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زەنگی  ڕایگەیاند؛  زەرگەتەوە  گردی  لە  ئیسامی  ئەمیرێکی  ئــەوەی 
خەتەر بو. دەبێت بە جیددی بیری لێ بکەینەوە. هاوبیران! خەتەری 

دروستبونی )داک( زۆر گەورەیە و گۆمەکە خەریکە پڕ دەبێت

د. ئەمین عوسان

دەوڵەتی 
ئیسامیی 
کوردستان

)داک(



ــڕان،  ــە دەســتپێکردنی ســێیەمین کۆنفرانســی داب ــەر ل ــک ب ڕۆژێ
ــتەفادا،   ــیروان مس ــپاردنی کاک نەوش ــاک س ــیمی بەخ ــە مەراس ل
ــد،  ــامی ڕایگەیان ــی ئیس ــری کۆمەڵ ــەوە، ئەمی ــردی زەرگەت ــە گ ل
کــە  نەوشــیروان مســتەفا ڕەزامەندیــی خــۆی دەربڕیــوە لەســەر 

ــتاندا. ــە کوردس ــامی ل ــی ئیس ــی دەوڵەتێک دامەزراندن
 لێــرەدا پرســیارەکە ئــەوە نیــە کــە ئایــا کاک نەوشــیروانێکی 
ــۆرە  ــەی چ ج ــە میان ــان ل ــەی ی ــۆن و ک ــی( چ ــی- لینین )مارکس
هەبــوە.  ئیســامی  دەوڵەتــی  بــە  بــاوەڕی  گفت وگۆیەکــدا 
ــا ئــەم ئەمیــرە بــۆ لــەم کاتــەدا بانگــەواز  پرســیارەکە ئەوەیــە ئای
بــۆ دەوڵەتــی ئیســامی دەکات؟ ئایــا ئــەم ئەمیــرە بێ ئاگایــە 
لــە گۆڕانکاریەکانــی دونیــا؟ ئایــا زەمینــە و پێشــمەرجەکانی 
دامەزرانــدی دەوڵەتێکــی ئیســامی لــە کوردســتان هاتۆتە ئــاراوە؟ 
ــەرزی  ــە گردێکــی ب ــەم ســەردەمە، ل ــا ئەمیرێکــی موســڵانی ئ ت
ــە  ــەم دەوڵەت ــکات. ئ ــۆ ب ــەوازی ب ــنبیریەوە بانگ ــی ڕۆش پایتەخت
ئیســامیە لەکوردســتاندا، ) داعــش( ئاســا، کورتکراوەکــەی ئەبێــت 

ــتان. ــە کوردس ــامی ل ــی ئیس ــا دەوڵەت ــە )داک(، وات ب
ڕەنگــە هەندێــک ڕۆشــنبیری فەیســبوک و بەرپرســیاران گاڵتەیــان 
بــە قســەکانی ئــەو ئەمیــرە بێــت. لــە کاتێکــدا، گــەر بــە واقیعــی 
زەمینــەی  لــە  )داک(  دامەزرانــی  زەمینــەی  بکەیــن  ســەیری 
ســەربەخۆیی کوردســتان ئەگــەر زیاتــر نەبێــت کەمــر نیــە. 
هەوڵــی چااکانــە و سیاســیانەی ئیســامیەکان بــۆ دامەزرانــی 
ــر  ــی ت ــە قەتیســاوەکانی ایەنەکان ــە هەوڵ ــرە ل )داک(، زۆر زیات
بــۆ پرســی ســەربەخۆیی کوردســتان. ئــەو ئەمیــرە و یاوەرەکانــی، 
ســەردەمانێکە خەریکــی گۆڕینــی ســیای کۆمەڵــی مەدەنــی 
کوردســتانن و زۆر بــە زیرەکانــە خەریکــی بەهێزکردنــی هەژمونی 
ئاییــن و کولتــوری عەرەبی-ئیســامیەوەن. لــە ئێســتادا چااکانە لە 
کایــەی سیاســی و گەمــەی دیموکراســیدا کاردەکــەن. ئیســامیەکان 
)داک(ـــیان وەک ئەلگۆیەکــی سیاســی بــۆ داهاتــوی کوردســتان ـ 

ــدوە. ــە شــانازیەوە ـ ڕاگەیان ــە شــەرمەوە، بەڵکــو ب ــەک ب ن
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ــۆ  ــر ب ــی ت ــەی ایەنەکان ــە، ئ ــرەدا پرســیارەکە ئەوەی لێ
ــر و پراکتیکــەوە چ  ــە ڕوی فیک ــوی کوردســتان ل داهات

ــە؟  ــان پێی ئەلگۆیەکی
ــەوە، لــە کوردســتاندا،  لــە ڕوی  فیکــری و ئایدیۆلۆژی
وەک   هەیــە،  بونیــان  ســەرەکی  ڕەوتێکــی  چەنــد 
نــوێ  تارماییەکــی چەپــی  و  و چــەپ  ناســیۆنالیزم  
ــتادا،  ــە ئێس ــەدا ل ــەم ڕەوتان ــو ئ ــامیەکان. لەنێ و ئیس
بەتایبــەت پــاش قەیرانــی ئابوری، لــە ئاســتی جەماوەردا 
چونکــە  هەیــە،  زیاتریــان  گوێڕاگــری  ئیســامیەکان 
ئەلگۆیەکــی پیــرۆزی ئاســانی و خوداییــان هەیــە بــۆ 
ــی  ــە بەرامبەریشــدا ایەنەکان چارەســەری کێشــەکان. ل
تــر ئەلگۆیەکــی ڕون و جیددییــان پــێ نیــە. بــا بەکورتی 

ــەڕو. ــر بخەین ــەی ت ــەو ڕەوتان ــۆی ئ ئەلگ

ناسیۆنالیزمی کوردی:
زۆربــەی )ئەگــەر نەڵێــم هەمــو( نوێنــەران و هەڵگرانــی 
چارەکــە  دوای  لــە  کــورد،  ناســیۆنالیزمی  فیکــری  
ــتان  ــوی کوردس ــۆ داهات ــی ب ــە حوکمڕان ــەدەیەک ل س
هیــچ ئەلگۆیەکــی فیکریــی نوێیــان پــێ نیــە. تەنانــەت 
ڕیفرانــدۆم چاوەڕوانــی  و  پرســی ســەربەخۆیی  بــۆ 
ڕەحمــەت و ڕەزامەنــدی  واتانــی تــرن. لــە نێــوان 
دروشــمەکانی مافــی دیاریکردنــی چارەنــوس و حوکمــی 
زاتــی و فیدراڵــی و ســەربەخۆیی و ئــەم  جارەشــیان 
چارەنــوس  پرســە  چاشــاون.  ڕیفراندۆمــدا  لــە 
ــورت  ــیە ک ــە سیاس ــو گەم ــتۆتە نێ ــیان خس سازەکانیش

بینەکانیانــەوە. ئەنجامــی ئــەم شــێوازە لــە حوکمڕانــی و 
ناڕۆشــنی لــە ئاســتی دروشــم و ئەلگــۆی داهاتــودا، وای 
کــردوە کــە ڕوحــی نەتەوەیــی و نیشــتیان پەروەری 
ببێتــەوە.  کاڵ  زۆر  گەنجانــدا  نێــو  لــە  بەتایبــەت 
ــە  ــن( ل ــاان تورێ ــگ )ئ ــدی بەناوبان ــەوازی بیرمەن بانگ
ســێیەمین کۆنفڕانســی دابڕانــدا، بــۆ بەهێزکردنــی فیکــر 
و ڕوحــی نیشــتیان پەروەری دور لــە ڕاســیزم، لــەم 
خوێندنەوەیــە بــو بــۆ ئێســتای کوردســتان، چونکــە 
بنەڕەتــدا  لــە  کوردســتان،  ســەربەخۆیی  چەمکــی 
ــی روحــی  ــە گەشــەپێدانی ڕوح و پتەوکردن پێویســتی ب
تەنهــا  نــەک  گەنجانــدا،  لەنێــو  نیشــتیان پەروەری 
ــەنگیی  ــو پارس ــەربەخۆیی، بەڵک ــی س ــۆ پرس ــە ب گرنگ
ــامیەکان  ــەر ئیس ــز دەکات بەرامب ــە بەهێ ــەم میللەت ئ
ئیســامی-عەرەبی  داگیرکــەری  نوێنەرایەتــی  کــە 

ــەن. دەک

بزوتنەوەی چەپ و کۆمۆنیستی کوردستان:
بزوتنــەوەی چــەپ و کۆمۆنیســتی کوردســتانیش لــەم 
ــن  ــە دەتوان ــرن. ن ــی ناوســیۆنالیزم خراپ ــە  ڕەوت ڕوەوە ل
ــە دان بەوەشــدا دەنێــن کــە کات  ــڕۆن، ن ــەرەو پێــش ب ب
ــت  ــە دەس ــواردوە ب ــان خ ــەرچووە. گیری ــان بەس و ڕۆڵی
هەمــان  بــە  فەلســەفیەکانیانەوە.  و  فیکــری  کێشــە 
ــتەکانیش  ــەپ و کۆمۆنیس ــتەکان، چ ــێوەی ناسیۆنالیس ش
هیــچ ئەلگۆیەکــی فیکریــی نوێیــان پــێ نیــە بــۆ داهاتــوی 
لــە  بیــری ئەنتەرناســیۆنال و بیرکردنــەوە  کوردســتان. 
ــەم و  ــەی یەک ــە پل ــراق ب ــان و عێ ــکاری جیه ــی کرێ چین
ــتان، وای  ــی کوردس ــی چارەنوس ــی دیاریکردن ــان ماف پاش
لــێ کــردون کــە لــەم بــوارەدا ئەلگۆیەکــی ئەوتۆیــان 
پــێ نەبێــت کــە جێــی متانــەی خەڵــک بێــت. لــە 
دوای ڕاپەڕینــی بەهــاری 1991وە تــا ئێســتا، کۆمەڵــی 
ئــەوەی  بێــت،  هۆکارێکــەوە  هــەر  بــە  کوردســتان، 
ــەم  ــە ئ ــاکات. بۆی ــوڵ ن ــکال قب ــی ڕادی ســەماند کــە چەپ
ــەر  ــی کاریگ ــان فاکتەرێک ــک ی ــت ڕکابەرێ ــە ناتوانێ ڕەوت

ــتان. ــوی کوردس ــەی داهات ــە هاوکێش ــت ل بێ

ئیسامیەکان، لەوانەش سەلەفیەکان، 
بــەبــێ ئـــەوەی بــاس لــە )ســیــاســەت( 
ئەلگۆی  بکەن؛  )حزبایەتی(  یان  بکەن! 
و  قــورئــان  ئــاســان، حوکمی  و  خــودا 

سوننە، دەخەنە بەردەستی خەڵک
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چەپی نوێ:
بــە هاوتــای  نــوێ،  تــری چەپــی  تارمایــی ڕەوتێکــی 
چەپەکانــی ئەوروپــا، لــە دەرکەوتندایــە. لــە چەشــنی 
و  مەدەنــی  کۆمەڵــی  ڕێکخراوەکانــی  لــە  هەندێــک 
یەکســان خوازی و ژینگەپارێــزی و دژەگەندەڵــی.. تــاد،  
ــە و  ــەر تارماییەک ــتادا ه ــە ئێس ــەش ل ــەم ڕەوت ــەام ئ ب
هێشــتا سەروســیای ڕون نەبوەتــەوە. ئــەوەی ڕونــە 
کــە گەنجــان ســەرچاوەی ئــەم ڕەوتــەن و ئینێرجیــی 
ــە.  ــەرجەم بارودۆخەک ــە س ــن ل ــە و ناڕازی ــان هەی زۆری
بــەام هێشــتا نەگەشــتونەتە ئاســتی ئــەوەی کــە بــن بــە 
ڕەوتێکــی سیاســیی یەکگرتــو. بــە هەمــان شــێوە ئەمانیش 
ــە. ــێ نی ــان پ ــتێکی ئەوتۆی ــتان ش ــوی کوردس ــۆ داهات ب

ئیسامیەکان:
داهاتــو،  بــە  ئومێــد  و  فیکــری  ئەلگــۆی  ڕوی   لــە 
کوردســتان بــوە بــە گۆڕەپانێکــی خاڵــی و تــا ڕادەیــەک 
باڵــی کێشــاوە  کەئابەیەکــی سیاســی  بێ ئومێــدی و 
بەســەر خەڵکــدا، بەتایبــەت ڕۆشــنبیران. بۆیــە دەبینیــن 
زۆرێــک لــە دانیشــتوانی کوردســتانی »ئــازاد« هــەر 
دەرەوە،  چونــە  بــۆ  هەڵ کەوێــت  بــۆ  فرســەتێکیان 
ــری   ــێکی ت ــن. بەش ــێ دەهێڵ ــەوە و وات بەج دەیقۆزن
ــەر  ــەت لەس ــێکیوار«  بەتایب ــتانی »س ــی کوردس خەڵک
ــە  ــاری و ل ــکراوان، بەناچ ــەژاران و فەرامۆش ــتی ه ئاس
بێ ئاگاهــی، پەنــا دەبەنــە بــەر ئاســان و خــودا. لێــرەوە 
دەگەڕێــن  خــودادا  و  ئاســان  نوێنەرانــی  بــەدوای 
لەســەر ئــەرز، ئەوانیــش ئیســامیەکانن، ئەوانیــش هــەر 
ــان. ــری خۆی ــە ایەنگ ــەن ب ــوداوە دەیانک ــاوی خ ــە ن ب
  لــەم گۆڕەپانــەدا ئەوانــەی بــە باشــی ئەســپی خۆیــان 
ــری  ــە ئەمی ــەوەیە ک ــامیەکانن. لێرەش ــاو دەدەن ئیس ت
کۆمــەڵ زاتــی ئــەوە دەکات لــە  گــردی زەرگەتــەی 
ســلێانیەوە، بــە ڕاشــکاوی بــاس لــە )داک( بــکات. کــە 

ــی! ــش هەقیەت ــە ڕواڵەتی ب
باشــرین  شکســت هێنانی  و  دەرکەوتــن  ســەرەڕای 
ســەرەڕای  )داعــش(،  خیافــەت  حوکمــی  مونــەی 

ــد ســاڵی  ــە چەن ــە ل ــەی ک ــو کوشــتارە ئایینی ــەو هەم ئ
ڕابــوردودا ڕویــان  دا، ئیســامیەکانی کوردســتان لــە 
هەوڵــی پڕکردنــەوەی ئــەو بۆشــاییە فیکــری و سیاســیەن 
کــە لــە کوردســتاندا بونــی هەیــە. دەبێت دان بەوەشــدا 
ــان کاری  ــۆ خۆی ــوارەدا زۆر کاران و ب ــەم ب ــن کــە ل بنێی

ــردوە.  ــیان ک باش
ئیســامیەکان، لەوانــە ســەلەفیەکان، بەبێ ئــەوەی )باس 
لــە سیاســەت بکــەن(! یــان )حزبایەتــی( بکــەن ئەلگۆی 
خــودا و ئاســان، حوکمــی قورئــان و ســوننە، دەخەنــە 
)داک(  بــۆ  ڕیــکام  لێرەشــەوە  خەڵــک.  بەردەســتی 
دەکــەن. لــە هەمــان ڕێچکــەدا حزبــە ئیســامیەکان 
ئاشــکرا  بــە  بزوتنــەوە(،  و  یەکگرتــوو  و  )کۆمــەڵ 
ئامانجــی خۆیــان لــە دامەزراندنــی )داک( ڕاگەیانــدوە، 
بــەام لــە ڕێگــەی پرۆســەی »دیموکراسی«ـــەوە. ئەمانە، 
هەمویــان،  بــە نــاوی حیزبــی ئیســامیی »میانــڕەو«ەوە 
پەیتــا- خەریکــن  ســێبەر،   ڕێکخــراوی  جۆرەهــا  و 
ــار و  ــۆڕن، ش ــتان دەگ ــی کوردس ــیای مەدەنی ــا س پەیت
و  بنەمــاکان  ئاخنیــوە.  کوردســتانیان  شــارۆچکەکانی 
زەمینــەی دامەزرانــی )داک( ئامــادە دەکــەن. ســەدەها 
ــەوە.  ــەوە کردۆت ــاوی مزگەوت ــە ن ــان ب ــەی حیزبیی بنک
ــاوی منــاان و  بــازاڕەکان و تەنانــەت شــەقامەکانیش  ن
ئەســحابە  ئــەو  نــاوی  بــە  دەیکــەن  و  دەگــۆڕن 
زۆر  »سەلەف«ـــێکی  وەک  خۆیــان  کــە  عەرەبانــەی 
»ســالح« دەیانبینــن. لــە پــاڵ ئــەم ایەنانــەدا چەندیــن 

ــە و ســیــاســیــانــەی  ــان ــااک هـــەوڵـــی چ
)داک(،  دامــەزرانــی  بۆ  ئیسامیەکان 
قەتیساوەکانی  هەوڵە  لە  زیاترە  زۆر 
ایەنەکانی تر بۆ پرسی سەربەخۆیی 

کوردستان



هەموو تیرۆریستێک سەلەفییە
بـــــــەام هــــەمــــوو ســـەلـــەفـــیـــیـــەک 

تیرۆریست نییە
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ــاراوە.  ــە ئ ــة()1(  هاتونەت ــة الناجی ــی وەک )الفرق گروپ
گەمەیەکــی سیاســیی زۆر زیرەکانــە دەکــەن لەگــەڵ 
ــتانی  ــی کوردس ــەن و حوکمڕانان ــزب و ای ــەرانی حی س
ئەمــڕۆدا. ڕەنگــە ئەمــڕۆ ئیســامیەکان بــە شــێوە جیاواز 
ــە  ــن ل ــدا کۆک ــا ئەنجام ــە کۆت ــان ل ــەام هەموی ــن، ب ب
ســەر دامەزرانــی دەوڵەتــی خیافــەت و پەیڕەوکردنــی 

ــوننە.   ــان و س ــی قورئ حوکم

گەمەی دیمۆکراسی و گزیی ئیسامیەکان:
ڕەنگــە لــە بۆچونــی لیراڵێــک ئــەوە ئاســایی بێــت 
هەڵگــری  و  بزوتنەوەیەکــن  ئیســامیەکان  کــە 
ئایدیۆلۆژیایەکــن، بــا ئیســامییش بــن، بــەام دەتوانــن  
لــە پرۆســەی دیمۆکراســی بەشــدار بــن. ئــەو پرســیارەش 
دەکــەن کــە  بۆچــی دەبێــت ایەنگرانــی دیمۆکراســی 
پێیــان ناخــۆش بێــت کــە ئیســامییەکیش ســود لــە 
فــەزای دیمۆکراســی وەرگرێــت؟ زۆر جاریــش  دەبینیــن 
بــەوەوە  شــانازی  عەمانیــەکان  بەنــاو  ایەنــە  کــە 
ــە  ــاوازن ل ــتان جی ــامیەکانی کوردس ــە ئیس ــەن ک دەک
ــن  ــاش دەزان ــە ب ــا. وایشــی ب ــری دونی ئیســامیەکانی ت
دیمۆکراســیدا  پرۆســەی  لــە  ئیســامیەکانیش  کــە 
بەشــدار بــن. کێشــەکە لێرەدایــە، چونکــە لیــراڵ و 

دیمۆکراتەکانــی کوردســتان و تەنانــەت ڕۆژئــاواش، بــە 
ــاکان  ــەر بنەم ــەوە  س ــت ناگەڕێن ــەوە بێ ــەر هۆیەک ه
ــەن  ــت ناب ــی، دەس ــی دیمۆکراس ــون و زاراوەکان و بۆچ
بــۆ گــرێ کوێرەکــەی گەمــەی دیمۆکراســی، لەوێشــەوە 
بــۆ بنەماکانــی گەمــەی سیاســی. لــەم هاوکێشــەیەدا دو 
ــەل و  ــی گ ــە: حوکم ــان هەی ــۆک بونی ــەری ناک جەمس
حوکمــی خــودا. لەم گەمەیــەدا حوکمی گــەل و حوکمی 
خــودا تێکــەڵ کراون.کێشــەکە لــەم ناکۆکیەدایــە، حــزب 
و گروپــی ئیســامی نــەک هاوتەریــب نیــن لەگــەڵ 
دیموکراســیدا بەڵکــو دژایەتییەکــی ئاشــکرا لەنێوانیانــدا 
ــا  ــە حوکمــی گــەل، وات ــە. دیمۆکراســی، وات ــی هەی بون
حوکمــی ئینســان نــەک حوکمــی ئاســان و خــودا، 
ئەمــەش لــە فەرهەنگــی هــەر تاکێکــی  ئیســامیدا 
مانــای کوفــرە. جیــاوازی نێــوان موســوڵانێکی ئاســایی 
و ئیســامییەک لەوەدایــە، کــە موســوڵانی ئاســایی 
عیبادەتــی خــودای خــۆی دەکات و ڕێــز لــە ئاینەکــەی 
خــۆی دەگرێــت و تێکــەڵ بــە سیاســەتی نــاکات و 
ــی  ــامییەک پیرۆزی ــەام ئیس ــە. ب ــی نی ــەی حوکم کێش
ئایینەکــەی لــە بــازاڕی  سیاســەتدا ســوک دەکات، لــەو 
ڕێگەیــەوە دەیەوێــت بــگات بــە دەســەات و کێشــەی 
حوکمــی هەیــە. لــە هــەر ئیســامییەک بپرســیت: ئایــا 
حوکمــی قورئــان و ســوننەتت پــێ باشــە یــان حوکمــی 
و  قورئــان  دەڵێــت حوکمــی  دودڵــی  بەبــێ  گــەل؟ 
ســوننەت، نــەک حوکمــی گــەم ناوێــت بەڵکــو بــە 

ــم.  ــی دەزان »کوفر«یش
ئامانجــی هــەر حیزبێــک یــان بزوتنەوەیەکــی سیاســی-

ئیســامی بریتیــە لــە دامەزراندنــی حوکمــی خــودا. 
ئامانجیــان  کــە  دیمۆکراتەکانــەوە  پێچەوانــەی  بــە 
پرۆســەیەدا،  لــەم  گەلــە.  حوکمــی  دامەزراندنــی 
دیمۆکراتــەکان و لیراڵــەکان دەڵێــن بــا ئیســامیەکانیش 
چانســی خۆیــان لــە پرۆســەی سیاســی و دیمۆکراســیدا 
وەرگــرن. ئــەوە فەرامــۆش دەکــەن کــە لــەم جــۆرە 
ــامیەکان  ــکات!  ئیس ــزی ب ــەس گ ــت ک ــەدا نابێ گەمان
ــۆر  ــکرا دو ج ــە ئاش ــرن، ب ــە وەردەگ ــەو گەمەی ــود ل س

ئامرازەکانی دیمۆکراسی و لیرالیزم، 
ــزمــی  ــرۆری ــی ــەڕ چــــارەســــەری ت ــەمـ لـ
نــوقــســانــی  و  گــــاپ  ــدا،  ــی ــام ــس ــی ئ
ــە. ئـــەمـــەش وای  ــدای ــێ ــان ت ــ ــەورەی گــ
لیراڵەکانی  و  دیمۆکرات  کە  کــردوە 
ئەوروپاش بەرامبەر بە نیوپۆپۆلیست 
لــە  ــا  ــ ــەوروپـ ــ ئـ ڕاســـیـــســـتـــەکـــانـــی  و 

پاشەکشەدا بن
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ڕابــــوردودا ئەرکی  ــەســەدەی  ل ئــەگــەر 
ڕۆشنبیران بریتی بوبێت لە کوردایەتی 
و بەرەنگاربونەوەی داگیرکەری حوکمی 
ــڕوای  ــەب ــس، لـــەم قــۆنــاغــەدا، ب ــەع ب
کورد  ڕۆشنبیری  مێژویی  ئەرکی  من 
خەتەرێکی  بــەرامــبــەر  وەســتــانــەوەیــە 
گەورە، کە بریتیە لە فیکری ئیسامی 

سیاسی

ســەرەتای  لــە  ئەوەیــە  یەکەمیــان؛  دەکــەن:  گــزی 
ــەن  ــا دەب ــەوە و پەن ــەرز دەکەن ــان ب ــەدا قورئ گەمەک
بــۆ بەکارهێنانــی ئاییــن و ســۆزی ئایینــی و بێئاگاهیــی 
خەڵــک بــۆ بەدەســتهێنانی دەنــگ. دوەمیــان؛ ئەوەیــە 
کــە لــەدوای بردنەوەیــان، ئیســامیەکان دەڵێــن لێــرەدا 
تــەواو ئیــر حوکمــی گــەل نەمــا و، حوکمــی خــودا 
ــەکان  ــە دیمۆکــرات و لیراڵ ــرەدا ب ــن. لێ ــڕەو دەکەی پەی
 Game( دەڵێــن: یاریەکــە تــەواو بــو، گەیــم ئۆڤــەر

!)over
ڕۆژهەاتــی  لــە  دەبێــت  ســەدەیەک  بــە  نزیــک 
لــە گــزی و  پــڕ  ئــەم گەمــە سیاســیە  ناوەڕاســتدا، 
ــەم  ــن ئ ــە دەبینی ــە. بۆی ــە بەردەوام ــاکاری و ناکۆکی ڕی
ناوچەیــە ئەوەنــدە دواکەوتــوە و شــەڕ و کوشــتاری 
ئایینــی تێیــدا بەردەوامــە. چونکــە سیاســەمەدارانی 
ــەم ناوچەیــە خۆیــان لــە کێشــە ســەرەکیەکە نــادەن،  ئ
و  بازرگانی کــردن  قەدەغەکردنــی  لــە  بریتیــە  کــە 
یــان   ئیســامەوە.  ئاینــی  نــاوی  بــە  سیاســەت کردن 
زاتــی ئــەوە ناکــەن، یــان نایەنەوێــت، ئــەوە ڕابگەیەنــن 
ــو  ــەت بەڵک ــە دەوڵ ــا ل ــەک تەنه ــن ن ــت ئایی ــە دەبێ ک
ئاییــن بــۆ تاکــە و  لــە سیاســەتیش دوربخرێتــەوە. 
دیمۆکراســی بــۆ هەموانــە. هــەر حزبێــک کــە لەســەر 
بنەمــای ئایینــی ئیســام دامەزرابێــت بەناچــاری دەبێت 
ــی تێرۆریســتان.  ــە ســەرچاوە و کارگــەی بەرهەمهێنان ب
ڕاســتە هەمــو ئیســامییەک تێرۆریســت نیــە، بــەام 
ئیســامیە.  ســەردەمە  ئــەم  تێرۆریســتێکی  هەمــو 
ــامیی  ــینەیەکی ئیس ــە پێش ــە ک ــتێک نی ــچ تێرۆریس هی
نەبوبێــت. هیــچ تێرۆریســتێک بــە تێرۆریســتی لــە 
دایــک نابێــت، بەڵکــو ســەرەتا دەبێــت بە ئیســامییەکی 
»میانــڕەو« یــان ســەلەفییەک، پاشــان دەبێــت بــەو 
ــدا دەتەقێنێتــەوە.  تێرۆریســتەی کــە خــۆی بــە هەموان
ئەزمونــی ئــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــوردو ئــەوەی ســەماند، 
لەمــەڕ  لیراڵیــزم،  و  دیمۆکراســی  ئامڕازەکانــی  کــە 
چارەســەری تیرۆریزمــی ئیســامیدا گاپ و نوقســانی 
گەورەیــان تێدایــە. ئەمــەش وای کردوە کــە دیمۆکرات و 

لیراڵەکانــی ئەوروپــاش بەرامبــەر بــە نیوپۆپۆلیســت و 
ــن.  ــەدا ب ــە پاشەکش ــا ل ــتەکانی ئەوروپ ڕاسیس

دزەی ئیســامیەکان بــۆ ئــەو اوازیــەی لــە دیمۆکراســی 
ــەو  ــان ل ــی بەردەوامی ــە و گزی کردن ــدا هەی و لیراڵیزم
گەمەیــەدا، ئــەو پرســیارەی لــە زەینــی زۆر کەســدا 
دەتوانێــت  سیســتەمە  ئــەو  ئایــا  قوت کردۆتــەوە: 
ــە  ــا؟ ب ــان ن ــەوە ی ــی ببێت ــامی سیاس ــگاری ئیس بەرەن
خەریکــی  ڕاسیســتەکان  بەرامبــەردا  لــە  داخــەوە؛ 

پڕکردنــەوەی ئــەو گاپــە و ئــەو اوازیــەن.
و  ئاڵــۆز  کارێکــی  تێرۆریــزم  بەرەنگاربونــەوەی 
هەمەایەنەیــە. هەمــو بوارێکــی ژیــان دەگرێتــەوە: 
ــی و فیکــری و یاســایی و پاشــان ســەربازی. کۆمەایەت
وەک  دابــڕان،  پاتفۆرمــی  ئەرکەکانــی  لــە  بەشــێک 
بەرەنگاربونــەوەی  لــە  بریتیــە  مێژویــی،  ئەرکێکــی 

تێرۆریــزم.  فیکــری 
و  فیرقــە  و  ایــەن  و  حیــزب  بــە  ئیســامیەکان 
جەماعەتــەوە، بــە هەمــو جیاوازییــەک کــە لەنێــو 
و  ڕوبارێکــن  چەنــد  وەک  هەیــە،  بونــی  خۆیانــدا 
هەمویــان دەچنــە نــاو یــەک گۆمــەوە. ئــەم گۆمــەش لە 
کوردســتاندا، وردە وردە خەریکــە پــڕ دەبێــت. خەتــەری 
ئیســامی سیاســی زۆر لــە گەندەڵــی و نەبونی سیســتەم 
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گەورەتــرە. ئــەوەی ئەمیرێکــی ئیســامی لــە گــردی 
زەرگەتــەوە ڕایگەیانــد زەنگــی خەتــەر بــو. دەبێــت بــە 
ــەری  ــران! خەت ــەوە. هاوبی ــێ بکەین ــری ل ــددی بی جی
دروســتبونی )داک( زۆر گەورەیــە و گۆمەکــە خەریکــە 

ــت. ــڕ دەبێ پ
ــی  ــەرەکی و مێژوی ــی س ــن ئەرک ــڕوای م ــە ب ــرەوە، ب لێ
شان بەشــانی  ســەردەمەدا،  لــەم  کــورد  ڕۆشــنبیری 
)پێشــمەرگە ڕۆشــنبیرەکان( کــە )ئــاان تورێــن( ئامــاژەی 
پێ کــرد. لــە بەرەنگاربونــەوەی فیکری ئیســامیەکاندایە.
و  ڕۆشــنبیر  شــانی  لەســەر  تەنهــا  بەرپرســیاریەکە   
بەرپرســیارانی  هەمــو  بەڵکــو  نیــە،  پێشــمەرگەدا 
حکومــەت و پەرلەمــان و تەنانــەت دەزگا ئەمنیەکانیــش 
لەمــەڕ ئــەم مەســەلەیە بەرپرســن لــە بیرکردنــەوەی 
ــک  ــەوەی تێرۆریزمێ ــی بەرەگاربون ــە چۆنێتی ــددی ل جی
ئەگــەر  ســەرەکینی.  ســەرچاوەی  ئیســامیەکان  کــە 
ئیســامیەکان دەیانەوێــت بەڕاســتی بەشــداری پرۆســەی 
ــی  ــت ان ــەن؛ دەبێ ــی بک ــەی دیمۆکراس ــی و گەم سیاس
کــەم ئــەوە ڕابگەیەنــن کــە ئــەوان ڕازیــن بــە حوکمــی 
گــەل، نــەک حوکمــی خــودا، نــەک دەوڵەتــی ئیســامیی 

)داک(. کوردســتان 

ڕۆڵی پاتفۆرمی دابڕان:
 بــە جیــا لــە هــەر ڕەخنەیــەک کــە لــە پاتفۆرمــی 
دابــڕان دەگیرێــت، بــە جیــا لــەوەی کــە کــێ لــە پشــت 
ــار- ــە ج ــەک ک ــەر ڕەخنەی ــان ه ــە. ی ــەم پافۆرمەوەی ئ
جــارە  لــە کاک )مــەا بەختیار(، سەرپەرشــتیاری گشــتیی 
ــەر  ــن ئەگ ــڕوای م ــەڕو، بەب ــڕان، دەخرێت ــی داب پاتفۆرم
پاتفۆڕمــی دابــڕان ئەجێنداكانــی رۆشــنر بكاتــەوە و 
ایەنــەكان  سیاســیی  گەمــەی  لــە  بكەوێتــەوە  دوور 
نێــو  بــاوی  شــێوەكاری  لــە  داببڕێــت  بتوانێــت  و 
ــرێ   ــڕان دەك ــەو كات داب ــەكان ئ ــراوە دیموكراتیی رێكخ
ــەنگەران  ــنبیران و ڕۆش ــە ڕۆش ــدەی ک ــەو ناوەن ــێ ب بب
ــە  ــن ب ــن و هەس ــادا بنوێن ــی تی ــی خۆیان کار و چااکی
ئەرکــی مێژویــی خۆیــان. ئەگــەر لــە ســەدەی ڕابــوردودا 

ئەرکــی ڕۆشــنبیران بریتــی بوبێــت لــە کوردایەتــی و 
ــەم  ــس، ل ــی بەع ــی حوکم ــەوەی داگیرکاری بەرەنگاربون
قۆناغــەدا، بــە بــڕوای مــن؛ ئەرکــی مێژویــی ڕۆشــنبیری 
کــورد وەســتانەوەیە بەرامبــەر خەتەرێکــی گــەورە، کــە 
ــە  ــە ل ــە بریتی ــری ئیســامی سیاســی، ک ــە فیک ــە ل بریتی
فیکــری ناســیۆنالیزمی عەرەبیــی ئاوێزانکــراو بــە ئایینــی 
ــە  ــتان ب ــەوەی کوردس ــەی داگیرکردن ــامەوە. پرۆس ئیس
ئایینــەوە  نــاوی  بــە  جارەیــان  ئــەم  تــر  شــێوازێکی 

بەردەوامــە.
 هــەر لە ســەرەتاوە، لە پاتفۆرمی دابــڕان ڕامانگەیاندوە، 
کــە دەرگای پاتفــۆرم بــۆ هــەر کەســێکی ئازادیخــواز و 
ســێکیوار کراوەیــە، بەبــێ ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــە 
 ســەر بــە چــی حزبێکــە، یــان بــاوەڕی بــە چــی ئاینێکــە. 

پەراوێز:
ــامەوە  ــەری ئیس ــی پەیامب ــە وتەیەک ــة(: ل ــة الناجی )١( )الفرق

وەرگیــراوە، کــە دەلێــت: ڕۆژێــک دێــت کــە ئۆمەتەکــەم دەبنــە 
ــکان  ــا یەکێ ــەوە تەنه ــە دۆزەخ ــان دەچن ــەوە، هەموی ٧3 فیرق
ڕزگاری دەبێــت، کــە پێیــان دەوترێــت »الفرقــة الناجیــة«. 
زۆربــەی گروپــە ئیســامیەکان خۆیــان بــەو »فیرقە«یــە دادەنێن 
کــە ڕزگاریــان دەبێــت. ماوەیەکــە لــە شــاری ســلێانییش 
ــە  ــة(ەوە ب ــة الناجی ــی )الفرق ــاوی گروپ ــە ن ــک ب باوکراوەگەلێ

ــەوە. ــن باودەکرێن ــەی ئۆنای ڕێگ

دەرگای پاتفۆرمی  دابڕان بۆ هەر 
سێکیوار  و  ئازادیخواز  کەسێکی 
ئەوەی  بەبێ ڕەچاوکردنی  کراوەیە، 
ــەر بـــە چـــی حــزبــێــکــە، یــان  کـــە سـ

ئیتیقاتی بە چی ئاینێکە



پــەیــامــبــەری ئــیــســام، بــەبــێ ئــەوەی 
ــە دەیـــویـــســـت  ــ ــێ ئـــــــەوەی ک ــوانـ ــتـ بـ
بینوسێت کۆچی دوایی کرد. بەمەش 
دەنگە-دەنگ و واتە-وات و ژاوە-ژاو و 
غەڵبە-غەڵب سەبارەت بەو نوسینەی 
پەیامبەر دروست بو، کە هەندێک لە 
هاوەانی نەیانهێشت یاداشتی بکات

موحەممەد حەسسان ئەمونەییر
لە عەرەبییەوە: ئیساعیل راجی

ڕۆژێک بەر لە مردنیپەیامبەر



ــاڵی  ــی س ــی یەکەم ــی ڕەبیع ــەممەی مانگ ــەو نیوەڕۆیەکــی ڕۆژی دووش دەم
)11(ی کۆچــی، بەرامبــەر بــە )٧( ی حوزەیران-یۆنیــۆی ســاڵی )632(ی زایینــی. 
پەیامبــەری ئیســام، بەبــێ ئــەوەی بتوانێــت ئــەوەی کــە دەیویســت بینوســێت، 
کۆچــی دوایــی کــرد. بەمــەش دەنگە-دەنــگ و واتــە-وات و ژاوە-ژاو و غەڵبــە-
غەڵــب ســەبارەت بــەو نوســینەی پەیامبــەر دروســت بــو، کــە هەندێــک 
لــە هاوەانــی نەیانهێشــت یاداشــتی بــکات. کــە بــە گومــان و بۆچــوون و 
مەزەندەکردنێکــی زۆرەوە باســی دەکــرا و زۆربەشــیان پەیوەســت بــون بــە 

ــەوە. ــینی و کاروبارەکانی ــی جێنش پرس
)ئەبوبەکریــەکان( دەیانگــوت: ئــەو نووســینەی کــە موحەممــەد نەیتوانــی 
ــین  ــر وەک جێنش ــی ئەبوبەک ــۆ دانان ــپاردەیەک ب ــە ڕاس ــە ل ــتەوە؛ جگ بینوسێـ
شــتێکی دیکــە نەبــوە. )عەلەویەکان(یــش دەیانگــوت: تایبــەت بــوە بــە دانانــی 
)عەلیــی کــوڕی ئەبــو تالیــب( بــە جێنشــین. لەگــەڵ ئەوەشــدا کــە نوســینەکە، 
یــان یاداشــتەکەش نەنورایــەوە؛ کەچــی گومــان و پرســاندن و بۆچونێکــی زۆر 
و زەوەنــد لــە ئــارادا بــون. خــۆ هــەر بــە ڕاســتییش ئــەو نوســینە تۆمــار نەکــرا، 
ــی پەیامبــەر حــەزی لــە سەرکێشــیی قایلبــون بــە  چونکــە یەکێــک لــە هاوەان
ــاوەڕی  ــادی بیروب ــان هەمــو بونی ــو کــە ڕەنگــە بەشــێک ی نوســینێکی نــوێ نەب
ئیســامیی هەڵتەکاندبــا. جــا خــۆ کەســیش نەیدەزانــی کــە پەیامبــەری ئیســام 
بــەر لــە چەنــد کاتژمێرێــک لــە مــەرگ و مردنــی چ شــتێک دەنوســێت، لەبــەر 
ئــەوە پێویســتە هەڵوەســتەیەک لەســەر قســەیەکی )فاتیمــە(ی کچــی پەیامبــەر 
ــە کاتــی بەخاک ســپاردنی تەرمــی باوکیــدا ڕوی کــردە هاوەانــی  بکەیــن، کــە ل
باوکــی و گوتــی: )جــا بــا دڵتــان خــۆش بێــت، خۆ ئــەوە خســتتانە ژێــر گڵ(. دیارە 
ــی  ــە هاوەان ــک ل ــی هەندێ ــاری دەرونی ــۆرەش ڕەوش و ب ــەو ج ــەیەکی ل قس
باوکــی ڕەنــگ پــێ دەداتــەوە، وەک ئــەوەی کــە مردنەکــەی لــە خەمێکــی گەورە 
قورتــاری کردبــن، بــەوەی کــە شــتێکی کت وپــڕ و لەناکاویــان پــێ ڕابگەیەنێــت 
کــە لــە ڕووداوی مردنەکــەی گەورەتــر بێــت. بــە دڵنیاییشــەوە ئــەوان پێیــان وابو 
ــەر  ــت، ئەگ ــن لەخۆدەگرێ ــرۆک و گەوهــەری دی ــەر ک ــە نوســینەکەی پەیامب ک
ــە هەڵ گەڕانــەوە نەدەکــردەوە، بــەام  ــە؛ ئــەوا کــەس بیــری ل ئەمەشــی بکردای
لەبــەر ئــەوەی ئەمــەی پــێ نەکــرا؛ بۆیــە بوارەکــەی بــۆ ڕەخســاندن. شــەرعزان 
ــی  ــش نەیاندەتوان ــی دوای ئەمانی ــە و لێکدەرەوەکان ــەرەوەکانی ژیاننام و نوس
ــەوان  ــە واتایەکــی دیکــە ئ ــن بکــەن. ب ــە کــرۆک و گەوهــەری دی ســەرپێچی ل
جیــاوازی و ناکۆکیەکەیــان لەســەر پرســی جێنشــینی گواســتەوە بــۆ ناکۆک بــون 
و جیاوازبــون لــە بیروبــاوەڕدا بــە هەمــو کــرۆک و گەوهــەر و بونیادەکانیــەوە.
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ــەو ڕوداوە کــە چــواردە ســەدەی  ــش ئ ــش پێ ڕۆژێکی
بەســەردا  تێپەڕیــوە، موحەممــەد لــە ماڵــی )عائیشــە(

ی ژنــە بچوکەکەیــدا و لــە ژێــر چاودێــری ئــەودا، 
ــەو  ــەم و کاغــەزی ل ــو. داوای قەڵ ــە ســەرەمەرگدا ب ل
هاوەانــەی دەوروبــەری کــردو گوتــی: )کاغــەز و 
قەڵەمێکــم بدەنــێ نووراوێکتــان بــۆ دەنوســم، کــە 
بــە هۆیــەوە ئوممەتەکــەم وێــڵ و ســەرگەردان و 
ــەدات( ــن ا ن ــی ڕاســتی دی ــە ڕێ ــت و ل ــڕا نەبێ گوم

ــاتێک  ــەا و کارەس ــت: )ب ــاس( دەڵێ ــن عەبب )1(. )ئی

نەیهێشــت پەیامبــەر نوراوەکــەی بنووســێت()2(. 
)عومــەری کــوڕ خەتتاب(یــش دەڵــی: )وازی لــێ 
بێنــن، ئــازاری گەلێــک زۆرە و وڕێنــە دەکا، قورئانیــش 
بــۆ ئێمــە بەســە()3(. پاشــان کــە کــەس داواکــەی 
پەیامبــەری جێبەجــێ نەکــرد و قەڵــەم و کاغەزیــان بۆ 
ــە- ــە غەڵب ــو ب ــدا ب ــاو خــزم و هاوەانی ــا و لەن نەهێن

غەڵــب و ژاوە-ژاو؛ پەیامبــەر فەرمانــی پــێ کــردن 
ــە دەرەوە و، خۆیشــی ســەری خســتە ســەر  ــە بچن ک
ــی و،  ــەی ژن ــوو عائیش ــتی خات ــەری دەس ــەردوو ب ه
بەبــێ ئــەوەی شــتێک لەســەر ئــەو کاغەزە بنووســێت 

ــپارد. ــی س گیان
ــان  ــەر و شــەرعزانانی موســڵان، ڕوی ــەی لێکۆڵ زۆرب

کــردە ڕاگەیاندنــی ئــەو قســەیەی پەیامبــەر کــە 
ــی دەیویســت  ــە مردن ــک ل ــد کاتژمێرێ ــە چەن ــەر ل ب
بیــکات. بــاس و رۆڤــە و وتوێژەکانیشــیان تەنهــا 
ــەت  ــۆری پرســی خیاف ــای شــەرعیی تی لەســەر بنەم
ــە و  ــی وت ــای داماڵین ــەوەش وات ــامدا. ئ ــە ئیس ــو ل ب
بــە  لــەوەدا کــە  قســەی پەیامبــەر دەگەیەنێــت، 
دوای ڕەتکردنەوەکــەی عومــەری کــوڕی خەتتــاب 
ــەر  ــۆ ئەگ ــوە. خ ــدا هات ــن عەبباس ــەی ئی و وەامەک
کارەکــەش، کــە بــەر لــە مردنــی جــێ مەبەســتی 
ــەت و  ــی خیاف ــە پرس ــە ب ــت بوای ــو؛ پەیوەس ــەو ب ئ
فەرمانڕەواییــەوە؛ ئــەوا عومــەری کــوڕی خەتتــاب 
نەیدەگــوت: )پەیامبــەری خــوا وڕێنــە دەکات( و، 
ــاتێک  ــەا و کارەس ــوت: )ب ــیش نەیدەگ ــن عەبباس ئی
نەیهێشــت پەیامبــەر نوراوەکــەی بنوســێت(. دیــارە 
ئیســامی  پەیامبــەری  خەتتــاب  کــوڕی  عومــەری 
بــە وڕێنەکــردن تۆمەتبــار کــردوە کــە گوتویەتــی:  
ــە  ــدا ب ــی عەرەبی ــە زمان ــەیەش ل ــەم وش ــر(، ئ )یهج
واتــای )يهــذي( دێــت واتــه وڕێنــە دەکات. ئەمــەش 
لــە کاتێکدایــە کــە گوتــاری قورئــان پەیامبــەر لــە 
ــا يَنِطــُق  وڕێنەکــردن بێبــەری دەکات و دەڵێــت: )َوَم
َعــِن الَْهــَوى، إِْن ُهــَو إَِا َوْحــٌي يُوَحــى(: »قســە و 
گوفتــاری لــە ئارەزوبــازی و هــەوا و هەوەســەوە نیــە، 
ــی  ــگاو روش ــا نی ــت تەنه ــە ڕایدەگەیەنێ ــەوەی ک ئ
ــۆ  ــەوە ب ــا بگەڕێین ــەام ب ــم: 3-4(. ب ــە« )النج خوایی
چەنــد ڕۆژێکــی کەمــی بــەر لــەم ڕوداوە، کــە ئەویش 
ــە یاخیبونێکــی ترســناکی گــەورە  ڕوداوێکــە ئامــاژە ب

هاوەانــی پەیامبــەر دەکات. 
ئیســام  پەیامبــەری  مردنــی،  لــە  بــەر  ڕۆژ  دوو 
ــەزای ڕۆم،  ــۆ غ ــو ب ــادە کردب ــاز و ئام ــوپایەکی س س
حاریسە(شــی  کــوڕی  زەیــدی  کــوڕی  )ئوســامەی 
کردبــوە سەرلەشــکری ئــەو هێــزە جەنــگاوەرە، کە ئەو 
ــەڕی  ــدە ســاڵ تێنەپ ــە حەڤ ــی ئوســامە ل کات تەمەن
ــردوان و  ــە کۆچک ــی ل ــی خۆیش ــەورە هاوەان ــو. گ ب
پشــتیوانان )امهاجریــن واأنصــار( خســتبوە نــاو ئــەو 

ئەو  دەیــانــگــوت:  )ئەبوبەکریەکان( 
نەیتوانی  محەمەد  کە  نووسینەی 
ڕاسپاردەیەک  لە  جگە  بینوسێـتەوە؛ 
جێنشین  وەک  ئەبوبەکر  دانانی  بۆ 

شتێکی دیکە نەبوە.
ــگــوت:  ــان ــەکــان(یــش دەی ــی ــەوی )عــەل
کوڕی  عەلیی  دانانی  بە  بوە  تایبەت 

