان املبتــدأ والخــر يف تاريــخ العــرب والربــر 

تحقيــق: خليــل  األكــر.  الشــأن  مــن ذوي  ومــن عاصهــم 

شــحادة. دار الفكــر، بــروت. الطبعــة الثانيــة، ١9٨٨. جـــ. ٢، ص. 

5٦١: »)فتــح أذربيجــان(: ... ثــم غــزا عتبــة بــن فرقــد شــهرزور 

والصامغــان ففتحهــام بعــد قتــال عــى الجزيــة والخــراج، وقتــل 

خلقــا مــن األكــراد..«.

ــق  ــب والوثائ ــون األدب. دار الكت ــة األرب يف فن ــري، نهاي النوي

القوميــة، القاهــرة. الطبعــة األول، ١٤٢3 هـ. جـــ. ١9، ص. ٢7٦: 

»)ذكــر فتــح شــهرزور والصامغــان(: ويف ســنة اثنتــن وعشيــن 

كان فتــح شــهرزور؛ فتحهــا عتبــة ابــن فرقــد صلحــا عــى مثــل 

ــاذ  ــان، وداراب ــل الصامغ ــح أه ــال، وصال ــد قت ــوان بع ــح حل صل

عــى الجزيــة والخــراج، وقتــل خلقــا كثــرا مــن األكــراد..«.

)٢١( حەســەن مەحمــود حەمەكەریــم، كوردســتان: النكــی 

ال. ٢٠7. مرۆڤایەتــی.  دوەمــی 

ــخ  ــن زيك، تاري ــد أم ــوًة«. محم ــا، ال َعْن ــك ُصلًح )٢٢( »كان ذل

الســليامنية. ترجمــة: املــال جميــل املــال أحمــد الروزبيــاين. 

بغــداد: رشكــة النــش والطباعــة العراقيــة املحــدودة، ١95١. ص. 

3٠ )هامــش(.

)٢3( بڕوانه:

ــع.  ــالد واملواض ــامء الب ــن أس ــتعجم م ــا اس ــم م ــري، معج البك

بــروت: عــامل الكتــب. الطبعــة الثالثــة، ١٤٠3 هـــ. جـــ. ٢، ص. 

٦9٠: »كــورة شــهرزور، وكــورة الصامغــان«.

)٢٤( ياقــوت، معجــم البلــدان. جـــ. 3، ص. 39٠: »صاَمَغــان: 

كــورة مــن كــور الجبــل يف حــدود طرســتان، واســمها بالفارســّية 

ــان«. مبي

هەروەهــا بڕوانــه: ابــن عبــد الحــق، مراصــد االطــالع عــى 

ــة األول،  ــل. الطبع ــروت: دار الجي ــاع. ب ــة والبق ــامء األمكن أس

١٤١٢. جـــ. ٢، ص. ٨3٠: »)صامغــان(: كــورة مــن كــور الجبــل، ىف 

ــتان«. ــدود طرس ح

)٢5( بڕوانە:

Robinson, Chase F., Empire and Elites after the 
Muslim Conquest: The Transformation of Northern 
Mesopotamia )Cambridge Studies in Islamic 

Civilization(. Cambridge University Press, 2006. P. 

24. 

)٢٦( بڕوانه:

ابــن خرداذبــه، املســالك واملاملــك. دار صــادر، بــروت. ص. ٢٤5: 

ــاذ مــن عمــل املوصــل إل  »وكانــت شــهرزور والصامغــان ودراب

أن أفــردت عنهــا..«.

)٢7( بڕوانە:

Robinson, Empire and Elites after the Muslim 
Conquest. P. 24. 

)٢٨( بڕوانە:

Payne Smith, Jessie, Supplement to the Thesaurus 
Syriacus. Oxford: Clarendon Press, 1927. P. 94, ܕܪܐܒܕ.
)٢9( ڕۆژبەیانــی، م. جەمیــل، واڵتگیریــی ڕەشــەخاكی عێــراق. 

هەولێــر: ئــاراس.
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دابڕان

لە ناو فەقیهەکانی ئیسالمدا

سوتاندنی
جەدەلی

 مرۆڤ بەزیندوویی

پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکرێــت، کــە دوای ســوتاندنی فڕۆکەوانــە ئەردەنیەکە )مەعاز کەساســیبە(، 

لەالیــەن رێکخــراوی  تونــدڕەوی داعــش، جەدەلێکــی فیقهــی ئایینــی  قــووڵ کەوتــە نــاو زانــا و 

بیریــارو لێکۆڵەرانــی جیهانــی ئیســالمی، بەشــێوەیەک پانتایــی ڕووبــەری هەمــوو ســایت وگۆڤارو 

ڕۆژنامــەو تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانــی بەخۆیــەوە ســەرقاڵ کــرد.

ــەی  ــالم و مێژووەک ــی ئیس ــن : ئایین ــەوەو دەڵێ ــی دەکەن ــدی ڕەت ــان زۆر بەتون ــە هەندێکی  ک

ــە  ــن، پێویســتە ڕاشــکاوانەو بوێران ــەو هەندێکــی تریشــیان دەڵێ ــەم جــۆرە بەربەریەت ــن ل خاڵی

ئــەوە بــە خەڵــک بڵێیــن، بەڵــێ شــتیوا لــە مێــژووی ئیســالم ڕوویــداوە ، ئەمــەش بەهانەیەکــی 

لۆژیکــی داوەتــە دەســتی داعــش، تاکــو بونیاتــی  ئــەو جــۆرە  وەحشــیگەریەی لەســەر بونیــات 

بنێــت.

محەمەد وەرتی
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دابڕان

پێویســتە بگوترێــت، کــە  ئــەم جەدەلە فیقهیە شــتێکی تازە نییە 

لەنــاو دونیــای ئیســالمدا، بەڵکــو ڕەگێکــی قووڵــی لەمێژینــەی 

هەیــە، کــە دەگەڕێتــەوە بــۆ ســەردەمی خەلیفەکانــی ڕاشــدین، 

ــارە نەبوونــەوەی ســوتاندنی مــرۆڤ لــەو  بــەاڵم بەهــۆی دووب

چەنــد ســەدەیەی ڕابــردوو، ئــەم جەدەلــە کەوتبــووە ژێــر 

ــەوەی داعــش  ــەاڵم دوای ئ ــوو، ب ــژووەوەو دیارنەماب ــی مێ خۆڵ

ئــەم منایشــە ڤیدیۆیــەی ئەنجامــدا، ئــەم جەدەلــە بەفۆڕمێکــی 

نوێــوە هاتــەوە نــاو ســاحەی ملمالنێــی فەقیهــەکان.

زانــی  بەپێویســتم  کــورد،  توێژەرێکــی  وەکــو  منیــش 

خوێنەرانــی  پێشکەشــی  بارەیــەوە  لــەو  توێژینەوەیــەک 

هەرێمــی کوردســتان بکــەم، ســەرەتا ویســتم ئــەوە بزانــم ئایــا 

داعــش پشــتی بــە چ بنەمایەکــی شــەرعی و فیقهــی بەســتووە، 

بــۆ ئەنجامدانــی ئــەو کارە.

بەڵگــە قورئانیەکانــی داعــش بــۆ ســوتاندنی فڕۆکەوانەکــە 

بەزیندوویــی:

یەکــەم: ئایەتــی )١9٤(،لەســورەتی البقــرە، کــە دەفەرمــوێ قــال 

ــا  ــِل َم ــِه مِبِْث ــُدوا َعلَْي ــْم َفاْعَت ــَدٰى َعلَْيكُ ــِن اْعَت ــال: } َفَم ــه تع الل

اْعَتــَدٰى َعلَْيكُــْم {. واتــا: ئەگــەر تەعەدداتــان کرایــە ســەرئێوەش 

ــەددا  ــێوازی تەع ــان ش ــە هەم ــەر ب ــەوە س ــان بەکەن تەعەددای

ــەوان. کردنەکــەی ئ

دووەم: ئایەتــی )١٢٦( ســورەتی النحل،کــە دەفەرمــوێ} َوإِْن 

َعاَقْبُتــْم َفَعاِقُبــوا مِبِْثــِل َمــا ُعوِقْبُتــم ِبــِه { واتــا: ئەگــەر ســزادران، 

ــەوە. ــزایان بدەن ــان سزا،س بەهەم

ســێیەم: ئایەتــی )٤٠( لــە ســورەتی الشــورى، کــە دەفەرمــوێ} 

ْثلَُهــا { واتــا: پاداشــتی خراپــە هــەر خراپــە  َوَجــزَاُء َســيَِّئٍة َســيَِّئٌة مِّ

خۆیەتــی.

      بەڵگە مێژووییەکان:

کــوڕی  )فوجائــەی  بەنــاوی  کەســێک  ســوتاندنی  یەکــەم: 

فەرمانــی  بــە  )مەدینــە(،  لــە  )بەقیــع(  ســەملا(،لەناوچەی 

ســەحابەی پێغەمبــەرو خەلیفــەی یەکەمــی ڕاشــدین ئەبوبەکری 

ــدیق. س

داوای  ئەبوبەکــرو  بــۆالی  دێــت  فوجائــە،  ئــەوەی  »دوای 

ئەهلــی  بۆئــەوەی شــەڕی  پێبــدات،  لێــدەکات ســوپایەکی 

ــردە( پێبــکات، ئەبوبەکریــش وادەزانێــت مســوڵامن بــووەو  )ال

پێــدرا،  ســوپایەکەی  ئــەوەی  دوای  پێــدەدات،  ســوپایەکی 

یــان  بــا  دەیکوشــت مســوڵامن  ڕۆشــتبا  بەالیــدا  هەرچــی 

مورتــەد پاشــان دەســتی بەســەر ســەروەت وســامانیدا دەگــرت، 

هــەواڵ گەیشــتەوە ئەبوبەکــرو فەرمانیکــرد ســوپایەک بچێــت 

بەدوایــداو بیگرێــت، کاتێــک دەســت بەســەریانکرد، بردیانــەوە 

بــۆ ناوچــەی )بەقیــع( لــە )مەدینــە(، هــەردوو دەســتیان 

لەپشــتەوە بەســت و فڕییاندایــە ناوئاگــرەوەو ســوتا لەنــاو 

ئاگــردا، بەشــێوەیەک هــەردوو دەســت وقاچی بەســرابوونەوە« 

)١(

دووەم: ســوتاندنی ســەری )مالــک بــن نویــرە( بەفەرمانــی 

)خالیــد کــوڕی وەلیــد( »خالیــدی کــوڕی وەلیــد ئــاگاداری 

مالکــی کــوڕی نویــرەی کــردەوەو پێــی گــوت، دەبێــت زەکات 

ــی،  ــش گوت ــژە، مالکی ــانی نوێ ــە زەکات هاوش ــت، چونک بدەی

ئــەوە بۆچونــی خاوەنەکەتانــە )مەبەســتی ئەبوبەکــری ســدیق 

ــی  ــە، فەرمان ــۆش نیی ــی ت ــەی خاوەن ــی، ئ ــوو( خالیدیــش گوت ب

بــە ســەحابەیەک کــرد کەنــاوی )زیرار(بــوو گوتــی، لــە گەردەنی 

بــدە، ئەویــش لــە گەردەنیــداو کوشــتی، ئینجــا خالیــد فەرمانــی 

ــان  ــن، ئەوانیــش وای ــاو مەنجەڵێکــدا بکوڵێن کــرد کەســەری لەن

کــردو خالدیــش گۆشــتی ســەری مالکــی خــوارد ئــەو شــەوە بــۆ 

ئــەوەی هەمــوو تیــرە عەرەبــە هەڵگــەڕاوەکان بتۆقێنێــت«)٢(

وەاڵمــی فەقیهــو زانایانــی ئیســالم بــۆ جائیزنەبوونــی ســوتاندنی 

مــرۆڤ بەزیندوویــی :

دیــارە هەندێــک زانــاو فەقیهەکانــی ئیســالم هەرلەکۆنــەوە 

ســوتاندنی مرۆڤیــان بــە زیندوویــی بەکارێکــی دوور لــە ئایــن 

زانیــوە، بــۆ ئــەوەش پشــتیان بــەم بەڵگانــەی خــوارەوە بەســتوە.

کــە  پێغەمبــەر  بەفەرمودەیەکــی  بەســتوە  یەکەم:پشــتییان 

دەفەرموێــت:

ــا  ــا َوُفالنً ــْم ُفالنً )بَعثنــا رســوُل اللــِه فــی بعــَث فقــال:) إِْن َوَجْدتُ

ــا  ــن َرردن ــِه ملسو هيلع هللا ىلص حی ــوُل الل ــال رس ــم ق ــار (. ث ــاَم ِبالنَّ َفأَْحرُِقوُه

الخــروج: )إِينِّ كُْنــُت أََمرْتُكُــْم أَْن تُْحرُِقــوا ُفالنـًـا َوُفالنـًـا ِبالنَّــاِر ، َوإِنَّ 

ُب ِبَهــا إاِل اللَّــُه ، َفــإِْن َوَجْدمُتُوُهــاَم ، َفاْقُتلُوُهــاَم(.)3( النَّــاَر ال يَُعــذِّ

»ئەبــو هوڕەیــڕە دەگێڕێتــەوە و دەڵێــت: پێغەمبــەر فەرمــووی، 

بــڕۆن ئەگــەر فــان وفانتــان دەســت کەوت،بیــان ســوتێنن بــە 

ــووی،  ــەر فەرم ــن، پێغەمب ــتامن بڕۆی ــە ویس ــک ئێم ــر، کاتێ ئاگ

«

«
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ڕاســتە مــن فەرمانــم پێکــردن، کــە فــان وفــان بســوتێنن، بــەاڵم 

نابێــت کــەس بــە ئاگــر ســزابدرێت، چونکــە تەنهــا خــوا بەئاگــر 

ســزایان دەدات، ئەگــەر دەســتان کەوتــن بیــان کــوژن« )3(

ــکرایی  ــەڕوون و ئاش ــارە زۆر ب ــن: دی ــە دەڵێ ــەو زانایان ــە ئ بۆی

پێغەمبــەر دەفەرموێــت: نابێــت کــەس بــە ئاگــر ســزا بدرێــت، 

ــەم  ســوتاندنەی داعــش و هەمــوو  ــچ شــێوەیەک ئ ــە بەهی بۆی

ــز  ــژووی ئیســالمدا  کــراون، جائ ــە مێ ــەو ســوتاندنانەی ،کــە ل ئ

ــوون. ــەر ب ــی پێغەمب ــەی فەرمان ــوون وپێچەوان نەب

دەڵێــن:  فەرمــودە  بــواری  زانایانــی  زۆر  ڕێژەیەکــی  دووەم: 

ــەملا(  ــەی س ــوتاندنی )فوجائ ــەوەی ڕووداوی س ــەنەدی گێڕان س

بــە فەرمانــی ئەبوبەکــری ســدیق، کــە ) عەلــوان کــوڕی داودی 

ــوڕی  ــزی ک ــن، حاف ــت نییەودەڵێ ــەوە، ڕاس ــی( گێڕاویەت بەجەل

حەجــەر لــە کتێبی )لســان املیــزان( لــە زاری بوخاریــەوە دەڵێت: 

ــی  ــن: عەقیل ــا دەڵێ ــن، هەروەه ــی نابەجێ ــوان گێڕانەوەکان عەل

لــە کتێبــی )الضعفــاء الکبیــر( دا دەڵێــت: عەلــوان کــوڕی داود 

بــە عەلوانــی کــوڕی داودی زاقولــی بەناوبانگــە )زاقولــی(ش واتــا 

د ز، ئینجــا ئــەم زانایانــە دەلێــن: چــۆن گێڕانــەوە لــە پیــاوی دز 

ــت؟ )٤( وەردەگیرێ

ــەری  ــی س ــەوەی کواڵندن ــن: گێڕان ــە دەڵێ ــەو زانایان ــێیەم: ئ س

وەلیــد  کــوڕی  خالیــدی  بەفەرمانــی  نویــرە  کــوری  مالــک 

کــوڕی  )محەمــەدی  چونکــە  نییــە،  ڕاســت  گێڕانەوەیەکــی 

ئــەم ڕوداوەی گێڕاوەتــەوە، کــە کەســێکی  حەمیــدی رازی( 

درۆزنــەو پێشــەوا )کــوڕی حەببــان( لــە بارەیــەوە دەڵێــت: ئــەو 

تاکــە کەســە کــە شــتەکان هەڵدەگێڕێتــەوە)5(

بۆچونی ئێمە لەسەر بابەتەکە:

یەکــەم: مــن پێــم وایــە هەندێــک دەقــی قورئانیــی و فەرمــودە، 

پڕاوپــڕن لــە رۆحــی لێبوردەیــی و مرۆڤایەتــی و هەندێکیشــیان 

رۆحێکــی نەگریــس و دەرونێکــی نەخــۆش و عەقیدەیەکــی 

تونــدڕەو ومامەڵەیەکــی ئینعیزالــی بــۆ مرۆڤــەکان بەرهــەم 

ــن . دێن

ــردوو  ــەدەکانی ڕاب ــە س ــالمی ل ــی ئیس ــار، زانایەک دووەم: زۆر ج

وئێســتاش کــە دەروونێکــی نەخۆشــی هەیــە یــان عەقڵێکــی 

نەخۆشــی هەیــە، دێــت  عەقڵــی نەخۆشــی خــۆی یــان دەروونــی 

نەخۆشــی خــۆی ئاوێتــەی مانــای دەقەکانــی قورئــان و فەرمــودە  

دەکات، بۆمنوونــە: پێغەمبــەر زۆر بــە ڕاشــکاوی و بەڕوونــی لــەم 

ــوتێرێت(  ــر بس ــە ئاگ ــەس ب ــت ک ــت: )نابێ ــەدا دەڵێ فەرمودەی

ــەر  ــت: پێغەمب ــت و دەڵێ ــی( دێ ــەو ســەرەوە )بەیهەق کەچــی ل

لــەم فەرمودەیــەدا مەبەســتی نەهیکــردن نییــە، بەڵکــو مەبەســتی 

تەوازوعــە، باشــە تــۆ بەڵگــەت چییە لەســەر ئەوەی کــە پێغەمبەر 

مەبەســتی نەهــی کــردن نییــە، لــەم فەرمودەیــەدا، ئایــا تــۆ چویتە 

نــاو دڵــی پێغەمبــەرەوە کەمەبەســتی نەهــی کــردن نییــە؟ بۆیــە 

زۆر جــار بەپێــی بەرژەوەنــدی سیاســی کۆمەاڵیەتــی توندوتیــژی 

شــەرعێراوەو کراوەتــە بەشــێک لــە ئاییــن.

و  ســەملا  فوجائــەی   ( ســوتاندنی  ڕوداوی  ســێیەم:هەردوو 

ــن  ــەر ڕاســت ب ــرە(  ئەگ ــوڕی نوی ــی ســەری مالکــی ک کۆاڵندن

یــان ناڕاســت، چونکــە هەردووکیــان بــە ئیعتبــار وەردەگیرێــن، 

بــەاڵم گریــامن ڕاســت بــوون، ئایــا قاعیــدەی فیقهــی ئیســالمی 

لــە ســەحابەکان وەردەگیرێــت؟ ئەمــەش بۆتــە جەدەلێکــی 

پێیــان  ،هەندێکیــان  ئیســالم  فەقیهەکانــی  لەنێــوان  قــووڵ 

وایــە بەڵــێ لێیــان وەردەگیرێــت وپێیــان وایــە ئــەو فەقیهانــە 

ئیجتیهادیــان کــردووەو بــۆ پاســاوی بۆچونــە هەڵەکانیــش 

دەڵێــن: ئەوانــە موجتەهیــدن، ئەگــەر لــە ئیجتیهــاددا هەڵەیــان 

ــرد  ــەر ڕاســتیان ک ــت و ئەگ ــۆ دەنورسێ ــان ب ــەک چاکەی ــرد ی ک

ــی  ــت و هەندێک ــۆ دەنورسێ ــان ب ــەوا دوو چاکەی ــان، ئ و پێکای

تریــان پێیــان وایــە حوکــم وقاعیــدەی فیقهــی تەنهــا لــە قورئــان 

ــت. ــتەکان وەردەگیرێ ــودە ڕاس وفەرم
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ــوون و  ــاری ئیســالم پەیداب ــاو بیری ــک زان چــوارەم: ئێســتا هەندێ

ــە  ــا ل ــی تەنه ــدەی فیقه ــەرعی و قاعی ــی ش ــە حوکم ــن: ئێم دەڵێ

قورئــان وەردەگریــن و لەفەرمــودە وەریناگریــن، چونکــە خــوا لــە 

ــا  ــو تەنه ــەداوە، بەڵک ــودەی ن ــتنی فەرم ــی پاراس ــدا بەڵێن قورئان

ــی داوە. ــتنی قورئان ــی پاراس بەڵێن

ــدڕەو  ــالمی و تون ــەلەفی و ئیس ــەی س ــتی زۆرین ــەم: بەڕاس پێنج

بڕوایــان بــە حوکمــە شــەرعیەکانی داعــش هەیــە، بەاڵم گوزارشــتی 

لێناکــەن و ئاشــکرای ناکــەن، لەبــەر بەرژەوەندی تایبەتــی دونیایی 

ــدەو  ــەی کەعەقی ــەی ئەوان ــەوەش زۆرب ــۆ ســەملاندنی ئ ــان ب خۆی

بیروباوەڕەکەیــان خســتە پێــش بەرژەوەنــدی دونیایــی و چونەنــاو 

ڕێزەکانــی داعــش.

شەشــەم: ئەوانــەی کەپێیــان وایــە، حوکمــی شــەرعی وقاعیــدەی 

فیقهــی، تەنهــا لــە قورئــان وەردەگیرێــت، ئەوانــە کەمینــەن 

و،کۆمەڵــە کەســێکی خوێنــەرو ئەقــڵ کــراوەن و مەیلیــان بــەالی 

ــەڕووی  ــە ڕووب ــەاڵم ئەوان ــە، ب ــان دۆســتی هەی ــەت و ژی مەدەنی

ڕەخنەیەکــی تونــد بونەتــەوە، لەالیــەن هــاوڕێ توندڕەوەکانیانەوە 

و هەندێــک جــار ڕووبــەڕووی تەکفیــرو تەشــهیریش بوونەتــەوە.

حەوتــەم: ئــەوەی داعــش کــردی ودەیــکات، هــەم لــە ســەربڕین 

و هــەم لــە ســوتاندنی مرۆڤــەکان بــە زیندوویــی، مــن  پێموایــە 

مەبەســت لێــی، ئیرهــاب وتــرس و تۆقاندنی خەڵکە، واتــە جۆرێکە 

لــە شــەڕی سۆســۆلۆژی و ســایکۆلۆژی دژی نەیارانــی خــۆی 

بەپشــت بەســن بەبنەمــای تێگەشــتنی ئەوفەقیهــە توندڕەوانــەی 

ــەی ئاماژەمــان پێکــردن. ــای ئیســالم، لەســۆنگەی ئەوئایەتان دونی

هەشــتەم: ســەبارەت بــەو ئایەتانــەی کــە داعــش بنەمــای حوکمــی 

ســوتاندنی فڕۆکەوانەکــەی لێوەرگرتــوون، مــن  وای بۆدەچــم 

ــەو  ــەوە ب ــە تۆڵەکردن ــە ل ــەکان بریتیی ــوو ئایەت ــی هەم : مەفهوم

شــێوەیەی کەزوڵمــت لێدەکرێــت ئینجــا داعــش دەڵێــت: ئێمــە بە 

فڕۆکــە دەســوتێرێین کاتێــک بۆمبــاران دەکرێیــن، بۆیــە ئێمــەش 

لەســەر بنەمــای ئــەو ئایەتانــە ئــەو فرۆکەوانەمــان ســوتاند، بــەاڵم 

ــا ئێســتا هێــزە دلێرەکانــی پێشــمەرگە  یــان   ــا ت مــن دەپرســم :ئای

هاوپەیامنــان، هاتــوون  داعشــێک بخەنــە نــاو قەفەســێک و 

لەشــێوەی فیلمێکــی هۆلیــودی ســینەمایی، بەزیندووی بیســوتێنن 

و بەگرتــەی ڤیدیۆیــی نیشــانی جیهانــی بــدەن؟ بێگومــان تائێســتا 

ــادات. ــەداوەو ڕووش ن شــتیوا ڕووی ن

پوختەی باسەکە:
ــکردنی  ــی، منایش ــکات وکردوویەت ــش دەی ــەوەی داع ــەم:  ئ یەک

دەروونێکــی نەخــۆش وعەقڵێکــی نەخۆشــە.

ــدن و  ــاب وتۆقان ــتی ئیره ــا بەمەس ــش تەنه ــان داع دووەم: پاش

ــان. ــەرعییەکانی خۆی ــە ش ــە دەلیل ــن ب ــت بەس ــە، بەپش ترس

ســێیەم: ســەرچاوەکانی مێــژووی ئیســالم پــڕن لــە  ڕووداوی 

ــە  ــەی ک ــراو، ئەوان ــان هەڵبەس ــن ی ــت ب ــا ڕاس ــە، ئینج نامرۆڤان

پێیــان وایــە ئــەم ڕوداوانــە هەڵبەســراون پێویســتە هەرچــی 

زووە پاکســازیان تێــدا بکرێــت، بۆئــەوەی چیــر مرۆڤــی دەروون 

ــان  ــن ی ــەم نەهێن ــژ بەره ــۆش و توندوتی ــڵ نەخ ــۆش وعەق نەخ

گیــرۆدەی نەکــەن بەخۆیانــەوە.

جیهانــی  فەقیهانــەی  زانــاو  و  ئەدیــب  چوارەم:ئەونوســەرو 

ــەو دوو  ــی ئ ــە گیڕانەوەکان ــان ک ــدە دڵنی ــەر ئەوەن ئیســالمی ئەگ

کەســە )عەلــوان کــوڕی داودی بەجەلــی ومحەمــەدی کــوڕی 

ــاڵ  ــدی رازی(نابەجــێ  و ناڕاســن، بۆچــی دوای ســەدان س حەمی

ــای  ــی دونی ــەرچاوە مێژوویەکان ــەوەی س ــار چاپکردن ــان ج و دەی

بۆچــی  ناســڕنەوە؟  دووکەســە  ئــەو  گێڕانەوەکانــی  ئیســالم، 

هەمووجــار گێڕانەوەکانیــان لەســەرچاوەکانی ئیســالمدا ئاماژەیــان 

پێدەکرێــت؟ مــن پێــم وایــە ئیجامعێکــی گــەورەی زانایانی ئیســالم 

نیــە لەســەر ئــەوەی کــە گێڕانەوەکانــی ئــەو دوو کەســەو ئەوانــی 

ــان  ــاژە بەگێڕانەوەکانی ــە تائێســتا ئام ــر نابەجــێ و ناڕاســن، بۆی ت

ــت. دەکرێ

ــە،  ــی نامرۆڤان ــدڕەو و ڕوداوی مێژووی ــی تون ــو دەق پێنجــەم: تاک

ــەوا دەبێــت هەمیشــە  ــن، ئ ــاو ســەرچاوەکانی ئیســالمدا هەب لەن

ــدڕەو و تێگەشــتنی  ــدڕەو و فەقیهــی تون ــی مرۆڤــی تون چاوەڕوان

ــی ئیســالمیدا. ــە جیهان ــن ل ــدڕەو بی تون

------------------------------------------------

ــن  ــة، ج7،ێ ١٦١، ط١، دار اب ــة والنهای ــر، البدای ــن کثی )١(. اب

ــري،٢،ێ٤9٢. ــخ الط ــم، مر.تاری هیث

ــن  ــة، ج7،ێ ١٦3، ط١، دار اب ــة والنهای ــر، البدای ــن کثی )٢(. اب

ــم، مــر. هیث

)3( البخاري، صحیح البخاري، ج3، ژمارە 3٠١٦.

)٤( ملتقى اهل الحدیث ،نێت

)5( ملتقى اهل الحدیث، نێت.



31

ژمارە 4
ئەیلولی  2016 

دابڕان

جەدەلی

ئیسالمی سیاسی 
دووڕوویی 

نیفــاق، وشــەیەکی عەرەبی/ئیســالمییە، بەمانــای 

دەرخســتنی شــتێک بەپێچەوانــەی ئــەوەی لــە 

ــالمدا  ــی ئیس ــە لەئایین ــەم زاراوەی ــە، ئ دڵتای

ــە  ــت ک ــەر کەســانێک بەکاردێ ــر بەرامب زیات

لەدڵــەوە کافــر بــن و ســەرزارەکیش بڵێــن 

موســوڵامنین)َوِمَن النَّــاِس َمــن يَُقــوُل آَمنَّــا 

ــَن(  ــم مِبُْؤِمِن ــا ُه ــِر َوَم ــْوِم اآلِخ ــِه َوِبالَْي ِباللّ

البقــرة٨.

ســوننەتدا  و  قورئــان  لــە  نیفــاق   

بەکارێــک و هەڵوێســتێکی زۆر خراپ 

لەســورەتی  ئەوەتــا  وێناکــراوە، 

١٤5دا  ئایەتــی  )النســاء(  

رِْك  ــدَّ ــَن يِف ال ــوە)إنَّ الُْمَناِفِق هات

األَْســَفِل ِمــَن النَّــاِر َولَــن تَِجــَد 

لَُهــْم نَِصراً(.زۆرێــک لــە وتەکانــی 

پەیامبــەری ئیســالمیش لەســەر هەمــان 

دەڕۆن، ڕێچکــە 

نیفاق و گەندەڵی شەرعی

بەشی دووەم

د.ئەمین عوسامن
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ــاون،  ــاق ژی ــەر نیف ــەن لەس ــەی ه ــالمیەکان لەوەت ــەاڵم ئیس ب

لەزۆرێــک  هەڵدەمــژن  نیفــاق  هــەوا  جیاتــی  لــە  ئــەوان 

ــان نیفاقێکــی شــەرعیان داڕشــتوە،  ــدا بۆخۆی ــی ژیان لەبوارەکان

ــە  ــەم نوســینەدا ســەرەڕای نیفاقــی شــەرعی تیشــک دەخەین ل

کــە  دەکەینــەوە  ڕوون  ئــەوە  و  شــەرعی  گەندەڵــی  ســەر 

ئیســالمییەکان ئەوانــەی ڕۆژ تائێــوارە بــاس لــە حــەاڵڵ و حەرام 

دەکــەن، ئەوانــەی خۆیــان وەک دەســت پاکریــن کــەس و 

الیــەن پێناســە دەکــەن، ئەوانــەی دوکانێکیــان کردۆتــەوە یــان 

بەنــاوی ئیســالمەوە حزبێکیــان دامەزرانــدووە، یــان بنکەیەکــی 

ــی  ــان کەناڵێک ــەوە، ی ــدا کردۆت ــاوی مزگەوت ــر ن ــان لەژێ حزبیی

ئاســامنییان دامەزرانــدووەو بــاس لــە ڕاســتگۆیی و دەســتپاکی 

دوفاقــەو  لەبنەڕەتــدا  ئیســالمییانە  ئــەو  دەکــەن،  خۆیــان 

ــە تاکێکــی ئیســالمی  ــاس ل ــرەدا ب ــکارن، لێ ــق و گەندەڵ مونافی

ــان  ــە بڕوای ــن ک ــتمە دەکەی ــەو سیس ــاس ل ــو ب ــن، بەڵک ناکەی

ــە  ــان ب ــەوان بڕوای ــەن، ئ ــڕەوی بک ــت پەی ــی و دەیانەوێ پێیەت

سیســتمی ئابــوری ئســالمییە کــە پــڕە لــە بنەماکانــی گەندەڵــی، 

دوورو  لەمێــژووی  و  گەندەڵــن  سیســتامتیک  بــە  ئــەوان 

نزیکیــان ئــەوەی ســەملاندووە، لێــرەوە دەڵێیــن ئیســالمییەکان 

ــەک  ــەن ن ــان دەیک ــە بۆخۆی ــک ک ــوو ڕیکالمێ ــەرەڕای هەم س

ــن  ــری بەرنامەیەک ــو هەڵگ ــەوە گالون، بەڵک ــا بەگەندەڵیی تەنه

کــە هەمــوو داهاتــی واڵت ئەکەنــە »جانتایەکــی ڕەشــی«ترەوە، 

ــە  ــەو داهات ــو ئ ــال(ەوە هەم ــت امل ــاوی )بی ــان بەن ئەمجارەی

ــەو  ــە ئ ــەش دەکــەن، ئەم ــان و کەســوکاریاندا داب بەســەر خۆی

ــەم  ــی شــەرعی( ل ــی دەڵێین)گەندەڵ ــە پێ ــە ئێم سیســتمەیە ک

ــاق و  ــی نیف ــک الیەن ــاس لەهەندێ ــینەکەماندا ب ــەی نوس بەش

ــن. ــەرعی ئەکەی ــی ش گەندەڵ

      دیاردە باوەکانی نیفاقی ئیسالمییەکان:

ئیســالمییەکان دەڵێــن بڕوامــان بــە دیموکراســی حوکمــی گــەل 

هەیــە، کەچــی لــە ١٤3٤ ســاڵی مێــژووی عەرەبــی ئیســالمیدا، 

ــەداوە  ــام ن ــان ئەنج ــەک هەڵبژاردنی ــا ی ــەت تەنه وەک حکوم

ــە  ــاس ل ــە ب ــەی ک ــەو ئایەتان ــوو ئ ــدن بەهەم ــەوە پابەن لەناخ

ســەپاندنی حوکمی خودا و شــورای ئیســالمی دەکات، دەڵێن لە 

کوردســتاندا حوکمــی بنەماڵــەو حوکمــی خێڵەکــی بــاوە، کەچــی 

شــانازی بــە )وامرهــم شــورى بينهــم( دەکــەن، ئــەو دروشــمە 

خــۆی دامەزرێنــەری حوکمــی خیڵەکــی و عەشــیرەتییە، ئەڵێــن  

بڕوامــان بــە ئــازادی بیــروڕاو ئاینــی  هەیــە کەچــی لــە ناخــەوە 

پابەنــدن بــە حوکمــی کوشــتنی هەڵگــەڕاوە یــان مورتــەد، 

ئەڵێــن بڕوامــان بــە فــرە حزبــی هەیــە کەچــی حزبەکــەی 

خۆیــان نەبێــت باقــی الیەنەکانــی تــر وەک لــە قورئانــدا هاتووە 

بەحزبــی شــەیتان لەقەڵــەم دەدەن و دەبــێ کۆمەڵکــوژ بکرێن، 

ــدن  ــن و کەچــی لەناخــەوە پاپەن ــان دەگری ــە ژن ــز ل ــن ڕێ ئەڵێ

بــەو ئایەتانــەی کــە ئیهانــە بــە ژنــان دەکات و تەوقــە لەگــەڵ 

ــەوەی  ــۆ ئ ــت ب ــان دەدەن بەکوش ــی خۆی ــەن کەچ ــدا ناک ژنان

ــن  ــەن، ئەڵێ ــتدا بک ــۆری بەهەش ــەدەها ح ــەڵ س ــێکس لەگ س

ــەوە  ــان دەتەقێنن ــی خۆی ــە کەچ ــەراب حەرام ــول و ش ئەلکح

ــن  ــە شــەرابی تەهــور، ئەڵێ ــن ل ــەوەی لەبەهەشــتدا تێرب ــۆ ئ ب

ــە  ــان دە جــۆر درۆی شــەرعیان هەی درۆ حەرامــە کەچــی خۆی

ــن  ــە ) ئەڵێ ــۆ منوون ــژوودا، بەهەمــان شــێوە ب ــەوەی مێ لەگێڕان

ــەو، ئەحمــەدی  ــی حەنیف ــەس و ئەب ــوری ئەن ــک ک ــامم مالی ئی

حاکمــە  بەرەنــگاری  جەســورانە  بــە  زۆر  حەنبــەل،  کــوڕی 

ســتەمکارەکان بونەتــەوە. تەحەمولــی ئەشــکەنجەی والێکانیــان 

دەکــرد بەبــێ ئــەوەی ڕایــان بگــۆڕن، بــەاڵم ئــەوە بــاس ناکــەن 

کــە ئــەو حاکــم و والیانــە داگیرکەرێکــی بێگانــە نەبــون، بەڵکــو 

ــەر  ــش ه ــن ئەوانی ــون. ناڵێ ــوڵامنان ب ــری موس ــەو ئەمی خەلیف

ــعيد  ــد س ــار محم ــيايس للمستش ــالم الس ــوڵامن بون()االس موس

ــە  ــور هەی ــەم کەلت ــژودا ک ــە مێ ــتی ل ــاموي ال١٨(.بەڕاس العش

وەک ئیســالمی سیاســی کــە پــڕ بێــت لــە دوو ڕوویــی. ســەیر 

ــەم  ــاق لەقەڵ ــی نیف ــتی دژایەت ــە دەمڕاس ــان ب ــە، خۆی لەوەدای

ئــەم دوو ڕووییــەی ئیســالمیەکان  دەدەن. ئەگــەر لەســەر 

بەڵکــو چەنــد  نوســینێک  نــەک  بێنینــەوە،  بەڵگــەو منونــە 

ــت. ــای ناکەوێ ــش فری ــدی کتێبی جەڵ

      نیفاقی شەرعی و یاریکردن بە دەقەکان:

ــن  ــی تەفســیرە«وە، پێشــمەرجەکانی تێگەش ــە دیدی«زانایان  ل

لــە قورئــان بریتیــن لــە تێگەشــتنی زمانەوانــی دروســت و کات 

ــە  وزانینــی هۆکارەکانی)اســباب النــزول(. مەالیەکــی ســادەو ل

«

««
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خواتــرس، زۆر بەئاســانی و ڕاســتگۆیی و رەوانــی ســورەتەکانی 

ــۆ  ــان ب ــدا، قورئ ــک روندەکاتەوە.لەبنەڕەتیش ــۆ خەڵ ــان ب قورئ

ــەک  ــورساوە، ن ــادە ن ــی س ــەوارو خەڵک ــی نەخوێن پەیامبەرێک

بــۆ کەســانی خوێنــەوار، کەواتــە هــەر لەســەرەتاوە، ئــەو 

ــە  ــتی ب ــن( پێویس ــاب مبی ــە ) کت ــی رون ــە کتێبێک ــە، ک قورئان

ــەت و  ــە.  کێشــەکە لەوەدایەکەئای ــوەو نی ــاو موفەســیر نەب زان

ســورەتەکانی قورئــان بەشــێوەیەکن، کەئیســالمیەکی فێڵباز، یان 

موفەســیرێکی نزیــک لــە دەســەاڵت، زۆر بــە ئاســانی دەتوانێت 

ــت  ــت. دەکرێ ــان بێنێ ــر بەکاری ــۆک بەیەک ــە شــێوەیەکی ناک ب

چ حاکــم و چ ئۆپۆزیســیۆن ئایەتەکانــی قورئــان، هەرالیەنێــک 

بــە قازانجــی خــۆی بەکاربێنێت.لــەدوای مردنــی پەیامبــەرەوە، 

ــان  ــان قورئانی ــارەزوی خۆی ــە ئ ــو ئەمــڕۆ ئیســالمیەکان ب تاوەک

ــای  ــە بنەم ــە ب ــاوەو، کردویان ــی بەکارهێن ــە شــێوەی دوفاقەی ب

نیفاقێکی شــەرعی.چاالکوانەکانی ئیســالمی سیاســی، لەمێژوداو 

ئێستاشــی پێوەبێــت، وەک قومارچیــەک گەمــە بــە پێکهاتەکانــی 

قورئــان دەکــەن. هــەرکات بیانەوێــت ئــەو وەرەقەیــە دادەگــرن 

کــە لەقازانجــی خۆیانــدا بێــت. بیانەوێــت میانــڕەو و ئاشــتیخواز 

دەرکــەون ئــەوا چەنــد ئایەتێکــی بــاو لــە ســورەتە مەکێیــەکان 

دەخەنــە ڕوو، هەرکاتیــش بەهێزبــن و داشــیان ســوار بێــت 

ئــەوکات ئایــەت و ســورەتە مەدەنیــەکان  دەخەنــەڕوو کــە 

ــد  ــەیەدا چەن ــەم نەخش ــکێنێت، ل ــی دایدەش ــەالی توندڕەوی ب

منوونەیــەک لــە گەمــەی ئیســالمییەکان دەخەینــە ڕوو، الی 

ــدا وەک  ــی الوازی ــە کەلەکات ــەو ئایەتانەی ــەکە ئ ــتی نەخش ڕاس

چەپــی  الی  و  دەریدەبــڕن  ئازادیخوازێــک  و  میانڕەوێــک 

نەخشــەکەش ئــەو ئایەتانەیــە کــە ڕێــک بەپێچەوانــەی ئــەوەی 

ــر دەســەاڵتی  ــان و لەژێ ــی بەهێزبونی ــە لەکات ــی، ک بەرامبەرێت

تــر  بەواتایەکــی  دەکــەن،  پەیــڕەوی  خیالفەتــدا  دەوڵەتــی 

ئایەتەکانــی  لــە  جیــاوازن  موعــارەزە  قۆناغــی  ئایەتەکانــی 

ــە دەســت. ــی دەســەاڵت گرتن قۆناغ

      گەندەڵیی شەرعی:

لــە بیابانــی عەرەبیــدا کــە ژینگــەی ســەرهەڵدانی ئایینــی ئیســالم 

بــوو هیــچ جــۆرە پیشەســازییەک نەبووە، تەنهــا بازرگانــی بەکۆیلەو 

ئاژەڵــەوە نەبێــت، زۆربــەی ئەمانــەش لەڕێگــەی فەرهودیــەوە 

بەدەســت دەهــات و دوای هاتنــی ئایینــی ئیســالم هەندێــک 

ــەکان  ــرە دین ــاج لەغەی ــی ب ــرا، وەک وەرگرتن ــۆ زیادک ــری ب شــتی ت

و زەکات لــە موســوڵامنە دەســتڕۆکان، بیرۆکــەی سیســتمی ئابــوری 

ــچ  ــەو هی ــەردەمەوە نیی ــەم س ــی ب ــچ پەیوەندییەک ــالمی هی ئیس

جــۆرە چارەســەرێکی پــێ نییــە بــۆ کێشــە ئابورییەکانــی ســەردەم.

زەمانــەوە  دێریــن  لــە  ئیســالمییەکان  بانگخــوازە  و  »زانایــان« 

ــوارەدا  ــەم ب ــەن و ل ــالمی دەک ــووری ئیس ــتمی ئاب ــە سیس ــاس ل ب

سیســتمی  باوکردۆتــەوە.  لێکۆڵینەوەیــان  و  کتێــب  ســەدەها 

ئابــووری لەســەر بنەمــای حــەاڵڵ و حــەرام و وەرنەگرتنــی ســووی 

بانکــی و سیســتمی زەکات و خومــس و ســەدەقەو بــاج وەرگرتــن، 

وەک خۆیــان باســی دەکــەن ئەمــە نــە سیســتمی سۆشیالیســتیەو 

ــی  ــەم سیســتمەدا هەرچــی داهات ــە سیســتمی ســەرمایەداری، ل ن

دەوڵەتــی ئیســالمییە دەچێتــە )بیــت املــال(ەوە، کــە لەبــری 

ــارە  ــی بڕی ــری واڵت خاوەن ــان ئەمی ــە، خەلیفــە ی ــی دارایی وەزارەت

لــە چۆنیەتــی ســەرفکردنی ئــەو داهاتانــەو ســەرفکردنی داهاتیــش 

دەبێــت ســەرەتا بــۆ کەســوکاری خۆیــان بێــت پاشــان بــۆ خەڵکــی 

ــروف(. ــون اول باملع ــر ) االقرب ت

تــرو  داهاتــی  نەبونــی  بەهــۆی  پەیامبــەر  مردنــی  دوای  لــە 

ئیســالمی  بزوتنــەوەی  ئابــووری  سیســتمێکی  گەشــەنەکردنی 

توشــی قەیرانــی مەترســیدارو چارەنوسســاز بــوەوە، بۆیــە دەبینیــن 

یەکەمیــن و گەورەتریــن شــەڕی ناوخۆیــی ئیســالمییەکان کــە 

لەســەردەمی ئەبوبەکــری صدیقــدا هەڵگیرســا ئــەو شــەڕانەی 

کەبــە )حــروب الــردة( یــان )حــروب الزكاة(نــارساون، هۆکارەکانــی 

ئــەو شــەڕانە ئابــوری بــوون نــەک ئایینــی و زۆربــەی هــەرەزۆری 

ئەوانــەی بــوون بــە قوربانــی ئــەو شــەڕانە کــە بڕوایــان بەهەمــوو 

«

چاالکوانەکانی ئیسالمی سیاسی، لەمێژوداو 

ئێستاشی پێوەبێت، وەک قومارچیەک گەمە 

بە پێکهاتەکانی قورئان دەکەن. هەرکات 

بیانەوێت ئەو وەرەقەیە دادەگرن کە لەقازانجی 

خۆیاندا بێت. بیانەوێت میانڕەو و ئاشتیخواز 

دەرکەون ئەوا چەند ئایەتێکی باو لە سورەتە 

مەکێیەکان دەخەنە ڕوو، هەرکاتیش بەهێزبن 

و داشیان سوار بێت ئەوکات ئایەت و سورەتە 

مەدەنیەکان  دەخەنەڕوو 
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  میانڕەوی:

ــَنِة  ــِة الَْحَس ــِة َوالَْمْوِعظَ ــِبيِل َربِّــَك ِبالِْحكَْم ١. ﴿اْدُع إِِل َس

َوَجاِدلُْهــم ِبالَِّتــي ِهــَي أَْحَســُن...﴾النحل/١٢5.بە حیکمــەت 

و ئامــۆژگاری بانــگ بکــە بــۆ ڕیگــەی خــوداو بەباشــرین 

شــێوە گفتوگۆیــان لەگــەڵ بکــە.

٢. ﴿ أََفأَنـْـَت تُكْــرُِه النَّــاَس َحتَّــى يَكُونـُـوا ُمْؤِمِنــَن ﴾يونــس: 

99  تــۆ زۆر دەکەیــت لەخەڵــک بــۆ ئــەوەی بڕواداربــن.

3. )فذكــر إمنــا أنــت مذكــر لســت عليهــم مبســيطر(

تەنهــا  تــۆ  بکــەرەوە،  ئاگاداریــان  الغاشــية/٢١ 

نیــت. زاڵ  بەســەریاندا  ئاگادارکــەرەوەی 

  ئازادی بیروباوەڕو ئاین:

ــدا زۆرکاری  ــە ئاین ــرة ٢٦5 ل ــِن( البق ي ــَراَه يِف الدِّ ١. )الَ إِكْ

نیــە.

٢. )لَكُــْم ِديُنكُــْم َويِلَ ِديــِن( الكافــرون ئێــوە ئاینــی خۆتــان 

هەیــەو منیــش ئایینــم هەیــە.

3. )َفَمــن َشــاء َفلُْيْؤِمــن َوَمــن َشــاء َفلَْيكُْفــر( الکهــف 

٢9ئــەوەی بیەوێــت بــا بڕوابێنــێ و ئەوەشــی بیەوێــت بــا 

ــکات. ــر ب کوف

  مافی ژیان/ ئەوکاتەی دەستیان نەڕوات:

ــاس  ــان ب ــی ژی ــەی ماف ــە وەک منون ــەم ئایەت ــار ئ زۆر ج

دەکرێــت کــە دەبێــت پارێــزراو بێــت و )بەناهــەق( کــەس 

ــت: نەکوژرێ

مــن قتــل نفســا بغــر نفــس أو فســاد يف األرض فكأمنــا قتــل 

ــێ  ــی بەب ــەی مرۆڤێک ــدة: 3٢(ئەوکەس ــاس جميعا)املائ الن

ــەرزدا  ــادی لەع ــان فەس ــتبێت ی ــی کوش ــەوەی مرۆڤێک ئ

بکــوژی، وەک ئــەوە وایــە کەهەمــوو خەڵکــی کوشــتبێت.

  توندڕەوی:

ــِر َواَل  ــْوِم اآْلِخ ــِه َواَل ِبالَْي ــوَن ِباللَّ ــَن اَل يُْؤِمُن ــوا الَِّذي ١. )َقاتِلُ
ــەو  ــژ ئ ــولُُه(التوبة ٢9 بەگ ــُه َوَرُس ــرََّم اللَّ ــا َح ــوَن َم يَُحرُِّم
کەســانەدا بجەنگێــن کــە بڕوایــان بــە خــوداو دواڕۆژ نیــە 
و ئــەو شــتانەش حــەرام ناکــەن کــە خــوداو پەیامبەرەکەی 

ــان کــردوە. حەرامی
٢. )يَــا أَيَُّهــا النَِّبــيُّ َحــرِِّض الُْمْؤِمِنــَن َعــَى الِْقَتاِل(االنفــال٦5 

ئــەی پەیامبــەر بــڕواداران هانــدە بــۆ شــەڕ. 
ــِه(  يــُن لِلَّ ــوَن الدِّ ــٌة َويَكُ ــوَن ِفْتَن ــى اَل تَكُ 3. )َوَقاتِلُوُهــْم َحتَّ
البقــرة١93 شــەڕ بکــەن لەگەڵیانــدا تــا نەبێــت بــە فیتنــەو 

ئاییــن تەنهــا بــۆ خــوا بێــت.

  دژایەتی ئازادی بیروباوەڕو ئاین:

بَالرَِّقاِب(محمــد ٤  َفَضْ كََفــُروا  الَِّذيــَن  لَِقيُتــُم  )َفــإَِذا   .١

ئەگــەر کافرانتــان بینــی بــدەن لەملیــان

٢. )َقاتِلُــواْ الَِّذيــَن الَ يُْؤِمُنــوَن ِباللَّــِه َوالَ ِبالَْيــْوِم اآلِخِر(بــەدژ 

ئەوانــەدا بجەنگێــن کــە بڕوایــان بــە خــوداو دواڕۆژ نییــە(

لََعلَُّهــْم  لَُهــْم  أمَْيَــاَن  إِنَُّهــْم اَل  الْكُْفــِر  ـَة  3. )َفَقاتِلُــوا أَِئَـّ

يَْنَتُهوَن(التوبة١٢بجەنگێــن دژ بــە ســەرانی کوفــر، ئــەوان 

ــن. ــەواو ب ــو ت ــاوەڕن و بەڵک ــێ ب ب

  مافی ژیان/ ئەوکاتەیە دەستیان بڕوات:

نەک نایکوژن، بەڵکو لەتلەتی دەکەن:

ــَعْوَن يِف  ــولَُه َويَْس ــَه َوَرُس ــوَن اللَّ ــَن يَُحاِربُ ــزَآُء الَِّذي ــا َج َ إمِنَّ

األَْرِض َفَســاداً أَن يَُقتَّلُــواْ أَْو يَُصلَُّبــواْ أَْو تَُقطَّــَع أَيِْديِهــْم 

ــدة 33( ــَن األَْرِض )املائ ــْواْ ِم ــالٍف أَْو يُنَف ــْن ِخ ــم مِّ َوأَْرُجلُُه

جــەزای ئــەو کەســانەی شــەڕ دەکــەن بەرامبــەر بــە 

خــوداو پەیامبەرەکــەی، ئەوانــەی بــە دوای فەســادین 

لــە عــەرزدا، ئەبێــت بکوژرێــن، یــان لەخــاچ بدرێــن یــان 

ــان  ــان نەفی ــەوە ی ــان بەڕاســتو چــەپ ببڕیت دەســتو قاچی

ــەن. بک
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ڕێزگرتن لە ژنان

لەخەلقدا نێرو مێ وەک یەکن:

ــن َذكَــٍر َوأُنَثــى َوَجَعلَْناكُــْم  )يَــا أَيَُّهــا النَّــاُس إِنَّــا َخلَْقَناكُــم مِّ

ــَل(  الحجــرات١3، خەڵکینــە ئێمــە ئێوەمــان  ُشــُعوبًا َوَقَبائِ

خەلــق کــرد لــە نێــرو مــێ و کردمانــن بــە گــەالن و هــۆز.

وتار بۆ ژنان و پیاوان یەکسانە:

ــة  ــٍض( التوب ــاء بَْع ــْم أَْولَِي ــاُت بَْعُضُه ــوَن َوالُْمْؤِمَن )َوالُْمْؤِمُن

بەرپرســی  هەندێکیــان  پیــاو  و  ژن  بڕوادارانــی   ،7١

هەندێکیانــن.

چونە بەهەشت بەیەکسانی:

ــاٍت تَْجــِري ِمــن تَْحِتَهــا  )لُِيْدِخــَل الُْمْؤِمِنــَن َوالُْمْؤِمَنــاِت َجنَّ

اأْلَنَْهــاُر( الفتــح 5، بابڕوادارانــی ژنــان و پیــاوان بچنــە 

ــار دەڕوات. ــدا روب ــە لەژێری ــتێکەوە ک بەهەش

لە سزاداندا  یەکسانن:

ــَدٍة(  ــَة َجلْ ــاَم ِمَئ ْنُه ــٍد مِّ ــُدوا كُلَّ َواِح ــزَّايِن َفاْجلِ ــُة َوال )الزَّانَِي

النــور٢ژن و پیــاوی زیناکــەر، هەریەکیــان ســەد جەڵــدی 

ــدەن. لێب

ئیهانەت کردن بە ژنان

لە کولتوری ئیسالمیدا، ژن بە بزن وێنا دەکرێ

)إِنَّ َهــَذا أَِخــي لَــُه تِْســٌع َوتِْســُعوَن نَْعَجــًة َويِلَ نَْعَجــٌة 

ــەو  ــی هەی ــۆ بزن ــە نەوەدون ــەوە برام ــَدٌة( )ص ٢3( ئ َواِح

ــزن ــەک ب ــش ی منی

ژن بە پیس وێنادەکرێ:

)َجــاء أَحَدكُــم ِمــن الَغائِــط أو لََمســُتم الِنســاء َفلــم تَِجــدو 

َمــاء َفَتَيَمُمــوا( النســاء ٤3ئەگــەر یەکێکتــان لــە ئاودەســت 

هاتنــەوە، یــان دەســتتان بــەر ژنــان کــەوت ئــەوا دەســت 

نوێژەکەتــان بــە تەیەمــوم بکــەن.

