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بەســتنی یەكەمیــن كۆنفرانســی پالتفۆرمــی دابــڕان و پاشــان یەكەمیــن كۆنفرانســی فیمێنیســتی رۆشــنگەری، 

كاردانــەوەی كۆنەپەرســتییان وروژانــد؛ تەنانــەت هەندێــك زانــای ئایینــی، لەپشــتی چەنــد مینبەرێكــی مزگەوتــەوەو 

ــە  ــەوە كۆنپەرســتییە، ب ــەم كاردان ــرد. ئ ــری چەقبەســتوو ك ــان دوچــاری شــەرمەزاریی بی فەیسبوكبازەكانیشــیان، خۆی

ــوارەوە: ــێوەیەی خ ــش بەمش ــەوە. ئەوی ــەوە وەاڵمدرای ــەن دابڕان ــی لەالی ــەوەی ئەقاڵن كاردان

یەكەم: گۆڤاری دابڕان، وەكو بڕیاری لێدرابوو، دەركراو ئەوەتا گەیاندمانە پێنجەمین ژمارە.

دووەم: پاشــكۆی زانســتی "دابڕان"مــان، دەركــرد، هەتــا بنچینــە زانســتییەكانی بیــری رۆشــنگەری، رۆشــن بكەینــەوەو 

نەهێڵیــن كۆمــەڵ، كۆیلــەی روحــی مبێنێتــەوەو بــە خورافــات بــژی.

سێهەم: سایتی "دوڕیان" بە سێ  زمانی كوردی و عەرەبی و ئینگلیزی، چاالكن لەخزمەتی رۆشنگەری.

چــوارەم: بازنەكانــی "دابــڕان" لەزۆربــەی شــارەكان و لەهەندێــك واڵتــی رۆژئــاوا، پێكهێــران و پەیتاپەیتــاش خەریكــی 

چاالكیــن. تەنانــەت كــۆڕی فەلســەفەو گروپــی دیالۆگیــش رێكدەخەیــن.

ــان ســەرۆكی زانكــۆن،  ــە )90( مامۆســتای رۆشــنگەری زانكــۆو پەیامنگاكانــی كوردســتان، كــە )6(ی ــر ل پێنجــەم: زیات

ــدی. ــدی و دواناوەن ــە مامۆســتای ناوەن ــڕان"ن. جگــە ل ــی گشــتی "داب ئەندامــی ئەنجومەن

شەشــەم: دابــڕان، بــە كۆششــی پەرۆشــان، ئێســتا ئەندامــە لــە تــۆڕی )87( رێكخــراوی خانــەی زانســتی فەرەنســی. ئەم 

مانگــە ســێ  توێــژەری دابــڕان، لــە بااڵتریــن ســیمیناری خانــەی ناوبــراودا، بەشــدارن. بڕیاریشــە ســەرەتاو ناوەڕاســتی 

ســاڵی ئاینــدە، لەكۆنفرانســی زیاتــر لــە )300( بیرمەنــدی جیهانــی، لەئەمریــكاو فەرەنســا، دابــڕان بەشــداری بــكات.

حەوتەم: كۆڕو كۆبونەوە، بەردەوامە.. هەتا هاتوشە، بەدەنگەوەهاتن، مایەی دڵخۆشییە.

ــی رۆشــنگەری و مانیفێستەكەشــی ئێســتا  ــتنی دووەم كۆنفرانســی فیمێنیزم ــە بەس ــەوە ل ــتەم: وا نزیكدەكەوین هەش

ــەرخ. ــتی هاوچ ــی فیمێنیس ــی خەبات ــا فراوانكردن ــەند. ئینج ــۆ دواپەس ــرێ .. ب مشــت وماڵ دەك

ــڕان و  ــاو داب ــە ن ــۆژی بخزێت ــی ئایدیۆل ــی و ناكۆك ــی حزبایەت ــنێك، ملمالنێ ــچ چەش ــە هی ــەدا ب ــان ن ــەم: بوارم نۆه

بازنەكانــی.

ــوە  ــتوەكان نەیانتوانی ــتا، چەقبەس ــەزراوە، تائێس ــڕان دام ــاڵە، داب ــڕا دوو س ــە تێك ــەدا، ك ــەم هەنگاوان ــەر ئ لەبەرامب

بەڵگەیەكیــش، لەســەر )ئیلحــاد(ی دابــڕان بســەملێنن. تەنهــا دەربەســتی )ئایــن بــۆ تــاك و دیموكراســی بــۆ هەمــوان( 

پەیــڕەو دەكــرێ  و بــەس. بــەاڵم ئایــە چەقــی ئــەو چەقبەســتوانە، بــۆ دژایەتــی رۆشــنگەری چــی بــووە؟

ملمالنێی بەردەوام
ئەركی رۆشنگەرانە

سەروتار
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ــۆ  ــوە ب ــتەوە، گۆڕی ــەدەكانی ناوەڕاس ــەی س ــان، لەئەندێش ــتەی دژایەتیەكەی ــەوەو ئاراس ــدا چونەت ــە، بەخۆیان - ئای

ــەردەم؟ س

ــتەقینە،  ــی راس ــنگەرو ئازادیخوازان ــەر رۆش ــە بەرامب ــووە، ك ــرە گرت ــەو هەڵدێ ــوو هەڵ ــەو هەم ــان ل ــە، رەخنەی - ئای

ــە؟ ــەردەوام كردویان ب

- ئایە، رادەیەك لەژیانی مەدەنی نزیك كەوتونەتەوە؟

- ئایــە، ئامــادەن، رێگــە بــدەن لەســەر پیرۆزییەكانــی ئایــن، گفتوگــۆ بكــرێ  و رەخنە لــە دەقــەكان بگیــرێ  و مێژوویەكی 

ســیخناخ لــە تــاوان و تۆتالیتاریزمــی روحــی و دونیایــی شــەن وكەو بكــرێ !!؟

ــرن.  ــالمگەرا، دەرگی ــەلەفی و ئیس ــری س ــن بی ــەڵ خراپرتی ــەرەب، لەگ ــوردو ع ــی ك ــە، بەتایبەت ــنگەرانی ناوچەك رۆش

ئیســالمگەراكانی عــەرەب، پێیانوایــە ئیســالمخوازی )خیــر أمــە اخرجــت للنــاس(و خــاوەن شــانازی نەتــەوەی عــەرەب و 

ــراق و  ــش )لەعێ ــالمگەراكانی كوردی ــەلەفیەت. ئیس ــی س ــی نوقم ــە مێژوویەك ــەش، رۆیچاندونەت ــە ئەم ــالمن. ك ئیس

ــۆ  ــار، ب ــدێ  ج ــا، هەن ــن. ئینج ــالمگەراكانی عەرەب ــرتاتیژی ئیس ــتی س ــە دۆس ــە، ك ــان ئەوەی ــوریا( بەدبەختیەكەی س

فریودانــی رای گشــتی، دەیانــەوێ  وای پیشــان بــدەن بــۆ رزگاری نەتــەوەی كــورد، جیــا لــە ئیســالمگەراكانی عــەرەب، 

ــە ئیســالمی  ــە داكۆكیكــردن ل ــرن ل ــون، لەالیەكــەوە، توندڕەوت ــدا دوچــاری دووفاقــی ب ــەاڵم لەمەیان ــەوە. ب بیردەكەن

نەریتگەرایــی. لەالیەكــی تریشــەوە، تاكتیكــی )سیاســی- نەتەوەیــی( جیــاواز دەگرنەبــەر. لــە دوائەنجامیشــدا، بێگومان 

ــەوەو دیموكراســی. ــی نەت ــی ئیســالم دەســەپێننە ســەر پیرۆزییەكان ئیســالمگەراكانی كوردســتان، پیرۆزییەكان

ئیســالمگەراكان، بەشــێكی ئیســالمییە نەریتگەراییــەكان، ســەلەفییە مەدخەلــی و ســەلەفییە كۆمەڵكــوژەكان، گەرچــی 

لەهەندێــك چەمــك و بۆچونــی سیاســیدا ناكۆكــن، بــەاڵم لەیــەك مەیدانــدا كــۆك كۆكــن. ئەویــش ئەوەیــە، پێكــەوە، 

ــتی  ــەوە. سەربەس ــدا باڵونەبێت ــنگەری لەكوردەواری ــەوڵ دەدەن، رۆش ــەڕی ه ــە، ئەوپ ــاوازی ئەندێش ــێوازی جی بەش

ــێ .  ــە هــزری تاكــدا دروســت نەب ــوێ  ل ــدەن. پرســیاری ن ــێ ب ــرەو پ ــاردە كۆنەپەرســتییەكان ب ــەوە. دی قەتیــس مبێنێت

ــاد. ــەوە. رۆشــنگەری توخنــی بڤەكانــی پیرۆزیــی ئیســالم نەكــەون.. ت ــدا مبێنێت ــە قاوغــی بەتاڵ ــە ل رەخن

ــژوو  ــەختی مێ ــی س ــراوەدا، ئەركێك ــا داكوت ــۆك ئاس ــە بل ــەم ئەقڵیەت ــەر ئ ــورد، لەبەرامب ــنگەرانی ك ــتی رۆش بەراس

رادەپەڕێنــن، بــۆ گۆڕانــكاری كوردەواریــی و پەرەپێدانــی كولتــوری و سەرخســتنی رۆشــنگەری، ئەمــە جگــە لــە 

ــان شــەرمی ملمالنــێ و شــەرمنانە باســكردنی ســیكوالریزم  ــە سیاســیەكانی كوردســتان، كــە زۆربەی كۆســپەكانی حیزب

هێشــتا، لــەدوای داعــش و دوای مەترســیەكانی ســەلەفیش، بەرینــەداون.

ــزری و  ــە ه ــۆ وەرچەرخان ــی، ب ــاری بابەت ــە ب ــووە، ك ــتییەش دەركەوت ــەو راس ــتییانەدا، ئ ــە راس ــەر ئ ــەاڵم، لەبەرامب ب

ــاڕێی  ــەر ش ــە س ــتان، كەوت ــەو كوردس ــژووی ناوچەك ــازە، مێ ــارە. ت ــدە، لەب ــەی ئاین ــی دەه ــە مێژوییەكان كۆمەاڵیەتی

ــی رۆشــنگەرانی  ــن، خەبات ــەوە، رۆشــنگەرانی هاوچــەرخ، چــۆن دەتوان ــی دیموكراســی و رۆشــنگەری، دەمێنێت خەبات

دوای جەنگــی یەكــەم و دووەمــی جیهــان، لەكوردســتاندا، بــە رەهەنــدی فراوانــەوە پەرەپێبــدەن. هــەروا گرێــی بــدەن 

ــەوە. ــەو جیهان ــە رۆشــنگەرانی ناوچەك ب

دابــڕان، دابــڕاوەو لێبــڕاوە، میراتگــری خەباتــی رۆشــنگەری هاوچــەرخ بــێ .. و بەبــێ  ســڵەمینەوە لــە دژە ســەلەفییە 

ــری  ــی ت ــك واڵت ــش هەندێ ــدا، پێ ــین، لەكوردستانیش ــكات. دڵنیاش ــنرت ب ــرت و رۆش ــنگەری قوڵ ــتوەكان، رۆش چەقبەس

ناوچەكــە، رۆشــنگەران دەتوانــن، ســەركەوتنی گــەورە بەدیبهێنــن. شــانازیش دەگەڕێتــەوە بــۆ مەشــخەڵ هەڵگرانــی 

ــڕان( و فیمێنیزمــی رۆشــنگەری. ــی )داب ــی، لەراگەیاندن ــەوە. بەتایبەت ــەدوای راپەڕین رۆشــنگەری، ل

دابڕان
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ــتە  ــە مەبەس ــە، ك ــە نيي ــى ئاژاوەگێڕان ــا بزاوتێ ــادی تەني ــالمی جيه ــن ئيس ــى گوت ــش پێ ــى داع دەركەوتن

خــۆى  بــۆ  ناســنامەيەى  لــەو  بەڵكــو  بــێ،  پريۆزكــراو  توندوتيژييــەىك  بەرهەمهێنــاىن  ســەرەكييەكەى 

ــتنەوەى  ــەت، داڕش ــتكردىن دەوڵ ــن، دروس ــرۆڤ و ئاي ــوان م ــى نێ ــى پەيوەندی ــە گۆڕين ــە ل ــە، بريتيي هەي

ــى و  ــى ناخۆي ــەڵ و دەســەاڵت، سياســەتێى نوێ ــوان كۆم ــدى نێ ــى پەيوەن ــەكان، گۆڕين ــا كۆمەاڵيەتيي بەه

ــەوەى  ــەواوى بزوتن ــە ت ــادی ل ــە ڕەوىت جيه ــن، ك ــامن دەڵێ ــە پێ ــو ئەمان ــان هەم ــد، بێگوم نێودەوڵەىت...هت

ئيســالمیى بەسياســيكراودا لــە پەرچەكــردارەوە پەڕيوەتــەوە بــۆ كــردار، زەمينــەى كۆمەاڵيــەىت بــۆ لەخۆگرتنى 

ئــەم فۆرمــەى بــاوەڕداری فــراوان بــوە، تــا ئاســتێك كــە لــە خەياڵــداىن بەشــێى زۆرى بــاوەڕداراىن ميلليــى 

ــۆرى  ــەرعيرتين ج ــدا ش ــايەى داعش ــە س ــان ل ــە ژي ــتبو، ك ــە دروس ــەو قەناعەت ــريدا ئ ــەڕەت پەڕگ ــە بن ل

ژيانــە، خــەوىن دەوڵــەىت ئيســالمى لەســەر دەســتى ئــەوان زەمينــەى واقيعــى بــۆ دۆزراوەتــەوە و پــرۆژەى 

ــە بــوارى جێبەجێكردنــەوە، دەبــێ ئــەو هێــزە چــى بــێ كــە  بەرجەســتەكردنەوەى زەمــەىن ســەلەف كەوت

ــە  ــدارى ل ــەى ئايين ــەوە توندوتيژانەي ــەم دەركەوتن ــەكاىن ئ ــە؟ ڕيشــە هزريي ــەو باڵوبونەوەوەي ــە پشــت ئ ل

فــەزاى گشــتيدا چــن؟ ئــەو توندوتيژييــەى بــەكار دەهێــرێ بۆچــى لــە ڕوانگــەى ئەوانــدا وێرانــكاری نييــە 

ــراوە؟  و پريۆزك

«

د. حەيدەر لەشكرى

ئيسالمى جيهادی
وەك دەركەوتەى گوتارى توندوتيژى ئيسالمى سياسی
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ــەوە، دەخــوازم  ــۆ بريكردن ــەك ب ــەوەى زەمينەي ــۆ دۆزين ــن و ب ــەو پرســيارانە بگەڕێي ــەدواى وەاڵمــى ئ ــەوەى ب ــەر ل ب

ــە  ــارى ئيســالمى سياســييە ل ــارى ئيســالمى جيهــادى هەمــان گوت ــەوە بكەيــن گوت ئــەوە بڵێــم، كــە ناكــرێ نكۆڵــى ل

ئاســتە گشــتييەكەيدا، گوتــارى ئــەوان لــە ئاســتى تيــۆرى و پراكتيكــدا هەمــان گوتــارى ئــەو ڕەوتــە سياســييانەيە كــە 

لــەو بــاوەڕەدان ئيســالم ئــەو ڕێبازەيــە دەبــێ كۆمەڵــگا ئيســالمیيەكاىن پــێ بەڕێوەبــرێ، واتــا گوتارێــى حەمتيەتگــەرا، 

ــش  ــژاردن(، ياني ــە ســەر دەســەاڵت )هەڵب ــى ســياىس بێت ــاوەكاىن ئي ــڕازە ب ــاىن ئام ــە بەكارهێن ــڕۆ ب ــە دەشــێ ئەم ك

ئامــڕازە تەقليدييــەكاىن نێــو مێــژوى ئايينەكــە )توندوتيــژى(، ئاخــر كــە ئيســالمى ســياىس لــە بەرنامەيــدا بــو سيســتەمى 

بــاوى حوكمــڕاىن بگــۆڕێ و لــە جێيــدا سيســتەمێى ئيســالمیى هەمەگــري دامبەزرێنــێ؛ ئــەوا ئيســالمى جيهــادی ئــەو 

بەشــەى ئــەم دياردەيەيــە كــە پێــى وايــە توندوتيــژی و بەكارهێنــاىن زەبروزەنــگ، ڕێــگاى هــەرە گونجــاو و پێويســتە بــۆ 

ئەنجامــداىن گۆڕانكارييەكــە، ئەمــە پەڕينەوەيــە لــە ئاســتى بانگەوازكاريــى، كــە خەســڵەىت هەمــو ڕەوتێــى ئيســالمى 

ــەوەى  ــون ب ــە و باوەڕب ــرتاتيژى كارى گۆڕانخوازان ــادی وەك س ــتى جيه ــۆ ئاس ــدا، ب ــى گەاڵڵەبوني ــە قۆناغ ــييە ل سياس

ــە )ڕەنگــە باشــرتين و  ــى سيســتەمى حوكمڕانيي ــڕازى گۆڕين ــە دەســەاڵت باشــرتين ئام ــى ڕاســتەوخۆ دژ ب توندوتيژي

بەرچاوتريــن منونــە ئيخــوان موســليمينی ميــرى و جيابونــەوەى گروپــى »شــباب محمــد« بــێ لــە چلــەكاىن ســەدەى 

بيســتەمدا(.

لــە اليــەىك تــرەوە ئەگــەر دەخوازيــن باشــرت لــە حەمتيــەىت توندوتيــژى بگەيــن، ئــەوا لــە پڕۆگرامــى ئيســالمى جيهادييــدا 

ــەوان  ــەرىك ئ ــە، ئ ــى ســەرەكیی ســادەترين پێناســەى ئەوان ــە ئێســتادا ڕەگەزێ ــگ دەكــەوێ و ل وەاڵمــى ڕومنــان چن

ــردىن هەمــو  ــە ڕێگــەى لەناوب ــە كۆمەڵگــە ئيســالمیيەكان بناســێننەوە، ئەمــەش ل ــن ب ــە ئاي ــەوە ك ــەوەدا چڕكراوەت ل

ــە  ــن، ل ــرۆڤ و ئاي ــوان م ــى نێ ــەوەى پەيوەندی ــەى نوێكردن ــە ميان ــدكارى، ل ــە و تەقلي ــن بيدع ــاوى دەنێ ــەوەى ن ئ

ڕێگــەى گواســتنەوەى نوێخــوازى قۆناغــى ســەرهەڵداىن ئايينەكــە بــۆ ئێســتاى باوەڕدارانــە، ئــەم تێگەيشــتنەى ئــەوان، 

مانــاى قســەكردن و پابەندبــون نييــە بــە كــڕۆىك ئيســالمى مێژويــى، ئەوەنــدەى مانايــەك بــۆ خــۆى لەنێــو ئيســالمدا 

دەدۆزێتــەوە، ئەمــە خــۆى دياردەيەكــە لــە دەرەوەى ماهييــەىت ئايــن دەردەكــەوێ و بانگەشــەى ئــەو ماهييەتــەش 

د. حەيدەر لەشكرى

بانگــەوازكاری، كــە  ئاســتى  لــە  ئيســالمى جيهــادی پەڕينەوەيــە 
قۆناغــى  لــە  سياســييە  ئيســالمى  ڕەوتێــى  هەمــو  خەســڵەىت 
گەاڵڵەبونيــدا، بــۆ ئاســتى جيهــادی وەك ســراتيژى كارى گۆڕانخوازانــە
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دەكات كــە خــۆى بــاوەڕى پێيــەىت، لێــرەوە ئــەم ڕەوتــە چۆتە ســەروى پــرىس ئــەوەى چەندە قاڵبــى ئيســالمى يەكەمينی 

هەيــە يــان نييــەىت، چەنــدە نوێنەرايەتیــى ئــەو ئيســالمە دەكات يــان نــا، موســڵامىن دروســن يــان نــا، چونكــە ئــەو 

خــۆى كێشــەى لــە تێگەيشــتنى ئێســتا هەيــە بــۆ ئيســالم، ئيســالمێك كــە ئــەو لــە خۆيــدا چــڕى كردۆتــەوە و ڕاســتى و 

ناڕاســتیى ئــەم چڕبونەوەيــەش لــە دەرەوەى بريكردنەوەیدايــە، بێگومــان لــەم خاڵەشــدا ديســان جياوازیــى نێــوان ڕەوىت 

جيهادیــی چەكــداری و ڕەوىت ئيســالمى ســياىس زۆر كاڵــە، بۆيــە دەبــێ جيهانبينیــى ئايينيیــان لــە خۆيــدا ببيــرێ، لــە 

پێناســەيان بــۆ ئايينەكــە نــەك ئايينەكــە لــە نێــو مێــژودا، دەبــێ دروســتبوىن ئــەم كەســێتييە جيهادييانــە لــە ئێســتاى 

كۆمەڵــگا ئيســالمیيەكانەوە بخوێرێتــەوە، نــەك تەنهــا گەڕانــەوە بــۆ كەســێتييە مێژوييــەكان.

قۆرخكردىن زماىن ئايينى وەك پێشخانێك بۆ توندوتيژبوون

ــەر  ــە بەرامب ــى ئاييني ــى ناوخۆي ــی، پەرچەكردارێ ــەورە دامەزرێنەرەكانيش ــەالى گ ــەت ل ــى، تەنان ــالمى جيهادي ئيس

ــان  ــارى خۆي ــەكاىن ئيســالم گوت ــۆ دەركەوت ــان ب ــە ڕوبەڕوبونەوەي ــەوان ل ــگادا، ئ ــو كۆمەڵ ــە نێ ــن ل ــى ئاي ــە ئامادەي ب

داڕشــتوە، پێيــان وايــە دەبــێ مێــژو لەبــەردەم ئيســالمى دەقــدا ڕابوەســتێ و نابــێ گۆڕانــە مێژوييــەكان و ئــەو بــاوەڕ 

ــێ،  ــەوە هەب ــى بنەڕەتيي ــەر دەق ــان بەس ــچ كاريگەريي ــن، هي ــت دەب ــدا دروس ــە هەناوي ــەى ل و رسوت و دۆكرتينان

ئەمــە ڕەتكردنــەوەى ئيســالمى مێژوكــردە، ئــەو ئيســالمەى بەتــەواوى پابەنــدى دەق نييــە، ئەوەنــدەى گــۆڕاىن 

ــى  ــردىن، بەپێ ــل و هەاڵوێردك ــاىن بەشــێى و تەئوي ــە جێبەجێكــردىن وەالن ــا بەڵكــو ل ــاوەڕۆك ن ــە ن بەســەرداهێناوە، ل

پێداويســتى، خۆماڵيكــردىن بەپێــى كات و شــوێن، جێكردنــەوەى لــە نێــو سيســتەمە كولتورييــە هەمەچەشــنەكان، ئيــرت 

ئوســوڵيەت بــە گشــتى و بەتايبــەت ئيســالمیى جيهاديــى، تــەواوى ئــەو گۆڕانــە مێژوييانــە ڕەتدەكاتــەوە، كــە ڕوانگــەى 

ــۆ دەق داڕشــتووە. موســڵامناىن ب

كاتێــك ئيســالمى جيهــادی ئــاوا لــە بــارەى بــاوەڕ دەدوێ، خەســڵەتێى زمانييانــە بەخــۆى دەبەخشــێ، كــە پێيدەگوتــرێ 

ــۆى  ــودا خ ــە خ ــا ل ــە تەني ــەم ڕەوت ــڕەوكارى ئ ــە پەي ــەم زمان ــى ئ ــە Prophecy language، بەپێ ــاىن پێغەمبەران زم

نــادوێ، بەڵكــو پێــى وايــە تەنيــا ئــەو دەتوانــێ بــە دروســتی لــە گوتــارى وەحــى بــگات و رشۆڤــەى دەقــى قورئــاىن 

و فەرمــوودە بــكات، واتــا تەنيــا ئــەو لــە خــودا بــدوێ و گوتــارى خــۆىش وەك گوتــارى ئيالهــى بخاتــەڕو، ئــەو مــاىف 

ــێ،  ــۆى دەبەخش ــێتى خ ــە كەس ــتى ب ــەرو رسوش ــڵەىت س ــەش خەس ــۆرخ دەكات، بەم ــۆى ق ــردىن دەق بۆخ جێبەجێك

ــەڕەىت و  ــى بن ــدا دەق ــە بنەڕەت ــە ل ــێ، ك ــەكارى دەهێن ــە قســەكردن ب ــە ل ــەوە ك ــگ دەدات ــە ڕەن ــەو زمان ــەش ل ئەم

چەمــك و دەســتەواژەكانييەىت )بڕوانــە وتــارى ئايينيــان و چۆنييــەىت گۆكــردىن وشــەى عەرەبیــى بــارگاوى بــە پريۆزيــى 

ئايينــى(، بەمــەش خــودا لــە ئــەواين تــر دەســتێننەوە و خۆماڵــى دەكــەن، ئــەوەى دەيــەوێ خــودا بناســێتەوە؛ ئــەوا 

دەبــێ لــە ڕێگــەى ئەوانــەوە بيناســێتەوە، ئــەوەى ناشــخوازێ بيناســێتەوە؛ ئــەوا نەفرەتلێكــراوە و لــەدەرەوەى بازنــەى 

ــە. ئيامنداران

بێگومــان ئــەو سيســتەمە باوەڕييــە، كە ئيســالمى جيهادی گوتارى خۆى لەســەر داڕشــتووە، بــە ئاڕاســتەى بەرهەمهێناىن 

توندوتيژيــى پريۆزكــراوە، ئەمــە سيســتەمێى پەرچەكردارانەيــە دەخــوازێ لــە نێــو دەقــى بنەڕەتیــى ئايينيــدا، مانايــەك 

ــە  ــە چەمك ــدات، لێرەوەي ــاىن ب ــتەقينە نيش ــالمى ڕاس ــێ و وەك ئيس ــە ببەخش ــەم دياردەي ــتاى ئ ــووىن ئێس ــە هەب ب

كارپێكــراوەكاىن نێــو گوتــارى ئــەوان، دەبنــە چەمــى هەرەبــاوى هــەر جەدەلێــى ئايينــى و لەنێــو ئــەو سيســتەمەى 

چەمكــدا ئايينێــك بەرهــەم دەهێننــەوە كــە تــەواوى بنەمــاكاىن لــە ژێــر كۆنتــڕۆىل چەمــك و كاتيگۆرييــەكاىن خۆياندايە، 

ــە، بەڵكــو  ــى خــودا نيي ــەوان يەكتاي ــات(، الى ئ ــد الصف ــة، توحي ــد الربوبي ــة، توحي ــد األلوهي ــد )توحي ــا تەوحي ئەوەت
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ڕەتكردنــەوەى هەمــو فرەچەشــنى و فرەجۆرييەكــە 

لــە تــەواوى ژيــاىن ئايينيــدا، باوەڕبــوىن ڕەهايــە 

ــێ  ــان پ ــەكان كارى ــا خودايي ــا ياس ــە تەني ــەوەى ك ب

ــراو  ــر قەبوڵك ــايەىك ت ــچ ياس ــوىن هي ــرێ و هەب دەك

بــاوەڕ  لــە  بەشــێك  هيــچ  نابــێ  لێــرەوە  نييــە، 

سيســتەمێك،  شــتێك،  كەســێك،  هيــچ  ئاڕاســتەى 

بكــرێ، ئەمــەش داماڵينــى پريۆزييــە لــە مــرۆڤ، 

تايبــەت مرۆڤــە كاراكاىن پانتايــى كۆمەاڵيــەىت جــا 

ــياىس،  ــێ )كارای س ــان هەب ــەاڵتێى كردەكيي چ دەس

زانســتى، ڕۆشــنبرييى...هتد( يــان دەســەاڵىت ڕەمــزی 

ئــەو  كۆمەاڵيەىت...هتــد(،  ئايينــى،  )كەســايەتیى 

كۆمەاڵيــەىت  خەياڵــداىن  و  مێژوكــردە  پريۆزييــەى 

ــەوان  ــەالى ئ ــەىت، ل ــەرە بنەڕەتييەكەي ــژەرە ه داڕێ

ڕەفتــارى مرۆڤانــە و كــردارى ئايينــى ڕەنگدانــەوەى 

ــە جۆرێــك كــە نابــێ  ــۆ يەكتايــى، ب تێگەيشــتنيانە ب

كــردەوە لــە ژێــر ڕكێفــى تەوحيــددا بێتــە دەر، 

بەمــەش ڕێگــە بــەو كەســەى پابەنــد بــەم بۆچونەیە 

دەدات كــە بــە نــاوى خــودا بدوێــت و بــەو چەشــنە 

ــێوازى  ــە ش ــكات، ك ــى ب ــاری خوداي ــتەى گوت ئاڕاس

ــوازێ. ــەو دەيخ ــى ئ ئي

ئەو توندوتيژييەى لە بنەما 

باوەڕييەكاىن ئەوان دروست دەبێ

ــتى  ــە هــەردو ئاس ــەوان ل ــاوادا ئ ــەىك ئ ــە ڕوانگەي ل

گوتــار و كــرداردا دەتوانــن توندوتيژيــى شــەرعی 

ــە  ــا كۆمەاڵيەتيي ــە مان ــەت ك ــن، بەتايب بەرهەم بهێن

ــڵامناندا  ــتاى موس ــە ئێس ــتى ل ــاوەكاىن خوداپەرس ب

ناگونجــێ،  يەكتايــى  ڕوانگەيــەى  ئــەم  لەگــەڵ 

كۆمەڵگــە  باوەڕييانــەى  بونيــادى  دەبــێ  بۆيــە 

ــەكان  ــوازن پريۆزيي ــەوان دەخ ــێرێتەوە، ئ هەڵبوەش

پێناســە بكەنــەوە، خــودا پێناســە بكەنــەوە، مانــاكاىن 

گــەردون و ژيــان و پەيوەندييــە كۆمەاڵيەتييەكانيــش 

بەپێــى ئــەم پێناســە كردنەوەيــە دابڕێژنــەوە، چونكە 

ئــەوان  پێناســەى  لــەدەرەوەى  كۆمــەڵ  بــاوەڕى 

ئيسالمى جيهادی خەسڵەتی 

»زماىن پێغەمبەرانە« بە خۆى 

دەبەخشێ، كە بەپێى ئەم زمانە 

پەيڕەوكارى ئەم ڕەوتە تەنيا 

لە خودا خۆى نادوێ، بەڵكو 

پێى وايە تەنيا ئەو دەتوانێ بە 

دروستی رشۆڤەى دەقى قورئاىن 

و فەرموودە بكات

یەکتاپەرستی الى 

جیهادیەکان تەنها 

يەكتايى خودا نييە، بەڵكو 

ڕەتكردنەوەى هەمو 

فرەچەشنیيەكە لە تەواوى 

ژياىن ئايينيدا، باوەڕبوىن 

ڕەهايە بەوەى كە تەنيا 

ياسا خوداييەكان كاریان 

پێ دەكرێ و هەبوىن هيچ 

ياسايەىك تر قەبوڵكراو نييە
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شــوبهەدارە، بێگومــان پرۆســەى دەرهێنــاىن كۆمەڵگــە لــە 

چوارچێــوەى باوەڕێــك كــە بە شــوبهەدار وەســف دەكرێ 

و مێژوكــردە بــۆ باوەڕێــك كــە وەك هەڵگــرى حەقيقــەىت 

ــەيەىك  ــە؛ پرۆس ــەرو مێژويي ــرێ و س ــف دەك ــا وەس ڕەه

ــێ. ــدا نەب ــى لەگەڵ ــەر ناچاركاری ــە، ئەگ مەحاڵ

گــۆڕاىن  بــۆ  جيهــادی  ئيســالمى  ســادەبينيى  لێــرەدا 

كۆمەاڵيــەىت، ڕێگەخۆشــكەرە بــۆ توندوتيژيــى پريۆزكــراو، 

ئــەوان پێيــان وايــە موســڵامىن دروســت ئەوەيــە كــە 

بــەدەرە،  باوەڕييانــە  »شــوبهەت«ێى  هەمــوو  لــە 

لــە كاتێكــدا بــە كاريگەريــى زەمــەن لــە يــادەوەرى 

ــودا  ــرت ج ــە يەك ــوبهەت ل ــوبهەت و ناش ــەدا ش كۆمەڵگ

ــاوەڕ پێويســتى  ــەدا ب ــەم يادەوەريي ــاو ئ ــەوە، لەن ناكرێت

ڕەمــزى  بــۆ  هانابــردن  نەمــاوەو  پێداچونــەوە  بــە 

لێ هاتــوە،  باوەڕپێكــراوى  بنەمــاى  وەك  پريۆزكــراو 

ڕوخســار  بــە  بريۆكەیــە  ئــەم  جێبەجێكــردىن  ئيــدى 

ســادەيەى ئــەوان پەرچەكــردارى زەبروزەنگانــەى دەبــێ، 

بۆيــە دەبينــن لــە دەســتپێكدا ئــەم ڕەوتــە ئايينيــە لــەو 

ــون بەســەر  ــێ هەژم ــەوەى ناب ــوارى ئ ــەى هێشــتا ب كات

كۆمەڵــگادا بــكات؛ ئــەوە لێــرەوە:

كڵێســا،  )گــۆڕ،  تێك دەشــكێنێ  پريۆزكــراوەكان   .1  

شــوێنەوار...هتد(. نەويســرتاو،  مزگــەوىت 

ــرە  ــر پرســيار ) غەي ــە ژێ ــەىت دەخات  2. ئاشــتیى كۆمەاڵي

ــد(. ــى رۆژئاوا...هت ــن، ژن، كاريگەری دي

لــەالى ئــەوان ئيــامن گوتــە و بــاوەڕ و كــردارە، بــە 

ــە و  ــە دەشــێ گوت ــە ك ــان واي ــەى پێي ــەى ئەوان پێچەوان

كــردار بــەس بــێ، بۆيــە پێيــان وايــە ئــەوەى لــە ڕوخســار 

كافــر بێ لــە كرۆكيشــدا كافــرە، وەك مەســيحى، جولەكە، 

شــيعە، ئێــزدى، شــيوعى، عەملــاىن، ليــراىل، تەنانــەت 

غەيــرە  الســايى كەرەوەى  گۆڕپەرســت،  نوێژنەكــەر، 

ــان  ــە هەم ــدا، ب ــار و هەڵس وكەوت ــە ڕوخس ــڵامن ل موس

شــێوە ئيســالم بون، ئيســالمى ڕوخســارە و دەبــێ لــە 

كــردارى مــرۆڤ دەربكــەوێ: »ال إلــه إال اللــه« بــە تەنيــا 

ــاوەڕت بەوەبــێ  ئيســالم بون ناگەيەنــێ، بەڵكــو دەبــێ ب

ــد  ــلطان ألح ــه« و »ال س ــة الل ــة إال رشيع ــە: »ال رشيع ك

ــاى  ــە مان ــه«. ئەمەي ــه لل ــلطان كل ــد، ألن الس ــى أح ع

ئيسالمى جيهادی کار بە چەمى 

»حاكمييەت« دەكات کە 

مەبەست لێى ڕەتكردنەوەى 

هەمو سيستەمێى باوى 

حوكمڕانييە

لە گوتارى جیهادیەکاندا 

چەمکی هەڵگەڕاوە 

»املرتد« تەنيا ئەو كەسە 

ناگرێتەوە كە وازى لە 

ئيسالم هێناوە، بەڵكو 

الی ئەوان ڕەتكردنەوەى 

جێبەجێكردىن شەريعەت، 

يان سوننەتێى پێغەمبەريش؛ 

هەڵگەڕانەوەيە
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چەمــى حاكمييــەت، كــە ئيســالمى جيهــادی كارى پــێ دەكات و مەبەســت لێــى ڕەتكردنــەوەى هەمــو سيســتەمێى 

بــاوى حوكمڕانييــە، كــە ئەمــە بــاوەڕى نەبــێ ئيــرت دروشــمى هەرەباوەڕپێكــراوى ئــەوان دەبــێ ئــەو دەســەاڵتەى ژيــان 

ــردوە. ــى ك ــە خەلق ــێ ك ــەاڵتە ب ــەو دەس ــان ئ ــات، هەم ڕێك دەخ

ــا ئــەو  ــا باوەكــەى فراوانــرت كــراوە، هەڵگــەڕاوە تەني ــە مان لــە گوتــارى ئەوانــدا مانــاى »هەڵگــەڕاوە – املرتــد« زۆر ل

ــان  ــەريعەت، ي ــردىن ش ــەوەى جێبەجێك ــدا ڕەتكردن ــو لەوێ ــاوە، بەڵك ــالم هێن ــە ئيس ــە وازى ل ــەوە ك ــە ناگرێت كەس

ســوننەتێى پێغەمبەريــش هەڵگەڕانەوەيــە، تەنانــەت گەيشــتۆتە ئاســتێك بــە پشت بەســن بــە ئيــن تەمييــە )فڕێــداىن 

قورئــان، جوێنــدان بــە خەليفــەكان، جوێنــدان بــە كۆكــەرەواىن فەرمــودە، وەك موســلم و بوخــارى، هەڵگەڕانەوەيــە(، 

ئەمــە واى كــردووە دەرگاى بــە موڕتەددانــان كــراوە بــێ و ئەگــەرى تێخســتنى حاڵــەىت هەمــە چەشــن بگرێتــەوە وەك 

)تەماشــاكەراىن يــارى تۆپــى پــێ(. هــەر لــەو سيســتەمە باوەڕييــەى ئەوانــدا ئــەوەى ئــەم توندوتيژييــەى پەيوەســت 

بــە هەڵگەڕانــەوە بێ ســنور دەكات؛ ئەوەيــە كــە پێيــان وايــە حوكمــدان بەســەر هەڵگــەڕاوەدا فــەرزى عەينــە نــەك 

فــەرزى كيفايــە، بــەو مانايــەی هــەر كەســێى موســڵامن دەتوانــێ فەتــواى كوشــتنى »هەڵگەڕاوە«يــەك دەربــكات و 

جێبەجێــى بــكات. ئيــرت ئــەو دروشــمەى ئــەوان دەبێتــە باشــرتين ئامــڕازى بەســەربازكردىن كۆمەڵگــە كاتێــك دەوڵــەت 

حــدودى ئايينــى لــە ســەر هەڵگــەڕاوە جێبەجێ نــەكات، فــەرزە لەســەر هەمــوو تاكێــك ئــەم كارە بــكات.

نواندىن توندوتيژيى پريۆزكراو

لــە نێــو گوتارێــى ئــاواى ئايينيــدا توندوتيــژی ماقوڵييەتێــى ناوەكیــى دەبــێ و پەيوەســت كراوە بــە بنەمــاى بنەڕەتيــى 

ئــەم سيســتەمە باوەڕييــە، كــە هەوڵــى گشــتاندىن لــە پانتايــى ئيســالمیى »گومــڕا«دا دەدات، ئــەم توندوتيژييــە، وەك 

ــاو  ــە پێن ــود، ل ــە خ ــێ ب ــدان ب ــان قورباني ــێ، ي ــرت ب ــە دژى ئەواني ــرێ، چ ل ــە دەك ــدا رشۆڤ ــيۆلۆژياى ئايین ــە سۆس ل

بەهێزكــردىن ڕيــز و تێگــەى »بــاوەڕداران«ە، ئەمــە لــە ديــدگاى ئەوانــدا كردەيــەىك هەڕەمــەىك و بێبەرنامــە و 

دژەباوەڕييانــە نييــە، بەڵكــو تاقيكردنــەوەى هەرەبااڵيــە، بــۆ حەقيقــەىت ئــەوەى باوەڕيــان پــێ هێنــاوە، لــە بەرامبــەر 

ــاو  ــە پێن ــتدان ل ــل و خۆبەكوش ــاكردىن دي ــە )بە كەم تەماش ــۆ منون ــە، ب ــە ڕەهاي ــەم حەقيقەت ــل«ن ب ــەى »جاهي ئەوان

هێنانــەوەى تەرمــى كوژراوانيــان(. ديــارە كــە ئــەو بريكردنەوەيــە داڕشــتنى جيهانێــى ڕەمزييــە، كــە تيايــدا توندوتيــژی 

ڕێگــەى هەرەخــوازراوە بــۆ گەيشــن بــە حەقيقــەىت بــاوەڕ و ئاماژەيەكيشــە بــۆ بەهێزيــى و يەكڕيزيــى داكۆكيــكاران 

لــەم حەقيقەتــە.

پــرىس گرنــگ ئەوەيــە، بۆچــى ئــەم بزوتنــەوە خوێناوييانــە لــە ماوەيــەىك كەمــدا دەتوانــن لــە زەمينەيــەىك بەرفــرەدا 

پێگــەى خۆيــان فــراوان بكــەن و پاڵپشــتى كۆمەاڵيەىت-ئايينــى لــە سەرتاســەرى جيهانــی ئيســالمی، بــە ڕێــژەى جياجيــا 

ــى  ــەوەى مرۆڤ ــە گشــتى )خۆدۆزين ــە هــۆكارى ســەرهەڵداىن ئيســالمى سياســييە ب ــن؟ هــۆكارى ئەم بەدەســت بهێن

موســڵامن لــە نێــو جيهــاىن مۆدێــرن و گرێــى خۆبەگەورەزانينــى ئايينيانــە، هەســتكردىن دەســتەجەمعى بــە پالنگێڕیــى 

ــە  ــاوازی ب ــى جي ــە بينين ــدی ل ــن و تاك ڕەهەن ــيۆلۆژیى گوندنش ــەرى سۆس ــالم، فاكت ــە ئيس ــەر ب ــر بەرامب ــی ت ئەوان

ــد(. ــارە هەژارنشــينەكان... هت ــووىن كەن ــار، فراوان ب ــوىن ش گوندب

ــەت  ــەوە، بەتايب ــەكردىن ئيســالمەىت دەبينێت ــراىن پێناس ــەردەم قەي ــۆى لەب ــدار خ ــى ئيامن ــاوادا، مرۆڤ ــێى ئ ــە ڕەوش ل

ئەوانــەى لەنێــو دەقــدا دەژيــن و بــە واقيــع نامــۆ دەبــن. ئــەم مرۆڤــە تێگەيشــتنێك لــە دەق هەڵدەهێنجــێ، بارتەقــاى 

ئــەو توندوتيژييــە نێوخۆييــە دەبــێ، كــە بەرامبــەر بــە جيهــاىن نا-پابەنــد الى گەاڵڵــە بــووە. 

ــى  ــەىت ناجێگريي ــە حاڵ ــى شــەرعی( ل ــاد، شــەهادەت، توندوتيژي ــدا )جيه ــو دەق ــە نێ ــە پريۆزكــراوە ل ــەو توندوتيژيي ئ
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دەروونيــەوە دەبێتــە حاڵەتێــى ئاســايى و قەبوڵكــراو، 

ــدو  ــێتييەدا مان ــەم كەس ــەڵ ئ ــادی لەگ ــالمى جيه ئيس

نابــێ بــۆ جێكردنــەوەى لە نێــو سيســتەمى ڕێكخراوەيى 

خۆيــدا، چونكــە بــەر لــەو ئيســالمىى ســياىس ئــەو 

ــارگاوى  ــەىك زۆر ب ــە توندوتيژيي چەشــنە كەســێتييەى ب

ــاو  ــە ن ــالمیيە ب ــە ئيس ــى گروپ ــارى ئايينی ــردوە، گوت ك

ميانــڕەوەكان، لــە دەركەوتــە كۆمەاڵيەتييەكەيــدا ڕێــك 

ئيــى لەســەر توندوتيژبــون كــردوە، توندوتيژبــون 

ــى  ــە پانتاي ــاوى ئيســالم ل ــى ب ــەوەى فۆرم ــە ڕەتكردن ل

ــوێ، كــە ئەگــەر  ــە فۆرمێــى ن ــەوەى ب كــوردى جێگرتن

تەنيــا ئــەم پرۆســەى گۆڕانــە لەبەرچــاو بگريــن دەزانــن 

تاكێــك چەنــدە زەبروزەنگــى بەرامبــەر بــەكار دەهێرێ 

هێنانــەوەى  و  بيدعــەكاری  لــە  پاككردنــەوەى  بــۆ 

ــتەڕێى  ــە ڕاس ــەكان ب ــەى گروپ ــەو ڕێگەي ــەر ئ ــۆ س ب

بــاوەڕدارى دەزانــن، ئــەوان خۆيــان لــە تــەواوى ژيــاىن 

ڕۆژانەيانــدا توندوتيــژى دەنوێنــن و ئامــاژەى بــەردەوام 

بــۆ ئــەو كۆمەڵگەيــەى خەريكــە پێــى نامــۆ بونــە 

دەنێــرن، كــە ئــەوان توانــاى نوانــدىن ئــەم توندوتيژييــە 

)خێزانەكــەى،  بەرامبــەر  هەيــە  پريۆزكراوەيــان 

ــرەكان،  ــە كاف ــە عەملانيي ــڕەوكارى حزب ــكاىن، پەي هاوڕێ

سەرخۆشــێك،  خوێنــدكارەكاىن،  مزگــەوت،  مــەالى 

ــد(.  ــەر ڕوت... هت ــى س كچێ

بۆيــە ئيســالمى جيهــادی لــە نێــو گوتارێــى ئــاوادا، كــە 

ڕێگــەى بە ميلليى بــووىن بــۆ كرابــۆوە، نامــۆ دەرناكــەوێ 

ئــەوە نەبــێ ئاســتى توندوتيــژى دەگوازێتــەوە، لــە 

ئاســتێى قەبوڵكــراوەوە لەاليــەن تــاىك بــاوەڕدارەوە بــۆ 

ئاســتێى نامــۆ لە گشــت، هــەر ئــەو نامۆييــە وا دەكات 

هەســت بــەوە بكەيــن پەيــڕەوكاراىن ئيســالمى جيهــادی 

ــو سيســتەمى  ــە نێ ــەاڵم خــۆ ل ــارن، ب ــان نادي ــن ي كەم

باوەڕداريــدا گۆڕينــى نامــۆ بــە بــاو، لــە دوتوێــى 

پرۆســەى بــە داماڵــن يــان بەخشــينى پريۆزيــدا، ئاســانە 

و لــە هــەر بوارێــى كۆنرتۆڵكاريــدا، كــە جيهاديــزم 

پێويســتيەىت بــۆ خۆســەپاندن، نامــۆ نامێنــێ و دەبێتــە 

ــتەڕێگە. ڕاس

كەســانێك  ڕۆمانســييەى  گوتــارە  ئــەو  لێــرەوە 

گەڕان بەدواى ئيسالمی سياىس 

ميانڕەودا؛ گەڕانە بەدواى 

بەهانەيەكدا بۆ خۆ دزينەوە 

لە ڕەخنە، و خۆنامۆكردنە بە 

ماهييەىت ئەم تەرزە بزوتنەوانە

ئەوەی لە ئەزموىن ئيخوانەكاىن 

ميرس و توركيادا دەيبينین؛ 

گونجاندىن ڕوانگەيە لەگەڵ 

بارودۆخ، نەك پەشيامن بونەوە 

لەو گوتارە ئوسوڵييە مێژوكردەى 

هەبوىن ئەواىن لەسەر بەندە
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ــە  ــە فۆڕمــە ميانڕەوەكــەى، چەشــنێكە ل ــى جوانكــردىن ئيســالمى سياســييە، ب ئيــى لەســەر دەكــەن و مەبەســت لێ

ــە  ــە ڕەخن ــەوە ل ــۆ خــۆ دزين ــەك، ب ــەدواى بەهانەي ــە ب ــە و گەڕان ــەرزە بزوتنەوان ــەم ت ــەىت ئ ــە ماهيي ــردن ب خۆنامۆك

و هەڵوەشــاندنەوەى گوتارێــك كــە زۆر ســادە دەبيــرێ، بــەاڵم كاريگەریــى قــوڵ بەجــێ دەهێڵــێ، گــەڕان بــەدواى 

ئيســالمی ســياىس ميانــڕەو و نيشــانداىن وەك حەقيقــەىت بــاوەڕ و هەوڵــدان بــۆ نيشــانداىن وەك فۆڕمــى جيهانييانــەى 

ــە حەقيقەتێکــى مێژويــى، كــە ئەويــش  بەيەكەوە بــوىن سياســيانەى موســڵامنان لەگــەڵ ئەوانی تــر، خۆشــاردنەوەيە ل

بريتييــە لــەوەى بزوتنــەوەى باوەڕييانــە ناتوانــێ ئايدۆلۆژييانــە نەبــێ و ئايدیۆلۆژى بونيــش ڕێگەيەىك ئاســانە لەبەردەم 

ــن و  ــرە دي ــرى غەي ــردىن ئەوی ت ــردن و نەفيك ــە دوژمن ك ــەردەم ب ــانە لەب ــەىك ئاس ــدا، ڕێگاي ــون و پەڕگريي توندوتيژب

غەيــرە ئاڕاســتە، خــۆ دەقــى ئايينيیــش لێــرەدا هــەم بــە ئێســتايى دەكــرێ لــە پێنــاو ڕەوايەىت بەخشــن بــە ناســنامە و 

هەميــش بەكار دەهێــرێ بــۆ ســەپاندىن ئــەو ناســنامەيە، جــا چ لــە ڕێگــەى بەكارهێنــاىن توندوتيژیــى مەعنــەوى بــێ 

كــە كارى ڕۆژانــەى ميانــڕەوەكاىن نێــو ئــەو بزوتنەوانەيــە، يانيــش توندوتيژیــى جەســتەيى كــە ســرتاتيژييەىت كاركــردىن 

ــارساون. ــدڕەو ن ــە تون ــە ب ئەوانەي

ئــەم ڕوانگەيــە، ئەوەنــدەى هەاڵتنــە لــە خوێندنــەوەى جددیــى ديــاردەى ئيســالمى مۆدێــرن و تــرىس دەرچــون لەنێــو 

ــخانە  ــەو پاش ــاندنەوەى ئ ــەو هەڵوەش ــرتى دياردەك ــتنێى باش ــۆ تێگەيش ــە ب ــك نيي ــدە دەرەتانێ ــاودا، ئەوەن ڕەوىش ب

ئايدیۆلۆژييــەى لــە دەرفــەىت جيــاوازدا واى لــێ دەكات، وەك ئيســالمە جيهادييــە نەويســرتاوەكەى نێــو ئــەم گوتــارە، 

توندوتيژانــە دەربكــەوێ، ڕەنگــە ئەزمــوىن ئيخوانــەكاىن ميــر و توركيــا منونــەى هــەرە ديــار بــن، كــە لــە كارى ئەوانــدا 

ئەســتەمە دابڕانێــى تــەواو لــە نێــوان ميانــڕەوى و توندڕەويــدا ببينــى، ئــەوەى دەيبينــى گــۆڕاىن هەڵوێســتە، گونجاندىن 

ڕوانگەيــە لەگــەڵ بــارودۆخ، نــەك پەشــيامن بونەوەو نكۆڵى كــردن لــەو گوتــارە ئوســوڵييە مێژوكــردەى هەبــوىن ئــەواىن 

لەســەر بەنــدە و هەمــو جــار دەيانباتــەوە ئــەو شــوێنەى ڕێگــرە لەبــەردەم خۆگونجاندێــى دروســت لەگــەڵ ئێســتاى 

جيهانــدا.
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ــاد«  ــر و إلح ــەی »کف ــی وش ــە بەکارهێنان ــەفی ل ــری و فەلس ــکالیەتێکی فک ــتاش ئیش ــا ئێس هەت

ــەوە کــە  ــۆ بڕێندراوەت ــە و ســزای ب ــەدی دەکرێــت، بەپێــی شــەرع »کفــر« تاوان ــدا ب )بێ باوەڕی(ـ

حوکمەکــەی کوشــتنە، بــەاڵم لــە یاســا زەمینــی و ئینســانیەکاندا بەرانبــەر بــەو وشــەیە دەســتەواژەی 

ــی  ــن و تێپەڕاندن ــکەوتن و تێگەیش ــەوەی زۆر و پێش ــەوەش دوای بیرکردن ــت، ئ ــاوەڕی( دێ )بێ ب

ســنورە تەســکەکانی بیرکردنــەوە و جێگەکردنــەوەی هەمــوو چیــن و توێــژ و ئاڕاســتە فیکریــەکان 

ــە  ــە واڵت ــان، بــەاڵم ل ــازادی و ئەرکەکانی ــدا و بڕاندنــەوەی مــاف و ئ ــاو قانونــی بنچینەیــی واڵت لەن

ئیســالمیەکاندا ئــەو ئیشــکالیەتە مــاوە و هــەر دەمێنێــت، چونکــە هەتــا ئیســتا نەتوانــراوە 

ــان. ــۆ واڵتەکانی ــژن ب ــانی داڕێ ــڕ ئینس ــی پڕاوپ ــی بنچینەی ــن و قانونێک ــەریعەت تێپەڕێن ش

ڤینۆس فایەق 

ئەوەی دەمێنێتەوە 

تەنها ئادەمیزادە

«
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ــای ئــەوەی کەســێک  ــە وات ــە دینیەکــەوە، ب ــە الیەن ــاوەڕی( بەســرتاوەتەوە ب ــەوە وشــەی »کفــر« )بێ ب ــە کۆن هــەر ل

بــاوەڕ بــە خــودا نــەکات؛ »کفــر«ە، بــاوەڕ بــە پێغەمبــەر نــەکات »کفــر«ە، بــاوەڕی بــە دینــی ئیســالم نەبێــت »کفــر«ە، 

ــان  ــک »کفر=إلحــاد« ی ــچ جۆرێ ــە هی ــەوەی ب ــای ئ ــە وات ــەوە، ب ــۆ بڕێندراوەت ــە شــەریعەتی ئیسالمیشــدا ســزای ب ل

ــەو  ــەر ئ ــت، ئەگ ــن ناکرێ ــدا پۆلی ــاف و ئازادیەکان ــەی م ــر خان ــون« لەژێ ــەن »باوەڕنەب ــی تێدەگ ــەوان لێ ــوو ئ وەک

ــچ زەرەر و  ــت و هی ــزادی ســەر زەوی بێ ــەر باشــرتین ئادەمی ــو، ئەگ ــا »کافر=ملحــد« ب ــو وات ــاوەڕدار نەب کەســەی ب

زیانێکــی بــۆ کــەس و دەوروبەریشــی نەبێــت، هیــچ تاوانێکیشــی ئەنجــام نەدابێــت؛ باوەڕنەبــون »کافــری« بەســە بــۆ 

ئــەوەی ســزای کوشــتنی بەســەردا بســەپێت. 

بــەو پێیــەی هەمــوو هەڵوێســتێک بــۆ ڕەتکردنــەوە و یاخیبــون دەبێــت ئەنجامــی بیرکردنەوە و تێگەیشــن بێــت؛ دەبێ 

بڵێیــن لــە ڕوی شــەرعەوە ئــەو پرســیارکردن و گــەڕان بــەدوای وەاڵم و هەوڵــدان بــۆ تێگەیشــن و دواتــر ڕەتکردنــەوە 

و یاخیبونــە؛ دەکاتــە تــاوان و نــاوی »کفــر« )بێ بــاوەڕی(ی لێ نــراوەو ســزای بــۆ بڕاوەتــەوە، لێــرەوە دیــن بــە گشــتی 

و دینــی ئیســالم بــە تایبــەت هیــچ مەودایەکــی تەسکیشــی بــە ئادەمیــزاد نەبەخشــیوە بــۆ فکرکردنــەوە، پرســیارکردن 

و ڕەخنەگرتــن، بــۆ منونــە بەهانــە و حوججــە الی هەڵگرانــی بیــری تونــدڕەوی دیــن تەنهــا گەڕانەوەیــە بــۆ دەقەکانــی 

قورئــان و حەدیــس، بــۆ کەســیش نیــە پرســیار بــکات یــان دژی بوەســتێت.

ــە کــە ئەوانیــش ئەنجامــی  ــەوە و یاخیبون ــەوە و هەڵگەڕان هــەر خــۆی چەمکــی کفــر وابەســتەی چەمکــی ڕەتکردن

فکرکردنــەوە و پرســیارکردن و وردبونــەوەن لــە مەســەلەیەک و گەیشــن بــە ئــەو مەودایانــەی کــە ئادەمیــزادی خــۆی 

تێیانــدا ون دەکات یــان قەبوڵــی نــاکات، لێرەشــەوە کفــر دەرئەنجامــی بیرکردنــەوەو قوڵبونەوەیــە، بــەاڵم لــە ڕاســتیدا 

ــە  ــە ل ــە ک ــدا نی ــی تێ ــا و ئاماژەیەک ــچ مان ــدا هی ــی و مەعریفیەکەی ــری و ئەخالق ــدە فک ــە ڕەهەن ــر« ل ــەی »کف وش

ــۆ ببڕێرێتــەوە، بــەاڵم بــە پشت بەســن بــە شــەریعەت و  ــاوی تاوانــی لــێ برێــت و ســزای ب ــدا ن چوارچێــوەی قانون

بــە ڕەچاوکردنــی ئــەوەی کــەوا شــەریعەت لــە دەســتوری واڵتــە ئیســالمیەکاندا تاکــە بنەمایــە بــۆ قانون داڕشــن، ئــا 

»ئایا ئادەمیزاد تەنها هەڵەیەکی خودایە، یان 

خودا تەنها هەڵەیەکی ئادەمیزادە؟« 
فرێدریک نیتشە
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ــن  ــی کوش ــە تاوان ــک ل ــە تاوانێ ــر« دەکات ــدا »کف لەوێ

ــی  ــە قابیل ــەردا دەدات ک ــزایەکی بەس ــرە و س گەورەت

ــە. ــەک نی ــچ جــۆرە بەزەیی ــەوەو هی تێهەڵچون

کەســێک پێــی دەوترێــت »کافــر« ئەگــەر بــاوەڕی بــە 

خــودا، پێغەمبــەر، دینــی ئیســالم یــان هەرســێکیان 

ــە  ــر ل ــن ســێ جــۆر کاف ــەش دەتوانی ــەم پێی ــت، ب نەبێ

ــی  ــە قانون ــەوەش هێشــتا ل ــە ئ ــەوە ک ــەک جیابکەین ی

ئــەوەی  نــاکات، واتــا  بــۆ  شــەریعەتدا شــەفاعەتی 

بــاوەڕی بــە بونــی خــودا نەبێــت کافــرە، چونکــە 

ــە شــتێک  ــەوەش نی ــاوەڕی ب ــە ب تەحســیلی حاســڵە ک

ــی  ــە بوون ــەر«ەوە چونک ــاوی »پێغەمب ــە ن ــت ب هەبێ

ــی خــودا  ــە خــودا و پەیام ــەر بەســرتاوەتەوە ب پێغەمب

کــە پێغەمبەرێــک وەریگرتــوە و داویەتــی بــە خەڵــک، 

ــە  ــاوەڕی ب ــت و ب ــودا هەبێ ــە خ ــاوەڕی ب ــی ب ئەوەش

ــە  ــرە، چونک ــش کاف ــت ئەوی ــودا نەبێ ــەری خ پێغەمب

نابێــت  خــودان،  هەڵبژێردراوەکانــی  پێغەمبــەرەکان 

بــاوەڕ بــە شــتێک نەهێرێــت کــە هەڵبژێــردراوی خــودا 

ــت  ــن نەبێ ــە دی ــاوەڕی ب ــت، هەروەهــا ئەوەشــی ب بێ

ئــەوە هــەر کافــرە، چونکــە دیانەتــەکان خــودا لــە 

ڕێگــەی پێغەمبەرەکانیــەوە ناردونــی، دوا جــار ئــەوەی 

بــاوەڕی بــە هەرســێکیان نیــە ئــەوە کافــرە گەورەکەیــە، 

چونکــە تــەواوی بیرۆکــەی دیــن و خــودا و شــەریعەت 

و پێغەمبەرایەتــی ڕەت دەکاتــەوە. 

