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کوردســتان زۆربــەی کات واڵتێکــی ژێردەســت بــوە. بــە تایبــەت ژێردەســتی داگیرکەرانــی 
ئیســامی وعەرەبــی. بــە ســەدەها ســاڵ داگیرکــەران کولتــوری خۆیــان بەســەر ئــەم میللەتــەدا ســەپاندوە. مێــژوش، 

وەک دەڵێــن هــەردەم لــە الیــەن بــراوە و دەســەاڵتدارانەوە نورساوەتــەوە. بۆیــە ســەرئەنجام دەبینیــن کــە 

داگیرکــەران بــە ئــارەزوی خۆیــان زۆرێــک لــە ڕاســتیەکانیان شــێواندوە. مێــژو، کەبەشــێکی زینــدوە لەبونــی هــەر 

میلەتێــک. ئــەم مێــژووە، بەجۆرێــک چەواشــەکراوەو وێناکــراوە، کــە بــۆ ڕاســتکردنەوەی و دەرخســتنی ڕاســتیەکان 

کات و خەبــات و ئینێــرژی یەکجــار زۆری دەوێــت. مێژویــەک کــە ئــەوان نوســیویانەتەوە بــە شــانازیەوە بــاس لــە 

کەســانێک دەکات کــە دەســتیان هەبــوە لــە کوشــتنی هــەزاران کــەس، ئــەو کەســانە وەک »قائــد األمــة« و »ســيف 

اللــه املســلول« نــاو دەبــات، کەچــی هەمــان مێــژو بــاس لــەو هەزارەهــا قوربانیانــە نــاکات، کــە بەبــێ تــاوان بــە 

کۆمەڵکــوژى لەناوبــراون.

لــە الیەکــی تــرەوە، وەک وەزیــری ڕاگەیاندنــی ئەملانیــای نــازی )گۆبلــز( وتــی: »درۆ بکــە و درۆ بکــە و درۆ بکــە، 

تاوەکــو خەڵــک بــڕوا دەکات«.

ــی  ــە زەین ــە ل ــەو درۆیان ــوە کــە زۆرێــک ل ــەوە، وای لێ هات ــارە کردۆت ــان دوب ــەو درۆیانەی ــدە ئ داگیرکــەران ئەوەن

خەڵکــدا بــون بــە ڕاســتی نەگــۆر. بــە درێژایــی ئــەو مێــژوە، زۆر بیرۆکــە و زاراوەیــان بــە پێچەوانــەی ڕاســتیەکان 

ــن.  ــت سوپاســیان بکەی ــردن » و دەبێ ــح«و »ڕزگارک ــە »فەت ــن ب ــێ کردوی ــان ل بەســەرماندا ســەپاندوە. داگیرکردنی

ئەمیــری شــەڕەکان و تاوانبارانــی شــەڕیان لێ کردویــن بــە »فاتیــح« و »ئەســحابە« و دەبــێ بڵێــن »ڕەزای خوایــان 

ــن  ــان لێکردوی ــت. جولەکەی ــان بێ ــن عافێتی ــێ بڵێی ــە« و دەب ــە »غەنیم ــن ب ــان لێ کردوی ــت«. فەرهودی لەســەر بێ

ــاک و  ــە پیاوچ ــن ب ــەکانیان لێکردوی ــن. »سەلەف«ـ ــدا بی ــتنو لەناوبردنیان ــی کوش ــت لەهەوڵ ــن وئەبێ ــە دوژم ب

ــە  ــن ب ــیبێت، لێکردوی ــی نوس ــت و نامیلکەیەک ــی هەبێ ــک خوێندەواری ــا کەمێ ــە تەنه ــێک ک ــیحەتکەر. کەس نەس

»عالیــم« و »فەقیهـــ«. گواســتنەوەی دەماودەمــی گوتەکانیــان لێکردویــن بــە »عیلــم«، و بڕوانامــەی دکتــۆرای لــێ 

دێننــەوە و دەبێــت پێیــان بڵێیــن مامۆســتا و دوکتۆر...هتــد. پرۆســەی شــێواندنی مێــژو و کولتــورو زەینــی گشــتی 

خەڵکــی کوردســتان، وەک واڵتێکــی ژێردەســت، لــە مێــژودا پرۆســەیەکی ئاگاهانــە و بــەردەوام بــوە و، لــە ئێستاشــدا 

لــە الیــەن چەندیــن الیــەن و ڕێکخــراو و تاکــی ئیســامی سیاســی بەردەوامــە.

چارەکــە ســەدەیەکە بــە حیســاب نیمچــە ســەربەخۆییەکامن هەیــە، بــەاڵم لەســەر ئاســتی کۆمــەڵ هــەوڵ  نــەدراوە 

ــە نوســینەوەی  ــۆ منون ــەوە، ب ــاڵە ڕەت بکرێت ــەو ســەدەها س ــەم درۆی ئ ــی ک ــەوە. الن ــاڕێژ بکرێن ــە س ــەو برینان ئ

ــی دەســەاڵتەکانی ئیســامی،  ــی داگیرکردن ــژوی کوردســتان، پێناســەکردنەوەی ماهیەت زانســتیانەی ســەرلەنوێی مێ

کوردایەتیــی درۆزنانــەی ســەالحەدینی ئەیوبــی، دوژمنایەتیــی جولەکــە و زۆر شــتی تــر. تــا ئێســتاش لــە خوتبەکانــدا 

نــاوی سەرلەشــکران بــە »ڕەزای خوایــان لەســەر بێــت« وەســف دەکــەن، لــە زانکۆکانــدا داگیرکردنــی لەشــکرەکانی 

ئیســامی بــە »فەتــح« لــە قەڵــەم دەدرێــت، بــۆ منونــە بڕوانــە لێکۆلینەوەکــەی )د. أحمــد مــرزا مــرزا( مامۆســتا لــە 

«
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ــاوی »أشــهر  ــە ن ــژی شــەریعە، زانکــۆی ســەالحەدین، ب کۆلێ

قــادة فتــح كوردســتان يف العــر اإلســامي األول« لــە گۆڤــاری 

»مجلــة كليــة العلــوم اإلســامية«، بەرگــی 8، 2 / 15 / 2014.

ئاییــن تــا ئەوکاتــە موقەدەســە کــە پرســێکی عەقیدەیــی 

تێکەڵــی  ئاییــن  کــە  ســاتەوە  لــەو  بێــت.  شەخســی 

ــۆ  ــن ب ــەوە ئایی ــەو کات ــرا، ل ــەت ک ــەت و سیاس ئایدیۆلۆژی

بەدەســتهێنانی دەســکەوتی شەخســی بەکارهات، لەو کاتەوە 

ئەقــڵ داخــرا و شمشــێر هەڵکێــرا و تۆتالیتاریــزم ســەپێرنا، 

ئیــر لــە ئایین بونــی دەردەچێــت و ســیفەتی قودســیەتی 

نامێنێــت. ئاییــن بــۆ عیبادەتــە نــەک بــۆ سیاســەت. ئــەو کات 

بــاس لــە سیاســەت دەکرێــت و سیاســەتیش خەتــی ســوری 

ــە مێــژودا تاوانــی  ــا نیــە. لێــرەوە دەڵێــم کەســانێک کــە ل تی

ــت، هــەر  ــاوی ئایینیشــدا بێ ــر ن ــا لەژێ ــردوە، ب ــان ک گەورەی

ــاوی ســورەتی  ــر ن ــد( لەژێ ــی حســەن مەجی ــارن. )عەل تاوانب

»ئەنفال«ـــدا ئــەم میللەتــەی ئەنفــال کــرد. تاوانەکانــی 

ــی  ــی یاســای نیودەڵەت ــەت کۆمەڵکــوژی بەپێ ــگ بەتایب جەن

ــی  ــەکان، قەتڵ وعام ــوتاندنی جولەک ــە س ــن، لەوان ــۆن ناب ک

ــد. ــتان هت ــی کوردس ــەکان و ئەنفال ئەرمەن

ــوری  ــدی ک ــە )خالی ــەم بابەت ــەر ئ ــوک لەس ــی بچ منونەیەک

ــەاڵم  ــوە، ب ــی« ب ــە »صەحاب ــەوەی ک ــەرەڕای ئ ــد(ە، س وەلی

مەعســوم نیــە و هەرگیزیــش موقــەدەس نیە. تــاوان و هەڵەی 

ــەم  ــامیەکان، ئ ــەرچاوە ئیس ــی س ــەر بەپێ ــردوە. ه زۆری ک

کەســە تاوانــی جینۆســایدی کــردوە، بۆیــە باســی ئــەم کەســە 

دەکەیــن، چونکــە نــەک تەنهــا ئیســامیەکانی کوردســتان 

لــە 1400 ســاڵە  زیاتــر  بەڵکــو  پێــوە دەکــەن،  شــانازیی 

ــە ســیمبولی شــەهامەت  شۆفێنیســتی عەرەبــی کردویەتــی ب

بــەم شــێوەیە،  بــە ڕابەرێکــی  ئازایەتــی. شــانازی کردن  و 

ماهیەتــی الیەنگرانــی دەردەخــات. وەک تێبینیەکیــش بــۆ ئەو 

کەســانەی خۆیــان بــە میراتگــری ئایینــی ئیســام دەزانــن، لەم 

باســەدا باســی خالیــدی کــوڕی وەلیــدە نــەک ئایینــی ئیســام، 

ــت و  ــاکات بەی ــە پێویســت ن ــەری ئیســام، بۆی ــەک پەیامب ن

ــەوە.  ــارە بکەن ــی ئیســامە« دوب ــە دژایەتی ــۆرەی »ئەم بال

بەجۆرێک  مــێــژووە،  ئــەم 

چەواشەکراوەو وێناکراوە، 

و  ڕاستکردنەوەی  بۆ  کە 

ڕاستیەکان  دەرخستنی 

و  خــــــەبــــــات  و  کــــــــات 

زۆری  یــەکــجــار  ئینێرژی 

ــت. مــێــژویــەک کە  ــ دەوێـ

ــەوان نــوســیــویــانــەتــەوە  ــ ئ

ــەوە بـــاس لە  ــازی ــان ــە ش ب

کــەســانــێــک دەکــــات کە 

ــان هـــەبـــوە لە  ــیـ ــتـ دەسـ

کوشتنی هەزاران کەس، 

»قائد  وەک  کەسانە  ئەو 

الله  »ســيــف  و  األمــــة« 

ــات،  دەب نــاو  املسلول« 

کەچی هەمان مێژو باس 

قوربانیانە  هەزارەها  لەو 

ناکات، کە بەبێ تاوان بە 

کۆمەڵکوژى لەناوبراون.
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ناوەکــەی بــەم شــێوەیەیە »خالــد بــن الوليــد بــن املغــرة«ی مەخزومیــی قوڕەیشــی. لــە ســاڵی 8ی کۆچیــدا بــوە 

بــە موســوڵامن، لــە ســاڵی 21ی کۆچیــدا مــردوە. ئــەم خالیــدە یەکێــک بــوە لــە »صەحابی«ـــەکان، ونازناوەکەشــی 

»شمشــێری خودا«یــە. کەســێکە لــە مێــژودا و لــە ئێستاشــدا جیگەی شــانازی و فەخــری میللەتی عەرەبی موســوڵامن 

ــێرەکەی  ــری شمش ــە زەب ــتوە و ب ــی پاراس ــام و خیافەت ــی ئیس ــۆن ئایین ــە چ ــەوەی ک ــوە، ب ــتەکان ب و شۆفینیس

ــەک شەڕیشــدا  ــە ی ــی ل ــە کردویەت ــە ســەد شــەڕدا ک ــر ل ــن، زیات ــەکان دەڵێ ــەوە، وەک عەرەب ئیســامی باڵوکردۆت

ــو  ــی ئەب ــردة«ی زەمان ــەوە »ال ــان هەڵگەڕان ــە شاســوارەکانی شــەڕەکانی زەکات ی ــو ل ــک ب ــد یەکێ ــەزاوە. خالی نەب

بەکــر. چەندیــن کتێــب و فیلــم و زنجیــرە درامــای لەســەر دەرکــراوە. خالیــد یەکێکــە لــەو »ســەلەفی صالیح«ـــانەی 

کــە ســەلەفیەکانی کوردســتان شــانازیی پێــوە دەکــەن.

ــراوەکان. ســەرچاوەکان  ــی ســەرچاوە ئیســامیە باوەڕپێک ــن، و بەپێ ــەو کەســە دەکەی ــی باســی ئ ــە کورت ــرەدا ب لێ

کتێبەکانــی خۆیانــە، نــەک قســەی عەملانــی و ڕۆژئاواییــەکان. چەنــد الپەڕەیــەک لــەو مێــژوە هەڵ دەدەینــەوە، ئــەو 

کات دەردەکەوێــت ئــەم کەســەی کــە بــوە بــە فەخــری مێــژوی عەرەبــی و ئیســامی، تاوانبارێکــی کۆمەڵ کــوژە. 

ئەگــەر ئــەو دۆســیەیە لــەم ڕۆژگارەدا بوایــە و تەنهــا یــەک الپــەڕە بگەیشــتایە بــە دەســتی دادگای نێودەوڵەتیــی 

تاوانەکانــی الهــای، ئــەوا بەپێــی بڕگــەی تاوانەکانــی جینۆســاید قورســرین ســزای دەبێــت.

خالیــدی کــوڕی وەلیــد شاســواری شــەڕەکانی هەڵگەڕانــەوە »الــردة« بــو. لــە ســەرچاوە ئیســامیەکاندا وای 

ــی  ــق هەڵس وکەوت ــری صیددی ــو بەک ــە ئەب ــی خەلیف ــی ڕێنامییەکان ــد بەپێ ــوڕی وەلی ــدی ک ــە خالی ــەوە ک دەگێڕن

کــردوە، کــە لــە نامەیەکــدا بــۆ خالیــدی نوســیوە )دەقــی ئــەو نامەیــە لــە زۆربــەی ســەرچاوەکاندا وەک یــەک وایــە(، 

لــە نامــە فەرمییەکــەدا ئەبــو بەکــری صیددیــق دەڵێــت: دەبێــت داوا لــە هەمــو هــۆزەکان بکەیــت کــە بگەڕێنــەوە 

ــِه  ــَدَر َعلَيْ ــًدا قَ ــْرُك أََح بــۆ ئیســام و زەکاتیــش بــدەن، ئەگــر ڕازی بــون، باشــە، ئەگــەر ڕازی نەبــون، ئــەوا »... ال يَ

خالیدی کوڕی وەلید کێیە؟ 
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َراِريَّ َوالنَِّســاَء، َويَأُْخــَذ  ــا، َويَْســِبي الــذَّ ــاِر إِْحرَاقً ــُه ِبالنَّ إاِل أَْحرَقَ

األَْمــَواَل، فََقــْد أَْعــَذَر َمــْن أَنـْـَذَر«، واتــا: هەرکەســێکی یاخیبــو 

ــە ســوتاندن  ــن، ب ــد کەوت ــارە، ئەگــەر دەســتی خالی ــەم بڕی ل

بــە ئاگــر بیانســوتێنێت، ژن و مناڵەکانیــان زەوت بــکات 

هۆزانــە  ئــەو  تاوانــی  ببات...هتــد«)1(.  پارەکانیشــیان  و 

ــاری  ــان پەالم ــەن، ی ــام بک ــی ئیس ــە دژایەت ــوە ک ــەوە نەب ئ

ــەر  ــواو پەیامب ــە خ ــان ب ــەوان بڕوای ــدەن، ئ ــوڵامنان ب موس

هەبــوە، نوێژکەربــون، مزگەوتیشــیان هەبــوە، بــەاڵم ئامــادە 

ــدەن. ــر ب ــە ئەبوبەک ــون زەکات ب نەب

       چەند الپەڕەیەک لەتاوانەکانی 
        خالید کوری وەلید

١. کوشــتاری بەکۆمەڵی بەنو جوذەميه)٢(

بەســەرهاتی ئــەم کوشــتارە زەمانــی پەیامبــەر بــوە، واتــا 

ــک  ــه خێلێ ــو جوذەمي ــو. بەن ــەڕەکانی زەکات ب ــش ش پێ

بــون ســەر بــە کینانــە، نیشــتەجێی ناوچەیەکــی خــواری 

دەنێرێــت  خالیــد  پەیامبــەر  کاتێــک  بــون.  مەککــە 

ــان کات  ــەوەی بانگەوازی ــۆ ئ ــه ب ــو جوذەمي ــەر بەن بۆس

ســەرچاوانەدا  لــەو  وەک  موســوڵامن،  بــە  بــون  بــۆ 

هاتــوە: کــە خالیــد دەگاتــە شــوێنەکە، ئــەو خێڵــە دەڵێــن 

ــە و  ــامن هەی ــوڵامن و مزگەوتیش ــە موس ــن ب ــە بوی ئیم

ــان  ــۆ چەکت ــە ب ــت: باش ــد دەڵێ ــن، خالی ــش دەکەی نوێژی

بــە دەســتەوەیە؟ دەڵێــن: دوژمنداریــن، ترســاین نــەوەک 

ــان  ــت: چەکەکانت ــد دەڵێ ــن، خالی ــان ب ــە دوژمن ــوە ل ئێ

دانێــن، هەمویــان چــەک دادەنێــن یەکێکیــان نەبێــت کــە 

دەڵێــت مــن چــەک دانانێــم چونکــە ئــەوە خالیــدە، مــن 

دەزانــم دوای چەک دانــان بەدیل گرتنــە، دوای ئــەوەش 

ــَدَر  َق أََحـــًدا  ك  ــْرُ َيـ »... ال 

ــاِر  ِبــالــنَّ ــُه  ــَرَقـ أَْحـ ِإال  ــْيــِه  َعــَل

َراِريَّ  ــذَّ ال َوَيْسِبي  إِْحَراًقا، 

اأَلْمَواَل،  َوَيأُْخَذ  َساَء،  َوالنِّ

َفَقْد أَْعَذَر َمْن أَْنَذَر«، واتە: 

هەرکەسێکی یاخیبو لەم 

بـــڕیـــارە، ئــەگــەر دەســتــی 

خالید کەوتن، بە سوتاندن 

بیانسوتێنێت،  ئــاگــر  بــە 

زەوت  مناڵەکانیان  و  ژن 

پارەکانیشیان  و  بــکــات 

تاوانی  ببات...هتد«)١(. 

ئەو هۆزانە ئەوە نەبوە کە 

دژایەتی ئیسالم بکەن یان 

موسوڵامنان  پــەالمــاری 

ــەوان بـــڕوایـــان  ــ ــدەن، ئـ ــ بـ

ــەر  ــبـ ــامـ ــەیـ ــە خـــــــواو پـ ــ بـ

ــوە نـــوێـــژکـــەربـــون  ــ ــەب هــ

هــەبــوە،  مزگەوتیشیان 

ــون  ــەب ــادە ن ــ ــام ــ بـــــەاڵم ئ

زەکات بدەن بە ئەبوبەکر.
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بەدیلــی ســەربڕینە.. بــە هــەر حــاڵ خێڵەکــە چــەک 

ــد دەڵێــت بیانبەســتنەوە،  ــن، ئینجــا خالی بەویــش دادەنێ

هەمویــان دەبەســتنەوە، پاشــان خالیــد دیلەکانــی بەســەر 

ــی  ــی فەرمان ــەش دەکات، بەپێ ــدا داب ــی خۆی چەکدارەکان

چەکدارێــک  هــەر  ڕۆژێــک،  هــەر  دەبوایــە  خالیــد 

ســایەی  )لــە  بــون  تــەواو  تــا  ســەرببڕێت،  دیلێــک 

ــە  ــەردەمەدا ب ــەم س ــش«ی ئ ــی »داع ــی خیافەت دەوڵەت

ــن  ــەوان دەڵێ ــن، ب ــەکان دەکوژرێ ــیناریۆ دیل ــان س هەم

خــوای  ڕەزای  دەڵێــن  خالیدیــش  بــە  تیرۆریســت، 

ــەک  ــە یەک-ی ــەو خیڵ ــێوەیە ئ ــەم ش ــت!(. ب ــەر بێ لەس

ــیان  ــەک دو کەس ــەن. ی ــان دەب ــەردەبڕدرێن و لەناوی س

ــەر،  ــە پەیامب ــن ب ــان دەبێــت هەواڵەکــە دەگەیەن نەجاتی

ــك  ــرأ إلي ــم إين أب ــت: »الله ــەر دەڵێ ــە پەیامب ــە ک لەوێدای

ــەدا  ــری ن ــزایەکی ت ــچ س ــەاڵم هی ــد«، ب ــە خال ــام صنع م

لەســەر ئــەوەی کــە خێڵێکــی بــە دیلــی و دەستبەســراوی 

ســەربڕی، خالیــد وەکــو ئەمیرێکــی شــەر بــەردەوام بــو.

٢. شەڕی بوزاخە

ــەرد و  ــە ب ــەکان ب ــی دیل ــە کۆمەڵ کوشــتنی ب
ــوارەوە)٣( ــاخ فڕێدانەخ ــە ش ــوتاندن و ل س

ــە  ــون و ب ــەو شــەڕانەی لەســەر زەکات ب ــە ســەرەتای ئ ل

ــەی دوای  ــەو خێاڵن ــردة« بەناوبانگــن، دژی ئ »حــروب ال

مردنــی پەیامبــەری ئیســام نوێــژ و ڕۆژوەکەیــان پــێ 

قبــوڵ بــو بــەاڵم زەکاتیــان نــەدەدا.. ناوچەیەکــی نزیکــی 

مەککــە، کــە نــاوی »بوزاخــە« بــو، ســەرکردەی ئــەو خێڵــە 

نــاوی »طولەيحــه« بــو، پــاش ئــەوەی کــە زۆربــەی ئــەو 

ناوچەیــە ملکــەچ کــران بــە دانــی زەکات و طولەيحەیــش 

ــۆ  ــدا ب ــە نامەیەک ــق ل ــری صیددی ــو بەک ــات، ئەب هەڵ ه

خالیــد داوای لــێ دەکات کــە ڕەحــم بــەو »مورشیک«ـــانە 

دەڵــــــێــــــت مــــــن چــــەک 

ــەوە  ــکــە ئـ دانـــانـــێـــم چــون

خالیدە، من دەزانم دوای 

بەدیل گرتنە،  چەک دانان 

بەدیلی  ــەوەش  ــ ئ دوای 

حاڵ  هەر  بە  سەربڕینە.. 

بــەویــش  چـــەک  خێڵەکە 

خالید  ئینجا  دادەنـــێـــن، 

بیانبەستنەوە،  دەڵــێــت 

دەبەستنەوە،  هەمویان 

دیلەکانی  خالید  پــاشــان 

ــی  بــەســەر چــەکــدارەکــان

خــۆیــدا دابـــەش دەکــات، 

خالید  فــەرمــانــی  بــەپــێــی 

ــک،  ــ ــەر ڕۆژێ ــە هـ ــوایـ دەبـ

دیلێک  چەکدارێک  هــەر 

تا تەواو بون  سەرببڕێت، 

ــە ســـایـــەی دەوڵـــەتـــی  ــ )ل

ــــش«ی  خــیــالفــەتــی »داع

ئــــەم ســـــەردەمـــــەدا بە 

هەمان سیناریۆ دیلەکان 

دەڵێن  بــەوان  دەکوژرێن، 

تیرۆریست، بە خالیدیش 

ــوای  ــ خ ڕەزای  ــن  ــ ــێ ــ دەڵ

لەسەر بێت!(. 
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نــەکات کــە دەســتیان لــە کوشــتنی موســوڵامناندا هەبــو. بۆیــە خالیــد مــاوەی یــەک مانــگ لــەو ناوچەیــە 

دەمێنێتــەوە و لــەو مانگــەدا بــەردەوام خەڵکــی کوشــتوە. ئــەم تاوانبــارە داهێنانــی لــە هونــەری کوشــتندا 

ــوتاندن  ــە س ــر ب ــە زیات ــەم خێڵ ــانی ئ ــتنی کەس ــێوەکانی کوش ــوە ش ــەرچاوەیەدا هات ــەو س ــردوە، وەک ل ک

بــوە، و هەروەهــا خســتنە نێــوان دو بــەردی گــەورەوە، و هەروەهــا بــە فڕێدانــە خــوارەوەی دیلــەکان لــە 

بەرزایــی شــاخەکانەوە. داعشــەکان چاویــان لــەم پێشــینە و »ســەلەفی صالیح«ـــە تاوانبارەیــان کــردوە بۆیــە 

ــردوە  ــی دەرک ــد فەرمان ــە خالی ــت ک ــدا دەڵی ــخ اإلسام«ـ ــی »تاری ــە کتێب ــی( ل ــک دەســوتێنن. )ذەهەب خەڵ

ــی  ــەوە و دیلەکان ــاودا کردوەت ــری لەن ــرة«، ئاگ ــەوڕ »حظی ــەت وەک گ ــوێنی تایب ــی ش ــت کردن ــە دروس ب

ــاوەوە. ــە ن فڕێ داوەت

ــی شــەڕەکانی  ــە کات ــوە. ل ــەوە بینی ــە خۆی ــەم کەســەی ب ــژی وەک ئ ــی کــەم جــار خوێنڕێ ــژوی مرۆڤایەت مێ

»الــردة«دا خالیــدی کــوڕی وەلیــد لەســەر نەدانــی زەکات کەســێک بــە نــاوی )مالیــک ی کــوڕی نووەیــڕە( 

ــەکار  ــۆ چێشــت لێنان ب ــک ســەرەکەی ب ــات. دوای ســەربڕینی مالی ــۆ خــۆی دەب ــەی ب ســەردەبڕێت و ژنەک

٣. کوشتنی بەکۆمەڵی دیلەکانی )بەنو تەميم(

کوشتنی )مالیک ی کوڕی نووەیڕە( و زەوتکردنی ژنە جوانەکەی!
و چێشت لێنان بەسەری مرۆڤ)٤(
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دێنێــت. ئــەم چیرۆکــە لــە چەندیــن کتێبــی مێــژوی ئیســامیدا هاتــوە، بــۆ منونــە: »البدايــة والنهايــة«ی )ابــن 

كثــر(، کتێبــی »الــردة«ی )الواقــدي( و »تاریــخ«ی )الطــري(.

ــوڕی  ــم. مالیکــی ک ــو تەمی ــە ناوچــەی بەن ــەڵ لەشــکرەکەی دەگەن ــادە لەگ ــو قەت ــی ئەب ــە یاوەری ــد ب خالی

ــل  ــە دی ــە ب ــەو خێڵ ــد ئ ــەربازەکانی خالی ــت. س ــدا دەبێ ــەڵ ئامۆزاکانی ــدا لەگ ــەی خۆی ــە ماڵەک ــڕە ل نووەی

ــۆن  ــت: چ ــد دەڵێ ــە خالی ــیعرەوە ب ــە ش ــە ب ــەو خێڵ ــر ل ــی پی ــد. پیاوێک ــۆ الی خالی ــەن ب ــرن و دەیانب دەگ

ــۆ دەدات و  ــایەتییان ب ــادە ش ــو قەت ــن؟ ئەب ــژ دەکەی ــوڵامنین و نوێ ــە موس ــدا ئێم ــە کاتێک ــت ل دەمانکوژی

ــان  ــە خــوا هەموت ــادەن، ســوێند ب ــوە زەکات ن ــت: ئێ ــد دەڵێ ــەوان نوێژکــەرن. خالی ــە ئ ــێ وای ــت: بەڵ دەڵێ

ســەردەبڕم. دیــارە ئەبــو قەتــادە بــەو دڵڕەقییــەی خــۆی پێــی ناخــۆش دەبێــت. بــەاڵم خالیــد دوای ئــەوەی 

ســەرجەم ئــەو خێڵــە بــە دیــل دەگرێــت، هەمویــان ســەردەبڕێت. پاشــان مالیــک و ژنەکــەی بانــگ دەکات، 

- وەک لــە ســەرچاوەکاندا هاتــوە ـ ژنەکــەی مالیــک زۆر جــوان بــوە، نــاوی »لەیــا« بــوە. بــە هەمــان شــێوە 

مالیــک دەپاڕێتــەوە دەڵێــت: مــن موســوڵامنێکی نوێژکــەرم، چــۆن دەمکوژیــت؟«، بــەاڵم دیــار بــو کــە خالیــد 

وازی لــێ ناهێنێــت. پاشــان مالیــک ســەیرێکی ژنەکــەی دەکات و دەڵێــت: لەبــەر تــۆ مــن دەکوژێــت! خالیــد 

کــە دیــارە تەماحــی لــە ژنەکــەی کــردوە، هــەر لەبــەر چــاوی ژنەکــەی مالیکــی مێــردی ســەردەبڕێت. دوای 

جیاکردنــەوەی ســەری مالیــک لــە الشــەی، خالیــد ســەرەکەی لەگــەڵ دو بــەردی تــردا دادەنێــت و دەیــکات 

ــە  ــن ک ــەوە. دەڵێ ــەی دەکات ــت و ئاگرەک ــەر دادەنێ ــی لەس ــی خواردن ــەک و مەنجەڵێک ــێ کوچکەی ــە س ب

مالیــک قــژی زۆر پــڕ و درێــژ بــوە، بۆیــە خواردنەکــەی خالیــد زو پێگەشــتوە. پاشــان ژنەکەشــی بــۆ خــۆی 

ــد  ــی: خالی ــاب وتویەت ــوڕی خەتت ــەری ک ــاب«ی دەکات، وەک عوم ــەو »ئیغتیس ــان ش ــەر هەم ــات وه دەب

پیاوەکــەی کوشــت و زیناشــی لەگــەڵ ژنەکەیــدا کــرد. واتــا ئــەم تاوانبــارە خێڵێکــی بــە ســەربڕین جینۆســاید 

کــرد، بــە کەللـــەسەری مێردەکــەی لەیــا خواردنــی لێنــا و نانەکــەی خــوارد و دەســت درێژییی سێکسییشــی 

لــەو ژنــە دامــاوە کــرد. بۆیــە دەڵێــم: کــە تاوانبــاری وەک ئــەم خالیــدە مەگــەر هــەر لــە داعشــدا دوبــارە 

ــەوە! ببێت

٤. شەڕی ئوللـــەیس »وقعة أُلَيس« یان ڕوباری خوێن »نهر الدم
ســەربڕینی )٥٠-٧٠( هەزار دیل لە چەند ڕۆژێکدا)٥(

شــەڕی )ئوللـــەیس( یــان )ڕوبــاری خوێــن(، ئــەوەی لــەم شــەڕەدا کــراوە، یەکێکــە لــە دڕندانەتریــن شــێوەی 

ــە  ــە ب ــەلەفی صالیح«ـ ــەم »س ــتە. ئ ــەم ئاس ــتوەتە ئ ــتا نەگەش ــڕۆ هێش ــی ئەم ــی داعش ــن، تاوانەکان کوش

خوێنــی دیلــی ســەربڕاو ڕوبــار دروســت دەکات. ســاڵی 12ی هیجــری خالیــد بــەرەو عێــراق بەڕێدەکەوێــت 

ــورات(  ــاری ف ــی ڕوب ــە ڕۆژهەاڵت ــە ل ــە خــواروی عێراقدای ــە ل ــەیس« )ک ــاوی »ئوللـ ــە ن ــەک ب ــە ناوچەی و ل

ــە  ــکێت، بۆی ــد دەش ــکرەکەی خالی ــەرەتاوە لەش ــە س ــت پێ دەکات. ل ــەڕ دەس ــدا ش ــکری فارس ــەڵ لەش لەگ

ــێ ببەخشــیت بەســەریاندا، ســوێند  ــەر ســەرکەوتنم پ ــە! ئەگ ــت: »خودای ــەک دەکات و دەڵێ ــد دوعای خالی
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ڕوبارێــک  ســەربڕاوەکانیان  لــە خوێنــی  کــە  دەخــۆم 

ــد  ــەڕێ«. دوای شــکانی لەشــکری فارســەکان، خالی بخەم

ــە نەیانکــوژن،  بانگــەوازی لەشــکرەکەی خــۆی دەکات ک

بەڵکــو دیلیــان بکــەن. لەشــکری فــارس کــە عەرەبیشــیان 

ــۆ  ــک 50 ب ــتەوە، و نزی ــە دەس ــان دەدەن ب ــو، خۆی تیاب

ــوێنێکدا  ــە ش ــن و ل ــی دەگیرێ ــە دیل ــەس ب ــەزار ک ٧0 ه

ــوێنە  ــەو ش ــک ئ ــاو نزی ــی ئ ــەوە. جۆگەلەیەک کۆدەکرێن

دەبێــت، خالیــد فەرمــان دەردەکات کــە ســەرچاوەی 

ئاوەکــەی دابخــەن. ئینجــا فەرمــان بــە لەشــکرەکەی 

دەکات کــە دەســت بکــەن بــە ســەربڕینی دیلــەکان 

ــە  ــا ل ــەوە، ت ــەو جۆگەلەی ــاو ئ ــە ن ــان بکەن و خوێنەکەی

ــۆل  ــەکان پۆل-پ ــڕوات. دیل ــدا ب ــی پێ ــاو خوێن ــی ئ جیات

ــڕن. ســێ شــەو و  ــە ســەر ئاوەکــە و ســەریان دەب دەبەن

ســێ ڕۆژ بەبــێ وەســتان ســەربڕین بــەردەوام دەبێــت، تا 

قەعقــاع دێــت بــۆ الی خالیــد و دەڵێــت: ئەگــەر هەمــو 

بەشــەری دونیــاش ســەربڕیت و خوێنەکــەی بکەیتــە 

ئــەو جۆگەلەیــەوە، ئــەوا هــەر نابێــت بــە ڕوبــار، چونکــە 

خوێــن زو دەمەیێــت! بۆیــە خالیــد دوای ســەربڕینی 

ــەوەی »ســوێنەکەی نەکەوێــت!«،  ــۆ ئ ــەکان ب هەمــو دیل

ڕوبارەکــە  و  بەردەداتــەوە  جۆگەلەکــە  ســەرچاوەی 

شــانازیی  لــە  پــڕ  مێــژوی  لــە  بۆیــە  دەبێــت.  ســور 

ســەلەفیەکاندا ئــەم شــەڕە پێــی دەگوترێــت »شــەڕی 

هاوکاریــی  کــە  عەرەبانــەی  ئــەو  خوێــن«.  ڕوبــاری 

ــەک  ــی ناوچەی ــان خەڵک ــرد، هەندێکی ــەکانیان دەک فارس

بــون پێــی دەوتــرا »أمغيشــيا«. هــەر کــە شــەڕەکە تــەواو 

ــەو  ــەر ئ ــە س ــرش دەکەن ــکرەکەی هێ ــد و لەش ــو، خالی ب

ناوچەیــە. خەڵکەکــە دەیانزانــی کــە خالیــد بەڕێوەیــە بــۆ 

ــد و لەشــکرەکەی دوای  ــە ترســا ڕادەکــەن. خالی ــان، ل الی

تااڵنــی و فەرهودکــردن هەرچــی ماڵــی ئــەو دێیــە هەیــە 

ــحاڵ  ــکرەکەی زۆر خۆش ــد و لەش ــەن. خالی ــی دەک وێران

دەســت  بــە  زۆریــان  فەرهودێکــی  چونکــە  دەبــن، 

کەم  مرۆڤایەتی  مێژوی 

وەک  خــوێــنــڕێــژی  ـــار  جـ

بە خۆیەوە  ئەم کەسەی 

بینیوە. لە کاتی شەڕەکانی 

کوڕی  خالیدی  »الردة«دا 

ــی  ــەدان وەلـــیـــد لـــەســـەر ن

ــێـــک بــە  زەکــــــــات کـــەسـ

ــاوی )مــالــیــک ی کــوڕی  نـ

ــڕە( ســەردەبــڕێــت  ــووەیـ نـ

خـــۆی  ـــۆ  بـ ــەی  ــ ــەکـ ــ ژنـ و 

سەربڕینی  دوای  دەبات. 

مــالــیــک ســـەرەکـــەی بۆ 

چــێــشــت لــێــنــان بـــەکـــار 

لە  چیرۆکە  ئــەم  دێنێت. 

مێژوی  کتێبی  چــەنــدیــن 

ــوە،  ــ ــات ــ ئـــیـــســـالمـــیـــدا ه

ــة  ــدايـ ــبـ ــە: »الـ ــ ــون ــ ــۆ من ــ ب

كثري(،  )ابــن  والنهاية«ی 

ــبـــی »الـــــــــــردة«ی  ــێـ ــتـ کـ

»تاریخ«ی  و  )الــواقــدي( 

)الطربي(.
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دەکەوێــت. لەگــەڵ ناردنــی هەواڵەکــەدا یــەک لــە 

پێنجــی دەســتکەوتەکان دەنێــرن بــۆ خەلیفــە ئەبــو 

بەکــر. بــە گەشــتنی هەواڵــی ئــەم کوشــت و بــڕە و 

دەســتکەوتی ئــەم شــەڕە، ئەبــو بەکــر خوتبەیەکــی 

بەناوبانگــی دا بــۆ قوڕەیشــیەکان، کــە لــە وەســفی 

ــەر  ــەرەب بەس ــێرەکەی ع ــەوە ش ــی: »ئ ــدا وت خالی

ــا  ــک ت ــچ دایکێ شــێرەکەی فارســدا ســەرکەوت، هی

ــاوە«. ــدی نەهێن ــوڕی وەک خالی ــتا ک ئێس

ــەبی«  ــج »س ــوڕی گەن ــل ک ــد چ ٥. خالی
دەکات)٦(

لــەم شــەڕەدا کــە بــە نــاوی »عیــن التمــر« نــارساوە 

و لــە ڕۆژئــاوای ئەنبــاردا ڕوی دا، دوای شــەڕێکی 

قــورس، لەشــکری موســوڵامنان قــەاڵی دوژمنــان 

لــە قەاڵکــەدا  ئــەو کەســانەی  و  تێک دەشــکێنن 

بــون هەمــو ســەربڕان. پاشــان لەنــاو قەاڵکــەدا 

ــون،  ــج حەشــار دراب ــوڕی گەن ــدا چــل ک ــە ژورێک ل

خوێنــدن  ئینجیــل  قوتابخانــەی  قوتابیانــی  کــە 

بــون. خالیــد وەک کۆیلــە »عبــد« دەیانگرێــت و 

ــاوە  ــەر پی ــیان دەکات بەس ــە« دابەش وەک »غەنیم

ــێکیان  ــش بەش ــکرەکەی. ئەوانی ــو لەش ــی نێ ئازاکان

بــۆ خزمەتــکاری بــۆ خۆیــان هەڵگــرت و، بەشــەکەی 

تریشــیان هەڵگــرت بــۆ فرۆشــتنیان لــە بــازاڕی 

ــارەکان. ــو ش ــان لەنێ ــتنی غوالم ــن و فرۆش کڕی

ئــەوەی لێــرەدا بــاس کــرا، بەشــێکە لــە مێــژوی 

ئــەم »صەحابی«ـــە، بەشــێکە لــەو چیرۆکانــەی کــە 

ــاس  ــد ب ــە ســەرچاوە ئیســامیەکاندا لەســەر خالی ل

نەختێــک  ئەگــەر  ســەردەمەدا،  لــەم  دەکرێــن.  

ســوارە«  »شــۆڕە  ئــەم  ســەیری  ویژدانــەوە  بــە 

ئــەوا  بکەیــن،  ئیســام  ئیمراتــۆری  و  عــەرەب 

من  دەڵێت:  دەپاڕێتەوە  مالیک 

موسوڵامنێکی نوێژکەرم، چۆن 

دەمکوژیت؟«، بەاڵم دیار بو کە 

خالید وازی لێ ناهێنێت. پاشان 

ــکــی ژنــەکــەی  ــرێ ــیــک ســەی مــال

لـــەبـــەر تۆ  ــێـــت:  ــات و دەڵـ ــ دەکـ

دیــارە  کە  خالید  دەکــوژێــت!  من 

تەماحی لە ژنەکەی کردوە، هەر 

مالیکی  ژنــەکــەی  چـــاوی  لــەبــەر 

دوای  ــڕێـــت.  ــەردەبـ سـ مــێــردی 

مالیک  ســـەری  جــیــاکــردنــەوەی 

ســەرەکــەی  خالید  الشـــەی،  لــە 

دادەنێت  تردا  بــەردی  دو  لەگەڵ 

کوچکەیەک  سێ  بە  دەیکات  و 

لەسەر  خواردنی  مەنجەڵێکی  و 

دادەنێت و ئاگرەکەی دەکاتەوە. 