ئەبو تالیب بە جێنشین
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ــیددیق،  ــری س ــە ئەبوبەک ــەک ل ــە هەری ــزەوە ک هێ
کــوڕی  عوبەیــدەی  خەتتــاب،  کــوڕی  عومــەری 
جــەڕڕاح و تەڵحــەی کــوڕی زوبەیــر و هــی دیکەشــی 
تێدابــو. ئــەو گــەورە هاوەانــەش تانــە و توانجیــان لــە 
ســەرکردایەتیکردنی ئــەو هێــزە لــە ایــەن ئوســامەوە 
ــە  ــک ببێت ــت گەنجێ ــۆن دەبێ ــان: چ ــو و گوتبوی داب
نەهاتــوە؟  ڕیشــی  هێشــتا  کــە  سەرلەشــکرمان 
پێشــریش  هــەر ئــەو هاوەانــە تانــە و توانجیــان لــە 
ــامەش  ــی ئوس ــکرێتیی باوک ــەرکردایەتی و سەرلەش س
دابــو، کــە پەیامبەریــش بیســتبوویەوە زۆر تــووڕە 
خەتتــاب  کــوڕی  عومــەری  ئــەوەش  دوای  بوبــو. 
کردبــو،   تۆمەتبــار  وڕێنەکــردن  بــە  پەیامبــەری 
ــە  ــەوە، ب ــراو و تاداری ــەری پێچ ــە س ــش ب پەیامبەری
پیــاو  دو  دەرەوە،  هاتبــووە  لەترەدانــەوە  ارە-ارو 
و  ئــازار  لەبــەر  گرتبویــان.  و  باڵــی  بــن  چوبونــە 
ــدا  ــەر زەوی ــی بەس ــەکەتی قاچەکان ــون و ش ماندوب
دەخشــان، چوبــووە ســەر دوانگــە )منــر( و ســوپاس 
ــۆ  ــوی: )ه ــان گوتب ــو، پاش ــودای کردب ــی خ و ستایش
خەڵکینــە! ئــەو قســانە چیــن کــە لــە هەندێکتانــەوە 
بیســتومن ســەبارەت بــە دانانــی ئوســامە وەکــو 
ــە  ــجتان ل ــە و توانـ ــش تان ــش ئەوی ــکر؟ پێ سەرلەش
ــە خــوا؛  ــە سەرلەشــکر، ســوێند ب ــی باوکــی دا ب دانان
ــە دوای  ــو، ل ــەو شــیاو و شایســتەی سەرلەشــکری ب ئ
خۆیشــی کوڕەکەشــی بــە هەمــان شــێوە شــیاو و 

سەرلەشــکریە()4(. شایســتەی 
پاشــان پەیامبــەری ئیســام هانــی دابــوون کــە پەلــە 
بکــەن و گوتبــوی: )ســوپاکەی ئوســامە ئامــادە بکــەن، 
ــۆ ای  ــردراو ب ــەن، نێ ــەڕێ بک ــامە ب ــوپاکەی ئوس س
ئوســامە بنێــرن()5(. پەیامبــەر چەندیــن جــار ئەمــەی 
ــارە کردبونــەوە، بــەام ئــەوان نەیانبیســت و  ــۆ دوب ب

بــە قســەیان نەکــرد.
هــەروەک باویشــە؛ لە کاتــی خوێندنەوە و باســکردنی 
ئــەم جــۆرە ڕوداوانــە، کــە لێدانــە لــە شــکۆ و پێگــەی 
گــەورە هــاوەان؛ موســڵانان هــەوڵ دەدەن ئــەم 

پــرس و کێشــمەکێش و کاروبارانــە بــە درۆ بخەنــەوە. 
ــە  ــەری خــۆر ب ــت ب ــت ناتوانرێ ــەام وەک دەگوترێ ب
بێژینــگ بگیرێــت، ناشــتوانرێت ئــەو شــتانە بــە درۆ 
بخرێنــەوە کــە مێژونوســان و گوتەبێــژ و زانایانــی 
ســوننەو شــیعە لەســەریان کــۆک و تەبــا و کۆدەنگــن.
ــوننە  ــی س ــاوەکانی ئەهل ــۆزش و پاس ــە پ ــارە ئێم دی
دەخوێنینــەوە، بــەوەی کــە ئــەوان لــە گــەورە پیاوانــی 
ــامدا  ــاو ئیس ــە ن ــینەیەکیان ل ــون و، پێش ــش ب قوڕەی
ــوە و  ــکار ب ــامە منداڵ ــە ئوس ــدا ک ــە کاتێک ــوە. ل هەب
بەشــداری لــە شــەڕە چارەنوسســازەکانی وەک شــەڕی 
ــچ پێشینەیەکیشــی  ــن نەکــردوە و هی ــەدر و حونەی ب
تــازە  و  تەمــەن  کــەم  گەنجێکــی  بەڵکــو  نەبــوە، 

چواردە  کە  ڕوداوە  ئەو  پێش  ڕۆژێــک 
ــوە،  ــەڕی ــپ ــێ ســــــەدەی بــــەســــەردا  ت
ژنە  )عائیشە(ی  لە ماڵی  موحەممەد 
بچوکەکەیدا و لە ژێر چاودێری ئەودا، 
و  قەڵەم  داوای  بو.  سەرەمەرگدا  لە 
دەوروبــەری  هاوەانەی  لەو  کاغەزی 
قەڵەمێکم  و  »کاغەز  گوتی:  و  کرد 
دەنوسم،  بۆ  نووراوێکتان  بدەنێ 
وێڵ  ئوممەتەکەم  هــۆیــەوە  بــە  کــە 
لە  و  نەبێت  گومڕا  و  ســەرگــەردان  و 
)ئین  نــەدات«.  ا  دین  ڕاستی  ڕێی 
عەبباس( دەڵێت: »بەا و کارەساتێک 
نــوراوەکــەی  پەیامبەر  نەیهێشت 
ــنــووســێــت« . )عـــومـــەری کـــوڕی  ب
خەتتاب(یش دەڵێت: )وازی لێ بێنن، 
وڕێنە دەکات،  و  زۆرە  ئازاری گەلێک 

قورئانیش بۆ ئێمە بەسە(



خۆیان  هــەر  هــاوەان  پێغەمبەر؛  گوێڕایەڵیی  بە  دەدات  فەرمان  قورئان  ــەوەی  ئ لەگەڵ 
و،  دەنواند  خاوە-خاویان  و  سەرلەشکری،  کرابوە  ئوسامە  لەشکرەی  لەو  دوادەخــســت 
لەدواییشدا لەگەڵ هێزەکەدا نەڕۆیشن. هەتا پەیامبەریش مرد، ئەو داخ و حەرەتەی هەر 
لە دڵدا مایەوە و لەگەڵ خۆی بردیە گۆڕەوە. ئەوان ڕۆژی پێنج شەممە پەیامبەریان توڕە کرد 
و لێی یاخی بون و هەڵ گەڕانەوە. پاشان دوای دوو ڕۆژ، واتە ڕۆژی شەممە، بە وڕێنەکردن 

تۆمەتباریان کرد و گوتیان: »ئێمە تەنها کتێبى خوامان بەسە«.
بەام خۆ کتێبەکەی خوداش هەر لە ڕێگەی ئەوانەوە گەیشتە دەستی موسڵانان. کەواتە 
هەمو هاوەان متانەدار نەبون، ئەمەش بناغە و بنەمای گەیشتنی قورئان بە دەستی ئێمە 
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پێگەیشــتو بــوە، کاتێــک کــە پەیامبــەر کردویەتــی بــە 
سەرلەشــکر. هــەر لەبــەر ئەمــەش بــو کــە هــاوەان 
ــردەوە،  ــرت و ڕەتیانک ــەم کارە گ ــجیان ل ــە و توانـ تان
کــە  کــرد  خۆیــان  پەیامبەرەکــەی  لــە  داوایــان 

ــت. ــەو دابنێ ــوێنی ئ ــە ش ــە ل ــی دیک هاوەڵێک
ــە ئیســامدا  ــەوە ل ــۆزش هێنان ــەام خــۆ پاســاو و پ ب
ــتێت،  ــەرعی نابەس ــی ش ــچ بەڵگەیەک ــە هی ــت ب پش
کەســێکی موســڵان کــە قورئانــی خوێندبێتــەوە و 
ئاشــنای بڕیــار و ڕاســپاردەکانی بوبێــت، هــەر دەبێت 
ئــەو جــۆرە پاســاو و پۆزشــانە ڕەت بکاتــەوە، چونکــە 
)َوَمــا  دەڵێــت:  ڕاشــکاوانە  زۆر  قورئــان  گوتــاری 
ــوا(:  ــُه فَانتَُه ــْم َعْن ــا نََهاكُ ــُذوُه َوَم ــوُل فَُخ ــُم الرَُس آتَاكُ
ــرن،  ــیون وەریبگ ــی بەخش ــەر پێ ــەوەی پەیامب ــا ئ ج

ــەر  ــەن، ه ــی بک ــدان بەگوێ ــی پێ ــەر فەرمانێکیش ه
شتێکیشــی لــێ قەدەغەکــردن مەیکــەن )الحــر: ٧(.

لەگــەڵ هەمــوو ئەمانەشــدا، هــاوەان هــەر خۆیــان 
لــە  و،  دەنوانــد  خاوە-خاویــان  و  دوادەخســت 
هەتــا  نەڕۆیشــن.  هێزەکــەدا  لەگــەڵ  دواییشــدا 
پەیامبەریــش مــرد، ئــەو داخ و حەرەتــەی هــەر لــە 
دڵــدا مایــەوە و لەگــەڵ خــۆی بردیــە گــۆڕەوە. ئــەوان 
ــی  ــرد و لێ ــوڕە ک ــان ت ــەممە پەیامبەری ڕۆژی پێنج ش
ــەوە. پاشــان دوای دوو ڕۆژ،  ــون و هەڵگەڕان یاخــی ب
ــان  ــردن تۆمەتباری ــە وڕێنەک ــەممە، ب ــە ڕۆژی ش وات
کــردو گوتیــان: )ئێمــە تەنهــا کتێبــى خوامــان بەســە(.

ــەی  ــە ڕێگ ــەر ل ــوداش ه ــەی خ ــۆ کتێبەک ــەام، خ ب
ئەوانــەوە گەیشــتە دەســتی موســڵانان. کەواتــە 
ــون، ئەمــەش بناغــە  ــەدار نەب هەمــو هــاوەان متان
و بنەمــای گەیشــتنی قورئــان بــە دەســتی ئێمــە 

هەڵدەتەکێنێــت.
لەبــەر ئــەوەش کــە قورئــان و فەرمودەکانــی پەیامبەر 
لــە ڕێگــەی ئەوانــەوە پێــان گەیشــتون، مێــژوی 
ئیســام بــە شــێوەیەک وێنــای هاوەانــی پەیامبەرمــان 
بــۆ دەکات کــە وەک فریشــتە وا بــون و هیــچ هەڵــە 
و گوناهێکیــان نەکــردوە. جارێکیــان پرســیارم لــە 
زانایەکــی موســڵان کــرد و پێمگــوت: )چــۆن دەبێــت 
عوســانی خەلیفــەی موســڵانان بکوژرێــت؟ کــە 
ــی  ــەر دو کچ ــوە، پەیامب ــام ب ــەری ئیس زاوای پەیامب
خــۆی ڕوقیــە و ئــوم کەلســومی داوەتــێ، هەروەهــا 
دەرکــردوە،  قورئانیشــی  کۆکردنــەوەی  فەرمانــی 
ــاوی  ــە ن ــتدایە ب ــەر دەس ــەش ئێســتا لەب ــەو قورئان ئ
یەک ســەر  بەڕێــزە  زانــا  ئــەو  نــاراوە(.  ئــەوەوە 
وەامــی دامــەوە و هەمــو بابەتەکشــی لــە دو ڕســتەدا 
ــر و  ــە کاف ــەکان ک ــی: )میری ــردەوە و گوت ــورت ک ک
گومــڕا بــون، هاتــون و کوشــتویانە(. بــەام، مــن هــەر 
ــی ڕاســت  ــژوی ئیســامدا بەڵگــە و گۆڤان ــاو مێ ــە ن ل
و دروســت و دڵنیــاکارم بەردەســت کەوتــوە، کــە 

ــاو مــێــژوی ئیسامدا  ن لــە  ــەر  مــن ه
دروســت  و  ڕاســت  گۆڤانی  و  بەڵگە 
کە  کەوتوە،  بەردەست  دڵنیاکارم  و 
پلەی  بە  عوسان  خەلیفە  بکوژانی 
یەکەم هەر لە خودی هاوەان بون. 
عائیشەی  هەمووشیانەوە  سەرو  لە 
بە  پەیامبەر  کــە  بـــــڕواداران،  دایــکــی 
و  پەسن  ڕاستگۆیی  و  دەستپاکی 
باسی دەکات، دەڵێت: »خذوا نصف 
»نیوەی  الحمراء«:  هذه  عن  دينكم 
ســورکــەانــەوە  ژنــە  لــەم  دینەکەتان 
خەڵکی  عائیشە  بـــەام  ــرن«.  ــ وەرگـ
و  عــوســان  بــۆ کوشتنی  ــان داوە  ــ ه
گوتویەتی: »اقتلوا نعثا فقد كفر«: 
»عوسە بکوژن، چونکە کافر بوە و لە 

دین ای داوە«
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دیـــــارە عـــومـــەری کــــوڕی خــەتــتــاب 
وڕێنەکردن  بە  ئیسامی  پەیامبەری 
تــۆمــەتــبــار کــــردوە کــە گــوتــویــەتــی:  
زمانی  لە  وشــەیــەش  ئــەم  )یهجر(، 
عەرەبی دا بە واتای )يهذي( دێت کە 
کاتێکدایە  لە  ئەمەش  وڕێنەکردنە. 
ــە گـــوتـــاری قـــورئـــان پــەیــامــبــەر لە  ک
دەڵێ:  و  دەکات  بێبەری  وڕێنەکردن 
)َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى، إِْن ُهَو ِإَا َوْحٌي 
ُيوَحى( قسەو گوفتاری لە ئارەزوبازی 
و هەواو هەوەسەوە نییە، ئەوەی کە 
روشی  نیگاو  تەنها  ڕایدەگەیەنێت 

خواییە( 

بکوژانــی خەلیفــە عوســان بــە پلــەی یەکــەم هــەر 
لــە خــودی هــاوەان بــون. لــە ســەرو هەمووشــیانەوە 
)عائیشــە(ی دایکــی بــڕواداران، کــە پەیامبــەر بــە 
دەســتپاکی و ڕاســتگۆیی پەســن و باســی دەکات، 
دەڵێــت: »خــذوا نصــف دينكــم عــن هــذه الحمــراء«: 
ســورکەانەوە  ژنــە  لــەم  دینەکەتــان  »نیــوەی 
وەرگــرن«. بــەام عائیشــە خەڵکــی هــان داوە بــۆ 
کوشــتنی عوســان و گوتویەتــی: »اقتلــوا نعثــا فقــد 
ــە  ــوە و ل ــر ب ــە کاف ــوژن، چونک ــە بک ــر«: »عوس كف
دیــن ای داوە«)6(.  زۆر ڕون و ئاشــکرایە کــە )عوســە( 
)»نعثــل«( لــە پشــت ئــەم قورئانــە بەردەســتەی 
ــە )تەلحــە  ــەم میانەشــدایە ک ــوە. هــەر ل ئێســتاوە ب
ئەبوبەکــر(و  کــوڕی  موحەممــەدی  و  زوبەیــر  و 
هەندێکــی دیکــە لــە هاوەڵــە نــاودارەکان دەبیرێــن، 
لــە  عوســان  خەلیفــە  تەرمــی  نەیانهێشــت  کــە 
گۆڕســتانی موســڵاناندا بنێژرێــت، بۆیــە تەرمەکــەی 
بەبــێ شــۆردن و کفن کــردن، لــە )حــش کوکــب( 
بــوە.  جوولەکــەکان  گۆڕســتانێکی  کــە  نێــژراوە 
عوســان  خەلیفــە  کــە  پێاندەڵێــن  هەروەهــا 
بــە ناهــەق کــوژراوە، ئەوانەیــش کــە کوشــتویانە 
موســڵان نەبــون. ئــەم پرســەش دو حاڵەتــی تێدایــەو 
لــە ســێیەمیان بــەدەرە: یــا ئەوەتــا عوســان ســتەمی 
لــێ کــراوە و بــە ناهــەق کــوژراوە، لــەم حاڵەتەشــدا 
ــە  ــن ک ــە بدەی ــەو هاوەان ــەر ئ ــار لەس دەشــێت بڕی
بــەوەی  کــردوە.  کوشــتنەکەیدا  لــە  بەشــدارییان 
خەلیفــەی  چونکــە  گوناهبــارن  و  تاوانــکار  کــە 
موســڵانیان کوشــتوە و بــە دوای تەرمەکــەی کەوتــون 
و بەردبارانیــان کــردوە، و بــە زیندویــی و بــە مردویــی 
ــەی  ــەو هاوەان ــود ئ ــردوە. یاخ ــێ ک ــوکایەتییان پ س
ــەاڵ  ــانیان ح ــی عوس ــتنی خوێن ــن و ڕش ــە کوش ک
کــرد؛ کارێکــی قێزەونــی وەهایــان کــردوە کــە لەگــەڵ 
ئیســامدا نایەتــەوە. وەک ئــەوەی کــە لــەم گوتەیــەدا 
دەردەکەوێــت کــە دەڵێــت: )میریــەکان، کــە کافــر و 

گومــڕا بــون، هاتــون و کوشــتویانە(. لــە هــەردو 
حاڵەتەکەشــدا، بــێ چەنــد و چــون، دادپەروەربونــی 
ــاوا  ــێ ئەم ــا ب ــەوە، هەروەه ــاوەان ڕەت دەکرێت ه
ڕەت دەکرێتــەوە.  متانەداریەکەشــیان  و  متانــە 
جــا یــان ئەوەتــا عوســان نادادپــەروەر و زۆردار 
نادادپــەروەر  و  ســتەمکار  بکوژەکانــی  یــان  بــوە، 
و متانەپێنەکــراو بــون. بــەام لــە هەمــان کاتــدا 
و لەژێــر هەمــان ســاپیتەدا ئەگــەر قوربانیەکــە و 
پیاوکوژەکــەش دادپــەروەر و بێــوەی بوبــن، ئــەوا 
ــە  ــەی ک ــژە هزری ــەو تەنگ ــە ل ــێکی کەم ــە بەش ئەم
شــەرعزانانی  نەخاســمە  موســڵان،  شــەرعزانانی 

ــەن. ــاز بک ــێ دەرب ــی ل ــن خۆیان ــوننە، ناتوان س
تێڕوانینــی  لــە  هزریــە  تەنگــژە  ئــەم  هەروەهــا 
)قورئــان(  خــودی  بــۆ  شیعەشــدا  شــەرعزانانی 
خۆدەنوێنێــت، چونکــە ئــەوان پێیانوایــە کــە )عەلیــی 
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لەایــەن  ڕاســپاردنی  بــە  تالیــب(،  ئەبــو  کــوڕی 
لــە  مردنــی،  لــە  بــەر  پەیامبــەری موســڵانانەوە 
ــدا  ــەی خۆی ــە ماڵەک ــەوەی ل ــن و مان ــی پەڕگرت میان
کــە نزیکــەی شــەش مانگــی خایانــدوە، قورئانــی 
کۆکردۆتــەوە و وێنــەی لەبەرگرتۆتــەوە. کاتێکیــش 
کــە بــۆ ئەبوبەکــری بــردوە و پێشــانی داوە؛ عومــەری 
کــوڕی خەتتــاب پێــی گوتــوە: )هیــچ پێویســتیان بــە 
تــۆ و بــە قورئانەکــەت نیــە(، بۆیــە عەلــی قورئانەکەی 
بردۆتــەوە و پێــی نــەداون. بــە پێــی بیروبــاوەڕی 
دەرکەوتنــی  لەگــەڵ  قورئانــە  ئــەو  شــیعەکانیش 
ئیامــی نادیــار )مەهدی(ـــدا نەبێــت دەرناکەوێتــەوە 

و نایەتــەوە کایــە.
هــەر لێرەشــەوە، تەنگژەکــە تــا ئەوپــەڕی قوڵــر 
وەکــو  کــە  ئیســامەی  ئــەو  بۆیــە  دەبێتــەوە، 
ــی  ــر هەژمون ــە ژێ ــن ل ــی دی ــۆ ڕزگارکردن ــک ب پەیامێ
و  دەرکــەوت  جــادودا  و  کەهەنــوت  و  ســیحر 
بــۆ  شــەرعزانان  دەســتی  لەســەر  ســەری هەڵدا، 
ــت  ــەت و دەس ــە خزم ــتەمۆکراوی ب ــی دەس پەیامێک
یەهــودی  ســۆفیگەریی  ڕێبــازی  ســینگی  لەســەر 
وەرچەرخــا، کــە لەســەر بڕواکــردن بــە زانســتێکی 
ــەی  ــە و پێگ ــی پل ــەر زۆر و زەوەندی ــی و، لەس نهێن
واتــاکان لــە کتێبــە پیرۆزکانــدا دامــەزراوە، دیــارە 
ــی ســوننە ڕێچکــە و  ئەمــەش کارەســاتێکە کــە ئەهل
ــەردەمی  ــە س ــمە ل ــەوە، نەخاس ــان کردۆت ڕێڕەوەکەی
گــەورە ســۆفیدا.  ئیــن عەرەبــی(ی  )موحییددیــن 
ئینجــا زۆری نەخایانــد و شــیعەکانیش دەســتێکی 
ــڕا  ــدا گێ ــە و پەرەپێدانی ــە گەش ــان ل ــاای بەرچاوی ب
و کردیانــە ڕێبازێکــی زیــادڕەوی جێگرتنــی خــودا 
ــەڵ  ــەش لەگ ــی ئەم ــول«، چیرۆک ــدا »الحل ــە مرۆڤ ل
چیرۆکــی ئــەو پەنــدو حیکمەتــە شــاراوانەدا دەســت 

پــێ دەکات کــە قورئــان بونیــادی نــاون. 

پەراوێزەکان 
)1( صحيــح البخــاري، جـــ. 3، )بــاب قــول امريــض 

قومــوا عنــي(.
)2( صحيح مسلم، جـ. 5، ي آخر الكتاب )الوصية(.

)3( مســند اإمــام أحمــد، جـــ. 1، ص. 355،  جـــ. 5، ص. 

.116
)4( طبقــات ابــن ســعد، جـــ. 2، ص. 190. هەروەهــا: 

تاريــخ ابــن اأثــر، جـــ. 2، ص. 31٧. الســرة الحلبيــة، 
جـــ. 3، ص. 201. تأريــخ  الطــري، جـــ. 3، ص. 226.

)5( هەمان سەرچاوەی پێشوو.

)6( تأريــخ الطــري، جـــ. 4، ص. 204. ابــن اأثــر، جـــ. 

ــاج  ــرب، جـــ. 14، ص. 193. ت ــان الع 3، ص. 206. لس
العــروس، جـــ. 8، ص. 141. العقــد الفريــد، جـــ. 4، ص. 
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 ڤینۆس فایەق

ئیسام لەو بارەیەوە چیی گوتوە؟

لەشفرۆشتن 
یان 

لەشکڕین؟



فــزول گرمــی و چومــە ئــەو ناوچــە تایبەتــەی کــە بــۆ 
ــکا  ــی بەلجی ــلی پایتەخت ــاری برۆکس ــە ش ــەکان ل لەشفرۆش
ژنێکــی  لــە  و  کــرد  جورئەتــم  جــار  دوا  تەرخانکــراوە. 
"لەشــفرۆش" چومــە پێشــەوە و دوای ئــەوەی خــۆم بــە 
ڕۆژنامەنوس ناســاند، پرســیارم لێ کرد کە بۆچی لەشفرۆشــی 
»البغــاء« دەکات؟ ســەرەتا نەیویســت وەام بداتــەوە، بــەام 
دوایــی گوتــی: »مــن لەشفرۆشــی وەکــو پیشــەیەک دەکــەم، 
کاایەکــم هەیە و دەیفرۆشــم، کەســیش زۆری لــێ نەکردوم. 
ئەگــەر کڕیــاری لــەش نەبێــت؛ لەشــفرۆش نابێــت. دوا جــار 
پێویســتی بــۆ شــتێک پیشــە دەهێنێتــە کایــەوە«. قســەکانی 
ئــەو ژنــە زۆر مەنتیقــی بــون. گەیاندمیــە ئــەو قەناعەتــەی 
ــەی  ــەو کات ــا ئ ــی "الحاجــة أم ااخــراع" وات ــەرەب گوتەن ع
کــە لــە مێــژودا پیــاو پێویســتیی بــە پــارە دابینکــردن بــوە، 
یــان پێویســتی بــە ســێکس کــردن بــوە لــەدەرەوەی خێــزان؛ 
لەشفرۆشــیی داهێنــاوە. بــە چەنــد وشــەیەکی تــر؛ بنەمــای 
دیــاردەی لەشفرۆشــی لــەای پیاوەوەیــە، دواتــر ژن. کەچــی 
ئێستاشــی لەگــەڵ بێــت کــە بــاس لــە دیــاردەی لەشفرۆشــی 
دەکرێــت ؛نــاوی ژن زەق دەبێتــەوە، کــە چاومــان بــە ژنێــک 
دەکەوێــت ئــەو کارە دەکات؛ پەنجــەی بــۆ ڕادەکێشــن 
ــاو  ــاوی پی ــز ن ــی هەرگی ــە. کەچ ــەوە لەشفرۆش ــن: ئ دەڵێی
نابرێــت، یــان پەنجــە بــۆ پیاوێــک درێــژ ناکرێــت پێــی بڵێــن 

"لەشــکڕ". 
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ـ  داخــەوە  بــە  ـ  کــە  تێڕوانینــەش  ئــەم  بنەمــای 
بوەتــە کولتــور، یاســا و ڕێســا و شــەریعەتەکان، کــە 
ڕێگەخۆشــکەر بــون بــۆ ســەرهەڵدانی ئــەو دیاردەیــە 
و هــەر هەمــان ئــەو یاســا و ڕێســا و شەریعەتانەشــن 
کــە ســزای زەقیــان بــۆ ژن بڕیوەتــەوە. ئەگــەر ســەر 
بکەیــت بــە بنەکەکانــی پۆلیســدا لــە کوردســتان ژن 
ــتگیر  ــی دەس ــی لەشفرۆش ــە تۆمەت ــە ب ــت ک دەبینی
ــی  ــە تۆمەت ــە ب ــت ک ــک نابینی ــەام پیاوێ ــراون، ب ک

ــت.  ــتگیر کرابێ ــکڕین دەس لەش
تەنانــەت لــە پێناســە عەرەبیەکەیــدا لــە فەرهەنگــدا، 
کە وشــەکە بــە "بغاء" هاتــوە و لــە ڕوی زمانەوانیەوە 
وشــەکە ڕەگــەزی نێــر و مێــی لەخۆنەگرتــوە. بــە 
ــە  ــەوە کــە دەڵێــت: »بریتی "لەشفرۆشــن" لێکیدەدات
سێکســی  خزمەتگوزاریــی  پێشکەشــکردنی  لــە 
بەرانبــەر بــە پــارە«، هەروەهــا ئامــاژەی بــەوە داوە 
کــە دیــاردەی لەشفرۆشــی لــە مێــژودا پەیوەندییەکی 
ئەمــەش  کــە  هەیــە،  هەژاریــەوە  بــە  تونــدی 
هێــزەکان  نێــوان  جیاوازیــی  بــە  دەبەســرێتەوە 
بــە  لــە کۆمەڵــگا و ســیمبۆلی زوڵــم و زۆرداری. 
مانایەکــی تــر لــە ســایەی دەســەاتە دیکتاتۆرەکانــدا، 
ــۆ  ــک ب ــچ ڕێزێ ــە هی ــدا ک ــە هەژارەکان ــە کۆمەڵگ ل
مافەکانــی مــرۆڤ دانەنــراوە و هیــچ پانێــک نیــە بــۆ 
نەهێشــتنی هــەژاری و دەســتەبەرکردنی یەکســانیی 
ــی  ــی قورس ــایەی هەل ومەرجێک ــە س ــی ل کۆمەایەت

بــە  ئەگــەر  هــەن  ژن  کۆمەایەتیــدا  و  ئابــوری 
زۆرەملــێ بێــت یــان بــە ویســتی خۆیــان ڕو لــە 
فرۆشــتنی جەســتەیان دەکــەن بــۆ دابینکردنــی نــان 

و بەردەوامیــی ژیــان. 
ــوان  ــە نێ ــکرا ل ــی ڕون و ئاش ــان جیاوازییەک بێ گوم
ــە،  ــا"دا هەی ــی" و "زین ــی "لەشفرۆش ــەردو چەمک ه
هەنــدێ کــەس کــە تێکەڵــی دەکــەن بــۆ مەبەســتی 
ئەوەیــە کــە گوایــا بــۆ مونــە لــە قورئانــدا باســی لــە 
پیاویــش کــردوە، وەکــو لــە ئایەتــی 32 لــە ســورەتی 
»اإراء«دا هاتــوە کــە دەڵێــت: »الزَانِيَــُة َوالــزَاِن 
ــْم  ــَدٍة َوَا تَأُْخْذكُ ــَة َجلْ ــَا ِمائَ ــُدوا كَُل َواِحــٍد ِمْنُه فَاْجلِ
ِبِهــَا َرأْفـَـٌة ِي ِديــِن اللَِه إِْن كُْنتـُـْم تُْؤِمُنوَن ِباللـَـِه َوالْيَْوِم 
اْلِخــِر َولْيَْشــَهْد َعَذابَُهــَا طَائَِفــٌة ِمــَن الُْمْؤِمِنــَن. الــزَاِن 
َا يَْنِكــُح إَِا زَانِيَــًة أَْو ُمْرِكًَة َوالزَانِيَــُة َا يَْنِكُحَها إَِا زَاٍن 
أَْو ُمــْرٌِك َوُحــرَِم َذلـِـَك َعــَى الُْمْؤِمِنــَن. َوالَِذيــَن يَرُْموَن 
الُْمْحَصَنــاِت ثـُـَم لـَـْم يَأْتـُـوا ِبأَْربََعــِة ُشــَهَداَء فَاْجلُِدوُهــْم 
ــَك  ــًدا َوأُولَِئ ــَهاَدًة أَبَ ــْم َش ــوا لَُه ــَدًة َوَا تَْقبَلُ ــَن َجلْ َثَانِ
 ُهــُم الَْفاِســُقوَن«. هــەروا لــە ســورەتی »النــور«: 
ــِبيًا«.  ــاَء َس ــًة َوَس ــُه كَاَن فَاِحَش ــا إِنَ ــوا الزِنَ »َوَا تَْقَربُ
ــرداری  ــة" و ک ــزان والزانی ــت "ال ــرەدا دەڵێ ــە لێ ببین
"زنــا"ی حــەرام کــردوە و ســزای بــۆ بڕیوەتــەوە. 
ناڵێــت "العاهــرة" یــان »البغــي«، یــان وشــەی وەکــو 
ئەمانــە  کــە  بەکارناهێنێــت،  »بغــاء«  و  »عهــر« 

ئامــاژەن بــۆ لەشفرۆشــی. 
ئەوەیــە  لەشفرۆشــی  و  زینــا  نێــوان  جیاوازیــی 
لەشفرۆشــی بەرانبــەر بــە کــرێ ئەنجــام دەدرێــت و 
زۆر جاریــش بــە زۆرەملــێ بــە ژنــان دەکرێــت. بــەام 
زینــا ئەوەیــە کــە ژنەکــە بــە ویســتی خــۆی دەیــکات، 
ــدا  ــەم حاڵەتەش ــا، ل ــان ن ــت ی ــەری هەبێ ــا هاوس ج

ــە.  ــۆ چێژبینین ــا ب تەنه
لــە دەقەکانــی  تێگەیشــن  بنەمــای  پێیــەی  بــەو 
لــە  پلــەی یەکــەم زانایــی و قوڵیــە  بــە  قورئــان 
ــەدا؛ تێگەیشــتنێکی زانســتی و مەعریفییشــە  زمانەک
ــەو  ــوارەوەی ئ ــی هاتنەخ ــی مێژوی ــە هەل ومەرج ل
ــە  ــت ل ــەوەدا مەبەس ــەی پێش ــەو ئایەت ــە. ل دەقەی

بنەکەکانی  بــە  بکەیت  ــەر  س ئــەگــەر 
دەبینیت  ژن  کوردستان؛   لە  پۆلیسدا 
کە بە تۆمەتی لەشفرۆشی دەستگیر 
بە  کە  نابینیت  پیاوێک  بــەام  کــراون، 

تۆمەتی لەشکڕین دەستگیرکرابێت
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قەدەغەکــردن یــان حەرام کردنــی زینا دەبەســرێتەوە 
ــە  ــن ل ــە و ڕێگەگرت ــی کۆمەڵگ ــی ئەخاقی ــە ایەن ب
باوبونــەوەی خراپــەکاری و ئەتککردنــی ئابــڕو و 
نامــوس، هەروەهــا مەبەســتێکی تریــش ئەوەیــە 
ــەی  ــی و بنەچ ــی باوکایەت ــە تێکەڵ بون ــن ل ڕێگەگرت
ئــەو منداانــەی کــە ئەنجامــی زیناوە دروســت دەبن. 
ســەرهەڵدانی  مێــژوی  کــە  لەشفرۆشــی  بــەام 
دەکاتــە مێــژوی مرۆڤایەتــی وەکــو پیشــەیەک بــوە و 
هەندێــک جــار بــە زۆرەملــێ بــوە کــە ژن یــان کچــان 
ــی  ــکەوتی دارای ــتی دەس ــە مەبەس ــان ب ــۆ ئاغاکانی ب

ــوە.  ــارە ب ــک پ ــە بڕێ ــەر ب ــا بەرانب ــوە، وات ب
لــە  باســی  قورئــان  جێگەیەکــدا  چەنــد  لــە 
کــە  کــردوە،  اللــواط(  )الســحاق،  هاوڕەگەزبــازی 
ــزای  ــەت و س ــی" نای ــای "لەشفرۆش ــە مان ــش ب ئەمی
ــت  ــاو بێ ــەر پی ــان کردوە. ئەگ ــۆ دەستنیش ــی ب قورس
یــان ژن. موحەممــەدی پەیامبــەر لــەم بارەیــەوە 
ِي  اللِــَواِط  ِبَْنزِلَــِة  الِنَســاِء  ِي  "الَســْحُق  دەڵێــت: 
الرَِجــاِل، فََمــْن فََعــَل ِمــْن َذلـِـَك َشــيْئاً فَاقْتُلُوُهــَا، ثـُـَم 
اقْتُلُوُهــَا". هەروەهــا لــە قورئانــدا: ﴿أَتَأْتـُـوَن الُذكْرَاَن 
ــْن  ــم ِم ــْم َربُُك ــَق لَُك ــا َخلَ ــَذُروَن َم ــَن َوتَ ــَن الَْعالَِم ِم
ــْم قَــْوٌم َعــاُدوَن﴾ )الشــعراء: 165،  أَْزَواِجُكــم؟ بَــْل أَنتُ
ــوَن  ُ ــِه أَتَأْت ــاَل لَِقْوِم ــا إِْذ قَ ــا: ﴿َولُوطً 166(. هەروەه

الَْفاِحَشــَة؟ َمــا َســبََقُكم ِبَهــا ِمــْن أََحــٍد ِمــن الَْعالَِمــَن. 
ــْل  ــاء، بَ ــن ُدوِن الِنَس ــْهَوًة ِم ــاَل َش ــوَن الرَِج ُ ــْم لَتَأْت إِنَُك

أَنتُــْم قَــْوٌم ُمْرِفُــوَن﴾ )اأعــراف: 80، 81(. 
ــا ئێســتاش  ــە لەشفرۆشــیەوە؛ ت ئــەوەی پەیوەســتە ب
ــەوە  ــە خۆدزین ــک ل ــدا جۆرێ ــی ئایینی ــاو زانایان لەن
هەیــە لــە مانــا ڕاســتەقینەکەی ئــەو تەنهــا ئایەتــەی 
ــی  ــاء( دەکات و حەرام ــی )البغ ــە لەشفرۆش ــاس ل ب
ــور«  ــی 33ی ســورەتی »الن ــش ئایەت ــردوە! ئەوی نەک
ــاِء إِْن  ــَى الِْبَغ ــْم َع ــوا فَتَيَاتُِك کــە دەڵێــت: ﴿َوَا تُْكرُِه
أَرَْدَن تََحُصًنــا لِتَبْتَُغــوا َعــرََض الَْحيَــاِة الُدنْيَــا. َوَمــن 
إِكْرَاِهِهــَن َغُفــوٌر  يُْكرِهُهــَن فَــِإَن اللَــَه ِمــن بَْعــِد 
ژنانــەی  لــەو  مەکــەن  زۆرەملــێ  واتــا:  رَِحيــٌم﴾. 
ــان  ــن ی ــی بهێن ــە کاری لەشفرۆش ــت واز ل دەیانەوێ
داوای ئــازادی دەکــەن، لەشفرۆشــی بکــەن، واتــا 
ــەت  ــە لەشفرۆشــیی حــەرام نەکــردوە، تەنان ئایەتەک
هیــچ ســزایەکی بــۆ نەبڕێندراوەتــەوە. بگــرە پەیانی 
بــە  کــە  ئاغاکانیــان  بــە  دەدات  لێخۆشــبونیش 
ــن؛  ــن يكره ــەن "وم ــیان پێدەک ــێ لەشفرۆش زۆرەمل

ــم".  ــور رحي ــن غف ــد إكراهه ــن بع ــه م ــإن الل ف
ــەوا  ــن ک ــەوە تێبگەی ــن ئ ــردا دەتوانی ــی ت ــە دیوێک ب
)کــرداری زۆرەملــێ( بونــی هەیــە. واتــا ئــەو ژن 
هەندێکیــان  کــردوە  لەشفرۆشــییان  کچانــەی  و 
بــە زۆرەملــێ پێیــان کــراوە، بۆیــە ئــەو ئایەتــە 
هاتۆتەخــوارەوە کــە لە حاڵەتێکدا ویســتیان وازبهێنن 
ــە ئەگــەر  ــای ئەوەی ــێ مەکــەن. ئەمــە مان ــان ل زۆری
فەرمانیــش نەبوبێــت؛ ڕێگەدانــە بە مومارەســەکردنی 

ــرێ.  ــە ک ــەر ب ــی بەرانب لەشفرۆش
ئیشــکالیەتی  کــە زۆرتریــن  ئایەتــە  ئــەم  لەمــەڕ 
و  مانــا  گۆڕینــی  بــۆ  هەوڵــەکان  لەســەرە، 
ــاوە،  ــتییان هێن ــە و نشوس ــەم دەق ــی ئ لێکدانەوەکان
ــتکاریکردنی؛  ــی دەس ــۆی نەتوانین ــە ه ــا  ب هەروەه
بــە ناچــاری زانایانــی ئاینــی و فەقیهــەکان خۆیــان لێ 
بەدورگرتــوە بــەوەی کــە پەردەپۆشــی بکــەن. بــەام 
دەوڵەتــی خیافەتی ئیســام هــات و هەمــو ئەمانەی 
هێنایــەوە پێشــێ و پــەردەی لەســەر ابــرد وەک 

وردتر  ئایەتەوە  ئەو  ڕێی  لە  ئەگەر  خۆ 
ســـەیـــری هــەڵــوێــســتــی ئــیــســام لە 
بکەین؛  »لــەشــفــرۆشــی«  دیـــــاردەی 
ــن مـــەبـــەســـتـــی قـــورئـــان  ــەیـ ــدەگـ ــێـ تـ
بەڵکو  نیە  لەشفرۆشی  حەرامکردنی 
مەبەستی بەقانونکردنە، واتا ئەوانەی 
ئــەو کــارەدەکــەن دەنــارێــن و نابێت 

بەزۆرەملێ ئەو کارە بە ژنان بکەن
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ــە یـــەزدیـــەکـــان  ــ بـــە بــەدیــلــگــرتــنــی ژن
و  ــەوە  ــان ــی ــێ پ فـــرۆشـــن  و  کــڕیــن  و 
و  حــەز  تێرکردنی  بۆ  بەکارهێنانیان 
هەڵبەتە  سێکسیەکانیان،  ئـــارەزوە 
جگە  تر  قانونێکی  بە  پشتیان  ئــەوان 
لە قورئان نەبەستوە. لەبەر ئەوەشی 
ای  گشتی  بە  و  سەلەفیەکان  ای 
ــان  ــی قــورئ ــ ــومــەتــی ئــیــســام دەق ئ
قانونێک نیە قابیلی دەستکاری بێت

ــردن.  ــر جێبەجــێ و بەرجەســتەی ک ــان و توندت خۆی
بــە بەدیلگرتنــی ژنــە یەزیدیــەکان و کڕین و فرۆشــن 
پێیانــەوە و بەکارهێنانیــان بــۆ تێرکردنــی حــەز و 
ــتیان  ــەوان پش ــە ئ ــیەکانیان. هەڵبەت ــارەزوە سێکس ئ
بــە قانونێکــی تــر جگــە لــە قورئــان نەبەســتوە. 
لەبــەر ئەوەشــی ای ســەلەفیەکان و بــە گشــتی 
ای ئوممەتــی ئیســام دەقــی قورئــان قانونێــک نیــە 
ــا  ــوە هەت ــە نەیانتوانی ــی دەســتکاری بێــت، بۆی قابیل
ــەو  ــەو ئیشــکالیەتە چارەســەر بکــەن کــە ئ ئێســتا ئ

ــردوە.  ــتی ک ــە دروس دەق
تەنانــەت حەدیســێک هەیــە بــە پێــی )بوخــاری( کــە 
بــۆ عائیشــەی هاوســەری پێغەمبــەری گەڕاندۆتــەوە 
الَْجاِهلِيَــِة كَاَن َعــَى  الِنــَكاَح ِي  کــە دەڵێــت: "إَِن 
الَنــاُس  يَْجتَِمــُع  الرَاِبــعِ:  َونِــَكاُح  أَنَْحــاٍء...  أَْربََعــِة 
ِمَمــْن  َمْتَِنــُع  ا  الَْمــْرأَِة،  َعــَى  فَيَْدُخلُــوَن  الَْكِثــُر، 
ــَن  ــَى أَبَْواِبِه ــْنَ َع ــَن يَْنِص ــا، كُ ــَن الْبََغايَ ــا، َوُه َجاَءَه
ــَن".  ــْن أََراَدُهــَن َدَخــَل َعلَيِْه ــًا، فََم ــوُن َعلَ ــاٍت، تَُك َرايَ
ــەکان  ــە لەشفرۆش ــاژەی ب ــی ئام ــە ڕون ــدا ب ــە تیای ک
کــردوە کــە بــە ئاشــکرا کاری لەشفرۆشــییان بەرانبــەر 
بــە کــرێ کــردوەو تەنانــەت ئاایــان بەســەر دەرگای 
ــانی  ــە ئاس ــەوەی ب ــۆ ئ ــیوە، ب ــدا هەڵواس ماڵەکانیان

بدۆزرێنــەوە. 
ئەمــە هەمــان پرۆســەیە کــە ئێســتا بــە شــێوەیەکی 
ئەوروپیــەکان  لــە واتــە  لەشفرۆشــەکان  قانونــی 
ــی  ــتی لێ ــی تەندروس ــەت وەزارەت ــەن و تەنان دەیک
ئــاگادارە و بــەردەوام کۆنتڕۆلیــان دەکــەن و باجیــش 
بــە حکومــەت دەدەن. کەچــی زانــا ئیســامیەکان 
وەســفی  بێ ئابڕویــی  بــە  و  دەکــەن  قســە  دژی 
دەکــەن. کــە دوا جــار ئــەو کــردارە هــەر دەچێتــەوە 
ئازادیەکانــی  و  مــاف  پێشــێلکردنی  خانــەی  ژێــر 
ــۆ  ــان ب ــرێ گرتنی ــە ک ــکەنجەدانیان و ب و ژن و ئەش
ــەوە،  ــەن پیاوەکان ــە ای ــول ل ــارە و پ ــی پ پەیداکردن
ــاو کۆمەڵگــەدا  ــە ئینســانیەتیان دەخــات و لەن کــە ل
دوریــان دەخاتــەوە و ئەگــەر واز لــەو کارەش بهێنــن 
ــەوە،  ــەدا بگونجێن ــاو کۆمەڵگ ــن لەن ــز ناتوان هەرگی

ــکەوتوش  ــد پێش ــە چەن ــی کۆمەڵگ ــە تێڕوانین چونک
ــەام  ــان، ب ــە بۆی ــزم و ســوک زانین ــە ن ــت هــەر ب بێ

ــە.  ــاوەکان وا نی ــۆ پی ــە ب ئەم
خــۆ ئەگــەر لــە ڕێــی ئــەو ئایەتــەوە وردتــر ســەیری 
لــە دیــاردەی "لەشفرۆشــی"  هەڵوێســتی ئیســام 
بکەیــن؛ تێدەگەیــن مەبەســتی قورئــان حەرام کردنــی 
ــە،  ــتی بەقانون کردن ــو مەبەس ــە بەڵک ــی نی لەشفرۆش
واتــا ئەوانــەی ئــەو کارە دەکــەن دەنارێــن و نابێــت 
ــا  ــەن. هەروەه ــان بک ــە ژن ــەو کارە ب ــێ ئ بەزۆرەمل
ــە  ــە دەکات ک ــەو ژنان ــاس ل ــە ب ــەدا ک ــەو جێگەی ل
دەیانەوێــت وازبهێنــن دانــی بــەوەدا نــاوە کــە مافــی 

ــە.  ــەرگیرییان هەی هاوس
بــەو پێیــەی لــە کاتــی »فتوحــات«دا، ژن وەکــو 
هــەر شــتێکی تــر لــە ڕیــزی )غەنائــم( ئەژمــار 
ــۆ  ــک ب ــە ژنێ ــر ل ــوە زیات ــاوەکان هەب ــۆ پی ــراوە، ب ک
جەنــگ،  دەســتکەوتی  وەک  گلبدەنــەوە،  خۆیــان 
و تەنانــەت بازرگانییــان پێــوە کــردوە و مامەڵــەی 
کۆیلەیــان لەگــەڵ کــردوە، بــۆ مونــە لــە دوای شــەڕی 
)حونەیــن( موســڵانەکان ژمارەیەکــی زۆریــان لــە ژن 
و کــچ دەست بەســەر کــردوە و بــۆ پیــاوەکان هەبــوە 
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ــت  ــان بوبێ ــە ویســتی خۆی لەگەڵیشــیاندا بخــەون ب
یــان بــە زۆرەملــێ بوبێــت چونکــە ئــەو ژنانــە ئیــر 
ــە موڵکــی ئــەو پیاوانــە، تەنهــا لــە حاڵەتێکــدا  بونەت
کــە منداڵیــان بوبێــت نیمچەئــازاد کــراون، دەنــا 

ــون.  ــازاد دەب ــان ئ ــی خاوەنەکانی ــە مردن ــا ب تەنه
لــەم  تــردا  دیوێکــی  بــە  ئەگــەر  کۆتاییــدا؛  لــە 
نیــە  ئــەوە  ئیشــکالیەتەکە  بڕوانیــن؛  مەســەلەیە 
لەشفرۆشــی بۆچــی حــەرام نەکــراوە، بەڵکــو لــە 
بڕوانیــن،  مەســەلەیە  لــەو  مرۆڤانــەوە  ڕویەکــی 
پــێ  لەشفرۆشــیی  کــە  ژنــەی  ئــەو  تێدەگەیــن 
مافەکانــی  و هەمــو  دەچەوســێرێتەوە  دەکرێــت 
زەوت دەکرێــت، هەتــا ئێســتا یاســایەک نیــە کــە باس 
ــاو  ــە ســەرلەنوێ تەئهیل کردنــەوەی ئــەو ژنانــە لەن ل
کۆمەڵگــەدا بــکات و لــە ڕوی دەرونــی و ئەخاقیەوە 
بــۆ  بــکات  ئامادەیــان  و  بکاتــەوە  پەروەردەیــان 
ژیانێکــی نــوێ، فێریــان بــکات ســەرلەنوێ بــە یاســا 
دەســت بــە ژیــان بکەنــەوە، بەتایبــەت یاســایەک کــە 
لەنــاو بــازاڕی کاردا ئەکتیڤیــان بکاتــەوە بــۆ ئــەوەی 
بــە هــۆی هەژاریــەوە پەنــا بــۆ لەشفرۆشــی نەبــەن. 
هەتــا ئێســتا ئــەو یاســایانەی کاریــان پــێ کــراوە 
بنەماکەیــان شــەریعەت بــوە کە زۆرترین ســزای داوە 
ــی  ــی قەاچۆکردن ــە هەوڵ ــدا، هەمیشــە ل بەســەر ژن
ژنــە لەشفرۆشــەکاندا بــووە، هەرگیــز دوای پیــاوە 
لەشــکڕەکان نەکەوتــووە، بــە واتایەکــی تــر یاســا 
دەبێــت بکــەری بنەڕەتــی ـ کــە پیــاوە ـ ســزا بــدات، 

ــدات.  ــو لەشــفرۆش ســزا ب هــەردو لەشــکڕ وەک
کــە لەشــکڕەکان ســزا دران؛ ئــەو کات دەردەکەوێــت 
ئەگــەر ژن بــە ویســتی خــۆی ئــەو کارە دەکات یــان 
ــتەی  ــە شایس ــەو ژنان ــا ئ ــدا تەنه ــەو حاڵەتەش ــا. ل ن
ســزادانن کــە بــە ویســتی خۆیــان کاری لەشفرۆشــی 

دەکــەن. 

