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سەرەتایەك بۆ تێگەیشتن
لە مێژووی ئیسالم

ئ��ی��س��ام م��ێ��ژووی��ەك��ی دەوڵ���ەم���ەن���د و دوورودرێ�������ژی 
حوكمڕانیكردنی  هێزی  و  ئایین  هێزی  كە  هەیە،به تایبەت، 
فراوانكردنی  ناوی  بە  ئەوەی  وێڕای  هەبووە،  كاتدا  یەك  لە 
لەگەڵ  چ  كوشتارگەیەی  و  فتوحات  هەموو  ئ��ەو  ئایینەوە 
جوولەكەو مەسیحییەكان، چ لەگەڵ خودی ئیسامەكانیشەوە، 
دایانمەزراندبوو، ئەوەی ئێمە بەگشتی دەیبینین یەك مێژووی 
مكیاجكراوی بچووكە، نەوە دوای نەوە بۆمانیان هێشتووه تەوە، 
كە بە هیچ شێوەیەك ڕووی ڕاستەقینەی ئیسام نیشاننادات. 
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سەرەڕای ئەوەی ئەگەر بمانەوێت به وردی بچینە ناو تێگەیشتنی 
ئیسامەوە، لە الیەكەوە دەبێت دوو ئایینە ئاسمانییەكەی تر، كە 
تەورات و ئینجیلن، یان فراوانتر بڵێین پەیمانی كۆن و پەیمانی 
نوێن، لە الیەكی دیكەیشەوە، مێژووی نیمچەدوورگەی عەرەبی 
بە شێوەیەكی ورد تێبگەین، لە بارەی ڕۆشنبیری، هونەری، 
دووالیەنە  ئەگەرئەم  سیاسییەوە،  و  ئابووری  كۆمەاڵیەتی، 
ئیسام  ئایینی  لە  ناشتوانین  بێگومان  تێنەگەین،  بەباشی 
تێبگەین، چونكە ئەو ئایینە لەناو كۆمەڵگەی نیمچەدوورگەی 
عەرەبییەوە سەریهەڵداوە، نەك لە مەملەكەتێكی دیكە. چونكە 
گرفتێكی گەورە لە ئایینە ئاسمانییەكاندا هەیە، بەتایبەت لە ئایینی 
ئیسامدا، كە زیاتر كار لەسەر ئیجتیهاد، لێكدانەوە، تەفسیر و 
موفەسیرەكان دەكرێت، نەك لەسەر خودی دەقەكان، ئەوەش 
ئێمە، چ بۆ خودی  بووه تە گرفتێكی گەورە چ بۆ كۆمەڵگەی 

ئایینەكەش.
ئەگەر بڕوانینە مێژووی ئەدەبیاتی عەرەب، دەبینین پێش 
هەر نەتەوەیەكی دیكە، تەنانەت پێش ڕۆمانی و یۆنانییەكانیش 
ئیبن  ئ��ەوەی  ه��ەب��ووە،  تۆماركراویان  شاعیری  زۆرت��ری��ن 
قوتەیبە باسی لێوە دەكات، )99(شاعیر پێش ئیسام هەبووە 
بە  تایبەت  بازاڕێكی  تەنانەت  بتفرۆشی و  ب��ازاڕی  لەنێو  و 
خۆیان هەبووە، كە بەردەوام لێی كۆدەبوونەوە وەك بازاڕی 
عوكاز، ئەم ڕەوشە لە هیچ نەتەوەیەكی دیكەدا بوونی نەبووە 
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لەڕووی  شارستانییەتی سۆمەرییەكانیش  عەرەب.  لە  جگە 
ئەفسانەوە، دیسان كەوتوونەتە پێش ئەفسانەی ڕۆمانی و 
یۆنانی. بەر لەوەی ئایینی ئیسامیش سەرهەڵبدات، پێشتر 
ئایینی جوولەكە و مەسیحی، تەواوی ناوچەكەی گرتبووەوه ، 
خوا  تاكایەتی)وحدانیة(ی  بە  بڕوایان  ئایینەكە  ه��ەردوو  كە 
هەبوو، لە نیمچە دوورگەی عەرەبیشدا جوولەكە و مەسیحی 
نەبوو،  لەنێواندا  قووڵیان  ئەوەندە  گرفتێكی  پێكەوەدەژیان، 
وەك ئەو گرفتەی لەنێوان ئیسام و دوو ئایینە ئاسمانییەكەی 
ئۆرشەلیمەوە  ل��ە  مەسیحی  ئایینی  ڕاس��ت��ە  ه��ەب��وو،  ت��ردا 
بە ڕێگای شام  یۆنانەوە دووب��ارە  لە  بەڵكو  باڵونەبووەوە، 
هاتەوە ناو نیمچە دوورگەی عەرەبی، چونكە عێراق ئەوكات 
كەوتبووە ژێر داگیركاریی فارسەكانەوە، لەم الیشەوە، واتا لە 
الی دەریای سوورەوە، مەسیحییەت خۆی گەیاندە حەبەشە 
و ئینجا گەیشتە یەمەن. ئیدی ئایینی مەسیحییەت بە زۆربەی 
فەلەستینیشه وه باڵوبووەوە.  و  حیجاز  بە  عەرەبی،  واڵتانی 
موحەممەد  ڕێگای  لە  خۆی  بانگی  ئیسام  كاتێك  كەواتە 
ئایینی  لە  قەبە  میراتی  دوو  هەڵدا،  ئیسامەوە  پێغەمبەری 
ئایینی  یەكەمیان  ك��ە  ه��ەب��وون،  ب��ەردەس��ت��دا  ل��ە  ئاسمانی 
ه��ەردوو  ب��وو.  عیسایی  ئایینی  دووەمیشیان  و  مووسایی 
ئایینەكەش جەختیان لەسەر یەكخودایی كردووه تەوە. كەواتە 
كاتێك موحەممەد بانگی یەكخودایی بەناوی ئیسام هەڵدا، 
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شتێكی تازەو نوێ نەبوو، تەنانەت بەرلەوەی موحەممەد ئەو 
نیمچە  لەو  دیكە  كەسی  چەندین  ڕابگەیەنێت،  بانگەوازەش 
دوورگەیەی عەرەبیدا، بانگی لەم شێوەیان داوە، بۆ نموونە: 
)خالد بن سنان بن غیث العبسی(، یان )حنظلة بن صفوان(، 
بەاڵم حنظلة تەمەنی پێغەمبەرایەتییەكەی زۆر درێژنەبووە، 
زۆری��ش  خەڵكێكی  ه��ەروەه��ا  كوشتوویانە.  زوو  چونكە 
هەبوون پێش هاتنی ئیسام وازیان لە بتپەرستی هێنابوو، 

بەهۆی كاریگەریی هەردوو ئایینە ئاسمانییەكانی دیكەوە.
تێپەڕبووە،  ناو  چەندین  بە  )مەككە(ش  تەنانەتمێژووی 
دواج���ار بە ن���اوی)أم ال��ق��رى( م��اوەت��ەوە تا گ���ۆڕدراوە بۆ 
هیچ  زایین،  پێش  یەكەمی  تاسەدەی  مەككە  مەككە.  ناوی 
ناوبانگێكی نەبوو، بەاڵم بەهۆی ئەو ناكۆكییانەی كەوتبووە 
نێوان مووسا پێغەمبەر و عەمالیقەكان)العمالیق(، كە ئەوكات 
ئیتر  باڵوببوونەوە،  دەورووبەرەی حیجاز  لە  عەمالیقەكان 
نێو  كەوتە  عەمالیقەكان  ناوی  ناكۆكییانەوە،  ئەو  هۆی  بە 
تەوراتەوە و بەپێی تەورات، عەمالیقەكان یەكەمین میللەتن، 

كە دژایەتی و بەربەرەكانێی عیبرانییەكانیان كردبێت. 
هەن،  كە  و سەربوردانەی  ئەو سەرچاوە  بەپێیهەموو 
كوڕی  ئیسماعیلی  سەر  دەچنەوە  ع��ەرەب  گەلی  هەموو 
لەدایكبووە،  كۆیلە  هاجەری  لە  ئیسماعیلیش  ئیبراهیم، 
ئیسماعیلیش  و.....ه��ت��د.  یەمەن  هاتووه تە  هاجەر  دوات��ر 
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سەر  دەچێتەوە  ئیبراهیمیش  پێغەمبەرە،  ئیبراهیم  كوڕی 
دەچێتەوە  پشت  دە  بە  نوحیش  نوحە،  كوڕی  سام  سام، 
زۆربەی  لە  دوروودرێ��ژە،  چیرۆكێكی  ئەمە  ئ��ادەم.  سەر 
درێژی  بە  ئیسامی،  باوەڕپێكراوەكانی  كۆنە  سەرچاوە 
باس لەو ڕەچەڵەكەی عەرەب دەكەن، چ ئیبن قوتەیبە، چ 
كەسیش،  یەكەمین  و...هتد.  تەبەری  ئیبن  چ  هیشام،  ئیبن 
ك��ە ب��ەع��ەرەب��ی زم��ان��ی ه��ات��ووه ت��ەگ��ۆ، كەسێك ب��ووە، كە 
بەپێی  ئەمەش  یەمەن،  ناوچەی  لە  ب��ووە  )یعرب(  ن��اوی 
س��ەردەم��ی  ل��ە  عەرەبیش  قوتەیبە.  ئیبن  نووسینەكانی 
ڕاستەقینەی  مێژوویەكی  و  بەروار  هیچ  جەهالەتبوونیدا، 
بەروار  كە  كەسیش،  یەكەمین  و  هات  ئیسام  تا  نەبووە، 
و مێژووی دانا، عومەری كوڕی خەتتاب بوو، كە لەسەر 
ئەمەش  دەن��ووس��ی.  نووسینی  مێژووی  خۆی  نامەكانی 

بەپێی قسەكانی ئیبن تەبەری.
ئەوەی ئێمە لەم نووسینەماندا دەمانەوێت جەختی لەسەر 
ئیسامدا،  ئایینی  لە  گرنگن  وێستگەی  هەندێك  بكەینەوە، 
دەبینرێن،  ئیسامدا  ئایینی  مێژووی  لە  بڵێین  ڕوونتر  یان 
پێویستی  موحەممەدیش  ئایینی  شاردوویاننەتەوە،  بەاڵم 
ئاشكراكردنیەتی  بە  پێویستی  بەڵكو  نییە،  شاردنەوە  بە 
و  هەڵچوون  ج��ۆرە  هیچ  لە  دوور  ڕاس��ت،  شێوەیەكی  بە 

داچوونێك و دوور لە هیچ دەمارگرژییەك.
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ئیسامبوون و كافربوون 
 بەپێی دەقی قورئانی بێت، چ ئەوانەی بڕوایان بە ئایینی 
ئیسام  ئایینی  بە  ب��ڕوای��ان  كە  ئ��ەوان��ەش  چ  هێناوە،  ئیسام 
ئارەزووی  و  بە خواست  كامیان  هیچ  گومڕابوون.  نەهێناوە، 
سەرەكی  و  بنەڕەتی  ڕۆڵی  خوا  بەڵكو  نەبووە،  خۆیان  دڵی 
بینیوە لەوەی كێ ببێتە مسوڵمان و كێش گومڕاببێت. فەرموون 
با بەیەكەوە لەو چەند دەقی ئایەتانە وردببینەوە، بزانین وایە، 

یان نا. 
فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإلسام ومن يرد 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء 
كذلك يجعل الله الرجس على الذين ال يؤمنون)125(. واتا: 
خوا بۆ هەر كەسێك حەز بكات، ڕێگای نیشاندەدات و بۆ 
بیەوێت  ئەگەر  دڵی خۆشدەكات،  ئیسامیش  بە  بڕواهێنان 
هەركەسێكیش گومڕابكات، ئەوا دڵتەنگی دەكات و ئەوانەش 

بڕوا بە خودایان ناهێنن، خوداش ڕیسوایان دەكات.
یان لە سورەتی التوبە ئایەی 51 دا وا دەڵێت: 

ِل  ِ َفْلَيَتَوكَّ ُ َلنا ُهَو َمْوالنا َوَعَلى للاَّ )قُْل َلْن ُيِصيَبنا إاِلَّ ما َكَتَب للاَّ
اْلُمْؤِمُنوَن( التوبة: ٥١

نووسیوین  ب��ۆی  خ��ودا  ك��ە  شتانەی  ل��ەو  جگە  وات���ا:   
بەسەرمان نایەت، هەر ئەو سەروەری ئێمەیە و پێویستە 
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بڕواداران خۆیان بە خودا بسپێرن. یان لە سورەتی السجدة 
ئایەتی 13 هاتووە(

َولَْو ِشئَْنا َلتَيَْنا كُلَّ نَْفٍس ُهَداَها َولَِٰكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمنِّي َلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن 

الِْجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعنَي السجدة: ١٣

ئەگەر حەزمبكردایە هەموو كەسێكمان هیدایەت دەدا، بەاڵم 
من بەڵێنمداوە، دۆزەخ لە جنۆكە و مرۆڤ پڕبكەم. سەیرە ئەو 
گیانی ڕق و كینەیە بەرامبەر بە مرۆڤ بۆچی....؟؟!! ئەمانە 
قورئاندا،  لەناو  هەن  زیندوو  دیكەی  نموونەی  چەندین  و 
دێت،  مرۆڤ  بەسەر  ئ��ەوەی  و  ڕاگەیەنراوە  مرۆڤ  بە  كە 
ئەوانەش دەكەونە ناو خۆشییەوە هەمووی خودا پێیانیداوە، 
مرۆڤ خۆی ناتوانێت بەدەستی بهێنێت، بەڵكو خوا لەچارەی 
مرۆڤ  بێت،  قورئانی  دەق��ی  به گوێرەی  كەواتە  نووسیوە. 
گوناه بكات، هەر كارێك بكات، بەدەست خۆی نییە، چونكە 
لە چارەی نووسراوە و خودا بۆی دیاریكردووە، كەواتە ئەم 
ئاگری دۆزەخە بۆچی دانراوە، مادام خودا حەزی كردووە 
مرۆڤەكان گومڕاببن. بەم پێیە بێت ئیسامبوون و كافربوون، 
كارێكی خواپێداوانەیە، مرۆڤەكان بەدەست خۆیان نییە، بەڵكو 

خوا ئاوەهای دەوێت.
ئەگەر سەیری هەر سێ ئایینە ئاسمانییەكە بكەین، دەبینین 
هەرسێكیان لە نیمچەدوورگەی عەرەبی سەریانهەڵداوە، كەواته  
ئایینەكان زیاتر بۆ گەلی عەرەب بووە، لە كاتێكدا دانیشتووانێكی 
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یەكجار زۆرتر لە چین، هند، ئاسیا بە باكوور و باشوورەكەی 
هەبووە، كە بەر لەو سێ ئایینە ئاسمانییە ئایینی زەمینیان هەبووە، 
خەڵکی ئاسیا زمانی عەرەبیشیان نەزانیوە، باشە لەو نەبوونی 
هاتوچۆ و نەبوونی هۆیەكانی گواستنەوە، نەبوونی تەكنۆلۆژیای 
پێویست لەو سەردەمەدا، هەموو ئەوانە هۆكارێكی زۆر گرنگ 
و كاریگەریش بوون، بۆئەوەی ئەو سێ ئایینە نەتوانن بگەن بە 
واڵتی چین و هیند و ژاپۆن و...هتد، ئێ باشە كە دۆخەكە ئاوەها 
بووبێت، گوناهی ئەم هەموو سەدان ملیۆن كەسەی ئەوكات، ئەو 
چەند ملیار كەسەی ئێستا دەبێت چی بێت كە نەبوونەتە ئیسام. 
بۆچی خودا لەنێو ئەم هەموو پێغەمبەرەی بۆ نیمچەدوورگەی 
عەرەبی ناردوون، دوو پێغەمبەریشی بۆ ئەم ناوچەیە نەنارد، 
ئەمە  ئ��اپ��ۆڕای��ە؟  و  چڕ  یەكجار  دانیشتووانیان  ژم���ارەی  كە 
هاوسەردەمانەمان  لێكدانەوەیەكی  پێویستە  بەاڵم  پرسیارێكە، 
بۆی هەبێت، بە دوو قسەی پووچ كەس تەكفیر نەكەین، زەندیقی 
؟  زەندیقەوە  بخرێتە  دەبێت  چۆن  م��رۆڤ  نەبینین،  ڕەوا  پێ 
ئایین بۆ  ئایا  ئەگەر قەناعەتێك و بڕوایەكی جیاوازی هەبوو، 
ئاسوودەییكردنی خەڵكە، یان ئەركێكە ئەوەندە قورسە بەسەر 
پشت و عەقڵی مرۆڤەوە تا مردن نەیحەسێنێتەوە؟ ئێمە دژی 
ئایینی ئیسام و هیچ ئایینێكی دیكە نین، بەاڵم دەمانەوێت لەسەر 
گرنگترین وێستگە سەرەكییەكانی ئایینی ئیسام بوەستین، بۆ 

ئەوەی وەاڵمێكی بڕواپێهێنەرمان دەستبكەوێت.
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قورئان و نەریتی عەرەب
م��ێ��ژووی  ل��ەس��ەر  وردی  ش��ارەزای��ی��ەك��ی  هەركەسێك 
شارستانێتیی سۆمەری و ئەكەدی و بابلییەكان لە ناوچەی 
میزۆپۆتامیادا هەبووبێت، كاتێك قورئان دەخوێنێتەوە، سانایی 
تێدەگات، كە قورئان نەك هەر نەیتوانیوە لەژێر ئەو سیستمە 
كۆنەی شارستانیەتی پێش خۆی، لە نیمچەدوورگەی عەرەبی، 
خۆی قوتاربكات، بەڵكو تەواو كەوتووه تە ژێر كاریگەریی ئەو 
شارستانیەتە، كە ئیسام ناوی لێنا سەردەمی نەزانین )عصر 
الجاهلیة(، كەچی تەواو لەژێر كاریگەریی ئەو سەردەمی پڕ 
لە جەهالەتە بووە، ئەوەتا سەربوردەكانی ئادەم و حەوا و 
دەركردنی ئادەم لە بەهەشت، چیرۆكی سەبری ئەیوب، قابیل 
حامورابی،  یاساكانی  ن��وح،  تۆفانەكەی  هابیل،  كوشتنی  و 
لە  ژن  داخوازیكردنی  میرات،  دز،  دەستی  بڕینی  فرەژنی، 
باوكی ژنەكە یان لە برای ژنەكە، واتا خوازبێنیی ڕاستەوخۆ لە 
ژنەكە نەدەكرا، بەڵكو بڕیارەكە الی باوك، یان برا، یان ئەگەر 
باوك و برای نەبووایە، لە مامی دەخواست و ئەوان بڕیاریان 
دەدا كە بیدەنێ، یان نەیدەنێ، حەجكردن، ڕۆژووگرتن، عەمرە 
و تەواف، ڕاوەستان لە چیای عەرەفات، لە خودا پاڕانەوە 
پێداهەڵگوتن پێی، خۆشووشتن لەدوای سێكسكردن، كە  و 
مانای پاكبوونەوەی لەش دەگەیەنێت، پەیمان نەشكاندن و....
هتد هەموو ئەمانە پێشتر لە نیمچەدوورگەی عەرەبیدا باو 
بەاڵم  نەقشكردووه تەوە،  بیرۆكەی  هەمان  قورئان  ب��وون، 
ئەوكات  قۆناغی  لەگەڵ  كە  ڕێكیخستووه تەوە،  جۆرێك  بە 
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میرات  سەرەتا  نموونە  بۆ  بگونجێت.  قورئان(  )سەردەمی 
تەنیا تایبەت بوو بە ك��وڕی گ��ەورەی م��اڵ، وات��ه  كە باوك 
دەمرد كوڕە گەورەكە میراتەكەی بۆ جێدەما، دوایی وایلێهات 
چەند كوڕێك لە كوڕە گەورەكانی مردووەكە میراتەكانیان 
لەنێوان خۆیان دابەشدەكرد، بۆ دواجاروەك دكتۆر جەواد 
عەلی لە كتێبەبەناوبانگەكەی مێژووی عەرەبی پێش ئیسام، 
كە لە دە بەرگ پێكهاتووە، لە بەرگی پێنجەمیدا نووسیویەتی: 
)كەسێك بە ناوی ذولمجاسد عامر بن جشم بن غنم بن حبيب 
بن كعب( بۆ یەكەمین جار ئەو سامانە زۆرەی لەدوای خۆی 
ت��ەواوی  كە  ڕێكیخستبووو  شێوەیەك  بە  بەجێیهێشتبوو، 
میراتەكەی دوو بەش بۆ كوڕ و بەشێك بۆ كچەكانی بێت، 
چەسپا،  و  ڕەنگیدایەوە  قورئانیشدا  لەناو  دواتر  ئەمە  ئیتر 
كرابە سیستم و دەبوو هەموو مسوڵمانێك پەیڕەوی بكات، 
تا ئێستاش لە كۆمەڵگەی ئیسامیدا، هەر ئەوە بەڕێوەدەچێت.

فرەژنی 
ژن  چ��وار  تا  دەتوانێت  هەرمسوڵمانێك  قورئان  بەپێی 
بهێنێت، واتا ئەگەر لە دۆخێكدا ژنێكی مرد، ئەوە دەتوانێت 
ژنێكی دیكە بهێنێتەوە، یان ئەگەر ژنیشی نەمرێت، بە هەر 
كاتدا  یەك  لە  دەتوانێت  پیاو  ئەوا  بێت،  بیانوویەكەوە  بڕو 
 ،3 ئایەی  نیساء  سورەتی  بڕوانە  بێت،  ژن  چوار  خاوەنی 
لەو  بێجگە  هێناوە،  ژنی   14 مسوڵمانان  كەچیپێغەمبەری 
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هەموو كەنیزەیەی وەك دەستكەوتی شەڕ رەفتاری لەگەڵ 
دەستكەوتانەی  ئەو  هەموو  قورئانیش  ئایەتی  دەكرا،به پێی 
بۆ  دەب��وو  پێنجی  لەسەر  ی��ەك  دەستیاندەكەوت،  ش��ەڕ  لە 
باسی  بەرلەوەیقورئان  بەاڵم  بێت،  پێغەمبەر  موحەممەدی 
بكات، عەبدوڵاڵی كوڕی جەحەش كاتێك لەگەڵ كۆمەڵێك لە 
سەحابەكان لە شەڕێكی نێوان مەككە و تائیفدا، توانییان دیل 
بگرن و كۆمەڵێك دەستكەوت و كەلوپەلیش دەستبەسەردا 
ئەم  لەنێو  وت��ی،  جەحەش  ك��وڕی  عەبدوڵاڵی  ئیتر  بگرن، 
دەستكەوتانە پێنجیەكی بۆ موحەممەدە، ئیتر دوایی ئایەتیشی 
و  غەنیمە  و  دەستكەوت  لە  دەبێت  كە  ه��ات��ەخ��وارەوە،  بۆ 
دەگرن،  بەسەردا  دەستی  كە  شەڕەكاندا،  هەموو  كەنیزەی 
پێغەمبەر دوای مردنی  ئیتر  بێت،  پێنجیەكی بۆ موحەممەد 
ژمارەیان  تا  كرد،  ژنهێنان  بە  دەستی  خێزانی،  خەدیجەی 
زۆر زۆربوو، بەپێی دەیان سەرچاوەی بڕواپێكراو، كاتێك 
كاتدا  یەك  لە  موحه ممه د  ك��رد،  دوای��ی  كۆچی  موحەممەد 
پەیڕەوی  موحەممەدیش  ك��ەوات��ە  ب���ووە.  ژن  نۆ  خ��اوەن��ی 
قورئانی نەكردووە، كە دەبێت پیاو تەنیا چوار ژنی هەبێت، 
جگەلە پێغەمبەر هەر چوار خەلیفەكەیمسوڵمانانیش هیچیان 
گوێیان بە قورئان نەداوە و هەموویان لە چوار ژن زیاتریان 
دەنا  هەبووە،  ژنی  پێنج  سدیق  ئەبوبەكری  تەنیا  هەبووە، 
عومەر و عوسمان هەر تەخسیریان نەكردووە، هیچ گوێیان 
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بەو ئایەتەش نەداوە كە لە لە سورەتی نیساء ئایەی )3(دا 
هاتووە. ئایا ئەمە جێگای پرسیار نییە، بۆچی دوای دابەزینی 
ئەو ئایەتە، پێغەمبەر و چوار خەلیفەكە پەیڕەویان لەو ئایەتە 
خەلیفەكانی  ڕاش��دی��ن،  خەلیفەكانی  دوای  بۆچی  ن��ەك��رد؟! 
ئەمەوی كە 84 ساڵ حومڕانیان كرد و 14 خەلیفە هاتنە سەر 
تەختی كورسی، خەلیفەكانی عەباسی 37 خەلیفە بوون و بۆ 
ماوەی 508 ساڵ حوكمڕانيان كرد، خەلیفەكانی عوسمانی 
41 خەلیفە بوون و بۆ ماوەی 704 ساڵ فەرمانڕەواییان 
لەو  هەندێك  خەلیفەن،   96 ئیسام  خەلیفەكانی  كۆی  كرد، 
خەلیفانە نەك هەر خاوەنی )4(ژن نەبوون، بەڵكو خەلیفەی 
وا ه��ەب��ووە، زیاتر لە دەی��ان ژن��ی ه��ەب��ووە، كە كچ و ژن 
ئەوەندە دەوریانداوە، ژمارەیان گەیشتووه تە سەدان ژن و 
كچ!!. ئەمە دۆخی ئاڵۆزی خەلیفەكانی مسوڵمانان بووبێت، 
گلەیی چی لە خەڵكی دیكە بكرێت. خۆ ئەگەر بچینەوە سەر 
پرسی ژنهێنان لە سەردەمی نەزانین)الجاهلیة(دا، ئەوا شتی 
زۆر سەیروسەمەرە دەبینرێت، بۆ نموونە كە باوك مردووە، 
زڕ كوڕی خۆی، بۆی هەبووە دایكی بكاتە ژنی خۆی، واتا 
ژنی باوكی خۆی هێناوە، نموونەكانیش لەو بارەیەوە یەكجار 
زۆرن، تەنانەت دوای هاتنی ئیسامیش بۆ ماوەیەكی زۆر 
ئەم نەریت و كولتوورە هەر مابوو تا ئایەتی 22 لە سورەتی 
نیساء هاتە خوارەوە، كە دەڵێت: وال تنكحوا ما نكح آباؤكم 
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من النساء إال ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيا .. 
واتا: ژنێك مەخوازن، كە پێشتر باوكانی ئێوە خواستوویانن، 
لە  و  ئیسام  پێش  ئەوانەی  ڕابردوو-واتە  ئەوانەی  مەگەر 
سەردەمی جاهیلیدا هێناویانن- چونكە سەرجێییكردن لەگەڵ 
ئەو ژنانە بە داوێنپیسی دادەنرێت،زۆر عەیبەیە و ڕێگایەكی 
كە  ه��ات،  ب��ەدوای��دا  تر  ئایەتێكی  یەكسەر  ئینجا  خراپیشە. 

دەقەكەی ئەمەیە:
)حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخاالتكم 
وبنات األخ وبنات األخت وأمهاتكم الاتي أرضعنكم وأخواتكم 
من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم الاتي في حجوركم من 
نسائكم الاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فا جناح 
بين  تجمعوا  وأن  أصابكم  من  الذين  أبنائكم  وحائل  عليكم 

األختين إال ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما( النساء: ٢٣
واتا: ئەو ژنانەی پێتان ناشێت و لێتان حەرامكراون، بریتین 
لە دایك، كچ، خوشك، پلك-خوشكی دایك و خوشكی باوك- 
برازا و خوشكەزا و ئەو مندااڵنەی بەساوایی شیری دایكیان 
خواردووە و خەسوو، هەروەها ئەو كچانەی پێشتر لە كەسێكی 
لەگەڵ  ئەگەر  مارەكردووه تەوە  دایكیان  دوایی  ترن،  پیاوێكی 
هەروەها  بێنن،  كچەكانیان  قەیدیناكا  نەبوون  جووت  دایكیان 
بووك- ژنی كوڕەكانتان- و هەروەها دوو خوشكیش لەیەك 
یەكێكیان رابووردبێت و  بیهێنن، مەگەر  نابێت  پێكەوە  كات و 
وەك ژنی ئەو نەمابێتەوە، خوداش لە هەڵە دەبوورێت و دلۆڤانە.
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 ئینجا هەرپیاوێك كە ژنی دووەم و سێیەم و چوارەم 
دەهێنێت، نابێت كچ بهێنێت، بەڵكو دەبێت ژن بهێنێت، ئیتر 
هۆیەكەوە  هەر  بە  جا  نەماوە  مێردەكەی  لەگەڵ  ژنە  ئەو 
منداڵە  لەنێوان  ع��ەدال��ەت  پیاوەكەش  پێویستە  بووبێت، 
خودی  بەپێی  چونكە  ڕابگرێت،  نێوانژنەكانی  هەتیوەكانی 
كاتەی  ئەو  كچ  نیسائدا،  سورەتی  لە  سێ  ژم��ارە  ئایەتی 
مێرددەكات، بە هیچ جۆرێك هەتیو نییە، بۆیە هەتیوەكە بۆ 

منداڵی ژنەكانە، نەك خودی ژنەكە.

ئیسام و دیموكراسی
ئەو ڕۆژەی ئیسام سەریهەڵدا، نیمچەدوورگەی عەرەبی 
شێوازێكی یەكجار زۆر خراپیان بۆ بەڕێوەبردنی ژیانیان 
ڕاستە  بوو،  نزم  زۆر  هوشیارییان  ئاستی  بەسەردەبرد، 
لە  تەنانەت  زمان،  بواری شیعر،  لە  ناوداریان  كەسایەتیی 
بواری فەلەكناسی، ماتماتیك، ئەستێرەناسی و ژمێریارییەوە 
دواك��ەوت��ووب��وو،  زۆر  بەگشتی  كۆمەڵگە  ب��ەاڵم  ه��ەب��وو، 
ئایینی  پێش  تەنانەت  و  ئیسامیش  ئایینی  پێش  بەتایبەت 
دیكە  پێغەمبەری  ه���ەزاران  بە  جوولەكەش،  و  مەسیحی 
و  هەرپێغەمبەرێك  و  سەریانهەڵداوە  بچووكە  ناوچە  لەو 
لە ژیانی بۆ كۆمەڵگه  داڕشتووە و  بە شێوازێك، جۆرێك 

دەستوورێكیان بۆی داناوە. 
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بوو  ساڵ   1000 لە  زیاتر  سەریهەڵدا،  ئیسام  كاتێك 
دیموكراسی لە ئەسینای یۆنانی پەیڕەوی لێدەكرا، ئەفاتون 
و ئەرستۆش باسیان لێوە كردووە، بەتایبەت ئەرستۆ زۆر 
وردتر لە ئەفاتونی مامۆستای بەدواداچوونیبۆ سیستم و 
شێوازی دیموكراسی كردووە، بەاڵم لەناو قورئاندا بە هیچ 
كردەوەشبە  بە  نەكراوە.  دیموكراسی  لە  باس  شێوەیەك 
هیچ شێوەیەك ئایینی ئیسام و دیموكراسی یەكناگرنەوە، 
تەنانەت  و  ڕاش��دی��ن  خەلیفەكانی  و  پێغەمبەر  چونكە 
عوسمانیش،  و  عەباسی  و  ئەمەوی  خەالفەتی  سەردەمی 
ئیتر  بووە،  خەلیفە  هەر  مردنی  تا  خەلیفە  بووه تە  ئەوەی 
و  خەڵك  و  ئیسامێتی  بەڕێوەبردنی  لە  ن��ەب��ووە  گرنگ 
لە  پڕبووە  ی��ان  ب��ووە،  سەركەوتوو  ئاستێك  چ  تا  واڵت��دا 
فەرهەنگی  ل��ە  دیموكراسی  ب��ە  ب��ڕوان��ەب��وون  نەهامەتی. 
ئیسام،  م��ێ��ژووی  درێ��ژای��ی  بە  وای��ك��ردووە  ئیسامێتیدا، 
بووبێت  دیموكراسی  نەدۆزیتەوە،  ئیسامی  دەوڵەتی  یەك 
ئەمڕۆش  تەنانەت  بووبێت،  پارێزراو  تێدا  مرۆڤی  مافی  و 
جیهان  بچووكبوونەوەی  و  جیهانگەرایی  سەردەمەی  لەو 
هەموو  لەنێو  كەچی  مرۆڤدا،  كەرامەتی  بەرزڕاگرتنی  و 
بوونی  دیموكراسی  دەوڵەتی  یەك  ئیسامییەكاندا  دەوڵەتە 
یەك  لەگەڵ  هەرگیز  دیموكراسی  و  ئیسام  چونكە  نییە، 
هەڵناكەن. باشە ئایینێك بڕوای بە دیموكراسی و ڕا و ڕای 



فوئاد سدیق  22

بەرامبەر نەبێت، لە قۆناغێكی وەكو ئەمڕۆماندا، ئەو ئایینە 
مافی  دێت  تا  كاتێكدا  لە  بژی،  و  بەردەوامبێت  دەتوانێت 
ئەمە  پێدەدرێت.  زیاتری  گەشەی  دیموكراسی  و  م��رۆڤ 

تەنیا پرسیارێكە و بەس.

كەعبە
لە  كە  هەستیاربكەم،  بابەتێكی  بۆ  ئ��ام��اژە  دەم��ەوێ��ت 
هیوایەی  بەو  هەستیارترە،  زۆر  دیموكراسییەكە  پرسی 
ببێتە جێگای گفتوگۆی عەقاڵنە و ئیتر دووربكەوینەوە، لە 
نەزانانەی  فەتوادان و چەندین كاری  تەكفیركردن،  یەكدی 
لەم جۆرە، به تایبەت كاتێك ئەو پیاوانەی خۆیان كردووە بە 
میراتی ئیسام و هیچیشیان لە هەگبەكەدا نییە، ئیتر ڕاست 
لێهاندەدەن،  كۆمەڵگەت  و  تەكفیركردن  دەكەونە  چەپ  و 
بێئەوەی بتوانن لۆژیكیانە وەاڵمت بدەنەوە، دیبەیت بكەن، 
چونكە ئەوان بۆ دیبەیت نەخوڵقاون، بەڵكو بەهێزترین چەكی 
هەندێک  و  تەكفیركردن  بەر  بۆ  پەنابردنە  ئ��ەوان،  دەستی 
قسەی بێبنەمای سۆزدارانە بۆ ئایین و هیچی دیكە. بۆ ئەوەی 
خەڵكت لێ هانبدەن و واڵتت لێ بكەن بە دۆزەخ، لە كاتێكدا 
بووبێت،  جوان  بیروڕا  یەك  تەنیا  بە  نادۆزیتەوە،  واڵتێك 
جیاوازەكانی  بیروبۆچوونە  هەموو  ج��وان��ە،  ب��ەوە  واڵت 
قۆناغی  زۆر  ڕاددەی���ەك���ی  ت��ا  ئ��ەم��ڕۆش  ك��ۆك��ردب��ێ��ت��ەوە. 
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كۆمەڵگەكانی  ت��ەواوی  چونكە  بەسەرچووە،  تەكفیركردن 
كراوەتر  عەقڵێكی  بە  و  تیژتر  چاوێكی  بە  زەوی  س��ەر 
عەباسییەكاندا  سەردەمی  لە  جیاوازەكان،  پرسە  دەڕواننە 
دەسووتاند،  خەڵكیان  و  دامەزرێنران  پشكنین  دادگاكانی 
ئایینی ئیسام، كڵێساش چاوی  لە  بیانووی وەرگ��ەڕان  بە 
لێكرد و بە هەمان شێوە دادگاكانی پشكنینیدانا، ژمارەیەكی 
سەریان  فەیلەسووفیش  دەگاتە  نوخبەتا  خەڵكی  لە  زۆر 
دەبڕین و دەیانسووتاندن، بەاڵم ئەم قۆناغە بەسەر چوو، 
شتێك  بە  ب��ڕوا  كاتێك  مرۆڤیش  و  مرۆڤین  هەموومان 
دەهێنێت، حەزدەكات جوانتر تێیبگات و توانای ڕاڤەكردنی 
هەبێت، ناكرێت شتەكان هەر لە تاریكیدا بمێننەوە، لە كاتێكدا 
مەعریفیدان،  بەرزی  زۆر  ئاستێكی  لە  دنیا  گەالنی  ئەمڕۆ 
تەنانەت پرسیارێك  بەهێمنی گفتوگۆیەك  نەوێرین  ئێمەش 
بكەین، پێموابێت ئەو قۆناغە چەقبەستووە تاریكە ئیتر كاتی 

بەسەرچووە.
ناوی  بە  سااڵنە  ئێستامسوڵمانان  كە  كەعبەیەی  ئ��ەو 
حەجكردنەوە لە دەوری كۆدەبنەوە، مانگانە و بەردەوامیش 
هاتنی  پێش  ئ��ەو كەعبەیە  ع��ەم��رەوە دەچ��ن��ەالی،  ن��اوی  بە 
ئیسامیش هەر هەبووە، پێشتر جوولەكە و مەسیحییەكانیش 
چونكە  ج��وول��ەك��ە،  بەتایبەت  دەزان����ی،  خۆیانیان  ه��ی  ب��ە 
كەعبەیان بە درووستكراوی ئیبراهیم پێغەمبەر دەزانی، كە 
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باوك و دامەزرێنەری هەموو ئایینە ئاسمانییەكان و باوكی 
ئایینەكانی  لە  زیاتر  جوولەكە  بەتایبەت  پێغەمبەرەكانیشە، 
ئیبراهیم  هاتنی  دەزان��ن،  گ��ەورەی خۆیانی  باوكی  بە  دیكە 
پێغەمبەریش بۆ ئەو دوورگەیە، لەوەوە سەرچاوەی گرتووە، 
نەمروود،  ئیبراهیم و  نێوان  ناكۆكیی قووڵ كەوتووه تە  كە 
ئیتر ئیبراهیم ناچاردەبێت كۆچبكات، ڕوو لەو شوێنە دەكات 
بە  بكرێت  ل��ەوەی  بەر  واتا  كەعبە،  پێیدەوترێت  ئێستا  كە 
كوڕی  ئیسماعیلی  ه��اوك��اری  بە  هاتووە  ئیبراهیم  كەعبە 
ماڵێكی بچووكی بۆ خۆی درووستكردووە، وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع 
العليم )سورەتی البقرە ئایەی 127(.هەر لەو شوێنە)كەعبە(
خەڵكیشی لێ كۆكردووه تەوە، قسەی بۆ كردوون، بەرلەوەی 
ماڵە  پێیوتراوە  كەعبە،  بوترێت  پێیشی  بچووكە  ماڵە  ئەو 
كۆنەكە، یان ماڵی دێرین )بیت العتیق(لە قورئانیشدا هەر بەم 
جۆرە باسی لێوەكراوە .بڕوانە ئایەتی 29 لە سورەتی حەج، 
كە دەڵێت:) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت 
العتيق- سورەتی حەج ئایەی 29(واته : با لەمەودوا چڵك و 
نینۆك و پیسی لە خۆیان بكەنەوە و نەزربكەن، بە دەوری 
لە هەمان سورەتدا  ماڵی دێرین دا بسووڕێنەوە. هەروەها 
ئایەی 33 . هەر لە قورئاندا لە سورەتی ئالی عیمران ئایەی 
للذي  للناس  96 دا بەم جۆرە هاتووە: إن أول بيت وضع 
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ببكة مباركا وهدى للعالمين. لێرە لەجیاتی مەككە بە بەككە 
لەپاڵ ئەو كەعبەیەشدا، كە ئێستامسوڵمانان  ناوی هاتووە. 
وەك  هەبوون،  دیكەش  كەعبەی  چەندین  تێدەكەن،  ڕووی 
كەعبەی ئەلیەمامە، كەعبەی ئەلشامیە..هتد. هەروەها ناوی 
المسجد الحرام ،البيت الحرام،البنية ، یەكەم ماڵ و... چەندین 

ناوی دیكە. 
پ��ێ��ش س��ەره��ەڵ��دان��ی ئ��ی��س��ام، وات����ە ل���ە س���ەردەم���ی 
عەبدولموتەلیبی كوڕی هاشم، ئەو كەعبەیە گرنگیی زۆری 
پێدرا، كە هێشتا موحەممەد هەر لەدایك نەبووبوو، دەرگایەكی 
بەرزی لە ئاسن بۆ كەعبە دروستكردبوو، هەروەها بە زێڕ 
ئەم دەرگا و دیوارەی كەعبەی ڕازاندبووه وە. بەكورتیكەعبە 
و  ب��ون��ی��ادن��راوەت��ەوە  س��ەرل��ەن��وێ  ج��ار  دوازدە  نزیكەی 
فریشتەكانەوە  لە  هەر  دەستكاریكراوە،  و  چاككراوەتەوە 
ساڵی  لە  چ��وارەم  م��ورادی  سوڵتان  سەردەمی  دەگاتە  تا 
1040. چونكە بەپێی ئایینی ئیسام بەر لە هاتنی ئیبراهیم 
باوكی پێغەمبەرانیش پێشتر كەعبە هەبووە، بەاڵم بەهۆی 
بە  ئیبراهیم  دوات��ر  ن��ەم��اوە،  و  نوحڕووخاوە  تۆفانەكەی 
سی  دروستیكردووه تەوە.  ك��وڕی  ئیسماعیلی  هاوكاریی 
و  ڕووخاندوویانەتەوە  دووب��ارە  فیل،  ساڵی  دوای  ساڵ 
دیسان بونیادیان ناوەتەوە، تا سەردەمی عوسمانیەكانیش 

هەر بەردەوام دەستكاریكراوە.
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ئەو كەعبەیە پێش هاتنی ئیسام بتی تێدا بووە، كاتێك 
ئیسام هات، هەموو بتەكانی ناو كەعبەیان شكاند، عەرەب 
بە زەبری هێز دەستی بەسەر ئەو كەعبەیەدا گرت، بەاڵم 
كەعبەیان نەشكاند، لە كاتێكدا چەندین كەعبەی تر هەبوون، 
هێشتەوە،  كەعبەیەیان  ئ��ەو  تەنیا  شكاند  هەموویانیان 
ئەو  ئ��ەوك��ات��ەی  م���اوە.  و  كەعبە  پێیدەوترێت  ئێستا  ك��ە 
چواردە  نزیكەی  قیبلەنمایمسوڵمانان،  بە  كرا  كەعبەیەش 
درێژایی  بە  باڵوببۆوە،  ئیسام  ئایینی  ب��وو  نیو  و  س��اڵ 
قودس  لە  ڕووی��ان  نوێژكردن  بۆ  ماوەیەمسوڵمانان  ئەو 
دەكرد نەك كەعبە، چونكە دوای 14 ساڵ و نیو لە هاتنی 
بوو،  ق��ودس  هەر  قیبلەنمایان  ئیسام،مسوڵمانان  ئایینی 
بڕیاریدا  موحەممەد  پێغەمبەریمسوڵمانان  كە  كاتەش  ئەو 
قیبلەنومایمسوڵمانان لە قودسەوە بۆ كەعبە بگۆڕێت، هێشتا 
لەناو  بتی ج��ۆراو جۆر  بە س��ەدان  لە بت،  پڕ بوو  كەعبە 
كەعبە دانرابوون و كۆتایی بە بت نەهێنرابوون، لە كاتێكدا لە 
ئۆرشەلیم كۆتایی بە بت هێنرابوو، خەڵكەكە تەنیا خودایان 
ناو  بتەكانی  نەدەكرا  ئایا  ئەمەیە  پرسیارەكە  دەپەرست. 
كەعبە هەمووی تێكبشكێنرێن و فڕێبدرێن، ئینجا ئەو بڕیارە 
وەربگیرێت؟! چۆن دەبێت كەعبەیەك بكەی بە قیبلەی خۆت، 
قیبلەیەك بگۆڕیت، كە  لەوالیشەوە  لە بت؟!، بەاڵم  پڕە  كە 
بتی تێدا نییە و بە قیبلەیمسوڵمانانی نەزانیت، ئەی ئەو 14 
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ساڵ و نیو نوێژكردن و پەرستن و عیبادەتە بۆ كوێ چوو! 
پێغەمبەریمسوڵمانان لە ماوەی حەوت ساڵ لە ڕێككەوتنی 
دەس��ووڕای��ەوە،  كەعبەدا  دەوری  بە  حودەیبییە،  سوڵحی 
بتەكان  مانەوەی  بت.نهێنیی  لە  پڕبوو  كەعبە  ئەوكات  كە 
بە دەوری  پێغەمبەر ومسوڵمانان  دەبێت  لە چیدایە، چۆن 
لە بت. هەموو بۆچوونەكان  شتێكدا بسووڕێنەوە، كە پڕە 
لەوەدا چڕدەبنەوە، موحەممەد زۆر زیرەكانە و سیاسییانە 
بكاتە  كەعبە  هەوڵیداوە  بیری كردووه تەوە،  نەتەوەییانە  و 
ناوەند و چەقی نەتەوەیی بۆ عەرەب، چیتر عەرەب بەدوای 
و  جوولەكانە  و  مەسیحی  ئایینی  ناوەندی  كە  ئۆرشەلیم 
بەدوای پەرتەوازەیی نەكەون. ئیتر عەرەبیش وەك مەسیحی 
كە  هەیە،  سەربەخۆ  ناوەندێكی  بە  پێویستی  جوولەكە  و 
تایبەت بێت بە خۆی، دەنا هیچ پاساوێك نییە كەعبەیەك پڕ 

بێت لە بت، تۆ بەدەوریدا بسووڕێیتەوە.
دەب��ا بپرسین ئ��ەی ئ��ەو ب��ەردە ڕەش��ە چییە ؟! ج��اران 
دەزانی،  یەزدانییان  كارێكی  بە  ڕژابا  ئەستێرەیەك  ئەگەر 
بكەوتایە،  بچووكیش  پارچەیەكی  هەسارەیەكدا  لە  ی��ان 
ئەم  ئیتر  دەزان��ی،  یەزدانییان  كارێكی  بە  هەمان شێوە  بە 
هەسارە  لەو  ب��ووە،  بچووك  پارچەیەكی  ب��ەردەڕەش��ەش 
زۆروزەوەن��دەی كە لە ئاسمانەوە هەن، گواستوویانەتەوە 
ب����ەردە چەندین  ئ���ەم  ل���ەوێ دای���ان���ن���اوە،  ن���او ك��ەع��ب��ە و 
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ج��ی��اوازی  بۆچوونی  و  لێكدانەوە  ج��ی��اواز  س��ەرچ��اوەی 
لە  ب��ەردە،  ئەو  پێیانوایە  هەندێك  درووستكراوە،  لەسەر 
واڵتی هندستانەوە گوێزراوەتەوە بۆ ئەم شوێنە، هەندێكی 
ئەو  بۆ  خ��وا  ب��وو،  بەهەشتدا  لە  ب��ەردە  ئ��ەو  دەڵێن،  دیكە 
شوێنەی ناردووە، تا كەعبەی لێ درووستبكرێت، هەندێكی 
بۆیە ڕەشە، چونكە خەڵك  بەردە  ئەو  نەخێر  دەڵێن،  دیكە 
گوناهی زۆرە و لەبەر زۆریی گوناهی خەڵكە، ئەو بەردەش 
ڕەشبووە!!. ئەمانە و چەندین بۆچوون و لێكدانەوەی دیكە 
ئەو  بەردەڕەشەوە،  ئەم  بەهۆی  ئیتر  هەیە.  بارەیەوە  لەم 
خەڵكیشی  و  ئایینی  و  بازرگانی  ناوەندێكی  بووە  شوێنە 
زیاتر لێ كۆبووه تەوە. واته  ئەو بەردەڕەشە كەعبەی بردە 
بەهۆی  مەككەش  ئیتر  پیرۆزكردن،  لە  بەرزتر  ئاستێكی 
و  تەواف  بووە شوێنی  كەعبەكەوە،  بەهۆی  و  بەردە  ئەو 
حەجكردن و خەڵك ڕووی تێدەكرد، بەاڵم ئەوەی جێگای 
مێژووی  لەگەڵ  كەعبەیە  مێژووی  ئەو  ئەوەیە،  سەرنجە 
ئیبراهیمدایە، بە درێژایی ئەم مێژووە، كەعبەش گۆڕانكاریی 
ئەو  هەرگیز  ج��اران  كەعبەی  و  هاتووە  بەسەردا  زۆری 
بەرلەوەی  تەنانەت  هەیە.  كە  نەبووە،  ئێستاكە  كەعبەیەی 
واتە  پێنج ساڵ  بە  هەڵبدات،  ئیسامەتی  بانگی  موحەممەد 
مەككە  خەڵكی  كە  ساڵیدابوو،   35 تەمەنی  لە  موحەممەد 
سەرلەنوێدرووستیانكردووه تەوە،  و  تێكداوە  كەعبەیان 
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ئیتر  پێغەمبەر،  بە  نەبووبوو  موحەممەد  هێشتا  كاتە  ئەو 
ئایینی  سەرهەڵدانی  س��ەروب��ەن��دی  لە  ڕەش��ە  ب��ەردە  ئ��ەو 
ئیسامدا، بەردێكی گەورە بووە و یەك كەس و دوو كەس 
نەیانتوانیوە هەڵیبگرن، بەڵكو كاتێك ویستوویانە بیگوازنەوە 
ئەمەش  پاڵپێوەنانخلۆریانكردووه تەوە،  بە  كەعبە،  ناو  بۆ 
نیشانەی ئەوەبووە، كە بەردەكە گەورەبووە، نەك بچووك، 
عەباسییەكاندا،  خەالفەتی  سەردەمی  لە  بەردە  ئەو  بەاڵم 
بەهۆی ڕاپەڕینی قەرامیتەكانەوە، ئەو بەردە لەو شوێنەی 
خۆی نەما، ڕێك لە ساڵی 317 ك، بەرامبەر 929ز دزرا، 
كە  لە شوێنی خۆی  ب��ەردە ڕەشە  ئەو  ئیتر چەند ساڵێك 
كەعبەبوو نەما، تا ساڵی 330 ك بەرامبەر 941 ز، واته  
بۆ ماوەی 12-13 ساڵ قەرامیتەكان، ئەو بەردەڕەشەیان 
بەردەڕەشەیان  ئەو  دوورودرێ��ژەش��دا  ماوە  لەو  دزیبوو، 
پارچەپارچە كرد، تا وایلێهات، ئەو بەردە ڕەشەی كە دوای 
تەنیا  كەعبە،  بۆ  خۆی  شوێنی  هێنایانەوە  ساڵ  چەندین 
هێنده یدەنكەخورمایەك بوو!! واته  ئێستا ئەو بەردەڕەشەی 
عەمرەوە،  و  حەج  ناوی  بە  خەڵك  ملیۆن  چەندین  سااڵنە 
ئەو  دەسووڕێنەوە،  دەوری  لە  و  سوژدەبردن  بۆ  دەچن 
بەردە هەر هێنده یدەنكە خورمایەكە!!! ئەمە جگە لەوەی لە 
جارێك  سووتێنراوە!!،  كەعبە  دووجار  ئیسامدا،  مێژووی 
كە  ئ��ەوەی  بەهۆی  معاویە،  كوڕی  یەزیدی  سەردەمی  لە 
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ئیتر  نەدابوو،  یەزید  بە  بەیعەتی  زوبێر  كوڕی  عەبدواڵی 
یەزید سوپایەكی بە سەرۆكایەتیی موسلیم كوڕی عەقەبە 
ناردە سەری و لە ئەنجامدا كەعبەش سووتا، دوای ئەم شەڕە 
سەرلەنوێ  و  ڕووخاند  كەعبەی  زوبێر  كوڕی  عەبدواڵی 
بە شێوەیەكی زۆر گەورەتر و فراوانتر درووستیكردەوە، 
ئەم درووستكردنەوەیە ساڵی 65 ك بوو. جارێكی دیكەش 
پێنجەمین  دەبێتە  م��ەڕوان  ك��وڕی  عەبدولمەلیكی  كاتێك 
خەلیفەی ئەمەوییەكان، بە هەمان شێوە هێرشێك بۆ سەر 
پاڵ دیواری  بە  عەبدواڵی كوڕی زوبێر دەهێنن كە خۆی 
داب��وو، بەهۆی ئەم ش��ەڕەوە، كە حەجاج كوڕی  كەعبەوە 
یوسفی سەقەفی سەرلەشكری سوپاكەی عەبدولمەلیك بوو، 
هەردوو  لە  واتا  ك��وژرا.  عەبدوڵاڵش  و  كەعبەی سووتاند 
لەسەر  ب��ووە  خودیمسوڵمانان  لەنێوان  ش��ەڕ  ج��ارەك��ەدا 
كەعبە  جارەكەش  هەردوو  پێدان!!.  بەیعەت  و  خەلیفایەتی 
سووتا و خوداش بە فریای كەسیانەوە نەچوو، تەنانەت بە 

فریای كەعەبەشەوە نەچوو، كە دەسووتا.
سورەتی فیل كە باس لە تەیری ئەبابیلیش دەكات، ئەو 
ڕووداوە لە سەردەمی ئەبرەهە و عەبدولموتەلیبی باپیری 
موحەممەد پێغەمبەریمسوڵمانان ڕوویداوە، عەبدولموتەلیب 
لە خەمیسەد حوشترەكەی بوو، كە ئەبرەهە بردبووی بۆی 
پاراستنی  لە  داكۆكییەك  هیچ  بەرامبەردا  لە  بگەڕێنێتەوە، 
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كەعبە نەكات، بەهەرحاڵ ڕووداوەكە كاتێك ڕوویداوە، كە 
موحەممەد هێشتا نەهاتبووە سەر دنیا، دوای چل و پێنج 
ساڵ لەم ڕووداوە، ئینجا سورەتی فیل هاتووه تە خوارەوە.

دەستكاریكردنی قورئان
ڕوانگەوە،  لەو  م��رۆڤ،  نەك  خودایە  كەالمی  قورئان 
ئەم  زەوی،  ئاسمان،  ڕۆژ  شەش  بە  توانیبێتی  خودایەك 
هەموو ئەستێرە، هەسارە و گیانەوەرانە درووستبكات، با 
توانیبێتی  خودایەك  بكەین،  بابەتی  و  جیددی  پرسیارێكی 
خۆر، مانگ، زەوی و مرۆڤ درووستبكات، ئەم گەردوونەی 
ئایا دەكرێت قورئان بە زمانێك  بە سیستماتیكی كردبێت، 
بە  بێت؟؟!! خودا كە  ناتەواو  بێنێتە خوارەوە، كە زمانێكی 
زمانی عەرەبی قورئانی ناردبێتە خوارەوە تا خەڵكی عەرەب 
ڕاست،  ڕێگای  سەر  بهێنێتە  دنیاش  میللەتانی  بكات،  ئاقڵ 
بهێنێتە  ئایەت  ئایەت  ناتەواوەوە  زمانێكی  بە  دەبێت  چۆن 
كەالمی  دەستكاری  مرۆڤ  دەكرێت  ئەی چۆن  خ��وارەوە، 
دروستكراوی  مرۆڤەكان  خ��ودی  كاتێكدا  لە  بكات،  خ��ودا 

خودان ؟!
ن��ەك��راوە،  دەستكاری  یەكجاریش  تەنیا  ه��ەر  ق��ورئ��ان 
بەڵكو هەر لە سەردەمی ئەبوبەكری سدیقەوە وردە وردە 
دەستكاریكراوە. چونكە لە سەردەمی موحەممەد، بەشێك لە 
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ئایەتەكان لەسەر پێست و هەندێك لەسەر گەاڵی درەخت، 
بەشێكی دیكە لەسەر ئێسقان و ..هتد نووسرابوون، بۆئەوەی 
و  كۆبكرێتەوە  هەمووی  دەب��وو  ڕزگاربكرێت،  فەوتان  لە 
جوانتر و باشتر بپارێزرێت. لە سەردەمی ئەبوبەكر كاتێك 
شەڕی یەمامە ڕووی��دا، ئەو شەڕە بۆیە ڕووی��دا، هەندێك 
بەاڵم  هەیە،  بە خودا  بڕوامان  ئێمە  وتیان  لەمسوڵمانەكان 
لە  سەریان،  برده   هێرشی  ئەبوبەكر  ئیتر  نادەین،  زەكات 
ئەنجامدا هەندێك لەومسوڵمانانەی كە قورئانیان لەبەربوو، 
لە شەڕەكەدا كوژران، ئەبوبەكر تێگەیشت ئەگەر لیژنەیەكی 
بۆ دانەنرێت و هەوڵی كۆكردنەوەی نەدەین، ئەوا وردە وردە 
كەسمان تێدا نامینێت، كە قورئانی بەڕەوانی لەبەربێت، بۆیە 
بڕیاری دا به كۆكردنەوەی قورئان، ئیتر ئەو كۆكردنەوەیە 
هەر  ك��وژرا،  خەتتابیش  ك��وڕی  عومەری  تا  و  ئەنجامدرا 
بەاڵم  كۆكرابووەوە،  كە  هەبوو،  قورئان  نوسخەیەی  ئەو 
تەواو  لە سەردەمی عوسمانی كوڕی عەففان فتوحاتەكان 
پەرەی سەندبوو، هەندێك واڵتی ناعەرەبی داگیركرابوون، 
ڕێنووسی  كە  ئ��ەوەی  بەهۆی  بەاڵم  ئیسام،  بە  كرابوون 
ڕەچاو  تێدا  خاڵبەندی  واتە  نەبوو،  تەندرووست  قورئان، 
تێدا  ئەوانەی  وهەموو  كەسرە  زەممە،  فەتحە،  نەكرابوو، 
ب��ەت��ەواوی  غ��ەی��رەع��ەرەب  خەڵكی  ئیتر  ڕەچ��اون��ەك��راب��وو، 
بۆیە  دەشێواند،  ئایەتەكانیان  قورئاندا،  خوێندنەوەی  لە 
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یەك  قورئان وەك  لەوەی  عوسمانی كوڕی عەففان ترسا 
قورئان بۆمسوڵمانان نەبێت و بەهۆی ئەو دەسكاریكردنەیان 
لە خوێندنەوەیدا، ئیتر جیاوازی لەناو ئایینەكەش درووست 
كۆكردنەوەی  داوای  دیكە  جارێكی  عوسمان  بۆیە  ببێت، 
لیژنەیەكیشی بۆ پێكهێنا. عەلی كوڕی ئەبی  قورئانی كرد، 
تالیبیش، هەموو ئایەتەكانی قورئانی كۆكردبۆوە و مێژووی 
دوایی  كۆچی  ئەمەلەدوای  دانابوون،  لەسەر  دابەزینیشی 
عوسمان  ب��ەاڵم  ك��ردب��وو،  ك��ارەی  ئ��ەو  عەلی  موحەممەد، 
كە  ببینێت،  ئایەتانە  كۆكردنەوەی  لەو  س��وود  نەیویست 
عوسمان  لیژنەیەی  ئەو  تەنانەت  بۆیە  كردوویەتی،  عەلی 
پێكیهێنابوون بۆ كۆكردنەوەی ئایەتەكانی قورئان، لەناو ئەو 
لیژنەیەشدا عەلی تێدانەبوو، بەڵكو بریتیبوون لەم كەسانەی 
خوارەوە: )زيد بن ثابت، عبدالله بن الزبير، عبدالرحمان بن 
الحارث، سعد بن العاص(.ئيتر عوسمان هەموو نوسخەكانی 
دیكەی قورئان، كە ئایەتی كەمتر یان زیاتربوون، هەمووی 
سووتاندن و تەنیا هی ئەو لیژنەیەی هێشتەوە و پەیڕەوی 
شارەزایی  خەڵك  تا  كرد،  كۆپی  لێ  دانەیشی  پێنج  لێكرد، 
میسر،  وەك:  ن��ارد،  بۆ شوێنێكی  دان��ەی  هەر  هەبێت.  لێی 
شام، كوفە، ئێران، مەككە، دانەیەكی كۆپیشی لە مەدینە دانا. 
كۆكردنەوەی  سەروبەندی  لەو  سەرنجە،  جێگای  ئ��ەوەی 
بووە،  عەفان  كوڕی  عوسمانی  سەردەمی  كە  قورئانەدا، 
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زمانی عەرەبی كێشە و گرفتی زۆری هەبوو، هێشتا ئەو 
زمانە جێگای خۆی نەگرتبوو، بۆیە زوو زوو لە هەندێک 
ڕووەوە دەستكاری ئەو زمانە دەكرا، بۆ نموونە، لەو كاتدا 
زمانی عەرەبی نزیكەی پازدە پیت بوو، بەاڵم دواتر گەیشتە 
قورئان  كاتێك  و  عوسمان  س��ەردەم��ی  لە  ه��ەر  پیت،   28
دانەنرابوو،  بۆ  خاڵبەندییان  پیتەكان  هەموو  كۆكرایەوە، 
هەروەها سەر و ژێر و بۆر و هەموو ئەمانە هیچیان بۆ 
هەر  ئایەتەكاندا  خوێندنەوەی  كاتی  لە  بۆیە  دانەنرابوو، 
كەسە و بەپێی زانیاری و شارەزایی و بەپێی تێگەیشتنی 
ئەمەش  دەخ��وێ��ن��دەوە،  قورئانیان  ن��او  ئایەتەكانی  خ��ۆی، 
دووردەك��ەوت��ن��ەوە،  ئایەتەكان  ن��اوەڕۆك��ی  ل��ە  ب��ەت��ەواوی 
هەندێك جاریش دژدەبوونەوە. ئەم دۆخەی زمانی عەرەبی 
بەردەوام مایەوە، تا خەلیفە عەبدولمەلیك كوڕی مەڕوان، 
دەركرد،كە  سەقەفی  یوسفی  ك��وڕی  حەجاج  بۆ  فەرمانی 
دەبێت خاڵ بۆ سەر پیتەكان دابنێت، تا بتوانرێت پیتەكان لە 
یەكدی جودابكەینەوە، حەجاجیش فەرمانی بە یەحیا كوڕی 
عومەر ئەلعدوانی و نصر كوڕی عاصم الليثي دا، ئەو ئەركە 
بەتەواوی  نەیانتوانی  هێشتا  بەاڵم  خۆی،  ئەستۆی  بگرێتە 
الفراهیدی(هات  أحمد  بن  )الخلیل  تا  ڕێكبخەنەوە،  پیتەكان 
بەتایبەت  ڕێكخستەوە،  باشتر  پیتەكان  بۆ  بۆری  و  سەر 
لەكۆتایی  بازنەیەی  ئ��ەو  و...ه��ت��د.  )الفتحة(  و  بۆ)الضمة( 
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هەرئایەتێكدا هەیە، ئەویش بەم دواییە بازنەیەكیان بۆ كرد، 
دەستنیشانكردنی  بۆ  دانا،  بازنەكە  لەناو  ژمارەیەكیشیان 
ئەو  بەكورتی  دیكە.  ئایەتەكانی  بە  تێكەڵنەكردنی  و  ئایەت 
كاتەیسێیەم خەلیفەیمسوڵمانانهاتە سەر تەختی خەلیفایەتی، 
زیاتر لە 13 ساڵ بوو موحەممەد كۆچی دوایی كردبوو، 
ئایەتەكانی  ساڵە  س��ێ��زدە  ئ��ەو  ت��ا  پێشتر  س��اڵ   33 وات��ا 
قورئان دابەزیبوون، كاتێكیش عەبدولمەلیك كوڕی مەڕوان 
واته نزیكەی  بوو،  65ی كۆچی  ڕێك ساڵی  خەلیفە  دەبێتە 
ئەمە  كردبوو،  دوای��ی  كۆچی  موحەممەد  بوو  ساڵێك   54
جگە لەو 23 ساڵەی كە ئایەتەكان وردە وردە دادەبەزین، 
واتا ئەو ماوەیە ئەوەندە كورت نییە، ماوەیەكەقسەی زۆر 
دەسەاڵتدار  كەسانێكی  بۆچوونی  بێگومان  و  هەڵدەگرێت 
دەگێڕنەوە،  عوسمان  بەتایبەت  تێكەوتووە،  ڕەوانبێژی  و 
هەبووایە،  لێی  گومانی  یان  نەبوایە،  دڵ  بە  ئایەتێكی  هەر 
دەستكاری دەكرد و وشەكانی دەگۆڕی، بەتایبەت ئەوكات 
پیتەكانیش  بۆ  خاڵ  دانەنرابوو،  بۆ  سەروبۆری  وشەكان 
لە  ئەم هەموو دەستكاریكردنەدا،  ئەنجامی  لە  دانەنرابوو.. 
چەندین سورەتدا، كۆمەڵێك ئایەتی مەككەیی هەن، چوونەتە 
تێكەڵوپێكەڵییەك هەیە، لە  ناو سورەتی مەدینەییه وە، واته  
دابەزینی  كاتی  بە  گوێ  و  ئایەتەكان  زنجیرە)تسلسل(ی 
لە چەندین سورەتدا  ئایەتیش  نەدراوە. چەندین  ئایەتەكان 
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دووبارەبوونەتەوە،  تەنیا  یەكن،  وەكو  زۆر  ڕاددەیەكی  تا 
هەر بۆ نموونە سورەتی تەها ئایەی 24 لەگەڵ سورەتی 
النازعات ئایەی 17 وەكو یەكن، یان سورەتی تەها ئایەی 
یان  یەكن،  وەكو   49 ئایەی  الشعراء  لەگەڵ سورەتی   71
تۆ سەیری ئەمە بكە: سورەتی الفرقان ئایەی 59، االعراف 
ئایەی 54، یونس ئایەی 3، السجدە ئایەی 4، الحدید ئایەی 
4، هود ئایەی 7، ئەم پێنج ئایەتە لە پێنج سورەتی جیاوازن، 

بەاڵم وەكو یەكن.نموونەكان زۆر زۆرن لەوبارەیەوە.

ئیبلیس و خودا 
الی  بووە  هەرەبەرزەكان  فریشتە  لە  یەكێك  ئیبلیس 
ئەو  ب��ووە،  فریشتەیەك  تەنیا  ئیبلیس  خۆ  ب��ەاڵم  خ��ودا، 
فریشتەیە كێ درووستیكردووە، بێگومان تەنیا خودا ئەو 
دەسەاڵتەی هەبووە كە فریشتە دروستبكات، تەنیا خوداش 
و  فەرمان  لەژێر  و  هەبووە  بەسەردا  تەواوی  دەسەاڵتی 
یاخی  ئیبلیس  كاتێك  فەرمایشتەكانی خودا جوواڵوەتەوە، 
بیرۆكەیەی  ئەو  كێ  نابات،  ئ��ادەم  بۆ  س��وژدە  و  دەبێت 
خستە ناو دڵ و مێشكی ئیبلیسەوە، كە وا هەستبكات ئەو، 
واتە ئیبلیس لە ئادەم نزمتر و كەمتر نییە تا سوژدەی بۆ 
دەردەكرێت،چۆن  بەهەشت  لە  كاتێك  ئیبلیس  ئینجا  ببات. 
توانیی خۆی لە شێوەی مار بنوێنێت، یان لە ڕێگای دەمی 
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مارێكەوە هەوڵی گەڕانەوەی بۆ بەهەشت بدات، ئەی باشە 
مار چۆن ئەوكات چوارپێ بوو، بەاڵم دوایی خودا غەزەب 
نامێنێت و خودا سزای  ئەو چوارپێیەی  لەویش دەگرێت، 
هەتایە  تا  دەبێت  مارەكە  وات��ە  ئەویش  كە  دەدات،  ب��ەوە 
لەسەر سك بخشێت، هەموو ئەم بەیت و بالۆرە و هەموو 
زانستییەوە  ل��ەڕووی  سەیروسەمەرانە،  لە  پڕ  قسە  ئەو 
شتێكی  هیچ  خورافات،  و  ئەفسانە  لە  جگە  و  ناگونجێن 
دیكە نییە. ئاخر ئیبلیس چۆن توانیی بچێتە ناو دەمی مار 
بۆئەوەی بگەڕێتەوە ناو بەهەشت و مارەكەش بە قسەی 
دەكات، ئەمە ڕێك وەك ماسییەكەی یونس پێغەمبەرە، ئاخر 
ماسییەكی گەورە لە شێوەی قرش مرۆڤێك قووتبدات، ئەو 
لەناو سكی  دەتوانێت  زۆر چۆن  ماوەیەكی  دوای  مرۆڤە 
ئەو ماسییە گەورەدابه زیندوویی بمێنێتەوە؟!، ئەو ماسییە 
تیژەكانی  ددان��ە  بە  بەڵكو  ن��ەداوە،  قووتی  ئاو  وەكو  خۆ 
ونجڕ ونجڕی دەكات، ئینجا قووتی دەدات، كە قوتیشی دا، 
دەپرسین  بەاڵم  هەناسەبدات،  ناتوانێت  هەرگیز  ئەوكەسە 
ئیبلیس هەوڵی ئەم هەموو فێڵ و هەڵخەڵەتاندنەی  كاتێك 
؟!،  نەبووە  ئیبلیس  هەواڵنەی  لەو  ئاگای  خودا  ئایا  دەدا، 
؟!بۆچی  نەگرتووە  لێ  ڕێگای  بۆچی  لێبگرێت،  ڕێگای  تا 
نەكردووه تەوە.  ئاگادار  فێڵە  و  فرت  هەموو  لەو  حەوای 
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حەوا  و  ئادەم  بوو  هەڵخەڵەتاندنەوە  ئەو  بەهۆی  چونكە 
لە بەهەشتی فیردەوسی دەركران، فڕێدرانە سەر زەوی، 
بۆئەوەی تا هەتایە هەر زەحمەتی بكێشن و نەحەسێنەوە، 
وایان  دەهێنا  ئەوەندەی  هەڵخەڵەتاندنێك  ڕاستی  بە  باشە 

بەسەربێت .