ژن وەک ئامرازێک ژیانی پیاوی پێخۆش دەکرێت:

ــَن النَِّســاء َمْثَنــى َوثثـُـالََث َوُربَــاَع  )َفانِكُحــواْ َمــا طَــاَب لَكُــم مِّ

ــْم(  ــْت أمَْيَانُكُ ــا َملَكَ ــَدًة أَْو َم ــواْ َفَواِح ــْم أاَلَّ تَْعِدلُ ــإِْن ِخْفُت َف

النســاء 3لێــرەدا زۆرجــار دەڵێــن پێشــمەرجی فرەژنــی 

ئەوەیــە کــە پیاوەکــە بتوانێــت یەکســان مامەڵەبــکات 

لەگەڵیانــدا ئــەوکات بــۆی هەیــە تەنهــا یــەک ژن بێنێــت 

و چەنەهــا ژنــە کۆیلــە، لــەم کولتــورەدا ژنــە کۆیلــە بــەژن 

ــت. دانانرێ

ژنێکــی  بەقــەد  نەخوێنــەوار  موســوڵامنی  پیاوێکــی 

دەژمێردرێــت: دوکتــۆرا  بڕوانامــەی  هەڵگــری 

)واستشــهدوا شــهيدين مــن رجالكــم فــإن مل يكونــا رجلــن 

فرجــل وامرأتــان( البقــرة ٢٨٢بــۆ شــایەتی دوو پیــاو بێنــن، 

ئەگــەر دوو پیــاو نەبــوو ئــەوا پیاوێــک و دوو ژن.
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ــدەن  ــوون زەکات ب ــل نەب ــەاڵم قای ــوو، ب ــالم هەب ــی ئیس بنەماکان

ئیمپراتــۆری  گەشــەکردنی  کــە  دەبینیــن  کاتــدا  لەهەمــان  و 

ــووری  ــی) قورەیشــی( ئیســالمی لەڕێگــەی سیســتمێکی ئاب عەرەب

هەمــان  درێژەپێدانــی  لەڕیگــەی  بەڵکــو  نەبــوو،  پێشــکەوتوو 

بیرۆکــەی فەرهــودی و هێــڕش کردنــە ســەر واڵتانــی دەوروبــەرو 

بەتــااڵن بردنــی ســەروەت و ســامان و ژنانــی ئــەو واڵتانــەوە بــوو، 

کوردســتانی خۆشــامن یەکێــک بــوو لــەو واڵتانــە، ئەگــەر خولەفــای 

ڕاشــدین کاری )فتوحــات( یــان ڕاســر بڵێیــن داگیرکردنــی واڵتانــی 

ــی  ــەم ئایین ــالمی و ه ــی ئیس ــەم دەوڵەت ــەوا ه ــا ئ ــان نەکردب تری

ئیســالمیش بــەو شــێوەیەو لــەو ســەردەمەدا گەشــەیان نەدەکــرد، 

ــەن  ــەو هــات و هــاوارەی بانگخــوازان دەیک ــوو ئ ســەرەڕای هەم

ئەوانــەی باســامن کــرد، کرۆکــی ئابــوری ئیســالمی پێکدێنــن. 

ــالمی  ــوری ئیس ــی ئاب ــەوەی وردەکاریەکان ــان ڕەتدان ــرەدا کارم لێ

نییــە، بــەاڵم بــاس لــەوە دەکەیــن چــۆن ئیســالمیەکان لــەم بــوارەدا 

بنەماکانــی گەندەڵیەکــی شــەرعی بۆخۆیــان دابیــن دەکــەن، لێــرەدا 

ــە  ــن ل ــی دابەشــکردنی داهــات دەکەی ــەی زەکات و چۆنیەت منوون

ــی  ــۆ گەندەڵ ــکەرە ب ــە خۆش ــەک رێگ ــە ن ــالمیدا ک ــتمی ئیس سیس

ــەرعیش. ــی ش ــتی بەرتیل ــە ئاس ــو دەگات بەڵک

      زەکات:

دوای  ئیســالمییە  ئابــووری  بنەڕەتیــی  بەشــێکی  زەکات 

کۆکردنــەوەی ئەگــەر دەوڵــەت ســندوقی زەکاتــی هەبێــت وەک 

لــە واڵتانــی دورگــەی عەرەبیــدا بوونــی هەیــە ئــەوا پــارەی زەکات 

ــەدا  ــی خیالف ــە دەوڵەت ــان ل ــەوە، ی ــەی دەوڵەت ــە خەزێن دەچێت

ئــەوا  دەریبــکات  تاکیــش  ئەگــەر  املالــەوە.  بیــت  دەچێتــە 

ــۆ  ــەش دەکات، ب ــەت داب ــوای تایب ــی فەت ــۆی بەپێ ــی خ بەکەیف

منونــە لــە ســاڵی ٢٠١٤ بــڕی ٢٠,٢٠7,7٨٠دینــاری کوێتــی چوەتــە 

ــڕی 5٦  ــاڵی ٢٠١3 دا ب ــەوە،  لەس ــی کوێت ــی واڵت ــنوقی زەکات س

ــووە،  ــراوەی عەرەبســتانی ســعودی ب ــی کۆک ــاڵ زەکات ــارد ری ملی

ــرو  ــەو باشــەو کەســانی فەقی ــەت زەکات کارێکــی مرۆڤان بەڕواڵ

هــەژار ســودی لێوەردەگــرن، یــان ئــەو ســەردەمە کۆیلەیــان 

ــە  ــرەدا نیی ــەاڵم کێشــەکە لێ ــردن، ب ــان دەک ــێ دەکــڕی و ئازادی پ

کێشــەکە لەوەدایــە کــە کــێ دەستنیشــانی فەقیــرو هــەژار 

دەکات؟ ئایــا هــەژاری خــزم و بێگانــە فەرقیــان هەیە؟ بەشــەکانی 

تــری زەکات بــۆ چــی بەکاردێــت؟ بەپێــی ئایەتــی ٦٠ لــە ســورەتی 

ــەوە: ــت بەش ــە هەش ــت ب ــی زەکات دەکرێ ــة داهات التوب

ــِة  ــا َوالُْمَؤلََّف ــَن َعلَْيَه ــاِكِن َوالَْعاِملِ ــَراِء َوالَْمَس ــاُت لِلُْفَق َدَق ــا الصَّ َ )إمنَّ

ــِبيِل  ــِن السَّ ــِه َواِبْ ــِبيِل اللَّ ــَن َويِف َس ــاِب َوالَْغارِِم ــْم َويِف الرَِّق ُقلُوبُُه

َفِريَضــًة ِمــَن اللَّــِه َواللَّــُه َعلِيــٌم َحِكيٌم(دەدرێــت بــە هــەژارو 

فەقیــرو کارمەنــدان و بــۆ دڵڕاگرتن)َوالُْمَؤلََّفــِة ُقلُوبُُهــْم (.....ســبیل 

ــاد. اللە.....ت

بابەتی)َوالُْمَؤلََّفــِة ُقلُوبُُهــْم (زۆری لەســەر نــورساوە، نەیارانــی 

ئیســالمییەکان ئەڵێــن ئەمــە بەرتیلێکــی شــەرعیە بــۆ ئــەوەی 

ــە  ــەو کۆمەڵ ــە ئ ــۆ منوون ــوڵامن، ب ــە موس ــەن ب ــێ بک ــی پ خەڵک

ــەوە  ــەن ب ــا کاردەک ــە ئەفریقی ــە ل »خێرخــوازە« ئیســالمییانەی ک

تاوانبــار ئەکرێــن کــە بەپــارەی زەکات ویژدانــی خەڵکــی هــەژار 

ــوڵامن. ــە موس ــەن ب ــارە دەیانک ــە پ ــڕن و ب دەک

       ئیسالمییەکان وبەرتیلی شەرعی:

لێــرەدا بــاس لە)َوالُْمَؤلََّفــِة ُقلُوبُُهْم(دەکەیــن، بەپێــی هەمــو 

تەفســیرەکان و ڕووداوە مێژوویــەکان ئــەم بەشــەی زەکات 

ــەس. ــۆر ک ــێ ج ــە س ــت ب دەدرێ

یەکەم: بەکەسانێکی کافر بۆ ئەوەی بن بە موسوڵامن.

«

«

یەکەمین و گەورەترین شەڕی 

ناوخۆیی ئیسالمییەکان کە 

لەسەردەمی ئەبوبەکری صدیقدا 

هەڵگیرسا ئەو شەڕانەی کەبە 

)حروب الردة( یان )حروب الزكاة(

نارساون، هۆکارەکانی ئەو شەڕانە 

ئابوری بوون نەک ئایینی و زۆربەی 

هەرەزۆری ئەوانەی بوون بە 

قوربانی ئەو شەڕانە کە بڕوایان 

بەهەموو بنەماکانی ئیسالم هەبوو
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ــوڵامن و دڵ و  ــە موس ــوون ب ــازە ب ــانێک کەت ــە کەس  دووەم: ب

ــم بکــەن. ــدا قای ــە ئیامن ــان ل ــەوەی دڵی ــۆ ئ ــان الوازە، ب بڕوای

ــن  ــان نەگەیەن ــەوەی زی ــۆ ئ ــر ب ــانێکی کاف ــە کەس ــێیەم: ب س

پەیامبەریشــدا  لەکاتــی  ئــەم کارە  بەڵــێ  بــە موســوڵامنان، 

ئــەم  لەســەر  هەیــە  زۆرمــان  منوونــەی  دراوەو  هەبــووەو 

بابەتــە، لــە ئێســتادا هەمــوو الیــەن و ڕێکخــراوە ئیســالمییەکان 

دەکــەن،  پیادەشــی  مــاوەو  زەکات  بەشــەی  بــەم  بڕوایــان 

نەبێــت،  القــرآن(  أهــل  أو  قورئانیەکان)القرآنيــون  تەنهــا 

ئــەوان بەدەلیلــی قســەیەکی یــان بڕیارێکــی عومــەری کــوڕی 

خەتــاب کــە بــە  )عيينــة بــن حصن(یگــوت : ئیســالم زۆر لــەوە 

ــي  ــیری الثعلب ــک )تەفس ــدات بەخەڵ ــل ب ــە بەرتی ــرە ک پیرۆزت

ــە  ــەم بەشــە ل ــێ و ئەمــڕۆ ئ ــەاڵم ئیســالمییەکانی دوێن ٦٠/5(ب

زەکات و ئــەو ئایەتەیــان کــردووە بەبنەمــای گەندەڵییەکــی 

بێتــام و خەریکــی دابەشــکردنی بەرتیلــن بەســەر خەڵکــدا نــەک 

بــۆ ئــەوەی ئیامنیــان و دڵیــان قایــم بکــەن، بەڵکــو بــۆ ســودی 

شەخســی یــان بۆئــەوەی بیانکــەن بــە بەکرێگیــراوی خۆیــان و 

حزبەکانیــان.

ئەمیرەکانــی دورگــەی عەرەبــی بــۆ ئــەوەی دڵــی ژنێکــی جــوان، 

یــان ئەکتەرێکــی بەناوبانــگ پــڕ لــە ئیــامن بکــەن  بڕێــک 

ــە  ــم دەکــەن و دەیکــەن ب ــڕوای قای ــێ ب ــەی دەدەن ــەو پارەی ل

ــان پــێ  ــارە الی ئــەوان تەنهــا جوانــەکان خێری ــە، دی موحەجەب

ڕەوایــە! چەندیــن ئەکتــەری میــری بــەم پارەیــە بڕوایــان 

پارەیــە  ئــەو  یــان  موحەجەبــە،  بــە  کــران  پتەوکرایــەوەو 

دەنێــردرێ بــۆ الیەنــە ئیســالمییەکان بــۆ منوونــە بــۆ کوردســتان، 

ــان  ــەی ئیامنی ــەو کوردان ــەن بەســەر ئ ــش دابەشــی دەک ئەوانی

الوازەو دەیانکــەن بەبەکرێگیــراوی خۆیــان بــۆ منونە، لەئێســتادا 

دیاردەیەکــی بــاو لەهەندێــک لــە  گەڕەکەکانــی شــاری کەرکوک 

وەک حریــەو پەنجاعەلــی ئەوەیــە کــە الیەنێکــی ئیســالمی بــۆ 

ئــەوەی کەســێک بهێننــە ســەر »ڕێــی ڕاســت« و ئیامنــی بەهێــز 

بکــەن ســەرەتا ماتۆڕێکــی بــۆ دەکــڕن، پاشــان کــە بــو بــەکادری 

ــوو  ــڕ ب ــەژارە لەپ ــە ه ــەو کەس ــەر ئ ــی ه ــکەوتوو دەبین پێش

بەخاوەنــی ئۆتۆمبێلــی جــۆری مەرزیــە، ئــەم جــۆرە لەگەندەڵی 

شــەرعییە، ئــەم جــۆرە لــە کڕینــی ویژدانــی خەڵکــی هەر ئێســتا 

ــدا  ــرو گەرمیان ــوک و هەولێ ــینەکانی کەرک ــە هەژارنش لەگەڕەک

بەبەرچــاوی کاربەدەســتانەوە دەگــوزەرێ، نــەک ئەمــە بەڵکــو 

ئــەو سیســتمی زەکاتــەی کــە بەنــاو بــۆ یارمەتــی فەقیــرو 

هــەژاران بــەکار دێــت بەشــێکی بــۆ یارمەتیدانــی تیرۆریســتان 

بــەکار دێــت.

      زەکات بۆ بەهێزکردنی تیرۆریزم:
 

بزوتنــەوەی  کــە  نەچوەتــەوە  لەبیــر  ئەوەمــان  هەمــوان 

تیرۆریســتی تالیبانــی ئەفغانــی بــە پــارەی زەکاتــی موســوڵامنان 

و دەزگای هەواڵگــری ئەمریــکا دروســتکرا، ئێســتاش هەمــان 

ســیناریۆ لــە یارمەتیدانــی دەوڵەتــی خیالفەتــی) داعــش( دوبــارە 

دەکرێتــەوە، ئێســتاش زەکاتــی هەندێــک لــە واڵتانــی کەنــداوو 

ناڕاســتەوخۆ  شــێوەیەکی  بــە  عەمــرەش  و  حــەج  قازانجــی 

دەچێتــە گیرفانــی تیرۆریســتانەوە.

ســەرف  اللــه«   بۆ«ســبيل  زەکات  حەوتەمــی  بەشــی 

دەکرێــت، ئــەم بەشــە ســەرف دەکرێــت بــۆ کاری جیهــادو 

کاری بانگخــوازی، چەندیــن ڕێکخــراوو کۆمــەڵ لــەم بەشــە 

ــی  ــەن فەتوادەران ــە لەالی ــه« ی ــبيل الل ــەم »س ــدن ئ بەهرەمەن

خەلیجــەوە دەستنیشــان دەکرێــت، لێــرەدا منونــەی فەتوایەکــی 

عەلــی قەرەداغــی دێنینــەوە.

جیهانــی  یەکێتــی  گشــتی   ئەمینــداری  قەرەداغــی  عەلــی 

ــە  ــە ســاڵی ٢٠٠٤ ل ــە ل ــی موســوڵامنە)تێبینی:ئەم یەکێتی زانایان

ــە  ــوڵامنی ب ــای( موس ــن )زان ــەن چەندی ــدەن لەالی ــاری لەن ش

بیرکردنــەوەی ئیخــوان موســلمین دامــەزرا، چەندیــن ڕژێــم وەک 

قەتــەرو تورکیــا هاوکارییــان دەکەن( لــە بــەرواری ٢٠١٤/7/٢ دا، 

عەلــی قەرەداغــی لــە فەتوایەکیــدا، کــە لەماڵپــەڕی فەرمــی ئــەو 

«

ئەڵێن ڕێز لە ژنان دەگرین و کەچی 

لەناخەوە پاپەندن بەو ئایەتانەی کە ئیهانە 

بە ژنان دەکات و تەوقە لەگەڵ ژناندا ناکەن 

کەچی خۆیان دەدەن بەکوشت بۆ ئەوەی 

سێکس لەگەڵ سەدەها حۆری بەهەشتدا 

بکەن، ئەڵێن ئەلکحول و شەراب حەرامە 

کەچی خۆیان دەتەقێننەوە بۆ ئەوەی 

لەبەهەشتدا تێربن لە شەرابی تەهور
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یەکێتیــەدا باوکراوەتــەوە )دەقــی ئــەو فەتوایــە لــەم لینکەدایــە

.)  /http://iumsonline.org/ar/fatawy/h١٠٢٤

بەپێــی فەتــوای ئــەم )زانــا ئایینیــە( پــارەی زەکاتــی موســوڵامنان 

ــەم  ــدس الثقايف(ئ ــى الق ــراوی )ملتق ــت بەڕێکخ ــت بدرێ دەکرێ

ڕێکخــراوە لــە ژێرنــاوی بەرگــری لەشــاری قودســەوە، خەریکــی 

ــە ناوچەکــەدا. ــە ل باوکردنــەوەی بیــری توندوتیژی

هــەر ئــەم )زانــا ئایینیــە( کوردەیــە کــە لــە خوتبەکانیــدا گاڵتــە 

ــە دروشــمی کوردایەتــی دەکات. ب

کــە الیەنێکــی ئایینــی  پــارەی بەدەســتەوەبوو ئیر وا چــاوەڕوان 

بــکات،  دابەشــی  یەکســانانە  بەشــێوەیەکی  کــە  دەکرێــت 

کەچــی ئــەم ئیســالمیانە لەوەشــدا بنەمایەکــی شــەرعی بــۆ 

گەندەڵکاریەکەیــان دەدۆزنــەوەو پیــادەی دەکــەن.

گەندەڵی شەرعی لە دابەشکردنی خێردا:
ــە کوردەواریــدا ئەڵێــن )خێــر بــە خوێــش نــەک بەدەروێــش(  ل

ئەمــە هــەر هەمــان مانــای ئــەو وتەیــە کە لــە کولتــوری عەرەبی 

ئیســالمیدا هاتــوەو دەڵێ)األقربــون أول باملعــروف(. ئــەم وتــە 

عەرەبیــە لــە چەندیــن ئایــەت و گوتــەی پەیامبەریشــدا ڕەنگــی 

داوەتــەوە. لەوانە:)يســألونك مــاذا ينفقــون قــل مــا أنفقتــم مــن 

خــر فللوالديــن واألقربــن واليتامــى واملســاكن وابــن الســبيل ( 

البقرة٢١5پرســیارت لــێ دەکــەن چــی ســەرف) خێــر ببەخشــن( 

بکــەن، بڵــێ ئەگــەر خێرتــان بەخشــی ئــەوا بــۆ دایــک و بــاوک و 

کەســی نزیــک و ...تــاد(

ــە وژداری  ــوە ک ــی٢١٤ سورەتیالشــعراء دا، هات ــە ئایەت هــەروا ل

ــوو،  ــرَتََك اأْلَْقَرِبَن(.کەواب ــِذْر َعِش ــت بکە)َوأَنْ ــە نزیکەکان عەرشەت

ــت لەکەســوکاری  ــرو هــەم لەشــەڕدا ســەرەتا ئەبێ ــە خێ هــەم ل

خۆتــەوە دەســت پێبکەیــت، دیــارە کــەس نکۆڵــی لــە گرنگیــدان 

ــواری  ــە ب ــواری سیاســەتداو ل ــە ب ــەاڵم ل ــاکات، ب ــە کەســوکار ن ب

ئیــدارەی واڵتــدا دەچێتــە بــاری گەندەڵــی و حوکمــی خێڵەکــی، 

ئــەم جــۆرە گەندەڵییــە الی ئیســالمییەکان بەڵگــەو بنەمــای 

شــەرعی هەیــە. ئیســالمییەک تــا خزمــو کەســوکارو عەرشەتەکەی 

ئەگــەر  نابینێــت،  لــێ  خێــری  کــەس  وەســتابێت  خــۆی 

کاربەدەســت بێــت و فەرمانــی دامەزراندنــی پــێ بێــت لــە 

دەزگایەکــدا ئــەوا بەپێــی کولتورەکەیــان دەبێــت کەســوکارەکەی 

ــا کەســوکاری  ــدام پەرلەمانەکەشــیان ت ــت، ئەن خــۆی دامبەزرێنێ

ــەر  ــە ئەگ ــادات، چونک ــەس ن ــۆ ک ــەوڵ ب ــتابێت ه ــۆی وەس خ

وانــەکات ئــەوا موخالەفەیەکــی شــەرعی کــردوەو ئیســالمی نییە، 

مێــژووی ئیســالمی سیاســی لــە ١٤3٠ ســاڵدا، پــڕە لەمنوونەکانــی 

ــدا،  ــە حوکمڕانی ــە ل ــوری و ئایینی ــا کولت ــەم بنەم ــی ئ پەیڕەوکردن

زۆر جاریــش بــووە بــە هــۆکاری شــەڕو کوشــتار، بــۆ منوونــە هۆی 

ــامنی  ــوڵامنان )عوس ــەی موس ــتنی دووەم خەلیف ــی کوش بنەڕەت

کــوڕی عەفــان( ئــەوە بــوو کــە پــارەی زەکات و باجــی لــە بیــت 

املالــدا کۆدەکــردەوەو بــە ئــارەزوی خــۆی بەســەر کــەس وکاری 

خۆیــدا دابەشــی دەکرد)املســكوت عنــه مــن تاريــخ الخلفــاء 

ئیســالمییەکانی  احمــد صبحــي منصــور( خــۆ  د.  الراشــدين. 

ــن،  ــە پێشــینیانیان )ســەلەفەکانیان( باشــر ناب ــەم ســەردەمە ل ئ

ئیســالمییەکان لەوەتــەی هــەن بــە ئــارەزووی خۆیــان یــاری 

ــڕوای  ــن، ب ــی نیفاق ــەن خەریک ــەی ه ــەن. لەوەت ــن دەک بەئایی

ــی حوکمــی  ــەدوای دامەزراندن ــەو ب ــی هەی ــان بەگەندەڵ تەواوی

خێڵەکیــن، کەچــی ڕۆژ تائێــوارە بــاس لەگەندەڵــی ئەکــەن، قســە 

بــە کاربەدەســتانی هەرێمــی کوردســتان دەکــەن کــە خێڵەکیــن و 

بــاس لــە حوکمــی بنەماڵــە دەکــەن، باشــر وایــە جــارێ تیــامری 

دەردەکانــی خۆیــان بکــەن، بــەو دەقانــەدا بچنــەوەو  ڕایگەیەنــن 

کــە ئــەوان بڕوایــان بــەو دەقانــە نەمــاوەو کاریــان پــێ ناکــەن، 

ــن. ــاوازەش بخوێن ــەم ئ ــت ل ــەوکات دەکرێ ئ

چاالکوانەکانی ئیسالمی سیاسی، لەمێژوداو ئێستاشی پێوەبێت، وەک قومارچیەک 

گەمە بە پێکهاتەکانی قورئان دەکەن. هەرکات بیانەوێت ئەو وەرەقەیە دادەگرن 

کە لەقازانجی خۆیاندا بێت. بیانەوێت میانڕەو و ئاشتیخواز دەرکەون ئەوا چەند 

ئایەتێکی باو لە سورەتە مەکێیەکان دەخەنە ڕوو، هەرکاتیش بەهێزبن و داشیان 

سوار بێت ئەوکات ئایەت و سورەتە مەدەنیەکان  دەخەنەڕوو 

«
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جەدەلی

لەڕوانگەى ئایین و 
زانستەوە

جنۆکە

بەشی یەکەم

شه كێو ده راوی
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پێشەکی

ــت  ــاری ئێســتاوە بچێ ــن وزانی ــرۆڤ بەتێڕوانی ــەر م ــە ئەگ  هەڵەی

ــەوان بگرێــت  ــی ئ ــە لەبۆچونەکان ــدا و رەخن ــاب وباپیرانی بەگــژ ب

ــک  ــو جۆرێ ــاون و بەهەم ــە ژی ــش هەنوک ــاڵ پێ ــەدان س ــە س ک

گیــرۆدەى دەســتی تــرس ونەخۆشــی و نــەزاىن بــون. لــەوەش 

هەڵەتــر ئەوەیــە کــە کەســانێک بیانەوێــت بەئەقــڵ وتێگەیشــتنی 

ئێســتا  گیروگرفتەکانــی  بــۆ  ســەر  چــارە  ســەردەمانەوە  ئــەو 

ڕابــردودا  بەهەڵــەى  دان  پیرۆزییــەکان  بەبیانــوى  ببینێتــەوەو 

نەنێــن و بیانــەوێ بــاوەڕە خورافــی وناڕاســتەکان بســەپێنن بەســەر 

ــەردەمەدا.    ــەم س ــى ئ مرۆڤ

کەلتــوری  ئەســتورەیەکانی  و  خەیاڵــی  لەبونــەوەرە  یەکێــک 

ــی  ــڕا و گەالن ــان بەتێک ــی جیه ــی گەالن ــاوەڕی خوراف ــتی و ب گش

ڕۆژهەاڵتــی ناویــن بەتایبــەت شــتێکە کــە ناویــان لێناوە”جنۆکــە”. 

ــە  ــاراوەونادیارە، پەنابردن ــای ش ــەو مان ــەیەکى عەرەبیی ــن وش ج

بــەر ئــەم بونــەوەرە خەیاڵــی و خورافیانــە لەهــزری دواکەوتــو و 

ــەرچاوە  ــەوە س ــتی مرۆڤ ــی ناتەندروس ــەزی دەرون ــت وح خواس

ــرۆڤ  ــتدا م ــی زانس ــی وکاڵ وکرچ ــەردەمی نەزان ــت، لەس دەگرێ

ــە جەســتەیی  ــی هــۆکاری ڕاســتەقینەى ڕوداو وگیروگرفت نەیدەزان

ودەرونیــەکان چیــن؟ هێشــتا مــرۆڤ نەگەیشــتبو بــەو ئاســتە 

ــگات  ــتیەکان تێب ــاتە رسوش ــۆکاری ڕوداو وکارەس ــت کەه لەزانس

بۆیــە بەناچــاری تــرس و خەیــاڵ وخورافــات زاڵ دەبــو بەســەریدا 

و دیــاردە نادیــارەکان بەهــۆکاری نەخۆشــی جەســتەیی و دەرونــی 

ــرا ! ــتییەکان دەزان ــاتە رسوش ــی کارەس ــرۆڤ و رودان م

واڵتــان  زۆربــەى  نــورساوى  وتەنانــەت  زارەکــى  لەکەلتــورى 

ــە”و  ــەن کە”جنۆک ــۆرە ه ــت وبال ــەت و بەی ــەت وحەکای زۆر باب

ــەت  ــدا، تەنان ــە تیایان ــەرەکیان هەی ــی س ــە ڕۆڵ ــی جنۆک جۆرەکان

زۆرانبــازی وملمالنــێ مێرخــاس وپاڵــەوان وشــازادە و شــاکان 

قەدپاڵــی چیــا وشــوێنەوارە  بــەردی  لەقــەد  لەگــەڵ جنۆکــە، 

کۆنــەکان نەخشــێندراوە و گەشــتیاران ســەریان دەدەن ســەیریان 

دەکــەن و وێنەیــان دەگــرن. 

ــوىن  ــۆی زەوى بۆچ ــوێنەجیاوازەکانی گ ــە لەش ــەبارەت بەجنۆک س

نزیــک لەیــەک و وەک یــەک و هاوبــەش هەیــە، لەڕوانگــەى 

ئەڵامنــی وئەســکاندیناویەکانەوە دارســتانەکان پڕبــون لەجنۆکــە و 

ــارە ســاویلکەکانی  ــە، جوتی ــە ومێردەزم ــەری ودێوەزم شــەبەح وپ

ئیرلەنــدا هێشــتا باوەڕیــان بەپــەری دارســتان و پــەرى دەریاکانــە، 

ئەگــەر چــی لەهەمــو شــوێنەکانی جیهــان وبــەر لەزاڵبــووىن مرۆڤ 

بەســەر تاریکــی ونەخۆشــیدا و تێگەیشــن لەهــۆکاری ڕوداوەکان 

ــەاڵم  ــو ب ــی ب ــوىن جنۆکــە دیاردەیەکــى جیهان ــدی بەهەب باوەڕمەن

بابلــەوە  لەئەســتورەکانی  بــاوەڕە  ئــەم  ناویــن  لەرۆژهەاڵتــی 

ســەرچاوەى گرتــوە و دواتریــش ئــەم بــاوەڕە خەیاڵــی وخورافیــە 

بەهــۆی نزیکــی جوگرافــی و ئــاڵ وگــۆڕی سیاســی، ئابــورى، 

کۆمەاڵیــەىت وکەلتوریــەوە گوازراوەتــەوە بــۆ نــاو بــاوەڕی ســامى 

وعەرەبــی وئیســالمی و بەڕەنگدانــەوەى لەســورەتی 7٢ ى قورئاندا 

ــا  ــدا هەت ــەى قورئان ــی دیک ــورەت وئایەتەکان ــی لەس ــاس کران و ب

ئێســتا بەرۆکــی خەڵکــی موســڵامنی بەرنــەداوەو هێشــتا لەجیهانی 

ئیســالمی هــۆکاری بەشــێک لەنەخۆشــی ونەهامەتییــەکاىن مــرۆڤ 

ــەم  ــە ل ــەوە، بۆی ــەوىت جنۆک ــس و ک ــت وهەڵ ــن بەخواس دەبەس

ــەوە: ــەم پرســیارانە بدەین ــن وەاڵمــی ئ نوســینەدا هــەوڵ دەدەی

ــن؟  ــدا دەژی ــی خەڵکانێک ــتا لەخەیاڵدان ــۆ هێش ــە؟ ب ــە چیی جنۆک

ــن؟ ــیەکاىن مرۆڤ ــۆکاری نەخۆش ــە ه ــا جنۆک ئای

      پێناسەى جنۆکە

جــن وشــەیەکى عەرەبیــە وبەمانــای شــاراوە ونادیــارە ولەکوردیــدا 

مێردەزمــە، دێوەزمــە، جنۆکــە کەولەمــە چیــری پێدەوترێــت، 

ئەگەرچــی وشــەی”جنۆکە”عەرەبیە بــەاڵم ڕەگ وڕیشــەى ئــەم 

لەزمانەکاىن”ئاکدى«،”ئارامی«،«عری«و«ســوریانی”دا  وشــەیە 

ــەوە.  ــۆرشاو بیراوەت ــاراوە وداپ ــای ش بەمان

فارســیدا”دێو”و«پەری«یە،و  لەزمــاىن  جنۆکــە  هاومانــای 

بەوشــەى  بەرانبــەر  قورئانــدا  شــیکاریەکانی  و  لەوەرگێــڕدراو 

جنۆکە”پەری”یــان بەکارهێنــاوە لەفەرهەنــگ وقاموىس ئیســالمیدا 

جنۆکــە بــەو بونــەوەرە نادیارانــە دەوتــرێ کــە ئەقڵیــان هەیــە و 

ــەن و  ــۆردا دەربخ ــێوازى جۆربەج ــکڵ وش ــان لەش ــن خۆی دەتوان

ــن)١(.  ــى ب ــەڵ بەرۆح ــەوەو تێک ــتەى مرۆڤ ــاو جەس ــە ن بچن

ــۆی  ــۆرە خ ــەم ج ــە ب ــە)7٢( جنۆک ــورەىت جنۆک ــەىت ١٤ی س  لەئای

پێناســەدەکات :

»وا هێنێدکــامن موســڵامنین، هێندێکیشــامن لــەڕێ الدەر، ئەوانەى 

کــە موســڵامنن  ڕێگــەی ڕاســتیان دیوەتــەوە”) ٢(. 

«

«
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دابڕان

جنۆکە،پــەری  دەربــارەى  وئەفســانە  چیــرۆک  بەهــەزاران 

ــدا  ــی جیهان ــورساوى گەالن ــى و ن ــی زارەک ــی لەئەدەبیات وجۆرەکان

هەبــوە و هێشــتا بەشــی زۆریــان مــاون و کتێبخانــەکان پــڕن لــەو 

بابەتانــە وتەنانــەت فیلــم وســینەمای ســەرەتاییش بــێ بــەش 

ــگ  ــای دەن ــەوە تەکنۆلۆجی ــەو کات ــۆرەکاىن، ل ــە وج ــن لەجنۆک نی

تۆمارکــردن و وێنەگرتــن پێشــکەوتنى سەرســوڕهێنەرى بەخۆیــەوە 

بینیــوە وبەتایبــەت لەچارەکــەی کۆتایــی ســەدەی بیســتەم و  هەتا 

ئێســتاش کەســانێکی زۆر کامێــرا بەدەســت شــەو رۆژ  بەتاریکــی و 

بەڕوناکــى ســەرداىن حەمامــە کــۆن و کــەالوە ڕوخاووبیابانــە چــۆڵ 

ودارســتانە چــڕ و ڕوبــارو خــۆڕ ودەریــا پــڕ لەشــەپۆل وقوڵەکانــی 

ــان  ــى بکێشــن ی ــن وێنەیەک ــە ببین ــەن، بەڵکــو جنۆک ــان دەک جیه

دەنگــی تومــار بکــەن بــەاڵم تــا ئێســتا کەســیان بەئــارەزوى 

خــۆی نەگەیشــتوە و بــێ ئۆمێــد بــون، ڕەنگــە لەبناغــەوە هــەوڵ 

وتەقەالکەیــان هەڵــە بوبێت!مەگــەر نازانــن جنۆکــە دیاردەیەکــى 

ــەالن ؟  ــی گ ــان ڕوانیئایین ــا بەشــێکە لەجیه ــارە و تەنی نادی

       مێژوى سەرهەڵدانی بیرۆکەی جنۆکە

جنۆکە لەچینی دێریندا 

ئــەوەى کــە حاشــاهەڵنەگرە لەهــەزارەى دووەمــى پێــش زایینــى 

ــت  ــک وشکس ــزرى خەڵ ــیح،”رۆح وجنۆکە”و«غەیبزانی«لەه مەس

وســەرکەوتنى ئیمپراتۆرەکانــدا ڕۆڵــی گرینگیان هەبوە، ســەرکەوتن 

ــان  ــدی ی ــرێ دەدا بەڕەزامەن ــان گ ــان لەکارەکانی ــتى خۆی وشکس

کــە  باوەڕەدابــون  لــەو  چینییــەکان  ڕۆحەکانــەوە،  توڕەبــوىن 

سەرانســەرى جیهــان پــڕە لەئەرواحــی جۆراوجــۆر زەوى وئاســامن 

ــدووە،  ــەوە زین ــت بەوان ــە ورسوش ــەوەرە نادیاران ــەو بون ــڕە ل پ

رسوەو شــنە وهــوڕەى بــاو زریــان وشــڵێوە و باهــۆز و ڕنــۆ و 

ــد،  ــقە.... هت ــەورە تریش ــک و ه ــێاوو بریس ــوڕ و س ــاراىن بەخ ب

هــەر هەمویــان لەبــەر هەبــوىن رۆحــە، کــە هــەن  ڕوبــاری زەرد، 

کانیــاوەکان، زنجیــرە چیــای پیــرۆزى چیــن جێــگا ونشــینگەى رۆحە 

ــن )shen( شــن، شــوێنە چــۆڵ  ــان دەوت ــە پێی ــاک وباشــەکانە ک پ

وتاریــک وترســناکەکانیش شــوێنەواری ڕۆحــە بەدفــەڕ وشــەڕانی و 

ــان دەوتــن: )kewi (. کــەوى، ئەگــەر  ــە کــە پێی خــراپ وناپاکەکان

لــەو شــوێنانەوە  بەبــێ چــرای هەڵکــراو وڕوناکــى  کەســێک 

گــوزەرى بکردبایــە ئــەو ڕۆحــی بەدفــەڕ و شــەڕەنگێزانە ئازاریــان 

ــد.  ــان چزان دەدا و دەی

بەبۆچــوىن چینییــەکان ســەردەمى کــۆن ئەرواحــی بەدفــەڕ و 

ناپــاک لەنــاو ئــاو، لەهــەوا، لەســەر زەوى بەشــێوەى جــڕ و 

جانــەوەرى دڕنــدە و ســامناک ئــازاری مرۆڤــەکان دەدەن. ئــەوان 

بــۆ ڕەواندنــەوە ودورخســتنەوەى رۆحــەکان پەنایــان دەبــردە بــەر 

ــادو.  ــحر وج ــزا و س ــا ون دوع

 بــۆ زاڵبــون بەســەر ڕۆحەکانــدا کەڵەشــێریان بەبونەوەرێکــی 

شــەو  نیــوە  بەخوێندنــی  چونکــە  دەزانــی،  وبــاش  بەکەڵــک 

ــن«یان  ــى و زاڵبوىن”ش ــی رۆژ وڕوناک ــی هاتن ــاىن مزگێن وبەرەبەی

دەدا بەســەر«کەوی«دا خوێنــی کەڵەبابیــان بەشــفای نەخۆشــی دڵ 

دەزانــی ودەیــان پژانــد بەســەر ئــەو کەســانەدا کــە سەرئێشــەیان 

هەبوایــە و فێیــان لــێ بهاتبایــە, چینییــەکان پەیکــەرى کەڵەبابیــان 

ــەو  ــاند ب ــان دەنەخش ــان وێنەی ــا ی ــااڵن دادەن ــی م ــەر دەرک لەس

ئاواتــەى کــە کــەوى)kewi ( ڕوو لــەو ماڵــە نــەکات, داگیرســاندنی 

ئاگــر و مــۆم و رەنگکردنــی دەرک ودیــواری مــااڵن بەرەنگــی 

ــکاند  ــان تێکدەش ــەڕ وناپاکی ــى بەدف ــەری رۆح ــورى کاڵ کاریگ س

 .)3(

      جنۆکە لەئێرانی دێرین ولەڕوانگەى زەردەشتەوە

خەڵکەکــەی  کــە  بــوو  لەدایــک  لەژینگەیــەک  زەردەشــت 

ــان وەک خــودای جــودا  ــو و رۆحی ــدا دێ لەژێرکاریگــەرى مۆغەکان

جــودا دەپەرســت لەڕێــگای جادوگەرەکانەوە بەســحر وجادو داوای 

یارمەتیــان لــەو دیاردەنادیارانــە دەکرد،هەروەهــا بەمەبەســتی 

هێورکــردن و بەدەســتهێنانی ڕەزامەندیــان قوربانیــان بــۆ دەکــردن، 

ڕابــو  وبۆچونانــە  بیــر  ئــەو  لەناوبردنــی  لەپێنــاو  زەردەشــت 

بەهیــوای تێکدانــی دابونەریتــى مۆغــەکان کــە بەنــاوى ئایینــەوە 

خەڵکیــان دەگەوجانــد و بەهرەیــان لەنــەزاىن خەڵــک وەردەگــرت. 

ــەن”  ــاو لێنابو”ئەهریم ــی ن ــەرى وڕۆحەکان ــو و پ ــت دێ زەردەش

کــە لەگەڵ«ئاهورامەزدا”هێــامی پاکــی و ڕاســتى ناکــۆک ودوژمــن 

ــەرى هەمــو  ــوو، لەڕوانگــەى زەردەشــتەوە ئاهورامــەزدا خۆڵقێن ب

ــەرى  ــا ئاهــورا بەخــودای خوڵقێن ــاک و باشــەکانەو تەنی ــاردە پ دی

ــە  ــەرەنج ڕاکێش ــتى س ــی زەردەش ــەوەى لەدین ــی، ئ ــەوان دەزان ئ

ســەبارەت بەدێــو وجنۆکــە وڕۆحەناپاکــەکان ئەوەیــە کە”ئاهــورا« 

بــاش وڕاســت  نازانــێ وتەنیــا دیــاردە  ئــەوان  بەخۆڵقێنــەرى 

ــت.  ــورا دەزانرێ ــدراوى ئاه ــەکان بەخوڵقێن وپاک

«
«
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       جنۆکە لەناو بابلیەکاندا

ــە  ــە ک ــتورەکانی بابل ــتەى ئەس ــە دەرهاویش ــدی بەجنۆک باوەڕمەن

ــە  ــتوانی نیمچ ــاوەڕی دانیش ــر وب ــاو بی ــە ن ــر دزەی کردوەت دوات

دوڕگــەى عەرەبیــەوە، بەگوێــرەى ئەســتورە بابلیەکان”ئۆتۆکــو« 

)جنۆکــە ( بونەوەرێکــی نادیــارە و لەئاگــرەوە خوڵقــاوە ودابــەش 

دەبێــت بەســەر دوو جــۆردا: ئۆتۆکــۆى بــاش و ئوتۆکــۆی خــراپ، 

ــرۆڤ  ــەڵ م ــان لەگ ــدی توندوتۆڵی ــان پەیوەن ــەر دوو جۆرەکەی ه

ــووە.  هەب

بابلیــەکان بەئۆتۆکــۆی باشــیان دەگوت”شــەدۆ” کــە ئەرکیــان 

پاراســتنی مــرۆڤ بــوو لەهەڕەشــە ومەترســیەکانی ژیانــی ڕۆژانــە، 

هەروەهــا مرۆڤیــان لــەو مەترســییە نادیارانــە ئاگاداردەکــردەوە کە 

هەڕەشــە بــون بــۆ ســەر مــرۆڤ، بەبــاوەڕی بابلیــەکان ئــەم جــۆرە 

لەجنۆکــە کــە پێیــان دەگــوت شــەدۆ  نەدەبیــران  لەکاتــی گــەڕان 

و خەوتــن و خــواردن ولەنــاو مــاڵ و کوچەوکــۆاڵن و بــازاڕ و دوکان 

بــەردەوام لەگــەڵ مــرۆڤ بــوون، شــەدۆ لەکاتــی شــەڕدا مرۆڤــی 

لەخەدەنگــی دوژمــن دەپاراســت. 

بەپێچەوانــەى شــەدۆ جنۆکــەی خــراپ و نەگریســەکان کــە پێیــان 

ــازاردان و زیــان گەیانــدن  دەگوترا”ئەدیمۆ«هەمیشــە لەهەوڵــی ئ

بەمرۆڤەکانــدا بــوون دەرد وبــەاڵ ونەخۆشــی وشکســت ومەینــەىت 

ئــەم  فیتنــەی  و  پیــالن  وپــەژارە هەمــو  ونەهامەتــی وخــەم 

جنۆکــە بەدفــەڕ و شــەڕانیەبوو ”ئەدیمــۆ” مرۆڤیــان هانــدەدا بــۆ 

ــن  ــڕ و دزی و داوێ ــا وکوشــت و ب ــی کاری خــراپ وزین ئەنجامدان

پیســی، ئەدیمــۆ مــەڕ ومــااڵت وتەیــر وتــواڵ وتەنانــەت مرۆڤیــان 

دەکوشــت و دەبــوون بەهــۆی دابــڕان و جودابونــەوەى ئەندامانــی 

ــە لەیەکــدی.  بنەماڵ

خــراپ  جنۆکــە  واتــا  ”ئەدیمــۆ”  بابلیــەکان  بەبــاوەڕی 

نەدەکــرد  بەپێچەوانەى”شەدۆ”هاوســەرگیریان  وشــەڕخوازەکان 

ــەکان  ــە خراپ ــۆر لەجنۆک ــەوت ج ــتەوە، ح ــان نەدەخس و وەچەی

لەکــەالوە وچۆڵەوانــی و ســەراب وژێرزەمیــن وگۆڕســتانەکان 

دەژیــان و مــرۆڤ دەیتوانــی بەقاچــە درێژەکانیانــدا بیانناســێتەوە 

ــۆ  ــەن ب ــتنەوەیان پەنابب ــەریاندا و دورخس ــوون بەس ــۆ زاڵ ب و ب

کاهیــن )بانگخــوازى ئایینــى( و جادوگــەر وجنۆکــە گــرەکان، ئەمــە 

ــدا  ــا لەناوخوێان ــەک تەنی ــەکان ن ــە باش ــە جنۆک ــو ک ــدا ب لەحاڵێک

هاوســەرگیریان دەکــرد بەڵکــو دەیانتوانــی لەگــەڵ مرۆڤیــش 

ــن )٤(.  ــەڵ ب تێک

       جنۆکە لەڕوانگەى ئاینی یەهودەوە

نــاوى جنۆکــە لەزمانــی عرانیدا”ئــوب«ى پــێ دەوترێــت کــە 

بەمانــای بــۆش و ناوئاخــن بەتاڵــە، عریــەکان وایــان دەزانــی کــە 

دەنگــى جنۆکــە لەنــاو زگیــەوە دێتــەدەر بەگوێــرەى بــاوەڕی دینی 

یەهــود جنۆکــە دەتوانــێ دەســت بەســەرمرۆڤدا بگرێــت ومــرۆڤ 

ــە  ــەدراون ک ــە ڕێگەپێن ــەم دین ــی ئ ــە پەیڕەوان ــکات، بۆی ــر ب داگی

برادەرایــەىت جنۆکــە بکــەن)5(. لەســەفرى الویانــدا نورساوە:پیــاو 

یــان ژنێــک خــاوەىن جنۆکــە یــان ســاحیر وجادوگــەر بێــت دەبێــت 

بکــوژرێ یــان بەردبــاران )رەجــم( بکرێــت)٦(. 

یەکێــک لەناوەکاىن شــەیتان لەقاموســی دینــی یەهوددا”عەزازیل« 

ئــەم نــاوە وشــەیەکى عرانیــە و نــاوى دێوێکــى بەدفەڕ وشــەڕانییە 

بەئەســتورەکانی  تێکــەڵ  کراوەوپاشــان  بــاس  لەتەوراتــدا  کــە 

بەدێــوى  کــە  لەدێو)جنۆکــە(  جــۆرە  ئــەم  دەبێــت،  یەهــود 

)جنۆکــەى( بزنــاىن و هاوشــێوەى بــزن نــاوی دەرکــردوە نــاوى 

ــەو دێــوە  ــز وخوێنشیــن، ئ ــا ئازی ســەرکردەکەیان«عەزازیل”ە وات

لەنــاو مالئیکەتەکانــدا بەرێــز ،خۆشەویســت ،بەهێــز وکارامــە 

بــووە، بۆیــە بەشــەیتان وتراوە”عەزازیــل« واتــا خۆشەویســت، 

ــووە)7(.  ــڕەو ب ــاالک وپێش ــتیدا چ ــل لەخوداپەرس عەزازی

شــەیتان  لەموســڵامنەکان  هەندێــک  وەک  یەهودیەکانیــش 

ــدان  ــی پێ ــە خــودا فەرمان ــن ک ــە دەزان ــە بەجــۆری مالئیک وجنۆک

ســوجدە بــەرن بــۆ ئــادەم، بــەاڵم شــەیتان لەحەســودی و بەخیلیدا 

ــرد)٨(. ــوجدەى نەب س

لەتەوراتــداو لەبەشــی«پەیدا بو”وتــراوە: لەســەردەمى دێریــن 

ــی  ــەوای لەخواردن ــادەم وح ــودا ئ ــە خ ــەوەى ک ــەیتان دواى ئ ش

میــوەى دارى قەدەغەکــراو نەهــى کــرد خــۆی کــرد بەمــارو 

ئەگــەر  کــە  پێــدان  مزگێنــی  حــەواو  و  ئــادەم  چــووەالی 

لەبەروبومــى ئــەو دارە بخــۆن بیــرو دەرونیــان پاکــژ دەبێــت 

بەزانایــی)9(.  ودەگــەن 

       جنۆکە لەڕوانگەى ئاینی مەسیحیەتەوە

ــەدا شــەیتان  ــەم ئاین ــە،، ل ــاوەڕی بەجنۆکــە هەی دینــى مەســیح ب

ــن)١٠(.  ــتەقینە دەزانرێ ــەوەرى ڕاس ــە بەبون وجنۆک

یەکێــک لەجیاوازیــە بنچینەییەکانــی جنۆکەناســی لەئیســالمدا 

لەگــەڵ مەســیحیەت ویەهودیــەت ئەوەیــە کــە ئــەوان باوەڕیــان 

«

«

«
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بەجنۆکــەى بــاش نییــە، وشــەى جنۆکــە تەنیــا بــۆ جنۆکــەی خــراپ 

وبەدفــەڕ بــەکار دەهێنــن و هاومانــای شــەیتانە لەئیســالمدا)١١(.

 ئــەم بابەتــە ڕیشــەى لــە بۆچــون و ناوەرۆکــی ئینجیلدایــە 

ــدەدەری  ــەکان یاری ــوو جنۆک ــیحیەکانەوە هەم ــەى مەس لەڕوانگ

ڕوەوە  لــەم  مرۆڤــدا،  بەســەر  زاڵــن  دەیانــەوێ  و  شــەیتانن 

ــەیتان  ــی ش ــان رۆح ــەڕ ی ــی بەدف ــە بەرۆح ــیحیەکان جنۆک مەس

دەزانــن)١٢(، ئینجیــل هەبــوىن شــەیتان بەراســت وبەســوڵتاىن 

رۆحــە بەدفــەر وناپاکــەکان دەزانــێ)١3(، لەزۆرێــک لەئایەتەکانــی 

ئینجیلــدا بەئاشــکرا باســی جنۆکــە و شــەیتان وئبلیــس کــراوە)١٤(. 

نــاوى شــەیتان وجنۆکــە بــۆ ئــەو بونــەوەر و رۆحــە پیــس و 

بەدفەڕانــە بــەکار هاتــوە کەبەفەرمانــی خــودا دەڕۆنــە جەســتەى 

مــرۆڤ وجڕوجانــەوەر وئــەوان توشــی شــێت بــون و فــێ لێهاتــن 

دەکەن)١5(،لەئینجیلــدا ئامــاژە بــەوە کــراوە کە”حەزرەىت مەســیح 

دەربکات”جگــە  لێــدراو  جنۆکــە  لەلەشــی  جنۆکــە  دەیتــواىن 

ــەم  ــدراو ئ ــە لێ ــەرى جنۆک ــۆ چارەس ــا ب ــەزرەىت عیس ــای ح لەتوان

توانــا وبەهرەیــەش بەخــشاوە بەحەواریەکانیــش)١٦(. 

لەئینجیلــدا هاتــوە کاتێــک مەســیح وەدەرکەوت لەنــاکاو مرۆڤێکى 

ــی  ــەى لەلەش ــک جنۆکەک ــەىت، کاتێ ــە خزم ــان هێنای ــێت و الڵی ش

نەخــۆش وەدەرنــا الڵەکــە زمــاىن کرایــەوە و کەوتــە ئاخاوتــن، 

ــتی وا  ــل ش ــز لەئیرائی ــان هەرگی ــوڕما و وتی ــەریان س ــو س هەم

ــگاى ســەرکردەى  ــان: لەڕێ ــەاڵم فەریســیەکان وتی ــوو، ب ڕوی نەداب

ــت)١7(.  ــە وەدەردەنێ ــەوە جنۆک جنۆکەکان

ــک  ــت، کاتێ ــەوە دەکرێ ــاژە ب ــدا ئام ــە، لەئینجیل لەشــوێنێکی دیک

و  پێشــەوە  هاتــە  خەڵکەکەکەســێک  الی  گەیشــتە  مەســیح 

بەزەیــت  ســەروەرم  ئــەى  وىت:  داداو  چۆکــى  لەبەردەمــى 

بەکوڕەکەمــدا بێــت جنۆکــە چوەتــە لەشــیەوە و پەکــى کەوتــوەو 

ــر  ــاو و ئاگ ــۆی لەئ ــار خ ــن ج ــک چەندی ــراوە، بەجۆرێ زۆر داگی

ــەوە،  ــی بکەن ــواىن چاک ــت نەیانت ــە الی قوتابیەکان ــاوە هێنام کوت

بــاوەڕی بەدکــردار  حــەزرەىت عیســا ووىت: ئــەى گروپــی بــێ 

ــان لێبکــەم؟ ئــەو نەخۆشــە بێهێننــە  تاکــەى لەگەڵتانبــم وبەرگریت

الم، حــەزرەت تێیخــوڕی جنۆکەکــە لەلەشــی نەخۆشــەکە دەرچــو 

وهەرئــەو کاتــە شــفای پەیداکــرد)١٨ (. 

لەقوتابیەکانــی  بەهەندێــک  دابــو  حــەزرەىت مەســیح مۆڵــەىت 

ــەکان دەربکــەن،  ــەىش شــێت و دەهری کــە شــەیتان وجنۆکــە لەل

ــێ  ــەوەی پ ــزی ئ ــوو هێ ــت کردب ــۆی بانگهێش ــی خ دوازدە قوتاب

بەخشــین کــە زاڵ بــن بەســەر رۆحــە بەدفەڕەکانــداو ڕایســپاردن 

و پێــی گوتــن بەنەخۆشــەکان شــفا ببەخشــن و مــردوەکان زینــدو 

بکەنــەوە وجنۆکەکەکانیــش دەربکــەن)١9(، هەروەهــا بەگوێــرەى 

تێگەیشــتنى مەســیح، جنۆکــەکان زاڵــن بەســەر مرۆڤــداو بەیارمەىت 

ــەکان توشــی نەخۆشــی  ــن مرۆڤ ــتیان دەتوان ــەکاىن بەردەس دێوزم

ــەن )٢٠ (.  بک

لەئینجیــل باســی ئــەوە کــراوە کــە چــۆن حــەزرەىت عیســا ئەرواحى 

بەدفــەڕ )جنۆکــە( لەلەشــی دو شــێتی پەتبــڕ دەردەهێنێــت و 

نــاو لەشــی دوو بەرازەکــەو کاتــێ دوو بەرازەکــە  دەیانکاتــە 

ــەرازەکان شــێت  ــو ب ــاکاو هەم ــان لەن ــاو ڕەوەکەی ــەوە ن دەگەڕێن

دەبــن و بــەرەو گۆمــە ئاوێــک ڕادەکەن وخۆیــان دەخنکێنــن)٢١(. 