کاریان  یاسایانەی  ئەو  ئێستا  هەتا 
شەریعەت  بنەماکەیان  کراوە؛  پێ 
داوە  ــزای  ــ ــن سـ ــ ــری ــ زۆرت ــە  کـ ــوە  ــ ب
هەوڵی  لە  هەمیشە  ژندا،  بەسەر 
قەاچۆکردنی ژنە لەشفرۆشەکاندا 
پـــیـــاوە  دوای  ــز  ــیـ ــەرگـ هـ بـــــــووە، 
ــووە، بە  ــ ــەوت ــ ــەک ــ لـــەشـــکـــڕەکـــان ن
بکەری  دەبێت  یاسا  تر؛  واتایەکی 
ــدات،  ــزا بـ ــاوە سـ ــی ــە پ ــی ک ــەڕەت ــن ب
لەشفرۆش  وەکــو  لەشکڕ  هــەردو 

سزا بدات

)حـــونـــەیـــن(  ــەڕی  ــ ــ ش دوای  ــە  ــ ل  
زۆریان  ژمارەیەکی  موسڵانەکان 
لە ژن و کچ دەست بەسەرکردوە و 
لەگەڵیشیاندا  هەبوە  پیاوەکان  بۆ 
بوبێت  خۆیان  ویستی  بە  بخەون 
یان بە زۆرەملێ بوبێت، چونکە ئەو 
ژنانە ئیر بونەتە موڵکی ئەو پیاوانە، 
منداڵیان  کــە  حاڵەتێکدا  لــە  تەنها 
دەنــا  کـــراون،  ــازاد  ئـ نیمچە  بوبێت 
ئازاد  خاوەنەکانیان  مردنی  بە  تەنها 

دەبون



بە  سێکیۆاریزم  لــە  گشتی  نێگەتیڤی  تێگەیشتنی 
و  دەڵـــەت  نــێــوان  نــانــەوەی  جیایی  ــاری شکستی  هــۆک
سیاسەت هاتۆتە ئاراوە. بە شکست هێنان لە ناسینی 
جیاوازی  لە  موسوڵانان  لە  زۆرێــک  جیاوازییە،  ئــەم 
ئیسام  تــەواوی  تــوانــەوەی  وەک  دەوڵــەت  و  ئیسام 
لە  ئیسام  دەرکردنی  و  تایبەت  تەواو  پانتاییەکی  لەناو 
سێکیۆاریزم  جیاتی  لە  تێدەگەن،  گشتی  سیاسەتی 
دەکرێ باس لە دەوڵەتی سێکیۆار بکەین، تا نەهێلین 

ئەم بە هەڵە تێگەیشتنە ڕو بدات

ئازاد حاجی ئاقایی

سێکیواریزم
ڕەواندنەوەی ترس لە 



جیــا لــەوەی کــە دەســتەبەرکردنی هەل ومەرجەکانــی 
چەســپاندنی )ئاییــن بــۆ تــاک و دیموکراســی بــۆ هەموان( 
پێویســتیی بــە ڕێکخــراوە و دامــەزراوەی دیمۆکــرات 
هەیــە. پێویستییشــی بــە پتەوکردنــی ڕوانگــەی  تیۆریــک 
ــی  ــەکان، وروژاندن ــەوە نوێی ــای خوێندن ــەر بنەم ــە س ل
جیاوازیەکانــی  بــە  ســەبارەت  جیــددی  پرســیاری 
ــەڵ  ــن، لەگ ــەت و ئایی ــەڵ سیاس ــن لەگ ــی ئایی پەیوەندی
دەوڵــەت هەیــە. ئاخــۆ دەکرێــت بــە بنەمــای وەرگرتنــی 
ــن،  ــەت و ئایی ــی دەوڵ ــەکان لەســەر جیای تەفســیرە نوێی
لــە  بەشــێک  مافەکانــی مــرۆڤ و هاواتیبــون، وەک 
ــت، و  ــە برخێندرێ ــی کۆمەڵگ ــک بون ــرۆژەی دیمۆکراتی پ
ئایینــداران ترســیان لــە چەمکــی ســێکیواریزم نەمێنێــت؟ 
ــێوەکانی  ــیارە هاوش ــیارە و پرس ــەم پرس ــەوەی ئ وەامدان
ئــەم پرســیارە پێویســتیی بــە پێناســەی ڕونــی چەمکــەکان 
و ئەرکەکانــی هــەر کام لــەم چەمکانــە لەنــاو دەقــی 

ــە. ــدا هەی ــەر کۆمەڵگەیەک ه
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دەوڵەت و سیاسەت:
دامەزراوەکانــە.  لێکهــااوی  تۆڕێکــی  دەوڵــەت 
ــی  ــی و جێبەجێکردن ــی بەڕێوەبەرایەت ــەت ئەرک دەوڵ
سیاســەتی گرتۆتــە ئەســتۆ. دەوڵــەت دامەزراوەیەکــی 
یاســا و جێبەجێکردنــی  بــۆ بەڕێوەبردنــی  گشــتیە 
دەرەکــی.  و  ناوخۆیــی  سیاســەتی  ئەرکەکانــی 
تــەواوی  هــەاواردن  بــێ  پێویســتە  نێــوەدا  لــەم 
هاواتیــان بەشــداریی پرۆســەی سیاســی بکــەن، بــەو 
مانایــەی پێویســتە دەوڵــەت ایەنگــری کردەوەیەکــی 
بێــت.  خۆبەڕێوەبــەری  وردبینــری  و  ســەقامگیرتر 
ــی  ــە جم وجوڵ ــڕ ل ــەیەکی پ ــەت پڕۆس ــی سیاس کەچ
هاودژەکانــە،  سیاســیە  بــژاردە  لەنــاو  هەڵبــژاردن 
ــری  ــی ت ــەم بۆشــاییە و کردەوەکان ــەوەی ئ ــۆ پڕکردن ب
خــۆی. پێویســتە دەوڵــەت مۆنۆپۆڵــی شــەرعیەتی 
بەکارهێنانــی »هێــز«ی هەبێــت؛ واتــە بــە بەربــاوی 
توانــای ســەپاندنی ئیــرادەی خــۆی هەبێــت، بــێ 
ئــارادا  لــە  ئــەوە  مەترســیی  ئەگــەری  ئــەوەی 
و  لێوەشــاوەیی  ئاســت  لــە  خەڵکــە  ئــەم  بێــت 
دادپەروەریــی دەوڵــەت ناڕەزایەتــی دەربــڕن، ئــەم 
ــەدا  ــە ڕۆژی ئەمڕۆک ــەت، ل ــەی دەوڵ ــزە زۆرەملێی هێ
ــدا  ــژوی مرۆڤ ــە مێ ــەردەمانێک ل ــەر س ــە ه ــر ل زیات

بەرباوتــر و کاریگەرتــرە. کاتێــک ئەمــە بە شــێوازێکی 
ــان  ــە و ی ــتی گەندەان ــە مەبەس ــان ب ــەرەڕۆیانە، ی س
دەبێــت.  زیانبەخــش  ئــەوە  بێــت؛  بــەکار  نــاڕەوا 
ــرۆڤ  ــەی م ــەو جێگەی ــا ئ ــە ت ــە زۆر گرینگ هــەر بۆی
ڕابگیرێــت،  بێایــەن  دەوڵــەت  دەکرێــت  پێــی 
جێبەجێکردنــی ئــەم بێایەنیە پێویســتیی بە وشــیاریی 
بەردەوامــی گشــت ئــەو هاواتییانــە هەیــە کــە لەنــاو 
پانتاییەکــی بەربــاوی سیاســی، یاســایی، پەروەردەیــی، 
ســراتیژی و میکانیزمەکانــی تــردا خەریکــی نواندنــی 

چااکیەکانــی خۆیانــن.
ــە  ــەت و سیاســەت ل ــوان دەوڵ ــی نێ ــە جیای هــەر بۆی
ایــەک لەســەر بنەمــای هاوپەیوەندیــی بــەردەوام 
ــە  ــەکان، ل ــوان ڕێکخــراوە و دامــەزراوە حکومی ــە نێ ل
ایەکــی تــرەوە لەســەر بنەمــای ئەکتــەری ڕێکخــراوە 
سیاســی و کۆمەایەتــی و تێڕوانینــە ڕکابەرەکانیــان، 
لەســەر چاکەی گشــتی دامــەزراوە و داکۆکــی دەکات. 
ئــەم جیاوازیــە بــە نیســبەت ئیمکانــی مەترســیی 
بەکارهێنانــی ناشــیاوانە یــان گەندەڵکارانــەی ئــەم 
ــیارییەکی  ــەر وش ــەت لەس ــەی دەوڵ ــزە زۆرەملێی هێ
ــەوەی  ــا ڕەنگدان ــەت تەنی ــراوە. دەوڵ ــات ن ــوڵ بونی ق
سیاســەتی ڕۆژانــە نیــە، بــۆ ئــەوەی دەوڵــەت بتوانێــت 
ــدا  ــیە ڕکابەرەکان ــە سیاس ــە و گەاڵ ــوان ڕوانگ ــە نێ ل
شــێوازێکی  بــە  پێویســتە  ئــەوە  بــکات،  دادوەری 
ڕێژەیــی بــە نیســبەت هێــزە سیاســیە جۆراوجۆرەکانــی 
کۆمەڵگــەدا ســەربەخۆیی هەبێــت. بــەام چونکــە 
ســەربەخۆیی تــەواو ئیمکانــی نیــە، چونکــە دەوڵــەت 
ــەرە  ــەو ئەکت ــەربەخۆیی ل ــەواوی س ــە ت ــت ب ناتوانێ
سیاســیانەی دەزگای ڕێکخراوەکانــی کۆنــرۆل دەکــەن 
ــەوە زۆر جــار گرنگــە روشــتی سیاســیی  ــت؛ ئ هەبێ
دەوڵــەت وەبیــر خەینــەوە، بــە شــێوازێکی هاودژانــە. 
ڕاســتینەی هاوپەیوەنــدی وا دەکات بــۆ جیاکردنەوەی 
دەوڵــەت لــە سیاســەت هەنــگاو برێــت، تــا ڕادەیــەک 
بــە هــۆی پڕۆســەی سیاســەتی ڕۆژانــە  ئەوانــەی 
ــدی  ــە تون ــەوە ل ــۆ دورمان ــن ب ــراون بتوان ــز خ پەراوێ

کاتێک ئەو کەسانەی لە خزمەتگوزاری 
دەکرێن  بێ بەش  حکومی  پاڵپشتی  و 
بــەشــداریــی سیاسی  پــرۆســەی  لــە  و 
ناکەن؛  هاوکاری  یان  دەخرێنەوە  دور 
ئاشتیخوازانە،  ڕێگەچارەی  نەبونی  لە 
بەرەو بەرەنگاربونەوەیەکی توندوتیژانە 
هەنگاو دەنێن، لەم خاڵەدا لێکرازانی 

سیاسی و کۆمەایەتی ڕودەدات
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ــانی  ــەن بەرپرس ــە ای ــز ل ــیاوی هێ ــی ناش بەکارهێنان
دامەزراوەکانــی  و   ڕێکخــراوە  لەنــاو  حکومــەت، 

ــرن. ــرە بگ ــی ئۆق حکوم
بــە لەبەرچاوگرتنــی ئــەوەی لــە کاتــی کۆنتڕۆڵکردنــی 
تــەواوی دەوڵــەت لــە ایــەن تاقــە پارتێکــەوە ڕو 
ئەڵانیــای  لــە  شــتەی  ئــەو  هــەر  واتــە  دەدات، 
نازیــەکان و یەکێتــی ســۆڤیەت و زۆرێــک لــە واتانــی 
ئەفریقــا و جیهانــی عــەرەب، لــە دواییــن ســاانی 
وەک  ئەمــە  ڕویــدا؛  بیســتەم،  ســەدەی  کۆتایــی 
پێویســتییەک خــۆی دەنوێنێــت. جــا ئــەم ئەزمونانەش 
ــد  ــی ژێردەســەاتی )جــال عب ناســیۆنالیزمی عەرەبی
ــان  ــراق ی ــە عێ ــی )البعــث( ل ــان حیزب ــن ی ــار( ب الن
ســوریای ژێــر دەســەاتی )حافــظ اأســد( بــن؛ ئــەوە 
ــن، چونکــە  ــەوە نابین ــە خۆیان ــۆ ب جیاوازییەکــی ئەوت
ــەاتدار  ــی دەس ــی پارتیێک ــە کارگێڕی ــەت دەبێت دەوڵ
و هاواتیانیــش بــێ ئــەوەی دەرفەتــی هیــچ چەشــنە 
بەڕێوەبەرایەتییــان  یــان  یاســایی  چارەســەرێکی 
هەبێــت، یــان ئۆپۆزیســیۆنی سیاســی یاســایی لــە 
دەرەوەی کۆنتڕۆڵــی دەوڵــەت دەرفەتــی هەبێــت، 
ئــەوە دەکەونــە کێشــە و چەرمەســەرێ. شکســت لــە 
گرینگــی دان بــە جیایــی نێــوان سیاســەت و دەوڵــەت؛ 
اوازبونــی ئاشــتی و ســەقامگیری و گەشەســەندنی 

دروســتی گشــت کۆمەڵگــەی لــێ دەبێتــەوە. کاتێــک 
ئــەو کەســانەی لــە خزمەتگــوزاری و پاڵپشــتی حکومی 
بەشــداریی  پرۆســەی  لــە  و  دەکرێــن  بێ بــەش 
ناکــەن؛  یــان هــاوکاری  سیاســی دور دەخرێنــەوە 
بــەرەو  ئاشــتیخوازانە،  ڕێگەچــارەی  نەبونــی  لــە 
ــن،  ــگاو دەنێ ــە هەن ــی توندوتیژان بەرەنگاربونەوەیەک
کۆمەایەتــی  و  سیاســی  لێکرازانــی  خاڵــەدا  لــەم 

ڕودەدات.
گەاڵــە  شــێوازە  بــەم  پرســیارەکە  دەبێــت  بۆیــە 
ــن  ــەوە بی ــوای ئ ــە هی ــەوەی ب ــی ئ ــە جیات ــت: ل بکرێ
بخەینــەوە؛  دور  خۆمــان  لەســەر  تەنگژەیــە  ئــەم 
چــۆن بێیــن جیایــی نێــوان دەوڵــەت و سیاســەت 
بپارێزیــن؟ دەکرێــت ئــەم جیاوازیــە پێویســت بێــت، 
ــی  ــە هــۆی پڕەنســیپ و ڕێکخراوەکان ــەام دژوارە ب ب
پاراســتنی  و  ڕژێمێکــی حوکمداریــی دەســتورخواز 
هاواتییــان  گشــت  مرۆیــی  یەکســانی  مافەکانــی 
ــیپ و  ــەم پڕەنس ــەام ئ ــت، ب ــۆ بکرێ ــی ب ناوبژیوانی
ــراوی  ــە و دیاریک ــداری چااکان ــێ بەش ــە ب ڕێکخراوان
گشــت هاواتییــان ســەرکەوتن بــە خۆیانــەوە نابینــن، 
ــەم  ــەر ئ ــاوەر لەس ــەر جەم ــە ئەگ ــەوەی ک ــەر ئ لەب
ــی و  ــاوەڕە ئایین ــەو ب ــەڵ ئ ــە لەگ ــن ئەمان ــە ب بڕوای
بەهــا کولتورییانــەی کاریگەرییــان لەســەر کــردەوەی 
پڕۆســەی  لــە  ئــەوە  ناگونجێــن؛  هەیــە  سیاســی 
ــن. پڕەنســیپەکانی ســەروەریی  سیاســیدا بەشــدار ناب
جەمــاوەر و حکومەتــی دیمۆکراتیــک وای بــۆ دەچــن 
کــە هاواتییــان تــا ڕادەیەکــی بــاش بــۆ بەشــداری لــە 
ــردەوەی  ــەری وەک ک ــی خۆبەڕێوەب گشــت ایەنەکان
بــە  مەبەســتی  بــە  بەڕێکخراوکــراو،  سیاســیی 
بەرپرســیار هێشــتنەوەی حکومــەت و وەامدانــەوەی 
هان دەدرێــن.  و  دەوژێندرێــن  داخوازیەکانیــان، 
ــا ڕادەیــەک  ــە کــە خــۆی ت ــدان و دیاریکردن ــەم هان ئ
لەژێــر کاریگەریــی بــاوەڕە ئایینیــەکان و لێهاتوکردنــی 
بنەمــای  لەســەر  دەبێــت  دەوڵەتــە،  هاواتییانــی 
ڕێزلێ گرتــن و پابەندبــون بــە بایەخــی دەســتور و 

مەبەستی  بە  دەبێت  دەوڵــەت  چونکە 
پاراستنی بێایەنیی ئایینیی خۆی ڕۆڵی 
ئایین لە ناو کۆمەڵگەدا بە یاسا و ڕێسا 
ڕۆڵی  بە  پێویستیی  ئەمەش  بکاتەوە، 
و  ناوەندگیرێک  وەک  دەوڵــەت  خودی 
و  کۆمەایەتی  هێزە  لەناو  ــک  دادوەرێ

سیاسییە ڕکابەرەکاندایە
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ــەوەی  ــ ــدان ــ ــگ ــ دەوڵــــــــەت تـــەنـــیـــا ڕەن
ــەوەی  ئ بــۆ  نــیــە،  ڕۆژانـــە  سیاسەتی 
ڕوانــگــەو  نــێــوان  لــە  بتوانێ  ــەت  دەوڵـ
گـــەاڵـــە ســیــاســیــیــە ڕکــابــەرەکــانــدا 
پێویستە  ــەوە  ــ ئ بــکــات،  دادوەری 
نیسبەت  بــە  ڕێــژەیــی  بەشێوازێکی 
جــۆراوجــۆرەکــانــی  سیاسییە  هــێــزە 
هەبێ.  ســەربــەخــۆیــی  کــۆمــەڵــگــەدا 
تــەواو  سەربەخۆیی  چونکە  بــەام، 
ئیمکانی نیە، چونکە دەوڵەت ناتوانێ 
بە تەواوی سەربەخۆیی لەو ئەکتەرە 
ڕێکخراوەکانی  دەزگای  سیاسیانەی 
کۆنرۆل دەکەن هەبێ، ئەوە زۆرجار 
دەوڵەت  سیاسی  روشتی  گرنگە 
وەبـــیـــر خـــەیـــنـــەوە، بـــە شــێــوازێــکــی 

هاودژانە

مافەکانــی مرۆڤــەوە دامەزرابێــت، لــەم خاڵەدایــە 
ــاو پرۆســەی سیاســی و دەوڵەتــدا  ــە ن پرســی ئاییــن ل

دەبێتــەوە. زەق 

دەوڵەت و ئایین:
بــەردەوام  کــە  شــەریعەت  روشــتی  پێــی  بــە 
دەوڵــەت  ئەگــەر  مرۆڤــە،  تەفســیری  بەرهەمــی 
هــەر شــتێک  بــە نــاوی شــەریعەتەوە جێبەجــێ 
بــکات؛ بــەردەوام ســێکیوارە و بەرهەمــی هێــزی 
مەرجەعیەتــی  یــان  باادەســتی  نــەک  سیاســیە، 
دەســەاتی ئیســامی یــان ئایینــی. تەنانــەت ئەگــەر 
ــەو باادەســتیە  ــای ئ ــەوەی هەبێــت مان ــی ئ دەرفەت
لەنــاو زۆرێــک لــە موســوڵانەکاندا ڕون کاتــەوە، 
ــی  ــی خەیاڵ ــەرت و مەرج ــێ ش ــتبەرداربونی ب دەس
مەترســیداری دەوڵەتێکــی ئیســامی، کــە توانــای 
ســەپاندنی زۆرەملێیانــەی شــەریعەتی هەبێــت، وەک 
ــوڵانان  ــو موس ــت، تاک ــۆی دەنوێنێ ــتییەک خ پێویس
ــی  ــردەوەدا بەپێ ــە ک ــن ل ــە بتوان ــی دیک و هاواتییان
بــاوەڕە ئایینیەکانیــان و بڕواکانیــان بژیــن. لە ڕاســتیدا 
ــی  ــامی داهێنانێک ــی ئیس ــە دەوڵەتێک ــن ل تێگەیش
پۆســت-کۆلۆنیالیە و ئــەم دەوڵەتــە لەســەر بنەمــای 
ــی  ــەت و ڕوانگەیەک ــە دەوڵ ــی ل ــی ئەوروپ مۆدێلێک
و سیاســەتی  یاســا  نیســبەت  بــە  تۆتالیتاریانــەوە 
ــی«،  ــاری کۆمەایەت ــڕازی »ئەندازی گشــتی، وەک ئام
دەســەاتدارەوە  هەڵبــژاردەی  ایــەن  لــە 
لــە  دەوڵەتانــەی  ئــەو  ئەگەرچــی  دامــەزراوە. 
مێــژودا دەســەاتدارییان بەســەر موســوڵانەکاندا 
ــاوازەوە هەوڵــی شــەرعیەت  ــە ڕێگــەی جی کــردوە، ل
وەرگرتنیــان لــە ئیســامەوە داوە؛ بــەام هیــچ کاتێــک 
ــان دەوڵەتێکــی  ــردوە خۆی ــان نەک بانگەشــەی ئەوەی
ــدا  ــەر خۆیان ــاوە بەس ــەم ن ــو ئ ــون، تاک ــامی ب ئیس
ــە  ــاو دەوڵەتــی ئیســامی ل دا ببــڕن. ایەنگرانــی بەن
ــن  ــە شــوێن کەڵک وەرگرت ــەدا ب ــوەی مۆدێرن چوارچێ
لــە دامــەزراوەکان و هێــزی دەوڵەتــەوەن. دەوڵەتێک 

ئەوروپیــەکان  کۆلۆنیالیســتە  چەشــنەی  لــەو 
پێکیان هێنــاوە و دوای ســەربەخۆییش هــەر بەردەوام 
بــوە. ئەمــەش بــە مەبەســتی ئــەوە بــوە کــردەی تــاک 
و پەیوەندیــە کۆمەایەتیەکانیــان، هــەر ئــەو جــۆرەی 
ئیلیتــی دەســەاتدار هەڵیان بــژاردوە ڕێک بخەنــەوە، 
بەتایبــەت کردەوەگەلێکــی داهێنەرانــەی تۆتالیتیــاری 
مەترســیدارن،  زۆر  ئیســامدا  نــاوی  ژێــر  لــە 
دەوڵەتــی ئیســامی بــەردەوام ئــەم دەرەنجامــەی 
ــەر  ــەوە س ــی دەگەڕێت ــەوە، هۆکارەکەش ــێ کەوتۆت ل
ــە زۆر  ــەر ئەمان ــە هەمب ــگاری ل ــە بەرەن ــەوەی ک ئ
دژوارتــرە تاکــو بەرەنــگاری لەبەرامبــەر ئەوانــەی 
ڕاشــکاوانە خۆیــان بــە ســێکیوار دەناســن. هــاوکات 
ئاییــن و  جیاوازیــی ڕێکخراوەیــی هیــچ چەشــنە 
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ــت  ــەت دەبێ ــە دەوڵ ــە، چونک ــک ئاســان نی دەوڵەتێ
ــۆی  ــی خ ــی ئایینی ــتنی بێایەنی ــتی پاراس ــە مەبەس ب
ــە یاســا و ڕێســا  ــاو کۆمەڵگــەدا ب ــە ن ــی ئاییــن ل ڕۆڵ
بکاتــەوە، ئەمــەش پێویســتیی بــە ڕۆڵــی خــودی 
ــاو  ــک لەن ــک و دادوەرێ ــەت وەک ناوەندگیرێ دەوڵ

هێــزە کۆمەایەتــی و سیاســیە ڕکابەرەکاندایــە.

جیایی ئایین لە دەوڵەت:
ــاکات  ــەوە ن ــری ل ــەت  ڕێگ ــام و دەوڵ ــی ئیس جیای
یــان  سیاســەت  بکــەن  پێشــنیار  موســوڵانەکان 
یاســادانان بــە پێــی ئاییــن یــان باوەڕەکانــی ئەوانــەوە 
بێــت. گشــت هاواتیــان مافــی ئەوەیان هەیــە، دەبێ 
لــەم پێشــنیارانە بــە هۆی عەقڵــی مەدەنی پشــتیوانی 
بکــەن. دەســتەواژەی »مەدەنــی« ئاماژەیەکــە بــۆ 
پێویســتیی سیاســەت و یاســادانانێک کــە  دەبێــت لــە 
ایــەن  جەمــاوەرەوە ڕەزامەندیــی لەســەر درابێــت. 
بــۆ گشــت  تێڕامــان  و  بەڵگەهێنانــەوە  پرۆســەی 
هاواتیــان کــراوە و لەبــەر دەســت بێــت، مەبەســت 
لــە  عەقڵــی گشــتی  ئەوەیــە هۆکارێــک یــان لۆژیــک 
و ئامانجــی سیاســەتی گشــتی یــان یاســادانان دەبێت 

لەســەر بنەمایــەک یــان چەشــنە بەڵگەهێنانەوەیــەک 
تــا ڕادەیــەک زۆرینــەی هاواتیــان  دامەزرابێــت، 
دەرببــڕن  لەســەر  خۆیانــی  ڕەزامەندیــی  بتوانــن 
یــان ڕەتــی بکەنــەوە. هاواتیــان دەبێــت بتوانــن 
قســەیەکی  ئایینییــان  )تقــوی(ی  ئــەوەی  بــێ 
گشــتیەوە  مشــت ومڕی  ڕێگــەی  لــە  بێتەســەر؛ 
واتــە  بێنــن.  بەرهــەم  بەرهەڵســتکارانەش  پانــی 
بەڵگەهێنانــەوەی گشــتی و بەڵگانــدن، نــەک بــاوەڕە 
تــاک و هانــدەرەکان؛ پێویســتییەکی حاشــاهەڵنەگرن، 
ــە بەرچــاو پێویســتیی  ــدەدا وا دێت ــەم نێوەن ــەام ل ب
ئــەو  بەڵگاندنــی  و  گشــتی  بەڵگەهێنانــەوەی 
کەســانەی دەوڵــەت کۆنــرۆڵ دەکــەن بێایەنانــە 
پێویســتییەکی ســەرەکیە،  ئەمــە  تەنیــا  نــە  نیــە، 
بەڵکــو دەبــێ ئەمــە ئامانجــی چااکیــی دەوڵەتیــش 
لەســەر  خەڵکــی  ئەوەیــە  هۆکارەکەشــی  بێــت. 
تاکەکەســیی  پاســاوهێنانەوەی  و  بــاوەڕ  بنەمــای 
ــی  ــەردەوام کار و چااکیەکان ــادەن ب ــەوە ئام خۆیان
ــەو پاســاوهێنانەوە گشــتی  ــەن. ئ ــوە بب ــان بەڕێ خۆی
ــە  ــەو بەڵگان ــەر ئ ــتاوە لەس ــکاوانەیەی ڕاوەس و ڕاش
ڕەزامەنــدی  ئــازادی  بــە  دەتوانێــت  و جەمــاوەر 
بــە  بکرێتــەوە؛  ڕەت  یــان  دەرببڕێــت  لەســەری 
درێژایــی زەمــەن دەتوانێــت کۆدەنگییەکــی ســەروتر 
هــەر  یــان  ئایینیــەکان  بەرتەســکە  بــاوەڕە  لــە 
باوەڕێکــی تــری تــاک و گروپــەکان بهێنێتــە دی. 

ــن  ــەوە بکەی ــی ئ ــتەمە گەرەنتی ــردەوەدا، ئەس ــە ک ل
بەڵگەهێنانــەوەی  پێویســتیی  لەگــەڵ  جەمــاوەر 
پانتایــی  نــاو  لــە  لــە هەڵبژاردنەکانیانــدا  گشــتی 
ــگ  ــان هاودەن ــان و نیازەکانی ــدەرە دەرونیەکانی هان
بــن. لەوانەیــە تێگەیشــتنی ئەمــە دژوار بێــت کــە بــۆ 
ــە شــێوازێکی تایبەتــەوە دەنــگ دەدەن  جەمــاوەر ب
ــیەکانیان،  ــدا سیاس ــۆ ئەجێن ــاوەر ب ــۆن جەم ــان چ ی
نزیکەکانیــان،  هــاوکارە  بــۆ  یــان  خۆیــان  بــۆ 
پاســاو دێننــەوە، بــەام دەبێــت مەبەســت ئــەوە 
بەڵگەهێنانــەوەی  هاندانــی  و  پێشــڤەبردن  بێــت 

ــار هــەنــدێــک  ــۆک ــە زۆر ه ب ــە  ــەی ــەوان ل
ــان ســــەبــــارەت بە  ــانـ ــوڵـ ــوسـ لـــە مـ
ــی کــۆمــەڵــگــەکــانــیــان  ــکــردن ــی عــەمــان
ــە واتـــای  تــرســیــان هــەبــێــت و ئــەمــە ب
ــڕوای  نــوشــوســتــی هــێــنــانــی بــیــر و بـ
دەبێت  ببینن.  لەخواترسان  و  ئایینی 
ــەمــە خــۆی  بــاشــریــن بــەرســڤ بــۆ ئ
ــگــەی  لـــە بـــەشـــداریـــکـــردنـــی کــۆمــەڵ
دامــەزراوە  ڕێگەی  لە  نەک  مەدەنیدا، 

دەوڵەتییەکان، بدۆزێتەوە
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ئیسامی  دەوڵەتی  بەناو  ایەنگرانی 
بەشوێن  مۆدێڕنەدا  چوارچێوەی  لە 
ــان  ــەزراوەکـ ــن لــە دامـ ــرت کــەڵــک وەرگ
دەوڵەتێک  ــەوەن.  ــەتـ دەوڵـ هــێــزی  و 
لــــەو چـــەشـــنـــەی کــۆلــۆنــیــالــیــســتــە 
دوای  هێناوەو  پێکیان  ئەوڕوپییەکان 
ــەردەوام  ــ ــ ــیــش هـــەر ب ــەخــۆی ســەرب
ــی  ــت ــەس ــەب ــە م ــ ــەش ب ــ ــەم ــ بــــــوە. ئ
پەیوەندییە  و  تــاک  کــردەی  ئــەوەبــوە 
کۆمەایەتییەکانیان، هەر ئەو جۆرەی 
هەڵیانبژاردوە  دەســەاتــدار  ئیلیتی 

ڕێک بخەنەوە

گشــتی؛ واتــە پرۆســەیەک کــە بــە درێژایــی زەمــەن 
کاریگەریــی تایبەتــی بــاوەڕی ئایینیانــەی تاک لەســەر 
سیاســەتی گشــتی و یاســادانان کــەم دەکاتــەوە، ئــەو 
ــە  ــتی ل ــی گش ــاک و ئایین ــی ت ــۆ ئەزمون ــە ب ڕوانگەی
دەرەوەی دەســەاتی دەوڵــەت جێبەجــێ نابێــت، 
ئاییــن و  لەبــەر ئــەوەی کــە پاراســتنی ئازادیــی 
بــاوەڕ لــە دەســت تێوەردان؛ لــە ڕاســتیدا یەکێکــە لــە 

بابەتەکانــی ڕەهەندێکــی گشــتیە.

ڕەواندنەوەی ترس لە سێکیۆاریزم
زۆر  بــە  لەگــەڵ  دەوڵــەت  ›ســێکیۆاربون‹ی 
جیــاوازن.  کۆمەڵگــە؛  ›ســێکیۆارکردن‹ی 
بەڵگەهێنانەوەکانــی منیــش بــە مەبەســتی پاراســتنی 
)تقــوی(ی  پاراســتنی  و  گەندەڵــی  لــە  دەوڵەتــە 
ســەربەخۆی کەســەکانە لــە کۆمەڵگەکانــی خۆیانــدا، 
دڵنیاکردنــەوەی ئــەوەی کــە دەوڵــەت ســەبارەت 
بــە بیرۆکــە ئایینیــەکان بێ ایــەن بێــت بەرامبــەر 
بــاوەڕی ڕاســت و ڕەوان و حاشــاهەڵنەگر، لەبــەر 
ئــەوەی کــە هێــزی ئایینــی و پراکتیســی کۆمەایەتــی 
کەســانە  ئــەو  ئــەوەی  بــێ  دەخاتــە جم وجــۆڵ، 
دەوڵــەت کۆنتــڕۆڵ بکــەن یــان حەزیان لە دەســەات 
و ســامان بێــت. ئــەم تێکەڵەیــە لــە تــرس و دڵەڕاوکــێ 
ای موســوڵانان لە ئاســتی ســێکیواریزم کە وەک بە 
عەمانیکردنــی کۆمەڵگــە یــان دژایەتــی لەگــەڵ ئاییــن 
پێناســە دەکرێــت؛ تێگەیشــتنی نێگەتیڤــی گشــتی لــە 
ســێکیواریزم بــە هــۆکاری شکســتی جیایــی نانــەوەی 
ــاراوە. بــە  ــوان دەوڵــەت و سیاســەت، هێناوەتــە ئ نێ
شکســت هێنان لــە ناســینی ئــەم جیاوازیــە؛ زۆرێــک 
لــە موســوڵانان جیاوازیــی ئیســام و دەوڵــەت وەک 
توانــەوەی تــەواوی ئیســام لەنــاو پانتاییەکــی تــەواو 
تایبــەت و دەرکردنــی ئیســام لــە سیاســەتی گشــتی، 
تێ دەگــەن. ئێمــە لــە جیاتــی ســێکیواریزم دەکرێــت 
ــا نەهێڵیــن  ــە دەوڵەتــی ســێکیوار بکەیــن، ت ــاس ل ب
ئــەم بــە هەڵــە تێگەیشــتنە ڕو بــدات. پرســیاری 

مــن ئەوەیــە، بــە لەبــەر چــاو گرتنــی روشــتی 
بنەڕەتییانــەی ســێکیواریی دەوڵــەت و ڕۆڵــی گرنگــی 
ــرۆڤ  ــی م ــتورخوازی و مافەکان ــیپەکانی دەس پڕەنس
تێڕوانینەکانــی  چــۆن  کۆمەڵگــە،  و  دەوڵــەت  و 
ــیارەش  ــەم پرس ــی ئ ــن؟ وەام ــوڵانان بگۆڕدرێ موس
و  شــەریعەتە  لــە  نــوێ  تەفســیری  گرێــدراوی 
دەکرێــت لەنــاو دەقــی کۆمەڵگــەی جیــاوازدا باســی 

ــت. ــەر بکرێ لەس
لەوانەیــە بــە زۆر هــۆکار هەندێــک لــە موســوڵانان 
ســەبارەت بــە عەمانیکردنــی کۆمەڵگەکانیــان ترســیان 
هەبێــت و ئەمــە بــە واتــای نوشوســتی هێنانــی بیــر 
و بــڕوای ئایینــی و لەخواترســان ببینــن. دەبێــت 
باشــرین بەرســڤ بــۆ ئەمە خۆی لــە بەشــداریکردنی 
کۆمەڵگــەی مەدەنیــدا، نــەک لــە ڕێگــەی دامــەزراوە 
دەوڵەتیــەکان، بدۆزێتــەوە. چاوەڕوانــی لــە دەوڵــەت 
خواترســی  و  ئایینــی  بــاوەڕی  بەهێزکردنــی  بــۆ 
چــااک  بیرۆکراتانــی  و  بەرپرســان  وای دادەنێــت 
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لەنــاو دامــەزراوە جۆراوجــۆرەکان انــی کــەم هەمــان 
ــارەزو و  ــە ئ ــە ئێم ــت ک ــیان هەبێ ــی هاوبەش ئیان

ــی.  ــان لێیەت حەزم
ئــەوە وەک نوکتەیــەک وایــە کــە زانــا ئیســامیەکانی 
)ســەیید  و  مــەودودی(  ئەعــای  )ئەبــو  وەک 
ــەن  ــامی بک ــی ئیس ــەی دەوڵەتێک ــب( بانگەش قوط
ــی تۆتالیتاریەتــی ســۆڤیەتی- ــە مۆدێل و ایەنگــری ل
فاشیســتیی دەوڵــەت بکــەن کــە بڕیــارە کۆمەڵگــە لــە 
ــای  ــت. بنەم ــەاتدارەوە بگۆڕێ ــی دەس ــەی پارت ڕێگ
ئەوەیــە  ئیســامی  دەوڵەتــی  ئایدیــای  بنەڕەتــی 
کــە دەیەوێــت بەبــێ ناســینی بنەمــای دەوڵەتــی 
لــە  ســێکیوار،  دامەزراوەیەکــی  وەک  مۆدێــرن 
ــۆی و  ــی خ ــی تایبەت ــۆ ئامانج ــەزراوە ب ــان دام هەم
پەراوێزخســتنی ایەنەکانــی دیکــە کەڵــک وەرگرێت. 
و  داخــوازی  نیــە  مومکیــن  تــرەوە  ایەکــی  لــە 
ــی  ــزی سیاس ــۆ هێ ــن ب ــبینەکانی ئایی ــە ڕەش بانگەش
ئایینیەکانیــش  نیازپاکــە  دەست پێشــخەریە  لــە 
ــە هەســت  ــەت دامەزراوەیەک ــەوە. دەوڵ ــا بکرێت جی
بــە بەرپرســیارێتیی ئەخاقــی نــاکات و ناتوانێــت 
ــت  ــۆی بێ ــە خ ــەت ب ــی تایب ــاوەن مۆرال-ئەخاق خ
یــان ئەخاقــی تایبــەت بــە خــۆی زەق بکاتــەوە، 
ــاڵ  ــە پ ــرێ دادوەری و بەرپرســیارێتیەکان بدرێن دەک
مرۆڤــەکان، بــەام ناکرێــت بیاندەینــە پاڵ دامــەزراوە 

ئەبســراکتەکان. 
ئەزمونــە  ســەر  لــە  بەراوردکارانــە  تێڕامانێکــی 
ئاســانی  بــە  تــر  کۆمەڵگەکانــی  و  ئیســامیەکان 
دەری دەخــا کــە ڕۆڵــی گشــتیی ئاییــن بــەردەوام لــە 
نــاو  ئەکتــەرە جۆراوجۆرەکان وت ووێــژ و گفت وگۆی 
ــەوەی  ــەبارەت ب ــەام س ــراوە. ب ــەر ک ــارەی لەس دوب
کــە ئــەم پرۆســەیە بــە قوڵــی پرۆســەیەکی گرێــدراوی 
ئاڵــۆزکاوی  دەوری  دەبێــت  و چوارچێوەیــە؛  دەق 
ــە  ــەک ل ــی سیاســیی هــەر کۆمەڵگەی ــە ژیان ــن ل ئایی
ــی  ــتمۆلۆژیک و سیاس ــی ئەپیس ــای دۆخ ــەر بنەم س
بەکارهێنانــی  ڕەنگــە  بکرێــت.  فــام  کولتــوری،  و 

وشــەگەلێکی وەک ســێکیواریزم و سێکیواریزاســیۆن 
ــاوازەکان  ــە جی ــەوەی تێڕوانین ــدەری جیاکردن یارمەتی
ســەبارەت بــە ڕۆڵــی گشــتی ئاییــن بــن، بــەام 
ئــەم وشــانە ناتوانــن جێــی رۆڤەکردنــی قوڵــی 
بەســتێنی هــەر پێگــە و دۆخێــک لــە ســەر بنەمــای 
مەرجەکانــی خــۆی بگرنــەوە یــان بەدیلــی ئــەم 
ــن: پێناســەی  ــە ئاســانی ـ بڵێی ــا ـ ب ــن. ب ــە ب رۆڤەی
گەردونیــی ســێکیواریزم وەک جیاکردنــەوەی ئاییــن 
و دەوڵــەت، یــان پێناســەیەک لــە سێکیواریزاســیۆن 
ــە  ــن ل ــی ئایی ــی ڕۆڵ ــەوە و دابەزاندن وەک کەمکردن
ژیانــی گشــتیدا، نیــە. ئەزمونــی هــەر کۆمەڵگەیــەک 
ــک  ــەر ئایینێ ــان ه ــە ی ــی دیک ــەڵ کۆمەڵگەیەک لەگ
لەگــەڵ ئایینیەکانــی تــر جیــاوازە و ناکرێــت ئەزمونی 
کۆمەڵگــە یــان ئایینێــک بلکێرێــت بــە کۆمەڵگەکانــی 
بــەکار  دیکــە  کۆمەڵگەیەکــی  بــۆ  یــان  دیکــەوە 
دەوڵــەت  و  ئیســام  جیاکردنــەوەی  بهێرێــت. 
دانوســتان  و  وت ووێــژ  بــە  بەخشــین  ڕەوایــی  و 
ســەبارەت بــە ڕۆڵــی گشــتیی ئیســام لــە هــەر 
ــی بەســتێن و هەل ومەرجــی  ــە پێ ــدا؛ ب کۆمەڵگەیەک

ــتە.  ــۆی پێویس خ

جیایی ئیسام و دەوڵەت  ڕێگری لەوە 
ناکات موسوڵانەکان پێشنیار بکەن 
سیاسەت یان یاسادانان بە پێی ئایین 
گشت  بێت.  ئەوانەوە  باوەڕەکانی  یان 
هاواتیان مافی ئەوەیان هەیە، دەبێ 
ــە هـــۆی عەقڵی  ب پــێــشــنــیــارانــە  لـــەم 

مەدەنی پشتیوانی بکەن



-دیدێکی ڕەخنەیی-

ــەوە و  ــ ــدن ــ ــی ڕازان ــان ــارەک ــۆک پــێــدەچــێــت یــەکــێــک لــە ه
بە  پێغەمبەر  منداڵیەکەی  سەردەمی  قەرەباڵغ کردنی 
لە  ئەوەی  اساییکردنەوەی  لە  بێت  جۆرێک  موعجیزە، 
کە  زەکەریا،  کوڕی  یەحیای  لە  یان  ڕوی داوە،  مەسیح 
هەردوکیان پێغەمبەرانێک بوون خودی منداڵێتیەکەیان 

خاوەنی موعجیزە بووە

خەرەو مەحمود

پێغەمبەرژیاننامەی 
لەسەردەمی منداڵیدا



پێشەکی
 ژیاننامــەی کەســانی مــەزن بــە گشــتی لــە هەمو ســەردەمێکدا 
چێژێکــی  هەمیشــە  بــووە.  ســەرنجڕاکێش  زۆر  بابەتێکــی 
تایبەتــی بــە وەرگــران بەخشــیوە و کاریگەریــی خــۆی هەبــووە 
ــە  ــە ل ــە بریتی ــووە ک ــەوەوە هات ــی ل ــەریان، هۆکارەکەش لەس
گێڕانــەوەی بەســەرهات و ڕوداو و چۆنێتیــی توانــا و لێهاتویــی 
ــو  ــدا هەڵکەوت ــۆن و نوێ ــژوی ک ــە مێ ــە ل ــانێک ک ــی کەس ژیان
ــە کارەکتەرگەلێکــی  ــاوازە بــون. ئەگــەر ئەمــە ســەبارەت ب و ن
دونیایــی بوبێــت کــە لــە بوارەکانــی فەلســەفە و فیکــر و 
زانســت و هونــەر و سیاســەت و......هتــد، ســەرکەوتو و مونــە 
بووبــن؛ تــۆ بڵێیــت ئــەم بابەتــە ســەبارەت بــە کەســانێک 
چــۆن بکەوێتــەوە کــە پێغەمبــەر بــون، بــە تایبەتیــش لــە 
ــردراوی  ــووە. نێ ــان ب ــان پێی ــە بڕوای ــانەدا ک ــەو کەس ــدی ئ دی
ــەن و  ــی دەگم ــا و تایبەمەندی ــاوەن توان ــودا و خ ــی خ تایبەت
موقــەددەس و مەعســوم بــوون، واتــە خاوەنــی پیرۆزیــی 
تایبــەت و پارێزراوێتــی بــوون لــە ایــەن خــودا خۆیــەوە. 
لێــرەوە ژیاننامــەی پێغەمبــەران بــە گشــتی و پێغەمبــەری 
ئیســامیش بەتایبــەت، دەبێتــە بابەتێــک، لــە پــاڵ چێــژ و 
ســەر  بــااو  و  پیــرۆز  سەرنجڕاکێشــیەکەیدا،  و  کاریگــەری 
جیهانــی میتافیزیــک و خــودا و فریشــتەکان، ژیاننامەیــەک 
کــە پەیڕەوکردنــی و شــوێنپێ هەڵگرتنی دەبێتــە پیرۆزتریــن 
ــدا و،  ــەوەی مرۆڤ ــاو ن ــەی لەن ــەو پێی ــڵانان. ب ــی موس ئەرک
ــە  ــا و تایبەمەندی ــاوەن توان ــاا و خ ــەوەرە ب ــەو بون ــاو ئ لەن
دەگمەنانــەدا کــە »مرۆڤ«ـــیان نــاوە، دەبێتــە بااتریــن موونــە 
کــە بــۆ هەتاهەتایــە دوبارەبونــەوەی ئەســتەم و مەحــاڵ بێــت! 
ــت ئێمــە کەســێکی  ــن نەبێ ــز مومکی ــک کــە هەرگی کارەکتەرێ
ــی  ــای ڕۆحــی و کامڵ بون ــە ڕوی توان ــنە، ل ــەم چەش ــەی ل دیک
ــەوە،  ــە ببینین ــی دیک ــۆ جارێک ــبونەوە ب ــی و موقەددەس مرۆی
لــەو ڕوانگەیــەوە کــە ئیــدی بــۆ ئەبــەد ئــەو پێگەی »ســەرداری 
ــە  ــە ل ــەی ک ــەو پێغەمبەران ــێ بەخــراوە، ئ ــەران«ی پ پێغەمب
ــەکان  ــژوو سەرمەشــقی مرۆڤ ــی مێ ــە درێژای ــدا ب ــدی ئایینی دی
بــوون،  سەرمەشــقی ئــەو سەرمەشــقانەش )موحەممــەدی 

ــامە. ــەری ئیس ــا(ی پێغەمب ــوڕی عەبدوڵ ک
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قورئانــی پیــرۆز، بــەو پێیــەی ئــەو کتێبەیــە کــە بــۆ 
بابەتانــەی  لــەو  یەکێــک  هاتــووە،  پێغەمبــەرە  ئــەو 
ــکردنی  ــە باس ــە ل ــێ داوە؛ بریتی ــی زۆری پ ــە بایەخێک ک
ژیانــی ئــەو )ژیانــی پێغەمبەرەکــە(، لــەو ڕوەوە کــە ئــەو 
کارەکتــەرە ئــەو کەســەیە ئەرکــی گەیاندنــی پەیامەکــەی، 
چەشــتنی کێشــە و موعانــات و چەرمەســەرێی بــە پلــەی 
یەکــەم لــەم ڕوەوە کەوتۆتــە ئەســتۆ، لــە چۆنیەتــی 
گەیاندنــی پەیامەکــەی و ئــەو مشــت ومڕ و جەدەانــەی 
ــەو  ــی و ئ ــی خێزان ــی ژیان ــەوە، چۆنیەتی ــان بۆت ڕوبەڕوی
ــەی  ــە پل ــە ب ــەی ک ــەاڵ و حەرامان ــا و ح ــا و ڕێس یاس
یەکــەم بــۆ ئــەو دابەزێــراون، لەگــەڵ باس و خواســی 

ــە. ــی دیک ــک بابەت ــگ و.....گەلێ جەن
ــارەی  ــە ب ــرۆزە ل ــە پی ــەم کتێب ــەی ئ ــەو چەشــنە بابەتان ئ
ــان دواوە; بەگشــتی بابەتگەلێکــن  ــەرەوە لێی ــەم پەیامب ئ
لــە ڕوی ئایینیــەوە گونجــاون لەگــەڵ ماهییەتــی کتێبەکــە 
و جــۆری پەیامەکــەدا، بەتایبەتییــش کــە روشــتی ئــەم 
ــی و چــڕی  ــە کورت ــەکان ب ــە جۆرێکــە کــە بابەت ــە ب کتێب
ــاس دەکات و، بــەای وردەکاریــی بابەتەکــەدا ناچێــت  ب
ــگ و  ــە گرن ــاس ک ــەر ب ــە ب ــە ناهێنێت ــەو ڕەهەندان و، ئ
بایەخــدار نیــن و دەچنــە خانــەی بابەتــە اوەکیەکانــەوە.
ــەرە  ــەم پەیامب ــە کاتێکــدا کــە باســکردنی ژیاننامــەی ئ ل
)باســکردنی  واتــە  »ســیرە«  بــە  کــە  کتێبانــەدا  لــەو 
ژیاننامــەی پەیامبــەر( بەناوبانگــن، لــە پــاڵ باس وخواســە 
قورئانیەکانــدا، بــەای چەندیــن بابەتــی اوەکیــدا چــووە 
کــە قورئــان تەنانــەت هیــچ ئاماژەیەکیشــی لەبارەیانــەوە 
ــە  ــە شــێوەیەکی روشــتی بۆت نەخســتۆتەڕو، ئەمــەش ب
ئەفســانەیی  بابەتــی  نــاوی گەلێــک  هــۆی خزاندنــە 
و  بێ ســود  ئایینییشــەوە  ڕوی  لــە  کــە  خورافــی،  و 

بێ هــودەن.
ئــەوەی لــەم نێوەنــدەدا لــە هەمــوی ســەیرترە؛ ئەوەیــە 
کــە ئــەم ژیاننامەیــە بــە درێژایــی مێــژوی دوای وەفاتــی 
ــا  ــە ت ــژوی ئایینەک ــی مێ ــە درێژای ــە ب ــەی، وات خاوەنەک
ــت ومڕ  ــراوە، مش ــاد ک ــۆ زی ــی ب ــەردەوام بابەت ــتا، ب ئێس
بابەتەکانیــەوە  لــە  بــارەی هەندێــک  لــە  ناکۆکــی  و 

هێناوەتــە ئــاراوە کــە تــا ئێســتاش یەکایــی نەکراونەتەوە 
ــراون. ــەر نەک و چارەس

ــەو  ــک ل ــە زۆرێ ــە ک ــرەدا؛ ئەوەی ــە هەمــوی گرنگــر لێ ل
ــان،  ــی و بێ بنەم ــود و اوەک ــەر بێ س ــەک ه ــە ن بابەتان
جــۆرە  بــەو  و  قورئــان  ڕۆحــی  بــە  ناکۆکــن  بەڵکــو 
ــەڵ  ــە لەگ ــدە، وات ــەری بەن ــە لەس ــەو ئایین ــەی ئ لۆژیک
ئــەو جــۆرە ئیســامەدا ناکۆکــن کــە قورئــان هەڵگریەتــی 
و نوێنەرایەتیــی دەکات، ئــەو جــۆرە باس و خواســانەش 
لــە کتێبــە مێژوییــە ســەرەتاییەکانی ئیســامدا بــە نــاوی 

ــراون. ــار ک ــەر(ەوە تۆم ــەی پێغەمب )ژیاننام

 ژیاننامەی پێغەمبەر لە سەردەمی منداڵیدا
بابەتەکــەی ئێمــە بــە شــێوەیەکی تایبــەت جەخــت 
ســەردەمی  لــە  پێغەمبــەر  ژیانــی  ســەر  دەکاتــە 
ئــەودا  ژیانــی  لــە  ســەردەمێکە  کــە  منداڵیەکەیــدا، 
ــۆ  ــی ب ــەر و وەحی ــە پێغەمب ــوە ب ــتا نەب ــەک هێش ــە ن ک
ــووە،  ــداڵ ب ــەکە من ــڕی وش ــە پڕاوپ ــو ب ــووە، بەڵک نەهات
لــە کاتێکــدا کــە هەمــوان دەزانیــن قۆناغــی منداڵــی 
ئــەو قۆناغەیــە کــە لــە ئیســامدا تەکلیفــی لەســەر 
نیــە، واتــە هێشــتا فەرمانــە ئایینیــەکان نایگرنــەوە و لــە 
دەرەوەی ئــەرک و واجباتــی ئایینیدایــە، بــەو پێیــەی بــۆ 
پەیڕەوکردنــی  فەرمانــە ئایینیــەکان پێویســت بــە بوونــی 

ســێ مــەرج دەکات:
یەکــەم: دەبێــت ئــەو کەســە موســڵان بێــت، واتــە 

بــاوەڕی بــە ئایینەکــە هەبێــت.
دووەم: شێت نەبێت و هۆشی لەسەر خۆی بێت.