لووت پێغەمبەر
كەواته   پێغەمبەر،  ب��ە  ك��ردی  خ��ودا  ك��ە  هەركەسێك 
 ، پێغەمبەرە و پەیوەندی ڕاستەوخۆی لەگەڵ خودا هەیە 
مرۆڤێكی ئاسایی نییە. لوت وەك هەر پێغەمبەرێكی دیكە 
الیەن  لە  دیكە  پێغەمبەرێكی  هەر  وەك  ب��ووە  پێغەمبەر 
خوداوە نێردراوە، ئیتر چۆن دەكرێت زینا لەگەڵ هەردوو 
كچەكەی خۆی بكات، هەر شەوە و لەگەڵ یەكێكیان و بەهۆی 
ئەو جووتبوونەیشی هەردوو كچەكەی سكیان پڕ بووبێت 
و وەچەیان خستبێتەوە. گوایا لووت لەالیەن كچەكانییەوە 
خۆی  كچەكانی  ل��ەگ��ەڵ  بۆیەسێكسی  س��ەرخ��ۆش��ك��راوە، 
كردووە.  كچێكیسەرجێیی  لەگەڵ  شەوێك  هەر  كردووەو 
پێغەمبەر  دوو  كە  ل��ووت  و  ن��وح  ژن��ی  دەبێت  چ��ۆن  ی��ان 
ئەنجامیشدا  لە  كردبێت،  لێیان  خیانەتی  ژنەكانیان  بوون، 
خودا ژنی هەردوو پێغەمبەریحەواڵەی دۆزەخ كرد. بڕوانە 

سورەتی تەحریم ئایەی 10 . 
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لە بنەڕەتدا پەیمانی كۆن و پەیمانی نوێ چەندە لە یەك 
مەكەیی  ئایەتەكانی  و  سورەت  بڵێین  دەتوانین  جیاوازن، 
مەدینەیی،  ئایەتەكانی  و  س��ورەت  لە  ج��ی��اوازن  ئ��ەوەن��دە 
ن��ووس��راو  كتێبی  پێنج  ل��ە  بریتییە  ك��ۆن  پەیمانی  ڕاس��ت��ە 
لەالیەن پێغەمبەری جوولەكەكانەوە كە موسایە، هەر پێنج 
لەگەڵ  جیایە  ئەمە  كە  ناودەبردرێت،  ت��ەورات  بە  كتێبەكە 
كتێبی پیرۆز، پەیمانی نوێش بەشی دووەمی كتێبی پیرۆز 
مەرقەس،  مەتتا،  ئینجیلەی  چوار  لەو  بریتییە  پێكدەهێنێت 
لۆقا و یوحەننا. هەر چوار ئینجیلەكە لەالیەن پەیڕەوكارانی 
نە  هیچیان  بەڕێزە  چوار  ئەو  بەاڵم  نووسراون،  عیساوە 
بە  چاویان  دەقیقەش  یەك  نە  ژیاون،  عیسا  لە سەردەمی 
عیسا كەوتووە، بەڵكو پاش ماوەیەك بەسەر كۆچی دوایی 
عیسادا نووسیویانە. جگە لە كۆمەڵێك نامە. بەگشتی هەموو 
پێیان دەوترێت كتێبی  نووسینەكانی پەیمانی كۆن و نوێ 
و  مەككەیی  هەموو سورەتەكانی  هەمان شێوە  بە  پیرۆز. 
مەدینەیی پێیان دەوترێت قورئان، كە لەالیەن جوبره ئیلەوە 
باڵویكردووه تەوە،  ئەویش  و  گەیشتووە  موحەممەد  بە 
زۆر  مەككەیی  ئایەتەكانی  كاتێكدا  لە  لێكردووە،  پەیڕەوی 
نەرم و هێمنن و پەیوەندییان بە ڕێكخستنی كۆمەاڵیەتی و 
كۆمەاڵیەتییە،  ژیانی  شێوازێكی  پەیڕەوكردنی  یان  دانانی، 
هەرچی ئایەتەكانی مەدینەیە پەیوەندیان بە شەڕ،كوشتار، 
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ملپەڕاندن و غەنیمە و دەستكەوت و كەنیزە و تااڵنكردنەوە 
هەیە. ماوەی مانەوەی موحەممەد لە مەككە بە پێغەمبەرایەتی 

سێزدە13 ساڵەو پێغەمبەرایەتیشی لە مەدینە دە10ساڵە.
هەیە،  فیقهەوە  بە  پەیوەندیان  بابەتانەی  ئەو  هەموو 
بۆ  جیاوازیشیان  لێكدانەوەی  بۆیە  دایانناوە،  مرۆڤەكان 
بەاڵم  بەخۆوەگرتووە،  جۆراوجۆریان  بۆچوونی  و  كراوە 
شەریعەتتایبەتە بە قورئان، كە ئەمەیان زۆر جیاوازە لەگەڵ 
تایبەتە  باسمكردووە،  من  لەسەرەوە  ئەمەی  فیقهییه كان. 
بە دەقەكانی قورئان، نەك لێكدانەوە و ئیجتیهادی جیاواز. 
دەكرێت،  خواردنەوە)مشروب(  لە  باس  كاتێك  نموونە  بۆ 
حەرامە،  مەشرووب  نەوتراوە  ئایەتەكاندا  ت��ەواوی  لەناو 
بەڵكو دەڵێت اجتنبوا واتا دووربكەونەوە نزیكی مەكەون... 
هەیەڕەفتارەیاسا  میكانیزمی  ڕەهەندێكی  دووربكەونەوە 
و  ح��ەرام  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  ئامۆژگارییە،  تەنیا  نییە،كەواته  

حەاڵڵە، ئەوە یاسایە و جیاوازە.
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داعش و ئیسالم
عومەر و عەلی

دوای گرتنەدەستی دەسەاڵت لەالیەن مالكییەوە، زۆری 
نەبرد شەڕی نێوان شیعە و سوننەی عەرەب، بە جۆرێك 
گڕی سەندبوو، كە بەغدادی پایتەختی عێراق وەك بەرلینی 
دیوارێك  بە  كە  لێهاتبوو،  جیهانی  دووەم��ی  شەڕی  دوای 
جیاكربوونەوە،  لەیەك  ڕۆژئاوایی  و  ڕۆژهەاڵتی  بەرلینی 
ب��ەغ��داش ب��ە ه��ەم��ان ش��ێ��وەی ل��ێ��ه��ات��ب��وو، ب��ە دی��وارێ��ك��ی 
پێ جیاكرابوونەوە،  نێوان شیعە و سووننەی  كۆنكریتڕێژ 
هاتەدەرەوە،  قاعیدە  پزدانی  لە  داعش  كە  ماوەیەشدا  لەو 
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ئەمە  ب��ەاڵم  ب��ووه ت��ەوە،  خەستتر  و  قووڵتر  زۆر  شەڕەكە 
بەتەواوی  تەمتومانە  ئەو  پێویستە  زانایانە  یەكێتیی  كاری 
پێیانوایە  هێشتا  ك��ە  ب��ڕەوێ��ن��ی��ن��ەوە،  ئ��ەوان��ە  ه��ەم��وو  الی 
ئێستا  خۆ  چونكە  ئیسامە.  بە  س��ەر  داع��ش  رێكخراوی 
تامسوڵمانەكان  نییە،  )جەمەل(و)صفین(  سەردەمی شەڕی 
شەڕی یەكتر بكەن، شەڕی)جەمەل(و)صفین(دوو نموونەی 
زۆر ناشیرینن لە مێژووی ئیسامدا، چونكە ئەگەر كوشتنی 
بە  ئەم دوو شەڕە  بهێنینە دەرەوە،  لێ  خەلیفەی سێیەمی 
سەرەتاییترین شەڕی نێوان ئیسامەكان دادەنرێت،كە خۆ 
باسەكەمان  كرۆكی  لە  با  یەكتر.  گیانی  كەوتنە  خۆیی  بە 
ئەو  بۆ  داع��ش  پاساوی  ئاخۆ  بزانین  دوورن��ەك��ەوی��ن��ەوە، 
توندوتیژییەی بەڕێوەی دەبات چییە؟ با بەكورتی ئاماژەیەك 
بۆ قورئانی پیرۆز بكەین، كە ئاخۆ ڕێگای بەم كوشتن و 
ڕۆژانە  ئیسامەوە  ئایینی  پ��ەردەی  لەژێر  كە  داوە  بڕینە 
خەڵكێكی بێ گوناه، تەنانەت منداڵیش سەردەبڕن و ئەگەر 
بۆیان بكرێت، لەم نیشتمانە هەموومان سەردەبڕن؟ ئەگەر 
یەكێتی  بۆچی  ئەی  نییە،  لەبار  زەمینەیە  ئەو  قورئاندا  لە 
زانایان و مەالی دوانزە عیلم تا ئێستا چەند لێكۆڵینەوەیەكی 
داعش؟  پرسی  لەسەر  بەردەستمان  نەخستووه تە  وردیان 
بەكورتی  زۆر  هەوڵدەدەم  من  بەاڵم  زۆرن،  پرسیارەكان 

چەند ئامانجێكی سەرەكی لەوبارەیەوە بپێكم.
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قورئانی پیرۆز لە ماوەی 23 ساڵی تەمەنیدا كە دوو 
پێكهاتووە،  114سورەت  لە  دەگرێتەوە،  جیاواز  قۆناغی 
سورەتی  بە  كە  یەكەمیدا،  قۆناغی  لە  سورەتی  ك��ە)86( 
ساڵ   13 و  خ����وارەوە  ن��اس��راوە،ه��ات��ووه ت��ە  مەككەیی 
دوایییە  )10(ساڵەكەی  دووەمیش  قۆناغی  دەگرێتەوە، 
مەدینە  لە  ن��اس��راوە،  مەدینەیی  بە  و  س��ورەت��ە   28 كە 
هاتووه تەخوار. دیارە )13(ساڵی یەكەم زیاتر باس لە خوا 
پەرستی و دووركەوتنەوە لە بتپەرستی و ..هتد بووە. بەاڵم 
لە قۆناغی دووەمدا چەندین شەڕ و كوشتارگە وبەڕووی 
ئایەت  لە300  زیاتر  بۆیە  دروستبوو،  هەڵشاخان  یەكدا 
تا  دەك��ات،  هاندانیمسوڵمانان  و  كوشتن  و  جیهاد  باسی 
بچن بۆ بەرەكانی شەڕ و..هتد. لە كاتێكدا كۆی ئایەتەكانی 
زیاتر  ناكرێت  كەواتە  ئایەتن.   )6336( نزیكەی  قورئان 
ئایەت   )300( ئایەت فەرامۆش بكەیت، تەنیا   )6000( لە 
باس  به ڕوونی  ئایەتانەی  ئەو  كاتێكدا  لە  بنەما،  بكەیتە 
دەك��ات،  ب��ەرەی شەڕ  بۆ  چ��وون  و  لە كوشتن و جیهاد 
گفتوگۆهەڵناگرێت،  پرسێكە  ئەمە  ئایەتن.  نزیكەی)207( 
ئەوەی بڕوای بە قورئان و ئایینی ئیسام هەبێت، دەبێت 
بڕوایشی بەو ئایەتانەی خوارەوە هەبێت، هەر بۆ نموونە: 
 ،22 ئایەی21و  ئەلغاشیە   ،99 ئایەی  المائدە  سورەتی 
ئەلبقرە   ،6 ئایەی  ئەلكافرون   ،43 ئایەی40و  ئەلشورى 
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ئایەی  ئەلزمر   ،56 ئایەی  256،ئەلقصص  139و  ئایەی 
میتۆد  لەگەڵ  دەیكات  داع��ش  ئێستا  ئ��ەوەی  23.....ه��ت��د. 
بنەما  چونكە  ناگونجێت،  قورئاندا  گشتیی  فەلسەفەی  و 
گشتییەكانی ئیسام پێچەوانەی ئەو كردار و گوفتارانەی 
ئایین و  ه��ەم��وو  ب��ە  دژ  ئیمڕۆ  ك��ە  داع��ش��ە،  ڕێ��ك��خ��راوی 

مرۆڤایەتین.
چونكە  خستەڕوو،  بۆیە  س��ەرەوەم  وێنەیەی  ئەم  من 
ئایا  كە  دەوت��رێ��ت��ەوە،  ب���ەردەوام  پرسیارە  ئ��ەو  ئێستا  تا 
داعش پەیڕەوی لە ئایینی ئیسام دەكات یان نا؟، تەنانەت 
ن��اڕەوای  بە  خۆشمان  الی  مەالكانی  كۆلكە  لە  هەندێك 
ئیسام  ئایینی  پ��ەی��ڕەوی  ل��ە  الدان  ب��ە  داع��ش  دەزان����ن، 
بە  پیرۆز  قورئانی  دەدات  بەوە  ڕێگا  لۆژیكێك  چ  دابنێن، 
شێوەیەكی ئینتیقائی- دوور بە لەبەرچاو گرتنی هۆكاری 
هاتنەخوارەوەی ئایەتەكان- وەربگریت، زیاتر لە )6000( 
ئەو  و  داع���ش  تەنیا  ئ��ەم��ە  بخەیت.  پشتگوێ  ئایەتیش 
گرووپانە دەیكەن، كە مەبەستیان قووڵكردنەوەی ئایینەكە 
بەڵكو  نییە،  ئایینەكە  جوانكردنی  و  ب��ەرف��راوان��ك��ردن  و 
هەندێك  بە  گەیشتن  بۆ  قەڵغانێك  كردووه تە  ئایینەكەیان 
لە  ئایینەكەیە.  بە  دژ  كە  ن��ەخ��وازراو،  سیاسیی  مەرامی 
ئایینەیان  بە  دژ  مەرامە  ئەو  بەزەقی  كاری ڕۆژانەشیاندا 
ڕێكخراوەیی  كاری  بۆ  قەت  ئایین  دەنا  ك��ردووە.  پەیڕەو 
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س��رووش)وح��ی(ە  سەرچاوەكەی  ئایین  چونكە  ناشێت، 
نەك بیروبۆچوون، چەسپاو و نەگۆڕە، نەك گۆڕاو، ئەمە 
ئایینیش  خودی  گۆڕاندایە.  لە  ب��ەردەوام  ژیان  كاتێكدا  لە 
هەڵناگرێت،  خ��ۆی��ەوە  ب��ە  ستەمكاری  و  دەس���ەاڵت���داری 
هۆشیاركردنەوەیە،  و  ئامۆژگاری  و  ب��اوەڕ  تەنیا  بەڵكو 
موحەممەدی  بەختەوەری.  و  ڕاستی  بە  گەیشتن  لەپێناو 
لەالیەن  ئایینە  ئەم  دێت  ڕۆژێ��ك  دەیزانی  پەیامبەر)د.خ( 
بۆیە  بەكاردەهێنرێت،  ناڕەوا  بۆ مەبەستێكی  خەڵكانێكەوە 
فەرموویەتی)ان الدین وعر وان علینا ان نوغل فیه برفق( 
پێویستە  ڕێگایەكی سەخت و دژوار)هەڵدێر(ە،  ئایین  واتا 
ئەگەر  بچینەخوارەوە.  پێیدا  بەئارامییەوە  لەسەرمان 
ئینجیلدا  لە  دەبینین  بكەین،  مەسیحیەتیش  ئایینی  سەیری 
دوای  كەچی  نادۆزیتەوە،  توندوتیژی  شێوەیەك  هیچ  بە 
ئەوەی ئیمپراتۆری ڕۆم)337/272-(ز لە قوستەنتین بوو 
لە  ئایینی فەرمی  ئایینی مەسیحی كرد بە  بە مەسیحی و 
خستە  دەسەاڵتی  كەنیسە،  وردە  وردە  حوكمڕانییەكەیدا، 
سیاسیی  دەزگ��ای��ەك��ی  بە  ك��را  كەنیسە  و  خ��ۆی  دەستی 
و  سووتاند  كەسیان  ه��ەزاران  بە  كە  ئەوتۆ،  ستەمكاریی 
)1000( هەزار ساڵ  بۆ ماوەی  فەلسەفەشیان  سەربڕی، 
كەچی  ڕایانگرت.  و  ك��رد  چەقبەستوو  خ��ۆی  شوێنی  لە 
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ئینجیل سەراوبن بكەی، دێڕێكی تێدا نادۆزیتەوە، كە هانی 
خۆشەویستی،  لە  پڕاوپڕە  هەمووی  بەڵكو  بدات،  كوشتن 

سۆز، بەزەیی و ...هتد.

عومەر و عەلی 
ك��وڕی  )ع��وم��ەری  بەهێزی  پێگەی  باسی  ب��ەرل��ەوەی 
خەتتاب و عەلی كوڕی ئەبی تالیب( بكەم، دەبێت ئەوەمان لە 
بەرچاوبێت، ئەبووبەكری سدیق و عومەری كوڕی خەتتاب 
ناودارەكانی  كەسایەتییە  لە  عەفان،  ك��وڕی  عوسمانی  و 
لەمانە  هەریەك  بوون،  ئیسام  ئیسام و سەردەمی  پێش 
خاوەنی دەسەاڵتێكی كاریگەربوون لەناو هۆزەكەی خۆیان، 
شێوەیەكی  بە  ئیسام  ئایینی  ئیسام،  ناو  بۆ  هاتنیان  بە 
بەرچاو گەشەیكرد، بەاڵم عەلی لە هۆزی هاشمییەكان بوو، 
بە تەمەنیش زۆر منداڵ بوو، كە ببووە ئیسام، بۆیە سەرەتا 
بەاڵم  نەبوو،  بەهێزەی  دەسەاڵتە  ئەو  و  بەهێزە  پێگە  ئەو 
هەرە  خەلیفە  لە  دوو  بە  بوون  )عەلی(  و  )عومەر(  دوایی 
پەیامبەر،  موحەممەدی  دوای  ن��اودارەك��ەی  و  بەناوبانگ 
)عومەر( بەهۆی كەسایەتییە زۆر بەهێز و چاونەترسییەكەی 
و )عەلی( جگە لەوەی ئامۆزای موحەممەده ، دوای خەدیجە 
یەكەم كەسە بووەتەمسوڵمان، تا ڕاددەیەكی یەكجار زۆریش 
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مردنی  كاتی  لە  تەنانەت  و  بووە  پێغەمبەر  متمانەی  جێی 
پێغەمبەریشدا لە خەلیفەكان، تەنیا عەلی بە دیار جەنازەی 
پێغەمبەرەوە بوو، مێژوونووسانیش لە كۆتایی سەردەمی 
ئەمەوییەكانەوە، تا ئەمڕۆ زیاتر گرنگیان بەو دوو خەلیفەیە 
داوەو بوونەتە دوو هێمای گرنگ بۆ دوو مەزهەبی گەورە. 
دیارە پێگەی عەلی ئەوكاتە بەهێزتربوو، كە فاتیمەی كچی 
فاتیمەوە  بەهۆی  منداڵەكانیشی  و  خواست  موحەممەدی 
ڕاستە  چونكە  پێغەمبەر.  موحەممەد  ن���ەوەی  ب��ە  ب��وون 
هاشمییەكان  هۆزی  سەرۆكی  تالیب(  )ئەبو  عەلی  باوكی 
بوو، بەاڵم لەگەڵ مردنی ئەبوتالیب، ئیدی سەرۆكی هۆزی 
هاشمییەكان بە )ئەبولەهەب( بەخشرا. ڕاستە عەلی كوڕی 
ئیسامدا  لەپێناوی  تەنیا  كردبێت،  هەرچی  ئەبوتالیب، 
ژیانی  ن��ەك��ردووه ت��ەوە  ل��ەوە  بیری  هەرگیز  كردوویەتی، 
ئاییندەی خۆی بەرە و كام ئاڕاستە دەچێت، بەڵكو لە خەمی 
عەلی  بۆیە  گەشەدەكات،  ئیسام چۆن  ئایینی  ئەوەدابووە 
پلەوپایەی دونیایی  یەكەم خەلیفەیە، كە بەدوای پۆست و 
نەگەڕاوە، هەر ئەم خۆنەویستییەش بوو سەرەتا نەكرا بە 
خەلیفە. بۆیە زۆرجار تۆژەرانی ئیسامی، عەلی بە پیاوێكی 
مانایەی  بەو  دادەنێن،  برینگ  و  وشك  ب��ەاڵم  بڕوابەهێز، 
عەلی بەهۆی ئایینی ئیسامەوە نەیتوانیوە سیاسەت بكات، 
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ناهەق شەهیدیش كرا، پێشتریش چەندین شەڕی  بە  بۆیە 
ناڕەوایان بەسەریدا سەپاندبوو. )عومەری كوڕی خەتتاب(
یش، توانیی چاوی قوڕەیش بشكێنێت، كە تا عومەر نەببوو 
بە ئیسام، قوڕەیشییەكان هەمیشە مایەی هەڕەشە بوون 
مەدینە  بۆ  محەمەد  تا  ئایینەكەی،  و  موحەممەد  سەر  بۆ 
كۆچی نەكرد كە )13( ساڵ بوو ئایینی ئیسام باڵوكرابۆوە، 
بدەن،  ئایینە  بەو  بەرچاو  گەشەیەكی  نەیانتوانیبوو  كەچی 
بەاڵم بە هاتنی عومەر بۆ ناو ئایینی ئیسام و كۆچكردنیان 
لە  موهاجیرەكان  و  ئەنسار  پشتگیریكردنی  مەككە،  بۆ 
موحەممەد و ئایینەكەی، ڕێگای خۆشكرد دوای دوو ساڵ 
لەو كۆچكردنە شەڕی بەدر بێتەئاراوه ، كە لە بنەڕەتدا ئەو 
شەڕە شەڕێكی بەتەواوی چارەنووسساز و یەكاكەرەوە 
موهاجیرەكانەوە  و  ئەنسار  بەهۆی  كە  ئیسام،  بۆ  بوو 
ئایینە  بەو  پێشكەش  زۆریشیان  قوربانییەكی  هاتەئاراوە، 
كرد، بەاڵم توانییان سەربكەون و گورزێكی كەمەرشكێن لە 

دوژمنانی ئیسام بوەشێنن. 
لە سەردەمی خەلیفە عومەریشدا ئایینی ئیسام گەیشتە 
خۆیەوە  بە  فتوحاتی  گەشانەوە،  زۆرترین  و  لووتكەی 
 19 6 مانگ و  10 ساڵ و  ئەو  م��اوەی  لە  بینی. عومەر 
ڕۆژەی خەلیفە بوو، توانیی ئایینی ئیسام لە ڕۆژهەاڵتەوە 
لە  لیبیا.  گەیاندییە  ڕۆژئاوایشەوە  لە  و  ئێران  بگەیەنێتە 
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مێژووی ئیسامیشدا كاتێك باسی ئەو خەلیفانە دەكرێت، 
ڕیزی  لە  خەتتاب  كوڕی  عومەری  بوون،  دادپ��ەروەر  كە 
دادپەروەرییەش  ئەو  زەقی  نموونەیەكی  یەكەمینیاندایە. 
خەریكی  هەر  كوڕەكەت  دەڵێن  عومەر  بە  كاتێک  ئەوەیە 
خواردنەوە و زیناكردنە، شایەتی پێویستیش لەو بارەیەوە 
دارك��اری  كوڕەكەی  فەرماندەدات  ئەویش  بۆیە  هەبوو، 
بكرێت، تا لەژێر قامچی گیانی دەرچووە، بەاڵم بۆئەوەی 
لەنێوان  كە  چین،  گرفتانە  ئ��ەو  بزانێت  وردت��ر  خوێنەر 
و  گرفت  بۆ  ئاماژە  كورتی  بە  هەبوون،  عەلیدا  و  عومەر 

ناكۆكییەكانیان ئینجا بۆ پەیوەندییەكانیان دەكەم.

ناكۆكییەكانی نێوان عومەر و عەلی
بچووكترین  بوو،  زیندوو  موحەممەد  ڕۆژەی  ئەو  تا   
گرفت و ناكۆكی لەنێوان عومەر و عەلی نەبووە، بەاڵم لە 
ساتەوەختی گیانسپاردنی موحەممەد، ئەبوبەكری سدیق و 
عومەر، لەژێر گوشاری عائیشەی كچی ئەبوبەكری سدیق 
و خێزانی پێغەمبەر )دایكیمسوڵمانان(، عائیشە بانگی باوكی 
كرد و ڕاستەوخۆ پێیڕاگەیاند، دەبێت بە زووترین كات تۆ 
ببیت بە خەلیفە، چونكە عائیشە مەترسیی زۆری هەبوو، 
پێغەمبەرە،  زاوای  و  ئامۆزا  تالیب  ئەبی  كوڕی  عەلی  كە 
لەپێش هەمووشیانەوە بووه تەمسوڵمان، ئیتر ئەگەر باوكی 



فوئاد سدیق  50

بەخەلیفەبوونی  بۆ  نامێنێت  نەبێتە خەلیفە هیچ ڕێگرییەك 
ئەبوبەكری سدیق بەم قسەیەی عائیشەی  عەلی، سەرەتا 
كچی ڕازی نەبوو، بەاڵم سووربوونی عائیشە و هەندێک 
توانیی  باوكی،  ئەبوبەكری  بۆ  واقیعیانە،  پاساوهێنانەوەی 
دڵی باوكی نەرمبكاتەوە، لەپاڵ ئەمەشدا عائیشە بە عومەری 
كوڕی خەتتابی ڕاگەیاند، كە پێویستە باوكم ڕابسپێریت بۆ 
خەلیفە، ئەمەش بە چەندین پاساوی واقعیانەی بۆ عومەر 
سەردەمی  كەسی  زیرەكترین  عائیشە  چونكە  هێنایەوە، 
خۆی بووە، یەكەم كەس بووە لەنێو هەموو ژن و پیاوەكانی 
ئەو سەردەمە، بە سەحابەكانیشەوە، كە نەك هەر هەموو 
قورئانی بەتەواوی لەبەربووە، بەڵكو شیعری شاعیرەكانیشی 
لەبەربووە، عەقڵێكی زۆر گەورەی هەبووە، كە ئێرە جێگای 
كە  دێت،  بەوە  قەناعەتی  ئیتر عومەریش  نییە،  باسكردنی 
ئەو  لە بەرچاوی  بەنی ساعیدە كۆببوونەوە  لەو كەپرەی 
بۆ  بكات،  ئەبوبەكر  لە  داوا  ئامادەبوون  ل��ەوێ  خەڵكەی 
لەسەر  عەلی  كاتێكدا  لە  پێبكات،  بەیعەتی  و  خەلیفایەتی 
جەنازەی پێغەمبەر بوو، ئاگاداری ئەم بێنەوبەردەیە نەبوو، 
كە بەنهێنی ڕێكخرابوو، كاری نهێنیبوونەكەش هەر لەالیەن 
گەورە  گرفتی  با  پاساوەی  بەو  ڕێكخرابوو،  عائیشەوە 
درووست نەبێت، خوێنیمسوڵمانان لەو وەختە ناوەختە كە 
ئەمە  ن��ەڕژێ��ت.  ب��ەخ��ۆڕای��ی  ك���ردووە  كۆچی  موحەممەد 
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عومەر،  و  ئەبوبەكر  لە  بوو،  عەلی  دڵگیربوونی  یەكەمین 
چونكە عەلی بە هیچ جۆرێك لەو بڕوایەدا نەبوو، كە هێشتا 
جەنازەی پیرۆزی موحەممەد بە خاك نەسپێردراوە، كەچی 
بەم  بووە.بۆیە عەلی كە  دانانی خەلیفەیان  ئەوان هەڵپەی 
ئامادەنەبوو  و  ب��ەت��ەواوی س��ەری سوڕما  زان��ی،  ك��ارەی 
سەرەتا بەیعەت بە ئەبوبەكر بدات، تا ماوەیەك بەسەر ئەم 
عومەر  و  ئەبوبەكر  دووەم  گرفتی  تێپەڕی.  ڕووداوە 
بە  بەیعەت  عەلی  دەبێت  كە  ب��وون،  ه��اوڕا  و  ه��اودەن��گ 
بنەماڵەی  بەتایبەتی  بدات، دەنا هۆزی قوڕەیش  ئەبوبەكر 
بەنی هاشم، كە موحەممەدیش سەر بە هەمان بنەماڵەبوو، 
بەرزدەبێتەوە،  لێ  ناڕەزاییان  دەنگی  عەلییەوە  ڕێگای  لە 
ئیتر دۆخەكە بە ئاڕاستەیەكی زۆر خراپدا دەڕوات، چونكە 
چ  كە  ب��وون،  عەلی  چ��اوەڕوان��ی  هاشمییەكان  بنەماڵەی 
بە  بەیعەتیان  بڕیارێك دەدات، بۆیە ئەوانیش وەكو عەلی 
ئەبوبەكر و عومەر  نەدابوو، بۆیە هەردووكیان  ئەبوبەكر 
زۆر سەغڵەت دەبن، گوشار دەخەنە سەر عەلی كە بەیعەت 
بە ئەبوبەكر بدات، ئیتر كاتێك عومەر بەتوڕەییەوە دەچێتە 
ماڵی عەلی، سەرەتا لە بەردەرگا چاوی بە فاتیمەی كچی 
و  لەم  قسەیەك  و  دەكەوێت  عەلی  خێزانی  و  موحەممەد 
قسەیەك لەو، دەڵێن عومەر لە فاتیمە دەدات و بە جۆرێك 
ئەم  ب��ەه��ۆی  ،ه���ەر  دەشكێنێت  فاتیمە  پ��ەراس��ووەك��ان��ی 
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كۆرپەكەی  منداڵە  هەبوو  سكی  كە  فاتیمە  لێدانەیشییەوە 
لەباردەچێت، ئەمە گرفتێكی قووڵ بوو بۆ عەلی، بەاڵم عەلی 
ئەوكاتە هێشتا لە مەدینە پێگەی ئەوەندە بەهێز نەبووبوو، 
ئەبوبەكر و عومەر پێگەیان بەهێزتر بوو، پارسەنگی هێز 
عەلی  چونكە  دەشكایەوە،  عومەردا  و  ئەبوبەكر  الی  بە 
هاشمییەكانیشیان،  ه��ۆزی  سەرۆكی  نەمابوو  باوكیشی 
دەرچ���ووب���وو،  ل��ەدەس��ت  ئەبوتالیبەوە  م��ردن��ی  ب��ەه��ۆی 
)هەرچەندە ئەم كێشەیەی نێوان عومەر و فاتیمە بەشێك لە 
گوایە  دەڵێن  دەزان���ن،  هەڵبەستراوی  بە  مێژوونووسان 
پیاوێكی سەفەوی بەڕەچەڵەك  نووسەری ئەم هەڵبەستنە 
ڕووداوێكی  بە  باڵی شیعە  بەاڵم  هەڵیبەستووە،  جوولەكە 
ڕاست وەریانگرتووە( لە الیەكی دیكەیشەوە، دەڵێن عەلی 
ئەوەندە لە خەمی یەكگرتوویی ئیسامدا بوو، بۆیە قوربانی 
پێشخستنی  و  بەرزڕاگرتن  لەپێناو  دەدا  هەمووشتێك  بە 
نەكرد،  گەورەتر  كێشەكەی  عەلی  بۆیە  ئیسامدا،  ئایینی 
بەاڵم بەیعەتیشی بە ئەبوبەكر نەدا، ئیتر فاتیمە لە الیەك لە 
كردبوو،  كۆچی  ت��ازە  ب��وو،  پێغەمبەر  كە  باوكی  خەمی 
بوو،  بەهێز  یەكجار  فاتیمە  لەگەڵ  پێغەمبەر  پەیوەندی 
پێغەمبەر  نەمابوو،  دایكی  بوو،  لە خەدیجە  فاتیمە  چونكە 
زۆر گرنگی پێدەدا، لە الیەكی تریشەوە فاتیمە هێشتا منداڵ 
بوو، كە شووی بە عەلی كردبوو، دەڵێن موحەممەد بۆیە 
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الی��ەك  ل��ە  عەلی  ب��ە  دای  ب��ەش��وودا،  بەمنداڵی  فاتیمەی 
موحەممەد، عەلی وەكو كوڕی خۆی تەماشا دەكرد، چونكە 
سێ  هەر  )بێگومان  نەمابووه وە  بۆ  كوڕێكی  هیچ  خۆی 
كوڕێكیان  هیچ  موحەممەد،  و  عیسا  و  موسا  پێغەمبەر 
ل��ە الی��ەك��ی دیكەیشەوە  ل���ەدوای خ��ۆی��ان ب��ۆ ن��ەم��ای��ەوە( 
ئاگاداربوو، كە عائیشە حەز بە فاتیمە ناكات، بۆیە بەرلەوەی 
ماڵەكەی  لەناو  تا  بەشوودا،  فاتیمەی  بخوازێت  عائیشە 
ئاسایی  هەرژنێكی  وەك  فاتیمە  ئیتر  ڕوون���ەدات(  گرفت 
لە  بوو، عائیشەش كە زۆر حەزی  حەسەن و حوسەینی 
بۆ  عائیشە  ڕقی  ئیتر  نەدەبوو،  منداڵی  بەاڵم  بوو،  منداڵ 
ئ���ەم دوو خ��اڵ��ە )خ��ۆش��ەوی��س��ت��ی  ف��ات��ی��م��ە زی���ات���رب���وو، 
دایكی  بە  بوونی  و  فاتیمە  بۆ  پێغەمبەر  ل��ەڕاددەب��ەدەری 
كەعائیشەی  ب��وون،  گرنگ  هۆكاری  حوسێن(  و  حەسەن 
خێزانی پێغەمبەر غیرە لە فاتیمە بكات، حەزی پێنەیێت و 
دواتریش ئەو كەیف پێنەهاتنە پەڕییەوە بۆ عەلی مێردی 
فاتیمە. ئیتر فاتیمە لە الیەك بەهۆی ئەو ڕووداوەی مردنی 
باوكی، لە الیەكی دیكەیشەوە بەهۆی ئەو ڕووداوەی، كە 
ڕۆژ  لەدوای  ڕۆژ  و  كەوت  نەخۆش  بەسەریهێنا،  عومەر 
دوای  تا  دەب��وو،  كوشندەتر  و  سەختتر  نەخۆشییەكەی 
لەدەستدا،  گیانی  ئەویش  باوكی  مردنی  لە  مانگ  شەش 
كۆچی دوایی كرد، دوای مردنی فاتیمە، واته  دوای شەش 



فوئاد سدیق  54

بە  بەیعەتی  ئینجا عەلی  ئەبوبەكر،  لە خەلیفەبوونی  مانگ 
عەلی  و  عومەر  لەنێوان  سێیەم  گرفتی  داوە.  ئەبوبەكر 
لەوەوە سەرچاوەی گرت، كاتێك ئەبوبەكر ژەهرخوارد كرا 
و زانیی ئیتر ناتوانێت بەردەوام بێت، عائیشە بە زیرەكیی 
هێنا،  باوكی  ئەبوبەكری  بە  ب��ڕوای  ج��ارەی��ان  ئ��ەم  خ��ۆی 
عومەر ڕابسپێرێت كە جێنشینی بێت، چونكە ئەو ترسەی 
عائیشە هەر بەردەوام بوو، كە ئەگەر باوكی )ئەبوبەكری 
سدیق( عومەر ڕانەسپێرێت لەدوای خۆی بكرێت بە خەلیفە، 
هیچ  بە  عائیشەش  خەلیفە،  دەكرێتە  عەلی  كە  دڵنیابوو 
چونكە  خەلیفە،  بە  بكرێت  عەلی  نەیدەویست  جۆرێكیش 
لەسەر ئەو ڕووداوەی لەنێوان عائیشە و سەفوانی كوڕی 
معطل دروست بووبوو، عەلی داوای لە پێغەمبەر كردبوو 
دەست لە عائیشە بكاتەوە و لێی جیاببێتەوە، بەاڵم پێغەمبەر 
ئەوكارەی نەكرد، ئایەتیش لەوبارەیەوە هاتووه تە خوارەوە، 
بڕوانە سورەتی النور ئایەی )23،20،19،17،16،4،5،6،9
لە سورەتی  ئایەتێكی دیكە  لەگەڵ چەند   )،11،12،13،15
ئەحزاب، وەك ئایەی )30،32،33( تا ڕاددەیەك لە دەوری 
میراتی  كێشەی  دی���ارە  دەس���ووڕێ���ت���ەوە.  پ��رس  ه��ەم��ان 
موحەممەد لەدوای خۆی ئەوەش گرفتێكی دیكەیە، دەڵێن 
جوولەكەكان  گ��رت،  خەیبەری  ق��ەاڵی  موحەممەد  كاتێك 
ل����ەدەس����ت����دا و ك���ەوت���ە  دەس���ت���ك���ەوت���ێ���ك���ی زۆری��������ان 
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ئەو  لەناو  گوندێكی  موحەممەد  ژێردەستیمسوڵمانەكان، 
موحەممەد  خۆشەویستیی  بەاڵم  بەركەوت،  دەستكەوتانە 
بۆ فاتیمە، ئەوەندە بەهێز بوو، ئیتر موحەممەد ئەو گوندەی 
پێشكەشی فاتیمەی كچی كرد، كە دوایی بوو بە فاتیمەی 
زەهرا، ئەو كارەی موحەممەد عائیشەی زۆر نیگەران كرد، 
تا  میراتە،  دابەشكردنی  كاتی  كەی  بڵێ  ناچاربوو  بۆیە 
بەشی فاتیمە بدرێت، بەاڵم دوای كۆچی دوایی موحەممەد، 
ئەبوبەكر لەژێر گوشاری عائیشەی كچییەوە، ئەبوبەكر و 
ئیسام  پێغەمبەری  ماڵی  و  موڵك  نابێت  وتیان  عومەر 
یاسایەكی  ئەبوبەكر  ئیتر  منداڵەكانی،  بۆ  میرات  بكرێتە 
لەالیەنمسوڵمانانەوە  زەوییانەی  ئەو  هەموو  كە  دەرك��رد، 
و  المال(  )بیت  موڵكی  دەبێتە  دەگیرێت،  بەسەردا  دەستی 
خەلیفەدا  دەستی  لە  تەنیا  زەوییانە  ل��ەو  كەڵكوەرگرتن 
دەبێت، ئیتر ئەو گوندەشیان لە فاتیمە سەندەوە.... گرفتێكی 
دیكەیش هەیە، كە لە سەردەمی خەلیفایەتیی عومەردا، بە 
ئەبوسوفیان  معاویەی  خەتتاب  كوڕی  عومەری  فەرمانی 
گەورەترین  بە  بوو  معاویە  دوات��ر  كە  والی شام،  بە  كرا 
گرفت بۆ عەلی و نەوەكانی عەلی و تەنانەت بۆ بنەماڵەی 
هاشمییەكانیش. كە خەالفەتی كردە پشتاوپشت و لەدەست 
ب��ەاڵم  ه��ەی��ە،  دی��ك��ەش  گرفتێكی  دەره��ێ��ن��ا.  هاشمییەكانی 
ئەوەیە  ئەویش  وەری��دەگ��رن،  ئاسایی  بە  مێژوونووسان 
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عەلی  بە  بەیعەتی  خەتتاب  عومەری  كوڕی  عوبەیدوڵاڵی 
نەدا، داوایكرد لە مەدینە بچێتە دەر و سەفەربكات، داوای 
كەسێكیان لە عوبەیدوڵاڵی كوڕی عومەری كوڕی خەتاب 
كەسی  عوبەیدوڵاڵ  ب��ەاڵم  ب��ك��ات،  ب��ۆ  كەفالەتی  ت��ا  ك��رد، 
ئەوكات  كە  ئەبوتالیب،  كوڕی  عەلی  بەاڵم  دەستنەكەوت، 
تازە ببوو بە خەلیفە خۆی بوو بە كەفیلی عوبەیدوڵاڵ، بەاڵم 
كوڕی  عەلی  دژایەتیكردنی  لە  بوو  ب��ەردەوام  عوبەیدوڵاڵ 
لە  ئەبوسوفیان  كوڕی  معاویەی  پاڵ  پاڵیدایە  ئەبوتالیب، 
دژی عەلی، تا چارەنووسەكەی ئەوەبوو لە شەڕی )صفین(
دیكەی  )عومەر دوو كوڕی  زیاتر  زانیاریی  بۆ  دا كوژرا. 
هەبوو بە ناوی عەبدوڵاڵی بچووك و عەبدوڵاڵی گەورە، 
كوڕی  ج��رول  كچی  كەلسومی  ئوم  لە  عوبەیدوڵاڵ  ب��ەاڵم 
مالك خوزاعییەبوو(، بەاڵم پێش هەموو ئەو گرفتانەی، كە 
لە سەرەوە ئاماژەم پێكردووە، هەر لە سەردەمی پێغەمبەردا 
لێوە  باسی  زۆر  شیعەش  سەریهەڵداوە،الیەنی  گرفتێك 
دەكات و بە گرێكوێرەی گرفتەكانی دیكەی دادەنێن ئەویش 
گوایا  لە سەرەمەرگدابووە،  پێغەمبەر  كاتەی  ئەو  ئەوەیە، 
جێنشینی)خەلیفە(ی  بۆ  كەسێك  ویستوویەتی  پێغەمبەر 
نەیهێشتووە  خەتاب  كوڕی  عومەری  بەاڵم  دابنێت،  خۆی 
پێغەمبەر ئەو خەلیفەیە دابنێت، چونكە گوایا عومەر دەیزانی 
)عەلی(ش  دادەن��ێ��ت،  خۆی  جێنشینی  بە  عەلی  پێغەمبەر 



57خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

ئەم  بتوانێت  كه   نەبوو،  هەژموونێكیوەها  خاوەنی  هێشتا 
كە  بەتایبەت  ب��ب��ات،  ب��ەڕێ��وەی  و  دەس���ت  بگرێتە  ك���ارە 
نەیدەتوانی  ع��ەل��ی  لێبوو،  ڕق��ی��ان  زۆر  قوڕەیشییەكان 
لێ  تریشی  خەڵكی  ئیتر  و  بێت  قوڕەیشییەكان  دەرەقەتی 
ڕادەپەڕی، ئاژاوەیەكی ترسناك دروستدەبوو، بۆیە عومەر 
خۆی  ب��ۆ  جێنشینی  ك��ە  گ��رت��ب��وو،  پێغەمبەر  ل��ە  ڕێ��گ��ای 
دەستنیشان نەكات، دوایی ئەوان خۆیان ئەو كارە دەكەن. 
ئەمە هەنگاوی یەكەمی گرفتەكان بووە لەنێوان عومەر و 

عەلی دا.

پەیوەندییەكانی عومەر وعەلی
پەیوەندییان  ب���وون،  ژی��ان��دا  ل��ە  ع��ەل��ی  و  ع��وم��ەر  ت��ا 
عومەر  ئەبوبەكر  كە  نموونە،  بووە،بۆ  باش  زۆر  یەكجار 
خ��ۆی،  ل���ەدوای  جێنشینی)خەلیفەیی(  ب��ۆ  ڕادەس��پ��ێ��رێ��ت 
ئەگەرچی ئەم ڕاسپاردەیه ی ئەبوبەكر كاریگەری عائیشەی 
بە  عائیشە  پێشوەختە  چونكە  ب���ووە،  ب��ەس��ەرەوە  زۆر 
عومەری وتبوو، ئەگەر مووچەكەم بۆ زیاد بكەیت، من زۆر 
هەوڵدەدەم باوكم ناوی تۆ بهێنێت بۆئەوەی ببیت بە دووەم 
خەلیفەیمسوڵمانان،وایشی كرد، ئەبوبەكر عومەری ڕاسپارد، 
مووچەی عائیشەش كە مانگانە بوو زیادی كرد، بەاڵم عەلی 
كوڕی ئەبی تالیب نیگەرانی نیشان نەدا، بەیعەتی بە عومەر 



فوئاد سدیق  58

بەخشی. عومەریش عەلی كردە یەكەمین ڕاوێژكاری خۆی 
بدایە  بڕیارێكیشی  ه��ەر  ب��وو،  عومەر  ڕاستی  دەستە  و 
پێشوەخت پرس و ڕاوێژی بە عەلی دەكرد، چونكە دڵنیابوو 
هەموو  ئیسام،  ئایینی  ب��ەرژەوەن��دی��ی  لە  جگە  عەلی  كە 
پێنادات.  گوێیان  الوە،  دەخاتە  دیكە  بەرژەوەندییەكانی 
كچێكی  عومەر  وای��ك��رد  بەهێزە  پەیوەندییە  ئ��ەو  بوونی 
كاتێكدا  لە  بوو،  كەلسوم(  )ئوم  ناوی  كە  بخوازێت،  عەلی 
)ئوم كەلسوم( هێشتا منداڵیش بوو. كەواته  عومەر زاوای 
عەلی بوو. )ئوم كەلسوم( لە دایكەوە كچی فاتیمەی كچی 
كوڕی  عومەری  ژنی  حەوتەمین  بە  بوو،  پێغەمبەر-د.خ- 
خەتتاب دادەنرێت، چونكە عومەر)9( ژنی هێنابوو، هەندێك 
مردنی  دوای  دەك���ەن،  )11(ژن  بۆ  ئ��ام��اژە  س��ەرچ��اوەش 
كوڕی  جەعفەری  كوڕی  موحەممەدی  بە  شووی  عومەر 

ئەبوتالیب كردەوە، كە ئامۆزای خۆی بوو.
بەاڵم  شام،  والیی  بە  كردبوو  معاویەی  عومەر  ڕاستە   
معاویە زۆر لە عومەر دەترسا، تا عومەر لە ژیاندا مابوو، 
ومسوڵمانێكی  دەربچێت  عومەر  قسەكانی  لە  ن��ەی��دەوێ��را 
ملكەچ و بێدەسەاڵت بوو لە بەرامبەر عومەردا، هەموو ئەو 
گرفتانەی هێنایەئاراوە دوای مردنی عومەر بوون، لە الیەك 
خزمی عوسمانی كوڕی عەفان بوو، لە الیەكی دیكەیشەوە 
ئەو دڵنەرمی و دڵسافییەی عوسمانی ئیستغال كردبوو، بۆ 
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بەرژەوەندییە تایبەتییەكانی خۆی، بۆیە عەلی كوڕی ئەبوتالیب 
داوا لە عوسمان دەكات معاویە البدات، كەسێكی دیكە بكاتە 
والیی شام، عوسمان دەڵێت من معاویەم دانەناوە، ئەوە عومەر 
بوو، معاویەی كردە والیی شام نەك عوسمان، عەلییش دەڵێت 
ئاخر تا عومەر مابوو معاویە لێی دەترسا، نەیدەوێرا كارێكی 
نەگونجاو و نەشیاو بكات، بەاڵم ئەی عوسمان ئێستا معاویە 
تەنانەت پرسوڕا بە تۆش ناكات و خۆیشت ئەمە باش دەزانیت، 
كەچی معاویە الی خەڵكی دەڵێت من ئەم كارانەم بە فەرمانی 
عوسمانی خەلیفەی سێیەم كردووە، كەچی تۆ ئەی عوسمان 

هەڵوێستێكی زۆر الوازیشت نییە لە بەرامبەر معاویەدا.. 
لە  ش��ەڕی)ص��ف��ی��ن(ب��ەر  ه��ەم��ان  ل��ە  عوبەیدوڵاڵ  دەڵ��ێ��ن 
كوشتنی،بانگی موحەممەدی كوڕی عەلی كوڕی ئەبوتالیبی 
ك���ردووە ب��ۆ ش��ەڕە شمشێر و زۆران��ب��ازی، ب��ەاڵم عەلی 
ن���ەداوە،  ك��وڕی  موحەممەدی  ب��ە  ڕێ��گ��ای  باوكییەتی  ك��ە 
موحەممەدیش جنێوی بە عوبەیدوڵاڵ و باوكی )كە دەكاتە 
عومەری كوڕی خەتتاب(داوە، بەاڵم عەلی وتویەتی كوڕم 

جنێو بە باوكی مەدە، بە باشە باسی باوكی بكە.
لەو ئەسحابانەی، كە الیەنگری عەلی بوون   كۆمەڵێك 
زۆربەیان  پەیداكردبوو،  باشیشیان  ناوبانگێكی  و  ناو  و 
خەتتابدا،  ك��وڕی  ع��ەم��ەری  خەلیفایەتیی  س��ەردەم��ی  ل��ە 
سوپاش  سەركردەی  تەنانەت  بوون،  گەورە  كاربەدەستی 
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و  گرفت  هیچ  ب��وون،  عومەریشدا  فەرمانی  لەژێر  ب��وون، 
لە  كێشەیەكیشیان نەبوو، عومەریش باش دەیزانی ئەوانە 
ناوانە  لەو  هەندێك  تالیبن،  ئەبو  كوڕی  عەلی  الیەنگرانی 
ئەمانەبوون: عەماری كوڕی یاسر، سەلمانی فارسی، مالیك 
كوڕی  حوزەیفەی  ع��ازب،  كوڕی  بەرائی  ئەشتەر،  كوڕی 
یەمانی، سەهلی كوڕی حەنیف، عودەی كوڕی حاتەمی تائی، 
عوسمانی كوڕی حەنیف، ئەحنەفی كوڕی قەیس، حەجەری 
كوڕی عودەی، هاشمی ئەلمەرقال و زۆری دیكەش، ڕۆژێك 
لە ڕۆژان ئەمانە لەالیەن عومەرەوە گرفتێكیان بۆ درووست 

نەكرا.
عومەر  كاتێك  ئ��ەوەی��ە،  گرنگتر  ئ��ەوان��ەش  هەموو  لە 
سەفەر بۆ شام دەكات، عەلی كوڕی ئەبوتالیب لە مەدینە 
ڕاستییەی  ئەو  دەگەینە  لێرە  دادەنێت،  خۆی  جێگای  لە 
عەلی  دڵپاكیی  و  نیازپاكی  لە  ت��ەواوی  بە  عومەر  ئەگەر 
نەبووایە،  یەك  لەگەڵ  پتەویان  پەیوەندیی  نەبووایە،  دڵنیا 
خۆی  جێگای  لە  دیكەی  سەحابەیەكی  عومەر  بێگومان 
دادەنا نەك عەلی، بەاڵم ئەوەی زۆر بە زیرەكانە هەوڵیدا 
لە الیەكەوە، كێشە بخاتە نێوان عوسمانی كوڕی عەفان و 
عەلی كوڕی ئەبوتالیب لە الیەكی دیكەیشەوە كێشە بخاتە 
نێوان عومەر و عەلی، ئەوا معاویەی كوڕی ئەبوسوفیان 
بوو، هەموو مەبەستەكەشی بۆ شكاندنی عەلی و دابڕینی 
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ئاستە  لەو  معاویە  چونكە  عەلی،  لە  بوو  جەماوەرە  ئەو 
جێنشینی)خەلیفە(،  بۆ  باشترم  عەلی  لە  من  بڵێ  نەبوو 
عەلی  كە  بهێنێت،  خەڵكە  بەو  قەناعەت  دەیویست  بەڵكو 
دەستی گەورەی لە كوشتنی عوسمان هەبووە، معاویەش 
نایەوێت خوێنی بە ناهەق ڕژاوی عوسمان بەفیڕۆبڕوات، 
نەبووە،  عوسمان  كوشتنی  بە  ح��ەزی  عەلی  كاتێكدا  لە 
كوشت،  عوسمانیان  عەلی  ن��اح��ەزان��ی  پ��ێ��چ��ەوان��ەوە،  ب��ە 
هەندێكیش لە دۆستە هەرە نزیكەكانی عەلی بەشدارییان 
موحەممەدی  لەوانە  ك��ردب��وو،  عوسمان  كوشتنەی  ل��ەو 
ئەبوبەكری سدیق )موحەممەدی ئەبووبەكر، دایكی ناوی 
براگەورەی  جەعفەری  خێزانی  سەرەتا  ب��وو،  –ئەسما- 
عەلی بوو، بەاڵم كاتێك جەعفەر لە شەڕێكدا دەكوژرێت، 
ئەبووبەكری سدیق دەیخوازێت، موحەممەدی لێ دەبێت، 
دوای ئەوەی ئەبووبەكر كۆچی دوایی دەكات، عەلی كوڕی 
دەبێتە  موحەممەد  دایكی  وات��ا  دەی��خ��وازێ��ت،  ئەبوتالیب 
وەكو  عەلی  دەڵێن  مێژوونووسان  بۆیە  عەلی،  خێزانی 
كردووە( ئەبوبەكری  موحەممەدی  سەیری  خۆی  كوڕی 
دەكرێتە  عەلی  كاتێك  و  عوسمان  كوشتنی  دوای  ب��وو، 
والیی  دەكاتە  سدیق  ئەبووبەكری  موحەممەدی  خەلیفە، 
لەالیەن عەمروعاص سوپای معاویە  لەوێش  میسر، هەر 

بە ناهەق سەریان بڕی.
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بەكورتی ئەوانەی ئێستا باس لە ناكۆكییەكانی عومەر 
و عەلی دەكەن، پاساوەكانیان یەكجار الوازە و هی ئەوە 
نەیانەوێت،  و  بیانەوێت  ئەوانە  ناكۆكی،  ببێتەمایەی  نییە 
پەیڕەوكردنی  و  معاویە  بە  بڕواهێنان  س��ەر  دەچ��ن��ەوە 
دەیدۆزییەوە،  پێناوەدا  لەو  كە  فڕوفێاڵنەی،  ئەو  هەموو 
ئیتر وردە وردە دوای معاویە قسەوقسەڵۆك لەبارەی ئەو 
لەدوای شەڕی  شیعەش  باڵی  سەریهەڵدا،  خەلیفەیە  دوو 
دوو  عەلی  سوپاكەی  لەنێو  كە  سەریهەڵدا،  )صفین(ەوە 
باڵ درووستبوون، باڵێكیان لەگەڵ ڕاگرتنی شەڕەكە بوو 
لەگەڵ معاویە، باڵەكەی تریش دژی ڕاگرتنی شەڕەكە بوو، 
ئەو باڵەی لەگەڵ عەلی مانەوە پێیانوترا شیعە، ئەو باڵەیش 
كە لە عەلی جیابوونەوە پێیانوترا خەواریج، بەاڵم ڕۆژگار 
هات و ڕۆیی، باڵی شیعە، كە سەر بە عەلی بوون، وردە 
وردە گەشەیان كرد، تا بە ئەمڕۆ دەگات، باڵەكەی تریش 
كە باڵی خەواریج بوو، لە شوێنی خۆیان چەقیان بەست و 
مەیین و توانای گەشەكردنیان نەبوو، ئێستا هەر ناویشیان 
كەرتبوونیمسوڵمانان  كەرت  سەرەتای  ئەمەیان  نەماوە. 
بوو، بەاڵم لەجیاتی ئەوەی ڕێ لەو كەرتبوونە بگیرابایە، 
چەندین  بە  شیعە سەر  باڵی  تەنیا  ئێستا  دەبینین  ئەوەتا 
ڕەوتی  وەك:  جیان  جیا  یەك  لە  گرووپی  و  قوتابخانە 
شیعەی دوازدە 12 ئیمام)اهل البیت(، شیعەی ئیسماعیلی، 
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زەیدی، فاتمی، تزاری، ئاغاجانی، ئەبازی، كیسانی، ..هتد، 
بەاڵم ڕەوتی 12 ئیمام لە هەموو ڕەوتەكانی دیكەی شیعە 
پڕ جەماوەری ترە. لەنێو باڵی سوننەشدا، چەندین ڕەوتی 
دیكە دروستبوون، لەوانە: ئەشعەری، موعتەزیلە، زاهیدی، 
ڕەوت���ی س��ۆف��ی��گ��ەری، وەه��اب��ی، ق���ادری، لەنێو ڕێ��ب��ازی 
حەنەفی،  درووستبوون،  مەزهەبانە  ئەم  ئەشعەریشدا، 
مالكی، شافعی، حەنبەلی، ڕەوتی موعتەزیلە لە هەموویان 

عەقاڵنیتر بوو.
پرسیارە گرنگەكە ئەوەیە، ئەم هەموو ڕەوت و مەزهەب 
ئایا بۆ پێشكەوتنی  لەپێناو چیدا درووستبوون،  و ڕێبازە، 
دەس��ەاڵت  گرتنەدەستی  مەبەستی  بۆ  یان  ب��ووە،  ئیسام 
زیاتر  دووەمیان  ئەوەی  بێگومان  كرابوون،  بە سیاسی  و 
بڕواپێهێنەرە، چونكە ئەوەتا داعشمسوڵمانی بێتاوان بۆچی 
سەردەبڕێت و دەیكۆژێت، لە كام دەقی قورئانیدا هاتووە، 
كەمسوڵمان بكوژێت؟ بۆیە ئەم ڕەوتە توندڕەوانە تەنیا بۆ 
گەیشتنیانە بە دەسەاڵت دەیانەوێت بە ڕووپۆشێكی ئایینی 
خۆیان نیشان بدەن، كە لە بنەڕەتدا تەنیا هەڵخەڵەتاندن و 
ئەگەر  ئەگینا چوار خەلیفەكەیمسوڵمانان،  كاری ساختەیە، 
هەر گرفتێكیشیان لەگەڵ یەكدی هەبووایە، لەپێناوی گەشەی 
خەلیفەیەش  چ��وار  ل��ەو  ه��ەری��ەك  ك��ردووی��ان��ە،  ئیسامدا 

ئازارێكی زۆریان لەپێناو ئەو ئایینەدا چەشت.
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درووستبوونی
سوننە و شیعە

سەرەتایەك بوو بۆ قووڵكردنەوەی
ناكۆكییە سياسييەكانیان

پێغەمبەری  دوایی  كۆچی  پاش  ئیسامدا،  ئایینی  لەناو 
ئیسام موحەممەد )د.خ(، ئەو ئایینە بەسەر دوو مەزهەبی 
سەرەكیدا دابەشبوو، كە گەورەترینیان مەزهەبی سوننەیە 
سوننە  مەزهەبی  شیعەیە،  مەزهەبی  تریشیان  ئ��ەوی  و 
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بەاڵم  بەرفراوانترە،  و  گەورەتر  شیعە  مەزهەبی  لە  زۆر 
نەبوو  مەزهەبێك  ئیتر  درووستنەبوو،  شیعە  مەزهەبی  تا 
ئیسامەوە  ئایینی  ناوی  بە  هەر  بەڵكو  بێت،  ناوی سوننە 
بوو، بەاڵم بۆ لەیەكجیاكردنەوەیان لە شیعە ئەوەی مایەوە، 
هەوڵدەدەم  والجماعة(  السنة  )أهل  یان  سوننە  پێیدەوترا 
بتوانم بەكورتی ڕووناكی بخەمە سەر ئەو دوو مەزهەبە، 
كە لەڕاستیدا ئەوەی گرنگە تا پێغەمبەری ئیسام لە ژیاندا 
یەك  ئیسام  بەڵكو  نەبوو،  دابەشكارییە  دابەش  ئەو  بوو، 
ڕێگا بوو ئەویش ڕێگای قورئان و فەرموودەكانی پێغەمبەر 
بوو.. بۆیە هیچ كام لەو دوو مەزهەبە )سوننە و شیعە(، جگە 
لە هەندێك مەرامی سیاسی و تایفی و ...هتد، هیچ بنەمایەكی 
لە  نییە، چونكە پێوەریمسوڵمانبوون بەر  پتەوی ئەوتۆیان 
هەمووشتێك پەیڕەویكردنە لە قورئانی پیرۆز، كە كەالمی 
خوایە، بەاڵم با وردتر بچینە ناو ئەو دوو مەزهەبەوە، لە 

هۆكاری سەرهەڵدانیان بكۆڵینەوە. 

سوننە)أهل السنة والجماعة(
لە  بریتییە  پێدەبەستێت،  پشتی  مەزهەبە  ئەم  ئ��ەوەی 
لەنێو  بەاڵم  پێغەمبەر،  فەرموودەكانی  و  پیرۆز  قورئانی 
مەزهەبی  و  گ��رووپ  و  ڕێگا  چەندین  مەزهەبەشدا  ئ��ەم 
لەنێوانیاندا  زۆر  جیاوازیی  كە  ه��ات��وون��ەت��ەئ��اراوە،  دیكە 
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مەزهەبە  چوار  هەموویانەوە  لەسەرووی  درووستبووە، 
بەناوبانگەكەی وەك )حەنەفی، شافیعی، مالیكی، حەنبەلی( 

لەگەڵ چەندین ڕەوت و گرووپ و ڕێچكەی دیكە..
هاتنەخوارەوەی  لەگەڵ  سوننە  مەزهەبی  بنەڕەتدا  لە 
س����رووش ب��ۆ م��وح��ەم��م��ەد)د.خ( درووس���ت���ب���ووە، ب��ەاڵم 
خەلیفەكانی  تا سەردەمی  والجماعة(  السنة  )أهل  زاراوەی 
بڵێین  ڕوون���ت���ر  ی����ان  ن���ەب���ووب���وو،  ع��ەب��اس��ی��درووس��ت 
ناوەڕاستی  لە  ناوبردنە  ئ��ەم  بەڵكو  ب��اڵون��ەب��ووب��ووه وە، 
سەردەمی عەباسییەكان هاتەئاراوە، كە ڕێك ساڵی 1054ز 
لەسەر  بوەیهییەكان  دەوڵەتی  دوای ڕووخانی  دەگرێتەوە، 
قوتابخانەی  چەندین  تیایدا  كە  سەلجووقییەكان،  دەستی 
ئایینی كرانەوە بۆ خۆجیاكردنەوەیان لەگەڵ مەزهەبی شیعە 
كە هەر لەدوای كوشتنی عەلی كوڕی ئەبی تالیب لەالیەن 
زاراوەیەی  ئەو  بوون،  كوفە  كە خەڵكی  خەواریجەكانەوە، 
شیعە باڵوبووەوە. لەگەڵ باڵوبوونەوەی ئەم ڕەوتەی شیعە 
و  مانەوە  سوننە  وەكو  نەبوون،  لەگەڵیاندا  ئ��ەوەی  ئیدی 
نەچوونە پاڵ شیعە. واته  مەزهەبی سوننە هەر لە سەردەمی 
خەلیفەبوونی عەلی كوڕی ئەبی تالیبەوە خۆیان بە جیاواز 
لە شیعە و خەواریجەكان دادەنا، بەاڵم هێشتا ناوی )أهل 
السنة والجماعة(یان لە خۆیان نەنابوو، هەرچەندە لەدوای 
)نعمان  حەنەفی  ئیمامی  هاتنی  و  ئەمەوییەكان  ڕووخانی 
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ئەویش  كە  767/699-ز((،   / )150/80-ك  ثابت  كوڕی 
بەغدا  لە  بوو،  فارس  بەڕەچەڵەك  بوو،  كوفە  هەر خەڵكی 
لەناو  حەنەفی  مەزهەبی  نێژراوە.  )األعظمية(  گەڕەكی  لە 
و  بەرفراوانترین  و  گەورەترین  بە  سوننەدا  دانیشتووانی 
خۆی  ڕەگی  ڕەوتە  ئەم  دادەنرێت.  مەزهەب  بەرباڵوترین 
كە  حەنبەلییە،  مەزهەبی  ڕەقترینیشیان  بێگومان  داكوتا. 
ڕێژەیەكی  دەگ��ەڕێ��ت��ەوە،  حەنبەل  ك��وڕی  ئ��ەح��م��ەدی  ب��ۆ 
لە  و  لێدەكەن  پەیڕەوی  جیهان  مسوڵمانانی  لە  كەم  زۆر 
هزرڤان و ناودارەكانی ئیسامیش ئیبن تەیمییە، عەبدولقادر 
سەر  دیكە  چەندانی  و  ج��وزی  ئیبن  قیەم،  ئیبن  گەیانی، 
جیهان  مسوڵمانانی  ئاستی  لەسەر  بەاڵم  مەزهەبەن،  بەو 
كەمتر لە 5%یمسوڵمانان پەیڕەوی لێدەكەن، بە پێچەوانەی 
مەزهەبی حەنەفی كە نزیكەی 45% زیاتر لە مسوڵمانانی 
بۆ  باڵوبوونەوەیشی  ئەم  لێدەكەن، هۆی  پەیڕەوی  جیهان 
ئەبویوسف، قوتابیی ئەبو حەنیفەی خاوەن و دامەزرێنەری 
ئەبویوسف  ك��ات��ێ��ك  دەگ���ەڕێ���ت���ەوە،  ح��ەن��ەف��ی  م��ەزه��ەب��ی 
ڕەشید  هارونە  حوكومەتی  لە  دادوەری���ی  سەرۆكایەتیی 
گرتەدەست، گرنگیی بەم مەزهەبە دا، ڕۆڵی لە باڵوكردنەوەیدا 
بە  ئیمپراتۆریای عوسمانی  عەباسییەكانیش  دوای  هەبوو، 
هەمان شێوە گرنگی بەو مەزهەبە دا و كردی بە مەزهەبی 
زیاتر  هۆكارەكەیشی  خ��ۆی،  ئیمپراتۆریاكەی  سەرەكیی 
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ئەوەبوو بەپێی مەزهەبی حەنەفی، مەرج نییە خەلیفە تەنیا 
لە هۆزی قوڕەیش بێت، بەاڵم وەكو زاراوەی سوننە، یەكەم 
)محەمەدی كوڕی  بەكارهێنابێت  زاراوەیەی  ئەو  كە  كەس 
البدعة( كرد،  وأهل  السنة  لە)أهل  باسی  سیرین(بوو،كاتێك 
موحەممەدی كوڕی سیرین لە سەردەمی عوسمانی كوڕی 
عەفان لەدایكبووە، لە ساڵی 110كۆچی بەرامبەر بە 729ز 
مەڕوان  كوڕی  عەبدولمەلیك  دوادواییەكانی حوكمڕانی  لە 

مردووە. 
لەدوای  سوننە،  مەزهەبی  بڵێین  دەتوانین  بنەڕەتدا  لە 
كۆچی پێغەمبەر )د.خ( هاتووه تەئاراوە، بۆئەوەی پێڕەوانی 
ئایەتە  ب��ە  ت��ەواوی��ان  ب���ڕوای  ئ��ەوان��ەی  ئیسام،  ئایینی 
خۆیان  هەیە،  پێغەمبەر  فەرموودەكانی  و  ئاسمانییەكان 
جیابكەنەوە لە هەموو ئەوانەی كە لەنێو ئایینی ئیسامدا 
لەوەی كە بڕوایان  یان جۆرێك  لە جیابوونەوە،  جۆرێك 
بە شتی دیكەیشەوە هەبوو، چونكە لەگەڵ باڵوبوونەوەی 
جوگرافیای  ك��ە  ج��ی��ا،  جیا  ن��اوچ��ەی  ل��ە  ئیسام  ئایینی 
تایبەتمەندیی  جوگرافیایەكیش  و  ناوچەیه   جیاجیا،وهەر 
جیاوازی هەبوو، ئیتر ئایینی ئیسامیش بۆ خۆگونجاندن 
و  جوگرافیایەك  و  ن��اوچ��ە  تایبەتمەندیی  ه��ەر  ل��ەگ��ەڵ 
ئەم  س��ەری��ه��ەڵ��دەدا،  الیمسوڵمانان  ج��ی��اواز  ئیجتیهادی 
ڕەوت��ی  چەندین  ئیسامەوە  زانایانی  لەالیەن  ئایینەش 
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تایبەت بە ئایینی ئیسامی لێ باڵوبووەوە، كە دیارترینیان 
مەزهەبی حەنەفی، مالكی، شافعی، حەنبەلی، كە ئەم چوار 
مەزهەبە و هەموو مەزهەب و گرووپەكانی دیكەی سوننە 
كۆك  پێغەمبەر  فەرموودەكانی  و  پیرۆز  قورئانی  لەسەر 
جیاوازییان  ڕاڤەكردندا  و  لێكدانەوە  لە  تەنیا  تەبان،  و 
ئایەتی  لە  جگە  گرووپانە  لەو  هەندێك  واتا  تێدەكەوێت، 
ئاسمانی و فەرموودەكانی پێغەمبەر، پشت بە چەند كتێب 
كتێبی  نموونە  بۆ  دەبەستن،  دیكەش  نووسراوێكی  و 
ئەبوداود،  تەبەری،  موسلیم،  ئیمامی  بخاری،  )صحیحی 
كوڕی قودامە، عەبدولقادری گەیانی، ئیبن تەیمیەو ئیبن ڕ 
وشد، ئیبن قیوم و ......هتد( كە بە سەرچاوەی بیروباوەڕ و 
تەشریعی دەزانن، بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی لە بیروباوەڕدا 
سوننییەكان  مەزهەبە  هەموو  چونكە  نییە،  جیاوازییان 
هەموو  لە  كە  س��ەرەوە،  مەزهەبەی  چوار  ئەو  بەتایبەت 
بەرباڵوتر  و  بەناوبانگتر  سوننی  دیكەی  مەزهەبەكانی 
وەكو  دیكەی  مەزهەبی  چەندین  لەگەڵ  بەرفراوانترن،  و 
)الظاهري، األوزاعي، الليثي.. هتد( لەسەر ئایەتی ئاسمانی 
و فەرموودەكانی پێغەمبەر، هەروەها ئەوەی پێیدەوترێت 
مالكی  مەزهەبی  تەنیا  تەبان.  و  كۆك  والقیاس(  )االجماع 
بۆ  زی��ادك��ردووە،  دیكەیشی  سەرچاوەیەكی  كە  نەبێت، 
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بەو  مەدینەیە،  ئەویش كردەوەكانی خەڵكی  مەزهەبەكەی 
باشن  شارەزاییەكی  مەدینە  خەڵكی  كردەوەكانی  پێیەی 
پێغەمبەر  چونكە  ئیسام،  سوننەتی  جێبەجێكردنی  بۆ 
كە لە مەككەوە كۆچی كردووە، لە مەدینە ژیاوە و هەر 
لەوێش كۆچی دوایی كردووە، لەوێش نێژراوە. مەزهەبی 
مالكی لەدوای مەزهەبی حەنەفی زۆرترین پێڕەوانی هەیە 
گەورەمەزهەب  دووەم��ی��ن  بە  سوننە  الیمسوڵمانانی  و 

دەژمێردرێت.
سوننی،  بنەوانیمسوڵمانی  و  بنج  بچمە  نامەوێت 
جێگای  لێرە  جۆرە  لەم  بابەتێكی  نە  لەڕاستیدا،  چونكە 
لێكۆڵینەوەیەكی  ج��ۆرە  مەبەستیشمان  نە  دەب��ێ��ت��ەوە، 
وەهایە، بەڵكو مەبەستی سەرەكیمان لەم نووسینە تەنیا 
هەریەكێكیان  كە  شیعەیە،  و  سوننە  نێوان  جیاوازیی 
جیاوازن،  قوتابخانەیەكی  و  ڕێگا  و  مەزهەب  بە  سەر 
بە  ئەوانەی سەر  كە  بزانین،  ڕاستییە  ئەو  دەبێت  بەاڵم 
بە  سەر  لەوانەی  زیاترن  زۆر  زۆر  سوننین،  مەزهەبی 
مەزهەبی شیعین، چونكە زیاتر لە )50( واڵتدامسوڵمانی 
سوننی ڕێژەكەیان یەكجار زۆر بەرزە، ئەمە لە كاتێكدا 
زۆرترینیان  عێراق  و  ئازەربایجان  و  ئێران  لە  تەنیا 
عمان(یش  )سلطنة  هەروەها  ئیمامن،  دوازدە  شیعەی 
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سەردەمی  لە  كە  )اباضية(،  لە  بریتین  زۆرەك��ەی  ڕێژە 
فیكری  سەر  چوونەتە  مەڕوانەوە  كوڕی  عەبدولمەلیك 
ڕەوتە  ئەم  تەمیمی،  ئیباز)اباض(ی  ك��وڕی  عەبدوڵاڵی 
خۆیان نە بە شیعە نە بە سوننە دانانێن، لە واڵتانی وەكو 

لیبیا و جەزائیر و ...پەلوپۆی هاویشتووە.
خ��ودی  وەنەبێت  دەك��ەی��ن،  سوننە  باسی  ك��ە  هەڵبەت 
سوننەكانیش لەناو خۆیاندا ڕێك و تەبا بن، چونكە دەیان 
ڕەوت و گرووپ و مەزهەبی لێ درووستبووە، بەشێكیان 
ت��ەواوی  هەر  بەشێكیشیان  ناكۆكن،  فیقهییەوە  ڕووی  لە 
پاساو  الیەكیشیان  هەر  ك��ردووە،  سیاسی  بە  ئایینەكەیان 
هەوڵدەدەن  دەدۆزن��ەوە،  جیاوازییەكانیان  بۆ  و  خۆیان  بۆ 
خەڵكیش لە دەوریان كۆببێتەوە،بۆ نموونە لەنێو مەزهەبی 
سوننەدا ئەم ڕەوت و قوتابخانە و مەزهەبانە هەن: ئەشاعرە، 
كە بۆ ئەبوحەسەن ئەشاعری دەگەڕێتەوە، ماتریدیە كە بۆ 
و  ئەسەریە)األثرية(  دەگەڕێتەوە،  ماتریدی  ئەبومەنسووری 
سۆفیگەری، ...هتد لەنێو هەر یەك لەمانەش چەندین ڕەوتی 

دیكە درووستبوون.
و  گرفت  س��ەره��ەڵ��دان��ی  زانایانیمسوڵمان  ل��ە  بەشێك 
ناكۆكییەكانی نێوان سوننە و شیعە، بۆ كوشتنی عوسمانی 
كوڕی عەفان دەگێڕنەوە، بەتایبەت لەو كاتەوەی، كە ناكۆكیی 
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قووڵ لەنێوان عەلی كوڕی ئەبی تالیب و معاویە درووستبوو، 
ئەو  درووستكردنی  لە  ڕۆڵی  معاویە  دیکەدا  دیوەكەی  بە 
تێدابوو،  خۆی  بەرژەوەندیی  چونكە  هەبوو،  ناكۆكییانەدا 
چ��وارەم،  خەلیفەی  كوشتنی  ل��ەدوای  ناكۆكیانە  ئەم  ئیدی 
كوڕی  حەسەنی  بەیعەتی  نەهات،  كۆتایی  بوو  عەلی  كە 
عەلی بە معاویە ودواتر كوشتنی حوسێنی كوڕی عەلی و 
دژ  شیعەكانەوە،  لەالیەن  شۆڕش  چەندین  هەڵگیرساندنی 
بە زوڵم و زۆرداری��ی سوننییەكان، درێ��ژەی كێشا، بەاڵم 
)1524/1487-ز(  س��ەف��ەوی  ئیسماعیلی  س��ەردەم��ی  لە 
و  ئێران  لە  دەسەاڵتی  )-1524/1501ز(  سااڵنی  لە  كە 
ئازەربایجان گرتەدەست، مەزهەبی شیعەی لە ئێران كرد، 
كرد  ئێرانی  خەڵكی  وزۆرب��ەی  واڵت  فەرمی  مەزهەبی  بە 
ئیدی  و  نوێبووەوە  دیكە  جارێكی  گرفتە  ئ��ەم  شیعە،  بە 
شەڕی بیابانی چاڵدێرانی بە دواداهات، كە سوڵتان سەلیمی 
ی��ەك��ەم ب��ەت��ون��دی ڕووب����ەڕووی ب����ووەوە، ش��ا ئیسماعیل 
دۆڕاندی و پایتەختەكەی كە تەبرێز بوو، گیرا و خۆیشی 
بۆ الی ئازەربایجان هەاڵت، تا بە نەخۆشیی سیل مرد. شا 
و  شیعی  دەوڵەتێكی  بە  بوو  ئێران  بەاڵم  مرد،  ئیسماعیل 
لەبەرامبەر سوننەدا چەقین، كە ئێستا لە هەمووكاتێك زیاتر 