پڕ  زۆر  قــژی  مالیک  کــە  دەڵــێــن 

خواردنەکەی  بۆیە  بــوە،  درێــژ  و 

پاشان  پێگەشتوە.  زو  خالید 

ژنەکەشی بۆ خۆی دەبات وهەر 

»ئیغتیساب«ی  شــەو  هەمان 

عــومــەری کوڕی  دەکـــات، وەک 

خـــەتـــتـــاب وتـــویـــەتـــی: خــالــیــد 

زیناشی  و  کوشت  پــیــاوەکــەی 

لەگەڵ ژنەکەیدا کرد
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دەبێــت جیگــەی شــەرمەزاری بێــت بــۆ ئــەو مێــژوە، 

ــانێکی  ــەر وەک ئینس ــت. ئەگ ــوە بکرێ ــانازی پێ ــەک ش ن

خالیــدی  هەڵســوکەوتی  ســەیری  ڕۆشــنگەر  و  ئــازاد 

کــوڕی وەلیــد بکەیــن، ئــەوا ناتوانیــن ناوێکــی تــری لــێ 

بنێیــت غەیــری »تاوانبــاری جەنــگ« و »جینۆســایدکەر«. 

ئەگــەر دۆســیەکەی بەپێــی یاســاکانی دادگای تاوانەکانــی 

نێودەوڵەتــی الهــای تاوتــوێ بکرێــت، هــەر بــەو شــێوەیە 

ــت. ــزا دەدرێ ــێوە س ــن ش ــت و بەتونری ــەیر دەکرێ س

پەراوێز و سەرچاوەکان:

)1( بڕوانە:

ــة  ــوك( ]وصل ــل واملل ــخ الرس ــري )تاري ــخ الط ــري، تاري الط

تاريــخ الطــري[. بــروت: دار الــراث. الطبعــة الثانيــة، 138٧ 

هـــ.. جـــ. 3، ص ص. 252-250.

الواقــدي، الــردة، مــع نبــذة مــن فتــوح العــراق، وذكــر املثنــى 

بــن حارثــة الشــيباين. تحقيــق: يحيــى الجبــوري. بــروت: دار 

الغــرب اإلســامي. الطبعــة األوىل، 1990. ص ص. ٧1، ٧2.

)2( بڕوانە:

الطري، تاريخ الطري. جـ. 3، ص ص. 68-66.

ــق:  ــوك. تحقي ــم واملل ــخ األم ــم يف تاري ــوزي، املنتظ ــن الج اب

محمــد عبــد القــادر عطــا، مصطفــى عبــد القــادر عطــا. 

ــة. الطبعــة األوىل، 1992. جـــ. 3،  ــب العلمي ــروت: دار الكت ب

.331 ص. 

ــة. تحقيــق: عــي شــري. بــروت:  ــة والنهاي ــر، البداي ــن كث اب

دار إحيــاء الــراث العــريب. الطبعــة األوىل، 1988. جـــ. 4، 

  .360-358 ص ص. 

)3( بڕوانە: ابن كثر، البداية والنهاية. . جـ. 6، ص. 351.

الذهبــي، تاريــخ اإلســام ووفيــات املشــاهر واألعــام. تحقيــق: 

بشــار عــّواد معــروف. بــروت: دار الغــرب اإلســامي. الطبعــة 

األوىل، 2003. جـــ. 2، ص. 23: »فَأََمــَر َخالـِـٌد ِبالُْحظـُـِر أَْن تُبَْنــى، 

ئــــەگــــەر نـــەخـــتـــێـــک بــە 

ئەم  سەیری  ــەوە  ــژدان وی

»شــۆڕە ســوارە« عەرەب 

ئیسالم  ــۆری  ــمــرات ــی ئ و 

بـــکـــەیـــن، ئـــــەوا دەبــێــت 

ــەزاری  ــ ــەرم ــ ــگــەی ش جــی

نەک  مێژوە،  ئەو  بۆ  بێت 

بکرێت.  ــێــوە  پ شـــانـــازی 

ئینسانێکی  وەک  ئەگەر 

ئازاد و ڕۆشنگەر سەیری 

خالیدی  هەڵسوکەوتی 

ــد بــکــەیــن،  ــیـ ــوڕی وەلـ ــ کـ

ــیــن نــاوێــکــی  ــوان ــات ــەوا ن ــ ئ

غــەیــری  بنێیت  ــێ  ل تـــری 

ــگ« و  ــەن »تـــاوانـــبـــاری ج

»جینۆسایدکەر«
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نوێگەریی یان 
کەلەپورپەرستی

ثـُـمَّ أَْوقـَـَد ِفيَهــا النِّــرَاَن َوأَلَْقــى اأْلَُســاَرى ِفيَهــا«.

)4( ئەم بەسەرهاتە ـ وەک )الواقدي( دەڵێت ـ هەمو زاناکان دوپاتیان کردۆتەوە. بڕوانە:

الواقدي، كتاب الردة مع نبذة من فتوح العراق. ص ص. 108-103.

ابن كثر، البداية والنهاية. جـ. 6، ص ص. 354، 355.

)5( بڕوانە:

ابن الجوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك. جـ. 4،  ص. 103.

ابن كثر، البداية والنهاية. جـ. 6، ص ص. 382-380.

5. خالید چل کوڕی گەنج »سەبی« دەکات)6(

)6( بڕوانە: »خر عني التمر« لە:

الطري، تاريخ الطري. جـ. 3،  ص ص. 3٧6، 3٧٧.

ابن الجوزي، املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك. جـ. 4، ص. 10٧. 

 



نوێگەریی یان 
نوێگەریی یان کەلەپورپەرستیکەلەپورپەرستی

خەرسەو مەحمود
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ــە متامنەیەکــى زۆرەوە  ــەوە ب ــە مەیدانی  ئیســالمی ســیاىس هــەر لەســەرەتاى هاتن

بانگەشــەى نوێگەربــوىن خــۆى و، تەبابــوىن لەگــەڵ بابــەت و پێــدراوەکاىن دنیــاى نوێــدا کــردوە. بــەردەوام 

بەباوەڕبەخۆبونێکــى ســەیرەوە پێداگیریــی لــەوە کــردوە کە لەگەڵ رەوڕەوەى پێشــکەوتن و گەشــەکردنەکاىن 

زانســت و مەعریفەدایــە، کــۆى بەڵگــە زانســتیی و فیکریــى و میتۆدییەکانیــى لەمــڕوەوە، تەنیــا لــە 

ــارشاوە  ــان بەدات ــت و ئەقڵی ــەى زانس ــە وش ــوە ک ــدا کۆتاییهات ــەت و فەرمودەیەک ــد ئای ــەوەى چەن هێنان

جیاوازەکانــدا تێــدا ئامادەیــە، لــە پــاڵ هێنانــەوەى منونــە لەپێشــکەوتنى زانســت و فەلســەفە لــە ســەردەمى 

ــارى ئیســامییدا. ــدن و گەشــەى ژی دامەزران

واتــا هەوڵــەکاىن لــە هێنانــەوى دەقگەلێکــدا بەرجەســتەبوە کــە هیــچ پەیوەندییەکــى راســتەوخۆو 

راســتەقینەیان بــە دنیــاى واقیعیــى مرۆڤەکانــەوە نییــە، لــەو روانگەیــەوە کــە کاردانەوەیەکــى عەمەلییــان 

لـــێ بــەدى ناکرێــت، چونکــە لــە بنەڕەتــدا هــۆکارى راســتەقینە نیــن بــۆ ئــەو جــۆرە بەرهــەم و کاردانــەوە 

کردەییانــە. ســەبارەت بــە بەرهــەم و داهێنــاىن زانایــاىن کۆنیــش، ئــەوا لەالیەکــەوە ئــەوان لــە فــەزاى تایبــەىت 

ــەت  ــەوە تەنان ــى دیکەش ــردوە، لەالیەک ــان ک ــەوەو ئافراندنی ــدا بیریانکردۆت ــی خۆیان ــی و ژیاری مەعریفی

ئێمــە نەمانتوانیــوە، یــان دروســتر بڵێــم نەمانویســتوە، لــەو بەشــەو رەهەندانــەى ئــەو کەلتــورە رابــردوە 

ــن. ــون ب ــەى بەهرەمەندب ــە مای ــۆ ئەمڕۆک ســودمەندبین کــە دەشــێت ب

ــە  ــتە مرۆیی ــەکان و زانس ــامیە تەقلیدیی ــتە ئیس ــەڵ زانس ــە لەگ ــە نابابەتیی ــۆرە مامەڵ ــى ئەمج ــە ئەنجام ل

نوێییەکانــدا هەردوکیــان بەیەکــەوە، ناچــار بــە گرتنەبــەرى رێگایەکــى دیکــە بــون بــۆ مامەڵەکــردن لەگــەڵ 

هــەردو جــۆرە بەرهەمــە مەعریفیەکــەدا )بەئیســامیى و هاوچەرخــەوە(، ئەویــش بریتیــە لــە بەنــاو 

گونجاندنێکــى ناچاریانــەى نێــوان هــەردو جۆر لە کەلتــورە مەعریفیەکە بەنــاوى ئیســامیزەکردىن مەعریفەى 

نــوێ( ! کــە گرتنەبــەرى ئــەم رێگایــە نــەک هــەر خۆدزینەوەیــە لــە حەقیقــەىت هــەردو جــۆرە مەعریفەکــە 

)ئیســامیی و نــوێ(، بەڵکــو بــردىن هەردوکیانــە بــە ئاراســتەى شــێواندندا، هەوڵدانــە بــۆ متوربەکردنێــک کــە 

ــاى بەرهەمهێنــاىن هیچــى دیکــەى نابێــت. بــەو پێیــەىش »ئەســلەمەکردىن  ــە درەختێکــى زڕ بــەوالوە توان ل

نوێگەریــى مانــاى کردنەبــەرى پۆشــاکێکى ئیســامییە بــە بــەر بابەتگەلێکــدا کــە لــە ناوەندێکــى ئیســامیدا 

ــەم روەوە  ــە ل ــن. کەوات ــامیى نی ــەى ئیس ــرو کۆمەڵگ ــەندىن فیک ــى پەرەس ــاراوەو، بەرهەم ــە ئ نەهاتونەت

پرۆســەیەکى پاســاوگەرانەى ناراســتەوخۆو و پەنهــان یــان هۆشــیارانەیە کــە چەنــد شــێوەیەک دەگرێتــە بــەر: 

لــە گــەڕان بەدواى مومارەســەى هاوشــێوەدا لــە کەلتــورو مێژوى ئیســامیدا، بــەرەو نەفیکــردىن تایبەمتەندیى 

خۆرئاواییانــەى ئــەو بەهــاو زانســت و داهێرناوانــەى خۆرئــاوا بەرهەمیهێنــاون، بــە تێپەڕیــن بــە گونجانــدىن 

نێــوان ئــەم بابەتانــەو پرنســیپە ئیســامیەکان. هەروەهــا مانــاى هەوڵدانیشــە بــۆ هەڵبــژاردىن بابــەىت بــاش و 

رەتکردنــەوەى بابەتــە خراپــەکان لــە ژیــارى خۆرئاوایــى، یــان قەبوڵکــردىن دەســتکەوتە مادییــەکان بــە بــآ ئەو 

بنەمــا فەلســەفیانەى ئــەم دەســتکەوتانەیان لەســەر بنیادنــراوە«)1(.

«
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لەکاتێکــدا ئــەم دیــدە ســەلەفیییە لە ڕاســتیدا تەنیــا بیرى بــەالى موقەدەســکردىن کەلتورە ترادســیۆنەکەیدایە 

هــەر بۆیــە زیاتــر ســەرقاڵى ستایشــکردنە، چونکــە مەنهەجــى ســەلەفیەت »بەزۆریــى میتۆدێکــى 

ــرەوە  ــان. لێ ــە گری ــتاش دەخات ــى ئێس ــە دۆخ ــەوەى ک ــەدەر ئ ــت بەق ــەرز رادەگرێ ــردو ب ــزەو راب وتارئامێ

ــە  ــە ب ــەوە ک ــردو دەمێنێت ــە »خــود«ى راب ــەوە هــەر ب ــى لەســەر بکات ــت جەخت ــەو »خــود«ەى دەیەوێ ئ

ــتادا«)2(. ــەکان«ى ئێس ــە« و »الدان ــاوارو ناڵ ــارى »ه ــر فش ــەوە، لەژێ ــەوە دەگەڕێرنێت ئینفیعال

لەکاتێکــدا کــە دەبێــت هەوڵــى ئێمــە لــە گەڕانــەوەى کەلتــوردا بێــت بــۆ ســیاقى خــۆى، بــۆ ئاگاداربــون 

ــدا بێــت بــە کەرەســتەو میتــۆدەکاىن  ــاو خوێندنەوەی ــە پێن ــۆ ئێســتا ل ــە هەلومەرجــەکاىن، هێنانــەوەىش ب ل

ــاوزەد دەکات:  ــە »بابەتیبــون« و »مەعقولیــەت« ن ــەم دو پرۆســەیە ب ئێســتا نــەک ئەوســا کــە جابیریــى ئ

»ئــەو ئامانجــەى مەبەســتامنە بریتیــە لــە وەى کەلتــور بکەیــن بــە هاوچەرخــى خــۆى لــە روى ئیشــکالیەىت 

تیۆریــى و پێکهاتــەى مەعریفــى و ناوەرۆکــى ئایدیۆلۆژییــەوە، ئــەو شــتەى کــە خوازیــارى چارەســەرە لــە 

ــون«،  ــاى »بابەتیب ــە مان ــى، ئەمەش ــەىت و مێژوی ــى و کۆمەاڵی ــەى مەعریف ــدا، ژینگ ــەىت خۆی ــەى تایب ژینگ

لەهەمانکاتیشــدا بیکەینــە هاوچەرخــى خۆمــان بــە گواســتنەوەى بــۆ الى خۆمــان بۆ ئــەوەى ببێتــە بابەتێک 

شــیاوى ئــەوە بێــت کــە لــە ناویــداو بەهــۆى ئەویشــەوە ئــەو ئەقاڵنیەتــە مومارەســە بکەیــن کــە ئینیتــامى 

بــۆ ســەردەمەکەمان هەیــە، ئەمەشــە مانــاى »مەعقولیــەت« )....( بەمــەش لــە دەســتەاڵتەکەى لەســەرمان 

رزگارمــان دەبێــت و لەبەرامبەریــدا ئێمــە دەســەاڵىت خۆمــاىن بەســەردا پیــادە دەکەیــن«)3(.

گــەر مــرۆڤ لــەو ســیاقە مەعریفیــەدا لــە ئاینەکــەى خــۆى تێنــەگات کــە تێیــدا دەژى، ئــەوا تــوىش نامۆبــون 

و ئیزدیواجیــەت دێــت، کارەکتەرەکــەى بەشــێوەیەکى ســەیرو ترســناک دابــەش دەبێــت: »مرۆڤــى ئەمــڕۆ 

پێویســتى بەوەیــە بــە جۆرێــک لــە ئایــن و عەقیدەکــەى خــۆى تێبــگات کــە گونجــاو بێــت لەگــەڵ کەلتــورە 

زانســتیى و مێژویــى و ســایکۆلۆژیى و کۆمەاڵیەتیەکیــدا، یــان النیکــەم دژ نەبێــت لەگەڵیانــدا. هــەر کاتێــک 

ــەڕەىت  ــى بن ــە رەهەندێک ــۆالدان ل ــەوەو خ ــە ونبون ــە بکەوێت ــێت، نزیک ــۆ نەڕەخس ــتنەىش ب ــەم تێگەیش ئ

لەخــودى خۆیــداو، دەکەوێتــە بــەردەم مەتــرىس ئیزدیواجیــەىت کەســێتیى، کــە نەزۆکییەکــى فیکریــى بەدوادا 

دێــت، لــەدو جیهانــدا دەژى کــە بەیــەک ناگــەن، یەکێکیــان میتۆلۆژیــى و ئــەوى دیکەیــان بــە ئەقاڵنیکــراو، 

ئەمیــان بــۆ واقیــع و کــردارو ئەویــان بــۆ خــەون و ویــژدان، یــان راکــردن لــە ئێســتا«)4(.

کەلتــور وەک بابەتێــک لــە خــودى خۆیــدا ئامانــج نییــە، بەڵکــو هــۆکارە، لەبــەر ئــەوە مایــەى شــانازیکردن 

نییــە وەک مەعریفــەى موجــەرەد گــەر لەگــەڵ چاالکــى ژیانــدا نەیەتــەوەو، بەگەڕخســتنى لەمــٍڕۆدا 

ــدىن جەمــاوەرو  ــە، بەڵکــو وەســیلەیەکە بۆجواڵن ــج نیی ــدا ئامان ــور لەخــودى خۆی پۆزەتیــڤ نەبێــت »کەلت

گۆڕینــى واقیــع، بابەتێــک نییــە بــۆ خــۆى لــە خــودى خۆیــدا کــە شــانازیی بــە خــۆى و هاوچەرخبونیــەوە 

بکەیــن )واتــە ئامادەکردنــەوەى لــە ئێســتادا(، بەڵکــو هاوچەرخبــوىن خەڵکیــی ئــەو بابەتەیــە کــە پێویســتە 

بێتــەدى )واتــە دەبــآ هــەوڵ بدرێــت خەڵکەکە لــە ئێســتادا بژین نــەک کەلتورەکــە(. کەلتور سیســتمگەلێکى 

تایبــەىت تیۆریــى لــە خۆناگرێــت کــە کەشــفکردنیان ببێتــە خەمــامن، بەڵکــو چەنــد ئیمکانیاتێکــى عەمەلیــی 

دەگرێتــە خــۆ کــە بیریــار کەشــفیان دەکات بەتەفســیرکردنەوەى بــە گوێــرەى بەرژەوەنــدى جەمــاوەر«)5(.
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نادروســتى  لۆژیکــى  بــە  ســەبارەت  هەروەهــا 

ئامادەکردنــەوەى فیقهــی کــۆن لــە ئێســتادا دەڵێــت »ئێمــە 

بەرگــرى لــە فیقهــى کــۆن دەکەیــن وەک ئــەوەى روداوەکان 

ــن«)6(.  ــە دەق دابڕێژرێ ــت ب ــن بێ ــى مومکی ــاىن خەڵک و ژی

مەبەســتى ئەوەیــە لــە ســەرەتادا. واقیعێــک یــان روداوێــک 

هەیــەو دواتــر دەقێــک لــە بارەیــەوە دادەڕێژرێــت، چونکــە 

ــا  ــو یاس ــەو بابەت ــارە ئ ــاىن ئیســامیدا دی ــڕۆى جیه وەک لەم

بابەتــو  بــۆ  کــە  دەگوترێنــەوە  و  دەخوێرنێــن  فیقهیانــە 

هەلومەرجــى ســەردەمى خۆیــان دانــراون و، بەواقیعــى 

ــن. ــەوە پەیوەس ــى خۆیان ــى و مەعریفی ــى و ژیاری کەلتوری

          داخستنى دەرگاى ئیجتیهاد

پــاڵ  لــە  ئیســامیى  ئەمــڕۆى  بیریــاراىن  و  نوســەر 

پێشــکەوتنەکاىن  بــە  هاوڕێبونیــان  بــۆ  بانگەشــەکردنیاندا 

ــرو  ــامکردىن فیک ــە ئیس ــۆ ب ــان ب ــوێ و، هەوڵدانی ــاى ن دنی

مەعریفــەى خۆرئــاوا، لــە پــاڵ ئــەم دو بانگەشــە گەورەیــەدا، 

دەرگاى  داخســتنى  هــۆکارەکاىن  لــە  شانازیشــەوە  بــە 

ئیجتیهــاد دەدوێــن کــە گوایــا هــۆکارى شــەرعیى و پێویســت 

ــى و  ــە پەرتەوازەی ــوڵامنان ل ــتنى مس ــاو پاراس ــە پێن ــون ل ب

الوازیــى! واتــە لــە یەککاتــدا بانگەشــەى گەورەتریــن جــۆرى 

ئیجتیهــاد دەکــەن و، رێگرتــن لــە ئیجتیهادیــش بــە حیکمــەت 

دەزانــن!!؟؟. و زەرورەىت شــەرعى 

بکەیــن  بــەوە  ئامــاژە  شــتێک  لەهــەر  بــەر  پێویســتە 

کــە مامەڵەکــردن لەمــڕۆدا لەگــەڵ دەق، خوازیــارى لــە 

لــە  بریتیــە  کــە  گرنگــە  ســێکوچکەیەکى  بەرچاوگرتنــى 

توانــاى  دەق  ئەگەرنــا  خوێندنــەوە(،   – واقیــع   – )دەق 

زیندوێتیــى و کاریگەرێتــى خــۆى لەمــڕۆدا نامێنێــت، خــودى 

عەمەلیانــەى  بەرجەســتەکردىن  پێنــاو  لــە  ئیجتیهادیــش 

ــەم  ــەڵ ئ ــردن لەگ ــە مامەڵەنەک ــێکوچکەیەدایە، وات ــەم س ئ

ــە  ســێکوچکەیەدا نیشــانەیەکى ئاشــکراى داخســتنى دەرگای

لــەو سیاقە  گــەر مــرۆڤ 

تێیدا  کـــە  مــەعــریــفــیــەدا 

دەژى، لە ئاینەکەى خۆى 

تــێــنــەگــات، ئـــەوا تــوىش 

ئیزدیواجیەت  و  نامۆبون 

کارەکتەرەکەى  و  دەبێت 

بــەشــێــوەیــەکــى ســەیــرو 

ترسناک دابەش دەبێت، 

ئــەمــەش نــەزۆکــیــیــەکــى 

فیکریى بەدوادا دێت
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بــەڕوى ئیجتیهــاددا. هەربۆیــە فەیلەســوف و شــاعیرێکى 

»داخســتنى  دەڵێــت:  ئیقبــاڵ  محەمــەد  وەک  مســوڵامىن 

وەهمێکــى  روتــەو،  خورافەیەکــى  ئیجتیهــاد  دەرگاى 

دروســتکراوە و بەرهەمــى بەرجەســتەبوىن فیکــرى تەرشیعیــە 

ــەى  ــەو تەمەڵی ــى، ئ ــى ئەقلی ــەڵ تەمەڵی ــامدا لەگ ــە ئیس ل

لەمــاوەى گەندەڵبونــی ڕۆحیــدا دێتــە ئــاراوە و، مەزنــە 

بیریــارەکان دەکات بــە بتــى پیــرۆز«.)٧(

بێگومــان کۆتاییهاتنــى دیــاردەى پێغەمبەرایەتیــى بــە هاتنــى 

ــە کــە ئیــدى  ــدا نیشــانەى ئەوەی ــە خــودى خۆی محەمــەد، ل

دەبــێ ئەقــڵ جێــگاى وەحــى بگرێتــەوە لــەو بابەتانــەدا کــە 

ــە  ــو کای ــاىن مرۆڤ ــە ژی ــە ل ــەدا ک ــەو گۆڕانکاریان ــن و، ل نوێ

جــوداکاىن چاالکیەکانیــدا بــەردەوام بــە دواى یەکــردا دێــن، 

ــەردەوام  ــوێ ب هەمــو ســەردەم و هەلومەرجێکــى جــوداو ن

ــە  ــرەوە دەبوای ــدا دێنێــت، لێ کێشــەگەىل خــۆى لەگــەڵ خۆی

ــازاد  ــراوەو ئ ــک ک ــى گەلێ ــام ئاینێک ــەوە ئیس ــە پێچەوان ب

ــە گوزارشــتێکى جــوان جەخــت لەســەر  ــش ب ــە، ئیقباڵی بوای

ــتیە دەکات: ــەم راس ئ

ــە  ــە رێســا فیکرییەکــەى ئیســام بریتی ــەوە ک ــەو روانگەی »ل

لــە وەى کــە دواى محەمــەد چیــر وەحــى بــۆ مــرۆڤ نایــەت 

و، هیــچ پەیامێکــى دیکــەى لــە دواوە نییــە، پێویســتە ئێمــە 

ــەوە«. ــە روى رۆحیی ــەالىن ســەرزەوى ل ــى گ ــە ئازادترین ببین

)8( ئاخــۆ هەژمارکــردىن مەســیحى و جولەکــەکان لــە ریــزى 

بێباوەڕانــدا و، گوتنــەوەى ئــەم وانــە نــا ئاینییــە بــە منــدااڵن، 

تــا چەنــد لەگــەڵ ئــەم گوتەیــەى ئیقباڵــدا بســازێت!!

واتــە، ئازادیــی ئایینــی بەبــێ بونــی بــڕوا بــە ئــازادی ڕەهــای 

ئاییــن و ئایدیــاو فەلســەفەکان لــە جیهانــدا بوونــی مەحاڵــە. 

کۆتاییهاتنى  بــێــگــومــان 

پێغەمبەرایەتیى  دیاردەى 

لە  مــحــەمــەد،  هاتنى  بــە 

نیشانەى  خــۆیــدا  ــودى  خ

ــە کــە ئــیــدى دەبــێ  ــەوەی ئ

ــڵ جــێــگــاى وەحـــى  ــەقـ ئـ

بگرێتەوە 
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  ١٠  ســاڵێك پێــش ئێســتا لــه  یه كێــك لــه  زانكۆكانــی ئه ڵامنیــا زانســتی سیاســیم ده خوێنــد، لــه  

ــه   ــه وه و ل ــم نه ده بون ــه  كۆڵ ــاوه ڕ ل ــوه  نه ده چــو، كێشــه كانی شــوناس و ب ــاش به ڕێ ــه  ب ســه ره تادا خوێندنه ك

غوربه تــی باكــوری ســارددا ژیانیــان لــێ تــاڵ كردبــوم، ئــه و خوێنــدكاره  میرسییــه ی كــه  بــه دوای زانســت و 

ــه اڵم  ــه  ســه ربازه كانی ملمانێــی شارســتانیه ته كان، ب ــه  یه كێــك ل ــو ب ــڕ ب ــا، له پ ــوه  ئه ڵامنی ــدا ڕوی كردب ئازادی

ــی  ــۆو به نه فره تكردن ــكۆداركردنی خ ــه  ش ــه  ل ــك(، جگ ــه ول و قوه تێ ــك )ح ــچ كۆمه كێ ــێ هی ــه ربازێك به ب س

ــان  ــه  تێپه ڕینــی كات كێشــه كانی واڵته كــه م كــه  هیاكی ــو، ب ــه  ده ســته وه  نه ب ــر، هیــچ چه كێكــی ب ئه وانــی ت

ــه وه و  ــم ده كۆڵیی ــی، لێ ــه ی ئه ڵامن ــییه كانی كۆمه ڵگ ــردو ســه رنجم خســته  ســه ر نه خۆش ــاد ك ــه  ی ــردم ل ده ك

ــان  ــرد، واڵته كه ی ــكۆدار ده ك ــان ش ــه  خۆی ــه ی ك ــه ره  ئه ڵامنییان ــه و نوس ــوم ب ــام ب ــرد، سه رس ــیكارم ده ك ش

ــژوه  ڕەیسیســته  ڕەشــه كه یان  ــه ی، مێ ــه  توندڕەوه ك ــرد، ســه رمایه دارییه كه ی، سیاســه ته  ئابوریی ــی ده ك دادگای

ــی  ــه وه ی تێكه ڵ ــۆ ئ ــون ب ــه ، پاســاوێك ب ــه م واڵت ــردم ل ــان ده ك ــر توڕەی ــه  زیات ــه م كتێبان ــرد، ئ ســه ركۆنه  ده ك

ــم. ــت بهێن ــه  ده س ــاس ب ــایه نی ب ــه ركه وتنێكی ش ــان س ــم ی نه ب

گه لێكــی  پێشــبینی  گه وره یــه ،  گه نجینه یه كــی  هه ســتكرد  وام  كــه وت  ده ســت  كتێبێكــم  ڕۆژێكیــان 

ــوف و  ــاوا(ی فه یله س ــی خۆرئ ــی )ڕوخان ــه ن، كتێب ــای ده ك ــه  ته مه ن ــی ئێم ــه  واڵت ــه س ل ــه  زۆرك ــه  ك تێدای

ــه   ــه و هۆكاران ــی ئ ــدا باس ــه وه و تێی ــاڵو بوه ت ــاڵی 1918 ب ــه  س ــپنگله ر، ك ــد ش ــی ئۆزواڵ ــی ئه ڵامن مێژونوس

ده كات كــه  پێــی وایــه  ده بنــه  هــۆی ڕوخانــی شارســتانیه تی خۆرئاوایــی، بــه  هه ڵپــه وه  الپه ڕەكانــی ســه ره تام 

ــی  ــازاری ئه وان ــك كــه  ســه رچاوه كه ی ئ ــی و هه ســتی چێژێ ــه  چاوه ڕوان ــان ده كــردم ل ــده وه  كــه  پڕی ده خوێن

تــره ، بــه اڵم پــاش ئــه وه ی پێشــه كییه  دورودرێژەكــه ی كتێبه كــه م خوێنــده وه ، هه ســتم بــه  ماندوێتــی 

ــی  ــی مه ده نیه ت ــۆ پیرێتی ــپنگله ر ب ــفی ش ــه ، وه س ــی كتێبه ك ــی زۆر قورس ــه  زمان ــیكردن ل ــه  چاوپۆش ــرد، ب ك

ــه   ــت ده دات و كه وتوه ت ــه  ده س ــۆی ل ــی خ ــا( و ڕۆح ــن )قیبله من ــه  ڕێنوێ ــتانیه تێك ك ــی، وه ك شارس ئه وروپ

تاریكیــی مــادی و توندوتیژییــه وه  مانــدوی كــردم، ســه رم لێشــێوابو و لــه  خــۆم ده پرســی ئاخــۆ فه یله ســوفی 

ئه ڵامنــی وه ســفی بارودۆخــی شارســتانیه ته كه ی خــۆی، لــه  ســه ره تای ســه ده ی بیســته مدا ده كات یــان 

ــه ر بارودۆخــی  ــفه  به س ــه م وه س ــۆ ئ ــدا؟ ئاخ ــه ده ی بیســت و یه كه م ــه ره تای س ــن له س ــتانیه ته كه ی م شارس

ــت؟. ــزه  نابێ ــدا پراكتی ــی ئیسامییش ــی هاوچه رخ جیهان

ــۆش  ــتانیه ت خام ــری شارس ــدا ئاگ ــه  كۆتایی ــڕە »ل ــه م دێ ــه ر ئ ــتمه  س ــا گه یش ــه وه دا ت ــه  خوێندن ــژەم ب درێ

ده بێــت، بــه اڵم هــه وڵ ده دات هه مــو هێــزی خــۆی كۆبكاتــه وه ، شــكۆدارییه كانی ڕابــوردوی یه كه مــی 

ــزی ڕۆیشــن و  ــدا هێ ــه  ڕێگه ی ــه اڵم ل ــی، ب ــۆ قۆناغــی منداڵ ــه وه  ب ــه وه ، هــه وڵ ده دات بگه ڕێت ــر ده هێنێت بی

«
پێشه كی… خۆرهه اڵت ده سوتێت
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ــه ره و  ــه  كۆشــی دایكــی، پاشــان هــه وڵ ده دات ب ــن ده كه وێت ــاك و غه مگی ــت، هی ــه ر ده بڕێ ــی له ب خواســتی ژیان

ــت«. ــۆڕ ده بێ ــتگه ی گ ــه اڵم دواوێس ــت، ب ــی هه ڵبێ ــی دایك ــی مناڵدان تاریكی

شارســتانیه تی ئیســامیم لــه  به رده ممــدا بینــی كــه  نیوه گیــان له بــه رده م دوڕێیانێكــدا وه ســتاوه و نازانێــت 

چاره نوســی چــی ده بێــت، هه مــو دونیــا نیشــانه كانی نه خۆشــی لــه  ڕوخســاریدا ده بینێــت، بــه اڵم موســوڵامنه كان 

هێشــتا خۆیــان گــه وره  پیشــان ده ده ن و لۆمــه ی هه مــو خه ڵــك ده كــه ن، جگــه  لــه  خۆیــان ده مبینیــن لــه  واقیعــی 

ــه رله نوێ  ــن س ــه وه وه  ده بین ــه ون ب ــن، خ ــی ئه می ــكه وته كانی ڕابوردویه ك ــه  ئه ش ــن و ڕوده كه ن ــتایان هه ڵدێ ئێس

بــه  شمشــێری دارو دروشــمی ســه راب ئاســا، غــه زوی جیهــان بكه نــه وه .

ــر  ــی ت ــازاری ئه وان ــه  ئ ــژ ل ــو چێ ــته م نه ب ــه و هه س ــده وه ، ئ ــپنگله رم ئه خوێن ــه ی ش ــاوا كتێبه ك ــه  خۆرئ ــك ل كاتێ

وه ربگــرم، بــه اڵم هه ســتم بــه  توڕەیــی و وه ڕ زی ده كــرد، كــه  وایــان لێكــردم كتێبه كــه  بخه مــه  الوه  به بــێ ئــه وه ی 

ــه  جگــه   ــچ نیی ــۆ شارســتانیه ته كه م هی ــم ب ــن جــار ده ركــم كــرد وێناكردن ــۆ یه كه می ــه واو بکــه م. ب ــه وه ی ت خوێندن

لــه  وه همێــك و لــه  پشــتیه وه  خــۆم لــه  ناشــیرینی واقیــع ده شــارمه وه ، درۆیه كــه و بــه  هۆیــه وه  تاڵیــی بــێ پشــت و 

ــه . ــه ی و ئه ڵامنیاش ــپنگله رو كتێبه ك ــه  ش ــم ل ــه و ڕۆژەوه  ڕق ــه وه ، ل ــی ده ڕەوێنم په نای

ــه   ــه اڵم ب ــه وه ، ب ــاوا( بخوێنم ــی خۆرئ ــی )ڕوخان ــاره  كتێب ــۆم دوب ــه ر خ ــه  ب ــه وه م دای ــی ئ ــاڵ ئازایه ت ــاش ده  س پ

تێگه یشــتنێكیر، هه وڵمــدا په یــڕەوی لــه و ئامۆژگارییــه ی شــپنگله ر بكــه م كــه  ده ڵێــت پێویســتە مــرۆڤ بوێرانــه و 

ــچ  ــه  هی ــه كات، چونك ــه دی ن ــدا ب ــی تێ ــا خراپ ــه وه و ته نی ــتانیه ته كه ی ببێت ــی شارس ــه ڕوی ڕوخان ــیارانه  ڕوب هۆش

ــه   ــه  ل ــه  جگ ــچ نیی ــتانیه ت هی ــی شارس ــا ڕوخان ــابێت، هه روه ه ــژەی كێش ــه د درێ ــۆ ئه ب ــه  ب ــتانیه تێك نیی شارس

خه لدونــی  ئیــن  به رهه مه كانــی  به باشــی  شــپنگله ر  ده رده كه وێــت  وا  ژیــان،  ســونه ته كانی  لــه   ســونه تێك 

ــه كات  ــتانیه ت ئ ــی شارس ــك باس ــه و وه ك گوڵێ ــاكات، ئ ــۆ ن ــاژەی ب ــدا ئام ــه  كتێبه كه ی ــی ل ــه وه ، ئه گه رچ خوێندبێت

كــه  چــرۆ ئــه كات، ده گه شــێته وه و پاشــان ده ژاكێــت، ئه مــه ش نزیكــه  لــه  چواندنه كــه ی ئیــن خه لدونــه وه، 

شارســتانیه ت لــه  مــرۆڤ ده چێــت، بــه  قۆناغــی له دایكبــون و گه نجــی و پیرێتیــدا تێده په ڕێــت، ئــه م قۆناغانــه ش 

ــا  ــان و ت ــان و ڕۆم ــی و ســۆمه رییه كان، پاشــان یۆن ــون، ســه ره تا فیرعه ون ــدا تێپه ڕی ســه رجه م شارســتانیه ته كان پێی

ــامنی. ــی عوس ــه  ده وڵه ت ده گات

ــی  ــه  شــاره كاندا پاڵ ــه  دواقۆناغــی شارســتانیه ت، دانیشــتوان ل ــه  جگــه  ل ــچ نیی ــه ت هی ــت مه ده نی  شــپنگله ر ده ڵێ

لێده ده نــه وه ، بڵێســه ی داهێنــان خامــۆش ده بێــت و خواســتی تێكۆشــان لــه  ناخیانــدا نامێنێــت، ئه مــه ش هه مــان 

تیــۆره  كــه  ئیــن خه لــدون لــه  )زانســتی ئاوه دانكردنــه وه  - علــم العمــران(دا خســتویه تیه  ڕو و تێیــدا باســی 

ــه   ــه ری ل ــه وه  ده كات تیره گ ــی ئ ــدون باس ــن خه ل ــگ، ئی ــی جه ن ــه  ئامرازه كان ــك ل ــه ری ده كات وه ك ئامرازێ تیره گ

ــت. ــاره كاندا ده مرێ ش

شــپنگله ر بــاوه ڕی وایــه  قۆناعــی كۆتایــی شارســتانیه ت بــه وه  وه ســف ده كرێــت، كــه  لــه  هه مــو بواره كانــی ژیانــدا 

ــه وه ،  ــاڵو ده بێت ــری ب ــه وزای فك ــت ده ده ن، ف ــه  ده س ــژو ل ــه  مێ ــان ب ــیاریی خۆی ــك هۆش ــێت، خه ڵ ــه ق ده به س چ

ــه  الی  ــك ب ــه وه ی خه ڵ ــو بیركردن ــاو، هه م ــه  ب ــت ب ــزم ده بێ ــێ و ســه رگه رمیی ئاســت ن ــه ری ڕاســته قینه  نامێن هون

ــتانیه ته   ــته قینه ی شارس ــه  ســیامی ڕاس ــن، ك ــداری بكه ی ــوی ماســكی ئایین ــه یری ئه ودی ــه ر س ــه ، ئه گ ــان و یاریدای ن
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ئیســامییه  هاوچه رخه كه مانــی داپۆشــیوه ، ده بینیــن ئــه و 

دیاردانــه ی كــه  شــپنگله ر باســیان ده كات، بــه  ئاشــكرا به ســه ر 

کۆمەڵەكامنانــدا زاڵبــون.