سێیەم: دەبێت منداڵ نەبێت.
ــەو  ــە ئ ــت ک ــی بێ ــەوە چ ــۆکاری ئ ــت ه ــە دەبێ کەوات
دەوری  بــە  موقــەددەس  و  موعجیــزە  لــە  خەرمانــە 
ــە  ــت، ل ــدا کێرابێ ــە ســەردەمی منداڵی ــەدا ل ــەم مرۆڤ ئ
کاتێکــدا وەک قورئــان بە ڕونی و ڕاشــکاوانە و شــانازیەوە 
دانــی پێدادەنێــت کــە تاکــە موعجیــزەی ئــەو پێغەمبــەرە 
ــەوە  ــەو کات ــش ل ــارە قورئانی ــی. دی ــان خۆیەت ــا قورئ تەنی
ــی  ــە قۆناغ ــی ناوەت ــە پێ ــردووە ک ــن ک ــە هات ــتی ب دەس
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ــووە. ــی چــل ســاڵیەوە ب ــە تەمەن ــەوە کــە ل پێغەمبەرێتی
ڕازاندنــەوە  هۆکارەکانــی  لــە  یەکێــک  پێدەچێــت 
بــە  منداڵیەکــەی  ســەردەمی  قەرەباڵغکردنــی  و 
اســاییکردنەوەی  لــە  بێــت  جۆرێــک  موعجیــزە؛ 
ــای کــوڕی  ــە یەحی ــان ل ــە مەســیح ڕوی داوە، ی ــەوەی ل ئ
زەکەریــا کــە هەردوکیــان پێغەمبەرانێــک بــوون کــە 
بــووە.  موعجیــزە  خاوەنــی  منداڵێتیەکەیــان  خــودی 
ڕەنگــە هۆکارێکــی دیکەشــیان ئەوەبێــت کــە ئەقڵــی 
پۆپۆلیســتانە و خورافەخوازیــی ئایینــی ئــەو قەناعەتــەی 
ــاتێکی  ــەردەم و س ــچ س ــە هی ــن نی ــە مومکی ــت ک هەبێ
لــە موعجیــزە و موقەددەســیەتەوە  پێغەمبــەرە  ئــەو 
ــەوان  ــەی ئ ــەو پێی ــووە. ب ــەر ب ــادام پێغەمب ــت م دور بێ
ئــەو پێغەمبــەرە وەک کەســێک وێنــا دەکــەن کــە بڕێــک 
لــە خودایێتیــی  تێــدا بوبێــت و لــە ســەروی مرۆڤــی 
ــە  ــان ل ــە قورئ ــەوەی ک ــاگا ل ــێ ئ ــت، ب ــاییەوە بوبێ ئاس
چەندیــن شــوێندا جەخــت لەســەر ئــەوە دەکاتــەوە کــە 
ئــەو هــەر مرۆڤێکــی ئاســاییە، بــەام جیاوازیەکــە تەنهــا 
ــێ دراوە،  ــی پ ــی پەیامێک ــی گەیاندن ــە ئەرک ــە ک لەوەدای
پێویســت دەکات کــە لــە ئاســتی گەیاندنەکەیــدا بێــت و 
هیچــی تــر، واتــە مــەرج نیــە کەســێک لــە ایــەن خــوداوە 
ــتۆ،  ــە ئەس ــی خرابێت ــت و گەیاندنەکەش ــۆ بێ ــی ب پەیام

ئیــدی بــەوە لــە مرۆڤبــوون چوبێتــە دەرەوە.

ئەفسانەکانی لەدایکبوون
ــەی  ــە موون ــیوەتەوە، ل ــان نوس ــەی مێژووی ــەو زانایان ئ
تەبــەری، هاتــون لــە ســەرەتای دروســتبونی یەکــەم 
مرۆڤــەوە دەســتیان پــێ کــردووە، کــە بــە ای ئەوانــەوە 
ــە  ــە ب ــی دیک ــش پێغەمبەرەکان ــووە، دوای ئەوی ــادەم ب ئ
پــێ  ئاماژەمــان  پێشــریش  وەک  موعجیزەکانیانــەوە. 
ــەر  ــن پێغەمب ــەرە دوایی ــەو پێغەمب ــەی ئ ــەو پێی ــرد؛ ب ک
و گەورەترینیشــیانە لــە ڕوی پلــەو پایــەوە، ناکرێــت 
خاوەنــی موعجیــزەی پێغەمبەرانــی پێــش خــۆی نەبێــت 
»ئەمــە مانــای ئــەوە نیــە کــە ڕونکردنــەوەی باس وخــواس 
ســەبارەت بــە لەدایکبونــی موحەممــەد، دوبارەکردنەوەی 

هەواڵــی لەدایکبونــی پێغەمبەرانــی پێشــو بێــت، بەڵکــو 
ئــەوە دەگەیەنێــت کــە شــوێنەواری ئــەو هەواانــەی 
دەکرێــت  لەدایکبونــەوە  بابەتــی  بــە  پەیوەســن 
ــی  ــەدەرەوەی هەواڵەکان ــە هێنان ــت ل ــی هەبێ کاریگەری
لەدایکبونــی موحەممــەد لــە بازنــە مێژووییەکەیــەوە بــۆ 
ــش  ــە تایبەتی ــە ئەفســانەییەکەیەوە، ب ــاو بازن ــە ن خزاندن
کــە گومانــی ڕاویــەکان هەمیشــە لەســەر ســەماندنی 
ــە  ــرە ل ــەد  مەزن ــی موحەمم ــە کەرامات ــدە ک ــەوە بەن ئ

ــۆی«)1(. ــش خ ــەی پێ ــی ئەوان کەرامات
ســەبارەت  بــە روتەکانــی دوگیان بونــی ئامینــەی دایکــی 
پەیامبــەر پێــی؛ نوســەر لــە »ســیرە«کەی )ئیــن هیشــام(

ــەم  ــەوە، ئ ــی یەکەم ــەڕە 15٧و 158ی بەرگ ــە اپ ــەوە ل ـ
ــی  ــە خەڵک ــانەدا ک ــەو قس ــا، ل ــت: »گوای ــە دەهێنێ دەق
دەیکــەن، ›واللــە أعلــم‹، دەڵێــن: ئامینــەی کچــی وەهــب، 
ــە  ــووە ب ــان ب ــک دوگی ــودا، کاتێ ــەری خ دایکــی پەیامب
پەیامبــەر؛ پێــی گوتــراوە: تــۆ بە ســەروەری ئــەم ئوممەتە 
ــوارەوە  ــە خ ــەر کەوت ــەوە ئەگ ــەر ئ ــت، لەب ــکپڕ بووی س
بۆســەر زەوی؛ بڵــێ: ›أعیــذە بالواحــد، من ر کل حاســد‹، 
لــە پاشــاندا نــاوی بنــێ ›موحەممــەد‹، هەروەهــا کاتێــک 
دووگیــان بــوو پێــی؛ بینیــی نورێکــی لێــوە دەرچــووە ]لــە 
)ئامینــە(ە([ کــە کۆشــکەکانی )بــری(ی لــە خاکــی شــام 

پــێ بینیــوە«)2(.

پێویستە لە سەرەتادا ئەوە بڵێین کە لە 
ڕاستیدا ڕوداوەکە ئایەتەکان تەفسیر 
ــەوە ئــایــەتــەکــانــن  ــ نـــاکـــات، بــەڵــکــو ئ
ڕوداوەکە تەفسیر دەکەن، واتە هەوڵ 
بۆ  پــاســاو  بکرێنە  ئایەتەکان  دراوە 
ڕوداوەکــە، کە ئەمەش پڕۆسەیەکی 

پێچەوانەیە



بە سەرنجدان لەو چیرۆک و ڕوداوانەی لەناو 
ژیاننامەی پێغەمبەردا هاتون، بەتایبەتیش 

کە ـ وەک ئاماژەمان پێ دا ـ ناکۆکن بە خودی 
قورئان خۆی و بە روشتی کارەکتەر و پێگەی 

پێغەمبەرەکەشی؛ بۆمان ئاشکرا دەبێت 
کە لە ڕاستیدا لەدوای وەفاتی پێغەمبەرەوە 

هەڵ بەسراون، لەگەڵ ئەو لێشاوە 
چیرۆکگەرایەدا هاتون کە دواتر هاتۆتە ئاراوە
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شەقکردنی سنگ لەنێوان قورئان و فەرمودەدا
ــە تەمەنــی چــوار ســاڵیدا و  ــا ئــەو پێغەمبــەرە ل گوای
ــتە  ــك فریش ــاری دەکات ــدا ی ــەڵ منداان ــک لەگ کاتێ
ــێ  ــۆای و ســنگی شــەق دەکات و پیســیی ل دێــت ب
فــڕێ دەدات، »دوو باڵنــدەی ســپی وەک هەڵــۆ دێــن، 
ــان  ــەوی دیکەی ــە ب ــەی )وات ــە هاوڕێیەک ــان ب یەکێکی
ــت:  ــش دەڵێ ــی‹، ئەوی ــەو خۆیەت ــەوە ئ ــت(: ›ئ دەڵێ

ــن و دەیگــرن«. ــدی دێ ــێ‹، ئی ›بەڵ
ــە  ــەوە ک ــەم ڕوداوە دەگێڕێت ــۆی ئ ــۆ خ ــەر ب پێغەمب
پاڵیانخســتم،  پشــت  لەســەر  »گرتیانــم،  دەڵێــت: 
ورگیــان هەڵدڕیــم، لــە پاشــاندا دڵیــان دەرهێنــام، 
لــێ  ڕەشــیان  گۆشــتی  پارچــە  دوو  و  شــەقیانکرد 
گــوت:  هاوەڵەکــەی  بــە  یەکێکیــان  دەرهێنــا، 
ــە  ــێ شــۆرد، ل ــان پ ــر هەناومی ــە، ئی ــۆ بێن ــراوم ب بەف
ــان پــێ  ــە، دڵی ــۆ بێن ــاوی تــەرزەم ب پاشــاندا گوتــی: ئ
ــۆ  ــی: ئارامــی ›ســکینة‹م ب ــە پاشــاندا گوت شوشــتم، ل
ــە  ــان ب ــدا، ئینجــا یەکێکی ــە دڵم ــان ب ــن، پرژاندی بهێن
هاوەڵەکــەی گــوت: بیــدورەوە، ئەویــش دورییــەوە و 

مــۆری پەیامبەرێتیــی لــێ دا«)3(.
ــووە،  ــەدا هات ــی دیک ــە فەرمودەیەک ــان ڕوداو ل هەم
بــە هەندێــک زیــادەو جیاوازیــەوە کــە لــە ئەنەســەوە 
ــەوەی  ــدا، دوای ئ ــەم فەرمودەیەیان ــەوە، ل گێڕدراوەت
پارچــە گۆشــتەکە لــە ســکی دەردەهێنێــت؛ دەڵێــت: 
»هــذا حـــظ الشــیطان منــك، ثــم غســلە فــی طســت 
مــن ذهــب بــاء زمــزم، ثــم أمــە، ثــم   أعــادە ي 

ــۆدا،  ــە ت ــە: »ئەمــە پشــکی شــەیتانە ل ــە...«، وات مکان
ئــاوی  بــە  ئاڵتونــدا،  تەشــتێکی  لــە  پاشــاندا  لــە 
زەمــزەم  دەیشــوات، ئینجــا برینەکــە دادەخاتــەوە و 

دەیگەڕێنێتــەوە شــوێنەکەی خــۆی«)4(.
ــك  ــر ذل ــر ئەنــەس دەڵێــت: »وقــد کنــت أری  أث دوات
ــە: »مــن شــوێنەواری ئــەو  امخیــط فــی صــدرە«، وات
دەرزیــەم لــە ســنگیدا دەبینــی«! ســەیر لەوەدایــە ئەم 
ــان ئــەم ســکهەڵدڕینە،  ڕوداوی شــەقکردنی ســنگە، ی
جارێکــی دیکــەش دوبــارە دەبێتــەوە! لــە گەشــتەکەی 

ئیــرا و میعراجــدا!
ــرین ڕوداو  ــش باش ــرا و میعراجی ــارە ڕوداوی ئی دی
هەمــو  جێگــەی  ئــەوەی  بــۆ  گونجاوترینیانــە،  و 
ــدا  ــەی تێ ــەمەرە و خورافیان ــەیر و س ــە س ــەو بابەت ئ
ــت  ــو پێدەچێ ــان، بەڵک ــوە لێی ــە لێوانلێ ــەوە ک بکرێت
هــەر بابەتێکــی نامــۆ و نەخــوازراو کە ئەقڵــی میللیی 
ئیســامیی تامــەزرۆی بوبێــت و لــە شــوێنی دیکــەدا 
بــواری بــۆ نەڕەخســابێت و جێگــەی نەبوبێتــەوە؛ 
ــە  ــاو موعجیزەیی ــە بەن ــەم چیرۆک ــاو ئ ــە ن خزێرابێت
دورودرێــژ و قەرەباڵغــە. ڕەنگــە ئــەوەی وای کردبێــت 
بــە ئاســانی ئــەم چیرۆکــە بکرێتە کــۆگا و ســەرچاوەی 
لــە  ســەرنج ڕاکێش،  و  ســەمەرە  بابەتێکــی  چەنــد 
ایەکــەوە خــودی ڕوداوی ئیــرا و میعــراج بێــت کــە 
ــاژە  ــەوە، ئام ــی دیکەش ــە ایەک ــەیرە، ل ــار س یەک ج
ــورەتێک  ــی س ــدا و ناونان ــە قورئان ــت ل ــی بێ پێکردن
بێــت بــە ناویــەوە )ســورەتی »اإراء«(. کەواتــە؛ 
ــی  ــی ڕوداوێک ــۆ بون ــایەتیی ب ــان ش ــی قورئ مادامەک
دەســتان  ئیــدی  کەواتــە  دەدات؛  چەشــنە  لــەم 
ئاواایــە بــۆ ئــەوەی تــا خەیــاڵ بــڕ بــکات فەرمــودەی 
ــەی  ــە، خوراف ــە تواناماندای ــا ل ــتین و، ت ــۆ هەڵببەس ب
تێــوە بئاڵێنیــن! دەبێــت ئامــاژە بــەوەش بکەیــن کــە 
ــەم ڕوداوی شــەقکردنی ســنگە، ئێمــە پشــتان  ــۆ ئ ب
ــان  ــوێ بەســتووە، کــە یەکێکی ــە دوو ســەرچاوەی ن ب
جیاکردۆتــەوە  ســیرەی  ســەحیحەکانی  حەدیســە 
کــە  دیکەشــیان  ئــەوی  وەانــاوە،  اوازەکانــی  و 

لە  پێغەمبەران  ســەرجــەم  بڵێیت  تۆ 
هەمویان  موحەممەد،  تا  ئــادەمــەوە 
سنگیان شەق کرابێت و پیسییان لێ 

فڕێ درابێت؟!
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ــدا  ــە ســاڵی )19٧6(ی زایینی ــە، ل ــق امختوم«ـ »الرحی
خەاتــی وەرگرتــووە! کەواتــە ئــەم دوو کتێبــە پوختــە 
ــن  ــیرە(ن و نوێری ــراوی )س ــاوەڕ پێک ــوراو و ب و پاڵێ

ســەرچاوەی بەردەســتانن.

پشتبەســن بــە ســەرەتای ســورەتی شــەرح بــۆ پاســاوی 
ئــەم ڕوداوە

لــە هەمــوی ســەیرتر ئەوەیــە کــە موفەســیرەکانی 
ــارای زانســتی  ــە ئ ــە ســەرەتاکانی هاتن ــان، هــەر ل قورئ
تەفســیرەوە تــا دەگات بــە ئەمــڕۆ کــە پــر لــە چــواردە 
ســەدە بەســەر ئــەم ئایینــە و ئــەم زانستەشــدا گــوزەری 
کــردووە، لــە کاتێکــدا کــە ئێمــە لــە ســەرەتای ســەدەی 
ــدا دەژیــن، ئــەم چیرۆکــە وەک  بیســت و یەکــی زایینی
تەفســیرێک بــۆ ئــەو ئایەتانــە هــەر ئامادەگیــی هەیــە.

ــە ڕاســتیدا  ــە ل ــن ک ــەوە بڵێی ــە ســەرەتادا ئ پێویســتە ل
ــەوە  ــو ئ ــاکات، بەڵک ــیر ن ــەکان تەفس ــە ئایەت ڕوداوەک
واتــە  دەکــەن،  تەفســیر  ڕوداوەکــە  ئایەتەکانــن 
هــەوڵ دراوە ئایەتــەکان بکرێنە پاســاو بــۆ ڕوداوەکە، کە 
ئەمــەش پڕۆســەیەکی پێچەوانەیــە، لــەو ڕوانگەیەوە کە 
بــە ســەرنجدانێکی ســەرپێیی ئاشــکرا دەبێــت کــە نــەک 
ــۆ تەفســیرکردنی  ــە ب ــەم ڕوداوە نی ــەر پێویســتان ب ه
ئــەو ئایەتانــە، بەڵکــو ڕوداوەکــە، تەفســیرەکەش و 
ــات  ــدا دەب ــە اڕێ ــش ب مەبەســتی ســەرەکی ئایەتەکانی

ــتەیان دەکات.  ــکرا ئاڕاس ــێواندنێکی ئاش ــەرەو ش و، ب
ــِذي  ــَك ِوْزرََك، الَ ــا َعْن ــَك َصــْدرََك، َوَوَضْعَن ْح لَ ــْرَ ــْم نَ »أَلَ
أَنَْقــَض ظَْهــرََك« )ســورەتی »الــرح«، ئایەتــی 3-1(. 
تاوانەکەمــان  نەکردیتــەوە؟  ســنگان  »ئایــا  واتــە: 
)قورســاییەکەمان( لەســەر انەبردیــت؟ کــە پشــتی 

تــۆی مانــدو کردبــو )چەماندبــو(؟«.
بــە  زمانــدا  ڕیشــەی  لــە  »رح«  وشــەی  گەرچــی 
مانــای کردنــەوە و ئاشــکراکردن و ڕاڤەکــردن دێــت؛ 
ــۆرە  ــەم ج ــی ل ــە بەکارهێنان ــە ڕوی زاراوە و، ل ــەام ل ب
تایبــەت،  شــێوەیەکی  بــە  قورئانــدا  دەربڕینانــەی 
مەبەســت پێــی )کردنــەوە( نیــە، بەڵکــو مەبەســتی 

دیکــەی هەیــە، واتــە: بــۆ موونــە »رح اللــە صــدرە«: 
ــدڕی  ــە خــودا ســنگی هەڵ ــەت ک ــەوە نای ــای ئ ــە مان ب
ــە  ــە ڕوکەشــە و، بابەتەکــە ل ــەم مانای )کــردەوە(، کــە ئ
ــەوە. هــەر  ــتەقینەکە دور دەخات ــە ڕاس ــا جەوهەری مان
بۆیــە )ابــن منظــور( لــە فەرهەنگەکەیــدا دەڵێــت: 
»رح اللــە صــدرە لقبــول الخیــر« )دەقــاودەق: خــودا 
ســنگی کــردەوە بــۆ قەبوڵکردنــی خێــر و چاکــە(؛ واتــە: 
»وســعە  لقبــول الحــق فاتســع«: »بــۆ قەبوڵکردنــی 
ڕاســتی ســنگی فــراوان کــرد و ئیــدی فــراوان بــوو«)5(. 
کەواتــە مەبەســتەکە لێــرەدا مەجــازی و مەعنەویــە، 

نــەک ڕوکــەش و مــاددی و جەســتەیی.
ــی »رَِب  ــەر گوتویەت ــا پێغەمب ــک موس ــت کاتێ ــۆ بڵێی ت
ــە  ــت خودای ــەوە بوبێ ــتی ئ ــْدِري«؛ مەبەس ْح ِل َص اْرَ
لــێ  ماددیەکــەی  پیســیە  )و  بکــە  شــەق  ســنگم 
ْح ِل  ــال رَِب اْرَ ــر. )»ق ــان نەخێ ــێ گوم ــە(؟! ب دەربهێن
َصــْدِري«: موســا گوتــی: پەروەردگارا! ســنگم بکــەرەوە«، 
ســورەتی »طــه«، ئایەتــی 25. یاخــود ئایەتــی 22ی 
ــَاِم  ــْدرَُه لِْلِْس ــُه َص َح اللَ ــن َرَ ــر«: »أَفََم ــورەتی »الزم س
ــٌل للِلَْقاِســيَِة قُلُوبُُهــم ِمــن  ــِه فََويْ ــوٍر ِمــن َربِ ــَو َعــَىٰ نُ فَُه
ــەو  ــا ئ ــە: »ئای ــٍن«، وات ــَاٍل ُمِب ــَك ِي َض ــِه. أُولَِٰئ ــِر اللَ ِذكْ

ــــانــــجــــەکــــە لــــــە ایــــــەکــــــەوە  ئــــام
پاساوهێنانەوەیە بۆ ئەو فەرمودانەی 
پێغەمبەر  سنگی  شەقکردنی  باسی 
ــکــەشــەوە  دەکـــــەن، لـــە ایـــەکـــی دی
خەڵکینە!  ــەوەی:  ــ ئ بــۆ  ئــامــاژەیــەکــە 
وەک  پێغەمبەر  ژیاننامەی  بن  دڵنیا 
ئەوەی هەیە و تۆمار کراوە ڕاستە و 
گومانی تێدا نیە و وەک خۆی بە ئێمە 

گەشتووە
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کەســەی خــودا ســنگی بــۆ ئیســام کردۆتــەوە و لەســەر 
ــەوە...«. ــە پەروەردگاری ــە ل نورێک

ــە  ــتی، کەوات ــە گش ــڵانانە ب ــۆ موس ــەکە ب ــرەدا باس لێ
دەبێــت خــودا ســنگی هەمــو موســڵانێک شــەق بکات 
و پیســیەکەی لــێ فــڕێ بــدات، ئەگەرنــا پاکنابێتــەوە و 

بــۆ ئیــان و ئیســامەتیی گونجــاو نابێــت!!
هەروەهــا دەپرســین: تــۆ بڵێیــت ســەرجەم پێغەمبــەران 
لــە ئادەمــەوە تــا موحەممــەد، هەمویــان ســنگیان 

ــت؟! ــڕێ درابێ ــێ ف ــییان ل ــت و پیس ــەق کرابێ ش
یــان نەخێــر بابەتەکــە بــە شــێوەیەکی دیکەیــە و، 
ــەو  ــۆ ئ ــاوهێنانەوەیە ب ــەوە پاس ــە ایەک ــە ل ئامانجەک
فەرمودانــەی باســی شــەقکردنی ســنگی پێغەمبــەر 
بــۆ  ئاماژەیەکــە  دیکەشــەوە  ایەکــی  لــە  دەکــەن، 
ــەر  ــەی پێغەمب ــن ژیاننام ــا ب ــە! دڵنی ــەوەی: خەڵکین ئ
وەک ئــەوەی هەیــە و تۆمــار کــراوە ڕاســتە و گومانــی 
تێــدا نیــە و وەک خــۆی بــە ئێمــە گەشــتووە. هەروەهــا 
ــەی  ــەو فەرمودان ــو ئ ــن: هەم ــان بڵێ ــت پێ دەیانەوێ
ــەر  ــارەی ســیرەی پێغەمب ــە »صەحیــح« هاتــون، دەرب ب
بــن یــان هــەر شــتێکی دیکــە؛ لەگــەڵ نــاوەڕۆک و 

ــن!! ــا و کۆک جەوهــەری قورئانــدا تەب
بــە ســەرنجدان لــەو چیــرۆک و ڕوداوانــەی لەنــاو 
ژیاننامــەی پێغەمبــەردا هاتــون، بەتایبەتیــش کــە ـ وەک 
ئاماژەمــان پــێ دا ـ ناکۆکــن بــە خــودی قورئــان خــۆی 
و بــە روشــتی کارەکتــەر و پێگــەی پێغەمبەرەکەشــی؛ 
بۆمــان ئاشــکرا دەبێــت کــە لە ڕاســتیدا لــە دوای وەفاتی 
لێشــاوە  ئــەو  لەگــەڵ  پێغەمبــەرەوە هەڵبەســراون، 
چیرۆکگەرایــەدا هاتــون کــە دواتــر هاتۆتــە ئــاراوە، 
ــی زۆر.  ــە ئەفســانەگەری و خورافەخوازییەک ــاوڕێ ب ه
ئەمــەش لــە بنەڕەتــدا لــە قەیرانــی فەرمودەپەرســتیەوە 
خزاندۆتــە  زۆریــان  فەرمودەگەلێکــی  کــە  هاتــووە 
لەوێشــەوە  و،  پێغەمبەرەکەیانــەوە  ژیانــی  نــاو 
موفەســیرانە  ئــەو  ئاخنیــون!  پــێ  تەفســیرەکانیان 
لێکدانــەوەی  لــە  فەرمودانەیــان  ئــەو  هەمیشــە 
ــوە. ــر( زانی ــە لەپێشــر و )قورئانی ــان ب ــەی قورئ ئەقڵیان

سەرچاوە و پەراوێزەکان:
)1( منصــف الجــزار، امخیــال العــري فــی اأحادیــث 

امنســوبة إلــی الرســول. مؤسســة اانتشــار العــري، 
.٧5 200٧. ص.  لبنــان،  بیــروت، 

)2( هەمان سەرچاوە، ل. 84.

دار  النبویــة،  الســیرة  صحیــح  العــي،  إبراهیــم   )3(

النفائــس، اأردن، الطبعــة العــارة، 2015. ص. 53، 54. 
هەروەهــا بڕوانــە: صفــي الرحمــن امبارکفــوری، الرحیق 

ــن الجــوزي، 1434 هـــ.، ص. ٧3. ــوم، دار اب امخت
ــة.  ــیرة النبوی ــح الس ــي، صحی ــم الع ــە: إبراهی )4( بڕوان

ص. 54، هەروەهــا: الرحیــق امختــوم، ص. ٧3.
)5( ابــن منظــور، لســان العــرب. دار صــادر، بیــروت. جـــ. 

8، ص. 50.



سازدانی: دەشتی مەحمود

لە هەژموونی ئاییندا 
نوێخوازی مەحاڵە

ئاان تورێن:

Alain
Touraine



بێنە  ئــــەوە هـــاتـــوە جـــەمـــاوەر  ــی  ــات ک
مەیدانەوە، بەبێ جەماوەر هیچ شتێک 
هــاتــوە  ئـــەوە  کــاتــی  ئێستا  نــاکــرێــت، 

بپرسین: خەڵکینە! لە کوێن؟

ــن بیرمەنــدی فەرەنســی، پێیوایــە لــە كۆمەڵێكــدا كــە  ئــاان تۆری
ئایــن هەژموونــی هەبێــت "نوێخــوازی دەبێتــە كارێكــی مەحــاڵ".

ــە كۆنفرانســی  ــۆ بەشــداریكردن ل ــردوودا ب ــاوەی راب ــن، لەم تۆری
پاتفۆڕمــی دابڕانــدا ســەردانی هەرێمــی كوردســتان كردبــوو، 
لەمیانــی چاوپێكەوتنێكیــدا لەگــەڵ راگەیاندنــی دابــڕان، ئامــاژەی 
هەرێمــی  لەســەر  كــرد  خــۆی  تێبینییەكانــی  و  ســەرنج  بــە 

كوردســتان.
دەتوانــن تــەواوی چاوپێكەوتنەكــەش بــە ڤیدیــۆ لــە ســایتی 

دابــڕان ببینــن.
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نەتەوەیەک لە دایک دەبێت
تورێــن لــە دەســتپێکی وتەکانیــدا و لەبارەی کوردســتانەوە 
لــە  بەختیــارم  مــەا  لەمەوبــەر  ســاڵ  دەڵێــت: ســێ 
ــی  ــە هاوڕێیەت ــک ل ــەوە جۆرێ ــەو کات ــی و ل ــس بین پاری
ــبینم  ــرد و گەش ــەوە ک ــتم ب ــە، هەس ــدا هەی ــە نێوامان ل
ــک  ــە دای ــی ناوەڕاســت ل ــە ڕۆژهەات ــەک ل ــە نەتەوەی ک
ــتهێنانی  ــە بەدەس ــورد( ل ــەوەی ک ــام )نەت ــت و دڵنی دەبێ
مافــە ڕەواکانیــان ســەرکەوتو دەبــن. ئــەو گەشــبینیەم بــۆ 
ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە کۆمەڵە کەســێکم ناســی ئەوپەڕی 
ــەام  ــن، ب ــان چەپ ــە ئێستاشــدا هەندێکی ــون و ل چــەپ ب
لۆجیکــی کارکردنیــان لــە دابڕانــەوە بــەرەو بنیاتنانــەوەی 
کۆمــەڵ گۆڕیــوە، لــە هەڵوێســتی شۆڕشــگێڕانەوە بــەرەو 
هەڵوێســتی چاکســازی هەنگاویــان نــاوە، ئــەو جــۆرە لــە 
بیرکردنــەوە زۆر بــاش و گرنگــە، هەرچەنــدە لــە ئێســتادا 

ــاو نیــە. ئــەو شــێوازی کارکردنــە زۆر ب

چۆن ئەو بەتاڵیە پڕبکەینەوە!
بــە پڕکردنــەوەی بەتاڵــی لەنــاو کۆمەڵــدا  چاکســازی 
ــە  ــەن ل ــگ ه ــەی گرن ــتادا دوو کێش ــە ئێس ــت، ل دەکرێ
دونیــادا: یەکێکیــان لــە ڕۆژئــاوا و ئــەوەی تریــان لــە 
ــاوا بــە هــۆی ئــەو قەیرانــە گــەورە  ــە ڕۆژئ ڕۆژهــەات. ل
ئابــوری و داراییانــەی کــە گیــرۆدەی ناوچەکــە بــون، 
بزوتنــەوەی  دروســتکردنی  بــۆ  دەبێــت چارەســەرێک 
ــە  ــەوە، چونک ــاری بدۆزرێت ــی ڕامی ــی و چااک کۆمەایەت
لــە خۆرئــاوا هەمــوو شــتێک بەتاڵــە، هەمــوو شــتێک بــوە 
بــە پــارە و ســەرمایەی گــەورەی نێودەوڵەتــی، دەوڵەتیــش 
ــەو  ــە ل ــرەدا ئەوەی ــە، کێشــەکە لێ ــچ دەســەاتێکی نی هی
بــارەدا ئایــا دەتوانیــن چااکیــی ڕامیــاری بنیــات بنێینەوە؟ 
ــرە،  ــتی ت ــو ش ــە بەڵک ــارە نی ــەکە پ ــدا کێش ــە ڕۆژهەات ل
ــتدا  ــی ناوەڕاس ــی ڕۆژهەات ــە واتان ــن ل ــۆن دەتوانی »چ
دیمۆکراســی، ڕای گشــتی و پڕۆســەی ڕامیــاری بنیــات 

ــن«. بنێی
لــە دونیایەکــدا دەژیــن کــە ئەکتەرەکانــی وەکــو، خەڵــک، 
حــزب، چیــن و بزوتنــەوە کۆمەایەتیــەکان، لــە هیــچ 

شــوێنێک بونیــان نیــە، دونیــا هەرگیــز بــەو شــێوەیە 
بەتــاڵ نەبــوە، ڕۆژئــاوا، ڕۆهــەات، باکــور و باشــور، وەکــو 
یــەک بەتاڵــن. پرســیار و کێشــە گرنگەکــە لێــرەدا ئەوەیــە 

ــەوە؟!«. ــە پڕبکەین ــەو بەتاڵی ــە »چــۆن ئ ک

وێنەگرتن لەگەڵ پرۆفیسۆرێکی فەڕەنسایی گەمژەییە!
مــن زۆر ئــاگاداری بارودۆخــی کوردســتان نیــم، ناتوانــم بە 
دڵنیاییــەوە بڵێــم کــە خەڵکــی کوردســتان لــە چاکســازیی 
کۆمەایەتــی ســەرکەوتو دەبــن، یاخــود بــە پێچەوانــەوە، 
ــە بــۆ ئــەوەی  بــەام هــۆکاری ئەقانیــی گونجــاو هەی
بــاوەڕ بــەوە بکەیــن کــە پڕۆســەی چاکســازی ســەرکەوتو 
دەبێــت لــە کوردســتان، چونکــە خەڵــک دەزانــن کــە 
چییــان دەوێــت و چــی دەکــەن! مــن زۆر سەرســام بــوم 
نێودەوڵەتیــی  کۆنفڕانســی  ســێیەم  لــە  ڕۆژە  دو  بــەو 
پاتفۆڕمــی دابــڕان لــە شــاری ســلێانی، »تێبینیــی جوڵەی 
خەڵکــم دەکــرد«، خەڵــک بــە پەرۆشــەوە پرســیاریان 

ــت بکەوێت! ــان دەس ــەوەی وەامی ــۆ ئ ــرد ب دەک
لێــرە  خەڵــک  ســایکۆلۆژیانە  تێگەیشــتنی  بــە 
»جوڵێنــدراون«، لــە جێگاکانــی تــری دونیــا بــە مونــە 
ــە کاتێکــدا زۆر دەربــارەی ئەفریــکا نازانــم(،  ــکا، )ل ئەفری
نیــە  وشــەیەکیان  ئــەوەی  لەبــەر  بێدەنگــە،  خەڵــک 
بــۆ دەربڕینــی ئــەوەی کــە هەســتی پــێ دەکــەن و 
دەیانەوێــت، بــەام لــە کوردســتان زۆرتــان پێیــە بــۆ 
وێنەگرتــن  دەگــرن،  وێنــەش  ئێــوە  هەروەهــا  وتــن. 
لەگــەڵ پرۆفیســۆرێکی فەڕەنســی هیــچ واتایەکــی نیــە و 
ــەدا خەڵــک دەیەوێــت  ــە گرتنــی وێن ــەام ل ــە، ب گەمژەیی
شــتێک دەرببڕێــت و بڵێــت کــە مــن شــتێک دەکــەم، بــە 

بۆچوونــی مــن وێنەگرتــن باشــرە لــە وێنەنەگرتــن.
مــن زۆر سەرســامم بــەوەی کــە لــە کوردســتان دەیبینــم، 
ــت«،  ــک دەجوڵێ ــتان »خەڵ ــە کوردس ــم ل ــر وت وەک پێش
ــە بۆچونــی مــن قورســرین کار ئەوەیــە کــە خەڵکــی  و ب
کۆمەایەتــی،  چاکســازیی  بکەیــت.  دروســت  چــااک 
ڕێــژەی  بەرزکردنــەوەی  نــەوت،  خۆماڵی کردنــی  بــە 
بەرهەمهێنانــی ئۆتۆمبێــل یاخــود گۆڕینــی سیســتەمی 
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ــک  ــی خەڵ ــە گۆڕین ــا ب ــن تەنه ــام نادرێ ــدن، ئەنج خوێن
نەبێــت، بــە گۆڕینــی خەڵکــی ناچــااک بــۆ خەڵکــی 
چــااک. ئێــوەش لــە کوردســتان ئــەو کارە دەکــەن، ئــەوە 
تێگەیشــتنی منــە کــە لــەو دوو ڕۆژەی کۆنفرانســەکە فێری 
بــوم، لەوانەیــە هەڵــە بــم، بــەام ئومێــدەوارم ڕاســت بــم.

خەڵک بگۆڕین بە ئەکتەر
ــێ  ــەوە، بەب ــە مەیدان ــاوەر بێن ــوە جەم ــەوە هات ــی ئ کات
جەمــاوەر هیــچ شــتێک ناکرێــت، ئێســتا کاتــی ئــەوە 
ــداریی  ــێ بەش ــن؟ بەب ــە! لەکوێ ــین: خەڵکین ــوە بپرس هات
بەرەوپێــش  ڕامیاریــەوە  لــەڕوی  ناتوانیــت  جەمــاوەر 
ناتوانیــت  چــۆن  وەک  بیــت،  ســەرکەوتوو  و  بڕۆیــت 
بەبــێ جەمــاوەر گۆڕانــکاری لــە وات و ناوچەکەتــدا 
بــکات،  شــتێک  دەتوانێــت  خەڵــک  تەنیــا  بکەیــت. 
ــۆ  ــەن ب ــە بک ــن و قس ــان بەکاربهێن ــەوە، و ئەقڵی بیربکات
ئــەوەی بتوانــن گۆڕانــکاری لــە زهنیانــدا بکــەن، بــەام بــۆ 
ــت پێویســتە ســەرەتا  ــکاری دروســت بکەی ــەوەی گۆڕان ئ
گۆڕانکاریــت بوێــت، تێبگەیــت کــە گــۆڕان چیــە و لــەوە 
ــەوە  ــەی ئ ــک بانگەش ــت کاتێ ــی دەڵێی ــە چ ــەی ک تێبگ
ــا  ــت تەنی ــت. نابێ ــت وات بگۆڕی ــە دەتەوێ ــت ک دەکەی
بڵێیــت »دەمەوێــت )فــان کــەس( بگۆڕدرێــت بــە )فــان 
کــەس(، چونکــە ئــەوە هیــچ ســودێکی نابێــت. مــن پێــم 
وایــە پێویســتان بــە یــەک شــت هەیــە بۆ ئــەوەی گــۆڕان 

ــەوە  ــت دەکەم ــتە جەخ ــەو ش ــەر ئ ــە لەس ــت، بۆی بکرێ
ــیی  ــەفەی کۆمەڵناس ــە فەلس ــە ل ــێکی گرنگ ــە بەش چونک
ــت  ــک بگۆڕی ــە »خەڵ ــە ک ــت ئەوەی ــن ش ــدا. گرنگری من
چەقبەســتو،  باردودۆخــی  جوڵەخســتنە  ئەکتــەر،  بــە 
ئــەوەی  بــۆ  بــەام  وەام،  بــە  بکەیــت  کێشــەکان  و 
کێشــەیەک بگۆڕیــت بــۆ وەام؛ دەبێــت ســەرەتا تــاک 
لــە باردودۆخێکــدا بکەیــت بــە ئەکتــەر، ئەکتەریــش ئــەو 

ــت«. ــج دادەهێنێ ــڕاز و ئامان ــە ئام ــەیە ک کەس

ناکرێــت گۆڕانکاریــی بکرێــت، کاتێــک ئایــن ڕابــەری 
ــکات ــتێکدا ب ــوو ش ــەر هەم بەس

ــێنێت،  ــەپ دەناس ــێکی چ ــۆی وەک کەس ــە خ ــن، ک تورێ
ــدا دەڵێــت:  ــە کۆمەڵگــەی ئایینی ــکاری ل ــارەی گۆڕان ــە ب ل
ئایــا دەگونجێــت لــە واتێکــدا کــە ئاییــن کۆنتڕۆڵــی 
سیاســەت و ژیانــی تایبــەت و کولتــور دەکات، شــێوە بــە 
بیرکردنــەوەی خەڵــک دەدات و فێــری خەڵــک دەکات کــە 

ــر. ــان ـ نەخێ ــێ گوم ــەوا ـ ب ــن؛ ئ ــان ببین چــۆن خۆی
بــەام ئەگــەر لێــم بپرســی کــە: ئایــا دەگونجێــت لــە 
بــۆ  پێنــج جــار دەچــن  واتێکــدا کــە خەڵــک ڕۆژی 
مزگــەوت و نوێــژ دەکــەن؛ دەڵێــم: بەڵــێ، بۆچــی نــا؟ ئەوە 
وەکــو ســێ جــار نــان خــواردن وایــە. واتــا ئایــا ناگونجێــت 
ــە  ــەی ل ــە خەڵکەک ــت ک ــکاری بکەی ــدا گۆڕان ــە واتێک ل
ڕۆژێکــدا ســێ جــار نــان دەخــۆن. »ئامادەکردنی ســێ ژەم 
نــان کاتــی زیاتــری دەوێــت لــە پێنــج جــار نوێژکــردن لــە 
ــدا  ــە واتێک ــت ل ــت و ناکرێ ــر ناگونجێ ــدا«. نەخێ ڕۆژێک
گۆڕانــکاری و نوێخــوازی بکرێــت کاتێــک ئاییــن فەرمــان 
بەســەر  شــتێکدا،  هەمــو  بەســەر  دەکات  ڕابــەری  و 
ــەو  ــر. ل ــتی ت ــەی ژن و... زۆر ش ــزان، پێگ ــەت، خێ سیاس

ــر. ــان نەخێ ــێ گوم ــر، ب ــم: نەخێ ــن دەڵێ ــارەدا م ب

مرۆڤ و باوەڕ و خودا
ــکاری«دا  ــە »گۆڕان ــای خــۆی ل ــە ســەرەتاوە مــرۆڤ توان ل
و  گــەورە  کەشــتیی  دروســتکردنی  لــە  هــەر  بینیــوە، 
چاندنــی دانەوێڵــە و زۆر ســێکتەری تــر. ئــەو کاتــەی 

واتێکدا  لە  ناکرێت  و  ناگونجێت   
بکرێت  نــوێــخــوازی  و  گــۆڕانــکــاری 
ڕابــەری  و  فــەرمــان  ئایین  کاتێک 
شتێکدا،  هەمو  بەسەر  دەکــات 
بەسەر سیاسەت، خێزان، پێگەی 

ژن و... زۆر شتی تر



20
17

ی  
وز

مم
تە

   
   

7 
رە

ما
 ژ

   
ن 

بڕا
دا

49

و  گۆڕیــن  لــە  دەبنــەوە  ســنوردار  تواناکانــی  مــرۆڤ 
ــر  ــێکی ت ــت کەس ــە دەبێ ــەوە ک ــتکردندا، بیردەکەن دروس
توانــای گۆڕیــن و دروســتکردنی هەبێــت باشــر و ئاســانر 
لــە ئــەوان. بــەو کەســە دەڵێــن )Mr. God( بەڕێــز خــودا، 
ــو  ــن )Mrs. Nature( خات ــاوی دەنێ هەندێــک جاریــش ن
ــر، کــە  ــان هــەر ناوێکــی ت روشــت، یاخــود گــەردون، ی

ــن. ــەی دەنێ ــاوە جیاوازان ــەو ن ــم بۆچــی ئ ــن نازان م
ئــەو کاتــەی توانــای مــرۆڤ زیــاد دەکات، بــۆ مونــە، 
ــرد  ــتیان ک ــۆن دەس ــای ک ــان و ڕۆم ــی یۆن ــک خەڵک کاتێ
ــان  ــوان خۆی ــی لەنێ ــەوە و ڕێکخســتنی بازرگان ــە دۆزین ب
و دورگــە نزیکەکانــی دەوروبــەری خۆیــان و ناوچــە و 
ــۆی  ــوە ه ــەوە ب ــون؛ ئ ــەوە دور ب ــە لێیان ــر ک ــەی ت جێگ
ــەو  ــن و خــودا تێبگــەن. ل ــە ئایی ــر ل ــە جیاوازت ــەوەی ک ئ
تێگەیشــتنەوە ئایینێکــی زۆر زیــرەک هاتــە بــون کــە 
بــە مرۆڤــی وت: ئێــوە خۆتــان زۆر زیرەکــن بۆیــە خــودا 

ــت. ــرۆڤ بێ ــە م ــەی ل ــە کوڕەک ــاری داوە ک بڕی
لێــرەوە »مــرۆڤ دەبێــت بــە خــودا«. هــەر مــرۆڤ دیــدی 
ئایینیانــەی لەســەر دونیــا ابــرد، بــەام ئایینیــان بــۆ 
دەســەات هێشــتەوە. ئاییــن خــۆی نــا، بەڵکــو دەســەاتی 
ئایینــی، وەک لــە ســەدەکانی ناوەڕاســت، کاتێــک پادشــا و 

ــران. ــۆرەکان پیرۆزک ئیمپڕات
ئــەوە گۆڕانــکاری بنەڕەتیــە، کاتێــک بازرگانــی بــە شــێوەی 
لــە  بەڵکــو  دەرەوە  بــۆ  نــەک  ڕێک دەخەیــت  باشــر 
ناوخۆشــدا. تەنهــا شــتێکی بەهێــزی ڕێکخــراوت پێویســتە 
بــۆ ئــەوەی لــە ســلێانیەوە بڕۆیــت بــۆ هەولێــر، لێــرەوە 
دەچیتــە جیهانێــک کــە توانــای دروســتکردنی یاســات 
هەیــە. لــە کۆمەڵگــەی بازرگانیــدا پێویســتیت بــە پارێــزەر 
ــی دروســت  ــن ڕێکخســتنی کۆمەایەت ــە دەتوان ــە ک هەی
کاتــدا  لــە هەمــان  پارێــزەر؛  دەڵێــم  کاتێــک  بکــەن. 
دەوڵەتیشــە،  دام و دەزگای  و  دادگا  و  پادشــا  مەبەســتم 
ئــەوەش لەســەدەکانی )1٧( و )18( ڕوی دا. دواتــر لــە 
ــە  ــر ل ــدا ڕوی دا، دوات ــە واتێک ــەدەی )18( ل ــی س کۆتای
دوو واتــی تــردا، ئینجــا لــە چەندیــن واتــی تــردا هەمــان 

ڕێکخســتنی کۆمەایەتــی ڕوی دا.