ــارە؟  ــە ئینســانیەکاندا تاوانب ــە قانون ــر ل ــا کاف ــەاڵم ئای ب

واتــا: کافربــوون تاوانــە؟ هەڵبەتــە لــە قانونەکانــی 

بــۆ  ئاماژەیــەک  هیــچ  ئیســالمیدا  واڵتێکــی  هیــچ 

ــرە  ــە، بگ ــان نی ــاف و ئازادیەکانی ــاوەڕەکان« و م »بێ ب

ئــەوان پشــت بــەم ئایەتــە دەبەســن: »فـَـِإْن تََنازَْعتـُـْم يِف 

ــِه  ــْم تُْؤِمُنــوَن ِباللَّ ــِه َوالرَُّســوِل إِْن كُْنتُ ــرُدُّوُه إِىَل اللَّ ٍء فَ َشْ

َوالْيَــْوِم اْلِخــِر َذلـِـَك َخــرْيٌ َوأَْحَســُن تَأِْوياًل« )النســاء: 59(. 

ــی  ــی ئینســانی و مەدەن ــوو قانونێک ــە هەم ــەم ئایەت ئ

ــەوە.  ــو دەکات لەغ

هــەر لــە ســورەتی )املائــدة( دا ســێ جــار ئامــاژەی بــۆ 

ــە کــە بــە شــێوەیەکی قەتعــی  کفــر و کافــرەکان تێدای

ــا  ــْم مِبَ ــْم يَْحُك ــْن لَ ــت: »َوَم ــە دەڵێ ــەوە ک ــی کردۆت ڕەت

لە دەستوری واڵتە ئیسالمیەکاندا 

کە شەریعەت تاکە بنەمایە 

بۆ قانون داڕشنت، کوفر دەبێتە 

تاوانێک لە تاوانی کوشنت 

گەورەترە و سزایەکی بەسەردا 

دەدرێت کە قابیلی تێهەڵچونەوە 

و هیچ جۆرە بەزەییەک نیە

هەموو ڕەتکردنەوەیەک 

لە ئەنجامی بیرکردنەوە 

دێت، بۆیە شتێک نیە پێی 

بوترێت »کفر«، بەڵکو تەنها 

ئەوەیە کەسێک قووڵ بیری 

کردۆتەوە و بە پێوانە و 

تێگەیشتنەکانی خۆی شتێک 

ڕەت دەکاتەوە، ئیر ئەمە 

نایخاتە خانەی تاوانبارەوە
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أَنـْـزََل اللَّــُه فَأُولَِئــَك ُهــُم الَْكاِفــُروَن« )املائــدة: 44(، »َوَمــْن لـَـْم يَْحُكــْم مِبَــا أَنـْـزََل اللَّــُه فَأُولَِئــَك ُهــُم الظَّالُِمــوَن« )املائــدة: 

ــَك ُهــُم الَْفاِســُقوَن« )املائــدة: 47(. ــُه فَأُولَِئ ــزََل اللَّ ــا أَنْ ــْم يَْحُكــْم مِبَ 41( »َوَمــْن لَ

هــەر لــە ســەرەتای هاتنــی دینــی ئیســالمەوە چەمکــی )کفــر( و )کافــر( ســەری هەڵداوە، جگــە لــەوەی لــە جەزیــرە 

ــی ئیســالم، بەوەشــەوە  ــاو دین ــۆ ن ــە مەبەســتی پەلکێشــکردنیان ب ــن شەڕوشــۆڕ کــراوە و خەڵــک کــوژراوە ب چەندی

ــە دینــی ئیســالم  ــان، کــە گوای ــە مەبەســتی باڵوکردنــەوەی دینەکەی ــر، ب ــی ت ــۆ واڵتان ــردوە ب نەوەســتاون هێرشــیان ب

دواییــن دینــە و دەبێــت ئەوانــی تــر بچنــە نــاوی، بــەاڵم هــەر کــەس واز لــە ئیســالم بهێنێــت پێــی دەوترێــت )کافــر( 

ــە موســڵامن کوشــتوویانە،  ــە ئەگــەر رازی نەبووبێــت ببێــت ب ــە خۆیان و )مرتــد( و ســزاکەی کوشــن بــوە، ئــەوەی ل

ــەاڵم  ــتنە، ب ــزاکەی کوش ــەک و دو س ــێ ی ــت، ب ــی گۆڕیبێ ــان دین ــەوە ی ــان هەڵگەڕابێت ــت ی ــان دەرچوبێ ــەوەی لێی ئ

هەڵگرانــی دینەکانــی تــر لــە میللەتانــی تــر یــان بــە شەڕوشــۆڕ و زەبــری شمشــێر پەلکێشــی نــاو ئیســالم کــراون، یــان 

دەبوایــە )ســەرانە( »جزیــة« بــدەن لەبەرامبــەر ئــەوەی کــە ڕازی نەبــون بچنــە ئیســالمەوە، بــە گوتــەی خۆیــان گوایــا 

دوعایــان بــۆ دەکــەن خــودا هیدایەتیــان بــدات و ســزاکەیان الی خودایــە. 

ــچ  ــە هی ــن ک ــی دەبینی ــەوە بەڕون ــە دەیانخوێنین ــەن، ک ــرەکان دەک ــر و کاف ــە کف ــاس ل ــە ب ــەی ک ــەو ئایەتان زۆرن ئ

ــەداوە: ــی ن ــاف و ئازادیەکان ــزاد و م ــای ئادەمی ــزاد و بەه ــە ئادەمی ــان ب بەهایەکی

بُوا ِبآيَاتَِنا أُولَِئَك أَْصَحاُب الَْجِحيِم( )املائدة: 10(، )املائدة: 86(، )الحديد: 19(. )َوالَِّذيَن كََفُروا وَكَذَّ

بُوا ِبآيَاتَِنا أُولَِئَك أَْصَحاُب النَّاِر( )البقرة: 39(، )التغابن: 10(. )َوالَِّذيَن كََفُروا وَكَذَّ

بُوا ِبآيَاتَِنا فَأََخَذُهُم اللَُّه ِبُذنُوِبِهْم( )آل عمران: 11(. )كََدأِْب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَبْلِِهْم كَذَّ

بُوا ِبآيَاتَِنا فَأُولَِئَك لَُهْم َعَذاٌب ُمِهٌن( )الحج: 57(. )َوالَِّذيَن كََفُروا وَكَذَّ

)َوالَِّذيَن كََفُروا ِبآيَاِت َربِِّهْم لَُهْم َعَذاٌب ِمْن رِْجٍز أَلِيٌم( )الجاثية: 11(.

بــە گەڕانــەوە بــۆ یەکــەم پێناســەی چەمکــی کفــر، دەبێــت بڵێیــن هەمــوو ڕەتکردنەوەیــەک لــە ئەنجامــی بیرکردنــەوە 

)تفکیــر( دێــت، بیرکردنــەوەش لــە ئەنجامــی پرســیارکردن دێــت، ویســت بــۆ تێگەیشــن، ئەگــەر بــەم شــێوەیە ســادەی 

ــە و  ــە پێوان ــەوە و ب ــری کردۆت ــووڵ بی ــێک ق ــو کەس ــر(، بەڵک ــر( و )کاف ــت )کف ــی بوترێ ــە پێ ــتێک نی ــەوە ش بکەین

تێگەیشــتنەکانی خــۆی شــتێک ڕەت دەکاتــەوە، ئیــرت ئــەو شــتە دینــە یــان قانونــە یــان هــەر شــتێکی تــرە، ئــەوەش 

هیــچ لــە بەهــا ئیســانیەکان کــەم ناکاتــەوە، لــە پلــەی هاواڵتییەکــی ئاســایی و بێتاوانــەوە نایخاتــە خانەیەکــی تــرەوە 

ــی زۆر جــار ڕوی داوە  ــی مەدەن ــی قانون ــە کاتێکــدا بەپێ ــت، ل ــار( و ســزای بدرێ ــە )تاوانب ــر( و بیکات ــاوی )کاف ــە ن ب

تاوانبارێــک کــە بــە تاوانــی کوشــن زیندانــی کــراوە بــەر قانونێکــی لێبــوردن کەوتــوە و ئــازاد کــراوە، کەچــی کافــر 

ــت  ــاو ناگیرێ ــتێک لەبەرچ ــچ ش ــەت هی ــاکات، تەنان ــۆ ن ــەفاعەتی ب ــتێک ش ــچ ش ــرا هی ــۆ دەرک ــەی ب ــە حوکمەک ک

ــت  ــی هەبێ ــاو و ناوبانگێکــی پاک ــان ن ــت ی ــەی کردبێ ــی واڵتەک ــان خزمەت ــت ی ــاش بێ ــی ب ــەوەی هاواڵتییەک وەک ئ

و نیشــتیامن پەروەرێکی بــاش بێــت. باوەڕنەهێنــان بــە خــودا، پێغەمبــەر، دیــن یــان هەرســێکیان بەســە کــە هەمــو 

خەســڵەتەکانی ئادەمیــزاد و هاواڵتییەکــی باشــی لــێ داماڵێــت و لــە نــەزەری شــەرعدا دەبێتــە تاوانبــار و شایســتەی 

کوشــن دەبێــت. 

ئــەوەی ئادەمیــزاد لــە ئــاژەڵ و گیاندارەکانــی تــر جیادەکاتــەوە )ئەقڵ(ـــە، یــەک لــە وەزیفــە گرنگەکانــی ئەقڵیــش 

)بیرکردنەوە(یــە، ســنوری بیرکردنــەوەش هەتــا ئیســتا نەزانــراوە، واتــا بیرکردنــەوە ســنور نازانێــت، ئادەمیــزادی 

تەندروســت لــە ڕوی ئەقــڵ و دەرونــەوە ئــەو ئادەمیزادەیــە کــە بتوانێــت ئازادانــە بیــر بکاتــەوە و ئازادانــە گوزارشــت 

ــە  ــتی گەڕان ــەرەتای گەش ــیارکردنیش س ــات، پرس ــیارکردمنان دەب ــەرەو پرس ــەوە ب ــکات، بیرکردن ــی ب ــە دەربڕینەکان ل

بــەدوای وەاڵمــەکان و ئــەوەی پێــی دەوترێــت ڕاســتی )حەقیقــەت(، ئیــرت شــێوازی گرتنەبــەری ئــەو گەشــتی گەڕانــە 
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بــەدوای وەاڵمــە قورســەکان و حەقیقەتــدا لــە ئادەمیزادێکــەوە بــۆ ئادەمیزادێکــی تــر بــە پێــی ســنوری بیرکردنــەوە و 

قوڵبونــەوە و ئاســتی دنیابینــی و مەعریفــی دەگۆڕێــت، زۆر جاریــش لــە ئەنجامــی ئــەو زۆر بیرکردنەوەیــە ئادەمیــزاد 

دەگاتــە خاڵێــک کــە تیایــدا ئیــرت ســنورەکان نامێنــن و ئیــامن مانــای نامێنێــت، دوای ئــەوەی »وەالء« و وابەســتەیی 

بونیــان نامێنێــت، ئــا لــەو خاڵــەدا ئادەمیــزاد دەســت دەکات بــە گەشــتی تێڕامــان )تأمــل(، ئــەو تێڕامانــەش پلەیەکــی 

ــک  ــە بونەوەرێ ــان ب ــە، باوەڕهێن ــاوەڕ( و ئیامن ــات )ب ــەری پێ دەب ــە زەف ــت ک ــەم ش ــە یەک ــە، ک ــااڵی بیرکردنەوەی ب

لەســەرو ئادەمیــزادەوە، بوونەوەرێــک کــە نــە ڕەنــگ و نــە جەســتەیەکی بیــراو و بەرجەســتەکراوی هەیــە، لەگــەڵ 

ــەک  ــە دوای ی ــەک ل ــو ی ــەو وەهمــەن هەم ــا دروســتکراوی ئ ــە گوای ــر ک ــەو شــتانەی ت ــی ئ ــرت هەژمون ئەوەشــدا ئی

ــزاد(ە.  ئەڕوخێــن و ئــەوەی دەمێنێتــەوە تەنهــا و تەنهــا )ئادەمی

ئــەو کاتــەی کــە دیــوارەکان دەڕوخێــن و ســنوری بیرکردنــەوە و تێڕامانــی ئادەمیــزاد فراوانــرت دەبێــت، پرۆســەی گــەڕان 

بــەدوای پرســیارە بونی)وجودي(ـــەکاندا ئاســانرت دەبــن، بۆیــە دەبینیــت الی ئیامنــدارەکان ئــەو پرســیارانە، بەتایبــەت 

ــەریعەتە،  ــەکان ش ــەوەی وەاڵم ــۆ دۆزین ــەرچاوە ب ــا س ــە تەنه ــەوە، چونک ــێ وەاڵم دەمێنن ــەورەکان بەب ــیارە گ پرس

ــو  ــە وەک ــزاد ک ــەوە، ئادەمی ــی نەداوەت ــدە وەاڵم ــوە؛ هێن ــاوە و ســنوری هەڵ چنی ــی دان ــدەی کۆت شــەریعەتیش هێن

قارچــک یــان مۆرانــە یــان ڕوەکــی خۆڕســک لەســەر ئــەم گــۆی زەمینــە هەڵتۆقیــوە و ســەریهەڵداوە، بــۆ ئــەوە هاتۆتــە 

دونیــاوە ژیــان بــکات، بــۆ ئــەوەش ژیــان نــاکات کــۆت و ســنور بــۆ خــۆی دروســت بکات، بــۆ ئــەوە دروســت نەبــوە 

ژیانــی بــە پەرســتنی وەهمێکــەوە بەســەربەرێت، بەڵکــو بــۆ هاتــوە پڕاوپــڕ ژیــان بــکات، دیــن هەســتێکی ســەخت 

دەداتــە ئادەمیــزاد کــە بونەوەرێــک لــە ئاســامندایە یــان لــە هــەر شــوێنێکدایە بــۆ ئــەوەی چاودێریــت بــکات، بــۆ 

ــۆ  ــەوە کــە ت ــەوە، هەمیشــە بیرت دەخات ــری ســزاکانت دەخات ــەوە، هەمیشــە بی ــەوەی لێــی برتســیت و ســڵ بکەیت ئ

کۆیلەیــت، ئــەو بوونــەوەرە وەهمیــە کــە گوایــا لــە ئاســامنە دەخزێتــە هەمــو وردەکاریەکانــی ژیانتــەوە، تەنانــەت 

لــە خــواردن و خواردنــەوەو نوســن و پەیوەندیــت لەگــەڵ دەوروبــەرت و خەڵکەکانیشــدا، لــە کاتێکــدا ئــەوەی ژیانــی 

ــایەک  ــەک یاس ــاوەن ن ــردون و داین ــی پێ ک ــۆی درک ــزاد خ ــە ئادەمی ــن ک ــا زەمینیەکان ــات یاس ــزاد ڕێك دەخ ئادەمی

کــە بــە نــاوی دینێکــەوە چەنــد هــەزار ســاڵ بــەر لــە ئێســتا خەیاڵــی فراوانــی کەســێک هێناویەتــی بــە مەبەســتی 

ــا بەپێــی هەل ومەرجــی  ــی تەنه ــە کردویەت ــەو کات ــن ئ ــەوەی دی ــە ئ ــەو ســەردەمەدا، کەوات ڕێکخســتنی کۆمەڵگــە ل

ئــەو کاتــەی کۆمەڵگــە هەمــان ئەوەیــە کــە یاســا زەمینیــەکان لــە هەل ومەرجــی ئێســتادا دەیــکات. 

ــون )وجــود( پێــش  ــەوە، ب ــاوی دین ــە ن ــە نــەک شــتێک ب ــون و گــەردون دەدات جــۆری ژیانکردن ــە ب ــا ب ــەوەی مان ئ

)ســەرهەڵ دان( یــان )دروســتبون(ی خۆڕســکی ئادەمیــزاد هیــچ مانایەکــی نەبــوە، هەڵبەتــە قەراریــش نیــە ئادەمیــزاد 

بــە دیــن ژیــان جــوان بــکات، بەڵکــو بــە خــودی ژیانکــردن بــە هەمــو وردیــکاری و وردەکاریەکانیــەوە کــە دیــن لەژێــر 

دو خانــەدا بــە نــاوی )حــەرام( و )حــەاڵڵ( پۆلێنــی کــردون، ئــەوە ئەقڵــی ئادەمیــزادە بڕیــار دەدات چــی ڕاســتە و چــی 

خراپــە، چــی خێــرە و چــی شــەڕە، چــی چاکەیــە و چــی خراپەیــە، ئــەوە ئادەمیــزادە بــۆ پەرەپێدانــی ژیانــی لەســەر 

گــۆی زەمیــن بــە یاســاو قانونــەکان ڕێك دەخــات و پارێزگاریــی لــێ دەکات، 

فرێدریــک نیتشــە دەڵــێ: »ئایــا ئادەمیــزاد تەنهــا هەڵەیەکــی خودایــە، یــان خــودا تەنهــا هەڵەیەکــی ئادەمیــزادە؟«، 

ــەم  ــەر ئ ــە ئەگ ــت کردوە، چونک ــی دروس ــە دین ــزاد ئەوەی ــەی ئادەمی ــن هەڵ ــم: گەورەتری ــۆم دەڵێ ــی خ بەش بەحاڵ

ــەکان  ــە ئایین ــچ ل ــە هی ــەوە، چونک ــرت دەبێت ــی زۆر ئارام ــە ڕێژەیەک ــت، ب ــت زۆر دەگۆڕرێ ــێ دەرکەی ــی ل ــە دین ژیان

نەیانتوانیــوە ســەد لــە ســەد ئینســانی بــن، ئادەمیزادیــش ئــەو دەمــەی دەگات بــە لوتکــەی ئینســانیبون بەبــێ ئــەوەی 

بــە خــۆی بزانێــت خــۆی دەبێتــە خــودا، ئیــرت دیــن بونــی نامێنێــت، لــە ڕۆژگاری ئەمــڕۆدا زۆربــەی تاوانــە گــەورەکان 

لــەو کەســانەوە دەوەشــێتەوە کــە هەڵگــری بیــری دینیــن، و ئەوانــەی کــە دەســتی یارمەتــی بــۆ قوربانیەکانیــان درێــژ 
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ــەی  ــتونەتە لوتک ــی زۆر گەیش ــە ڕێژەیەک ــەن؛ ب دەک

هەمــو  بــوە،  ڕزگاریــان  دیــن  لــە  و  ئینســانیەت 

ملمالنێــکان لــە مێــژودا بــە هــۆی دینــەوە ڕویانــداوە 

ــە، گەورەتریــن بــڕی  ــا ئەمــڕۆ درێژەشــی هەی و هەت

خوێــن هــەر لــە ســەرەتای مێــژوەوە هەتــا ڕۆژگاری 

ــری دینــی  ــی بی ئەمڕۆمــان لەســەر دەســتی هەڵگران

ڕژاوە. 

و  وردی  بــە  گــەر  دینیــەکان،  کتێبــە  تــەواوی 

قوڵــی بیانخوێنیتــەوە؛ یــان دەتکــەن بــە یاخــی و 

ــی  ــە ئادەمیزادێک ــەوە و دەبیت ــوی ڕەت  دەکەیت هەم

کــە  توندڕەوێــک  دەبیتــە  یــان  مرۆڤ پەرســت، 

ئامادەیــت خوێنــی هــەزاران و ملیۆنان کــەس لەپێناو 

گەورەتریــن  ئــەوەش  بڕێژیــت،  وەهمــەدا  ئــەو 

ــی ناوەڕاســتی  ــە کــە حاڵەت ــەو دینان ــۆ ئ نشوســتیە ب

نیــە، قوتاربونیــش لــەو وەهمــە تەنهــا لــە ئەنجامــی 

بیرکردنــەوەی قــوڵ و وردەوەیــە و ئەوەشــی لــە 

ئــەو  ئادەمیــزاد خۆیەتــی،  کۆتاییــدا دەمێنێتــەوە 

ــدی  ــە، ئی ــۆی خودای ــەوە دەکات خ ــەش درک ب کات

ــا  ــە تەنه ــان دەبن ــۆ خۆی ــەوەی وەاڵمــەکان ب وەرگرتن

ــو  ــا وەک ــردن، تەنه ــت ژیانک ــی دەوترێ ــتێک پێ گەش

ئادەمیــزاد بەبــێ هیــچ توێــکڵ و ســنور و کۆســپێک 

بــە نــاوی شــتێکەوە پێــی دەوترێــت بــاوەڕ )ئیــامن(.

ئەوەی دین لە کاتی خۆیدا 

کردویەتی بەپێی هەل ومەرجی 

ئەو کاتەی کۆمەڵگە؛ هەمان 

ئەوەیە کە یاسا زەمینیەکان لە 

هەل ومەرجی ئێستادا دەیکات

هیچ یەکێک لە ئایینەکان 

نەیانتوانیوە سەد لە سەد 

ئینسانی بن، ئادەمیزادیش 

ئەو دەمە دەگات بە لوتکەی 

ئینسانی بون کە لە دین ڕزگاری 

بوە
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ــدا  ــاو داعــش و لە وێ ــە  ن ــە  بە لێشــاو دێن ــە  دە کات ک ــە و جە نگاوە ران ــاردە ی ئ ــە  دی ــاس ل ــە  ب ــە م بابە ت ئ

دە بنــە  موجاهیــد و تــا دوا هە ناســە  داکۆکــی لــە  دە وڵە تــی خیالفــە ت دە کــە ن، لــە م بابە تــە دا 

ــتای  ــە و ئێس ــە و دیاردە ی ــژوی ئ ــی و مێ ــگاوە ری بیان ــی جە ن ــە ر چە مک ــە  س ــک بخە م ــت تیش دە مە وێ

ــدا. ــاو داعش ــە  ن ــە  ل ــە و دیاردە ی ئ

دیــاردە ی جە نــگاوە ری بیانــی تایبــە ت نیــە  بــە و ڕوداوانــە ی لــە م چە نــد ســاڵە ی دواییــدا لــە  ســوریا و 

ــە  ــا بــە  دونیــای ئیســالم، بە ڵکــو دیاردە یە کــی کۆنــە  و ل عێــراق ڕویانــداوە ، بە ڵکــو تایبە تیــش نیــە  تە نی

ــە  ســە رە تای  ــا ل ــو تە نی ــن، بە ڵک ــژودا ڕۆناچی ــە  مێ ــە  زۆر ل ــە وە ، ئێم ــارە  بۆت ــن جــار دوب ــژودا چە ندی  مێ

ــن. ــە  بکە ی ــە و دیاردە ی ــۆ ئ ــی ب ــی بە رای ــن خوێندنە وە یە ک ــتە مە وە  هەوڵ دە دی ــە دە ی بیس س

«

بۆچی جە نگاوە ری بیانی دە چنە   ناو
سۆران سێوکانی

داعش
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ــارا  ــە  گیڤ ــو، لە وانە ی ــاڵو ب ــتدا زۆر بە رب ــگێرە کانی کۆمونیس ــوان شۆڕش ــە  نێ ــتە مدا ل ــە دە ی بیس ــە  لە س ــە م دیاردە ی ئ

ــوری  ــوپای س ــۆس و س ــا کارل ــدا، هە روە ه ــاوی ئازادی ــت لە پێن ــی بێ ــگاوە ری نێودە وڵە ت ــیمبولی جە ن ــن س ناودارتری

ژاپــۆن کــە  لــە  فە لە ســتین دژی ئیرائیــل دە جە نــگان، هە روە هــا لــە  ســە ردە می جە نگــی ناوخــۆی ئیســپانیادا 

ــە ی  ــە و جە نگان ــو ل ــک ب ــای کــرد یە کێ ــە  سیســتەمی دیموکراســی کودە ت ــە  فرانکــۆی فاشیســت دژ ب )1936-1939( ک

ــرا )1(. ــە وە  هــاوکاری هــە ردو الی ملمالنێکــە  دە ک ــە ن دە وڵە تان ــە  الی ــون و ل ــدا بە شــدار ب ــی تێی ــگاوە ری بیان کــە  جە ن

بە پێــی ئامارێــك جە نــگاوە ری بیانــی لــە  تێکــڕای 313 جە نگــی ناوخۆییــدا کــە  لــە  جیهانــدا لــە  مــاوە ی دو ســە دە دا 

ــت  ــە دە ی بیس ــە  س ــە اڵم ل ــون )2( ، ب ــدار ب ــی بە ش ــگاوە ری بیان ــدا جە ن ــە  69 جە نگیان ــاون  )1815-2015( ل هە ڵگیرس

و یە کە مــدا دە توانیــن بڵێیــن دیــاردە ی جە نــگاوە ری بیانــی لە ســە ر دونیــای ئیســالم قۆرخ کــراوە ، بە تایبە تیــش 

ئیســالمی سیاســی و ســە لە فی، هە رچە نــدە  دیاردە کــە  یــە ک نــاوی هە یــە، بــە اڵم دە توانیــن بڵێیــن فاکتــە رە  

ــردودا  ــە  ســە دە ی ڕاب ــی ل ــی بیان ــە  کاتێکــدا جە نگاوە ران ــاوازن، ل ــا ئاســتێکی زۆر جی ــە  ت ــە و دیاردە ی ــی ئ هاندە رە کان

تایبــە ت بــو بــە  کۆمونیســت و ئایدیالیســتە کانی وە ک فاشیســتە کان و ناسیۆنالیســتە کان چە ندیــن پاڵنــە ری دونیاییــان 

هە بــو وە ک پشــتگیریکردنی شۆڕشــی چە وســاوە کان )کۆمونیســت( هاوخوێــن و هاوڕە گــە زە کان )ڕە یســیزم و 

ناســیۆنالیزم(، بــە اڵم پاڵنە رە کانــی ئیســالمی سیاســی لــە  چە نــد ڕە هە ندێکــی تــردا خــۆی دە بینێتــە وە ، وە ک فە رمانــی 

ــد. ــت و....هت ــە  بە هە ش ــۆ چون ــە رگ ب ــە  م ــردن ل ــە ریعە ت و حە زک ش

ــوێنی  ــە رە و ش ــان دە دە ن ب ــالمی ه ــی ئیس ــە  جە نگاوە ران ــە م ک ــە  باس بک ــە و پاڵنە ران ــەوڵ دە دە م ئ ــرە دا ه ــە  لێ بۆی

ــێ  ــن کــە  ملمالن ــە  نی ــە و واڵت ــە ن کــە  خە ڵکــی ئ ــە و جە نگاوە ران ــی ئ ــگاوە ری بیان جە نــگ و ناوچــە  گە رمــە کان، جە ن

ــر  ــان دژی الیە نێکــی ت ــە و شــوێنە دا شــان بە شــانی الیە نێکی ــن و ل ــە وان دێ ــە اڵم ئ ــە ، ب ــان تێدای و ناکۆکــی چە کداریی

دە جە نگــن، بــە اڵم ئــە و هۆکارانــە  چیــن کــە  پــاڵ بــە  کە ســێکە وە  دە نێــن لــە  شیشــانە وە  یــان لــە  ئە مە ریــکاوە  یاخــود 

ــۆ ئــە وە ی بجە نگــن؟ ــاوە  بێنــە  واڵتێکــی وە ک ســوریا ب ــە  ئە وروپ ل

پاڵنەر و فاکتە رە  هاندە رە کانی دیاردەی جەنگاوەری 

بیانی لەناو جە نگاوە رانی ئیسالمیدا چین؟
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هۆکارە کان:

1- کۆچکردن بۆ خاکی خیالفەت

ــی  ــی پانتاییە ک ــە  داگیرکردن ــە  ل ــون، بریتی ــدە  نە یکردب ــاون و قاعی ــش دایهێن ــە داع ــان ک ــەی وە رچە رخ ــە و خااڵن ــک ل یە کێ

ــاوە   ــە الی هە ندێــک سیاســە متە داری دونی ــگاوە  ب ــە م هە ن ــە وە ، ئ ــاوی خیالفەت ــە  ن ــی سیســتەمێک ب جیۆگرافــی و ڕاگە یاندن

ــی ئیســالمی  ــن و ئینجــا ئە رگیۆمێنتە کان ــی شــە ریعە ت نازان ــە ی قواڵی ــە  ڕاســتیدا ئە وان ــە اڵم ل ــو، ب جێگــە ی گاڵتە  پێکــردن ب

ــن. ــگاوە  تێنە دە گە یش ــە م هە ن ــی ئ ــە  گرنگ ــن؛ ل ــارە زا نی ــادی ش ــە لە فیی جیه س

ــە  هــە ر شــوێنێک دە وڵە تــی ئیســالم دامــە زرا و خە لیفــە ی موســوڵامنان  ــە م شــێوە یە یە:  )ل ــە م پرســە  ب بنە مــای شــە رعیی ئ

هە بــو؛ ئیــدی فــە رزە  لە ســە ر موســڵامن لــە  هــە ر شــوێنێک بێــت دە بێــت کــۆچ بــکات بــۆ خاکــی خیالفــەت، خــۆ ئە گــە ر 

لــە  خاکــی کوفــردا مبرێــت؛ ئــە وە  ئیــرت ئیامنــی لــە  خە تــە ردا دە بێــت و لــە  قیامە تــدا تاوانبــار دە بێــت(. لــە م بارە یە شــە وە  

ــە : ــالم لە وان ــە ری ئیس ــاڵ پێغە مب ــە  پ ــە کە دراوە ت ــان هە ی ــی گوتراوم ــن دە ق چە ندی

- )ال يقبل اللّە من مرشك عمال بعدما أسلم أو يفارق املرشكن(.

- )ال تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها(.

- )وعــن جريــر بــن عبــد اللـّـە أن رســول اللـّـە صــى اللـّـە عليــە وآلــە وســلم بعــث رَسيَّــة إىل خثعــم فاعتصــم نــاس بالســجود 

َع فيهــم القتــُل، فبلــغ ذلــك النبــي صــى اللّــە عليــە وآلــە وســلم فأمــر لهــم بنصــف الَعْقــِل وقــال :  »أنــا بــريء مــن كل  فــأرُْسِ

مســلم يقيــم بــن أَظُهــِر املرشكــن«، قالــوا: »يــا رســول اللـّـە! مل؟« قــال: »ال تــرتاءى ناراهــام «(  . رواە أبــو داود واملنــذري.

- )وعــن معاويــة قــال :  ســمعت رســول اللـّـە صــى اللـّـە عليــە وآلــە وســلم يقــول :  »ال تنقطــع الهجــرة حتــى تنقطــع التوبــة وال 

تنقطــع التوبــة حتــى تطلــع الشــمس مــن مغربهــا « رواە أحمــد و أبــو داود( . 

ـ )وعــن عبــد اللّــە بــن الســعدي  أن رســول اللّــە صــى اللّــە عليــە وآلــە وســلم قــال : « ال تنقطــع الهجــرة مــا قوتــل العــدو « . 

 رواە أحمــد والنســايئ(.

لێــرە وە  دە بینیــن بە پێــی دە قە کانــی حە دیــس و وتــە ی زانایــان، هــە ر کاتێــک خانــە ی ئیســالم )دار االســالم( هە بــو؛ 

ــت. ــە رام دە بێ ــە وە ی ح ــرب(دا مان ــگ )دار الح ــە ی جە ن ــە  خان ــە  و ل ــە و خانە ی ــۆ ئ ــکات ب ــۆچ ب ــوڵامن ک ــت موس دە بێ

ئە رگیومێنتــی داعــش لێرە دایــە ، ئە ڵبــە ت بــە  گوێــرە ی فیقهــی ئیســالمی سیاســی بە گشــتی، هــە ر لــە  قوتــب و مە ودودیــە وە  

بــۆ ســە عید حــە ووا و تــا دە گاتــە  بە غــدادی، واڵتانــی دونیــای ئە مــڕۆ، بــە  واڵتانــی ئیسالمیشــە وە ، هیچیــان خانــە ی ئیســالم 

ــادە   ــدا پی ــە  ڕاســتی شــە ریعە تی تێ ــە ی ئیســالم و ب ــی بوترێــت خان ــە ی جە نگــن، ئێســتا تاکــە  شــوێنێك پێ ــە  خان ــن، وات نی

بکرێــت بریتیــە  لــە  دە وڵە تــی ئیســالمی )داعــش(، کە واتــە  ئــە و کە ســە ی بــە هە مــان میتــۆدی داعشــیانە  بیــر دە کاتــە وە؛ 

ــار  ــە وە  تاونب ــت ئ ــالم مبرێ ــە ی ئیس ــە  دە رە وە ی خان ــە ر ل ــە  ئە گ ــش، چونک ــە ی داع ــۆ خان ــکات ب ــۆچ ب ــە ری ک ــە رزە  لە س ف

ــە س  ــو ک ــتە  هە م ــاوە ڕدارە  پێویس ــە  ب ــە و کۆمە ڵ ــادا، ئ ــە  دنی ــن ب ــە وە ی ئایی ــاڵو کردن ــۆ ب ــن ب ــدی دە ردە چ ــت و ئی دە بێ

هیجــرە ت بــکات بۆالیــان)3(. 

ــر و هیجــرە ( ــی )تە کفی ــە ن گروپ ــب لە الی ــەی ســە ید قوت ــە م بیرۆکەی ــی ئ ــی پراکتیزە کردن ــن هەوڵ ــایە نی باســە  یە کە می ش

وە  لــە  میــر لــە  )1973-1977(دا هەوڵــی پیادە کردنــی درا، کاتێــك ئــە م گروپــە  لــە  بیابانــی )ســینا( شــوێنێکیان بــۆ خۆیــان 

ــە   ــە ر ل ــە  ئە گ ــان وای ــە وان پێی ــی)4(، ئ ــە ی جاهیل ــە  کۆمە ڵگ ــردوە  ل ــان ک ــە  هیجرە تی ــان چونک ــدا دە ژی ــو  لە وێ دابین کردب

ــە ن،  ــە  دە ربخ ــە و واڵت ــاوە ڕی ئ ــۆ بیروب ــان ب ــی خۆی ــە ن، دوژمنایە تی ــە  بک ــکرا قس ــی بە ئاش ــان و نە یانتوان ــوێنێکدا ژی ش

ــان  ــارە زوی خۆی ــە  ئ ــان نە یانتوانــی ب ــان موســوڵامنی عە ملانییــش بــن وە ک واڵتانــی ئیســالمیی ئێســتا، ی ئە گــە ر گاور بــن ی

ــوڵامنانی  ــە  موس ــە  ب ــی قس ــە ر نە یانتوان ــە ت ئە گ ــە ن، تە نان ــی بک ــکرا باس ــان بە ئاش ــی خۆی ــە  باوە ڕە کان ــت ل ــان دە وێ چیی
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وە ک ئە هلــی تە ســە وفیش بڵێــن، ئــە وە  ئــە و واڵتــە  خانــە ی 

ــت موســوڵامن  ــە  نابێ ــە وە ش خانە یە ک ــرە  و ســە رە ڕای ئ کوف

ــت،  ــی دە ربچێ ــتە  لێ ــت و پێویس ــە ر بە رێ ــان بە س ــدا ژی تێی

خــوا  غە زە بــی  ئە گــە ر  لێ نە یــە ت،  ئە وانــی  وە ک  تاکــو 

بە ڵکــو  نە گرێتــە وە ،  ئە میــش  ئە وانــدا  بە ســە ر  دابــارێ 

لــە  واڵتێکــی  )ابــن عثیمیــن( دە ڵــێ ئە گــە ر موســڵامن 

موســڵامندا بــو، بــە اڵم خراپــە و بە رە اڵیــی تێــدا ئاشــکرا بــو 

ــکات)5(. دە بێــت هیجــرە ت ب

قورئانیــش  ئایە تە کانــی  مە بە ســتە   ئــە م  بــۆ  ئــە وان 

بە کاردێنــن، وە ک: )انَّ الَِّذيــَن تََوفَّاُهــُم الَْماَلئَِكــُة ظَالِِمــي 

ــتَْضَعِفَن يِف اأْلَرِْض  ــا ُمْس ــوا كُنَّ ــْم قَالُ ــَم كُْنتُ ــوا ِفي ــِهْم قَالُ أَنُْفِس

ــَك  ــا فَأُولَِئ ــُروا ِفيَه ــَعًة فَتَُهاِج ــە َواِس ــْن أَرُْض اللَّ ــْم تَُك ــوا أَلَ قَالُ

واتــه:   .)97 )النســاء:  َمِصــريًا(  َوَســاَءْت  َجَهنَّــُم  َمأَْواُهــْم 

ــن  ــان دە ڵێ ــن و پێی ــان دە کێش ــتە کان گیانی ــە ی فریش ئە وان

ئێــوە  بــۆ واتان کــرد؟ دە ڵێــن: ئێمــە  چە وســاوە  بویــن و 

ــی  ــە ی زە وی ــن: ئ ــن، )فریشــتە کان( دەڵێ بێ دە ســەاڵت بووی

خــودا فــراوان نە بــو تــا هیجرە تــی تێــدا بکــە ن؟

کــە   ئــە وە ی  بــۆ  دە ردە چــن  ئایە تــە وە   لــە م  ئــە وان 

موســوڵامن هیــچ بیانویە کــی نییــە  تــا هیجــرە ت نــەکات بــۆ 

ــن  ــە ، خراپرتی ــە  شــوێنیان جەهە ننەم ــە ی ئیســالم، ئە وان خان

چارە نــوس لــە  ڕێیانــە .

بــۆ  دە کــە ن  کــۆچ  ئە وانــە ی  پاڵنــە ری  یە کــە م  بۆیــە  

ــتنێکی  ــە  تێگە ش ــە  ب ــی ئایینی ــەت پاڵنە رێک ــی خیالف دە وڵە ت

ســایە ی  لە ژێــر  کــە   ئە وە یــە   بــۆ  واتــە   ســە لە فیانە ، 

خیالفەتــدا بژیــن و خــودا لێیــان ڕازی بێــت. 

2- هاوباوە ڕی

خاڵێکــی ســایکۆلۆژی کــە  لێــرە دا گرنگــە  باســی بکە یــن 

ئە وە یــە :

ــە و  ــردوە  ب ــتە  ک ــان وابە س ــە  خۆی ــانە ی ک ــە و کە س ــو ئ هە م

جــۆرە  دینداریــە وە  بێ گومــان کە ســانێکن ناتوانــن لە نــاو 

ــی  ــە  کۆمە ڵگە کان ــن، ل ــی و ئاســاییدا بژی کۆمە ڵگــە ی مە دە ن

ــێ ویســتی  ــە ، ب ــە وە  حە رام ئە مــڕۆدا هە مــو شــتێک بە الیان

خۆیــان گوێیــان لــە  میوزیــک و گۆرانــی دە بێــت کــە حە رامە ، 

بــێ ویســتی خۆیــان ژنــان دە بینــن ناتوانــن قســە بکەن کــە 

بە پێی دە قە کانی حە دیس و 

وتە ی زانایان، هە ر کاتێک خانە ی 

ئیسالم »دار اإلسالم« هە بو؛ 

دە بێت موسوڵامن کۆچ بکات 

بۆ ئە وێ  و لە  خانە ی جە نگ 

»دار الحرب«دا مانە وە ی حە رام 

دە بێت

یە کە م پاڵنە ری ئە وانە ی 

کۆچ دە کە ن بۆ دە وڵە تی 

خیالفەت؛ پاڵنە رێکی ئایینیە  

بە  تێگە شتنێکی سە لە فیانە ، 

بۆ ئە وە یە  کە  لە ژێر سایە ی 

خیالفەتدا بژین و خودا لێیان 

ڕازی بێت
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دیســان حە رامــە ، شــتانێک دە بینــن کــە  بــە الی ئە وانــە وە  

خراپە یــە و دە بێــت بیگــۆڕن )مــن رأی منکــم منکــرا فلیغیــرە 

بیــدە ( و دیســان ناتوانــن، ئــە وە ش توشــی ئــازاری دە رونییــان 

دیســان  بیشــکێنن  ناتوانــن  دە بینــن  ڕە ســمێک  دە کات، 

ئــە وان باوە ڕیــان  توشــی حــە رام دە بــن، ئــە و شــە رعە ی 

ــن،  ــس دە ب ــی پارادۆک ــان توش ــت دیس ــە س نایە وێ ــی ک پێیە ت

ڕواڵە تیــان  و  ڕیــش  و  خۆگۆڕیــن  شــێوازی  و  جل وبــە رگ 

ــون  ــی نامۆب ــان توش ــە ، دیس ــوڕمانی خە ڵک ــە ر س ــە ی س جێگ

کە ســە   ئــە و  هە مــوی  لە مانــە دا  دە بــن.  )ئە نالیســیۆن( 

ــت،  ــی دە بێ ــتی و دە رون ــی هە س ــی داخرانێک ــە لە فیە  توش س

کــە   ئیســالمیە وە   نێــو دە وڵە تــی  کاتێــک دە چێتــە   بــە اڵم 

ــت  ــدا هە س ــە و لە وێ ــدی ئ ــۆی، ئی ــێوە ی خ ــان هاوش هە موی

بــە  دڵنیایــی دە کات، ئــە و لــە  دونیــای ئاســاییدا ناتوانێــت بژی، 

ــێوە ی  ــە  هاوش ــس  )مصفوفة (ێک ــە  ماتریک ــتی ب ــە  پێویس بۆی

خــۆی بێــت، کاتێــک ئــە و ماتریکســه لــە  شــوێنێکدا دێتە بــون؛ 

ــۆ  ــە و شــوێنە  ب ــە  ئ ــی خــۆی بگە یە نێت ــە  خێرای ــە  ب ئاســاییە ک

ئــە وە ی لە وێــدا بــژی، لــە  ڕاســتیدا هاوبــاوە ڕی هە میشــە  

ــت  ــۆژی دە توانێ ــی ئایدیۆل ــە  مرۆڤ ــە یە  ک ــوێنە  خۆش ــە و ش ئ

ــای  ــە  دونی ــە و ل ــی ئ ــە  خە یاڵە کان ــدات، چونک ــدا ب ــوی تێ پش

کۆمە ڵگــە ی  لــە   نابێتــە وە ،  جێــی  کۆمە اڵیە تیــدا  واقیعــی 

بە ڕێکردنــی  خە ریکــی  دە ژی،  تــاك  وە ک  تــاك  مە دە نیــدا 

ــە اڵم  ــات، ب ــوە  دە ب ــان بە ڕێ ــی و ژی ــە ی  خۆیە ت ــی ڕۆژان ژیان

دونیایە کــی  لــە   ئایینــی  بە تایبــە ت  ئایدیۆلــۆژی  کە ســی 

لــە   گریامنکــراوە ش  دونیــا  ئــە و  دە ژی،  گریامنە کــراودا 

لە نێــوان  بە ڵکــو  دە ســت ناکە وێت  ئاســاییدا  کۆمە ڵگــە ی 

بۆیــە   هــە ر  دە ســت دە کە وێت،  )گروپ(ـــدا  کۆمــە ڵ 

هــەوڵ دە دات بگاتــە  ئــە و شــوێنە ی کــە  هاوشــێوە کانی خــۆی 

ئیســالمیە کان  غوربە تــە ی  لــە و  مە بە ســتە   ئە مــە ش  لێیــە ، 

ــە   ــۆن، چونک ــب و نام ــە  غە ری ــە وان هە میش ــی دە کە ن، ئ باس

کە ســانی جیــاوازن لــە  کۆمە ڵگــە دا، بۆیــە  تە نیــا بــە  کۆبونــە وە  

پێکــە وە و گردبونــە وە لە نێــو یە کــدا و دور لــە  خە ڵکانــی تــر 

ــۆرخ  ــدا ق ــە  داعش ــا ل ــە  تە نی ــە م بابە ت ــە ن، ئ ــی دە ک زیندە گ

ئیسالمییشــدا  گروپــی  کراوە تریــن  لــە   بە ڵکــو  نە کــراوە  

زە واج  یە کــدا  لە نــاو  ئــە وان هــە ر  ببیرێــت،  دە توانرێــت 

پە یوە ندیــی  بژیــن،  دە توانــن  یە کــدا  لە گــە ڵ  دە کــە ن، 

کە سی ئایدیۆلۆژی، بە تایبە ت 

ئایینی، لە  دونیایە کی 

گریامنە کراودا دە ژی کە 

لە  کۆمە ڵگە ی ئاساییدا 

دە ست ناکە وێت بە ڵکو لە نێو 

گروپدا دە ست دە کە وێت، ئە مە 

ئە و »غوربە ت«ـەیە ئیسالمیە کان 

باسی دە کە ن، ئە وان هە میشە  

غە ریب و نامۆن، چونکە  کە سانی 

جیاوازن لە  کۆمە ڵگە دا
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کۆمە اڵیە تــی و ئابــوری وسیاسییشــیان هــە ر پێکــە وە  گــرێ دراوە .

ــە ید  ــە ن س ــە  الی ــە  ل ــە م بیرۆکە ی ــت، ئ ــاس دە کرێ ــانازی ب ــار وە ک ش ــالمیە کاندا زۆر ج ــاو ئیس ــون لە ن ــاردە ی نامۆب دی

ــە   ــوڵامن ل ــە ی موس ــە و مانای ــعوریة(، ب ــة الش ــتی )العزل ــی هە س ــاوی کە نارگیری ــە  ن ــەرحێرێت ب ــر دە ش ــە وە  زیات قوتب

شــە ریعە ت  کــە   موسوڵامن نشــینە کانە   کۆمە ڵگــە   مە بە ســت  قوتــب  الی  )لێــرە دا  جاهیلیــدا  کۆمە ڵگــە ی  نــاو 

جە ســتە ییە وە   لــە  ڕوی  گــە ر  کە مــە وە   الیە نــی  )بــە   نە ســتە وە   و  هە ســت  ڕوی  لــە   دە بێــت  جێبە جێ ناکــە ن(؛ 

ــا لە گــە ڵ کۆمــە ڵ ›گروپ‹ـــە کە ی خۆیــدا نە بێــت،  ــە  کۆمە ڵگــە  و کە نارگیــر بێــت، تە نی نە یتوانــی( خــۆی جیابکاتــە وە  ل

ــی  ــە ت و نامۆی ــی غورب ــدی توش ــە وە؛  ئی ــۆی جیادە کات ــوڵامن خ ــش موس ــوڵامنان، کاتێکی ــتە قینە ی موس ــە ی ڕاس کۆمە ڵ

ــا بتوانێــت گوزە رانــی تێــدا بــکات، هــە ر بۆیــە  کاتێــك  دە بێــت، لە بــەر ئــە وە  بــە  شــوێن ئە لتە رناتیڤێکــدا دە گە ڕێــت ت

ــل  ــە م چ ــە  ل ــە م دیاردە ی ــوێنە ، ئ ــە و ش ــۆ ئ ــت ب ــل دە نێ ــە و م ــدی ئ ــش ئی ــت دە کە وێت وە ک داع ــی دە س مۆڵگە یەک

ــە   ــران ســە رکە وت، ل ــە  ئێ ــک شۆڕشــی ئیســالمی ل ــان کاتێ ــە وە ، یە کە می ــارە  دە بێت ــک دوب ــد جارێ ــدا چە ن ســاڵە ی دوایی

ــە  کوردستانیشــە وە  ســە رانی ئیخــوان  ــە ت ل ــە ، تە نان ــە و واڵت ــردە  ئ ــان ک ــر ڕوی ــی ت ــە  ئیخــوان و ئە وان ســە رە تادا زۆر ل

و ئە وانــی تــر ڕویان کــردە  ئێــران وە ک )خانــە ی ئیســالم(، دوە م جــار کاتێــك جیهــادی ئە فغــان دە ســتی پێ کرد و 

خە ڵکانێکــی زۆر ڕویــان کــردە  پیشــاوەر وە ک بنکە یە کــی ســە رە کی بــۆ جیهــاد لــە  ئە فغانســتان.

3-سە رخستنی ئیسالم و خیالفەت

زانایانــی ئیســالم لە ســە ر ئــە وە  هــاوڕان کــە  هــە ر کاتێــک خاکــی ئیســالم پێویســتی بــە  سە رخســن بــو؛ دە بێــت هە رچــی 

موســوڵامنی دونیایــە  بە رزببنــە وە  بــۆ سە رخســتنی)6(. 

ــن  ــۆ سە رخســتنی ئایی ــدن و هــەوڵ دە دە ن ب ــە  داعــش موســوڵامنی موجاهی ــە  ک ــان وای ــە ی ئیامنی ــو ئە وان ــرە دا هە م لێ

ــتیوانیی  ــە ر پش ــە  ئە گ ــە ریان )وات ــە  لە س ــە رزی عە ین ــو ف ــە ن، بە ڵک ــتیوانیی لێ بک ــت؛ پش ــەت دە بێ ــە وە ی خیالف و گێڕان

ــان و  ــە  گی ــۆ بچیــت و ب ــە  کــە  ت ــە  گە ورە تریــن سە رخســن و پشــتیوانییش لە وە دای ــار دە بــن(، هــە ر بۆی نە کــە ن؛ تاوانب

ــرْيٌ  ــْم َخ ــە َذٰلُِك ــِبيِل اللَّ ــُكْم يِف َس ــْم َوأَنُفِس ــُدوا ِبأَْمَوالُِك ــااًل َوَجاِه ــا َوثَِق ــُروا ِخَفافً ــت: )انِف ــی لێ بکە ی ــی خــۆت بە رگری ماڵ

لَُّكــْم إِن كُنتُــْم تَْعلَُمــون( )التوبــة: 41(. واتــە : بــە  بارســوکی و بارگرانــی بــڕۆن بــۆ جیهــاد، بــە  مــاڵ و گیانــی خۆتانــە وە . 

ــارە زوی خــۆت نیــە  بە ڵکــو چــۆن نوێــژ فــە رزە  ئــاواش  ــە م حاڵە تــە دا جیهادکــردن دە بێتــە  فــە رزی عە یــن، واتــە  بــە  ئ ل

جیهادکــردن فــە رز دە بێــت لە ســە ر موســوڵامن.

ــو  ــر بە ڵک ــتێکی ت ــە  ش ــادات ب ــدی گوێ ن ــت، ئی ــدا هە ڵ گرتبێ ــی خۆی ــە  ناخ ــاوە ڕە ی ل ــە و ب ــێک ئ ــە ر کە س ــە  ه کە وات

ــە ر  ــۆ ئە گ ــت، خ ــییە کدا دە بێ ــە ردە م مە ترس ــە  لە ب ــک ک ــی کاتێ ــەت، بە تایبە ت ــتنی خیالف ــۆ سە رخس ــت ب ــت بچێ دە بێ

ــە و  ــە وە  هەوڵــی سە رخســتنی خیالفــەت بــدات، ئە مــە ش ئ ــە  شــوێنی خۆی ــە وە  دە بێــت ل ــە وێ؛ ئ ــە  ئ نە شــتوانێت بگات

ــادا ڕودە دە ن، چونکــە  ئە وانــە ی ناتــوان بچــن  ــە  سە رتاســە ری دونی پە المــارە  تیرۆریســتیانە مان بــۆ ڕون دە کاتــە وە  کــە  ل

بــۆ خاکــی خیالفــەت؛ هــەوڵ دە دە ن لــە  شــوێنی خۆیانــە وە  دوژمنە کانــی خیالفــەت خە ریــك بکــە ن بــە  خۆیانــە وە  تاکــو 

ــی ئیســالم. ــە ر خاک ــە  س ــان پە رژێت نە ی

4-جیهاد و شە هادە ت

و  و  هە زاربارە کردنــە وە  و جیهــادی، جە ختکردنــە وە  ســە لە فی  ئیســالمی  دیاردە کانــی  گە ورە تریــن  لــە   یە کێــک   

پیرۆزکردنــی جیهــاد و خۆبە کوشــتدانە  لە پێنــاوی خــوادا، تــا وای لێ دێــت تاکــی ئیســالمی خــە ون و خە یاڵە کانــی 

ــە   ــە ی چونە ت ــی زۆر لە وان ــە ڕێژە یە ک ــەر بۆی ــت، ه ــە  بە هە ش ــت و بچێت ــە هید بێ ــۆن ش ــە  چ ــە وە  ک ــڕ دە بن ــدا چ لە وێ
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ــت)7(.  ــە  بە هە ش ــن و بگە ن ــە هید ب ــو زو ش ــە وە  تاک ــۆ خۆتە قاندن ــردوە  ب ــان ئامادە ک ــە وە  خۆی ــاو داعش ن

ئــە وە ی تێبینیــی مێــژوی ئیســالم و فیقهــی ئیســالمی بــکات لــە  مێــژودا بــۆی دە ردە کە وێــت بــە  درێژایــی مێــژو هێنــدە ی 

ــرە دا  ــە  لێ ــە  ک ــۆی هە ی ــۆکاری خ ــن ه ــە  چە ندی ــراوە ، ئە م ــە هادە ت نە ک ــاد و ش ــی جیه ــی باس ــاڵە ی دوای ــە د س ــە م س ئ

ــتی  ــە  دە س ــن ل ــی ئایی ــە  نوێنە رایە تی ــە  ک ــم هــۆی ســە رە کی ئە وە ی ــم بڵێ ــە  دە توان ــە  پە ل ــە اڵم ب ــە ، ب ــردن نی شــوێنی باس ک

زانایانــی ئایینــی دە رهێــراوە و کە وتۆتــە  دە ســتی گــروپ و تاقمــی نە زانــە وە  کــە  بــۆ مە رامــی سیاســی ســودیان لــێ بینیــوە ، 

ــە کان بــوە  کــە   ــە  تۆتالیتاری ــە وە ی ســە دە ی بیســتە م هــە ر خــۆی ســە دە ی شۆڕشــە کان و توندوتیــژی حیزب ئە مــە  بێجگــە  ل

ــن  ــە  تۆتالیتاریە کانیــش هە میشــە  کار لە ســە ر مــە رگ و خوێ ــم دامــە زراوە ، بێ گومــان حزب ئیخوانیــش لە ســە ر هە مــان ڕیت

ــە ن. ــە رگ دە ک ــی م و بە رزنرخاندن

ــاهە ڵنە گر  ــی حاش ــی ئایینی ــە  حە قیقە تێک ــتا بۆت ــاڵدا، ئێس ــە د س ــاوە ی س ــە  م ــە  ل ــتیە  جیهادی ــە رە وە ردە  مە رگدۆس ــە م پ ئ

ــە و میتــۆدە دا  ــر دە ســتی ئ ــە ی لە ژێ ــە و گە نجان ــە  ئامانجــی ئ ــە  مــە رگ بۆت ــە وە ، هــە ر بۆی کــە  کــە س ناتوانێــت ڕە تــی بکات

پــە روە ردە  دە کرێــن، ئینجــا لــە  دوتوێــی تێکســتە  ئایینیە کانــدا چە ندیــن تێکســتامن هە یــە کــە  باســی بە ردە وامیــی جیهــاد 

دە کــەن تــا ڕۆژی قیامــە ت یــان باســی ئــە وە  دە کــەن هــە ر کە ســێک مبرێــت و جیهــادی نە کردبێــت یــان بیــری لــە  جیهــاد 

ــت: ــە ت« دە مرێ ــە » جاهیلی ــێک ل ــە ر بە ش ــە وە؛  لە س نە کردبێت

ـ »من مات ومل يغز ومل يحدث بە نفسە؛ مات عى شعبة من نفاق« )رواە مسلم(.

ــاَعةُ «  )رواە مســلم(. واتــە: ئــە م ئایینــە   يــُن قَاِئًــا يَُقاتِــُل َعلَيْــە ِعَصابَــٌة ِمــَن الُْمْســلِِمَن َحتَّــى تَُقــوَم السَّ  ـ  »لَــْن يَــْرََح هــَذا الدِّ

ــە ن. ــاودا دە ک ــە  پێن ــە  موســوڵامنان جە نگــی ل ــك ل ــت و کۆمە ڵێ ــوە  دە بێ هــە ر بە پێ

ــلم(.  ــِة« .  )رواە مس ــْوِم الِْقيَاَم ــْم إِىَل يَ ــْن نَاَوأَُه ــَى َم ــَن َع ــقِّ ظَاهِري ــَى الَْح ــوَن َع ــلِِمَن يَُقاتِلُ ــَن الُْمْس ــٌة ِم ــزَاُل ِعَصابَ ـ »الَ تَ

واتــە: بــە ردە وام دە ســتە یە ك لــە  ئوممە تە کــە م لە پێنــاوی ڕاســتیدا دە جە نگــن و خــودا ســە ریان دە خــات بە ســە ر 

دوژمنە کانیانــدا تــا ڕۆژی قیامــە ت. 

بۆیــە  کاتێــك ئــە م گە نجــە  بارگاویکــراوە  بــە  ماناکانــی مــە رگ و خوێــن خاکێــک دە بینێتــە وە  بــۆ ئــە وە ی خولیاکانی خــۆی تێدا 

بێنێتــە  دی؛ ئیــدی بــە  خێرایــی ڕوی تــێ دە کات و ئــە و شــوێنە  بــە  یۆتۆپیــای خــۆی دە زانێــت، ئە مــە ش هۆیە کــی ســە رە کیە  

بــۆ ئــە وە ی گە نجانێکــی زۆر بــە الی خۆیانــدا ڕابکێشــن، ئــە م ڕاســتیە مان لــە  ئە فغانســتان و چیچــان وداغســتانیش بینــی، 

ئێســتاش لــە  ســوریا و عێــراق دە یبینیــن.