جیهانــی  ڕوانــی  جیهــان  وپێشــریش  ناوەنــد  لەســەدەکانی 

ــەدا  ــە دینی ــەم بازن ــەر ل ــە کەه ــەبارەت بەجنۆک ــیحیەت س مەس

 .) st-Augustine( دەســوڕایەوە، بــۆ منونــە ســت ئاگۆســتیەن

رێبــەرى دینیــی لەئیتالیــا لەســەدەکاىن چــوارەم و پێنجەمــى زایینى 

بــاوەڕی وابــو کە”هەمــو نەخۆشــی مەســیحییەکان پەیوەســتە 

بەجنۆکــەوە، ئــەوان هــۆکاری ئازاردانــی ئــەو مندااڵنــەن کــە تــازە 

شــۆردراون بەمەبەســتی ئیامنداربــون، بەڵێ!جنۆکــە، کــە تەنانــەت 

ــرێ” ــەش نابوێ ــۆی لەکۆرپەل خ

نەکــراو  چــاوەڕوان  ڕوداوى  هێنــدێ  جاروبــار  بێگومــان 

لەژینگــەى  بــەاڵم  ڕودەدات،  نەخۆشــیەکان  لەچاکبونــەوەى 

نازانســتی دەکرێــت بەئەســتورە و زیــادەڕەوی تێیدادەکــرێ و 

حەزرەىت مەسیح مۆڵەىت دابو بەهەندێک 

لەقوتابیەکانی کە شەیتان وجنۆکە 

لەلەىش شێت و دەهریەکان دەربکەن، 

دوازدە قوتابی خۆی بانگهێشت کردبوو 

هێزی ئەوەی پێ بەخشین کە زاڵ بن 

بەسەر رۆحە بەدفەڕەکانداو ڕایسپاردن 

و پێی گوتن بەنەخۆشەکان شفا 

ببەخشن و مردوەکان زیندو بکەنەوە 

وجنۆکەکەکانیش دەربکەن
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ســنورى نێــوان رێکــەوت و ڕاســتی دەشــێوێندرێت، واتــا ســنورى 

هەنــدێ نەخۆشــی وەک بورانــەوە وفــێ لێهاتــن کــە بەهــۆی کات 

وکاریگــەرى باوەڕمەندییــەوە دێنــەوە ســەرخۆ وبەنــاو چــاک 

دەبنــەوە دەشــێوێندرێت لەگــەڵ ئــەو نەخۆشــیانە کــە پێویســتیان 

پزیشــکیەوە  تەکنۆلۆجیــای  و  تێگەیشــن  لەڕێــگاى  بەوەیــە 

و چارەســەربکرێن.  بنارسێــن  هــۆکارەکان 

ڕوداوى  و  بەموعجــزە  باوەڕیــان  وکاتۆلیکــەکان  پرۆتســتان 

لەواڵتــی  نەخۆشــیەکان  لەچارەســەرى  هەبــوە  سەیروســەمەر 

ئنگلیــس تەبــەڕوک و لەمســکردنی شــا دەبــو بەهــۆی چارەســەرى 

نەخۆشــیەک کــە پێــی دەوتــرا نەخۆشــی )شــا( نەخۆشــیە درم 

ــدا  ــەدەکانی ناوەن ــە لەس ــە ک ــون والڕەش ــناکەکاىن وەک تاع وترس

گشــتگیرو باوبــون گرێــدەدرا بەجنۆکــەوەو جاروباریــش گرێــدەدرا 

بەتوڕەبــون وغەزەبــی خــوداوە! لەســۆنگەى ئــەم تێڕوانینــەوە 

هێوربونــەوەى  بەمەبەســتى  کلێســا  پایەبەرزانــی  قەشــەو 

ــا  ــۆ کلێس ــان ب ــاڵ و دارایی ــوزار وم ــردىن زەوی ــکەش ک ــودا پێش خ

ــی  ــد کردن ــۆ دەوڵەمەن ــو ب ــک ب ــەش هۆکارێ ــنیاردەکرد، ئەم پێش

ــا.  ــزەراىن کلێس ــا وپارێ کلێس

چارەســەرى  بەکارهێنانــی  تەنیــا  نــەک  ناوەنــد  لەســەدەکانی 

خەڵکــەوە  زۆرینــەى  لەالیــەن  نەخۆشــییەکان  خورافــی 

دەرمانــی  بــۆ  زانســتی  بەدواداچــوىن  بەڵکــو  پەســەندکرابوو، 

زانســتی  لەبــوارى  کارکــردن  پەکخرابــوو،  نەخۆشــیەکانیش 

گونــاح  و  بەتــاوان  ولەشناســی  جەســتە  وشــیکاری  توێــکاری 

کــە  ئــەوەى  بەهــۆی  دەبــوو  لەالیــەک  چونکــە  دەژمێــردرا، 

لەقیامــەت وڕاســتبونەوەدا گیــر وگرفــت بێتەئــاراوە لــە پرۆســەى 

زیندوکردنــەوەى مــرۆڤ و لەالیەکــی دیکــەوە کلێســا حــەزى لــە 

ــە  ــو، بۆی ــرۆڤ نەب ــتەى م ــیتاڵکردنی جەس ــردن وش ــەت ک لەتوپ

هەتــا ئــەم دوایانــەش توێــکارى و لەشناســی لەقەدەغــە بوندابــوو. 

لەســەدەکانی ناوەنــد بەگوێــرەى تێگەیشــتنى دەســەاڵتدارانی 

بــەو  گرێــدەدرا  جەســتەییەکان  نەخۆشــیە  »ڕیشــەى  دینــی 

بابەتــەوە کــە نەخۆشــەکە تــاوان و گوناحێکــی کــردووە بۆیــە 

دانــی  نەخــۆش هەتــا ســێ رۆژ  ئەگــەر  نەخــۆش کەوتــووە، 

بەتاوانەکەیــدا نەنابایــە ئــەوا پزیشــک بــۆی نەبــو دەرمانــی 

ــر  ــەکان زیات ــیە دەرونیی ــەرى نەخوش ــەرچاوەو چارەس ــکات« س ب

لەنەخۆشــییە جەســتەییەکان دەبیســرا بەجنۆکــە و هاوشــێوەکاىن 

شــێت بــون و الدان لەدۆخــی ئاســایی و دەروىن و ڕاســتەوخۆ 

پەیوەنــدی دەدرا بەجنۆکــەوەو دەگوتــرا جنۆکــە چووەتــە لەشــی 

نەخۆشــەکەو بــۆی هەبــو لەڕێــگاى جنۆکــە گــرەوە یــان بەفەرمانی 

پیاوێکــی پیــرۆز وموبــارەک جنۆکــە لەلەشــی نەخۆشــەکە دەســت 

بەســەر یــان دەربکــرێ، ئەگــەر بەوانــەش نەکــرا زیــارەت کــردىن 

شــوێنە پیــرۆزەکان وخــۆ هەڵســوین لەداروبــەرد ودەرک و دیــوارى 

ــرد.  ــۆش دەردەک ــی نەخ ــەى لەلەش ــوێنانە جنۆکەک ــەو ش ئ

ــن  ــەڵ بەدی ــادو تێک ــحرو ج ــژی س ــام وچێ ــەردەمانەدا ت ــەو س ل

دەکــرا، بــۆ منونە”کاتێــک بەبــڕواى ئــەوان جنۆکــە دەچــووە 

لەشــی کەســێکەوە، تێکەڵەدەرمانێکــی پێکهاتــوو لــە فاســولیا 

ــیلەى جــۆی  ــاو ش ــیر وشــەوەرگیان دەکوت بەنگدانە)حەشــیش( س

خوســاو و ئــاوى پیرۆزیــان بــۆ زیــاد دەکــردو شــیلەى ئــەم 

بەنەخــۆش)٢٢(.  دەدا  دەرمانەیــان 

بەنەخــۆش  ئــازاری  زۆر  ڕەنگــە  چارەســەرکردنە  جــۆرە  ئــەم 

جێگیردەکــرد  بــاوەڕەى  ئــەو  کەمکــەم  بــەاڵم  نەگەیاندبایــە، 

رۆحــی  یــان  جنۆکــە  دەرکــردىن  بــۆ  ڕێگەچــارە  کەباشــرین 

ــاردە  ــەو دی ــکەنجەدانی ئ ــۆش و ئەش ــتەى نەخ ــەیتان لەجەس ش

ــەیتان  ــەرزى ش ــوت ب ــێ ل ــەیتان ( دەب ــان ش ــە ی نادیارەیە)جنۆک

دەرمانــی  ماکــو  مەبەســتە  بــەم  گەیشــن  بــۆ  بشــکێندرێ، 

سەیروســەمەرەو بۆنــی پیســیان بــەکار دەهێنــاو  ڕۆژ لــەدوای ڕۆژ 

جــۆرو ژمارەیــان زیادیــان دەکــرد.

 یەســوعییەکاىن ڤیەنــا )نەمســا( لەڕێگــەى بەکارهێنانــی ئــەم 

لەسەدەکانی ناوەند نەک تەنیا 

بەکارهێنانی چارەسەرى خورافی 

نەخۆشییەکان لەالیەن زۆرینەى 

خەڵکەوە پەسەندکرابوو، بەڵکو 

بەدواداچوىن زانستی بۆ دەرمانی 

نەخۆشیەکانیش پەکخرابوو
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چەشــنە دەرمانانــەوە لەســاڵی ١5٨3،ی زاینــى ١٢5٦٢ رۆحــی 

بەدفــەڕو شــەیتانی وجنۆکەیان لەلەشــی نەخۆشــەکان دەرکردووە، 

هەڵبــەت هــەرکات ئــەم شــێوە چارەســەرکردنە ســەرکەوتو نەبوایــە 

بەقامچــی وشــوڵی تــەڕ لەبن پێ و ســەروگوێالکى نەخۆشــیان دەدا 

و ئەگــەر هەمیســان هەســتیان بکردایــە کــە جنۆکــەکان لەلەشــی 

نەخــۆش دەرنەچــوون ئــەوا جــۆری ئەشــکەنجە دەگــۆڕدرا و زیادى 

دەکــرد هەتــا ئەوکاتــەى جنۆکەگــر هەســتى بەچونــەدەرى جنۆکــە 

دەکــرد ئەشــکەنجە بــەردەوام دەبــوو، بــۆ مــاوەى چەندیــن ســەدە 

ــی  ــە قوربان ــان بون ژمارەیەکــى زۆر مرۆڤــى چــارەڕەش و بێدەرەت

ئــەم بۆچــون وکــردارە خورافــی ونازانســتییە)٢3(.  

هەتــا ئێســتاش لــەو شــوێنانەى کەتیشــکی هەتــاوى پێشــکەوتنی 

زانســت وتەکنۆلۆجیــای نەیئەنگاوتــون و هێشــتا تاریکــى ونــەزاىن 

و دواکەوتویــی زاڵــە بەســەریاندا دانیشــتواىن کــەم داهــات و 

ــەت  ــیەکان وبەتایب ــێک لەنەخۆش ــۆکاری بەش ــەاڵت ه بــێ دەس

هەندێــک نەخۆشــی دەرونــی گــرێ دەدەن بەدیــاردە نادیــارەکان 

و لەســەرەوەی هەموشــیان گرێــی دەدەن بەجنۆکــەوە، ڕێــگا 

چارەســەریش بــەوە دەزانــن کــە ســەردانی پیــاواىن ئایینــى و 

شــوێنە ئایینیــەکان بکــەن، لــەم شــوێنانە بــۆ دەرمانــی نەخۆشــی 

ڕادەســپێردرێت  شــوێنەئایینیەپیرۆزەکان  زیارەتکردنــی  دوعــاو 

ــی  ــڕە لەمرۆڤ ــرەوەکان پ ــر و فاڵگ ــتەنووس وجنۆکەگ ــی نوش وماڵ

پاڵپشــتی  دەرەتــان  بــێ  شــێواوو  دەرون  و  بیــامر  جەســتە 

هەرەمــەزىن ئــەم جــۆرە دەرمــان وچارەســەرە دەقــە ئایینیــەکان و 

بیــر وبــاوەڕی پارێــزەر و بانگخــوازاىن ئــەو دینانەیــە. !..... بەشــی 

ــودا. ــارەی داهات ــە ژم دوەم ل
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فەوزاىفەتوا

ساالر تاوەگۆزی

ــوا( ــغ نەبێــت وشــەی )فەت ــچ موســوڵامنێکی باڵ    رەنگــە هی

موســوڵامنان  زۆربــەی  ڕەنگــە  بــەاڵم  نەبیســتبێت،  ی 

وردەکاریەکانــی فەتــوا نەزانــن و بەباشــی ئاگاداری ئــەوە نەبن 

موفتــی بەپێــی پێــوەرە شــەرعیەکان کێیــە، ئەمــە لەکاتێکدایــە 

لەســەردەمی ئەمــڕۆدا واڵتــە ئیســالمییەکان بــە بارودۆخێکــی 

ناجێگیــرو ئاڵــۆزو پڕ لــە کۆمەڵەو حزبــی ئیســالمیدا تێدەپەڕن 

ــوون،  ــن زۆر ب ــپۆڕانی ئایی ــوازو پس ــەالو بانگخ ــارەی م و ژم

جگــە لــەوەش لەڕێگــەی تۆڕەکۆمەاڵیەتییــەکان و ماڵپەڕەکانی 

ــەوە  ــۆو تەلەفزیۆنەکان ــامنی و ڕادی ــە ئاس ــت و کەناڵ ئێنتەرنێ

گوێبیســتی چەندیــن فەتــواو بۆچوونــی ئیســالمی جیــاواز 

لەموســوڵامنانی خســتووەتە  دەبــن، هەرئەمــەش زۆرێــک 

ــی  ــەالو بانگخــوازو موفت ــە م ــی کام ــن بەگوێ ــو نازان دڵەڕاوکێ

ــک لەموســوڵامنان  ــە زۆرجــار بیســتوومانە هەندێ بکــەن، بۆی

ــن. ــێ تێکداوی ــڕۆ دینەکەشــیان ل ــە بەخــوا ئەم گوتوویان

   لەهەمــووی خراپــر ئەوەیــە حــزب و گروپــە ئیســالمییەکان 

بەتایبەتــی گروپــە تونــدڕەوەکان فەتوایــان قۆســتووەتەوە 

تاوەکــو ڕەوایەتــی بەکردەوەکانــی خۆیــان بــدەن و هــەر 

ــی  ــاو خەڵک ــی لەن ــردەوەی خۆکوژی ــە ک ــەو فەتوایان ــی ئ بەپێ

بێتاوانــدا ئەنجــام بــدەن و ئــەو کەســانەش پاکتــاو بکــەن کــە 

وەکــو خۆیــان بیــر ناکەنــەوە، بۆئەمەیــش لەفەتواکانیانــدا 

ــەو گاور  ــی و جوولەک ــرو مەجوس ــق و کاف ــە الدەر و زەندی ب

تۆمەتباریــان دەکــەن، هــەر ئەمــە وەهــای کــردووە کــە 

ــوا(  ــەوزاى فەت ــە )ف ــووەو ب ــت ب ــەوزا دروس ــە ف ــک ل جۆرێ

ناودەبرێــت.

ــە  ــووە ک ــار کەوت ــر بەدی ــەوە زیات ــوا لەوکات ــەوزای فەت     ف

ــە  ــدارى هێناوەت ــەى دین ــى دیک ــی مۆدێلێک ــالمیی سیاس ئیس

و  مەملەکــەت  رسووشــتى  ڕەنگدانەوەیەکــى  کــە  ناومــان 

کۆمەڵگــەى عەرەبــی ســەحرا نشــینەو فەتــواى تایبــەت بەخۆی 

ــی  ــالمی سیاس ــە ئیس ــە ک ــوا غەریبان ــەو فەت ــدی ئ ــە، ئی هەی

ــتکردووە.   ــان دروس ــدا فەوزای ــەى کوردی ــاوىن لەکۆمەڵگ هێن

«
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 فــەوزای فەتــوا لــە ئەمــڕۆدا یەکێکــە لــەو کێشــە دیارانــەى 

ــتەى  ــەر ئاراس ــە س ــی کردووەت ــى خراپ ــی کاریگەرییەک ــە تابڵێ ک

ڕووداوەکاىن جیهــان، جــاران زانایانــی ئیســالم لەگــەڵ ئــەوەی 

ــدەن  ــوا ب ــەوەی فەت ــرد ل ــان دەک ــوون، حەزەری ــا ب ــش زان زۆری

ــری خــودا  ــی لەب ــە موفت ــەن، چونک ــاو بب ــی ن ــە موفت ــان ب و خۆی

بڕیــار لەبابەتێــک یــان کێشــەیەک دەدات، هەربۆیــە ژمــارەی 

موفتیــەکان کــەم بــوون، هەمــوو واڵتێــک یــان ناوچەیەکی فــراوان 

ــانێکى  ــە کەس ــوو ک ــى هەب ــد موفتییەک ــان چەن ــى ی ــەک موفت ی

ــی،  ــان وەک: ) زانای ــەکاىن فەتوادانی ــوون و مەرج ــار ب ــەم و دی ک

ــن  ــتى، داوێ ــی، خوداپەرس ــی عەرەب ــاش لەزمان ــارەزایی زۆر ب ش

پاکــی، دادپــەروەرى لەگوفتــارو کــردار،  باشــی و دروســتى ڕێــگاو 

شــێوازى فەتوادانەکەیــان، شــیاوى و متامنــەى خەڵــک پێیــان، 

بەباشــی تێبینیکــردىن شــتەکان، ڕاوێــژکارى بــە ئەهــى زانســت و 

ئاییــن و بۆچــوون(و چەنــد مەرجێکــی دیکــەى فەتوادانیــان تیــادا 

بــوو کــە دەکــرا نەبنــە جێگــەى مەترســی و نانــەوەی دووبەرەکــى 

ــدا. ــو خەڵک لەنێ

     جــاران فەتــواکان وەهــا دەدران کــە لەتــەک شــوێن و کاىت 

ئــەو ناوچەیــەدا دەگونجــان کــە فەتواکــە پەیــڕەو دەکــەن، بــەاڵم 

پیــاوی  فەتــواى  کات  و  شــوێن  لەڕەچاوکــردىن  بــەدەر  ئێســتا 

ــی  ــە عەرەب ــەن و واڵت ــەرو یەم ــر و قەت ــعودیەو می ــی س ئایین

و ئیســالمیەکاىن دیکــە لــە کوردســتان و ئەوروپــاو ئەمەریــکا 

باودەکرێتــەوەو لــەزۆر حاڵەتیشــدا جێبەجــێ دەکرێــن. 

    موفتــی جــاران هەمیشــە جێگــەى متامنەو ڕێــزی زۆربەى زۆرى 

ــزاىن چــۆن  ــوو، چونکــە دەی ــەی ب خەڵکــى ناوچــەو شــارو واڵتەک

ــۆ  ــک ب ــە چەترێ ــدات ببێت ــۆن هەوڵب ــکات و چ ــەک دەرب فەتوای

هەمــووان و بــە فەتــواکاىن کێشــەو دووبەرەکــى لەنێــوان خەڵکیــدا 

نەنێتــەوەو گومــان لەدڵــی ئــەم و ئــەودا دروســت نــەکات.

   بــەاڵم ئەمــڕۆ ســەیر دەکەیــن مەســەلەکە تــەواو پێچەوانــە 

ئاییــن  لــە  بووەتــەوە، وەک دەڵێــن، هەرکەســێک دوو پیتــی 

خوێنــدووە یــان لەقســەکردندا زمانپــاراوەو بانگخــوازە فەتــوا 

ــان  ــە ی دەدات بەبــێ گوێــدان بــەوەی مەرجەکانــی موفتــی تێدای

ــا.  ن

    بانگخــوازى وەهامــان هەیــە خوێندنــەوەى دەقــەکاىن قورئــان 

و فەرمــوودەى ڕەوان نییــە و کــە دەیانخوێنێتــەوە دەیــان هەڵــەى 

زمانــەواىن دەکات، کەچــی دێــت حوکمیــان لێدەردەهێنێــت و 

لەســەر ئــەو بنەمایــە فەتــواکاىن خــۆی دەردەکات و بەســەر 

کــوڕو کیــژان و پــت و پیرێــژن و پیــاوى پیــرو موســوڵامناىن 

ئیســالمیەکان  حزبــە  بۆئەمەیــش  دەبەخشــێتەوە،  ســادەیدا 

ئەوانــەو  خزمەتــی  خســتووتە  خۆیــان  میدیاییــەکاىن  دەزگا 

بانگخــوازەکاىن هاوشــێوەیەوە، ئیــدی مــادام مەرامەکــە سیاســییە 

و کاکــى بانگخــواز دەنــگ و هەواداریــان بــۆ کۆدەکاتــەوە، ئیــدی 

بانگخوازەکــە بــە هیــچ تاقیگەیەکــى زانســتیی ئاینیــدا تێناپەڕێنــن 

ــە،  ــەکردنت نیی ــوادان و قس ــی فەت ــۆ حەق ــە ت ــن کاک ــی ناڵێ و پێ

ــاف( و  ــان( و )وەزارەىت ئەوق ــى زانای ــە )یەکێت ــدا پێموای لەمەیش

)لێژنــەی فەتــوا( بەرپرســیارن کــە موتابەعــەى ناوەرۆکــى قســەى 

ئــەو برادەرانــە ناکــەن و بەمیــزاىن شــەرع و واقیــع نایــان پێــون و 

ــەن.  ــدا ناک ــیاویان لەتەک ــەوەی ش لێپێچین

    فــەوزای فەتــوا گەیشــتووەتە ئاســتێک چەندیــن فەتــوای 

ســەیر باوبوونەتــەوە کــە لەگــەڵ عەقــڵ و فیرەتــی مرۆڤــدا زۆر 

ناتەبــان یــان لەگــەڵ پێشــکەوتنەکانی ســەردەمدا ناگونجێــن، 

وەک فەتــوای حەرامکردنــی لێخوڕینــی ئۆتۆمبێــل لەالیــەن ژنــان 

ــی و  ــەر کورس ــرەت لەس ــتنی ئاف ــی دانیش ــوای حەرامکردن و فەت

ــەو  ــار، ب ــەڵ خەی ــرەت لەگ ــی ئاف ــی خەڵوەت ــوای حەرامکردن فەت

واتایــەی ئەگــەر ئافرەتێــک لەماڵــەوە بەتەنهــا بــوو دەبێــت خەیــار 

ــت. ــەدا هەبێ ــەو ماڵ ــراوی ل بەئەنجــن ئەنجــن ک

ــوای  ــاری و فەت ــی ســەیرکردنی ی ــوای حەرامکردن ــا فەت   هەروەه

نیکاحــی جیهــاد و مارەبڕینــی ئافــرەت لــە ئەندامانــی گروپــە 

ــی  ــوای مارەکردن ــی و فەت ــدڕەوەکان بەشــێوەی کات ئیســالمیە تون

بــەدزی  گروپانــە  ئــەو  ئەندامانــی  لــە  مێــرددار   ئافرەتــی 

مێردەکانیانــەوە.

    هەروەهــا فەتــوای بەدروســت نەزانینــی دانیشــن لەســەر 

تــا  دانیشــتووە  لەســەری  ئافرەتێــک  پێشــر  کــە  کورســیەک 

پێدانــی  فەتــوای  هەروەهــا  خولــەک،  پێنــج  تێپەڕینــی  دوای 

شــیر لەالیــەن ئافرەتێکــەوە بەئــەو هاوڕێیــەی کــە لەگەڵیــدا 

فەرمانبــەرە یــان لەگەڵیــدا ســواری تەکســی دەبێــت و هەروەهــا 

فەتــوای بەدرۆخســتنەوەی ســووڕانەوەی زەوی بــەدەوری خــۆی و 

بــەدەوری خــۆردا.

    ئەگــەر بێــت و فەتــوا یەکنەخرێــت و بەوشــێوە فەوزەوییــەى 

مبێنێتــەوە، بێگومــان تەشــەنە دەکات و خەڵکانێکــى نەشــارەزا دێن 
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و خۆیامنــان لێدەکــەن بــە موفتــی، هــاوکات مەترســی ئــەوە هەیــە 

ــەرزاوى( و  ــەدەردی )یوســف ق ــش ب ــە بەتواناکانی ــا ئایینی ــە زان ک

ــۆرى  ــە تراکت ــن ب ــن و ب ــروان( بچ ــاب م ــر( و )خب ــاص العم ) ن

چانــدىن تــۆوی دووبەرەکــى و گومــان لەژێــر هەژمــووىن ئیســالمی 

سیاســی و پادشــاى مەملەکەتــاىن دەوروبــەردا فەتــواى سیاســی و 

ــوردەوارى و  ــاىن ک ــەک واقیعــی ژی ســەیر ســەیر و نەگونجــاو لەت

مرۆڤایەتیــامن بەســەردا ببەخشــنەوە.

    خــۆ ئەگــەر دەســەاڵىت ئیســالمی سیاســی بەهێزتربێــت لــەوەى 

بەســەردا  فەتوایانەمــان  ئــەو  بــەزۆر  پێدەچێــت  هەیــە  کــە 

ــان فەتواکەیــان جێگــەی خــۆی  پراکتیــزە بکــەن، جــا ئەگــەر زانیی

لەواقیعــدا دەکاتــەوە بەســەرماندا فــەرزی دەکــەن، خــۆ ئەگەریش 

جێگــەى نەبــوو هیــچ لــەوە ئاســانر نییــە کــە دێــن بەیاننامەیــەک 

دەردەکــەن و بەوپــەڕی ڕوو قایمییــەوە دەڵێــن، ئێمــە شــتى 

وەهامــان نەگوتــووە و ئــەوە کارى عەملانییــە کافرەکانــە کــە 

ــە  ــەکەمان بەهەڵ ــن، قس ــان دەڵێ ــن، ی ــۆ هەڵدەبەس ــان ب درۆم

لێکدراوەتــەوە و تەئویلــی بــۆ کــراوە لەکاتێکــدا کــە خۆیــان 

شــێخی تەئویلــن و چۆنیــان بوێــت دەقــەکان لەبەرژەوەنــدی 

ــن  ــەوە چەندی ــارى زمانەوانیی ــەى ی ــن و لەڕێگ ــان دەگونجێن خۆی

ــەوەى  ــە باوکردن ــان ئەوەت ــن، ی ــواى لێدەردەهێن ــل و فەت تەئوی

فەتواکــە دەخەنــە ئەســتۆی حزبێــک یــان دەزگایەکــى ڕاگەیانــدن 

یــان بەپیالنــی جوولەکــەو  ڕۆژئــاواى دادەنێــن، وەک ئــەوەى 

کــە لــەم دواییــەدا هــەردوو بانگخــواز )نــاص العمــر( و ) خبــاب 

ــان.  ــروان( کردیی م

     ڕێگەدان بە مارەبڕینی خوشک لە 
     فەتواکەى )ناص العمر( دا 

    بانگخــواز ) نــاص العمــر( بانگخوازێکــی خەڵکــی ســوننی 

مەزهەبــی تونــدڕەوی ســعودییە  و لــە ســاڵی ١95٢ لەدایکبــووەو 

سەردەســتەى ئەو کەســایەتییە ئایینیانەى ســعودیەیە کــە تەنانەت 

ــۆ  ــک ب ــەوەو بەهەوڵێ ــەن ئافرەت ــن لەالی ــى ئۆتۆمبێل دژی هاژوتن

بــە ڕۆژئاواییکردنــی ئافــرەت وفەســادکارى دادەنێــت، ســەیر 

لەوەدایــە لەمدواییــەدا ئــەم بانگخــوازە تونــدڕەوە فەتوایەکــى 

و  خوشــک  مارەبڕینــی  لەفەتواکەیــدا  داو  ســەیری  سیاســی 

مەحرەمــەکاىن بــۆ موجاهیدەکانــی ســوریا حــەاڵڵ کــرد لەوکاتەیــدا 

ــرەم  ــى نامەح ــچ ئافرەتێک ــان هی ــری مەحرەمەکانی ــەر لەغەی ئەگ

ــدەن.  ــام ب ــدا ئەنج ــی لەگەڵ ــو کارى سێکس ــوو تاوەک نەب

ــوو  ــەوەى دژ بەهەم ــە ل ــاص جگ ــەیرەى کاک ن ــوا س ــەم فەت    ئ

دابونەریتێکــە دژ بەدەقــی ئایــەىت ژمارە )٢3(ـــی سورەتی)النســاء( 

َوبََناتُكُــْم  َهاتُكُــْم  أُمَّ َعلَْيكُــْم  »ُحرَِّمــْت  کــە دەفەرموێــت  یشــە 

تُكُــْم َوَخااَلتُكُــْم َوبََنــاُت اأْلَخِ َوبََنــاُت اأْلُْخــِت«. لــەم  َوأََخَواتُكُــْم َوَعامَّ

ــت،  ــک هەڵناگرێ ــچ تەئویلێ ــە هی ــە دەقێکــی ڕوون ک ــەدا ب ئایەت

مارەبڕینــی دایــک و کــچ و خوشــک و خاڵــۆژن و مامــۆژن و 

بــراو کچــی خوشکیشــی حەرامکــردووە، بــەاڵم کاکــى  کچــی 

بانگخــواز بەوپــەڕی بێشــەرمییەوە بەرانبــەر بــە ئایەتێکــى قورئــان 

ــەاڵڵ دەکات.  ــک ح ــەىت خوش ــەکان بەتایب ــی مەحرەم مارەبڕین

    لــەدواى ئــەوەی کــە زانــی فەتواکــەى چ هەرایەکــى ناوەتــەوە، 

بانگخــواز نــاص العمــر ئــەو هەواڵــەى بــەدرۆ خســتەوە کــە گوایــە 

ــەاڵتەکەى  ــتکراوى دەس ــەوەو دروس ــەوەوە باوکراوەت ــاوى ئ بەن

)بەشــار ئەســەد(ە، لەکاتێکــدا کــە ئــەو لەکەناڵێکــى ئاســامىن 

دابــوو،  فەتوایــەى  ئــەو  بینەرانــەوە  هەمــوو  بەبەرچــاوى  و 

بۆیەهەرچەنــدە ویســتى ئــەو نەنگییــە لەخــۆی بــەدوور بخاتــەوە، 

ــە  ــەوە، چونک ــەکاىن ڕەتکرای ــردو قس ــڕواى پێنەک ــەس ب ــەاڵم ک ب

جگــە لــەوەى کــە خەڵکــى گوێیــان لەفەتواکــە بــوو ئەگــەر 

لــەڕووى زمانەوانیــی و داڕشــتنی ئەدەبیــی و تەعبیرکردنــەوە 

ــت  ــەى بکەی ــواکاىن دیک ــەو فەت ــەو فەتوای ــۆ ئ ــەک ب خوێندنەوەی

ــت.  ــەدی دەکەی ــدا ب ــان تێ ــد لێکچوونێکی چەن

ــە موجاهیــدەکان  ــە مارەبڕینــی ئافــرەىت شــووکردوو ل ڕێگــەدان ب

ــەوە  ــەدزی مێردەکانیان ب

    بــەر لەباوبوونــەوەى فەتوا ســەیرەکەى نــاص العمر، لەچەندین 

دەزگای میدیاییــەوە فەتــوای بانگخوازێکــى ســعودی باوبوویــەوە 

کەنــاوى ) خبــاب مــروان الحمــد(ە وســەلەفییەکی تونــدڕەوە، ئــەم 

بانگخــوازە لەفەتواکەیــدا مارەبڕینــی ئافرەتێکــى مێردکــردووی 

بەمەرجێــک  کردبــوو  حــەاڵڵ  ســورییەکان  موجاهیــدە  لــە 

مێردەکانیــان نەزانــن. دواتــر لەبــەر ئــەوەى فەتواکــە ناقــۆاڵ بــوو 

ڕەىت کــردەوە کــە فەتــواى وەهــاى دابێــت و بەهەڵبەســراوى 

ــوو  ــەوە ب ــەى ئ ــۆ فەتواک ــی ب ــەم و بیانوویش ــە قەڵ ــیعەى دای ش

ــەملاندوویەىت  ــەوە س ــە بەبەڵگ ــردووە ک ــەوە ک ــی ل ــەو باس ــە ئ ک

لــە کتێبــی شــیعەکاندا هاتــووە، درووســتە بــۆ ئافــرەىت شــووکردوو 

کــە هاوســەرگیری موتعــە لەتــەک پیاوێکــدا بــکات بەبــێ زانیــارى 

پیاوەکــەی خــۆی.

    باوبوونــەوەى ئــەو فەتوایانــە بەنــاوى ئــەو دوو بانگخوازەى کە 

«
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باســامنکردن، هەروەهــا باوبوونــەوەى فەتــواى )جیهــادی نیــکاح( 

ــی( ــد العریف ــدڕەوی ســعودی )محم ــاوى بانگخــوازى تون ــە بەن ک

ــردەوە،  ــی ک ــردو ڕەت ــی ک ــی لێ ــر نکۆڵ ــەوەو دوات ــەوە باوبووی ی

ئەگــەر دانەپاڵیــان بــۆ کەســایەتییەکان ڕاســتن یــان نــا، خــۆ هــەر 

ــەکاىن  ــەک دەق ــەوەو لەت ــەوە باوبوونەت ــاوى ئایین ــوان و بەن فەت

ــدا  ــش خۆیان ــواکاىن پێ ــەو فەت ــی کۆمەڵگ ــەو عورف ــان و گوت قورئ

تاکــەکاىن کۆمەڵگــەى  لەنــاو  بەمەیــش فەوزایــان   ناتەبــان و 

ــەى دوو  ــالمی بەپل ــەى نائیس ــەک و کۆمەڵگ ــەی ی ــالمی بەپل ئیس

دروســتکردووە، لەپــاڵ ئــەم فەتوایانەشــدا کــە خاوەنەکانیــان 

ــە  ــەن ک ــان ه ــواى دیکەم ــرد فەت ــەری ک ــێ ب ــان ل ــر خۆیانی دوات

ــەى  ــەو فەتوای ــراوە وەک ئ ــان لێنەک ــەوەو نکوڵیی ــان ناوەت فەوزای

کــە رێگــرى لەئافــرەت دەکات کــە ســوارى تەکســی ببێــت بەبــێ 

ــت.  ــدا بێ ــە مەحرەمێکــى لەگەڵ ــەوەى ک ئ

      بۆیــە پێویســتە زانایــاىن ئاییــن لەم مەســەلەیەدا بێنەســەرخەت 

و ئــەو فەتوایانــە ڕاســت بکەنــەوە، بــەاڵم بەداخــەوە نــە زانایــاىن 

ئایینــی نــاو کۆمەڵگــەى عەرەبــی و نەزانایــاىن ئایینــی کۆمەڵگــەى 

ــەى  ــاف قس ــە وەزارەىت ئەوق ــان و ن ــى زانای ــە یەکێت ــوردی و ن ک

جدییــان لەســەر ئــەو فەتــوا هاوردەکراوانــە بەپێــی پێویســت 

ــە  ــە حزب ــە ک ــم دەکات ئەوەی ــر نیگەران ــەوەى زیات ــردووە، ئ نەک

ئیســالمییەکاىن کوردســتان بە مــەالو بانگخواز و ســەرکردەکانیانەوە 

ــەر  ــەو هەڵوێســتێکیان لەبەرانب ــی و بەیاننام ــچ بەرچــاو ڕوون هی

ــی  ــاىن عەرەب ــاىن جیه ــەى بانگخــوازو زانای ــوا عاجبایەتیان ــەو فەت ئ

ــالمییەکانی وەک  ــە ئیس ــزب و گروپ ــەربە ح ــە س ــوە ک دەرنەبڕی

ــە  ــک ک ــەاڵم کاتێ ــێوەکانیانن، ب ــەلەفییەکان و هاوش ــوان و س ئیخ

مورشــیدی ئیخــوان )محەمــەد بەدیــع( دەســتگیر کــراو ئیخــوان لــە 

ــە دەرەوە  ــاىن سیاســی کرای ــاو لەگۆڕەپ ــدا شکســتى هێن حومکڕانی

دەســتیانکرد بەشــین و شــەپۆڕکردن. 

   ترســی مــن لــە فــەوزاى فەتــوا تەنهــا لەو ئاســتەدا ڕاناوەســتێ کە 

ــتییەوە  ــەکاىن خواپەرس ــەوردەکارى مەســەلە و رسوت ــدی ب پەیوەن

هەیــە وەک شــکاندىن دەســتنوێژ لەژنــی خــۆت یــان نــا کــە تێیــدا 

بەڵکــو  هەیــە،  دژبەیەکیــان  فەتــواى  ســۆفیەکان  و  ســەلەفی 

ترســەکە لەوەدایــە ئــەم فەتوایانــە بەسیاســی بکرێــن و بچنــە 

ــییە  ــەلە سیاس ــەک مەس ــدی لەت ــە پەیوەن ــرەوە ک ــتێکى بااڵت ئاس

ــان  ــی نەتەوەکەم ــۆ تەکفیرکردن ــن و ب ــازەکاندا ببەس چارەنووسس

بەکاربهێرێــت و وەهــا لەخەڵکــى بکــەن کــە بەشــدارى هەڵبژاردن 

نەکــەن چونکــە حەرامــن، وابزانــم لەســەروبەندى هەڵبژاردنــەکاىن 

ئــەم دواییــەى پەڕلەمــاىن کوردســتاندا ســەرەتاکاىن بەدیارکەوتنــی 

ئــەم جــۆرە فەتوایانــە لەدەمــی هەندێــک لەبانگخوازەکانــەوە 

بیســرا.

ــییانە  ــوا سیاس ــۆرە فەت ــەم ج ــەرەتاى ئ ــە س ــەوەى ک ــەر ئ    لەب

»بەســعودی  هەوڵــى  دەرکەوتــووەو  ئێمــەدا  لەکۆمەڵگــەى 

ڕووناکبیــری  وەک  ــــ  لەئارادایــە  کۆمەڵگەکەمــان  کــردن«ى 

ــردووە ــــ  ــع( هەڵوەســتەى لەســەر ک ــا قان ــواىن وری ــورد )مەری ک

ــاىن ئایینــی و یەکێتــى زانایــان و وەزارەىت ئەوقــاف  پێویســتە زانای

ــە  ــۆرە فەتوایان ــەم ج ــن ئ ــڕن و نەهێڵ ــددی دەربب ــتى ج هەڵوێس

لەکۆمەڵگەکەمانــدا پەرەبســێنن و ئاییــن بــۆ بەرژەوەنــدى حزبــە 

بەکاربهێرێــن،  عەملانیەکامنــان  بەنــاو  حزبــە  و  ئیســالمیەکان 

ئەگەرنــا ئــەوان لەئاینــدەدا لــەکاىت تەشــەنەکردىن فەتــواى سیاســی 

لــە هەرێمــى کوردســتان بەرانبــەر بەخــوداو گــەل بەرپرســیار 

دەبــن. هاوزەمــان  پێویســتە ڕێکخــراوەکاىن کۆمەڵگــەى مەدەنــی 

و ڕۆشــنبیران و دەســتگەکاىن ڕاگەیانــدن لەوبارەیــەوە هۆشــیارى 

پێویســت بەهاوواڵتیــان بــدەن، دەنــا وەک کابــرا وىت: »وەهــا 

دینەکەشــامن لــێ تێــک دەدەن کــە نازانیــن بەگوێــی فەتــواى کــێ 

ــن«.  بکەی

ــە کەمــادام  ــەو خاڵ ــدا دەمەوێــت بگەڕێمــەوە ســەر ئ    لەکۆتایی

هەوڵێــک بــۆ بەســعودی کردنــی کۆمەڵگــەى کــوردی لەئارادایــەو 

بانگخوازانــەى کــە فەتــواى عەجیــب و  ئــەو زانــاو  زۆربــەى 

کارى ســەیر دەکــەن خەڵکــى  یــان  لێدەبیســرێت  غەریبیــان 

لەبانگخــوازەکاىن  هەندێــک  کــە  نییــە  دوور  زۆر  ســعودیەن، 

بــووىن  بەســعودی  لــەکاىت  وەهامــان  فەتــواى  خۆیشــامن 

ــواى هــاوردەى  ــان فەت ــدا بەســەردا ببەخشــنەوە، ی کۆمەڵگاکەمان

ــى  ــەواڵت و خەڵک ــە ب ــت ک ــێ بکرێ ــەردا جێبەج ــان بەس وەهام

ــن.  ــە نامۆب ئێم

پێویستە زانایاىن ئایین لەم 

مەسەلەیەدا بێنەسەرخەت و ئەو 

فەتوایانە ڕاست بکەنەوە، بەاڵم 

بەداخەوە قسەى جدییان لەسەر 

ئەو فەتوا هاوردەکراوانە بەپێی 

پێویست نەکردووە
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دابڕان

حەجکڕین
مردوان بۆ
یان »چەکی بەخشینی« ئیسالمی

بەهەشت ساڵح 

لــەم ســەردەمەدا، هەمــو شــتێک دەکڕدرێــت 

و دەفرۆرشێــت، ئەگــەر مــردی و فریــای حــەج 

نەکەوتیــت بــێ خەمبــە  کەســوکارت دوای خــۆت 

بــۆ  ئەمریکــی حەجێکــت  بەچەنــد گەاڵیەکــی 

دەکــڕن و لەودونیــا ژیانێکــی ئاســودەت بــۆ دابیــن 

ــە  ــا ســەروەر نیی ــە یاس ــدا ک ــەن،  لەکۆمەڵێک دەک

هەمــوو شــتێک ئاســاییە! کار گەشــتوە بــەوەی 

کــە ئیســالمیەکان خەریکــی کڕیــن و فرۆشــتنی 

ــتدا! ــە بەهەش ــتەجێبونن ل ــوێنی نیش ش

ــن  ــنبیر دەزان ــان بەڕۆش ــڵامنانەى کەخۆی ئەوموس

ــەوە  ــان خوێندۆت ــژووى ئەوروپای ــک لەمێ وهەندێ

ــە  ــتبێت، ک ــان بیس ــران( ی ــوک الغف ــت )صک دەبێ

بریتیــە لــە کارت یــان چەکــی بەخشــین یــان 

لێبــوردن، کــە لەئەوروپــادا لەناوەنــدى ســەدەکاىن 

ئەوکاتــەى  باوبــوو،  ناوەڕاســتدا  و  تاریکــى 

ــى  ــن بەڕی ــتان پێدەکەنی ــەکاىن خاچپەرس کەنیس

بــاوەڕدارە ســاویلکەکان و بەبڕێــک پــارە یــان 

جــار هەبــوە بەمشــتێک گەنــم کەنیســە کارتێکــى 

ــەریاندا  ــان بەس ــوردىن گوناهی ــان لێب ــیامىن ی پەش

دابــەش دەکــرد، بەتایبــەت لەســەردەمى پاپــا لیۆى 

دەیــەم لەســاڵى ١5١3دا، لەژێرنــاوى یارمەتیدانــی 

ــرا. ــۆرە کارە دەک ــەم ج ــە ئ کەنیس
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دابڕان

بــۆ  کەمەســیحییەکان  حاشــاهەڵنەگربوو  ڕاســتیەکى  ئــەوە 

دەوڵەمەندکــردىن کەنیســەو لەپشــت کەنیسەشــەوە پیاوانێکــى 

ئایینــى زۆرهەبــوون کــە ســودمەند دەبــون و توڵخەیــان دەکــرد 

ــیحی  ــى مەس ــردن لەئایین ــاوى بەرگریک ــا لەژێرن لەدەوڵەمەندی

بەخشــین  چەکــی  خاچپەرســتى،  بۆشــەڕى  وخۆئامادەکــردن 

بەســەر خەڵکــی مەســیحیدا دابــەش دەکــرا، بەڵــێ لەزەمانێکــدا 

بــێ  تاریکســتانیەکى  لــە  مرۆڤایــەىت  کــە  دەکــرا  ئــەوکارە 

ئەنــدازەدا دەژیــا ولەژێرهەڕەشــەى شمشــێرى کەنیســەو پیــاواىن 

ــام دەدرا. ــدا ئەنج ئایینی

ــەى  ــە لەمڕۆژان ــە ک ــەاڵم مەبەســتى باســەکەى ئێمــە لەمەدای ب

چەرخــى بیســتویەکەم و چەرخــى دۆزینــەوەى ئەنتەرنێــت 

ــەوت  ــەى ح ــاىن خوراف ــامن و نەم ــایی ئاس ــردن بەبۆش و پەیک

ــەروا  ــەرمەریخ، ه ــاو لەس ــەوەى ئ ــامن و دۆزین ــەى ئاس تەبەق

هــەوا  ونەبــوىن  ئاســامن  ڕوبــارەکاىن  چــوار  نەدۆزینــەوەى 

لەبۆشــایى ئاســامن ونەبــوىن ژیــان لــەوێ، لەهەمــان کاتــدا 

ــە  ــەم زەمەن ــەوە، ل ــاوە نەدۆزرابێت ــەرزەوى نەم ــتێک لەس بس

پێشــکەوتوەدا فەتوایەکــى مــەالکان هەیــە بۆکڕینــى فەریــزەى 

ــارە کەدەبــێ لەشــەش  ــاىش پ حــەج بۆمــردوەکان بەچنگێکــى ب

ســەد دۆالرى ئەمریکــى کەمــر نەبــێ دەبــێ ئــەو پارەیــە 

کــە  بۆمردویــەک  بۆکڕینــى حەجێــک  بنێردرێــت  بۆمەککــە 

ــە  ــک ک ــت، حەجێ ــۆڕدا نەمابێ ــاو گ ــقانیى لەن ــە ئێس لەوانەی

لەبــەر دەســتکورىت تــا لــە ژیانــدا بــووە لەســەری فــەرز نەبــووە، 

ــۆى  ــرا خ ــە کاب ــت لەوانەی ــەریى فەرزبووبێ ــەر لەس ــان ئەگ ی

بــاوەڕى پێــى نەبووبێــت ونەیکــردووە، حــەج بــۆ کەســێک 

کەهەمــوو مافێکــى مــەدەىن لەســەرالبراوە، وەک ئایینــەکان 

ئەڵێــن مــردوو کەمــرد شــەیتانیش وازى لێدێنــێ.

ــچ  ــەاڵم لەهی ــدل(  ب ــرێ )حــج الب ــى ئەوت ئەمجــۆرە حەجــە پێ

ســورەتێکدا  لەهیــچ  ئایەتێکــدا  لەهیــچ  قورئانــدا  دەقێکــى 

ئامــاژەی پێنەکــراوە، لەهیــچ شــوێنى قورئاندانییــە دەقێــک 

هەبــێ بــاس لــەوە بــکات حــەج بۆمــردوو بکــڕدرێ، ئایەتــەکاىن 

تەنانــەت  ســورەتەکاندا،  لەنــاو  نــارساون  دیــارو  حەجیــش 

حەدیســێکى ســەحیحیش نییــە ئامــاژە بۆهەبــووىن حەجــى 

لێــرەو  بەڵکــو  مەزهەبەکانــدا،  لەهەمــوو  بــکات  بــەدەل 

لــەوێ ئامــاژە بۆچەنــد چیرۆکێکــى الوازدەکــەن، لەســیرەى 

ئیبنوهیشــامدا هاتــووە کــە کچێــک بــە پەیامبــەری گوتــووە ئایــا 

بــۆم هەیــە بــۆ باوکــم حــەج بکــەم؟ ئەویــش گوتوویــەىت بەڵــێ 

ــى  ــەر حەج ــە پەیامب ــتووە، ن ــان بیس ــەاڵم نەم ــە، ب ــۆت هەی ب

کردبێــت بۆخەدیجــەى ژىن یــان بــۆ دایکــى یــان بۆباوکــى یــان 

ــان کردبێــت  ــە ئەســحابە ســەرەتاییەکان حەجی هەرکەســێکیر ل

بــۆ مردووەکانیــان. بــەاڵم پیــراىن ئیســالم تەنهــا بۆ بەتــااڵن کردىن 

گیرفــاىن خەڵکــى نەفــام ونــەزان ئەمجــۆرە فەتوایانــە دەرئەکــەن 

ــنەوە. ــۆ ئەنووس ــڕ ب ــى لەزێ وحەدی

بەڵــێ مەبەســت لەمجــۆرە حەجکردنــە کــە تەنهــاو تەنهــا 

لەجــۆرى پســولەکانی بەخشــین یــان لێبــوردىن ئەوروپــا دەچــێ، 

کەلەجــۆرى بەخشــینى کلیلــەکاىن بەهەشــتى ســەردەمى شــەڕى 

ئێــراق وئێــراىن هەشــتاکاىن ســەدەى ڕابــردوو ئەچــێ، نــەوەکاىن 

ئێمــە هەمــوو ئــەو ڕۆژە ڕەشــانەمان بینــى هەتــا مردنیــش 

لەبیرمــان ناچێتــەوە ئــەو ســەردەمەى کەســەربازە ئێرانییــەکان 

کلیــى بەهەشــتیان پێئەبەخــشا بۆئــەوەى کــە لەپــاش کــوژران 

بکەنــەوە،  خۆیــان  بەدەســتی  بەهەشــت  دەرگاى  بەوکلیلــە 

ــی  ــای درووســتکردنی کلیل ــران توان ــی ئێ وەک بڵێــی کارخانەکان

جۆکــەری بەهەشــتیان هەبووبێــت. جابزانــە ئەقڵــى مرۆڤــى 

ــێ  ــدێ تەنکــو ب ــە، چەن ــێ پەروای ــدێ هــەژارو ب ــاوەڕدار چەن ب

ــت  ــرێ. مەبەس ــۆش هەڵئەخەڵەتێ ــەى خ ــەدوو قس ــتەو ب ئاس

لەمجــۆرە حەجانــە تەنهــا بەتااڵنکــردىن گیرفــاىن باوەڕدارانــە 

ــارى و  ــچ زانی ــە هی ــەى ک ــەکان، ئەوان ــێ مەعریف ــاوەڕدارە ب ،ب

زانســتیەکى مێژوویــى و مــاددى ئیســالمییان نییــە، بگــرە ناوێرن 

بــەدواى زانســتدا بگەڕێــن، بیرکردنــەوە بــە حــەرام دەزانــن 

مێشــکى  لەڕاســتییەکان  دائەخــەن  چــاوى خۆیــان  و چــۆن 

خۆیشــیان بــۆ بیرکردنــەوەى زانســتى ئیســالمى ومێژوویــى 

ناوروژێنــن .

ــت،  ــەت بێ ــە هەقیق ــەرج نیی ــاوەڕداری م ــش ب ــچ کاتێکی لەهی

چونکــە هەقیقــەت هەقیقەتــە، پێویســتى بەبــاوەڕ نییــە بەڵکــو 

ــەردا . خــۆى ئەســەپێنێت بەســەر بەرامب

تەنهــا  البــدل(  لە)حــج  مەبەســت  کــرد  باســامن  وەک 

ــە  ــرەکان، ل ــڵ فەقی ــاوەن ئەق ــە خ ــە کەس ــە ل پارەکۆکردنەوەی

کەســە بــێ فکــرەکان ســەیرەکە لەوەدایــە کــە حەجــى بــەدەل 

ــاوەڕدار، بۆمــردووە  ــاوەڕە بەرلەب بۆهەمــوو کەســێکە بــۆ بــێ ب

بــەر لەزینــدوو، بۆهەرکەســێکە کــە پــارەى هەبێــت، بــەاڵم 

«
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کەســێ کــە پــارەى نەبێــت بــۆى نییــە داواى )حــج البــدل(

بــکات گرنــگ ئەوەیــە پــارە بــدرێ ئیــر ڕادەی گونــاه وقەبــارەی 

تاوانــەکان گرنــگ نیــن، کەســیش پرســیارى تــاوان وگونــاه 

نــاکات، بەڵکــو کــە پارەتــدا ئیرگرنــگ نییــە چیــت کــردووەو چى 

ــاوى ئەوکەســە  ــدل ئیرن ــارە درا بەحــج الب ــراوە، مادامەکــێ پ ک

ــارە،  ــاک دەبێتــەوە، هــەروەک پ ــاه و تاوانێــک پ لەهەمــوو گون

ــە  ــگ ئەوەی ــاه، گرن ــتنەوەى گون ــۆ شوش ــت ب ــازگار بێ ــاوى س ئ

پــارە بگاتــە مەککــەو دەبــێ پارەکــە ئەمریکــى بــێ یــان یــۆرۆى 

ــت. ــى بێ ئەوروپ

بۆتەکانــدىن گیرفــاىن پــارەداران و ســاویلکەو نەفــام، بــۆ تەکاندىن 

گیرفــاىن کەســوکارى ئــەو مردووانــەی کــە نــەک خەڵــک بەڵکــو 

شــەیتانیش وازی لێهێنــاون، ئیســالمیەکان دەچنــە بنەگوێــى 

خەڵــکاىن خواپەرســتەوەو گوێیــان ئەتەکێنــن و هانیــان ئــەدەن 

بۆکڕینــى )حــج البدل( بــۆ شوشــتنەوەى گوناهــى مردووەکانیان. 

ــەوەش  ــەزان زۆرن بیرکردن ــى ن ــى مرۆڤ ــە مادامەک زۆرئاسانیش

ــە  ــی ئەوەی ــرین بازرگان ــە باش ــە، کەوات ــەش هەی ــەو پارەک نیی

»لەودونیــا«  ئەکــرێ  ئەمریکــى  دۆالرێکــى  ســەد  بەچەنــد 

پارچــە زەوییــەک بەخانویەکــەوە بەچەنــد ژنێکــى جوانــەوە بــۆ 

ــان  ــە بێگوم ــن ک ــش ب ــەر دۆزەخیی ــان بکــڕن و ئەگ مردووەکانی

ــڕاوە،  ــان لێب ــردا ئۆقرەی ــاو ئاگ ــن و لەن ــە دۆزەخی ــەو مردوان ئ

ــدل( ــج الب ــە )ح ــتى ب ــتیى، پێویس ــی بەهەش ــۆ کەس ــە ب چونک

و کڕینــەوەی بەهەشــت نیــە، بەڵکــو تەنهــا دۆزەخییەکانــن 

کەپێویســتیان بــە حــج البــدل و پێویســتیان بەچەکــی بەخشــین 

هەیــە بۆئــەوەى لەدۆزەخــەوە بەســەردیوارى ئەعرافــدا بــاز 

بــدەن و بچنــە بەهەشــتەوە، چونکــە بەهەشــت بەدەســت 

پیــراىن ئیســالمە خوایــش تەماشــاى دەمــى ئــەوان ئــەکات، 

هەرکەســێکیش پارەیەکــى بــاش بنێریــت بــۆ مەککــە لەوێشــەوە 

ــردووەش ســەد دۆالرى  ــەو م ــەن کەئ ــۆ چاپبک ــى ب بڕوانامەیەک

ــراوە،  ــەى بۆک ــەم بڕوانامەی ــە ئ ــک بۆی ــى داوە بەخەڵ ئەمریک

ــەک زەوى  ــوا پارچەی ــت، خ ــالم بێ ــی ئیس ــەی پیران ــر بەقس ئی

ــێ. ــت ئەدات لەبەهەش

جــا مــن لێــرەدا سەرســام نابــم بــەو فەتواچیانــەو بەفەتــوا 

ــە  ــەو خــاوەن ئەقڵ ــامم ب ــو سەرس سەرســوڕهێنەرەکانیان، بەڵک

داخراوانــە، بــەو ئاســت نزمییــە لەبیرکردنــەوەدا کــە بەباوەڕێکى 

تونــدى بــێ مشــتومڕەوە باوەڕیــان بــەوە هەیــە کــە بــە شــەش 

ــاری  ــامن و ڕوب ــەو غیل ــو و حۆری ــی خان ــەد دۆالری ئەمریک س

ــەن. ــن ئەک ــان دابی ــۆ مردووەکانی شــەرابی تەهــۆر ب

ــاوى  ــدەکاىن خــوا بەن ــە بەن ــە ل ــا دزیکردن ــەدەل تەنه حەجــى ب

ــارە،  ــردىن پ ــەوەو پەیداک ــە لەکۆکردن ــە بێجگ ــچ نیی ــواوە، هی خ

لەپڕۆژەیەکــى وەبەرهێنــاىن ئاینیــی ســاختەدا، تەنهــا قۆڵبڕینــە. 