دواتــر شــتێکی زۆر نایــاب و نائاســایی ڕوی دا، مــرۆڤ 
مەکینــە )Machine(ی دروســت کــرد کــە بەرهەمهێنانــی 
لــە یــەک ســەعاتدا بــە شــێوەیەک زیــاد کــرد کــە هەرگیــز 
لــە  و   )19( ســەدەی  لــە  نەکرابــوو.  ئەزمــون  پێشــر 
ــوە  ــە ب ــرد ک ــان زۆر زۆر زیادی ک ــاڵدا بەرهەمهێن )50( س
ــە  ــوری و کۆمەایەتیان ــتنێکی ئاب ــەوەی تێگەیش ــۆی ئ ه
زانســتی،  داهێنانــی  لــە  دروســت بێت  داهێنــان  بــۆ 
تەکنەلۆجــی، خانەیــی، کرێــکار، و ناکۆکیــی چینایەتــی 
ــان و  ــای داهێن ــت دونی ــی دەوترێ ــەوەش پێ ــد. ئ و....هت

جیهانــی پیشەســازی.
ئێســتا ئــەوەی کــە مــن زۆر بایەخــی پــێ دەدەم؛ ئەوەیــە: 
دەبێــت چــی ببێــت ئــەو کاتــەی مــرۆڤ بــە پلــەی 
بەرزتــر لــە داهێنــان دەگات! بــە مونــە کــە بتوانێــت 
شــارێکی )200 هــەزار( کەســی لــە دوو خولەکــدا وێــران 
و کاولبــکات )وەک ئــەوەی ئەمریکیــەکان کردیــان لــە 
جەنگــی جیهانیــی دوەمــدا لــە یابــان(. لەوانەیە کــە هاوڕا 
نەبیــت لەگــەڵ منــدا و بۆچونــی جیــاوازت هەبێــت، بەام 
ئــەوە ڕووداوێکــی زۆر ســەیر و خەیاڵیــە. بــە تێگەیشــتنی 
مــن و بیرکردنــەوەی مــن مــرۆڤ گەیشــتوە بــە ئاســتێک 
کــە دەســەاتی تەواوەتیــی هەیــە لەگــەڵ توانــای گۆڕینــی 
ــاردان و... هتــد. هەڵس وکــەت و بۆچــون و پڕۆســەی بڕی

مــرۆڤ لــە پلەیەکدایــە کــە نــەک توانــای گۆڕینــی ئەقڵــی 
هەیــە، بەڵکــو توانــای گۆڕینــی جەستەشــی هەیــە. لەوەدا 
داهێنــان دەدۆزیتــەوە. داهێنــان لــە دونیــای ئێســتادا 
مرۆڤــە. داهێنــان پارێــزەر و پیشەســازی نیــە بەڵکــو 
مــرۆڤ خۆیەتــی، مــرۆڤ لەنــاو خۆیــدا. بــە بۆچونــی مــن 

مرۆڤ لە پلەیەکدایە کە نەک توانای 
توانای  بەڵکو  ئەقڵی هەیە،  گۆڕینی 

گۆڕینی جەستەشی هەیە
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توانایەکــی هەیــە کــە دەتوانێــت گۆڕانــکاری و کاولــکاری 
لــە دونیــادا بــکات و بــە پێچەوانەشــەوە توانــای بنیاتنان و 
دروســتکردنی دونیــای تازەی هەیــە، تەواوی ئــەو توانایانە 
لــە مــرۆڤ خۆیــدا هەیــە. مــن بــەوە دەڵێــم ســوبجێکت 
)Subject(. پێــم وایــە کــە خەڵــک بــەوە هۆشــیار نیــن کــە 
مــن دەیڵێــم، هەمومــان )بــە بــەراورد لەگــەڵ ســەدەی 19 
دا( قســەکردن و بیرکردنــەوە و هەڵس وکەومــان زیاتــر 
ئێتیکیــە )ئاکارمــان گەشــەی کــردوە(، )مــن نامەوێــت 
وشــەی مۆڕاڵ-ڕەوشــت بەکاربهێنــم، چونکــە بــە بۆچونــی 
مــن زیاتــر بــۆ دەستبەســەرداگرتنی ڕێکخســتنی کۆمەڵگــە 
ــک- ــەی ئێتی ــەوە وش ــی ئ ــە لەبری ــت، بۆی بەکاردەهێرێ

ــاکار بەکاردەهێنم(. ئ
زۆر  توانایەکــی  کۆمەڵگــە  و  مرۆڤــەکان  کاتــەی  ئــەو 
ســنوردار و بچــوک و کەمیــان هەیــە لــە گۆڕانــکاری 
دونیــادا؛ ئەندێشــەی ئــەوە دەکــەن کــە دەبێــت بونێــک 
ــت،  ــتکردندا زۆر بێ ــۆڕان و دروس ــە گ ــای ل ــت توان هەبێ
بــە گوێــرەی ئەزمونــی مێژوییــی ئــەو بوونــە دروســتکراوی 
هــزر و دەســتی مرۆڤــە. هەندێــک نــاوی دەنێن خــودا یان 
خــوداکان و هەندێکیــش روشــت، یــان لــە گیاندارێکــی 
پیــرۆز، یاخــود لــە هــەر شــتێکی تــردا، دەیبینــن. لــە 
کاتێکــدا ئــەوە زۆر گرنــگ نیــە، لێــرەوە تێدەگەیــن تاکــو 
کۆمەڵگــە و مــرۆڤ زیاتــر بەئــاگا بــن بــە تواناکانیــان لــە 
ــودا  ــە خ ــن ل ــر دەتوان ــا؛ زیات ــی دونی ــن و کاولکردن گۆڕی
ڕزگاریــان بێــت، چونکــە لــەو کاتــەدا درک بــەوە دەکــەن 

ــرن. ــر و بەدەســەات ت ــە خــودا بەتوانات ــە ل ک

لــە ســەرەتای ســەردەمی زایینیــەوە و لــە ســەدەی حــەوت 
ــو  ــاوەڕی وا ب ــک ب ــی ســەرهەڵدانی ئیســامدا، خەڵ و کات
ــان  ــە هەم ــەام ل ــت کردوە، ب ــی دروس ــودا جیهان ــە خ ک
ــودای  ــە. خ ــەم جیهان ــی ئ ــە ئاڵۆزی ــون ل ــاگا ب ــدا نائ کات
ئــەوان وەک وەســتای گوندێــک یــان وەســتایەکی کارامــە 

ــوە. وا ب
ــە  ــە ل ــە ئێم ــە ک ــاوە هەی ــتنە ب ــەو تێگەیش ــان ب باوەڕم
زانیاری«ـــدا  »کۆمەڵگــەی   )Knowledge Society(
ــر و  ــەکان کارێکــی زۆر ژی ــە ئێســتادا ئەمریکی ــن. ل دەژی
ئاقانــی دەکــەن لــە )ئەکادیمیــای زانســتیی ئەمەریکــی( 
کــە مــن ئەندامــم تێیــدا، لــەوێ دەڵێــن: هیــچ داهێنانێکی 
بنچینــەی  بەبــێ  کۆمپیوتــەر  مونــە  بــە  تەکنەلۆجــی 
زانســتی دروســت نەکــراوە، کــە بــێ گومــان ئــەو بنچینــە 
ــی  ــوێنێکدا بوون ــو ش ــە هەم ــۆزە ل ــە ئاڵ ــتیە بیرکاری زانس
هەیــە. بــە بۆچونــی مــن خــودا کاتــی نەبــوە بــۆ فێربــون 
و مامۆستایەکیشــی نەبــوە تــا ئــەو بنچینــە زانســتیە 

ــکات. ــر ب ــۆزەی فێ ــە ئاڵ بیرکاری
ــە ســەردەمی ڕۆشــنگەریەوە دەســت  ــەو تێگەیشــتنە ل ئ
ــزک  ــی )ئای ــکارت( و دوای ــێ دێ ــێ دەکات. ســەرەتا )ڕێن پ
نیوتــن( لــە ســەدەی )1٧( وتیــان کــە بیرکردنــەوە و 
ــە  ــان نی ــچ پەیوەندییەکی ــا هی ــرکاری و فیزی زانســت و بی
ــەوەی  ــە بیرکردن ــان ب ــو پەیوەندییەکی ــوداوە. هەم ــە خ ب

ــە. ــەوە هەی ئەقانی
ــە  ــە ب ــە تەبای ــون ک ــە ب ــە هــۆکاری ســەیر هاتۆت ــا ب دونی
یاســا بیرکاریەکانــەوە، هۆکارێــک نیــە کــە ئــەو ڕێکخســن 
و دروســتبونە بۆچــی بــەو شــێوەیەیە، بــەام وەهــا تێبینــی 
کــراوە کــە لــەدوای ئــەو تێگەیشــتنەوە، لــە ڕۆشــنگەریەوە 
یــەک بــۆ دوو ســەدە، مــرۆڤ دەســتی کــرد بــە قســەکردن 
ــانی،  ــۆڕش و یەکس ــی و ش ــەروەری و ناکۆک ــەر دادپ لەس
ــان  ــە گرنگی ــرۆڤ ب ــە م ــر ک ــتی ت ــک ش ــەڵ کۆمەڵێ لەگ

ــت. دەزانێ
ــاوە  ب تێگەیشتنە  بـــەو  ــان  ــاوەڕمـ بـ
 Knowledge( لە  ئێمە  کە  هەیە 
زانیاری«دا  »کۆمەڵگەی   )Society

دەژین



سامان حسێن ئەحمەد

هەنگاوێک بەرەو سێکیواریزم و تەریکخستنی كڵێسا

ڕیفۆرمی ئایینی



ســێکیواریزم، چەمکێکــی سیاســیە کــە هــەوڵ دەدات 
سیاســی  کۆمەڵگــەی  لــە  مەدەنــی  کۆمەڵگــەی 
هیــچ  دەوڵــەت  جۆرێــک  بــە  جیابکاتــەوە، 
ببێتــە  ئاییــن  و،  نەبێــت  ئایینــی  دەســەاتێکی 
دەســتی  لــە  سیاســەتیش  و  کەســی  کایەیەکــی 
دەوڵەتــدا بێــت. واتــا بــە ســەنتەرکردنی ایەنــە 
ئاییــن  پەراوێزخســتنی  و  ژیــان  دونیاییەکانــی 
ژیانــی  بەڕێوەبردنــی  لــە  تەریک خســتنی  و 
کۆمەایەتــی و سیاســی و ئابوریــدا، وەک بەشــێک لە 
ــی  ــتنی پەیوەندیەکان ــر ڕێکخس ــۆ باش ــەکان ب هەوڵ
نێــوان تاکەکانــی کۆمەڵگــە و باشــر بەڕێوەبردنیــان، 
ــە موڵکــی  ــەت نەبێت لێرەشــەوە هــەوڵ دەدات دەوڵ
توێژێکــی تایبــەت، بەڵکــو هــی هەمــوان بێــت، 
بــێ جیاوازیــی بیروبۆچونــی ئایینــی و سیاســی و 
لــە  بەشــێک  وەک  چەمکــە  ئــەم  کۆمەایەتــی. 
ڕەوتــی گەشەســەندنی پرۆســەی مێژویــی دەرکەوتــن 
و گەشــەکردنی دەزگای دەوڵــەت، زادەی ســەردەمی 
مۆدێرنەیــە و بەشــێکە لە دەرکەوتەکانــی پەڕینەوەی 
ــە ســەدەکانی ناوەڕاســتەوە  کۆمەڵگــەی ئەوروپــی ل
واتــا  نوێــکات.  ســەردەمی  کۆمەڵگــەی  بــەرەو 
چەکەرەکردنــی ســەرەتاکانی ســێکیواریزم بەشــێکی 
دانەبــڕاوە لــەو گۆڕانکارییانــەی کــە لــە کۆتاییەکانــی 
کایــە  تــەواوی  بەســەر  ناوەڕاســتدا،  ســەدەکانی 
ژیانــی  کۆمەایەتیەکانــی  و  ئابــوری  و  سیاســی 

کۆمەڵگــەی ئەوروپیــدا هاتــن. 
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ــەو باادەســتی  ــەوەی ئ ــە کەمکردن ــون ل کاریگــەر ب
و هەژمونــەی کــە کڵێســا لــە ســەدەکانی ناوەڕاســتدا 
هەیبــو، خــۆی لــە تــەواوی جومگەکانــی ژیانــدا 
هەڵدەقورتانــد و کۆمەڵگەیەکــی ســەرتاپا ئایینــی لــە 
ڕوی سیاسی و کۆمەایەتی و فەرهەنگی و ئابوریەوە 
هێنابــوە ئــاراوە، کــە تیایــدا تەنهــا کاتۆلیکی بــون 
ــی و  ــی سیاس ــواری ژیان ــو. ب ــاک ب ــی ت ــی ژیان زامن
ــر و  ــزا و بی ــن و ئاین ــەردەم ئایی ــش لەب کۆمەایەتیی
ــە  ــو، بۆی ــەڕی بەرتەســکیدا ب ــر لەوپ ــی ت بۆچونەکان
ســەرلەبەری ئــەو گەشەســەندن و گۆڕانکاریانــەی 
ــەوە  ــی پەڕین ــە هەنگاوەکان ــێک ل ــە بەش ــە دەبون ک
بــەرەو کۆمەڵگــەی ســەردەمی نــوێ، ڕاســتەوخۆ 
کڵێســا  دەســەاتەی  ئــەو  دژی  ناڕاســتەوخۆ  و 
ــت  ــێ ویس ــت و ب ــە ویس ــەش ب ــەوە. بەم دەکەوتن
بــەرەو تەریک خســن و  هەنگاوەکانــی کۆمەڵگــە 
ــون  ــا و هەژم ــەاتەکانی کڵێس ــەوەی دەس کەمکردن
ــا:  ــە ئاڕاســتەیان دەگــرت. وات ــەو دەزگای و نفــوزی ئ
پێشــکەوتن و مۆدێرنــە هێدی-هێــدی ســێکیواربون 
و داڕمانــی ئایینیــان کــرد بــە حەمــی، کــە هــەر 
ئەمــەش هەنــگاوی یەکــەم بــو بــەرەو ئازادیــی 
ئایینــی، لەبــەر ئــەوەی دەســتەبەربونی ئازادیــی 
ــای  ــەک کڵێس ــا ی ــی تەنه ــی هەبون ــە کات ــی ل ئایین
فەرمــی ڕێگــە پێــدراودا ئەســتەمە. ئازادیــی ئایینییش 
ــی  ــە ڕوی قۆناغبەندی ــاوەڕ ل ــی ب ــای ئازادی بــە مان
زەمەنیــەوە، هەنــگاوی یەکەمــی ئازادیــە بــە گشــتی، 
ــەرجەم  ــوەختی س ــی پێش ــە مەرج ــەوەی ک ــە ل جگ

ــە.  ــای مۆدێرنەش ــری دونی ــی ت ئازادیەکان
بونیادیشــەوە  ڕوی  لــە  تریشــدا  دیوێکــی  بــە 
ــە  ــە ڕۆڵ ــەورە ل ــی گ ــی وەزیفی ــە جیاوازییەک مۆدیرن
و  ڕۆڵ  کــە  دێنێــت،  بەرهــەم  کۆمەایەتیەکانــدا 
ئەرکەکانــی دەوڵــەت زیاتــر دەکــەن. بــە مونــە 
خزمەتگوزاریەکانــی وەک خۆشــگوزەرانیی منــداڵ، 
و  بازرگانــی  چاودێریــی  عەقــڵ،  تەندروســتیی 
ــە سیســتەمە کاســیکەکاندا  پاراســتنی ژینگــە، کــە ل

ئایینیــەکان  دەزگا  بــە  پشــتیان  زیاتــر  پاشــاکان 
جاریــش  هەنــدێ  دابین کردنیــان،  بــۆ  بەســتوە 
دەوڵــەت پشــتیوانیی ئــەو دەزگا ئایینیانــەی کــردوە، 
بــەام لەگــەڵ هاتنــی دەوڵەتــی خۆشــگوزەرانیی 
نوێــدا و فراوان بونــی کایەکانــی ژیــان و چڕبونــی 
ئــەو  ئیــدی  پێداویســتیەکانی؛  و  کۆمەڵگــە 
دەکــردن،  پێشکەشــی  کڵێســا  خزمەتگوزاریانــەی 
کۆمەڵگــە  ئــەو  پێداویســتیەکانی  ئاســت  لــە 
ئــەو  دورخســتنەوەی  بۆیــە  نەدەبــون.  نوێیــەدا 
ــتییەکی  ــە پێویس ــو ب ــا دەب ــەی کڵێس خزمەتگوزاریان
بەرەوپێش چونــی  ڕەوتــی  بەردەوام بونــی  گرنگــی 
لــە  کڵێســا  جیاکردنــەوەی  لێرەشــەوە  کۆمەڵگــە. 
دەوڵــەت دەبــو بــە پرســێکی مێژویــی و سیاســی 
لــەو  و فەرهەنگــی و تەنانــەت ئابوریــی گرنــگ 

کۆمەڵگایانــەدا.

زادەی  ــزم؛  ــواری ــکــی ســێ چــەمــکــی 
لە  بەشێکە  و  مۆدێرنەیە  سەردەمی 
دەرکەوتەکانی پەڕینەوەی کۆمەڵگەی 
ئەوروپی لە سەدەکانی ناوەڕاستەوە 
بــــــەرەو کـــۆمـــەڵـــگـــەی ســـەردەمـــی 
ــردنـــی  ــەرەکـ ــەکـ ــات. واتـــــا چـ ــکـ ــوێـ نـ
سەرەتاکانی سێکیواریزم بەشێکی 
لە  کە  گۆڕانکارییانەی  لەو  دانەبڕاوە 
کۆتاییەکانی سەدەکانی ناوەڕاستدا، 
ــەســەر تــــەواوی کــایــە ســیــاســی و  ب
ژیانی  کۆمەایەتییەکانی  و  ئابوری 

کۆمەڵگەی ئەوروپیدا هاتن
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لــە  دانەبــڕاوە  بەشــێکی  ســێکیواریزم  کەواتــە:   
بۆیــە  هــەر  مۆدێرنــە،  کۆمەڵگــەی  دیاردەکانــی 
بزوتنــەوە  لــە  یەکێــک  وەک  ئایینــی  ڕیفۆرمــی 
بــەرەو  پەڕینــەوە  کاریگەرەکانــی  زۆر  مێژوییــە 
لــە  هەبــووە  بەرچــاوی  کاریگەریــی  مۆدێرنــە، 
دەرکەوتــن و گەشــەکرنی ســێکیواریزم. جــا چ وەک 
دەســەاتەکانی  و  دژە-کاتۆلیکــی  بزوتنەوەیەکــی 
بۆچونــی  و  بیــر  کاریگەریــی  وەک  یــان  بێــت، 
پێشــەنگەکانی وەک بەشــێک لــە گوتــار و ڕاڤەکــەری 
پێشــهاتە نوێیەکانــی ئــەو ســەردەمە. هــەر بۆیــە 
لــە  ڕیفــۆرم  پێشــەنگەکانی  ڕەنگــە  ئەگەرچــی 
ــەات  ــی دەس ــۆ اوازبون ــییانەوە ب ــۆنگەی پەرۆش س
بــۆ گێڕانــەوەی  و هەیبەتــی کڵێســا و هەوڵــدان 
بــۆ پێگــەی پێشــوتری ئــەم هەنگاوەیــان نابێــت، 
بــەام ڕاســتیەکە ئەوەیــە کــە بەشــێکی زۆر لــە 
ــتەوخۆ  ــەوە، ڕاس ــە کەوتون ــان پێچەوان هەنگاوەکانی
و ناڕاســتەوخۆ بــە ئاقــاری شــکانی شــکۆی کڵێســا و 
ــە  ــی ل ــەاتەکانی و، تەریککەوتن ــەوەی دەس کەمبون

ــە  ــە ب ــەوە، ک ــی کەوتن ــی و سیاس ــی کۆمەایەت ژیان
ــە  ــەم جوڵەی ــی ئ ــی ڕوداوەکان ــە ڕەوت ــەوە ل وردبون
و بیروبۆچونــی پێشــەنگەکانی ئــەو کاریگەریــەی 
بەڕونــی  زۆر  ســێکیواریزم  ســەر  لــە  ڕیفــۆرم 

دەردەکەوێــت.
یەکێــک لــە پایە گرنگەکانــی مۆدێرنە و ســێکیواریزم، 
ــاوەڕ  ــی ب ــە ئازادی ــە. ک ــاوەڕ و تاکگەرایی ــی ب ئازادی
پەیوەندیــی جەوهەریــی لەگــەڵ مافــە تایبەتیەکانــدا 
هەیــە، بــەو پێیــەی مۆدێرنــەش جەخــت لەســەر 
دەســت تێوەرنەدانی  و  تــاک  مافــی  تایبەتیەتــی 
تــاک دەکات، جەخــت  لــە کاروبــاری  حکومــەت 
بەمــەش  دەکات،  کڵێســا  کۆنتڕۆڵــی  نەبونــی  لــە 
لــەم  تاکگەرایــی دەکات. هــەر  لەســەر  جەخــت 
جەوهــەری  ئایینــی  تایبەتبونــی  سۆنگەیەشــەوە 
ســەرەکیی  کۆڵەکــەی  ئەمــە  کــە  مۆدێرنەیــە، 
جەوهــەردا  لــە  ڕیفۆرمیــش  سێکیواریزمیشــە. 
لــە  بــو  مــرۆڤ  ڕۆحــی  ئازادکردنــی  مەبەســتی 
ــتەکان  ــە ڕیفۆرمیس ــەی ک ــەو پێی ــدا، ب ــی ئایینی ژیان
ئینجیلیــان کــردە بناغــەی ژیانــی ئایینــی و مرۆڤیــان 
ئــازاد کــرد لــە خوێندنــەوە و ڕاڤەکردنیــدا، بەمــەش 
کۆتاییــان بــە ڕۆڵــی پێکبەســتانەی کڵێســا و پیاوانــی 
ئایینــی هێنــا لــە ژیانــی ئایینیــدا. بــەم جــۆرەش ئــەم 
ــە ســەر تایبەتی بونــی  جوڵەیــە بــە ڕونــی جەخــت ل

ئاییــن و ئــازادی بــاوەڕ دەکاتــەوە .
لــە  بــاوەڕی کڵێســا  لــە گەشەســەندنی  بەشــێک 
بــە  کــە  بــوو  گەشەســەندنانەوە  ئــەو  ڕێگــەی 
شــێوەیەکی گشــتی لــە مەعریفــەدا ڕویــان دا، کــە ئەو 
گەشەســەندنەش لــە دوا ئەنجامــدا پیاوانــی کڵێســای 
وا لــێ کــرد زیاتــر بــەرەو ســێکیواربون ئاڕاســتە 
بــاوەڕی  گەشــەی  لــە  بەشــێک  بەمــەش  بگــرن، 
مەســیحی بەشــدار بــو لــە بــەرەو ســێکیوار بردنــی 
ــەی  ــە هێنانەکای ــی کۆمەڵگــە. ڕیفۆرمیــش ب عەقڵیەت
تاکگەرایــی و فرەئایینــی و تێکشــکاندنی یەک فۆرمــی 
و گورز وەشــاندن لــە هەیبەتــی کڵێســا، ڕێخۆشــکەری 

ــی  ــان یــەکــێــک لـــە گــرنــگــریــن کــارەک
بە  ڕوەوە  لــــەم  ڕیــفــۆرمــیــســتــان 
ــا  ــ ــی عـــەقـــڵ بـــــو، وات ــ ــردن ــ ــوەرک ــ ــێ ــ پ
لەگەڵ  دیاردانەی  ئەو  ڕەتکردنەوەی 
عــەقــڵــدا نــەدەگــونــجــان. تــەنــانــەت 
ڕەت  لێبوردنی  پسولەی  کە  لوسەر 
ــو لەگەڵ  ــەوەب ــەر ئ دەکـــــردەوە، لــە ب
لە  یــەک  هــەر  نــەدەگــونــجــا،  عەقڵدا 
بەرز  عەقڵ  پێگەی  کالڤن  و  لوسەر 

دەنرخێنن
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بەگشــتی  مەعریفــە  پەرەســەندنی  بــۆ  گــەورەی 
و بــاوەڕی مەســیحی بەتایبەتــی کــردوە، ئەویــش 
لــەو ڕوەوە کــە بــواری دەرکەوتنــی لێکدانــەوەی 
تیۆلۆجیــی جیــاوازی ڕەخســاند، بــە جۆرێــک کــە لــە 
ــی  ــەواوی پیرۆزیەکان ــەدا ت ــەم هەنگاوان ئەنجامــی ئ
ــە  ــەی کــە ل ــەو ڕادەی ــە ب ــەر ڕەخن ــە ب کڵێســا کەوتن
ــا ئاســتی  ــدا ت ــە ڕیفۆرمیســتە توندڕەوەکان ــاو ڕەوت ن
ــی  ــن کارەکان ــە گرنگری ــک ل ئیلحــاد ڕۆیشــت. یەکێ
ــڵ  ــی عەق ــە پێوەرکردن ــەم ڕوەوە ب ــتان ل ڕیفۆرمیس
بــو، واتــا ڕەتکردنــەوەی ئــەو دیاردانــەی لەگــەڵ 
عەقڵــدا نەدەگونجــان. تەنانــەت لوســەر کە پســولەی 
لێبوردنــی ڕەت دەکــردەوە، لــە بــەر ئەوەبــو لەگــەڵ 
و  لوســەر  لــە  یــەک  هــەر  نەدەگونجــا،  عەقڵــدا 
کالڤــن پێگــەی عەقــڵ بــەرز دەنرخێنــن. لوســەر 
ــەوە؛  ــدا یەک نەگرێت ــەڵ عەقڵ ــەوەی لەگ ــت: ئ دەڵێ
ــەوە.  ــر یەک ناگرێت ــوادا زیات ــەڵ خ ــان لەگ ــێ گوم ب
کالڤنیــش عەقڵــی مــرۆڤ بــە وێنەیەکی ڕاســتەقینەی 
لــە  جۆرێــک  جــۆرەش  بــەم  دەزانێــت.  یــەزدان 
بیرۆکــەی نوێــی جەدەلییــان هێنایــە کایــەوە کــە 
ــە  ــا ل ــەک تەنه ــۆ ســێکیواربون، ن ــو ب ڕێخۆشــکەر ب
نێــو کۆمەڵگــەدا، بەڵکــو لــە نێــو خــودی کڵێساشــدا، 
ــە  ــان ب ــی زیاتری ــە دوا جــاردا تەکان ــەش ل کــە ئەمان
ــی  ــی ئایین ــەت و ئازادی ــن و دەوڵ ــەوەی ئایی جیابون

. دەدا 
دژی  لــە  بــو  شۆڕشــێک  ڕیفــۆرم  ڕاســتیەکەی 
ــاند،  ــردەوەش هەڵیوەش ــە ک ــک و ب ــی کاتۆلی یەکتای
ــیحی  ــەی مەس ــت کۆمەڵگ ــی دەیویس ــە هێمن زۆر ب
ئــەو  واتــا  مەســیح.  ســەردەمی  بــۆ  بگەڕێتــەوە 
ــە حوکمــی  ــە موشــەڕع و ن ــو ن ــم ب ــە حاک ــەی ن کات
ــەو  ــو ئ ــەای لوســەرەوە هەم ــە ب ــرد، چونک دەردەک
زێدەڕۆییانــەی پاپــا و کڵێســای کاتۆلیکــی لــە بــواری 
کۆمەایەتیــدا  و  ئابــوری  و  سیاســی  دەســەاتی 
ئەنجامــی دەدان؛ لــە ئینجیلــدا نیــن و لــە هیــچ 
ــی  ــەرەتای ژیانێک ــەوە س ــون. لێرەش ــدا نەهات دەقێک

ــان  ــرد و ئی ــەرەی ک ــاک چەک ــۆ ت ــوێ ب ــی ن ئایینی
بــە کڵێســا وردە-وردە گــۆڕا بــۆ ئیــان بــە مەســیح، 
ئیــدی بــە تێپەڕبونــی کات کڵێســا وەک دەزگایەکــی 
ئایینــی و ســەرچاوەی یــەک کولتوریــش بایەخــی لــە 

دەســت دا.
لــە  بــو  ســەرکەوتو  ڕیفــۆرم  تــردا  دیوێکــی  بــە 
کڵێســای  اهوتیــی  مەرجەعییەتــی  تێکشــکاندنی 
کاتۆلیکــی وەک تاکــە مەرجــەع، و بەمــە بــواری 
ــەی  ــاوکات نەزع ــردەوە. ه ــدا ک ــەردەم فرەیی ــە ب ل
ــی  ــا ڕوخاندن ــاراوە کــە ت ــە ئ ــی هێنای ــی ئایینی گومان
سەری کێشــا.  جیهــان  بــۆ  مەســیحی  تێڕوانینــی 
ــی  ــی ویژدان ــە مەرجەعیکردن ــەی ب ــە ڕێگ ــەر ل لوس
تاکەکانــەوە لــە ڕاڤەکردنــی ئینجیــل بــواری لەبەردەم 
پرۆتیســتانتیەکانیش  ڕەوتــە  بەمەرجەعیبونــی 
نەهێشــت، بــەوەی شــیوازێکی نوێ لــە عەقیدەیەکی 
مەســیحی داڕێــژن وەک تاکــە حەقیقەتــی دۆگایــی 

مۆدێرنە  گرنگەکانی  پایە  لە  یەکێک 
ــاوەڕ  ــازادیـــی بـ و ســێــکــیــواریــزم، ئـ
و تــاکــگــەرایــیــە. کــە ئـــازادیـــی بـــاوەڕ 
مافە  لەگەڵ  جەوهەریی  پەیوەندیی 
پێیەی  ــەو  ب هــەیــە،  تایبەتییەکاندا 
مۆدێرنەش جەخت لەسەر تایبەتیەتی 
دەســت تــێــوەرنــەدانــی  و  تــاک  مافی 
حکومەت لە کاروباری تاک دەکات، 
کڵێسا  کۆنتڕۆڵی  نەبونی  لە  جەخت 
بــەمــەش جــەخــت لەسەر  ــات،  ــ دەک

تاکگەرایی دەکات
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ــە بــە وەانانــی کڵێســای دایــک ڕێگــەی  ــاا، کەوات ب
بــۆ دەرکەوتنــی کڵێســایەکی تــری بــاا نەهێشــتەوە. 
لــە ایەکــی تــرەوە ڕیفــۆرم بــە ئازادکردنــی تــاک لــە 
ڕاڤەکردنــی ئینجیلــدا بــە تێپەڕبونــی کات بیروباوەڕی 
ئایینــی و کڵێســای خســتە بــەردەم چارەنوســێکی 
هێشــتیەوە  بێ بەرگــری  و  کــراوە،  و  نادیــار 
و  کەســیەکان  گومانــە  ئاڵ وگــۆڕی  بــەردەم  لــە 
ئیــدی  لوســەرەوە  لــە  دونیاییــدا.  بیرکردنــەوەی 
بــاوەڕی هــەر باوەڕدارێــک لــە ناخــی خۆیــەوە بــوە، 
واتــا بەپێــی تێگەیشــتنی خــود بــوە، بــێ چاودێــری و 
کۆنتڕۆڵــی کڵێســا و پیاوەکانــی، ئەویــش لــەو کاتــەدا 
کــە عەقڵــی ڕەخنەیــی ڕۆژئاوایــی ڕۆژ دوای ڕۆژ لــە 

ــو. ــرەودا ب ب
ــی  ــە هەوڵەکان ــر ل ــی ت ــدا یەکێک ــان کاتیش ــە هەم ل
ــە بەرامبــەر کڵێســای کاتۆلیکیــدا؛  ڕیفۆرمیســتەکان ل
ــۆ  ــەوە ب ــەی گەڕان ــە ڕێگ ــو ل ــتنەوەیان ب بەدرۆخس
دوای  بــە  گەڕانەشــدا  لــەو  ئینجیــل،  دەقەکانــی 
بەراوردکردنــی  هەوڵــی  و  ئینجیلــدا  ڕاســتیەکانی 

پێویســتییەکی  کاتۆلیکیەکانــدا،  بنەمــا  لەگــەڵ 
بابەتــی  حەقیقەتێکــی  دۆزینــەوەی  بــە  زۆری 
لــە ویســت و  بێــت  بێایەنانــە هەبــو، کــە دور 
ــو  ــۆ خــۆی هــاوکار ب ــک. ئەمــەش ب ــارەزوی ایەنێ ئ
لــە گەشــەی عەقڵــی ڕەخنەیــی و خســتنە ژێــر بــاری 
تێپەڕبونــی  بــە  بــاوەڕەکان،  ســەرجەم  ڕەخنــەی 
ــو  ــان هەب ــۆرم ڕۆڵی ــەی ڕیف ــەم هەنگاوان ــش ئ کاتی
ــە کــردەوە  ــە سەرخســتنی ســێکیواریزم، چونکــە ب ل
ویســتی ڕیفۆرمیســتەکان بــۆ زانینــی حەقیقەتــی 
ــی  ــەی خۆیان ــی جەدەلیان ــار داڕوخان ــی دوا ج بابەت
لــێ کەوتــەوە، لەبــەر ئــەوەی ئــەم گەڕانــەی لوســەر 
ــی  ــە کتێب ــدا ل ــای ئازادی ــتیەکان و مان ــە دوای ڕاس ب
ــراوی  ــای باوەڕپێک ــە بنەم ــەی تاک ــەو پێی ــرۆزدا ب پی
ناســینی خودایــە و، بــە پێــوەری ڕەخنەیــی و بابەتیــی 
بێایەنانــە لــەو کاتــەدا کــە عەقڵــی ڕەخنەیــی و 
بیرکردنــەوەی زانســتی لــە بــرەودا بــون؛ بــێ گومــان 
زانســتە  دەستپێشــخەریی  بــۆ  بــو  ڕێخۆشــکەر 
ــە مەیــدان و خــۆ ســەماندن.  ــۆ هاتن دونیاییــەکان، ب
لێرەشــەوە جەدەلــی دو حەقیقەتــی دژ بــە یــەک 
ــە  ــاراوە، ک ــە ئ ــو دەهات ــەم ـ لێکنەچ ــی ک ــان ـ ان ی
ــان  ــە هەردوکی ــزگاری ل ــدا پارێ ــەک کات ــە ی ــو ل دەب
بکرێــت، یەکێکیــان ئایینــی بــو، ئــەوی تــر زانســتی. 
واتــا ناکۆکیــی عەقــڵ و بــاوەڕ بــو. بەمــەش ئینجیلیــە 
ــڵ و  ــەی عەق ــەو ناکۆکی ــرەو ب ــو ب ــوڵیەکان دەب ئوس
بــاوەڕ بــدەن کــە دەیوســت زانســت ئیحتیــوا بــکات 
و لــە خــۆی بگرێــت. ڕاســتە ئیانــی مەســیحی ڕەگــی 
ــە  ــکردنی ب ــان و ڕیشەکێش ــە وەان ــو ک ــی هەب قوڵ
ــش  ــاوکات نکۆڵیکردنی ــو، ه ــتەم ب ــەواوی زۆر ئەس ت
لــەو دۆزینــەوە و دەســتکەوتە زانســتییانە ئاســان 
ــە  ــای تەرازوەک ــی کات ت ــە تێپەڕبون ــە ب ــو، بۆی نەب
ــری  ــە ڕوی بایەخــی فیک ــەوت. ل ــە ای زانســتدا ک ب
و تیــۆری و زانســتیەوە؛ لــەم کاتەشــدا بــاوەڕ لــە 
ــۆڕان و  ــەی گ ــەردەم پرۆس ــتە ب ــۆی خس ــاوا خ ڕۆژئ
هاوپەیانی کــردن لەگــەڵ ایەنــی بــراوەدا. بــەم 

لە  دانەبڕاوە  بەشێکی  سێکیواریزم 
دیاردەکانی کۆمەڵگەی مۆدێرنە، هەر 
بۆیە ڕیفۆرمی ئایینی وەک یەکێک لە 
کاریگەرەکانی  زۆر  مێژوییە  بزوتنەوە 
کاریگەریی  مۆدێرنە،  بەرەو  پەڕینەوە 
ــەرچــاوی هــەبــووە لــە دەرکــەوتــن و  ب

گەشەکرنی سێکیواریزم



ئەو چەمکەی کە لە سەدەکانی ناوەڕاستدا باو بو و 
پێی وا بو دەسەات کە لە خواوە هاتوە بۆ پاپاکان 
و لەوانەوە بۆ پاشاکان ڕەت دەکاتەوە. کە دوا جار 

بۆچونەکانی ڕۆڵیان دەبێت لە دەرکەوتنی بیرۆکەی 
دەسەاتی خوایی »تیۆکراسی«ی پاشاکان. هەر 
بۆیە ڤۆلتێر دەڵێت: لوسەر مولحید نەبوە، بەڵکو 

سێکیواریستێک بوە هەوڵی داوە کڵێسا لە 
دەسەاتە دونیایی و سیاسییەکانی داماڵێت
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جــۆرەش لــە ماوەیەکــی دور مــەودادا پێداگریــی 
بــە  پشت بەســتو  ئاییندارییەکــی  لەســەر  لوســەر 
ئینجیــل بەشــدار دەبێــت لــە بەهێزکردنــی دژەکــەی 

ــو .  ــکۆاریزم ب ــە س ک
لــە ایەکــی تــرەوە جەخت کردنەوەی لوســەر لەســەر 
ئایینــی کاریگەرییەکــی تــری لەســەر  تاکگەرایــی 
ــوڵییەتی  ــەی ئوس ــە پێچەوان ــو، ک ــوێ هەب ــی ن عەقڵ
ئایینــی بــو. ئــەم هەنــگاوە بــە تێپەڕبونــی کات 
بــوە هــۆی هەســتکردنی عەقڵــی نــوێ بــە تاکیەتــی 
ــوە  ــش ب ــی کاتی ــە تێپەڕبون ــەکان و، ب ــتیە ئایینی ڕاس
هــۆی گرنگر بونــی بیرۆکــە کەســیەکان و زاڵربونیــان 
دەرکەوتنــی  لێرەشــەوە  مەســیح.  بیرۆکــەی  لــە 
خــود وەک پێــوەر پــەرەی گــرت و خــود بــو بــە 
ــو  ــاوەڕە زاڵ ب ــەو ب دەستنیشــانکەر و موشــەڕڕیع، ئ
کــە حەقیقــەت ئــەو حەقیقەتەیــە تــاک تیایــدا دەژی 

و ئەزمونــی دەکات.
کــرد،  ســێکیوار  وەائیشــی  ڕیفــۆرم  هەروەهــا 
بــەوەی جــاران هەمــوان وەائیــان بــۆ کڵێســای 
ڕۆمــای کاتۆلیکــی هەبــو، بــەام بــەو پێیــەی ڕیفــۆرم 
لــە ســەردەمی نەش وماکردنــی نەزعــەی نیشــتانیی 

ســێکیوار و، یاخی بونــی ناوچەکانــی ئەڵــان لــە 
ــەوت،  ــرۆز دەرک ــی پی ــی ڕۆمانی ــا و ئیمپراتۆری کڵێس
ئەوروپــای لــە یەک فۆڕمیــەوە گــۆڕی بــۆ چەنــد گــەل 
ــۆرم  ــاوکات ڕیف ــۆک. ه ــاواز و ناک ــی جی و دەوڵەتێک
سیاســەتی- میکانیزمــی  ســەر  لــە  بــو  کاریگــەر 
ــە  ــدا، ل ــاو دەوڵەتیش ــاک و لەن ــی ت ــە ناخ ــی ل ئایین
یــەک کاتــدا لەگــەڵ دەســتپێکردنی دیاریکردنــی 
ئایینــزای ناوچــە و واتەکانیــان لــە ایــەن فەرمانــڕەوا 
ســێکیوارەکانەوە، ڕیفــۆرم بەبــێ ویســت دەســەاتی 
ــەوە  ــەت. لێرەش ــۆ دەوڵ ــاوە ب ــە کڵێس ــتەوە ل گواس
دەوڵــەت  ئایینــی  جیاکردنــەوەی  هەنــگاوی 
ئەوروپــا  واتانــی  لــە  بەشــێک  کــە  دەرکــەوت، 
ــد  ــا ڕاگەیان ــای ڕۆم ــە کڵێس ــان ل ــەوەی خۆی جیابون
و کڵێســای تایبەتــی خۆیــان دامەزرانــد. هــاوکات 
لەبــەر ئــەوەی بەشــێکی زۆر لــە پاشــا ســەرەکیەکان 
ــۆ  ــان ب ــەوە و هەوڵەکانی ــەت مان ــە ســەر کاتۆلیکی ل
بــە ناوەندی کردنــی دەســەات و بەڕەهاکردنــی بــو، 
ئەمــە وای لــە پرۆتیســتانتیەکان کــرد لــەو واتانــەدا 
ــان،  ــن )خانەدان ــان ب ــدا هاوپەی ــەڵ ناڕازیەکان لەگ
ــی  ــارانەی هەوڵ ــەو ش ــەکان، و ئ ــۆکان، هەرێم زانک
ــۆکار  ــەش ه ــەربەخۆییان دەدا(. ئەم ــە س ــەوە ب مان
بــو بــۆ وابەســتەبونی پرســی پرۆتیســتانتی بــە پرســی 
ئازادیــی سیاســیەوە. لــە ایەکــی تــرەوە پەرت بونــی 
جۆراوجۆرییەکــی  سیاســیەوە؛  ڕوی  لــە  ئەوروپــا 
فیکــری و ئایینیــی لــێ کەوتــەوە، هــاوکات هەســتی 
بنەمــای خودییەتــی ئاییــن و یەکســانیی پیاوانــی 
ــی  ــە هاوتاکردن ــە ب ــردا، ک ــی ت ــەڵ ئەوان ــی لەگ ئایین
ــەر  ــاییدا کاریگ ــی ئاس ــەڵ خەڵک ــی لەگ ــاوی ئایین پی
ــدی  ــان. ئی ــان و پیرۆزیی ــکاندنی هەیبەتی ــە ش ــو ل ب
ــە  ــا، بون ــان نەم ــادەدا جیاوازیی ــی س ــەڵ خەڵک لەگ
و  سیاســی  لیراڵیزمــی  نەش وماکردنــی  هــۆکاری 
ــاوی  ــە هەن ــەوەی ل ــە ل ــە جگ ــاک. ئەم ــی ت مافەکان
دەرهاویشــتەی  زنجیرەیــەک  فاکتەرانــەدا  ئــەم 
سیاســی و کۆمەایەتیــی تریــش هەبون، کــە کاریگەر 

کاریگەر  کردارییەوە  ڕوی  لە  ڕیفۆرم 
سەرەتاکانی  چەکەرەکردنی  لە  بــوە 
جیاکردنەوەی  و  دەوڵەتی سێکیوار، 
ئــەوان  چونکە  سیاسەت،  لە  ئایین 
ــان  ــی ــان ــەڕەک ش لـــە  بــەشــێــک  وەک 
پاپادا هێرشیان کردۆتە سەر  لەگەڵ 

دەسەاتە دونیاییەکانی پاپا
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بــون لــە ســێکیواریزەکردنی زیاتــری کۆمەڵگــە، کــە 
ســەرەتا بــە جیابونــەوەی کڵێســای دەوڵــەت دەســتی 
پــێ کــرد و دواتــر بــەرەو جیاکردنــەوەی کڵێســا 
لــە دەوڵــەت و لێبوردەیــی ئایینــی و باادەســتیی 
ــاوی  ــە هەن ــا ل ــت. وات ــێکیوار ڕۆیش ــەی س کۆمەڵگ
ئــەو دۆخــە ئایینیــە دژوارە و ئــەو شــەڕە ئایینیانــەوە 

ــرد. ــەرەی ک ــێکیوار چەک ــەردەمی س س
بــەرەو  کــە  هەنگاوانــەی  لــەو  تــر  یەکێکــی 
ســێکیوارچونی کۆمەڵــی لــێ کەوتــەوە؛ لــە ڕوی 
ــو، کــە ڕیفۆرمیســتەکان  ــەوە ب ــی و کۆمەایەتی مرۆی
بایەخــی نوێیــان بــە ژیانــی ئــەم دونیــا دا وەک 
ــە خــاوەن  ــون ب ــی و ب ــی ئایین هاوســەرگیریی پیاوان
ــە  ــەیەک و ب ــد پیش ــە چەن ــی دان ب ــزان و، گرنگ خێ
خواناســی زانینــی کار، بەمــەش ئــەم دونیایــە بــە 
ــرا. هــاوکات بەشــێکی زۆر  ــر وەرگی ــی زیات جیددیەت
لــە ژیــان لــە ژێــر بــاری کڵێســا هاتــەدەر، بــۆ مونــە 
ــەی  ــەنگە گەورەک ــێ پێش ــە هەرس ــەرگیری ک هاوس
ڕیفــۆرم ژنهێنانــی پیاوانــی ئایینــی ڕێپێــدراو دەکــەن، 
وەک یەکێــک لــە نهێنیــەکان نایهێڵن و هاوســەرگیری 
کــرا،  پیــرۆز  ژیانــی مەدەنــی  لــە  بەشــێک  وەک 
مارەبڕینیــش لــە دەســتی پیاوانــی ئایینــی دەرچــو و 

ــی.  ــەاتی دونیای ــە کاری دەس ــێک ل ــە بەش ــو ب ب
ــە  ــو ل ــی هەب ــە ڕۆڵ ــەم جوڵەی ــردا، ئ ــی ت ــە ڕویەک ب
ڕەواندنــەوەی دەســەات و کۆنتڕۆڵــی کڵێســا لــە 
کۆمەایەتــی  ئەرکــە  لــە  بەشــێک  بەڕێوەبردنــی 
بــاری  ژێــر  کەوتنــە  و  خزمەتگوزاریەکانــەوە  و 
دەســەاتی دونیاییــەوە، چونکــە لــە دوای زەوتکردنی 
ســامانی کڵێســا و دێــرەکان؛ ئیــدی پێویســت بــو 
دەســەاتی دونیایــی ئــەم ئەرکانــە ڕایــی بــکات، بــۆ 
مونــە؛ نەمانــی داهاتــی کڵێســا و دێــرەکان وای کــرد 
ــە و  ــی ســەروبەرکردنی هــەژار و پەککەوت ــە ئەرک ک
کەم ئەندامــان و فێرگــەکان و نەخۆشــخانەکان ببێتــە 
کێشــە. بۆیــە لوســەر ئــەم ئەرکــە دەخاتــە ئەســتۆی 
ئاڕاســتەی  نامەیــەک  و  دونیاییــەکان،  دەســەاتە 

میرەکانــی ئەڵانیــا دەکات بــۆ ئــەم مەبەســتە، هــەر 
لــەو سەروەختەشــدا بــۆ یەکــەم جــار لــە ڤێتەنبێــرگ 
ایەنگرانــی لوســەر ســەندوقێکیان دامەزرانــد بــۆ 
و  هــەژاران  و  بێ سەرپەرشــتان  چاودێریکردنــی 
مینحــەی خوێندنــی خوێنــدکار و خێزانــە هــەژارەکان 
و قــەرز بەخشــین پێیــان. لــە )1525(ی زایینیــدا 
لوســەر ڕایگەیانــد کــە دەبێــت ســەندوقێکی گشــتی 
ــا  ــت، هەروەه ــەژاران دامەزرێ ــی ه ــۆ یارمەتیدان ب
لوســەر ئەرکــی دامەزراندنــی خوێندنگــە و موچــەی 
ئەســتۆی  دەخاتــە  بەڕێوەبردنــی  و  مامۆســتا 
ــدی- ــدی هێ ــەوە ئی ــەکان، لێرەش ــەاتە دونیایی دەس

ــە  ــە ل ــەو کایان ــە پرۆتیســتانتیەکان ئ ــە وات ــدی ل هێ

لەایەکی ترەوە ڕیفۆرم بە ئازادکردنی 
ــاک لــە ڕاڤـــەکـــردنـــی ئــیــنــجــیــل  بە  تـ
تێپەڕبونی کات بیروباوەڕی ئایینی و 
کڵێسا خستە بەردەم چارەنوسێکی 
ــێ بـــەرگـــری  ــ نـــــادیـــــارو کـــــــــراوەو ب
ئاڵوگۆڕی  بـــەردەم   لــە  هێشتیەوە 
گومانە  کەسییەکان و بیرکردنەوەی 
دونیاییدا. لە لۆسەرەوە ئیدی باوەڕی 
خۆیەوە  ناخی  لە  ــک  ــاوەڕدارێ ب هــەر 
بوە   خود  تێگەیشتنی  بەپێی  واتا  بوە 
کڵێساو  کۆنتڕۆڵی  و  چــاودێــری  بێ 
کە  کــاتــەدا  ــەو  ل ئــەویــش  پیاوەکانی 
عەقڵی ڕەخنەیی ڕۆژئاوایی ڕۆژ دوای 

ڕۆژ لە برەودا بو
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ــی  ــە ئەرک ــون ب ــون و ب ــا دەرچ ــتی کڵێس ــر دەس ژێ
دەســەاتە دونیاییــەکان.