شوێنەوارەكەی دیارە.
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مەزهەبی شیعە:
م��ەزه��ەب،  گ��ەورەت��ری��ن  دووەم  ل��ە  گ��وزارش��ت��ە  شيعە 
لەنێومسوڵمانان كە لەدوای مەزهەبی سوننە دێت، شیعە بە 
ئەمڕۆش  تالیب دێت،  ئەبی  پەیڕەوانی عەلی كوڕی  مانای 
هەموو ئەوانەی سەر بە مەزهەبی شیعەن، واته  پەیڕەوی 
لە دوازدە ئیمام دەكەن، كە لە عەلی كوڕی ئەبی تالیبەوە 
دێ��ت.  كۆتایی  م��ەه��دی  موحەممەدی  ل��ە  دەستپێدەكات، 
ئێستاش شیعەكان لەو بڕوایەدان كاتێك زوڵم و ستەمكاریی 
مەهدی  موحەممەد  پەرەدەستێنێت،  و  قووڵدەبێتەوە  زۆر 
سەرلەنوێ زیندوو دەبێتەوە، شۆڕشێك لە دژی ستەمكاری 
هەڵدەگیرسێنێت. شیعە وەكو زاراوە بە مانای پەیڕەوكردن، 
یان تابع دێت، شیعەكان بۆیە تەنیا ئەو دوازدە ئیمامەیان 
وەك ڕابەری خۆیان داناوە، چونكە هەموو ئەوانە دەچنەوە 
كوڕی  عەلی  و  الی��ەك  لە  پێغەمبەر  كچی  فاتیمەی  س��ەر 
ئەبی تالیب لە الیەكی دیكەوە، چونكە فاتیمە خێزانی عەلی 
بووە،عەلی خۆیشی ئامۆزای پێغەمبەر بووە، بۆیە شیعەكان 
دەڵێن هەموو ئەوانەی لە )فاتیمەو عەلی(ن، ئەوانە لە نەوەی 
لەالیەن  جار  پێنج  لە  زیاتر  شیعە  زاراوەی  پێغەمبەرن. 
خودی موحەممەد پێغەمبەرەوە بەكارهاتووە، لە هەر پێنج 
لە كاتی  واتە  بە ئەی عەلی دەستیپێكردووە،  جارەكەشیدا 
بەكارهێنانی شیعە ڕووی لە عەلی كردووە. لە یەكێكیشیاندا 
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لە  پەیڕەوانی  و  عەلی  وت��ووە  پێی  عەلی،  داوەت��ە  دڵنیایی 
پەیڕەوانی  وتوویەتی  ی��ان  س��ەردەك��ەون،  دوای��ی��دا  ڕۆژی 
عەلی ئەوانەن، كە سەردەكەون، ڕەنگە ئەو فەرموودانەی 
موحەممەد پاساوێكی گرنگ و بنەڕەتی بووبن بۆ ئەوەی 
هەبووبێت،خۆیان  ب��ەو  ب��ڕوای��ان  زیاتر  عەلی  ه���ەواداری 
چەند  لە  لەمانە  جگە  چونكە  جیاكردبێتەوە،  سوننە  لە 
ئایەتێكیشدا باسی شیعە كراوە، وەكو سورەتی ئەلصافات 
بۆیە  ئایەی15  ئەلقصەص  سورەتی  یان  83و84،  ئایەی 
پێغەمبەرەوە  لەدوای  زاراوەی��ە  ئەم  بڕوایانوایە  شیعەكان 
بەكاریهێناوە،  خۆی  پێغەمبەر  بەڵكو  نەبووە،  درووس��ت 
زاراوە  ئیسامە. شیعە وەكو  ئایینی  زاراوەیەكی ڕەسەنی 
هێزێكی  كە  باڵوبوونەوەیەك  باڵوبوونەوەیە،  مانای  بە 
لە  وەك  ت��رە،  شتێكی  مەزهەب  وەك��و  ب��ەاڵم  لەگەڵدابێت، 

سەرەوە باسمكردووە.
ئەبی  ك��وڕی  عەلی  سەردەمی  لە  پێیانوایە  شیعەكان 
ئەو چوار  ئەویش  درووستبووە،  گرووپی شیعە  تالیبەوە 
ئەوانیش  ك��ردووە،  عەلی(یان  پەیڕەوی  كە  سەحابەیەن، 
سەلمانی  غ��ەف��اری،  زەری  ئەبی  یاسر،  ك��وڕی  ع��ەم��اری 
چواركەسە  ئەم  ئەسوەد،  كوڕی  میقدادی  لەگەڵ  فارسی، 
بە  بڕوایەكییان  كە هەموو  یەكەمین گرووپی شیعەبوون، 
عەلی هەبوو، تەنانەت لە سەردەمی خەلیفەی سێیەمیشدا 
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ئەو سەحابانە دژی عوسمان كوڕی عەفان وەستابوونەوە. 
وەس��ت��ان،  عوسمان  دژی  گ��رووپ��ە  ئ��ەو  ڕۆژەوەی  ل��ەو 
ئ��ەوان��ەن  شیعە  ك��ە  شیعە،  داوەت���ە  ئ��ەوت��ۆی��ان  مۆركێكی 
شۆڕشگێڕن و هەمیشە لە بەرامبەر ستەمكاری شۆڕشیان 
حسین  ناهەقی  بە  سەربڕینی  نموونەشیان  بەرپاكردووە، 
كوڕی عەلی ئەبی تالیب، ژەهر دەرخوارد دانی حەسەنی 
برای حوسێنە، لە ڕێگای خێزانەكەیەوە و چەندین بەڵگەی 
دیكەی ستەم و ستەمكاری، كە بەرامبەریان كراوە،به تایبەت 
ئەم هەموو ستەمەی لەدوای كۆچی پێغەمبەرەوە، لە باوكی 
حەسەن و حوسێن كراوە، نموونەی ئەو شۆڕشگێڕییەش 
چەندین شۆڕش ڕاپەڕین دەهێننەوە، كە لە دژی زوڵم و 
بۆ  بن  تارماییەك  ئەگەر  ئەمانە  پێیهەڵساون.  ستەمكاری 
ئەوا  شیعە،  مەزهەبی  ی��ان  شیعە،  باڵی  درووستبوونی 
شەڕی )ئەلصفین( بەتەواوی پەیڕەوانی عەلی ئاشكراكرد، 
كاتێك سوپای معاویە بەرگەی لەشكری عەلی نەگرت، بە 
ناچاری قورئانیان بەرزكردەوە بۆئەوەی شەڕەكە ڕابگرن، 
شەڕەكە  ڕاگرتنی  دژی  عەلی  لەشكری  لەناو  ئ��ەوان��ەی 
بوون، جیابوونەوە و پێیاندەوترا خەواریج، ئەوانەش لەگەڵ 
عەلی مانەوە پێیاندەوترا شیعە، واتە پەیڕەویكردنی عەلی. 
لەژێر هەرگوشارێك بێت سەرەڕای  دوای عەلی حوسێن 
ئەوەی بەیعەتی دا بە معاویە كەچی ژەهرخواردیان كرد، 
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لەگەڵ  كوفە  خەڵكی  خیانەتی  بەهۆی  برایشی  حوسێنی 
حوسێنیان  س��ەری  ك��وژران،  خۆی  خزمەكانی  و  براكان 
جەستەكەی  حوسێن  برد،  معاویە  بۆ  مژدەپێدانێك  وەك 
ژێر  خرایە  میسر  لە  و سەرەكەیشی  نێژراوە  كەربەال  لە 
خۆڵەوە، ئیتر هەموو ئیمامەكانی تر لە كوڕی حوسێنەوە 
)زین  چ��وارەم  ئیمامی  دیكە  مانایەكی  بە  دەستپێدەكەن، 
العابدین(ە، كە كوڕی حوسێن كوڕی عەلی ئەبی تالیبە. هەر 
تالیب  ئەبی  كوڕی  عەلی  نەوەی  لە  كە  ئیمامەكە،  دوازدە 
شێوەی  لە  شیعەكان  الی  پێغەمبەرن،  كچی  فاتیمەی  و 
و  پێگە  سوننە،  الیمسوڵمانانی  كە  ڕاشدینن  خەلیفەكانی 
پایەی خۆیان هەیە، ئەم دوازدە ئیمامەش الی شیعەكان بە 
هەمان شێوەن، بەاڵم بۆ جیاكردنەوە لە خەلیفەكان ئەوان بە 
ئیمام ناویاندەبەن. لەو ڕۆژەوەی گرووپێك پشتیان لە عەلی 
كوڕی ئەبی تالیب كرد، كە هەر لەگەڵ شەڕی )ئەلصفین(
ەوە دەستپێكرد، دواتریش كوشتنی حوسێنی كوڕی زۆر 
ئەمە  لە جەستەكەی جیاكردەوە،  بە دڕندانە، كە سەریان 
شیعەكانی به تەواوی نەك هەر لە باڵەكەی تر، كە سوننەن 
ئەمڕۆ ڕووباری خوێن  تا  كاتەوە  لەو  بەڵكو  جیاكردەوە، 
حوسێن  كوشتنی  ناتوانن  قەت  شیعەكان  و  لەنێوانیاندایە 
ڕۆژی  لەبیركردنەش  ئەو  نموونەی  باشترین  لەبیربكەن، 

عاشورایە.
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جیاوازییە بنەڕەتییەكانی نێوان شیعە و سوننە
شيعەكان بڕوایانوایە پێغەمبەرەكان و دوازدە ئیمامەكە، 
پارێزراو و دوورن لە هەر گوناهێك، بەاڵم الی سوننەكان 

تەنیا پێغەمبەرەكان پارێزراو و دوور لە گوناهن.
ڕاست  هەموویان  سەحابەكان  بڕوایانوایە  شیعەكان 
باشترین  لە  هەموویان  پێغەمبەریشەوە  ل��ەدوای  نەبوون، 
كەسەكان نەبوون، چونكە هەندێكیان هەڵگەڕاوە و مونافیق 
الی سوننەكان  ب��ەاڵم  دۆزەخ��ە،  ناو  جێگه شیان  و  ب��وون 
كەسیش  باشترین  ب��وون،  ڕاس��ت  هەموویان  سەحابەكان 
ئەبوبەكری  یەكەمینیشیان  پێغەمبەرەوە،  ل��ەدوای  ب��وون 
ئەبی  ئینجا عەلی كوڕی  ئینجا عومەر و عوسمان،  سدیق 
ئەمە  شیعەكان  ب��ەاڵم  ڕاس��ت��ی،  و  باشی  ل��ە  دێ��ت،  تالیب 

بەتەواوی ڕەتدەكەنەوە.
وات��ە  دایكیمسوڵمانان  ك��ە  ب��ڕوای��ان��وای��ە،  ش��ی��ع��ەك��ان 
خودا  شەرعی  پێچەوانەی  بە  پێغەمبەر  خێزانی  عائیشەی 
جوواڵوەتەوە، تەنانەت ئازاری پێغەمبەریشی داوە، بەتایبەت 
ئەو كاتانەی عائیشە لەگەڵ ئیمامی عەلی شەڕی كردووە، 
بەاڵم سوننەكان بڕوایانوایە كە عائشە دایكیمسوڵمانانە و 
پێغەمبەریش لێی ڕازی بووە، جێگاشی بەهەشتە و دایكی 
فاتیمەی  زۆرج��ار  شیعەكان  بەاڵم  هەموومسوڵمانێكیشە، 
عائشە  جێگرەوەی  بە  عەلی  خێزانی  و  پێغەمبەر  كچی 
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دوای��ی  كۆچی  غ��ەدر  بە  زۆر  فاتیمە  پێیانوایە  دادەن��ێ��ن، 
كردووە، پاكیزەیەكی نەمرە و جێگه یشی بەهەشتی بەرینە، 
تەنانەت لەوەش زیاتر بە مەریەمی مەسیحییەكانی دەچوێنن، 
وەك چۆن مەریەم عیسای بووە، الی مەسیحەكان وەكو 
دایكی هەموو مەسیحییەكان تەماشادەكرێت و پیرۆزكراوە، 

شیعەكانیش پێیانوایە فاتیمە مەریەمیمسوڵمانانە.
شیعەكان پێیانوایە ئیمامەتی لەالیەن خواوە دیاریكراوە، 
ڕەت��ی��دەك��ەن��ەوە،  س��ون��ن��ەك��ان  ب���ەاڵم  ئیمامە،  دوازدە  ك��ە 
دیارینەكراوە،  خ��وداوە  لەالیەن  جۆرێك  هیچ  بە  پێیانوایە 

نەشبەستراوەتەوە بە كەسێكی دیاریكراو.
الی شیعەكان زەواجی موتعە، ڕێپێدراو و حەاڵلكراوە، 
و  زینا  لە  بریتییە  موتعە  زەواج��ی  سوننەكان  الی  ب��ەاڵم 

گوناهێكە لێخۆشبوونی بۆ نییە. 
 شیعەكان پێیانوایە دەكرێت بۆ هانابۆبردن و پاڕانەوە 
)االستغاثة والتوسل( پەنا بۆ كەسانی دیكەش ببات، جگە لە 
لە خوا  دەڵێن جگە  بەاڵم سوننەكان  پەروەردگار،  خودای 

ناكرێت پەنا بۆ هیچ كەسێكی تر ببەیت، لێی بپاڕێیتەوە.
شیعەكانەوە  بەالی  نوێژكردنیشەوە،  كاتەكانی  لەبارەی 
پێكەوەبكرێت،  عەسر  و  نیوەڕۆ  نوێژی  ه��ەردوو  ئاساییە 
بە  دیسان  عیشا  و  مەغریب  نوێژەكانی  دوو  هەر  هەروەها 
یەكەوە بكرێت، واتا لەجیاتی پێنج كاتی دیاریكراو، دەكرێت 
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ب��ەاڵم  ن��وێ��ژك��ردن،  ب��ۆ  دی��اری��ك��راو  كاتی  س��ێ  تەنیا  بكرێتە 
لێ  پەیڕەویشی  هەرگیز  نازانن،  ڕاس��ت  ئەمەبە  سوننەكان 
ئایینی ئیسام دەزان��ن. هەر  لە  بەڵكو ئەمە بە الدان  ناكەن، 
هەردوو  نازانن  پێویستی  بە  شیعەكان  نوێژكردندا  كاتی  لە 
دەستت بخەیتە سەر سینگت، دەستی ڕاستیش لەسەر دەستی 

چەپت بێت، بەاڵم سوننەكان ئەم كارە بەپێویست دەزانن.
لە كاتی بانگدانیشدا شیعەكان دەڵێن پێویستە )أشهد أن 
عليا ولي الله( و )حي على خير العمل( لەناو بانگداندا هەبێت، 
ئەوان  دەزان��ن و ڕوون��ە  بیدعە  بە  ئەمە  ب��ەاڵم سوننەكان 
دەڵێن )أشهد أن الء اله اال الله( و )حی على الصاة و حی 

على الفاح(.
شیعەكان سەردانیكردنی كەربەال وەكو سەردانیكردنی 
سوننەكان دەزانن، كە بۆ مەككە دەیكەن، چونكە شیعەكان 
پێیانوایە سەردانیكردنی كەربەال كە گۆڕی حوسێن كوڕی 
ل��ەو ش��ەڕەی  ه��اوك��ات  لێیە،  تالیبی  ئ��ەب��ی  ك���وڕی  ع��ەل��ی 
خ��ۆی،  حوسێن  ل��ە  جگە  س��ەپ��ێ��ن��را،  دا  حوسێن  ب��ەس��ەر 
نزیكەی )32( كەسی زۆر نزیكی حوسێن كە برا و برازای 
بەو  مرۆڤ  پێیانوایە  شیعەكان  بۆیە  لەناویانبردن،  بوون 
سەردانیكردنەی لە هەموو گوناهەكانی پاكدەبێتەوە، وەك 
لە  مەككە  بۆ  چوونیان  بە  پێیانوایە،  سوننەكانیش  چۆن 

گوناهەكانیان پاكدەبنەوە.
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دیمەشقەوە  لە  حوكمڕانی  پایتەختی  گواستنەوەی  بە 
بەغدادی  مەنسور  ئەبوجەعفەری  كاتەی  ئەو  بەغداد،  بۆ 
درووستكرد، كردی بە پایتەختی عەباسییەكان، وردە وردە 
جەماوەر و هەژموونی شیعەكان، بەهۆی نزیكبوونەوەیان 
لە ئێران زیاتربوو، بەتایبەت كاتێك ئیسماعیلی سەفەوییش 
ساڵی  لە  شیعەی  مەزهەبی  م��ێ��ژوودا  لە  ج��ار  یەكەم  بۆ 
ئێرانی  خەڵكی  ئێران،  ڕەسمیی  مەزهەبی  1501زك���ردە 
كاتەی  ئ��ەو  تا  كاتێكدا  لە  شیعە،  مەزهەبی  س��ەر  هێنایە 
ئیسماعیل سەفەوی دەسەاڵتی گرتەدەست، شیعە لە ئێران 

كەمینە بوون.
جیاوازییەكانی  بوترێت،  پێویستە  ئ��ەوەی  لەكۆتاییدا   
نێوان ئەم دوو مەزهەبە ئەوەنین، كە 1400 ساڵە خوێنی 
خوێنە  ئ��ەو  زیاتر  هەمووكات  لە  ئەمڕۆش  و  لێدەڕژێت 
پرۆتستانت  مەزهەبی  كاتەی  ئ��ەو  دەڕوات،  لەنێوانیان 
بەرامبەری  ئەوانیش بە هەموو هێزێك  سەریهەڵدا، ڕاستە 
ی��ەك��دی ب��وون��ەوە، ب��اك��ووری ئ��ەورووپ��ا ب��ب��ووە مەكۆی 
بەریتانیا،  و  هۆڵەندا  و  ئەڵمانیا  بەتایبەت  پڕۆتستانتەكان، 
ئەڵمانیای  لە  بوەستێنن،  خوێنە  ئەو  توانییان  ئەوان  بەاڵم 
ش��رۆی��دەر،  وەك���و  كاسۆلیكێكی  ڕێ��گ��ەدرا  پڕۆتستانت 
كەم  ج��ۆرە  ل��ەم  نموونەی  واڵت��ەك��ەی��ان،  س��ەرۆك��ی  ببێتە 
كە  سەرۆكیانە،  پێستڕەشێك  ئەمریكاش  لە  ئەوەتا  نین، 
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دنیا،  هەموو  بۆ  بوو  كۆمەاڵیەتی  و  فیكری  ڕاچەنینێكی 
كێشانەی  ئەو  ڕۆژ  ل��ەدوای  ڕۆژ  سوننە  و  شیعە  كەچی 
ئایینەكەشیان  و  قووڵتریانكردووه تەوە  دروستیانكردووە، 
ل��ە ڕێ��گ��ای ه��زرڤ��ان��ەك��ان��ی��ان��ەوە، ب��ەت��ەواوی ش��ێ��وان��دووە، 
ه��ەرەزۆری  بەشی  و  عەرەبی  ئیبن  وەك��و  كەسانی  ئاخر 
هزرڤانەكانی ئەندەلوس زۆر دەمارگرژانە لە شیعە دەڕوانن 
و پشتگیری لە معاویە دەكەن، بە نموونەی خەلیفەی باشی 
پێبدرێت،  گرنگی  ع��ەرەب  لەناو  وا  عەقڵیەتی  تا  دادەنێن، 
دەبێتەوە.  قووڵتر  و  قووڵتر  و سوننە  نێوان شیعە  گرفتی 
لێرە ڕێك ئەو قسەیەی لۆكرسیوس زۆر ڕاستە كە لەدوای 
ئەپیكۆرییەكانە،  قوتابخانەی  هەمان  بە  سەر  و  ئەپیكۆر 
دوو هەزار ساڵ لەمەوبەر وتوویەتی: خودا بوونی هەیە، 
ئەوە  بەڵكو  ئێمەوە،  چارەنووسی  ناو  دەستناخاتە  بەاڵم 
مرۆڤەكانەوە،  ملی  بخەنە  پەتێك  دەیانەوێت  مەزهەبەكانن 

سەری ئەو پەتەش بدەنەوە دەستی خودا.
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خزمەكانی داعش
لە كوڕەكانی قابیلن

توندڕەوی  لەناكاوی  بزووتنەوەیەكی  بەتەنیا  داع��ش 
چەكداری  كۆمەڵێك  داعش  پێیوابێت  ئەوەی  نییە،  وەرزی 
ئاواش  لە چاوترووكانێكدا هاتوون، هەر  توندڕەون، چۆن 
لە چاوترووكانێكدا وندەبن، ئەگەر لەناویش نەچن، ئەوانەی 
مێژووی  لە  ئاگایان  بێگومان  دەك��ەن،  ج��ۆرە  لەم  قسەی 
ئ��اگ��اداری  تەنانەت  نییە،  سیاسی  ئیسامیی  بزووتنەی 
ماوەی شەووڕۆژێكدا  لە  داعش  نین.  ئیسامیش  مێژووی 
دەستبەسەرداگرت،  عێراقی  ش��اری  گەورەترین  دووەم 
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بێئەوەی شەڕێكی دەستەویەخە ڕووبدات، ئەمە نموونەیەكی 
یان  داعشێك،  لەوانەیە  هەرماڵێكدا  لە  كە  بوو،  زەق  زۆر 
زیاتریش هەبووبن، لەم هەرێمەی ئێمەشدا، كە بە حیساب 
حوكومەتێكی نیشتمانیمان هەیە، بەاڵم هێشتا ئەو حوكومەتە 
لەژێر جەبری ئیسامگەراییدا، كپ و بێدەنگ هەناسەدەدات. 
حوكومەتی  ئ��ەم  سێبەری  لەژێر  مرۆڤانەی  ئ��ەو  هەموو 
هەرێمەدا دەژین، پێویستیان زیاتر بەوەیە لە دوێنێ و لە 
ئەمڕۆ باشتر ئیسام بناسن، تا بەوردی ئیسام نەناسین و 
چارەسەری گونجاو نەدۆزینەوە، بێگومان خزمەكانی داعش 
ڕوو لە زیادبوون دەكەن، گەشەی كۆمەاڵیەتییان دەبێتەهۆی 
درووستكردنی نەوەیەك گوێگران و كەمبینا دەبن. لەوەتەی 
ڕۆشنگەری لە ئەورووپا سەری دەرهێناوە، كە 250 ساڵ 
مەسیحییەتدا  ئایینی  لە  نەماوە  شتێك  ئەمڕۆ،  تا  زیاترە، 
شاراوە بووبێت، 250 ساڵە ڕەخنە و لێكۆڵینەوەی جیددی 
كێ  پێمبڵێن،  وەرن  بەاڵم  دەكرێت،  مەسیحیبوون  لەسەر 
لەسەر  عەقاڵنییانە  و  زانستییانە  لێكۆڵینەوەی  دەوێرێت 
هەركەسێك  عەقڵییەتێكە  چ  ئەمە  بكات؟،  ئیسام  ئایینی 
فەتوای  و  خ��ودا  نوێنەری  بە  بكات  لێت  خۆی  هەڵبسێت، 
سڕینەوەت بۆ دەربكات، من نازانم ئەمە واڵتی مرۆڤەكانە، 

كە عەقڵ بەڕێوەی ببات، یان یاسای ناو دارستانە.
كۆمەڵگەی كوردی 1400 ساڵە كۆمەڵگەیەكی تیۆلۆژی 
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و ئایینی بووە- ئەمە ئەگەر ئایینەكانی پێشتر ژمارەنەكەین- 
تا ئەمڕۆش ئەم ئایینە لە ڕوخسار و لە عەقڵی هەرتاكێكی 
هەمووكاتێك  لە  ئێستا  بەڵكو  م��اوە،  ه��ەر  ن��ەك  ك���ورددا، 
قۆناغی  ناوبنێین  ئەمە  ئەگەر  دەدرەوشێتەوە،  باشتریش 
دووەم��ی  قۆناغی  بێگومان  ك��وردی،  كۆمەڵگەی  یەكەمی 
كۆمەڵگەی كوردی، بەرەو قۆناغی بەرخۆری و مشەخۆری 
كۆمەڵگەیە  ئ���ەو  ئ��ەم��ڕۆش  ت��ا  چ��ون��ك��ە  چ����ووە،  و..ه��ت��د 
ئاڵۆز  دۆخە  ئەو  لەنێو  بەاڵم  نابەرهەمهێنە،  كۆمەڵگەیەكی 
و تێكچڕژاوەی هەرێمی كوردستاندا ، الی كەسمان ڕوون 
نییە، قۆناغی دووەم بە چ ئاڕاستەیەكدا دەگاتە مەنزڵ، بە 
خزمەكانی  یان  ڕۆشنگەری؟،  تازەگەری؟،  مەدەنیبوون؟، 
مەدەنیبوون  بە  بێگومان  دەخوڵقێنن..؟  بەربەرییەت  داعش 
ئەو كاتە دێتەئاراوە، كە عەقڵێكی جیاواز لەوەی ئێستا دزەی 
كردبێتە ناو سیستمی حوكمڕانی و ناو كۆمەڵگەش، چونكە 
و  مەدەنی  سیستمێكی  هەرێمە  لەم  حوكمڕانی،  سیستمی 
كۆمەڵگەیەكی  كۆمەڵگەش  شێوە  هەمان  بە  نییە،  عەقاڵنی 
داتەپیو و داڕماوە، هێزی بە مەدەنیبوون و بە عەقاڵنیكردن 
لە هەردووكیاندا زۆر الواز و زۆر زۆریش سستە. ئەگەر 
كۆمەڵگەیەكی عەقاڵنی و سیستمێكی حوكمڕانیی عەقاڵنیمان 
كشتوكاڵی  وەزی��ری  ك��ات  بەزووترین  دەب��وو  هەبووایە، 
كە  دەربكرێت،  كابینەیە  لەم  هەرێمە  حوكومەتی  ئەم  ناو 
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وایزانیوە پێغەمبەر تەنیا موڵكی ئەوە و هەر بۆ ئەو ڕەوایە، 
وەزیری كشتوكاڵ بە شێوازێك قسەی كردووە، لەناو ئەو 
عەرەبانەی لە سااڵنی شەستەكان پێیاندەوترا بەدو)البداوة( 
ئەمە كەی قسەی وەزیرێكە،  لەم جۆرەیان دەوت،  قسەی 
لە  قسەكردنە  شێوازی  ئەم  ت��اژی،  و  سەگ  بكاتە  مرۆڤ 
چونكە  سەریهەڵنەداوە،  ناكاوەوە  هەڵچوونێكی  ئەنجامی 
كەواتە  تێهەڵقورتاندووە،  خۆی  خۆی،  بۆ  وەزیر  جەنابی 
ئەم  هەیە،  وەزی���رەوە  جەنابی  كولتووری  بە  پەیوەندی 
كولتوورە پاشخانێكی فیكری و كۆمەاڵیەتیی زۆر نێگەتیڤی 
سڕینەوەی  ئینجا  و  گۆشەگیركردن  بە  پێویستی  هەیە، 
بانگ  ئ��ارەزووی خۆی  بە  كولتوورە  ئەم جۆرە  تا  هەیە، 
درۆیەكی  لە  تەنیا  عەقاڵنییەت  و  بەمەدەنیبوون  هەڵبدات، 
شاخدار بەوالوە هیچی دیكە نییە. دوو هەزار و پێنجسەد 
 )475/478  –  544/Heraclite540( هيراكلیتس  ساڵە 
ئەویش  دوای  باسكردووە،  مرۆڤایەتی  بۆ  عەقڵی  بەهای 
ڕۆشنگەری  فەیلەسووفەكانی  تا  و..  ئەفاتون  و  سوقرات 
بەها و پێویستبوونی مرۆڤیان بۆ عەقاڵنییەت دەرخستووە، 
كەچی ئەوەتا هێشتا ئێمە بچووكترین بەهای عەقاڵنییەتمان 
تێدا بەرجەستەنەبووە. كوڕەكانی قابیل ئێستاش دڵیان بۆ 
كوشتنی خەڵكی لێدەدا، من دەزانم ئەو وەزیرە كاتێک ئەو 
خوێن  نووسیوەتەوە، سووڕی  ناشیرینەی  زۆر  جنێونامە 
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لە جەستەیدا چەند خێرا بووە، ئەگەر دەسەاڵتی هەبووایە 
حەمەسەعیدی گۆشاوگۆش سەردەبڕی، وەك ئەوەی داعش 
لە موسڵ و لە شاری ڕەقەی سووریا پەیڕەوی لێدەكەن، 
داعش  لێدەدات و  داعش  بۆ  دڵیان  ئەوانەی  چونكە زۆرن 
وەكو مارێكی كەپكە خواردووی سێسەر لەناو دڵێكی گەرما 
حیزبی  كۆبوونەوەكانی  وەك  ڕێك  ئەمە  كردووە،  سڕيان 
كۆمۆنیستی ئەڵمانیای ڕۆژهەاڵتی جاران وایە، كە لە كاتی 
كۆبوونەوەكانی كۆمیتەی ناوەندیاندا هەمیشە كورسییەكیان 
ستالینیان  وێنەیەكی  و  جیدەهێشت  بەچۆڵی  ستالین  بۆ 
لەسەر كورسییە چۆڵەكە دادەنا، وەك ئەوەی بڵێی ستالین 
ئەگەرچی لە مۆسكۆیە، بەاڵم ڕۆحەكەی وا لەناومان دایە، 
دانانی ئەم وێنەیە لەسەر كورسییەكی بەتاڵ خۆی لە خۆیدا 
مانایەكی قووڵتر، بەاڵم ناعەقاڵنیتری هەبوو، من دڵنیام ئێستا 
لەم هەرێمە كەم نین ئەوانەی وێنەی ئەبوبەكر بەغدادیان 
جیاوازییەك  هیچ  خ��ۆم  بۆ  من  هەڵگرتووە،  دڵیان  لەناو 
لەنێوان یوسف قەرەزاوی و ئەیمەن زەواهیری و هەندێك 
زیاتر  هەشبێت  ئ��ەوەی  نابینم،  سیاسییانە  ئیسامی  لەو 
ڕووكەشانەیە، نەك ناوەكی بێت، لە سەروبەندی بەهاری 
عەرەبیدا ناوەڕۆكی ئایدیۆلۆژیای قەرەزاوی جوانتر خۆی 
زۆرن  ئێمەدا،  هەرێمەی  لەم  هێشتا  كەچی  كرد،  نماییش 
لەم  یاسایەكیش  هیچ  سەرسامن،  ق��ەرەزاوی  بە  ئەوانەی 
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هەرێمە نییە بۆئەوەی ڕێوشوێنی پێویستیان لە بەرامبەردا 
بە  ه��ەرێ��م،  حوكومەتی  پێویستە  زۆر  ئاخر  بگرێتەبەر، 
ئەو  بەرامبەر  نوێتر  ڕێوشوێنی  سڵكردنەوەیەك  هیچ  بێ 
پێش  ئینگلتەرا  بگرێتەبەر.  تاریكپەرستە  نەزۆكە  عەقڵییەتە 
زۆربەی واڵتانی ئەورووپا و زوو توانیی كڵیسا كۆنتڕۆڵ 
بەرۆكی  ملهوڕی  فەڕەنسا  كەچی  كرد،  قازانجیشی  بكات، 
پڕۆتستانتەوە  و  كاسۆلیك  شەڕی  بەهۆی  ئیتر  گرتبوو، 
لە دەوڵەتی یەكەمی ئەورووپاوە، بوو بە دەوڵەتی سێیەم، 
و  ڕیشەیی  ڕیفۆرمێكی  بەگشتی  ئ��ەورووپ��ا  دواج���ار  ت��ا 
بنچینەیی بەسەر مەسیحییەتدا هێنا، ئێستاش ئایینی ئیسام 
لە سەرتاسەری واڵتانی ئیسامی، پێویستی بەو ڕیفۆرمە 
ڕیشەیی و بنچینەییە هەیە، دەنا ئەو توندڕەوییە به ئاسانی 
ئایدیۆلۆژیا و كولتووری عەرەبی،  بەتایبەت  جڵەوناكرێت، 
كولتوورێكی سەقەت و سواو و كۆنەپەرستانەیە، ئێمە لە 
هەرێمی كوردستان بەرگەی دۆخێكی نالەباری لەم جۆرە 
ئیسامی  ب��ەزووی��ی،  زوو  حوكومەت  پێویستە  ناگرین، 
سیاسی كەنارگیر و گۆشەگیربكات. نابێت هەمیشە بەدوای 
ڕووداوەكاندا غارغارانێ بكەین، با ئیدی پێش بە ڕووداوەكان 
بگرین. ئاخر چۆن لە سەردەمی سەرمایەداریدا، پارە وەكو 
ئێستاش  لەناو دەمارەكانی مرۆڤدا دێت و دەچێت،  خوێن 
داعش لەناو بزوتنەوە ئیسامییەكاندا هەمان ڕۆڵی دراوەكە 
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دەبینێت. ئەوان دەیانەوێت بەرگی بەرائەت و پاكیزەیی بە 
بەر تاواندا بكەن، بە ناوی خۆشەویستییەوە كۆمەڵگەیەك 
لە كۆیلە درووستبكەن، گۆڕی تەیمور لەنگ لە سەمەرقەند 
ئایەتەكانی  بە  بەسەرەوەیە،  بڵندی  س��ەوزی  گومەزێكی 
قورئان نەخشێنراوە، خەڵكی ناوچەكەش بە پیرۆزی دەزانن 
و  بۆ سەردەبڕن  قوربانی  لەسەردەكەن،  نوێژی  دەچن  و 
خواردن دەبەنە سەر گۆڕەكەی بۆئەوەی ببێت بە تەبەروك. 
)بن عەرەبی(ش، كوشتنی حەسەن و حسێنبە ڕەوا دەزانێت، 
كوڕی  یەزیدی  و  ئەمەوییەكان  لە  داكۆكیی سەرسەختانە 
جەهالەتە  ل��ەو  دیكە  نموونەی  س���ەدان  دەك���ات.  معاویە 
بەرنامەیەكی  پێویستە،  و  لێگرتووین  ماڵیان  بەردەرگای 
كۆنكریتیمان بۆ پرسێكی لەم جۆرە هەبێت، دەنا كۆمەڵگەی 
دەمێنێتەوە.  بێمانا  زۆر  كۆمەڵگە،  پێشكەوتنی  و  مەدەنی 
میتافیزیك وەستایەوە،  بوو كە دژی  یەكەم كەس  ئیبلیس 
ئەو  ئیبلیسدا  هەڵوێستەكانی  لەگەڵ  مرۆڤیش  عەقڵی  بەاڵم 
لەو  وەستایەوە،  ئ��ادەم  بۆ  كڕنۆشبردن  دژی  كە  كاتەی، 
ڕۆژەوە عەقڵ جووڵەی تێكەوت. من تێناگەم خودا بۆچی 
ئادەمی لە قوڕەشینی بەرجۆگەی گەنیو )حماء مسنون(، یان 
لە خاكێكی نیشتووی بەشێكی وشكبووەوەی دوای الفاو، 
كە پاشماوەی لەدوای خۆی جێهێشتبێت )صلصال كالفخار( 
درووستكرد، فریشتەیشی لە ترووسكەی هەورەتریشقەی 
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بێدووكەڵ )مارج من نار( نەخشكرد، كەس نییە ڕاڤەی ئەو 
بەسەرهاتەم بۆ بكات، ئاخر ئادەمێك كە لە قوڕی بۆگەن 
درووست بكرێت، هەر ئەوەی لێدەردەچێت، كە حەوا فریوی 
بدات و سێوە حەرامەكەی دەرخوارد بدات، خوداش فڕێی 

بداتە دۆزەخی ئەبەدییەوە.
ئینجا زۆر سەیرە جەنابی وەزیر، كە هاوكات ئەندامێكی 
)م.س( حزبێكی ئیسامیی سیاسییە، خۆی بە بەژن و بااڵی 
بڵێی  وەك  ش��ۆڕك��ردووه ت��ەوە،  فەیلەسووفدا  گ��ەورە  دوو 
نووسیوە،  چییان  نیچە  و  ماركس  دەزان��م  منیش  ئەوەتا 
)ئ��ەگ��ەر  بنووسێت  ك����ردووە  ج��ەس��ارەت��ی  چ��ۆن  ن��ازان��م 
تۆزێکیش عەقڵ و مەعریفە و ڕۆشنبیریت هەبووایە قسەی 
ئەو پیاوە گەورانەی وەک مارکس، نیچە، غاندی، ئۆکای، 
برناردشۆ و گۆتە ......کە بەڕێز و ئەدەب و زۆر بەجوانی 
دەت��خ��وێ��ن��دەوە،  ک���ردووە  مرۆڤایەتیان  پ��ێ��ش��ەوای  باسی 
جەنابی  بەڕاستی  ن��ەدەک��رد(.  وات  ناماقووڵیی  ئ��ەوک��ات 
بوختانە  ئەو  هەبووایە  تۆز مەعریفەی  یەك  ئەگەر  وەزیر 
گەورەیەی نەدەكردە ملوانكە، بە گەردنی )ماركس و نیچە(
وە نەدەكرد، ئاخر جەنابی وەزیر بەس یەك دێڕم لە هەموو 
سەلماندنی  بۆ  ب���دۆزەوە،  بۆ  نیچە  و  ماركس  كتێبەكانی 
ئەفیونی  )ئایین  نەیوتووە  ماركس  ئەی  بێبنەماكانت،  قسە 
تۆ  باشە  ڕانەگەیاند؟،  خودای  مردنی  نیچە  ئەی  گەالنە(؟ 
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ناویان  نازانی بۆچی هاتووی  نیچە  لە ماركس و  كە هیچ 
ڕیز دەكەیت، دە بڕۆ )ڕەخنە لە فەلسەفەی ماف الی هیگل( 
ماركس  دۆهرینگ(ی  )ئەنتی  و  ئەڵمانی(  )ئایدیۆلۆژیای  و 
تێدەگەی  ئینجا  بخوێنەوە،  نیچە  زەردەشتەكەی  ئینجا  و 
ئەو دوو مرۆڤە گەورەیە چۆن ئایینیان گەیاندە مۆزەخانە. 
لە  بردیان  پێچایەوە،  ئاینیان  بوون  فەیلەسووفە  دوو  ئەم 
مۆزەخانە ناشتیان. ئەمە كارەساتە یەكەم جار بۆ خۆت، كە 
سەلماندت خوێندەوار نیت، ئینجا بۆ حیزبەكەت كە ئەندامی 
)م.س(ەكەی وابێت، ئەی دەبێت حاڵی ئەوانی دی چۆن بێت، 
ئینجا بۆ ئەو حوكومەتە كە بەهۆی كارەساتی حوكومەتی 
بنكەفراوان و تەوافوقەوە، ئاوەها كەسانی نەخوێندەوار و 
ل��ەوەی لە  ن��ەزان دەبن بە وەزی��ر، ئاخر ئەم بەڕێزە جگە 
فیكر و فەلسەفە زۆر كۆڵەوارە، ئەوەتا لە زمانی كوردیش 
تاژی  و  س��ەگ  )وەڕی��ن��ی  نووسیویەتی  فەقیرحاڵە،  زۆر 
تانجیش  و  )س��ەگ  ی��ان  ک���اروان(،  دواکەوتنی  نابێتەهۆی 
تەنها حەپەحەپیان بۆ دەمێنێتەوە( ئەوە یەكەم جارە ببیستم 
تاژی  زانیومە  هەر  دەحەپێنێت(،  یان  دەوەڕێ��ت،  تاژی  كە 
وەزیری  بارەكەڵاڵ  دەحەپێنێت،  سەگیش  دێت،  نووسكەی 
نەك  گ��ون��دی��ت،  ك��اب��رای��ەك��ی  ت��ۆ  دەم��زان��ی  م��ن  كشتوكاڵ، 
شارنشینی، بەاڵم لە زمانە گوندییەكەشتدا هەر بەدبەختی، 
ئاخر تۆ دەتەوێت بەم زمانی قسەكردنەوە لەناو جووتیاران 
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جێگە و پێگەی خۆت بكەیتەوە.. ئێستا دەبوو ناوی هەموو 
ئەم  ڕەنگاوڕەنگەكانی  گوڵە  هەموو  ناوی  و  دارودرەخ��ت 
لەم  كە  ئاژەڵێك  هەموو  دەبوو  ئێستا  بزانیبایە،  هەرێمەت 
پێناسەكردنی  توانای  و  بزانیبا  ناویانت  ه��ەن،  هەرێمەدا 
هەریەك لەم دار و درەخت و گوڵ و ئاژەاڵنەشت بزانیبایە، 
خۆ پۆستی وەزیری هەر بۆ الفلێدان و جنێودان بە خەڵك 
نییە برا، پۆستی وەزیری پێویستی بە خزمەت و ئەزموون 
و شارەزاییش هەیە، شوكری فەزڵی وتەنی )بیری وردیشی 
دەوێت، هەر بە دوعا و نوێژی نەكەی(، بەاڵم گرفتی بنەڕەتی 
لەوەدایە ئێمە ئەوەندەی پارێزەر، یان درووستكەری ڕێبازی 
سەلەفی-ئوسولیمان هەن، نیو ئەوەندە پارێزەری ڕێبازی 
عەقاڵنییەتمان نییە، نەك تەنیا لەالیەن سیاسییەكانمانەوە ، 
بەڵكو لەناو زانكۆكانی كوردستان و لەناو ئەوانەی ئەمڕۆ 

پێیان دەوترێت نووسەرو ڕۆشنبیر.
ئەوەیە،  ئیسامییەكان  بزووتنەوە  گرفتی  گەورەترین 
نەیانتوانیوە لەنێو كتێبەكانی سەدەكانی ناوەڕاست بەتایبەت 
قوتابخانەی غەرناتە بێنەدەرەوە، عەقڵیان بە كتێبە نوێكان 
ناشكێت، توانای هەزمكردنیشیان نییە، ئەوان لە بن عربی و 
ئیبن خەلدونەوە سەرنەكەوتوون، ئەمە گرفتەكەیانە. دەزانم 
ورگنەكانی ئەم سەردەمە زۆرن، كە تابلۆكانی ڤان كوخ بە 
مانای  بچووكترین  لە  بەاڵم  هەڵدەواسن،  دیوارەكانیانەوە 
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تابلۆكان ناگەن، ڤان كوخ جگە لەوەی لە داخی كۆمەڵگە و 
دەسەاڵت شێت بوو، هاوكات زۆربەی كاتەكان لە برسانا 
زگی هەڵدەگووشی و بەمەش ڕقەكانی ئەستوورتر دەبوون 
و بە درووستكردنی تابلۆیەك زگی خۆی تێردەكرد، دەزانم 
زۆرن ئەوانەی لە سمفۆنیای بیتهۆڤن ناگەن، هەر ئەوەندە 
لە سیمفۆنیای بتهۆڤن دەگەن كە جەنابی وەزیر لە ماركس و 
نیچە گەیشتووە، لە كاتێكدا بتهۆڤن هەردوو گوێی، نەك هەر 
زۆر گران بوو، بەڵكو كەڕ بوو، گوێی لە ئاوازە دڵفڕێنەكەی 
سمفۆنیایەكە  چ  دەیزانی  باش  باش  بەاڵم  نەدەبوو،  خۆی 
دێنێتە  سمفۆنیاكەیدا  لەگەڵ  جیهان  هەموو  كە  دەیژەنێت، 

سەمایەكی خودایی.
م������رۆڤ ب����ۆ ئ�������ەوەی ڕق�����ی ل����ە خ�����ۆی ن���ەب���ێ���ت���ەوە، 
پێویستەبێگوناهیی خۆی ڕابگەیەنێت، ئەوانەی هاتن لەسەر 
بانگێكی  كاولكراو  و  وێرانكراو  هەرێمێكی  داروب���ەردی 
زمانێكی  ب��ە  ك����وردان،  خوێنی  ل��ەس��ەر  ه��ەڵ��دا،  ناهەقیان 
ئەو  بمانزانیبایە  زوو  دەب��وو  ئاخاڤتن،  بۆمان  لەنگەوە 
پێكەنینە ناوەختەیە، بەرەو چ دۆزەخێكمان پەلكێش دەكات، 
لە بەرچاومانە و  تاڵە  ئەزموونە  ئەو  بیست ساڵی ڕەبەقە 
لە  پەند و عیبرەتیشی لێ وەرناگرین. پۆل ڕیكۆر و زۆر 
فەیلەسووفەكانی دیكە وتوویانە ئیمانی پرۆتستانتی خۆی 
لە فەلسەفە و بۆچوونە فەلسەفییەكانیدا لە بەرچاوناگرێت، 
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ڕیكۆر دەڵێت: كاتێك دەمەوێت لەسەر دەقێك كاربكەم، ئەگەر 
ئەو  بێگومان  بگرم،  بەرچاو  لە  پرۆتستانتییەكەم  ئایدیای 
ئامانجەی كە لە بەرچاوی خۆم گرتوومە وەدی نایەت. ئەو 
برادەرانە وەك )أصحاب الكهف(یان لێهاتووە، تازە بە تازە 
بە عەقڵییەتی دامەزراندنی سیستمێكی الهوتی وەك ئەوەی 
سەدەكانی ناوەڕاست دەژین، ئاگایان لە دنیای جیهانگەرایی 
نییە، سەدام حوسێن ولە گرتووخانە بوو، بە عەقڵیەتی من 
لینین  لەسێدارەدرا.  تا  دەكرد،  ڕەفتاری  كۆمارم  سەرۆك 
بۆیە توانیی ڕووسیا بەرەو سۆڤێت ببات، چونكە بەوردی 
واقیعی كۆمەڵگەی ڕووسی دەخوێندەوە، دەنا لینین لە فیكر 
زۆر زۆر لە دواوەی بلیخانۆف و ترۆتسكی و تیۆریستەكانی 
دیكەی ڕووسیا و كاوتسكی ئەڵمانیا بوو، چ جای ماركس 

و ئەنگڵس. 
 ئ��ێ��م��ە ل���ەگ���ەڵ ع������ەرەب ئ��ای��ی��ن و ت���ا ڕاددەی�������ەك 
هەردووكیاندا  لە  بەاڵم  هەیە،  هاوبەشیشمان  كولتوورێكی 
ب��ن��ەڕەت��دا بۆ  ل��ە  ئ��ەوەت��ا ئایین ك��ە  زەرەرم��ەن��دب��ووی��ن، 
چی  ئەگەر  لێبووردەییە،  قووڵكردنەوەی  و  پێكەوەژیان 
ئایین  كە  كۆكن  ل��ەوەدا  ئەورووپی  هزرڤانەكانی  زۆرب��ەی 
لە  پارێزگاریكردن،  بۆ  سەردەمەكاندا  و  سات  هەموو  لە 
ئایین نەك  ملكەچیی چینە بندەستەكان بەكارهاتووە، واته  
بسڕێتەوە،  مرۆڤ  سەر  چەوساندنەوەی  نەیتوانیوە  هەر 
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چەوساندنەوە  سەختانەی  ئ��ازارە  ئەو  نەیتوانیوە  بەڵكو 
لەسەر مرۆڤەكان تەنانەت سووكیش بكات. ئەمە هۆكارێكە 
توندوتیژی  ئەوەتا  لێبوردەیی،  لەجیاتی  ئێمە  بۆ  ئایین  كە 
بەرهەمهێناوە. ئایینەكان دوای ئەوەی لە توندوتیژی مەست 
و حەیران دەبن، لە خوێنی یەكدی ت تێردەبن، ئینجا بیر 
ئایینی  ناوەڕاست  سەدەكانی  لە  دەكەنەوە،  لێبوردەیی  لە 
مەسیحی زمانی هەزاران كەسی ڕووناكبیری لەبنەوە بڕی، 
ئینجا سەریشی دەبڕین و دواجار دەیسووتاندن، جیۆردانۆ 

بڕۆنۆ، نموونەیەكی بچووكی ئەو ئازار و سووتاندنەیە.
ئینتیمایەكی  ڕاستە  كوردستانە،  هەرێمی  لەم  ئێمە 
لە مێژووی  نییە، چونكە عێراق  سروشتیمان بۆ عێراق 
هەر  یەك سەدەیە  نزیكەی  ئەوا  كە  درووستبوونییەوە 
كوردی بە ئاگر و ئاسن سەركوتكردووە، بە پێچەوانەی 
سكوتلەندییەكان كە پێیانوایە ئەوەی بەهۆی بەریتانیاوە 
سكۆتلەنداوە  لە  بەتەنیا  ڕەنگە  ك��ەوت��ووە،  دەستیان 
دەستیان نەكەوێت. ئەم هەموو هەرێمەی لە ئیسپانیاشدا 
سكۆتلەندییەكانیان  ب��ۆچ��وون��ی  ه��ەم��ان  ڕەن��گ��ە  ه��ەن، 
نییە  لەمێژیش  ئ��ەوەن��دە  ئیسپانیا  ئەگەرچی  هەبێت، 
ڕەت��ب��ووە،  ن��اوخ��ۆدا  سەختی  یەكجار  شەڕێكی  بەنێو 
زۆرب��ەی  چییە؟  ناسنامەكەی  و  ئینتیما  ك��ورد  ب��ەاڵم 
كوردستانی،  بە  خۆیان  ناسنامەی  كوردستان  خەڵكی 
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وەكئاماژەیەك بۆ هەر چوارپارچەی كوردستان ناوزەد 
سەر  پارچە  چوار  هەر  لە  كولتوورمان؟  ئەی  دەك��ەن، 
بە چوار كولتووری جوداین، سەر بە چوار ڕۆشنبیری 
ئابووری  و  سیاسی  سیستمی  چوار  بە  سەر  جوداین، 
هەرێمی  خودی  لەناو  تەنانەت  جوداین،  كۆمەاڵیەتی  و 
كوردستانیشدا سێ پارێزگاكە خاوەنی وردەكولتووری 
جیاواز و فەرهەنگی ڕۆشنبیری و كۆمەاڵیەتیی جیاوازە. 
نەكرێن،  چ��ارەس��ەر  ئەگەر  گرفتن  هەموویان  ئەمانە 
لە ئەمریكا و هندستان و واڵتی چین دەیان وردە  خۆ 
و  ئاسمانی  ئایینی  چەندین  بەریەكدەكەون،  كولتوور 
زەوی بەریەكدەكەون، گەشەی كۆمەاڵیەتی و ئابووریی 
هەرێمێكی  لە  ج��ی��اوازە،  ت��ەواو  واڵتانە  ل��ەو  هەرێمێك 
بۆ  گونجاویان  سیستمێكی  بەاڵم  واڵت،  هەمان  دیكەی 
واڵتەكانیان  چوارچێوەی  لە  هەموویان  كە  ڕێكخراوە، 
هەرێمی  لەم  سیاسی  ئیسامی  ئاسوودەن.  و  دڵخۆش 
دڵی  هەوەسی  بە  دواك��ەوت��ووە،  ئ��ەوەن��دە  كوردستانە 
بوونەتە  هەرخۆشیان  تەكفیردەكەن،  خەڵك  خۆیان 
و  ئیسام  پێغەمبەری  و  خ��ودا  دەمڕاستی  و  وەكیل 
ئایینەكە، دەنا ئەوە پێویستە دادگا پەلكێشی لێكۆڵینەوەی 
بكات، كە بە چ مافێكئەوان خۆیان كردووە بە نوێنەری 
خودا... الی هزرڤانەكانیڕاستە ڕێنیسانس سوکراتبەقەد 
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حەزرەتیمەسیح پیرۆز كرابوو، لە سەردەمیڕۆشنگەرییش 
دی��واری  چ��وار  لەناو  تەنیا  پێچرایەوە،  مەسیح  ئایینی 
كڵێساكان هەناسەی دەدا، ئەمە پەیوەندی بە قۆناغەكانی 
هەیە،  كۆمەاڵیەتییەوە  پێشكەوتنی  و  مرۆڤایەتی  هزری 
زۆر  كوردستان  هەرێمی  ئیسامییەكانی  بزووتنەوە 
بە  سیاسی  بزووتنەوەیەكی  وەك��و  كە  هاتن،  درەن��گ 
ئەگەر  چونكە  نماییشكردووە،  خۆیان  ئیسامی  ن��او 
تیۆرڕێژی  ج��ۆرە  لەم  بزووتنەوەی  سەدەیە  چەندین 
نەكەوتن،  كوردستان  فریای  خۆشبەختانە  دەكرێت،  بۆ 
وا  هیچ.  بە  ناگەن  و  ئ��ەوان  بۆ  درەنگە،  زۆر  ئێستاش 
بۆ  ژیانەوە  هاتمە  كاتێك  دەڵێت:  عەزیزنەسینە  بزانم 
گیانەكەم  بمبوورە  درەنگ،  ئەشق  بۆ  بوو،  مەرگ زوو 
پێنج  و  ئەشق  بۆ  م��اوە  هەنگاوم  دە  گەیشتم،  درەن��گ 
حوكومەتی  بە  سەبارەت  مەرگ.  بۆ  ماوە  هەنگاویشم 
هەرێمی كوردستانیش سەبارەت بە سنووردانانێكی ورد 
لینین  بۆ بزووتنەوە ئیسامگەراكانی كوردستان، دەڵێم 
لە سەروبەرندی شۆڕشی ئۆكتۆبەری راستە و سیادا، 
لەگەڵ  هەندێكیش  و  بوون  شۆڕشەكە  لەگەڵ  هەندێك 
دوێنێ  وتی  لینین  نەبوون،  داگیرساندنەكەدا  ش��ۆڕش 
بێگومان  ش��ۆڕش،  ئەمڕۆ  درەن��گ��ە،  سبەی  ب��وو،  زوو 

وایشی كرد و سەریش كەوت.
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خوێندنەوەیەكی
جياوازتر بۆ قورئان

هێزی  بە  ڕاگەیەنراوە،  ساڵە   1400 ئایینێكە  ئیسام 
گەشەی  خوێناوییەكانەوە،  فتوحاتە  ڕێگای  لە  و  شمشێر 
ك�����ردووە، وات����ه  گ��ەش��ەی ئ��ی��س��ام ل��ە ڕێ��گ��ای ع��ەق��ڵ و 
بیركردنەوەوە نەبووە، تا گەشە بە ئایینەكە بدرێت، بەڵكو لە 
ڕێگای شەڕی سەخت و خوێناوییەوە بووە، كە بووه تەهۆی 
تااڵن و كوشتن و كەنیزەك و ...هتد. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا 
ئایینەدا  ئ��ەو  بەسەر  دوورودرێ����ژەی  م��اوە  ئ��ەو  بەهۆی 
تێپەڕبووە، دەتوانین ئاماژە بۆ چەندین خاڵی گرنگ بكەین 
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لەنێو خودی ئەو ئایینەدا، پەیڕەوی لێ نەكراوە و تەنانەت 
دەقی ئایەتەكانیشيان شێواندووە، لە پراكتیكدا بە جۆرێك 
ئایەتەكان  لەگەڵ  بە هیچ شێوەیەك  لێكراوە، كە  پەیڕەوی 
زۆر  پێویستە  ك��ورد  ئێمەی  بۆ  بەتایبەت  یەكناگرنەوە، 
بەوردی، كار لەسەر دەقی ئەو ئایەتانە بكەین،وەكو خۆی 
مێژووی  سەرقاڵی  ئەوەندەی  ئێمە  چونكە  بیناسێنینەوە، 
لە  كە  مەالیانەین،  ئەو  شرۆڤەكارانی  سەرقاڵی  و  ئیسام 
گوتارەكانی ڕۆژانی هەینی پەخشی دەكەن، سەرقاڵی دەقە 
ئایینییەكان نین، ئەمەش گەورەترین گرفتە، بۆ كۆمەڵگەیەك 

كە خۆی بەو ئایینە پابەندكردبێت، نەیشیناسیبێت. 
لە  هەر  و  ب��ەردەوام��ە  ساڵە   1400 ئایینە  ئەم  ڕاستە 
سەردەمی فتوحاتەكانی خەلیفەی دووەمەوە، كە عومەری 
كوردستانەی  لەم  شمشێر  هێزی  بە  بوو،  خەتتاب  كوڕی 
ئایینی  ئێستا  لەبەرئەوەی  ب��ەاڵم  سەپاندووە،  خۆی  ئێمە 
ئیسام بووەتە كولتوور و ئەخاق و مرۆڤبوونی كۆمەڵگە، 
بۆیە كارێكی ئەوەندە سانا نییە بتوانین شرۆڤەیەكی ورد و 
زانستییانە بۆ تەواوی دەقەكانی قورئان بكەین، چونكە ئاستی 
لە  ئەو شرۆڤەكردنە  پێیوانییە  هێشتا  كۆمەڵگە  هۆشیاریی 
بەرژەوەندیی پێشكەوتن و كردنەوە و گەشەكردنی عەقڵی 
كۆمەڵگەیە، بە پێچەوانەوە، بە گەورەترین زیان پێگەیشتن 
شرۆڤەكردنی  كە  كارە  ئەم  بۆیە  دەزانێت،  كۆمەڵگەی  بە 
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كە  ئەوەی  وەك  قورئانە،  ناساندنی  و  قورئان  ئایەتەكانی 
هەیە و لە بەردەستمانە، بێگومان كارێكی لەم جۆرەش لە 
تا جووڵەیەكیش  بەاڵم  ترسناكەكانە،  و  دژوار  هەرە  كارە 
خەڵك  بیركردنەوەی  ناتوانرێت  نەكرێت،  ئاڕاستەیە  بەو 
بۆیەدەبێت  بگۆڕین،  درووس��ت  و  ڕاست  ئاڕاستەیەكی  بە 
ئاییندەدا  لە  ب��ۆئ��ەوەی  دەستپێبكەین،  سەرەتایەك  وەك 
بیركردنەوەی  و  عەقڵ  كە  ببێت،  درووس��ت  كولتوورێك 
مرۆڤەكان پێوەربن، نەك ئایین، بەاڵم لەڕاستیدا ئەم كارەی 
ئێمە دەیكەین وەك ڕووبەڕووبوونەوە وایە لەگەڵ شێرێكی 
بێنە بەرچاوی خۆت، بە ڕێگایەكدا  برسی، تۆ ئەم وێنەیە 
تێتدەڕوانێت،  دوورەوە  لە  برسی  شێرێكی  و  دەڕۆی���ت 
لەناكاو هەڵمەتت بۆ دەهێنێت و دەیەوێت بتخوات، تۆ لەو 
دەتوانیت  ئایا  بیت،  پاڵەوانیش  و  ئ��ازا  هەرچەندە  كاتەدا 
وێنەیەك بێنیتە بەرچاوی خۆت، كە ئەوە شێر نییە، بەڵكو 
كەروێشكە بۆ الت غاردەدات ؟ بڕواناكەم هیچ قارەمانێك 
بتوانێت لە كاتێكی وەهادا، وێنایەكی لەم جۆرە لە مێشكی 
بیركردنەوەیە،  ئەو  دەزانێت  چونكە  درووستبكات،  خۆی 
خەیاڵپاڵوییەكی زۆر دەبەنگانەیە. لێدوان لە بابەتێكی وەكو 
ئیسامیش لەڕاستیدا لە دۆخی شێرەكە كەم مەترسیدارتر 
ڕێگایەدا  بەم  دەشبێت  هەر  ژیانە  ڕێگای  ئەمە  بەاڵم  نییە، 

بڕۆین...
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ئایینی ئیسام ئەو كاتەی لە ڕۆژی یەكەمیدا هاتەئاراوە، 
پێغەمبەری ئیسام الی خەدیجە بەسەرهاتی ناو ئەشكەوتی 
حەرائی بۆ گێڕایەوە، تا نزیكەی ئەو سێ ساڵەی بەنهێنی 
خەریكی بەهێزكردنی ئایینی ئیسامبوون، تەنانەت تا مانگی 
لەگەڵ  ئایینەكەی،كە  بانگەوازی  پێنجەمی  ساڵی  ڕەجەبی 
یازدە پیاو و چوار ژن، چوون بۆ حەبەشە و ماوەیەكیش 
لەوێ ژیانیان بەسەربرد، هەر لەوێش ئەبوتالیبی مامی و 
لەدەستدا، هەردووكیان كۆچی  ژیانیان  خەدیجەی خێزانی 
ڕوویاندا،  619ز  ساڵی  كارەساتە  دوو  ئەم  كرد،  دواییان 
واته  سێ)3(ساڵ پێش كۆچكردنی بۆ مەدینە. كە ئەمەیان 
ژیانی  گوزەرانی  دۆخی  و سەختترین  ناخۆشترین  ڕەنگە 
موحەممەد بووبێت كە دوو پشتیوانی سەرەكی لەدەستدا. 
بۆیە ئایینی ئیسام لە دۆخێكی وەها سەختدا بێگومان هەر 
مەدینە  پێینایە  كە  ئایینەی،  ئەو  لەگەڵ  جیاوازبێت  دەبوو 
بە  واتا  لێكەوتەوە.  خوێناوی  و  شەڕی سەخت  دەی��ان  و 
دیوێكی دیكەدا دەتوانین بڵێین سەرهەڵدانی ئایینی ئیسام 
بەردەوامبوونی  و  گەشەكردن  لەگەڵ  ج��ی��اوازە،  ت��ەواو 
ئایینەكە، بەتایبەت لە ڕۆژگارێكی وەكو ئەمڕۆماندا، ناكرێت 
لە  كەچی  بین،  پابەند  پێوەی  و  بهێنین  ئایینێك  بە  ب��ڕوا 
هەرقۆناخێكدا بە جۆرێك گەشەی كردبێت. ئەو یازدە پیاو 
لەگەڵ موحەممەد كۆچیان بۆ حەبەشە  و چوار ژنەی كە 
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كردبوو، ئیبن كەسیر دەڵێت بریتین لەمانە:عوسمانی كوڕی 
بوو،  موحەممەد  كچی  ڕوقیەی  كە  خێزانەكەی،  و  عەفان 
سهلەی  كە  خێزانەكەی،  و  عەتەبە  ك��وڕی  حذيفە  ئەبوو 
كچی سوهێل بوو، لەگەڵ زوبێری كوڕی عەوام، مەسعەب 
كوڕی عومێر، عەبدولرەحمان كوڕی عۆف، باوكی سەلمەی 
دایكی سەلمەی كچی  كە  خێزانەكەی،  و  عبدلئەسد  كوڕی 
ئەبو ئومەیە بوو، عوسمان كوڕی مظعون، عامری كوڕی 
حثمة،  ئەبوو  كچی  لەیای  خێزانەكەی  و  روبێعەئەلعنزی 
عەمرو،  حاتەب كوڕی  ڕەهم،  ئەبوو  كوڕی  ئەبوو سەبرە 
سوهێل كوڕی بيضاء لەگەڵ عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعوود.

