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دەستپێك
سەرەتا دەبێتت دان بەو راستییەدا برنێت ،كە ناونیشانی
كتێبەكە بە جۆرێك فراوان و گشتییە ،چونكە بابەتی جۆراجۆر
لەخۆدەگرێت و چەندین رەهەندی تر و جیاوازیش ،سەبارەت
بە كورد و ئیسالم دەگرێتەوە ،بەاڵم هەڵبژاردنی بابەتگەلێكی
وەها و بەو ناونیشانەوە بیرلێكراوەیە ،خودی پەیامی كتێبەكە
لەوێوە سەرچاوەی گرتووە :بیری كورد و رووناكبیری كەی
دەگاتە ئاستی بیركردنەوە لە ئایین و تاوتوێكردنی؟ لە
شوێنكەوتەیەكی بێ پرسیارەوە ،ببێتە بكەرێكی بیركەرەوە و
رەخنەگر .ئەمە كاری نەكردە نییە ،بەڵكو خۆڕزگاركردنیشە
لەو راڤە و تێگەیشتنە باوانەی ،كە چەندیین سەدەیە هۆش
و ئاگایی مرۆڤی ئێمەی داگیركردووە .لەباتی پرسیار و
بەدواچوون ،وەاڵمی لەقاڵبدراوی پێشكەشكردووە.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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لەم ساتەوەختەدا ،كە ئێمە بەرەوڕووی توندوتیژییەكی
سەرتاپاگیر و هەمەالیەن دەبینەوە ،بە تایبەت لە كاتێكدا
ئاسۆكانی سەربەخۆیی و ئازادیی تاك و كرانەوەی كولتوری
لە رێدایە ،ئایدیۆلۆجیای ئایینی دەیەوێت لەسەر پشتی
تەكنەلۆجیای نوێ بە رەقرتین و توندوتیژترین شێواز
خۆی بەرهەمبەێنێتەوە ،لەبەرئەوە مرۆڤی ئێمە ئێستا لە
بەردەم یەكرتبڕێكدایە :مێژوویەكی خۆێناوی كە دەیەوێت
خۆی دووبارەبكاتەوە ،داهاتوویەكی نادیار و ئێستایەك
پڕتەنگوچەڵەمە و لێوانلێو لە قەیران.
بێگومان پەیوەندیی كورد بە ئیسالمەوە چەندین رەهەندی
جیاواز و لێكدانەوەی رشۆڤەیی هەڵدەگرێت .لەم سۆنگەوە،
دەمەوێت لە دەرگ��ای ئەو پەیوەندییە بەیەكداچووەوە
هەندێک پرسیارو بابەت ،سەبارەت بەكاریگەریی ئایین و
رەنگدانەوەی لە ناو كورددا بورووژێنم .دیارە كاریگەریی
ئایین لەسەر كۆمەڵگەی ئێمە لەو ساتەدا دەردەكەوێت،
كە جیاكردنەوەی كولتور و كۆمەڵگەی ئێمە (هەڵبەت بە
رەچاوكردنی هەندێك حاڵەت) لە پێوەر و بەهاكانی ئەگەر
ئەستەم نەبێت ،ئەوا تەواو سەخت و پڕگرفتە.
بۆیە قسەكردن لەسەر ئەو پەیوەندییە بە ناچاری بۆ
چەندین بابەتی جیاواز و تێكچڕژاو پەلكێشامن دەكات.
لێرەوە ،ئەم كتێبە كە لە چەند بەش پێكەاتووە ،هەنگاو
بەهەنگاو باس لەو پەیوەندییە مێژوویی و «دیالێكتیكەی»
نێوان كورد و ئیسالم دەكات .دیارە هەندێك بابەت پێشرت لە
چەند بەرهەمێكی وەك ‹فەلسەفەی ئایین› و ‹فەلسەفە و
قەیران›دا هێرناونەتە بەر باسوخواس ،بەاڵم لەگەڵ هەندێكی
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پرسیار و بابەتی تردا و بە دەستكارییەوە لێرەدا شێلگیرانە
تاوتوێكراون ،لەبەرئەوە هەوڵدەدەم لە چەند تەوەرێكدا
هەندێ الیەنی كۆمەاڵیەتیی ژیان ی خۆمان باسبكەم ،كە
تاچەند دەكەوێتەژێر قەڵەمڕەویی ئایینەوە.
هەڵبەت ئامانج لەم كتێبە كردنەوەی دەرگای كڵۆمكراوی
پرسیار و سەرنجە لەسەر ئایین و ب��اوەڕ و رۆڵی گوتاری
ئایین لە نێو كۆمەڵگەی ئێمەدا .ئەمەش بوێری و لێزانی و
وردبینیی دەوێت .هاوكات قسەكردن لەسەر دەركەوتێكی
تری خۆسەپێنێك ،كە ئەویش دیاردەی ‹داع��ش›ە .هێزێك،
كە بە هەموو توانا و دڕندەیی خۆیەوە ،دەیەوێت نەك هەر
ببێتە بەشێك لە ژیان و كولتوری ئێـمە ،بەڵكو دەیەوێت لە
رێی توندوتیژییەوە سەرجەم كایە و بوارەكانی ژیانی ئێمە
دابڕێژێتەوە و دواجار بیخاتەوە ژێڕ ركێفی خۆی.
وەك چۆن چیرت ناتوانین خۆمان لەو توندوتیژییەی لەژێر
پ��ەردەی ئاییندا جێبەجێدەكرێتت ،ببوێرین ،ئاوەهاش
ناكرێتت رشۆڤەكردنی دیاردەی ئایین و ئایینداری بخەینە
الوە .دیاردەی توندوتیژی كە دەركەوتێكی ئایینیی هەیە،
دەبێت ببێتەوە دەروازەی پرسیار و توێژینەوە لە چییەتیی
ئایین و باوەڕ و جێبەجێكردنی دەقەكانی لە نێو ژیانی
مرۆڤی ئێمەدا .ئەگەرچی قسەكردن لەسەر ئایین لە
كۆمەڵگە خۆرهەاڵتییەكانی وەك ئەوەی ئێمەدا یەكێكە
لە سێ قەدەغەكراوەكە (تابووەكان كە پرسی ئایین،
سیاسەت و سێكسە) .هاوكات باسكردنی دەبێتتە هۆی
توڕەبوون و نیگەرانیی ئایینداران ،بەاڵم دەبێت ئەو الیەن
و كەسە ئاییندارانە راستییەك بزانن ،كە كردەوە و شێوازی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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بەجێگەیاندن و تێگەیشتنیان لە ئایین ،كاریگەریی لەسەر
كۆی كۆمەڵگەی ئێمە هەیە.
بەركەوت و لێكەوتەكانی ئایین جا بە باش یان خراپ
بێت ،فاكتێكە لە بوارەكانی ژیامناندا هەڵدەسوڕێت .بۆیە
بە تەنها ماف و تایبەت نییە بە هەڵگرەكانی ،چونكە تا
ئێستاش ئایینداری ،باوەڕداری نەبۆتە پرسێكی تاكەكەسی و
ژیانی تایبەتی هەڵگرانی ،بەڵكو وەك دیاردە و پرۆسەیەكی
گشتگیری سیاسی و كولتوری و كۆمەاڵیەتی بەكاردێت و كاری
تێدادەكرێتت.
گرفتێك كە لەنوسینی ئەم بابەتانەدا هاتەبەردەمم ،ئەوەبوو
هەمیشە هەستمدەكرد پرسەكە تەواونابێتت و نابڕێتەوە.
ئەگەرچی نزیكەی دووساڵە خەریكی تاوتوێكردنیم ،بەاڵم
بەشێكی ئەم هەستە دەگەڕێتەوە بۆخۆم و هاوكاتیش
خودی بابەتەكە .ئەمڕۆ ئایینی ئیسالم زۆربەی پرسە سیاسی
و كۆمەاڵیەتی و ئابوریەكانی جیهانی داپۆشیوە .جگەلەوەی
دینامیكیەتی گرفتوكێشەكان لەژێركاریگەری ئاییندا وایكرد،
بەردەوام بیربكەمەوەو پرسیاربكەم و بنووسم.
نەوزاد جەمال
كوردستان 2015
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بەشی یەكەم
كورد و ئیسالم لە هەزارەی سێیەمدا
پرسیار و تاوتوێكردنی پەیوەندیی كورد بە ئیسالمەوە  ،كە
لە ئێستادا پێی ناوەتە ‹هەزارەی سێهەم›ەوە ،هەر بابەتێكی
مێژوویی نییە ،بەڵكو ڕابوونە لە مێژوویەكی كەڵەكەبووی پڕ
لە هەوراز و نشێو .دیارە مەبەست لە دەستەواژەی ‹هەزارەی
سێهەم› ئاماژەیە بۆ سەدەی زاڵبوونی تەكنۆلۆجیای زانیاری
و پەیوەندی .سەردەمێك كە دەستڕاگەیشنت بە زانست و
زانیاری هێندە بەردەستدەبێتت ،كە مرۆڤ دەگاتە باوەڕێك،
كە ئیرت نهێنی و مەتەڵی ژیان و پرسیارە نەمرەكانی لێ عاسی
نابێت .جگە لەوە ،مانەوە و كاریگەریی ئایین لەم سەردەمەدا
بۆ خۆی جێگەی پرسیارە ،ئاخۆ :چۆن دەكرێت ئیرت مرۆڤ
قۆناغی پەیوەستیی ڕۆحی و دەروونی بە باوەڕ و ئایینەوە
تێنەپەڕاندبێت؟
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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لە كاتێكدا كە مرۆڤ لە بەرایی مێژوودا ،كە هێشتا بیر و زمان
و زانستەكان سەریان هەڵنەدابوو ،دەربڕین لە ترس و تاسە
ناخەكییەكان و دیاردە رسوشتی و ڕووداوە كۆمەاڵیەتییەكان
بە زمانی ئەفسانە دەكرد .دواتر ئەو زمانە گۆڕا بۆ زمانی
باوەڕی ئایینی ،پاشان هاتنەمەیدانی جیهانبینیی فەلسەفی،
كە بووە سەرەداوی پێشكەوتن و هۆشیاربوونەوەی مرۆڤ
و لێوەی سەرهەڵدانی زانستەكان .ئێستاش پاش بڕینی ئەو
قۆناغانە و كارابوونی زانست لە هەموو بوارەكانی ژیاندا،
مرۆڤ بە جۆرێكی تر تەماشای ڕۆڵی خۆی لە جیهان و
گەردووندا دەكات.
چیرت مرۆڤ خۆی بەو بوونەوەرە بێدەسەاڵت و زەبوونە
نابینێ ،كە ژیانی تەنها لەپێناو مانەوەدا بوو .هەرگیز ئەو
مرۆڤە نییە ،كە پشتی بە ئایین و باوەڕەكان دەبەست بۆ
دۆزینەوەی نادیار و كێشەی بوونەكی و بڕانەوەی ژیان و
چۆكدادان لە بەردەم هێرش و پەالمارەكانی رسوشت و دڕندە
و دێوودرنج و هاومرۆڤەكانی .مرۆڤ ئێستا لە چاخی زانیاریدا،
كە دەكرێت بە سەدەی سەرڕێژبوونی زانیاری و زانین ناو
بربێت ،دەستەوسان و حەپەساو و تاساو نییە لە بەردەم قانونە
رسوشتییەكانی ژینگە و بارە بایۆلۆجییەكەی خۆی .ئیدی ئەو
لەو قۆزاخە سەری دەرهێنا و نەك توانی تەنها خۆی و ژینگە
و دەوورووب��ەری بدۆزێتەوە و مەتەڵەكانیشی لێكبداتەوە،
بەڵكو ڕاستەوخۆ بیری لە گەشت بۆ ئەو ئاسامنە كردەوە،
كە هەزارەها داستان و چیرۆكی ئەفسانەیی و ئایینیی لەسەر
دانراوە و بە خێرایی تیشكی خۆر تەیبكات.
مرۆڤێك كە چیدی خۆی بە نیشتەجێی سەرزەوی هەژمار
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ناكات ،بەڵكو بە بوونەوەرێكی هۆشمەند و زانا و بلیمەت،
كە لە هەموو گێتی دەكۆڵێتەوە و بەرەوڕوویان دەڕوات.
لێرەوە ،هەزارەی سێهەم ،ڕەهەندێكی تری مێژوویی مرۆڤ و
هاوكات دیوێكی تری پێشكەوتنی زانست و گەشەكردنی بیر
و تێگەیشتنی مرۆڤە .بۆیە پرسیار لەوەدایە كە ئاخۆ مرۆڤێك
ئەوەندە خاوەنی ئامراز و تەكنۆلۆجیای زانیاری و تیۆرە
زانستییەكان بێت ،چام پێویستی بە ئایین هەیە بۆ ڕاڤەكردنی
جیهان و چارەنووسی؟
 -1بۆچی پەیوەندیی كورد و ئیسالم پرسیارە؟
سەرەتا دەبێت لەوێوە دەستپێبكەین ،كە هیچ كات وەك
ئەمڕۆ ئایین پرسێكی گەرم و باسوخواسی جیاواز و مشتومڕی
زیندووی هەڵنەگرتووە ،لەبەرئەوە ئایین هەم پرسێكی
مەترسیدار و هەم گرنگە ،كە ناكرێت تەنها وەك ڕێورەسم
و پەرستش و بۆنە و كتێبی پیرۆز تەماشا بكرێت .لەبەر
ئەوەی ‹ئایین› ئەو دیوە نەبیرناو و هەمیشە ئامادەیەیە ،كە
لە هەڵسوكەوت و بیركردنەوەی كۆمەڵگە و تاكی ئێـمەدا بە
زەقی كاری خۆی كردووە .جگە لەوەی ئەو پرسە ترسناك و
هاوكات گرنگەیە ،كە بە خشكەیی و بە ئەسپایی ڕۆڵی لە
هەناوی كۆمەڵگە و لە ناخ و بیركردنەوە و هەڵسوكەوتەكانی
تاكدا ڕەنگدەداتەوە ،بەاڵم ئەم كاریگەری و ڕۆڵەی ئایین
بەسەر زۆربەماندا تێدەپەڕێ و پرسیاری وردی لێناكرێت.
لە هەمووشی ترسناكرت ئەوەیە ،ئەو هەژموونە ڕۆحیی و
دەروون ی و سیاسییەی كە هەیەتی ،نەكەوتۆتە بەرباس و
لێتوێژینەوەی ئەكادیمی .ڕاستە لەكۆمەڵگەی ئێمەدا زۆرترین
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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باسی بابەتە ئایینییەكان دەكرێت ،بەاڵم بە دەگمەن قسە
لەسەر خودی «ئایین» وەك بابەتێكی تێوری دەكرێت .واتە
ئایین وەك پراكتیزە لە بۆنە و ڕێورەسمەكاندا كە دەكرێت
ناوی ئایینداریی لێبرنێ ،تەواو جیاوازە لەگەڵ ئایین وەك
بیرباوەر و بنەماكان و لێكدانەوە و ڕاڤەكردنی .بێگومان،
شاراوە نییە كە هەردەم ئایین لە بۆنە و ڕێوڕەسمەكاندا
ئامادەیی هەیە ،واتە بایەخی كولتوریی ئایین لە ڕۆحی
مرۆڤی ئێمەدا بە زەقی ڕەنگیداوەتەوە ،تەنانەت بەڕواڵەت
وا دەردەكەوێ ،كە مرۆڤی كورد بەبێ ئایین شتێكی تری نەبێ
و هزری كورد هیچی تری پێنەوترێ  ،تەنانەت پێشی نەكرێ
جگەلەوەی لە ئاییندا هاتووە.
لەبەر ئەو ە جێگەی پرسیارە ،كە ئاخۆ تاكەی هەژموونی
سەرتاپاگیری ئایین لە كوردستاندا هێز و گوڕوتینی بەردەوام
دەبێت؟ ئایا ناكرێت قۆناغێكی تر بێتە پێشەوە هەژموونی
ئایین كز و الواز بێ و بكەوێتە گۆشەیەك ی بەرتەسكی ژیانی
كۆمەاڵیەتیی تاكەكەسەوە؟ ئەی ئەگەر ئەم قۆناغە هات،
ئەوسا مرۆڤ و كۆمەڵگە ی ئێمە چییان بەسەردێ؟ باشە
كامەیە ئەو سیستمە بەهایی و پێوەر و دید و جیهانبینییەی،
كە جێگەی بیروباوەڕی ئایینی دەگرێتەوە؟
بێگومان ،ئەمانە چەند پرسیارێكن ،كە هەر ‹بەڵی› و
‹نەخێر› وەاڵم نادرێنەوە ،بەڵكو كۆمەڵە پرسێكە ،كە لە خۆیدا
جۆرێك بەربەرەكانێیه بۆ پیشكەوتنی كۆمەڵگەی ئێمە .لێرەوە
قسەكردن و تاوتوێكردنی ئایین بە هەموو دیوێكدا ترسناك
و گیرۆدەكەرە ،چونكە بۆ خۆی گەنجینەیەكی كولتوری و
مێژوویی و ڕۆحییە ،كە بەداخەوە هێشتا دەستی بۆ نەبراوە
14
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و وەك پێویست قسەی لەسەر نەكراوە ،جگە لەوە ی هەمیشە
دوو هەڵوێستی لێكدژ و توندڕەو هەبوو ن سەبارەت بە
تێگەیشنت و قسەكردن لە ئایین :ڕەتكردنەوە ،یان پێداگیریی
بێ پرسیار.
بۆیە هەمیشە باسكردنی ئایین هەڕەشە بووە بۆ گیانی
مرۆڤەكان ،بەتایبەت ئەوانەی توێژینەوەی دەربارە دەكەن.
هەم لە پراكتیزە و درێژە پێدانیشیدا ،ئایین بەبێ پرسیار و
بیرلێكردنەوە بەڕێ كراوە .دیارە ئەمەش بۆ خۆی مەترسییەكی
ترە .دەكرێت ئێمە بە خوێندنەوەی ڕووداوەكان و پێشهات و
ئەزموونەكان ،هاوكات بە سەرنجدان و تێبینیكردنی ڕەوشی
ئایین و كاریگەرییەكان لە كۆمەڵگەی كوردەوارییدا زۆر
ڕاستی لەو بارەوە هەڵبگۆزین.
ئاشكرایە هۆش و بیری ئێمە ،هەرگیز بەدەر نەبووە لە
كارتێكردنی «ئایین» .تەنانەت بەبێ تاوتوێكردنی «ئایین»،
ناتوانین بیر لە مێژوو و ب��ارودۆخ��ی كولتوریی خۆمان
بكەینەوە ،لەبەرئەوەی ئایین ئەو چەقە ڕۆحی و دەروونییەیە،
كە دواجار كەسێتی و كاراكتەری مرۆڤی كوردی بە دەوریدا
دەسووڕێتەوە .هاوكات جەمسەرێكی ترە ،كە ڕۆحی مرۆڤی
كورد بەبێ پرسیار و بیرلێكردنەوە لەسەری بەندە .جگە
لەوەی ئایین گەیەنەرێكی یا نێوانبەرێكی تری پەیوندییە
كۆمەاڵیەتییەكانە ،ئەو پەیژە دەروونییەیە كە بیركردنەوە لە
«ئاسامن» و «بوونی» خۆی لەسەر ئەم زەوییەدا بەسەریدا
هەڵدەكشێ.
دیارە ڕووداوگەلە ترسناكەكانی ئەم دواییە جگە لەوەی
نیهادی خراپ و پێشینەی كارەساتی ترن ،بە دیوێكی تردا
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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ئەو ڕووداوانە لە هەموو ڕوویەكەوە ژێدەرێكی زەقن ،ك ە
ئایین و ئایینداری چ وەك گۆڕاو و پاڵنەرێكی كۆمەاڵیەتی،
دەكرێت بە ئاسانی ببێتە هێزێكی شەڕەنگێز و تێكدەر .بۆیە
ئەو گریامنەم دووپات دەكەمەوه ،كە لە چەندین جێگەی
كتێبەكەدا وتومه :بەبێ تێگەیشنت و رشوۆڤەكردنی ئایین و
دیاردەی ئایینداری لە كوردستان ،ئاسۆی هیچ گۆڕانكاری و
پێشكەوتنێك چ��اوەڕوان ناكرێت ،تەنانەت ئاسۆی زانست
و فەلسەفە و ب��وون بە دەوڵەتیش ،بەبێ تویژینەوە و
چارەسەركردنی پرس و كێشەی ئایین و ئایینداری ئەستەمە.
ئ��ەوەش زۆر ئاشكرایە كە ئایین بە تەنها ڕەنگدانەوە و
كاریگەریی لەسەر تاك نییە ،بەڵكو بۆیە پێیدەوترێ ئایین،
چونكە سیفەتێكی گشتی و كۆمەاڵیەتیی هەیە .هاوكات دەبێتتە
پرۆسەیەك یا پرۆژەیەكی تەسكبیر و لەڕێی كۆمەڵێ ڕێورەسم
و رسوتەوە تاكەكان دەخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوە،پاشان دەبێتتە
یەكخەری كردەیەكی دەستەجەمعی و كۆڕەفتارێكی ناقۆاڵ.
شایەنی جەختلێكردنەوەشە ،ئایین لە كۆمەڵگەی ئێمەدا
هێندە ڕەگی داكوتاوه ،بەئاسانی گۆڕانكاریی بەسەردا نایەت،
بۆیە پێویستە رشۆڤەی ڕۆڵ و پێگەی ئایین بكرێت لە ژیانی
مرۆڤی كوردا .جێی داخە كە ئایین ،یاخود با باشرت بڵێین
هەڵگرانی ئایین كۆمەڵێ پرسیاری نەكراو و بەجێهێڵراویان
كردۆتە قوربانیی بێدەنگی خۆیان .چیدیكە كاتی بێدەنگی و
شاردنەوەی وتوێژو ڕاڤەكردن دەربارەی ئایین نییە .ئەگەرچی
هەمووشامن دەزانین ،كە ئایین و باوەڕ بەشێكن لە كولتوور و
هەستونەستی كۆمەڵگەی كوردی و هەروا بەسانایی ناتوانین
لە ژیانی ڕۆژانەماندا فەرامۆشی بكەین.
16
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چیدیكە ناكرێت هاواڵتیانی كوردستان لە ئەمڕۆدا ئایین
و ئایینزاكان بخەنە ژێر ڕكێفی «سیستەمی بێدەنگییەوە» كە
داهێرناوی هەڵگرانی دۆگامی ئایینەكانە ،بۆیە دەبێتت لەسەر
ئایین و باوەڕەكانی كوردستان بەتایبەت بدوێین و توێژینەوەی
سیستامتیكییان لەبارەوە بكرێت ،چونكە كوردستان مەڵبەند و
كانگای چەندین باوەڕ و ئایین و ئایینزای جیاوازە .دیارە ئەمە،
هەم مایەی دەوڵەمەندیی گەنجینەی فەرهەنگی و هاوكات
مایەی نیگەرانی و ترسە .لەبەر ئەوەی دەشێ ئەم پێدراوە
هەڕەشەبێ لەسەر ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و كولتوری.
 -2كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕی مێژوودا
تاوتوێكردن و پرسیاركردن لەسەر باوەڕ و ئایین بە جۆرێك،
دواندنی هەست و ڕۆح و كولتوری كۆمەاڵیەتییە .بە دیوێكدا
باسكردنی ئەو توێژاڵە نەبیرناو و هەمیشە ئامادەیەیە،
كە لە مێژوودا زۆرجار ئاڕاستەی ژیانی سیاسی و ئابوری
و كۆمەاڵیەتیی ئێمەی ك��ردووە .بەگشتی ،ئایینداری ئەو
شوێنە ناجوگرافییە ،كە مرۆڤی كوردی خزاندۆتە ئاست و
پێگەیەكی تایبەت لە شارستانیەتی مرۆڤایەتیدا .جگە لەوەی
پەیوەستكردن و وابەستەكردنی مرۆڤی كوردە بە كۆمەڵێك
بەهاو سیمبول و پێوەرەوە ،كە ئێستاشی لەگەڵدابێ ،وەلێ
بە جۆرێكیش «ئەوی» كوردی لە خۆیدا تا ڕادەی شاردنەوە و
خەفەكردن حەشار داوە.
ڕەنگە وتەیەكی گشتی و سادەش بێ ئەگەر بڵێین كەم جار
بۆ ئەم مرۆڤگەلە هەڵكەوتووە ،بوێرانە و شانبەشان بەرامبەر
ئایینەكەی بێتە دەنگ و پرسیاری ئاڕاستە بكات .لەبەر ئەوە،
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