ئە بێت لێرە دا تیشك بخە ینە  سە ر خاڵێکی تری گرنگ ئە ویش ئە مە یە :

ــە   ــە و ب ــت، ئ ــرژ بە رهــە م دێنێ ــۆز و گ ــە  ڕوحێکــی داخــراو کە ســانێکی ئاڵ ــراوە دا ب ــی ک ــە  دونیایە ک ــی ل ــە روە ردە ی ئایین پ

الیە نــی کە مــە وە  توشــی گرێــی ســێکس دە بێتــە وە ، لــە  ڕوی پــە روە ردە ی ئایینیــە وە  هە مــو شــتێکی لــێ حە رام کــراوە ، هــە ر 

ــە   ــدا ک ــە  دونیایە ک ــە  ل ــا، ئە م ــی دونی ــو جوانیە کان ــە وە و هە م ــە  ســێکس و خواردن ــا دە گات ب ــە رە وە  ت ــی و هون ــە  گۆران ل

ــە  ــان مە حرومــە ، ل ــان لێ دە بــە ن و ئــە م لێی ــە  مێینــە ی ڕازاوە و هونــە ر و هە مــو شــتە  جوانــە کان کــە  خە ڵــک چێژی پــڕە  ل

ــە   ــڕاوە و ســێکس ب ــە روە ردە ی ئایینیــە وە  هێنــدە باســی خۆشــیە کانی بە هە شــت و ژیانــی نە ب ــە  هــۆی پ  الیە کــی تــرەوە  ب

ــان  ــە ن، بێ گوم ــۆ دە ک ــە یی ب ــڕاوە و هە میش ــی نە ب ــە رە ق و ڕابواردن ــاری ع ــۆری و ڕوب ــا و دو ح ــا و حە فت ــێوە ی فانتازی ش

گە نــج ئیــدی هیــوا دە خوازێــت لــە م زیندانــە  دە ربچێــت بــۆ ئــە و ئازادیــە  ڕە هایــە ، ئــە وە  نیــە  دە ڵێــن پێغە مبــە ر وتوێتــی: 

)الدنیــا ســجن املؤمــن وجنــة الکافــر( )رواە  مســلم(.

دە ڵێــن  وە ک  جــا  بە هە شــتە ،  بــە و  بگــە ن  هــەوڵ دە دە ن  شــێوە یە ک  بــە  هە مــو  ئیامنــدار  گە نجانــی  بۆیــە   هــە ر 

ــک  ــا؟ گە نجێ ــۆ ن ــدی ب ــرت، ئی ــدات و چی ــە وە  ب ــولە یە ك پێت ــە  مێش ــا وە ک ئە وە ی ــە ی تە نی ــە هید ئازارە ک ــی ش گیان دە رچون

بــە و ئاســانیە  ئــە و ژیانــە  ئە بە دیــە ی دە ســت بکە وێت؛ چیــی داوە  لــە م دۆزە خــە ی ئێــرە ؟!
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5- سە رکێشی

تــردا  مە بە ســتە کانی  پــە ردەی  لە ژێــر  کــە   گرنــگ  خاڵێکــی 

خــۆی شــارۆدتە وە و کــە م جــار دە ردە کە وێــت بــە اڵم گە لێکیــش 

گرنگــە ؛ مە ســە لە ی سە رکێشــیە ، بــە  تێبینــی کردنــی ئە وانــە ی 

ــن  ــدا دە جە نگ ــی داعش ــە  ڕیزە کان ــراق ل ــوریا و عێ ــە  س ــتا ل ئێس

ــە   ــان ل ــە  تە مە نی ــە ی ئە وان ــراوە کان، زۆرین ــارە  باڵوک ــی ئام بە پێ

نێــوان )15-25( ســاڵ دە بێــت)8(، ئــە م تە مە نــە ش ســە ردە می 

دە رکە وتــن  حــە زی  و  گە نجێتــی  هە ڵچونــی  و  خوێن گەرمــی 

ئە نرتۆپۆلۆژیســتێکی  کــە   ئەتــران(  )س.  سە رکێشــیە )9(،  و 

ئە مە ریکیــە  دە ڵێــت: )ئە وانــە ی کــە  دە چنــە  نــاو داعــش بــە  

ــی،  ــە و کێشــمە ندە  شۆڕشــگێڕانە یە یە  کــە  داعــش هە یەت هــۆی ئ

هــە روە ک چــۆن شۆڕشــی فە رە نســی و شۆڕشــی بە لشــە وی و 

ــی ڕادە کیشــا(، پاشــان دە ڵێــت: )خــۆراوا  نازیزمــی ئە ڵامنــی الوان

وا دە زانێــت داعــش کۆمە ڵــە  کە ســانێکی گە مــژە ن، بــە اڵم لــە  

ڕاســتیدا وا نیــە ، بە ڵکــو ئــە وان دە زانــن چــۆن الوان ڕادە کێشــن و 

چــۆن مامڵە یــان لە گــە ڵ دە کــە ن()10(.

الوانــی  کــە   وایــە   پێــی  عــە رە ب  تــری  توێژە رێکــی  بە ڵکــو 

ــاو  ــە  ن ــە  زۆری دە چن ــە رە ب ب ــی ع ــکار ی واڵتان ــت نزم و بێ ئاس

داعــش، چونکــە  لە وێــدا هە ســت بــە  بونــی خۆیــان دە کــە ن 

ــک  ــان کاتێ ــە ن، ی ــان دە ردە ک ــک و فە رم ــە  ئە میرێ ــک دە بن کاتێ

لە ژێــر  و  دە ترســێت  لێیــان  خە ڵــک  و  هە ڵ دە گــرن  چــە ک 

دە لــە رزن)11(.  دە ســتیاندا 

کە واتــە  ئێمــە  نابێــت تە نیــا فۆکــەس بخە ینــە  ســە ر فاکتــە رە  

فاکتــە ری  ئــە وە   جــار  زۆر  بە ڵکــو  ئایینیــە کان،  ئایدیۆلۆژیــە  

ســایکۆلۆژیە و خــۆی بــە  چە ندیــن بیانــوی ئایینــی دە پێچێتــە وە  

ــت  ــە  ڕاســتیدا وە ک دە وترێ ــە  خــۆی، ل ــدات ب ــی ب ــو ڕە وایە ت تاک

ــون  ــۆ هە ڵچ ــوە  ب ــە  بیان ــتی ب ــدە ی پێویس ــی هێن ــی الوێت تەمە ن

ــە   ــە ، وات ــە کان نی ــە رە  بابە تی ــی فاکت ــە  هە بون ــدە پێویســتی ب هێن

ئــە وە  ســتە می کۆمە اڵیە تــی و فە رمانــی ئایینــی نیــە  بە تە نیــا 

ئــە وە   بە ڵکــو  تونــدڕە وە ی،  ڕوبکەنــە   گە نجــە کان  وادە کات 

گیانــی سە رکێشــی و هە ڵچــون و کۆمە ڵێــک فاکتــە ری تــری 

ســایکۆلۆژیە  پــاڵ بــە  گە نجــە وە  دە نێــت ڕوبکاتــە  داعــش و ببێتــە  

دڵ ڕە ق. جە نگاوە رێکــی 

پە رە وە ردە ی مە رگدۆستیی 

جیهادی لە  ماوە ی سە د ساڵدا، 

وای کردوە مە رگ بۆتە  ئامانجی 

ئە و گە نجانە ی لە ژێر دە ستی ئە و 

میتۆدە دا پە روە ردە  دە کرێن

نابێت تە نیا فۆکەس بخە ینە  

سە ر فاکتە رە  ئایدیۆلۆژیە  

ئایینیە کان، بە ڵکو ئەوە 

فاکتە ری سایکۆلۆژیە کە زۆر 

جار خۆی بە  چە ندین بیانوی 

ئایینی دە پێچێتە وە  تاکو 

ڕە وایە تی بدات بە  خۆی
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6-بێئومێدی 

ــاك  ــە  ت ــۆی، وات ــە ردا ب ــوێن چارە س ــە  ش ــت ب ــە  دە گە ڕێ ــرۆڤ هە میش ــە  م ــندە یە یە  ک ــە و دە ردە  کوش ــدی ئ ــێ ئومێ ب

ــازارە   ــە و ئ ــە وە ی ئ ــۆ ئ ــکات ب ــتێک ب ــو ش ــە  هە م ــت، ئامادە ی ــی دە بێ ــی پوچگە رای ــت توش ــد دە بێ ــک بێ ئومێ کاتێ

ــە وە . ــە ی کــە م بکات دە رونی

ئە ڵبــە ت ئە وانــە ی لــە  ئە وروپــا دە ژیــن بــە  مانایــە ک بێ ئومێــد دە بــن، بــە اڵم ئە وانــە ی لــە  دونیــای ئیســالمدا دە ژیــن 

بــە  مانایە کــی تــر توشــی نائومێــدی دە بــن.

ئە وروپیــە کان بــە  هــۆی دە ســتە بە ربونی ژیــان و گوزە رانــی تــە واوە وە ، ئیــدی شــتێکیان نیــە  هەوڵــی بــۆ بــدە ن، ئــە وان 

لیراڵیزمــی دیموکراتــی ئایدیۆلۆژیا یەکــی بــۆ نە هێشــتونە تە وە  خە ونــی پێــوە  ببینــن، بێجگــە  لــە وە ی تاکگە رایــی 

ــە   ــە و ئازادی ــە  ڕوی ســایکۆلۆژیە وە  ب ــۆ خــۆی هە ندێــک کە ســی هە راســان کــردوە ، ئاخــر هە ندێــك کــە س ل دیســان ب

ــت. ــدا دە گە ڕێ ــوێن ئە لتە رناتیڤ ــە  ش ــە  ب ــە  هە میش ــە، بۆی ــە وێ هە ی ــە  ل ــوات  ک ــە  ناخ ڕە های

مــرۆڤ بــێ وە هــم ژیانــی دە بێتــە  دۆزە خ، واقیــع بە تە نیــا چە نــد جــوان بێــت؛ مــرۆڤ هــە ر پێویســتیی بــە  وە همێــك 

هە یــە جــا ئــە و وە همــە  ئاییــن بێــت یــان هــە ر ئایدیۆلۆژیایــە ک بێــت کــە  مانــا بــدات بــە  ژیانــی تــاك، لــە  دە رە وە ی 

ژیانــی مــاددی، وە ک خە بات کــردن بــۆ چینــی پرۆلیتــار یــان فاشــیزم یــان هــە ر ئایدیۆلۆژیایە کــی تــر، بــە اڵم لــە  ئێســتادا 

ــی  ــە ر گە نجان ــە  گ ــە یر نی ــە  س ــە وە ، بۆی ــە رم بکات ــرۆڤ گ ــە  م ــرتین وە همێک ــداری باش ــالمی چە ک ــای ئیس ئایدیۆلۆژی

ــە . ــە و گروپ ــە  ئ ــان ڕوبکە ن ــە  ژیانی ــادان ب ــۆ مان ئە وروپــی ب

لــە  نەبونــی  هــە ر  دە بێــت،  توشــی  گە نــج  کــە   دێــت  مە حرومیە تــە وە   لــە و  خۆرهە اڵتیشــدا  لــە   بێ ئومێــدی 

پێداویســتیە کانی ژیانێکــی پڕکە رامە تــە وە  تــا دە گاتــە  نە بونــی ئــازادی و دیموکراســی و نە بونــی هە لــی یە کســان 

تاكێكــی کە رامە تــدار. تــاك وە ک  بــۆ هە مــو کایەیــە ك و نە بونــی مافە کانــی 

پێدە چێــت کە ســێکی چیچانــی کاتێــک دێتــە  نــاو داعــش وا بزانێــت ئــە و کە رامە تــە  بە هــە دە ردراوەی خــۆی 

ــە ڕ دە کات،  ــرە  ش ــیا لێ ــە و دژی ڕوس ــە  ئ ــراوە  ک ــە  وای تێگە  یەن ــردوە ، چونک ــر ک ــی داگی ــیا لێ ــە  ڕوس ــە وە  ک وە ردە گرێت

یــان کوردێکــی خۆرهە اڵتــی وا دە زانێــت لە وێــوە  کە رامە تــی مە زهە بیــی خــۆی دە کڕێتــە وە  کاتێــک وا دە زانێــت 

ــالمیە کانی  ــی الی ئیس ــی مە زهە بگە رای ــتادا پرس ــە   ئێس ــە  ل ــن، چونک ــی مە زهە بی ــە ك ڕژێم ــران ی ــوریا و ئێ ــی س ڕژێم

خۆرهــە اڵت بــە  تونــدی مە ترە حــە .

ــە و  ــی الی ئ ــن، بە تایبە ت ــە یر بکە ی ــە  س ــە م بێ ئومێدی ــێک ل ــە  بە ش ــە ر ب ــنامە دا ه ــوێن ناس ــە  ش ــە ڕان ب ــن گ دە توانی

موســڵامنانە ی لــە  خۆرئــاوا ژیــاون و ئێســتا خاوە نــی هیــچ ئینتیامیــە ك نیــن، ئــە وان لــە وێ وە ک مرۆڤێکــی ئە وروپــی 

لــە   تریشــە وە   ســە رێکی  لــە   پێ دە کــە ن،  هە ســت  کۆمە اڵیە تــی  ئاپارتایــدی  لــە   جۆرێــک  و  ناکرێــن  پە ســە ند 

ــە  هیچــی  ــدا کــە  ب ــی ئە وروپی ــدا لە گــە ڵ ژیان ــوان ناســنامە ی ئایینــی و ڕە گە زییان ــن لە نێ پارادۆکســێکی قورســدا دە ژی

ئــە وان ناخــوات، بۆیــە  بــۆ ئــە وە ی بگە ڕێتــە وە  بــۆ ڕە گە کانــی خــۆی و لــە و پارادۆکســە  )یــان لــە  شــیزۆفرینیا( دە ربــاز 

بێــت ڕو دە کاتــە  داعــش.
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بــۆ دیاریكردنــی ئیشــكالیەتەكانی ئەقڵــی ئیســالمی بــە درێژایــی مێــژوی ئــەو ئایینــە، ناچــار بــە گەڕانــەوە بــۆ ئــەو 

دەقانــە دەبیــن كــە بــە نــاوی فەرمــودەوە هاتــون، بەڵكــو لــە ڕاســتیدا وەك ســەرچاوەی ئــەو ئیشــكالیەتانە ئــەو 

دەقانــە پشــكی شــێریان بەردەكەوێــت.

هــەر كەســێك ئاشــنایەتییەكی بــە مێــژووی كولتــوری ئــەم ئایینــە و زانســتە جیاوازەكانــی هەبێــت، بــە ئاســانی 

ــە  ــەرچاوەیەك ل ــەر س ــە ه ــرت ل ــە پ ــتی و فیكریی ــورە زانس ــەم كولت ــژووە و ئ ــەم مێ ــە ئ ــت ك ــۆی دەردەكەوێ ب

ــووە.  ــان وەرگرت ــودەوە خۆراكی فەرم

ــا  ــەی گوای ــۆرە فەرمودان ــەو ج ــە ئ ــوون، وات ــەحیحەوە هات ــودەی س ــاوی فەرم ــە ن ــەی ب ــەو دەقان ــارەی ئ ژم

هیــچ گومانێــك نییــە لــەوەی لەالیــەن حەزرەتــەوە و بەبــێ  كێشــە پێامنگەیشــتوون؛ وتــراوه دەگەنــە زیاتــر لــە 

)100.000( ســەد هــەزار! لەگــەڵ ئــەم یەقینەشــدا لــە هەمــوی ســەیرتر ئەوەیــە كــە ئــەم ژمارەیــە جێگیــر نییــە!! 

لــەو ڕوانگەیــەوە كــە بــە درێژایــی ئــەو مێــژووە دوور و درێــژە كــە چەندیــن ســەدەیە، بــەردەوام پێداچونــەوە 

بــەو فەرمــودە ســەحیحانەدا كــراوە و، گومــان خراوەتــە ســەر هەندێكیــان و بــە الواز و بێ بنەمــا هەژماركــراون. 

لەمەشــیان ســەیرتر ئەوەیــە كــە نوێرتیــن زانــای فەرمودەنــاس كــە لــەم ســااڵنەی دواییــدا كۆچــی دوایــی كــردووە و 

)موحەممــەد ناصیرەدیــن ئەلبانی(ـــیە، دوای ئــەوەی ئــەو فەرمودانە جیادەكاتــەوە كە دوای هــەوڵ و ماندووبوون 

و پشــكنینێكی زۆر بــە فەرمــودەی دروســت و ڕاســتەقینە )واتــە »صەحیــح«( هەژمــاری كــردون؛ هەندێكیــان لــێ  

دەخاتــە الوە و لــەوە پەشــیامن دەبێتــەوە كــە »ســەحیح«ن و بــۆی دەردەكەوێــت كــە هەڵــە بــووە!

حەدیس وتەی پێغەمبەر نییە

خەرسەو مەحمود

«

وتەكانیشی وەحی نین
هەڵوەستەیەك لەسەر ئیشكالیەتەكانی حەدیس
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واتــە دوای تێپەڕینــی چەندیــن ســەدە بەســەر ئــەو زاســتەدا كــە بــە زانســتی بنەماكانــی فەرمــودە )علــم أصــول الحديــث( 

ــا و  ــا و یاس ــا بنەم ــاوە چەندەه ــن زان ــەن چەندی ــە لەالی ــت، ك ــث( دەنارسێ ــوم الحدي ــودە )عل ــتەكانی فەرم ــان زانس ی

ڕێســایان دانــاوە بــۆ جیاكردنــەوە و پۆلێنكردنــی جۆرەكانــی فەرمــودە و، پوختەكردنــی فەرمــودە ڕاســتە دڵنیاكــەرەوەكان 

)فەرمــودە ســەحیحەكان(، كــە دەبینیــن ئــەم پرۆســەی پاڵفتەكارییــە هــەر بەردەوامــە و كۆتایــی نایــەت!! كەســێك نییــە 

بپرســێت: ئەگــەر ڕاســتە ئــەو فەرمــودە ســەحیحانە لەالیــەن ئــەو پەیامبــەرەوە هاتــوون و بــە وەحــی دادەنرێــن، چــۆن 

دەبێــت ژمــارەی ڕاســتەقینەیان دیــار نەبێــت؟! مەگــەر لــە وەاڵمــدا بڵێیــن ویســتی خــودا وا بــووە كــە ژمارەكانیــان زانــراو 

ــرادەی  ــەواوی ئاشــكرا بێــت، بەڵكــو ئی ــە ت ــوە ئایینەكــەی ب ــە پێویســتی نەزانی ــەروەردگار ب ــە پ و دیاریكــراو نەبێــت! وات

پیــرۆزی ئــەو مەیلــی بــەالی ئــەوەدا بــووە كــە تــا ڕۆژی ڕەســتاخێز زاناكامنــان لــە هەوڵــی بەردەوامــی ئــەوەدا بــن داخــۆ 

ــە  ــە وەحیــن و واجب ــە كاتێكــدا كــە پێشــیانوایە ئــەم فەرمودان ژمــارە  و حەقیقەتــی ئــەو فەرمودانــە چەنــدن  و چیــن!! ل

بگــەن پێــامن!!

ــارساون و دەقگــەران و  ــە ســەلەفیی ن ــەو كەســانەی ب ــەوەی ئ ــە هــۆی ئ ــودە و كێشــەكانی بۆت ــی فەرم ــی جیهان فراوانی

لــە موســوڵامنانی دیكــە زیاتــر بایــەخ بــە فەرمــودە دەدەن، نەپەرژێنــە ســەر قورئــان، كــە ژمــارەی ئایەتەكانــی تەنیــا لــە 

ــاڵ  ــە پ ــاوە 6236 ئایەتــە[، چونكــە ئــەوان ل ــە! ]بــەوردی و بەپێــی ئــەو ژماردنــەی کــە ب دەوروبــەری شــەش هــەزار دای

ئاشــنابوون بــەو فەرمودانــەی كــە ســەحیحن و ژمارەیــان لــە ســەد هــەزار زیاتــرە وەك ئاماژەمــان پێــدا، دەبــێ  هەوڵــی 

گــەڕان بــەدوای ئــەو ســەدان هــەزار فەرمودانــەی دیكەشــدا بــدەن كــە بــە الواز نــارساون! لەپــاڵ هەوڵــدان بــۆ زانینــی ئــەو 

كەســانەی ئــەو فەرمودانەیــان گێڕاوەتــەوە، كــە بــە زنجیرەیەكــی چەنــد كەســی دەگەنــەوە ســەر یەكێــك لــەو هاوڕێیانــەی 

پەیامبــەر كــە فەرمودەكــەی گێڕاوەتــەوە، كــە جــاری وا هەیــە ئــەو هاوڕێیــەش لــە فەرمودەكــەدا بوونــی نییــە و، زنجیرەكــە 

بەبــێ  بوونــی ســەحابی یەكســەر دەچێتــە ســەر گوتەكــەی پەیامبــەر! ئەمــە جگــە لــە هەوڵدانیــان بــۆ زانینــی ئــەو هەمــوو 

لــق  و پۆپــە زۆر و پــڕ جیاوازییانــەی ئــەم زانســتەی فەرمودەیــە پێك دەهێنــن!

ئایا پێغەمبەر لە دەرەوەی قورئان ڕۆڵی 

لە دانانی ئاین و یاساكانیدا هەیە؟
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ئایا هاوەاڵنی پەیامبەر مەعسوم بوون؟
نزیكرتیــن كــەس لــە پەیامبــەرەوە لــە ڕووی زەمەنــەوە هاوڕێكانــی بــوون، یاخــود ئەوانــەی كــە بــە هاوڕێــی ئــەو نــاوزەد 

دەكرێــن، كــە لــە ســەردەمی ژیانــی پەیامبــەردا ئامــادە بــوون، كەواتــە بــەر لــە هــەر كەســێك و هــەر چیــن و نەوەیەكــی 

دیكــە، ئەوانــەی ڕاســتەوخۆ پەیامبەریــان بینیــوە و فەرمودەیــان لێــوە گێڕاوەتــەوە ســەحابیەكان بــوون.

ئــەوەی لێــرەدا ســەبارەت بــەم بابەتــە جێــگای ســەرنجە، دانانــی كــۆی هاوەاڵنــی پەیامبــەرە بــە كەســانی »عــدل« واتــە 

ــە  ــزراون و دورن ل ــە پارێ ــتێكی خراپ ــوو ڕەوش ــە هەم ــتگۆن  و ل ــە ڕاس ــانەیە ك ــۆرە كەس ــەو ج ــت ل ــەروەر، مەبەس دادپ

ــە  ــاوان و دوور ل ــە ت ــە بێگــەرد ل ــە )معصــوم( وات ــەوەی كــە ســەرجەم هــاوەاڵن ب ــە هــۆی ئ ــووە ب ــەوە، ئەمــەش ب تاوان

هەڵــە و خراپــە هەژمــار بكرێــن، لــە كاتێكــدا كــە ئــەم بڕیــارە گەلێــك دورە لــە ڕاســتیەوە، نــە قورئــان پشــتگیریی دەكات و 

نــە مێــژووی ژیانــی هاوەاڵنیــش، لەمــەش گرنگــرت ئەوەیــە كــە گەرچــی جەمــاوەری زانایــان بەگشــتی هــاوەاڵن بــە پــاك و 

مەعســوم دەزانــن، بــەاڵم لەنــاو خــودی زانایــان خۆشــیاندا كەســانێك هــەن كــە ئــەم بۆچوونــە گشــتگیرە ڕەت دەكەنــەوە!

»گــەر جەمــاوەری )زانایــان( لەســەر ئــەو ڕایــە بــن كــە هــاوەاڵن هەمویــان دادپــەروەر )َعْدل(ـــن و »جــەڕح و تەعدیــل«ی 

ــۆ  ــت ب ــەنگاندن بکرێ ــت هەڵس ــتیان نەزانیبێ ــە پێویس ــە ب ــت )وات ــوڵ نەبووبێ ــودە قەب ــە فەرم ــەبارەت ب ــان س ئەوانی

صەحابیــە گێــڕەرەوەکان و متامنەیــان لــە گێڕانــەوەی فەرمــودەدا(، وەك ئــەوەی كــە لــە ســەرجەم گێڕەوەكانــی دیكــەدا 

ــە  ــك ل ــەوا زۆرێ ــت؛ ئ ــەوە دانابێ ــە و ســەهو و بیرچون ــە هەڵ ــە دور ل ــوە، ســەرجەم هاوەاڵنیشــیان ب ــە پێویســتیان زانی ب

ــە ســەرجەم هــاوەاڵن،  ــووە ســەبارەت ب ــە نەب ــە ڕەهای ــەم عەدالەت ــان لەســەر ئ ــژەران و ســاغكەرەوان هــەن كــە ڕای توێ

بەڵكــو گوتویانــە، وەك )العالمــة املقبــيل( دەڵێــت، كــە ئــەو بڕیــارە بــۆ زۆرینەیــە نــەك بەگشــتی، بەڵكــو ئەگــەری هەڵــە 

ــارەزووەوە،  ــەوا و ئ ــاو ه ــە ن ــەت كەوتن ــو تەنان ــە، بەڵك ــی هەی ــەر بوون ــش ه ــۆ ئەوانی ــەهوكردن ب ــەوە و س و بیرچون

بەڵكــو پشــتگیریی لــەم بۆچوونــەی خۆیــان دەكــەن بــەوەی كــە ئەوانیــش هــەر مــرۆڤ بــوون  و ئــەوەی لــە خەڵكانــی 

دیكــە ڕوودەدات لەوانیــش ڕودەدات، كــە ئەمــەش بــۆ پێكهاتــەی رسوشــتی مرۆیــی دەگەڕێتــەوە، هەروەهــا دەڵێــن كــە 

ــم و  ــم ڕاســتی دەپێك ــش هــەر مرۆڤ ــی: منی ــەرە( فەرمویەت ــژاردووە )مەبەســت پەیامب ــە خــودا هەڵیب ســەردارەكەیان ك

هەڵــەش دەكــەم هەروەهــا پشــتگیری بڕیارەكــەی خۆیــان دەكــەن بــەوەی كــە لــە ســەردەمی پەیامبــەردا كەســانێك لــە 

هــاوەاڵن هەبــوون كــە دووڕوو )منافــق( و درۆزن بــوون و، زۆرێكیشــیان لــە ئایینەكەیــان هەڵگەڕاونەتــەوە دوای ئــەوەی 

پەیامبــەر كۆچــی دوایــی دەكات، واز لــەوەش بێنــە كــە ڕویــداوە لێیــان لــەو جەنــگ و فیتنانــەی كــە تــەڕ و پووشــیان بــە 

ــا ئەمــڕۆ و دواتریــش، وەك ئــەوەی پەیامبــەر  یەكــەوە ســوتاندووە و شوێنەوارەكانیشــیان هێشــتا هــەر بەردەوامــە، هەت

ــت:  ــدا دەڵێ ــە حەجــی ماڵئاوایی ــە ل ــی خــۆی ڕودەدات، هــەر بۆی ــەوەی زانیبێــت كــە دوای وەفات ــی خــۆی ئ ــە وردبینی ب

»ال ترجعــوا بعــدى كفــارا يــرب بعضكــم رقــاب بعــض«، واتــە: )دوای )مەرگــی( مــن مەبنــەوە بــە كافــر لــە ملــی یەكــرت 

ــدەن!«)1(. ب

ئــەو هاوەاڵنــەی زۆرتریــن فەرمودەیــان گێڕاوەتــەوە، یــان لــە تەمەنــدا منــداڵ بــوون، یاخــود لــەو هاوەاڵنــە نەبــون كــە 

ــوون.  ــارەكان نەب ــەر و دی ــەورە و كاریگ ــە گ ــە هاوەڵ ــە ل ــارساون، وات ــەر ن ــە پەیامب ــرت ل ــارەزاتر و نزیك ــانی ش ــە كەس ب

»دیاردەیەكــی گرنــگ هەیــە كــە لــە ڕوانیــن لــە كتێبەكانــی فەرمــودەوە پێــی دەگەیــن، بریتیــە لــەوەی كــە ئــەو كەســانەی 

كەمرتیــن زانیارییــان ســەبارەت بــە پەیامبــەر هەبــووە و لــە هەمــوو هــاوەاڵن بچوكــرت بــوون لــە ڕوی تەمەنــەوە، ئەوانــەی 

لــە كۆتاییەكانــی ڕۆژگاری ژیانــی پەیامبــەردا ئەویــان ناســیوە، لــە هەمــوان زیاتــر فەرمودەیــان گێڕاوەتــەوە. لــە كاتێكــدا 

دەبینیــن ئەوانــەی لــە ســەرەتای دەســتكردن بــە بانگەوازەكــەی ناســیویانە و بــە درێژایــی ژیانــی لەگەڵیــدا بــوون، كەمرتیــن 

فەرمودەیــان گێڕاوەتــەوە.

ــودە  ــڕە بێ شــومارەی فەرم ــەم ب ــەوەی ئ ــەر ئ ــەكات، لەب ــی ن ــڵ قەبوڵ ــەم جــارەوە ئەق ــە یەك ــە ل ــە خەریك ڕاســتییەك ك
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ــی  ــەر وەفات ــە پەیامب ــون ك ــانێكەوە هات ــەن كەس ــە الی ل

كــردووە و هێشــتا ئــەوان گــەورە نەبــوون، بە شــێوەیەكی 

درككردنــی  لــە  دەبــن  دەستەوەســتان  رسوشــتییش 

ــەر  ــەی لەســەر دەســتی پەیامب ــەو ڕوداوان ــی ئ حەقیقەت

ڕویــان داوە. لــە كاتێكــدا كــە دەبوایــە ئــەو هاوەڵــە 

كــە  بگێڕابایــەوە  فەرمودەیــان  زۆرتریــن  بەتەمەنانــە 

وەك موجاهیــد لــە ڕیــزی پەیامبــەردا بــوون بــە گوێــرەی 

ــە  ــە ل ــن ك ــەش بژمێری ــەو ڕیوایەتان ــەر ئ ــان. گ پێگەكانی

ــەوا  ــون ئ ــودەدا هات ــرتاوەكانی فەرم ــە پشت پێ بەس كتێب

بــەم ئەنجامــە دەگەیــن: 5374 فەرمــودە لەالیــەن ئەبــو 

ــە و  ــە عائیش ــەك ل ــەر ی ــەن ه ــڕەوە، 2100 لەالی هوڕەی

عەبدوڵــاڵی كــوڕی عومــەرەوە، 2100 هــی ئەنەســی 

كــوڕی مالیــك، 1500 بــۆ هــەر یــەك لــە جابیــری كــوڕی 

دەبینیــن  عەببــاس،  كــوڕی  عەبدوڵــاڵی  و  عەبدوڵــاڵ 

ئەمانــەش لــەو هاوەاڵنــەن كــە كەوتونەتــە كۆتاییەكانــی 

ســەردەمی پەیامبــەر«)2(.

هــاوەاڵن  گەورەترینــی  بــە  هاوەاڵنێــك  هەروەهــا 

هەژمــار دەكرێــن كــە لــە تەمەنــی منداڵیــدا بــوون، وەك 

ئاماژەشــامن پێــدا زۆرتریــن فەرمودەیــان گێڕاوەتــەوە:

1. عەبدوڵــاڵی كــوڕی عەببــاس )ابــن عبــاس(: گوتــراوە كە 

لــە ڕاســتیدا تەنیــا 4 تــا 20 فەرمــودەی لــە پەیامبــەرەوە 

بیســتوە، تەمەنیشــی لــە كاتــی وەفاتــی ئــەودا 10 ســاڵ 

بــووە، نازنــاوی )حــر األمــة( واتــە )زانــای گــەورەی 

ــە. ــی هەی ئوممەت(یش

2. ئەنەســی كــوڕی مالیــك، منداڵێكــی چكۆلــە بــووە )10 

ــی  ــی دوای ــەر كۆچ ــك پەیامب ــووە( كاتێ ــااڵن ب ــا 12 س ت

ــردووە. ك

ــێوە )10- ــان ش ــە هەم ــش ب ــەعیدی خودریی ــو س 3. ئەب

ــی  ــو عائیشــەش گوتویەت ــەت خات ــووە، تەنان 12( ســاڵ ب

»لەپاشــاندا دەبــێ  زانســتی ئەبــو ســەعید و ئەنــەس 

ســەبارەت بــە فەرمودەكانــی پەیامبــەری خــودا چــی 

بێــت لــە كاتێكــدا كــە دوو کــوڕی چكۆلــە بــوون«: »ثــم 

ومــا علــم أيب ســعيد وأنــس بأحاديــث رســول اللــه )ص(؟ 

وإمنــا كانــا غالمــن صغرييــن«. )املعجــم الكبري، جـــ. 1، ص. 

.)249

دانانی كۆی هاوەاڵنی پەیامبەر 

بە كەسانی »عدل« واتە 

دادپەروەر، بوەتە هۆی ئەوەی 

كە سەرجەم هاوەاڵن بە 

»مەعصوم« هەژمار بكرێن، لە 

كاتێكدا كە ئەم بڕیارە گەلێك 

دورە لە ڕاستیەوە، نە قورئان 

پشتگیریی دەكات و نە مێژوی 

ژیانی هاوەاڵنیش

ئەو هاوەاڵنەی زۆرترین فەرمودەیان 

گێڕاوەتەوە؛ ئەوانەن کە یان لە 

تەمەندا منداڵ بوون، یاخود لەو 

هاوەاڵنە نەبون كە بە كەسانی 

شارەزاتر و نزیكر لە پەیامبەر 

نارساون



ژمارە 5
دیسەمبەری  2016 

دابڕان

36

4. جابیــری كــوڕی عەبدوڵــاڵ، كــە منداڵێــك بــووە و خزمەتــی 

كــردووە. پەیامبــەری 

5. نوعامنی كوڕی بەشیر، تەمەنی نۆ ساڵ بووە.

6. )مسلمة بن مخلد(، 10 سااڵن بووە.

7. عەبدوڵاڵی كوڕی زوبەیر، نۆ ساڵ بووە.

8. )املسور بن مخلد(، هەشت ساڵ بووە.

9. حەسەنی كوڕی ئیاممی عەلی، هەشت ساڵ بووە.

10. حسەینی كوڕی عەلی، حەوت سااڵن بووە)3(.

گێڕانەوەی فەرمودە لە سەردەمی فیتنەدا
رسوشــتی ئــەو بابەتانــەی ئــەو فەرمودانــە لێیــان دەدوێــن، بــە 

و،  فیتنــەن   ســەردەمی  بەرهەمــی  كــە  دەریدەخــات  ئاشــكرا 

دەقگەلێكــن كــە لــە دوای وەفاتــی پەیامبــەرەوە هەڵبەســرتاون، 

بــەو پێیــەی بەدەگمــەن ئــەو بابەتانــەی باســیان لێــوە دەكــەن 

ــاڵ  ــە پ ــان ل ــووە، بێ گوم ــان هەب ــەردا بوونی ــەردەمی پەیامب ــە س ل

ناكۆكیــی ئــەو بابەتانەشــدا بــە ڕۆحــی ئیســالم و، بــە ئامانجەكانــی 

ــز و  ــی فیتنەئامێ ــە بابەت ــان ل ــو زۆربەی ــەریعەت، بەڵك ــی ش ناردن

ــە ئیســالمدا  ــە ل ــەن ك ــك دەك ــە بابەتگەلێ ــن، قســە ل ــەال دەدوێ الب

بابەتــی بایەخــدار نیــن، بەڵكــو لــە بەرژەوەندیــی مەزهــەب و 

دەســەاڵتی سیاســی و جیــاوازی و ناكۆكییەكانــدان.

هاتنەئــارای  كــە  ئــەوەی  لەســەر  كۆكــن  زانایــان  و  »توێــژەران 

ــەرەوە  ــە پەیامب ــی فەرمــودەدا ل ــەوە و دانان ــە گێڕان ــكاری ل داهێنان

ــووە  ــە ب ــەو فیتنەی ــی ســەردەمی عوســامن و دوای ئ ــە كۆتاییەكان ل

كــە ژیانــی لەناوبــرد و...(. ئیــامم محەمــەد عەبــدە لــە )مقدمــات(ى 

)رســالة التوحيد(ەكەیــدا دوای ئــەوەی لــە فیتنــە گەورەكــە دەدوێت 

ــت: دەڵێ

ــكاران  ــە بەیعەت ــك ل ــن و هەندێ ــرتدا هات ــەدوای یەك »ڕوداوەكان ب

هەڵوەشــاندەوە،  چوارەمــدا  خەلیفــەی  لەگــەڵ  بەیعەتەكەیــان 

جەنــگ و شەڕوشــۆڕیش لەنێــوان موســوڵامناندا هەبــوو كــە بابەتــی 

دەســەاڵتی گەیانــدە ئەمەوییــەكان! بــەاڵم بونیــادی كۆمەڵەكــە 

ــن  ــە چەندی ــوون ب ــا و، ب ــدا نەم ــە نێوانیان ــی ل ــوو و، یەكێت شــەق ب

مەزهەبــەوە لــە خیالفەتــدا، حزبــەكان كەوتنــە پشــتگیریكردنی 

ــە  ــان ل ــان بەرگریی ــوان دژی نەیارەكانی ــان، هەم ــی خۆی بۆچونەكان

ــە كــردار، ئیــدی داهێنانــی ڕیوایــەت و  ــە و ب ــە گوت ــان كــرد، ب خۆی

تەئویــل هاتــە ئــاراوە، هەمــو الیەنێكیــش كەوتنــە زیادڕەوییــەوە و 

بەشێک لە فەرمودەکان لە 

بەرژەوەندیی مەزهەب و 

دەسەاڵتی سیاسی و جیاوازی 

و ناكۆكییە جیاوازەكاندان، و 

رسوشتی ئەم بابەتانەش بە 

ئاشكرا دەریدەخات كە ئەم 

فەرمودانە بەرهەمی سەردەمی 

فیتنەن  و، دەقگەلێكن كە لە 

دوای وەفاتی پەیامبەرەوە 

هەڵبەسراون

ئەگەر ئەو گوتانەی پەیامبەر بە 

وەحی و پیرۆز دابرنێن؛ چۆن 

دەبێت لەناو سەدان هەزار 

فەرمودەدا، تەنیا )دوانزە( 

دانەیان وەکو »موتەواتري« 

گەیشتون و جێی گومان نین؟ 

چۆن دەبێت گومان لە وەحیی 

خودادا هەبێت؟!
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ــوون«)4(. ــەوارزە ب ــی پەرت خەڵك

دكتۆر )ئیسامعیل ئەحمەد ئەدهەم(ـیش لەم بارەیەوە دەڵێت:

»فەرمــودەكان ئەوەمــان نیشــاندەدەن، كــە موســوڵامنان لــە ئیســالمیان دەدوێــت لــەو ماوەیــەدا كــە درێــژ 

دەبێتــەوە لــە كۆتاییەكانــی ســەدەی یەكــەم تــا ســەرەتاكانی ســەدەی ســێیەم، نــەك ئــەوەی پەیامبــەر بــۆ هاوەاڵنــی 

ــای  ــە پەرەســەندنی ئایدی ــن ســەبارەت ب ــودەكان دۆكیومێنتێكــی گرنگــی مێژوویی ــەوە فەرم ــەر ئ ــردووە. لەب باس ك

ئایینیــی ئیســالمی و ســەرچاوەیەك نیــن بــۆ ژیانــی پەیامبــەر و هاتنــە ئــارای ئیســالم. فەرمــودە ژیانــی مەدەنیەتــی 

ئیســالمی و مەیلــی موســوڵامنان و ئارەزووەكانیــان لــە ســەدەی یەكەمــدا دەنوێنێــت پــرت لــەوەی ژیانــی پەیامبــەر 

منایــش بــكات«)5(.

ئایا فەرمودەكانی پێغەمبەر )وەحی(ـن؟

»پێغەمبەر ڕۆڵی لە دانانی ئایین و یاساكانیدا نییە«
ــان  ــدا لێی ــە بابەتەكەمان ــن كــە ل ــەو فەرمــودە هەڵبەســرتاوانە نی ــرەدا، ئ ــەر لێ ــی پێغەمب ــە فەرمودەكان مەبەســت ل

ــیاركردنە  ــەی پرس ــەو مانای ــاكانیدا، ب ــن و یاس ــی ئایی ــە دانان ــە ل ــەو مرۆڤەی ــی ئ ــە ڕۆڵ ــت ل ــو مەبەس ــن، بەڵك دوای

لــەوەی ئایــا ئــەم مرۆڤــە لــە بنەڕەتــدا ئەركــی ئــەوەی پــێ  ســپێردراوە كــە كەم وكوڕیەكانــی ئایینەكــەی پــڕ بكاتــەوە 

ــی  ــەوەی ئایەتەكان ــی ڕونكردن ــا ئەرك ــان ئای ــە(، ی ــوڕی نیی ــۆی كەم وك ــان خ ــی قورئ ــی ئایەتەكان ــدە بەپێ )هەرچەن

ــۆ  ــانە ب ــە و ئاس ــە ڕون كراوەی ــە ك ــە ئەوەی ــەم قورئان ــی ئ ــە تایبەمتەندییەكان ــك ل ــە یەكێ ــدا ك ــە كاتێك ــێ دراوە، ل پ

ــی  ــۆ گەیاندن ــدان ب ــە هەوڵ ــە ل ــا بریتی ــە، تەنی ــەو مرۆڤ ــان، بەڵكــو تاكــە ئەركــی ڕاســتەقینەی ئ تێگەیشــن و تێڕام

قورئــان، بایەخدانــی پێویســت بــەو گەیاندنــە و بەكارهێنانــی حیكمــەت و شــێوازی گونجــاو لەپێناویــدا. ئیســالمیەكان 

ــی  ــا ماف ــی و حــەرام و حــەاڵڵ تەنی ــی یاســا و ڕێســای ئایین ــی دانان ــە ئەرك ــەوە ك ــارە دەكەن ــەوە دوب هەمیشــە ئ

ــت و  ــەر بێ ــن گ ــا دەڵێ ــەوە، هەروەه ــتیە دەكات ــەم ڕاس ــدا جەخــت ل ــن ئایەت ــە چەندی ــش ل ــە قورئانی ــە، ك خودای

گریامنــی ئــەوە بكرێــت كــە كەســێك لــە پــاڵ خــودادا ئــەم كارە ئەنجــام بــدات؛ كەواتــە هاوبەشــی بــۆ بڕیــار داوە 

و كاری مورشیكەكانــی كــردووە، بــەاڵم لــە هەمــان كاتیشــدا ئــەو ئەركــە دەدەنــە پــاڵ پێغەمبەرەكــەی، لــە كاتێكــدا 

قورئــان بــە ئاشــكرا دەڵێــت كــە ئــەو لــەم ڕووەوە مرۆڤێكــە و هیچــی دیكــە، لەمــەش بــەوالوە، ئــەم ئەركــە دەخەنــە 

پــاڵ ئەســتۆی هاوەاڵنیــش، بەڵكــو دەیخەنــە ئەســتۆی شــوێنكەوتەی هــاوەاڵن )تابعین(یــش و، شــوێنكەوتەی ئــەو 

شــوێنكەوتوانەش كــە بــە )تابعــو التابعیــن( نــارساون، ئــەم ســـێ  نەوەیــەش بەســەر یەكــەوە، واتــە نــەوەی )صحابــة( 

و )تابعیــن( و )تابعــو التابعیــن( بــە نــەوەی پێشــینە چاكــەكان )الســلف الصالــح( نــاوزەد دەكــەن، واتــە ســێ  نــەوەی 

پــاك و بێگــەرد و پیــرۆز.

یەكێــك لــەو فەرمودانــەش كــە لــەم  ڕوەوە بــە فەرمودەیەكــی زۆر ســەحیح و متامنەپێكــراو هاتــووە، جەخــت لــە 

ســەر پیرۆزیــی ئــەم ســـێ  نەوەیــە دەكاتــەوە و دەڵێــت: »خــري القــرون قــرين ثــم الذيــن يلونهــم ثــم الذيــن يلونهــم«، 

واتــە »باشــرتینی نــەوەكان نــەوەی منــە ئینجــا ئەوانــەی بەدوایانــدا دێــن و ئەوانــەش كــە بــەدوای ئەمانیشــدا دێــن«. 

ــای  ــەت و مان ــە رسوشــتی باب ــەوەی ك ــردە ســەری ســەبارەت ب ــامن ك ــە جەخت ــە ك ــەو بابەتەی ــان ئ ــەش هەم ئەم

ــوە و  ــرۆز نەزانی ــە پی ــۆی ب ــودی خ ــەر خ ــا پێغەمب ــەر ن ــرتاوە، ئەگ ــر هەڵبەس ــە دوات ــات ك ــە دەریدەخ فەرمودەك

ــەوەی دوای  ــوێنكەوتوان و ن ــاوەاڵن و ش ــی ه ــەر پیرۆزی ــار لەس ــدی چــۆن بڕی ــە دەكات، ئی ــی ئەم ــش نەف قورئانی

ــەو  ــرتاوی ئ ــە هەڵبەس ــت ك ــۆی دەردەكەوێ ــدات ب ــە ب ــەم فەرمودەی ــەرنجی ئ ــك س ــەوەی كەمێ ــان دەدات. ئ ئەم

كــەس و گروپانەیــە كــە فەرمودەپەرســت و ڕابردووپەرســن، ئەوانــەی بــە ســەلەفی و ئەهلــی حەدیــس و.. نــاوزەد 
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دەكرێــن، لەپێنــاو ڕێگەگرتــن لــە ئیجتیهــاد و داخســتنی دەرگای ئەقــڵ  و، شــەرعیەتدان بــە پەرســتنی پێشــینان كــە قورئــان 

لــە چەندیــن ئایەتــدا بەڕونــی نەهــی لــێ كــردووە و، جەختــی لــەوە كردۆتــەوە كــە بــاوان و پێشــینان پیــرۆز نیــن: )بَــْل 

ــەر  ــن )و لەب ــەدی دەكەی ــە ب ــەوەی ك ــە دوای ئ ــو دەكەوین ــە: »بەڵك ــرة: 170( وات ــا...( )البق ــِه آَبَاَءنَ ــا َعلَيْ ــا أَلَْفيَْن ــُع َم نَتَِّب

ــەوە. ــدی ڕەتی دەكات ــە تون ــان ب ــە و قورئ ــك و بێباوەڕان ــە قســەی مورشی ــە ئەم ــان«، ك ــی باوامن ــە میرات دەســتامندایە( ل

چەند ئایەتێك وەك منونە:
1. )أََولـَـْم يَْكِفِهــْم أَنَّــا أَنْزَلَْنــا َعلَيَــك الِْكتـَـاَب يُتـْـَى َعلَيِْهــْم... )العنكبــوت: 51( واتــە: »ئــەوە بــەس نییــە ئێمــە كتێبێكــامن بــۆ 

ســەر تــۆ دابەزانــدووە كــە بەســەریاندا دەخوێرێتــەوە؟!«. لــەم ئایەتــەدا بەڕونــی دیــارە كــە قورئانــی پیــرۆز وەك تاكــە 

ــداری بەســە. ــۆ باس وخواســی ئایین كتێبێــك ب

ــا.... )املائــدة: 3( واتــە: »ئەمــڕۆ مــن  ــاَلَم ِديًن ــُم اإْلِْس ــُت َعلَيُْكــْم نِْعَمِتــي َورَِضيــُت لَُك ــْم ِديَنُكــْم َوأمَْتَْم ــُت لَُك ــْوَم أَكَْملْ 2. )الْيَ

ئایینەكەتانــم بــۆ تــەواو كــردن و نیعمەتــی خۆمــم لەســەر تــەواو كــردن )واتــە تــەواوی نیعمەتــی خۆمــم پێبەخشــین و 

بەســەردا ڕشــن( و ئیسالمیشــم وەكــو ئاییــن بــە ڕەزامەندیــی خــۆم بــۆ دانــان«، لــەم ئایەتــەوە بەڕوونــی دەردەكەوێــت 

كــە لــە قورئــان بــەو الوە ســەبارەت بــە ئیســالم، دەقــی دیكــە بوونــی نییــە، هەروەهــا تەنیــا قورئانیــش لــەم ڕووەوە بــە 

ــەم  ــان. ل ــاوەاڵن و زانای ــەی ه ــس و قس ــی حەدی ــەك نیعمەت ــی، ن ــالم و وەح ــی ئیس ــت، وەك نیعمەت ــەت دادەنرێ نیعم

ــا نیعمەتــی قورئانــە. ئایەتــەدا نیعمەتــی ڕاســتەقینەی پیــرۆزی ئایینــی، تەنی

ٍء( ) األنعــام: 38( واتــە: »لــە كتێبەكــەدا )كــە قورئانــە( كەم وكوڕیــامن لــە هیــچ شــتێكدا  3. )َمــا فَرَّطَْنــا يِف الِْكتَــاِب ِمــْن َشْ

نەكــردووە«. بــەو مانایــەی لــە هەمــوو شــتێك و لــە هەمــوو ڕویەكــەوە تێــر و تەســەل و كامــڵ و تــەواوە، ئیــدی فەرمودەی 

بــۆ چییــە؟!

ــە  ــۆ ك ــەر ت ــۆ س ــوارەوە ب ــە خ ــان ناردۆت ــە: »كتێبەكەم ــل: 89( وات ٍء( )النح ــُكلِّ َشْ ــا لِ ــاَب تِبْيَانً ــك الِْكتَ ــا َعلَيَ 4. )َونَزَّلَْن

ڕونكــەرەوەی هەمــوو شــتێكە«. مەگــەر دوای دەربڕینــی )لــكل شء( »بــۆ هەمــو شــتێك«، ئایــا هیــچ شــتێك دەمێنێتــەوە 

ــەوە؟! ــەوە چ شــتێك دەمێنێت ــوو شتێك(ـ ــەدوای )هەم ــەوە؟! ل ــی بكات ــەر ڕون كەســێكی دیكــەی وەك پەیامب

تەنانــەت موفەســیرێكی وەك )ابــن كثــري( كــە فەرمودەناســە و بایەخــی زۆر بــە فەرمــودە دەدات و، تەفسیرەكەشــی لــەم 

ڕووەوە تەفســیری ســەلەفیەكان و فەرمودەپەرســتەكانە، كەچــی لــە تەفســیرەكەیدا دەڵێــت:

ٍء(، ئیــن مەســعود گوتویەتــی: لــەم قورئانــەدا هەمــوو زانســتێك و هەمــوو شــتێكی  )َونَزَّلَْنــا َعلَيَــك الِْكتَــاَب تِبْيَانـًـا لـِـُكلِّ َشْ

بــۆ ڕوون كردوینەتــەوە. موجاهیدیــش دەڵێــت: هەمــوو حەاڵڵێــك و هەمــو حەرامێــك و، هەروەهــا )ابــن كثــري( دەڵێــت: 

گوتەكــەی ئیــن مەســعود گشــتگیرترە، چونكــە قورئــان هەمــوو زانســتێكی بەســودی لــە خــۆ گرتــووە لــە هەواڵــی ئــەوەی 

ــتیانە  ــك پێویس ــە خەڵ ــەوەش ك ــك و ئ ــەاڵڵ و حەرامێ ــوو ح ــا هەم ــت، هەروەه ــە دێ ــەوەش ك ــتی ئ ــوە و زانس تێپەڕی

ــەاڵم  ــە. ب ــەت و ڕێنامییش ــەی هیدای ــا مای ــە: هەروەه ــًدى( وات ــان«، )َوُه ــان و دواڕۆژی ــن و ژی ــا و دی ــاری دنی ــە كاروب ل

ــە  ــەر ئــەوەی فەرمودەناســە، خــۆی پــێ  ناگیرێــت و دەبــێ  لێكدانــەوەی یەكێــك لەوان موفەســیرەكەمان )ابــن كثــري( لەب

هــەر بخاتــە نــاو تەفســیری ئــەم ئایەتەیــەوە ســەبارەت بــەوەی كــە ڕونكەرەوەكــە ســوننەتی پێغەمبــەرە واتــە فەرمودەیــە. 

ٍء( أي: بالســنة«)6(، واتــە ئەوزاعــی  ــُكلِّ َشْ ــا لِ ــاَب تِبْيَانً ــك الِْكتَ ــا َعلَيَ هــەر بۆیــە دواتــر دەڵێــت: »وقــال األوزاعــي: )َونَزَّلَْن

دەڵێــت: مەبەســت لێــی ئەوەیــە ڕونكردنەوەكــە بــە ســوننەتە! لــە كاتێكــدا كــە دەربڕینــی ئایەتەكــە و شــێوەی داڕشــتنی 

ــا....« واتــە ئــەم )نا(یــە كــە بــۆ )ئێمــە( دەگەڕێتــەوە تەنیــا بــۆ ناردنــی  ڕســتەكە بەڕوونــی دیــارە كــە دەفەرموێــت »َونَزَّلَْن

كتێبەكــە نییــە بەڵكــو بــۆ ڕونكردنەوەشــیەتی، بەتایبەتیــش كــە لــە چەندیــن شــوێنی دیكــەدا قورئــان ئــەم ڕونكردنەوەیــەی 

خســتۆتە سەرشــانی خــۆی.
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مەبەســت ئەوەیــە ئەركــی ئــەو پەیامبــەرە ئــەوە نەبــووە لــە پــاڵ 

یاســا و ڕێســا و بڕیارەكانــی خــودادا بڕیــار و یاســای دیكــە زیــاد 

ــووە، خــۆ ئەگــەر  ــدن ب ــا گەیان ــەو تەنی ــكات، بەڵكــو ئەركــی ئ ب

گوتەكانــی ئــەو پەیامبــەرە پیــرۆز و وەحــی بونایــە، یاخــود یاســا 

و ڕێســای پیرۆزیــان تێــدا بوایــە لــە پــاڵ یاســاكانی خــودادا، 

ــاوەڕ و  ــەلەكانی بیروب ــەرام و مەس ــەاڵڵ و ح ــە ح ــەبارەت ب س

ــتنی  ــی پاراس ــی هەوڵ ــەوا زۆر بەباش ــی، ئ ــەی ئایین ــی دیك بابەت

ــاودەق  ــەوە دەق ــەن هاوەاڵن ــان لەالی ــێوەی قورئ دەدرا و، هاوش

لەبــەر دەكــرا و دەمایــەوە و، ئــەو هەمــوو ناكۆكــی و دژایەتییەی 

ــە ســەرەتای  ــە ل ــودە، ك ــە فەرم ــرد ســەبارەت ب دروســت نەدەك

ــە ئارادایــە، بــەو پێیــەی  ــا ئێســتاكە ل نوســینەوەی فەرمــودەوە ت

ــان و دو  ــری گوم ــت  و هەڵگ ــكرا بێ ــێ  ڕوون و ئاش ــی دەب وەح

دڵیــی نەبێــت. 

هەروەهــا گــەر ڕاســت بێــت ئــەو گوتانــە فەرمــودەی پەیامبــەر 

ــاو  ــت لەن ــۆن دەبێ ــن؛ چ ــش دابرێ ــی و پیرۆزی ــە وەح ــن و ب ب

ســەدان هــەزار فەرمــودەی بەنــاو ســەحیح و ڕاســت و دروســتدا، 

ــە موتەواتــريی لەفــزی و مەعنــەوی  ــان ب ــزە!!( دانەی ــا )دوان تەنی

ــەوە  ــی دەقەك ــە ڕووی هاتن ــە ل ــا )12( دان ــە تەنی ــن، وات دابرێ

وەك خــۆی و دەقــاودەق و لــە ڕوی ماناشــەوە بــە ئەمانــەت 

بگوازرێنــەوە؟!! چــۆن دەبێــت گومــان لــە وەحــی خــودادا 

ــە قورئانەكەیــدا چەندیــن جــار  هەبێــت، كــە خــودا بــۆ خــۆی ل

ــردووە!! ــی ك ــردووە و نەف ــن«ی ك ــان »الظ ــی گوم زەم

بَُهــْم  ٌء أَْو يَتُــوَب َعلَيِْهــْم أَْو يَُعذِّ 5. )لَيْــَس لَــَك ِمــَن اأْلَْمــِر َشْ

ــچ شــتێكت  ــۆ هی ــە: »ت ــران: 128(، وات ــوَن( )آل عم ــْم ظَالُِم فَِإنَُّه

ــان  ــكات ی ــوڵ ب ــێ  قەب ــان ل ــەر تەوبەی ــە، ئەگ ــت نیی ــە دەس ب

ســزایان بــدات، چونكــە ســتەمكارن«، مەبەســت ئەوەیــە فەرمــان 

و بڕیــار بــە دەســت تــۆ نییــە، بەڵكــو بــۆ الی خــودا دەگەڕێتــەوە 

ــارەی  ــە. ســیاقەكە دەرب ــر ســایەی ویســتی خۆیدای ــا لەژێ و تەنی

ئــەو كەســانەیە كــە لــە شــەڕی بــەدردا دۆڕاون، كــە ئەگــەر 

خــودا لێیــان ببــورێ  یــان ئازاریــان بــدات، ئــەوا تەنیــا بــە دەســتی 

ــی. خۆیەت

لە تەفسیری ئەم ئایەتەدا )ابن كثري( دەڵێت:

»لــە پاشــاندا )خــودا( بــە ڕســتەیەك ناڕەزایــی دەربــڕی كــە 

ــا و دواڕۆژدا  ــە دنی ــم( ل ــار )الحك ــەوەی بڕی ــەر ئ ــە لەس بەڵگەی

ــە  ــی نیی ــە هاوبەش ــا ك ــی تەنی ــە تاق ــە( ب ــۆ خودای ــەوە )ب ــۆ ئ ب

دەقەکانی قورئان دەڵێن ئەركی 

پەیامبەر ئەوە نەبووە لە پاڵ 

یاسا و ڕێسا و بڕیارەكانی خودادا 

بڕیار و یاسای دیكە زیاد بكات، 

بەڵكو ئەركی ئەو تەنیا گەیاندن 

بووە

قورئان لە چەندین ئایەتدا 

جەخت لەوە دەكاتەوە كە 

ئەركی دانانی یاسا و ڕێسای 

ئایینی و حەرام و حەاڵڵ 

تەنیا مافی خودایە، و بە 

ئاشكرا دەڵێت كە پێغەمبەر 

لەم ڕووەوە مرۆڤێكە و 

هیچی دیكە، بەاڵم لە هەمان 

كاتدا ئیسالمیەکان ئەو 

ئەركە دەدەنە پاڵ پێغەمبەر 

و بەڵکو هاوەاڵنیش و 

شوێنەكەوتوانیشیان
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)لێــرەدا ســەرنجی ئــەوە بــدەن كــە گوزارشــتی )هاوبەشــی نییــە( ئــەوە دەگەیەنێــت كــە بوونــی بڕیــار بــۆ هــەر كەســێك 

ٌء(، بەڵكــو  مانــای دانانیەتــی بــە هاوبەشــی خــودا(، دواتــر دەڵێــت: »خــودای مــەزن فەرمویەتــی )لَيْــَس لـَـَك ِمــَن اأْلَْمــِر َشْ

ــاُب(  ــا الِْحَس ــاَلُغ َوَعلَيَْن ــَك الْبَ ــا َعلَيْ َ ــی )فَِإمنَّ ــۆن فەرمویەت ــە، وەك چ ــۆ الی من ــوو ب ــە( هەم ــان و بڕیارەك ــە )فەرم ئەمرەك

ــَك ُهَداُهــْم  ــَس َعلَيْ )الرعــد:40(: )تــۆ تەنیــا گەیاندنــت لەســەرەو حســابیش لەســەر ئێمەیــە(، هەوەرهــا دەفەرموێــت )لَيْ

َولَِكــنَّ اللَّــَه يَْهــِدي َمــْن يََشــاُء( )البقــرة: 272(، واتــە: »هیدایەتدانــی ئــەوان و ڕێنامییكردنیــان لەســەر تــۆ نییــە بەڵكــو خــودا 

هیدایەتــی هــەر كەســێك دەدات كــە بیەوێــت«، هەروەهــا فەرموشــیەتی )إِنَّــَك اَل تَْهــِدي َمــْن أَْحبَبْــَت َولَِكــنَّ اللَّــَه يَْهــِدي 

ــی هــەر  ــە خۆشــت بوێت بەڵكــو خــودا هیدایەت ــت ك ــی كەســێك نادەی ــۆ هیدایەت ــە: »ت ــاُء( )القصــص: 56(، وات ــْن يََش َم

ــت«. ــە بیەوێ كەســێك دەدات ك

ــدا  ــە بڕیاردان ــۆ ل ــە: ت ٌء(، گوتویەتــی وات ــِر َشْ ــَن اأْلَْم ــَك ِم ــَس لَ ــە گوتــەی )لَيْ موحەممــەدی كــوڕی ئیســحاق ســەبارەت ب

ســەبارەت بــە بەندەكانــم هیچــت بــۆ نییــە )بــە دەســت نییــە( ئــەوە نەبێــت كــە مــن لەبارەیانــەوە فەرمانــت پێ دەكــەم..