الی ئێمــه  كولتــوری كوێرانــه ی به كاربــردن و وه الوه نانــی 

ــان و  ــه  ن ــوه  ب ــو ئیشــوكارمان ب ــه وه ، هه م ــاڵو بوه ت ژینگــه  ب

ــی  ــی كۆتای ــه وه  ئه نجام ــه  الی ئێم ــه ت ب ــه رگه رمی، ته نان س

یاریــی تۆپــی پــێ لــه  نێــوان میــرس و جه زائیــردا گرنگــره  لــه  

چاره نوســی سیاســیی واڵته كەمــان، به رهه مــی خۆرئاوایــی 

ــه وه  كــه   ــه و ڕۆحــه  ڕەت ده كه ین ــه اڵم ئ ــن،  ب هــاورده  ده كه ی

ئــه م شــتانه ی به رهــه م هێنــاوه،  ڕۆحــی ئازادیــی تاكه كه ســی، 

ــتنی  ــۆ و پاراس ــینه وه ی خ ــون و لێپرس ــه وه ، به دواداچ توێژین

ژینگه یــە،

مۆدێرنێتــه  له ســه ر پێنــج كۆڵه كــه  بونیادنــراوه : زانســت، 

وفكــری  ســه ربازی،  هێــزی  به كاربــردن،  به رهه مهێنــان، 

زۆربــه ی  وادیــاره   خۆرئــاوا.  ڕۆشــنگه رییه كانی  بزوتنــه وه  

و  به كاربــردن  بنه مــای  ته نیــا  ئیســامییه كان  واڵتــه  

مه ده نییــه   كۆڵه كــه   خواســتوه و  پڕچه ككردنیــان  خــۆ 

مۆدێرنه كانــی تــری فه رامــۆش كــردوه ، هه ربۆیــه  هیــاك 

بــوه ، پیــر بــوه و شــتێكی جێگــه ی بــاس پێشــكه ش بــه  

نــاكات. مرۆڤایه تــی 

ئــه وه ی ئه مــڕۆ لــه  جیهانــی ئیســامیدا ده یبینیــن، ملمانێــی 

ــك  ــه وه ی هه ندێ ــه  وه ك ئ ــور نیی ــه و كه له پ ــوان مۆدێرنێت نێ

كــه س بانگه شــه ی بــۆ ده كــه ن، به ڵكــو دۆخــی ســه ره مه رگی 

ناتوانێــت  چیــر  كــه   ئیســامییه ،  و  عه ره بــی  كولتــوری 

ــه رده مه كه   ــی س ــیاره  جدییه كان ــۆ پرس ــته قینه  ب ــی ڕاس وه اڵم

فكرییــه ،  ته شــه نوجی  و  سه رلێشــێوان  دۆخــی  بخاتــه ڕو، 

ــی  ــی ترمان ــیزۆفرینیاو هه ندێك ــی ش ــی توش ــه  هه ندێكامن ك

توشــی  دیكه شــی  ئه وانــی  كــردوه ،  غه مگینــی  توشــی 

توندوتیــژی و په ڕگیــری كــردوه ، دۆخــی هه تیویــی كولتــوری 

و نه داریــی ڕۆحانییــه ، كــه  هــه وڵ ده ده یــن لــه  پشــت 

ــه ر دۆزه   ــكه ر به س ــی كاس ــاخته و قیژەیه ك ــی س ئاییندارییه ك

شارستانیه تی ئیسالمیم 

كه   بینی  ــه رده مــمــدا  ب لــه  

ــه رده م  ــ ــه ب ــ نـــیـــوه گـــیـــان ل

ــاوه و  دوڕێــیــانــێــكــدا وه ســت

چی  چاره نوسی  نازانێت 

ــا  ــی ده بـــێـــت، هـــه مـــو دون

نه خۆشی  نیشانه كانی 

ده بینێت،  ڕوخساریدا  له  

ــه اڵم مــوســوڵــامنــه كــان  بـ

هــێــشــتــا خـــۆیـــان گـــه وره  

و  ده ده ن  پــــیــــشــــان 

لـــۆمـــه ی هــه مــو خــه ڵــك 

ــه  خــۆیــان  ــه ن جــگــه  ل ــ ده ك

ده مــبــیــنــیــن لـــه  واقــیــعــی 

ــایــان هــه ڵــدێــن و  ــێــســت ئ

ڕوده كه نه  ئه شكه وته كانی 

ڕابـــوردویـــه كـــی ئــه مــیــن، 

ــه ون بـــــه وه وه  ده بــیــنــن  ــ خ

سه رله نوێ به  شمشێری 

ســه راب  دروشــمــی  دارو 

ــا غــــــه زوی جــیــهــان  ئـــاسـ

بكه نه وه 
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بێامنــاو ڕواڵه تییه كانــدا بیشــارینه وه ، ئایینــی ئیســامی ورده ورده  شــوێنی خــۆی لــه  دڵ و ویژدانه كانــدا جــێ 

ده هێڵێــت، ته نیــا لــه  ڕیــش و دروشــمه كاندا ده رده كه وێــت، ئــه وه ی كــه  بــه  نــاوی خوداكه یــه وه  لــه  ڕێگــه كان و 

ــه ی  ــه  به ڵگ ــو ئه مان ــردوه ، هه م ــی ك ــدا ون ــه  ویژدانی ــی زۆره  ل ــاوار ده كات، ماوه یه ك ــامنییه كانه وه  ه ــه  ئاس كه ناڵ

ــڕ ده دات. ــی كوتوپ ــی مادی ــداریی ڕوخانێك ــه  هۆش ــامی ك ــی ئیس ــی جیهان ــی فكری ــه ر ڕوخان ــكران له س ئاش

لــه  خۆرئــاوا زۆر كــه س فریــو ده خــۆن بــه  به ئیســامكردنی شــه قامه كان و هــاواری په ڕگیــره كان لــه  واڵته كامنانــدا، 

پێیــان وایــه  ئیســام بــه  هێــزه وه  بــه ره و ئه وروپــا پــه ل ده هاوێــت بــۆ ئــه وه ی داگیــری بــكات و بــه  ئیســامی بــكات، 

بــه اڵم ئێمــه  پێــامن وایــه  ئــه وه  خۆرئاوایــه  كــه  هه میشــه  بــه  كه شــتییه  جه نگییه كانــی به ســه ر ئێمــه دا بااڵده ســت 

ده بێــت بــۆ ئــه وه ی نیشــتیامنه كامنان داگیــر بــكات و پیرۆزییه كامنــان پیــس بــكات، ئه گــه ر خۆرئــاوا له گــه ڵ خۆیــدا 

مێــژوی ئێمــه  بخوێنێتــه وه ، ئــه وا جگــه  لــه  غــه زوی ئه نده لــوس و هێرشــی به ربــه ره كان و په لهاویشــتی عوســامنی 

بــه ره و ئه وروپــا شــتێكی دیكــه ی بیــر ناكه وێتــه وه ، بــه اڵم ئێمــه  جگــه  جه نگــی خاچییــه كان و كۆڵۆنیالیــزم شــتێكی 

دیكه مــان بیــر ناكه وێتــه وه ، ئه گــه ر خۆرئــاوا ســه یری مێــژوی هاوچــه رخ بكــه ن، ئــه وا ده بینیــت بــه  ڕوداوه كانــی 

پێده كه یــن،  ده ســت  عێــراق  و  فه له ســتین  داگیركــردی  بــه   ئێمــه ش  پێده كــه ن،  ده ســت  ســێپتمه به ر  11ی 

ــان، چ  ــه  بۆی ــه وه ی ئێم ــی خوێندن ــردون، كه چ ــاری ك ــژو تۆم ــته قینه ن و مێ ــه  ڕاس ــه م ڕوداوان ــۆی ئ ــی ك ئه گه رچ

ــاوا، هه ڵه یــه ، بــه  الیه نــی كه مــه وه  كه موكورتــه ، كێشــه ی ئێمــه،  كاتێــك مێــژو  لــه  خۆرهــه اڵت و چ  لــه  خۆرئ

ــه  ترســه كامنان ڕوبــه ڕوی هیچــی تــر نابینــه وه ،  ده خوێنینــه وه  ئه وه یــه  جگــه  لــه  خۆمــان هیــچ نابینیــن و جگــه  ل

ــه یتانێكی  ــا ش ــدا ته نی ــه وی تریش ــه  ئ ــن و ل ــه زن بكه ی ــان م ــره  خۆم ــامن باش ــده وه ، پێ ــان خوێن ــه ر مێژوم ئه گ

ــن. ــن ببی ــه وه ی حــه ز ده كه ی ــه ی ئ ــان پێچه وان ــن ی ــه  هه ی ــه وه ی ك ــه ی ئ ــه  پێچه وان ــه واو ب ــن، ت ــی ببینی بێبه زه ی

ــه   ــی ده كات، ئێم ــت و په نای ــێ پش ــه  ب ــت ب ــو هه س ــاكات، به ڵك ــی ن ــه  كوڕێن ــت ب ــامی هه س ــتانیه تی ئیس شارس

نــه  له گــه ڵ مه ده نیه تــی نــوێ و ڕۆحه كــه ی ســازاوین، نــه  گه ڕاوینه تــه وه  بــۆ تیره گه ریــی عه ره بیــی كــۆن 

كــه  ده یتوانــی ســواران و ســوپایان ســاز بــكات، مه ده نیه تــی ئێمــه  لــه  ســكامدایه ، ســوپاكامنان لــه  قوڕگامندایــه  (

هاتوهــاوار)، ئێمــه  لــه  ســه رده می جیهانگیریــدا كــه  پێویســتی بــه  نه رمــی هه یــه ، لــه  دۆخــی چه قبه ســتنی فكــری 

ــامنییه كان  ــی و ئاس ــاته  ژینگه ی ــاوه ، كاره س ــان داڕوخ ــتدا په روه رده كه م ــه رده می زانس ــه  س ــن، ل ــیدا ده ژی و سیاس

ــه وه ش ده كــه ن،  ــاوی خواردن ــە ئیســامییه كان و بگــره  ئ ــی ده وڵه ت ــوی ئابوری ــه  داهات ــون و هه ڕەشــه  ل كه ڵه كــه  ب

ــا فاڵگرتنــه وه  نه بێــت، به ڵكــو تیۆرێــك  ئه مه یــه  وا ده كات پێشــبینی كردنــی ڕوخانــی شارســتانیه تی ئیســامی ته نی

ــییه وه. ــی و سیاس ــی و كۆمه اڵیه ت ــدی مێژوی ــن ڕەهه ن ــه  چه ندی ــت ب بێ

ــۆ  ــاش ب ــی ب ــه دا ده رفه تێك ــه م ڕوخان ــێت ل ــن، ده ش ــه « بهێنی ــی درۆزنان ــوفش و »لوتبه رزی ــه  كه ش ــه ر واز ل ئه گ

ــه  ئه گــه ری  ــه ، به ڵكــو وات ــان نیی ــی ژی ــای كۆتای ــی خانویه كــی كــۆن مان ــن، ڕوخان ــه دی بكه ی ــوێ ب ســه ره تایه كی ن

ــتییه كانیدا  ــه رده م و پێویس ــی س ــه ڵ ڕۆح ــه  له گ ــر ك ــه وه ی ت ــه كانی ئ ــه ر ئه ساس ــر له س ــتكردنی خانویه كی دروس

ــران  ــه  ئه گــه ر ســه یری میــرس و ئێ ــۆ منون ــی ئێمــه دا هــه ن، ب ــه  واڵتان ــوێ ل ــی ســه رده می ن ــت، توخمه كان بگونجێ

ــه   ــاوی بڕیوه ت ــه  چ ــن ك ــه  ده بینی ــی گه نجان ــه وه  ڕۆحێك ــه  داڕزاوه كان ــته مه  كۆن ــت سیس ــه  ته نیش ــه وا ل ــن ئ بكه ی

گۆڕانــكاری و نوێكردنــه وه ، ملمانێــی شارســتانیه ته كان چیــر پێشــبینییه ك نییــه ، به ڵكــو بــوه  بــه  واقیعیكــی 
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مه ملــوس، بــه اڵم ئــه م ملمانێیــه  ته نیــا لــه  نێــوان خۆرهــه اڵت 

ــاوادا نییــه  وه ك ئــه وه ی ســاموێل هانتینیگتــۆن پێــی  و خۆرئ

وایــه ، به ڵكــو لــه  نێــوان خۆرهــه اڵت و خۆرهه اڵتیشــدایه ، 

لــه  نێــوان ڕۆحــی گۆڕانــكاری و ڕۆحــی چه قبه ســن، لــه  نــاو 

واڵتــه  ئیســامییه كان خۆیانــدا هــه زاران گه نــج بڕیاریانــداوه  

واز لــه  په یكــه ره   كۆنه كــه  بهێنــن و بــه دوای چاره ســه ره  

تاكه كه ســییه كاندا بگه ڕێــن، كــه  له گــه ڵ چــاو تێبڕیــن و 

ــه   ــن ل ــه اڵم هه ڵهات ــت، ب ــدا ده گونجێ پێویســتییه كانی ژیانیان

ــه   ــوێ هه ی ــی ن ــه  ژێرخانێك ــتی ب ــۆن پێویس ــته مێكی ك سیس

ــه ر  ــت، ئه گ ــه  دامه زرابێ ــه ی ســاغ و تۆكم ــه  له ســه ر بنچین ك

ئــه م بنچینه یــه،  بــۆ ئــه و گه نجانــه  ده ســته به ر نه كرێــت، 

ئــه وا وزه كانیــان بــه  فیــرۆ ده چێــت و دور نییــه  توندوتیــژی 

پایته ختــه   و  تــاران  و  قاهیــره   لێبكه وێتــه وه ،  ئــاژاوه ی  و 

ئیســامییه كانی تریــش بــون بــه  شــانۆی ئــه م ملمانێیــه  كــه  

ده ره نجامه كــه ی بڕیــار له ســه ر داهاتــوی كــۆی ئومه تێــك  

ده دات.

ئــه م ملمانێیــه  لــه  نێــوان هێــزه  ڕیفۆرمیســت و هێــزه  

نــوێ  ئیســامیدا  جیهانــی  لــه   فه نده مێنتاڵیســته كاندا، 

هه شــته می  ســه ده ی  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه   به ڵكــو  نییــه ، 

و  موعته زیله ییــه كان  نێــوان  لــه   كاتــه ی  ئــه و  كۆچــی، 

ــان  ــاره ی رسوشــتی قورئ ــی ســوننه دا مشــتومڕێك ده رب ئه هل

دوازده یه مــدا  ســه ده ی  ئه نده لوســی  لــه   كایــه وه ،  هاتــه  

ــن ڕوشــد  ــی ئی ــوان فكــری عه قاڵنی ــه  نێ ــان مشــتومڕ ل هه م

لــه   ده بێتــه وه ،  دوبــاره   غه زالیــدا  ســه له فیی  فكــری  و 

ــه   ــده  ب ــه د عه ب ــامم محه م ــدا ئی ــی ســه ده ی نۆزده یه م كۆتای

ــۆ  ــده ر ده بێــت ب فكرێكــی ڕۆشــنگه ره وه  دێــت، كــه  یارمه تی

ــاو  ــه  ن ــدا، ل ــی مۆدێرن ــه ڵ مه ده نیه ت ــن له گ ــازاندنی ئایی س

قوتابییه كانــی محه مــه د عه بــده دا هه ریه كــه  لــه  ڕەشــید 

)پێشــكه وتنخواز(  عه بدولــڕازق  عه لــی  و  )ســه له فی(  ڕەزا 

ــی هاوچــه رخ  ــاری ئایینی ــڕۆ ســه یری گوت ــه ر ئه م هــه ن، ئه گ

كـــولـــتـــوری  ئــێــمــه   الی 

كـــوێـــرانـــه ی بــه كــاربــردن 

ژیــنــگــه   وه الوه نـــــانـــــی  و 

ــاو بــــوه تــــه وه ، هــه مــو  ــ ب

نان  به   بــوه   ئیشوكارمان 

ته نانه ت  سه رگه رمی،  و 

ئه نجامی  ئێمه وه   الی  به  

كۆتایی یاریی تۆپی پێ له  

جه زائیردا  و  میرس  نێوان 

گــرنــگــره  لــه  چــاره نــوســی 

واڵتــه كــەمــان،  سیاسیی 

بـــه رهـــه مـــی خـــۆرئـــاوایـــی 

ــاورده  ده كــه یــن،  بــه اڵم  هـ

ئه و ڕۆحه  ڕه ت ده كه ینه وه  

ــه  ئــــــــه م شـــتـــانـــه ی  كــــ

بــه رهــه م هــێــنــاوه  ڕۆحــی 

ــاكــه كــه ســی،  ــی ت ــ ــازادی ــ ئ

بــه دواداچــون  توێژینه وه ، 

لــێــپــرســیــنــه وه ی خـــۆ و 

پاراستنی ژینگه یە
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بكه یــن، بڕێكــی زۆر لــه  فكــری ڕەشــید ڕەزاو كه مێكیــش لــه  فكــری عه لــی عه بدولــڕازق ده بینیــن.

كه واتــه  كێشــه كه  نه بونــی بزوتنــه وه  چاكســازییه كان نییــه ، به ڵكــو كرۆكــی دۆزه كــه  ئــه وه ی فكــره  ڕیفۆرمییــه كان، 

ئاقــاری كۆنزه رڤاتیڤه كانــه وه ، كێشــه كه   لــه  الیــه ن  بونه تــه وه ،  تونــد  به رهه ڵســتییه كی  هه میشــه  ڕوبــه ڕوی 

ــه وه ،  ــی و فكرییه كان ــه وه  ئایین ــه ره و ڕوبون ــو ب ــه  نێ ــی نه چونه ت ــا كۆتای ــته كان ت ــوه  ڕیفۆرمیس ــه وه  ب ــه  ئ هه میش

ــدا،  ــه  فكرییه كان ــواری قه ده غ ــه ر دی ــده ن به س ــاز ب ــه  ب ــت ك ــان نه بێ ــه  خۆی ــان ب ــده  متامنه ی ــه وه ی ئه وه ن وه ك ئ

ــتیاره كاندا  ــاته  هه س ــه  س ــان ل ــردوه ، پاش ــته كانیان ك ــتگیریی ڕیفۆرمیس ــه ره تادا پش ــه  س ــنبیره كان ل ــه  ڕۆش هه میش

ــه   ــی ڕیفۆرمخــواز ل ــو ئاقارێك ــی، هه م ــر و ناپاك ــی ته كفی ــری ده عواكان ــه  نێچی ــه ڕاون ببن ــه رداون و لێگ پشــتیان ب

ــه ر  ــود له س ــت، یاخ ــی دێ ــه ردا، كۆتای ــه له فیه تی قه ده غه ك ــواری س ــه رده م دی ــه  ب ــه  ل ــامیدا هه میش ــی ئیس جیهان

ــه  ســه له فییه كان و ده ســه اڵتداره كان پشــت  ــه  ل ــه  هه ریه ك ــك ده شــكێت، چونك ــوڕدا تێ ــه ردی ده ســه اڵتی مله گاب

ــۆ  ــردن ب ــت نه ب ــان، ده س ــۆ قورئ ــردن ب ــت نه ب ــن، ده س ــر ده به س ــوره كانی فك ــه  س ــه  و هێڵ ــان قه ده غ ــه  هه م ب

ــن،  ــر بوی ــه وه  فێ ــه  ئایین ــت ل ــه  پێویس ــه وه ی ب ــۆ ئ ــردن ب ــت نه ب ــده ، ده س ــۆ عه قی ــردن ب ــت نه ب ــه ر، ده س په یامب

ده ســت نه بــردن بــۆ ڕەمزه كانــی ده وڵــه ت، ده ســت نه بــردن بــۆ ناوبانگــی نیشــتیامن، له بــه ر ئــه وه ش لــه  كۆتایــی 

ــه وان  ــه  ئ ــه رده كه ون، چونك ــه اڵت س ــه له فییه كان و ده س ــه  س ــیدا هه میش ــان سیاس ــری ی ــی فك ــو ملمانێیه ك هه م

هه میشــه  په یــڕەوی لــه  شــه ڕی الوازكــردن ده كــه ن له گــه ڵ پێشــكه وتنخوازه كاندا، لێیــان ده گه ڕێــن هــاوار 

بكــه ن و پــه ل بكوتــن تــا وزه یــان نامێنێــت، ســه له فیه ت هه مــان ئارگۆمێنتــه  كۆنــه كان دوبــاره  ده كاتــه وه  و خــۆی 

بــه و تێكســته  دینییانــه  قاییــم ده كات كــه  مایــه ی ده ســت بۆبــردن نیــن، بــه اڵم ده ســه اڵت به تیــری ژەهــراوی لــه  

ــن  ــه وه ش ده بینی ــه ر ئ ــرن، له ب ــدا مب ــه  بێده نگی ــڕوات و ل ــه ر ب ــان له ب ــت خوێنی ــی ده دات، لێده گه ڕێ دوژمنه كان

لــه  زۆربــه ی واڵتــه  ئیســامییه كاندا هاوپه یامنییه كــی نه نــورساو لــه  نێــوان فه رمانــڕەوا یــان ســه له فییه كاندا 

ــه وه و  ــه ی كران ــه  بانگه ش ــك ك ــه ر ده نگێ ــی ه ــه ، بێده نگكردن ــان هه ی ــان ئامانجی ــه ردوال هه م ــه  ه ــه ، چونك هه ی

ــدا  ــه  كاتێك ــه  ل ــه وه ، ئه م ــری ده بن ــه ڕوی په ڕگی ــان ده ده ن ڕوب ــان پیش ــه كان وا خۆی ــكاری ده كات، حكومه ت گۆڕان

گوایــه   ده ده ن  پیشــان  خۆیــان  وا  فه نده مێنتاڵیســته كانیش  ده كات،  ده مارگیــری  پاڵپشــتی  سیاســه ته كانیان 

ــت  ــی به ربه س ــتگیرییان ده كــه ن لــه  ڕێگــه ی دانان ــدا پش ــه اڵتداره كان ده ده ن، ئه مــه  لــه  كاتێك ــه ڕوی ده س ڕوب

ــه اڵت و  ــوان ده س ــه  نێ ــبڕكێ ل ــن، پێش ــوێ ده كه ی ــی ن ــی دیارده یه ك ــه  تێبینی ــدا. ئێم ــی فكری ــه رده م ڕیفۆرم له ب

ئیســامگه راکاندا له ســه ر ئــه وه ی كامیــان ئاییندارتــر و له خواترســره ، دۆڕاوی ئــه م پێشــبڕكێیه  هیــچ كام لــه و دوانــه  

ــن. ــی گۆڕانكاری ــو الیه نگران ــن، به ڵك نی

ــن  ــك بكەوی ــه  ڕێ ــت، ك ــه دی دێ ــه  ب ــا ئه وكات ــته قینه  ته نی ــی ڕاس ــه وه  ڕیفۆرم ــه ی من ــه  ڕوانگ ــه وه ش، ل ــه ر ئ له ب

ــت  ــه ، ده بێ ــش له ســه ر زه وی نیی ــچ خواوه ندێكی ــۆڕ هــه ن، هی ــه  نه گ ــه و ن ــه  قه دەغ ــردا ن ــه  فك ــه وە ی ل له ســه ر ئ

ڕێــك بكه ویــن له ســه ر ئــه وه ی هــه ر كه ســێك و هــە ر شــتێك چه نــده ش پیــرۆز بێــت، ده شــێت بخرێتــه  تــه رازوی 

لــه  بڕێكــی  لــه  ڕەخنه گرتــن  ئایینــداره كان  لــه   نازانــم بۆچــی هه ندێــك  عه قــڵ و ته نانــه ت ڕەخنه شــه وه ، 

ــه وا  ــت، ئ ــن ســه قامگیر بێ ــه  ئایی ــده و تێگه یشــتنی ل ــرۆڤ له ســه ر عه قی ــه ر م ــن ده ترســن، ئه گ ــی ئایی چه مكه كان
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ئه گه ر واز له  كه شوفش و »لوتبه رزیی درۆزنانه « 

ده رفه تێكی  ڕوخـــانـــه دا  ــه م  ل ده شــێــت  بهێنین، 

باش بۆ سه ره تایه كی نوێ به دی بكه ین، ڕوخانی 

به ڵكو  نییه ،  ژیان  كۆتایی  مانای  كۆن  خانویه كی 

له سه ر  خانویه كیر  دروستكردنی  ئه گه ری  واتــه  

ئه ساسه كانی ئه وه ی تر كه  له گه ڵ ڕۆحی سه رده م 

و پێویستییه كانیدا بگونجێت

حامد عه بدولسه مه د 

لە کتێبی »سقوط العامل االسالمي« دا
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پێویســت نــاكات لــه  ڕەخنه گرتــن برســێت، خــۆ ئه گــه ر 

ــه و  ــه وا ڕەخن ــی، ئ ــه  لێ ــا نیی ــاگات و دڵنی ــی تێن ــش لێ زۆری

ــه وه ی چه مكــه كان  ــن و ڕونكردن ــی بینی ــن یارمه تی ڕەخنه گرت

ــڕەواكان  ــه  فه رمان ــن ل ــه  هه مــان شــێوه ، ڕەخنه گرت ده ده ن، ب

ــاوا  ــه  خۆرئ ــی دیموكراســی، ل ــوه ره  گرنگه كان ــه  پێ ــه  ل یه كێك

فه رمانــڕەواكان،  كه وتنــی  مایــه ی  نابێتــه   ڕەخنه یــه   ئــه م 

فه رمانــڕەواكان  لــه وه ی  ده كاتــه وه   دڵنیــا  خه ڵــك  بــه اڵم 

ــك  ــۆزی خه ڵ ــه نگ و نائاڵ ــی هاوس ــن، په یوندی ــد نی خواوه ن

بنه ڕەتــی  بنه ڕەتییه كانــه وه   پیرۆزییــه كان و مه ســه له   بــه  

پێشــكه وتوه . مه ده نیــی  كۆمه ڵگه یه كــی  هــه ر 

لــه   هه میشــه   ئایینــی  چاكســازیی  پرســیاره كانی  نابێــت 

تێكســتی قورئانــه وه  ده ســت پێبــكات و هــه ر له وێشــدا 

كۆتایــی بێــت، به ڵكــو ده بێــت بــگات بــه  گوتــاری »پۆســت 

ده كــه ن  قورئــان  تێكســته كانی  تێرۆریســته كان  قورئــان«، 

هه مــان  ڕیفۆرمیســته كانیش  تاوانه كانیــان،  بیانــوی  بــه  

ئایه تانــه ی قورئانــدا  ئــه و  بــه دوای  شــت ده كــه ن، واتــا  

پێكه وه ژیانــی  و  هه ڵكــردن  بــۆ  پاســاون  كــه   ده گه ڕێــن 

ــه و  ــه  ئ ــه دا ده گه ین ــه ردو حاڵه ته ك ــه  ه ــه اڵم ل ــتییانه ، ب ئاش

ژیــان  چوارچێوه كانــی  قورئــان  ته نیــا  كــه   ده ره نجامــه ی 

وه اڵمــی  ده توانێــت  قورئانیشــه   ته نیــا  ده كات،  دیــاری 

پرســیاره كانی ســه رده م بداتــه وه ، ته نانــه ت لــه  ســه ده ی 

بیســتویه كدا گوتــاری »پۆســت قورئــان« واتــه  زیاتــر لــه  

ــی  ــه  ژیان ــن، ل ــان نه كه ی ــه  قورئ ــۆی داوا ل ــا و وزه ی خ توان

ــان  ــن كــه  بنه ماكانی ــردا بگه ڕێی ــه دوای وه اڵمی ــدا ب ڕۆژانه مان

ــه كان و  ــوان مرۆڤ ــتنی نێ ــك تێگه یش ــڵ و لێ ــی عه ق كاره كان

ڕێگه چــاره ی مامناوه ندییــه ، هه مــان شــت بــۆ ڕیفۆرمــی 

ــه   ــی نیی ــه م بریت ــه ی یه ك ــه  پل ــه  ب سیاســییش ڕاســته ، دۆزه ك

ــژاردن،  ــاكانی هه ڵب ــتورو ڕێس ــی ده س ــی ماده كان ــه  گۆڕین ل

ــه  لۆژیكــی دیموكراســی  تێبگــه ن،  ــك ل ــه  خه ڵ به ڵكــو ئه وه ی

ــۆ به شــداریی سیاســی  ــه وان ب ــی ئ ــه وه ی ئاماده ی ــه ن ل تێبگ

لێده كه وێتــه وه ، گۆڕانكاریــی 

جیهانی  له   ئه مڕۆ  ئه وه ی 

ئــیــســالمــیــدا ده یــبــیــنــیــن، 

ــی نــــێــــوان  ــ ــێ ــ ــالن ــمــ ــ ــل ــ م

نییه   كه له پور  مۆدێرنێته و 

هــه نــدێــك  ئــــه وه ی  وه ك 

ــه س بــانــگــه شــه ی بۆ  ــ ك

ده كـــــه ن، بــه ڵــكــو دۆخـــی 

كولتوری  ســه ره مــه رگــی 

ئیسالمییه ،  و  عــه ره بــی 

ــێـــت  ــوانـ ــاتـ ــه  چـــیـــر نـ ــ كـ

ــی ڕاســتــه قــیــنــه  بۆ  وه اڵمــ

پـــرســـیـــاره  جــدیــیــه كــانــی 

ســه رده مــه كــه  بــخــاتــه ڕو، 

دۆخـــی ســه رلــێــشــێــوان و 

ــی فــكــریــیــه ،  ــه نــوج ــه ش ت

توشی  هه ندێكامنی  كه  

هه ندێكی  شیزۆفرینیاو 

غه مگینی  توشی  ترمانی 

دیكه شی  ئه وانی  كــردوه ، 

تـــوشـــی تـــونـــدوتـــیـــژی و 

په ڕگیری كردوه 
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ــیارێكی  ــوان پرس ــه  ئاماده ب ــك ل ــرد، یه كێ ــكه ش ده ك ــراوه م پێش ــی ك ــخ لێكچه رێك ــۆی میونی ــه  زانك ــان ل جارێكی

ــاو  ــه ك جــار له ن ــه  ی ــی ئیســامی ب ــۆی ده وڵه تان ــه ر ك ــت ئه گ ــی به ســه ر دێ ــان چی ــردم، جیه شــه رمه زاركه ری لێك

ــدا  ــه  كۆتایی ــت، ل ــه ڵ مه به ســتی پرســیاره كه ره دا بگونجێ ــه وه،  له گ ــم نه دۆزیی ــرده وه و وه اڵمێك ــرم ك چــون؟ زۆر بی

وه اڵمــم دایــه وه ، جیهــان نــه وت، شــوێنه  گه شــتیارییه كان و ملیارێــك مرۆڤــی لــه  ده ســت ده چێــت، كــه  به رمه هــه  

خۆرئاواییــه كان بــه كار ده بــه ن و ئابوریــی ئه وروپــی و چینــی كارا ده كــه ن.

ــان  ــی زانســت و به رهه مهێن ــه  بواره كان ــڕۆ موســوڵامن ل ــو ئه م ــت، ئه مه ب ــه وه ی پرســیاره كه  ده یویســت بگه یه نێ ئ

ــه ،  ــه م پرســیاره  ســه خت نیی ــه وه ی ئ ــز وه اڵمدان ــه  جیهــان ده كــه ن؟ هه رگی ــه ردا چــی پێشــكه ش ب ــورو هون و كولت

شــتێك نییــه  جێــی بــاس بێــت ئه گــه ر مه ســه له كه  بــه م شــێوه یه  بــه رده وام بێــت، ئــه وا ڕوخانــی جیهانــی ئیســامی 

ده بێــت بــه  یه كێــك لــه  ســونه ته كانی ژیــان و پێشــبینییه ك كــه  قورئــان لــه  ســوره تی )الرعــد(دا پێشــبینیی كــردوه : 

ــا َمــا يَنَفــُع النــاس فَيَْمُكــُث يِف األرض«، ــا الزبــد فَيَْذَهــُب ُجَفــآًء َوأَمَّ »فَأَمَّ

ــۆ  ــۆ مێــژوی ڕوخانــی ئیســامی بخه مــه ڕو له گــه ڵ شــیكارێكی سیاســی ب ــه م كتێبــه دا هــه وڵ ده ده م ڕوانینێــك ب ل

بــۆ ئه گــه ر جه ســته یه كی قورســی وه ك  ئــه وه  كــه  چ مانایه كــی هه یــه   ڕەهه نده كانــی و ده ره نجامه كانــی، 

جه ســته ی ئیســامی لــه  دڵــی ئــه م جیهانــه دا بكه وێــت، بێگومــان قورســه  باســی یــه ك جیهانــی ئیســامی بكرێــت، 

ــه   ــاس ل ــه اڵم مــن ب ــه ی و ســه نیگال، ب ــوان دوب ــا و نێ ــب و ئه ندۆنیزی ــوان مه غری ــه  نێ ــه  ل جیاوازییه كــی ڕون هه ی

ــه   ــوری ك ــی كولت ــتانیه تێك و كوتله یه ك ــو وه ك شارس ــی، به ڵك ــی سیاس ــه م وه ك قه واره یه ك ــامی ناك ــی ئیس جیهان

ــه   ــه  به ربه ســن ل ــه م فكران ــه  به شــێك ل ــاوه ڕم وای ــه وه ، باســی ده كــه م، ب ــان ده كات ــك كۆی ــك نزی فكــرو بنه مــای لێ

ــری له ســه ر  ــه كان پێداگی ــی و ناوچه یی ــاره  جیهان ــۆی ئام ــدا، ك ــی ئیســامی و پاشــاموه ی مرۆڤایه تی ــه رده م جیهان ب

ئــه وه  ده كــه ن كــه  جیهانــی ئیســامی بــون بــه  كلكــی نه تــه وه كان لــه  ڕوی په ره ســه ندنی فێركــردن و توێژینــه وه ی 

ــه   ــی ئیســامی ل ــه وه ی جیهان ــۆ ئ ــه  هــۆكارن ب ــو ئه مان ــی مــرۆڤ و ژینگــه وه ، هه م زانســتی و پاراســتنی مافه كان

ــا،  ــاو توركی ــاو مالیزی ــه ت ئه ندۆنیزی ــت، ته نان ــه رار بێ ــۆری به رق ــت و دیكتات ــوری الواز ببێ ــت، ئاب ــان داببڕێ جیه

ــردن،  ــه یرمان ده ك ــی دا س ــردن و دیموكراس ــوری و فێرك ــی ئاب ــه  بواره كان ــه ركه وتو ل ــی س ــه  وه ك مۆدێل ــه  ئێم ك

ــه له فییه كان  ــڤ و س ــزه  كۆنزه رڤاتی ــان داوه  هێ ــه ن و ڕێگه ی ــكه وتنخوازییه كان ده ك ــگاوه  پێش ــه  هه ن ــه  ل پاشه كش

فكــری خۆیــان بســه پێنن، ته نانــه ت لــه م ســێ ده وڵه تــه دا ئیســامی سیاســی بــه ره و ده ســه اڵت پــه ل ده كوتێــت و 

ــه كان. ــگاوه  دیموكراســی ی ــه رده م هه ن ــه  ب هــه وڵ ده دات ئاســته نگ بخات

بــه اڵم ده وڵه تــه  عه ره بییــه كان نزیكریــن ده وڵه تانــی جیهانــی ئیســامین لــه  ڕوخانــه وه ، مــرۆڤ بــه  بیابــان 

بــون )التصحــر(، به كاربــردن و دۆگــامی فكــری لــه  زیادبونێكــی به رده وامــدان، لــه  كاتێكــدا به رهه مهێنــان و 

ــه وت نزیكــن  ــی ن ــی به رچــاودان، بیره كان ــه  ســه ره و لێژبونه وه یه ك ــردن ل ــه  رسوشــتییه كان و ئاســتی فێرك ده رامه ت

ــه   ــه  ل ــۆن هه ڕەش ــه ن، وه ك چ ــاراوه كان ده ك ــتوگوزارو كه ن ــه  گه ش ــه  ل ــه كان هه ڕەش ــكبون،گۆڕانه  ژینگه یی ــه  وش ل

ــه   ــه ن، ك ــێتییه ك ده ك ــه وزاو برس ــی ف ــداریی ڕودان ــه  هۆش ــو ئه مان ــه ن، هه م ــی ده ك ــاده ی خۆراك ــتوكاڵ و م كش

ــی هه ڵكــردن  ــی و نه بون ــی ئایین ــدا په ڕگیری ــان كات ــه  هه م ــه وه ، ل ــه ڕوی ببن ــن ڕوب ــه كان ناتوان ــه  عه ره بیی حكومه ت

ــدا ده شــێت  ــه  جه زائیــرو ســۆماڵ و ســودان ڕوی ــه وه ی ل ــه  هــۆی ملمانێكانــی دیكــه ، ئ ــدان كــه  ده بن ــه  زیادبون ل
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ــه رده ن و  ــب و ئ ــرسو مه غری ــی می ــه  چاره نوس ــه م نزیكان ب

ســوریاش بێــت.

ئه گــه ر جیهانــی ئیســامی بــه راورد بكه یــن بــه  كه شــتی 

لــه   زۆر  هاوشــێوه ییه كی  نوقمبونــی  پێــش  تایتانیــك 

نێــوان هه ردوكیانــدا ده بینیــن، كه شــتی ئیســامی ته نیــاو 

ــت  ــتاوه و نازانێ ــارددا وه س ــی س ــاو زه ریایه ك ــه  ن تێكشــكاو ل

چــۆن ده ربــازی ببێــت، ده وڵه مه نــده كان هــه وڵ ده ده ن 

كه مــه   ژماره یــان  كــه   ڕزگاربونــدا  كه شــتییه كانی  لــه  

ــه  كاره ســاته كه   ــج ل ــان كاتیشــدا قازان ــه  هه م ــن، ل ــاز ب ده رب

ــان ته لیســم و دروشــمه كان  ــن هه م ــی ئایی ــرن، پیاوان وه ربگ

ســه بر  ده كــه ن  خه ڵــك  لــه   داوا  ده كه نــه وه و  دوبــاره  

ناودێــر  ڕیفۆرمیســته كان  بــه   خۆیــان  ئه وانــه ی  بگــرن 

ــر  ــن بی ــتیی تایتانیك ــه ر كه ش ــی س ــیقا ژەنه كان ــه ن مۆس ده ك

ــاو  ــه  ن ــا كاتــی ڕۆچونــی كه شــتییه كه  ل ــه وه  كــه  هه ت ده هێنن

ــی و  ــه ر ده یانژەن ــون، ه ــن ب ــی ژەنی ــه ر خه ریك ــادا ه زه ری

ــان  ــه س گوێی ــز ك ــی هه رگی ــی ده یانزان ــی، ئه گه رچ ده یانژەن

لێناگرێــت.