17

‹ئایین› وەك سیستمێكی میتافیزیكی و ڕەوشتی و كولتوری
ئابڵوقەی بیر و داگیركاری ناخی بووە و چەندان سەدە لەژێر
ڕكێفیدا ژیان و بیركردنەوەی ڕێكخستووە .هیچ ساتێكی بۆ
نەڕەخساوە پرسیار بكات :ئاخۆ بۆ ئەم ئایینەی كردۆتە ڕێبازی
ژیان؟ بۆچی ئەو زمانەی كردۆتە پردی پەیوەندی لەگەڵ
خودا؟ تا چەندە ئەو ئایینە شیاوە و لەگەڵ ژیان و كولتوریدا
دەگونجێ؟ چەندان پرسیاری تر كە دەبوو ئەقڵی كوردی
یان باشرت بڵێن بیركردنەوەی كوردی ،لە خۆی و ئایینەكەی
بكردایە.
ئاشكرایە كە نەكردنی ئەو پرسیارانە بە ڕاشكاوی و ئاشكرا،
مانای نەبوون و ناهۆشیاریی هەموو باوەڕدارانی كورد نییە،
بەڵكو لە ناو كورددا و بەگشتی و بەتایبەترت لە ئاستی چینی
خوێندەوار و زانای ئایینیدا ،لەو جۆرە پرسیارانە بە خەفەكراوی
لە نێو بیرەوەری و خەیاڵدان و سینەیاندا هەبوون .ناشێ و
ناچێتە ئەقڵەوە ئەو هەموو زانا ئایینییە كە بلیمەتیان تێدا
بووە و كەسانی شارەزا و ناودار بوون و لە چەندین زانستی
نەریتیدا دەستی بااڵیان هەبووە ،بێگومان ناشێ پرسیاری
ڕەخنەییان لەبارەی ئایینەوە نەبووبێ.
دەكرێت بپرسین :ئەگەر خوێندەوارە ئایینییەكان و
موسوڵامنان گومان و پرسیاری ڕەخنەییان هەبووە ،بۆ
نەهاتوونەتە دەن��گ؟ ڕەنگە ئاسانرتین وەاڵم ئ��ەوە بێ
كە هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و كولتوری و سیاسی لەبار
نەبووە ،بەتایبەت كورد بە درێژایی تەمەنی باوەڕداری لەژێر
قەڵەمڕەوی ئیسالمدا كەمینەیەك بووە ،جگە لەوەی ئاستی
خوێندەواری و هەژاری و نەبوونی ژیانی شار وەك سەنتەرێكی
18
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ڕۆشنبیری و ڕوناكبیری هاوكار نەبووە لەوەدا گەنگەشەی
شێلگیر و ڕێكوپێك سەریهەڵنەداوە .س��ەرەڕای ئەوەی كە
ئایین هەمیشە ئامرازێكی سیاسی بووە ،كە هەركەس دژ بە
دەسەاڵتی سیاسی و ئایین بووەستایەتەوە ،یەكسەر مۆركی لە
باوەڕدەرچوونی لێدەنرا ،بۆیە ئەو ساتەوەختە پرسیارسازە كە
لەمێژەوە سڕ كراوە ،دواخراوە.
بەاڵم ئێستا و بەتایبەت لە ئەنجامی هێرش و پەالمارەكانی
هێزەكانی ‹داعش› (دەوڵەتی خەالفەی ئیسالمی) بۆ سەر
كوردستان ،ئەو پرسیار و هاتنەدەنگە بۆتە كارتێكی فشار و
چارەنووسساز .چونكە هێرشەكان دەرگای دەیەها پرسیار و
گومانیان خستە سەر پشت ،كە ناكرێت بۆ داهاتووی نادیار
بەجێ بەێڵدرێن.
 -3مەترسی ئایین
هەڵبەت دەكرێت بڵێین مەترسیی ئایین لەوێوە سەرچاوە
دەگرێت ،كە لە كۆمەڵگەی ئێمەدا ئایینداری هیچ هەڕەشە
و لەبەر مەترسیدا نییە ،بۆیە دەستوااڵبوونی لە كایەجیاكانی
كۆمەڵگەی ئێمەدا وای كردووە ئایینداری سەربكێشێت بۆ
پاوانخوازی و ببێتە جێگەی مەترسی بۆ سەر كایەكانی تری
ژیان ،لەبەرئەوەی دەكرێت بڵێین ،ئایین بە دوو باردا مەترسی
و هەڕەشەیە :جارێك لە تێنەگەیشنت و لێكدانەوەی نادروستدا
بۆ سەر هەڵگرانی .جارێكیش لە بەكارهێنانی نادروست و
نەشیاو وەك ئامرازێكی ئابوری و سیاسی دژ بە ئەوانی تر ،یان
لەپێناو بەرژەوەندیی كەسان و گروپێكدا .لە كاتێكدا جیاوازی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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و نابەركێی ‹ئایین› و ‹دنیا› شتێك نییە گومانی لێبكرێت .بە
درێژایی میژوو ئایین وەك دیوێكی تری گەمەی ژیان تەماشا
كراوە و دەربڕین بووە لە پێداویستییە دەروونییەكانی مرۆڤ.
لەم ڕووەوە ئایین توخمێكی دێرینی ڕۆحی ژیانی مرۆڤە،
جیاوازییەكی دیاری هەیە لە بواری دنیا .هەر ئەمەش وای
كردووە ،كە ئێمە بتوانین جیاكارییەك لە نێوان پێداویستی و
هەلومەرجەكانی دینداری و پێویستییەكانی ڕۆژگار بكەین.
لێرەوە الیەنی ڕۆحی بۆتە ڕەهەندێكی گرنگی ئایین و
بەرامبەر الیەنێكی مادیی ،كە چەمكی دنیا دەگرێتەوە.
دی��ارە ئەم جیاكارییەی دین و دنیا ،چۆتە خ��ودی ڕێنام
ئایینییەكانیشەوە و جێگەی ڕەتكردنەوە نییە ،لەبەرئەوەی
لە ئاییندا پێشەنگی –ئەوەلیەت ( )priorityدراوە بە
فەرمانە ئایینییەكان ،واتە رسوتە ڕۆحییەكان و باسوخواسی
ڕۆژی دوایی ،پاداشتی خودایی .لە بەرامبەردا پێگەی دنیا
لە پلەیەكی نزمدایە ئەگەر هەردەم فەرامۆشیش نەكرێ.
مەملەكەتی خودایی نا-زەمینیە و بوونێكی ئامادەی لێرە
(جیهانی م��ادی) نییە ،بەڵكو لە س��ەروو بوونی مادیی
بەرجەستەوەیە .لێرەوە ئەم دیدە بۆ بوون ڕەهەندێكی
میتافیزیكیی هەیە ،كە تێیدا باس لە بەسەرچوون و كاتێتیی
دنیا دەكات .دنیای مادی شتێكە شایەنی دەربەستهاتن نییە،
چونكە ئەگەری لەناوچوون و تێداچوون تێیدا جەوهەرە .بۆیە
دینداری وەك ڕیگایەك بۆ درێژەدان بە ژیانێكی هەتاهەتایی،
بەاڵم لە شوێنێكی تر كاریگەرە.
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دیارە دەشتوانین هەمان جیاكاری بكەینە تەوەرێك بۆ
جیاكردنەوەی دین لە سیاسەت .چونكە سیاسەت خەسڵەتێكی
گۆڕاو و دنیایی هەیە ،واتە نەچەسپاو و كاتییە ،وەك چۆن
ژیان و دنیاش ئاوەهان .لە كاتێكدا ئاخوند و مەال و زانای
ئایینی بە پلەی یەكەم خۆیان بە ئایینداری  ،پاشان كاری
زانستی ئایینییەوە خەریك كردووە ،نەك سیاسەت ،بەاڵم لە
ناو بڕواداراندا دەسەاڵتی ئایینی لە هی سیاسەت بەهێزتر
بووە .لێرەوە دەسەاڵتێك هەیە كە ئایینزایە و ئەوی تریش
دەسەاڵتی خەلیفەیە.
ئەگەرچی خەلیفە پێویستی بە ئاخوند و زانایی ئایینی
هەبووە ،یان خۆشی شارەزایی باشی هەبووە ،بەاڵم دواجار
وەك زانا و پێشەوایەكی دینی حوكمی نەكردووە ،بەڵكو
زاناكانی كردۆتە ئامێر و بەكارهێرناون بۆ پشتگیریی سوڵتان.
ئیدی خەلیفە كەسێك بووە كە شارەزایی یاخود ئامادەیی
تەواوی هەبووە ،كە لە دەروازەی بەرژەوەندیی سیاسییەوە
هەڵسوڕێت و لە هەمان كاتدا بە ن��اوی ب��اوەڕداران��ەوە
بدوێت .لێرەوە ،پیاوانی ئایینی و زاناكان نزیك و هاوەڵی
دەسەاڵت بوون چ وەك «بتساز»و موفتییەك چ وەك كەسانێك
ئامۆژگاری و ڕێنامییان كردبێت ،بەاڵم ئەم ئاشنایەتییەی نێوان
دەس��ەاڵت و سیاسەت هیچ لەوە ناگۆڕێت ،كە دەسەاڵت
كایەكی سەربەخۆ و جیاواز بووە لە ئایینداری.
بەاڵم دەكرێت بپرسین مەترسی و هەڕەشەی ئایین لە
كوێدایە؟ دی��ارە لە دابەشكردنی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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لەسەر پێوەری ب��اوەڕدار و قوڵكردنەوەی جیاوازییەكان،
یان باشرت بڵێین كەلێنەكان تا ڕادەی دووبەرەكی و ناكۆكی.
جگە ل��ەوەی كە دەبێتتە ئامرازی ملمالنێی دەس��ەاڵت و
قۆرخكاریی ستەمكارەكان .لەگەڵ ئەوەشدا پێشكەشكردنی
‹شەرع› وەك ئەلتەرناتیڤێكی قانونی سیڤیل و سەردەمی
بۆ كۆمەڵگە و تاكەكان .هاوكات دەبێتتە جۆرێك سانسۆری
كۆمەاڵیەتی ،چونكە پیرۆزی بە دیوێكدا دەبێتتە ڕێخۆشكەر
بۆ دەمكوتكردنی ڕای جیاواز و ڕەخنەگرتن و مشتومڕ.
بەمەش دەستەمۆكردن و ترساندنی تاكەكان ،كە نەتوانن
ڕزگار بن لە ئازاری ویژدان و توانای بیركردنەوە و بڕیاردانیان
لەسەر چارەنووسی خۆیان هەبێت .كەواتە باوەڕ بە مانایەك
تواندنەوەی تاكە لە بۆتەی باوەڕێكی گشتیی سەرتاپاگیردا.
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بەشی دووەم
ئیسالمگەرا بەئایینیكردن و
بەمزگەوتكردنی كۆمەڵگە
بەمزگەوتكردنی كۆمەڵگە
ه����ەوڵ����دەدەم ل���ەم ب���ەش���ەدا ل���ەب���ارەی پ��رۆس��ەی
«ئیسالمیزەكردن»ی كۆمەڵگەی كوردییەوە بدوێم .پرۆسەیەك
كە خۆی لە «بەمزگەوتكردنی» كۆمەڵگەدا دەبینێتەوە
لەبەرئەوە پێویستە لە چەند گۆشەنیگایەكی جیاوازەوە،
سەرەداوەكانی رشۆڤە بكرێت .لێرەوە ،دەپرسین مەبەست
لە كۆمەڵگەی مزگەوت چییە ،چ پەیوەندییەكی بە پرۆژەی
ئیسالمیزەكردنەوە هەیە؟
 -1كۆمەڵگەی مزگەوت ،لێكەوتەیەكی ئیسالمیزم
دی��ارە مەبەست لە»ئیسالمیزەكردن» ئەو هەڵمەت و
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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كۆششە سەرتاپاگیرەیە ،كە لەسەر چەند الیەنێكی كۆمەاڵیەتی
و ڕەوشتی و سیاسی كاردەكات .هاوكات پەلهاویشتنە نێو
زۆربەی بوارەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتی وخستنەنێ و چێوەیەكی
ئایدیۆلۆجیی گشتگیرەوە ،پاشان مەبەستم لە «كۆمەڵگەی
مزگەوت» ئەو كۆمەڵگە باوە نییه ،كە هەر مزگەوتی تێدایە،
بەڵكو ئەو پرۆسە خشكەیی و بەرنامەڕێژكراوەیە ،كە
هەوڵدەدات تانوپۆی كۆمەڵگە بكاتە مزگەوتێكی گەورە لە
ڕێی شۆردنەوەی هەست و دەروونی خەڵك ،بە جۆرێك ،وەك
ئەوەی لە ناو مزگەوتێكدا ڕەفتار بكات.
هەڵبەت من لێرەدا هیچ قسەم لەسەر ئەوه نییه ،كە
كۆمەڵگەی كوردی بەگشتی هەڵگری ئایینی ئیسالمە ،بەڵكو
مەبەست لە دیاردەیەك یا باشرت بڵێم ڕەوشێكی سەرتاپاگیرە،
كە بەردەوام لە ماوەی دوو دەیەدا ،هەرێمی كوردستانی بە
ئاڕاستەیەكی دیاریكراودا بردووە .دواجار لەسەر بنەمایەكی
ئایدیۆلۆجی بۆ باوەڕ و ئایین ،كاریگەری و بڕیاری چارەنوسازی
دەبێت لە ژیانی تاك و كۆمەڵدا .لێرەوە ئەم كۆمەڵگە
ئاڕاستەكراوە دەبێت وەك تاكێك لە بەردەستی مامۆستایەكی
ئایینیدا هەڵسوكەوت بكات و بیربكاتەوە .باشرتین منوونەی
بەرجەستەی ئەم جۆرە كۆمەڵگەیە مانگی ڕەمەزانە.
 -2ڕەمەزان لە كۆمەڵگەی مزگەوتدا
چیرت لە ئێستادا مزگەوت تاكە شوێنی ژیانی كۆمەاڵیەتی نییە،
وەك ئەوەی لە الدێ و شارەكانی سەدەكانی ڕابردوودا باو بووه،
بەڵكو ئیسالمیزم توانیویەتی تا ڕادەیەكی باش كۆمەڵگە بخزێنێتە
نێو گوتارێكەوە ،كە مزگەوت ڕێبەریی دەكات ،بۆیە یەكێك لە
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دەركەوتەكانی ئەو پرۆسەیە ،دروستكردنی كۆمەڵگەیەكە ،كە بە
ڕوخسار پابەند و ملكەچی پێوەر و بنەما ئیسالمییەكانە ،بەاڵم
لەژێرەوەڕا كۆمەڵگەیەكی تەریب و لە سێبەردا پێچەوانەی
ئەوەی سەرەوەیە .لێرەوە بۆ ئەو هێزە «مزگەوتییانەی» كە
هەوڵ دەدەن سەرلەبەری كۆمەڵگە وەك مزگەوتێكی لێبێت
و لەژێر فەرمانی یەك نەزم و ڕەفتاردا هەڵسوكەوت بكات،
بەتایبەت لە ڕەمەزاندا ،ئەم ئامانجە دێتە دی.
ئاشكرایە لە دیدی ئیسالمگەراوه ،مزگەوت تەنها وەك
شوێنكی دیاریكراو بۆ پەرستش و نزیكبوونەوە لە خودا
بەكارناهێرنێ ،بەڵكو دەكرێتتە چەقی كۆمەڵگە .دیارە
ئەوەش تەنها بە یەك ئامانجە :كۆمەڵگە وەك مزگەوت ،بە
یەك نۆرم بەڕێوە بربدرێ .دواجار مزگەوت بگەڕێرنێتەوە نێو
ژیانی ئاسایی و ڕۆژانەی خەڵكی ،بەاڵم لە گۆشەنیكایەكی
ترەوە ،واتە ئەگەر تاكەكان لە مزگەوتیش دوور بكەونەوە،
ئەوا مزگەوت لەوان نزیك دەبێتتەوە و بە پەلەقاژە دێتە
ناوییانەوە! ئیدی ئەرك و ڕۆڵی مزگەوت هەر ئەوە نییە كە
خەڵكی لەبەر بێكاری یا كەسێك كەتنێكی كردبایه ،پەنای
بۆ دەبرد .یا وەك سەردەمانێكیش نییە كە داڵدەی خەڵكی
هەژار و نەدار و ڕێبواری دەدا و شوێنی خۆپاڵفتەكردنەوەی
دەروونی بوو لە پۆخڵەواتی دنیا!
دیارە ئەمە دەگەڕێتەوە بۆئەوەی كە ڕەوتی ئیسالمگەرا
دركی بەو گۆڕانە كۆمەاڵیەتییانە كرد ،كە لە ئەنجامدا بۆشایی
و دابڕان هاتە دی .ئەمەشی بە هەل زانیی ،كە جارێكی تر
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی بگوێزێتەوە ناو مزگەوتەكان ،واتە
بەمزگەوتكردنی كۆمەڵ وەك پرۆسەیەك ،دواجار بەفیلتەری
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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ئەقڵیەتی نێو مزگەوتدا تێدەپەڕێ .لێرەوە ،ئەم ڕەوشە
هۆكارێكی ترە لە كوشتنی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان،
چونكە زۆری ئەو پەیوەندییانە بە شێوەیەكی ڕەمەكی و بە
هۆی سۆز و خۆویستی و بەرژەوەندی دەڕوات بەڕێوە ،بەاڵم
بەهۆی ئەو ئەقڵیەتە پاكخوازە ئاسامنییەی ئیسالمییەكانەوە،
جارێكی تر پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكان لە رسوشتی
خۆیان و باری ئاسایی دەردەچن .دیارە لەمەدا جۆرێك لە
بەمزگەوتكردنی كۆمەڵگە و خزاندنی بۆ نێو تەلبەندێك و
تەوقكردنی بە سیستمی حەاڵڵ و حەرام ئامادەیە .دواجار
هۆكاری كوشتنی پەیوەندییەكان و جموجوڵەكانی تاكەكانە.
لێرەوە ،ئەو ڕەوشەی كە زۆربەی ڕەوتە ئیسالمییەكان بە
هەموو جۆرەكانیانەوە كاری لەسەر دەكەن ،ئەوەیە كە لە
ڕێی بەها ڕەوشتی و بۆنە ئایینییەكانەوه ،كۆمەڵگە لە نێو
جوغزی ئاییندا لە قاڵب بدەن .هەڵبەت بۆ منوونە ،ڕەمەزان
وەك دەركەوت و بۆنە لە ڕاگەیاندنەكاندا دەبێتتە بۆنەیەكی
گشتی .هاوكات میدیاكانیش دەبنە بڵندگۆی مزگەوتێكی
گ��ەورە و بە هەموو شێوەیەك لە گوتار و ئامۆژگاری و
تۆقاندن و هەڕەشە و گوڕەشەوە بە ناوی ئایینەوە گوزەر
دەكات و دواجار كردنی بە بینەرێكی گوێڕایەڵ و ناچاالك
(پاسیڤ) .بۆ منوونە ،هاندان بۆ ڕۆژووگرتن و ڕێزگرتنی
مانگەكە و ترساندن و هەڕەشە لەوانەی لەبەر هەر هۆیەك
بێ ،بەڕۆژوو نین ،تەنانەت نەشتوانن سەردەربەێنن لەبەر
خاتریی چاوی كۆمەڵ! هاوكات واش لە خەڵك دەگەیەنن ،كە
ڕەمەزان مانگێكی منوونەییە ،هەر كەس بەڕۆژوو بێ ،دەبێتتە
مرۆڤێكی بااڵو ڕۆحبەرز و پاڵفتە!
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ب��ەاڵم ل��ەس��ەر ئاستی ڕۆژان���ە ،ڕۆژووەوان بەگشت ی
ئارەزووی خواردنی زیاد دەكات و لە ئەنجامی نەخواردن
و ن��ەخ��واردن��ەوەوە كەمحەوسەڵە و ت��ووڕە و شەڕەنگێز
(ئەگرەسیڤ) دەبێت! هاوكات شارەكانیش لە كاتی بەیانیان و
ئێواراندا ژیان تیایاندا سست و الوازە ،بەتایبەت لە ڕاپەڕاندنی
كار و فەرمانەكان تا ڕادەی پاڵدانەوە ،لەبەرئەوەی ڕیتمی ژیان
و كۆمەڵگە تەواو وەك مزگەوتێكی لێدێ و ژیان و بازاڕ یەك
ڕەنگ (تۆن) و خاو دەبێتتەوە .ئەوەی كارا و گورجە ،ئەوەیە
كە كۆمەڵگە هەر بۆنی خۆراكی لێدێ! سەرباری هەڵئاوسانی
نرخی كااڵ و شمەك و داتەپینی ئابوری بە هۆی سستی و
خاوی لە ئیشكردندا .جگە لەوەی ڕەمەزان دەبێتتە بەهانەی
خۆدزینەوە لە كار و ئەركەكان بە بیانووی گەرما و تینوێتی
و برسێتی ،كە ئەمە ڕاستە ،بۆیە ئاخۆ چەندە ئەمە زیانی
لەسەر تەندروستی دەبێت! تەنانەت دكتۆرەكانیش ،لە پەنای
پسپۆریدا نازانستییانە دەبنە دەمڕاستی ئایین و دەكەونە
هۆنینەوەی پاساو بۆ سوودەكانی ڕۆژوو و كاریگەرییە
باشەكانی لەسەر تەندروستی ،كەدواجار دەبنە مەالیەك!
لەوەش بگەڕێ كە ڕەمەزان هەردوو دیوی باش و خراپی
هەیە ،بەتایبەت لە شەقام و شوێنە گشتییەكاندا ،وەك
دیاردەی تفكردنەوه ،بەڵغەم فڕێدان و قرخەقرخ ،هەروەها
زۆریك لە ڕۆژووەوانەكان ماندوویەتی و برسێتی و تینوییەتی
خۆی دەخاتە ئەستۆی ئەویرت ،واتە گیانی لێبوردەیی كەمرت
دەبێتتەوە و بەرامبەر بەوەی كە ئاو دەخواتەوە یان دیمەنی
ئافرەتێكی س��ەرڕووت دەبینێ .هەموو ئەمانە بە پاساوی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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پیرۆزیی مانگەكە ،كە دەبێتت مانگێك بۆ خوا بێت ،چونكە
یانزەی بۆ دنیایە! ئاخر ،مانای چییە ئەگەر وەك ڕۆژووەوانێك
بە خ��واردن��ەوەی ئاوی كەسێ سەخڵەت بێ؟ ئایا ڕۆژوو
تاقیكردنەوەی خۆڕاگریی باوەڕدارە؟ ئەگەر وایە ،بۆ دەبێت
ئازادی لە كەسێ كە بە ڕۆژوو نییە ،زەوت بكەی؟ دیارە ئەرك
و سەختیی ئەو مانگه ،هەر دەكەوێتە سەر شانی ڕۆژووەوان
خۆی ،وەك چۆن پاداشتەكەشی مافی خۆیەتی نەك كۆی
هاوواڵتیان.
هەڵبەت باوەڕم بەپرەنسیپی ڕێزی بەرامبەرە ،بەاڵم كاتێ
ئەمە دووالیەنه بێ .دیارە مەبەست لەم منوونانە ئەوە نییە،
كە ڕۆژو و نوێژ بۆ خۆیان كردەیەكی خراپن ،بەڵكو كاریگەری
و شوێنەواریان لەسەر ژیانی كۆمەاڵیەتی چەندە .لێرەوە،
ناكرێت كۆمەڵگەیەك كورت بكەینەوە لە چێوەیەكدا ،كە یەك
نۆرم و پێوەری ڕەمەزانی بەكار بێ .واتە هەموو شتێك بەو
خواست و پێوەرانه بێ و هەرچییەك لەو ڕێورەسمە بەدوور
بێ ،نامرۆڤانە و بەد بێ! ڕەوشت و كۆمەڵگە لە مزگەوت
فراوانرت و گشتگیرترە .مزگەوت دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەیە،
نەك ئەوەی هەموو كۆمەڵگە بە پێوەرەكانی هەڵبسەنگێرنێ،
كەواتە ئامانجەكە (پاككردنەوەی دەروون) دەبێتتە ئامرازی
بانگەوازێكی سیاسەتخواز و پرۆژەیەك بۆ لەقاودانی كەسانی
تر .ئیدی ئەو هەڵوێستانە ،دەكرێت جێگەی ڕەتكردنەوە و
مشتومڕ بن.
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 -3راگەیاندنی پارتە ئیسالمییەكان
ڕاگەیاندنی ئیسالمییەكان بۆ خۆی لە هەڵبژاردنی ڕەنگ
و ڕوخسار و هۆنراوەكانیشدا ئەو گوتارە ئایینییەیان
پەخشدەكەن ،وەك ئ��ەوەی خ��ودی ئایینی ئیسالم بێ،
بۆیە تەلەفزیۆن وەك مزگەوتێكی گەڕۆك بەكاردەیهێنن،
كە دەچێتە ماڵی هەموو یەكێكەوە بەبێ ئ��ەوەی لە
دەرگا بدات .لەوێوە ڕاستەوخۆ دەرسی خەڵكی دەدەن
و هۆش و بیریان داگیردەكەن ،بۆیە لە ماڵەكەی خۆشتدا
ئازادیی بیركردنەوە و هەڵسوكەوتت لێدەسێرنێتەوە،
چونكە مەال و بانگەوازخوازێ پێتدەڵێ :دەبێت لە ماڵ وا
ڕەفتار بكەیت .لێرەوە ،دەنگوڕەنگی ئایدیۆلۆجی بەسەر
ئەو بیسرتاو و بیرناوانەدا زالە .هەموو بابەتێكیش وەك
رسوتێكی (ڕێوڕەسمی) تایبەت تەنها بۆ داگرتنەوە (تعبئە)
ی هەستوهۆشی خەڵك و كاركردن لەسەر هزر بەو جۆرەی
خۆیان دەیانەوێ ،ئەنجامدەدرێ.
بۆیە بەرنامەكانیان زێدەڕەویی تا ڕادەی توندڕەوی تێدایە،
چونكە دەیانەوێ خەڵكی بەو شێوە بیر بكاتەوە ،كەحزبەكەی
پێی باشە .بەگشتی ،بەرنامەی ئەم ڕەوتە ئیسالمییانە دەری
دەخەن كە هیچ شتێكی ئەوتۆیان پێنییە ،جگە لەوەی خەڵكی
بخەنە سەر بیروباوەڕ و بۆچوونەكانی خۆیان .هەموو ببنە
گوێڕایەڵ ،بەاڵم دواجار ئەم جەماوەرە تا كوێ گوێڕایەڵ و
ملكەچ دەبن؟ بۆچی و چارەنووسیان چی دەبێت؟ هەڵبەت
ئەمانە پرسیارێكن كە دەبێت زیاتر لەسەری ڕاوەستین.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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 -4ڕۆڵی دەزگاكانی هەرێم لەو مانگەدا
ئەوەی جێی سەرنجە ،ئێمە لە حكومەتێكی ئیسالمییدا
ناژین ،بەاڵم زۆر بڕیار و ڕێنامیی هەن ،كە هیچ جیاوازیان
نییە لەحكومەتی ڕژێمەئیسالمییە داخراوەكان! لەم سااڵنەدا
‹پارێزگاری هەولێر› چەند ڕێنامییەكی بە ن��اوی مانگی
پیرۆزەوە بۆ دامەزراوەكان نارد .ڕێنامییەكە لە ( )5خاڵ
پێكهاتووە و ژمارەی نورساوەكە ( )7200كە لە ( )2010-8-1دا
دەرچووە! ئەوەی زۆر سەیره ،ئەوەیە كە دەزگاكانی پۆلیس و
ئاسایش بەتوندی سەرپێچیكار (ئەوەی بەڕۆژوو نییە) بگرن
و سزاكەشی ( )5ڕۆژ دەستبەسەر دەكرێتت! ئاخۆ بەڕۆژوو
نەبوون لە ڕووی قانونییەوە الدانە و نایاساییە تا كەسێك
لە الیەن «ئاسایش» و پۆلیسەوە ڕاپێچ بكرێت! باشە ئەمە
ڕێنامیی دەزگایەكی شارستانییە یا دادگای بااڵی دەوڵەت و
قانون!
بە كورتییەكەی؛ لەژێر پێستی ئازادیی بیروباوەڕدا ،زیاتر
بەرەو كۆمەڵگایەكی داخراو و نەریتی دەڕۆین وەك لەوەی
بەرەو كۆمەڵگەی سەردەمی ،كە ئازادی و هاواڵتییبوون تێیدا
پێگەیەكی هەبێ .هاوكاری دەزگاكانی حكومەت بەو هێزە
نەریتخوازانە لە ‹بۆنە ئایینییەكان›دا ،دواجار بەكارهێنانی ئەو
هێزانەیە وەك دەستكەالیەك بۆ قۆرخكردنی فەزای گشتی
و ژیانی كۆمەاڵیەتی تاكەكەسی! واتە سانسۆرەكان لەباتی
بە ناوی دەسەاڵتی سیاسیەوە بێ ،ڕەنگی ئایینی لێدەدرێ.
هەمیشە ئازادیی بیروڕا وەك مەترسی پیشان دەدرێ!
ئەگەرچی هەمیشە بڕوام بە ئازادی هەیە ،بەاڵم لە الی
ئێمە هەبوونی فەزای ئازاد ،واتە كەلێن و بۆشاییەكی ترسناك،
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كە دەبێتتە شەوەزەنگ بۆ تێكدانی ڕەوشی كۆمەاڵیەتی و
فەرهەنگیامن بەدەستی بیر و ڕێكخراوی توندڕەو! بەهەرحاڵ،
ئێمە نابێت گومان لە بەهای ئازادی و بیروبۆچوونی هاواڵتی
بكەین ،بەاڵم گەلەكۆمەی دامەزراوەكانی هەرێم دەرهەق
بە تەسكردنەوەی ئ��ازادی لەژێر پ��ەردەی ئاییندا هاتنی
وەیشومی هێزێكی ناسەردەمییە ،كە كۆمەڵ وەك مزگەوت
سەیر دەكات! بۆیە كاتێك كە هەمان مامەڵە لەگەڵ زانكۆ و
بۆنە كۆمەاڵیەتییەكانی وەك خۆشەویستی دەكرێتت ،ئیرت
دەبێت بڵێین ،بۆیە بایەخدان و جەختكردنەوەی بەردەوام لە
بابەتگەلێكی ڕۆژانەیی و سەرپێی ،وەك تێكڕای خەمە ئایینی و
پرسە گەرم و گرنگەكان ،وای كرد كە گوێگر و شوێنكەوتووانیش
بێزار و وەڕەس بن ،بەاڵم لەبەر ترسی سزای كۆمەاڵیەتی و
لێپرسینەوە ،دەنگە ناڕازییەكان بوێریی هەڵوێست نواندنیان
نەبووە.
 -5حەرامكردنی خۆشەویستی لە زانكۆكانی كوردستاندا
یەكێكی تر لە بەركەوتەكانی ئیسالمگەرای كوردی پرسی
خۆشەویستییە .ئەمەش لە ڕێی كنەكردنە نێو دام��ەزراوە
پەروەردەیی و زانستییەكانەوە ،بۆیە دامەزراوەكان بەگشتی
و زانكۆ بەتایبەت كەوتە بەر شەپۆلی ئیسالمیزەكردن .كە
زێدەكاركردن لەسەر ئەو بابەتانە ،تا ڕادەی ئەوەی باوەڕ ببێتە
بنەمای ڕەوشتی و ڕۆحی و هاوكات زانست و خوێندنەوە ببنە
بابەتی الوەكی و پشتگوێخراو .ئاشكرایە كە وشەی خۆشەویستی
لەبەرگوێی زۆربەی گەنج و الوەكانی ئێمە نامۆ نییە .هەموومان
لە ڕێی ئەدەب ،بەتایبەت گۆرانییە كوردییەكانەوە بەو بەها
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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ڕۆحییەی كە بەشێكە لە كولتوری كوردی ،ئاشناین.
بەاڵم ئەمڕۆ خۆشەویستی كەوتۆتە بەر هورژمی خێرای
گۆڕانی كۆمەاڵیەتی و ئابوری و بەتایبەت بیری نەریتخوازیی
ئایینی .هەڵبەت ئەمڕۆ خۆشەویستی وەك بەهایەكی كولتوری
بە هۆی ئەو گوشارانەوە لە بەردەم قەیراندایە ،بەتایبەت
الی چینی گەنجان و بەتایبەترتیش لە نێو زانكۆكاندا .بە
پێچەوانەی ئەو بۆچوونە سەرپێیانەی كە لەنێو خەڵكیدا باوە،
گوایا زانكۆ شوێنی بەیەكگەیشتنی كوڕ و كچانە ،چەندین
لەمپەڕ و ڕێگری دەروونی (وەك شەرم) و كۆمەاڵیەتی (وەك
كۆنرتۆڵی كۆمەاڵیەتی) و ئایینی لە نێو زانكۆكاندا ڕێگرن لە
بەردەم ئاوەاڵبوون و گۆڕینەوەی هەستی خۆشەویستی.
گریامن زانكۆكان تاكە دەروو و دەروازەن ،كە ڕەگەزێك
لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر تێكەڵ بێت ،بەاڵم ئەو ڕێكخراوانە
لە ڕێگەی پرسی باوەڕەوە دەیانەوێ ئەو مەودایەش بكوژن،
بۆیە ئەو بۆنە و ڕووداوان��ەی كە هەستی بەیەكگەیشنت و
لێكنزیكبوونەوە دروستدەكات ،دەبێت لێیان بدرێ و قێزەوەن
بكرێتت و ببێزرێ .یەكێكیش لەو بابەتە سەرنجڕاكێش و
بەناوبانگانەی الی گەنجان نارساوە ،ڕۆژی خۆشەویستییە كە
بە ڤاالنتاین دەنارسێ.
 -6ڤاالنتاین حەرامدەكرێت؟
زۆربەی گەنجان و الوان بە ناوی «ڤاالنتاین» یا ڕۆژی
خۆشەویستی ئاشنان .بەاڵم چەندیان دەتوانن لەو ڕۆژەدا
مناییشی هەست و سۆزیان بكەن؟ ئایا ئەو ڕێگرانە چین ،كە
لە كۆمەڵگەی ئێمەدا وادەكەن خۆشەویستی هێندە بێڕێز و
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جێی گومان بێ تا ئەو ڕادەی ڕۆژێكی پێنەبڕێ؟ لەو ڕوانگەوه،
دەمەوێت تیشكێك بخەمە سەر باڵوكراوەیەك ،كە الیەن
هەندێ ڕێكخراوی ئیسالمییەوە كە لە ‹زانكۆكانی هەولێر›،
هەموو ساڵێك پێش ( )2-14باڵو كراوەتەوە .لەوێدا گێڕانی
ئەو ڕۆژە بە دەرچوون لە ئایین و باوەڕ دادەنرێ و هەڕەشە
لە گەنج و الو و ئەوانەی بایەخی پێدەدەن ،دەكرێت.
ئەمە س��ەرەڕای ئ��ەوەی بە هۆی گۆڕانە خێراكانی نێو
كۆمەڵگەی كوردییەوە ،خۆشەویستی بەرە و بێڕێزی و گومان
تا ڕادەی سڵلێكردنەوە دەچێ .جێی پرسیارە كە ئاخۆ ئەو
هۆكارانە چین كە وا دەكەن خۆشەویستی لە قەیراندا بێ.
لێرەدا دەمەوێت ئاماژە بە باڵوكراوەیەك كەناوی «هەقیقەتی
جەژنی ڤاالنتاین»ە ،ب��دەم .لە ڕاستیدا ئەو باڵوكراوەیە
هۆكاری ئایینی وەك گوشارێك بۆ سەر بەهای خۆشەویستی
بەكار دەهێنێ لە ڕێی حەرامكردنی ڕۆژی خۆشەویستییەوە.
پاش گەڕانەوە بۆ سەرچاوەی باڵوكراوەكە ،دەرك��ەوت كە
‹وێبسایتێ› كە بۆچوونی ڕادیكاڵی تێدا باڵو كراوەتەوە ،بەم
جۆرە توانیویانە لە ڕێی هەوادارانی خۆیانەوە دزە بكەنە نێو
قوتابیانی زانكۆ و ئایدیۆلۆجیا توندڕەوەكانیان تەشەنە پێبدەن.
جگە لەو ڕۆژە ،وەك دەرفەتێك بۆ خۆڕاگەیاندن و ناساندنی
چاالكی و بیر و بەرنامەیان ،هاوكات جۆریك لە فشار و
تۆقاندنی قوتابیانی زانكۆ و داگیركردنی فەزای خوێندن
و زانست ،بەاڵم با بزانین چۆن ئەم ڕێكخراوە توندڕەوانە
توانییان كۆنرتۆڵی كەش و ڕەوشی زانكۆكان بكەن؟ دیارە بۆ
وەاڵمی ئەم پرسیارە ،دەبێت بزانین بارودۆخی زانكۆكانی
كوردستان لە ئێستادا لەچیدایە.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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 -7بۆچی خۆشەویستی حەرامە؟
هەڵبەت ،لە باڵوكراوەكەدا هیچ بەڵگە و هۆیەكی لۆجیكی
نابینی كە بۆ نابێت ڤاالنتاین بگێڕدرێ و هەستی خۆشەویستی
دەرببڕێ ،تەنها بەهانەیەك ئەوەیە ،كە بۆنەكە هی ئێمەی
موسوڵامن نییە ،چونكە لە كولتوور و گەالنی ئەورپاوە هاتووە!
هاوكات ئەو سایتە هیچ بەڵگەی ئایینی ورد و ئاشكراشی نییە ،كە
چۆن هەستی خۆشەویستی حەرامە ،بەڵكو هاتووە خۆشەویستیی
وەك هەست لەگەڵ پەیوندیی سێكسیدا تێكەاڵوكردووە .لە
دەقە ئایینییەكاندا سێكس لە دەرەوەی هاوسەرێتی حەرامە،
بەاڵم هەست و مەیلێكی خۆشەویستین كە بەندە بە رسوشتی
مرۆڤ خۆیەوە ،شتێك نییە كە حەرام بكرێت .لەگەڵ ئەوەشدا
ئەو بەیاننامەیە بە پەنابردنە بەر مێژوو و گێڕانەوەی چیرۆكی
بەسەرهاتی ڤاالنتاین ،دەیەوێ ئەو نەریتە بخاتەوە زەمەن و
جوگرافیای خۆی.
ب��ەاڵم ،ئایا بۆ هەمان میتۆدی تێگەیشتنی نییە بۆ ئایین و
دەقەكانی ئیسالم؟ واتە بۆچی ناكرێت ئێمە بە هەمان میتۆد
بێین لەسەر خودی ئەو جوگرافیا تایبەت و بەستێنە كولتورییە
كاربكەین؟ بۆ ناكرێت ،بڵێین ئایین وەك دەركەوت و دیاردە ،شتێك
نییە بە ئاسانی و ئاسایی لە جوگرافیا و مێژووی كولتوری كوردستاندا
جێگەی بێتەوە .لەبەر دووری و مەودای نەریتی و كولتوری و
جوگرافیای كوردستان لەو ئایینە .باشە ،ئەگەر شتێك كە لەبنەڕەتدا
هی ئێمە نییە ،نابێت پەیڕەوی لێبكەین و شوێنی بكەوین .چونكە
بەوە دوور دەكەوینەوە لە ڕەسەنایەتی و بیروباوەڕی خۆمان.
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كەواتە تێگەیشنت لە چییەتیی كولتوور وەك سەرمایەكی
كۆمەاڵیەتی و شارستانی و ڕۆحی و زانستی ،جا پێدراوە
مادییەكان بێ یا نامادییەكان (مەعنەوی) ،بۆ خۆی وەاڵمێكی
نەرێنیامن دەدات��ەوە ،چونكە لەو سۆنگەوە ،هەر گەل و
نەتەوەیەك ئەو سامانە كولتورییە بەرهەم دەهێنێت ،كە
لەگەڵ خۆیدا بگونجێ .بەم مانایەش ،مادەم ئیسالم بەرهەمی
كولتوور و مێژووی عەرەبە ،نابێتتە كولتوری نەتەوەیەكی تر !
پاشان ،دەبێت بپرسین :ئاخۆ باوباپیرانی ئێمە بەو
جۆرە دۆگامییەی باڵوكراوەكە بیرییان كردۆتەوە و ئایینیان
جێبەجێ كردووە؟ ئایا بەهانەی ڕێخۆشكەری حەرامكردنی
خۆشەویستی ،تا چەند هەڵقواڵوی بیروباوەڕی ڕەسەنی
نەتەوەی كورد خۆیەتی؟ بۆیە ،ئەو بیروباوەڕەی لە پشت
ح��ەرام��ەوە قسە دەك��ات ،بە هیچ شێوەیەك بەرهەم و
هەڵقواڵوی زەمینە و واقیعی كوردستان نییە ،بەڵكو وەرگیراو
و كۆپیی كولتوورە داخراوەكانی دەوروپشتامنه .ئاشكرایە،
كولتوری عەرەبی تایبەمتەندی و ڕەگوڕیشەی خۆی هەیە ،كە
لە كورد و گەالنی تر جیای دەكاتەوە ،بۆیە كولتوری كوردی،
كولتوری عەرەبی نییە ،كە پراكتیزەكردن و سەپاندنی هەندێك
پێوەر و بەهای ڕەوشتی كۆمەاڵیەتی نامۆیە پێی.
لەبەر ئەوە ،بەهانەی ‹ئەو ڕۆژە هی ئێمە نییە› وەك
پێوەری ناسنامەی كولتوری ،بۆ خودی بۆنە ئایینییەكانیش
ڕاستە ،چونكە ئەگەرچی چەند سەدەیەكە ئایینی ئیسالم لە
ناو ئێمەدایە ،بەاڵم دواجار دەریشكەوت كە بیروباوڕێكی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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هاتووە و بە جۆرێك خ��ۆی سەپاندووە .دی��ارە جەبری
بەندوباوەكانی ئەو ئایینە بەو جۆرە كار دەكەن ،كە تا ئەو
ڕادەی لە بیرمان چۆتەوە چۆن و لە كوێوە هاتوون ،واتە
میكانیزمەكانی سەپاندن و سانسۆر و دەمكوتكردنی لەگەڵ
خۆیدا هەڵگرتووە ،مەرج نییە تۆبز هەر تێاڵ و كوتەك بێ،
چونكە ترس و تۆقاندن باشرتین ڕێگوزەرە .بۆیە ئەو بڕیارەی
كە دەڵێ ڤاالنتاین نامۆیە بە ئێمە ،لە بەردەم ئەقڵی ساغدا
خۆی ناگرێ.
پاشان ئەو بەهانەیە ئ��ەوەش دەسەملێنێ ،كە هزری
حەرامكەر هیچ ئەلتەرناتیڤی نییە لە جێگەی ڤاالنتاین .بۆیە
حەرامكردنی لە گەنجان ،بەبێ ئەوەی بیریان بخەینەوە كە
خۆشەویستی پێدراو و بەهرە و توانستێكە لە مرۆڤدایە و
پێوستی بە دەربڕین و منایشكردن هەیە ،نەبوونی ئەمە
بۆ خۆی كارەساتە .چونكە خۆشەویستی پەیوەستە بە
الیەنی گەشەی دەروونی مرۆڤەوە ،كەچی ئەوان سەركۆنە
و بێڕێزیی پێدەكەن! ئایا خۆشەویستی حەرامە؟ چ زیان
و هەڕەشەیەكە ئەگەر بۆنەیەك بۆ ئەو هەستە بەرز و
ناسكەی مرۆڤ هەبێ؟
لەالیەكی ترەوە ،ئەگەر سەرنجی زۆربەی ئەدەبیاتی شیعر
و هۆنراوە و چیرۆك و داستانی فۆلكلۆری كوردی بدەیت،
لێوانلێون لە باسی خۆشەویستی .بەم پێیە بێ ،خاوەنی
ئەدەبێتكی حەرامین ،با فڕێی بدەین و بیانسوتێنین! وەك چۆن
كولتوری كوردی ئێستاشی لەگەڵدابێ ،كولتوورێكی زارەكییە،
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ئاوەهاش خۆشەویستی بە زارەكی هەبووە .وەكی تریش
جێگەی لەكەسێتیی كورددا نەكردۆتەوه .دیارە ئەنجامەكەشی
چەكەرەكردنی كۆمەڵگەی زبرە! لەمەشدا ،بیروباوەڕی ئایینی
ڕێگر بووە .لەبەر ئەوە پرس و هەستوسۆزەكان ،بە جۆرێك
چەپێرنان و بێزێرنان ،وەك شەرم و شوورەیی لێكدەدرێتەوە.
 -8حەاڵڵـكردنی توندوتیژی و حەرامكردنیخۆشەویستی
حەرامكردنی ئەو ڕۆژە بە جۆرێك بەشداریكردنە لە
بەرهەمێهنانی توندوتیژیی سیمبوڵی .چونكە لە كۆمەڵگەی
ئێمەدا هەمیشە دەروازە هەن بۆ گوزارشكردن لەتوندوتیژی
و زەبروزەنگ ،بەاڵم هێندە كەناڵی دەربڕینی هەستەكامنان
نییە .ئەوەشی ئێستا دژ بەهونەر و ئەدەب و شیعر دەكرێت،
پرۆسەیەكە بۆ هەڵوەشانەوە و لەناوبردنی فۆلكلۆر و
میراتی كولتوریی كوردی لەژێر گوشاری هزری حەرامكەردا.
هاوكات دوابەدوای كرانەوە لە ڕێی تەكنەلۆجیای نوێ و
كاریگەریی تەلەفزیۆن و سەتەالیت و ئینتەرنێتەوە ،ناوی
خۆشەویستی لە كۆمەڵگاكەماندا كەوتە بەر گومان و ترس و
سڵەمینەوە .لە ئەمڕۆشدا زانكۆكانی ئێمە سەرباری الوازیی
توانای ئەكادیمی و كێشەی دواكەوتن لە سیستمی خوێندن
و پەڕپووتیی بینا و شوێندا ،بە لێشاو گەنج و الوان ڕووی
تێدەكەن ،چونكە بۆ زۆرێك زانكۆ تاقە قۆناغی خوێندنە،
كە هەردوو ڕەگەزەكە پاش ( )18ساڵ دابڕان لە یەكرتی لە
فەزایەكی نوێدا ئاشنایەتی پەیدادەكەن.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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لێرەوە ئێمە دەبێت پرسیار بكەین ئاخۆ ڕۆڵی زانكۆ لە
كۆمەڵگەدا چییە .ئایا درێژەدانە بە هزری ئایینیی ڕادیكاڵ
لە ڕێی میكانیزمەكانی حەرامكردنەوە تەنانەت بەرامبەر بە
گرنگرتین و ناسكرتین بەها كە خۆشەویستییە ،یان ڕێوشوێن
دیاریكردنە بۆ نۆژەنكردنەوەی كولتوور لە ڕێی زانستەوە؟
بێگومان ئەگەر كاربەدەستە بااڵكانی زانكۆ جڵەو بۆ
هەڵگرانی بیری ڕادیكاڵ شل بكەن ،ئەوا زانكۆ بۆ مزگەوت
بچووك دەبێتتەوە .دواتر ئەوەی لەوێدا كار دەكات ،پێوەری
ئەكادیمی و زانستی نییە ،بەڵكو پێوەری حەاڵڵ و حەرامە!
ئەم پێوەرەش هەق و پەیوەندیی بەسەر زانست و دنیای
توێژینەوەوە نییە.
 -9پەیوەندیی خۆشەویستی وەك كردەیەكی دژەرەوشتی
شەڕی زۆربەی الیەنە ئیسالمییەكان و زۆرینەی بڕوا
ئایینییەكانیش لەم سەردەمەدا؛ ئەوەیە كە تەنها ئایین بە
كانگای ڕۆحی و ڕێنامیی ڕەوشتیی لە ژیانی مرۆڤدا هەژمار
بكەن .ئەوان دەخوازن لەوەدا زیاتر بیسەملێنن كە هەگبەی
ئایین زیاتری پێیە بۆ خەڵك ،لەوەی كە هەر پەرسنت و نوێژ
بێت .بەاڵم ئێمە لێرەدا قسە لەسەر ڕەوشت دەكەین و
ئەپرسین :ئاخۆ ئەو خوێندنەوە ئایینییە بۆ ڕەوشت هیچی
ئەوتۆی پێیە بۆ مرۆڤی ئەم سەردەمە؟
یەكەم شتێ كە ئەو ڕەوتە ئایینییانە پێداگیریی لێدەكەن،
ئەوەیە دەبێت بنەماكانی ڕەوشت لەسەر پێوەرەكانی ئایین
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دام��ەزرێ .لە الیەكی ت��رەوه ،هەمیشە گوتاری ئایینی لە
ڕەخنەكانی بە ناوی ڕەوشتبەرزییەوە ،هێرشێكی توند دەكاتە
سەر مرۆڤی ئەم سەردەمە و دواجار بە الدەر و بێڕەوشت
وەسفی دەكات .باشرتین شوێنیش كە ئەم بێڕەوشتییەی تێیدا
چڕ دەبێتتەوە ،زانكۆكانە .چونكە دوو ڕەگەزەكە تێكەاڵون
پێكەوە! بۆیە پرسێكی تری مەترسیدار لێرەدا ئەوەیە ،كە
ڕەوشت بە سێكس و پەیوەندیی خۆشەویشتی و هەستی
ئەویندارییەوه دەبەسرتێتەوە .بەپێی ئەم گوتارە ،ئافرەت،
دەبێتتە جێگەی رەخنەو هەڕەشە بۆ ڕەوشتی گشتی كۆمەڵ.
بەتایبەترت ،جەستەی ئافرەت بە هۆیەوە دەبێتتە خاڵی لێدان
و سوكایەتیپێكردن .هەڵبەت بەمە ڕەوشت لە مانای خۆی
دەشوێرنێ و دەكرێتتە هاوواتای مێینە ،نەك ڕەفتارێكی گشتی
مرۆڤ!
بۆیە پەرچەكرداری ئیسالمیستەكان ،بریتییە لە زیادكردنی
ڕێژەی داپۆشینی ئافرەت و هەڕەشەكردنی سیمبولی و ئاشكرا
لەسەر «ڕووتی» ،كە بەزمانی خۆیانباوە! واتە ئەمان دێن
ڕەوشتبەرزی و شەرەف و ئایینداری و ‹باشە› ،دەبەستنەوە
بە داپۆشینی جەستەوە .لێرەشەوە جۆرێك ناهاوسەنگی لە
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی نێوان كوڕ و كچدا دێتە ئاراوە.
بۆیە هەر نزیكییەك لە یەكرتی و هەڵسوكەوتێكی كراوه،
دەبێتتە مۆركی بێڕەوشتی بەبۆچوونی ڕادیكاڵەكان .لە
ئەنجامدا حەرامكردنی خۆشەویستی و تەنانەت هاوڕێیەتی
ئاسایی نێوان كوڕ و كچیش دەبیتە الدانی ڕەوشتی!
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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ئەنجام
ئەوەی سەیرە ،باڵوكراوەكە ناوی ‹سایتی بەهەشتی› لەخۆ
ناوە ،وەك ئەوەی ئەم دنیایە دۆزەخ بێ .وەلێ دەبوا باسی
خراپی قۆپیەكردن و پاكوخاوێنیی فەزای زانكۆ و هاندانی
گیانی لێبوردەیی كردبا ،لەباتی چاندنی ڕكوكینە بە ناوی
ڕەوشت و باوەڕی ئایینییەوە .خۆشەویستیش ڕەوشتبەرزییە،
نەك بەرەاڵیی ،بۆیە كە سەیری فەزای زانكۆ دەكەین ،هەست
بە دڵتەنگی دەكەین .جێی داخە كە ڕەفتار و ئاخاوتنی
گەنجان ،هی تەمەنی خۆیان نییە ،وەك ئەوەی لەسەردەمی
ئێستادا نەژین تا ئەو ڕادەیەی خۆشەویستیان پێ شەرم و
بێرنخ بێ ،چونكە حەرامە!
هەر بۆیە لەپێناو قەرەبووكردنەوەی ئەو تابویانەی (حەرام)
ئایین بۆ خۆشەویستی دەربڕین دایڕشتوون ،الوان بەگشی و
هی زانكۆكانیش پەنا دەبنە بەر مۆبایل بۆ پەیوەندیكردن
لەگەڵ ڕەگەزی بەرامبەر ،یا پۆشینی جلوبەرگی ئاڵووااڵ تا
فشاری دەروونیی خۆیانی پێبشارنەوە تا ڕادەی چەپاندنی
هەستەكانیان و خۆخاڵیكردنەوە بە شێوازی سەیروسەمەرە.
ڕاستە فیلمەكان و چیرۆكەكانی تۆڕی ئینتەرنێت منوونەی
ناشیاوی خۆشەویستی دەرئەخەن ،بەاڵم نابێت ئەمانە هۆكار
بن بۆ حەرامكردنی خۆشەویستی خۆی ،چونكە ئەوانە بۆ
خۆیان هۆكاری تریان لەپشتەوەیە.
هەڵبەت ،هزری حەرامكردن تەنها باس لەوە دەكات،
كە دەبێت مرۆڤ چی بكات ،نەك مافەكانی چین ،بۆیە
داسەپاندنی فەرمانەكان و ئەركەكان فۆرمێكی ترە لەبەندایەتی
و كۆیلەكردنی م��رۆڤ ،بەتایبەت كاتێ ئ��ازادی كەسێتی
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دەسەنرێتەوە لەپێناو باوەڕێكدا كە هەزارەها لێكدانەوەی
جیاواز هەڵدەگرێ! لە كۆمەڵگەی ئێمەدا ،هێشتا هزری
حەرامكردن توانایەكی بەهێزی هەیە لە بەرتەسكردنەوە و
چێوەداركردنی توانای مرۆڤ تا دروستكردنی دیوار و لەمپەڕ
بۆ پەیوەندییەكان .داواجار سنوورداركردنی هەڵسوكەوت و
ئازادییەكانی مرۆڤ لە بازنەی حەاڵڵ و حەرامدا دەمانخاتە
ب��ەردەم پرسیارێك :ئایا چیدی بوار بۆ جوڵەكانی مرۆڤ
دەمێنێتەوە؟!
بۆچی ڕێكخراوەكانی قوتابیان و خوێندكاران ،توانای
گەشەپێدان و ڕۆحیەتی نزیككردنەوەی الوان بە هەردوو
ڕەگەزەكانیانەوە نییە ،لە كاتێكدا هەمیشە گوێڕایەڵی
حزبن هەڵبەت لەبەر ئ��ەوەی حزبەكانیان وەك ئایین و
ئایدیۆلۆجیا دەمارگیر و هەڵگری قانونە باوكساالر و خو و
نەریتە چەپێنەرەكانن ،دەستیان ناوەتە بینی ئازادیی الوان و
گەنجی ئەمڕۆ ،هەریەك بە بەهانە و پاساوێ! بۆیە دەبێت
ئیرت بپرسین :ئاخۆ چ مانایەك بۆ الوێتی و گەنجێتی لەم
كۆمەڵگەیەدا ،كە زانكۆكانی لەژێر ڕكێفی هزری ڕادیكاڵدایە،
ماوەتەوە؟
چونكە ئ��ەو ب��ی��رەی ل��ە پشت ق��ەدەغ��ەك��ردن��ی ڕۆژی
خۆشەویستیەوەیە ،هێزێكی ژیانكوژ و هیواڕوخێنەرە .هاوكات
هێزێكە چەندە خۆشەویستی قەدەغە دەكات ،ئەوەندەش
توندوتیژی و زەبروزەنگ حەاڵڵ دەك��ات ،بۆیە هێزێكی
پوچگەرا و دۆزەخپەرستە بە ناوی باشە و ڕەوشتبەرزییەوە!
پێویستە خۆشەویستی وەك هەست و مافێكی سەرەتایی
م��رۆڤ ڕێگەپێدراو بێ .هەڵبەت ،ناڵێم م��رۆڤ تەنها لە
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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ڕۆژێكدا یا هەر بۆ یەك جار هەستی خۆشەویستی دەربڕێ،
بەڵكو تەرخانكردنی ئەو ڕۆژە ،بیرخستنەوەی یادەوەرییەكە
وەك بۆنەیەكی ئەویندارانە ،بۆیە دەبێت ئەوەش وەك مافێ
بدرێتەوە دەست گەنجان خۆیان و بەدوور لە قەڵەمڕەویی
ئایین و خوو و نەریتی باوكساالری! هاوكات گێڕانەوەی
حورمەت و بەهای زانستی بۆ زانكۆكانی كوردستان بەدوور
لە دەستێوەردانی ئایین و حزب مەرجی پێشكەوتنیانە.
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بەشی سێیەم
دۆخی ئایین و ئایینداری لەكوردستان
دۆخی ئایین و ئایینداری لەكوردستان
دۆخی ئایینداری لە كوردستاندا لە ڕوانگە مێژووییەكەیەوە،
مەترسیی لەسەر نەبووە .واتە ئایین بابەتێكی هەڕەشە لەسەركراو
نەبووە ،بەڵكو هەموو دەرگا و دەرفەتێكی گەشەكردن و خۆسەپاندنی
لە بەردەمدا وااڵ بووە .لە كاتێكدا هەل و دەرفەت لە بەرامبەر زۆر
بابەت و بیروباوەڕ داخراو بووە .هەر ئەمەش وای كردووە ،كە پێگەی
ئایین لە بەرامبەر بیروباوەڕ و بوارە كولتورییەكاندا لە هاوكێشەیەكی
السەنگدا بووبێ .تاكڕەوانە هەژموونی خۆی لەسەر زۆربەی كایە
و بوارەكانی تری كۆمەڵگەی ئێمەی پیادە كردبێ .لەبەرئەوە ،جێی
خۆیەتی قسە لەسەر ئەم الیەنە بكەین و هەڵوێستە لەسەر ڕاستییە
بكەین كە بەبێ ئەوەی ئایین هەڕەشەی لەسەر بووبێ ،كەچی بە
جۆرێك هەڕەشە بووە بۆسەر بوارەكانی تر.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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 -1ئایین هەژموونە نەك باوەڕداریی
لە ڕاپەڕینەوە تا ئێستا ،ئێمە لە حاڵەتی دەرچ��وون لە
هەژموونی ئایین و هاوكات گەڕانەوەی دەژین .ڕاستە كە
قۆناغی پاش-ڕاپەڕین بەهەموو دەركەوتە سیاسی و كولتوری
و كۆمەاڵیەتییەكانیەوە ،ملمالنێی تری خستە نێو ماڵی
كوردەوە ،بۆیە ئەم قۆناغە ،دۆخیكی ڕاگوزەر و ناجێگیرە ،كە
بەهاكان و پێوەرەكان جێگۆڕكێ و لەرزەیان تێدەكەوێت ،كە
دواتر خەڵكی لە دۆزینەوەی ئاییندا وەك بەهایەك دەیەوێ
ئارامی بۆ خۆی بپچڕێ.
هەڵبەت ،وەك چۆن قسەكردن لەسەر پەیوەندیی ئایین و
سیاسەت و دەوڵەت دەركەوتێكی نوێی فەلسەفەی سیاسی
مۆدێرنە ،ئاوەهاش باسكردنی ئەو پەیوەندی و ئیشكالیەتە لە
كوردستان نوێیە ،چونكە ئایین درێژبوونەوەیەكی ‹ستاتیكی›،
واتە نەگۆڕ و چەسپاوی لە كایەكانی ژیان و هەستەوەریی
كوردەواریدا هەبووە .تا ئێستاش نەبۆتە جێگەی پرسیاری
تێوری و زانستی لە دەرەوەی هەستوسۆزی كەفوكوڵدار .لە
شوێنی تردا بە منوونەوە ئەو ڕاوبۆچوونە پەرچەكردارییانە و
بەرگریگەرییانەم باس كردووە.
لەبەرئەوەی كورد دامەزراوەیەكی وەك دەوڵەتی نەبووە
كە لەبەرامبەریدا پەیوەندیی نێوانیان ڕێكبخات ،بەاڵم هێشتا
‹حكومەتی هەرێم› و ‹پەرلەمان› لە بەرامبەر هەژموونی
ڕێكنەخراوەیی ئایینداریدا ،دووچاری ملمالنێ و قەیرانی
سیاسی دەبێت .دوات��ر ئ��ەوەش كاریگەریی ڕاستەوخۆی
دەبێتت لە سستكردنی دیموكراسی و هزری لیرباڵ و مافی
مەدەنی و هاواڵتیبووندا .دەبێت بپرسین :چۆن پیاوانی
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ئایینی بەهەموو جیاوازییەكانیانەوە فێری بەهای دیموكراسی
بكەین وەك تاكە گرەنتیەك بۆ مانەوەی پێكەوەژیان و
ئایینداری؟ پێویستە حكومەت ڕێگەچارەی دوورمەودا و نزیك
بخاتە بەرنامەیەوه ،بەتایبەت لە چۆنیەتیی مامەڵەكردنیدا
لەگەڵ پێگە و كاریگەریی ‹ئایین› .هەڵبەت ئەمەش لە چەند
ڕوویەكەوە دەكرێت:
 هەوڵدان بۆ پێكهێنانی -مەرجەعێكی -لیژنەیەكی ئایینیبۆ كاری فتوا و ئایینداری.
 گفتوگۆ و مێزگردی ب��ەردەوام لەنێوان ئایینداران وڕۆشنبیران.
 بەدامەزراوەكردنی مزگەوت و شوێن و بۆنە ئانییەكان. كەمكردنەوەی دروستكردنی مزگەوت ،لەڕێی هەڵگرتنیمافی باجنەدانی دەوڵەمەندانەوە ،كە ئەمەش ڕێخۆشكەرە بۆ
زیادبوونی بێبەرنامەیی مزگەوتەكان .لە بەرامبەردا هاندانی
كاری خێرخوازی بە دروستكردنی قوتابخانە ،نەخۆشخانە،
باخچەو شوێنی خزمەتگوزاریی پێویسترت.
 یەكخستنی وتارەكان و كەمكردنەوەی وتاری هەینی لەیەك دوو مزگەوتدا ،كە لە نێو شارەكاندایە.
 دانانی چێوەی گشتی لە قانوندا بۆ كاروباری ئایینی ووتارخوێندن ،بەرز و نزمیی دەنگی بڵندگۆكانی بانگدان و
كاتی كردنەوەیان.
شایانی وتنە ،تەنها قانون چارەی كێشەی ئایین و ڕۆشنبیران
ناكات وەك لە چەند مانگی داهاتوو هەڕەشە و هەوڵی
كوشتنی سیمبولی درا ،بۆیە دەبێتت:
 -1حەسانەی ژیان و ماڵ و پێگە و حورمەتی نوسەران
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هەبێ بەرامبەر هێرش و برینداركردنی كەسێتی و ڕۆحی
ڕۆشنبیر و نوسەران.
 -2مافی ئازادیی دەربڕین نەچێتە نێو پێوەری حەاڵل و
حەرام.
دیارە تەنها قانون چارەسەر نییە ،چونكە قانون بە تەنها
تاقە ڕێكخەر نییە بۆ كێشەكان .ئەگەرچی دیموكراسی بێ
« »Regulationڕێسای ڕێكخەر بۆ چۆنیەتیی هەڵكردنی
بیروباوەڕە جیاوازەكان لە كەشێكی ملمالنێدا ئەستەمە.
هەربۆیە ئەبێ دەس��ەاڵت لە كێشمەكێش و ملمالنێی
نێوان و ڕۆشنبیر و نوسەر و مەالكاندا هەڵوێستی قانونی
بگرێتە بەر لەپێناو پاراستنی فەزای گشتیدا .واتە چۆنیەتیی
یەكالییكردنەوەی ملمالنیی ئاسایی بیروبۆچونەكان،
بەجۆرێك ،كە نەبێتە هۆی تێكدانی ئاسایش و ئارامی و
سەقامگیری سیاسی و كۆمەاڵیەتی .ملمالنێ و كیبەركێی
ئاشتییانە ڕۆحی دیموكراسییە ،بەتایبەت ملمالنێی نێوان هێز
و ناوەند و ڕۆشنبیر و چین و الیەنەكان.
هەڵبەت لە كەشێكی وەك كوردستان ،دەبێت ملمالنێی
ڕۆشنبیر و ئاییندارەكان هەبێ ،بەاڵم نابێت بگۆڕدرێ بۆ
شەڕی سڕینەوەی یەكرتی و جیهاد! پێویستە مەالكان فێری
مافی مەدەنی و چۆنیەتیی هەڵوێست نواندن و بەرگری
لە بارودۆخی خۆیان بكەن و بە چ ڕێگەیەكی مەدەنی و
شیاو .دیمۆكراتیزەكردن و ئاڕاستەكردنی دۆخی ملمالنێكە،
پێشمەرجی ئارامی ڕەوش��ی دیموكراسییە ،ب��ەاڵم دەبێت
مانای جیاوازیی بیروباوەر لە ئازادی دەربڕیندا بپارێزرێ و
پلورالیزمی هزر و بیروباوەڕ گرەنتیی هەبێ.
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 -2لە ئاییندارییەوە بۆ ئایینپەرستی
زێدەڕەویامن نەكردووە ،ئەگەر بڵێین كۆمەڵگەی ئێمە
لەبەر لێشاوی ئایینگەرادا كەوتۆتە قۆناغێكی تر لەئایینداری،
كە من بە «ئایینپەرستی» ناوی دەبەم .ئەمەش بە ڕای من
دەگەڕێتەوە بۆ هەندێ گۆڕانكاریی ڕیشەیی لە گوزەران
و بژێویی ژیاندا ،هەم هەندێ گۆڕانكاریی ڕووكەشییش لە
شێوە و چۆنیەتیی پراكتیزەكردن و جێبەجێكردنی ئاییندا.
دیارە ئەمەش بە دیوێكی تردا دەگەڕێتەوە بۆئەوەی ،ئەمڕۆ
ئایین لە كۆمەڵگەی ئێمەدا لە هەموو ڕوویەكەوە ماناكانی
خۆی ون كردووە .نەك هەر لە ئاستی جێبەجێكردن لە ژیانی
ڕۆژانەدا ،بەڵكو كەوتۆتە بەر پرۆسەیەكی ترسناك :كە ئەویش
پێداگیرییە لە «پابەندیی ئایینی» .دواجار ئەم پرۆسەیە ،بۆتە
ڕێگر لە بەردەم ناسین و پراكتیزەكردنی ئایین خۆیدا.
ل��ێ��رەوە من پرۆسەكە بە گ��ۆڕان لە «ئایینداری» یا
«ئایینپەروەری»ەوە بۆ «ئایینپەرستی» دادەنێم .كاتێك
‹ئایینپەرستی› جێگەی ئایینداری دەگرێتەوه ،ئایین دەبێتتە
مانفێستی رسوت و ڕێوەڕسمێك .واتە ،ئایین لە ناوەڕۆكەوە
بۆ توێكڵ و ڕواڵەتكاری ،لە پەرستنەوە بۆ خۆمنایشكردن و
پەرچەكرداری توندڕەوانە دەگۆڕێ .دواجار ئەمە لە مانا و
ئامانجە بان-مرۆیی و ڕەهەندە ڕۆحییەكانی خاڵیی دەكاتەوە،
بۆیە ئاكامێكی چاوەڕوانكراوی بریتییە لە ل��ەوەی ئایین
دەبێتتە نەریت و خوویەكی دووبارە و ڕۆتینئاسا .هاوكات
هێزی باوەڕی ئایینی لە وزەیەكی ڕۆحییەوە دەگۆڕێ بۆ
هێزێكی شەڕەنگێز و تێكدەر.
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شایانی وتنە ،ئەوەی بە هۆی فەرمانەكانی ئایینەوە لە
ڕەفتاری خەڵكی شوێنكەوتووی ئاییندا جێبەجێ دەكرێت،
تەنها نیشاندانی كردەكەیە وەك خۆی ،نەك ئەو پەپام
و ئامانجەی لە پشت كردەكەیە .ئەنجامدانی رسوت
و ڕێوڕەسم و پەرستشەكان وەك خۆیان دەبنە ئامانج،
بێگەڕانەوە بۆ مەبەستە بااڵكان .بە واتایەكی تر ،نوێژ و
ڕۆژوو لەبەرئەوە نییە ،كە مرۆڤ لە ڕووی ڕۆحییەوە پێی
دەگاتە ئاستێ ،بەڵكو نیشاندانی ئەوەی كە هەركەسێ نوێژ
بكات و مەی نەخواتەوە ،باشە و پێچەوانەكەشی خراپە!
لە كاتێكدا ئەقڵی ساغ و ئاگامەند دەیسەملێنێ كە هەزاران
نوێژكەر و مەینەخۆر هەن ،بە هیچ پێوەرێ مرۆڤی باش و
چاكەكار نین!
بۆیە ئەو بەدگۆڕانەی ئایینداری بە ئایینپەرستی وەك
دیاردەیەكی شەڕەنگێز و دژەمرۆڤانە لە پەرچەكرداری
توندڕەوی جەماوەرییدا خۆی دەنوێنێ .بەتایبەت كاتێك
جیاوازییەكان قبوڵ ناكات .چونكە لەباتیی ڕێنامیی بۆ ژیانی
ئاسوودەیی ڕۆحی و چاكەكاری بێ ،باوەڕەكە دەگۆڕێ بۆ
هەڵكوتانەسەر كەسێ ،كە بیروباوەڕ و هەڵسوكەوتی جیاواز
بێ ،وەك ئەوەی دەرچوون لە ئایین گەورەترین هەڕەشەبێ،
بەاڵم گومانی تێدا نییە كە هەڵگرانی بیروباوەڕی دۆگامتیكی
ئایینی لە ڕەوشی ئاسایش و هێمنی و تەبایی و پێكەوەژیانی
كۆمەاڵیەتی هەڕەشەن.
بۆیە رشۆڤەكرنی ڕووداوگەلێكی توندڕەوانەی ئایینی
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دەركەوتێكی نوێی كۆمەڵگەی ئێمەیە ،كە دەمانگەیەنێتە ئەو
ئەنجامەی بەدگۆڕانێك لە ڕەوشی ئایینداریدا هەیە .باشرتین
ڕێگەش گەڕانەوەیە بۆ لێكدانەوەی ڕووداوەكانی «زاخۆ» و
«سلێامنی» .هەڵبەت وەك چۆن هەموو ڕووداوێك لێكدانەوە
و ڕای جیاواز هەڵدەگرێ ،ئاوەهاش مەرج نییە هەموو
لێكدانەوەیەك بە تەنها ڕاستی بپێكێ ،بەاڵم دەشێ شیاو بێت
و لۆجێكی تێدابێ .وەلێ نابێت خێرایی ڕووداوەكان ئەقڵی
ڕەخنەیی و رشۆڤەیامن لە بڕیاردان و رشۆڤەكارییاندا پەك
بخات.
لەم سۆنگەوە ئەوەی ڕوویدا ،كە بە سووتاندنی دوكانی
مەیفرۆش و مەساج دەستی پێكرد ،كارێ نییە پێشبینی
نەكرێ و ئەگەری چەندبارەبوونەوەشی نەبێ ،بۆیە دەبێت
قسە لەسەر ڕووداوەك��ە خۆی ،هێندەی قسەكردن بێ لەو
زەمینە لەبارەی كە سەرهەڵدانی ئەو ڕووداوان���ە ئاسان
دەكات .من قسەم لەوە نییە كێ بەدیاریكراوی لەپشت ئەو
ڕووداوەیە ،بەڵكو دەركەوتنی «باوەڕ» لەو كردەوانەدا وەك
منوونەیەكی زەقی ئایینپەرستی ،ڕاستییەك نیشان دەدات،
كە باوەڕی ئایینی لە ئامانج و مەبەسته بااڵكانی پەیوەندیی
مرۆڤ بە ی��ەزدان ،چاكە و باشەی ژیانەوە دەگ��ۆڕدرێ بە
هەڵسوكەوتێكی وشكەئایینیی توندوتیژ ،تۆڵەسێن و ڕقاوی،
واتە باوەڕ دەگۆڕێت بە كردەیەك ،كە بەزەبروەشاندن مامەڵە
لەگەڵ دیاردەكانی كۆمەڵگەی ئێستاماندا دەكات.
بۆیە ئەم وەرچەرخانە توندڕەوە دەگەڕێنمەوە بۆ چەند
هۆكارێ ،كە بەندن بە هەلومەرجی ئێستای كۆمەڵگەی
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كوردییەوە .لە ڕاستییدا كۆمەڵگەی ئێمە لە مێژووی خۆیدا
ئایینپەروەر بووە و هەمیشە هەست و خواستی ئایینی
هاندەر و ڕێگر بووە لە كردەوە و بیروبۆچوونەكانیدا ،بەاڵم
ئێمە كە ئێستا لە چەرخێكی گۆڕاوداین ،ئایین بە مانایەك
لە ژیامناندا ئاوا دەبێتت و بە مانایەكش زۆر بە تیژڕەویی
زەبروزەنگەوە دەگەڕێتەوە نێو فەزای كۆمەاڵیەتی و ژیانی
تاكەكەسی ،تا ئەو شوێنەی كە لە ڕووداوگەلی جیادا بە
گوشارێكەوە بەرجەستە دەبێت.
بەشێكی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئ��ەوەی «ڕێفۆرمی
ئایینی» لە ئایینی ئیسالمدا تا ڕادەی پەككەوتن ،ئەگەر بڵیین
بە جۆرێك لە مێژوودا هەبووبێ ،ئەوا دواك��ەوت .دواجار،
ئایینەكە نەیتوانی لەگەڵ س��ەردەم و گۆڕانكارییەكاندا
هاوتەریب و دەقەكان خوێندنەوەی جیاوازیان بۆ بكرێت.
هۆكارێكی تر ئەوەیە كە «باوەڕی ئایینی» بۆ خۆی ئەو هێزە
كۆمەاڵیەتییەیە ،كە دەكرێت بە ئاڕاستەی جیاواز و مەرامی
سیاسی و بازرگانی بەكار بربێ .واتە ئایین لە ئامرازێكەوە،
ڕێگەیەكی باشە لە ژیاندا ،دەبێتتە ئامانجێكی كولتوری-
سیاسی و لەسەرووی هەموو «بوون»  ،تەنانەت مرۆڤبوونی
ئێمەشەوە دەوەستێ و هەموومان وەك مرۆڤ دەكەوینە
پەراوێزیەوە.
ئیدی ژیان و كۆمەڵگە و مرۆڤەكان دەبنە قوربانی ،چونكە
وەك ئامرازێ سەیر دەكرێنت ،بەاڵم دەبێت بپرسیین :ئاخۆ
ئایین ئەگەر باشە ،لەبەر ئەوەیە كە خزمەتی مرۆڤایەتی
دەكات ،یان دەبێت هەموو مرۆڤایەتی لەپێناویدا بژین و
مبرن؟ من پێموایە پیرۆزیی ئایین لەپیرۆزیی ژیان و بەرزیی
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ڕۆحی مرۆڤەوەیە ،دەنا دەبێت سوود و كەڵكی ئایین چی بێ،
ئەگەر دژ بە گیان و ویژدانی مرۆڤ بێ؟
بۆیە ئەو ڕووداوان��ە منوونە و شایەتحاڵی ڕاستییەكن:
ئایینداری بە جۆرێك الی ئێمە بەرەو نەمان و ئاوابوون دەچێ
و ئایینپەرستی جێگەی دەگرێتەوە .واتە ،ئەوەی كە هەیە ،لە
بەرگ و لەژێر دروشمی ئاییندایە ،پەیامی ڕاستەقینە و خودی
ئایین نییە ،بەڵكو دیاردەپەرستییە ،كە لێوەی ڕێوڕەسمەكانی
ئایین كورت دەبنەوە بۆ تەنها منایشێكی جەماوەری ،كە واتای
خۆی لە دەست دەدات .هاوكات لە ئەوپەڕی تووڕەیی و
توندوتیژیی خۆیدا پێداگیری لە بەجێهێنانی ئەركێك دەكات،
كە وەك تاقە ئامانجێ لە ژیاندا پێناسە دەكرێت.
ئیدی هەندێک ڕەفتاری ب��اوەڕداراێ��ك كە لە سووتاندن
و توندوتیژی و ئاگرتێبەردان ،بەردبارانكردن ،ه��اوار و
بانگەوازكردندایە ،ئەمە بۆ خۆی دەبێتتە ڕێوڕەسمێكی
شێوەئایینی و پیرۆز دەكرێت ،بەاڵم مەترسییەكە لەوەدایە،
كە هەندێ ج��ار بە كوشنت و هەندێ ج��ار بەربەرییانە
ئەنجامدەدرێت! ناشاردرێتەوە كە هێزگەلی باوەڕیی ئایینی
بەشداری لە فەوزا و هەڵوەشانەوەیەكی كۆمەاڵیەتیدا دەكات،
كە ئەوسەری دیار نییە و نازانیین چی چاوەڕوامنانە  .ئەوەی كە
ئێمە لەو ڕووداوانەدا بەرچاومان كەوت ،ئەوەیە كە خەڵكێ لە
بڕوایەكی ئایینیی سادەوە بە بزواندن و هاندانی الیەنی تر
دێتە سەرشەقام و هێرش دەكات لەپێناوی دروشمێ ،كە ناوی
«پارێزگاریكردنە لە ئایین و دژایەتیكردنی خراپە!
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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بەشی چوارەم
پرۆژەی ئیسالمیزم و ئاكامەكانی
پرۆژەی ئیسالمیزم و ئاكامەكانی
وەك پێشرت ئاماژەی پێكرا ،ئەگەرچی لە كۆمەڵگەی ئێمەدا
ئایین لەژێر مەترسی و تیاچووندا نەبووە ،بەاڵم ‹سێ دەیە›
زیاترە بەرەو ڕووی دیاردەی ئیسالمیزم دەبینەوە .خۆمان لە
بەردەم گوتارێكی سیاسی بەئایین جۆشدراودا دەبینەوە ،بۆیە
ئەو پرۆسە نوێیە لە ژیانی سیاسی و ئایینی ئێمەدا خستینیە
بەردەم پرسیارێك :ئەم گوتارە لە كوێوە سەرچاوەی گرتووە و
هەڵقواڵوە؟ هۆكارە بابەتی و خۆییەكانی ئەم پرۆسە تازەیە
چییە؟ ئایا شكستی سێكۆالریزەكردنی ئایینە؟ ئایا كاریگەریی
كولتوور و ڕێكخراوە ئایینییەكانی دەوروبەری كوردستانە؟
چەندان پرسیاری تر.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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 -1سیكۆالریزەكردنی ئایین
شاراوە نییە كۆمەڵگە پێشكەوتووەكان بە جۆرێك لەگەڵ
باوەڕی ئایینیدا ڕەفتاردەكەن ،كە دوورە لە كەنارخسنت و
بێبەهاكردنی ئایین و هاوكات بەكارهێنانی وەك ئامرازێكی
سیاسی و بازرگانی .جگە لەوەی ئەو كۆمەڵگەیانە تا ڕادەیەكی
باش چارەسەری پرسی ئایین و هەژموونەكانی ئایینیان لەسەر
فەزای گشتی و كۆمەاڵیەتی كردووە .ڕێكخسنت و جێخستنی
ئایین لە نێو ژیانی تاك و فەزای گشتی و سیاسیدا بەرئەنجامی
مێژوویەك لە جەنگ و شەڕوشۆڕی ئایینییە .هاوكات ئاكامی
كرانەوە و دیموكراسییە ،كە پێگە و جێگەی ئایین لە شوێن
و كاتی خۆیدا دەستەبەر دەك��ات .هەر بۆیە ئایین لەو
كۆمەڵگەیانەدا گرفت و كێشەیەك بووە ،چونكە كە ئایین
دەبێتتە دەسەاڵتێك و هەژموونی بەسەر ژیانی مرۆڤ و
كۆمەڵگەكانەوە دەبێت ،ئیرت دەبێتتە ئامرازی دەستی هێز و
تەنانەت حكومەتەكان.
لەم سۆنگەوە ،دەبێت بپرسین ئایا كاتی ئەوە نەهاتووە كە
سیستمێك و ڕێسایەكی سێكۆالریست لە هەرێمی كوردستان
ببێتە ڕێكخەر و پێوەری ژیانی ئایین و باوەڕداری؟ بێگومان
پێش وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە ،دەمەوێت لەوێوە دەست
پێبكەم ،كە مەبەست لە ‹سیكۆالریزەكردن› ئەوەیە ئایین و
باوەڕەكان (بەتایبەت ئایدیۆلۆجیا سیاسی و حزبییەكانیش
كە بوونەتە دۆگامیەكی ئایینی) ببنە بابەتێكی پەیوەستدار
بە تاكەوە لە نێو فەزای گشتیدا ،نەك پرۆسەیەكی سیاسی و
پرۆژەیەكی ئایدیۆلۆجیی گشتیی سەرتاپاگیر .بە دەربرینێكی
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تر« :بەتاك-بوونی» (شەخسییبوونی) بڕوای ئایین و شێوازی
پراكتیزەكردنیەتی لە كایەكانی ژیانی كۆمەاڵیەتیدا.
لێرەوه ،پێویستە ئێمە پرس و خواستی ئایین لە ناو
كوردستاندا بۆ كایەی تاكەكەسی «»Privet Sphere
بگوێزرێتەوه .وات��ە؛ ئایین ببێتە مەسەلەیەكی كەسی و
چیرت ئەو لەژێر باری ئەو پرۆسە هەژموونگەرە كۆمەڵییەدا
نەبێ ،كە فەزای گشتی و كولتوریامن دادەپۆشێ و بە ناوی
بیروباوەڕی گشتەوە دواجار ئازادیی تاكەكەس زەوت بكات.
بۆیە بەئەقاڵنیكردنی بیركردنەوە و باوەڕی ئایینی لێرەوە
دەست پێدەكات ،كە ئایین لە ئاستی كۆمەاڵیەتی و لە
سەردەمێكی بزۆز و ئاڵۆزدا دەبێتتە هۆی ملمالنێی نێوان
بیروباوەڕە جیاكان و هەڕەشەیەكە لە ئاسایش و هێمنیی
نیشتامنی ،چۆن تێبگەین و لێكی بدەینەوە؟
دیارە خوێندنەوە و ڕاڤەكردنی ئەقاڵنی و سەردەمییانە بۆ
پێگەی ئایین و پەیوەندیی مرۆڤ بە مرۆڤەوە هەنگاوێكی
پێشمەرجە بۆ سێكۆالریزەكردنی حوكمرانی .كاتێ ئایینداری
دەبێتتە ئیختیارێكی شەخسی وەك مافی هاوواڵتیبوون لە
دیموكراسیدا ،هاوكات گەیشتنە قۆناغێ كە مامەڵەكردنی
ئەقاڵنی پەیوەندیی ئایینی و باوەڕ لە ژیانی تاك و كۆمەڵدا
ڕێكدەخات .لەبەر ئەمە ،سیكۆالریزەكردن هەنگاوێكە
بۆ لەبنجداكوتینی دیموكراسی لەسەر ئاستی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی بە تێپەراندنی ئەو ئاستەنگ و ڕیگرانەی كە لە
جیهانی ئیسالمیدا بەگشتی هەبوون.
هەڵبەت یەكێك لەو بیرمەندانەی كە باسیان لەو پرسە
ك���ردووە‹ ،ماكس ڤێبەر›ە .ئ��ەو پێی وای��ە «سیكۆالریزم»
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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پرۆسەیەكی بەئەقاڵنیكردنی ئایینە و وەرگێڕانیەتی لە
هەستوسۆز و ویژدانەوه ،بۆ ئاستی بڕوایەكی ئەقاڵنی ،واتە
بروای ئایینی لە چوارچێوەی ڕەفتار و هەڵسوكەوتێكی ئەقاڵنیدا
بێ .ئەگەرچی ئەم بۆچوونە گرنگ و مایەی بیرلێكردنەوەیە،
بەاڵ م تا ڕادەیەكیش جێی ڕەخنەیە ،چونكە ئەو باس لە گۆڕانی
پێكهاتەی دامەزراوەكانی كڵێسا دەكات ،كەدواجار هەژموونیان
لەسەر فەزای گشتی نامێنێ.
لەكاتێكدا «فەزای گشتی» و بیركردنەوەی تاكەكان لە خۆیاندا
گۆڕانیان بەسەردا نەهاتووه ،كە ئەمەش بەسەر ‹ڤێبەر›دا تێپەڕیووە،
لەبەرئەوە ی لە پرۆسەی ئایینداریدا «تاك» لە نێوفەزای گشتیدا
وەك خۆی ماوەتەوە .بەمانایەكی تر ،سێكۆالریزم گۆڕانكاری
نییە لە خودی باوەڕدا ،بەڵكو چۆنیەتیی ڕەفتار و هەڵسوكەوتی
باوەڕدارانە لە نێوان خۆیان و كۆمەڵگە و حكومەتەكاندا .ئیدی
دەكرێت دۆخی هۆشیاریی كۆمەاڵیەتی لە ئەوروپا بە ‹پۆست
سێكۆالر› دابرنێ ،كە تێیدا هێشتا پێوستی بە ڕێكخستنی گروپ و
جڤاتە ئایینییەكانە لە كۆی ژینگەیەكی سێكۆالردا.
 -2ئیسالمگەریی چ پرۆژەیەكە
بۆ تێگەیشنت لە پرۆژەی ئیسالمگەری ،پێویستە بگەڕێینەوە
بۆ پاشخان ە مێژووییەكەی .دیارە نزیكەی نیوسەدە زیاترە
بزاڤە ئیسالمییەكان بە ناوی پرۆژەیەكەوە كە ناوی پرۆژەی
چارەسەری ئیسالمییە ،گوتارێكی سیاسی و كولتورییان
داڕشتووە و لەسەر بنەمای ئەوەش ملمالنێ و بەرەنگاریی
سیاسی و چەكداری دەكەن ،لەپێناو تێگەیشنت لە ناوەڕۆك
و ئامانجەكانی ئەو گوتارە ،دەبێت لە چییەتی و ئامرازەكانی
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ئەو بەناو پرۆژەیە بكۆڵینەوە .دیارە پرۆژەی ئیسالمگەریی لە
بنەڕەتدا دەگەڕێتەوە بۆ مێژوویەكی پێشرت ،كە لە دایكبووی
سەردەمی قەیرانە و لە داگیركردنی نیشتامن و خاكی
موسوڵامنانەوە دەستی پێكردووە.
هەڵبەت داگیركردنی ئەو خاكە لە دیدی ئیسالمگەرەوە،
واتە پیسكردنی پیرۆزیی سەرزەمینی موسوڵامنان .لەسەرووی
هەموویەوە ،لەدەستدانی «قودس» و پێشرتیش ڕووخانی
خەالفەتی عوسامنی لە جەنگی جیهانی یەكەمدا ،سەرەداوی
ئەو پرسەیە ،بۆیە لە ئەنجامی ڕوخاندنی خەالفەی «ئیسالمی»
میللی و داڕمانی ئیمپراتۆریەتی مێژوویی ئایینی ،پرۆژەی
گەڕانەوە و زیندووكردنەوە سەریهەڵدایەوە .پرۆژەیەك كە لە
ویژدانێكی بریندار و تووڕەوە باس لە ماڵوێرانی و هەڵسانەوە
دەكات .پرۆژەیەكە كە ئەمڕۆ لە جیهانی موسوڵامناندا ڕەگی
داكوتاوە .هاوكات دابڕان و پەرتەوازەیی بارودۆخ و وەسفی
خاكی باوەڕداران دەبەستێتەوە بە سەدەهایەك لەمەوبەرەوە!
ئیدی پرۆژەیەكە باس لە بەرهەم و بەگژاچوونەوە و
داگیركردن و دوژمنكاری دەكات ،نەك پرۆژەیەكە بۆ ژیانی
پێكەوەبوون و هاوبەشێتی لە ئێستادا ،كە بایەخ بە ئاسایش
و هێمنی و كۆمەڵگەی مەدەنی بدات ،واتە پرۆژەیەكە هەر
لە یەكەم سەرنجدا بەربەرەكانی و بەرپەرچدانەوەیە ،بۆیە
لەو هەلومەرجەدا خۆی دەبینێتەوە ،نەك توانا و دامەزراندنی
و بەڕێوەبەری و چارەسەری كێشە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
ئابورییەكان لەم سەردەمەدا.
لەبەر ئەوه ،پرۆژەیەك نییە بۆ هەڵكردن لەگەڵ جیاوازییەكان
لەناو خۆیدا ،بەڵكو بۆ بەربەرەكانیكردنی جیاوازییەكان لەسەر
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ئاستی دەرەوە و ناوەوە .كەواتە؛ مەبەستامن لە پرۆژەیەك نییە،
كە شارستانی و كولتوری بێ ،بەڵكو سەراپاگیری و ئایدیۆلۆجیای
ئایینییە ،بۆیە ئەگەر پ��رۆژەی ئیسالمی سیاسی لە دەرگای
سیاسیی دەوڵەتدا بچێتە دەرەوە ،ئەوا ڕێگەی خواپەرستی و
ڕەوشتی ئیسالمی لەسەر دۆگامی ئایینی و بیروباوەڕی كۆمەڵگە
درێژە بە خۆی دەدات .لێرەوه ،دەكرێت دەستنیشانی هەندێ
لە نیشانەكانی پرۆژەی ئیسالمگەرا بكەین:
 -3ترسگەری گەنجینەی وورەو بەربەرەكانی و پارێزگاری
گومانی تێدا نییە كە ترس پێدراوێكی مرۆیی و دۆخێكی
رسوشتییە ،ب��ەاڵم كاتێك بۆ پرۆژەیەكی سیاسی و ئایینی
ت پرۆژەیەكی توندڕەو «فەندەمینتالیزم»،
دەگۆڕدرێ ،بەتایبە 
ئەوە ناكرێت ئێمە تەنها لەسەر ئاستە دەروونییەكەی بوەستین،
چونكە دەبێتتە بنەمایەكی پیادەكردنی سیاسەتی ترساندن
و تۆقاندن .ئەمەش وەك پەرچەكردار و میكانیزمێكی كارای
تەشەنەسەندنی خێرا .ترس لە گۆڕانەكان و هاتنی نەریت و
بیروبۆچوونی نوێ ،دەگۆڕێ بە خەمی لەدەستنەدانی بەها
ئایینییەكان .هاتنی بەها جیهانییەكانی وەك دیموكراسی و
ئازادی و مافی مرۆڤ بۆ ناو كۆمەڵگە داخراو و كۆنەپارێزەكان
لە فۆرمی پەالمار و هێرشربدنە سەر ئایین و كولتووردا بوو.
هاوكات ئەم بەها نوێیانە دەرگای ڕژێمی تۆتالێتارێتی و
هزری نادیموكراسییان لە نێو دەسەاڵت و حكومەتەكاندا
خستهسەر پشت ،چونكە ئەو حكومەتە سەركوتكەرانه وایان
نیشاندا كە ئەو بەها مۆدێرنانەی كە باس لە ئازادی و مافی
مرۆڤ دەكات ،دژ بە بیروباوەڕی كۆمەڵگە و بیروباوەڕی
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هاوردەیە .بەمەش جارێكی تر ویستی هێز لە ڕێی برەودان
بەو پڕوپاگەندانە ،بووە هۆی سەپاندنی دەسەاڵتی ئەو گروپە
توندڕەوانە بەسەر هەموو بوارەكانی كۆمەڵدا .ئەوەشی
ڕێخۆشكەر بوو لەمەدا ،نەبوونی هۆشیاری و ڕۆشنبیری بوو.
جگە لەوەی خەڵكی ئامادەباشی و توانست و مەیلی وەرگرتنی
چەمك و بەهای نوێی هەبووه .لەكاتێكدا لەژێر باری ئابوری
و گرانی و نەخوێندەواری و چەوسانەوەدا دەناڵێنن.
لەم بارودۆخەدا پێداگرتن لەسەر بەها ڕۆحییەكان تەنها پردێكە،
كە كێشەكانی مرۆڤ بە ڕاب��ردووەوە گرێ دەدات و ڕاگرتنی
شیرازەی كۆمەڵ و هیوابەخشین بەمرۆڤ دەبێتتە دەروازەیەك
بۆ كۆنرتۆڵكردن .بۆیە مرۆڤ ئازادی و سەربەستی و دیموكراسی
بە چەمكێكی نامۆ و ناڕەوشتی تێدەگات ،كە بەرەو بەرەڵاڵیی
و پشێوی دەڕوات .هاوكات زانست بە هۆكاری داگیركردن و
لەناوبردنی ئایین و باوەڕ دەزانرێت .لە كاتێكدا خەڵكی دەترسن
بەها جیهانییەكان كە لە ڕۆژئاوادا باوە ،جێگە بە هی خۆیان لێژ
بكات .بۆیە جێگەی پرسیارە كە چۆن ئەو وێنانە دروستبوون و
چۆن بەوچاوە دژخوازییە سەیری جیهان دەكرێت؟
هەڵبەت تەكنەلۆجیا و هەندێ ڕۆشنبیر ڕۆڵی گەورەیان
لە دروستكردنی ترس و سڵەمینەوە هەیە ،لەالیەكی ترەوە
دەسەاڵتی ناوخۆیی خۆسەپێنەر درێ��ژك�راوەی سیاسەتی
دەرەكییە و ڕەوایەتیی قەڵەمڕەوی لە ناوخۆدا جێگەی
متامنەی خەڵك نییە ،چونكە سەر بە خۆرئاوایە و وەك
پرۆژەیەكی سیاسیی درێژكردنەوەی بەرژەوەندیی خۆرئاوا
دەبیرنێ .دەسەاڵتێكی گەندەڵە و خەڵك لە دوورەوە ئەو
دوو منوونەی لە بەردەمدایە ،كە الفی مۆدیرنە لێدەدات و
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پیادەشی دەكات .هەر لەبەر ئەوەشە زۆرتر پەرچەكرداری
توندتر دژ بە گۆڕان و مۆدێرنە دەبێت ،لە كاتێكدا لە ڕێی
تەكنەلۆجیا و گلۆباڵەوە گۆڕان زۆر بە خێرایی خۆی بەسەر
هەموو دنیادا دەسەپێنێ .پاشان پیادەكردنی ترسێك كە خۆی
لە لەدەستدانی ناسنامە و ئایین و باوەڕدا دەبینێتەوە ،وەك
تاقە ڕێخۆشكەر بۆ بەرەنگاربوونەوە سەهەڵدەدات.
كەواتە فەندەمێنتالیزم لەمەوە س��ەرچ��اوەی گرتووە،
هەر بۆیە دەبێتتە سەرچاوەیەك بۆ بەرەنگاربوونەوە و
خۆقوتاركردن لە سیستمی جیهانیی نوێ ،بەاڵ م بێپەرواشە
لەوەی كە ئایا بەو جۆرە ڕزگاری بێ ،لەبەرئەوە گەورەترین
كاری تیرۆر و تەقاندنەوە ئەنجام دەدات .واتە ئەوەندە كار
لەسەر ڕووخاندن و تێكدان دەكات ،ئەوەندە كار لەسەر
دروستكردن و پرۆژەی بنیاتنان نییە .هاوكات هێندەی ئەو
پ��رۆژە ئیسالمگەرییە خۆی وەك بەرنامە و پالنێكی ساخ
و ئامادەكراو دەبینێ و هیچی ناوێ جگە لە پیادەكردن و
جێبەجێكردنی ڕاستەوخۆی لە واقیعدا ،ئەوەندە گەڕان نییە
بۆ بنجوبناوانی كێشە و قەیرانەكانی جیهانی ئیسالمی.
لێرەوە پرسیار دەكەین :ئایا ڕووداوەكا ن و پێكدادانەكانی
سیاسەت ،جەنگ و شەڕوشۆڕەكان بە جەنگی كولتوری
دابرنێن؟ جەنگی پرۆژەی ئایینیی نوێ بە جەنگی نەتەوه و
ناسنامەی نەگۆڕ بژمێرین؟ بەڕای من نەخێر ،چونكە جەنگێ
نییە لە نێوان موسوڵامنان و ناموسوڵامن ،گەرچی هەردووال
بەشداریشن لە جەنگی ئابوری و هتد ...بەڵكو جەنگی وێنای
كولتوریی ئەو باوەڕدارانەیە ،كە لەسەر بنەمای كولتوری و
باردوۆخی سیاسی ئابوری بەرامبەر یەكدی هەیانە.
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ناسەردەمیی:
یەكێك ل��ەو نیشانانەی ك��ە ئ��ەم��ڕۆ ئیسالمگەر تێی
كەوتووە ،شێوانی هزری زەمەن و تێنەگەیشتنە لە سەردەم
و وەختەكان لە ژیانی كۆمەڵدا .دەتوانین ئەو دیاردەیە بە
ئەناكرۆنیزم ( )Anachronismناو ببەین ،واتە؛ وێناكردنەوە
و بەرهەمهێنانەوەی ڕووداو و كەسگەلێك لە كۆنتێكستێكی
مێژووییدا ،كە هەرگیز نەبووە و نەهاتۆتە ئ��اراوە .بۆیە،
ئەو وێناكردنەی ئیسالمگەرەكان بۆ كۆمەڵگە و كێشە و
خواستەكانی مرۆڤ ،بە شێوەیەكە ،كە بەردەوام دەبردرێتەوە
بۆ سەردەمێكی تر .واتە سەردەمێك كە الیان ڕەسەن و زێڕینە.
هەر بۆیە تێگەیشتنیان بۆ ئێستا تەنها بەنزیكخستنەوەیە
لە ڕابردوو و ئەزموونە مێژووییەكان .لەبەر ئەوە ،ڕاسترتە
بوترێ پرۆژەی ئیسالمی بۆ خۆی پڕۆژەیەك نییە ،بەڵك و زیاتر
خۆپاڵدانە بۆ دەستكەوتەكانی ڕابردوو ،نەك لەوەی كاركردنە
لە ئێستادا و بە ڕوانگەیەكی ئەمڕۆیی .پ��رۆژە ،دەبێت
ڕەهەندی ئێستایی و داهاتوویی و پاشەڕۆژیی هەبێ ،نەك
چەمكی «ڕۆژی دوایی» كە بیری ئایین ی وەك ئامانجێك بۆ
ژیان چاوی تێبڕیوە! بۆیە ،كاتێك لەڕێی باوەڕ بە بەهەشتەوە
و ترسان لە دۆزەخ خەڵك گۆش دەكرێت ،لە ئیستای زەمینی
دادەبڕدرێ.
پاشان ئەگەر بارودۆخیش كە بەردەوام وەك ‹دۆزەخێك›
وێنا دەك��رێ�ت ،ئیسالمگەرەكان نایەن ئ��ەو هۆكار و
گرفتانەی ئەو دۆزەخەی دروست كردووە ،بگێڕێنەوە بۆ
چارەسەرێكی مرۆیی ،بەڵكو بە تۆڵەیەكی یەزدانی لە
خەڵك و مرۆڤەكانی دەزانن .بە داخەوە لەوەدا كە هەندێ
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نوسەر و ڕۆشنبیر درك بەوە ناكەن ،كە بەشداریكردن ل ە
بێزاندنی ئەو واقیعە ناجۆرەی ئێمە تێیدا ئەژیین ،هاوكاری
تەماویكردنی دید و جیهانبیی دروست و هیوابەخشە.
سەیر نەبێ كە دیدی ‹نیهلیستی› داڕوخێنەر الی زۆرێ
لە ڕۆشنبیرو نوسەران ڕەگێكی ئایینیی هەیە ،كە ئەویش
دەكرێت بە»بێزاندنی ژیانی زەمینی» ناو بربێ .چونكە
قێزەوەنكردنی دنیا و ئەم جیهانە ،ئەو رشینقە سڕكەرەیە،
كە لە ڕێی ئایینەوە دەكرێتتە هەستی خەڵكەوە!
 -1پرۆژەیەكی «خوداگیرە»:
یەكێك لە تایبەمتەندییەكانی ئەو بەناو پرۆژەیە ئەوەیە،
كە بە ناوی خودا و پیرۆزیی ئەوەوه ،هەوڵی دامەزراندنی
دەوڵەتێكی خ��ودای��ی دەدات .دەوڵ��ەت��ێ كە هەڵگری
بیروباوەڕێكی سەنتەرخواز و چەقگەرایە و هەر لە سەرەوە
فەرمانڕەوایەتیی جیهانی خ��وارەوە دەك��ات! بەاڵم ئەوە
پرسیارێكە كە ئەگەر دابڕان لە نێوان جیهان و دنیای سەر
و بااڵ لەگەڵ دنیای نزمی مادیدا هەبێ ،ئیرت بۆ دەبێت لە
جیهانی بااڵوە ،دەستوور و ڕێنامیی جیهانی خوارەوە بكات؟
 -2دەمڕاستیكردنی خەڵكی بە ناوی ئامۆژگارییەوە:
نیشانەیەكی ئەم ڕەوتە باوكساالرییە لە مامەڵە و ڕەفتار
لەگەڵ حەز و ویستی تاكەكاندایە ،واتە بەشێوەیەك ڕەفتاریان
لە تەكدا دەكرێت ،كە مافی كەسیان پێشێل ناكا ،چونكە
لەجیاتیی خۆیان بڕیار و بیركردنەوەیان بۆ دەكرێت! دیارە
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پەیامی ئایینی دەستكاریكردنی لە الیەن ئیسالمگەراكانەوە
لە پەیامێكی ڕۆحییەوە كراوەتە ‹ڕەچەتەی ژیان› .بەمەش
ڕیخۆشكرد ن بۆ دەمڕاستی و مامۆستاییكردنی خەڵكی كراوە.
لە كاتێكدا پەیامی› قورئان› یادخستنەوەیە ،وات��ە وا
لە مرۆڤ بكات ئامانج لە ژیانی یاد بێتەوە ،نەك ئەوەی
پەیامێكی سیاسی بخرێتە مێشكیانەوە .لە سۆفیگەری و
عیرفاندا ئەم شێوازی كاركردنە ڕۆحییە و یادخستنەوەی مرۆڤە
كە خۆی دەبێت بڕیاردەر و بەدواچوونی هەڵسوكەوتەكانی
ئەگەرچی ڕێنیشاندەری دەبێت ،بەاڵم دواجار دەبێت هەر
خۆی لەسەری بڕوات.
 -3سیاسەتكاری یا ئایینداری؟
لێرەدا ،دەمەوێت كێشەی بەسیاسەتكردنی ئایین و
بەئایینكردنی سیاسەت بخەمە ژێر پرسیار و توێژینەوەوە،
كە تا چ ڕادەیەك ئەم دیاردەیە «نوێیە» لە كوردستاندا و
لە بواری سیاسی و بەڕێوەبردندا چەندین گرفتی لەگەڵ
خۆیدا هێناوەتە ناو سیاسەتی ك��وردی و بیركردنەوە
بەگشتی .لەالیەكی ترەوە چۆن ئەم ڕەوشە بۆتە هۆی
بارگرانكردنی ئاستی ڕۆشنبیریی ئێمە ،بەتایبەتی لەم
ساتەوەختەدا! ئەمڕۆ چ لە دنیای سیاسەت و چ لە ئاییندا،
تێكەاڵوخوازییەكی بێسەروبەر لە نێوان دیدی سیاسی و
ئایینیدا دەبیرنێت .ئەم دوو كایەیە بۆ خۆیان بوونەتە
تەمومژێك لە ب��ەردەم هەموو ئاسۆی جیهانبینییەكی
ڕووندا.
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كاتێك بابایەكی سیاسی بەرگی ئایینی و پیرۆزی دەكاتە بەر
كار و هەڵسوكەوت و گوتارە سیاسیەكانی ،چیرت سیاسەت یەك
مانای هەیە ،چونكە جەماوەر توانای جیاكردنەوە و تێگەیشنت
لە ئامانج و بەرنامە سیاسیەكانی نامێنێ .بە هەمان شێوەش
ئاییندارێك شێوان و تێكەڵكردنێك لە نێوان ئەركی پەرسنت
و ئەركە سیاسییەكاندا دەكات ،ئیرت سنوورێك نامێنێتەوە
كە لێوەی بزانرێت ئایا كە ئەم ڕەوتە سیاسییە یان ئایینییە
یاخود ئەم مرۆڤە ئاسامنییە ،لە لیتاوی سیاسەتبازیدا گیری
خواردووە!؟
ئەگەر سەرنجێكی خێرایی چەمكی سیكۆالریزم بدەین،
دەبینین گوتارێكی ئایدیۆلۆژیی پێشكەوتنخواز و نوێخوازە.
پێداگرتنە لە جیاوازیخستنە نێوان دەوڵەت  -ئایینەوە كە
ئەمە سەرەكیرتین بنەمای سیاسی بەرجەستە دەكات .بەاڵم
ئەم شێوازە بیركردنەوە و تیۆرە لە دنیای سیاسیی كوردیدا بە
پێچەوانەوە پراكتیزە دەكرێت .هەڵگرانی ئەم تەرز و نەریتە
دروشم و گوتارەكانیان لەگەڵ ئایین و نەریتە باوەكاندا تێكەڵ
دەكەن .نەك ئەوەندەش ،بەڵكو خۆیان دەبنە بڵندگۆیەكی
ئایینی  -سیاسی .تەنانەت گوتاری سیكۆالریزمیش دەكرێتتە
ئایینێكی نوێ! ئەمەش بۆ خۆی گرفتێكی ترە.
ئەگەر ئاوێتەكردنی ئایین سیاسەت وەك شێوازێكی ساكار و
سەرلێشێواو بە مۆدێلێكی سیاسی دابرنێت ،كە زۆر تا كەم لە
خۆرهەاڵتدا (واڵتانی هەرێمی و نزیك) باوە ،چونكە سیاسەت
(دەوڵەت) لەم ناوچانەدا تۆتالیتاریزمییانەیە لە بیركردنەوەدا،
بۆ هەموو بوارەكانی ژیانی مرۆڤ پەلدەهاوێژێت .ئەنگیزەی
كۆنرتۆڵكردنی سەرتاسەری و هەر پانتاییەكە لە دەرەوەی
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خۆی .دەبێتت هەموو بیركردنەوە و دیدێك لە كارگەی
ئایدیۆلۆژی و سیاسیی خۆیەوە سەرچاوە بگرێت .لەبەر
ئەوە ،ئەگەرچی ئایینیش كایەكی كۆمەاڵیەتیی جەماوەرییە،
لەم شااڵوە بەدوور نابێت .پەلكێشكردنی سیاسەت و دەوڵەت
بۆ ناو هەناوی كۆمەڵگە درێژ دەبێتتەوە ،تەنانەت تاكەكانیش
دەبنە قوربانیی ئەم ڕەوش و سرتاتیژیەتە و دەخرێنە ناو
پاوانەی چاودێری و ڕكێفییەوە.
بۆیە یەكێك لە هۆكارەكانی تێكەڵخوازی گەر لە دەم و
زوبانی سیاسەمتەدارەكانەوە وەربگیرێت ،تەنیا بیانوویەكی
جوانە؛ ئەویش لەبەرچاوگرتنی بیروباوەڕی جەماوەر و
كۆمەڵگەیە و ڕێزگرتنە لەو سامانە كولتوری و ئایینییە!؟
لێرەدا دەرفەتی هەڵوەشاندنەوەی ئەم قسەڵۆكە نییە ،تەنیا
ئەوەندە بوترێ كە سیاسەتی كوردی (پارتەكان) هێندەی
بڵێیت لە هەموو ڕووی��ەك��ەوە ،بەتایبەت لەگەڵ ئایین
خۆگونجێنەرن (كۆمپرۆمیست) .چونكە زۆربەی حزبەكان
خاوەنی ئایدیۆلۆجیا و دیدو ڕوانینێكی فەلسەفیی نین بۆ
خوێندنەوەی پێكەاتەی كولتوریی كۆمەڵگە و دنیابینیی
مرۆڤی كورد.
بێگومان جەماوەر و ڕای گشتی بۆ خۆی تابلۆیەكی
سپیی پڕنەكراوەیە و بە هەموو شێوەیەك هەوڵی پێكەێنان
و ئاڕاستەكردنی دەدرێ��ت .وام��ان حاڵی دەك��ەن بەشێكی
ڕێزی ڕای گشتی لە ڕێی ئەم تێكەاڵوخوازییەوە ،كە بۆ
خۆی لە سەروو هەموو بنەما و بیرێكی پێشكەوتنخوازانەوە
دەوەستێت! بەاڵم خودی ئەم لەبەرچاوگرتن و ڕێزدارییە بۆ
(جەماوەر) لە واقیعدا ڕەفتار و كردەوەی ڕۆژانەی سیاسەتە
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و هەڵتەكێنەری ئەم ڕستە پیرۆزەیە .مەگەر ،تەنها مەسەلەكە
كێشكردنی هەستوسۆزی زۆرینە بێ لەپێناوی دەسەاڵتخوازیدا.
گرفتەكە لەوەدایە كە الف بە بااڵی مۆدێرنێتە و ناوەكانی
تردا لێدەدرێت و كاری پێناكرێتت ،لە هەمانكاتدا داوا یان
چاوەڕوان دەكرێنت لە دەرەوەی ئەم پارت و ڕێكخراوانەوە
كە بە هیچ جۆرێك مامەڵەی سیاسی بە ئایینەوە نەكرێت .لە
كاتێكدا خۆی پێشەنگی تێكەاڵوخوازیەتی چەواشەیە.
شایەنی باسە ،ئەم دیاردەیە تەنیا دنیای سیاسیی ئێمەی
نەتەنیوە ،بەڵكو پەراوێزێكی پانوبەرینی لە هەرێمەكانی
دەوروپشتامندا هەیە .ئەمەش بۆ خۆی هۆیەكی ترە لە
تەنینەوەی ئەم درمە بۆ ناو بیری سیاسیی كوردی .بێگومان
جیاكردنەوەی ئایین  -سیاسەت لەمڕۆدا ه��ەروا كارێكی
سانا نییە ،چونكە دیاردەكە هۆكاری مێژوویی و كولتوریی
لە پشتەوەیە ،بەاڵم لە مێژووی بیری سیاسی و حوكمڕانیدا
هەنگاوێكی نوێ و گرنگ دەبێتت .ئاشكرایە دۆخی سیاسیی
ئێمە درێژبوونەوەیەكی مێژوویی خۆی لە ناوچەكەدا هەیە،
واتە دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمانی بااڵدەستبوونی ئایین و
حوكمڕانی ئایینی.
پاشان بانگهێشنت بۆ جیاكردنەوەی دەس��ەاڵت و باوەڕ،
ئەگەر بناغەیەكی یاسایی و زانستی داڕێ��ژراو نەبێت و
دەسەاڵتە لۆكاڵەكانیش بۆ خۆیان جوداكردنەوەی كایەكان
پێشێل بكەن ،ئەوسا ه��ەر بانگەوازێك كە دەكرێتت،
مایەپووچیی بۆ دەمێنێتەوە .ئەگەر هەر پارتێك لە ڕاست
بۆ چەپ بە دەستێك دەستنوێژ بشوات و شایەمتان بەێنن
و بە دەستێكی تر هەڵگری ئااڵی مۆدێرنێتە و ...هتد بێت،
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بۆ دەبێتت پارتەكان دەزگای فتوای ئایینی و پیاوانی خۆیان
هەبێت بەو كارانە هەڵبسنت؟
پرسیارەكە لێرەدا ئەوەیە :كێ باوەڕ بەكێ بهێنێت؟ ئەمە
جگە لە كۆمیدیای سیاسی نەبێت ،چیدیكە ناگەیەنێت ،كاتێك
سەركردەیەكی سیاسی ،نەك سەركردەی پارت و ناوچەیەك
بێت ،بەڵكو خۆشی وەك پێشەوایەكی ئایینی و ئیاممئاسا
بنوێنێت! لەبەرئەمە جارێكی تر ،گومان لە سەركردەی
سیاسی دەكرێتت ،كە تا ئەم ساتەش لە بەرگە كالسیكی و
كۆنەكان دەرنەچووە و توانای خۆگۆڕینی نییە .گومانی تێدا
نییە سەركردەی كوردی سەردەمی ڕاب��ردوو یان نیوسەدە
لەمەوبەر كەسانێك بوون ،یا ئاوێتەیەك بوون لە سیاسەت و
ئایین ،كە ئەوەش وەك باسكرا ،هۆكاری مێژوویی و جوگرافی
و كۆمەاڵیەتی لە پشتەوە هەبوون .لەمڕۆدا ناكرێتت
چاو لەم ڕاستییە بپۆرشێت كە تێكەاڵوكردن و نەبوونی
سرتاتیژیەتی ڕوونی سیاسی و كاركردن و هۆشیاریی سەركردە
و سیاسەمتەدار كەم دەكاتەوە.
هەمان تێكەڵخوازیش بۆ هەڵگرانی ئایین ڕاستە ،كە تەنیا
بە پۆستی پێشەوایەتی ڕۆحی و ئایینی قایل نابن ،بەڵكو بە
هەموو ڕێگایەك هەوڵ دەدەن ببنە سەركردەیەكی سیاسی و
دەوڵەت! نەك تەنیا دواڕۆژ مسۆگەر بكەن ،بەڵكو لە پێشدا
دنیاش قوت بدرێت .دیارە چەمكی كۆمەڵگە  -دەوڵەتی نوێ
لەم سەردەمەدا بە ئاشكرا و ڕوونی توانیوێتی سنوورێكی جیا
لە نێوان پەرستگە /دەوڵەتدا دابنێت ،كە نە دەوڵەت توخنی
كاروباری ئایینی بكەوێت و بەكار بەێرنێت لە سیاسەت و
بەرژەوەندییەكاندا ،نە نوێنەرانی ئایینیش خۆیان لە كاروباری
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

67

دەوڵەت و یاسا هەڵبقۆرتێنن .ئەم سنوورە یاساییە دەوڵەت وەك
دەزگایەكی سیاسیی ڕەوایەتی (لێگێستیم) لە دەستتێوەردان
دەپارێزرێ و دەچێتە كایەی ژیانی تاكەكەسەوە.
ئەم خاڵە گرنگە كاتێك باس لە دەوڵەتی سێكۆالریزم
دەكرێت .كەچی لە زۆرێك لە باس و لێكۆڵینەوەكاندا لە
بیردەكرێنت ،هەروەها وەك ڕەوشێك لە یاساناسی و ڕۆشنبیری
سیاسیی كۆمەڵگەی مۆدێرندا نەڕسكاوە .ئاوێتەكردنی ئایین بە
سیاسەت چ وەك تاكتیك بێت ،یان شێواندنی سیاسی و ئایینی،
پێش هەموو شتێكسەرگەردانیی سیاسەت و ئایین دەگەیەنێ.
خۆساغنەكردنەوە لەو نێوانەدا جگە لە گەمەیەكی دێامگۆجی
و دەمامك ،چیرت نادا بە دەستەوە لە بەردەم ڕای گشتیدا.
كاتێ بانگەشەی ئازادی و سەربەستیی بیروڕا دەكرێتت،
دەبێتت ئەو ئازادییە ئەوپەڕی ڕوونی و هەڵامڵینی ڕوخسار
و كات بكات و كەشێكی سیاسیی بێپەردە و بێپێچوپەنا بێت.
هاوكات ،ئەوە مسۆگەر بكات كە هەموو بیركردنەوەیەك
بە جیاوازییانەوە بوێریی ئەوەیان هەبێ كە چیرت مرۆڤ یا
بیروڕایەك خواستە سیاسییەكانی پێشێل نەكات .هاوكات
بسڵەمێتەوە لە بەردەم ئەو دادگایەی كە ناوی ‹ڕای گشتییە› و
لە الیەن دوو دەسەاڵتەوە پیادە دەكرێنت و پەنا نەبردرێتە بەر
ڕووكەشكردنی بەرنامەكانی بە باوەڕی ئایینی .ئیدی مەترسی
لەوەدا نییە كە هەموو پارت و ڕێكخراوێك ،ناسنامەی سیاسی
و ئایدیۆلۆژی لە خزمەتكردنی كۆمەڵگەدا بێت.
پێم وایە ،كۆمەڵگە هیچ ئایدیایەك لەبەر هۆكاری بیروباوەڕ
لە خۆیدا ڕەت ناكاتەوە .چونكە ڕای كۆمەڵ لە مێژووی ئێمەدا
هیچ كاتێك ،بڕیاردەر و خاوەنی بڕیاری سیاسیی مانەوە و
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هەڵوەشاندنەوەی نەبووە .پاشان ،خواست و داخوازییەكانی
كۆمەڵ لە پێشدا داواكاریی ئایدیۆلۆژی نین .ئەوەی چاوی
كۆمەڵگە دەیبینێ ،خودی ئەو ئایدیۆلۆژیا دروستانە نین،
كە لە پشت كارەكانەوە وەستاون ،بەڵكو جەماوەر چاوی
لە خزمەتگوزاری و كاركردنە ،هەمیشە پرسیاری كۆمەڵ لە
سیاسەت و پارتەكان لە چی ئەكەن و یا چییان بەجێهێناوە
كۆ دەبێتتەوە ،نەك لە ڕیزكردنی ڕستە جوان و بڵندئامێزەكان.
ئەگەر پارتێك ،یا سیاسییەك بە ئاشكرا خۆی یەكال بكاتەوە
كە كاری ئەم باوەڕی و ئایینییە ،بەڵكو سیاسەت و ئەو دنیایە
كە پێوەی بەندە .ئەمە ،هیچ ئاكامێكی ترسناكی نابێتت.
ئاییندارێكیش ئەوە بخاتە بەرچاوی خۆی و خەڵكی كە خەریكی
سیاسەت و چاالكیی پارتایەتییە ،یا وەك هەر كەسێكی ئاسایی.
بەاڵم وەك هەر كەسێكی سیاسی و لە دەزگا و فەرمانگەكاندا
ئەركی تری لەسەرە :نابێت بە باوەڕ و ئایین و پارتەوە پەیوەست
بێ .الدانی پەردە و دەمامك لە ڕوخسارەكان و تێكەاڵونەكردنی
دروشم و باوەڕ و بەكار نەهێنانی هەست و سۆزی ئایینی
كۆمەاڵنی خەڵك ئەوپەڕی ڕاستگۆیی و جەربەزەییە.
سەرەڕای ئەوەش ،تێكەاڵوكردنی ئایین و سیاسەت هۆیەكە
بۆ دابەشكردنی خودی كەسی ئاییندار و دروستكردنی هەندێك
كێشەی دەروونی بۆی .ئەستەمە مرۆڤ لە یەك كاتدا هەڵگری
پەیامی ئایینی بێت و پابەند بێت بە ڕێوڕەسمەكانی ،كە بۆ
دنیایەكی تر بێت ،خۆی لە ناو دنیای سیاسەت و تاكتیدا
بگەوزێنێت .پرەنسیپەكانی سیاسەت بە هیچ شێوەیەك لە ئایین
نزیك ناكەونەوە .لە پاش بڕینی چەندین سەدە لە دەست ملمالنێی
نێوانیان و پاشان جەنگی خوێناوی دڕك داماڵین لە یەكرتی.
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ئەم جیاكردنەوەیەش لەسەر بناغەی چەمك و واتای
(ئایین  -سیاسەت) لە شێواز و ئەنجامدان و پاشان ئامانج و
مەبەستەكانیاندا دێتە دی .بە پێی ئەم سێ تەوەرەیە ،دەتوانین
ئایین  -سیاسەت لە یەكرتی جیا بكەینەوە .ئاوێتەكردنی
هەڵەیەكی گەورەیە ،چونكە ه��ەردوو كایەكە دوو توخم
یان ڕەگەزی جیاواز و سەربەخۆن ،لە بنەڕەتدا تێڕوانینیان
تەواو دوورە لە یەكەوە .چەمكی ئایین لە دەرەوەی كات
(زەمەن) و شوێندا دەوەستێت و كاری پەرستش و پتەوكردنی
پەیوەندیی خودە بە دەرەوە لە ڕێی ئەنجامدانی پەرسنت
بە ڕاستگۆیی ،دوائامانجیش ڕەزامەندیی پەرسرتاوە .واتە
تێركردنی پێداویستییە ڕۆحییەكانی مرۆڤە لە پاكژی و هتدا...
بەاڵم سیاسەت بە هیچ شێوەیەك لەم ڕێوڕەسمەدا بەشدار
نابێتت ،واتە كار بەم پرەنسپ و واتایانە ناكات .سیاسەت تا
ئەوپەڕی دنیایی و هەنوكەییە و لەسەر بەرژەوەندی و قازانج
ڕاوەستاوە .لە كاتێكدا ئایین چاو لەم بەرژەوەندی و قازانجە
كورت و كاتییانە دەپۆشێت بۆ دواڕۆژێكی هەتاهەتایی.
ئایین ترانسێندێنتاڵە ،لەبەر ئ��ەوەش دەبینین ڕەفتار و
كارە سیاسییەكان پشت بە هیچ پێودانگێكی ئایینی نابەسنت
و سەرچاوەش نابن بۆیان .جیاكردنەوەی ئەم دوو بوارە،
تەریككردنی ئایین لە كۆمەڵگەی مرۆڤ ناگەیەنێت .وەك
ئاماژەم پێدا ،ئایین بۆ خۆی ترانسێندێنتاڵە ،لەبەر ئەوە هیچ
ئەڵتەرناتیڤ و جێگرێكی تر نییە لە ژیاندا بۆی ،چونكە باوەڕی
ئایینی ڕاستەوخۆ بەسرتاوەتەوە بە ویژدان و نەستی مرۆڤەوە،
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هەمیشە مرۆڤ بە درێژایی مێژووی هەڵگری هەستێكی
خۆڕسكی ئایینی و باوەڕ بووە و لە چەندین شێوازی جیاوازدا
هەست و دیدی بەرجەستە ك��ردووە .وەك پێداویستییەكی
دەروونی ،كە بۆ خۆی مافێكی رسوشتیی مرۆڤە بەگشتی.
 -4ئایین ،دراوی گەمەی پیرۆز و گەمەی سیاسی
هەڵەیەكی گەورە دەكەین ئەگەر پێامن وابێت ئایین تەنها
كاریگەریی لەسەر بارودۆخی سیاسی دەبێتت .نەخێر ،ئەوەی
سەرنجی وردی ڕەوش��ی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابوری
كۆمەڵگە موسوڵامنەكان بكات ،دەبیتنێت ئایین لە گەمەی
پیرۆزیی نێوان ئاییندارەكانەوە بۆ گەمەی سیاسیی نێو حزبە
نائایینەكان ڕۆیشتووە .لەبەر ئەوە زێدەڕەویامن نەكردووە
ئەگەر بڵێین كە لە جیهانی ئیسالمی و كوردستاندا ،ئەمڕۆ
ئایین تا ئاستی خوێنڕشنت چۆتە چەقی ملمالنێ سیاسی و
شەڕوشۆڕەكانەوە .بە دەربڕینیێكی تر ،گەمەی پیرۆزی ئایین
دیوەكەی تری دراوەكەیە ،كە ئەویش گەمەی سیاسییە.
ئاشكرایە ،دەرك��ەوت��ن��ی ئایین لە دنیای سیاسەت و
دەستوەردانی سیاسییانەی ئایینیش دیاردەیەكی نوێ نییە ،بەاڵم
بەم فۆرمە گشتگیر و ڕێكخراو و گروپسازییە مایەی سەرنجە،
چونكە ئەوە هەر ئاییندارەكان نین كە بەنوێنەرایەتیكردنی
ئایین ،پێگەی سیاسیش قایم دەكەن ،بەڵكو دەسەاڵتی سیاسی
و لەوەش زیاتر حزبە ئیسالمییەكانن .ڕەنگە ئیسالمییەكان لە
الی خۆیانەوە بڵێن :مادام دەسەاڵت و حزبەكان ئایین بەكار
دەهێنن بۆ مەرامی خۆیان ،ئەوا ئێمە ئەوالتر و لەپێشرتین
بەو بەكارهێنان و مافە .هەڵبەت ئەنجامێكی چاوەڕوانكراوی
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ئەم ڕەوشە ئەوەیە ،كە ئایین لە نێو دنیای سیاسەتدا لە
پیرۆزیی خۆی دەكەوێت و كاراكتەر و پاڵەوان و نوێنەر
و گێڕانەوەكانی دەبنەوە بە كاراكتەرێكی دنیایی ڕۆژانە.
دواجار ،ئەم نەك هەر لە پێگەو پایەی دەهێنیتە خوار ،بەڵكو
دەبێتتە ئامرازو دەستكەالی ملمالنێی سیاسی.
كاتێك ئایین دەكرێتتە ئەڵتەرناتیڤی سیاسەت یان
بە پێچەوانەوەشەوە ئایین لە بەرگی ڕاستەقینەی خۆی
دادەماڵرێت و دەبێتتە كەرەستەیەكی بازرگانی بۆ ملمالنێ
و ڕامكردنی لەپێناو بەرژەوەندییەكاندا ،لێرەدا ئایین لە كار
و فەرمانە رسوشتییەكانی دەكەوێت .چیرت توانای وەاڵمی
كێشە و گرفتەكانی ئێستای نابێتت .تەنانەت خۆشی دەبێتتە
بەشێك لە گرفتەكان ،لەبەرئەوەی ئایین لە دەرەوەی زەمەن
بە ڕەهایی و سەربەخۆیەكی بااڵوە هەڵدەسووڕێت .هاوكات،
ناتوانێت لە بەرامبەر پێداویستییەكانی ئەمڕۆدا خۆ بگرێ
و لە بەرامبەر ئەو هەموو ئەڵتەرناتیڤ و ئەزموونانەی كە
دەخرێتە بەردەم بۆ چارەسەركردنی كێشە سەرسەختەكانی
ڕۆژگ��ار ،بوەستێت .واتە خۆی بكاتە یاسا و لە دەقێكی
ئاشكرادا بۆ ساتێكی دیاریكراو كاری پێبكرێتت.
ه��ەر هەوڵێك ل��ەم ڕووەوە ،تەنیا خوێندنەوەیەكی
ئەمڕۆییە بۆ تێكستەكان ،كە دەیەوێت ئایین بخزێنێتە ناو
چوارچێوەیەكی تەسك و بیكاتە وەاڵمێكی خێرا بۆ كێشەكان.
لە كاتێكدا خودی تێكستەكان نوورساوێكن پەیوەندییان بە
گرفت و كێشەكانی ڕۆژگارەوە نییە ،بۆیە ئەم هەوڵدانە بۆ
خۆنزیكخستنەوە و لێكچواندن و ڕاڤەكردنێكی ئایدیۆلۆژییە
لە پێناو گەڕان بە دوای چارەسەردا .ئەم كارە دژ بە ئایین
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دەوەستێتەوە لەالیەك و دژ بە سیاسەتە لە هەموو ڕوویەكەوە
و لە دەستدانی كێشەكانی ئێستایە ،پاشان كوشتنی ئەم دوو
جیهانەیە لە ژێر لێكدانەوەیەكی دۆگامیی و بەرژەوەندییە
سەرسەختەكانی ئەمڕۆدا .
پێویستە پرسیارێك بكرێتت :لەجیاتیی ئەوەی ڕووناكبیری
ك��وردی لە گێژاوی ئەم باسانەدا بخولێتەوە ،كە بە هیچ
شێوەیەك سەر بە كێشەكانی كۆمەڵگەی ئێمە نییە و گرفتی
سەرەكیامن نییە .ئەگەرچی بەم شێوە دەكرێتتە كێشەیەكی
سیاسی و ئایدیۆلۆژی ،ئاخۆ باشرت نییە سەرقاڵی بابەتی گرنگرت
و چارەنووسساز بێت ،كە لە ڕووی سیاسی و كۆمەاڵیەتییەوە
داهاتووی مرۆڤی كوردی پێوە بەندە .دیارە جێی خۆیەتی
لێكۆڵینەوەیەك بەتایبەتی لەمەڕ مۆدێلی سیاسیی كوردی
ئەنجامبدرێت ،كە لە كام سەرچاوەوە هەڵدەقووڵێن و لەژێر
كارتێكردنی كام مۆدێلی سیاسیدایە.
 -5ئیسالمگەریی ئاوێتەیەكی سیاسی /ئایینی
بۆ تێگەیشنت لە پرۆژەی ئیسالمگەرایی ،سەرەتا دەبێت
لەوەوە دەست پێكەین :ئەو جیاوازییە باوەی كە لە نێوان
ئایین و سیاسەتدا كراوە ،چیرت لێرەدا الی من بەكار نییە.
لەبەرئەوەی ئەو جیاوازییە ،زۆر تێورییە .ئەگەرچی خۆشم
لە الپەرەكانی پێشرتی نووسینەكامندا باسی ئەو جیاكارییەم
كردووە! بەاڵم لێرەدا ئێمە قسە لەسەر ئیسالمگەری دەكەین
نەك خودی ئایینی ئیسالم .ئیدی كێشەكە هەر بۆ خۆی ئایین
نییه ،كە تێكەاڵو بە سیاسەت دەبێت ،بەڵكو پراكتیزەكردنی
سیاسەتە وەك رسوتێكی ئایینی لە فۆرمێكی بەناو سیاسییدا.
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سیاسەت الی ئێمە هێشتا جۆرێكە لە»ئایینداری» وەك
چۆن هەندێ بەگوێرەی كۆمەڵێك دەق و چەند دۆگامیەك
دەیانەوێ ئایینداری بكەنە سیاسەتبازیی پوخت.
وەك چۆن ژیانی ئاسایی و كۆمەاڵیەتی و كولتوری ئێمە
بەدەر نییە لە سیاسەت و هەژموونە جیاكانی ،ئاوەهاش
خودی سیاسەت و سەركردەكانی لە دەرەوەی ئایینداری
و كاریگەرییەكانی نین ،چونكە هەڵسوكەوتی سەركردە
سیاسییەكان ڕەگوڕیشەی ئایینیی پێوە دیارە .پێموایە سیاسەت
لەدەروازەی ئایینداریدایهو پیادەكردن و پراكتیزەكردنیشی لە
ڕێورەسم و كاروباری پەرسنت ئەچێ .بێگومان لە ڕۆژهەاڵتدا
هەموو چەمك و بۆچوونە نوێیەكان بە فیلتەری ئایین و لە
دەرگ��ای سیاسەتەوە هاتوونەتە ژوورێ .لەو باوەڕەشدام
ئەمڕۆ زۆربەی پارتە ئیسالمییەكان بانگەشەی ئایینی وەك
شەرعیەتێك بۆ پلەوپایەی سیاسی و دەسەاڵتگرتنەدەست
بەكار دەهێنن.
ئەمەش كارێكی ترسناكە ،چونكە ل��ەو دەروازەی���ەوە
دەكەویتە بازنەیەكی داخ��راوی سیاسەتەوە و هاوكات
سیاسەت بە شەرع و ئیسالم دابرنێ .ئەمەش هەڕەشەیەكە
بۆ سیستمێكی دیموكراسی ،چونكە لە بنەڕەتدا دیموكراسی و
هاوژیانی سیاسیی كۆمەڵ دەكاتە بەندێكی ئایینی – شەرعی،
كە فتوای حەاڵڵ و حەرامی بەدواوە بێت و كۆمەڵی بنەمای
ڕەوشتی بسەپێرنێ .لە سەروو هەموو شتێكەوە ،دەسەاڵتی
دەق��ی پیرۆز دژ بە دەس��ەاڵت��ی یاسایی و بەڕێوەبردن
ئەكەوێتەوە و دورمان دەخاتەوە لە سازش و دانوستان و
نزیكبوونەوە لە بواری سیاسیدا.
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ئەگەر ئیسالمییەكان بیانەوێ ئیسالم و سیاسەت لێك بدەن
و خۆیان و كاریگەریی ئایین لە پشت هەموو شتێكەوە ،نەك
خوداناسین و خواپەرستی ئامانجە ،دەبێت ئامادەباشی گەمەی
سیاسەت بن .گەمەیەك كە هاوكێشەی هێز و سازش لەسەر
هەندێ بنەما و بیركردنەوە دەخوازێ ،واتە دەستهەڵگرتن لە
ڕەهاگەریی یەك بیروباوەڕ و پێوەرێك بۆ ڕەفتاری سیاسی.
هاوكات قایلبوون ب��ەوەی كە بەرنامەكانیان سیاسین و
گۆڕاوێكن نەك خودی ئایینە .دیارە كە بۆچوونی سیاسی
هەبوو ،دەبێت پرەنسیپەكانی گەمەی سیاسی قبوڵ بكرێت،
جا با ئەوە هەموو كات كۆكیش نەبێ لەگەڵ بنەما ئایینەكانی
باوەڕیان .لێرەوە هەڵوێستەكان و داكۆكیی ئیسالمگەراكان لە
پیرۆزییەكان ،هەر لەپێناو داكۆكییە لە ماف و پایەی سیاسی و
هێزەكانیان .واتە هەمیشە چەمكی پیرۆزی دەبێتتە نۆرمێكی
نوێ و نەگۆڕاو بۆ بەرگرتن لە گۆڕانكارییەكان ،بۆیە پرۆژەی
ئیسالمی سیاسی پرۆژەیەكی ناكۆكە بە خۆی ،چونكە الدانە لە
بنەما ئایینییەكانی لەپێناو پاراستنی پێگەی خۆی!
 -6یەك گوتارو چەندیین ئیسالمگەرا
بەگشتی ،گوتاری «ئیسالمیزەكردن» پێی وای��ه ،ئایینی
ئیسالم تەنها سەرچاوەی ڕەوشت و پرەنسیپەكانە بۆ هەموو
مرۆڤایەتی .بۆیە ئاكاری دوور لە ئایینی ئیسالم بەبێ ڕەوشتی
و بەرەاڵیی لە قەڵەم ئەدرێ .هاوكات دەكرێتتە سەنگەرێك
بۆ لێدان لە كولتوری گشتیی كۆمەڵگە .ئا لێرەوە جارێكی
تر ئیسالمیزەكردنی ڕەفتار و هەڵسوكەوتی تاكەكان دەبێتتە
ئامراز بۆ دزەكردنێكی لەسەرخۆ بۆ نێو كایەی كولتوری و ژیانی
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كۆمەاڵیەتی .گوتارێك كە لەڕێی پێوەرە ڕەوشتییەكانەوه ،نەك
لەڕێی باوەڕ و تێگەیشتێنكی ئەقاڵنییەوە دەیەوێت تاكەكان
بخاتە ژێر ڕكێفی گوتار و ئامۆژگارییەكانی خۆیانەوە.
لە كاتێكدا ،گ��وت��اری ئایینی ل��ەم چ��ەرخ��ەدا و دوای
بەسەرچوونی ،دەخوازێ جارێكی تر كۆمەڵگە و پێوەرەكانی
بۆ ژیان ملكەچی گوتارێكی چەقبەستوو بێ .مایەیسەرنجە،
چەمكی ڕەوش��ت (م���ۆراڵ) الی ئیسالمییەكان ت��ەواو بە
شێوازێكی دی لەوەی كە هەیە ،بەكاردێ ،چونكە هیچ گۆڕان
و نوێبوونەوەیەكی پێویستی بەسەردا نەهاتووە .ئاخۆ كەی
ڕەوایە هەر لەبەر گوتارێكی ئاوەها خەڵكی بەبێ ڕەوشت
و الدەر دابرنێ؟ لە كۆمەڵگەی مەدەنیدا بە یاسا و دەستور
دەستنیشانی پێوەرەكانی الدان و سەرپێچكردن دەكرێت،
نەك بە گوتاری حەرام و حەاڵڵ ،بۆیە ئەو گوتارە دۆگام و
چەقبەستووە ئەگەر وەها مبێنێتەوە ،بێگومان هەمیشە دژ
بە گۆڕانكارییەكانی سەردەم دەكەوێتەوە .مەترسییەكەش
لەوەدایە كە گوتاری پیرۆزی دەبێتتە چاوبەستی خەڵكی بە
ناوی پەیوەستبوون بە داكۆكی لە بەهاكان.
 -7ئەگەرە بەهێزەكانی ئیسالمگەرا لە كۆمەڵگەی كوردیدا
سەرەڕای زۆربوون و هاوكات کاڵبوونەوەی هەندێ دروشم
و بانگەشەی ئایینی لەژێر فشاری گۆڕانی ژیان و هەلومەرجی
سیاسی و كۆمەاڵیەتی لەكوردستاندا ،هێشتا ئەگەری بەهێزبوون
و سەركەوتنی ئیسالمگەرا لەئارادایە .مەبەست لە «سەركەوتن»
لێرەدا هەر دامەزراندنی حكومەتێكی ئیسالمی نییە ،بەڵكو ئەو
زەمینە كولتوری و كۆمەاڵیەتییەی ە لە كوردستان ،كە لە ئاستێكی
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ڕۆشنبیری و هۆشیاریی الوازدایە و ناتوانێ بیركردنەوەی مەدەنی
و پێوەر و ئاكار و ڕەوشتی سەردەمی بە خۆی بەرهەم بەێنێ.
بە واتایەكی تر :كۆمەڵگەی كوردی تا ئێستاش لەم سەردەمە
بزۆز و خێرا گۆڕاوەدا هیچ ئەڵتەرناتیڤێكی نییە بۆ ئەو سیستمە
بەهاییەی كە ئایین لە مێژوودا دایڕشتووە.
بۆیە لە ئاست الوازبوونی «سیستمی بەهای» ئایینی
بە هۆی ئەو گۆڕانكارییانەوە ،ئێمەی كورد نەمانتوانیوە
سیستمێكی بەهایی و ڕەوشتیی سەردەمییان ە بە خۆمان
پێشكەش بكەین ،بۆیە مانەوەی ئەو سیستمە باوەی ئیسالم
لە دەرەوەی پێداویستییەكانی ڕۆژگارە و تا ئێستا ژیان و
پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی و كولتوریی ڕاگرتووه .بە دیوێكدا
واتای سەركەوتنی پرۆژەی ئیسالمییە .نەبوونی ئەڵتەرناتیڤ
و پڕنەبوونەوەی ئەو كەلێنە ڕیخۆشكەرێكی هەمیشەیی بووە
بۆ سەردەركردنەوەی ئیسالمگەرا لە فۆرمی جیاوازدا.
ئیدی لەبەر ئەوەی هەست و هۆش و ڕەفتاری كۆمەاڵیەتیی
مرۆڤی كورد هەزاران ساڵە بەبیروباوەڕی ئایینی هەڵشێلراوە،
ویستی دەستبەرداربوونی ئەو باوەڕە نەك هەر ئەستەمە،
بەڵكو نەبوونی ئەڵتەرناتیڤ و گۆڕانی كۆمەاڵیەتییش كارێكی
هێجگار سەخت و ناوەختە ،ئەگەرچی ئەم گۆڕانە لەم
ساتەوەختەدا بۆ ئێمە زەروریشه .ترسێكی تریش ئەوەیە كە
لە ئاست ئەو گۆڕانە كۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگییەی
ئێستادا ناجێگیریی و ن��ادی��اری��ی��ەك هەیە ل��ە ڕەوت��ی
بەرەوپیشچوونی كۆمەاڵیەتیدا .ئیدی لە «كۆمەڵگەیەكی
ڕاگ��وزەر»transition society -ی وەك ئ��ەوەی ئێمەدا،
ئەگەری بەرەودواچوونەوە و بەهێزبوونی هێزە نەریتخواز
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و ئیسالمگەراكان پەرچەكردارێكی دیارە .دۆخی نائارامی و
پشێویی سیاسی و كۆمەاڵیەتی هەمیشە ژینگەیەكی لەبارە بۆ
تۆران لە سەردەمەكە و هاوكات هەڵگەڕانەوە و یاخیبوونی
تاكەكان ،بەتایبەت گەنج و الوان لە پێودانگە داسەپاوەكانی
كۆمەڵگە.
 -8ئایین و ئیسالمگەرا  :شێواندن و الدان
ئەگەرچی پێشرت هەندێ خەسڵەت و تایبەمتەندیی
ه��زری ئیسالمگەرام باس ك��رد ،لێرە بە دواوە بە چەند
تەوەرێكی جیاواز چییەتیی ئایین و پەیوەندیی بە كایە و
ڕەهەندەكانی ژیانەوە رشۆڤە ئەكەم .تێگەیشنت لە دیاردەی
«ئیسالمگەرایی» بەبێ گەڕانەوە بۆ چەمك و چییەتیی ئایین،
هیچ شتێكی ئەوتۆمان بۆ دەرناخات .لێرەوە پێویستە بزانیین
چۆن ئیسالمگەرا مامەڵە بە ئایینەوە دەكات و لە كوێ و لە
چیدا ئەو ڕەهەندە ڕۆحی و كولتوری و كۆمەاڵیەتییە لە گوتار
و ئیشكردندا بەكار دەخات.
 -9ئایین لە پەیوەندیی ڕۆحییەوە بۆ دەسەاڵتخوازی
ئایین بە پێناسە باوەكەی؛ بریتییە لە «ب��اوەڕك��ردن و
جێبەجێكردنی كۆمەڵێ بەند و ڕێسا و بنەما و ڕێوڕەسم ،كە
ڕاستەوخۆ كاریگەرییان لە ڕێكخستنی ژیانی مرۆڤدا هەیە.
هاوكات پرد و پەیوەندییەكی نێوان مرۆڤ و كردگارێكی
پەرسرتاوەوە دروست دەكات« ،بۆیە باوەڕكردن بە هێزێكی
بان-رسوشتی خۆبەستنەوەیە ب��ەو ڕەه��ەن��دە ڕۆح��ی و
78