ــە ڕوی  ــۆرم ل ــەوە؛ ڕیف ــو ئەمانەش ــەرو هەم ــە س ل
چەکەرەکردنــی  لــە  بــوە  کاریگــەر  کرداریــەوە 
ــەوەی  ــێکیوار، و جیاکردن ــی س ــەرەتاکانی دەوڵەت س
ــەوان وەک بەشــێک  ــە سیاســەت، چونکــە ئ ــن ل ئایی
ــە  ــیان کردۆت ــادا هێرش ــەڵ پاپ ــەڕەکانیان لەگ ــە ش ل
ســەر دەســەاتە دونیاییەکانــی پاپــا. لــەم ڕوەوە 
ــە هێرشــکردنە ســەر  ــی ب لوســەر ســەرەتای کارەکان
دەســەاتە دونیاییەکانــی پاپــا دەســت پێ دەکات، لــە 
)95( بەندەکەیــدا بانگەشــە بــۆ جیاکردنــەوەی ئــەو 
دوو دەســەاتە دەکات، دواتریــش لــە بەرهەمەکانیدا 
بەڕونــی بــاس لــەوە دەکات کــە دو جــۆر دەســەات 
دەڵێــت:  دونیایــی.  و  ئایینــی  ئەوانیــش:  هــەن، 
هەرچەنــدە هەردوکیــان لــە ایــەن خواوەنــدەوە 
ئافرێنــدراون؛ بــەام جیــاوازن و پێویســتە دەســەاتی 
دونیایــی لــە ژێر دەســتی پیاوانــی ســێکیواردا بێت و 
ئەرکی پاراســتنی ئاشــتی و ئاســایش بێت. دەســەاتی 
ــەکان  ــی و تیۆلۆجی ــە ئایین ــنوری کێش ــە س ــاش ل پاپ
دەرنەچێــت، دەبێــت پیاوانــی ئایینی لــە چوارچێوەی 
ــە  ــن. ئەم ــدا ب ــی دونیایی ــەاتی پیاوان ــنوری دەس س
ــەوە  ــەر ئ ــت لەس ــەر جەخ ــە لوس ــەوەی ک ــە ل جگ
دەکاتــەوە کــە دەســەاتە دونیاییــەکان بەخششــێکی 
ــتەبەرکردنی  ــرۆڤ، و دەس ــتنی م ــۆ پاراس ــودان ب خ
ــەر  ــە نوێن ــەڵ، و ب ــی کۆم ــتیانە و ئازادی ــی ئاش ژیان
ــا  و ماینــدەی خودایــان دەزانێــت لەســەر زەوی، وات
ئــەو چەمکــەی کــە لــە ســەدەکانی ناوەڕاســتدا بــاو 
بــو و پێــی وا بــو دەســەات کــە لــە خــواوە هاتــوە 
بــۆ پاپــاکان و لەوانــەوە بــۆ پاشــاکان ڕەت دەکاتــەوە. 
دەبێــت  ڕۆڵیــان  بۆچونەکانــی  جــار  دوا  کــە 
خوایــی  دەســەاتی  بیرۆکــەی  دەرکەوتنــی  لــە 
»تیۆکراســی«ی پاشــاکان. هــەر بۆیــە ڤۆلتێــر دەڵێــت: 

لوســەر مولحیــد نەبــوە، بەڵکــو سێکیواریســتێک 
بــوە هەوڵــی داوە کڵێســا لــە دەســەاتە دونیایــی و 

ــت.  ــیەکانی داماڵێ سیاس
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د. حیلمی ره سوڵ ڕە زا
به شی یه كه م

لە ئایینە دێرینەکاندا

بیروباوەڕ
)كورته  به راوردكارییه كی 

بیروباوه ڕە  ئایینیه  دێرینه كان(



به راوردكاریــی ئایینــه  دێرینــه كان و توێژینەوەیــان 
ئــه وه  ده رده خــەن كــه  ڕە گــه زی جیــاواز و لێكچــو لــه  
زۆربــه ی دۆخه كانیانــدا هه یــه . بــه  لێ وردبونــه وه ش 
لــه  بیروبــاوه ڕە كان؛ ده رده كه وێــت كــه  ڕە گــه زی 
ــاواز.  ــه  ڕە گــه زی جی ــه  نێوانیانــدا زۆرتــره  ل لێكچــو ل
بیــره كان  كــه   ئه وه یــه   له بــه ر  یــان  ئه مــه ش 
ــت  ــه وه  دروس ــدی ئایینی ــه ك ناوه ن ــه  ی ــكار« ل »اأف
بوبــن، یاخــود ژماره یه كــی كــه م لــه و ناوه ندانــه  لــه  
ــاره   ــن. دی ــودا ژیاب ــی لێكچ ــی ژینگه ی ــان دۆخ هه م
ــه رم و  ــود زۆر گ ــارد یاخ ــتی زۆر س ــه ی روش ژینگ
ــه   ــوە ل ــڕ ب ــه رده مه  پ ــه و س ــی ئ ــی كۆمه ایه تی ژیان
ســاده ی  عه قڵیــی  توانــای  و  مه ترســی،  جۆره هــا 
لێكدانــه وه ی  و  ته فســیركردن  لــه   كــۆن  مرۆڤــی 
كــرد  وای  ده وروبــه ری)1(  روشــتیه كانی  ڕوداوه  
ئه نجامه كــه ی  كایــه وه   بێتــه   وه هــا  دۆخێكــی 
لــێ  ڕە ســه نی  ئایینــی  بیــری  به رهه م هێنانــی 

بكه وێتــه وه )2(. 
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پشــكنینه   ئه نجامــی  تــره وه؛   لــه  ایه كــی 
شــوێنه واریه كان لــه  شــوێنه  جیاوازه كانــی جیهانــدا، 
ــاوه ڕی  ــه كردنی بیروب ــە گه ش ــه وه  ک ــه وه  ڕون ده كات ئ
چوارچێوه یه كــی  لــه   موماره ســه كردنیان  و  ئایینــی 
فراوانــدا لــه  نێــوان خه ڵكــی ئــه و ســه رده مه ، لــه  
لــه   بــوه  به ریه ك كه وتــن  و  كارلێــك  ئه نجامــی 
ــۆكاری  ــان ه ــر و پاش ــه نێتیی بی ــۆكاری ڕە س ــوان ه نێ
و  كــۆچ  و  جه نــگ  ڕێگــه ی  لــه   باوبونه وه شــیان 
ڕە ویــان و بازرگانــی كردنیانــه وه  بــوه) 3(. لــه  ســه رجه م 
ئایینــی  بیروبــاوه ڕی  دروســت بونی  دۆخه كانیشــدا 
و بڕوابــون بــه  هێــزه  خاریقــه كان )خواوه نــده كان(؛ 
ــردن و سه رســوڕمانیان  ــارده ی م ــه  دی ــوه  ل ــانیان ب ترس
ــیداره   ــی ڕوداوه  مه ترس ــن و ئه نجام ــه  خه وبینی ــوە ل ب
ــانی  ــی ڕاكێش ــرد هه وڵ ــه ش وای ك ــه ره كان. ئه م وێرانك
ــه  دوو  ــده ن، ب ــان ب ــۆ ای خۆی ــد ب ــه ر نجی خواوه ن س
ده ســتهێنانی  بــه   یه كه میــان؛  مه به ســتی ســه ره كی: 
ئازاریــان  تاوه كــو  بــوه،   ئــه و هێزانــه   ڕە زامه ندیــی 
نــه دەن، دووه میــان؛ سوپاســگوزارییان بــۆ ده رببــڕن 
له ســه ر ئــه و نــاز و نیعه مه تانــه ی كــه  پێیــان دراوه)4(. 
دیــاره  ده قــه  مێخیــەکان و دەقــە دۆزراوەکانــی تریــش 
لــه  نشــینگه  و شــوێنه واره  دێرینه كانــی په یوه ســت 
ــه ر  ــن  له س ــه ی ڕون ــەوە؛ به ڵگ ــاوه ڕی ئایینی ــه  بیروب ب
مــرۆڤ  ئایینیــی  بیروبــاوه ڕی  كۆنریــن  هه بونــی 
پێده چێــت  ســه ره تاییه كاندا .  مێژوییــه  چاخــه   لــه  
ــه   ــت  ل ــان بڕیبێ ــاوه ڕە كان  قۆناغێكــی دورودرێژی بیروب
ــه كان.  ــت و ڕێ و ڕە ســم و روت ڕوی ڕێكخســتنی نه ری
بــێ  بیروباوه ڕانه شــه؛   ئــه و  ڕە ســه نێتیی  هه رچــی 
پێش-مێــژو،  چاخه كانــی  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه   گومــان 
كــه  خاڵیــه  لــه  نوســین، و ســه ره تاكانی هــه ر بــه  
نوســینێک  هیــچ  چونكــه   ده مێننــه وه ،  نه نــاراوی 
ــه ره ڕای  ــه  س ــەریان. ئه م ــە س ــکێک باوێت نەبــوە تیش
ئــه وه ی كــه  توێژینــه وه  ده ربــاره ی ئــه و ســه رده مه  
ســەختە  و جگــه  لــه  پاشــاوه  ماددیه كانــی وه كــو بــت، 
كێــراوه كان،  وێنــه   هه ڵكه نــدراوه كان،  په یكــه ر، 

ئامێــر، ئامــڕازه كان، په رســتگا و شــێوه ی ناشــتنی اشــه ، 
شــێوه ی ئه ندازه یــی گــۆڕە كان؛ زیاتــر تێپــه ڕ نــاكات)5(. 
باشــرین ڕێگــه ی به ســودیش بــۆ توێژینــه وه  ده ربــاره ی 
مونه كانــی  بــه   به راوردكردنیانــه    ســه رده مه ؛  ئــه و 
دوای ئــه و ســه رده مه  كــه  بــه  شــێوه یه كی به رچــاو 
مێژوییه كانــدا،  چاخــه   لــه   ڕۆیشــتون  له ســه ریان 
لێــره دا كۆڵ نــه دان و بۆچونــی تاكه كه ســی ڕۆلێكــی 
ئه مــه ش  ته فســیركردنیاندا.  لــه   ده بینــن  كاریگــه ر 
ــه كان  ــی بۆچون ــۆ زۆری و ناكۆكی هــۆكاری ســه ره كیه  ب
ــه  ــان گه ش ــه رهه ڵدان و پاش ــی س ــاره ی چۆنیه تی ده رب

كردنــی ئــه و بیروباوه ڕانــه )6(.
ئــاژە ڵ  ڕاوكردنــی  كۆنــدا  به ردینــی  چاخــی  لــه  
ــێ  ــتی پ ــرۆڤ پش ــه  م ــوه  ك ــكه وت ب ــن ده س گرنگری
لــه   ڕۆژانــه ی  خۆراكــی  دابین كردنــی  بــۆ  به ســتوه  
ــرۆڤ  ــه  م ــت ك ــه  ده بیرێ ــوێنه كاندا. بۆی ــه رجه م ش س
ئه شــكه وته كان  دیــواری  له ســه ر  ئاژە ڵــی  وێنــه ی 
كارامــه   زۆر  بــه  شــێوه یه كی هونه ریــی  و   كێشــاوه  
گوزراشــت  بــۆ  ئه مــەش   هه ڵ كه نــدوه ،  جــوان  و 

له  سه رجه م دۆخه كاندا دروست بونی 
بیروباوه ڕی ئایینی و بڕوابون به  هێزه  
ترسان  )خواوه نده كان(؛  خاریقه كان 
بوه  له  دیارده ی مردن و سه رسوڕمان 
ڕوداوه   ئه نجامی  و  خه وبینین  له   بوە 

مه ترسیداره  وێرانكه ره كان
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هونه ریــی  ایه نــی  و  خۆشــگوزه رانی  لــه   نه بــوه  
ــاوه ڕی  ــه  بیروب ــوه  ل ــك ب ــو جۆرێ ــا، به ڵك ــه رز به ته نه ب
ســیحری كــه  بــه  هۆیــه وه  بتوانێــت بیكوژێتــه وه  یاخــود 
ــای  ــرۆڤ په ن ــه  م ــكه وتانه ی ك ــه و ئه ش ــكات. ئ ڕاوی ب
ــه رما و  ــه  س ــن ل ــتی خۆپاراس ــه  مه به س ــردون، ب ــۆ ب ب
ــاون   ــه كاری هێن ــدا ب ــان كات ــه  هه م ــده؛ ل ــی دڕن ئاژە ڵ
بــۆ ناشــتنی یاخــود شــاردنه وه ی اشــه ی مــردوه كان و 
ئــه و  چه كه كانــی  و  ئامــڕاز  و  ئامێــر  له گه ڵیشــیاندا 
لــه   خۆڕازاندنــه وه ی  كه ره ســته كانی  ســه رده مه  و 
جــۆری ملیوانكــه  و بازنــگ و ئه نگوســتیله  و... هتــد)٧(. 
لێــره دا ده رده كه وێــت كــه  ئــه م دیــارده  و نه ریتــه ؛ 
جۆرێكــه  لــه  بڕوابــون بــه  ژیانێكــی تــری  دوای مــردن، 
ــه كان  ــگا و چه ك ــوی ڕێ ــتی و تێش ــدا پێداویس ــه  تیای ك
ــه   ــه  چاخ ــۆن ل ــی ك ــۆن مرۆڤ ــه روه ك چ ــن، ه ده بیرێ
ــی  ــه ی ناوچــه  جیاجیاكان ــه  زۆرب ــدا ل ــه  كۆنه كان مێژویی
ــوه) 8(.  ــان ب ــاون  و پێویســتیی پێی ــه كاری هێن ــان ب جیه

ــه ی  ــدان لــه  پــێــشــه وه ی ئــه و خــواوه ن
ــكــی كــاریــگــه ریــان هــه بــو  ــێ كـــه  ڕۆڵ
دێــریــنــدا؛  ئایینیی  ــاوه ڕی  ــروب ــی ب لــه  
بـــه وه ی كارێكی  بــو،  بـــاران  خـــوای 
سودی  و  ده دا  ئه نجام  گرنگی  زۆر 
كشت وكاڵدا،  ژیانی  له   هه بو  زۆری 
دێرین  عێراقی  دانیشتوانی  بۆیه  
لــه  ســه رده مــی ســۆمــه ریــه كــانــدا به 
په رستویانه ،  )ئێنلیل(ـە وه   ــاوی   ن
ــه م خـــواوه نـــده   ــه  ئـ وایــــان دانــــاوه  ك
ده ســه اتــی بــه ســه ر كــه شــدا هه یه  
بـــاران  ــاوبـــۆران ده جــوڵــێــنــێــت و  بـ و 

داده بارێنێت
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لــه  كۆنریــن و دیارتریــن شــوێنی ناشــتنه كان، گۆڕە كانی 
)ژۆکۆدیــان( Zhoukoudianی نزیــك لــه  )په كیــن(

مێژوه كــه ی  كــه   )چین(ـــە،  ئێســتای  پایته ختــی  ی 
له مه یمون چــوی  مرۆڤــی  جــۆری  بــۆ  ده گه ڕێتــه وه  
ئه مــه ش  چیــن(،  و  جــاوه   )مرۆڤــی  قیــت  و  قنــج 
نزیكــه ی نیــو ملیــۆن ســاڵی پێــش ئێســتایه ، بــه  هه مــان 
ــه   ــردوه كان ل ــتنه ی م ــۆره  ناش ــه و ج ــی ل ــێوه  حاڵه ت ش
جۆره كانــی مرۆڤــی )نیانده رتــاڵ( لــه  چاخــی به ردینــی 
ــه ی  ــه  زۆرب ــر( ل ــد( و جــۆری )مرۆڤــی ژی كــۆن )ناوه ن
جیاجیاكانــی  ناوچــه   گۆڕە كانــی  و  ئه شــكه وته كان 
ئه وروپــادا،  و  ئاســیا  و  ئه فریقــا  كیشــوه ری  وه كــو 

بونــی هه یــه )9(.
ســه رودا  كۆنــی  به ردینــی  چاخــی  لــه   مــرۆڤ 
ــود  ــاج، یاخ ــقان و ع ــه ر ئیس ــه ی له س ــه ری مێین په یك
ــه زن  ــه رز و م ــی ب ــتێكی هونه ری ــه  ئاس ــه رد ، ل دار و ب
هه ڵ كه نــدوه،   ده رخــراودا   و  شــۆڕ  ســنگی  بــە  و 
کــە تیایانــدا هێــای به پیتــی و به رهــه م و زۆربــون 
ــدان  ــه ن هونه رمه ن ــه  ای ــه ش ل ــته كراوه ، ئه م به رجه س
په یكــه ری  ناونــراوه   ئێســتاوه   شوێنه وارناســه كانی  و 
ــی( ــدی جوان ــە خواوه ن ــود )ژن ــوس( Venus  یاخ )ڤێن
نــوێ  به ردینــی  چاخــی  شــاره زایانی  پاشــان   .)10(

ــێ  ــرده وه  كات ــان ك ــه م خواوه نده ی ــی ئ دوپاتــی باوی
ماڵــی  ئــاژە ڵ  و  كــردوە  پــێ  ده ســتی  كشــت وكاڵ 
كــراوه )11(، په رستنه كه شــیان به ســته وه  بــه  به پیتیــی 
زه وی و گه شــه كردنی ڕوه ك و زۆربونــی ئاژە ڵــه كان. 
ــه م  ــه ر ب ــه ی س ــه ر و بتان ــه م په یك ــش ل ــه ی زۆری مون
خواوه نــده  هه یــه  كــه  لــه  بــه رد یــان قــوڕ یاخــود 
ــده   ــاوه ی گون ــوان پاش ــه  نێ ــت كراون ل ــه  دروس گڵین
نزیكــی  ڕۆژهەاتــی  ســه راپای  لــه   ســه ره تاییه كان 
لــه   )حه سســونه (  گونــدی  شــوێنانه ش  لــه و  كــۆن، 

پارێــزگای نینــه وای باكــوری عێــراق)12(.
ــدا  ــه  چاخــه  مێژوییه كان ــه  تێپه ڕبونــی كات؛ مــرۆڤ ل ب
ــان- ــزی ب ــه  هێ ــه وه  ك ــری دۆزی ــی روشــتیی ت ڕواڵه ت

ژیانیــه وه   بــه   په یوه ندیــی  بــوه  و  تێــدا  روشــتیی 

ــه وه ی  ــه وه  ب ــه ش هێناوه ت ــۆ ئه م ــاوی ب ــوه  و پاس هه ب
كــه  ئــه م ڕواڵه تانــه ش خــودان)13(، ئــه م هێزانــه ش 
ــتكراوی دو  ــاژە ڵ، دروس ــێ، ئ ــر، م ــدی نێ ــه  خواوه ن ب
ــۆ  ــران و ب ــته  ك ــی(، به رجه س ــی و ئاژە ڵ ــه ن )مرۆڤ ای
هــه ر یه كێــك لــه و خواوه ندانــه  ئاماژە یــه ك یاخــود 
ــی  ــه  ایه نێك ــی ب ــه  په یوه ندی ــاوه  ك ــۆ دان ــان ب زیاتری
گرنگــی ژیانیانــه وه  هه بــو، جگــه  لــه وه ی ســیفه تی 
مرۆڤیشــیان پــێ به خشــین، بــه ام ئــه و ســیفه ته ی 
ــو، خــوداكان  ــه وه  ب ــه وه؛ ئ ــه  مرۆڤــی جیاده كردن ــه  ل ك

ــرن)14(. ــن و نام جاویدانی
لــه   خواوه نده كــه ی  بــو  وا  بــڕوای  كــۆن  مرۆڤــی 
ئاســان جێگیــره ، یاخــود لــه  قوایــی ئــاودا، یــان 
جیهانــی ژێــره وه ی زه وی، بــه ام بتــی بــۆ دروســت 
لــه  په رســتگاكانی ســه ر زه ویــدا  ئــه وه ی  بــۆ  كــرد 

بــو  وا  بـــــــــڕوای  كــــــۆن  مـــــرۆڤـــــی 
جێگیره ،  ئاسان  له   خواوه نده كه ی 
جیهانی  یان  ئــاودا،  قوایی  له   یاخود 
ژێره وه ی زه وی، به ام بتی بۆ دروست 
په رستگاكانی  ــه   ل ــه وه ی  ــ ئ ــۆ  ب كـــرد 
بــه رجــه ســتــه ی بكات.  ســه ر زه ویـــدا 
په رستگاش بریتی بو له  خانوی پیرۆز 
كه  خواوه ندی تێدا نیشته جێ ده بێت 
ئاماده بونی هێاییدا له سه ر  له كاتی 
قوربانیی  خه ڵكی  ئــه وه ی  بۆ  زه وی 

پێشكه ش بكه ن 
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لــه   بــو  بریتــی  په رســتگاش  بــكات.  به رجه ســته ی 
نیشــته جێ  تێــدا  خواوه نــدی  كــه   پیــرۆز  خانــوی 
له ســه ر  هێاییــدا  ئاماده بونــی  كاتــی  لــه   ده بێــت 
پێشــكه ش  قوربانیــی  خه ڵكــی  ئــه وه ی  بــۆ  زه وی 
بكــه ن و لێــی بپارێنــه وه  و نوێــژی بــۆ ئه نجــام بــده ن، 
تایبــه ت)15(،  نه ریتــی  و  ڕێ وڕە ســم  گوێــره ی  بــه  
ئه مــه ش پیاوانــی ئایینیــی تایبــه ت ڕێكیان ده خســت 
ــه ن  ــه  ای ــو ل ــڕوا وا ب ــەی ب ــەو ڕێناییان ــره ی ئ ــه  گوێ ب
ــوه   ــۆر ب ــێوه یه  خ ــه م ش ــراون)16(. ب ــده وه دان خواوه ن
كاریگه رییه كانیــه وه   هــۆی  بــه   مــه زن  خواوه نــدی 
له ســه ر كشــت وكاڵ، ئــاژە ڵ، دروســتكردنی شــه و و ڕۆژ، 
چــوار وه رزه كــه . پاشــان مانگیــش بــوه  خودا. ســه ره ڕای 
ــاران  ــاو و ب ــه رچاوه كانی ئ ــاره كان و س ــاكان و ڕوب چی
ڕواڵه ته كانــی  و  زه وی  و  برســێتی  و  نه خۆشــی  و 
بــڕوای  مــرۆڤ؛  ژیانــی  گرنگه كانــی  ڕوداوه   و  تــر 
ــه   ــه م دیاردان ــه ك ل ــه ر ی ــه  ه ــو ك ــه ره تاییه كان وا ب س

ده كات)1٧(. سه رپه رشــتیی  خواوه ندێــك 
ڕۆڵێكــی  كــه   خواوه ندانــه ی  ئــه و  پێشــه وه ی  لــه  
كاریگه ریــان هه بــو لــه  بیروبــاوه ڕی ئایینیــی دێرینــدا؛ 
خــوای بــاران بــو، بــه وه ی كارێكــی زۆر گرنگــی ئه نجــام 
ــت وكاڵدا،  ــی كش ــه  ژیان ــو ل ــودی زۆری هه ب ده دا و س
بۆیــه  دانیشــتوانی عێراقــی دێریــن لــه  ســه رده می 
ســۆمه ریه كاندا)18( بــه  نــاوی )ئێنلیــل( Enlil ـــە وه  
خواوه نــده   ئــه م  كــه   وایان دانــاوه   په رســتویانه ، 
باوبــۆران  و  هه یــه   كه شــدا  به ســه ر  ده ســه اتی 
ده جوڵێنێــت و بــاران داده بارێنێــت)19(، ڕوداوی )افاو( 
ــدا  ــه  پیرۆزه كان ــه  ئه فســانه  ســۆمه ریه كان و كتێب ــه  ل ك
باســی لێــوه  كــراوه؛  بــۆ ئــه وی ده گه ڕێننــه وه )20( و 
ــور( ــاری )نیپپ ــه  ش ــتگایه كیان ل ــۆمه ریه كانیش په رس س

ی كــۆن بــۆ دروســت كردبــو، پاشــان په رســتنه كه ی لــه  
شــاره كانی تــری عێراقــی كۆنــدا بــاو بــوه  و ناوبانگــی 
ــو)21(.  ــه كان ده ركردب ــزادانی زاڵم ــژی و س ــه  توندوتی ب
نــاوی  بــه   هه بــوه   هاوژینێكــی  خواوه نــده   ئــه م 
بــه  نــاوی  Ninlil و كوڕێكیشــیان هەبــو  )نینلیــل( 
توندوتیژیه كــه ی  كــوڕە   ئــه م   ،Ninurta )نینورتــا( 
باوكــی بــه  میــرات وه رگرتبــو، پاشــان بــوه  خــوای 
ــاوی )نینگیرســو(  ــه ش( و نازن ــاری )له گ ــه  ش ــگ ل جه ن
جه نگــدا  لــه   ئاشــوریه كان  و،   درا  پــێ  Ningirsuی 
په نایــان بــۆ ده بــرد بــه  مه به ســتی یارمه تی دانیــان 

دوژمنانــدا )22(. به ســه ر  ســه ركه وتن  ب ۆ 
بارانیــان  و  كــه ش  خــوای  )ئەمۆریه كان(یــش)23( 
 ،Rammanu )ڕەمانــو(   ،Adad )ئــه ده د(  به نــاوی 
ــدا  ــه  هه ڵكه ندراوه كانیان ــتوه  و، ل ــل( Baal په رس )به  ع
و  گا  وێنــه ی  له گــه ڵ  به به رده وامــی  )به عــل( 
شــێوه   بــه  هه مــان   . )24( هاتــوه  هه وره تریشــقەدا 
لــه   بیروباوه ڕە كانیــان  زۆربــه ی  )كه نعانیــه كان( 
ئه وانه شــدا  له نــاو  وه رگرتبــو ،  ئەمۆریه كانــه وه  
ڕێ وڕە ســم و نه ریتــی تایبــه ت بــه  په رســتنی خواوه نــد 
ناوێكــی  ئه وه شــدا  له گــه ڵ  و  به عــل(،  و  )ئــه ده د 
تریــان بــۆ زیــاد كردبــو کــە »ئێــل« Ēl’ بــو)25(. بڕوایــان 

و  ــان  ــ ــاره كـ ــ ڕوبـ چـــیـــاكـــان و 
و  باران  و  ئاو  سه رچاوه كانی 
نه خۆشی و برسێتی و زه وی 
ڕوداوه   و  تر  ڕواڵه ته كانی  و 
مــرۆڤ؛  ژیــانــی  گرنگه كانی 
بو  وا  سه ره تاییه كان  بــڕوای 
دیاردانه   لــه م  یــه ك  كه  هــه ر 
سه رپه رشتیی  خواوه ندێك 

ده كات



خواوه ند زێوس له  بیروباوه ڕی گریكه كاندا له  لوتكه ی چیاكاندا نیشته جێیه،  به تایبه ت له  
لوتكه ی چیای )ئۆلیمپۆس(. کە شاری )ئۆلیمپیا(یش لە واتی گریک ناوەکەی هەر لە 
ناوی ئەم چیایەوە هاتوە، ئەو فێستیڤاڵەی یاریە وه رزشیه كانیش کە بە »ئۆلیمپیک« 
دەنارێت؛ لە دەشتی شاری ئۆلیمپیا بەڕێوە چوە، بۆیە ئەم ناوەی وەرگرتوە،  کە ئەم 
فێستیڤاڵەش له سه ر شه ره فی خواوەند زێوس ئەنجام دەدرا. گریكه كان په رستگایان 
له سه ر چیاكانی ناوچه  گرنگه كان بۆ خواوەند زێوس دروست كردوه ، ئه مه ش به  هۆی 

ناچونیه كیی بۆچونه كانیان له سه ر شوێنی له  دایك بونی
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وابــو كــه  ئــه م خواوه نــده  هاوژینێكــی هه یــه  کــە 
لــه  )ئوگاریــت، باكــوری ســوریا( بــه  نــاوی )ئەثیــرەت ( 
� ده نارا )ئەشــێراهـ Asherahی عیری(، بۆیه  A�irat
ــی  ــا و جه ژن ــه ی كێش ــۆی و هاوژینه ك ــۆ خ ــان ب وێنه ی
ــان پێشــكه ش  ــه وه ی قوربانیی ــۆ ئ ــا ب ــۆ دان ــان ب تایبه تی

ــه ن)26(.   بك
بــۆ  گواســرایه وه   بــاران  خــوای  په رســتنی  پاشــان 
و   Adad )ئــه ده د(  بــه  ناوه كانــی  )ئارامیــه كان()2٧( 
ــای )خاوه نــی تریشــقه (  ــه  مان )ریممــۆن( Rimmon ب
كێشــاوه   بــۆ  وێنه یــان  هه ڵكه ندراوه كانیانــدا  لــه   و 
ــی  ــدێ كات ــه  هه ن ــه ك ڕاوه ســتابو، ل له ســه ر شــانی گای
تــردا ڕمێكــی ســێ ده مــی بــه  ده ســته وه یه  كــه  هێــا بۆ 
تریشــقه  ده كات. ئــه م خواوه نــده  په رســتنه كه ی لــه  
پــه ره ی ســه ند  نێــوان مه ڵبه نــده  كشــت وكاڵیه كاندا 
و په رســتگایان بــۆ دروســت كــرد لــه  شــاری )مه نبیــج( 
ــه   ــدا جگ ــاره  ئارامیه كان ــه  ش ــش، ل ــوێنی تری و زۆر ش
کــە  ده په رســرا  هاوژینه كه شــی  خواوه نــده   لــه م 
ڕۆشــتوە)28(  )ئه تارگەتیــس(  Atargatis  نــاوی  بــه 
له ســه ر  وێنه كه شــی   »عەتەرەعتــا«(،  ئارامــی:  )بــە 
ــی  ــه  تاجێك ــت ك ــدا ده بیرێ ــی دراوه  ئارامیه كان نه خش
شــێوه ی  لــه   له ته كدایــه   شــێرێكی  له ســه ردایه  و 
خواوه نــد )عیشــتار()29( ، جگــه  لــه م خواوه ندانــه ش 
ئێــل(،  )به  عــل(،  ئارامــی  خواوه ندانــی  كۆمه ڵــه ی 
ــه وه)30(،  ــان به عــل( و )به عــل شــه مین(ی ده گرت )عێلی
شــاری  نوســینه كانی  لــه   نــاوی  شــه مین(  )به عــل 
)ئەل-حەضــەڕ(دا هاتــوه  و په رســتگای تایبه تــی بــۆ 

ــراوه )31(. ــاد ن بنی
خواوه نــدی  هــه ردو  په رســتنی  لــه  دواییــدا 
لــه   نینلیــل(  و  )ئێنلیــل  پیــرۆز  هاوژینــی  و  مێــرد 
مێســۆپۆتامیاوه  گواســرایه وه  بــۆ ئایینــی )خیتتیــه كان(
)32( لــه  ئە نــەدۆڵ، بــه  نــاوی خواوه نــد )تێشــوپ( 

)خێپــات(  بــه  نــاوی  هاوژینه كه شــی  و   Teshup
)شــەررومە(  بــه  نــاوی  كوڕە كه شــیان  و   �epat
ڕێگــه ی  لــه   گواســتنه وه یه ش  ئــه م   ،)33(Šarruma

په رســتنه كه ی  بــه ام  بــو  .  )خورریه كان(ــــەوه)34( 
ــه وه ،  ــدا مای ــه اتی ئه وان ــوه ی ده س ــه  چوارچێ ــا ل ته نه
له نــاو  وه رنه گــرت  ڕە ســمیی  ســیفه تی  بۆیــه  
شانشــینی حیتتیــدا و ته نانــه ت لــه  نــاو په یكــه ری 

. )35 نیشــدا  ) نیا وه نده كا خوا
لــه  چاخــی )هێللێنیستی(ـــدا ]= ســه ره تای داگیركاریــی 
تاوه كــو  ڕۆژهــەات  بــۆ  گــه وره   ئه ســكه نده ری 
 30 ســاڵی  ڕۆمانــی  ئیمپراتۆریه تــی  دامه زراندنــی 
شــاری  لــه   )به عــل(  خواوه نــد  په رســتنی  ز.[،  پ. 
)به علبێــك( »بَْعلَبَــك« تێكــه ڵ بــه  خواوه نــدی خــۆر 
كۆكردنــه وه ی  بنه مــای  له ســه ر  په یكه ریشــی  بــو، 
تایبه مه ندغــی هــه ردو خواوه نــد بــۆ دروســت كــرا، 
ــه   ــه وت، ل ــه وه  ده رده ك ــا كۆنه كان ــه  هێ ــدا ب ــه  تیای ك
وێنه كــه دا لــه  نێــوان دو گادایــه ، به ده ســتی ڕاســتی 
گه رمایــی بروســكه ی پێیــه  و لــه  ده ســتی چه پیــدا 
تبــۆ  ده هێنێــت  بــه كاری  كــه   هه یــه   قا مچییــه ك 
تیشــكی  لــه وه ی  جگــه   گالیســكه كه ی،  لێخوڕینــی 
ــه وه ی  ــتی ڕازاندن ــه  مه به س ــراوه  ب ــاد ك ــۆ زی ــۆری ب خ
ســه ری، و هه ندێــک جــار ئــه م تیشــكه  بــه  گوڵــه  جــۆ 
گــۆڕدراوه ، ئه مــه ش به ڵگــه ی گرنگیه تــی لــه  ژیانــی 

.)36 ( كشــت وكاڵیدا
په رســتنی  ده كرێــت  ئــه وه   تێبینیــی  پاشــان 
ــی  ــۆ وات ــرایه وه  ب ــاران گواس ــه ش و ب ــدی ك خوداوه ن
 Zeus )زێــوس(  بــو  وا  بڕوایــان  گریكــه كان  یۆنــان. 
خــودای گــه ردون هه ڵ ده ســتێت بــه  كۆكردنــه وه ی 
هــه وره كان و ئاڕاســته ی بــا ده گۆرێت و هه ورەبروســكه  
بــۆ  داده بارێنێــت  بــاران  پاشــان  ده كات،  دروســت 
ئاودانــی كێڵگــه  و بێســتانه كان. لــه  كاتــی قات وقــڕی و 
برسێتییشــدا قوربانییــان لــه  ڕە گــه زی )مــرۆڤ( كــردوه  
تێبینیــی  ئــه وه ی  ڕە زامه ندیــی.  به ده ســتهێنانی  بــۆ 
ــه  مێســۆپۆتامیا و  ــه  مــرۆڤ ل ــدان ب ــت؛ قوربانی ده كرێ
ــەری  ــری نیمچەدورگــەی عــەرەب و دەوروب ــی ت واتان
لــه م جــۆره  دۆخانــه دا. دیــاره   نه كــراوه   پێشــكه ش 
گریكه كانــدا  بیروبــاوه ڕی  لــه   زێــوس  خواوه نــد 
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به تایبــه ت  نیشــته جێیه،   چیاكانــدا  لوتكــه ی  لــه  
کــە   .Olympus )ئۆلیمپــۆس(  چیــای  لوتكــه ی  لــه  
ــک  ــی گری ــە وات ــیش ل ــا( Olympiaـ ــاری )ئۆلیمپی ش
ناوەکــەی هــەر لــە نــاوی ئــەم چیایــەوە هاتــوە، 
بــە  کــە  یاریــە وه رزشــیه كانیش  فێســتیڤاڵەی  ئــەو 
»ئۆلیمپیــک« دەنارێــت؛ لــە دەشــتی شــاری ئۆلیمپیــا 
بەڕێــوە چــوە، بۆیــە ئــەم نــاوەی وەرگرتــوە،  کــە ئــەم 
زێــوس  خواوەنــد  شــه ره فی  له ســه ر  فێســتیڤاڵەش 
له ســه ر  په رســتگایان  گریكــه كان  دەدرا)3٧(.  ئەنجــام 
زێــوس  بــۆ خواوەنــد  گرنگــه كان  ناوچــه   چیاكانــی 
دروســت كــردوه ، ئه مــه ش بــه  هــۆی ناچونیه كیــی 
بۆچونه كانیــان له ســه ر شــوێنی لــه  دایك بونــی. لــه  
نابــو  بنیاتیــان  كــه   په رســتگایانه ی  ئــه و  گرنگریــن 
لــه  په رســتگاکانی ئۆلیمپیــا، ئه ركەدیــا،  بــو  بریتــی 

ئه یگینــا. ســیتيا.  بۆیۆتیــا، 
Jupiter )جوپیتێــر(  خواوه نــد  باســه ؛  شــایه نی 

)زێــوس(ی  خواوه نــد  هه مــان  ڕۆمانــه كان  ی 
ئاســان و بروســكه  و  گریكه كانــه ، چونكــه  خــوای 
ــدا  ــه  كیڵگه كانیان ــاره كان ل ــه وه  جوتی ــه ر ئ ــه . له ب باران
ــان  ــام داوه  و قوربانیی ــۆ ئه نج ــان ب ــی تایبه تیی ئاهه نگ
ــه  كشــت وكاڵیه كان و  ــه  كیڵگ ــردوه ، چونك پێشــكه ش ك
له وه ڕگاكانیانــی تێــر ئــاو كــردوه  و یاریــه  وه رزشــیه كانی 
ئه نجــام دراون)38(. ئــه و  شــه ره فی  له ســه ر  ڕۆمــان 

ــكای  ــه  ئه مه ری ــا( ل ــی )مای ــدا گه ل ــی نوێش ــه  جیهان ل
ــودای  ــیك( خ ــی )مه كس ــی وات ــت و به تایبه ت ناوه ڕاس
 .Yum Kaax )بارانیــان په رســتوه  بــه  نــاوی )یــوم کاش
ــره وه ی  ــه  ژێ ــده  ل ــه م خواوه ن ــدا ئ ــی ئه وان ــه  بۆچون ل
لــه   Chichen Itza یــە  ئیتســا(  )چیچێــن  شــاری 
ــی  ــە زمان ــارەکە ب ــاوی ش ــە ن ــان(، ک ــی )یوكەت هه رێم
ــه  ــە. ل ــی[ ئیتزا«ی ــری ]گەل ــای »زاری بی ــە وات ــا ب مای
 كاتــی نه بارینــی بــاران و هاتنــی برســێتی و قات وقــڕی 
و وشــك بونه وه ی ڕوه كــدا؛ پیاوانــی ئایینــی ده ڵێــن: 
ــته   ــی پێویس ــه ر خه ڵك ــه  و له س ــاران توڕە ی ــودای ب خ
ــت  ــه  ده بێ ــن. بۆی ــت بهێن ــه  ده س ــی ب ــه  ڕە زامه ندی ك

ــه  جــل و  ــاری و ب ــه  دی ــزه  بكه ن كچێكــی جــوان و پاكی
به رگــی قه شــه نگ و خشــڵ و زێــڕ و زیــوی به نــرخ 
بیڕازێننــه وه  و بیخه نــه  بیره كــه وه، بــۆ ئــه وه ی لــه  
ــی ئــه و  ــت، ئه گــه ر ڕە زامه ندی باوه شــیدا جێگیــر ببێ
بــه  ده ســت بهێرێــت؛ ئــه وا بــاران ده نێرێــت بــۆ 

خــۆی)39(. خه ڵكه كــه ی 
hilmi.rasool@raparinuni.org
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بەشی دوەم

حامد عه بدولسه مه د
له  عه ره بییه وه : ئه كبه ر حه سه ن



داینامیتێك كه  ناوی مێژوه،
یان تكایه  دوژمنه كه م لێ مه سێنه وه 

مــاوه ی دو ســاڵه  لــه  شــاری میونیــخ ده ژیــم، 
ســه رنجم  شــوێنانه ی  ئــه و  جوانریــن 
ڕاده كێشــن، باخچــه ی گونــدی ئۆلیمپیــه . بــه  
دیاریكراوییــش شــاخێكی زۆر دڵگیــر، كــه  
میوانــان پێیــدا ســه رده كه ون بــۆ ئــه وه ی 
لــه  ســه ریه وه  چێــژ لــه  دیمه نــی پانۆرامیــی 
هه مــو شــاره كه  وه ربگــرن. ئــه م چیایــه  وه ك 
ــه ی ئه ڤه رێســت  ــان لوتك ــپ ی ــای ئۆلیم چی
و  چكۆله یــه   گردێكــی  به ڵكــو  نیــه ، 
ــه ام  ــه ، ب ــه د مه ترێك ــه ر س ــه ی ه به رزیه ك
ئــه م چیایــه  ای مــن ئاماژە یه كــی ســیمبۆلیی 
ده ســتكرده  چیایه كــی  هه یــه ،  گــه وره ی 
داروپــه ردوی  لــه   میونیــخ  دانیشــتوانی   و 
ــی  ــی دوه م ــه  پاشــاوه ی جه نگ ــه كان، ك ماڵ
گــرده   ئــه م  كــردوه ،  دروســتیان  جیهانــه،  
مانــای  به رجه ســته كردنی  منــه وه   بــه ای 

شارســتانیه ته.
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ــه ڕام،  ــتانیه ت ده گ ــۆ شارس ــدا ب ــی نوێ ــه دوای مانایه ك ب
نوســه ری  دیورانــت(ی  )وێــل  پێناســه كه ی  چونكــه  
ــت  ــو. دیوران ــه س نه ب ــۆم ب ــی شارســتانیه ت« ب »چیرۆك
ـ  و  مه ده نیــه ت  بــه   ده به ســتێته وه   شارســتانیه ت 
دواتریــش ـ پێشــكه وتنی ته كنیكــی و زانســتیه وه . ئــه م 
مانــای  عه ره بییه كــه   وشــه   لــه   نزیكــه   پێناســه یه ش 
ــود  ــر«، یاخ ــة ى الح ــتاندا »اإقام ــه  شارس ــه وه  ل مان
ئه ریســتۆ  كاتێكــدا  لــه   ده گه یه نێــت،  »ته مــه دون« 
ــت  ــه  روش ــتێكه  ك ــه ر ش ــتانیه ت ه ــه  شارس ــی وای پێ
مــرۆڤ  شــتێك  هــه ر  واتــه :  نه كردبێــت،  دروســتی 
گرده كــه ی  كردبێــت.  دروســتی  ده ســتی خــۆی  بــه  
گونــدی ئۆلیمپــی پێناســه یه كی نــوێ و زۆر تایبه تــی 
بــۆ  گه لێكــە  توانــای  شارســتانیه ت  به خشــیم.  پــێ 
دروســتكردنی شــتێكی جــوان لــه  داروپــه ردوی شــتێكی 
قێــزه ون، توانــای به عه قانیكردنــی مێــژوه . ئه ڵانــه كان 
ــخ،  ــاره كانی میونی ــه ردوی ش ــه ر داروپ ــی له س ده یانتوان
ــی  ــگ وێران ــه  جه ن ــن، ك ــورگ و به رلی ــدن، هامب درێس
نه فره تــی  بكــه ن،  شین وشــه پۆڕ  و  بگریــن  كــردن، 
ــه ام هــه ر  ــژن، ب ــدا بڕێ ــان به ســه ر هاوپه یانه كان خۆی
زو ده ركیــان كــرد گریــان و دوژمنایه تی هیچ ســودێكیان 
ــته قینه ی  ــۆكاری ڕاس ــه دوای ه ــه وه ش ب ــه ر ئ ــه . له ب نی
ــه   ــرد و ل ــت وبردیان ك ــه ڕان، ده س ــاته كانیاندا گ كاره س
مــاوه ی چه نــد ســاڵێكی كه مــدا واته كه یــان بونیــاد 
ــی  ــه  ئابوری ــان ل ــه ی ئابوریه كه ی ــه و ڕاده ی ــا ئ ــه وه ، ت نای
فڕە نســا و ئینگلتــه را به هێزتــر بــو كــه  لــه  جه نگــدا 

ســه ركه وتن.
ده زانــم چواندنــی ئه ڵانیــا بــه  جیهانــی ئیســامی 
ــه م  ــه و تۆمه ت ــكات و ئ ــان ب ــه س هه راس ــه  زۆر ك ڕە نگ
خۆرئــاوا  موغازه لــه ی  گوایــه   بــكات  دروســت  بــۆ 
ده كــه م و پێــی ده گه شــێمه وه . ڕە نگــه  لــه  تۆقینــی 
خوێنــه ر كــه م بكه مــه وه،  كاتێــك بڵێــم پێــم وا نیــه  
خۆرئــاوا كۆمه ڵگه یه كــی ئایدیــاڵ نیــه  و ڕە خنــه ی زۆرم 

له ســه ر كولتــوری ئه ڵانــی هه یــه،. كــه  لــه  كاتــی 
ــه ام ئه مــه   ــی ده یاننوســم، ب ــی ئه ڵان ــه  زمان نوســین ب

نیــه . ئێره مــان  بابه ته كــه ی 
كه واتــه  بــا ئه ڵانیــا و خۆرئــاوا لــه  بیــر بكه یــن و 
بڕۆینــه  تایــوان. بــه  دیاریكراوییــش بــۆ زانكــۆی تایوانی، 
ــان  ــه ی تایوانی ــه و كات ــاڵی 1928دا ئ ــه  س ــەكان ل ژاپۆنی
داگیــر كــرد، ئــه م زانكۆیه یــان دروســت كــرد. له وانه یــه  
ئه مــه  تاكــه  كارێكــی باشــی داگیركاریــی ژاپۆنــی بێــت. 
قێزه ونریــن  ژاپــۆن  كــه   تێنه پــه ڕی  ســاڵێك  چه نــد 
قه ســابخانه  و تاوانیــان ســاز كــرد، تایوانیــان بــە به تاڵــی 
پێچه وانــه ی  بــه   جێ هێشــت.  عه رشــه كه ی  له ســه ر 
كۆمه كێكــی  هیــچ  تایــوان  ژاپۆنــه وه ؛  و  ئه ڵانیــا 
بونیادنانــه وه ی  بــۆ  پێ نه گه یشــت  خۆرئــاواوه   لــه  
توشــی  به ڵكــو  جه نــگ،  پــاش  لــه   واته كــه ی 
ــی وه ك  ــه ڵ هێزێكــی مه زن ــو له گ ــوێ ب ــی ن ملمانێیەك
له گــه ڵ  ســه ربه خۆبونی.  مه ســه له ی  له ســه ر  چیــن 
كۆمه ڵگه یه كــی  توانییــان  تایوانیــه كان  ئه وه شــدا 
كــه   بكــه ن،  پایــه دار  دیمۆكراســی  و  مه ده نــی 
ــه .  ــدا هه ی ــواری ئابوری ــه  ب ــۆی ل ــه ی خ ــڕۆدا پێگ له م
ــه   ــه م وات ــه وه ی ئ ــتی بونیادنان ــڕە ی پش ــردن بڕب فێرك
ــه   ــرد ل ــران نه ك ــان وێ ــۆی تایوانی ــه كان زانك ــو، تایوانی ب

ئه گه ر به رهە ڵستی بۆ به ده ستهێنانی 
په ره سه ندنی  و  زه وتكراوه كان  مافه  
ئۆكه ی،  ئــه وه   بێت؛  كۆمه ڵگه كان 
ئامانجێك  به رهه ڵستی  ئه گه ر  به ام 
به رهه ڵستیدا  له پێناوی  ته نیا  بێت 
بێ كۆتایی؛  ئه به دیه تێكی  به   ببێت  و 

ئه وا جێی قبوڵكردن نییه
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به ڵكــو  جه نگه كــه دا،  لــه   ژاپــۆن  دڕنده یــی  تۆڵــه ی 
ــه   ــوه  ب ــڕۆ ب ــه  ئه م ــێ دا ك ــان پ ــه  په ره ی ــه و ڕاده ی ــا ئ ت
ــه   ــو ل ــان، به ڵك ــی جیه ــرین زانكۆكان ــه  باش ــك ل یه كێ
كێشــه ی  ژاپۆنیشــه وه .  زانكۆكانــی  هه مــو  ســه روی 
مێــژودا  له گــه ڵ  ئیســامی  جیهانــی  مامه ڵه كردنــی 
ــان  ــی پراگاتیكیی ــوڵانه كان ڕوانگه یه ك ــه: موس لێره دای
نیــه  لــه  پڕۆســه ی مامه ڵه كــردن له گــه ڵ برینه كانــی 
عاتفییانــه ی  ڕوانگه یه كــی  به ڵكــو  ڕابــوردودا، 
دەمارگــرژ »متشــنج« به ســه ریاندا زاڵــه  كــه  مه یلــی 