سەرمایەوشــمەک  بەکارهێنــاىن  بەبــێ  ئەوپڕۆژەیــە  چونکــە 

ئەنجــام دەدرێ، ئەوپڕۆژەیــە هیــچ ســەرمایەیەکى ناوێت، تواناو 

کرێکاریــى ناوێــت تەنهــا بانگخوازێک و شــوێنکەوتوانێکى کەم 

فامــى دەوێــت، کۆمەڵێــک خــاوەن پــارەى بیرتەســک ونەفامــی 

دەوێــت، ئــەم پڕۆژەیــە درێژخایەنــەو مــاوەى دیاریکــراوى 

تەواوبــوو نییــە، بەڵکــو درێــژ دەبێتــەوە بەدرێــژى هەبــوىن 

کەســاىن نەفــام ودور لەبیرکردنــەوە، وەبەرهێنــەر دەمــرێ و 

ــە  ــە هەمیش ــێ فکران ــە ب ــە ئەوکەس ــێ، چونک ــە دەمێن پڕۆژەک

لەنــوێ بوونــەوەدان، هەتــا ڕۆژگار درێژبێتــەوە ئەوانــە زیاتــرو 

ــى؟  ــى دەبێت،بۆچ ــر ڕەواج ــش زیات ــن و پڕۆژەکەی ــر دەب زیات

هەموکەســێک پرســیارئەکات بۆچــى هەموشــتێ کۆتایــى دێــت 

بــەاڵم ئــەو جــۆرە لــە نەفامــی ئــەو باوەڕدارانــە کۆتایــى نایەت؟.

ــاوەڕداری نەفــام، عەقڵــی خــۆی هیــالک  مــن دەڵێــم چونکــە ب

بۆتەکاندىن گیرفاىن پارەداران و ساویلکەو 

نەفام، بۆ تەکاندىن گیرفاىن کەسوکارى 

ئەو مردووانەی کە نەک خەڵک بەڵکو 

شەیتانیش وازی لێهێناون، ئیسالمیەکان 

دەچنە بنەگوێى خەڵکاىن خواپەرستەوەو 

گوێیان ئەتەکێنن و هانیان ئەدەن بۆکڕینى 

)حج البدل( بۆ شوشتنەوەى گوناهى 

مردووەکانیان
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نــاکات، دەترســێت پرســیار بــکات نــەک بەمــل کوفــردا بــڕوات، 

ــان  ــە ئایینی ــە ک ــە هەی ــەو بانگخوازان ــیری ئ ــە تەفس ــڕوای ب ب

کــردوە بەکەرەســەی بازرگانــی، پرســیاریان لــە بــاوەڕدار قەدەغە 

کــردووە، وەک لــەم ئایەتــی ١٠١ ســورەتی املائــدە  هاتــوە: ) يَــا 

ــْم تَُســْؤكُْم(  أَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا اَل تَْســأَلُوا َعــْن أَْشــَياَء إِْن تُْبــَد لَكُ

ــاوە پرســیاری  ــان هێن ــەی ئەوکەســانەی باوەڕت ــدة/ ١٠١ )ئ املائ

هەندێشــت مەکــەن ئەگــەر بۆتــان دەردەکەوێــت زەرەر بەخــش 

دەبێــت( تاوەکــو بانگخــوازی بــەو جــۆرەو کەســانی نەفــام 

ــی  ــە بەردەوام ــۆرە بازرگانی ــەم ج ــەدا ئ ــەم کۆمەڵگەی ــن ل هەب

دەبێــت، ئەوانــەى کــە پشــکیان دەبێــت لەوپڕۆژەیــە داواى 

ــە  ــەىش مــادى ناکــەن، بەڵکــو ب ــان ناکــەن، داواى ب ــەىش خۆی ب

ــە  ــەوەی ک ــن ب ــوکور دەب ــن و ش ــل دەب ــە قای ــە  ڕوحییەک بەش

لــەو دونیــا مردووەکەیــان دەســتی دەکەوێــت، ئــەم باوەڕدارانــە 

ــو  ــن، بەڵک ــادى نی ــى م ــاوەڕواىن قازانج ــن کەچ پێشــەکى دەزان

تەنهــا بــە بەڵێنێــک هەمــوو داوایەکــى خۆیــان دەســتکەوتووە 

بامســۆگەریش نەبێــت، تەنهــا بەتەمــاى لێبــوردىن ئاســامنن 

ــتانەوە. ــردن وهەس ــەڕۆژى دواى م ل

بێگومــان ئەوجــۆرە کەســانە بڕوایــان وایــە، کــە مردووەکانیــان 

ــردارە  ــوو ک ــەوە، لەهەم ــاگادار دەکرێن ــراودا ئ ــاىن نەبی لەجیه

قێزەونەکانیــان کــە لــە ژیــاىن ســەرزەمینیان ئەنجامیاندابــوو 

و  دەکــەن  لەگەردنیــاىن  ملوانکەیــەک  وەک  بەخشــێراون، 

ئاگــرو  بــااڵى  بەرپــرىس  دەچنــەالى  خۆفشــاڵکردنەوە  بــە 

بەڕێوەبــەرى دۆزەخ بەســەربەرزییەوە دەڵێــن هــا  ئــەوە ئێمــە 

چەکــی بەخشــین و لێبوردمنــان بەملەوەیــە، بــاش تەماشــاى 

بکــەن، ئەگــەر باوەڕیــش ناکــەن یــان ئەگــەر لەئاســامنەوە 

فەرمانتــان پێنەگەیشــتوە دەبێــت هــەر ئێســتا لــەم ئاگــرە 

دەرمــان بکــەن و بەزوویــى مبانخەنــە ســەرڕێگاى بەهەشــت...

ــە؟. بەهەشــت لەکوێی

لەبیرکردنــەوە، چەنــدە  ئەوانــە چەنــد ســاویلکەو هــەژارن 

ــژ،  ــان درێ ــناک و زم ــر ترس ــا بی ــراىن وەه ــەر بەپی الوازن بەرامب

و  بــن  دۆزەخ  ئاگــرو  دەرگاواىن  خۆیــان  هــەروەک  ئەمانــە 

شــارەزاى کــۆاڵن بەکــۆاڵن وجــادە بەجــادەى دۆزەخ بــن، وەهــا 

وەکودابەشــکردىن  لــەدۆزەخ  بۆئەکــەن  دەربازبونیــان  بــاىس 

زەوى وکاىن و ئــاوو حــۆرى وغیلــامن بەدەســتى ئەوانبێــت، 

نایەڵــن  ئــەوا  نەدرێتــێ  پارەیــان  بــاىش  بەشــێکى  ئەگــەر 

دەرگاى بەهەشــتیان بۆبکرێتــەوە، بەمانــاى ئەوەدێتــەوە کــە 

ــراىن  ــاىن پی ــە گیرف ــیان نیی ــا باش ــى وەه ــانەى پارەیەک ئەوکەس

ئەمەچــى   .. بەهەشــتەوە  ناچنــە  گەرمبکاتــەوە  وەهابیــەت 

ئایــا خــودا  گاڵتەجاڕییەکــەو چ گەوجاندنێکــە، بیرناکەنــەوە 

ئەمــە  بۆبنێــرێ؟  کەهــەژاراىن  بۆئەوەداهێنــاوە  دۆزەخــى 

لەنوانــدىن  بیرئەخاتــەوە  میریــم  فیلمێکــى  ناونیشــانێکى 

مەحمودعەبــدول عەزیــز و مەعالــی زایــد بەناونیشــاىن ) الفقــراء 

الیدخلونالجنــە ( هــەژارەکان ناچنــە بەهەشــتەوە .

ئەشــارمەوە  هەردوولەپــم  توێــى  لــەدوو  ڕوخســارم  مــن 

لەخەجاڵەتیــدا، خاکــم بەســە، ئەونەفامانــە بۆئەوەنــدە الوازن و 

بــاوەڕ بەتڕۆهاتیــەىت وەهادەکــەن، لەڕاســتیدا ئەوجۆرە کەســانە 

ــن  ــنۆکن، خۆئەگەرخوێنەواریش ــا ترس ــە وەه ــن بۆی خوێنەوارنی

ئــەوەى ئەیخوێننــەوە لێــى تێناگــەن، هەروەهــا ترســیش وەهــا 

زاڵــە بەســەریاندا بەکــەس لەســەریان دەرناهێرێــت، بۆیــە 

ئەوجــۆرە کەســانە هەمــوو هەســت وهــۆش و بیرێکیــان ئەخەنە 

دەســت ئــەو پیــرە ڕیــش درێژانــە کەلەژێرهــەر تەڵێکــى ڕیشــە 

بۆزەکانیانــەوە چەندیــن شــەیتان خــۆى ماتکــردووە، خۆئەگــەر 

ــان  ــت دەی ــانەیان بکەی ــرى ش ــن فک ــت و ڕۆش ــانەى زانس بەش

ــە خــوارەوە. شــەیتانیان لێئەکەوێت

ــی  ــوان چەکەکان ــم لەنێ ــەک نابین ــچ جیاوازیی ــن هی ــە م کەوات

بەخشــینی )صکــوک الغفــران(ی چاخــەکاىن ناوەڕاســتى کەنیســە 

لەئەوروپــا و ) حــج البــدل (ى وەهابیــەکان لەچەرخــى بیســت 

بکــەن،  پەیــڕەوى  کەبەتەمــان  بۆهەتاهەتایــە  و  ویەکــەم 

یــان هەتــا کەســانێک هەبــن بەمێشــکى پیــراىن وەهابیــەت 

ــت .. ــەردەوام دەبێ ــدل(ە ب ــج الب ــەو )ح ــەوە ئ بیربکەن

کەواتە من هیچ جیاوازییەک نابینم 

لەنێوان چەکەکانی بەخشینی )صکوک 

الغفران(ی چاخەکاىن ناوەڕاستى 

کەنیسە لەئەوروپا و ) حج البدل (ى 

              وەهابیەکان لەچەرخى 

               بیست ویەکەم و 

                       بۆهەتاهەتایە 

                       کەبەتەمان پەیڕەوى 

                      بکەن
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بەشێك لەملمالنێ

 سیاسیەكانی ناو كۆمەڵگای 

سەربەست سەلیم    ) دوابەش (          
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ــالمییه وه   ــەی ئیس ــه ن كۆمه ڵگ ــد له الی ــی ته قلی ــه ر ئه رك له به رامب

چــی  ملكه چــی  بونــی  بێده نــگ  له مانــاكان  به مانایــه ك  كــه  

خــودی  به رژە وه نــدی  به پێــی  ئایینــی  پیاوانــی  ده گه یه نێــت؟ 

له بــری  بیركردنــه وه   به ئه ركــی  ئه ونــاوه وه   له ژێــر  یــان  ئاییــن 

ئیجتیهــاده وه   له رێگــەی  ئه مــه ش  هه ڵده ســتان،  هه مــوان 

لــه   بریتیــه   گشــتی  به شــێوه یه كی  عه ره بیــدا  له زمانــی  كــه  

)به خشــینی توانــا بــۆ گه یشــن به ئامانــج( )١(له شه ریعه تیشــدا 

ــۆ  ــی ب ــه رع زان – تواناكان ــه – ش ــی فه قی ــه  )به كارهێنان ــه  ل بریتی

گه یشــن بــه  ئامانــج( )٢(

ئامانــج لــه  ئیجتیهــاددا لــه  ئاســته  زمانه وانیــی شــه رعیه كه ی 

ــد  ــی موجته هی ــه  كه س ــه  ك ــەو حوكمه ی ــان ئ ــه  ی ــه و ده رئه نجام ئ

ئایینــی  ده قــی  كــه   شــته ی  ئــه و  له بــاره ی  ده گات  پێــی 

جــا  نه كــردوه ،  قســه یه كی  هیــچ  له باره یــه وه   ڕاســته وخۆ 

ــه ڵ  ــت له گ ــیارێك بێ ــان پرس ــت ی ــته  ڕوداوێكــی تازه بێ ــه م ش ئ

ــی  ــه  مه زهه ب ــه م پێی ــه وه ، ب ــه  پێش ــەدا بێت ــه كردنی كۆمه ڵگ گه ش

بۆچونــه   له كــۆی  بریتییــه   له مانــاكان  به مانایــه ك  فیقهــی 

مه زهه بــی  كه ده ڵێیــن  دیاریكــراو  كه ســێكی  ئیجتیهادییه كانــی 

ــتنانه ی  ــه و بۆچــون و تێگه ش ــن ئ ــه وا مه به ســتامنه  بڵێی شــافعی ئ

كه ســه ر  خــۆی  دوای  ناســه كانی  شــه رع  یــان  شــافعی  كــه  

شــێوه یه   بــه م  بــوه ،  هه یــان  بــوون  مه زهــه ب  به هه مــان 

مه زهه بــی فیقهــی لــه  بنچینــه دا هه وڵــه  بــۆ وه اڵمدانــه وه ی 

پرســیاره  نوێیه كانــی به ئایینــی كردنــی ئــه و پێشــهاتانه ی كــه  

شــه ڕی  هه روه كــو  له ئارادانه بــون،  پێغه مبــه ردا  له ســه رده می 

كــێ  ئــه وه ی  پرســیاری  بۆمنونــه   ئه ســحابه كان،  ده ســه اڵتی 

كــه   پێغه مبــه ر؟  لــه دوای  به خه لیفــه   ببــێ  ئه وه یــه   شــایه نی 

ئــه م پرســیاره  ســامناكرینی كاره ســاتبارترین پرســیاربوه  وه كــو 

نوســینه دا خســتامنه ڕوو، هه روه هــا  ئــه م  یه كه مــی  له به شــی 

ســه ره كیه كه ی  پرســیاره   بــوه   داهاتوتــردا  له قۆناغه كانــی 

ئــه و هه مــوو جه نــگ  زۆربــه ی موســڵامنان، به تایبــه ت دوای 

ــودی  ــه  خ ــیارێكه  ل ــه وه ، پرس ــی كه وت ــه ی لێ ــه  خوێناوی و ناكۆكی

نه كراوه تــه وه ،  یــه كال  پێغه مبــه ردا  فه رمــوده ی  یــان  قورئــان 

به رلــه وه ی  پێغه مبــه ر  كــه   وایــه   پێیــان  شــیعه   هه رچه نــده  

مبرێــت عه لــی كردبــو به جێگــری خــۆی هه ندێكــی تریشــیان 

له گــه ڵ  عوســامن  بــه اڵم  باســكراوه   له قورئانیشــدا  ده ڵێــن 

كۆكردنــه وه ی قورئــان ئــه و ده قــه ی البــردوه ، هه روه هــا هه ندێــك 

ئه بوبه كــر  ده ســه اڵتی  ده ڵێــن  ڕهەوه كانیــش  تونــد  له ســوننه  

به پێــی ده قــی ئاینــی ســونه ت بــوه . 

ســه رچاوه كانی  بــۆ  ڕەخنه یــی  خوێندنــه وه ی  به پێــی  بــه اڵم 

ــورت  ــه  زۆر ك ــه م هه واڵن ــان، ئ ــی به راوردكردنی ــه ردووك الیه ن ه

ــه  ســه رچاوه  مێژویه كانــی  ــه وه ی ل ــه ر زۆرینــه ی ئ دێنــن له به رامب

ئیســالمیدا هاتــوه، وه ك چــۆن له به شــی یه كه مــدا باســامنكرد، 

هــه وڵ  بێنــی  فیقهیانــه   مه زهه بــه   ئــه و  كــه   وایكــرد  ئه مــه  

بــده ن ئــه م بۆشــاییه  پربكه نــه وه ، ئــه و كه لێنــه  نه هێڵــن كــه  

ــه ك  ــەاڵم ن ــوو له جه ســته ی ئیســالمدا، ب سیاســه ت دروســتی كردب

به ســارێژكردنی زامه كــه  به ڵكــو بــه  به نجكردنــی، شــافعی كــه  جگــه  

لــه وه ی دامه زرێنــه ری مه زهه بێكــه  لــه  هه مــان كاتــدا بــه  دانــه ری 

كه ســه   )یه كه میــن  له مێــژوودا  داده نرێــت  فیقهیــش  ئســوڵی 

ــامن  ــیبێ(. )3( مه به ستیش ــتی نوس ــه وه  ش ــوڵی فیقه ــاره ی ئس له ب

بــه  ئســوڵی فیقــه كــۆی ئــه و بنه مــاو ڕێســایانه یه  كه ده بێــت 

ــۆ پرســیارێك،  ــه  وه اڵمێكــی ئایینــی ب ــۆ گه یشــن ب ڕەچاوبكرێــن ب

یــان بــۆ یه كالكردنــه وه ی گومانێــك و دۆزینــه وه ی حوكمێكــی 

شــه رعی، كتێبــی )الرســالة (ی شــافعی یه كه میــن ســه رچاوه ی 

ــی  ــی ڕۆڵ ــاره ی گرنگی ــه  ب ــه وه ، ل ــاره ی ئســوڵی فیقه ــورساوه  له ب ن

ئــه م به رهه مــه  له دروســتكردنی داڕشــتنی عه قڵیه تــی فیقهــی 

ئیســالمیدا، )فخــر الــرازی( وتویه تــی )خه ڵكــی پێــش هاتنــی 

شــافعی قســه یان له ئســوڵی فیقهــدا ده كــرد، به ڵگــه ی ئاینیــان 

ــو  ــه اڵم یاســایه كی گشــتیان نه ب ــرد، ب ــان ده ك ــاو گفتوگۆی به كاردێن

ــافعی  ــه  ش ــه ریعه ت، بۆی ــی ش ــه وه ی به ڵگاندنه كان ــۆ یه كالكردن ب

ــك  ــۆ خه ڵ ــاو یاســایه كی گشــتی ب ــی داهێن زانســتی ئســوڵی فیقه

دانــا بۆئــه وه ی بــۆی بگه ڕێنــه وه  بــۆ زانینــی جۆره كانــی به ڵگــه ی 

ــۆ زانســتی شــه رع وه ك ئه رســتۆتالیس  ــه  شــافعی ب شــه رعی، بۆی

ــڵ(. )٤( ــتی ئه ق ــۆ زانس ــه  ب وای

ــی  ــكرای ڕۆڵ ــی ئاش ــرازي( ده رخه رێك ــه  ورده ی )ال ــه م ده ربڕین ئ

ئــه م  تــا  چونكــه   فیقهیــدا،  له كه لتــوری  شــافعیه   به هێــزی 

نه نوســیبوو،  فیقهــه وه   ئســوڵی  له بــاره ی  كتێبێكــی  نه هاتبــوو 

هه مــو  بــه و  پابه ندبــن  نه بــون  مه حكــوم  موســڵامنان 

یــان  پرســیار  لــه   لێكۆڵینه وه یــان  له كاتــی  به نــده وه   و  كــۆت 

بۆمــاوه ی  ئه رســتۆ  چــۆن  وه كــو  ئایینیــدا،  مه ســه له یه كی 

زیاتــر لــه  هــه زار ســاڵ بــه  مامۆســتای لۆژیــك )مه نتیــق( دانــراوه  

«
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ــه  شــێوازی  ــووه  ل ــی ب له فه لســەفە ی كالســیكیدا، مه نتیقیــش بریت

ڕێكخســتنی  و  ســه ملاندن  به ڵگــه و  له به كارهێنانــی  ئه قانــی 

بیركردنــه وه  بــه  نه ریتێكــی ئه قانــی به پێــی زانســتی ئســوڵی 

فیقهــی شــافعی كــه  وه ك مانفێســتی عه قڵیه تــی فیقهــی وایــه  لــه  

كه لتــوری ئیســالمیدا، پێویســته  هه مــو په یوه ندیكردنه وه یــه ك 

ده بێــت  فه رمــوده  یــان  بێــت  قورئــان  چ  ئایینــی  به ده قــی 

فیقهــه  ئســوڵی  به واتایه كیــر  بــڕوات،  ئــه ودا  به فلتــه ری 

چه ســپاوو  بنه مــا  ئــه و  كــۆی  سیســته مه كانه ،  سیســته می 

له ســه ریان  موســڵامنێك  هه مــوو  كه ده بێــت  نه گۆڕانه یــه  

تابزانــێ چــی  ئایینــی  بــه  حوكمێكــی  بــۆ گه یشــن  بوه ســتێ 

شــافعیه وه   لــه دوای  هه رچه نــده   حه رامــه ،  چیــش  حه اڵڵــه و 

له ناویشــیاندا  ده ركه وتــن  فیقهــی  تــری  مه زهه بــی  چه ندیــن 

بــه اڵم  به ناوبانگــره ،  كه له هه مویــان  حه نبه لــی  مه زهه بــی 

ــه   ــه ی بێن ــه  كاریگــه ری ئســوڵی فیقهه ك ــی ل ــان توان ــان نه ی هیچی

ــرازي( ده ڵێــت شــافعی یاســایه كی گشــتی  ده ره وه ، هه روه كــو )ال

بــۆ هه مــو ئه وانــه  دانــا كــه دوای خــۆی هاتــن، كه واتــه  هه ڵه مــان 

كــۆی  به ســه ر  شــافعی  ســێبه ری  بڵێیــن  ئه گــه ر  نه كــردووه  

كه لتــوری فیقهیــدا زاڵــه،  تائێســتا ئــه م كه ســایه تیه  ســه  نتڕاڵ 

ده ســتوری  یه كه میــن  خاوه نــی  ئــه م  به وپێیــه ی  ناوكۆیــه ،  و 

هێڵه گشــتیه كانی  لــه   هه ركه ســیش  ئیســالمیه و  شــه ریعیه تی 

الیدابــا له خانــه ی شــه رعناس ده رده هێــرا، هه رچه نــده  هه یــه  

پێــی وایــه  كه ئــه م زانســته  بــه ر له شــافعیش هه بــوه ، بــه اڵم 

ــن  ــافعی یه كه می ــه وه ی ش ــه ر ئ ــاوڕان له س ــان ه ــتیدا )زانای له ڕاس

نوســیبێتی(.)5( فیقهــه وه   ئســوڵی  له بــاره ی  كه ســه  

یه كێــك له داهێنانه كانــی شــافعی لــه  كتێبــی )الرســالة (دا ئه وه یــه  

سیســتامتیكی  به شــێوه یه كی  ئیــدی  شــافعیه وه   كه لــه دوای 

بــه رده وام ســوننه ت )قســه و كــرداری پێغه مبــه ر( بــوو بــه  دووه م 

ســه رچاوه و كۆده نگــی زانایــان )االجــامع( كرایــه  ســه رچاوه ی 

چواره مــی  ســه رچاوه ی  یــش  )قیــاس(  پێوانــه ش  و  ســێهه م 

كــه  قورئــان  به ته نیشــت  واتــه   شــه ریعه ت،  به رهه مهێنانــی 

كۆده نگیــی  فه رمــوده و  شــه ریعه ته   ســه رچاوه ی   یه كه میــن 

پێوانــه  كرانــه  ســێ ســه رچاوه ی تــری شــه رع، بــۆ ئــه وه ی بزانرێــت 

چــی شــه رعیه و چیــش ناشــه رعیه ، هه رئه وه نــده  بــه س نییــه  

و  حوكــم  هیــچ  ســه رچاوه یه   ئــه م  ئایــا  هاتــووە  له قورئانــدا 

له مانــه دا  ئه گــه ر  به ڵكــو  یاننــا؟  داوه   له بــاره وه   بڕیارێكیــان 

مه ســه له یه   ئــه و  له ســه ر  موســڵامنان  بــەاڵم  نه هاتبــوو، 

هاوڕابــوون یــان پێوانه یه كــی دروســتی هه بــوو ئــه وا وه كــو 

ئــه وه  وایــه  خواوه نــد له ئاســامنه وه  بڕیــاری له ســه ر دابێـــت، 

شــافعی له كتێبــی )الرســالة ( ده ڵێــت) كــه س بــۆی نیــه  بڵــێ ئه مــه  

ــتیش  ــت، زانس ــێ نه بێ ــتی پ ــه ر زانس ــه  ئه گ ــان حه رام ــه  ی حەاڵڵ

ئه وه یــه  به ڵگه یه كــی له ســه ربێت لــه  قورئــان یــان فه رمــوده  

)٦( پێوانه –قیــاس-(.  یــان  له ســه ربێت  كۆده نگــی  یــان 

دوای ئــه وه  شــافعی هه مــوو توانــای ئاینــی خــۆی ســه رف ده كات 

ــه   ــی ل ــی ئایینی ــو حه قیقه تێك ــه یه  وه ك ــه م قس ــه ملاندنی ئ ــه  س ل

وته كــه ی  لــه   وه ك  هــه ر  چونكــه   ســه ركه وتوبوه ،  مێژووشــدا 

)الرازي(یــەوه  بۆمــان ده ركــه وت هه مــو ئه وانــه ی دوای ئــه م 

كــردووه و ســنوری  كاریــان  ئــه ودا  كارگــه ری  له ژێــر  هاتــوون 

ــه ر  ــه  ئه گ ــره دا خــراپ نی ــدووه،. كه لێ ــان نه به زان ئایینناســی ئه وی

به خێرایــش بێــت به كه ڵــك وه رگرتــن له چه نــد ســه رچاوه یه كی 

ــه   ــه م بۆچون ــالمی ئ ــوری ئیس ــی كه لت ــوڵی فیقه ــه  ئس ــه ت ب تایب

شــه رع  كه ســه رچاوه كانی  )بزانــه   بۆمنوونــه   بكه ینــه وه ،  تــۆخ 

ســیانن، قورئــان، فه رمــوده  و كۆده نگــی، ســه رچاوه ی ســێهه میش 

پێوانه یــه  كــه  ئه مــه  هــه ر لــه  ســیانه كه ی تــر وه رده گیرێــت(. )7(

چــوارن:  شــه رع  ســه رچاوه كانی  ده ڵێــن  ناســه كان  )شــه رع 

)٨( پێوانــه (.  كۆده نگیــی  ســوننه تی،  قورئانــی، 

لــه  )اللمــع- )ج١/ص٢93( هاتــووه  )ســه رچاوه  ســه ره كیه كانی 

ــی( )9( ــوده و كۆده نگ ــان و فه رم ــه  قورئ ــن ل ــه رع بریتی ش

فه رمــوده و  و  قورئــان  لــه   بریتیــن  شــه رع  )ســه رچاوه كانی 

)١٠( كۆده نگــی(. 

)هه رشــتێك ئاشــكرا نه بــوو لــه  ئایینــدا ئــه وا پێویســته  لــه  قورئــان 

ــن(. )١١( ــدا بگه ڕێی ــدا به دوای ــوده و كۆده نگی و فه رم

)ســه رچاوه كانی شــه رع ســیانن، قورئانــی، فه رمــوده و كۆده نگــی، 

ــه ی  ــه ر له وان ــه ش ه ــه  ئه م ــه  ك ــش پێوانه ی ــه رچاوه ی چواره می س

پێشــوو وه رده گیرێت(. )١٢(

لــه   یــان  بێــت  له قورئانــه وه   یــان  ده بێــت  ئاینــی  )به ڵگــه ی 

)١3( پێوانــه (.  لــه   یــان  كۆده نگــی  لــه   یــان  فه رمــوده  

)شــه رع له ســه ر چــوار بنه مــا وه ســتاوه ، قورئــان، فه رمــوده و 

)١٤( پێوانــه (  كۆده نگیــی 

ــه ڕێ  ــه رعیدا بگ ــی ش ــه ملاندنی حوكمێك ــه دوای س ــێك ب )هه ركه س

له فه رمــوده   یــان  له قورئــان  بێــت  پــێ  به ڵگه یه كــی  ده بێــت 

ــه ( )١5( ــه  پێوان ــان ل ــه  كۆده نگــی ی ــان ل ی
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له كۆده نگــی  یــان  له فه رمــوده   یــان  له قورئــان  )هه ركه ســێك 

ــه (. )١٦( ــه وا گومرای ــدات، ئ ــڵامنان الب موس

ــان  ــه ی له قورئ ــه و به ڵگان ــه  ل ــه  بریتی ــه م زانســتی ئســوڵی فیقه )ئ

ــت(. )١7( ــه رچاوه  ده گرێ ــه وه  س ــی و پێوان ــوننه تی كۆده نگ و س

خــاوه ن  زیاتــر  زانســتێك  له هه مــوو  شــه ریعه ت  )زانســتی 

ــه   ــه  ل ــه رچاوه كانی بریتی ــه  س ــاره ، چونك ــن و دی ــی ڕۆش رێگایه ك

ــتی ڕە وان( )١٨( ــه ی ڕاس ــی پێوان ــوده و كۆده نگی ــان و فه رم قورئ

یه كێــك  بــۆ  كه نامه یه كــه و  )الرســالة (  كتێبــی  لــه   شــافعی 

ئیســالمدا  لــه   په یامــه   ئــه و  نووســیویه تی،  له والیــه كان 

خواوه نــد  به په یامــی  گه یشــن  ڕێگــەی  كــه   داده مه زرێنــێ 

بــه ودا تێده په ڕێــت، لــه م كاره یــدا شــافعی، له وێنــه ی خــودی 

پێغه مبــه ر نزیــك ده بێتــه وه ، چونكــه  وه كــو چــۆن پێغه مبــه ر 

په یامنێربــووه و په یامــی قورئانــی هێنــاوه ، كــه  رێــگای هیدایــه ت 

شــافعی  شــێوه ش  به هه مــان  به یه كتاپه رســتی،  گه یشــتنه   و 

په یامــی ئســوڵی فیقهــی هه ڵگرتــوەە ، كه رێگــەی هیدایــه ت و 

ــه رو  ــه  پێغه مب ــان وات ــه رعی، هه ردوكی ــی ش ــه  حوكم ــتنه  ب گه یش

ــره  هه رخــودی كتێبه كه شــی  ــون بگ ــك ب ــی په یامێ ــافعی خاوه ن ش

ــه و  ــی په یامبه ران ــه د كۆتای ــام، محه م ــه  په ی ــاوه  )الرســالة ( وات ناون

هــه ر  هه ڵگرتــووه ،  خواوه نــدی  په یامــی  دوا  ئایینه كه شــی 

ــی  ــه و به زمان ــه و حه رام ــوڵ نی ــه ی قب ــۆ ئایینه ك ــش ب زیادكردنێكی

ــه و  ــش گومڕایی ــو بیدعه یه كی ــراوه ، هه م ــه  ناوزه دك ــی به بیدع ئاین

هه مــوو گومڕاییه كیــش شــوێنی دۆزه خــه ، به هه مــان شــێوه ش 

ــك  ــیوه و هه موده رچونێ ــی نوس ــی ئســوڵی فیقه ــافعی دواپه یام ش

له شــه ریعه تدا  بۆبیركردنــه وه   داینــاوه   ئــه و  لــه و سیســته مه ی 

الدانــه  له ئاییــن و گومڕاییــه . شــافعی له ســیاقی باســكردنی دووه م 

ســه رچاوه ی شــه ریعه ت به پێــی لۆژیكــی ئســوڵی فیقهه كــه ی، 

ــه ڕو،  ــواری ئه بســتمۆلۆژیای ئیســالمی ده خات ــر له ب داهێنانێكــی ت

به ئه نــدازه ی  پێغه مبــه ره   ســونه تی  پیرۆزكردنــی  كه ئه ویــش 

لــه   ســوننه ته   ڕۆڵــی  كاریگه ریــی  یه كســانكردنه وه ی  قورئــان، 

ــه   ــه كان ك ــی و دنیایی ــیاره  دین ــەو پرس ــه ی كۆمه ڵگ ــی رۆژان ژیان

ڕۆڵێكــی  ئیســالمیدا  شارســتانیه تی  له مێــژووی  بنه مایــه   ئــه م 

ــه  هه مــوو ســه رده مه كانی ناكۆكــی ملمالنێــی  جه رگبــڕی بینیــوه  ل

ــی  ــه وه  كۆتای ــه م ده روازه ی ــالمیه كاندا، ل ــە ئیس ــۆی كۆمه ڵگ ناوخ

ــه وه   ــان له باره ی ــی قورئ ــه  ده ق ــرا ك ــه  هێ ــه و گفتوگۆیان ــه  زۆر ل ب

ئه قڵــی  چاالكــی  بــواری  له به رامبه ریشــدا  نه وتبــوو،  هیچــی 

ده ركه وتــن  ژیانــدا،  له تێگه یشــتنی  كــرده وه   به رته ســكر 

هاوشــانی  فه رمــوده   ده قه كانــی  یه كســانی  ده رخســتنی  یــان 

مه عریفــه ی  لــه   مه ترســیداره   بازدانێكــی  قورئــان  ده قه كانــی 

بــه اڵم  ئیســالمیدا وه كــو دواتــر ڕونیده كه ینــه وه ،  كۆمه ڵگــەی 

پــرۆژە مه عریفیه كــه ی شــافعیدا  بــه   لێــره دا هه وڵبده یــن  بــا 

ئــه م  توانــراوه   میكانیزمێــك  بــه چ  تێبگه یــن  خــوارو  بچینــه  

داهێنانــه  بچه ســپێرێت، واتــه  داهێنانــی زیادكردنــی فه رمــوده  

ــه ریعه ت،  ــوڵی ش ــه رچاوه ی ئس ــو س ــه وه  وه ك ــت قورئان به ته نیش

ــه ی كۆمه ڵگــەی ئیســالم، ســه ره تا  ــی رۆژان ــاوه ڕو ژیان ــه  بیروب وات

نابێــت ئه وه مــان بیرنەچێــت كــه  چــۆن به رله هاتنــی شــافعی 

ــه وازه و  ــێوه یه كی په رت ــەاڵم به ش ــراوه ، ب ــی كاریپێك ــوڵی فیقه ئس

ســتاندارێكی  نه بونــی  زاره كیــی  به شــێوه یه كی  كۆنه كــراوه ، 

ــدان  ــوده و هه وڵ ــدان به فه رم ــێوه ش گرنگی ــان ش ــپاو به هه م چه س

له الیــه ن  به تایبــه ت  قورئــان  به ئه نــدازه ی  ته قدیســكردنی  بــۆ 

الحدیــث(  )اهــل  بــه   كــه   كرابــوو  كه ســایه تیه كه وه   چه نــد 

ــەاڵم  ــی(دا، ب ــل الرئ ــان اه ــه ی ــل الفق ــه ر )اه ــون له به رامب نارساب

دیســان تــا شــافعی نه هاتبــوو نــه  بــه م شــێوه  كۆنكرێتیــی به هێــزه  

ــه   ــش، وات ــی له قاڵبدراوی ــه  نورساوێك ــوو ب ــه  كراب ــووە ڕوو ن خراب

نه بــووه .  له ســه ر  كۆده نگــی  بــووه   مه ســه له یه ك 

له بــواری بــه  ئه ســڵ كردنــی فه رمــوده دا، یــان ڕاســر وایــه  بڵێیــن 

ســه نتڕاڵه ی  به رهه مــه   ئــه م  له ســه ره تای  هــه ر  ســوننه تدا، 

ــه وه دا  ــه دوای ئ ــافعی ب ــونه ، ش ــالمی س ــه ریعه تی ئیس ــرو ش فیك

قورئــان  هاوشــانی  فه رمــوده   كــه   بیســه ملێنێت  ده چێــت 

كوده تــا  كرۆكــی  كاره   كه ئــه م  ئایینــه ،  ســه ره كی  ســه رچاوه ی 

زاراوه یه كــی  زوو  هــه ر  بۆیــه   شــافعیه كه یه ،  ئه بســتمۆلۆژیه  

ــش زاراوه ی  ــه  ئه وی ــیرده كات ك ــته یه دا ته فس ــه م ئاراس ــی ب قورئان

بێتــه   به رلــه وه ی  به رهه مــه دا  ئــه م  له ســه ره تای  )الحكمه (یــه ، 

بــه   ئــه م ده ربڕینــه  قورئانییــه   ســه ر ده رخســتنی په یوه نــدی 

یه كێك له داهێنانه كانی شافعی له  

كتێبی )الرسالة (دا ئه وه یه  كه له دوای 

شافعیه وه  ئیدی به شێوه یه كی 

سیستامتیكی به رده وام سوننه ت 

)قسه و كرداری پێغه مبه ر( بوو به  

دووه م سه رچاوه 
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ــه م  ــای ئ ــه زۆر مان ــه وه ی ب ــه  به رل ــتر وای ــان ڕاس ــوده وه  ی فه رم

له الپــه ڕە )3٢(دا  ســوننه ت،  بــه   بكاتــه وه   یه كســان  زاراوه یــه  

له كتێبه كه یــدا به لێكۆڵینــه وه و لێكدانــه وه ی ئه حمــه د محه مــه د 

شــاكر، واتــه  بــه ر لــه  )٤٤( الپــه ڕە  لــه وه ی بگاتــه  ســه ملاندنی ئــه م 

ڕایــه  به گه ڕانــه وه  بــۆ قورئــان ده ڵێــت )حیكمــه ت ســوننه تی 

پێغه مبــه ره (. 

تائــه و  كاره ی شــافعی،  ئــه م  به شــه ی  ئــه م  بــۆ ڕونكرنــه وه ی 

جێیــه ی ئــاگادارم وردترینــی زانســتیرین لێكۆڵینــه وه ی ڕە خنه یــی 

پــرۆژە  به رگــی  پێنجــه م  به دڵنیاییــه وه   هه وڵــه ،  ئــه م  بــۆ 

ــن  ــه وڵ ده ده ی ــا ه ــه  ته نه ــه  ئێم ــیه ، بۆی ــه ی ته رابیش ڕە خنه ییه ك

كردویه تــی  لێكۆڵیــاره   گــه وره   ئــه م  كاره ی  لــه و  كورته یــه ك 

به مه ســتی ده رخســتنی الوازی هه وڵــی شــافعی  بیخه ینــه ڕوو 

ــی  ــا به پێ ــان ی ــه ر قورئ ــوننه ت به س ــای س ــاغكردنه وه ی مان ــۆ س ب

لــه م  ده ربڕینــی ته رابیشــی هه وڵــی به ســونه تكردنی قورئــان، 

به رهه مــه  نایابــه ی ته رابیشــیدا )مــن إســالم القــرآن إل إســالم 

ــه ڕە   ــا الپ ــی )١7٦ ت ــث , النشــأة املســتأنفة( دا، له الپه ره كان الحدي

١95(، ئــه وه  ده رده خــات كــه  له كــۆی ئــه و ســیی و یــه ك ئایه تــه ی 

ــه ، شــافعی ته نهــا حــه وت  ــان كــه  وشــه ی )الحكمــة (ی تێدای قورئ

ــه ت  ــوار ئای ــت و چ ــۆی له بیس ــه  خ ــه ، وات ــه  به ڵگ ــه ت ده كات ئای

ده شــارێته وه ، چونكــه  مانــا ئاشــكراو دیاره كانیــان له به رژە وه نــدی 

ئــه و مانــا ئایدۆلۆژیــه دا نییــه  كه ئــه و ده یه وێــت به پشــت به ســن 

ــكات  ــان دروســتی ب ــوو قورئ ــۆ هه م ــه ت ب ــا حــه وت ئای ــه  ته نه ب

ده كاتــه وه   به شــێكی ســه ربه خۆ  مه به ســته  شــافعی  ئــه م  بــۆ 

ــه م  ــاع ســنة  رســوله( ل ــاب اتب ــه يف كت ــرظ الل ــان ف ــاوی )بی له ژێرن

بــاره وه  ده ڵێــت: )خــوا فــه رزی كــردوه  به ســه ر خه ڵكیــدا كــه  

ــه م  ــه ر بكــه ون( ئه مجــار ئ ــی ســوننه ته كانی پێغه مب شــوێن وه حی

ــای  ــه وه ی وشــه ی حیكمــه ت به مان ــۆ ئ ــه  به ڵگــه  ب ــه  ده كات ئایه تان

ــْم  ْنُه ــواًل مِّ ــْم َرُس ــْث ِفيِه ــا َوابَْع ــت )َربََّن ــه ر دێ ــوننه تی پێغه مب س

يَْتلُــو َعلَْيِهــْم آيَاتِــَك َويَُعلُِّمُهــُم الِْكَتــاَب َوالِْحكَْمــَة َويَُزكِّيِهــْم ۚ إِنَّــَك 

ــره /١٢9( ــُم  )البق ــُز الَْحِكي ــَت الَْعِزي أَن

) لقــد مــن اللــه عــى املؤمنــن إذ بعــث فيهــم رســوال مــن أنفســهم 

ــة وإن  ــاب والحكم ــم الكت ــم ويعلمه ــه ويزكيه ــم آيات ــو عليه يتل

كانــوا مــن قبــل لفــي ضــالل مبــن (. )ال عمــران/١٦٤(

ــه  ــم آيات ــو عليه ــم يتل ــوال منه ــن رس ــث يف األمي ــذي بع ــو ال )ه

ويزكيهــم ويعلمهــم الكتــاب والحكمــة وإن كانــوا مــن قبــل لفــي 

ــه /٢( ــن(. )الجمع ــالل مب ض

)َوَمــا أَنـْـَزَل َعلَْيكُــْم ِمــَن الِْكَتــاِب َوالِْحكَْمــِة يَِعظُكُــْم ِبــِه َواتَُّقــوا اللَّــَه 

ٍء َعلِيــٌم(. )البقــره /٢3١( َواْعلَُمــوا أَنَّ اللَّــَه ِبــكُلِّ َشْ

)َوأَنــَزَل اللَّــُه َعلَْيــَك الِْكَتــاَب َوالِْحكَْمــَة َوَعلََّمــَك َمــا لَــْم تَكُــن تَْعلَــُم 

ۚ َوكَاَن َفْضــُل اللَّــِه َعلَْيــَك َعِظيــاًم(. )النســای/١١3(

ــِة إِنَّ  ــِه َو الْحكَم ــِت اللَّ ــْن َءایَ ــنَّ ِم ــا یُْتلــی فــی بُُیوتِك )َو اْذكــْرَن َم

ــراً(. )األحــزاب/3٤( ــاً َخِبی ــَه كاَن لَِطیف اللَّ

لــه م ئایه تانــه دا وشــه ی )الحكمــة ( بــه دوای وشــه ی )الكتــاب(

دا هاتــوه ، واتــا الیه كــی دیارمــان هه یــه  كه قورئانــه ، له گــه ڵ 

ــه ،  ــاری شــافعی، ئه ویــش حیكمه ت ــار، به پێــی گوت وشــه یه كی نادی

ــه وه   ــی ســوننه ته ، دوای ئ ــت مه به ســت لێ ــه وه  شــافعی ده ڵێ له م

ــی  ــه  خه ڵك ــوه  ك ــانێك ب ــه  كه س ــم ل ــت )گوێ ــه وه  ده ڵێ ــه م باره ی ل

ــه ره ..  ــه : حیكمــه ت ســونه تی پێغه مب ــان وتویان ــه  قورئ شــاره زان ب

ئایه تانــه - باســی قورئــان كــراوه و به دوایــدا حیكمــه ت،  لــه م 

به ســه ر  خۆیكــردووه   منه تــی  باســی  خواوه نــد  هه روه هــا 

حیكمه تــی  -قورئــان-ی  كتێــب  فێــری  بــه وه ی  به نده كانیــدا 

كــردوون، بۆیــه  خــواش باشــر ده زانــێ ناكرێــت ته نهــا بڵێیــن 

پێغه مبــه ره .  ســوننه تی  مه به ســت  لێــره دا  حیكمــه ت  كــه  

( )الپــه ڕە  7٦ - 7٨( ئــه م شــێوه  به ڵگه هێنانــه وه ی شــافعی –

بــۆ  به ڵگه یــه   چه نــد  رونیده كاتــه وه -  ته رابیشــی  هه روه كــو 

شــافعی، لــه وه ش زیاتــر به ڵگه یــه  لــه دژی، چونكــه  له ڕاســتیدا 

ئــه وه ی لــه م ئایه تانــه دا هاتــوه  بریتیــه  لــه  ریزكردنــی حیكمــه ت 

لــه دوای وشــه ی )كتــاب( نــه ك قورئــان، چونكــه  مــه رج نیــه  

به و پێیه ی قورئان به زمانی 

عه ره بی قوڕە یشی دابه زیوه ، 

بۆیه  ته نها ڕێگا بۆ تێگه یشتنی 

بریتیه  له  زاڵبون به سه ر زمانی 

عه ره بیدا



59

ژمارە 4
ئەیلولی  2016 

دابڕان

ــت  ــان بێ ــای قورئ ــدا به مان ــاب( له قورئان ــه ی )الكت ــه  وش هه میش

ــه دوای  ــه م دو وشــه یه  ب ــدا كه ئ ــه و شــوێنانه ی قورئان ــه ت ل به تایب

ــدا  ــه وت ئایه ت ــدا له ح ــه ر له قورئان ــه  ه ــۆ منوون ــن، ب ــدا هات یه ك

ــه ت(  ــاب(و )حكم ــێ شــاردۆته وه  وشــه ی )كت كه شــافعی خــۆی ل

مه به ســت  له هیچیانــدا  بێئــه وه ی  هاتــووه   یه كــدا  بــه دوای 

ــای  ــش مان ــه ی حیكمه تی ــه  وش ــت، كه وات ــان بێ ــب قورئ ــه  كتێ ل

الِْكَتــاَب  )َویَُعلُِّمــُه  منوونــه   بــۆ  وه رناگیرێــت،  لــێ  ســوننه تی 

ــه  ــه م ئایه ت ــران/٤٨( كه ئ ــڵ(. )ال عم ــْوَراه َ َواإْلِنِْجی ــه َ َوالتَّ َوالِْحكَْم

كه واتــه  ئیســالم،  پێغه مبــه ری  ده گه رێتــه وه  نــه ك  عیســا   بــۆ 

 كتێبه كــه  قورئــان نیــه ، حیكمه ته كــه ش ســونه ت نیــه . 

)َوإِْذ َعلَّْمُتــَك الِْكَتــاَب َوالِْحكَْمــَة َوالتَّــْوَراَة َواإلِنِجيــَل(. )املائده /١١٠( 

ــایه .  ــۆ عیس ــێوه  ب ــه ش به هه مانش كه ئه م

َة ثـُـمَّ يَُقــوَل  )َمــا كَاَن لَِبــَشٍ أَْن يُْؤتَِيــُه اللَّــُه الِْكَتــاَب َوالُْحكْــَم َوالنُُّبــوَّ

هــه ر  ئه مه شــیان  عمــران/79(  )ال  يِل(.  ِعَبــاًدا  كُونُــوا  لِلنَّــاِس 

عیســا وه یە.  له بــاره ی 

ــن ِكَتــاٍب َوِحكَْمــٍة(.  ــاَم آتَْيُتكُــم مِّ ــَن لَ ــُه ِميَثــاَق النَِّبيِّ )َوإِْذ أََخــَذ اللَّ

)ال عمــران/٨١( ئه مــه ش له بــاره ی قه ومــی عیســا وه یە. 

لْــكًا َعِظياًم(.  )َفَقــْد آتَْيَنــا آَل إِبَْراِهيــَم الِْكَتــاَب َوالِْحكَْمــَة َوآتَْيَناُهم مُّ

ــە.  ــاره ی كه ســوكاری ئیراهیمه وه ی )النســاء/5٤(ئه مه ش له ب

َة(. )الجاثیه /١٦( )َولََقــْد آتَْيَنــا بَِنــي إِرْسَائِيــَل الِْكَتاَب َوالُْحكْــَم َوالنُُّبــوَّ

ــه .  ــاره ی به نــی ئیرائیل ئه مــه ش له ب

َة(. )األنعــام/٨9(  )أُولَِٰئــَك الَِّذيــَن آتَْيَناُهــُم الِْكَتــاَب َوالُْحكْــَم َوالنُُّبــوَّ

ئــه م ئایه تــه  له بــاره ی هه مــوو پێغه مبه رانــه وه  ده دوێــت، لــه 

ــا عیســا.    نوحــه وه  هه ت

ده رده كه وێــت  ئایه تانــه وه   ئــه م  كه له ڕێگــەی  ڕاســتی  یه كــه م 

ئه وه یــه  كــه  )الكتــاب( لــه  قورئانــدا مــه رج نیــه  ته نهــا مه به ســت 

ــت، دووه م  ــافعی ده ڵێ ــه روه ك ش ــت، ه ــۆی بێـ ــان خ ــی قورئ لێ

ئامــاژە ن  )الكتاب/الحكمــه (  دوانــه ی  كــه   ئه وه یــه   ڕاســتیش 

ده ركه وتنــی  به درێژایــی  ئاســامنییه كان  په یامــه   هه مــو  بــۆ 

په یامــی  تایبه مته ندییه كــی  نــه ك  پێغه مبه ره كانیــان، 

ده كات،  بــۆ  ئامــاژەی  شــافعی  وه كــو  دیســان  موحه ممــه دی، 

ــر  ــدا زیات ــاز له خــودی قورئان ــای ڕێب پاشــان وشــه ی )ســنة ( به مان

لــه  نــۆ جــار بــه و مانایــه  به كارهاتــوه  كه شــافعی ده یه وێـــت 

بیســه پێنێت به ســه ر وشــه ی )الحكمــة (دا، پرســیاره كه  ئه وه یــه  

ــه ی  ــدا كه ماناك ــی عه ره بی ــه  له زمان ــه یه ك ك ــد وش ــی خواوه ن بۆچ

ئاشــكرایه  )ســنه ( الده بــات له بــری ئــه وه  وشــه ی )الحكمــة (ی 

ــه و  ــدا زۆر دووره  ل ــی عه ره بی ــه ر له زمان ــه  ه ــێ، ك ــۆ به كاردێن ب

واتایــه ی شــافعی بــۆی دروســت ده كات؟ له ڕاســتیدا ئــه م ئاڵوگــۆڕە  

له نێــوان ئــه م دوو وشــه یه دا لــه  خاوه نــی په یامــی قورئانــه وه  

ــت  ــی ده یه وێ ــی په یامــی ئســوڵی فیقه ــووه ، به ڵكــو خاوه ن نه هات

رێگایه شــه وه   لــه و  عه ره بیــداو  زمانــی  به ســه ر  بیســه پێنێت 

ــه   ــافعی ل ــه  ش ــت ك ــامن نه چێ ــدا، بیریش ــی قورئان ــه ر ده ق به س

ســه ر  ده كاتــه وه   جه خــت  زۆر  به رهه مه یــدا  ئــه م  پێشــه كی 

ــی  ــی قوڕە یش ــی عه ره ب ــان به زمان ــه ی قورئ ــه و پێی ــه  ب ــه وه ی ك ئ

دابه زیــوه ، بۆیــه  ته نهــا ڕێــگا بــۆ تێگه یشــتنی بریتیــه  لــه  زاڵبــون 

ــه م كاره   ــه ك ئ ــره دا ن ــۆی لێ ــه اڵم خ ــدا، ب ــی عه ره بی ــه ر زمان به س

ــازه  ده به خشــێت به وشــه یه ك  ــه زۆر مانایه كــی ت ــاكات، به ڵكــو ب ن

تونــدڕەوی  هه ڵینه گرتــوه ،  خــۆی  كــه   عه ره بیــدا  له زمانــی 

به ئه ندازه یه كــه   قورئــان  بونــی  عه ره بــی  له بــاره ی  شــافعی 

ــه   ــی تیانیی ــه ی ناعه ره ب ــه ك وش ــا ی ــدا ته نه ــت له قورئان ــه  ده ڵێ ك

له كاتێكــدا زۆر زانــای ئیســالمیر پێیــان وایــه  ئــه م ڕایــه  هه ڵه یــه ، 

جیــا لــه وه ش له هه مــو قورئانــدا وشــه ی ســوننه تی پێغه مبــه ر 

ــوار  ــه( چ ــنه  الل ــی )س ــا باس ــه  ته نه ــه م مانای ــو ب ــوه ، به ڵك نه هات

ــی  ــەاڵم بۆچ ــراوه ، ب ــار ك ــوار ج ــش چ ــن( ی ــنة  االولی ــار و )س ج

شــافعی كــه  هه مــو قورئانــی له بــه ر بــووه و شــاره زای زۆری 

له به حــری زمانــی عه ره بیشــدا یه كێكــه   له قورئــان و  هه بــووه  

لــه  مه له وانــه  زۆر شــاره زاكان النــی كــه م وه كــو باســی ده كرێــت 

مانــای  عه ره بــی  زمانــی  و  قورئــان  ویســتی  به پێچه وانــه ی 

ــه و  ــه م كاره  ئ ــه ر؟ ب ــوننه تی پێغه مب ــۆ س ــت ب ــه ت ده گۆڕێ حیكم

دۆزینــه وه   بــه دوای  قورئانــه وه   له خــودی  ویســتویه تی  ته نهــا 

ــۆ  ــدا بگــه ڕێ ب ــن دروســتكردنی به ڵگه یه ك ــه  بڵێی ــان ڕاســتر وای ی

ــه ت  ــۆی به تایب ــان خ ــتی قورئ ــۆ ئاس ــوده  ب ــه وه ی فه رم به رزكردن

یه كه م ڕاستی كه له ڕێگەی ئه م 

ئایه تانه وه  ده رده كه وێت ئه وه یه 

 كه  )الكتاب( له  قورئاندا مه رج نیه  

ته نها مه به ست لێی قورئان خۆی 

بێـت
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له بــواری شــه ریعه تدا، ئه مــه ش )له پرۆژەكــه ی شــافعیدا و لــه  

ــه   الرســالة (دا وه كــو بڕبــڕەی پشــت وایــه ، ئــه وه ی ده مێنێتــه وه  ل

ــه وه   ــان به گه ڕان ــیله ، دیس ــا ته فاس ــه وه  ته نه ــالة (دا دوای ئ )الرس

بــۆ زاراوه ی بڕبــڕەی پشــت -ده توانیــن بڵێیــن: ته نهــا گۆشــته  بــۆ 

ــت، ــه و ئێســقانه ( )١9( وه كــو جــۆرج ته رابیشــی ده ڵێ پۆشــینی ئ

ئه حمــه د  مه زهه بــی  باســكردنی  له ســیاقی  ئــه وه ی  له بــه ر 

بــه   ئیســالمی  فیقهــی  مه زهه بــی  دامه زرێنــه ری  چــواره م 

شــێوه یه كی دورودرێژتــر ده گه ڕێینــه وه  بــۆ ئــه م باســه ، واتــه  

پێغه مبــه ره وه   به نــاوی  فه رمــوده   ڕەنێوهێنانــی  سیاســه تی 

بیناكردنــی  لــه   كاره   ئــه م  و  ڕۆڵــی  دنیاییه كانــدا  له ملمالنــێ 

لــه   به پێچه وانه شــه وه   و  ئاینــداری  لــه   داخــراو  فۆڕمێكــی 

ــن  ــتا هه وڵده ده ی ــه  ئێس ــن، بۆی ــراوه ی ئایی ــه زای ك ــی ف ڕوخاندن

شــافعی،  الی  شــه ریعه ت  ســێهه می  ئه ســڵی  ســه ر  بچینــه  

كۆده نگیــه .  كه ئه ویــش 

لــه وه   ته نهــا  شــه ریعه ت  زانایانــی  كۆده نگــی  قودســیه تی 

به رهه مهێنانــی  له ســه رچاوه كانی  یه كێــك  كه كراوه تــه   دانیــه  

شــه ریعه ت به ته نیشــت قورئــان و فه رمــوده وه ، به ڵكــو به پێــی 

ــه وه   ــه  ڕەتكات ــه م بنه مای ــێك ئ ــی هه ركه س ــوری ئاین ــان كه لت هه م

ــه وه   ــەاڵم به رل ــه  ده ره وه ، ب ــی ئیســالم دێت كافرده بێــت و له میلله ت

ئیســالمیداو  له كه لتــوری  كۆده نگــی  كــه   بزانیــن  پێویســته  

لــه   )بریتیــه   كــه   پێناســه كراوه   بــه وه   گشــتی  به شــێوه یه كی 

رێكکه وتنــی زانایــان له ســه ر حوكمێــك بــۆ ڕوداوێكــی ئاینــی( 

ــی ســوننه تدا نه هاتبێــت )٢٠( حوكمێــك كــه  وه ك ومتــان له قورئان

ســوننیه ،  شــه رعیه   كه لتــوره   ئــه م  هه مــان  هه ربه پێــی 

ئــه وا  ڕەتكاتــه وه ،  ئاشــكرا  و  ڕون  كۆده نگیه كــی  )هه ركه ســێك 

كافــره ( )٢١( له ســه ر كۆده نگیــش وه كــو بنه مایه كــی چه ســپاو 

كۆده نگــی  نكوڵــی  هه ركه ســێكیش   ( له ئاینــداری  به شــێك 

 )٢٢(  ) كــردوه   ئاییــن  بنه مایه كــی  لــه   نكوڵــی  ئــه وا  بــكات 

ــوننیدا  ــالمی س ــوری ئیس ــاو كه لت ــه  له ن ــه م بنه مای ــده  ئ هه رچه ن

ڕەســمیه كه دا  مه زهه بــه   چــوار  له چوارچێــوه ی  به تایبــه ت  و 

ڕوه وه   چه ندیــن  لــه   تیاكــراوه و  زۆری  ورده كاری  گفتوگــۆو 

ــوار  ــتی هه رچ ــەاڵم به گش ــه وه  ، ب ــاس و لێكۆڵین ــه ر ب ــه  ب خراوه ت

ئــه و مه زهه بــه  له گــه ڵ چه ندیــن مه زهه بــی تــردا كــۆك بــون 

له ســه ر ئــه وه ی كــه  )زۆربــه ی موســڵامنان یــه ك ده نگــن له ســه ر 

له شــه ریعه ته كه یدا،  خواییــه   به ڵگه یه كــی  كۆده نگــی  ئــه وه ی 

بــن(.  ناكــۆك  هه رچه نــده  له ســه ر مه رجه كانــی كۆده نگیشــدا 

)٢3(

بــۆ دوركه وتنــه وه  لــه و دیــوه  فیقهیــه ی كۆده نگیــی جیــاوازی 

بچینــه وه   هه وڵده ده یــن  لێــره وه   له ســه ری،  تێڕوانینــه كان 

الپه ڕانــه ی  ئــه م  هه ڵدانــه وه ی  لــه   ئێمــه   مه به ســتی  ســه ر 

ــه   ــان بریتی ــه ره تادا ومت ــه  وه ك له س ــالم ك ــه رعی ئیس ــوری ش كه لت

ئیســالمی  شــه ریعه تی  كــه   چونــه ی  بــۆ  ئــه و  له ســه ملاندنی 

بنه مــا  گشــتییه كانی  له هێڵــه   كــه م  النــی  له ناوه ڕۆكــدا 

مالنێیه یــه   ئه ومــل  سیاســه تی  درێژبونــه وه ی  ســه ره كیه كانیدا 

كه به مردنــی پێغه مبــه ره وه  له ســه ر ده ســه اڵت ده ســتی پێكــرد 

به پێــی كۆده نگــی بێــت كــه  له شــافعیه وه  بــه  ڕەســمی كرایــه  

ــك  ــان ڕوداوێ ــتێك ی ــه ر ش ــه ریعه ت، ئه گ ــه رچاوه ی ش ــێهه م س س

له قورئانــی ســوننه تدا باســی نه كرابــو كــه  ئایــا حەاڵڵــه  یــان 

حــه رام، پێویســته  بكرێــت یــان ده بێــت موســڵامنان خۆیانــی لــێ 

ــا رای  ــه  ئای ــه وه  ك ــه  بگه ڕێین ــۆ ئه وپرس ــن ب ــرن، ده توانی به دوربگ

ــی  ــه م روداوه  كۆده نگ ــا ئ ــه ، وه ئای ــه وه  چی ــڵامنان له وباره ی موس

ئایينیــه   بڕیارێكــی  كۆده نگــی،  واتایــه   بــه م  نــا.  له ســه ره یان 

بابه تێكــه   كردنــی  به ئايیــن  ئایینــی  ده قــی  پشــتیوانی  به بــێ 

پیاوانــی  له رێــی  كردنێكــه   به خوایــی  و  به موقه ده ســكردن 

ئایىنیــه وه . 