بــه اڵم لــه  نێــوان دو كه شــتییه كه دا جیاوازییه كــی ڕون هه یــه ، 

ــه اڵم  ــو، ب ــه الح ب ــوێ و زه ب ــاوه  ن ــك تایتانیــك چــوه  زه ری كاتێ

كه شــتیی ئیســامی كۆنــه و مــاوه ی چه نــد ســه ده یه  په راوێــز 

ــن   ــێ ڕێنوێ ــراوه و به ب ــار ك ــۆی ب ــه  وزه ی خ ــاد ل ــراوه ، زی خ

ڕەوت ده كات، له بــه ر ئــه وه ی چیــر نازانێــت ده یه وێــت بــۆ 

كــوێ بــڕوات هه مــو ئاڕاســته كانی بــا نه گونجــاون بــۆی، 

كــه   ســه هۆڵیندا  چیایه كــی  له گــه ڵ  ســاده   به ركه وتێكــی 

ــامی  ــتی ئیس ــه وه ی كه ش ــۆ ئ ــه  ب ــه  به س ــاوی مۆدێرنێته ی ن

هاوســه نگی خــۆی لــه  ده ســت بــدات، ئێســتا ده بینیــن 

ــه اڵم  ــا، ب ــاوی ده ری ــه  ئ ــوه  ل ــتاوه و پڕب ــكاوی وه س ــه  تێكش ب

ــه وه ی  ــه و كه شــتییه  ســورن له ســه ر ئ ــه ی ســواربوانی ئ زۆرب

شــتێكی  كه شــتیوانییه كه یدا  لــه   چونكــه   نابێــت،  نوقــم 

ــه وه . ــه  ده بینین خوایان

موســوڵامنان ڕەســیدی شارســتانی و كولتورییــان لــه  ده ســت 

كاتێك  ئــێــمــه،   كــێــشــه ی 

ــنـــه وه   ــیـ ــنـ مـــێـــژو ده خـــوێـ

خۆمان  لــه   جگه   ــه   ــه وه ی ئ

له   جگه   و  نابینین  هیچ 

تــرســه كــامنــان ڕوبـــه ڕوی 

هیچی تر نابینه وه ، ئه گه ر 

مـــێـــژومـــان خـــوێـــنـــده وه ، 

ــێــامن بــاشــره  خــۆمــان  پ

ئه وی  له   و  بكه ین  مــه زن 

شه یتانێكی  ته نیا  تریشدا 

تــه واو  ببینین،  بێبه زه یی 

كه   ئــه وه ی  پێچه وانه ی  به  

هــه یــن یـــان پــێــچــه وانــه ی 

ئه وه ی حه ز ده كه ین ببین
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چــوه و لــه  ئه مــڕۆدا له ســه ر میراتێــك ده ژیــن كــه  چیــر لــه  

نــه  ده وڵه مه نــد،  و  قه ڵه ویــان ده كات  نــه   برســێتی  تــاو 

ئه گــه ر جیهانــی ئیســامی كۆمپانیایــه ك یــان دامه زراوه یــه ك 

ــی  ــه م جیهان ــه وه ی ئ ــو، ئ ــو ئیفاســی كردب ــك ب ــه  ده مێ بوای

ئیســامییه  لــه  ئه مــڕۆدا پێویســتی پێیه تــی نــه  خۆبه زلزانیــن 

و نــه  كه شوفشــه ، به ڵكــو پڕۆســه ی ئاشــكراكردنی ئیفاســێكی 

ڕو داپــۆرشاوه ، موســوڵامنان پێویســتیان بــه  پڕۆســه یه كی 

داماڵیــن هه یــه ، كــه  بــه  هۆیــه وه  ئــه و جانتایانــه ی ســه فه ر 

فــڕێ بــده ن كــه  ڕێگه یــان لێده گــرێ بــه ره و مۆدێرنێتــه و 

ئــه و  به وه یــه   پێویســتیان  بكــه ن،  ســه فه ر  په ره ســه ندن 

ــتانیه ت شــكۆداركردنه   ــه ی خــۆ شــكۆداركردن و شارس ڕوانگ

بــۆ  ڕوانگه یانــدا  بــه   بگێڕنــه وه   چاوێــك  بــده ن،  فــڕێ 

ئافــره ت و ڕۆڵــی ئافــره ت، مێــژو و ته ڵه كانــی، ئاییــن و 

ســنوردارییه كه ی، منونــه ی بــااڵ و چه مكــی دوژمــن،

لێكۆڵینه وه یه كــدا  لــه   ئه ڵامنــی،  مێژونوســی  دینــه ر  دان 

سه رزه نشــتی  ئاییــن(  نــاو  )ونبوانــی  ناونیشــانی  بــه  

ــان  ــرو زم ــه  ئێســتا فك ــه وه ی ك ــی ئیســامی ده كات ب جیهان

ــه   ــه ر ئه مه ش ــن، ه ــی ئایینی ــی و زمان ــری ئایین ــه ی فك بارمت

واقیعــی  لــه   بێــت  دور  مه ده نــی  كۆمه ڵگــه ی  ده كات  وا 

ئــه وان، ئه مــه  هه مــان بیرۆكــه ی ئه دۆنیســه ، كــه  ســاڵی 

كوردســتانی  هه رێمــی  بــۆ  ســه ردانه كه یدا  لــه   پــار  

ــه وه ی  ــرد ب ــی ك ــتی عه ره ب ــتییه ڕو و سه رزه نش ــراق خس عێ

بــه   بــوه   كولتوره كه یــان  به ســتوه ،  چه قــی  زمانه كەیــان 

كولتورێكــی بیرۆكراســی و ده وڵــه ت به ڕێــوه ی ده بــات و 

هیــچ شــتێك پێشــكه ش بــه  جیهــان ناكــه ن، له بــه ر ئــه وه ش 

دره نــگ یــان زو له نــاو ده چــن،

بــه اڵم هــه ردو توێــژەری فه ڕەنســی، یوســف كوربــاج و 

ئــه وه  ده كــەن كــه  جیهانــی  ئیامنوێــل تــۆد، پێشــبینیی 

ئیســامی لــه  ســااڵنی ئایینــده دا شۆڕشــێكی گۆڕانكاریــی 

مــه زن بــه  خــۆوه  ده بینێــت، هــه ردو توێــژەر لــه  هــه ر 

چــوارالی جیهانــی ئیســامی ئامــاری فراوانیــان ئه نجامــداوه و 

ــی  ــان ــاره ك ــی ــرس ــت پ ــێ ــاب ن

ــی  ــن ــی ــای چـــاكـــســـازیـــی ئ

تێكستی  لــه   هــه مــیــشــه  

قورئانه وه  ده ست پێبكات 

كۆتایی  له وێشدا  هــه ر  و 

بێت، به ڵكو ده بێت بگات 

ــاری »پــۆســت  ــ ــوت ــ بـــه  گ

تێرۆریسته كان  قورئان«، 

ــی  ــ ــانـ ــ ــه كـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــكـ ــ ــێـ ــ تـ

قـــــورئـــــان ده كـــــــــه ن بــه  

ــان،  ــی ــه كــان ــاوان ــانــوی ت ــی ب

ڕیــفــۆرمــیــســتــه كــانــیــش 

ــه ن،  ــ هـــه مـــان شـــت ده ك

واته  به دوای ئه و ئایه تانه ی 

ــن كه   ــه ڕێـ قــورئــانــدا ده گـ

پــاســاون بــۆ هــه ڵــكــردن و 

ئاشتییانه ،  پێكه وه ژیانی 

بــــــــــه اڵم لــــــه  هــــــــه ردو 

ئه و  ده گه ینه   حاڵه ته كه دا 

ته نیا  كــه   ده ره نـــجـــامـــه ی 

ــان چــوارچــێــوه كــانــی  قــورئ

ژیان دیاری ده كات، ته نیا 

ــێــت  ــوان قــورئــانــیــشــه  ده ت

وه اڵمــــی پــرســیــاره كــانــی 

سه رده م بداته وه 
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ــه   ــه  ســه رجه م واڵت ــه  مــاوه ی بیســت ســاڵی ڕابــوردودا تێكــڕای له دایكبــون ل ــه  ئه نجامێكــی ســه یر گه یشــتون، ل ب

ــدا وه ك  ــان و كوڕان ــوان كچ ــه  نێ ــردن ل ــژەی فێرك ــه اڵم  ڕێ ــوه ، ب ــاو دابه زی ــێوه یه كی به رچ ــه  ش ــامییه كاندا ب ئیس

یــه ك زیــادی كــردوه ، هــه ردو توێــژەر ده ڵێــن فێركــردن لــه  ســه ره تادا هه میشــه  دو دیــارده ی هاوته ریــب له گــه ڵ 

ــی  ــره وه  تێكچون ــه ی ت ــكاری، ال الیه ك ــتی گۆڕان ــه ندن و خواس ــی په ره س ــه وه  ڕۆح ــه  الیه ك ــن، ل ــدا ده هێن خۆیان

ده رونــی و ناڕەزایــی لــه  نێــوان گه نجانــدا، لــه  ڕوانگــه ی كۆربــاج و تــۆده وه ، فێركــردن به رپرســیاره  لــه  په ڕگیــری لــه  

ــاد ده كات،  ــدا زی ــاو گه نجان ــه  ن ــه  پرســه  كۆمه اڵیه تییــه كان ل نێــوان گه نجانــی موســوڵامندا، چونكــه  هۆشــیاربون ب

ــت. ــی دێ ــی كۆتای ــه  زوی ــه و ب ــی كاتیی ــری دیارده یه ك ــه ن په ڕگی ــه وه  ده ك ــه ر ئ ــری له س ــه اڵم پێداگی ب

بــه اڵم ئــه م كتێبــه  )ڕوخانــی جیهانــی ئیســامی( لێكۆڵینه وه یه كــی ئامــاری پێشــكه ش نــاكات، به ڵكــو ڕوانگه یه كــی 

شــیكارانه  بــۆ دۆخــی فكــری و په ره ســه ندنه  سیاســی و كۆمه اڵیه تییــه كان لــه  جیهانــی ئیســامیدا پێشــكه ش 

ــاس ده كات، وه ك  ــه اڵته وه  ب ــه  ده س ــن ب ــی ئایی ــژو و په یوه ندی ــۆ مێ ــوڵامنان ب ــه ی موس ــه  ڕوانگ ــه م كتێب ده كات، ئ

ــه ن  ــی ئیســامی ده ك ــه  جیهان ــه  ل ــه  هه ڕەش ــه  ك ــه كانی ژینگ ــی و كێش ــاری ئایین ــردن، گوت ــه كانی فێرك ــۆن پرس چ

ده خاتــه  بــه ر بــاس، میــرس چاوگــه ی باســه كه  ده بێــت، چونكــه  هه میشــه  زادگــه ی زۆربــه ی بزوتنــه وه  په ره ســێنی 

ــتییه كاندا  ــه وه  تیرۆیس ــری و بزوتن ــری ده مارگی ــی فك ــه  ڕوی به رهه مهێنان ــۆن ل ــوه ، وه ك چ ــنگه رییه كان ب و ڕۆش

لــه  پێــش بــوه .

ده مه وێــت خوێنــه ر لــه وه  تێبــگات ئامانجــی مــن لــه م كتێبــه دا نــه  زه مــی ئیســام و نــه  به رگریكردنــه  لێــی، به ڵكــو 

ــاوی  ــه  ن ــه م ك ــدا بك ــی نه خۆش ــه ڵ كیانێك ــه  له گ ــیكارییه وه  مامه ڵ ــی - ش ــی ڕەخنه ی ــه  ڕوانگه یه ك ــت ل ده مه وێ

ــه ی  ــت و ڕەچه ت ــاوی بنوقێنێ ــتیدا چ ــتی ڕاس ــه  ئاس ــه  ل ــت ك ــه ر نابێ ــه وه  چاره س ــۆش ب ــامییه ، نه خ ــی ئیس جیهان

نه خۆشــییه كه   ســه رچاوه ی  بــه   ده رككــردن  خــۆو  ڕوبه ڕوبونــه وه ی  بــه   به ڵكــو  الوه ،  بخاتــه   ده رمانه كانــی 

ــه . ــه  نه خۆش ــت ك ــه وه دا بنێ ــار دان ب ــه م ج ــه  یه ك ــتی به وه ی ــۆش پێویس ــت، نه خ ــه ر ده بێ چاره س

پەراوێزەکان:

ــه وه ی  ــای ئ ــه  مان ــه ڵ )schadenfreude(، ب ــه ره  له گ ــه  به رامب ــامتة( ك ــوورساوه  )الش ــه دا ن ــه  عه ره بییه ك ــه  ده ق   ل

چێــژ لــه  ئــازاری ئه وانــی تــر ببینیــت.

ئۆمه تــی  لــه   مه به ســتی  به ڵكــو  نییــه ،  دیاریكــراو  نه ته وه یه كــی  )امــة(  ئومــه   لــه   نووســه ر  مه به ســتی   2

به گشــتی. ئیســامییه  

ــه  مانگــی چــواری 2010 له ســه ر بانگێهشــتی بنكــه ی  ــوورساوه . ئه دۆنیســیش ل ــه  ســاڵی 2010دا ن ــه  ل ــه م كتێب 3 ئ

ــه وره ی  ــتومڕێكی گ ــس مش ــه ردانه كه ی ئه دۆنی ــرد، س ــتانی ك ــه ردانی كوردس ــژ س ــی گه الوێ ــی و ڕووناكبیری ئه ده ب

ــانی  ــه  ناویش ــك ب ــه  وتارێ ــوو ب ــار ب ــس ناچ ــه ی ئه دۆنی ــه و ڕاده ی ــا ئ ــته وه ، ت ــدا خس ــنبیرانی عه ره ب ــو رۆش ــه  نێ ل

)ملــاذا أثــارت زيــاريت إىل إقليــم كردســتان العــراق )14 - 24 نيســان - أبريــل املــايض( احتجاجــا لــدى بعــض املثقفــني 

العــرب؟( وه اڵمــی ڕەخنــه كان بداتــه وه .



بەرچاویان سورە

بۆچى

ئیسالمییەکان 
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لەئێســتادا مەفهومــى )ئیســامی سیاســی( جگــە لــە نومایــاىن ڕەوتێــک کــە بارگاوییــە 
بــە عەقڵێکــى ڕوت وقــوىت عــەرەىب و بــارگاوى بــە فەرهەنــگ و هونــەری عروبــە هیچــى دیکــە نییــە. 

ــە  ــادات، چونک ــان ن ــامن پيش ــتى و لۆژیکی ــى زانس ــچ بەڵگەیەک ــە هی ــەم رشۆڤەی ــردن ل     الدان و نکوڵیک

بەدرێژایــى مێــژوو لەســەرەتاى پەیدابــوىن ئیســامەوە تاوەکــو ئێســتا منونەیەکــى ئیســامی سیاســیامن پێنییــە 

ــى  ــەر ســەرەداوێکى ئەتەکێت ــەدا. ئەگ ــەداى تەندروســتى مرۆڤان ــەڵ ئەخــاق و ئ ــت لەگ ــە ناکــۆک نەبێ ک

مرۆڤانــەو شارســتانیانەش لــە چەمکــى ئیســامی سیاســیدا بدۆزینــەوە ئــەوا لەخزمەتــی عروبــەو کلتــووری 

عەرەبیــدا بــوەو هیچیــر.

    چونکــە ئەگــەر لــە مێــژووى نوێــدا تەماشــاى تــەواوى ئیســامە سیاســییەکان بکەیــن دەبینیــن پرۆژەکانیان 

ــەوە.  ــۆى ئەبینێت ــدا خ ــەو چوارچێوەش ــەر ل ــووه و، ه ــس ب ــدا قەتی ــەوەى عەرەب ــایەى نەت ــە س ــا ل تەنه

ئەمــەوێ ئــەوە بڵێــم : کــە هیچــکات پرۆژەى ئیســامی سیاســی لــە هەردوشــێوەیەى تیــۆری و پراکتیکیشــدا، 

نەیتوانیــەوە ببێــت بــە مایــەی ســود یــان » ڕەحمــەت« بــۆ مرۆڤایەتــی. 

ــاىس کایــەى رشۆڤــەو لیکۆڵینــەوەی مێژویــى ئیســام  ــە ڕۆژهەاڵتن ــڕواى مێژونوســان، لەوان ــەت بەب    تەنان

 )nepotism– هامڵتــۆن جــب( پێــى وایــە لەنێو عەرەبیشــدا ئــەو مەفهومــە ئیســامخوازیە ڕەگــى )نیپۆتیــزم(

ــود  ــەکان یاخ ــەرتاوە خێڵ ــە لەس ــرد ک ــش وایک ــەر ئەوەی ــوەو، ه ــەریدا زاڵب ــى بەس ــەو خێڵگەرای و قەبیل

هــۆزەکاىن ســەحرا بــەڕوى ئــەو پەیامــەدا بوەســتنەوە. بۆمنونــە، هــۆزەکاىن )غطفــان و بنــو أســد، بنــو متيــم 

ــە پەیامەکــەدا کــردو  و بــن ُســليم( کــە عــەرەىب بادیــە بــون هــەرزو هەســتیان بــە نەبونــی جیهانبنینــی ل

زانیــان پەیامەکــە لەمەتەڕێــزى قەبیلــەو هۆزەکانــی قورەیشــه و، لــە بەرژەوەنــدی ســەرۆک هۆزەکانــی ئــەو 

ــەرى خــوا  ــە ئەســحابەکاىن دەورى پەیامب ــەو ڕاســتیەی ک ــون ب ــە ملکــەچ نەب ــاکات. بۆی ــەر ن ــە تێپ ناوچەی

هێنابویــان. ئیــدى لێــرەوە چیرۆکەکــە دەســتى پێکــرد، چیرۆکێــک بــارگاوى بــو بــە ملمانێیەکــى قــورس و 

قایــم لەنێــوان بنەماڵــەو خانــەوادەى پەیامبــەر لەالیــەک و هەڵگــراىن هــۆزى پەیامەکــە لەالیەکــى تــرەوە، 

کــۆى ئەوانیــش لەگــەڵ هــۆزەکاىن دەرەوەى نیمچــە دورگــەی عەرەبــی و لەبازنەیەکــى فراوانریشــدا لەگــەڵ 

ــارگاوی  ــەى پەیامەکــەوە، به ملمانێكــه  ب ــو بازن ــە نێ ــر هاتبون ــەى کــە دوات ــەوەو هــۆزە ناعەرەبان ــەو نەت ئ

بــوون.

«
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هەربۆیــە ڕۆژهەاڵتناســان و ئەوانــەى لێکۆڵینەوەیــان لەســەر ئیســام کــردوەو لەســەر مێــژوى ئیســام ڕاوەســتاون 

ــەوە  ــیان ب ــردوەو ئاماژەش ــارى ک ــەکاىن ئیســامەوە دی ــان بەســەر چەمک ــوورى عەرەبی ــەىت کلت ــەوردى ڕواڵ ــرە ب ف

کــردوە کــە چــۆن بــون بەمایــەى سەرئێشــە بــۆ نەتــەوەکاىن تــر، ئه مه یشــیان ســه ملاندووه . لەوانــە )ئــادم ميتزى(يــه 

كــه ڕۆژهەاڵســێىك ئەڵامنيــه، ئــه و قســەى لەســەر ئــەوە کــردوە بۆچــى هــۆکارەى جەنگــى هەڵگــەڕاوەکان )حــروب 

الــردة( ئابــوورى بــووه، چونکــە ئەگــەر هــۆکارى ئابــوورى بێــت گومــان لــەوە دەکات کــە ئــەو هەمــو ڕەشــو ڕوتــەى 

کــە ڕاپەريــن چــۆن ملیــان نــەدەدا بــە ئابورییەکــى ئیســامى »بــێ غەلوغــەش«. چــۆن ڕازیبــون بەئابــورى بندەســتى 

ســەردەمى خۆیــان و خواســتى گەڕانەوەیــان هەبــوو !

 ئــەو پێــى وایــە لەمێــژوى ئیســامدا پاوانخــوازى ئابــوری و دەســەاڵىت ســیاىس هــەر لــەو خاڵــەوە شــوێنى 

ــوو  ــز ب ــه  هێ ــەپاندىن هەژمون ــکان لەس ــڵى ملمانێ ــە ئەس ــەوە، چونک ــاوەڕى گرت ــدەو ب ــەکاىن عەقی فراوانخوازیی

ــداری و  ــوارى ئاژەڵ ــکاىن ســاماندارى ب ــاو خەڵ ــۆ ن ــە ژینگەیەکــى وشــکو بیاباناوییــەوە ب ــۆ پاوانخــوازى ئابــورى ل ب

کشــتوکاڵ و بــازرگاىن. هەروەهــا ڕۆژهەاڵتنــاىس ئەڵــامىن  )ئانــا مــاری شــیمل( دیســانەوە لەســەر کوشــتاره ئایینــە 

جیــاوازەکاىن ســەردەمى پەیامبــەرى ئیســام قســەى هەیــەو بەشــێوەیەکى لۆژیکــى زۆرێــک لــە ڕوداوەکاىن تاوتــوێ 

کــردووە. ئــەو بۆخــۆى هەڵگــرى دو بڕوانامــەى دکتۆرایــە، لەســاڵى 1922 لەدایــک بــوەو لــە 2003 کۆچــى دوایــى 

کــردوە. 

ئــەم خامنــە خوێندنــەوەى بــۆ خۆشەویســتى ســۆفی و تەســەوف لەئیســام کــردوە و لــە گەلــێ مەیدانــی تریشــدا 

قســەى هەیــە. ئــەو لــە بــەراوردى کوشــتارى جــوەکاىن ســەردەمى هیتلــەر بەدەســتى هیتلــەرو کوشــتارى جــوەکان 

لەســەردەمی هەوەڵینــى ئیســامدا فــرە بــوارى مەنتیقــى خســتوەتە کایــەى موناقەشــەو لەســەر وەســتان.  

ــە  ــى ب ــان نەتەوەی ــن ی ــى ب ــتەکانەوە چ ئایین ــى ئایدیۆلۆژیس ــە زەین ــاواز ل ــا جی ــى ئایدی ــتارى مرۆڤ ــراو کوش ناوب

ئەتەکێتێکــى دەرەێــى مرۆڤانــە دەزانێــت، و پێــى وایــە پەیامــى ئاینێکــى دیاریکــراو ناتوانــێ پەیامێکــى مرۆڤانــە 

بێــت، چونکــە ئــەواىن دەرەوەى ئاییــن یــان نەتەوەکــەى خــۆى لــە بازنــە مرۆڤایەتێکــەدا نابینــێ. لێــرەدا بەزەقــى 

ــاس کــردوە. بــاىس ئــەوەی کــردوە کەچــۆن )ســەعدى کــوڕى موعــاز( - ســەرۆکى  ــو قورەیــزەى( ب کوشــتارى )بەن

هــۆزى ئــەوىس هاوپەیــامن و نزیکــى جولەکــە - لەپــاش جەنگــى ئەحــزاب بەهــۆى خیانــەىت جوەکانــەوە بڕیاریــدا 

ــدا  ــان لەگەڵ ــە مامەڵەی ــزەک و کۆیل ــیان وەک کەنی ــاڵ و ژنەکانیش ــژو من ــوژن و کی ــان بک ــەواوى پیاوەکانی ــە ت ک

بکــەن)*(. ئاخــر کوشــتنى هەشــت ســەد یــان شــەش ســەد پیــاو لەهۆزێکــداو بنبــڕ کردنــی تەواویــان چ مانایەکــى 

ئینســاىن تێدایــە؟. 

ــەچ  ــە ب ــگ نیی ــدى گرن ــە ، ئی ــر هەی ــتارگەى ئەواني ــۆ کوش ــى ب ــى ئایین ــن هاندەرێک ــه ر بڵێی ــته  گ ــە   دروس کەوات

ــى  ــامى لەکەناڵێک ــەرى ئیس ــدیق(ى نوس ــامن س ــردوودا )عەبدولڕەح ــاوه ی ڕاب ــە م ــۆن ل ــاوێکە،هه روه ك چ پاس

ئاســامنیدا بــاىس لــە مێــژوى ئیســامى دەکــرد، تــەواوى هەڵــەو پەڵــەکاىن دایــە دەســت نوســینەوەى مێــژوى ئیســام 

بەدەســتى عــەرەب، بــه وه ش خــۆى لــە ناوەڕۆکــى ئایینەکــە بــوارد. ئێمــە دڵنیایــن ئــەو لــە ڕاســتییەکان تێــدەگات، 

ــەکاىن  ــە کتێب ــەوە هــەر ل ــا ئ ــە کۆمەڵگــەدا نەڕەخســاوە، ئەگین ــەى قبوڵکــردىن ڕاســتییەکان ل ــێ هێشــتا زەمین وەل

ــە، بەڵکــو لەنێــو فەرمــودە  )تەبــەری، ئیبنولکەســیر، ئیبنــو لئەســیر، ئیبنــو هیشــام، ئه بــو لفیــداو زەهەبــی(دا نیی



ژمارە 6
مارسی  2016 

دابڕان

42



ژمارە 6
مارسی  2016 

دابڕان

43

پێویستە کۆبانێ ببێتە سەنتەرى بڕیارداىن لۆژیکى کوردان لەبەرامبەر 

خاڵى  و  سیاسییەکان  ئیسالمیه  هــێــزى  هــەیــمــەنــەو  و  هــەژمــون 

بێت  کـــوردان  هۆشیارى  و  ڕۆشنگەرى  بزوتنەوەى  دەستپێکردىن 

لەبەرامبەر ترس و بیم و چاوسورکردنەوەى ئایدیا ئایینیەکان

ماجید خەلیل



ژمارە 6
مارسی  2016 

دابڕان

44

ســەحیحەکان و لەرشۆڤــەى ئایــەىت خوداشــدا هەیــە، بۆمنونە: 

ئینولکەســیر لــە رشۆڤــەى ســورەىت )ئەلحــزاب(دا بــاىس ئــەو 

پێداگریــى  ڕۆژهەاڵتناســانیش  هەربۆیــە  دەکات،  ڕوداوە 

لەســەر ئــەوە دەکــەن کــە پەیامــى ئیســامیش وەک پەیامــی 

ئایینــەکاىن تــر مۆرکــى کلتوورێکــى دیــارى کــراوەو بەهەمــو 

ــە.  ــوڵ نیی ــرى قه ب ــک ئەوانی پێودانگێ

نێــو  نییــە کــە هاتونەتــە  تەنانــەت ئەوانەیــى قه بــوڵ 

ــەرەىب ئیســامى  ــچ کات ع ــە هی ــەوە، بۆمنون ــەى خۆی بازنەک

ــد(ى ئیســامى نەســازاوەو  ــورک و هین ــارس، ت ــە )کــورد، ف ب

بەمەوالــی و شــعوبی و چەندیــن تانــەو تەشــەرى دى نێــوى 

ئەوانــەى  ســەردەمەکانیش  تــەواوى  بەدرێژایــى  بــردون، 

ــە  ــون، بۆمنون ــاىن ترب ــەوا قورب ــامەوە ئ ــە ئیس ــون ل نزیکرب

ــە  ــە عەرەبیی ــە دەوڵەت ــارس ل ــو ف ــەى کــوردو تورک ــەو زیان ئ

ئیســامییەکان بینیویانــە کــە موسڵامنیشــن، چینــی و یابانــی 

و کۆرییــەک نەیانبینیــوە کــە موســڵامن نییــن، هەروەهــا 

)ئۆگۆســت مۆلــه ر( یــش وەک ڕۆژهەاڵتناســێکى ئەڵــامىن 

بــەوردى لەنێــو ئەدەبیــاىت ئیســامیدا مەفهومــە سیاســییەکاىن 

چنیــوەو قســەى لەســەرکردون، ئەویــش لەبەرئــەوە لــە 

قەڵەمــى  ئایدیــاکان  و  عرقــی  تەنگــژە  نێــو  ئەڵامنیــاى 

ــدە  ــەو ڕەهەن ــەراوردکارى ئ ــە دەســت، هەســتاوە بەب گرتۆت

دەمارگیرییــەى کــە لــە ئیســامەوە گەشــەى کــردوەو بوەتــە 

دیــن و دواتــر بوەتــە ئیمپراتۆریــەت و بوەتــە فەرهەنــگ و 

ــور.  کلت

ئەویــش پێــى وایــە ئه گــه ر ئاییــن کــە لــە کلتــوورو ناوچــەو 

نەتەوەیەکــەوە گەشــەى کــرد، هەرگیــز نابێتــە ئاینێکــى 

جیهــاىن و ئینســاىن، بەڵکــو ئەوانــەى دێنــه  نــاو بازنه كه یــه وه  

وەکــو خزمەتــکارو قوربــاىن و پارێــزەرى دیــوە هەقیقییەکــە 

دێنــە ئەژمــاردن، هــەروەک چــۆن موســڵامن پارێــزەرى زمــان 

و فەرهەنگــى عەرەبییــەو پارێــزەرو زەنگینکــەرى ئابــورى و 

حــەج و ئاســایش و گەشــتیارى واڵتــاىن عەرەبییــەو پارێــزەرى 

حــزب و ئیــرادەو نــزاو پارانــەوەى عەربییــە. 

ڕۆژهـــــەاڵتـــــنـــــاســـــان و 

لێکۆڵینەوەیان  ئــەوانــەى 

ــالم  ــســ ــ ــی ــ لــــــــەســــــــەر ئ

مێژوى  لــەســەر  کـــردوەو 

ئــیــســالم ڕاوەســــتــــاون 

ــرە بــــــەوردى ڕواڵــــەىت  ــ ف

ــان  ــیـ ــەرەبـ کـــلـــتـــوورى عـ

ــاىن  ــەک ــک ــەم ــەر چ ــەســ ــ ب

ئیسالمەوە دیارى کردوەو 

کردوە  بــەوە  ئاماژەشیان 

بەمایەى  بــون  چــۆن  کــە 

سەرئێشە بۆ نەتەوەکاىن 

ــان  ــ ــی ــ ــش ــ ــه ی ــ ــه م ــ تـــــــــر، ئ

سه ملاندووه 
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ــیەکان  ــامیه سیاس ــە ئیس ــه ن حزب ــە لەالی ــەو ڕۆڵ ــی ئ بینین

ئیســامییە  تێامنده گه یه نێــت  ناعەرەبەکانــه وه   نەتــەوە  و 

قوربانیدەرێکــى  و  بندەســت  کۆیلــەو  چ  ناعەرەبــەکان 

عروبــەن و ناوچــە کوردییــەکان چ دۆزەخێکــن بەدەســت 

ئەتــوارو دەمارگیــری و خوێــن ڕێژیــى ئەوانــەوە. ڕوداوەکاىن 

کوبانــێ وەک کــورد نشــینێکى هاوســنورى دەوڵەىت ئیســامى 

بەهەمــو دونیــاى وت کــە ڕەگــەزى ئیســامی سیاســی چەنــد 

ئــەو  دیســانەوە  خۆیــان،  ده ره وه ی  بەخوێنــى   تینــووه 

ڕاستییەشــامن پێوتــرا کــە نەتــەوە ناموســڵامنەکان هیــچ 

ئــەرزش و بەهایەکیــان الى ئیســامی سیاســییەکان نییــەو 

موســڵامن بونیــان هیــچ لەو ڕاســتییە کــەم ناکاتەوە کــە ئەوان 

لەچــاو عەقڵــى ئیســامی سیاســیدا هیــچ جیاوازییەکیــان 

لەتــەک بەنــو قورەیــزەو بەنــو خوزاعــەو بەنــو نەزیــر نییــە، 

چونکــە ئــەو وێنانــەى پێشــر هێرنانــەوە لەســەر گەمــارۆداىن 

بەنــو قورەیــزەى جولەکــە یاخــود بۆزیاتــر ڕونکردنــەوە، 

گەمــارۆداىن قــەاڵى خەیبــەرى جونشــین لەالیەن موســڵامناىن 

عەرەبــەوەو دواتــر بەدیلگیــراىن هەمویــان و پاشــان کوشــتنى 

ــان، دروســت لەچــاوى  ــردىن ژن و منداڵەکانی ــەکان و ب نێرین

ــو.  ــۆ دانراب ــاىن ب ــان پ ــێ هەم ــارۆداىن کوبان داعشــدا گەم

چ  سیاســییەوە  ئیســامی  عەقڵــى  هێــزو  لــە  بینیــامن 

ئەوێــامن  مندااڵنــی  کــرا،  تاوانێــک  چ  دروا  بڕیارێــک 

ــران.  ــن ک ــاىن خوێ ــدا خەڵت ــى ڕەمەزان ــۆن لەمانگ ــى چل بین

لەعەقڵــى ئیســام گــەرادا ڕۆژو گرتــن و عیبــادەت و تەقواى 

ناعــەرەب نرخــى نییــەو هیــچ لەتــاواىن ناعەرەببونیــان کــەم 

ــن ڕۆژوگــراىن  ــەواوى دەزان ــەوان بەت ــە ئ ــەوە، هەربۆی ناکات

کوبانــێ زێدەتــرو پابەندتــرن لــە ڕۆژوگــراىن رەقــەو موســڵ، 

وەلــێ لەوێــدا خوێــن و خیانــەت دەکــەن و لەواڵتــاىن 

خۆشــیاندا، واتــە لەرەقــەو موســڵدا تەنهــا عەرەببــون کافییــە 

بــۆ پاراســتنیان، لەبەرئــەوە هەمیشــە ئــازارى کوردبــون 

دڵــى  لەســەر  سیاســییەکانەوەو  ئیســامی  بەجەســتەى 

ــەوان  ــوەو هەمیشــە شمشــێرى ئ ــییەکان ب ئیســامی سیاس

 هەمیشە ئازارى کوردبون 

ئیسالمی  بــەجــەســتــەى 

ــەوەو  ــانـ ــەکـ ــیـ ــیـ ــاسـ ــیـ سـ

ئیسالمی  دڵـــى  ــەر  ــەس ل

ــوەو  ــ ســـیـــاســـیـــیـــەکـــان ب

هــەمــیــشــە شــمــشــێــرى 

ــوە بە  ــەوان خــوێــنــاوى ب ئـ

خـــوێـــنـــى مــوســوڵــامنــه  

ناعه ره به كان
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خوێنــاوى بــوە بــە خوێنــى موســوڵامنه  ناعه ره بــه كان. 

راســتیەکى تاڵــە گــەر بڵێیــن هۆشــیارى نەتــەوەى کــورد لەمــەڕ ئــەو ئایدیایــە ئێجــگار کەمــەو بەهۆشــخۆهاتنەوە 

ــدا  ــاو کوردان ــر لەن ــەوە ناعەرەبەکانی ــش نەت ــتییەکان پێ ــەواوى ڕاس ــى ت ــت و غیابێک ــرى دەوێ ــتایش بوێ ــا ئێس ت

ئێجــگار بــاڵوە، هەربۆیــە لەئێستاشــدا ئیســامیه سیاســییەکان بــە خــەوىن حــزىب ئیســامی و خەیاڵــى ڕەوت و ڕابــوىن 

ئیســامییەوە گەرەکیانــە الىف نەتەوەیــى لێبــدەن، لەکاتێکــدا پــڕۆژەو پیانیــان و میتۆدیــان هەمــان ئەجێنــداو ئــاوات 

و ئەخاقــى ئیســامیه سیاســییەکاىن موســڵ و رەقەیــە، ئەوانیــش دروســت لــە ئەتواریانــداو لــە کتێبخانــەکاىن پشــت 

ســەریانەوە هەمــان ئەدەبیــاىت ئیســامی و شەخســیاىت ڕابــردو دەیانجوڵێنــن و دیموکــراىس الی ئــه وان تەنهــاو تەنهــا 

گەمەیەکــى مندااڵنــەو تاکتیکییــە، لەبەرئــەوە گــەر هەڵوێســتێکى ڕۆشــنیان هەبوایــە دەبــو پێش هەمــوان ئەو کتێب 

و ســەرچاوانەى کــە هــەم داعــش و هەمیــش ئــەواىن لەســەر پــەروەردە بــوە بســوتێنن و ڕاســتییەکان وەک خــۆى 

بڵێــن، چونکــە پێویســتە بزوتنەوەیەکــى ڕۆشــنگەرى کــوردى پەرەبســێنێت هــەروەک چــۆن لــە باکــورى کوردســتاندا 

چاالکانەتــر ئــەو بزوتنــەوە ڕۆشــنگەرییە دەردەکەوێــت و گــڕی بەشــەوە زەنگــى نەتەوەییانــەى ئیســامی سیاســیى 

تورکــى دا. پێویســتە ئاینــدارى کوردیــش لــە ئەخاقــى خوێنڕێــژى و کلتورپەرســتی و ســەرمایەخوازی و ژنفــرۆىش 

ئیســامی سیاســییەکان ســڵ بکاتــەوە و بەدیدێکــى مرۆڤانــەوە پەیامــدارى خــۆى بــکات. 

پێویســتە کۆبانــێ ببێتــە ســەنتەرى بڕیــارداىن لۆژیکــى کــوردان لەبەرامبــەر هەژمــون و هەیمەنــەو هێــزى ئیســامیه 

سیاســییەکان و خاڵــى دەســتپێکردىن بزوتنــەوەى ڕۆشــنگەرى و هۆشــیارى کــوردان بێــت لەبەرامبــەر تــرس و بیــم و 

چاوســورکردنەوەى ئایدیــا ئایینیــەکان.

کۆبانــێ پێویســتە ســەرەتایەک بێــت بــۆ بەخۆداچونــەوەى تەڤگــەرى کــوردى و هەڵوێســت وەرگرتــن لــە هەمــو 

بەهــاو ئەخــاق و ئایاتێکــى عــەرەىب پێچــراو لەئاییــن و ئامانجــى ناوچەگەرێتــی ، بــۆ ئــەو مەبەســتەیش کرانــەوە 

بــەڕوى عەقــڵ و لۆژیکــی نــوێ و وەســتانەوە بــەڕوى هاوســێبەرو هاوســەنەمى ئیســامییەکان و بــەڕودا چونــەوەى 

پــڕۆژە مەکراوییەکانیــان و سســتکردىن دەمــارو دەرەتانیــان لــە کۆمەڵگــەى کوردیــدا ئەرکێکــى لەپێشــینەى تــەواوى 

کارو پــڕۆژەو پانــەکاىن داهاتــوى نوخبــەو ڕۆشــنبیرى کــوردە. کارێکــى لەوجــۆرەش ئاماجى ئــەم قۆناغــەى نەتەوەى 

کــوردو کۆمەڵگــەى موســڵامىن کوردەوارییــە.

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

ــى  ــار رشح منتق ــل األوط ــە )ني ــەوە، ل ــت کردوەت ــت ڕاس ــەو ڕوداوەى پش ــیر(دا، ئ ــیرى )ئیبنولكه س ــە تەفس )*( ل

األخبــار( ئیاممــى شەوکانیشــدا بــەوردى بــاس کــراوە، هــاوکات (النســايئ فــی الســنن الکــرى) )گ939(. وابــن عبــد 

الــر لــە )االســتیعاب االســتيعاب يف معرفــة األصحــاب(16٧/2، بەمجــۆرە ڕوداوەکەیــان بــاس کــردوە: )ســەعدى کوڕى 

ــْم  ــبَى َذَراِريُُّه ــْم َوتُْس ــَل ُمَقاتِلَتُُه ــْم أَْن تُْقتَ ــُم ِفيِه ــِإينِّ أَْحُك ــان دەدات : » فَ ــە کردنی ــار لەمامەڵ موعــاز( به مشــێوه  بڕی

َوتُْقَســَم أَْمَوالُُهــْم«، فقــال رســول اللــه: » لقــد حكمــت فيهــم بحكــم اللــه الــذي حكــم بــه مــن فــوق ســبع ســاموات«.  

بڕیارەکــەى ســەعد هێنــد بــە دروســت وەرگیــراوە، تەنانــەت )عائیشــە(ى خێــزاىن پەیامبــەر دەگێڕێتــەوە کــە کاتێــک 

ســەعد دەمرێــت گوێــى لــە گریــاىن بەکوڵــى پەیامبــەرى خــواو عومــەرو ئەبوبەکــر دەبێــت لەســەر تەرمەکــەى. 
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 ئەم نوسینە بەشێکە لە کتێبی »قتل االسام، وتقديس الُجناة«، نوسینی 

بیرمەندی سوریایی )وضاح صائب(، چاپی یەکەم، ساڵی 2011، لە 

)مؤسسة االنتشار العريب( لە بەيروت

کوشتنی ئیسالم
 وەضاح صائب

و:هەستی مەحمود
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مەزنیــی ئیســام لــە فراوانبونــی فتوحــات و درێژبونــەوەی دەوڵەتــدا لــە ســنوری چینــەوە 
بــۆ ئەندەلــوس خــۆی منایــش نــاکات، چونکــە ئــەم فراوانبونــە ئیمپراتۆرییــە ســەرجەم هێــزە مەزنــەکان لــە 

مێــژودا پێیــدا تێپەڕیــون، بــە پشت بەســن بــە پێدراوگەلێک کە پەیوەســن بــە کات و شــوێن و الوازیی ئەوانی 

دیکــەوە، ئیــدی هەمــوان ئیمپراتۆریەتــی دەستاودەســتکراویان هەبــوە، لــە یۆنــان، ڕۆمــان، فــارس، عــەرەب، 

مەغــۆل و تەتــەر، یــەک لەســەر داروپــەردوی ئــەوی دیکەیــان، لــە چوارچێــوەی گەمــەی نەتەوەکانــداو دور 

لــە بنەمــای عەقائیــدی. مەزنیــی ئیســام و بلیمەتییەکــەی لــە ســەرەتاکاندا دەدرەوشــێنەوە، لــەو بنەمــا و 

ــەاڵم  ــا، ب ــدا پێك هێن ــەی عەرەبی ــە ســنوری دورگ ــی ئیســامییان ل ــە ســەرەتاییانەی کۆمەڵگــەی یەکەم بناغ

ــۆ ئیســام وەک ئایینێکــی خــاوەن تایبەمتەنــدی  لەپشــت ئــەم ســنورە ســەرەتای کۆتایــی دەســتی پێ کرد، ب

و جیــاکاری و، ســەرەتای دامەزراندنــی دەوڵــەت وەک قەوارەیەکــی ئیمپراتــۆری هاوشــێوەی ئەوانــەی پێــش 

خــۆی و دوای خۆشــی.

بلیمەتیــی ســەرەتاکان.. چەنــد وشــەیەکی کــەم کــە خــودا لــە ئەشــکەوتێکی دابڕاودا بــۆ پیاوێکیــان دەنێرێت 

ــە ئەریســتۆکراتیەتێکی  ــدا ک ــە کۆمەڵگایەک ــە، ل ــدی و پشــتیوانییەکی نی ــا و پەیوەن ــە و توان ــچ پێگ ــە هی ک

ــن  ــە ئەریســتۆکراتە ســەخت دەب ــەم چین ــە هاوکێشــەکانی ئ ــات، ک ــوەی دەب ــەت بەڕێ ــی بەهەیب بازرگانی

لەســەر تاکەکانــی ئــەم کۆمەڵگایــە و چەنــد هێڵێــک لەنێــوان توێــژ و پێکهاتەکانیــدا دادەنێن کە تێکشــکانیان 

ــیاوی  ــە ش ــە( ک ــی هاوبەشــگەرایانە )مورشیکان ــە بیروباوەڕگەلێک ــەم کۆمەڵگای ــەوەش ئ ــە ل ــە. جگ ــۆ نیی ب

ــی  ــوان ئەوان ــی لەنێ ــاوەڕەش پێگــەی تایبەت ــە بیروب ــەم کۆمەڵ ــە ئ ــەن، ک ــن حوکمــی دەک دەســت لێدان نی

دیــدا بــەم کۆمەڵــگا مەککەییــە بەخشــیوە، بــە حوکمــی خاوەندارێتیــی کەعبــە، ماڵــی بتەکانــی عــەرەب و 

ڕوگەیــان بــە درێژایــی ســاڵ.

لــە پێکهێنانــی یەکــەم شــانەوە بــۆ فراوانکردنــی، تــا ڕاگەیاندنــی ئاشــکرای بانگــەواز، بــەرەو بەرگەگرتنــی 

ــە  ــدی جەنگ ــە. ئی ــی دەوڵەتۆکــەی مەدین ــردن و دامەزراندن ــە کۆچ ک ــا دەگات ــزادان، ت ــەوە و س ڕەتکردن

ــتنی  ــا داڕش ــە، ت ــش و نیوەدورگ ــی قوڕەی ــێدا و ملکەچ پێکردن ــەڵ دەر و دراوس ــوەکان لەگ بەدوایەکدا هات

شــەریعەتێکی کامــڵ.. بەمانــە خولــی بلیمەتێتــی و مەزنــی کامــڵ دەبێــت، ئــەم خولــەی کــە لەســەر بناغــەی 

«
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دەقێکــی خودایــی و بونەوەرێــک مرۆیــی کــە دەقەکــەی لــە ئەســتۆ گــرت و شۆڕشــی ڕاگەیانــد، دەســتی پێ کــرد 

و کۆتایــی هــات..

ئەوانــی دیکــەش ڕۆڵــی جیاوازیــان لــەم شۆڕشــەدا هەبــو، کــە وەک گشــتێکی پێکهێنــەری کۆمەڵگەکانــی دیکــە، بــە 

بــاش و خراپیانــەوە، مرۆڤــی ئاســایی بــون کــە باگکراونــدە خێڵەکیەکانیــان بەڕێــوەی دەبــردن، ئەگەرچــی ئایینــە 

نوێیەکــە ڕواڵــەت و ڕوکاری ئــەم باکگراونــدە خێڵەکیانــەی ڕێك و پێــك کردبــو.