دواتــر )ابــن كثــري( دەڵێــت: بوخــاری گوتویەتــی: ســامل لــە باوكیــەوە گێڕاویەتیــەوە كــە گوێــی لــە پەیامبــەری خــودا بــووە 

دوای ئــەوە ســەری لــە ڕكاتــی دووەمــی نوێــژی بەیانیــدا بــەرز كردۆتــەوە گوتویەتــی »اللهــم العــن فالنًــا و فالنًــا«، واتــە: 

»خودایــە! فــاڵن و فــاڵن بەنەفــرەت بكــە«، دوای گوتنــی »ســمع اللــه ملــن حمــده، ربنــا ولــك الحمــد«، ئیــدی خــودا ئــەم 

ٌء(، دوای هێنانــی چەنــد فەرمودەیەكــی دیكــەی لــەم شــێوەیە دەڵێــت  ئایەتــەی نــاردە خــوارەوە: )لَيْــَس لـَـَك ِمــَن اأْلَْمــِر َشْ

دوایــی هەمویــان تەوبەیــان لــێ  قەبــوڵ كــرا)7( )ئەمــەش ئــەوە دەگەیەنێــت كــە خــودا بــە قســەی پەیامبــەری نەكــردووە 

و لەعنەتــی لــێ  نەكــردون(.

)ئالوســی( دوای ئــەوەی لــە تەفســیری هەمــان ئایەتــدا، هاوشــێوەی باس وخــواس و لێكدانەوەكــەی )ابــن كثــري( دەهێنێــت، 

واتــە لــەوە دەدوێــت كــە پێغەمبــەر بــۆی نییــە بڕیــار بــدات و لــەم ڕووەوە هیچــی بــە دەســت نییــە، دواتــر دێتــە ســەر 

ئایەتــی )َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى( )ســورة النجــم: 3(، واتــە: »)پەیامبــەر( لــە هــەوا و ئــارەزووەوە قســە نــاكات«، دەڵێــت: 

ــە  ــەی كــە وەك ل ــەو بناغەی ــەی ئیشــكال لەســەر ئ ــە مای ــك مــن األمــر شء«( بۆت ــس ل ــی »لي ــە ئایەت ــە )وات ــەم ئایەت »ئ

ــی  ــردووە و لێ ــەر كارێكــی ك ــە پەیامب ــەوەی ك ــە بەڵگــەی ئ ــووە ب ــووە ب ــدا هات ــی فەرمودەكان ــە ڕیوایەتەکان ــك ل هەندێ

قەدەغــە كــراوە، چونكــە گــەر ئــەو كــردارە لەالیــەن خــوای بااڵدەســتەوە بووبێــت؛ چــۆن لێــی قەدەغــە كــردووە، ئەگــەر 

ــەم  ــە ب ــتێتەوە( و ناكۆك ــەت« دەوەس ــەر دەكات )دژی »عیصم ــة(ی پەیامب ــی )عصم ــەوا زەم ــكات؛ ئ ــە ب ــی قەدەغ لێیش

گوتەیــەی خــودا )َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى(.

ــۆ  ــت ب ــەورەوە بووبێ ــودای گ ــەن خ ــك لەالی ــی و مۆڵەتێ ــە وەح ــەو كارە ل ــودی ئ ــت خ ــی تێ دەچێ ــت: ڕێ ــر دەڵێ دوات

ــت«)8(. ــو بێ ــە ب ــەو مۆڵەت ــی( ئ ــەوە و البردن ــخ كردنەوە )بەتاڵكردن ــەش نەس ــەو نەهیكردن ــەر، ئ پەیامب

لێرەدا دوو پارادۆكس و ناكۆكیی سەیر بەدی دەكەین:

ــەوە و پێشــی  ــەر دەگرێــت و بڕیارەكــەی ڕەت دەكات ــە پێغەمب ــە ل ــارە كــە ڕەخن یەكــەم: گەرچــی ئایەتەكــە بەڕوونــی دی

ــار نیــت، ئــەم موفەســیرەمان ئــەم ڕاستییەشــی ســەملاندووە چونكــە نەیتوانیــوە دژی بۆچونــی  دەڵێــت تــۆ خاوەنــی بڕی

ــەردی  ــی و بێگ ــی پاك ــە دژی ــە ئەم ــت، چونك ــتی وا نابێ ــت ش ــدا دەڵێ ــان كات ــە هەم ــی ل ــكات، كەچ ــە ب ــە قس ئایەتەك

)عصمــة(ی پێغەمبــەرە!! چونكــە خــودا بــۆ خــۆی بڕیــاری داوە كــە ئــەو پێغەمبــەرە بــە ئــارەزووی خــۆی قســە نــاكات )َوَمــا 

يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى(؟! واتــە كەوتۆتــە گومــان و سەرســامییەوە بەرامبــەر بــە بڕیارەكــەی پێشــوی خــودا كــە گوایــا ناكۆكــە بــە 

ئایەتــی )َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى(!! بێ ئــاگا لــەوەی كــە ئــەوەی لێــرەدا لــە )هــوی(وە قســە نــاكات خــودی خــودا خۆیەتــی 

نــەك پەیامبــەر! واتــە مەبەســتی ئــەم ئایەتــەی دوایــی پێغەمبــەر نییــە بەڵكــو خودایــە.

دووەم: بــۆ چارەســەركردنی ئــەم دژایەتیــەش دەڵێــت: دەبێــت خــودا هەڵوێســتەكەی پەیامبــەری قەبــووڵ كردبێــت بــەو 
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پێیــەی گوتــە و هەڵوێســتەكانی ئــەو پێغەمبــەرە وەحیــن )بێگومان 

بــەالی فەرمودەنــاس و موفەســیرەكانەوە!(، بــەاڵم دواتــر و لــە 

ٌء(ـــەوە ئــەو وەحیــەی  ــِر َشْ ــَن اأْلَْم ــَك ِم ــَس لَ ڕێگــەی ئایەتــی )لَيْ

پێشــوی پێغەمبــەر )كــە هەڵوێســتە هەڵەكــەی پێغەمبــەر بــووە(

ــودە و  ــە فەرم ــە ئایەتەك ــە ب ــردووە، وات ــەوە و الی ی ڕەت كردۆت

هەڵوێســتەكانی پێغەمبــەری نەســخ كردۆتەوە و بەتاڵی كردۆتــەوە!!

ئەمەیــە یەكێكــە لــەو هەڵوێســتە دژ و ناكۆكانــەی كــە موفەســیران 

و زانایــان توشــی دژایەتــی و ئیزدیواجیــەت لــە تێگەیشــن و 

تەفســیردا دەكات، چونكــە ئــەوان بــە زۆری زۆركاری دەیانەوێــت 

ئــەوە بســەپێنن كــە پێغەمبــەر مەعســومە و گوتەكانیشــی وەحــی 

ــان و  ــی قورئ ــە لۆژیك ــە ب ــەش ناكۆك ــارە ئەم ــن. وەك دی خودایی

ــەوە! ــەم بارەی ــان ل ــتەكانی قورئ ــوون و هەڵوێس ــی بۆچ حەقیقەت

6. ئایەتــی )َوَمــا يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى( )النجــم: 3(، واتــە »بــە 

هــەوا و ئــارەزوو قســە نــاكات«، بــەو مانایــەی ئــەوەی لــە دەمــی 

دەردەچێــت هەمــووی حەقیقەتــە و دورە لــە حــەز و ئــارەزووەوە. 

پێغەمبــەرە  ئایەتــە  ئــەم  مەبەســتی  دەڵێــن  حەدیســگەراكان 

ــی  ــە قسەكانیش ــتیان ل ــن، مەبەس ــووی وەحی ــەكانی هەم ــە قس ك

فەرمودەكانیەتــی، واتــە هەرچــی لــە دەمــی ئــەو پەیامبــەرە 

ــان  ــا قورئ ــەك تەنی ــە )ن ــەن خوداوەی ــە الی ــوی ل ــەدەر؛ هەم بێت

ــەم  ــارە ئ ــی دی ــە ڕوون ــە ب ــدا ك ــە كاتێك ــودەش(. ل ــو فەرم بەڵك

ــە  ــی قورئان ــەت و دەق ــی ئای ــە گۆكردن ــا مەبەســتی ل ــە تەنی ئایەت

لــە الیــەن پێغەمبــەرەوە نــەك گوتەكانــی خــۆی و فەرمودەكانــی.

بــا ئایەتەكــە بخەینــەوە نــاو ســیاقەكەی خــۆی  و، لــە پەیوەندیــدا 

ــن،  ــەوەی بدەی ــی خوێندن ــە هەوڵ ــی دیك ــەت و بابەتەكان ــە ئای ب

ــَوى،  ــِم إَِذا َه ــت پێ دەكات: )َوالنَّْج ــێوەیە دەس ــەم ش ــورەتەكە ب س

ــَو  ــَوى، إِْن ُه ــِن الَْه ــُق َع ــا يَْنِط ــَوى، َوَم ــا َغ ــْم َوَم ــلَّ َصاِحبُُك ــا َض َم

إاِلَّ َوْحــٌي يُوَحــى(، )النجــم: 1-4(، واتــە: »ســوێند بــە ئەســتێرە كــە 

دەكەوێتــە خــوارەوە، هاوڕێكەتــان )مەبەســت پێغەمبــەرە( گومــڕا 

ــارەزووی  ــە ئ ــچ شــتێكیش ل ــێ  نەشــێواوە، هی ــووە و ســەری ل نەب

ــە  ــتێكی دیك ــەو الوە ش ــی ب ــە وەح ــو( ل ــت، )بەڵك ــەوە ناڵێ خۆی

نییــە كــە بــۆی دەنێردرێــت، كــە خــاوەن توانــا و هێــزی زۆر فێــری 

ــە(. كــردووە )كــە جیریل

لــەم ئایەتانــەدا دیــارە كــە مەبەســت لــەوەی كــە ئــەو پێغەمبــەر 

دەیڵێــت تەنیــا قورئانــە، بــەم بەڵگانــە:

1. هەرگیــز بێبــاوەڕ و مورشیكــەكان دەربــارەی فەرمودەكانــی 

زانایانی ئایینیی ئیسالم، بە 

زۆری زۆركاری دەیانەوێت 

ئەوە بسەپێنن كە پێغەمبەر 

»مەعسوم«ـە و گوتەكانیشی 

»وەحی«ی خودایین، کە 

ئەمەش ناكۆكە بە لۆژیكی 

قورئان و حەقیقەتی بۆچوون 

و هەڵوێستەكانی قورئان لەم 

بارەیەوە!

فەرمودەگەراكان هیچ 

بەڵگەیەكیان بەدەستەوە 

نییە بۆ دانانی فەرمودە بە 

»وەحی«، بەڵكو هەوڵیان داوە 

هەر چۆنێك بووە ئایەتەكان 

لە سیاقی خۆیان داببڕن بۆ 

ئەوەی بەڵگە بۆ بۆچونە نا-

قورئانیەكانی خۆیان بهێننەوە
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پێغەمبــەر خــۆی ڕەخنەیــان لــێ  نەگرتــووە، واتــە نەیانگوتــووە ئــەی پێغەمبــەر تــۆ گومــڕا و سەرلێشــێواو و شــێتیت، یــان 

شــاعیریت و جنۆكــە دەســتیان لــێ وەشــاندویت و كاهینیــت و، ئــەم جــۆرە تۆمەتانەیــان نــەداوە پــاڵ لەســەر ئــەوەی كــە 

هەندێــك لــە فەرمودەكانــی خــۆی بــۆ باس كردبــن و پێــی گەیاندبــن، بەڵكــو ئــەم تۆمەتانــە تەنیــا بــۆ دەقــی قورئــان بــووە 

ــا َغــَوى(، )هاوڕێكەتــان  ــا َضــلَّ َصاِحبُُكــْم َوَم وەك لــە چەندیــن شــوێنی قورئانــدا دیــارە، كەواتــە كاتێــك دەفەرموێــت: )َم

ــا  ــت: چونكــە )َوَم ــە یەكســەر دەڵێ ــێ  نەشــێواوە ك ــەوەدا دەیســەملێنێت ســەری ل ــەوە ب ــێ  نەشــێواوە( دوای ئ ســەری ل

يَْنِطــُق َعــِن الَْهــَوى( واتــە بــە ئــارەزووی خــۆی شــتتان بــۆ بــاس نــاكات، بەڵكــو ئــەوەی دەیڵێــت؛ قورئانــە.

2. باســكردن لــە گوتنــی قســەی هــەق و دەربڕینــی هــەق لــە ســیاقی قســەكردن لــە فەرمودەكانــی پێغەمبــەر و گوتەكانــی 

ئــەودا نەهاتــووە، بەڵكــو هەمــوو گوزارشــتەكان تایبەتــن بــە خــودا و گوتــەی ئــەوەوە كــە قورئانــە:

ــەرك  ــە »ئ ــون: 62(، وات ــوَن( )املؤمن ــْم اَل يُظْلَُم ــقِّ َوُه ــُق ِبالَْح ــاٌب يَْنِط ــا كِتَ ــَعَها َولََديَْن ــا إاِلَّ ُوْس ــُف نَْفًس ــەىت )َواَل نَُكلِّ أ. ئاي

ناخەینــە ســەر هیــچ كەســێك ئــەوە نەبێــت كــە لــە توانایدایــە، كتێبێكیشــامن الیــە كــە هــەق دەڵێــت )قســەكانی هەقــن(، 

ستەمیشــیان لــێ  ناكرێــت«، گەرچــی ئــەم كتێــب »كتاب«ـــە بــە كتێبــی نوســینی كــردەوەی مرۆڤــەكان تەفســیر كــراوە، 

بــەاڵم گرنــگ ئەوەیــە ئەمــەش دیســان هــەر لــە خوداوەیــەوە )واتــە پرۆســەی نوســینەوەكە و دەقــی كتێبــی كــردەوەكان(، 

نــەك لەالیــەن پەیامبــەرەوە. گەرچــی ئــەم )كتاب(ـــە بــە )قرآن(یــش لێكدراوەتــەوە. واتــە مادامەكــی كتێبێكــامن هەیــە )كە 

قورئانــە( و هەقــی بــە باشــی ڕون كردۆتــەوە )ئەگــەر لێــی تێبگــەن و ئەگــەر پەیــڕەوی لــێ  بكــەن( ســتەمیان لــێ  ناكرێــت. 

گوتراویشــە مەبەســت پێــی )اللــوح املحفــوظ( )ڕوتەختــە پارێزراوەكە(یــە. بــەاڵم هــەر كامێكیــان بێــت هــەر بــۆ خــودا 

خــۆی دەگەڕێتــەوە نــەك پەیامبــەر)9(.

ــە  ــان )وات ــت بۆت ــەق دەدوێ ــە ه ــە ب ــە كتێبەكەمان ــە: »ئەم ــة: 29( وات ( )الجاثي ــقِّ ــْم ِبالَْح ــُق َعلَيُْك ــا يَْنِط ــَذا كِتَابَُن ب. )َه

ــە. ــان قورئان ــردەوە ی ــینی ك ــی نوس ــە كتێب ــت ل ــدا مەبەس ــن(، لێرەش ــی هەق گوتەكان

3. لــەوەدا كــە ئــەم گوتەیــەی باســی دەكات بــە )وحــي( نــاو دەبــات )إِْن ُهــَو إاِلَّ َوْحــٌي يُوَحــى(، لــە كاتێكــدا لــە هیــچ 

شــوێنێكی قورئانــدا گوتەكانــی پێغەمبــەر بــە )وحــي( بــاس نەكــراون و بــەم جــۆرە ئاماژەیــان بــۆ نەكــراوە، بەڵكــو لــە هەمو 

جێگایەكانــی قورئانــدا مەبەســت لــە )وحــي(ی خــودا تەنیــا قورئانــە. جگــە لــەوەی كــە )أ وحــی( بــە مانــای )أشــار: ئامــاژەی 

ــە ســیاقی  ــان ل ــووە، كــە هیچی ــاو دڵ هات ــام و خســتنە ن ــای ئیله ــە مان ــە ســیاقی دیكــەدا ب ــووە، یاخــود ل ــۆ كــرد( هات ب

باســكردنی گوتەكانــی پێغەمبــەری ئێمــەدا نیــن كــە بــە )فەرمــودە( یــان )حەدیــس( نــاوزەد دەكرێــن.

4. هەروەهــا لــەم كۆمەڵــە ئایەتــەدا ئامــاژە بــەوە كــراوە كــە ئــەو گوتەیــە لــە الیەنــی جیریلــەوە هاتــووە: )َعلََّمــُه َشــِديُد 

الُْقــَوى( )النجــم: 5(، لــە كاتێكــدا لــە هیــچ شــوێنێكی قورئانــدا ئامــاژە بــەوە نەكــراوە كــە جیریــل فەرمــودەی بــۆ پەیامبــەر 

ناردبێــت یــان فێــری كردبێــت، بەڵكــو تەنیــا قورئانــی فێركــردووە، چونكــە لــە قورئانیــش زیاتــر كتێبــی دیكــەی پێویســت 

نییــە، بــەو پێیــەی تەنیــا قورئــان وەحــی خودایــە. ئــەوە ڕاســتە كــە ئــەو پێغەمبــەرە ڕاســتگۆ بــووە و ڕاســتی لــە دەمــی 

هاتۆتــە دەرەوە، بــەاڵم ئەمــە ئــەوە ناگەیەنێــت مادامەكــی ڕاســتگۆ بــووە كەواتــە قسەكانیشــی »وەحی«ـــن، ســەملاندنی 

ڕاســتگۆیی پێغەمبەریــش پێویســتی بــەم ئایەتــە نییــە، لەبــەر ئــەوە فەرمودەگــەراكان هیــچ بەڵگەیەكیــان لــەم  ڕووەوە بــە 

دەســتەوە نییــە، بەڵكــو هەوڵیــان داوە هــەر چۆنێــك بــووە ئایەتــەكان لــە ســیاقی خۆیــان داببــڕن بــۆ ئــەوەی بەڵگــە بــۆ 

بۆچونــە نا-قورئانیەكانــی خۆیــان بهێننــەوە.
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بەشی یەکەم

بــێ  گومــان ســڕینەوە و لەناوبردنــی ڕێکخــراوی داعــش، کۆتایی هێنــان نیــە بــە ڕەوتــە ڕەجعــی و ئوســوڵی و 

تەکفیــری ســەلەفی و ئیرهابیــەکان. ئەگەریــش ئێمــە پێــامن وا بێــت کــە ڕزگارکردنــی پارێــزگای نەینــەوا لــە 

عیــراق و ڕەققــە لــە ســوریا، کۆتایــی دێــت بــە داعــش و بیــری تونــدڕەوی و ئوســوڵی، ئــەوا لــە هەڵەیەکــی 

قوڵــدا ئەژیــن، چونکــە ئــەو هۆکارانــەی کــە داعــش و هاوشــێوەکانی بەرهــەم دێنــن، لەنــاو ســوچی هەمــو 

ــە ســەردەمی  ــۆ مێــژوی ئیســالم، هــەر ل کتێبخانەکانــی جیهانــی ئیســالمیدا هــەن، و ئەگــەر بگەڕێینــەوە ب

ــۆر  ــی جۆراوج ــری و ئیرهابی ــی تەکفی ــان ڕەوت و گروپ ــن دەی ــتا دەبینی ــو ئێس ــیدینەوە تاک ــی ڕاش خیالفەت

بــە تێپەڕبونــی کات، بــە شــێوە و نــاوی جۆراوجــۆر و دروشــمی هەمەچەشــن دەرکەوتــون و بونــە ئافــەت 

ــی  ــە: دەرکەوتن ــۆ منون ــان، ب ــەردەمەکانی خۆی ــادەکانی س ــە س ــار و مرۆڤ ــت و بیری ــۆ ژیان دۆس ــەاڵ ب و ب

ــە ســەدەی بیســتەمیش  ــە و ل ــو تالیــب باشــرتین منونەی ــی کــوڕی ئەب ــە ســەردەمی عەل )خەواریجــەکان( ل

چەندیــن ڕەوت و گــروپ و جواڵنــەوەو حزبــی ئیســالمی تەکفیــری و ســەلەفی و ئیرهابــی دەرکەوتــون لــە 

ســودان و میــر و جەزائیــر و تونــس و لیبیــا و عیــراق و ســوریا و هتــد.

کامیان بسڕینەوە

«

محمد وەرتێ

؟یاندەقەکانداعــــش 
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هۆکاری سەرهەڵدانی ڕەوتە تەکفیریەکان:
بــە بۆچونــی مــن دو هــۆکاری ســەرەکی هەیــە بــۆ ســەرهەڵدان و دەرکەوتنــی ئــەو ڕەوتــە تەکفیریانــە، یەکەمیــان بونــی 

دەیــان دەق کــە بەرهەمهێنــەری توندوتیــژی و الدانــی فکــری و مرۆییــن و ســەدان ڕوداوی خوێنــاوی نامرۆڤانــە - ئەگــەر 

راســت بــن - لەنــاو کتێــب و کتێبخانــە و ســەرچاوەکانی ئیســالم و مێــژوی ئیســالم.

هــۆکاری دوەمیــش بــە دیــدگای مــن کۆمەلێــک هــۆکاری دەرونــی و کۆمەاڵیەتــی و ژینگەیــی و سیاســین، کــە لەگــەڵ ئــەو 

دەق و ڕوداوە خوێناویانــە کــەش و ژینگــە و پاڵنەرێکــی بــاش دەگونجێنــن بــۆ ســەرهەڵدانی ئــەو ڕەوتانــە.

)نــوري كامــل املالــي( لــە وتارێکــی ســایتی )الصبــاح(دا، هــۆکاری ســەرهەڵدانی ئــەو ڕەوتانــەی بــۆ ســێ هــۆکاری ســەرەکی 

گێڕاوەتــەوە، یەکــەم: بونــی ســەدان فەرمــودە و ڕوداوی خوێنــاوی کــە دراونەتــە پــاڵ پێغەمبــەری ئیســالم و خەلیفــەکان، 

ــاو  ــە لەپێن ــەدا. ســێیەم: دەســەاڵتدارانی ناوچەک ــە ناوچەک ــل ل ــکا و ئیرائی ــا و فەڕەنســا و ئەمەری ــی بەریتانی دوەم: بون

ــەو  ــۆ ســەرهەڵدانی ئ ــزن ب ــدەری بەهێ ــان هــۆکار و یارمەتی ــی خۆی ــی سیاســی و ســوڵتەوی و ئابوری ســەپاندنی هەیمەن

ڕەوتانــە)1(.

ــە دور نازانرێــت کــە  ــە و ب ــە هــۆکاری یەکــەم، کــە لەوانەی ــەو نوســەرە هــاوڕام ســەبارەت ب ــا ئاســتێک لەگــەڵ ئ مــن ت

ــە  ــی لەوانەش ــەکان، ئەگەرچ ــالم و خەلیف ــەری ئیس ــاڵ پێغەمب ــە پ ــە درابن ــەو دەق و ڕوداوە خوێناویان ــی زۆر ل کۆمەڵێک

ئــەو ڕوداوانــە بەشــێک لــە ڕاستییشــیان تێــدا بێــت، ئێمــە وەکــو توێــژەر ناتوانیــن بڕیــاری دروســتی و نادروســتیی ئــەو 

دەق و ڕوداوانــە بســەملێنین، کــە نزیکــەی هــەزار ســاڵ پێــش ئێســتا ڕویــان داوە، بــەاڵم بــۆ هــۆکاری دوەم لەگەڵــی هــاوڕا 

نیــم، بەتایبــەت بــۆ واڵتێکــی وەکــو فەڕەنســا، چونکــە فەڕەنســا هــەر واڵتێکــی داگیرکردبێــت؛ ئیشــی لەســەر ڕەهەنــدە 

ــی  ــی ئایین ــی و توندڕەوی ــی خێڵگەرای ــڕینەوەی مۆرک ــەر س ــردوە، و کاری لەس ــتیەکان ک ــنبیری و ژیاندۆس ــاری و ڕۆش ژی

کــردوە، بــۆ ســەملاندنی ئــەو ڕاســتیەش، یەکــەم کاری ناپلیــۆن کــە لــە مصیــر کــردی بــە منونــە دەهێنمــەوە، کــە کردنــەوەی 

ــدن  ــی خوێن ــۆ تەواوکردن ــا ب ــا و فەڕەنس ــاردە ئەوروپ ــری ن ــج و الوی می ــەدان گەن ــان س ــر، پاش ــە می ــو ل ــە ب چاپخان

ئایا سڕینەوە و لەناوبردنی ڕێکخراوی داعش، کۆتایی بە 

ڕەوتە ئوسوڵی و تەکفیری و ئیرهابیەکان دەهێنێت؟
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ــەورە  ــنبیریی گ ــی ڕۆش ــە هەگبەیەک ــە ب ــەو گەنجان ــان ئ ــا و پاش ــی ئەوروپ ــنبیریی واڵتان ــگ و ڕۆش ــور و فەرهەن و کەلت

ــان و  ــی لوبن ــە: واڵتان ــۆ منون ــت پێکرد، ب ــنگەرییان دەس ــی ڕۆش ــن شۆڕش ــر و گەورەتری ــەوە می ــدەوە گەڕان و دەوڵەمەن

ســوریا و تونــس و مەغریــب و جەزائیــر و میــر بــە هیــچ شــێوەیەک ســیامی خێڵگەراییــان تێــدا بەرچــاو ناکەوێــت، بــە 

پێچەوانــەی بەریتانیــا، کــە هــەر واڵتێکــی داگیرکردبێــت؛ ئیشــی لەســەر ژیاندنــەوە و بەهێزکردنــی خێــڵ و نەریتەکانــی 

ــی واڵت و کوشــتنی فکــر و  ــی ســامان و نەوت ــر چەوســاندنەوەی خەڵکەکــەی و بەتااڵن بردن ــۆ زیات ــردوە ب ــی ک خێڵگەرای

عەقڵــی ڕۆشــنگەری لــەو واڵتانــە، ســەبارەت بــە ئەمەریــکاش کۆمەڵێــک رشۆڤــە هــەن کــە پێیان وایــە دەزگای هەواڵگریــی 

ــەر  ــتاش ه ــا ئێس ــەوە ت ــی ئ ــە، ئەگەرچ ــە تەکفیریان ــەو ڕەوت ــەکردنی ئ ــەرهەڵدان و گەش ــە س ــە ل ــتی هەی )CIA( دەس

ــە  ــری ل ــەی ئاســایش و بەرگ ــەوە، ئەگەرچــی ســەرۆکی لیژن ــت پشت ڕاســت نەکراوەت ــە و دۆکۆمێن ــە بەڵگ ــە و ب رشۆڤەی

پەرلەمانــی عیــراق لــە کۆنگرەیەکــی ڕۆژنامەوانــی ڕایگەیانــد کــە فڕۆکــەی ئەمریکــی بیــراوە لــە موســڵ چەکــی بــۆ داعــش 

ــۆ  ــە ب ــا کــە چەکــی بــە هەڵ ــە کۆبانــێ ئەمەریــکا دانــی بــەوەدا ن فڕێ داوەتــە خــوارەوە، ئەمــە ســەرەڕای ئــەوەی کــە ل

ــی  ــە خاوەن ــی ک ــەی ئەمریک ــە فڕۆک ــە، چونک ــی قوڵ ــگای تێڕامانێک ــەوەش جێ ــی ئ ــوارێ، ئەگەرچ ــە خ ــش فڕێداوەت داع

ــە  ــۆ ئامانجێکــی دیاریکــراو، و ســەبارەت ب ــە فڕێدانــی چــەک ب ــە بــکات ل نوێرتیــن و باشــرتین وردەکاری و زانســتە هەڵ

ئیرائیــل مــن لەگەڵــی نوســەر هــاوڕا نیــم، چونکــە لــە ســاڵی 1968 لــە دوای وەســتانی شــەڕی عەرەب-ئیرائیــل تاکــە 

مەرجــی ئیرائیــل بــۆ دانوســتاندن لەگــەڵ میــر ئــەوە بــوە کــە میــر ببێتــە واڵتێکــی دیموکراســی، و مــن پێم وایــە هەتــا 

ئــەو واڵتانــە بــەرەو ژیان دۆســتی و کرانــەوەی شارســتانی بــڕۆن؛ کەمــرت سەرئێشــە بــۆ ئیرائیــل دروســت دەکەن، چونکــە 

ئیرائیــل لــە قواڵیــی و ناوجەرگــەی ئــەو اڵتانەدایــە.

دیارترین ڕەوتە تەکفیریەکانی جیهانی ئیسالم بە درێژایی مێژو:

یەکەم: خەواریج 
لــە ســەردەمی خەلیفەکانــەوە وەکــو گروپێکــی تونــدڕەوی ئایینــی ئیســالم پەیــدا بــون، کــە لــە ســوپای عەلــی کــوڕی ئەبــو 

تالیــب جیابونــەوە، بــە هــۆی ئامادەبونــی ئیاممــی عەلــی خەلیفــەی موســڵامنان بــۆ گفت وگۆکــردن لەگــەڵ موعاویــەی 

کــوڕی ئەبــو ســوفیان، چونکــە ئــەوان پێیــان وابــو کــە موعاویــە لــە ئاییــن هەڵگەڕاوەتــەوە و نابێــت ئاشــتەوایی لەگــەڵ 

ــە  ــدن، ک ــرس وتۆقان ــەم کاری ت ــن، یەک ــی دەرکەوت ــدڕەو و بێ بەزەی ــەر و تون ــی تۆقێن ــی ئیرهابی ــت، وەک گروپێک بکرێ

ــت(،  ــوڕی ئەڕەت ــی ک ــەورە )خەبباب ــەحابیی گ ــوڕی س ــاڵ ک ــاوی عەبدوڵ ــە ن ــو ب ــەحابییەک ب ــتنی س ــان دا کوش ئەنجامی

بەوەشــەوە نەوەســتان هاتــن زگــی کەنیزەکەکــەی )عەبدوڵاڵ(یــان شــەق کرد کــە دوگیــان بــو، ئــەم کارە نامرۆڤانەیــە بــوە 

ــاو موســوڵامناندا)2(. ــەر بەن ــرس و بیمێکــی زۆر و تۆقێن ــەوەی ت هــۆی باڵوبون

دوەم: ڕێکخراوە ئیرهابیەکان:
1. ڕێکخــراوی )القاعــدة( : دەرکەوتنــی ڕێکخــراوی )القاعــدة( لــە تــەواوی جیهانــی ئیســالمی بــە ڕابەرایەتیــی )ئوســامە 

بــن الدن(. ئەمــەش ڕێکخراوێکــی تونــدڕەوی ئایینــی ئیســالم بــو، کــە بــە هەمــان نەهــج و فکــری توندڕەوانــەی خەواریــج 

مامەڵەیــان دەکــرد، واتــە تەکفیرکردنــی هەمــو ئــەو گــروپ و تاقــم و دەوڵەتانــەی کــە وەکــو ئــەوان بیریــان نەدەکــردەوە، 

ئــەم گروپــە کــە لــە ســەدەی بیســتەم دەرکــەوت لــە سەرانســەری جیهانی ئیســالمی لــە ڕێگــەی تــۆڕی ڕێکخســتنەکانیانەوە 

دەســتیان کــرد بــە باڵوکردنــەوەی تــرس و تۆقانــدن لەنــاو واڵتانــی موسوڵامننشــین و واڵتانــی خۆرئــاوا. ئــەم بزوتنەوەیــە لــە 
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ئەفغانســتان لەژێــر نــاوی بزوتنــەوەی تاڵیبــان ســەدان کاری نامرۆڤانــەی ئەنجــام دا، پاشــان ئــەم گروپــە دوای ڕزگارکردنــی 

عیــراق لــە الیــەن ئەمریــکا و ڕوخانــی ڕژێمــی ســەدام بــە ســەدان کاری خۆکــوژی و ئیرهابــی و کاری نامرۆڤانــەی وەکــو 

کــردەوەی خۆکــوژی و تەقاندنــەوەی ســەیارە و ماتۆرســکیل و مزگــەوت و گــۆڕی زانــا و فەقیهەکانــی ئیســالم هاتــە نــاو 

عێــراق، کــە بــە هۆیانــەوە زیاتــر لــە نیــو ملیــۆن هاواڵتیــی عێراقــی کــوژران و ئــاوارەی واڵتانــی دەوروبــەر بــون، زیاتــر لــە 

6000 زانــا و مامۆســتای زانکــۆ کــوژران. پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکەیــن کــە ژمــارەی مەندائیــەکان کــە ئایینێکــە لــە عێــراق 

پێــش ڕوخانــی ڕژێمــی ســەدام ژمارەیــان 50000 کــەس بــوە، کەچــی ئێســتا تەنهــا 5000 کەســیان ماوەتــەوە)3(.

ــان  ــن کاری نامرۆڤانەی ــن و چەندی ــەن دەرکەوت ــس و یەم ــا و تون ــە لیبی ــە ل ــەو گروپ ــة( : ئ ــار الرشيع ــی )أنص 2. گروپ

ــە. ــەو واڵتان ــام داوە ل ئەنج

 3. گروپــی )أنصــار البيــت املقــدس(: ئــەم گروپــە لــە ســیناء لــە میــر دەرکەوتــن. ئەمانــە دژی جولەکــە و ئیرائیــل بــون، 

بــەاڵم دوای لەســەر کارالبردنــی )موحەممــەد مورســی(، دژایەتیــی خۆیــان بــۆ ســوپای میــر ڕاگەیانــد و چەندیــن کاری 

تیرۆرســتییان دژی ســوپای میــر ئەنجــام داوە، و دوای دەرکەوتنــی داعــش لــە عێــراق و ســوریا چونــە نــاو داعشــەوە و 

ناویــان لــە خۆیــان نــا )ویالیەتــی ســیناء(.

4. داعــش: دەرکەوتنــی داعــش لــە ســەدەی بیســت و یــەک بــە ڕابەرایەتیــی )ئەبــو بەکــر بەغــدادی(. دیــارە زۆر دەربــارەی 

ئــەم ڕێکخــراوە نــورساوە و گوتــراوە، بۆیــە ئێمــە زیاتــر ناچینــە نــاو وردەکاریــەوە ســەبارەت بــە پێناســەی ئــەو ڕێکخــراوە 

ــی و  ــە هــۆکاری دروســت بون و ســەرهەڵدانی ڕێکخــراوە ئیرهاب ــاس ل ــەدا ب ــەم توێژینەوەی ــە ل ــو ئێم تیرۆریســتیە، بەڵک

تەکفیــری و ســەلەفی و جیهادیــەکان دەکەیــن بــە درێژایــی مێــژوی ئیســالم بــە شــێوە و فۆڕمــی جیــاواز.

سەرچاوەی سەرهەڵدانی داعش و ڕەوتە تەکفیریەکان ) دەقەکان(:

ــاو  ــە ن ــت و بچیت ــة( بکەی ــن تیمی ــاوى(ی )اب ــوع الفت ــی )مجم ــەیری کتێب ــەر س ــة(. ئەگ ــن تیمی ــی )اب ــەم : فەتواکان یەک

جیهانــی فەتواکانــی؛ هیــچ گومانێکــت نامێنێــت کــە ئــەو کتێبــە یەکێکــە لــە هــۆکار و بنەمــا و ســەرچاوەکان و خۆراکــی 

ڕۆحــی و جیهادیــی ســەرجەم ڕەوتــە تەکفیریــەکان بــە درێژایــی مێــژوی دواتــری ئیســالم، وەکــو حەاڵڵ کردنــی کوشــتنی 

دیــل، ســوتاندنی مــرۆڤ بــە زیندویــی، داوای تۆبەکــردن لــە خەڵــک، ئەگــەر تۆبــەی کــرد دەبەخرشێــت و ئەگــەر تۆبــەی 

ــە: ــی ســەبارەت ب ــە فەتواکان ــە؛ ل ــۆ منون ــان. ب ــی خوێنی ــی موســڵامن و حەاڵڵ کردن ــت، تەکفیرکردن نەکــرد دەکوژرێ

1. نیەت هێنــان بــە دەنگــی بــەرز و مشــەوەش کردنی دەوروبــەر: کاتێــک پرســیار لــە )ابــن تیمیــة( دەکرێــت دەربــارەی 

ئــەو کەســەی کــە لــە نوێــژی جەماعەتــدا بــە دەنگــی بــەرز نیــەت دێنێــت و چــواردەوری خــۆی مشــەوەش دەکات، چــۆن 

مامەڵــەی لەگــەڵ بکرێــت، وەکــو لــە خــوارەوەدا هاتــوە:

ــُه  ــاَل لَ ــْع، َوقَ ــْم يَرِْج ــرًَّة َولَ ــِه َم ــُروا َعلَيْ ــِة، َوأَنَْك ــِر ِبالنِّيَّ ــِه ِبالَْجْه ــِذي َحَوالَيْ ــوِف الَّ ُف ــَى الصُّ ُش َع ــوِّ ــىَّ يَُش ــٍل إَذا َص ــْن رَُج )َع

ــنََّة. فـَـاَمَذا يَِجــُب َعــَى َمــْن يَْنُســُب َهــَذا إلَيِْهــْم  إنَْســاٌن: َهــَذا الَّــِذي تَْفَعلـُـُه َمــا ُهــَو ِمــْن ِديــِن اللَّــِه َوأَنـْـَت ُمَخالـِـٌف ِفيــِه السُّ

َوُهــَو يَْعَملـُـُه؟()4(. واتــە: ئەگــەر پیاوێــک بــە هــۆی نیەت هێنانــی بــە دەنگــی بــەرز چــواردەوری خــۆی مشــەوەش کــرد و 

خەڵککــەش پێیــان گــوت خراپــە ئــەوە، ئەویــش پەشــیامن نەبــوەوە، تــا مرۆڤێکیــش پێــی گــوت: ئــەوەی کــە تــۆ دەیکەیــت 

بریتــی نیــە لــە ئایینــی خــوا و پێچەوانــەی ســوننەتە. ئایــا پێویســتە چــی بکرێــت بەرامبــەر ئەوانــەی ئــەو کارەیــان دەدرێتــە 

پــاڵ؟

ســەبارەت بــە مانــای )الجهــر( لــە زمانــی عەرەبیــدا؛ )ابــن منظــور( دەڵێــت: )يقــال َجَهــَر بالقــول إِذ رفــع بــه صوتــه(، واتــە: 

دەگوترێــت »جهــر بالقــول« ئەگــەر دەنگــی بــەرز کــردەوە)5(.
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وًعــا ِعْنــَد أََحــٍد ِمــْن ُعلَــاَمِء الُْمْســلِِمَن َواَل فََعلَــُه  جــا )ابــن تیمیة(ـــیش لــە واڵمــدا دەڵێــت: )الَْجْهــُر ِبلَْفــِظ النِّيَّــِة لَيْــَس َمرْشُ

ــِة َوأَِئَِّتَهــا. َوَمــْن ادََّعــى أَنَّ َذلـِـَك ِديــُن  رَُســوُل اللَّــِه َصــىَّ اللَّــُه َعلَيْــِه َوَســلََّم َواَل فََعلـَـُه أََحــٌد ِمــْن ُخلََفائـِـِه َوأَْصَحاِبــِه َوَســلَِف اأْلُمَّ

يَعــَة َواْســِتتَابَتُُه ِمــْن َهــَذا الَْقــْوِل، فـَـِإْن أََصَّ َعــَى َذلـِـَك؛ قُِتــَل()6(. ِ اللَّــِه َوأَنَّــُه َواِجــٌب؛ فَِإنَّــُه يَِجــُب تَْعِريُفــُه الرشَّ

واتــە: نیەت هێنــان بــە ئاشــکرایی شــەرعی نیــە الی هیــچ یەکێــک لە زانایانــی مســوڵامنان، و پێغەمبــەری خــوا درودی خوای 

لــێ بێــت وای نەکــردوە و هیــچ یەکێــک لــە خەلیفەکانیشــی وایــان نەکــردوە، و هاوەاڵنیشــی و پێشــینان و پێشــەواکانیش 

وایــان نەکــردوە، و ئــەوەی کــە ئیددیعــای ئــەوەی کــرد کــە ئــەوە ئایینــی خوایــە و واجبــە؛ ئــەوا پێویســتە فێــری شــەریعەت 

ــە ئاشــکرا  ــان ب ــە نیەت هێن ــی – گوای ــەو قســەیەی کــە کردویەت ــارەی ئ ــێ بکرێــت دەرب ــی ل بکرێــت و داوای تەوبەکردن

ئایینــی خوایــە -، ئەگــەر هــەر ســور بــو لەســەر قســەکەی؛ دەکوژرێــت.

2. دواخســتنی نوێــژ لــە کاتــی خۆیــدا: کاتێــک پرســیار لــە )ابــن تیمیــة( دەکرێــت دەربــارەی ئــەو کەســەی کــە نوێژەکــەی 

رََهــا لَِصَناَعــٍة أَْو َصيْــٍد أَْو ِخْدَمــِة أُْســتَاٍذ أَْو َغــرْيِ َذلـِـَك َحتَّــى تَِغيــَب  دواخســتوە تــا خۆرئاوابــون، لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: )َوَمــْن أَخَّ

ــْمُس؛ َوَجبَــْت ُعُقوبَتـُـُه، بـَـْل يَِجــَب قَتْلـُـُه ِعْنــَد ُجْمُهــوِر الُْعلـَـاَمِء بَْعــَد أَْن يُْســتَتَاَب()7(. الشَّ

ــی  ــان خزمەت ــردن ی ــان ڕاوک ــەیەک ی ــۆی پیش ــە ه ــون ب ــا خۆرئاواب ــتوە ت ــەی دواخس ــە نوێژەک ــەی ک ــەو کەس ــە: ئ وات

مامۆســتایەک یــان هــەر شــتێکی تــر، پێویســتە ســزا بدرێــت، بەڵکــو الی زۆربــەی زانایــان پێویســتە بکوژرێــت دوای ئــەوەی 

داوای تۆبەکردنــی لێ دەکرێــت.

3. لەملــدان )ســەربڕین(: ســەبارەت بــە ســەربڕینی مــرۆڤ کــە یەکێکــە لــە دیــاردە هــەرە قێــزەون و وەحشــیگەریەکانی 

دونیــای ڕەوتــە تەکفیریەکانــی وەکــو داعــش و قاعیــدە؛ ئەگــەر بچینــە نــاو هەندێــک ســەرچاوەی فیقهیــی فەقیهەکانــی 

دونیــای ئیســالم؛ بۆچــون و فەتــوای ســەیر و ســەمەرە و دڕندانــە دەبینیــن، بــۆ منونــە )ابــن قیــم الجوزیــة( دەڵێــت: )رضب 

العنــق بالســيف أحســن القتــالت وأرسعهــا إزهاقــا للنفــس، وقــد ســن اللــه ســبحانه يف قتــل الكفــار املرتديــن رضب األعنــاق 

دون النخــس بالســيف()8(، واتــە: لە گــەردن دان بــە شمشــێر باشــرتین کوشــتنە و خێراتریــن ڕۆح کێشــانە و خــوای گــەورە 

لــە ملدانــی دانــاوە بــۆ کوشــتنی کافــرە هەڵگــەڕاوەکان.

ــَد  ــرِِه بَْع ــُل لُِكْف ــدُّ يُْقتَ َ ــت: )الُْمرْت ــە دەڵێ ــن تەیمی ــن ئی ــە ئایی ــەد هەڵگــەڕاوە ل ــە موڕت ــەد: ســەبارەت ب 4. کوشــتنی موڕت

ــاوە. ــڕوای هێن ــەوەی ب ــن دوای ئ ــە ئایی ــەوەی ل ــە هــۆی هەڵگەڕان ــت ب ــەد دەكوژرێ ــە: موڕت ــِه()9(، وات إميَانِ

ــا ُعلَــاَمُء أَْهــِل الَْمِديَنــِة َوُعلَــاَمُء  5. ســوتاندنی دوکانەکانــی مــەرشوب: ســەبارەت بــەو بابەتــە )ابــن تیمیــە( دەڵێــت: )َوأَمَّ

ــْرِ ِدنَــاِن الَْخْمــِر  ــِة، ِمثْــَل كَ ــاَم َجــاَءْت ِبالُْعُقوبَــاِت الْبََدنِيَّ ــِة كَ ــَنَن َواْلثـَـاَر قَــْد َجــاَءْت ِبالُْعُقوبَــاِت الاَْملِيَّ ــَرأَْوا السُّ الَْحِديــِث فَ

ِر()10(. َوَشــقِّ ظُُروِفَهــا َوتَْحِريــِق َحانُــوِت الَْخــامَّ

ــەکان  ــارەی ســزا مالی ــەوەکان دەرب ــە ســوننەت و گێڕان ــان وای ــی فەرمــودە پێی ــە و زانایان ــی خەڵکــی مەدین ــە: زانایان  وات

ــەو  ــە ئ ــە ک ــان« کــۆی »َدّن«ـ ــو شــکاندنی گــۆزەی مــەرشوب ]»ِدنَ ــون، وەک ــو ســزا جەســتەییەکان هات ــون، هەروەک هات

گۆزەیەیــە کاتــی خــۆی مەرشوبیــان تێ کــردوە، بــەاڵم ئێســتا مــەرشوب دەکرێتــە بتڵــەوە[، هەروەهــا دڕاندنــی ئــەو زەرف 

و هەڵگرانــەی کــە مەرشوبیــان تێدایــە، هەروەهــا ســوتاندنی دوکانەکانــی مــەرشوب. ئــەوەی جێــگای ســەرنجە ئەوەیــە 

ــی  ــەر دوکانەکان ــە س ــرش کردن ــۆ هێ ــت ب ــەب دەزانێ ــترتین مەزه ــە ڕاس ــە ب ــی مەدین ــی ئەهل ــە بۆچون ــن تەیمی ــە ئی ک

ــازاڕدا  ــە ب ــو مرۆڤێکــی موســڵامن ل ــەر هات ــت ئەگ ــە بێ ــەو بۆچونان ــرەی ئ ــە گوێ ــە ب مەرشوب فرۆشــن و ســوتاندیان، وات

ــەی بســوتێنێت. ــت دوکانەک ــو؛ یەک ســەر دەبێ ــێ ب ــی پ ــک مەرشوب ــی زەرفێ کەســێکی بینی

پێویســتە ئامــاژە بــەوە بکرێــت لــە هەولێــر و بادینــان هێرش کراوەتــە ســەر دوکانەکانــی مەرشوب فرۆشــن و هەمــو بتڵــە 

ــەم کارە توڕەبونێکــی عەفــەوی  ــەو بڕوایــەی کــە ئ ــەکان شــکێراون و دوکانەکانیــش ســوتێراون. مــن گەشــتمە ئ مەرشوب

نەبــوە الی خەڵکــەوە، بەڵکــو ئــەوە لــە ئەنجامــی گواســتنەوەی ئــەو دەقانــە لــە الیــەن مەالیــەک بــۆ خەڵــک ئــەو کارانــە 
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ســەریان هەڵــداوە.

ــِة  ــُه كَِديَ ــاَل: ِديَتُ ــْن قَ ــاِس َم ــْن النَّ ــە دەنوســێت: )فَِم ــە ئیــن تەیمی ــەو بابەت 6. خوێنــی مرۆڤــی نامســوڵامن: ســەبارەت ب

. َوالَْقــْوُل  ــاِفِعيُّ الُْمْســلِِم، كََقــْوِل أيَِب َحِنيَفــَة. َوِمْنُهــْم َمــْن قـَـاَل: ِديَتُــُه ثثُلُــُث ِديـَـِة الُْمْســلِِم، أِلَنَّــُه أَقـَـلُّ َمــا ِقيــَل، كَــاَم قَالـَـُه الشَّ

ــَواِل()11(. ــِة الُْمْســلِِم، َوَهــَذا َمْذَهــُب َمالِــٍك، َوُهــَو أََصــحُّ اأْلَقْ ــُه نِْصــُف ِديَ الثَّالِــُث: أَنَّ ِديَتَ

ــن(  ــە مەســیحی و یەهودیی ــە ک ــی ذیممەی ــتیان ئەهل ــی ناموســڵامن )مەبەس ــە: خوێنبای ــەس گوتویان ــک ک ــە: هەندێ وات

وەک خوێنبایــی موســڵامنە، وەکــو گوتــەی ئەبــو حەنیفــە، و هەیانــە گوتویەتــی: خوێنبایــی ناموســڵامن ســێیەکی خوێنبایــی 

موســڵامنە، وەکــو شــافیعی، قســەی ســێیەمیش: خوێنبایــی ناموســڵامن نیــوەی خوێنبایــی موســڵامنە، ئــەوەش مەزهەبــی 

)مالک(ـــە و ڕاســترتین مەزهەبــە.

ئــەوەی دەخوێرێتــەوە لــەو دەقــەدا ئەوەیــە کــە ئیــن تەیمیــە مرڤڤــی ناموســڵامن بــە نیــوەی مروڤــی موســڵامن دەزانێــت، 

پێــی وایــە بــە دو مرۆڤــی ناموســڵامن بــە قــەد یــەک مرۆڤــی موســڵامنن، بۆیــە بۆچونەکــەی مالیــک بــە ڕاســترتین بۆچــون 

دەزانێــت و پشــتگیریی دەکات.

7. نوێژکــەر باشــرە لــە نوێژنەکــەر ئەگــەر کەسێکی)فاســق(یش بێــت: پرســیار لــە ئیــن تەیمیــە دەکرێــت دەربــارەی ئــەو 

 ، کەســەی کــە نوێــژ دەکات و کەســێکی فاسقیشــە، ئەویــش لــە وەاڵمــدا دەڵێــت: )بـَـل الَّــِذي يَُصــيلِّ َخــرْيٌ ِمــْن الَّــِذي اَل يَُصــيلِّ

َوأَقـْـرَُب إىَل اللَّــِه ِمْنــُه، َوإِْن كَاَن فَاِســًقا()12(. واتــە: ئــەو کەســەی کــە نوێــژ دەکات باشــرتە لــەو کەســەی کــە نوێــژ نــاکات و 

نزیکــرتە لــە خــوا، ئەگــەر ئــەو کەســە کەســێکی فاســیقیش بێــت. ئەگــەر ســەیری )لســان العــرب(ی )ابــن منظــور( بکەیــن؛ 

دەبینیــن کــە وشــەی »فاســق« بــەم مانایــە دێــت: »الِفْســق: العصيــان والــرتك ألَمــر اللــه عــز وجــل والخــروج عــن طريــق 

ــەوەی  ــگای ڕاســت. ئ ــە ڕێ ــە ل ــە فەرمانــی خــوای گــەورە و دەرچون ــە ل ــە : »فســق« گوناهــە و وازهێنان الحــق()13(. وات

جێــگای ســەرنجە ئەوەیــە کــە الی )ئیــن تەیمیــە کەســێک کــە دەرچوبێــت لــە ڕێــگای ڕاســت و گوناهبــار بێــت و وازی لــە 

فەرمانەکانــی خــوا هێنابێــت؛ باشــرتە لــە کەســێک کــە نوێــژ نــاکات و لەخــوا نزیکــرتە.

پەراوێز:
)1( عوامل ظهور الحرکات التکفیریة فی الواقع اإلسالمي، الصباح، نوري كامل املالي.

)2( »املَُحكِّمة«، الخوارج رواد التكفري والتطرف. )بوابة الحركات االسالمية(. 24/نوفمر/2014.

http://www.islamist-movements.com/11069

)3( محو العراق، مایکل روترمان - ریتشاردهیل - بول ویلسون. ص. 78.

)4( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 22، ص. 235.

)5( لسان العرب، ابن منظور. جـ. 4، ص. 149.

)6( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 22، ص. 236.

)7( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 22، ص. 28.

)8( الصالة وحكم تاركها، ابن قيم الجوزية. جـ. 1، ص. 30.

)9( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 20، ص. 99.

)10( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 20، ص. 384.

)11( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 20، ص. 385.

)12( مجموع الفتاوى، ابن تيمية. جـ. 22، ص. 5.

)13( لسان العرب. جـ. 10، ص. 308.
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زۆر دەمێکــە پێکــەوە هەڵنەکردنــی خــاوەن بــاوەڕە جیــاوازەکان کێشــەیەکی گــەورە و ئاڵــۆزی کۆمەڵگــەی 

ــە  ــە و ناکۆکیی ــۆڕ و کێش ــەڕ و ش ــی ش ــی یەکەم ــەکان زۆر کات هۆکارێک ــە ئایینیی ــە، ناکۆکیی مرۆڤایەتیی

کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکان بــون. ئــەم گرفتــە تــا ئەمــرۆش یەکێکــە لــە بابەتــە بــاوو کاریگەرەکانــی ژیانــی 

کۆمەاڵیەتــی و سیاســی لــە هەمــو جیهانــدا، بــەو ڕادەیــەی کــە ڕەنگــە لــە ئێســتادا کەمرتیــن شــوێنی ئــەم 

ــن شــوێنی  ــە چەندی ــەم کێشــەیە نەبێــت، ل ــرۆدەی ئ ــە جــۆرەکان گی ــە جۆرێــک ل ســەرزەوییە هەبێــت ب

ــوەوە دەرهــەق  ــەم بیان ــە ب ــژی و ڕوداوی دڕندان ــان توندوتی ــە دەی ــە ب ــا ئێســتاش ڕۆژان ــەدا ت ــەم دونیای ئ

ــەم  ــژوی ئ ــی مێ ــە درێژای ــە ب ــەو دۆخ ــەر ب ــدا، بەرامب ــان کات ــە هەم ــن، ل ــام دەدرێ ــەکان ئەنج ــە مرۆڤ ب

ــی و  ــزی کۆمەاڵیەت ــتێکی بەهێ ــەردەوام ویس ــەدا ب ــە ئایینیان ــەو کێش ــەڵ ئ ــان لەگ ــە و شان بەش ناکۆکیی

ــەی دۆخێکــی  ــی هێنانەکای ــە و هەوڵ ــەو گرفت ــۆ چارەســەرکردنی ئ ــوە ب ــارادا ب ــە ئ ــەت سیاســییش ل تەنان

ئاشــتیانە و کۆتایی هێنانیــان بــە شــەڕە ئایینییــەکان داوە، ئەویــش بــە یەکرتقبوڵکردنــی بــاوەڕە جیــاوازەکان 

ــەر،  ــی بەرامب ــی ئایین ــە لەناوبردن ــەک ب ــی، ن ــی ئایین ــی دۆخــی پێکەوە هەڵکــردن و فرەیی و فەراهەم کردن

ــان داوە لێبوردەیــی ئایینــی شــوێنی توندوتیژیــی ئایینــی بگرێتــەوە.  ــا هەوڵی وات

ریفۆرمی ئایینی
د. سامان حسێن ئەحمەد

مامۆستا لە بەشی زانستە کۆمەاڵیەتییەکان-زانکۆی سلێامنی

«

وەک قۆناغێکی ڕەوتی گەشەکردنی پرسی لێبوردەیی ئایينی لە ئەوروپا
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 ئەگەرچــی لــە چەنــد وێســتگەیەگی قوناغــە مێژوییــە جیاجیاکانــدا و لــە هەندێــک لــە کۆمەڵگەکانــدا کــەم تــا زۆر و بــۆ 

ــوە و  ــی ب ــر ئازادییەکــی ڕێژەی ــەاڵم زیات ــاراوە، ب ــە ئ ــی هاتۆت ــی ئایین ــەک ئازادی ــا و ڕادەی ــاوە ت مــاوەی دیاریکــراو ناوە-ن

درێژخایــەن نەبــوە، تەنهــا ئــەوە نەبێــت کە لــە کۆمەڵگــە ڕۆژئاواییەکانــدا و بەتایبــەت لە ناوەڕاســت و ڕۆژئــاوای ئەوروپادا 

بــە هــۆی تونــدی و ئاڵۆزیــی کێشــە ئایینییەکانــەوە کــە بەتــەواوی تەنگــی بــە ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی ئــەو ناوچەیە 

هەڵچنیبــو، لــە الیــەک، و لــە الیەکــی تریشــەوە بــە هــۆی گەشەســەندنە ئابــوری و کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەکانەوە؛ ئــەم 

پرســە پێ بەپــێ و شان بەشــان لەگــەڵ بەرەوپێشــچونی الیەنــە جیاوازەکانــی ژیانــدا زیاتــر پــەرەی ســەندوە، و هەوڵەکانــی 

ــی  ــەفی و ئەدەب ــری و فەلس ــە فیک ــەی هەوڵ ــە زۆرب ــڕاو ل ــێکی دانەب ــە بەش ــوە ب ــی ب ــی ئایین ــی لێبوردەی فەراهەم کردن

ــە ســایەی کۆمەڵگــەی دیموکــرات و سیســتەمی  ــۆ یەکــەم جــار لەوێــدا و ل ــا ســەرەنجام ب و تەنانــەت سیاســییەکانیش. ت

ســیکۆالریدا بــە جیاکردنــەوەی ئاییــن لــە سیاســەت و لەژێــر دروشــمی »ئاییــن پەیوەســتە بــە تــاک و هەمــو کــەس ئــازادە 

ــا ڕادەیەکــی  ــاوەڕی ئایینیــی یەکــرت بگــرن«، ت ــە ب ــز ل ــاوەڕی خۆیــدا« و »پێویســتە مرۆڤــەکان ڕێ ــە دەستنیشــانکردنی ب ل

زۆر ئــەم پرســە چارەســەر کــرا و کێشــە سیاســی و کۆمەاڵیەتییەکانــی هێــور بونــەوە، بەمــەش لێبوردەیــی و پێکەوەژیانــی 

ــوە و نەشــومنای  ــەوە ســەرچاوەی گرت ــەی ئەوروپیی ــی کۆمەڵگ ــە کێشمەکێشــی ئایینی ــڕ ل ــژوی پ ــاوی مێ ــە هەن ــی ل ئایین

کــردوە، بۆیــە لێبوردەیــی ئایینــی بــۆ خــۆی پرســێکی مێژوییــە و باســکردنیش لــەو پرســە باســکردنە لــە مێــژوی ئەوروپــا.