ئه بوبه كــر  خه الفه تــی  بــێ  ئه قڵیه تــه   ئــه م  به پێــی  لێــره وه  

له وبــاره وه   فه رموده یه كیــش  هیــچ  نــە  قورئــان  به پێــی  نــه  

مــادام  پێبــدات،  شــه رعیه تی  كه به ڕاشــكاوی  نه بێــت 

قودسیه تی كۆده نگی زانایانی شه ریعه ت 

ته نها له وەدانیه  كه كراوه ته  یه كێك 

له سه رچاوه كانی به رهه مهێنانی 

شه ریعه ت به ته نیشت قورئان و 

فه رموده وه ، به ڵكو به پێی هه مان 

كه لتوری ئاینی هه ركه سێك ئه م بنه مایه  

ڕەتكاته وه  كافرده بێت و له میلله تی 

ئیسالم دێته  ده ره وه
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شــه رعیه و  كه واتــه   ڕازیبــون،  ده ســه اڵته كه ی  بــه   موســڵامنان 

هه ركه ســێكیش دژایه تــی بــكات، یــان به رامبــه ری بوه ســتێت 

قوتابخانــه ی  وه ســتاوه ،  خوایــی  فه رمانێكــی  به رامبــه ر  ئــه وه  

كه له بــاره ی  وایــه   پێــی  شــیعه وه   به پێچه وانــه ی  ســوننی 

به خه لیفــه ،  ببێــت  پێغه مبــه ر  دوای  ده بێــت  كــێ  ئــه وه وه  

ــۆ  ــەاڵم ب ــونه تتدا، ب ــی س ــه  له قورئان ــكاو نیی ــی ڕاش ــچ ده قێك هی

شــه رعیه تدان به مــكاره و گۆڕینــی له هه ڵوێســتێكی دنیاییــه وه  

ــه   ــه و هێرش ــه ر ئ ــه ت له به رامب ــی به تایب ــتێكی ئایین ــۆ هه ڵوێس ب

ــه رده وام  ــژوودا ب ــیعه كان له مێ ــه ختانه ی ش ــه  سه رس ــدو ڕەخن تون

فه قیهــه كان  ده گــرت  الیه نگره كانیانــی  ئه بوبه كــرو  لــه  

ــا بۆئــه وه ی  له ســه روی هه موشــیانه وه  شــافعی كۆده نگیــان داهێن

لــه و ڕێگایــه وه  به نــاوی پیرۆزیــی ئاینــه وه  ئــه م ده رگایــه  دابخــه ن 

بنه مایه كــی  بــه   به نه یــار  ئه بوبه كــر،  بــه   نه یارێــك  هه مــو 

ده رچــوان  به مه زهه بــی  بكــه ن  تاوانبــار  ئاییــن  ســه ره كی 

ئیســالمیه   ســه رچاوه   لــه   هه ربۆیــه   بیانناســێنن.  له ئاییــن 

كۆنه كانــی كه تایبــه ت بــه  لێكدانــه وه ی شــه رعی ڕوداوه كانــی 

خه الفه تــی  كه دێنه ســه ر  ته رخانكــراون،  ئه وســه رده مه  

موســڵامنان  به كۆده نگــی  ئــه و  ده ســه اڵتی  ده ڵێــن  ئه بوبه كــر 

بــووه ، كه واتــه  وه ك ئــه وه  وایــه  خــوا له ئاســامنه وه  به وه حــی 

له ســه ر  كۆكــن  موســڵامنان  )ئومه تــی  پێدابێــت   شــه رعیه تی 

)٢٤( كــراوه (.  له ســه ر  كۆده نگــی  ئه بوبه كــر  كــه   ئــه وه ی 

له بــاره ی  قســه ی  ڕاشــكاوانه تر  مێــژوو  ناســێكیری  شــه رع 

كــردووه و  ئه بوبه كــر  ده ســه اڵتی  شــه رعیه تی  ســه رچاوه ی 

وتویه تــی )ئه مــه ش لــه  ڕێگــەی ئیجتیهــادو ڕەئیــه وه  بــووه ، واتــه  

ــه وه ی  ــحابه كان دوای ئ ــەاڵم )ئه س ــوه ( )٢5( ب ــه ر نه ب ــی له س ده ق

ئه بوبه كریــان كــرده  خه لیفــه  له ســه ری كۆده نــگ بــوون( )٢٦( 

)خیالفه تــی ئه بوبه كــر به كۆده نگــی بــووه ()٢7( ئــه وه ش ڕێــك 

وه ك ئــه وه  وایــه  بڵێــی له ڕێــی خواوه نــده وه  بــووه ، چونكــه  

ــه رع  ــری ش ــه رچاوه یه كی ت ــه  س ــووه  ب ــافعیه وه  ب ــی له ش كۆده نگ

ــوننه ت.  ــان و س دوای قورئ

توشــی  په شــۆكانی  ئه ســحابه كان  پێغه مبــه ر  مردنــی  )دوای 

ــێ  ــه وه ی ك ــه ر ئ ــۆ له س ــتیانكرد به گفتوگ ــوون و ده س ــڵه ژان ب ش

جێــی بگرێتــه وه ، دوای ئــه وه  له ســه ر ئه بوبه كــر ڕێکكه وتــن، 

نه گێڕاوه تــه وه   له پێغه مبــه ره وه   به ڵگه یه كــی  هیــچ  كه ســیش 

)٢٨( ئه بوبه كــر(.  خه الفه تــی  له بــاره ی 

ــەی  ــحابه كان له ڕێگ ــی )ئه س ــان وتویه ت ــر له زۆربه ی ــی ڕون غه زال

ــه   ــه ، چونك ــرده  خه لیف ــان ك ــی ئه بوبه كری ــاده وه  كۆده نگ ئیجتیه

هیــچ ده قێــك لــه م بــاره وه  بونــی نه بــووه ، هه موشــامن ده زانیــن 

)٢9( له ســه ره (.  ده قــی  كه ده ڵێــت  بنه مایــه   بــێ  ڕایــه   ئــه م 

)ئومــه ت، واتــه  ئومه تــی موســڵامنان  له خه الفه تــی ئه بوبه كــر 

له ڕابــردودا  )كۆده نگــی   )3٠( به ســت(  كۆده نگــی  بــه   پشــتی 

ــوون  ــگ ب ــحابه كان كۆده ن ــه  ئه س ــه  ك ــه ش ئه وه ی ــداوه  به ڵگ ڕوی

)3١( ئه بوبه كــر(.  له ســه ر 

ئــه م ده ربڕینانــه ی ســه ره وه  به تایبــه ت ئــه وه ی غه زالــی ، زۆر 

به ئاشــكرا ئــه و ڕاســتیه ی ده رخســتوه  كــه  كۆده نگــی لــه  بنه ڕەتــدا 

خراوه تــه ڕو،  شــه رعیدا  له فۆرمــی  و  ڕوتــه   سیاســی  پرســێكی 

وایــه   پێیــان  به پێچه وانــه ی شــیعه   به كورتــی ڕەوتــی ســوننی 

ئایینــی  ده قێكــی  هیــچ  پێغه مبــه ر  دوای  كه ســی  خه الفه تــی 

ئــه م  یه كه مــی  له به شــی  وه ك  له ســه رنه بووه ،  ڕاشــكاوی 

كۆده نگیــان  بنه مــای  بۆیــه   ڕومنانكــرده وه ،  لێكۆڵینه وه یــه دا 

كاره ی  بــه م  بــده ن  شــه رعیه ت  ڕێگەیــه وه   تالــه و  داهێنــاوه  

چه مكــی  له ره هه نده كانــی  بونــه وه   بــه ورد  ئه بوبه كــر، 

خســته ڕو  له والیه نانه مــان  به شــێك  پێشــر  وه ك  كۆده نگــی 

ــدازە  ــێ ئه ن ــه ڕو ب ــن خراوه ت ــه وه ی به ئایی ــه  ئ ــێ ك ــان نامێن گوم

ــی  ــه ری یه كه م ــافعی –داهێن ــة ( له ش ــن قدام ــووه . )اب ــی ب دنیای

ــی  ــی )خه الفه ت ــه  گوتویه ت ــه وه  ك ــی- ده گێرێت ــه ی كۆده نگ بیرۆك

ئه بوبه كــر خواوه نــد له ئاســامنه وه  بڕیــاری له ســه رداوه و دڵــی 

)3٢( كۆكــرده وه (.  له ســه ر  ئه ســحابه كانی 

ڕەنگــه  ئــه م ده ربڕینــه  له هه مــوو كاتێــك زیاتــر ئــه و نیه تــه  

ــه ،  ــی چه ســپاندنی كۆده نگیه وه ی ــه  له پشــت داهێنان ده ربخــات ك

وه كــو بنه مایه كــی هاوتــای قورئانــی ســوننه ت، چونكــه  لــه م 

به رهه مــی  كــه   خه لیفــه   یه كه میــن  ده ســه اڵتی  ڕێگەیــه وه  

دنیاییــه و  كه ڕوداوێكــی  كۆمه اڵیه تیــه ،  خێڵه كیــی  ملمالنێــی 

ده به ســرێته وه   زه مینیه كانه وه یــه   به ملمالنــێ  په یوه نــدی 

ــده  ئاســامن هیچیشــی  ــره دا هه رچه ن ــده وه ، لێ به ویســتی خواوه ن

قورئانــه وه   له رێگــەی  ڕاســته وخۆ  باره یــه وه   لــه م  نه وتبێــت 

فه قیهــه كان  پێغه مبه ره كه یــه وه   له رێگــەی  ناڕاســته وخۆ  یــان 

یارییه كیــان داهێنــا تــا به نــاوی ئــه وه وه  قســه بكه ن و ئــه م گفتوگــۆ  

دنیاییــه  بگــۆڕن به گفتوگۆیه كــی ئایینــی ڕووت. ئه مــه ی )ابــن 

قدامــة ( له شــافعیه وه  ده یگیڕێتــه وه   لــه زۆر ســه رچاوه ی كه لتــوری 

ــه ،  ــامناكی گه وره ی ــدە س ــی هێن ــه و وتراوێك ــی تریشــدا هه ی ئایین

ــه   ــه وره  بخه ین ــی گ ــه وه  گومان ــا له م ــه وه ی ته نه ــه  بۆئ ــه  به س ك
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ســه ر كــۆی پڕۆســه ی به رهه مهێنانــی شــه ریعه ت، به ئاشــكراش 

ئه قڵیه تــی  كه به رهه مــی  ئیســالمی  شــه ریعه تی  كــه   تێبگه یــن 

ــی  ــێ نیه ت ــزه و ب ــه یه كی پاكی ــه ك پرۆس ــووه ، ن ــه كان ب كاری مرۆڤ

بــووه .  دنیــای  تــه واو  پرۆســه یه كی  به ڵكــو   ، وه ختــه   پێــش 

ده ره نجامــی راســته خۆی گــه ڕان بــووه  بــه دوای دروســتكردنی 

بیانــو و پینــه ی ئایینــی و خوایــی بــۆ كــرده وه و ته ماعــی مرۆیــی، 

لــه م ده ربڕینــه ی شــافعیدا ئــه و قســه یه ی نیچه مــان دێتــه وه  

یــاد كه له ســه ره تای ئــه م نوســینه  داماننــا، كه ئــه م بیروبــاوه ڕە 

ئاســامن  بڕیــاری  مرۆییــن(.  پێویســت  لــه   ))زیــاد  ئایینیانــه  

له ڕێگــەی  خواوه نــد  تــا  به نــده كان  بــۆ  نهێنیــه   كه هه میشــه  

به ئاســانی  زۆر  شــافعی  ده كات،  ئاشــكرای  دیــاره وه   ده قێكــی 

ئــه وه وه   له باره یــه وه  ده دوێــت و كه شــفی ده كات و به نــاوی 

ــی،  ــراوی خوای ــووه ، وت ــد نه یوت ــێ كــه  خــودی خواوه ن شــتێك ده ڵ

ــه  )  ــای، ب ــه و كۆت ــه ره تای هه ی ــه ، س ــاز قورئان ــه ی ئیمتی ــه  به پل ك

إقــرأ( و چیرۆكــی ئه شــكه وتی حــه ڕا ده ســت پێــده كات، به كۆچــی 

نێوانه شــدا  لــه م  به یه كجــاری ده وه ســتێ،  پێغه مبه ریــش  دوای 

كــه م  ڕونكردنه وه بــووه ،  و  گه یانــدن  ته نهــا  پێغه مبــه ر  رۆڵــی 

ــه كات و ســاتێكی دیاریكــراودا  ــه ی كه ل ــه  قورئانیان ــه و ده ق ــن ئ نی

ــه   ــێ ده گــرن، كه وات ــه ی ل ــه ر ده كــه ن، ڕەخن سه رزه نشــتی پێغه مب

ــۆ كه ســی  ــه كان به ڵكــو ب ــۆ مرۆڤ ــه ك ب ــی ن ــراوی خوای خــودی وت

هه ڵبژێردراویــش بــۆ گه یاندنــی به نهێنــی ماوه تــه وه  تــا ئــه و 

ــه وه ش به مه رگــی  ــووه ، ســه رباری ئ ــوه و كه شــف ب ــه ی دابه زی كات

قورئــان  ماوه تــه وه   داخــرا،  ده رگایــه   ئــه و  ئیــدی  په یامبــه ر 

به هه مــو ته فاســیڵ و ئایه ته كانیــه وه ، كه دیســان هــه ر قورئــان 

خــۆی چه ندینجــار ئــه وه ی دوپــات كردۆتــه وه  كــه  شــتێك نه مــاوه  

ــه وه ،  ــی نه كردبێت ــه م ڕون ــه وه  كه ئ ــی و عیباده ت ــی ئایین ــه  بابه ت ل

ــۆش ده كات  ــتیانه  فه رام ــه و ڕاس ــوو ئ ــت هه م ــافعی دێ ــەاڵم ش ب

گه وره ییه كــه ی،  و  گرنگــی  ســه رباری  هه یــه   شــتێك  ده ڵێیــت 

قورئــان له باره یــه وه  قســه ی نه كــردووه  مــن كه شــفی ده كــه م 

بڕیــاری  كــه   كۆده نگیــه ك  ســه حابه یه ،  كۆده نگــی  ئه ویــش 

بــا  پێیــه   بــه م  ئه ســحابه كانه وه   دڵــی  له ڕێــی  بــەاڵم  خوایــه ، 

ــه ت،  ــا ڕۆژی قیام ــتابێت ت ــی وه س ــش وه ح ــی پێغه مبه ری به مردن

بــەاڵم وه حیێــك هه یــه  كــه  سیاســیه  و په یوه نــدی به ده ســەاڵته وه  

هه یــه ، شــافعی ده یبینــێ بــه م جــۆره  ڕای مرۆڤــه كان له پرســێكی 

ــاوی  ــه  قســه كردن به ن سیاســیدا له ســه ر ده ســتی شــافعی ده كرێت

بــۆ  پیــرۆزه وه   ئاینــی  ده قــی  به ته نیشــت  ڕێگایــه ك  خــواوه ، 

ســه یر  داینه به زانــدوه   خــۆی  كه خــوا  به ڕاســتیه ك  گه یشــن 

ئه وانــه ی  ته فســیره  كۆنــه كان  به پێــی هــه ره  زۆری  له وه دایــه  

له ســه رده می ملمالنێــی تونــدی فیقهیــی بیروبــاوه ڕدا ژیــاون 

له نێــوان ڕەوتــه  ئیســالمییه  جیاجیــاكان كه درێژكــراوه ی ملمالنێــی 

ــان داوه   ــوون له ســه ر ده ســه اڵت هه میشــه  هه وڵی ئه ســحابه كان ب

ــه وه ، ئــه وه ش  ــه م ڕایــه ی شــافعی بدۆزن ــۆ ئ ڕایه ڵێكــی قورئانــی ب

ــَن  ــا تََبیَّ ــِد َم ــْن بَْع ــوڵ ِم ــاِقْق الرَُّس ــْن یَُش ــی )َوَم له ته فســیری ئایه ت

ــِه  ــی َونُْصلِ ــا تََولَّ ــِه َم ــَن نَُولِّ ــِبیِل الُْمْۆِمِنی ــَر َس ــْع َغْی ــَدی َوێتَِّب ــُه الُْه ڵ

َجَهنَّــَم َوَســایْت َمِصیــًرا(. )النســاء/١١5( كه به واتــای ئه وه دێــت 

)هه ركه ســێك خــۆی لــه  ڕیــزی پێغه مبــه ر به دوربگرێــت دوای 

ئــه وه ی هیدایه تــی بــۆ ده ركــه وت و شــوێن ڕێبازێكیــر بكه وێــت 

ــن  ــۆ ده كه ی ــانی ب ــه ش كارئاس ــڕواداران، ئه وائێم ــازی ب جگه له رێب

و ئه یخه ینــه  دۆزه خــه وه  كــه  خراپریــن شــوێنه ( 

ــوننیه كانی  ــه رچاوه  س ــه ی س ــه دا زۆرب ــه م ئایه ت ــیری ئ ــه  ته فس ل

تایبــه ت بــه  ته فســیری قورئــان ده گێڕنــه وه  كــه  گوایــه  له شــافعیان 

ــه رچاوه یه كی  ــی س ــه  كۆده نگ ــدا ك ــه  له قورئان ــه  چی ــی به ڵگ پرس

شــه رعیه ، ئه ویــش دوای ســێ ســه د جــار خوێندنــه وه ی قورئــان و 

پــاش بیركردنه وه یه كــی زۆر وتــی ئــه م ئایه تــه  به ڵگه یــه  )33(

ــه   ــن به ڵگه ی ــه  به هێزتری ــی )ئه م ــه وه  وتویه ت ــه م باره ی ــدی( ل )امل

هه روه هــا  به ســتووه ،  پــێ  پشــتیان  كۆده نگــی  كه الیه نگرانــی 

ــۆی(. )3٤( ــه ی خ ــه  به ڵگ ــافعیش كردویه تی ش

له چه ندیــن  ده كــرێ  شــافعی  به ڵگه كــه ی  بــۆ  گه ڕانــه وه   بــه  

 كه م نین ئه و ده قه  

قورئانیانه ی كه له كات 

و ساتێكی دیاریكراودا 

سه رزه نشتی پێغه مبه ر 

ده كه ن، ڕەخنه ی لێ ده گرن
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ئه وه یــه   یه كه مینیــان  بكه یــن،  له ســه ر  تــری  قســه ی  ڕوه وه  

ــی  ــوری ئه ب ــی ك ــت عه ل ــت ده بێ ــه م لۆژیكــه  بێ ــی ئ ــه ر به پێ ئه گ

تالیــب و فامتــه ی كچــی پێغه مبــه رو ســه عدی كــوری عوبــاده و ئین 

ــر  ــحابه ی ت ــه زاران ئه س ــه دان و ه ــی س ــه ملانی فارس ــاس و س عه ب

ــی  ــه  خه الفه ت ــون ب ــۆك ب ــه  ناك شــایه نی دۆزه خــن، چونكــه  ئه مان

ئه بوبه كــرو به شــێك نه بــوون له كۆده نگــی له ســه ر ئه بوبه كــر، 

هــه روه ك  ئه بوبه كــر  خه الفه تــی  بــۆ  له دواییــدا  ملدانیشــیان 

ــووه ،  ــه  نه ب ــتانه و ئازادان ــۆ ویس ــامنكرد خ ــودا باس ــی پێش له به ش

به ڵكــو له ژێــر فشــاردابوه ، یــان النــی كــه م قبوڵكردنــی ده ســه اڵتێك 

ــه   ــه  به ڵگ ــان ئه وه ی ــژاردوه . دووه می ــان نه ب ــه وان هه ڵی ــوه  كه ئ ب

الیه نگره كانــی  ئه بوبه كــرو  ڕێبــازی  ئــه وه ی  له ســه ر  چیــه  

كــردووه   پێغه مبه ریــان  ڕاســته قینه ی  ڕێبــازی  نوێنه رایه تــی 

نــه ك عه لــی و هه واداره كانــی، له كاتێكــدا هیــچ به ڵگه یه كــی 

ڕاشــكاوانه  نییــه  به پێــی قوتابخانــه ی ســوننی له ســه ر ئــه وه ی 

ــه ر  ــه ی كه ه ــه و كۆده نگی ــه  ل ــووه ، جگ ــه ق ب ــه ر ه ــان له س كامی

ــاوه . شــافعی خــۆی دایهێن

له كاتــی  املؤمنــن(  )ســبيل  موســڵامنان  رێبــازی  ســێهه م:   

شــتێكه و  پێغه مبــه ردا  له ســه رده می  ئایه تــه و  ئــه و  دابه زینــی 

دوای مــردن و ده ركه وتنــی ناكۆكیه كانیــش شــتێكی تــر، چاوپۆشــی 

ئه ســحابه   ده ســه اڵتداری  ســه رده می  مێــژوی  راســتیه   لــه و 

به ریه ككه وتنــی  و  خوێنــاوی  ناوخۆیــی  ناكۆكــی  ســه رده می 

نیــه ، به ڵكــو  دنیایــی توندبــووه ، ته نهــا هه ڵه یه كــی مێژویــی 

شــافعی  ته فســیره ی  ئــه م  وه ك  ئایدۆلۆژیشــه   روانگه یه كــی 

ڕێبــازی موســڵامنان  له ئایه ته كــه دا  ئایه تــه ، چونكــه   ئــه م  بــۆ 

الرســول(  یشــاقق  ومــن   ( پێغه مبــه ره وه   بــه   به ســراوه ته وه  

دێتــه   ئه وجــار  جیاده بنــه وه   پێغه مبــه ر  لــه   ئه وانــه ی  واتــه  

شــیعه   مه نتقــی  به پێــی  خــۆ  ئــێ  بــڕواداران،  ڕێبــازی  ســه ر 

بێــت بــۆ منوونــه ، ئه بوبه كــرو عومــه رو عوســامن، له ڕێبــازی 

به ڵگه گه لــی  قســه یه ش  ئــه م  بــۆ  جیابونه تــه وه   پێغه مبــه ر 

ــیوه ،  ــیان نوس ــه زاران كتێبیش ــره  ه ــه دان و بگ ــه و س ــان هه ی خۆی

ــاری  ــیاره  به ناچ ــه م پرس ــه وه ی ئ ــۆ یه كالكردن ــش ب ــه ر هه وڵێكی ه

ڕێبــازی  كه واتــه   مه زهه بــی،  له گوتــاری  به به شــێك  بــوون  

بــڕواداران لــه ده ره وه ی ســیاقی مه زهه بــی مانایه كــی نامێنــێ 

مه به ســتامن  بێگومــان  پێغه مبــه ر.  دوایــی  كۆچــی  دوای 

خواپه رســتیه كه ی.  نــه ك  ڕێبازه یــه   ئــه و  سیاســیه كه ی  مانــا 

ده الله تێكــی تــری ئــه م چیرۆكــه  ئه وه یــه  كه به ئاشــكرا دیــاره  

به ده ســته وه   قورئانــی  به ڵگه یه كــی  به رلــه وه ی  كه شــافعی 

ــه ره كی  ــی س ــه  بنه مایه ك ــی بكات ــه  كۆده نگ ــاری داوه  ك ــت بڕی بێ

ــه م  ــۆ ئ ــه  ب ــه ت چی ــیوه  به ڵگ ــان پرس ــه  كه لێی ــه ریعه ت، چونك ش

ڕایــه ت له بــاره ی كۆده نگیــه وه ، ئــه و جــار چــووه  گوایــه  ســێ 

زیاده ڕۆییه كــی  ئه مــه   كــه   خوێندۆتــه وه   قورئانــی  ســه دجار 

بــاوه  له نــاو كه لتــوری ئایینیــدا، پــاش گــه ڕان و بیركردنــه وه و 

به دواداچونێكــی زۆر ئه وجــار ئــه م ئایه تــه ی هێناوه تــه وه  كــه  

ئــه وه   ئاشــكرا  به شــێوه یه كی  نه ماناكه یشــی  ئایه ته كــه و  نــه  

هێنــده   ســه رچاوه یه كی  بكرێتــه   كۆده نگــی  كــه   ده به خشــێ 

ئایینیــدا، جگــه   پڕكاریگــه ر له ســه ر كــۆی كه لتــوری شــه رعی 

ــه   ــه و ئایه ت ــافعی ب ــی پشــت به ســتنی ش ــه وه ش خــودی چیرۆك ل

ــاش  ــه م پ ــه ڕو كه ئ ــه و ڕاســتیه  ده خات ــی كۆده نگــی ئ ــۆ به ڵگاندن ب

ــه دوای  ــدا ب ــار له قورئان ــی، ئه وج ــای كۆده نگ ــتكردنی بنه م دروس

ناچــار  به ڵگه یــه ش  ئــه م  دۆزینــه وه ی  بــۆ  گــه ڕاوه ،  به ڵگــه دا 

به ڵگه یه كــی  كه ئه مــه ش  خوێندۆتــه وه ،  قورئانــی  سێســه دجار 

گومانكردنــە  ئــه م  كۆده نگــی،  به ڵگه یــی  بــێ  له ســه ر  تــره  

و  فیقیهــی  زۆرجــار  شــافعی  قورئانییــه ی  به ڵگــه   تاكــه   لــه م 

شــه رع ناســه كانی ناچاركــردووه  كــه  ئــه م گومانــه  نه شــارنه وه ، 

له كۆنــدا ئیاممــی غه زالــی یه كێــك بوه له وانــه ی پێــی وابــووه  

كه ئــه م ئایه تــه  به به ڵگــه  ناشــێت بــۆ ســه ملاندنی كۆده نگــی، 

بگــره  ئــه و پێــی وایــه  كۆده نگــی هیــچ به ڵگه یه كــی قورئــان 

تاكه ڕێــی ســه ملاندنی ته نهــا  نییــه و  یــان فه رمــوده ی له ســه ر 

ــه م  ــی ئ ــه ر به پێ ــه وه  ه ــره  به پێچه وان ــر،)35( بگ ــه و هیچی ئه قڵ

ئایه تــه  ناكرێــت بڵێیــن كۆده نگــی بنه مایه كــی ئایینیــه  و الدان 

ــه دوای  ــه  ل ــت، چونك ــه یر بكرێ ــن س ــودی ئایی ــه الدان له خ ــی ب لێ

ــده  سیاســیه كه یه وه   ــه  ڕەهه ن ــه م ل ــی ك ــه ره وه  الن ــی پێغه مب مردن

ڕەوتــی  و  گــروپ  چه ندیــن  به ســه ر  دابه شــبوون  موســڵامنان 

رێبازی موسڵامنان )سبيل 

املؤمنن( له كاتی دابه زینی ئه و 

ئایه ته و له سه رده می پێغه مبه ردا 

شتێكه و دوای مردن و ده ركه وتنی 

ناكۆكیه كانیش شتێكی تر
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نــه ك  كافــر  و  دوژمــن  به چــاوی  كه هه میشــه   دژ  ئه وه نــده  

بــرای بیروبــاوه ڕ له یه كریــان ڕوانیــوه ، بۆیــه  موســڵامنان لــه و 

ڕۆژەوه  له بــری ئــه وه ی خاوه نــی ته نهــا ڕێگەیــه ك بــن وه كــو لــه  

ئایه ته كــه دا هاتــوه  بونه تــه  خاوه نــی چه ندیــن ڕێگــە. كه واتــه  

ــڵامنان  ــۆی موس ــی ك ــا ڕێ ــت ته نه ــه  بێ ــراوی ئایه ته ك ــی وت به پێ

ــوه .  ــدا ب ــه ی له ژیان ــه و كات ــه ر دیاریكــردوه  ئ ــه  پێغه مب ــه  ك ئه وه ی

به واتایه كــی ڕونــر ڕێبــازی موســڵامنان له ئایه ته كــه دا ئه وه یــه  

دیارینه كرنــی  دیاریكــردووه،   پێیــدا ڕۆشــتوه و  پێغه مبــه ر  كــه  

نــه ك  ڕێبــازه   لــه و  به شــێكه   خــۆی  دوای  خه لیفه یه كیــش 

ئه گــه ر  ئــه وه   عه لــی،  یــان  ئه بوبه كــر  بــه الی  الربونــه وه  

گفتوگۆیــه دا  ئــه و  بــه الی  ئایه ته كــه وه   له وتــراوی  بڕیاربێــت 

الربینــه وه . 

شــه ریعه ت  فیقهــو  بــه   تایبــه ت  ســونی  قوتابخانــه ی  تاكــه  

ســه ره كی  بنه مایه كــی  وه ك  كردۆتــه وه   ڕەت  كۆده نگــی  كــه  

ــری( ــی )الضاه ــه ی ڕوكه ش ــه ریعه ت، قوتابخان ــی ش به رهه مهێنان

بــوه ، كــه  دامه زرێنه رانــی ئــه م قوتابخانــه و مه زهه بــه  فیقهیــه  

دوو كه ســایه تی نــارساوی كه لتــوری فیقهیــن، یه كه میــان ئه بــو 

داودی دامه زرێنــه ری كــه  ســاڵی )٢٠٢ كۆچــی( لــه  كوفــه  له دایــك 

بــووه ، دوه میشــیان ئیــن حه زمــی ئه نده لوســیه  كــه  له ســاڵی 

مه زهه بــه   ئــه م  بــووه .  له دایــك  قورتوبــه   لــه   كۆچــی(   3٨٤(

له ناوه ڕاســتی  ئیســالمییه   شــه ریعه تی  )قوتابخانه یه كــی 

داوده وه   له الیــه ن  به غــدا  لــه   كۆچــی  ســێهه می  ســه ده ی 

ســوڕانه وه یه   ئه مانــه   بیركردنــه وه ی  ســه نته ری  دامــه زراو 

ــۆ  ــاب ب ــچ حیس ــه  هی ــه  ئه مان ــدا، بۆی ــی ئایینی ــی ده ق به ڕوكه ش

ڕەئــی ناكــه ن لــه  گه یشــن بــۆ حوكمێكــی شــه ریعه ت(. )3٦(

له ســه ر  له ســه ره تادا  حــه زم  ئیــن  ســه رچاوه   زۆر  به پێــی 

ــاوه و  ــه  هێن ــه و مه زهه ب ــان وازی ل ــووه  پاش ــافعی ب ــی ش مه زهه ب

مه زهه بێكــه وه و  هیــچ  بــه   نابــم  پابه نــد  مــن  وتوویه تــی 

دورده كه ومــه وه  لــه  كۆده نگیــی بــه دوای ڕوكه شــی ده قــه كان 

)37( ده كــه وم. 

چوارچێــوه ی  له نــاو  قوتابخانه یــه   ئــه م  ده ركه وتنــی  بــه  

قوتابخانــه ی ســونیدا بنه مــای كۆده نگــی ڕوبــه ڕوی توندتریــن 

ده قــی  ڕوكه شــی  لــه   ئه مانــه  هه رشــتێك  بــۆوه ، الی  ڕەخنــه  

فه رمــوده   به تایبه تیــی  قورئــان  نه هاتبێــت،  ئایینیــدا 

هیــچ  ڕەوانیــه   به ڵكــو  حه اڵڵــه ،  ئــه وا  گشــتی  به شــێوه یه كی 

دابتاشــێ  بــۆ  حوكمێكــی  هیــچ  شــه رعه وه   به نــاوی  كه ســێك 

چ له ڕێــگای كۆده نگیــه وه  بێــت یــان له ڕێــگای پێوانــه وه  یــان 

ســه رئایین.  ئایینــه وه  خراوه تــه   كه به نــاوی  هه ربنه مایه كیــر 

ئــه م هه ڵوێســته ی ئیــن حــه زم  وایكــرد كــه  بــه ره ی شــه رع 

بكاتــه وه و  بــه ڕوی خۆیــدا  ناســه كانی هه رچــوار مه زهه به كــه  

ــن و ڕاكانیشــی  ــرا به نه زانی ــۆوه و تاوانبارك ــاری زۆر ب توشــی په الم

به كه ســێكی  كه یه كســانكرانه وه   كــران  بایــه خ  بــێ  ئه وه نــده  

ــێك  ــۆی كه س ــوكاين( كه خ ــه ریعه ت )الش ــاگا له ش ــێ ئ ــاییی ب ئاس

بــووه  پابه نــد نه بــوه  به هیــچ مه زهه بێكــه وه و خــۆی له ئاســتی 

زانیــوه ،  ســوننه   فیقهیه كــه ی  مه زهه بــه   هه رچــوار  دانــه ری 

شــه رعیی  هه مه جــۆری  به رهه مــی  چه ندیــن  وه خاوه نــی 

زۆربــه ی  كــه   ده گێرێتــه وه   ئیســالمیدا،  له كه لتــوری  ئســوڵییه  

شه رعناســه كان پێیــان وابــووه  كــه  ئــه م ڕەوتــه ی شــه ریعه تی 

ــچ  ــان هی ــردوه  )الی زانای ــۆ ك ــه زم كاری ب ــن ح ــه  ئی ــالمی ك ئیس

ــه ریعه ت  ــی ش ــه ی حوكمه كان ــه  زۆرب ــت، چونك ــابی بۆناكرێ حس

ــه ده ره وه ی  ــه  ل ــوه ( )3٨( وات ــه رچاوه یان گرت ــاده وه  س ــه  ئیجتیه ل

ده ق.  روكه شــی 

ــو  ــافعیه ، وه ك ــاری ش ــی دی ــوێن كه وته یه ك ــه  ش ــی(ش ك )الزركش

ئــه و ســه رده مه   ئایینــی ســوننی ته قلیــدی  زۆربــه ی پیاوانــی 

ڕایه كیــان  ڕوكه شــیه كان  له شــتێكدا  ئه گــه ر  كــه   ده گێرێتــه وه  

ــت. )39(  ــابیان بۆناكرێ ــرێ و حس ــد وه رناگی ــه وا به هه ن ــوه  ئ هه ب

ــاب  ــا حس ــاوی )ئای ــر ن ــدا له ژێ ــه و به رهه مه ی ــان ئ ــره  له هه م بگ

ــدا؟(  ــه له ی كۆده نگی ــه  مه س ــت ل ــیه كان ده كرێ ــی ڕوكه ش ــۆ ڕەئ ب

)الزركشی(ش كه  شوێن 

كه وته یه كی دیاری شافعیه ، 

وه كو زۆربه ی پیاوانی ئایینی 

سوننی ته قلیدی ئه و سه رده مه  

ده گێرێته وه  كه  ئه گه ر له شتێكدا 

ڕوكه شیه كان ڕایه كیان هه بوه  

ئه وا به هه ند وه رناگیرێ و 

حسابیان بۆناكرێت
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دابڕان

مه زهــه ب  هه رچــوار  ناســی  شــه رع  زانــای  چه ندیــن  وتــه ی 

دێنێتــه وه  له بــاره ی ئــه وه ی كــه  ڕای ئه مانــه  لــه و بــاره وه  حســابی 

بــۆ ناكرێــت)٤٠( ئه مــه ش ڕاســتیه كه  له چه ندیــن ســه رچاوه ی 

تــردا باســكراوه ، ئیــن حــه زم كــه  له ئه نجامــی هه ڵوێســتی تونــدی 

له وكاتــه دا،  شــه ریعه ت  ته قلیــدی  قوتابخانــه ی  بــه   به رامبــه ر 

كــه  لوتكــه ی گه شــه و فراوانبونــی ئــه و مه زهه بانــه  بــووە  كــه  

به رهه مه كانــی  زۆربــه ی  له وكاتــه دا  كــردوه   نوێنه رایه تیــان 

كتێبه كانــی  قه ده غه كــراوه   شــوێنیش  لــه زۆر  ســوتێراون  

كۆپــی بكرێــن یــان بخوێرێنــه وه ، له یه كێــك له وكتێبانــه ی كــه  

به رهه مێكــی  چه نــد  وه ك  تونــده   ملمالنــێ  لــه و  توانیویه تــی 

ئه وبه رهه مــه دا  له نــاو  )االحــكام( ە،  كتێبــی  ده ربچێــت  تــری 

ئیــن حــه زم ده ڵێــت له هه مــو ســه رده مه كان له نــاو ئۆمه تــی 

ــچ  ــه  هی ــه م بنه مای ــێ، ئ ــووه و هه رده مێن ــی هه ب ئیســالمیدا ناكۆك

به ڵگه یه كــی له ســه ر نیــه  لــه  هیــچ ده قێكــی پیــرۆزدا، بۆیــه  

خــوا،  له شــه ریعه تی  دوركه وتنه وه یــه   حه رامــه و  كارپێكردنــی 

ئه بوبه كــر  ده نــگ  به كــۆی  كــه   ئه وه بێــت  به ڵگــه ش  )ئه گــه ر 

كه مــادام  ئــه وه ی  به بیانــوی  ئه مــه ش  به خه لیفــه ،  كــراوه  

به ئیاممــی  كــردوه   ئه بوبه كــری  به رلــه وه ی مبرێــت  پێغه مبــه ر 

ــش  ــراوه و عومه ری ــه م كاره ك ــه وه  ئ ــگای پێوان ــه  له ڕێ ــژ كه وات نوێ

ڕازیــن  ئه وكه ســه   ئیاممه تــی  بــه   وتــووه   ئه نســاره كانی  بــه  

ئه مــه    .. نوێژتــان..  ئیاممــی  ببێتــه   ڕازیبــوو  پێغه مبــه ر  كــه  

ــی  ــه ر له جه نگ ــه  پێغه مب ــه ، چونك ــێ بنه مای ــی ب ــه یه كی پوچ قس

ته بــوك عه لــی كــرده  ئیاممــی مه دینــه (. )٤١(مه به ســتی ئیــن 

پێوانــه   یــان  كۆده نگــی  بڕیاربێــت  ئه گــه ر  ئه وه یــه   حــه زم 

بۆعه لــی  ئــه وا  ئه بوبه كــر،  خه الفه تــی  بــۆ  به ڵگــه   بكرێتــه  

راســتره ، چونكــه  له دوایــن جه نــگ دا كه پێغه مبــه ر مه دینــه ی 

ــوو  ــدا هه م ــاوه  له كاتێك ــۆی دان ــوێنی خ ــی له ش ــتوه ، عه ل جێهێش

جه نگێــك ئه گــه ری  نه گه ڕانــه وه ی له گــه ڵ خــۆی هه ڵگرتــووه ، 

و  سیاســیه   ڕوداوێكــی  خــۆی  جه نــگ  ئــه وه ی  ســه رباری 

ــان شــێوه  ڕوداوێكــی سیاســیه ،  ــه وه ی ســه رۆكیش به هه م جێگرتن

له كاتێكــدا جێگرتنــه وه ی نوێــژ ڕوداوێكــی ئایینیــه و په رســتنه و چ 

نیــه .  سیاســه ته وه   بــه   په یوه ندیه كــی 

ئیــن حــه زم به شــێوه یه كی دوورو درێــژ لــه م كتێبــه و كتێبــی 

میتــۆدی  به پێــی  ده دا  زۆر  هه وڵــی  االجــامع(دا  )مراتــب 

ئایینیه كانــی  ده قــه   له گــه ڵ  له مامه ڵكردنــی  خــۆی  ڕوكه شــی 

وه ك  بكاتــه وه   ڕەت  بنه مایــه   ئــه م  شــه رعیه كاندا  پرســه  

)٤٢( شــه رعی.  ســه رچاوه یه كی 

ئــه و میتــۆده ش كه لــه وكاره ی بــه كاری دێنــا پابه ندبوونــی به هێــزو 

بــێ ڕتــوش بــوو به ڕوكه شــی ده قــه  ئایینیــه  پیــرۆزه كان، الی ئــه و 

ــه وه ی هه یــه  ڕون و  ــه وه  ئ ــه  له پشــت ده قه كان مانایــه ك بونــی نی

ــه وه ی  ــووه ، ئ ــه دا هات ــراوی ئه وده قان ــی وت ــكرایه و له ڕوكه ش ئاش

بــه الی ئێمــه وه  گرنگــه  ئه وه یــه  كــه  بڵێیــن كۆده نگــی وه ك چــۆن 

به ڵگــه ی ئایینــی دیــاری له ســه ر نییــه  هــاوكات كۆده نگیشــی 

له ســه ر نیــه  له نــاو قوتابخانــه ی ســوننیدا، ئــه وه  جگه لــه وه ی 

كــه  شــیعه و موعته زیلــه و چه ندیــن كه ســایه تی نــارساوی نــاو 

مێــژووی ئیســالمیی دژی ئــه م بنه مایه بــوون، لــه وه ش گرنگــر 

ئه وه یــه  كــه  ئیــن حــه زم كاتێــك ده یه وێــت بیســه ملێنێ كــه  

ــی  ــه ر باس ــه ر دێته س ــه  یه كس ــی نیی ــی ئایین ــی بنه مایه ك كۆده نگ

ــۆ  ــا ب ــه م یاســایه  ته نه ــێ ئ ــه وه ی بڵ ــر، وه ك ئ ــی ئه بوبه ك ئیاممه ت

ــش  ــر دروســتكراوه ، كاتێكی ــه  ده ســەاڵتی ئه بوبه ك شــه رعیه تدان ب

ــه م نوســینه دا ده ڵێیــن كۆده نگــی هیــچ ده قێكــی له ســه ر  ئێمــه  ل

نییــه ، ئــه وه  مه به ســتامن بــه ده ق ده قــی قورئانــه ، هــه روه ك 

له كه لتــوری ئســوڵی فیقهــدا هاتــوه  به ڵگــه  ئــه و ده قــه  ئایینیه یــه  

ماناكه شــی  نییــه ،  پێویســت  ته فســیرێكی  گومانــی  كه هیــچ 

ــت.  ــاواز هه ڵناگرێ ــی جی ــۆ چون ــه  ب ــكرایه  ك ــده  ڕون و ئاش ئه وه ن

)٤3(

ــدراوه   ــه  له شــافعیه وه  هه وڵ ــه ی ك ــه ت و فه رمودان ــه و ئای ــه  ئ بۆی

بكرێنــه  به ڵگــه  بــۆ ســه ملاندنی ئــه م بنه مایــه  نــه ك گومانــی 

شــیعه و  زانایانــی  و  هه ڵده گــرن  جیــاواز  خوێندنــه وه ی 

چه ندیــن شه رعناســی تــری ســوننه  ڕەتیــان كردۆتــه وه ، به ڵكــو 

له مانایه كیــان هه ڵگرتــوه . له چوارچێــوه ی  هه رله بنه مــادا زیــاد 

هه وڵــی به رده وامــی مه زهه بــه  فیقهیــه كان بــۆ شــه رعیه تدان 

بــه  هه ڵســوكه وتی ئه ســحابه كان و شــاردنه وه ی ملمالنێكانیــان 

تاكه  قوتابخانه ی سونی تایبه ت 

به  فیقهو شه ریعه ت كه  كۆده نگی 

ڕەت كردۆته وه  وه ك بنه مایه كی 

سه ره كی به رهه مهێنانی شه ریعه ت، 

قوتابخانه ی ڕوكه شی )ظاهری(بوه 
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نائایینــی  ســلوكێكی  بــه   ئایینــی  مانایه كــی  به خشــینی  و 

خۆیانــه وه   لــه دوای  كه لتــوره ی  بــه م  توانیــان  ســه رئه نجام 

دروســتیانكرد مانایه كــی ئایینیــی و به رگێكــی ئایینــی بپۆشــن 

بنه مــا  له گــه ڵ  دوربــون  كه هه رله ســه ره تاوه   ڕوداوانــه ی  بــه و 

ــه و  ــون ب ــش ب ــره  ناكۆكی ــه ر، بگ ــه رده می پێغه مب ــی س ئایینیه كان

ــوو   ــان داوایكردب ــه دا قورئ ــن بۆن ــه ی له چه ندی ــی و برایه تیی ته بای

ده ســەاڵتی  له به رامبــه ردا  بێتــه دی،  بڕوادارانــدا  له نــاو 

مه زهه بانــه وه   لــه و  كه شــه رعیه تی  ئیســالمی  خه الفه تــی 

ســه رچاوه ی گرتبــوو، بــوو بــه  به رگریــكاری ئــه و مه زهه بانــه ، 

كه ســانێك  له هه رســه رده مێكدا  مێــژووه دا  لــه و  هه رچه نــده  

مه زهه بانــه   ئــه و  الیه نگرانــی  به رامبــه ر  كــه   هه بــوون 

وه ســتاونه ته وه و لــه ده ره وه ی ئه مــان له بــاره ی پرســه  ئایینیــی 

به زمانــی  هه بــووه   خۆیــان  بۆچونــی  فه تــواو  دنیاییه كانــدا 

تایبه تیــان  ئیجتیهــادی  هه بــوون  كه ســانێك  كه لتــوره   ئــه م 

بــه اڵم  بــوون،  مه زهه بیه تیــش  دژی  جــار  زۆر  هه بــووەو 

نــه   بكه نــه وه   كــه م  مه زهه بــه كان  هه ژمونــی  نــه  توانیویانــه  

خۆیــان،  ســه نگه ری  بێننــه   سیاســی  ده ســه اڵتی  توانیویشــانه  

نوخبه یــی  له ئاســتێكی  ته نهــا  ئه مانــه   كاریگــه ری  بۆیــه  

ــتی  ــه  به گش ــه  ئه مان ــه وه ی ك ــە ل ــه  جگ ــه وه ، ئه م ــدا ماوه ت بچوك

هیچــكات به ئه نــدازه ی ئیــن حه زمــی ئه والیه نگــره  كه مانــه ی 

كــه  هه یبــووه  ناكــۆك نه بــوون بــه و بنه مــا ســه ره كیانه ی كــه  

ــه   ــی ئه مان ــه  گرفت ــراوه . وات ــه ر بیناك ــی له س ــودی مه زهه به كان خ

له وه دابــووه  كــه  موســڵامن مه حكــوم كرابــوون ته نهــا یه كێــك 

له وچــوار مه زهه بــه  هه ڵبژێــرن، یه كێــك له وبه رهه مانــه ی لــه  

ــی  ــه  داخران ــن ل ــۆ ڕەخنه گرت ــوری ئیســالمیدا ته رخانكــراوه  ب كه لت

ده رگای ئیجتیهــادو ناچاركردنــی موســڵامنان به الســایكردنه وه ی 

ادلــة   فــی  املفیــد  )القــول  كتێبــی  له ومه زهه بانــه ،  یه كێــك 

ئــه م  له كــۆی  كــه   )شــه وكانی(یه ،  التقلیــد(ی  االجتهــادو 

كه هه یه تــی  ڕەخنه یــه ك  ته نهــا  ناوبــراو  به رهه مــه دا 

ــه وه ی كه چــۆن  ــه  ل ــه وه  بریتی ــاره ی ده كات ــن شــێوه  دوب به چه ندی

ده بێــت موســڵامنان ناچاربكرێــن ته نهــا پابه ندبــن بــه و چــوار 

به پێــی  چوارچێــوه و  له هه مــان  ده بێــت  به ڵكــو  مه زهه بــه وه ، 

مه زهه بانــه   ئــه م  دانه رانــی  سیســته مه ی  ئــه و  هه مــان 

ــش،  ــی تری ــۆ دروســتبوونی مه زهه ب ــه وه  ب ــە بكرێت ــاوه  ڕێگ دایانن

له الیه كــی تریشــه وه  ئــه م مه زهه بانــه  ســه رباری ئــه وه ی لــه  

كــۆی هێڵــه  گشــتییه  سیاســییه كاندا كــۆك و ته بابــوون )جگــه  

و  به نوســین  پێویســتی  ئه مــه   كــه   حه نه فــی  له مه زهه بــی 

وه ســتابوونه وه   تونــد  هه رهه مویــان  تایبه تــه (  لێكۆڵینــه وه ی 

له ناوخۆیانــدا زۆرجــار  بــەاڵم  قوتابخانــه ی شــیعی،  به رامبــه ر 

دراوه و  یه كــری  په المــاری  الیه نگریانــه وه   چه ندیــن  له الیــه ن 

ــۆی  ــرو خ ــه ر ئه وی ــه  س ــان بخات ــداوه  گوم ــه  هه وڵی ــه ر گروپ ه

ــامن  ــت ئه وه ش ــه ڕوو، نابێ ــن بخات ــته قینه ی ئایی ــه ری ڕاس به نوێن

بیربچێــت كه ده ســه اڵتی سیاســی خه الفــه ت ڕۆڵــی ســه ره كی 

هــه ر  مه زهه بانــه ،  ئــه م  مانــه وه ی  باوبونــه وه و  لــه   بینیــوه  

مه زهه بێكــی  خۆیــدا  قه ڵه مــڕەوی  له ســنوری  ده ســه اڵته و 

كــردووه  بــه  ســه رچاوه ی شــه رعی و هاواڵتیانــی ناچاركــردووه  بــه  

پابه ندبــوون پێــی هه تــا ســه رئه نجام له ســه رده می ده ســه اڵتی 

یــه ك  وه ك  مه زهه به كــه   چــوار  هــه ر  عه باســیدا  خه الفه تــی 

ــی  ــه  خه ڵك ــرا ك ــه ت و  قه ده غه ك ــمی ده وڵ ــی ڕەس ــه  مه زهه ب كران

له كاروبــاری ڕۆژانه یــان لــه و چــوار مه زهه بــه  ده ربچــن )٤٤(

جگــه  له ودیــوه ی كــه  خســتامنه ڕوو  ڕەنگــه  هۆكارێكیــری ئه مــه  

ــی  ــه  مه زهه ب ــه  ل ــان جگ ــه  )دیس ــه م مه زهه بان ــه  ئ ــت ك ــه وه  بێ ئ

ئه گــه ر  خه لیفــه   كــه   ئــه وه ی  له ســه ر  كۆكــن  حه نه فــی( 

خراپه كاریــش بێــت مــادام موســڵامنه  ده بێــت گوێڕایه ڵــی بكرێــت 

و ڕوبــه ڕو بونــه وه و له فه رمــان ده رچونــی حه رامــه . 