ب���ە س�����ەدان ه������ەزاران ك���ەس و زی��ات��ری��ش ب��ەه��ۆی 
ئاسمانییەكان،  ئایینە  لە  ئایینێك  لەسەر  سووربوونیان 
كەوتنە بەر شااڵو و پەالماری ئەو كەسانەی تەنانەت سەر 
بە هەمان ئایین بوون، تەنیا مەزهەبەكەیان جیابوو، وەك 
كاسۆلیك و پرۆتستانت، شیعە و سوننە، تەنانەت موعتەزیلە 
هەمووی  ئەمانە  دی��ك��ەش.  زۆری  و  ئەشعەرییەكان  و 
بوونەهۆی ئەوەی بپرسین ئەرێ بەڕاستی خودایەك هەیە 
ئێمە بۆ ناو مەنجەنیق پەلكێش بكات، تەنیا لەبەرئەوەی بە 
ئایینەكەی خۆمانەوە پابەندین، باشە بۆچی دەمانكوژن، كێ 
و  ڕاستتر  ئێمە  ئایینەكەی  لە هی  ئەوان  ئایینەكەی  دەڵێت 
درووستترە، یان مەزهەبەكەی ئەوان لە مەزهەبەكەی ئێمە 
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درووستترە، ئەی باشە ئێمەش وەك ئەوان بڕوامان بە یەك 
خودای تاك و تەنیا نییە، ئەی ئێمەش وەك ئەوان تەنیا یەك 
پێغەمبەرمان نییە، كە لەالیەن خوداوە بۆمان نێردراوە، ئەی 
ئەم هەموو كوشتنە بۆچی، ئەی گوناهی ژنەكانمان چییە 
دەیكەنە  پەالمارە وەحشییانەی  ئەو هێرش و  ئەنجامی  لە 
سەرمان، دەستبەسەر كچ و خوشك و ژنەكانماندا دەگرن 
مارەدەكەن.  خۆیانی  لە  یەكسەر  تەاڵقدرابن،  بێئەوەی  و 
ئەگەر  بێگومان  جیاوازبێت،  كولتوورەكەی  كۆمەڵگەیەك 
دوو  ئەو  بن،  مەزهەبیش  هەمان  و  ئایین  هەمان  لەسەر 
كۆمەڵگەیە بە دوو شێوەی جیاواز پەیڕەوی لە ئایینەكەیان 
و مەزهەبەكەیان دەكەن، ئەمە یاسای ژیانە و هیچ هێزێكیش 
كولتووری  دوو  هەڵگری  م��ادام  یەكیبخاتەوە،  ناتوانێت 
جیاوازن. تۆ سەیربكە ئەو ئایینی ئیسامەی لە ئەندۆنیزیا 
لە  كە  ئایینەیە،  ئەو  هەمان  ئایا  بەڕێوەدەچێت،  مالیزیا  و 
ئەمانە  بەڕێوەدەچێت،  ئەفغانستان  و  عێراق  و  سعوودیە 
هەموویان  كە  درووستدەبێت،  وردت��ر  پرسیاری  زۆر  و 
دەبنەهۆی ئەوەی باشتر و وردتر و قووڵتر بچینە قوواڵیی 

ئایینی ئیسام و وەكو خۆی بیخوێنینەوە.
بەپێی زانستی دەروونزانیی گەشە، وەك چۆن چاو گەشە 
دەكات و دەبینێت و پێداویستیی مرۆڤ دابیندەكات، ئاوەها 
بە هەمان شێوە مێشكیش بەردەوام گەشەدەكات، كۆمەڵێك 
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ئاستی  بەپێی  كە  درووستدەبێت،  بۆ  وەاڵم��ی  و  پرسیار 
مسۆگەردەگات.  كەسەكە  بۆ  ئاییندەیی  ڕوانینی  گەشەكە 
كە  نەیدەشاردەوە،  پرۆتستانت  داهێنەری  لۆسەری  مارتن 
بەیەكەوە  هەرگیز  ئایینەكانە،  سەرسەختی  دوژمنی  عەقڵ 
عەقڵ  مەسیحییەكان  پێویستە  دەی��وت  بۆیە  ناگونجێن. 
هەمان  ئێمەش  دەبێت  بێت  ڕوان��گ��ەوە  ل��ەم  ن��اوب��ەرن.  لە 
بە  هەتایە  تا  ب��ۆئ��ەوەی  پەیڕەوبكەین،  لۆسەر  قسەكەی 
عەقڵمان  كاتێك  بمێنینەوە، چونكە  گەمژەیی  بە  و  بێعەقڵی 
بۆ درووست دەبێت، ئەوا ئایینەكەمان لەدەستدەدەین، ئەم 
بۆچوونەی لۆسەر زۆر ڕاستە، تۆ سەیری فەیلەسووف و 
ڕۆشنبیرەكانی ئەو سەردەمەی جیهانی ئەمڕۆبكە، لە سەدا 
ئایینی ئیسام، یان  چەندی ڕۆشنبیرە گەورەكان سەر بە 
ئایینی مەسیحین، سەدا چەندیش خۆیان لە هەر سێ ئایینە 
ئاسمانییەكە یەكاكردووه تەوە و سەر بە هیچ كام لەو سێ 
ئایینە نین، پێوەی پابەندنین، بێگومان ڕوونە لەم سەردەمە 
ڕۆشنبیرە گەورەكان بەژمارە سفر و پۆینتیشلەگەڵ ئایینە 
ئاسمانییەكان نین، چونكە قۆناغی تێگەیشتن لە ئایین الی 
ڕۆشنبیر و خەڵكی خاوەن عەقڵ بەسەرچووە و كۆتاییهاتووە، 
گاڵتەكردن،  ناڵێم  دەژی��ن،  تێیدا  ئێمە  هەرێمەی  لەم  بەاڵم 
ئایین تا ئێستاكەش وەك ئەوە وایە  بەڵكو ڕەخنەگرتن لە 
تۆ لەناو مزگەوتدا و لە ڕۆژی هەینیدا، كاتی وتاری نوێژی 
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ئیسامدا  ئایینی  لە  پەیدابكەیت،  خودا  بۆ  شەریك  هەینی، 
لەم جۆرە چەندە كوفرە، ڕەخنەگرتن  كارێكی  ئەنجامدانی 
ئەوەندە  ئیسامەوە  پەیڕەوكارانی  ب��ەالی  ئایینەش  ل��ەو 
كوفرە، بەاڵم ئایا لە سەردەم و قۆناغێكی پڕ تەكنۆلۆژیی 
بتوانی  ئایا هیچ پرسێك هەیە  ئیمڕۆ،  پێشكەوتووی وەكو 
هەر دیزە بە دەرخۆنەی بكەیت. ئەمەیان سەختە یەكجار 

سەختە، ئەگەر مەحاڵیش نەبێت. 
 لەڕاستیدا كۆمەڵگەی مرۆیی لە بنەڕەتدا كۆمەڵگەیەكی 
هاروهاجە، كۆمەڵگەیەكە هەمیشە چاوی لە سامان و ژن 
لەوەتەی  بڕیوە،  بەرامبەری  ئەوی  جوانەكانی  كەلوپەلە  و 
ت��ون��دەوە  ب��ەه��ۆی س��ان��س��ۆری  ه��ێ��ورب��ووه ت��ەوە  كەمێك 
بەرزەفت كراوە، مرۆڤی ئەورووپایی بە كۆمەڵێك یاسا و 
ڕێسای توندەوە بەرزەفت كراوە، دەنا هیچ لە كۆمەڵگەكانی 
ڕۆژهەاڵتی زیاتر و ئارامتر نییە، هەركاتێك ئەو سانسۆرە 
توندەی لەسەر نەبێت لە كۆمەڵگەی ڕۆژهەاڵتی خراپتر خۆی 
ئەورووپایە  لەو  كاتژمێر  دوو  ئەگەر  نموونە  دەنوێنێت،بۆ 
كارەبا بكوژێتەوە، هیچ گومانی تێدا نییە بە دەیان و سەدان 
دوكان دەبڕدرێن و تااڵندەكرێن، ئەمە بۆچی وایە، چونكە 
بۆماوەییشە،  غەریزییە،  كارێكی  تەمەلوككردن  ڕۆح��ی 
كەسمان ناتوانین حەزمان لە شتە جوانەكان نەبێت، ماڵی 
ج��وان، ژن��ی ج��وان، خ��واردن��ی چ��اك، سامانی زۆر...ه��ت��د. 
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و  ب���ڕوادار  زۆر  یەكجار  ئ��ەوان��ەی  تەنانەت  كەسێك  هیچ 
ئیمانداریشن، نەیانتوانیوە و ناشتوانن دەقاودەق ڕەوشتیان 
پێغەمبەرەكانیش  تەنانەت  بێت،  ئینجیل  یان  قورئان،  وەكو 
لە ژیانی ڕۆژانەیاندا ئەوەیان پێنەكراوە. بۆیە گەورەترین 
قورئان  وەكو  كتومت  بیانەوێت  ئەوەیە  ئیمانداران  هەڵەی 
ڕەفتاربكەن، چونكە ئەوە مەحاڵە. هیچ لۆژیكییش نییە تا وا 

بیربكەیتەوە.
یەكجار  ڕەگوڕیشەكەیشی  ك��ول��ت��وورە،  خ��ۆی  ئایین   
لەدایكدەبن  مندااڵنەی  ئەو  هەموو  بۆیە  قووڵە،  و  دوور 
ڕاستەوخۆ )نەك ناڕاستەوخۆ(، واتا یەكسەر هەمان ئایینی 
دایك و باوك هەڵدەگرێتەوە، ڕاستە كولتوور لە ماوەیەكی 
دورودرێژدا گۆڕانكاری بەسەردادێت، بەاڵم ئەم گۆڕانكارییە 
لە  وەك  درووستدەبێت،  دابونەریتدا  هەندێک  لە  زیاتر 
گۆڕانكارییان  ...هتد  و  كاركردن  و  جلوبەرگ  و  خ��واردن 
بەاڵم  درووستدەبێت،  بۆ  درێژخایەندا  زۆر  ماوەیەكی  لە 
لە ئاییندا گرفتی گەورە درووستدەبێت، چونكە وەرگەڕان 
لە ئایینەكە دەبێتە وەرگەڕان لە تەواوی خێزان و كۆمەڵگە 
و  هەستیارتر  دیكە  هەمووئەوانەی  لە  ئایین  چونكە   .... و 
ئایینەكان  ب��ەاڵم  پێكهێناوە.  كولتووریان  كە  دژوارت����رە، 
گۆڕانكاری  هەمیشە  توانیویانە  بااڵدەستەكانەوە  لەالیەن 
ڕەشۆكی  خەڵكی  لەالیەن  نەك  بهێنن،  بەسەردا  ڕیشەیی 
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ئامۆژگاریت  كە  مەسیحییەی  ئایینی  ئ��ەو  ب��ێ��دەرەت��ان،  و 
دەكات، ئەگەر یەكێك شەقازللەیەكی لە الڕوومەتێكت بدات، 
الڕوومەتەكەی تریشی بۆ ڕابگرە با لەوالیشی بدات، بزانە 
ئایینێك ئەوەندە میهرەبان و نەرم بێت، كەچی بۆ یەكەمین 
نەبرد  باڵوكرایەوە،زۆری  هێزی شمشێر  بە  ڕۆما  لە  جار 
ناساند و  ئایینەی  ئەو  بەفەرمی  قوستەنتینییە  ئیمپراتۆری 
پشتگیریی تەواوی لێكرد. دواتریش دەیان فەیلەسووف و 
هزرڤانی گەورە كەوتنە بەر شااڵوی نەفرەتی پیاوانی ئایینی 
مەسیحی وكڵێساكان، تەنانەت هەندێكیشیان ملیان پەڕێندرا 
و سووتێنران، وەكو جیۆردانۆ بڕۆنۆ و...ه�تد هەموویشی 
لە ڕێگای دادگاكانی پشكنینەوە بوو. پابەندبوونی ئیتالیا بە 
ئایینەوە تا ئێستاش شوێنەواری نەرێنی بەسەرەوە ماوە، 
ئەگەر  دام��ەزرا  كە  ئەمه ریكا  پێگەیاندووە.  زۆری  زیانی 
لەسەر بنەمایەكی ئایینی دابمەزرایە، نەگەیشتە ئەو هەموو 
پێشكەوتنەی ئەمڕۆ، چونكە هەموو بیروباوەڕە ئایینییەكان 
خەڵك لە شوێنی خۆی دەوەستێنێت، ڕایدەگرێت و نایەڵێت 

بۆ پێشەوە بڕوات.
جەهل دوو جۆرە و لە خۆیشیه وه  درووستنابێت، بەڵكو 
ئەوەكۆمەڵگەیە جەهل بەرهەمدەهێنێت وگرنگی و بەهایەكی 
یەكجار زۆری پێدەبەخشێت، ئۆلیڤەروا لە كتێبەكەیداالجهل 
ال��م��ق��دس، ب���ەوردی ڕوون��ی��ك��ردووه ت��ەوە، جەهلێك ك��ە لە 



109خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

نووسین و گوتارەكانماندا بەردەوام چەندبارە دەبنەوە، بێ 
شیكاری  بنەمایەكی  هیچ  وتارانە  و  نووسین  ئەو  ئ��ەوەی 
كۆمەاڵیەتییەكان  ب��ك��ەرە  تەنیا  هەبێت.  ت��ێ��دا  زانستی  و 
و  لێكدانەوەیەكی سەقەت  پێدەدەن،  له ڕادەبەدەری  هێزێكی 
ئەو  بەردەوامبوونی  بە  ئەمەش  دەك��ەن،  بۆ  چەقبەستووی 
گوتارە وشك و چەقبەستووانە و بەو لێكدانەوە كۆنەپەرست 
و دۆگماتیزمانە، وردە وردە ڕێوشوێنی خۆی وەردەگرێت، 
ئیتر لەناو كۆمەڵگە پیرۆزدەكرێت، چونكە دەبێت بە كولتوور، 
ك��ردووە،  پەسندی  كۆمەڵگە  بێت  هەرچییەك  كولتووریش 
بۆیە كراوە بە كولتوور، شتێك نییە لە جیهاندا كۆمەڵگەیەك 
چونكە  كولتوور،  كرابێتە  و  نەكردبێت  شتێكی  پەسه ندی 
لە  بەڵكو  درووستنابێت،  ساڵ  دوو  و  ساڵێك  بە  كولتوور 
ئەنجامی پەیڕەوكردنی دەیان ساڵ، ئینجا وردە وردە ڕیشەی 
خۆی دادەكوتێت و دەبێتە كولتوور. جەهلێكی تریش هەیە 
پێیدەوترێت جەهلی دامەزراوەیی وەك محەمەد ئارگۆن ناوی 
پەروەردەییەوە  سیستمی  ڕێگای  لە  جەهلەش  ئەو  لێناوە، 
دێتە ئاراوە، ئینجا دەچێتە ناو دامودەزگاكانی دیكەی وەك 
و  ئیتر چوارچێوەی خۆی وەردەگرێت  ...هتد  و  ڕاگەیاندن 
كۆمەڵگەی  ت���ەواوی  چونكە  كۆنكریتی،  جەهلێكی  دەبێتە 
گرتووه تەوە. تۆ سەیربكە لە ماوەی 600 ساڵی ڕابردوودا 
هزرڤانان،  ن���اوداری  پیاوانی  زۆری  ه��ەرە  زۆرب���ەی  خ��ۆ 
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بەرچاوی  لە  بەاڵم  نەبووە،  مەسیحی  ئایینی  بە  باوەڕیان 
خەڵك تا ڕاددەیەك دەیانشاردەوە، چونكە دەترسان بژێویی 
تێپەڕاندووە،  ترسەیان  ئەو  ئێستا  لەدەستبدەن.  ڕۆژانەیان 
بەاڵم هەر لە سەردەمی كۆپەرنیكۆس و گالیلۆ و دیكارتەوە 
تاكانت، ڤۆلتێر، هیگڵ و زۆری دیكە ئەو ترسە زۆر زاڵبوو، 
تەنیا داڤید هیوم و ماركس و نیچە ئەو ترسەیان شكاندبوو، 

بەاڵم ئەوانیش باجی گەورەیان دا.
ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ك������وردی، ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی��ەك��ی ئ���ەوەن���دە 
نەخوێندەوارە، هەمیشە جەهل باڵودەكاتەوە، ئەگینا دوای 
لە  پرسیارێك  نەهاتووە،  ئەوە  كاتی  سەدە   14 چ��واردە 
بەرهەمی ئایینی ئیسام بكەیت، كە چ بەرهەمێكی هەبووە، لە 
سەرتاسەری دنیادا كام واڵتی ئیسامی هەیە، خەڵك ئاواتی 
تاقیكردنەوەیەكی  ئایا  بكات،  بۆ  كۆڕەوی  و  بخوازێت  بۆ 
1400 ساڵە ئەوەندە كەمە، تا پێویستمان بە كاتی زیاتر 
ئایینە  ئێستا  تا   ... پرسیارە  ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی  بۆ  بێت 
و  گ��رێ  هەندێک  یەكاییكردنەوەی  ب��ۆ  ئاسمانییەكان، 
سەر  دەگەڕێنەوە  هەر  نییە،  زانست  بە  بڕوایان  ئاڵۆزی، 
ئەفسانە و خورافە، واته  خورافەیان پێ لە زانست گرنگتر 
ڕۆح،  میعراج،  و  ئیسرا  عیسا،  لەدایكبوونی  باشترە.  و 
زیندووكردنەوەی  درووستبكرێت،  كێشكە  قوڕ  لە  خودا، 
قابیل  نوح،  تۆفانی  ئەییوب،  سەبری  فوویەك،  بە  مردوو 
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دەركردنی  نواند،  مار خۆی  لە شێوەی  ئیبلیس  هابیل،  و 
تا  لەم جۆرە،  بابەتی دیكەی  لە بەهەشت و دەیان  ئادەم 
ئێستا لەالیەن پیاوانی ئایینییەوە بە كرچوكاڵی ماوەتەوە، 
نایانەوێت بڕواش بە خۆیان بهێنن، كە وا نییە. ئەمە ڕێك 
ئایینیش  لە عەقاڵنییەت،  بریتییە  پێدەڵێت زانست  ئەوەمان 
ئێمە  ناعەقاڵنین.  ك��ە  خ��وراف��ات  و  ئەفسانە  ل��ە  بریتییە 
بەردەوام وێنەی خەیاڵی لەناو مێشكماندا درووستدەكەین، 
جا چ بە ڕێگای خەوبینین بێت، چ بە ڕێگای خەیاڵپاڵوی و 
داڵغەلێدان بێت، بەاڵم ئەو وێنانەی درووستیاندەكەین، بەو 
دوو ڕێگایە هیچیان واقیعی نین، بۆیە ناشتوانین پیادەیان 

بكەین و بیانهێنینە بواری پەیڕەولێكردنەوە.
ئایەتەكانی  دەق��ی  ل��ە  كەمێك  ه��ەوڵ��م��داوە  ج��ارە  ئ��ەم 
بەهەڵە  كورد  ئێمەی  ئێستا  تا  چونكە  بكۆڵمەوە،  قورئان 
لە  لێدەكەین،  پەیڕەوی  بەهەڵەش  هەر  و  تێیگەیشتووین 
خوارەوە هەوڵدەدەم بەكورتی بچمە سەر پرسە گرنگەكان.

حیجاب 
مەبەست  قورئاندا  لە  ئایا  بزانین  پێویستە  سەرەتا 
و  پ��رچ  ش��اردن��ەوەی  ماناكەی  ئایا  چییە،  حیجاب  لە 
یان  مێیە،  ڕەگ���ەزی  جەستەی  ت���ەواوی  و  دەم��وچ��او 
ئایەتەكانەوە  لە ڕێگای دەقی  شتێكی ترە، دەمانەوێت 
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لێیبكۆڵینەوە، نەك فاڵن وا دەڵێت و فیسار وای وت... 
ئەوەی لە تەواوی ئەو دەقی ئایەتانەی باسی حیجابی 
تەنیا  كە  خ���وارەوە،  ئایەتانەی  لەم  بریتین  ك��ردووە، 

حەوت ئایەتن.
َشْرِقّيًا *  َمَكانًا  َأْهِلَها  ِمْن  انَتَبَذْت  ِإِذ  َمْرَيَم  الِكَتاِب  ِف  َواْذُكْر   -1
َذْت ِمن ُدوِنِهْم ِحَجابًا َفَأْرَسْلَنا ِإَلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل َلَا َبَشراً َسِوّيًا  َ َفاتَّ
)سورەتی مريم ئایەی 16و 17(.ماناكەی ئەمەیە: لەم كتێبە 
كەسوكاری،  لە  دوور  كاتێک  بێنەگۆڕ،  مریەمیش  باسی 
شوێنێكی خۆرهەاڵتی بۆ خۆی هەڵبژارد، لەنێوان خۆی و 
ئەماندا پەردەیەكی راهەنگاوت، ئێمە ڕۆحی خۆمان بۆ نارد، 
لەم  حیجاب  كەواتە   ... بەرچاو.  هاتە  ت��ەواوی  بنیادەمێكی 
ئایەتەدا بریتییە لە پەردەیەك، یان لە شێوەی دیوارێك، یان 
دابڕانێكە، نەك بە مانای چەفیە و چارشێو و شتی دیكەی 

لەم جۆرە...
اَرْت  َت��وَ َحتَّى  َربِّي  ِذْكِر  َعن  اخلْيِ  ُحبَّ  َأْحَبْبُت  ِإنِّي  َفَقاَل   -2
بە  ح��ەز  وت��ی  32(.وات���ا:  ئایەی  )س��ورەت��ی ص  ِباحِلَجاِب. 
غارغارێنی ئەسپەكەم دەكەم یادی خودای لەبیر بردەمەوە، 
ئەسپەكانیش هەر غاریاندەدا، تا لە چاوان ونبوون. كەواتە 
بەڵكو  نایەت،  سەر  داپۆشینی  مانای  بە  حیجاب  لێرەش 
شتێك كە لە دوورەوە لە بەرچاوان وندەبێت. لە شێوەی 

تارماییەكە و هیچی دیكە.
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3- َوِإَذا َقَرْأَت الُقرآَن َجَعْلَنا َبْيَنَك َوَبْيَ الَِّذيَن ال ُيْؤِمُنوَن ِباآلِخَرِة 
ِحَجابًا مَّْسُتوراً )سورەتی االسراء ئایەی 45(. واتا كاتێك كە 
قورئان دەخوێنیت ئێمە لەنێوان تۆو ئەوانەش، كە بڕوایان 
و  نادیار  بەربەستێكی  نییە،  دواڕۆژ)زی��ن��دووب��وون��ەوە(  بە 
شاراوەمان داناوە. خوێنەری بەڕێز ئەوەتا لەم ئایەتەش، كە 
وشەی حیجاب هاتووە، هیچ پەیوەندییەكی بە سەرپۆشی 

ژنانەوە نییە.
َوِمن  َوْقٌر  آَذاِنَنا  َوِف  ِإَلْيِه  َتْدُعوَنا  َأِكنٍَّة ممَّا  ِف  ُقُلوُبَنا  َوَقاُلوا   -4
َبْيِنَنا َوَبْيِنَك ِحَجاٌب َفاْعَمْل ِإنََّنا َعاِمُلوَن )سورەتی فصلت ئایەی 
5( واتا:وتیان دڵمان داپۆشراوە لە ئاستی ئەوەی تۆ بانگی 
و  ئێمە  لەنێوان  و  كەڕە  گوێشمان  بۆ الی،  دەكەیت  ئێمە 
تۆدا پەردەیەك هەیە، تۆ خەریكی كاری خۆت بەو ئێمەش 
كاری خۆمان دەكەین. كەواته  دیسان ئەو وشەی حیجابە 
بە هیچ شێوەیەك مەبەستی لە سەرپۆشی دەموچاو نییە 

بۆ ژنان.
-5 َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأن ُيَكلَِّمُه اهلُل ِإاّل َوْحيًا َأْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل 
الشوری  )سورەتی  َحِكيم  َعِليٌّ  ِإنَُّه  َيَشاء  َما  ِبِإْذِنِه  َفُيوِحَي  َرُسواًل 
ڕووب��ەڕوو  كەسێكی  هیچ  خ��ودا  هەرگیز  وات��ا:   )51 ئایەی 
نەدواندووە، یان فەرمانێكی لە دڵییەوە ناردووە، یان لەپشت 
داوە، چی  ئیزنی  و  ناردووە  قاسیدێكی  یان  بووە،  پەردەوە 
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دەخوازێت بە دڵی ڕابگەیەنێت، هەر ئەو جێبەرز و كارزانە... 
كەواتا لێرەش مەبەستی سەرپۆشی ڕەگەزی مێ نەبووە. 

ِبِسيَماُهْم  ُكالًّ  َيْعِرُفوَن  ِرَجاٌل  اأَلْعَراِف  َوَعَلى  ِحَجاٌب  َوَبْيَنُهَما   -6
)سورەتی االعراف ئایەی 46( واتا: لەنێوان بەهەشتییەكان 
ئەعراف  لەسەر  هەیە،  پەردە)دیوار(ێك  دۆزەخییەكاندا  و 
راوەستاون، هەموو كەسێك بە دەموچاوەكانیان دەناسنەوە، 
نەچوونەتە  هێشتا  دەك��ەن،-ك��ە  بەهەشتییانە  ل��ەو  دەن��گ 
لێ  س��اڵوت��ان  چ��وون��ن-  بەتەمای  ب��ەاڵم  بەهەشتەوە،  نێو 
بە  پەیوەندییەكی  هیچ  حیجاب  ئایەتەش  ئەم  بەپێی  بێت. 

سەرپۆشی ژنانەوە نییە.
ُيْؤَذَن  َأن  ِإاّل  النَِّبِّ  ُبُيوَت  َتْدُخُلوا  ال  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا   -7
َفِإَذا  َفاْدُخُلوا  ُدِعيُتْم  ِإَذا  َوَلِكْن  ِإَناُه  َناِظِريَن  َغْيَ  َطَعاٍم  ِإَل  َلُكْم 
ِديٍث ِإنَّ َذلُِكْم َكاَن ُيْؤِذي النَِّبَّ  َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسَي حِلَ
َفَيْسَتْحِيي ِمنُكْم َواهلُل ال َيْسَتْحِيي ِمَن احَلقِّ َوِإَذا َسالُتُموُهنَّ َمَتاعًا 
َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذلُِكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم َوُقُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن 
َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهلِل َوال َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبداً ِإنَّ 
َذلُِكْم َكاَن ِعنَد اهلِل َعِظيمًا )سورەتی االحزاب ئایەی 53(.واتا: 
ئەی ئەوانەی باوەڕتان هێناوە، نەچنە ماڵی پێغەمبەر بۆ 
ژوورەكانی، مەگەر بۆ ژەمێكی نانخواردن بانگ كرابن، 
كاتێك چوون، نابێت زووتر بچن كە هێشتا خواردنەكە 



115خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

ئامادەنەكراوە، هەركە ژەمە نانەكه شتان خوارد، باڵوەی 
مەكەن،  خەریك  قسەكردنەوە  بە  خۆتان  و  بكەن  لێ 
چونكە ئەم كارەتان پێغەمبەر ئازاردەدات، شەرمدەكات 
خودا  ئیتر(،  هەڵسن  بڕۆن  یااڵ  بڵێت  بدات)واته   دەنگ 
داوای  هەركاتێكیش  شەرمناكات.  ڕاستگوتن  قسەی  لە 
شتێكتان لە ژنەكانی ناو ماڵ كرد )ژنەكانی پێغەمبەر(، 
ئێوە  دڵپاكیی  لە  كارە  ئەم  داوابكەن،  پ��ەردەوە  لەپشت 
بەهۆی  خ��ودا  پێغەمبەری  نابێت  نزیكترە.  ئەوانیش  و 
ئێوەوە ئازار بچێژێت، ناشبێت دوای پێغەمبەر )تا هەتایە( 
ژنەكانی ئەو مارەبكەن، ئەم كارە الی خودا گوناهێكی 
ئایەتەش  ئەم  ئەوەتا  بەڕێز  خوێنەری  گەورەیە.  زۆر 
هیچ پەیوەندییەكی دوورونزیكی بەو حیجابەوە نییە، كە 

ئافرەتی كورد بەكاریدەهێنێت.
وشەی  حەوت شوێنە  لەم  تەنیا  قورئاندا  هەموو  لەنێو   
لە هەر حەوتیاندا ڕوونمانكردەوە  بەكارهاتووە، كە  حیجاب 
هەر بەپێی ئایەتەكان، بە هیچ شێوەیەك مەبەست لە حیجاب 
پێ  خۆیانی  بیچمی  و  سەر  ژن��ان  كە  نییە،  سەرپۆشە  ئەو 
دادەپۆشن. لێرە بۆئەوەی زیاتر بەرچاوڕوونی هەبێت، دەچینە 
الی ئەو ئایەتانەش كە باسی لیباس)جلوبەرگ(یان كردووە، 

بۆئەوەی هیچ تەمومژێك بەسەر ئەم باسەوە نەمێنێت.
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ليباس)جلوبەرگ(
لَِباٌس  ُهنَّ  ِنَساِئُكْم  ِإَل  الرََّفُث  َياِم  الصِّ َلْيَلَة  َلُكْم  ُأِح��لَّ   -1
َل��ُك��ْم  ال��ب��ق��رةئ��ای��ەی 187 وات���ا: ل��ە ش��ەوان��ی ڕەم��ەزان��دا، 
سەرجێییكردنتان لەگەڵیان بۆتان حەاڵڵە، ئەوان پۆشاكن بۆ 

ئێوە و ئێوەش پۆشاكن بۆ ئەوان. 
2- ه��ەر ل��ە ه��ەم��ان س��ورەت��ی ب��ەق��ەرە ئ��ای��ەی 42دا 
َتْعَلُموَن  َوَأْنُتْم  قَّ  احْلَ َوَتْكُتُموا  ِباْلَباِطِل  قَّ  احْلَ َتْلِبُسوا  هاتووە،َواَل 
بە  و  ناڕاستی  بە  و حەق  ڕاستی  وات��ا:   42 ئایەی  البقرة 
كە خۆتان  مەكەن،  ڕاستییە  لەو  دامەپۆشن، حاشا  ناحەق 

دەیزانن. 
لیباسە  ئەم  جار  چەندین  ئەنعامیشدا  سورەتی  لە   -3
ئایەتەكان و  ه��ات��ووه ت��ە گ���ۆڕێ، ك��ە ه��ەوڵ��دەدەی��ن دەق��ی 
َعْلَناُه َرُجاًل َوَلَلَبْسَنا  َ ماناكانیشی بخەینەڕوو. َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلًكا لَّ
َعَلْيِهم مَّا َيْلِبُسوَن )سورەتی ئەنعام ئایەی 9(. واتا: خۆ ئەگەر 
جلوبەرگی  دەب��وو  هەر  بووایە،  فریشتەش  ڕاسپاردەمان 
دەك��ەن،  لەبەری  ئ��ەوان  جلەی  ئ��ەو  لەبەربكەین،  پیاوانی 

ئەویش لەبەر خۆی بكردبا.
4- هەر لە هەمان سورەتدا ئایەی 82 دەڵێت: الَِّذيَن آَمُنوا 
ْمُن )سورەتی ئەنعام ئایەی  َوَلْ َيْلِبُسوا ِإمَياَنُهْم ِبُظْلٍم ُأوَلِئَك َلُُم اأْلَ
82( واتا: ئەو كەسانەی بڕوایان بە خودا هێنا و بڕواكەیان 
تێكەڵی ناهەقی نەكرد، دڵنیایی بۆ ئەوانە و شارەزای ڕای 

خودا ئەون.
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دا   137 ئایەی  ئەنعامدا  سورەتی  هەمان  لە  هەر   -5
وا هاتووە: َوَكَذلَِك َزيََّن لَِكِثٍي مَِّن اْلُْشِرِكَي َقْتَل َأْواَلِدِهْم ُشَرَكاُؤُهْم 
َوَما  َفَذْرُهْم  َفَعُلوُه  َما  اهللَُّ  َشاَء  َوَلْو  ِديَنُهْم  َعَلْيِهْم  َولَِيْلِبُسوا  لُِيُْدوُهْم 
بتەوانی  وات���ا:   .)137 ئ��ای��ەی  ئەنعام  )س��ورەت��ی  َي��ْف��َ�ُوَن 
شەریك دانەر بۆ خودا، وایانكرد زۆرێك لە هاوبیرەكانیان، 
كوشتنی منداڵەكانی )كچەكانی(خۆیان بەالوە جوان و ڕەوا 
بێت، تا لەناویان ببەن و ئایینەكەشیان لێ تێكەڵ و پێكەڵ 
نەدەكرد،  ئاوەهایان  ئەوان  بیویستبایە  ئەگەر خودا  بكەن، 

لێیانگەڕێت هەر بوختانێك دەیكەن با بیكەن.
هەر لە هەمان سورەتی ئەنعامدا ئایەی 65 خودا   6-
فەرموویەتی: ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذاًبا مِّن َفْوِقُكْم 
َبْعٍض  َبْأَس  َبْعَضُكم  َوُيِذيَق  ِشَيًعا  َيْلِبَسُكْم  َأْو  َأْرُجِلُكْم  ِت  َتْ ِمن  َأْو 
انُظْر َكْيَف ُنَصرُِّف اآْلَياِت َلَعلَُّهْم َيْفَقُهوَن )سورەتی ئەنعام ئایەی 
سەرووتانەوە،  الی  لە  هەیە،  توانای  خودا  بڵێ  65(.وات��ا: 
یان لە الی ژێرپێتانەوە، ئازارتان بۆ بهێنێت، یان بتانكاتە 
یەكدی  بە  ئ��ازار  ب��ەردا،  تێكتان  تاقمێك و  چەند دەستە و 
بگەیەنن،سەیركە چۆن ئێمە نیشانەكانمان – جۆراوجۆرە- 

بەو خەڵكە نیشاندەدەین، بەڵكو ئەوانیش تێبگەن. 
هەروەها لە سورەتی نەحل ئایەی 112 دەفەرموێت:   7-
َرَغًدا مِّن ُكلِّ  ِرْزُقَها  َيْأِتيَها  آِمَنًة مُّْطَمِئنًَّة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  َوَضَرَب اهللَُّ 
َكاُنوا  ا  ِبَ ْوِف  َواخْلَ اْلُوِع  لَِباَس  َفَأَذاَقَها اهللَُّ   ِ ِبَأْنُعِم اهللَّ َفَكَفَرْت  َمَكاٍن 
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َيْصَنُعون )سورەتی النحل ئایەی 112(. واتا: خودا شارێكی 
بە نموونە هێناوەتەوە، كە زۆر هێمن و بێ كێشە بوون، لە 
هەموو الیەكەوە ڕزق و بژێویی جۆراوجۆریان بۆ دەهات، 
كەچی لەم هەموو چاكەیەی كە خودا پێیدابوون، حاشایان 
بەرگی  خ��ودا  حاشاكردنەیان،  ئ��ەو  بەرامبەر  لە  دەك���رد، 

برسێتی و ترسی وەك كااڵ، كردن بە بااڵدا. 
َوَتْسَتْخِرُجوا  َطِريًّا  حَلًْما  ِمْنُه  لَِتْأُكُلوا  اْلَبْحَر  َر  الَِّذي َسخَّ َوُهَو   -8
َفْضِلِه  ِمن  َولَِتْبَتُغوا  ِفيِه  َمَواِخَر  اْلُفْلَك  َوَتَرى  َتْلَبُسوَنَها  ِحْلَيًة  ِمْنُه 
هەر  14(.وات���ا:  ئایەی  النحل  )سورەتی  َتْشُكُرون  َوَلَعلَُّكْم 
گۆشتی  تا  بەردەستتان،  خستووه تە  زەری���ای  ئەویشە 
بە  دەرێ،  لێبهێننە  مروارییشی  و  زێڕ  بخۆن،  لێ  تازەی 
كە  دەبینی،  كەشتییەكان  هەروەها  هەڵیواسن،  خۆتانەوە 
دەریا سینگی دەریا دەبڕن، تا چاكەی ئەوتان دەستبكەوێت 

و سوپاسگوزار بن.
َوِريًشا  َسْوآِتُكْم  ُيَواِري  لَِباًسا  َعَلْيُكْم  َأنَزْلَنا  َقْد  آَدَم  َبِن  يا   -9
َيا   )26( َيذَّكَُّروَن  َلَعلَُّهْم   ِ اهللَّ آَياِت  ِمْن  َذلَِك  َخْيٌ  َذلَِك  التَّْقَوى  َولَِباُس 
نَِّة َينِزُع َعْنُهَما  ْيَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْيُكم مَِّن اْلَ َبِن آَدَم اَل َيْفِتَننَُّكُم الشَّ
َتَرْوَنُهْم  اَل  َحْيُث  ِمْن  َوَقِبيُلُه  ُهَو  َيَراُكْم  ِإنَُّه  َسْوآِتِهَما  َيُهَما  لُِيِ لَِباَسُهَما 
االعراف  َ)سورەتی  ُيْؤِمُنون  اَل  لِلَِّذيَن  َأْولَِياَء  َياِطَي  الشَّ َجَعْلَنا  ِإنَّا 
ئێمە جلوبەرگی  ئ��ادەم،  ن��ەوەی  ئایەی 26،27(.وات���ا: ئەی 
وامان پێداون، كە عەیب و عارتان دابپۆشێت و جوانیشتان 
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ئەمەش  خۆپاراستنە،  پۆشاكی  لەویش  چاكتر  كە  بكات، 
بیربكەنەوە)26( بۆئەوەی  خودایە،  نیشانەكانی  لە  یەكێك 
ئەی نەوەكانی ئادەم، شەیتان هەڵتاننەخەڵەتێنێت، هەروەك 
باوك و دایكتانی لە بەهەشت بەدەركردن دا، جلوبەرگی لێ 
بدەن،  نیشان  یەكدی  بە  تا عەیب و عاری خۆیان  داڕنین 
ئەوان  ئێوە  بەاڵم  دەبینن،  داروده سته كه یئێوە  و  شەیتان 
نابینن، جا ئێمە شەیتانەكانمان كردوونەتە دۆستی ئەوانەی 

بڕوایان بە خودا نییە.
ئەوەی جێگای سەرنجە ئەوەیە لەم دوو ئایەتەدا بە هیچ 
جۆرێك مەبەستی چارشێو بۆ داپۆشینی بیچم نییە، بەڵكو 
ڕوونە،كە دەڵێت جلوبەرگ بۆ داپۆشینی ئەندامانی نێرینە و 

مێیینەیە، نەك بۆ دەموچاو و بیچم.
قَّ  احْلَ َوَتْكُتُموَن  ِباْلَباِطِل  قَّ  احْلَ َتْلِبُسوَن  ِلَ  اْلِكَتاِب  َأْهَل  َيا   -10
ئەی  وات��ا:   .)71 ئایەی  عمران  ال  )سورەتی  َتْعَلُموَن  َوَأنُتْم 
ئەوانەی كە خاوەن كتێبن، ڕەوا نییە كە ڕەوا بە ناڕەوا )هەق 
بە ناهەق( دادەپۆشن، ڕاستییەكان دەشارنەوە، دەشزانن چ 

كارێك دەكەن.
11- َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َساِئٌغ َشَراُبُه َوَهَذا ِمْلٌح 
ُأَجاٌج َوِمن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن حَلًْما َطِريًّا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوَنَها َوَتَرى 
)سورەتی  َتْشُكُرونَ  َوَلَعلَُّكْم  َفْضِلِه  ِمن  لَِتْبَتُغوا  َمَواِخَر  ِفيِه  اْلُفْلَك 
نین،  یەك  وەكو  هەن  دەریا  دوو  واتا:   )12 ئایەی  فاطر 
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یەكێكیان ئاوی سازگار و خۆش، ئەوی تریان سوێر و تاڵە، 
جۆرەها  دەخۆن،  تازە  و  تەڕ  گۆشتی  لەهه ردووكیشیان 
شتی گرانبەها )وەك یاقووت و گەوهەر و مرواری..هتد( 
دەڕازێننەوە،  پێ  خۆیانی  لەبەریدەكەن،  و  لێدەردەهێنن 
كەشتییەكەش دەبینیت، كە دەریا شەق دەكات، تا ئێوەش 
خودا  سوپاسگوزاریی  نەبن،  بێبەش  خودا  بەهرەكانی  لە 

بكەن.
َذَهٍب  ِمن  َأَس��اِوَر  ِمْن  ِفيَها  لَّْوَن  ُيَ َيْدُخُلوَنَها  َعْدٍن  َجنَّاُت   -12
دەچنە  ئایەی33(.  فاطر  )سورەتی  َحِريٌر  ِفيَها  َولَِباُسُهْم  َوُلْؤُلًؤا 
لەوێ دەیانڕازێننەوە  نافەوتێن،  باخاتێكەوە، كە  باخ و  ناو 
و دەست و بازوویان لە زێڕ و مرواری دەبێت وپۆشاك و 

جلوبەرگیشیان، لەو بەهەشتەدا ئاوریشمە.
لَّْوَن ِفيَها  ْنَهاُر ُيَ ِتِهُم اأْلَ ِري ِمن َتْ 13- ُأوَلِئَك َلُْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْ
ٍق  َوِإْسَتْبَ ُسنُدٍس  مِّن  ُخْضًرا  ِثَياًبا  َوَيْلَبُسوَن  َذَهٍب  ِمن  َأَساِوَر  ِمْن 
)سورەتی  ُمْرَتَفًقا  َوَحُسَنْت  الثََّواُب  ِنْعَم  َراِئِك  اأْلَ َعَلى  ِفيَها  مُّتَِّكِئَي 
ئەوانە  بۆ  بەهەشت  باخەكانی  وات��ا:   .)31 ئایەی  الكهف 
دەڕوات،  بەردەمدا  بە  ڕووباریان  چەندین  كە  ئامادەیە، 
جلوبەرگی  و  پۆشاك  دەك��ەن،  دەستیان  لە  زێ��ڕ  بازنی 
جوان دەپۆشن، لەسەر كورسییە ڕازاوەكانیش بۆ خۆیان 
پاداشتێكی باشە،  پاڵدەدەنەوە و دەحەسێنەوە، ئای چەند 

شوێنەكەشیان چەند لەبارە.
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14- َوَعلَّْمَناُه َصْنَعَة َلُبوٍس لَُّكْم لُِتْحِصَنُكم مِّن َبْأِسُكْم َفَهْل َأنُتْم 
داودم��ان  ئێمە  80(وات��ا:  ئایەی  االنبیاء  )سورەتی  َشاِكُرون 
فێری درووستكردنی زرێ و قەڵغان كرد، تا لە شەڕەكاندا 

بتانپارێزێت، ئایا ئێوە سوپاسگوزار دەبن.
15- َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم اللَّْيَل لَِباًسا َوالنَّْوَم ُسَباًتا َوَجَعَل النََّهاَر 
ُنُشوًرا )سورەتی الفرقان ئایەی 47( واتا: هەر ئەویشە، كەبۆ 
بە  ك��ردووە  خەویشی  و  پۆشاك  كردووه تە  ش��ەوی  ئێوە 

هێمنی و بێدەنگی، ڕۆژیشی بۆ هەڵسانەوەتان داناوە.
لَّْوَن ِفيَها ِمْن َأَساِوَر ِمن َذَهٍب َوُلْؤُلًؤا   16- َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها ُيَ
َولَِباُسُهْم ِفيَها َحِريٌر)سورەتی الحج ئایەی 23( واتا: ئەوانەی 
ئاكاریان چاكە، خودا  و  كار  و  هێناوە  بە خودا  باوەڕیان 
دەیانباتە باخی بەهەشتەوە، كە ڕووباری بە بەردا دەڕوات، 
بازنەی دەستیان لە زێڕ و مروارییە و جلوبەرگیشیان لە 

ئاوریشمە.
)سورەتی  مَُّتَقاِبِلَي  ٍق  َوِإْس��َت��ْبَ ُسنُدٍس  ِمن  َيْلَبُسوَن   -17
الدخان ئایەی 53(. واتا: جلوبەرگیان لە پارچەی ناسك و 
ئەستووری ئاوریشمە، هەمووشیان لە بەرامبەر یەكترین. 

َجِديٍد  َخْلٍق  مِّْن  َلْبٍس  ِف  ُهْم  َبْل  اأْلَوَِّل  ْلِق  ِباخْلَ َأَفَعِييَنا   -18
)سورەتی ق ئایەی 15(. واتا: ئاخۆ ئێمە لە سەرەتادا، كە ئەو 
خەڵكەمان دروستكرد، ماندووبووین، بەاڵم ئەوان بەگومان 

بوون لە سەرلەنوێ بە درووستبوونەوەیەكی تازە.
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واتا:   10 ئایەی  النبإ  سورەتی  لَِباًسا  اللَّْيَل  َوَجَعْلَنا   -19
شەویشمان دانا بۆ پۆشاك. 

ال��ن��ور  )س���ورەت���ی  ئایینی  پ��ی��اوان��ی  ج���ار  زۆر    -20
ئایەی31( بە نموونە دەهێننەوە، دەیكەنە بیانوویەك گوایا 
پوختەی  ه��ات��ووە،  سەرپۆش  مەبەستی  بۆ  ئایەتە،  ئ��ەم 
َفْظَن  ئایەتەكە ئەمەیە )َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْ
ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمْنَها َوْلَيْضِرْبَن ِبُُمِرِهنَّ َعَلى 
ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ لُِبُعوَلِتِهنَّ َأْو آَباِئِهنَّ َأْو آَباِء ُبُعوَلِتِهنَّ 
َبِن  َأْو  ِإْخَواِنِهنَّ  َبِن  َأْو  ِإْخَواِنِهنَّ  َأْو  ُبُعوَلِتِهنَّ  َأْبَناِء  َأْو  َأْبَناِئِهنَّ  َأْو 
ُأولِي  َغْيِ  التَّاِبِعَي  َأِو  اُنُهنَّ  َأمْيَ َمَلَكْت  َما  َأْو  ِنَساِئِهنَّ  َأْو  َأَخَواِتِهنَّ 
النَِّساِء  َعْوَراِت  َعَلى  َيْظَهُروا  َلْ  الَِّذيَن  ْفِل  الطِّ َأِو  الرَِّجاِل  ِمَن  اْلِْرَبِة 
 ِ اهللَّ ِإَل  َوُتوُبوا  ِزيَنِتِهنَّ  ِمن  ِفَي  ُيْ َما  لُِيْعَلَم  ِبَأْرُجِلِهنَّ  َيْضِرْبَن  َواَل 
يًعا َأيَُّه اْلُْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن )سورەتی النور ئایەی 31(  َجِ
بڵێ،  ب��اوەڕدار  بە ژنانی  بەم جۆرەیە:  ئایەتە  ئەم  مانای 
و  نامەحرەم  سەیركردنی  لە  بپارێزن  خۆیان  چاوی  با 
دابپۆشن،  مێیینەیە(  ئەندامی  )مەبەست  عەورەتی خۆیان 
جوانیی خۆیان دەرنەخەنە دەرەوە، تەنیا ئەوانە نەبێت، كە 
هەر لە دەرەوەن )دەموچاو و پرچ و گەردن دەگرێتەوە(، 
با سەرپۆش بدەن بەسەر سینگ و یەخەیان )مەبەستی 
داپۆشینی مەمكە(، با جوانیی خۆیان دەرنەخەن، بێجگە لە 
یان كوڕی  یان كوڕی،  یان خەزوور،  باوكی،  یان  مێرد، 
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مێردەكانیان، یان بۆ براكانی خۆیان، یان برازاكانیان، یان 
خوشكەزاكانیان، یان ئەو ژنانەی، كە هاوباوەڕن، یان ئەو 
پیاوانەی  ئەو  یان  كەنیزەکەكانیانن،  مێردی  كە  پیاوانەی 
كە لە ماڵەكانتانا دەژین و پێویستیشیان بە ژن نییە، یان 
لە  ش��ارەزای��ان  نەبوونو  باڵق  هێشتا  كە  مندااڵنەی  ئەو 
ئافرەتان نییەو ئارەزووی سێكسیان بۆ درووستنەبووە، 
نابێت ئافرەت قاچ لە زەوی بدات تا بزانرێت چ جوانییەكی 
خودا،  الی  بگەڕێنەوە  الیەكتان  هەموو  ش��اردووه ت��ەوە، 

ئەی گەلی بڕواداران، بەڵكو هەمووتان ڕزگارببن. 
پیاوانی  كە  بوو،  ئایەتە  ئەو  وەرگێڕدراوی  دەقی  ئەمە 
ئایینی بە نموونە دەیهێننەوە، بەاڵم ئەوەتا بە هیچ شێوەیەك 
باسی سەرپۆشی نەكردووە، بەڵكو مەبەست لەم ئایەتە تەنیا 
شاردنەوەی دوو شوێنە، كە مەمك و زێیە، واتا ناوگەڵی 

ژن.
شدا،   59 ئایەی  ئەحزاب  سورەتی  لە  هەروەها   -21
َوِنَساء  َوَبَناِتَك  أَلْزَواِجَك  ُقل  النَِّبُّ  َأيَُّها  )َيا  هاتووە  شێوەیە  بەم 
اُلْؤِمِنَي ُيْدِنَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِهنَّ َذلَِك َأْدَنى َأن ُيْعَرْفَن َفال ُيْؤَذْيَن 
واتا:   .)59 ئایەی  االحزاب  سورەتی  َرِحيمًا-  َغُفوراً  اهلُل  َوَكاَن 
ئەی پێغەمبەر بەژنەكانت و كچەكانت و ژنانیمسوڵمان بڵێ، 
با خۆیان دابپۆشن، ئەم كارە باشتر دەبێتەهۆی ئەوەی كە 
بناسرێن و ئازارنەدرێن، خودا لە خەتا دەبوورێت و دلۆڤانە.
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لێرە پێویستە ئەو ڕاستییانە بخەینەڕوو. 
لینگی ژن دێت، هیچ مانایەكی  1- فروج بە مانای ناو 
ڕوونە  زۆر  هەر  كە  ئایەتەدا  لەم  بەتایبەت  نییە،  دیكەی 

مەبەستی چییە.
2- جیوب، واتا دوگمەی سینگ، نێوان دوو مەمك، لە 

ئایەتەكەشدا دیسان زۆر ڕوونە. 
3- بە هیچ شێوەیەك وشەی )جيوبهن( بە مانای ئەوە 
نایە، كە لە تەوقی سەرتەوە تا پاژنەی پێت دابپۆشی، تەنیا 

مەبەستەكە شاردنەوەی مەمكە و هیچی دیكە.
4- الجابیب، مانای داپۆشینی سەر نییە، بەڵكو مەبەست 
ژن  ب��ەرۆك��ی  و  كە سینگ  دی��زداش��ەی��ە،  ئ��ەو  الجابیب  لە 
هەمووی دیار بوو، تەنانەت مەمكیان زۆر بەزەقی دەبینرا، 
الجابیب مەبەستی زیاتردوگمەیە لەنێوان هەردوو مەمك بۆ 
شاردنەوەی مەمك، چونكە لە دیزداشەدا، جەستە هەمووی 
دەردەكەوێت، كراسێكی پانوپۆڕ و فشۆڵە، كەواتە هیچ كام 
لە ئایەتەكانبەو مانایە نەهاتوونەتەخوار، كە پێی دەوترێت 
حیجاب ئەو حیجابەی ئەمڕۆ لەناو جیهانی ئیسامیدا باوی 

زۆرە.
 خوێنەری بەڕێز، ئەم ئایەتانەی سەرەوە هەموو ئەو 
ئایەتانەن، كە لەناو قورئاندا دەرمانهێناون و ماناكەیمان 
هیچ  س��ەرەوە،  ئایەتانەی  لەو  جگە  ڕوونكردووه تەوە، 
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ئایەتێكی دیكە لەناو قورئاندا نادۆزیتەوە، كە پەیوەندی 
تیشكمان  ئێمە  ك��ە  هەبێت،  لیباسەوە  و  حیجاب  ب��ە 
ئەو  كە  ڕوون��ب��ووەوە،  بۆت  ئێستا  س��ەری.  نەخستبێتە 
بەكارهاتووە،  ئایەتدا  نۆ  لەناو  لەناو قورئاندا  حیجابەی 
نییە  مانایەوە  ب��ەو  دوورون��زی��ك��ی  پەیوەندییەكی  هیچ 
بە  ك���ردووە  حیجابی  بەكاریدەهێنێت،  ك��ورد  ژن��ی  كە 
و  ئیسام  ئایینی  لە  دوورە  كە  دەم��ام��ك،  و  چارشێو 
حیجابەوە  لەبارەی  ئایەتانەی  ئەو  هەموو  لە  دوورە 

هاتوونەتەخوار.
سەردەمی  لە  كە  هەیە،  گرنگیش  زۆر  دیكەی  خاڵێكی 
پێش هاتنی ئیسام و دوای هاتنی ئیسام، كە ئیسام ناوی 
لێناوە سەردەمی جاهیلی و سەردەمی ئیسام، لە هەردوو 
قۆناغەكەدا، عەرەب بریتیبوون لە بەدوو، واتا بەردەوام لە 
كۆچ و كۆچباریدا بوون، ئێستاش پاشماوەی بەدوو لەناو 
عەرەب كۆتایی نەهاتووە،لە هەندێك واڵتانی عەرەبی هەن، 
چ  بوون  بەدوو  ئەوانەی  هەموو  لێرەدایە،  گرنگەكە  خاڵە 
ئەوكات و تەنانەت ئێستاش ئەو بەدووانە جلی ژێرەوەیان 
لە  ئافرەت  لەبەرنەكردووە،  ژێرەوەیان  جلی  واتا  نەبووە، 
سەروبەندی هاتنی ئیسامدا، بە هیچ شێوەیەك مەمكدانی 
نەبەستووە، تەنانەت فانیلەی ژێرەوەیشی لەبەرنەكردووە، 
ه���ەروەه���ا م��ای��ەی ل��ەب��ەر ن���ەب���ووە، ت��ەن��ی��ا دی��ش��داش��ەی 
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لەبەردابووە، ئەو دیشداشەیەش زۆر شۆڕ نەبووە، بەڵكو 
كورت و تەنك بووە، چونكە دوورگەی عەرەبی ناوچەیەكی 
گەرمەسێر بووە، ئەوكات و ئێستاش هەر وایە، هەر لەبەر 
ئەوەش بووە كچ لەو گەرمەسێنە زووتر باڵقبووە، بەمێرد 
یەكێك  سێكس  پرسی  ب��ووە،  ئ��ەوەش  لەبەر  هەر  دراوە، 
ئایینی  بە  دوورگ��ەی��ە،  ئەو  سەرەكیەكانی  پرسە  لە  ب��ووە 
بۆ  بەشی شێری  ئیسامیش  ئایینی  ئەوەتا  ئیسامیشەوە، 
ئەو پرسەی سێكس تەرخانكردووە، هەر لەبەر ئەوەش بووە 
فرەژنی لە سەردەمی پێش ئیسام و تەنانەت دوای هاتنی 
ئیسامیش زۆر ئاسایی بووە، تەنانەت هیچ كام لە پێغەمبەر 
و خەلیفەكانی ڕاشدین، تەنیا یەك، یان دوو، یان سێ ژنیان 
نەهێناوە، بەڵكو خەلیفەی دووەم و خەلیفەی سێیەم ژنیان 
زۆر هێناوە و پێغەمبەریش بە هەمان شێوە لە یەك كاتدا، 
تەنیا باسی  لە كاتێكدا خودی قورئانەكە  نۆ ژنی هەبووە، 
كە  كاتانەی  لەو  واتا  زیاتر.  نەك  ك��ردووە،  ژنی  چوار  لە 
عومەری كوڕی خەتتاب و عوسمانی كوڕی عەفانمسوڵمان 
بوون ، گوایا پەیڕەوی قورئانیان كردووە، ئینجا عومەر نۆ 
ژنی هێناوە، تەنانەت ئوم كەلسوم، كچی عەلی كوڕی ئەبی 
تالیب، كە لە فاتیمەی زەهرایە، تەمەنی پێنج سااڵن بووە، كە 
عومەر هێناویەتی و گێڕانەوەی زۆر لەسەر )ئوم كەلسوم( 
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چونكە  نەبووە،  ڕازی  تالیب  ئەبی  كوڕی  عەلی  كە  هەیە، 
سەبری  عومەر  بەاڵم  منداڵە،  جارێ  گوتووە  عومەری  بە 
نەگرتووە، هەر هێناویەتی، ساڵی هێنانی ئوم كەلسوم ساڵی 
بە  تا عومەر  ماوەتەوە  ب��ووە،الی عومەر  حەڤدەی كۆچی 
دەستی لوء لوئەی فارسی دەكوژرێت، دواییش ئوم كەلسوم 
كوڕی  عوسمان  ه��ەروەه��ا  دەك��ات��ەوە.  دیكە  مێردی  سێ 
ئەبوتالیبیش  كوڕی  عەلی  هێناوە!!.  ژنی  هەشت  عەفانیش 
خەلیفەكانی  و  پێغەمبەر  ل��ەب��ارەی  هێناوە!!ئەمە  ژن��ی  نۆ 
ڕاشدینەوە، خۆ ئەوانەی لەو دە كەسە بوون، كە مژدەی 
ئەوانیش  المبشرة(  )العشرة  پێدرابوو،  بەهەشتیان  چوونە 
عوبێدوڵاڵ  كوڕی  تەڵحەی  نموونە:  بۆ  شێوەن  هەمان  بە 
ژنی  بیست  عەبدولرەحمانی كوڕی عۆف  هێناوە،  ژنی  نۆ 
هێناوە، سەعد كوڕی ئەبی وەقاس یازدە ژنی هێناوە، ئەمە 
هەر سەبارەت بە پیاوەكان وا نەبووە، بەڵكو بۆ ژنەكانیش 
بە هەمان شێوە بووە، واتا زۆر لە ژنەكانیش چوار مێرد و 
پێنج مێردیان كردووە، بۆ نموونە عاتكە كچی زەيد كوڕی 
عمر و كوڕی نفيل، كە دەكاتە كچی مامی عومەری كوڕی 
لەو  یەكێك  كە  ك��ردووه ت��ەوە،  ش��ووی  جار  پێنج  خەتتاب، 
بووە،یەكێكی  خەتتاب  كوڕی  عومەری  خودی  مێردانەی 
تریش تەڵحەی كوڕی عوبێدوڵاڵ بووە، كە مژدەی چوونە 
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كچی  أسماء  ناوی  بە  دیكە  كچێكی  پێدرابوو!!.  بەهەشتی 
لەناو  الخثعمية، ئەویش پێنج جار مێردی كردووە،  عميس 
و  سدیق  ئەبوبەكری  لە  بریتین  دوانیان  مێردە  پێنج  ئەو 
خەلیفەكانی  لە  هەردووكیان  كە  تالیب،  ئەبی  كوڕی  عەلی 
ڕاشدینن، یەكەمیان یەكەم خەلیفەی ڕاشدینە و دووەمیشیان 
چوارەم خەلیفەی ڕاشدینە. نموونەكان لەوبارەیەوە یەكجار 
زۆرن، بەاڵم ئێمە تەنیا ئەو چەند نموونەیەمان بۆ ڕاستیی 
نووسینەكانمان هێنایەوە، كە دوورگەی عەرەبی بەهۆی ئەو 
ژینگەیەی هەیەتی، ئایینی ئیسامیشی ناچاركردووە، بەشی 
شێری بۆ سێكس و ژن و پیاو تەرخان كردبێت. ئینجا ئەو 
بەهۆی  عەرەبی،  نیمچەدوورگەی  پێیدەگوترێت  ناوچەیەی 
پیاوەكانیش  تەنانەت  و  ژنان  هەیبووە،  گەرمەسێنەی  ئەو 
ئەم  دەك���رد،  لەبەرخۆیان  تەنكیان  دیزداشەیەكی  تەنیا 
دیزداشەیە یەخەیان بەتەواوی كرابووه وە، هەروەها زۆریش 
درێژ نەبووە، بەڵكو تا سەرچۆكیان هاتووە و بەس، بۆیە 
لە كاتی دانیشتنی ژنەكان، ناولنگیان بەئاسانی دەردەكەوت، 
ئەمە بووەهۆی ئەوەی كە ئەم ئایەتانە بێتەخوارەوە، یان لە 
كاتی داهاتنەوەیان مەمكیان بەتەواوی دەردەكەوت، چونكە 
ئەوكات ستیان و مایە نەبوو، جلی ژێرەوەیان لەبەرنەدەكرد، 

بۆیە دەڵێت دووگمەی نێوان مەمكەكانتان دابخەن.
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شەهید
دەیزانن  شەهیدەوە  بارەی  لە  خەڵكی  ئێستا  تا  ئەوەی 
دەكوژرێت،  هەقانیدا  و  ڕەوا  لە شەڕێكی  كەسێكە  ئەوەیە 
دەچێتە  ك��ە  كەسەیە  ئ��ەو  وات��ه   شەهید  شەهید،  دەبێتە 
ب��ەه��ەش��ت��ەوە، چونكە ب��ە ن��اه��ەق ك����وژراوە، ئ��ەم وش��ەی 
شەهیدە سەرچاوەكەی لە ئایینی ئیسامەوە گرتووە، گوایا 
ئەومسوڵمانانەی لەگەڵ مەسیحی و جوولەكەكان)كافرەكان(
دا دەجەنگان و دەكوژران ئەومسوڵمانانە شەهیدن و جێگایان 
قورئان  ناو  ئایەتەكانی  تەواوی  لە  كاتێك  بەاڵم  بەهەشتە، 
ئایەتانەی  لەو  كام  هیچ  بۆتدەردەكەوێت  دەبیتەوە،  ورد 
باسی شەهیدیان كردووە، پەیوەندی بەومسوڵمانانەوە نییە 
كە لە شەڕی كافرەكاندا دەكوژرێن، جێگایان بەهەشت بێت، 
كە  نییە،  ئەوە  بۆ  ئاماژەیەكیش  جۆرێك  هیچ  بە  تەنانەت 
ئەوانەی لەگەڵ كافران دەجەنگن جێگایان بەهەشتە، چونكە 
هیچ  هەڵبەستراوە،  و  و  درووستكرا  گوتنە  ئەم  شەهیدن، 
بنەمایەكی واقیعی و ڕاستی تێدانییە، بەڵكو لە هەموو ئەو 
ئایەتانەی كە وشەی شەهیدی تێداهاتووە، بە مانای شایەد 
هاتووە، واتە كەسێك كە لەسەر كەسێكی تر دەبێتە شایەت. 
بۆ زیاتر دەركەوتنی ڕاستییەكان ئێستا تەواوی ئەو ئایەتانە 
دێنینە بەر باس و شرۆڤەكردنەوە، كە بۆ چ مەبەستێك ئەو 

ئایەتانە هاتوونەتەخوار و چ مانایەكیشیان هەبووە.
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1- لە سورەتی بەقەرە نۆ ئایەت پەیوەندیی ڕاستەوخۆیان 
وشەیە  ئەم  جار  ش��ازدە  كە  هەیە،  شەهیده وه   وشەی  بە 
تەنیا  نموونە،  بۆ  بەكارهاتووە،  جۆراوجۆر  شێوازی  بە 
ل��ەم ئایەتەی خ���وارەوەدا ح��ەوت ج��ار وش��ەی شەهید بە 
ڕەهەندی جیاواز و شێوازی جیاوازەوە بەكارهاتووە، بەاڵم 
ئێمە  ئ��ەوەی  وەك  ناگەیەنن،  شەهید  مانای  كامیان  هیچ 

تێیگەیشتووین.
مَُّسمًّى  َأَجٍل  ِإَل  ِبَدْيٍن  َتَداَينُتم  ِإَذا  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا   -1
َيْكُتَب  َأن  َكاِتٌب  َيْأَب  َواَل  ِباْلَعْدِل  َكاِتٌب  بَّْيَنُكْم  َوْلَيْكُتب  َفاْكُتُبوُه 
َربَُّه   َ اهللَّ َوْلَيتَِّق  قُّ  احْلَ َعَلْيِه  الَِّذي  َوْلُيْمِلِل  َفْلَيْكُتْب  َعلََّمُهاهللَُّ   َكَما 
قُّ َسِفيًها َأْو َضِعيًفا  َواَل َيْبَخْس ِمْنُه َشْيًئا َفِإن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَ
َواْسَتْشِهُدوا  ِباْلَعْدِل  َولِيُُّه  َفْلُيْمِلْل  ُهَو  مُيِلَّ  َأن  َيْسَتِطيُع  اَل  َأْو 
َواْمَرَأَتاِن مِمَّن  َفَرُجٌل  َرُجَلْيِ  َيُكوَنا   ْ َفِإن لَّ رَِّجالُِكْم   ِمن  َشِهيَدْيِن 
اأْلُْخَرى  ِإْحَداُهَما  َفُتَذكَِّر  ِإْحَداُهَما  َتِضلَّ  َأن  َهَداِء  الشُّ ِمَن  َتْرَضْوَن 
َصِغًيا  َتْكُتُبوُه  َأن  َتْسَأُموا  َواَل  ُدُعوا  َما  ِإَذا  َهَداُء  الشُّ َيْأَب  َواَل 
َوَأْدَنى  َهاَدِة  لِلشَّ َوَأْقَوُم   ِ اهللَّ ِعنَد  َأْقَسُط  َذلُِكْم  َأَجِلِه  ِإَل  َكِبًيا  َأْو 
َفَلْيَس  َبْيَنُكْم  ُتِديُروَنَها  َحاِضَرًة  اَرًة  ِتَ َتُكوَن  َأن  ِإالَّ  َتْرَتاُبوا   َأالَّ 
َكاِتٌب  ُيَضارَّ  َواَل  َتَباَيْعُتْم  ِإَذا  َوَأْشِهُدوا  َتْكُتُبوَها  َأالَّ  ُجَناٌح  َعَلْيُكْم 
اهللَُّ  َوُيَعلُِّمُكُم   َ اهللَّ َواتَُّقوا  ِبُكْم  ُفُسوٌق  َفِإنَُّه  َتْفَعُلوا  َوِإن  َشِهيٌد  َواَل 
مانای   )282 ئایەی  البقرة  )سورەتی  َعِليٌم  َشْيٍء  ِبُكلِّ  َواهللَُّ 
ئەم ئایەتە ئەوەیە: ئەیگەلی ئیمانداران، ئەگەر بۆ ماوەیەكی 
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با نووسەرێك كە  یەكدی كرد،  لەگەڵ  قەرزتان  دیاریكراو 
خودا پەسه ندی كردووە، بینووسێت و نووسینەكەش بخاتە 
ناو قەفەزێكەوە، نابێت سەرپێچی لە نووسینی بكەیت، وەك 
چۆن خودا فەرمانی پێداوە بنووسێت، ئەوەی كە قەرزەكەی 
نووسەرە  ئەو  با  دەڵێت  نووسەرەكە  بۆ  هەرچییەك  الیە، 
بینووسێت، قەرزدارەكەش دەبێت لە خوا بترسێت كە چی 
دەڵێت، چاوپۆشی لە هیچ نەكات و لێی كەمنەكاتەوە، ئەگەر 
ئەو كەسەی ق��ەرزدارە، كەم عەقڵە یان الواز و بێ هێزە، 
با  دەریببڕێت،  بنووسرێت  پێویستە  ئەوەی  ناتوانێت  یان 
ڕاستیی  دادپ��ەروەران��ە  )بەخێوكەر(ەكەی،  سەرپەرشتیار 
قەرزەكە بڵێت، دوو پیاویش لە خۆتان بە شایەد بن. ئەگەر 
و  پیاوێك  با  ئ��ەوا  شاهیدی،  بۆ  نەبوون  پەیدا  پیاو  دوو 
دوو ژنی وا كە ئێوەش لێیان ڕازی بن، لە كارەكە ئاگادار 
بكرێنەوە، تا ئەگەر یەكێكیش لەم دووانە لەبیری چووەوە، 
ئەوی دیكە وەبیری بهێنێتەوە، هەركاتێكیش بۆ شایەتیدان 
قەرز-  ماوەی  نووسینی  لە  دوامەخەن،  خۆتان  بانگكران، 
بكەن،  لەشگرانی  نابێت  بێت-  زۆر  یان  بێت،  كەم  ماوەكە 
بینووسن و ماوەكەشی دیاریبكەن. بەم شێوەیە الی خودا 
شایەتی  دەت��وان��ن  چاكتر  چونكە  ڕەوات���رە،  و  پەسەندتر 
یەكدی  بە  دوودڵ��ی  و  گومان  ل��ەوەی  نزیكترە  و  ڕابگرن 
نەبەن. مەگەر كاتێك ئاڵوگۆڕیتان دەست بە دەست و نەختی 
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بێت )بە نەقد بێت( ئەو كاتە خۆ ئەگەر نەشینووسن قەیدی 
ناكە، بەاڵم دیسان لە كاتی كڕین و فرۆشتنەكەدا شایەتێك 
بگرن. ناشبێت شایەدەكانتان و نووسەرەكانتان زیانیان بەر 
بكەوێت، گەر وا نەكەن تاوان لە ئەستۆی خۆتانە، دەبێت 
لە خودا بترسن، خودا فێری كارتان دەكات، هەر خودایە لە 

هەمووشت ئاگادارە. 
هەر لە هەمان سورەتی بەقەرە، ئایەی 23 هاتووە:   2-
مِّْثِلِه  مِّن  ِبُسوَرٍة  َفْأُتوا  َعْبِدَنا  َعَلى  ْلَنا  َنزَّ َّا  ممِّ َرْيٍب  ِف  ُكنُتْم  َوِإن 
ِ ِإن ُكنُتْم َصاِدِقَي )سورەتی البقرة  َواْدُعوا ُشَهَداَءُكم مِّن ُدوِن اهللَّ
بۆ  ئێمە  كە  ل��ەوەی  ئەگەر  ئەمەیە:  ماناكەی   )23 ئایەی 
عەبدی خۆمان ناردووه تە خوار، بە گومانن و پێشتانوایە 
ئێوە ڕاستی بۆ چوون، دەسا ئێوە وێڕای هاوباوەڕەكانتان 
بە گەلەكۆمەكیی یەكدی- جگە لە خودا- سورەتێكی وەك 

ئەو بڵێن.
النَّاِس  َعَلى  ُشَهَداَء  لَِّتُكوُنوا  َوَسًطا  ُأمًَّة  َجَعْلَناُكْم  َوَكَذلَِك   3-
ئایەی143(  البقرە  )سورەتی  َشِهيًدا   َعَلْيُكْم  الرَُّسوُل  َوَيُكوَن 
ببنە  تا  هەڵبژێردراو،  ئۆمەتێكی  كردووه تە  ئێوەمان  واتا: 
شایەت بەسەر خەڵكەوە، پێغەمبەریش شایەتە بەسەرتانەوە.
ِرُجوَن َأنُفَسُكم مِّن ِدَياِرُكْم ُثمَّ َأْقَرْرُتْ َوَأنُتْم َتْشَهُدوَن)سورەتی  -4 َواَل ُتْ
لە زێد و ماڵ و حاڵی خۆتان  یەكدی  وات��ا:  البقرةئایەی 84( 
دەربەدەر نەكەن، پاشان بۆ ئەو پەیمانەشتان بڕیارتان لەسەر 

داوە و بۆ خۆشتان شایەتی دەدەن. 
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َما  لَِبِنيِه  َقاَل  ِإْذ  ْوُت  اْلَ َيْعُقوَب  َحَضَر  ِإْذ  ُشَهَداَء  ُكنُتْم  -5َأْم 
اِعيَل  َوِإْسَ ِإْبَراِهيَم  آَباِئَك  َوِإلَه  ِإَلََك  َنْعُبُد  َقاُلوا  َبْعِدي  ِمن  َتْعُبُدوَن 
البقرةئایەی  ُمْسِلُموَن)سورەتی  َلُه  ُن  َوَنْ َواِحًدا  ِإَلًا  َوِإْسَحاَق 
لێبوو  ئاگاتان  ئێوە  ئاخۆ  ماناكەیەتی:  ئەمەش   )133
بە  داب��وو  سەرەمەرگ  لە  یەعقوب  كە  ب��وون(  )شایەت 
ك��وڕەك��ان��ی خ��ۆی وت، ل���ەدوای م��ن چ��ی دەپ��ەرس��ت��ن، 
گ��وت��ی��ان ت���ۆ چ��ی��ت پ���ەرس���ت���ووە ئ��ێ��م��ەش ه���ەر ئ���ەوە 
دەپەرستین، كە باب و باپیرانی تۆ ئیبراهیم و ئیسماعیل 
تەنیایە و  و  تاك  ئیسحاقیشپەرستوویانە، كە خودای  و 

ئێمەش خۆمان بەو دەسپێرین. 
ِبَغاِفٍل  اهللَُّ  اللَِّهَوَما  ِمَن  ِعْنَدُه  َشَهاَدًة  َكَتَم  مِمَّْن  َأْظَلُم  َوَمْن   6-
َعمَّا َتْعَمُلوَن )سورەتی البقرة ئایەی 140(واتا: كێ لەو كەسە 
ناهەقترە، كە شایەتێكی لە ال هەبێت و لە خودای بشارێتەوە، 

خوداش لە هەموو كار و كردەوەتان ئاگادارە.
-7  َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت 
)سورەتی  َفْلَيُصْمه  ْهَر  الشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  َواْلُفْرَقاِن  اْلَُدى  مَِّن 
كە  مانگێكە  ڕەم���ەزان  مانگی  وات��ه :   .)185 ئایەی  البقرة 
قورئانی تێدا هاتووه تەخوارەوە، ڕێنمایی بەخشە بۆ خەڵك 
و زۆر نیشانەی شارەزایی و هۆی لە یەكدی جیاكردنەوەی 
ڕەم��ەزان  مانگی  هەركەسێک  جا  تێدایە،  ناپاكی  و  پ��اك 

دەبینێت، لە سەریەتی بەڕۆژوو بێت.



فوئاد سدیق  134

َوُيْشِهُد  ْنَيا  الدُّ َياِة  احْلَ ِف  َقْوُلُه  ُيْعِجُبَك  َمن  النَّاِس  َوِمَن    8-
ئایەی  البقرة  )سورەتی  َصام  اخْلِ َأَلدُّ  َوُهَو  َقْلِبِه  ِف  َما  َعَلى   َ اهللَّ
204(. واتا:لەناو ئەم خەڵكەدا هی وای تێدایە، قسە و گفتی 
سەبارەت بە ژیانی دنیا بۆ تۆ سەرسوڕهێنەرە، لەسەر ئەو 
قسانەی لە دڵیاندایە خوداش بە شایەتدێنێتەوە، كەچی هەر 

ئەو لە دوژمنایەتیكردنی خودادا زۆر سەرسەختە. 
َواهللَُّ  َقْلُبُه  آِثٌم  َفِإنَُّه  َيْكُتْمَها  َوَمن  َهاَدَة  الشَّ َتْكُتُموا  َواَل    9-
ئەو  واتا:   .)283 ئایەی  البقرة  )سورەتی  َعِليٌم  َتْعَمُلوَن  ا  ِبَ
نەشارنەوە،  شایەتیدان  لە  خۆیان  با  شایەتن  كەسانەی 
پڕ  دڵی  ئەوا  بشارێتەوە،  لە شایەتیدان  هەركەسێك خۆی 

گوناه دەبێت و خوداش بە كارەكانتان دەزانێت.
َقاِئًما  اْلِعْلِم  َوُأوُلو  اَلِئَكُة  َواْلَ ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  َأنَُّه  اهللَُّ  َشِهَد   -10
ِكيُم سورەتی آل عمران ئایەی  ِباْلِقْسِط اَل ِإلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ
فریشتەكانی  ئاگادارە،  بۆ خۆی شایەت و  واتا: خودا   18
هیچ  كە  دەزان���ن،  ب��اش  ویژدانیش  بە  زانایانی  و  ئەویش 
كەسێكبێجگە لە خودا، شایانی پەرستن نییە و هەر خۆی 

بەدەسەاڵت و كارزانە. 
ِ َقاَل  11-  َفَلمَّا َأَحسَّ ِعيَسى ِمْنُهُم اْلُكْفَر َقاَل َمْن َأنَصاِري ِإَل اهللَّ
ِ َواْشَهْد ِبَأنَّا ُمْسِلُمونسورەتی  ِ آَمنَّا ِباهللَّ ُن َأنَصاُر اهللَّ َواِريُّوَن َنْ احْلَ
آل عمرانئایەی 52 واتا: پاش ئەوەی عیسا تێیگەیشت، كە 
باوەڕی پێ ناهێنن، وتی كێ بێت لە ڕێی خودا یاریمەتیم 



135خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

لە  خۆمانین  وتیان  دای��ەوە،  وەاڵمیان  حەوارییەكان  بدات، 
تۆش  و  هێنا  خودا  بە  بڕوامان  یارمەتیدەرین،  خودا  ڕێی 

شایەت بە، ئێمە خۆمان بەو دەسپێرین.
اِهِديَن  ا َأنَزْلَت َواتََّبْعَنا الرَُّسوَل َفاْكُتْبَنا َمَع الشَّ -12  َربََّنا آَمنَّا ِبَ
پ��ەروەردگ��اری  ئ��ەی  وات���ا:   .53 عمرانئایەی  آل  س��ورەت��ی 
دات��ب��ەزان��دووە، شوێن  تۆ  ب���ەوەی  هێناوە  ب��اوەڕم��ان  ئێمە، 
پێغەمبەرەكەشت كەوتووین، تۆ لەگەڵ شایەتەكاندا بماننووسە. 
َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  َكِلَمٍة َسَواٍء  ِإَل  َتَعاَلْوا  اْلِكَتاِب  َأْهَل  َيا  -13  ُقْل 
َأْرَباًبا  َبْعُضَنا َبْعًضا  ِبِه َشْيًئا َواَل َيتَِّخَذ  َ َواَل ُنْشِرَك  َنْعُبَد ِإالَّ اهللَّ َأالَّ 
سورەتی  ُمْسِلُموَن  ِبَأنَّا  اْشَهُدوا  َفُقوُلوا  َتَولَّْوا  َفِإن   ِ اهللَّ ُدوِن  مِّن 
آل عمران ئایەی 64. واتا: بڵێ ئێوەی ئەهلی كتێب، دەسا 
بۆ  كە  قسەیە سووربین،  ئەو  لەسەر  ئێوە  و  ئێمە  وەرن 
شەریكی  بپەرستین،  خودا  تەنیا  یەكە،  وەكو  هەموومان 
هەندێكیان-جگە  بۆ  هەندێكمان  نەچین  پەیدانەكەین،  بۆ 
لە خودا- بۆ پەرستن هەڵبژێرین، جا ئەگەر هەر گوێیان 
پێنەدا، پێیان بڵێن، ئێوە بە شایەتدەگرین، كەوا ئێمە خۆمان 

بە خودا دەسپێرین. 
َتْشَهُدون  َوَأنُتْم   ِ اهللَّ ِبآَياِت  َتْكُفُروَن  ِلَ  اْلِكَتاِب  َأْهَل  َيا   14-
كتێب،  ئەهلی  ئەی  واتا:   .)70 ئایەی  عمران  ال  )سورەتی 
لە كاتێكدا  لە نیشانەكانی خودا دەكەن،  بۆچی ئێوە حاشا 

ئێوە نیشانەكانی خوداش دەبینن و دەشزانن ڕاستە.
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اِهِديَن  الشَّ مَِّن  َمَعُكم  َوَأَنا  َفاْشَهُدوا  َقاَل  َأْقَرْرَنا  َقاُلوا    15-
بە  ئێوە  واتا: وتی دەسا   .81 سورەتی آل عمرانئایەی 
قْوًما  اهللَُّ  َيْهِدي  َكْيَف  لەگەڵتانم.  ئەوا  منیش  بن،  شایەت 
اْلَبيَِّناُت  َوَجاَءُهُم  َحقٌّ  الرَُّسوَل  َأنَّ  َوَشِهُدوا  ِإمَياِنِهْم  َبْعَد  َكَفُروا 
ئایەی  عمران  ال  )سورەتی  اِلَِي  الظَّ اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  َواهللَُّ 
86(. واتا: خودا چۆن گەلێك هیدایەت دەدات، كە دوای 
لە  بوون،  كافر  و  هەڵگەڕانەوە  هێنا،  باوەڕیان  ئەوەی 
هەقە،  پێغەمبەرە  ئ��ەو  كە  داب���وو،  شایەتییان  كاتێكدا 
چەندین بەڵگە و نیشانەشیان لەو بارەیەوە بۆ هاتبوو، 
خودای گەورەش هیدایەت و ڕێنماییئەو دەستە و تاقمە 

ستەمكارە ناكات. 
ِ َواهللَُّ َشِهيٌد َعَلى  ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب ِلَ َتْكُفُروَن ِبآَياِت اهللَّ  16-
َما َتْعَمُلون )سورەتی ال عمران ئایەی 98(. واتا: بڵێ ئێوەی 
ئەهلی كتێب، بۆچی باوەڕ بە ئایەتەكانی خودا ناكەن، خۆ 
خودا شایەتە، لەسەر هەمووئەو كار و كردەوانەی دەیكەن.
َ َكاَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا)سورة النساءئایەی  -17 ِإنَّ اهللَّ
33، هەروەها سورەتی ئەحزاب ئایەی 55( واتا: خودا بۆ 

خۆی ئاگاداری هەموو شتێكە.
َعَلى  ِبَك  َوِجْئَنا  ِبَشِهيٍد  ُأمٍَّة  ُكلِّ  ِمن  ِجْئَنا  ِإَذا  َفَكْيَف    18-
چۆن  دەبێت  وات��ا:   )41 ئایەی  النساء  َشِهيًدا)سورة  َه��ُؤاَلِء 
ئایینیدایەكێكمان  هەركۆمەڵێكی  لە  ئێمە  هاتوو  ئەگەر  بێت 
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لەسەریان، تۆشمان كردە  ببنە شایەت  كە  هەڵبژاردن،  لێ 
شایەتێك لەسەر ئەوان.