نەوزاد جەمال

نەبیرناوەی كە مرۆڤ چارەنووسی خۆی پێوە گرێ دەدات.
واتە مانای جیاوازی لێوە هەڵدەهێنجێت .هەڵبەت ئایین
یەكێكە لەو بزوێنەرە كارایانەی كە مرۆڤ وەك پەناگە
و سەرچاوەی ڕۆحی و دەروون��ی و بە وەاڵمگۆی پرس و
خەمەكانی بینیوە .ئەمەش بە دیوێكدا ترسناكیی ئەم كایەمان
لە ژیانی كۆمەاڵیەتیدا بۆ دەردەخات.
تا ئێرە هیچ كێشە و گرفتێكامن نییە لەگەڵ پێناسە و
گرنگیی ئایین .بۆیە ئایین وەك دیاردەیەكی رسوشتی
و مێژوویی هەمیشە ئ��ام��ادە و هاولفی كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتی بووە .وەلێ كێشەكە لەوەدایە ئایین لەم ڕۆڵە
كۆمەاڵیەتی و ڕۆحییەی خۆی دادەماڵرێت .دیارە ئەمە
بە دەستی نەیارەكانی نییە ،بەڵكو لە الیەن هەڵگرانی
خۆیەوە .ئاشكرایە ئێستا ئیسالمگەرا لە هەڵمەتێكی جیاواز
و پەرچەكردارێكی سیاسی و كۆمەاڵیەتیدا دەی��ەوێ لە
دەروازەی ئایینەوە بچێتە نێو گەمەی دەسەاڵت و خۆشی
وەك بیروباوەڕێكی سەرتاپاگیر و ئەڵتەرناتیڤ بەرجەستە
بكات.
بۆیە هەر بەرگی ئایین و بۆیەی پیرۆزیی لە گوتار و
داواكانی ئ��ەدات .لێرەوە ئەو الیەنە ڕۆحییەی ئایین كە
پەیوەستیی بە بیروباوەڕی شەخسییەوە هەیە و هاوكات وەك
ڕایەڵێكی كۆمەاڵیەتی دەبنە مەسەلەیەكی الوەكی و ئایین لە
دیاردەیەكی رسوشتی و مێژوویەوە دەبێتتە ئایدیۆلۆجیایەكی
نوێ ،كە ئامانج لێی سەرخستنی خواست و داوای گروپ و
كەسانێكە بۆ دەسەاڵت بە هەموو شێوەكانیەوە .بە واتایەكی
تر :ئایین دەبێتتە پ��رۆژەی دەسەاڵتگرتنەدەست .بەمەش
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هەڵسوكەوت و ڕەفتاری مرۆڤی باوەڕدار تەواو دەگۆڕێ بە
جەنگاوەرێك كە هیچ مەبەستی ڕەزامەندیی پەروەردگار
و پڕكردنەوەی كەلێن و پرسیارە ڕۆحییەكانی نییە ،بەڵكو
بەجێهێنانی ئەركێكی ترە ،كە دواجار لە بوارە كۆمەاڵیەتی و
دەروونییەكانی دوور دەكەوێتەوە.
لێرەوە ،الم��ان سەیر نییە كە لە كۆمەڵگەی خۆماندا
ئیسالمگەرا بە چاوێكی نامۆ و دەستنێژ-دروستكراو -سەیر
دەكرێت ،چونكە هیچ كات ئایین بەو شێوە سەرتاپاگیرە و
پرۆژە سیاسییەی منایش نەكراوە و الی خەڵكی ئێمە بەم
جۆرە نەنارساوە ،واتە كورد بە دوو شێوە ئەزموونی ئایینی
ئیسالمی كردووە :وەك خۆراكێكی ڕۆحی كە لە تەریقەت و
ڕێبازی سۆفیگەری لە ژیانی ڕۆژانەیدا ڕەنگی داوەتەوە .یا
ئەو الیەنەی كە پەیوەندیی بە پرس و فەرمانە شەرعییەكانەوە
بووە .بەدەر لەم دوو شێوازە ،ئایین لە كۆمەڵگەی ئێمەدا
مانایەكی تری نییه .بۆیە ئ��ەوەی ئیسالمگەرا پێشكەشی
دەكات ،نائاشنایە بە نەریتی ئایینی كوردەواری.
كەواتە؛ ئیسالمگەرا بە هیچ شێوەیە ناتوانێ جێگەی
تەواوی خۆی لە هەست و دڵی خەڵكیدا بكاتەوە .هەڵبەت
مەبەستامن لەوەنییە ئیسالمییەكان ئەندام و الیەنگریان نییە،
بەڵكو نەبوونەتە ڕەوشێكی گشتیی جەماوەری بەرفراوان و
وەك دیاردەیەكی رسوشتی لە جەستەی ئایینی كوردەواریدا
پەسەند نەكراون .ئەگەرچی ئەم ڕەوت��ە ئیسالمییانە بە
پاشخانێكی مێژوویی و دەقی پیرۆز كە هەمیشە كاری لە هزر
و ڕەفتاری مرۆڤی كورد كردووە ،پشتئەستورن.
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 -10خودا لە پەرسرتاوێكەوە بۆ خەلیفە /سوڵتان
دەبێت جارێكی تر ئەو هەقیقەتە دووب��ارە بكەینەوە،
كە ئیسالمگەرا نەك هەر بە ئەنجامی ئامانجێكی سیاسی
و بەرگرییە لە ئایین ،بەڵكو خۆشی لە سەرهەڵدانیەوە تا
ئێستاش شێواندنی ئایینە لە فۆرم و پەیامە سەرەكییەكەی،
بۆی ە ئیسالمگەرا پراكتیزەكردنی ئایین بە هۆی دروستكردنی
شێوازیكی تر لێك دەشێوێنێ .دواجار چەمكی ئایین دەگۆڕێ
بە پرۆژەیەكی دەسەاڵتخوازی و سیاسەتكردن بە نیوەچڵی و
هەوڵی ڕامكردن دەبێتتە خەونێكی سەرشێتانەی.
ئیدی ئایین لە پەیوەندیی كۆمەاڵیەتی و پەرستگاش
(مزگەوت) لە دەزگ��ا و دامەزراوەیەكی كۆمەاڵیەتییەوە
دەگۆڕی بە مەڵبەند و مۆڵگەی كاری ڕێكخراوەیی داخراو.
لێرەوە ،ئایین وەك وەاڵمدەرەوەی پرسیارە سادەكانی ژیانی
مرۆڤ سەبارەت بە بوون و نەمان و ڕۆڵی مرۆڤ دەبێتتە
خەونێكی ترسناك بۆ خڕكردنەوەی ئەندام و هەنگاو بەرەو
دەوڵەت و كاری حزبی . .ڕاستە ئیسالمگەرا یا هەر بیر و
ئایدیۆلۆجیەتێكی ئایینی بە ناوی خودا و پەرسرتاوێكی
بااڵدەستەوە ئەدوێ و ئەیكاتە سەنتەر و چەقی دەسەاڵتی
ڕۆحی و دەروونی بەسەر مرۆڤەكانەوە ،بەاڵم دواجار هێز
و توانا و ترس و شانوشكۆی ئەو هێزە دەخرێتە چێوەی
دەسەاڵتیكی زەمینییەوە ،كە لە كەسێتیی میر و خەلیفەدا
بەرجەستە دەكرێت ،واتە ئەو میرە خۆی دەكاتە شمشێری
هەقیقەت و ڕەوایەتی دەس��ەاڵت و بەكارهێنانی هێزی
بێسنوور كە لە مافێكی خوداییەوە هەڵدەگۆزێ.
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ئیدی ئەم ڕەوت��ە ت��ون��دەڕەوە وێنەیەكی نادروست و
نەشیاوی خودایەكی مەزن نیشان ئ��ەدات ،كە خۆی لە
تۆڵە و هەڕەشە و توندوتیژیدا دەبینێ ،بۆیە شێواندنی
تێگەیشنت و چاوەڕوانی مرۆڤ لە خودا وەك هیوابەخش،
پاڵپشت و ڕزگاركەری مرۆڤ ،دەبێتتە هێزێكی تر .وەلێ
چەمكی خودا وەك زەرورەت و پێداویستییەكی رسوشتیی
مرۆڤ ،هەر لەمێژەوە ڕووگە و هانایەك بووە بۆ تەنهایی و
بێدەرەتانیی مرۆڤ لەو گەردوونە زەبەالحەدا ،جارێكی تر
دەبێتتەوە بە سیامی مرۆڤێكی دڵڕەق ،ئیدی ئەو چەمكە
دەستكاریكراوەی ئیسالمگەرا بۆ خ��ودا ،مرۆڤی بچوك
ك��ردەوە و كردی بە كۆیلەی هەندێ ڕاڤە و كۆتوبەند.
ئەمەش بە دیوێكدا هاندەر و زەمینە خۆشكەر بوو بۆ
سەرهەڵدان و دەركەوتنی ستەمكاریی و زۆرداریی سیاسی
و كۆمەاڵیەتی لە خۆرهەاڵتدا.
شاراوە نییە كە بەردەوام لە فەرهەنگە خۆرهەاڵتییەكاندا
م��رۆڤ��ی س��ت��ەم��ك��ار و ت��اك��ڕەو و خ��ۆس��ەپ��ێ�ن وەك
بەرجەستەكەری هێزێكی خودایی بێسنوور دەسەاڵت
پەیڕەو دەك��ەن ،وات��ە ستەمكار منوونەی دەس��ەاڵت و
شكۆی بەزەبری لە تێگە و چەمكی خوداوە وەرگرتووە.
ئەمەش بە بەكارهێنانی دەسەاڵت وەك مافێكی خودایی
و دواتر زانا و پیاوە ئایینییەكانیش هاتوون ملكەچی بۆ
فەرمانڕەوای ب��اوەڕداران وەك بكەرێكی شەرعی بكەنە
بەشێك لە فەرمانی ئایینی!
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 -11بەتەماكردنی مرۆڤ :لە واقیعەوە بۆ ئەودیو
یەكێك لەو پارادۆكسە (موفارقە) ترسناكانەی ئیسالمگەرا
تێی ك��ەوت��ووه ،ل��ە الی��ەك��ەوە ه��ەوڵ��ی دروس��ت��ك��ردن و
دامەزراندنی دەوڵەتی خوداییە لەسەر زەوی .هاوكات لە
الیەكی ترەوە خەریكی لەبەرچاوخستنی واقیع و ژیانی
زەمینییە لە پێشچاوانی باوەڕدارەكان! واتە؛ ژیانی دنیایی
وەك جیهانێكی ناڕاست و پۆخڵ وەك دۆزەخێكی كوشندە
و بە هاندان بۆ بیركردنەوە لە بەهەشتێك لە ژیانێكی تردا.
لێرەوە ،ئەگەرچی ئیسالمگەرا وەك پرۆژەیەك بۆ ڕێكخستنی
ژیان و كاروباری ب��اوەڕداران لە سایەی دەوڵەتی خودادا
خۆی منایش ئەكات ،بەڵێن و پەیامن بۆ ژیانیكی تر و باشرت
لەو دنیا وەردەگرێ!
بەهەشت ناشوێنێكە كە لە ئێرە نییە ،بەڵكو لەوێ ،لەودیو
ئەم واقیعە دنیاییەوە .دیارە ئەمەش بەتەماكردنی مرۆڤێكی
كەم هۆشیار و بێچارەیە لە ژیان كە لەباتی زاڵبوون بەسەر
كێشەكانی ژیانی و سازكرنی بارودۆخی ئابوری و سیاسی،
بە ناچاری پشت لە دنیا هەڵبكات و هەموو خەمی بۆ
ئەودنیا بێ! بە مانایەكی تر ،كوشتنی ویستی گۆڕانكاری و
چاكسازی و پێشكەوتن ئامرازێكی ترە ،كە مرۆڤ دەخاتە
حاڵەتی نامۆبوونێكی هەمیشەییەوە لە جیهاندا .هەڵبەت
ئەمە كاریگەرییەكی ڕاستەوخۆی لەسەر گەنج و الوەكان
هەیە ،كاتێك كە ناهومێدیی ئابوری و سیاسی تەنگیان
پێهەڵدەچنێت ،خۆكوژی دەبێتتە گوزەرنامەی خۆدەربازكردن
لە «جەنگەڵستانی ژیان».
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بەشی پێنجەم
پۆپۆلیزمی ئایینی و دەركەوتەكانی
پۆپۆلیزمی ئایینی و دەركەوتەكانی
وەك بیرهێنانەوەیەك پێویستە سەرەتا بڵێم ،ئەوەی لێرە و
جێگەی تردا سەبارەت بە گوتاری ئیسالمگەرا و ئایینگەری
نوورساوە ،ڕەتكردنەوەی بیروباوەڕ و مافی ئازادیی بڕوای
هیچ كەسێك نییە بە ئەندازەی ئەوەی ئامانجی دروستكردنی
دیالۆگە .هەر لەم سۆنگەوە ،دەمەوێت دیاردەی پۆپۆلیزمی
(ڕەشۆكی -باوەڕی) ئایینی لە سێ دیاردەی جیادا رشۆڤە بكەم.
یەكەم دیاردەی ئەو ڕەوتە :دۆگامی هزری بانگەوازخوازییە.
دووەمیش :گرفتی ڕاڤەكردن و نەخوێندەوەی سەردەمییانەی
دەقەكانە .سێهەم دی��اردەش ،توندبوونی گوتاری ئایینییە،
كە لە ڕێنامییەوە بۆ پەالمار و هەڕەشە دەڕوات .هەڵبەت
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هەقیقەتی پۆپۆلیزمی ئایینی تەنها لەو دەركەوتانەدا
بەرجەستە نابێت ،بەڵكو ئەو تاوتوێیە دەستپێكێكە بۆ
بەدواچوونی دەركەوتەكانی تر ،كە دەشێ لە بۆنەی تر و
ڕەهەندی تردا بەسەر بكرێتنەوە.
 -1پۆپۆلیزمی بانگەوازخوازی لە گەیاندنەوە بۆ لێپرسینەوە
ئەم نووسینه رشۆڤەییە تیشك دەخاتەسەر بۆچوونێك ،كە
پێی وایە سەرلەبەری گوتاری بانگەوازخوازیی ئیسالمی لە
قەیراندایە .دیارە بەشێكی قەیرانەكە لە سەرهەڵدانی ڕەوتێكی
پۆپۆلیستیدایە .گوتارگەری پۆپۆلیزمێك كە ئەمڕۆ لەژێر
فشاری گرفتەكانی كۆمەڵگە موسوڵامنەكاندا بەرەو سادەگۆیی
و دروشمسشازیی ڕاگ��وزەر داخ �زاوە و زێرت ،بۆتە هەاڵ و
هاواری تووڕە و تەوسن .هەر بۆیە پۆپۆلیزمی بانگەوازخوازی
لە بانگهێشت و ڕێنیشاندانەوە وەك جۆرە پۆلیسێكی ڕەوشتی
و ‹ڕەقیبێكی› باوەڕی جەماوەریی لێهاتووە.
دواجار ئەم گوتارە دەیەوێ لەباتی هەموو بڕیار بدات و
بیربكاتەوە و كۆمەڵگەش بە سادەیی بۆ باشەكان و خراپەكاران
دابەشبكات! هەڵبەت بەمە ئەرك و ڕۆڵێكی خستۆتە سەر
خۆی ،كە بریتییە لە نوێنەرایەتیكردن و هاوكات ویستی
گوێڕایەڵی لە الیەن خەڵك و ملكەچكردنیان بە گوتارەكەیانەوە
وەك جەوهەری ئایینداری و پێوەری باوەڕداری .واتە الدان لە
گوتاری هێزە ئیسالمییەكان وەك دەرچوون لەخودی ئایین
لێك دەدرێتەوە.
هەڵبەت ه��زری بانگەوازخوازیی وەك دەركەوتێكی
زەقی پۆپۆلیزمی ئایینی ،لە بنەڕەتدا دووچ��اری گرفتێكی
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ئیپستیمۆلۆجی(مەعریفی) بووە :گەیشنت و بەرەو هەقیقەت
ڕۆیشتنی لێبۆتە خاوەندارێتی و نوێنەرایەتیكردنی .لە كاتێكدا،
گەڕان و هەوڵدان بۆ گەیشنت بە ڕاستی و چاكە بەڵگەیە
لەسەر نەبوونیان ،نەك خاوەندارێتی و موڵكایەتیكردنی .بە
دەربڕینێكی تر :ئەم گرفتە دواجار پارادۆكسێكی (دژوازیەكی)
مەترسیدار لە خۆیدا هەڵدەگرێ :چونكە لە الیەك بانگەشە
(ئیدیعا)ی ناسین و زانینی هەقیقەت لە ئەنجامی گەڕان و
دۆزینەوەی مەعریفی دەكات .لەالیەكی ترەوە پێیوایە ئەوەی
كە باوەڕی پێهێناوە ،ڕاستە و تەواوە .ئەمە نەك لەبەرئەوەی
ڕاستە بۆیە باوەڕی پێكردووە ،بەڵكو لەبەرئەوەی باوەڕی
پێیەتی ،ئیرت ڕاستە .چونكە ،لە یەكەم حاڵەتدا زانین پێش
دەكەوێ ،بەاڵم لە دووەمدا باوەڕ سەرچاوەی زانینە ،نەك
هەبوونی زانین پاش تێگەیشنت و ئینجا باوەڕهێنان پێی.
س��ەرب��اری ئ��ەم پ��ارادۆك��س��ە ،گرفتی سەرەكیی هزری
بانگەوازخوازی لە مافبەخۆدانێكدایە ،كە ئەركی بانگەوازی
دەگۆڕێ بە زەمینەی لێپرسینەوە و دادگاییكردنی خەڵكی.
ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی كە لە بنەڕەتدا بانگەواز وەك
ئەركی گەیاندن لە جێبەجێكردنی پەیامەكە جیا نەكراوەتەوە.
ئاشكرایە كە بانگەواز (دع��وە ،ب�لاغ) ئەركێكی پیرۆزە،
بەاڵم مەترسییەكە لەوەدایە ،كە ئەركی گەیاندنی پەیام و
ناوەڕۆكەكە الی بانگەوازخواز ببێتە لێپرسینەوە لە ڕەفتاری
كەسی بانگراو .وات��ە بانگەوازخواز خۆی بە بەرپرس لە
جێبەجێكردنی ئەركە ئایینییەكانی وەرگر و بانگكراودا بزانێ.
لە كاتێكدا كار و ڕۆڵی ئەو لێپرسینەوە نییە ،چونكە ئەو
بەرپرسیار نییە كاتێ كە باسی چاكە و نوێژ دەكات ،ئاخۆ
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وەرگ��رەك��ان لە ژیانی خۆیاندا جێبەجێی دەك��ەن یان نا.
هەر وەك لە دەقی ئایینیدا هاتووە (و ما علی الرسول ،اال
البالغ املبین) لەسەر پەیامنێر تەنها گەیاندنی ڕاشكاوانە و
ڕوونە ،هیچی تر نییە ،لەبەرئەوەی ئەوی بانگەوازكار تەنها
ڕێنیشاندەرێكە ،بۆیە پێویستە لەسەری باس لە چاكە وەك
بەهایەك بۆ مرۆڤ بكات ،نەك پشكنینی دڵ و دەروونی
ب��اوەڕداران! هاوكات جگە لەوەی ئەوە كارێكی ئەستەمە،
كە بانگەواز لێپرسنەوە و بەدواچوونی وردودرشتی ژیانی
تایبەتی و ناخ و دەروونی تاكەكان بكات ،لەبەرئەوەی ڕۆڵی
لە بانەگەوازخوازەوە دەبێتتە حاكم و قازیی گشتی!
دیارە شاراوەش نییە كە ‹باوەڕ› بوار و كایەكە دەكەوێتە
نێو بازنەی ژیانی تایبەتی و دەروونی تاكەكانەوە .تەنانەت،
ئەگەر بانگەوازخواز قازی و حاكمی موسوڵامنانیش بێ،
ناتوانێ لێپرسینەوە لەگەڵ ناخی باوەڕداراندا بكات ،بەڵكو
دەتوانێ داوەریكردنی ئەنجامی كردەوە و ڕەفتارەكانیان بێ.
واتە تەنها لە كاتی سەرپێچیی ئاشكرا و شاهێدی لەسەردراودا
بۆی هەیە داوەری بكات ،لەبەرئەوە تەنها لەسەر ئەنجامی
كردەوەكانیان لە بەرامبەر ڕێسا و پێوەرەكاندا ،بواری
قسەكردن و لێپرسینەوە و بڕیاردانی هەیە.
 -1لە بانگەوازەوە بۆ ئامانجی كۆتا
گرفتێكی تری ه��زری بانگەوازخوازی ئەوەیە ،كە لە
پرەنسیپەكانی خواپەرستییەوە بەرەو ئایینپەرستی ڕەق و
وشك هەنگاودەنێ ،چونكە ئیشكالیەتەكە لەوەدایە ،كە
دروشم و ڕێوڕسمە ئایینییەكان لە خۆیاندا دەبنە ئامانجی
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كۆتای ئایینداری و داسەپاندنیان بەسەر كۆی تاكەكانی
كۆمەڵگەدا و سرتاتیجیەتی كار و چاالكییان .جگە لەوەی
كە پرۆژەی ئیسالمی تەنها لە ئاستی گوتاردا دەمێنێتەوە،
دواجار گوتارەكە دەبێتتە پێوەری باش و خراپ لەسەر هەموو
ئاستەكان .هەر بۆ منوونە ،لە ئێستادا بانگەوازی نوێژكردن و
ڕۆژووگرتن تا سەر ئێسقان دیامگۆجیەتی تێدایە ،چونكە ئەوە
لە خەڵك دەگەیەنرێ كەمرۆڤ باشە هەر لەبەرئەوەی ڕۆژوو
دەگرێت نوێژ دەكات ،بەاڵم هاندانەكە بۆ نوێژكردن ئەوەی
ك نابێتتە مرۆڤێكی باش ئەگەر كردەوەی
تێدا نییە ،كە كەسێ 
باشە نەكات .ئەوە ناوترێ كە باشە و چاكەكاریی ڕەها بە
تەنها لە پەرسنت و نوێژدا نییە ،لەبەرئەوەی نوێژ ئەركێكی
ئایینییە ،ئامرازێكە بۆ باشبوون نەك دوا ئامانج.
ئیدی ئەو گوتارە كە بە دیوێكدا هاندانە بۆ نوێژكردن،
فەرامۆشكردنی كردەوەی چاكە لە ڕەفتاری تردا ،هەروەها
فەرامۆشكردنی ڕێزی ئەوانەی چاكن ،بەبێ ئەوەی نوێژیش
بكەن .لێرەوە گرفتی ئەم جۆرە بانگەواز و هاندانە ئەوەیە:
چەقی چاكەكاریی لێ بۆتە ساتێك ،كە نوێژكردنه لە خۆیدا
و بەس ،بەاڵم چاكە و باشە پەیوەندییەكی نێوان مرۆییە،
كۆمەاڵیەتییە .لە كاتێكدا نوێژ لە خۆیدا پەیوەندییە بە
چاكەیەكەوە ،ئامرازێكە بۆ گەیشنت بە پەرسرتاوی بااڵ،
لەبەرئەوە زۆربەمان درك بەو ڕاستییە دەكەین ،كە مەرج
نییە هەموو نوێژخوێن و ڕۆژووگر و حەجكارێك بە ڕاستی
كەسێكی باش بێ!
دیارە هەر ئەمەش وا دەكات ،كە گوتاری بانگەوازخوازی
خۆی بكەوێتەوە ب��ەردەم مەقەستی پرسیار و ڕەخنە لە
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سەرنجی چاودێراندا ،واتە كەسانێك داوا لە خەڵكی دەكەن
ڕەفتارێك ئەنجام بدەن ،لە كاتێكدا خۆیان پێی هەڵناسن ،بۆیە
ئیسالمییەكان پێش ئەوەی بانگەوازی خەڵكی بكەن ،دەبێت
خۆیان بە كردەوەی ڕاست و دروست نیاز لە جێبەجیكردنی
رسوتەكاندا بەرجەستە بكەن .لەباتی بانگەوازی خەڵكی،
دەبێت سەرەتا بانگەوازی خۆیان بكەن بۆ جێبەجێكردن
و تێگەیشتنی دروس��ت لەو دروش�مان��ەی كە بۆ خەڵكی
هەڵیانگرتووه نەك خۆیان!
چونكە ،دەكرێت لە پشت هەر بانگەواز و بانگەشەیەكەوە،
جۆرێك لە خۆدزینەوە و ناپەندبوون بە بەها و پێوەرەكانەوە
لەئارادا بێ .واتە كەسێك یا الیەنێك كە بانگهێشتی دروشمێك
دەكەن ،ئەوە جگە لەوەی بانگەشەیە ،بەڵگەشە لەوەی خۆیان
نییانە .بانگەشەكردنی پێوەر و بەهاگەلێكی ئایینی ،دەرخەری
سایكۆلۆجیایەكە ،كە ئاخێوەرەكە لە خۆیدا داواكراوەكەی نییە.
هاوكات ئەوانی تر ،بە نەبوونی تاوانبار دەكات .جگە لەوەی
لە ناخیدا خۆی بە گوناهبار و تاوانبار دەبینێت .ڕەنگە ئەمە
بگەڕێتەوە بۆ ڕاستییەك كە بانگەشە بۆ بابەتێك ،بەڵگە بێ لەسەر
نەبوونی الی بانگەوازكارەكە .هاوكات دەمامكێ كە ‹منی بانگكار›
پاك و بێگەردو بێكێشە و بێگرفتم ،تەنها خەم بانگ كراوە! واتە
بانگكراو گومڕا و سەرلێشێواوە ،پێویستی بە ڕزگاركردنە .هەڵبەت
ئەمە سوكایەتیكردنێكی ناڕاستەوخۆیە لە خۆیدا.
 -2پۆپۆلیزمی ڕاڤەیی
ئەگەر لە ئاستی لێكدانەوە و ڕاڤەی زانا و شارەزاكانی ئەمڕۆوە
توانای تێگەیشتنی باوەڕدارانی جیهانی ئیسالمی بخوێنینەوە،
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ڕاستییەكی نەخوازراومان دەستگیر دەبێت :ئاستی لێكدانەوەو
ڕاڤ��ەك��ار ،ت��ەواو بۆ بیركردنەوەیەكی ڕەشۆكی و سەرپێی
وشكەباوەڕی دابەزیوە .جیهانی ئیسالمی سەروەختێ لە ئەوپەڕی
كرانەوەیدا ،چەندین زانستی تایبەت بە خۆیی بەرهەمهێنا ،كە
یەكێكیان زانستی ڕاڤە و لێكدانەوەیە .وەلێ ئێستاكێ ،ئەوەی
قسەی لەبارەوە نەكرێ ،ڕاڤەكردنەوەی دەقەكانە لەبەر ڕۆشنایی
گۆڕانی خێرای خواستەكانی مرۆڤی ئەمڕۆدا.
لە هەمووی مەترسیدارتریش ،زاڵبوون و پەرەسەندنی
باوەڕگەرایی ڕەشۆكیی حەشاماتییە لە نێو كۆمەڵگەكاندا ،كە
بە دیاردەی پۆپۆلیزمی ئایینیی ناوی دەبەم .هەڵبەت زەقرتین
و سەرەكیرتین خەسڵەتی باوەڕداریی ئەمڕۆ هەر توندرەوی،
دەمارگیری و گیانی تۆڵەسێنی نییە ،بەڵكو زاڵبوونی فۆرمێكی
ئایینداریی ڕەشۆكی جەماوەریی نەزانە ،كە مەرجەعیەتی
دامەزراوە و نەریتی ئایینیی تێپەڕاندووە و هەركەس بووەتە
‹فتوادەر› و ‹جیهادكار› و ‹بانگەوازخواز› و ‹ڕاڤەكار› .دیارە ئەم
دەركەوتەیە پووچەڵكردنەوەی ئەو نەریتە دێرینەی ڕاڤەكاری
بوو ،كە وەك زانستێك ڕێسای لۆجیكیی خۆی هەبووە .لێرەوە،
پێویستە باس لە هۆكارەكانی پشت ئەو دەركەوتە بكەین و
ئاكامەكانی لە ڕەوشی نێو كۆمەڵگەی خۆماندا لێك بدەینەوە.
 -3ڕاڤەكردن بەقسەهێنانی دەقە
خواستی ئایینی لە ڕاڤەكردن جیا ناكرێتتەوە .ئەگەرچی
پەیوەندیی نێوان ب��اوەڕداری ئاسایی و دەقی ئایینی ،هەر
پەیوەستبوونێكی ئۆتۆماتیكیی نییە لە بەجێهێنانی ئەرك و رسوتە
ئایینییەكاندا ،بەڵكو هەموو كۆمەڵگەیەكی باوەڕدار دەخوازێ
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بەها ئایینی و پیرۆزەكان لە ژیانیدا بەشداری پێبكات .جگە لەوەی
كە ناكرێت هیچ باوەڕێك دەقاودەق وەك سەردەمی هاتنی،
بەبێ زیادوكەم وەك خۆی جێبەجێبكرێت ،چونكە خواستی
سەردەمەكان و رسوشتی گرفتەكان تەحەكوم بە چۆنیەتیی
لێكدانەوەی دەق دەك��ات .لێرەوە ،چەندین ڕێباز و ڕێسای
ڕاڤەكردن سەریانهەڵدا و هەندێكیان ئەقاڵنی ،هەندێكی تر
نەریتی ،سۆفیگەری ،ڕەسەنخواز ،زانستخوازیی و سەردەمییەكان.
جگە لەوەی كە دەقی پیرۆز ،بەبێ ڕاڤەو لێكدانەوە ،بۆ
خۆی بێزمانە و توانای خۆگەیاندنە باوەڕداریی نییە ،واتە
ئەگەر نێوانبەرێك نەبێت لە نێوان ب��اوەڕدار و دەقدا ،كە
ئەویش ڕاڤەكارە ،پرۆسەی تێگەیشنت و ئاوێتەبوون جێبەجێ
نابێتت .بە دەربڕینێكی تر :دەق بێ زمانە تا ئەو ساتەی بەكار
دێ و قسەی پێدەكرێت و شتی پێدەوترێ .ئەمەش لەبەر
ئەوەی زمان و بیركردنەوە و بارودۆخی ئەمڕۆ تەواو جیاوازە
لەو سەردەمەی دەقی پێنوورساوەتەوە .هاوكات ئەو مەودا
زەمەنییەی نێوان دەق و كۆمەڵگەكان هەر ڕێژە و ژمارەی
ساڵەكان نییە ،بەڵكو گۆڕانێكی جۆرییە لە ئەقڵیەت و كولتوور
و كێشە و گرفتەكاندا.
لێرەوە ،چەندە دەق پیرۆز و لە ناخی باوەڕدارەوە نزیك
بێ ،ئەوەندەش پێویستی بە گەیەنەر و ڕوونكەرەوەیەك
لە پرۆسەی گەیاندنەكەدا هەیە .ئەمەش ئەو هەژموونە
نەبیرناوەیە ،كە الی باوەڕداری سادە دركی پێناكرێت كە هێزە
ئیسالمی و مەال و پیاوە ئایینییەكان لێوەی هەژموونێكی
ڕاستەوخۆ لەسەر بیروباوەڕ و هەستوسۆزیان دەگێڕن .دواجار
پرۆژەی گوتارگەرایی پۆپۆلیستانە بەرهەمدەهێرنێ.
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 -4پۆپۆلیزمی ڕاڤەی ڕاست
ئێمە ناتوانین هەمیشە هەر بە گەڕانەوە بۆ خودی دەقی
پیرۆز ،دەربارەی ئایین بدوێین ،چونكە دەق كەرەسەیەكی
خاوە و هەڵگری ئەگەری مانای جیاواز و كراوەیە ،هەر
بۆیە هەرگیز دەق و ماناكانی یەك بار و یەك ڕوخساریان
نییە .هەمیشە لەخۆگرتنی مانای جیاواز مایەی كێشمەكێشی
تێوریی نێوان فێرگە و قوتابخانە جیاوازەكان بووە ،لەبەرئەوە
خوێندنەوەی ئایین شتێك نییە یەك ڕێچكە ،یەك واتا و لە ڕێی
تیۆرێكی یەكانگیر و نەگۆڕ و چەسپاوەوە بۆ هەموو سەردەم
و شوێنێك ئەنجامبدرێ.
لێرەوە ،دەكرێت ئاماژە بە دوو جۆر خوێندنەوە ،كە هەر
یەكێكیان بە جۆریك بەرهەمهێنەری پۆپۆلیزمی ئایینیین،
بدەین:
یەكەم :دیدی جەوهەرگەرایی كە ڕەوتی سەلەفییەكانە
خەسڵەتێكی نەگۆڕ و چەسپاو دەدات بە مانای دەق .واتە
بەبێ لەبەرچاوگرتنی گۆڕاوە كۆمەاڵیەتییەكان ،یەك مانا
بەسەر هەموو واقیعێكدا دەچەسپێنێ و واقیع دەخرێتە
ژێر باری مانای حەرفی و ڕواڵەتیی زمانەوانی دەقەوە .بە
دەربڕینێكی تر :ڕاڤەیەكی نامێژوویی و كار لەسەر ڕوخساری
زمان دەكات .تەنانەت ئەگەر بۆ منوونە ،دەقی رسودێكی
وەك ئەی ڕقیب باس كەین ،دەبینین چۆن لێكدانەوە و ڕاڤەی
حەرفیی بۆ دەكرێت تا بە ئاڕاستەیەكی تردا بربێ .دەكرێت
ئەم ڕەوتە بە دەقپەرست و ڕواڵەتگەر دابرنێ.
دووەم :خوێندنەوەی مێژوویی ،بە هەماهەنگی یا
نزیكایەتی لەگەڵ ئەوەی كە دەگوزەرێ ،ڕاڤەی دەق دەكات.
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بە مانایەكی تر ،دەق دادەبەزێ بۆ واقیع .هەربۆیە ئەمیان
لە جۆری یەكەم جیا كراوەتەوە بەوەی ڕاڤە (تەفسیر) نییە،
بەڵكو لێكدانەوە (تأویل)یە .دیارە ئەم جۆرە لە ڕێبازە سۆفی
و كەالمی و زانستییە سەردەمییەكانەوە پەیڕەو كراوە.
ب���ەاڵم ئ��ەم��ڕۆ پۆپۆلیزمی ئایینگەریی ،بەتایبەت
بانگەوازخوازەكان لەو سۆنگەی كە هەر كەس ڕاڤەی
خۆی هەیە ،بەبێ گەڕانەوە بۆ ئەو پێشینەیەی لە بواری
ڕاڤەدا هەبووە ،گوتارێكی دۆگام بەرهەمدەهێنن .دواجار
نەریتی ڕاڤەی دامەزراوەیی چەندین سەدە تێدەپەڕێنن
و فەرامۆشدەكەن .لە كاتێكدا هەر بۆ خۆشیان بە ناوی
ڕابردوویەكی بێلەكە و خەوشەوە بانگەواز دەكەن! وەلێ،
كە بانگەوازی خەڵكیش دەكەن ،بەبێ ئەوەی بە ڕاشكاوی
ئاشكرای بكەن كام ڕاڤە و تێگەیشنت پێوەری ئاییندارییەكی
ڕاستە .لە ئێستادا یەكێك كە بە ناوی هەموو ئایینەوە دەدوێ،
ئەگەر كەسێكی تر وەك خۆی نەبێ ،بە وێڵ و گومڕا هەژماری
دەكات .بۆیە سەرلێشێواوییەكی تەواو باڵی بەسەر فەوزای
لێكدانەوە و ڕاڤەكردنی دەقەكاندا كێشاوە.
 -5پاشەكشەی ڕاڤە وەك زانست
هەڵبەت لە بارودۆخێكی وەهادا كە ڕاڤەی سیستامتیكی و
تێوریی لەبەر زاڵبوونی گوتاری ئایینی بەسەر مانای دەقدا زاڵ
دەبێت و ڕاڤە وەك زانست پاشەكشێ دەكات ،واتە گوتارێك
بە ناوی پیرۆزیی و باوەڕی ڕاستەوە دەبێتتە جێگرەوەی خودی
دەقی ئایینی ،دواجار پۆپۆلیزم دەبێتتە ڕەوشێكی سەرەكیی
ئایینداری .هەڵبەت ئەو هۆكارانەی ڕۆڵیان لە پاشەكشێی
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ڕاڤە و زاڵبوونی گوتاری پۆپۆلیزمدا هەبووە ،دەگەڕێنەوە
بۆ بااڵدەستبوونی هزری سەلەفیی ڕواڵەتگەر (زاهیریی) لە
خوێندنەوەیەكی ئامرازییانەی دەقدا .وەلێ ،ئەم ڕەوتە خۆی
لە پارادۆكسێكدا دەبینێتەوە :خۆبەستنەوە بە ڕووكەشی
دەق و وشەكان لە كۆنتێكست(سیاق)ی ڕابردوودا .هاوكات
خۆدزینەوەش لە ناوەڕۆكی مانا و خەریكبوون بە ڕوخسارە
زمانەوانییەكەوە .بەتایبەت ئەو دەقانەی كە باسی سیفەت و
جوڵە و ڕەفتاری یەزدان دەكەن ،نە دەكرێت واتا زمانییەكەی
دەرەوەی وەك خۆی وەربگیرێ ،نە دەكرێت لێكدانەوەی تری
بۆ بكرێت.
هەر بۆیە لەو بارانەدا بێدەنگی هەڵدەبژێردرێ! پاشان
ئەم ڕەوتە پێیی وایە دەبێت ڕاڤە بە فەرموودەكان بكرێت،
كە بە ‹تەفسیری مەئسور› ن��ارساوە .بە جۆرێكیش ،كە
ئیكتفاكردن بە فەرموودەكان (حەدیس) تا ڕادەی گەورەكردن
و بایەخپێدانیان لەسەر حسابی قورئان سەردەكات .لێرەوە
ڕەوتی دەقگەرا «سەلەفی» ڕێگە بە ڕاڤە و خوێندنەوەی
نوێ نادات و هەموو لێكدانەوەیەكی ئەقڵی كە بە (التفسیر
بالرأی) دەنارسێ ،بە هەڵە و لەڕێدەرچوو دادەنرێت.
هۆكاریكی تر ،خۆبەستنەوە و تەقلیدكردنی ئەوەی كە
پێشرت لێكدراوەتەوە بە جۆرێك زیندوویەتیی دەقی كوشتووە.
تەنانەت هاوردەكردنی ڕاڤ��ەی ‹س��ع��ودی›‹ ،پاكستانی›،
‹میرسی› و هتد ،بەكارە .لە كاتێكدا بە درێژایی مێژوو چەندین
زانای هەڵكەوتووی كورد كە تا پلەی موفتی لەسەر ئاستی
دەوڵەت و خەالفەت ڕۆیشتوون ،بەاڵم ئەگەر نامەخانەكان
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بگەڕێیت ،دەبینی سەرباری بلیمەتییان لە زانستەكاندا ،هەر
خەریكی (قیل و قال) و پەراوێزخستنە سەر پەراوێز بوون!
واتە لەباتی تێپەڕاندنی لێكدانەوە باوەكان ،ئەقڵیەتی تەسكی
تەقلیدگەراییان لە ئیجتهادكردن پێ باشرت بووە .ئەگەرچی
زۆرێك لە مەال و زانایان ،ڕۆڵی باشیان لەچارەسەركردنی
كێشەكانی ژیانی ڕۆژانەی خەڵكیدا هەبووە.
هاوكات ئەگەرچی دەسەاڵتێكی ئایینیی فەرمی لە ناو ئێمەدا
نەبووە تا لێپرسینەوەشیان لێبكات ،بەاڵم لە ترسی هاوپیشەكانیان
(مەال و زاناكان) ئیرادەی تێپەڕاندنی مۆدێلە باوەكانی چەندین
سەدەیان نەبووە و هەر خەریكی دووبارەكردنەوە بوون .ئەوەی
جێگەی پرسیارە ،ئەوەیە كە زمانی ئایین زمانی رسوشتیی ئێمە
نەبووە .وەلێ لەگەڵ هەبوونی ئەو هەموو زانایانەش ،لە دوو
سێ تەفسیری كالسیكی زیاتر بەرهەم نەهێرناوە .ئەگەرچی لە
الیەن چەند خوێندەوارێكەوە هەوڵی تاكانە و پچڕپچڕ هەبووە،
بەاڵم لە ئاستێكی بەرتەسكدا ماوەتەوە.
بۆیە پرۆسەی نوێبوونەوەی ڕاڤەكاریی نە سیستامتیكییانە
لە الیەن دەزگای لێكۆڵینەوەی ئایینییەوە ،نە الی زاناكانەوە
بەدی ناكرێت .جگە لەوەی هەوڵی جیاواز لەژێر كاریگەریی
بیرمەندەكانی فارس و عەرەب و توركدا دراوە ،كە دواجار
هەر گۆڕانكاریی لە شێوازی دەرەوەی ئایینداریدا هێناوەتە
بەرهەم ،نەك خوێندنەوەیەكی خۆماڵییانەی دەقەكان .لە
ئاكامیشدا ئاستی تێگەیشتنی ئایینیی بۆ كردەیەكی سادەباو
و بەڕێكردنی ڕۆژانە دادەبەزێ.
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 -3گوتاری ئایینی لە ڕێنامییەوە بۆ پەالمار
سەرەتا دەبێت ئەو ڕاستییە بڵێین ،كە ئایینداری و هەستان
بەجێبەجێكردنی ڕێوڕەسم و رسوتە ئایینییەكان مافێكی
ئاسایی هەر مرۆڤێكە .بە هەمان شێوەش ئەگەر كەسانێك
شوێنی ڕێنام ئایینییەكان نەكەون ،لە مرۆڤبوون ناكەون،
بەڵكو دەچنە خانەی پابەندنەبووەكانەوە ،بەاڵم ئەوەی لێرەدا
كێشەیە ،ئەوەیە كە فەرمانە ئایینداری و وتارەكان لە بۆنە
و ڕێوڕەسمەكاندا بوونەتە شوێنی قەزاوەت و دادگاییكردنی
مرۆڤەكانی تر .مایەی سەرنجە كە مامۆستایانی ئایینی
بەگشتی ،بە جۆرێ باس لە ڕەفتار و كێشەكانی مرۆڤی ئەم
سەردەمە دەكەن ،وەك ئەوەی قیامەت هەستابێ و ئەوانیش
دادگایی بكەن و خەڵكی ڕەوانەی دۆزەخ و بەهەشت بكەن.
بۆیە پرسیارە :ئایا مامۆستاكانی مزگەوت ،ئەركی بانگهێشت و
یادخستنەوەیان لە ئەستۆدایە یا بەخشینی پسوڵەی ڕەوشتبەرزی
و ب��ڕواداری��ی ڕاستەقینە؟ ئایا مامۆستایەك مافی هەیە بە
كەسێك بڵێ «بێڕەوشت»ە ،یا ئەركی ئەوەیە ڕەوشتبەرزی بە
خەڵكی بناسێنێ؟ بە داخ��ەوە ،لەم سۆنگەوە ئەگەر سەیری
ڕەفتاری مامۆستاكان لە گەیاندنی پەیامی وتارەكانیاندا بكەیت،
دەبینی لە ئەركی سەرەكیی خۆیان كە ئامۆژگاری و ڕێنامیی
و ئاڕاستەكردنە ،دەردەچ��ن .بەتایبەت كاتێ ئەركێ دەخەنە
سەرشانی خۆیان وەك ئەوەی دەمڕاستی ئایین بن و نوێنەرایەتی
هەقیقەت بكەن .ئەمەش كارێكی نەگونجاو و ناواقیعییە و
تەنانەت لە دنیای ئەمڕۆدا بەجێ نایەت.
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بێگومان ،ئاشكرایە ئەوان چەندە زانا و لێزانیش بن ،هەر
ئەوەندەیان پێدەبڕێ ،كە بە ڕا و و بیروباوەر و تێگەیشتنی
خۆیان لە هەقیقەتەوە نزیكن .دەنا ناشێ الفی ئەوە لێبدەن
كە تەنها خاوەنی هەقیقەتن و پارێزگاری پیرۆزییەكانن.
چونكە مامۆستاكان دەتوانن خەڵكی بانگبكەن بۆئەوەی ،كە
بە باوەڕی خۆیان بە ڕاستی دەزانن ،بە مەرجێ بە شێوەیەكی
سەردەمی و نەرم و جوان بێ .بەاڵم ئەو هەقیقەتەی كە
باوەڕیان پێیەتی ،مافی ئەوەیان ناداتێ دەس��ت بخەنە
ژیانی كەسەكان و خەڵكەوە و بە ناوی داكۆكی لە پیرۆزی
و پاراستنی ڕەوش��ت��ەوە ،بیخەنە ژێر هێرش و پەالماری
حورمەت و كەسێتیی تاكەكان بدەن .مامۆستا جەنگاوەر و
شمشێربەدەست نییە ،بەڵكو دەكرێت بە زمان و ئاخاوتن
و ڕەفتاری خۆی ڕاستییەكان نیشانبدات .ئەگەرچی شوێنی
جەنگاوەر مزگەوت نییە ،بەڵكو مەیدانی شەڕەكانە!
لەبەرئەوەی ئەمە دوو شتی جیاواز و دوو ئەركی لەیەك
دوورن .بۆیە لەوێدا كە وەزیفەی لە ئامۆژگاریكارێكەوە
دەگ��ۆڕی بۆ پۆلیسی ڕەوشتی /ب��اوەڕ ،لە بانگەوازەوە بۆ
پەالماردەر ،لە ڕێنیشاندەرەوە بۆ هێرشبەر و سەركوتكەر،
لە ڕێزگرتنی مرۆڤەوە و بە ناوی ڕەوشتبەرزییەوە دەگۆڕێ
بۆ بێڕیزی و بێحورمەتیكردن ،لە هاندانەوە بۆ تۆقاندن و
تۆراندن .ئیرت هێڵێكی جیاكەرەوە لە نێوان ئەو دوو ڕۆڵەدا
دیارە .هەروەها هەندێ جار مامۆستاكان بە بەهانەی ‹پیرۆزی
لە سەروو هەموو شتێكەوە› یا ‹هەقیقەت ڕەقە› مافی ئەوە
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دەدەنە خۆیان هەرچی بە دەمیاندا بێ ،ڕیزی بكەن بێگوێدانە
مەبەست و ئامانجی بااڵی ئایین و ئاسایشی كۆمەاڵیەتی.
ب��ۆی��ە دەب��ێ��ت گەیاندنی وش��ەی پ��ی��رۆز ل��ە ئاستی
مەبەستەكەدا بێ ،نەك دابەزێ بۆ وتەی نابەجێ و نەشیاو
لەو شوێنەی وتاری تێدا دەدرێ ،كە مزگەوتە و ئەو خەڵكەی
گوێ دەگرن .بۆیە ئەو گوتارانەی كە ئێمە گوێبیستی دەبین
لەسەر ئینتەرنێت و گرتەی ڤیدیۆییەكاندا ،دابەزینە بۆ
ئاستی سادەی ڕۆژانە و چۆنیەتیی مامەڵەكردن لە پرسیار
و بابەتەكانی گوزەراندا ،كە پڕن لە پەرچەكردارو هەڵچوون
و هەڵشاخان و شكاندنەوە و سەركۆنە و ڕیسواكردن و
بەدناوكردنی كەسانێك ،كە لە بواری هونەر و میوزیك و
نووسین و ڕۆژنامەگەریدا كار دەكەن.
ئەمە بە هەموو مانایەك دەرچوونە لە ڕۆحی پەیامی ئایین،
كە دواجار چەندین ئەنجامی نەخوازراوی لێدەكەوێتەوە.
دیارە كە زۆرێكی مامۆستاكان ئەمە لە بیر دەكەن ،بۆیە ئەوەی
پێیدەوترێ دانایی (حیكمە) لە پەیامی ئایینی و هەقیقەتدا
بەو جۆرە ڕەفتارانە لە بەین دەچێ ،پاشان دەبێت مامۆستاكان
لە هەموو كەس باشرت بزانن كە باوەڕ شتێكی زاتی و ناخەكی
و شەخسییە ،ئەوان ناتوانن كۆنرتۆڵی بكەن و بنكۆڵی دۆخی
دەروونی و ڕۆحیی خەڵكی بكەن و بڕیاری لەسەر بدەن،
چونكە ئەوە دەچێتە ‹بابی غەیب›ەوە ،كە تەنها مافی خودایە.
قسە و ڕادەربڕینی ئەوان تەنها قسەكردنە لەسەر وێنە و
دەرەوە و ڕوخساری كێشەو ڕەفتارەكانی مرۆڤ و بەس.
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 -4هۆكارەكانی ئەو گوتارە توندوتیژانە
لە ڕاستییدا‹ ،توندوتیژیی ئایینی› هەر تەنها خۆی لە
توندوتیژی جەستەیی و كردەی تیرۆردا نابینێتەوە ،بەڵكو
گوتارەكانیش جۆرە ڕەفتارێكی زمانەوانین ،كە هەم قورسایی
و نیازمەندی و پەیامی ترسناك و هەڕەشەئامێز لەخۆ دەگرن.
توندتیژی زمانەوانی كەمرت نییە لە هیی جەستەیی ،مەگەر تەنها
لە ڕووی میكانیزم و ئەنجامەكانیەوە نەبێ ،بۆیە بەكارهێنانی
زمانیش وەك كردەوە و ڕەفتارێك بەرپرسیاریەتیی لەسەرە و
دەبێت لێپرسینەوەشی لێبكرێت .لەبەر ئەوە ،پێم باشە باس
لەو هۆكار و پاڵنەرانە بكەم ،كە وادەكەن مامۆستاكان بەو
جۆرە ڕەفتار بكەن:
 هەندێ لەو كردە (ئاكت) توندوتیژانە بەندن بە تێگەیشتنیدۆگام و كەمئەزموونی لە ڕۆحی پەیامی ئایین و دەقاودەق
وەرگرتنی ڕێنامییەكان.
 دەشگەڕێتەوە بۆ پاڵنەرە دەروونییەكان لە خودیمامۆستاكاندا ،كە وەك زۆر كەسی ئاسایی لەم سەردەمە
شلۆقەدا بە دوای ناوبانگ و ستایش و ڕەزامەندیی خەڵكیدا
دەگەڕێن تا بازاڕی وتاری مزگەوت گەرم بێ بە قەرەباڵغی
دروستكردن و پێی بوترێ ئەوەندە كەس لە دوایەوە نوێژ
دەكات و گوتارەكانی دەخرێتە سەر سی دی و ئینتەرنێت!
 كەفوكوڵ و هەڵچوونی مامۆستاكان بەشێكی دەگەڕێتەوەبۆ لەدەستدانی جڵەو و شوێنكەوتنی هەستوسۆز كاتییەكان.
 بە دەستی هەندێ الیەنی سیاسی دەجوڵێنەوە لەپێناو100
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سەرقاڵكردنی ڕای گشی بەو بابەتانە و لەبیركردنی پرسی تر.
 لێدانی هەندی گروپ و ئەحزابی ئایینی و هیی تر وجەنگكردن بە وەكالەت.
كەمشارەزاییوسادەییخەڵكیباوەڕدارلەپێوەروڕێنامئایینەكان. نەبوونی پسپۆڕیی ت��ەواو لە بوار و بوارەكانی ئایین الیمامۆستاكان.
هەڵبەت دڵنیام لە بەرامبەر ئەم سەرنجانەدا مامۆستاكان
دەڵێن «وتارەكان قسەی خۆمان نییە ،فەرموودەی خودایە».
دیارە ئەم قسەیە نیوەی ڕاستە ئەگەر پشتبەستوو بێ بە
دەقی ئایینیی ڕاستوڕەوان ،بەاڵم دیوەكەی تری ڕاست نییە،
چونكە ڕاستیی دەقەكان لە كۆنتێكست (سیاق)ی تردا وتراوە
و مێژینەیەكی جیاوازی هەیە ،بۆیە وتنەوە و هێنانیان
بۆ ئێستا و كۆمەڵگەی ئێمە پێویستیان بە لێكدانەوە و
ڕەچاوكردنی باردۆخی ئێمەیە .ئەمەش شارەزایی و توانای
ڕاڤە و تێگەیشنت دەخوازێ لە ڕووی زانستیەوە لە بواری
ڕاڤە-تفسیر -و لێكدانەوەی ماناكان ،هاوكات هۆشیاری و
ڕۆشبیریی سەردەمی مامۆستاكانیش مەرجێكی دیكەیە بۆ
چۆنیەتیی قسەكردن لەسەر پرسەكان و تێگەیشتنی دەقەكان.
ئاشكرایە ،بەگشتی ڕۆشبیریی مامۆستاكان الواز و
سەردەمییانە نییە ،تەنانەت لە بوارەكەی خۆشیاندا كە فەرمان و
زانستە ئایینییەكانە ،كەمدەست و ئەوەندە قووڵ نەبوونەتەوە.
باشرتین منوونەش ئەو تاقیكردنەوەی وەزارەتی ئەوقاف بوو،
كە لەو چەند ساڵەدا كرا .ئەوەی دەرخست كە زۆرێك لە
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مامۆستاكان لەو تاقیكردنەوەدا دەرنەچوون! لە كاتێكدا ،مەال و
فەقێكان تاقە چینی خوێندەواری كۆمەڵگەی كوردیی سەدەكانی
ڕابردوو بوون ،بۆیە دەبایە ئێستاش ئەو چینە پێشبڕكێیان لەگەڵ
توێژ و خوێندەوارانی تردا لە الیەنی زانستییەوە بكردایە.
هاوكات ،هێشتا هەندێ مامۆستا پێیان وایە بنەمای وتاربێژی
بەشێكی ‹تەرغیب› و ئەوی دیكەی ‹تەرهەیب› (هاندنان و
تۆقاندنە) .بەاڵم ئەم میكانیزمە بۆ سەردەمی هاتنی ئیسالم
و بە لەبەرچاوگرتنی نەخوێندەواری و پاشكەوتوویی گەالنی
موسوڵامن و عەرەب تاقە ئامرازبوو .ئەمڕۆ سەدەی بیست و
یەكە ،مرۆڤگەلێكامن هەیە كە ئەگەر مامۆستا وتارێكی باشی
نەداتێ ،متامنە و قورسایی نامێنی الی .ئیدی ئەو شێوازە
تووڕە و تەوسن و هاتوهاوار و قریشكە و هەڵشاخان و
بەكارهێنانی وشەی برینداركەر و ورووژێنەر و خرۆشێنەرە،
ئاكامی پێچەوانەی هەیە ،كە هەمیشە تۆراندن ،دڵڕەنجان و
بێزاركەرە ،لە بەكارهێنانیدا بۆ مەودایەكی درێژ.
ئەگەرچی تا ئێستاش توێژینەوەیەكی زانستی نییە باس لە
ئاكامی ئەو وتارە توندانەی كە باسی ‹بێڕەوشتی› و موسوڵامنی
ڕاستەقینە و نیشانەكانی ئاخیرەت دەكات ،تا چەندە شەڕی ناو
خێزان و جیابوونەوە و توندوتیژی كۆمەاڵیەتیی لێكەتۆتەوە.
دڵنیام كە مامۆستاكان خۆشیان باش دەزان��ن قسەكانیان
كاریگەریی لەسەر هەست و هۆشی خەڵكی هەیە ،هەر
بۆیە الشیان ئاسانە هەر جۆرە وشە و ئامرازێك بەكار بەێنن،
بە شەرعیی دەكەن و ڕەوایەتیی پێدەبەخشن.
102

نەوزاد جەمال

بەاڵم دەبێت مامۆستاكان لە خۆیان بپرسن :بە چ مافێ
بە نوێژكەرێ دەڵێ مادام كوڕەكەت ،كچەكەت و ژنەكەت،
خوشكەكەت ئەگەر بە جۆرێ نەبێ ،بێئەخالق و فاسق و
بەرەاڵیە؟ ئاخر ئەمە پیشەی مامۆستایە بەو زمان و وشە
زبرانە بدوێ؟ ئایا ئیشی ئەوە تەاڵقی خەڵكی بخات و پسولەی
بێبڕوایی و بێئەخالقی و بێدینی بداتە پاڵیان؟ بەتایبەت لەو
ماوەدا بە ئاشكرا مامۆستایەك بە ئەوپەڕی باوەڕبوون بە
خۆیەوە ،ئەو مافەی بە خۆی دا سوكایەتی و دەستدرێژی
بكاتە سەر خامنێك ،كە خەریكی گۆرانی وتنە لەپێشبڕكێیەكدا.
دەكرێت مامۆستایەك بە جوانرتین و بەرزترین وشە
وەسفی باوەڕ بكات ،نەك جنێو بدات .مامۆستا ئەگەر منوونە
و ڕێبەرە ،بەو جنێو و بەكارهێنانەی زمان دەبێتتە منوونەی
كەسێكی دڕدۆنگ و ناحەز و ئاژاوەگێر لە كۆمەڵگەدا .لەژێر
دروشمی چاكە و لەپێناو بەرگریی لە ڕەوشت و ئایین ،هانی
زەبروزەنگ بەكارهێنان و وشە و ئامرازی نادروست دەدات.
لەپێناو هەقیقەت و خودا و باوەڕدا ،درۆ و بوختان و پالر و
توانج ڕەوا نییە .چونكە ئامانج هەرچییەك بێ ،پاساو نییە بۆ
بەكارهێنانی هەموو ڕێگە و ئامرازێكی نادروست.
لە كۆتاییدا دەڵێم؛ ئەو شێوازە ئاییندارییەی كە هەیە بۆ
خۆی ماكی نارشینكردن و ناحەزكردنی ئایینی تێدایە .ئەگەر
كەسانێك پێیان وابێ ماكی لەناوچوونی سەرمایەداری لە
هەناوی خۆیدایە ،وەك چۆن شكستی بەلشەفیزم خراپیی
ئامرازەكانی بووە ،هەمان شتیش بۆ ئایینداریی ئیسالمیزم
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ڕاستە .هەڵبەت بەدەر لەوەی كە ئەو دوو سیستمە ئابوری
و سیاسین ،واتە ئایینی نین بە مانا باوەكەی ،بەاڵم دەكرێت
وەك ئایین سەیریان كرێ بەو مانایەی كە ڕێوڕەسم و پاڵەوان
و پەیام و ئەفسانە و پیرۆزیی خۆیان لە هۆش و ئاگامەندی و
نەستی مرۆڤەكاندا بەرهەم هێناوە .هاوكات بە هەمان شێوە
پیادەكردنی ئایین لە ڕێی گوتار و بۆنەكانەوە ،لە دوورمەودادا
زەبری كوشندە لە هەژموونی ڕۆحی و پرستیژی (ناوبانگی)
ئەو باوەڕە دەدات ،لێرەشدا مامۆستاكان كەم تا زۆر ڕۆڵیان
لەوەدا دەبێت.
 -5لەباتی گوتار ،بانگەوازخوازی بۆ خۆڕاستكردنەوە
لەوەی س��ەرەوە دەرك��ەوت ،كە گوتاری بانگەوازخوازی
ئیسالمی لە قەیراندایە ،بۆیە لەباتی بانگەوازی خەڵكی،
دەبێت بانگەوازی خۆیان بكەن بۆ جێبەجێكردن و تێگەیشتنی
دروست لەو دروشامنەی كە هەڵیانگرتووە ،واتە پێداچوونەوە
بەو وەرچەرخانە لەپرەنسیپی خواپەرستییەوە بۆ ئایینپەرستی،
كە یەكێكە لە ئیشكالیەتە ترسناكەكانی ئەو گوتارە لە
ئەمڕۆدا .چونكە كاتێ لە كوردستان دروشمە ئایینییەكان
دەبنە ئامانجی كۆتا ،ئەوا پرۆژەی ئیسالمی تەنها لە ئاستی
گوتار و دروشمی جواندا دەمێنێتەوە .بۆ منوونە ،بانگەوازی
نوێژكردن و ڕۆژووگرتن تا سەر ئیسقان دیامگۆجیەتی تێدایە
لە ئێستادا .ئەوەی لە خەڵك دەگەیەنرێ لەو جۆرە پەیامەدا
كە مرۆڤ باشە لەبەرئەوەی ڕۆژوو دەگرێت و نوێژ دەكات،
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نەك ئەوەی كە مرۆڤ لە ڕێگەی نوێژ و چاكە و ڕۆژووەوە
دەكرێت باش بێ.
بۆیە كەسێك تەنها بەو پەرستش و ڕێورەسامنە نابێتتە
مرۆڤێكی باش ،ئەگەر ڕەفتار و بیركردنەوەی باش نەبێ.
لەبەر ئەوە ،ئاشكرایە كە نوێژ ئەركێكی ئایینییه و ئامرازێكە
بۆ باشبوون .وەلێ ،ئەو گوتارە كە لە پرسی نوێژ و ڕۆژوودا
خەست دەبێتتەوە و هەر خەریكی هاندانە بۆ نوێژ ،بە
دیوێكی دیكەدا كار بۆ فەرامۆشكردنی ك��ردەوەی چاكە
دەكات ،چونكە ناڕاستەوخۆ لە خۆیدا هاندانی خراپەی
تێدایە ،كاتێ بەڵێن و پەیامنی لێخۆشبوون دەداتە هەر
كەسێك كە هەرچی دەك��ات بیكات ،ب��ەاڵم نوێژەكەت،
ڕۆژووەكەت لە بیرمەكە.
ئیدی؛ ئەم هەڵنانە بە جۆرێك دەخاتە مێشكەوە لە پاڵ
ئەو ڕێورەسامنەدا ،با مرۆڤ كاری نادروستیش بكات ،خۆی
بە هۆی ئەو پەرستشانەوە پاك دەكاتەوە .لەبەر ئەوە ،كاتێ
چەقی چاكەكاریی لێدەبێتتە ساتێكی كورت كە نوێژكردنە،
دواتر چی دەبێت ،مەودایەكی نادیاری تێدایە .هاوكات
ئەو گوتارە لە بیری چووە كە چاكەكاری و باشە بەندە
بە پەیوەندیی نێوان مرۆڤەكان لە ژیانی كۆمەاڵیەتییدا.
لەكاتێكدا نوێژ خۆی لە خۆیدا پەیوەندییە بە چاكەیەكەوه،
كە لە دەرەوەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتییەكانە ،چونكە
نوێژ و نزا ئامرازی گەیشتنن بە چاكەیەكی بااڵ ،كە ئەویش
ڕەزامەندیی یەزدانە.
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بەشی شەشەم
ڕۆژی جیهانیی ئازادیی ئایینی و یاسای
پیرۆزییەكان لەكوردستان
سیمبولی ئازادیی ئایین
قانونی پیرۆزیەكان و ئازادی ئایینی
لە زۆر واڵتی دنیا ،ئایین و ئایینداری بە شێوەی دەستوری
ڕێك خ�راوە و هاوكات لە ڕووی قانونییەوە مافی ئایین
پارێزراوە ،بەاڵم ئەوە وەك بنەڕەتێكی مافی تاك و مافی
مرۆڤ .پاشان ئایین پێناسەیەكی گشتی و فراوانی هەیە ،نەك
لە یەك پێناسە و باوەڕێكی ئایینیی تایبەتدا چڕ ببێتەوە بە
ناوی زۆرینەی هاوواڵتیانەوە .لێرەوە پێویستە قسە لەسەر
ئەو پرسە بكەین.
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 -1ئازادی ئایین و تەنگەژەكانی
یەكێك لەو دیارده بەرچاوانەی لە هەڵگرانی ئاییندا دەبیرنێ،
ئەوەیە كاتێ باس لە مافی ب��اوەڕداری دەكرێت ،ڕاستەوخۆ
باسەكە دەبێتتە گوتاری ئایینی و باوەڕبوون بە خۆ وەك
هەقیقەتێكی بەڵگەنەویست ،وات ە بڕوادار تەنها باسی مافی
ئایین و پیرۆزیی بیروباوەڕ و دەقەكانی خۆی دەكات .ئەمەش
وەك بەشێك لە هەقیقەتی ڕەها و مافێكی یەزدانی دەزانێ،
بەاڵم هەمان ماف و ڕێز بۆ بیروباوەڕێكی دیكە دانانێ ،نەك
ئەوەش ،ئەگەر بۆی بلوێ لە ڕێی توندوتیژیی زمانەوانی یا
جەستەییەوە ئەو مافە بۆ ئایین و باوەڕەكانی تر ڕەت دەكاتەوە.
ئیدی تا ئەو ڕادەیە بەرگری لە «ئازادیی ئایین» دەكات ،كە بۆ
خۆیەتی ،وەلێ كە دێتە سەر بیروباوەڕی تر ،ڕاستەوخۆ بە
پێوەری «ئازادی» بیری لێناكاتەوە ،بەڵكو قسەلەسەر ڕاستی
و پوچیی ئایینەكەی دی دەكات .لە هەمووی ترسناكرت ئەوەیە
ئەمە وەك مافێ بۆ مانەوە و ئەركێكی ئایینی دادەنێ!
بێگومان ئەم نواڕینە لە سۆنگەی ئازادیی ئایینەوە نییە،
چونكە دەیبەستێتەو ە بە بەرژەوەندیی تەسكی باوەڕەكەی
خۆیەوە .لە كاتێكدا ئازادی مانایەكی گەردوونی و جیهانییە ،بە
دیاریكراوی هەر بۆ یەك ئایین و باوەڕدار نییە ،بەڵكو مافێكی
یەكسانە بۆ هەموو ئایین و باوەڕەكان .جگە لەوەی بانگەشەی
ئازادیی ئایین داكۆكیكردنە لە مافی جیاوازیی باوەڕە ئایینییەكان،
هاوكات مافی ئازادیی گۆڕینی ئایین و باوەڕنەبوونیشە بە
ئایینێ .هەربۆیە ڕۆژێ جیهانیی ئازادیی ئایین بایەخی خۆی
هەیە ،بەتایبەت لەژێر سایەی ئەو هەاڵیەی بەناوی پرۆژەیاسای
پارێزگاری لە پیرۆزییەكانی هەرێمی كوردستان بەرپا كرا.
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 -2ئازادیی دژ بەئایینداری یا ئایینداریی دژ بە ئازادی؟
ئەمڕۆ لە هەرێمی كوردستاندا شەپۆلێكی ئایینداریی
جەماوەریی ،كەخۆی لە زۆریی ژمارەی مزگەوت و نوێژكەر
و ڕۆژووگر و حاجییاندا دەبینێتەوە ،هەیە .بەاڵم ئەم جۆرە
پراكتیزە ئایینییە یا ئاییندارییە ،لە ڕوانگەی ئازادییەوە،
سەیری جێبەجێكردنی ئەركە ئایینییەكان ناكات .واتە كەسێك
نوێژ و ڕۆژوو دەگرێ ،لە ڕوانگە و بەرمەبنەمای ئازادیی
پراكتیزەكردنی ئایینەكەیەوە هەڵناسوڕێ ،كە ئازادە ،بەڵكو
«باوەڕێكی ڕۆبۆتی» وا دەكات ئەو بە مافێكی خۆی و ڕەوای
هەق بزانێ و ئەوانی ترش بە هەڵە و گومڕا .بۆ ئەم جۆرە
باوەڕدارە ،ئازادیی ئایین جێگەی پرسیار نییە و گرنگیش نییە،
لەبەر ئەوەی ئازادییەكەی بە مافێكی ڕەوای یەزدانی دەزانێ
تا ئەو كاتەی باس دێتهسەر ئەویرت.
ئەمەش ڕەهەندێكی ترسناكی هەیە ،لەبەرئەوەی ئێمە لە
فەزای گشتیدا ناتوانین یەك ئایین سەربخەین بەسەر ئەوانی
تردا بە بیانووی زۆرینە و كەمینە .بنەمای زۆرینە و كەمینە،
ئازادی دیاری ناكات ،بەڵكو مافەكان و ئازادی بیروباوەڕ و
ویژدان بەشێكی دانەبڕاون لە مافی مرۆڤ خۆی .لێرەوە
هەر ئەو بۆچوونەی كە دەیەوێ لە ڕێی دانی مافی ئازادی
بەئایینەكەی خۆی ،لەسەر هەقبوونی خۆی و مافی ئازادیی
تێگەیشنت و بیروڕای جیاواز تابوو (حەرام)بكات .هەر ئەوەی
خۆی پیرۆزە و ئەویرت بە ناپیرۆز پێناسە بكات .لەم سۆنگەوە
دەبێت لێرەدا جارێكی تر باس لە ڕەهەندی پیرۆزی بكەین لە
نێو فەزای گشتیدا ،چونكە كراوەتە هۆكاری دەستنیشانكە ر لە
ورووژاندنی پرۆژە قانونی پیرۆزییەكاندا.
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لێرەوە هەر ئەم بۆچوونە دەیەوێ لە ڕێی ئازادیدان بە
ئایینەكەی خۆی ،لەسەر هەقبوونی خۆی ،مافی ئازادیی
تێگەیشنت و بیروڕای جیاواز تابوو -حەرام -بكات .ئەوەی خۆی
پیرۆز ،ئەویرت ناپیرۆز پێناسە دەكات .لەم سۆنگەوە دەبێت
لێرەدا جارێكی تر باس لە ڕەهەندی پیرۆزی بكەین ،چونكە
كراوەتە هۆكاری دەستنیشانكە ر لە ورووژاندنی قانونەكەدا.
 -3دیسانەوە پیرۆزگەرایی نەك ئازادیی ئایین
دیاردەی پیرۆزگەرایی پرسیارێكی سەخت و گرنگە ،كە
دەبێت بە وردی لەسەری ڕاوەستین .مرۆڤ بووونەوەرێكە
چەندە لە ڕووی ئەفسانەی ئایینەوە ناپیرۆزە ،نادان و نەگریسە،
ئەوەندەش بە شێوەی جیاواز لە سەودای بەرهەمهێنانی
پیرۆزیدایە .بە ئەندازەی هەستكردن بە چەپەڵی و تاوانباری
خۆی ،مرۆڤگەلێ دەبێتتە نوێنەری پیرۆزییەكان ،ئەوانی
تریش ناپیرۆز .هەمیشە پیرۆزیی ئاماژەیەكی متیافیزیكی و
میتافۆرییە بە ئاسامن ،ژینی زەویش مانای پیسی و لیتەی
تاوانكاری و چەپەڵییە .لێرەوە ،پیرۆز و ناپیرۆز دابەشكردنێكی
كۆسمۆلۆجیشە بۆ دوو جیهان :جیهانی بااڵ ،كە ئاسامنە،
ئەویرتیش جیهانی سەرزەوی.
هەڵبەت ،ئەم دوالیزمە كێشە نییە بۆ خۆی ،بەاڵم گرفتەكە
ئەوەیە كە لە پرۆسەی پیرۆزكردن و پیرۆزڕاگرتنی بابەت-
زاتێكدا ،بایەخدەر ،مرۆڤ دەچێتە پەراوێزەوە ،هەروەها
دواجار خودی ئەو زاتەی كە پیرۆزە ،بەرزە ،دەشاردرێتەوە
یان هەر نامێنێ .ئەمەش لە ئەنجامی پراكتیزەكردنی
رسوتگەل و ڕێورەسمێك ،كە پیرۆزییەكان ڕادەگرن و ستایشی
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دەكەن .بۆیە ،چەمكی ‹پیرۆز› مانای خۆی لە دەستدەدات
و بیری دۆگامی ‹پیرۆزگەرایی› دەبێتتە بابەتێكی كڵێشەیی
و ڕێوڕەسمی گشتی كە تەنها خ��ۆی لە پابەندبوون و
نەریتگەراییدا بەرجەستە دەكات.
كەواتە ،ئایینداری پرۆسەیەكە كە ‹پیرۆزیی› ڕەنگی تێدا
دەداتەوه ،بەاڵم بە مانا ناواخنییەكەی نا ،بەڵكو پیرۆزییەكە
دەبێتتە ڕێوڕەسمەكە خۆی و جێگرەوەی پیرۆز كراوە
بنەڕەتییەكە ،واتە ئامرازەكە دەبێتتە خودێكی پیرۆز ،نەك
ئامانج و مەبەستی پشت ئەو پیرۆزییەوە .لێرەوە ،ئایینداری
بەتینكردنی ئەو دەسەاڵتەیە ،كە لە مرۆڤدا خەریكی
پیرۆزگەرایی و پیرۆزپەرستییە .بەمەش «من»ەكان و ڕەهەندە
بااڵكانی باوەڕ كە خودا ،ڕیز و حورمەتی مرۆڤە ،هەموو
دەچنە كەنارەوە و دەبنە بابەتی الوەكی ،چونكە بانگەشەی
پیرۆز ،هەمیشە دەمامكی كەسانێكە ،كە قسە لەسەر هێزێكی
بااڵ و بەرز دەكەن و دەشڵێین كەس ناتوانێ بیگاتێ ،بەاڵم
بەبێ ئەوەی هیچ گەرەنتییەكی ناسینی ڕاست و دەسەاڵتی
نوێنەرایەتیی ئەو زاتە بەرز و پیرۆزەی كە بە ناوییەوە
دەدوێن ،هەبێ!
بێجگە لەوەی ‹پیرۆز› هەرگیز لەسەر خۆی قسە ناكات،
چونكە بە جۆرێك خۆی لە سەروو وتنەوە دەناسێنێ ،هەر
بۆیە كۆمەڵێك بە ناویەوە قسەدەكەن و خۆیانی پێ جوان
دەك��ەن ،لەبەرئەوەی پیرۆزی وەك گوتارێكە لە سەروو
وتنەوەیە ،دەبێت لەپێناویدا ڕێز و سەری بۆ دابنەوێرنێ.
جگە لەوەی كە قسە لەسەر خراپی و ناپیرۆزی شتەكانی
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دنیای مرۆڤ دەكات ،بۆیە هەمیشە بۆ باسكردنی گەورەیی
و مەزنی ،دەبێت خراپە و بەدكارییەكان باس بكرێنت تا لە
خودی پیرۆزی تێبگەین ،لەبەرئەوە پیرۆزی چەمكێكی خاڵییە،
سەروورسوشتییە و لە بابەتەكانی ژیانەوە دەئاڵێندرێ .جگە
ل��ەوەی ئێمە ناتوانین پیرۆز بكەینە شت و وەك دیاردە
ئاساییەكان مامەڵەی لەتەكدا بكەین ،بەڵكو كەس و دەركەوت
و ڕووداوە ئاساییەكان دەبنە سێبەری پیرۆز و هەوڵ دەدرێ
بەرگی پیرۆزییان لەبەر بكرێت.
ئیدی ئەقڵیەتی پیرۆزگەرایی خۆسەپێن لەوەدایە ،كە
دەخوازێ هەموومان لەپێناویدا دەمكوت و الڵ و قوربانی
بین ،لە كاتێكدا هەرگیز پیرۆزییەك نەبۆتە قوربانیی مرۆڤ
و بە هاناشیەوە نەهاتووە لە كێشەكانی ژیاندا ،چونكە پیرۆز
ڕەهەندێكی دەروونی و میتافیزیكییە  -بان رسوشتییە .بە
پێچەوانەوە ،مرۆڤی پاسیڤ و هزری زیندەبەچاڵ كردووە تا
ئەو ڕادەی هەموومان لە بەردەمیدا بێدەنگ و بێهەڵوێست
بین ،لەبەرئەوە با بزانین لە ئەو پرۆژە یاسایەدا قسە لەسەر
چی كراوە.
 -4دروێنەكردنی ئازادییەكان لە سێبەری پیرۆزیدا
شاراوە نییە كە پرۆژەیاساكە سەرەتایەكی خراپە بە پلەی
یەكەم بۆ حكومەتی هەرێم ،چونكە بە ئاڕاستەی داخران
و بەرتەسككردنەوەی بیروڕای ئازادیدا دەیبات .ئەگەر
پشتگیری پرۆژەكەش بكرێت ،ئەوا دەبێت بپرسین :كام
مۆدێلی سیستمی حوكمڕانی لە كوردستاندا پەیڕەو دەكەین؟
112