ــەو  ــۆ ئ ــەوە ب ــەکا ببێت ــرا ی ــۆی نەک ــو، ب ــك کراب ــە ڕێك و پێ ــەت و ڕوکارەی ک ــەو ڕواڵ ــە، ئ ــی پەیامبەرەک ــە مردن ب

ــوان ســااڵنی )610-650 ز.(. ــە نێ ــی دەکەون ــر ســەرەتا و کۆتای ــاڵ.. ئی ــزە س ــە پان ــر ل ــۆ پ ــوی، ب ــەی هێناب پەیام

لــە دەیــەی شەشــەمی ســەدەی حەوتەمــدا ئیســام زینــدە بەچــاڵ کــرا، هــاوڕێ لەگــەڵ دامەزراندنــی دەوڵەتێــک 

ــە  ــەرئەنجامیش دەگات ــت و س ــەش دەبێ ــدا داب ــی عەبباس ــە و ئال ــی ئومەیی ــوان ئال ــەرکردایەتییەکەی لەنێ ــە س ک

ــرە عــەرەب. ــە و نەتــەوەی غەی دەســتی بنەماڵ

گرتنــە دەســتی خیافــەت لــە الیــەن عوســامنی کــوڕی عەففانــەوە، زاوا و هاوەڵــی پەیامبــەر، دەبێتــە ســەرەتا بــۆ 

ــد  ــۆی: »ق ــوڕی حــەرب ب ــو ســوفیانی ک ــی وەســیەتەکەی ئەب ــەد، بەپێ ــە ئاســامنییەکەی محەم ــی ئایین کۆتاییهاتن

ــَف الُکــرَِة، واجعــل أوتادهــا بنــي أميــة، فإمنــا هــو امللــك، وال أدري  صــارت إليــك بعــد تيــم وعــدي، فتَزَقَُّفوهــا تَزَقُّ

ــو بەکــر و عومــەر ـ ]دەســەاڵتی خیافــەت[  ــا: »دوای تەیــم و عەدیــی ـ دو خێڵەکــەی ئەب ــار«، وات مــا جنــة وال ن

هاتوەتــە دەســتی تــۆ، وەک تۆپێــک بیقۆزنــەوە، چونکــە مەســەلەکە هــەر دەســەاڵتە، و مــن نازانــم بەهەشــتێک و 

ئاگرێــک هەبێــت« )بــەم شــێوەیە حەســەنی بەصڕەیــی گێراوێتــەوە، و مەســعودییش بــە داڕشــتنێکی تــر هێناوێتــی 

ــه أبــو ســفيان؛ مــا زلــت أرجوهــا لكــم،  ــا بنــي أميــة تلقفوهــا تلقــف الكــرة، فوالــذي يحلــف ب کــە دەڵێــت: »«ي

ــو  ــەوەی کــە ئەب ــەوە، ب ــی بگرن ــۆ خۆتان ــە! وەک تۆپێــک ب ــەوەی ئومەیی ــا: »ن ــة«، وات ولتصــرن إىل صبيانكــم وراث

ســوفیان ســوێندی پــێ دەخــوات؛ ئێســتاش هیوامــە کــە بــۆ ئێــوە بێــت، و دوای خۆتــان بــۆ کوڕەکانتــان بــە میراتــی 

ــەوە«(. دەمێنێت

عوســامن پابەنــد بونــی خــۆی بــەم فەلســەفەیەوە و کارپێکردنــی ســەملاند، لــە کاتــی فیتنــە گەورەکــەدا و، ژیانــی 

خــۆی کــردە باجــی ئــەم پابەنــد بونــە، کاتێکیــش ئــەو ـ لەنێــو ئــەو شــەش کەســەدا کــە عومــەر هەڵیبژاردبــون ـ 

ــک  ــی کــوڕی عــەوف وەک داوەرێ ــە عەبدوڕڕەحامن ــی ب ــە پابەندبون ــە پشتبەســن ب ــە دەســت؛ ب ــی درای خیافەت

ســەبارەت بــە کارکــردن بــە گوێــرەی کتێبــی خــودا و ســوننەتی پەیامبەرەکــەی و ڕێبــازی ئــەو دو پیــر و ڕابــەرەی 

ــی  ــە بەرژەوەندی ــەی ل ــە پابەندبونەک ــەوە ل ــر هەڵگەڕای ــەاڵم دوات ــەر، ب ــر و عوم ــو بەک ــن، ئەب ــەوە هات لەپێش

پابەندبونــی بــەو فەلســەفەیەی ناوبــراوەوە، لــە کاتێکــدا ئەبــو بەکر لــە وتــاری خیافەتەکەیــدا گوتبــوی: »خەڵکینە! 

مــن کــراوم بــە سەرپەرشــتیکارتان و باشرینیشــتان نیــم، کــە خراپــەم کــرد؛ ڕاســتم بکەنــەوە«، عومەریــش لــە وتــاری 

ــەوەش دەربڕینێکــی ڕون و  ــەوە«، ئ ــم؛ ڕاســتم بکەن ــدا بینی ــان تێ ــە خواروخێچییەکت ــوی: »ک ــدا گوتب خیافەتەکەی

ــە  ــوە نــەک ل ــەوە ســەرچاوەی گرت ــە خەڵکیی ــە ل ــەم دوان ــان ئیامرەتــی هــەر یەکێــک ل ڕاشــکاوە کــە خیافــەت ی

خــوداوە، ئــەو خەڵکــەش )»ئوممــەت« یــان گــەل( بــۆی هەیــە خەلیفــە ڕاســت بکاتــەوە گــەر لــە ڕێــگا ڕاســتەکە 

الی دا، یــان لــە ڕاســتیی فەرمانڕەوایــی دەرچــو؛ دەبینــن کارەکــە الی عوســامن تــەواو جیــاواز بــو کاتێــک نەیارانــی 
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ویســتیان لەســەر کار الی ببــەن، پێــی گوتــن: »چــۆن کراســێک 

دابکەنــم کــە خــودا لەبــەری کــردوم؟«. ئەمــەش قســەیەکە 

خیافــەت  کــە  دەگرێــت  ســەرچاوە  بیروبــاوەڕەوە  لــەو 

ــە خــوداش بــەوالوە هیــچ  لەالیــەن خــوداوە هاتــوە بــۆی. ل

ــوە  ــە ب ــە بەم ــات)1(، ک ــە الی بب ــۆی نی ــە ب ــێکی دیک کەس

ــەت/ ــی خیاف ــە چەمک ــناک ل ــی ترس ــەری الدانێک دامەزرێن

فەرمانڕەوایــی کــە بــۆ مــاوەی چــواردە ســەدە دەبێتــە مۆرکی 

ــی ئیســامی. ئوممەت

شۆڕشــەکەی موحەممــەد لــە ئایینێکــەوە بــۆ هیدایەتــی 

بــۆ  گــۆڕدرا  چەوســاوانەوە،  پاراســتنی  و  مرۆڤــەکان 

و  فەرمانڕەوایەتــی  و  دەســەاڵت  بــۆ  دەروازەیــەک 

ســامان. و  ســەروەت  کەڵەکەکردنــی  

ــوڕی  ــی ک ــەر عەلی ــەی پەیامب ــی ئامۆزاک ــە هەوڵەکان ــر ن ئی

شۆڕشــانەش  ئــەو  نــە  دەوروبەرەکــەی،  و  تالیــب  ئەبــو 

خــودا  پەیامبــەری  کچــەزای  حوســەینی  ئیاممــی  کــە 

ســەرکردایەتیی یەکێکیانــی کــرد، و ســەرکردەگەلێکی تریــش 

بەدوایــدا هاتــن؛ ســەریان نەگــرت و ســودیان نەبــو بــۆ 

وەســتاندنی داڕمــان، چونکــە ئەرســتۆکراتێتیەکەی قوڕەیــش 

لــە موحەمــەد و  لــە بۆســەدا بــون بــۆ تۆڵەســەندنەوە 

ــەری  ــە گرتنەب ــون، ب ــی زەوت کردب ــەوەی لێ ــەوەی ئ گەڕاندن

ــەڕی  ــێوازێکی ئەوپ ــە ش ــتەکان، ب ــو هــۆکارە لەبەردەس هەم

میکیاڤیلیانــە، چونکــە »ئاڕاســتەی کارکــردن الی موعاویــە 

ــە  ــد، ل ــدا خــۆی دەنوان ــی جیهان ــەری بەکەڵك هێنان ــە هون ل

کاتێکــدا الی عەلــی لــە هونــەری ئازادکردنــی جیهانــدا خــۆی 

منایــش دەکــرد« وەک ئەدۆنیــس ئامــاژەی پــێ دەدات.

بــە پشت بەســن بــەوەی قۆناغــی عوســامن بناغــەی بــۆ 

ــو  ــۆ شــکانی ئەب ــە تۆڵەســەندنەوەوە ب ــە ل داڕشــت، موعاوی

ســوفیانی کــوڕی حەربــی باوکــی و هینــدی کــوڕی عەتبــەی 

ــەری  ــۆری جگ ــات و بخ ــەی ئەل ــە کاهینەک ــەوە ـ ژن دایکی

حەمــزەی مامــی پەیامبــەر ـ دەســتی پێ کــرد، هەروەهــا 

ــان  ــەکانی ئینتیامی ــزم و کەس ــەی خ ــۆ چین ــەندنەوە ب تۆڵەس

ــەی شــەشــەمــی  ــ لـــە دەیـ

ســــــــەدەی حـــەوتـــەمـــدا 

ئــیــســالم زیـــنـــدە بــەچــاڵ 

ــرا، هـــــــاوڕێ لـــەگـــەڵ  ــ ــ ک

دەوڵەتێک  دامــەزرانــدنــی 

سەرکردایەتییەکەی  کە 

و  ئومەییە  ئالی  لەنێوان 

دابــەش  عەبباسدا  ئالی 

دەبێت و سەرئەنجامیش 

دەگاتە دەستی بنەماڵە و 

نەتەوەی غەیرە عەرەب



ژمارە 6
مارسی  2016 

دابڕان

51

بــۆی هەبــو، هەروەهــا موعایــەی نوســەری بەردەســتی 

پێغەمبــەر بــۆ نوســینی هەندێــک لــە نامەکانــی )نــەک 

نوســەری وەحــی، وەکــو ئــەو وەهمــەی هەندێــک لــە 

ــتی کرد  ــەوە( دەس ــە ناوی ــەوڵ دەدەن مبانخەن ــینەکان ه نوس

بــە پــڕۆژەی گــەورەی کە  پشــت دەبەســت بە وەســیەتەکەی 

باوکــی بــۆ عوســامن، ئیــدی ڕێبازێکــی دانــا کــە خەلیفەکانــی 

جەلــادە  ئینجــا  ڕۆشــن،  بەســەریدا  ئومەییــە  نــەوەی 

عەبباســییەکانیان، ڕێبازێــک و ڕێ  وشــوێنێک بــۆ وێرانکردنــی 

ــە. ــەاڵتە بۆماوەک ــەت و دەس ــی دەوڵ ــە و بەهێزکردن دینەک

لەســەر  دامەزراندنــی  بــە  تەنیــا  دەســەاڵتەی  ئــەو 

بــۆ  ئایینــی   بەڵکــو  نەهێنــا،  وازی  ئاییــن  داروپــەردوی 

کــە   بەکارهێنــا،  بەهێزکردنــی  و  بــۆی  پاســاوهێنانەوە 

مەســەلەکە  بــەوەی  دوبارەکــردەوە  باوکــی  گوتەکــەی 

ــامن  ــەی عوس ــەڵ گوتەزاک ــە، لەگ ــەاڵت و فەرمانڕەوایی دەس

دەربــارەی ئــەو کراســەی خــودا کردویەتیــە بــەری، ئیــر 

و  قــەزا  لــە  فەرمانێکــە  ئێمــە  »خیافەتەکــەی  دەی وت: 

قــەدەری خــودادا پێشــر بڕێرناوەتــەوە«، بەمــەش پرەنســیپی 

پەیامەکــەی  لەگــەڵ  ناکۆکــە  کــە  دادەنێــت  جەبریــەت 

کاتێــک  دەکات  پراکتیــس  مانایــەش  ئــەم  موحەممــەد، 

ــودام،  ــەی خ ــش خەلیف ــە، منی ــی خودای ــت: »زەوی ه دەڵێ

ــۆ خەڵکــی  ــردم؛ هــی خۆمــە، ئەوەشــی ب ــەوەی ب ــە ئ کەوات

خۆمەوەیــە«. پیاوەتــی  لــە  جێ دەهێڵــم؛ 

کوڕەکەشــی )خەلیفەکــەی پەیامبــەری خــوا!( یەزیــدی کوڕی 

موعاویــە، کوڕەزاکــەی ئەبــو ســوفیان، بابەتەکــەی بەتــەواوی 

پوختــە کــردەوە، کاتێــک )لەســەر زمانــی ئیــن ئەززیبەعــڕا( 

لــە کاتــی کوشــتنی حوســەینی کچــەزای پەیامبــەردا گوتــی:

ــعِ  ــن َوقْ ــْزَرِج م ــَزَع الَْخ ــِهُدوا      َج ــدر َش ــياخي بب ــت أش لي

ــْل األََس

لَِعبَْت هاِشٌم باملُملِْك فََا       َخَرٌ َجاَء َواَل َوْحٌي نَزَْل

واتــا: خۆزگــە گەورەکامنــان لــە بــەدردا دەیانبینــی چــۆن 

خــەزرەج پەرێشــان بــون لــە بەرکەوتنــی ڕم، بنەماڵــەی 

شــــــــــۆڕشــــــــــەکــــــــــەی 

موحەممەد لە ئایینێکەوە 

بۆ هیدایەتی مرۆڤەکان و 

چەوساوانەوە  پاراستنی 

ــۆڕدرا بــۆ دەروازەیــــەک  گــ

بــــــــۆ دەســــــــــــــــــەاڵت و 

فــــەرمــــانــــڕەوایــــەتــــی و 

کەڵەکەکردنی  سەروەت 

و سامان
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ــوە. ــەک دابەزی ــە وەحیی ــوە و ن ــە ئاســامنەوە( هات ــک )ل ــە هەواڵێ ــر ن ــەی دەســەاڵتەوە، ئی ــە گەم هاشــم کەوتن

ــە پەیامێکــی  ــو ل ــی ب ــە شــوێنکەوتوانی موحەممــەد، و نکوڵی کردن ــو ب ــە ئەمــەش پێ خۆش بونێکــی کــرچ وکاڵ ب ک

ــوی:  ــە وتب ــو ک ــرەی ب ــەی باپی ــی بێ شــەرمانەی گوتەک ــوە دەســتی، و گوتنەوەیەک ــە دەســەاڵتی هێناب ــی ک خودای

نازانــم بەهەشــتێک و ئاگرێــک هەبێــت »ومــا أدري مــا جنــة وال نــار«، کــە ئەمــە بــو بــە چرایــەک بــۆ بەنــو ئومەییــە 

لــە فەرمانڕەواییــان بەســەر ئوممەتــدا، دوای تۆڵەســەندنەوەیان لــە موحەممــەد و لــە چاڵنانــی ئایینەکــەی.. ئەوەتــا 

عبدوملەلیکــی کــوڕی مــەڕوان )خەلیفەکــەی تــری پەیامبــەری خــودا( کــە لــە ناودارترینــی فەقیهەکانــی مەدینەبــو، 

هــەر کــە خیافــەت هاتــە دەســتی و لــە کاتــەدا قورئــان لــە کۆشــیدا بــو؛ قورئانەکــەی داخســت و وتــی: »ئەمــە دوا 

جارمــە لەگــەڵ تــۆ« )»هــذا آِخــُر عهــدي بــك«(! دواتــر لەســەر مینبەرەکــەی پەیامبــەرەوە وتــاری بــۆ موســڵامنان دا 

و وىت: »واللــه ال يأمــرين أحــد بتقــوى اللــه بعــد مقامــي هــذا إال رضبــت عنقــه«)2(، واتــە: ســوێند بــە خــوا؛ هــەر 

کەســێک لێــرە بــەدواوە فەرمانــی ترســان لــە خــودام پێ بــدات؛ لــە ملــی دەدەم«!)(

هەروەهــا ئەمــەش وەلیــدی کــوڕی یەزیــدە، )خەلیفەیەکــی دیکــەی پەیامبــەری خــودا(، لــەدوای ئــەوان و،  قورئــان 

دەداتــە بــەر تیــر و کون-کونــی دەکات و پێــی دەڵێــت:

أَتُوِعُد كُلَّ َجبَّاٍر َعِنيٍد    فََها أَنَا َذاَك َجبَّاٌر َعِنيُد

إَِذا اَلقَيَْت َربََّك يَْوَم َحْرٍ فَُقْل يَا َريبِّ َخرَّقَِنَي الَْولِيُد

واتە: هەڕەشە لە هەمو زۆردارێکی ملهوڕ دەکەیت؟ دەی ئەوەتا من زۆردارێکی ملهوڕم.

ئەگەر لە ڕۆژی حەرشدا گەیشتیتە خواکەت؛ بڵێ: خوایە! وەلید کون-کونی کردم.

ــەوە و  ــورت دەکات ــەد ک ــەی موحەمم ــە ئایینەک ــەبارەت ب ــی س ــش خۆش ــەی پێ ــۆی و ئەوان ــدی خ ــا دی هەروەه

ــت: دەڵێ

تذكرين الحساب ولست أدري     أحقا ما تقول من الحساب

فقل لله مينعني طعامي     وقل لله مينعني رشايب

واتە: حیسابم وەبیردەهێنیتەوە؟ کە من نازانم ئەوەی تۆ دەیڵێیت لە بارەی حیسابەوە ڕاستیە؟!

دە بە خوداکەت بڵێ خواردنەکەم لێ قەدەغە بکات    دە پێیشی بڵێ خواردنەوەکەم قەدەغە بکات

هەتا ئەوەی ئەم ڕوانگەیەی بەم شێوەیەش کورت کردوەتەوە کە وتویەتی:

ا     َوَجَعلَْنا ُسُجوَدنَا لِلَْقَنايِن اِجُدوَن لِلِه َحقًّ َسَجَد السَّ

واتا: کڕنوشبەران بەڕاستی کڕنوشیان بۆ خوا برد، بەاڵم کڕنوش بردنی ئێمە بۆ شوشە مەیەکانە.

ــاوەترین  ــە، درەوش ــە هەاڵوێردەک ــش، ئومەوی ــوڕی عەبدولعەزیزی ــەری ک ــەی عوم ــەوەی ژیاننام ــە خوێندن ڕەنگ

منونەمــان لەســەر زیندە بەچاڵ کردنــی ئایینــی موحەممــەد و ســوننەتە ســەحیحەکەی لــە الیــەن خێڵــی ئومەییــەوە 

بداتــێ. کاتێــک عومــەر کارکــردن بــە ســوننەتی ســەحیحی موحەممــەد و پابەندبــون بــە کتێبــی خــوداوە گەڕاندەوە، 

و مافــی ســتەملێکراوانی ســەندەوە، و دادپەروەریــی بەرپــا کــرد و ڕێگریــی کــرد لــەوەی ئالــی ماڵباتــی ئومــەوی 

ــە ئاکامــدا  ــان. ل ــە شۆڕشــێکدا دژی ڕەوتــی پێشــینەکانی و تاوانکاریەکانی ــااڵن بــەرن، ل بەیتوملالــی موســڵامنان بەت

خانــەوادەی ئومــەوی بەپەلــە کەوتنــە ژەهرخواردکردنــی و الدانــی لــە ڕێگەیانــدا، دوای چــواردە مانــگ لــە 
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گرتنەدەســتی خیافەتەکــەی، کــە وازهێنــان بــو لــە دیــدی ئومەویانــە بــۆ دیــن و دەســەاڵت، واتــا: ئــەو ڕوانینــەی 

لەســەر چەســپاندنی پایەکانــی دەســەاڵت و بزمــاردان لــە تابوتــی ئەو ئایینــە دامەزراوە کــە موحەممــەد هێناویەتی.

ــاکام گەیشــت،  ــە ئ ــەی ئیســامی دروســت ب ــژو، شــێواندنی وێن ــە هاوکێشــەکانی مێ ــدا ب ــی پێوانەیی ــە ماوەیەک ل

ــە  ــەن شــوێنکەوتوانەوە، قوتابخان ــری لەالی ــەرەوەو، کوشــتنی یەک ــەدەم پەیامب ــردن ب ــەوەی درۆک ــەڵ باڵوبون لەگ

ــوێ کــە خزمــەت  ــی شــەرعێکی ن ــۆ دانان ــەوە ب ــوار کرای ــی و ب ــۆ شــێواندنی شــەرعی خودای ــک دامــەزران ب گەلێ

بــە ســوڵتان بــکات و پاســاوی بــدات، بناغــە بــۆ گەڕانــەوەی دەرەبەگایەتــی دابنێــت بــۆ کۆنرۆڵکردنــی کۆمەڵگــەو 

دانانــی دینێکــی دیکــە، نەیــار بــەم ســوڵتانەو تەکفیــرکار بــۆی، کــە هەردوکیــان لەســەر پــر لــە فەقیهێکــی بەدیلــی 

بکــوژ بۆئــەو فیقهــە ئیســامییە دانرابــون کــە موحەمــەد هێنابــوی.

ئینجــا لــە تاوانێکــدا کــە تاوانــی ئەهلــی کیتابــی تێپەڕانــد، لــە دەســتکاری کردن »تحریــف«ی هــەردو کتێبەکەیانــدا، 

ــی  ــەی خــودا و شــێواندنی پەیام ــەوەی گوت ــە کوژاندن ــی ئیســام کەوتن ــردوە، بکوژان ــاژەی پێ ک ــان ئام وەک قورئ

پەیامبەرەکــەی. بــە پشت بەســن بــە قوتابخانەیــەک کــە پایەکانــی لەســەر داهێنانــی چەمکــی »عەدالەتــی 

صەحابــە هەمویــان« دامەزرابــو، لەگــەڵ داهێنانــی چەمکــی »ناســیخ و مەنســوخ« ـ البــەر و البــراو ـ، و دانەپاڵــی 

ــەوە،  ــان گرت ــەی قورئانی ــە جێگ ــدا ک ــە کتێبگەلێک ــینەوەیان ل ــەر و، نوس ــۆ پەیامب ــی هەڵبەســراو ب فەرمودەگەلێک

ــۆ  ــان لەســەر هاوبەشــدانان ب ــدا، هەموی ــاو یــەک ئایین هەروەهــا داهێنانــی مەزهەبگەلێکــی ناکــۆک بەیــەک لەن

ــاکان  ــامم و ئەولی ــی ئی ــودە هەڵبەســراوەکان و فیقه ــە فەرم ــون ب ــی پێشخســتنی بڕواب ــەزراون، لەمیان خــودا دام

بەســەر شــەرعی خــودادا.

ــە  ــو ب ــان ب ــی قەناعەت هێن ــەڕی و، جەهــل گەرەنتی ــدا تێپ ــەدەدا بەســەر هەموان ــاوەی چــواردە س ــە لەم گەمەک

ئوممەتەکــە بــە تەقدیســکردنی بکوژانــی ئایینەکــەی و، نزاکــردن بۆیــان تــا خــودا لێیــان ڕازی بێــت و، وازهێنــان 

ــڵ. ــی ئەق ــێواو و تەکفیرکردن ــی ش ــەوەی فیقهێک ــەرچو و کاوێژکردن ــکۆمەندییەکی بەس ــۆ ش ــان ب بەحەرسەتکێش

هــەزار و چوارســەد ســاڵەکەش گەرەنتیــی چاک کردنــی کەم وکوڕیەکانــی نەکــرد، ئەگەرچــی هەندێــک لــە 

ــە  ــەن ل ــە زەم ــەوت ک ــوەوە، و دەرک ــە نێ ــی کەوت ــە یەکیش ــاو ب ــەک و نەگونج ــازیی دورلەی ــەوەی چاکس بزوتن

بەرژەوەندیــی دوژمنانــی ئایینــە ڕاســتەکەدا ڕۆڵــی خــۆی دەبینێــت.

ــی  ــە قۆناغەکان ــی هــەر قۆناغێــک ل ــە حاڵ ــر ل ــە حاڵێکــەوە خراپ ــان، ب موســڵامنان گەیشــتنە ســەدەی پازدەهەمی

ــان.. مێژوی

ئیر بونە چەند کۆرسێکی پەرتەوازە...

هەندێکیــان فیقهــی ســەلەف کاوێــژ دەکــەن، کــە هەمویــان فەقیهــی ســەرکەوتو نەبــون، و فەرمودەگەلێکــی درۆ 

دەهێننــە مەیــدان کــە دراونەتــە پــاڵ پەیامبــەر، بــە هەڵبژاردنێکــی نەزانانــە، ئیــدی فەتواکانیــان دەردەکــەن کــە 

ــە  گومڕاکــەری گەالنــن، حــەاڵڵ و حــەرام دادەنێــن، چەمکــی جیهــاد و پەیوەنــدی بــەوی دیکــەوە دەشــێوێنن، ب

دروســتکردنی الفــاوی خوێــن لــە هەمــو واڵتانــی ئیســامیدا، گەرچــی هەندێــک لــە فەقیهەکانیشــیان ڕێکەوتنیــان 

لەگــەڵ دوژمنــدا بــە پیــرۆز دانــاوە، لــە کاتێکــدا پێشــر بانگیــان کردبویــن بــۆ جیهادکردنــی لــەدژی و قوربانیــدان 

لــە ســایەی نــاوی ئیســامدا، و فەتــوای شــەرمهێن و ئەحکامێــک کــە مــرۆڤ خەجاڵەتبــار دەکــەن بەســەر 
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ــی  ــەی واجببون ــە منون ــەن، ل ــەش دەک ــوێنکەوتوانیاندا داب ش

شــیردان ژنێــک بــە هاوکارانــی لــە شــوێنی کار لەپێنــاو 

نــوێ  شــێوەی  داهێنانــی  و،  تێکەاڵوبــون  ئاســان کردنی 

بــۆ هاوســەرگیری کــە هیــچ پێشــینە و بەڵگەیەکیــان لــە 

ــوە، وەک هاوســەرگیریەکانی »میســیار«،  ــی خــوادا نەب ئایین

و  مناڵ بــون،  بــۆ  هــەر  هاوســەرگیری  و  »ویناســە«،  و 

هاوســەرگیریی فرێنــد، هاوســەرگیریی »میصیــاف«، و بــە 

خوێندنەوەیەکــی گێانــە بــۆ ڕوداوەکانــی مێــژوی خۆیــان بــۆ 

شــوێنکەوتوانیان دەردەکــەن، ئیــر هــەوڵ دەدەن قەناعەتیــان 

پێ بێنــن کــە هاوەاڵنــی پەیامبــەر میــزی ئەویــان بــۆ پیــرۆزی 

بەکارهێنــاوە و وەکــو مفــەڕک ســودیان لــە چڵــم و بەڵغەمــی 

ــە  ــەن ک ــر دەک ــەو کەســانە تەکفی ــش ئ ــوە، دواتری ــەو بینی ئ

ــان. ــن لەگەڵی ــدا ناکۆک ــدە کەم کورتەیان ــەو دی ل

هەندێکیشــیان بــە پاککردنــەوەی ژیاننامــەی پێشــینانیان 

دروســت کردنی  لەگــەڵ  خۆیــان،  پیشــەی  کردۆتــە 

هەمــو  بــە  ناکــۆک  بەدەوریانــدا،  درۆزن  خەرمانەیەکــی 

کتێبێکــی ژیاننامــە و مێــژو کــە پێشــینان جێیــان هێشــتوەن، 

ــە  ــەوەی ک ــاودانی ئ ــۆ پاس ــەرنەکەوتودا ب ــی س ــە هەوڵێک ل

هیــچ پاســاوێک بــۆی بــە عەقڵــدا ناچێــت. 

ئــەم دو کۆرســە ناهەماهەنگــە فیکــری ئیســامییان بــە 

ئاڕاســتەیەکدا بــردوە کــە لەجیاتــی ئــەوەی ببێتــە داڕێــژەری 

ــەو  ــەو واقیع ــۆ ئ ــە پاســاوێک ب ــع و ڕێنامییکــەری؛ ببێت واقی

بەرگێکــی ئایدیۆلــۆژی و مەرشوعیەتێکــی ئایینیــی ســاختەی 

بکاتــە بــەر، وەک )ئەبــو زەید( ئاماژەی بــۆ دەکات.. هەروەها 

ئــەم دو گروپــە نەریــت و مومارەســە کۆمەاڵیەتییەکانــی 

ــدا تێکەڵ دەکــەن،  ــان »تەحریم«ـ پێشــو لەگــەڵ »نەهــی« ی

لــە چوارچێــوەی )شــەرعی پێــش خۆمان( یــان )ئیستیحســان( 

یــان )مەصالیحــی موڕســەلە(، و جوتــە چەمکــی »مەنــدوب« 

ــە  ــع«، ک ــد الذرائ ــتی »س ــای نادروس و »مەكڕوهـــ«، و بنەم

ــدا نانێــت.. ــان پێ ــان دانی ــە ئیجتیهادگەلێکــن قورئ ئەمان

ــا:  ــُه()3(، وات ــِه اللَّ ــأَْذن ِب ــْم يَ ــا لَ ــِن َم ي ــَن الدِّ ــم مِّ ــوا لَُه )رَشَُع

دانــا  ڕێبازێکی  مــوعــاویــە 

نــەوەی  خەلیفەکانی  کە 

ــدا  ــەریـ ــەسـ ئـــومـــەیـــیـــە بـ

جەلالدە  ئینجا  ڕۆشـــن، 

عــەبــبــاســیــیــەکــانــیــان، 

ڕێ  وشوێنێک  و  ڕێبازێک 

و  دینەکە  وێرانکردنی  بۆ 

و  دەوڵـــەت  بەهێزکردنی 

دەسەاڵتە بۆماوەکە
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یاســای ئایینیــی وایــان بــۆ دانــاون کــە خــوا ڕێــی پێ نــەداون. 

ْهتَــُدوَن( ــِبيِل َويَْحَســبُوَن أَنَُّهــم مُّ ونَُهــْم َعــِن السَّ )َوإِنَُّهــْم لَيَُصدُّ

)4(، واتــە: هەروەهــا ئەوانــە لــە ڕێگــە الیــان دەدەن، و 

ــراون. ــە ڕێنامییک ــیان وای پێش

ــِبيِل( )قـَـْد َضلُّــوا ِمــْن قَبْــُل َوأََضلُّــوا كَِثــرًا َوَضلُّــوا َعْن َســَواِء السَّ

)5(، واتــا: پێشــر گومــڕا بــون، و کەســانێکی زۆریشــیان گومڕا 

کــردوە، و لــە ڕاســتە ڕێگەکە الیــان داوە.

لەنــاو تاوانەکانــی ئــەم دو گروپــەدا لــە هەمویــان گەورەتــر؛ 

ــە هــەر  ــەوی دی، کــە ناکۆکــە ب ــی ئ ــە تەکفیرکردن ــە ل بریتی

گرتــوە،  کاوێژکردنــەوەی  بــە  خویــان  کــە  ئیجتیهادێــک 

ــی  ــتێک ئەقڵەکان ــەر ش ــە ه ــەر ل ــان ب ــەوەی قورئ ــاگا ل بێ ئ

دوانــدوە، داوای تەســلیم بونی نەکــردوە بــەوەی هێناویەتــی 

ــەوە،  ــاوە و گێڕاوێتی ــەی هێن ــەوەی چیرۆکەک ــەر ئ ــا لەب تەنی

بەڵکــو بانگەشــەی کــردوە و بەڵگــەی هێناوەتــەوە، و ڕێبــازی 

ــە بەرپەرچــی  ــە بەڵگ ــەوە، و ب کەســانی ناکۆکیشــی گێڕاوەت

داونەتــەوە، و قســەی لەگــەل ئەقڵــدا کــردوە، و فیکــری 

هێناوەتــە گــەڕ، و پێکهاتەکانــی گــەردون و وردەکاری و 

داوای  و  عەقــڵ،  چــاوی  بــۆ  خســتۆتەڕ  تۆکمەییەکەیــی 

وردبونــەوەی لــە عە قڵــەکان کــردوە بــۆ ئــەوەی بــەوە بگەنــە 

ــۆ  ــەوەی بانگەشــەی ب ــتیی  ئ ــتی و دروس ــە ڕاس ــون ل دڵنیاب

کــردوە.. جــا ئــەم دو کۆرســە هــەر ئــەو دوانــەن کــە ئیــامم 

)موحەممــەد عەبدوهـــ( مەبەســتی بــوە کاتێــک گوتویەتــی:

جورئەتــی  ›املتأخریــن‹  دوایینــەکان  لــە  »هەندێــک 

ــە  ــان ک ــەر خۆی ــە ب ــانەیان داوەت ــەو کەس ــی ئ تەکفیرکردن

ــات‹  ــەکان ›الظني ــە گومانی ــە بابەت ــک ل ــل‹ی هەندێ ›تەئوی

دەکــەن، یاخــود ناکــۆک دەبــن بــە هەندێــک لــەوەی پێشــر 

ئیجتیهــادی تێــدا کــراوە، یــان نکوڵــی لــە هەندێــک بابەتــی 

جێــی ناکۆکــی بــکات، بــەم جــۆرە خەڵکــی زاتیــان لــەم کارە 

ســەختە شــکا، تــا وای لێ هــات ئــەو کەســانەیان تەکفیــر 

ــان،  ــون لەگەڵی ــدا ناکــۆک ب ــە هەندێــک نەریت دەکــرد کــە ل

هەرچەنــد ئــەم نەریتگەلە  لــە ›بیدعــە‹ ڕێ پێ نەدراوەکانیش 

ــران و  ــاوەڕی کاف ــەر بیروب ــەوان لەس ــانیش ئ ــە پاش ــن، ل ب

ــەوادەی ئـــومـــەوی  ــ ــانـ ــ خـ

بــــــەپــــــەلــــــە کــــەوتــــنــــە 

ژەهرخواردکردنی و الدانی 

لە ڕێگەیاندا، دوای چواردە 

گرتنەدەستی  لــە  مــانــگ 

ــەی، کــە  ــ ــەک ــ ــەت ــ ــالف ــ ــی ــ خ

وازهــێــنــان بــو لــە دیــدی 

ــن  ــە بــــۆ دیـ ــ ــان ــ ــەوی ــ ــوم ــ ئ

واتـــــە:  دەســــــــــەاڵت،  و 

ــەو ڕوانـــیـــنـــەی لــەســەر  ئـ

چــەســپــانــدنــی پــایــەکــانــی 

بـــزمـــاردان  و  ــەاڵت  ــ دەسـ

ئایینە  ــەو  ــ ئ ــی  ــوت ــاب ت لـــە 

دامەزراوە کە موحەممەد 

هێناویەتی





مرۆڤەکان  هیدایەتی  بۆ  ئایینێکەوە  لە  موحەممەد  شۆڕشەکەی 

و  دەســەاڵت  بۆ  دەروازەیـــەک  بۆ  گــۆڕدرا  چەوساوانەوە،  پاراستنی  و 

فەرمانڕەوایەتی و کەڵەکەکردنی  سەروەت و سامان

 وەضاح صائب

لە کتێبی »قتل االسالم وتقديس الجناة« دا
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و  دەکــەن،  مورشیکــەکان  کاری  و  مونافیقانــن  ڕەوشــتی 

ــەن«.  ــف دەک ــتگۆ وەس ــاوەڕداری ڕاس ــە ب ــان ب خۆی

الکــەی  ئەوپــەڕی  بــەرەو  کاردانەوەیــان  هەندێکیشــیان 

دیکــە پاڵــی پێــوە نــان، ئیــر هەڵوێســتی گومان کــردن و 

ــی  ــان لەســەر ڕوخاندن ــەر، و کاری بەدرۆخســتنەوەیان گرتەب

ــۆ  ــی بەڵگــەکان ب ــەڵ هەڵگۆزین ــرد، لەگ ــەکان ک ــا و پای بنەم

وێناکردنــی ئیســام  وەک داهێرناوێکــی موحەمــەدی کــە 

خــودا کارێکــی بەســەریەوە نەبێــت، کــە ئەمانــە بەڵگــە 

گەلێکــن کــە پشــت بــە قورئــان نابەســن، بەڵکــو پشــت 

ــب و  ــو و کتێ ــەی پێش ــی دو گروپەک ــە توڕەهات ــن ب دەبەس

سەرلێ شــێوێنەرەکانیان.. ڕاڤــە 

ــان  ــی ژمارەی ــەڵ کەمی ــری موســوڵامنانیش، لەگ بەشــەکەی ت

ــەوەی  ــی دوچاربون ــە حوکم ــیاندا ب ــەختیی ئەرکەکەیش و س

گروپــە  ئاڕاســتەی  »تەکفیــر«ەی  ئــەو  هەڕەشــەی 

گومانســازەکە دەکرێــت و ئەمانیشــی تێوەدەگلێنــن گەرچــی 

ــیارانە و  ــی هۆش ــی خوێندنەوەیەک ــیانەوە دورن؛ هەوڵ لێیش

ــە  ــت، بناغ ــەکان بپاڵێوێ ــە بابەت ــەنگ دەدەن ک ورد و هاوس

بــۆ داڕشــتنەوەی هۆشــیاری و شــوێنکەوتوانی موحەمــەد 

ســەبارەت بــە ئاییــن و مێژوەکەیــان دادەنێــت، لەپێنــاو 

ــَدى  ــم ِبأَْه ــْو ِجئْتُُك ــاَل: أََولَ ــودا: »قَ ــەی خ ــە گوت ــردن ب کارک

ِمــامَّ َوَجدتُّــْم َعلَيْــِه آبَاءَكـُـْم؟«)6(، واتــە: »گوتــی: ئــەی ئەگــەر 

ڕێبازێــک بهێنــم بۆتــان کــە باشــر بێــت لــەوەی بــاو و 

ــوە؟«. ــەر ب ــی لەس باپیرانتان

ــت، و  ــاک ون دەبێ ــدا؛ موســڵامنی ت ــان و ئەوان ــوان ئەم لەنێ

ــە  ــە دەبێت ــت ک ــت دەبێ ــایی دروس ــە بۆش ــت کردن ب هەس

کێشــەکانی  لەچارەســەری  گــەورە  شکســتێکی  مایــەی 

ــەڵ  ــەوەدان لەگ ــەوە و بەرزبون ــە نوێ بون ــە ل ــە، ک کۆمەڵگ

ــە  ــن ک ــپرزە دەب ــڵامن ش ــی موس ــەش کۆمەاڵن ڕۆژگاردا، بەم

خۆیــان دەبینــن لــە پاشەکشــەدان لــە کاتێکــدا ئەوانــی 

دیکــە بــەرەو پێشــەوە دەڕۆن، دەمارگیریــە مەزهەبیەکانیــش 

دەکەونــەوە مومارەســەکردنی خراپریــن دەرهاویشــتەکانیان، 

هەیە  دیــکــە  ــی  ــەک ــەزای ف

کەم وکوڕی  و  نەنگی  بۆ 

ــی  ــ ــۆرک ــ ــە م ــ ــ ــوەت ــ ــ ــە ب ــ ــ ک

دەستەجەمعیی  ئەقڵی 

کۆنرۆڵی  و  موسڵامنان 

هۆشیارییانی  ئــاســۆی 

کولتورە  ئــەو  کــە  ــردوە،  کـ

ــە بــە  ــ ــە ک ــەیـ ــیـ ــاوەیـ ــۆمـ بـ

»کـــــولـــــتـــــور« نــــــــاوزەد 

دەکــرێــت، کــە زۆریــنــەی 

ئایدیا  لـــەو  بریتیە  هـــەر 

ئـــیـــجـــتـــیـــهـــادانـــەی  و 

فەقیهەکان کە دەسەاڵت 

ڕامی کردون،  »سلطان« 

بـــەرژەوەنـــدیـــەکـــانـــیـــان 

بـــــەڕێـــــوەی بـــــــردون بــۆ 

ناوەڕۆکە  لەو  دورکەوتەوە 

ــەی  ــان ــت دروس و  ــت  ــ ڕاس

موحەممەد  ئایینەی  ئەو 

هێناویەتی
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ــەوە.. ــەدە هێوربونەت ــن س ــۆ چەندی ــەوەی ب دوای ئ

هەروەهــا پرســیارکردن لــە جیهانــی نا-ئیســامیدا چەندیــن ســەدەیە وروژاوە ســەبارەت بــەوەی: بۆچــی دواکەوتــن 

ــتەکەی  ــتنە دروس ــە داڕش ــیارێکە ل ــە پرس ــت؟ ک ــە ئیســامەوە پەیوەســت دەبێ ــت هــەر ب ــە هــەر شــوێنێک بێ ل

الی داوە کــە بریتییــە لــەوەی:

بۆچی دواکەوتن بە موسڵامنانەوە پەیوەنست دەبێت؟ نەک بە ئیسامەوە...