 )79 ئایەی  النساء  )سورة  َشِهيدًا   ِ ِباهللَّ َوَكَفى  َرُسواًل   19-
واتا، ئەوەندەت بەسە كە خودا ئاگای لێتە.

ئایەی  الحج  )سورەتی  َشِهيٌد  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى   َ اهللَّ ان    20-
17( واتا:خودا لە هەمووشتێك ئاگادارە.

َهاَدِة   َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلُ  وِر  الصُّ ِف  ُيْنَفُخ  َيْوَم  اْلُْلُك  َوَلُه   21-  
ئەو  واتا:   )73 ئایەی  األنعام  )سورەتی  ِبُي  اخْلَ ِكيُم  احْلَ َوُهَو 
- كەڵەشاخدا(، دەسەاڵت  وِر  ڕۆژەی فوو دەكرێت بە )الصُّ
تەنیا بۆ خودایە، هەر ئەویش زانای دیار و نادیارە و هەر 

ئەویش خودایەكی بە ئاگا و دانایە.
ُكْنُتْم  ا  ِبَ َفُيَنبُِّئُكْم  َهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلِ  ِإَل  وَن  دُّ َوَسُ�َ   22-
زوانە  بەم  وات��ا:   )105 ئایەتی  التوبة  )سورەتی  َتْعَمُلون 
دەبرێنەوە الی زانا، بە نادیاری و دیاران، ئەوسا ئاگادارتان 

دەكاتەوە، كە چۆن كارێكتان كردووە.
الرعد  )سورەتی  اْلَُتَعال  اْلَكِبُي  َهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلُ   23-
زاتێكی  ئاگادارە،  دیاران  و  نادیار  لە  واتا: خودا  ئایەی9(. 

زۆر بەشكۆ و بڵند و پایەدارە. 
َهاَدِة اْلَعِزيُز الرَِّحيم )سورەتی السجدة  َذلَِك َعاِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ  24-
ئاشكراكان  نهێنی و  بە  زانایە  ئەو خودایە  واتا:   .)6 ئایەی 

)دیار و نادیار(، هەر خۆیشی خاوەن دەسەاڵت و دلۆڤانە.
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َهاَدِة  َوالشَّ اْلَغْيِب  َعاِلَ  ْرِض  َواأْلَ َماَواِت  السَّ َفاِطَر  اللَُّهمَّ  ُقِل   25-
َتِلُفوَن )سورەتی الزمر،  ُكُم َبْيَ ِعَباِدَك ِف َما َكاُنوا ِفيِه َيْ َأْنَت َتْ
ئایەی 46(. واتا: تۆ بڵێ، ئەی خودای گەورە، ئەی داهێنەری 
هەرلەنێوان  ئاشكرایت،  و  نهێنی  زانای  زەوی،  و  ئاسمان 
بەندەكانتدا دادوەری دەكەیت، لەسەر ئەو شتانەی كە كێشە 

و جیاوازییان هەیە.
ُن  َهاَدِة ُهَو الرَّْحَ ُهَو اهللَُّ الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َعاِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ  26-
خودایەكی  ئەو  واتا:   .)22 ئایەی  الحشر  ِحيُم)سورەتی  الرَّ
هەر  نابێت،  پەرستن  بۆ  دیكە  كەسی  لەو  جگە  ئەوتۆیە، 

خوداش لە دیار و نادیاران بە ئاگایە و دلۆڤانە.
وَن ِإَل  وَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُماَلِقيُكْم ُثمَّ ُتَردُّ ْوَت الَِّذي َتِفرُّ -27	ُقْل ِإنَّ اْلَ
ا ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن)سورەتی الجمعة  َهاَدِة َفُيَنبُِّئُكْم ِبَ َعاِلِ اْلَغْيِب َوالشَّ
بەڕاستی  هەڵدێن،  لێی  مردنەی  ئەو  بڵێ،  واتا:   .)8 ئایەی 
هەر دەتانگاتێ، پاشان هەر دەشتانبەنەوە الی زانای دیار و 

نادیاران، ئەوكات هەر خۆی پێتان دەڵێت چیتان كردووە.
ِعَباَدِتُكْم  َعْن  ُكنَّا  ِإن  َوَبْيَنُكْم  َبْيَنَنا  َشِهيًدا   ِ ِباهللَّ َفَكَفى   28-
لەنێوان ئێوە و  ئایەی 29(. واتا:  سورەتی یونس  َلَغاِفِلَي) 
ئێمەدا، خودا شاهیدمان بێت بەسە، ئێمە ئاگادار نەبووین، 

كە پەرستووتانن.
َتْعَمُلوَن  َواَل  ُقْرَآٍن  ِمْن  ِمْنُه  َتْتُلو  َوَما  َشْأٍن  ِف  َتُكوُن  َوَما   29-
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 )  61 ئایەی  )سورەتی يونس  ُشُهودًا  َعَلْيُكْم  ُكنَّا  ِإالَّ  َعَمٍل  ِمْن 
بخوێنیت،  قورئاندا  لە  و هەرچیی  بیت  بارێكدا  هەر  لە  تۆ 

هەركارێك كە ئێوە بیكەن، ئێمە لێتان ئاگادارین.
َوَنِذيرا  رًا  َوُمَبشِّ َشاِهدًا  َأْرَسْلَناَك  ِإنَّ��ا  النَِّبُّ  َأيَُّها  َيا   30-
ئێمە  پێغەمبەر  ئەی  واتا:  ئایەی45(.  األح��زاب-  )سورەتی 
ترسێنەر  و  مژدەبەخش  شایەتو  تا  ن��اردووە  تۆمان  بۆیە 

بیت.
َشِهيٌد)سورەتی  َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َأنَُّه  ِبَربَِّك  َيْكِف  َأَوَلْ   31-  
كە  نییە،  بەس  ئەوەندەیان  ئاخۆ  وات��ا:  ئایەی53(.  فصلت 

خودا لە هەمووشتێك ئاگادارە.
 -32 َوَقاُلوا ِلُُلوِدِهْم ِلَ َشِهْدُتْ َعَلْيَنا َقاُلوا َأْنَطَقَنا اهللَُّ الَِّذي 
خۆیان  پێستی   )21 ئایەی  )سورەتیفصلت  َشْيٍء  ُكلَّ  َأْنَطَق 

دەدوێنن، كە چۆن دژی ئێمە شایەتییان دا.
ِتُم َعَلى َأْفَواِهِهْم َوُتَكلُِّمَنا َأْيِديِهْم َوَتْشَهُد َأْرُجُلُهْم  -33 اْلَيْوَم َنْ
دەخەینە  مۆر  ئەمڕۆ  ئەمە  وات��ا:   ) ئایەی65  )سورەتیيس 
سەر دەمیان و قسەیان پێناكرێت، بەڵكو دەستیان دێنە قسە 
و  كار  كە  لەسەریان،  دەبنەشایەت  قاچیشیان  لەگەڵماندا، 

كردەوەیان چ بووە.
َ َربِّى َوَربَُّكْمَوُكنُت  -34 َما ُقْلُت َلُْم ِإالَّ َما َأَمْرَتِنى ِبِه َأِن ْعُبُدوْا هللَّ
لرَِّقيَب  َأنَت  ُكنَت  َتَوفَّْيَتِنى  ِفيِهْمَفَلمَّا  ُدْمُت  مَّا  َشِهيًدا  َعَلْيِهْم 
َعَلْيِهْمَوَأنَت َعَلى ُكلِّ َشْىٍء َشِهيٌد )سورەتی المائدةئایەی117( 
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واتا: تۆ چۆن فەرمانت بە من دا، منیش هەر ئەوەم ڕاگەیاند، 
وتم خودا بپەرستن، كە منیش و ئێوەشی درووستكردووە، 
هەتا لەناو ئەوانیش بووم، هەر ئاگادار و چاودێری باوەڕیان 
بووم. لەو كاتەوەش كە تۆ منت بۆ خۆت بردووه تەوە، بۆ 
خۆت هەر ئاگاداریان بوویت، دیاریشە خۆت لە هەمووشتێك 

ئاگاداریت.
ْبُهْم َفِإنَُّهْم ِعَباُدَك َوِإْن َتْغِفْر َلُْم َفِإنََّك َأْنَت اْلَعِزيُز  -35 ِإْن ُتَعذِّ
بتەوێت  گەر  واتا:   .)118 ئایەی  المائدة  )سورەتی  ِكيم  احْلَ
ئازاریان بدەیت، كۆیلە و عەبدی خۆتن، گەر بشتەوێ لێیان 
خۆش بیت، خۆت دەزانی و هەر بۆ خۆتی، كە دەسەاڵتت 

بەدەستە و لە كارزانی. 
-36 ُقْل َأيُّ َشْيٍء َأْكَبُ َشَهاَدًةُقِل اللَُّهَشِهيٌد َبْيِن َوَبْيَنُكْمَوُأوِحَي 
آِلًَة   ِ اهللَّ َمَع  َأنَّ  َلَتْشَهُدوَن  َبَلَغَأِئنَُّكْم  َوَمن  ِبِه  أِلُنِذَرُكم  اْلُقْرآُن  َهَذا  ِإَليَّ 
ُتْشِرُكون  َّا  َبِريٌء ممِّ َوِإنَِّن  َواِحٌد  ِإَلٌه  ُهَو  ا  َ ِإنَّ َأْشَهُدُقْل  الَّ  ُقل  ُأْخَرى 
لە  كێ  شایەتیدانی  بڵێ،  19(وات��ه :  ئایەی  األنعام  )سورەتی 
هەموو شایەتیدانێك گرنگترە، بڵێ، لەنێوانماندا خودا شایەتە، 
ئەو قورئانە، ئەو بە خەاڵت بۆ منی ناردە خوارەوە، تا بەهۆی 
ئەو، ترس بخەمە بەر ئێوە و هەر كەسێكیش كە پێیدەگات، 
ئێوە شایەتی دەدەن،كە لەگەڵ خودا چەند خودایەكی دیكەش 
هەیە، بڵێ من شایەتی نادەم، بڵێ خودا هەر یەكە و من لە 

شەریك بۆ خوادانانی ئێوە، دوور و بێزارم.
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اْلَغْيِب  َعاِلِ  ِإَل  وَن  ُتَردُّ ُثمَّ  َوَرُسوُلُه  َعَمَلُكْم  اهللَُّ  ى  َوَسَيَ  37- 
ئایەی  التوبة  )سورەتی  َتْعَمُلون  ُكْنُتْم  ا  ِبَ َفُيَنبُِّئُكْم  َهاَدِة  َوالشَّ
دەبینن،  كردەوەكانتان  خوا  پێغەمبەری  و  خوا  واتا:   .)94
ئاگاداری  كە  خودایەی،  ئەو  الی  دەبردرێنەوە  ئاكامدا  لە 
دەهێنێتەوە  وەئاگاتان  ئەوسا  ئاشكرایەكانە،  و  نهێنییەكان 

كە چ كارێكتان كردووە.
اهللَُّ  َأْنَعَم  الَِّذيَن  َمَع  َفُأوَلِئَك  َوال��رَُّس��وَل   َ اهللَّ ُيِطِع  َوَم��ن   38-
ُأوَلِئَك  يَنَوَحُسَن  احِلِ َوالصَّ َهَداِء  َوالشُّ يِقَي  دِّ َوالصِّ النَِّبيَِّي  مَِّن  َعَلْيِهم 
ئایەتە  ئەم  زۆرج��ار   )69 ئایەی  نیساء  َرِفيًقا)سورەتی 
ڕیزی  لە  شەهیدی  خ��ودا  كە  دەهێنرێتەوە،  مانایە  ب��ەو 
لە  دان��اوە،  پیاوچاكان  و  ڕاستگۆكان  و  پێغەمبەرەكان 
جۆرێك  هیچ  بە  دەڵێین،  ئایەتەش  ئ��ەم  بەپێی  كاتێكدا 
ژیانیان  بە  كۆتایی  كە  ناگرێتەوە،  كەسانە  ئەو  شەهید 
هاتووە و مردوون، یان كوژراون، بەڵكو شەهید ئەوانەن، 
دەڵێی  بە كەسێك  كاتێك  ژیاندان، هەروەكو چۆن  لە  كە 
پێغەمبەر كە لە ژیاندایە، كاتێك بە كەسێك دەڵێیت ڕاستگۆ 
پیاوی  دەوترێت  كەسێك  بە  كاتێكێكیش  ژیاندایە،  لە  كە 
باش، كە زیندووە و لە ژیاندایە، ئایا بە كەسێك دەوترێت 
پێغەمبەر كە مردبێت، هەموو ئەو نازناوانە كاتێك دەدرێت 
بە كەسێك كە لە ژیانیاندا ماون و نەمردوون، بە دیوێكی 
دیكە، بە هیچ شێوەیەك مەبەست لە شەهید، ئەو كەسانە 
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باشترین  ك��وژراب��ن،  ش��ەڕ  بەرەكانی  لە  كە  ناگرێتەوە، 
كە  ك��وژراون،  شەڕ  لە  سەحابانەی  ئەو  هەموو  نموونە 
هەمزەی مامی موحەممەدیشیان لەگەڵدابووە، كەچی یەك 
لەبەرئەوەی  فاڵنەكەس  بڵێ  نەهاتووه تەخوارەوە  ئایەت 
لەپێناوی قورئان و خودا بووە،  لەگەڵ كافران جەنگاوە، 
چونكە  نادۆزرێتەوە،  ج��ۆرە  لەم  ئایەتی  یەك  شەهیدە، 
بنچینە و بنەمای ئایەتەكان كە باسیان لە شەهید كردووە، 
بەو مانایە نەبووە، كە لە شەڕ كوژرابیت، بەو مانایەش 
ئەم  هەركەسێك،  مردنی  یان  كوشتن،  دوای  لە  نەبووە 
نازناوەی پێدرابێت، چونكە ئەوەی ئێستا باوە، تەنیا ئەوانە 
هەرهۆیەكەوە  بە  جا  لەدەستداوە،  ژیانیان  كە  شەهیدن، 

بووبێت.

ڕۆژووگرتن)بەڕۆژووبوون(
ب��ۆئ��ەوەی باشتر و ڕوون��ت��ر ل��ە م��ان��ای ڕۆژووگ��رت��ن 
ئایەتە  ئ��ەو  هەموو  جارێک  تێبگەین،  ب��وون(  )ب���ەڕۆژوو 
كوردی،  بە  دەشیكەین  دەهێنینەوە،  نموونە  بە  قورئانییانە 
لە  مەبەستی  گەورە  خودای  ئاخۆ  یەكاببێتەوە،  بۆمان  تا 
برسیكردنی  و  سكهەڵگوشین  مەبەستی  ب��ەڕۆژووب��وون 
ئایەتە  با  هەبووە،  دیكەی  مەبەستێكی  یان  ب��ووە،  خەڵك 

قورئانییەكان خۆیان شەرحی خۆیان بكەن.
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ِمَن  اْسَتْيَسَر  َفَما  ُأْحِصْرُتْ  لِلَِّهَفِإْن  َواْلُعْمَرَة  جَّ  احْلَ -1َوَأِتُّوا 
ِمنُكم  َكاَن  لَُّهَفَمن  َمِ ْدُي  اْلَ َيْبُلَغ  َحتَّى  ُرُءوَسُكْم  ِلُقوا  َتْ ْدِيَواَل  اْلَ
مَِّريًضا َأْو ِبِه َأًذى مِّن رَّْأِسِه َفِفْدَيٌة مِّن ِصَياٍم َأْو َصَدَقٍة َأْو ُنُسٍكَفِإَذا 
 ْ لَّ ْدِيَفَمن  اْلَ ِمَن  اْسَتْيَسَر  َفَما  جِّ  احْلَ ِإَل  ِباْلُعْمَرِة  تََّع  َتَ َفَمن  َأِمنُتْم 
َعَشَرٌة  َرَجْعُتْمِتْلَك  ِإَذا  َوَسْبَعٍة  جِّ  احْلَ ِف  َأيَّاٍم  َثاَلَثِة  َفِصَياُم  ْد  َيِ
 َ اهللَّ َراِمَواتَُّقوا  احْلَ ْسِجِد  اْلَ َحاِضِري  َأْهُلُه  َيُكْن   ْ لَّ ِلَن  َذلَِك  َكاِمَلٌة 
َ َشِديُد اْلِعَقاِب سورەتی البقرة ئایەی 196 واتا:  َواْعَلُموا َأنَّ اهللَّ
ئەگەر  بهێنن،  بەجێ  خودا  بۆ  بەتەواوی  عومرە  و  حەج 
ئەوا  ئەنجامنەدرا،  بۆ  ئەركەكانتان  و  گیرا  لێ  ڕێگەشتان 
ئاژەڵی  تا  قوربانی،  بكەنە  ئاژەڵ  دەكرێت  بۆتان  چەندی 
كێ  مەتاشن،  سەرتان  دیاریكراو،  جێی  نەگاتە  قوربانی 
هەیە،  سەریدا  لە  ئازارێكی  یان  ناتەندروستە،  ئێوەش  لە 
بارتەقای ئازارەكە، یان نەخۆشییەكەی )فیدیە بدات، واته  
لەوێدا  یان هەر  ببەخشێتەوە،  یان خێرێك  بەڕۆژووبێت(، 
)واته   نەما  ترسێكتان  هەركاتێكیش  خێر،  بكاتە  ئاژەڵێك 
چاكبوونەوە(هەركوێ ویستی قوربانییەك بدات، لە عەمرە 
ئاژەڵ  با  دێت،  دەستی  لە  هەرچەند  حەجكردن،  كاتی  تا 
بكاتە قوربانی، ئەگەر دەستیشی كورت بوو، با سێ ڕۆژ 
گەڕایەوە،  لە حەجیش  كە  كاتێك  بێت،  بەڕۆژوو  لە حەج 
دە  دەكاتە  هەمووی  كە  بێت،  ب��ەڕۆژوو  ڕۆژ  ح��ەوت  با 
ڕۆژی تەواو، جا ئەمە بۆ ئەو كەسانەیە كە خەڵكی مەككە 
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و دەورووب��ەری نەبێت، دەبێت لە خوا بترسین، خودا لە 
توندوتیژە.  تۆڵەسەندنەوەدا 

كەواتە لێرەش ئەو قوربانیكردن و هەژارتێركردنە،ئەوانە 
ناگرێتەوە كە باری بژێوییان باش نییە، واته  دەوڵەمەندەكان 
سووكتر و ساناتر دەتوانن سوود لەم ڕێنماییانە وەربگرن، 

نەك ئەوانەی كەم دەرامەتن. 
َعَلى  ُكِتَب  َكَما  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكِتَب  آَمُنوا  الَِّذيَن  َأيَُّها  َيا   2-
ئایەی183 واتا:  َتتَُّقوَن سورەتیالبقرة  َلَعلَُّكْم  َقْبِلُكْم  ِمن  الَِّذيَن 
ئەی ئەوانەی بڕواتان هێناوە، بۆتان نووسراوە بەڕۆژو بن، 
هەر وەك لەسەر ئەوانەی پێش ئێوەش نووسرابوو، لە خوا 

بترسن. 
َسَفٍر  َعَلى  َأْو  مَِّريًضا  ِمنُكم  َكاَن  َفَمن  مَّْعُدوَداٍت  َأيَّاًما   3-
ٌة مِّْن َأيَّاٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْسِكٍي َفَمن  َفِعدَّ
َتْعَلُموَن  َفُهَو َخْيٌ لَُّه َوَأن َتُصوُموا َخْيٌ لَُّكْم ِإن ُكنُتْم  َع َخْيًا  َتَطوَّ
)184( َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِّلنَّاِس َوَبيَِّناٍت 
َكاَن  َوَمن  َفْلَيُصْمُه  ْهَر  الشَّ ِمنُكُم  َشِهَد  َفَمن  َواْلُفْرَقاِن  اْلَُدى  مَِّن 
َواَل  اْلُيْسَر  ِبُكُم  اهللَُّ  ُيِريُد  ُأَخَر  َأيَّاٍم  مِّْن  ٌة  َفِعدَّ َسَفٍر  َعَلى  َأْو  َمِريًضا 
َ َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم  ُوا اهللَّ َة َولُِتَكبِّ ُيِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر َولُِتْكِمُلوا اْلِعدَّ
واتا:  ئ��ای��ەی185-184  البقرة  سورەتی   )185( َتْشُكُرون 
چەند ڕۆژێكی دیاریكراوە، هەر كێ لە ئێوەش نەخۆشە، یان 
ڕێبوارە، با بەقەد ئەو ڕۆژانەی پێی نەگیراوە لە ڕۆژانی دیكە 



145خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

پێ  ڕۆژووی��ان  به سەختی  كە  كەسانەش  ئەو  بیانگرێتەوە، 
دەگیرێت، با لەجیاتی ڕۆژوو فدیە بدەن، خۆراكی هەژارێك 
بدەن، ئەو كەسەی حەزیش بكات خۆراكی زیاتر بدات، بۆ 
زۆر  بەڕۆژووبوون  بتانزانیبایە  ئێوە  گەر  باشترە،  خۆی 
باشترە.)184( مانگی ڕەمەزان، ئەو مانگەیە كە قورئان لەو 
مانگەدا هاتووه ته خوارەوە، كە ڕێگا بە خەڵك نیشاندەدات و 
زۆر نیشانە و بەڵگەی بۆ ڕێنماییكردن، جیاكردنەوەی چاكە 
مانگی  هەركەسێك  جا  تێدایە،  ناپاك(ی  لە  )پاك  خراپە  لە 
ڕەمەزان دەبینێت لەسەریەتی بەڕۆژووبێت، هەركەسێكیش 
ڕۆژان��ی  لە  ئ��ەوا  بێت،  سەفەر  لە  ی��ان  بێت،  نەخۆش  كە 
و  دەوێ��ت  ئێوەی  سانایی  خودا  بیگرێتەوە،  دەبێت  دوای��ی 
نایەوێت ئەركەكانتان گران بكات، ڕۆژەكانی تەواو پێ بن و 
یادی خودا بكەنەوە، كە ئەو ڕێگای نیشانداون و پێویستە 

سوپاسی بكەن. 
لَُّكْم  لَِباٌس  ِنَساِئُكْمُهنَّ  ِإَل  الرََّفُث  َياِم  الصِّ َلْيَلَة  َلُكْم  ُأِحلَّ   4-
َعَلْيُكْم  َفَتاَب  َأنُفَسُكْم  َتاُنوَن  َتْ ُكنُتْم  َأنَُّكْم  اهللَُّ  لَُّنََّعِلَم  لَِباٌس  َوَأنُتْم 
َواْشَرُبوا  َلُكْمَوُكُلوا  اهللَُّ  َكَتَب  َما  َواْبَتُغوا  َباِشُروُهنَّ  َعنُكْمَفاآْلَن  َوَعَفا 
ْسَوِد ِمَن اْلَفْجِرُثمَّ َأِتُّوا  ْيِط اأْلَ ْبَيُض ِمَن اخْلَ ْيُط اأْلَ َ َلُكُم اخْلَ َحتَّى َيَتَبيَّ
ُحُدوُد  َساِجِدِتْلَك  اْلَ ِف  َعاِكُفوَن  َوَأنُتْم  ُتَباِشُروُهنَّ  اللَّْيِلَواَل  ِإَل  َياَم  الصِّ
سورەتی  َيتَُّقوَن  َلَعلَُّهْم  لِلنَّاِس  آَياِتِه  ُ اهللَُّ  ُيَبيِّ َكَذلَِك  َتْقَرُبوَها  َفاَل   ِ اهللَّ
البقرة ئایەی 187( واتا:لە شەوانی ڕەمەزاناندا، جووتبوونتان 
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لەگەڵ ژنەكانتان حەالڵكراوە، ئەو كەلوپەلی ئێوەن و ئێوەش 
پۆشاكن بۆ ئەوان، خودا لەوە ئاگادارە، كە خۆتان دەخەڵەتاند 
)بە نزیكبوونەوەتان لە هاوسەرەكانتان، چونكە دوودڵ بوون 
نەتاندەزانی حەاڵڵە یان نا(، بەاڵم خودا تۆبەی لێ وەرگرتن و 
لێتان خۆشبوو، كەواته  لە ئێستا بەدواوە، دەتوانن )شەوان( 
لێیان نزیكببنەوە و ئەوەی خودا بۆی بڕیارداون، بیخۆن و 
بیخۆنەوە، تا بەرەبەیان كە هەوای سپی لە هەوای ڕەش جودا 
دەكرێتەوە، پاشان ڕۆژووتان بگرن تا شەو، هەركاتێكیش لە 
مزگەوتدا بە تەنیا و گۆشەگیر دەمێننەوە، تخوون ژنەكانتان 
مەكەون، ئەمانە سنووری خودان، نەچن تخونیان بكەون! ئا 
بەم جۆرە خودا نیشانەكانی خۆی بۆ خەڵكئاشكرادەكات، بۆ 

ئەوەی خۆتان بپارێزن.
ا  ِبَ ُيَؤاِخُذُكم  َوَلِكن  اِنُكْم  َأمْيَ ِف  ِباللَّْغِو  اهللَُّ  ُيَؤاِخُذُكُم  اَل   5-
اَنَفَكفَّاَرُتُه ِإْطَعاُم َعَشَرِة َمَساِكَي ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن  مْيَ َعقَّدتُُّ اأْلَ
ْد َفِصَياُم َثاَلَثِة َأيَّام  ْ َيِ ِريُر َرَقَبٍةَفَمن لَّ َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوُتُهْم َأْو َتْ
ُ اهللَُّ َلُكْم  اَنُكْم َكَذلَِك ُيَبيِّ اِنُكْم ِإَذا َحَلْفُتْمَواْحَفُظوا َأمْيَ ٍَذلَِك َكفَّاَرُة َأمْيَ
خوا  واتا:   )89 المائدةئایەی  سورەتی  َتْشُكُروَن  َلَعلَُّكْم  آَياِتِه 
ئەو سوێندانەتلێ ناگرێت، كاتێك بەسادەیی بە دەمتاندا دێت، 
بەڵكو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە، كە بیر و هۆشتان الی 
هەبووە و مەبەستێكتان لێی هەبووە، بە گوناهبارتان دادەنێت 
و دەبێت بارتەقای ئەو سوێندە، خواردن بدەنە دە هەژار و 
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دەستكورت، لەو خواردنەی بە ئاسایی دەیدەن بە خێزانی 
خۆتان، یان دەبێت جلوبەرگی دە كەسی هەژار دابینبكەن، 
با  نەبوو،  ئەمانەی  كەسێك  ڕزگاربكەن،  كۆیلەیەك  یان 
سوێندەكەتانە،  كەفارەتی  ئەوە  بێت،  ب��ه ڕۆژوو  ڕۆژ  سێ 
و  بپارێزن  بەئەنقەست خواردووتانە، سوێندی خۆتان  كە 
جێبەجێیبكەن، ئاوەها خودا نیشانە و بەڵگەكانی خۆی بۆتان 

ڕووندەكاتەوە، تا ئێوەش سوپاسی بكەن.
اهلل  ِمَن  َتْوَبًة  ُمَتَتاِبَعْيِ  َشْهَرْيِن  َفِصَياُم  ْد  َيِ َلْ  َفَمْن   6-
مانگی  دوو  لەسەریەتی  92(.واتا:  ئایەی  النساء  )سورەتی 
ڕەبەق بەڕۆژوو بێت، هەتا خودا پەشیمانبوونەوەكەی لێ 

قبووڵ بكات، خوداش زانای لەكارزانە.
ْيَد َوَأنُتْم ُحُرٌمَوَمن َقَتَلُه  َتْقُتُلوا الصَّ -7 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل 
َعْدٍل  َذَوا  ِبِه  ُكُم  َيْ النََّعِم  ِمَن  َقَتَل  َما  مِّْثُل  َفَجَزاٌء  مَُّتَعمًِّدا  ِمنُكم 
َذلَِك  َعْدُل  َأْو  َمَساِكَي  َطَعاُم  َكفَّاَرٌة  َأْو  اْلَكْعَبِة  َبالَِغ  َهْدًيا  مِّنُكْم 
اهللَُّ  َفَينَتِقُم  َعاَد  َسَلَفَوَمْن  َعمَّا  اهللَُّ  َأْمِرِهَعَفا  َوَباَل  لَِّيُذوَق  ِصَياًما 
واتا:   )95 ئایەی  المائدة  )سورەتی  انِتَقاٍم  ُذو  َعِزيٌز  ِمْنُهَواهللَُّ 
)نیەتی  ئیحرامدان  لە  ئێوە  هەتا  ب���ڕواداران،  گەلی  ئ��ەی 
نابێت هیچ نێچیرێک بكوژن  حەج یان عەمرەتان هێناوە(، 
نێچیرێک  ئەنقەست  بە دەستی  ئێوە  لە  )ڕاو مەكەن(، كێ 
بكوژێت، لە كاتی ئیحرامدا، لەسەریەتی ئاژەڵێك )بارتەقای 
بكوژێت،   - كوشتوویەتی   – ڕاویكردووە  نێچیرەی  ئەو 
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بارتەقاییەكە  خ��ۆت��ان  ل��ە  دادپ���ەروەری���ش  م��رۆڤ��ی  دوو 
قوربانی،  بیكاتە  لەوێ  و  كەعبە  ماڵی  بهێنێتە  بسەلمێنێت( 
یان بارتەقای ئەو نێچیرە خواردن بدات بە هەژاران، یان 
بەرانبەر بە تەخمینكردنی ئەو نێچیرەی ڕاویكردووە، چەند 
ڕۆژ دابنێن با بەڕۆژوو بێت، هەتا سزای ئەم كردەوەیەی 
چاودەپۆشێت،  ڕاب��ردوو  ك��اری  لە  خ��ودا  بكوژێت،  خۆی 
لێدەكاتەوە،  تۆڵەی  خ��ودا  تێهەڵچێتەوە،  هەركەسێكیش 

خوداش خاوەن دەسەاڵت و تۆڵەستێنە.
-8َفُكِلي َواْشَرِبي َوَقرِّي َعْيًناَفِإمَّا َتَرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحًدا َفُقولِي 
ِن َصْوًما َفَلْن ُأَكلَِّم اْلَيْوَم ِإنِسيًّا ) سورەتی مریم  ِإنِّي َنَذْرُت لِلرَّْحَ
ئایەی 26( ماناكەی ئەمەیە: بە چاوی ڕوون بخۆ و بخۆوە، 
نەزرم  و  بڕیارمداوە  من  بڵێ،  پێی  بینی،  هەرمرۆڤێكیشت 
ئیتر  دووربكەومەوە(  ئاخافتن  )لە  ببم  ب��ەڕۆژوو  ك��ردووە 

ئەمڕۆ قسە لەگەڵ هیچ كەسێك ناكەم. 
 سەیركەن مانای ئەم ئایەتە یەكجار ڕوونە، كە مەبەستی 
نەك  قسەنەكردنە،  واتە  )ڕۆژووگرتن(،  بەڕۆژووبوون  لە 
نان نەخواردن. واتا دەبێت لەو ڕۆژەدا زمانمان بگرین، نەك 

گەدە و سكمان.
َواْلَقاِنِتَي  َواْلُْؤِمِنيَنَواْلُْؤِمَناِت  ِإنَّاْلُْسِلِميَنَواْلُْسِلَماِت   9-
اِبَراِت  َوالصَّ اِبِريَن  َوالصَّ اِدَقاِت  َوالصَّ اِدِقَي  َوالصَّ َواْلَقاِنَتاِت 
اِئَم اِئِميَنَوالصَّ َقاِتَوالصَّ َاْلَُتَصدِّ ِقَي  اِشَعاِتَواْلَُتَصدِّ َواخْلَ اِشِعَي  َواخْلَ
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اِكَراِت  َوالذَّ َكِثًيا   َ اهللَّ اِكِريَن  َوالذَّ اِفَظاِت  َواحْلَ ُفُروَجُهْم  اِفِظَي  َواحْلَ اِت 
َأَعدَّ اهللَُّ َلُم مَّْغِفَرًة َوَأْجًرا َعِظيًما )سورەتی األحزاب ئایەی 35( 
واتا: پیاو و ژنانیمسوڵمان، پیاو و ژنانی باوەڕدار، پیاو و 
ژنانی ملكەچ و فەرماندار، پیاو و ژنانی ڕاستگۆ و پیاو و 
ژنی خۆڕاگروپیاوو ژنی بێ فیزو خۆ بەزل نەزان، پیاو و 
ژنی بەخشندە )سەدەقەدەر(، پیاو و ژنانی بەڕۆژوو، پیاو 
ژنانەی،  و  پیاو  ئەو  پاك(،  )داوێ��ن  نامووسپارێز  ژنانی  و 
لە خ��وداوە لێخۆشبوون و  ی��ادی خ��ودا دەك��ەن،  كە زۆر 

پاداشتێكی گەورەیان بۆ داندراوە.
ا  َيَتَماسَّ َأْن  َقْبِل  ِمْن  ُمَتَتاِبَعْيِ  َشْهَرْيِن  َفِصَياُم  ْد  َيِ َلْ  َفَمْن   -10
با دوو  . واتا: هەر كێ نەیبوو  ئایەی 4  المجادلة  سورەتی 
مانگ لەسەر یەك بەڕۆژوو بێت، پێش ئەوەی بە یەكدی بگەن. 
هەیە  ب��اش  جیاوازییەكی  س��ەرەوە  ئایەتانەی  ئ��ەو  بەپێی 
لەنێوان )الصوم( و )الصيام(، هەموو ئەو ئایەتانەی پەیوەندی 
هەیە،  ڕۆژووگرتنەوە  بە  پەیوەندی  كەواتە  بە)الصيام(ەوەیە، 
پەیوەندی  ك���ردووە،  )الصيام(ی  باسی  ئایەتانەی  ئ��ەو  ب��ەاڵم 
)الصيام(  واتا  ب��ەڕۆژووب��وون،  نەك  هەیە،  قسەنەكردنەوە  بە 
پەیوەندی بە سكگوشین و خۆ برسیكردنەوە نییە، خواردن و 
خواردنەوە ئاساییە، بەاڵم )الصوم( پەیوەندی بە ڕۆژوو گرتنی 
هیچ نەخواردنەوە هەیە. تەواوی دەقی ئەو ئایەتانەی سەرەوە 

ڕاستیی ئەم بۆچوونە دەسەلمێنن.



فوئاد سدیق  150

فرەژنی 
دیسانبەپێی  هەیە،  فرەژنییەوە  بە  پەیوەندی  ئ��ەوەی 
ئایەتەكانی قورئانی، تێنەگەیشتنێك لە فرەژنیدا هەیە، بۆیە 
كاتێك سەیردەكەیت پرسی فرەژنی لە الیەكەوە پەیوەندی 
دان��راوە،  ژنەكان  نێوان  بۆ  كە  نییە،  دادپەروەرییەوە  بەو 
ئەگەر ئەمە وابووایە نەدەبوو پێغەمبەری خودا موحەممەد 
عائیشەی لە ژنەكانی دیكە خۆشتر بویستبایە، قسەی دیكەیش 
لەو بارەیەوە زۆرە، كە نامەوێت لێرە بچینە سەری، چونكە 
مەبەستمان  بەڵكو  نییە،  ئیسام  مێژووی  مەبەستمان  لێرە 
ماناكانی قورئانە وەكو خۆی،لە الیەكی دیكەیشەوە بەپێی 
ژن  چوار  بتوانیت،  تەنیا  نییە  مەرج  قورئانی  ئایەتەكانی 
ئەگەر  ئەمە  ژنیڕاناوەستێت،  چوار  لە  فرەژنی  و  بهێنیت 
وابووایە دەبوو پێش هەمووكەس پێغەمبەری خوا لە چوار 
ژنی زیاتر نەهێنابووایە، لە كاتێكدا ئەو ڕۆژەی موحەممەد 
بەجێهێشت.  ل���ەدوای خ��ۆی  ژن��ی  نۆ  ك��رد،  دوای��ی  كۆچی 
كەسانەی  دە  ئ��ەو  و  ڕاش��دی��ن  خەلیفەكانی  ت���ەواوی  ی��ان 
مژدەی چوونە بەهەشتیان پێدرابوو، نەدەبوو لە چوار ژن 
زیاتر بهێنن، لە كاتێكدا هەم پێغەمبەر و هەم خەلیفەكانی 
ڕاشدین و هەم ئەو دە كەسەی مژدەی چوونە بەهەشتیان 
پێدرابوو، هەم ئەصحاب و یاوەرەكانی دیكەی موحەممەد، 
پابەندنەبوون بە چوار ژنی و زۆر زیاتریان هێناوە، جگە 
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فتوحاتەكاندا  و  شەڕ  ئەنجامی  لە  كەنیزەیەی  هەموو  لەو 
ئایەتی  بەپێی  پێغەمبەر  خ��ودی  هەر  دەك��ەوت،  دەستیان 
قورئانیش یەك لەسەر پێنجی ئەو دەستكەوت، غەنیمانەی 
بەرەكانی  لە  كە  ئافرەتانەشەوە  بەو  بەردەكەوت،  شەڕی 
و  ب��اوك  كاتێک  صفیە  نموونە  باشترین  دەگ��ی��ران،  ش��ەڕ 
برای كوژران، هەر ئەو شەوە موحەممەد لەگەڵی نوست، 
لەبەردا  خوێنیان  ب��رای  و  ب��اوك  صفیە  هێشتا  كاتێكدا  لە 

دەڕۆیی. نموونەی دیكەیش زۆرە. 
بێت،  چی  دادپ��ەروەری��ی��ە  و  عەدالەت  ئەو  دەبێت  ئەی 
حاڵی  بە  ب��ەش  من  باسیكردووە،  قورئاندا  لە  خ��ودا  كە 
وەرگێڕانە  و  تەفسیر  بە  خوێندەوە  قورئانم  هەموو  خۆم 
ئەوە  ئایەتەكاندا  خ��ودی  لەناو  ب��ەاڵم  جیاوازەكانیشەوە، 
ژنەكان  لەنێوان  عەدالەت  و  دادپ��ەروەری  كە  نادۆزیتەوە، 
هەموو  لە  ڕێز  بتەوێت  چەندی  ڕوون��ە  چونكە  ڕابگیرێت، 
ژنەكان بگریت، بەاڵم قەت ناتوانیت بە دڵ خۆشەویستیت 
دابەش  بەیەكسانی  و  یەك  وەكو  ژنەكان  هەموو  بەسەر 
گەورە  خوای  بۆیە  مەحاڵترە.  مەحاڵ  لە  ئەمەیان  بكەیت، 
لەنێوان  ع��ەدال��ەت  بڵێت  پێمان  كە  ب��ووە،  ئ��ەوە  مەبەستی 
عەدالەت  وات��ە  ژندەهێنن،   4 كاتێك  ڕابگرن  منداڵەكانتان 
دایكیان  ئێوەش  هەتیون،  كە  ڕابگرن  مندااڵنە  ئەو  لەنێوان 
بێوەژنەكان  منداڵی  لەنێوان  ج��ی��اوازی  م��ارەدەك��ەن��ەوە، 
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درووست مەكەن. كەواتە فرەژنی ڕێك ئەو مانایەی هەیە، 
كە دەبێت ئەو مێیانە بهێنێت كە بێوەژنن و منداڵیشیان هەیە 

واتە هەتیویان هەیە.
وان خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا، لێرە تەواوی 
وەرگێڕ و شرۆڤەكارانی عەرەب و كورد هەڵەیەكی زەقیان 
كردووە، ئەویش ئەوەیە ئەو وشەی الیتامی وا لێكدراوەتەوە 
واتا كچی هەتیو، بەاڵم هەركچێك كە مێردی كرد، ئیتر لە 
هەتیوی دەچێتە دەرەوەوەك چۆن منداڵ، كە باڵق بوو ئیتر 
پێی ناوترێت هەتیو، ئەمە بۆ كچیش هەر وایە، كچ تا باڵق 
نەبووبێت مێرد ناكات، كەواتە ئەو وشەی هەتیوە بۆ ئەوەیە 
ئەو ژنانەی، كە هەتیویان هەیە، واتا منداڵی بچووكیان هەیە 

و هێشتا تەمەنیان بچووكە. 
وان خفتممانای ئەگەرهاتوو دەگەیەنێت، أال تقسطوا واتا 
دادپەروەر نەبوون ، واتا: ئەگەر هاتوو دادپەروەر نەبوون، 
منداڵە  لەنێوان  واتا  الیتامی  فی  نەبیت  دادپ��ەروەر  كێ  لە 
هەتیوەكان، هەموو منداڵێكی هەتیویش تا ئەو كاتە هەتیوە 
تا باڵق دەبێت، واته  تا كوڕ توانا بایۆلۆژییەكەی دەگاتە ئەو 
ئاستەی سێكس بكات، هەروەها ژنیش پێدەگات و جەستەی 
لەڕووی بایۆلۆژییەوە ئامادەدەبێت بۆ سێكسكردن، واتا لە 
قۆناغی  لە  كە  هەركەسێكیش  دەردەچ��ن،  منداڵی  قۆناغی 

منداڵی دەرچوو، تێپەڕبوو ئیتر هەتیو )هێتیم( نییە.
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بێگومان ئەسبابی نزولی ئەم ئایەتە زۆر الوازە، بۆیە 
ناچینە سەری، بەاڵم ئیمامی بوخاری و موسلیم، پێیانوایە 
ژنەكان  لەنێوان  عەدالەت  ئەوەیە  ئایەتە  لەو  مەبەست 
ڕابگریت، ئیتر سەرچاوەی گرفتی باش لێحاڵینەبوونەكە 
ل���ەو ئ��ای��ەت��ە، ل��ەوێ��وە س��ەری��ه��ەڵ��دا و ئ��ی��دی ت���ەواوی 
پشتبەستن  بە  قورئان  لێكۆڵەرەوەكانی  و  شرۆڤەكار 
هەمان  موسلیم،  و  بوخاری  ئیمامی  تێگەیشتنەی  بەو 
دەقەكانی  وەرگێڕانی  لە  تەنانەت  سەپاند.  بۆچوونیان 
قورئان لەالیەن مام هەژاریشەوە هەمان هەڵە دووبارە 

و چەندبارە بووه تەوە.
لە  دەبینین  وردببینەوە،  ق��ورئ��ان  لە  ب���ەوردی  ئەگەر 
ئایەتدا  حەڤدە  لە  تەنیا  قورئاندا،  ناو  ئایەتەكانی  ت��ەواوی 
وشەی یەتیم )هێتیم( بەكارهاتووە، ئێستا بۆ بەرچاوڕوونی 
بە  بیانكەین  و  بهێنینەوە  ئایەتەكە  حەڤدە  هەر  باشترە  وا 
بارەیەوە  لەو  لێڵییەك  و  تەمومژ  هیچ  بۆئەوەی  ك��وردی، 

نەمێنێتەوە. 
-1 لسورتى االنعام ئايى 152 وا هاتوو: َواَل َتْقَرُبوْا َماَل اْلَيِتيِم 
ُه )سورەتی االنعام ئایەی  َيْبُلَغ َأُشدَّ ِبالَِّت ِهَي َأْحَسُن َحتَّى  ِإالَّ 
نزیك  واتا:   .)34 ئایەی  االس��راء  هەروەها سورەتی   152
كە  چەشنێک  بە  مەگەر  مەكەون،  هەتیوان  دارای��ی  و  ماڵ 
باشتر بێت بۆ ئەوان، تا ئەو كاتەی گەورەدەبێت و پێدەگات. 
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-2 َكالَّ َبل الَّ ُتْكِرُموَن اْلَيِتيَم )سورەتی الفجر ئایەی 17( 
واتا: نەخێر بەڵكو ئێوە ڕێز لە هەتیو ناگرن. 

 .  )9 ئایەی  الضحى  )سورەتی  َتْقَهْر  َفاَل  اْلَيِتيَم  َفَأمَّا   3-
واتا: تۆش چیتر هەتیو مەڕەنجێنە.

-4 َفَذلَِك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم )سورەتی الماعون ئایەی2( هەر 
ئەویش بوو هەتیویدەڕەنجاند.

-5 َوِإْذ َأَخْذَنا ِميَثاَق َبِن ِإْسَراِئيَل اَل َتْعُبُدوَن ِإالَّ اهلّلَ َوِباْلَوالَِدْيِن 
ُحْسنًا  لِلنَّاِس  َوُقوُلوْا  َساِكِي  َواْلَ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َوِذي  ِإْحَسانًا 
َوَأنُتم  مِّنُكْم  َقِلياًل  ِإالَّ  َتَولَّْيُتْم  ُثمَّ  الزََّكاَة  َوآُتوْا  اَلَة  الصَّ َوَأِقيُموْا 
ئەو سەردەمەش  ئایەی83(واتا:  البقرة  )سورەتی  مِّْعِرُضوَن 
لە خوا  ئیسرائیل وەرگ��رت، جگە  بەرەی  لە  پەیمانمان  كە 
و خزم  باوكان  و  دایك  لەگەڵ  و  نەپەرستن  دیكە  كەسی 
و هەتیو و هەژاراندا چاكەبكەن، بۆ خەڵكیش قسەی باش 
بكەن، نوێژ بكەن و زەكات بدەن، ئینجا دوای ئەوە پشتت 

تێكرد )كەمێكتان نەبێت( و خۆتان لە پەیمانەكە بوارد.
ْغِرِب َوَل�ِكنَّ  ْشِرِق َواْلَ -6 لَّْيَس اْلِبَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَ
َوآَتى  َوالنَِّبيَِّي  َواْلِكَتاِب  آلِئَكِة  َواْلَ اآلِخِر  َواْلَيْوِم  ِباهلّلِ  آَمَن  َمْن  اْلِبَّ 
ِبيِل  السَّ َواْبَن  َساِكَي  َواْلَ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ُحبِِّه  َعَلى  اَل  اْلَ
كاری  واتا:   )177 َوَأَقاَم)سورەتیالبقرة  الرَِّقاِب  َوِف  آِئِلَي  َوالسَّ
باش و چاك هەر ئەوە نییە ڕوو لە ڕۆژهەاڵت، یان ڕۆژئاوا 
بكەن، چاك ئەوەیە باوەڕتان بە ڕۆژی ئاخیرەت، فریشتە، 
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قورئان و پێغەمبەرانی خوداهه بێت، لەو سامانەش بەشێكی 
بدەن بە خزمان، هەتیوان، هەژاران، رێبواران، داواكاران و 

كۆیلەكانی پێ بكڕنەوە.
َفِلْلَوالَِدْيِن  َخْيٍ  مِّْن  َأنَفْقُتم  َما  ُقْل  ُينِفُقوَن  َماَذا  َيْسَأُلوَنَك   7-
ِبيِل َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن َخْيٍ َفِإنَّ  َساِكِي َواْبِن السَّ َواأَلْقَرِبَي َواْلَيَتاَمى َواْلَ
اهلّلَ ِبِه َعِليٌم )سورەتی البقرة ئایەی215(واتا: لەتۆ دەپرسن 
)ئەی پێغەمبەر( چی ببەخشن، پێیان بڵێ، هەرشتێكی چاك 
كە دەیبەخشن، بیدەن بە دایك، باوك، خزمی نزیكتان، هەتیو 
هەژاران و ئەوانەی لە ڕێگادا بەجێماون، هەرچاكەیەكیش 

كە ئێوە دەیكەن، خودا پێی دەزانێت.
ْنَيا َواآلِخَرِة َوَيْسَأُلوَنَك َعِن اْلَيَتاَمى ُقْل ِإْصاَلٌح لَُّْم َخْيٌ  -8 ِف الدُّ
الُِطوُهْم َفِإْخَواُنُكْم َواهلّلُ َيْعَلُم اْلُْفِسَد ِمَن اْلُْصِلِح َوَلْو َشاء  َوِإْن ُتَ
ئایەی220(  البقرة  َحِكيٌم )سورەتی  َعِزيٌز  اهلّلَ  ِإنَّ  ألْعَنَتُكْم  اهلّلُ 
واتا: هەم لە دنیا و هەم لە ڕۆژی ئاخیرەتدا، لێتدەپرسن، 
دڵسۆزی  بە  ئەگەر  بڵێ،  بین،  چ��ۆن  هەتیوان  دەرب���ارەی 
ئاگاتان لێیان بێت كارێكی چاكە، ئەگەر لەگەڵ ئێوە دەژین، 
وەك برا و خوشكی خۆتان بن، خوا بۆخۆی دەزانێت، كێ 
بەدفەڕەو كێ كار چاكە، ئەگەر خودا مەیلی لێبووایە ئەركی 
لەسەر گران دەكردن، خودا خاوەن دەسەاڵت و كارزانە. 

هەر لە سورەتی نیساء ئایەی 2،3، بەم جۆرە هاتووە.
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يِِّبَواَل َتْأُكُلوا  ِبيَث ِبالطَّ ُلوا اخْلَ -9 َوآُتوا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُْمَواَل َتَتَبدَّ
َأْمَواَلُْم ِإَل َأْمَوالُِكْمِإنَُّه َكاَن ُحوًبا َكِبًيا )2( َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوا 
ِف اْلَيَتاَمى َفانِكُحوا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساِء َمْثَنى َوُثاَلَث َوُرَباَعَفِإْن 
اُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا  ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأمْيَ
بدەنە  هەتیو  ماڵی  واتا:   )2،3 النساءئایەی  )سورەتی   )3(
تێكەڵ  بە پاك مەگۆڕنەوە و ماڵی ئەوان  ناپاك  هەتیوان، 
گەورەیە.  گوناهێكی  ك��ارە  ئەو  مەكەن،  خۆتان  ماڵی  بە 
ئەگەرهاتوو نەتانتوانی بە دادپەروەری لەگەڵكچەهەتیوەكان 
بهێنن،  لێ  وازی��ان  دەتوانن  بكەن،  ڕەفتار  )بێباوكەكان( 
پێتان  و  باشە  پێتان  خۆتان  چەندی  كە   - دیكە  ژنانی 
دەشێن-مارەیان بكەن، دوان بن، یان سێ، یان چوار بن 
وەكو  ژنەكانتان  ناتوانن  كە  ترسان  ئەگەر  ڕەوای��ە،  هەر 
یەك سەیربكەن، با یەكێك بێت، یان لەگەڵ ئەوانە ڕابوێرن 
ژنانەیە  و  كچ  لەو  )مەبەستی  خۆتان  موڵكی  بوونەتە  كە 
كە كراونەتە كەنیزە(، بۆ خۆپاراستن لە ستەمكاری، ئەمە 

كارێكی پەسندە.
هەر لە هەمان سورەتدا ئایەی 6 وا هاتووە:  -10

ُرْشداً  آَنْسُتم مِّْنُهْم  َفِإْن  النَِّكاَح  َبَلُغوْا  ِإَذا  اْلَيَتاَمى َحتََّى  َواْبَتُلوْا 
َوَمن  َيْكَبُوْا  َأن  َوِبَدارًا  ِإْسَرافًا  َتْأُكُلوَها  َواَل  َأْمَواَلُْم  ِإَلْيِهْم  َفاْدَفُعوْا 
َفِإَذا  ْعُروِف  ِباْلَ َفْلَيْأُكْل  َفِقيًا  َكاَن  َوَمن  َفْلَيْسَتْعِفْف  َغِنّيًا  َكاَن 
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النساء  سورەتی  َوَكَفى)  َعَلْيِهْم  َفَأْشِهُدوْا  َأْمَواَلُْم  ِإَلْيِهْم  َدَفْعُتْم 
جا  باڵقدەبن،  تا  تاقیبكەنەوە  هەتیوان  وات��ه :   ) ئ��ای��ەی6 
دەكەنەوە،  جودا  یەكدی  لە  خراپ  و  باش  دیتتان  ئەگەر 
ئەوسا ماڵیان بۆ بگێڕنەوە و بیاندەنەوە، لە ترسی ئەوەش 
دەوڵەمەندە  كێ  مەخۆن،  ماڵیان  ببن  گەورە  زوو  نەوەك 
خۆی بپارێزێت، كێ هەژارە هەر ئەوەندەی، كە بۆ ژیانی 
هەركاتێكیش  ببات،  لێ  كەمێكی  ڕۆژانە  پێیەتی،  پێویستی 
لێبێت و بۆ  ئ��اگ��ای  ب��ا ش��ای��ەت  م��اڵ��ەك��ەی��ان دەدەن�����ەوە، 

لێپرسینەوەش هەر خودا بەسە.
َساِكُي  َواْلَ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  ُأْوُلوْا  اْلِقْسَمَة  َحَضَر  َوِإَذا   12-
النساء  )سورەتی  مَّْعُروفًا  َقْواًل  َلُْم  َوُقوُلوْا  مِّْنُه  َفاْرُزُقوُهم 
میراتدا،  دابەشكردنی  كاتی  ل��ە  ئ��ەگ��ەر  وات��ا:  ئ��ای��ەی8( 
ماڵە  ل��ەو  ب��وون،  ل��ەوێ  ه��ەژاران  و  هەتیوان  و  خزمان 
شتێكیان بدەنێ و بە ڕوویەكی خۆشەوە قسەیان لەگەڵدا 

بكەن.
ِف  َيْأُكُلوَن  ا  َ ِإنَّ ُظْلمًا  اْلَيَتاَمى  َأْمَواَل  َيْأُكُلوَن  الَِّذيَن  -12ِإنَّ 
 .)10 ئایەی  النساء  )سورەتی  َسِعيًا  َوَسَيْصَلْوَن  َنارًا  ُبُطوِنِهْم 
واتا: ئەو كەسانەی بە ناڕەوا پارەو ماڵی هەتیوان دەخۆن، 
هەناوی  دەخەنە  ئاگرێك  و  دەخ��ۆن  ئاگرێك  كە  بزانن  با 

خۆیانەوە، تووشی ئاگرێكی بەگڕ و بەجۆش دەبن.
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ِإْحَسانًا  َوِباْلَوالَِدْيِن  َشْيئًا  ِبِه  ُتْشِرُكوْا  َواَل  اهلّلَ  َواْعُبُدوْا   13-
اِر اْلُُنِب  اِر ِذي اْلُقْرَبى َواْلَ َساِكِي َواْلَ َوِبِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَ
بُّ  اُنُكْم ِإنَّ اهلّلَ اَل ُيِ ِبيِل َوَما َمَلَكْت َأمْيَ اِحِب ِباَلنِب َواْبِن السَّ َوالصَّ
َتااًل َفُخورًا ) سورەتی النساءئایەی36(. واتا: كۆیلەی  َمن َكاَن ُمْ
خودا بن و هیچ شەریكی بۆ پەیدا مەكەن، دەربارەی دایك، 
باوك، خزمان، هەتیوان، هەژاران، دراوسێی دیواربەدیوار، 
دراوسێی دوور، هاوكار و پیشە، ئەوانەش لە ڕێگادا ماون 
و ئەوانەش بوونەتە موڵكتان )بوونەتە موڵكتان، مەبەستی 
بەسەردا  دەستیان  شەڕەكاندا  لە  كە  ژنانەیە،  و  كچ  ئەو 
چاكەبكەن،  دەتوانن  تا  كەنیزە(،  بە  دەیانكەن  و  دەگیرێت 
لەو  كامێكی  هیچ  خودا  خۆپەسندن،  و  لووتبەرز  ئەوانەی 

لووتبەرز و خۆپەسندانە خۆش ناوێت.
َولِلرَُّسوِل  َسُه  ِ ُخُ َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ هلِلّ ا  َ َواْعَلُموْا َأنَّ  -14
آَمنُتْم  ُكنُتْم  ِإن  ِبيِل  السَّ َواْبِن  َساِكِي  َواْلَ َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َولِِذي 
َواهلّلُ  ْمَعاِن  اْلَ اْلَتَقى  َيْوَم  اْلُفْرَقاِن  َيْوَم  َعْبِدَنا  َعَلى  َأنَزْلَنا  َوَما  ِباهلّلِ 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر )سورەتی األنفال ئایەی41(.واتا: ئەگەر 
دەستكەوتێكتان  و  غەنیمە  هەر  هەیە،  خودا  بە  باوەڕتان 
)ل��ە ش���ەڕی ب��ێ��ب��اوەڕەك��ان��دا – ل��ە ت��ااڵن��دا( دەس��ت��ك��ەوت، 
هەتیوان،  خزمان،  بۆ  و  خودا  پێغەمبەری  بۆ  پێنجیەكی 
خودا  بە  باوەڕتان  ئەگەر  ڕێگایە،  ڕێبوارانی  و  ه��ەژاران 
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عەبدەكانی  بۆسەر  كە  هەیە،  بەوە  باوەڕیشتان  و  هەیە 
)دوو  كۆمەڵ  دوو  ڕۆژەوەی  ل��ەو  خ��ۆم��ان��داب��ەزان��دووە، 
ل��ەش��ك��ر( ب��ەرەن��گ��اری ی��ەك ب��وون��ەوە، خ���وداش بەسەر 

هەمووشتێكدا دەسەاڵتدارە.
َولِلرَُّسوِل  َفِللَِّه  اْلُقَرى  َأْهِل  ِمْن  َرُسولِِه  َعَلى  اهللَُّ  َأَفاء  مَّا   -15
ِبيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلًة  َساِكِي َواْبِن السَّ َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَ
ْغِنَياء ِمنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَُّسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  َبْيَ اأْلَ
َ َشِديُد اْلِعَقاِب )سورەتی الحشر ئایەی7(. واتا:  َ ِإنَّ اهللَّ َواتَُّقوا اهللَّ
جوولەكەن(،  )كە  شارانە  ئەو  دانیشتووانی  لە  هەرتااڵنێك 
خودا بۆ پێغەمبەری ناردووە، بۆ خودا و بۆ پێغەمبەر و بۆ 
ئەوانەشە، كە خزمی نزیك و هەتیو هەژار و ڕێبوارن، نەك 
دەوڵەمەندەكاندا،  لەناو  ئاڵوگۆڕكردن  سەرمایەی  بیكەنە 
هەرچی پێغەمبەر پێتاندەدا وەریبگرن، هەرچییەكی پێشتان 
نەدا، دەستی بۆ مەبەن، دەبێت لە خودا بترسن، كە تۆڵەی 

خودا زۆر توند و دژوارە. 
-16َوَيْسَتْفُتوَنَك ِف النَِّساِءُقِل اهللَُّ ُيْفِتيُكْم ِفيِهنَّ َوَما ُيْتَل َعَلْيُكْم 
ِتي اَل ُتْؤُتوَنُهنَّ َما ُكِتَب َلُنَّ َوَتْرَغُبوَن  ِف اْلِكَتاِب ِف َيَتاَمى النَِّساِء الالَّ
لِْلَيَتاَمى  َتُقوُموا  َوَأن  اْلِوْلَداِن  ِمَن  َواْلُْسَتْضَعِفَي  َتنِكُحوُهنَّ  َأن 
)سورەتی  َعِليًما  ِبِه  َكاَن   َ اهللَّ َفِإنَّ  َخْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوا  ِباْلِقْسِطَوَما 
ئ��ەی م��وح��ەم��م��ەدل��ەب��ارەی  127(. وات���ا:  ئ��ای��ەی  ال��ن��س��اء 
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قورئانەوە،  بەهۆی  بڵێ  لێدەكەن،  پرسیارت  ژنەكانتەوە 
هەتیوانەی  ئەو  داونەتەوە،  پرسیارەی  ئەو  وەاڵمی  خودا 
و  دەیانكەوێت  ك��ە  م��اڵ��ەی،  ئ��ەو  و  م��اون��ەت��ەوە  كچی  ب��ە 
مارەبكەن،  خۆشتانی  ل��ە  دەش��ت��ان��ەوێ��ت  و  ناشیاندەنێ 
بێدەرەتانن،  و  بێسەرپەرشتیار  مندااڵنەی  ئەو  هەروەها 
لەسەرتانە لەگەڵ هەموو هەتیوان بەیەكسانی ڕەفتاربكەن، 
لێتان ڕوون بێت، كە خودا  ئێوە هەركارێكی چاك بكەن، 

لێی ئاگادارە.
ِديَنِة سورەتی  َداُر َفَكاَن لُِغاَلَمْيِ َيِتيَمْيِ ِف اْلَ 17-  َوَأمَّا اْلِ
الكهف ئایەی 82. واته : دیوارەكە كە چاكم كردەوە هی دوو 

منداڵی هەتیوی شارۆچكەكە بوون.
َوَأِسًيا  َوَيِتيًما  ِمْسِكيًنا  ُحبِِّه  َعَلى  َعاَم  الطَّ َوُيْطِعُموَن   18-
س��ورەت��ی االن��س��ان ئ��ای��ەی 8. وات���ا: ل��ەو خ��واردن��ەی كە 
و  هەتیو  و  ه��ەژار  دەیبەخشنە  لێدەكەن،  ح��ەزی  خۆیان 

بەدیلگیراوەكان. 
َمْقَرَبة سورەتی البلد ئایەی 15 . واتا: بە  َذا  َيِتيًما   -19

هەتیوێكیبێكەسی نزیكی خۆی . 
 .6 ئایەی  الضحى  سورەتی  َفآَوى  َيِتيًما  ْدَك  َيِ َأَلْ   20-
دەرگای  زوو  كە  نەیبینیویت،  هەتیوی  بە  خودا  چما  واتا: 

لێكردییەوە و تۆی حەواندەوە. 
لێرە هەموو ئەو ئایەتانەمان بە نموونە هێناوەتەوە، كە 
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ئایەتەكان  هەموو  دەكات،  )بێباوك(  هەتیو  منداڵی  باسی 
بۆ  دەستنەبردن  هەتیو،  یارمەتیدانی  دەوری  لە  زیاتر 
سامان و پارەكانیان دەخولێتەوە، سەیركە لە )20( ئایەتدا 
باسی هەتیوی كردووە، بەاڵم تەنیا لە یەك ئایەتدا باسی 
فرەژنی كردووە، ئەویش هەر پەیوەندی بە هەتیوەوە هەیە، 
ئەو ژنانەی مێردەكانیان لە شەڕدا دەكوژران و منداڵیان 
لێ بەجێدەما، بۆ ئەوەی ئەو پیاوەی ژنە مێردكوژراوەكە 
بە  ڕەوای���ی  ئیتر  بەخێوبكات،  منداڵەكانیش  دەهێنێت، 
فرەژنییەكە درا، هەرگیز فرەژنی ئەوە ناگرێتەوە، تۆ بچیت 
لە  كام  هیچ  لە  بن،  كچ  هەمووشیان  و  بهێنیت  ژن   4-3
دەبێت  بەڵكو  ن��ەدراوە،  ڕێگایە  ئەو  قورئانیدا  ئایەتەكانی 
بدەیت  هەتیوەكانیش  منداڵە  نانی  و  بهێنیت  بێوەژنێك 
هەتیوی  منداڵی  لەنێوان  جیاوازی  واته   دادپ��ەروەری،  بە 
ئەم ژن و ئەو ژن نەكەیت، هەموو منداڵەهەتیوەكان هی 
ئەو  لەنێوان  ڕابگریت  دادپ��ەروەری  دەبێت  بن،  چەند ژن 
مندااڵنەدا، دەنا ڕوونە هیچ كەسێك ناتوانێت دادپەروەری 
هەموویان  لە  ڕێز  دەتوانێت  ڕابگرێت،  ژنەكانی  لەنێوان 
وەكو یەك بگرێت، بەاڵم ئەی چی لە دڵ دەكەیت، هەرگیز 
بوێت،  خ��ۆش  یەكدی  وەك��و  ژنەكانت  هەموو  ناتوانیت 
دیكە  خەڵكی  ئیتر  نەكراوە،  پێ  ئەمەی  خوا  پێغەمبەری 

چۆن دەتوانێت.
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و  سەلەفییەكان  نێوان  فیكریی  ش��ەڕی 
دیموكراتەكان، دووكەڵێكی بێئاگرە

ماوەیەكە لەم هەرێمە، جۆرە ملمانێیەك كەوتۆتە نێوان 
سەلەفییەكان و دیموكرات و لیبڕالەكان، بەاڵم گرفتی گەورەی 
ئەو ملمانێیە ئەوەیە سەلەفییەكان، زۆر ئاگاداری فەلسەفە 
هیوم،  داڤید  شۆپینهاوەر،  ئاشنای  نین،  مەعریفە  بواری  و 
و  فرانكفۆرت  قوتابخانەی  نیچە،  فرۆید،  ماركس،  سپینۆزا، 
لەبەرچی  نازانن  نین،  ئەوانە  هاوشێوەی  دیكەی  زۆران��ی 
دیموكرات  لەوالیشەوە  نەبووە،  خ��ودا  بە  بڕوایان  ئەوانە 
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ئەوەندە  عەلمانی،  دەڵێن  خۆیان  بە  ئەوانەی  لیبڕاڵەكان  و 
ئاشنایەتییان لەگەڵ تەبەری، قوتابخانەی ئەندەلوس، ملمانێی 
ئەشعەرییەكان،  موعتەزیلە،  ملمانێی  ڕوشد،  ئیبن  غەزالی، 
قوتابخانە  و  جۆزی  قەیمی  ئیبن  وەهابیزم،  تەیمییە،  ئیبن 
نزیك سەد ساڵییەكەی ئیخوان نین، هه ردووال بۆشاییەكی 
گەورەیان تێكەوتووە، بە پێچەوانەی خەڵكیمسوڵمانی ئێران، 
كە ماركسیزمیان لە خەڵكی ماركس باشتر خوێندووه تەوە، 
قوتابخانەی پۆزەتیڤیزم، فرانكفۆرت، بونیادگەری، تەفكیكییان 
كۆمەڵناسی،  دێنە سەر  كاتێك  ك��ردووە،  ه��ەرس  ب��ەوردی 
لەبەرئەوەیە  شیدەكەنەوە،  بۆ  ڤیبەرت  ماكس  و  دۆركایم 
)36( ساڵە مەالكان حوكمڕانیی ئێران دەكەن، دەزانن چۆن 
هەموو  لە  دی��اری��دەك��ەن.  خەڵك  بۆ  حوكمڕانی  سیستمی 
واڵتێكی ناوچەكە زۆرزانانەتر درێژە بە شەڕی بە وەكالەت 
دەدەن، هەموو قەیرانەكانیان بردووه تە دەرەوەی سنووری 
واڵتەكەی خۆیان. ئەگەر زیاتر پێدانەگرین، دە هەزار ساڵە 
دەژی��ن،  تێیدا  و  دان��اوە  بنەمان  و  بارگە  هەرێمە  لەو  ئێمە 
مێژووی هەولێر و كەركووك هێندە لە موسڵ نوێتر نییە، 
بەاڵم تا ئێستا نەك هەر دەوڵ��ەت نین، بەڵكو ب��ەردەوام لە 
توركانەی  ئەو  جیددیداین،  هەڕەشەی  و  مەترسی  ب��ەردەم 
تەتەر و  لە  پێكهێناوە،  ناوچەكەیان  ئێستا واڵتێكی زلهێزی 
مەغۆلەكان باشتر نەبوون، لە قەفقاسیاوە هاتن و ستراتیژترین 
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شوێنیان داگیركرد، دەوڵەتی بێزەنتی ڕۆمەكانیان ڕووخاند، 
كە قوستەنتینییە بوو )ئیستانبۆڵی ئێستایە(، دەستییان بەسەر 
گەورەترین دەوڵەتدا گرت، لەسەر ئاستی دنیادا كە دەوڵەتی 
بێزەنتیی ڕۆمەكان بوو، ئینجا لەپەنای ئایینەوە )تورك فڕی 
قسەیەم  ئەو  بۆ  نموونە  باشترین  نەبوو،  ئایینەوە  بەسەر 
ژیانی شاهانەی خەلیفە عوسمانییەكانە، كە بەردەوام لەناو 
سەدان ئەگەر نەڵێم هەزاران كچی تازەپێگەیشتوودا شەو و 
ڕۆژیان بەسەردەبرد(، كەچی لەپەنای ئایینەوە گەورەترین 
ئیمپراتۆرییان دامەزراند، مەترسییان خستەسەر ئەورووپا و 

ئەوەندەی نەمابوو، نەمساش بەتەواوی داگیربكەن.
)بێگومان  س��ەره��ەڵ��ب��دات  ئاسمانی  ئایینی  ب��ەرل��ەوەی 
جەنجاڵە  پڕ  ناوچەیە  لەم  ئاسمانییەكە،  ئایینە  سێ-  هەر 
سەریانهەڵدا، كە تا ئەمڕۆش پڕكێشەترین ناوچەیە(، واڵتی 
ئێستا  كە  بابلییەكان  واڵت��ی  ی��ان  ڕووب��ارەك��ە،  دوو  نێوان 
عێراق ی پێدەڵێن، لەگەڵ واڵتی میسر، پێش ئایینی موسایی، 
ئاستی  لەسەر  واڵت  پێشكەوتووترین  لە  بوون  واڵت  دوو 
دنیادا، شارستانێتیی سۆمەرییەكان لە ئاستێكی زۆر بەرزدا 
بۆیە  دنیادا،  لە  بوون  شارستانییەت  النكی  یەكەمین  بوو، 
پێیاندەوترێت شارستانێتیی سۆمەرییەكان، چونكە یەكەمین 
مێژووەكەی  سەرەتای  كە  دنیادا،  لە  بوون  شارستانییەت 
دەگەڕێتەوە،  ئێستا  پێش  ه��ەزار ساڵ  دوازدە  لە  زیاتر  بۆ 
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سۆمەرییەكانەوە  منداڵدانی  لە  مێژوو  دیكەدا  دیوەكەی  بە 
داهێنەری شۆڕشی  سەری دەرهێناوە، سۆمەرییەكان هەم 
گوند بوون، هەم داهێنەری شۆڕشی شار، شۆڕشی گوند 
كە  دەرهێنا  سەری  دایكساالرییەوە  منداڵدانی  و  هەناو  لە 
دیكە  زۆری  و  چاندن  دانەوێڵەكاری،  تەونكاری،  گڵكاری، 
بەرهەمی دایكساالری بوون، شۆڕشی شاریش لە هەناوی 
و  دارتاشی  بازرگانی،  كە  كرد،  باوكساالرییەوە چەكەرەی 
وەدەستهێنانی  بۆ  هێز  ملمانێی  سەربازی،  ئەنجوومەنی 
تەكنیكی  و  زیاتر  وەرگرتنی  دەس��ەاڵت  و  زیاتر  ئابووریی 
بەرهەمی  دی��ك��ە  م��س، زۆری  ل��ە  چ��ەك  درووس��ت��ك��ردن��ی 
باوكساالری بوون. سەرباری هاتنی ئیبراهیم پێغەمبەریش، 
یەكەمین  قووڵتركردەوە.  باوكساالرییەی  سیستمە  ئەو  كە 
بناغەدانانی دەوڵەتیش بە نووسراو و بە ڕێكخستنی ژیانی 
كۆمەاڵیەتی سۆمەرییەكان بوون، بۆ یەكەمین جار فەلسەفەی 
بۆ  سەریانهەڵدا،  سۆمەرییەكان  لەناو  میتۆلۆژیا  و  ژی��ان 
یەكەمین جار لەناو سۆمەرییەكانەوە میتۆلۆژیای بەهەشت 
ئ��ادەم و ح��ەوا، كوشتنی  بەهەشت دەركرنی  لە  و دۆزەخ، 
یەكەمین  ..هتد سەریانهەڵدا،  تۆفانو  و  قابیل  لەالیەن  هابیل 
لە  ئەدەبیات  ئەكادیمیای  و  نیپۆر  لە  كولتووری  ناوەندی 
ئەدۆبا ڕۆڵی یەكەمین زانكۆی مرۆییان بینیوە لە مێژوودا، 
ئینجا  س��اڵ  ه��ەزار  چەندین  پ��اش  سۆمەرییەكانە،  هی  كە 
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ئەفاتون ناوەندی ئەكادیمیای درووستكرد، بوو بە درێژترین 
)900( ساڵ مایەوە.  لە مێژووی مرۆڤایەتیدا كە  ئەكادیمیا 
و  زمانی شیعر  بە شێوە  جار سۆمەرییەكان  یەكەمین  بۆ 
داستان ملمانێی سروشت و مرۆڤیان نووسیوەتەوە، ئەلیادە 
دواوەی  لە  ساڵ  ه��ەزار  چەندین  هۆمیرۆس  ئۆدیسەی  و 
سۆمەرییەكانەوە نووسراوە، یەكەم نووسین یەكەم زانستی 
بیركاری و ژمێریاری و دانانی یەكەمین یاسای نووسراو، 
نووسینی داستان و ئاشنابوون لەگەڵ مۆسیقا، سەرهەڵدانی 
لەناو شارستانیەتی  یەكەمینانە  ئەو  باوكساالری و هەموو 
س��ۆم��ەری��ی��ەك��ان��ەوە ڕێ��چ��ك��ەی گ���رت���ووە. ی��ەك��ەم��ی��ن ج��ار 
ئیمپیریالیانەی  كرداری  و  داگیركردن  بوون  سۆمەرییەكان 
)سەرجۆن( دنیادا  لە  ئیمپراتۆر  یەكەمین  سیستم،  بە  كرد 
ی سۆمەرییە، كە لە بنەماڵەی ئەكەدی بوو، بەاڵم لەدوای 
س��ووری  هێڵێكی  ناوچەیە  ئ��ەم  مووسایی،  ئایینی  هاتنی 
هات،  چەقبەستوویی  تووشی  و  كێشرا  ب��ەدەوردا  بازنەیی 
لە چوارسەد ساڵ  زیاتر  یاساكانی حاموڕابی، كە  تەنانەت 
پێش لەدایكبوونی مووسا نووسرابوونەوە، واته  حامورابی 
ساڵ  چوارسەد  و  پێغەمبەر  ئیبراهیم  دوای  ساڵ  سێسەد 
دوای مووسا پێغەمبەر هاتووه تە سەر دنیا، هاتنی حاموڕابی 
بەرهەمی شارستانێتیی سۆمەرییەكان بوو، مووسا توانیی 
زۆرترین سوود لەو شارستانیەتەی سۆمەرییەكان و سوود 
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لەو یاسایانەی حاموڕابیش وەربگرێت،كاری پێبكات. موسا 
جگە لە یاساكانی حاموڕابی، سوودێكی زۆریشی لە ئەفسانە 
و شارستانێتیی سۆمەرییەكان بینیوە، چونكە خەڵكی ميسر 
بوو، دوای ئەوەی شارستانیەتی سۆمەرییەكان لەو ناوچەیەی 
پێی دەوترێت واڵتی نێوان دوو ڕووبارەكە و میسۆپۆتامیا 
خۆیان  واڵت���ی  ل��ە  ت��وان��ی��ی��ان  میسرییەكان  ب���ەاڵم  چ��ەق��ی، 
گەشەی پێبدەن، هەر لە ئایینی یەكتاپەرستییەوە تا گەشەی 
بازرگانی، پیشەسازی، فەلەكناسی، گەردوونناسی و...هتد بە 
مووسا  بۆیە  بوو،  گەشەسەندندا  لە  بەرفراوان  شێوەیەكی 
توانیی هەموو ئەو شارستانییەتەی پێشووی خۆی، چ ئەوەی 
ئەوەی گەیشتبووە  بابلییەكان، چ  ئەوەی  سۆمەرییەكان، چ 
بانگەشەی  چوارچێوەی  لە  زۆربه زیرەكی  توانیی  میسر، 
ئایینێكی ئاسمانیدا، بە شێوەیەكی نوێتر بەرجەستەی بكات. 
كە ئەمە بوو بە یەكەمین ئایینی ئاسمانی. نەك هەر مووسا 
 Thales تەنانەت یەكەمین فەیلەسووف لە جیهاندا كە تالیس
de milet 546-627 پ.ز بۆ گەشەپێدان بە فەلسەفەكەی 
ك��ردووە،  میسری  واڵت��ی  س��ەردان��ی  ه��ات��ووە  یۆنانەوە،  لە 
لەبارەی ئەستێرەناسی و ماتماتیكدا سەرنجی لێوەرگرتوون، 
فێركردوون،  ئەهرامەكان وردبووه تەوە و میسرییەكانی  لە 
چۆن بەرزایی ئەهرامەكان بپێون و پێیوتوون كە سێبەری 
خۆیەتی.  ڕۆژداهێنده یبااڵی  تایبەتی  كاتێكی  لە  هەرشتێك 



169خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

یۆنانەوە  لە   Le phythagorisme فیساگۆرس  هەروەها 
هاتووته تە میسر و دوازدە ساڵ لە میسر، دوازدە ساڵیش لە 
بابل ژیاوە، لە میسر ئەستێرەناسی و ئەندازەی خوێندووە، 
لە بابلیش ژمێریاری و مۆسیقا و ئایینی مەجووسییەكانی 
خوێندووە، نموونەی دیكە زۆرن لەسەر گەشەی شارستانیی 
دوای  بەاڵم  مووسایی،  ئایینی  هاتنی  لە  بەر  ناوچەیە،  ئەم 
گەشەكردنی ئایینی مووسایی وردە وردە ئەو شارستانییەتە 
چەقی بەستووە، لە شوێنی خۆی مەییوە و بواری فەلسەفە 
و گەشەی هزر لەو ناوچەیەوە بەرەو واڵتی یۆنان ڕۆیی. 
ئاسمانییەكە  ئایینە  پرسیارە بۆچی هەر سێ  ئاخر جێگای 
لەو ناوچەیە سەریانهەڵدا، كە پێشكەوتووترین ناوچە بوون 
لەسەر ئاستی دنیادا، كەچی ئەوەتا دەبینین ئێستا ئەم ناوچەیە 
بوونەتە ئاڵۆزترین و پڕكێشەترین و دواكەوتووترین ناوچەی 
جیهانی  ئەوەتا  كەچی  مرد،  بە جوولەكەیی  عیسا  جیهانی. 