کەواتــە ئەگــەر لێبوردەیــی ئایینــی بەشــێک بێــت لــە مێــژوی ئەوروپــا؛ ئــەوا باســکردنیش لــەم پرســە لــە ئەوروپا ڕاســتەوخۆ 

شــۆڕبونەوەیە بەنێــو ڕوداوەکانــی جوڵــەی ڕیفۆرمــی ئایینیــدا، بــەو واتایــەی بــۆ تێگەیشــن لــە پرۆســەی چەکەرەکــردن و 

کامڵ بونــی پرســی لێبوردەیــی ئایینــی لــە ئەوروپــا بــە هیــچ جۆرێــک ناکرێــت پێگــەی ڕیفۆرمــی ئایینــی، چ وەک زەمینــەی 

دەرکەوتنــی جیــاوازی و کێشــە و گرفتــە ئایینییــەکان، و چ وەک قۆناغێکــی گرنگــی ڕەوتــی گەشەســەندنی ئــەم پرســە لــە 

ئەوروپــا، نادیــدە بگیرێــت، چونکــە ئــەو کاتــە قســە لەســەر لێبوردەیــی ئایینــی دەکرێــت کــە فرەیــی ئایینــی لــە ئــارادا 

بێــت، کاتێکیــش دەبێتــە پرســێکی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی کــە کێشــە و شــەڕو شــۆڕەکانی تەنــگ بــە ژیــان هەڵچنــن. 

ڕیفۆرمــی ئایینــی کــە لــە ســەرەتای ســەدەی شــازدە و بــە دیاریکراوییش بــە کارەکانــی مارتن لۆســەری ئەڵامنی لــە 1517 دا 

چۆن فیکری سەردەمی 

ڕیفۆرم بوەتە بناغەی 

سەرەکیی لێبوردەیی 

ئایینی؟



ژمارە 5
دیسەمبەری  2016 

دابڕان

52

دەســتی پێ کــرد و ڕوداوەکانــی زیاتــر لــە ســەدە و نیوێــک ڕەنگرێژکەری 

ــژوی  ــی مێ ــە مێژوییەکان ــە جوڵ ــک ل ــون، وەک یەکێ ــا ب ــژوی ئەوروپ مێ

ــەم پرســە،  ــۆ ئ ــە زەمینە ســازکردن ب ــوە ل ــەورەی هەب ــی گ ــا ڕۆڵ ئەوروپ

لەبــەر ئــەوەی ئــەوە ڕیفۆرمــی ئایینــی بــو ئــەو یــەک فۆرمیــە ئایینییــەی 

بــە  ڕۆمانییــەوە  ئیمپراتۆریــای  ڕوخانــی  لــەدوای  کــە  تێکشــکاند 

بااڵدەســتیی ئایینــی مەســیحی و بەتایبەتییــش مەزهەبــی کاســۆلیکی لــە 

ســەدەکانی ناوەڕاســتدا باڵــی بەســەر ناوەڕاســت و ڕۆژئــاوای ئەوروپــادا 

کێشــابو کــە بــە جیهانــی کاتۆلیکــی نارسابــو، چونکــە بــە هەنگاوەکانــی 

ڕیفۆرمــی ئایینــی بــە دەیــان ڕەوت و مەزهەبــی ئایینیی مەســیحیی وەک 

لۆســەری و کالڤنــی و زوێنگلــی و ئەنگلیکانــی و ئەنەباپەتیســتی و...هتد 

دەرکەوتــن و ئــەو پێکهاتــە ئایینییــەی کۆمەڵگــە کــە تەنهــا لە کاســۆلیکی 

و ڕێژەیەکــی زۆر کەمــی جولەکــە پێك دەهــات گــۆڕا بــۆ کۆمەڵگەیەکــی 

ــترت و  ــە ڕاس ــان ب ــە خۆی ــەم مەزهەبان ــەک ل ــەر ی ــە ه ــەب ک فرەمەزه

بەرگریــکاری ڕاســتەقینەتری مافەکانــی مرۆڤــی ئــەو ناوچەیــە دەزانــی، 

واتــا ڕوداوەکانــی ئــەم جوڵەیــە بــو کــە فرەیــی ئایینــی لــەو ناوچانــەدا 

هێنایــە ئــاراوە، لــە الیەکــی تریشــەوە هەنگاوەکانــی ئــەم جوڵەیــە بــو 

بــە مایــەی خســتنەوەی شــەڕ و شــۆڕێکی ئایینیــی زۆر تونــد و دڕندانــە 

و درێژخایــەن، کــە چەندیــن کوشــتاری گــەورەی وەک کوشــتاری ســانت 

بارتلیمــۆ لــە پاریــس و شــەڕی گــەورەی وەک شــەڕی ســی ســاڵەی لــێ 

ــر و  ــداڵ و پی ــڤیل و ژن و من ــی س ــە خەڵک ــەزاران ل ــە ه ــەوە و ب کەوت

ــە دەگمــەن  ــەکان، کــە ب ــێ ئایینیی ــی ملمالن ــەی کــردە قوربانی پەککەوت

ــو،  ــی ب ــە خــۆوە بین ــەم جــۆرە شــەڕەی ب ــژوە ناوچەکــە ئ ــەو مێ ــەر ل ب

بــە دیوێکــی تریشــدا ڕوداوەکانــی ئــەم جوڵەیــە نەخشــەی سیاســیی لــە 

ــەوە دابەش کــرد  ــە واڵت گەلێکــی کاتۆلیکیی ــی ل ــادا گــۆڕی واڵتان ئەوروپ

بەســەر واڵتــی پرۆتێســتانتی و کاســۆلیکی ئەنگلیکانــی... هتــد، کــە هــەر 

یەکــە و بــە چــاوی دوژمــن دەیڕوانیــە ئــەوی تریــان و بــەردەوام ئەگرری 

پێکــدا هەڵپژانیــان لــە ئــارادا بــو، ئەمــە جگــە لــەوەی کــە لــە ناوخــۆی 

ئــەم واڵتانەشــدا پێکهاتــەی ئایینیــی هــەر یەکەیــان گــۆڕا و فرەییەکــی 

ئایینــی هاتــە ئــاراوە و ئایینیــی فەرمــی واڵت و ئایینــزای بەرهەڵســتکار 

و ڕێگاپێنــەدراو دەرکەوتــن، ئیــدی هاواڵتیــی پلــە یــەک و پلــە دو هاتنــە 

ــە  ــان ب ــە هاواڵتی ــەدا بەشــێک ل ــەو واڵتان ــک ل ــە هــەر یەکێ ــاراوە و ل ئ

هــۆی جیاوازیــی بیروبــاوەڕی ئایینییــەوە کەوتنــە ژێــر ســتەمێکی زۆرەوە 

و مافەکانیــان لــێ زەوت کــرا، بەمــەش شــەڕێکی کۆمەاڵیەتــی و سیاســیی 

قــورس تــەواوی واڵتانــی ناوچەکــەی گرتــەوە و تــا دەهــات ئــەم شــەڕە 

زیاتــر بــواری ژیانــی ئاســایی و دۆخــی ئاشــتی بەرتەســکرت دەکــرد، بــەم 

لە چەندین شوێنی 

دونیادا تا ئێستاش ڕۆژانە 

بە دەیان توندوتیژی  و 

ڕوداوی دڕندانە بە بیانوی 

جیاوازیی باوەڕی ئایینی 

دەرهەق بە مرۆڤەکان 

ئەنجام دەدرێن، لە 

هەمان کاتیشدا بەرامبەر 

بەو دۆخە بەردەوام 

ویستێکی بەهێزی 

کۆمەاڵیەتی و تەنانەت 

سیاسییش لە ئارادابوە  

بۆ چارەسەرکردنی ئەو  

گرفتە و هەوڵی هێنانە 

کایەی دۆخێکی ئاشتیانە و 

کۆتایی هێنانیان  بە شەڕە 

ئایینییەکان
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ــی  ــەک، و فرەی ــە الی ــی ل ــی و ڕوداوەکان ــی ئایین ــۆرەش ڕیفۆرم ج

ــە  ــتەوە ک ــەڕێکی وای خس ــێ و ش ــر، ملمالن ــی ت ــە الیەک ــی ل ئایین

ــا زۆر مایــەی  ــادا کــەم ت ــا ئێســتاش لــە هەندێــک شــوێنی ئەوروپ ت

ملمالنێــن، لێرەشــەوە ئــەم جوڵەیــە زەمینــەی مێژویــی ســەرهەڵدانی 

پرســی لێبوردەیــی ئایینــی لــە ئەورپــادا ڕەخســاند.

لــە الیەکــی تریشــەوە هــەر ئــەو دۆخــەی ئــەو جوڵەیــە خســتییەوە 

وای کــرد کــە پرســی لێبوردەیــی ئایینــی لــەو ناوچانــەدا ببێتــە 

بوارەکانــدا  لــە ســەرجەم  ویســتێکی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی و 

ــۆڕ و  ــەو شەڕوش ــان ب ــتی کۆتایی هێن ــدی ویس ــەوە، ئی ــگ بدات ڕەن

دۆخــە نائارامــە ببێتــە بابەتێکــی ســەرەکی الی بەشــێک لــە خــودی 

ــژوی  ــە مێ ــگ ل ــی و تیۆلۆجیســتەکان و بەشــێکی گرن ــی ئایین پیاوان

ــە  ــەو کۆمەڵگەی ــیی ئ ــی و سیاس ــەفی و ئەدەب ــەوەی فەلس بیرکردن

ــە  ــەر زۆر زوو ل ــتەش ه ــەم ویس ــەرەتاکانی ئ ــە س ــکات، ک داگیرب

ئەنجامــی ئــەو بارودۆخــەی کــە ڕیفۆرمــی ئایینــی خســتییەوە 

هاتــە ئــاراوە و وای کــرد بەشــێک لــە تیۆلۆجیســت و سیاســی و 

تەنانــەت ئەدیبــەکان هــەر لــە ســەردەمی ڕیفۆرمــەوە بیــر لــە 

چارەســەرکردنی ئــەو ڕەوشــە پــڕ کێشــمەکێش و شــەڕە کۆمەاڵیەتــی 

و سیاســییە بکەنــەوە، کــە بــە هــۆی یەکــرت قبوڵ نەکردنــی خــاوەن 

ــە  ــدەن ل ــاراوە، و هەوڵ ب ــوە ئ ــەوە هاتب ــە جیاوازەکان ــاوەڕە ئایینیی ب

ــی  ــە بەرۆک ــەوە ک ــەم بکەن ــە ک ــە ئایینیی ــەو توندوتیژیی ــی ئ تەوژم

ئــەو کۆمەڵگەیــەی گرتبــو، ئەویــش لــە ڕێــی بــرەودان بــە بیرۆکــەی 

لێبوردەیــی ئایینــی و بــە ئاســایی زانینی فرەیــی ئایینییــەوە لــە 

ــاوەڕی  ــی ب ــت و بڕ و لەناوبردن ــگای کوش ــە ڕێ ــەک ل ــەدا، ن کۆمەڵگ

ــەی  ــەوەی زەمین ــە ل ــی جگ ــی ئایین ــە ڕیفۆرم ــەرەوە، کەوات بەرامب

مێژویــی ئــەم جوڵەیەی ڕەخســاندوە، هــاوکات ســەرەتای وروژاندنی 

ــوە.  ــوە ســەرچاوی گرت ــەم پرســەش هــەر لەوێ ئ

لــە هەڕەتــی جەنگــە ئایینییەکانــدا بــو، کــە بــۆ کەم کردنــەوەی 

گرفتــە سیاســیەکانیان بەشــێک لــە میــر و پاشــاکان ناچــار بــون 

ــی  ــی لێبوردەی ــەک ڕەنگ ــا ڕادەی ــە ت ــەن، ک ــار دەربک ــک بڕی هەندێ

و پێکەوە ژیانــی ئایینــی بنوێنێــت، چونکــە ڕوداوەکانــی ڕیفــۆرم 

بــەر لــە هەمــو الیــەک لەســەر دەســەاڵت و حوکمڕانیــی بەشــێکی 

زۆر لــەوان کاریگــەر بــو و پەشــێوی و پەرتەوازەیــی کۆمەاڵیەتــی و 

ــۆ  ــە ســنوری دەســەاڵتەکانیان خســتبوەوە، ب ــەوەی شــەڕی ل کەوتن

ــرۆز  ــی پی ــای ڕۆمان ــۆری ئیمپراتۆری ــە شــارلی پێنجەمــی ئیمپرات منون

بــۆ ئارام کردنــەوەی دۆخــی ناوچەکانــی ئەڵامنیــا کــە ئــەو کات 

لە سایەی کۆمەڵگەی 

دیموکرات و سیستەمی 

سیکۆالریدا، بە 

جیاکردنەوەی ئایین لە 

سیاسەت و لەژێر دروشمی 

»ئایین پەیوەستە بە تاک 

و هەمو کەس ئازادە لە 

دەستنیشانکردنی باوەڕی 

خۆیدا«؛ تا ڕادەیەکی زۆر 

پرسی لێبوردەیی ئایینی 

چارەسەرکرا

بۆ تێگەیشنت لە پرۆسەی 

کامڵ بونی پرسی لێبوردەیی 

ئایینی لە ئەوروپا؛  ناکرێت 

پێگەی ڕیفۆرمی ئایینی ـ وەک 

زەمینەی دەرکەوتنی جیاوازی 

و کێشە و گرفتە ئایینییەکان 

ـ نادیدە بگیرێت، چونکە ئەو 

کاتە قسە لەسەر لێبوردەیی 

ئایینی  دەکرێت کە فرەیی و 

کێشە و شەڕوشۆری ئایینی لە 

ئارادا بێت
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ــە  ــی ب ــدا دان ــە تیای ــد ک ــە ســاڵی 1555دا ئاشــتینامەی ئۆکســبۆرگی ڕاگەیان ــەی ل ــە ســنوری ئیمپراتۆریاک ــون ل بەشــێک ب

ــە  ــو ک ــەوە ب ــەم جــۆرە هەڵوێســتە سیاســییە ئ ــری ئ ــی ت ــوێ. منونەیەک ــی ن ــا وەک ئایینزایەک ــی لۆســەرییەکاندا ن هەبون

ــا و بنەماکانــی  ــان دان ــر و دۆکەکانــی فەرەنســا کۆبونــەوە و دەســتورێکی 184 بەندیی ــە می ــە ســاڵی 1574دا بەشــێک ل ل

بەڕێوەبــردن و یاســاکانی دادوەری و الیەنــی بازرگانــی و ئایینــی... هتــد تیــادا داڕشــتبو، ئــەوەی لــە بــارەی ئایینــەوە لــەم 

ــش  ــرد، ئەوی ــی دەک ــە ئایینییەکان ــە ناکۆکیی ــان ب ــی و کۆتایی هێن ــی ئایین ــی داوای لێبوردەی ــو زۆر بەڕون دەســتورەدا هاتب

ــە  ــو ئێم ــدا هاتب ــەوە تیای ــەم ڕووەش ــەر، ل ــی بەرامب ــاوەڕی ئایینی ــە ب ــن ل ــردن و ڕێزگرت ــرت قبوڵ ک ــای یەک ــەر بنەم لەس

ئەندامانــی کۆبونــەوە یەک-یــەک جەخــت لەســەر ڕێزگرتــن لــە یەکــرت دەکەینــەوە، بــە جۆرێــک هیــچ کــەس ســوکایەتی 

بــە ئایینــی بەرامبەرەکــەی نــەکات و دەســتدرێژی نەکاتــە ســەر، لــەم ڕووەشــەوە هــەر کەســێک لــە ئێمــە ئازادیــی ویــژدان 

ــکات. ــڕەو ب ــاوەڕی خــۆی پەی ــاکات پەرســن و ب ــەی ن ــە بەرامبەرەک ــش ل ــت، ڕێگریی ــاوەڕی خــۆی دەپارێزێ و ب

ــی  ــد مافێک ــە چەن ــی ب ــدرا دان ــا ڕاگەیەن ــە فەڕەنس ــاڵی 1598دا ل ــە س ــە ل ــس ک ــومی نانت ــەوەی مەرس ــە ل ــە جگ ئەم

هێگۆنۆتەکانــدا نابــو، ئەمیــش زیاتــر ئامــاژە بــو بــۆ ئــەوەی کــە دەســەاڵت دوای ئــەو شەڕوشــۆڕ و کوشــتارە زۆرەی کــە 

بــۆ لەناوبردنــی هیگۆنۆتــەکان بەرپــای کــرد بــەو بــاوەڕە گەیشــت کــە لەناوبردنیــان ئەســتەمە، بۆیــە ناچــار بــو ڕێــگای 

ــە  ــە ئازادیی ــیک ل ــەک بەش ــا ڕادەی ــەاڵم ت ــو؛ ب ــش نەب ــێ کەم وکوڕی ــی ب ــە ئەگەرچ ــەر بۆی ــەر، ه ــە ب ــان بگرێت پێکەوەژی

ئایینیەکانــی بــۆ فەراهەم کــردن. 

جگــە لــە سیاســیەکان هــاو کات هــەر لــەو ماوەیــەدا ئــەم پرســە بەشــێک لــە خــودی پیاوانــی ئایینیشــی ســەرقاڵ کردبــو، و 

زۆری نەبــرد کــە هەندێــک لــە ســەرکردە دیارەکانــی ڕیفــۆرم دەســتیان کرد بــە ڕەخنەگرتــن لــەو توندوتیــژی و کوشــتارانەی 

ــە  ــن ک ــی دەرکەوت ــی ئایین ــد ڕەوتێک ــەوە چەن ــەم ڕووەش ــام دەدران، و ل ــەوە ئەنج ــاوەڕی ئایینیی ــۆی بیروب ــە ه ــە ب ک

بانگەشــەیان بــۆ ئازادیــی ئایینــی و یەکرت قبوڵکردنــی ئایینــی دەکــرد، لەوانــەش ئەرمینییــەکان کــە گروپێکــی ئایینــی بــو لــە 

الیــەن تیۆلۆجیســتی هۆڵەندیــی کالڤینــی )جاکۆبــوس ئەرمینیــوس( دامەزرابــو، ئــەو زیاتــر لەبــەر ئــەوە لــە کالڤینییــەکان 

جیابــۆوە کــە داوای دەکــرد زۆر لــە مرۆڤــەکان نەکرێــت بــۆ دەستنیشــانکردنی بــاوەڕی ئایینییــان، لەبــەر ئــەوەی ئەمــە 

ــۆزینییەکان  ــا س ــەم ڕوەوە. هەروەه ــان ل ــۆ ناچارکردنی ــت ب ــژی بەکاربێ ــاکات توندوتی ــت ن ــە و پێویس ــرادەی خودای ئی

ــی دامــەزرا، ئەمانــەش ڕەوتێــک بــون کــە  ــە ســەر دەســتی )مایــکل ســێرڤیتس (ی ئیتاڵ ــەدا دەرکەوتــن کــە ل ــەو ماوەی ل

هەمــو جــۆرە ســتەمکارییەکی ئایینییــان ڕەت دەکــردەوە، و لــە گــەڵ ئــەوەدا نەبــون کــە لەســەر جیاوازیــی ئایینــی زۆر لــە 

مرۆڤــەکان بکرێــت.

ــە  ــاکان دەرکەوتــن کــە وەک بابەتێکــی زۆر گرنــگ ل ــە جیاجی ــە ڕەوت ــەدا چەندیــن تیۆلۆجیســتی ســەر ب ــە ماوەی هــەر ل

ــەوە  ــەم ڕووەش ــە، ل ــەم پرس ــەر ئ ــەکردن لەس ــین و قس ــە نوس ــتیان کرد ب ــی و دەس ــی دەیانڕوان ــی ئایین ــی لێبوردەی بابەت

چەنــد کەســێک دەرکەوتــن، یەکێــک لەوانــە )بێرناردینــۆ ئۆکینــۆ(ی ئیتاڵــی بــو ) 1563(، کــە بابەتێکــی زۆری لــە بــارەی 

ــی 28ی  ــۆگ، دیالۆگ ــی دیال ــە س ــە ل ــە بریتیی ــدا ک ــە بەرهەمەکانی ــک ل ــە یەکێ ــەو ل ــیوە، ئ ــەوە نوس ــی ئایینیی لێبوردەی

تایبەت کــردوە بــە لێبوردەیــی ئایینــی و پێشکەشــی کــردوە بــە پاشــا ســێگمۆندی دوەمــی پۆلۆنیــا، ســەرتای دیالۆگەکــەش 

ــەی  ــت و ک ــدا بکرێ ــا لە باوەڕ دەرچوان(ـ ــەکان )وات ــەڵ هێریتیک ــە لەگ ــت مامەڵ ــۆن دەبێ ــت پێ دەکات: »چ ــەوە دەس ب

دەبێــت بکوژرێــن«، لــەو بابەتــەدا هــەوڵ دەدا ئــەوە ڕون بکاتــەوە کــە جیاوازیــی ئایینــی جۆرێکــە لــە جیاوازیــی بیــروڕا و 

شــایەنی ئــەوەی نییــە کــە مرۆڤــی لەســەر بکوژرێــت، بەڵکــو لــە خراپرتیــن حاڵــدا ـ کــە ئــەو بــە »جــۆری ســێیەم« وەســفی 

دەکات ـ دەڵێــت نابێــت بکوژرێــت بەڵکــو پێویســتە ئامــۆژگاری بکرێــت، ئــەو دەڵێــت هێریتیکــی بوارێکــی ڕۆحییــە و 

ناکرێــت بــە زەبــری خەنجــەر و شــەڕو ســوتاندن لــە دەرونــدا هەڵ بکەندرێــت، بەڵکــو پێویســتە تەنهــا لــە ڕێــگای وتەکانــی 

خــواوە کاری لەســەر بکرێــت و هــەر کات ئــەو وتانــە ڕۆحیــان ڕۆش نکــردەوە؛ ئــەوا خــۆی دەگەڕێتــەوە.
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یەکێکــی تــر لــە نوســەرە دیارەکانــی ئــەم بــوارە سیباســتیان 

ــی  ــارەی پرس ــە ب ــی ل ــش بابەتێک ــوە، ئەوی ــتیلیۆن)1562( ب کاس

بــۆ  »ئاموژگارییــەک  ناونیشــانی  بــە  ئایینییــەوە  لێبوردەیــی 

فەڕەنســای بەدبەخــت )منکوب(«ـــەوە نوســیوە، کــە تیایــدا 

ــارەی  ــە ب ــە ل ــەوە ک ــەوە بکات ــەر ئ ــت لەس ــەوڵ دەدات جەخ ه

هیــچ  ژێــر  بخرێتــە  مــرۆڤ  ناکرێــت  ئایینــەوە  هەڵبژاردنــی 

فشــارێکەوە، ئەمــەش بــە زۆرلێکــردن لــە ویــژدان )إکــراه الضامئر( 

نــاو دەبــات و پێــی وایــە ئــەو شــەڕ و ماڵ کاولییــە بــێ وێنەیــەی 

بەســەر فەڕەنســادا هاتــوە، کــە دەڵێــت ڕەنگــە مێــژوی فەڕەنســا 

ــت،  ــۆوە نەبینیبێ ــە خ ــرتی ب ــە خراپ ــەرەتایەوە لەم ــە س ــەر ل ه

ــیارە  ــەو پرس ــتیلۆن ئ ــت. کاس ــە بێ ــەو زۆرلێکردن ــەی ئ هۆکارەک

ئاڕاســتەی ئــەو کەســانە دەکات کــە زۆر لــە ویژدانــی کەســانی تــر 

دەکــەن: ئایــا دەتانەوێــت کــەس زۆر لــە ویژدانــی ئێــوە بــکات؟ 

بۆیــە ئــەو دەڵێــت بــە هیــچ پاســاوێک نابێــت زۆر لــە مرۆڤــەکان 

ــت. ــە نایانەوێ ــاوەڕی ک ــەو ب ــی ئ ــۆ هەڵبژاردن ــت ب بکرێ

منونەیەکــی تــری ئــەو بابەتانــەی کــە لــەم ڕووەوە لــە ســەردەمی 

ڕیفۆرمــدا نوورساونەتــەوە، ئــەو نووســینەیە کــە لــە ســەدەی 

شــازدەدا لــە ناوچــەی زەوییــە نزمەکانــدا بــە ناونیشــانی »کورتــە 

زۆر  بابەتــە  ئــەم  نــوورساوە،  فیلیــپ«  پاشــا  بــۆ  گوتارێــک 

ــەملاندویەتی  ــژو س ــە مێ ــەوە دەکات ک ــۆ ئ ــە ب ــی بانگەش بەڕون

ــو  ــۆ واڵت، بەڵک ــە ب ــە نیی ــەی الوازی و کێش ــی مای ــی ئایین فرەی

بــە پێچەوانــەوە توندو تیژی نوانــدن و ڕوبەڕوبونەوەیــان زیــان 

ــە  ــەوە ک ــەوە کراوەت ــت ل ــدا جەخ ــت و تیای ــە واڵت دەگەیەنێ ب

ڕوبەڕوبونــەوەی باوەڕەکانــی تــر بــە هێــز و توندوتیــژی لێکەوتەی 

خراپــرتی لــە ڕوی کۆمەاڵیەتــی و سیاســییەوە لێ دەکەوێتــەوە، 

بۆیــە پێویســت نــاکات بــە زەبــری هێــز ڕێیان لــێ بگیریــت، بەڵکو 

دەبێــت ئــازاد بکرێــن و ڕێگایــان پێ بدرێــت بــاوەڕی خۆیــان پیادە 

بکــەن، چونکــە مێــژو گەواهیــدەری ئــەو ڕاســتییەیە، دەڵێــت بــۆ 

منونــە هیــچ زیانێــک بــە میــر و ڕۆم و واڵتــی فــارس نەگەیشــت 

کــە ڕێگایــان بــە ئایینــی یەهــودی دا، هەروەهــا ئەگــەر جیــاوازی 

و فرەیــی ئایینــی کێشــەی بــۆ دەوڵەتــی عوســامنی دروســت کردبا؛ 

ــەی ئێســتا. ــەو مەزنیی ــەوا نەدەگەیشــتە ئ ئ

ئــەو کتێبــەی کــە میــر گیــۆم دورانــج بــە ناونیشــانی »یاداشــتێک 

چۆنییەتــی  و  نزمــەکان  ناوچــە  خراپــی  دۆخــی  دەربــارەی 

هەرێمەکانــی  ئەنجومەنــی  ئاڕاســتەی  چارەسەرکردنی«ـــەوە 

لە سەردەمی ڕیفۆرمدا چەندین 

تیۆلۆجیستی سەر بە ڕەوتە  

جیاجیاکان دەرکەوتن کە وەک 

بابەتێکی زۆر گرنگ لە بابەتی 

لێبوردەیی ئایینی دەیانڕوانی 

و دەستیان کرد بە نوسین و 

قسەکردن لەسەر ئەم پرسە

پێکەوەژیان و ڕێزگرتن 

لە باوەڕی بەرامبەر و 

بەئاسایی زانینی فرەیی ئایینی 

و دورکەوتنەوە لە توندوتیژی 

و کوشنت و زۆرلێکردن بە 

هۆی باوەڕی ئایینییەوە؛ بون 

بە بناغەی سەرەکیی پرسی 

لێبوردەیی ئایینی
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کــردوە؛ یەکێکــی تــرە لــەو بابەتانــەی ئــەو ســەردەمە کــە ئامــاژەی ڕون بــە پێویســتیی فەراهەم بونــی لێبوردەیــی ئایینــی و 

ڕێزگرتــن لــە بــاوەڕی بەرامبــەر دەکات و تیایــدا داوا دەکات زۆر لــە  هیــچ کەســێک نەکرێــت لــە ڕوی ئایینییــەوە.

نوســینەکانی بۆرجــواز و سیاســەمتەداری هۆڵەنــدی دیــرک کۆرنهــارت )1522-1590(ـــیش بەشــێکی تــرن لــەو بابەتانــەی 

کــە لــە ســەردەمی ڕیفۆرمــدا لــە بــارەی لیبوردەیــی ئایینییــەوە نــورساون، کۆرنهــارت کاری زۆری لــەم ڕوەوە ئەنجــام داوە و 

زۆر بەتونــدی دژی چەوســانەوە و ســتەمکاریی ئایینــی بــوە، ئــەو لــە شــوێنێکدا دەڵێــت: بــاوەڕ بــەو کەســانە مەکــەن کــە 

ئامۆژگاریتــان دەکــەن بــە هــۆی ئایینــەوە خوێــن بڕێــژن و دەیانەوێــت بتان کــەن بــە جەلــالد، بــاوەڕ بکــەن ئەگــەر ئــەوان 

ــە و  ــە ئایینیی ــەو توندوتیژیی ــەک ئ ــەوەوە وەک هۆڵەندیی ــەالی ئ ــان دەکــردن. ب ــوان ئامــۆژگاری پێچەوانەی ســتەم لێکراو ب

توندڕەوییــە هۆڵەندییــەکان الواز دەکات لــە کێشــە ســەرەکییەکانیاندا بەرامبــەر ئیســپانیا، بۆیــە دەڵێــت: مــن پێــم وایــە بــە 

پێچەوانــەوە باشــرتە بــۆ دەوڵــەت هــەر تاکێــک پارێــزگاری لــە بــاوەڕی خــۆی بــکات لــە ژیانــی تایبەتــی خۆیــدا، هەمــوان 

لــەوەدا یــەک بیــن کــە هــەوڵ بــۆ قازانجــی گشــتی بدەیــن، لــە بریــی ئــەوەی زۆر لــە دراوســێ و هاوپەیامنەکامنــان بکەیــن 

لــە پێنــاو یەکێتییەکــی زۆرەملــێ و پــڕ لــە تۆمــەت و هێرش کردنــە ســەر هێریتیکــەکان. 

ــە بەرهەمــی ئەدیــب و شــاعیر و نووسەرانیشــدا ڕەنگــی  ــی ل ــی ئایین ــە مــاوەی ڕیفۆرمــدا بابەتــی یەکرت قبوڵکردن هــەر ل

داوەتــەوە و چەندیــن ئەدیــب و شــاعیری وەک )کلیــامن مــارۆ( )1496-1544( و )بیــاردو رونســار( )1524-1585( و )ئیتیان 

پاســکییە( و چەندانــی تــر، لــە بەرهەمەکانیانــدا بــە تونــدی هێرشــیان کردۆتــە ســەر شــەڕی ئایینــی و بانگەشــەی لێبوردەیی 

ــەو ســەردەمە  ــەی ئ ــەو ئەدیبان ــن ئ ــە دیارتری ــۆدان(ی فەڕەنســیش یەکێکــە ل ــان کــردوە، )جــان ب ــی ئایینیی و پێکەوە ژیان

ــی  ــدا پێداگــری لەســەر لێبوردەی ــە کۆمارەکەی ــەوەی ل ــەو جگــە ل ــەوە، ئ ــی کردۆت ــی ئایین ــە لێبوردەی ــی ل ــە زۆر جەخت ک

ئایینــی دەکات، هــاو کات دیالۆگــە حــەوت کەسییەکەشــی کــە یەکێــک بــو لــە بەرهەمــە ئەدەبییــە دیارەکانــی ســەدەی 

شــازدەی فەڕەنســا و بــە هەنگاوێکــی گرنگــی هەنگاونــان بــەرەو لیرالیزمــی ئایینــی ئەژمــار دەکرێــت بــۆ ئــەم مەبەســتەی 

تەرخان کــردوە، ئــەم بەرهەمــە بریتــی بــو لــە دیالۆگــی نێــوان حــەوت کەســایەتی کــە هــەر یەکەیــان لەســەر ئایینێکــی 

ــو، یەکێــک لۆســەری، یەکێــک مولحیدێکــی  ــی ب ــان کالڤین ــەوە، یەکێکی ــە ڤینیســیا کۆبونەت ــە ماڵێکــدا ل ــون و ل ــاواز ب جی

ــوە،  ــاوەڕی ئایینــی رسوشــتی ب ــی ب ــەوی تریــش خاوەن ــۆ ئیســالم، یەکێــک یەهــودی، یەکێــک تەلفیقــی، ئ هەڵگــەڕاوە ب

ــە شــێوەیەکی گشــتی  ــە ب ــن، ک ــارەی ئایی ــژ دەرب ــی دورودرێ ــە دانوســتان و گفت وگۆیەک ــەم حــەوت کەســە کەوتونەت ئ

ئــەم دیالۆگــە دو تــەوەرەی ســەرەکیی لــە خــۆ گرتــووە: یەکێکیــان فەلســەفی بــو ئــەوی تریــان تیۆلۆجــی، کــە لــە کــۆی 

دیالۆگەکــەدا بــە هــەردو تەوەرەکــەوە پرســی لێبوردەیــی ئایینــی بابەتــی هــەرە زینــدو و بایەخــدار و ســەرنج ڕاکێش بــوە، 

و لــە کۆتایــی دیالۆگەکەشــدا بــەو ڕێککەوتنــە دەگــەن کــە دەڵێــت »لــە ئەمــڕۆ بــەدواوە بــە هیــچ جۆرێــک بێنەوبــەرە لــە 

ســەر کاروبــاری ئایینــی ناکەیــن، بەڵکــو هــەر کەســە ســپاردەی ویژدانــی خــۆی دەکەیــن، جەختیــش لــەوە دەکەینــەوە کــە 

ــە و دەکرێــت  ــردا ئاڵ وگــۆڕ بــکات«. ئەمان ــە گــەڵ ئەوانــی ت ئەرکــی هەمــو کەســێکە کــە لێبوردەیــی و خۆشەویســتی ل

ــە نێــو الپەڕەکانــی مێــژوی ســەردەمی ڕیفۆرمــی ئایینیــدا بەدی بکرێــن کــە  ــە ل ــەم جــۆرە بابەت چەندیــن منونــەی تــری ل

ــن  ــەدا ناتوانی ــارە کورت ــەم گوت ــەاڵم ل ــی داوە، ب ــی ئاشــتیانەی ئایین ــی و پێکەوەژیان ــی ئایین ــە پرســی لێبوردەی ــان ب گرنگیی

ئامــاژە بــە هەموانیــان بکەیــن. 

بــە شــێوەیەکی گشــتی؛ هــەر چەنــدە بابەتەکانــی ســەردەمی ڕیفــۆرم لــە بــارەی پرســی لێبوردەیــی ئایینییــەوە لــە ڕوی 

ــەم پرســە داوە، وەک  ــی ئ ــە گرنگی ــان ب ــەش ئاماژەی ــە شــێوەی ڕوک ــا ب ــون و تەنه ــوڵ نەب هــزری و فەلســەفییەوە زۆر ق

ــی کۆمەاڵیەتــی  ــان بەســەر ژیان ــوە ئەنجامــی کاریگەری پرســێکی تیۆلۆجــی و زۆر جاریــش سیاســی، هەروەهــا نەیانتوانی

ــە قۆناغەکانــی ڕەوتــی گەشەســەندنی  ــە بەشــێکی گرنــگ ل ــە گــەڵ ئەوەشــدا ئــەم هەواڵن و سیاســییەوە ببێــت؛ بــەاڵم ل

ئــەم پرســە لــەو ناوچانــە پێك دەهێنــن، کــە دەکرێــت وەک ســەرەتایەکی گرنگــی وروژاندنــی ئــەم پرســە ئەژمــار بکرێــن. 
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ــەدا  ــەو بابەتان ــەوەی ل ــە ئ ــن ک ــتییە بگەی ــەو ڕاس ــن ب ــەڕو دەتوانی ــەی خراونەت ــەو بابەتان ــەوە ل ــە وردبون ــاوکات ب ه

هاتــون داڕێــژەری بناغــەی ســەرەتایی بیرۆکــە ســەرەکییەکانی ئــەم پرســە بــون، کــە لەوێــدا بنەمــا ســەرەکییەکانی وەک 

ــژی و  ــە توندوتی ــەوە ل ــی و دورکەوتن ــی ئایین ــایی زانینی فرەی ــە ئاس ــەر و ب ــاوەڕی بەرامب ــە ب ــن ل ــان و ڕێزگرت پێکەوە ژی

کوشــن و زۆر لێکــردن بــە هــۆی بــاوەڕی ئایینییــەوە باس کــراون کــە لــە قۆناغەکانــی دواتــردا بــون بــە بناغــەی ســەرەکیی 

ــە فیکــری و فەلســەفییەکاندا.  ــە ســەرجەم هەوڵ ئــەم پرســە ل
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گوزەرێک بەنێو هەندێک 

لە دیاردە و ڕواڵەتەکانی ئایینی 

ئیسالمدا
پێشڕەو ئیسامعیل
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ئایینــی ئیســالم وەک یەکێــک لــە ئایینــە ئاســامنییە گــەورەکان، ڕەهەنــد و هەڵوێســت و بیروبۆچوونــی جیــاوازی هەیــە 

ــی  ــان زەواج ــیغە ی ــی، س ــاب، فرەژن ــە )ژن، حیج ــە، لەوان ــاوی کۆمەڵگ ــاردەی بەرچ ــەت و دی ــک ڕواڵ ــارەی کۆمەڵێ دەرب

موتعــە، کۆیلــە، ڕەوشــت، جیهــاد و توندوتیــژی، ئەشــکەنجەدان، خواردنــەوە کحولییــەکان، مۆســیقا و گۆرانــی و هەندێــک 

ڕواڵەتــی تــر...(.

لــەم نووســینەدا هــەوڵ دەدەیــن بەپێــی توانــا و بــە پشت بەســن بــە کۆمەڵێــک ســەرچاوە ڕەهەنــد و هەڵوێســتی ئــەم 

ئایینــە دەربــارەی ئــەو ڕواڵــەت و دیاردانــە بخەینــەڕوو.

ژن: 
ئایینــی ئیســالم تێڕوانینێکــی دواکەوتوانــە و کۆنەپەرســتانەی هەیــە دەربــارەی ژن، بــە چــاوی ســوک ســەیری ژن و ڕۆڵــی 

ژن دەکات، ژن دەکاتــە کۆیلــەی پیــاو، دوو ژن بــە یــەک شــاهید ئەژمــار دەکات، لــە میراتــدا ژن نیــوەی پیــاو وەردەگرێــت، 

ڕێگــەی بــە پیــاو داوە چەنــد ژن بهێنێــت و زۆر جیاوازیــی تــر.

ــەملێراوە،  ــودە س ــەت و فەرم ــان ئای ــە دەی ــەیرکردنی ژن ب ــارەی بە سوک س ــالم دەرب ــی ئیس ــەی ئایین ــدو تێڕوانین ــەم دی ئ

ــارەی ژن. ــن دەرب ــان پێ دەدەی ــە ئاماژەی ــەت و فەرمودان ــەو ئای ــک ل ــوارەوە هەندێ ــە خ ــەروەک ل ه

ــْم(، واتــە: پیــاوان ســەردار و  ــْن أَْمَوالِِه ــا أَنَفُقــوا ِم ــٍض َومِبَ ــَىٰ بَْع ــْم َع ــُه بَْعَضُه ــَل اللَّ ــا فَضَّ اُمــوَن َعــَى النَِّســاِء مِبَ )الرَِّجــاُل قَوَّ

ســەرکارى ژنانــن )کەڵــەگاى ژنانــن(، چونکــە خــودا هێندێکــى لــە هێندێکــى تــر گەورەتــر کــردووە و لەبــەر ئــەوەى پیــاوان 

مارەیــی دەدەن، هەروەهــا دەڵێــت: )َولَُهــنَّ ِمثـْـُل الَّــِذي َعلَيِْهــنَّ ِبالَْمْعــُروِف، َولِلرَِّجــاِل َعلَيِْهــنَّ َدرََجــٌة، َواللَّــُه َعِزيــٌز َحِكيــٌم(، 

واتــە: ژنــان مافیــان لەســەر پیــاوان هەیــە پیاوانیــش مافیــان لەســەر ژنــان هەیــە، بــەاڵم بــۆ پیــاوان پلەیەکــى بەرزتــر هەیــە 

و خــودا بــەوزە و زاڵ و حەکیمــە.

ٰ ِشــئْتُْم(، واتــە: ژنەکانتــان کێڵگــەى ئێــوەن بــە هــەر شــێوەیەک  ُــوا َحرْثَُكــْم أىَنَّ قورئــان دەڵێــت: )نَِســاُؤكُْم َحــرٌْث لَُّكــْم فَأْت

ئێــوە ئــارەزو دەکــەن ئــاوا بچنــە ســەر کێڵگەکانتــان و بەکاریــان بهێنــن.

ــت و  ــک مبرێ ــەر ژنێ ــە: ه ــة(، وات ــت الجن ــا راٍض دخل ــا عنه ــت وزوجه ــرأٍة مات ــا ام ــت: )أميُّ ــەد دەڵێ ــا موحەمم هەروەه

ــت. ــە بەهەش ــت دەچێت ــى ڕازى بێ ــەى لێ پیاوەک

تەنانــەت قورئــان ڕێگــەى داوە کــە پیــاو لــە ژنیــش بــدات و ئەمــە حوکمێکــى نەگــۆڕە و لــە دەقــى قورئانــدا هاتــووە کــە 

ــنَّ  ــواْ َعلَيِْه ــالَ تَبُْغ ــْم فَ ــِإْن أَطَْعَنُك ــنَّ فَ بُوُه ــعِ َوارْضِ ــنَّ يِف الَْمَضاِج ــنَّ َواْهُجُروُه ــوزَُهنَّ فَِعظُوُه ــوَن نُُش ــالَِّت تََخافُ دەڵێــت: )َوال

َســِبيالً إِنَّ اللـّـَه كَاَن َعلِيّــاً كَِبــرياً( )النســاء 34(، بەپێــى ئــەم دەقــە چارەســەرى نەگونجــاىن ژن لەگــەڵ پیاوەکــەى بــەوە دەبێت 

ســەرەتا پیاوەکــە ئامۆژگاریــى بــکات، ئنجــا ئەگــەر ئــەوە ســودى نەبــوو؛ لێــى بــدات )بڕوانــە: »حوکمــە نەگــۆڕەکاىن ئیســالم 

و پــڕۆژەى دەســتورى هەرێمــى کوردســتان«، ســەروەر پێنجوێنــى(.

ــِة  َهــِب َوالِْفضَّ ــَهَواِت ِمــَن النَِّســاِء َوالْبَِنــَن َوالَْقَناِطــريِ الُْمَقنطَــرَِة ِمــَن الذَّ دیســانەوە قورئــان دەڵێــت: )ُزيِّــَن لِلنَّــاِس ُحــبُّ الشَّ

نْيَــا(، واتــە: ئــارەزوى ژن و منــاڵ و زێــڕ و زیــوى زۆر و ئەســپى  َمِة َواأْلَنَْعــاِم َوالَْحــرِْث َذٰلـِـَك َمتـَـاُع الَْحيَــاِة الدُّ َوالَْخيـْـِل الُْمَســوَّ

ڕاهێــراو و مەڕومــااڵت و کێڵگــە، ئەمانــە کــە خۆشــیى ژیانــن لەبــەر خاتریــى پیــاوان جــوان کــراون و ڕازێراونەتــەوە.

ــان  ــە؛ هــەر قورئ ــۆ منوون ــێ دەدات، ب ــەرەى پ ــاو و پ ــوان ژن و پی ــەى نێ ــەم جیاکاری ــت لەســەر ئ ــەردەوام دەبێ ئیســالم ب

بــۆ خــۆى شــایەتىی دوو ژن بەرامبــەر شــایەىت یــەک پیــاو دادەنێــت: )َواْستَْشــِهُدوا َشــِهیَدیِْن ِمــن رِّجالُِکــْم فَــِإن لَّــْم یَُکونــا 

ــِن فَرَُجــٌل َواْمَرأَتــاِن( )البقــرة: 282(. هەروەهــا لــە میراتیشــدا میــراىت مــێ نیــوەى میــراىت نێــرى بــۆ دانــراوە: )للذکــر  رَُجلَیْ

«
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مثــل حــظ الألنثیــن( )النســاء: 11(.

هەروەهــا قورئــان دەڵێــت: )وعندهــم قــاصات الطــرف أتــراب(، واتــە: بــۆ ئەو پیــاوە بــڕوادار و خواپەرســت و بەهەشــتیانە 

ڕۆژى دوایــی لــەو بەهەشــتەى کــە گفتیــان پــێ دراوە ژىن وەهایــان دەدرێتــێ کــە چــاو لــەدەر نیــن و تایبــەت بــە خۆیانــن. 

یــان دەڵێــت )کذلــک وزوجناهــم بحــور عیــن(، واتــە: ئەوانــەى بەهەشــتین ژىن جــوان و ســپى و چاوگەشــیان دەدرێتــێ.

ســەیر بکــەن و دیقــەت بــدەن هەمــوو بەڵێــن و مــژدەکان بــۆ پیــاوە و ژىن لێیــان بێبــەرى کــردووە. لێــرەدا پرســیارێک دێتــە 

پێشــەوە: ئــەى ئەگــەر ژنێــک بەهەشــتى و خــوا پەرســت و بــڕوادار بــوو؛ پاداشــتى چییــە؟!

ــەى  ــاالرانەیە، زۆرین ــن نێرس ــترت بڵێی ــان دروس ــە ی ــى پیاوانەی ــالم ئایینێک ــە ئیس ــت ک ــتومڕ هەڵ ناگرێ ــەوە مش ــە ئ کەوات

فیقهزانــە موســڵامنەکان و لەوانــەش شــافیعییەکان پێیــان وایــە کــە پۆســتى قــەزاوەت )القضــاء( بــۆ ژن نییــە و نابێــت ژن 

ئــەو پۆســتەى هەبێــت، بــە هەمــان شــێوە پۆســتەکانی تــرى وەک وەزارەت و پۆســتە بــااڵکان بــەالى زۆربــەى فیقهزانــەکاىن 

ئیســالمەوە بــۆ ژن دروســت نیــن، ئەگــەر ئــەم بابەتــە ناکۆکیــى تیابێــت لــە ئیســالمدا؛ ئــەوا بابــەىت دەســەاڵىت یەکــەم 

)ئیاممــەت، خیالفــەت( کــە دەکاتــە ســەرۆکى ئێســتا لــە ئیســالمدا بڕاوەتــەوە کــە بــۆ ژن نییــە ســەرۆک بێــت، ئەمــەش 

یەک دەنگیــى ڕێبــازە ئیســالمییەکاىن لەســەر بــووە، بێجگــە لــە خەواریجــەکان. لێــرەدا جێگــەى خۆیــەىت کــە بەراوردێــک 

بکەیــن لــە ڕۆژگارى ئێســتادا، واڵتــاىن ئەڵامنیــا، بەرازیــل، ئوســتورالیا، نەرویــج و چەنــد واڵتێکــى تریــش؛ ســەرۆکەکانیان 

ژنــن، ئایــا ئــەم واڵتانــە پێشــکەوتووترن یــان واڵتــە ئیســالمییەکان کــە ســەرۆکەکانیان پیــاون؟!

فرەژىن: 
فــرەژىن ناحەقــى و غەدرێکــى ئیســالمە بەرامبــەر بــە ژن. ئیســالم نەیتوانــی فــرەژىن قەدەغــە بــکات، بەڵکــو ســنوردارى کــرد لە 

چــوار ژنــدا. فــرەژىن لەپێــش ئیســالمدا بــە شــێوەى جیــاواز و جۆراوجــۆر هــەر هەبــووە، لــە ئیســالمدا لە ســەرەتادا ژمــارەى ژن 

دیــارى نەکــراوە و پیــاو بــۆى هەبــووە دەیــان ژىن هەبێــت لــە یــەک کاتــدا بێجگــە لــە کەنیــزەک، بــەاڵم دواتــر لــە ئیســالمدا 

فــرەژىن کــەم کرایــەوە کــە بــە دەقــی قورئــان کــرا بــە چــوار ژن، بێجگــە لــە کەنیــزەک. بــەاڵم دواتــر موســوڵامنان لــە هێنانــی 

ژنــی زۆر نەکەوتــون بــە دەســتبەردابونی هەندێکیــان و هێنانــی ژنــی تــر بــە شــێوەیەک لــە یــەک کاتــدا لــە چــوار ژن زیاتــر 

نەبێــت، بــۆ منونــە: حەســەنی کــوڕی عەلىــی کــوڕی ئەبــو تالیــب لــە مــاوەی ژیانیــدا نزیکــەی حەفتــا ژىن هێنــاوە و هیــچ 

ــت،  ــر بهێنێ ــی ت ــەوەی ژن ــۆ ئ ــەاڵق« دەدا ب ــی زۆر »ت ــرت ژن ــوە، ئی ــەال نەب ــی ل ــە چــوار ژن ــدا کەمــرت ل ــەک کات ــە ی کاتێــک ل

هەروەهــا خەلیفــەی ئومــەوی وەلیــدی کــوڕی عەبدوملەلیــک لــە ژیانیــدا شەســت و ســێ ژىن هێنــاوە. ئەمــە هەمــوی جگــە 

ــەکاىن چــوار هــەزار  ــە ژن ــل( بێجگــە ل ــەم شــێوەیە خەلیفــەی عەبباســی )موتەوەککی ــزەک. هــەر ب ــارەی زۆری کەنی ــە ژم ل

کەنیزەکــى هەبــووە. پێغەمبەریــش بــۆ خــۆى نــۆ ژىن هەبــووە بێجگــە لــە کەنیــزەک و ئــەو ژنانــەش کــە خۆیــان پێشــکەش 

کــردووە.

ــاوە و ســزاى  ــاىن مەســیحیدا نەم ــە جیه ــرەژىن ل ــاردەى ف ــراوە و دی ــە ک ــرەژىن قەدەغ ــى مەســیحیدا ف ــە ئایین ــدا ل ــە کاتێک ل

ــەرە. ــایی لەس یاس

بــەاڵم ڤەپێــی ئیســالم پیاوێــک دەکرێــت چــوار ژىن ئــازاد بکاتــە هاوژینــى خــۆى و هاوســەر گیرییــان لەگەڵــدا بــکات، ئیــرت 

لــەوە زیاتــر بــۆى نییــە، بــەاڵم بــۆى هەیــە تــا بیەوێــت لــە کەنیــزەک و کۆیلــە مێینــەکاىن کچ گەلێــک هەڵبژێرێــت و لەگەڵیــان 

بخەوێــت و ســێکس ئەنجام بــدات. ئەگــەر پیاوێــک دارایــى چــوار ژن و هــەزار کەنیزەکیــى هەبێــت و هــاو کات ئــارەزووى 

ئــەوە بــکات کــە کەنیزەکــى زیاتــر بکڕێــت و لــەم کاتــەدا پیاوێکــی تــر سەرزەنشــتى ئەتــوار و ئارەزووەکــەى بــکات؛ ئــەوا 

وەک ئــەوە وایــە کابــراى ڕەخنەگــر و سەرزەنشــتکەر لــە بێبــاوەڕى و کوفــرەوە تێوەگالبێــت.

لــە ســەدەى هەشــتەمدا گــەورە پێشــەواى دیــارى فیقهــى ئیســالمى ئیاممــى شــافیعى ســەرهەڵدەدات و ڕوانگەیەکــى یاســایی 
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ــۆ مەبەســتى  ــان ب ــزەک و بەکارهێنانی ــووىن کەنی ــە ب ــەواو دەدات ب ت

ســێکس و ئــەوە ناشــارێتەوە کــە پیاوێــک دەتوانێــت بــە کامــى دڵــى 

خــۆى کەنیزەکــی هەبێــت و لەگەڵیانــدا بێــت، هــاوکات دەڵێــت خودا 

بــە هیــچ شــێوەیەک ســنورى بــۆ ئــەوان دانەنــاوە، ئەمــە لــە کاتێکــدا 

ــە:  ــردوە )بڕوان ــک قەدەغەک ــۆ پیاوێ ــوار ژىن ب ــە چ ــاد ل ــد زی خواوەن

گیانــداىن فالــوس، ئەنتــۆىن کلێــر، وەرگێــڕاىن: بەختیــار رەشــید(.

ــد ژىن  ــاو چەن ــووە، پی ــى هەب ــۆکارى ئابوری ــەدا ه ــە بنچین ــرەژىن ل ف

زیاتــر بــووە؛ وەچــەى زیاتــر بــووە و بەرهەمیــان وەبەرهێنــاوە، 

ــان ئەرکــى ژن  ــە ســەرەتادا کارى کشــت وکاڵ و بەرهەمهێن چونکــە ل

بــووە، هۆیەکــی تــر زیادبــووىن ژمــارەى ژن بــووە لەچــاو پیــاو، پیــاو 

ــە  ــەوە، ئەم ــدە بۆت ــى دڕن ــەڕ و ئاژەڵ ــەڕوى ش ــوژراوەو ڕوب ــر ک زیات

هــەىل ڕەخســاندووە کــە پیــاو بــە ئاســاىن چەند ژنێــک بهێنێت، پاشــان 

ــان  ــەاڵم یەکێکی ــووە، ب ــد ژنێکــى هەب ــاو چەن ــردا پی ــە قۆناغێکــی ت ل

ســەرەکى بــووە و ئەوانــی تریــش الوەکــى بــوون، ئەمــەش بــۆ ئــەوە 

ــەوە و  ــاڵو نەبێت ــەرش و ب ــە پ ــە ســەروەت و ســاماىن پیاوەک ــووە ک ب

دواى مــردىن خــۆى بــۆ منداڵى ژنــە ســەرەکیەکەى مبێنێتــەوە، داهێناىن 

ئــەم ژنــە ســەرەکیە زەمینــەى خۆش کــرد بــۆ تاکگەرایــى، واتــە یــەک 

ژىن، و ئینجــا ئایینــى مەســیحى بــە شــێوەیەکى ڕەســمى ئــەم جــۆرە 

ــە  ــرد، ل ــادا قەدەغەک ــە ئەوروپ ــی ل ــاش زاىن و فرەژنی ــە ب ــەى ب نەریت

ــان فرەژنیــى قەدەغــە نەکــردووە. کاتێکــدا کــە ئینجیلەکەی

ئایینــى ئیســالم چــوار هــۆى هێناوەتــەوە بــۆ فــرەژىن: یەکــەم: ئەگــەر 

ژنەکــە منداڵــى نەبــوو پیــاو بــۆى هەیــە ژنێکــی تــر بهێنێــت، بــەاڵم 

ــى  ــالم چ ــوو؛ ئیس ــە ب ــە پیاوەک ــە ل ــداڵ نەبونەک ــۆى من ــەر ه ئەگ

ــارەوە. دووەم: ئەگــەر ژنەکــە  ــەم ب ــووە ل دەڵێــت؟ کــە هیچــى نەوت

ــە  ــۆى هەی ــاو ب ــوو؛ پی ــەىن هەب ــندە و درێژخای ــییەکى کوش نەخۆش

ژنێکــی تــر بهێنێــت، بــەاڵم ئەگــەر پیاوەکــە نەخۆشــییەکى کوشــندەى 

ــە  ــت ژنەک ــا دەڵێ ــالمدا تەنه ــە ئیس ــکات؟ ل ــى ب ــە چ ــوو؛ ژنەک هەب

بــۆى هەیــە داواى تــەاڵق بــکات. ســێیەم: ئەگــەر پیــاو بــە یــەک ژن 

غەریــزە سێکســییەکاىن تێــر نەبــوو؛ بــۆى هەیــە ژنێکــی تــر بهێنێــت، 

ــزە سێکســییەکاىن  ــەى ئەگــەر ژنەکــە غەری ــە ئ ــرەدا ئەوەی پرســیار لێ

بــە یــەک پیــاو تێــر نەبــوو؛ چــى بــکات؟! چــوارەم: لــە کاىت حەیــزى 

ــت  ــەکات و جــووت نەبێ ــا ن ــەوەى زین ــۆ ئ ــاو ب ــدا پی ــەى ژنان مانگان

لەگــەڵ ژنــی تــردا؛ بــۆى هەیــە ژنێکــی تــر بهێنێــت، یــان ئەگــەر ژنــان 

ــاو بــۆى هەیــە ژنێکــی تــر  ــە پیــاوان زیاتــر بــوون؛ پی ــدا ل لــە کۆمەڵ

بهێنێــت، لێرەشــدا پرســیار ئەوەیــە ئەگــەر ژمــارەى پیــاوان لــە ژنــان 

ئایینی ئیسالم بە چاوی سوک 

سەیری ژن و ڕۆڵی ژن دەکات، 

ژن دەکاتە کۆیلەی پیاو، دوو ژن 

بە یەک  شاهید ئەژمار دەکات، لە 

میراتدا ژن نیوەی پیاو وەردەگرێت، 

ڕێگەی بە پیاو داوە چەند ژن 

بهێنێت، و زۆر جیاوازیی تر

ئیسالم بەردەوام جیاکاری 

لە نێوان ژن و پیاودا 

دەکات و و پەرەى 

پێ دەدات، و ئایینێکى 

پیاوانە و نێرساالرانەیە، 

هەتاکو زۆرینەى فیقهزانە 

موسڵامنەکان پێیان  وایە کە 

دەسەاڵت و پۆستە بااڵکان 

و تەنانەت قەزاوەت بۆ ژن 

نییە و نابێت
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زیاتــر بــوو؛ ژنــان بۆیــان هەیــە چەنــد مێردێکیــان هەبێــت؟!