بۆچی موسڵامنان دواکەوتون و ئەوانی دیکە پێش کەوتون؟

لــە کاتێکــدا هیــچ کەســێک لەبــارەی بونــی نەنگــی و ناتــەواوی لــە ئیســامدا یــان کەم وکــوڕی تێیــدا مشــت ومڕ 

نــاکات؛ فەزایەکــی دیکــە هەیــە بــۆ نەنگــی و کەم وکــوڕی کــە بوەتــە مۆرکــی ئەقڵــی دەســتەجەمعیی موســڵامنان 

ــاوزەد دەکرێــت،  ــور« ن ــە »کولت ــە کــە ب ــورە بۆماوەییەی ــەو کولت ــی ئاســۆی هۆشــیارییانی کــردوە، کــە ئ و کۆنرۆڵ

ــردون،  ــلطان« ڕامی ک ــەاڵت »س ــە دەس ــەکان ک ــەی فەقیه ــا و ئیجتیهادان ــەو ئایدی ــە ل ــەر بریتی ــەی ه ــە زۆرین ک

بەرژەوەندیەکانیــان بەڕێــوەی بــردون بــۆ دورکەوتــەوە لــەو ناوەڕۆکــە ڕاســت و دروســتانەی ئــەو ئایینــەی 

ــی. ــەد هێناویەت موحەمم

ئــەو فــەزا عەیبــدار و پــڕ لــە ناتەواویــە، واتــە ئــەو سیســتەمە ئوســوڵیەی بــەزۆری بەرهەمــی ســەدەکانی داتەپینــە، 

ــۆ ئێســتای موســڵامنان و ئاییندەشــیان، و  ــەر ب ــە کارەســاتێکی لەناوب ــەک ســەدەی موحەممــەد، هەمیشــە بوەت ن

ــۆ بەڵگەنەویســتەکانی  ــەوە ب ــی بڕوانرێــت و پێداچون ــەوردی لێ ــت و دابشــۆررێت و ب ــە بێژنــگ بدرێ پێویســتە ل

ــەرەتا  ــە س ــا ل ــت ـ و ئینج ــە بخوازێ ــەر کارەک ــت ـ گ ــەکێش بکرێ ــڕ و ڕیش ــەوەی بنب ــە ئ ــا دەگات ــت، هەت بکرێ

ــە  ــە موحەممەدیەک ــادەی ســەردەمی پەیام ــە ئام ــەوەی ئێم ــو ئ ــەوە دەســت پێ بکرێتەوە، هــەر وەک یەکەمینەکان

ــدا بێــت. ــاڵ هــەر لەنێومان بیــن و وەکــو ئــەوەی موحەمــەدی کــوڕی عەبدوڵ

ــش  ــەوە، و نەخوێندەواری ــە باڵوبوەت ــا مەعریف ــە جۆرەه ــەردەمێکدا ک ــە س ــامی ل ــیاری ئیس ــتنەوەی هۆش داڕش

ــی  ــە هۆکارێک ــت بۆت ــوە ئینتەرنێ ــردوە، و وای لێ هات ــان ک ــەوە زیادی ــەنتەرەکانی توێژین ــۆ و س ــوە، و زانک لەناوچ

ســاتەوەخت بــۆ گــەڕان بــەدەوری جیهان و ئایدیــا و ئەزمونەکانیــدا؛ خوازیاری چاوخشــاندنەوەیە بــە چەمکگەلێکی 

زۆردا، دور لــە داخرانــی فیکــر و هەڵوێســتی پێشــوەخت و تەکفیــری ئــەوی دیکــە، بــە دەســتپێکردن لــە درککردنــی 

چەمکــە دروســتەکەی دینــەوە، وەک ئــەوەی خــودا ویســتویەتی، لەگــەڵ لێکۆڵینــەوە لــە کۆمەڵگــەی ئــەو 

هاوەاڵنــەی ئــەم ئایینەیــان سەرخســتوە و دورخســتنەوەی پیــرۆزی لــە تاکەکانــی ئــەم کۆمەڵگایــە و گەڕاندنەوەیــان 

ــەوەی  ــان و، خوێندن ــەوەی ئەزمونەکەی ــەک فریشــتە، و لێکۆڵین ــی ڕاســتەقینە ن ــان، وەک مرۆڤ ــۆ رسوشــتی خۆی ب

دەقــەکان بــە شــێوەیەکی ئەقاڵنــی لەژێــر تیشــکی دەقــی خوایــی نارسوشــتی »موعجیــز«دا، پاککردنــەوەی کولتــور 

ــن،  ــر گونجاونی ــود چی ــون، یاخ ــەرکەتو نەب ــە س ــک ک ــوە و، ئیجتیهادگەلێ ــەریدا تێپەڕی ــە بەس ــک ک ــە درۆگەلێ ل

لەگــەڵ جەختکردنــەوە لەســەر الیەنــە ئیجابییەکانــی و، نوێکردنەوەیــان و داڕشــتنەوەیان بــە زمانێکــی گونجــاو بــۆ 

ســەردەمەکەمان، هــاوڕێ لەگــەڵ ســوربومنان لەســەر گونجانــی ئــەم ئایینــە بــۆ هەمــو کات وشــوێنێک.

ــە  ــڵ ل ــی ئەق ــەی کارکردن ــە هەوڵێکــی خاکەڕایان ــن، ل ــک ڕۆشــنایی دەدەی ــی خستنەســەری هەندێ ــرەدا، هەوڵ لێ

ــە،  ــش نیی ــە وەهای ــدا ک ــە کاتێک ــراوە، ل ــدا دان ــرەکان »الثوابت«ـ ــە جێگی ــەی بابەت ــە خان ــە ل ــەوەدا ک تێگەشــن ل
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لەگــەڵ پابەندبــون بــە دەقەکانــەوە لــە بازنــەی گەڕاندنەوەیانــدا بــۆ دەقــە ئیاهییــە پیرۆزەکــە وەک تاکــە 

ســەرچاوە و دور لــەو ســەرچاوە ســاختانەی دواتــر هێرناونەتــە نــاوەوە، لــە گەڕانەوەیەکــدا بــۆ ڕیشــەکانی پەیامــە 

دروســتەکەی موحەممــەد کــە تەنیــا لەســەر کتێبــی خــودا و بەرنامــەی پیــرۆزی پەیامبەرەکــەی بنیــات نــراوە بەبــێ 

شــێواندنەکانی دواتــر: »َوإَِذا ِقيــَل لَُهــْم تََعالـَـْوا إِىَل َمــا أَنــزََل اللَّــُه َوإِىَل الرَُّســوِل قَالـُـوا َحْســبَُنا َمــا َوَجْدنـَـا َعلَيْــِه آبَاَءنـَـا 

ــودا  ــەوەی خ ــۆالی ئ ــرا وەرن ب ــان گوت ــک پێی ــە: »کاتێ ــُدوَن«)٧(، وات ــيْئًا َواَل يَْهتَ ــوَن َش ــْم اَل يَْعلَُم ــْو كَاَن آبَاُؤُه أََولَ

ناردویەتیــە خــوارەوە و بــۆالی پەیامبەرەکــەی؛ گوتیــان ئەوەمــان بەســە کــە الی بــاو و باپیرامنــان بەدیــامن کــردووە، 

ــەوە؟!«. ــان نەبینیبێت ــان نازانیبێــت و ڕێیی ــان هیچی ــەی ئەگــەر باووباپیرانی ئ

هەروەهــا کرانــەوە بەســەر ئــەوی دیکــەدا کــە داوای وەاڵمدانــەوەی لــێ کــراوە لــە میانــەی مشــت ومڕێکی بابەتــی 

و ئامانجــداردا، و دانانــی ئەقــڵ بــە داوەر، ئــەو ئەقڵــەی خــودای مــەزن بــە هۆیــەوە ڕێــزی لــێ گرتویــن و داوای 

ــان ورد  ــە قورئ ــەوە ل ــە: »ئ ــا«)8(، وات ــوٍب أَقَْفالَُه ــَى قُلُ ــرْآَن أَْم َع ــُروَن الُْق ــَا يَتََدبَّ ــن: »أَفَ ــێ کردوی ــتنەگەڕی ل خس

نابنــەوە؟ یــان ئەوەتــا دڵەکانیــان قفڵیــان لــێ دراوە«.

تەکاندنــی تــۆز لــە ئەقڵەکامنــان و، البردنــی ژەنگــی کەڵەکەبــو لەســەر ئایدیاکامنــان و، کردنــەوەی گرێــی پەیوەندیی 

نێــوان دەقــی خودایــی و دەقــی مرۆیــی بەالبردنــی پیرۆزیــی لــە دەقــە مرۆییــەکان وەک دەروازەیــەک بــۆ دوبــارە 

ــا ئەمەیــە گەرەنتیــی گەڕاندنــەوەی ئایینەکــەی موحەمــەد و، هێنانــە  بونــەوە بــە خاوەنــی دەقــی خودایــی؛ تەنی

ــەو دۆخــەی  ــن، ئ ــەو شــوێنەی پێویســتە هەبی ــۆ ئ ــە ســەدەی دوەمــی کۆچــی و، گواســتنەوەمان ب دەرەوەمــان ل

ــٍة أُْخرَِجــْت لِلنَّــاِس«)9(: »ئێــوە باشــرین کۆمــەڵ بــون کــە بــۆ خەڵکــی  خــودا بــۆ ئێمــەی خواســتوە: »كُْنتـُـْم َخــْرَ أُمَّ

خرابێتــە دەر«.

بەو ئومێدەی »کنتم« )=«ئێوە وا بون«( وەکو فرمانێکی ڕابردوی هەتاهەتایی نەمێنێتەوە...!
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ــەزار  ــان ه ــو دەی ــە نێ ــدار ل ــى گوان ــە وەک گیاندارێک ــى مرۆڤ ــتامن مەرگ ــارەدا مەبەس لــەم وت
بونــەوەر، کــە هەرکامەیــان ماوەیــەک دەژیــن و دەمــرن، ڕەنگــە مەرگــی مــرۆڤ بــە بــەراورد لەگــەڵ مەرگــی 

ــە پێشــدا دەزانێــت دەبــێ  ــا مرۆڤــە کــە ل گیاندارەکانــی دیکــە خەمناکــر و دڵتەزێنــر بێــت، چونکــە تەنی

مبرێــت و هەمــو خۆشــی و چێژەکانــی ژیــان و نزیکریــن کەســان و خۆشەویســتاىن بە جێ بهێڵێــت و 

بــەردەوام مــەرگ وەک گورگــى برســی هەنــگاو بــە هەنــگاو لــە گەڵیدایــە و لــە دەرفــەت دەگەڕێــت کــە 

ــاتەوەختێکی  ــردن س ــراو، م ــەى سیســتەمێکی دیاریک ــانی پێکهات ــە هەڵوەش ــە ل ــردن بریتیی ــت، م هەڵیدڕێ

ــو  ــۆڕان هەم ــە گ ــت ک ــوڵ بێ ــایەمان قەب ــەم یاس ــەر ئ ــدا. ئەگ ــەکاىن ماک ــە پرۆســەى گۆڕانکاری پێویســتە ل

ــە  ــەو بابەت ــی ئ ــردن و قەبوڵکردن ــە وێناک ــەو کات ــان ئ ــەوە؛ بێ گوم ــتێک دەگرێت ــو ش ــەک و هەم دیاردەی

کــە سیســتەمێکی دیاریکــراوى وەک جەســتەى مــرۆڤ بــە دور نابێــت لــە مــردن و لــە گۆڕانــکاری؛ ئاســان 

دەبێــت. مەحاڵــە جەســتەى مــرۆڤ وەک گەشەســەندوترین دیــاردە و ماکــى زینــدو لــە رسوشــتدا؛ دور بێــت 

ــە.  ــە زەرور و حەمتیی ــەم گۆڕانکاریی ل

مەرگــی مــرۆڤ کارەســاتە، بــەراورد ناکرێــت لەگــەڵ هەڵوەرینــى گــەاڵی دارێــک لــە پاییــزدا، یــان لەگــەڵ 

پێشــێل بوىن مێرولەیــەک. مــرۆڤ تــێ دەگات کــە دەبێــت مبرێــت، ئــەم ڕاســتییە و ئــەم پێشــبینییە و ئــەم 

ــۆ  ــان دەدات ب ــەکان ه ــە مرۆڤ ــە ل ــە هەرکام ــتنەیە ک ــەم تێگەیش ــەر ئ ــازاری دەدات، ه ــتنە زۆر ئ تێگەیش

ــەم دو پرســیارە: ــەوەی ئ وەاڵمدان

یەکەم: مەرگ چییە و دوای مردن چ دەبێت؟
دوەم: لەم کورتە ژیانە دەبێت چۆن بژی؟

بــە درێژایــی مێــژوى مرۆڤایــەىت ســەبارەت بــە مــەرگ تێڕوانیــن و تێڕامانــی جیــاواز خراونەتــەڕو، هــاو کات 

لەگــەڵ ڕوداوى مــەرگ ئەفســانەى دڵڕفێنــی ژیانــی هەتاهەتایــی لــە دایــک بــو، مــرۆڤ لــە ڕێگــەى خەیاڵــی 

ــواىن و نەیدەویســت  ــکات. مــرۆڤ نەیدەت ــۆ خــۆی مســۆگەر ب ــی هەمیشــەیی ب ــی دا ژیان ــەوە هەوڵ دینیی

ئــەم ڕاســتییە قەبــوڵ بــکات کــە بــە مردنــی کۆتــای بــە ژیانــی دێــت، بۆیــە پەیامبــەر، شــاعیر، زانــا، ســۆىف، 

«
پێشه كی
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ــوفەکان،  ــش و فەیلەس ــن و چلەکێ ــەت، ڕێنوێ ــارف، بلیم ع

هەرکامەیــان بــە جۆرێــک لــە مــەرگ کۆاڵونەتــەوە و باســی 

مەرگیــان کــردوە، بەڕاســتى مــرۆڤ ناتوانێــت لــە ئاســت ئــەم 

ڕوداو و گۆڕانکارییــە پــڕ لــە نهێنــى و ئــازار و سەرســوڕمانە 

بێدەنــگ بێــت. 

بــە گشــتى لــە کۆمەڵگــەى مرۆڤایــەىت ســێ تێڕوانینــی 

ــە:  ــە ئارادای ــە مــردن و دوای مــردن ل ســەرەکی ســەبارەت ب

بــە گوێــرەى بۆچــوىن یەکــەم؛ هەمــو بونەوەرێــک و لەوانەش 

مــرۆڤ تەمەنێکــی دیاریکــراوى هەیــە و دواى کۆتایی هاتــن 

ــون  ــان و هەب ــاىن ژی ــە گۆڕەپ ــە ل ــۆ هەمیش ــە ب ــەو ماوەی ب

پێکهاتــە  و  دەرەوە، جەســتەی هەڵ دەوەشــێت  دەڕواتــە 

کیمیاوییەکــەى جەســتەى گــۆڕاىن بــە ســەردا دێــت و تێکــەڵ 

بــە بونەوەرەکانــی دیکــە دەبێــت و.. 

ــی  ــەر چ ــردن ئەگ ــەدواى م ــەم؛ ل ــوىن دوه ــڕوای بۆچ ــە ب ب

جەســتە دەمرێــت؛ بــەاڵم ڕۆحی مــرۆڤ نامرێت و بــەردەوام 

ــەدا  ــی دیک ــتەى بونەوەرەکان ــە جەس ــان و ل ــە ژی ــت ل دەبێ

درێــژە بــە ژیــان دەدات، کــە ئــەم بــاوەڕە بــە »تەناســوخ« و 

ــت. ــۆ دەکرێ ــاودۆن« ئامــاژەی ب »دۆن

ــە  ــتى و دین ــی زەردەش ــە دین ــە ب ــێهەم؛ تایبەت ــی س تێڕوانین

ئیراهیمییــەکان )یەهودیــەت، مەســيحیەت، ئیســام( کــە 

زیندوبونــەوەى جەســتەیی لــە دوای مــردن بــە یەکێــک 

ــە  ــە ک ــان وای ــن و الی ــان دەزان ــەکاىن خۆی ــا دینیی ــە بنەم ل

مــرۆڤ دوای مــردن دەبێــت چــاوەڕواىن ڕۆژی زیندوبونــەوە 

و لێپرســینەوە بــکات.  لــەم وتــارەدا هەوڵ دەدەیــن دواى 

لــە هــۆکار و جۆرەکانــی  باســکردن  پێناســەى مــەرگ و 

مــەرگ، زیاتــر لــە چۆنیــەىت تێگەیشــن و تێڕوانینــی زانســتی 

ــە  ــەت ل ــەوە، بەتایب ــەرگ بکۆڵین ــەى م ــۆ پرۆس ــی ب و ئایین

بۆچــوىن ئــەو چــوار دینــە ســەرەکییەى )زەردەشــتیەت، 

ــە  ــەواریان ل ــە ئاس ــام( ک ــیحییەت، ئیس ــەت، مەس یەهودی

تێفکریــن و هــزری کۆمەڵگــەی  ســەر یەکــر و لەســەر 

کــوردى حاشــاهەڵنەگرە، وردببینــەوە.

لــــــــــــە ڕوانــــــــــــگــــــــــــەى 

دو  مــردن  فیزیۆلۆژییەوە 

جــۆرە: مردنی ڕواڵــەىت و 

مردنی تەواوەىت.

ــدا؛  ــیـ ــەتـ ــردىن ڕواڵـ ــ ــە مـ لـ

وەک:  ژیان،  نیشانەکانی 

پاڵەپەستۆی  دڵ،  لێداىن 

ــە  ــ ــاس ــ ــەن ــ خـــــــوێـــــــن، ه

شێوەى  بە  هەڵکێشان، 

ــاىت دەوســـــن بـــەاڵم  ــ ک

ــان  ــەوەی ــەڕان دەرفــــەىت گ

هەیە. 

مردىن تەواوەىت مردنێکە 

ــوەى  ــە شــێ ــە لـــــەودا بـ کـ

دڵ  بێ گەڕانەوە  و  لێبڕاو 

ڕادەوستێت، و دەمارەکان 

و  نامێنێت،  بێنەوبەرەیان 

لە  هەناسە  کۆئەندامی 

خوێن  و  دەکەوێت،  جوڵە 

خانەکاىن  و  ــەت،  دەمــەی

مێشک دەمرن.
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لە ڕوانگەى فیزیۆلۆژییەوە مردن دو جۆرە: مردنی ڕواڵەىت و مردنی تەواوەىت.

لــە مــردىن ڕواڵەتیــدا؛ نیشــانەکانی ژیــان، وەک: لێــداىن دڵ، پاڵەپەســتۆی خوێــن، هەناســە هەڵکێشــان، بــە شــێوەى 

کاىت دەوســن بــەاڵم دەرفــەىت گەڕانەوەیــان هەیــە. 

مــردىن تــەواوەىت مردنێکــە کــە لــەودا بە شــێوەى لێبــڕاو و بێ گەڕانــەوە دڵ ڕادەوســتێت، و دەمــارەکان بێنەوبەرەیان 

نامێنێــت، و کۆئەندامــی هەناســە لــە جوڵــە دەکەوێــت، و خوێــن دەمەیــەت، و خانــەکاىن مێشــک دەمــرن، و ئیــر 

توانــاى فەرمــان دانیــان نامێنێــت، و جەســتە لــە بــزاوت دەکەوێــت، و هەســت و خوســت نامێنێــت، و هەڵوەشــانی 

سیســتەمێک دەســت پــێ دەکات)2(، کــە پێکهاتــەى کیمیایــی ئــەم سیســتەمە لــەم خشــتەیەى خــوارەوەدا 

ــراوە: ــان ک دەست نیش

بەشی یەکەم

مردن، و پێش-مردن
١. پێناسەى مردن

جەستەی مرۆڤ

K

S

Na

Cl

Mg

O

C

H

N

Ca

P

       %0.4 پۆتاسیوم
         %0.2 گۆگرد

         %0.2 سۆدیوم
         %0.2 کلۆرین

         %0.1 مەگنیسیوم 
%1> هی دیکە 

                      ئۆکسیجێن 65%
                        کاربۆن 18%

              هایدرۆجێن 9.5%
             نایرۆجێن 3.2%
              کالسیوم 1.5%
              فسفۆڕ 1.2%

%16 پرۆتین

 16%
چەوری

 6%
کانزا  1%

کاربۆهیدرات

%62 ئاو

پێکهاتەى کیمیایی بنەڕەتیی جەستەى مرۆڤ
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4٧ توخمــی دیکــە کــە لــە خــوارەوە ناویــان هاتــوە بــە ڕیزبەنــد و بەڕێــژەی %1 تەواوکــەرى پێکهاتــەى جەســتەى 

مرۆڤــن:

 ،Strontium ســرۆنتیوم ، Rubidium روبیدیوم ، Silicon ســیلیکۆن ، Zinc زینک ، Fluorineفلۆرین ، Ironئاســن

ــوم Cadmium ، ســیریوم  ــوم Aluminum، کادمی ــن Bromine، قوڕقوشــمLead ، مــس Copper، ئەلومینی برۆمی

 ،Nickel نیــکڵ ،Boron بــۆرۆن ،Titanium تیتانیــوم ،Tin قەاڵیــی ،Iodine یــۆد ،Barium باریــوم ، Cerium

کڕۆمیــومChromium ، مەنگەنیــزManganese ، زەرنیــخArsenic ، لیثیــومLithium ، جیــوەMercury ، ســیزیوم

 ، Antimonyئەنتیمــۆن ، Cobaltکۆباڵــت ، Germaniumگێرمانیــوم ، Molybdenumمۆلیبدێنــوم ، Caesium

زیــوSilver ، نیۆبیــومNiobium ، زیرکۆنیــومZirconium ، لەنثانــومLanthanum ، تێلوریــومTellurium ، گالیــوم

ــکاندیوم  ــڕ Gold، س ــومIndium ، زێ ــومThallium ، ئیندی ــوثBismuth ، ثالی ــومYttrium ، بیزم Gallium ، یری

Scandium، تەنتالــوم Tantalum، ڤانادیــوم Vanadium، ثۆریــوم Thorium، ئورانیــوم Uranium، ســاماریوم

.Beryllium ــوم ــن Tungsten، بێریلی Samarium ، تەنگس

زانکــۆی هارڤــارد لــە ســاڵی 1968 ســەبارەت بــە مــەرگ ڕونکردنەوەیەکــى خســتەڕو کــە تێیــدا هاتوە: مــرۆڤ کاتێک 

ــە ئەندامانــی  ــە بەشــێکی بەرچــاو ل گیانــی نامێنێــت کــە توشــی مەرگــی مێشــک هاتبێــت، ئەگەرچــی بــۆی هەی

جەســتە زینــدو بــن و بــە یارمەتیــی تەکنۆلۆجیــای پزیشــکى بتوانــن بــەردەوام بــن لــە ژیــان، بــەاڵم بــە گوێــرەى 

ئــەو ڕونکردنەوەیــە کاتێــک بیــرەوەرى و کەســایەتیى مــرۆڤ کــە لــە مێشــکیدا جێــی گرتــوە نەمێنێــت؛ ناکرێــت بــە 

زینــدوی بزانیــن، ئــەم دو تایبەمتەندییــەی مــرۆڤ کەوتوەتــە الی ڕاســتى مێشــکەوە، ئەمــە لــە کاتێکدایــە ئەگــەر 

ــای  ــەو کەســە هێشــتا توان ــەو مێشــکە مــردوە، چونکــە ئ ــن خــاوەىن ئ ــت بڵێی ــت؛ ناکرێ ــی مێشــک مبرێ الی چەپ

وەبیرهێنانــەوەى بیرەوەرییەکانــی هەیــە.

بــە کورتــی ئــەم جــۆرە وێناکردنــەى مــەرگ قســەى زۆر هەڵدەگرێــت. بــە مــردو زانینــی مرۆڤێــک لەســەر بنەمــای 

کارنەکردنــی مێشــک؛ بــاس و کێشــەى زۆر دەنێتــەوە بــۆ خــزم و کــەس وکارى مرۆڤێــک. زۆر ســەختە کاتێــک دەبینن 

هێشــتا کەســەکەیان هەناســە دەکێشــێت و لەشــی گەرمــە و چاودەگێڕێــت و... تەنیــا لــە بــەر ئــەوەى کــە مێشــکی 

کار نــاکات؛ بــە مــردوى بزانــن. ئــەوەش کــە زینــدو یــان مردوبــوىن مرۆڤێــک ببەســرێتەوە بــە کارکــردىن ئەندامــەکاىن 

ــە، ئەگــەر چــی وا هەســت دەکرێت مەرگــی مێشــکە کــە مردنــی هەمیشــەیی بــەدواى  لەشــەوە؛ باســێکی دیکەی

خۆیــدا دێنێــت، بــەاڵم کەمــر دەبیســتین کــە هــۆکارى مەرگــی کەســێک بــە مەرگــى مێشــک بــاس بکرێــت، بەڵکــو 

بەگشــتى زیاتــر باســی جەڵتــەى دڵ و شــێرپەنجە و شــتی لــەم بابەتانــە دەبیســتین.

ئەمــڕۆ لەگــەڵ پێشــکەوتنى زانســت و تەکنۆلۆجیــای پزشــکى و دەرمانناســی و دەرمانســازی؛ مــرۆڤ لــەم ســااڵنەى 

دوایــدا توانیویــەىت زاڵ ببێــت بــە ســەر زۆربــەى نەخۆشــیەکاندا کــە لــە ڕابــردودا مرۆڤەکانىــان پۆل-پــۆل دەمرانــد، 

ــاىن پێشــکەوتو تەمــەىن مــرۆڤ  ــە واڵت ــەت ل ــە سەرانســەری گــۆی زەوى و بەتایب ــەوە بەگشــتی ل ــەم هۆی هــەر ب

ــژی و  ــۆی توندوتی ــە ه ــر ب ــڕ زیات ــرا و کتوپ ــە خێ ــەى ک ــەو مەرگان ــەى ئ ــە بەپێچەوان ــە لەم ــردوە، جگ ــادى ک زی

بەریەککەوتنــەوە ڕودەدەن؛ زۆربــەى مردنــەکان کــە درەنــگ دەکــەون و بــە هــۆی دەوا و دەرمانــەوە دوادەکــەون، 

بــۆ منونــە؛ کەســێک توشــی شــێرپەنجە یــان نەخۆشــی شــەکرە دەبێــت؛ ئــان و ســات نامرێــت. 
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٢. پرۆسەى مردن 
ــە کاتــی  ــاگات بــە مێشــک و لەکاردەکەوێــت، خانــە جۆراوجــۆرەکان ل مــردن کاتێــک ڕودەدات کــە ئۆکســیجین ن

ــوە دەســتی  ــە کوێ ــەکان ل ــی خان ــە مەرگ ــە ک ــەو هۆی ــردن ب ــەم هــۆکارە پرۆســەى م ــرن و هــەر ب ــاوازدا دەم جی

ــەاڵم  ــتە، ب ــیجینی پێویس ــاو ئۆکس ــی بەرچ ــردن ڕێژەیەک ــتى کارک ــە مەبەس ــک ب ــت، مێش ــاواز دەبێ ــردوە جی پێ ک

ــە  ــک؛ ل ــە مێش ــەگات ب ــجین ن ــن و ئۆکس ــەکان تێک بچ ــک خان ــە کاتێ ــەکەوت دەکات، بۆی ــۆ پاش ــۆ خ ــى ب کەم

مــاوەى 3 هەتــا ٧ خولەکــدا بەتــەواوەىت لەکاردەکەوێــت، هــەر بــەم هۆیــەوە جەڵتەیــەک دەتوانێــت خێــرا مرۆڤێک 

مبرێنێــت، چونکــە کاتێــک خوێــن نەگاتــە دڵ؛ ئــەوا جەڵتــە ڕودەدات و پرۆســەى گەیاندنــی ئۆکســیجین بــۆ مێشــک 

ــان دەســت پــێ دەکات. ــەکاىن مێشــک بەخێرایــی مەرگی دەوەســتێت و خان

ــى  ــۆی لەکارکەوتن ــااڵچوە و بەه ــە بەس ــک ک ــاوازە، مرۆڤێ ــدا زۆر جی ــە پیری ــردن ل ــەوە؛ م ــەى جەڵت ــە پێچەوان ب

ئەندامــەکاىن جەســتەیەوە دەمرێــت و هــۆکارى ئــەوەش کــە ئــەم مرۆڤانــە زیاتــر لــە خــەودان هــەر ئــەم بابەتەیــە 

کــە دەبێــت ئۆکســجینی زیاتــر پاشــەکەوت بکــەن و مێشــک ئــەم فەرمانــە دەردەکات.

لــە کاتــی گیانــەاڵدا حاڵــی مرۆڤ ئاســایی نییــە و ناســەقامگیرە و هەناسەکێشــاىن ئەســتەمە و لەنێوان هەناســەکانیدا 

دەنگێکــی بڵــم دروســت دەکات کــە بــە هــۆی کۆبونــەوەى ئاوەوەیە لە ســیپەالکدا.

)مــارک ئۆرێــل( دەڵێــت: »مــردن کارێکــی ئاســاییە لــە رسوشــتدا«. ڕەنگــە ئــەم بۆچونــە بــۆ مرۆڤێکــی بەســااڵچو کــە 

لــە ســوڕى ژیــان بــە شــێوازى ئاســایی و رسوشــتی ژیــاوە ڕاســت بێــت، بــەاڵم بــە بــڕواى ئەستێرەناســی بەناوبانگــی 

فڕەنســی )کەمیــل فلەمەریــۆن( Camille Flammarion ئــەم بۆچونــە لــە هەمــو کاتێکــدا ڕاســت نییــە، کــوا مردنی 

لــە نــاکاو یــان کــوژران بــە دەســتی کەســێک یــان کارەســاتێکی چــاوەروان نەکــراو؛ رسوشــتییە؟! رەنگــە بــۆ خــودی 

رسوشــت؛ رسوشــتی بــن، بــەاڵم بــۆ ئێمــە نارسوشــتین)4(.

مــرۆڤ لــە گــەڵ لەدایکبــون شــاڕێی نەمــان و گۆڕانــکاری دەگرێتەبــەر و بــە هــۆی هۆکارێکــی چاوەڕوانکــراو یــان 

لەنــاکاو جەســتەى مــرۆڤ دەکەوێتــە خــول و ســوڕى دوبارەبونــەوە، لــە ماکــى گیانــدارەوە بــۆ ماکــی بێ گیــان و 

دابەش بونــەوە بەســەر توخمــە کیمیاییەکانــدا، لــە ڕاســتیدا هیــچ کام لــە پێکهێنــەرە کیمیاییەکانــی جەســتەى مــرۆڤ 

لــە نــاو ناچــن تەنیــا دەگۆڕدرێــن و دەبــن بــە بەشــێک لــە دیاردەیەکــى دیکــە. 

ئێمــە لــە جەســتەى گــەورە و گشــتیرى جــۆری مرۆڤــدا وەک ئەندامێکــی گچکــە و کاتیــن و بــە وێنــەى خانەکانــی 

ئــەو جەســتەیەین. ئێمــە دەمریــن تــا ڕێگــە بکەینــەوە بــۆ ئــەوەى خانــە تازەکانــی ژیــان دەســت پێبکــەن، ئێمــە 

دەمریــن تــا ژیــان الو و بەهێــز مبێنێتــەوە، ئەگــەر ئێمــە نەمریــن ژیــان دەوەســتێت و گەنجیــەىت لــە گــۆی زەوی 

ــە  ــین ب ــەوە دەبەخش ــۆز و ئەوین ــە س ــان ب ــاىن خۆم ــادمانی و وزە و ژی ــن ش ــەوەى مبری ــەر ل ــە ب ــت، ئێم نامێنێ

ــوىن  ــردن لەدایک ب ــاوى م ــاو هەن ــان لەن ــت پێکردنەوەى ژی ــۆ دەس ــردن ب ــن وێناک ــە جوانری ــان، ڕەنگ منداڵەکامن

ــان دەســت پێدەکات. مــردن  ــان ژیانی فەرخــەی دوپشــک بێــت: فەرخــەى دوپشــک بــە خــواردن و مرانــدی دایکی

ــی گشــتی  ــەاڵم ژیان ــن؛ ب ــرۆڤ دەمری ــی جــۆری م ــەر چــی ئێمــە وەک ئەندامەکان ــە و ئەگ ــۆ ئەندامەکان ــا ب تەنی

ــت، کــە  ــدا نەمێنێ ــە گــۆی زەوی ــان بەگشــتى ل ــەوەى کــە ژی ــێ ناشــکێت. مەگــەر ئ بەردەوامــە و مــەرگ زۆری پ

ــە)5(. ــەوەش باســێکی دیکەی ئ
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٣. هۆکار وجۆرەکانی مەرگ

بە گشتی هۆکارەکانی مردن سێ جۆرن:

یەکــەم: نەخــوازراو و بــە ڕێکــەوت، وەک بەریەك کەوتــن وپێــك داداىن ئۆتۆمۆبیــل، خنــکان لــە ئــاو یــان بــە هــۆی 

دوکەڵــەوە، هەڵ دێــران لــە چیــا و بەنــدەن، کارەســاتی رسوشــتی و...

دوەم: بــە هــۆی شــەڕ و توندوتیژییــەوە، وەک: شــەڕی نێــوان دو واڵت، شــەڕی ئازادى خــوازی، ئەشــکەنجە و 

زینــدان، ئیعــدام و لە ســێدارەدان، کــوژران، خۆکوشــن، کــوژران بــە دەســتی کەســێکی دیکــە و هێرشــی دڕنــدە و... 

ســێیەم: لــە پرۆســەى ئاســایی بەســەربردنی ژیانــدا مــرۆڤ بــە هــۆی نەخۆشــیە زۆر و جیاوازەکانــەوە کۆتایــی بــە 

ژیانــی دێــت، وەک: جــۆرەکاىن شــێرپەنجە، جەڵتــەى مێشــک یــان دڵ، الڕەشــە، تاعــون، ســیل، هێپاتیــت )هەوکردنی 

جگــەر(، شــەکرە و...)6(.

ــی  ــت دڵ ــە بتوانێ ــە ئاســتێک ک ــای پزیشــکی دەگات ــودا پێشــکەوتنى زانســت و تەکنۆلۆجی ــە داهات ــە ئێســتا و ل ل

ڕاوەســتاو بخاتــەوە گــەڕ، یــان جێگــرەوە بــۆ هەندێــک لــە ئەندامــەکاىن لــەش دروســت بــکات، تەنانــە لــە دواییــن 

قۆناغــدا هەمیشــە ئامــڕازى وا هــەن کــە بــە یارمەتیــی ئــەوان چەندیــن ســاڵ مــرۆڤ دەتوانێــت بــەردەوام بێــت لــە 

ژیانــی، ئەگــەر چــى ئــەو ژیانــە جورێــک لــە »ژیانــی گژوگیا«یــە، بــەاڵم هەرگیــز مــرۆڤ و تەکنەلۆژیــای زانســتییش 

ناتوانێــت ڕێــڕەوى مــەرگ بگۆڕێــت، مەرگــى مــرۆڤ حەمتییــە. 

کاتێــک دڵ لــە لێــدان دەکەوێــت؛ خێــرا لــەش دەســت دەکات بــە ســاردبونەوە، هــەر کاتژمێرێــک پلــەى گەرمــاى 

لــەش نزیکــەى 0/83 پلــەی سێلســیوس کــەم دەبێتــەوە تــا ئــەو جێگایــەی دەگاتــە پلــەى گەرمــای نــاو ژورى مــاڵ، 

هــەر لــەم کاتەدایــە کــە خوێــن لــە ســوڕان دەوەســتێت و لــە نێــوان 2 هەتــا 6 کاتژمێــر دواى مــردن لــەش تونــد و 

ســفت دەبێــت، ئەگــەر چــی لــەم کاتــەدا وا هەســت دەکرێــت لــەش مــردوە؛ بــەاڵم هێشــتا بەشــگەلێک لــە لــەش 

هــەن کــە زینــدون، بــۆ منونــە خانەکانــی پێســت تــا 24 کاتژمێــر دواى مــردىن مــرۆڤ هێشــتا درێــژە بــە چاالکیــی 

خۆیــان دەدەن، چەنــد ڕۆژ دواى مــردن ئــەو بەکریایانــەى کــە لــە جەســتەى مرۆڤــدا دەژیــن دەســت دەکەن بــە 

هەڵوەشــاندنی هەنــاوى خــاوەن ماڵەکەیــان، بــۆ منونــە؛ ڕێخۆڵــە ئەوەنــدەی بەکریــای لــە خــۆدا کۆکردوەتــەوە کــە 

دوای مــردن خێــرا دەبنــە هــۆکاری تێکــدان و هەڵوەشــاندنی، و کاتێــک ئەندامــەکاىن هەنــاو بــە هــۆی بەکریــاکاىن 

خۆیانــەوە لەناودەچــن؛ لــەش وردە-وردە شــین هەڵ دەگەڕێــت و دواتــر ڕەش دەبێتــەوە، ڕەنگــە ئێــوە ئــەم 

گۆڕانکاریانــە نەبینــن، بــەاڵم بــە جوانــی بۆنــی هەســت پــێ دەکــەن، و هــەر ئــەو غــازات و بۆنەیــە کــە دەبێتە هۆى 

ئاوســانی جەســتە. حەفتەیــەک دواى مــردن پێســت شــل دەبێــت و تەنانــەت بــە هــۆی ســوکە دەســت لێ کەوتنێک 

ــاو؛  ــاوەڕی ب ــەى ب ــە پێچەوان ــن، و ب ــۆک و ددان هەڵ دەکەندرێ ــو و نین ــردن م ــک دواى م ــت. مانگێ هەڵ دەتەکێ

نینــۆک و مــو دواى مــردن لــە گەشــەکردن دەوەســن. 
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لە ئێستا و لە داهاتودا پێشکەوتنى زانست 

ئاستێک  دەگاتە  پزیشکی  تەکنۆلۆجیای  و 

کە بتوانێت دڵی ڕاوەستاو بخاتەوە گەڕ، یان 

جێگرەوە بۆ هەندێک لە ئەندامەکاىن لەش 

قۆناغدا  دوایین  لە  تەنانە  بکات،  دروســت 

یارمەتیی  بە  کە  هەن  وا  ئامڕازى  هەمیشە 

ــەوان چــەنــدیــن ســـاڵ مـــرۆڤ دەتــوانــێــت  ــ ئ

بەردەوام بێت لە ژیانی، ئەگەر چى ئەو ژیانە 

جورێک لە »ژیانی گژوگیا«یە، بەاڵم هەرگیز 

ناتوانێت  مرۆڤ و تەکنەلۆژیای زانستییش 

ڕێـــڕەوى مـــەرگ بــگــۆڕێــت، مــەرگــى مــرۆڤ 

حەمتییە

هەژار هەورامی
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دوای مردن

چارەنوســی مــرۆڤ دواى مــردن بابەتێکــە بــۆ مــاوەى هــەزاران ســاڵە بیــر و زەینــى مرۆڤــی بــۆ الی خــۆی ڕاکێشــاوە. 

مرۆڤــەکان بــە گوێــرەى جیۆگرافیــای ئینســانی و کۆمەاڵیەتیــى خۆیــان و بــە گوێــرەى دیــن و داب ونەریــت و بەهــا 

کۆمەاڵیەتییەکانیــان وەاڵمــی ئــەم پرســیارەیان داوەتــەوە کــە »دواى مردنــی مــرۆڤ؛ چ دەقەومێــت؟«. جــا ســەیر 

لەوەدایــە ئــەم وەاڵمــەی خۆیــان کــە گریامنەیەکــى هێشــتا نەســەملێندراو و هێشــتا جێــگای گومانــە؛ بــە حەقیقەتــی 

ڕەهــا دەزانــن و تەنانــەت دەیانهەوێــت بیســەپێنن بەســەر خەڵکانــی دیکــەدا، ئەمــە لــە کاتێکدایــە ئەگــەرى ئــەوە 

هەیــە گریامنەکەیــان الی خەڵکانــی دیکــە قەبــوڵ نەکرێــت و جێــگای گومــان و سەرســوڕمان بێــت. 