مەسیحییەتی گەیاندە ئەمه ریكا.
ناو  خوێنی  خواستی  بەپێی  هەرێمە  ئەم  سەلەفییەكانی 
دەمارەكانیان شەرع دادەنێن،بەهەشت و دۆزەخت بۆ دیاری 
دەكەن، بەاڵم ئەمە ئەوپەڕی ناعەقاڵنییەتە و مرۆڤ كۆیلەی 
خواست و ویستەكانی دەكات،عەقڵ وەك شۆپنهاوەر دەڵێت 
كە  ئەسپەی،  ئەو  دەبێتە  و خواستیش  گالیسكەیەك  دەبێتە 
گالیسكەكە بەدوای خۆیدا ڕادەكێشێت. واتا عەقڵ نەك هەر 
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تەنیا  كە  ت��ەوەزەل،  تاریكپەرستی  مرۆڤێكی  بەڵكو  غائیبە، 
خەریكی خواردن و خواردنەوە و بەردانەوەی ڕیشەكەیەتی، 
بەرهەمدەهێنێت، كە هەموو جۆرە ڕێگاكانی وەدەستهێنانی 
ئازادی وێراندەكات و بچووكترین ماف بۆ مرۆڤ ناهێڵێتەوە، 
دادپ��ەروەری  دەتوانێت  كە  ئازادییە،  تەنیا  كاتێكدا  لە  ئەمە 
دادپ��ەروەری  بێگومان  ئ��ازادی،  لە دەرەوەی  وەدیبهێنێت و 
و دیموكراسی، تەنیا بەیتوبالۆرەیەكی درۆزنانەیە و هیچی 
دیكە. ئازادییش بەرهەمی عەقڵە، دوور لە عەقڵ و عەقاڵنییەت 
ئ����ازادی وەدەس��ت��ن��ای��ەت. چ��ون��ك��ە ع��ەق��ڵ دەب��ێ��ت��ە بنەمای 
هەڵكرا،  عەقڵ  لە هەرشوێنێك چرای  بیركردنەوەی مرۆڤ، 
ئ��ارەزووە خودییەكانی  و  غ��ەزەب  ئاگری  ئەو شوێنە  ئەوا 
ژینگەیەكی  لە  عەقاڵنییەتیش  موتوربەكردنی  لێدەكوژێتەوە، 

هێمن و ئازاددا دەكرێت، نەك لەناو فەوزای كۆمەاڵیەتیدا.
ڕێگای  بە  خەتتابەوە،  ك��وڕی  عومەری  سەردەمی  لە   
فتوحاتەوە ئایینی ئیسام لە دیوی ڕۆژئاوایدا گەیشتە لیبیا و لە 
دیوی ڕۆژهەاڵتیشدا، گەیشتە ئێران و هەر لەو سەردەمەشدا 
بوو، كە كوردستان بە زمانی ئیسامییەكان فەتحكرا، كەچی 
ئایین  گونجاندنی  عەقڵییەتی  ساڵە،   1400 نزیكەی  ئ��ەوە 
لەگەڵ واقیعی كۆمەاڵیەتیی كوردی ڕێكنەخراوە، لە كاتێكدا 
توركە عوسمانییەكان بۆ خۆیان گونجاندیان،سەلەفییەكانی 
كوردستان، كەسایەتیی خۆیان بەتەواوی لەنێو كەسایەتییە 
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ئایینییەكانی دیكەی وەكو ئیبن تەیمیە و غەزالی و قوتابخانەكانی 
كەواته   ب��زرك��ردووە،  دیكە  وزۆران��ی  ئیخوان  و  ئەشعەری 
سەلەفییەكانی كوردستان نەیانتوانی ببنە خاوەن ئیرادەیەكی 
ئازاد، ببنە خاوەن عەقڵێكی ئازاد، ببنە خاوەن كەسایەتییەكی 
جیاواز و ئازاد، هەرعەقڵێكیش بووە شوێنكەوتەی خەڵكانی 
دیكە، دەبێتە نوسخەیەكی كۆپیكراوی كرچوكاڵ و ناتوانێت 
بكات.  نماییش  خ��ۆی  خۆیدا  مرۆڤبوونی  چوارچێوەی  لە 
نەزۆكن  مرۆڤی  مرۆڤانە،  ج��ۆرە  ئەو  بنەڕەتدا  لە  چونكە 
و  ن��ەزۆك  ناخی  وابێت  كە  نەزۆكترن،  گفتوگۆكانیشیان  و 
گفتوگۆی نەزۆك، بێگومان فیكر و مەعریفەكەیشی نەزۆك و 
چەقبەستوو دەبێت، خۆی لەناو تیۆرگەلێكدا بەتەواوی خۆی 
لەدەستدەدات و ناتوانێت چێژ لە ژیانیش وەربگرێت، ناتوانێت 
ڕاستییەكان ببینێت، ناتوانێت وەكو مرۆڤێكی ئازاد و واقیعبین 
كۆیایەتی،  ژیانی  زی��ن��دووك��ردن��ەوەی  دەبێتە  ئەمە  ب��ژی. 
دەبێتە پەسه ندكردن و بەپیرۆزكردنی چەقبەستوویی ژیانی 
كۆیایەتی، چونكە هەستی پێكردبێت، یان نەیكردبێت، خۆی 
بیركردنەوەی  توانای  كۆیلەش  كۆیلە.  باشترین  بە  ب��ووە 
ئ��ازادی  مەرگی  بۆ  بانگەواز  شوێنەدا  ل��ەم  ك��ەوات��ه   نییە، 
ڕادەدێرێت. چونكەئازادی هەموو قۆناغ و سەردەمێك و لە 
هەمووشوێنێكیشدا تەنانەت بە دیموكراسییش نابەسترێتەوە، 
بەاڵم  ب��ەرزب��وو،  زۆر  ئازادییەكەی  ئاستی  كۆنگ  هۆنگ 
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سیستمێكی دیموكراسییشی لێ پێڕەونەدەكرا، لە ئەمه ریكاش 
خۆی پێ دەوڵەتی دیموكراسی و تا سنووری لیبڕال دادەنا، 
بوو،  مانەوەی كۆیایەتیدا  لەگەڵ  ماوەیەكی زۆربوو  بەاڵم 
بۆ  یاسای  ڕاب���ردوو،  لە شەستەكانی س��ەدەی  دواج��ار  تا 
ڕێوشوێنی  ب��ەاڵم  دەرك��رد،  كۆیایەتییش  هەڵوەشانەوەی 
ڕێگای  بە  بڵێین  ئەوەی  نەگیرایەبەر، وەك  بۆ  دیموكراسی 
ئەو  بۆ  بەرفراوانەوە سنوورێك  ڕیفراندۆمێكی  و  ڕاپرسی 
كۆیایەتییە بكێشن، بەڵكو ئەمه ریكا هەندێك ڕێكاری یاسایی 
بە  پێشكەوتنەی  ه��ەم��وو  ئ��ەو  گ��رت��ەب��ەر. س��ەن��گ��اف��وورەش 
خۆیەوەی بینیی، لەبەرئەوە نەبوو دەسەاڵتێكی دیموكرات لەو 
واڵتە هەیە و دەستاودەستكردنی دەسەاڵت پەیڕەودەكرێت، 
توانیی  یو  كوان  لی  بەاڵم  ڕاستربوو،  پێچەوانەكەی  بەڵكو 
بگەێنێتەئاستی  سێیەمەوە  واڵت��ی  ڕی��زی  لە  سەنگافوورە 
ڕۆڵێكی  چ  م��ێ��ژوودا  لە  كەسەكان  لێرەیە  یەكەم،  واڵتانی 
بزوێنەر و گرنگ دەبینن، بە ه��ەردوو ڕووەك��ەی، قەزافی، 
سەپاند  ستەمكارییان  و  دیكتاتۆرییەت  س��ەدام،  موبارەك، 
بەسەر خەڵكی واڵتەكەیاندا و هۆنگ كۆنك و سەنگافوورەش 

ئازادی و بەختەوەرییان هێنایەناو واڵتەكەیان.
لە كۆمەڵگەی ئەم هەرێمەی ئێمەی لێیە، نەمانتوانیوە یاسا و 
ماف بەقووڵی و بەوردی بخەینە نێو دڵ و مێشكی هەر تاكێكەوە، 
زیاتر بێیاسایی و مافخواردن پاڵنەری ناخی هەر تاكێكمانە بۆ 
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دەستبەسەرداگرتنی زیاتری سامانی نیشتمانی و غەدركردن لە 
بەرامبەرەكانمان، نەبوونی ئەم یاسا و مافەیە، ئێمەی بەو دەردەی 
ئەمڕۆ گەیاندووە، كە ناخمان پڕە لە ئازاری قووڵ قووڵ، پڕە لە 
ڕۆحسووتان، جەستەشمان، لە ڕووخساری هەرتاكێكەوە ببینی 
بۆت دەردەكەوێت، چەندە ماندووە لەم ژیانەی تێیدایە، چەندە 
مرۆڤێكی توڕە، ماندوو، شێواو، ...........ە. هەموو ئەمانە پەیوەندیی 
هەم  كردارەكی،  عەقڵی  هەم  هەیە،  عەقڵەوە  بە  ڕاستەوخۆیان 
عەقڵی تیۆری، نەبوونی ئەم دوو جۆرە عەقڵییەتە لەم هەرێمە، 
وایكردووە شیكردنەوەیەكی زانستی و لۆژیكییشمان بۆ تەواوی 
پرسە فیكری و سیاسی و كۆمەاڵیەتییەكان نەبێت. كۆمەڵگەی 
ڕاب���ردوودا، سەری  چارەگە سەدەیەی  ئەو  لەماوەی  ك��وردی 
لەنێوان ئازادبوون و ئازادنەبوونیدا لێتێكچووە، نازانێت ئێستا 
دۆخەكە،  ه��ەردوو  چونكە  بەڕێوەدەبات،  ژیان  كامیاندا  لەناو 
ئێستا  تا  ئێمە  هەیە،  خۆیان  بە  تایبەت  و  جیاواز  ڕەه��ەن��دی 
بەدوای ئەو ڕەهەندانەدا نەچووین. لە وەتەی قۆناغی كۆمۆنەی 
كۆیایەتی  قۆناغی  و  تێپەڕیوە  البدائية(  )المشاعية  سەرەتایی 
درووستبووە، كە سەدان هەزار ساڵ دەگرێتەوە، بە درێژایی ئەو 
مێژووە، هەموو ئەو مرۆڤانەی داوای ئازادییان كردووە، ئەوانە 
بوون كە چەوسێنراونەتەوە و زۆر بە بێنازی و بە كولەمەرگی 
ژیاون، بەاڵم كاتێك عەقڵ خۆی موتوربەدەكات، ئیدی ملمانێ و 

جیاوازییەكان زەقدەبنەوە لەپێناوی گەیشتن بە ئازادی.
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تووشی  كە  بكەین،  ئ��ەوان��ە  هەموو  لە  پرسیارێك  با 
و  ئاسمانییەكان  ئ��ای��ەت��ە  ئ��ای��ا  ه��ات��وون،  دۆگ��م��ای��ی��ب��وون 
سەرهەڵدانی  كاتی  ب��ۆ  تەنیا  پێغەمبەر  ف��ەرم��وودەك��ان��ی 
ڕۆژگ��ارە  و  كات  هەموو  بۆ  یان  هاتوون،  ئیسام  ئایینی 
جیاوازەكانە، باشە ئەگەر بۆ هەموو ڕۆژگارێكە، ئەی نابێت 
بەپێی هەر ڕۆژگارێك لێكدانەوەیەكی نوێی بۆ بكرێت، ئەی 
نابێت ئایین لەگەڵ ئەو ڕێكخستن و سیستمە كۆمەاڵیەتییە 
بگونجێندرێت، كە هەیە، ئەی نابێت ڕیفۆرمی ئایینی لەناو 
ئاییندا بكرێت، ئایا هیچ دەقێكی ئاسمانی هەیە، تەنیا یەك 
لێكدانەوەی بۆ بكرێت؟. ئايا ئەمە ژینگەیەكی سیاسی ئایینیی 
بۆگەن نییە، كە هەموو دەرگا و پەنجەرەیەكی لەسەر خۆی 
داخستووە، خەریكە دەخنكێت. سەیركەن عیسا لە گردێكی 
نزیك ئۆرشەلیم لە خاچ درا، بەاڵم یۆنان ئینجا ئەورووپا و 
ئەمه ریكا ئایینی مەسیحیان لێ دروستكرد... ئایینی ئیسام 
لە حیجاز بانگی بۆ هەڵدرا و پێغەمبەرەكەش موحەممەدی 
زیرەكانەی  ب��ە  ف��ارس  و  ت��ورك  كەچی  ب��وو،  قوڕەیشی 
كورد  تەنیا  وەرگرتووە،  لێی  سوودیان  زۆرترین  خۆیان 
لێیشی  تەنانەت  وەربگرێت،  لێ  هیچ سوودێكی  نەیتوانیوە 

زەرەرمەندبووە. 
نابینی  پارچەشیعرێك  ئەدەبیاتی هەموو گەالندا  لەناو   
پێی بوترێت شیعری كۆنەپەرست و شیعری پێشكەوتنخواز، 
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ئەوە  بێت،  ئ��ەدەب  جیهانی  لە  ش��ارەزای��ی  ئ��ەوەی  چونكە 
سەقەتەیە،  دابەشكردنە  ئەو  س��ەرووی  لە  شیعر  دەزانێت 
هەمیشەشیعری  م��ێ��ژوو  درێ��ژای��ی  ب��ە  س��ەی��رك��ەن  ب���ەاڵم 
ڕۆمانتیك بەهێزتر و جوانتر بووە لە شیعری نیشتمانی و 
لە كاتی گفتۆگۆی  ئێمەشدا،  لەناو كۆمەڵگەی  ئایدیۆلۆژی، 
ئایینیدا، ئەوەندەی گوێ لە كابرایەكی باوكساالری ئیسامی 
دەگیرێت، نیو ئەوەندە گوێ لە كەسێكی دیموكرات و عەلمانی 
نموونەی  ی��ەك  مێژوو  درێ��ژای��ی  بە  كاتێكدا  لە  ناگیرێت، 
جوانمان، لەناو تەواوی دەوڵەتانی ئیسامی دەستناكەوێت، 
دەوڵەتی  نموونەی  دەی��ان  ب��ەاڵم  بیهێنینەوە،  نموونە  بە 
عەلمانی هەن، كە پاراستنی مافی مرۆڤ و دادپەروەری و 
پاراستنی كەرامەتی هاوواڵتی، لە ئاستێكی یەكجار بەرزدایە. 
كەواتە نابێت چیدی مەیدان بۆ ئەو ئیسامییانە چۆڵبكرێت، 
كە ئایدیۆلۆژیایەكی سەلەفی هەڵیدەسووڕێنێت و پێموابێت 
كاتی ئەوەش هاتووە ڕاشكاوانەتر قسە لەگەڵ ئایدیۆلۆژیای 
بە  كە  نەتەوەیەك،  ئاییندەی  چونكە  بكرێت،  چەقبەستوو 
زۆر  زۆر  زەوت��ك��راوە،  لێ  ئازادییەكانی  مێژوو  درێژایی 
گرنگترە لە ئاییندەی ئەو ئیسامییانەی هەمیشە ڕوویان لە 
تاریكییە. پێویستیمان بە مونازەرە و دیبەیتی مەعریفییانەیە، 
دوور لە شاتەشات و هاواركردن بەسەر یەكدیدا، بەداخەوە 
ئەوانەی خۆیان بە ئیسامی دەزانن تا ئەمڕۆش كە گفتوگۆ 
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دەكەن، هەر وا دەزانن نیوەڕۆی ڕۆژی هەینییە و گوتار 
بۆ خەڵكی دەدەن، نە گوێ دەگرن، نە لە قسەی ئینشائیی 
زیاتریان پێیە كە نەقلە، ئەم قۆناغە دەبێت كۆتایی پێبێت، 
ناكرێت ئەم هەرێمە هەر لە قۆناغی سەدەكانی ناوەڕاستدا 
تا  كە  دەدەین،  گینگڵ  ئایینێكدا  لەناو  ئێمە  بمێنێت،  قەتیس 
ئەمڕۆ تەنیا نەقلە نەك عەقڵ، نەمانتوانیوە لە مانای قووڵی 
سەرهەڵدانی ئایین بگەین، ئینجا نەمانتوانیوە ئایینە ئاسمانی 
بودا  وردتربكەینەوە...  ورد،  شێوەیەكی  بە  زەوییەكان  و 
بەڵكو  ڕێكخست،  هندییەكان  بۆ  كولتوورێكی  ه��ەر  ن��ەك 
هندییەكان،  ه��ەن��اوی  و  دڵ  ن��او  خستە  هەڵسانەوەیكی 
و  سروشت  و  پێ  خستەسەر  چینییەكانی  كۆنفوشیۆس 
ئاییندا  لەگەڵ  كاتێك  ئێمە  ب��ەاڵم  ناساندن،  پێ  عەدالەتی 
هەڵدەكەین، پێویستە وا بكەین هێزی مانەوەی ژیانمان پێبدات 
سەیركەن  مسۆگەربكەین.  پێ  گەشاوەی  ئاییندەیەكی  و 
سەفەوی،  ئیسماعیلی  ئێستا  پێش  پێنجسەدساڵ  لە  زیاتر 
زۆر وریایانەتر لە ئێستای كۆماری ئیسامیی ئێران، لەناو 
ئێران توانیی ئایینی ئیسام بەو شێوەیەی خۆی دەیویست 
بەكاریبهێنێت، كەچی ئەوە 35 ساڵی ڕێكە ئێرانتازە بە تازە 
دەیەوێت سیستمێكی الهووتی وەكو سەدەكانی ناوەڕاست 

پێڕەو بكات، لە كاتێكدا سەردەمەكەی بەسەرچووە.
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مەال كرێكار و مەال علی باپیر
چۆن دروستبوون ؟!

 تا ڕاپەڕینە مەزنەكەی سەرەتای بەهاری 1991 نەهاتە 
ئاراوە، خەڵك نە مەال كرێكار و نە مەال عەلی باپیری نەدەناسی، 
خەڵك بەگشتی لە ڕابردووی ئەوانیشی نەدەزانی، تەنانەت 
ڕابردووی  و  بەدوای شوناس  ڕاپەڕینەكەش  خەڵك دوای 
ئەوانەوە نەچوون، ئاخۆ دەبێت ئەوانە هەڵگری چ پەیامێك 
بووبن؟ بۆچی ئاوەها بەزوویی لە دەستكەوتەكانی ڕاپەڕین 
)مەبەستم لە دەستكەوتە نەتەوەییەكانە( كەوتنە تەقە؟ بۆچی 
بەرەنگاری دیموكراسی بوونەوە؟ بۆچی دەیانویست هزری 
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سووك  كورد  تاكی  زیهنی  لە  و  بەرچاو  لە  ناسیۆنالیزم 
بكەن؟ بۆچی ئەوەندە بەپەلە بوون لە چەكداركردنی ئەندام 
حزبە  تەنانەت  و  خەڵك  بزووتنەوەكەیان؟  الیەنگرانی  و 
لە خەیاڵی  نە  كرد،  پرسیارانەیان  ئەو  نە  نەتەوەییەكانیش 
لەم  سیاسیی  هەژموونێكی  بۆ  سنوورێك  بوون  ئ��ەوەش 
پرسیارانە  ئەو  نە  ئیتر  دابنێن،  مەترسیداربوو  كە  جۆرە، 
كران و نە شیكردنەوەیەكی زانستییش بۆ بزووتنەوەیەكی 

سەرەڕۆی لەم جۆرە كرا.
 ئەو دوو پیاوە، دەیانزانی ساڵەهای ساڵە ئەوە خەڵكی 
كوردستانن ناتوانن لەژێر حوكمڕانیی بەعس دەنگهەڵبڕن، 
دڵی  بە  نەمانتوانیوە،  ساڵەهایە  بووین  نەتەوەیەك  ئاخر 
خەڵكی  هەموو  ڕاپەڕین  دوای  بۆیە  قسەبكەین،  خۆشمان 
كوردستان تینووی قسەی شۆڕشگێڕانە و تینووی قسەی 
فیكری و سیاسی  ڕێبازی  و  فیكر  تینووی  بوون،  جیاواز 
حەماسییان  گوتارێكی  ب��وون  كەسێك  تامەزرۆی  ب��وون، 
پێشكەش بكات، هەموو خەڵك دەكواڵ، بەاڵم ڕێكنەخرابوون، 
حەماسی  گوتاردانی  بە  دەستیان  ب��رادەرە  دوو  ئەم  بۆیە 
م��ێ��ژوو سەركوتكرابێت  درێ��ژای��ی  ب��ە  ن��ەت��ەوەی��ەك  ك��رد، 
)النیكەم لەگەڵ سەرهەڵدانی شۆڕشەكانەوە، هەموو ئازادی 
و هەموو مافە نەتەوەییەكانی لێ سەنرابێتەوە( بێگومان بە 
گوتاری حەماسی گەرمدەبێت و ڕوانگەی هزری و سیاسی 
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گۆڕانكاری بەسەردادێت، ئەمە وایكرد، دەنگی مەال كرێكار 
و مەال عەلی لە مینبەری مزگەوتەكانەوە سەرچاوەبگرێت، 
لەوێوە بۆ ناو خەڵك بگوازرێتەوە، ئەمەش باشترین میكانیزم 
هەر  لێكرد،  پەیڕەویان  ئ��ەوان  كە  ب��وو،  ڕێگا  باشترین  و 
بەوەندەش نەوەستان وردە وردە نامیلكەی ئەو كەسانەیان 
بزووتنەوە  مێژووی  لە  كە  كوردی،  زمانی  دەهێنایە سەر 
بەتوندی  و  ب��وون  توندوتیژ  سیاسییەكاندا  ئیسامییە 
گەنجی  ڕەتكردووه تەوە،  نەتەوەییان  بیری  و  دیموكراسی 
ئەم هەرێمە لەدوای ڕاپەڕینەوە حەسەن بەنناو سەید قوتب 
و عەبدولسەالم فەرەج و مەودودی و زۆرانی دیكەی لەم 
كە  بوو،  مەالیانەوە  ئەو  بەهۆی  ئەویش  ناسی،  جۆرەیان 
هەموو مزگەوتەكانیان كردبووە گۆڕەپانی كێبركێی ئیسامی 
شەقامەكانیشەوە  شۆستەی  لەسەر  تەنانەت  سیاسی، 
دیكەی  گوتارەكانی  ت��ەواوی  و  هەینی  ڕۆژان��ی  گوتاری 
لەسەر  سیدی  شێوەی  بە  كردبوو،  تۆماریان  كە  خۆیان 
هەموو  كاتێكدا  لە  دەفرۆشران،  شەقامەكانەوە  شۆستەی 
گرنگییەكیان  هیچ  هەرێمە  ئەم  ئیسامییەكانی  بزووتنەوە 
بە نووسینەكانی محەمەد عەبدە و جەمالەدینی ئەفغانی و 
عەبدولڕەحمانی كەواكیبی و زۆرانی دیكە نەدەدا� تا ئێستاش 
بەكوردی  باسمكردن،  ڕۆشنفیكرەی  ئەو سێ  كتێبی  یەك 
نەكراون، بەاڵم چەندین كتێبی ئیبن تەیمییە، غەزالی، سەید 
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قوتب و... هتد بە كوردیكراون و وا لە كتێبخانە كوردییەكان 
دانراون بۆ فرۆشتن.

سەرتەختی  نەهاتە  سانایی  و  س��ووك  بە  وا  هیتلەر 
بەهۆی  بیستەوە  س��ااڵن��ی  س��ەرەت��ای  ل��ە  س��ەرۆك��ای��ەت��ی، 
گوتارە پڕ حەماسییەكانی گەیشتە سەرۆكایەتیكردنی ئەو 
حیزبە؛ حیزبی كرێكاری نەتەوەیی سۆسیالیستی ئەڵمانیا(، 
خەڵكە،  ئەو  عەقڵی  و  دڵ  گه رمكردنی  و  هیتلەر  هاتنی  بە 
وایلێهاتلە ساڵی  تا  زیاتر گەشەیدەكرد،  لەدوای ڕۆژ  ڕۆژ 
ئەم  چارەنووسسازدا،  و  گشتی  هەڵبژاردنێكی  لە   1933
حیزبە نازییە توانیی 44%ی دەنگەكان وەدەستبهێنێت، كە 
بە  بەڵكو  بوو،  یەكەم  هەڵبژاردنەكە  لە  ل��ەوەی  جگە  ئەمە 
شێوەیەك بوو، كە بەقەد ئەو سێ حیزبەی دەنگ هێنابوو، 
كە لە پۆلینكردندا لەدواوەی ئەو بوون، ئەمەش ڕەنگدانەوەی 
ئەو دۆخە تێكەوتووە ئابووری و كۆمەاڵیەتی و سیاسییە 
بوو، كە ڕووی لە ئەڵمانیا كردبوو، بۆیە خەڵك بەناچاری 
بە  كە  هیتلەرەی،  ئ��ەو  دەس��ت  دای��ە  خۆیان  چارەنووسی 
چارەسەركردنی  بۆ  گونجاوی  چارەسەری  دروشمەكانیدا 
هەموو گرفتەكان پێبوو، ببوو بە ڕزگاركەر و فریادڕەسی 
دیكە  حیزبەكانی  هەموو  لە  دروشمەكانی  ئەڵمانیا، چونكە 
و  بردییەوە  هەڵبژاردنە  لەو  كە  ب��ەاڵم  ب��وو،  رادیكااڵنەتر 
و  پیس  مەرامە  هەموو  ئەو  دەست،  كەوتە  دەسەاڵتەكەی 
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دروشمی  بە  و  خ��واردب��ووه وە  پەنگی  ناخیدا  لە  بۆگەنەی 
بریقەدار پێچابوویەوە، بەسەر ئەڵمانیا و تەواوی مرۆڤایەتیدا 

هەڵڕشت و دنیای وێران كرد.
بەرهەم  باشە  بكەین،  ئەوە  پرسیاری  دەكرێت  لێرەوە 
بوون؟هەڵبەتهەر  چی  حەماسییانە  گوتارە  ئەو  وئەنجامی 
نەرمەئاوڕێك بدەینەوە، ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت، ئەم دوو 
پیاوە بەتایبەت مەال عەلی باپیر هۆكاری یەكەمی داگیرساندنی 
شەڕی ناوەخۆ بوو، واتە بەرلەوەی پارتی و یەكێتی بەگژ 
یەكدا بچن، بزووتنەوەی ئیسامی شەڕێكی سەختی لەگەڵ 
یەكێتیی نیشتمانی دامەزراند، هۆكاری یەكەمی شەڕەكەش 
نییە،  ئەوە قسەی من  دەگەڕێتەوە،  باپیر  بۆ خودی عەلی 
بەڵكو قسەی ڕابەری بزووتنەوەی ئیسامیی مامۆستا مەال 
زۆر  لەگەڵیدا  بەندە  دیمانەیەكی  لە  عەبدولعەزیزە،  علی 
لە كتێبی گەردەلوولی سیاسەتدا  نهێنی دركاندووە، منیش 
باڵوم كردووه تەوە. ئەمە لە كاتێكداپێش ڕاپەڕینی بەهاری 
بایزەوە  عەباسی  لەالیەن  الی��ەك  لە  باپیر  عەلی   1991
ناسنامەی جاشایەتی پێدراوە، ماوەی زیاتر لە 3 ساڵ الی 
عەباس بایز ماوەتەوە، مووچەی جاشایەتیشی وەرگرتووە، 
بۆ  باپیر  عەلی  كە  خەونەی  ئەو  دیكەیشەوە،  الیەكی  لە 
ڕابەری ئەوكاتی بزووتنەوەی ئیسامی گێڕاوەتەوە، ڕێك 
ئەوەمان پێدەڵێت جیابوونەوەی عەلی باپیر لە بزووتنەوە لە 
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مێژووی ئیسامدا ڕووی نەداوە، بەیعەت بە كەسێك بكەیت 
و دواییش لە بزووتنەوەكەی و لە براكەی هەڵبگەڕێیتەوە، 
ئینجا من نازانم بۆچی تەنیا عەلی باپیر لەم واڵتەی ئێمە 
خەون دەبینێت، خەون بە پێغەمبەر خەون بە خودا، خەون 
بە  خەونم  دەی��وت  ج��اران  دەبینێت.  هەمووشتێكەوە  بە 
پێغەمبەر بینیوە، كە بۆی چووە سەر ئێستا دەڵێت خەونم 

بە خوداوە بینیوە!!.
پاكستان  لە   1987 ساڵی  لە  كرێكار  م��ەال  سەیركە   
بوو، لەوێوە هاتەوە بۆ ناو بزووتنەوەی ئیسامی و عەلی 
باپیریش الی عەباسی بایز جاش بووە، دواتر )وەك مەال 
زۆر  وت��ووی��ەت��ی  ئیسامی  ب��زووت��ن��ەوەی  ڕاب���ەری  عەلی 
حەزی بە كوێخایەتی كردووە( خۆی گەیاندووه تە ڕابەری 
خەونێكەوە،  گێڕانەوەی  بەهۆی  و  ئیسامی  بزووتنەوەی 
شوێنی شیاوی خۆی لەناو بزووتنەوەكەدا مسۆگەركردووە.
بەاڵم دوای ئەوەی عەلی باپیر لەو شەڕەی هەڵیگیرساند، 
زۆر خراپ تێكەوت و بە دۆخێكی زۆر خراپ خۆی گەیاندە 
بە  پیرمام،  چ��ووە  پێی  باپیر  عەلی  دۆخ��ەی  ئەو  پیرمام، 
سەركردەیەكی  هیچ  لە  ك��ورد  خەباتی  مێژووی  درێژایی 
كورددا ڕووی نەداوە، ئەمە نموونەیەكی زۆر زۆر قێزەون و 
ترسنۆكانەیە، ئەگەر بشكوژرابووایە نەدەبوو ئاوەها خۆی 
ئاساییە  سیاسی،  تێكۆشەرێكی  هەموو  چونكە  بگۆڕێت!!!، 
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لەسەر بیروباوەڕەكانی بكوژرێت، یان ڕووبەڕووی ئازار و 
ئەشكەنجە ببێتەوە، هەرواش بووە، ماندێا تەمەنێكی زۆری 
دەیان  و  ترۆتسكی  و  گاندی  و  بردەسەر  گرتووخانە  لە 
سەركردەی دیكە لەپێناو بیروباوەڕەكانیان كوژراون، هەر 
بۆ  پەنای  عوسمان  مەال  باپیر  عەلی  ڕاب��ەرەك��ەی  خ��ودی 
كارێكی لەم جۆرە نەبرد و لە گەرمەی شەڕدا دەستگیر كرا. 
و  هەڵكشان  لە  بریتیبووە،  فیكرییهەمیشە  بزووتنەوەی 
داكشان، بەرزبوونەوە و خلۆربوونەوە، كار و كاردانەوە، 
كاتێك فیكرێك بۆ ماوەیەكی زۆر بااڵدەست دەبێت، دواتر 
فەیلەسووفەكان  هەموو  لەگەڵ  ئەمە  دێتەئاراوە،  دژەكەی 
ه���ەر ل��ە ف��ەی��ل��ەس��ووف��ە س��ەرەت��ای��ی��ەك��ان��ەوە، ك��ە تالیس 
ئەو  ب���ەردەوام  ژی��ان��دان  لە  ئەمڕۆ  ئ��ەوان��ەی  تا  یەكەمیانە 
و  تێكەوتووە  داكشانەی  و  هەڵكشان  و  داب��ەز  و  هەڵبەز 
بواری سیاسەتیشدا هەمیشە هەمان ڕێچكە  لە  ڕوویداوە، 
و كاردانەوە درووستبووە، تەنانەت لە بەرامبەر سەرۆكە 
بەناوبانگەكانیشدا ئەمانەی باسمكردن، دووبارە و سێبارە 
ئەم  لەنێو  بچووكە  نموونەیەكی  دیگۆل  ڕوودەدەن����ەوە، 
دۆخەی  ئەو  ڕوانگەوە  لەم  سیاسەتدا...  ئاڵۆزەی  جیهانە 
ئایینی  بەسەر  پێشتر  تێدەپەڕێت،  پێدا  ئیسامی  ئێستا 
كریستیانیش هاتووە، هەتا مارتن لۆسەر لە ساڵی 1517 
)پرۆتستانت( ك��ردەوە،  )كریستیان(یەتیتەفسیر  دووب��ارە 
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بۆ  بۆیە  ڕزگ��ارك��رد،  كریستیاندا  ئایینی  هەمان  لەناو  �ی 
نییە،  ق���ورس  زۆر  كارێكی  ئێمەش  ئیسامیی  جیهانی 
تازە  كردنەوەیەكی  و  تەفسیربكرێتەوە  ئایین  دووب���ارە 
و  بێت  خەڵك  بەرژەوەندیی  لە  زیاتر  كە  درووستبكەین، 
جیهاد  بەرلەوەی  ئایین  ئاخر  بزانیت.  گرنگی  بە  خەڵكیش 
ئەندەلووس)غەرناتا(،  قوتابخانەكەی  لە  خۆ  ئاكارە.  بێت 
ئاڕاستەیە  بەو  دیكە  زۆران��ی  و  ئیبن سینا  و  ئیبن ڕوشد 
لە چوار مەزهەبە سەرەكییەكە )شافیعی،  كاریانكرد، جگە 
حەنەفی، مالیكی، حەنبەلی(، هەموو ئەو مەزهەبانەی دیكەی 
لەم  جۆرێكن  .....ه��ت��د  و  ئەشعەری  و  موعتەزیلە  وەك��و 
تێڕوانینە، واتا هەرمەزهەبێك هاتووە ئیزافەیەكی كردووە، 
ڕەتی هەندێک شتی پێش خۆی كردووه تەوە، كە پەیڕەوی 
لێكراوە... ئەو دیاردەیەی كە عەلی باپیر و دڵشاد گەرمیانی 
و مەال كرێكاری بەرهەمهێناوە، بریتیبووە لە قۆرخكردنی 
دەسەاڵت و ئابووری، چونكە دەسەاڵتی سیاسی لە هەرێمی 
كوردستان لە ماوەی ئەو)24( ساڵەی ڕاب��ردوودا، هەوڵی 
جیددی بۆ ئەوە نەدا، كە ڕیفۆرمێكی ڕیشەیی لە ئابووری 
نەیەتەدی،  ڕیفۆرمەش  ئەو  تا  هەڵبەت  بكات،  سیاسیدا  و 
مەحاڵە ئەم هەرێمە ببێتە هەرێمێكی باش و پێشكەوتوو و 
سەركەوتوو، دەسەاڵتەكەش قەت نابێتە دەسەاڵتی خەڵك، 
دەبێتە  سیاسییە  و  ئابووری  ڕیفۆرمی  تەنیا  ئەوە  چونكە 
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بنەما و داینەمۆی پێشكەوتنی دەوڵەت، خەڵك )خەڵك بە مانا 
ڕیفۆرمێكی  جێبەجێكردنی  كاتی  لە  دەنا  بەرفراوانەكەی(، 
لەوجۆرە، زۆربەی دزە زەبەلاحەكان زەرەرمەندی گەورە 
گا  وەكو  بێدەرەتان  خەڵكی  سامانی  ناتوانن  ئیدی  دەب��ن، 

هەڵبلووشن. 
زۆر واڵت��م��ان ل��ەب��ەرچ��اوە، ب��ەه��ۆی ئ��ەو ڕی��ف��ۆرم��ەوە، 
گەیاندە  دواك��ەوت��وودا،  ئاستێكی  لە  میللەتەكەیان  و  واڵت 
ئاستێكی بەرز و بااڵ، باشترین نموونە لە واڵتە بچووكەكان 
لە واڵتە زەبەلاحەكانیش چینە. ئێستا دوو  سەنگافورەیە، 
ئەگەر  بڕیوە.  كاریگەریان  و  گەورە  زۆر  هەنگاوی  واڵت 
سەركردایەتیی سیاسی لە هەرێمی كوردستانڕیفۆرمی لەو 
جۆرەی وەكو سەنگافورەی بكردایە، بێگومان چرای عەلی 
باپیر و وێنەكانی هاوشێوەی ئەو، زوو بە زوو دەكوژایەوە، 
قەت نەیاندەتوانی لە بچووكترین ناكۆكیی نێوان دوو حزبی 
ڕاب��ەری  وەك  چونكە  ببینن،  كوێخایەتی  ڕۆڵ��ی  سیاسیدا 
بزووتنەوەی ئیسامی وتوویەتی: عەلی باپیر زۆر حەزی 
لە كوێخایەتییە و خۆی ڕەپێشدەكات، بەاڵم ئەگەر واڵتێكی 
سیستماتیكی و پێشكەوتوومان هەبووایە، ئەو جۆرە كەسانە 
كۆمەڵگە  و  سیاسەت  لەسەر  قسە  نەیاندەتوانی  هەرگیز 
بكەن، ئاخر عەلی باپیرێك، لە یادكردنەوەی مەرگەساتترین 
كینەی  و  دژایەتی  ئامادەبێت  ڕووداودا،  كارەساتترین  و 
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خۆی بەسەر هەست و ئیحساسیانیكەم )5( ملیۆن كوردی 
ئەم كوردستانی باشوورە بڕژێنێت، ئاخر سبەی دەسەاڵتی 
بكەوێتە دەست لە چاوترووكانێكدا، هەموو میللەتت بۆ دەداتە 
بەر شەق. لە ڕۆژێكدا هەموو خزم و كەسی ئەنفالكراوان، 
تۆ  مژدەیەكن،  چاوەڕوانی  و  داخكراوە  داخ  جەرگیان  كە 
لەو كاتە جەسارەت بكەیت، ڕووب��ەڕووی هەست و سۆز 
و بیروباوەڕی ئەم هەموو خەڵكە لێقەوماوە ببیتەوە، باشە 
بەیانی دەسەاڵتت هەبێت، دەبێت چارەنووسی ئەم میللەتە 
ئەم  بە وشەی  لەگەڵ وشە  من  وەنەبێت  بەسەربێت.  چی 
سروودە بم، بەاڵم دەیان ساڵە ئەم سروودە بووه تە وێردی 
سەرزاری هەموو كوردێك تەنانەت لە پارچەكانی دیكەی 
كوردستانیش، سەدان الوی كوردی ئەم كوردستانە بەهۆی 
ئەشكەنجەدراون،  و  زیندان  خراونەتە  س���روودەوە  ئ��ەم 
لەگەڵ  كە  مۆدێرنتر،  سروودێكی  بێت  پێویست  ئەگەر 
بنەماكان و هێزی دەوڵەتبوونماندا بگونجێت دابنرێت، ئەوە 
لێدەدرێت،  بڕیاری  تا  هەیە  پسپۆڕ  لیژنەی  بە  پێویستی 
ناكرێت كەسوكاری ئەنفالكراوان، كە خۆیان دڵیان بریندارە، 
هەستیان بریندارە، تۆش بێیت هەست و دڵیان ئەوەندەی تر 
برینداربكەیت. ئەمە لە واڵتێكی مەدەنی و دیموكرات بووایە، 
دەبوو پەلكێشی دادگا كرابووایە و مۆڵەت لە حیزبەكەیشی 
ئەمڕۆ  كە  نییە  ل��ەوەدا  مەترسییەكە  چونكە  وەرگیرابایە، 
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برینداركردووە،  ئەنفالكراوانی  كەسوكاری  هەستی  و  دڵ 
دەست،  بكەوێتە  دەسەاڵتی  سبەی  لەوەدایە  مەترسییەكە 
واڵتێكی  لە  ئێستا  مەترسییەوە.  بەر  دەكەوێتە  نەتەوەیەك 
نازی  حزبێكی  درووستبوونی  ئەڵمانیا  وەكو  دیموكراتی 
قەدەغەیە، تەنانەت لەو ئەڵمانیا دیموكراتییەدا، ڕێگە نادرێت 
خەڵكی واڵتەكەیان ناوی هیتلەر لە منداڵەكانیان بنێن، چونكە 
خەڵكی  بەسەر  كە  گ��ەورە  وەه��ا  كارەساتێكی  نایانەوێت 
خەڵكەكەیاندا  زیهنی  لە  هێناوە،  ئەورووپایدا  و  ئەڵمانیا 
عەلی  لەبیربكرێت..  هەر  دەیانەوێت  بەڵكو  زیندووبێتەوە، 
موحەممەد  گرتنی  ل��ە  ئ��ام��ادەب��وون  حیزبەكەی  و  باپیر 
بەاڵم  بكەن،  كوردستان  هەرێمی  لە  خۆپیشاندان  مورسی 
بەرامبەر سروودێكی وەكو ئەی ڕەقیب )گوایا لەبەر یەك 
دوو وشە( هەستی یەك نەتەوە برینداردەكەن. عەلی باپیر 
بەرلەوەی ئەو هەڵوێستە ناشیرینە وەربگرێت، دەبوو بیری 
ماال  للشاعر  )يجوز  دەڵێت  كە  بكردایەتەوە،  باڵوە  لەووتە 
يجوز لغيره(، ئاخر ئەوە شیعرە، شیعریش بەر لە هەموو 
شتێك وێنەیە، فانتازیایە، زمانە، ئیستاتیكایە، ئیقاعە، ئینجا 
كام  هیچ  ب��ەالی  باپیر  عەلی  دڵنیام  من  ب��ەاڵم  ن��اوەڕۆك��ە، 
بە  یان  بەشێكیان،  چونكە  باسمكرد،  كە  ناچێت  لەوانەدا 

حەرامدەزانێت، یان بە درووستیان نازانێت. 
باپیر،  عەلی  ئایینییە(ی  )نەك  سیاسییە  هەڵوێستە  ئەم   
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لەو  هیوم(ە، هەم خەڵك  )داڤید  پیاوێكی وەكو  بە  پێویستی 
خەوە قووڵە بەئاگا بهێنێتەوە، كە سەدان ساڵە تێیكەوتووە، 
هەم ئەو سەركردە سیاسییانەی وەكو عەلی باپیریش كە گاڵتە 
بە عەقڵ و هەستی نەتەوەیەك دەكات، سنوورێكی توندیان بۆ 
بكێشێت، ئاخر ئەوە عەلی باپیر بوو، دەینووسی )ناسیۆنالیزم، 
دژی ئیسامە و پێچەوانەی ژیری و –منطق-يشە. لێرە ئەو 
هەموو  دەڵێت:  كە  ڕاستە،  زۆر  مەحفوز  نەجیب  قسەیەی 
دیكتاتۆرەكان لە سەرەتاوە مەڕبوون، بەاڵم بێئاگایی چەپڵە و 
پێداهەڵگوتن ئەوانی كرد بە گورگ، مەكسیم گۆرگییش دەڵێت: 
هاوواڵتی بێمێشك و بێگوێ، هەنگوینی دەسەاڵتە. ئەم قسەیە 
ئەگەر ڕاست نەبێت، عەلی باپیر ناتوانێت پەالماری كۆمەڵگەی 
ئەخاق و عەقیدە و كۆمەاڵیەتی  لە  بڵێت  ب��دات و  ك��وردی 
ناونانی  لە ئیسام دووركەوتوونەتەوە، هەر  و عیبادەتەوە، 
وشەی ئەمیر بۆ خۆی، خۆی لە خۆیدا كۆمەڵێك پرسیاری 
جیددیشی  هەڵوەستەیەكی  ك��ە  درووس��ت��دەك��ات،  ج��ی��ددی 
پێویستە. بۆیە لەكۆتاییدا هەر ئەوەندە دەڵێم، ئێمە پێویستیمان 
بە كەسێكی وەكو چارلی چاپلنە، كە دەڵێت: بۆئەوەی بتوانم 
تەنیا یەك چركە بزە بخەمە سەر لێوی بینەران، خۆم چەندین 
كاتژمێر گریاوم، بەاڵم دەپرسم ئەو ڕۆژەی عەلی باپیر یەك 
چەند  برینداركرد،  نەتەوەی  یەك  دڵی  و  گریاند  نەتەوەی 

كاتژمێر لە ژوورەكەیدا پێكەنیوە؟.
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ئايين و عيشق

چووه تە  ئایینیش  هەبوون،  حەوا  و  ئ��ادەم  لەوەتەی   
گرفتەكە  ب��ەاڵم  مرۆڤایەتییەوە،  كۆمەڵگەی  ت��ەواوی  ناو 
هەرئایینێكیان  كاتێك  كۆمەڵگەكان،  زۆرب��ەی  ل��ەوەدای��ە، 
نەچوونەتە  پیایدا  ئایینە  لەو  تێگەیشتن  بۆ  وەرگرتووە، 
كولتووری  بووەتە  بەسانایی  زۆر  ئایین  بۆیە  خ��وارەوە، 
پێ  خۆیان  ئایینەكەی  كۆمەڵگەكانیش  هەموو  میللەتان، 
كامیانیەك  هیچ  ئایینی  كاتێكدا  لە  دروستبووە،  و  ڕاست 
شت نین، ئەگەرچی لێرە و لەوێ هەندێک خاڵی هاوبەشیان 
تەنانەت  زۆرن،  یەكجار  جیاوازییەكانیشیان  بەاڵم  هەیە، 
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زۆر  ئینجیل  و  ت��ەورات  ئاسمانییەكانیشەوە،  ئایینە  بە 
هاوبەشیان  خاڵی  زۆر  ق��ورئ��ان  و  ت���ەورات  ج��ی��اوازن، 
تێدایە، لە كاتێكدا ئەو خاڵە هاوبەشانە بەرلەوەی مووسا 
لەناو  مووسا  پێش  س��اڵ  ه��ەزار  م��اوەی  بۆ  لەدایكبێت، 
ئەفسانەكانی سۆمەری و بابلی و ئەكەدی هەبووە، دوای 
زیاتر لە هەزار ساڵ ئینجا گوازراوەتەوە ناو تەورات، بە 
ئیتر دوای دوو هەزار ساڵیش  یاساكانی حاموڕابیشەوە. 
بۆ كراوەتەوە،  قورئاندا جێگای  لە  ئینجا  تەوراتدا  بەسەر 
بەاڵم كێشەكە ئەوەیە زۆربەی گەالنی دنیا بە كۆمەڵگەی 
ئەفسانەكانی  لە  شایان  شتێكی  هەر  نەك  كوردیشەوە، 
سێ  ئەو  خودی  لەناو  بەڵكو  نازانن،  بابلی  و  سۆمەری 
ڕاستە  نییە،  پێویستمان  ئاسمانییەش شارەزاییەكی  ئایینە 
ڕاب���ردوودا  )500( ساڵی  م���اوەی  ل��ە  گ��ەالن��ی ڕۆژئ����اوا، 
ئ��ەورووپ��ا  ئەمڕۆ  هەڵگرتووە،  گ��ەورەی��ان  زۆر  قۆناغی 
ن��اوەڕۆك��دا  لە  دەن��ا  مەسیحین،  ن��او  بە  و  بە شێوە  ه��ەر 
لەناو  پێهاتووە،تەنیا  كۆتایی  ئەورووپا  لە  مەسیح  ئایینی 
نەرم  جۆشێكی  ئایینە  ئ��ەو  كڵێساكانەوە  چ��واردی��واری 
خەڵكی  ئێستا  ت��ا  ه��ەرچ��ەن��دە  ت��ێ��دام��اوە،  ل��ەس��ەرخ��ۆی  و 
ئەورووپاش بەگشتی نەیانپرسیوە، بۆچی عیسایەك كە لە 
ئۆرشەلیمەوە بە جوولەكەیی دەژی و دەمرێت، كەچی لە 
یۆنانەوە ئەو ئایینەی بۆ دەنووسرێتەوە، بەسەر تەواوی 
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هەندێك  تەنیا  عیسا  چونكە  پەخشدەكرێت؟،  ڕۆژئ���اوادا 
نەك  هەبوو،  جوولەكە  ئایینی  پەیڕەوانی  لەسەر  تێبینی 
ئایینێكی دیكە بووبێت،بۆیەش  ئومێدی درووستكردنی  بە 
بە جوولەكەیی مرد، نەك بە مەسیحی. ئایینی ئیسامیش 
گەرمەی  لە  كوردیش  ك��را،  بۆ  بانگەشەی  حیجازەوە  لە 
عومەری  خەلیفەی  سەردەمی  كە  ئیسامدا،  فتوحاتەكانی 
لە  قارەمانانەی  بەرەنگارییەكی  ب��وو،  خەتتابدا  ك��وڕی 
بەرامبەر گەیشتنی ئەو ئایینە نواند، دواتر بە هێزی ئاگر 
و ئاسن، كورد ئەو ئایینەی پەسندكردووە، گرفتی ئەمڕۆ 
بڕوایان  كوردانەی  ئەو  زۆری  هەرە  زۆرب��ەی  لەوەدایە، 
بەگشتی  كورد  چونكە  تێینەگەیشتوون،  هەیە،  ئایینە  بەو 
ئەوانەی  دەزان��ن،  عەرەبی  زمانی  كەمی  زۆر  ڕێژەیەكی 
تەنانەت  نەخوێندووه تەوە،  قورئانیان  بەوردی  دەشیزانن، 
ئەو هەموو كوردەی خەریكی نوێژكردنە، بەشێكی زۆری 
ئایەتەكانیش  مانای  لە  دەخوێننەوە،  بەهەڵە  نوێژەكەش 
تێنەگەیشتوون. بۆیە نەیانتوانیوە بە شێوەیەكی دینامیكی 
شێوەیەكی  بە  بەڵكو  بكەن،  ئیسام  ئایینی  لە  پەیڕەوی 
دۆگمایی و وشك دەیڵێنەوە، كە هیچ بوارێك بۆ گفتوگۆش 
عەقڵ  چونكە  مەترسیدارترینیانە،  ئەمەشیان  ناهێڵێتەوە. 

لەو بوارە هیچ جێگایەكی بۆ نابێتەوە.
چەقبەستوویی  بە  س��اڵ   1000 لە  زیاتر  ئ��ەورووپ��ا 
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پ��ێ��ش��ەوە،  بچێتە  ه��ەن��گ��اوێ��ك��ی��ش  ن��ەی��ت��وان��ی  و  ن��ااڵن��دی 
غەرناتای  لە  زانا  كۆمەڵێك  بوو،  ئەورووپا  چەقبەستنی 
ئایینی  و  فیكری  لێكۆڵینەوەی  بە  گەشەیان  ئەندەلووس 
كڵێساكاندا  ل��ە  ئایینی  ئ��ەورووپ��ا  كاتێك  ب���ەاڵم  دەدا، 
لە  و  خەڵكی  ڕۆژان��ەی  ژیانی  كاروباری  لە  قەتیسكرد، 
یەكجار  ه��ەن��گ��اوی  ئ��ەورووپ��ا  ئیتر  داب���ڕی،  سیاسەتی 
گەورەی لە بواری پێشكەوتنی كۆمەاڵیەتی و تەكنۆلۆژی 
مرۆییشی  خزمەتی  زۆرت��ری��ن  كە  بینی،  سیاسییەوە  و 
مەسیحیەت  نە  جوولەكە  نە  ئەوەیە  مەبەست  پێكردووە. 
هیچ كام دەقاودەق پەیڕەوی لە ئایینەكانیان ناكەن، چونكە 
جێبەجێبكەن،  ت��ەورات  دەق��اودەق��ی  ئەگەر  تێگەیشتوون 
ئابوورییجوولەكە،  و  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  دۆخ��ی 
ب��ەت��ەواوی گ��ۆڕان��ك��اری ب��ەس��ەردا دێ��ت، ك��ە ب��ۆ ئەمڕۆ 
شێوەیە،  هەمان  بە  مەسیحییەتەكەش  ئایینی  ناگونجێت، 
لە  هەندێك  لەگەڵ  مەسیحی  ئ��ەورووپ��ای  و  ئەمه ریكا 
بەرامبەر  لە  باشترە،  زۆر  پەیوەندیان  ئیسامی  واڵتانی 
 20 هەندێك واڵتی مەسیحیی دیكە، بۆ نموونە لەماوەی 
باشتر  زۆر  پەیوەندییەكانی  ئەمه ریكا،  ڕاب��ردوودا  ساڵی 
بووە لەگەڵ پاكستان و سعوودیە، بەاڵم لەگەڵ ڤەنزویا، 
كوبا، ڕووسیا و..هتد، نەك بەو شێوەیە نەبووە، بەڵكو هەر 
زۆر خراپیش بووە. شەڕی دووەمی جیهانی نموونەیەكی 
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كە  لەوەدایە،  ئایینەكان  گرفتی  بارەیەوە.  لەو  زەقە  زۆر 
دەقاودەق پەیڕەوی لێبكەیت، لە كاتێكدا، ئایینی جوولەكە 
ساڵ   2000 مەسیح  ئایینی  و  ئێستا  پێش  ساڵ   3300
و ئیسامیش 1400 ساڵ پێش ئێستاكەیە، ئەم دەقانەی 
دنیای  لەو  دەتوانرێت  چۆن  بەكارهێنراون،  ئەوكات  بۆ 
دەقەكانەوە  نەفەسی  هەمان  بە  ئەمڕۆكەدا،  پێشكەوتنەی 
ڕەفتاربكەین، باشە ئایینی ئیسام وەك لە قورئاندا هاتووە 
)ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
ژیانیش  و  بێت  ئایین  كۆتا  كە   )40 األح��زاب   – النبيين 
كە  دیكە،  100 هەزار ساڵی  باشە دوای  بێت،  بەردەوام 
دنیایەك  بوارێكەوە،  هەموو  لە  مرۆڤایەتی  پێشكەوتنی 
گۆڕانكاریی یەكجار گەورەی تێدەكەوێت، ئایا دەگونجێت 
ئێمە هەموو ژیانمان لەوچوارچیوەیەدا قەتیس بكەین، كە 
گۆڕانكارییەكانی  كاتێكدا  لە  ئیسام،  ئایینی  پێیدەوترێت 
ئێستا، مرۆڤایەتی بەتەواوی لە ئایین دابڕیوە، تەنیا كورد 
و عەرەبن، كە تا ئێستا بەتوندی خۆیان بە ئایینەوە گرتووە 
و سەیری ئەما و ئەوال ناكەن، ئەمەش گەورەترین گرفتی 
ئەم  لەسەر  نەتەوەیەك  كۆمەڵگەی كوردییە، چونكە هیچ 
ئایینی  نەتەوەی كورد قوربانی  بەقەد  نییە،  گۆی زەوییە 
ئیسام بووبێت، ئەم ئایینە یەك ملیار خەڵكی هەیە، بەاڵم 
كورد قوربانی هەرەگەورە بووە، فارس، تورك، عەرەب، 
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هتد،  و...  مالیزی  و  ئەندۆنیزی  و  پاكستانی  دەگاتە  تا 
هەموویان لەجیاتی قوربانی بووبن، سوودمەندبوون لێی، 
ئایین وەك  جگە لە كورد. بۆیە بەردەوامبوونمان لەگەڵ 
ئ��ەوە وای��ە، ك��ورد ب��ەردەوام شەڕ لەگەڵ خ��ودی خۆیدا 
دژوارترینیانە،  ج��ۆرەش  لەم  شەڕێكی  بێگومان  بكات، 
ناخی  لەگەڵ  شەڕكردن  وەكو  شەڕكردنێك  هیچ  چونكە 

خۆت ترسناك و سەخت نییە.
و  دراوی��ن  تەڵقین  كولتوورێك  بە  مناڵییەوە  لە  ئێمە 
تێدا  شارستانیەتی  بنەماكانی  كولتوورە  ئەو  دەدرێ��ی��ن، 
نییە  ئاسان  دەبێت،  گەورەش  كە  بۆیەمرۆڤ  داماڵدراوە، 
چونكە  دووربخاتەوە،  تەڵقیندراوە  كولتوورە  لەو  خۆی 
منداڵی  یادەوەرییەكانی  به ئاسانی  و  تیژە  منداڵی  بیری 
بیرناچنەوە، ئەمە هۆكارێكی گرنگە كە وای لە كۆمەڵگەی 
)خەنجەری  گوتەنی  ك��ورد  ك���ردووە،  ك��وردی  ئیسامیی 
تەكفیركردنی  ئ��ام��ادەی  هەمیشە  دەره��ێ��ن��اوە(  ل��ەك��االان 
ئەمەشە  هەر  فەتوادانە.  سەرقاڵی  و  جیاوازە  بیروڕای 
ماندوو،  ناخەوە  هەمیشەلە  ك��ورد  مرۆڤی  وای��ك��ردووە، 
لەم  ڕزگاربوونیش  بۆ  و  سەرگەردانە  نائارام،  نیگەران، 
چەمكانە پەنادەباتە بەر توندوتیژی. ئیتر هەرگیز عیشق و 
نەماوەتەوە،  بۆ  جێگایەكی  فەرهەنگەدا  لەو  خۆشەویستی 
بۆیە لە قورئانیشدا بە یەك وشەش باسی عیشق نەكراوە، 
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لە  مەبەستی  تەنیا  خۆشەویستی  پێیشیدەوترێت  ئەوەی 
خەڵكانێكە.  جۆرە  خۆشنەویستنی  و  خودا  خۆشەویستی 
ڕۆمی  مەوالنا  بچن  ئەوەی  لەجیاتی  كوردی  كۆمەڵگەی 
ڕەگ��ی  ناخیدا  ل��ە  خ��ودای��ی  عیشقێكی  چ  ك��ە  بخوێننەوە، 
بیروبۆچوونی  كۆمەڵێك  خ��ەری��ك��ی  ك��ەچ��ی  داك���وت���اوە، 
ئایینی  مەزهەبی  و  ڕەوت  هەندێك  دوای  ب��ە  پ��ووچ��ن، 
ب��ەت��ەواوی  بیروبۆچوونانە  ئ��ەو  ئ��ەم��ڕۆ  ك��ە  ك��ەوت��وون، 
بنەڕەتدا  لە  چونكە  پێناكرێت،  كاریان  پەكیانكەوتووە، 
ژیان بۆ پاراستنی كەرامەتی مرۆڤ و بۆ خزمەتكردنی و 
و  كوشتن  بۆ  نەك  هاتووه تەئاراوە،  ژیان  جوانكردنی  بۆ 
سەربڕین و تۆقاندنی مرۆڤ و بەردەوام بۆ پێشێلكردنی 
لەو  مرۆڤ  گۆشەگیربوونی  و  دابڕان  بۆ  نەك  مافەكانی. 
تێكەڵبوونە  بە  پێویستی  كە  كۆمەڵگەیانەی،  و  سروشت 
نەك دابڕان. هەر لەبەر ئەمەش بووە، ملیۆنەها ساڵ بوو 
دار و درەخ��ت و ڕووب��ار و كانی هەبوو،  ژی��ان هەبوو، 
خوڵقا.  لێ  مرۆڤی  ئینجا  هەبوون،  گیانەوەر  و  زیندەوەر 
درووست  مرۆیی  ژیانی  بۆ  تەواو  ئامادەباشییەكی  واتە 
ببوو، ئینجا مرۆڤیش هاتەئاراوە و ژیان بە دار و درەخت، 
ڕووبار و مانگەشەو و ئەستێرەكانییەوە، بە زیندەوەر و 
گیانەوەرەكانییەوە هەموویان پێشوازییان لە مرۆڤ كرد. 
ئاسوودەیی و  لە سەرەتاوە مایەی بەخشینی  ئایین  بۆیە 
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مایەی  نەك  بوو،  كۆمەاڵیەتی  ژیانی  ڕێكخستنی  مایەی 
توندوتیژی. هەڵەیەكیش بوو، كە ئایین خرایە ناو ڕۆحەوە، 
ویژدانە،  بۆ  خۆشەویستییە،  و  عیشق  بۆ  ڕۆح  چونكە 
بەرامەی  و  ب��ۆن  پەخشكردنی  بۆ  ئێوارانە،  سەمای  بۆ 
كاتەوەی  ل��ەو  ب��ەاڵم  سروشتدا،  بەسەر  خۆشەویستییە 
بنەڕەتیی  بەشێكی  لە  ڕۆح  ئیتر  داگیركرد،  ڕۆحی  ئایین 
بەقەد  چێژێك  هیچ  كاتێكدا  لە  دوورخ��رای��ەوە،  چێژە  ئەو 
بەقەد  ئازارێكیش  هیچ  تێدانییە،  ڕۆحئاسوودەیی  چێژی 
ئازاری ڕۆح ترسناكتر و پڕئازارتر نییە. زۆربەی زۆری 
هاتوون،  پێغەمبەریمسوڵمانانەوە  دوای  مەزهەبانەی  ئەو 
سنووری  و  هێناوە  پڕگاڵێكیان  خۆیان  بۆ  هەریەكێكیان 
ناو  خشستووه تە  ئێمەیان  و  كێشاوین  بۆ  بازنەیەكیان 
تریان  ئەوی  لە  هەریەكێكیشیان  بازنەی  ئەوبازنەیەوە، 
بچووكتر بووه تەوە، تا وای لێهاتووە ئێستا ئایین خودایەكی 
بۆمان داناوە، كە ئەوەندەی جێگای ترسە، ئەوەندە مایەی 
ڕاستەقینەی  دوژمنی  ترس  چونكە  نییە،  خۆشەویستی 
جێگای  خۆشەویستی  هەبوو،  ترس  كە  خۆشەویستییە، 
دۆخێكی  لە  ئاییندا  لە  تەنیا  كوردی  كۆمەڵگەی  نابێتەوە، 
لە  هونەریشدا،  و  ئەفسانە  لە  بەڵكو  نییە،  خراپدا  زۆر 
و  بابلی  و  س��ۆم��ەری  ئەفسانەی  دۆخ��دای��ن،  خراپترین 
یۆنانی و ..هتد، كەچی كورد لەپاڵ سۆمەرییەكاندا ژیاوە، 
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ئەفسانەكانیان  یۆنانییەكان  ئەفسانەیە،  بێ  و  هونەر  بێ 
هونەریشیان  و  چ��ی��رۆك  ت��ەن��ان��ەت  و  شیعر  ب��ە  تێكەڵ 
كورد  ك��ردووە،  ڕەنگڕێژیان  هونەریشدا  لەناو  ك��ردووە، 
ئەوەی هەیەتی دوو شتە، یەكێكیان چیرۆكی بەرئاگردانە، 
كە زۆر دواكەوتووانەیە، ئەوی تریشیان داستانە، ئەویش 
هەردووكیان  ئێستا  دابڕێژرێتەوە،  هونەرییانە  نەتوانراوە 
ئاستێكی  لە  مێژوو  و  هونەر  چونكە  هاتووە،  كۆتاییان 
نەشتەرگەری  دوو  بە  پێویستی  كورد  كەوایە  بەرزدایە. 
هەیە، یەكێكیان بۆ دڵ و ئەوی تریشیان بۆ مێشك. كەواتە 
دنیابینییەكی  و  ن��وێ  ڕۆحێكی  بە  سەرلەنوێ  پێویستە 
هەموو  ئەو  بۆئەوەی  بكەین،  مانیفێست  خۆمان  نوێوە، 
نیشتووە،  مێشكمانەوە  و  دڵ  بەسەر  ژارەی  و  ژەن��گ 
دوورودرێ��ژەم��ان  مێژووە  لەو  ئەزموونێك  بیتوێنینەوە، 
وەربگرین، كە ئێمەی بەتەواوی گۆشەگیر كردووە، چونكە 
كە  ڕەتدەكەنەوە،  كۆمەڵگەیانە  ئەو  هەموو  ژیانی  ئایین 
جوانی،  لە  هونەر،  لە  وەرگرتووە،  ئایینەكەیان  بەتوندی 
به تەواوی  جوانیش  خەیاڵی  لە  تەنانەت  لە خۆشەویستی، 
خۆشییەكانی  لە  چێژ  پێنادات  ڕێگات  و  دوورتدەخاتەوە 
لە  پڕە  نهێنی،  لە  پڕە  ژیان  كاتێكدا  لە  وەربگریت،  ژیان 
ڕوانگەیەكی  لە  یان  هەرمرۆڤێك،  جوانی.  لە  پڕە  عیشق، 
ببێت،  دابڕانە  ئەو  تووشی  هەركۆمەڵگەیەك  فراوانترەوە، 
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لێدەردەچێت،  توندوتیژی  و  بكوژ  كۆمەڵگەیەكی  ئ��ەوا 
ئیدی  باڵوبكاتەوە،  جەهل  دەزان��ێ��ت  تەنیا  كۆمەڵگەیەك 
ژەه��راوی،  كۆمەڵگەیەكی  دەبێتە  كۆمەڵگە  بنەڕەتدا  لە 
و  نەدۆزیوەتەوە  خۆی  هێشتا  كۆمەڵگە  تر  دیوەكەی  بە 
هەست بە بوونی خۆی ناكات، سەدان ملیۆن مرۆڤ هەن 
لەسەر ئەم زەوییە دەژین و هەست بە بوونی خۆیشیان 
بۆ  مردنمان  باسی  تەنیا  ئایینەكان  هەموو  ناكەن، چونكە 
ژیانی  باسی  دەك��ەن،  بۆ  ژیانمان  ئەودیو  باسی  دەك��ەن، 
لەناو  نازانم چ خۆشەویستییەك  ناكەن. من  بۆ  ئێستامان 
ماڵێكدا بەرهەمدێت، كاتێك ئیسام پێتدەڵێت ماڵ و منداڵ 
فیتنە و بەاڵیە و تەنانەت ژیان بە دۆزەخ بزانێت،بێگومان 

لێرە هیچ هاوسۆزییەك بۆ ماڵ و منداڵ نامێنێتەوە.
ملكەچی  ت��ۆ  ئ��ەگ��ەر  ك��ول��ت��وور  نابێتە  ك��ول��ت��وورێ��ك   
كۆمەڵگەی  كۆمەڵگەیەك  نەكەیت،  لێ  پەیڕەوی  و  نەبیت 
خۆتدا  لە  بەهاكانی  نەتوێیتەوە،  لەناویدا  ئەگەر  نابێت  تۆ 
كولتوور  بوونەتە  كولتوورانەی  ئەو  هەموو  نەدۆزیتەوە، 
كۆمەڵگەیەكەوە  ساڵەی  س��ەدان  ئەنجامیپەیڕەوكردنی  لە 
هەركاتێك  پاراستووە،  خۆیان  مانەوەی  درووستبوون، 
ئەو  ئیتر  درووستبووە،  بەرامبەریدا  لە  بەرەنگاری  هێزی 
كولتوورە گڵۆڵەی كەوتووه تە لێژی و بەرەونەمان چووە، 
گ��رت��ووه ت��ەوە،  جێگای  دی��ك��ە  كولتوورێكی  ئەنجامدا  ل��ە 
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بوونەتەوە،  سەدبارە  و  دووب��ارە  پڕۆسەكان  ئاوەها  ئیتر 
هەركۆمەڵگەیەكیش كاتێك تاك بەهاكانی وەرنەگرت و لێی 
نەفرەتی  و  شاربەدەریدەكات  كۆمەڵگەیە  ئەو  هەڵگەڕاوە، 
لێدەكات، دواجاریش بە پەندی زەمانەی دەبات، نەسر حامد 
ئیبن  سیپینۆزا،  ئەفاتون،  سوكرات،  سرووش،  ئەبوزەید، 
گالیلۆ،  كۆپەرنیكۆس،  برۆنۆ،  جیۆردانۆ  فارابی،  ڕوش��د، 
سەدان زانا و بلیمەتی دیكە نموونەی زیندوون. هەركەسێك 
لە هەوڵی ئەوەدابێت، ڕۆحی داگیرنەكرێت و نەبێتە كۆیلەی 
لێدەكرێت،  پ��ەی��ڕەوی  ژینگەكەیدا  ل��ە  ك��ول��ت��وورەی  ئ��ەو 

كردوویانە بە پەندی زەمانە.
بە  بەرامبەر  ئایینەكانیش  هەموو  كولتوورە،  ئایینیش   
و  ژی��ان  دژی  هەمیشە  بۆیە  ڕەشبینن،  زیندەگی  ژیانی 
كە  پێدەڵێن،  ترمان  ژیانێكی  ژیانەشن،  ئەو  خۆشییەكانی 
وامان لێدەكەن زوو ئەم كۆچە بكەین تا زووتر بیگەینێ!! 
ئەمەیە وایكردووە لەناو كورددا دڵەكان سەماناكەن، چونكە 
نەیتوانیوە عاشق بێت، نەیتوانیوە جوانناس بێت... ئەوانەی 
هەرەزۆریان  زۆربەی  دەنووسن،  بۆ  دڵداریمان  شیعری 
دادەڕێژن،  بۆ  ڕۆمانمان  ئەوانەی  بن،  نەیانتوانیوە عاشق 
و  عیشق  باسی  ئیستاتیكی  شێوەیەكی  بە  نەیانتوانیوە 
سێكس بكەن، چونكە ئەزموونیان لەگەڵیدا نەبووە. مەوالنا 
ڕۆمی دەڵێت: هەتا عاشق نەبین، مەحاڵە لە عیشق تێبگەین.. 
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جورئەتی  نییە،  ڕۆم��ان��م��ان  ی��ەك  شیعر،  ی��ەك  ئێستا  ت��ا 
ئەوەی كردبێت، یان عەقڵی بۆ ئەوە چووبێت، كە سێكس 
هونەرە  بااڵترین  سێكس  سرووشت،  ناو  بۆ  گەڕانەوەیە 
بۆ مرۆڤ، وزەیەكی لەبننەهاتووە و وا لە مرۆڤ دەكات، 
جیهانێكی  بۆ  دەفڕێت  و  گرتووە  باڵی  هەستدەكات  كە 
و  نوێبوونەوەی مرۆڤ  نەیبینیوە، سێكس  قەت  كە  دیكە، 
نوێبوونەوەی ڕۆحی مرۆڤە، نوێبوونەوەی ڕۆحی مرۆڤ 
بەدەر لە سێكس لە هیچ شتێكی دیكەدا بەدینایەت، جگە لەو 
شتانەی پێیاندەوترێت غەریزە. بۆیە سێكس بۆ یەكەمجار 
بەڵكو  نەبوو،  درووس��ت  مرۆڤەكاندا  لە  دروستبوو،  كە 
ئەوانیش  چونكە  درووستبوو،  ئاژەاڵندا  و  زیندەوەر  لە 
سروشت وای خوڵقاندبوون كە پێویستیان بە یەكتر هەیە، 
سێكس  دەبێت  ناچارن  دەگ��رن،  یەكدا  بە  ب��اوەش  كاتێك 
واتە  ڕزگاربكەن،  فەوتاندن  لە  خۆیان  بۆئەوەی  بكەن، 
ئەبەدییە  بەرگریكردنێكی  مانای  مانەوەیە،  مانای  سێكس 
وەكو  ئەگەر  پیرۆزتریشە  پیرۆزە.  زۆر  بۆیە  خ��ۆت،  لە 
كۆمەڵگەی  لە  كەچی  بكرێت،  لەگەڵدا  ڕەف��ت��اری  م��رۆڤ 
سێكس  تەنیا  گەورەیە،  عەیبەیەكی  باسكردنیشی  ئێمەدا 
و  ش��ان  لەسەر  قورسەی  ئ��ازارە  هەموو  ئ��ەو  دەتوانێت 
پشتی مرۆڤەوەیە ڕایبماڵێت و لەجیاتی ئازار چێژی ڕۆحی 
پێ ببەخشێت، بەاڵم من گومانی زۆرم هەیە هێشتا كورد 
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فێرنەبووە، وەكو مرۆڤ سێكسیش بكات، ئەوەی دەیكات 
تێركردنی غەریزەكەیەتی بە ڕێگایەكی ئاژەڵی، كورد كوا لە 
مانای سێكسی مرۆییتێگەیشتووە ؟! وەاڵمی ئەو پرسیارە 
و  دێ��و  بووه تە  ال  پیاویان  كە  ك��وردە،  ژنانی  و  كچ  الی 
ڕەفتاری  ڕەفتاریان  كە  زۆرن  پیاوانە  ئەو  ئاخر  دەعبا. 