نەوزاد جەمال

جگە لەوەی لە وتووێژی پەرلەمانتارەكان و هەندێ ‹ناوەندی
ئایین›دا بە ناوی «پاراستنی پیرۆزییەكان» بانگەشەی بۆ
كرا ،بەاڵم پیرۆز چەمك و زاراوەیەكی ناڕوون و الستیكییە.
هەر كەسێك بە جۆرێ كە لەگەڵ بەرنامەی حزبەكەی ڕێك
دەكەوێ بەكاری دەهێنێ .هەڵبەت ،لەگەڵ ئەوەدام پێناسە
بۆ زۆر بابەت و دیاردە لە جومگە گرنگەكانی ژیانی خەڵكیدا
بكرێت ،بەاڵم یەكالیەنە نا ،چونكە دەبێت ئەكادیمیست و
ڕۆشبیر و لێزانەكانیش وەك وتووێژێكی گشتی ،تێیدا بەشدار
بن.
ئەگەر یاسایەك بەو جۆرە دابڕێژرێ ،دەبێت بەسەر هەموو
ئایین و بیروباوەڕەكانیشدا بچەسپێ .دیارە ئەمەش ناكرێت
لەالیەن ئەوانەی بانگەوازی بۆ دەكەن ،چونكە بە ناوی ئایینی
زۆرینەوە دەدوێن .دووەم ،دەبێت دەستنیشانی ئەوەبكرێت
كە ئایا :خەڵك قسەلەسەر هیچ بیروباوەڕێك نەكات یا تەنها
ئایینێكی دیاریكراو؟ ئایا ،مەبەست سوكایەتییە بە كەسانێكی
دیاریكراوی هەڵگرانی بیروباوەڕێ یان چی؟ ئاخر ئەوە دوو
شتی جیاوازن كە لە نێو مشتومڕەكاندا وندەبن .ئاخۆ كێ
مافی ئەوەی هەیە خۆی بكاتە دەمڕاست و نوێنەری ئایین و
پیرۆزییەك لەكوردستان؟
مادام ئەو یاسایە پارێزگاری یا ڕێزگرتنی پیرۆزییەكانە،
بەاڵم خۆ بێڕێزیكردن تەنها لە الیەن ئەوانەوە نییە ،كە دژ
بە بیروباوەڕی ئایینێكن ،بەڵكو هەڵگرانی بیروباوەرێك كە
ماف بە خۆیان دەدەن بە ناوی پیرۆزە حوكم لەسەر ژیانی
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خەڵكی بدەن ،كە زۆربەی بۆچوونەكانیان زادە و بەرهەمی
تێگەیشتنیانه ،بەدوورە لە پیرۆزی و بێگەردی ،سوكایەتییەكی
ناڕاستەوخۆیە بە پەیامەكانی ئایین .باشه ،چۆن دەستنیشانی
«پیرۆزیی» بكەین ،كام مەرج و پێوەری بابەتی و زاتی هەبێ؟
هەڵبەت ،ئەوانەی الفی پیرۆزگەرایی لێدەدەن ،تا ئێستا
وەاڵمی ئەم پرسیارەیان نەداوەتەوە ،بەڵكو تەنها ئاماژەیان
بەوە داوە كامە پیرۆزە .دڵنیاشم كە ئەوان ناتوانن وەاڵمی ئەم
پرسیارانە بدەنەوە ،چونكە وەاڵمەكە ڕیسەكەیان دەكاتەوە بە
خوری! لەبەر ئەوە ،ئەگەر پرۆژە یاسایەك بۆ «پیرۆز» دانێین،
دەبێت ڕەچاوی ئەمانە بكرێت:
* كەس بۆی نەبێ دروشم و لۆگۆی پیرۆزی وەك خودا،
ئایین یا ڕێوڕەسمێ بكاتە ناونیشان و دروشمی سیاسی و
حزبی ،ئایدیۆلۆجی ،چونكە سیاسەتكردن گەمە و دنیاییە.
ئ��ەزم��وون و ك��ردەی م��رۆڤ ،هەڵە و ڕاس��ت و ڕەخنە و
ڕەتكردنەوە هەڵدەگرێ .دواجار كردەیەك كە مەعسوم نییە
لەهەڵەكردن .ئەگەر لەم حاڵەتەدا دەرگامان لەسەر ڕەخنەوە
ئازادی بیروڕای تر داخست ،دیكتاتۆریەت دروست دەكەین
بەناوی نوێنەرایەتیی پیرۆزییەوە.
* كەس مافی نییە بە ناوی بەرگریكردن لە خودا ،ببێتە
قسەكەر .ئاشكرایە كە ‹خوا› وەكالەتی ناوێ ،ئەگەر خۆی
بڕیاردەر و چارەنووسی مرۆڤایەتیی بە دەستە.
* كەس لەژێر سێبەری پیرۆزیی ئاییندا هێرش نەكاتە سەر
بیروبۆچوون و ڕاكانی تر ،بەتایبەت ئایینزاكان .هەر خۆی بە
ڕاست و خەڵكی بەهەڵە و گومڕا نەزانێ .چونكە تێگەیشتنی
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ئەویش لەدەقێكی ئایینی ،هەر هەوڵێكە ،نەك خودی ئایین.
* گرەنتیدان بە ئازادیی بیرورای مرۆڤەكان و ماڵ و
گیانیان وەك بەشێك لە بەهایەكی پیرۆز ،كەخودا بەمرۆڤی
بەخشیوە.
* كەس وەك نوێنەری ئایین نەبێتەدەمڕاستی گشت خەڵكی
ب��اوەڕدار و لە مینبەر و میدیاكانەوە بە ناوی ڕەوشتپاكی
و هەقیقەتەوە هێرش نەكاتە سەر ئەوانەی ڕاوبۆچوونی
جیاوازیان هەیە.
* تەوزیفنەكردنی ئایین لە بۆنەی سیاسی وەك هەڵبژاردن،
دەنگدان و ڕێكخراوە پیشەییەكان.
* سنوورداركردنی میدیایەك ،كە بانگەشە بۆ ئایینێ دەكات
و بیروباوەرەكانی تر بەكەم و پوچ دەزانێ.
* دەبێت جەخت لە ئ��ازادی��ی ب��ی��روب��اوەری ئایین چ
لەپیادەكردن و بەجێهێشتنیدا بكرێتتەوە.
* چەمكی سوكایەتی پێناسە و دەستنیشان ناكرێت ،نەك
نادیار و ناڕوون بێ.
* دەستنیشانكردنی چەمكی پیرۆزی تاپۆ نەبێ لەسەر
ئایینێ.
* دۆزی��ن��ەوەی زەمینەی هاوبەش لە نێوان ئایین و
ئایینزاكاندا بۆ ئەو مەبەستە .واتە نابێت ئایینێ بە تەنها
بكرێتتە دەمڕاست و نوێنەری هەقیقەت و پیرۆزییەكان،
بەڵكو دەبێت پلورالیزمی ئایینی بپارێزرێ.
ئیدی ئەوەی لەبارەی پرۆژەیاسای پیرۆزییەوە وترا و باس
ك�راوە ،پڕە لە كەموكورتی و بەكارهێنان و دانانی وشە و
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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زاراوەی ‹الستیكی› و نادیار و ناجێگیر .هاوكات خوێندنەوەی
حەرفی بۆ چەمكی پیرۆز و مافی ئایینی.
هەر بۆیە ئەو پرۆژەیاسایە گرفتی سەرەكیی هەیە؛ چونكە
لە پرۆژەكەدا چەند پرسیارێك كە دەبێت بكرێتت ،ئامادەكاری
بۆ نەكراوە ،بۆیە دەبێتت بپرسین:
 -1ئاخۆ كێ و چ الیەنێ داكۆكی لە پیرۆزییەكان دەكات و
وەك الیەنی بەرگریكار دەدوێ.
 -2بەچ میكانیزمێ ڕێگری دەكات و كامەیە پێوەرەكانی؟
 -3بیرۆكەی نوێنەرایەتیكردنی پیرۆز مافی كێیە و تا چەند
پاساوی ڕەوای هەیە؟
 -4كەس مافی خۆبەخاوەنكردنی پیرۆزییەكانی هەیە و
بیخاتە ژێر ڕكێفی خۆیەوە؟ ئایا ئەمە خۆی لە خۆیدا دژ بە
چەمكی پیرۆزیی نییە؟
 -5میكانیزم و پێوەری سزادان چییە و دەچێتە ژێر چەتری
كام پێودانگەوە؟ ئایا وەك كام تاوانە و دەكرێت وەك دزی و
تاوانی كوشنت تەماشای بكەین؟
لەم سۆنگەوە و لەبەر ئەوە دەبێت بپرسین :ئەگەر ئایین
مافی هەموو یەكێكە و سەرمایەكی مەعنەوییە ،چۆن دەكرێت
كەسگەلێك خۆیان بكەنە خاوەنی و نوێنەرایەتی بكەن؟
بێگومان ،ئەگەر وەاڵمەكە ئەرێنییە ،كەواتە:
 -1الفی پیرۆزی ،واتە ئەوە پیرۆزییە ،كە سەر بەتۆیە ،نەك
تۆ سەر بەئەو .ئەمە گرفتە بۆ خۆی.
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 -2كەس ناتوانێ خاوەندارێتیی پیرۆزی بكات ،چونكە
پیرۆزی ترانسدێنت و ڕەهەندێكی بانرسووشتی و بامنرۆیی
هەیە ،ناكرێت مرۆڤ قۆرخی بكات و بەناویەوە بدوێ.
 -3پیرۆزیی سامانیكی ڕەمزییە و موڵكی كەسەكان نییە،
بەڵكو بۆ كەسەكان گرنگە .لەبەر ئەوە ،ناكرێت گروپ و
الیەنێ الفی نوێنەرایەتی لێبدەن و دواجار ئەو پیرۆزییە
بگشتێنن ،چونكە ئەگەر موڵكی ئەوانە ،ئەوان نوێنەر و
خاوەنین ،ئەوە تەنها بۆ خۆیان گرنگ و پیرۆزە ،ناكرێت
بسەپێرنێ .ئەگەر پیرۆزییەكەی گشتی و جیهانییە ،ناتوانرێ
بكرێتتە موڵكی الیەن و حزبێكی دیاریكراو.
 -5سوكایەتی چییە؟
بابزانین ‹سوكایەتی› چییە؟ هەڵبەت ئەو وشەیە لە
بەرامبەریدا هەردوو وشەی ( )insultسوكایەتیپێكردن و
دەخ��ەزاری و ڕكوكینە ( )hatredهەیە ،بەاڵم لێرەدا ئەو
‹تاوانە› كە لە فۆرم و بە ناوی ڕكوكینەوە دەردەك��ەوێ،
بەرامبەر بیروباوەڕێ ئەنجام دەدرێ .نابێت لە بیرمان بچێ كە
لە ڕاستیدا باوە ڕ ‹كەسێتی مەعنەوی› (رسوشتی مەعنەویی)
هەیە و الیەنێك نییە بە ناویەوە قسە بكات .واتا كەسێكی
دیاریكراو نییە لە ژیاندا تا خۆی سكااڵ لەسەر ناوزڕێنەرەكە
تۆمار بكات .ئەمە ئیشكالیەتێكە كەوا بەئاسانی سەرناگرێ،
بەڵێ ئایین و باوەرەكان دەشێ كەسێتیی مەعنەویان بخرێتە
چێوەیەكەوە.
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كەواتە چۆن جۆری سوكایەتییەكە دەستنیشان بكرێت؟

ئایا:
 -1ڕادەی پێوەری جنێوەكە ڕەفتاری نیاز و جەستەییە؟
 -2ڕەهەندی برینداركەر و سوكایەتیكردنەكە لە چیدایە؟
 -3دەستنیشانكردنی زیانەكان كە لە ئەنجامی ئەو
سوكایەتییەوە كەوتووە؟ واتە بە چ پێودانگێ بپێورێ؟
 -4ئامرازەكانی سوكایەتییەكە بە چی پێناسە بكرێت؟
 -5سزا و لێپرسینەوە هەبێ یا تەمێكردن و چۆن؟
ئیدی كێشەكە ل��ەوەدا نییه كەسێ داكۆكی لە بیروباوەڕی
خۆی دەكات و بە الیەوە پیرۆزە ،بەڵكو گرفتەكە لەوەدایە ،كە
بیروباوەری تر ڕەت بكەیتەوە و مافی دەربڕین بسڕیتەوە و
نەهێڵیت پراكتیزەبكرێت ،بۆیە تێنەگەیشنت لە فەلسەفەی یاسا و
ڕۆڵی لە ژیاندا ،وا دەكات قسەكردن لەسەر ئەو پرسە لە هەڵچوون
و سۆزەوە دەمانخاتە بەردەم چەندین ئاكامی نەخوازراو.
 -6ڕۆژی جیهانیی ئازادی ئایین
شاراوە نییە كە ئازادیی ئایین بەشێكە لەمافە سەرەتاییەكانی
مرۆڤ .هەر بۆیە هەموو ساڵیك لە باسكردنی ئازادی ئاییندا،
ئاماژە بە بڕگەی ()18ی جاڕنامەی گەردوونیی مافی مرۆڤ
دەدرێ« :هەموو یەكێ مافی ئازادیی بیروباوەڕی هەیە،
ئازادی ویژدان و ئایین .ئەم مافەش ،مافی گۆڕینی بیروباوەڕ یا
ئایینش دەگرێتەوە چ بۆ تاك بەتەنها یا لە ناو كۆمەڵدا لەگەڵ
كەسانی تر و لەفەزای گشتی یا تایبەتدا ،هاوكات مافی منایش
و ئاشكراكردن و فێركردن و جێبەجێكردن و پەیڕەوی و پەرسنت
و ڕێوڕەسمەكانی» هەیە .دیارە ئەم مافنامەیە پاش چەندین
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سەدە لەنەهامەتی و داپڵۆسینی ئازادیی بیروڕا هاتووە ،بەاڵم
هێشتا لەم سەردەمەشدا كێشەی سنوورداركردنی بیروباوەڕ و
ئایین هەیە لە زۆر شوێنی جیهاندا.
بەپێی ‹سەنتەری توێژنەوەی پێو› یەك لەسەر سێی واڵتانی
دنیا بە هۆی زاڵبوونی تاكباوەڕییەوه ڕێگری لە هەڵبژاردنی
ئایین دەكەن  .نزیكەی ()%70ی دانیشتوانی جیهان كە
خۆی لە ( )6.8بلیۆن دەدات ،لە واڵتانێكدا دەژی��ن ،كە
سنوورداركردنی ئایین جێبەجێ دەكەن ،بەتایبەت ئایینی
كەمینەكان لەژێر فشار و گوشاردان .جگە لەوەی لەزۆر واڵتی
ئیسالمیدا ئازادی لە هەڵبژاردن و گۆڕینی ئاییندا قەدەغە و
سزای توندی لەسەرە .باوەڕنەبوون بە ئایینیش مەترسیدارترین
چارەنووسە .بەتایبەت ئەوەی بە ئەتایزم( )Atheismدەنارسێ،
تا ئێستاش وەك باوەڕێك كە مافی تاكەكانە لە قانونی واڵتە
ئیسالمییەكاندا نەك هەر بە فەرمی دانی پێدا نەنراوە ،بەڵكو
مرۆڤ دووچاری سزا و بەند و سەندنەوەی مافی مادی و
مەعنەویی و كۆمەاڵیەتی دەبێتتەوە! بێگومان جگە لەوەش،
لە ڕووی كۆمەاڵیەتییەوە بێزراو و مەترسیدارە!
هەڵبەت بەپێی ڕاپۆرتێكی ڕێكخراوەكانی ‹بنكەی ئازادی
ئایین› ،دەستووری ئەمەریكی گەرەنتیی ئازادیی ئایینی
ك��ردووە .لە كاتێكدا هەندێ پێیان وایە نەخێر ،دەستوور
هەر ئ��ازادی ئایینی پاراستووه ،نەك لە ئایین دەرچ��وون .
سەرباری ئەمەش پرسی ئایین و پیرۆزی لەبەرامبەر ئازادیی
بیروباوەڕدا ،ژێدەرێكە بۆ كۆمەڵگەیەكی ئازاد و كراوە.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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ئەنجام
ئەگەرچی ئازادیی ئایین مافێكی بنەڕەتیی مرۆڤە بەبێ
جیاوازیی ئایین و بیروباوەڕەكان ،پێموایە ‹پ��رۆژە یاسای
پاراستنی پیرۆزییەكان‹ لە هەرێمی كوردستان گەمەیەكی
سیاسیی ت��رە ،كە لەژێر ناونیشانی جیاوازتردا دەمامكی
تر دەپ��ۆش��ێ .چونكە دواج��ار ئامانجی سنوورداركردنی
بیركردنەوەی ئازادە .ئیدی كەسانێك كە بە ناوی پارێزگاریی لە
پیرۆزی ،خۆیان دەكەن بە نوێنەر و وتەبێژی هەقیقەتی ڕەها،
دواجار سیاسەت و هزر و ڕاكان لە ڕێی كۆنرتۆڵی دەربڕینی
ڕاوبۆچوونی جیاوازەوە قۆرخ دەكەن .چونكە دەبنە جۆرە
پۆلیسێكی بیروڕای هاوواڵتیان .پاش چەندین سەدە لە ستەم
و سەركوتكاری و كوردستان پۆلیسی هزر و بیروڕای ناوێ.
پۆلیسی پێداویستی پارێزگاری سەرسنوور ،ناوەوە و هاتوچۆ و
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سەالمەتی و هێمنی و ئارامی دەوێ .هەرگیز لەم واڵتەدا ئایین
لە مەترسیی لە ناوچووندا نەبووە ،تا كەسانێك فریای بكەون.
بە داخەوە ،هەندێ ناوەند و ڕەوتی ئایینی ،هۆشیارانه و
بەرنامەڕێژانە بێت یا نا ،لەم گەمەوە گالن .لە كاتێكدا زۆر
هزرمەند لە ئایینی ئیسالمدا پێیان وایە ،پیرۆزیی مرۆڤ لە
پیرۆزیی و بەرزی خوداوه سەرچاوەی گرتووە ،تەنانەت لە
دەقی قورئاندا ،كە باس لە چێكردنی مرۆڤ دەكات ،دەڵێ
«ڕۆحی خۆمان كرد بە بەریدا» ،بە پێچەوانەوە دەبینیین
كە قسە لەسەر ژیان و بەهای مرۆڤ دەكەن ،ئایین دەبێتتە
مەرج بۆ مان و ژیانی! واتە مرۆڤ دەكرێتتە سووتەمەنیی
جەنگی پیرۆزگەریی ئایین و بیروباوەڕە دۆگامكان.
ئاخر ئەگەر خودایەك مرۆڤی لەسەر وێنەی خۆی ،واتە لە
باشرتین منوونەدا دروست كردبێ ،چۆن وەها بێڕێز و بێرنخ
بێ ،كەنابێت سەرپشك بێ لە ڕاوبۆچوونی خۆیدا و ئازادیی
زەوت بكرێت؟ كەواتە كوتانی ئاسنی یاسای پیرۆزییەكان،
دەمامكێكە بۆ توێكڵ و ڕواڵەتگەرایی ئایینی ،بەتایبەت لەم
سەدەیەدا كە ئایین بۆتە ڕووداوێكی منایشكارانەی ڕۆژانەیی.
لێرەوە یاسای پیرۆزی ،سنوورداركردنی ئازادیی ئایینە بە مانا
جیاوازەكانی.
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بەشی حەوتەم
ئیسالمیزەكردنی گوتاری مافی مرۆڤ و
زانست و كۆمەڵگەی كوردی
ئیسالمیزەكردنی گوتاری
مافی مرۆڤ و زانست و كۆمەڵگەی كوردی
دیارە ئەم ناونیشانە زۆر فراوانە و چەندین ڕەهەندی مێژووی
و كۆمەاڵیەتی و زانستی و ئایینی دەگرێتە خۆی ،چونكە لە
ڕوویەكەوە دەوڵەمەندیی بابەتەكە دەگەیەنێت ،بەاڵم لە ڕووی
توێژینەوەیەكی قووڵەوە دەكرێتت ئەم نووسینە تا ڕادەیەك هەژار
بێت ،ئەگەر بابەتێكی فراوان وەك ئەمە بە تێروتەسەلی توێژینەوەی
لەسەر نەكرێت .بۆیە مەبەست لەم نووسینە بەدواداچوون
و پێداچوونەوەیە بە گێژەنگێ ،كە لێرەدا بە «ئیسالمیزم» ناو
دەبرێت .دەكرێتت ئیسالمیزم بە ئیسالمگەریش ناو بربێ .واتە بە
مانای بیروباوەڕی دۆگام و چەقبەستوو و ڕادیكاڵ.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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پێش ئەوەی بچمە باسەكەوە ،گونجاوە هەڵوێستەیەك
بكەین لە بەردەم چەمكی ئایین و جیاوازی لەگەڵ فەلسەفە
و زانست بەو مەبەستەی ئەم جیاوازییە بەرچاوڕوونی بێت
و پلەی ئایین لە ژیان و بیركردنەوەدا تێبگەین .ئاشكرایە
هەستی ئایینی هێندەی تەمەنی مرۆڤ كۆنە «ئایین» .لێرەدا
بە واتا گشتی و فراوانەكەی ،نەك ئایینێك بەتایبەت .خولیای
ئایین هەردەم هاوەڵێكی نزیكی مرۆڤ بووە .باشرت بڵێین،
مرۆڤ هەمیشە لە میانەی رسوتەكاندا سەرگەرمی ئایینداری
بووە .باوەڕی ئایینی وەك تێڕوانینێك بۆ دنیایەكی نەنارساو
و نادیار ویستویەتی گوزارش لە پەنهانی ،لە بوونەوەر ،لە
رسوشت ،لە تارمایی بكات و بیانخاتە فۆڕمێكی پیرۆزەوە.
هاوكات پلە و پایەیەكی دیاری لە ژیانی ڕۆژانەیدا بۆ دابنێت.
كەواتە مۆتیڤ (پاڵنەر)ی ئایینی هەڵامڵینی پەردەیە لەسەر
نەنارساو ،نەوتراو و نەزانراوەكانی ئەودیوی رسوشت.
كێشەی ئیسالمیزەكردن :
پرۆسەی بەئیسالمكردن هەڵمەتێكی سەرتاپاگیرە ،كە پەل
بۆ هەموو ڕەهەندەكانی ژیانی تاك و كۆمەڵ دەهاوێژێ .بە
واتایەكی تر؛ پانتاییەك لە دەرەوەی پرۆسەكەی ناهێڵێتەوە.
ئەم ڕەوتە دروستكردنی جیهانێكە و گۆڕینی سرتۆكتۆری
كۆمەڵ و داڕشتنەوەی پەیوەندییە كۆمەاڵیەتی و كولتوری
و سیاسی و ئابورییەكانیشە .ئەمەش لەبەر ڕۆشنایی
ڕاڤەكردنێكی تردا بۆ دەق و پەیڕەوكردنی فەرمانە ئایینییەكان
لە فۆرمێكی زەقكراودا .هەر بۆیە ڕاستە ئەگەر بڵێین ئێمە لە
بەردەم دیاردەیەكدا نین ،لە بەردەم كەشێكی ئایینیدا نین بە
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واتا باوەكەی ،كە باس لە پەیوەندیی مرۆڤ و خوا دەكات.
بەڵكە لە بەردەم لێشاوێكداین ،كە سەرجەم خانەكانی مرۆڤ
و شانەكانی كۆمەڵ و بونیادی ئاوەز دەخاتە ژێر دەسەاڵتی
دەقەوە .ئیرت ‹خوا› چاودێر نییە ،بەڵكو لە الیەن نوێنەرانی و
خەلیفەكانیەوە دیسپلینكردنی مرۆڤ دەست پێدەكات.
ئیدی ئێمە لە بەردەم دامەزراندنی دەزگایەكی دەوڵەتیدا
نین ،بەڵكو لە بەردەم دامەزراندنی مەملەكەتی خوداداین.
كەواتە ئەم شێوازە بۆ دەستبەسەراگرتنی دەسەاڵت كە لە
هەموو ڕوویەكەوە دەجوڵێت ،جیاوازییەكی نییە لەگەڵ
ڕژێمێكی بیركردنەوەی تۆتالیتاریزمی ،كە هەمان میكانیزمی
دیسپلین و سزا بەكار دەهێنێ.
لێرەوە چەمكەكان ،دروشمەكانیش ب��ەدوور نابن لە
دەستكێشی ئیسالمیزەكردن ،جا مافی مرۆڤ بێ یا چەندین
چەمكی باو لە ژیانی ڕۆشنبیریدا .لێرەدا سێ ت��ەوەری
سەرەكی ،پەیكەری بابەتەكە هەڵدەگرێت و هەندێك
بابەتگەلی وەك هەڵمەتی ئیسالمیزەكردنی كۆمەڵگە و
ڕۆشنبیری كوردی ،مەسەلەی تیرۆریزم و بارودۆخی جیهانی
و ناوچەیی دێنە بەردەمامن .دیارە تەوەرەی یەكەم باس لە
چەمكی مافی مرۆڤ و جاڕنامەی ئیسالمی بۆ مافی مرۆڤ
دەك��ات .ت��ەوەرەی دووەمیش ،باس لە زانست و ئایین و
ئیسالمیزەكردنی زانستەكان دەكات.
دەكرێت پرسیارێك بێتە پێش ،بۆچی بابەتێكی وەها
ج��ەم��اوەرورووژێ��ن -پۆپیلەر ( )populairهەڵدەبژێرم،
واتە بۆ لەسەر دیاردەیەكی زەق و بەناوبانگ بنووسم ،لە
كاتێكدا لە ڕۆشنبیریی كوردیدا سەدان بابەتی تر سەبارەت
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بە بیركردنەوە لە كۆمەڵگە و كێشەكانی مرۆڤ هەن و
كەمرت نین بۆ لێكۆڵینەوە؟ لە الیەكی ترەوە ،هێندە لەسەر
ئیسالمگەری بە زمانە جیاجیاكان نوورساوە و لە نووسینی
كودیشدا وا بزانم گەلێك هاتۆتە بەر باس و گۆ ،من پێم
وایە ئەم بابەتانە بە یەك نووسین و لێكۆڵینەوە كۆتاییان
پێنایەت ،لە كاتێكدا كێشەكە بەردەوام هەر لەتیندایە و پاشان
ناكرێتت بە یەك دوو لێكۆڵینەوە سەروبەری كێشەكە لە
هەموو ڕوویەكەوە بخرێنە ژێر پرسیارەوە ،چونكە وەك چۆن
پرۆسەكە سەرتاپاگیرە ،ئاوەهاش كاردانەوە و هۆكارەكانیشی
فرەڕەهەند و فرەالیەنەن.
ه��ەر بۆیە دەبێتت بزانین لە میتۆدی نووسیندا چ
پرسیارێك ،چ كێشەیەك دەبێتتە جێگای توێژینەوە .ئایا باس
لە چ كێشەیەك دەكەین و چۆن بتوانین دایبڕێژین ،ئەگەرچی
پێناسەكردن بۆ خۆی دژوارییەكی تری فەلسەفەمان بۆ
قوت دەك��ات��ەوە .لێرەدا پێناسەی كێشەكە بە ئەندازەی
دەستنیشانكردن ڕەگوڕیشاڵەكانی كێشەكە ناكەین .بۆیە
دەبێتت بپرسین :ئایا كێشەكەمان كێشەی ئیسالم و ئایینە؟
ئەمڕۆ كە «ئیسالم تەنگەژەیەكی «ئیشویەكی» جیهانییە،
وەكو چۆن لە میدیا و كۆڕە زانیارییەكاندا ئەو بەرباڵوییەی
بەرجەستە دەكرێت .دیارە ئەم بەرباڵوییە باوە ،بۆ خۆی
هێندەی تر قەیراناویكردنی تێزی لێكۆڵینەوە و نووسینەكانە.
چونكە لەباتی باسكردنی دی��اردەی «ئیسالمگەری» وەك
ئایدیۆلۆژیای بزاڤێكی سیاسی ،كولتوری و دەقگەرا ،باس لە
ئیسالمێكی گشت دەكرێتت .واتە ئیسالمێك كە ئەستەمە لە
چەند ڕستەیەكیشدا پێناسە بكرێتت .لەبەر ئەوە ،دەبێتت
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بپرسین ئەم چەشنە توێژینەوە و لێكۆڵینەوانە لە توانایاندایە
بچنە بنجوبنەوانی دیاردەكە؟ واتە كێشەی ئیسالمگەرا بە
شێوەیەكی گونجاو ( )Relevantو بابەتی رشۆڤە بكات؟ دیارە
نەخێر .چونكە كاتێك خودی ئیسالم دەبێتتە مشتومڕ و جێی
پرسیار ،ئەوسا لە قەیرانەكە ،كە ئیسالمگەرییە ،دەردەچین.
گرفتەكە لەوەدایە كە كاتێك باس لە تیرۆر دەكرێت ،باسی
ئیسالم دێتەوە بەردەم .كاتێك باسی دواكەوتن ،دیموكراسی و
ئازادی و گۆڕانكاری لە جیهانی ئیسالمیدا دەكرێت ،یەكسەر
خودی ئیسالم دەكرێتتەوە بە ئیشكالیەتەكە .وەك توێژەری
بواری ڕادیكاڵیزم و و توندڕەویی ئایینی ‹گراهام فوللەر›
جەختی لێدەكات ،ئەوەیە ،دەبێتت یەك پرسیار بكەین ،ئایا
موسڵامنان بۆ خۆیان چیان دەوێت ؟ واتە خوازیاری چین
لە بەرامبەر گۆڕانی دیموكراسی و مەسەلەی تیرۆردا؟ چۆن
دەڕواننە ئەم دیاردانە و هەڵوێستیان چییە و بۆچی؟
نەك ئەوەی پرسیارێكی داخراو بكەین :ئایا ئیسالم تیرۆرە،
ئیسالم مۆدێرنە ،ئیسالم زانستە؟ لەبەر ئەوەی شارەزایان
هەمیشە بە چەندین شێوەی جیاواز لێكدانەوە بۆ دەقەكان
دەكەن .بۆیە ب��ەراوردی ئەم بابەتگەالنە لەگەڵ ئیسالمدا
بێسوودە .كەواتە پرسیاری دیموكراسی و مافی مرۆڤ و گۆڕان
زیاتر بەسرتاوەتەوە بە خودی موسڵامن و هەڵگرانی باوەڕی
ئایینییەوە ،نەك بە خودی ئیسالمەوە.
كەواتە گرفتەكە خودی موسڵامنان دەگرێتەوە ،كۆمەڵگە
و نەریت و سیستەمی سیاسی و خوێندن و پەروەردە ،كە
تا چەندە هەڵگری توانای گۆڕان و ژیانەوەن .تا چەندە
ئامادەیی بوژاندنەوە و تا چەند دەتوانێ لە كارتێكردنی
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دۆگام ب��ەدوور بێت .هەروەها پشكنین و توێژینەوە لە
هۆكارەكانی سەرهەڵدان و تەشەنەكردنی ئیسالمگەری ،كە
لە كوێوە سەرچاوەی گرتووە .بەتایبەت ،ئەگەر مبانەوێت
لە مەسەلەی توندوتیژیی ئایینی بدوێین .هەر لەبەر ئەمە،
پسپۆڕێكی وەك ‹بینجامین باربەر› سەرهەڵدانی تیرۆر»
ناگەڕێنێتەوە نە بۆ ئایین ،نە بۆ خودی جیاوازیی شارستانی
وەكو سامۆیل ‹هانتنگتۆن› بۆی دەچێت .بەڵكو ،دەگەڕێتەوە
بۆ هەژاری (كۆمەاڵیەتی ،ئابوری ،زانیاری) ،نەبوونی ئازادی
و ژێردەستەیی و چەوساندنەوەی سیاسی .ڕژێمەكانی
واڵتە ئیسالمییەكان ڕۆژانە هەزران كەس بەند دەكەن و
ئازار دەدەن و لەپێناوی مانەوەی دەسەاڵتیاندا دەكوژن»
 .دی��ارە دەكرێت ئەمە بە هۆكارێكی ناوخۆیی دابنێین.
هەروەها نەبوونی دیموكراسی لەسەر ئاستی جیهان و
نایەكسانیی ئابوری و بەهێزیی هەندێك زلهێز هۆكارێكی
تری باڵوبوونەوەی تیرۆری جیهانی و زەمینەخۆشكەری
ڕادیكاڵكردن و هەاڵیسانی بەرپەرچدانەوەی توندوتیژە.
دیارە گرنگی ئەم بابەتە و مەترسی تیرۆر ،كە بە نوێرتین
میكانیزمی تەكنۆلۆژیا كار دەكات ،جیا ناكرێتتەوە لە ڕەهەندە
سیاسی و كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكان .هاوكات تێگەیشنت
و وردبوونەوە لەم بابەتە بۆ ئێمەی كورد تێگەیشتنە لە
هەندێ ڕەهەندی كولتوریامن ،لە ئاستی شارستانیی كورد لە
تەوەرەی سێهەمدا باسی لێدەكرێت .لە هەمان كاتدا ،دەبێتت
بزانین ئێمە لە بەردەم بزاڤێكی جیهانیی سنووربڕداین .واتە
بزاڤێك كە تێڕوانینێكی سەراپاگیر بۆ ژیان هەیە و لە بەردەم
تەوژمێكی ئایینزاكراو بۆ كۆڵۆنیالیزمەكردنی داهاتوو ،بە
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گەڕانەوەیەكی خێرا و توندوتیژ بۆ ئەو ڕەسەنەی لە ڕابردوودا
هەیە .هەڵبەت ئیسالمیزەكردن تەنها ڕواڵەتەكانی ژیان و
شێوازی هەڵسان و دانیشتنامن ناگرێتەوە ،تەنانەت پانتاییە
شاراوەكانی ناوەوەمان ،دەروون و خواست و حەزەكانیشامن
پاوان دەك��ات .هەر لەبەر ئەوە ،بە ڕەوتێكی (تۆتالیتێر)
گشتیگیرخوازیی دادەنێم.
تەوەرەی یەكەم  :مافی مرۆڤ
زۆر گرنگە كە ئێمە «ج��اڕن��ام��ەی مافی م��رۆڤ» وەك
جاڕنامەیەكی جیهانی ،وەك پرەنسیپ ،وەك سەرچاوەیەكی
نێودەوڵەتی تێبگەین .پاشان دەبێتت ئاگادار بین ،ئەگەرچی
ئەم «جاڕنامەیە» ،ئەم دۆكیومێنتە هەروا لەدایك نەبووە ،بەڵكو
ئەنجامی چەندین كارەساتی مێژوویی و جەنگی گەردوونییە.
زادەی تاقیكردنەوەی مرۆڤ و چەشتنی ئازار و وێرانیی جەنگ
و شەڕوشۆڕەكانی مرۆڤە .ئەنجامی بیركردنەوە لە ئاشتی وەك
پرەنسیپی سیاسی ،ڕێزی مرۆڤ ،ئازادی وەك دەستكەوتێكی
گرنگ و پێویست بۆ ژیانی هەموو مرۆڤێك .سەرچاوەی یاسایی
ئەم جاڕنامەیە لە ڕووی جوگرافی و یاساییەوە ،پرۆتۆكۆڵێكە كە
لە الیەن نەتەوە یەكگرتووەكانەوە ئامادە كراوە .دیارە ئەمە
بۆ ئیسالمیستێك جێی گومان و پرسیارە .هەر لەبەر ئەمەش
مەسەلەی سەرچاوەكانی مافی مرۆڤ خاڵێكی بنەڕەتییە ،كە
«جاڕنامەی ئیسالمی مافی مرۆڤ « بێتەوە ئاراوە ،كە دەگەڕێتەوە
بۆ دەقی پیرۆز ،نەك ئەزموون و زانست و فەلسەفەی سیاسی.
هەڵبەتە ،هەرچۆنێك بێت ،ئ��ەوە خاڵێكی پۆزەتیڤە،
كە هەمیشە گوێامن لە یەكدەنگیی ئیسالمگەری و تەنها
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یەكڕوخساری نەبێت ،كە تەنها باس لە ئاكاری ئایینی بكات
و زمانی توندوتیژی بەكار بەێنێ .ئیدی ئیسالمگەرێك باس
لە مافی مرۆڤ بكات ،باشە .ئەگەرچی ناوەڕۆكی مافی
مرۆڤ ،بە خوێندنەوەیەكی ئیسالمییانە كراوە و جێی پرسیارە.
لەبەر ئەوە دەبێتت ئاگادار بین كە ئیسالمیزم و مافی مرۆڤ
دوو ڕەهەندی جیا لەخۆ دەگرن .هەر لەبەر ئەوەشە ئەو
ئیسالمگەرەی (مافی م��رۆڤ) وەك ڕەهەندێكی ڕەوشتی
سیاسی فەرامۆش دەكات ،دەبێتتە تیرۆر ،زەبروزەنگ .بە
پێچەوانەشەوە ئەمە ڕاستە.
خاڵێكی تر كە گرنگە ،ئەوەیە گوتاری گ��ەڕان��ەوە بۆ
سەرچاوەی پیرۆز كە لە جاڕنامەی ئیسالمیی مافی مرۆڤدا
هاتووە ،بە تەنها ناتوانێت ببێتە پێكهێنەری پرنسیپێكی تەواو
بۆ مافی مرۆڤ بە گشتی .واتە تەنها گەڕانەوە و خوێندنەوە
بۆ ئیسالم لە بەرجەستەكردنی بنەماكانی مافی مرۆڤدا كورت
دەهێنێت .لە الیەكی ترەوە « جاڕنامەی ئیسالمیی مافی
مرۆڤ» هەڵگری جیاوازی و تایبەمتەندییەكە ،كە تەنها بۆ
مافی موسڵامن بشێت .چونكە دەقی ئایینی باوەڕی ئیسالمی
سەرچاوە و دیكۆر و ناوەڕۆكی بەڵگەنامەكە دیاری دەكات.
لەبەر ئەوە جاڕنامەیەك نییە بۆ مرۆڤ وەك تاك ،بەڵكو
بۆ ئومەی ئیسالمییە .لە هەمان كاتدا ئەم جاڕنامەیە خۆی
بەرامبەر جاڕنامەی جیهانی دادەنێت ،كە جاڕنامەیەكە
سنووری ئایینی و ڕەچەڵەك و ناوچەگەری دەبەزێنێت.
كێشەی مافی مرۆڤ لێرەوە دەبێتتە كێشەی گەڕانەوە بۆ
دەق ،چۆنێتیی خوێندنەوە و لێكدانەوەی تێكست و پەرتوكە
ئایینییەكان .ئەمەش بۆ خۆی دووچاری گێچەڵێكی ترمان
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دەكات .گێچەڵی زمان ،لێكدانەوە و ڕاڤەكردن و چەندین
گرفتی تر ،كە سەدان ساڵە بیری ئیسالمیی پێ گیرۆدەیە.
وەك وتم ،لەبەر ئەوەی ئایین و باوەڕ دەبێتتە تەوەرەیەكی
سەرەكی و چەقی چەمكی جاڕنامەی ئیسالمی ،كە وا بكات
كە مرۆڤگەلێك لە دەرەوەی ئەم ب��اوەڕە ئایینییە مافی
مرۆڤایەتییان دەستەبەر نەكرێ و جیاوازیی ئایین و باوەڕ
ببێتە هۆكارێك لە هەڵگیرسانی ملمالنێ و دەستدرێژیكردنە
سەر ئەویرت .لێرەوە ،ئەگەر سەرنجێكی خێرا لە ڕووداوەكانی
ئەم چەند ساڵە بدەین ،دەبینین ئیسالمگەرایی توندوتیژ
بەرگێكی ئیسالمییانە دەكاتە بەری ڕووداو و كارەساتەكان.
واتە زللەیەك لە موسڵامنێك ،زللەیەكە لە ئیسالم .تەنانەت
ئەوانەی بە ناوی ئیسالمەوە دەدوێن ،خۆیان لە بەرەیەكی
تری دیموكراسی و مۆدێرندا دەبینن .هەر بۆیە دژایەتیكردن
و لێدانی ئەم بەرە «نائیسالمییە» بە كارێكی پیرۆز و فەرمانی
خودایی تەماشا دەكەن .لە كاتێكدا میدیای جیهانی كەوتۆتە
هەڵەیەكی كوشندەوە لە بەگشتاندن و ناوبردنی ڕووداو و
گرفتەكان ،بە گرفتێكی ئیسالمی و موسڵامنانیش هەر بۆنەتە
جەنگاوەری ئەم جەنگە و هیچی تر!
دیارە چ لە الیەن ئیسالمگەر و چ لە الیەن میدیای جیهانی
بە شێوەیەكی گشتی ڕووداو و كارەساتەكان و ئیشەكان
ئیسالمیزە دەكەن .ئەمەش بۆ خۆی قەیرانی میدیایە بەگشتی،
چونكە زۆر خێرا و بازرگانییانە (كۆمێرشڵ) و هەواڵەكان
بۆ جۆشدان و ورووژاندنی ڕای جیهانی پەخش دەكەن .لە
الیەكی ترەوە ،ئیسالمگەرانیش پێیان باشە كە بە هۆی ئەم
میدیا سەیروسەمەرەوە هەلەكە بقۆزنەوە ،تا ببنە سەرتۆپی
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131

باس و هەواڵە گەرمەكان .دیارە ئەم باسە گرفتێكە كە زۆر
هەڵدەگرێت و جێی باسەكەمان نییە.
بۆیە دەگەڕێمەوە سەر چەمكی مافی مرۆڤ لە ڕوانگەی
جاڕنامەی ئیسالمییەوە .ئایا مەبەست لە كام مرۆڤ؟ مرۆڤ
كێیە بەپێی ئەو پێناسەیەی جاڕنامەكە دەیكات؟ چەمكی
«مافی مرۆڤ «چەمكێكی نوێیە و باس لە ماف و خواست
ویستەكانی مرۆڤەكان دەكات لە ڕوانگە و دیدێكی سەربەخۆ
و بێالیەنەوە .واتە مروڤ و پێداویستییەكان (جەستە ،مادی،
ڕۆح��ی) ئەو هەل و دەرف��ەت ژیان و پێشكەوتن گرنگن
بۆی .ئاسایش و ئاسوودەیی ،كولتوور ،خواستە هونەری و
وەرزشییەكان و هتد.
دیارە «مافی مرۆڤ» باس لە پەیوەندیی مرۆڤ و مرۆڤ
دەكات .مرۆڤ لەگەڵ خۆی ،مرۆڤ و رسوشت و دەوروبەر،
باوەڕ .بۆیە باوەڕ دەبێتتە یەكێك لە مافەكان .لە كاتێكدا
جاڕنامەی ئیسالمی باوەڕ دەكاتە ڕەهەندێكی گرنگ ،دەبێتتە
چەترێك كە مافەكانی مرۆڤ لە ژێریدا رشۆڤە دەكرێتت .هەر
لێرەوە چەمكی «مرۆڤ» دەگۆڕێت بۆ كەسی باوەڕدار ،بۆ
بەندەی خودا .دواجار ،پەیوەندیی خودا – مرۆڤ دەبێتتە چەق
و خاڵێك ،كە پەیوەندیی مرۆڤ بە مرۆڤەوە دەبەستێتەوە.
جگە لەوەی مرۆڤ لەسەر بنەمای باوەڕ دابەش دەكرێتتەوە
و چەمكی «مرۆڤ» لە واتا گشتی و ڕەهەندە جوگرافی و
كولتورییەكەوە دەگوێزرێتەوە بۆ ڕەهەندێكی ئایینی.
چەمكی «مرۆڤ» وەك دەستكەوتی نوێی بیری پێشكەوتوو
لە نێو بیری ئیسالمگەریدا نییە .هەر بۆیە ئیسالمگەراكان
دێن هەرچی ناو و سیفەتە ،بۆ كەسی باوەڕدار لە دەقەكانی
132

نەوزاد جەمال

قورئان و سوننەتدا وەردەگ��رن و وەك چەمك پێشكەشی
دەكەن .ئێمە پرسیارمان لەسەر ئەوە نییە ،ئاخۆ ناوی مرۆڤ –
سیفەتی مرۆڤ یان زانست لە قورئاندا هاتووە ،بەڵكو چەمك
و بنەماكانی ‹مرۆڤ بوون› چییە .كاتێك «مرۆڤ» بە دیدی
ئیسالمگەری پێناسە دەكرێتتەوە ،بنەماكە بۆ چەند فەرمان و
ئامۆژگاری و ئاكاری ئایینی كورت دەكرێتتەوە .جاڕنامەیەك
بە زمانی ‹نەفی› و ‹نابێتت› باس لە مرۆڤ بكات ،بێگومان
باس لە ئازادی بە شێوەیەكی دیارینەكراو و نەچەسپاو ناكات،
بەڵكو بۆ هەموو ئازادییەك گرێیەك ،بەڵگەیەكی ئایینی قوت
دەكاتەوە.
لەبەر ئەوە ،لە بەردەم جاڕنامەیەكدا نیت ،كە باس لە
ئازادی و مافی مرۆڤ بكات ،بەڵكو گەاڵڵەنامەیەك كە ‹ژیانت›
پێدەدات ،لە بەردەم لیستێك لە فەرمان ،ڕێنومایی ،ڕەچەتەی
ژیانداین .هەڵبەت ئەمەش خاڵێكی سەرەكیی جیاكەرەوەی
هەردوو جاڕنامەكەیە لە یەكرتی .چونكە كاتێك مافەكان بۆ
ئەرك كورت دەكرێتنەوە ،ئەوسا پرسیارێك دێتە ئاراوە :ئایا ئەم
بەڵگەنامەیە ،تا چەند مرۆڤ وەك بوونەوەرێكی سەربەخۆ
لە دەسەاڵتی دەق و باوەڕ و لە سنوورەكانی قەدەغەكردنی
ئایینی پاراستووە؟ باشە گەر مرۆڤێك سنوورەكانی ئەم
دەقەی بەزاند ،چۆن و لەسەر چی سزادەدرێت؟ بۆ منوونە،
هەڵبژاردنی بیروباوەڕ و ئایین ،تا چەند و تا كوێ بڕ دەكات؟
لە كاتێكدا كەسێك لە واڵتێكی ئیسالمیدا دەستبەرداری ئایینی
خۆی دەبێتت ،چیی بەسەر دێت؟
ئەو سنوور و سزایانەی كە بە ناوی بەدڕەوشتییەوە ئەنجام
دەدرێن ،تا چەند لەگەڵ مافی مرۆڤ و ویست و خواستی
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خۆیدا دەگونجێت؟ هەڵبژاردنی هاوسەر بۆ منوونە ،كە
بەسرتاوەتەوە بە باوەڕەوە ،موسڵامنێك بۆی نییە كەسێكی
بێباوەڕ بخوازێ .پیاوی موسڵامن بۆی هەیە ژنێكی فەلە
بهێنێ ،كەچی ژنێكی موسڵامن بۆی نییە شو بە پیاوێكی
فەلە بكات .هەڵبەت چەندین منوونەی تر ،كە پێویست
ناكات باس بكرێنت .لە كاتێكدا ئەگەر سەیری بەندەكانی
(« )1،2،3،4جاڕنامەی جیهانی مافی مرۆڤ» بكەین ،هیچ لەم
منوونانەی سەرەوە بەربەست نین .مرۆڤ بە تەواوی ئازادە لە
هەڵبژاردنی بیروباوەڕ ،هاوسەر ،شوێنی نیشتەجێبون .
بەدگومانییەكە لە الیەكی ترەوە سەرچاوە دەگرێت ،كە
«مافی مرۆڤ» هەروەكو چۆن الی زۆرب��ەی دەس��ەاڵت و
ڕژێمەكانی ناوچەكە و پارتە كوردییەكان لێك دەدرێتەوە،
ئ��اوەه��اش الی ئیسالمگەری دروشمی سیاسیی ڕووت��ە!
پرسیارێكی جەوهەری كە ئایا سەرچاوەی دەسەاڵت بۆ مافی
مرۆڤ كێیە؟ بێگومان ،لە جاڕنامەی مافی مرۆڤدا ،مرۆڤ خۆی
بڕیاردەرە ،خۆی ڕێسا و بەندەكانی مافەكانی دەستنیشان
كردووە و ژیانی كۆمەڵگەی پێ بەڕێوە دەبات .لە كاتێكدا
جاڕنامەی ئیسالمی دەسەاڵتی یاسایی دەخاتە نێو سنووری
دەق و ژێر ڕكێفی ئایدیۆلۆجیا و گوتاری ‹خودایی›ەوە.
بێگومان ‹خودا› بە شێوەیەكی ڕاستەوخۆ حوكم ناكات لە
كێشە یاساییەكاندا بەڵكو نوێنەرانی ،كەسانێك بە ناوی
خوداوە دێن و یاساكانی بەڕێوە دەبەن.
مەسەلەی ژیان و مەرگ ،پرسی ڕێز و ئازادیی تاكەكەس
هەموویان دەبرێن بۆ الی تێكستەكان و زاناكانیش هەمیشە
خەریكی كۆالج و دۆبالژ و دەرهێنانی حوكمی ئایینین ،كە
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مافی ژیان و مان دیاری دەكەن ،لە كاتێكدا ژیان  -مرۆڤ
دەبێتتە سەرچاوەی ڕەوای جاڕنامەی گەردوونی .كاتێك
ئایین – خودا دەبێتتە سەرچاوەی دەقێكی یاسایی مافی
مرۆڤ ،ئەوسا ئێمە لە بەردەم دەقێكی زەمینیدا نین ،لە
بەردەم دەقێكی میتافیزیكیدان ،كە باس لە خودا – مرۆڤ
– دەوروبەر دەكات .كاتێك دەڵێین هەموو شتێك لە زەوی
تا ئاسامن و بە مرۆڤیشەوە موڵكی خودایە ،ئەوساكە ئێمە
چۆن دەتوانین ئەمە پراكتیزە بكەین و بیگوێزینەوە بۆ واقیع.
چۆن دەكرێتت دەقێكی میتافیزیكی ببێتە مۆدیكی سیاسی و
كێشەكانی ئەمڕۆمان؟
لە كاتێكدا ئێمە لە ب��ەردەم دەقێكداین ،كە باس لە
ئازادبوونی مرۆڤ دەك��ات ،هاوكات ڕێگە بە جۆرەكانی
كۆیلەبوونیش دەدات .لە كاتێكدا باس لە باوەڕ دەكات،
بەاڵم جۆری باوەڕەكەشی هەڵبژاردووە و دیاریی كردووە.
ئازادی بیروباوەڕی تا ئەو شوێنەیە ،كە سنووری دەق ،پیرۆز
و هەقیقەت نەشكێنێت .تەنانەت گومانێكیش سەرت بە
قەنارە دەكات و هەزارویەك بەڵگەی ئایینی و ناو و ناتۆرەی
بۆ دادەتارشێت!
ئەوەی لە كۆتایی ئەم تەوەرەدا دووبارەی دەكەمەوە ،جاڕنامەی
ئیسالمی كارێكی باشە و هەنگاوێكی ئازایانەیە ،بەاڵم هێشتا
نەڕسكاوە و پێویستی بە پێداچوونەوە هەیە .ئەو زمانەی پێی
نوورساوە ،زمانێكی ڕەسمییە .زمانێكی دەوڵەتە ئیسالمییەكانە،
كە زۆربەیان لە ڕێی نۆێنەرەكانیانەوە لەو كۆنگرە ئیسالمییەدا
بەشدار بوون .بێگومان هەر خۆشیان پاڵپشتیی جاڕنامەكە
ناكەن و ئەگەر تۆزقاڵێك لە سنووری دەسەاڵتی تاكڕەوییان
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كەم بكاتەوە ،مۆری ناكەن .لە الیەكی ترەوە ،دژی جاڕنامەی
گەردوونی مافی مرۆڤن ،چونكە بە بەهانەیەكی لێك دەدەنەوە،
دژ بە دەستێخستنی واڵتانی تری وەك نەتەوە یەكگرتووەكانن
لە كاروباری ناوخۆیی و دۆخی سیاسی ناوچەكە .پاساوەكەشی
ئەوەیە كە واڵتانی ئیسالمی بۆ خۆیان خاوەنی پڕۆتۆكۆلێكن ،كە
لەگەڵ دابونەریت و ناسنامەی كولتوریاندا دەگونجێت.
ئەگەرچی ئەم پۆزشانە هاندەرن بۆ دەسەاڵتی سیاسیی
ڕەسمی لە واڵت��ان��ی ئیسالمی ،ئیسالمگەراكانیش كە
خودی خۆیان قوربانیی ئەو سیستامنەن و سیستامتیكی
دەچەوسێنەوە وەك نەیارێك جاڕنامەی جیهانی ڕەت
دەك��ات��ەوە ب��ەوەی ئەمە كردەیەكی ڕۆژئاواییە ،كەچی
زۆربەشیان پاش زیندان و ڕاوەدون��ان بۆ واڵتانی ئەوروپا
هەڵدێن تا لەژێر ئەو ئازادییەی كە هەیە ،ئەمانیش جێی
خۆیان بكەنەوە و بانگەواز بكەن بۆ ئیسالمیزەكردن و
ڕادیكاڵیەت لە الیەك و لە الیەكی ترەوە بەرپەرچدانەوە
و نەفیكردنی خودی بنەماكانی مافی مرۆڤ لە ڕێی ئەو
دەستەبەرییە یاسایی و مرۆڤییانەی كە جاڕنامەكە بە
هەموو كەسێك ،كە مافی دەربڕینی ڕای جیاوازی هەبێت،
دەیبەخشێت .جێی داخە ئیسالمگەریی دۆگام بگاتە ئەو
ڕایەی كە هێندە هەلپەرست بێت ،كە ئازادی بە ئازادی ڕەت
بكاتەوە .سەربەستی بەكاربهێنێت بۆ ئەوەی سەربەستیی
مرۆڤ كورت بكاتەوە .ئەوەش تاكتیكێكی سەیر نییە كە
تۆ هێندە باوەڕت بە ئازادی نییە ،سەربەخۆیی نییە ،مافی
مرۆڤ نییە ،كە بۆ خۆت و باوەڕەكەت باشە ،لە پاشان هەر
هەموویان لەناو دەبەیت.
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تەوەرەی دووەم :زانست
سەرەتا دەبێت ئاگادار بین كە ‹ئیسالمیزەكردنی زانست›
بە ‹بەزانستییكردنی ئیسالم› نییە .لە هەمان كاتدا زانست
و زانین لێرەدا لە واتا ئیپستمۆلۆژی و تێورییەكەی خۆی
دادەبڕێت ،واتە وەك ئامرازێك تەنها لەپێناو هەڵگۆزینی
پاساو و بەڵگە و وەك ‹شایەتی دووەمی› دەقە پیرۆزەكان
بەكاردەهێرنێت .واتە زانست دەبێتتە ()second order
پلە دوو لە پلەبەندیی (هێراركیەتی) ئایین و زانست و
زانیندا .لێرەوە زانست بەرگێكی پیرۆز دەپۆشێت و تیۆر و
بیردۆزەكانیش لەبەر ڕۆشنایی ئایەت و سۆنگەی هەڵسوكەتی
ئایینییەوە لێك دەدرێ��ن��ەوە .ئیرت زانست چەكێكە وەك
چەكەكانی تری بەرگری لە ڕاستیەكانی ئایین .بۆیە لە سۆنگەی
زانستەوە بە واتایەكی تەسك ،لێكدانەوەی دەقێك بە تێرم
و زاراوەی زانست دەكرێتت .بەمەش زانست ،لە زانستێتی
خۆی دادەبەزێت و دەكەوێتە ژێر ڕكێفی بڕیاری پێشوەختی
ئایینەوە .زانست و تێورەكانی لە گریامنە (هیپۆتەسێكی)
ئەقاڵنی و ئەندێشەیەكی زانستەوە سەرچاوەناگرێ ،بەڵكو
ئایەت و فەرموودەكان دەستنیشانیاندەكەن.
لە هەمانكاتدا ئەو بابەتانە دەوروژێرنێن و باسدەكرێنت،
كە جەماوەری باشیان دەبێتت سەرنجڕاكێش و ساكارئامێز و
دوورن لە ئاڵۆزی .ئەوانەی باس لە گەردوون ،هەسارە ،كردگار،
داروین ،فروێد ،هۆكاری یەكەم و زیندەوەر و گیانلەبەرانی
وەك هەنگ و نەهەنگ و مێرولە دەكەن ،پێیانوایە زانستین.
دیارە ئەم بابەتانە زیاتر پرسیاری ‹تیۆلۆجین› واتە ئایینین،
نەك زانستیی پوخت .ئەمڕۆ زانست بە دوای هۆكاری یەكەم
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و كردگار كێیەدا ناگەڕێ .ناپرسێت كێ خانەی دروست
كرد ،بەڵكو خانە چۆن دروست دەبێت و گەشە دەكات و
دەمرێت .زانست هەوڵ نادات مەتەڵی ژیان هەڵبەێنێت،
بەڵكو گەڕانە بە دوای ئەو شتانەی لە ژیاندان .ئیسالمگەریی
زانستی ناچێت لە ڕوانگەی زانستەوە سەیری دەق بكات،
بەڵكو لە دەقەوە سەیری زانست و ئەركی زانست دەكات،
چونكە ئەگەر وابێت ،دەكرێتت زانست جێ بە باوەڕبوون
لەق بكات .هەر لەبەر ئەمەشە چ شتێك هەماهەنگ نییە و
ناكۆكە بە ئایین ،وەال دەنرێت .
دی��ارە ڕاڤەكردنێكی بەناو «زانستی» تا ڕادەی��ەك بە
دیاریكراوی ،دەگەڕێتەوە بۆ كەسانێكی وەك ‹جەمالەدینی
ئەفغانی› و ‹محمد عبدە› و ‹ڕەشید ڕەزا› .ئەوانە كەسانێكی
ئاوارەی ئەوروپا ،بەتایبەت لە پاریس بە ئەنجامەكانی شۆڕشی
فەڕەنسی ،ڕێنسانسی زانستی و ملدانی ئایین و چۆڵكردنی
مەیدان بۆ زانستەكان ئاشنا بوون .پاشان ،ئەوان لە دڵسۆزیی
خۆیان هەستیان بە پەژارەیی و دواكەوتوویی و هەژاریی
كولتوری واڵتانی ئیسالمی كردووە .هەر بۆیە بەو خەونەوە
ویستیان لە ڕێی ڕێكخستنی پەیوەندیی ئایین و زانست،
بتوانن گۆڕانكاری لە هۆشیاریی گەالنی ئیسالمیدا بكەن.
دیارە لە كوردستانیش كەسێكی وەك ‹نەورەسی› لەم ڕووەوە
هەوڵی زۆری داوە و هەروەها پیاوێكی وەك ‹شێخ محمدی
خاڵ› و كەسانی تریش ،هەمان ڕێچكەیان لە ڕاڤەكردنی
قورئاندا گرتە بەر.
بێگومان ،لێكدانەوەی قورئان بە هۆی داهێنانی زانستی
و دۆزینەوەی نوێیەوە ،گەیشتە ڕادەیەكی ئەفسانەیی ،واتە
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وەك ئەفسانەیەكی جیهانی زانستی لێهات .چەندین نوسەر
خەریكی ئەم بابەتە بوون ،چەندین وتاری سەیروسەمەرەیان
لەژێر ناوی زانست و ئاییندا باڵو كردەوە .تا ئەو ڕادەی لە
هەر داهێنان و دۆزینەوەیەكدا یەكسەر ئایەتێك بە بااڵی
ئەو دۆزینەوە نوێیەدا هەڵدەدەن .دواجار مرۆڤ دەگاتە
ئەو ڕادەیەی بڵێ؛ چەندە ئەم ئایینە نوێیە ،چونكە ئەگەرچی
چەندین سەدەیە هەیە ،بەاڵم هەرچی ئەمڕۆش دەدۆزرێتەوە،
بۆ خۆی هەزاران ساڵە نوورساوە و باس كراوە! كەچی هەمان
ئایینیش بەبێ داهێنانێكی زانستی ،یا كەسێكی شوێنكەوتووی
وەهای نییە لە ڕێیەوە دەسپێشخەر و نهێنییەكی زانستیامن
پێببەخشێت.
هەر مەالیەك هەستا و باسی ئەم مەسەالنەی دەكرد ،وەك
ئەوەی بابەتەكانی زانستی و مۆدێرنە ،تەنانەت وەك شتێكی
قۆشمە دەیگێڕنەوە ،لە سەردەمی كۆڵۆنیالیزمی ئینگلیزدا
لەشاری سلێامنی «سێر برسی كوكس» لەگەڵ مەالیەك لەسەر
زانست و ئایین دەبێتتە دەمەتەقێی .مەالكەش ڕادەپەرموێت
و دەڵێت ،كاكە ئ��ەوەی ئێوە باسی دەك��ەن ،هەمووی لە
قورئاندا هەیە و باس كراوە .كوكسیش دەڵێ ،تەنانەت ئەم
ڕاوەستانەیش لێرەدا .مەالكە دەڵێت بەڵێ ،ئەوە نییە دەقی
قورئان دەفەرمووێ ( وتر-كوك -قامئا ) باس دەكات ،كە كوك
وەستاوە!
واتە كاتێك قورئان سەبارەت بە ڕووداوێ��ك هیچامن
پێناڵێ ،ئ��ەوەی زۆر شتی گوتووە ،ب��ەوەی لە بنەڕەتدا
بۆ لێكدانەوە و بیركردنەوەی مرۆڤی بەجێ هێشتووە،
بەاڵم كاتێك زۆر لە دەقێ دەكرێتت كە شتێك بڵێ ،كە
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نەیگووتوە ،ئەوسا خودی قورئان هیچامن پێناڵێ .كاتێك
كە دەوترێت قورئان هەموو شتێكی تێدایە ،ئەوجا چ
پێویستییەكیان بە زانستە؟ كەسێك شارەزایی لە قورئاندا
هەبێت ،باش دەزانێت ئەم دەقە بە شێوەیەكی گشتی لە
ڕێی ئاماژە و زمانی سیمبولەوە شتی وتووە .تەنانەت زۆر
حوكمی ئایینیشی بە ورد و داخراوی باس نەكردوە ،بۆ
منوونە ڕەكاتەكانی نوێژ زەقرتین منوونەیە!
ئیرت نازانم چۆن ئەتۆم و بۆمب و نازانم ئەو هەموو شاخ
و باڵەی بە ناوی قورئانەوە باس دەكرێتت ،ڕاستە؟ لە الیەكی
ترەوە ،مرۆڤ سەری سووڕ دەمێنێ لە بارتەقای ئەو هەموو
لێكدانەوە جیاجیایەی كە بە درێژایی سەرهەڵدانی زانستی
ڕاڤەكردن و لێكدانەوەی دەق كراون .دیارە ئەمە بۆ خۆی
داهێنانێكی بەنرخە ،كە ئەقڵێك كە بتوانێت چۆن مامەڵە
لەگەڵ دەقێكی وەها دەوڵەمەند و لەگەڵ زمانێكی گشتی و
شاراوەدا بكات .جێی ڕامانە كە چۆن زانستی لێكدانەوە الی
زانایانی ئیسالم ،زۆر لە پێش فەیلەسوفەكانی زمان و تیۆری
واتاوە بتوانن لەگەڵ دەقدا بكەونە گفتوگۆ و بتوانن بنەمایەك
بۆ بەرهەمهێنانی واتا و هەلهێنجانی بڕیار و ئامۆژگاری و
هەڵگۆزینی پەند و ڕێنومایی بە ئەنجام بگەیەنن.
دیارە بێدەنگیی قورئان لەمەڕ هەندێ بڕیاری ڕۆژانەوە
بەهێزی و تۆكمەییە بۆ خودی تێكستەكە .لە الیەكی ترەوە،
ئەم بێدەنگییە ساموشكۆیەك ،بوارێك بۆ لێكدانەوە و
گونجاندنی فلیكسیبڵێتی (نەرمێتی) تێكستەكە دەگەیەنێ.
بۆ ئەوەی هەمیشە مەودایەك هەبێت كە مرۆڤ تێیدا خۆی
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بتوانێت جیهانبینی لەمەڕ ژیان و گوزەرانی بە پاڵپشتی
دەقێك یەك بخات .بۆیە كورتكردنەوەی واتاكانی دەقی
قورئان و خزاندنە نێو میتۆدێكی زانستئامێزەوە ،كوشتنی
ڕەهایی دەقە ،واتە كردەیەكە لە ئەستەمەوە نزیكرتە وەك
لە مومكین.
پێم وایە ،ئیسالمیزەكردنی زانست ،بە دیوێكدا وەاڵمێكە
بۆ سیكۆالریزم و ڕەت��ك��ردن��ەوەی نوێخوازی .ه��ەر بۆیە
دەكرێتت بڵێین هەڵمەتی ئیسالمیزەكردنی سەرتاسەری
مراندنی دەقە ،دەرهێنانی دەقە لە ڕەهەندە مێژووییەكەی
و كورتكردنەوەیەتی ب��ۆ گ��وت��اری ئایدیۆلۆجی .وات��ە
هەڵوەستەكردنێكی پەرچەكردارانەیە لە بەرامبەر گۆڕانكاری
و داهێنانەكانی دنیای مۆدێرندا .دیارە كێشەی گۆڕان زیاتر
كێشەیەكی سیاسی و كۆمەاڵیەتییە ،كێشەی كەسانێكە كە بە
ناوی ئایینەوە دەدوێن ،نەك خودی ئایین ،كێشەی كەسانێكە
كە لەژێر فشاری گۆڕانی ژیان و بیری مرۆڤدا دووچاری
دوالیزمی ئایین – گۆڕان ،ئایین – مۆدیرنە ،ڕەسەن – هاوچەرخ
دەبن .كەسانێك كە بەو گۆڕانانە هەست دەكەن كە ئیرت
دەستبەرداری بڕوا و ئایین دەبن .ئەوە بۆ خۆی تەنگژەیەكە،
كە باوەڕی ئایینی دووچاری هاتووە.
لە بەرامبەر هەڵوێستی ئەم جۆرە گوتارەدا ،ئەوانەی باس
لە سیكۆالریزم دەكەن ،خۆیان لە پەرچەكردار و چۆنیەتیی
دژایەتی ئیسالمگەریدا دەبیننەوە .دیارە ئەم چەند ساڵەی
راب��ورد ،شتێكامن لەم ڕاستییە دەخاتە ب��ەردەم كە چۆن
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میدیای كوردی و ڕۆشنبیریی ئێمە ،چۆن لە بەناو ملمالنێی
ئایین و سیكۆالریزمەوە تێكەوتوون ،واتە ئیشكالیەتێكیان بۆ
ڕۆشنبیری و خوێندەواری كورد دروست كرد ،كە چەندین
ساڵ دەخایەنێت .پاشان ئەم دۆخە دەقاودەق وەرگێڕان
و خواستنی ئەو قەیرانە ڕوناكبیریەیە ،كە هەرسێ زمان
و ئەقڵیەتی فارسی و توركی و عەرەبی بە دەستیەوە
گیرۆدەیە ،هەر لەبەرئەوە ،زەمینەی ئەم قەیرانە لە ناو
كولتوری كوردیدا بە حاڵەتێكی رسوشتی نازانم و لە
ئەنجامی پرۆسەیەكی مێژوویی و ڕۆشنبیریی خۆماڵی
تەواوەوە هەڵنەقواڵوە.
خوێندنەوەی زانستی ی��ا ڕادیكاڵییانە ب��ۆ زانست،
بۆیاخكردنێكی تری هەم دەقە ئایینییەكان و هەم بواری
زانستە ،كە ئیرت شتێك نامێنێتەوە زانستی پوخت بێ،
چونكە زانست وەك ئامراز و بەڵگەدەر لەسەر ڕاستی
دەق��ە .پاشان ئەمە ئەوە دەگەیەنێت كە ئایین /زانست
دژبەیەك نین .هەڵبەت ئەمە ،لە پەرچەكردارێكی نادانانەی
ئیسالمگەراكانەوەیە ،كە پێیان وایە زانست دژ بە ئایینە .با
بپرسین؛ كام زانست بانگەشەی بۆ دەكرێتت؟ دیارە ئەوەی
جێی سەرنجە ،زانستە ئەزموونییەكان – ئیمپرییەكان پشكێكی
گەورەیان لەم پرۆسەیەدا بەردەكەوێ ،چونكە لەالیەكی
ت��رەوە زۆرینەی ئیسالمییەكان لە بەشەكانی خوێندنی
بااڵ ،زانستەكانی پزیشكی ،دەرمانسازی ،پەرستاری و هتد
هەڵدەبژێرن.
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لەبەر ئ��ەوەی بەگشتی بۆیان گرنگ نییە ،ئابوری چی
دەڵێت و كۆمەڵناسی چۆن لێكۆڵینەوە دەكات و فەلسەفە
چۆن ڕەخنە دەگرێت .بەڵكو گرنگە كە چۆن بتوانن باوەڕی
خۆیان لە گومان و لە گۆڕانكاری بپارێزن و بەڵگە و پاساو
بۆ باوەڕ و قایلبوونی خۆیان بدۆزنەوە .لە دیدی ئەواندا،
زانستە مرۆیی و كۆمەاڵیەتییەكان دەبنە سەرچاوەیەك بۆ
بێباوەڕی و باوەڕلەتكردن ،چونكە ئەم زانستانە پرسیار و
گومان لەسەر خودی ئایین بەرهەمدەهێنن ،بەاڵم زانستە
رسوشتییەكان باس لەم بابەتانە ناكەن و نیشانی دەدەن كە
چەندە ئیسالمگەرایەك سەرقاڵی زانستە!
كەواتە ئیسالمگەری وەكو ئایدیۆلۆژیاكانی تر بۆ منوونە،
‹ماركسیزمی سۆشیالیزمی زانستی› ،ساڵەهایە بە ناوی
زانستەوە باس لەنەخشەیەكی سیاسی و ئایدیۆلۆجی دەكات
بۆ تێگەیشنت و بیركردنەوە .ئاوەهاش ئیسالمییەكان هەموو
ڕێگایەك لە ملمالنێی سیاسیدا دەگرنە بەر .جا ئەوە گوتاری
مافی مرۆڤ بێ یا زانستگەری و بابەتگەلی ڕۆشنبیریی
تر بەشێك بن لەو پرۆژەگەرییە .لە كاتێكدا ،مەسەلەی
سیكۆالریزم و ئایین بابەتێكی سەربەخۆیە ،بۆیە گرنگە كە
بزانین چۆن هەردووكیان بوونەتە گوتارێكی ئایدیۆلۆژیی
ڕووت و ئامرازی ملمالنێی سیاسی لەپێناو دەسەاڵتدا .دواجار
ئەو دوو گوتارە لە هەموو ڕەهەندێكی مێژوویی و فەلسەفی
و كولتوریی پرسەكە دەردەچن .هەڵبەت لە باسێكی تردا ،ئەم
خاڵەم تا ڕادەیەك ڕوون كردۆتەوە.
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تەوەرەی سێهەم  :ئیسالمیزم و كۆمەڵگەی كوردی
پرسیارێكی سادە كە دەبێت بورووژێرنێ :ئایا ئیسالم وەك
باوەڕ و ئایین لە نێو كۆمەڵگەی كوردیدا ،هیچ مەترسی و
هەڕەشەی لەسەرە؟ هیچ كێشە و گرفتێكی لە بەردەمدایە؟
دیارە مەبەست لە ورووژاندنی ئەم پرسیارە ،پەردەهەڵامڵینە
لەسەر ئەو گوتارەی كە لە پشت ئیسالمەوە سیاسەت دەكات و
ڕەوایەتیی بۆ خۆی دەدۆزێتەوە ،هەروەها تا بزانین ڕوناكبیری
كورد لەمەڕ ئیسالم و ئیسالمگەری چۆن هەڵوەستە دەكات.
دیارە نكۆڵی ناكرێتت ،كە لە سەرانسەری میدیاكانی جیهاندا،
لە دەزگا ئەكادیمی و ڕۆشنبیری و لێكۆڵینەوە سرتاتیژییەكاندا،
ئەمڕۆ سەرتۆپی باسەكان ئیسالم و ئیسالمگەرییە ،هەر بۆیە
زیادەڕەوی نییە ئەگەر بڵێین ،ئەم چەرخە چەرخی ئیسالمە.
دیارە بە واتایەك كە دەنگوباسی ئیسالم و موسڵامنان پلەی
یەكەمی بایەخ و سەرنجەكانە .هەڵبەت نەك بەو واتایەی كە
ئیسالمگەری سەركەوتنی بەدەستهێناوە یان توانیبێتی كارێكی
وا بكات جێی سەرنج بێت.
وەك چۆن لە سەرەتای ئەم نووسینەدا ئاماژەی پێدرا،
«ئیسالم» لە ب��ەردەم ئاسایش و ئاڵوگۆڕەكانی جیهاندا
كراوەتە گرفت و قەیران .لەكاتێكدا ئێمە لە ڕووی ئەكادیمی
و تیۆرییەوە ئەو بۆچوونەی كە ئیسالم بە خودی كێشەكە
دەبینێت ،بە بۆچوونێكی پەلە و تەنك دەبینین .هەر لەبەر
ئەوە دەبێتت كێشە ڕاستینەكە ( )The Real Issueكە خودی
ئیسالمگەرا و موسڵامنان و بارودۆخی ئابوری ،سیاسی و
كۆمەاڵیەتیی دنیای ئیسالمە ،دەستنیشان بكەین.
مایەی سەرسووڕمانە كە چۆن ئیسالم بۆتە بابەتی هەاڵیەكی
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()Hypeی نێو میدیا و ڕۆژنامەكان .ه��ەزاران نووسین و
ڕاپۆرت و توێژینەوە و بەدواداچونی ڕۆژنامەنووسی لەسەر
ئیسالم و قورئان و مێژوو و پەیامبەرەكەی بۆ چەندین جاری
تر لە بازاڕی كتێبدا پڕفرۆشرتین بوو .ئەوەی جێی سەرنج
و ڕامانە ،ئیسالم تەنها الی ڕۆشنبیران و دەزگا ئەكادیمی
و فەرمییەكان نەبووە بە بابەتێكی بایەخدار ،بەڵكو الی
جەماوەر و خەڵكی گشتیش كە تینووی زانینی چییەتی ئەم
ئیسالمە ئەفسانەییەیە .تەنانەت ڕۆژێك بەبێ هەواڵێك كە
باس لە ئیسالم و موسڵامنان نەكات ،تێناپەڕێت .هەربۆیە
خەڵكێكی زۆر كەوتنە كڕینی پەرتووكی زانیاری سەبارەت بە
ئیسالم.
دیارە ئیسالم بە درێژایی مێژووی خۆی هێندەی ئەمڕۆ
جێی سەرنج و بایەخ و پرسیار نەبووە .هەر لەبەر ئەوەش
بوو ،كە وتم ئەم چەرخە و داهاتووش چەرخی ئیسالمە.
چونكە هێندە لە جیهانی نائیسالمیدا پرسیاری ناسینی
ئیسالم هەیە ،ئەوەندەش لە ناو خودی باوەڕداران و جیهانی
ئیسالمیدا بێئاگایی و تێنەگەیشنت لە ئایینی ئیسالم هەیە! ئەو
نەشارەزاییەی سەبارەت بە ئیسالم هەبووە ،ئەمڕۆ بە سەدان
كۆڕ و سیمینار و مۆزەخانە و فیلمی تایبەت پڕ بكرێتنەوە.
جگە لەوەی ئەم لێشاوە سوود و قازانجی مادیی بۆ میدیا و
شارەزایان و پەخشی تەلەفزیۆنی كە لە ژماردن نایەت ،هەیە.
ئەگەر بگەڕێینەوە سەر ڕۆڵی ڕۆشنبیری كوردی لەم بارەوە،
دەبینین پشكێكی گەورەی لەو مشتومڕە زۆرەدا بەركەوت.
الی ئێمەش «ئیسالم» بووە بابەتێكی مۆدەباو ،كە بە هۆیەوە
ڕوناكبیری كورد بوون بە دوو بەشەوە .بەرەیەك دژ بە ئیسالم و
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ئیسالمگەری ،بەرەیەكیش كە بەرگری لە ئیسالمگەری دەكات.
لەبەر ئەوە ،دەبێتت پرسیارێك بكەین :ئێمە لەمڕۆی ژیانی
سیاسی و ترسی داهاتووماندا ،دووچاری چ جۆرە گرفتێكی
تر بووین؟ كوا بایە خ و لێكۆڵینەوەكان لەسەر كێشەی كورد و
ڕێكخستنی ماڵی كورد؟
دیارە پارتە كوردییەكان لە هەموو كەس زیاتر سوود
لەم بارودۆخە نادیار و ئاڵۆزكاوە دەبینن ،چونكە سەرنج
و پرسیارێك كە دەكرا یەخەی خۆیان و لێپررساوەكانیان
بگرێ ،ب��ەرەو ئاڕاستەی تر دەڕۆن .ئاخر ئ��ەوان خۆیان
خەریكی چین و كوا سرتاتیژیەت و پالنەكانیان؟ دیارە
پرسیارە خەمهەڵگرەكان كران بە بەری ئیسالم و كێشەی
ئیسالمگەریدا ،ل��ە كاتێكدا ئ��ەوان��ی��ش ل��ە دەرەوەی
بەرپرسیارێتییەكان نین .لەبەر ئەوە ،سەنگەرێكی تریان بۆ
كردینەوە لە كاتێكدا دەكرا بە شێوەیەكی تر مامەڵە لەگەڵ
دیاردە ئیسالمگەریدا بكرێت.
نكۆڵی لەوە ناكەم كە دیاردەی ئیسالمگەرا بۆتە كێشەیەكی
سیاسی ڕۆژانەی سیاسەت و كولتوری كوردی ،بەاڵم لەباتی
ئەوەی ئیسالمگەری وەك گرفتێكی سیاسی و دەرەتانێك لە
دەرەتانەكانی كۆمەڵی كوردەواری دابرنێت ،خودی ئیسالم
بووەتە كێشەكە ،ئەمەش هێندەی تر گوڕوتینی بە گوتاری
توندی ئیسالمگەری دا .ڕۆشنبیرو كۆمەڵگەی كوردی دەبوو
بپرسێ :ئەگەر ئیسالم كێشەیە ،ئەوا چۆن؟ چونكە بە تەنها
كردنی ئایین بە خودی كێشەكە ،ئامادەیی و بەرپرسیارێتیی
كۆمەڵگەی كوردەواری دەشارێتەوە .لە كاتێكدا كۆمەڵگەیەك
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كە ناسنامەی ئایینداری پاڵ دەداتە بەر ئیسالم و خۆی بە
موسڵامنێكی دڵسۆز پێناسە دەكات ،كەواتە لە پێش هەموو
شتێكەوە ،پرسیارێكە لەسەر ناسنامەی كولتوری و شارستانی
ئێمە ،پاشان ئایین و چۆنیەتیی تێگەیشنت و جێبەجێكردنی.
پاشان كە باس لە ئیسالم دەكرێتت ،وەك ئەوەی ئێمە
چواردە سەدە لە ناو ئیسالم و كولتوورەكەیامندا لە بیر
چووبێت .لەبەرچاومان نەبێ كە بیر و نەریتامن بەم ئایینە
هەڵشێڵراوە .كەچی هەندێ نوسەر وەك ئەوەی لەسەر
مەریخ باسی كورد بكەن و پەرۆشن كە چۆن كۆمەڵی
ك���وردەواری بگاتە مۆدێرنە ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی ئەو
ڕەگە قووڵەی ئایین دایكوتاوە .دیارە بەگشتی بەدگومانم
لە گوتاری ڕۆشنبیریی كوردی ،چونكە ئەگەر گوتارەكەی
دەستكردی سیاسەتی كوردی نەبێت ،ئەوا ڕاستەوخۆ و
ناڕاستەوخۆ لەژێر فشار و كارتێكردنی سیاسەتی كوردیدایە.
سیاسەتێك كە لە مەسەلە ڕاستینە و كێشە گرنگەكامنان نزیك
ناكاتەوە .سیاسەتێك كە تەنها ئەقڵی كوردی ،ڕۆشنبیری
كوردی ،ڕوناكبیری كورد بە كێشەگەلێكەوە ،كە پڕۆژەی یەك
ساڵ و دوو ساڵ نییە ،ئالودە دەكات.
لە كاتێكدا ڕوناكبیری كوردی دەبوو زۆر البەالی مەسەلە
و پرسیارە نەتەوەییەكاندا بڕۆیشتایە ،نەك ئەو دابەشبوونە
سەیرەی كە بەرهەمی زیاتر لە نیوسەدەی ڕاب���ردووە.
دابەشبوونێك كە ڕوناكبیرو ڕۆشنبیری ئێمەی بۆ كۆنەپەرست،
كۆنەپارێز و پێشكەوتنخواز ڕیزبەند كردووە و بەزمانێكیش
دەدوێن ،كە هی ئەمڕۆمان نییە .لە ڕاستیدا دەبێت ڕاشكاوانە
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و بوێرانە ئەوە ساخ بكەینەوە ئەگەر ئێمە كێشەمان لەگەڵ
موسڵامنبوونی خۆمان (بەو واتایەی كۆمەڵگەی كوردیی
خۆیان بە موسڵامن دادەن��ێ��ن) هەیە ،بۆ ئ��اوڕ لە چەند
الیەنێكی مەترسیدار نادەنەوە ،بۆ منوونە ،كە خێڵو حیزبو
سەركردە دەبێتتە نەتەوە ،لەباتی ناسنامەی شار و شارستانی
و نیشتامنی كورد پتەو بكرێت؟
چۆن ناسنامەیەكی گشتی دابڕێژین و چوارچێوەیەكی فراوان
بۆ كوردبوومنان بكەینەوە ،تا هەموومان تێیدا جێامن بێتەوە،
واتە لە سەروو هەموو باوەڕ و ئینتامیەكی حیزبی و خێاڵیەتیەوە
بێت .هاوكات چۆن بتوانین لەگەڵ ئازادیی بیروڕادا هەڵكەین و
بژارێك لە نێوان بیری سیاسی و ئایینیدا بكەین؟
چەندین پرسیارگەلی تر كە لە هەموو شتێك زیاتر بۆ
ڕۆشنبیر و ڕوناكبیری كورد گرنگرتە .ئەگەر كورد بیەوێ
پڕۆژەیەكی تەواوی بۆ دابڕان لە ڕابردوویەك كە تەنها بە
چەوساندنەوەی كۆتایی پێهاتووە ،هەبێت ،ئەوە تەنها بەوە
ناوەستێ ڕوناكبیرەكانی هێرش بكەنە سەر ئیسال م و هەموو
كەموكورتی و شكستەكانی بهاوێتە سەرشانی .دواجار وا بزانێت
ئیرت ئەم كاردانەوەیە خودی پرۆژەیەكی شارستانی و گۆڕانە،
لە كاتێكدا هیچ بنەما و ڕوانینێكی بۆ چۆنیەتیی هەڵكردن
لەگەڵ یەكرت و هەڵسوڕانی كۆمەڵگەی كوردەواری نەبێت،
بۆیە بەگشتی ئەو ڕەخنانەی كە تا ئەمڕۆش دەبیسرتێن ،هەر
جۆرێكن لە ڕەخنەی ساغ و دروستكراو ،واتە ڕەخنەیەك كە
هەر كێشەی ئیسالمگەری و كۆمەڵگەكانی موسوڵامن بۆ
خودی ئیسالم كورت دەكاتەوە.
چونكە ئەگەرچی زۆربەی دیدە ڕەخنەییەكان خاوەنی
148