ســەبارەت بــە چارەنوســی مــرۆڤ دواى مــردن؛ بــە گشــتى ســێ هــزر و بۆچــوىن ســەرەکی و شــیاوى لێکۆڵینــەوە 

هەبونیــان هەیــە: 

یەکەم: »مردنی جەستە؛ مردنی ڕۆحیشە«:
ــو  ــە هەم ــە ک ــان وای ــتەکان؛ باوەڕی ــت و ئاتێیس ــری« و ماتەریالیس ــەت »دەه ــە تایب ــەىت و ب ــە مرۆڤای ــێک ل بەش

ــە، و بەپێــى یاســای گــۆڕان  ــدا تەمەنێکــی ســنورداری هەی ــە جیهانــی ماتەریاڵ ــە رسوشــت و ل ــدار ل ماکێکــی گیان

»تغییــر« کۆتایــی دێــت بــەو جــۆرە لــە هەبــون و بــە پێکهاتــە کیمیاویەکــەى، و ئیــر بــۆ هەمیشــە کۆتایــی دێــت بــە 

هەبــون و ژیانــی لــەو فــۆرم و شــێوازەدا. دواى ئــەوەی کــە مــرۆڤ بــە هــەر هۆکارێــک کۆتایــی دێــت بــە ســوڕی 

ژیانــی ودەمرێــت؛ جەســتەى مــرۆڤ وەک سیســتەمێک کــە پێک هاتــوە لــە کۆمەڵــە سیســتەمێکى گچکەتــر، و هــەر 

کامــە لــەو سیســتەمانە پێک هاتــون لــە کۆمەڵــە توخمێکــی دیاریکــراو ]کــە پێشــر ئاماژەمــان کــرد بــۆ پێکهاتــەى 

کیمیایــى جەســتەى مــرۆڤ[ هەڵ دەوەشــێن و هــەر توخمــە جێــگای خــۆی لــە سیســتەمێکی تازەتــردا دەبینێتــەوە، 

بــۆی هەیــە ئــەو سیســتەمە تازەیــە ئــەم جارەیــان مــاک و ماتەریاڵێکــی بێ گیــان بێــت، بــۆ منونــە 65%ی پێکهاتــەى 

ــاد نابێــت،  ــژە ئۆکســیجێنە کــەم و زی ــەو ڕێ جەســتەى مــرۆڤ ئۆکســجینە کــە دواى مــردىن مــرۆڤ بــێ گومــان ئ

تەنیــا جێگۆڕکــێ دەکات، بــۆی هەیــە ببێــت بــە بەشــێک لــە هــەور لــە ســوچێکی ئاســامن یــان ئــاوی جۆگەیــەک 

ــە  ــارە ببێــت ب ــەوە دوب ــرەى خــوران و خواردن ــگاى زنجی ــە ڕێ ــە ل ــەوەش هەی ــە کوێســتان، هەڵبــەت ئەگــەری ئ ل

ــۆ  ــەک ب ــەم هــزرەدا جێگەی ــەت مرۆڤێکــى دیکــە. ل ــى گیاندارێکــی دیکــە و تەنان ــەى کیمیای ــە پێکهات بەشــێک ل

ڕۆح نیــە بــەدەر لــە جەســتەى مــرۆڤ، ڕۆح بــە کار و کارلێکــى کیمیایــى جەســتە و بەتایبــەت مێشــک و هۆڕمۆنــە 

ــا  جیاوازەکانــی لەشــی مــرۆڤ دەزانرێــت، لەگــەڵ مردنــی جەســتە و مێشــکی مــرۆڤ ڕۆحیــش دەمرێــت و تەنی

شــوێنەوارە مادییەکانــی مرۆڤــە کــە دەمێنێــت وەک بەرهەمێکــى زانســتى، هونــەری، و.. یــان یادەوەریــە خــۆش و 

ناخۆشــەکانی مرۆڤێــک لــەالی مرۆڤــە زیندوەکانــی دیکــە. 

بەشی دوهەم
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دوەم: »تەناسوخ« یان »دۆنادۆن«:

باوەڕمەنــداىن ئــەم هــزر و بۆچونــە باوەڕیــان وایــە کــە 

مــرۆڤ پێک هاتــوە لــە جەســتە و ڕۆح، ئــەوان باوەڕیــان 

بــە زیندوبونــەوەى جەســتە نیــە لــە دواى مــردن، بــەاڵم 

لــەو بــاوەڕەدان کــە دواى مــردن ڕۆحــی مــرۆڤ نامرێــت و 

بــەردەوام دەبێــت لــە ژیــان، هەندێــک لــە باوەڕمەندانی ئەم 

تێڕوانینــە وا بیــر دەکەنــەوە کــە گەوهــەری وجــودى ئینســان 

ــە  ــردن دەڕوات ــا« Karma، دواى م ــن »کارم ــی دەڵێ ــە پێ ک

جەســتەى گیاندارێکــی دیکــەوە، بەم جــۆرە درێــژەدەدات بە 

ژیــاىن خــۆی. بــە گوێــرەى بــاوەڕی ئەمانــە؛ چۆنیەتیــى کــردار 

ــەرە  ــدا کاریگ ــەردەمی ژیانی ــە س ــرۆڤ ل ــەوىت م و هەڵس وک

لــە جێگــە و شــوێنی ڕاگواســتنى »کارمــا«، ئەگــەر مرۆڤەکــە 

کــردار چــاک بوبێــت؛ ئــەوا »کارمــا«ى دەڕواتــە جەســتەیەکى 

ئــەوا  بوبێــت؛  خراپــەکار  و  بەدکــردار  ئەگــەر  بەنرخــر، 

»کارمــا«ی دەڕواتــە نــاو لەشــێکی کەم نرخــرەوە. هەندێکــی 

دیکــە لــە باوەڕمەنــداىن ئــەم هــزرە باوەڕیــان وایــە کــە بــە 

گوێــرەى کــردارى مــرۆڤ بــۆی هەیــە کارمــای مــرۆڤ دواى 

ــۆ  ــەوە، ب ــری مرۆڤ ــی غەی ــی گیاندارێک ــە لەش ــردن بڕوات م

ــان دارهەنجیرێکــەوە.  ــک ی ــە لەشــی مەیمونێ ــە بڕوات منون

جگــە لــە هــزری ماتریالیســتى »چارواکە« بەشــی هــەرەزۆری 

دیــن و گروپــە دینییــەکاىن هیندســتان باوەڕیــان بــە دۆنــادۆن 

ــە  ــەو پرۆســەیەیە ک ــادۆن ئ ــە دۆن ــە. مەبەســت ل »تناسخ«ـ

ــودی  ــەرى و ج ــە گەوه ــان ک ــان گی ــردن ڕۆح ی ــە دواى م ل

دەڕواتــە  و  دێڵێــت  بە جــێ  مــرۆڤ  جەســتەى  مرۆڤــە، 

ــت  ــاژەڵ(، دەبێ ــرۆڤ، ئ ــەوە )م جەســتەى گیاندارێکــی دیک

ــی  ــە ماکێک ــت ب ــە ببێ ــۆی هەی ــەت ب ــدار و تەنان ــە گیان ب

ــدی  ــە باوەڕمەن ــاودۆن ل ــوىن دۆن ــەى بۆچ ــە. ڕەگ وڕیش دیک

بــە کــرداری بــاش و کــرداری خراپــى مرۆڤدایــە، واتــا کــرداری 

ســەردەمی ژیانــی مرۆڤــە کــە شــوێنی داهاتــوى ڕۆحــی ئــەو 

ــردن)٧(. ــە دواى م ــاری دەکات ل ــە دی مرۆڤ

مرۆڤایەىت  لــە  بەشێک 

»دەهــری«  تایبەت  بە  و 

و  ــت  ــسـ ــیـ ــالـ ــەریـ ــاتـ مـ و 

بــاوەڕیــان  ئاتێیستەکان؛ 

ماکێکی  هەمو  کــە  ــە  وای

گــیــانــدار لــە رسوشـــت و 

ــە جــیــهــانــی مــاتــەریــاڵــدا  ل

تــەمــەنــێــکــی ســـنـــورداری 

یاسای  بەپێى  و  هــەیــە، 

کۆتایی  »تغییر«  گــۆڕان 

دێت 
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سێیەم: باوەڕی نەمریی ڕۆح:

لــە گــەڵ حەقێقەتــی تاڵــی مــەرگ، ئەفســانەى دڵڕفێنــی ژیانــی هەتاهەتایــی دواى مــردن هاتــە ئــاراوە و 

ئینســان لــە ڕێگــەی وەهــم و خەیــاڵ و بــاوەڕە دینییەکانیــەوە تەقــەالی کــردوە کــە خــۆی لــە نەمانــی حەمتــى و 

هەمیشــەیی دەربــاز بــکات و لــە جیهانێکــی کەس نەدیــوى خەیاڵــی بــۆ هەمیشــە بژیــت. دینــی زەردەشــتى و دینــە 

ئیراهیمیــەکاىن یەهودیــەت و مەســیحیەت و ئیســام زیندوبونــەى جەســتەى مــرۆڤ لــە دواى مــردن بــە یەکێــک 

ــت  ــردن دەبێ ــرۆڤ دواى م ــە م ــەم دینان ــڕواى ئ ــە ب ــن. ب ــان دەزان ــی خۆی ــاوەڕى دینی ــە ســەرەکیەکاىن ب ــە بناغ ل

چاوەڕێــی ڕۆژی قیامــەت بــکات کــە لــەو ڕۆژەدا لێپرســینەوەى کــردارەکان دەکرێــت. ئەگــەر پێــش مــردن مرۆڤێکی 

کردارچــاک بوبێــت؛ بــۆ هەتاهەتایــە لــە بەهەشــت دەژیــت، و ئەگەریــش کــردار چەپــەڵ و بــەدکار بوبێــت؛ ئــەوا 

فــڕێ دەدرێتــە جەهەننــەم و قوژبنێکــى بــۆ تەرخــان دەکــەن و ئەزیــەت و ئــازار و ئەشــکەنجەى هەتاهەتایــی پــێ 

دەچێــژن. 

سەرچاوەکان:

1. تەبەرى، ئیحسان، وتار و نوسینە فەلسەفی و کۆمەاڵیەتییەکان، وتاری مرۆڤ و مردن. ل ل. 124، 125. 

2. فیتزجراڵد. 13٧0. ل. 56. 

 3. گۆڤــاری کیمیــا، ســاڵی حەڤدەیــەم، ژمارەکانــی 2و3، خەرمانــان و ڕەشــەمێ، 2004. تــاران: ناوەنــدى باڵوکــراوەى 

زانکــۆ. ل. 45.

4. فاماریۆن، نهێنییەکاىن مەرگ و ژیان. وەرگێڕانی بۆ فارسی: پزشک پور. ل. 33. 

5. دیورانــت، ویــل، چێــژی فەلســەفە. وەرگێڕانــی بــۆ فارســی: عەباســی زەریــاىب خۆیــی. چاپــی بیســت و ســێهەم، 

2012. تــاران: کۆمپانیــای باڵوکــراوەکاىن زانســتی و کولتــوری. ل ل. 468، 469.

6. هەمان سەرچاوە. 

ــران  ــی: عیم ــەدا. وەرگێڕان ــاک و کۆمەڵگ ــی ت ــە ژیان ــن ل ــی ئایی ــەکان: ڕۆڵ ــرۆڤ و ئایین ــێل، م ــرب، میش  ٧. مالێ

هــاواری، چاپــی یەکــەم، ســلێامنی. 2009. 
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لــە ســەرەتاوە؛ پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە هــەر توێژینەوەیــەک ســەرچاوەکەی ئیشــکالیەتێکە 
کــە الی توێــژەر چەندیــن پرســیاری دروســت کــردوە، بۆیــە توێــژەر بــۆ دۆزینــەوەی وەاڵمــی پرســیارەکان 

ــەم  ــکالیەتی ئ ــێ دا؛ ئیش ــان پ ــدا ئاماژەم ــی یەکەم ــە بەش ــەروەک ل ــت. ه ــەرچاوەدا دەگەڕێ ــەدوای س ب

ــە: بــێ گومــان  ــەو پرســیارانە ئەوەی ــد پرســیارێکەوە ســەرچاوە دەگرێــت. یەکێــک ل ــە چەن ــە ل توێژینەوەی

ــە  ــڕن ل ــە پڕاوپ ــەن، ک ــی ه ــودە و ڕوداوی مێژوی ــان و فەرم ــی قورئ ــەدان دەق ــامدا س ــی ئیس ــاو ئاین لەن

ــەن  ــاکان دەک ــە وا لەمرۆڤ ــان، ک ــتی و بەیەکەوە ژی ــتی و ئاش ــتی و خۆشەویس ــتی و مرۆڤ دۆس ژیان دۆس

هەســت بــە ئاســودەییەکی زۆری دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی بکــەن، بــەاڵم بۆچــی بەشــێک لــە موســڵامنان ئــەو 

دەقانــە ناکەنــە بنەمــا و تێڕوانینــی هزرییــان بــۆ ژیــان و کۆمەڵگــە، لەجیاتــی ئــەوە دەچــن فەتواکانــی )ابــن 

تيميــة( و )ابــن قیــم الجوزيــة( دەکەنــە بنەمــاو ســەرچاوەی هــزری؟

دیــارە ئێمــە لــە کۆتایــی توێژینەوەکــەدا وەاڵمــی ئــەو پرســیارانە و چارەســەری بابەتیــی عەقاڵنــی دەخەینــە 

ڕو بــۆ الیەنــە پەیوەندیــدارەکان. 

ئینجــا ئێمــە لــەم بەشــە و بەشــەکانی دواتــر تیشــک دەخەینــە ســەر هەمــو ئــەو ســەرچاوە و دەقانــەی کــە 

بیــری تونــدڕەوی و ســەلەفی و کۆنەپەرســتی و تەکفیــری دروســت دەکــەن، بــە شــێوەیەک کــە تاکــو ئێســتا 

دەیــان هــەزار مرۆڤــی دەرون نەخــۆش و عەقڵ نەخۆشــیان بەرهــەم هێنــاوە، کــە بونەتــە گەورەتریــن بــەاڵ 

و نەهامەتــی بــۆ کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی. هەروەهــا ئــەو دەقانــە هــۆکار بــون بــۆ ئاڕاســتەکردن و هاندانــی 

ــژوی  ــردوی مێ ــەدەکانی ڕاب ــی س ــری بەدرێژای ــری تەکفی ــژی و بی ــەرەو توندوتی ــەکان ب ــە مرۆڤ ــێک ل بەش

ئیســام و هەتــا ئێســتا، و پێویســتە بزانرێــت کــە لــە داهاتوشــدا ئەگەرێکــی زۆر بەهێــزن. 

ئێمــە بــۆ دەوڵەمەندکردنــی بابەتەکەمــان، ئامــاژە دەکەیــن بــە توێژینــەوەی نوســەرێکی عــەرەب، کــە لــە 

ســایتی )الوفــد(دا بــە نــاوی »فتــاوى ابــن تيميــة باطلــة، واإلرهابيــون يســتخدمونها وقــودا لجرامئهــم«، واتــە 

ــان دەهێنــن  ــان بەکاری ــان و تێرۆریســتەکان وەکــو کەرەســتەی تاوانەکانی »فەتواکانــی ئیــن تەمييیــە بێ مان

ــە کــە  ــن تەمييی ــە ئی ــی وای ــەدا نوســەر پێ ــەو توێژینەوەی ــەوە، ل ــاڵوی کردوەت و ســودیان لێ وەردەگــرن(، ب

ــوب و  ــەرچاوەی ئاش ــە س ــە بۆت ــامیە ک ــای ئیس ــیدارترین زان ــاوە مەترس ــدا ژی ــەدەی )13(ی زایینی ــە س ل

«
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ــە  ــری و ســەلەفی، ب ــژی و تەکفی ــری توندوتی ــەوەی بی باڵبون

شــێوەیەک کــە لەســەر بچوکریــن بابــەت خوێــن و موڵــک و 

مــاڵ و ناموســی مســوڵامنی حــەاڵڵ کــردوە. نوســەر ئامــاژەی 

بــەوە کــردوە کــە بنەمــای فکریــی )اإلخــوان املســلمون( لــە 

میــرس و تەکفیرکردنــی کۆمەڵگــەی میــرسی دەگەڕێتــەوە 

ــن قەییمــی  ــەی ئی ــە و قوتابیەک ــن تەمييی ــی ئی ــۆ فەتواکان ب

ئەل-جەوزییــە. پاشــان نوســەر ئامــاژە بــەوە دەکات کــە لــە 

چەندیــن شــوێنی هەردو کتێبەکەی )ســید قوتــب(: »معامل يف 

الطريــق« ـ کــە مــەال کرێــکار بــە نــاوی »مەشــخەڵی ڕێ«ەوە 

ــال  ــی »يف ظ ــوردی ـ و کتێب ــی ک ــەر زمان ــە س وەریگێڕاوەت

القــرآن« ئامــاژە بــە بیروبۆچــون و فەتواکانــی ئیــن تەمييیــە 

دراوە، هەروەهــا نوســەر پێــی وایــە کــە بنەمــای دروســتبونی 

ڕێکخــراوی )الجهــاد( کــە لەســاڵی 1981 )ئەنــوەر ســادات(

ــرد،  ــال« ک ــرۆر »إغتی ــان تێ ــی میرسی ــەو کات ــەرۆکی ئ ی س

ــان  ــە ســەد و بیســت ســەرباز و ئەفســەری میرسیی ــر ل زیات

فەتواکانــی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  کوشــت؛  )أســیوط(  لــە 

ــژەی نوســینەکەیدا  ــە درێ ــەر ل ــان نوس ــە. پاش ــن تەمييی ئی

دەڵێــت: هەروەهــا بنەمــای فکریــی ژمارەیەکــی زۆر لــە 

ڕێکخــراوە تیرۆریســتیەکانی وەکــو )الجامعــة االســامية(، 

ــت بون،  ــتا دروس ــا ئێس ــەوە ت ــەرەتای نەوەتەکان ــە س ــە ل ک

ــی  ــە، هەروەهــا پێ ــن تەمييی ــی ئی ــۆ فەتواکان ــەوە ب دەگەڕێت

وایــە کــە مونەززیــری گــەورەی ڕێکخــراوە ئیرهابیــەکان، 

کــە نــارساوە بــە )محمــد عبــد الســام فــرج(، تــەواوی 

بیروبۆچــون و کتێبەکەشــی کــە نــاوی »الفريضــة الغائبة«یــە؛ 

ــە  ــن تەمييی ــی ئی ــوا و بیروبۆچونەکان ــە فەت هــەر هەمــوی ل

وەرگرتــوە. نوســەر پێــی وایــە کــە کتێبــی »الفريضــة الغائبــة« 

ــی  ــری ئیرهاب ــژی و فیک ــدان و توندوتی ــە هان ــرە ل ــە پڕاوپ ک

و تەکفیــری؛ بەتــەواوی کۆپی پەیســتی بــاس »مســألة«ی 

دوەمــی )کتــاب الجهــاد(ی کتێبــی »الفتــاوی الکــری«ی 

ئیــن تەمييیەیــە، هەروەهــا جەخــت لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە 

کــە ڕێکخــراوی داعــش و کارە بەڕبەڕیەکانیــان هەمــوی لــە 

زۆر  ــە،  ــیـ ــيـ ــەميـ تـ ــن  ــیـ ئـ

بــــەڕاشــــکــــاوی دەڵـــێـــت 

»دروستە، کە کوڕ، باوکە 

مورشیکەکەی بکوژێت« 

پشت بەسن  ــە  ب ئینجا 

دەیان  ڕەنگە  فەتوایە  بەو 

ــەدان کـــوڕ، بــاوکــی  ــ و س

ــت،  ــێ ــب ــت ــوش خــــۆیــــان ک

برا  دو  ئــەو  دیــارتــریــنــیــان 

)عەلی  داعش  جمکەیەی 

ــوون، کــە بە  ــ ــح( ب و صــال

زۆر  ــەز ســعــودیــن،  ــ ڕەگـ

ســـتـــەمـــکـــارانـــە دایـــکـــی 

تیێیدا  و  کوشت  خۆیان 

ــرد کە  ئــامــاژەیــان بـــەوە ک

ــن بــە  ــەسـ ــت بـ ــشـ بــــە پـ

تەمييیە  ئین  فەتواکەی 

دایکی خۆیان کوشتوە! 
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ــوە.  ــەرچاوەیان گرت ــوێنکەوتوەکانیەوە س ــە و ش ــن تەمييی ــی ئی کتێبەکان

ئینجــا ئێمــە لــەم بەشــەدا کۆمەڵێــک دەق و فەتــوای ئیــن تەمييیــە دەخەینــەڕو و رشۆڤەیــان دەکەین بــۆ خوێنەرانی 

ئازیــزی ئــەم گۆڤــارە، کــە هەمویــان ســەرچاوەی نەهامەتــی و تەکفیــر و توندوتیژیــن بــۆ کۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی. 

لەوانە:

8. »کوڕ بۆی هەیە باوکە مورشیکەکەی بکوژێت«:

هەر لە کتێبی »مجموع الفتاوى« ی ئین تەمييیەدا هاتوە دەڵێت: 

ِْك؛ لَيْــَس لـَـُه أَْن يُِطيَعــُه، بـَـْل لـَـُه أَْن يَأُْمــرَُه َويَْنَهــاُه، َوَهــَذا اأْلَْمــُر َوالنَّْهــُي لِلَْوالِِد ُهَو  فـَـِإنَّ الَْوالـِـَد إَذا َدَعــا الَْولـَـَد إىَل الــرِّ

ِمــْن اإْلِْحَســاِن إلَيْــِه. َوإَِذا كَاَن ُمــْرِكًا، َجــاز لِلَْولـَـِد قَتْلـُـُه...«، واتــا: ئەگــەر بــاوک داوای فرەپەرســتی »الــرك«)1(ی لە 

کوڕەکــەی کــرد؛ کوڕەکــە بــۆی نیــە گوێڕایەڵیــی بــکات، بەڵکــو دەبێــت ئــەو فەرمــان بــە باوکــی بــکات و وازی پــێ 

لێ بهێنێــت، ئــەو فەرمــان و واز پێ لێهێنانــەی کــوڕ بــۆ باوکەکــەی؛ بەشــێکە لــە چاکەکــردن »اإْلِْحَســان«ی کوڕەکــە 

لەگــەڵ باوکیــدا. و ئەگەرهاتــو باوکەکــە فرەپەرســت »مــرك« بــو؛ دروســتە کوڕەکــە باوکەکــەی بکوژێت)2(.

ئەمــە دەقــی فەتواکــەی ئیــن تەمييیەیــە، زۆر بەڕاشــکاوی دەڵێــت دروســتە کــوڕ باوکــە مورشیکەکــەی بکوژێــت، 

ئینجــا بــە پشت بەســن بــەو فەتوایــە ڕەنگــە دەیــان و ســەدان کــوڕ باوکــی خۆیــان کوشــتبێت، دیارترینیــان ئــەو 

دو بــرا جمکەیــەی داعــش )عەلــی و صالــح( کــە بــە ڕەگــەز ســعودین، زۆر ســتەمکارانە دایکــی خۆیــان کوشــت 

و تیێیــدا ئاماژەیــان بــەوە کــرد کــە بــە پشت بەســن بــە فەتواکــەی ئیــن تەمييیــە دایکــی خۆیــان کوشــتوە! هــەر 

دوای ئــەو کوشــتنە ســتەمکارانەیەی ئــەو دو بــرا جمکــە داعشــە ســعودیەی بەرامبــەر دایکیــان کردیــان؛ ســایت 

ــا  ــار و زان و تــۆڕە کۆمەاڵیەتیەکانــی جیهانــی عەرەبــی و ئیســامی بونــە مەیدانــی جەدەلــی فیقهــی نێــوان بیری

ئایینیــەکان و ڕێبــاز و ئایینزاکانــی ئیســام، بــە شــێوەیەک فەقیهــە ســعودیەکان ئەوەیــان ڕەت کــردەوە کــە ئــەو 

کارە ســتەمکارانەیەی داعــش بــە هــەر شــێوەیەک پەیوەندیــی بــە ئیــن تەمييیــەوە هەبێــت. وەزیــری کاروبــاری 

ئیســامی لــە ســعودیە لــە چاوپێکەوتنێکــی میدیاییــدا لــە ڕۆژنامــەی »املرصــد«دا ڕایگەیانــد کــە ئــەوە تۆمەتــە 

بــۆ ئیــن تەمييیــە! و ئیــر ئــەو فەتوایــەی ئیــن تەمييیەیــان وا »تەئویــل« کــرد کــە ئیــن تەمييیــە مەبەســتی ئەوەیــە 

کــە ئەگەرهاتــو باوکــە مورشیکەکــە لەگــەڵ کــوڕە باوەڕدارەکــە لــە مەیدانــی شــەڕ هەردوکیــان بەرامبــەر یــەک لــە 

جەنگــدا بــون؛ ئــەو کاتــە دروســتە کوڕەکــەی بیکوژێــت!

ئــەو تەئویلــەی وەزیــری کاروبــاری ئیســامی لــە ســعودیە جێــگای ســەرنجە الی مــن، چونکــە بــە ڕاســتی ئیــن 

تەمييیــە باســی مەیدانــی جەنــگ و شــتی وای نەکــردوە و زۆر بــە ڕاشــکاوی شــتەکەی بــاس کــردوە. ئەگەرچــی لــە 

هەمــان ڕۆژنامــەدا ئامــاژە بــە بۆچونــی )د. راشــد الزهــراين( کرابــو، کــە لــە تویتــەر پۆســتێکی کردبــو تێیــدا ئاماژەی 

بــەوە دابــو کــە ئیــن تەمييیــە لــەو جــۆرە فەتوادانــەدا تەنهــا نیــە، ئــەو تاکــە کــەس نیــە کــە باســی ئــەو بابەتــەی 

ــان  ــەو بابەتەی ــەکان باســی ئ ــی مەزهەب ــت: فیقهزانەکان ــەدا دەڵێ ــەو لێدوان ــە ل ــەوە، بۆی ــە ڕوی فیقهی ــردوە ل ک

ــدا  ــە »مختر«ەکەی ــە ل ــل( هەی ــی مالیکــی )خەلی ــدا قســەیەکی فیقهزان ــی مالیکی ــە مەزهەب ــە: ل ــردوە، لەوان ک
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ــراو  ــە: »حەزپێ نەک ــِه«)3(، وات ــُل أَِبي ــِل قَتْ ــرَِه لِلرَُّج ــت: »وَكُ ــة« دەڵێ ــال الباغي ــوان »قت ــەری ياخی ب ــارەی ش دەرب

›مکروه‹ـــە پیــاو بــاوك ]ـــە یاخیەکــە[ی بکوژێــت«، یانــی لــە ئیســامدا بــە شــتێکی خــراپ دانــراوە بــەاڵم ناگاتــە 

ڕادەی »حــەڕام«.. هەروەهــا لــە مەزهەبــی حەنەفیــدا قســەیەكی گــەورە فەقیهــی حەنەفــی )الكاســاين( هاتــوە لــە 

»بدائــع الصنائع«ـــدا كــە دەڵێــت: »َويُْكــرَُه لِلُْمْســلِِم أَْن يَبْتـَـِدئَ أَبـَـاُه الَْكاِفَر الَْحــْريِبَّ ِبالَْقتـْـِل«)4(، واتا: »مەکڕوهـ«ـــە 

بــۆ موســوڵامن دەست پێشــخەری بــکات لــە كوشــتنی باوكــە ناموســوڵامنە شــەڕكەرەكەی ]یانــی: ئەگــەر باوکــی 

پێشــر هەڵمەتــی کــردە ســەر؛ ئینجــا دەســتی لــێ بکاتــەوە و ئیــر بــۆی هەیــە بیکوژێــت[.

دیــارە ئــەو بۆچونــەی مــن بەمانــای ئــەوە نایــەت كــە لــە ئایینــی ئیســامدا ڕەوایەتــی بــە كوشــتنی باوكی موشــیرك 

ــان  ــی قورئ ــچ ئایەتێك ــەرو هی ــی پەیامب ــچ فەرمودەیەك ــە هی ــەوە، چونك ــوڕە باوەڕدارەكەی ــەن ك ــە الی دراوە ل

ڕەوایەتــی بــەم كارە نــادەن، زۆربــەی هــەرەزۆری بیریارانــی ئیســامییش ئایــەت و فەرمــودە ڕاســتەكان دەكــەن 

بــە ســەرچاوەی ئیســام، نــەك بۆچــون و فەتواكانــی ئیــن تەمييیــە. بــەاڵم ئــەوەی لێــرەدا جێــگای ســەرنجە؛ ئەوەیــە 

ــای بۆچــون و  ــە ســەرچاوە و بنەم ــە دەكەن ــن تەمييی ــی ئی ــی ســعودیە فەتواكان ــەی هــەرەزۆری فەقیهەكان زۆرب

گوتــار و كردارەكانیــان، هــەر لەســەر ئــەو بنەمایــەش ناویــان نــاوە »شــيخ اإلســام«، بــەاڵم پێویســتە ئامــاژە بــەوە 

بكرێــت كــە دەیــان و ســەدان دیــاردەی كوشــن و توندوتیــژی لەســەر بنەمــای ئــەو فەتوایــەی ئیــن تەمييیــە لــە 

ــە  ــتێكە ل ــە و مش ــەوە؛ منون ــوڕە جمكەكەی ــەن دو ك ــە الی ــك ل ــتنی دایكێ ــان داوە، و كوش ــامدا ڕوی ــژوی ئیس مێ

خەروارێــك. 

هەربۆیــە لــە ئەنجامــی بەدواداچومنــدا بــۆ ئــەو بابەتــە؛ بینیــم بەشــێك لــە بیریارانــی دونیــای عــەرەب و ئیســام 

پێشــنیاری ئەوەیــان دەكــرد جارێكــی تــر چــاو بــە بۆچونەكانــی ئیــن تەمييیــەدا بخشــێرنێتەوە و هیــچ حوكمێكــی 

ــەی ئێمــە، هەروەهــا  ــەم زەمان ــاوازە ل ــاوە زۆر جی ــە زەمانێكــدا ژی ــەو ل ــێ وەرنەگیرێــت، چونكــە ئ شــەرعییان ل

پێیــان وایــە ئەگــەر وا نەكەیــن؛ ئــەوا هەرگیــز تیــرۆر و تۆقانــدن لــە جیهانــی ئیســامی كۆتایــی پــێ نایــەت.

 

9. دراوسێی مزگەوت و نەكردنی نوێژ بە جەماعەت:

ــك دوكانەكــەی دراوســێی  ــارەی پیاوێ ــێ دەکرێــت دەرب ــاوى الكــرى«دا پرســیاری ل ــی »الفت ــە كتێب ــة ل ــن تيمي اب

مزگــەوت بــو، ئامادەنەبــو لەنوێــژی جەماعــەت و نەچــوە نوێــژی جەماعــەت لەبــەر دوكانەكــەی »يِف رَُجــٍل َجــاٍر 

ــَاِة َمــَع  ــَاَة َويَْحتَــجُّ ِبُدكَّانِــِه«، ئەویــش لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: »يُْؤَمــُر ِبالصَّ لِلَْمْســِجِد، َولـَـْم يَْحــُرْ َمــَع الَْجاَمَعــِة الصَّ

ــت  ــێ دەكرێ ــی پ ــەوە فەرمان ــە: »ئ ــَل«)5(، وات ــاَب، َوإاِلَّ قُِت ــِإْن تَ ــتَتَاُب، فَ ــُه يُْس ــيِّ فَِإنَّ ــِإْن كَاَن اَل يَُص ــلِِمنَي، فَ الُْمْس

ــەر  ــكات، ئەگ ــە ب ــت تەوب ــێ دەكرێ ــەوا داوای ل ــرد؛ ئ ــژی نەك ــەر نوێ ــەڵ مســوڵامنان، ئەگ ــكات لەگ ــژ ب ــە نوێ ك

تەوبــەی كــرد؛ باشــە، بــەاڵم ئەگــەر تەوبــەی نەكــرد و هــەر ســور بــو لەســەر كارەكــەی؛ ئــەوا دەكوژرێــت«. ئەگــەر 

ســەرنج لــە دەقەكــە بدەیــت؛ تێبینــی دەكەیــت كــە ئەگــەر كەســەكە مســوڵامنیش بێــت و بڕواداریــش بێــت؛ تەنها 

لەبــەر ئــەوەی نەچوەتــە نوێــژی جەماعــەت؛ فەتــوای كوشــتنی داوە. هــەروەك ئاشــكرایە لــە كوردســتان و واڵتــە 

عەرەبیــەكان زۆربــەی مزگەوتــەكان دەكەونــە نــاو بــازاڕ و شــوێنی كار و كاســبی خەڵــك.. كاتێــك بانــگ دەدرێــت؛ 
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هەندێــك كــەس دوكانــەكان و كڕیــار و كار و كاســبییان 

بــەاڵم  مزگــەوت،  بــۆ  دەچــن  یەكســەر  و  جێ دەهێڵــن 

هەندێــك خەڵكــی تــر ناچــن، چونكــە هەیانــە باوەڕداریشــە 

ــا  ــت، ئینج ــی بەجێ ناهێڵێ ــبی و كڕیارەكان ــەاڵم كار و كاس ب

لەبــەر بەرژوەندییــەك بێــت یــان پێــی وایــە نوێژكــردن بــە 

ــە  ــاوەڕی ب ــە ب ــە، هەش ــب نی ــوننەتە و واج ــەت س جەماع

ــایی  ــی ئاس ــی و مرۆڤێك ــە و وەك هاواڵت ــك نی ــچ ئایینێ هی

دەژیــت. لــە هەندێــك واڵت ئایینــی جۆراوجــۆر هەیــە: 

ئیســام، یەهــودی، مەســیحی، ئێزیــدی، جــا بــۆ منونــە 

ئەگــەر كابــرا مەســیحی یــان یەهــودی بــو یــان ئێزیــدی بــو 

و دوكانەكەشــی دراوســێی مزگــەوت بــو و بانــگ درا و ئــەو 

نەچــو بــۆ نوێــژ؛ بــە فەتــوای ئیــن تەمييیــە یەك ســەر دەبێت 

بكوژرێــت. ئینجــا لــە هەمــوی ســەیرتر؛ ئــەو لــەو فەتوایــەدا 

ــت،  ــت بكوژرێ ــە دەبێ ــژ نی ــە نوێ ــڕوای ب ــە ب ــت چونك ناڵێ

ــبی  ــە دوكان و كار و كاس ــو ب ــەوەی بیان ــت ئ ــو دەڵێ بەڵك

و دوکانەکــەی بهێنێتــەوە، ئەمــەش یەكێكــە لــەو دەقانــەی 

كــە دەبێتــە ســەرچاوەی ئیرهــاب و تۆقانــدن و توندوتیــژی، 

چونكــە ئەمــڕۆ لــە جیهانــی ئیســامیدا خەڵكانێكــی زۆر ئین 

ــی  ــت و زانیاریەكان ــە زانس ــت و ب ــۆش دەوێ ــان خ تەمييیەی

ــدەوار  ــان كەســێكی نەخوێن ــك ی ــە گەنجێ ــامن، ڕەنگ سەرس

و ناهۆشــیار ئــەو فەتوایــە ببینێــت؛ یەك ســەر پەنــا بــۆ 

ــن و  ــێی مزگەوت ــە دراوس ــات ك ــانە بب ــەو كەس ــتنی ئ كوش

ــك  ــوە خەڵ ــژی جەماعــەت. زۆرجاریــش هەب ــۆ نوێ ناچــن ب

شــەوانە بــە نهێنــی لــە كاتــی گەڕانــەوەی بــۆ مــاڵ یــان لــە 

ــە پشــتەوە  ــك ل ــە كوچــە و كۆاڵنێ ــان ل ــدا ی ــەی خۆی ماڵەك

پەالمــاری دراوە و بــە چەقــۆ یــان بــە فیشــەك كــوژراوە، كــە 

لــە عەرەبیــدا بــەم كارە دەڵێــن »اغتیــال« واتــە »غافڵکوژی«، 

ــان  ــە ڕوی ــەو ڕوداوان ــش ئ ــە هەولێری ــا ســەردەمانێك ل هەت

و ســەربڕینی خوێندكارێكــی  دیارترینیــان؛ كوشــن  دەدا، 

زانكــۆ بــو بــە نــاوی )محەممــەد عوبێــد( لــە ســاڵی 1999.

 لە هەندێك واڵت ئایینی 

جۆراوجۆر هەن: ئیسالم، 

مەسیحی،  ــودی،  ــەهـ یـ

ــدی، جـــا بـــۆ منــونــە  ــزی ــێ ئ

مەسیحی  كــابــرا  ئــەگــەر 

ئێزیدی  یان  یان یەهودی 

ــی  ــەشـ ــەكـ ــانـ دوكـ و  ــو  ــ ب

ــەوت بو  ــزگ دراوســـێـــی م

نەچو  ــەو  ئ و  درا  بانگ  و 

ئین  فەتوای  بە  نوێژ؛  بۆ 

تەمييیە یەك سەر دەبێت 

بكوژرێت
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١٠. ئەوانەی تەنها نوێژی جومعە دەكەن:

هــەر لــە كتێبــی »الفتــاوى الكــرى«دا ئیــن تەميییــە كاتێــك پرســیاری لــێ دەكرێــت دەربــارەی موســوڵامنێک کــە 

ــار و نوێــژی جومعــە  ــە نوێــژ هێنــاوە و تەنهــا ڕۆژانــی جومعــە دەچێــت بــۆ مزگــەوت و بەشــداریی وت وازی ل

ــارٍِك  ــلٍِم تَ ــْن ُمْس ــێ بکرێــت؟ »َع ــا نەفــرەت »لعنــة«ی بەســەردا دەچەســپێت و پێوســتە نەفرەتــی ل دەكات؛ ئای

ــَاِة، َويَُصــلِّ الُْجُمَعــَة؛ فََهــْل تَِجــُب َعلَيْــِه اللَّْعَنــُة؟« ]دەرەبــارەی وشــەی »لعنــة« ئیــن مەنظــور لــە فەرهەنگــی  لِلصَّ

»لســان العرب«ـــدا دەڵێــت: »َواللَّْعــُن: اإِلبْعــاُد والطَّــرُْد ِمــَن الَْخــْرِ، َوِقيــَل: الطَّــرْد واإِلبعــاُد ِمــَن اللَّــِه، َوِمــَن الَخلـْـق 

ــن«  ــراوە: »لَْع ــە، و گوت ــە چاك ــردن ل ــتنەوە و تەریک ک ــە دورخس ــە ل ــن« بریتی ــا: »لَْع ــاء«)6(، وات ع ــبُّ والدُّ السَّ

ــە قســەپێ وتن  ــە ل ــە مرۆڤەکانیشــەوە بریتی ــن« ل ــردن و دورخســتنەوە، و »لَْع ــە تەریک ک ــە ل ــە خــواوە بریتی ل

و نــزای خــراپ. واتــا ئەگــەر كەســێك »لعنــة«ی لــێ كــرا؛ دور دەخرێتــەوە لــە هەمــو چاكــە و شــتێكی بــاش، و 

لــە لــە كۆمەڵگەیشــدا كــەس نــە چاكــەی لەگــەڵ دەكات و نــە ســاڵوی لــێ دەكات، چونكــە دورخراوەتــەوە لــە 

ڕەحمەتــی خــوا[. ئیــن تەیمییــەش لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: »َهــَذا اْســتَْوَجَب الُْعُقوبـَـَة ِباتَِّفــاِق الُْمْســلِِمنَي، َوالَْواِجــُب 

ــە  ــەم کەســە ب ــا: ئ ــَل()٧(، وات ــاَب َوإاِلَّ قُِت ــِإْن تَ ــتَتَاَب، فَ ــَد أَْن يُْس ــاِفِعيِّ َوأَْحَم ــٍك َوالشَّ ــاَمِء كَاَملِ ــوِر الُْعلَ ــَد ُجْمُه ِعْن

هاوڕایــی موســڵامنان شایســتەی ســزادان بــوە، الی زۆربــەی زانایانــی وەك مالیــك و شــافیعی و ئەحمــەد دەبێــت 

داوای تەوبــەی لــێ بكرێــت، ئەگــەر تەوبــەی كــرد؛ باشــە، ئەگەرنــا؛ دەبێــت بكوژرێــت.