دەعبا و دێوە.
)بوونگەرا(،  بونیەوی  پێیاندەڵێن،  بۆیە  بوونیەوییەكان 
چونكە ئەوان هاتن لەجیاتی ئەوەی گرنگی بە خودا، یان 
بەهه رشتێكی دیكە بدەن، هاتن هەموو ژیانیان لەناو )بوون(
دا چڕ كردەوە، بە واتایەكی دیكە )بوون(یان لە بەرامبەر 
بە وشەی خودا دانا. بۆیە بوون بە هەمان شێوەی خودا و 
بگرە زیاتریش ئاڵۆزی تێكەوتووە، هەر لە ئەفاتونەوە تا 
سارتەر و هایدگەر، لەوێوەش تا فەیلەسووفەكانی ئەمڕۆ، 
هەموویان و هەریەكە و بە جۆرێك لە بوون دواون. ئایینی 
ئیسام كە ژیان ڕەتدەكاتەوە، كەواتە گرنگی بە مردن و 
دوای مردن دەدات، مردن، بازنەی پەیوەندیی نێوان ژیان 
زۆر  ڕێزێكی  هەمیشە  بۆیەمسوڵمانەكان  ژیانە،  دوای  و 
دەدرێن،  لەسێدارە  ئەوانەی  تەنانەت  دەگرن.  مردوو  لە 
ئەشكەنجەدا  لەژێر  ئەوانەی  یان  خاچدەدرێنن،  لە  یان 
كاتێكدا  لە  دەگەڕێتەوە،  بۆ  ڕێزی  مرد،  كە  ئیتر  دەمرن، 
یان  ئەشكەنجەوە،  بەهۆی  یان  لەسێدارەدانەوە،  بەهۆی 
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بەهۆی لەخاچدانەكەیەوە مردووە، سەیرە!! كورد هەمیشە 
زیندوكوژی مردووپەرست بووە، هەر ئەوەشە وایكردووە 
لەناو كورد ئەو قسەیە زۆر باو بێت، كە دەوترێت )مردوو 
لینگی درێژدەبێتەوە(، یان )ئەوەی كە مرد شەیتان دەستی 
لێ دەشوات(، واتا تا زیندووە شەیتان لە كەڵكەڵەیدایە، بەاڵم 
كە مرد ئیتر شەیتانیش بە الیەوە ناچێت. ئەمەیە كۆمەڵگەی 
كوردی، كە گەمژەكان بۆ زیاتر گەوجاندنی خەڵك دەڵێن 
لە  ئێمە خاوەنی كۆمەڵگەیەكی كراوە و زیندووین. جگە 
مرۆڤ، هیچ زیندەوەرێكی دیكە خاوەنی هیچ ئایینێك نییە، 
بە دار و بەرد و ڕووبار و درەختەكانیشەوە، خاوەنی هیچ 
ئایینێك نین، تەنیا مرۆڤە بیردەكاتەوە، كە دەبوو مرۆڤ 
زیاتر لە دارودرەخت، زەوی، باڵندە، زیندەوەر و ئاژەڵ، 
مرۆڤ  عەقڵی  چونكە  نەبووایە،  ئایینێك  هیچ  خاوەنی 
تر،  گیانەوەرەكانی  و  زیندەوەر  عەقڵی  لە  زیاترە  زۆر 
كەواتەنەدەبوو مرۆڤ چوارچێوەیەك بۆ خۆی بكێشێت، 
گوزەراندنی  و  من  بیركردنەوەی  سنووری  ئێرە  تا  بڵێ 
ژیانی منە، چونكە ژیان پڕە لە نهێنی كە بەردەوام نهێنیی 
نوێی تێدا دەدۆزرێتەوە، بەاڵم گرفتەكە ئەوە بووە مرۆڤلە 
سەرەتای هاتنە دنیایەوە، ئەو كاتە زۆر دەبەنگ و گەمژە 
بووە، جیاوازییەكی ئەوتۆی لەگەڵ ئاژەاڵندا نەبووە، ڕووت 
بوو، خواردنی، خواردنی ئاژەاڵن بوو، زمانی قسەكردنی 
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نەبوو، دوای سەدان هەزار ساڵ ئینجا بیری لە بەرگ و 
ساڵ  هەزار  سەدان  دوای  ك��ردەوە،  لەبەركردن  پۆشاك 
دوای  ك��ردەوە،  درووستكردن  خ��واردن  لە  بیری  ئینجا، 
دوای  گروگاڵدەكرد،  زمانی  ئینجا  ساڵ  ه��ەزار  س��ەدان 
نیوملیۆن ساڵ هاتنە سەر دنیا، ئینجا زمانێكی شەقوشڕی 
ساڵ  ه��ەزار  س��ەدان  دوای  واتا  پێكەوەنا،  قسەكردن  بۆ 
جیاكردەوە،  خۆی  ئ��اژەاڵن  لەگەڵ  ئینجا  هاتنەدنیای  لە 
ناساند،  ئ��اژەاڵن  لە  جیاواز  بوونەوەرێكی  وەك  خ��ۆی 
بە  خ��ودای  تەپیبوو،  عەقڵی  كە  لەوكاتەوە  م��رۆڤ  ئیتر 
كردەوە،  ئەفسانەی سەرەتایی  لە  بیری  و  ناساند  خۆی 
ئەفسانە  س��اڵ  ه��ەزار   -1012 نزیكەی  وات��ە  دوات��ر  تا 
و  ئەكەدی  و  لەناو شارستانێتیی سۆمەری  وردە  وردە 
بابلییەكان گەشەی كرد، دواتریش ئایین لەو ناوچەیە لە 
ئۆرشەلیمەوە بۆ عەدەن و لەوێوەش بۆ حیجاز...هتد بە 
لەدوای یەك هاتن و چوون، كە  پێغەمبەریەك  ه��ەزاران 
هەم پاشا بوون و هەم پێغەمبەر، هەم باوك پێغەمبەربوو 
ه��ەم ك��وڕەك��ەی و ه��ەم ك���وڕەزاك���ەی، ه��ەم ن��ەوەك��ەی، 
هەم  دەب��وو  زۆری��ان،  ه��ەرە  زۆرب��ەی  پێغەمبەرایەتییش 
پاشا بیت و هەم بنەماڵە بیت، ئیتر ئەو بنەماڵەیە هەر بە 
پێغەمبەری دەمانەوە، لە ئادەمەوە بۆ نوح لە نوحەوە بۆ 
باوكی  بە  كە  خەلیل،  ئیبراهیم  بۆ  ئینجا  كوڕەكەی،  سێ 
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و  ئیبراهیمە  ب��رای  ك��وڕی  ل��ووت  ن��اس��راوە،  پێغەمبەران 
ئیبراهیمن و یەعقوبیش  ئیسماعیل و ئیسحاقیش، كوڕی 
كوڕی ئیسماعیل كوڕی ئیبراهیم،ه  یوسف كوڕی یەعقوب 
و موساش لە نەوەی یەعقوبی كوڕی ئیسحاق و هاڕوون 
برای موسا پێغەمبەر و ئەلیاس كوڕەزای هاڕوون و داود 
سلێمانیش  و  ئیسحاق  كوڕی  یەعقوبی  سەر  دەچێتەوە 
سلێمان  س��ەر  دەچ��ێ��ت��ەوە  زەك���ەری���اش  داودە،  ك���وڕی 
ویەحیاش كوڕی زەكەریایە و مەسیحیش لە ڕەچەڵەكی 
و  عەرەبی  دوورگ��ەی  لە  هەمووشیان  و..هتد.  ئیسحاقە 
عێراق و شام و فەڵەستین و میسرن. ئەمە نموونەیەكی 
بچووك و خێرابوو. ئیتر ئایین بووە كولتوور و ژیان و 
مان و نەمانمان. ئەگینا ئەو ڕۆژەی ئادەم داری مەعریفەی 
خوارد، خواردنی بەری ئەو درەختە پێی وتین ژیان پڕە 
ئایین  بەاڵم  بیدۆزێتەوە،  مرۆڤە  ئەركی  ئەوە  نهێنی،  لە 
حەوا،  ڕۆژەوەش  لەو  س��زادا.  ئادەمی  و  لێگرت  ڕێگای 
ئافرەت  جار  زۆر  و  پێكردن  سووكایەتی  جێی  بووه تە 
بەو شتانەی دەچوێنن،  بە مەكرباز و  بە مار دەچوێنن، 
پێشێلدەكرێت.  كەرامەتی  كەمدەكاتەوە،  بەهاكەی  لە  كە 
لەو كاتەوە ئایین ژیانی ڕەتكردووه تەوە و پێتدەڵێت، ئەو 
ژیانەی ئێستات هیچ نییە، كارێكی باش بۆ ژیانی ئەودیوت 

بكە، كە ڕۆژی قیامەتە.
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ژەهراوی  بەتەواوی  كۆمەڵگەیەكە  كوردی  كۆمەڵگەی   
كراوە، جارێك بە ئایین و كولتوورەوە، ئەوە ماوەی بەرەو 
حیزب  ك��راوە،  ژەه���راوی  حیزب  بە  دەچێت  سەدەیەكیش 
هاتووە جێگای ئایینی گرتووه تەوە، یان دەتكات بە كۆیلەی 
خۆی و دەبێت لەپێناویدا بژیت و بمریت، یان تێتهەڵدەدات و 
لە هەموو شتێك بێبەشتدەكات، وەك چۆن ئادەم لە بەهەشت 
دەركرا، خۆ ئەگەر لەگەڵیشیدا نەگونجێیت و چارەنووسیشت 
كە  نەوە،  ل��ەدوای  نەوە  بۆیە  دەتفەوتێنێت.  و  نابێت  ڕوون 
ئێستا  لەدایكدەبن،  پەتاوە  و  دەرد  كۆمەڵێك  بە  لەدایكدەبن 
و  نەخۆش  زیاتر  نەوەكان  هەموو  لە  ئێمە  نەوەیەی  ئەو 
دەردەدارن، چونكە هەم ئایین هەم حیزب بەتەواوی ئێمەیان 
داگیر كردووە، ناتوانین بە دڵی خۆمان بجووڵێینەوە، ناتوانین 
بە عەقڵی خۆمانبیربكەینەوە، كۆمەڵگەش كە ژەهراوی بوو، 
بهێنیتەدی.  تەندرووست  بتوانیتكۆمەڵگەیەكی  نییە  ئاسان 
ئەوەی  بۆ  فۆرماتكردنە،  بە  پێویستی  ك��وردی  كۆمەڵگەی 
زمانی  نە  هێشتا  كە  منداڵێك  ببیتەوە،  منداڵ  سەرلەنوێ 
بە  پڕ  ئەوەی  بۆ  تێبگات،  و خراپە  لە چاكە  نە  پشكوتبێت، 
دەنگی  بە  پڕ  پێبكەنێت،  بقیژێنێت،  بتوانێت  خۆی  گ��ەرووی 
خۆی هاواربكات، گاڵتەی بە وشەی عەیبە و شوورەیی بێت. 
لەخۆڕا نەبوو مەسیح دەیوت، تا نەبنەوە بە منداڵ، ناتوانن 
بگەن بە مەلەكوتی خودا. ئاخر مەلەكوتی خودا بە توندوتیژی 
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درۆ  بە  بێگومان  نابێت،  درووس��ت  یەكدی  خوێنڕشتنی  و 
و  بە گۆشەگیری  نابێت،  درووس��ت  یەكدیش  ملشكاندنی  و 
دابڕانیش درووست نابێت، مەلەكوتی خودا لە خۆشەویستی 
هەرێمێك  لە  ئێمە  دێتەدی.  ئاسوودەییدا  ژیانی  و  و عیشق 
دەژین هەست بە بۆن و بەرامەی عیشق ناكەین، هەست بە 
بۆنی ڕەیحانە ناكەین، هەست بە مانا قووڵەكانی ژیان ناكەین، 
ئێمە لە هەرێمێكدا دەژین، دڵیان گوشیوین، مێشكیان تەمبەڵ 
كردووین، یاساكانی ژیانیان لێ گەندەڵ كردووین، ئاسان نییە 
بگەڕێینەوە سەر قۆناغی منداڵی، ئەو دڵە چۆن ئازاددەكرێت، 
ئەو مێشكە چۆن چاالك دەكرێت، یاساكانی ژیان لێرە چۆن 
بۆ خزمەتی گشتی دادەڕێژرێنەوە، زۆر سەختە، بەاڵم هەر 
سفر  خاڵی  پێبكەینەوە.  دەست  سفرەوە  خاڵی  لە  دەشبێت 
گوڵ  نەمامێكی  خۆمانەوە  ناخی  لە  با  هەموومان  ئەوەیە 
بڕوێنین، بۆئەوەی بوداییانە بیربكەینەوە، نەك فیرعەونییانە، 
بۆ  فیرعەونمان  تەنیا  كارگەیەك  بووه تە  هەرێمە  ئەم  ئاخر 
درووستدەكات، بودایەكمان بۆ ناخولقێنێت، بودایەك كە قەت 
نەشیدەزانی ڕۆژێك  نەكردبووه وە،  پێغەمبەرایەتی  لە  بیری 
دێت خەڵكی لەدوای مردنییەوە دەیكەن بە پێغەمبەری خۆیان.
 ئ��اي��ي��ن ب��اس��ی ش��ەه��وەت��ت ب��ۆ دەك����ات، ب���ەاڵم باسی 
و  كوێرانە  ئارەزوویەكی  شەهوەتیش  نەكردووە،  عیشقی 
ملهوڕانەیە، بەاڵم لە عیشقدا ناخگوڵی لێدەپشكوێت، دڵەكان 
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عیشق  درووستدەبێت،  بیركردنەوە  و  ڕامان  بێدەنگدەبن، 
وڕووبارەكاندا  دۆڵ  چیا،  كەژ،  لەنێو  ناڕوێت،  بیاباندا  لە 
لە  نییە،  ن��ەخ��ۆش��ەك��ان��دا  دەروون����ی  ل��ە  عیشق  دەڕوێ����ت، 
بەتوندی  ئەوانەی  دەڕوێت.  وتەندرووستەوە  دڵێكی ساف 
كوا  گەیشتوون،  عیشق  تامی  لە  ك��وا  گ��رت��ووە،  ئایینیان 
دەزانن عیشق لە چ مەملەكتێكدایە، كوا لە ڕەنگ و بۆن و 
خۆشەویستییەوە  لەدوای  عیشق  دەزانن.  عیشق  بەرامەی 
گەیشتن  لەگەڵ  عیشق  توندوتیژییەوە،  لەدوای  نەك  دێت، 
بە لووتكەی ئینسانیبوونا دەڕوێت، نەك لەگەڵ بێبەهاكردن 
هەرگیز  ملكەچن،  مرۆڤانەی  ئەو  مرۆڤدا،  ملكەچكردنی  و 
خۆشەویستی  مانای  لە  ناشتوانن  ببن،  عاشق  ناتوانن 
تێبگەن، بەرلەوەی عاشق بیت دەبێت دڵت بۆ خۆشەویستی 
خواناسی  ع��اش��ق��ەك��ان  ك��ردب��ێ��ت،  ئاسمانی  س��ەم��ای��ەك��ی 
ڕاستەقینەن، هیچ خۆشەویستییەك نابێت بە خۆشەویستی، 
جەستەیی  كارێكی  و  جەستە  جوانكردنی  بۆ  تەنیا  ئەگەر 
بێت، بەڵكو ئەوكاتە دەگەیتە خۆشەویستی، كە ڕۆحی خۆت 
بەسەر ڕۆحی ئەودا ڕژاند. ڕۆح بڕێژە تا بۆنی سروشت 
و  س��ەوزت��ر  سروشت  ڕەنگی  تا  خۆشتربێت،  و  جوانتر 
جوانتربێت. لە ئاییندا ڕژاندنی ڕۆح تەنیا لەناو توندوتیژیدایە، 
لەناو خوێندایە، بۆیە مەملەكەتێكە چۆڵ و هۆڵ، مەملەكەتی 

بیابانە، لە بیابانیشدا عیشق ناڕوێت.
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 ئیسالم و عیشق و
خۆشەویستی 

نابێتە  مەعریفە،  لە  ب��ەدەر  خۆشەویستییەك  هەموو   
جۆرێك  دەبێتە  بەڵكو  ت��ەن��درووس��ت،  خۆشەویستییەكی 
تێركردن بە مانا غەریزەییەكەی، دوور لە بنەما و ڕەفتارە 
ئەوە  بكەین،  ئیسام  مێژووی  سەیری  ئەگەر  مرۆییەكە. 
تێدەگەین، كە لە سەرەتای سەرهەڵدانیەوە، ئەوەی گرنگی 
بووە، هەر  بواری مەعریفی و خۆشەویستیی  پێنەدرابێت، 
دژی  ك��رد،  غەزالی  لە  وای  ب��وو  پێنەدانەش  گرنگی  ئ��ەو 
فەلسەفەو فەیلەسووفان بوەستێتەوە، چونكە تا سەردەمی 
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سەیری  تۆ  گرنگیپێدانە.  لەو  بووە  بەدەر  ئیسام  غەزالی 
بكە،  جێنشینەكەی  چوار  هەروەها  و  ئیسام  پێغەمبەری 
هیچ كام لەوانە گرنگیان بە كتێبخانە نەداوە، بەڵكو مێژووی 
هەریەك لەوانە بریتی بووە لەوەی، كە تا چەند كاریگەری 
بەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی هەبووە، تا چەند لە شەڕەكاندا 
شمشێرەكەی كاری خۆی كردووە، مێژووی هەریەك لەوانە 
پاڵەوانێتییەكانیان  و  سەركەوتن  مێژووی  لە  بریتیبووە 
ب��ەس��ەر دوژم��ن��ان��ی ئ��ی��س��ام��دا، ب��ۆی��ە م��ێ��ژووی ئیسام 
و  دەستكەوت  مێژووی  فتوحات،  مێژووی  لە  بریتیبووە 
غەنیمە و كەنیزە. ئێستاش ئیسام پێیبكرێت، هێرش دەكاتە 
سەر ڕۆژئاوا و دەیكاتەوە سەردەمی فتوحاتەكان، چونكە 
ب��ەردەوام ئەورووپا و ڕۆژئ��اوا بە خاچپەرست و كافر و 
بۆ  و  بدات  وچانێك  مرۆڤ  لێناگەڕێن  ناودەبەن.  دوژم��ن 
خۆی  بۆ  دوژمنێك  ب��ەردەوام  بیربكاتەوە،  بەهێمنی  خۆی 
دووژمنە  ئەو  پێویستە  كە  لێدەكات،  وای  درووستدەكات، 
ئەمە  بگرێتەوە.  دنیا  هەموو  ئیسام  ئایینی  لەناوببردرێت، 
خۆشیاندا  ناوخۆی  لە  هەمیشە  ئیسام  ئەوەی  سەرباری 
شەڕێكی بێئامانیان هەڵگیرساندووە، لە چوار جێنشینەكەی 
هەندێك  ك���وژراون،  جێنشینیان  سێ  ئیسام  پێغەمبەری 
و  تەڵحە  نموونەی  ب��وون  المبشرة(  )عشرة  لە  ل��ەوان��ەی 
زوبێر و خەلیفەكان بە دەستی ئەوانە كوژران كەمسوڵمان 
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هەزارانمسوڵمانی  ب��ە  ئیتر  ناسیبوو.  خ��وای��ان  و  ب��وون 
بێدیفاع كەوتوونه تە بەر شمشێریمسوڵمانانی دیكە، حەلاج 
ئەسحابە،  دەی��ان  و  عەلی  ك��وڕی  حوسێنی  و  حەسەن  و 
هەزارانی دیكە نموونەی مشتێكن لە خەروارێك. كە باسی 
ئەوە  بۆ  خوێنەر  سەرنجی  پێویستە  دەكەین  فتوحاتیش 
خەتتابدا،  ك��وڕی  عومەری  س��ەردەم��ی  لە  كە  ڕابكێشین، 
زۆرترین فتوحات كراوە و لە ڕۆژهەاڵتەوە تا ئێران و لە 
ڕۆژئاواشەوە تا لیبیا دەستیان بەسەردا گیرا، كوردستانیش 
هەر لەو سەردەمەی كوڕی خەتتابدا دەستی بەسەردا گیرا، 
بۆ  بوو،  سەعدی كوڕی وەقاس كە سەرلەشكری ئیسام 
دەڵێت  نووسیوویەتی،  خەلدون  ئیبن  وەك  ئێران،  گرتنی 
سەعدی كوڕی وەقاس داوای لە عومەری كوڕی خەتتاب 
ئەگەر  بەها،  پڕ  كتێبی  لە  پڕە  فارسەكان  واڵتی  كە  كرد، 
خەلیفە ڕێگای بدات ئەوا هەموو كتێبەكان، بەسەر سەحابە 
بەاڵم  دابەشدەكات،  غەنیمە  وەك  خۆی  جەنگاوەرانی  و 
فڕێبدە  كتێبەكان  هەموو  نووسیبوو،  بۆی  عومەر  خەلیفە 
ناو ئاوەوە، ئەو ڕێنماییانەی خوا لە قورئاندا پێیداوین زۆر 
باشترن لەوانەی لە كتێبەكاندا نووسراون. واته  بە قسەی 
مەعریفەی  و  زانیاری  و  زانست  هەموو  عومەر،  خەلیفە 
دنیا، لە دەرەوەی قورئان بێمانایە و دەبێت لەناوببردرێن، 
ئایەتەوە  لەو  عومەر  توندەی  هەڵوێستە  ئەو  پێدەچێت  وا 
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فَاْسأَِل  إِلَيَْك  أَنْزَلَْنا  ِمامَّ  َشكٍّ  ِف  كُْنَت  فَِإْن  گرتبێت:  سەرچاوەی 
تَُكونَنَّ  فاََل  َربَِّك  ِمْن  الَْحقُّ  َجاَءَك  لََقْد  قَبْلَِك  ِمْن  الِْكتَاَب  يَْقرَُءوَن  الَِّذيَن 

لە  ڕێسا  یاساو  بە  بوو  ئەمە  ئیتر   .٩٣ يونس:  الُْمْمرَتِيَن  ِمَن 

ئیسامدا، دواتر بە هەزاران كتێب لەبارەی قوتابخانەكانی 
هەر  بۆیە  سووتێنراون.  و..هتد  ئەشعەری  و  موعتەزیلە 
ئەمە بوو وای لە غەزالی كردبوو، كە قورئانی كردبوو بە 
پێوەری هەموو فیكر و فەلسەفە و زانست. ئیمامی حەنبەلی 
پێش غەزالی هاتووه تە سەر دنیا، حەنبەلی بوو وتی مادام 
هەر  نییە،  فەلسەفە  بە  پێویستیمان  ئیتر  هەیە،  قورئانمان 
تەنانەت  و  فیزیا  و  كیمیا  زانستی  ڕوان��گ��ەی��ەش��ەوە  ل��ەم 
نییە،  پێی  پێویستی  لۆژیكیش ڕەتدەكەنەوە، دەڵێن ئیسام 
چونكە ئەگەر پێویست بووایە ئەوا خودا لە قورئاندا باسی 
ئەم  بۆیە  دەكرد.  تاوتوێی  ئیسامیش  پێغەمبەری  دەكرد، 
زانستە بە بیدعە دەزانن، تا ڕاددەی كوفر. تەنانەت غەزالی 
میتافیزیكاش  چونكە  وەس��ت��اوەت��ەوە،  میتافیزیكاش  دژی 
و  مردن  لە  باسیان  فەیلەسووفەكان  فەلسەفە،  لە  بریتییە 
زیندووبوونەوە، گەردوون كردووە كە ئەمەش لە ڕوانگەی 
غەزالییەوە خۆی لە خۆیدا كوفرە!!، بەاڵم ئیبن ڕوشد هات 
وەك  درووستكرد،  فەلسەفە  و  ئایین  لەنێوان  گونجانێكی 
چۆن تۆماس ئەكوینی هەمان گونجانی لەنێوان فەلسەفە و 
ئایینی مەسیحی درووستكرد، فەلسەفەی ئەرستۆی بردە ناو 
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كڵێسا و بە یەكەوەی ئاشتكردنەوە. ئيبن ڕوشد ڕاستی وت، 
كە غەزالی ناتوانێت سنوور بۆ فەیلەسووف و فەلسەفەكانیان 
بكێشێت و هیچ هێزێكیش ناتوانێت فەلسەفە لە شوێنی خۆیدا 
لە هەڵوێستی عومەری  كە  بوەستێنێت. هەڵوێستی غەزالی 
لە  ئەوەی  كوڕی خەتتاب سەرچاوەی گرتبوو، بوونەهۆی 
ڕوشد  ئیبن  كتێبەكانی  قورتوبە  شاری  لە  1195ز  ساڵی 
بسووتێنرێن. ئیتر كتێب سووتاندن كرا بە كولتوور، دواتر 
دوژمنە سەرسەختەكانی مرۆڤایەتی و شارستانی بەگشتی 
پەیڕەوییان لێدەكرد، هیتلەر نموونەیەكی زیندووە. باشە با 
پرسیارێكی بابەتی بكەین، ئەم هەموو توندوتیژییەی گوایه  
بەم  پێویستی  خودا  ئایا  بۆچی؟  ئایینە  لە  داكۆكیكردن  بۆ 
هەموو توندوتیژی و بەم هەموو كوشتن و بڕینە هەیە، تا 
ئاسمانی شك  ئایینێكی  هیچ  بسەلمێنێت؟ چونكە  پێ  خۆی 
نابەین بەبێ شمشێر، گەشەی كردبێت، عیسایەك كە هەموو 
فەلسەفەكەی لێبوردەیی بوو، كەچی كڵێسای ڕۆما بە هێزی 
باڵوكردەوە،  ئایینەی  ئەو  ڕۆم��اوە  دەستی  شمشێرەكەی 
زانستی  و  فەلسەفە  هەموو  زیاتر  س��اڵ   1000 م��اوەی 
لەگەڵ  ك��ە  بڵێت،  شتێك  ك��ەس  نەیدەهێشت  و  پێچایەوە 
مەنجەنیق.  دەیكردە  دەنا  نەگونجێت،  سەركوتكارییەكەیدا 
زمانبڕین و سەربڕین و ئینجا سووتاندنی جیۆردانۆ بڕۆنۆ، 

تەنیا نموونەیەكی بچووكی ئەو دۆخە بووە.
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ڕاستە ئێستا ئایینە ئاسمانییەكان بەگشتی ئەو هەڕمێنەی 
جارانیان نەماوە، زۆرینەی كەسایەتییە ڕۆشنفكر و تەنانەت 
سەر  بەڕواڵەت  تەنیا  لێیهێناوە،  وازی��ان  خوێندەوارەكان، 
چونكە  ڕەتیبكەنەوە،  بەئاشكرا  نایانەوێت  و  ئایینێكن  بە 
ئەو  هێشتا  ئیسامی،  كۆمەڵگەی  بەتایبەتی  كۆمەڵگەكان 
گرفتی  ڕووب���ەڕووی  ن��ەك��ردووە،  قبووڵ  ڕەتكردنەوەیەی 
گەورەتری دەكاتەوە. ئەمەش وردە وردە بەرەو قۆناغێكی 
دیكەمان دەگوازێتەوە، كە ئیتر كەس میراتگری ئایین نییە و 
ئایین بۆ هەموو كەسێك بە بێ جیاوازی وەكو یەكە. بۆیە 
توندوتیژی  هەنگاوبنێت،  مەدەنیبوون  ب��ەرەو  كۆمەڵگە  تا 
و  عیشق  شوێنیدا  لە  كەمتردەبێتەوە،  ئایینی  سەپاندنی  و 

خۆشەویستی گەشەدەكات، پێچەوانەكەشی هەر ڕاستە. 
ه��اوش��ێ��وەی  ئیسامیش  ئایینی  ل��ەن��او  خ���ۆی  ك��ات��ی 
پرۆتستانتیزم و كالڤن، گرووپ و ڕەوتێكی ئیسامی بە ناوی 
موعتەزیلە سەریهەڵدا، بەاڵم ئەم ڕەوتە زۆری نەخایاند، دوای 
)مەئمون وموعتەسەم وئەلواسق(،  حوكمڕانی سێ خەلیفە 
ئیمامی  و  هێنا  ڕەوتە  بەو  كۆتاییان  متەوەكیلەوە  لەالیەن 
حەنبەلی لە گرتووخانە ئازادكرد، ئەلكندی فەیلەسووفیشی 
ڕاونا و لە بەغدادیش دەریكرد، متەوەكیل دەستی بەسەر 
خەڵكدا  ئ��اپ��ۆڕەی  لەناو  داگ��رت،  ئەلكیندی  كتێبخانەكەی 
موعتەزیلەییەكان  هەموو  ئیتر  لێدا.  قامچی   60 و  گرتی 
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ڕووبەڕووی سزا و مەرگ بوونەوە،كتێبەكانیشیان ئاگری 
تێبەردرا، كۆتایی بەو ڕەوت و مەزهەبە هێنرا، تا ئەمڕۆش 
ڕەوت��ی  كەچی  بگرێتەوە.  خ��ۆی  نەیتوانیوە  ڕەوت���ە  ئ��ەم 
وەهابیزم،  تەیمییە،  ئیبن  غ��ەزال��ی،  ئەشعەری،  حەنبەلی، 
ڕێكخراوانەی  كۆمەڵە  و  ئەو حیزب  دەگاتە  تا  م��ەودودی، 
و  بەردەوامن  بكات،  حوكم  ئیسام  شمشێری  دەیانەوێت 
لێرە و لەوێ گەشەی خێراش دەكەن، وەك قاعیدە و داعش 
لەگەڵ  جیاوازییەكیان  هیچ  ئەمانەش  دیكە.  زۆری   ... و 
دادگاكانی پشكنینی ئیسپانیا و ئەورووپادا نییە، بەاڵم خەڵكی 
ئەورووپا زیرەك بوون، كاتێک دادگاكانی پشكنین خەڵكیان 
گۆڕانكارییەك  ناچاربوون  خەڵووز،  و  مەنجەنیق  دەكردە 
لە ئایینەكەیان بكەن و گیانی لێبوردەیی تێدا بچێنن، بۆیە 
بەاڵم  وەدەستهێنا،  سەركەوتنیان  كالڤن  و  لۆسەر  مارتن 
سەلەفیییزم،  و  حەنبەلی  و  موعتەزیلە  سەرنەكەوتنی 
هۆكارەكەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، ئەو كۆمەڵگەیانە هێشتا 
ژیانی  هێشتا  گ��ەش��ەك��ردن��دان،  ن��زم��ی  زۆر  ئاستێكی  ل��ە 
نییە،  بوونی  كۆمەڵگەیانە  ل��ەو  ت��اك  ئ��ازادی��ی  و  م��ەدەن��ی 
دەنا ئەو ڕەوت و مەزهەبانەی باسمكردن، چۆن جێگایان 
باسمكردن،  مەزهەبانەی  و  ڕەوت  ج��ۆرە  ئەو  دەبێتەوە. 
و  فەلسەفە  و  كرانەوە  دژی  به توندی  نەیانشاردووه تەوە 
تەنانەت ڕووبەڕووی زانستیش وەستاونەتەوە، چونكە بە 



فوئاد سدیق  216

بڕوای ئەوان هەر فیكر و زانستێك مادام لە قورئاندا خودا 
نەیهێناوەتە خوارەوە، كەواتەمرۆڤایەتی پێویستی پێی نییە، 
یەك وشەش  تەنیا  بە  قورئاندا  لە  بێت  قسەیە  ئەم  بەپێی 
و  كچ  نێوان  خۆشەویستیی  باسی  نەكراوە،  عیشق  باسی 
لێرە  بۆیە  پێنەدراوە،  تەنانەت ڕێگەیشی  نەكراوە،  كوڕیش 
مەعقولە  ئایا  قوتدەكاتەوە،  خۆی  زەق  پرسیارێكی  چەند 
مرۆڤی  و  بێت  زەوی  و  ئاسمان  دان���ەری  كە  خ��ودای��ەك 
دواندبێت، كەچی گرنگی بە زانست )فیزیا، كیمیا، ماتماتیك 
و..هتد( نەدابێت، ئایا ئەمە دەچێتە عەقڵەوە؟، ئایا مرۆڤایەتی 
پێویستی بە عیشق و خۆشەویستی نییە؟ باشە خودایەك 
سەروبۆری  و  خاڵبەندی  چۆن  هێنابێتەخوارەوە،  قورئانی 
بۆ وشەكان نەكردووە، بە ناتەواوی قسەی كردووە؟، ئایا 
جیاوازی  خاڵبەندی  بێ  بە  ئاخر  عەقڵەوە؟  دەچێتە  ئەمە 
لەنێوان ئەو پیتانە چی لێدێت )ب،ت،ث،ج،ح،ز،ذ،ر،ط،ض،ظ، 
،س،ش(؟ جا كارەساتتر ئەوەیە لە سەردەمی خوێنڕێژترین 
كەس )حەجاجی كوڕی یوسف( بە تەكلیفی عەبدولمەلیكی 
دان��اوە، خاڵبەندی و  لیژنەیەكی  م��ەڕوان، هەستاوە  كوڕی 
س��ەروب��ۆری��ان بۆ وش��ەك��ان دان����اون!!. ئایا خ��ودای��ەك كە 
بوونەوەرەی  هەموو  ئەم  بێت  زەوی  و  ئاسمان  دان��ەری 
خوڵقاندبێت، چۆن مرۆڤ و سەگ وەك یەك سەیردەكات- 
َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكنَُّه َأْخَلَد ِإَل اأْلَْرِض َواتََّبَع َهَواُهَفَمَثُلُه َكَمَثِل 
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الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َمَثُل  ذَّلَِك  َيْلَهث  َتْ�ُْكُه  َأْو  َيْلَهْث  َعَلْيِه  ِمْل  َتْ ِإن  اْلَكْلِب 
 ، ُروَن.االعراف)176(  َيَتَفكَّ َلَعلَُّهْم  اْلَقَصَص  ِبآَياِتَناَفاْقُصِص  ُبوا  َكذَّ
ُلوا  چۆن مرۆڤ و كەر وەك یەك سەیردەكات َمَثُل الَِّذيَن ُحِّ
الَِّذيَن  اْلَقْوِم  َمَثُل  َأْسَفاًراِبْئَس  ِمُل  َيْ َماِر  احْلِ َكَمَثِل  ِمُلوَها  َيْ َلْ  ُثمَّ  التَّْوَراَة 
5،یان  ئایەی  .الجمعە  َي  اِلِ الظَّ اْلَقْوَم  َيْهِدي  اَل  اللَِّهَواهللَُّ  ِبآَياِت  ُبوا  َكذَّ
َسَواٌء  َكَفُروا  الَِّذيَن  ِإنَّ  بچوێنێت  تڕۆكراو  مەیمونی  بە  مرۆڤ 
َعَلْيِهْم َأَأنَذْرَتُهْم َأْم َلْ ُتنِذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن ،البقرە ئایەی6 ، االعراف 
166، جارێكی تریش مرۆڤ دەكاتەوە بە مەیمون و بەراز 
ِ َمن لََّعَنُه اهللَُّ َوَغِضَب  َذلَِك َمُثوَبًة ِعنَد اهللَّ ُأَنبُِّئُكم ِبَشرٍّ مِّن  - ُقْل َهْل 
مََّكاًنا  َشرٌّ  ُأْوَلِئَك  اُغوَت  الطَّ َوَعَبَد  َناِزيَر  َواخْلَ اْلِقَرَدَة  ِمْنُهُم  َوَجَعَل  َعَلْيِه 
ِبيِل ...المائدة 60 ، چۆن بە مرۆڤ دەڵێت  َوَأَضلُّ َعن َسَواء السَّ
دایك حیز، ئایا خودایەك هێندە مەزن بێت قسەی لەم جۆرە 
دەكات؟ خودایەك نوح و لوتی كردبێت بە پێغەمبەر چۆن 
َواَل  ك��ردووە  خیانەتیان  ژنەكانیان  كە  دەك��ات،  ئەوە  باسی 
ٍف َمِهيٍنالقلم ئایەی 10.ئایا خودایەك خۆی ژنی  ُتِطْع ُكلَّ َحالَّ
بە  دەیكات  و چۆن  كەنیزە  بە  دەیكات  خوڵقاندبێت، چۆن 
موڵكی پیاو-.. َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِف اْلَيَتاَمى َفانِكُحوْا َما َطاَب 
َلُكم مَِّن النَِّساء َمْثَنى َوُثالَث َوُرَباَع َفِإْن ِخْفُتْم َأالَّ َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما 
اُنُكْم َذلَِك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا.. النساء ئایەی 3، بەاڵم پیاو  َمَلَكْت َأمْيَ
نەكات بە موڵكی ژن، هەر ئەمەیە وایكردووە تەاڵق تەنیا بە 
دەست پیاوەوە بێت، ژن هیچ ڕۆڵێكی تێدانییە. لە چەندین 
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نەهێشتووه تەوە،  ژن  بۆ  بەهایەكی  هیچ  دیكەشدا  شوێنی 
النَِّبُّ  َأيَُّها  َيا   )50،51،52( ئایەی  االحزاب  بڕوانە سورەتی 
مِمَّا  يُنَك  مَيِ َمَلَكْت  َوَما  ُأُجوَرُهنَّ  آَتْيَت  ِتي  الالَّ َأْزَواَجَك  َلَك  َأْحَلْلَنا  ِإنَّا 
َأَفاء اهللَُّ َعَلْيَك َوَبَناِت َعمَِّك َوَبَناِت َعمَّاِتَك َوَبَناِت َخالَِك َوَبَناِت َخااَلِتَك 
ِتي َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرَأًة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت َنْفَسَها لِلنَِّبِّ ِإْن َأَراَد النَِّبُّ  الالَّ
َفَرْضَنا  َما  َعِلْمَنا  َقْد  اْلُْؤِمِنَي  ُدوِن  ِمن  لََّك  َخالَِصًة  َيْسَتنِكَحَها  َأن 
َوَكاَن  َحَرٌج  َعَلْيَك  َيُكوَن  لَِكْياَل  اُنُهْم  َأمْيَ َمَلَكْت  َوَما  َأْزَواِجِهْم  ِف  َعَلْيِهْم 
اهللَُّ َغُفوراً رَِّحيمًا )50( ُتْرِجي َمن َتَشاء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمن َتَشاء 
َأْعُيُنُهنَّ  َتَقرَّ  َأن  َأْدَنى  َذلَِك  َعَلْيَك  ُجَناَح  َفاَل  َعَزْلَت  مِمَّْن  اْبَتَغْيَت  َوَمِن 
ا آَتْيَتُهنَّ ُكلُُّهنَّ َواهللَُّ َيْعَلُم َما ِف ُقُلوِبُكْم َوَكاَن اهللَُّ  َزنَّ َوَيْرَضْيَ ِبَ َواَل َيْ
َل ِبِهنَّ ِمْن  لُّ َلَك النَِّساء ِمن َبْعُد َواَل َأن َتَبدَّ َعِليمًا َحِليمًا )51( اَل َيِ
يُنَك َوَكاَن اهللَُّ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء  َأْزَواٍج َوَلْو َأْعَجَبَك ُحْسُنُهنَّ ِإالَّ َما َمَلَكْت مَيِ
رَِّقيبًا.. سورة االحزاب. یان خودا بۆچی جیاوازی لەنێوان 
َوُنوًحا  آَدَم  اْصَطَفى   َ اهللَّ ِإنَّ  دەك��ات  بنەماڵەكان  و  مرۆڤەكان 
ِإْبَراِهيَم َوآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلَِي ..العمران ئایەی 33. ئەی  َوآَل 
مرۆڤەكان هەموویان درووستكراوی خودا نین؟ ئەی عیسا 
چۆن توانیی فوو لە قوڕ بكات و باڵندەی لێ درووستبكات 
بكات،ئەوانەش  چاوساغیان  كوێرن  زگماك  بە  ئەوانەی  و 
)بەڵەك( بووبێت، چاكیانبكاتەوە و  پێستیان ڕەش و سپی 
َبِن  ِإَل  َوَرُسواًل  بكاتەوە؟  زیندوو  لەوانەش سەختتر مردوو 
ِي َكَهْيَئِة  ِإْسَراِئيَل َأنِّي َقْد ِجْئُتُكم ِبآَيٍة مِّن رَّبُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكم مَِّن الطِّ
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ِ َوُأْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص َوُأْحِيي  ْيِ َفَأنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن َطْيًا ِبِإْذِن اهللَّ الطَّ
ِإنَّ  ُبُيوِتُكْم  ِف  َتدَِّخُروَن  َوَما  َتْأُكُلوَن  ا  ِبَ َوُأَنبُِّئُكم   ِ اهللَّ ِبِإْذِن  ْوَتى  اْلَ
كاتێكدا  لە   .49 ئایەی  مُّْؤِمِنيَنالعمران  ُكنُتم  ِإن  لَُّكْم  آلَيًة  َذلَِك  ِف 
هاتووە،َوَما  ئایەی144  العمران  سورەتی  هەمان  لە  هەر 
انَقَلْبُتْم  ُقِتَل  َأْو  مَّاَت  َفِإن  الرُُّسُلَ َقْبِلِه  ِمن  َخَلْت  َقْد  َرُسوٌل  ِإالَّ  مٌَّد  ُمَ
َ َشْيًئاَوَسَيْجِزي اهللَُّ  َعَلى َأْعَقاِبُكْمَوَمن َينَقِلْب َعَلى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ اهللَّ
نییە،  تر  هیچی  و  پێغەمبەرێكە  تەنیا  موحەممەد  اِكِريَن.  الشَّ
بەر لە ئەویش زۆرپێغەمبەر هاتن و چوون، ئەگەر بمرێت، 
هەڵگەڕێتەوە  هەركه سیش  هەڵدەگەڕێنەوە؟  بكوژرێت  یان 
زیانێك بە خودا ناگەیەنێت، خودا پاداشتی سوپاسگوزارانی 

دەدات، لەڕاستیدا نموونەكان زۆرن لەو بارەیەوە.
كە  هاتن،  كاتێكدا  لە  ئاسمانییەكان  ئایینە  لەبەرئەوەی 
بەرەو  ب��ەردەوام  ئایینەكان  بۆیە  بوو،  باو  ئەفسانە  هێشتا 
سەردەمی  لەبەرئەوەی  هەروەها  دەبەنەوە.  ئەفسانەمان 
سەرهەڵدانی ئایینە ئاسمانییەكان بەتایبەت ئایینی ئیسامی 
دەورووب��ەری  و  حیجاز  لە  عەرەب  خەڵكی  كۆمەڵگەی  لە 
ئەو  هەڵگری  قورئانە  ئەو  زۆربەی  دەبینین  سەریهەڵداوە، 
كولتوورەیە، كە ئەوكات لەناو خێڵەكانی عەرەبدا باوبووە. 
یەكدەگرێتەوە،  ئایەتانە  ئەو  چەندینی  لەگەڵ  ڕێك  ئەمەش 
ِإنَّا   ،195 ئایەی  الشعراء  َعَرِبيٍّ مُِّبٍي...سورەتی  ِبِلَساٍن  وەك: 
َجَعْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن زخرف ئایەی 3، َوَما َأْرَسْلَنا 
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َ َلُْمَفُيِضلُّ اهللَُّ َمن َيَشاُء َوَيْهِدي َمن  ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ ِبِلَساِن َقْوِمِه لُِيَبيِّ
ِإَلْيَك  َأْوَحْيَنا  ِكيُم . ئیبراهیم ئایەی 4،وََكذلَِك  اْلَعِزيُز احْلَ َيَشاُءَوُهَو 
َرْيَب  اَل  ْمِع  اْلَ َيْوَم  َوُتنِذَر  َحْوَلَا  َوَمْن  اْلُقَرى  ُأمَّ  لُِّتنِذَر  َعَرِبيًّا  ُقْرآًنا 
َوِمن   ،7 ئایەی  الشورى  ِعِي..  السَّ ِف  َوَفِريٌق  نَِّة  اْلَ ِف  َفِريٌق  ِفيِه  
ٌق لَِّساًنا َعَرِبيًّا لُِّينِذَر  ًة َوَهَذا ِكَتاٌب مَُّصدِّ َقْبِلِه ِكَتاُب ُموَسى ِإَماًما َوَرْحَ
َنْعَلُم  َوَلَقْد   ،12 ئایەی  ئەحقاف  لِْلُمْحِسِنَي  َوُبْشَرى  َظَلُموا  الَِّذيَن 
َوهَذا  َأْعَجِميٌّ  ِإَلْيِه  ُيْلِحُدوَن  الَِّذي  لَِّساُن  َبَشٌر  ُيَعلُِّمُه  ا  َ ِإنَّ َيُقوُلوَن  َأنَُّهْم 
لَِساٌن َعَرِبيٌّ مُِّبٌي النحل ئایەی 103، َوَكذلَِك َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا 
ِدُث َلُْم ِذْكًرا ...طه ئایەی  َوَصرَّْفَنا ِفيِه ِمَن اْلَوِعيِد َلَعلَُّهْم َيتَُّقوَن َأْو ُيْ
113، ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرآًنا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن یوسف ئایەی 2، ئەم 
ئایەتانە هەموویان پەیوەندیان بەو كولتووری كۆمەڵگەیەوە 
هەیە، كە لە نیمچەدوورگەی عەرەبییەوە هەبوون، بەتایبەت 
زمانی  لە  ئایەتدا جەخت   )11( لە  بۆیە  عەرەب،  نەتەوەی 
عەرەبی كراوەتەوە، كە خودا بە زمانی خۆیان ئایەتی بۆ 

هێناونەتە خوارەوە.
لە  بە حاڵی خۆم زۆرج��ار كە بەشێكی زۆر  من بەش 
ڕێك  خەڵكدەدەن،  بۆ  وتار  دەبینم  هەرێمە  ئەم  مەالكانی 
سەردەمی سەدەكانی ناوەڕاستم بیردەكەوێتەوە، سەردەمی 
تێدانییە،  تاریكپەرستی، كە هیچ ئومێد و ترووسكاییەكیان 
دواك��ەوت��وون.  زۆر  و  نین  ڕۆشنبیرییەك  هیچ  خ��اوەن��ی 
لەسەر  جنێو  كۆمەڵێك  ب��ەردەوام  پیسە،  زۆر  زمانیشیان 
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مرۆڤ  دەكەن،  پەخشی  مینبەرەكانیانەوە  لە  كە  زمانیانە، 
شەرم لە خۆی دەكاتەوە كە ئەو جۆرە كەسانە نوێنەری 
كۆمەڵگە  بێگومان  بەاڵم  بن،  كۆمەڵگە  دەمڕاستی  و  ئایین 
مەدەنی  ژیانی  ئاستی  چونكە  قبووڵیەتی،  هێشتا  بەگشتی 
كەسێكی  پێچەوانەوە  بە  نزمیدایە،  لەوپەڕی  هەرێمە  لەم 
لەسەرانە قسە  ئەو مەندیل  ئایین و  پێچەوانەی  خاوەنفكر 
بكات، ڕەنگە بەر لەوەی یاسا قسەی خۆی بكات، كۆمەڵگە 
بیكات بە پەند و دەربەدەری بكات، چونكە تەنیا لە واڵتانی 
ب��ەرزە،  زۆر  گشتی  بە  نەخوێندەواری  ڕێ��ژەی  ئیسامی 
لە  كە  ئافرەتە،  نەخوێندەواری  ڕێ��ژەی  ب��ەرزت��ر  ل��ەوەش 
ئافرەت  نەخوێندەواریی  ڕێژەی  ئیسامیدا  واڵتانی  هەموو 
لە پیاوان زیاترن. تا ئەم ڕێژەیەش وا بەرزبێت، كۆمەڵگە 
و  ئایینەكە  نوێنەری  بە  دەك��ات  جنێوفرۆشانە  ئ��ەو  ه��ەر 
ژیانە كۆمەاڵیەتییەكەی. چونكە گومانی تێدانییە مرۆڤ، كە 
ئەوا  بێت  ڕۆحانیش  كە  نییە،  ڕۆحانی  ئیتر  بوو  عەقاڵنی 
هەم  كاتدا  ی��ەك  لە  م��رۆڤ  ناكرێت  وات��ە  نابێت،  عەقاڵنی 
دوو  میتۆدو  دوو  چونكە  بێت،  ڕۆحانی  هەم  و  عەقاڵنی 
ئەمە  یەكیشن،  بە  دژ  تەنانەت  جیاوازو  تەواو  فەلسەفەی 
ڕێك وەك ئەوە وایە یەكێك كۆمۆنیست بێت و بە تەواوی 
ماركسی بێت، بەاڵم بڕوای بە خوداو ئایینیش هەبێت، كە 
ئەمەش مەحاڵە، ئەگەر ڕووداوێكی لەم جۆرەش هەبێت، ئەوا 
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تێنەگەیشتنە لە هەردووكیان. دەبێت ئەوەش بزانرێت هەموو 
بەسەریاندا  عاتیفە  و  سۆز  ڕۆحانین،  كۆمەڵگەیانەی  ئەو 
سۆز  كۆمەڵگەیەكیش  هەر  مەعریفە،  و  عەقڵ  نەك  زاڵ��ە، 
كۆمەڵگەیەكە  ئەوا  بوو،  زاڵ  بەسەریدا  ڕووت  عاتیفەی  و 
زوو هەڵدەچێت و زووش دەكوژێتەوە، زوو گەرمدەبێت و 
زووش سارد دەبێتەوە، تووڕە دەبێت و پەشیماندەبێتەوە... 
ئیسامییە،  كۆمەڵگەیەكی  عەرەبی  كۆمەڵگەی  سەیركە  تۆ 
هەموو ئەو كتێبانەی لە بواری فیكر و فەلسەفە و زانستدا، 
كە لە هەموو واڵتانی عەرەبیدا چاپدەكرێن، هەرگیز ڕووی 
بەراوردكردنی نییە لەگەڵ هیچ كام لە یەك واڵت لە واڵتانی 
بۆ  نییە  ك��ارەس��ات  ئەمە  ئ��ەورووپ��ی و ڕۆژئ��اوای��ی.ئ��ەی 
كۆمەڵگەی عەرەبی و بۆ حوكمڕانە دیكتاتۆرە مەنگۆلەكانی 

عەرەبی ؟.
ئیسام لە ماوەی 1400 ساڵی ڕابردوویدا، كولتوورێكی 
ن��ی��ی��ە، ب��ە ڕۆش��ن��گ��ەری، ی���ان ڕوون��اك��ب��ی��ری ن��اس��راب��ێ��ت، 
ئەندەلووس  قوتابخانەی  لە  بریتییە  تەنیا  هەیەتی  ئەوەی 
قوتابخانەیەدا  ئەو  بەنێو  كاتێك  بەاڵم  )غەرناتا-قورتوبە(، 
خودی  ل��ەالی��ەن  هزرڤانانە  ل��ەو  زۆر  خ���وارەوە،  دەچیتە 
ئیسامگەراكانەوە، ڕەتكراونەتەوە، ئیبن ڕوشد و فارابی و 
ئیبن سینا تۆمەتیان بۆ هەڵبەستراوە، كتێبخانەی قورتوبەش، 
كە ئەوكات زیاتر لە 400 هەزار كتێبی تێدا بووە، لە ساڵی 
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1013 دا سووتێنراوە. واتە هەمان هەڵوێستەكەی عومەری 
بەكارهێناوە،  قوتابخانەیە  بەو  بەرامبەر  خەتتابیان  كوڕی 
بینیمان بزووتنەوەی تالیبانیش لە ئەفغانستان چۆن بە گژ 
زانست و هونەردا چووەوە، تابلۆ و مۆزەخانە جوانەكانی 
ئەو واڵتەیان بەتەواوی وێرانكرد، هەروەها داعش لە موسڵ 
هەمان ڕەفتاری تالیبانی دووبارە كردەوە و ئەوەی بۆنی 
قاعیدە  لەوەتەی  وێرانیكرد.  موسڵ  لە  بوو  شارستانیەت 
بچووكترین  هەر  نەك  درووستبوون،  داعش  دواتریش  و 
گرنگییان بە بواری ڕۆشنگەری و هونەر و زانست نەداوە، 
بەڵكو بەتەواوی كۆتاییان بەو بوارانەدا هێناوە، ئێستا موسڵ 
هونەر  تاریكپەرستانن.  نموونەی  دوو  بەتەواوی  ڕەقە  و 
زانست فەلسەفە، خۆشەویستی، لە هەردوو پایتەختی ڕەقە 
وێرانكراوە  بەتەواوی  داعشدایە،  دەستی  لە  كە  موسڵ،  و 
ساڵی   1400 م��اوەی  لە  ئێستا  تا  ئاخر  س��ڕاوەت��ەوە.  و 
ڕابردوودا تەنیا یەك كەسیش نەیتوانیوە بەڕاشكاوی بڵێت 
من عاشقم، چونكە دەیخەنە ناو مەنجەنیقەوە. لە قورئانیشدا 

بە هیچ جۆرێك باسی عیشق نەكراوە. 
ئەوەی پێویستە بە مێشكێكی كراوەوە باسی بكەین و 
كە  دنیادا  لە  فەیلەسووف  یەكەمین  ئەوەیە،  لێكیبدەینەوە، 
تالیسی یۆنانی بوو تا دەگاتە ڤیساگۆرس و....ه�تد. قۆناغی 
یەكەمی فەلسەفە لە واڵتی یۆنانەوە بوو، فەیلەسووفەكان 
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هەموویان یۆنانی بوون، تۆ سەیر بكە تالیس ماوەیەك لە 
میسر ژیاوە، لە بواری ئەستێرەناسی و ماتماتیكدا سەرنجی 
لە میسرییەكان وەرگرتووە، میسرییەكانی فێركردووە، كە 
چۆن بەرزایی ئەهرامەكان بپێون، فیساگۆرس 12 ساڵ لە 
میسر و 12 ساڵیش لە بابل ژیاوە و لەوێ ژمێرە و مۆسیقا 
و ئایینی مەجووسییەكانی خوێندووە، كە گەڕاوەتەوە یۆنان، 
لەبری ئەوەی خۆیان بكەن بە پێغەمبەر، قوتابخانەیەكیان 
كردووه تەوە، گرنگییان بە گەشەپێدانی فەلسەفە و ماتماتیك 
داوە، دواتریش ئەفاتون ئەكادیمیای دەمەزراند، كە )900( 
بووە  ئەمە  ئیتر  ب��وو،  ب���ەردەوام  ئەكادیمیایە  ئ��ەو  س��اڵ 
بنەمایەك بۆ ڕۆژئاوا كە هیچ پێغەمبەرێك لەوێ سەریان 
هەڵنەدا، بەاڵم بە سەدان فەیلەسووفی گەورە درووستبوون 
جیهانە،  فەیلەسووفەكانی  ناوەندی  ڕۆژئاوا  ئێستاش  تا  و 
فەیلەسووفی  كە  ن��اوەڕاس��ت،  ڕۆژه��ەاڵت��ی  پێچەوانەی  بە 
نەخوڵقاند، بەڵكو ئایین و پێغەمبەر و سەحابەی درووستكرد. 
گرنگیان بە فتوحات و سڕینەوەی یەكتریدا، ئەمەش بوو بە 
كولتوور و تا ئێستا لە سایكۆلۆژیای هەرتاكێكدا، جۆرێك 
ناوەڕاست  بۆیە ڕۆژهەاڵتی  تێدایە.  ئامادەیی  لە جۆرەكان 
ئاڵۆزترین  و  پڕكێشەترین  دنیاشدا  گەالنی  مێژووی  لە 
ناوچەیە. یۆنانییەكان ده هاتن بۆ ئەو ناوچەیە و سوودیان 
ل��ەوێ لە واڵت��ی خۆیان ئەو  وەردەگ���رت دەگ��ەڕان��ەوە و 
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ناوچەیە  ئەم  خەڵكی  بەاڵم  بەرهەمدەهێنا،  زانیارییانەیان 
نەیتوانی سوود لە فەلسەفەی یۆنانی وەربگرێت، جارێكی 
دیكە لەو ناوچەیە بەرهەمیبهێنێتەوە، بۆیە هیچ فەلسەفەیەك 
بڵێین  ڕوونتر  یان  ناوەڕاست،  ڕۆژهەاڵتی  بگاتە  نەیتوانی 
بگاتە نیمچەدوورگەی عەرەبی. لەوەش كارەساتتر ئەوەیە 
چ كۆمەڵگەی عەرەبی، تەنانەت چ كۆمەڵگەی كوردی، ئایینی 
ئيسام ئەوەندە خۆی سەپاندووە بەسەر هەست و نەستی 
تاكی ئەو خەڵكەدا، ئیتر وای لێهاتووە كۆمەڵگە ئەوەندەی 
ڕێز بۆ ئایینەكە دادەنێت، ئەوەندە ڕێز بۆ مرۆڤەكان دانانێت، 
نەبێت،  مرۆڤ  ئەگەر  تێناگەم  من  بەڕێز  خوێنەری  باشە 

ئایین چ بەهایەكی هەیە ؟.
خۆشەویستی لەسەر بنەمای خۆشەویستیی هەردووال 
خۆشدەوێت،  پیاوی  ژن  چۆن  وەك  واتە  درووستدەبێت، 
جیایە  خۆشەویستی  خۆشبووێت،  ژن��ی  پیاویش  ئاوەها 
لەگەڵ سێكس و وەك ئامێر تەماشاكردنی ژن، وەك ئەوەی 
ئەرستۆ باسی كردووە، كە ژن دەكرێتە كۆیلە بۆ ئەوەی 
ژێرخانی ئابووریی ماڵەوەی گەشەپێبدات، ئەو بۆچوونەی 
ئایینی  نە  هێشتا،  و  ئێستایە  پێش  ساڵ   2400 ئەرستۆ 
سێكس  نەهاتبوون.  ئیسامیشهەر  ئایینی  نە  و  مەسیحی 
تەنیا  هونەریشە، چونكە  بەرزترین  و  هونەرە  بنەڕەتدا  لە 
بەو  زی��ن��دەوەرەك��ان  گیانەوەرو  هەموو  و  م��رۆڤ  ڕێگایە 
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لەناو  بەاڵم  دەك��ەن،  خۆیان  مانەوەی  لە  داكۆكی  هۆیەوە 
كۆمەڵگەی كوردیدا هێشتا شەرم و شورەییە باس لە سێكس 
بكرێت، لە كاتێكدا ڕۆژانە ژنانی ئەم هەرێمە بەدەست پیاوە 
گەمژەكانیانەوە و بە ڕێگای سێكس ئازاردەدرێن،لە كاتێكدا 
سێكس بۆ ئەوەیە بتگەیەنێتە لووتكەی ئاسوودەیی و بتباتە 

نێو جیهانێكی نوێتر زۆر نوێترەوە.
ئ���ەو ژن��ان��ەی��ل��ە س��ێ��ك��س��ك��ردن��دا ئ���ازاری���ان پ��ێ��دەگ��ات، 
نەك  دەبینێت  ئ��اژەڵ  ڕۆڵ��ی  زیاتر  پیاو  هۆكارەكەیئەوەیە 
كۆمەڵگەی  پیاوانی  ه���ەرەزۆری  زۆرب��ەی  چونكە  م��رۆڤ، 
دواكەوتوو نەگەیشتوونە بەو هونەرە بەرزەی كە لە سێكسدا 
هەیە، سێكس بە دڵ و ڕۆحێكی عاشقانەوە نەبێت، دەچێتە 
چوارچێوەی تێركردنی غەریزە بە مانای غەریزە ئاژەڵییەكە. 
ئیتر ئەو كاتەیە كە ژن لەكاتی سێكسكردنیدا هەستدەكات، پیاو 
وەك كااڵیەكبەكاریدەهێنێت و بە ئارەزووی خۆی جەستەی 
بە  هەست  ژنەكە  چونكە  هەڵدەلووشێت،  ژن  ساردوسڕی 
بە  هەست  پێچەوانەوە  بە  ناكات،  عیشق  و  خۆشەویستی 
كااڵبوونی خۆی دەكات، هیچ جیاوازییەكی نییە لەگەڵ ئەو 
ئارەزووی  بە  منداڵێكەوەیە،  دەست  بە  بووكەشووشەیەی 
خۆی یاری لەگەڵدا دەكات،سەراوبنی دەكات. بۆیە زۆر جار 
لە كەم و  بریتییە  لە زەقنەبووت،  بریتییە  بۆ ژنان  سێكس 
سووك سەیركردنی خۆی، بۆیە زۆر ساردوسڕە. لێرەوەیە 
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بەختەوەری  و  چێژ  لووتكەی  بتگەیەنێتە  دەتوانێت  سێكس 
و بتباتە جیهانێک، كە پێشتر نەتبینیوە، ئەو جیهانەی تیایدا 
ڕۆح نوێدەبێتەوە، لەوالیشەوە سێكس لە كۆمەڵگەی نەخۆش 

دەتكات بە كۆیلە و بە سووك سەیركردن.
ڕەت  ئاسمانی سێكسیان  و  زەوی  ئایینەكانی  هەموو   
دەیانزانی  باش  ئایینەكان  هەموو  چونكە  نەكردووه تەوە، 
ناتوانێت  كۆمەڵگە  ب��درێ��ت،  ج���ۆرە  ل��ەو  بڕیارێكی  ه��ەر 
پەیڕەوی لێبكات و جێبەجێ ناكرێت، بەاڵم بە شێیوەیەكی 
تر سێكسیان سووك كردووە، زیاتر وەك هەستێكی ئاژەڵی 
باسیان لێوەكردووە، لە كاتێكدا هیچ جۆرە خۆشەویستییەك 
لەنێوان ئاژەاڵندا بوونی نییە، خۆشەویستی و عیشق تەنیا 
خۆشەویستی  لە  مرۆڤانەی  ئەو  هەیە.  مرۆڤەكاندا  لەناو 
تێناگەن، بێگومان لە ڕەهەندەكانیشی تێناگەن، لە دنیابینی و 
ئایندەكەیشی تێناگەن، بۆیە ناشتوانن خۆیان وەك مرۆڤ 
ببینن، ناشتوانن مرۆڤایەتی خۆیان لە ناوەندبوونی خۆیانەوە 
نییە،  خۆیان  ناوەندبوونی  بە  بڕوایان  چونكە  بدۆزنەوە، 
مرۆڤ،  نەك  ئاژەڵییە  زیاتر  ڕەفتاریان  و  عەقڵ  و  هەست 
مرۆڤ بەهادارترین سەرمایە و بوونەوەرە لەسەر زەوی. 
بیردەكەنەوە،  ئاژەڵیانە  دەژین،  ئاژەڵیانە  ئەوانەی  هەموو 
ناشتوانن لە ژیانی نەمری ڕابمێنن و ناشتوانن لە بەها و 

مانا و ڕەهەندەكانی عیشق بگەن.
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وەاڵمی ئەم پرسیارانەمان بدەنەوە !!
)ئایین و پرسە جیددییەكان(

 كۆنترین كولتوور كە لە ژیانی مرۆڤایەتیدا درووست 
هەرەكۆنتریش  ئەگەر  ب��ووە،  ئایینی  كولتووری  بووبێت، 
نەبووبێت، بێشك یەكێك لە هەرەكۆنترینیانە، بەاڵم لەوكاتەوە 
بنەڕەتی  زۆر  گۆڕانكاریی  ملیۆن ساڵە،  یەك  كە  ئێستا  تا 
بەسەر ئەو ئایین و كولتوورانەدا هاتووە، سەرەتا مرۆڤ 
السایی باوك و دایكی خۆی كردووه تەوە، بە دیوەكەی تر 
ڕامانی  یەكەم  مرۆڤ  چونكە  بووە،  لە سرووشت  ڕامانی 
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قووڵ و بیركردنەوەی بۆ سروشت بووە، كاتێك دار، بەرد، 
بیركردنەوەیەكی  بینیوە  ئەستێرەی  مانگ و شەو و  ڕۆژ، 
سەرەتایی بۆ دروستبووە، دواتریش مردن ڕوویداوە، ئیتر 
مردنیش ترسی خستە ناو دڵ و دەروونی مرۆڤەكان، ئاخۆ 
نەبووایە  مردن  ئەگەر  ؟،....هتد.  چییە  مردنە  ئەو  هۆكاری 
ئایینە  هەموو  ئەو  و  ترس  ئەو  و  پەرستن  ئەو  بێگومان 
بەڵكو  هاتوون،  كە  نەدەهاتن  بەوشێوەیە  جۆراوجۆرانەش 
ئاڕاستە و ئاقارێكی دیكەیان بە خۆیانەوە دەگرت، كە زیاتر 
بیركردنەوەی  مردن  بەاڵم  هەڵقواڵبان،  سرووشتدا  لەناو 
مرۆڤەكانی بەتەواوی گۆڕی. ئەم تێكهەڵكێشییەی ترس و 
مردن لە الیەك و سرووشت لە الیەكی دیكەوە، بوونەهۆی 
ئەوەی مرۆڤەكان پەنا ببەنە بەر هەر شتێك، كە بە عەقڵی 
یەكەمین  بۆیە  بێت.  ڕزگ��ارك��اری��ان  و  ف��ری��ادڕەس  خۆیان 
بڵێین  دەتوانین  كە  دەستیپێكرد،  بتەكانەوە  لە  پەرستن 
و  ئایینەكان  ژیانی  لە  مێژووی  درێژترین  بت  پەرستنی 
مرۆڤەكاندا هەیە، بتەكانیش لە بەرد و دار و درەختەكانەوە 
درووس��ت��دەك��ران، ئیتر ئ��ەو درەخ��ت��ان��ە خ��زم��ەت��دەك��ران و 
دەك��ردن،  سەردانیان  وەرزێكدا  لە  یان  سااڵنە،  خەڵكیش 
نیمچەدوورگەی  لە  و  مەككە  لە  ڕێوڕەسمە  ئەم  بەتایبەت 
عەرەبی، زۆر باو بوو، بەاڵم لەگەڵ دەستپێكردنی قۆناغی 
كشتوكاڵی، ئیتر سرووشت الی مرۆڤەكان هێزێكی مەعنەوی 
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تێدابوو، بۆیە وردە وردە هەركۆمەڵەیەك بۆ خۆی مانگ، 
ئەستێرە، شەو، ڕووبار، خۆر، باران و ...هتد دەپەرست و 
كردبوویان بە خودایەك بۆ خۆیان. ئیتر مرۆڤ ناچاربووە 
ئەندێشە و خەیاڵ و بیركردنەوەی هەمیشە الی خوداكانی 
بۆئەوەی  نزیكبێتەوە،  لێشیان  دروستیكردوون،  كە  بێت، 
كاتی  لە  بتەكان  بڵێین  ڕوونتر  یان  پێیانەوە،  ئاسوودەبێت 
ئیتر  دەیپەرستن.  كە  بچێت،  ئەوانەوە  هانای  بە  تەنگانەدا 
مرۆڤ بڕوای بە خۆی دەهێنا، كە ئەو بتانە یارمەتیدەرن 
پێشكەش  بۆ  قوربانییشیان  بپاڕێینەوە،  لێیان  پێویستە  و 
وردە  ببن.  زویر  لێمان  ڕۆژان  لە  ڕۆژێك  نەوەك  بكەین، 
و  بێمانا  بنەمایەكی  بە  بوو  پێشكەشكردن  قوربانی  وردە 
بەردەوامیش بوو، تا لەناو ئایینە ئاسمانییەكانیشدا بەزەقی 
ڕەنگیداوەتەوە. چ لە قابیل و هابیل كە دیاریيانبۆ خودا برد، 
خودا لە هابیلی وەرگرت و لە قابیلی وەرنەگرت )چونكە هی 
هابیل مەڕێك بوو، بەاڵم هی قابیل دەسكەگەنمێك بوو!!(، چ 
لە ئیبراهیمی باوكی پێغەمبەرانەوە، كە خەریكبوو كوڕەكەی 