هه یــه . ترســاندنی  و  هه ڵــه  
ڕۆماننــوس  و  نوســه ر  ئێســتا  پێــش  ســاڵێك  چه نــد 
)حه مــدی ئه بــو جه لیــل( وتارێكــی بــه  ناونیشــانی 
كــرده وه .  بــاو  ته ســلیم بون(  بــۆ  )بانگه وازێــك 
ــه وه ی  ــه ر ئ ــه ره ب ده كات، له ب ــتی ع ــدا سه رزه نش تیای
كێشه یه كیشــی  تاکــه   به رهه ڵســتی  كولتــوری 
كــردوه .  ئاڵۆزتریشــی  به ڵكــو  نه كــردوه ،  چاره ســه ر 
باوه كــه ی  گاڵته جــاڕە   شــێوازه   بــه   جه لیــل  ئه بــو 
خــۆی، پێشــنیازی ته ســلیم بون بــه  خۆرئــاوا ده كات 
هاوشــێوه ی ئه ڵانیــا و ژاپــۆن. ڕە نگــه  جارێكــی تــر 
ــی خــۆی بوه ســتێته وه ، وه ك چــۆن  عــه ره ب له ســه ر پێ
ــا و ژاپۆنــدا ڕوی دا پــاش  هه مــان شــت به ســه ر ئه ڵانی

ــون،  ــران ب ــدا وێ ــی جیهان ــی دوه م ــه  جه نگ ــه وه ی ل ئ
بــه ام تۆمه تــه كان به ســه ر ئه بــو جه لیلــدا داباریــن 
ــه ی  ــرد. زۆرب ــفیان ك ــه  وه س ــكاو و بوده ڵ و بــه  تێكش
ــه وه   ــنبیران و عه مانیه كان ــژی ڕۆش ــه  توێ ــه كان ل تۆمه ت
بــون، كــه  ڕە تیــان كــرده وه  جیهانــی عه ره بــی بــه  ژاپــۆن 
و ئه ڵانیــا بچوێرێــت، چونكــه  ئــه م دو واتــه  بــون كــه  
نه یارییــان به رامبــه ر هاوپه یانــان ده ســت پێ كــرد. 
بگــره  یه كێــك لــه  ڕە خنه گرانــی ئه بــو جه لیــل جیهانیــی 
ــه   ــدا، ك ــی جه نگ ــه  كات ــه  فڕە نســا ل ــد ب ــی چوان عه ره ب
بــه  ئازایه تییه كــی زۆره وه  به رهه ڵســتیی داگیركاریــی 
ئه ڵانیــای كــرد، هــه ر بۆیه شــه  بویــه  مایــه ی ستایشــی 

ــه س. زۆر ك
به رگــری  پاڵنه ره كانــی  پرســه كه   منــه وه   ای  بــه  
ســراتیژە كه یه تی،  و  به كه ڵكــی  به ڵكــو  نیــه ، 
مافــه   به ده ســتهێنانی  بــۆ  به رهە ڵســتی  ئه گــه ر 
زه وتكــراوه كان و په ره ســه ندنی كۆمه ڵگــه كان بێــت؛ 
ــك  ــتی ئامانجێ ــه ر به رهه ڵس ــه ام ئه گ ــه ی، ب ــه وه  ئۆك ئ
بــه   ببێــت  و  به رهه ڵســتیدا  له پێنــاوی  ته نیــا  بێــت 
قبوڵكــردن  جێــی  ئــه وا  بێ كۆتایــی؛  ئه به دیه تێكــی 
نییــه . كوتانــی منــداان لــه  قوتابخانــه كان و نوێژكــه ران 
بــه  ڕقه به رایه تیــی دوژمنێــك كــه   لــه  مزگه وتــه كان 
ــه   ــه ی كۆمه ڵگه كامــان ب ــه و وزه ی ــێ؛ ئ ده ســتیان نایگات
فیــڕۆ ده بــات كــه  بــۆ گۆڕانــكاری پێویســتان پێیه تــی. 
ســه رنجان له ســه ر پرســه  مه ترســیدارتر و گرنگــره كان 
ــا  ــی ته نی ــۆی تایوان ــی و زانك ــردی ئۆلیمپ ــات. گ اده ب
ــی  ــه  جیهان ــت ل ــه  ده بێ ــه وه ی ك ــه ر ئ ــه ن له س دو مون
ابردنــی  ڕوبــدات.  ئێمــه دا  ئیســامیی  و  عه ره بــی 
بــاره   لــه   ده ربازبونــه   و  مێــژو  داینامیتــی  فیــوزی 
ــه ره و پێشــه وه  بجوڵێیــن. ــا ب قورســه كانی ڕابــوردو هه ت
ــكات،  ــژو ب ــه ی مێ ــی وان ــه یری كتێب ــێك س ــه ر كه س ه
میــر  لــه   گشــتی  ناوه ندیــی  قوتابیانــی  بــه   كــه  
ــی  ــه كانی ئوممه ت ــانی پارادۆكس ــه  ئاس ــه وه ؛ ب ده وترێت

مـــوســـوڵـــانـــه كـــان ڕوانـــگـــه یـــه كـــی 
ــڕۆســه ی  پــراگــاتــیــكــیــیــان نــیــه  لـــه  پ
ــردن لــه گــه ڵ بــریــنــه كــانــی  ــه ك ــه ڵ ــام م
ــی  ــه ك ــه ی ــگ ــكــو ڕوان ــه ڵ ڕابـــــــــوردودا، ب
»متشنج«  دەمــارگــرژ  عاتفییانه ی 
و  هه ڵه   مه یلی  كه   زاڵــه   به سه ریاندا 

ترساندنی هه یه
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لــه   ده رده كه وێــت.  بــۆ  هاوچه رخــی  ئیســامیی 
ــی  ــت وه ك قه واره یه ك ــۆ ده كرێ ــه یری خ ــدا وا س كاتێك
كامــڵ و مــه زن، ئه وانــی تــر وه ك دوژمــن و خه ڵكانــی 
مێــژو  مــاده ی  كتێبــی  ده كرێــن.  وێنــا  بێ ئه خــاق 
ــان  ــه  گری ــت: ب ــۆن ده چێ ــی ك ــیده ی عه ره بی ــه  قه س ل
پاشــان  پــێ ده كات.  ده ســت  داروپــه ردو  له ســه ر 
وه ســفكردنی باشــییه كانی حه بیبــه ، پاشــر پیاهه ڵدانــی 
ــی. به شــی  ــی دوژمنه كان ــاعیر و زه مكردن ــه ی ش هۆزه ك
مه زنیــی  باســی  مێــژو  مــاده ی  كتێبــی  یه كه مــی 
عــه ره ب و ده ســتكه وته كانی لــه  بواره كانــی زانســت 
و فه لســه فه  و پزیشــكی لــه  مــاوه ی ســه دان ســاڵدا 
ده كات، بــه ام به شــی دوه م باســی ئــه و مه ترســیانه  
شارســتانیه تی  لــه   هه ڕە شــه یان  كــه   ده كات 
ئیســامی كــردوه ، هــه ر لــه  جه نگــی خاچیه كانــه وه  
تــا كۆڵۆنیالیــزم و ئیرائیــل. مرۆڤــی عــه ره ب لــه م 
كتێبــه دا هه میشــه  ئاشــتیخواز و داهێنــه ره ، ئــه وی تــری 

خۆرئاوایــی شــه ڕە نگێز و ملهــوڕە .
وه ســفێك  خاچیی كانــدا  جه نگــی  به شــی  لــه  
فیلمێكــی  دیمه نــی  ئــه وه ی  وه ك  ده خوێنینــه وه  
ترســناك بێــت. نوســه ر تیایــدا باســی ئــه وه  ده كات 
ده به زێنــن،  ئه قســا  مزگه وتــی  خاچییــه كان  چــۆن 
لــه   موســوڵان  هــه زار  حه فتــا  حه وشــه كه یدا  لــه  
ــە ی  ــه و ڕادەی ــا ئ ــوژن، ت ــاان ده ك ــان و من ــاوان و ژن پی
خوێــن بــه  ئه نــدازه ی ئه ژنۆیــه ك بــه رز ده بێتــه وه . 
مزگه وتــی  حه وشــه ی  ئــه وه ی  له به رچاوگرتنــی  بــه  
ئه قســا جێگــه ی زیاتــر له  10 هــه زار موســوڵانێكی تێدا 
نابێتــه وه ، بــه  له به رچاوگرتنــی ئــه وه ش كــه  خــودی 
تاوانــی  بــه   دانیــان  ئه وروپــی  مێــژوی  نوســه رانی 
ــه م شــێوازه ی خســتنه ڕوی  ــه ام ئ ــاوه ؛ ب ــدا ن خاچییه كان
مێــژو یارمه تیــی قوتابیــان نــادات تــا تێبگــه ن چــی 
ڕوی داوه. به ڵكــو هه ســتی ڕق و كینــه  لــه  ناخیانــدا 
ئه وه یــه   سه رنجڕاكێشــه   ئــه وه ی  ده وروژێنێــت. 

جه نگــی  ســه رده می  لــه   »خاچییــه كان«  وشــه ی 
موســوڵانه كان  نه بــوه ،  بونــی  »خاچییــه كان«دا 
ئــه م  »فه ڕ ەنگــه كان«.  ده وتــن  پێیــان  كاتــه دا  لــه و 
نیــه ،  ئایینــی  و  ڕە گه زیــه   زاراوه یه كــی  زاراوه یــه ش 
بــه ام لــه م ســه رده مه دا موســوڵانه كان هــه وڵ ده ده ن 
ــه  ملمانێیه كــه  بــده ن، ئه مــه  ئــه و  مۆركێكــی ئایینــی ب
شــته یه  كــه  خۆرئــاواش ده یــكات و زیاتــر و زیاتــر 

ده ئایســێنێت. شارســتانیه ته كان  ملمانێــی  ئاگــری 
كتێبه كــه  لــه  به شــی دوه مــدا دیمه نێكــی هاوشــێوه  
ناپۆلیــۆن  ســه ربازه كانی  كاتێــك  ده كات:  وه ســف 
زانكــۆی ئه زهــه ر ده به زێنــن و بــه  ئه ســپه كانیانه وه  
زه ینــی  لــه   ئــه وه   شــێوه یه   بــه م  نــاوه وه.   ده چنــه  

ئه وروپی  مێژوی  نوسه رانی  خــودی 
ناوه ؛  خاچییه كاندا  تاوانی  به   دانیان 
خستنه ڕوی  شــێــوازه ی  ئــه م  ــه ام  ب
مــێــژو یــارمــه تــیــی قــوتــابــیــان نـــادات 
به ڵكو  داوه.  ڕوی  چــی  تێبگه ن  ــا  ت
نــاخــیــانــدا  ــه   ل كینه   و  ڕق  هــه ســتــی 
ئه وه ی سه رنجڕاكێشه   ده وروژێنێت. 
ــه  وشـــه ی »خــاچــیــیــه كــان« له   ــه وه ی ئ
»خاچییه كان«دا  جه نگی  سه رده می 
له و  موسوڵانه كان  نــه بــوه ،  بونی 
ده وتن »فه ڕ ەنگه كان«.  پێیان  كاته دا 
ڕە گه زیه   زاراوه یه كی  زاراوه یه ش  ئه م 
و ئایینی نیه ، به ام له م سه رده مه دا 
ده ده ن  هــــه وڵ  ــان  ــه ك ــان ــوڵ ــوس م
ملمانێیه كه   بــه   ئایینی  مۆركێكی 

بده ن
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خۆرئاوایــی  مرۆڤــی  كــه   ده چه ســپێت  قوتابیانــدا 
ده یه وێــت  موســوڵانانه ،  لــه   ڕقــی  هه میشــه  
بیانكوژێــت و پیرۆزییه كانیــان پیــس بــكات. لــه  كاتێكــدا 
جه نگــی  بــۆ  ده كات  ته رخــان  اپــه ڕە    53 كتێبه كــه  
خاچییــه كان و كۆڵۆنیالیــزم؛ كه چــی ته نیــا اپــه ڕە  و 
نیوێــك ده خوێنینــه وه  ده ربــاره ی غــه زوی ته تــه ر و 
وێرانكردنــی به غــداد لــه  ســاڵی 1258دا، ئه گه رچــی 
گه وره تــری  كاریگه رییه كــی  مه غۆلــه كان  هێرشــی 
له ســه ر كۆتایــی چاخــی زێڕینــی ئیســامی.  هه بــو 
مه غــۆل كتێبخانه كانیــان وێــران كــرد و كتێبه كانیــان 
بــه ره و  پیشــه كاره كانیان  لێهاتوتریــن  كــرد،  نوقــم 
ئاســیای ناوه ڕاســت ڕفانــد، كــه  ئه مــه  بــوه  هــۆی 
دواكه وتویــی،  باوبونــه وه ی  و  زانســته كان  مه رگــی 
كتێبێكــی  كــه   مێــژودا  مــاده ی  كتێبــی  لــه   بــه ام 
فه رمیــه  هیــچ شــتێك لــه م باره یــه وه  ناخوێنینــه وه ، 
بونیــان  هێزێــك  وه ك  ئه مــڕۆ  ته تــه ره كان  چونكــه  
ــان بێــت و له ســه ر دواكه وتویــی و  ــا ڕقــان لێی ــه  ت نیی

بكه یــن. سه رزه نشــتیان  بێ پشــت وپه ناییان 
دیكــه ی  شــتێكی  مێــژودا  مــاده ی  كتێبــی  لــه  
لێكنــه دراوه   كه لێنێكــی  هه یــه ،  ســه رنجڕاكێش 
به شــی  كــه   لــه و شــوێنه دا  كتێبه كــه دا هه یــه :  لــه  

ــاڵی  ــه  س ــه كان ل ــی خاچیی ــن هێرش ــه  دوایی ــه م ب شه ش
ــی  ــه  هێرش ــه م ب ــی حه وت ــت و به ش ــی دێ 1291 كۆتای
ــاڵی 1٧98دا ده ســت  ــه  س ــر ل ــۆ ســه ر می فڕە نســی ب
ــچ  ــێ هی ــج ســه ده  به ب ــه  پێن ــر ل ــه  زیات ــێ ده كات. وات پ
هه یــه؛  خۆرئاوایــی  داگیركارییه كــی  و  دوژمنایه تــی 
جیهانــی ئیســامی لــه م ماوه یــه دا لــه  كــوێ بــو؟ بۆچــی 
ــی دۆخــی  ــۆ چاككردن ــا ب ــه كار نه هێن ــه ی ب ــه م ماوه ی ئ
خــۆی؟ یــان مه ســه له كه  ئه وه یــه  كــه  ئێمــه  به بــێ 
دوژمــن كــه  بۆســه مان بــۆ ده نێتــه وه  بــون و به هامــان 
نییــه ؟ بۆچــی كاتێــك موســوڵانه كان ئه نده لــوس و 
ســیکیلیا »صقلیــة« و قوســته نتینیه  داگیــر ده كــه ن؛ 
ــاوا ئێمــه   ــه ام ئه گــه ر خۆرئ ــح«، ب ــن »فه ت ــاوی ده نێی ن
ــه ؟ ــی دڕندان ــن دوژمنایه تی ــاوی ده نێی ــكات؛ ن ــر ب داگی
به شــی كۆتایــی كتێبه كــه  بــاس لــه  ملمانێــی عه ره بــی-

وه ســفكردنی  ده ســپێكه كه ی  و  ده كات  ئیرائیلــی 
پیــس  میلله تێكــی  وه ك  ئه وروپایــه،   جوله كــه ی 
كــه  لــه  گیتۆكانــدا ژیــاوه ، ســامانێكی زۆری پێكــه وه  
نــاوه  و پاشــان زایۆنیزمــی دامه زرانــدوه  كــه  دواتــر 
ــی  ــه  كوره كان ــاس ل ــچ ب ــر كــردوه . هی فه له ســتینی داگی
ــاس  ــت، ب ــه  ناكرێ ســوتاندن و چه وســاندنه وه ی جوله ك
لــە ده ســتكه وته كانیان لــه  بواره كانــی  زانســتدا لــه  
ــه ش  ــه  میریان ــه و جوله ك ــی ئ ــت. باس ــا ناكرێ ئه وروپ
ــه   ــاون و ل ــر ژی ــه  می ــه ده  ل ــن س ــه  چه ندی ــاكات ك ن
بواره كانــی هونــه ر و كولتــوردا به رهه مــی زۆریــان پــێ 
ــه  مایــه ی هاوســۆزی  به خشــیوه . هــه ر شــتێك كــه  ببێت
یــان تێگه یشــن لــه جوله كــه  لــه  كتێبــی مــاده ی مێــژو 
ــت  ــه  تێك نه چێ ــه و وێنه ی ــه وه ی ئ ــۆ ئ ــڕدراوه ته وه  ب س
كــه  نوســه ری كتێبه كــه  ده یه وێــت لــه  زه ینــی قوتابیــدا 
تــر  ئــه وی  كــه   ئــه وه ی  وێنــه ی  بــكات،  دروســتی 
ــن. ــه  قوربانی ــه ش هه میش ــه كاره  و ئێم ــه  خراپ هه میش

یه مه نــی  مێــژوی  مــاده ی  كتێبــی  ســه یری  ئه گــه ر 
و ســوری و ســعودییش بكه یــت؛ ده گه یتــه  هه مــان 

قه سیده ی  لــه   مــێــژو  مـــاده ی  كتێبی 
عه ره بیی كۆن ده چێت به  گریان له سه ر 
پاشان  پێ ده كات.  ده ست  ــه ردو  داروپ
حه بیبه ،  باشیه كانی  وه ســفــكــردنــی 
پاشر پیاهه ڵدانی هۆزه كه ی شاعیر و 

زه مكردنی دوژمنه كانی
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ــه یتانه   ــاوا ش ــه ن، خۆرئ ــر هۆكاره ك ــی ت ــام: ئه وان ئه نج
گه وره كه یــه . ئــه وه ی مایــه ی سه رســوڕمانه ؛ ئه وه یــه  
هاوپه یانــی  عــه ره ب  فه رمانڕە واكانــی  زۆربــه ی 
به رژە وه ندیــه كان  له بــه ر  كــه   خۆرئــاوان  به هێــزی 
ئه مــان ده پارێــزن، ئه مانیــش قه رزبــاری پابه ندبونــن 
وه رده گــرن.  لــێ  كۆمه كیــان  و  چــه ك  و  به وانــه وه  
له گــه ڵ ئه وه شــدا سیســته مه  ســته مكاره كان ســورن 
له ســه ر ئــه وه ی وا وێنــای خۆرئــاوا بكــه ن وه ك ئــه وه ی 
ســه رچاوه ی هه مــو به ایــه ك بێــت لــه  واتانــی ئێمــه دا، 
وه ك چــۆن هــه ر كه ســێك ڕە خنــه  لــه  سیســته مه کە 
بــه   بــدات  ڕیفۆرمكردنــی  هه وڵــی  یــان  بگرێــت 
تۆمه تبــار  خۆرئاوایــی  ده ســتنێژێكی  و  جاســوس 
ــه رنج  ــه كان س ــه  عه ره بیی ــه  قوتابخانه یی ــت. كتێب ده كرێ
ــی  ــه ك هه ڵه كان ــاوا ن ــی خۆرئ ــه ر هه ڵه كان ــه  س ده خەن
ــۆ  ــرن ب ــری مۆدێ ــژوی دیمۆكراســی  و فیك ــان. مێ خۆم
ــت به ربه ســتێك  ــه وه ، چونكــه  ده یه وێ ــی لێك نادات قوتاب
دروســت بــكات لــه  نێــوان ئــه و فیكرانــه  و قوتابیــدا بــۆ 
ئــه وه ی خۆرئــاوا نه بێــت بــه  ئایدیاڵــی قوتابــی. كتێبــی 
قوتابخانه یــی داوا لــه  قوتابــی ده كات دڵســۆز بێــت بــۆ 
ــه وه ی  ــڵ و بیركردن ــی عه ق ــه ك به رهه مه كان ــه رۆك ن س
ــه   ــه رقاڵ ده كات ب ــی س ــمی قوتاب ــژوی ڕە س ــازاد. مێ ئ
شــه ڕكردن له گــه ڵ ئاشــه  هه واییــه كان، بــۆ ئــه وه ی 
كۆمه ڵگه كــه ی  ڕاســته قینه كانی  كێشــه   لــه   ئــاوڕ 

نه داتــه وه  و لــه  بارودۆخه كــه ی یاخــی نه بێــت.
11ی  ڕوداوه كانــی  دوای  لــه   ئه وه شــدا  له گــه ڵ 
لــه   داوا  و  نــاوه وە  دێتــه   خۆرئــاوا  ســێپته مبه رەوە، 
ده كات  عه ره بیــدا  واتانــی  لــه   هاوپه یانه كانــی 
كتێبه كانــی قوتابخانــه  پاڵفتــه  بكــه ن لــه  ڕقبونــه وه  
عه ره بییــه كان  سیســته مه   ئه مــه ش  خۆرئــاوا.  لــه  
بــه   بۆیــه ش  ده كات،  زۆر  شــه رمه زارییه كی  توشــی 
په لــه  و هه ڕە مه كییانــه  هه ندێــك بــه ش ده ســڕنه وه  
و هه ندێــك به شــی دیكــه ی بــۆ زیــاد ده كــه ن، كــه  

پێكه وه ژیــان له گــه ڵ ئــه وی تــر و ئاشــتی هــان ده دات. 
له گــه ڵ ئه وه شــدا هه ندێــك به شــیان پاراســتوه ، كــه  
خۆرئــاوا بــه  دوژمنــی دڕنــده  وه ســف ده كات. بــه م 
ــه ر  ــه  و س ــدراو« زۆر دژیه ك ــۆدی »په ره پێ ــێوه یه  میت ش

ــێوێنێت. ــی ده ش ــه  قوتاب ل
پــاش ئــه وه ی باڵیــۆزی ســعودیه  لــه  واشــتنتۆن ڕای 
ــه   ــعودیه  ل ــه  س ــدن ل ــی خوێن ــت میتۆده كان ده گه یه نێ
ــنتۆن  ــه ی واش ــه وه؛ ڕۆژنام ــی كراونه ت ــه  خاڵ ڕق و كین
ــه   ــعودیه  ده كات و ل ــی س ــی كتێبه كان ــت تاووتوێ پۆس
ڕاپۆرتێكــدا كــه  لــه  ئــازاری 2006 بــاو كراوه تــه وه  
ــا ئێســتا  ــۆده كان ت ــه وه  ده كات میت ــه ر ئ ــری له س پێداگ

ـ بگــره  ـ مه ترســیدارن. شــه ڕە نگێز و 
پــه روه رده ی  كتێبــی  لــه   مونانــه   ئــه م  ڕاپۆرته كــه  
وه رگیــراوه كان  )مونــه   ده خاتــه ڕو  ئایینییــه وه  
كتێبــه   لــه   نــه ك  وه رگێــڕراون،  ڕاپۆرته كــه وه   لــه  

: ه ( نه و ئه ســڵییه كا
یه كێــك  بــه   ڕســته كه   یه كه مــدا:  پۆلــی  كتێبــی  لــه  
لــه م دو وشــه یه  تــه واو بكــه  )ئایین-ئاگــر(: »هه مــو 

هه ر شتێك كه  ببێته  مایه ی هاوسۆزی 
كتێبی  له   جوله كه   له  تێگه یشن  یــان 
ئه وه ی  بۆ  سڕدراوه ته وه   مێژو  ماده ی 
نوسه ری  كه   تێك نه چێت  وێنه یه   ئه و 
قوتابیدا  زه ینی  له   ده یه وێت  كتێبه كه  
دروســتــی بــكــات، وێــنــه ی ئـــه وه ی كه  
ئه وی تر هه میشه  خراپه كاره  و ئێمه ش 

هه میشه  قوربانین
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ــوڵانان  ــه  موس ــه  ل ــه. جگ ــه  ...... باتڵ ــه  ل ــك جگ ئایینێ
ده چنــه ......«. هه مــوان 

ــراوه ،  ــتكاری ك ــه  ده س ــدا ك ــی چواره م ــی پۆل ــه  كتێب ل
»ئیانــی  ده هێنێتــه وه :  ئیقتیباســه   ئــه م  ڕاپۆرته كــه  
و  كافــره كان  له گــه ڵ  واتــه  دوژمنایه تــی  ڕاســته قینه  
ــه  خــودا و  ــاوه ڕی ب ــه وه ی كــه  ب ــدا )...(. ئ موریكه كان
ــه   ــاكات ب ــی خــودا ن ــه ؛ دوژمنان ــی هه ی ــه  ڕۆژی دوای ب
پشــت وپه نای خــۆی«. لێــره دا پشــت بــه  ئایه تێكــی 
قورئــان لــه  ســوره تی )امائــدة( به ســراوه : »يَــا أَيَُهــا 
أَْولِيَــاَء.  الْيَُهــوَد َوالَنَصــاَرٰى  الَِذيــَن آَمُنــوا َا تَتَِخــُذوا 
بَْعُضُهــْم أَْولِيـَـاُء بَْعــٍض. َوَمــن يَتََولَُهــم ِمنُكــْم؛ فَِإنـَـُه ِمْنُهْم. 

ــدة: 51(. ــَن« )امائ ــْوَم الظَالِِم ــِدي الَْق ــَه َا يَْه إَِن اللَ
ڕاپۆرته كــه  لــه  هه مــان كتێبــه وه  ئیقتیبــاس ده كات: 
گاورن«،  به رازه كانیــش  و  جوله كــه ن،  »مه یمونــه كان 
ــاد به رهه ڵســتیكردنی  ــازده دا: »جیه ــی ی ــی پۆل ــه  كتێب ل
كوفــر و چه وســاندنه وه  و ســته مه ، ئــه م ئایینــه  بــه  
جیهــاد هاتــوه و بــه  ئــاای جیهــاد زاڵ و ســەربەرز بوە«.

ســعودی  سیســته می  ئه گــه ر  سه رنجڕاكێشــه  
واتــه   جیهــاد  كــه    بــكات  فێــر  قوتابییه كانــی 

ئــه و  ســته م.  چه وســاندنه وه  و  به رهه ڵســتیكردنی 
لــه   ئه گــه ر  نوســیوه   وشــانه ی  ئــه م  كــه   كه ســه ی 
نه یده نوســین،  تێبگه شــتایه؛   وته كــه   كرۆكــی 
چونكــه  بــه م شــێوه یه  بانگه شــه  بــۆ شــۆڕش دژ بــه  
ــه   ــه  ل ــۆی یه كێك ــه  خ ــعودی ده كات. ك ــتەمی س سیس
سیســته مه كان،  ســته مكارترین  و  چه وســێنه رترین 
ــری  ــاوه ن فیك ــانی خ ــه  ژنــان و كە س به تایبه تــی دژ ب

ئــازاد.
كتێبــی قوتابخانــه،  ئاماژە ده رێكــی ئاشــكرایه  بــۆ دۆخــی 
فیكــر لــه  كۆمه ڵگەیــه ك و چۆنێتیــی ســه یركردنی خــۆی. 
وه ك حه وزێــك وایــه  ئــه و شــتانه ی تێــدا كــۆ دەبێتــه وه  
ــن  ــه ی خۆشــی ده وێ ــت، ئه وان ــه  ده یانزانێ ــه  كۆمه ڵگ ك
ــتی  ــه ر ده س ــه وزه  له س ــه م ح ــر ئ ــه ، دوات ــی لێیان و ڕق
ده دات  بڕیــار  و  ده پاڵێورێــت  فێركــردن  سیاســه تی 
ــارێته وه .  ــێ بش ــان ل ــان و چیی ــه  قوتابی ــدات ب ــی ب چ
ــی ژینگــه   ــر كاریگه ری پاشــان مامۆســتا دێــت كــه  له ژێ
مزگــه وت  لــه   كــه   ئه وه شــی  كۆمه ایه تیه كه یدایــه ، 
ــه  ئاســانییه كانه وه  ده یبینێــت  ــه  كه ناڵ ده یبیســێت و ل
بــه   عه ره بــی  فێركردنــی  ده كات.  تــه واو  وێنه كــه  
بــوه .  ژەهــراوی  كۆمه ڵگــه   فكریه كانــی  نه خۆشــییه  
بــه كار  ئامڕازێــك  چ  ده یه وێــت  عه ره بــی  جیهانــی 

ــه ؟ ــه م قه یران ــون ل ــۆ ده رچ ــت ب بهێنێ
 

پیاوانی ئه شكه وت...
یان كێشه ی ئه وه ی ته نیا سێبه ری خۆی ده بینێت

به شــی  لــه   )ئه فاتــۆن(  كــه   ئه شــكه وت،  چیرۆكــی 
حه وته مــی كتێبــی »كۆمــار«دا ده یگێڕێتــه وه ؛ ڕێــك 
ــدا.  ــی عه ره بی ــه  جیهان ــره  ل ــی فیك ــفكردنی دۆخ وه س
مــرۆڤ  كۆمه ڵێــك  ســه ده دا،  چه نــد  مــاوه ی  لــه  
بــه رده م  لــه   و  كــراون  به نــد  ئه شــكه وتێكدا  لــه  
پشــتیان  به ســراونه ته وه ،  ئه شــكه وته كه دا  دیــواری 
پشــتیانه وه   لــه   ئه شــكه وته كه یه ،  ده روازه ی  لــه  

دابــڕاو  ســه ده   چه ندین  موسوڵانان 
تــه نــیــا سێبه ری  ژیــــاون،  جــیــهــان  ــه   ل
بینیوه .  دیــواره كــه   له سه ر  جیهانیان 
ــوه   ب وا  ــان  ــی ــێ پ ــدا  ــ ــه وه ش ــ ئ ــه ڵ  ــه گـ لـ
ــاو خه ڵك  ــەن ل ئــومــمــه تــن  بــاشــریــن 
ئه و  تا  للناس«.  أخرجت  أمــة  »خــر 
ڕوی  له   بااده ست  ئه وروپیی  كاته ی 
بــه زۆر  ــات،  ه زانستیه وه   و  مـــاددی 
ئه شكه وته كه یانی كرده وە و ڕوبه ڕوی 
حه قیقه تی سه رده می نوێی كردنه وه 
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ــان  ــێبه ری خۆی ــه  س ــه  ل ــه  و جگ ــز هه ی ــی ك ڕوناكییه ك
له ســه ر دیــواری ئه شــكه وته كه  هیچــی تــر نابینــن. 
ــه ر  ــان ئه گ ــت ی ــتیانه وه  بجوڵێ ــه  پش ــتێك ل ــه ر ش ئه گ
ــه   ــه ی ده نگه ك ــه  زایه ڵ ــكات دیواره ك ــه  ب كه ســێك قس
ئــه وه ی  وه ك  ده رده كه وێــت  وا  ده كاتــه وه ،  دوبــاره  
ســێبه ره كه  قســه یان بــۆ بــكات. كــۆت و به نده كــه  
ســه ریان  ئه شــكه وته كه   نــاو  كه ســانی  نایه ڵێــت 
بجوڵێنــن، له بــه ر ئــه وه ش هیــچ شــتێكی جیهــان نابینــن، 
به رده میاندایــه .  لــه   كــه   دیواره كــه   لــه وه ی  جگــه  
ئه فاتــۆن ده یه وێــت لــه م چیرۆكــه دا ئــه م پرســیاره  
نــاو  كه ســانی  ئه گــه ر  ڕوده دات  چــی  بــكات: 
ــكێنن و  ــه  بش ــۆت و به نده ك ــان ك ــكه وتەکە  توانیی ئه ش
ئــاوڕ بده نــه وه ؟ ئــه و كاتــه  ڕوناكیه كــه  بــه  شــه واره یان 
ده خــات و شــته كان بــه  ڕونــی نابینــن، چونكــه  ئــه وان 
ئه وه یــه   ئه نجامه كــه   ڕاهاتــون.  ســێبه ر  زمانــی  بــه  
ملكه چانــه  ده گه ڕێنــه وه  بــۆ دیواره كــه  و چاودێریــی 
ســێبه ره كه  ده كــه ن بــۆ ئــه وه ی بزانــن چــی ڕو ده دات.
موســوڵانان چه ندیــن ســه ده  دابــڕاو لــه  جیهــان ژیاون، 
ــوه .  ــه  بینی ــه ر دیواره ك ــان له س ــێبه ری جیهانی ــا س ته نی
له گــه ڵ ئه وه شــدا پێیــان وا بــوه  باشــرین ئوممه تــن 
ــه و  ــا ئ ــاس«. ت ــت للن ــة أخرج ــر أم ــك »خ ــاو خه ڵ لەن
و  مــاددی  ڕوی  لــه   بااده ســت  ئه وروپیــی  كاتــه ی 
ئه شــكه وته كه یانی  بــه زۆر  هــات،  زانســتیه وه  
كــرده وە و ڕوبــه ڕوی حه قیقه تــی ســه رده می نوێــی 
ــه   ــۆن ل ــه ی ناپۆلی ــزه  دەریاییه ك ــك هێ ــه وه . كاتێ كردن
پێك گه یشــتنێكی  خســت؛  له نگــه ری  قیــر  ئه بــو 
ــه م  ــای ئ ــه  وا وێن ــان خۆش ــه  پێ ــو. ئێم ــه ر ب نابه رامب
دڕندانــه ،  غه زوێكــی  وه ك  بكه یــن  پێك گه یشــتنه  
ــدی  ــه  تون ــاڵ ب ــێ س ــاوه ی س ــۆ م ــه كان ب ــه  میریی ك
به رهه ڵســتییان كــرد، تــا ئــه و كاتــه ی فڕە نســییه كان 
ــه م به رهه ڵســتیه   ــه  ڕاســتیدا ئ ــان جێ هێشــت. ل میری
ئه فســانه یه كه  و هیچــی تــر. ناپۆلیــۆن بــه  موچــه ی 

مانگانــه  هه ندێــك لــه  شــێخه كانی ئه زهــه ری كــڕی، 
ئه وانیــش وه ك »وه لــی ئه مــر« وه ســفی ناپۆلیۆنیــان 
ناپۆلیــۆن؛  بــۆ  ملكه چــی  ڕایان گه یانــد:  و  كــرد 
ملكه چیــه  بــۆ خــودا. شۆڕشــی میریەکانیــش ]نــاراو 
ــه و  ــا ئ ــرە«. 1٧98[ ته نی ــی قاهی ــی یەکەم ــە »شۆڕش ب
ــار و  كاتــه  ڕویــدا كــه  فڕەنســییه كان باجــی ســه ر جوتی
ــش  ــی ئه زهه ری ــرده وه ، پیاوان ــه رز ك ــه كاره كانیان ب پیش
لــه م شۆڕشــه دا به شــدارییان كــرد. بــه ام هه ندێــك 
ــك  ــر هه ندێ ــن دوات ــییه كان ده ڵێ ــه رچاوه  فڕە نس ــه  س ل
هاوكاریكردنــی  كه وتنــه وه   ئه زهــه ر  پیاوانــه ی  لــه م 
ئیســامی  ئایینــی  ماوه یــه دا چ  لــه و  فڕە نســییه كان. 
و چ ئه زهــه ر ڕوڵێكــی ئه وتۆیــان نه بــوه  جگــه  لــه  
بانگهێشــتكردنی فه رمانــڕە وا  له به ركردنــی قورئــان و 
ــوركان  ــه ر ت ــا ئه گ ــه كان. ج ــه ری مزگه وت ــۆ ســه ر مینب ب

ــێـــژوی دیـــمـــۆكـــراســـی  و فــیــكــری  مـ
ــۆ قــوتــابــی لــێــك نــاداتــه وه ،  ــرن ب ــۆدێ م
چونكه  ده یه وێت به ربه ستێك دروست 
بكات له  نێوان ئه و فیكرانه  و قوتابیدا 
ئایدیاڵی  به   نه بێت  خۆرئاوا  ئــه وه ی  بۆ 
داوا  قوتابخانه یی  كتێبی  قــوتــابــی. 
لــه  قــوتــابــی ده كـــات دڵــســۆز بێت بۆ 
و  عه قڵ  به رهه مه كانی  نه ك  سه رۆك 
ڕە سمی  مێژوی  ــازاد.  ئ بیركردنه وه ی 
قوتابی سه رقاڵ ده كات به  شه ڕكردن 
ئه وه ی  بۆ  هه واییه كان،  ئاشه   له گه ڵ 
ــه  كــێــشــه  ڕاســتــه قــیــنــه كــانــی  ئــــاوڕ لـ
لــه   و  نـــــه داتـــــه وه   ــه ی  ــه كـ ــگـ ــه ڵـ ــۆمـ كـ

بارودۆخه كه ی یاخی نه بێت
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ــات  ــك یاخــود فڕە نســییه كان؛ خوراف ــان مه مالی ــت ی بێ
و قســه ی هه ڵیت وپەڵیــت بــاو بــوه وه . ئاییــن بــه  
تــه واوی دیــار نه ده مــا ئه گــه ر هاتنــی هێرشــه كه ی 
ــه   ــی ئه وروپی ــه وه  هاتن ــاره  ئ ــه . وا دی ــۆن نه بوای ناپۆلی
كــه  موســوڵانه كان ده خاتــه وه  بیــری ئــه وه ی ئایینێكیان 
ــی هه میشــه   ــه وه ی فیكــری ئایین ــه  بوژان ــه ، چونك هه ی
له اكــه ی  كــه   هێرشــكه ردایه،  ده ركه وتنــی  له گــه ڵ 
تــری ده ریــای ناوه ڕاســته وه  دێــت. مه ســه له كه  بــۆ 
داگیركردنــی  و  كۆڵۆنیالیــزم  و  فه ره نگــه كان  هاتنــی 
فه له ســتینیش؛ هــه ر بــه م شــێوه یه  بــوه . پرســیاره كه  
ئاییــن  نه بێــت؛  دوژمنــان  ئه گــه ر  ئه وه یــه : 

ده مێنێتــه وه ؟ شــوناس ده مێنێتــه وه ؟
نه بــوه   هاوشــێوه   هێرشــكه ر،  ئه وروپیــی  هاتنــی 
له گــه ڵ ماچــی شــازادە بــۆ شــۆخه  نوســتوه كه،  كــه  
به ڵكــو  ده هێنێــت،  به ئــاگای  قوڵه كــه ی  لــه  خــه وه  
تــێ  لــه  دواوه  شــه قێكی تونــدی  ئــه وه  وایــه   وه ك 
هه ڵ بــدات. ئه مــه ش تــوڕە ی ده كات و ده ســت بــه  
هات وهــاوار ده كات. جوانــی جوانــان تــا ئه مــڕۆش 
هاتنــی  میریــه كان  ده كات.  هات وهــاوار  هــه ر 
ســه رده مێكی  ســه ره تای  وه ك  فڕە نســیه كانیان 
اپه ڕە یه كــی  وه ك  به ڵكــو  نه كــردوه ،  بــاس  نــوێ 
و  نێــوان خۆرهــه ات  ملمانێــی  اپه ڕە كانــی  نوێــی 

ــه   ــه ره ب ب ــتنی ع ــردوه . پێك گه یش ــیان ك ــاوا باس خۆرئ
ــوفی  ــه وه ی فه یله س ــته كان، وه ك ئ ــه  بااده س ئه وروپیی
ســوریایی )جــۆرج تەرابیشــی( نــاوی ده نێــت؛ بــوه  بــه  
هــۆی »برینێكــی نەرسیســیانه «، هێشــتاش برینــی ئــه م 
ــه كان دەتارێنێــت و  ــه  چــاوی عه ره ب نوشوســته  خــه و ل
خه یاڵــی ڕونیــان لێــڵ ده كات بــه وه ی گوایــه  باشــرینی 
ــی  ــی ئه وروپ ــه وه؛  هاتن ــی دیك ــه  ایه ك ــن. ل مرۆڤایەتی
هه میشــه  ڕیفۆرمیســته كانی واته كامــان ده خاتــه وه  
بیــری زه روره تــی گۆڕانــكاری، فه نده مێنتالیســته كانی 
به رهه ڵســتیكردنی  و  چه قبه ســن  بیــری  ده خاتــه وه  
ده ره نجامه كــه   ئه مه شــه وه   بــه  هــۆی  نوێكردنــه وه ، 
لــه   كۆتاییــدا یــان ســفر یــان ژێرســفر ده بێــت. لــه  
ــه   ــه رده كه ون، چونك ــته كان س ــدا فه نده مێنتالیس كۆتایی
قایــل  خه ڵــك  زۆرینــه ی  نییــه   بــه وه   پێویســتییان 
بكــه ن بــه  ڕوانگــه ی خۆیــان، چونكــه  ئــه وان ئــه و 
ــه ن.  ــی تێده گ ــوان لێ ــه  هه م ــن ك ــه كار ده هێن ــه  ب زمان
ــه س  ــچ ك ــه  هی ــتانه ی ك ــه و تێكس ــۆ ئ ــه وه  ب ده گه ڕێن
ناتوانێــت نكۆڵییــان لــێ بــكات، هه مــو ئه ركــی ئــه وان 
مێــژوی  یه كه مــی  چوارگۆشــه ی  بــۆ  گه ڕانه وه یــه  
ئیســامی، بــۆ ده وڵه تــی په یامبــه ر و یاســاكانی، بــۆ 
شــه ریعه ت و »ئه حكام«ـــەكانی. هاتنــی ئــه وی تــر 
ــت  ــوڵانه كان دەوروژێنێ ــه  موس ــك ل ــه  هه ندێ هه میش
جێ بهێڵــن،  ئه شــكه وته كه   هانیــان دەدات  و 
بــه   دەســت  دەوروژێــن؛  کــە  زۆرینه یــان  بــه ام 
جێــی  و  دەگــرن  ســێبه ره كه یەوە  و  ئه شــكه وته کە 
اوازی؛  بــه   موســوڵانان  هه ســتكردنی  ناهێڵــن. 
تــرس  شــه رمه زارییش؛  ده خاتــه وه ،  شــه رمه زاری 
ــز  ــه وه  به هێ ــه  ئایین ــه وه ، ترســیش ده ســتگرتن ب ده خات
ده كات. بــه م جــۆره ش دۆخــی نــاكاو و بــێ پشــتوپه نایی 
ده گۆڕدرێــت بــۆ په یامێكــی بــاا و كارێكــی جوامێرانــه .
ســارته ر لــه  كتێبــی »بــون و نه بــون«دا مونه یه كــی 
له دایكبونــی  چۆنێتیــی  له ســه ر  ده خاتــه ڕو  دیكــه  

ــه وت خــۆمــه زنــكــردنــی  ــك ــه ش ژیـــانـــی ئ
پارانۆیا  چــۆن  وه ك  ده كــه وێــتــه وه ،  لێ 
و گــومــانــی قــه هــری و دڵـــەڕاوکـــێ له  
ــان نــوێــیــه كــی، لێ  ــه ك یـ ــامــۆی ــه ر ن هـ
له   ئێمه یه   دۆخــی  ئه مه   ده كــه وێــتــه وه ، 

زۆربه ی واتانی ئیسامیدا
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ــه وه   ــك ده گێڕێت ــی پیاوێ ــارته ر چیرۆك ــه رمه زاری. س ش
ده رگاكانــه وه   لــه   یه كێــك  كلیلــی  كونــی  لــه   كــه  
ــه ی  ــه و كات ــا ئ ــك ده كات. ت ــك خه ڵ ــی كۆمه ڵێ چاودێری
نــاكات  هه ســت  ده كات؛  تــر  ئه وانــی  چاودێــری 
بــه   هه ســتی  ته نانــه ت  بگــره   ده كات،  هه ڵه یــه ك 
خۆشــی  ده كــرد، بــه ام كاتێــك كه ســێك هــات و لــه  قافــا 
ــی كێشــا.  ــه  خــۆی كــرد و خه جاڵه تی ــی؛ هه ســتی ب گرت
خۆرئــاوا ئێمــه ی لــه  قافــا گــرت كــه  لــه  دواكه وتندایــن، 
ــتیه كه دا  ــه  ڕاس ــی دان ب ــكا و نه مانتوان ــان ش په ل وپۆم
بنێیــن. ئــه وه  ئه وانــی تــرن كــه  هه میشــه  هه ســتی 
ــی  ــی ئه وان ــن، تێڕوانین ــدا ده وروژێن ــه رمه زاریان تێ ش

ــه )1(. ــودی دۆزه خ ــر؛ خ ت
ســه ربازانی  و  ناپۆلیــۆن  ســه ربازه كانی  تێڕوانینــی 
ئینگلیــز بــۆ جوتیارانــی نیــل، و تێڕوانینــی ســه ربازه  
نیشــتانی  خۆرئــاوای  ڕۆڵه كانــی  بــۆ  فڕە نســییه كان 
عه ره بــی؛ ئــەم مرۆڤــە عەرەبانــەی پــڕ ده كــرد لــه  
لــێ  وای  تێڕوانینــە  ئــه و  توڕە یــی.  و  شــه رمه زاری 
ــه وان  ــه  ئ ــه ن ك ــانه یه  بك ــه و ئه فس ــان ل ــردن گوم ده ك
ده دا  هه وڵیــان  موســوڵانه كان  خه ڵكــن.  باشــرینی 
ــی  ــه  باای ــتكردن ب ــه  هه س ــه  ب ــی كه م وكورتی ــه م گرێ ئ
وه ك  خۆیــان  ئــه وان  بكه نــه وه ،  قه ره بــو  ئه خاقــی 
ــره  و  ــی كاف ــدا ئه وروپ ــه  كاتێك ــی، ل ــوڵان ده بین موس
وه ك مــه ڕ و مــاات ده خــۆن و چێــژ ده بینن. تا ئێســتاش 
ــو  ــه  هه م ــوڵان ل ــی موس ــی خۆرئاوای ــی مرۆڤ تێڕوانین
جیهانــی ئیســامیدا تــوڕە  ده كات، له بریــی ئــه وه ی 
ــه   ــه ن ك ــه كان بك ــه یری ئه وروپیی ــوڵانه كان وا س موس
وه ك ئه مــان مرۆڤــن و بــه ده ر نین لــه  كه م وكوڕیەکانیان 
كه چــی  بێعه قڵییــان،  و  تــرس  و  تایبه مه ندیــەکان  و 
ــه  ســه یریان  ــتەکەری خراپ ــان باشــره  وه ك بەرجەس پێی
بكــه ن كــه  هیــچ باشــییەکی تێــدا نییــه . ئــه م ڕوانگه یــه  
لــە  كێشــه كانیان  و  هه ڵه كانیــان  لــه   بیركردنــه وه  
ــۆ  ــه ن ب ــا بب ــێ ده كات په ن ــان ل ــەوە و وای ــۆڵ دەکات ک

گێڕانــی ڕۆڵــی قوربانــی، له بــه ر ئــه وه ش هه میشــه  
ــت و  ــی شكس ــه  به رپرس ــه  تاك ــه ن ب ــر ده ك ــی ت ئه وان

كاره ســاته كانیان.
ئه فاتــۆن بــه م پرســیاره  كۆتایــی بــه  چیرۆكــی پیاوانــی 
ئه گــه ر  ده دات  ڕو  چــی  ده هێنێــت:  ئه شــكه وت 
لــه   یه كێــك  بكرێتــه وه ،  زۆر  بــه   ئه شــكه وته كه  
ــه وه ؟  ــی ڕوناكی ــه  جیهان ــت و بچێت ــازاد ببێ ــاوه كان ئ پی
لــه   خــۆی  و  ده ترســێت  خــۆر  لــه   ســه ره تادا  لــه  
تێپه ڕینــی  بــه   بــه ام  ده پارێزێــت،  ڕوناكیه كــه ی 
بینینــی شــته كان  بــه  خــۆر و ڕوناكییه كــه ی و  كات 
وه ك خۆیــان ڕادێــت. خــۆ ئه گــه ر جارێكــی دیكــه  
تــا  برایانــی  ای  بــۆ  ئه شــكه وته كه   بــۆ  گه ڕایــه وه  
ــه   ــە جگ ــتێكی دیكه ی ــان ش ــكات جیه ــه رح ب ــان ش بۆی
ــه وا  ــن؛ ئ ــه ی  كــه  له ســه ر دیواره كــه  ده یبین ــه و تاریكی ل
ده كــه ن  تۆمه تبــاری  به ڵكــو  ناكــه ن،  پــێ  بــاوه ڕی 
بــه وه ی كوێــر بــوه . ڕە نگــه  لــه  ئه نجامــدا بیكــوژن، 
و  ده كات  پیــس  گۆشــه گیریه كه یان  پاكژیــی  چونكــه  
ســازدەکات.  ئه شــكه وته كه یان  مه زنیــی  لــه   گومــان 
ــوژن كــه  هــه وڵ  ــێك ده ك لێــره  بــه دواوه،  هــه ر كه س
بــدات كــۆت و به نده كه یــان بشــكێنێت و بیانبــات 

زۆر له و ڕیفۆرمیستانه ی شۆڕشگێڕانه  
ئه شكه وته كه یان جێ هێشت؛ جارێكی 
ــه  بـــۆی گـــه ڕانـــه وه ،  ــڕایــه ان دیــكــه  گــوێ
ئاانده   به نده كانیان  و  كــۆت  خــۆیــان 
خۆیان و سه یری سێبه ری خۆیان كرد، 

دواتریش ئه مه یان ناو نا »تەوبه «
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بــۆ جیهانــی ڕوناكــی. ئه مــه  ئــه و شــته یه  كــه  )ئێریــش 
ــرۆڤ  ــازادی«. م ــه  ئ ــان ل ــت »ترس ــاوی ده نێ ــرۆم( ن ف
بــه  پلــه ی یه كــه م بــۆ زانیــن و ئــازادی هــه وڵ نــادات، 
به ڵكــو بــۆ ئاســایش هــه وڵ ده دات، ئــه م ئاسایشــه یش 
ــو  ــەی وه ك ــی ده وروبه رەک ــڵ و هەرچ ــن و خێ ــه  ئایی ل
ــه و  ــن ئ ــه وه . زۆر كه م ــیویەتی ده بینێت ــه ت ناس حه قیق
ــان و  ــه  خۆی ــده كان ل ــۆت و به ن ــن ك ــانه ی ده توان كه س
ــێ ده كات  ــان ل ــه  وای ــه  ئه م ــه وه ، چونك ــان بكه ن عه قڵی
خۆیــان بڕیاره كانــی خۆیــان بــده ن و ئه نجامه كانیشــیان 
ــێ  ــی ل ــی و دابڕان ــازادی ته نیای ــه  ئ ــه ن. ڕە نگ ــوڵ بك قب
ــی  ــی ده ترســن و ژیان ــه س لێ ــه  زۆر ك ــه وه ، بۆی بكه وێت

باشــره. پــێ  ئه شــكه وتیان 
ــه وه ،  ــێ ده كه وێت ــی ل ــكه وت خۆمه زنكردن ــی ئه ش ژیان
ــێ  ــری و دڵەڕاوک ــی قه ه ــا و گومان وه ك چــۆن پارانۆی
ــه وه.  ــێ ده كه وێت ــی، ل ــان نوێیه ك ــه ك ی ــه  هــه ر نامۆی ل
ئه مــه  دۆخــی ئێمه یــه  لــه  زۆربــه ی واتانــی ئیســامیدا. 
حه شــار  خۆمــان  ڕابــوردودا  ئه شــكه وته كانی  لــه  
وه ك  ده ره وه   لــه   ڕە خنه یــه ك  هه مــو  ده ده یــن، 
ڕاگه یاندنــی شــه ڕ و هه مــو ڕە خنه یــه ك لــه  نــاوه وه  
كۆمه ڵگــه   ده كه یــن.  ســه یر  كوفــر  و  ناپاكــی  وه ك 
چه نــده  داخــراو بێــت؛ ئه وه نــده ش ڕوانینــی بــۆ جیهانی 
ده كات،  زیــاد  نه یــار  قه واره یه كــی  وه ك  ده ره كــی 
ــه   ــی كۆمه ڵگ ــه ر ئه ندامان ــۆ س ــاری ب ــده ش فش ئه وه ن
پابه نــدی و هاوبه ندیــی  ئــه وه ی  بــۆ  زیــاد ده كات، 
خۆیــان بــه  كۆمه ڵگــه وه  پێشــان بــده ن. ئه گــه ر یه كێــك 
لــه  ڕۆڵه كانــی ئه شــكه وتەکە لــه  ده ره وه  گه ڕایــه وه  
بــۆ ئــه وه ی چــاوی براكانــی به رامبــه ر بــه  ڕوناكــی 
كرێگرتــه ی  بــه وه ی  ده كــه ن  تۆمه تبــاری  بكاتــه وه؛ 
بــه م  فرۆشــتوه .  واته كــه ی  پرســه كانی  خۆرئاوایــه و 
لــه  انكه دایــه ،  ئازادبــون  جــۆره  ڕێچكــه ی فیكــری 
چونكــه  هه مــوان ســه رقاڵی ڕقه به رایه تیــی دوژمنــی 
ده ره كــی  جیهانــی  كاریگه ریــی  چه نــده   ده ره كیــن. 