١١. بەڕۆژوبون لەكاتی سەفەركردن:

لــە كتێبــی »الفتــاوى الكــرى«دا ئیــن تەمييیــە دەربــارەی بەڕۆژوبــون لــە كاتــی ســەفەردا؛ دەڵێــت: »لِلَّــِه: الِْفطـْـُر 

، أَْو ِجَهــاٍد، أَْو تَِجــارٍَة، أَْو نَْحــِو َذلـِـَك ِمــْن اأْلَْســَفاِر الَِّتــي اَل  لِلُْمَســاِفِر َجائـِـٌز ِباتَِّفــاِق الُْمْســلِِمنَي، َســَواٌء كَاَن َســَفَر َحــجٍّ

يَْكرَُهَهــا اللَّــُه َورَُســولُُه(، واتــە: شــكاندنی ڕۆژو بــۆ گەشــتیار »مســافر« دروســتە بــە کۆدەنگیــی موســڵامنان، ئینجــا 

ــە خــوا و  ــە ك ــان هاوشــێوەی ئەمان ــردن ی ــان بازرگانی ك ــردن ی ــان جیهادك ــت ی ــردن بێ ــۆ حەج ك ــەو گەشــتە ب ئ

ــَفُر الَّــِذي تُْقــَرُ  ــا السَّ پەیامبەرەكــەی پێیــان ناخــۆش نەبێــت. ئینجــا هــەر ســەبارەت بــەو بابەتــە دەڵێــت: »فَأَمَّ

ــِة، َســَواٌء كَاَن  ــَاُة فَِإنَّــُه يَُجــوُز ِفيــِه الِْفطـْـُر َمــَع الَْقَضــاِء ِباتَِّفــاِق اأْلمَِئَّــِة، َويَُجــوُز الِْفطـْـُر لِلُْمَســاِفِر ِباتَِّفــاِق اأْلُمَّ ِفيــِه الصَّ

، ِبَحيْــُث لَــْو كَاَن ُمَســاِفرًا يِف الظِّــلِّ َوالْــاَمِء  ــْوُم، أَْو لَــْم يَُشــقَّ يَــاِم، أَْو َعاِجــزًا، َوَســَواٌء َشــقَّ َعلَيْــِه الصَّ قَــاِدًرا َعــَى الصِّ

ــەوە  ــژ كــورت دەكرێت ــدا نوێ ــەو ســەفەرەی كــە تیێ ــا: جــا ئ «، وات ــْرُ ــُر َوالَْق ــُه الِْفطْ ــاَز لَ ــُه َج ــْن يَْخُدُم ــُه َم َوَمَع

ــە  ــام، و ب ــەوایانی ئیس ــی پێش ــە یەکدەنگی ــت، ب ــەڕۆژو نەبێ ــدا ب ــرۆڤ تێی ــتە م ــت(؛ دروس ــەرص« دەکرێ )»ق

کۆدەنگیــی هەمــو »ئوممەت«یــش دروســتە بــۆ گەشــتیار لــە كاتــی ســەفەركردندا ڕۆژوەکــەی بشــكێنێت، جــا 

ئــەو كەســە لــە ســەفەردا ڕۆژوگرتــن بــۆی قــورس بێــت یــان ئاســانیش بێــت، بــە شــێوەیەک ئەگــەر ســەفەرەکەی 

لــە ژێــر ســێبەر و لەگــەڵ بونــی ئاویشــدا بێــت و ئــەو كەسانەشــی لەگــەڵ بــن كــە خزمەتــی دەكــەن؛ هــەر بــۆی 

هەیــە ڕۆژو بشــكێنێت و نوێــژ كــورت بكاتــەوە. ئینجــا دەڵێــت: »َوَمــْن قَــاَل: إنَّ الِْفطْــَر اَل يَُجــوُز إالَّ لَِمــْن َعَجــَز 
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دەكــرێــت  لــێ  پــرســیــاری  كــاتــێــك  تەميییە  ئــیــن 

نوێژ هێناوە  لە  وازی  دەربارەی موسوڵامنێک کە 

و  مــزگــەوت  بۆ  دەچێت  جومعە  ڕۆژانـــی  تەنها  و 

ئایا  ــات؛  دەكـ نــوێــژی جومعە  و  ــار  وت بــەشــداریــی 

ــرەت »لــعــنــة«ی بـــەســـەردا دەچــەســپــێــت و  ــەف ن

تەیمییەش  ئین  بکرێت؟  لێ  نەفرەتی  پێوستە 

ــت: ئـــەم کــەســە بــە هــاوڕایــی  ــێ ــە وەاڵمــــدا دەڵ ل

موسڵامنان شایستەی سزادان بوە، الی زۆربەی 

زانایانی وەك مالیك و شافیعی و ئەحمەد دەبێت 

كرد؛  تەوبەی  ئەگەر  بكرێت،  لێ  تەوبەی  داوای 

باشە، ئەگەرنا؛ دەبێت بكوژرێت
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ــت: ڕۆژوشــكاندن دروســت  ــا: هــەر كەســێكیش بڵێ ــَل.«)8(، وات ــاَب َوإاِلَّ قُِت ــِإْن تَ ــتَتَاُب، فَ ــُه يُْس ــاِم فَِإنَّ يَ ــْن الصِّ َع

نیــە تەنهــا بــۆ ئــەو كەســانە نەبێــت كــە توانــای ڕۆژوگرتنیــان نیــە؛ ئــەوە داوای تەوبــەی لــێ دەکرێــت، ئەگەرنــا 

دەبێــت بكوژرێــت.

ڕەنگــە ئیــن تەمييیــە كــە باســی ئــەو بابەتــەی كردبێــت لێــرە و لــەوێ هەنــدێ فەقیهــی تــر هەبوبن لە ســەردەمی 

خۆیــدا كــە وەك یــەک بیریــان نەكردوەتــەوە و لەگــەڵ ئــەو جیاوازبــون، بــەاڵم ئــەوەی جێــگای ســەرنجی ئێمەیــە؛ 

ئەوەیــە كــە ئاســتی توندڕەویــی ئیــن تەمييیــە بەرامبــەر نەیارەکانــی و ئــەو فەقیهانــەی كــە لەگەڵــی جیــاواز بــون 

لــە ئاســتێكدایە کــە لەســەر بچوكریــن شــت خوێنــی حــەاڵڵ كــردون.

١٢. بەكارهێنانی شمشێر دژی ئەوانەی لە دین الدەدەن:

ئەگــەر ســەیری كتێبــی »السیاســة الرعیــة فــی إصــاح الراعــي والرعیــة«ی ئیــن تەمییــە بكەیــن؛ دەیــان دەق و 

َم  تێڕوانینــی تەكفیــری و توندوتیــژی دەبینینــەوە، بــۆ منونــە لــەو كتێبــەدا دەڵێــت: »فََمــْن َعــَدَل َعــْن الِْكتـَـاِب؛ قـُـوِّ

ــيِْف. َوقـَـْد ُرِوَي َعــْن َجاِبــِر بـْـِن َعبْــِد اللَّــِه ـ ريَِضَ اللَّــُه َعْنُهــاَم -  يــِن ِبالُْمْصَحــِف َوالسَّ ِبالَْحِديــِد، َولَِهــَذا كَاَن ِقــَواُم الدِّ

ــيَْف - َمــْن َعــَدَل َعــْن َهــَذا - يَْعِنــي  قـَـاَل: »أََمرَنـَـا رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم أَْن نـَـْرَِب ِبَهــَذا - يَْعِنــي السَّ

الُْمْصَحــَف««)9(، و هەمــان شــت لــە »مجمــوع الفتاوى«کەیشــیدا هاتــوە)10(، واتــە: هەركەســێك لــە كتێبەکــە 

ــان و شمشــێرە، و  ــن؛ قورئ ــری ئایی ــە ڕاگ ــەوە، هەربۆی ــە ئاســن ڕاســت دەكرێت ــدات؛ ب ــە( الب )مەبەســتی قورئان

ــاڵ ـ خــوا لێــی ڕازی بێــت ـ کــە گوتویەتــی: »پەیامبــەری خــوا ـ درودی  ــە جابیــری كــوڕی عەبدوڵ ــەوە ل دەگێڕن

ــەو كەســەی الدەدات لەمــە ـ  خــوای لــێ بێــت ـ فەرمانــی پــێ كردویــن كــە بەمــە - واتــە شمشــێر-  بدەیــن ل

واتــە قورئــان ـ«. بەگوێــرەی ئــەم فەرمودەیــە؛ دیــارە ڕۆژێكیــان پەیامبــەر وەســتاوە و كۆمەڵێــك هاوەڵیشــی لــە 

دەور بــون، كــە یەكێكیــان جابیــری كــوڕی عەبدوڵــاڵ بــوە كــە ئــەو فەرمودەیــەی گێڕاوەتــەوە، دیــارە پەیامبــەر 

بــە دەســتێكی شمشــێری گرتــوە و بــە دەســتەكەی تــر قورئانــی پــێ بــوە، گوتویەتــی ئــەوەی لــەوە ال بــدات ـ كــە 

ئامــاژەی بــۆ قورئانەكــە كــردوە ـ بــەوە ڕاســتی دەكەینــەوە ـ كــە ئامــاژەی بــە شمشــێرەكە كــردوە ـ.

پێویســتە ئامــاژە بــەوە بكەیــن كــە لــەو دەقــەدا ئیــن تەمييیــە داوای بەكارهێنانــی شمشــێر دەكات دژی هەمــو 

ــت:  ــە دەڵێ ــە ك ــەی قورئان ــەم دەق ــەی ئ ــن، ئەمــەش پێچەوان ــی ئیســام ناب ــدی ئایین ــە پابەن ــەو كەســانەی ك ئ

يــِن« )البقــرة: 256(. بــێ گومــان ئیــن تەمييیــە پشــتی بەســتوە بــە فەرمودەیەكــی پەیامبــەر لــە  ــرَاَه يِف الدِّ »اَل إِكْ

تێڕوانینەکەیــدا، بــەاڵم هیــچ بەڵگەیەكــامن نیــە كــە ئــەو فەرمودەیــە »صەحیــح« بێــت و بــە نــاوی پەیامبــەرەوە 

هەڵ نەبەســرابێت، مــن خــۆم گومانــم لــە »صحیح«ـــبونی هەیــە، چونكــە ناكرێــت خــوا لــە ئاســامنەوە بڵێــت »ال 

إكــراه فــی الدیــن« كەچــی لــەو ســەرەوە پەیامبەرەكــەی بڵێــت: هــەر كەســێك پابەنــدی ئاییــن نەبێــت؛ دەبێــت 

ــە كــە دو شمشــێری  ــەوەش هەمــان دروشــم و شــیعاری )ئیخــوان موسلیمین(ـ ــت، ئ ــد بكرێ ــە شمشــێر پابەن ب

یەكربــڕن و قورئانێكیــان لــە نێواندایــە. 
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١٣. كوشتنی مەرشوب خۆر:

ــة«  ــة الرعی ــی »السیاس ــە كتێب ــە ل ــن تەمييی ــا ئی هەروەه

ــی  ــارەی كەس ــدا دەرب ــوع الفتاوى«کەی ــا »مجم و هەروەه

ــا  مەرشوب خــۆر و ســزای مەرشوب خــۆری دەڵێــت: »َوأَمَّ

ِْب؛ فَِإنَّــُه ثَاِبــٌت ِبُســنَِّة رَُســوِل اللــِهـ  َصــىَّ اللــُه َعلَيِْه  َحــدُّ الــرُّ

ــْن  ــَنِن َع ــُل السُّ ــْد َرَوى أَْه ــلِِمنَي، فََق ــاَمِع الُْمْس ــلََّم ـ َوإِْج َوَس

النَِّبــيِّ ـ َصــىَّ اللـّـُه َعلَيْــِه َوَســلََّم ـ ِمــْن ُوُجــوٍه أَنَّــُه قـَـاَل: »َمــْن 

رَشَِب الَْخْمــَر؛ فَاْجلِــُدوُه، ثـُـمَّ إْن رَشَِب؛ فَاْجلِــُدوُه، ثـُـمَّ إْن رَشَِب؛ 

فَاْجلِــُدوُه، ثـُـمَّ إْن رَشَِب الرَّاِبَعَة؛ فَاقْتُلُوُه«)11(، واتە: ســەبارەی 

ــەوەی  ــە »حــەدد« )ســزای شــەرعیی دیاریکــراو(ی خواردن ب

بــە ســوننەتی  ئــەوە چەســپاوە  بــێ گومــان  مــەرشوب؛ 

ــە  ــو موســڵامنان، ك ــی هەم ــە كۆدەنگی ــەری خــوا و ب پەیامب

َنن«ـــیان هەیــە لــە  پێشــەوایانەی حەدیــث کــە کتێبــی »السُّ

پەیامبــەرەوە گێراویانەتــەوە بــە چەنــد شــێوەیەك )لــە چەنــد 

ڕێگەیەکــەوە( كــە گوتویەتــی: ئــەوەی مەرشوبــی خــواردەوە؛ 

جەڵــدی لــێ دەن، پاشــان ئەگەرخواردیــەوە؛ جەڵــدی لێ دەن، 

پاشــان ئەگــەر خواردیــەوە؛ جەڵــدی لــێ دەن، پاشــان ئەگــەر 

جــاری چــوارەم هــەر خواردیــەوە؛ بیكــوژن. هەرچەنــد ئیــن 

تەیمییــە بــەدوای ئەمــەدا ئــەوەش دەڵێــت کــە ئــەم ســزای 

کوشــتنە الی زۆربــەی زانایانــی ئایینیــی ئیســام هەڵوەشــاوە 

»َمْنُسوخ«ـــە، و دەڵێــت: وتراویشــە کــە هەڵ نەوەشــاوەتەوە 

ــە  ــک ک ــردن »تَْعِزير«ێ ــو تەمێ ک ــت وەک ــێ دەکرێ و کاری پ

ــُل  ــات »َوالَْقتْ ــۆ دەب ــای ب ــتدا پەن ــی پێویس ــە کات ــامم« ل »ئی

ِعْنــَد أَكْــَرِ الُْعلَــاَمِء َمْنُســوٌخ. َوِقيــَل: ُهــَو ُمْحَكــٌم، يَُقــاُل: 

ــە  ــا ل ــِة«. هەروەه ــَد الَْحاَج ــاُم ِعْن ــُه اإْلَِم ــٌر يَْفَعلُ ــَو تَْعِزي ُه

»مجمــوع  لــە  و  الرعیــة«  »السیاســة  كتێبــی  هەمــان 

مەرشوب خــۆر  كەســانی  دەربــارەی  الفتاوى«کەیشــدا 

ــِر  ــارِِب الَْخْم ــِل َش ــرِِه ِبَقتْ ــاُل يِف أَْم ــْد يَُق ــَك قَ ــت: »وَكََذلِ دەڵێ

ــەر  ــە پەیامب ــارەی مەرشوب خــۆر ک ــە: دەرب ــِة«، وات يِف الرَّاِبَع

فەرمانــی داوە بــە کوشــتنی ئەگــەر بــۆ جــاری چــوارەم 

ــی  ــ ــدڕەوی ــ ــون ــ ــی ت ــتـ ــاسـ ئـ

بــەرامــبــەر  تەمييیە  ئین 

ئـــەو  و  نــــەیــــارەکــــانــــی 

لەگەڵی  كە  فەقیهانەی 

جیاواز بون لە ئاستێكدایە 

کـــە لـــەســـەر بــچــوكــریــن 

ــەاڵڵ  ــ ــنـــی ح ــت خـــوێـ ــ ش

كردون
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خواردیــەوە، هەمــان شــت ڕەنگــە بوترێــت )واتــە: ئــەوەی کــە ئەگــەر خراپــەکار »املفســد« بــە کوشــتنی نەبێــت 

ــْم يَْنَقِطــْع رَشُُّه إالَّ  ــى لَ بــە ڕێگەیەکــی تــر خراپەکــەی کۆتایــی پــێ نەدەهــات؛ ئــەوا دەکوژرێــت »أَنَّ الُْمْفِســَد َمتَ

ــاری  ــۆ ج ــۆر ب ــتنی مەرشوب خ ــە کوش ــەر ب ــەی پەیامب ــەم فەرمان دان ــە ئ ــتی ئەوەی ــُل«، مەبەس ــُه يُْقتَ ــِه فَِإنَّ ِبَقتْلِ

ــەی  ــەم »فەرمان دان ــۆ ئ ــەوە ب ــە(، ئینجــا بەڵگــە دەهێنێت ــەم بنەمای ــۆ ئ ــە بەڵگــە ب چــوارەم هــەر دەکرێــت بکرێت

ــْن  ــَنِد، َع ــُد يِف الُْمْس ــا َرَواُه أَْحَم ــِل َم ــت: »ِبَدلِي ــۆ جــاری چــوارەم« و دەڵێ ــە کوشــتنی مەرشوب خــۆر ب ــەر ب پەیامب

َديْلـَـَم الِْحْمــَرِيِّ - ريَِضَ اللــه عنــه - قــال: ســأل رَُســوَل اللــِه َصــىَّ اللــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم، فَُقلـْـُت يـَـا رَُســوَل اللــِه: إنَّــا ِبــأَرٍْض 

ــاَل: َهــْل  ــا. فََق ــرِْد ِبَاِدنَ ــَى بَ ــا َوَع ــَى أَْعاَملَِن ــِه َع ــوَّى ِب ــِح نَتََق ــْن الَْقْم ــاٌ ِم ــا نَتَِّخــُذ رشاب ــًا َشــِديًدا، َوإِنَّ ــا َعَم ــُج ِبَه نَُعالِ

يُْســِكُر؟ قُلـْـُت: نََعــْم. قـَـاَل: فَاْجتَِنبُــوُه. قُلـْـُت: إنَّ النَّــاَس َغــْرُ تَارِكِيــِه. قـَـاَل: فـَـِإْن لـَـْم يَْرُكـُـوُه فَاقْتُلُوُهــْم«، واتــە: واتــە، 

بــە بەڵگــەی ئــەو »حەدیث«ـــەی كــە )ئەحمــەد( لــە »املســند«دا لــە صەحابییــەک بــە نــاوی )دەیلــەم ی حیمیــەری( 

ــن  ــە زەوییەكدای ــە ل ــەری خــوا! ئێم ــەی پەیامب ــی: »ئ ــردوە و گوتویەت ــەر پرســیاری ک ــە پەیامب ــە ل ــەوە ک گێڕاوێتی

كارێكــی قورســی تێــدا دەكەیــن و ئێمــە خواردنەوەیــەك لــە گەنــم دروســت دەكەیــن و دەیخۆینــەوە بــۆ ئــەوەی 

بەهێــز بیــن بــۆ ئەنجامدانــی كارەكامنــان وخۆمــان بپارێزیــن لــە ســارد و ســەرمای واڵتەكەمــان«، ئەویــش گوتــی: 

»ئــەی ئــەو خواردنەوەیــە مــرۆڤ ســەرخۆش دەكات؟«، گوتــم: »بەڵــێ«، گوتــی: »دەی لێــی دوركەونــەوە«، گوتــم: 

ــە  ــن تەیمیی ــا ئی ــوژن«. ئینج ــان ك ــا؛ بی ــێ نەهێن ــان ل ــەر وازی ــی: »ئەگ ــن«، گوت ــێ ناهێن ــی وازی ل ــر خەڵك »ئاخ

ــِل قُِتــَل«)12(، واتــا:  ــُل إالَّ ِبالَْقتْ ائِ ــْم يَْنَدِفــْع الصَّ ــِإَذا لَ ــِل، فَ ائِ وەکــو ڕونکردنــەوە دەڵێــت: »َوَهــَذا أِلَنَّ الُْمْفِســَد كَالصَّ

ائِــل« وایــە، هێرشــبەر )دەســت درێژیکەر(یش ئەگــەر وازی نەهێنــا  ئــەوەش چونكــە خراپــەکار وەك هێرشــبەر »الصَّ

ــەوا دەبێــت بكوژرێــت. ــە كوشــن نەبێــت؛ ئ ــا ب ــەوە تەنه و نەگەڕای

ــارَِب َغْرَ َمــرٍَّة ُهــَو َوُخلََفــاُؤُه َوالُْمْســلُِموَن  پاشــان ئیــن تەمييیــە هــەر لــەم باســەدا دەڵێــت: »َوثَبَــَت َعْنــُه أَنَُّه َجلـَـَد الشَّ

ــَدُه«)13(، واتــا: ئــەوە ســەملاو و چەســپاوە كــە پەیامبــەر جەڵــدی لــە كەســانی مەرشوب خــۆر داوە، زیاتــر لــە  بَْع

جارێــك، خــۆی و خەلیفەكانیشــی و موســڵامنانی دوای ئەوانیــش.

جــا ئــەم فەرمودانــە کــە لــە پەیامبــەرەوە گێڕراونەتــەوە؛ ئایــا ســەنەدەكەیان ڕاســتە یــان ناڕاســت؛ ئەمــە شــتێكی 

تــرە، بــەاڵم ئــەوەی ئێمــە لێــرە دەمانەوێــت بیڵێیــن؛ ئەمەیــە کــە لــە قورئانــدا هاتــوە دەڵێــت »يَاأَيَُّهــا الَِّذيــَن آَمُنــوا! 

ــە مــەی )خواردنــەوەی  ــا: دوركەونــەوە ل ــوُه« )املائــدة: 90(، وات ــيْطَاِن فَاْجتَِنبُ ــِل الشَّ ــْن َعَم ــٌس ِم ــُر... رِْج ــا الَْخْم َ إمِنَّ

کهولــی(، ئەمــەش بوەتــە جێــی مشــت ومڕ »جەدەل«ـــێكی فیقهیــی قــوڵ الی هەندێــك فەقیهــی ئێســتا، چونكــە 

ــان دەڵێــن: باشــە ئەگــەر خواردنــەوەی کهولــی حەرامــە؛ بۆچــی خــوای گــەورە زۆر بەڕاشــكاوی ناڵێــت  هەندێكی

»ُحرِّمــْت َعلَیُْكــُم الَْخْمــُر«؟ هــەر وەكــو زۆر بــە ڕاشــكاوی دەربــارەی گۆشــتی مردارەوەبــو و گۆشــتی بــەراز ـ بــۆ 

ُم َولَْحــُم الِْخْنِزيــِر« )املائــدة: 3(، واتــا: »گۆشــتی مردارەوەبــو و خوێــن  منونــە ـ دەڵێــت: »ُحرَِّمــْت َعلَيُْكــُم الَْميْتـَـُة َوالــدَّ

و گۆشــتی بەرازتــان لــێ »حــەرام« کــراوە«. لــە هەمــان کاتیشــدا هەندێكــی تــر، وەك ئیاممــی ڕازی و عەســقەالنی و 

و ئالوســی و فــازڵ ســامەڕڕائی دەڵێــن: لــە ڕوی دەاللەتــی زمانەوانــی وشــەی »اجتنبــوه« )»لێــی دوركەونــەوە«( زۆر 

بەهێزتــرە لــە دەســتەواژەی »حــرم علیكــم« )»لێتــان حــەرام کــراوە«(. ئێمە بابەتــی حــەرام و حەاڵڵیــی خواردنەوەی 

کهولــی بــۆ فەقیهەكانــی ئیســام جێ دێڵیــن و ئــەوە كاری ئێمــە نیــە، بــەاڵم ئــەوەی مەبەســتمە؛ ئەوەیــە: ئەگــەر 
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ــە  ــەوا خــوا ل ــردوە؛ ئ ــی حــەرام ك ــەوەی کهولی خــوا خواردن

ڕۆژی قیامــەت ســزای دەدات و ئــەوە كاری خوایــە نەك كاری 

مــرۆڤ، خــوا خــۆی ســزای ئــەو تاوانــەی لــێ وەردەگرێتــەوە، 

چونكــە لــە هیــچ ئایەتێكــی قورئانــدا نەهاتوە بڵێت »كەســی 

مەرشوب خــۆر بكــوژن«، بۆیــە مــن وەكــو خــۆم گومانــم لــە 

ڕاســتیی ئــەو فەرمودەیــە هەیــە، بــەاڵم پێویســتە بزانیــن ئەو 

دەقانــەی خاڵــی )13(ەش هــۆكار و پاڵنــەرن بــۆ ســەرهەڵدان 

بیــری  بــەرەو  مرۆڤــەكان  لــە  بەشــێك  ئاڕاســتەكردنی  و 

تەكفیــری و توندوتیــژی، چونكــە دیارییــش نەكــراوە ئایــا 

ــان مەســیحی  ــۆ موســڵامنانە ی ــا ب ــدە تەنه ــەو حوكمــە تون ئ

و یەهــودی و بێ باوەڕەكانیــش دەگرێتــەوە، چونكــە لــە 

ئایینــی مەســیحیدا مەرشوب خواردنــەوە حــەرام نەكــراوە، 

ــەی كــە ســوتاندن و  ــەو بڕوای ــە مــن ئێســتا گەشــتومە ئ بۆی

شــكاندن و ڕوخاندنــی دوكانەكانــی مەرشوب فرۆشــی لــە 

ــەو  ــی هۆكارەكــەی ئ ــەو ســااڵنەی دوای ــر و دهــۆك ل هەولێ

دەقانــە و ئــەو هــزرە تەكفیریــە بێــت، كــە لــە دەقەكانــەوە 

توندوتیــژی  ئاقــاری  بــەرەو  مــرۆڤ  و  هەڵ دەهێنجرێــن 

ئاڕاســتە دەكــەن، ڕەنگــە كۆمەڵێــك ســەلەفی و كەســانی 

ــۆ  ــت ب ــان هان دابێ ــلمین« خەڵكی ــوان موس ــە »ئیخ ــەر ب س

ــە. ــەو دەقان ــە پشت بەســن ب ــە ب ــەو جــۆرە كاران ئ

١٤. كوشتنی نوێژنەكەر:

هــەر لــە كتێبــی »السیاســة الرعیــة« و لــە »مجمــوع 

ئیــن  نوێژنەكــەر؛  كەســی  دەربــارەی  الفتاوى«کەیشــدا 

تەیمییــە دەڵێــت: »الُْعُقوبَــُة لِتَأِْديَــِة َحــقٍّ َواِجــٍب، َوتَــرِْك 

ــلَِم،  ــى يُْس ــدُّ َحتَّ َ ــتَتَاُب الُْمرْت ــاَم يُْس ــتَْقبَِل، كَ ــرٍَّم يِف الُْمْس ُمَح

كَاِة  ــزَّ ــَاِة َوال ــارُِك الصَّ ــُب تَ ــاَم يَُعاقَ ــل. وَكَ ــاب؛ وإال قت ــِإْن ت فَ

]جــۆری  واتــا:  يَُؤدُّوَهــا«)14(،  ـى  َحتَـّ اْلَدِميِّــنَي  َوُحُقــوِق 

دوەمــی ســزا »الُْعُقوبَــة«؛[ ســزادانە بــۆ بەجێ گەیاندنــی 

ــە »حەرام«ێکیــش  ــان ل مافێکــی »واجــب« و لەســەر وازهێن

ئەی خوا بۆچی بەهەشت 

و دۆزەخــــی دانـــــاوە؟ بێ 

ــت و  ــاداشـ گـــومـــان بـــۆ پـ

سزایە. کەواتە ئەوە كاری 

كاری  بــدات،  ســزا  خوایە 

ــوا لە  ــە، بـــا خـ ــی ــرۆڤ ن ــ م

دۆزەخ سزای بدات. باشە 

تاوانێكی  هەرچی  ئەگەر 

ــوژرا و  ــادا كـ ــی ــرد لــە دون ك

سزا درا؛ ئەی چ مانایەك 

بۆ دۆزەخ دەمێنێتەوە؟
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ــەی  ــەر تۆب ــەوە ئەگ ــت تاكــو موســڵامن دەبێت ــەدد دەكرێ ــە موڕت ــە ل ــودا، هــەر وەك چــۆن داوای تەوب ــە داهات ل

كــرد؛ ئــەوا باشــە، ئەگەرنــا؛ دەكوژرێــت، و هــەر وەک چــۆن نوێژنەكــەر و زەكات نــەدەر و نــەدەری مافــی خەڵــک 

ســزا دەدرێــن هەتــا بەجێیــان دەگەیەنــن. هەروەهــا لــە نــورساوی تریــدا بەڕونــی ســزای نوێژنەکــەر دیــاری دەکات، 

َاة«ـــدا ـ نوســیویەتی:  وەکــو ئــەوەی لــە نامیلکەیەکیــدا بــە نــاوی »رَِســالَة يِف قَْولــه تََعــاىَل َواْســتَِعيُنوا ِبالصــِر َوالصَّ

ــَب ِبِإْجــاَمع الُْمســلمني،  ــَع؛ ُعوِق ــِإِن اْمتََن ــُر، فَ ــُه يُْؤَم ــائِِهْم؛ فَِإنَّ ــاس رَِجالهــْم َونَِس »فَمــن كَاَن اَل يَُصــيِّ مــن َجِميــع النَّ

ــَاة«)15(، واتــا: جــا هــەر کەســێک لــە خەڵــک، لــە پیــاوان و ژنــان، نوێــژی  ــَل تَــارِِك الصَّ ــوَن قَتْ ــْم يُوِجبُ ثــمَّ أَكَْرُُه

نەدەکــرد؛ ئــەوا فەرمانــی پــێ دەکرێــت نوێــژ بــکات، ئەگــەر هــەر نەیکــرد؛ بــە یەکدەنگیــی موســوڵامنان دەبێــت 

ــە. ــان پــێ »واجب«ـ ــان وایــە کــە کوشــتنی نوێژنەکەری ســزا بدرێــت، ئینجــا زۆربــەی پێشــەواکانی ئیســام ڕێبازی

ــدا  ــە هیــچ شــوێنێكی قورئان ــۆ توندوتیــژی و ســەرهەڵدانی بیــری تەكفیــری، چونكــە ل ــەم دەقانــەش هــۆكارن ب ئ

ــە و  ــەاڵم تەمبەڵ ــە نوێژیشــە ب ــڕوای ب ــە ب ــوە بڵێــت نوێژنەكــەر دەبێــت بكوژرێــت. ئینجــا خەڵكــی وا هەی نەهات

ــەر  ــە ئەگ ــە. بۆی ــی نی ــڕوای پێ ــاكات و ب ــت ن ــە پێوس ــی وای ــە پێ ــی واش هەی ــكات، و كەس ــژ ب ــە نوێ ــی نی تاقەت

بگەڕێینــەوە بــۆ مێــژوی واڵتانــی جیهانــی ئیســامی؛ دەبینیــن لەســەر ئەوانــە خەڵكێكــی زۆر كــوژراوە و »ئیغتیــال« 

ــچ  ــە هی ــەن ك ــەو دەقان ــو ئ ــەی هەم ــە هۆكارەك ــم وای ــن پێ ــراوە، و م ــێ ك ــوكایەتیی پ ــێ دراوە و س ــراوە و ل ك

بنەمایەكــی قورئانییــان نیــە، بەڵكــو بۆچونــی زانایــەك یــان فەقیهێكــن، ناكرێــت ئــەوە بكرێــت بــە دیــن و خەڵــك 

ــەوە. مــن  ــەڕوی كوشــن ببن ــەوە؛ ڕوب ــون پێیان ــد نەب ــەر پابەن ــەوە و ئەگ ــون پێیان ــت لەســەر پابەندب ناچــار بكرێ

تەحــەددای هەمــو هەڵگرانــی بیــری تەكفیــری و ڕەوتــە ســەلەفی و ڕەجعیــەكان دەكــەم بــا یــەك ئایەتــی قورئانــم 

بــۆ بهێنــن و بڵیــن خــوا لــەو ئایەتــەدا دەڵێــت »موســوڵامنی نوێژنەكــەر بكــوژن«! بــێ گومــان تەكفیریــەكان بــە 

دەســتی خاڵیــەوە لێــی دێنــە دەرەوە چونكــە هیچیــان دەســت ناكەوێــت لــەو بابەتــە. پاشــان ئێمــە دەڵێیــن: ئــەی 

ــە ســزا  ــەوە كاری خوای ــە ئ ــۆ پاداشــت وســزایە. کەوات ــێ گومــان ب ــاوە؟ ب خــوا بۆچــی بەهەشــت و دۆزەخــی دان

بــدات، كاری مــرۆڤ نیــە، بــا خــوا لــە دۆزەخ ســزای بــدات. باشــە ئەگــەر هەرچــی تاوانێكــی كــرد لــە دونیــادا كــوژرا 

و ســزا درا؛ ئــەی چ مانایــەك بــۆ دۆزەخ دەمێنێتــەوە؟

١٥. جنێودان بە پەیامبەر:

هەروەهــا ئیــن تەمييیــە لــە كتێبێكــی تریــدا بــە نــاوی »الصــارم املســلول«، دەربــارەی جنێــودان بــە پەیامبــەر 

و ئــەوەی کــە کۆدەنگییەکــی گشــتی هەیــە لەنــاو زانایانــی ئیســامدا کــە ســزاکەی کوشــتنە؛ دەڵێــت: »هــذا 

مذهــب عليــه عامــة أهــل العلــم قــال ابــن املنــذر: »أجمــع عــوام أهــل العلــم عــى أن حــد مــن ســب النبــي 

صــى اللــه عليــه وســلم القتــل، وممــن قالــه مالــك والليــث وأحمــد وإســحاق وهــو مذهــب الشــافعي«)16(، 

ــر(  ــن ئەل-مونذی ــەری دەڕۆن، و )ئی ــتی لەس ــامی( بەگش ــت )ی ئیس ــی زانس ــە ئەهل ــە ڕێبازێک ــە: ئەم وات

گوتویەتــی: گشــت ئەهلــی زانســت لەســەر ئــەوەن هــاوڕان كــە ســزای ئــەو كەســەی كــە جنێــو بــە پەیامبــەر 

ــازی  ــحاق، و ڕێب ــەد و ئیس ــث و ئەحم ــک و لەی ــوە: مالی ــان وت ــە ئەمەی ــەی ک ــەو زانایان ــتنە، ل دەدات كوش
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شافیعییشــە، پاشــان دەڵێــت: »وقــال محمــد بــن ســحنون: أجمــع العلــامء عــى أن شــاتم النبــي صــى اللــه 

ــه، وحكمــه عنــد األمــة؛ القتــل، ومــن  ــه ل ــه؛ كافــر، والوعيــد جــار عليــه بعــذاب الل عليــه وســلم املتنقــص ل

ــە  ــان هــاوڕان ك ــی: زانای ــوڕی ســەحنون گوتویەت ــا: موحەممــەدی ك ــر«)1٧(، وات ــه؛ كف ــره وعذاب شــك يف كف

ــت و هەڕەشــەی ســزای  ــر« دەبێ ــی »كاف ــە بەهــای، كەســەكەی پێ ــەوە ل ــەرو كەمكردن ــە پەیامب ــودان ب جنێ

خــوای لەســەرە، سزاكەشــی الی هەمــو »ئوممــەت« كوشــتنە، ئــەوەی گومانیشــی لــە كافربونەكــەی و ســزای 

خوایــی بــۆی هەبێــت؛ ئــەوا »كافــر« دەبێــت.

ــا  ــەد(ەوە، هەت ــامم )ئەحم ــە ئی ــو ل ــەوە، وەک ــان شــت دەگوازێت ــرەوە هەم ــە ســەرچاوەگەلی ت ــش ل دواتری

دەڵێــت: »زاد عبــد اللــه: ســألت أيب عمــن شــتم النبــي ـ صــى اللــه عليــه وســلم ـ؛ يســتتاب؟ قــال: قــد وجــب 

ــلم ـ ومل  ــه وس ــه علي ــى الل ــي ـ ص ــتم النب ــا ش ــل رج ــد قت ــن الولي ــد ب ــتتاب، ألن خال ــل، وال يس ــه القت علي

يســتتبه«)18(، واتــا: )عەبدوڵــاڵ(ی کــوڕی ئیــامم )ئەحمــەد( ئەمەیشــی زیــاد کــردوە بــۆ قســەکانی باوکــی، کــە 

دەڵیــت: دەربــارەی ئــەو كەســەی كــە جنێــو بــە پەیامبــەر دەدات پرســیارم لــە باوکــم کــرد: ئایــا داوای تەوبــەی 

ــێ ناکرێــت، چونكــە خالیــدی  ــەی ل ــە و داوای تەوب ــی: كوشــتنەكەی »واجب«ـ ــێ دەکرێــت؟ ئەویــش گوت ل

ــێ  ــە و پەشیامن بونەوەشــی ل ــو و داوای تەوب ــەر داب ــە پەیامب ــوی ب ــد پیاوێكــی كوشــتوە كــە جنێ كــوڕی ولی

نەكــرد.

ســەرنجی ئێمــە لەســەر ئــەم بابەتــە؛ ئەوەیــە: بــە ڕای مــن ئەمەشــیان تێڕوانینێكــی ئەوپــەڕی ئیرهابیانەیــە 

بــۆ دیاردەیــەك لــە دیــاردە كۆمەاڵیەتیەكانــی كۆمەڵگــە، كــە دیــاردەی جنێودانــە، وەك ئاشــكرایە كــە جنێــودان 

ــیاوە،  ــەكە نەش ــی كەس ــە تێڕوانین ــە ب ــەك ك ــارەی دیاردەی ــە دەرب ــی مرۆڤ ــی كاتی ــی هەڵچونێك بەرەنجام

ــە هەمــو  ــودان دیاردەیەكــی ناشــیرینە و ل ــە كــە جنێ ــان لەوەنی ــو دەدات. گوم ــەوە مــرۆڤ جنێ وەك كاردان

كۆمەڵگەكانیشــدا هەیــە، بــەاڵم مــن وەك خــۆم ســزای كوشــن بــۆ ئەو كەســەی كــە جنێــو دەدات بــە ئەوپەڕی 

كارێكــی نامرۆڤانــەی دەزانــم، و ئەمــە شــتێكە لــە فەرهەنگــی مرۆڤایەتیــدا جێــی نابێتــەوە. بۆیــە مــن گومانــم 

لــەوە هەیــە خــودی پەیامبــەری ئیســام ئــەو ســزایەی جێ بەجــێ كردبێــت بەســەر ئــەو كەســەی كــە جنێــوی 

پــێ دەدات، بەڵكــو ئــەوە هەڵوێســتی موســڵامنانە كــە ســزای كوشــتنیان دیاری كــردوە بــۆ ئــەو كەســەی كــە 

جنێــو بــە پەیامبــەر بــدات. لــە هەمــان كاتــدا لــە هیــچ ئایەتێكــی قورئانــدا ئــەوە نەهاتــوە بڵێت: هەر كەســێك 

جنێــوی بــە پەیامبــەر دا؛ بیكــوژن. ئینجــا لــە هەمــوی ســەیرتر ئەوەیــە دەڵێــت: هــەر كەســێك گومانــی لــەو 

ســزایە هەبێــت؛ »کافــر« دەبێــت! کــە ســزای كافربونیــش كوشــتنە. ئێســتا مــن گومانــم لــەو ســزایە هەیــە، 

ــە!  ــم حەاڵڵ ــر«ەوە و خوێن ــەی »کوف ــاو بازن ــە ن ــن بچم ــت م ــت؛ ئێســتا دەبێ ــە بێ ــەو دەق ــرەی ئ ــە گوێ و ب

ــەر  ــە پەیامب ــوی ب ــە جنێ ــەو كەســەی ك ــی: ئ ــامم ئەحمــەد گوتویەت ــە ئی ــر  ئەوەی ــوی نامۆت ــە هەم ئینجــا ل

ــدی  ــە خالی ــت! چونك ــە بكوژرێ ــت یەک س ــو دەبێ ــەوە، بەڵك ــیامن بێت ــكات و پەش ــە ب ــت تەوب داوە؛ ناتوانێ

كــوڕی وەلیــد كەســێكی كوشــتوە كــە جنێــوی بــە پەیامبــەر داوە و داوای تەوبــە و پەشیامن بونەوەشــی لــێ 

نەكــردوە! بــەاڵم ئایــا »حوكمــی شــەرعی«ی ئیســام لــە خالیــدی كــوری وەلیــد وەردەگیرێــت؟ چونكــە بەپێــی 

ــودە ڕاســتەكانی  ــان و فەرم ــە قورئ ــا ل ــای شــەرعی تەنه ــی ئیســام بنەم ــەی زۆری فەقیهەكان ــی زۆرب بۆچون
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پەیامبــەر وەردەگیرێــت، بــۆ منونــە بەپێــی ســەرچاوە مێژوییەكانــی ئیســام؛ خالیــدی كــوری وەلیــد مالیكــی 

كــوڕی نوەیــڕەی كوشــتوە لەبــەر ژنــە جوانەكــەی، بــەاڵم بیانــوی بــەوە گرتــوە كــە مالیــك زەكات نــادات.

ــاو ســەرچاوەكانی  ــی لەن ــری و ئیرهاب ــم: تاكــو دەق و تێڕوانینــی تەكفی ــەم بەشــەدا دەڵێ ــای ئ ــە كۆت ــە ل بۆی

دونیــای ئیســام هەبــن؛ هەرگیــز كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی ـ بــە جیهانــی ئیســامی و نائیســامیەوە ـ ناتوانێــت 

بەبــێ گــروپ و ڕێکخــراوی تیرۆرســتی و تەكفیــری بژیــت، واتــە هەرگیــز كۆمەڵگــەی مرۆڤایەتــی ناتوانێــت 

ــاو  ــانە لەن ــە نەخۆش ــوا و بۆچون ــۆرە دەق و فەت ــەو ج ــا ئ ــت هەت ــی بخەوێ ــە ئارام ــدات و ب ــویەك ب پش

ــن. ــی كۆمەڵگــەی ئیســامی هەب كتێبخانەكان

پەراوێز:
)1( »الرك« واتە: هاوبەش دانان بۆ خوا، یان چواندنی دروستكراوێك بە خوا، یان داواکردنی شتێك لە غەیری خوا.

بۆ ئەم پێناسانە؛ بۆ منونە؛ بڕوانە: 
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