خۆی سەرببڕێت و بیكات بە قوربانی...هتد.
ئایینی،  كۆمەڵگەیەكی  لە  بێت  بریتی  كە  كۆمەڵگەیەك 
و  باشتر  هەیە،  ئەوەیان  مافی  كۆمەڵگەیانە  ئەو  ناو  تاكی 
قووڵتر بەو ئایینەدا بچنە خوارەوە، بەوردی تێیبگەن، ئەم 
دەروونی  ئەنجامی شیكارییەكی  لە  بێگومان  تێگەیشتنەش 
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و كۆمەاڵیەتییەوە سەرچاوە دەگرێت، كە بتوانێت وەاڵمی 
چەندین پرسیاری جیددی بدەنەوە، چونكە هەموو ئایینەكان 
دەقێكی تایبەت و پەتییان هەیە، كە سەرچاوەی داڕشتنی 
ئایینەكەیان و پەیڕەوكردنیانە لێی. ئایینی ئیسامیش وەك 
تایبەتمەندە،  دەقە  لەو  نەبووە  ب��ەدەر  دیكە،  هەرئایینێكی 
قورئان  ئەویش  ناودەبردرێت،  خالص(  )نصوصی  بە  كە 
ناچینە  لێرەدا  ئێمە  ب��ەاڵم  پێغەمبەرە،  فەرموودەكانی  و 
سەر ئەو دەقانەی، كە بە فەرموودەكانی پێغەمبەر بۆمان 
ڕا  ف��ەرم��وودان��ە،  ل��ەو  زۆر  بەشێكی  چونكە  م��اون��ەت��ەوە، 
بگەینە  ناشتوانین  و  لەسەرە  جیاوازی  زۆر  بۆچوونی  و 
هەیە  وا  بۆچوونی  چونكە  كۆنكرێتی،  و  باش  ئەنجامێكی 
بەشێكی  پێغەمبەریشەوە  ئەسحابەكانی  خ��ودی  ل��ە  ك��ە 
پشتی  گێڕدراونەتەوە،  ناڕاستی  بە  فەرموودەكان  لە  زۆر 
خێزانی  بچووكعائیشەی  نموونەیەكی  نابەسترێت،  پێ 
)باوكی  ئەبوهورێرە  وتوویەتی  ب��ەڕاش��ك��اوی  پێغەمبەر 
پێغەمبەری  فەرموودەكانی  لە  زۆرێك  بچكۆالنەكە(  پشیلە 
ناو  نەكەوینە  ئێمە  بۆئەوەی  جا  گێڕاوەتەوە،  ناڕاستی  بە 
مشتومڕێكی بێسوودەوە، تەنیا جەخت لەسەر ئەو ئایەتانە 
دەكەینەوە، كە لەناو قورئاندا هەن، بۆ ئێمەش زۆر ڕوون 

نین، بۆیە چاوەڕوانی وەاڵمین. 
ئەو  ب��ەری  ئ��ادەم  ئەگەر  ئایینی،  پێوەرێكی  هەموو  بە 
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كردبوو،  قەدەغە  لێی  خ��ودا  كە  نەخواردبایە،  درەخ��ت��ەی 
سەر  نەدەدایە  فڕێی  خودا  دەرنەدەكرا،  بەهەشت  لە  ئەوا 
ئەرك  و  ماندووبێت  ژیاندایە  لە  هەتا  ئ��ەوەی  بۆ  زەوی 
ڕێگای  لە  هەڵەكە  ك��رد،  هەڵەیەكی  ئ��ادەم  باشە  بكێشێت. 
حەواوە تووشی بوو، كە حەواش بەهۆی ئیبلیسەوە، كە لە 
شێوەی )مار( خۆی نواند و حەوای هەڵخەڵەتاند و بڕوای 
پێهێنا، پرسیارەكە ئەوەیە، لە هەموو سورەتەكاندا بە )خوا 
بەخشندە و میهرەبانە( دەستپێدەكات، لەناو سورەتەكانیشدا 
بە سەدان جار ئەو ڕستەیە دووبارە و سەدبارە كراوەتەوە، 
تەنیا  بۆ  گەورە  خودای  نەدەبوو  ئایا  ئەوەیە  پرسیارەكە 
چونكە  لێبوردەبووایە؟،  و  خۆشبووایە  ئ��ادەم  لە  جارێك 
بووەوە،كە  پەشیمان  دارە  ئەو  بەری  خواردنی  لە  ئ��ادەم 
ق��ەدەغ��ە ك��ردب��وو، تۆبەشی ك��رد، داواش���ی لە  خ��ودا لێی 
األعراف  بڕوانە سورەتی  بێت،  لێی خۆش  كە  كرد،  خودا 
ئایەی23، بەاڵم سەرەڕای ئەو پاڕانەوەیەی ئادەم لە خودا 
لە ئادەم نەبورد،  و پەشیمانبوونەوەیشی، ئەوا خودا هەر 
باشە ئەوە خودا لە ئادەم نەبورد، ئەیئەم هەموو میللەتانەی 
كە  ب��دەن؟،  ئ��ادەم  هەڵەی  باجی  هەیە  گوناهێكیان  چ  دنیا 
تەواوی تەمەنیان زەحمەتكێشی بێت، ئایا ئەمە بارێكی گران 
نییە كەوتووه تە سەر مرۆڤ بێئەوەی خۆی بەشێك بووبێت 
لەو هەڵەیە؟ سەرەڕای ئەوەش لە سورەتی ئەلبەقەرة ئایەی 
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30، مرۆڤ دەكەوێتە ناو لێكدانەوە شیكارییەكی سەیرەوە، 
كە بۆچی خودا ئەمەی پێخۆشە، ئەوەتا دەڵێت: ئەو كاتەی 
خودای تۆ بە فریشتەكانی وت من دەمەوێت جێگرەوەیەك 
)یان نوێنەر یان بریكارێك( لەسەر زەوی دابنێم، وتیان تۆ 
كەسانێك دێنیت، كە خراپەكار بووبێت و خوێنڕێژ بووبێت...
هتد. البقرة ئایەی 30.ئینجا گوایە خودا سزای )مار(ەكەیشی 
داوە و وتی تۆ تا ماویت نابێت قاچت هەبێت، دەبێت هەر 
قاچی  خوڵقا  كە  )م��ار(  ئایا  باشە  بخشێیت،  سك  لەسەر 
نەبوو؟ ئایا ڕاستە ئەو ژمارە زۆرەی بۆ پێیەكانی دانراوە، 
ئایا  نەما؟  قاچی  بۆیە  لێگرت،  بەاڵم چونكە خودا غەزەبی 
ئەم  زیندەوەرناسی  و  بایۆلۆژی  زانایەكی  هیچ  ئێستا  تا 
زیندەوەرناسان  بۆچی  پشتڕاستكردووه تەوە؟  بۆچوونەی 
نین؟ دوا  ئەم بۆچوونە كۆك  لەگەڵ  بایۆلۆژی  و زانستی 
پێشەوە،  هاتۆتە  دیكە  كێشەیەكی  ئ��ادەم،  كێشەی  ب��ەدوای 
براكەیەوە،  )قابیل(ی  لەالیەن  كوشتنی)هابیل(ە  ئەویش 
قابیلی  ل��ەالی��ەن  هابیل  كوشتنی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك 
هابیل  ل��ە  دیارییەكەی  خ��ودا  ك��ە  ئ��ەوەب��ووە  ب��راك��ەی��ەوە، 
وەرگرت كە مەڕ بوو، بەاڵم دیارییەكەی قابیلی وەرنەگرت، 
 .27 ئایەی  المائدە  سورەتی  بوو،  دەسكەگوڵەگەنمێك  كە 
پرسیارەكە  بوغزاند،  هابیلی  قابیل  ئ��ەوەوە  بەهۆی  ئیتر 
باشتر  وەربگرتایە  هەردووكیانی  لە  خودا  ئەگەر  ئەوەیە 
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براكەی  نەك  دەب��وو،  ئاسایی  الی  قابیل  ئەوكاتە  نەبوو؟، 
خۆی ببوغزێنێت، یان لە هەردووكیانی وەرنەگرتایە، دیسان 
هەر باشتر بوو لەوەی جیاوازی بكەوێتە نێوانیانەوە، ئایا 

خودا نەیدەزانی بەم كارە باری دەروونپ
ی ق��اب��ی��ل ت��ێ��ك��دەچ��ێ��ت و زی���ات���ر ڕق����ی ل���ە ب��راك��ەی 
كە  ئایەتێك  چەند  بۆ  ڕاماندەكێشێت  ئەمە  خۆیدەبێتەوە..؟ 
ئایەتانەی  ئەم  بڕوانە  نموونە:  بۆ  لێوردبوونەوەن،  جێگای 
سورەتی   ،11112-1 ئایەی  ئەنعام  سورەتی  خ��وارەوە: 
 ،93  ،9 ئایەی  النحل  سورەتی   ،100-99 ئایەی  یونس 
سورەتی االعراف ئایەی 155-156، 188، سورەتی هود 
ئایەی 118، سورەتی الحدید ئایەی 22، سورەتی ئیبراهیم 
ئایەی 4، سورەتی التغابن ئایەی 2، سورەتی ئیسرا ئایەی 
46، سورەتی السجدە ئایەی 13، سورەتی القصص ئایەی 
56، سورەتی التوبە ئایەی 51، .....هتد. هەموو ئەو ئایەتانە 
ئەوەیە  ئەویش  پێدەڵێت،  پوختمان  ك��ورت،  قسەی  ی��ەك 
به هەشت،  دەچنە  ئەوا  لەسەربێت  مەیلی  خودا  ئەگەر  كە 
ئەگەر خوداش مەیلی لەسەر نەبێت ئەوا جێگاتان دۆزەخە 
لە سورەتی  تەنانەت  خوداوەیە.  بەدەست  هەمووشتێك  و 
آَلَتْيَنا  ِشْئَنا  َوَلْو  پێماندەڵێت:  خودا  ڕێك   13 ئایەی  السجدە 
نَِّة َوالنَّاِس  ْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن اْلِ ُكلَّ َنْفٍس ُهَداَها َوَلِكْن َحقَّ اْلَقْوُل ِمنِّ أَلَ
ِعَي، واتا ئەگەر بمانویستایە هیدایەتی هەمووكەسێكمان  َأْجَ
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دەدا، بەاڵم من بەڵێنم داوە كە دۆزەخ لە جنۆكە و ئینسان 
لەبەرچی  باشە  بپرسین  نییە  ئەوەمان  مافی  ئایا  پڕبكەم. 
درووستت  خ��ۆت  كە  م��رۆڤ  داوە،  خ��راپ��ەت  بەڵێنە  ئ��ەو 
جنۆكە  لەگەڵ  پڕدەكەیت،  پێ  دۆزەخیان  بۆچی  ك��ردوون 
ڕەوانەی ناو ئاگریان دەكەیت؟ بۆچی ناتەوێت هیدایەتیان 
بدەی؟ لەڕاستیدا ئەو ئایەتە به ئاسانی هەزم ناكرێت. هەر 
بۆ  ئاماژەم  لە سەرەوە  كە  ئایەتانەی،  لەو  زۆرێك  بەپێی 
كردوون، ئەو هەموو ناكۆكی و دووبەرەكی و ئەو هەموو 
دووژمنكارییەی لەنێوان میللەتاندا كەوتووه تەوە، خودا خۆی 
گەالن  هەموو  دەیتوانی  بەئاسانی  خۆ  دەنا  ویستوویەتی، 
لەنێوانیان  تەبایی  و  هاریكاری  باشترین  و  یەك  بە  بكات 

بووایە، بەاڵم خودا ئەوەی نەویستووە!!.
خودا مەشرووباتی كهولی بۆ سەر دنیا ڕەتكردووه تەوە، 
و  خراپ  كارێكی  بە  بەاڵم  نەكردووە،  حەرامی  ئەگەرچی 
شەراب  مادامەكی  ئەوەیە،  پرسیارەكە  دان��اوە،  نەشیاوی 
خواردنەوە كارێكی باش نییە، لەبەرچی خودا خواردنەوەی 
ك��ردووە،  ح��ەالڵ  و  فەراهەم  بەهەشتدا  لە  شەرابەی  ئەو 
ئایەی  موحەممەد  )س��ورەت��ی  دەك��ات؟  نۆشیمسوڵمانانی 
15( ئەم سورەتە پێماندەڵێت لەو دنیادا ڕووباری شەرابی 
پێدا دەڕوات. ئایا ئەوەی لەم دنیایەدا حەرام و زینایە، لەو 
دنیادا هەمووی دەبێتە حەاڵڵ؟. باشە ئەگەر شەراب شتێكی 
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ل��ەدوای  و  ش��ەڕاب  بە  كرد  ئ��اوی  عیسا  بۆچی  نەشیاوە، 
خۆی شەڕابی بۆ بەجێهێشتووین، بە جۆرێك هەمووساڵێك 
ئەمە  بخۆینەوە،  دەبێت شەراب  خاچدانەكەیدا  لە  یادی  لە 
دوو  ئەو  یان  درووستبووە،  خ��وداوە  الی  لە  ناكۆكییەكە 

پێغەمبەرە بیروبۆچوونیان جیاواز بووە؟!.
كەمسوڵمان  دەكات،  ئەوانەوە  بەسەر  منەت  خودا  ئایا 
بەخشندە  و  میهرەبان  خ��ودا  ئەی  دەیپەرستن؟  و  ب��وون 
نییە؟ مرۆڤێك خۆی بكات بە كۆیلەی خودا و شەو و ڕۆژ 
بیپەرستێت و لێی بپاڕێتەوە، خودا بۆچی منەتیشی بەسەردا 
بكات؟ )الحجرات 17( ئەی سەرەتای هەموو سورەتەكان 

بە خودا میهرەبان و بەخشندەیە دەستپێناكات؟ 
و زەوی  ئاسمان  دان��ەری  كە  مەعقولە خودایەك  ئایا   
)فیزیا،  بێت و مرۆڤی دواندبێت، كەچی گرنگی بە زانست 
دەچێتە  ئەمە  ئایا  ن��ەداب��ێ��ت،  ..ه��ت��د(  و  ماتماتیك  كیمیا، 
عەقڵەوە؟ ئایا فەیلەسووفەكان ئەوەیان نەسەلماندووە، كە 
بەهۆی ماتماتیكەوە دەتوانین لێكدانەوە بۆ كۆمەڵگە بكەین، 
پۆپەر  كارڵ  نەكردووه تەوە؟  لەمە  ڕاسڵ جەختی  بێرتراند 
ئەفاتون  و  ڤیساگۆرس  خۆ  ن��ەب��ووە؟  بۆچوونی  هەمان 
هەروا لە خۆڕا نەبوو گرنگییان بە ماتماتیك دابوو... بواری 
ئێستا  بە هەمان شێوە،  فیزیا و زیندەوەرزانییش  كیمیا و 
لە زانستە هەرە لە پێشەكانن بۆ كۆمەڵگەی مرۆیی، چۆن 
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نەكات،  باسی  و  بەدووربگرێت  لێ  ئیسام خۆی  دەكرێت 
نییە؟  ئایا مرۆڤایەتی پێویستی بە عیشق و خۆشەویستی 
هەموو ئەو مرۆڤانەی لە عیشق و خۆشەویستی بێبەششن، 
ناتوانن وەك ئینسان بیربكەنەوە و ناتوانن تەنانەت وەك 
ئینسانیش بژین، هەمیشە تووڕە و گرژ و مۆنن، هەمیشە 
باری دەروونییان تێكچووە، بەالی توندوتیژیدا دەشكێنەوە، 
درەخت بە موتوربەكردنی، بەری جوانتر دەگرێت، بۆن و 
یەكتردا پەخشدەكەن، دەینێرنەوە  بەرامەی خۆیان بەسەر 
دەكرێت  ئیتر چۆن  بكات،  پەخشی  باشتر  تا  بۆ سروشت 
مرۆڤ عاشق نەبێت، خۆشەویستی نەكات؟. ئەی مرۆڤیش 

لە خوێن و گۆشت و هەست پێكنەهاتووە ؟!. 
ڕاگەیەنرا،  موحەممەدەوە  لەالیەن  قورئان  كاتەی  ئەو 
كۆن  ئەسینای  لە  دیموكراسی  بوو،  زیاتر  ساڵ   )1000(
لەالیەن پیریكلیسەوە پەیڕەودەكرا، پێش ئەسینای كۆنیش، 
واته  بە )1200( ساڵ بەر لە هاتنی ئیسام لە واڵتیهندی 
كۆن، بەر لە هاتنی بودا لە كۆماری )ماها جاناباداس(، كە 
چەند كۆمارێك بوون بەو ناوەوە ناسرابوون، پیادەكراوە، 
كە ئێستا بە شاری بەهار ناسراوە و لە بەشی ڕۆژهەاڵتی 
كە  دیموكراسییەتێك  ئەوەیە،  پرسیارەكە  هندستانەوەیە. 
بە هەزار ساڵ پێش ئیسام پەیڕەوی لێكرابێت، بۆچی لە 
ئەمڕۆ  ئایا  نەكراوە،  لێوە  باسی  بە یەك وشەش  قورئاندا 
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دیموكراسی باشترین و بەهێزترین چەك نییە، كە بەدەست 
خەڵكی هەژارەكانەوەیە، چونكە هەمیشە هەژار و نەدارەكانن 
داوای سیستمێكی دیموكراسی و دادی كۆمەاڵیەتی دەكەن، 
نەك فیرعەونەكان، هەر بە هەمان شێوە بە یەك وشەش 
باسی عیشق لە قورئاندا نەهاتووە، لە كاتێكدا كە عیشق و 
باشە  ئامادەدەبێت.  توندوتیژی  بوو،  غائیب  خۆشەویستی 
دیموكراسی  بە  ب��ڕوات  ئەمڕۆ  دنیایەی  لەم  ناكرێت  خۆ 
مرۆڤەكان  دیموكراسیدا  سیستمی  لە  تەنیا  چونكە  نەبێت، 

یەكدی ناكوژن. ئەی بۆچی قورئان بڕوای پێ نییە؟.
ئەوە  بۆ  ئ��ام��اژە  شوێن،  ی��ازدە  لە  زیاتر  قورئاندا  لە 
ك�����راوە، ك��ە ق���ورئ���ان ب��ە زم��ان��ی ع���ەرەب���ی داب���ەزی���وە و 
كە  ن��ێ��ردراوە،  نەتەوەیەك  بۆ  پێغەمبەر)موحەممەد(یش 
بڕوانە: سورەتی  ...هتد،  و  خۆیەتی  نەتەوەكەی  زمانی  بە 
 ،4 ئایەی  ئیبراهیم   ،3 ئایەی  195،زخ��رف  ئایەی  الشعراء 
 ،103 ئایەی  النحل   ،12 ئایەی  7،ئەحقاف  ئایەی  الشورى 
طه ئایەی 113، یوسف ئایەی 2، ئەم ئایەتانە هەموویان 
لە  كە  هەیە،  كۆمەڵگەیەوە  كولتووری  ب��ەو  پەیوەندیان 
نەتەوەی  بەتایبەت  هەبوون،  عەرەبییەوە  نیمچەدوورگەی 
عەرەبی  زمانی  لە  جەخت  ئایەتدا   )11( لە  بۆیە  ع��ەرەب، 
كراوەتەوە، كە خودا بە زمانی خۆیان و بە زمانێكی سادە 
و ڕەوان، ئایەتی بۆ هێناونەتە خوارەوە. پرسیارەكە ئەوەیە 
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ی��ازدەج��ار  خ���وارەوە،  هێنابێتە  قورئانی  خ��ودای��ەك  باشە 
كردبێتەوە،  ع���ەرەب  ن��ەت��ەوەی��ەی  و  زم���ان  ل��ەو  جەختی 
ن��ەك��ردووە،  وشەكان  بۆ  س��ەروب��ۆری  و  خاڵبەندی  چ��ۆن 
بە ناتەواوی قسەی كردووە؟، ئایا ئەمە دەچێتە عەقڵەوە؟ 
چی  پیتانە  ئ��ەو  لەنێوان  ج��ی��اوازی  خاڵبەندی  بەبێ  ئاخر 
لێدێت )ب،ت،ث،ج،ح،ز،ذ،ر،ط،ض،ظ،س،ش،(؟، جا كارەساتتر 
ئەوەیە لە سەردەمی خوێنڕێژترین كەس )حەجاجی كوڕی 
یوسف( خاڵبەندی و سەروبۆر بۆ وشەكان داندراون!!. ئایا 
خودایەك كە دانەری ئاسمان و زەوی بێت و ئەم هەموو 
عەرەبی  زمانی  تێدەچێت  ڕێی  خوڵقاندبێت،  بوونەوەرەی 
نەزانیبێت؟ لە الیەكی دیكەیشەوە، خودا خۆی لە سورەتی 
ئیبراهیم ئایەی 4 فەرموویەتی: وما ارسلنا من رسول اال 
نەناردووە  پێغەمبەرێكمان  هیچ  ئێمە  واتا  قومە...  بلسان 
ئەگەر بە زمانی نەتەوەكەی خۆی نەبێت... ئەم ئایەتە یەك 
خودایە  نێردراوی  پێغەمبەر  ئەوەیە  ئەویش  هەیە  مانای 
هەموونەتەوەیەك،  بۆ  نەك  بەس،  و  عەرەب  نەتەوەی  بۆ 
و  ع��ەرەب��ە  حەقیقیی  پێغەمبەرێكی  موحەممەد  ك��ەوات��ه  
 5( ئایەتی  كە  دواتر  ئایەتی  هەمان سورەت  دیكە.  هیچی 
ئەوە دەكاتەوە، كە  لەسەر  بە هەمان شێوە جەخت   )6 و 
لە  ن��اردووە،  خۆی  نەتەوەكەی  بۆ  پێغەمبەریشی  مووسا 
چەندبارە  و  دووب��ارە  ئاماژەیە  ئەو  دیكەش  شوێنی  زۆر 
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كراوەتەوە. بۆ نموونە لە سورەتی االعراف ئایەی 59 باسی 
ئەوە دەكات كە حەزرەتی نوحی بۆ نەتەوەكەی ناردووە، 
نەك  ب��ووە،  خ��ۆی  نەتەوەكەی  پێغەمبەری  نوحیش  وات��ە 
نەتەوەی دیكە، نموونەی لەم بارەوە زۆرە. كەوابێت بەپێی 
پێغەمبەرێكی  هەرنەتەوەیەك  بۆ  خودا  بێت  ئایەتانە  ئەو 
پێغەمبەرێك بۆ هەموو  ن��اردووە، نەك  تایبەت بە خۆیانی 
بۆ  كە  ئایەتانەی  ئەو  لەنێو  هەر  ئینجا  بێت.  نەتەوەیەك 
عەرەبی دابەزاندووە و وەك لە سەرەوەتر ئاماژەمان بۆی 
ئەوە كردووه تەوە،  لەسەر  كردووە، چەندین جار جەختی 
كە بە زمانێكی ڕەوان و ئاسان قورئانمان بۆ دابەزاندوون، 
 ،2 ئایەی  قصص  ئ��ای��ەی195،  الشعراء  سورەتی  بڕوانە 
لە  وشە  زۆر  و  ئایەت  زۆر  كەچی  ..هتد.  ئایەی1،  النمل 
قورئاندا هاتوون، كە بە هیچ شێوەیەك ناتوانرێت مانایەكی 
وشەكان  بنەڕەتدا  لە  هەر  یان  بدۆزیتەوە،  بۆ  درووستی 
توندی  پێكەوەبەستنێكی  هیچ  ئایەتەكە  یان  نین،  عەرەبی 
بەیەكەوە نییە، لێرە تەنیا چەند نموونەیەك دەهێنمەوە، دەنا 
بڕوانینە سورەتی  با  نموونانە،  لەم جۆرە  پڕیەتی  قورئان 
البقرة ئایەی 102، سورەتی الصافات ئایەی 1-4، سورەتی 
المرسات ئایەی 1-7، سورەتی النازعات 1-6، سورەتی 
الطارق ئایەی 1-4، سورەتی الفجر ئایەی 1-4، سورەتی 
البلد ئایەی 1-4، سورەتی اللیل ئایەی 1-4، سورەتی طه 
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...هتد هەموو ئەمانە  87، هەمان سورەتی طه ئایەی 96، 
یەك ڕاستیمان پێدەڵێن، كە هیچ مانا و هیچ پەیوەندییەك 
زمانێكی  بە  دەڵێت  كاتێكدا  لە  نییە،  ئایەتانەدا  ئەو  لەنێوان 
ڕەوان و ئاسان قورئانمان بۆ هێناونەتەخوارەوە. ئەوەتا لە 
قورئاندا دەڵێت: قورئانێكە بە عەرەبی و هیچ خواروخێچی 
لەنگییەكی تێدا نییە، بەڵكو لە خودا بترسن.. قرأنا عربیا غير 
يتقون، بەاڵم كاتێك قورئان دەخوێنیتەوە،  لعلهم  ذي عوج 
س��ەرەڕای  ڕاستدەبێتەوە.  بۆ  قسەیەت  ئ��ەو  پێچەوانەی 
ئەمەش لە )27( سورەتدا سەرەتای سورەتەكان بە پیتێك، 
یان دوو پیت، یان سێ پیت دەست پێدەكات، كە بریتین لە 
سورەتی البقرة-ألعمران- األعراف- يونس-هود- يوسف-
الشعراء-النمل-القصص- مريم-  الحجر-  ابراهيم-  الرعد- 
فصلت-  غافر-  ص-  الروم-لقمان-السجدة-  العنكبوت- 
الشورى- الزخرف- الدخان- الجاثية- االحقاف- ق- القلم 
،ئەمەش ئەوە ڕەتدەكاتەوە، كە بە زمانێكی سادە و ڕەوان 
تێناگات،  پیتانە  ئەو  مەتەڵی  لە  كەس  چونكە  نێردرابێت، 
لەگەڵ  باشە.  بۆچی  بەتەنیا  پیتانە  ئەو  بزانین سوودی  تا 
بۆ  پرسیارێكت  كاتێك  مەتەاڵنەشدا،  هەموو  ئەم  بوونی 
درووستدەبێت، ئەوا قورئان یەكسەر بە شتێكی وەهمی و 
غەیبی وەاڵمت دەداتەوە، كە قەناعەتپێكراو نییە، بۆ نموونە 
كاتێك پرسیاری ڕۆح دەكەیت، یەكسەر پێتدەڵێت: یسألونك 
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عن الروح قل الروح من امرربی... هتد بڕوانە سورەتی اسراء 
پرسیارت  ڕۆح��ەوە  لەبارەی  ئەوەیە  ماناكەی   ،85 ئایەی 
لێدەكەن، بڵێ ڕۆح ئەوەیە كە خودا دەیزانێت، ئێوە كەمێكتان 
لەوەدایە  ئەم پرسیارە  پێدراوە، گرفتی وەاڵمی  لە زانست 
خودی خوداكەش هەر جێگای پرسیارە، داڤید هیومزیاتر لە 
)250( ساڵە ئەم پرسیارەی بوونی خودای ورووژاندووە، تا 
ئێستاش كەس وەاڵمەكەی دەست نەكەوتووە. یان سورەتی 
ئایەی 49-52 بە هەمان شێوە وەاڵمی پرسیارەكەی  طه 
شتە  چونكە  گرفتێكە،  ئەمەش  بەستووه تەوە،  غەیب  بە 
وەهمی و غەیبییەكان بڕواپێكراو نین، هەر هیچ نەبێت بۆ 
ئەم سەردەمەی ئێستا، كە عەقڵ باشتر چاالكە و سەردەمی 

نەزانین، بەستەڵۆكی فیكر و دۆگماییمان تێپەڕاندووە. 
ئەو هەموو چیرۆكانەی كە لە قورئاندا هاتوون، پێشتریش 
هی  تەورات  ئەوەبێت،  بیانوو  ئەگەر  هاتوون،  تەوراتدا  لە 
هەردووكیاندا  لە  بۆیە  خودایە،  هی  قورئانیش  و  خودایە 
ه��ات��وون، ئ���ەوە ت��ا ئ��ێ��رە ئاساییە، ك��ە خ���ودا دووب���ارەی 
تەورات  لەوەی  بەر  ئەوەیە  ئێمە  بەاڵم قسەی  كردبێتەوە، 
ئەو  هەموو  زیاتریش،  ه��ەزارس��اڵ  بە  خ���وارەوە،  هاتبێتە 
چیرۆكانە لە ناوچەی میزۆپۆتامیادا هەبوون، )كە پێیدەوترا 
شارستانێتیی سۆمەرییەكان( و لەناو خەڵكدا دەماودەمیان 
دەكرد، وەك چیرۆكەكانی ئادەم و حەوا و دەركردنیان لە 
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بەهەشت، كوشتنی هابیل لەالیەن قابیلەوە، چیرۆكی ئەیوب، 
تۆفانی نوح، یونس، یوسف، هەموو ئەوانی دیكەش، باشە ئایا 
ڕەوایە ئەم هەموو چیرۆكانەی لەناو خەڵكدا درووستكراوبن 
و جۆرێك بووبن لە ئەفسانەی سۆمەرییەكان، كەچی خودا 
بیانخاتە ناو تەورات و قورئانەوە؟؟ ئایا ڕەوایە كۆمەڵێك 
بیگوازێتەوە  خودا  كەچی  دایهێنابێت،  حاموڕابی  كە  یاسا 
و  باشتر  بیرۆكەیەكی  چما خودا  بۆچی  ت��ەورات؟  ناو  بۆ 
پێشكەوتووتری ال نەبوو، تا بەناچاریسوودی لە یاساكانی 
دواتریش  تەوراتەوە و  ناو  بیخاتە  حاموڕابی وەرگرتبێت، 
قورئان سوودی لەو كۆمەڵە یاسایانە وەرگرتبێت؟ ئايائەمە 
دەچێتە عەقڵەوە؟ خودایەك دانەری ئاسمان و زەوی بێت 
قسەكانی  دێت  درووستیكردبێت،  خۆی  هەر  مرۆڤیش  و 
بنیادەم كە كۆیلەی خۆیەتی، دەیكات بە ئایەتی ئاسمانی؟!. 
هی كەسێكیش كە ناوی )حاموڕابی(یە و شەشەمین پاشا 
ئایا كەس  ب��ووە؟!!.  لە دنیادا و ستەمكارێكی گەورە  بووە 

بەو دوعایە دەڵێت ئامین ؟!!.
ئایینی ئیسام دوائایینە و پێغەمبەرەكەشی دواپێغەمبەرە، 
كە خودا سروشی بۆ ناردبێت، بڕوانە: )االحزاب ئایەی 40(، 
ئایینی  لە  كەموكورتییەك  هەر  ڕوانگەوەبێت،  بەم  كەواتە 
جوولەكە یان مەسیحییەتدا هەبووبێت، ئەوا لە ئایینی ئیسامدا 
ئەو هەڵەیە نییە، تا مرۆڤایەتی و تا ژیان ماوە، ئایینی ئیسام 
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دەبێت پەیڕەوی لێبكرێت، هەرچەندە لە قورئاندا جەخت لەوە 
ت��ەورات  لە  ئ��ەوەی  ئایینەكانی تریش وەك  ك��راوەت��ەوە كە 
دوائایین،  نەبوونە  ئەوان  بەاڵم  ڕاستن،  هاتووە  ئینجیلدا  و 
عیسادا  و  مووسا  ئایینی  لە  هەڵەیەكیش  ئەگەر  ك��ەوات��ە 
هەبووبێت، ئەوا تەواو پڕاوپڕنین بۆ ژیان، بە دیوەكەی تر 
ئەوە موحەممەدە دواپێغەمبەرە، دەبێت هەمووكەسێك بڕوای 
نەیتوانیبێت  ئەوەیە موحەممەد خۆی  پێبهێنێت، پرسیارەكە 
بڵێن  پێمان  زیندووبكاتەوە،  توانیویەتیمردوو  عیسا  چۆن 
كردنەوە؟،  زیندووی  عیسا  و  م��ردن  كە  ب��وون  كێ  ئەوانە 
لە  )قوڕەكە  قوڕێك كرد،  تۆپە  لە  فووی  ئینجا عیسا چۆن 
گیانی  تۆپەڵەقوڕە  ئەو  درووستكرابوو(  باڵندەیەك  شێوەی 
ئێستا  سەردەمەی  ئەو  پزیشكی  وەك��و  ئینجا  هاتبێتەبەر؟ 
توانیی پێستی بەڵەك چارەسەر بكات، ئەوانەش كە بەزگماك 
كوێرن چاویان ساغبكاته وه ، )سورەتی العمران ئایەی 49(. 
لە كاتێكدا دواپێغەمبەری خودا پێینەكرابێت.. ئایا ئەمانە عەقڵ 
سورەتی  هەمان  لە  هەر  كاتێكدا  لە  پێدەهێنێت؟  قەناعەتی 
موحەممەد  فەرموویەتی  خ��ودا   ،144 ئایەی  عیمران  ئالی 
پێغەمبەر  زۆر  لەپێشئەویش  دیكە،  هیچی  و  پێغەمبەرێكە 
هاتن و ڕۆیشتوون، ئەگەر بمرێت، یان بكوژرێت، ئایا ئێوە 
هەڵگەڕێتەوە  هەركەسێكیش  هەڵدەگەڕێنەوە؟  ئیسام  لە 
زیانێك بە خودا ناگەیەنێت. لە سورەتی مائیدە ئایەی 99شدا 
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فەرموویەتی: ما على الرسول اال الباغواللهيعلم ما تبدون وما 
تكتمون. واتاپێغەمبەر تەنیا ئەوەی لەسەرە پەیامی خواتان 
پێبگەیەنێت، هەموو ئەو شتانەی لە خوای دەشارنەوە، یان 
ئاشكرای دەكەن، ئاگادارە. كەواتە ئەركی هیچ پێغەمبەرێك 
نەبووە مردوو زیندووبكاتەوە، ڕۆح بخاتە بەر چۆلەكەی لە 

قوڕ درووستكراو و ..هتد.
تا ئێستا سەرچاوەیزۆر هەن قسەیان لەسەر ئەوەیە، كە 
پێغەمبەری ئیسام نەخوێندەوار نەبووە، كەسێكی زیرەك و 
پرسیاری  بەاڵم  نییە،  ئێرەمشتومڕێكمان  تا  ب��ووە،  هۆشیار 
پێغەمبەر  بۆ  س��رووش��ی  خ��ودا  ئەگەر  باشە  ئ��ەوەی��ە،  ئێمە 
بۆ  نەوفەل مرد،  بن  كاتەوەی وەرەق��ە  لەو  ن��اردووە، بۆچی 
ماوەی نزیكەی سێ 3 ساڵ سرووش وەستا و هیچ ئایەتێك 
نەهاتە خوارەوە؟، لە كاتێكدا وەرەقەی بنی نەوفەل مەسیحی 
وەرەق��ە  هەیە  زۆر  گومانێكی  ن��ەب��ووب��وو!!.  بوومسوڵمان 
وەرەق��ە  ئەگەرچی  داوە،  پێغەمبەری  زۆری  یارمەتییەكی 
دەچمە  لێرەوە  پێنەبووە.  بڕوایشی  و  نەبووە  خۆیمسوڵمان 
سەر ئەو خاڵەش، كەجوبره ئیل بە پێغەمبەری گوتووە بخوێنە، 
لە كاتێكدا موحەممەد خوێندەواری نەبووە، پرسیارەكە ئەوەیە 
خوێندەواری  موحەممەد  نەیزانیبێت  جوبره ئیل  ئایاماقووڵە 
الی  بۆ  نێردرابێت  خ��وداوە  لەالیەن  كە  جوبره ئیلێك  نییە؟، 
موحەممەد تۆ بڵێی نەیزانیبێت موحەممەد خوێندەوارە یان نا؟.
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پێغەمبەرێك كە ئەركی سەرشانی گەیاندنی پەیامی خودا 
بووبێت، چۆن دەكرێت یەك لەسەر پێنجی ئەو دەستكەوتانەی 
بۆ  دەگرن،  بەسەردا  تااڵنەكاندا دەستی  لە  و  لە شەڕەكان 
محەمەدی پێغەمبەر بێت، بڕوانە سورەتی ئەحزاب ئایەی 41، 
ئەو دەستكەوت و تااڵنە هەر تەنیا كەلوپەل و مەڕومااڵت 
و شتی دیكە نەبووە، بەڵكو ئافرەتانیشی گرتووه تەوە، واتا 
لە پێنج ئافرەتی دەستكەوتوو دەبوو یەكێكیان پێشكەش بە 
پێغەمبەر بكرایە، لەڕاستیدا ئەوەیان مرۆڤ تووشی شۆك 
دەكات. هەر ئەوەش بوو وایكرد سەفییە، كە دواتر بوو بە 
خێزانی پێغەمبەر، لە ئەنجامی شەڕ و تااڵنێ دەستیكەوتبوو، 
كە لە شەڕی خەیبەر گیرابوو، لەوەش كارەساتتر ئەوەبوو 
لەو شەڕەدا كوژرابوو، كەچی هەر  برای  باوك و  سەفییە 
لەگەڵی  ژنی خۆی و شەو  بە  كردی  پێغەمبەر  ئەو شەوە 
نووست، هەر لەو شەڕەدا پێغەمبەر گوندێكی دەستكەوت، 
چونكە لەو شەڕەدا سوپای ئیسام گورزێكی كەمەرشكێنی 
لە جوولەكەكان دا، پرسیاری ئێمە ئەوەیە باشە ژنێك باوك 
و برای تازە كوژرابێت، هێشتا خوێن لەبەر باوك و برای 
بڕوات، دەكرێت شەو لەگەڵیدا بخەویت؟ ئەمە جگە لە نەریتی 
عەرەب و ئیسام كە لە فتوحاتەكاندا نموونەی وا زۆرە، لە 
هیچ نەریت و ئاكارێكی دیكەدا نەبیستراوە. خالیدی كوڕی 
وەلید و زۆران��ی دیكە هەمان ڕەفتاریان دووب��ارەك��ردەوە، 
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جوانییەكەی  تەماحی  لەبەر  وەلید،  ك��وڕی  خالیدی  كاتێك 
خێزانی )مالك كوڕی نوێرە(، بیانووی لە مالك گرت لەكاتێكدا 
مالك كوڕی نوێرە سەحابە بوو،مسوڵمانێكی تەواو بوو، تەنیا 
ئەوە بوو لەدوای كۆچی موحەممەد وتی زەكات نادەم، دەنا 
بڕوای بە خودای تاك و تەنیا بەهێزبوو، بەاڵم خالیدی كوڕی 
وەلید سەری بڕی،ئینجا سەرەبڕاوەكەی لەسەر بەردێك دانا 
كوڕی  مالك  ژنەكەی  شەو  هەمان  هەر  تێبەردا،  ئاگری  و 
نوێرە، كە ناوی )لەیا كچی سنان(بوو، گواستییەوە و لەگەڵی 

نوست!!. نموونەكان لەو بارەیەوە زۆرن.
ئەوەی جێگای سەرنجە، ڕاستییەكە، ئەویش ئەوەیە، خودا 
بۆیە ئەو ئایەتانەی بۆ موحەممەد ن��اردووە، تا بە باشترین 
شێوە و با ئاسانترین ڕێگا، پەیام و فەرمانەكانی خۆی بە خەڵك 
بگەیەنێت، كەچی دەبینین لە بیستوحەفت سورەتدا، سەرەتای 
سوورەتەكان بە هەندێک پیت دەستیپێكردووە، كە تا ئێستا 
مەتەڵێكە  تێنەگەیشتووە،  پیتانە  ئەو  هێمای  و  مانا  لە  كەس 
و كەس تا ئێستا نەیتوانیوە هەڵیانبهێنێت، پرسیارەكە ئەوەیە 
باشە خودا كە خۆی دانەری ئاسمان و زەوی و ئەو هەموو 
هەسارەیەیە، چ پێویستی بە هێما و ڕەمز هەیە بۆ ناو قورئان، 
یان چ پێویستی بە تەمومژ هەیە، كە كەس لێی تێنەگات؟ ئەمە 
جگە لە هەندێك وشە كە تا ئێستا زانایانی ئیسامیش لەسەری 
هەندێك  ب��ارەی  لە  بەیەكیشیان  دژ  بۆچوونی  و  نین  كۆك 
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وشەوە هەیە، بۆ نموونە: سندس، استبرق،أب،األرائك،األسباط، 
األواه، الرقيم، سررادق، غساق، القسطاس، مشكاه، بە دەیان 
حەڤدە سورەتیشدا سەرەتاكانیان  لە  ئینجا  دیكەش.  وشەی 
باشە  ئەوەیە  پرسیارەكە  دەستپێدەكات،  سوێندخواردن  بە 
مرۆڤكۆیلەی خودایە و خودا درووستكاری مرۆڤە، بەم پێوەرە 
بێت خودا چ پێویستی بە سوێندخواردن هەیە بۆ كۆیلەكەی 
هەندێك  ن���اوی  ب��ە  سوێندخواردنەكانیشی  ئینجا  خ���ۆی؟ 
بە هەنجیر و  شتی سەیرەوەیە، وەك دەبینین خودا سوێند 
ئەستێرە  كە  ئاسمانێك  بە  یان  ئەستێرە،  بە  یان  زەیتوون، 
و هەسارەی تێدایە، یان بە چێشتەنگاو و بەرەبەیان و..هتد 
دەخوات. پرسیارەكە ئەوەیە خوا بۆچی سوێند بۆ كۆیلەكانی 
خۆی دەخوات؟ یان لە سوورەتی الصافات، هەر ڕوون نییە، 
چونكە  چییە،  مەبەستەكە  دەخ��وات  الصافات  بە  سوێند  كە 
لێكدانەوەی زۆر و جیاوازی بۆ كراوە. نموونەی دیكەیش لەو 

بارەیەوە زۆر زۆرە.
لە سورەتی الكهف ئایەی 86باسی ئەوە دەكات، كە خۆر 
ئاوادەبێت،  قوڕەشین(دا  )یان  ق��وڕەڕەش  كانییەكی  لەناو 
كە  ڕوونیكردووه تەوە،  زانست  ساڵە   500 م��اوەی  باشە 
خۆردا  دەوری  بە  زەوییە  ئەوە  و  گەردوونە  چەقی  خۆر 
هەڵدێت،  نە  و  دەبێت  ئ��اوا  نە  دەن��ا خۆر  دەس��ووڕێ��ت��ەوە، 
كەچی بەپێی ئەو ئایەتە بێت، خۆر دەكەوێتە ناو قوڕەشین 



فوئاد سدیق  250

لە  ئاوابوو، چۆن  لەناو قوڕەشیندا  باشە كە  ئاوادەبێت،  و 
ماوەی 1012- كاتژمێردا لە سەری ئەم سەرەوە دووبارە 
ئێواران  چیبووبەردەوام  ئەمە  هەڵهاتەوە؟  ه��ەزارب��ارە  و 
خۆر بكەوێتە ناو قوڕەشینێكەوە و ونبێت و بۆ سبەێنێكەی 
بەجوانی هەڵبێتەوە. باشە ئێستا كە زانست بەتەواوی دڵنیای 
دەسووڕێتەوە،  خ��ۆردا  دەوری  بە  زەوی  كە  كردینەوە، 

دەبێت هەڵوێستمان بەرامبەر بەو ئایەتە چی بێت؟!.
لە سورەتی الشمس ئایەی 5-6 جەخت لەوە دەكاتەوە، 
كە زەوی پانە، ئایا لە ماوەی )500( ساڵی ڕابردوودا ڕوون 
نەكراوەتەوە، كە زەوی خڕە و پان نییە؟. لە كاتێكدا لە چەندین 
ئایەتدا باسی ئەوە دەكات، كە زەوی پانە. بڕوانە سورەتی 
هەمان   3 ئایەی  الرعد  سورەتی  لە  هەر   ،2 ئایەی  الرعد 
سورەتی  بڕوانە  هەروەها  دەگرێتەوە.  زەوی  پانیی  مانای 
الغاشیە ئایەی20،هەر لەم سورەتەدا )الغاشیە( باسی ئەوە 
دەكات، كە ئاسمان بەرزە.لە كاتێكدائاسمان بەرزە و هاوكات 
نزمیشە، چونكە ئەم گۆی زەوییە بە ئاسمانەوەیە، بە هێزی 
یەكتر ڕاكێشانی هەسارەكانی دیكەوە هەڵواسراوە، دەنا تا 
یەك ملیۆن ساڵی تر ئەو گۆی زەوییە بڕواتە خوارەوە و 
بەربێتەوە، خۆ ئاسمان بنی نایە. لەڕاستیدا ئەوەی پێویستە 
بە  مانگ  كە  ك��ردووه ت��ەوە،  یەكای  ئێستا  زانست  بوترێت 
دەوری خۆیدا دەسووڕێتەوە، بە دەوری زەویشدا لە ماوەی 
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29 ڕۆژدا دەسووڕێتەوە، زەویش لە ماوەی 24 كاتژمێردا، 
جارێك بە دەوری خۆیدا دەسووڕێتەوە،هەروەها بە دەوری 
ماوەی  لە  واتا  دەسووڕێتەوە،  جار  یەك  ساڵی  خۆریشدا 
دەسووڕێتەوە.  دەوری خۆردا  بە  یەك جار  ڕۆژدا   )365(
خۆیدا  دەوری  بە  ڕۆژداج��ارێ��ك   25 م��اوەی  لە  خۆریش 
دەس��ووڕێ��ت��ەوە، ه��ەر ئ��ەوەن��دەی��ە، خ��ۆر ب��ە دەوری هیچ 
تەمەنی  ناسووڕێتەوە.  دیكەدا  شتێكی  هیچ  و  هەسارەیەك 
زەوی و خۆر )250( ملیۆن ساڵ دەبێت، چونكە ئەو جووڵە و 
ئەو سووڕانەوەی زەوی و مانگ و خۆر هەیانە، تەمەنەكەی 
خودایەك  ئەوەیە،  پرسیارەكە  دەبێت.  ساڵ  ملیۆن   )250(
یان  پانە  زەوی  نازانێت  درووستكردبێت،  زەوی  خۆی  بە 
خڕە؟ لە كاتێكدا )2600(ساڵ پێش ئەمڕۆ )ئەناكسیمەندەر 
دووەم  ك��ە  پ.ز(   Anaximandre547 -610 /611
فەیلەسووفی سروشتی بوو، گوتوویەتی زەوی نەخشەیەكی 

قووچەكی هەیە.
یەكێك لەو خااڵنەی، كە لە قورئاندا تەئكیدی لێكراوەتەوە، 
سنوورەی،  ئەو  تا  بەاڵم  ڕێگەپێدراوە،  فرەژنی  كە  ئەوەیە 
هەبێت،  ژنی  چ��وار  تەنیا  دەتوانێت  كاتدا  یەك  لە  پیاو  كە 
كەچی دەبینین خەلیفەكانی ڕاشدین هەموویان لە چوار ژن 
زیاتریان هەبووە، تەنانەت خودی موحەممەد كە ئایەتەكان 
ئەوكاتەی  كەچی  گەیشتوون،  ئێمە  بە  ئ��ەوەوە  ڕێگای  لە 
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كۆچی دوایی كردووە، خاوەنی )9( ژن بووە، واتا لە یەك 
ئەمەیان  ئەوەیە  پرسیارەكە  باشە  الب��ووە.  ا  ژنی  نۆ  كاتدا 
قورئاندا  لە  خۆ  ڕەوای���ە؟،  ئەمە  ئایا  لێكدەدرێتەوە؟  چۆن 
بەڕوونی خسستوویەتییەڕوو هیچ پێچوپەنایەكی تێدا نییە. 
ئینجا لە چەندین شوێنی قورئاندا هاتووە، كە پیاو خاوەنی 
تاقە  بۆ  بەاڵم   ،)6 ئایەی  المؤمنون  )سورەتی  بڕوانە:  ژنە، 
مێردەكەیەتی.  خاوەنی  ژن  بڵێت  نەهاتووە  جاریش  یەك 
هەر ئەوەیە وایكردووە تەاڵق بە دەست پیاو بێت، نەك بە 
دەست ژن، هەر ئەوەیە وایكردووە بڵێت، ژنەكانتان كێڵگەن 
البقرە  بیانكێڵن، سورەتی  ئاوا  پێخۆشە  ئێوە و چۆنتان  بۆ 
یان  ن��ەم��اوەت��ەوە،  ژن  بۆ  بەهایەك  هیچ  223،ل��ێ��رە  ئایەی 
سورەتی النساءئایەی 3،هەر لێرەوە بە پێویستی دەزانم بێمە 
سەر ئەو خاڵەی، كە لە قورئاندا باسی خیانەتی خێزانەكانی 
هەردوو پێغەمبەر نوح و لووت دەكات!!، هەر بەپێی تەورات 
و قورئان تۆفانی نوح كەسی نەهێشتەوە، جگە لەوانەی كە 
نوح خستنیەناو سندوقێكەوە، بە دیوێكی دیكەدا كۆمەڵگەی 
نوحن،  نەوەی  لە  بن،  ئادەم  نەوەی  لە  لەوەی  بەر  مرۆیی 
لەناو  لەوانەی  جگە  لێدەرنەچوو،  كەسی  تۆفانەكە  چونكە 
سندوقەكەی نوحن!!. پرسیارەكەی ئێمە ئەوەیە، ئایا خودایەك 
كە دانەری ئاسمان و زەوی بێت، چۆن باسی خێزانەكانی 
نوح و لوت دەك��ات ب��ەوەی، كە ئ��ەوان حیز ب��وون؟!!، ئەمە 
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10.هەروەها  ئایەی  القلم  سورەتی  بڕوانە  هەزمدەكرێت؟! 
لەنێوان  33، جیاوازی  ئایەی  العمران  لە سورەتی  دەبینین 
مرۆڤەكان و بنەماڵەكان كردووە، باشە ئەم جیاوازییە بۆچی؟ 
خەڵكە  ئەم  گوناهی  نین؟.  خودا  بەندەی  هەموویان  مەگەر 
چییە بێئەوەی خۆیان هۆكار بووبن، زیاتر ڕێز لە هەندێكیان 
بنرێت و لە هەندێكیش كەمتر. یان خودایەك دانەری ئاسمان 
گ��ەردوون��ەی  هەموو  ئ��ەم  ڕۆژ   )6( بە  بووبێت،  زەوی  و 
درووستكردبێت، چۆن دەبێت بە مرۆڤ بڵێت خوێڕی و دایك 
حیز سورەتی القلم ئایەی 10 تا 13. ئایا خودا جنێوی وا 
بە مرۆڤ دەدات، كە خۆی درووستیكردووە و كۆیلەیەكی 
خۆیەتی؟. خودا چۆن جنێودەدات؟. چۆن بە مرۆڤ دەڵێت 
وەكو كەر وای، مرۆڤ و كەر زۆر جیاوازن، خودا چۆن بە 
یەكیان دەچوێنێت؟، سورەتی الجمعە ئایەی 5. خۆ دەكرێت 
ئەو پرسیارەش بكەین، باشە كەر لە مەخلوقاتی خودایە، خۆ 
خۆی خۆی درووست نەكردووە، كەوابێت سوچ و گوناهی 

ئەو چییە كە ئاژەڵێكی دەبەنگە؟.
لە  ئەویش  پرسیارێكی دیكە كە زۆر جێگای سەرنجە، 
ئیسراو میعراجدایە، ئەویش ئەوەیە كە خودا موحەممەدی 
ل��ە مەككەیە، بۆ  ل��ە م��زگ��ەوت��ی ح���ەرام )ك��ەع��ب��ە(ەوە، ك��ە 
لێیە  ئیبراهیمی  پێغەمبەران  باوكی  كە  االقصی،  مزگەوتی 
گواستووه ته وه  دوو شت جێگای سەرنجن، یەكەمیان ئەوەیە 
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كە دەڵێت یەكێك لە جوبرائیلەكان هات و سینگی موحەممەد 
پێغەمبەری لە خوار گەردنییەوە تا ناوكی هەڵدڕی، بە ئاوی 
هەمووشتێكی  لە  و  شووشت  سینگی  و  سك  زه مزمناو 
خراپەی دوورخستەوە و پاكیكردەوە. ئینجا سكیان پڕكرد 
لە زێڕ روگەردنیشیان لە بیروباوەڕ پڕكرد، ئینجا سینگیان 
بۆ  بەرزیكردەوە  خۆیدا  لەگەڵ  جوبره ئیل  و  چاككردەوە 
ئاسمان. ئیتر لە ئاسمانی یەكەم ئادەمی بینی، لە ئاسمانی 
هەر  حەوتەم،  پێنجەم، شەشەم،  چوارەم،  سێیەم،  دووەم، 
ئەوەی  ك��ردووە،  گفتوگۆیەكی  و  پێغەمبەرێك  و  ئاسمانە 
ئاسمانی  لە  پێغەمبەر  موسا  ئ��ەوەی��ە  سەرنجە،  جێگای 
حەوتەم بووە، بەاڵم موحەممەد لەو شوێنەی موسای لێبووە 
زیاتر بەرزكراوەتەوە، لەوێ خودا بۆی چەماوەتەوە و بە 
موحەممەدی وتووە دەبێت نەتەوەی ئیسام )50( نوێژبكات 
لە ڕۆژێكدا، لە هاتنە خوارەوەیدا موحەممەد الیداوەتە الی 
فەرمانەی  ئەو  یان  داواك��اری،  ئەو  بەسەرهاتی  مووسا و 
خودای كردووە، كە پێی وتووە دەبێت نەتەوەكەت ڕۆژانە 
)50( نوێژبكەن، موساش بە موحەممەد دەڵێت بگەڕێوە الی 
خودا و پێی بڵێ با كەمی بكاتەوە بڵێ، چونكە نەتەوەكەم 
ناتوانن ڕۆژانە )50( نوێژبكەن، موحەممەدیش دەگەڕێتەوە 
الی خودا و ئەو داوایەی لێدەكات، خوداش بۆی دەكات بە 
دەچێتەوە  گەڕانەوەیدا  لە  موحەممەد  دیسان  نوێژ،   )40(



255خوێندنەوەیەكی نوێتر بۆ ئیسالمناسی       

الی موسا، ئیتر هەموو جار موسا، موحەممەد دەنێرێتەوە 
دەبێتە  دواج��ار  تا  كەمتربكاتەوە،  نوێژەكان  تا  خودا،  الی 
پێنج )5( نوێژ، دیسان موسا بە موحەممەد دەڵێت بڕۆوە 
محەمەد  بە  خ��ودا  ب��ەاڵم  زۆرە،  نوێژ   )5( بڵێ  خ��ودا  الی 
نوێژ  یەك  هەر  ب��ەاڵم  دان��اون،  بۆ  نوێژم   )5( من  دەڵێت، 
 )50( بە  دەبێتەوە  كەواتە  بۆتان،  دەژمێرم  نوێژ   )10( بە 
موحەممەد  نییە،  ئەوە  پرسیارەكە  بۆمسوڵمانان.  نوێژەكە 
چۆن بەرزكرایەوە بۆ ئاسمان و چۆن ئاسمان بە ئاسمان 
ئاسمانێكدان،  لە  و  هەریەكە  كە  دەبینی،  پێغەمبەرەكانی 
بەڵكو پرسیارەكە ئەوەیە كاتێك خودا بۆ یەكەمین جار بە 
موحەممەدی وت دەبێت نەتەوەكەت ڕۆژانە )50( نوێژبكەن، 
موسا بە موحەممەدی وت بڕۆوە الی خودا، پێی بڵێ )50( 
نوێژ لە ڕۆژێكدا زۆرەو نەتەوەكەم ناتوانن جێبەجێیبكەن، 
ئایا موسا لە خودا باشتر نەتەوەی موحەممەدی ناسیوە؟ 
نەتەوەی موحەممەد و خودی موسا و موحەممەدیش، خودا 
ئەوانواتا  دەكرێت  چۆن  كەچی  درووستیكردوون،  خۆی 
بە  پێكەوەبكەن،  ڕا  و  پرس  پێكەوە  موحەممەد  و  موسا 
نوێژە  هەموو  ئەو  ناتوانێت  موحەممەد  بڵێننەتەوەی  خودا 
بكات، بۆچی، چما خودا نەیزانیوە )50( نوێژ زۆرە؟! یان 
نوێژ زۆرە و جێبەجێ   )50( بەهۆی موحەممەدەوە زانیی 
ناكرێت. ئایا خودایەك دانەری ئاسمان و زەوی بێت، دەكرێت 
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پێغەمبەرەكانی ئامۆژگاریی خودا بكەن، قەناعەتی پێبهێنن، 
لە كاتێكدا لە زۆربەی هەرە زۆری سورەتەكاندا، لە هەریەك 
ئایەتەكاندا گوتراوە خودا  لە  لەو سورەتانە، چەندین جار 
هاتووە  قورئاندا  لە  هەروەها  دەزانێت،  شتێك  هەموو  بە 
تەنیا خودا حاكمە و دادوەرە، سورەتی انعام ئایەی 14...
ئەو  پێچەوانەی   ،17 ئایەی  ئەنعام  لە سورەتی  هەر  هتد. 
گفتوگۆیەیە، كە موحەممەد بە خودای گوتبێت نوێژەكانمان 
لەسەر كەمبكەوە، چونكە لەو ئایەتی )17(دا هاتووە: ئەگەر 
كەس  خۆی  لە  جگە  بهێنێت،  بەسەر  هەربەاڵیەكت  خ��ودا 
ناتوانێت لەسەرتی ال ببات، ئەگەر چاكەشت لەگەڵ بكات، 

دیسان هەر خۆیەتی، كە هەموو كارێكی پێدەكرێت.
لە سورەتی )فیل(یشدا، پرسیارێك خۆی سەرهەڵدەدات، 
باشە ئەو باڵندەیەی ناوی )ئەبابیل(ە، لە چ واڵتێكدا هەیە؟، 
و  نییە  باڵندەیەك  ئێستا  ت��ا  دەژی���ن؟،  ناوچەیەكدا  چ  ل��ە 
چەندبوو،  باڵندەیە  ئەو  قەبارەی  ن��اوەوە.  بەو  نەناسراوە 
تر،  پرسیارێكی  خ���وارەوە..؟!!  بهاوێژنە  بەرد  توانییان  كە 
ئایا ڕێی تێدەچێت ئاسمان و زەوی قسەیان كردبێت، ئایا 
11، خودا  ئایەی  فصلت  لە سورەتی  قسەدەكات؟،  زەوی 
لەگەڵ ئاسمان و زەوی قسەی كردووە!، بەاڵم لە ماوەی 
موعجیزەیەك  هیچ  پێغەمبەرەوە  جێنشینەكانی  سەردەمی 
نەداوە، زۆربەی هەرە زۆری موعجیزەكانیش هی  ڕووی 
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سەردەمی موحەممەد نەبووە، بەڵكو زۆرترین موعجیزە لە 
سەردەمی موسا بووە، لە كاتێكدا ئێستا خەڵك پێویستی بە 
موعجیزە هەیە، ئاخر دوای زیاتر لە 1400 ساڵ بەسەر 
زیاتر  خەڵك  خەریكە  جیهان،  پێغەمبەری  دوا  و  دوائایین 
ئەوەی  بۆ  بۆیە  دووردەك��ەون��ەوە،  ئایینەكە  لە  ج��اران  لە 
ئەوەتا  ب��ەاڵم  دوورن��ەك��ەون��ەوە،  ئایینەكە  لە  دنیا  گەالنی 
هیچ  هەمووشتێكە،  پ��ێ��وەری  عەقڵ  كە  س��ەردەم��ەی  ل��ەو 

موعجیزەیەك درووست نابێت.
تیایدا  كە  ش��ەڕ،  مێژووی  لە  بریتییە  ئیسام  مێژووی 
دەستكەوت و غەنیمە گەورەترین و سەرەكیترین ئامانجی 
شەڕەكان بووە، بەاڵم پرسیارەكەی ئێمە ئەوەیە، ئەو )10( 
هەندێكیان  پێدرابوو،  بەهەشتیان  چوونە  مژدەی  كەسەی 
یەكتریان  ب��وون��ەوە،  یەكدی  ڕووب���ەڕووی  یەكدی  لەگەڵ 
)عوسمان،  كەسە  چوار  ئەو  لەنێوان  كوشتووە،به تایبەت 
عەلی، تەلحە و زوبێر( عەلی لەگەڵ تەلحە و زوبێر بە شەڕ 
هات، زیاتر لە )15( هەزارمسوڵمان لەو شەڕەدا كوژران، 
ئایا عەلی لەسەر هەق بوو، یان تەلحە و زوبێر؟، ئایادەبێت 
)15( ئەو  خوێنی  ئەی  بەهەشت؟  بچنە  بكوژ  و  ك��وژراو 
هەزارمسوڵمانە لە ئەستۆی كێیە. هەر لەو شەڕەدا بەپێی 
ڕۆڵی  موحەممەد  خێزانی  عائیشەی  سەرچاوەكان  زۆر 
لە شەڕەكە  تا  ئەو شەڕە،  داگیرساندنی  لە  گرنگی هەبوو 
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بۆ  هێنایانەوە  و  كرد  حوشتریان  س��واری  گیرا،  عائیشە 
مەدینە، بەاڵم عەلی عائیشەی نەكوشت، بەاڵم گرنگ ئەوەیە 
عائیشە دایكیمسوڵمانان، یان عەلی كە جێنشینی پێغەمبەر و 
لە یەكەمینەكانیمسوڵمانانە، كامیان گوناهبارن؟، ئایا ڕەوایە 
هەردووكیان چووبنە بە هەشت؟، ئەی بەفیڕۆدانی خوێنی 

)15(هەزارمسوڵمان لە ئەستۆی كامیانە ؟.
بەپێی قورئان زەواجی موتعە ڕێپێدراوە، بڕوانە سورەتی 
النساء ئایەی 24. كەچی عومەری كوڕی خەتتاب، ئەو یاسایەی 
هەڵگرت و زەواجی موتعەی لەناومسوڵمانان هەڵگرت و ڕێگای 
پێنەدا، ئێستا لەناو ئیسامی سوننی ئەو ئایەتە كاری پێناكرێت، 
لێدەكەن،  پەیڕەوی  شیعەگەراكانەوە  مەزهەبی  لەناو  تەنیا 
بەڵكو  پێغەمبەر  جێنشینەكانی  نەك  ئایا  ئەوەیە  پرسیارەكە 
خۆی  شوێنی  ئایەتێكلە  هەبووە،  بۆی  پێغەمبەریش  خودی 
بوەستێنێت و بڵێت نابێت كار بەو ئایەتە بكرێت؟. ئایا زەواجی 
موتعە ئاساییە، یاننائاسایی؟!. عومەری كوڕی خەتتاب زۆر 
شتی دیكەی بەپێی تێگەیشتنی خۆی و لێكدانەوەی خۆی بۆ 
ئەو قۆناغەی ئەو كاتی، دەستكاری كردووە، بۆ نموونە پرسی 
زەكات و پرسی دەستبڕینی دزو..هتد. پرسیارەكە ئەوەیە ئێمە 
پەیڕەوی قورئان بكەین، یان عومەری كوڕی خەتتاب؟!!. قسە 
بەرامبەر  بەتایبەت  زۆرە،  خەتتاب  كوڕی  عومەری  لەسەر 
بەاڵم  ژن��ان،  بە  بەرامبەر  ب��ووە  توندوتیژ  زۆر  كە  ژن،  بە 
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ناو  ئایەتەكانی  لەسەر  تەنیا  ئێمە  باسەی  ئەم  لەبەرئەوەی 
قورئانە، بۆیە ناچینە سەر باسی دیكە. 

تەوراتیش  تەورات،  بەپێی  پێغەمبەر،  ئەیوب  دەربارەی 
ئایەتی ئاسمانییە و دواتریش لە قورئاندا تەئكید لە ڕاستیی 
بەسەرهاتی ئەیوب كراوەتەوە، بەاڵم بۆمان هەیە بپرسین، 
ئیبلیس چۆن توانیی وا لە خودا بكات، كە ئاوا بەم شێوە 
پڕ لە ئازارە، ئازاری ئەیوب بدات، چونكە ئیبلیس هۆكاری 
ئەم هەموو ئازارە جەستەیی و ڕۆحییە بووە، كە بەسەر 
ئەیوبدا هاتووە، وێڕای لەدەستدانی ئەو هەموو سەروەت 
و سامانە زۆرەی، پرسیارەكە ئەوەیە ئەدی خودا ئیبلیسی 
چۆن  ئەی  ناناسی؟،  ح��ەواوە  و  ئ��ادەم  هەڵخەڵەتاندنی  لە 
بە قسەی كرد ؟، كە ئەم هەموو مەینەتییە بەسەر ئەیوب 
بهێنێت، ڕاستە دواتر قەرەبووی كردەوە، بەاڵم دوای ئەم 
هەموو ئازارە جەستەیی و ڕۆحی و ماددییە ؟! ئایا ڕەوایە 
لە  خ��ۆی؟!  مەرامی  بۆ  بهێنێت  خودا  بە  قەناعەت  ئیبلیس 
كەواتە  ك��راوە،  ڕووداوە  ئەم  بۆ  ئاماژەیەك  قورئانیشدا 
ئەوەی لە تەوراتدا هاتووە ڕاستە!!، بڕوانە سورەتی االنبیاء 

ئایەی 83، هەروەها سورەتی )ص( ئایەی 41 .
بۆ  گشتیت  تێبینییەكی  چەند  قورئاندا  گشتیی  كۆی  لە 
فراوانەوە  و  خۆش  دڵێكی  بە  كاتێك  ئایا  درووستدەبێت، 
درووستدەبێت،  ال  ترست  دەخوێنیتەوە،  هەمووی  قورئان 
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زۆرترینی  قورئاندا  لە  دەبینین  چونكە  ئاسوودەیی،  ی��ان 
بۆ  ئاسوودەیی،  ن��ەك  هەیە،  ن��اودا  لە  ترسیان  ئایەتەكان 
نموونە لە قورئاندا126 جار باسی ئاگر كراوە، 77 جاریش 
باسی دۆزەخ كراوە، هەروەها 115 جاریش باسی ڕۆژی 
دوایی )یوم اآلخرة( كراوە، كە دەكاتە 318 ئایەتهەموویان 
بۆ ترساندنی مرۆڤەكانن، بەاڵم لە بەرامبەریدا تەنیا 66 جار 
باسی بەهەشتی كردووە. با ئەوەش بڵێین لە قورئاندا لە 18 
سورەتدا باسی ڕۆح كراوە، كە لە هەندێك لەو سورەتانەدا 
زیاتر لە جارێكیش باسی لێوە كردووە، وەك سورەتی النحل، 
الحجر، یوسف، یونس، البقرة، كەچی تا ئێستا كەس نازانێت 
ئەو ڕۆحە چییە و لەكوێیە و چۆنە؟ وەاڵمەكانیش هەمووی 

بۆ غەیبت دەبات، كە بڕواپێكراو نین.
لەڕاستیدا پرسیارەكان زۆرن و تا دەچیتە ناخی سورەت 
و ئایەتەكانیشەوە، پرسیاری زۆرترت بۆ درووستدەبێت و 
وەاڵمەكانیشیان هیچ دیار و ڕوون نین، بۆیە مافی ئەوەم 
بۆچی  دەستناكەوێت؟،  وەاڵمەكانمان  بۆچی  بپرسم،  هەیە 
هەمیشە مانای درووستی ئەو ئایەتانەمان بۆ ڕوونناكەنەوە، 
مانایەكی دیكەمان دەدەنێ، كە ئەو مانایەی نییە؟، چونكە تا 
لە شوێنی  نەدەنەوە، وەاڵمەكان  مانای درووستی خۆیمان 

خۆیان دەمێننەوە و ناتوانن بڕواپێكراو بن.
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لە چاپكراوەكانی نووسەر

1- دیموكراسی و ئیسامی سیاسی)2005(ڕەخنە و لێكۆڵینەوە
2- هەتاوی نیوەشەو)2005( رەخنەو لێكۆڵینەوە

3- ئایین و دەوڵەت و پەیڕەوكردنی شەریعەت)2006( وەرگێڕان 
-)2006(دیمانەی  یەكەم  بەرگی   - سیاسەت  گەردەلوولی   -4

سیاسی
5- گەردەلوولی سیاسەت – بەرگی دووەم - )2009(دیمانەی 

سیاسی
6- قەیرانی كۆمەڵگە و حیزبە سیاسییەكانی هەرێمی كوردستان 

)2015( تۆژینەوەیەكیتیۆری - مەیدانییە
7- قەیرانی عەقڵ)2015( لێكۆڵینەوەیەكی رەخنەیی فیكرییە

سیاسیی  تۆژینەوەیەكی  س��ی��اس��ی)2015(  دەروون��زان��ی��ی   -8
مەعریفییە

میتۆدی  تۆژینەوەیەكی  كۆمەاڵیەتی)2015(  دەروونزانی   -9
ئەكادیمییە

10- فەلسەفە)2015(فەلسەفەیفەیلەسووفەكانە 
جۆراوجۆری  بابەتی   )2015( ئایدیۆلۆژیا  گەردەلوولی   -11

سیاسییە 
12- گەردەلوولی سیاسەت )2015( تێكڕای دیمانە یاسییەكانمە
13- قەیرانی عەقڵ – بەرگی دووەم-)2017( لێكۆڵینەوەیەكی 

رەخنەیی فیكرییە
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29
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2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31

2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57
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رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83
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2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم
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109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی
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2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139

2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

153
پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 

دەرەوە
2017بابان ئەنوەر

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

157
سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 

دادپەروەری
2017ئارام مەحمود ئەحمەد

158
ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 
ئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

2017كۆشان عەلی زەمانی

159
كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 

نەوت
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

160
پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  

ناوەڕاستدا
2017بەختیار ئەحمەد ساڵح

161
مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 

بیابان
2017شاناز هیرانی

162
هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 

ناوچەییەكان
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166
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167
نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 

االوسط
2017عەلی محەمەد صالح

168
هەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی 

قەتەر
2017ئەرسەالن حەسەن

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

183
مەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز

4 بەرگ
2017ئەكرەم عەنەبی

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197
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2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

221
كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 

سۆسیال دیموكرات
2017كۆمەڵێك نوسەر

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223

2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224
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