ــَن النَِّســاِء َمثَْنــٰى َوثثـُـاَلَث َوُربـَـاَع(، واتــە: ئــەو ژنانــەى کــە دڵخــوازى خۆتانــن؛  لــە قورئانــدا هاتــووە: )فَانِكُحــوا َمــا طـَـاَب لَُكــم مِّ

دوو-دوو، سێ-ســێ، چوار-چــوار بیانهێنــن، هەروەهــا لــە قورئانــدا هاتــووە ئەگــەر ترســان لــەوەى دادپــەروەر نەبــن لەنێــوان 

ژنەکانتانــدا؛ ئــەوە کەنیــزەک بگــرن: )فـَـِإْن ِخْفتـُـْم أاَلَّ تَْعِدلـُـوا فََواِحــَدًة أَْو َمــا َملََكــْت أمَْيَانُُكــْم(، چونکــە لــە ڕوانگــەى پێغەمبــەر 

و ئیســالمەوە کەنیــزەک مــرۆڤ نەبــووە و کۆیلــە بــووە، وەک مــەڕ و مــااڵت کڕیــن و فرۆشــتنى پێــوە کــراوە، ئەمــەش یانــی 

ــە  ــد ب ــالم چەن ــە ئیس ــت ک ــێوەیە دەردەکەوێ ــەم ش ــاییە! ب ــان؛ ئاس ــتى کەنیزەکەکانی ــە ئاس ــن ل ــش نەب ــەر دادپەروەری ئەگ

چاوێکــى ســووک و بێــرخ و کۆیلەئاســا ســەیرى ژىن کــردووە و ڕۆڵــى ژىن ســووک و فەرامــۆش کــردووە.

حیجاب: 
لــە ســەرەتادا لــە ئیســالمدا حیجــاب نەبــووە، حیجــاب لــە بنچینــەدا بــۆ داپۆشــینى دەم  و چــاو و ســنگ و مەمکــى ئافــرەت 

نەبــووە، بەڵکــو بــۆ جیاکردنــەوەى ژنــە ئــازاد و سەربەســتەکان بــووە لــە ژنــە کەنیــزەک و کۆیلــەکان، لــە ئەنجامــى هــەر 

شــەڕو  هێرشــێکدا کــە موســڵامنان کردویانەتــە ســەر گــەالىن غەیــرە موســڵامن؛ هەرچییەکیــان گرتــووە؛ حــەاڵڵ بــووە بۆیــان 

ــە  ــە، کــە ب ــل و کۆیل ــزەک و دی ــە کەنی ــان کردۆت ــداڵ، ژن و کچەکانی ــە مــاڵ و موڵــک و ســەروەت و ســامان و ژن و من ل

ئــارەزووى خۆیــان کاریــان پێ کــردون و چەوســاندویاننەتەوە و ئازاریــان داون و کاری سێکســییان لەگــەڵ کــردون.

ــە  ــۆ ژن ــا ب ــان داهێن ــەکان حیجابی ــە کۆیل ــە ژن ــازادەکان ل ــە ئ ــداوەکان و ژن ــد و خوداپێ ــەوەى ژىن دەوڵەمەن ــۆ جیاکردن ب

ئــازادەکان کــە بیپۆشــن بــۆ جیاکردنەوەیــان لــە ژنــە کۆیلــەکان کــە هەمیشــە جێگــەى دەســتدرێژى و ئــازاردان و 

چەوســاندنەوە بــوون، واتــە حیجــاب بــۆ ژنــە کۆیلــە و کەنیزەکــەکان نەبــووە لــە کاتێکــدا کــە ئەوانیــش ژن بــوون. لێــرەدا 

پرســیار ئەوەیــە خــۆ ئێســتا لــە ئیســالمدا ژىن کەنیــزەک و کۆیلــە نەمــاوە تــا بــە حیجــاب جیابکرێتــەوە لــە ژنــە ئــازادەکان، 

کەواتــە پاســاوى مانــەوەى حیجــاب نەمــاوە و ئــەو ئایــەت و فەرموودەیــەى بــەو بۆنەیــەوە هاتــووە ئێســتا بەســەرچووە 

ــاوە. و کاىت نەم

هۆیەکــی تــرى پەیدابــووىن حیجــاب بــۆ ئــەوە دەگەڕێتــەوە کــە ژینگــەى بیابــاىن نیمچــە دوورگــەى عــەرەب بــەردەوام بــۆ 

ــان و وشــک و برینگىــی ناوچەکــە و  ــەرزى گەرمــا و بیاب ــەى ب ــە هــۆى پل ــووە ب ــار و نەگونجــاو ب ــاىن مرۆڤــەکان نالەب ژی

ڕەشــەبا و گەردەلــول و تەپ و تــۆز، بۆیــە خەڵکێکــى زۆر کــەم لــەم دورگەیــەدا بــە شــێوەیەکى عەشــیرەىت پــەرش و بــاڵو 

لــە هەندێــک شــوێنى ژیــاوە، ئێســتاش ناوچەیەکــى فــراواىن هەیــە کــە پێــى دەڵێــن )الربــع الخــايل( واتــە »چارەکــى چــۆڵ« 

چونکــە ناوچەکــە چۆڵــە لەبــەر ئــەوەی بیابــان و وشــک و بێ ئــاوە. بــە هــۆى ئــەو وەزعــەى نیمچــە دورگــەى عــەرەب و 

عەرەبــەکان بــۆ خۆپاراســن لــە تەپ و تــۆز و ملــى وردى ســوتێنەر کــە دەچنــە نێــو لــووت و گــوێ و چــاوى مرۆڤــەوە، بۆیــە 

مرۆڤــەکان بــۆ خۆپاراســن لــەو وەزعــە خۆیــان داپۆشــیوە، کــە تــا ئێســتاش لەنــاو پیــاواىن عەرەبــدا بــە شــێوەى چەفتــە و 

عــەگال و ژنانیــش وەکــو چارشــێو بەکاریــان هێنــاوە، کەواتــە چەفتــە و عــەگال و عەبــا و چارشــێو لــە بنەڕەتــدا مەبەســتى 

ئایینیــی لــەدواوە نەبــووە.

تــەواوى مێژوونوســان جەختیــان کردۆتــەوە کــە لــە بنەڕەتــدا لــە نیمچەدورگــەى عەرەبــدا حیجــاب نەبــووە و ســێکس بــێ 

قەیــد و شــەرت کــراوە. کاىت خــۆى لــە عەرەبســتاىن نیمچــە دورگــەدا ژن هەندێــک جار چەندان مێــردى هەبــووە و کاتێکیش 

منداڵــى دەبــوو کەســانێک هەبــوون کــە پێیــان دەوتــرا ڕوخسارناســەکان و پیشــاىن ئەوانیــان دەدا و ئەوانیــش بڕیارىــان دەدا 

کــە منداڵــى کام هاوســەرە یــان کام مێــردە، کەواتــە ژنێــک کــە چەنــدان مێــردى هەبووبێــت و بــێ قەیدوشــەرت ســێکىس 

کردبێــت؛ هیــچ پێویســتىی بــەوە نییــە ئەندامــەکاىن لــەىش بشــارێتەوە. تەنانــەت )مەلیــک حســەین(ى ئــوردون وتویــەىت 

کاىت خــۆى ژنــاىن عــەرەب بــاو بــووە لەنێوانیانــدا کــە ســنگى خۆیــان ئــاوااڵ کــردووە. تەنانــەت پاراســتنى پــەردەى کچێنــى 

بــە جۆرێــک بــاوەڕى دواکەوتوانــە لــە قەڵــەم دراوە، هــەر بۆیــە پەچــە و ڕوبەنــد و عەبــا و حیجــاب و پاراســتنى پــەردەى 



ژمارە 5
دیسەمبەری  2016 

دابڕان

63

کچێنــى لــەو بــاوەڕە چەوتانــەن کــە بــۆ مــاوەى چەندیــن ســەدە 

لــە مێشــکى مرۆڤەکانــدا چەســپیوە. 

سیغە، یاخود موتعە یان زەواجى کاىت: 
بریتییــە لــە ژنهێنانێکــى کاىت یــان ڕابواردنێکــى کاىت بەرامبــەر 

ــۆ  ــەون، ب ــک دەک ــەرى ڕێ ــەردووال لەس ــە ه ــارە ک ــک پ مەبلەغێ

ــان  ــد ڕۆژێــک ی ــان چەن ــان دوان، ڕۆژێــک ی مــاوەى ســەعاتێک ی

چەنــد هەفتەیــەک یــان چەنــد مانگێــک، ئــەم دیاردەیــە لــە 

ــەاڵم  ــردووە، ب ــى ک ــووە و حەاڵڵ ــدا هەب ــەردەمى پێغەمبەریش س

پێغەمبــەر شــەش جــار حــەاڵڵ و  کــردووە،  دواتــر حەرامــى 

ــى  ــاب حەرام ــوڕى خەت ــەرى ک ــار عوم ــردووە، دوا ج ــى ک حەرام

ــردووە. ک

هــەر  مارەیــى  یەکــەم:  ســیغەکردن،  بــۆ  هەیــە  مــەرج  دوو 

ــەون. دووەم،  ــەرى ڕێك دەک ــە و لەس ــگ نیی ــت گرن ــک بێ چەندێ

کاتەکــەش گرنــگ نییــە چەنــد بێــت لــە یــەک ســەعاتەوە تــا چەنــد 

هەفتــە و مانــگ و ســاڵ. لــە ئایینــى ئیســالمدا موتعــە یــان ســیغە 

شــەرعییە و ڕێگە پێــدراوە بــەو دوو مەرجــەى ســەرەوە. هیــچ 

ــدا قەدەغــەى کردبێــت  ــە قورئان ــە ل ئایــەت و فەرموودەیــەک نیی

و لــە ڕاســتیدا جۆرێکــە لــە لەشــفرۆىش »بغــاء« و »فاحشــة«، 

هەرچەنــدە پێغەمبــەر چەنــد جارێــک قەدەغــەى کــردووە و 

ــێ داوە. ــى پ ــر ڕێ دوات

وشــەى »موتعــە« واتــا خــۆىش و ڕابــواردن و لەزەت چێشــن. 

ــوە  ــش بەکارهات ــی تری ــۆ کارێک ــتیەکەی ب ــا گش ــە وات ــەکە ب وش

ــە وەرزی  ــردن ل ــە عومرەک ــە ل ــە بریتی ــە )ک ــة الحج«ـ ــە »متع ک

حەجــدا و ئینجــا ئەنجام دانــی حــەج لــە هەمــان ســەفەردا(، 

ئیــرت بــەو »موتعە«یــەش وتــراوە کــە ئێمــە باســی دەکەیــن و بــۆ 

جیاکردنــەوەی پێــی دەوترێــت »متعــة النســاء« کــە بــەزۆری کاىت 

جەنــگ و شــەڕ و شــۆڕەکان کــە دورکەوتونەتــەوە ئەنجامیــان داوە.

شــایاىن باســە کــە پێغەمبــەر بــۆ خۆیــى موتعــەى کــردووە، 

موتعــە لــە ســەردەمى پێغەمبــەر و خەلیفــە ئەبــو بەکریشــدا 

هــەر هەبــووە و دواتــر عومــەرى کــوڕى خەتــاب قەدەغــەى 

ــاى  ــە میتۆلۆژی ــێکس ل ــرۆزى و س ــژى و پی ــە: توندوتی ــرد )بڕوان ک

ئیســالمدا، تورکــى عــەىل ئەلڕەبیعــو...(. هەرچەندە لێکۆڵــەرەوان و 

زانایــاىن ئیســالم لەســەر مەســەلەى موتعــە هــاوڕا نیــن و زۆربەیان 

ڕایــان وایــە کــە موتعــە بــۆ ســەردەمى پێغەمبــەر ڕەوا و شــەرعى 

ــە. ــت و گونجــاو نیی ــۆ ســەردەمى ئێســتا نابێ ــەاڵم ب ــووە، ب ب

حیجاب بۆ ژنە ئازادەکان 

داهێرناوە کە بیپۆشن بۆ 

جیاکردنەوەیان لە ژنە 

کۆیلەکان کە هەمیشە 

جێگەى دەستدرێژى و 

ئازاردان و چەوساندنەوە 

بوون..

لێرەدا پرسیار ئەوەیە: 

خۆ ئێستا لە ئیسالمدا ژىن 

کەنیزەک و کۆیلە نەماوە 

تا بە حیجاب ژنە ئازادەکان 

خۆیان جیابکەنەوە، کەواتە 

پاساوى مانەوەى حیجاب 

نەماوە
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ــا  ــە ئای ــراوە، ک ــەر ک ــەورەى لەس ــگار گ ــێکى ئێج ــە ئیســالمدا مشــت ومڕێکى زۆرى لەســەرە، نیقاش ــە ل ــەلەى موتع مەس

حەاڵڵــە یــان حەرامــە: لــە الى ســوننەکان حەرامــە و ناکرێــت، بــەاڵم لــە الى شــیعەکان حەاڵڵــە و پێیــان وایــە کــە موتعــە 

خێرێکــى ئێجــگار گەورەیــە کــە بکرێــت و پشــتیان بــە قســەى ئیاممەکانیــان بەســتووە. زەواجــى موتعــە هــەر وەکــو پێشــرت 

ئاماژەمــان پــێ دا؛ لــە ســەردەمى پێغەمبــەردا هەبــووە و لــە ســەردەمى خەلیفــەى یەکەمیشــدا هەبــووە و حــەاڵڵ بــووە، 

تەنانــەت تــا شــەش ســاڵى فەرمانڕەوایــى خەلیفــەى دووەم هــەر هەبــووە و دواتــر قەدەغــەى کــردووە لەبــەر گیروگرفتــى 

زۆرى کۆمەاڵیــەىت کــە لــەم دیاردەیــە بۆتــەوە، وەک بــووىن منــداڵ و پــارەى لەشــفرۆىش و هەندێــک کێشــەی تــر.

ڕەوشت و ئەخالق:
ڕەوشــت هیــچ پەیوەندییەکــى بــە ئایینــەوە نییــە، ئاییــن و ڕەوشــت دوو شــتى جیــاوازن و زۆر کــەس و گــروپ و کۆمــەڵ 

هــەن ئایینیــان نییــە، بــەاڵم مانــاى وا نییــە ئەخالقیــان نییــە، هەمــوو کــەس ئەخالقــى هەیــە بــەاڵم هەمــوو کــەس ئایینــى 

نییــە.

ــە  ــان ب ــە بڕوای ــن، وات ــە بێ ئایین ــەو واڵت ــە ســەدا بیســت و پێنجــى ئ ــادا دەرکــەوت ل ــە ســەرژمێریى )2001(ى بەریتانی ل

ــە  ــاى وا نیی ــەاڵم مان ــە، ب ــک نیی ــچ ئایینێ ــە هی ــان ب ــا بڕوای ــەک لەســەر ســێى ئەڵامنی ــە، ی ــک نیی ــن و مەزهەبێ ــچ ئایی هی

ــیاریى  ــە هۆش ــە ل ــور و نزیک ــە کولت ــێکە ل ــت بەش ــن، ڕەوش ــەوەى بێ ئایین ــەر ئ ــن لەب ــە بێ ڕەوش ــەو کۆمەڵگایان ــە ئ ک

کۆمەاڵیەتییــەوە، ڕەوشــت بەپێــى ســەردەم و قۆنــاغ و واڵت و کۆمەڵگــەکان دەگۆڕێــت، ئــەوەى الى مرۆڤێکــى موســڵامن 

یــان ڕۆژهــەاڵىت ئەخالقــە؛ الى مرۆڤێکــى کریســتیاىن یــان ڕۆژئاوایــى ئەخــالق نییــە. بــۆ منوونــە؛ ڕێــژەى ئەنــدام پەرلەمــاىن 

ــو ســەرۆکى  ــەوە بەڵک ــەک هــەر ئ ــا، ن ــاىن بەریتانی ــە پەرلەم ــرە ل ــە ســەدا ىس زیات ــە هاوڕەگەزخــواز، ل ــەى )gay(، وات گ

حیــزب و ســەرۆکى حکومەتیــش هەیــە کــە گەیــن، بــەاڵم هیــچ نەنگــى عەیــب و بێ ڕەوشــتى نییــە الیــان، لــە کاتێکــدا الى 

مرۆڤــى موســڵامن کەســاىن گــەی ئەوپــەڕى ســوک و بێ ڕەوشــت و نەفرەت لێکــراون. لــە الى مرۆڤێکــى ڕۆژئاوایــى ئەخــالق 

بریتییــە لــە نیشــتامن، ڕاســتگۆیى، دڵســۆزى لــە ئیــش و کار، و کۆمەڵێــک بەهــاى جوانــی تــر، بــەاڵم ئەخــالق الى مرۆڤــى 

ــى  ــو ئەخــالق بەپێ ــە. هەروەک ــەوە هەی ــە مەســەلە سێســکیەکان و »شــەرەف«ی ئافرەت ــى ب ــر پەیوەندی موســڵامن زۆرت

ــەکان  ــە ســەردەمە کۆن ــەوەى ل ــت، ئ ــاغ و ســەردەمەکانیش دەگۆڕێ ــى قۆن ــت، بەپێ ــە دەگۆڕێ ــور و واڵت و کۆمەڵگ کولت

و ســەدەکاىن ناوەڕاســتدا بــە ئەخــالق ئەژمــار کــراوە؛ ئێســتا هەمــان مەفهــوم و مانــاى نییــە و گــۆڕاىن بەســەردا هاتــووە 

.)Life in the United Kingdom, The Home Office :بڕوانــە(

کۆیلەو کۆیالیەىت:
ئایینــى ئیســالم سیســتەمى کۆیالیــەىت و چەوســاندنەوەى مــرۆڤ لــە الیــەن مرۆڤــەوە دەباتــە ســەر ئیــرادەى خواوەنــد و 

بیانــوو بــۆ سیســتەمێکى کۆمەاڵیــەىت دەهێنێتــەوە و دەیکاتــە ئــەو چارەنووســەى ناشــێ ئادەمیــزاد ســەرپێچيی لێ بــکات، 

ــیبێت؛  ــزادى نووس ــارەى ئادەمی ــە چ ــت و ل ــەر دابێ ــارى لەس ــد بڕی ــایەک خواوەن ــى یاس ــۆ گۆڕین ــدان ب ــە هەوڵ چونک

ــە  ــاس ل ــدا ب ــە قورئان ــە ل ــەش ک ــەو ئایەتان ــەریعەت. ئ ــیپەکاىن ش ــە پرەنس ــە ل ــەو و دەرچون ــرادەى ئ ــە ئی ــەرپێچییە ل س

ئازادکــردىن کۆیلــە دەکــەن؛ ســزاى ئابووریــن و موســڵامىن خــاوەن کۆیلــەى پــێ چاوترســێن دەکرێــت، ســزایەکن بــۆ ئــەوە 

دانــراون موســڵامىن خــاوەن کۆیلــە ســەرپێچى لــە ڕێ وڕەســمى ئاییــن نەکــەن نــەک لەبــەر خاتــرى کۆیلــە، بــۆ منوونــە؛ هــەر 

کەســێک ســوێندێکى درۆى خــوارد؛ دەبێــت کۆیلەیــەک ئــازاد بــکات، هــەر کەســێک بــە هەڵــە کەســێکى کوشــت؛ دەبێــت 

کۆیلەیــەک ئــازاد بــکات. لــە هیــچ ئایەتێکــى قورئانــدا کــە ســەرچاوەى شــەریعەتە بــاس لــە حەرام کــردىن کۆیلــە نەکــراوە، 

بــە پێچەوانــەوە ڕاکــردن لــە کۆیالیەتــی بــە تــاوان دانــراوە و خاوەنــی کۆیلــە دەســت کراوە کــراوە لــە ســزادانی کۆیلــەی 

هەڵ هاتــودا، پێغەمبــەر بــە خۆیــى لــە بەرامبــەر کۆیلەیــەک هەوڵــى ئازادبــووىن دابێــت هەڵوێســتى تایبــەىت هەبــووە، 
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ئەوەتــا دەڵێــت: ســێ کــەس شــایاىن ئــەوە نیــن پرســیاریان دەربــارە 

بکرێــت )قســەیان لــە بــارەوە بکرێــت(: ئــەو پیــاوەى لــە کۆمەڵــی 

موســوڵامنان دورەپەرێــز دەبێــت و لــە ئیــامم یاخــى دەبێــت 

و لەســەر ئــەو بــاوەڕە دەمرێــت، کۆیلەیــەک لــە خاوەنەکــەى 

ــە  ــەی ل ــش مێردک ــت، و ژنێکی ــى مبرێ ــە هەڵهاتوی ــت و ب هەڵهاتبێ

ســەفەردا بێــت و پێداویستییشــی بــۆ بەجێهێشــتبێت کەچــی خــۆی 

بــۆ پیــاوان دەربخــات. یاخــود دەڵێــت: ســێ کــەس نوێژیــان قبــوڵ 

ــە  ــەک ل ــە کۆیلەی ــە ئاســامن، لەوان ــان ناگات ــە و شــتە چاکەکانی نیی

ــەوە الى خاوەنەکــەى. ــت مەگــەر بگەڕێت خاوەنەکــەى هەڵدێ

ــى  ــو دام ودەزگایەک ــەت وەک ــە هــەم دەوڵ ــن ک ــەوە تێدەگەی لەمان

ــووە  ــان هەب ــاىف ئەوەی ــە ئیســالمدا م ــەس ل ســیاىس و هــەم تاکەک

ــە ڕابگــرن. ــوێ کۆیل ــۆ بل ــان ب ــن و چەندی ــە ب خــاوەىن کۆیل

لــە ســایەى دەســەاڵىت ئومەویەکانــدا کۆیلــەى نێرینــە لــەو مافــەش 

ــالم  ــەاڵتداراىن ئیس ــیوە، دەس ــى بەخش ــت پێ ــە رسوش ــرا ک بێبەش ک

کــە لــە دەربــار و حەرەمســەرادا پێویســتیان بــە هێــزى کارى کۆیلــە 

دەبــوو بــە شــێوەى دەســت و پێوەنــد و نۆکــەر و خزمەتــکار 

ڕایان دەگرتــن و بــەر لــە هەمــو شــتێک دەیان خەســاندن، لەمــەوە 

لــە  و  بــاو  نەریتێکــى  کــردە  کۆیلەیــان  خەســاندىن  دیــاردەى 

ــەاڵتدارە  ــەم دەس ــە یەک ــە معاوی ــرا. خەلیف ــڕەو دەک ــدا پەی کۆمەڵ

ــە ســەردەمى  ــە حەرەمســەرادا ڕاگرتــووە، ل کۆیلــەی خەســێراوى ل

عەباسییەکانیشــدا ئــەم نەریتــە نــەک هــەر پەیڕەوکــراوە بگــرە 

خەلیفــە  حەرەمســەراى  لــە  منوونــە؛  بــۆ  پــێ دراوە،  پــەرەىش 

)موقتەدیــر(دا یانــزە هــەزار کۆیلــەى خەســاو هەبــوون، ئەمــە 

پــێ  بەرهەمهێنــاىن  کارى  هــەم  کــە  ژن  کۆیلــەى  لــە  بێجگــە 

ســپێردراوە هــەم لــە دەربــار و حەرەمســەرا و ماڵــى دەوڵەمەندانــدا 

ــوون. ــەر ب ــزەک و کارەک کەنی

گومــان لــەوەدا نییــە کــە کۆیلــەى ژن هۆیەکیــش بــووە بۆ ڕابــواردن 

و لەزەت لێ وەرگرتــن )بڕوانــە: کۆمەڵگــە لــە ســایەى دەوڵــەىت 

خەالفەتــدا، فوئــاد مەجیــد میــرى(. 

پێغەمبــەر کــە هاتــووە نەیتوانیــوە هەندێــک داب و نەریــت 

کــە پێشــرت لــە نیمچــە دورگــەى عەرەبــدا هەبــوون قەدەغــە 

بــکات، وەکــو کۆیلــەدارى و کەنیــزەک، بۆیــە لــە هیــچ قۆنــاغ 

ــورەت و  ــچ س ــە هی ــالمییەکاندا و ل ــە ئیس ــەردەمێکى دەوڵەت و س

ئایــەت و حەدیســێکدا کۆیلــە حــەرام و قەدەغــە نەکــراوە.

کۆیلــە پێــش ئیســالم لــەم ڕێگایانــەوە دەســت دەکــەوت: دیلــەکاىن 

ڕەوشت بەشێکە لە کولتور و نزیکە 

لە هۆشیاریى کۆمەاڵیەتییەوە، و 

بەپێى سەردەم و قۆناغ و واڵت و 

کۆمەڵگەکان دەگۆڕێت. بۆیە ئایین 

و ڕەوشت دوو شتى جیاوازن، و زۆر 

کەس و گروپ و کۆمەڵ هەن ئایینیان 

نییە، بەاڵم ماناى وا نییە ئەخالقیان 

نییە

ئایینى ئیسالم سیستەمى کۆیالیەىت 

و چەوساندنەوەى مرۆڤ لە الیەن 

مرۆڤەوە دەباتە سەر ئیرادەى 

خواوەند و بیانوو بۆ سیستەمێکى 

کۆمەاڵیەىت دەهێنێتەوە و دەیکاتە 

ئەو چارەنووسەى ناشێ ئادەمیزاد 

سەرپێچیى لێ بکات
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ــووە هــۆى هەڵگیرســاندىن شــەڕ و هەڵمــەت  ــە پەیداکــردن دەب ــە کۆیل ــە، وات ــە کۆیل ــران ب شــەڕ و جەنگــەکان کــە دەک

ــە، هەروەهــا  ــە کۆیل ــان نەبــوو دەکران ــاى قەرزدانەوەکەی و پەالمــار بۆســەر هــۆزەکان، ئەوانــەى قــەرزار دەبــوون و توان

ئەوانــەى هەندێــک تاوانیــان ئەنجــام دەدا دەکرانــە کۆیلــە.

بەکورتــی؛ هەرچەنــدە کۆمەڵگــەى عەرەبســتاىن بــەر لــە ئیســالم کۆیالیــەىت تێیــدا سیســتەمێکى کۆمەاڵیــەىت بــووە، بــەاڵم 

هاتنــى ئایینــى ئیســالم هیــچ ســنورێکى بــۆ کۆیالیــەىت دانەنــاوە، و تەنانــەت شــەخىس پێغەمبــەر خۆیــى خــاوەىن کۆیلــە 

ــە ســایەى  ــە ل ــرا، ئازادکــردىن کۆیل ــازاد نەدەک ــە هــەر ئ ــە ئیســالم بهێنای ــەر باوەڕیــى ب ــە ئەگ ــەوە کۆیل ــەر ئ ــووە، لەب ب

سیســتەمى کۆمەاڵیەتىــی ئیســالمدا بەنــد بــووە بــە چەنــد خاڵیکــەوە کــە قورئــان شــەرت و رشوىت بــۆ دانــاوە.

مۆسیقا و گۆراىن و میوزیکژەن:
ــرت  ــەت )هێربێ ــراوە، تەنان ــەوە وەرگی ــە ئایینیەکان ــە رسوت ــەدەب و شــیعر ل ــە کــە ئ ــەران وای ــە لێکۆڵ بۆچــوىن زۆرێــک ل

سپێنســەر( پێــى وایــە زانســتیش وەکــو ئــەدەب لــە کاهینەکانــەوە وەرگیــراوە و پــەرەى ســەندووە، دەتوانیــن بڵێیــن کــە 

ژەنینــى مۆســیقاش لــەوەوە هاتــووە مــرۆڤ ویســتویەىت ئــەو ســەمایەى دەیــکات بڕگە-بڕگــەى بــکات و دەنگــى لەگەڵــدا 

بێــت و بەهێــزى بــکات، هەروەهــا ئــارەزوى کــردووە لــە ڕێگــەى دەنگە-دەنــگ و قیــژە و هــاوارەوە هاوســەنگیی ئــەو 

خرۆشــانەى لەگــەڵ هەســتى نیشــتامىن یــان سێکســیدا زیاتــر بیوروژێنێــت.

ئامێــرەکاىن مۆســیقا و گــۆراىن و میوزیکژەنیــن لــە ئیســالمدا بەتــەواوى حەرام کــراون، و تەنانــەت ئیســالم ڕاى وایــە ئەوانــەى 

ــەت  ــەگ دەوەڕن، تەنان ــو س ــە دەرەوە و وەک ــان دێن ــە گۆڕەکانی ــدا ل ــە قیامەت ــن؛ ل ــۆراىن دەڵێ ــێ دەدەن و گ ــیقا ل مۆس

پێغەمبــەرى ئیســالم وتوویــەىت: ئەوکەســەى کــە درهەمێــک بــدات بــە میوزیکژەنێــک یــان درهەمێــک بــە ئەهــى ســاز و 

ئــاواز بــدات؛ گوناهــى ئــەو کەســە لــە الى خــوا قورســرتە لــەو کەســەى حەفتــا جــار چوبێتــە الى دایکــى!

لــە کاتێکــدا لــە ئایینەکانــی تــرى وەک هیندۆســی و زەردەشــتى و مــاىن و بــوزى و داوى و شــەنتۆیى و چینــى و یەهــودى 

و مەســیحیدا میوزیــک و ئــاواز بــە بەشــێکى جیانەکــراوى ئایینەکانیــان دەزانــن، و تەنانــەت بــە پیرۆزیــى دەزانــن و لــە 

مەراســیمە ئایینیەکانــدا مۆســیقا و گــۆراىن دەڵێــن.

حاڵەتێکــى ناکــۆک و نامۆیــە لــە کاتێکــدا کــە ئیســالم بەتایبــەىت ســەلەفییەکان و تونــدڕەوەکان گــۆراىن و مۆســیقا حــەرام 

دەکــەن، بــەاڵم پێویســتە قورئــان بــە ئــاوازەوە بخوێرێتــەوە، ئەوەتــا بــە فەرمــوودە فەرزکــراوە: )لیــس منــا مــن مل یتغــن 

بالقــرآن(، واتــە: لــە ئێمــە نییــە ئــەو کەســەى کــە قورئــان بــە ئــاوازەوە نەخوێنێتــەوە. تەنانــەت بانگدانیــش بــە ئــاوازەوە 

دەدرێــت، کەچــى ئیســالمییە تونــدڕەوەکان فەتــواى ئــەوە دەدەن کــە ئاوازێــک مۆســیقای لەگــەڵ بەکاربێــت حەرامــە.

قورئــان دەقێکــە شیعرئاســا، کتێبێکــە داڕشــتنەوەکەى ڕازاوەتــەوە و بــە ریتــم و موزیکــى شــیعر، واتــە لــە ڕێگــەى ڕیتمــەوە 

ڕێگــەى دانــاىن گرتۆتــە بــەر، چونکــە بابەتــەکاىن بــە رسوشــت هونەریــن و خســتنەڕوى بابــەىت هونەرییــش بەبــێ ئامــڕاز و 

میکانیزمــى هونــەرى هونەرى بونەکــەى خــۆى ون دەکات و دەبێتــە بابەتێکــى وشــک و برینگــى فیکــرى و تیــۆرى )بڕوانــە: 

کــە میوزیــک حــەرام دەکرێــت قورئــان بــە ئــاوازەوە دێتــە دەنــگ، خــەرسەو مەحمــود(.

ئەشکەنجەدان:
ئەشــکەنجەدان لــە ئیســالمدا مێژوویەکــى دوورودرێــژى هەیــە، هەمــو جــۆرەکاىن ئەشــکەنجەدان لــە ســەردەمى پێغەمبــەر 
و ســەحابەکان و خەلیفــەکاىن ڕاشــیدین و ئەمــەوى و عەبــاىس و عوســامنیدا بەکارهاتــووە. وەکــو بڕینــەوەى دەســت و قاچ، 
دەرهێنــاىن چــاو، هەڵکێشــاىن ددان و نینــۆک، گــرون و کەوڵکــردن، ســووتاندن، دەرخــواردداىن قســڵ، بەکارهێنــاىن ژەهــر، 
خســتنە نــاو مەنجەڵــى ڕۆىن قرچــاو و داخ بــوو، مەنجەنیــق، خەســاندن و بڕینــى ئەندامــى سێکســىی پیــاو، هەڵ واســین 
و داکوتانــدىن دەســت بــە بزمــار و مێــخ، چەقانــدن و داکوتــاىن دارى حەیــزەران بــە چــاودا و لــە کۆمــەوە هاتۆتــە دەرەوە، 
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ســەر بڕیــن بــە شمشــێر، ڕەجم کــردن و جەڵد لێــدان، ئاگرکردنــەوە 
لەســەر ســنگ و ســک، پچڕینــى پارچــە گۆشــت لــە جەســتە 
و زۆر جــۆرى تــرى ئــازار و ئەشــکەنجەدان )بڕوانــە: مێــژووى 

ــەوى(. ــە ئیســالمدا، هــادى عەل ئەشــکەنجەدان ل

جیهاد:
ــالمەوە،  ــەدرى ئیس ــەرەتاى س ــە س ــزم، ل ــان جیهادی ــەت ی جیهادی
و  پەیدابــووە  ئیســالمەوە،  پێغەمبــەرى  ســەردەمى  لــە  واتــە 
و  داهێنــاوە،  جیهادیــان  یــاوەرەکاىن  و  پێغەمبــەر  هەبــووە، 
ــک دەســەاڵت  ــاوەى )1400( ســاڵ هــەر کاتێ ــۆ م موســڵامنانیش ب
و توانایــان هەبووبێــت ئــەم کارەیــان بــە شــێوەیەک لــە شــێوەکان 
ئێــران  جێبەجــێ کــردووە. گرتــن و داگیرکــردىن میزۆپۆتامیــا و 
و کوردســتان و تــا دەگاتــە قەفقاســیا و ئاســیاى ناوەڕاســت لــە 
ڕۆژهەاڵتــەوە، لــەم الشــەوە لــە میــرەوە تــا مەغریــب تــا دەگاتــە 
ــا،  ــە ئەوروپ ــاش ل ــوارەکاىن ڤییەن ــا دی ــاوا، و ت ــە ڕۆژئ ــوس ل ئەندەل
ــژووى  ــام دراوە. مێ ــزم ئەنج ــەرى جیهادی ــزى پاڵن ــە هێ ــووى ب هەم
ــردن  ــەڕ و داگیرک ــژ و ش ــاوى و توندوتی ــى خوێن ــالم مێژوویەک ئیس
و تــااڵن و بــڕۆ و ئەنفــال و جینۆســاید بــووە، هــەر کەســێک 
ــا ســەیرى  شــارەزایى مێــژووی ئیســالمیش نەبێــت، دەتوانێــت تەنی
ــەر  ــەردەمى پێغەمب ــە ڕووداوەکاىن س ــکات ک ــالة( ب ــى )الرس فیلم
دەگێڕێتــەوە، یــان فیلمــى )القادســیة( کــە ڕووداوەکاىن داگیرکــردىن 
ــەوە،  ــانیەکان دەگێڕێت ــەىت ساس ــاىن ئیمپراتۆری ــا و ڕوخ میزۆپۆتامی
ــە  ــان ل ــان و پەخش کردنی هــەردوو فیلمەکــەش ســیناریۆ و دەرهێن
الیــەن موســڵامنانەوە نــوورساون )بڕوانــە: جیهــان دواى ڕووداوەکاىن 

ــج(. ــێرکۆ کرمان ــدۆ، د. ش ــارىل ئیب ش
ئیســالم ئایینێکــە بــە زەبــرى شمشــێر و نووکــى ڕم و کوشــن و 
ــاوى  ــە ن ــەوە، ب ــااڵىن باڵوکراوەت ــال و ت ــردن و ئەنف ــن و داگیرک بڕی
جیهــادەوە، بــووىن گــۆڕى ئەســحابەکان لــە هەندێــک شــوێنی 
دەرەوەی نیمچەدورگــەی عەرەبــی کــە لــەو هەڵمەتانەدا کــوژراون؛ 
بەڵگــەى حاشــاهەڵنەگرى ئــەو ڕاســتیەیە کــە ئەوانــە لەژێــر پەردەى 
باڵوکردنــەوەى ئیســالم و جیهادیەتــدا ســەروەت و ســاماىن واڵتانــی 
تریــان تااڵن کــردووەو خەڵکەکەشــیان ئەنفــال و بێ سەرو شــوێن 

کــردووە.
ئەنفــاىل کــورد لە ســاڵى 1988و ئەنفاىل ئێزیدییەکان لە ســاڵى 2014 
ــەت،  ــەردەى جیهادی ــر پ ــرۆر لەژێ ــەى جینۆســاید و تی ــە خان دەچن
ئەگــەر بەپێــى پێــوەرى ئێســتا و پێــوەرە نێودەوڵەتیــەکان حســاب 
ــە  ــاد« ل ــت »جیه ــى دەوترێ ــەوەى پێ ــەوا ئ ــت؛ ئ ــرۆر بکرێ ــۆ تی ب
تیــرۆرەوە و ئەوانــەىش  ئیســالمدا؛ هەمــووى دەچێتــە خانــەى 

ــن. ــار دەکرێ ــە تیرۆریســت ئەژم ــان داوە ب ئەنجامی

بەپێى پێوەرى ئێستا؛ ئەوەى 

پێى دەوترێت جیهاد لە 

ئیسالمدا؛ هەمووى دەچێتە 

خانەى تیرۆرەوە و ئەوانەىش 

ئەنجامیان داوە؛ بە تیرۆریست 

ئەژمار دەکرێن

ئایین و بزوتنەوە ئایینیەکان، و 

بەتایبەتیش حزب و بزوتنەوە 

ئیسالمییەکان، نەک هەر لەگەڵ 

عەملانیەت و دیموکراسیەت 

و مۆدێرنە و دنیاى سەردەم 

هەڵ ناکەن، بگرە لەنێو 

خۆشیاندا هەڵ ناکەن و دژى 

یەکرن، چونکە لە بنەڕەتدا 

ئەوان جیاوازییان قبوڵ نییە
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قورئــان کــە لــە ســەد و چــواردە ســورەت پێکهاتــووە لــە مــاوەى بیســت و ســێ ســاڵدا؛ دوو قۆناغــى جیــاوازی بــە خۆیــەوە 
بینیــوە: قۆناغــی یەکــەم ســیانزە ســاڵ دەگرێتــەوە کــە هەشــتا و شــەش ســورەت لــەم قۆناغــەدا هاتونەتــە خــوارەوە کــە بــە 
ســورەتىەمەککەییەکان نــارساون، قۆناغــى دووەمیــش دە ســاڵەکەى دواییــە کــە بیســت و هەشــت ســورەتە و بــە مەدینەیــى 
نــارساوە و لــە مەدینــە هاتۆتــە خــوارەوە. دیــارە ســیانزە ســاڵى یەکــەم بــاس لــە خواپەرســتى و دورکەوتنــەوە لــە بتپەرســتى 
ــدا هەڵشــاخان درووســت بوون،  ــە ڕوى یەک ــن شــەڕ و کوشــتار و ب ــە قۆناغــى دووەمــدا چەندی ــەاڵم ل ــووە، ب ــد ب و... هت
ــەرەکاىن شــەڕ  ــۆ ب ــا بچــن ب ــداىن موســڵامنان دەکات ت ــاد و کوشــن و هان ــاىس جیه ــەت ب ــە ســێ ســەد ئای ــر ل ــە زیات بۆی

)بڕوانــە: داعــش و داعشــیزم، داعــش و ئیســالم، عومــەرو عــەىل، فوئــاد ســدیق(.

خواردنەوە کحولییەکان:
ــەوەى  ــۆى ئ ــە ه ــەاڵم ب ــەوە، ب ــوە و خوراوەت ــەرام نەب ــی ح ــەوەی کحول ــەرەتادا خواردن ــە س ــالمدا ل ــى ئیس ــە ئایین ل
ــاَلَة  موســڵامنەکان بەســەرخۆىش نوێژیــان دەکــرد و نوێژیــان بــە هەڵــە دەخوێنــد؛ ئــەم ئایەتــە هاتەخــوارەوە: )اَل تَْقَربـُـوا الصَّ
َوأَنْتُــْم ُســَكاَرى(، واتــە: کاتێــک ســەرخۆش دەبــن؛ نوێــژ مەکــەن یــان لــە نوێژکــردن نزیــک مەکەونــەوە. دواتــر بــە هــۆى 
ــە  ــان ب ــەوەى قورئ ــە و کــردارى نابەجــێ و خوێندن ــەوەى زۆر و ســەرخۆش بوون کاری هەڵ ــە ئەنجامــى خواردن ــەوەى ل ئ

ــرا. ــەکان قەدەغەک ــەوەى مــاددە کحولیی ــەم جــارە بەیەک جــارى خواردن ــە خــوارەوە و ئ ــر هات ــە ئایەتێکــی ت هەڵ

کەمینە و ئایین و ئایینزاکانی تر:
ــە کــە لەژێــر دەســەاڵىت ئــەودا بژیــن و ســەرانە  ــە ئایینەکانــی تــرى قبوڵ ــکاىن ســەر ب ئایینــى ئیســالم بــە مەرجێــک خەڵ
ــو  ــامنین وەک ــى ئاس ــاوەىن کتێب ــە خ ــەوە ک ــە دەگرێت ــەو ئایینان ــوێنکەوتوانی ئ ــە ش ــەت. ئەم ــە دەوڵ ــدەن ب ــە ب و جیزی
یەهــودى و مەســیحى، کــە ئەمانــە بــە مەرجــی دانــی ســەرانە ڕێگەیــان پــێ دەدرێــت لــە کۆمەڵــگای ئیســالمیدا هەبــن، 
و ئەگــەر کاروباریــان گەیشــتە دادگای ئیســالمی؛ پێویســتە بەپێــى یاســا ئیســالمییەکان کاروباریــان بەڕێــوە برێــت، بەبــێ 
ئــەوەى مــاف و ئازادییــەکاىن موســڵامنیان هەبێــت. بــەم شــێوەیە ئەوانــەى ئایینیــان جیــاوازە لــە کۆمەڵگــەى ئیســالمیدا پلــە 
دوون و لەبەرامبــەر یاســاى ئیســالمیدا یەکســان نیــن، ئــەم جیاکردنەوەیــەش لــە حوکمــە نەگــۆڕەکاىن ئیســالمە و دەقــى 
قورئــاىن لەســەرە )التوبــة: 29( )بڕوانــە: حوکمــە نەگــۆڕەکاىن ئیســالم و پــڕۆژەى دەســتوورى هەرێمــى کوردســتان، ســەروەر 

پێنجوێنــی(.
هەروەهــا ئیســالم بــە دەق ئــەوەى ســەملاندووە کــە بــە مەرجێــک ئایینەکانــی تــرى قبوڵــە کــە جیزیــە و ســەرانە بــدەن، 
ئەگــەر نەیــدەن؛ مــاىف ئەوەیــان نییــە بــە ئــازادى داب ونەریــت و عیبــادەىت ئایینىــی خۆیــان ئەنجــام بــدەن. پێغەمبــەرى 
ئیســالم بــە کریســتیانەکاىن نەجــراىن وت: یــان بــن بــە موســوڵامن یــان ســەرانە بــدەن ئەگەرنــا جەنگتــان لەگــەڵ دەکەیــن، 

واتــە دەتان کوژیــن، ئەوانیــش گوتیــان باشــە ســەرانە دەدەیــن.
ــە خــۆى  ــن و ئایینزایــەک دەکات کــە دەقــاودەق ب ــە چــاوى کافــر و دۆزەخــی ســەیرى هــەر ئایی ئیســالم دینێکــە کــە ب
نەچێــت، فیکرێکــە پێــى وایــە پــردى ســیرات ئەوەنــدە باریکــە هــەر کــەس لــە دونیــا بچوکرتیــن دنیابینــی و بیروبــاوەڕى 
لــە ئــەوان جیــاواز بێــت؛ دەکەوێتــە خــوارەوە. ئــەم گوتــارە بەتــەواوى لــە پشــتی قاعیــدە و داعــش و ئــەو کارەساتەشــەوە 

دەوەســتێ کــە لــە شــەنگال ڕوی دا.
ئاییــن و بزوتنــەوە ئایینیــەکان، بەتایبەتیــش حــزب و بزوتنــەوە ئیســالمییەکان، نــەک لەگــەڵ عەملانیــەت و دیموکراســیەت و 
مۆدێرنــە و دنیــاى ســەردەم هەڵ ناکــەن، بگــرە لەنێــو خۆشــیاندا واتــە گــروپ و بزوتنــەوە ئیسالمییەکانیشــدا هەڵ ناکــەن 

و دژى یەکــرتن، چونکــە لــە بنەڕەتــدا ئــەوان جیاوازییــان قبــوڵ نییــە و ناتوانــن بــە جیاوازییەکانیانــەوە بژیــن.
شــەڕەکاىن نێــوان عائیشــە و موعاویــە، شــەڕى نێــوان عــەىل و موعاویــە، شــەڕى نێــوان یەزیــد و حوســەین، شــەڕى نێــوان 
ــاىس، و عوســامىن لەگــەڵ صەفــەوی، شــەڕى  ــوان خەلەفــەکاىن ئومــەوى و عەب ــو هاشــم، شــەڕى نێ ــە و بەن ــو ئومەیی بەن
ــەو  ــە ئ ــتان ک ــالمییەکاىن ئەفغانس ــە ئیس ــوان گروپ ــەڕى نێ ــدا ش ــەڕۆژگارى ئەم ڕۆش ــوننە، ل ــیعە و س ــوان ش ــى نێ مێژووی
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واڵتــەى کاول کــرد، شــەڕى نێــوان داعــش و بــەرەى نــورسە، و شــەڕ و ناکۆکیــى نێــوان حــزىب داد و گەشــەپێدان و جەماعــەىت 
ــە  ــدا.. ئەمان ــو خۆیان ــەرەىب لەنێ ــاىن ع ــرى واڵت ــالمییەکاىن ت ــە ئیس ــروپ و ڕەوت ــوان گ ــی نێ ــەن، و ناکۆکى ــاڵ گول فەتحوڵ
هەموویــان نیشــانە و بەڵگــەى ئــەوەن کــە ئــەم گــروپ و ڕێکخــراوە ئیســالمییانە جیاوازیــان پــێ قبــوڵ نییــە و ناتوانــن بــە 
جیاوازییــەوە بژیــن، و نیشــانەى ئــەوەن کــە ئــەم ڕەوتــە ئیســالمییانە بێجگــە لــە فیکــر و ئایدیــاى خۆیــان کەســیان قبــوڵ 

نییــە.
پێشــرتیش )بەنــو قورەیــزە( لــە ســەردەمى پێغەمبــەرى ئیســالمدا بــە دەســتى )ســەعدى کــوڕى موعــاز( قەتڵ وعــام و تەفــر 
و تونــا کــران، کــە پیاوەکانیــان کوشــن و کــچ و ژن و منداڵەکانیشــیان بــردن و کردیانــن بــە ســەبایا و جاریــە و کۆیلــە و 

ســەروەت و سامانیشــیان بــە تــااڵن بــردن.
ــە  ــالم و ڕەوت ــە ئیس ــەوەن ک ــەى ئ ــر بەڵگ ــی ت ــەکان جارێک ــایدى ئێزیدیی ــورد و جینۆس ــاىل ک ــدا ئەنف ــە ڕۆژگارى تازەش ل
ئیســالمییەکان بێجگــە لــە فیکــر و بۆچــوىن خۆیــان هیــچ نەتــەوە و ئاییــن و ئایینزایەکــى تریــان قبــوڵ نییــە )بڕوانــە: ئیســالم 

گــەرا و ئیفــالىس ئەخــالق، زانــا ئەکــرەم(.

دنیابینىــی ئیســالم بــۆ ئینســان و جیهــان وەکــو ئــەوەى بــاوە و وەکــو ئــەوەى دامــەزراوە لەســەر ئــەم توخامنــە بنیــات 
نــراوە: موحەممــەد دوایــن پێغەمبــەرە، واتــا هیــچ پێغەمبەرێکــى بــەدوادا نایــەت. ئــەو ڕاســتییانەى پێغەمبــەر موحەممــەد 
گواســتونیەوە ســەبارەت بــە ئاییــن و غەیــب، بــەو بەهایانەشــەوە لــەو پەیوەندیــەدا دێنــە کایــەوە کــە دەکاتــە مامەڵــە 
و مــۆڕاڵ؛ دواییــن ڕاســتین و هیــچ ڕاســتییەکی تــر بەدوایانــدا نایــەت. ئیســالم زینــدە بــە چاڵــى هەمــوو شــتەکاىن پێــش 
خــۆى کــردووە، کەواتــە بێ گومــان هەمــو شــتەکاىن دواى خــۆىش ڕەت دەکاتــەوە، کەواتــە تــاک مــاىف ئــەوەى نییــە ڕاســتى 
بکاتــەوە یــان بیگۆڕێــت یــان لێــى زیــاد بــکات یــان لێــى کــەم بــکات و بیقرتێنێــت، بەڵکــو ئازادیەکــەى لەوەدایــە جێبەجێى 
بــکات و گوێڕایەڵــى بێــت، ئەمــەش واتــا لــە جیهانێکــى داخــراودا بــژى کــە هیــچ پێشــکەوتنێکى تیــادا نییــە )بڕوانــە: تــا 

ئاییــن ســەرچاوەى بەهــاکان بێــت؛ دیموکــراىس نایەتــەدى، چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ئەدۆنیــس(.
لەمانــەوە تێدەگەیــن کــە ئیســالم بێجگــە لــە خــۆى هیــچ ئاییــن و نەتــەوە و ئایینزایەکــی تــرى قبــوڵ نییــە کــە جیــاواز بــن 
لــە خــۆى، ئەوانــەىش کــە خــاوەىن کتێبــى ســەماوین؛ بــەو مەرجــە قبوڵیــان دەکات کــە ســەرانە و جزیــە بــدەن، بــەاڵم لــە 

هەمــان کاتــدا ئــەو مــاف و ئازادیــەى کەســێکى موســڵامن هەیــەىت ئــەوان نیانــە. 

سەرچاوەکان:
ـ حوکمــە نەگــۆڕەکاىن ئیســالم و پــڕۆژەى دەســتوورى هەرێمــى کوردســتان، ســەروەر پێنجوێنــى، چاودێــر، ڕوانگــەو ڕەخنــە، ژمــارە 

.2015/7/6 ،255
ـ گیانداىن فالوس )زەکەر(، ئەنتۆىن کلێر، وەرگێڕاىن بەختیار رەشید، چاودێر ژمارە 250، 2015/6/1.

ـ توندوتیژى و پیرۆزى و سێکس لە میتۆلۆژیاى ئیسالمدا، ترکى عى ئەلرەبیعو، وەرگێڕاىن ئاوات محەمەد، 2007 سلێامىن.
ـ کۆمەڵگە لە سایەى دەوڵەىت خەالفەتدا، فوئاد مەجید میرى، چاپى دووەم 2000.

ـ کە میوزیک حەرام دەکرێت قورئان بە ئاوازەوە دێتە دەنگ، خەرسەو مەحمود. چاودێر، ژمارە 253، 2015/6/22.
ـ مێژووى ئەشکەنجەدان لەئیسالمدا، هادى عەلەوى، وەرگێڕاىن: ئارام جەمال، 2006.

ـ جیهان دواى ڕووداوەکاىن شارىل ئیبدۆ، د. شێرکۆ کرمانج، بەىش شەشەم و کۆتایى. کوردستاىن نوێ، ژمارە 6670، 2015/5/4.
ـ داعش و داعشیزم، داعش و ئیسالم، عومەرو عەىل، فوئاد سدیق، دەزگاى ئایدیا. 2015.

ـ ئیسالم گەرا و ئیفالىس ئەخالق، زانا ئەکرەم، چاودێر ژمارە 254، 2015/6/29.
ـ تــا ئاییــن ســەرچاوەى بەهــاکان بێــت؛ دیموکــراىس نایەتــەدى، چاوپێکەوتــن لەگــەڵ ئەدۆنیــس لــە الیــەن ڕۆژنامــەى ســەفیرەوە، 

وەرگێــڕاىن لــە عەرەبییــەوە: تەلعــەت تاهیــر، چاودێــر، ژمــارە 552، 2015/6/29.
- The Home Office, Life in the United Kingdom: A Journey to Citizenship. 2004.
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ئایا گولەنی ئایینی

       ئیسالمی کۆتایی مێژوە؟
نوسین و لێکۆڵینەوەی: ئاوارە گەاڵڵەیی
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فەتحوڵــاڵ گولــەن، ئیمپراتۆریایــەک بــۆ جۆرێــک لــە شــێوازی ژیــان، ئیســالمێک کــە سیاســیرتین مۆدێلــی ئیســالمە، لــە مێــژوی 

ــوڵ  ــیی ق ــری سیاس ــی بی ــێ بون ــدا بەب ــە جیهان ــی ل ــن و چاالک ــێوازی پەل هاویش ــدا )ش ــە جیهان ــالمییەکان ل ــەوە ئیس بزوتن

هەرگیــز فەراهــەم نابێــت، سیاســەتێک تــەواو ئاوێتەیــە لەگــەڵ ئیســالمی گولەنــی و جیاکردنــەوەی کاری نەکردەیــە()1(.

هەرچەنــدە خۆیــان بانگەشــەی ئــەوە ئەکــەن کــە ئیســالمی گولەنــی لــە ئاشــتیدایە لەگــەڵ هەمــو حکومــەت و هێزێکــدا 

و خۆیــان جیادەکەنــەوە لــە پــارت و بزوتنــەوەی سیاســی، بــەاڵم ئەمــە واتــای ئــەوە نییــە ئــەوان خاڵــی بــن لــە سیاســەت، 

بەڵکــو ئــەم شــێوازە جۆرێکــی تــرە لــە سیاســەت کردن بــە شــێوازی ناڕاســتەوخۆ و نادیــار، واتــا ئــەوان بەشــدارن لــە هەمــو 

گــروپ و ڕێکخراوێکــدا، بەبــێ ئــەوەی بەشــداربوی دیــار و بەرچــاو بــن، بەشــدارن وەک بەشــداربو نــەک وەک ملمالنێــکار، 

ــە،  ــر هەی ــی ت ــی ئەوان ــە هاوکاری ــە پێویســتیی ب ــکار زو وزەی خــۆی لەدەســت دەدات، بۆی ــایەتیی ملمالنێ ــە کەس چونک

ئیســالمی گولەنــی بەشــدارە لەپێنــاوی پاراســتنی خــۆی و وەرگرتنــی وزەو زانیــاری بــۆ مەبەســتی »ئیمپراتۆرییەتەکــەی«.

لــەم پێنــاوەدا، ئیســالمی گولەنــی بــۆ هەمــو هێزێکــی بەرامبــەری »نــەرم و شــێدار« دەردەکەوێــت، »نــەرم« بــە خاتــری 

گونجــان و هەڵکــردن و ڕاکێشــان، »شــێدار« بــە واتــای بەهێــزی وزەی ئابــوری و ڕەخســاندنی ژینگــەی دەستخســتنی پــارە 

و بژێــوی.

ئیســالمی گولەنــی، تەنهــا ڕەهەنــدی ئایینیــی نییــە، بەڵکــو جگەلــە ئاییــن ڕەهەندەکانــی )ئابــوری و سیاســی و کۆمەاڵیەتی( 

ــل و  ــی مۆدێ ــی باس ــرەدا بەکورت ــە لێ ــن، ئێم ــەن( پێک دەهێن ــاڵ گول ــەی )فەتحوڵ ــدی ئیمپراتۆرییاک ــوار ڕەهەن ــەر چ ه

ڕەهەنــدی ئیســالمی گولەنــی دەکەیــن.

دەستپێک
ئیسالمی گولەنی، وزەی خۆی لەم سەرچاوانە وەردەگرێت بۆ مەبەستی پاراسن و درێژەپێدان:

1/ دەوڵەتی عوسامنی.

2/ سەعیدی نورسی )سەعیدی کوردی(.

3/ شێخ و مەشایەخ + تەصەوف و عیرفان.

4/ مەزهەبی سوننە / حەنەفیی + ئەشعەرییەکان.

ــدا  ــەکان تیای ــارساوە ئایین ــەوە ن ــژودا ڕۆژهــەاڵت ب ــە مێ ــە ل ــت ک ــت؛ دەزانێ ــاگادار بێ ــی ڕۆژهــەاڵت ئ ــە جیهان ــەوەی ل ئ

ســەریان هەڵداوە، هەرچەنــدە ئاییــن ســەرەتا لــە ئاســتی »تــاک«دا بێگەردانــە بــەردەوام بــوە لــە بەدەمەوەچونــی 

ــاک »فــرد« تێدەپەڕێنێــت و  ــکاری« دۆخــی ت ــار و گۆڕان ــە هــۆی کاریگەریــی »ژینگــە و ژی ــەاڵم ب ــق«، ب ــداء« ی »خال »نی

دەڕواتــە بــواری مامەڵــەی ژیانــی ڕۆژانــە، لــەم دۆخــەدا بەبــێ ســود وەرگرتن لــە »ڕەهەنــدی سیاســی و ئابــوری« ئەســتەم 

ــەت و  ــە »سیاس ــاراوەیان ـ وزە ل ــی ش ــە الیەن ــێک ل ــەکان ـ بەش ــەواوی ئایین ــە ت ــدات، بۆی ــەوەی ب ــە مان ــژە ب ــوە درێ ب

ــرن. ــوڵ وەردەگ ــوری«ی ق ئاب

ئیســالمی گولەنــی، بەبــێ ئــەوەی ئامــاژە بــە الیەنــی شــاراوەی خــۆی بــدات، بەســەرزارەکی دژ بــە ڕەهەنــدی »سیاســی«ی 

ژیــان دەوەســتێ و هەمیشــە خــۆی وەک »بزوتنەوەیەکــی کۆمەاڵیەتــی« بــە وزەی ئابورییەکــی زەبــەالح پێناســە دەکات، 

ــە تاریــک و  ــە الیەن ــی؛ ئەوەی ــۆ ئیســالمی گولەن ــەوەی گرنگــە ب ــرەدا ئ ــە پاراســتنی خــۆی دەدات، لێ ــژە ب ــی درێ و پڕنهێن

شــاراوەکەی لێوان لێــوە لــە سیاســەتی بەشــداری و پەل هاویشــن، بــەاڵم چونکــە شــاراوەیە و ناتوانرێــت ببیرێــت؛ دەبێتــە 

ــا  ــی، لەســەر بنەم ــە شــاراوەیەی ئیســالمی گولەن ــەو الیەن ــەوە، ئ ــە دەســتی ئیســالمی گولەنیی ــز ب هــۆی کارتێکــی بەهێ

سیاســیەکانی بیرمەنــدی ئیتاڵــی )مەکیاڤێللــی( بونیادنــراوە. 