ده یــان  له كۆنــه وه   هــه ر  ئیســالمی  شــه ریعه تی  زانایانــی 

فه رموده یــان گێڕاوه تــه وه  لــه م باره یــه وه ، لــه و ڕێگەیه شــه وه  

بــه رده وام ویســتویانه  له ڕێگــەی زمانــی ئایینیــه وه  بابه تێكــی 

هه ر ده سه اڵته و له سنوری قه ڵه مڕەوی 

خۆیدا مه زهه بێكی كردووه  به  سه رچاوه ی 

شه رعی و هاواڵتیانی ناچاركردووه  

به  پابه ندبوون پێی هه تا سه رئه نجام 

له سه رده می ده سه اڵتی خه الفه تی 

عه باسیدا هه ر چوار مه زهه به كه  وه ك 

یه ك كرانه  مه زهه بی ڕەسمی ده وڵه ت 

و  قه ده غه كرا كه  خه ڵكی له كاروباری 

ڕۆژانه یان له و چوار مه زهه به  ده ربچن
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خه لیفــه   ئه گــه ر  ئایــا  ئه ویــش  بخه نــه ڕو،  گرنــگ  سیاســی 

ــه ن و  ــی بك ــه  ناڕەزایه ت ــان هه ی ــڵامنان بۆی ــوو موس ــته مكار ب س

له قســه ی ده ربچــن؟ ئیاممــی نــه وه وی كه زۆرجــار به شــافعی 

ــی  ــه وه  وتویه ت ــه م باره ی ــێراوه  ل ــدا ناس ــوری فیقهی دووه م له كه لت

ــه   ــه  خه لیف ــه  ك ــوده  وتویان ــه ریعه تی فه رم ــی ش ــه ی زانایان )زۆرب

یــان  ئه گــه ر سته مكاربێـــت  یــان  بــه  خراپــه كاری  النابرێـــت 

به په كخســتنی مافــی خه ڵــك، بــه م هۆیانــه وه  له كارناخرێـــت، 

بگــره    )٤5( بكرێــت(.  ئامــۆژگاری  ده بێــت  ته نهــا  به ڵكــو 

ده ســه اڵتی  له ســایه ی  شه رعناســانه ی  لــه و  ژماره یــه ك 

خه الفه تــی ئیســالمیی ســوننیه وه  پێگه یشــتون پێیــان وابــووه  

خۆشــی  موســڵامنان،  ده ســه اڵتدارانی  )گوێڕایه ڵیكردنــی  كــه  

و شــادی دنیایــی تیایــه ( )٤٦( ئه مــه ش دیســان به شــێكه  لــه  

ــه و  ــه ده وری خه لیف ــه اڵتێك  ب ــۆ ده س ــه رعیه ت ب ــتكردنی ش دروس

موناقه شــه كردنی  له ســیاقی  ته یمیــه (  )ئیــن  ده ســه اڵته كه یدا، 

ئــه م بنه مــا گرنگــه ی قوتابخانــه ی ســوننی هه وڵــی بــۆ ســه ملاندنی 

ملهــوڕو خراپه كاربێــت به رامبــه ر به كۆمه ڵگــەو  دروســتكردنی 

هاله یه كــی موقه ده ســه  ، دوای ئــه وه ی ریزێــك ده قــی ئایینــی 

موســڵامنان  حه رامــه   ده نــگ  )به كــۆی  ده ڵێــت  ده هێنێتــه وه  

هه ڵبگه ڕێنــه وه ،  موســڵامنان-  -خه لیفــه ی  له ده ســه اڵتی 

)٤7( بێــت(.  فاســقیش  باســته مكارو 

په یوه ندیه كــی  شه رعناســه  ســوننیه كان  بیروبــاوه ڕەی  ئــه م 

لــه   كه موســڵامنان  هه یــه   هه ڵگه ڕانــه وه   بــه و  به هێــزی 

تاوانباركــرا  ئــه وه ی  پــاش  عوســامنی كــوڕی عه فــان كردیــان، 

یه كه مــی  له به شــی  هــه روه ك  كــردوه   خراپــه كاری  بــه وه ی 

گومــان  تریشــه وه   له الیه كــی  گێڕامانــه وه ،  باســه ماندا  ئــه م 

ــێن  ــه ن و حوس ــه ی حه س ــه رعیه تی بزوتنه وه ك ــتكردنه  له ش دروس

ناڕەزایه تــی  ده ربڕینــی  به مه به ســتی  كه ربــه ال  كه هاتنــه  

ــه رده مه   ــه و س ــه ی ئ ــه  خه لیف ــه  ك ــوری موعاوی ــدی ك دژی یه زی

شــیعه و  ته قلیــدی  ســوننه ی  ڕەوتــی  به پێچه وانــه ی  بــووه ، 

خه واریجــی موعته زیلــه و زۆرینــه ی ئــه و ڕەوتانــه ی له مێــژوی 

ئیســالمیدا له الیــه ن ده ســه اڵتدارانه وه  چه وســێراونه ته وه ، یــان 

به مۆدێلێكــی ده ســه اڵت ڕازی نه بــوون، هــه ر له هه مــان ئــه و 

كه لتــوری  به هه مــان  به ســن  به پشــت  ئایینیــه وه   چوارچێــوه  

ئایینــی ویســتویانه  مانــای سیاســیی جیــاواز به ســوننه ی ته قلیــدی 

به رهــه م بێنــن، ئه مانــه  پێیــان وابــووه  ئاییــن ڕێگــری نــاكات 

ده قــه  بۆنــه دا  له چه ندیــن  به ڵكــو  ســته مكاری،  له به ره نــگاری 

به ره نگاربونــه وه و  بــۆ  ده ده ن  خه ڵكــی  هانــی   ئایینیــه كان 

خه واریجــه كان  بۆمنوونــه   مرۆڤــه كان،  چه وســاندنه وه ی 

ڕێكخــراون  سیاســی  ئۆپۆزســیۆنی  گروپــی  كه یه كه میــن 

ــْم  ــْن لَ ــه  ئایه تــی )َوَم ــه  پشــت به ســن ب له مێــژووی ئیســالمیدا، ب

ــَك ُهــُم الْكَاِفُروَن]املائــدة:٤٤[(. بونــه  ــُه َفأُْولَِئ ــَزَل اللَّ ــا أَن ــْم مِبَ يَْحكُ

 ڕادیكاڵریــن بزوتنــه وه ی ئۆپۆزســیۆنی سیاســی. له كاتێكدائــه م 

كــه   هه ڵوێســته  سیاســیه بووه   ئــه و  به رهه مــی  تێگه شــتنە 

هه ڵوێســته كانی  ئه مگروپــه  هه یانبــووه  له ده ســه اڵتی 

تالیــب  ئه بــی  كــوڕی  عه لــی  و  عه فــان  كــوڕی  عوســامنی 

كــه   به ره یــه ،  دوو  ئــه م  نێــوان  ڕێكکه وتنــی  هه وڵه كانــی  و 

نــارساوه  التحكیــم(  )قضيــة   بــه   ئیســالمیدا  له كه لتــوری 

سەرچاوەکان/

١. الورقات يف اصول الفقه، امام الحرمن، ص١73(.

٢.  )جمع الجوامع، تاج الدين السبيك ، ج٢، ص 379(.

3.  )مقدمة ابن خلدون، ج١ ص ١٦٢(.

٤.  )مناقب الشافعي ص 57(.

5.  )شذرات الذهب ج٢/ص١٠(.

٦.  )الرسالة - )ج ١ / ص 39(.

7.  )أصول الرخيس - )ج ١ / ص ٢79(.

٨.  )املحصول - )ج ١ / ص ٤٠(.

9.  )املستصفى  - )ج ١ / ص 9(.

١٠  )قواعد األحكام يف مصالح األنام - )ج ١ / ص ١٢(.

١١.  )كشف األرسار - )ج ١ / ص ٤٦(.

١٢. إعالم املوقعن عن رب العاملن - )ج ٤ / ص ٤3٨(.

١3. رشح التلويح عى التوضيح - )ج ١ / ص 3٢(.

١٤. البحر املحيط  - )ج ١ / ص 33(.

١5. التقرير والتحبر  - )ج ١ / ص ٢٠(.

بگره  ژماره یه ك له و شه رعناسانه ی 

له سایه ی ده سه اڵتی خه الفه تی 

ئیسالمیی سوننیه وه  پێگه یشتون 

پێیان وابووه  كه  )گوێڕایه ڵیكردنی 

ده سه اڵتدارانی موسڵامنان، خۆشی 

و شادی دنیایی تیایه ( 
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١٦. رشح الكوكب املنر  - )ج ١ / ص 9(.

ــر  - )ج ١ /  ــباه والنظائ ــر يف رشح األش ــون البصائ ــز عي ١7.  )غم

.)٢٢ ص 

١٨.  ) قواطــع األدلــة يف األصــول ج١/ص٢٨( يــان )حاشــية العطــار 

عــى رشح الجــالل املحــي عــى جمــع الجوامــع - )ج ١ / ص ١٠7(( 

ــودة ج١/ ــان )املس ــه ج١/ص١٠3( ي ــول الفق ــع يف أص ــان )اللم ي

ص١٦7( يان)إرشــاد الفحــول ج١/ص٤5٦( يــان )املعونــة يف الجــدل 

ج١/ص٢٦( هەمــان ســەرچاوەی پێشــو

١9. مــن اســالم القــران ال اســالم الحديــث، جــورج طرابيــي، )ص 

.)١٨3

ســه رچاوانه   لــه و  یه كێــك  ســه یری  ده كرێَــت  منونــه   بــۆ   .٢٠

بكرێــت: )الورقــات ج١/ص٢٤ ، املعونــة يف الجــدل ج١/ص33 ، 

هەمــان  اللمــع-)ج١/ص٢٤5،  )ج١/ص١95،  لآلمــدي-  األحــكام 

ســەرچاوەی پێشــو

٢١.  )رسالة جامعة يف أصول الفقه( - )ج ١ / ص ١٠١(.

٢٢.  )اصــول الرخــيس ـ محمــد بــن أحمــد الرخــيس( - )ج ١ / 

ص ٢9٦(.

٢3.  )البحر املحيط يف أصول الفقه - )ج 3 / ص ٤9١(.

٢٤.  )األحكام لآلمدي - )ج ١ / ص ٢37(.

٢5. األحكام لآلمدي ج١ ص ٢٦٤(.

٢٦.  )إرشاد الفحول ج١/ص١٦١(.

٢7.  )التبرة ج١/ص3٦3(.

٢٨.  ) املنخول - )ج ١ / ص 3٤٠(.

٢9.  ) املستصفى  - )ج ٢ / ص ٢١٦(.

3٠.  ) كشف األرسار - )ج ٦ / ص ١59(.

3١. رشح التلويح عى التوضيح - )ج 3 / ص ٦٤(.

3٢.  )إثبات صفة العلو ج١/ص١٢٤(.

ته فســیری  یــان  كثیــر،  ابــن  )ته فســیری  بروانــه   بۆمنونــه    .33

ئالوســی یــان هــه ر ته فســیرێكی تــری كه له پــوری ئیســالمی(. 

ــاس الشــافعي  ــن العب ــن إدريــس ب 3٤.  )أحــكام القــرآن ملحمــد ب

ص39(. ج١: 

35. بڕوانە)املنخول للغزايل ج٢: ص3٠٦(.

3٦.  )األحــكام التــي خالــف فيــه الظاهريــة األئــة األربعــة يف 

مقارنــة-)ج١٢/ص١(. الحدود..دراســة 

37.  )سر أعالم النبالی:١٨٦/١٨(.

ــم األصــول - )ج ٢  ــق الحــق مــن عل 3٨. ارشــاد الفحــول إل تحقي

كه ســایه تیه   ئــه م  نوســینه كانی  له ئێســتادا هه مــو   .)٤79 / ص 

فیقهیــه ی ئیســالم، لــه  ســایتی )www.alshawkany.net( دەســت 

ــت. دەکەوێ

39. البحر املحيط يف أصول الفقه - )ج ٢ / ص ١75(.

٤٠. البحر املحيط يف أصول الفقه - )ج 3 / ص 5١٨(.

٤١. األحكام البن حزم - )ج 7 / ص 9٨٢(.

٤٢.  ئیــن حــه زم و میتۆده كــه ی لــه  كه لتــوری ئیســالمیدا زۆرتریــن 

لێكۆڵینــه وه و به دواداچونــی بۆكــراوه  له الیــه ن ئــەو لێكۆڵیارانــه ی 

بایــه خ بــه م كه لتــوره  ده ده ن، زۆرتریــن ِڕاو بۆچونــی جیاوازیشــی 

له ســه ره ، هه یــه  به نوێنــه ری ئه قانیه تــی ِڕه خنه یــی نــاوزه دی 

ــی(،  ــل العرب ــن العق ــه  تكوی ــه  بروان ــری )بۆمنون ــو الجاب ده كا وه ك

ــی  ــی ئاین ــۆ ده ق ــدِڕه وی ب ــی تون ــه ی ناعه قانیه ت ــه  به لوتك هه ش

نــاوزه دی ده كات وه كــو جــۆرج ته رابیشــی )بۆمنونــه  بروانــه  –مــن 

اســالم القــرأن الــی اســالم الحدیــث(. مــن بۆخــۆم پێــم وایــه  كــه  

بــه و  مه حكومــه   زۆر  ئه ندازه یه كــی  تــا  جابــری  بۆچونه كانــی 

ــی  ــدا كردویه ت ــی لێكۆڵینه وه كانی ــه و له ناوه خن ــه ی كه ئ پۆلێنكاری

عیرفانــی،  نائه قانــی  ِڕۆژهه اڵتــی  ئیســالمی  كه لتــوری  بــۆ 

به یانــی،  ئه قلێنیــی  ڕۆژئاوایــی  ئیســالمی  كه لتــوری  له گــه ڵ 

نوێنه رایه تــی  ئه نده لوســیه و  حــه زم  ئیــن  كــه   به وپێیــه ش 

ــی  ــك و به رگریكارێك ــو ِڕابه رێ ــه و وه ك ــای دوه م ده كات ئ جوگرافی

سه رســه ختی ئه قانیــه ت ده یناســێنێ. كه له ِڕاســتیدا هه روه كــو 

ِڕاســت  حــه زم  ئیــن  ده كاته وه ســه ر  جه ختــی  ته ڕابیشــی 

وایــه   پێــی  كــه   ئه قڵــه   دژی  به ئه ندازه یــه ك  به پێچه وانــه وه  

ــه ره وه ی  ــای یه كالك ــتێكدا توان ــوو ش ــی له هه م ــی ئاین ــا ده ق ته نه

لــه و  ته نهــا  كۆده نگیــش  بــۆ  ئــه و  دژایه تــی  لێــره وه   هه یــه . 

بۆشــاره زابونی  نه هاتــوه .  ئاینیــدا  له ده قــی  كــه   گۆشــه یه وه یه  

زیاتــر بــه  قوتابخانــه ی ِڕوكه شــی، خوێنــه ر ده توانــێ ســه یری 

ســایتی)www. aldahereyah. net( بــكات، كــه  ســایتی پاشــاموه و 

پڕەله ئه ده بیاته كه یــان.  قوتابخانه یــه و  ئــه م  شــوێنكه وتوانی 

ــرازي - )ج 3 / ص ١٤٠(. ــه لل ــول الفق ــم أص ــول يف عل املحص

٤3. تاريخ الخلفای )ص٤٢٤(.

٤٤. رشح النووي عى مسلم - )ج ١٢ / ص ٢٢9(.

٤5. رشح األربعن النووية - )ج ١ / ص ٨3(.

٤٦.  الحسبة ابن تيمية - )ج ١ / ص ١5٢(.
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پڕۆژەی بە تورککردنی تاكی كوردستانی به  تایبه ت قوتابیان

له  كوردستان چی ده گوزه رێت؟

له  نێو باڵه خانه  و خانووه كانی ده زگای

خزمه ت

ڕاپۆرتێکی بابەتیانەیە دەربارەی بارگاوی بوونی 
)تاكی كوردستانی به  تايبه ت قوتابيان( بە 

بیروباوەڕوتەوژمە هزريیه كانی ، دەزگایەکی 
تورکی ئیسالمی وەکو پڕۆژەی )خزمەت( لە 

شاری هەولێر وەک منوونە وەرگیراوە.

توێژەر: جوتیار فەریق
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ــی  ــەوە و بەدواداچــوون و هەرجــۆرە ڕاپۆرتێک ــان توێژین بێگوم

ــە،  ــکەوتنی کۆمەڵگەکان ــەورەی پێش ــانەیەکی گ ــە، نیش بابەتیان

بەدواداچــوون و خســتنەڕووی هــەر دیاردەیــەک کــە ڕاســتەوخۆ 

یاخــود ناڕاســتەوخۆ  شــوێنەواری لەســەر کۆمەڵگــەو تاکــەکان 

ــاكاری  ــی ئ ــی و ئه ركێك ــتیيه كی بابه ت ــتبێت پێداويس ــێ هێش ج

ســەرئەنجام  ئه وكۆمه ڵگایه یه ،کــە  ڕۆشــنبرانی  و  توێــژەران 

ــە  ــت، ب ــر دەبێ ــاوەترو ئاوەدان ــکەوتوترو گەش ــە پێش کۆمەڵگ

ــەوە. ــیاری کۆمەاڵیەتیی ــەڕووی هۆش ــەت ل تایب

ڕەنگــە توێــژەر زۆربــەی کات نەتوانێــت وەک پێویســت بایەخی 

تــەواو بــدات بــەو دیاردانــە کــە لەکۆمەڵگــە دوواکەوتووەکانــدا 

ــی  ــۆ گەورەی ــەوە ب ــی دەگەڕێت ــەرهەڵدەدەن و هۆکارەکەش س

قەبــارەی ئــەو دیاردانــەو نەبوونــی توێــژەری جــدی ،هەروەهــا 

هــاوکاری نه کردنــی ئــەو توێژەرانــه ی کــە لــەم بــوارەدا کار 

دەکــەن, بــە تایبەت لــەڕوی مــاددی و مەعنەوییــەوە، هەروەها 

ــوەو  ــه ك هــه ر وەک پێویســت نەیتوانی ــدار ن ــی پەیوەندی الیەن

ناشــیەوێت هــاوکاری ســەرجەم ئەوکەســانە بــکات کەلــەم 

بــوارەدا کاردەکــەن، به ڵكــو بونه تــه  هــۆكاری  دروســتکردنی 

داتــاو  ئــەو  ســەرجەم  لــەڕووی  لەبەردەمیانــدا  ئاســتەنگ 

ــت. ــان دەگەڕێ ــژەر لەدووی ــە توێ ــەی ک زانیارییان

دیاردەیەکــی  لەســەر  هەوڵدەدەیــن  ڕاپۆرتــەدا  لــەم  ئێمــە 

ــە لەئێســتادا کاریگــەری  ــن ک ــان بدوێی ــدووی کۆمەڵگەکەم زین

لەســەر ڕەفتــارو دەروون و چۆنیەتــی شــێوازی ژیانــی بەشــێک 

ــردووە. ــەی ک ــەی ئێم ــە کۆمەڵگ ل

لەکۆمەڵگــەی ئێســتادا دیــاردە کۆمەاڵیەتییــەکان بەتایبــەت 

ئــەو دیاردانــەی کــە ســەرهەڵدانیان مەرامێکــی ئایدۆلــۆژی 

لەپشــتەوەیە بەشــێوازێکی زۆر هێمــن و لەســەرخۆو بەفۆڕمــی 

ــاددی  ــی م ــەزۆرکات هێزێک ــان دەدەن، ک ــان نیش ــاواز خۆی جی

زەبــەالح یــان دەزگایەکــی گــەورەی لەپشــتەوە ڕاوەســتاوە 

بــۆ منوونــە، دامودەزگاکانــی پــڕۆژەی خزمــەت لەهەرێمــی 

کوردســتان, کــە لەالیــەن کەســایەتییەکی ئایینــی تورکییــەوە 

و  دەبرێــت  بەڕێــوە  گولــەن(  اللــە  فتــح  )محمــد  بەنــاوی 

ــن  ــی بەشــێوەیەکی زۆر هێم ــە توانیویەت ــت، ک ئاڕاســتە دەکرێ

و لەســەرخۆ پــەرە بەئــەو بیروبــاوەڕو مەرامــە ئایینیانــە بــدات 

کەخــۆی مەبەســتیەتی.

محمــد فتــح اللــه گولــەن, بانگخوازێكــی ئایینــی توركــه  لــه  ٢7 

ی نیســانی ١9٤١ لــه  گوندێكــی ســه ر بــه  پارێــزگای ئــه رزه ڕۆم 

له دایــك بــووه  ،كــه  هــه ر لــه  ســه ره تای منداڵییــه وه  لــه  ڕێگــه ی 

ــه   ــی ك ــا دایك ــدی( و هه روه ه ــز ئه فه ن ــاوی )ڕام ــه  ن ــی ك باوك

نــاوی )ڕەفیعــه  خانــم ( ە كــه  هه ردووكیــان دوو كه ســایه تی 

ــح  ــد فت ــاڵییه وه  محم ــی ٤ س ــه  ته مه ن ــه ر ل ــوون ،ه ــی ب ئایین

ــی ئیســالم ،  ــان و ئاین ــه  قورئ ــردووه  ب ــنا ك ــان ئاش ــه گولەنی االل

دواتــر لــه   قۆناغه كانــی تــری ته مه نیــدا ئاشــنایه تی له گــه ڵ 

ــه ر  ــردووه  و زۆر کاریگ ــدا ك ــه ووردا په ی ــی ن ــی په یامه كان گروپ

بــووه  بــه م  گرووپــه  ، كــه  لــه و ســه رده مه دا وه ك بزاوتێكــی 

ئاینــی وا بــووه  و له الیــه ن )ســعید نوورســی( پێشــه وایه تی 

ده كــرا .

ــه   ــاڵیدا ل ــی ٢٠ س ــه  ته مه ن ــەن ل ــه گول ــح الل ــد فت ــر محم دوات

ــتای  ــه  مامۆس ــت ب ــاڵ ده كرێ ــاوه ی ٢ س ــۆ م ــه  ب ــاری ئه ده رن ش

بــه دواوه   لێــره   شــه ره فلی(  )ئــوج  مزگه وتــی  لــه   ئایینــی 

لــه   و  ده بــات  پێــش  بــه ره و  بزووتنه وه كــه ی  ســه ره تای 

كاریگــه ر  پێــی  زۆر  خه ڵكێكــی  كه مــدا  زۆر  ماوه یه كــی 

ده بــن ، بــه اڵم ده توانیــن بڵێیــن لــه  پــاش ســاڵی ١99٠ بــه دواوه  

ناوچه یــی  بزوتنه وه یه كــی  چیــر  گولــەن  بزوتنه وه كــه ی  

ــی  ــه ی وواڵتان ــۆ ســنووری زۆرب ــه وه  ب ــت ، به ڵكــو ده په ڕێت نابێ

ــت،  ــه  به شــێوه یه كی گشــتی هه ســتی پێده كرێ ــه ر ، ك ده ورووب

)خزمــه ت(. ده زگای  گه یاندنــی  به ئێســتا  تاكــوو 

کــە  دامــەزراوە،   )١9٨٦( ســاڵی  لــە  خزمــەت  ڕێکخــراوی 

و  لەپەروەردەکــردن  هەیــە  درێــژی  دوورو  مێژوویەکــی 

ــۆ  ــەنە دەکات ب ــر تەش ــادا، کەدوات ــە تورکی ــاک ل ــی ت پێگەیاندن

ــدا وەک  واڵتانــی دەوروبــەر بەشــێوازێک کــە لەزۆربــەی واڵتان

دیاردەیــەک هەســتی پێدەکرێــت، بێگومــان ئــەم دەزگایــە 

ــارەی  ــر قەب ــت زووت ــی لەخــۆ دەگرێ چونکــە ڕیشــەیەکی ئایین

فراوانــر دەبێــت لــەو کۆمەڵگایانــەی تارمایــی ئایینــی وەک 

هــەور وەســتاوە بەســەریانەوە، بۆیــە کۆمەڵگــەی ئێمــەش 

ئایینــەوە  لەالیــەن  کۆمەڵگەیانــەی  لەوجــۆرە  نییــە  بــەدەر 

ــی  ــەت زۆرینەیەک ــراوە، بەتایب ــتی کۆنرۆڵک ــێوەیەکی گش بەش

وەک ئایینــی ئیســالم لەکۆمەڵگــەی ئێمــەدا کــە لەقۆناغــی 

ــک ســەر  ــاوەڕە گۆشــدەکرێین، بەجۆرێ ــەم بیروب ــەوە ب منداڵیی

لەبــەری کولتــوورو کایەکانــی ژیانــی ئێمــەی داگیرکــردووە.

«
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لەڕێگــەی  هەوڵیــداوە  لــەوەی  بــەدەر  )خزمــەت(  دەزگای 

خوێنــدن وبیانــووی زانســتەوە خــۆی بخزێنێتــە نێــو کۆمەڵگــەی 

ڕێگەیەکــی  ئەمــەش  کــە  دیکــەوە،  کۆمەڵگەکانــی  ئێمــەو 

ئاســانە لــە واڵتــە دواکەوتــوو تــازە پێگەیشــتووەکان بەمەرامــی 

هەروەهــا  کۆمەڵگــەو  پێشــردنی  بــەرەو  و  گەشــەکردن 

پێگەیاندنــی مرۆیــی، ئەمــە لەالیــەک و لەالیەکیــر ئەوەنــدەش 

هەوڵــی الیەنــی پەروەردەیــی و مێشــك شوشــتنەوەی تاکەکانــی 

ئامانجــە ،کــە هەژموونــی ئــەو بیروبــاوەڕەش هێنــدە بەهێــزە، 

کاردەکــەن  ڕێکخــراوەدا  لــەم  تاکانــەی  ئــەو  ســەرجەمی 

ــن. ــتە دەکرێ ــی ئاڕاس ــردووەو پێ ــدا ک ــان لەگەڵ کارلێکی

ئێمــە ئــەوە دەزانیــن کــە ئامرازەکانــی بەدەســتهێنانی مەعریفــە 

قۆناغــی  بــۆ  بــگات  کۆمەڵگــە  لەڕێگەیــەوە  تاکــو  زۆرن، 

پێشــکەوتنی زانســت وســەرجەم کایەکانــی ژیانــی مرۆیــی، بەاڵم 

ــەک  ــە لەکۆمەڵگــەدا هەرجــۆرە مەعریفەی ــن ک ــەوەش دەزانی ئ

بــاڵ  مەعریفەیــە  ئــەو  تارماییەکانــی  هەبێــت  هەژموونــی 

گــەر  منوونــە،  بــۆ  کۆمەڵگەیــەدا  ئــەو  بەســەر  دەکێشــێت 

لەکۆمەڵگەیەکــدا مەعریفــەی ئایینــی هەژموونــی هەبێــت ئــەوا 

کۆمەڵگەیەکــی ئایینــی بەرهــەم دێــت، خــۆ ئەگــەر مەعریفــەی 

ــت  ــڕ زانس ــی پ ــەوا کۆمەڵگەیەک ــوو ئ ــی هەب ــتی هەژمون زانس

و زانیــاری بەرهــەم دێــت، لێــرەدا ئێمــە دەبێــت هەوڵــی 

ــن  ــوان ســەرجەم مەعریفــەکان بدەی ــی هاوســەنگی لەنێ ڕاگرتن

ــۆ  ــەوە کارکــردن ب ــە کۆمەڵگــەداو لەپێــش هەمــوو جۆرەکانیی ل

ــتی. ــەی زانس ــپاندنی مەعریف چەس

ــی  ــە خاڵ ــەی ک ــەو دەزگا ئایینیان ــە ل ــش یەکێک دەزگای خزمەتی

لەبــەر  هــەر  زۆرە  ئێمــەدا  کۆمەڵگــەی  لەگــەڵ  هاوبەشــی 

ئەمەشــە توانیویەتــی بەشــێوازێکی زۆر خێــرا بااڵنســی ئەنــدام 

خانویەک لە گەڕەکی ئەندازیاران، هەولێر
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ــەرەوە. ــە س ــتاندا ببات ــە کوردس ــی ل و گرووپەکان

ئــەم دەزگایــە بەنــاوی زانســت و پــەروەردەوە خزاوەتــەوە نــاو 

ــە  ــن، ئێم ــا ڕون ــی ن ــدا ئامانجەکان ــەوە لەکاتێک کۆمەڵگەکەمان

ــی  ــت چ ــە دەیەوێ ــەم دەزگای ــە ئ ــن ک ــت ئه وه بزانی دەمانه وێ

بەرهــەم بهێنێــت و کار لەســەرچی دەکات، به تایبــه ت لــەڕووی 

ــاو  ــە لەپێن ــە زەبەالح ــەم بودج ــا ئ ــەوە؟؟ هەروەه پەروەردەیی

پرســانەوە  ئــەو  لەڕێگــەی  دەکات؟بێگومــان  خــەرج  چیــدا 

ــە ئامانجێکــی  ــەم دەزگای ــن ئ ــە بڵێی ــارەی ک ــەو بڕی ــە ئ دەگەین

هەیــە  کــورد  گەلــی  ڕۆڵەکانــی  ئاینــدەی  بــە  گــەورەی 

بەشــێوازێکی نادیــار لەئێســتادا.

ــتان  ــه  كوردس ــەدواوە ل ــاڵی ١99٤ ب ــەت لەس ــراوی خزم ڕێکخ

دەســتی  قوتابخانــەوە  لــە  کەســەرەتا  بەکاربــووە،  دەســت 

پێکــردووە، دواتــر بــۆ قۆناغەکانــی تــری خوێنــدن...

کوردســتان،  بــەرەو  دەزگایــە  ئــەم  هاتنــی  و  ســەرهەڵدان 

ــی  ــەدا سەرپەرشــتیاری ئەرک ــەو کەســانەی لەوکات ســەرجەمی ئ

ــوون،  ــورک ب ــووە ت ــان لەئەســتۆ ب ــەم دەزگایەی ــی ئ بەڕێوەبردن

کــە ســەرجەمیان پــەروەردە کــراوی ئــەو تەوژمــە فیکرییــە 

ــتە  ــەن(ەوە ئاڕاس ــە  گول ــح الل ــد فت ــەن )محم ــە لەالی ــوون ک ب

ــان و  ــە ئامانجــی پەروەردەکردنــی خەڵکانــی وەک خۆی کــران ب

ئه وكه ســانه ی  بــەو سیســتمە،بۆمنونه  ســه رجه می  درێــژەدان 

ــردووه  له ســه ر ئاســتی  ــان ك ــه ت كاری ــی خزم ــه  ده زگاكان ــه  ل ك

ــو  ــه  نێ ــه  ل ــی ك ــه و كه سانه ش ــه ت ئ ــوون ، ته نان ــورك ب ــااڵ ت ب

باڵه خانــه  و خانووه كانــدا كاریــان كــردووه  لــه  ســه ره تادا تــورك 

ــوون . ب

باڵەخانەیەک لەسەر ڕێگای دوسایدی عەدالە، هەولێر
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ئــەم قوتابخانــەو زانکۆیانــە بەشــێوازێکی زۆر خێــرا فــراوان 

بــوون وەک ئــەوەی خۆیــان مەبەســتیان بــوو، بــە تایبــەت لــە 

شــاری هەولێــر کــە ئەمــەش دەگەڕێتــەوە بــۆ ژینگــەی لەبــاری 

ئــەو شــارەو باکگراونــدی ئایینــی ونزیکــی دەســەاڵتدارانی ئــەو 

ناوچەیــە لــە واڵتــی تورکیــاو هەروەهــا باشــی بــاری گوزەرانــی 

خەڵکــی ئــەم ناوچەیــە لــەڕووی ئابوورییــەوە کــە وایکــرد بــەم 

ــر  ــاری هەولێ ــە ش ــا ل ــەک تەنه ــە ن ــگات  ک ــتا ب ــەی ئێس قۆناغ

بەڵکــو لــە زۆربــەی شــار و شــارۆچکەکانی هەرێمــی کوردســتان 

ــن  ــی بێشــوماری قوتابی ــی ژمارەیەک ــردووەو خاوەن ــان ک باوەی

ــراوه . ــۆ دابین ک ــتییەکانیان ب ــەرجەم پێداویس ــە س ک

لــه م ڕاپۆرتــه دا پرســی ســه ره كی ئێمــه  له ســه ر باڵه خانــه و 

ــه  وه ك پاشــكۆیه ك دروســت  ــه  ، ك ــه م ده زگایه ی ــی ئ خانووه كان

باوكردنــه وه ی  وایــه  مه نبه عــی  پێــامن  ئێمــه   كــه    ، كــراوه  

پڕۆگــرام و ســه رجه م كاره  په روه رده ییه كانــی پــڕۆژەی خزمــه ت 

لێــره وه  ســه رچاوه  ده گرێــت ، لــه  باخچــه ی ســاوایانه وه  تــا 

ــۆ . ــی زانك ــه  قۆناغ ده گات

خزمــەت لــە شــارێکی وەک هەولێــر خاوەنــی چــوار باڵەخانەیە، 

کــە دابینکــراوە بــۆ مانــەوەی قوتابیــان وەک بەشــە ناوخۆیــی، 

کــە ســیانیان تایبەتکــراوە بــە کــوڕان و باڵەخانەیەکیــان بــۆ 

کچانــە ، كــه  باڵه خانــه ی یه كــه م ده كه وێتــه  ســه ر شــه قامی 

ــه   ــا دووه م باڵه خان ــكان . هەروەه ــك  ئیس ــه  نزی ــری ل ٦٠ مه ت

ــێیه م  ــا س ــه ، هه روه ه ــایدی عه دال ــووت س ــه ر ج ــه   س ده كه وێت

باڵه خانــه  ده كه وێتــه  گه ڕەكــی مه هابــاد ، هه رچــی چــواره م 

ــاده ی  ــه ر ج ــه  س ــان ده كه وێت ــه  كچ ــه  ب ــه  تایبه ت ــه  ك باڵه خانه ی

ــۆ  ــا ب ــی حەفت ــه ت خاوەن ــڕۆژەی خزم ــر پ ــری، دوات ــه د مه ت س

هەشــتا خانــووە ، کــە یەکــەم خانــووش دەگەڕێتــەوە بــۆ ســاڵێ 

٢٠٠٦ بــەدواوە، کەئــەو قوتابیانــەی لــەم خانوانــەدان )5٠٠( 

کەســەرجەمیان   ، ده گرێــت  له خــۆ  کــوڕان  تەنهــا  قوتابــی 

ــن ،  ــوە دەبرێ ــراون و بەڕێ ــتامتیکیانە ڕێکخ ــێوازێكی سیس بەش

بــه اڵم ســه باره ت بــه  ئامــاری كچــان بــه  شــێوازێكی زۆر نهێنــی 

دابــه ش بــوون ، كــه  لــه  ڕاســتیدا نه مــان توانــی هیــچ ئامارێــك 

وه ربگریــن ، ســه ره ڕای دیامنــه و چاوپێكه وتنــی نهێنــی له گــه ڵ 

ئه ندامانــی خزمــه ت كــه  ئامــاده  نه بــوون هیــچ لێدوانێــك 

ــی  ــن گرووپ ــه  دڵنیای ــه  ئێم ــه  ، ك ــه و پرس ــه باره ت ب ــده ن س ب

بــه   به رامبــه ر  ئاگاییه كیــان  كوڕانــی خزمــه ت هیــچ جــۆره  

ــده دا . ــه  ئاین ــت ل ــه  و ناشــیان بێ ــی كچــان نیی گرووپ

بۆیــە لــەم ڕاپۆرتــەدا گرنگــە زیاتــر جەخــت بکەینــەوە لەســەر 

کەلەنێــو  کەســانەی  ئــەو  ســەرجەم  پەروەردەیــی  الیەنــی 

ــە چ شــێوازێک  ــن ب ــەوە بزانی ــەو ڕێگەی ــا ل ــەدان ت ــەم دەزگای ئ

کــە  یەکــەم  هــۆکاری  ڕەنگــە  گۆشــدەکرێن،  پــەروەردەو 

وایکردبێــت خەڵکێکــی زۆرو بەتایبــەت قوتابیــان دەوریــان لــەم 

ــی  ــۆ الیەن ــەوە ب ــەن دەگەڕێت ــدا دەک ــە داوەو کاری تێ دەزگای

ــت  ــەرچاوە دەگرێ ــەوە س ــزو توانای ــەو هێ ــەش ل ــتی، ئەم زانس

ــی  ــرین فۆڕم ــی باش ــە توانیویەت ــی، ک ــە هەیەت ــەو دەزگای کەئ

پەروەردەکــردن پیشــان بــدات و کەســانی بەتوانــاو زیــرەک 

ئەمــەش  کــە  قوتابخانەکانــدا،  لــە  بەتایبــەت  پێبگەیەنێــت، 

ســەرنجی خەڵکێکــی زۆری بــۆالی خــۆی ڕاکێشــاوەو پاڵنەرێکــی 

گرنگــە بۆئــەوەی بتوانێــت لــەڕووی ماددیــەوە بێباکانــە مامەڵــە 

ــکات. ب

ئێمــە ناتوانیــن بــه  شــێوازێكی  ووردوو دره شــت ســەرجەم 

تــا  ســاوایانه وه   باخچــه ی  لــه   بخەینــەڕوو  وردەکارییــەکان 

ــژ  ــر درێ ــان زیات ــە بابەتەکەم ــۆ ، چونک ــی زانك ــه  قۆناغ ده گات

دادڕی پێــوە دیــار دەبێــت و کاتــی زیاترمــان دەوێت،لەبەرئــەوە 

هەوڵدەدەیــن زیاتــر جەخــت لەقۆناغــی زانکــۆ بکەینــەوەو 

ــەم  ــو ئ ــە لەنێ ــەم قوتابییان ــی ئ ــەروەردەو پڕۆگرام ــێوازی پ ش

دەزگایــەدا بخەینــەڕوو.

بــۆ ئێمــە گرنگــە کەلــەم ڕاپۆرتــەدا جەخــت بکەینــەوە لەســەر 

تــەواوی پڕۆگرامــەکان و ناســاندنی شوناســی ســەرجەم ئــەو 

هەروەهــا  دەکــەن،  کار  دەزگایــەدا  ئــەم  لەنێــو  کەســانەی 

خســتنەڕووی شــێوازی دابەشــکردنی خانووەکانیــان و چەنــد 

الیەنێکیــر کــە ئــەم دەزگایــەی پــێ بناســین، لێــرەدا بۆئــەوەی 

ئامانجــی ڕاپۆرتەکەمــان وون نەبێــت بەشــێوازێکی ورد دەچینــە 

ــد بــەش و قۆناغێکــامن  ــو باســەکەمانەوە، کــە دابەشــی چەن نێ

کــردووە، کــە تایبەتــە بــەو کەســانەی لەســەرەتای دەســت 

بەکاربوونــی ئــەم دەزگایــەوه  تاکوئێســتا به رده وامــن.

قۆناغــی یەکــەم: وه رگرتنــی قوتابیــان لــه  قۆناغــی یه كه مــی 

زانكــۆ ، به تایبــه ت ئه وانــه ی ده ره وه ی شــارن. 

ــی  ــەوەی شوناس ــدکاران و ڕوونکردن ــی خوێن ــوەری وەرگرتن  پێ

ئــەم خوێندکارانــەو رشۆڤەکردنــی باکگراوندیــان و چۆنیەتــی 

ســەر  کــە  خانوانــەی  ئــەو  باڵەخانــەو  لەنێــو  شــێوازیان 

به پــڕۆژەی خزمەتــن، لەڕاســتیدا پێــوەری وەرگرتنــی خوێندکاران 

وئاگاییەکــی  فیلتەرێــک  بەچەنــد  گشــتی  بەشــێوەیەکی 
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دابڕان

هۆشــمەندانە لەالیــەن دەزگای خزمەتەوە دەرهەق بەوکەســەی 

ــدکار  ــک خوێن ــت، کاتێ ــت ئەنجــام دەدرێ ــەکار دەبێ دەســت ب

لەڕێگــەی ئەندامانــی خزمــەت یاخــود لەالیــەن خــودی خۆیــەوە 

پەیوەنــدی دەکات بــەم الیەنــەوە زۆر بــە وردی چاودێــری 

ــکات مــاوەی  ــدا، کــە هەندێ ــە زانکــۆو پەیامنگەکان دەکرێــت ل

١٠ بــۆ ٢5 ڕۆژ دەخایەنێــت، ئەمــەش بۆئــەوە دەگەڕێتــەوە 

ــەڕووی پابەندیــی و ئەرکــە  ــەو تاکــە ل ــە وردی بزانرێــت ئ ــا ب ت

نییــه ،  پابه نــد  یاخــود  پابەنــدە  کەســێكی  ئایینیەکانــەوە 

یاخــوود هەڵســەنگاندنی کەســەکە لــەڕووی فکــرەوە ســەر 

ــەڵ  ــدی لەگ ــتی پەیوەن ــی ئاس ــا زانین ــە، هەروەه ــە چ پارتێک ب

ڕەگــەزی بەرامبەریــدا تــا بزانرێــت هیــچ جــۆرە پەیوەندییەکــی 

خۆشەویســتی و ئــارەزوو بــازی هەیــە یاخــود نییــه، دواتــر 

لێکۆڵینــەوەی زیاتــر لەالیــەن هاوڕێکانییــەوە دەکرێــت تــا 

بزانرێــت جگــەرە کێــش، مــەرشوب خــۆر نییــەو دواتریــش 

ــە  ــەی ک ــەو ئامانج ــت ب ــەر دەکرێ ــری لەس ــەوەی زیات لێکۆڵین

ــچ الیەنێكــی سیاســی و ســەلەفی  ــەم کەســە ســەر بەهی ــا ئ ئای

و ئیســالمی نییــە، هەروەهــا چەندیــن پێــوەری دیکــە کەئەگــەر 

بوونــی هەبێــت لەوکەســەدا ئــەوا بەهیــچ شــێوازێک قبــوڵ 

ــی  ــه  قۆناغ ــۆم ل ــتییه ش خ ــه م ڕاس ــه ملاندنی ئ ــۆ س ــت ، ب ناکرێ

 ، ئــه و قۆناغانــه دا تێپه ڕیــوم  بــه  تــه واوی  یه كه مــی زانكــۆ 

ــه ڵ كــردوون ، هه روه هــا  ــه م له گ ــه وه  مامه ڵ ــه  ووریایی ــه اڵم ب ب

ــووه   ــه ت وه رگرت ــی خزم ــێكی زۆری براده ران ــه  به ش ــم ل لێدوان

بــه  شــێوازێكی نهێنــی ، كــه  ئامــاده م ســه رجه می قســه كانم 

پشــت ڕاســت بكه مــه وه  . 

ــاو  ــە ســەملێندرا کەســەکە لەن ــەوەی ک ــاش ئ قۆناغــی دووەم: پ

کــردووە  درووســتیان  ئــەوان  کــە  چوارچێوەیەدایــە  ئــەو 

لەالیــەن  ئــەوا  تێدایــە،  مەرجەکانــی  ســەرجەم  هەروەهــا 

ئەندامانــی خزمەتــەوە بانگهێشــت دەکرێــت بۆئــەو شــوقانەی 

ــەم  ــی، ل ــتی چاوپێکەوتن ــە مەبەس ــە ب ــک وای ــە وەک فلتەرێ ک

کاتــەدا وەک میوانێــک مامەڵــەی لەگەڵــدا دەکرێــت و بۆجــاری 

ــەو  ــی ئ ــەرجەم مەرجەکان ــەوەو س ــت دەکرێت دووەم بانگهێش

باڵەخانەیــە کەســەر بــە دەزگای خزمەتــە دەخرێتــە بەردەســتی 

خوێنــدن  بەالیەنــی  پەیوەنــدی  بەشــێکیان  کــە  کەســەکەو 

و الیەنــی ئیــداری کارگێــڕی  بیناکــەوە هەیــە، بەشێكیشــی 

پەیوەنــدی بەالیەنــی ماددیــەوە هەیــە کــە بــڕی ئــه و پاره یــه ش 

ــت  ــت دەتوانی ــی دەوترێ ــە قوتاب ــه  ب ــت ك ــه  )١5٠$( پێكدێ ل

مەبەســتی  بــۆ  زیاتــر  ئەمــەش  ئەنــدام،  ببیتــە  مبێنیتــەوەو 

هەڵســانگاندنی قوتابییــە لــەڕووی ماددیــەوە، دواتــر قبوڵکردنی 

ســەرجەم ئــەو مەرجانــەی کەلەنێــو ئــەو شــوقەیەدا بــۆی 

ــه كه   ــووم كه س ــا ب ــه  دڵنی ــه  ك ــاش ئه مان ــت،  له پ ــاری دەکرێ دی

ســه رجه م مه رجه كانــی ئه وانــی قبوڵــه  و ڕازییــه  ، ئــه وا بــڕە 

پاره كــه ی بــه  ویســت و توانــای خــۆی ده بێــت . هەریــەک لــەو 

باڵەخانانــە شەســت خوێنــدکار لەخــۆی دەگرێــت، لەڕاســتیدا تــا 

ــت،  ــدکار ئاشــنا ناکرێ ــە خوێن ــک ب ــچ جــۆرە پڕۆگرامێ ــرە هی ئێ

نــەکات  گومــان  و  نەتۆرێــت  خوێنــدکار  مەبەســتەی  بــەو 

کەهیــچ جــۆرە ئامانجێکیــان بــە خوێنــدکار هەیــە، لەپــاش 

ــت  ــد بێ ــت پابەن ــدکار دەتوانێ ــەوت خوێن ــە دەرک ــەش ک ئەمان

بــەو مەرجانــەی کەبــۆی دیاریکــراوە لــەڕوی کات و وخوێنــدن و 

جــل و بــەرگ و خــواردن و میوانداریــی کــردن و جێبەجێکردنــی 

ســەرجەم ئەرکــەکان و ......هتــد، پاشــان لەالیــەن دوو کەســەوە 

بەڕێدەکرێــت بــۆ ئــەو شــوێنەی کــە بــۆی دابینکــراوەو ڕێنامیــی 

کردنــی تــەواوی ئەوکەســە لەالیــەن دوو کەســەوە كــه  بــۆ 

ــایی  ــۆ ئاس ــن ب ــدا ده ب ــه  خزمه تی ــه رده وام ل ــاوه ی ٢-3 ڕۆژ ب م

ــە  ــەاڵم ئێم ــه ، ب ــه و ژینگه ی ــن ب ــه وه ی بارودۆخــی و ڕاهات كردن

دەزانیــن ئــەم کەســانەی كــه  وه رده گیرێــن بــۆ ماوەیەکــی کاتــی 

ــن  ــەر دەدرێ ــە فلت ــەرجەمیان ل ــوقانەدان،کە س ــەم ش ــاو ئ لەن

خزمەتــن  بەدڵــی  کــە  ئەوانــەی  یاخــود  گوێڕایەڵەکانیــان  و 

خانووەکانیــش  دیســان  خانووەکانیــان،  بــۆ  دەگوازرێنــەوە 

دەکرێــت  جێبەجــێ  وچاوپێکەوتنــەوە  مــەرج  لەڕێگــەی 

به بــێ لەبەرچــاو گرتنــی هــەر بــڕە پارەیــەک لەوکەســە، بــەاڵم 

لەهەمــان کاتــدا ئــەو کەســانەی کــە گوێڕایــەڵ ،یاخــود پابەنــدی 

ــا  ــە ت ــژ وات ــی درێ ــۆ ماوەیەک ــوون ب ــه ت نه ب ــی خزم مەرجەکان

کۆتایــی وەرزی خوێندنــی ئــەو ســاڵە دەمێنێتــەوەو ســاڵێکیر بە 

بیانــووی هه ندێــك ڕێــكاری ڕۆتینیــات، كــه  ڕێگــەی پێنادرێــت 

بگەڕێتــەوە نێــو باڵەخانەکانــی خزمــەت بــۆ منوونــە، زیادکردنــی 

ــەرتر. ــەزار دۆالر س ــۆ ه ــەی ب ــڕی پارەک ب

دیامنــەو  بــۆ  ئامادەکــردن  خــۆ  لەپــاش  ســێیەم:  قۆناغــی 

ــر  ــەوە بەمەبەســتی زیات چاوپێکەوتــن لەالیــەن برایانــی خزمەت

ــردن  ــۆ بەڕێک ــت ب ــادە دەکرێ ــەکە ئام ــی کەس ــینی شوناس ناس

بــەرەو خانووەکانیــان، کــە ئەمــەش لەســەر ئــەو بنەمایــە 

ــۆ خانوویــەک  بەڕێدەکرێــت کــە نابێــت کەســەکە بنێردرێــت ب

لــەو  هەبێــت  هاوڕێیەکــی  یــان  نزیــک  کەســێکی  گــەر 



75

ژمارە 4
ئەیلولی  2016 

دابڕان

ــە  ــەم کەس ــزە ڕۆژ ئ ــاوەی پان ــە بۆم ــاش ئەمان ــووەدا، لەپ خان

لەنێــو خانووەکانــدا وەک میــوان مامەڵــەی لەگــەڵ دەکرێــت و 

ــی  ــە پێ ــت ک ــری دەکرێ ــێکەوە چاودێ ــەن کەس ــە وردی لەالی ب

دەوترێــت بــرا گــەورە )ئابــی(، ئــەم کەســە لــەو ماوەیــەدا 

ــەیر دەکات،  ــا س ــادات و تەنه ــام ن ــک ئەنج ــۆرە کارێ ــچ ج هی

ــت ســەرجەم  ــە دەبێ ــت ک ــەوە دەکرێ ــری ئ ــە فێ ــاش ئەمان لەپ

نوێــژەکان بــە جەماعــەت بــکات و له پــاش نوێــژەکان ســەرجەم 

ــە  ــەم زیکرەیاتان ــەرز بخوێنێــت کەئ ــەکان بەدەنگــی ب زیکرەیات

لەالیــەن محمــد فتــح اللــە گولەنــەوە لــە ڕێگــەی کتێبەکانیــەوە 

ئاشــنا دەکرێــت بــەم کەســانە کــە ڕیشــەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ــی(. ــعید نوورس ) س

ــت،  ــۆ دەگرێ ــەس لەخ ــت ک ــۆ هەش ــەوت ب ــە ح ــەم خانوان ئ

پێــدراوەو  ئاسایشــیان  مۆڵەتــی  و  قاتــن  دوو  زۆربەیــان 

بــەم  دەکــەن،  تێــدا  خۆیانــی  پڕۆگرامەکانــی  مومارەســەی 

خــوارەوە. شــێوەیەی 

ــە  ــت ب ــەی کات دەبێ ــان زۆرب ــژی خەوتن ــاش نوێ ــەم: لەپ یەک

ــە  ــەک، ئەم ــل خول ــۆ چ ــی ب ــاوەی س ــەوە بۆم ــاری بخوێنن ناچ

لەکاتێکدایــە کــە لەزۆربــەی خانووەکانــدا کتێبەکانیــان بــۆ 

دیاریکــراوە وەک، كتێبەکانــی ســعید نورەســی، محمــد فتــح اللــە  

ــد. ــد ئورتوغل...هت ــەن، خالی گول

ــەو  ــن ب ــد ب ــوو پابەن دووەم: دەبێــت ســەرجەم ئەندامانــی خان

کۆبونەوانــەی کــە لەالیــەن ئابییــەکان )بــرا گــەورە( ەوە بۆیــان 

ــت  ــی ده وترێ ــت، پێ ــوو شــه وێك ده كرێ ــه  هه م ــراوە، ك دیاریک

ــو  ــته نگه كانی نێ ــت و ئاس ــه وه ی گرف ــوی ئ ــارة (،به  بیان )أستیش

خانــو لــه  ڕووی خــواردن و خواردنــه وه  چاره ســه ر ده كــه ن، 

ــه كانه  و  ــینی كه س ــر ناس ــی زیات ــه وه  ئامانج ــه  پێچه وان ــه اڵم ب ب

زانکۆی عشق، هەولێر
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ــوو بناســن . ــی خان ــه  ڕیشــه وه  ئه ندامان ــو ل تاك

ــەوە  ــژ دەبێت ــەی کات درێ ــدا کەزۆرب ــی هەینی ســێیەم: لەڕۆژان

تــا ١٢ ی شــەو دەبێــت ئەندامــان بوونیــان هەبێــت لەنێــو 

لــه   هه ینــی  ڕۆژانــی  هه مــوو  هه روه هــا  و  خانووەکانــدا 

پێدەکــەن  کارلێــک  خانوویــه ك  چه نــد  خانووه كانــدا  نێــو 

ئه مــه   ناســین،  یه كــر  و  پڕۆگــڕام  پێدانــی  به مه به ســتی 

له كاتێكدایــه  كــه  هیــچ كه ســێك بــۆی نییــه  باســی پرســی 

نه ته وه یــی و هه روه هــا پرســیاری جه وهــه ری لــه  ئامانجــی 

شــیكردنه وه یه ك  هه رجــۆره   دواتــر  بــكات  ده زگایــه   ئــه م 

جێــگای قبوڵكــردن نییــه ، گــه ر مۆركــی نووســه ر و كه ســایه تییه  

نه بێــت . پێــوه  دیــار  ئاینیه كانــی خۆیانــی 

چــوارەم: وەرگرتنــی ســەرجەم ئــەو ئامۆژگارییانــەی کــە لەالیەن 

ــەن  ــی لەالی ــت و قبوڵکردن ــان دەدرێ ــە قوتابیی ــەوە ب ئابییەکان

خوێندکارانــەوە بەبــێ هیــچ جــۆرە مناقەشــەیەک ، ئەمــەش 

ــە  ــو ب ــه ، بەڵک ــەوه  هه ی ــودی ئابییەک ــە خ ــەک ب ــدی ن پەیوەن

ئابــی ئابییەکانیشــەوە هەیــە، کــە بــە شــێوازێكی سیســتامتیک 

ــد. ــرێ دراون...هت ــەوە گ پێک

خانوانــه دا  لــه م  ســااڵنه   گه شــتی  ڕەخســاندنی   : پێنجــه م 

ــت  ــد بێ ــر پابه ن ــوو زیات ــی خان ــت و كام ئه ندام ــاری ده كرێ دی

ــه كان،  ــه  ئاینیی ــی ئه رك ــێ كردن ــرام و جێبه ج ــه رجه م پڕۆگ به س

ئــه و ده رفه تــی زیاتــری ده بێــت.