نەوزاد جەمال

میتۆدی خوێندنەوە و رشۆڤە نین ،هەندێكیان ‹میتۆدەی
خوێندنەوەیەكی ڕەخنەیەكی كورتكارانە ()Redectionist
ڕەچاو دەكەن .بەم پێیەش هەموو هۆكا ر و فاكتەرەكانی
كێشەكە و ئیسالمییەكان بە هەموو جۆرەكانیەوە ،دەباتەوە
سەر یەك ڕووداو ،یەك كەس و بۆ یەك تێكست و مێژوویەك
دەگێڕێتەوە! بێگومان نەك تەنها الی ڕوناكبیرانی كورد ئەم
هەڵە میتۆدیە هەیە ،بەڵكو بەگشتی لە زانستە كۆمەاڵیەتی و
ئەنرتۆپۆلۆجیەكانیشدا هەوڵێك هەیە كە هەمیشە لە رشۆڤە
و لێكدانەوەكاندا بە دوای جەوهەرێكی نەگۆڕ و چەسپاودا
دەگەڕێن تاكو كێشەكە پێناسە بكرێتت .
كۆمەڵگەی ئێمە كە لە هەموو الیەكەوە چەند كێشە
ب���ەرەوڕووی بۆتەوە .دەبێتت وەاڵم��ی ئ��ەوەی هەبێ كە
سەرچاوەكانی چین و ئاگادار بین كە ئیسالمگەری وردەوردە
ب��ەرەو توندوتیژییەكی فیكری (بیركردنەوە ،گوتار و
ڕەتكردنەوە) و هێزی چەكدار و تیرۆر دەڕوات .بەاڵم كاتێك
نوسەرێك یا سیاسەمتەدارێك بەبێ توێژینەوەو لێكدانەوەی
زانستی دیاردەی ئیسالمگەری تەنها بە یەك چاو سەیردەكات،
كە ئەویش چاوی الدەر ،نامۆ ،بزێوو هێزێكی دزێو ،ئەو زۆر
ڕاستیی پشتی ئەو دیاردەیە دەشاردرێتەوە و زەمینەكانی ون
دەبن .دیارە بۆ هێزێكی سیاسی ،پارتێك ئەمە تا ڕادەیەك جێی
پرسیار نییە كاتێك هێزێكی تر كە بە ناوێكی ترەوە دێتە كایەی
ملمالنێی دەسەاڵتەوە ،وێنا بكات ،بەاڵم بۆ ڕووناكبیرێك جێی
ڕەتكردنەوە و گومانلێكردنە ،چونكە نابینایی لەوەدایە ،كە
دیاردەیەك لە زەمینە و پێگەی خۆیدا سەیر ناكات .هەڵبەت
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

149

جیاوازینەكردن لە نێوان ئیسالمێكی گشت خۆماڵی و
ئیسالمێكدا كە دیاردەی ئیسالمگەرانەكە.
ئیدی چۆن پەردە لەسەر گوتاری ئایدیۆلۆژیی ئیسالمگەری
هەڵامڵین ،تێگەیشتنە لە كۆمەڵگەی ك��وردی خ��ۆی كە
بانگەشەی ئیسالم دەكات ،بەاڵم لە ڕێی داڕشتەی سیاسیی
خۆیەوە .لە كاتێكدا كورد نەتەوەیەكی باوەڕداری موسوڵامنە؟
هەڵبەت پێویستە ڕۆشنبیری ئەمڕۆ لە ڕەهەند و هۆكارەكانی
سەرهەڵدانی ئیسالمگەری بە وردی بكۆڵێتەوە ،واتە بە وردی
گوتاری ئایدیۆلۆجی ئەم ڕەوتە شی بكاتەوە .ئەمەش بە
تێگەیشنت لە ئامانج و ویستەكانی و هاوكات ئەنجامدانی
دیالۆگێكی تێوری لەگەڵ خودی بابەتەكەدا بكات .ئەمەش
كاتێك دەبێت ،كە دوور لە بڕیاری سیاسی و بڕیاری
پێشوەخت و وتنەوەی قسەڵۆكی كەسانێك ،كە لەدەرەوەی
كۆمەڵگەكەمان و ئاكام و دەركەوتەكانی ئیسالم دەژین.
دەكرێت ڕوناكبیرێكی كورد باشرت لە ئەوروپییەك لەم
دیاردەیە تێبگات و تێور و لێكۆڵینەوەی زانستی بەرهەمبهێنێت،
بۆیە ئەگەر مبانەوێت هۆكارەكانی ئیسالمگەری بزانین،
دەبێتت ڕەوشی سیاسی و كۆمەاڵیەتی و كولتوری و ئابوری
و چەندین هۆكاری تر لە بەرچاو بگرین ،هەر بۆیە ئاسان
نییە بە یەك ڕستە كێشەكە ببڕێتەوە .بێگومان دەتوانین سوود
لە نوسەر و لێكۆڵەرە ئۆبجێكتیڤەكانی جیهان وەربگرین .بۆ
ئەمەش دەبێت ئاگاداری چۆنیەتی جیهانی دەرەوەی ئیسالم
بین ،كە چۆن باس لە كێشەكان دەكەن.
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ئەنجام
ئەوەی لێرەدا مەبەست بوو ،خستنەڕوی ئیسالمگەری بوو
بە هەموو جۆرەكانیەوە .ئەوەی كە باس لە مافی مرۆڤ و
ئەوەشی گوایە ڕەواج بە زانست دەدات .بێگومان ئەوەشی كە
توندوتیژی تەنها زمانێكی بێزمانێتی .دیارە هەرسێ جۆرەكە
لە كاراكتەرێكدا یەك دەگرنەوە ،ئەویش ئیسالمیزەكردنە.
هەڵبەت ئەمەش ئەوە ناگەیەنێ ،كە هەموویان بە تیرۆریست
ڤ و ئاسایش دابنێین .ئیسالمگەرێك باس لە
و دوژمنی مرۆ 
مافی مرۆڤ دەكات و هەوڵی بۆ دەدات ،یا باس لە زانست
دەك��ات ،دەكرێتت داهاتوویەكی لێ چ��اوەڕوان بكرێت.
چونكە جیایە لە ئیسالمگەرێك كە تەنها یەك دروشمی هەیە:
ئەویش لەناوبردنی نەیارانو جیاوازیی بیروباوەڕەكانە .پاشان
دەبێتت بزانین ئێمە چۆن گوزارش لە خودی كێشەكە دەكەین
و بۆ چ هۆكارێك دەیگێڕینەوە.
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لێرەدا هەوڵامن دا بسەملێنین كە خودی ئیسالم كێشە نییە،
بەڵكو ئەوانەی بە ناوی ئیسالمەوە گوتار دەدەن ،چونكە
وەك چۆن قسەكردن لە موسوڵامنان بەبێ ئیسالم ناماقوڵە،
ئاوەهاش ڕەخنەگرتن لە ئیسالم ،بەبێ ئاوڕدانەوە لە ڕەوشی
موسوڵامنان نابەجێ و بێامنایە .گرفتی ئیسالمگەری ئەوەیە
كە ئیسالم بۆ ئایدیۆلۆژیا ،بۆ دروشمی سیاسی و ملمالنێی
دەسەاڵت كورت دەكەنەوە .بارودۆخی سیاسی و كۆمەاڵیەتی
و ئابوری كۆمەڵگەی ئێمە ،پێویستی بە ئاوڕلێدانەوە و
تێگەیشتنە .چونكە ڕەگ��ی زۆرێكی كێشە و قەیرانەكان
لەوێدان .لە كۆتایدا حەز دەكەم ئاماژەبدەم بە وتەیەكی
‹بنجامین باربەر› ،كە پسپۆری لێكدانەوەی دیاردەی تیرۆر و
توندوتیژییە ،ئەو باوەڕی وایە « ئەگەر دادوەری بە یەكسانی
دابەش نەكرێت ،ئەوا بێدادی بە یەكسانی خۆی دابەشدەكات.
ئەگەر هەموو كەسێك لە ڕووی مادی و ڕۆحییەوە نەتوانێ
خۆش بگوزەرێ ،ئەوا هەموو دەكەوینە هەژارییەكی قوڵەوە.
دیارە ئەوەش وانەیەكی ڕەقە ،كە دەبێت هەردووكامن فێر
بكات» .
تێبینی :بۆ خوێندنەوەی دەقەكانی جاڕنامەی ئیسالمی ،بڕوانە:
 .1مدخل الی حقوق االنسان فی كوردستان العراق› .د  .صالح
محمد عزیز .ASK . 2000 .
 .2خوێندنەوەیەك بۆ مافی م��رۆڤ لە دەق��ە ئیسالمی و
مرۆڤییەكانەوە› .بكر حمە سدیق  .ناوەندی ڕۆشنبیری بەدلیسی،
.2002
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بەشی هەشتەم
ئ��ی��س�لام��گ��ەری ك��ێ��ش��ەی دروش����م ی��ان
پرۆژەسازی
ئیسالمگەری كێشەی دروشم یان پرۆژەسازی؟
ئیسالم وەك ئایین ،ئیسالمێك وەك ڕەفتاری كۆمەاڵیەتی
و كردەیەكی ڕۆژانە نەك هەر دوو دنیای جیاوازن ،بەڵكو
زۆریش پێكناكۆك و ناتەبان .هەر ئەم ناتەبایی و ناكۆكییەیە
پێكدادان و هاوكات توندوتیژی و ڕادیكاڵیزەبوونی هێزە
ئیسالمییەكانی لێدەكەوێتەوە .كاتێك ئیسالم دەبێتتە
پرۆژەی سیاسی و لە هەمان كاتدا چاالكیی ئایینی ،ئیرت لە
پشت دروشم و گوتارەكانیەوە شااڵوی بەئیسالمكردنەوە-
ئیسالمیزەكردنەوە-ی كۆمەڵگە و تاك بە تاكەكان دەبێتتە
ئەنگیزە و خولیایەكی توند و بەرگی پیرۆزیی و خودبااڵیی
(استعالو) دەپۆشێت .لێرەوە ،پێویستە قسە لەسەر ئەو
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گوتارە بكرێتت ،كە ئیسالم لە دروشم و پرۆژەی چارەسەریدا
دەكاتە تاكە سەنگەری مانەوە و كاری سیاسیی خۆی .بۆ ئەم
مەبەستەش كۆمەڵێك تەوەری جیاواز دەكەینە دەستپێكی
لێكدانەوە و بەدواداچوون.
لە دروشمی ئیسالم چارەسەرەوە بۆ كێشەدروستكەر
سەرەتا دەمەوێت لەوێوە دەست پێبكەم ،وەك چۆن
دەكرێت بە هاتنی ‹داعش› لە ماوەی ڕاب��ردوودا (،)٢٠١٤
قۆناخێكی نوێرت لە مێژووی ئیسالم و موسوڵامندا بكرێتتەوە،
دەشبێ ئەو ڕاستییە شاراوەیەش درك بكەین كە سەرباری
توانای فراوانخوازی و شێلگیریی ئەو هێزەتوندڕەو و
خێراڕەوەی ،لە مێژووی ئیسالمدا ‹داعش› یەكەم هەوڵ نەبێ،
كە ئامانجی گەڕانەوەیە بۆ سەردەمی دێرین و گێڕانەوەی
مێژووش بۆ خاڵی دەستپێك .لێرەوە ،سەرهەڵدانی داعش
ئەگەر قۆناخێكی نوێ و ناوازەش نەبێ لە سەرجەم مێژووی
هێزە توندڕەوەكاندا ،ئەوا دەبێت ببێتە دەستپێكی قۆناخێكی
نوێ لە خوێندنەوەی میراتی سەرلەبەری دەقی پیرۆز و مێژوو
و كولتوری ئیسالمی.
خاڵێكی تر كەدەبێت ئاماژەی پێبدرێ ئەوەیە ،ئایین لەسەر
ئاستی گوتاری باوەڕدارانی خەڵكی ئاسایی ،تەواو جیاوازە لە
گوتاری ئیسالمی سیاسی بە جۆرەكانیەوە ،واتە ئایینداریی
كۆمەڵگە و گوتاری ئیسالمگەر دووڕیانێكن ،كە یەكگرتنەوەیان
لە ئەستەمەوە نزیكە ،چونكە الی ‹باوەڕدارێك›ی سادە و
ئاسایی ئایین ڕێگەی خواپەرستی و سۆز و بەزەییە ،بەاڵم
لە ماوەی نزیكەی سەدەیەكی بزوتنەوە ئیسالمییەكاندا بە
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هەموو جۆر و لقەكانیەوە ،دروشمی ‹ئیسالم چارەسەرە› كە
ئامانجی سرتاتیجی بووە ،باوەڕی بۆتە پرسەی بونیاتنان و
ئەندازەڕێژی فەرمانڕەوایەتیی سیاسی و كولتوری .سیاسەتی
هێز و ئەنگیزەی دەسەاڵتگرتنەدەست وەك نوێژ و ڕۆژوو و
حەج ڕاڤە كراوە.
لەم سۆنگەوە ،ئیسالم وەك ئایین و ئایینداری ،ئیسالمێك
وەك پرۆژەیەكی سیاسی سەرتاپاگیر كە تینووێتیی لە
دەسەاڵتێكی سیاسیدا دەگیرسێتەوە ،لەوێدا جیا دەبنەوە
كە یەكەمیان پراكتیزەكردنێكی ڕۆژانەیە و وەك نەریتێكی
كۆمەاڵیەتی و پێوەری ڕەوشتیی جێبەجێ دەكرێت .لە كاتێكدا
دروشمی ‹ئیسالم چارەسەرە› خۆی لە هەوڵێكی شێلگیردا
چڕدەكاتەوە :دەیەوێ لە هەموو ئاستێكدا خۆی بكاتە واقیع و
مەیلە بەدەستنەهاتووەكانی لەپرۆژەیەكدا بەرجەستە بكات.
دواجار گرێ دەروونییەكان بۆ دروستكردنی پرۆژەی مەزن و
سەرتاسەری وەربگێڕێت.
 -1كام چارەسەر و كام گرفت؟
كاتێ ئەمڕۆ لەشكر و ك��ردەوە توندڕەوەكانی ‹داعش›
دەبینین ،دەبێت بپرسین :ئەمە چارەسەرە ،یان تێكدان و
وێرانكاری؟ هەڵبەت پێویست ناكات وەاڵمی ئەو پرسیارە
بدەینەوە ،چونكە زۆر ڕوون��ە .ڕەنگە بوترێ كە هەموو
هێز و بزاڤە ئیسالمییەكان بەو جۆرەی داعش نین .ڕاستە
هەموو لە ئێستا و كردەوەكانیاندا ،ڕێبازی تیرۆریان نییە
و كوشتوبڕی پێشەسازی دروستكردن نییە ،بەاڵم لە بیرمان
نەچێ ،بە جۆرێك ‹داعش› خۆی بە جێگرەوە و درێژەدەری
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ڕێكخراوە ئیسالمییەكان دەزانێ .با هەمووشیان ڕەتبكاتەوە
و بە ناڕاستیان هەژمار بكات ،ب��ەاڵم ل��ەوەدا ئەو دێت
ئەرك و پەیامێك بەجێ دەگەیەنێت كە حزب و ڕێكخراوە
ئیسالمییەكانی تر لە چاویدا شكست و زەبوون بوون .هەر
ئەم دید و ڕوانینەی ‹داعش› هێندەی توند و زەبروەشێن
و تووڕەیی پێداوە ،كە دەبێت ئەركێك قورس و گران بەجێ
بهێنێت و ئەو میراتەی پێش خۆی ڕاست بكاتەوە.
لە الیەكی ت��رەوە ،لەوانەیە ئەو هێزە ئیسالمییانەی كە
بەو شێوازە توندڕەوە داعشییانە ناڕۆن ،بە جۆرێكیش لەژێر
فشاری دەروونیدا بن ،چونكە چیرت لە ناو خەڵكیدا بە ئاسانی
وەرناگیرێن ،بەاڵم هاوكات پێشیان خۆشە كە داعش بۆتە
كوتەكی هەڕەشە لە ڕكابەرە سیاسی و ڕژێمەكان ،واتە داعش
بژارەیەكی ناچاركەری ڕكابەر و نەیارەكانیانە لە جیهانی
ئیسالمیدا ،كە دەبێت ئەو هێزانەی وەك ‹داعش› نین ،باشرت
قبوڵبكرێنت و لە نێو دەسەاڵتی سیاسیی واڵتدا جێگەیان بێتەوە.
دواجار ،وەك جۆرە ڕێگەچارەیەك بۆ ئیسالمێكی ناتوندوتیژ،
ببنە مۆدێلێكی تر لە ئیسالمداری پەسەندكراو و فەرمی.
بەاڵم گرفتەكە لەوەدایە ئیسالمی داعشییانە و ئیسالمی
هێزەكانی تر لە سۆنگە و كانگەی دروشمێكی دۆگاموە
سەریاندەرهێناوە ،كە ئەویش بانگەوازی «ئیسالم چارەسەرە»،
بۆیە پێویستە لێكدانەوە و رشۆڤەی ئەو گوتەزایە بكرێت و
دەستنیشانی ئەوەش بكرێت ،كە دروشمی ‹ئیسالم چارەسەرە›،
هەڵگری پەیامێكە وەك ئەوەی الیەنێك ڕەچەتەیەكی ئامادە
و مۆركلێدراوی هەبێ ،كە دواجار هەموو لەسەری كۆك بن،
هەروەها بۆ هەموو سەردەمێك و شوێنێك گونجاو و شیانی
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جێبەجێكردن بێت! ئەمە جگە لەوەی دروشمەكە پێشنیازە
و لە خۆیدا بیرۆكەیەك هەڵدەگرێ :كە جیهانی ئیسالمی
نەخۆشی و گرفتی هەیە و دەشتوانرێ چارە بكرێت.
بەاڵم كام گرفت و كێشە؟ كام چارەسەری دیاریكراو ،بۆ كامە
نەخۆشی؟ واتە وەك ئەوەی نەخۆشێكامن هەبێ ،هۆكار و
جێگەی نەخۆشییەكەی دەستنیشان كرابێ .لەوالشەوە دەرمانی
چارە ئامادە بێ! بە دیوێكی تردا ،ئەم گوتارە دروشمدارە
وادەگەیەنێت كە هەموو دەرد و نەخۆشی و گرفتەكان لە
دەرەوەی ئیسالم سەرچاوەیان گرتووە ،واتە بەپیالن و هۆكاری
دەرەك��ی دروس��ت ب��وون .جگە ل��ەوەش ،هۆكارێكی تری
داهێزرانی جیهانی ئیسالمی ،دووركەوتنەوەیە لە خودی ئایینی
ئیسالم! بەاڵم چۆن خەڵكی دوور كەوتۆتەوە؟ ئایا ڕاپەراندنی
رسوش و ڕێوڕەسمەكان بەس نییە ،یا تەنها دەبێت سیاسەت
ملكەچ بكرێت لە جوغزی ئیسالمدا؟
بێگومان ،كەس نكۆڵی ناكات ،كە سەرتاسەری جیهانی
ئیسالمی و موسوڵامنان پڕ لە گرفت و كێشەی جۆراوجۆرن .هەر
ئەمەش بڕوا و خۆشباوەڕیی دروستكرد ،كە ئەو دروشمە بەبێ
پرسیار و لێكدانەوە وەربگیرێت و ببێتە باوەڕێكی گشتی ،بەاڵم
تا چەند ئەو دروشامنە ڕێیان تێدەچێت ،نەك هەر لەبەر ئەوەی
وەرگێڕانیان لە ئەستەمەوە نزیكە ،بەڵكو ڕاستبێژییان تێدا نییە.
هەڵبەت گرفتێكی ڕێكخراو و بزوتنەوەكان ئەوەیە تەنها لەسەر
ئاستی دروشم دەدوێن .تەنانەت ئەو كاتەشی دەیانەوێ بیر و
دروشمەكانیان بكەنە واقیع ،گرفت و كێشەكان نەك هەر زیاتر
دەبن ،بەڵكو ئەوەندەی تر دەتەقنەوە و پریشك بۆ هەموو
الیەكی جیهان دەهاون.
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سەرەڕای ئەو دروشمە ،بە دیوێكدا لێپررساوێتیی مێژوویی
لە كۆڵی خۆی دەكاتەوە ،خۆشی لە ژێرخان و زەمینەی
قەیرانەكان بێبەری دەكات .هاوكات دەبێتتە دەمامكێك بۆ
خۆشاردنەوە لە پرسە ڕاست و هۆكارە بابەتییەكان .گریامن
هەڵگرانی ئەو دروشمە پرۆژەیەكی نوورساو و ئامادەكراویان
پێیە ،بەاڵم هەرگیز ناتوانن بابەتییانە لەگەڵ هەلومەرجە
بابەتی /واقیعییەكاندا مامەڵە بكەن .چونكە لەسۆنگەی
باوەڕێك و قایلبوونێكی پێشووتر و لەقاڵبدراوەوە مامەڵە
لەگەڵ دنیا و كێشەكانیدا دەكرێتت ،واتە هەموو هەوڵ و
خەباتێك لەو پێناوەدا بریتییە لە ڕامكردن و ملكەچكردنی
واقیع بۆ ژێرباری دروش��م و پێوەرەكانی .دواج��ار ،ئەمە
توندوتیژی و توندڕەویی سیاسی لێدەكەوێتەوە و هەموو
شتێك ڕەت دەكاتەوە ،لەبەر ئەوەی بە سەرچاوەی گرفت و
كێشەكانی دەزانێ.
هەڵبەت زۆرێك بە سەركەوتنی ‹شۆڕشی ئیسالمی ئێران›،
پێیانوابوو كێشەكانی ئەو واڵتە بنەبڕ دەبێت .لە كاتێكدا
ئەوەندەی ئەو ڕژێمە واڵت و گەالنی ئێران توشی داهێزران
و داڕوخ��ان كرد ،ڕژێمەكانی پێشووتر سەرباری خراپ و
پەڕپووتییان نەیان كرد .گەورەترین گرفتیش زەقكردنەوەی
پرسی مەزهەبی ب��وو .وات��ە پیادەكردنی ‹ئاپارتایدێكی›
مەزهەبی ،كە چەوسانەوەی هەموو مەزهەبە نافەرمییەكانی
نێو دەوڵەتی لێكەوتەوە .كاتێك مەزهەب بووە ئایینێكی
سەربەخۆ ،هەڵگرانی ڕێبازی سوننەی لە چەوساندەوەی
سیستامتیكەوە بۆ دەرەوەی بازنەی ئایین ڕەوانە كرد .دیارە
باری واڵتانی تری ئیسالمیش لەوێ باشرت و تەندروسرت نییە.
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 -1پرۆژەیەك بۆ مردن
ئەگەر سەیری زۆرب��ەی هێزە ئیسالمییەكان و هێزە
توندڕەوەكانی وەك داع��ش بكەین ،دەبینین ‹پ��رۆژەی
چارەسەری ئیسالمی› وەك چۆن لە ئەنجامی تێكچوون
و داقڵیشان و هەرەس و قەیرانەوە لەدایك بوو ،ئاوەهاش
لە خۆیاندا گ��ۆڕڕان بە تێكدان و وێرانكاری ،چونكە ئەو
هێزانە ،سەرتاپای ژیان ،ماناكانی بوونیان لێبوو بە مردن،
لەپێناو ژیانێكی تردا ،واتە خۆبەختكردن لەپێناو دروشم
و كۆڵەكەكانی ب��اوەڕدا .ئیدی ڕاستیی ئەو وتارە و پاڵنەرە
ئایدیۆلۆجی و سایكۆلۆجی و سیاسییەكەشی ،بە جۆرێك
لە جۆرەكان سەرخستنی پرۆژەیەكی خۆكوژانەیە لە نێو
شارستانیەتی مرۆڤایەتیدا.
ئەمەش بەشێكی دەگەڕێتەوە بۆ پرسیارێكی جەوهەری
و ناخەكی ،كە تێگەیشتنە لە پرسی بوون ،مرۆڤ و ژیان.
واتە كێشەیەكی بوونەكی  -وجودی -لە خۆیدا ،كە ژیان
وەك چەمك و پێدراوێك لە نێو ئەو پرۆژەی چارەسەرییەدا
فەرامۆش دەكرێت و خەمە گ��ەورەك��ان دەبێتتە خەمی
پرسی مردن لەپێناو ئامانجە بااڵكان! بە دەربڕینێكی تر:
ژیان قەرەبووكردنەوەی (تەعویزكردنەوەی) مردنە نەك
قەرەبووكردنەوەی خۆی! دواجار ،مردنیش تۆڵەكردنەوەیە
لە ژیان .چونكە گۆڕینی ‹ب��وون›ە بۆ نەبوونێكی ڕەها و
پووچ .ئەمەش بە ئاوێتەبوونەوە لەگەڵ چەمكی سەرووتری
دەسەاڵتێكی مەزندا كە دروستكەرە ،دێتە دی.
كەواتە لە پرۆژەی چارەسەری ئیسالمیدا و لە هزری ئایینی
پەڕگیردا ،ق��ەرەب��ووك��ردن��ەوەی م��ردن‹ ،ن��ەم��ان› جوڵێنەرێكی
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هەستپێنەكراوی هەمیشە ئامادەیە لە نێو پ��رۆژەی سیاسیی
دەوڵەتێكدا .تێگەیشنت لە ژی��ان وەك قۆناخ ،دەرفەتێك بۆ
قەرەبووكردنەوەی ژینی پاش مەرگ ،كۆتایی و نەمان تەماشا
دەكرێت! لەبەر ئەوە ،ئەگەر ‹داعش› وەك منوونەی هێزێكی
ئیسالمیی كاریگەر كە توانیی دروشمی ‹ئیسالم چارەسەرە›
وەربگێڕێت بۆ واقیع ،لە خۆیدا خۆئینتحاركردنی شارستانیی خودی
جۆرە ئیسالمێكە ،كە لێوانلێوە لە تووڕەیی و توندوتیژی .خۆداماڵینە
لە هەموو بەرپرسیارییەك و شكاندنی هەرچیەك كە خۆی نەبێت.
بۆیە كردە تیرۆریستییەكان ،سەرەداو و ژێدەری ڕاستیی
هەلومەرجی جیهانێكن ،كە تەواو نەخۆشە ،لە قەیرانێكی
سەختی كوشندەدایە .قەیرانی جێ-خۆكردنەوەیە لە ڕۆحی
سەردەمدا .هاوكات ژێدەری پاشكۆیی و داڕزانی هەلومەرجی
سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتی و چەندان كێشەی تری
جیهانی ئیسالمە .كەواتە ئایین نەك هەر چارە نییە ،بەڵكو
خۆی دەردراوی پەتا و نەخۆشییەكی سەختە ،بۆیە ئەگەرچی
دروشمەكە دەاللەت لە نەخۆشیی جیهانێكی ئاڵۆزكاو لە نێو
شارستانیەتەكانی مرۆڤایەتیدا دەكات .هەر بەو مانایە ڕاستە
و شیاوە .دەنا ئاماژەیەكی ترسناكە كە نەخۆشەكە دەیەوێ
خۆی چارەسەركار بێ!
لەبەر ئەوە ،میكانیزمی بەرگری دەگرێتە بەر و هۆكاری
نەخۆشییەكەشی دەخاتە ئەستۆی ئەوانی تر .هەڵبەت بە
هەناردەكردنی ئێش و ترس و نیگەرانییەكانی ،دەیەوێ
توندوتیژانە بیسەملێنێ كە توانای خۆساڕێژكردنی ماوە .بۆیە
بە هەرچوارالدا پەالمارەكانی چەندبارە دەكاتەوە ،تا خۆی لە
تیاچوونێك ڕاپسكێنێ!
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-3بەڕووداوكردنی مەولود :لە بۆنەوە بۆ مانفێست
كوردستان لە ڕووی ئاییندارییەوە ڕوخسارێكی گشتی
و هاوبەشی هەیە ،جا لە ش��ارەك��ان ی��ان شارۆچكە و
گەورەدێكاندا بێ .بەاڵم سااڵنێكە كە نیشتەجێی ‹هەولێر›م،
بەردەوام دیاردەگەلێكی جیاواز سەرنجیان ڕاكێشاوم .یەكێك
لەوانە ‹مەولودە› .ئەگەرچی تا ئەمساڵیش دركم بە شێوازی
گێڕانی ئەو بۆنەیە نەكردبوو ،بەاڵم لە دید و خوێندنەوەی
ڕاستەوخۆی مندا لە بۆنەیەك زێرت پەیامێك بوو :مانفێستی
ڕوودانێكی سەرتاپاگیر ب��وو بە هەموو مانایەك .بۆیە
بەسەركردنەوەی بازاڕ و هەندێ جێ ،ئەو وێنە باوەی كە
‹هەولێر› شارێكە یەك ڕوخسارە‹ ،شارێكی داخراو و كۆنەوارە›،
بە سادە و سەرپێیی هاتە پێشچاوم .چونكە ئەو ڕوانگەیە
شتێكی ئەوتۆمان پێناڵێ تا لە نزیكەوە خوێندنەوەی دروستی
شارەكە نەكرێ .جگە لەوەی ئەو گوتەیە تەنها بۆ كەسانێك
ڕاستە ،كە خوێندنەوەی خۆی تێدا ئەزموون نەكردبێ ،دەنا
شارێكە چەندین خوێندنەوەی جیاواز هەڵدەگرێ.
لەبەر ئەوە ،قسەكردنم لە بارەی ‹هەولێر›ەوە ،قسەكردنە لە
بۆنەیەك كە لە سەرنجی مندا نادیارەكان خۆیان منایش دەكەن
بە بەرگێكی باو و بە مانای جیاوازەوە .دیارە قسەكردن لە
بەشێكی كۆمەڵگەی كوردی كە چۆن لە بۆنەیەكدا ناخی خۆی
دەكاتە ڕووداوێكی گشتی ،زۆر هەڵدەگرێ .ئەگەرچی مەولود
لە ‹هەولێر›دا پێشینەیەكی مێژوویی هەیە و وەك شانازییەكی
ناسنامەی ئەو شارە نارساوە ،بەاڵم یەكەم جارە بۆنەكە وەك
ڕێوڕەسمێك بە فەرمی و بۆ چەند ڕۆژێ لە ‹میانەی پایتەختی
گەشتیاری›دا بگێڕدرێ .هەڵبەت دیاریكردنی ئەو شارە
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وەك شاری گەشتیاریی واڵتانی عەرەبی بۆ ساڵی ( )٢٠١٤و
ئەنجامدانی مەولود بەو فراوانییە ،ئاماژەی ئابوری و پەیامی
ئایینیش لە خۆیدا هەڵدەگرێت ،چونكە گرێدانەوەی ئەو
بیرۆكەیەی كە ئایین بەشێكی سەرەكیی كەلەپوری ڕەسەنی
شارەكەیە ،دەبێتتە ئامرازی ڕاكێشانی گەشتیار و سەیرانگەڕ.
لێرەوە ،خوێندنەوەی مەولود لە دیاردەوە بۆ ڕووداوێك،
هەڵگری كۆمەڵێك ڕەهەندی جیاوازە ،چونكە لە هەمووی
گرنگرت ئەوەیە ،كە چۆن بۆنەیەك دەبێتتە ڕووداوێكی
سەرڕێژ و لەسەر شەقام و شوێنە گشتییەكان و ناوجەرگەی
ئابوریی شارەكەدا منایشێكی گشتی دەڕەخسێنێ .دەكرێت
بڵێین ڕووداو وەك شەپۆلێكە و بە تەكانی بەردەوام لە نێو
سایكۆلۆجیای جەماوەریدا ڕاماڵینێ دروستدەكات :كۆمەڵی
شتی چەسپاو لەگەڵ خۆیدا دەبات و هەندێ پاشاموەش
بەجێدەهێڵێ .بەمەش ڕووداوەكە دەخوازێ گۆڕانكارییەك
بكات و ڕەگێكی نوێ لە جەستەی كۆمەاڵیەتیدا بچەقێنێ.
دیارە ئەگەر ئەم بۆنەیە دووبارەكردنەوەیەكی ئاسایی بێ،
وەلێ مەبەست دووپاتكردنەوە و لێدانەوەی هەمان ئاوازی
هەبووە ،لەپێناو سڕینەوەی ئێستا و داهاتوودا ،هاوكات
چەسپاندنەوەی بیرەوەری و كۆیادی گشتییە لە قواڵیی كایە و
ناخی تاكەكانی كۆمەڵگەدا.
ئیدی ڕووداوەكە وەك پرۆسەیەكی لێدێ ،كە دابڕانێك لە
سیستمی ڕۆتینی ژیان و زنجیرەی واقیعدا دەهێنێتە دی.
ئەوەی لە هەناو و ناخی تاك و شارەكەدایە ،دەیهەژێنێ و
بە پرۆسەیەكی گشتی دەیهێنێتەدەرێ ،تەنانەت ئەوەشی لە
دەرەوەیە ،بە تەوژم و تەكانێ دەیباتەوە ناو ناخی مرۆڤ
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و دەیكاتە بەشێك لە سیستمێك و بەشیك لە خۆبینیی
مرۆڤەكانی .لەبەر ئەوە ،ئەو ڕووداوە مرۆڤ دەكاتە دوو
بەشەوە :بەشێكی كە شوێنی خۆی دەخات و لەگەڵ خۆیدا
هەڵیدەگرێ .بەشەكەی تریش بە جۆرێك ڕادەم��اڵ��ێ و
تەفروتونایان دەكات.
بۆیە ئەو بۆنە ئایینەی كە لە هەناوی بڕواداراندایە ،بە
ڕووداوێكی وەها دەبوژێرنێتەوە و دواتر وەك كردەیەكی
سەرتاپاگیر لە دۆخێكی گشتیی جەماوەریی بەریندا دەبێتتەوە
بە بەشیكی دانەبڕاو لە دەروون و ئاگاییدا .هاوكات ئەوەشی
لە نائاگایی گشتییدا كەڵەكە بووە ،دەتەقێنێتەوە و دەیخاتە
سەر ڕێچكەی پرۆسەیەكی كۆمەاڵیەتی .ئیدی بۆنەیەكی
وەها كە دەبێتتە ڕووداو ،ڕەهەندگەلێكی جیاواز دەگرێتەخۆ.
بەتایبەت كاتێ وا دەكات كە ‹منێك›ی دابڕاو و كەنارگیر
بۆ یادەروەریی منداڵی خۆی لە ڕۆژانی ڕەمەزان ،مەولود،
میعراج و جەژنەكان بانگهێشت بكاتەوە .بۆنەی نوقڵخواردن
و چكلێت و شیرینی و لوقم و ب��ەرات ،هەم بەرائەت و
سازگاریی منداڵییە ،هەم پەیامێكیشە بۆ ئێستا ،هەر بۆیە
ئەوەی سەرنجی ڕاكێشام ،زۆرترین ئامادەبوونی مێرمندااڵنە،
كە بە هەموو دەنگ هاواریان دەكرد ‹هەتاهەتایە موحەمەد
پێشەوایە›.
دیارە وتنەوەی دروشمێكی وەها لە بۆنەیەكی بە ڕواڵەت
ئاسایی و خۆڕسكدا ،دەرهاویشتەی كۆمەڵێك هۆكار و فشار
و پەنگخواردنەوەیە .چونكە گەڕانەوە بۆ ڕاب��ردوو وەك
ڕێگەچارەیەك ،بە جۆرێك ناڕەزایی گەنج و جەماوەریی
لە فۆرمی پەرستنێكی ئایینییدا دەگەیەنێ .بۆیە ئەو
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خۆمنایشكردنە نەك پابەندبوونە بە خودی بۆنەكە ،بەڵكو
ڕەتبوونێكە لە ئێستا .واتە ‹پرۆتێستێكی› گەنجانەیە ،كە
دەرخەری الوازیی سیاسەتی كۆمەاڵیەتییە .هاوكات جۆرێكە
لە ڕەتكردنەوەی واقیعی سیاسی بە گەڕانەوە بۆ ڕابردوو و
سیمبولەكانی! بەشێكە لە ڕاكردن و خۆڕاپسكاندن لە فۆرمی
دەنگهەڵبڕینێكدا ،كە هاواری ‹ئەاڵهوئەكبەر ،پێشەوامان
محەمەدە› .ناڕاستەوخۆش ڕەتكردنەوە و پەسەندنەكردنی
پێشەوایەتیی هەر كەسێكە!
ئیدی بە مانایەك ئەو جۆرە منایشە دەریدەخات كە هێز
و توانایەكی پەنگخواردووی الوان بەكار هاتووە و بۆتە
تووڕەیی و بێهوایی و ناكامیی .لێرەوە دەبینی پەنهانانە
توانستی (پۆتنێسیاڵێتی) كۆمەاڵیەتیی الوان ئاڕاستە دەكرێت.
دیارە الیەنی سیاسیی ئەم بۆنەیە لەوەشدایە ،كە هەندێ
هێزی كۆمەاڵیەتیی باوەڕدار و نەریتی لە فۆرمی ‹سۆفی› و
‹دەروێش› و ‹ئیسالمییە نەریتییەكە› خۆمنایشدەكەن .دواجار،
دەشێ ئەمانە خۆراكێكی ئامادە بۆ گەنجانی جیهادخواز بەێننە
ئاراوە .لێرەوە شەپۆلی خەڵك و ئۆتۆمۆبێل و خۆمنایشكردنی
گەنجان لەسەر قەاڵت و بەڕیزوەستانیان و دروستكردنی ناوی
خودا بە سەدان گەنج ،بەستنەوەی ناسنامەی ئێستای شارەكە
و گەنجەكانیەتی بە دێرینی و دیرۆكیەوە .تا ئەوەندەی لەم
ڕووداوەدا هەست دەكەیت هەر تەنها مێژوو زیندووە ،نەك
داهاتوو ،واتە مێژوو بروسكەئاسا خۆی دەكاتەوە بە ڕۆژگاری
سەردەم و ئامادەیی خۆ دەچەسپێنێ .هاوكات ڕەتكردنەوەی
ه��ەر گۆرانكارییەكە ،كە لەسەر ڕێگەی گەشەكردنی
شارەكەدایە!
164

نەوزاد جەمال

لە كاتێكدا لە ڕووی ئایینییەوە ،جەمسەری نەریتخوازی
(سەلەفی) بۆنەیەكی وەها بەپێی دەق ڕەت دەكاتەوە ،لە
بەرامبەریشدا نەریتێكی دیكە پێداگیری لەسەر بۆنەكە
دەكات ،بۆیە پێكدادانێكی تیۆلۆجی لەسەر ڕەوایەتیی مەولود
و چۆنیەتیی لێكدانەوەی دەقی ئایینی دروست دەبێت،
واتە پێكدادانی دوو هێزی ئایدیۆلۆجیی ئایینیی نەریتی،
كە دواتر پێكدادانە لە فۆرمی توندوتیژی تردا دەردەكەوێ،
چونكە ڕكابەرییەكە لەوەدایە ،كە كامیان مافی كۆنرتۆڵكردنی
باوەڕی جەماوەری هەیە .ئەمەش لە ڕێی بەهێزكردنی پێگەی
خۆیانەوە و ناردنی پەیامێك بۆ دەسەاڵتدارانی سیاسیی
هەرێم ،كە ئەوان نوێنەری ئاییندارانی كوردستانن!
هاوكات ئەو بۆنەیە چڕبوونەوەی دەستەمالنێی ئابوریی
بازاڕ و باوەڕی ئایینییە ،كاتێ ڕیكالمی بازرگانی هاوتەریبە
بە س��ەاڵوات لە بۆنەیەكدا .بێگومان ئەمەش جۆرێكە لە
سەرمایەگوزاری ،كە جگە لە ڕەهەند دەروونییەكەی،
ڕەهەندە ماددییەكەی زەقوزاڵە تێیدا ،بۆیە فرۆشتنی هەزاران
پۆستەر و كیلۆ شیرینی ،جلوبەرگ و مەدالیا ،بازاڕگەرمییە و
ڕیكالمێكی پیرۆزی ئەو دوكان و كۆگا و كۆمپانیایانەیە ،كە
لە پشت بەرزراگرتنی بۆنەكەدان .لێرەدا ئابوری دەبێتتە
ئامرازێكی پیرۆز و مایەی فەڕ و پیت و بەرەكەت .واتە
جۆرێك لە پراگامتیزمی ئابوری – ئایینی تێدایە :ساتێك بۆ
خودا و ساڵێك بۆ دنیا ،واتە دابەشكردنێك لە نێوان دین و
دنیادا ،كە ئاوێتەبوونێك لە ساتەوەختێكدا دێنێتە ئاراوە.
بۆیە دیاردەی تەكسیی خۆڕایی و بەشینەوەی شیرینی
لە بەردەم كۆگا گەورەكاندا مایەی سەرنج و بیركردنەوەیە.
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ئاخر چی وادەكات كە كۆگا و دوكانێك پۆستەرێكی مەزن
لە ستایشی پێغەمبەردا هەڵواسێ و كاسێتی مەولودنامە بە
سینییەكی شیرینی بداتە كڕیارەكان؟ هەڵبەت ئەم بۆنەیە ئەو
سەرنجەمی لەبارەی ئەم شارەوە تۆخ كردەوە كە :گەشەی
بازاڕ هاوشانە بە برەوسەندنی ئایینداری تێیدا .شاراوە نییە
كە بەرزی مۆڵەكان ،تەری بن بە بەرزیی منارەكان! چونكە
ئەوانەی مزگەوت دروست دەكەن ،خاوەن سەرمایەكانن!
ئەمەش مانای ئەوەیە كە جارێكی تر ئایین لە ڕێگەی بازاڕەوە
خۆی بەرهەم دەهێنێتەوە .وەلێ ئەمە چەندین پرسیار بۆ
داهاتوو هەڵدەگرێ ،بەاڵم بە دیوێكدا بازاڕ هەژموونی خۆی لە
هەناوی بۆنە ئایینییەكاندا بەهێز دەكاتەوە و دەبێتتە هێزێكی
چەسپاو و گرنگ .ڕەنگە ئەنجامگیریەكی خێرا بێ ئەگەر بڵێین
هێندەی بەرژەوەندیی ئابوریی بازاڕ لەگەڵ ئایینداریدا كۆكە،
ئەوەندە لەگەڵ سیاسەت و ئامرازەكانیدا تەبا و كۆك نەبێ.
 -4وەزشكردن و جیهادی و ئەی ڕەقیب الی ئیسالمییەكان
ئاخۆ چ ڕایەڵێ هەبێ لە نێوان جیهاد و وەرزش و ئەی
ڕەقیبدا؟ لێرەدا داوای لێبوردن لە خوێنەر ئەكەم ئەگەر
بیگەڕێنمەوە بۆ بابەتێكی پێشرت ،كە قسەی زۆر هەڵدەگرێت.
لە هەفتەنامەی ‹ئاوێنە›دا بە مانشێتی سەرنجڕاكێش نوورساوە
«مەال كرێكار پێشبینیی جیهاد دەكات ،كاتێك ئەمەریكا لە
ئێراق دەكشێتەوە!» بۆیە جیهادی ئەو لەو گوتارەدا ئەوەیە:
ئەمەریكا مەكشێرەوە ،ئەگینا جیهاد بەرپا ئەبێت! هەڵبەت
وێنەكەی ‹م��ەال كرێكار› لە ڕۆژنامەكەدا سەرنجڕاكێش و
پرۆفێشیناڵەیە .بەاڵم ئەوەی مایەی سەرنجە كە لە ناواخنی
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هەمان ژمارەدا هاتووە ،كۆمەڵێ نوسەر و ڕۆشنبیر هەڵوێستی
خۆیان بەرامبەر وتەیەكی ‹عەلی باپیر› سەبارەت بە رسوودی
ئەی ڕەقیب دەردەبڕن.
هەڵبەت چ وتەكەی ‹مەال كرێكار› وەك ئیسالمییەك كە لە
واڵتێكی ئەوروپی دەژی و هەم ئەوەی ‹عەلی باپیر›یش پڕن
لە پارداكۆكس (لێكدژی) .لە الیەك یەكەمیان كە لە واڵتێكی
ناموسوڵامنی ئەوروپی دەژی ،بەاڵم ب��اوەڕی بە دەوڵەتی
قانون هەیە .خۆشی هیچ ترس و دوودڵیی لەسەر ژیانی
نییە و هیچ كات ‹نەرویژ› بەبێ هەبوونی بەڵگەی دروست
ڕادەستی ئێراقی ناكاتەوە .ئیدێ كەسێك تا بینەقاقای باوەڕی
بە جیهادە ،خاترجەمانە لە ژووری خۆیدا ،خەریكی وەرزش
و تاعەتە!
ئەوەی تریشیان پێیوایە رسوودێكی نیشتامنی  -نەتەوەیی
كە نزیكەی نیوسەدە زێرتە دەیەها نەوەی كورد لە هەموو
پارچەكانی كوردستان لەسەری گۆش كراون ،الدانە لە شەرع،
چونكە وەسفی نیشتامنی بە ئایین كردووە! باشە وشەی ئایین
واتای چییە لە ئەی ڕەقیبدا؟ مەگەر ئینتام و پابەندبوون
نییە بەو شوێنەی كە مرۆڤ بەشێكە لێی؟ پرسیارەكە :بۆچی
ئەمە دژ بە ئایینە؟ لە كاتێكدا هیچ ئایینێ بەبێ نیشتامن و
شوێنێكی جوگرافی نەیتوانیوە گەشە بكات .ئاخر ئایا باوەڕ
و پابەندبوون هەر ئایین و خودا دەگرێتەوە ،لە كاتێكا ئێمە
پێویستامن بە هەبوون و هەستی خاوەندارێتیی نیشتامنێ
هەیە؟ كاتێ كە هەمیشە باوەڕی ئایینی وەك میكانیزمێك
لە ب��ڕواب��وون و پابەندبوون بە نیشتامنەوە لە هۆشی
هاونیشتامنیانی كەم كردۆتەوە .باشە ،هێندەی ئیسالمییەك
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

167

بەكوڵ بۆ ‹قودس› و ‹فەلەستین› دەگری ،ئەوەندە كوردستانی
خۆی بە الوە پیرۆزە؟
ئەمەش لەبەر ئ��ەوەی ئایدیۆلۆجیای ئیسالمی خاك و
زەوی لەسەر بنەمای باوەڕ دابەش دەكات .زەویی خۆی بە
پیرۆز و خاوێن ئەوی تریش خاكی تاغوت و كوفرە! بەاڵم
ئاخۆ خاكی كوردستان دەچێتە ژێر ئەو پێناسە و دابەشكردنە
تەسكە ئایدیۆلۆجیەوە؟ پاشان ئەگەرچی لێرەدا ئەرك و كاری
من ڕاڤەی ئەدەبیی هۆنراوە و شیعر نییە ،بۆچی وشەی ئەی
ڕەقیب بە هاوواتای وشەی ‹خودا› لێك دراوەتەوە؟ لە ئێران
و ناوچە كوردنشینەكانی خۆرهەاڵت ،كە دەڵێن ڕەقیبیەتی،
واتە ڕكابەر و پێشبڕكێكاریەتی .بۆیە یەكێك لەو هۆكارە
سەرەكییانەی بوونەتە هۆی داخرانی گەشەكردن و چاكسازیی
ئایینی ،زاڵبوونی ئەقڵیەتی سەلەفیەتی «دەقگەراییە» ،كە
تێكستی پیرۆز و سەرچاوەكان وەك خۆی بەدەر لە سەردەم و
كۆنتێكستی مێژوویی لێك دەداتەوە .هەمیشە ڕەوتی ڕووداو
و ماناكان ،بۆئەوەی لە دەقەكەدایە ،نەك ئەوەی لەواقیعدا
چۆنە ،دەگێڕێتەوە.
لێرەوە ،ئەم تێگەیشتنە لە تێكستی ئایینی ،كوشتنی زۆر
ڕەهەند و واتای شاراوەی دەقە ،كە دەشێ بەپێی پێویست
و خواستی ڕۆژگار لێی هەڵبەێنجرێ .بۆیە پابەندبوون بە
نیشتامنەوە و ملكەچی بۆ بیروباوڕی نیشتامنپەروەری الی
ئەو ڕەوتە بە جۆرێك دەرچوونە لە ئایین  ،بەاڵم دواجار ئەم
دیدە چەقبەستووە لە بیری ئەچێتەوە كە ئایین ئامرازێكە بۆ
مرۆڤ و دەقیش لێكدانەوە و ڕاڤەی جیاواز هەڵدەگرێت.
ئەگەر بەو چەشنە دەقگەراییە لە ئایین تێبگەین ،ئیدی
168

نەوزاد جەمال

ناتوانین هیچ شێوەیەكی نوێ لە ژی��ان تاقیبكەینەوە و
ناشتوانین شێواز و ڕەفتاری ئەم سەردەمە بۆ هەزار ساڵ
لەمەوبەر بگێڕینەوە .دواجار بەپێی كولتوری خێڵەكیی بیابان
بڕۆن بەڕێوە .هاوكات ئەم دیدە دەقگەراییە یەكەم دوژمن و
پێچەوانەی ئامانجەكانی ئایینە لە ژیاندا .ئەگەر مەبەست لە
ئایین ،بەختەوەری و چاكەی مرۆڤ بێت.
بۆیە سەیرە كە خۆشەویستی و نیشتامنپەروەری الدان
بێ لە شەرع و نەتوانین ڕێزی لێبگرین! لە كاتێكدا هەزاران
شار و گوند و ملیۆنەها خەڵك لە جەنگی داگیركردن و
سەندنەوەی خاكدا بە ناوی شەڕی پیرۆز و باڵوكردنەوەی
باوەڕی ئایینییەوە كوژراون .چام ئەگەر كوردستان بەشێك بێ
لە خاكی موسوڵامنان بۆچی نیشتامنپەروەری نادروستە؟ من
چی بكەم لە قودس و حیجاز كە هیچ نیشتامنی من نییە
و خاكم داگیركراو بێ؟ لێرەوە ،ڕایەڵەكە لە نێوان ئەو دوو
كەسایەتییە ڕادیكاڵەدا مەسەلەی باوەڕ و خاكە وەك بەشێك
لە خودی باوەڕی ئایینی .لە كاتێكدا ئینتام بۆ خاك بە نەنگی
بزانرێ لەژێر ناوی رسودێكدا .هەروەها ،لە پاش كشانەوەی
ئەمریكا لە ئێراق پێشبینیی جیهاد بكرێت لە كاتێكدا خاوەنی
گوتارەكە لە خاكی ناموسوڵامناندا بژی و باوەڕی بە دەزگای
قانونی و ئاسایشی ئەو دەوڵەتە هەبێ!
دیارە لێرەدا بەرژەوەندیی الیەن و كەس لە لێكدانەوە بۆ
دەقەكان بەدەردەكەوێ .پێموایە كەسێكی ئیسالمیی وەك
عەلی باپیر هەرگیز لە یەك واڵتی ئیسالمیدا ناتوانێ جێی
بێتەوە ،چونكە ئەو واڵتانانە خاكی خۆیان لە پێش باوەڕ بە
ئوممەی ئیسالمییەوە دەژمێرن ،ئیدی با خۆشی پێی وابێ
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ئەوانە خاكی ئیسالم و برای موسوملانی تێدا ئەژی .ئەم دیدە
نێونەتەوەییە بۆ ئایین لە بۆچوونی كۆمۆنیستەكان ئەچێ،
كە پێیان وایە نیشتامن واتە ئایدیۆلۆجیا و باوەڕ ،نەك خاك
و زێدی مرۆڤ خۆی .لە كاتێكدا بە ناوی ئایدیۆلۆجای
كۆمۆنیزمەوە چەندین واڵت داگیر كرا و وێران كرا و مافی
گەالن و چەندین نەتەوەی وەك كورد پێشێل كرا!
 -5سیكۆالریزەكردنی ئایین لە كوردستان
پاش باسكردنی گرفتی پرۆژەی ئیسالمگەری و شێواندنی
دیاردەی ئایینداری لە كۆمەڵگەی كوردستاندا ،پێویستە باس
لە سێكۆالریزەكردنی باوەڕی ئایین بكەین .دەبێت بپرسین:
ئایا ئێستا كاتی ئەوە نەهاتووە ،ئایین لە كوردستان سكۆالریزە
بكرێت؟ واتە بە پرۆسەی سیكۆالری كولتوری و سیاسیدا
تێپەڕێت؟ پێش هەموو شتێ ،دەبێت بزانین مەبەست لە
سیكۆالریزەكردنی ئایین چییە لێرەدا .هەڵبەت مەبەست
ئەوەیە ،كە ئایین و باوەڕ بە هەموو جۆرەكانیەوە (بەتایبەت
ئایدیۆلۆجیا سیاسی و حزبییەكان كە بوونەتە دۆگامیەكی
ئایینی) ،ببێتە بابەتێكی پەیوەستدار بە خودی تاكەوە ،نەك
پرۆسەیەكی سیاسی و ئایدیۆلۆجیی گشتگیر .بە دەربڕینێكی
تر« :بەتاكبووی» ب���اوەڕداری و ئایینداری و لە شێوازی
پراكتیزەكردندا تەنها لە نێو ژیانی كۆمەاڵیەتیدا.
پێویستە پرس و خواستی ئایین لە كایەی سیاسەت و
فەرمانڕەوایەتیەوە بۆ ئەو كایە تایبەتەی تاك تێیدایە،
بگوێزینەوە ،واتە ئایین ببێتە مەسەلەیەكی كەسی و چیرت ئەو
پرۆسە هەژموونگەرە كۆمەڵگەییە نەبێیت ،كە فەزای گشتی
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و كولتوریامن دابپۆشێت و ئازادیی تاكەكەس زەوت بكات.
بەمەش باوەڕ و ئایینداری دەچێتە مەودا و كایەی تاكەوە،
كە بە ‹كەشی تایبەت› (پرایڤیت سفیر) دەن��ارسێ ،واتە
تاك خۆی بڕیاردەرە نەك پرۆسەیەكی هەمەكیی سەپێنەر،
بۆیە بەئەقاڵنیكردنی بیركردنەوە و باوەڕی ئایینی لێرەوە
دەست پێدەكات كە ئایین لەسەر ئاستی كۆمەاڵیەتی و
لە سەردەمێكی بزۆز و ئاڵۆز و پڕ ملمالنێی ئاییندا نەبێتە
هەڕەشە لە ئاسایش و هێمنیی نیشتامنی.
بۆیە پێوسیتامن بە خوێندنەوەو ڕاڤەكردنەوەی ئەقاڵنی
و سەردەمییانەی دەقەكان هەیە ،واتە تێگەیشتنێكی نوێ
بۆ پێگەی ئایین و پەیوەندیی مرۆڤ بە مرۆڤەوە ،چونكە
ئیختیاری ئەقاڵنی ئەوەیە ،كە مرۆڤ بە بڕوا و بڕیاری خۆی
بە ئایینێك قایل بێ و لە ژیانی تایبەتیی خۆیدا پەیڕەویی
لێبكات .نەك بە ناوی باوەڕی پیرۆزیی گشتییەوە بسەپێرنێ
بەسەریدا و سەنگەری لێبگیردرێ .ئا لێرەوە ئیختیارێكی
وەها ،هیچ كێشە و گرفت نییە ،چونكە مافێكی شەخسییە
و لە كایەی تایبەتدایە .دیارە ئەمە ئەو قۆناغەیە ،كە تێیدا
مامەڵەی ئەقاڵنیی پەیوەندیی ئایینی و ب��اوەڕداری ڕێك
دەخات .هاوكات پێگە و بواری زانستی و پانتایی ئازاد بۆ
تاكەكان دەهێڵێتەوە.
ل��ێ��رەدا ،دەبێت دەستنیشانی دی��اردەی��ەك بكرێت لە
كوردستان ،كە ئایین شەخسانی دەكرێت .واتە ڕاستی و
پیرۆزیی پەیام و ناوەڕۆكی ئایین لە كەسێتیی سەركردە
و خوێندەوار و مەال و سەركردەی بزاڤێكی ئیسالمیدا تۆخ
دەكرێتتەوە .بە دەربڕینێكی تر ،كەسێك خۆی دەكاتە
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خاوەن و دەمڕاست و نوێنەری خودا و ئیسالم و بەهاكانی.
یەكەم مەترسی ئەم دیاردە نوێیە ئەوەیە كە هەر هەڵە و
كەموكورتییەكی ئەو كەسێتییە ڕاستەوخۆ لەسەر خودی
ئایین هەژمار دەكرێت! ڕەنگە ،دیاردەی «شەخسپەرستی»
لە مێژووی ئێمەدا شتێكی نوێ نەبێ ،بەاڵم ئەمڕۆ فۆرمێكی
دیكەی وەرگرتووە .چونكە بەكارهێنانی تەكنەلۆجیای نوێ و
میدیا لە زەقكردنەوەی تیشكی كامێراكان لەسەر كەسێك كە
خۆی لێدەبێتتە جێنشینی پێغەمبەران و پیاوچاكان ،منوونەی
ئیسالمێكی بەكەسیكراو و خۆمنایشكەرمان دێنێتە بەرچاو!
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بەشی نۆهەم
ڕەهەند و بەرجەستەبوونەكانی ئایینداری
تەوەری یەكەم:
بەرژوەندیخوازیی ئایینی و دەركەوتە نوێكانی
لەم باسەدا ه��ەوڵ دەدرێ ئەو پەیوەندییە ناوكۆییەی
نێوان بڕوای ئایینی و بەرژەوەندیی بدۆزرێتەوەو ئەوە ڕوون
بكرێتتەوە ،كە بەرژەوەندی لە ڕوانگەی ئایینەوە نەك هەر
خراپ و پشتگوێخراوە ،بەڵكو جەوهەرێكی پێكەێنەری بڕوا و
كرۆكی پەیامەكانی نێو دەقە پیرۆزەكانە ،بۆیە لێرەدا تەنها باس
لە سایكۆلۆجیەتی باوەڕدار ناكرێت ،بەڵكو جەخت لەو پاڵنەر
و بزوێنەرانە دەكرێتتەوه ،كە لە ڕەفتار و هەڵسوكەوتی مرۆڤی
باوەڕداردا ڕەنگ دەداتەوە .هەمیشە بۆ تێگەیشنت و ڕاڤەكردنی
جۆر و مۆتیڤی مرۆڤی ب��اوەڕدار ،پێویستامن بە گەڕانەوە
هەیە بۆ ئەو بنەما هزری و دیسكۆرسەی لە دەق و پەیامە
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ئایینییەكاندایە .دواجار لەم سۆنگەوە هەوڵ دەدرێ جیاوازیی
نێوان فەلسەفهو ئایین لەم گۆشەنیگاوە بخرێتە ڕوو .هاوكات
ئەو مشتومڕەی دەربارەی ڕەوایەتیدان بە كردەوەی مرۆڤ لە
ڕوانگەی پێوەر و بەها ڕەوشتییەكانەوە بەسەر بكرێتتەوە.
 -1ئایین بەرامبەر دنیا
جیاوازی و كێبەركێی «ئایین» و «دنیا» شتێك نییە كە گومانی
لێبكرێتت ،نەك هەر لە ئێستادا ،بەڵكو بە درێژایی مێژوو ئایین
وەك دیوێكی تری گەمەی ژیان هاتۆتە گوتار و دوان لەسەر
بەها و گرنگیی مرۆڤ تێیدا .ئایین بۆ خۆی وەك توخمێكی
ڕۆحیی ژیانی مرۆڤ پێدراوێكی دێرینە .هاوكات جیاوازییەكی
تەواو دیا ر هەیە لە نێو بواری ئایین و دنیا لە الیەكی ترەوە.
واتە لە فۆرمە ڕۆحی و دەروونییەكەیدا ،هەر ئەمەش وای
كردووە كە ئێمە بتوانین جیاكارییەك ل ە نێوان پێداویستی و
هەلومەرجەكانی ئایینداری و پێویستییەكانی ڕۆژگاردا بكەین.
لێرەوە الیەنی ڕۆحی بۆتە ڕەهەندێكی گرنگی ئایین
بەرامبەر الیەنی ماددی ،كە چەمكی دنیا دەگرێتەوە .دیارە
ئەم جیاكارییەی دین و دنیا چۆتە خودی ڕێنام ئایینییەكانەوە،
كە بۆ خۆشی شایانی نكۆڵیلێكردن و ڕەتكردنەوە نییه لە
ڕواڵ��ەت و دەرك��ەوت��دا .لە ئاییندا پێشرتیی )ئەوەلیەت-
(priorityدراوە بە ئایین ،دیوی ڕۆحی ،ڕۆژی دوایی ،پاداشتی
خودایی و دنیاش لە پلەیەكی نزمدایە گەر هەردەم فەرامۆش
نەكرێ .مەملەكەتی خودایی نازەمینییە و بوونێكی ئامادەی
نییە لێرە ،بەڵكو لە سەروو بوونی ماددیی بەرجەستەوەیه
ل��ەوێ .لێرەوە ئەم دی��دە بۆ «ب��وون» و جیهان بەگشتی
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ڕەهەندێكی میتافیزیكی هەیە ،كە تێیدا بازدانێكی ئۆنتۆلۆجی
هەیە بەسەر «كاتێتی» و «بەسەرچوون»ی دنیادا .دواجار وا
دەردەك��ەوێ كە دنیای ماددی شایەنی دەربەستهاتن نییە،
چونكە ئەگەری لەناوچوون و تێداچوون تێیدا جەوهەرە ،بۆیە
دینداری وەك ڕیگایەكە بۆ درێژەدان بە ژیانێكی هەتاهەتایی،
بەاڵم لەشوێنێكی تر!
دی��ارە دەتوانین هەمان جیاكاری بكەینە تەوەرێك بۆ
لێكجیاكردنەوەی دین لە سیاسەت /حوكمڕانی .سیاسەت
كە خوسڵەتێكی گۆڕاو و دنیایی هەیە ،نەچەسپاو و كاتییە،
وەك چۆن ژیان و دنیاش وەهان ،بێگومان لە دێرزەمانەوە
ئاخوند و مەال و زانای ئایینی بە پلەی یەكەم خۆیان بە كاری
زانستی و ئاییندارییەوە خەریك ك��ردووە ،نەك سیاسەت،
بێگومان لەشارستانیەتەكانی پێش ئیسالمدا پیاوانی ئایینی بۆ
بەشداریكردن لە دنیای سیاسەتدا میكانیزمێكیان دۆزییەوە:
ئەویش لە ڕێی گێڕانەوەی ماف و سەرچاوەی دەسەاڵتی
شای دەوڵەت بۆ مافێكی یەزدانی و پیرۆز .بەمەش دەسەاڵتی
شایان پیرۆز كرد و كرایە مافێكی بنەماڵەیی ،هاوكات لەوێوە
خۆیان لە كاروباری دەوڵ��ەت هەڵقورتان و دزەی��ان كردە
نێو بڕیارە سیاسییەكانەوه و پاڵپشتی سیاسییان بۆ كارە
ئایینییەكانیان دۆزییەوە.
بەاڵ م لەمێژووی ئیسالمدا هەمیشە دەسەاڵتی ئایینی بەهێزتر
بووە لەناو بڕواداراندا وەك لەهی سیاسەت ،بۆیە لەپێكەاتەی
حوكمڕانیی میره ئیسالمییەكاندا دوو دەسەاڵت هەبووە :یەكەم
ئایینی و ئەوی تریش دەسەاڵتی میر و خەلیفەیە .گەرچی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