«
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هــەروەک مەکیاڤێللــی ئامــاژەی پــێ دەدات »چــی لــەوە گرنگــرتە لــە کۆمەڵگــەدا وا دەرکەویــت کــە دینداریــت؟« )2( لێــرەدا 

ــە  ــانی ل ــە زۆر بەئاس ــدارن، بۆی ــە دین ــون ک ــەدا وا دەرکەوت ــە کۆمەڵگ ــە ل ــە ئەوەی ــەوەی گرنگ ــی ئ ــالمی گولەن ــۆ ئیس ب

ــاو کۆمەڵــگادا خــۆی دەگونجێنێــت. کۆمەڵگــە ئایینیەکانــدا لەگــەڵ هەمــو پێکهاتەیەکــی ن

ئــەم خۆگونجانــدن و هەڵکردنــەی ئیســالمی گولەنــی بــۆ بزوتنــەوە سیاســییە ئیســالمییەکانی تریــش بــە هەمــان دۆخــە، 

ئــەوەی جیای دەکاتــەوە لەوانــی تــر ئەوەیــە هــەوڵ دەدات بەســەر هەمویانــدا زاڵ بێــت )لەبــەر ئــەوەی ئیســالمی گولەنــی 

خــۆی بــە ئیســالمی کۆتایــی مێــژو دەزانێــت()3(، بــەاڵم ناچێتــە ســەنگەری ئیســالمەکانی تــرەوە، بــە ســیفەتی »بەشــداری و 

پەل هاویشــن« هەمــو مۆدێلەکانــی تــری ئیســالم، بــە »هێمنــی و ئارامــی« هەڵ دەلوشــێت.

ئیسالمی گولەنی، بۆچی دوڕو و پڕ نیفاقە؟
ــا ئــەو کاتــەی دەبنــە خاوەنــی دەســەاڵتی  وەاڵم: لەبــەر نەبونــی شــوناس و خۆگونجانــدن لەگــەڵ هەمــو سیســتەمێک ت

ڕەهــا.

ئیســالمی گولەنــی، لەگــەڵ »ســەلەفییەتی ســعودی« کاتێــک هاوســۆز دەبێــت کــە گولــەن پرســەنامە دەنێرێــت بــە هــۆی 

کۆچــی دوایــی ئالــی ســعود و لــە نامەکــەدا بــە »بــرا و دۆســتی دێریــن« نــاوی ســەرانی ئالــی ســعود دەبــات، عەرەبســتانی 

ــە«  ــە »دەروێــش و کۆیل ــادەن جگــە ل ــر دەســتییاندایە و ڕێگــە ن ســعودی کــە بەشــێکی زۆری داهاتــی گــۆی زەوی لەژێ

هیــچ مرۆڤێــک لــە ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت گەشــەبکات)4(. 

ئیســالمی گولەنــی لــە ســەلەفییەتەوە بــازدەدات بــۆ »ئەشــعەری«یەکانی میــر و لەنــاو ئەزهــەر و قوتابخانەکانــی تــری 

ــا  ــالمیی ئەفریق ــەوەی ئیس ــاو بزوتن ــەس لەن ــن ک ــت و چەندی ــۆی دادەنێ ــاگردەکانی خ ــۆوی ش ــس« ت ــب و تون »مەغری

ــە شــاگردی خــۆی.  دەکات

ئەمانە سەرجەمیان دەسەاڵتداری 30 ساڵی ڕابردووی 

توركیا بون. فەتحوڵاڵ گولەن لە سەردەمی هەموویاندا خۆی 

ڕێكخست! هەموویان ڕۆیشنت، ئەوەی ماوەتەوە تەنها گولەنە!
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کەســایەتیی ڕەوتــی »تەصــەوف«ی واڵتــی تونــس )فەریــد ئەنصــاری(، هێنــدە سەرســامی گولــەن دەبێــت ڕۆمانێــک لەژێــر 

نــاوی »گەڕانــەوەی شاســوارەکە« لەبــارەی گولەنــەوە دەنوســێت، لــە ڕۆمانەکــەدا ئامــاژەی ڕون هەیــە کــە فەتحوڵــاڵ گولەن 

»مەهــدی«ی ڕۆژی ئاخیرەتــە، وتــەی پێشــەکیی ڕۆمانەکــەی فەریــد ئەنصــاری جێــگای تێڕامانــە »ژیاننامــەی موحممــەد 

فەتحوڵــاڵ گولــەن، پێشــەنگی ئــەو شاســوارانەی لەپشــت پــەردەی غەیبــەوە دێــن«)5(. 

پاشان درێژەی پێ دەدات و لە پەڕەی 27 / دێڕی 6/ی چاپی کوردیی ڕۆمانەکەدا دەڵێت: 

»وتــی جگــە لــە خۆرهــەاڵت لــە کوێــی تــر نــور هەڵ دێــت؟ پاشــان دەســتی بــۆ ســەرەوە بەرزکــردەوە و ئامــاژەی کــرد...! 

پێــی وتــم: لــەوێ پێشــەنگی گەشــتەکە بــۆ دەریاچــەی ژیــان لــەم چەرخــەدا دەدۆزییــەوە و پێشــەوای ڕێبوارانــی ڕێگــەی 

ئــەوێ لــەم ســەردەمەدا دەبینیــت، بۆیــە کــراوە بــە پێشــەوا بــۆ ئــەوەی خەڵکــی شــوێنی بکــەون، دەســا ئــەی بــرادەر! 

خــۆت لــە قوڕەکــەت دابڕێنــە، ئەوجــا بــڕۆ«)6(. 

لە خۆڕا نییە کاتێک )فەرید ئەنصاری( دەمرێت؛ گولەن لە )پێنسلیڤانیا(ی ئەمەریکا فرمێسکی بۆ دەڕێژێت.

ــی ئاســیا )کازاخســتان، ئوزبەکســتان، قیرغیزیســتان، ئازەربایجــان، چیچــان،  ــۆ واڵتان ــی، ب پەل هاویشــتنی ئیســالمی گولەن

ئەڤغانســتان، تاجیکســتان، مەنگۆلیــا، مالیزیــا، ئیندۆنیزیــا، بەنگالدیــش( بــە خاتــری ئەوەیــە کــە لە ڕێــگای شــاگردەکانییەوە 

کاریگەریــی »سۆشــیالیزمی ســۆڤیەتی« لــەو واڵتانــەدا کەم بکاتــەوە و بــە ســودی ئیمپڕاتۆریەتەکــەی ـ کــە جەوهەرەکــەی 

ــەردەم گەشــەی  ــەری فشــاریش لەب ــە کارتێکــی کاریگ ــت و ببێت ــە)7( ـ بەکارییان بهێنێ ــای بازرگانی(ـ ــارەداری و کۆمپانی )پ

»ئیخــوان موســلیمین«. 

»ئێمــە، بۆیــە لــەو واڵتانــە قوتابخانــە و ناوەندەکانــی چاالکیــی خۆمــان بونیادنــا؛ لەبــەر ئەوەبــو قەرەبــوی پاوانخوازیــی 

دەســەاڵتی ســۆڤیەت بەســەر ئــەو واڵتانــە بکەینــەوە(( )8( )م. فەتحوڵــاڵ گولــەن، گۆڤــاری ســیزنتی، چاپــی تورکــی(.

ئیســالمی گولەنــی، لــە ئاســیای ناوەنــدەوە بــە مۆدێلێکــی جــوداوە دەگەڕێتــەوە بــۆ نــاو نیشــتیامنی دایــک کــە دەوڵەتــی 

تورکیایــە، و هاوســۆزی تــەواوی دەســەاڵتی »ســەرباز و ســوپا و پۆلیــس« دەبێــت. لــە دوای کودەتــای ســەربازی لــە ســاڵی 

ــۆ  ــوێ ب ــک یاســای ن ــرا کۆمەڵێ ــدا ک ــن ئەربەکان«ـ ــی »نەجمەدی ــی جیهان ــەرەی ئیخوان ــی ب ــە بەســەر حکومەت 1997، ک

ڕێگەگرتــن لــە ئیســالمی سیاســی هاتــە بــون، یەکێــک لــەو یاســایانە قەدەغەکردنــی »حیجــاب و ســەرپۆش« بــو لــە زانکــۆ و 

ناوەندەکانــی خوێنــدن، بــەاڵم ئیســالمی گولەنــی هیــچ کێشــەیەکی لەگــەڵ ئــەم یاســایەی دەوڵەتــی »عەســکەر و پۆلیــس« 

نەبــو، هــەرزو فەتحوڵــاڵ گولــەن وتــی:

»لەنێــوان خوێنــدن و حیجابــی ئیســالمی؛ ئێــوەی خامنــان خوێنــدن هەڵبژێــرن و لەکاتــی چونتــان بــۆ هۆڵەکانــی خوێنــدن، 

ــدەن«)9(. ــان فڕێ ب حیجابەکانت

ــە  ــەر ب ــو، بەرامب ــادا ب ــکەریی تورکیی ــەاڵتی عەس ــی دەس ــە خزمەت ــەواو ل ــە ت ــتەی، ک ــەم هەڵوێس ــەی ئ ــەاڵم پێچەوان ب

ــاڵی 1998  ــەن، س ــاڵ گول ــک« فەتحوڵ ــی کا ثۆلی ــوێنکەوتوانی مەزهەب ــدا »ش ــیحی و لەناویان ــزای مەس ــی ئایین ڕازی کردن

ــەکان« دەکات،  ــی ئایین ــن و پێکەوەژیان ــی ئایی ــی هەڵ بژاردن ــەی »ئازادی ــکان« دەکات و بانگەش ــای ڤاتی ــەردانی »پاپ س

بەبــێ ئــەوەی بــاس لــەوە بــکات کــە دەوڵەتــی عەســکەری لــە واڵتــی تورکیــا بەتونــدی دژی هەمــو چاالکییەکــی ئایینیــه)10(.

ــژەی  ــن ڕێ ــاورساون کــە زۆرتری ــەوە ن ــی ب ــە و زانکۆکان ــە هەرێمــی کوردســتان، دەســتگا و قوتابخان ــی، ل ئیســالمی گولەن

کیژۆڵــەی کوردیــان کردۆتــە »حیجــاب«، بــە شــێواز و مۆدێلــی »حیجابــی تورکــی«! ئیســالمی گولەنــی، تەنانــەت مۆدێلــی 

ســەرپۆش و حیجابــی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە و بەشــێک لــە پۆشــاک و جــۆری مۆدێلــی حیجابــەکان کۆمپانیــای تورکــی 

ــەم  ــە و ئ ــی ئیســالمی گولەنیی ــاق و دوڕوی ــن جــۆری نیف ــە گەورەتری ــەم شــێوازی مامەڵەکردن ــت، ئ ــان دەهێنێ بەرهەمی

نیفــاق و دوڕوییــە بۆتــە هــۆی مانــەوە و گەشــەکردنی، کەواتــە ئــەوەی بــۆ دەوڵەتــی تورکیــا بــە شــیاوی دەزانێــت؛ بــۆ 

هەرێمــی کوردســتان قەدەغــە و نەفیکــراوە، هــۆکاری ئەمــەش ئەوەیــە کــە هەرێمــی کوردســتان نەریتــی چەق بەســتوی 
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»ئیســالمی کالســیک«ی تێنەپەڕانــدوە و ئافرەتــی کــورد ناتوانێــت هــەروەک ئافرەتــی تــورک لەنێــوان »خوێنــدن و حیجابــی 

ئیســالمیدا« خوێنــدن هەڵ بژێرێــت، بۆیــە جەماعەتــی گولــەن زۆر بــە باشــی و سیاســیانە خوێندنــەوەی قوڵیــان کــردوە بــۆ 

باردۆخــی »ژینگــەو ژیــار«ی هەرێمــی کوردســتان. ئیســالمی گولەنــی، ئێســتا لــە ڕێــگای شــاگردەکانییەوە گەمەیەکــی زۆر 

ســەرنجڕاکێش لەنــاو کۆمەاڵنــی خەڵکــی کوردســتاندا بەڕێوەدەبــات، ئەویــش بە»دەروێش«کردنــی ڕێژەیەکــی بەرچــاوە، 

ــراکان  ــەردەم کامێ ــی ب ــن کەســایەتی و ئایکۆن ــوردودا، چەندی ــاوەی ســااڵنی ڕاب ــە م ــی«، ل ــەال و بانگخــوازی ئایین ــە »م ل

پەلکێــش دەکات بۆنــاو ئیمپراتۆرییاکــەی)11(. 

 

کێن ئەوانەی ئاو دەکەنە ناو ئاشی )فەتحوڵاڵ گولەن(، لە هەرێمی کوردستان؟
بەڕێــز )عەبدوڕڕەحــامن صدیــق( کــە بــاوەڕی بــە »حــوری عەیــن«ی نــاو بەهەشــتی موســڵامنان نییــە و دەڵێــت: »حــۆری 

بونــی نییــە و ئــەوەی عولەمــای ســوننە باســی دەکــەن؛ هەڵەیــەو ڕاســتیی تێــدا نییــە«، جگــە لــە ڕەتکردنــەوەی حەدیــس 

و کەلەپــوری »عولەمــای دیــن«؛ هەندێــک جــار لەســەر شاشــەی تیڤــی هــەروەک چــۆن تورکێــک بانگەشــەی ئیســالمی 

ــز عەبدوڕڕەحــامن  ــی بەڕێ ــەاڵم دۆخــی تەنیای ــە، ب ــاری ئیســالمێکی هاوچەرخــی کوردیی ــش خوازی ــی دەکات، ئەمی تورک

صدیــق نــەک بــواری ڕیفــۆرم و گۆڕانکاریــی بــۆ ناڕەخســێنێت، بەڵکــو لــە الیــەن خــودی شــاگرد و دەروێشــە کوردەکانــی 

نــاو جەماعەتــی گولــەن، بەتونــدی دژایەتیــی دەکرێــت، لەبــەر ئــەوەی دژی »ســوننەت و ڕێچکــەی عولەمــای ســوننە«یە، 

کەواتــە کــۆی گشــتی هــەوڵ و ماندوبونــی بەڕێــز عەبدوڕڕەحــامن صدیــق تەنهــا بەخشــینی دەمامکێکــی الســتیکیانەی 

بەنــاو ڕیفۆرمــە بــۆ »ئایینــی ئیســالم« و زیاتــر ئامانــج ســودگەیاندنە بــە مۆدێلــی »ئیســالمی گولەنــی«، گوایــە ئــەم ئیســالمە 

ــە«. دەتوانێــت گۆڕانکاریــی جەوهــەری بەدی بهێنێــت و باشــرتین چارەســەری »پێکەوەژیانــی گەالن

ــەوە،  ــی گولەن ــە ئاشــی جەماعەت ــاو دەکات ــە هەمــان جــۆر ئ ــح شارســتێنی(، کــە ب ــز مــەال )فاتی ــرەوە بەڕێ ــە الیەکــی ت ل

بەڕێزیــان لــەدوای دروســتکردنی مزگەوتــی )ڕێــگای بەهەشــت( و بونــی بەڕێزیــان بــە »ئیــامم«ی ئــەو مزگەوتــە نوێیــە، 

ســەد و هەشــتا پلــە پێچەوانــەی بەڕێــز عەبدوڕڕەحــامن صدیــق بیردەکاتــەوە و دەڵێــت »هــەر ئافرەتێــک حیجــاب نەکات؛ 

ئیعالنــی جەنگــی دژ بــە خــودا کــردوە«. بگەڕێــوە بــۆ ئیســالمی گولەنــی، لــە واڵتــی تورکیــا و بیــدە لــە تــەرازوی ژیــری و 

بزانــە بۆچــی لــە کوردســتان شــاگردەکانی وا بیردەکەنــەوە و لــە تورکیایــش بانگەشــەی ئازادیــی »پۆشــینی جل وبــەرگ و 

ســەرپۆش و حیجــاب« دەکــەن؟!

یەکێکــی تــر لــە کەســایەتییە دیارەکانــی نــاو ئیســالمی گولەنــی، بەڕێــز مــەال )عوســامن هەڵەبجەیی(ـــە، جەنابیــان لەســەر 

ــانی  ــا کەس ــی ئەوروپ ــە کافرەکان ــت »عەملانیی ــاواردەکات و دەڵێ ــر ه ــاری هەولێ ــە ش ــاری ل ــی بەختی ــەری مزگەوت مینب

بێ غیرەتــن و ناتوانــن پارێــزگاری لــە خێزانەکانیــان بکــەن، ژنەکانیــان لــە الیــەن کافــرە عەملانییەکانــی ئەوروپــاوە 

ــەراز دەخــۆن«)12(. ــەوان گۆشــتی ب ــە ئ ــە ک ــەر ئەوەی ــوی لەب ــە هەم ــە ســەر، ئەم دەســتدرێژییان دەکرێت

بەڕێــز مــەال عوســامن هەڵەبجەیــی لــە بیــری کــردوە کــە فەتحوڵــاڵ گولــەن بــۆ خــۆی وا لــە ســێبەری عەملانیەتــی ئەمەریــکا 

ــاری  ــە ش ــەن، ل ــاگردەکانی گول ــەوەی ش ــە کۆبون ــی ل ــی هەڵەبجەی ــەوە. جەناب ــی لێ داوەت ــیلڤانیا پاڵ ــاری پێنس ــە ش و ل

ــی  ــە ستایش ــت دەکات ب ــتانەوە. دەس ــی کوردس ــی خەڵک ــاوی کۆمەاڵن ــە ن ــی و ب ــی عەرەب ــە زمان ــا، ب ــر(ی تورکی )ئیزمی

فەتحوڵــاڵ گولــەن، و هــەروەک شــێخی کۆچ کــردو )فەریــد ئەنصــاری( دیســان فەتحوڵــاڵ گولــەن بــە »مەهــدی«ی ڕۆژی 

ــە ترۆپکــی خــۆی.  ــەم جــۆرە »دوڕویــی و نیفــاق«ی ئیســالمی گولەنــی دەگات ــات)13( و ب ئاخیــرەت ناودەب
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ئایا ئیسالمی گولەنی، ئیسالمی ڕیفۆرمی ئایینیە؟
ئیســالمی گولەنــی، خاوەنــی دەســتگای ڕاگەیانــدن و چــاپ و باڵوکردنــەوەی زۆر و بــۆرە)14(. ئــەو دەســتگایانە بــە خاتــری 

ئیســالمی گولەنــی کاردەکــەن و هەرگیــز خۆیــان تێکەڵــی کاری ئەوانــی تــر ناکــەن)15(، ئەمــان وەک ئیســالمیی ســەربەخۆ 

خۆیــان کاری بانگەشــە و چاالکــی دەکــەن، نــە خەمــی ئیســالمییەکانی تــر دەخــۆن، نــە بۆیشــیان گرنگــە کــە یەک ئامانــج 

و یەک مەبەســت بــن لەگــەڵ ئەوانــی تــردا، ئــەوەی گرنگــە ئەوەیــە چــۆن ئیســالمی گولەنــی بگەیەننــە تــەواوی کــون و 

کەلەبەرێکــی جیهــان و لەوێــوە کار بــۆ ئیمپراتۆریاکەیــان بکــەن)16(. 

بەشــێک لــە شــاگردەکانی گولــەن ئامــاژەی »ڕیفۆرمخوازیــی ئایینــی« دەکــەن بــە بــەری ئیســالمی گولەنیــدا، ئــەم 

بانگەشــەیە جگــە لەچەواشــەکارییەک هیچــی تــر نییــە، ئەوانــەی لــە پلەبەندیــی ڕیــزی خــوارەوەی شــاگردەکانی گولەنــدان 

ــان وەک  ــدەن و خۆی ــی ب ــە ڕیفۆرمــی ئایین ــان ئامــاژە ب ــاری کۆمەڵگەکانی ــری هەل ومــەرج و ژینگــە و ژی ــە خات ڕەنگــە ب

»مارتیــن لو ثــەر«ی ئیســالم بناســێنن، بــەاڵم ئــەم بونــە »لوثەری«ـــە هەرگیــز بانگەشــەی فەتحوڵــاڵ گولــەن نییــە و، ئــەو 

خــۆی وا دەردەخــات کــە هاوســۆزی برایانــی »ســەلەفی«ی ســعودی و کۆمەڵــەی عولەمــای ســوننەی جیهانییــە و هاوشــانی 

ئــەوان پەیــڕەوی »کیتــاب و سوننەت«ـــه)17(. بەڕێــز فەتحوڵــاڵ گولــەن خــۆی زۆری پــێ خۆشــە بــەم جــۆرە پێناســە بکرێــت، 

ــکادا دەژی،  ــی ئەمەری ــتی عەملانییەت ــر دەس ــەت لەژێ ــە غورب ــە، ل ــەداری زەلیل ــەژاری و ن ــەر ه ــە لەب ــک)18( ک »قیتمیرێ

پێــی خۆشــە لەژێــر تارمایــی بانگەشــەکانی ســەعیدی نورســی و مەوالنــای ڕۆمــی بــە هەمــو جیهانــدا باڵوبێتــەوە، زمانــی 

تورکــی)19( زمانــی ڕەســمیی ئیمپراتۆرییاکــەی بێــت«)20(.

ــاو  ــان و لەن ــە ســەروی خۆی ــاگات ب ــان ن ــۆرم بکــەن؛ دەنگی ــک بانگەشــەی ڕیف ــرەوە، هــەر چۆنێ ــری ژێ شــاگردەکانی ژێ

کۆمەڵگەکانــی خۆیانــدا ناتوانــن دەنگــی نیــوەی موســڵامنان بــن، لــەم دۆخــەدا چــۆن دەتوانــن ڕیفۆرمەکەیــان بــۆ جیهــان 

ــەدا  ــی ناوچەک ــا و پارەدارەکان ــەڵ پادش ــرەت لەگ ــدی«ی ڕۆژی ئاخی ــەورە و »مەه ــێخی گ ــدا ش ــە کاتێک ــەوە؟ ل بگوازنن

ــز  ــن، هەرگی ــی بزان ــە ڕیفۆرمخــوازی ئایین ــان ب ــرەوە خۆی ــری ژێ ــاگردەکانی ژێ ــا ش ــە؟ ب ــرا و پشــت و پەنای هاوســۆز و ب

بەڕێــز گولــەن ئامانجــی نیــە لــە ئاســتی »ســەلەفیەت و ئیخوانــی جیهانــی« بانگەشــەی ڕیفۆرمــی ئایینــی بــکات، بەڵکــو 

ئیســالمی گولەنــی تەنهــا لــە ئاشــتیدایە لەگــەڵ تــەواوی مۆدێلەکانــی تــری ئیســالم و حکومــەت و دەســەاڵتی سیاســی. بــەم 

بەڕێز عەبدوڕڕەحامن صدیق لە بەرنامەیەكی تەلەڤیزیۆنی 

»دژی حەدیسی عولەمای سوننە«یە! بەاڵم هاوشانی مەالی 

الیەنگری ئەهلی سوننە ئاو دەكاتە ناو ئاشی »گولەن«
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جــۆرە دۆخــی ئاســایش و ئەمــان بــۆ شــاگردەکانی دابیــن دەکات و ئــەم شــێوازی کارکردنــە بنەمــای کارکردنــی جەوهەریــی 

ئیســالمی گولەنــە.

بــە هەڵســەنگاندن و لەتەرازودانــی ئیســالمی گولەنــی لــەوە تێ دەگەیــن کــە ئیســالمی گولەنــی لــە هەرێمــی کوردســتاندا، 

هــەروەک جۆرەکانــی تــری ئیســالم، دەســتی هەیــە لــە وێرانکردنــی »ژینگــە و ژیــار«ی هەرێمــی کوردســتان و هەرگیــز 

بــواری »خەلالقیــەت و داهێنــان و گۆڕانــکاری« ناڕەخســێنێت، بەڵکــو دۆخەکــە لــە چوارچێــوەی پاراســتنی بەهــاو 

ــێ دەدات!  ــژەی پ ــت و درێ ــی خــۆی دەپارێزێ بەرژەوەندییەکان

کۆتایی برایەتیی نێوان دو برای دین
هەرچەنــدە »نیکاح«ـــێکی ئایینیانــە، لەنێــوان »ئیخوانــی جیهانــی و جەماعەتــی گولــەن« لــە سەردەســتی )ڕەجــەب تەیــب 

ــی و  ــوری و سیاس ــدی و ئاب ــی بەرژەوەن ــەاڵم دۆخ ــو، ب ــەردەوام ب ــاڵ ب ــاوەی 17 س ــەن( م ــاڵ گول ــان و فەتحوڵ ئەردۆغ

کۆمەاڵیەتیــی هــەردو ال، هــەر ئەوەنــدەی لــە هەگبــەدا بــو بــۆ درێــژەدان بــەم نیکاحــە و، لــە ســاڵی 2013 بــە جیابونــەوە 

و، کەوتنــە ســەنگەری یەکــرت، کۆتایــی بــە پەیوەندیــی »ئیخوانــی جیهانــی و جەماعەتــی گولــەن« هــات)21(. 

ئــەم جەنگــە تــەواوی ڕێکخســتنەکانی هــەردو الی لــە جیهانــدا گرتــەوە و، بەتونــدی کەوتنــە ســەنگەری یەکــرت)22(. بــەاڵم 

تەنهــا لــە هەرێمــی کوردســتان هــەردو ئیســالمەکە، بــە هــۆی بونــی بەرژەوەندیــی ئابوریــی بــااڵ و هاوبــەش، جۆرێــک 

لــە خۆبەدورگرتــن لــە پریشــکی ئــەو ئاگــرەی لــە ئارادایــە، ئــەم خۆگێل کــردن و خۆبەدورگرتنــە بــەردەوام نابێــت، ئەمانــە 

گــەرای نوســتون و ڕۆژێــک دێــت لــە هەرێمــی کوردســتانیش بــەر دەبنــە گیانــی یەکــرت.

ئیسالمی گولەنی، ئەوروپا و ئەمەریکا
ــوری  ــی و ئاب ــەن »ئایین ــدی گول ــن؛ دەبێــت هــەر چــوار ڕەهەن ــی بکەی ــە دروســتی باســی ئیســالمی گولەن ــەوەی ب ــۆ ئ ب

ــە و  ــێوازی گەش ــە ش ــوار ڕەهەندەک ــەر چ ــەوەی ه ــەر ئ ــەوە، لەب ــدی جودابکەین ــە یەک ــی« ل ــی و سیاس و کۆمەاڵیەت

پەل هاویشــتنی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە و مێــژوی بەشــداری و چاالکیــی هــەر یەکێکیــان بــۆ خــۆی جیــاوازە و مێــژو و 

ڕێکخســتنی تایبــەت بــە خــۆی هەیــە. ئیســالمی گولەنــی لــە کۆتایــی ســەدەی بیســتدا بــوە جێــگای متوحــی ئەمەریــکا و 

ئەروپییــەکان و هــەر زو باوەشــیان بــۆ کــردەوە، بــە گواســتنەوەی گولــەن لــە تورکیاوە بــۆ ئەمەریــکا ســەردەمی گونجاندنی 

ئیســالمی گولەنــی لەگــەڵ ئیســالمی ئەمەریکــی دەســت پێ دەکات )پەیوەندیــی گولەنــی سیاســی مێژویەکــی دورتــری هەیە 

ــە پەیوەندیــی نێــوان ئیســالمی گولەنــی و ئەمەریــکا دەســت پێ دەکات( لەگــەڵ دەوڵەتــی ئەمەریــکا و پێــش 40 ســاڵ ل

)23(. ئیســالمی ئەمەریکــی هیــچ کێشــەیەکی لەگــەڵ دیــارەی »نێربــازی و پەیوەندیــی نێــوان هاوڕەگــەزەکان« نییــە، بــەم 

ــەن  ــاڵ گول ــەوەی فەتحوڵ ــۆ حەوان ــکا کۆشــکێک ب ــە پێنســیلڤانیای ئەمەری ــی و ل ــە دۆســتی ئیســالمی گولەن جــۆرە دەبێت

بونیــاد دەنرێــت!)24(.

ــیخوڕیی  ــۆڕی س ــی و ت ــی ئەمەریک ــای بازرگانی ــارەداری و کۆمپانی ــە »پ ــۆی ل ــکا وزەی خ ــە ئەمەری ــەن، ل ــالمی گول ئیس

ــتی  ــەپۆرت و پاڵپش ــگای س ــە ڕێ ــت، ل ــن، وەردەگرێ ــی ناوی ــە ڕۆژهەاڵت ــتنی ل ــەرلەنوێ پەل هاویش ــۆ س ــی ئای ئەی« ب س

ــه)25(.  ــی ناوچەک ــە ملمالنێ ــڕ ل ــی پ ــاو گۆڕەپان ــەوە ن ــی، دێت ــای ئەمەریک ــی ئیمپراتۆریی مۆدێل

ــۆ  ــە ب ــا« چاالکان ــەر و تورکی ــە ڕێبەرایەتــی »ســعودیە و قەت ــە ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناویــن بــەرەی ســوننە مەزهــەب ب ل

بەرژەوەندیــی هاوبەشــی خۆیــان تێ دەکۆشــن، بــەرەی شــیعە مەزهەبــی »ئێــران و ســوریا و لوبنــان و ئێــراق« ئەوانیــش 

هــەوڵ بــۆ پاراســتنی هیاللــی شــیعیی خۆیــان دەدەن، بــەاڵم دیســان ئیســالمی گولــەن بــۆ بەشــداریی زیاتــر لەنــاو ئــەم 

گەمــە پــڕ لــە خوێنــەدا لەگــەڵ هەمــو هێــزەکان دەکەوێتــە دانوســتان. لــە هیاللــی شــیعیدا بــەرەی ســوریا و لوبنــان لــە 
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ڕێــگای مــەال )موحەمــەد ڕەمــەزان بۆطــی(، بــە نیــازی ئــەوە بــو لەنــاو دەوڵەتی 

ســوریا قوتابخانــە بــۆ شــاگردەکانی بکاتــەوە. مێژویەکــی دورە لــە عێراقــی 

ــاوەی 4  ــەن و م ــە کاردەک ــی چاالکان ــە و کۆمپانیاکان ــدا، قوتابخان ــەرەی ئێران ب

ســاڵە پەلــی بــۆ پارێــزگای بــەرسەی ســرتاتیژیی شــیعەکانی ئێــراق هاویشــتوە.

تەنهــا لــە هەرێمــی کوردســتانی ئێــراق کــە دابــەش بــوە بەســەر بــەرەی ســوننە 

و شــیعەی ناوچەکــەدا، ناوەندەکانــی ئیســالمی گولەنــی خــۆی لــە 40 ناوەنــدی 

قوتابخانــەو زانکــۆ دەدات، جگــە لــە بونــی کۆمپانیــای بازرگانــی و ناوەندەکانــی 

ــڕ.  ــی دراو و زێ ئاڵ وگۆڕکردن

ــامن  ــی ئەڵ ــاو جەرگــەی دەوڵەت ــاوا لەن ــای ڕۆژئ ــە ئەوروپ ــی، ل ئیســالمی گولەن

ــر  ــەوێ لەژی ــە. ل ــگای تێرامان ــتنەکانی جێ ــوری و ڕێخکس ــی ئاب ــز و قودرەت هێ

ــە  ــەوەی ک ــات. ئەمــە جگــە ل ــی بەڕێوەدەب ــۆگ«)26( قوتابخانەکان ــاوی »دایەل ن

ناوەنــدی »قنطــرة«)27( بــۆ لێکۆڵینــەوە و رشۆڤــەی ئایینــەکان، پەیوەندیــی 

ــاوی  ــر ن ــا و ســویرا لەژێ ــە بەریتانی ــە، ل ــەوە هەی ــە ئیســالمی گولەن ــەوی ب پت

کۆمپانیــای کەرتــی تایبــەت پەیوەندیــی بەهێــزی لەگــەڵ بانــک و ناوەندەکانــی 

ئاڵ وگۆڕکردنــی درا و و زێــڕ هەیــه)28(. 

ــڕای بونــی کێشــە و ملمالنــێ لەگــەڵ دەوڵەتــی ڕوســیا؛  ــی، وێ ئیســالمی گولەن

بــەاڵم لــە ناوخــۆی دەوڵەتــی کازاخســتان باشــرتین پەیوەنــدی لەگــەڵ کوڕانــی 

ــەرۆک  ــی س ــرێ دەدەن، منداڵ ــەوێ گ ــاری ئ ــەرۆک کۆم ــزار ئیسالمۆڤ()29(س )ن

کۆمــار یەکــەی هەرەچاالکــی مافیایــی ئــەو ناوچەیــە بەڕێوەدەبــەن، کــە 

پەیوەندیــی هــەرە پتەوییــان بــە سیســتەمی ڕوســیا و خــودی ســەرۆک کۆمــاری 

ــە!)30(  ڕوســیاوە هەی

ئیسالمی گولەنی، و سەعیدی نورسی
ســەعیدی نورســی )بانگخــوازی ئایینــی و بانگەشــەکەری گەڕانــەوەی خیالفەتــی 

عوســامنی(، لــە ســاڵی 1877 لــە گونــدی )نورس(ی ســەر بــە ناوچــەی )بەدلیس( 

لــە کوردســتانی تورکیــا، لەدایک بــوه)31(. 

ــەاڵم  ــدا، ب ــێ قۆناغ ــەر س ــەش دەکات بەس ــی داب ــەعید« ژیان ــدە »س هەرچەن

تــەواوی قۆناغەکانــی ژیانــی تەرخــان دەکات بــۆ خزمەتــی »ئیامنــی ئیســالمی« 

ــامنییەکان«.  ــە عوس ــتی تورک ــەر دەس ــالم لەس ــی ئیس ــەوەی خیالفەت و »گەڕان

ــە ســاتەوەختی جەنگــی جیهانیــی یەکەمــدا دەڕواتــە بــەرەی جەنــگ دژ بــە  ل

ڕوســەکان، و برازایەکــی خــۆی گیانــی فیــدای خیالفەتــی تورکــە عوســامنییەکان 

دەکات)32(. 

شــەیدایی بــۆ »حوکــم و شــەریعەتی ئیســالمی« دەبێتــە هــۆکاری ئــەوەی 

کــە چەندیــن جــار دوچــاری فشــار و ناڕەحەتــی بێــت، لەســەر دەســتی 

ــی ئیســالم و  ــەکان دژی ئایین ــە کەمالیی ــدە تورک ــەکان. هەرچەن ــە کەمالیی تورک

فەتحوڵاڵ گولەن، ڕابەری 

ڕۆحیی ئیسالمی گولەنی 

لەگەڵ ڕەجەب تەیب 

ئەردۆغان، ئەو سەردەمەی كە 

برا و دۆستی یەكر بوون

ئەندام پەرلەمانەكانی ئاكەپە 

سەردانی گولەن دەكەن، ئەو 

سەردەمەی ئەردۆغان و 

گولەن دۆست و برای یەكر 

بوون!

كۆشكەكەی بەڕێز گولەن 

لە پێنسیلڤانیای ئەمریكا، 

ئەو مرۆڤەی، كە خۆی وەك 

كەسێكی »هەژار« دەناسێنێت!
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داب و نەریتــی ئیســالمی نەبــون، تەنهــا خوازیــاری بونیادنانــی دەوڵەتــی )سیســتەم عەملانــی و پاراســتنی شوناســی تورکــی و 

ــون. ــی()33( ب ــی تورک ــی نەتەوایەت ــۆ خزمەت ــن ب ــی ئایی بەکارهێنان

ــاوەڕی  ــە الیــەن ســەعیدی نورســیەوە ڕەت کراوەتــەوە، و ب ــەر ئــەم هــۆکارە، بەتونــدی بیــری دەوڵەتــی »عەملانــی« ل لەب

ــۆ ژیانــی مــرۆڤ  ــر ب ــچ بەرنامەیەکــی ت ــە »دەســتور و شــەریعەتی ئیســالمی« هی ــوە کــە جگــە لەحوکم کــردن ب وەهــا ب

ڕەوا و دروســت نییــە. کەواتــە ئــەوەی بۆتــە هــۆی ئــەوەی کــە ســەعیدی نورســی نەیــاری ئەتاتــورک بێــت؛ دامەزراندنــی 

دەوڵەتــی »عەملانی«ـــە لــە شــوێن خیالفــەت و شــەریعەتی ئیســالمی!

ــەی  ــەو کات ــا ئ ــەکان«، هەت ــە عەملانیی ــر دەســەاڵتی »تورک ــی، لەژێ ــە بانگــەوازی ئایین ــو ل ــەردەوام ب ســەعیدی نورســی ب

ــی  ــاوەڕی ئایینی ــا و ب ــت، و ئایدی ــاڵی 1948 دادەمەزرێ ــە س ــس( ل ــان مەندەری ــەن )عەدن ــە الی ــرات( ل ــی دیمۆک )پارت

ــەوەی  ــۆکاری ئ ــە ه ــالمییەکان« دەبێت ــەوە ئیس ــۆ بزوتن ــاندن ب ــر بوار ڕەخس ــۆ زیات ــی ب ــان »بەڵێنەکان ــس، پاش مەندەری

ســەعیدی نورســی فەتــوای دەنگــدان بــە پارتــی دیمۆکــرات بــە »جائیــز« بزانێــت و خــۆی یەکێــک دەبێــت لــە دەنگدەرانــی 

ــس. ــەی مەندەری ــی دیمۆکراتەک پارت

لــە ســاڵی 1950 پارتــی دیمۆکــرات دەســەاڵت دەگرێتــە دەســت، بــە کاوەخۆیــی کار بــۆ بەجێهێنانــی بەڵێنەکانــی 

دەکات. یەکێــک لــەو بەڵێنانــە گۆڕینــی بانگــی مزگەوتــەکان لــە زمانــی تورکییــەوە بــۆ زمانــی عەرەبــی و فراوان کردنــی 

ــو.  ــور« نارساب ــی »ن ــە جەماعەت ــە ب ــو ک ــی ب ــەعیدی نورس ــالمییەکەی س ــەوە ئیس ــی بزوتن چاالکییەکان

ــەوای  ــایەتی و پێش ــودی کەس ــەاڵم خ ــەت؛ ب ــە سیاس ــن ل ــە دور ب ــرا ک ــە دەک ــور« وا بانگەش ــی »ن ــدە جەماعەت هەرچەن

بزوتنەوەکــە بــە شــێوازی ناڕاســتەوخۆ لــە خزمەتــی دەســەاڵتی سیاســیی مەندەریــس و پارتــی دیمۆکراتەکەیــدا بــو. بــە 

ــرات و  ــی دیمۆک ــە پارت ــۆ بەشــداری ل ــورک ب ــداری ت ــی ئایین ــەوی و ئاڕاســتەکردنی هاواڵت ــی مەعن ڕەخســاندنی »کۆمەک

گوێڕایەڵ بــون بــۆ فەرمانــی حکومەتــی پارتــی دیمۆکــرات«، یەکێکــە لــە پشــتیوانیە هەرەبەرچاوەکانــی ســەعیدی نورســی 

ــە عەدنــان مەندەریــس. ل

ســەعیدی نورســی بەبــێ ئــەوەی دژی کار و کــردەوە دوژمنکارییەکانــی پارتــی دیمۆکــرات بەرامبــەر بــە کەمینــە 

ــدا نەتــەوەی کــورد بێــت. بــەردەوام ببــوە هــۆکاری بەخشــینی ڕواڵەتێکــی »ئایینــی  ــا و لەناویان نەتەوایەتییەکانــی تورکی

ــە پــڕدا بــەرەو پارتێکــی  و ئیســالمی« بــە حکومەتــی مەندەریــس. جگــە لــەوەی کــە پارتــی دیمۆکــرات لەســاڵی 1955 ل

»ناسیۆنالیســتی نەتەوەپەرســت« هەنــگاوی نــا و، سەرمەشــقی چەندیــن فشــاری ســەرکوتکردنی دەنگــی نــاڕازی و 

ــام دەدرا. ــرات ئەنج ــی دیمۆک ــی پارت ــی ئایینی ــتەم و زۆرداری ــە س ــە دژ ب ــو ک ــاوەری ب ــاندانی جەم خۆپێش

ــرا  ــب ئەردۆغــان، کارک ــی )داد و گەشــە(ی ڕەجــەب تەی ــی حکومــی پارت ــی هەنوکەی ــە ســاڵی 1957 هاوشــێوەی مۆدێل ل

ــی  ــۆ بەجێهێنان ــکات ب ــە کارب ــۆ دەســەاڵت ڕەخســاند ک ــەوەی ب ــواری ئ ــژاردن و ب ــۆ دەســتکاری کردنی دەســتوری هەڵب ب

ــس. ــەرۆکایەتیی مەندەری ــە س ــی« ب ــەریعەتی تاک حیزب »ش

مەندەریــس، پــاش ئــەوەی بــە تونــدی دژی ئۆپۆزیســۆن ڕاوەســتا، دودڵ نەبــو لــەوەی بــۆ کوشــتار و پاراســتنی دەســەاڵتی، 

داوای کۆمەکــی ســەربازی ئەمەریکایــی بــکات و بــە هێــز و ســەربازی ئەمەریکــی ئاســایش و ئارامــی بــۆ تورکیــا 

ــەوە. بگەڕێنێت

ــی  ــەرۆکی پارت ــی س ــان مەندەریس ــودی عەدن ــێوییە؛ خ ــی و پش ــەم نائارام ــی ئ ــۆکاری یەکەم ــە ه ــدا ک ــە کاتێک ــە ل ئەم

دیمۆکــرات بــو، بــەوەی کــە ڕێگــەی دەنگــی ناڕازی و فشــاری مەدەنــی بەتوندی ســەرکوت دەکــرد، و بازنەی خۆپیشــاندانی 

جەمــاوەری، بەتونــدی لــە الیــەن هێــزی پۆلیــس و ســوپاوە بەربەســت دەکــرا.

هــەردو بــەرەی »ئۆپۆزیســۆن و دەســەاڵت« جگــە لــە جەنــگ و ڕوبەڕوبونــەوەی یەکــرت، یــەک ئامانجــی هاوبەشــیان هەبو، 

ئەویــش )چەمینــەوە بەســەر »ئەتاتــورک« ســەرکردەی ڕۆحــی و پاراســتنی کەلەپــوری پیرۆزکــراوی دەوڵەتــی تورکــی( بــو. 
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پارتــی گەلــی کۆمــاری CHP خوازیــار بــو لــە ڕێــگای دەوڵەتــی عەملانــی بچەمێتــەوە، و پارتــی دیمۆکراتــی مەندەریــس بــە 

دەوڵەتــی ئایینــدار هەمــان ئامانجــی هەبــو )34(. 

پەراوێزەکان:

)1( http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/17/turkeys-thirty-year-coup
)2( https://brodywight.wordpress.com/writing-samples/machiavellis-view-on-religion-in-the-discourses-on-livy/

)3( بڕوانــە چاپــی کوردیــی کتێبــی )پارچــە ئاڵتونیەکانــی کات( پ. 87، نوســینی: ف. گولــەن. دەســتگای کانــی عیرفــان، هەرێمــی کوردســتان / 
ــراق.  2015. ئێ

)4( https://layik.wordpress.com/2015/02/11/
)5( بڕوانــە چاپــی کوردیــی کتێبــی )گەڕانــەوەی شاســوارەکە(، نوســینى: فەریــد ئەنســاری. دەســتگای کانــی عیرفــان، هەرێمــی کوردســتان / ئێراق. 

.2015
)6( هەمان سەرچاوەی پێشو.

)7( http://carnegieendowment.org/2014/02/04/g-len-movement-and-turkish-soft-power-pub-54430
)8( http://thediplomat.com/2016/07/turkish-targeting-of-gulen-movement-reaches-into-central-asia/
)9( https://www.youtube.com/watch?v=Y73hAXZR6Cw
)10( http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/nurettin-veren/gulenin-papa-2-john-paula-ortaklik-mektubu-13914.html
)11( https://www.youtube.com/watch?v=N_nvxAHTskI
)12( https://www.facebook.com/hwkmi.aql/videos/1097862166973593/
)13( https://www.youtube.com/watch?v=xr8EzSk_wHo
)14( https://wikileaks.org/gifiles/docs/15/1532300_gulen-movement-turkey-s-third-power-.html
)15( http://www.turkishny.com/news/paralel-orgutun-dunya-yapilanmasi

)16( بۆ ناو و زانیاریی “ئیامم”ـەکانی ڕەوتی گولەن لە سەرتاسەری جیهان؛ بڕوانە ئەم ئینفۆگرافە:
http://82.222.152.134/fotogaleri/haber_icerik/images/2015/%C5%9Fubat/imamlar)1(.jpg
)17( http://download.hiramagazine.com/books/

)18( »قیتمیــر« )»قطمیــر«( نــاوی ســەگەکەی )یارانی ئەشــکەوت( )»أصحاب الكهف(ـــە، کــە لە ئایینــە ئیراهیمییەکاندا چیرۆکەکــەی باس کراوە. 
ســەگێک کــە دەبێتــە یــاوەری حــەوت کــەس لــە باوەڕدارانــی ئایینی مەســیحی، کــە ســەرجەمیان کەســایەتیی دیــاری نــاو ئیمپراتۆرییــای ڕۆم بون. 

بەڕێــز گولــەن حــەز دەکات خــۆی بە ســەگی یارانی ئەشــکەوت بناســێنێت.
)19( https://www.youtube.com/watch?v=f5w4bi_WUEQ
)20( http://thehill.com/blogs/congress-blog/education/272424-charter-schools-vulnerable-to-controversial-turkish-movement 

)21( https://www.youtube.com/watch?v=l-FOg0jgwMs
)22( https://www.youtube.com/watch?v=aAq4Fy0ucfQ
)23( http://www.newyorker.com/magazine/2016/10/17/turkeys-thirty-year-coup
)24( http://america.aljazeera.com/watch/shows/america-tonight/america-tonight-blog/2013/12/20/meet-america-s-firstopenlygayimam.html

)25( http://www.middleeasteye.net/columns/who-fetullah-gulen-2030195174
)26( http://www.abc.net.au/news/2016-08-27/gulen-followers-fear-attacks-after-turkey-coup-attempt/7790956
)27( http://ar.qantara.de/content/mqbl-m-hylyn-rwz-ybw-lbhth-fy-shwwn-hrk-gwln-ltrky-hrk-gwln-td-bdyl-llswly
)28( http://www.swissinfo.ch/eng/business/coup-follow-up_guelen-supporters-under-threat-in-switzerland/42320178
)29( http://www.reuters.com/article/us-turkey-kazakhstan-education-idUSKCN10G1PI
)30( http://thediplomat.com/2016/08/kazakhstan-and-kyrgyzstan-reject-turkish-calls-to-close-gulen-schools/
)31( https://en.wikipedia.org/wiki/Said_Nursî
)32( http://www.bediuzzamansaidnursi.org/icerik/modern-çağda-cihad-bediüzzaman-said-nursî’nin-cihad-yorumu
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)33( http://www.oxfordislamicstudies.com/print/opr/t236/e0083
)34( C. Erogul, Demokrat Parti )Tarih ve Ideolojisi(, Ankara, Ausbf, 1970.
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جنۆکە لە ڕوانگەى دینی ئیسالمەوە 

 بــەر لــە ئیســالم بــاوەڕ بــە هەبــوىن جنۆکــە یەکێــک لــە بــاوەڕە کۆنەکانــی عەرەبــی بــەدو بــووە، عەرەبــی بیابــان بــاوەڕی وا بــوو کــە 
ــدێ  ــرێ »جنۆکــە«، عــەرەب هەن ــی دەوت ــدی بونەوەرێکــی زیانبەخــش و ترســناکن کــە پێ ــەکان شــوێن و زێ ــان و کــەالوە و چۆاڵیی بیاب
ــە  جڕوجانــەوەری وەک مــار و خشــۆکی تــر بــە نیشــانە و ســومبولی جنۆکــە دەزانــی و لــەو بــاوەڕەدا بــون کــە ئــەم جڕوجانەوەرانــە ل

ــان کردوەتــە هاوشــێوەى مــار و خشــۆکان.  بناغــەوە جنۆکــە بــون کــە خۆی
لــە چوارچێــوەى بیــر و بۆچــون وێناکردنــی عــەرەب بــەر لــە ســەرهەڵدانی ئیســالم؛ جنۆکــە بــە حوریــی بیابــان یــان پەریــی کوێســتان 
ــون  ــدا ب ــە پەیوەندی ــدە و ترســناکەکان ل ــەوەرە دڕن ــەردەوام لەگــەڵ جڕوجان ــە( ب ــە )جنۆک ــەو بونەوەران ــڕوای عــەرەب ئ ــە ب ــرا. ب دەگوت
و خۆیــان دەکــرد بــە هاوشــێوەى ئــەوان. )ڕۆبێرتســۆن ســمیت( لــە کتێبــی »ئایینــی قەومــە ســامیەکان« باســی پەیوەندیــى دێوەزمــەى 
وەحشــی و خــوداکان دەکات و دەنوســێت: »لــەو ســەردەمەدا بــە گوێــرەى بیروبــاوەڕى خەڵــک، زەوی لەنێــوان دێــو و جانــەوەری دڕنــدە 
و مــرۆڤ و خوداکانــدا دابــەش کرابــو. جنۆکــە و دێوزمــە و جانــەوەرە وەحشــیەکان دەســەاڵتدار و خــاوەىن بیابــان و ئــەو شــوێنە چۆاڵنــە 
بــون کــە هێشــتا مــرۆڤ نەیانگەیشــتبویە. هەروەهــا خــاوەن و دەســەاڵتداری ئــەو لەوەڕگــە و دەشــت و دەرانــە بــون کــە تەنیــا مرۆڤــە 
ئــازا و بوێــرەکان دەیانتوانــی هاتوچویــان تێــدا بکــەن، مرۆڤــەکان دەســەاڵتدار و خــاوەىن ئــەو شــوێنانە بــوون کــە هەڵیان بژاردبــو بــۆ ژیــان 
و لەگــەڵ جیــران و مرۆڤەکانــی دیکــە تێیانــدا دەژیــان، لەگــەڵ تێپەربونــی کات بەرە-بــەرە مرۆڤــەکان بــە یارمەتیــی خــوداکان زاڵ دەبــون 

بەســەر ڕوحــە ناپــاک و دێــو و شــەیتانەکان و ئــەو شــوێنانەیان دەخســتە ژێــر دەســەاڵتی خۆیــان«)24(. 
لــە هەل ومەرجێکــی دەرونــی و کۆمەاڵیەتیــی لــەم شــێوەیەدا کــە عەرەبــی لــێ دەژیــا، پەیامبــەری ئیســالم )موحەمــەد( ســەری هەڵــدا. 
حاشــا هەڵ نەگرە کــە ئیســالم لــە نیمچەدورگــەى عەرەبــی )ســعودیە( لەدایک بــووە، و پەیامبــەری ئیســالم موحەممــەد ســەر بــە عەشــیرەتی 
ــەوەدا  ــەوە. گومــان ل ــە عەرەبییــش نورساوەت ــراوە و ب ــی وت ــە عەرەب ــی ڕێنــامی موســڵامنانە ب ــە و قورئانیــش کــە کتێب قوڕەیشــی عەرەب
نییــە کــە هەل ومەرجــی دەروىن و کۆمەاڵیەتىــی عەرەبــی پێــش ئیســالم لــە دەقــی قورئانــدا ڕەنگی داوەتــەوە. بــە گوێــرەى بیروبۆچونــی 
ئیســالمی کــە پشــت دەبەســتێت بــە دەقــی قورئــان و گوتــەى پەیامبــەر؛ جنۆکــە یەکێــک لــەو بونەوەرانەیــە کــە خــودا دروســتی کــردووە 
و لەنێــوان مــرۆڤ و فریشــتەکاندا پۆلێــن دەکرێــن، ئــەم بــاوەڕە ئیســالمییە جەخــت لــەوە دەکاتــەوە کــە جنۆکــە هــەزاران ســاڵ پێــش 
)ئــادەم( خوڵقێــراوە، جنۆکــەکان وەک مــرۆڤ یــان فەرمانــە خوداوەندیــەکان بــە باشــی جێبەجــێ دەکــەن و بەهەشــت مســۆگەر دەکــەن 

بــۆ خۆیــان و یانیــش بــە الدان لــە فەرمانــە خوداوەندیــەکان جەهەننــەم دەکــەن بــە ماڵــی هەتاهەتاییــان. 
لــە کتێبــی قورئانــدا جگــە لــەوەی کــە لــە چەنــد ســورەتێکدا باســی جنۆکــە کــراوە یــەک ســورەىت تــەواو کــە ســورەتی ژمــارە 72ـــە بــە ناوی 
)ســورة الجــن( تایبەتــە بــە جنۆکــە، لــە ئایــەىت 14ی ســورەىت )الجن(ـــدا دەوتــرێ: »وا هێنێدکــامن موســڵامنین، هێندێکیشــامن لــەڕێ الدەر، 
ئەوانــەى کــە موســڵامنن؛ ڕێگــەی ڕاســتیان دیوەتــەوە«. لــە ئایــەىت 27ی ســورەى »الحجــر«دا هاتــوە: »لەمەوبەریــش جنۆکەمــان ئافراندووە 

لــە ئاگرێکــی بەهــااڵو«. لــە ئایــەىت 15ی ســورەى »الرحــامن«دا دەوتــرێ: »جنۆکەیشــی لــە بڵێســەى بێ دوکــەڵ وەدى هێنــاوە«.
ــە  ــوو کــە ب ــان وا ب ــەوە کــە باوەڕی ــە ڕوانگــەى بابلیەکامنــان وەبیردەهێنێت ــی جنۆکــە ل ــی خوڵقان ــان چۆنیەتى ــەى قورئ ــد ئایەت ــەم چەن ئ
ــە ئاگــرەوە خوڵقــاوە و دابەش دەبێــت بەســەر دوو جــۆردا.  ــارە و ل ــەکان »ئوتوکــو« )جنۆکــە( بونەوەرێکــی نادی ــرەى ئوســتورە بابلی گوێ

لە ئایەتەکانی 1 هەتا 4 لە سورەىت »الجن« بەم جۆرە باسی جنۆکە کراوە:
ئایەىت یەکەم: »بێژە پێم ڕاگەیەنراوە چەند کەسێ لە جنۆکەکان گوێیان هەڵ خست ئەوسا وتیان ئێمە قورئانی سەیرمان بیست«.

ئایەىت دووهەم: »بۆ ڕاستەڕێ ڕێبەرە و ئێمە باوەڕمان پێ هێنا و هەرگیز کەسێ ناکەینە شەریکی خودا«.
ئایەىت سێهەم: »زۆر بڵندە شکۆی پەروەردگاری ئێمە، نە ژنی پەیدا کردوە نە زارۆکێک«.