ــده ش  ــاد ببێــت؛ ئه وه ن ــی ئه شــكه وت زی له ســه ر پیاوان
فشــاری پیاوانــی ئه شــكه وت له ســه ر یه كــدی زیــاد 
ده بێــت. كولتــوری چاودێــری و كولتــوری بێده نگــی 
ــك  ــه  هــۆی دۆخێ ــه وه . هه مــو ئه مــه  ده بێت ــاو ده بێت ب
كولتــوری«  ی  »مەحرەمبــازی)2(  ده نێــم  نــاوی  كــه  
ــڕە وی  ــه  تاك ــك ك ــه  جۆرێ ــاي«(. ب ــارم الثق ــا امح )»زن
ــكرایه   ــت، ئاش ــردا زاڵ ده بێ ــه ر فك ــری به س و ده مارگی
كــه  مەحرەمبــازی منداڵــی شــێواو و نه خۆشــی لــێ 

ده كه وێتــه وه .
ــك  ــرد، كاتێ ــه وه  ك ــه  ژیانیان ــییان ب ــه س سه ركێش زۆر ك
و  شارســتانی  دابڕانــی  دۆخــه ی  ئــه م  دا  هه وڵیــان 
ســه ره تا  تێك بشــكێنن.  واته كامانــدا  لــه   كولتــوری 
ــه   ــی ب ــد، كۆتاییه كه ش ــن ڕوش ــی و ئی ــن عه ره ب ــه  ئی ب
ســه عده دین ئیراهیــم و مه حمــود محه مــه د ته هــا 
و فــه ره ج فــۆده  و نــه ر حامیــد ئه بــو زه یــد. بــه ام زۆر 
لــه و ڕیفۆرمیســتانه ی شۆڕشــگێڕانه  ئه شــكه وته كه یان 
بــۆی  گوێڕایه انــه   دیكــه   جارێكــی  جێ هێشــت؛ 
ئاانــده   به نده كانیــان  و  كــۆت  خۆیــان  گه ڕانــه وه ، 
ــش  ــرد، دواتری ــان ك ــێبه ری خۆی ــه یری س ــان و س خۆی

ئه مه یــان نــاو نــا »تەوبــه «.
 

پەراوێز:

ــی  ــت: »ئه وان ــه  ده ڵێ ــارته ر ك ــه ی س ــه و وته ی ــاژە  ب )1( ئام

ــر دۆزه خــن«. ت
)2( مەحرەمبــازی »زنــا امحــارم« Incest: واتــه  ســێكس 

ــان  ــچ، ی ــاوك و ك ــه : ب ــۆ موون ــك، ب ــانی نزی ــه ڵ كه س له گ
ــوڕ.  ــك و ك دای

مردن و زی



مردن و زیندوبونەوە
مردن و زیندوبونەوە

هەژار هەورامی

بەشی دوەم )کۆتایی(



زیندوبونەوە لە ڕوانگەی دینەکانەوە

١. زیندوبونەوە لە ڕوانگەی دینی زەردەشتەوە
ــدا  ــە ڕۆژی قیامەت ــە ل ــە ک ــاوەڕ وای ــتدا ب ــی زەردەش ــە دین ل
مــرۆڤ ـ چ بــەدکار و چ کردارچــاک ـ هــەر دو جۆریــان 
ــەوە، زەوى  ــدو دەبن ــارە زین ــردون، دوب ــە م ــوێنە ک ــەو ش ل
ــان  ــەوە و هەموی ــت دەکەن ــان ڕادەس ــان مردوەکانی و ئاس
دادوەریــى  و  داد  لەبــەردەم  و  دەکرێنــەوە  زینــدو 
ــەدکار و چ  ــەکان چ ب ــى مرۆڤ ــن، ڕۆح ــددا ڕادەوس خوداوەن
کــردار چــاک  دەگەڕێتــەوە جەســتەیان، ئێســقانیان لــە زەوی 
ــە  ــان ل ــا، ڕۆح و گیانی ــە گی ــان ل ــاو و موی ــە ئ ــان ل و خوێنی
ئاگــر، دوبــارە دەژێتــەوە. بــە جۆرێــک لــە هەمــو ڕویەکــەوە 

ــەوە)1(. ــێ دێت ــان ل ــەم جاری ــی یەک ــەردەمی ژیان وەک س
ــە ڕۆژی  ــە ل ــە ک ــاوەڕی وای ــت ب ــی زەردەش ــا دین هەروەه
ــە دوا وێســتگەدا باشــی ســەردەکەوێت بەســەر  ــدا، ل قیامەت
لــە  پــڕ  جیهانێکــی  بــۆ کەســاى کردارچــاک  خراپــەدا، و 
خۆشەویســتی و هێمنــى و دۆســتایەى بونیــات دەنرێــت.
ــە  ــت ک ــی  زەردەش ــەکاى دین ــاوەڕە بنچینەیی ــە ب ــک ل یەکێ
کاریگەریــى زۆری هەبــوە لــە ســەر ڕۆژهەاتــی ناوەڕاســت؛ 
باوەڕمەندیــی ئــەم دینەیــە بــە ڕۆژی قیامــەت و دوبــارە 
زیندوبونــەوەى مــردوەکان بــە جەســتە و ڕۆحــی پێــش 
مردنیانــەوە. ڕۆژى قیامــەت و زیندوبونــەوە لــە دواى مــردن 
داهێنانــی دینــی زەردەشــتیە و بــەر لــەو دینــە ئــەم چەشــنە 
بیــرو بۆچونــە لــە جیهانــدا هەبوى نەبــوە. زەردەشــت باوەڕی 
ــەت و  ــە دواى ڕۆژی قیام ــاى کردارچــاک ل ــە کەس ــو ک وا ب
گەڕانــەوە بــۆ ژیــان، پوختــە و کامــڵ دەبــن و لەژێــر چاودێری 
و ڕێنایــی ئەهورەمــەزدا )خــودا(دا ژیانــی هەمیشــەییان 
دەبێــت بەبــێ مــردن، بــەام لــە پرۆســەى ســەرکەوتنى چاکــە 
بەســەر خراپــەدا گیــان و جەســتەى خراپــەکاران بــۆ هەمیشــە 

ــاو دەچێــت. لەن
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ــەکاى  ــوى دین ــن و بۆچ ــە تێڕوانی ــاس ل ــەوەی ب ــەر ل ب
یەهودیــەت و مەســیحیەت و ئیســام بکەیــن لــە ســەر 
گفت وگۆیەکــى  وایــە  بــاش  مــردن؛  دواى  و  مــردن 
زەردەشــت لەگــەڵ ئەهورەمــەزدا وەبیــر بێنینــەوە کــە 

ــراوە: ــێ ک ــان پ ــەرچاوەدا ئاماژەی ــدێ س ــە هەن ل
زەردەشــت: »ئایــا لــە ڕۆژی زیندوکردنــەوەدا مــردوەکان 
هــەر بــەو جەســتە و لــەش و ارەوە کــە لــە ســەردەمى 
بــە  یــان  دەبنــەوە  زینــدو  بــوە،  هەیــان  ژیانــدا 

گۆڕانکاریــەوە ئــەم کارە دەکرێــت؟«.
ئەهورەمــەزدا: »مــردوەکان دوبــارە هــەر بــەو جەســتە 

و لــەش وارەى پێــش مردنیانــەوە زینــدو دەبنــەوە«.
زەردەشــت: »ئایــا ئــەو کەســانەى کــە بونەتــە ڕاوی 
ــواڵ  ــر و ت ــون و تەی ــدە، گــورگ و ســەگ هەڵی دڕی دڕن
و داڵ خواردونــی و هیــچ بەشــێک لــە جەســتەیان 

ــەوە؟«.  ــدو دەبن ــۆن زین ــاوە؛ چ نەم
ئەهورەمــەزدا: »ئەگــەر تــۆ بتەوێــت تابوتێکــی داریــن 
دروســت بکەیــت و هیــچ جــۆرە دارێکــت لەبــەر 
دەســتدا نەبێــت؛ ئــەم کارە بــۆ تــۆ ئاســانرە یــان ئەوەى 
کــە تابوتێکــى هەڵوەشــاوەت لەبــەر دەســتدا بێــت؟«.

ــن  ــی داری ــت تابوتێک ــن بەوێ ــەر م ــت: »ئەگ زەردەش
ــی  ــان تابوتێک ــی دار ی ــێ لق وپۆپ ــەم؛ کات ــت بک دروس
ــەو  ــا ئ ــۆم ت ــانرە ب ــت؛ ئاس ــتدا بێ ــەر دەس شــکاوم لەب

ــت«. ــتدا نەبێ ــەر دەس ــم لەب ــە هیچ ــەى ک کات
کاتێــک  منیــش  جــۆرە  بــەم  »هــەر  ئەهورەمــەزدا: 
توانــای  مــن  نەبــو؛  هەبونیــان  خوڵقێراوەکانــم 
ئێســتاش  بکــەم،  دروســتیان  کــە  هەبــو  ئــەوەم 
ــارە  ــتدایە، دوب ــەر دەس ــان لەب ــوێنەوار و لەت وپەتی ش
ســاناترە،  و  ســوک  زۆر  مــن  بــۆ  زیندوکردنەوەیــان 
ــوێنەوارى  ــە ش ــە ک ــۆگادارم هەی ــج ک ــن پێن ــە م چونک

ڕادەگــرن«. مــردوەکان 
یەکــەم کــۆگادارم زەویــە کــە گۆشــت و ئێســقان و 
ــت.  ــردوەکان ڕادەگرێ ــەى م ــەرم و چەقاڵت ــار و چ دەم
دوەم کــۆگادارم ئــاوە کــە خوێنــەکان هەڵدەگرێــت. 
مــردوەکان  مــوی  کــە  گژوگیایــە  کــۆگادارم  ســێیەم 
هەڵدەگرێــت. چــوارەم کــۆگادارم تیشــکی ئاســانە کــە 

ئاگــر ڕادەگرێــت، پێنجــەم کــۆگادارم بایــە کــە لــە ڕۆژی 
هەســتانەوەدا گیــان دەکاتــەوە بــە جەســتەى مردوانــدا.

2. زیندوبونەوە لە ڕوانگەی دینی یەهودیەوە: 
ئــەو زانایانــەی کــە لــە بــواری بەراوردکردنــی دینەکانــدا 
ــان  ــی خۆی ــان و تەمەن ــەن و ژی ــەوە دەک کار و توێژین
تەرخانــی ئــەو بــوارە کــردوە؛ لــەو بــاوەڕەدان کــە 
ــتی و  ــی زەردەش ــوان دین ــەن لەنێ ــێوەیی زۆر ه هاوش
دینــە ئیراهیمیەکانــدا. یــەک لــەو بابــەت و هاوشــێوانە؛ 
بــۆ  قیامەتــدا.  ڕۆژی  لــە  مــردوە  زیندوبونــەوەی 
ــدە بەســە  ــتیەش ئەوەن ــەم ڕاس پشت ڕاســتکردنەوەى ئ
ــەن و دور  ــێوازێکی بێ ای ــە ش ــەکان ب ــە دینی ــە دەق ک
ــن  ــەق زانی ــن و خۆ بەح ــرژی و خۆ بە زل زانی ــە دەمارگ ل
دینــی  لەگــەڵ دەقــی نوراوەکانــی  بخوێنینــەوە و 

ــن.  ــان بکەی ــت بەراوەردی زەردەش
ــوە:  ــدا« هات ــە ئێران ــەت ل ــژوى یەهودی ــی »مێ ــە کتێب ل
دەرکرانــی جــوەکان لــە ئورشــەلیم و بەدیل گیرانیــان 
لــە ایــەن )نەبــو خەدنەصــەر(ەوە بــو بــە هــۆی 
تێکەاوبــوى جــوەکان لەگــەڵ ئێرانیــەکان و لــە ئاکامــدا 
جــوەکان ئاشــنا بــون بــە بیروبــاوەڕی دینیــی ئێرانیــەکان 
و دواى ئــەوەى کــە کــوروش پاشــای ئێــراى بابلــی گــرت 

ئەو زانایانەی کە لە بواری بەراوردکردنی 
دینەکاندا کار و توێژینەوە دەکەن و ژیان 
بوارە  ئەو  تەرخانی  خۆیان  تەمەنی  و 
کردوە؛ لەو باوەڕەدان کە هاوشێوەیی 
و  زەردەشتی  دینی  لەنێوان  هەن  زۆر 
دینە ئیراهیمیەکاندا. یەک لەو بابەت 
مردوە  زیندوبونەوەی  هاوشێوانە؛  و 

لە ڕۆژی قیامەتدا
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و جــوە دیلەکانــی ڕزگار کــرد و ناردنیەوە بۆ ئورشــەلیم؛ 
ئــەوان هەندێــک هــزر و بۆچــوى زەردەشــتییان، وەک 
و  بەهەشــت  و  دۆزەخ  و  مــردوەکان  زیندبونــەوەی 
فریشــتەکانی ئاســان، زیــاد کــرد بــۆ بــاوەڕە دینیەکانــی 

ــان)2(. خۆی
ــەو  ــۆ ئورشــەلیم؛ ئ ــەوە ب کاتێــک جولەکــەکان گەڕێران
بۆچونانــە لــە  کتێبــی دانیــال و دواتــر لــە کتێبــی 
تەمــوددا جێــگاى خۆیــان کــردەوە. ســەبارەت بــە ڕۆژی 
کتێبــی  لــە  مــردوەکان؛  زیندوبونــەوەى  و  قیامــەت 
دانیالــی تەوڕاتــدا هاتــوە دەڵێــت: »خەڵکێکــی زۆر 
لەوانــەی لــە گڵــی زەویــدا ڕاكشــاون ڕاســت دەبنــەوە، 
هەندێکیــان بــۆ ژیانــی هەتاهەتایــی و هەندێکیــان بــۆ 
سەرشــۆڕیی هەتاهەتایــی« )کتێبــی دانیــال: 12: 2(، 
ــەدکار، هــەردو  ــە: کەســاى کردارچــاک و ب ئەمــەش وات
جۆریــان  لــە دواى مــردن زینــدو دەبنــەوە و پــاش 
لێکۆڵینــەوە لــە کار و کرداریــان ئــەو کردارچاکانــەى کــە 
گوێ ڕاهێڵــی پێغەمبەریــان بــون ژیــاى هەتاهەتایــی 
بــۆ خۆیــان مســۆگەر دەکــەن، بــەام خراپــەکاران لــەو 

ــن.  ــەش دەب ــێ ب پاداشــتە ب

٣. زیندوبونەوە لە ڕوانگەی دینی مەسیحیەوە 
ــی  ــە دین ــر ل ــەوەى جەســتە زیات ــە ڕاســتیدا زیندوبون ل
مەســیحیەتدا بەرجەســتە کــراوە، چونکــە مەســیحیەکان 
باوەڕیــان بەوەیــە کــە عیســای مەســیح، لــە ڕۆژی 
ســێیەمى دواى لــە خــاچ دران )لەســێدارەدران(، دوبــارە 
بەڕێوەبــردى  ئاســان،  چوەتــە  و  بوەتــەوە  زینــدو 
ــاک«  ــی پ ــتەر« و  »جێژن ــاانەى »ئیس ــمى س ڕێ وڕەس
کــە یەکێــک لــە گەورەتریــن جێژنــە دینیەکانــە لــە 
جیهانــی مەســیحیەتدا، نیشــانە و یادەوەریــى ئــەو 
ڕۆژەیــە کــە عیســای مەســیح، دواى مــردن هەم دیســان 
ــای  ــتەی عیس ــەوەى جەس ــەوە. زیندوبون ــدو بوەت زین
ــەکاى  ــە کتێب ــل، ل ــە ئینجی ــردن، ل ــەدواى م ــیح ل مەس
مەتتــا و مارکــۆس و لــوکا و یۆحەننــا بــە دورودرێــژی و 
بــە تایبــەت لــە نوســینەکاى )قیددیــس پۆڵــس(دا بــاس 

ــراوە. ک

ــۆ  ــان ب ــە کــە ئاماژەی ــەو کتێبان ــرەى نوســینى ئ ــە گوێ ب
ــیح،  ــای مەس ــرى عیس ــاى ایەنگ ــە ژن ــک ل ــرا، گروپێ ک
دواى مــردى چونــە ســەر قەبرەکــەى و دەبینــن بــەردى 
ســەر گۆڕەکــەى عیســای مەســیح جــواوە و جەســتەکە 
ــەوە ای  ــان چون ــەوان پاش ــاوە، ئ ــۆڕدا نەم ــو گ ــە نێ ل
)پێــرۆس( و مەســیحیەکاى دیکــە و بابەتەکەیــان بــاس 
کــرد، دواى ئــەوەش گروپێکــی دیکــە لــە مەســیحیەکان، 
ــەت  ــو و تەنان ــە ئورشــەلیم دیتب ــای مەســیحیان ل عیس
دیبویــان چوەتــە نــاو ژورێکــى داخــراو، گروپێکــی 
دیکــەش ئەویــان لــە ئەلجەلیــل دیبــو، بەم جــۆرە بۆمان 
دەردەکەوێــت کــە ئینجیــل بەڕاشــکاوى زیندوبونــەوەى 
ــەخ  ــر بای ــەت زیات ــە و تەنان ــی قەبوڵ ــتە و ڕۆح جەس
ــاوەڕی  ــە ب ــتە، چونک ــەوەى جەس ــە زیندوبون دەدات ب
ــن  ــە)3(. گرینگری ــی هەی ــی هەتاهەتای ــە ڕۆح ژیان وای
ــینەکەى  ــەوە نوس ــۆ زیندوبون ــیحیەت ب ــەى مەس بەڵگ
)قیددیــس پۆڵس(ـــە ســەبارەت بــە زیندوبونــەوەى 

ــۆ ئاســان)4(. عیســا مەســیح و  ڕۆیشــتنیەتی ب

٤. زیندوبونەوە لە دینى ئیسامدا 
»ڕۆژی  باســی  قورئانــدا  لــە  جــار   200 لــە  زیاتــر 
قیامــەت« کــراوە، لــە ئایــەى ٧ لــە ســورەى »الشــوری« 
ــۆ  ــۆ ت ــان ب ــی عەرەبی ــا قورئانێک ــەر وەه ــوە: »ه هات
هەنــارد، هەتــا تۆبــە و تــرس وەبــەر خەڵکــی مەککــە و 
دەوروبــەرى بێنــی و لە ڕۆژی کۆبونەوەشــیان برســێنی، 
کــە بــێ گومــان هــەر وەدی دێ، ئەوســا بەشــێک 

بەهەشــتین و بەشــێکیان دەچنــە جەهەنــدەم«. 
خــودا،  لێپرســینەوەى  دواى  قیامەتــدا؛  ڕۆژی  لــە 
ــە  ــە ل ــان ک ــی کرداری ــرەى چونیەتی ــە گوێ ــە ب خەڵکەک
ســەردەمى ژیانــدا ئەنجامیــان داوە، دەبــن بــە دو بــەش: 
ــەم  ــا 12 ب ــەى ٧ هەت ــە ئای ــە ســورەى »اانشــقاق« ل ل
ــەى  ــەس نوراوەک ــەر ک ــا ه ــکراوە: »ئەوس ــۆرە باس ج
لــەای ڕاســتیەوە پــێ بــدرێ *  لــەوە بــەوا پرســیارێکی 
کــەم و هاســاى لــێ دەکــرێ * و بــە دڵخۆشــییش 
ئــەوەى  بــەام   * کــەس و کاری  ای  دەچێتــەوە 
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نوراوەکــەى لــە ئاڵــی پشــتیەوە بــۆ بــێ * ئــەوە 
دواجــار هــاواری مەرگــی خــۆی دەکات * و دەشــچێتە 

نــاو ئاگرێکــی بەکڵپــەوە*«.
لــە ســورەی »الحاقــة« لــە ئایەتەکانــی 19 هەتــا 32 بــەم 
چەشــنە ســەبارەت بــە ڕۆژی قیامــەت و دەرئەنجامــی 
نامــەى  هەرکــێ  »ئەوســا  کــراوە:  بــاس  ڕۆژە  ئــەو 
کــردەی نرابێتــە دەســتی ڕاســتی؛ ئێــژێ: وەرن نامەکــەى 
مــن بخوێننــەوە * مــن ســور دەمزانــی کــە توشــی 
ــی  ــاو ژیانێک ــەو لەن ــر ئ ــم * »ئی ــینەوە هەردەب لێ پرس
خۆشــدایە * لــە بەهەشــتێکی بەرزایــە،* میــوەى وا لــە 
ــان،  ــی گی ــەوە نۆش ــۆن و بخۆن ــا بخ ــتایە، * س بەردەس
* ئەمــە بــۆ ئــەو کارانەیــە کــە لــە ڕۆژانــی ڕابــردو 
کردوتانــە. * بــەام کەســێک کــە نامەکــە دەنێنــە لەپــی 
چەپیــەوە؛* ئێــژێ: خــۆزی نامــەى خۆمــم پــێ نەدرایە،* 
ــا  ــە ئەوس ــە،* خۆزگ ــی تێدای ــارەم چی نەشــم زانیبا دەرب
مردنــم یەکجــاری بوایــە. * ســامانم بەهــرەی بــۆم 
ــرن و  ــا بیگ ــو.* س ــن چ ــە بەی ــەاتم وا ل ــو،* دەس نەب
زەنجیــری کــەن،* ئەوجــا بــۆ جەهەندەمــى ببــەن.* 
پاشــان لەنــاو زنجیرێکــی حەفتــێ گــەزى شــەتەک دەن 

ــەن *«. ــی ک و ڕەکێش
لــە ســورەى »اأعــراف« لە ئایــەى 50دا بەم جۆرە باســی 
ڕۆژی قیامــەت و زیندوبونــەوە کــراوە: »جەهەندەمــی 
لــە بەهەشــتیەکان دەخــوازن: لــەو ئــاوە یــان لــەو 
ڕۆزیــەی خــوا پێــی  داون شــتێکیش بەشــی ئێمــە بــدەن، 

ــەداوە.*«. ــاى ن ئێــژن: خــودا بەشــی بێ دین
ــان  ــە هەرکامەی ــان و ل ــەى دیکــەى قورئ ــان ئای ــە دەی ل
بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان باســی زیندوبونــەوەى مــردو 
کــراوە. بــە پێچەوانــەى دینــەکاى دیکــە؛ لــە دینــى 
ئیســامدا ڕۆژى قیامــەت ڕاســتەوخۆ پەیوەنــد دەدرێت 
بــە بەهەشــت و جەهەننــەم و کــردارى مــرۆڤ لــە 
ڕۆژی  کــە  ئاشکرایشــە  شــتێکی  ژیانــی.  ســەردەمى 
ــاوەڕی  ــە ب ــە ل ــەوەی مــرۆڤ ک »قیامــەت« و زیندوبون
ئیســامیدا هەیــە؛ ڕوداوێكــی ئایندەییــە و شــتێک نیــە 
ــەوە  ــدو دەبێت ــرۆڤ زین ــە م ــش ک ــت، ئەوەی ڕوی دابێ

یــان نــا؛ بــە کــردەوە نەســەمێندراوە. لــە قورئانــدا 
ــودى  ــەت خ ــەس تەنان ــە ک ــت ک ــەوە دەدرێ ــاژە ب ئام
پێغەمبــەرى ئیســامیش نازانێــت ئــەو ڕوداوە کــەی 
دەبێــت و »قیامــەت« کــەی دێــت، و لــە چەندیــن 
ئایەتــدا ئامــاژەى پــێ کــردوە، بــۆ مونــە لــە ئایــەى 63 
ــە ســورەى »اأحــزاب«دا هاتــوە: »خەڵــک دەربــارەى  ل
ــێ،  ــژە: هــەر خــودا دەیزان ــێ دەپرســن، بێ ــت ل قیامەت

ــێ«)5(. ــە ب ــەم زوان ــێ ب ــی؟ پێ دەچ ــۆ چوزان ت

بنچینەییەکاى  بــــاوەڕە  ــە  ل یــەکــێــک 
دینی  زەردەشت کە کاریگەریى زۆری 
هەبوە لە سەر ڕۆژهەاتی ناوەڕاست؛ 
ڕۆژی  بــە  دینەیە  ئــەم  بــاوەڕمــەنــدیــی 
قــیــامــەت و دوبــــارە زیــنــدوبــونــەوەى 
ــی  ــە و ڕۆحـ ــت ــەس ــە ج مــــردوەکــــان بـ
و  قیامەت  ڕۆژى  مردنیانەوە.  پێش 
داهێنانی  مردن  دواى  لە  زیندوبونەوە 
ئەم  دینە  لەو  بەر  و  زەردەشتیە  دینی 
جیهاندا  ــە  ل بــۆچــونــە  ــیــرو  ب چــەشــنــە 
بــاوەڕی وا  هەبوى نەبوە. زەردەشــت 
بــو کــە کــەســاى کــردارچــاک لــە دواى 
ژیــان،  بۆ  گــەڕانــەوە  و  قیامەت  ڕۆژی 
پوختە و کامڵ دەبن و لەژێر چاودێری 
ــودا(دا  ــ ــەزدا )خ ــورەم ــەه و ڕێــنــایــی ئ
بەبێ  دەبــێــت  هەمیشەییان  ژیــانــی 
مردن، بەام لە پرۆسەى سەرکەوتنى 
چاکە بەسەر خراپەدا گیان و جەستەى 
خراپەکاران بۆ هەمیشە لەناو دەچێت 
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مەترسیەکانی  هزرى زیندوبونەوە لە دینى ئیسامدا
وەک هەمــوان دەیزانیــن؛ یەکێــک لــە ســێ بنەمــا 
ســەرەکیەکەی  دینــی ئیســام کــە گشــت لقــەکاى 
و  کــۆک  لەســەرى  ـ  ســوننە  و  شــیعە  بەتایبــەت  ـ 
هــاوڕان؛ بریتیــە لــە »مەعــاد« )زیندوبونــەوە(، تــا ئــەو 
جێگایــەی کــە لێپرســینەوەى خــودا لــە کــردارى تاکێــک 
لــە چوارچێــوەى ئەخــاق و بەرژەوەندیــی گشــتیی 
مرۆڤەکاندایــە؛ هــزری زیندوبونــەوە نابێت بە مەترســی 
ــن  ــڕەواى دی ــی ناموســڵان )پەی ــاى خەڵکان لەســەر ژی
ــڕەواى  ــاس، پەی ــن وخوانەن ــە،  بێ دی ــەکاى دیک و ئایین
»ئەهلــی  تەنانــەت  و  ئیراهیمــی  غەیــری  دینــى 
کیتــاب«(. بــۆ مونــە ئەگــەر موســڵانێک دزی نــەکات 
ــی  ــەم ڕێگری ــە جەهەنن ــەوە و چون ــی زیندوبون و ترس
ــە  ــان ن ــێ گوم ــردن؛ ب ــاردەى دزی ک ــە دی ــکات ل ــێ ب ل
ــۆ  ــودى ب ــو س ــە بەڵک ــۆ تاکەک ــە ب ــری هەی ــا خێ تەنی
کۆمەڵگــەش بــە گشــتى هەیــە. یــان ئەگــەر ترســی 
زیندوبونــەوە و چونــە جەهەننــەم ببێــت بە بەربەســت 
لــە دیــاردەى ادانــی سێکســی لــە کۆمەڵگــە و جۆرێــک 
لــە متانــە لەســەر بنەمــاى پێــوەرە گونجــاوە روشــتی 
نێــوان مرۆڤەکانــدا بونیــات  لــە  و کۆمەایەتیــەکان 
بنێــت؛ ئــەوا کاریگەریــى ئەرێنــی و باشــی دەبێــت 
لەســەر کردارچاکیــی مرۆڤــەکان لــە ژیانــی ئێســتایاندا. 
یــا ئەگــەر تــرس لــە زیندوبونــەوە و چونــە جەهەننــەم 
ــەڕ  ــردن و ش ــە درۆک ــت ل ــر و بەربەس ــە ڕێگ ــت ب ببێ
و ئــاژاوە و پێشــێل کردنی مافــی مرۆڤەکانــی دیکــە؛ 
ئــەوا نــەک تەنیــا موســڵانان بەڵکــو هەمــو مرۆڤایــەى 
ــە  ــە ب ــەن ک ــک بک ــاوا هزرێ ــە ئ ــوازى ل ــت پێش دەبێ
کــردەوە کــرداری مرۆڤــەکان بــەرەو ئاڕاســتەى پاکــى و 

ــات. ــی دەب ــر و ڕوناک خێ
بــەام بــە داخــەوە؛ کاتێــک ئــەم هــزری زیندوبونەوەیە 
ــی  ــەر ژیان ــە س ــی ل ــە مەترس ــت ب ــامدا دەبێ ــە ئیس ل
ــاد«  ــە »جیه ــت ب ــەى کــە گــرێ دەدرێ ئێســتای مرۆڤای
یــان شــەڕی پیــرۆزەوە. لــە ئایــەى 154ى ســورەى 
ــگاى  ــە ڕێ ــە ل ــانەى ک ــەو کەس ــوە: »ب ــرة«دا هات »البق

ــدون،  ــو زین ــردون، بەڵک ــن م ــن؛ مەڵێ ــودا دەکوژرێ خ
بــەام ئێــوە پێ نازانــن«. هەروەهــا لــە ئایەتەکانــی 
ــەو  ــوە: »ئ ــران«دا هات ــورەى »آل عم )169، 1٧0(ى س
کەســانەى کــە لەڕێــی خــودادا کــوژراون؛ هەرگیــز نابــێ 
ــان حیســاب بکــەن، هــەر زینــدون و خــودا  ــە مردوی ب
ــە  ــە ک ــەو چاکەی ــان خۆشــە ب ــێ، و دڵی ــان دەدات بژێوی
خــودا دەربــارەى کــردون، شــادن بــەو ]بــرا موجاهیــد[

ـــانەی پــاش خۆیــان کــە هێشــتا نەگەیشــتونەتەوە 
ــچ  ــت و هی ــەر نابێ ــێکیان لەس ــچ ترس ــە هی ــان، ک بەم

ــت«.  ــەر نابێ ــان لەب خەمێکی
چەندیــن ئایــەى دیکــە لــە ســورەتە جیــاوازەکان هــەر 

ئــەم پەیامەمــان دەداتــێ. 
وەک دەزانیــن جگــە لــە دینــی ئیســام دەیــان دیــن و 
ئایینــى دیکــە دانیشــتواى گــۆی زەوى ڕێنوێنــى دەکــەن، 
تەنیــا یــەک لە هەشــتی ژمارەى دانیشــتواى گــۆی زەوى 
موســڵانن، کــە لــەو ڕێــژە موســڵانە تەنیــا هەندێکیان 
دەمارگــرژ و توندڕەو و »ســەلەفی« و »جیهادی«ـــن. بە 
ــى  ــڵانێک ئەرک ــادى؛ هــەر موس ــرەى هــزری جیه گوێ
لــە سەرشــانە کــە بەرانبــەر بــە ناموســڵان شــەڕ بــکات 
و بکەوێتــە جیهــادەوە، و هــەر کەســێکیش لــە ڕێگــەى 
خــودا جیهــاد بــکات و بکوژرێــت یــان بکوژێــت؛ ئــەوا 
شــەهیدە یــان جەنــگاوەری ســەرکەوتوی ڕێــی خودایــە 
و جێــگای لــەو دونیــا و پــاش زیندوبونــەوە بەهەشــت 
دەبێــت، و هەمــو چێــژ و خۆشــیەکانی بەهەشــتى 
ــناکەیە  ــە ترس ــەم بۆچون ــەر ئ ــت. ه ــیب دەبێ ــە نس ب
جەنگێکــی  بونیات نــاى  بنەمــای  بــە  دەبێــت  کــە 
ــەر  ــڵاندا، ه ــڵان و ناموس ــوان موس ــیدار لەنێ مەترس
ئــەم پێکەوە گرێدانــی قیامــەت و مەعادەیــە لەگــەڵ 
جیهــاد کــە یــەک ملیــارد موســڵان دەکات بــە دوژمنــى 
حــەوت ملیــارد مرۆڤــى دیکــە )کــە خــودا خــۆی 

ــێ بەخشــیون(. ــاى پ دروســتى کــردون و ژی
ئەگــەر کەمێــک ڕاســتگۆیانە هەل ومەرجــی سیاســی 
و  تەکنیکــى  و  زانســتى  و  ســەربازى  و  ئابــورى  و 
هەڵ بســەنگێنین؛  جیهــان  ئێســتای  کۆمەایەتیــی  
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ــاوازە لەگــەڵ ســەرەتاى ســەرهەڵداى  ــن زۆر جی دەبینی
دینــى ئیســام و ســەردەمى عەبباســیەکان و ســەردەمى 
دەســەاى خیافــەى عوســاى. بۆیــە زۆر زەحمەتــە 
کــە حــەوت ملیــارد مرۆڤــى دیکــەى ناموســڵان بڕۆنــە 
ژێربــاری بیــر و بۆچوى هەڵە و دەمارگرژانەى ئیســامى 
سیاســیی فێندەمێنتاڵیســت، و بــە بیانــوى زیندوبونــەوە 
و چونــە بەهەشــتى کەســانێکی موســوڵان  ژیانــی 

ــت. ــاڵ بکرێ ــێ ژەهــراوی و ت ئێســتایان ل
بۆیــە بــە هەمــو شــێوەیەک کاردانەوەیــان دەبێــت 
بەرانبــەر بــەو بۆچونــە جیهادیــە کــە بیهەوێــت خــۆی 
نابێــت  جیهانیــدا.  کۆمەڵگــەى  بەســەر  بســەپێنێت 
ــەک  ــاوەى ی ــۆ م ــا ب ــەر تەنی ــت ئەگ ــان بچێ ــە بیرم ل
نــەدەن  دەرمــان  و  دەوا  ناموســڵانانە  ئــەو  ســاڵ 
ــدو  ــێ زین ــویان ل ــیەکاى پێش ــڵانان؛ نەخۆش ــە موس ب
ــەڕى و  ــی گ ــوڵان توش ــان موس ــە ملیۆن ــەوە و ب دەبن
کەچەڵــى، تەراخۆمــا، ســیل، ئەســپەک، تاعون، ســفلیس، 
ســورێژە، کۆکــە ڕەشــە، ئیفلیجــی، ســکچون، ڕشــانەوە، 
ناتوانــن  فریشــتەکانیش  و  دەبــن  ڕێخوڵەکوێــرە...  و 
نەجاتیــان بــدەن. نابێــت لــە بیــرى بکەیــن کــە هەمــو 
تەکنۆلۆژیایــەک کــە ژیــاى موســڵانانی پــێ ڕایــی 
ــە قوڕگــی ناموســڵاناندایە و قۆرخکــراوی  دەکرێــت؛ ل
ــی  ــی هایدرۆجین ــەوەى بۆمب ــا وەبیرهێنان ــە. تەنی ئەوان
بەســە بــۆ ئــەوەى کــە دەســت لــە شــەڕو جیهــاد دژ بــە 
ــەوە  ــتى پێک ــۆ ڕادەس ــت و خ ــوڵانان هەڵبگیرێ ناموس

ــن. ــتیانە بکەی ــی ئاش ژیان

دەرەنجام 

وەک بۆمــان دەرکــەوت؛ مەرگــى مــرۆڤ حەمیــە و 
ــاز نابێــت، بــەام بــە درێژایــی مێــژو  کەســی لــێ دەرب
بــەم  بەرامبــەر  هەبــوە  جیــاوازى  بۆچــوى  مــرۆڤ 
کارەســاتە دڵتەزێنــە. بەشــێک لــە مرۆڤایــەى مــردن 
ــۆڕم  ــەو ف ــت ل ــرۆڤ دەزانێ ــاى هەمیشــەیی م ــە نەم ب
ــردو  ــەوەى م ــە زیندوبون ــان ب ــەرەدا، و باوەڕی و گەوه
ــەن، و  ــی دەک ــەکان باس ــە دین ــنەی ک ــەو چەش ــە، ب نی

کــرداری  مرۆڤایــەى  کۆمەڵگــەی  لــە  بەشــە  ئــەم 
ــتە  ــە پاداشــت و ســزای جەس ــتێتەوە ب ــڕۆی نابەس ئەم
و ڕۆحــی دوبــارە زیندوکــراوەى لــە کاتێکــی نادیــار 
هــەر  ڕاســتەوخۆ  بەڵکــو  نەزانــراودا،  شــوێنێکی  و 
لــە مــاوەى ژیانیــدا چاوەڕێــی پاداشــت  و ســزایە 
لــە ایــەن هاوچەشــنەکانی و تەنانــەت روشــت و 
ــاوەڕدان کــە مــرۆڤ  ــەو ب ــەوان ل ــەوە. ئ ژینگــەى ژیانی
دەتوانێــت بەبــێ وەعــد و بەڵێنــی دینەکانیــش کــرداری 
بــاش بێــت و ئەزیــەت و ئــازاری نەبێــت، نــە بــۆ خــۆی 
و نەبــۆ کۆمەڵگــە و نــە بــۆ روشــت و ژینگــە )کــە بــە 
ــان  ــە ڕێژەی ــاری جێ متان ــوى ئام ــەر نەب ــەوە لەب داخ
بــە دروســتی نازانرێــت، بــەام گومــان لــەوەدا نیــە کــە 

ــە(. ــە زیادبون ــان ڕو ل ژمارەی
بەشــێکی دیکــە لەکۆمەڵگــەی مرۆڤایــەى هەرگیــز لــەو 
ــەزاران  ــرۆڤ دواى ه ــتەى م ــە جەس ــە ک ــاوەڕەدا نی ب
ــرۆڤ  ــارد م ــان ملی ــی دەی ــون و مردن ــاڵ  و لەدایکب س
ــە  ــە ک ــان وای ــەوە، بەڵکــو باوەڕی ــدو بکرێن ــارە زین دوب
ــە  ــر  ل ــۆ لەشــێکی ت ــە لەشــێکەوە ب ــت و ل ڕۆح  نامرێ
هاتــن و چوندایــە. ئەگــەر کــرداری چــاک بــو؛ جێگــەى 

هـــەر ئـــەم بــۆچــونــە تــرســنــاکــەیــە کە 
ــاى  ــات ن ــی ــون ــە بــنــەمــای ب ــت بـ ــێـ دەبـ
ــوان  ــێ ــەن جــەنــگــێــکــی مـــەتـــرســـیـــدار ل
موسڵان و ناموسڵاندا، هەر ئەم 
مەعادەیە  و  قیامەت  پێکەوە گرێدانی 
ــاد کـــە یــــەک مــلــیــارد  ــه ــی لـــەگـــەڵ ج
موسڵان دەکات بە دوژمنى حەوت 
خۆی  خــودا  کە  دیکە،  مرۆڤى  ملیارد 
دروستى کردون و ژیاى پێ بەخشیون 
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چاکــى بەردەکەوێــت، و کــردار خراپیــش بــو؛ دەڕواتــە 
ــەوە. ــی خــراپ و ناپاک ــتەى بونەوەرێک جەس

ــەت  ــەى و بەتایب ــەى مرۆڤای ــێهەمى کۆمەڵگ ــێ س بەش
ــەوەی  ــە زیندوبون ــان ب ــامى؛ باوەڕی ــەی ئیس کۆمەڵگ
ــاردا، کــە وەک  ــە داهاتویەکــى نادی جەســتە و ڕۆحــە ل
خۆیــان دەڵێــن تەنیــا خــودا دەیزانێــت کــەی دەبێــت. 
بابــەى زیندوبونــەوەى مــرۆڤ لــەم بۆچونــە دینیانــەدا 
ئەوەنــدە بەســراوەتەوە بــە ژیانــی ئێســتاوە، بــەو 
ئەندازەیــە نەبەســراوە بــە زیندبونــەوە و ژیانــی دواى 

ــەوەدا. زیندوبون
ئــەم بۆچونــە دینییانــە و بەتایبــەت دینــی ئیســام 
ســەبارەت بــە بابــەى زیندوبونــەوە، لــە کاتێکــدا دەبــن 
بــە مەترســی لــە ســەر ژیــاى خەڵــکاى غەیــرى ئــەوان 
ــە  ــە ب ــەم دینان ــەر ب ــانێک س ــان کەس ــک ی ــە تاقمێ ک
مەبەســتی مســۆگەرکردنی بەهەشــت لە ڕۆژی قیامەتدا  
بیانهەوێــت  بــە بیانــوى جیهــاد  بۆچــون و هــزر و 
ــە ســەربڕین و  ــە زۆر و ب ــان ب ــەی خۆی ــرداری دینەک ک
بــە شــەڕکردن، و بــە تاان ردنــی مــاڵ و ســامان و دزیــن 
و ڕفاندنــی ژن و منــداڵ و هەتککــردن، و بــە ســوتاندن 
و ئەشــکەنجە، بســەپێنن بەســەر مرۆڤەکانــی دیکــەدا، 
ــەو  ــەوە، ئ ــر ناکەن ــەوان بی ــەى کــە وەک ئ ــەو مرۆڤان ئ
ــان  ــن و کەلتوری ــەوە و دی ــان و نەت ــە زم ــەى ک مرۆڤان
جیــاوازە. بــۆ مونــە ئــەو کوشــتار و قەتــڵ و جینایەتــەى 
کــە خیافــەى ئیســامىی داعــش کــردی لــە عێــراق 
موجاهیدەکانــی  زۆری  بەشــی  کوردســتان،  لــە  و 
داعــش بــە ئــاوات و بــە ئــارەزوى چونــە بەهەشــتەوە 
پێشــمەرگەیان بــە زینــدوی ســوتاند. بەشــێکی دیکــەى 
ئــەو موجاهیــدە موســڵانە داعشــیانە بــە ئــاواى چونــە 
ــدی و  ــیعە و ئێزی ــیحی و ش ــانی مەس ــت ئینس بەهەش
ــەر  ــردە س ــت درێژییان ک ــت، دەس ــمەرگەیان کوش پێش
ــان کەســیان ســەربڕی و  ــدی، دەی ــی کــوردى ئێزی کچان
ســوتاند، هــەزاران ژن و منداڵــی کــوردی ئێزیدییــان 
دیــل کــرد و دەســت درێژییــان کــردە ســەر ناموســیان. 
ــی ئیســامىی  ــا داعــش )دەوڵەت ــە تەنی ــن؛ ئەم ــۆ زانی ب

ــڵ و  ــت و فێ ــە فی ــن ئەم ــە بڵی ــە ک ــام( نی ــراق و ش عێ
کاری دوژمنانــی ئیســامە و بڵێیــن داعــش ئیســام نیــە.. 
ئــەى تالیبــان لــە ئەفغانســتان چــی؟ ئــەى بۆکۆحــەرام 
ــەای  ــژ و م ــەدان  وتاربێ ــەى س ــا چــی؟ ئ ــە نەیجیری ل
ــوای مســۆگەرکردنی  ــە هی ــی ئیســام چــی کــە ب جیهان
بەهەشــت لــە ڕۆژی قیامەتــدا وتــارى ســەیر و ســەمەرە 
ــام  ــەمەرەتر ئەنج ــەیرو س ــەوە س ــرداری ل دەدەن  و ک

دەدەن. 
ــت  ــا؛ دەبێ ــان ن ــەوە ی ــدو ببێت ــرۆڤ زین ــی؛ م ــە کورت ب
ــی  ــوەى بەرژەوەندی ــە چوارچێ ــەدا ل ــە ژیان ــەم کورت ل
ــر و بۆچــون  ــە هەمــو بی گشــتیی هەمــو مرۆڤــەکان، ب
و دیــن و ئایینــە جیاوازەکانیانــەوە، هــەوڵ بدرێــت 
بــۆ یەکخســتنى هێــز و توانــاى مرۆڤایــەى، لەپێنــاو 
جیهانێکــی باشــر و کــرداری چاکــر و هــزرى خاوێنردا.. 
دەبێــت هــەوڵ بدرێــت ئــەم جیهانەمان لەپێنــاو خەیاڵ 
و خۆســەپاندن بەســەر غەیــری خۆمانــدا ژەهــراوی 
نەکەیــن. بــا مرۆڤــى موســڵان )شــیعە و ســوننە(، 
بــوزی،  ئێزیــدی،  زەردەشــتی،  جولەکــە،  مەســیحی، 
ــەت و  ــە حورم ــەوە ب ــن، پێک ــن و بێ دی ــدو، بەدی هین
ڕێــزەوە بژیــن و کــەس بــە بیانــوى هــزر و دینــى جیاواز 
ــە  ــەوە و چون ــوى ڕۆژی قیامــەت و زیندوبون ــە بیان و ب
بەهەشــت، مرۆڤــی دیکــە نەکوژێــت و نەســوتێنێت و 
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