175

خەلیفە پێویستی بە ئاخوند و زانایی ئایینی هەبووه ،تەنانەت
ئەگەر خۆشی شارەزایی باشی هەبووبێ لە بواری ئاییندا ،بەاڵم
دواجار وەك زانا و پێشەوایەكی دینی حوكمی نەكردووە ،بەڵكو
زاناكانی كردۆتە ئامێر و بەكاری هێناون بۆ پشتگیری .خەلیفە
كەسێك بووە كە شارەزایی ،یاخود ئامادەیی تەواوی هەبووە
لە دەروازەی بەرژەوەندیی سیاسییەوە هەڵسووڕێت و لە
هەمان كاتدا بە ناوی باوەڕدارانیشەوە بدوێت .پیاوانی ئایینی
و زاناكانیش نزیك و هاوەڵی دەسەاڵت بوون ،چ وەك بتساز
و موفتییەك چ وەك كەسانێك ئامۆژگاری و ڕێنامییان كردبێ
گوێرایەڵی وەلی ئەمری باوەڕدارانیانبەئەركێكی ئایینی هەژمار
كردووە ،بەاڵم ئەم ئاشنایەتییەی نێوان دەسەاڵت و سیاسەت
هیچ لەوە ناگۆڕێت ،كەدەسەاڵت كایەكی سەربەخۆ و جیاواز
نەبووە لە ئایینداری و بەرژەوەندی دنیایی.
 -2بەرژەوەندی لە ئاییندا
ڕەنگە بەشێوەیەكی سادە لە سۆنگەی تێگەیشتنێكەوە كە
ئایین بابەتێكی سەرووییە (ترانسدێنت) و هەر الیەنی ڕۆح
دەگرێتەوە ،بۆیە بێخەوش و بێچاوەڕوانی و داواكارییه لە
بەجێهێنان و جێبەجێكردنی ئەركەكانیدا .واتە لەبەر ئەوەی
ئایین پەیوەندییەكی نادیاری نێوان خودا و مرۆڤە ،بەدوورە
لە بەرژەوەندی ،بەتایبەت بەرژەوەندیی مادی و دنیایی!
بەاڵم گرفتی ئەم تێگەیشتنە لەوەدایە ،ئەگەر ئێمە ئایین
بخەینە خانەیەكی بەرز و پێرۆزەوه ،ئەوا لە دنیای واقیعیدا
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لە كاری دەخەین .ئەگەر دنیا هەمیشە ئاماژە بێ بۆ ژینێكی
بڕاوه و كاتی و ئاستنزم ،پێویست ناكات ئایینیش لە نێویدا
خۆی ماندوو بكات .بە دەربڕینێكی تر؛ ئایین لە الیەك و
بەرژەوەندیی لە الیەكی دیكە .هەڵبەت ئەمە تێگەیشتنێكی
سادەو سەرپێییە ،وەك چۆن لەسەر ئاستی تێوریش بێخەوش
نییە ،وەلێ تا ڕادەیەكیش ڕاستییەكی ڕووكەشی پێوە دیارە.
لە كاتێكدا لەسەر ئاستی پراكتیكی ،واتە لە جێبەجێكردنی
ڕۆژانەییدا ،بەگشتی ب��اوەڕ و ب��ڕوا بە ڕێنامیی و ئەركە
ئایینەكان بەدەر نین لەبەرژەوەندی.
جگە لەوەی بەرژەوەندی دژ بە ئایین نییە ،بەڵكو زۆر
نزیكە و تەماهیی تەواوی لەگەڵدا دەكات ،واتە دەبێتتە
خۆراكدەرێكی زاتی و هەستەكی مرۆڤ بۆ پابەندبوون و
شوێنكەوتنی ئایین .با بزانین چۆن .بۆ منوونە ،ئەرك و فەرمانە
ئایینییەكان :حەج ،قازانج و سوودی مادی بۆ خەڵكانی لە
واڵتێكی تر تێدایە ،زەكات بە هەمان شێوە .نوێژ و ڕۆژوو
پاداشتی بەهەشت و لەم دنیاش زیادكردنی ڕزق و ڕۆزی و
پیت و هتدی لە پشتەوەیە .هەمیشە نزای «خوایە ڕۆزیامن
بدەیت و زیاد بكەیت لە نوێژو نزاكاندا بەستەنەوەیەكی
ڕۆحی و گرێدانێكی نێوان مرۆڤ و ئەفرێنەرە .ئیدی مرۆڤی
باوەڕداریش لە ڕێگەی جۆرێ لە بەرژەوەندییەوە لەگەڵ خۆی
دەدوێ و لە خودا نزیك دەبێتتەوە .یا لە جیهاد و غەزاكاندا،
مژدەی پەریی بەهەشت ،یا دابەشكردنی تااڵنیی جەنگ و
بەشینەوەی كەنیزەكاندا.
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ئەمانە پاداشتگەلێكن كە دەبنە تەواوكەر و تێركەری
هەست و حەز و چاوەڕوانییەكانی باوەڕداران ،لەبەرئەوەی
باسوخواسەكانی بەهەشت ،پڕاوپڕن لە كەلێن و كەلەبەرەكانی
دەروونی مرۆڤ ،كە گێڕانەوەی چیرۆكەكانی ڕۆدەچێته نێو
خواست و حەزە غەریزەییەكانەوە .بە دیوێكیشدا ڕاستییەك
دەردەخ���ات؛ وردەكارییەكی سایكۆلۆجی و ڕۆح��ی لە
پێكەاتەی بڕوای ئایینیدایە .لەكاتێكدائێمە ئایین بەسادەیی
لە دوو فۆرمدا وەردەگرین :یەكەم ،بەوەی كە خاڵییە لە
بەرژەوەندیخوازی و وا تێدەگەین مرۆڤی بڕواداریش
چاوەڕوانی نییە .دووەم ،ئەو فۆرمە سادەیەی كە پێی وایە
لەبەر ئەوەی ڕێنامیەكانی ئایین لەگەڵ زانست و پێوەرەكانی
ئەقڵدا نایەنەوە ،ئیرت قسەكانیش گۆترەن .لە كاتێكدا گوتار
و تێكستی ئایین دووربینەیەكی تەواو و مرۆڤناسییەك و
ناخناسینێكی هەستیاری تێدایە .بەتایبەت لە خوێندنەوەی
دیمەنەكانی بەهەشت «پ��ەری و ڕووب��اری هەنگوین و
نەبونی پێرێتی و نەمریی» و ئەو فەنتازیائامێزەی ژیان و
گوزەرانی بە شێوەیەكی ئێستاتیكی وەسف دەكات تا ئەو
ڕادەی حەز بە ساتەكانی بكەین تەنها لە باسكردنیشیدا.
ئیدی توانای دەربڕین و سیحری وشە ،یەكسانە بە قووڵی
و سەلیقەیی دەروون و پێدوایستی و حەز و مەیلەكانی
مرۆڤ .ڕەنگە یەكێك بڵێ ئەوە بەرژەوەندی نییه ،بەڵكو
هیوایە بە دوارۆژ .بەاڵم بابەتی هیواكە دەریدەخات كە
چەندە بەرژوەندیی تێدایە.
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 -3پاداشت و سزا وەك بەرژەوەندی
ئەگەر بگەڕێینەوە س��ەر ئایین و ك���ردەوەی م��رۆڤ،
دەردەكەوێ كە دەقی ئایینی ناتوانێ لە دەرەوەی دوانەی
پاداشت /سزا ئاخاوتن لەگەڵ دەروون��ی مرۆڤدا بكات.
وێناكردنی ژیانی بەهەشتی وەك پاداشت بەو وێنە زمانەوانییە
بااڵیە لە تێكستەكانی وەك قورئاندا ،دەری دەخ��ات كە
بیرۆكەی پاداشت بەدوور نییە لەوەی كە چوونە بەهەشت
لە بەرژەوەندیی داهاتووی مرۆڤە .بۆیە هاوكێشەی كردەوەی
چاكە یەكسانە بە بەهەشت ،بە پێچەوانەشەوە كردەوەی
خراپە ،یەكسانە بە دۆزەخ .مرۆڤیش لە بەرژەوەندییدا نییە
بچێته دۆزەخەوە ،بۆیە دەبێت نەیكات .لێرەدا ئەم گوتاری
سزا و پاداشتە لە ڕواڵەتدا جۆرە ڕەوایەتییەكی ئەقاڵنی و
پاساودانێكی لۆجیكی دروس��ت دەك��ات لە نێوان ئەوەی
هۆكارە ،ئەوەشی ئەنجامە .چاكە هۆكارە بۆ چوونە بەهەشت.
ئیدی لەم پەیوەندییەدا هەست و حەزی مرۆڤ بزوێنەرە،
بەاڵم ئامانج بەرژەوەندیی چوونە بەهەشتە.
مادام ومتان ئایین پێداویستییە چ لە ڕووی ڕۆحییەوە یا
مادییەوە ،هاوكات بەدەر نییە لەبەرژەوەندی .چونكە ئایین
و دەروون و ئەندێشەكان لە دەرەوەی كۆمەڵیك چاوەروانی،
زێرت نییە لە كردگار و پەرسرتاو .ئەگەر چاوەڕوانی و پێداویستی
و بەرژەوەندی لە ئایین داماڵێن ،كەم كەس هەیە ئاییندار بێ،
هەڵگری ئەو پەیامە و ئەركەكانی بەجێبهێنێ ،بەڵكو دەبێتتە
عیرفان كە پراكتیزەكردنی پوختی ڕۆحی دەمێنیتەوە ،لەپێناو
خودی كارەكە یا پەرسرتاوەكەدا بەبێ بەرامبەر.
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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هەڵبەت ئێمە ناتوانین بیر لە چاكە و باشە بكەیەنەوە
بەبێ پاداشت و بەهەشت ،وەك چۆن لە خراپە بێ سزا و
دۆزەخ .چونكە لە كردن و نەكردنی ڕەفتار و هەڵسوكەوتێكدا
ڕاستەوخۆ لە دڵ و دەروونی باوەڕداردا «ئەالرمی» بروسكەی
پاداشت یا سزا كارایە .ئەو زەنگە هەمیشە پاڵنەرە یان
جڵەوكەرە .بۆیە ب��ەرژەوەن��دی ب��ەدەر نییە لە ئایین و
فەرمانەكانی ،وەك چۆن ئایینییش بەدەر نییە لەبەرژەوەندیی
خۆی .خراپە بێ سزا نییە ،باوەڕداریش بەرژەوەندیی لە سزادا
نییە .چاكەش بێ بەرامبەر و پاداشت نییە ،بۆیە ئەگەر ئەو
پاڵنەرە نەبێ ،كەس بە الی چاكەدا ناچێ .كەواتە مرۆڤی
ب��اوەڕدار ،بەرژەوەندیخوازە و دێت بۆ بەرژەوەندییەكانی
پاساو و بەرگی پیرۆزی بۆ دادەدورێ .لێرەوە ئەو وتەیەی
«عەبدولرەحامن كەواكبی» شیاوە كە دەڵی« :ئەم زەمانە
درێژە فێری كردووین ،كە زۆرینەی خەڵكی پابەندی ئایین
نابن ئەگەر نەگونجێ لەگەڵ مەبەستەكانیدا یا لەگەڵ حەز
و ڕیابازیدا .هەروەها فێریشی كردووین كە خەڵكی كۆیلەی
بەرژەوەندییەكان و سەردەمەكەن و ئەقڵ هیچ سوودێكی
نییە الی��ان ،بەڵكو عەزم-ئیرادە لە پێداویستییەوە یا لە
لێخوڕەری تۆبزكارەوە لەدایك دەبێت» .
 -4تێوری پاڵنەری ڕەوشتی مرۆڤ
ئێمە وەك چۆن ناتوانین كۆمەڵگەی مرۆڤ لە دەرەوەی
باوەڕ و ئایینەوە بخوێنینەوە ،ئاوەهاش ناتوانین ڕەفتار و
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هەڵسوكەوتی مرۆڤ بەگشتی یان ئایینی لە دەرەوەی مەیل
و بەرژەوەندییەوە بخوێنینەوە .پاڵنەری كردەوەی ڕەوشتی
مرۆڤ لە ڕوانگە ئایینییەكەوه ،هەر ناگەڕێتەوە بۆ بڕوابوون
بە خودی چاكە ،بەڵكو حەز و مەیل دنەدەرێكەتێیدا .هاوكات
بیركردنەوە و چاوبڕینە ئەنجامیش بۆ خۆی هاندەرێكی دیكەی
كردەوەی ئایینییە .لەم سۆنگەوە ئەگەر جیاوازییەك بكەین لە
نێوان فەلسەفە و ئاییندا بكەین ،دەتوانین بگەڕێینەوە بۆ دیدی
فەلسەفەی ڕەوشتیی «كانت» ،كە لەسەر بنەمای ئەركخوازی
( )Deontologyدام��ەزراوە .كانت پێی وایە مرۆڤ دەبێت
بە چاكە ڕەفتار بكات نەك لەبەر ئەوەی حەز و مەیلێكی بۆ
چاكە هەیە یا بەرژەوەندیی لە چاكەدایە ،یان لەبەرئەوەی
ئەنجامی چاكەكردن باش دەشكێتەوه بۆی .نا ،مرۆڤ دەبێتت
لەپێناو خودی چاكەدا باشڕەفتار بێ ،بێگوێدانە ئەوەی كارەكە
بەرژەوەندیی دەبێت بۆ خۆی یان نا.
بۆ منوونە «كانت» دەڵی ڕاستگۆیی یاسایەكی گەردوونییە،
دەشێ مرۆڤ بە هۆیەوە قازانج نەكات ،ئیدی لێرەدا مرۆڤ
بۆ ئەوەی پەیڕەویی چاكە بكات ،دەبێت پێوەر و پاڵنەری
كردەوەكەی بەدیهێنانی ئەركێكی ڕەوشتی بێ ،كە خۆی لە
فەرمانێكی ڕەهای گەردوونیدا دەنوێنێ و هیچی تر نا.
دیارە ئەم مشتومڕە لە فەلسەفەی ڕەوشتییدا درێژەی
هەیە ،بەتایبەت «مۆدێلی ستاندارد» بۆ تێگەیشنت لە
پاڵنەرەكانی ڕەفتاری مرۆڤ لەژێر ڕۆشنایی «تێوری پاڵنەری
ڕەفتاریی»دا جەخت لە باوەڕ و مەیل دەكرێت وەك بزوێنەر.
لەو تێورەدا بەتەنها باوەڕ پاڵنەری سەرەكی نییە بۆ كردارێك،
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ئەگەر مەیل لە بابەتی باوەڕەكەدا ئامادە نەبێ .واتە كارلێكی
مەیل لەتەك باوەڕدا دەبنە پاڵنەری كردەوەیەك .لەكاتێكدا
ڕێبازی فەرمانخوازی (فۆنشیۆنالیزم) پێیوایە ئەم لێكدانەوەیە
سادەیە .باشرتین مۆدیلی پاڵنەر ،مەیلە الی بكەر-مرۆڤ.
وەك چۆن مەیل پاڵنەرە بۆ كردەوە ،هاوكات پاڵنەریشە بۆ
گوێڕایەڵی و شوێنكەوتنی بنەما و پێوەرە ڕەوشتییەكان .لە
كاتێكدا لەفەلسەفەی كالسیك (ستۆیستەكان) فەیلەسوفەكانی
فەلسەفەی ژیان (بودیزم و عیرفان و تەسەوف) ،پشت بەم
لێكدانەوەیەی «تێوری مەیل» نابەسنت و دەیخەنە پشت
سەریانەوه .پێیان وایە دەبێت مرۆڤ لە سەروو مەیل و
حەزەكانیەوە كارەكانی ئەنجامبدات و نەبێتە كۆیلەیان.
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ئەنجام
لەگەڵ ئەودانیم بەرژەوەندییەكان ڕەتبكرێتنەوە و بەناوی
ئایینەوەدژیان بوەستینەوه ،یا پێامن وابێ ژینێ خاڵی بێ لە
بەرژەوەندی ،بەرز و پاكژییە ،نەخێر .بەرژەوەندیخوازی دژە
ڕەوشت نییە و دژ بە ئایینیش نییه ئەگەر پێوەرەكانی ڕەوشت
و ئاكار تێنەپەڕێنێ .وەك چۆن مرۆڤ بەرژەوەندیی دنیایی -
ئابوریی هەیە ،بەرژەوەندی لە ئایینشدا هەیە بەپێی الیەنە
دنیایی و ڕۆحییەكەی .كێشەكە لەوەدایە بە ناوی ئایینەوە
«تەقدیسی بەرژەوەندییەك» یان «بە چەپەڵ» سەیربكرێت،
واتە ئەگەر ئایین نەبێتە بەرژوەندیخوازیی چین و دەستەیەك
لە كۆمەڵدا.
كەواتە وەك چۆن لەنێو ئاییندا ئەرك و فەرمانەكان ،پێوەرە
ڕەوشتییەكان لەسەر بنەمای پاداشت و سزا بنیات نران و
كەسی باوەڕدار هەمیشە لەچاوەروانیدایە ،ئاوەهاش ئایین و
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ڕێوڕەسمەكانی خۆی بەدەر نییە لە چاوبڕینە دنیا و دەسكەوتنی
شتگەلێك ،كە مانەوەی خۆی مسۆگەر دەكات .هەر ڕەهەندی
بەرژەوەنیدیشە ،كەئایین لە دنیا و مرۆڤ نیزیك دەخاتەوە و
دەبێتتههۆی ئەوەی ئایین خۆی بگونجینێ لەگەڵ خواست و
بەرژەوەندییەكانی مرۆڤی باوەڕداردا .ئەمەش لەڕێی ڕاڤەكردن
و خوێندنەوەی سەردەمییانە بۆ دەقەكانی ئایینەوە دەبێت.
هاوكات بەو مانایەش ئایین بەرژەوەندیی لەو خۆگونجان
و نزیكردنەوەیەدا هەیە لە دنیای مرۆڤ و داخوازییەكان لە
مەترسیی تەریكبوون و پەككەوتن .هێندەی ئایین كاریگەریی
لەسەر بیر و هزر و ڕەفتاری مرۆڤە باوەڕدارەكان لە كۆمەڵگەدا
هەیە ،ئەوەندەیش سەردەم و خواست و پێداویستییەكان و
بەرژەوەندیی مرۆڤیش كاریگەریی هەیە لەسەر ئایینەكە خۆی.
جگە لەوەی لە ئاییندا بازرگانیكردن ‹تیجارەت› لەگەڵ خودا لە
ڕێی جیهادەوە ڕەوایە.
بۆیە فۆرمەكانی بەرژەوەندیی ئایینی لە كۆمەڵگەی
مرۆڤایەتیدا لە دابەشكردنی كۆمەڵگەی مرۆڤدا بەپێی
ب��اوەڕ و پابەندبوون و قووڵكردنەوەی جیاوازییەكان یا
بەڕیشەییكردنی كەلێنەكاندا دەردەكەوێ .ملمالنێیدەسەاڵت
و پێشكەشكردنی «شەرع» وەك ئەلتەرناتیڤی یاسای سیڤیل و
مۆدێرن بەڵگەیەكە .هاوكات چەمكی»پیرۆزی» ئامرازێكە بۆ
دەمكوتكردنی ڕای جیاواز و ڕەخنە و دەستەمۆكردنی ئەقڵ
و ترساندنی تاك لە قوتاربوون لە ئازاری ویژدان و بیركردنەوە
و بڕیاردان لەسەر چارەنووسی باوەڕەكەی و خۆی ،كەواتە
تواندنەوەی تاك لە بۆتەی باوەڕێكی گشتی و گشتگیردا
بەرژەوەندییەكە بە پلە یەك.
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تەوەری دووەم:
باوەڕ و هەڕەشە :پەیوەندییەكی یەكرتتەواوكەر
پێشەكی
هێندەی «باوەڕێك»ی ئایینی پشتئەستوورە بە توخمە
پێكهێنەرەكانی ،واتە ئەو هێز و بنەما سەرەكییانەی كە لەسەری
بەندە ،ئەوەندەش پشتئەستوورە بەو هەڕەشەو پەالمارانەی
كە دەكرێتتە سەری .مەرج نییە هەڕەشە و پەالماردانەكان بۆ
سەر باوەڕی ئایینی ،هاوكێشەیەكی پێچەوانە و یەكرتسڕینەوە
پێكبهێنێ ،بەڵكو زۆرج��ار هاوكێشەی ب��اوەڕ  -هەڕەشە،
دەبێتتە پەیوەندییەكی یەكرتتەواوكەر ،یەكرتبەهێزكەر .واتە
هێندەی باوەڕ پێویستیی بەهێزی پۆزەتیڤ ،خۆیی ،ناوەكی
هەیە ،ئەوەندەش وابەستەی هێزێكی نێگەتیڤ هەیە بۆ
بەهێزبوون و كارابوونی .هەڵبەت لەمەدا تەنها باوەڕە
ئایینییەكان حاڵەتێكی تایبەت نین ،بەڵكو گشت ئەو باوەڕ و
ئایدیۆلۆجییانەش كەلە حزب و ڕێكخراوێكدا هەن.
بۆیە دەك��رێ��ت بپرسین؛ ك��اردان��ەوەی ب��اوەڕداران��ی
جیهانی ئیسالمی سەبارەت بە فیلمێ كە وەك سوكایەتی
و شكاندنی پیرۆزییەك دەژمێردرێ ،تا چەند ڕۆڵی دەبێت
لە دەرك��ەوت��ن��ەوەی ب��اوەڕ لە فۆرمێكی جەماوەریی و
توندوتیژدا؟ تا چەند ب��اوەڕ بەبێ هەڕەشە ئامادەیی و
حزوری هەیە لە ژیانی ئاسایی باوەڕداراندا؟ ئایا باوەڕ
هەمیشە پشتئەستوورە بەو هەڕەشانەی دەكرێتنه سەری،
یان بە هۆیانەوه لەناو دەچێ ؟
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باوەڕ وەك پەرچەكردارێكی زاتی
لە كاردانەوەی ئەو فیلمەدا كە هەموو جیهانی ئیسالمیی
خرۆشاند ،ب��اوەڕ لە هەستێكی ناخەكیەوە بووە ئاكتێكی
توندوتیژ .واتە باوەڕ وەك هەژدیهایەكی نووستوو ،بەئاگا
هاتەوەو لەكاردانەوەیەكی توندوتیژدا ئامادەیی خۆی نواند.
بۆیە زۆر جار «باوەڕ» لەئەنجامی ئازاردان و هێرشكردنەسەری
و ڕەتكردنەوەی لەالیەن دژە باوەڕەوە دەبێتتە هەژدیهایەكی
گڕگرتوو و پەالماردەر و بە شێوەیەكی نائەقاڵنی كردەی
نەگونجاو دەنوێنێ .جگە لەوەی باوەڕداران تووشی بازنەیەك لە
پەرچەكرداری توندوتیژانە دەكات.
دی��ارە ب��اوەڕ بە هێزێكی میتافیزیكی (سەروورسوشت)،
باوەڕكردن ە بە هێزێكی نائامادە و نادیار ،بەاڵم هەڕەشە لەو
هێزە نادیارە ،باوەڕ و كاراكتەرەكانی دەیهێنێتە سەر شانۆی
ڕووداوەك���ان و لە ڕۆڵێكی زەق��دا بەرجەستەی دەكاتەوە.
واتە «بوون»ی باوەڕ لە ئەنجامی هەڕەشە و ڕەتكردنەوەدا
ئاسۆیەكی ترە لە قۆناخەكانی بوونی خۆیدا .لە ڕاستیدا
پەرچەكردار لە باوەڕی ئایینیدا دۆگامیەكە ،كە خۆی لە بەرگی
هەڵوێستنواندنی نائەقاڵنیدا دەردەخات ،بەاڵم ئەوەی جێی
سەرنجە ،كە كاردانەوەكانیش بە ڕەوا و فۆرمێك لەئایینپەروەری
و كردەی خوداناسی دەزانرێ لەالیەن بانگەشەكەرانی ئایینەوە.
لەبەر ئەوەی «باوەڕدار» خۆی بەبیامر و لێدراو باوەڕئەتكراو
دەزانێ ،بۆیە بەهەموو تووڕەیی و دڕندەییەوە تۆڵە دەكاتەوە.
ئەمەشی وەك پاداشت و خەاڵت بۆ دەژمێردرێ!
لێرەوە ،ئەتكردن و شكاندنی پیرۆزیی بنەمای باوەڕێك
مرۆڤ لە هۆش و ئاگاییەوە دەگوێزێتەوە بۆ دڕندەیی،
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وات��ە بۆ دۆخێكی غ��ەری��زی ،كە لە فۆرمی ب��ەرگ��ری لە
پیرۆزییەكانی بنەمایەكی ئاییندایە .دیارە ئەمە حاڵەتێكی
نەگۆڕە لە ئایدیۆلۆجیا و بیروباوەڕە ئایینییەكاندا بەتایبەت.
كەواتە دەتوانین بڵێین باوەڕ و هەڕەشە لە پەیوەندییەكی
یەكرتتەواوكەردان و لە ئەنجامدا توندوتیژی لەدایك دەبێت.
ئیدی هاتنەدەنگی موسوڵامنان بەشێوەیەكی توند كە پڕ بوو لە
ئامادەیی تۆڵەسەندنەوە و كوشنت ،بە دیوێكدا بەشێكە لە پرۆسەی
خۆدووپاتكردنەوە ،واتە «جەختكردن لەخۆ» لە ڕێی پارێزگاری لە
پیرۆزییەكانی باوەڕەوە .بە دەربڕینێكی تر؛ ئەو فیلمە كە وەك
هەڕەشەیەك دانرا بۆ سەر پیرۆزی و كۆڵەكەكانی باوەڕداران ،توانیی
باوەڕ و پێكهاتەكانی لە بوونێكی نادیارەوە بكات بە بوونێكی دیار و
بیرناو.هاوكات ئامادەیی و حزروری باوەڕدارانیش ببێتە حزرورێكی
ئیامنی لەئاپۆڕەیەكی بیامردا .كەواتە بڕوادار پێوستی بەهەڕەشە و
برینداركردن و ئازاردان هەیە تا لەڕێی بەرگرییەوە ،گوتاری بوونی
خۆی دووپات بكاتەوەو جەخت لە خۆی بكاتەوە.
هەڵبەت من كێشەم لەگەڵ بەرگریكردندا نییە ،كاتێك
ب��اوەڕدارێ��ك پێی هەڵدەستێ ،بەڵكو ل��ەگ��ەڵ ش��ێ��واز و
پەرچەكردارەكەدایە كە پڕە لە قین و ڕقێكی ئەستوور و
كەڵەكەبوو ،كە لە منایشێكی سەرجادەدا دەبێتتە ئاكتێكی
(كردەیەكی) سیاسی .دواجار گوتاری هەڵمەت و هەڵكوتانەسەر
بیروباوەڕی جیاوازی لێدەكەوێتەوە و باوەڕداران لەداكۆكیردنەوە
بەرەو پەالماردەر و هێرشبەری توندوتیژ دەبات .لە ئاكامدا
دەتوانم بڵێم بڕواداران گەرچی بەمنایش و خۆپیشاندان وەك
بكەرێك دەردەكەون ،بەاڵم لە ڕاستیدا دەكەونە گەمەیەكەوه،
كەبەرەكەی تر بۆی داڕشتوون و دەبنە داشی دامەكە!
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تەوەری سێهەم:
بیری پاشمردن و سەندنەوەی مافی ژیان
هێندەی ترس و نیگەرانیی مەرگ لە كۆمەڵگەی ئایینی و
كۆنەستی تاكەكاندایە ،ئەوەندە بیركردنەوە لە ژیان ئامادەیی
نییە .ڕەنگە كەسێك پێی وابێت ئەم بۆچوونە ناڕاست و
ڕەهایە ،لەبەرئەوەی لەم سەردەمەدا هێندەی مرۆڤەكان
بەرەو ماتریالیستی ،ژیان و گوزەرانەوە دەچن ،ئەوەندە
بیر لە ژیانێكی تر ناكەنەوە ،بەاڵم من پێموایە ئەم جۆرە
ماتریالیزمە ،كااڵگەری و خۆشەویستیی مادە سەملێنەری ئەو
بۆچوونەیەن كە پاڵنەرەكەی ترسانە لە مەرگ ،لەبەر ئەوەی
باوەشكردن بە دنیادا لەو ترسە غەریزیی و خۆڕسكەوە لە
تیاچوون و جۆرەكانیەوە سەرچاوەی گرتووە.
جگە لەوەی هەر جوڵە و هەڵپە و پەالماری ئەو مرۆڤە
ئایینە بۆ دنیا ،بە جۆرێك وەك پێشرت باس كرا بەرژەوەندیی
دنیایی و پاشەڕۆژی تێدایە .هاوكات ترسی لەدەستدانی ئەو
دنیایەشە ،كە زەمینە و ڕێخۆشكەری گەیشتنە بە جیهانێكی
تر .لێرەوە ،ژیان الی ئەم جۆرە مرۆڤە لە خۆیدا جگە لە ئامراز
و چاوتروكاندنێك چیرت ناگەیەنێت ،چونكە مرۆڤێك بەردەوام
لە هەست و نەستیدا ڕكبوونەوە لە ژیان و خۆشییەكانی
بچێرنێت ،لە ناخەوەڕا هێندەی تر باوەش بۆ ئەو ڕێلێگیراوە
دەگرێتەوە.
دیارە ئەوەی سەرنجی ڕاكێشام بۆ ئەم باسە ،بیركردنەوە لە
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مردن و هەڵامڵینی نهێنییەكانی نییە وەك زۆربەی ئایینەكان
بانگەشەی دەكەن ،بەڵكو حزور و ئامادەگیی بیركردنەوە
و ترسە لە مردن .ترسێك كە هەمیشە مردن دەهێنێتە نێو
ژیانەوە و دەبێتتە پەردەیەك لە نێوان ژیان و تاكەكاندا،
لە نێو پەیوەندیی كۆمەاڵیەتیی ئێمەدا .ئیدی بە ئەندازەی
سەرنجدان لە ژیان و جوڵەی تاكەكانی ئێمە دەردەكەوێت
كە هەمووی بە ئاڕاستەی مردنە .بەرەو لێژگەی خۆمراندن و
كۆتاییهێنانە «بە خۆ» بە خێراییەكی تیژپەڕ.
ئەگەر سەرنجی ڕەفتاری ئاسایی ڕۆژانەیی خەڵكی بدەین،
دەبینین كە لە هەموویاندا كۆتاییەكی كتوپڕ و ڕاستەخۆ
هەیە ،واتە هیچیان پەیام و هەڵگری داهاتوو و پاشەڕۆژی
تێدا نییە .هەنگاوەكان بە ئەندازە و مەودای مردن و تیاچوون
دەجوڵێن ،هەر ئەگەر لە منوونەیەكی ڕۆژانەییەوە تەماشای
ئەو ڕاستییە بكەین ،كە گەنج و الوی ئێمە لە ژیان و ماناكانی
دەڕوانێت ،كۆمەڵێك ئەنجامگیری سەیروسەمەرە دەكەین.
وەك مامۆستایەك ڕۆژێ��ك پرسیارێكی زۆرب��او و سادەم
ئاڕاستەی فێرخوازەكان كرد :سەخرتین پرسیار لە ژیانتدا چیە؟
بۆ وەاڵمدانەوەی ئەو پرسیارە پشت بە چی دەبەستێیت و
چۆن وەاڵمیدەدەیتەوە؟
یەكێك نووسیبووی :گەورەترین پرسیار ئەوەیە :چۆن لە
گۆڕدا وەاڵم بدەمەوە و چی بكەم؟ دیارە ئەمە پرسیار نییە و
پرسێكی فەلسەفیش نییە بە پلەی یەكەم ،بەڵكو ئاماژەیەكی
گرنگە بەوەی كە چۆن پەروەردەی ئایینی كار لەسەر تۆقاندن
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و شكاندن و بێمتامنەیی گەنجان دەكات ،بۆیە ئەو بۆچوونە
زەنگێكی هۆشیاركردنەوەیە ،كە ئاخر كام پاڵنەر وا دەكات
گەنجێكی تەمەن ( )٢٠ساڵ ،بێئەوەی كێشە و گرفت و
نەخۆشییەكی هەبێت ،هێندە ژیان بەو هەموو خۆشی و
ناخۆشی ،تاڵی و شیرینی و ئامادەگییەوە الی پرسیار نەبێ،
بەاڵم فەرامۆشیبكات بۆ ڕووداوێك كە مردنە و هێشتا دیار
نییە؟ ڕەنگە سەرەداوی ئەم هەستكردنە ترساندن بێت .واتە
زەوتكردنی هەستی ژیان ،ئارامی و هێمنی بە هۆی قسەكردن
لەسەر بابەتێك ،كە هێشتا بەسەر ئەو كەسەدا نەهاتووە.
وابەستەبوون بە بیری پاش ژیان لە هزری ئایینیدا ،جۆرێكە لە
ژیانكوژی و مەوداكورتی كە بێهیوایی دروست كردووە.
ترسپەرستی
زۆرێك لە وتار و گوتە ئایینییەكان هاندەر و چاندنی ترسن لە
ناخی باوەڕداراندا .واتە فاكتەر و پاڵنەری پابەندبوونی ئایینی،
ترسە بە پلە یەك .واتە ئەگەر بڵێین باوەڕ لە قایلبوونێكی
هزرییەوە نییە ،بەڵكو ملكەچبوون-تەسلیمبوون -بە ترسێكی
سەرتاپاگیر ،بۆیە هەر ئەو جۆرە كەسانە لە كاتی نەمانی
ئامرازەكانی چاوترساندا یا دیارنەمانیاندا پابەندنین .لێدان لە
گڵۆپی سور و خێراڕۆیشتنی شۆفێرێك ،ڕێزنەگرتن لە ئافرەت
و منداڵ و پیر لەسەر شەقامەكان .ئەمە بۆ منوونە ،لە گەرمەی
ڕەمەزان و بەربانگدا یا چوون بۆ تەراویح و نوێژی هەینی
كاتێك كە پۆلیسی هاتوچۆ ئامادەنییە! ئەمە بە دیوێكدا
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بەڵگەیە لەسەر ئەوەی كە خەڵكی كۆنرتۆڵی ترسی نامێنێت و
لە گڵۆپی سوور دەدات.
هەڵبەت دەكرێت چاودێری ئەنجامی ئەقڵ و هۆش بێت،
نەك هەبوونی ئامرازەكانی ترس و تۆقاندن ،بۆیە ئەوەی ئەو
ڕێنامییە جێبەجێدەكات ،ئەوە ئەركی خۆی نەهێناوەتە دی،
بەڵكو ترسەكەی بووەتە كردار .بە هەمان شێوەش ،خواپەرست
ئەوەیە لە پەنهان و نهێنیدا ،لەبەردەستبوونی هەموو
ئاسانكارییەكانی گوناهـ و هەڵخلیسكاندا خۆگر و ڕاست بێ
نەك كوتەكی مەرگ و لێپرسینەوە ،واتە نەك ئەوەی كە لە ڕۆژی
ڕووناكدا پابەندە بە ڕێگر و سانسۆرە دەرەكییەكان ،پۆلیس،
چاوی خەڵك و گازندە و گلەیی ،چونكە بە نەمانی ئەوانە ئێمە
لە بەردەم ڕاستیی مرۆڤێكی ترداین ،بۆیە ترس وەك ئامراز ،بۆ
مرۆڤێكە كە ژیری و هۆشیاریی سست بێت.
بۆیە دەكرێت بڵێین بكوژی سەرەكیی مرۆڤ و ژیان هەمیشە
مردن خۆی نییە ،بەڵكو ئەو ترسە پێشوەختەیە ،كە چەپاندن
دەسازێنێت .ئەوەشی لە هەموو شتێك كوشندەتر و جەرگبڕترە:
خودی مردنەكە نییە ،بەڵكو ترس و سڵەمینەوە لە ‹مەرگ› وەك
هەستێكی داگیركاری پێش ڕوودانی مردن .ئیدی ئەگەر ترس
كردەو كاردانەوەیەكی خۆڕسك و رسوشتی مرۆڤە لەبەرامبەر
دیارنەمان ،دەكرێت بگۆڕێت بۆ تێكدان و الدان و خراپەكاری.
جگە ل���ەوەی ناكرێت ژی��ان ب��ە ق��ەرەب��ووك��ەرەوەی
(تەعویزكردنەوەی) م��ردن داب�نرێ ،بەڵكو دەبێتت ژیان
قەرەبووكردنەوەی خۆی بێت .هاوكات ،وەك چۆن مردنیش
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بە هیچ كلۆجێ قەرەبووكردنەوە و تۆڵەكردنەوە نییە لە
ژیان ،بەڵكو مردن دەستپێكی ترە لە نەبووندا ،بەاڵم گرفتەكە
لەوەدایە كە ئیسالمییەكان و هزری ئایینی پەڕگیر قەرەبووی
مردن و نەمان بە ژیان دەكەنەوە .ژیان وەك قۆناخ و دەرفەتێ
بۆ قەرەبووكردنەوەی مەرگ و كۆتایی و نەمان دادەنێن .دیارە
ئەم جۆرە بیركردنەوە و پەروەردەیە لە توندوتیژیی ئایینیدا
خۆی بەرجەستە دەكاتەوە .ئەوەی پێیدەوترێت تۆقاندن و
كوشنت و وێرانكردن بە ناوی ئایینەوە.
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بەشی كۆتایی
‹داعش› دیاردەو هەڕەشە
‹داعش› دیاردە و هەڕەشە
وەك دوابەشی ئەم كتێبە ،دەمەوێت لێرەدا قسە لەسەر
دیاردەیەكی هەستیار و هاوكات مەترسیدار بكەم ،بێگومان
دەكرێت ‹داعش› هەم وەك بەرجەستەبوونی ‹ئیسالمێكی
مرۆیی› خوێندنەوەی جیاوازی بۆ بكرێت .بەدەربڕینێكی
تر؛ بەرجەستەبوونی مرۆییانەی ئایینە لە فۆرمی توندوتیژیی
سەرلەبەردا .هاوكات هەم وەك پرسیار و گومانێك لە ئایین و
ئایینداری تەماشا بكرێت .جگە لەوەی ناكرێت بۆ قسەكردن
لەسەر ئەم دیاردەیە ،بە تەنها هۆكارێك یا زیاتر بكەینە
پاساوی سەرهەڵدان و كردەوەكانی.
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بۆیە لەم سۆنگەوە دەبێت سەرەتا باس لەو گرفت و
كێشە میتۆدی و تێورییانە بكرێت ،كە سەرقاڵی لێكدانەوە
و تێگەیشتنە لێی .جگە لەوە ،دەكرێت ئەو دیاردەیە لە
كۆنتێكیستی ئیسالمدا وەك ئایین بخوێرنێتەوە ،واتە تیۆرسازیی
داعش و هاوكات لەبەر ڕۆشنایی ئاییندا خوێندنەوەی بۆ
بكرێت .بۆیە ئەم بابەتە بەسەر دوو ت��ەوەری سەرەكیدا
پۆلێندەكرێتت.
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تەوەری یەكەم:
داعشناسی بەربەرەكانیەكی تێوریی
لەوانەیە زاراوەی ‹داعشناسی› لە ڕووی تێورییەوە
دەستپێشخەرییەكی بەپەلە بێ .ئەوەندەی ئاگادار بم ،تا
ئێستا هیچ ناوەندێكی ئەكادیمیی جیهانی و ناوخۆیی وەك
كایەكی زانستیی تایبەت لە توێژنەوەدا بەكاری نەهێناوە.
بەاڵم لێرەدا بە بەكارهێنانی ئەو ناوە ،ویستم بەتایبەت
جەخت لەو دیاردە نوێیە بكەم .هاوكات بوارێكی تایبەت بۆ
قسەكردن و ئامادەكاریی توێژینەوە بڕەخسێنم .لەبەر ئەوەی
ئەم دیاردەیە دەبێت وەك بابەتێكی سەربەخۆ و تایبەت لە
ڕووی تێورییەوە و بە هەماهەنگی زانست و بوارە جیاكان
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت ،بۆیە لە سۆنگەی كۆمەڵێك تەوەری
جیاوازەوە قسە و پرسیاری لەسەر دەكەین.
ئەگەرچی لە درێ��ژەی بابەتەكەدا ئاماژەی پێدەدەین،
دەبێت سەرەتا بڵێین خراپرتین و نەزانرتین پرسیار كە لەبارەی
‹داعش›ەوە دەكرێت ،ئەمەیە :ئایا ‹داعش› ئیسالمە و ئیسالم
وەك داعشە؟ ئایا كێ لە پشت داعشەوەیە و كێ دروستی
ك��ردوون؟ ئەم دوو ‹بەناو› پرسیارە ،جگە لە میكانیزمی
خۆدزینەوە لە خودی كێشەكە و مەترسییەكان ،هیچی تر
نییە .هەڵبەت دواتر ئەوە ڕووندەكرێتتەوە و ئەو بۆچوونانەی
لەو سۆنگەوە ناوی توێژینەوەی زانستی هەڵدەگرن ،دەبێت
پوچەڵ بكرێتنەوە ،چونكە جگە لە خوالنەوە لە نێو بازنەیەكی
خاڵیدا هیچ ئەنجامێكیان نییە ،مەگەر تەنها ساخكردنەوەی
ئەو بڕیارە پێشووتر و دەمامكدارانەی هەڵیانگرتووە!
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تێورێكی مەزن بۆ قسەكردن لە ‹داعش›
سەرەتا دەبێت بڵێین پرسیارێك كە ناكرێت خۆمانی
لێبدزینەوە ،ئەوەیە :چۆن قسە لەسەر ‹داعش› بكەین؟ دیارە
زۆرێكی توێژەر و ڕۆژنامەنووس و سیاسییەكان پێیانوایە
دەتوانن لە سۆنگەی یەك تێوری مەزنەوە  -مێگاتێورییەك-
( )Mega Theoryدیاردەكە بخوێننەوە! واتە بیردۆزێكی
م��ەزن كە بۆ هەموو دی��اردە و كێشەیەك بەكار بێ و
مەتەڵەكان هەڵبەێنێ! لە كاتێكدا ئەمە لە دنیای جەنجاڵ و
ئاڵۆزكاوی ئەمڕۆدا ئەستەمە .چونكە لە ڕووی زانینناسییەوە
ئیپستیمۆلۆجیەوە -ناتوانێ رشۆڤەی دیاردەیەكی وەها بەتەنها و بەپێی بواری دەروونناسی یا كۆمەڵناسی یا سیاسی
بكرێت.
جگە ل��ەوەی كە ‹داع��ش› جەوهەرێكی دیاریكراو و
نەگۆڕی نییە ،ئەگەرچی ئایدیۆلۆجیایەكی دیاریكراوە ،بۆیە
پێكەاتەیەكە ،كە هەم ئاشكرا و هەم نادیار ،هەم سیامیەكی
چەسپاو ،هەم گۆڕاوێكی بەردەوامە .بۆیە ناڕاست نییە
ئەگەر بوترێ ‹داعش› ڕوخسارێكی هەڵخەڵەتێنەری هەیە.
ئەمەش جۆرێك قازانج و جۆرێكی بازاڕگەرمیی میدیایی بۆ
ڕەخساندووە .ئیدی بەشێكی زۆری بەدحاڵیبوون لە دیاردە و
چییەتیی داعش ئەنجامی نازانستیبوونە لە دەستنیشانكردنی
دیاردە و دەركەوتەكە و هۆكارە جیاوازەكانی لە پشتیەوە.
دەبێتت ئێمە ئەو ڕاستییە لەیەك جیا بكەینەوە :داعش
خۆی وەك دیاردەیەك و ئەو زەمینە سیاسی و كۆمەاڵیەتی
و ئابوری و كولتورییەی كە باوەشی گەشەكردنیەتی .شاراوە
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نییە ستەمكاریی سیاسی زەمینەخۆشكەرێكی پەرەسەندن و
لەئامێزگرتنی داعشە ،پاشان دەبێتت ئەو ڕاستییەش لەیەك
جیا بكەینەوە ،كە زەمینەی سەرهەڵدان و برەوسەندنی لە ناو
جیهانی ئیسالمیدا تەواو جیاوازە لە واڵتانی خۆرئاوا و ئەمریكا
و شوێنانی تر .ڕەنگە سەرپێی بوترێت سەرهەڵدانی داعش لە
نێو گەنجانی موسوڵامنی ئەوروپا و خۆرئاوادا دەگەڕێتەوە بۆ
شكستی ‹سیاسەتی گونجاندنی كولتوری› ،بەاڵم ئەوە هەموو
ڕاستییەكە نییە .هاوكات ،وەك چۆن سادەباوەڕییە ئەگەر
پێامنوابێت هۆكاری ئابوری لە پشت پەرەسەندنی داعشە لە
نێو گەنجانی واڵتە موسوڵامنەكاندا.
ل��ەو سۆنگەوە دەكرێت بوترێت :وەك چ��ۆن داعش
هەڵمەتێكی گەورەیە لەسەر بەناو نەیارانی ئیسالم ،هاوكات
پەالمارێكە بۆ سەر موسوڵامنان بە جۆری جیاواز ،چونكە شەڕ
و مەیدانی جەنگەكانی بە زۆری لەسەر خاكی موسوڵامنانە،
لەبەرئەوە موسوڵامنانیش بە جۆریك كەوتوونەتە بەر
مەترسی و هەڕەشەكانی داعش ،ئەمە جگە لەوەی كە بە
ناوی خودا و پەیامی هەموو موسوڵامنانەوە دەجەنگێ.
لێرەوە ،موسوڵامنانیش لەو قەیرانە گالون و ناچارن بیر لەو
دیاردەیە بكەنەوە ،جا چ وەك ترس لە گیانی خۆیان یا لە
خەمی ناوبانگی باوەڕە ئایینییەكەیان .هەر لەبەر ئەوەشە
كە هەموو دەم لەو دیاردەیە وەردەدەن و قسەی لەبارەوە
دەكەن .رشۆڤەكار و سیاسی و ڕۆژنامەنووس و نوسەر و
ئەكادیمیستەكانیش بە جۆرێكی تر تێوەی گالون.
لە كوردستاندا باسوخواسی داعش جێكەوت و لێكەوتی
خۆی لە نێو میدیاكاندا هەیە .بەشێكی زۆری ئەو باسوخواسانە
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كە بانگەشەی تێگەیشنت لە ڕاستی و ڕەگوڕیشەی ئەو
هێزە دەكەن ،لە زەبوونی مەعریفی و زانستیدان .چونكە
هەندێكیان نە بە میتۆدێكی زانستی یان بە میتۆدێكی هەڵە
رشۆڤە و لێكدانەوەی دی��اردە دەك��ەن .هەڵبەت هەندێك
لەپێناو لێكدانەوە و تێگەیشنت لە ڕەفتار و كردەكانی داعش
پەنا بۆ تێزەكانی ‹ماكیاڤیللی› ،كە بیریارێكی سیاسییە ،دەبەن!
لە كاتێكدا ماكیاڤیللی پێی وایە پێوەرە ئایینی و ڕەوشتییەكان
بە هیچ شێوەیەك لە كایەی سیاسەت و فەرمانڕەوایەتییدا
جێیاننابێتتەوە ،جگە لە ڕێبازی واقیعگەرایی ئەو ،هێزێكی
ڕادیكاڵی وەك داع��ش ب��ەوە قایل نابێت ،كە ڕێبازی
ماكیڤیلییانەی پەسەند بێ و پێوەی بلكێ.
هەندێك پێیان وایە هۆكارەكانی نوسەرگەلی وەك ‹ئینب
تەیمیە› و وەهابیزم و سەلەفیزم و پارتە ئیسالمییەكان وەك
‹ئیخوان› لە پشت سەرهەڵدانیەوەن .بەاڵم ئەو ڕاستییە لە
بیردەكەن ،كە داعش لە دێرزەمانەوە مێژوویەكی توندوتیژی
كردۆتە تێشووی خۆی ،بەاڵم مەتەڵەكە هەر بەوە هەڵنایەت
ئەگەر ئێمە دیدێكی مێژووگەرییانە بۆ دەركەوتەكە بگرینە بەر
و بارودۆخ و هەلومەرجی جیهانی ئیسالمی و داهێزرانی سیاسی
و ئابوری و كولتوری لەبەرچاو نەگرین .هاوكات ،ڕۆڵی زلهێزەكان
لە دەستوەردان لە كاروباری واڵتە هەژار و دواكەوتووەكان و
پاڵپشتیی میر و قەراڵە ستەمكارەكانیان و دادۆشینی ئابوری و
پاشكۆكردنی سیاسی دیوە نادیارەكەی چیرۆكەكەیە.
ئیدی نەزانیی قسەكردن لەو دیاردەیە ،لە هەژاری میتۆدی
توێژینەوەوەیە .هاوكات لە وەاڵمنەدانەوەی ئەو پرسیارەوە:
چۆن و چی لەبارەی داعشەوە بڵێین؟ چیرت داعش بە وەسفی
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خوێنڕێژ و تیرۆریست و توندڕەو مانای نییە .چونكە ئەو داعشە
ڕوون و ڕەوا و ڕاشكاوانە و بە ئامانجەوە دیمەنی كوشنت و بڕین
و القەكردن لەسەر تویتەر و یوتیوب باڵودەكاتەوە! لە ئێستادا
هەرگیز هۆنینەوەی داعش دەستكردی خۆرئاوا و ...تیشك ناخاتە
سەر خودی داعش .چونكە ئەوە لە بانگەشەیەكی ئایدیۆلۆجی
دەچێت ،هەم ئیسالمگەریی حزبی و هەم ئیسالمگەریی
دەوڵەتی ئێران و تەنانەت پارتە چەپەكان و نەتەوەپەرستەكان
لەسەر ئەو ژێیە ئاوازی خۆیان دەچڕن.
هەرگیز ،وتنی :ئایا داعش موسوڵامنە یا نا ،گرنگ نییە بۆ
ئەوەی لە داعش بگەین ،بەڵكو ئەوە پرسیارێكە كە ئاخۆ
ئیسالم داعش و تیرۆرە و دواجار سەملاندنی ئیسالم داعش
نییە! چونكە بۆ هەموو كارێك ،پاساوی شەرعی هەیە ،بەڵكو
مەبەست لە چۆنیەتیی تەوزیفكردنی ئامانجی ئەو چییە،
موسوڵامنە یا نا ،وەاڵمێكی ناوێ ،كە ئەوان مادام خۆیان بە
موسوڵامن دەزانن ،ناكرێت ئێمە لەباتی ئەوان بیر بكەینەوە
و بڕیار لە ئیسالمبوون یا نەبوونیان بدەین .ئەمە كاری
توێژەر نییە ،بەڵكو ئەوە خەم و ئەنگیزەی مەال و كەسایەتییە
ئایینییەكانە ،كە لەدیدە ئایینییەكانەوە بدوێن و قسە بكەن.
لێرەوە ئەو جۆرە پرسیارانە ،لە دەوری داعش ،بەاڵم لە
قایلبوون و بیروبۆچوونی پێشوەختەوە هاتووە ،نەك خودی
بابەتەكە ،چونكە ناسینی داعش وەك خۆی نەك ئەو گێڕانەوە
و بۆچوونە سەرپێیانەی كە زادەی بیروهۆشی ئاخێوەرە.
كێشە نییە لە ڕووی زانستیەوە توێژەرێك بە ڕوانگە و میتۆدی
مێژووگەرایی (هیستۆریسیزم) یا بەراوردكاری بە خەواریجەوە
یا ئەو چیرۆكە درۆیینەی كە گێڕانەوەی منوونەی خەواریج
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(شۆراتەكان) ،كە دواجار دەرچوونە لە داعش وەك باس و دیاردە
و كێشە و خۆدزینەوە لە پرسەكە .بەپێی ئەو میتۆدە دەبێت
داعش بگەڕێینەوە بۆ ئەو ڕەگوڕیشە مێژووییە تا بتوانین لەوە
تێبگەین كە چییە .هەڵبەت دواجار هەموو گێڕانەوەكان ،دەبنە
خۆراكدەری ئەو بیروبۆچوونە پێشوەختەی كە لە نابوتكردنی
ئەو هێزەدا زاڵە ،بەاڵم ڕێگریشە لە ناسینی زانستییانەی تەواودا!
ڕووخسارێكی ئاشكراو هەڵخڵەتێنەر
زێدەڕەوی نییە ئەگەر بڵێین ،چەندە داعش وەك هێزێك
نوێ لە مەیدانی جەنگدا مەترسییە ،ئەوەندەش قسەكردن و
تێگەیشنت لە خودی ئەو هێزە كێشە و گرفتە .چونكە ناسینی
پێكهاتە و چییەتی بۆ چاودێر و توێژەران لە ناوەوەڕا و لە
نزیكەوە سەختە .هەڵبەت نزیككەوتنەوە و چوونەناویان
ملپەڕاندنە ب��ە تۆمەتی كوفر و سیخوڕی ،ب��ەاڵم بەم
دەركەوتنەیەوە ،بۆ ئەوانەی باوەڕێكی سادە و ساكاری ئایینیان
هەیە ،منوونەی موسوڵامنێكی ئازا و بەجەرگ و ڕاست و دژی
بێباوەڕان و ئااڵی ئیسالم دەشەكێننەوە! ئەوانیش زوو پێی
هەڵدەخەڵەتین ،بەاڵم بۆ ئەوانەی نەیار و دژن ،بەو ڕواڵەت و
زمان و هەڵسوكەوت و جلوبەرگانەی كە بۆنی هەزاری ساڵی
لێدێ ،پێیان وایە لە ڕۆحی مرۆڤی سەردەم دواكەتووە ،ئیرت
هێچ ،جگە لە كۆمەڵێك گێل و نەزان .بەمەش تێدەكەون.
پاش ناودەركردنی ‹داع��ش› الپەڕەیەكی نوێ لە ژیانی
زۆربەماندا هاتە ئاراوە‹ ،داعش› نەك هەر لە خەوزڕان و
پەلەقاژەی كڕینی ئازووقە و بەنزیندا ،بەڵكو لەگەڵ نانی ئێوارە
و بەیانیدا ،لە پیاسەو سەیران ،لە كۆڕ و كۆبوونەوە داخراوەكان
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و لە ڕاگەیاندن و كۆاڵنەكاندا جگە لە پانتاییەكی فیزیكی،
دۆخی سایكۆلۆجی ئێمەی داگیر كرد .دیارە ئەمە ترسناكرتین
و نەبیرناوترین هەژموونی ئەم هێز و ماشێنی شەڕەیە ،كە
دركی پێناكەین .لەبەر ئەوە ،سەركەوتن و مەترسیی داعش
هێندە لەو ڕەهەندە نەبیرناو و سایكۆلۆجییەدایە ،ئەوەندە
لەسەر زەمینی واقیعدا كاریگەر نییە.
هەڵبەت لە كولتوورێكی زارەكیی وەك ئەوەی ئێمەدا بە
ئاسانی پڕوپاگەندە و گومان و ترسەكان تەشەنە دەكەن،
بەاڵم كاتێ هێزێكی وەها ئێمەی لە بوونەوەرێكی ئاسایی
ژیانی ڕۆژان��ەوە خەریك كرد بە چاالكی و هەواڵەكانییەوە،
دواجار بووینە ڕۆبۆتێك لە ترس و نیگەرانی و خۆلەدەستدان
و ئامادەسازیی خۆبەدەستەوەدان .شایانی باسە ،بێسەروبەریی
ڕای گشتی :لەوەدایە كە ڕاگەیاندن و پسپۆڕەكان نەیاتوانیوە
تینووێتیی بشكێنن و بەرچاوڕوونی بدەن .لەبەر ئەوە ،خەڵكی
ئاسایی بەتوانا و خەیاڵی سادە و وەك جۆرێك لە چاوەڕوانی و
جۆرێك لە قاوەگرتنەوە ،پێشهات و ڕووداوەكان لێك دەدەنەوە.
لێرەوە ،بەشداریی هاواڵتیان لە قسەكردن و ڕادەربڕین
سەبارەت بە ڕووداوەك��ان ،نەك هەر لە نزمرتین ئاستدایە،
بەڵكو بۆتە فۆرمێكی تری دابەشبوونی خێاڵیەتی و حزبایەتی
و لێدانی یەكرت و ناوچەگەری .پرسیارەكە هەر ئەوە نییە كە
داعش تا چەند توانیویەتی ئاڕاستەی بیر و سایكۆلۆجیی مرۆڤی
ئێمە بە چەند ڕۆژێك بگۆڕێ ،بەڵكو مەترسی و هەڕەشەكان
لێكرتازان و داقڵیشانی جەستەی نیشتامنیی لێدەكەوێتەوە.
وەك چۆن تا ڕادەیەكیش داڕشتنەوەی جوگرافیا و مێژوو و
ئەفراندنەوەی كۆمەڵگەی لێكەوتەوە!
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

201

هەژاری میتۆدی خوێندنەوە و تێگەیشنت
داعش هەر خۆی گرفت نییە ،بەڵكو وەك زۆربەی هێزە
توندوتیژە ئیسالمییەكان قسەكردنیش لەبارەیەوە مایەی
گرفت و كێشەیە .زۆرێك لە نوسەر و ڕۆشنبیر و رشۆڤەكاری
سیاسی بەردەوام لەم دەركەوتە مەترسیدارە دەدوێن ،بەاڵم
ئەوەی مایەی سەرنج و لێكدانەوەیە ،ئەوەیە زۆربەی باسەكان
سەرپێی و ڕووكەشین .هەڵبەت مەرج نییە هەر لەبەر ئەوەی
كە ‹داعش› هێزێكی خوێنڕێژ و بەربەری و نامرۆڤانەیە،
ئیرت هەر شتێك لەبارەیەوە بوترێت ،ڕاست و دروست بێت.
توێژینەوەی زانستی و ئەكادیمی جیایە لە هەڵوێستەكردن
و ڕەتدانەوە ،لەبەرئەوە زۆربەی نووسین و بۆچوونەكان لەو
بارەیەوە بەگشتی لەو سۆنگەوەیەوە سەرچاوەیان گرتووە ،كە
چ هەڵوێستێكامن هەبێت!
ئاشكرایە كە داعش توانایەكی سەیری خۆتازەكردنەوەیە
لە تیرۆر و ڕادیكاڵیزەبووندا .پاش ئەوەی لە ‹قاعیدە› جیا
بووەوە ،توانیی نەریتی تیرۆرەكەی تێپەڕێنێ و فۆرمێكی تر
پیادە بكات .ئەم تازەگەرییەی داعش لە توانای ڕاپێچكردن
و كێشكردنی نەوەی گەنج و الوی خۆرئاوادا دەردەكەوێت.
هەڵبەت ڕەنگە ئەو تێزە تێك بشێوێت ئەگەر بڵێین هۆكاری
هەژاری و خراپیی ڕەوشی ئابوری و كۆمەاڵیەتی هۆكارە ،بەاڵم
كاتێ زۆرێك لە نەوەی مێرمنداڵ لە ئەوروپا و ئەمریكا و واڵتە
پێشكەوتووەكانەوە دێن ،ئاخۆ ئەم لێكدانەوە بەرگەدەگرێ؟
یەكێك لەو دیاردە سەیر و ناچیزانەی لە باسكردنی داعشدا
دێتە ئاراوە ،زەبوونی و هەژاریی خوێندنەوە و تێگەیشتنە لە
هۆكار و پاشخان و پاڵنەرەكانی كارابوون و سەرهەڵدانی ئەو
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هێزە .ئەوەی تا ئێستا قسە لەو بابەتە دەكات ،وەك هێزیكی
سیاسی و نێونەتەوەیی و ئابوری و پەرچەكرداری كولتوری
و پێكدادانی ناسنامە و شارستانی نایبینێ .هەندیك لە سكی
كتێبەكاندا بۆ ڕەوایەتیی كردەكانیان دەگەڕێن .هەندێكی
دیكەش لێكچوون و نزیكایەتی لەگەڵ هێزگەلی وەك خەواریج
و هتد دەبیننەوە .كەسانێكیش پێیان وایە ئەوانە وەهابی و
سەلەفین .لە بەرامبەردا كەسانێك وەك هێزیكی ئیخوانی
ڕێكخراو دەبینین .لەالیەكی دیكەوە هەندیك وەك گروپێكی
سەلەفی جیهادی دەبین ،كە دەگەڕێتەوە بۆ ئەفغانستان و
هتد .وەلێ گروپێكی تر ئاڕاستەی باسەكەی دەكاتە باسێكی
فیقهی و شەرعی و عەقیدەیی و لە پرسیارێكی داخراودا
دەوەستێت :ئایا ئەوان ئیسالمن یان نا؟
هەموو ئەو وەاڵم و ڕەوتانە بە جۆرێك پاساو و ڕەوایەتییان
هەیە ،بەاڵم لە ڕووی میتۆدی زانستییەوە كورت دەهێنن،
چونكە توانستی زانستی و توێژینەوەیان كز و سستە .بۆچوون
و تێگەیشتنەكانیان لەسەر بنەمای منوونەی پێشرت ،یان
مێژووگەراییانە یان بە پەرچەكردارێكی سیاسیی ڕێكخراوەوە
لەدایك بوون .هەموو دەزانین داعش لە ڕەحمی جەستە و
جیهانی ئیسالمییەوە هاتووتە دەر .ئەگەرچی شەڕكەرەكانی
لە زۆر واڵتانی ئەوروپا و خۆرئاواوە دێن .هەر بۆیە داعش
ژێدەرێكی گرنگە ل��ەوەدا ،كە باسكردن و بەدواچوون
لەبارەیەوە توانای لەتكردن و شەقكردنێكی تری جیهانی
موسوڵامنان و دید و تێگەیشتنەكانیانە ،چونكە سەلەفی
ئیخوانی پێ تاوانبار دەكات ،لە بەرامبەردا ئیخوانی و حزبە
ئیسالمییەكان دەیگێڕنەوە بۆ سەرهەڵدانی وەهابی-سەلەفی.
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لە ناو سەلەفیدا دەڵێن ئەمانە مەدخەلین ،لە الیەكی تر
پەنجە بۆ گروپە جیهادییەكان درێژ دەكرێت كە خۆراكی هزر
و بیری تەكفیری سەلەفی جیهادییە.
بۆیە پرسی داعش دەبێتتە مەیدانێكی تری پێكدادانی ئەو
ڕەوتە ئیسالمییانەی لە ناو مەزهەبی سوننەدایە .هەڵبەت
ئاگادار نین تا چەند لە نێو مەزهەبی شیعەدا چۆن هەڵوەستە
لەو بابەتە دەكرێت ،بەاڵم ئەوەش گرنگە لە خۆیدا كە چۆن
بیر و تێزی ئایینی شیعی لەو بارەوە هەڵوەستە دەكات .بەاڵم
زۆرێك دەیەوێ داعش وەك تۆمەت و لە ‹ئایین دەرچوون›
لە گروپەكەی دوور بخاتەوە .هەموو هەوڵەكە ئەوەیە
بیسەملێنێ كە ‹داعش› ئیسالم نییە و ئیسالم پاكە ،سامانی
كولتوری مێژووی موسوڵامنان میراتێكی بێخەوشە .كەواتە
داعش دروستكراو و دەستنێژ و جەستەیەكی نامۆیە و لە نێو
هەناوی جیهانی ئیسالمیدا چێرناوە.
ئەم لێكدانەوەیە پاڵنەرێكی سایكۆلۆجی ساز دەكات كە
‹داعشییەكان› ئەوەندەی تر توندڕەو و تووڕەتر و شمشێرەكانیان
بە گەردنی هاوموسوڵامنەكان بهێننەوە! چونكە پێیانوایە
هەموو موسوڵامنێك لە ئایینەكەی الی��داوە .هاوكات ئەمە
پاڵنەرێكی بەهێزە كە ‹داعش› خۆی بە تاكە هێزی ئیسالمخواز
و جێبەجێكەری فەرمانەكانی خودا لەسەر زەوی دابنێ ،بۆیە
ئەمە وەك گوتارێكی هاندان بەكاردەهێنن ،كە سەركەوتنە
سەربازییەكانیان نیشانەی پشتیوانیی یەزدانە كاتێ كە تەنها لە
بەرامبەر دەیەها دەوڵەتی زلەێز دەوەستنەوە.
بەاڵم ‹داعش› لە پێش هەموو بڕیار و ئەنجامگیرییەكی
بەپەلە و الیەنگیرانە ،ژێدەر و نیشانەی چەند قەیرانێكی
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شارستانی و سیاسی و ئابوری و كولتورییە لە جیهانی
ئیسالمیدا .پاڵنەر و زەمینە زاتی و بابەتییەكانیش وایان كردووە
كە وەك هێزێكی گەورە بتوانێ سنووری نێودەوڵەتی ببەزێنێ
و دەستكاریی سیاسەت و نەخشە جوگرافی و سیاسییەكان
بكات .بێبەشیی كۆمەاڵیەتی و پەراوێزخستنی سیاسی و
ئابوری لەگەڵ توندوتیژی دەوڵەتە ستەمكارەكاندا بە جۆرێك
ڕێخۆشكەر بووە و ئامێزی بۆ توندوتیژی و ڕادیكاڵیزم بە
هەموو جۆرەكانیەوە كردووەتەوە.
كەواتە هۆكاری بەدحاڵیبوون و تەمومژیی پرسەكە لەوەدایە
كە زۆربەی دیدە ڕەخنەییەكان خاوەنی میتۆدی خوێندنەوە و
رشۆڤەیی نین .هەندێكیان میتۆدی خوێندنەوەیەكی ڕەخنەی
كورتكارانە ( ›)Redectionistڕەچاو دەكەن .بەم پێیەش
هەموو هۆكار و فاكتەرەكانی كێشەكە و ئیسالمییەكان بە
هەموو جۆرەكانیەوە دەبەنەوە سەر یەك ڕووداو ،یەك كەس و
بۆ یەك تێكست و مێژوویەك دەگێڕنەوە! بەگشتی ،لە زانستە
كۆمەاڵیەتی و ئەنرتۆپۆلۆجییەكانیشدا ،هەوڵێك هەیە ،كە
هەمیشە لە رشۆڤە و لێكدانەوەكاندا بە دوای جەوهەرێكی
نەگۆڕ و چەسپاودا دەگەڕێن تاكو كێشەكە پێناسە بكرێتت ،كە
ئەمە بە دیدی جەوهەرگەرایی-ئێسێنشیالیزم()essentialism
و ڕوانگەی سوبستێنشیالیزم ( )Substancialismناو دەبرێن.
واتە دیدگەیەكە ،كە هەمیشە لە پشت ڕوداوەكانەوە ،بە
دوای گوتارێكی نادیار و پەنهاندا دەگەڕێ!
لەم سۆنگەوە ،ڕەخنەی نوسەری نارساو ‹برایان باری›
لەم ب��وارەدا شایەنی باسكردنە ،بەتایبەت سەبارەت بە
خۆپیشاندانەكان و ڕێپێوانە جەماوەری و منایشە گشتییەكان
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