زانکۆی ئیشک، سلێامنی
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دەرئەنجام:

ــی جــۆرە  ــەوا بوون ــەو دەرئەنجامــەی ک ــن ب ــەدا دەگەی ــەم ڕاپۆرت ل

دەزگایەکــی لــەم جــۆرە لەکوردســتان، دەبێتــە هــۆی گۆڕینــی بیــرو 

ــان و  ــواری زم ــەت لەب ــدەدا، بەتایب ــە ئایین ــورد ل ــی ک ــاوەڕی تاک ب

ــرو هــزری  ــەکان و هۆشــیاری بی ــە کۆمەاڵیەتیی ــن و پەیوەندیی ئایی

دەزگایــە  ئــەم  بدوێیــن  فراوانــر  به جۆرێکــی  واتــە  تاکــەکان، 

کاریگــەری گــەورەی لەســەر گۆڕینــی کوولتــوری تاکــی کــورد 

ــەو  ــەو گۆڕانکارییان ــە ســەرجەمی ئ ــامن وای کــردووە، کــە ئێمــە پێ

ــی  ــەورەی ئامانج ــێکی گ ــەدا بەش ــەو ئاقاران ــورد ب ــی ک ــی تاک بردن

ئــەم دەزگایەیــە، هەروەهــا لــە ئەنجامــدا دەگەینــە ئــەو ڕاســتیەی 

ــو  ــە نێ ــەی زانســتەوە خــۆی دەخزێنێت ــە لەڕێگ ــەم پڕۆژەی ــەوا ئ ک

کۆمەڵگــەوە، کــە ئەمــەش بییانویەکــی بەجێیــە تــا لــەو ڕێگەیــەوە 

ــی خــۆی. ــەرام و ئامانجەکان ــە م ــگات ب ب

ــۆ  ــتەیەک ب ــرازو کەرەس ــە ئام ــردووە ب ــتی ک ــە زانس ــەم دەزگای ئ

ــت،  ــت و زانس ــەوەی بێ ــەک ئ ــۆی ن ــی خ ــە ئامانجەکان ــن ب گەیش

ــەکان  ــەوەی تاک ــت بۆئ ــەکار بهێنێ ــتەیەک ب ــرازو کەرەس وەک ئام

ــەن. ــی پێبک ــرو داهێنان بی

ئــەوەی ئەمجــۆرە دەزگایانــە  لــەڕووی زانســتییەوە  هەروەهــا 

ئامانجــی  زانســت  چونکــە  ئایینــە،  پرســیارەوە  ژێــر  دەخاتــە 

ــەش  ــەو مەعریفەی ــه  ئ ــە، ك ــە مەعریف ــە ل ــی جۆرێک بەرهەمهێنان

ــتێت  ــوون ببەس ــەوەو ئەزم ــە هێنان ــت وبەڵگ ــە ئارگۆمێن ــت ب پش

ــە  ــە ئێم ــە لەکاتێکدای ــامن، ئەم ــی و ئی ــاوەڕی ئایین ــرو ب ــەک بی ن

ــەم  ــەوا زانســت ل ــن ک ــەوە بکەی ــە ئاســانی هەســت ب ــن ب دەتوانی

ــانەی  ــەوەو ســەرجەمی ئەوکەس ــی ئایین ــە خزمەت ــە خراوەت دەزگای

کەلــەم دەزگایــەدان ، مامەڵــە بــە زانســتەوە دەکــەن کەســانی 

بــاوەڕدارن و مەعریفــەی ئایینــی بەســەر ســەرجەمی مەعریفەکانــی 

ــە. ــی هەی ــەدا هەژموون دیک

بۆیــە ئێمــە پێــامن وایــا ئــەم دەزگایــە لــە فۆڕمــی جیــاوازو ماســکی 

نوێــوە بــەردەوام لــە کۆمەڵگــەی ئێمــەدا خــۆی زینــدوو دەکاتــەوە، 

چونکــە کۆمەڵگــەی ئێمــە کۆمەڵگەیەکــی ئایینییــە، هێزو هۆشــیاری 

و ئاگایــی تاکەکانــی لــەو ئاســتەدا نییــە کــە بتوانێــت لــە ئامانجــی 

نەوەکانــی  و  منــداڵ  بەئاســانی  بــگات،  دەزگایانــە  ئەمجــۆرە 

نەنێرێتــە ئەمجــۆرە دەزگایانــە، تــا نەتوانــن لــە ئایینــدەدا تاکێکــی 

ــۆش  ــن گ ــە ئایی ــی ب ــەری ژیان ــەر لەب ــە س ــەن ک ــت بک وا درووس

کرابێــت و لەســەرجەم کایــەو مەعریفەکانــی تــری ژیــان داببڕێــت.

ــتنی  ــەو دەرخس ــی گریامن ــە دانان ــی ئێم ــە ئامانجەکان ــر ل یەکێکی

هەندێــک مەترســی ئــەم دەزگایەیــه ، كــه  لەئێســتادا ئــەم دەزگایــە 

توانیویەتــی کەبتــی ئایینــی بەرهــەم بهێنێــت لــە کوردســتان، 

ــتووی  ــی نوس ــەوا خەون ــەرە ک ــی لەس ــی ئەوەش ــا مەترس هەروەه

هەبێــت کــە ســەرئەنجام تاکێکــی وەهــا فڕێبداتــە نێــو کۆمەڵگــەوە 

داتەپیــوو  عەقڵێکــی  و  ناڕێــک  و  ناشــیرین  ســیامیەکی  کــە 

مێشــکێکی کۆنکرێتــی لــە قاڵبــدراو، نــەک تەنهــا چاوەڕوانــی هیــچ 

جــۆرە گۆڕانێکــی مــاددی و مەعنــەوی لێناکرێــت، بەڵکــو دژی 

ــە  ــە ل ــاددی و مەعنەویی ــی م ــک و گۆڕانێک ــۆرە داهێنانێ هەمووج

کۆمەڵگــەدا.

ته نهــا  ده زگایــه   ئــه م  په روه رده ییــه وه   ڕووی  لــه   هه روه هــا 

ــۆی  ــو خ ــۆن ،به ڵك ــی زانك ــه  قوتاب ــه  ك ــانه  نیی ــه و كه س ــی ئ ئامانج

به ڵگه شــامن  تاكــه كان  ســه ره تایی  قۆناغــی  بــۆ  گواســتۆته وه  

ئــه و نــوورساو و بــاو كراوانه یــه  كــه  تایبه تــن بــه  منــدااڵن و 

باخچــه ی ســاوایان ،كــه  پێــامن وایــه  هــۆكاری بــۆ ئــه وه  بگه ڕێتــه وه  

ــی  ــه  قۆناغ ــه  ل ــتوو ك ــێكی پێگه یش ــاوه ڕی كه س ــی بیروب له قاڵبدان

زانكۆدایــه  قورســره  لــه  منداڵێــك لــه  باخچــه ی ســاوایاندایه  كــه  بــه  

ــه ن . ــه روه رده ی بك ــان پ ــاوه ڕی خۆی بیروب

یه كێكــی تــر لــه  ده ره نجامــه كان كــه  وای كــردووه  ئــه م ده زگایــه  لــه  

ــتی  ــه ر ئاس ــه ت له س ــه  به تایب ــاندنی ده رفه ت ــت ڕەخس ــه دا بێ گه ش

ڕەخســاندنی  ده رفه تانــه ش  ئــه و  گرنگریــن  زانكــۆ،  قوتابیانــی 

ــان  ــا ناردنی ــه ر و هه روه ه ــۆ واڵتانــی ده ورو ب ــااڵنه  ب ــتی س گه ش

بــۆ ده ره وه ی واڵت به مه به ســتی خوێندنــی ماســته ر و دكتــۆرا، 

ــه  ڕای ئێمــه  گرنگریــن هــۆكاره  كــه  وای كــردووه  خه ڵكێكــی  كــه  ب

ــه وه  . ــه م ده زگای ــی ئ ــر هه ژموون ــه  ژێ ــومار بكه وێت بێش

ــێ  ــك ب ــچ ڕاپۆرتێ ــن هی ــت بڵێی ــه  ده مێنێ ــه وه ی ك ــدا ئ ــه  كۆتای ل

ــتی  ــۆ ئاس ــه وه  ب ــر ده گه ڕێت ــه ش زیات ــه  ئه م ــت ك ــوڕی نابێ كه موك

مه عریفــه ی توێــژەر به تایبــه ت ئــه و میتــۆده ی كــه  ڕاپۆرته كــه ی پــێ 

ده نوســێت، بۆیــه  ئامانــج لــه م ڕاپۆرتــه دا خســتنه  ڕوو شــیكردنه وه ی 

ته نهــا  به ڵكــو  نییــه   خزمــه ت  پــڕۆژەی  ئاســته كانی  ســه رجه م 

وه ســتانێك بــوو له ســه ر ئــه و كه ســانه ی كــه  بــه  شــێوازێكی نهێنــی 

یاخــود ئاشــكرا لــه م ده زگایــه دا كار ده كــه ن و ئامانجیــان درووســت 

ــه ی  ــه و هیوای ــی كوردســتان، ب ــه  ڕۆڵه كان ــه  ب ــی ئاینیی ــی كه بت كردن

بتوانیــن لــه  ئاینــده دا لــه  ســه رجه م ئاســت و قۆناغه كانــی پــڕۆژەی 

ــه  ڕوو. ــر بخه ین ــر و زانســتیانه  ت ــه  ت ــی بابه تیان ــه ت ڕاپۆرت خزم
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دابڕان

لە کۆمەڵگەی کوردیدا

فرەژنی
سوها نەمەڵی 

توێژەری کۆمەاڵیەتی

«

لــە ســورەتی )النســاء( ئایەتــی )3(ـــدا: »َفانِْكُحــوا َمــا طـَـاَب لَكُــْم 

ــاَع..«)١(، کــە پیــاو بــۆی هەیــە  ُــاَلَث َوُربَ ــى َوثث ــَن النَِّســاِء َمْثَن ِم

لــە ژنێــک زیاتــر بهێنێــت؛ چەقۆیەکــی کولــە بــەردەوام دەیخاتــە 

ســەر گەردنــی ژن، و زۆر بــە متامنــە و شــانازییەوە باســی ئــەم 

ئایەتــە دەکــەن بــە بــێ هەســتکردن بــە ئــازاری ویــژدان. 

ــتوکاڵی  ــی کش ــۆ کۆمەڵگایەک ــدا ب ــی خۆی ــە کات ــە ل ــەم ئایەت ئ

ــۆ  ــی ب ــە تایبەت ــتە، ب ــەک راس ــا ڕادەی ــو؛ ت ــیاری دواکەوت ناوش

پیاوانێــک کــە هــەر خەریکــی کۆکردنــەوەی ژن وکەنیــزەک 

ــوە،  ــان ب ــی ورگ و داوێنی ــان الی تێرکردن ــو خەیاڵی ــون و هەم ب

پیاوێــک هەشــت ژن یــان دە ژنــی لــە ماڵێکــدا هەبــوە بێجگــە 

ــۆ دوان و ســیان  ــەوە ب ــۆی کــەم بکرێت ــك ب ــزەک، کاتێ ــە کەنی ل

ــەو  ــی ژن ل ــش، بەتایبەت ــەرەو پێ ــە ب ــەوە هەنگاوێك ــوار؛ ئ وچ

ــراوە  ــش ســەیر نەک ــو مرۆڤی ــو وەک ــە دو بەڵک ــەک پل ــەدا ن کات

ــە  ــک ل ــک کچێ ــوە، کاتێ ــی نەب ــی کۆمەاڵیەتی ــچ پێگەیەک وهی

ــرا و  ــەورە دەک ــەوە گ ــۆ ئ ــدا ب ــە بنەڕەت ــەر ل ــو ه ــک دەب دای

ئامــادە دەکــرا کــە چــاوی کــردەوە خــۆی لــە خزمەتــی پیاوێکــدا 

ببینێتــەوە بــێ ئــەوەی هیــچ   حســابێک بــۆ حــەز و هەســت و 

ــیار  ــو و ناوش ــە دواکەوت ــا کۆمەڵگ ــە ت ــت. چونک ــتی بکرێ نەس

بێــت؛ هێــز و بــازو ڕۆڵ دەبینێــت لــە هەڵســەنگاندنی مرۆڤــدا. 

ــاو  ــدی پی ــتوکاڵیدا دو هێن ــەی کش ــە کۆمەڵگ ــدە ژن ل هەرچەن

مانــدو دەبێــت و لــە یەککاتــدا ئیشــی دەشــتو ماڵیــش دەکات.

ــر  ــی ت ــی ڕەهەندێک ــەردەمەدا فرەژن ــەم س ــڕۆدا و ل ــەاڵم لەم ب

و مانایەکــی تــری هەیــە، هەرچەنــدە ئێســتاش کۆمەڵگــەی 

ئیســالمی بەگشــتی و کــوردی بەتایبەتــی تــا ڕادەیــەک دواکەوتــو 

و ناوشــیارن، بۆیــە دەبینیــن ئێســتاش فرەژنــی بونــی هەیــە، و 

ــە دوان  ــە نەیانکــردوە ب ــەن ک ــەت دەک ــاوان من ــە پی ــک ل زۆرێ

ــێ  ــن، ب ــەاڵڵ کردوی ــۆی ح ــوا ب ــن خ ــە دەڵێ ــیان، هەمیش و س

بــاک لــەوەی هێنانــی ژنــی دوەم چ کاریگەرییەکــی خــراپ 

لەســەر دەرونــی ژن دروســت دەکات، کــە پاشــان ئامــاژەی پــێ 

ــن. دەکەی



79

ژمارە 4
ئەیلولی  2016 

دابڕان

هۆکارەکانی فرەژنی

هــۆکاری بونــی فرەژنــی لەمــڕۆدا دەگەڕێتــەوە بــۆ چەنــد 

خاڵێــک:

ســەر  لــە  ئێمــەدا  کۆمەڵگــەی  لــە  خێــزان  پێکهێنانــی   .١

ــدی  ــو زۆر تەقلی ــت؛ بەڵک ــتی دانامەزرێ ــەی خۆشەویس بنچین

بــێ  دەکــەن  دەستنیشــان  کوڕێــک  بــۆ  کچێــک  ســاکار  و 

ئــەوەی هیــچ جــۆرە خۆشویســن یــان گونجاندنــی پێشــوەختە 

هەبێــت، بەڵکــو خۆیــان دەدەنــە دەســت قــەدەر و زەمــەن تــا 

خۆشەویســتی لــە نێوانیــان دروســت بێــت. لــەم کاتەشــدا بــە 

هــۆی نەبونــی کەشــێکی گونجــاو و بونــی هەڵــە و هەڵەشــەیی 

ــەر دو ال و  ــی ه ــە باوان ــت تێوەردانی ماڵ ــەردوال و دەس ــە ه ل

کێشــەی دارایــی و هەندێــك جــار نەبونــی ماڵێکی ســەربەخۆ وا 

دەکات ئــاژاوە و کێشــە ژیانیــان بتەنــێ و بــەم شــێوەیە چــەن 

ســاڵ بەڕێ کــەن، کاتێــک ســەیری خۆیــان دەکــەن و بــە خۆیــان 

دەزانــن هیــچ پەیوەندییەکــی ڕوحــی و جەســتەیی لــە نێوانیــان 

ــای  ــەوە فری ــەوە دەکات ــر ل ــاو بی ــەدا پی ــەم کات ــە ل ــە، بۆی نی

تەمەنــی داهاتــوی کەوێــت و قەرەبــوی تەمەنــی ڕابــردوی بــە 

هێنانــی ژنــی دوەم دەکاتــەوە، لەوانەیــە بڵێــن خــۆ هەیــە 

ــش  ــن و دوای ــەری پێك دەهێن ــی هاوس ــتی ژیان ــە خۆشەویس ب

ژنــی دوەم دەهێنێــت، لــەم حاڵەتــەدا پێــش هاوســەرگیری 

هەردوکیــان راســتگۆیانە هەڵس وکــەوت ناکــەن، بــەردەوام 

نوانــدن دەکــەن و پێچەوانــەی خۆیــان دەدویــن و زۆر خەیاڵــی 

مامەڵــە دەکــەن، کاتێــک ماڵێــک کۆیــان دەکاتــەوە و ڕاســتیی 

نامێنــێ؛  نوانــدن  بــواری  و  دەردەکــەوێ  هەڵس و کەوتیــان 

ــەک  ــەر ی ــە ب ــتی پێچەوان ــاواز و دو رسوش ــایەتیی جی دو کەس

ــت. ــت دەبێ ــو دروس ــی پێش ــان حاڵەت ــەون و هەم دەک

٢. کۆمەڵێــک لــە پیــاوان ئیســتغاللی لەخــوا ترســانی ژن دەکەن 

بــۆ گەیشــن بەمەرامــی تایبەتــی خۆیــان. هەندێکیــان ئەوەنــدە 

زمــان لــوس و دەم پــاراون قەنا عــەت بــە ژن دەکــەن؛ خۆیــان 

ــی  ــەوە و دەرس ــۆڕ و کۆبون ــە ک ــان ل ــۆ داوای ژن، ی ــرن ب دەنێ

دینیــدا وا کچــان و ژنــان تێ دەگەیەنــن ئەمــە فەرمانــی خوایــە 

و هــەر کــەس الری لێــی هەبێــت کافــر دەبێــت. بۆیــە دەبینیــن 

ــالمیەکان  ــە ئیس ــە حزب ــدێ ل ــی هەن ــی دینی ــە دەرس ــان ل کچ

مێشــکیان  وا  ســەلەفی  و  نەریتــی  مــەالی  و  مزگــەوت  و 

ــێهەم  ــەم و س ــی دوه ــە ژن ــن ب ــە ب ــان نی ــۆردونەتەوە الری ش

ــە ترســی جەهەننــەم و  و ژنەکانیــش قەناعــەت پــێ دەکــەن ب

ســزای خــوا تاکــو ڕازی بــن ژنیــان بەســەر بێــت.

3. هەندێــک لــە پیــاوان لــە بنەڕەتــدا هیــچ کێشــەیەکیان 

نیــە، بــەاڵم کەســانی خــۆ پەرســت و نێرگســین، تەنهــا خۆشــی 

ــە  ــۆرە پیاوان ــەو ج ــو ئ ــتە. بەڵک ــان ال مەبەس ــتی خۆی و هەس

نــەک هەســتی ژن ناخوێننــەوە بەڵکــو لەگــەڵ خەڵکیشــدا 

بێ بنەمــان،  و  هەلپەرســت  و  بێ هەڵوێســت  کەســانێکی 

هەرگیــز جێــی متامنــە نیــن، لــە کاتێکــدا زۆر بــاش دەزانــن بــەو 

کارەیــان چ خەمێــك و ســوکایەتییەك و چ ئازارێــک بــە ڕۆحــی 

فەرمودەیەکــی  لــە  تەنانــەت  دەگەیەنــن.  هاوســەرەکەیان 

ڕاســتدا کــە بوخــاری و موســلیم دەیگێڕنــەوە: پێغەمبــەر ڕازی 

ــی:  ــت، وتویەت ــدا بێ ــی خۆی ــەی کچ ــەر فاتیم ــوە ژن بەس نەب

ــەر  ــان ه ــەس ]ی ــەر ک ــا ه ــن، ج ــە م ــە ل ــە پارچەیەک »فاتیم

شــتێک[ ئــازاری فاتیمــە بــدات؛ ئــەوە ئــازاری منــی داوە« 

ــوڕە کــردوە« )دەســتەواژەی الی  ــی ت ــکات؛ من ــوڕەی ب ــان »ت ی

َــا َفاِطَمــُة بَْضَعــٌة ِمنِّــي، يُْؤِذيِنــي َمــا آَذاَهــا«،  موســلیم: »إمِنَّ

َفَمــْن  ِمنِّــي،  بَْضَعــٌة  »َفاِطَمــُة  بوخــاری:  الی  دەســتەواژەی 

ــازارەی  ــەو ئ ــم چــۆن ئ ــر مــن نازان ــي«()٢(. ئی ــا أَْغَضَبِن أَْغَضَبَه

ــوە. ــایی ب ــێ ئاس ــك پ ــی خەڵ ــۆ کچ ب

٤. ئــەی ژن؟ خــۆ ئەویــش لــە هەمــان کێشــەدایە، بــۆ بیــر لــە 

ــۆ  ــان ب ــت؟ ی ــەر دێ ــی بەس ــک ژن ــەوە کاتێ ــەوە ناکات جیابون

ــد  ــۆ چەن ــت ت ــە دەرەوە و بڵێ ــەوە نایەت ــی خۆی ــە کەرامەت ب

ــەوە  ــۆ داوای جیابون ــێوە؟ ب ــان ش ــە هەم ــش ب ــت؛ منی بێزاری

ــە: ــەم هۆیان ــەر ئ ــاکات؟ لەب ن

ــالق«  ــەوە »ط ــە جیابون ــالمیدا هەمیش ــەی ئیس ــە کۆمەڵگ ١. ل

ــاو  ــض الحــالل«)3( ن ــردەوەی حــەاڵڵ »أبغ ــی ک ــە بێزراوترین ب

ــە  ــر ل ــکان بی ــە خەڵ دەبرێــت، ئەمــەش وای کــردوە زۆرێــک ل

جیابونــەوە نەکەنــەوە، چ پیــاو چ ژن، لــە کاتێکــدا جیابونــەوە 

ــدا چارەســەرە. ــە زۆر کات ل

٢. کاتێــک ژنێــک جیادەبێتــەوە؛ کۆمەڵگــە چەندەهــا نیشــانەی 

پرســیاری لەســەر دادەنێــن.. بۆ؟کــەم ژن بەرگــەی ئــەو فشــارە 

دەگرێــت.

ــک ڕازی  ــە ژنێ ــەن ب ــە دەگم ــت ب ــی نەهێنابێ ــک ژن 3. کوڕێ
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دەبێــت پێشــر چوبێتــە ژیانــی هاوســەریەوە. خــۆ ئەگــەر 

ــان خــۆش  ــان پێی ــن ی ــەس وکاری ناهێڵ ــت؛ ک خۆیشــی ڕازی بێ

ــت. نابێ

ــت  ــەوە؛ دەبێ ــا دەبێت ــە هاوســەرەکەی جی ــک ل ــک ژنێ ٤. کاتێ

ــە ئاســتی مــەرج و حــەزی خۆیــدا  بــە کەســانێک ڕازی بێــت ل

نیــن.

5. بونــی منــداڵ لــە نێوانــدا، ئەمــەش بــە هــۆی نەبونــی 

ــە ســەرەتای دروســتبونی  ــە هــەر ل ــە ک هۆشــیاری خێزانیەوەی

خێزانــەوە یەك ســەر منــداڵ دروســت دەکــەن لــە کاتێکــدا 

هەردوکیــان بــاش دەزانــن هیــچ گونجانێــک لــە نێوانیــان نیــەو 

چارەنوســیان هــەر جیابونەوەیــە.

وا  یــان  فێــر دەکرێــت  وا  لــە کۆمەلگــەی کوردیــدا ژن   .٦

ڕادەهێرێــت کــە تەحەممولــی هەمــو خراپییەکــی پیــاو و 

ــار دەردی خۆیــەوە و هیــچ  ــە دی کێشــەکان بــکات، دانیشــێ ب

بــە  زۆر  ماوەیەکــی  بــەم شــێوەیە  نەبێــت.  هەڵوێســتێکی 

ــی بەردەوامــەوە،  ــە وردە شــەڕ و گلەی ــەوە ڕایدەکێشــن ب یەک

ــن  ــان ناڕازی ــە کاتێکــدا هەردوکی ــەوە ل ــی یەکــر نابن ــە کۆڵ و ل

ــە. ــەو ژیان ب

7. نەبونــی ســەرچاوەیەکی ئابوریــی ســەربەخۆ لــە کوردەواریدا 

)کــە ئەمــە بــە »دەســت وپێ  ســپێتی« ناودەبرێــت( وا لــە 

ــۆی  ــە ه ــدات، ب ــەوە ب ــاری جیابون ــت بڕی ژن دەکات نەتوانێ

ترســی لــە ڕســوابونی خۆیــی و مناڵەکانــی الی کــەس وکار و 

ــاوان  ــە پی ــك ل ــردوە زۆرێ ــەش وای ک ــەر ئەم ــکان، ه الی خەڵ

ئــەوەی خۆیــان  و  بکــەن  ئــەم حاڵەتــەی ژن  ئیســتیغاللی 

ــتی ژن. ــت و نەس ــە هەس ــێ گوێدان ــەن ب ــەوێ بیک بیان

٨. لەوانەیــە هەندێــک ژن ئــەو هۆکارانــەی ســەرەوەی نەبێــت 

ــتەیی  ــی و ژێردەس ــە کۆیالیەت ــەز ب ــێکە ح ــۆی کەس ــەاڵم خ ب

ــت. ــگ نەبێ ــی خــۆی ال گرن ــکات و کەرامەت ب

      دەرەنجامەکانی فرەژنی

یەکەم: بۆ ژن:

١. هەست بە کەمی کردن و تەریق بونەوە لە حاڵی خۆی.

٢. زۆر لەخۆ کــردن و دروســت بونی قورســایی لەســەر دڵ و 

و  خــەم  و  ناڕازی بــون  لەنێــوان  گێنگڵ خــواردن  و  دەرونــی 

ــک  ــە ســزا و خەشــمی خــوا کاتێ ــرس ل ــی، و پاشــان ت ئازارەکان

وا گەوجێــراوە کــە ئەمــە فەرمانــی خوایــە و بــۆی نیــە نــاڕازی 

ــت. ــزار بێ و بێ

ــی لەســەر  ــێ و بێتاقەتیەکان ــەوەی خــەم و دڵەڕاوک 3. ڕەنگدان

منداڵکانــی بەتایبەتــی کــچ، ئەمــەش کاریگەریــی نەرێنــی 

لەســەریان جێدێڵــێ، چونکــە کچــان کاتێــک لــە نێــوان دایــک و 

باوکێکــدا گــەورە دەبــن کــە خۆشەویســتی لــە نێوانیــان بــەدی 

ــۆ دروســت دەبێــت زۆر  ــاکات کۆمەڵێــک گرێــی دەرونیــی ب ن

ــان. ــت لێی ــە زەحمــەت ڕزگاری دەبێ ب

دوهەم: بۆ پیاوان:

١. بــەردەوام درۆکــردن و زۆر لەخۆ کــردن لــە نێــوان ژنــەکان و 

بــەدرۆ  مانــەوە الی ئــەو ژنــەی کــە دڵــی نایــەوێ، و ژنەکــەش 

ــەوە  ــی، ئ ــەڕێ دەکات لەگەڵ ــەو ڕۆژ ب ــکاوەوە ش ــی ش ــە دڵ ب

ئەگــەر بیــەوێ دادوەر بێــت لــە نێوانیــان.

ــی  ــردی زمان ــە وێ ــەوا دەبێت ــت؛ ئ ــش نەبێ ــەر دادوەری ٢. ئەگ

ئــەم و ئــەو، و لــە هەمــو شــوێنێک پەنجــەی تۆمــەت و زاڵمیــی 

بــۆ ڕادەکێشێــت.

3. بەڕێکردنــی دو یــان ســێ خێــزان هــەروا ئاســان نییــە. 

هەرچەنــدە ئــەو پیاوانــەی چەنــد ژنێکیــان هەیــە؛ زۆرینەیــان 

نیــە  منــداڵ  و  مــاڵ  ئارەزوەکانــی  و  حــەز  الی  خەیاڵیــان 

ئەوەنــدەی خۆیــان ال مەبەســتە.

     چۆن فرەژنی نەهێڵین؟

ئەی چۆن ئەم دیاردەیە نەهێڵرێت یا کەم بکرێتەوە؟

١. هەوڵــدان بــۆ البــردن و قەدەغەکردنــی هەندێــک لەبڕگەکانی 

ــن،  ــڕۆ ناگونجێ ــۆ ســەردەمی ئەم ــە ب شــەریعەتی ئیســالمی، ک

لەنیــو یاســای بــاری کەســایەتیتدا.

ــان،  ــی ژن ــان و بەتایبەت ــاوان و ژن ــیارکردنەوەی پی ــە هۆش ٢. ب

بــە تایبەتــی تــر کچــان فێربــن خۆشــی و بەختەوەریــی خۆیــان 

ــر  ــانی ت ــی کەس ــی ژیان ــی و تێکدان ــابی بەدبەخت ــەر حس لەس

ــاد نەنێــن. بنی

3. هاندانــی کچــان بــۆ خوێنــدن و تەواوکردنــی. تــا ببنــە 

خاوەنــی دارایــی ســەربەخۆ کەســێک نەتوانێــت ئیســتیغاللیان 

بکــەن. چونکــە هەمیشــە ژن لــە بــاری ئابوریــدا وابەســتەیە بــە 

پیــاوەوە، بۆیــە هــەر ستەمێکیشــی لــێ بکرێت ناچــارە بێدەنگ 

ــی ژن  ــەر ئابوری ــەاڵم گ ــت، ب ــدا دابڕزێ ــی خۆی ــت و لەناخ بێ

«

«
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مســۆگەر بێــت و دەســت لــە پیــاو پــان نەکاتــەوە؛ ئــەو کاتــە 

ــکات. ــوڵ ب ــد ناچــار نابێــت ســتەمکاری قەب هێن

ئــەوەی ژنــی خــاوەن پۆســت و  لــەوەش گرنگــر؛  بەڵکــو 

بــە  پیــاو  الی  ڕێزدارتــرە  هەمیشــه  ســەربەخۆ؛  ئابوریــی 

بــەراورد لەگــەڵ ژنــی نەخوێنــدەوار یــان ژنــی ماڵــەوەدا. 

ــت  ــۆی دەبێ ــی خ ــک ژن ئابوری ــەوەی کاتێ ــەرەڕای ئ ــە س ئەم

و دەتوانــێ هاوکاریــی پیــاو بــکات؛ دیســانەوە پیــاو لــە ناخــی 

ــت. ــێ دەگرێ ــزی ل ــر ڕێ ــدا زیات خۆی

بــێ گومــان ژنــی خــاوەن بڕوانامــە و چاوکــراوە باشــر دەتوانێت 

مافەکانــی خــۆی بپارێزێــت و ســتەم قبــوڵ نەکات.

٤. دەبێــت کار لەســەر هۆشــیارکردنەوەی دەزگا ئایینیــەکان 

بکرێــت بــۆ تێگەیشــتنی پیاوانی ئایینــی و تێگەیاندنــی عەوامی 

خەڵکیــش، لــەوەی کــە فرەژنــی تەنیــا قۆناغیکــی گــوزەری بــو. 

ــراوە،  ــاس ک ــەریعەتدا ب ــە ش ــش ل ــۆ کەنیزەکی ــە؛ خ ــەر وا نی گ

کەواتــە ئــەوەی داعــش کردویەتــی لــە شــەنگال بەرامبــەر 

کچانــی ئێزدیــی کــورد؛ ڕاســتە و کــەس ناتوانێــت نکۆڵیــی لــێ 

ــراوە؛  ــاس ک ــەریعەتدا ب ــە ش ــی ل ــۆن فرەژن ــە چ ــکات. چونک ب

بــە هەمــان شــێوە کەنیزەکیــش بــاس کــراوە. لەبــەر ئــەوە 

دەبێــت پیاوانــی ئایینــی و بانگخــوازان تێبگەیەنرێــن کــە پرســی 

فرەژنــی بنەمایەکــی شــەرعیی هەمیشــەیی و چەســپاوی نیــە، 

بەڵکــو تەنیــا ئەوەندەیــە کــە وەک نەریتێکــی کۆمەاڵیەتــی لــە 

ــە  ــوە ک ــادەکاندا هەب ــە س ــت وکاڵیی کۆمەڵگ ــەی کش کۆمەڵگ

لــەم کۆمەڵگایانــەدا پیاوســاالری سیســتەمە و پێویســتییان بــە 

دەســتی کارە. ناکرێــت بڵیێــن دەبێــت ئەوانیــش وەک ئێمــەی 

ســەدەی بیســت و یــەک بیریان کردبێتــەوە، یــان بەپێچەوانــەوە 

دەبێــت ئێمــە وەک ئــەوان بیــر بکەینــەوە. بەڵکــو ئــەوان 

سیســتەمی کۆمەاڵیەتیــی خۆیــان پەیــڕەو کــردوە کــە قۆناغێــک 

بــوە و تێپەڕیــوە، و ئێمــەش سیســتەمێکی نــوێ و ئەزمونێکــی 

دەســت پێ کردوە.  نوێــامن 
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إبراهيــم أطفيــش. القاهــرة: دار الكتــب املريــة. الطبعــة 

الثانيــة، ١9٦٤. جـــ. 5، ص ص. ١١-٢٠.

ابــن كثــر، تفســر القــرآن العظيــم. تحقيــق: ســامي بــن محمــد 

ســالمة. الريــاض: دار طيبــة للنــش والتوزيــع. الطبعــة الثانيــة، 

١999. جـــ. ٢، ص ص. ٢٠٨-٢١٢.

)٢( بۆ ئەم حەدیسە الی بوخاری موسلیم؛ بڕوانە:

البخــاري، صحيــح البخــاري )الجامــع املســند الصحيــح املختــر 

مــن أمــور رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم وســننه وأيامــه(. 

ــاة.  ــوق النج ــاص. دار ط ــاص الن ــن ن ــر ب ــد زه ــق: محم تحقي

الطبعــة األول، ١٤٢٢ هـــ. جـ. 5، ص. ٢١، الحديث رقم )37١٤(، 

ص. ٢9، الحديــث رقــم )37٦7(.

مســلم، صحيــح مســلم (املســند الصحيــح املختــر بنقــل العــدل 

عــن العــدل إل رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم(. تحقيــق: 

ــاء الــراث العــريب.  ــؤاد عبــد الباقــي. بــروت: دار إحي محمــد ف

جـــ. ٤، ص. ١9٠3، الحديــث رقــم )٢٤٤9(.

ــِه  )3( ئەمــە دەســتەواژەی حەدیســێکە: »أَبَْغــُض الَْحــاَلِل إَِل اللَّ

تََعــاَل الطَّــاَلُق«، واتــە: بێزراوترینــی کــردەوەی حــەاڵڵ الی 

ــە  ــەوە ب ــو داود( گێڕاویانەت ــن ماجــە( و )ئەب ــە. )ئی خــوا تەاڵق

ــە: ــەنەدی الواز، بڕوان س

ــد  ــؤاد عب ــد ف ــق: محم ــه. تحقي ــن ماج ــنن اب ــه، س ــن ماج اب

ــى  ــة ـ فيصــل عي ــب العربي ــاء الكت ــي. القاهــرة: دار إحي الباق

ــم )٢٠١٨(. ــث رق ــي. جـــ. ١، ص. ٦5٠. الحدي ــايب الحلب الب

ــو داود، ســنن أيب داود. تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد  أب

الحميــد. صيدا-بــروت: املكتبــة العريــة. جـــ. ٢، ص. ٢55. 

ــم )٢١7٨(. ــث رق الحدي

بــە  دانــاوە،  صەحیحــی  بــە  و  گێڕاوێتیــەوە  )حاكــم(  و 

دەســتەواژەی »َمــا أََحــلَّ اللَّــُه َشــْيًئا أَبَْغــَض إِلَْيــِه ِمــَن الطَّــاَلِق«. 

بڕوانــە:

ــد  ــى عب ــق: مصطف ــم، املســتدرك عــى الصحيحــن. تحقي الحاك

القــادر عطــا. بــروت: دار الكتــب العلميــة. الطبعــة األول، 

١99٠. جـــ. ٢، ص. ٢١٤. الحديــث رقــم )٢79٤(.
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كردووه 
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جۆرج ته رابیشی، بیریاری سوریایی، رۆژی چوارشه ممه  

له ته مه نی 77 ساڵیدا كۆچی دوایی كرد, ته رابیشی بیریارو 

نووسه رو ره خنه گرو وه رگێڕێكی عه ره بیی سوریاییه ، 

له دایكبووی شاری حه ڵه به  له ساڵی ١939دا هه ڵگری 

مۆڵه تی زمانی عه ره بی و ماسته ره  له په روه رده دا له زانكۆی 

دیمه شق. 

ته رابیشی وه ك به ڕێوه به ری رادیۆی دیمه شق كاری كردووه  

)١9٦3-١9٦٤(، هه روه ها وه ك سه رنووسه ری گۆڤاری 

)دراسات عربیة ( )١97٢-١9٨٤( و، نووسه رێكی سه ره كیی 

گۆڤاری )الوحدة ( )١9٨٤-١9٨9(. 

ماوه یه ك له لوبنان نیشته جێ بووه ، به اڵم به هۆی جه نگی 

ناوخۆوه  به ره و فه ڕەنسا به جێیهێشتووه  كه  بۆ خۆیه كالیی 

كردنه وه  بۆ نووسین و دانانی كتێب تێیدا ماوه ته وه . 

»العربیه . نت« له  الپه ڕەی )الرأي(دا دوایین وتاری 

ته رابیشی كۆچكردووی به  ناونیشانی »شه ش وێستگه ی 

ژیانم« باوكردۆته وه ، كه  له  بیۆگرافیایه كی كورت ده چێت. 

»شه ش وێستگه ی ژیانم«

له گه شتی كۆتایی ته مه منداو، دوای شه ش ده یه  له  

هاوڕێیه تی پێنووس كه  له ژن و كچه كانم به والوه  

خستومه ته  سه رووی هه موو هاوڕێیه تییه كی دیكه وه ، 

ده بینیت هه ڵوێسته  ده كه م یان ده گه ڕێمه وه  بۆ 

هه ڵوێسته كردن الی شه ش وێستگه  له  ژیامندا كه  رۆڵی 

یه كالكه ره وه یان هه بووه  له  نووسینی هه موو ئه وه دا كه  

نووسیومه و له دیاریكردنی ئه و ئاراسته یه شدا كه  تێمدا 

نووسیوه  و ته نانه ت وه رگێڕانیشم تێداكردووه . 

لــه  خانه واده یه كــی مه ســیحیی لــه  دایكبــوم و لــه  قۆناغــی 

زیادڕەوانــه م  ئاییندارییه كــی  هه رزه كاریمــدا  یه كه مــی 

به هه ســته وه رییه وه   ئاینیه كانــم  ئه ركــه   كــردووه و 

ــرا  ــی ب ــه ی گاڵته جاڕی ــووه  مای ــه ت ده ب ــه  ته نان ــده دا ك ئه نجام

بچووكه كــه م. 

قۆناغــی  دووه مــی  له ســاڵی  له قوتابخانــه داو،  رۆژێكیــان 

چــوارده   ته مه نــی  نزیكــی  گه یشــتبوومه   كــه   ئاماده ییــدا- 

ئایینیــی  فێركردنــی  وانــه ی  وانه كامنانــدا  له نــاو  ســاڵیی 

هه بــوو كــه  كاهینێكــی نــارساو به ڕێــوه ی ده بــرد كــه  بــه  

لــه و  ئێمــه   كــه   له كاتێكــدا  نارسابــوو،  زۆره وه   جدییه تــی 

بــه   ســه باره ت  ڕومنــان  پێویســتی  بیرۆكه یه كــی  قۆناغــه دا 

نه خشــه ی گــه ردون و گۆیــی بوونــی زه ویــی و ســووڕانه وه ی و 

ببــوو.  دروســت  لــه ال  قه باره كه یــامن 

كاهینــه   ئایینیــدا،  فێركردنــی  وانه كانــی  لــه   له یه كێــك 

وانه بێژەكــه  پێــی گوتیــن، »ئێســتا كوڕەكانــم ده زانــن گــۆی 

زه ویــی چییــه و، قه باره كه شــی ده زانــن، ئێســتا ده مه وێــت 

وێنــای گۆیه كــی زه وی بكــه ن كــه  ملیــۆن جــار لــه  زه وییه كــه ی 

خۆتــان گه وره تــر بێــت، ئــه م گۆیــه  زه وییــه ش كــه  ملیــۆن 

ــه   ــو ل ــت، به ڵك ــك نه هاتبێ ــاو پێ ــه  خــاك و ئ ــره  ل جــار گه وره ت

ئاســنێكی ڕەقــی پۆ اڵییــن. 

ــوو  ــره ، هه م ــنی ڕەق ڕەق ــه  ئاس ــه  ل ــه  ك ــه  گه وره ی ــه م گۆی ئ

و  تێپه ڕده بێــت  به ســه ردا  باڵنده یه كــی  ســاڵێك  ملیــۆن 

تــا  وشــه یه   ئــه م  چه نــد  چه نــدو  لێیــده دات،  به باڵه كــه ی 

ــد  ــه  گوێچكه مــدا ده زرنگێتــه وه ، چه ن ئه مڕۆكــه  هێشــتا هــه ر ل

ــه   ــتی پێی ــده  پێویس ــه م باڵن ــاڵ ئ ــۆن س ــۆن.. ملی ــۆن.. ملی ملی

ــدات  ــی ب ــك لێ ــۆن ســاڵێك جارێ ــوو ملی ــه ی هه م ــه  باڵه ك ــا ب ت

ــۆن جــار  ــه وه  كــه  ملی ــه  ئاســنینه  بتوێنێت ــه م گۆی ــه وه ی ئ ــۆ ئ ب

«

1وێستگه ی 
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له گــۆی زه وی گه وره تــره ، ئــه م گۆیــه  ده توێتــه وه و ســزای ئێــوه  

ــدا مبــرن«.  ــو له دۆخــی تاوان ــه ر بێت ــه وه  گ ــه  دۆزه خــدا ناتوێت ل

گــرت-  موچڕكــه م  و  بیســت  حســابیيه م  هۆشــدارییه   ئــه م 

به هه مــوو ڕەهه نده كانیــه وه  لێــی تێگه شــتم له كاتێكــدا كــه  

ــه  هامتــه  ده ره وه و  ــووم- له قوتابخان ــی ســه ركه وتوو ب قوتابیيه ك

به رێــگادا رۆیشــتم و ســه رم بــاده دا. چونكــه  قوتابخانه كــه  

ــوێنه   ــی ش ــه وه  بۆن ــۆن و خه مۆك ــی زۆر ك ــه  گه ڕەكێك ده كه وت

لێده هــات.  داخراوه كانــی 

لــه  رێــگا ته ســكه كه وه   لــه دووری نزیكــه ی ٢٠٠ مه تــره وه  

ــه ره و  ــه  ده رگایه كــی ئاســنین ب ــه ده رێ كــه  شــه وانه  ب ده چووین

شــه قامێكی پــان و كــراوه  قفڵدرابــوو، یه كه میــن شــت كــه  

لێیــه وه  بینیــامن باڵه خانه یه كــی نــوێ بــوو كــه  خێزانێكــی 

ئیتاڵیــی لــه  نهۆمــی دووه میــدا نیشــته جێبوون، ســـێ كچــی زۆر 

ــه دا  ــه  بالكۆنەك ــن ل ــش ده مانبینیی ــوو، زۆرجاری ــان هه ب جوانی

داده نیشــن و له الیــه ن ئــه و كه ســانه وه  ده بیــران كــه  لــه  

ده بیــران.  دڵڕفێنانــه   شــه قامه كه وه  

نزمكردنــی  كه ومتــه   خێــرا  ســه ریان  چــووه   چــاوم  هه ركــه  

بۆچــی؟  چاوه كانــم.  نوقاندنــی  و  ســه رم 

ــه   ــدا ل ــه  تێی ــه وه  ك ــیحیه ت بگه ڕێم ــۆ مه س ــارم ب ــره دا ناچ لێ

دایكبــووم و كه ســوكارم ته عمیدیــان كــردووم له ســه ری، لــه  

تاوانێــك:  ســێكوچكه یه ك  تــاوان  ده گوترێــت  مه ســیحیه تدا 

ــه وه ،  ــه  بیركردن ــێیه میش ب ــارو س ــك به گوفت ــردارو یه كێ ــه  ك ب

ببێتــه   ره نگــه   دواهه مینیشــیان  تاوانــه ی  ئــه م  ته نانــه ت 

تاوانێكــی مرێنــه ر، سزاكه شــی دۆزه خێكــه  بۆهه تــا هه تایــه ، 

به گوێــره ی الهوتــی مه ســیحیی گه ربێــت و له ســه ر ســێكس 

»حــه ز  ده ڵێــت  كــه   وه ســیه ته وه   ئــه و  له ڕوانگــه ی  بێــت 

ــه   ــدا ك ــۆت له كاتێك ــی خ ــه  له ه ــه  جگ ــك مه ك ــچ ژنێ ــه  هی ل

هه مــوو ژنێكیــش ژنــه  بــۆ ئــه وی دی گه ربێــت و هاوســه رێكی 

نه بێــت«.  شــه رعیی 

لێره شــه وه  ئــاره زووی سێكســیی له خــودی خۆیــدا ده بێتــه  

ــرۆڤ  ــه  م ــه وه  ل ــودا به هۆی ــه رو خ ــی مرێن ــۆ تاوانێك ــۆكار ب ه

نابورێــت و لــه  ســزاكانی دۆزه خیــش ڕزگاری نــاكات هه تــا الی 

كاهیــن دانــی پێــدا نه نێــت، كاهینه كــه ش لــه  وانــه ی فێركردنــی 

ــرد  ــه ده ك ــی بیركردنه وه ی ــه م تاوان ــه ر ئ ــی له س ــدا جه خت ئایینی

ــه  قۆناغــی  ــه وه ی كــوڕان ل ــه  كاتێكــدا كــه  ده شــیزانی بیركردن ل

ــه ،  ــه ر سێكس ــدا ه هه رزه كاری

ــه   ــه  كۆ اڵن ــه  كاتێكــدا كــه  ل ــوو ل ــه ش بب به مشــێوه یه  ناخــم داب

بــه ڕووی  كــه   ده رێ  ده چوومــه   قوتابخانــه وه   ته ســكه كه ی 

ــێ  ــه  سـ ــه ی ك ــه ر بالكۆن ــه  به س ــووه وه  ك ــه قامه دا كراب ــه و ش ئ

و  ڕوانیــن  حــه زی  له نێــوان  ده یڕوانــی،  ئیتاڵیه كانــدا  كچــه  

تــرس له ســزای هه تــا هه تایــی ئاگــری دۆزه خ بــه و شــێوه یه  

رێگــه ی  لــه   كردبوویــن  وێنــا  بــۆی  كاهینه كــه   ترســناكه ی 

منونــه ی باڵنــده و گۆیــه  ئاســنینه كه ی كــه  ملیــۆن جــار لــه زه وی 

گه وره تــره . 

نه هێنــا،  وازم  چاوه كانــم  به نوقاندنــی  ته نیــا  به مشــێوه یه  

به ڵكــو به رێگاكــه دا بــه ره و مــاڵ ده ڕۆیشــتم و هه وڵمــده دا 

له بیــری خــۆم ده ربكــه م،  ئیتاڵیــه كان  وێنــه ی ســـێ كچــه  

بخوازێــت  ڕێكــه وت  لــه وه ی  بــوو  تــرس  هــه ر  هه مــووم 

به ســه ر  بالكۆنه كانــه وه   لــه   له یه كێــك  گــوڵ  ئینجانه یه كــی 

ســه رم بكه وێــت كــه  نه ریتــی دانیشــتوانی شــاری حه ڵــه ب 

ــه وه ش  ــه وه ، ب ــێ بڕازێنن ــان پ ــی خۆیانی ــه  بالكۆنه كان ــوو ك واب

ــم.  ــه ردا ده ب ــی مرێن ــی تاوانێك ــه  له حاڵه ت ــدا ك ــه  كاتێك ــرم ل مب

كــه  ئاراســته ی كۆتایــی منــی لــه  ژیانــدا دیاریكــرد، جگــه  

له كاتــی  مه ســیحیه ت،  لــه   ده ره وه م  چوونــه   چیرۆكــی  لــه  

بــۆ  ئاماده ییــه وه   قۆناغــی  لــه   بــوو  گواســتنه وه مدا 

وه ك  ئــه وه ش  ده وڵــه ت،  ســه ربه   فه ڕمیــی  قوتابخانه یه كــی 

لــه  یــادم بێــت ســاڵی ١955 بــوو، ئــه وه ش دوای ڕوخانــی 

ســه ربازیی  ژەنه ڕاڵــی  دیكتاتــۆرو  ســوریای  فه رمانڕەوایــی 

هاوپه یامنێتــی  به هــۆی  ڕوخانه كه شــی  شیشــكلی  ئه دیــب 

ــوو.  حزبــی به عــس و حزبــی شــیوعی و ئیخــوان موســلمیندا ب

ــوان  ــه  ئیخ ــیار ل ــن، پرس ــدا رێككه وت ــوان خۆیان ــه  نێ ــك ل كاتێ

2وێستگه ی 



85

ژمارە 4
ئەیلولی  2016 

دابڕان

گوتیــان  وه زاره تێــك؟  چ  ده وێــت؟  چیتــان  كــرا  موســلمین 

ئێمــه  وه زاره متــان ناوێــت، ئێمــه  یــه ك داواكاریــامن هه یــه  

كــه  بریتییــه  لــه  دانانــی وانــه ی ئاییــن لــه  قوتابخانــه  دوا 

ناوه ندییه كانــدا، وانــه ی ئایینــی لــه  قوتابخانــه  ســه ره تایی و 

ئاماده ییه كانــدا موبــاح بــوو، به ڵكــو واجبیــش بــوو بــه اڵم نــه ك 

ــته كانی  ــه  زانس ــدا ئێم ــه  دواناوه ندی ــدا، ل ــه  دواناوه ندییه كان ل

وانــه ی  ده خوێنــدو  نیشــتامنیامن  پــه روه رده ی  و  ئه خــالق 

ــاوه وه ی  ــه  ن ــاری هاتن ــوو: به مجــۆره  بڕی ــارادا نه ب ــه  ئ ــی ل ئایین

وانــه ی ئایینــی بــۆ قوتابخانــه  دواناوه ندییــه كان درا، له كاتێكــدا 

كــه  منیــش لــه و ســاڵه دا چــووم بــۆ قوتابخانــه ی دواناوه نــدی. 

لــه و رۆژەشــدا، كاتێــك پێــم گوتــرا وانــه ی ئایینیــی هه یــه ، 

ــه وه ی  ــه  مــن كه وتبوومــه  ئ ــم گــوت، له كاتێكــدا ك به هاوڕێكان

لــه   سۆسیالیســتی  حزبێكــی  هه بــێ،  حزبیبوونــم  مه یلــی 

ــۆ  ــم ب ــدا ئاماده ب ــه ی ئایین ــت له وان ــس( ده مه وێ ــی به ع )حزب

ئــه وه ی زیاتــر ئاگاداربــم، چونكــه  مــن لــه  قوتابخانه یه كــدا 

بــووم كــه  ته نیــا مه ســیحیه تم تێــدا خوێنــد، بــه اڵم ئێســتا 

ــه ی  ــی زۆرین ــه  ئایین ــالم ك ــه  ئیس ــم ل ــر فێرب ــت زیات ده مه وێ

ســوریاییه كانه ، ئیــدی ئامــاده ی وانه كــه  بــووم. 