ئایەىت چوارەم: »دیارە بێ ئاوەزەکەمان دەربارەى خوا قسەى توڕەهاتی دەکرد«.
ــاو مەشــدا کارچــاک هــەن و تێشــامندا هەیــە وا نییــە، ئێمــە گەلــێ ڕێگەمــان  ــە ئایــەىت یازدەهەمــى ســورەى »الجــن«دا وتــراوە: »لەن ل

ــۆ داون«. وەبەرخ
ئــەم ئایەتــە دابەش بونــی جنۆکــە لەنــاو بابلیەکامنــان وە بیــر دەخاتــەوە کــە گوتبوویــان جنۆکــە دابــەش دەبــێ بەســەر دو جــۆردا: »شــەدو« 

و »ئەدیمــۆ«، شــەدو جنۆکــەی باشــە و ئەدیمــۆ جنۆکــەی خراپــە، شــەدو خێــری هەیــە و ئەدیمــۆ شــەڕی لــێ دەبارێت. 
لــە ئایــەىت 15دا بــۆ تەواوکردنــی ئایــەىت 14 دەوترێــت: ئەوانــەش کــە لــە ڕێگــە الیــان داوە دەبنــە ئێزنــگ )داری ســوتاىن(ی جەهەننــەم.  لــە 
ئایــەىت دوازدەهــەم لــە ســورەتی »الجــن« دەوترێــت: »ئێمــە لــەوە تێگەیشــتوین کــە لــە زەمیــن دەرەقەتــی خــودا نایەیــن تەنانــەت بــە 

هەاڵتنیــش لــە دەســتی ئــەو ڕزگار نابیــن«.
ــی  ــەى عەرەب ــە نیمچەدورگ ــەو ســەردەمە ل ــرد ل ــراوە هــەروەک لەســەرەوە باســامن ک ــەوە وت ــی جنۆکەکان ــە زمان ــە ل ــەم ئایەت ــارە ئ دی

«
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جنۆکــە لــە هــزری عەرەبیــدا دەســەاڵتی ڕەهــای هەبــوە و کەســیان 
ــە  ــوو ک ــدا ب ــە کاتێک ــە ل ــرد و ئەم ــە نەدەک ــوىن جنۆک ــە هەب ــان ل نکوڵی
ــۆ  ــەری ئیســالم ب ــە پەیامب ــوو، بۆی ــە خــودای موحەممــەد نەب ــان ب باوەڕی
باوەڕ پێ هێنانــی عــەرەب ڕێگاچارەیەکــى گونجــاوی دۆزیوەتــەوە بــە 
مەبەســتى باوەڕهێنانــی عــەرەب بــە هەبــوىن خــودا، ئەویــش بــەم جــۆرە 

ــن.  ــدا دەیبینی ــی ســورەتی »الجن«ـ ــە ئایەتەکان ــە ل ک
ــوون  ــار ب ــوو ناچ ــوڵ ب ــان قەب ــوىن جنۆکەی ــەدو هەب ــی ب ــک عەرەب کاتێ
خۆڵقێنــەرى جنۆکەیــش قەبــوڵ بکــەن و بــاوەڕ بێنــن بــە هەبونــی خــودا، 
واتــا لــە ڕێــگای جنۆکــەوە خــودای پــێ ناســاندن و باوەڕمەنــدی کــردن بــە 

دینــی ئیســالم!
بابەتێکــی ســەرنج ڕاکێش لــە ســورەى »الجن«ـــدا ســەبارەت بــە هێــز 
بیروبــاوەڕی  لەگــەڵ هەنــدێ  ناکۆکــە  توانــای جنۆکــە هەیــە کــە  و 
ــراوە:  ــاژەى پێ ک ــەىت 21دا ئام ــە ئای ــش ل ــڵامن، ئەوی ــی موس باوەڕمەندان
»بێــژە: مــن لــە دەســتم نایــە زیانێکــم بۆتــان ببــێ یــان بتخەمە ســەر ڕاســتە 

ڕێ«.
ــن  ــە موســڵامنان وا دەزان ــک ل ــا ئێســتاش زۆرێ ــە هەت ــە کاتێکدای ــە ل ئەم
هەندێــک لــەو زیانــە جەســتەیی و دەرونیانــە کــە مــرۆڤ تووشــی دەبــێ 

بــە دەســتى جنۆکــە و بــە فیتــی ئەوانــە. 
ــان باســی  ــد شــوێنێکی دیکــەى قورئ ــە چەن ــە ل ــە ســورەىت جنۆک  جگــە ل
ــە  ــراوە: »ل ــام« وت ــورەىت »األنع ــەىت 100ى س ــە ئای ــراوە، وەک ل ــە ک جنۆک
جنۆکــەکان شــەریکیان بــۆ خــوا پەیــدا کــرد کــە بــۆ خۆی دروســتی کــردوون 
ــن،  ــژی هەب ــێ کــوڕ وکی ــاڵ دەکــەن دەب ــە خەی ــەی کــە هەیان ــەو نەزانی ل

ــەو باســانەی ئــەوان دەیکــەن«. خــودا پــاک و بەرزتــرە ل
ــە ئایــەىت 15 لــە ســورەتی »الرحــامن« باســی ئــەوە کــراوە کــە »جنۆکــە  ل
لــە بڵێســەى بێ دوکــەڵ خوڵقێــراوە«. هەروەهــا لــە ئایــەىت 27 لــە ســورەى 
بەتیــن خوڵقانــدوە«.  ئاگــری  لــە  »الحجــر« دەوتــرێ: »جنۆکەکامنــان 
ــا  ــاراوە، ئای ــە ئ ــرۆڤ دێت ــۆ م ــەو پرســیارە ب ــە ئ ــەم دوو ئایەت ســەبارەت ب
جنۆکــە »مــاک و جەســتەیە«؟ هەروەهــا لــە ئایــەىت 128ى ســورەىت 

»األنعام«ـــدا وتــراوە:
»لــەو ڕۆژەدا کــە هەمــوان کۆدەکاتــەوە: ئــەى دەســتە و گــرۆی جنۆکــەکان! 
ئێــوە زۆرینــەى مرۆتــان کردبــووە پەیــڕەوى خۆتــان، دۆســتەکانیان لەنێــوان 
ــر  ــی ت ــە بڕێک ــامن ل ــان! بڕێک ــەى پەروەردگارم ــژن: ئ ــرۆڤ ئێ ــەرەى م ب
ــرد،  ــاری ک ــت دی ــە بۆمان ــەى ک ــەو مۆڵەت ــتینە ئ ــا گەیش ــرد ت ــرەی ب بەه
ــە  ــودا ب ــەر خ ــە، مەگ ــان جەهەننەم ــەى هەتاهەتاییت ــا جێگ ــی: دەس گوت

ــاگادارە«. ــەکارزان و ئ ــەروەرگارت ل ــۆڕێ، پ ــۆت بگ ــی خــۆی ب کەیف
لە ئایەىت 179ى سورەى »األعراف« دەوترێت:

ــا،  ــەم وەدی هێن ــۆ جەهەنن ــە مرۆڤــامن ب ــە و ل ــە جنۆک ــک ل »ئێمــە گەلێ
دڵیــان هەیــە و پێــی تێناگــەن، چاویــان هەیــە و پێــی نابینــن، گوێیــان هەیە 
ــە  ــان ل ــرن ئاگای ــەوان گومڕات ــن، بگــرە ل ــە وەک ئاژەڵ ــی نابیســن، ئەوان پێ

هیــچ شــت نییــە«.
ــە ئایــەىت 31ی ســورەىت »الرحــامن« باســی ئــەوە دەکات کــە:  هەروەهــا ل

»ئێمــە بــە کارتــان ڕادەگەیــن ئــەى گــرۆى مــرۆ و جنۆکــەکان«.
ــە و  ــرۆی جنۆک ــەى گ ــراوە: »ئ ــورەتدا گوت ــان س ــەىت 33ی هەم ــە ئای  و ل

هەتا ئێستاش زۆرێک لە 

موسڵامنان وا دەزانن هەندێک 

لەو زیانە جەستەیی و دەرونیانە 

کە مرۆڤ تووشیان دەبێت؛ بە 

دەستى جنۆکە و بە فیتی ئەوانە!

بەر لە ئیسالم؛ باوەڕ بە هەبوىن 

جنۆکە یەکێک لە باوەڕە 

کۆنەکانی عەرەبی بیابان 

بووە، گومانیش لەوەدا نییە 

کە هەل ومەرجی دەروىن و 

کۆمەاڵیەتیى عەرەبی پێش 

ئیسالم لەدەقی قورئاندا ڕەنگی 

داوەتەوە، بۆیە بە گوێرەى 

بیروبۆچونی ئیسالمی جنۆکە 

یەکێک لەو بونەوەرانەیە کە 

خودا دروستی کردووە
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مــرۆ ئەگــەر توانیتــان لــە گشــت ئاســۆی ئاســامنەکان و زەمیــن دەربــاز بــن، دەســا بچــن، ناشــتوانن لێیــان دەربچــن، مەگیــن بــە دەســتەاڵتەوە«. 
دیســان لــە ئایــەىت 39ی هەمــان ســورەتدا گوتــراوە: »لــەو ڕۆژەدا هیــچ کــەس لــە مــرۆ و جنۆکــە بــۆ گوناهــێ کــە کردویــە نایەتــە بەر پرســینەوە«. 
ــە ئایــەىت 56ى ســورەى »الرحــامن« گوتــراوە: »کیژۆڵــەى هێنــد داوێن پاکیــان لەناودایــە کــە بــەر لــەوان کەســی مــرۆ و جنۆکــە دەســتی بــۆ  ل
نەبــردوون«. لــە ئایەتــی 29ی ســورەىت »األحقــاف« گوتــراوە: »هێندێکیــش لــە جنۆکەکامنــان نــاردە الی تــۆ کــە گــوێ لــەم قورئانــە بگــرن، کاتــێ 

هاتــن؛ گوتیــان: مــات بــن و گــوێ بــدەن، وەختــێ بیســتیان؛ هاتنــەوە نــاو خێڵەکەیــان و ترســی خوایــان وەبــەر نــان«.
جگــە لــەم ئایەتانــەى قورئــان کــە باســی جنۆکــە دەکــەن؛ لــە گوتەکانــی پەیامبــەری ئیسالمیشــدا باســی جنۆکــە کــراوە و باوەڕمەنــدی بــە جنۆکــە 

لــەو قســانە دەبیرێــت، وەک:
زوبەیــرى کــوڕی عــەووام یەکێــک لــە ســەحابەکانی پەیامبــەر و یەکێــک لــە دە کەســەکە )العــرشة املبــرشة( کــە خــودی پەیامبــەر بەڵێنــی چونــە 
بەهەشــتی پێ دابــوون، دەڵــێ: ڕۆژێ دوای ئــەوەى کــە پەیامبــەر لــە مزگەوتــی مەدینــە نوێــژی بەیانیــی کــرد ڕوی لــە ئێمــە کــرد و گوتــی: »کام 
یــەک لــە ئێــوە ئامادەیــە ئەم شــەو لەگەڵــم بێــت و بڕۆیــن نوێنــەری جنۆکــەکان ببینیــن؟«، ئامادەبــوان بێ دەنــگ بــوون و کەســیان وەاڵمیــان 
ــارە کــەس وەاڵمــی  ــە ئێــوە ئامادەیــە لەگەڵــم بێــت بــۆ دیتنــی جنۆکــەکان؟ دوب ــارە پرســیاری کــردەوە: کام یــەک ل نەدایــەوە، پەیامبــەر دووب
نەدایــەوە، بەڕێزیــان ســێ جــار ئــەو پرســیارەی دووبــارە کــردەوە و پاشــان بــۆالی مــن هــات و دەســتی منــی گــرت و لەگــەڵ خــۆی بردمــی، 
ــاواىن بااڵبەرزمــان بینــی کــە لەشــیان  ــەوێ پی ڕێگایەکــى زۆر ڕۆیشــتین وهەمــو کێــوەکاىن مەدینەمــان بەجێ هێشــت و گەیشــتینە گوندێــک ل
بــە چەشــنى نێــزە باریــک بــوو، قوماشــیان لــە خــۆ ئااڵندبــوو، کاتێــک مــن ئەوانــەم بینــی؛ لــە ترســان لــەرز و موچــڕک دایگرتــم، هــەردو القــم 
سســت و بێهێــز بــوون، کاتێــک لێیــان نزیک بوینــەوە؛ پەیامبــەر بــە قامکــی پێــی هێڵێکــی کێشــا و بــە منــی گــوت: لــەوە زیاتــر نەڕۆیتــە پێــش. 
پاشــان مــن لــەوێ دانیشــتم و ئــەم کارە بــوو بــە هــۆی ڕەوینــەوەى تــرس لــە جەســتەمدا، پاشــان پەیامبــەر هەتــا بەیانــی لەنێــوان مــن و ئەوانــدا 
هات وچــۆى دەکــرد و بــە دەنگــی بــەرز قورئانــی دەخوێنــد، لــە کاتــی بەیانیــدا پەیامبــەر فەرمانــی پــێ دام باڵــی بگــرم و لــەوێ دوربکەوینــەوە، 
دوای کەمێــک ڕۆیشــتین و پێــی گوتــم ئــاوڕ بدەمــەوە و بزانــم ئــەو بونەوەرانــە کــە لــەو شــوێنە بــوون هێشــتا لــەوێ مــاون یــان نــا، پێم ڕاگەیانــد: 
ئــەى نێــردراوى خــودا! مــن تەنیــا تاریکــی دەبینــم، پەیامبــەر ســەری داخســت و لەتــە ئێســقان و کەرتــە ئازاڵەیــەک )الس وپەینــی وشــکەوەبووى 
گیانــداران(ی هەڵ گــرت و بــەرەوالی ئــەو بونەوەرانــە فڕێــی دا، دوای ئــەوە ڕوی لــە مــن کــرد و پێــی گوتــم: »ئەوانــە نوێنــەرى جنۆکــەکان بــوون 

و ســەفەریان لەبەربــوو، داوای ئالیکــی حەیوانیــان لــێ کــردم و منیــش هەمــو ئێســک و ئازاڵــەى حەیوانەکانــم بــەوان تایبــەت کــرد«. 
ئیــامم موحەممــەد کــوڕی زەفــەر )ابــن ظفــر( لــە کەســایەتیە بەناوبانــگ و پیرۆزەکانــی ئیســالمی، لــە پەرتوکــی »خیــر البُــرش بخیــر البــرش«، لــە 
زمانــی ئیــن مەســعودەوە دەنووســێت: »ڕۆژێــک لــە مەککــە موحەممــەد بــەو کەســانەی کــە لەگەڵــی بــوون گــوت: مــن ئەمشــەو دەخــوازم 
بــڕۆم بــۆ دیتنــی تاقمێــک لــە جنۆکــەکان، هــەر کامتــان حــەز دەکــەن دەتوانــن بــۆ بینینــی جنۆکــەکان لەگەڵــم بێــن. دەڵێــت: مــن ئامادەبــووىن 
خــۆم دەربــڕی بــۆ هاوڕێیەتىــی پەیامبــەر و پێکــڕا بەڕێ کەوتیــن و ئەوەندەمــان ڕێ بــڕی تــا لــە بەشــی ســەرەوەى مەککــە بەدەرکەوتیــن، دوای 
دەرچــون لــە مەککــە؛ موحەمــەد لــە شــوێنێک هێڵێکــی کێشــا و فەرمانــی پێــدام لــەو هێڵــە نەپەڕمــەوە، پاشــان خــۆی چــووە پێشــرت و دەســتی 
ــە نێــوان هەردوکــامن بــە چەشــنێک ئیــرت نەمدەتوانــی ئــەو ببینــم و دەنگــی  ــەم کاتــەدا هەنــدێ بونــەوەر کەوتن ــە قورئان خوێنــدن. ل کــرد ب
ببیســتم، پاشــان بونــەوەرەکان وەک هــەور لــە ئاســامندا باڵوەیــان کــرد و لەبــەر چــاوان نەمــان و تەنیــا نزیکــەی دە کەســێکیان لــەو شــوێنە 
مابونــەوە، لــەم کاتــەدا موحەممــەد بــۆ الی مــن هــات و لێــی پرســیم ئــەو گروپــە گچکــە ئێســتا لــە کوێــن و چــی دەکــەن؟ وەاڵمــم دایــەوە: یــا 
ڕەســوىل خــودا! لــەوێ وەســتاون، پاشــان پەیامبــەر لەتــە ئێســقان و هەندێــک ئازاڵــەى لــە زەوی هەڵ گرتــەوە و پێــی دان و لــەوە بــەدوا خــۆ 

پاک کردنــەوەى لــەدواى قــەزاى حاجــەت بــە ئێســقان و ئازاڵــە بــۆ موســڵامنان قەدەغــە کــرد)25(. 
ئــەم بابەتــە بــە دورودرێــژی لــە تەفســیرەکانی قورئانــدا و بەتایبــەت لــە »کەشــف األرسار«دا شــی کراوەتەوە. لــە »الجامــع الصحیح«ـــیشدا ئــەم 

ڕوداوە لــە زمانــی یەکێــک لــە صەحابــەى پەیامبــەرەوە بــەم جــۆرە بــاس کــراوە:
»شــەوێک لەگــەڵ موحەممــەد دەڕۆیشــتین کــە لــە نــاکاو لێــامن بــزر بــوو، بــە ناچــاری و بــە مەبەســتی دیتنــەوەى لــە گۆشــە و کەنــار و لــە 
ــی  ــار ڕفاندبێت ــی مەلێکــى ه ــە وەک بڵێ ــە ڕفاندویان ــردەوە ک ــەوە دەک ــان ل ــەوە و بیرم ــەاڵم نەمان دیت ــن، ب ــەو شــوێنە گەڕای ــاری ئ دۆڵ و ڕوب
یــان گوڵیــان داوە و لــە قوژبنێــک کوشــتوویانە. بــەم هۆیــەوە ئــەو شــەوە لــە دژوارتریــن بارودۆخــدا ڕۆژمــان کــردەوە و کاتێــک خــۆر هــەاڵت 
پەیامبــەر لــە الی هیــرەوە وەدەر کــەوت، پێــامن گــوت: ئــەى ڕەســولی خــودا! ئێمــە زۆر نیگەرانــی بزربــوىن تــۆ بوویــن، هــەر شــوێنێک گومامنــان 
لــێ هەبــو بەدواتــدا گەڕایــن، شــوێن نەمــا لــەدوت نەگەڕێیــن، بــەاڵم ئاســەوارێکی تۆمــان بــەدی نەکــرد بۆیــە شــەومان بەســەختی بــردە ســەر، 
پەیامبــەر لــە وەاڵمــدا گوتــی: یەکێــک لــە جنۆکــەکان هاتــە الم و منــی بانگهێشــت کــرد بــۆ قورئان خوێنــدن و منیــش لەگەڵــی ڕۆیشــتم و بــە 
ــەو ئاگــرەی  ــوو ئ ــان دیب ــەو شــوێنەی کــە لەگــەڵ جنۆکــەکان یەکی ــردە ئ ــەر ئێمــەی ب ــۆ دەخوێنــدن. پاشــان پەیامب ــم ب درێژایــی شــەو قورئان
نیشــان داین کــە هەڵیــان کردبــو، لــە درێــژەى قســەکانیدا پەیامبــەر گــوىت: جنۆکــەکان بــە تەمای ســەفەر بــوون و بــۆ ســەفەرەکەیان داوای توێشــە 
و خواردنیــان لــێ کــردم، منیــش گۆشــت و ئێســقانی هەمــو حەیوانێکــم پــێ دان کــە لــە کاتــی ســەربڕینیاندا نــاوی خــودا بهێرێــت و الس و پەینی 
حەیوانەکەشــم تایبــەت کــرد بــۆ حەیوانەکانیــان. پاشــان پەیامبــەر بــە ئێمــەی گــوت: لەمــەدوا لــە دوای قــەزای حاجــەت خۆتــان بــە ئێســک و 
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ئازاڵــە )الس وپەینــى وشــک هەاڵتــوى ئــاژەڵ( مەســڕنەوە، چونکــە ئەوانــە 
خواردنــی براکانــی ئێــوەن )مەبەســت جنۆکەکانــە()26(. 

لــە کتێبــی »صحیــح البخــاري« هەمیســان لــە زمانــی پەیامبەرى ئیســالمەوە 
باســی جنۆکە کــراوە. 

باوەڕمەنــدی بــە هەبونی جنۆکــە لە واڵتانی ئیســالمی لەنێوان موســڵامناندا 
ــۆن  ــە چەندوچ ــن ل ــۆ تێگەیش ــەاڵم ب ــاوە، ب ــراوان ب ــێوەیەکی بەرف ــە ش ب
ــەوەى  ــالمی توێژین ــی ئیس ــە واڵتان ــڵامنان ل ــدی موس ــژەى باوەڕمەن و ڕێ
ــی  ــی سیاس ــتە هەل ومەرج ــتیانە پێویس ــیی زانس ــە ڕاپرس ــتوو ب پشت بەس
ــە  ــدان ب ــژەى باوەڕمەن ــارە و ڕێ ــە ژم ــوری کاریگــەرە ل ــەىت و ئاب و کۆمەاڵی
جنۆکــە و هاوشــێوەکانی لــە واڵتانــی ئیســالمى. هــەر ئەندازەیــەک مرۆڤــی 
موســڵامن لــە ژیانــی شارنشــینی و مۆدێرنیتــەی سیاســی و ئابــوری و 
کۆمەاڵیــەىت نزیــک دەبێتــەوە؛ بــە هەمــان ئەنــدازە لــە وەهــم و خەیــاڵ و 
خورافــە دور دەبێتــەوە، بــۆ منوونــە؛ موســڵامنێکی گوندنشــین لــە واڵتێکــی 
دواکەوتــو کــە بێ بەهــرە بێــت لــە وزەى کارەبــا و هێشــتا بــە مەشــخەڵی 
ئاگــر و چــرای ڕۆن ســور و مــۆم و فانــۆس شــەو بگەیەنێتــە ڕۆژ، یــان هێشــتا 
ــە،  ــەو ژینگەیەی ــی ئ ــەڵ رسوشــتی ســامناک و بونەوەرەکان تێکــەاڵوی لەگ
ــان  ــۆ چارەســەرکردنی نەخۆشــیە جەســتەیی و دەرونیەکانی ــان هێشــتا ب ی
لەباتــی پزیشــک و نەخۆشــخانە و تەکنۆلۆژیــای ســەردەم پشــت دەبەســن 
بــە نوشــتەنووس و زیارەتگــە و فاڵگــر و جنۆکەکــوژ و لــە باشــرتین حاڵەتــدا 
پەنــا دەبەنــە بــەر پیرەمێــرد یــان پیرەژنێکــی گوندەکەیــان کــە پشتاوپشــت 
کەمۆکەیــەک لــە چارەســەرکردنی هەندێــک نەخۆشــیی خۆماڵــی تێ دەگەن 
و لــە هەمــان کاتــدا بەبەردەوامــی بۆچونــە دینییــەکان لەســەر جنۆکەیــان 
ــە  ــدی ب ــژەی باوەڕمەن ــەو شــوێنانە ڕێ ــان ل ــەوە، بێ گوم ــارە بکرێت ــۆ دوب ب

جنۆکــە و بونــەوەرە نادیــارەکان زیاتــرە. 
بەگشــتی باوەڕمەندیــی مرۆڤــی موســڵامن بــە هەبــوىن جنۆکــە هیــچ کات 
پشــتی نەبەســتوە بــە زانســت و تەکنۆلۆجیــای زانســتی و لۆژیــک، بەڵکــو 
ــاوەڕ و  ــە ب ــۆی ل ــە خ ــی ک ــدەی ئایین ــامن و عەقی ــە ئی ــتێ ب پشت دەبەس
ــان،  ــی قورئ ــە کتێب ــەر ب ــەوە بەرانب ــڵامندا دەبینێت ــی موس ــەى مرۆڤ متامن
وەک فەرمــوودەی خــودا و گوتەکانــی پەیامبــەری ئیســالم وەک نێــردراوی 
ــی  ــوان بۆچون ــەت لەنێ ــک باب ــەر کۆمەڵێ ــۆن لەس ــە وەک چ ــودا، بۆی خ
ــى بۆچــون و تێڕامــان و  ــدا جیاوازی زانســتی ســەردەمیانە و بۆچــوىن ئایینی
ــوون  ــەىت جنۆکــە و هەب ــە هەمــان شــێوە لەســەر باب ــە؛ ب تێگەیشــن هەی
و نەبوونــی جنۆکــە و بونــەوەرە نادیــار و خەیاڵییەکانــی کــۆن جیــاوازی و 
تەنانــەت ملمالنــێ هەیــە و هــەر کامەیــان ئەســپی خۆیــان لــە مەیدانێکــدا 
ــە  ــەم ملمالنێی ــراوەى ئ ــن ب ــەوەی تێ بگەی ــۆ ئ ــاو دەدەن، هێشــتا زووە ب ت
ــە دڵ  ــک ب ــە مەرجێ ــت ب ــڵامنێک ناتوانێ ــچ موس ــان هی ــە، بێ گوم کامیان
ــان  ــا قورئ ــە کۆڵەکــە ســەرەکیەکانی دینــی ئیســالم، وات ــد بێــت ب باوەڕمەن
ــە،  ــی جنۆک ــە هەبون ــت ب ــاوەڕ بێ ــالم، بێ ب ــەری ئیس ــی پەیامب و گوتەکان
چونکــە شــک کردن لــە هەبونــی جنۆکــە ســورەتێک لــە ســورەتەکانی 
ــار  ــر هەژم ــەش وەک کوف ــان، و ئەم ــک و،گوم ــەر ش ــە ب ــان دەخات قورئ

ــارە! ــش دی ــی کافری ــت و چارەنوس دەکرێ
بۆیــە کاتێــک لــە موســڵامنێک بپرســی: ئــەرێ لــەم ســەردەمەدا کــە وەاڵمــی 
هــەزاران پرســیاری دەرونناســی دراوەتــەوە و هــۆکاری ســەدان نەخۆشــیی 

لەو شوێنانە ڕێژەی باوەڕمەندی 

بە جنۆکە و بونەوەرە نادیارەکان 

زیاترە کە دواکەوتون و 

بێ بەهرەن لە وزەى کارەبا 

و هێشتا تێکەاڵوی رسوشتی 

سامناکن یان هێشتا بۆ 

چارەسەرکردنی نەخۆشیە 

جەستەیی و دەرونیەکانیان 

پشت دەبەسنت بە نوشتەنووس و 

زیارەتگە و فاڵگر و جنۆکەکوژ!

هیچ موسڵامنێک کە بە دڵ 

باوەڕمەند بێت بە کۆڵەکە 

سەرەکیەکانی دینی ئیسالم؛ 

ناتوانێت بێ باوەڕ بێت بە 

هەبونی جنۆکە، چونکە 

شک کردن لە هەبونی جنۆکە 

سورەتێک لە سورەتەکانی 

قورئان دەخاتە بەر شک و 

گومان
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جەســتەیی دۆزراوەتــەوە و مــرۆڤ توانیویەتــی نــە تەنیــا بڕواتــە نــاو دارســتانە چــڕ و ترســناکەکان بەڵکــو بچێتــە نــاو تاریکرتیــن و ترســناکرتین 
ئەشــکەوت و کانــە خەڵــوزەکان و تەنانــەت گەیشــتووەتە قواڵیــی بیابانــە ڕماڵویــە گــەرم و جەهەنەمییەکانی نیمچــە دورگەى عەرەبــی، هەروەها 
گەیشــتووەتە جەمســەرە ســارد و ســەهۆاڵوییەکانی زەوی و لەنــاو قوڵرتیــن دەریــا و ئوقیانوســەکان بــە شوشــە خانــوی دروســت کردووە، لە ڕێگای 
زانســتی فیزیــاوە دووربیــن و کامێــرای وای دروســت کردووە کــە بــە شــەو لــە تاریکرتیــن کــەش و هــەوادا مــرۆڤ دەتوانــێ زۆربــەى بونــەوەرە 
شــەوگەڕەکان ببینــێ ئەمــە لــە کاتێکدایــە کــە ئــەوان مرۆڤەکــە نابینــن و لەوانــە گرینگــرت چونەتــە بۆشــایی ئاســامن و لەوێــوە چــاو لــە مەنــارەى 
پەرســتگەی زەردەشــتی و کلێســا و مزگەوتەکانــی نــاو گــۆی زەوی دەکــەن. تەنانــەت ئەگــەر ئــەو بــرا بەرێــزە موســڵامنە پڕۆفیســۆریش بێــت لــە 
بــواری کۆمەڵناســیی ئایینــدا و شــارەزایی تایبەتییشــی هەبــێ لــە »ئەنیمیســم« Animism؛ دەڵــێ: بەڵــێ جنۆکــە هەیــە خــودا خەلقــی کــردوە و 
هەمــان ئــەو شــتانە دوبــارە دەکاتــەوە کــە ســەدان ســاڵە لــە کۆمەڵگەکــەی و لەنــاو عەشــیرەت و بنەماڵەکــەی وتراوەتــەوە، و بووەتــە بەشــێک لە 
DNAی جەســتەى، دەڵــێ: بەڵــێ جنۆکــە هەیــە، چونکــە ناتوانــێ لــە بەهــا کۆمەاڵیەتییــەکان و لــە بنەمــا ئایینییەکانــی البــدات.. ئــەم وەاڵمــەت 
دەداتــەوە ئەگینــا بــۆی هەیــە بــە باشــی لــە نەبــوىن جنۆکــە تێگەیشــتبێت و تەنیــا وەک بەشــێک لــە تێگەیشــتنى مرۆڤــەکان بەرامبــەر هــۆکاری 
ڕوداوەکاىن چاخــی بەردیــن و ڕۆژگاری کــۆن چــاو لــەو دیاردەیــە بــکات، بــەاڵم ئەگــەر بڵــێ: نــا! جنۆکــە نییــە و ئێمــە ناتوانیــن بە پێوەرى زانســتی 
هەبونــی بیســەملێنین؛ ئــەوا ســزادەدرێت لەنــاو کۆمەڵگــە کــە بــەىش هــەرەزۆرى باوەڕمەنــدە بــە هەبونــی جنۆکــە، دەبێزرێــت و لــەو کۆمەڵگەیە 
فڕێ دەدرێتــە دەرەوەى بازنەکــە، واتــا لــەو کۆمەڵگەیــە کــە ئیســالمییە و بــاوەڕی بــە قورئــان هەیــە دوور دەخرێتــەوە، ئەمــە ئەگــەر بەخــت یاری 
بێــت و فتــوای کوشــتنی بــۆ دەرنەکــەن؛ ئــەوە هەتاهەتایــە دەبــێ دەســتەمالنی کۆمەڵێــک گیروگرفــت ببێتــەوە، بۆیــە لــە ترســان بێــت یــان لــە 

برســان لــە کۆمەڵگەیەکــی ئیســالمی بەگشــتی و فێندەمێنتاڵیســتی ئیســالمی بەتایبــەت کــەم کــەس دەوێرێــت بڵــێ جنۆکــە نییــە!
لــە قورئــان جگــە لــەوەى لــە ســورەت و ئایەتــە جیاوازەکانــدا بــە شــێوازی جیاجیــا باســی جنۆکە کــراوە سەرانســەرى ســورەىت 72هەمــی قورئان بە 
ناونیشــانی ســورەىت »الجــن« باســی ئــەم بونــەوەرە نادیــارە دەکات، ڕەنگــە لــە ســەرهەڵدانی ئیســالمەوە تــا ئێســتا بــە هــەزاران بابــەىت زارەکــى و 
نــورساو لــە الیــەن باوەڕمەندانــی ئیســالمییەوە لەژێــر کاریگەریــى ســورەىت جنۆکــەدا نورسابێــت و شــیکارى جیــاوازى بــۆ کرابێت، بــەاڵم هەمویان 
لــە یــەک خاڵــدا هاوبەشــن ئەویــش ئەوەیــە کــە باوەڕیــان وایــە جنۆکــە هەیــە، چونکــە تێگەیشــتنەکەیان لــە چوارچێــوەی ئیامنــی دینیدایــە و 

نەگــۆڕە و تــا ئــەو ڕۆژەى ئیامنــی دینــی هەبــێ جنۆکــە دەمێنێــت و لــە خەیاڵــدان و هــزری مرۆڤــی بــاوەڕداری موســڵامندا جێــگاى چەســپاوە. 

هەندێک بیر وباوەڕی ڕەمەکی وعەوامانە سەبارەت بە جنۆکە
جنۆکە یەکێکە لە خوڵقێندراوەکانی خودا کە شان بەشانی مرۆڤەکان دەژین، وەک مرۆڤ زاوزێ دەکەن. 
جنۆکە توانای خۆگۆڕینی هەیە و خۆی بە شێوازی جۆراوجۆر دەردەهێنێت و چێژ لەم کارەش دەبینێت. 

توانــای تێپەڕبونــی لــە کانــزا و ئاســنەواڵە نیــە، بۆیــە لــە شــوێنەکۆنەکان دەژیــن و تەنانــەت دەوترێــت چــرای جــادو و دێوەزمــەی نــاو ئــەو چرایە 
ئەفســانە نییــە و هــەر ئــەو جنۆکانــە کــە لەنــاو چــرا ئاســنینەکەدا کەوتونەتــە داو و گیریان خــواردوە. 

جنۆکە لە وشەى »ئەڵاڵ« و »یا هو« دەترسن. 
پەیوەندییــان لەگــەڵ مــرۆڤ دەتوانێــت ئاســەواری ترســناکی بــەدوادا بێــت، چونکــە بــە پشت بەســن بــە دەقــی قورئــان ئــەم بونەوەرانــە توانــای 
ئاگاداربــون لــە هەنــدێ بابەتیــان هەیــە و کەســێک کــە پەیوەندیــی لەگــەڵ جنۆکــە هەبــێ بــەم هــۆکارەوە لــە خــودا دور دەبێتــەوە، جگــە لەمــە 

بــۆی هەیــە ئــەو جنۆکەیــە شــتی دیکەشــی لــە تاکەکــە بــوێ. 
جنۆکــە ئــاگای لــە داهاتــووە و دەتوانــن پێشــبینیی هەڕەشــە و مەترســییەکانی پێشــەڕوی مــرۆڤ بکــەن و بــە گوشارخســتنە ســەر دەم و لــوت و 
قــوڕگ مــرۆڤ ناچــار دەکــەن کــە بکۆخێــت یــان بپژمێــت و هــەر ئەمــە الی هەنــدێ لــە خەڵــک لــە کاتــی پژمینــدا ئەگــەر ژمــارە پژمینــەکان تاک 
بێــت دەڵێــن ســەبر هــات و ســەبرت هەبێــت لــە ئەنجامدانــی کارەکــە، وئەگەریــش ژمــارەى پژمینــەکان جــووت بــوو ئــەوە لــەو بــاوەڕەدان کــە 

دەبــێ کارەکــە بکرێــت و پەلەبکرێــت لــە ئەنجامدانیــدا. 
دەوترێت جنۆکە زۆر زیاتر لە مرۆڤ دەژی وتەمەنیان زۆرە. 
کە وتت »بسم اللە« جنۆکە لەو شوێنە ڕادەکات و نامێنێت. 

ســەبارەت بــە دەرکەوتنــی جنۆکــە؛ دەوترێــت تەنیــا لــە شــەودا دەر دەکــەون و لــە حەمامــە گشــتیەکان  و عەمــاراو، و قەنــات، و گۆڕســتان، و 
کــەالوە و دارســتانی چــڕ و بیابــان و لەنــاو ئەشــکەوت و چۆڵەوانیــدا دەژیــن. 

لــە بــاوەڕی گشــتیدا جنۆکــە وەک مرۆڤــە و تەنیــا جیاوازییــەک کــە لەگــەڵ مــرۆڤ هەیەتــی قــاچ و قولــی درێــژ و ســمەکانیەىت کــە هاوشــێوەى 
ســمی بزنــە، مژوڵکەکانــی لــە مژوڵکــی مــرۆڤ درێژتــرەو ڕەنگــی قــژی کاڵــە. 

 هــاوکات لەتــەک لەدایک بوونــی منداڵێکــی مرۆڤــدا جنۆکەیەکیــش لەدایک دەبێــت کــە شــێوەى مــرۆڤ دەدات، بــەاڵم ڕەش و الواز و نارشینــە، 
بــەم بونــەوەرە دەڵێــن جمکــی ســاوا. 

ئەگــەر کەســێک لــە شــەوەزەنگدا ئــاوی گــەرم بڕێژێــت و نەڵێــت »بســم اللــە« بــۆی هەیــە یەکێــک لــە بێچــووە جنۆکەکانــی ئــازار دابێــت و 
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بــاوک و دایکــی ئــەو بێچــوە جنۆکەیــە بــە مەبەســتی تۆڵەســەندنەوە منداڵــی 
ئــەو کەســە دەڕفێنــن و جنۆکــە جمکەکــەی لــە شــوێن دادەنێــن. 

بــە بــاوەڕی خەڵکانێــک ناوهێنانــی جنۆکــە بــاش نیــە و ڕەنگــە هــاو کات لەگــەڵ 
ناوهێنانــی لــەوێ ئامــادە ببێــت، و بۆیــە ئەگــەر بۆ دڵدانــەوەى جنۆکــەش بوبێت 

پێــی دەڵێــن »لەمــە چێــرت« )لەمــە باشــرت(. 
لــە ڕۆژەکانــی یەکشــەممە و سێشــەممەو چوارشــەممە جنۆکــە خــۆی دەکات بــە 
مــرۆڤ و لــەم ڕۆژانــەدا بــاش نییــە ســەردانی نەخــۆش بکرێــت، چونکــە بــۆی 
هەیــە جنۆکــە خــۆی بــکات بــە یەکێــک لــە کەســەکانی نەخۆشــەکە و لــە کاتــی 

ســەردانیدا زیانــی پــێ بگەیەنێــت. 
ــڕن و ڕێ و ڕەســمى شــادی  ــش وەک مــرۆڤ شــایی و شــیوەن دەگێ جنۆکەکانی
ــوەی  ــە شــەودا بەڕێ ــەو ل ــە گشــتیە کۆنەکان ــە حەمام ــر ل و شــیوەنەکانیان زیات

ــەن.  دەب
ئەگــەر کەســێک لــە کاتــی شــەودا بەتەنیــا بــۆ حەمــام بــڕوات و بــەردەوام نەڵێت 
»بســم اللــە« جنۆکــە دەڕواتــە لەشــیەوە و شــێت دەبێــت، یــان ئەگــەر کەســێک 
بــڕوات بــۆ حەمــام و بەتەنیــا لــەوێ بخەوێــت؛ لــە نــاکاو جنۆکــە لێــی دەهاڵێــن 
ــی  ــەو قوژبن ــن و ل ــەم قوژب ــەکان ل ــا جنۆک ــان ئەوەت ــرن، ی ــەرى دەگ و دەوروب
حەمامەکــە خەریکــی خۆشــۆردن دەبــن و ســەرەتا بــە نەرم و نیانــی لــە مرۆڤەکــە 
دێنــە پێــش و ئەگــەر مرۆڤەکــە چــاو لــە قــاچ و ســمیان بــکات و بیانناســێتەوە؛ 

ئــەوە ئــەو کاتــە دەکەونــە ئەزیــەت و ئازاردانــی. 
جنۆکــەکان حەزیــان لــە ســەما و مۆســیقا و شــادیە، ئەگــەر مرۆڤێــک بکەوێتــە 
ــا شــێت دەبێــت.  ــدە ســەمای پێ دەکــەن و دەیڕەقســێنن ت ــەوە؛ ئەوەن نێوانیان

لەگەڵ گزنگی بەیان جنۆکە خۆی دەشارێتەوە. 
ئەگــەر لــە ڕۆژیشــدا کەســێک لــە حەمــام ئــاو بخواتــەوە و لەپــی دەســتی چەپی 
نەخاتــە ســەر ســەرى؛ ئــەوا جنۆکــە دەڕواتــە لەشــیەوە و توشــی فێ لێ هاتــن و 

لەخۆچــون و شــێتی دەبێــت. 
ئەگەر جنۆکە لە کەسێک چاکە ببینێت ئەوا سەد قات چاکەی دەداتەوە. 

ــی ڕێ و رەســمی چلەکێشــی  ــە چلەکێشــان و تەواوکردن ــک ب ــە خەڵ ــدێ ل هەن
لێ بکــەن  داوایــان  و  بکــەن  خۆیــان  الی  بانگهێشــتی  جنۆکــە  دەتوانــن 

بەجێ بێنــن.  خواســتەکانیان 
چۆنیەتی بەرپەرچدانەوەى جنۆکە:

“ئاڵ”یەکێــک لــە ترســناکرتین جۆرەکانــی جنۆکەیــە، ئــاڵ بونەوەرێکــی نادیارە کە 
شــێوەی ژنێکــی درێــژ و لــەڕ و الوازی مەمک شــۆڕی دەم و چــاو ســورهەڵگەڕاوی 
لوت درێــژ دەدات، لــە کاتــی زاوزێــی ژن لەســەر ســەری ئامــادە دەبێــت و ئەگــەر 
دەرفەتــی دەســت بکــەوێ جەرگــی ژنە زاوەکــە دەڕفێنێــت و لە ئــاوى دەهاوێت 
و بــەم کارە ژنەزاوەکــە دەمرێــت. بــۆ ڕێگەگرتــن لــە زیــان و ئــازاری ئــاڵ دەبــێ 
بــەو چەقــۆ یــان مەقەســتەى کــە ناوکــی منداڵەکەیــان بڕیــوە لــەدەوری جێــگای 
خــەو و ڕازانــی ژن و منداڵەکــە بازنەیــەک بنەخشــێرێت و ســێ یان پێنج ســەلکە 
پیــاز بکرێــت بــە ســیخەوە و مەقەســت و چەقــۆ و شمشــێر و نەیــزە و تفەنــگ و 
هەرچــی ئامــڕازى ئاســنینە و لــە ماڵەکــە دەســت دەکەوێ لەنــاو ماڵەکــە دابرێت 
یــان هەڵ بوارسێــت بــە دار و دیــوار و دەرک و پەنجــەرەی ژورەکــەدا، هــۆکاری 
ئــەم کارەش ئەوەیــە کــە هەمــو جۆرەکانــی جنۆکــە و لەوانــەش »ئــاڵ« دەترســن 
لــە کانــزا و ئاســنەواڵە، یــان ئەگــەر ئەمانــە نەکــرا؛ دەبێ چەنــد دانەیــەک دەرزی 
بکرێــت بــە قوماشــێکدا و لەژێــر ســەرین یــان لــە نزیــک نوێنــی ژنــە زاوەکــە 
ــێ  ــان پ ــەوە و زیانی ــێ نزیکــی ژن و منداڵەکــەی بێت ــاڵ نەتوان دابرێــت تاکــو ئ

جیاوازى لەنێوان باوەڕی 

ئایینی و بیردۆزی زانستی 

لەوەدایە کە ئایین لە 

دەقێکدا لە زمانی خوداوە 

دیاردەیەک یان باوەڕێک 

بە حەقیقەىت ڕەها و 

هەتاهەتایی و نەگۆڕ 

دەسەپێنێت، لە کاتێکدا باوەڕ 

و سەملێندراوەکانی زانست 

هەمیشە و بەردەوام ئەگەری 

تازەگەرى و گۆڕانکارییان 

تێدایە
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بگەیەنێــت، لــە کاتــی چــون بــۆ حەمامــی ئــەم ژن و منداڵــە دەبــێ زۆریــان ئــاگا لــێ بێــت و بــە کاســەى ئاســنین و زەنگۆڵــەدار کــە زرینگــەى 
بێــت جنۆکــەکان برتســێنێت و ئــاو بکرێــت بــە ســەر و لەشــی ژن و منداڵەکــەدا. 

جگــە لەمانــە تــا مــاوەى شــەش ڕۆژ دەبــێ لەســەر ســەرینی ژنــی زاو مــۆم دابگیرســێت و نابــێ بەتەنیــا مبێننــەوە و هیــچ کەســیش جگــە لــە 
کەســی نزیکــی ئــەو ژن و منداڵــە ســەردانیان بکــەن نــەوەک ئــاڵ خــۆی بــکات بــە یەکێــک لــەوان و دەســتی بــگات بــە ژن و منداڵەکــە و زیانیــان 
پــێ بگەیەنێــت، شــەوى شەشــەم دەبــێ هەمــو ئەندامانــی بنەماڵــە لــە ژوری ژن و منداڵەکــە کۆببنــەوە و هەتــا ڕۆژ دەبێتــەوە نــە خــەون و ژوور 
و ماڵەکەیــان بــە ڕوناکــی بهێڵنــەوە و هەتــا بەیانــی دەبــێ دوعــا بخوێنــن و زیکــرو ســەماع بکــەن و بــەردەوام لــە دەف و دایــرە بــدەن تاکــو ئــاڵ 
ڕابــکات و نزیکــی ئــەو ژن و منداڵــە نەبێتــەوە، ڕۆژی شەشــەم ژن و منداڵیــان دەبــرد بــۆ حەمــام دوای شــۆردنیان مامانەکــە منداڵەکــەی لەســەر 
ســەری دایکــی ڕادەگــرت و بــە دەفرێــک )کاســەیەک( کــە چــل کلیلــی پێــوە بــوو ئاویــان دەکــرد بەســەر لــەش و الری منداڵەکــەدا و دەبــوا ئــەو 
ئــاوە بچۆڕێتــە ســەر جەســتەى دایکەکــەش. دوای کۆتایی هاتنــی ئــەم ڕێ و ڕەســمە و گەڕانەوەیــان بــۆ مــاڵ ئیــرت متامنــە و دڵنیایــی ڕوی دەکــردە 
ماڵەکــە و »ئــاڵ« نەیدەتوانــی جەرگــی ژنەکــە دەربێنێــت و لــە ئــاوی باوێــت یــان منداڵــە ســاواکەى لــێ بگــۆڕێ، هەڵبــەت ئــاڵ پەالمــاری کــوڕی 
خەتەنەکراویشــی دەدا و بــە هەمــان شــێوە دەبــوا زۆریــان ئــاگا لێ بێــت و لــە کاتــی یەکــەم شــۆردنی لــە حەمــام دەبــوا بــە کاســەى چــل کلیــل 

ئاویــان بەســەریدا بکردایە. 
ئەمــە بەشــێکی گچکــە و مشــتێک لــە خــەروارە لــە تێکــڕای بیــر و بۆچونەکانــی دانیشــتواىن ناوچــەی ڕۆژهەاڵتــی ناوەڕاســت و واڵتــاىن ئیســالمى 
ســەبارەت بــە جنۆکــە. هەڵبــەت لــە چارەکــەی کۆتایــی ســەدەی بیســتەم و بەتایبــەت لــە ســەرەتاى ئــەم ســەدەیە ئاســتی زانیــاری و تەکنۆلۆجیــا 
گۆڕانکاریــی قــوڵ و بنەڕەتىــی لــە بــوارە جیــاوازەکاىن ژیانــی مرۆڤــدا پێک هێنــاوە، کــە جنۆکــەی بەســتەزمان کــوىن دەرزیــی لــێ بوەتــە کۆشــک و 
تــەالر، شــوێن نیــە کانــزا و ئاســنەواڵەى لــێ نەبێــت، شــوێن نیــە بــە تیشــکى کارەبــا ڕونــاک نەکرابێتــەوە، حەمامــە کۆنــەکان بونەتــە مۆزەخانــە، 
ئیــرت دایــکان لــە ژورە تاریکــەکان و بــە زەبــر و زەنگــى پیرەژنــی حەکیمباشــی منداڵــی نابێــت و ســاواکەیان بــە نەخۆشــی و کەم  بــوون یــان نەبوىن 
ئۆکســجین نامــرێ و نەخۆشــی هاوڵــە و ســورێژە و ئیفلیجــی و زەردوویــی زەفەریــان پــێ نابــات، بۆیــە پێ دەچــێ ئیــرت جنۆکــە کار و کاســبیی 
لــە کەســادی دابێــت، تەنانــەت بانگخــوازە دیینییەکانیــش مەگــەر زۆریــان بۆبێــت ئەگینــا خۆیــان لــە قــەرەى بابــەت و باســی جنۆکــە نــادەن. بــە 
کورتــی؛ جێــگا و شــوێنی جنۆکــە و جۆرەکانــی جنۆکــە لــە ســەردەمی ئەمــرۆدا گــۆڕاوە، ئیــرت نابێــت لــە حەمامــە کــۆن و گڵیــن و تاریــک و تنــوک 
و خەزێنەدارەکانــی کــۆن یــان لــە بیابانــە ڕمــاڵوى و پــڕ لــە مــار و خشــۆک و دوپشــکەکان یــان لــە کەلێــن و قوژبنــی کــەالوە و ئەشــکەوتە تاریک 
و پــڕ لــە جڕوجانەوەرەکانــدا بــەدوای جنۆکــەدا بگەڕێیــن. نــا! ئیــرت لــەو شــوێنانە لەبــەر هێــز و وزەى کارەبــا و لەیــزەر و تەکنۆلۆجیــا جنۆکــە 
ناحەوێنــەوە، بەڵکــو دەبــێ لەنــاو کەللــەى ســەرى مرۆڤــە باوەڕمەندەکانــدا بەدوایانــدا بگەڕێیــن. بەڵــێ! هێشــتا جنۆکــە و جۆرەکانــی جنۆکــە 
لــەو کەللەســەرانەدا دەژیــن و خەڵکانێکیــش ڕزق و ڕۆزیــی مــاڵ و منداڵیــان بــە گرتنــی جنۆکــە و کوشــتنی جنۆکــە لــە لەشــی باوەڕمەندەکانــدا 
بــە لێــدان و فەالقــە و دەرمانــی ســەیر و ســەمەرە پەیــدا دەکــەن و نــان و پێخــۆر و جــل و بــەرگ بــۆ منداڵەکانیــان دەکــڕن، هەتــا باوەڕمەنــدی 

ئایینــی هەبێــت؛ جنۆکــە دەژی و هەتــا جنۆکەیــش مبێنێــت؛ جنۆکەگــر و جنۆکەکوژیــش بازاڕیــان گەرمــە. 

جنۆکە لە ڕوانگەى زانستەوە
بەرەیــەک لــە بەرەکانــی شــەڕ و ملمالنێــی زانســت و دیــن؛ تێڕوانیــن و هــزری جیاوازیانــە بەرانبــەر بــە دیاردەگەلێــک وەک: دێوەزمــە، جنۆکــە، 
شــەیتان و شــتى لــەم بابەتانــە. بەدرێژایــی مێــژوو ناکۆکــی و ملمالنــێ لەنێــوان دیــن و زانســت هەبــووە، ئــەم ناتەباییــە کاتێــک بەرجەســتە 
دەبێــت کــە دیــن و بانگخــوازە ئایینیــەکان بیانــەوێ فەرمانــی ناڕاســت و نازانســتی بســەپێنن بەســەر تــاک و کۆمەڵــدا. ئــەو کاتــە ئەرکــی زانســت 
و زانســت خوازانە کــە داکۆکــی لــە خۆیــان بکــەن. بــۆ منوونــە، پرســیاری زانســتی ئەوەیــە ئەگــەر جنۆکــە هەبێــت؛ ئایــا جەســتەیە یــان ڕوحــە؟ 
ئەگــەر لــە ئاگــر دروســت کرابێــت؛ دەبێــت ئاســەوارێکی وەک تیشــک و گەرمــا و وزەى لــێ بکەوێتــەوە. مــرۆڤ لــە ســەردەمی ئێســتادا کــە 
تیشــک و زەى ئەســتێرە و هەســارە دوورەکان لــە داو دەخــات؛ دەبــێ توانــای ئەوەشــی هەبێــت کــە هەســت بــە تیشــک و گەرمــای جنۆکــە 
بــکات. تــا ئێســتا ئەمــە ڕوی نــەداوە. ئەگــەر جنۆکــە لــە ئاگــر دروســت کراوە؛ چــۆن ئاگــر لــە جەهەننــەم بــە ئاگــر دەســوتێرێت؟ ئەگەریــش 
ڕوحــن؛ ئەرکیــان چییــە و بۆچــى دابــەش دەبــن بەســەر بــاش و خراپــدا و بەتایبــەت خــراپ و بەدفەڕەکانیــان بۆچــی هــاىن مــرۆڤ دەدەن بــۆ 
الی خراپــە و کاری چەپــەڵ؟ ئایــا لەژێــر کونتڕۆڵــی خــودادا نیــن؟ ئەگــەر لەژێــر کونرتۆڵــی خــودادان؛ ئایــا خــودا بەئەنقەســت ئــەوان دەنێرێتــە 
لەشــی مرۆڤــەوە بــۆ خراپــەکاری و نافەرمانــی؟ ئەگــەر جــواب ئــەرێ نییــە؛ بۆچــى دواتــر لــە ڕۆژی قیامــەت بــە گــڕ و هــااڵوى ئاگــری دۆزەخ 

دەیانســوتێنێت؟
پێــوەرى وەرگرتــن و قەبوڵکــردىن ڕاســتى )حەقیقــەت(ی هەبــووىن دیاردەیــەک لــە ڕوانگــەى زانســتەوە؛ هەســت پێ کردن و دیتنــە، واتــا دەبــێ 
بــە جۆرێــک یــان بــە شــێوەى رسوشــتی یــان لــە ڕێگــەی تەکنۆلۆجیــا و ئامــڕازە زانســتییەکانەوە هەبــوىن ئــەو دیاردەیــە پشت ڕاســت بکرێتەوە، 
ئــەم شــێوازە لــە باوەڕمەنــدی بەڕاســتى لــە بــوارە تیۆریــک و پراکتیکیەکانــدا ئەوەنــدە ســەرکەوتنى بەدەســت هێناوە کــە باوەرمەنــداىن دینــدار 

بــە ناچــاری و هەنــگاو بــە هەنــگاو ناچارکــراون لەگــەڵ زانســت بســازێن. 
جیــاوازى لەنێــوان بــاوەڕی ئایینــی و بیــردۆزی زانســتی لەوەدایــە کــە دیــن لــە دەقێکــی ئەوتــۆی تایبــەت بە خۆی لــە زمانــی خــوداوە دیاردەیەک 
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ــاوەڕ و  ــە ب ــە ک ــە کاتێکدای ــە ل ــدا، ئەم ــی خۆی ــۆڕ دەســەپێنێ بەســەر باوەڕمەندان ــی و نەگ ــەىت ڕەهــا و هەتاهەتای ــە حەقیق ــک ب ــان باوەڕێ ی
ســەملێراوەکانی زانســت هەمیشــە و بــەردەوام ئەگــەری تازەگــەرى و گۆڕانکارییــان تێدایــە. بــۆ منوونــە:

ئەحــکام و فەرمانــە ئایینییــەکان ســەرچاوەى هــزرى لەیەک گیربــون و پێکداهەڵپرژانــی ئایین و زانســتە. کاتێــک فەرمانە ئایینییــەکان گرێ دەدرێن 
بــە دامــەزراوەى ئایینــی و فەرمانــە ئەخالقییەکانــەوە؛ ملمالنێــی نێــوان ئاییــن و زانســت هەنــگاو دەنێتــە قۆناغێکــی تــاڵ و ســەختەوە، ئــەو 
کەســانەى کــە ڕەخنــە دەگــرن لــە فەرمــان و بــاوەڕە ئایینییــەکان یــان گومانیــان لێ دەکــەن؛ ڕاســتەوخۆ دەبــن بــە هــۆکاری کەم بونــەوەى داهــاىت 
ــەکان،  ــەزراوە ئایینیی ــووىن دام ــە هــۆی بێ ڕەونەق ب ــن ب ــەکان و دەب ــی بانگخــوازە ئایینیی ــورى و سســت بوىن پێگــەى سیاســی و کۆمەاڵیەتی ئاب
دودڵ و بەگومانــەکان وەک تێکدەرانــی ئەخــالق هەژمــار دەکرێــن، چونکــە بانگخــوازى ئایینــى ئەرکــە ئەخالقییــەکان لەســەر بنەمــا ئایینییــەکان 

دادەڕێــژێ، بۆیــە بانگخــوازە ئایینییــەکان بیانــوی باشــیان بــە دەســتەوەیە بــۆ دژایەىت کردنــی زانســتخوازەکان.
لــە ســەردەمى کۆپەرنیکــەوە هەتــا ئێســتا هــەر کات زانســت و ئاییــن توشــی زۆرانبــازى و ملمالنــێ بوببێــن؛ بێ گومــان زانســت ســەرکەوتوە، 
ــە  ــردوە ک ــی چارەســەر ک ــەىت و مرۆڤایەتی ــت و پرســی دژوارى کۆمەاڵی ــک گیروگرف ــی زانســتى گەلێ و ســەرکەوتن و پەرەســەندىن جیهان ڕوانی
ــوارى پزیشــکى و  ــە ب ــرس و گیروگرفتان ــەو پ ــى ئ ــوو. بەرچاوترین ــاى چارەســەرکردنیانی نەب ــی توان ــی ئایین ــە ســەدەکانی پێشــوو جیهان ڕوانی ل

ــییه)27(. دەرونناس
 History of the Rise »1838-1903( نوســەرى کتێبــی »مێــژووی ســەرهەڵ دان و کاریگەریــی ڕۆحــی عەقاڵنیــەت لــە ئەورۆپــا( Lecky )لەکــى(
ــدى  ــێ باوەڕمەن ــەرى دەکات و دەڵ ــەىت جادوگ ــژی باســی باب and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe )1865(،  بەدورودرێ
بــە ســیحر و جــادو لــە ڕێــگای دیالۆگــەوە وەالنەنــرا، بەڵکــو باوەڕمەندیــى خەڵــک بــە پێویســتیى هەبــوىن یاســا وای کــرد کــە ڕۆڵــی جــادو و 
جادوگــەران کــەم ببێتــەوە. نوســەر دەنوســێت: لــە کۆتایــی بەشــی زۆری دیالۆگەکانــدا ســاحر و جادوگــەران ســەردەکەوتن، چونکــە ئــەوان بــۆ 
ســەملاندىن بۆچــوىن خۆیــان ڕاســتەوخۆ پەنایــان دەبــردە بــەر دەقــی ئینجیــل، ئەمــە لە کاتێکــدا بــوو کــە بەرانبەرەکانیــان نەیاندەوێرا بڵێــن هەموو 
بەشــەکانی ئینجیــل جێــگای متامنــە نیــن، ســەرەڕای ئەمــەش زاناترینــی زانســت خوازەکانی ســەردەم خۆیــان لــە قــەرەى بــاوەڕە خورافیــەکان 
نــەدەدا، چونکــە لــە الیــەک ئــەرک و بەرپرســیاریەتیی گرینگیــان لــە ئەســتۆ بــوو، لــە الیەکــى دیکەشــەوە دەترســان لــە هەڵگیرســاندنی ئاگــری 

قیــن و دوژمنایەتىــی باوەڕمەندانــی خورافــی بەرانبــەر بــە خۆیــان)28(. 

دەرئەنجام 
ــەکان  ــە جەســتەیی و دەرونی ــە هــۆکاری ڕاســتەقینەى ڕوداو و گیروگرفت ــی ک ــی زانســتدا مــرۆڤ نەیدەزان ــی و کاڵ وکرچی ــە ســەردەمی نەزان ل
چیــن؟ هێشــتا مــرۆڤ نەگەیشــتبوو بــەو ئاســتە لــە زانســت کــە هــۆکاری ڕوداو و کارەســاتە رسوشــتیەکان تێ بــگات، بۆیــە بــە ناچــاری تــرس 
و خەیــاڵ و خورافــات زاڵ دەبــو بەســەریدا، جنۆکــە و دێوزمــەى بــە هــۆکاری نەخۆشــیی جەســتەیی و دەرونیــی مــرۆڤ و ڕودانــی کارەســاتە 
رسوشــتییەکان دەزانــی، لــەو ســەردەمە و لــەو هەل ومەرجــەدا ئــەو شــێوازە لــە تێڕامــان و تێڕوانیــن بــۆ رسوشــت و کۆمەڵگــە و مــرۆڤ ئاســایی و 
ڕەنگــە پێشــکەوتوش بوبێــت، بــەاڵم ئێســتا و لــەم هەل و مەرجــەدا کــە مــرۆڤ هــۆکاری بەشــی زۆری پرســە گرینگەکانــی تایبــەت بــە نەخۆشــییە 
ــەکان  ــتەیی ودەرونیی ــییە جەس ــەرچاوەى نەخۆش ــە س ــک ک ــڵ و لۆژی ــە ئەق ــەوە؛ دورە ل ــەریاىن دۆزیوەت ــەکان و چارەس ــتەیی و دەرونیی جەس
ــی نوشــتەنووس و  ــۆ ماڵ ــن ب ــد؛ بڕۆی ــەت و ســەردانی پزیشــکى تایبەمتەن ــۆ نەخۆشــخانەى تایب ــاىت چــون ب ــە جنۆکــەوە و لەب ــت ب گــرێ بدرێ
ــەت  ــەوە. هەڵب ــە دەر و چــاک ببین ــە لەشــامن بڕوات ــە ل ــە جنۆک ــە ک ــەو هیوای ــەوان، ب ــاىن ئ ــدان و کوت ــەر لێ ــە ب ــان بخەین ــر، و خۆم جنۆکەگ
جێــگای ئاماژە پێ کردنــە کــە باوەڕمەندبــوون و تەڵقیــن هێزێــک دەخوڵقێنــێ لــە مرۆڤــدا کــە زانســتیش نکۆڵیــی لێ نــاکات لــە چاک بونــەوەى 
بەڕێکــەوت و کاتیــی هەنــدێ نەخۆشــیدا، بــەاڵم ئــەم بابەتــە پەیوەندیــی بــە هەبــووىن جنۆکــە و دەرکــراىن لــە لەشــی نەخۆشــەوە نییــە، یــان 
ئــەوەى کــە کــردارە بــاش و خراپەکانــی مــرۆڤ کــە هــەر کامەیــان هــۆکاری تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە ببەســرتێنەوە بــە ئیــرادەى جنۆکــە و 

خواســتى ئەوانــەوە. 
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