205

لە كۆمەڵگەكانی ئەمڕۆدا  .هەڵبەت هەندێك كۆمەڵناس پێیان
وابوو ئەم منایشانە گوزارش و دەربڕینن لە ئایدیۆلۆژیایەك.
لە كاتێكدا ‹ب��اری› پێی وای��ە نەخێر ،دەكرێتت چەندین
گروپی جیاواز ،بەرژەوەندیی جیاواز لە پشت ڕێپێوان و
خۆپیشاندانەوە بێت و بۆ یەك ئایدیۆلۆژیا نەگەڕێتەوە.
بۆیە كاتێك نوسەرێك ،سیاسەمتەدارێكی الی خۆمان دیاردەی
ئیسالمگەری تەنها بە یەك چاو سەیر دەكات ،بە چاوی الدەر،
نامۆ ،بزێو و هێزێكی دزێو ،تەنها داوەرییەكی پێشوەختە.
بەاڵم ئەم جۆرە ڕوانگە و بڕیارانە داوەریكردنن ،نەك رشۆڤە
و لێكدانەوەی زانستی .جگە لەوەی پەلەیی و شپرزەیی تێوری
و هەژاریی میتۆدی تێدایە .ئاخر هەندێك دەركەوتەی وەك
داعش كە سەرچاوە و دەقی نوورساو و كەرەسەی وەها لە
بەردەستدا نییە ،ناكرێت خێرا بە گوێگرتن و تەماشاكردنی گرتە
و باڵوكراوەكانی داوەری و ئەنجامگیری بكرێت .چونكە ئەو
هەڵمەت و پڕوپاگەندانە سەرەتای پرۆسەیەكە ،كە دەكرێت
لە ئەنجامی بەجێگەیاندن و جێكەوتنی خوێندنەوەی تەواوی
بۆ بكرێت.
لەم سۆنگەوە ،دەشێت چۆنیەتیی لێكدانەوەی هەڵگیرسانی
«شۆڕشی ئیسالمی ئێران» لە دی��دی فەیلەسوفێكی وەك
‹میشیل فۆكۆ›دا باس بكەین .هەڵبەت ‹فوكۆ› لە نووسینێكدا،
جگە لەوەی باسی نیگەرانی و پرسیارەكانی سەبارەت بەم
ڕەوتە نوێیە و ڕووداوەكانی ئێران دەكات ،دەشپرسێ ئاخۆ:
چەمكی «شۆڕش» و حكومەتی ئیسالمی كە بوونەتە دروشمی
خۆپیشاندانە خوێناوییەكە ،چییە؟ ئایا ئەم چەمك و دروشامنەی
بەرزدەكرێتنەوە ،ناوبردنێكی شیاوی ( )relevantڕووداوەكانن؟
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چونكە ‹فۆكۆ› پێی وایە ،ئەم چەمك و دروشامنە نە بیرۆكەیەكی
دیار و ڕوونن ،نە ئایدیایەكی بەرجەستكراون لە الیەن خودی
خۆپیشاندەران و سەرانیەوە ،تاكو بە دوای واتاكانیاندا بگەڕێین
و بزانین چییە و چۆنە ،واتە چەمكەكان و دروشمەكان هێشتا
نەبوونەتە ڕاستی و وەرنەگێڕدراون بۆ پرۆسەی بەڕێوەبردنی
كاروباری خەڵكی تا بڵێین ماناكانی بە دیاریكراوی چین .بۆیە لە
ناچاریدا ڕووداوەكەی ئێران لە سااڵنی شۆڕشی ()١٩٧٩دا هەر
گ��وزارش لە هاتنی دۆخێكی تری سیاسی دەك��ات .گ��وزارش لە
‹ویستێكی سیاسی› ( )political wilو لە ویستی بە سیاسەتكردنی
بونیادیی هەموو كۆمەڵگە و ئایین دەكات .وێستێك كە هەڵوێستە
لە بەرامبەر گۆڕانكاری و ڕووداوەكانی دەرەوە و ناوەوە .دیارە
بە الی ‹فوكۆ›وە ئەو ڕووداوە ڕەهەندێكی نوێی لە خۆیدا
هەڵگرتووە ،واتە ڕەهەندی «بەڕۆحانیكردنی (سپیرتوالیزەكردنی)
سیاسەت /دەوڵەت ئامانجەكەیەتی .
هەروەها بۆ منوونە ،پڕۆفیسۆر ‹بنجامین باربەر› لە دوای
یانزەی سێپتەمبەر لە نووسینێكدا كە باس لە هۆكارەكانی
تیرۆر و توندوتیژی لەسەر ئاستی جیهان دەكات ،هۆكارەكانی
ناگێڕێتەوە تەنها بۆ بارودۆخی ناوچەیی ،بەڵكو باری سیاسی
و ئابوریی جیهانی و نادادی گەورەترین فاكتەرن لە پشت
تیرۆرەوە  .یا وەك ئاماژەمان پێدا ،بە ڕای ‹گراهام فوللەر›
كە ئەو كرۆكی كێشەكە لە خودی ئیسالمدا نابینێتەوە ،بەڵكو
موسڵامنان ،بارودۆخی ناوخۆ كە چەندین پرسیار هەڵدەگرێ؛
ئایا موسڵامنان چییان دەوێ و خوازیاری چی و كام گۆڕانن؟
بۆچی موسوڵامنان ،بەتایبەت ڕادیكاڵ و توندڕەوەكان پەنا
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دەبەنە بەر توندوتیژی و خوێن وەك تاكە ئامرازی خەبات و
كاریان؟ ڕەگی ئەو دابڕانە لە كوێدایە و بۆچی دەبێتتە تاكە
زمانی گوزارش لە خودێكی باوەڕدار؟
دیارە «زمانی» توندوتیژی كە دەبێتتە هەڕەشەیەك لەسەر
ش و گیانی مرۆڤەكان ،ئەوسا كردەی ‹تیرۆر› دیاردەیەكە،
ئاسای 
كە جاڕی ‹مردنی سیاسەت› دەدات .بانگەشەی نەمانی دیالۆگ
و دانوستان دەدات بە گوێامندا .یەكێك لەو ڕا سەرنجڕاكێش
و گرنگانە لەم میانەیەدا ،ڕایەكی بیرمەند ‹ئیگناتیف›ە  .ئەو
پێی وایە تیرۆر هەم جۆرێكە لە سیاسەتو لە هەمانكاتیشدا
هێرشكردنەسەر سیاسەتە .واتە سیاسەتێك كە دەبێتتە كوشنت و
بڕین و هاوكات بێامناكردنی سیاسەتێك ،كە بە مانای دانوستان
و كارلێكردنێكی ئەقاڵنی دێ .شێواندنی سیاسەتێك كە بتوانێ
خۆی لە ڕێگەی دیالۆگەوە بسەملێنێت و بەڵگەی بەرامبەریشی
هەڵبوەشێنیتەوە.
لەبەرئەوە كاتێك تیرۆر ڕێگای توندوتیژی وەك دوائامانج
بەكار دەهێنێت ،ئیرت سیاسەت دەكوژێت و لە بەكارهێنانی
هێزدا كورتی دەكاتەوە ،بۆیە تیرۆر كردەیەك نییە كە بەو
مانایەی س��ەرەوە ،بە كارێكی سیاسییانە پێناسە بكرێت.
توندوتیژی كاتێك دێتە ئاراوە ،كە زمان كۆتایی دێ و دیالۆگ
نامێنێ .بێگومان ،نەتوانینی دەربڕین دەبێتتە هۆكارێكی
گرنگی توندوتیژی .ئاشكرایە ‹كارڵ پۆپەر› لەدایكبوون و
سەرهەڵدانی سیاسەت دەبەستێتەوە بە بنەمایەك :دواندن
و گفتوگۆ و دانوستان  .دی��ارە ئەمەش دەبەستێتەوە بە
سەرهەڵدانی كۆمەڵگەیەكی كراوە ( .)Open societyچونكە
مرۆڤ لە ئەنجامی ڕۆشنگەرییەوە توانیی خۆی لە دەسەاڵتی
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خێاڵیەتی و كۆمەڵگەیەكی داخ�راوەوە ڕزگار بكات .دیارە
ئەمەش كاتێك دێتە دی ،كە ئەفسانە ،ئایین جێگەی بۆ
لێكۆڵینەوەی ئازاد چۆڵ كرد و لە هەموو ڕوویەكەوە كرانەوە
دەبێتتە پێوانەی هەموو شتێك .
شایانی باسە‹ ،ئیگناتیف› تیرۆر و توندڕەوی بە جۆرێك لە
پوچگەری-نیهلیزم -دادەنێت .هەڵبەت نیهلیزم بەو واتایە
نا ،كە هیچ باوەڕ و پابەندبوونی مۆراڵی لە ئارادا نەبێت،
بەڵكو بەو واتایەی ئایدیۆلۆژیایەكی ڕەها و سەرەڕۆ سیاسەت
وەك دیالۆگ پوچەڵ دەكاتەوە .هاوكات خراپ بەكارهێنانی
سیاسەت و ئامرازەكانی دەگرێتەوە .كەواتە؛ تیرۆر لەبەر ئەوە
مەترسییە ،كە «سیاسەت»ێكە بە دوای مەرگی سیاسەتدا،
بە دوای لەناوبردنی دانوستاندا دەگەڕێت .لەباتی ناڕەزایی،
خۆپیشاندان ،خراپرتین و ترسناكرتین ڕێگە هەڵدەبژێرێ ،كە
تەقینەوە و نائارامی خستنەوەیە .لەبەر ئەوە ،وەك چۆن
تیرۆر مەرگی سیاسەتە ،مەرگی مرۆڤیشە .واتە نیهلیزمێكە
كە باوەڕی بە هیچ فۆڕمێكی دیموكراسیی سیاسی نییە ،تەنها
هێزپەرستی و توندوتیژخوازی نەبێ .ئیدی بەم مانایە‹ ،داعش›
و گروپە توندڕەوەكانی پێشووتر و دواتریش ،هەڵگری تۆی
ئەو نهیلیزمەن!
داعش جەوهەرێكی ون و گۆڕاوێك بەپێی گێرانەوەكان
خەسڵەتێكی ناوازەی داعش ئەوەیە ،كە بەپێی گێڕانەوەكان
دەگۆڕێ و هاوكات جەوهەری خۆی وندەكات .دیارە ئەمە
یەكێكە لەو خاڵە سەرنجڕاكێشانەی كە زۆر بە ئاسانی و
لێزانانە لە تۆماركردنی پاڵەوانی و چاالكییەكانیدا ،هەرجارەی
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بە جۆرێ دەردەكەوێ .واتە هەموو جارێك جۆرە گێڕانەوە
 ناریتی()narrativeیەك لەبارەی سەرهەڵداو و چییەتیەوەئاو دەدات و زەق دەكاتەوە .دەمێك دەستنێژی ئیرسائیل و
ئەمریكا و هەموو خۆرئاوایە ،دەمێك دەسكەالی ئێران ،بە
خوێندنەوە گێڕانەوەی سعودی و سوننەكان و جارێك سوریای
ئەسەدە و جارێك توركیا بە گێڕانەوەی كورد بەهێز دەكات.
جارێكیش بە خوێندنەوە و گێڕانەوەی چەپە كۆمەنیست و
ڕوسیا و دەستكردی سیاسەتی ئیمپریالیزم و ئەمریكا!
هەڵبەت لەو خوێندەوەیەدا ڕادیكاڵی ئیسالمگەریی شیعی
و ئیسالمگەریی سوننی لەگەڵ كۆمنیستەكاندا هاوڕا و یەك
ئەنجامگیری دەكەن! لە ناو خودی موسوڵامنە سونییەكاندا،
سەلەفی ئیخوانی و جیهادی كە بە ئیسالمی حزبی  -باسی
تاوانبار دەكات .لە بەرامبەردا ئیسالمی ڕێكخراو ،ڕیشەی
داعش دەگێڕێتەوە بۆ سەلەفی و وەهابیزم و ‹مەدخلییەكان›!
بەمەش دەیەوێ لەو الیەنانە بدات ،كە ئەم جۆرە ڕەوتە
ناحزبییە سیاسییە پوچەڵ دەكاتەوە ،بەتایبەت یەكگرتوو
و كۆمەڵ! لە بەرامبەریشدا داعش وەك گێڕانەوە لە الیەن
سەلەفییەكانەوە دەبێتتە ئامراز بۆ لێدانی ئیسالمی ڕێكخراو.
دیارە ئەم لێكدانەوانە كە زێرت تاوانباركردن و نارشینكردنی
یەكرتە ،پشتئەستوورە بەو گێڕانەوانە ،كە مادام داعش جەخت
لە كۆمەڵێك پرەنسیپ دەكات ،ئیرت ئەوە لەسەر فاڵنە ڕەوت
ماڵە .ئەمە بەشێكی بۆ ئەو ڕاستییە دەگەڕێتەوە ،كە داعش
فرەڕەهەند و فرەناسنامەیە ،ئەو ناسنامەی سەلەفیی هەیە ،وەك
چۆن میراتگری جیهادی و ئیسالمی ڕێكخراوە بۆ دامەزراندنی
دەوڵەتی .ئەوەی مایەی پێكەنینە ،ئەوەیە كە هەریەك وێنە و
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ڕەگی خۆی لە داعشدا دەبینێتەوە ،بەاڵم نەفرەتی لێدەكات و
خۆی لێ دوور دەخاتەوە و دەیسوێت بەسەر ڕەوتێكی تردا!
وەلێ لە بیریان دەچێت هەموو ئەو ڕەوتانە و داعش یەك
میراتی كولتوریی ئایینیان هەیە ،لە پراكیتزەكردندا جیاواز و
خاڵی هاوبەشیان هەیە .داعش ئەوەندەی لە سەلەفیەوە
نزیكە ،هێندەش لە ئیخوان و جیهادییەكانەوە نزیكە.
سەرهەڵدانی داعش وەك چیرۆكێكی مەزن
خراپرتین و سادەترین پرسیارێك كە لەمەڕ داعشەوە دەكرێت،
كێ دروستی كرد؟ هەڵبەت ئەو پرسیارە لە خۆیدا سرتاتیجیەتی
شاردنەوەی هەڵگرتووە .ئەمە جگە لەوەی بە پرسیارێكی
نازانستیی دەبینم ،بەاڵم تەڵەكە و فێڵێكە لە خۆیدا .چونكە
لە پرسیاری هۆكار و چۆنێتیی زەمینە سیاسی و كۆمەاڵیەتی و
پاڵنەرەكانەوە بۆ تاوانباركردنی «كێیەكان» باز دەدات!
بۆیە دەبێت بپرسین :چۆن قسە لەو بوونەوەرە سەیرە
بكەین و نەكەوینە وەهم و چنینەوەی داستان و سەربوردەوە؟
دیارە بەشێك لە گرفتەكە لەوەدایە ،كە زۆربەی قسەوباسەكان
لە سۆنگەی بیرۆكەی چەسپاوەوە ( )fixed Ideasلەسەر
داعش ئەوەیە خێرا بڕیارەكان ئامادەن بیانهێنینە دەرەوە
بڵێین مادام داعش مەترسیدار و شەڕەنگێز و خوێرنێژە ،ئیرت
لێی تێگەیشتین و مەتەڵەكەمان حەل كرد .ئێمە ناتوانین
لە دی��اردەو دەركەوتێكی وەك داعش هەر بەوەی مۆركی
خراپە و ناچیز و هەڕەشەی هەڵگرتووە ،تێبگەین .ئەمە
بیری لەچوارچێوەدراوە ‹فیكسید ئایدیایە› كە بڵێیت :داعش
سەلەفییە ،بەرهەمی ئیخوانە یا خەواریجێكی سەردەمە،
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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یان دەستكردی ئەمریكی و دەستكەالی ئیران و قەتەرو
سعودیەیە!
یەكێك لەو وەاڵمە بەرباڵو و جەماوەرییانەی كە ڕەنگە
ملیۆنەها كەس لە جیهانی ئیسالمیدا باوەڕی شێلگیری پێی
هەبێت ،تێوری پیالنگێڕییە .
تەنانەت زۆرێ��ك لە پەالماری ( ١١سێپتەرمبەریشدا)
خودی ئەمریكایان تاوانبار كرد كە گوایا بە ئانقەست بۆ
نارشینكردنی ئیسالم و لێدانی موسوڵامنان كردوویەتی ،دەنا
دەزگای هەواڵگیری و توانای زانستی و تەكنەلۆجیای ئەوەندە
پێشكەوتووە ،كە دەزانێ لە كۆاڵن و ناوماڵەكانی دنیادا چی
دەگوزەرێت.
لێرەدا ،نەك هەر ‹قاعیدە› و ‹داعش› بوونەتە بوونەوەرێكی
ئەفسانەیی ،بەڵكو ئەمریكاش هێز و دەسەاڵتێكی ئەفسانەییە
لەسەر ئاستی دنیا لەخەیاڵدان و بیری موسوڵامناندا! دەشێ
بپرسین؛ ڕەگوڕیشەی تێوری پیالنگێڕی لە جیهانی ئیسالمیدا
دەگەڕێتەوە بۆ سەدەیەك لە داگیركاری و دەستوەردان لە
كاروباری گەالن ،بەتایبەت هێزە ئەوروپاییەكان  .هاوكات
یەكێك لەو وەاڵمە جوانانەی كە دەشێت الیەنی دەروونیی
ئەو جۆرە بۆچوونە ڕاڤە بكات ،پرسیاری ڕۆژنامەنووسێكە
لە سیاسەمتەداری پاكستانیی ‹عیمران خان› ،بۆچی خەڵكی
زوو باوەڕ بەو جۆرە قسەڵۆكانە دەكەن و هەموو ڕووداوێك
بە پیالنێكی دەرەكی دەژمێرن؟ دیارە وەاڵمەكەی‹ :كاتێك
كۆمەڵگە هەمیشە لەسەر درۆ ڕابێت ،ئیرت هەموو شتێك
پیالنە› .
دەكرێت بوترێ ئەوەندەی شەڕی «داعش» لەسەر پێگە
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و ماڵپەر و میدیاكاندا ئامادەیە ،هێندە لە بەرەكاندا بەو
جۆرە گەرموگوڕ نییە .داعش یەكێكە لەو دێوەزمانەی كە لەم
چەند ساڵەدا كایەی میدیا و سیاسی و جەنگی بە جۆرێك
داگیر كرد ،كە ئیرت باسوخواسەكانی ژیانی ئێمە چوونە كەنار
و ئەودیوی چەقی ژیان و گوزەرانی ئێمەوە .دیارە زۆرێك
بەو هێزە هەژان و داچڵەكان (شۆك بوون) ،وەك ئەوەی لە
ئاسامن هاتبنە خوارەوە .هەندێك یەكسەر ‹تێوری پیالنگێڕی-
 ›conspirisyلە باوڵەكانەوە هێنایە دەر .لێرەوە ،لە پاڵ ئەو
دەنگۆیانەو پێشڕەویی داعشدا ‹پیشەسازیی درۆ› بەرەیەكی
تری لە جەنگەكاندا كردەوە ،چونكە ‹داعش› وەك گێڕانەوەی
چیرۆكی لێهات لە نێو میدیاكان .لە كاتێكدا پرسیارە ڕەسەن
و گرنگەكە ئەوەیە كە چۆن و بۆچی سەریانهەڵدا؟ كەس
لەبارەیەوە نادوێ!
هەر لەو سۆنگەوە لە ناو كوردستاندا زۆرێك بە ناوی
دڵسۆزی و بەرگرییەوە لە ئەنگیزەی پاڵەوانسازیدا گیرسانەوە.
لە پاڵ ڕەخنەو بەرپرسیارێتیدا هەندێك هەلەكەیان قۆستەوە
تا لە نەیارو ڕكابەرەكانیان ،بەتایبەت حزبەكانی تر بدەن.
جگە لەوەی زۆربەی نووسین و میدیاكان (بەتایبەت ئەوانەی
سێبەری حزبەكانن) بەگشتی لە كارەساتێكی وەك پەالمارو
هێرشەكانی داعشدا لەباتی پێداچوونەوەو توێژینەوەو
لێكدانەوەی بابەتی ،كەوتنە چنینەوەی چیرۆكی خەیاڵی
و هەڵوێستنواندنی سەرپێی و بزواندنی هەستی گشتی و
شاردنەوەی كێشە و گرفتەكانی ناو هەرێم.
چونكە خۆیان بە پرسیارێكی داخ �راوەوە گرێداوە :كێ
لە پشت داعشەوەیە؟ دیارە ئەمە خۆی پرسیار نییە ،بەڵكو
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پشتبەستنە بە گریامنەی بیرۆكەی ‹پیالنگێڕی› .دەكرێت
بپرسین :ئایا سەرچاوەی بیری داعش چییە؟ ئایا بۆ وەاڵمی
ئەمە ،دەبێت بۆ مێژووی ئیسالم بگەڕێینەوە؟ یان جڵەو بۆ
خەیاڵ شل بكەین و بكەوینە پرسیاری نەزۆك و نادیارەوە،
چونكە توێژەر دەستی ڕاناگات بە ئاژانسەكانی زانیاریی نهێنی.
ناتوانرێ ئەو زانیارییانە پشتڕاست بكرێتنەوە ،كە كێ دروستی
كردون .جگە لەوەی بەشێك لە هۆنینەوەی ئەو بەربادی و
چیرۆكە وەهمییانە دەگەڕێتەوە بۆ رسوشتی داع��ش ،كە
ڕێخكراوێكی نهێنییە ،جۆرە سیحرێك و ئەو نادیاری و نهێنییە
ببێتە كەسێتییەكی سەرنجڕاكێش و جۆرە ڕیكالمێك بۆی.
دیارە ڕووداو و كارەساتەكان چەندە زەنگی مەترسی و
هەڕەشەن لە ژیان ،ئەوەندەش پرسیارهێنەرن :چۆن و بۆچی
ڕووی دا؟ بەاڵم لێكدانەوەی سادە و سەرپێیانە ،خودی ڕووداو
و دیاردەكە دەخاتە پشت ویستی لێكدانەوەوە .لێرەوە،
كێ لە پشت داعشەوەیە ،پرسیارێكی داخراوە و ڕاستەوخۆ
تێنەگەیشنت بەرهەم دەهێنێت .بەڵێ ،ڕاستە هەندێك داعش
بە گورزوەشێنێك لە بەهاری عەرەبی دەزان��ن ،كە دواجار
‹سعودیە› و ‹ئێران› و ‹ئەسەد› لێی سوودمەندن ،بەاڵم وەك
نوسەری نارساوی عەرەب ‹عەزمی بەشارە› دەڵێ ،مانای ئەوەش
نییە كە دەستنێژی ئەوانە یا دەستكردی ئەمریكا و ئسیرائیلە.
دوای دەرچوونی بیرەوەرییەكانی ‹هیالری كلینتۆن›،
دەنگۆیەك باڵو بووەوە كە تێیدا دانی ناوە بەوەی ئەمریكا
داعشی دروست كردووە! ئەم بۆچوونە لە جیهانی عەرەبی
 ئیسالمیدا وەك بروسكە باڵو بووەوە تا دواجار ناچار بووڕونكردنەوە بدات كە قوربانیی قسەی هەڵبەسرتاوە! هەڵبەت
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لە ‹یوتوبدا› گرتەیەك بە دەنگی ‹هێالری› هەیە كە دەڵێ؛
‹خۆمان كۆمەكی لۆجیستیی و سەربازیی جیهادی ئەفغانیامن
كردووە .دواجار ‹قاعیدە›ی لێ دەرپەڕی!› دەنگۆی ئەوەش
باڵو بووەوە ،كە ‹بەغدادی› ڕەگەزنامەی ئیرسائیلی هەیە و
كارمەندی ‹مۆسادە› ،دیارە میدیا و ناوەندەكانی پڕوپاگەندەی
ئێران زۆر لەسەر ئەم تەوەرە كاریان دەكرد .بەپێچەوانە،
ئەوانەی سونی و نەیاری ئەسەد بوون دەیانوت لە تایەفەیەكی
‹شیعی›ی گەڕەكی ‹سەیدە زەینەب›ی دیمەشقە!
شایانی باسە ،ئەم جۆرە لێكدانەوە و گێڕانەوانە ()narrity
ئەگەر تەونی خەیاڵ و بیرۆكەی ئامادەكراو نەبن ،ئەوا
بەشێكی دەگەڕێتەوە بۆ یەكالكردنەوەی جەنگێكی مەزهەبی
و شەڕی سیمبولەكان .بەتایبەت لە دنیای میدیای دیجیتاڵ و
ماس میدیاكاندا ،كە تێكشكانی سیمبولەكان و دروستكردنی
وێنەی نوێ بەهایەكی تەواوی هەیە .دیارە ئەو قسەڵۆك
و گێڕانەوانە و بیرۆكەی پیالنگێڕی ،پاشخانێكی سیاسی و
مێژینەیەكی هەیە .لە ‹جەنگی سارد› و پێشرتیش جەنگی
جیهانیی دووەم��دا ،ئایدیۆلۆجیای فاشیزم ،نازیزم خۆی
لەسەر ئەفسانەی پالنگێڕی ‹ماسۆنی› یا جووەكان قایم كرد.
وێناكردنی ‹جوو› وەك پالنگێڕو نیازخراپ كارەساتی بە دواوە
بوو .لە جەنگی ساردیشدا قوتابخانە ئەدەبی و هونەرییەكان،
بواری سیاسی ،زانستە كۆمەاڵیەتی و ئابورییەكانیش بەسەر
بلۆكی سۆسیالیزم و سەرمایەداریدا دابەش بوون .بۆ هەر
دیاردەو ڕووداوێك ،لێكدانەوەیەكی سادە و لەقاڵبدراویان
هەبوو!
ئەم جۆرە بیركردنەوانە پەڕینەوەیە لە جیهانی ئیسالمی
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و خۆرهەاڵتی ن��اوەڕاس��ت��ەوە ،تەنانەت بۆ ئیسالمی و
نەتەوەییەكانی جیهان عەرەبی ،ئیستعامرو ئێستاشی لەگەڵدا
بێ ،پاساوێكی حازربەدەستی داپۆشینی كەموكورتیی تێوری و
كۆی دواكەوتوویی و ستەمكاری دەسەاڵتە گەندەڵەكان بوو.
كورد گوتەنی ،هەموو ماستێك موویەكی تێدایە .لە بنەڕەتدا،
‹تێوری پیالنگێڕی› بیرۆكەیەكی ئایینییە ،كە هەم لە ئەوروپا
و جیهانی ئیسالمیدا زەمینەی ساخی دروست كرد! چونكە
باوەڕێكی ئایینی كە شكست و كەموكورتییەكانی زاتی مرۆڤی
گێراوەتەوە بۆ هێزێكی ناخەكی كە ‹شەیتانە› .بە هەمان
لۆجیكیش ،پالنگێڕ ،فریودەر لە بەرگی دەوڵەتێك ،گروپ و
كۆمەڵگەیەكی تردا دەبێتتە هەڕەشە!
ئیدی ئامانج لەو دەنگۆیانە ئەوەیە ،كە دەبێت الیەنێك
سەرزەنشت و تاوانبار بكرێت و خراپە بخرێتە ئەستۆی.
هەر بۆیە باوەڕكردن بەو تێور و دەنگۆیانە خۆدزینەوە
و هەڵنەگرتنی بەپرسیارێتییە دەره��ەق بە پێشهاتە و
ڕووداوگەلێكی وەك ‹داعش› .ئاخر ئەقڵی عەرەبی  -ئیسالمی
وەك ئەوەی مێژووی خۆی كە ‹سەربڕین ،بەردبارانكردنی
ژن ،تااڵنربدن ،كڕینوفرۆش بە مرۆڤ ،كۆیلەی سێكس›ی
لە بیر نەبێت .ئاخۆ ئەمە ئەمڕۆ دۆزرابێتەوە! پاڵدانی
داعش بۆ گەمەیەكی سیاسیی نهێنی ،دەرخ��ەری ئەوەیە،
كە توانای لێكدانەوەی پێدراو و پێشهاتەكانی نییە .دیارە بە
ڕای شارەزایان داعش مانای شكستی دەوڵەت و حكومەتی
هاوواڵتییە .بەرئەنجامی تەقینەوەی دانیشتوان ،ناعەدالەتی،
زاڵبوونەوەی كولتوری بیابان ،خێاڵیەتی و ستەمكارییە .
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گریامن ئەمریكا چەندە بەهێز و بشخوازێ سیناریۆیەكی
وا ئەنجام بدات ،ناتوانێ كۆنرتۆڵی بارودۆخەكە و گۆڕاوەكانی
بكات ،چونكە ‹داع���ش› داش��ی دام��ەی��ەك نییە ی��ەك دوو
ئاڕاستەی هەبێ و بە ئاسانی ئاڕاستە و كۆنرتۆڵ بكرێت ،بژارە
و بەربەرەكانی تر لە مەیدانەكەدا نەبێ .بە هەمان شێوە،
پاڵپشتیی دارای��ی سعودی ،ئێران و توركیا گوڕوتینە ،بەاڵم
هۆكاری بنەڕەتیی سەرهەڵدانیان دیاری ناكات .لەو سۆنگەوە،
ڕای گشتی كەوتە ژێر كاریگەریی دەنگۆكان ،گەڕان بە دوای
هەواڵەكانی داعشدا ،پڕوپاگەندەسازی و دەنگوباسی ناڕاستی
لێكەوتەوە.
بۆ منوونە ،فتوای خەتەنەكردنی بەكۆمەڵی ئافرەتان لە
كۆتایی مانگی ( )٧و سەرەتای ()٨دا بەپێی ڕاپۆرتێكی نوێنەری
نەتەوە یەکگرتووەكانی ئێراق كە هەاڵی نایەوە ،دەركەوت
ساختەیە .وێنەی فرۆشتنی ئافرەت وەك كەنیزەك لە بازاڕی
‹موسڵ› ،دەركەوت شیعەكانی لوبنانە .هاوسەرگیری بەكۆمەڵ،
كە لە بنەڕەتدا ڕێوڕەسمی گواستنەوەی شەڕكەرێكیان بووە،
ب��ەاڵم ئەم هەڵبەستنانە هەمووی دەرخ��ەر و بەیارمەتی
كەناڵەكانی ڕاگەیاندن و تۆڕەكانی ئینتەرنێنت كە هەمیش
هەواڵەكانی داعش ،لەسەر هێڵی گەرمی دەنگوباسەكانی
جیهانە!
دیارە ئەم ڕەخنانە لەبەر ئەوە نییە كە ‹داع��ش› كاری
دڕندانە ناكات .هەموو دەزانین لە تكریت ( )١٧٠٠سەربازی
خۆبەخشی بەكۆمەڵ كوشت! چی بە ئێزدی و منداڵ،
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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پیر و ئافرەت ك��رد .جگە ل��ەوەی ‹داع��ش› سڵ ناكاتەوە
لە باڵوكردنەوەی وێنە و ڕاپ��ۆرت و ه��ەواڵ لە پێگەكانی
خۆی و كەسانی تردا .ئامانجیش جگە لە ڕوخاندنی ورە و
متامنەی بەرگرییە ،ترساندن و تۆقاندنی هاوواڵتیانە .دواجار،
دەرپەڕاندیانە لە جێگە و ماڵیان ،بەتایبەت كەمینەكان
‹ئێزدی› و ‹كریستیانەكان› .بێگومان سوودوەرگرتن لە تۆڕە
كۆمەاڵیەتییەكان بە شێوەیەكی بەردەوام باشرتین هاوكار
و ئامرازی داعشە .هاوكات شارەزایی دەردەخ��ات كە پاش
ئەوەی پێگەكانیان دادەخرێ یان چاودێریدەكرێت ،كەسانی
تر دەكەنە ئامراز بێ ئەوەی بە خۆی بزانێ.
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تەوەری دووەم:
داعش لە كۆنتێكستی ئیسالم خۆیدا
لەم ت��ەوەرەدا جەخت لە دەاللەت و چییەتیی ‹داعش› لە
كۆنتێكیستی ئیسالم و پەیوەندیی بە جیهانی موسوڵامنان و
كێشەكانیەوە دەكەین ،بۆیە دەبێت لە ڕووی تێورییەوە ئەو
كێشانەی بەرەو ڕووی توێژەران دەبێتتەوە ،باس بكرێت .پاشان،
ئەو پرسیار و گومانانەی كە بە هۆی سەرهەڵدانی ‹داعش›ەوە
ڕووی لە جیهانی موسوڵامنان و ڕای جیهانی دەكرێت ،تاوتوێ
بكرێنت.
داعش وەك پرسیارێكی گوماناوی لە خودی ئیسالم
سەرەتا دەمەوێت بڵێم ‹داع��ش› ك��ردن��ەوەی پرسیارە
كڵۆمكراوەكانی سەدەكانی ڕاب��ردووە .ئەو سەدانەی كە
ئەقڵ گەشەی دەكرد و زانایان و فەیلەسوفەكان و عارفەكان
دەیانویست دەالقەیەك لە جەستەیەكی سستی باوەڕدار و
بیرە داخراوەكاندا بە ئاسۆی بیركردنەوەدا بكەنەوە .هاوكات
هەڵدانەوەی ئەو سندووقە (بۆكسە) ڕەش��ەی مێژووەو
بەرەاڵكردنەوەی ئەو هەژدیها تووڕە و تەوسن و پەنگواردوو
و چاوسوورەیە ،كە بۆ هەر كردەیەكی ڕەوایەتی و پاكانەی
هەیە!
ب��ۆی��ە دەك��رێ��ت بڵێین ‹داع���ش› وەب��ی��ره��ێ��ن��ەرەوەی
ساتەوەختێكی هەستیار و برینداركەری مێژووی باوەڕداربوونی
ئێمەیە ،كە چۆن هەزار ساڵ لەمەوبەر ،لەشكری باوەڕداران
هاتۆتە ناوچەكە و بە ناو خاك و خەڵكی كوردستاندا باڵو
بۆتەوە .ئاخۆ ئەو ساتە تا چەندە بەری لێگیراوە ،چەندبار
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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خوێن تكاوە ،یا چەندە پێشوازیی لێكراوە؟ ئەمە جگە لەوەی
‹داعش› جارێكی تر دەرفەرتی بەخۆداچوونەوەی باوەڕی
ئایینییە ،كە دەبێت ئیرت ببێتە پرسێكی كەسی  -زاتی .واتە
چیدیكە ب��اوەڕی ئایین نەكرێتە پرۆژەیەكی سەرتاپاگیری
سیاسی و لە فۆرمی دەوڵەت و حكومەتدا پیادە بكرێت.
هاوكات دەبێت ئایین مایەی نەرمونیانی ،ئاشتیدۆستی،
مرۆڤخوازی ،پێكەوەژیان و سەرباری جیاوازی باوەڕەكان،
ڕێزلەیەكگرتن بێ ،چونكە لە بەرچاوی خۆمان دەبینین كە
قڕكردنی جیاوازیی باوەڕەكان جەنگی هەمیشەیی دەهێنێ.
دواجار بە جۆرێكیش پاساوی لەناوبردنی ئایینی ئیسالم و
پەسەندنەكردن لە خۆیدا هەڵدەگرێ .جگە لەوەی نیشانی
دا مەترسیدارترین و گەورەترین نەیاری ئیسالم بێباوەڕ و
نا ئیسالمییەكان نین ،بەڵكو هەڵگران و نوێنەرانی ئیسالم
خۆیانن .نوێنەرانێك كە لە منایشكردن و بەرجەستەكردنی
ئیسالمدا دەبنە منوونە و بەڵگەیەكی زیندوو و حاشاهەڵنەگر،
كە تا چەندە ئایینەكە بە كەڵكی مرۆڤایەتی دێت و لەگەڵ
سەردەمدا كۆك دەبێت.
ڕەنگە هەزاران ڕەخنە و كتێب و هەڵوێست لە بارتەقای
ئەو كردەوانەی ‹داعش›دا نەبێ .لەبەر ئەوەی ڕاستەوخۆ
و خۆكردانە و بە زیندوویی ئاكامی ئیسالمێكی توندڕەو و
شێلگیر كە بێ بەكارهێنانی ئەقڵ و بیر لە پەیڕەوكردنی ئاییندا
چ كارەسات و نەهامەتیەك دەخوڵقێنێ! ڕاستە كە ‹داعش›
پێكەاتەیەكی جیهانییە و تەنها بۆ كورد نییە ،بەڵكو جۆرێك لە
پان-ئیسالمیزمێكی نوێیە ،واتە سنووری ڕەگەز و زمانی بڕیوە
و هاوكات چەندین ڕەگەز و واڵتی جیاوزی لەخۆ گرتووە.
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بۆیە بەبێ تەوس جەنگی ‹داعش› دیپۆرتێكی (كۆچكردنێك)
خۆبەخشانەی موسوڵامنە ڕادیكاڵەكانی جیهانە بە بەهانەی
جیهادەوە لە نێو خاكی ئیسالمدا! ئەگەرچی هەاڵیسانی ئەم
شەڕە دەرفەتێكی گرنگی خڕكردنەوە و كۆكردنەوەی هەموو
‹جیهادیستەكانە› لە ناوچەكە و دواج��ار لێدانیان ،بەاڵم
شاراوەش نییە كە واڵتە خۆرئاواییەكان لەم ڕێگەوە دەرگەی
گەڕانەوەی جیهادیستەكان بۆ ئەو واڵتانەی لێوەی هاتوون بە
یەكجارەكی دابخەن و ڕزگاریان بێ لێیان!
ب��ەاڵم بە دیوێكی ت��ردا دەش��ێ لە ناوچەكەدا ‹داع��ش›
دەستپێكی سەرهەڵدانی بیركردنەوەیەكی ڕیفۆرمخواز
و ڕەهاكردنی پرسیار و ب��ەدواچ��وون بێت لە چۆنیەتیی
جێبەجێكردنی پێوەر و بەهاكانی ئیسالم خۆی ،واتە ئەم
دیاردەیە هۆكاری قەدەغەشكێنیی ئەو ڕێگر و سانسۆرانە بێ،
كە جیهانی ئیسالمی پاش حەرامكردنی فەلسەفە و داخستنی
دەرگەی ئیجتهاد ،كەوتە تاریكستانی نالێبوردەیی و داخرانی
ئەقڵی و بیركردنەوەوە.
ئیدی دیمەنی ش��ااڵوە خێرا و یەك ب��ەدوای یەكەكانی
‹داعش› لە ماوەی مانگێك كەمرتدا چەندە تۆقێنەر و خوێناویی
و تیژڕەویش بێ ،ئەوەندەش بەهێزكردنی گیانی گومان و
لەقبوونی باوەڕ بە بنەما و ڕێساكانی ئیسالمە لە خۆیدا .چاالكی
و گوتارەكانی ئەو هێزە دۆگامیە ،نەك هەر لە هەوڵی گێڕانەوەی
‹خەالفەی پیرۆز و ڕەسەن› و بوژانەوەی ئیسالمێكی بێگەرد
و بێخەوش دایە ،بەڵكو بە هەمان گوڕوتینیش بەهێزكردنی
پرسیارێكی خەفە و شاراوەی ناخی باوەڕدارانی كوردستانە،
چونكە بۆ یەكەم جارە لە مێژوودا ئەو باوەڕدارە خەفەكراوە
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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بە ئاشكرا پرسیار دەكات :ئەمەیە دەوڵەتی ئیسالمی؟ چۆن بە
ئاسانی بە ناوی ئایینێكەوە ئەو هەموو قەسابخانەیە دەكرێت،
ئەگەر لەسەر هەق بێ یا نەبێ؟ ئایا ئەمەیە پەیامی ئیسالمی
ڕاستینە و سەرخستنی ویستی خودا؟ ئێستا كێ بە تەواوەتی لە
ئیسالم تێگەیشتووە و كێش الیداوە؟
ئاخر ،ئێمەی كورد كە سەدان ساڵە باوەڕمان بەم ئایینەیە،
موسوڵامنی تەواوین یا گومڕا و سەرلێشێواوین؟ دەنا بۆ
خوێن و خاكامن حەاڵڵە؟ ئایا؛ ئەم هێزە كە تەنها بە ناوی
ئیسالم و بنەماكانیەوە دەدوێ ،دواجار ئەحكامەكانی ئیسالم
بەپێی دەقی ئایەت و فەرموودەكان بۆ مەبەستی خۆی بەكار
دەهێنێ ،هەڵقواڵوی ئایینەكەیە یا دروستكراوە؟
لێرەوە ،دەوڵەتی ئیسالمی و جێبەجێكردنی فەرمانی خوا
ملپەڕاندنی نەك هەر كەسێكە كە ئیسالمیش نییە ،بەڵكو
ئەوانەشی شایەمتانیان بە خ��ودا و پێغەمبەر و قورئان و
بنەماكانیشی هێناوە ،لە ب��ەردەم شمشێری تاقیكردنەوەی
ب���اوەڕدا خوێنیان حەاڵڵە .ئەگەرچی ‹داع��ش› خۆی وەك
هێزێكی باوەڕداری سەرسەخت و ‹دەستەی ڕزگاركەری› ئیسالم
دەناسێنی ،لە هەڵبژاردنی دروشم ،جلوبەرگ ،ستایلی وتار و
دەركردنی بڕیاری شەرعیدا ناوازەیی و تایبەتەمەندییەكی هەیە،
بەاڵم بە سەرنجدانی مێژووی ئیسالم ،دیاردەیەكی شاز و ڕیزپەڕ
نییە لە خۆیدا ،بۆیە هەر بەو هێزە بەربەری و توندوتیژەی
نابینم ،كە تەنها لە وێرانكردن و دەستبەسەراگرتن و كوشنت
و بەكەنیزەكردن و تااڵنیدا دەخولێتەوە ،بەڵكو بەو ئەزموونە
تاقینەكراوە و زیندووەی دەبینم ،كە ڕاستەوخۆ مێژووی هەزار
ساڵەی باوەڕداری كورد ،بۆ یەكەم جار و سەرلەنوێ تاقیدەكاتەوە.
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ئیدی ‹داعش› ئەو ساتەوەختە مێژووییەیە ،كە هەڵگێرەوە
و دروستكەری چەندان پرسیاری گوماناوی و ئەقاڵنییە
دەرهەق بە ئیسالمی ڕاستینە و گومان لەسەر ئەوەی ئاخۆ
كێ باوەڕداری تەواوە و كێ لە ئیسالم تێگەیشتووە؟ هاوكات
خەسڵەتی كۆمەڵگە /دەوڵەتی ئیسالمی كامەیە ،پرسیارگەلێك
كە پێشرت خەفە و ناڕەوا بوو ،لەبەر ئەوە ‹داعش› كردنەوەی
دەروازەی پرسیارە لە چییەتی ئیسالم و بنەما و تێگەیشتنی
دروست .ترس و دوودڵی لێی ،هۆكاری شكاندنی سانسۆری
خۆیی باوەرداران بوو كە پرسیار بكەن .ڕەنگە زیادەڕەوی نەبێ
ئەگەر بڵێین یەكەم جارە لە مێژوودا گەرماوگەرم پرسیار لەسەر
خودی ئیسالم و بنەماكانی بوروژێرنێ .بە ئاشكرا خەڵكی
قسەیان لێبكات و نیگەران و دوودڵییەكانی خۆی نەشارێتەوە.
ئاخر كێ بوێریی پرسیاركردنی هەبوو ،تا بزانێ ئاخۆ ئیسالم
توندوتیژی ،سەربڕین ،كچربدن و تااڵنی و كۆیالیەتی بە ڕەوا
دەبینێ؟ كۆمەڵگەی باوەڕداری كوردستان ئەگەر توندوتیژ و لە
ڕێورەسمەكانی ئیسالمدا پەڕگیریش نەبووبێ ،كۆمەڵگەیەكی
داخراو و لەسەر چییەتیی باوەڕ و ڕۆڵی ئایین لە ژیانیدا بێدەنگ
بووە .هەمیشە ب��اوەڕی ئایینی ،بێدەنگییەكی ڕاستەوخۆ و
كاریگەری لە كپكردنی دەرگای پرسیاری ئەقاڵنی و گومانی شیاو
لە خودی باوەڕەكەیدا هەبووە ،چونكە بە درێژایی مێژووی ئیسالم
كورد وەرگر و پابەند بووە ،نەك پرسیاركەر .ئیدی هەژموونی
باوەڕی ئایین هەمیشە وەك چۆن ئامراز و كوتەكی دەسەاڵتی
سوڵتان و هێزی دەوڵەتان بووە ،بە هۆیەوە تەواو ئامانجەكانی
خۆیان پێكاوە .ئاوەهاش ئایینەكە ئامرازی سانسۆری كولتوری و
زانستیی لە ناو خودی ئایینەكەشدا دروست كردووە!
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا
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بۆیە ئەم ساتە تەواو لە شااڵوەكانی ئەنفال و سووتاندنی
گوند و مزگەوت بە قورئانەكانیەوە جیاوازە ،چونكە ئەو
دەمە خەڵكی هانای دەب��رد بۆ خوا كە چۆن ئەم ستەمە
قبوڵ دەكات .لێرەوە ،ئەم ساتە بەهێزكردنی ئەو هەستەی
نادیارەی ‹منی كوردی موسوڵامن›ە ،كە هێشتا لە نێو جیهانی
ئیسالمیدا وەك هاوشان و باوەڕدارێكی ڕاست و دروست
هەژمار نەكراوە .ئەو دووڕیانەیە كە خواستی گەیشنت بە مافە
نەتەوەیی و نیشتامنییەكان ،لەگەڵ پێوەر و بەها ئیسالمییە
گشتییەكاندا یەك ناگرنەوە ،بۆیە هێرش و هەڕەشەكانی
‹داعش› ئەگەرچی مۆركێكی پان-ئیسالمی -واتە گەردوونی
و فرەنەتەوەیی هەڵگرتووە ،بەاڵم لە ئێستادا وەك پرۆژەیەك
تەواو پێچەوانەی خواست و مافەكانی گەلێكی وەك كوردە
لە هەموو پارچەكانی كوردستان .ئەو دووڕیانە كە كورد خۆی
لە هەنگاوی گەیشنت بە مافە نەتەوەییەكانیدا دەبینێتەوە،
بەاڵم ‹داعش› بەرنامەڕێژیی ئیمپراتۆریەتێكی ئیسالمی پوخت
دەكات ،بەپێی تێورێكی مەزن و بەڵێنێكی خودایی!
هاوكات ،قووتبوونەوەی گوتارێكی تری ئایینییە ،كە پێی
وایە بەرگری لە خاك و نیشتامن و ئابڕوو ئەركێكی ئایینییە و
بەخشینی گیان شەهادەتە و پاداشتەكەی بەهەشتە .لێرەوە،
بەریەككەوتنی ئەم دوو گوتارە ،گوتاری پان-ئیسالمی و
كوردستانیبوون لە واقیعێكی داگیركراودا .دواجار لەرزینی
باوەڕێكی چەسپاو و چەقیوە كە هەژانێكی لە ڕۆحی باوەڕدار
و زانیارییەكانی سەبارەت بە ئیسالمێكی ڕاستودروست ،ئاوەژوو
كردەوە .لێرەوە‹ ،داعش› ئەو هێزە سەرتاپاگیر و قەبەیەیە ،كە
جارێكی تر باوەڕ و بنەماكانی ئیسالم دەخاتەوە ژێر پرسیاری
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ڕەخنەیی و گومانی ئەقاڵنیەوە .ئەو هێزە نامێژووییە ،كە
دەیەوێ بە دووبارەكردنەوەی ئەزموونی ئایینێكی پوخت و
بێگەرد ڕەوتی مێژووی ناوچەكە و سەرلەبەری دید و باوەڕی
خەڵك هەڵبوەشێنێتەوە .میكانیزمی ئەو بۆ دروستكردنەوە
بریتییە لە فەوزا و ڕووخاندنی ڕێكخراو و سیستامتیك .بۆ هەموو
ڕێكخستنەوەیەك ،دەبێت هەڵوەشانەوە و شیتاڵكردنەوەی
جەستەیەك هەبێ.
بۆیە هەژموونی ‹داعش› تەنها لە باوەڕە توندوتیژەكەیدا
نییە ،بەڵكو لە خوڵقاندنی گومان و ئەو گریامنانەدایە ،كە لە
ناخی هەر باوەڕدار و كەسانێكی ئاییندارەوە توێژاڵی گرتووە.
بە دەربڕینێكی تر ،پرسیاری شیانی بنەما و پەیامەكانی ئیسالم
و ڕۆڵی موسوڵامنانیشی لە شارستانیەت و ئاشتی جیهانیدا كردە
مشتومڕێك ،كە لە نێوان وەرگرتن و ڕەتدانەوەدا بێ .بۆیە وەك
هێزێكی توندڕەو نەك هەر توانیی نەشتەرگەری لە جوگرافیای
سیاسیی ناوچەكەدا بكات ،بەڵكو وەك پرۆژەیەكی زەبردار لە
هەوڵی نەشتەرگەریی سەرتاسەری بڕوای ئایینیشدایە ،چونكە
پەالمار و پێشڕەوییەكانی نەك هەر جیهادێكە لە دژی كوفر و
مورشیك و بێباوەڕان ،بەڵكو جەنگێكی خێرا و بەردەوامیشە
لە دژی هەر تەوژم و لێكدانەوەیەكی ئیسالمی نەریتی و
مەزهەبی كە بە الدەر ،بتپەرستێكی شاراوە ،دووڕوویەكی-
مونافق -و ڕافزی هەژمار دەكات.
بەڵێ‹ ،داعش› ماكینەیەكی زەبەالحی حەرامكردنی هەموو
شتێكە لە هەموو كەس ،هاوكات حەاڵڵكردنی هەموو شتێكە لە
خۆی .ئامادەكردن و گۆشكردنی موجاهیدێ بۆ خۆتەقاندنەوە
هەر ئامادەكردن نییە بۆ م��ردن ،بەڵكو بەڕێكردنە بەرەو
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بەهەشت و گەیشنت بە خۆشییەكانیشی! هاوكات بەخشینی
ئەوپەڕی خۆشی و چێژە بە موجاهیدە شەڕكەرەكانی لە
دواساتەكانی ژیانیاندا! چونكە مرۆڤێكە گیانی دەبەخشێ ،تا لە
ژیاندایە ،لە سەروو هەموو كەسێكەوە .دەتوانێ هەموو شتێك
بكات ،ئافرەتی بۆ بەێرنێ ،خۆراك و خواردنەوە و هەرچییەك
دڵی بیخوازێ ،ڕەوایە بۆی! چونكە پەیامنی بااڵی لەگەڵ خوای
خۆی بەستووە .مایەی سەرسووڕمان نییە ،كە ئەو هێشتا
موجاهیدەكانی كە لە نێو دنیادان ،مامەڵەی شەهیدێكی پاك
و بێگوناهیان لەگەڵدا دەكات .بۆیە دەتوانن هەر شتێك بكەن،
كە پێیان خۆشە!
كەواتە بە هەڵەدا چووین ئەگەر پێامن وابێ ‹داعش›
تەنها ماكینەیەكی جەنگ و تیكشكاندنەو بەبێ سەر و
سرتایجیەت و تاكتیكە ،یان لەبەرئەوەی گوتارێكی دیاریكراو
و ڕوخسارێكی تایبەت و مەترسیداری هەیە ،ئیرت هێزێكی
بێئاڕاستەی كۆنەپارێزی ه��ەزار ساڵ لەمەوبەرە .نەخێر،
هێزگەلێكە كە بەپێی پالنێكی پیشووتر بەرەكانی شەڕ
هەڵدەبژێرێ .زیرەكانە بیر لە بژارە سەخت و خاڵە الوازەكانی
نەیارەكانی دەكاتەوە .ئەگەرچی خاوەنی دواكەوتووترین
بیركردنەوەن ،بەاڵم بە نوێرتین ئامێر و كەرەسەی سەردەمی
جێگەی خۆیان خۆش دەكەن! ئەوەش پاش پەالماراكانی بۆ
سەر ‹مەخمور› و ‹جەلەوال› و بە درێژایی هەزار كیلۆمەتر
سنوور لەگەڵ كوردستاندا ،توانای مانۆڕو تاكتیكی جەنگی
لەناكاوی هەیە .ئیدی ڕاستە ،هێزێكی دواكەوتووە لە ڕووی
ئایدیۆلۆجیا و بیركردنەوەی ئایینییەوە ،بەاڵم لە شێوازی
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جەنگاندا تەكنەلۆجیای نوێ بۆ مەبەستەكانی بەكاردەهێنێت.
ئیدی ‹داعش› هەڵگێڕانەوەی ئەو ساتەوەختە مێژووییەیە،
كە چۆن ئیسالمە هاتۆتە كوردستان و هاوكات بیرهێنانەوەی
چۆنیەتی موسوڵامنبوونی كورد و داگیركردنی كوردستانە.
هەڵبەت چەندە ئەو هێزە ترسێنەرو تۆقێنەرە ،ئەوەندەش
دوودڵ��ی و گومانسەپێنە .جگە ل��ەوەی سەرهەڵدانەوەی
چەندین باسوخواسە ،كە سانسۆرێكی خۆیی لەسەر باوەڕداران
دروست كردبوو .بۆیە ئێستا بە خێرایی و ناچارەكی دەبێتتەوە
بە بابەتی ڕۆژ و بیركردنەوە و بەدواچوونی زانستی و ڕای
گشتی.
ئایا داعش ئیسالمی ڕاستینەیە؟
وەك پێشرت ئاماژەی پێدرا ،دەره��ەق بە سەرهەڵدان و
كارابوونی داعش چەندین پرسیاری گوماناوی هاتنە ئاراوە.
ئەگەرچی بەشێكیان لە فۆرمی پرسیاردا بوون ،بەاڵم لە ڕاستیدا
بەرهەمی خەیاڵدان و وەهمی ئامادەكراو ب��وون .یەكێك
لەو پرسیارانە كێ لە پشت دروستبوونی ‹داع��ش›ەوەی��ە.
پرسیارەكەی تر ئاخۆ داعش ئیسالمی ڕاستینەیە ،دیارە ئەمە
نەك هەر پرسیارێكە كە وەاڵمدانەوەی لە داوەریكردنەوە
نزیكە ،بەڵكو دەربڕینێكی سادە و تەنها بۆ ئەو الیەنە گرنگە،
كە خۆی بە ئیسالم دەزانێت و الفی ڕەوایەتی لێدەدات.
لێرەوە پرسیارەكە دەكرێت بكرێت بەو ئیشكالیەتە تێورییەی
دەرهەق بە چۆنیەتیی ڕاڤە و خوێندنەوەی دەقی پیرۆز هەیە.
لەم سۆنگەوە ،هەوڵدەدەین ئەم ئیشكالیەتە لە فەلسەفەدا
بخوێنینەوە.
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تێگەیشتنێكی فەلسەفیی ئیشكالیەتی دەق  /واقیع
لەگەڵ شەڕوشۆڕ و پێكدادانەكانی ‹سوریا› و پێشڕەوییەكانی
‹داعش› كە هێزێكی تەمەن ( )٣سااڵنەیە ،ڕۆژانە پرسیار لە
ناوەند و تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و مزگەوتەكاندا سەبارەت بە
چییەتی ،ئیسالمەتی و ڕەگوڕیشەی لۆجیستكی و مێژوویی ئەم
هێزە دەكرێتت .ئەمەش سەیر نییە ،چونكە ‹داعش› بە تەنها
هێرشێكی سەربازیی بەرەیەك شەڕ نییە ،بەڵكو فشارێكە بۆ سەر
ڕەوتی ئیسالمی ڕێكخراو بە حزبەكانەوە و چ بزافی تەسەوف و
چ سەلەفییەكانیشی بردە ژێر پرسیارەوە .تەنانەت ،الی سەرجەم
مامۆستایانی ئایینیش خۆی وەك بابەتێكی عەقایدی-شەرعی
سەپاند .بە جۆرێكیش گڕی پێكدانان و یەكرتتاوانباركردنی لە
نێوان ئیسالمی سەلەفی و ئیسالمی سیاسی و ئیسالمی سۆفیدا
هەڵگیرساند .ئەوەش لە سۆنگەی باوەڕێكەوە كە ‹داعش› كوڕی
ڕەسەنی سەلەفی-وەهابیە ،بەتایبەت پرسی تەقاندنەوەی
گڵكۆی شێخان و پێخەمبەران ،شكاندنی پەیكەر ،بەردانەوەی
ڕیش و پابەندبوون بە دەقەكانەوە ،بەاڵم بە دیوەكەی تریشدا،
لەسەر ئیسالمی سیاسی ڕێكخراو هەژمار دەكرێنت ،لەبەرئەوەی
باوەڕیان بە دەوڵەتی ئایینی هەیە.
دیارە ‹داع��ش› بە دوو دیودا لەسەر ئیسالمی ڕێكخراو و
سیاسی مەترسییە :لە الیەك ،ئەو فۆرمە ئیسالمەی حزبەكانی
كوردستان الی داعش بە الدان ،كوفری شاراوە هەژمار دەكرێت،
چونكە پشتیان بە گەمەی سیاسی و دیموكراسی و چەك
هەڵنەگرتن بەستووە .بەپێی گوتاری جیهادییان ،سەركوتكردنی
موسوڵامنێكی الدەر لە پێش كافرێكەوەیە! لە الكەی ترەوە
دەبێت ‹ئیسالمییەكان› بۆ ئەندام و ڕای گشتی ،هەڵوێستی
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نیشتامنی و هەم دیدگەی ئایینیان ئاشكرا بكەن .دەبێت قسە
لەو هێزە نوێیە كە هەم ئایینییە و هەم چەكداری -سیاسییە،
بكەن .دەبێت ساخی بكەنەوە :كام ئیسالم و چۆن جیاوازن؟
ئەگەر ئیسالمین ،دەبێت وەك داعش بن ،یا بە خەوارج هەژمار
بكرێنت! دیارە زۆرێك لە ئیسالمییەكان ،بۆ خۆدوورخستنەوە لە
ڕەفتارە كۆمەڵكوژییەكانی داعش ،یەكسەر هەوڵی لە ئیسالم
دەركردنیاندا ،بەاڵم ئەمە ،نیوەی ڕاستییەكەیە ،چونكە هەر بەوە
نابێت كە الیەنێك فەرامۆش بكرێت ،بێ ئەوەی گۆڕانكاری لە
بیروبۆچوون و دیدگەی سیاسی و ئایینی خۆیاندا ڕووی دابێ.
ناكرێت تەنها كورد گوتەنی ‹دەستەچەورەكە بە داعشدا بسڕدرێ›.
تەكفیركردنی دووالیەنە
ئ��ەوەی تا ئێستا دەبیرنێ ،كە جەنگی ‹داع��ش› لەگەڵ
هاوموسوڵامنەكان و لەناو خاكی ئیسالمیدایە ،نەك
بێباوەڕەكانی جیهان .بۆیە بۆ ئەوەی لە بەرەی ئایدیۆلۆجی/
سیاسی خۆی نییە ،توندتر و مەترسیدارترە .لە زۆربەی
هەڵوێستە ئاشكرا و پەنهانەكاندا ،وەك چۆن ‹داعش› هەموو
جۆرە ئیسالمێكی جیاواز لە خۆی نەك هەر پێ قبوڵ نییە،
بەڵكو كافراندویەتی .لە هەمان كاتدا زۆربەی ئیسالمی و
مامۆستاكانی مزگەوت ،كەسایەتییە نارساوەكان ،داعشیان لە
ئیسالمی ڕاست بێبەری كرد ،ئیرت تەكفیركردن بووە سیامیەكی
گشتی ئیسالمی ئەمڕۆ! ئەگەرچی مشتومڕەكان لەسەر چییەتی
ئەو هێزە لە نێوان ملكەچی و ڕەتكردنەوەدایە ،دەرخەری
ئیشكالیەتێكی دێرینیشە :ڕیفۆرمی بیری ئایینی ،ئازادی و
فرەیی لێكدانەوە و ڕاڤەكردن ،بنەمای یەكرتقبوڵنەكردنە.
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شاراوە نییە كە لە مێژووی كریتسیانی ئەوروپادا هەمیشە
كڵێسەی خۆرئاوا و خۆرهەاڵت ،پرۆتستانت و كاتۆلیك لەپێناو
قۆرخكردنی دەسەاڵتی سیاسی و دەسەاڵتی ئایینیدا شەڕی
خوێناوییان كرد .جەنگی نوێنەرایەتی هەقیقەت و خودا،
جەنگی ئەوەی كێ مافی بە ناوی دەقی پێرۆز ئاخاوتنی هەیە
و كێ تەنها مافی لێكدانەوە و دەسەاڵتی ڕاڤەكردنی هەیە.
پێدەچێ هەمان شت لە جیهانی ئیسالمیدا دووبارە ببێتەوە.
دی��ارە ئەم جەنگە لەسەر ئاستی تێوری چاوەڕوانكراوە،
بەتایبەت كە جیاوازی و فرەیی لێكدانەوەكان ڕەت كرایەوە.
دەرگای ئیجتهاد و پێگەی ئەقڵ پاش ڕێنیسانێكی هۆشیاری لە
دنیای ئیسالمدا پەراوێز خرا .ئیرت پرۆژەی توندڕەویی دەقگەرا
بەسەر ئەسپی دەسەاڵتی سیاسییەوە بەرەو ئەمڕۆ كەوتە ڕێ.
ئیسالمییەكان (بە ڕێكخراو و ناڕێكخراوەوە) ،بە ناچاری
یا پەلەكردن لەباتی تێپەڕاندنی ئەقڵیەتی تەكفیر و
یەكرتسڕینەوە ،هەمان سیناریۆی ‹داعش›یان بە جۆری تر
دووبارە كردەوە ،بۆیە ئەم جۆرە گوتار و ڕەفتارانە خەڵكی
ئایین و كولتوورەكانی تریشی خستە ب��ەردەم گومان لە
چییەتی ئیسالم .واتە مادام ئایینێكی یەكتاپەرست ،یەكانەییە،
قبوڵی جیاوازی و فرەییش لە خۆیدا چ جای لە دەرەوەدا
ناكات .ئەگەر ،هەر كەسێك هەمان باوەڕو قنیاتی نەبێ ،ملی
پەڕێرناوە .هەر یەكێكیش لە ناوەوە بەیعەتی نەدابێ ،سەری
لە الشەی جیا دەكرێتتەوە!
بۆیە پرسیارە هەستیارەكە مایەوە :ئیسالم ئەوانەن كە
خۆیان بە میانڕەو دەزانن ،ئەوانی تریشیان پێ ئیسالم نییە؟
ئەگەرچی دەق بە حەرفی جیبەجێ دەكرێت ،بەاڵم الی
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ئیسالمییەكان بە هەرسێ ڕەوتی حزبی ،سەلەفی و سۆفییەوە،
‹داعش› لەگەڵ مەبەستە بنەڕەتییەكاندا نایەتەوە .لە ڕاستیدا
گوتاری ئیسالمگەریی داعش كە هەموو یەكێك جگە لە خۆی
بە ناموسوڵامن دەزان��ێ ،وای كرد بەگشتی ئیسالمییەكانی
كوردستانیش داعش بەدوور لە پەیامی ئیسالم و بنەماكانی
پێناسە بكەن .بۆیە هەردووال تا ڕادەی یەكرتی كردنەدەر لە
بازنەی ئیسالم ڕۆیشنت!
دەكرێت بپرسین :كامیان ئیسالمی ڕاست و دروسنت؟ ئایا لە
بنەڕەتدا ئیسالمێكی ڕاست و دروست بوونی هەیە؟ یان ئەوە
بیرۆكەیەكی خەیاڵییە و بەرهەمی شكستی زانستی و ئەقاڵنییە؟
ئایا ئیسالم شتێكە كە لە هەموو سات و كۆمەڵگەیەكدا بە
منوونەیی هەبێ؟ دی��ارە وەك دەردەك���ەوێ ،یەك ‹ئیسالم›
نییە .بە دەربڕینێكی تر ،ڕاستە یەك دەق هەیە ،بەاڵم یەك
ئیسالم وەك مێژوو ،كولتوور ،كۆمەڵگە ،ڕووداو بەسەرهات
نییە .لەبەر ئەوە ،یەك لێكدانەوەی تەواو و بێخەوش هەر لە
سەرهەڵدانی ئیسالمەوە تا ئێستا ئەگەر ئەستەم نەبووبێ ،ئەوا
نەبووە ،بۆیە دەكرێت بڵێین تێگەیشنت لە ڕەفتارەكانی داعش
دەگەڕێتەوە بۆ ئیشكالیەتی تێگەیشنت لە دەق و واقیع .بۆ ئەم
مەبەستە ،دەكرێت سوود لە فەلسەفە وەربگرین لە چۆنیەتی
خوێندنەوەی ئەو ئیشكالیەتەی نێوان واقیع و دەق.
میتۆدی هاوسەنگكردنی هەڵسەنگێنەرانە
میتۆدی هاوسەنگكردنەوەی هەڵسەنگێنەران (ڕامانانە)
یەكێك لەو میتۆدە فەلسەفییانەیە ،كە باس لە ئیشكالیەتی
بڕیار و بەرژەوەندییە جیاكانی واقیع دەكات .ئەگەرچی ئەم
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میتۆدە ،یەكەم جار لە الیەن فەیلەسوفی ئەمریكی ‹جۆن
ڕۆڵس› لە كتێبە بەناوبانگەكەیدا ‹تێوری دادوەری›دا بەكار
هێرنا ،بەاڵم پێشرتیش ‹نیلسۆن گودمان›ی فەیلەسوف لە
بواری ژیربێژی (لۆجیك)دا كاری پێكردووە .هەڵبەت ئێرە
شوێنی ڕوونكردنەوەی تەواوی تێزەكەی ‹ڕۆڵس› نییە .بەاڵم
بە ڕێگوزەرێكی زانیاریبەخش باسەكە وااڵتر دەكەین.
بەگشتی‹ ،ڕۆڵ��س› پێیوایە هەموو كەسێك تێگەیشنت و
لێكدانەوەیەكی بۆ دادوەری هەیە ،كە دواج��ار دەبێتتە
سەرچاوەی هەموو بڕیار و پاڵنەرە ڕەوشتییەكانی ،بەاڵم
كێشەكە ل��ەوەدای��ە كاتێك ب��ڕی��ارەك��ان كە لە سۆنگەی
دادوەری��ی��ش��ەوە دەدرێ���ن ،دژب��ەی��ەك دەب��ن��ەوە ،چونكە
هەموو الیەك لێكدانەوەی خۆی بۆ بنەماكانی دادوەری بە
لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییەكانی خۆی هەیە .بۆیە دواجار
بڕیارێكی كۆدەنگی و دادوەران��ە نایەتە دی .دەبێت لەم
كاتەدا چی بكرێت؟
ئەو پێی وایە دەبێت :باوەڕ و تێگەیشنت و بڕیارەكامنان
هەنگاو بە هەنگاو تا ئ��ەو دەم��ەی دەگەینە دۆخێكی
یەكسان و هاوتا ،بگۆڕین ،واتە ئەو دۆخەی كە پێكدادان و
دژبەریی تێدا نەمێنێ و لێكنزیكبوونەوە دێتە دی .ئەمەش لە
ئەنجامی كۆدەنگی ،پێكسازانێك كە نەك تەنها لەگەڵ باوەڕ
و بڕیارەكامناندا بگونجێ ،بەڵكو دەشێك هەندێ لە باوەڕ و
بڕیارەكانیش پشتگیری و پاساودانی ئەوانی تر بكاتەوە .جگە
لەوە ،لە پرۆسەی هاوسەنگكردنی هەڵسەنگێنەرانەدا ،نەك
هەر پێویستە بڕیار و باوەڕە پێشوەختەكامنان بگۆڕێن ،بەڵكو
دەبێت لە جێیاندا بڕیاری تازەش قبوڵبكەین.
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ئیشكالیەتەكە ل��ەوەدای��ە چ��ۆن دەقێكی ئیسالمی لە
الیەن هێزەكەوە بەكار دەهێرنێ بۆ ڕەوایەتیدان بۆ كردەوە
تیرۆریستییەكان ،بۆ منوونە ئیشكالیەتی دەق لەوێدایە كە
سەربڕین ،ملپەڕاندن و جەنگ بە ئایەت و حەدیس هەیە.
گرفتەكەش ئەوەیە ناتوانرێ بە داعش بڵێت :بەڵگەی سەملێنەر
و دەقت نییە ،هاوكات بە كردەوەكەشی ڕازی نیت! ئاشكرایە،
موسوڵامن ،ئیسالمییەكان ناتوانن ئینكاریی دەقەكان بكەن ،ئەگەر
بشڵێن مەنسوخن ،چونكە بەشێكی دانەبڕاون لە كۆدەق .واتە
ئەگەرچی بە جیبەجێكردنیان ڕازی نەبن و بە نامرۆڤانەشی بزانن.
كەواتە بەیەكدادانی دەق و واقیع ،باوەڕ و گۆڕاوەكانی ڕۆژگار،
گرفتێكە خوێندنەوەی زانستیی دەوێ .گرفتەكە لە گۆڕاویی واقیع
و نەگۆڕی بڕیارە پشتبەستووەكان بە دەقەوە دێت.
بێگومان ،دەق نەگۆڕە لە ڕوخسار و دەربڕیندا .بەاڵم
پرسیارەكە ئەوەیە :چۆن دەق لەگەڵ واقیعدا یەكدێتەوە؟
یەكەم ،یان دەبێتت بە موو لێی النەدەین ،وەك خۆی
بە ڕواڵەت وەری بگرین و ‹ڕۆبۆتئاسا› جێبەجێی بكەین.
دووەم ،یان دەبێت ڕاڤە و لێكدانەوەی بۆ بكەین .سێهەم،
یان دەكرێت بخرێتە الوە و كاری پێنەكرێ .دیارە بژارەی
سێهەم الوازە ،بۆیە ملمالنێ سەختەكە لە نێوان بەرەی یەكەم
و دووەمدایە .شاراوە نییە كە ‹داعش› بۆ هەر كردەوەیەكی،
چەندە پێامن توندوتیژ و نامرۆڤانەشبێ ،پاساوێكی شەرعیی
دەقدار بەئایەت و فەرموودەكانی هەیە .بۆ پرسی جەنگ
ئایەتی (‹ )٣٩ئەنفال› ،ملپەڕاندن (ااڵنفال  ،١٢محمد  ،٤قتال
 .)٥٧/٨هەروەها هەمان شت لە (حەدیس) و گێڕانەوەكاندا
ڕاستە .
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تەنانەت ،ئ��ەوەی ب��اس دەك��رێ��ت ل��ەب��ارەی پەڕاندنی
كەللەسەری شاعیرێكی وەك (كعب بن ااڵرشف) ،نامەكەی
پێغەمبەر بۆ جووەكانی مەدینە كە دەبێت لەماوەی ()١٠
ڕۆژدا بڕۆنە دەر ،ئەگینا ملیان دەپەڕێندرێ .بڕیارەكەی
‹سەعدی كوڕی مەعاج› كە سەربڕینی نزیكەی ( )٦٠٠كەس
لەوانەی موویان لێهاتووە لە بنەماڵەی ‹قورەیزە›ی مەدینە
و بردنی ماڵ و ژن و منداڵەكانیان .ملپەڕاندنی ئەبوجەهل،
ئەسوەدی عەنەسی ،خالید ك��وڕی سوفیان و هتد ...كە
هەموویان بە نوورساو هەن و دەیەها منوونەی تریش.
هەڵبەت ئەوەی كراوە ،تەنها دژ بە بێباوەڕەكان نەكراوە،
بەڵكو دوای پێغەمبەریش دەبێتتە نەریتێك ،كە هاوەاڵنی
(سەحابە) و شوێنكەوتووانی دەكەونە جەنگی خوێناییەوە.
لێرەوە ،ناكرێت بڵێین دەق بۆ پاڵپشتیكردنی كارەكانی داعش
و گروپە توندڕەوەكان نییە .بەاڵم ئاشكرایە ،هەر لەبەر ئەوە
لە دەق و سوننەدا شتی وا هاتووە ،مانای ئ��ەوەش نییە
قەسابخانە بۆ خەڵكی ساز بكرێت ،بۆیە دەرچەی دەربازبوون
لەو مێژوو و دەقانە ،دەمانخاتە بەر چەند بژارەیەك:
 دەستهەڵگرتن لەو دەقانە و گەڕان بە دوای هی تردا. یان گۆڕینی بنەما و پرەنسیپە گشتییەكان. یان لێكدانەوەی جیاواز و سەردەمییانەی دەقەكان. یا گۆڕینی بیروباوەڕ كە ملپەڕاندن ناشیاوە و لەگەڵڕۆحی دەقەكاندا نایەتەوە.
كەواتە لە هەموو بار و بڕیارێكدا پێویستە میتۆدی
هاوتاكردنی هەڵسەنگێنەر بەكار بەێرنێ كە چۆن نابێتت
ب��ڕی��اردان لە بارودۆخێك پشتبەستوو بێت بە بڕیاری
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پێشووتر و نەگۆڕ ،بەڵكو بەپێی بارودۆخەكە گۆڕانكاری لە
بڕیارەكەدا بكرێت لەپێناو دۆخێكی شیاودا .هەڵبەت خودی
میتۆدەكە نەگۆڕ و چەسپاو نییە ،بەڵكو گۆڕاوێكە تا ڕاڤەكار
و زاناكان بتوانن لەبارەی پرسێكی تایبەتەوە ،بە بیروباوەڕ و
بڕیارەكانیاندا بچنەوە ،پێشبینیی جێبەجێكردنی بنەماكانی
دەق بە شێوەیەكی ئەقاڵنییانە بكەن ،بەاڵم لەم سۆنگەوە
دواجار پرسیاری ئایا ‹داعش› موسوڵامن و ئیسالمی ڕاستە ،لە
خەمێكی زانستیەوە نییە ،بەڵكو لە ترسێكەوەیە كە ناوبانگ و
پێگەی ئیسالمییەكانی كوردستانی بە هەموو جۆرەكانیەوە لە
بەرامبەر ڕای گشتیدا خستۆتە ژێر پرسیارەوە.
داعش دەركەوتێكی پارادۆكساڵی ئیسالمی سەردەم
داعش وەك چۆن خۆی چیرۆك و داستانێكی نارساوی
ئەمڕۆی جیهان و میدیاكان و كۆڕ و كۆبوونەوە فەرمی و
كۆمەاڵیەتییەكانە ،ئاوەهاش دەیەها چیرۆك و سیناریۆی
لەبارەوە هۆنراوەتەوە .زۆرێك لەو سینارێۆیانە ،وەك وتران،
جگە لە بیردۆزەی ئامادەكراو هیچ رشۆڤە و لێكدانەوەی
ئێستایی پێوە دیار نییە ،لەبەرئەوەی دیاردە و دەركەوت
س��ەرل��ەب��ەری لە پارادۆكسایە .چەند خەسڵەتێكی ئەو
پارادۆكسانە لەوەدایە داعش نارساوە و نەنارساوە .نارساوە وەك
ناو پڕوپاگەندە و چاالكی و ڕەفتارە توندوتیژەكانی ،بەاڵم خود
و پێكهاتە و سەرچاوە و چییەتیی ئەو پێكەاتەیە بە تەواوەتی
نادیارە .ئەوەی دەبنێرێ و دەبیسرتێ ،زۆرتر زانیارین كە
خۆیان لە ڕیگەی تۆڕ و پڕوپاگەندەكانیانەوە باڵوی دەكەنەوە.
یەكێكی تر لەو پارادۆكسانە ئەوەیە داعش بە دیوێكدا
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ئیسالمێكی نەریتییە ،چونكە بانگەشەی گەڕانەوە بۆ ئیسالمی
ڕەسەن و دێرین دەكات و هەموو فۆرمێكی ئیسالمی فەرمی
و باو ڕەت دەكاتەوە .ئەمەش لە سیامی ڕیش و پەچە و
شێوازی كوشنت و لێدانی سكەی پارە و گۆڕینی ناوی وەزارەت
بە ‹دیوان› و نامە ‹فەرمییەكانی› دایە ،كە بۆنی هەزار ساڵی
لێدێ ،بەاڵم بە دیوەكەی تردا ،تێپەڕاندنی ئەو ئیسالمە نەریتە
كە دەیناسین و پێی ئاشناین لە مزگەوت و بۆنەو ڕێوڕەسمە
ئایینییەكاندا .بەكارهێنانی تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و تازەترین
ئامێری دیجیتاڵ لە پڕوپاگەندە تا بەكارهێنانیان بۆ تەقینەوە
و خۆتەقاندنەوە تا ‹راپی ئیسالمی› و ئۆتۆمبێل و زۆر ئامرازی
تازە و پێشكەتوو!
داعش دەركەوتە نەك خودی نەخۆشییەكە
بەبێ زێ��دەڕەوی ،من پێم وایە داعش دواهەمین نوزەی
جیهانەی ئیسالمییە لە هەمبەر شكست و داهێزران و داتەپین
و هەژاریی شارستانی و كولتوری لە بەرامبەر بااڵدەستیی
شارستانیەتەكانی تر ،بەتایبەت خۆرئاوا .بۆیە دەشێ بڵێین
داع��ش ئەگەرچی س��ەرەدواێ��ك��ی گرنگ و جومگەیەكی
مەترسیدارە لە مێژووی جیهان و ئایینی ئیسالمدا ،هاوكات
دەاللەتێكی ڕاشكاوانە و دروستی نەخۆشییەكی سەختی
جەستەی ئیسالم و جیهانە پەرشوباڵوەكەیەتی .بە دەربڕینێكی
ت��ر ،داع��ش نەخۆشی و س��ەرچ��اوەی پەتاكە نییە ،بەڵكو
دەركەوت و دەرهاویشتەی نەخۆشییە درێژخایەن و برینە
ساڕێژنەكراوەكانی ئەو جیهانە پڕكێشەیەیە هەر لە پاشكەوتنی
زانستی هەتا تەنكیی ئاستی ڕۆشنبیری و ئەقاڵنی و مەعریفی.
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جیهانی ئیسالم بەگشتی لە مرۆڤیك تووڕە و ڕاپەڕیو و
پەرچەكردار دەچێ ،كە هەموو ئێش و ئازارەكانی دەخاتە
ئەستۆی ئەویرت ،هاواری چارەسەر دەكات ،بەاڵم بە گوتاری
نادروست وەاڵمی دەداتەوە .خوازیاری گۆڕانكاری و دەریچەی
ڕزگارییە ،بەاڵم بە ئامرازی نەشیاو و نەگونجاو! ئیدی یەكێك
لەو هەڵە میتۆدی و نازانستییانەی كە لەبارەی داعشەوە
دەكرێت ،گرتنەبەری میكانیزمی بەرگری و پاساوسازییە بۆ
شكست و خودی گرفتەكان .ئەقڵیەتی بەرگریخوازانە لە
ئیسالم بە جۆرێك بیر دەكاتەوە و گوتاری ئایدیۆلۆجی خۆی
دادەڕێ��ژێ ،كە هەرچی نادروست و نەشیاوە نەك هەر لە
ئێستادا ،بەڵكو هەزارساڵ پێش ئێستاش ،دەخاتە ئەستۆی
ئایین و هێزی جیهانی و دەستی دەرەكی!
ئەم گوتارە لەسەر ئەو پرسە سەخت و مەترسیدارانە دەژی،
لەسەر ئاستی ئابوری و سیاسی .واتە هێندە ئەو قەیرانانەی
جیهانی ئیسالمی قازانج و سوودی مادی و پێگەی سیاسیی بۆ
فەراهەمكردوون ،ئەوەندە خۆیان نەیانتوانیوە گرفتێكی ئەو
جیهانە بەرینە نەك هەر چارە بكەن ،بەڵكو بیركردنەوەش لێی
بگۆڕن و زانستی و دروستانە مامەڵەی لەتەكدا بكەن! لێرەوە،
زۆر جار قسەكردن لە قەیران و گرفتەكانی جیهان ئیسالمی
مایەی هەلپەرستی بووە بۆ ڕەواجی ئایدیۆلۆجی و داگرتنەوە
و جواڵندنی جەماوەری موسوڵامنی بێئاگا لەپێناو ئەجێندای
الیەنگەلێك! هاوكات شاردنەوە و خۆدەربازكردن بووە لەوەی
ئەو جۆرە ئەقڵیەتانە خۆیان بەشێكی دانەبڕاو و سەرەكیی
كوردو ئیسالم لە یەكتربڕدا

237

نەخۆشیەكانن ،نەخوازەاڵ چارەسەر! بۆیە قەیران و گرفتەكانی
جیهانی ئیسالمی دەكرێتنە گوتار و پرۆژەی دەسەاڵتخوازی
الیەنگەلێك ،كە زیرەكانە لەسەریان مشەخۆرن.
ئەفسانەی مۆدێرنەیی داعش
لە سەرهەڵدانیەوە تا سەركەوتنە جەنگییەكانی داعش،
هەر ڕۆژەی گوێامن لە چیرۆك و سیناریۆیەكی سەیروسەمەرە
دەبێتت لەبارەیەوە .گاڵتەجاڕییەكە لەوەدایە كە ئەو چیرۆك
و سیناریۆیانە ،بەرگی ‹تێوری زانستی› و ‹لێكدانەوەی بابەتی›
لە بەر دەكەن .لە كاتێكدا زۆربەیان هەوڵێكی نەزانانە و
پەرچەكردارێكن لە بەئەفسانەكردنی داعشدا .هێندەی ئەو
هێزە مایەی ترسولەرزی دەوڵەت و كۆمەڵگەكانە ،ئەوەندەش
لە گێڕانەوەی نێو ه��ەواڵ و ڕاگەیاندنەكاندا ئەفسانەی
منرە «یەكی» سەردەمەكەیە! ئەفسانەیەك كە هەریەك بە
ئەندێشەی خۆی گێڕانەوەی بۆ دەكات و بە جۆرێكیش ،كە
خەیاڵ و وەهمە پێشوەختەكانی پشتڕاست بكاتەوە!
ل��ەوەش سەیرتر ئەوەیە ،هێندەی نەیار و دژەكانی لە
سازكردنی ئەفسانەكاندا ڕۆڵیان هەیە ،ئەوەندە داعش
نەیتوانیوە خۆی ڕۆڵی پاڵەوانی سەرەكیی ئەفسانەكە بەبێ
ئەوانە بگێڕێ! هەر بۆیە لە ماوەی چەند مانگی ڕابردوودا،
هەزارەها وتار و باس لەبارەی ڕەگوڕیشە و توانا و ڕەفتارەكانی
داعشەوە ن��وورساوە و باس ك�راوە ،بەاڵم لە بەرامبەردا ئەو
هێزە نیو هێندەش لەسەر خودی خۆی و ئامانجەكانی قسەی
نەكردووە .زۆرێك بێمەبەست و بێئاگایانە یا بەرژەوەندیخوازانە
ڕیكالم و ئەفسانەسازی بەوەكالەتی بۆ دەكەن! لەم سۆنگەوە،
دەیەها سیناریۆ و پلۆتی جیاوازیان بۆ هۆنیوەتەوە.
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لێرەوە ،هەموو ئەو باسوخواسانە ئەفسانەی مەخلوقێكی
ه��ەزارس��ەر و هەزارپێیان ل��ەو هێزە دروس��ت ك��ردووە.
بوونەوەرێك كە هەركەس بە جۆرێك وەسفی دەك��ات،
بێئەوەی چییەتییە ڕاستینەكەی درك پێكردبێت .یەكێكی
تر لەو لێكدانەوە سادانەی كە لە هەندێ نووسینی میدیا
جیهانییەكاندا باس كرا ،ئەوەیە داعش ئەنجام و زادەی
مۆدێرنەیە! بە دەربڕینێكی تر ،داعش لە هەناو و زێدانی
مۆدێرنەوە هاتۆتە دەر و كوڕی سەردەمە بەسەرچووەكان
نییە ،بەڵكو دەرهاویشتەی ئەم ڕۆژگارەیە .دیارە هەندێك الی
خۆمان ،ئەم جۆرە وتەیان قۆستەوە .یەكەم وەك پاساودانێك
بۆ هەر هەوڵ و كۆشێشێكی توندوتیژانەی ئیسالمی .هاوكات،
وەك ڕەخنە و لێدان لە پرۆژە و ‹بیری مۆدێرنە› ،واتە ئەوە
مۆدێرنەیە ،كە سەرچاوەی گرفت و كێشەكانن ،نەك ئێمە!
ئەمە جگە لەوەی ئەو گوتارە بە سادەیی و سەرپێی دەكرێتتە
قەڵغانی بیركردنەوەیەكی نەزۆك ،هاوكات وتنی ‹داعش ئەنجام
و زادەی مۆدێرنەیە› ،دەربڕینێكی تەواو ناڕوون و ناڕێكە.
جۆرە ناماقوڵییەكە كە ئەفسانەیەك بە بەری داعش و ڕەفتار و
بیركردنەوە مەترسیدارەكانیدا دەكات .ئەم دەنگۆیە لە زۆرێك
كەناڵ و ڕاگەیاندنی ئیسالمییەكاندا بە خێرایی بروسكە باڵو
بووەوە .چونكە وەك بەهانە و پاساوێك بەكار دێت بۆ پرۆژەیەكی
نووستوو ،كە لە دەرفەت دەگەڕێ .دروستكردن و وتنەوەی ئەم
جۆرە سیناریۆیانە ،جگە لە ‹میكانیزمی بەرگری›ی سادە هیچی
تر نییە ،چونكە تەكنیكی بەرگری ،لەخۆدوورخستنەوەی كێشە
و پرسیارەكانە لە ڕێی دروستكردنی پڕوپاگەندە بۆ «ئەویرت»،
جیهانی مۆدێرن ،كە ئەمریكا و هاوپەیامنەكانیەتی.
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میكانیزمێك كە دەاللەتە لە دۆڕان و بەزینێكی ئەقاڵنی
و بێتوانایی بیركردنەوە لە لێكدانەوەی هۆكار و ئەنجامی
كێشەكان ،بەڵگەشە لەسەر ه��ەژاری و زەبوونی توانای
بەدواچوون و پرسیار لە جیهانی ئیسالمیدا .چیرت زانا و
خوێندەوارەكانی لەو ئاستەدا نین ،كە بیر لە كێشە و
گرفتەكانی دنیای خۆیان بكەنەوە .بە دەربڕینێكی تر،
ئەو باوەڕە دۆگامیەی كە جێگەی ئەقڵی بابەتی و بوێری
توێژینەوەی گرتۆتەوە .لەباتی هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی و
ویستی تێگەیشنت لە كێشەكان ،ئیسالمیستەكان بۆ البردنی
گومان و لێپرسینەوە لە خۆیان ،میكانیزم و ڕێگەی چەپەك و
تەمەاڵنە دەگرنەبەر.
دیارە ئەمە گرفتێكی گەورەی جیهانی ئیسالم و نوێنەرانی
ئایین و بزوتنەوە ئیسالمییەكانە ،كە نەك هەر وەاڵم و
لێكدانەوەیان لەو ڕەوشە ترسناكە نییە ،بەڵكو بە هەموو
جۆرێك چاویان لە ڕاستیەكان پۆشیوە و سیناریۆی وەهمی بۆ
قەیرانەكان دادەڕێژن .لە پاڵ هەر شكست و تەنگەژەیەكدا
ئەفسانەیەك دەكەنە پاساو و بەهانەیەك بۆ ڕزگاركردنی
ئارەقی نێوچەوان .ئیدی سادەترین و بێسەروبەرترین
چیرۆكسازی ئەوەیە :كە داعش لەدایكبووی مۆدێرنەیە!
ئەگەرچی ئەم وتەیە لە ئەقڵی ڕەخنەیی خۆرئاواییدا تازە
نییە ،بەاڵم هیچ بنەمایەكی دروست و زەمینەیەكی خۆیی و
بابەتیشی لە دنیای ئیسالمیدا نییە .هەڵبەت وەك چۆن جیهانی
ئیسالمی لە ڕووی زانستییەوە بەرخۆری پێشكەوتنە زانستی و
تەكنەلۆجییەكانی خۆرئاوایە ،ئاوەهاش لە ڕووی هزرییەوە
هەمیشە خۆی بە پێودانگەكانی ئەوێ دەپێوێ و هاوكات
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تێوری ڕق و تۆڵەش لە دژی بەرهەم دەهێنێت .بەردەوام لە
ئاوێنەی ئەواندا بۆ وێنە ڕاستەكەی خۆی دەگەڕێ .وەرگرتنی
ئەو وێنانەش بە شێوەی جیاوازە ،جا چ لە ڕەتكردنەوەدا یا
شوێنكەوتنیدا بێ.
ئەگەرچی زۆرێك لە بزاڤە ڕادیكاڵ و كۆنەپارێزەكان بە
ڕواڵەت و لە گوتاری ئایدیۆلۆجییاندا هەموو وەرگرتن و
كاریگەرییەكی خۆرئاوا ڕەت دەكەنەوە ،وەلێ ئێستا ئەو
بۆچوونانەی كە پاساوی شكست و بەبنبەستگەیشتنی
بیروباوەڕی ئایینییە ،ڕادەگوێزرێ تا بكرێتتە بەهانەیەك بۆ
داهێزرانی جیهانی ئیسالمی .لەبەر ئەوە ،وتنەوەی ‹داعش›
شكست و داڕم��ان��ی ‹چیرۆكە مەزنەكان› و چۆكدانانی
مۆدێرنەیە ،جگە لە قسەیەكی كڵێشەیی و وتنەوەی تێزەكانی
هەندێكی بیرمەند و نوسەری پۆستمۆدێرنە ،كە لە سااڵنی
هەشتاكانەوە برەویان سەند ،هیچ مانایەكی تری نییە!
ئاخر ،كام مۆدێرنە و لە كوێ و بە چ مانایەك؟ لە كاتێكدا ئەم
وتەزایانە ،تەنها خۆدەربازكردنن لە كێشەكان و خستنەئەستۆی
ئەویرتە ،پاكانەیە بۆ خودێك كە بێدەسەاڵتییەكانی خۆی
دەداتە دەست قەدەرێك ،یان تاوانباركردنی الیەن و هێزێكی
دەرەك��ی ،وات��ە خۆپاككردنەوە لە هەموو كەموكورتی و
خراپەیەك ،كە خۆی تێدایە ،بەاڵم ئامادە نییە كە بەسەر خۆیدا
بەێنێت .ئیدی ئەم لێكدانەوەیە خودپەسەندییەكی ‹پارانۆیی›
و مەستبوو بە خۆی تێدایە .واتە پاساودەرێك ئەوەندە لە
خۆی ڕازییە ،هیچ كێشە و كەموكورتییەك لە خۆیدا بەدی
ناكات ،بۆیە دەبێت هۆكاری هەر شتێكی خراپ و ناپەسەند،
حەمتەن ئەهریمەنی مۆدێرنە بێ!
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دیارە وەسفكردنی داعش یا هەر هێزێكی ڕادیكاڵ و
توندڕەو بە دیاردەیەكی مۆدێرن بەو مانایە نییە ،كە مۆدێرنە
هۆكارە .داعش یا قاعیدە بەپێی زاراوەسازیی زانستی و
لێكدانەوەكان ،بە هێزێكی ڕادیكاڵ و فەندەمێتاڵیست
پێناسە دەكرێت .واتە هەڵگری خەسڵەت و تایبەمتەندیی
هەر هێزێكی نوێیە ،كە بیروباوەڕێكی شێلگیر و یۆتۆپی
و توندڕەو و ڕێكخراوی بۆ دەوڵەتداری و كۆمەڵگە هەیە.
چونكە بەهۆی بەكارهێنانی ئامراز و ڕێوشوێنی نوێوە هەوڵ
بۆ بەدیهێنانی خەون و ئامانجە ئایدیۆلۆجییەكانی دەدات.
بەم مانایە ،دیاردەیەكی دنیای مۆدێرنە .نوسەری ئینگلیزیی
‹جۆن گرەی› لە وتارێكیدا بە ڕاشكاویی ئەوە دەدركێنێ
كە‹ :سەرەڕای ئەوەی جیهادیستەكانی داعش ،بانگەشەی
ژیانەوە و نۆژەنكردنەوەی سیستمێكی ڕەسەنی حكومەتی
ئیسالمی دەكەن ،بەاڵم ئەو گروپە پالن و نەخشەیەكی زۆر
مۆدێرن هەڵدەگرن  .واتە ئەم هێزە ،جۆرە بەربەریزمێكی
سەردەمی نوێیە ،نەك هی چاخی بەردین و ئەشكەوتەكان!
بەڵگەی ‹جۆن گرەی› ئەوەیە كە لە سەدەكانی ناوینی
‹ئەندەلوس›دا ،جۆرە لێبوردەییەكی ئایینی هەبووە ،كەچی
لەم هێزە گشتگیرەدا نابیرنێ .پاشان ،ئەم هێزە هەمان ئامراز
و ئایدیۆلۆجیای توندوتیژی شۆڕشگێڕەكانی سەردەمی نوێی
هەیە .خاڵی هاوبەشی لەگەڵ بزوتنەوەی ‹بەلشەویی و
خەمیری سوور و بزوتنەوەی ئەنارشیزم و كۆمنیزمەكان›دا
242

نەوزاد جەمال

هەیە ،نەك وەك ئەوەی لە گروپە توندڕەوەكانی سەدەكانی
ناویندا دەبیرنێ! لەبەر ئ��ەوەی هەڵگری بیروباوەڕێكی
یۆتۆپییە بۆ دەوڵەتێكی ئیسالمی.
جگە لەوەی ئەنجامی داڕووخانی دەوڵەتە مۆدێرنەكانی
وەك ئێراق و سوریایە لە الی��ەن ئەمریكاوە .گۆڕین و
ڕووخاندنی ڕژێمەكان لەژێر دروشمی بەدیموكراسیكردن و
ئازادكردندا ،زەمینەسازی دروستبوونی دەوڵەتێكی شكست
بوو .دواج��ار ئەم دەوڵەتانە بۆشاییان بۆ سەرهەڵدان و
چاالكبوونی ئەو هێزە توندڕەوانە ڕەخساند .دی��ارە ئەم
لێكدانەوەیە بەو مانایە شیاو و گونجاوە .چونكە سەرباری
ئەوەی كە بۆچوون و بیروباوەڕەكانی داعش بە هیی سەدە
تاریك و بەسەرچووەكانیش بزانین ،ناكرێت لەو ڕاستییە خافڵ
بین ،كە ئامراز و تەكنیكی نوێ لەپێناو ئامانج و بەرنامەكانیان
بەكار دەهێنن .وا نەزانین كە هەر ئێستاش بە شمشێر و
سواری وشرت و پاپوچێكی بیابانەوە شەڕ دەكەن و ئاگایان لە
هیچ داهێرناوێكی سەردەم نییە!
لێرەوەیە ئەو جۆرە لێكدانەوەیە ڕێی تێدەچێت ،نەك
بەو مانایەی كە جیهانی ئیسالمی لە خۆیدا لە بیركردنەوە و
نەریتی ئایینی و ئاستی جیاوازدا ،بێخەوش و بێگرفتە ،چونكە
ناكرێت هەموو كارەسات و قەیرانەكانی زادەی جیهانی
دەرەوە بن! نەخێر ،بەشێكی تەنگەژە و نەهامەتییەكان
زادەی جیهانی ئیسالمی خۆیەتی ،ئینجا كەڵەكەبووی
ڕابردوو بێ یان دەرهاویشتەی ئەمڕۆ .بە دیوێكی تریشدا،
ئەنجامی بەبنبەستگەیشتنی ڕێگەچارەی خۆنوێكردنەوە و
بەخۆداچوونەوەو هەڵسەنگاندنە لە خۆوەڕا.
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تەوەری سێهەم:
سیمبول و تیرۆروتوندیژی
سیمبول لە سرتاتیجیەتی توندوتیژیی ‹داعش›دا
«بڕۆ ئەوالوە داعش» .ئەمە وتەی چەند منداڵێكە بەرەو
كارێزاوی گوندەكەیان بۆ ئاو خواردنەوە ڕادەك��ەن و بە
گاڵتە و پێكەنینەوە ئەمە دەڵێنەوە ! لەم منوونە سادەیەدا،
پارادۆكسێكی سیمبولییانە لە بەكارهێنانی ناوی ‹داعش›دا
كۆ بۆتەوە ،چونكە لێرەدا ‹داعش› هەر هێزێكی توندوتیژی
خوێنڕێژی بەرەكانی شەڕ یا شارەكانی بندەستی نییە ،بەڵكو
لە خەیاڵدانی خەڵكیدا سیبمولێكە ،كە مانای شەڕ و خراپە
دەگەیەنێت.
بە دەربڕینێكی تر ،داعش یەكسانە بە هەرچییەك كە دڕندەیی،
نامرۆڤانە و خراپەیە .واتە سیمبولی ناحەزیی و ناجۆرییە! لێرەوە،
وەك چۆن ناوی ‹داعش› الی خەڵكی سیمبولی خراپەیە ،خودی
‹داعش› هێزی خۆی لە بەكارهێنانی ئەو سیمبولەدا دەبینێتەوە
و بەكاردەهێنێ .ئەم سیبمولسازییە بەشێكە لە سرتاتیجیەتی
توندوتیژانەی ‹داعش› كە كاریگەرییەكی سایكۆلۆجی و جۆرە
تاكتیكێكی سەربازی-سیاسییە.
سیمبول چییە؟
با بزانین مانا و ڕەگوڕیشەی وشەكە لە كوێوە هاتووە.
هەڵبەت سیمبول یا هێام ‹ڕەمز› لە ‹سومالین›ی یۆنانییەوە
هاتووە و مانای ‹گرێدان و پێكەوەبەسنت یا پێكەوەلكاندن›
دەگەیەنێت .ل��ێ��رەوە ،سیمبول ك��ۆك��ەرەوەی دژب��ەر و
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دژوازییەكان و نزیكخستنەوەی جەمسەرە پێكناكۆكەكانە،
واتە پردێكە لە نێوان شتەكان ،كەسەكان و مانا و پەیامەكاندا،
بۆیە سیمبول گەیەنەرو هاوكات پەیامە .ئەمەش تایبەمتەندی
دەردەخات ،لە ژیانی مرۆڤ و مانا جیاوازەكانیدا.
كەواتە بە هۆی سیمبولێكەوە بیرۆكە یا پرۆسە و بابەتێك
منایش دەكرێتت .لەبەر ئ��ەوەی ،سیمبولەكان ،هێامی
وێناكردن و نیشانە و ئاماژەیەكن ،كە كۆدەنگیەكی ڕەمەكیی
كۆمەاڵیەتییان لەسەرە ،بۆیە سیمبول پەیامەكە جا لە وێنەدا
یان وشە و دەربڕیندا بێ .سیمبولەكان ڕەفتارێكی ئاماژەیین،
كە پەیوەندی نێوان كۆمەڵێك شت دەردەخ��ەن بۆ منوونە،
‹زنجیر ،ئاوێنە ،پەیژە ،كۆتر ،ڕەن��گ› هتد .هەریەكەیان
كۆمەڵێك مانایان هەیە.
هەڵبەت لە زماندا چەندین سیمبول هەن ،كە ئاماژە بە
مەبەست و نیازێك یا واتایەك دەدەن ،كە الی زۆرینەی
خەڵكی پەسەند كراوە ،بێگومان وەك چۆن ژیانی ئێمە پڕە
لە سیمبول ،خەونەكانیشامن سەرڕێژن لە سیمبول .هەربۆیە
قسەكردن لەسەر سیمبول و ڕۆڵ و گرنگییان لە ژیانی مرۆڤی
دێرین و نوێ و هاوسەردەمدا باسێكی سادە نییە .پێویستە
ئەو پۆلێنكارییەی كە شارەزایان كردوویانە بۆ جیاكردنەوەی
دوو جۆر سیمبول ،باس بكەین.
یەكەم :سیمبولی رسوشتی( :ئ��ەوەی زادەی ناهۆش و
نائاگایی مرۆڤە ‹.)›unconscious
دووەم :سیمبولی كولتوری( :ئەوەی بۆ دەربڕین و گوزارش
لە هەقیقەتە هەمیشەیی نەمرەكان و بەها بااڵكان كە لە
زۆربەی ئایینەكاندا بەكار دێ) .
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لێرەوە ،دەبینین سیمبول لە ئاستی ناخ و دەرەوەی ژیانی
مرۆڤدا هەمیشە ئامادەیە .لەبەر ئەوەی باس لەو پەیوەندییەی
نێوان مرۆڤ و سیبمول دەكات .ئەو پەیوەندییەش نەك هەر
بە شۆڕبوونەوە بە قوواڵیی مێژوودا تۆكمە و لێكنەترازاو
دەبێت ،بەڵكو لە ئێستاشدا ناتوانین لە مرۆڤ و جیهانبینی
و هەڵسوكەوتەكانی تێبگەین ،بێ گەڕانەوە بۆ كاریگەریی
سیبمول لە ژیانیدا .ڕەنگە ئیرت ئێمە هەمان ئەو مرۆڤەی
هەزار ساڵ پێش نەبین ،كە بە سیبمول لێكدانەوەی ‹بوون›
و ‹گەردوون› و چارەنووسی خۆمان بكەین ،چونكە فەلسەفە
و زانست لەو بارەوە هەوڵی بەرچاویان داوە و پێشكەوتنی
تایبەتیان بەدی هێناوە ،بەاڵم شاراوەش نییە كە پاش بڕینی
چەندین قۆناخی شارستانی ،هیشتا ژیانی ئێمە بریتییە
لە بەریەككەوتن و ملمالنێی سیمبولەكان كە خۆی لە ناو
ڕەنگەكان ،بابەت و كەرەسەكان ،لە زمان و بیر و ئامراز و زۆر
شتی دیكەی ژیامناندا بەرجەستەدەكات.
لەبەر ئ���ەوە ،زێ����دەڕەوی نییە ئەگەر بڵێین‹ :م��رۆڤ
بوونەوەرێكی سیبمولییە› .هۆكارەكەش بە ڕای دەروونناسی
بەناوبانگ ‹كارل یۆنگ› تا ڕادەیەك دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی :كە
ئێمە بەردەوام زاراوە سیمبولییەكان بۆ ئەو چەمك و بیرۆكانەی
كە ناتوانین پێناسە بكەین یان تێیان بگەین ،بەكار دەهێنین .هەر
ئەمەشە وا دەكات كە هەموو ئایینەكان زمانێكی سیمبولی یا
وێنەیی بەكار بێنن› ،واتە سیمبول ئەو بابەتانەیە ،كە ناتوانرێ
هەقیقەتیان پێناسە بكرێت و بخرێتە دەربڕینێكی زمانەوانییەوە،
وەك چارەنووس ،خودا و مردن و ڕۆح ،خراپە و چەندان چەمكی
تر ،كە لە ڕێی سیمبولی جیاوازەوە دەربڕینیان لێدەكرێنت.
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داعش :سرتاتیجیەتی سیمبول
لە ڕاستیدا جەنگەكانی داعش تەنها لە بەرەكاندا نییە ،بەڵكو
لە بەرەیەكی سەرتاپاگیردایە ،كە هەموو باسوخواسەكانی ژیانی
ئاسایی و خەیاڵی گرتۆتەوە ،تەنانەت وای كردووە لە خۆماندا
خەریكی هۆنینەوەی چیرۆك و داستان بین .واتە بەرەی
یەكەمی ناخ و دەروون و خەیاڵدانی گشتییە ،بۆیە داگیركردنی
ڕاستەوخۆی داعش لە داگیركردنە زەینی و دەروونییەكەی
مەترسیدارتر نییە .لەمەشدا سیبمول ڕێگوزەرێكی ئامادە و
بەردەوامە .چونكە زمانی سیمبولی ئەو زمانەیە ،كە پشت بە
ئاماژەكان دەبەستێت و وەك سرتاتیجیەتێكی توندوتیژیی بە
ئامانجی ئەمانە بەكاردێنێت:
 خەڵكی خۆی ببێتە بەشێك لە سیمبولەكە ،واتە لە خەیاڵیخۆیدا مانا و كاردانەوەی دەروونی دەكات.
 زووتەنینەوە .یەكسەر دەبێتتە بابەتێكی گشتیی جەماوەریلەسەر هەموو ئاستەكان و كاردانەوەی خێرای لێدەكەوێتەوە.
 ڕاكیشانی ئەندام و الیەنگری زیاتر. دەنگۆی گەورەتر و بەهێز بێ.ئاسانیی گواستنەوەی سیمبولەكان لە نێو میدیا و تۆڕەكاندا.
دواجار پڕوپاگەندەكان خێرا و كاریگەر دەكات.
شایانی باسە ،ئەو سیبموالنەی داعش برەویانپێدەدات،
هەندێكیان ئەمانەی خوارەوەن:
 ئۆتۆمبێلە نوێكانیان ،مۆدیلی بەرز و جوان! ڕەنگی ڕەش :ڕەشپۆشین و ئااڵی ڕەش كە نیشانە ووێناكردنی مەرگ و خراپەیە.
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 ڕیش و سەرپێچەكانیان ،جیاكەرەوەیەك. گرتە ڤیدیۆییەكان ،كلیپەكانیانی ڕاپی ئسیالمی ،كابرایەكوەك ‹چێ گیڤارا› دانیشنت ،منایشكردن.
 ژن دەكرێتتە سیمبولی توندوتیژی بە قۆزتنەوەیان وەكئامرازی خۆتەقاندنەوە .هاوكات وەك جەستەیەك بۆ تێركردنی
حەزەكان.
 هەڵبژاردنی ناوی ‹دابق› بۆ گۆڤارەكەیان ،چونكە پێیان وایەشەڕ و بەرەوڕووبوونەوەكانیان بەشێكە لە نیشانەكانی ڕۆژی
دوایی (عالمات الساعە) كاتێك گروپێك بەرامبەر بێباوەڕەكان
دەجەنگن  .دیارە ئەو ناوە ڕەهەندی مێژوویی هەیە .
 ناونانی شوێنەكان بە شێوەی ئیسالمی ‹كۆبانێ› دەكرێتتە‹عین اإلسالم›.
 بەكارهێنانی سیمبولی جۆراجۆر بۆ لێدانی سیمبولەكانیتری خۆرئاوا ،ئەمەریكا و هاوپەیامنەكانی.
 بڕیاری سوتاندنی جەستەی پێشمەرگە لە كۆبانی كەمانایەكە :ئەوان دەچنە دۆزەخ ،دەبێت لەم دنیاش بسوتێن!
 تاكتیكی توندوتیژی ،ئەوەیە ئیختیار و بژاردەیەك بخاتەبەردەم خەڵكی و نەیارەكانی :یا مردن یا سەردانەواندن و
قبوڵكردن!
 ڕووخاندن و خاپووركردنی شوێنەوارە مێژووییەكان ودەرهێنانی گەنجینەكانیان و فرۆشتنیان.
 تۆماركردنی مێژوویەك كە خۆی تێیدا بكەر و پاڵەوانە وسڕینەوەی مێژوویەك ،كە لە بەرنامەیدا نەبێت.
هەڵبەت دروشمی ‹سەرخستنی هەق› بە هۆی هێز و
توندوتیژییەوە پرسیارێك دێنێتە ئاراوە :ئایا هەق وابەستە و
248