ــی  ــا ئێســتاش ره نگ ــه وه  ت ــه  مه ندیلێك ــه رز ب ــا اڵ ب ــی ب مه الیه ك

پێشــر  كــه   له یــاده   پانوپۆڕەكه یــم  خۆڵه مێشــیه   دزداشــه  

بــه  ته باشــیر له ســه ر ته ختــه  ره شــه كه ی نووســیبوو »هــه ر 

ــوو  ــه  ب ــالمه ». ئه م ــی ئیس ــت دوژمن ــڵامن نه بێ ــێك موس كه س

و  راڤه كــردن  لــه   به رده وامبــوو  ئیــدی  وانه كــه ،  بابه تــی 

هاوڕێكانیشــم ســه یری منیــان ده كــرد تــا كاردانــه وه ی مــن 

ــم  ــه ر گوێ ــن ه ــه ڕی و م ــه  تێپ ــاوه ی وانه ك ــوه ی م ــن، نی ببین

ده گــرت، ئینجــا مه ال كــه  گوتــی: ئێســتاش ده رگای مشــتومڕ 

ده كه مــه وه ، به په لــه  ده ســتم به رزكــرده وه  گوتــی، فه رمــوو 

گوتــم  ناوه كه مــه وه   له ســه ر  به ســوربوون  چییــه ؟  نــاوت 

جــۆرج ته رابیشــی، جۆرجیــش ناوێكــه  لــه  ســوریادا ته نیــا 

ــی  ــوو و دڵۆپ ــۆك ب ــی ش ــه  تووش ــیحیه كانه ، مه ال ك ــاوی مه س ن

ــم،  ــووم و گوت ــه رده وام ب ــی، ب ــه  ســه ر ناوچه وان ــه ره ق كه وتن ئ

مامۆســتا مــن مســوڵامن نیــم، مــن به مه ســیحیی له دایكبــووم، 

ــێ  ــه  خــودا كـ ــا ده گــرم ب ــی، په ن ــۆم؟ گوت ــی ت ــا مــن دوژمن ئای

ئــه م قســه یه ی كــردووه ؟ چــۆن شــتی وا ده ڵێیــت؟ پێــم گــوت: 

ــت: هــه ر كه ســێك  ــه  ده ڵێی ــه  3٠ خوله ك ــر ل ــۆ زیات ــتا ت مامۆس

مســوڵامن نه بێــت دوژمنــی ئیســالمه ، ئاخــۆ مــن دوژمنــی تــۆم؟ 

پیاوه كــه  له پــڕ كه وتــه  درككــردن بــه  هه ڵه كــه ی، و گوتــی، 

كتێبــی  )خاوه نــی  كیتابــن  ئه هلــی  مه ســیحیه كان  نــا،  نــا، 

ــه  دڵمــدا هــات، بۆچــی  ــه م پرســیاره  ب ــان ئ ئاســامنین(. بێگوم

ــه وه ؟  ــه وه و جیایبكات ــه وت راســتی بكات ــا نه ك له ســه ره تاوه  فری

ته نانــه ت گــه ر پرسیاریشــم لـــێ نه كردبایــه  ئایــا ده بــێ هه مــوو 

كه ســێكی ناموســڵامن دوژمنــی ئیســالم بێــت؟ ده شــبوایه  ئــه م 

ئه هلــی  لــه   گــه ر  ته نانــه ت  ســه ر:  بخه مــه   پرسیاره شــی 

ــا.  ــه اڵم وازم لـــێ هێن ــا ده مبــه  دوژمنــت؟ ب ــم ئای كیتابیــش نه ب

لــه و ســاته وه خته وه  تێگه یشــتم كــه  ئه ركێكــی زۆر گــه وره  

مه ســه له كه ش  ده كات،  چاوه ڕێــامن  كۆمه ڵگەكامنانــدا  لــه  

نــه  گۆڕینــی سیاســه ته  نــه  وه زاره ت، به ڵكــو له ســه ره تاوه و 

له ســه ر  بێــت  گۆڕیــن  مه ســه له ی  كۆتاییشــدا  لــه   ره نگــه  

ئه قڵیه تــه كان.  ئاســتی 

دواتــر رێكــه وت ویســتی وابــوو، كاتێــك لــه  دواناوه ندیــدا 

وانــه م ده گوتــه وه ، لــه  رۆژی كردنــه وه ی وه رزی خوێندنــدا، 

تووشــی هه مــان مــه ال بــووم لــه  هۆڵــی مامۆســتایاندا بــۆ 

ئــه وه ی ببێتــه  مامۆســتای ئایینــی له هه مــان دواناوه ندیــدا كــه  

تێیــدا بــووم بــه  مامۆســتای زمانــی عه ره بــی، یه كســه ر له ســه ر 

ده ســتیكرده   و  هــات  ڕووم  بــه ره و  هه ســتاو  كورســیه كه ی 

ملــم و گوتــی، داوای لێبــوردن ده كــه م مامۆســتا تاوانێــك بــوو 

ــه وه .  ــاره ی ناكه م ــه  دووب ــا هه تای ــداو هه ت ــدا ئه نجامم له ژیامن

ــه  اڵم  ــده كات، ب ــۆی منایش ــێوه دا خ ــی هاوش ــدا له روداوێك له ژیامن

مه ســیحیی.  حزبیــی  هاو اڵتیه كــی  له گــه ڵ  ئه مجاره یــان 

ــیاریمدا  ــه ده رون و هۆش ــه وره ی ل ــی گ ــوو قو اڵییه ك ــك ب ڕوداوێ

هه بــوو كــه  هۆكارێكــی بنه ڕەتیــی بــوو له وه رچه رخامنــدا بــۆ 
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ــه   ــه  رێگایه ك ــین تاك ــه  نووس ــتكرد ك ــه  وام هه س ــه ر، چونك نووس

ــه دا  ــه ت له كۆمه ڵگ ــه وه ی ئه قڵی ــۆ ئ ــه ر ب ــه  ب ــم بیگرم ــه  بتوان ك

ــۆڕم.  بگ

وه ك  زیندانــه وه   چوومــه   شــێوه یه   بــه م  ورده كارییه كانیــش 

نه یارێكــی سیاســیی له سیســتمی حزبــی به عســدا، پێشــرو بــه ر لــه  

وه رگرتنــی ده ســه اڵت ئینتیــامم به حزبــی به عســه وه  كردبــوو، دواتــرو 

دوای ســاڵێك لــه  گرتنــه  ده ســتی ده ســه  اڵت ده ســتم له كاركێشــایه وه  

ــره   ــه  ئێ ــه وه  ك ــی و ئایدیۆلۆژیی ــی سیاس ــد ناكۆكییه ك ــۆی چه ن به ه

ــه   ــه وه ی وازم ل ــه ، دوای ئ ــی نیی ــاو ورده كارییه كان ــه  ن ــواری چون ب

ــا بوومــه  ئۆپۆزســیۆن چومــه  زیندانــه وه .  حــزب هێن

كــه   هه بــوون  ده ســتگیركراو  به عســیيه كی  چه نــد  له زیندانــدا 

له ڕەوتــی  جیــا  ڕاســتڕەوی  ڕەوتێكــی  بــۆ  ئینتیامیــان  گه رچــی 

بــۆی  ئینتیــامم  چه پــه ی  شــه پۆله   لــه م  جگــه   ده ســه  اڵت 

هه بــوو دوای ئــه وه ی حــزب بــۆ چه نــد باڵێــك په رتــه وازه  بــوو، 

زۆربه شــیان لــه  كێــوی حــۆران بــوون لــه  ســوریا كــه  به شــێكی 

لــه  مه ســیحیه كانی رۆژگاری غه ساســینه و  زۆری دانیشــتوانه كه ی 

بــوون.  میراتگرانیــان 

ــیانه   ــیحیه  به عس ــه و مه س ــم ل ــه ش كه س ــان ش ــج ی ــدا پێن له زیندان

زیندانیــی  ده یــان  كــه   به كۆمه ڵــدا  ژوورێكــی  لــه   له گه ڵدابــوو 

له خــۆ ده گــرت، هاوســه رگیریم له گــه ڵ خێزانــه  نووســه ره كه مدا 

ــه   ــوو ك ــی بب ــم لێ ــن منداڵ ــوو و یه كه می ــودی« كردب ــت عب »هریی

كچێكــی ته مــه ن یــه ك ســاڵ یــان دوو ســاڵ بــوو، كــه  بــاش له یــادم 

نییــه . 

كــه  لــه  زیندانــدا بــووم ته نیــا بیــرم لــه م ژن و كچه کــەم ده كــرده وه  

كــه  به جێــم هێشــتبوون نه شــمده زانی حه دیســه كه ی شــه ره فی 

سێكســیی چــۆن هاتبــوو كــه  كوشــتنی ژن به واجــب داده نێــت گــه ر 

په یوه ندییه كــی سێكســیی نامــه رشوع ئه نجامبــدات، ئیــدی ئــه و 

ــت،  ــه دا ده كوژرێ ــه م حاڵه ت ــان مســوڵامن ل ــت ی ــه  مه ســیحیی بێ ژن

له پێنــاو  ســه رببڕدرێت  براكه یــه وه   له الیه نــی  وایــه   باشــریش 

ئه تككراوه كــه .  ئابــڕووه   گه ڕاندنــه وه ی 

ــن،  ــش كردی ــه ی په لكێ ــه ره و ئه م ــتومڕەكه  ب ــه  مش ــه  دوای وش وش

ئه مــه   ڕەتده كه مــه وه ،  شــه ره ف  تاوانــی  بنه ڕەتــه وه   لــه   مــن 

هه ڵوێســتێكه  ناتوانــم ته حه مولــی بكــه م له الیــه ن مرۆڤێكــه وه  كــه  

ــیبوون  ــان به عس ــیالیزم ی ــان سۆس ــكه وتنخوازیی ی ــه ی پێش بانگه ش

بــكات، لــه و كاتــه دا یه كێكیــان بــه  توڕەییــه وه  راپــه ڕی و گوتــی تــۆ 

ــم كچێــك.  ــه ؟ گوت ــێ، گوتــی چیــت هه ی ــم به ڵـ ــاوه ؟ گوت ژنــت هێن

ــه ر  ــتا ئه گ ــی: ئێس ــێ، گوت ــم: به ڵـ ــان؟ گوت ــه  بێگوم ــی: بچووك گوت

ئــه م كیژۆڵه یــه   گــه ر  )مایا(یــه ،  نــاوی  بێــت كچه كــه م  گــه وره  

گــه وره  ببێــت و له گــه ڵ الوێكــدا هه ڵــه  بــكات ئایــا ســه رینابڕیت؟ 

پێــم گــوت: مــن )مایــا(ی كچــم ســه ربڕم گه ربیبینــم كوڕێــك 

ــاوڕێ  ــم: ه ــت؟ گوت ــی ســه ری نابڕی ــی: چــۆن؟ یان ــاچ بكات،گوت م

ــه ؟  ــۆ شــه ره فت نیی ــا ســه ربڕم؟ گوتــی: ت ــه وه  شــێت بوویــت؟ مای ئ

تــۆ عــه ره ب نیــت و شایســته ی ئــه وه  نیــت نه عــه ره ب بیــت و 

، نه به عســیش

له گه ڵــدا  قســه م  بڕیاریــدا  به ندكراوانــه   هاوه ڵــه   لــه م  یه كێــك 

ــێتیم  ــان به عس ــوون ی ــه ره ب ب ــه ره فی ع ــن ش ــه  م ــه كات، چونك ن

له به رامبــه ر  بــووم  نه یــار  ئه وانیــش  وه كــو  گه رچــی  نییــه ، 

ــه وه ش  ــه ش و ئ ــه م ده نگدابڕین شــه پۆلی ده ســه  اڵت، ده ره  نجامــی ئ

داوایه كــم  به رامبــه رم  لــه   له دوژمنكاریــی  به دوایــدا هــات  كــه  

ــۆ  ــتنه وه م ب ــه  گواس ــرد ب ــه  ك ــداره ی به ندیخانه ك ــه  ئی ــكه ش ب پێش

ــه وه ی له گــه ڵ هاوه  اڵنێكــدا مبێنمــه وه   ــی ئ ــا له جیات ژوورێكــی ته نی

ــه ن.  ــێ بك ــڕن و ســوكایه تیم پ ــێ دابب ــه  قســه م لـ ك

لــه و رۆژەشــه وه  وانه یه كــی بــاش فێربــووم، كــه  بریتیــه  لــه وه ی كــه  

مه ســه له كه  ته نیــا مه ســه له ی مســوڵامنان و نامســوڵامنان نییــه ، 

ــه وه   ــیاریی كۆمه  اڵیه تی ــه ڕوی هۆش ــیحییه كان، ل ــیحی و نامه س مه س

ته نانــه ت گــه ر هــه واداری هه مــان ئایدیۆلۆژیــاش بــن، چونكــه  

بابه ته كــه  له مــه  گه لێــك قووڵــره  

له مێشــكی  یه كــه م  به پلــه ی  ئه قڵییــه   بونیــادی  مه ســه له ی 

كــه   ســه تحیی  ســه ره وه و  چینێكــی  هــه ن:  چیــن  دوو  مرۆڤــدا 

ــه   ــراكی، یه كبوونان ــكه وتنخواز، ئیش ــت، پێش ــیی بێ ــت سیاس ده كرێ

)وحدویــه (، له گــه ڵ چینێكــی دیكــه ی ژێــره  وانكــێ دا )تحتیــه ( 

له نــاو ئــه م مێشــكه دا كــه  تامــردن دواكه وتووخــوازه ، ئیــدی خــاوه ن 

و هه ڵگره كــه ی مه ســیحیی بێــت یــان مســوڵامن، لــه و رۆژەوه  ئــه و 

ــدا  ــه ر ژن ــه  هه ڵوێســت له به رامب ــوو ك ــه ال دروســت ب ــه م ل قه ناعه ت

له كۆمه ڵگه كانــی ئێمــه دا هه ڵوێســت له جیهــان به گشــتی دیــاری 

ده كات، 

هه روه هــا هــه ر لــه و رۆژەشــه وه  قه ناعه تێكــی زیاتــر لــه  هــه ر 

رۆژێكــی پێشــرم لــه ال دروســتبوو بــه  پێویســتیی خه باتكــردن 

له رێگــه ی وشــه وه  له پێنــاوی گۆڕینــی ئه قڵیه ته كانــدا، گۆڕینــی 

بونیــادی ناوه كیانــه ی ئه قــڵ، نــه ك ته نیــا بونیــادی ســه تحیانه ی 

ــی.  ــان ئایدیۆلۆژی ــیی ی سیاس
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و  عه ره بیــی  ناسیۆنالیســتیی  قۆناغــی  دوای  و  ژیانیشــمدا 

ــه   ــد هات ــی فرۆی ــیزم، ڕۆڵ ــی و ماركس ــیزم و چه پگه رای به عس

ــه وه .  پێش

ــك ده ســتپێده كات  ــددا به ڕوداوێ ــه ڵ فرۆی چیرۆكه كه شــم له گ

كــه  خاڵیــی نییــه  لــه  ســه یرو ســه مه ره یی، دوای ئــه وه ی ژنــم 

ــتم،  ــفره  داده نیش ــه ر س ــه  له س ــوو، هه رك ــم ب ــاو دوو كچ هێن

ــته كانیه وه   ــه رده وام له ته نیش ــرت، ب ــته وه  ده گ ــم به ده س نانێك

له ســه ر  و  له به رده مــم  كچه كانیشــم  و  ژن  له متده كــردو 

نه شــمده توانی  بــوون،  نانخــواردن  خه ریكــی  ســفره كه  

ڕێ لــه  خــۆم بگــرم له وردكردنــی نانه كــه  ته نانــه ت گــه ر 

میوانیشــامن هه بوایــه . 

ژنه كــه  به شــێوازه  حه ڵه بیه كــه ی خــۆی ده یگــوت: عه یبــه  

ــووه   ــه م خ ــری ئ ــش فێ ــن، كچه كانی ــی ده تبین ــۆرج، خه ڵك ج

ده تبینــن  ده بێــت  میوانیشــامن  كاتێــك  ته نانــه ت  ده بــن، 

له به رده میانــدا بــه م شــێوه یه  نــان ورد ده كه یــت! منیــش پێــم 

ــم  ــك خۆم ــوو جارێ ــه اڵم هه م ــت، ب ــت ده كه ی ــوت، راس ده گ

له توپه تكردنــی  بــۆ  ده گه ڕێمــه وه   ده چێتــه وه و  بیــر  لــه  

ــت،  ــه  خــۆم بێ ــاگام ل ــه وه ی ئ ــێ مه به ســت و بێئ ــه  به ب نانه ك

ــده وه    ــم خوێن ــه وت وتارێك ــان به ڕێك ــا جارێكی به مشــێوه یه  ت

ــد بوبێــت، به ڵكــو هــی یه كێــك  ــم هــی فرۆی ــه و باوه ڕەدانی ل

ــه  ده كات  ــارده  ده رونی ــه م دی ــاس ل ــووه - ب ــی ب ــه  قوتابیه كان ل

پێیــه ی  بــه و  داده نێــت  نێرڤۆســیانه ی  به نیشــانه یه كی  و 

نــه و  و  الئیرادیانــه   له توپه تكردنــی  و  دڕانــدن  كرده یه كــی 

نه ســتیانه ی باوكــه . 

ــه   ــم: كه وات ــڕك دایگرت ــده وه  موچ ــاره م خوێن ــه م وت ــك ئ كاتێ

مــن باوكــم پارچــه  پارچــه  ده كــه م! به راســتیش مــن لــه  

ناكۆكیــدا بــووم لــه  هه رزه كاریمــدا له گــه ڵ باوكــم. لــه و 

ــه ر  ــدی به س ــش ئی ــده وه  منی ــاره م خوێن ــه و وت ــه  ئ ــه وه  ك كات

ــدو  ــه وه ی فرۆی ــه وه و، كه ومتــه  خوێندن ده رونیشــكارییدا كرام

ده ســتمكرد بــه  وه رگێڕانــی. ئیــدی كه ومتــه  رێكه وتــن له گــه ڵ 

ــوو-  ــوزه ری كردب ــدا گ ــه ر مه رگی ــااڵنێك به س ــه  س ــدا- ك باوكم

له گــه ڵ  خــۆم  حســابی  به یه كالكردنــه وه ی  ده ســتمكرد  و 

ــی  ــه  هێمنی ــی زۆر ل ــداو رێژەیه ك ــه ر باوكم ــدا له به رامب خۆم

ده رونیــم گه ڕانــده وه و كه ومتــه  روانیــن بــۆ ژیــان به دیدێكــی 

نوێــوه  تاڕاده یــه ك. 

لــه   نــه ك  بــەاڵم  وه رگێــڕا،  فرۆیــدم  كتێبــی   3٠ نزیكــه ی 

له زمانــی  به ڵكــو  ئه ڵامنیه كه یــه وه،   بنه ڕەتیــه   زمانــه  

فه ره نســییه وه . ئێــوه ش بــه  په نــده  ئیتاڵیه كــه  ئاشــنان كــه  

traditore Traduttoreو  خیانه تــكاره   وه رگێــڕ  ده ڵێــت: 

منیــش كــه  لــه  زمانێكــه وه  وه رگێــڕان بكــه م كــه  ئه ویــش 

خیانه تێكــی  كه واتــه   وه رگێڕدرابێــت،  دیكــه وه   له زمانێكــی 

دوانه ییــه ، بــه اڵم ئــه م هه ڵبژاردنــه  ناچاریــی بــوو بــه و پێیــه ی 

هه ژمونــی  ئه نجامــی  لــه   كــه   عه ره بیــدا،  كه لتــوری  لــه  

ئینگلیزییــه وه   و  فه ره نســیی  زمانــی  هــه ردوو  پێشــری 

ــیی  ــی به باش ــه  ئه ڵامنی ــێك نیی ــه وه ، كه س ــۆی كۆڵۆنیالیزم به ه

بزانێــت مه گــه ر زۆر كــه م. 

دیكــه ش  كه ســی  وه رنه گێڕابایــه و  فرۆیــدم  ئه گــه ر  خــۆ 

نه كردبایــه   كاره ی  ئــه م  ئینگلیزییــه وه   یــان  له فه ره نســیی 

ئــه وا زمانــی عه ره بــی به بــێ فرۆیــدو بــێ شــیكاری ده رونیــی 

گه رچــی  نییــه .  قه بوڵكــراو  شــتێكی  ئه مــه ش  ده مایــه وه ، 

پێموایــه  خزمه تێكــی  بــه اڵم  كــرد  دوالیه نــه م  خیانه تێكــی 

پێویســتم بــه  كه لتــوری عه ره بیــی كــرد. 

ــه   ــه وه  ب ــه  پیاچوون ــاڵێكه ، كه وتومه ت ــه ی س ــداو نزیك له مڕۆش

وه رگێرانه كامنــدا بــۆ فرۆیــد به ســوود وه رگرتــن لــه  ده رچوونــی 

چه نــد وه رگێڕانێكــی فرۆیــد بــه  زمانــی فه ره نســیی –دوو 

وه رگێــڕان یــان ســـێ بــۆ یــه ك كتێــب- له پێنــاو خۆئاماده كــردن 

هاوجووتــر  پوختــرو  به شــێوه یه كی  چاپكردنه وه یــان  بــۆ 

رۆژێــك  ئومێــده ی  بــه و  بنه ڕەتیه كــه دا،  ده قــه   له گــه ڵ 

ــه وه   ــه  ئه ڵامنیي ــته وخۆ ل ــن راس ــامن هه ب ــت وه رگێڕكارانێك بێ

ــڕان بكــه ن.  وه رگێ
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له ســه ر  هه ڵوێســته   ژیانیشــمدا  پێنجه مــی  له وێســتگه ی 

كۆچكــردووه وه   جابیریــی  عابیــد  محه مــه د  لــه   په یوه ندیــم 

بــۆ  خۆمــم  ته مه نــی  ســه ده یه كی  چاره كــه   كــه   ده كــه م 

كــرد.  ته رخــان 

گرتنه ده ســتی  بــۆ  به یــروت  بــۆ  رۆیشــتم  ١97٢وه   له ســاڵی 

مانگانــه   عربیــه (ی  )دراســات  گۆڤــاری  سه رنووســه رێتی 

كــه  لــه  لوبنانــدا ده رده چــوو لــه  )دار الطلیعــه (وه . )جابــری(

هه ندێــك  ناردنــی  كه وتبــووه   هه شــتاكاندا  له ســه ره تای  ش 

له پاشــاندا  گۆڤاره كــه دا،  لــه   باوكردنــه وه   بــۆ  له وتاره كانــی 

ــن العقــل  ــارد به ناونیشــانی )تكوی ــۆ )دار الطلیعــه ( ن كتێبێكــی ب

العربــی(، به شــی یه كه مــی پــرۆژەی )نقــد العقــل العربــی(. 

داعــوق(  )به شــیر  خانه كــه   كۆچكــردووی  خاوه نــی 

ده ستنووســه كه ی دامــێ و پێــی گوتــم: ســه یری ئــه م كتێبــه  

)الــراث(  كه له پــوور  لــه   باشــر  له مــن  تــۆ  چونكــه   بكــه  

ئه مــه   گــوت:  پێــم  خوێنــده وه و  كتێبه كــه م  تێگه یشــتوویت، 

ــان  ــه وه . بێگوم ــاوی ده كه م كتێبێكــی سه رســامكه ره ، یه كســه ر ب

باویكــرده وه . بــه اڵم لــه و ماوه یــه دا مــن بڕیــاری خۆمــم دابــوو- 

ــووم-  ــان شــه كه تی كردب ــه  جه نگــی ناوخــۆی لوبن ــدا ك ــه  كاتێك ل

ــاری  ــردن له گۆڤ ــۆ كارك ــس ب ــۆ پاری ــه وه  ب ــه  بێروت به كۆچكــردن ل

)الوحــده (دا. 

ما اڵواییــم لــه  خانه كــه و هاوكارانــم كــردو خواحافیزیــم له به شــیر 

ــه   ــی( ده رچــوو، تاك ــل العرب ــن العق ــی )تكوی ــرد، كتێب ــوق ك داع

ــۆ  ــه وه  ب ــه  به یروت ــرت ل ــم هه ڵگ ــه ڵ خۆم ــه  له گ ــوو ك ــب ب كتێ

)املنهــل(  ادریــس(  )ســهیل  فه رهه نگه كــه ی  له گــه ڵ  پاریــس 

ــج هــه زار كتێبه كــه م  ــه  پێن ــه  كتێبخان ــه والوه  ل ــه  ب ــه م دوو كتێب ل

هیچــی دیكــه م هه ڵنه گــرت. 

و  دانیشــتم  چۆڵه كه مــدا  نیمچــه   له ماڵــه   و  پاریــس  هامتــه  

ــی  ــه ، به ته واوی ــه م كتێب ــه وه ی ئ بۆجــاری دووه م كه ومتــه  خوێندن

كــه   وتاریشــم  یه كه میــن  ئه فســونه كه یه وه .  ژێــر  كه ومتــه  

ــوو.  ــه  ب ــه م كتێب ــاره ی ئ ــه  گۆڤــاری )الوحــده ( دا نووســیم ده رب ل

كه ومتــه  نووســین ده ربــاره ی – ئه وانــه ی بیۆگرافیــای ژیامنیــان 

ــا مــرۆڤ  ــه  ته نی ــه م كتێب ــه  ئاشــنان »ئ ــه م چیرۆك ــه وه  ب خوێندۆت

ــه وه   ــه وه ی بیخوێنێت ــیگۆڕێت، ئ ــو ده یش ــاكات به ڵك ــر ن روناكبی

نابێــت،  پێــش خوێندنــه وه ی  چیــر دوای خوێندنــه وه ی وه ك 

)الوحــده ( گۆڤــاری  لــه   رانانێكــم  خوێنگه رمییــه   به مشــێوه  

بچــووك  خاڵێكــی  بــه اڵم  نووســی،  كتێبه كــه   له ســه ر  دا 

هه ندێــك  كــه   هه بــوو  له كتێبه كــه دا  له ورده كارییه كانــدا 

هه ڵوێســتی  بــه   په یوه ســتبوو  كــه   به جێهێشــتم  ال  گومانــی 

جابرییــه وه  لــه  )اخــوان الصفــاء(. 

له زانكــۆی  عه ره بــی  زمانــی  له به شــی  زانكۆمــدا  له خوێندنــی 

ــه   ــه باره ت ب ــوو س ــه  ب ــتیم ال گەاڵڵ ــی گش ــق بیرۆكه یه ك دیمه ش

فه لســه فیانه ی  عه قانیه تــی  بــۆ  الصفــاء(  )اخــوان  ئینتیــامی 

ئیســالمی، هه رچۆنێــك بێــت جابــری قســه یه كی زۆر نه رێنیانــه ی 

له ســه ر )اخــوان الصفــاء( كردبــوو كــه  دابونیــه  پــاڵ )ئه قڵــی 

وازهێــراو لــه  ئیســالم( و، جه ختیشــی له ســه ر ئــه وه  كردبــووه وه  

لۆژیــك و،  ئه قــڵ و، دژی فه لســه فه و، دژی  ئــه وان دژی  كــه  

دژی خاوه نــی لۆژیكیــش وه ســتاونه ته وه  كــه  ئه رســتۆیه ، بــه م 

ــه وه   ــه م خاڵ ــته  ب ــه  په یوه س ــتبوو ك ــم ال دروس ــێوه یه  گومانێك ش

به دیاریكــراوی و، نه شــمده توانی یه كالیــی بكه مــه وه ، چونكــه  

نامه كانــی ئیخــوان ســه فام له مه نفــا پاریســیه كه م له النه بــوو. 

لــه   یه كێــك  ســه ردانی  كــه   خواســتی  هه لومه رجه كــه  

بــۆ  داوه تنامه یه كــدا  لــه   بكــه م  كه نــداو  ده وڵه تانــی 

كۆنگره یــه ك، لــه و و اڵتــه  كه نداویــه دا له دڵــی خۆمــدا گوتــم 

نامه كانــی ئیخــوان ســه فا ده كــڕم بــۆ یه كالییكردنــه وه ی ئــه م 

بابه تــه . رۆیشــتم بــۆ كتێبخانه یه كــی گــه وره و لــه وێ پرســیم، 

كتێبــی )رســائل اخــوان الصفــاء(ت هه یــه ؟ به شــێوازێك كــه  

ــه ی  ــوت، ئ ــم گ ــتا پێ ــا مامۆس ــی، ن ــوو گوت ــدا ب سه رســوڕمانی تێ

ده ســتمده كه وێت؟.  له كــوێ 

ده ربــاره ی  كتێبــه   ئــه م  ده زانیــت  تــۆ  مامۆســتا  گوتــی، 

به ڵـــێ.  گوتــم:  فه لســه فه یه ؟ 

گوتــی، كتێبــی فه لســه فه  لێــره  قه ده غه یــه  ئه مــه  یه كه مجــار 

فه لســه فه   كتێبه كانــی  كــه   بێــت  لــه وه   گوێــم  تێیــدا  بــوو 

ده وڵه تــه ی  لــه و  ته نیــا  ده ركــه وت  بــۆم  دواتــر  حه رامــن، 

ده وڵه تانــی  زۆربــه ی  لــه   به ڵكــو  قه ده غه نیــن  كه نــداودا 
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بــه و  ببــووره ،  گــوت:  كتێبخانه كــه م  به خــاوه ن  كه نــداودا. 

خوایــه  نه مده زانــی. وشــه  دوای وشــه  كه ومتــه  مشــتومڕێكی 

ــه  كتێبه كه یــه ،  دۆســتانه  له گه ڵیــداو پێــم گــوت: مــن پێویســتم ب

ــاو  ــاو و ن ــه ، ن ــه  هه ی ــی دیك ــی: كتێبخانه یه ك ــه م؟ گوت ــی بك چ

نیشــانه كه ی پــێ گوتــم، به ڵكــو و بــه و ئومێــده ی هه بێــت. 

رۆیشــتم بــۆ كتێبخانــه ی دووه م و پرســیاری كتێبه كــه م كــرد 

بێگومــان هه مــان وه اڵمــی پێــدام منیــش پێــم گــوت، بــه اڵم رێگه م 

بــده  خۆمــت پێبناســێنم، مــن نووســه رو وه رگێــڕم و نــاوم )جــۆرج 

ــاك و  ــی، چ ــۆرج ته رابیش ــم ج ــه وه ی گوت ــا ب ــی(یه ، ته نی ته رابیش

ــی  ــه وه ی له الیه ت ــناكردنم ب ــه  ئاش ــردم و كه وت ــه ڵ ك ــی له گ چۆن

لــه  كتێــب و وه رگێڕانه كانــم، دواتریــش گوتــی، به یارمه تــی چــووه  

ــی،  ــش گوت ــرد ئه وی ــه ی ك ــی كتێبخانه ك ــی خاوه ن ــاوه وه و بانگ ن

ســاو مامۆســتا جــۆرج و به خێرهاتنــی كــردم، تــا پێویســتی خۆمــم 

ــه و  ــدا نی ــه  پاریس ــه وه ی ل ــه ر ئ ــه وه و له ب ــۆ گێڕای ــه  ب به كتێبه ك

شــه ڕی  هه لومه رجــی  به هــۆی  بیهێنــم  له لوبنــان  ناشــتوانم 

ــه   ــه م كتێبان ــت ئ ــتا نازانی ــوا مامۆس ــه وه  توخ ــاد، ئ ــۆوه ... ت ناوخ

ــم  ــه ی یارمه تی ــه و هیوای ــه اڵم ب ــم ب ــوت، زانی ــم گ ــه ن؟ پێ قه ده غ

ــر  ــۆ ژێ ــه  خــواره وه  ب بده یــت. گوتــی، فه رمــوو له گه ڵمــدا دابه زی

زه مینێــك كــه  ســندوق و كتێبــی دیكــه ی تێــدا بــوو، چــوار به شــی 

ــوو  ــی، فه رم ــه  ده ره وه و گوت ــاء(ی هێنای ــوان الصف ــه وره ی )اخ گ

مامۆســتا، نه شیویســت نرخه كه یانــم لـــێ وه ربگرێــت، بــه اڵم 

ــه .  ــه م دای ــه وه  پاره ك ــووربووم و زۆر به سوپاس ــن س م

ــن  ــدا یه كه می ــووم و له ماڵه وه ش ــه وه دا ب ــه ی گه ڕان ــه  فڕۆك ــن ل م

جابــری  كــه   بــوو  ده قــه   ئــه و  ده ســتكه وتنی  مــن  خه مــی 

ــك و  ــدا دژی لۆژی ــاء( تێی ــه  )اخــوان الصف ــت ك ــه وه  ده ڵێ له باره ی

ده وه ســتنه وه ،  به فه لســه فه   دژ  ئه رســتۆو  دژی 

كه ومتــه   كــرده وه و  )الرســائل(م  نامــه كان  چواره مــی  به شــی 

پشــكنینی ئــه و ده قــه ی كــه  په راوێزه كــه  ئامــاژەی پێــده كات 

نه كــرد.  به دیــم  و  العربــی(  العقــل  )نقــد  له كتێبه كه یــدا 

هــه ر گــه ڕام و دواتــر له دڵــی خۆمــدا گوتــم، ره نگــه  هه ڵه یه كــی 

هه موویــان  نامه كــه    5١ دوبــاره   پێویســته   و  بێــت  چــاپ 

ــی )رســائل  ــه وه ی كتێب ــه وه  به مشــێوه یه  كه ومتــه  خوێندن بخوێنم

ــه   ــش ك ــه كه یه وه ، كاتێكی ــوار به ش ــه ر چ ــه  ه ــاء( ب ــوان الصف اخ

سه رســامیه كه م   ١٤  ،١3  ،١٢  ،١١  ،١٠ نامه كانــی  گه یشــتمه  

ــه داو  ــج نامه ی ــه م پێن ــه  ل ــه وه  ك ــه و ڕوانگه ی ــوو، ل یه كجــار زۆر ب

دوای ئــه وه ی خۆیــان ده ناســێنن، شــتگه لێك ده نووســن كــه  ئه مــه  

ــه وه   ــه ن خۆی ــش له الی ــن و تۆی ــوا م ــه م، خ ــی براك پوخته كه یه ت

ــان  ــی خۆمامن ــه وه ی ئامانجه كان ــه  دوای ئ ــكات بزان ــتیوانی ب پش

ــی  ــه ره و ئێمــه  بوون ــه ك ب ــچ ده روازه ی ــت، كــه  هی ــه  كردی ــۆ راڤ ب

ــه و  ــه وه ی ئ ــه ر ئ ــت له ب ــك(ه وه  نه بێ ــا به هــۆی )لۆژی ــه  ته نی نیی

پرده یــه  كــه  گوتــاری نێوامنــان ده كاتــه  ئه گه رێكــی مومكیــن، 

ــه   ــن. ل ــه  بكه ی ــۆ راڤ ــت ب ــك و كتێبه كانی ــا لۆژی ــدی وه ره  ب ده  ئی

پاشــاندا نامه كانــی )١٠ تــا ١٤( ته رخانده كــه ن بــۆ راڤه كردنــی 

واملقــوالت  )العبــاره   وه ك  ئه رســتۆیی  لۆژیكــی  كتێبه كانــی 

ــه وه   ــه  واژە یۆنانیه كانیان ــته كان ب ــان( و، گوزارش ــاس والره والقی

به كارده هێنــن وه ك )أنالوطیــق و قاطیغوریــاس، تــاد. ( له كاتێكــدا 

كــه  مــن ئــه م پێنــج نامه یــه م ســه باره ت بــه  راڤــه ی دورودرێــژی 

ــۆن  ــی: چ ــم ده پرس ــده وه ، له خۆم ــتۆیی ده خوێن ــی ئه رس لۆژیك

جابــری ده ڵێــت )اخــوان الصفــاء( لــه  ئه رســتۆ خۆیــان دابڕیــوه ؟ و 

ــه  لۆژیكیــش به هه مــان شــێوه ؟ هه روه هــا گوتوشــیانه ، مــرۆڤ  ل

پێویســتی بــه  لۆژیــك و فه لســه فه  نییــه ؟ دوبــاره  گه ڕامــه وه  

نامــه ی  لــه   تــا  نامــه كان  خوێندنــه وه ی  به دواداچونــی  بــۆ 

حه ڤده هه مــدا به ســه ر ئــه م ناونیشــانه دا كه وتــم »فــی علــل 

اختــالف اللغــات علــی النــص.. .. كــه  جابیــری ده یكاتــه  به ڵگــه ی 

ئــه وه ی )اخــوان الصفــاء( گوتویانــه  مــرۆڤ پێویســتی بــه  لۆژیــك 

ناوه رۆكه كــه ی  نییــه ، به هــه ر حــاڵ ده قه كــه  چــی ده ڵێــت؟ 

نامه كامنانــدا  له ســه ره تاكانی  ئێمــه   قســه كردنی  به مشــێوه یه ، 

تێگه یشــن  بــه   ســه باره ت  بردیــن  لۆژیكــی  بایه خــی  بــه ره و 

ــه   ــان بزان ــه  اڵم براكه م ــان و تێگه یشــتنی نامه كانیشــامن. ب له خۆم

ــه مان  ــه  قس ــه فیی ك ــی فه لس ــۆره . لۆژیكێك ــك دوو ج ــه  لۆژی ك

ــه   ــش وات ــی واژەیی ــا لۆژیكێك ــه وه ، هه روه ه ــرد له باره ی ــۆت ك ب

قســه كردن )منطــق لفظــی أی الــكالم(، لــه و ســۆنگه یه وه  كــه  

خۆیانــدا  له نێــو  خه ڵكــی  ئــه وا  نه بوایــه   قســه كردن  گــه ر 

تێنه ده گه یشــن.  له یه كــر 

دوای ئــه وه ش كــه  رۆڵــی زمــان وه ك بناغه یــه ك و هۆكارێــك بــۆ 

ــه  نێــوان خه ڵكــی راڤــه  ده كــه ن، ده ڵێــن: بزانــه  كــه   تێگه یشــن ل

چه نــد نه فســێكی )نفــوس(ی بێگــه رد هــه ن كــه  پێویســتیان 

نه بــه  قســه كردن و نــه  بــه  لۆژیكیــش هه یــه  بــۆ تێگه یشــن، 

چــاوه وه   به هــۆی  هــه ن  رۆحانیــی  نه فســێكی  چه نــد  واتــه  

تێده گــه ن،  له یه كــر  ده ســتلێدان  بــه   تێده گــه ن،  له یه كــر 

بــه   بــه  ده رون و ویــژدان،  له یه كــر حاڵیــی ده بــن،  بــه رۆح 

ــه وه ی پێویســتیه كیان  ــن، بێئ ــڕۆ ده ڵیی ــه وه ی ئه م )تخاطــر( وه كئ
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كه چــی  هه بێــت.  قســه كردن  و  له فزیــی  لۆژیكــی  بــه  

ــه   ــت بحاج ــتۆته وه  »لیس ــته یه ی قۆس ــه م رس ــری ئ ــن جاب ده بینی

ــه وه ی وشــه ی  ــۆ ئ ــه  لۆژیــك نیيــه » ب الـــی منطــق: پێویســتیان ب

ــا  ــه  مان ــن ب ــه  دژی لۆژیك ــت ئه مان ــت و بڵێ ــی(ی البه رێ )اللفظ

 . فه لســه فیه كه ی

دیكــه   منونه یــه ی  ئــه م  ســه ر  كه ومتــه   نه بــرد  زۆری  دواتــر 

ئــه و  ده ربــاره ی  الصفــاء(  )اخــوان  مشــتومڕكردنی  له میانــی 

ــه  ــه ، خه ڵك ــه فه دا هه ی ــن و فه لس ــوان ئایی ــه  نێ ــه ی ل په یوه ندیی

توندڕەوانــی ســه رده می خۆیــان )ســه ده ی چواره مــی كۆچــی( 

دابڕینیــان ده وێــت و داوای حه رامكردنــی فه لســه فه  به نــاوی 

ــرا باشــه كه م خــودا  ــه  ب ــت »بزان ــه  ده ڵێ ــه ن، منونه ك ــه وه  ده ك ئاین

ــی  ــه ی بڕیاره كان ــه و كه س ــكات، ئ ــتگیریت ب ــۆی پش ــوری خ به ن

زیانــی  فه لســه فه   زانســتی  بــۆ  ڕوانینــی  بزانێــت،  ئاییــن 

گــه ڕان  زیادبوونــی  هــۆی  ده بێتــه   به ڵكــو  ناگه یه نێــت،  پــێ 

ــه   ــن ل ــه  تێگه یش ــر ل ــی زیات ــاو روونی ــداو به رچ ــتی ئاین له زانس

ــدا.  ماناكان

ئامــرازی  فه لســه فه و  تــه رازووی  لۆژیــك  ده ڵێــت،  ئینجــا 

فه یله ســوفه  به وه شــدا كــه  فه لســه فه  شــكۆدارترینی پیشــه كانه  

الی مــرۆڤ لــه دوای پێغه مبه رایه تــی ئــه وا ئــه وه  بۆتــه  واجــب 

تــه رازووه كان  دروســترینی  ببێتــه   فه لســه فه   تــه رازووی  كــه  

ــرازه كان و  ــی ئام ــوفیش به رزترین ــرازی فه یله س ــوه ره كان(و ئام )پێ

دانــه  پاڵــی پیشــه ی لۆژیكیــش بــۆ ئه قــڵ و )معقــوالت( هاوشــێوه ی 

پیشــه ی )نحــو(ه  ســه باره ت بــه  زمــان و وشــه كان«. 

ــده وه   ــه م خوێن ــه و منوونه ی ــه م به ڵگ ــه و ئ ــه م نامه ی ــن ئ ــك م كاتێ

لــه   تانه یــه ك  تووشــی  و  بــووم  گــه وره   شــكۆكێكی  تووشــی 

كه ســایه تی خــۆم بــووم وه ك روناكبیــر، چونكــه  مــن له میانــی 

ئــه وه دا كــه  ســه باره ت بــه  جابــری گوتبــوم ئــه م دێــڕە بــوو 

»ئــه وه ی ئــه م كتێبــه  بخوێنێتــه وه  چیــر وه ك ئــه وه  نابێــت كــه  پێش 

ــه دوای  ــه وره  ل ــه  گۆڕانێكــی گ ــووه » )وات ــه وه ی له ســه ری ب خوێندن

خوێندنــه وه ی بــه راورد بــه  پێــش خوێندنــه وه ی دروســت ده بێــت(. 

ــه م،  ــری ناك ــته ی جاب ــۆم ئاراس ــتی خ ــر سه رزه نش ــه و رۆژەوه  چی ل

بڕیــارم  ئــه وه ی  له بــه ر  ده كــه م،  خۆمــی  ئاراســته ی  به ڵكــو 

خاوه نــی  كــه   بابه تێــك  بــه   ســه باره ت  دا  كتێبێكــدا  به ســه ر 

خۆمــدا  له گــه ڵ  نه بــووم.  مه عریفیه كانــی  كلیلــه   ســه رجه م 

ــان  ــم ی ــتێك نه ڵێ ــچ ش ــه دواوه  هی ــتا ب ــه  ئێس ــه  ل ــوێندمخوارد ك س

بڕیارێــك نــه ده م بێئــه وه ی له ســه رجه م ئــه و زانیاریانــه  دڵنیــا 

دووبــاره   بڕیــاری  به مشــێوه یه   هــه ن.  له باره یــه وه   كــه   نه بــم 

په روه رده كردنــه وه  و روناكبیركردنــه وه ی خۆممــدا، له بــه ر ئــه وه  

ــۆدا  ــه  زانك ــم ل ــووری عه ره بی ــی و كه له پ ــی عه ره ب ــه  زمان ــك ك منێ

كتێبه كانــی  خوێندنــه وه ی  كه ومتــه   به جددیه تــه وه   خوێنــدووه ، 

ســه رچاوانه ی  ئــه و  ده یــان  و  ده یــان  خوێندنــه وه ی  كه لتــورو 

له هه مــوو  وردبینیكــردن  كه ومتــه   كــه   باســیكردوون،  جابــری 

ــتیه كانی  ــه  دروس ــوون ل ــی و دڵنیاب ــه و به ڵگه كان ــه  منوون ــك ل یه كێ

بواره كانــدا.  هه مــوو  لــه  

)اخــوان  به ڵگه كــه ی  منوونــه و  ده ڵێــم،  پێتــان  راشــكاوانه ش 

ــان  ــان و ده ی ــه ر ده ی ــو به س ــوو، به ڵك ــه  نه ب ــه  منوون ــاء( تاك الصف

منوونــه دا كه وتــم لــه  منوونــه ی ئــه م ســاخته كارییه ی به رامبــه ر 

ــت  ــان بێمه به س ــت ی ــه  مه به س ــه وت ب ــری تێیك ــی جاب خوێنه ره كان

بــوو بێــت نازانــم، كــه  منیــش یه كێــك بــووم لــه و چه واشــه كراوانه . 

ــم  ــدا ده نێ ــه  جابری ــن دان ب ــم، م ــكاوانه  ده یڵێ ــه  راش ــن ئه مڕۆك م

به ســه ربرد  له گه ڵیــدا  تــه واوم  ســه ده یه كی  چاره كــه   كــه  

ســه دان  و  ســه رچاوه كانی  و  خــۆی  به رهه مــی  به خوێندنــه وه ی 

ــه ر  ــوری ئیســالمیداو پێشــریش مه ســیحیی و ب ــه  كه لت ســه رچاوه  ل

له وانیــش كه لتــوری یۆنانیــی و هه مــوو ئــه وه ش كــه  گفتوگــۆ 

پێویســتی ده كات له گــه ڵ پرۆژەكه یــدا، مــن دانــی بــۆ پێــدا ده نێــم، 

ــاری  ــدووم و، ناچ ــوودی پێگه یان ــه  زۆر س ــوه دا، ك ــی ئێ له به رده م

ــه وه ،  ــاد بنێم ــه م بنی ــی كه لتوریان ــاره زایی و روناكبیری ــردووم ش ك

ــه و  ــوو ئ ــه ره ڕای هه م ــه وم س ــه رزاری ئ ــن زۆر ق ــه وه  م ــه ر ئ له ب

ره خنه یــه ش كــه  ئاراســته یم كــردووه . 

ــردن، وه ك وێســتگه ی  ــاره وه  ك ــج وێســتگه یه ی قســه م له ب ــه و پێن ئ

ــی  ــیم به درێژای ــی نووس ــوو هه رچ ــوه  ب ــوون، له وێ ــتپێكردن ب ده س

6وێستگه ی 
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دانــه ،   5٠٠ نزیكــی  گه یشــتنه   كــه   وتــار  له توێژینــه وه و  ژیانــم 

له گــه ڵ  نزیكبوونــه وه ،  دانــه    3٠ لــه   كــه   كتێبێكیــش  چه نــد  و 

دانــه وه .  ســه د  ســه روی  كه وتونه تــه   كــه   وه رگێڕانگه لێكیــش 

وه ســتان  وێســتگه ی  له به رامبــه ردا  شه شــه م  وێســتگه ی  بــه  اڵم 

و بێده نگــی و ئیفلیجبوونــی تــه واو بــوو له نووســین، وێســتگه ی 

ئــازاری ســوریی بــه رده وام لــه  چــوار ســاڵ له مــه و بــه ره وه  بێئــه وه ی 

هیــچ مژده یــه ك بــه  كۆتاییهاتنه كــه ی لــه  ئاســۆوه  ده ربكه وێــت. 

پێنــووس به هانامــه وه  نه هــات  ئــه و چــوار ســا اڵنه   به درێژایــی 

ته نیــا لــه  نووســینی دوو وتــاردا نه بێــت، یه كه میــان لــه  ٢١/3/٢٠١١ 

ــی  ــاری عه ره ب ــه كانی به ه ــه ره تاكانی شۆڕش ــه ڵ س ــاوكات له گ دا ه

لــه  تونــس و میــرو لیبیــا، دووه میشــیان لــه  ٢٠١١/5/٢٨ دا له گــه ڵ 

ــه ن ســوریاوه .  ــه و به هــاره وه  له الی ــاو ئ ــه  ن چوون

وتــاری یه كــه م بــه م ناونیشــانه  بــوو: مێژوویه كــی چكۆلــه  لــه  

ــه وره   ــژووی گ ــه  مێ ــتم ب ــه وره دا، مه به س ــی گ ــزی مێژوویه ك په راوێ

ــك  ــه دا به جۆرێ ــه و كات ــه  ل ــوو ك ــی ب ــاری عه ره ب ــه كانی به ه شۆڕش

ــه رده می  ــاو س ــه  ن ــی بخه ن ــی عه ره ب ــه وه ی جیهان ــن وه كئ ده ركه وت

فه ره نســا  وه كئــه وه ی  مێژووییــه وه   مه زنــی  شۆڕشــگه لێكی 

له ســاڵی ١7٨9 یــان ئه وروپــای خۆرئــاوا له ســاڵی ١٨٤٨دا بینــی، 

ســه ده ی  له كۆتاییه كانــی  ئۆردوگایــه ی  ئــه و  ده وڵه تانــی  یــان 

ــتم  ــه  مه به س ــدا ك ــراوه ، له كاتێك ــتی ناوب ــه  سۆسیالیس ــته مدا ب بیس

به مێــژووه  چكۆله كــه  مێــژووی تایبه تــی خۆمــه  كــه  په یوه ســته  

ــی  ــه  كۆتای ــه  ل ــه وه ی ك ــن، وه ك ئ ــه وره وه . م ــی گ ــه  بێئومێدییه ك ب

ــی،  ــاری عه ره ب ــه كانی به ه ــه  شۆڕش ــه باره ت ب ــدا س ــاری یه كه م وت

باســی خۆمــم كــردووه ، رۆڵــه ی بێئومێدیــی بــه  شۆڕشــی پێشــوازیی 

لــه وه ی رۆڵــه ی ئومێــدی شۆڕشــه كانی به هــاری  ئێرانــم زیاتــر 

عه ره بــی بــم، كــه  لــه  كۆتایــی وتاره كــه دا گوتومــه  مــن گــه ر ئومێــدم 

له شــوێنی  ترســه كه م  لــه وه ی  بریتیــه   ئــه وا  هه بێــت  به شــتێك 

خۆیــدا نه بێــت و، ســه ره نجامی ئــه م شۆڕشــه  عه رەبیانــه ش جیــاواز 

بــن لــه  ســه ره نجامی شۆڕشــی ئێــران كــه  هێزگه لێكــی چــاالك 

له ژێــر به یداخــی ئایدیۆلۆژیــای ئاینیــدا ســه ركردایه تی كــردوون 

ــۆ  ــت ب ــی هه میشــه ییم بێ ــه و به هــاره  هاوڕێ ــن ب و، خۆشــحاڵیی م

ماوه تــه وه .  له ته مه نــم  ئــه وه ی 

بــه  اڵم، وه كئــه وه ی په ره ســه ندنی دواتــری روداوه كان ســه ملاندی، 

ئــه وه ی بــوو بــه  به ڵگــه ی ئــه وه ی لــه  شــوێنی خۆیــدا بــووه ، 

كــه   روانگه یــه وه   لــه و  تایبــه ت  به شــێوه یه كی  بــوو  ترســه كه م 

به هــاری عه ره بیــی هیــچ ده رگای دیكــه ی نه كــرده وه  جگــه لــه  

ده رگای دۆزه خ و گه ڕانــه وه  بــۆ پێــش نوێگه ریــی ئومێدكــراو و، 

ــی ســه ده كانی  ــكاوی ســه لیبیه ت/ هیاللیه ت ــه  زه ل ــكان ل ــاره  خن دوب

ناوه ڕاســت. 

ســه باره ت بــه  وتــاری دووه میــش كــه  لــه  كۆتاییه كانــی مانگــی 

بــوو  ناونیشــانه كه ی  ئه مــه   نووســیم،  دا   ٢٠١١ مایــۆی  ئایــار/ 

)ســوریا: رژێــم لــه  ریفۆرمــه وه  بــۆ ره تكردنــه وه ( ته وه ره كه شــی 

تایه فــه  و  فــره   ئایــن و  فــره   بــوو كــه  ســوریا،  ئــه وه   له ســه ر 

ــۆ  ــی ناوخ ــی جه نگ ــی دۆزه خ ــەر  ده روازه كان ــش له س ــی، ئه می ئه تن

ده وه ســتێت گه ربێــت و رژێــم ده ستپێشــكه ری بــۆ چاكســازیی 

ــه   ــه وه . جگ ــه ن خۆی ــۆی له الی ــه وه ی خ ــه  ره تكردن ــه كات ب ــۆی ن خ

ــازییه كی  ــۆ چاكس ــه  ب ــی دیك ــچ رێگایه ك ــه ش هی ــه م ره تكردنه وه ی ل

ــت.  ــی بپارێزێ ــه  وێرانكاری ــه  و اڵت ل ــه  ك ــی نیی ــته واییانه  بوون ئاش

لــه   كــرد  رێگریــی  رژێــم  ته نانــه ت  ئــه وه   له جیاتــی  بــه اڵم 

كــه   چاكســازییه ی  بــه و  ســه باره ت  به ڵێنه كانیشــی  هێنانه دیــی 

ئامــاژەی پێكردبــوون. 

رۆژەدا  لــه و  ســووربوونم  كــه   بنێــم  به وه شــدا  دان  بــا  بــه اڵم 

ــه   ــه وه  ب ــی رژێم ــی دواكاری ــه  میان ــبینی، ل ــه  گه ش ــك ل ــه ر بڕێ له س

ئیلغاكردنــه وه ی خــۆی لــه  پێنــاو خــۆ دوورخســتنه وه  لــه  جه نگێكــی 

تایفه گه ریانــه ی له ناوبــه ر، ئــه وه  له شــوێنی خۆیــدا نه بــوو كــه  

ــانی  ــه ره تای هه ڵگیرس ــی س ــه  هه فته كان ــه  ل ــدا، وات ــی خۆی ــه  كات ل

راپه ڕینــی ســوریا، هۆشــیار نه بــووم بــه  رۆڵــی فاكتــه ری ده ره كیــی 

ــه و  ــه  ل ــه وه ، كــه  بریتی ــل و چه كداركردن ــی و ته موی ــه رووی میدیای ل

تایه فه كانیــه وه   به ســه رجه م  ســوریا  گه لــی  له مــڕۆدا  رۆڵــه ی 

باجه كــه ی ده ده ن، بــه  خوێــن و مــه رگ و وێرانكارییــه ك كــه  پێشــر 

ــی  ــه  هه لومه رجگه لێك ــه  ل ــه ، ئه م ــه ر هۆالكۆییان ــه داوه  مه گ رویانن

له ملمالنێیه كــی  هۆشــداری  كــه   نێونه ته وه ییــدا  و  ئیقلیمیــی 

ده دات،  ســه خت  زۆر  یانــه ی  شــیعی  ســوننی،  تایه فه گه ریــی 

تایفــی  ملمالنێــی  بــۆ  دووباره كردنه وه یــه ك  ببێتــه   بــه وه ی 

كــه   دڕەنده ییدایــه   پــه ڕی  لــه و  كــه   پرۆتســتانتیی  كاســۆلیكی، 

بینــی.  حه ڤده هه مــدا  شــانزه و  ســه ده ی  له هــه ردوو  ئه وروپــا 

ئیفلیجبوونــم  كــه   پێبێنــم  كۆتایــی  بــه وه   ئــه وه ی  ماوه تــه وه  

له ژیامنــدا هیچــی  بــه والوه   له نووســین  كــه   له نووســین، منێــك 

ــت  ــك بێ ــه ر چۆنێ ــه اڵم ه ــه . ب ــه رگ وای ــردووه ، وه ك م ــه م نه ك دیك

كــه   ئــه وه دا  له په راوێــزی  ده مێنێتــه وه   چكۆلــه   مه رگێكــی  وه ك 

ــتامن. ــی نیش ــه  له مه رگ ــه  بریتی ــت ك ــی ده بێ ــه وره  تووش ــی گ مه رگ
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