نەوزاد جەمال

بەندە بە بەكارهێنانی شمشێرەوە ،یان بە خودی دەق ،كتێبی
پیرۆزەوە؟ ئەگەر یەكەمە ،ئەوە دووەم پێویست ناكات .ئەگەر
وابەستە و بەندە بە دووەمیشەوە ،ئەوا یەكەم پێویست
نییە .لێرەوە ،هەقیقەت و هێز لەسەر ڕێگەیەكی جیان .واتە
لە دووڕیانێكدان ،بەاڵم غەریزەی ئاژەڵی هەمیشە دەیەوێ
هێز بخاتە بەرگی هەقیقەتەوە .هەقیقەتیش بە بەرۆكی
هێز و دەسەاڵتدا بدورێ .دواجار ،هاوكێشەكە ،هێز دەبێتتە
هەقیقەتی ڕەها .ئەنجامیش ،كوشتنی سیاسەت و دیالۆگی
لێدەكەوێتەوە ،واتە پوچەڵكردنەوەی بەهاكانی ئازادی و
دیموكراسی .لەبەر ئەوە ،بەهێزیی زمانی توندوتیژی دەبێتتە
زمانی بێزمانی سیاسی.
ڕاگەیاندنەكان ئامرازی خۆڕایی داعش
ئەگەرچی ‹داعش› تا ئێستا هیچ كەناڵیكی ڕاگەیاندنی
بەرباڵوی نییە ،بەاڵم هەموو دنیا بۆتە دەنگوڕەنگی! توانیی
لە ڕێی میدیای نوێوە ،واتە تۆڕە كۆمەاڵیەتییەكان و پێگە
جیاوازەكان ،میدیای باو تێپەڕێنێت .هاوكات خۆی لە سانسۆر
و سنوورداریی میدیا باوەكان بۆ جوڵە و كردەی زیندوو لە
نێو تۆڕەكاندا بگوێزێتەوە .بەمەش هەستوسۆزی سەدان گەنج
ڕاكێشێ .هەڵبەت دەبێت بپرسین بۆچی لەوەدا بەتوانان؟
دیارە ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەو وەهمەی كە میدیاكان
لە ڕای گشتیی خەڵكیدا دروستیان ك��ردووە :ئەگەر مرۆڤ
تەماشایان نەكات ،گوێیان لێیان نەگرێ و نەیانخوێنێتەوە ،ئیرت
لە سەردەم و زانیاری و هەواڵ و ڕووداوەكان بێئاگا دەبێتت و
دادەبڕێ! لە ڕاستیدا ڕۆڵی میدیاكان هەمان ڕۆڵی چێشتخانە
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و ڕێستورانتەكانە .پەیامی ڕیكالم و ئاوەاڵبوونی دەرگاكانیان
ئەوەیە الی ئێمە نەخۆیت ،ئەگەر نەمری لە برسا ،ئەوا شتی
خۆش و باشت دەست ناكەوێ! لە كاتێكدا ڕێستورانتەكان،
خواردن ئامادەدەكەن و پیشكەشدەكەن ،بە ڕەچەتەی جیاواز،
نەك خۆراك بەرهەم دەهێنن! بە هەمان شێوەش ،ڕاگەیاندن،
میدیاكان ئامادەكارن! بۆیە وەك چۆن ماس میدیاكان بوونەتە
بڵندگۆ و سەكۆی پڕوپاگەندە و دەنگوباسی داعش ،ئاوەهاش
میدیاكان وابەستی ئەو مادەیەن ،كە داعشە .ئەوان لەپێناو
زانیاری و سەرچاوەی هەواڵدا ،پێویستیان بە داعشە!
مایەی سەرنجە كە هیزێك وەك داعش بەو بیروباوەڕ
و ئایدیۆلۆجیا تەسك و توندڕەوە لە ڕێی پەیام و گوتار و
كردەوەكانیەوە ،نەك هەر بۆتە بەشێكی گەورە لە خەم و
نیگەرانی و ترسەكانی خەڵك ،بەڵكو خۆشی وەك باس و بابەتی
لێكدانەوە بەشێكی گەورەی لە هزر و تێگەیشتنی خەڵكی
داگیر ك��ردووە .تەنانەت زۆربەمان لە پێگەی جیاواز و لە
شوێنی گشتی و تایبەت ،بووینەتە داعشێك .چۆن ،واتە هەموو
بیری بۆ دەكەینەوە ،لێكدانەوە و قسە لەسەر ڕێوشوێن و پالن
و كار و چاالكی و سەركەوتن یا شكست و هۆكارەكانی لەباتی
داعش ڕاڤە و دەستنیشان دەكەین .ئەگەر داعش كارێكی
تیرۆرستی بكات ،ئەوا ئێمە وەك بینەر و خەڵكی لەو شوێنەی
كردەكەی ئەو تەواو بووە ،لەجیاتی ئەو بیر دەكەیەنەوە
كارەكەی هەڵدەسەنگێنین و ڕاڤە و پاساو ،یا بڕیاری خراپ و
باشی لەسەر دەدەین.
ئیدی بە جۆرێك ‹داع��ش› لە كەللەی ئێمەی داوە ،لە
بیركردنەوەماندا بە جۆری جیاواز لەباتی ئەو بیر دەكەینەوە
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و قسە دەكەین .ئامانجی داعش ،كە ببێتە بەشێك لە ژیان
و بیركردنەوەمان بە باش یا خ �راپ .وات��ە چۆن ئێمە بە
خۆیەوە خەریك دەكات و هەموو باس و شتێكی تر دەڕواتە
پەراوێزەوە .ئەو دەبێتتە سەنتەر لە هەواڵ و دەنگوباسەكان
و كایەی گشت و تایبەتی ژیانی ڕۆژانەدا .ئیدی وەك وێنە،
سیمبول ،كاردانەوە دەروونییەكانی خۆی سەپاندووە.
یەكێك لەو چیرۆكە سەرنجڕاكیشانە ،ڕاپۆرتێكی ‹گاردیانە›
كە گەنجێكی ( )٢٨ساڵەی پۆڵەندی لە ژووری نوستنەكەیەوە
بێئەوەی بزانێ ،كراوەتە ماشێنی پڕوپاگەندەی داعش.
گەنجەكە ماڵپەرێكی كراوەی بە ناوی ( )JustPaste.itهەیە.
هەموو كەسێك بەبێ خۆتۆماركردن شتی تێدا دادەنێت .وەك
خۆی دەڵی ،لە ماوەی دواییدا هاموشۆكەرانی ماڵپەرەكە
لە›سوریا›وە زیادی كردووە .بەپێی رشۆڤەكاریی ‹گۆگڵ› ،لە
ماوەی ( )٢مانگدا ڕێژەی سەردانەكان بۆ هەر مانگێ دوو
میلێون و نیو بووە! كە دواجار دەگاتە ( )٥ملیۆن! لەبەر ئەوە،
پۆلیس داوای لێكردووە ئەو پۆستانەی كە توندوتیژ و هاندنانی
گەنجی موسوڵامنی ئەوروپایە بۆ جیهاد ،البدات!
توندوتیژیی سیبمولی و سیمبولی توندوتیژی
ش��اراوە نییە توانای سەرەكیی ‹داع��ش› بە ئەندازەی لە
توندوتیژی سیمبولیدایە ،هێندە لە هێزی سەربازی و ژمارەی
شەڕكەرەكانیدا نییە .وەك باس دەكرێت ،ئەو هەمیشە
شەڕی ڕووبەڕوو و بەرەیی هەڵنابژێریت .هەڵبەت زۆربەی
توندوتیژییەكان هێندە لە خودی زماندایە ،ئەوەندەش بە
كردەیی لە ڕوودانیدایە .لێدانی پیرۆزگەكان ،تەقاندنەوەیان،
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هەر ڕووخاندنی دیوار و خانوویەك نییە ،بەڵكو هەڵتەكاندنی
مێژوویەكە ،مێژوویەك كە ناچێتە نێو گێڕانەوەی مێژووی
هەقیقەتەوە ،وات��ە مێژووی پیرۆز و مێژووی ئایینەوە.
سەربڕینی كەسێك لە بەردەمی خەڵك و كامێرادا ،لە كوشتنێكی
فیزیكیی كەسێكی ئاسایی یا نارساو دەردەچێ .واتە مانایەكی
گشتیی تۆقاندن و پەیامدارانە ،كە كردەی كوشنت لەپێناو
باوەڕدا دەكاتە ئامانج .ملپەراندنی ڕۆژنامەنووسەكان باشرتین
سیمبولە ،كە میدیاكان خۆیان ببنە ئامرازی پڕوپاگەندە بۆی و
كۆنفرانسی ڕۆژنامەوانیی لەسەر ساز بدرێت .هەموو ئەمانەش
بەشێكن لە پیشەسازیی توندوتیژی ،كە دواجار دەبێتتە خاڵی
جیاكەرەوەی ئەم هێزە.
پیشەسازی توندوتیژی خاڵی جیاكەرەوە
یەكێك لە خەسڵەتەكانی داع��ش :هێندە توندوتیژی
چڕ دەبێتتەوە ،تا ئەو ڕادەی��ەی دەبێتتە پیشەسازییەكی
پرۆفێشنااڵنە لە تەكنیك و شێواز و ئامرازەكانیدا .جگە لەوەی
دەقی ئایینی دەكرێتتە پاڵپشت و ڕەوایەتی بە توندوتیژی وەك
سیمبولی بەدیهێنانی ‹ویستێكی خوادیی› دەدات .هەڵبەت
پرسیاری سەرەكی ئەوەیە :پیشەسازیی توندوتیژی لە كوێوە
هاتووە؟
تایبەمتەندیی داعش ،گۆڕینی توندوتیژییە لە تاكتیكەوە بۆ
سرتاتیجیەتی دەسەاڵت ڕاگرتن .ئیدی لەوەدا هیچ لە قاعیدە
ناچێت ،كە تەقاندنەوە و خۆتەقاندنەوە و فڕاندنی فڕۆكەیە،
بەڵكو گرتنەبەری دڕندەیی بە شێوەیەكی سیستامتیكی ،كە
لە فۆڕمی ڕێسا و بەڕێوەبردنی دامەزراوەكان و حكومەتی
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خۆجێیدایە .بۆ منوونە ‹دەزگ��ای حەسبە› ،قەدەخەكردنی
فەلسەفە ،نوێژكردن بەزۆر و خەتەنە و بردنی ژنان وەك
كەنیزەك و كۆیلە .ڕەنگە دڕندەیی شێلگیر و گشتگیرانە،
بەرپەرچدانەوەی توندوتیژی بێ  -ڕەنگە توندوتیژی وەاڵم
چەوسانەوە و توندتیژیی دەوڵەتە گشتیگیر و ستەمكارەكانی
جیهانی ئیسالمی بێ .ڕەنگە دامەزراوەی ئایینی پەككەوتن و
شكستی لە نوێكردنەوەی جیهانبینیی ئایین ،هاوكات بوونە
ئامرازی دەوڵەت ،پرۆگرامكراو بە بەرنامە لە كۆمەڵگەدا.
تیرۆر و تۆڵە و بەهەشت و پیرۆزیی
ئەوەی لە دیمەنی سەربڕین و تەقینەوە خۆكوژییەكاندا
دەبیرنێت ،ڕایەڵێكی ئاشكرایە لە نێوان تیرۆر و تۆڵە و بیرۆكەی
بەهەشت و دۆزەخدا .دیمەنە توندوتیژییەكان بە جۆرێك
هەموومانی سەرسام كردووە لەو وزە نامرۆڤ و دڕندانەی
كە دەبێتتە ڕاستییەكی بیرناو .ئەگەرچی توندوتیژی و كوشنت
لە مێژووی مرۆڤایەتی و فەلسەفەی ڕەوشتیدا بە خراپەیەكی
زیندوو دادەنرێت ،چەندان لێكدانەوە و ڕاڤ��ەی جیاواز
هەڵدەگرێت .لەمێژەوە فەیلەسوفەكان بیریان لەوە كردۆتەوە:
ئاخۆ ڕەگوڕیشەی ئەم خراپەیە لە كوێدایە و بۆچی؟
هەڵبەت لە مێژووی توندوتیژیدا ،تیرۆر و تۆقاندن دیاردەیەكی
نوێ نییە .سەرەڕای ئەوەی تۆقاندن بەدەر لە ئایدیۆلۆجیا و
باوەڕی ئایینی و ڕژێمە سیاسییەكان هاوشێوەیە لە گەیاندنی
توندوتیژی بە لوتكە ،بەاڵم تەنها پاڵنەر و زەمینە سیاسی و
كولتورییەكانی جیاوازە ،بۆیە پاش هەموو پەالمار و هێرشێكی
تیرۆریستان ئەو پرسیارە سواوەش دەكرێتتەوە :ڕەگوڕیشەی
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تیرۆر كوێیە و بۆ بە ئاسانی دەچێتە سەر؟ ئاخۆ ئەمە رسوشتی
مرۆڤە یا هاندەری ئایینی و پاڵنەری كولتوریی لە پشتەوەیە؟
پێم وایە لە پاڵ پاساوەكانی تردا ،بیرۆكەی چوونە نێو
بەهەشت و تۆڵەسەندنەوە پاڵنەری سەرەكیی تیرۆرە.
ب��اوەڕداری وشكەبیر چەندە پابەندە بە ڕێنامیی و ڕێسا
ئایینییەكانەوە ،ئ��ەوەن��دەش خۆپەرست و خۆویستە لە
بەجێگەیاندنیاندا .ئەوێك كە لەپێناو چوونە بەهەشتدا
هەڵەداوانیەتی ،لە سەندنەوەی مافی ژیانی كەسانی تر و
خۆبەكوشتندانیشدا سڵ ناكاتەوە! خۆتەقاندنەوە و كوشنت،
جگە لەوەی جۆرێكن لە تۆڵە ،خۆخزاندنە نێو بەهەشتێكەوە،
كە لە دەق و وتار و ئامۆژگارییەكاندا بانگەشە دەكرێت!
ئیدی ئەنگیزەی چوونەنێو بەهەشت ،دیوێكی تری تۆڵە و
هەقكردنەوەو پاڵنەری توندوتیژییەكانە.
بەشێكی كێشەكە لەوەدایە كە ڕێنامییە ئایینییەكان ،باوەڕدار
بۆ ڕۆبۆتێكی قوڕمیشكراو دەگۆڕن و لەسەر بیرۆكەی چوونە
بەهەشت و ڕكبوونەوە لە دنیا پرۆگرامی دەكەن .بە چاوبڕینە
باخەكانی بەهەشت یان ترسان لە بڵێسەی ئاگری دۆزەخ ،ئەو
مرۆڤە توانای ڕقبوونەوەی لە هەموو بوونەوەرێكی ناهاوجۆری
بەهێزتر دەبێتت .بۆیە ڕێگەی بەهەشت دۆزەخێكی ناخەكیی
سایكۆلۆجیای ئاییندارە .لێرەوە بەدگۆڕانێك لە كۆنەستی
ئیسالمی سەردەمدا هاتۆتە دی ،كە ئایینپەرستییە .باوەڕێك
كە لە ئاییندارییەوە دەبێتتە ئایینپەرستی و ڕێوڕەسمپەرستی،
كوشنت دەبێتتە یەكێكیان .جگە لە بەدگۆڕانێكی تر كە
فەرامۆشكردنی بیرۆكەی ‹خودا›یە ،واتە لەبیرچوونی ئەوەی
تەنها ‹خودا› خاوەنی مرۆڤ و گیان و ژیان و چارەنووسە.
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بۆیە بیرۆكەی باوەڕ دەگۆڕێت بە›پێخەمبەرپەرستی› و
جێگرەوەی یەكەم .چەمكی ‹خودا› لە ئیسالمدا كە بوونێكی
ئەبەسرتاكت-دەرەهەستە و كەسێتیی پێغەمبەر وەك
كاراكتەرێكی مێژووكرد و بەرجەستە لەجێگرتنەوەیدا ‹پلەی
یەك› دەبات ،بۆیە مزگێنیی بەهەشت هاندەری شوێنكەوتن و
پاداشتی ملكەچبوونیەتی .هەر ڕەخنە و توانجێكیش وەك چۆن
تابووییەكی هەمیشەییە ،وەاڵمەكەشی مەرگێكی حەمتییە!
لەبەر ئەوە ،وەك چۆن كوشنت و تۆڵە دەبێتتە بەردەبازی ڕێگەی
بەهەشت ،ڕەوانەكردنی «بێباوەڕان» بەرەو دۆزەخ ،ئەركێكە كە
لەبری چارەنووسسازی مرۆڤەكان جێبەجێ دەكرێتت .ئەمەش
بە دیوێكدا بێئەرككردنی ‹خودایە› ،وەك ئەوەی چیرت هەقی
بەسەر ڕەفتار و كێشەو ڕووداو و جیهانەوە نەبێت!
بۆیە لەم سەردەمەدا كە تیرۆری ئایینی باڵی بەسەر
پرسەكانی ڕۆژدا كێشاوە ،ئایینپەرستی بەهانەی پەالمار و پاساوی
توندتیژی و دڕندەییە .ئەركی باوەڕدار تا ڕادەی پێشێلكردنی
مافی ژیان و مانەوەی كەسانی تر ڕۆیشتووە! گەنجێك كە
دەكرێتتە جەنگاوەرێكی ئیسالمی ،مێشكشۆراو و بارگاویی
بە ڕكوكینە و تۆڵەسەندنەوە و چاوبڕینە بەهەشت .دواجار،
ترۆپكی ئەركە ئایینییەكانی لە خۆتەقاندنەوە و كوشتوبڕیندا
دەبینێتەوە .ئەمەش فاكتی خۆجیاكردنەوەی تیرۆرستانە لە
باوەڕدارانی تر ،كە بە توندوتیژیی سیستامتیك ،سیبمولسازیی
بیروباوەڕەكانیان دەكەن .بێگومان دەزانن ناتوانن سەربكەون،
بەاڵم دەتوانن تێكدان بكەنە سرتاتیژ .خەسڵەتێكی ‹داعش›
ئەوەیە كە پیشەسازیی كوشنت وەك جەنگێكی دەروونی و
سەرتاسەری لەگەڵ بێباوەڕاندا دەكاتەوەو گێڕانەوەی شانازی
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ئیسالم بە لوتكەی توندوتیژییەوە دەبەستێتەوە.
لەكاتێكدا ڕەفتارە خوێناوییەكان نەك هەر لێكرتازانی كولتوری
و كۆمەاڵیەتی لەواڵتانی خۆرئاواو الی ڕەوەندی ‹موسوڵامن›
سەخترت كرد ،بەڵكو ڕێخۆشكەرێكی ترە بۆ سەرهەڵدانەوەی
ڕاسیزم و نازیزم .جگە لەوەی ئەگەری پێكەوەهەڵكردنی
كولتوری گەیاندەوە بنبەست ،تێزی ‹پێكدانانی ئایین و
شارستانیەتەكانی› ك��ردەوە بە ڕاستییەكی نكۆڵیلێنەكراو.
ئاشكرایە موسوڵامنان بە تیرۆریست و ناتیرۆریستەوە لە
سەرانسەری دنیادا هێشتا لیرباڵ و لێبوردە و ئەقاڵنی نین .قبوڵ
ناكەن پێغەمبەر بكرێتتە بابەتی ڕۆژنامەوانی و كاریكاتۆر و
تەنانەت فیلمێكی ئایینیش! جیاوازیی توندڕەوەكان تەنها
لەوەدایە ،كە ئەو بۆچوونە نالێبوردەیە ،بە كردەیی لە كوشتنی
ڕۆژنامەنووسێكدا دەكەن .هاوكات «موسوڵامنە ئاساییەكانیش»
پاساوی دەدەن��ەوە ،كە سوكایەتی كوفرە! چەند ‹مزگەوت›
دەرگەكانی ب��ەرەوڕووی ئاوارە و لێقەوماوەكاندا كردەوە؟
چونكە موسوڵامن نین ،پیرۆزیی شوێنەكە لەكەدار دەكەن!
كەواتە گرفتەكە لەوەدایە موسوڵامنان بەرگری لە پیرۆزییەكانیان
دەكەنە پاساوی ڕەوایەتیدان بە كوشنت .كە بەرگرییش دەبێتتە
پەالمار و دەمكوتكردنی ئەویرت ،ئیرت دەروازەی دەربڕین و
نووسین و بیركردنەوەی ئازاد كڵۆم دەكرێتت .ئەمەش كرۆكی
توندڕەوی و توندوتیژییە.
موسوڵامنان مافی خۆیانە بەرگری لە باوەڕیان بكەن ،بەاڵم
ئەركییان نییە بە ‹پاساوی شەرعی›ەوە بكوژن و گوایە دەقەكان
ڕێی پێداون .ئەو دەقانە هی سەردەمێكن ،كە ئەمڕۆ هەلومەرجی
جێبەجێكردنیان لە ئارادا نییە .پێویستە بە بیری خۆیان بەێننەوە ،كە
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ڕۆحی مرۆڤ پێدراوێكی «خودایی» پیرۆز و بەرزە ،نابێت بخرێتە
چنگی مرۆڤەوە .كوشتنی مرۆڤێك ،كوشتنی بەشێكی پیرۆزی و
گەورەیی دروستكەری مرۆڤەكانە .هەڵبەت كە دەشپرسن :ئایا
هەر ئیسالم تیرۆریستی هەیە ،پرسیارێكی گونجاوە.
ب��ەاڵم دەبێت بزانن كە ئ��ەو پرسیارە ب��اس لە غیابی
ڕیفۆرمێكی ئایینی و ‹لوتەر كینگ› و ‹گاندی›یەكی موسوڵامنە.
ئەمڕۆ ئیسالمێك زاڵە ،كە ناكۆكە بە زۆر پێشكەوتنی كولتوری و
شارستانیەتی خۆی .ئەگەر جارێكی تر ‹حەالج و ئینب عەرەبی
و سوهرەوەردی›و هتد ...زیندوو ببنەوە ،هەزارجاری تر
دەكوژرێنەوە .ئیدی تیرۆر ئەو گریامنەیە زیندوو دەكاتەوە:
ئایین دژ بە پاراستنی ماڵ و گیان و مرۆڤایەتییە و ئامرازی
كوشنت و تۆقاندن و بێدەنگكردنە .هاوكات باوەڕداریش،
مرۆڤێكی عوسابییە ،چونكە خۆی لێبۆتە بەرپرس و حەیتەی
بەهەشت و دۆزەخ!
مادامەكی زانا و خوێندەوارە ئیسالمییەكان لە تووڕەیی و
ڕك و تۆڵە و باوەڕهێنان بە تیۆری پیالنگێڕیدا دەژین ،تێزێكی
سەردەمییانەیان بۆ دەقەكان بەرهەم نەهێناوە .لە كاتێكدا
ڕاڤە و لێكدانەوە ئایینییەكان دیوێكی تری تەنگەژە سیاسی
و بەرژەوەندییەكانی دەسەاڵتن .بۆیە دەبێت بیروباوەڕی
ئیسالمی لە دەسەاڵتی كلێركە (پیاوانی ئایینی) ڕادیكاڵەكانی
ڕزگ��ار بكرێتت .سەیر نییە كە هێشتا جیهان سەرگەرمی
ڕۆژەكانی دوای ساڵی نوێ بوو ،لە دەستپێكی ساڵدا تیرۆر
دەستی چووە خوێنی قەڵەمەوە! نووسینی ‹ساتیرێك› یەكسان
بێت بە كۆتایی چەندان مرۆڤ! تەنز و ڕەخنە و ناهاوڕابوون،
سڕینەوەی مافی ژیان بێت؟
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ئیدی كە فیشەك بەرامبەر قەڵەم كەوتەوە ،بەڵگەی
سانسۆرێكی مێژوویی و كولتوری و ئایینیی لەسەر بیروڕای
ئازاد زیندوو كردەوە .دەریخست ڕانەهاتن بە ڕای جیاواز و
ڕەخنەیی ،لە نەستی موسوڵامنی توندڕەودا كۆڵەكەی باوەڕ
و ڕایەڵی چوونە بەهەشتە .زادەی دۆگامیەكە كە ‹خۆم پێ
ڕاستە› دەباتە ئاستی پیرۆزییەكی بااڵ و دەستبۆنەبراوەوە.
لێرەوە ،دەكرێتت بوترێ تیرۆر ئەو سات و ڕووداوەیە ،كە
خۆشەویستیی گەیشنت بە بەهەشت دەگۆڕێ بەخۆبەكوشتدان.
هاوكات ،ترس لە دۆزەخ دەگۆڕێت بە ڕكوكینە لە هەموو
كەسێك كە بە «تاوانبارو گوناهكار» دەژمێردرێت و بەڕێكردنی
بە خێرایی لە ڕێی كوشتنیەوە.
بەاڵم بە دیوێكی تریشدا ،تیرۆر و تۆقاندن ڕایەڵێكی پتەوی
لەگەڵ پیرۆزدا هەیە .واتە سەرخسنت و بەرگری لەوەی پیرۆزە
و لەناوبردنی ئەوەشی ناپیرۆز و چەپەڵە .یەكێك لە نوسەرە
دیارەكان ‹تیری ئیگڵنت› لە كتێبە نایابەكەی ‹تیرۆری پیرۆز›دا،
ڕەگوڕیشەی تیرۆر دەگێڕێتەوە بۆ ئەو ساتەوەختە مێژووییەی
كە چەمكی پیرۆز سەریهەڵدا  .ڕزگاربوون لە چەپەڵی و
پیسییەكانی دنیا و ڕۆژگار بە هۆی نالەباریی هەلومەرجی
سیاسی و ئابوری و كۆمەاڵیەتیەوە وا دەكات بێزكردنەوە و
ڕكبوونەوە لە ژیان دروستبێت .ئیدی ساتێك كە تیرۆریست
خۆكوژی دەكاتە دەروازەیەكی ڕزگاربوون لەو بارودۆخە ،وەك
ئەوەی لە قوواڵیی ناخیدا بە دوای ئارامییەكی دەروونیدا
بگەڕێت ،بە واتایەكی تر مردن لێرەدا دیو و ڕوخسارێكی تری
ڕەقی و زبری و توندوتیژییەكەیە ،واتە وەك ئەوەی هیچ شتێك
هێندەی هەستی هیچێتی لە بەردەم هەڕەشەدا نەبێت.
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بۆیە بەزاندنی سنووری ئەو واقیع و هەلومەرجە سیاسییە،
بە جۆرێك گ��ەڕان و هەوڵدانە بۆ گەیشنت بە بااڵبوون
(ترانسدێنت) و ڕەهایی .مردنێك كە ئازادبوونی لە ڕەهابوون
و تێپەڕاندنی واقیعێكی نەگریسدا دەبینێتەوە .هاوكات
چاوەڕوانیی خۆی لەسەر ژیانێكی هەمیشەیی و هەتاهەتایی
بنیات دەنێت .ئەنگیزەی پیرۆزیی و ئازادیی ڕەها دیوێكی تری
تیرۆرە ،چونكە ئازادیی ڕەها ،هەڵدەگەڕێتەوە و دەبێتتە نەمان
و نابوون و سەندنەوەی ژیان .چونكە كاتێك مرۆڤ توانای
ڕەهای لە بەردەستدا بێت بۆ ئەوەی دەیخوازێت ،ئازادییەكە
دەبێتتەوە بە خۆسڕینەوە و تیاچوون .
لەبەر ئەوەی خۆكوژێك لە كردەكەیدا ئەو دەردەخات ،كە
‹مردن لەو وێنە ناچیزەی ژیان باشرتە .هەڵبەت ئەو شێوەژیانەی
ئەو دەشێت جۆرێك بێت لە مردن و مردنی ڕاستینەش
بەدیهاتنە مادییەكەیەتی› .هەڵبەت ئەگەر وەك ‹ئیگڵنت›
دەڵێت‹ :ئەگەر لە توانای خۆكوژدا بوایە بەو جۆرە بژی وەك
دەمرێت ،پێویستی بە مردن نەدەبوو› ،چونكە خۆكوژییەكەی
پێدوایستییەكی بۆ ژیانێكی گونجاو دەردەخات .هەڵبژاردنی
مردن بەسەر ژیاندا جگە لەوەش مانای ویست و سەرپشكیی
ئەو خۆكوژەیە بە كات و چارەنووسی خۆی ،واتە سڕینەوەی
خودی خۆیەتی بە دەستی خۆی و جڵەكردنی چارەنووسیەتی.
بەم مانایەش ،بیرۆكەی خۆكوژی تیرۆریست ،مردنی ‹خودا›یە .
لە كاتێكدا ئەگەر بە زمانی فەیلەسوفی ئەڵامنی بدوێین ،كە
دەڵێت ‹خودا مرد› ،پاشان مرۆڤیش لە خۆرئاوا مرد،وەلێ لە
جیهانی موسوڵامناندا مردنی مرۆڤ بە خۆكوژی پێش مردنی
خودا كەوت ،ئیدی وەهمی ویستی ئازاد لە خۆكوژیدا و
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گەیشنت بە ئازادی و ڕەهایەتی لە ژیانێكی تردا كە بەهەشتە،
نیشاندانی مردنی مرۆڤ ،ژیان و خودایە لە جیهاندا .جگە
لەوەی هەڵەتێگەیشتنێكە كە مرۆڤ دەتوانێت دەستنیشانی
كات و شوێن و چۆنیەتیی مردنەكەی بكات ،بەاڵم هەرگیز ئەو
مرۆڤە پاش تیاچوونی ،ناتوانێت چیدیكە ئاكامی خۆكوژییەكەی
دەستنیشان و ئاڕاستەبكات ،ئیدی ئەو بۆچوونە كە خۆكوژی
خۆبڕیاردانە ،تا ئەو كاتە كاریگەرە ،كە نەبۆتە ڕووداو و
كردەوە .دەنا كاریگەرییەكانی پووچ دەبێتتەوە.
بەاڵم ئەگەر بە مانا تیۆلۆجیستەكەی و ئایینییەكەشی تیرۆر
لێك بدرێتەوە ،ئاخۆ پاساوی خۆكوژی دژ بە بنەماكانی ئایینی
ئیسالم نییە؟ تا چەند مرۆڤ دەستی هەیە لە هەڵبژاردنی
كۆتایی ژیان و چۆنیەتی و وادەی مردنی؟ بە دەربڕینێكی
تر ،كردەی خۆكوژی بە جۆرێكیش لێكدژییەكی تێدایە لە
نێوان كۆڵەكانی باوەڕ ،كە بریتییە لە متامنە و باوەڕكردن بە
چارەنووس و كۆتایی مردن و ویستی بڕیاردان و هەڵبژاردنی
جۆری مردن .ئەگەر كەسێك ب��اوەڕدار بێت چۆن دەبێتت
دەست بخاتە پرسی ژیان و مردنەوە ،كە موڵكی ئەفرێنەرە؟
ڕەنگە خۆكوژەكان دەیەها پاساویان هەبێت ،بەاڵم لە بەرامبەر
بنەماكانی باوەڕ و وێنەی خودادا كورتدەهێنن.
لەم سۆنگەوە ،لەتەوەری داهاتوودا باس لە تیۆلۆجیای تیرۆر
دەكەین و ئەو الیەنە ساخدەكەینەوە ،كە تیرۆر ئەگەرچی
كردەیەكی توندوتیژانەو ئامانجێكی سیاسی بەبەرگێكی
ئایینیەوە لەبەردایە ،لەبنەڕەتدا ئیشكالیەتێكە لەخودی
باوەڕداردا بەپلەی یەك.
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تەوەری چوارەم:
تیۆلۆجیای تیرۆر و خوێندنەوەی
پەیوەندی نێوان داعش و ئیسالم
پێشەكی
بۆخۆێندنەوەی تیرۆریزم و پەیوەندی بەئیسالمەوە،
پێویستە كایەیەكی تایبەت بە ‹تیۆلۆجیای تیرۆریزم› بهێرنێتە
نێو باسەكەوە ،هەڵبەت لێرەدا تەنها وەك سەرەتایەك لەو
دەرگەیە دەدەی��ن و لێوەی هەندێك پرسیاری جەوهەری
لەخودی پێكهاتەی ئایین و باوەڕ دەكەین.
 -1مراندن ،یان كوشتنی»خودا» لەسەرزەویدا؟
تیرۆریزمی ئایینی چییە؟ پرسیارێكی سادەو یەخەگیر
كە نەك هەر هەموو زاناو سیاسی و بیرمەندو پسپۆرەكانی
س��ەرق��اڵ��ك��ردووە ،بەڵكو مرۆڤایەتی لەخۆیەوەپێچاوە.
بەدەربڕینێكی تر ،تیرۆر وەك مەتەڵێكی لێهاتووە كەچەندان
وەاڵمی جیاواز هەڵدەگرێت ،بەاڵم ئەوەی مایەی سەرنجە،
لەروانگەی ئایین خ��ۆی��ەوە رشۆڤ��ەن��ەك �راوەو بابەتەكە
بەجێهێلراوە بۆ هەندێك هەڵوەستەی ئایینی سادەو بێبنەما،
بۆیە باشرتە لەسۆنگەی تیۆلۆجیاوە بخوێرنێتەوە ،نەك تەنها
پشت بەوەاڵمە باوەكانی كۆمەڵناسی و دەرووناسی و سیاسەت
ببەستین ،چونكە ئەو وەاڵمانە بەجۆرێك دەستخەرۆماندەكەن
لەهۆكاری خۆنوێكردنەوەو هەڵقواڵنەوەی تیرۆر.
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تیۆلۆجیای تیرۆریزم
ت��ی��رۆری��زم پ��ێ��ش ه��ەم��ووش��ت��ێ��ك ئیشكالیەتێكی
بیروباوەڕییە(عەقیدەییە) .واتە ،گرفتی تێنەگەیشتنە لەچەمكی
خوداو بەدیهێنەر .دواجار ئەم تێنەگەیشتنە لەكردەی تیرۆردا
بەرجەستەدەبێتت .بەدەربڕینێكیرت ،تیرۆر هەوڵێكی خۆیی
بێامناو هاوكات بێامناكردنی چەمكی خودا دەكەوێتەوە.
رەهەندێكی تری ئەم بێامناییە ،توندوتیژە خۆێناوییەكەیەتی
كە لەخۆبەكوشتدان و خەڵكی بەكوشتاندایە ،هەڵبەت
لەنێوان تێنەگەیشنت و كردەی تیرۆردا كۆمەڵێك رێخۆشكەرو
زەمینەسازیش هەیە بۆ بەرجەستەبوونی ،هەر بۆیە لەگەڵ
هەر روودواێكی تیررۆریستیدا ،كۆمەڵێك پرسیاری هەستیار
بەگیرماندەهێنێت ،كە بەدیوێكدا ئامانجێكی تیرۆریستەكانە.
بەدیوێكیشدا پێویستە بۆ زیاتر پێداچوونەوەی پەیوەندی
ئایین بەتیرۆرەوە.
ناكرێت چیرت خۆمان لەپرسیارگەلێك بدزینەوە ،كە ئاخۆ:
خوێنڕشنت هێندەی نوێژو رۆژوو پیرۆزو لەپێشرتە؟ ئایا:
كوشنت رێگەی نزیكبوونەوەیە لەخوداو چوونەناو بەهەشتە؟
یان هەاڵتنە لەدۆزەخێكی ئایدۆلۆجی و دەروونی و سیاسی
كە تیرۆریستەكان تێیدا سەر دەردەهێنن؟ دیارە بەجیاوازتر
لەرشۆڤەو وەاڵمە باوەكان بۆ ئەو پرسیارانە ،لێرەدا رەهەندی
تیۆلۆجی (ئاییناسی) یانەی تیرۆر باسدەكەین.
ئیدی پێویستە لەڕوانگەی ئاییناسیی خۆیەوە ،پەیام و
ماناكانی تیرۆر رشۆڤەكەین ،لەبەرئەوەی یەكەم؛ ئەو تیرۆرە
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خۆی بەئایین رازاندۆتەوەو پاساوداوەتەوە .دووەم ،چەمكی
«مردن /كوشتنی خودا» لێرەدا بەكارهێنانێكی میتافۆر(مجاز)
ییە ،چونكە ‹خودا› وەك بوونێكی بانرسوشتی (میتافیزیكی)،
هەبوویەكی تەندارنییە تا مبرێت ،یان بكوژرێت! بەڵكو
مەبەستەكە ئەوەیە؛ كە تیرۆری پیرۆز ،لەخۆیدا تێنەگەیشتنە
لەچەمكی خودا بۆیە خۆی و كەسانیرت لەپێناودا دەكوژێت،
بۆیە پێشئەوەی لەناوبردنی مرۆڤبێت ،كوشتنی خودایە
لەسەرزەویداو هاوكات ناردنەوەشیەتی بۆ ئاسامن!
كوشنت یان مراندنی خودا؟
لێرەدا ،چەمكی «كوشتنی خودا» دوو واتا هەڵدەگرێت:
یەكەم :كۆمەڵێكی ت��ون��دڕەو ن��ەك ه��ەر بەناوییەوە
دەدوێ��ن و وەكالەتی سەندنەوەی ماڵ و گیانی خەڵكی
بێتاوانیان قۆرخكردووە ،بەڵكو كردەوەكانیان دەكەنە ئامرازو
ئامانجێكی بااڵی پەرسنت ،بەاڵم بەمە ،مافی ژیان/مردن
لەخودا دەسەننەوەو دەیخەنە دەستیخۆیانەوە!  ،واتە چیرت
دروستكەری مرۆڤەكان چارەنووسیان دەستنیشان دەكات،
بەڵكو شمشێربەدەست و بۆمبچێنەرەكانن چارەنووس
دەبڕنەوە.
دووەم :چیرت ئەو باوەڕەدۆگامیە بەخودایەكی بااڵدەست و
پارێزەری باوەڕداران لەزەویدا ،ئامادەیی و كاریگەری نەماوە،
واتە ئیرت لێرە نییە تا بەرگری لە»مسوڵامنە موستەزعەفەكان»
بكات و بەهانایانەوەبێت!
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لێرەوە ،نائومێدییەك لەخوێنڕێژی تیرۆریستەكاندایەو
وەك��ئ��ەوەی پێامنبڵێن :لەكاتێكدا پەیام و پیرۆزییەكان
پێشێلدەكرێنت ،ئ��اس�مان ب��ێ��وەاڵم��ە! ب��ۆی��ە« ،ئیمە»ی
هەقیقەتباوەڕ لەباتی›ئەو› دۆزەخ بۆ دوژمنان و بێباوەڕەكان
سازدەكەین! مادام ،هەر نەهات بەهاوارمانەوە ،ئیرت خۆمان
سەرپشكین چیبكەین! كەواتە ،ك��ردەوە تیرۆریستەكان
دەاللەتێكی گوماناوی لەسەر باوەڕ بە›بوونی خودا›ی تێدایە:
«-خودا» تەنها دروستكەری گەردوون و مرۆڤ و زیندەوەرو
بوونەورەكانەو بەس! واتە ،هەقی بەسەر هیچەوەنییە.
یان جیهانی بەرەاڵكردووەو لێیناپرسیتەوە ،كەواتە لەباتیئەو دەیكەین.
یان ‹ئەو› نییە ،بۆیە ئەوە «ئێمەین» كە مافی بوون ونەبوونی دەستنیشاندەكەین!
ئیدی ،نەمانی ئەو سەندنەوەی هەموو دەسەاڵتێك
و رەوایەتیەكە ،كەواتە هەڵەیەكی دۆگامتیكی لەباوەڕ
بە›خودا›دا هەیە الی تیرۆریستەكان ،چونكە كاتێك كەهەم
وەك دروستكەرو هەم وەك فریادڕەسێكی نێو مەیدانی
جەنگی و ژیانی رۆژانە ،داوای موعجیزەی لێدەكات ،ئەو
دیارنییە! ،بۆیە ئەم باوەڕەسادەیە ،لەواقیعی دژاواردا
خۆی بەدرۆدەخاتەوەو بەجۆرێكیش لەچاوەڕوانیەكانی
بەخودا نائومێددەبێتت ،دواجار نائومێدییەكانی دەخاتە
فۆرمی تیرۆرەوە ،بەتایبەت كە بێهوایە لەوەی باردۆخی
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ژیان باشبێت ،هاوكات لەناخیشەوە لەپەیامنەكانی خودا
بێئومێدە .چونكە ئەو باوەڕە پێوایە ،بۆچی ‹ئەو› نەك
هەر مافی باوەڕدارەكانی ن��ەداوە ،بەڵكو ئاینەكەشی
سەرناخات!
چونكە تیرۆریست و ئاییندارە رادیكاڵەكان ،دەترسان
ل��ەوەی بەهۆی گۆڕانی شێوازی ژیانی كۆمەڵگەكان و
سەرهەڵدانی بەهای نوێەوە« ،خودا» لەئاسۆدا ئاوابێت،
وات��ە چیرت چەقی پێورو بەها ب��ەرزەك��ان نەمێنێت و
بەتەواوەتی مبرێت .لەكاتێكدا بەڵگەنەویستە كە بەهاو
پێوەرەكان لەئەنجامی پێشكەوتنی زانستی و تەكنەلۆجیای
سەردەم ،بەسەر رێساو پێوەرەئایینیەكاندا زاڵبوون .بۆیە،
لەپەرچەكرداری بەرگریانەدا كەنەبادا «خ��ودا مبرێت»
رزگاری بكەن! ،بەاڵم دواجار لەباتی رزگاركردنی ،بەدەستی
خۆیان كوشتیان و بەكردەوە تیررۆیستیەكانیان بوون و
بایەخی ئەویان بێامنایانكرد.
بێامناكردنی چەمكی خودایە
هەڵبەت ،بێامناكردنی چەمكی خودا لەرێگەی تیرۆرەوە،
لەنەفیكردنەوەی خوایەتیەوەیە ،بێگومان بێامناییەكە
هەر لەوەدانییە كە تیرۆریستەكان وێنەیەكی نەشیاو
لەسەر ‹خ��ودا› دروستدەكەن ،بەڵكو كاتێك كە دەیكەنە
بوونەوەرێكی بێدەسەاڵت و بێبەرنامە لەگەردووندا ،چونكە
ئەوە ،چ ئەفرێنەرێكە كە كارەكانی بداتە دەستی مرۆڤی
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الساروسەركەش؟ بۆ ژیان دەبەخشێت ،ئەگەر حەوسەڵەی
رەفتارو هەڵسوكەوتی مرۆڤەكانی نییە؟ تا پۆلیس ئاسا
بەدوای نەگریسەكانەوەبێت؟ هتد...
ئیدی تیرۆر نەك راستی و چەسپاوی باوەڕكردنە بەخودایەكی
تاك و تەنها ،بەڵكو بێباوەڕییەكی پەردەپۆشكراو سواخدراوە
بەدەقی پیرۆز .ئەوانە باوەڕدارنین كە بەناوی خوداوە خەڵكی
بێتوان دەك��وژن ،بەڵكو خۆیان باوەڕیان بەخودا نییە ،یان
لەماناكەی نەگەیشتوون .كۆمەڵكوژیی ،بێامنایی باوەڕدارێكە
كە هیچ پەیام و توانای ژیانكردنی ئاشتیانەی نەماوە ،جگەلە
پووچكردنەوەی مانابااڵكانی چەمكی خ��ودا ،لەبەرئەوە
پووچگەریی ئەو كردەتیرۆریستیانە لەوەدایە ،كە دەیەوێت هەم
خوداو هەم دەسەاڵتی خۆی لەڕی تیرۆرەوە تاقیبكاتەوە .واتە
ساخیبكاتەوە كە ‹ئەو› هەیە یانا.
چونكە هێشتا گومانی هەیەو بەڵگەی زیندووی لەخوا
دەوێ��ت .ئەیەوێت ‹خ��ودا› بەكردەیی بێتەناو هاوكێشەی
ژیانەوەو كێشەكان لەجیاتی مرۆڤ بەالداخات ،واتە بەكردەیی
ب��وون و بااڵدەستی خ��ۆی بسەملێنێت! لەالیەكیرتیشەوە،
تیرۆریست دەیەوێت دەسەاڵتی خۆی بەسەر هاومرۆڤەكاندا
بخاتە ئاست و هاوشانی خوداوە! بەدەربیڕینێكیرت ،وەك خودا
بڕیاردەربێت لەسەر چارەنووسی مرۆڤەكان.
لەم سۆنگەوە ،گرفتی تیرۆریزمی ئایینی لەبنەڕەتدا گرفتێكی
بیروباوەڕییە .ساخنەبوونەوەی چەمك و مانای ‹خودا›یە لەخۆیدا.
تیرۆریست مرۆڤێكە بەزمان و پەرسنت و ئەركەئایینیەكان
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ب��اوەڕدارە ،نەك لەناخدا ،تەنانەت هێشتا بەباشی نایناسێت،
تەنها بەپەرستنێكی نەشیاو هەوڵی نزیكبوونەوەیدەدات .لەم
پێناوەدا تیرۆر دەكاتە رێگەیەكی كورت و كارا .بەاڵم ،دواجار
لەبازنەی باوەڕكردن بەخودا دەیكاتەدەر ،لەبەرئەوەی چییەتی
خودا بەو كردەوانە بەتاڵدەكاتەوە .بۆیەو شەهادەتەكەی
بۆ مرۆڤەكانە ،نەك خودا .واتە ،دەیەوێت خۆی بسەملێنێت
لەبەردەم خەڵكیدا ،لەكاتێكدا ‹خ��ودا› پێویستی بەوەنییە.
لەبەرئەوەی ،با تیرۆریستەكان هاتوهاواری خ��ودا بكەن،
بەاڵم لەباتی بەرزڕاگرتنی (تەعالی) خودا ،مرۆڤێكی ئالودەن
بەخودێكی خۆبەرزكەرەوە ،واتە لەهەوڵی خۆ-بەئایدۆڵكردندا
دەیانەوێت لەمەلەكوتی ئاسامن و زەویدا نەمرو بەرزڕاگیرێن.
مرۆڤێك كە بەخوێن دەیەوێت بەسەرواقیعدا تێپەڕێت و
بەكوشنت سەرووی مرۆڤ و دنیا زەمینی بكەوێت .خۆتەقاندنەوە،
بەڵگەنییە لەسەر قوڵی و تۆكمەیی و راستی باوەڕدارێك ،بەڵكو
نیشانەی بێباوەڕییەكی شاراوە یا بەالنی كەمەوە گومانێكی
خرناوە .ئیدی ،تیرۆریزم «خەلەلێكی عەقیدەییە» بەپلەی یەك،
چونكە بەهۆی خۆبەكوشتدان و كوشتنی خەڵكەوە ،كەسێك
دەیەوێت باوڕەكەی بسەملێنێت .بێگومان ،دەبێتت ئەوە
بووترێت كە مسوڵامنان دەبێتت و دەتوانن بەرەو ئەقاڵنیەت
و ئایندارییەكی سەردەمیانە ب��ڕۆن .بەرەفتاری مرۆڤانەیان
دەریخەن ،كە هەموویان تیرۆریست نیین لەپێناوی ئەوەی
تیرۆر مافی باوەڕو رەوایەتی ئایینەكەیان لێنەسێنێتەوە.
 -2ئایا داعش بێبەرییە لەئیسالم یا ئیسالم بێبەرییەلێی؟
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پرسیارێك ك��ەپ��اش ه��ەر ك��ردەوەی��ەك��ی ق��ێ��زەون
دەوترێتەوە .بەاڵم لەوە سەیرترو گاڵتەجاڕتر ئەوەیە،
داعش لەكاری خۆی ناكەوێت و باكی نییەو بەردەوام ناوو
دروشمەكانی ئیسالم بەرزدەكاتەوە .كەچی ،رای گشتی و
شارەزاو رەخنەگران ،كەوتوونە سەفسەتەیەكی سەیرەوە:
ئایا داع��ش بێبەرییە لەئیسالم ی��ان بەپێچەوانەوە؟
ئەم پرسیارە كاوێژكراوە ،پاش رووداوەكانی ‹پاریس›
لەهەندێك واڵتی ئەورپی و ئەمریكی رایەكی جیاوازی
لێكەوتەوە .چەند سەركردەیەك وەك ئۆباما ،فرانسوا
هۆاڵندو لەگەڵ هەندێك كۆمەڵناس و سیاسەمتەدارو
توێژەر ،ئیسالمیان لەو هێزە بێبەریكرد .بێگومان ،لەپێناو
پاراستنی ئاسایشی كۆمەاڵیەتی و كولتوری كۆمەڵگەكانیان
كەپڕن لەكۆچبەری مسوڵامن بەرێگریكردن لەزاڵبووونی
دەنگی شۆڤینیست و راستڕەوەكان بەسەر رای گشتی و
پانتایی سیاسییدا.
پرسی ئایین ،پەنابەرو كۆچبەران لەخۆرئاوا ،بەدووباردا
سوودی بەئەنجێندای دووڕەوت��ی سیاسی دژبەیەككردوە:
ئەوانەی بیری ك��راوەوەو هیومانیست و لیرباڵن ،بەناوی
بێالیەنی و بابەتیبوونەوە رەتیدەكەنەوە كە پاشكەوتن و
تاوانی تیرۆر بخەنە ئەستۆی ئیسالم خۆی .لەبەرامبەردا
هیزەكۆنەپارێزو راس��ت��ڕەوەن��وێ و پۆپۆلیستەكان ،بۆ
زیادكرندی پێگەی جەماوەوەرییان ،دژایەتی پەنابەرو پاساوی
هەڕەشەی ئیسالمیان كردۆتە كارتی فشارو رێخۆشكەرێك
بۆ گەشەكردنیان ،ب��ەاڵم هەردووكیان ناتوانن دەربازبن
لەپرسیارێك :داعش لەكوێوە هاتوون؟
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كێن و لەكوێوەهاتوون :كردەوەكانیان ناسنامەیانە
لێرەدا ناگەڕیمەوە سەر رەگوریشەی مێژوویی ،بەڵكو
بۆ رشۆڤ��ەی پرسیارە سەرەكییەكە ،راپۆرتێكی ‹نیورك
تایمز› بەناوی ‹تیۆلۆجیای سێكس الی جیهادیستەكان›
باسدەكەم .راپۆرتە شیكارییەكە گوزارشێكی روونورەوانی
شەرعەنەكردنی»كەنیزەك»ە كە ‹دەوڵەتی ئیسالمی داعش›
ل��ە( )2014/8/3دا بەشێوەیەكی فەرمی رایگەیاند .لەوێدا
هاتووە «پێشئەوەی خۆی بدات بەسەرمدا ،بەدەستنوێژو
كڕنوشەوە سوپاسی خوای كرد .وتی ئاینەكەم رێیپێداوم،
هامندەدات و بەڵێنی پاداشتیشی پێداوم .سێكسكردن لەگەڵتدا
نزیكمدەكاتەوە لەخوداو دڵخۆشیدەكات» كچە ئێزدیە()١٢
ساڵەكە دەگێڕێتەوە ،بۆیە بەڕای توێژەرێكی ناو راپۆرتەكە:
«هێرشەكەی شەنگال ئامانجی داگیركاریەكی سێكسی بووە،
نەك فراوانكردنی ناوچەیی».
مشتومڕەكە ل��ەس��ەر ئ��ەوەی��ە :جیهادیستێك ئیسالم
دەكاتە پاساو .لەكاتێكدا بەڕای تیۆریستەكۆمەاڵیەتیەكان،
هۆكارەكە ئابوری ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتییە .گریامن ،كابرا
لەبەر حەزوتینویەتی سێكسی ئەوەدەكات و پەیوەندی
بەئایینەوەنییە .تەنانەت ئایینیش وەك كچەكە قوربانییە!
بەاڵم ،پرسیارەكە ئەمەیە ،كابراكە منوونەوەی كردەوەكەی
لەكوێوەهێناوە؟ كام مێژوویی خستۆتە بەرچاوی خۆی؟
پاشان ،بۆ دەڵێت ئایینەكەم ،نەك ئایدیۆلۆجیاو باوەڕێكیرت
رێیداوم؟ ئەگەر سەرپێی بووترێت ئەمە ئیسالم نییەو بەرییە
لەوكارە ،ئیرت پێناسەی ئایین تەنها ئەوەیە ،كە بەئەرێنی
لەكتێبێكداو بەبۆچوونی كەسێك ن��وورساوە! تێگەیشتنێك
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كە ئایینی پێجوانەو شەڕی تیانییە ،بەڵكو پڕە لەبەزەیی و
لێبوردەیی و هتد.
ئەم بیركردنەوەیە ،دەبێتت مێژووی ئیسالم بنووسێتەوەو
لە جەنگوكوشنت پاكتاوكات .ئەو دەق و فەتوایانەی لەبارەی
كەنیزەك وەك خاوەندارێتی ،البەرێت تا ئیسالمی ساغودروست
پێشكەشكات .ئەم تێگەیشتنە بژارەییە ،دەیەوێت ئیسالمێكیرت
لەبەرامبەر ئیسالمی داعشییدا بەرهەمبەێنێت ،بۆیە
پرسیارەكە وەكخۆی دەمێنێتەوە :ئیسالمی راست كامەیە؟
هەر ئەوەیە كە لەدەقەكاندایە؟ ئەی كەسەكان ،ئەزموونە
پراكتیكیەكەی هەڵگرانی كە بەگوێرەی تیگەیشتنیان
جێبەجێیانكردووە؟ كەواتە بۆچی داعش بەپاساوی شەرعی
دەق��اودەق ،رەوایەتی بەكارەكانی دەدات؟ لەبەرئەوەی
ئەوشتەی خۆی دەیەوێت ،لەدەق و مێژووی ئایینەكەدا
دەستیدەكەوێت .دووەم ،لەبەرئەوەی خۆی بەمسوڵامن
دادەنێت .ئەگەر خۆی بە›كریستیان›‹ ،جو› یان بە›ماركسی›
پێناسەكردایە ،دەگەڕایەوە بۆ دەق و بنەماكانیان ،كەواتە بۆ
پەنا ناباتەبەر رێسایەكی تر؟
زان��راوە ل��ەدوای مردنی پەیامبەرەوە ،ش��ەڕو ناكۆكی
نێوان باشرتیین ب���ڕوادار ،ب��ەزەب��ری شمشێر رەوای��ەت��ی
وەردەگ��رێ��ت .هەر لەگومانكردن لەدایكی ب��ڕواداران��ەوە
لەالیەن هاوەڵەكانەوە تا ساخكردنەوەی خەالفە چەندان
جەنگی خوێناوی لێدەكەوێتەوەو لەوێدا جۆرەكانی كوشنت و
سەربڕین و تااڵنربدن دەبنە مۆدێلێكی باو .دەیەها رووداوی
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تر ،كە مێژووی مسوڵامنان و ئاینەكە پێكەوەدەگێڕنەوەو
هاوپێچ دەبن لەگەڵ خودی ئاینەكەدا .ئیدی ،ئاینەكە ئەوە
هەڵدەگرێت كە مرۆڤەكان هەمان چاوەڕوانیان لێیەتی و
مەبەست و خواستەكانیان بەێنێتەدی.
باوەڕدار لەباوەڕپێكراوەكەی جیادەكرێتتەوە؟
دەكرێتت باس لەمسوڵامن ،بەبێ ئیسالم و بەپێچەوانەشەوە
بكەین؟ ئایا باوەڕدار لەباوەڕپێكراوەكەی جیادەكرێتتەوە؟
پرسیارێكی سادەنییە كە سەرپێی بیبڕێنینەوە ،بەاڵم ئەوەندەی
ئایین مرۆڤەكان و ئەزموونی رۆژانەوی خەڵكی رێكدەخات،
هێندەش تێگەیشنت و ب��ەرژەوەن��دی ب��اوەڕدار كاریگەرە
لەراڤەكردنی دەق و گونجاندنی بەژیانی خۆی .بەرژەوەندی
دنیایی و بەرژەوەندی ئایدۆلۆجی پەیوەستە بەباوەڕێكی زاتی
مرۆڤەوە ،بۆیە هۆكاری زاتی باوەڕو هەڵسوكەوتی باوەڕدار
لەهۆكاری بابەتی(بارودۆخ) جیاناكرێتتەوە.
ئیسالمێكی نامێژوویی بوونی نییە .كەسێك نابێتتە
هەڵگری ب��اوەڕێ��ك ،ئەگەر هەلومەرجی كۆمەاڵیەتی و
كولتوری و ئابوری-سیاسی هاندەرنەبێت .ب��ەاڵم ،دیسان
ئاینیش ناتوانێت جێكەوێت ،ئەگەر توانای هەڵكردن و
گونجانی لەژینگەمێژوویی و كۆمەاڵیەتیەكەیدا نەبێت ،بۆیە
ئەگەر مسوڵامنان لەو هەلومەرجە زاتی و بابەتیەدانەبن،
ناگەڕێنەوە بۆ ئایین تا پاساوی توندوتیژەكانیی پێبدەنەوە.
ئایین پێدراوێكی كولتوری و داڕشتەی كۆمەڵگەی خۆیەتی.
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پەیوەندی باوەڕدارانیش بەئایینەوە ،یەكالیەنە نییە ،بەڵكو
یەكرت تەواوكارە .لێرەوە ،قسەكردن لەئیسالم بەئەرێنی یان
نەرێنی وەك پێدراوێكی دەرەمێژوویی-نامێژوویی ،هیچ
راستیەك ناهێڵێتەوە بۆ هەڵگرەكەی.
پێدەچێت ئەو گوتارە پاكخوازە بژاركراوەی ئیسالمیەكان،
ل��ەس��ەر تێگەیشتنی هەندێك ت��وێ��ژەری خ��ۆرئ��اوای��ی
كاریگەربێت ،لەكاتێكدا نیازی ئەورپییەكان هەمان
ئامانجی ئیسالمییەك نییە .رەنگە توێژەرێكی ئەورپی لەبەر
هەندێك رەهەندی گەشدار لەشارستانیەتی ئیسالمدا،
بیەوێت بەجۆرێكیش پارسەنی ئەو وێنەنەرێنیانەی بەسەر
زانست و رشۆڤە سیاسییەكاندا زاڵە بداتەوە .لەكاتێكدا
دیدێكی نامێژوویی ئیسالمگەرێك بۆ میراتی ئایینی،
لەپێناو سەپاندنی ناسنامەو پێناسەیەكی دۆگامدایە.
هاوكات گوتاری جیاكاریی باوەڕدار لەسیستمەئایینیەكەی
بەجۆرێك راكردنە لەبەرپرسیارێتی مێژووی و هەنووكەیی
لەگیروفتەكان ،هاوكات پاساوێكیشە بۆخۆدزینەوە
لەهۆكارەكان و پاڵنەرەكانی ب���اوەڕداران .لەبەرئەوە،
بانگەشەی ئیسالمێكی پوخت و سازگار وەكئەوەی لەنێو
دەق��دای��ە ،هەوڵێكە بۆ زیندووكردنەوەی راب���وردوو و
بانگەشەی چارەسەر لەمێژوویەكی بەسەرچوودا ،مراندنی
تواناكانی بیركردنەوەی سەردەمییە.
هیچ لۆجیك و بەهانەیەك نییە لەكۆپیكردنەوەی رابووردوو
بەپشتبەسنت بەكۆیادەوەریەكان .لەم سۆنگەوە ،تێزێكی
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گرنگی روناكبیری عەرەب ‹جابری› مایەی سەرنجە‹ :مسوڵامنان
خۆیان دینی ئیسالمن ،نەك شتێكی تر› .بەدەربڕینێكی
تر ئایین بیروباوەڕێكی رووت و دەرەهەست نییە ،كە
ل��ەدەرەوەی زەمەن و مێژوودا جێگربێت .بەپێچەوانەوە،
ئیسالم ئەو هەلومەرج و بارودۆخەیە كە مسوڵامنان خۆیانی
تێدادەبیننەوە .بەهان لۆجیك بیرمەندی نارساو ‹ئەركۆن›
ل��ەپ��رۆژەی ئەركەلۆجیای دەق��دا جەختدەكاتەوە ،دەق
لەدەرەوەی مێژوودا نییە .كەواتە ئیسالم مێژووكردە.
كەواتە ،هەوڵی جیاكردنەوە وەك پێناسەكردنەوەی ئیسالمە
لەدەرەوەی زەمەنداو وەكئەوەیە جارێكیرت بربێتەوە بۆ ئاسامن،
چونكە ئەو دیدە بژارەیی و جیاكارییە ،لەبنەڕەتدا تێگەشتنێكی
جەوهەرگەرییە بۆ ئایین .واتە ،وەك جەوهەرێكی بامنرۆییی
و بامنێژووی راستە ،بەاڵم ئایین بەمە دەكەوێتە دەرەوەی
ئەزموونی مرۆڤانەوەو بێامنا دەكەوێت ،جگەلەوە ئەم
تێگەیشتنە ناتوانێت هیچ پێوەرێك بۆ جیاكردنەوەی بێگەرد
بكات ،چونكە مامەڵەكردن لەگەڵ مرۆڤدا وەك بوونەوەرێكی
ئاڵۆز ،وەك ئەوەی نییە مادەیەك بخەیتە تاقیگەوە پوخت
لەهۆكارەكانی دەوروب��ەری دایبڕیت ،بۆیە تەجریدكردنی
ئیسالم قسەكردنە لەئاینێكی خەیاڵی كە نەبووەو نییەو
نابێتت .مەگەر لەوێناكردنی ئیسالمییەكاندابێت .دەنا
ئیسالمێكی پوخت و سازگار ،لەدەرەوەی رەهەندەمێژوویی
و ئەزموونە مرۆڤكردەكەی ،واتە ئیسالمێك كە لەهیچ رووداو
كێشەو پرسێكدا دیارنییە!
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ئەنجام
پێموایە نەداعش بەوكارانەی بێبەرییە لەئیسالم و نەئیسالمیش
بێبەرییە لەكردەوەكانی .ئەگەرچی دەشزانم كە هەموو
مسوڵامنێك داعش نییە؛ دایك وباوك ،كەسوكاری و دراوسێ و
هاوڕێكانم داعش نیین ،بەاڵم ناشاردرێتەوە كە هەژموونی ئایین-
باوەڕیی توانایەكی سیحری لەسەر هەستوسۆز هەیە :لەباریدایە
باوەڕدارێكی ئاسایی بكاتە شەڕەنگێزو دەستدرێژیكەر بەهاندان
و چاولێكەری منوونە مێژوویی و دەقەكانەوە .وتنەوەی
دەقەكان وەك ئەوەی كە هەیە ،بۆخۆی پڕە لەتوندوتیژیكردن
بەبیركردنەوەی پرسیاریی و رەخنەیی ،چونكە هەوڵێكە بۆ
كۆپیكردنەوەو دووبارەكەردنەوەی مێژووییەك .هەیە بەهۆی
الوازی ئاستی هۆشیاری و لێكدانەوەوە ،پێیوایە دەبێتت وەك
سەردەمی پێغەمبەرو هاوەاڵكانی ژیانبكات.
ئەم گەڕانەوە توندڕەوە دەقاودەقە ،كە گوتارێكی ئیسالمی
لەپشتەوەیە ،ژیری و سەردەم دەخاتەالوە .ئێستا بەهەزار ساڵی
رابووردوو دەچوێنێت و لەمێژوودا دەژی ،ئێستاو داهاتوشی بۆ
ئەودنیا هەڵگرتووە!  ،بەاڵم زاناو بیركراوەكان دەتوانن تێگەیشنت
و شێوازی بیركردنەوەی مسوڵامنان بگۆڕن و لەسەردەمەكە
نزیكیان بخەنەوە ،كە ئەوجۆرە دەقانە بەوجۆرەی جێبەجێكراون
چیرت دەستنادەن .مانەوەی ئیسالم هەر لەدەقدا كۆنابێتتەوە،
بەڵكو لەئەزموونە مرۆڤیكەشیدایە .مێژووی ئیسالم ،مێژووی
باوەڕدارو هەڵگرانیەتی لەسەرهەڵدانییەوە تائێستا .كاتێكیش
كردەوەكانی داعش دەق و بەڵگەی ساغیان هەیە ،لەبەررۆشنایی
مێژوودا ناوازەو ریزپەڕو تازەنیین ،بەڵكو هەوڵێكی شێلگیرانەی
دووبارەكردنەوەن!
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دوابەش و كۆتایی
-1پاش داعش :چۆن قسە لەسەر ئیسالم بكەین
ڕەنگە هێشتا كە لە شەڕی دەستەویەخەداین ،قسەكردن لە
قۆناخی پاش-داعش زوو بێ ،بەاڵم پاش هەموو ڕووداوێكی
مەترسیدار و كردەیەكی تیرۆر و توندوتیژانە بە دەستی
هێزە توندڕەوە ئیسالمییەكان ،ئیسالم لە نێو ڕاگەیاندنە
نێونەتەوەییەكان و ڕای گشتی مرۆڤایەتیدا دەبێتتەوە بە
جێگەی مشتومڕ و قسەوباس .ئەگەرچی بە هۆی ئەو
كردەوانەی لەباتی بیركردنەوە و ڕەفتاری ئەقاڵنی ،ڕەنگی
خوێنیان هەڵگرتووە ،دەكرێت ئامانجێكی ڕانەگەیەنراو و
نەوتراوی لە پشتەوە بێ :ئیسالم خۆی بە ستەملێكراو دەزانێت
و لە ڕووی سیاسی و شارستانی و كولتورییەوە پەڕاوێزكراوە.
ئایینێك كە لەگەڵ هەموو ئەو كردانەدا ،بە جۆرێك لە
خۆڕاپسكان هەوڵی خۆڕزگاركردن بدات لە گۆشەگیریی نێو
كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا.
بۆیە هەر خۆڕاپسكانێك ه��اودەم و هاوكاتە لەگەڵ
توندوتیژی ،خوێن و كارەسات دروستكەردا .ئەو هێرش و
پەالمار و ڕەفتارانەش ،بە دیوێكدا پەرچەكردار و كاردانەوە
و بەرگریخوازانەیە ،وەلێ بە دیوێكدا درێژەدانە بە كردە و
كارێك ،كە بەشێكە لە زنجیرەی مێژووی ئایینەكە خۆی .ئەگەر
بگەڕێینەوە بۆ كارەساتی یانزەی سێپتەمبەر ،ئەو كردەوە
هێندەی ترسنانەوە و دڵەڕاوكێ و لێدانی سیمبولی شارستانی
هێز و دەسەاڵتێكی ئابوری و سیاسیی جیهانە ،ئەوەندە
لە خ��ودی تەقینەوەكەدا چ��اوی نەبڕیبووە دەستكەوتی
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دوورمەودا و سرتاتیجی .چونكە ئامانجەكە و كاریگەرییەكەی
تەنها گورزوەشاندن لە سیمبولی هێز و دەسەاڵتی ئەمریكا
بوو ،نەك ڕووخان و چۆكدادان بە زلەێزێكی وەها.
بەاڵم هاتنی داعش ،بەو خێراییە گورجبڕ و سەرتاپاگیرە،
باهۆزێك و دەنگدانەوەیەكی سەرتاپاگیری هەبوو لە جیهاندا،
جۆرێك كۆدەنگی لە ئاستی نێودەوڵەتیدا بۆ لێدانی ڕاستەوخۆ
لە تیرۆر دروست كرد .جگە لەوەی وێنەی ئیسالم ،موسوڵامن
سەرلەنوێ كەوتەوە ژێر پرسیار و سەرزەنشت و ڕەتكردنەوە،
هاوكات خودی ئیسالم جارێكی تر لە ڕووی تیۆلۆجی ،سیاسی
و زانستەكانی ترەوە خۆی سەپاندەوە .وەك بابەتێك كە هێشتا
قسەی زیاتر هەڵدەگرێ و لە ڕووی زانستی و توێژینەوە تێر
نەبووە .جگە لەوەی تێزگەلی پێكدادانی شارستانیەتەكانی
‹هەنتگتۆن› ،كۆتایی مێژووی ‹فۆكۆیاما› و ڕوانگەكانی ‹بیرنارد
لویس› ،كە چۆن ئیسالم بخوێننەوە ،كورت دەهێنن .تەنانەت
ئەوە هێشتا پرسیارێكی نەكراوە ،كە چۆن ڕەفتار لەگەڵ ئەم
ئایینەدا بكرێت و ئاسۆی ئەو پەیوەندییە چییە و چۆنە؟
دی��ارە پێش وەاڵم��دان��ەوەی ئەو پرسیارانە ،دەبێت بە
دیاریكراوی بزانین :كام ئیسالم؟ كێن ئەوانەی بە ناویەوە
دەدوێ��ن و نوێنەری ڕاستینەن؟ بە دەربڕینێكی تر :ئایا
مەبەست لە ئیسالم -١ ،وەك دەقێكی ئایین؟ یان  -٢وەك
خوو ونەریت و كولتوور؟ یان  -٣وەك مێژوو؟ یان  -٤وەك
خۆراك و زەمینەی سەرهەڵدانی شەڕ و پێكدادان؟ یان -٥
ئەزموونێكی مرۆڤكرد و ڕەفتاری باوەڕداران؟ چونكە دیارە
هەموو ئەمانە بەشێكی چەمكی ئەو ئیسالمە هەڵدەگرن كە
لە جیهانی موسوڵامناندا هەن.
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لێرەوە ،قسەكردن لەسەر ئیسالم وەك خۆی و وەك
دەركەوتێكی سیاسی و كولتوری و مێژوویی كە رەهەندە
مرۆییەكەی دەگرێتەوە نابێتت لەرشۆڤەو شیكردنەوەكاندا
نادیدەبگیرێت .بەدەربڕینێكی تر ،ئەو دیدە جەوهەرگەریی
و گشتگیرخوازە لەمیتۆدی توێژینەوەكاندا كە دی��اردەو
دەركەوتەكان دەگێڕێتەوە بۆ تەنها یەك هۆو هۆكارو پاڵنەر
بەجۆرێك رادیكاڵیەتی تێدایە .هەمان بیركردنەوەی ئیسالمیە
رادیكاڵەكانە كە هەڵگری گوتاری هەقیقەتێكی رەهاو
نامێژووین .ئەو گوتارەی كە پێیوایە یەك ئیسالم بەیەك
روخسارو سەرچاوەوە هەمیشە لەدەرەوەی مێژووەوە دێتە
ناو رووداوەكان و مرۆڤەكان هەڵدەسوڕێنێت!
كەواتە ،قسەكردن لەسەر دیاردەو هۆكارەكان زۆر لەوە
هەڵدەگرێت ،كە بەیەكدوو رستەی ئامادە ببڕێرنێتەوەو
دەستنیشانبكرێتت .زۆر الیەنی كۆمەاڵیەتی و سیاسی
و ئابوری و كولتوری هەیە ،كە لە جیهانی مسوڵامناندا
بەنەزانراوی ماونەتەوە .هەڵبەت ،ئەوە الی خودی كۆمەڵگە
مسوڵامنەكان هۆشیاری و خۆئاگایی لە ئاستێكی زۆر نزمدایە.
هێشتا راڤەو لێكدانەوە میتافیزیكیەكان بۆ دیاردە سیاسی و
ئابوریەكان وەاڵمێكی ساخ و بەردەسنت!
-2چۆن لە پەیوەندی كورد بەئیسالمەوە بگەین؟
بۆچی كۆمەڵگەو نەتەوەیەكی وەك ك��ورد ،كە داب �ڕاوە
لەپێشكەوتنی زانستی و شارستانی ،هەمیشە پابەندو
هەڵەوگیری ئەم ئاینەن؟ بۆچی كاتێك كە كورد دەبینیت داعش
بەو دڕندەییە بەناوی ئیسالم و دروشمەكانیەوە ،خەریكی
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وێرانكاری و كوشتوبرە ،لەباتی پرسیار دەربارەی چییەتی ئایین و
باوەڕەكە بكات و سەرلەنوێ قەمتاخەی ئەو مێژووەی دەسەاڵتی
ئایین بەسەریدا سەپاندوویەتی ،بخوێنێتەوەو بزانێت ئایینەكە
لەبنەڕەتدا چۆن و بەچ میكانیزمێك گەیشتۆتە كەژو چیاكانی
كوردستان؟ بەچ هەڕەشەوترسێك كوردان و خاكەكەی رادەستی
سوپای ئیسالم بوون؟ ئاینێك كە نامۆو دوورە لەرسوشت و
كولتوری كۆمەڵگەی بۆ وەها جێیخۆیكردۆتەوە؟ ئاینیك كە
هەزار ساڵە لەنێو گەلێكدایە ،بەاڵم هێشتا رێورەسم و نوێژو
دروشم و پەرستشەكانی ،هەر بەزمانێكی بیانیە ،كە كوردێك
خۆشی نازانێت چی دەڵیت و چیدەگەینێت ،هەرئەوەندە
دەزانیت كە نوێژدەكات ،بەاڵم درك بەوەناكات كە هەموو
ئەو ساتەی پەیەوەندی لەگەڵ خودا دەكات ،دەبێتتە عەرەبێك
لەخۆیداو بێئەوەی بەخۆی بزانێت؟
چۆن ئەو مرۆڤە ،ئەو مێژوو و راستیانەی لەبیرچۆتەوە؟
لەبەرچی ئێستا داكۆكی و بەرگری لەو ئاینەدەكات و لەپێناوی
ئامادەیە هەموو شتێكیرت بخاتەالوە؟ ئایا هەر لەبەرئەوەی
هەلومەرجی كولتوری و هۆشیاری كۆمەاڵیەتی و سیاسی هیشتا
لەبارە كە ئایین كاری خۆی بكات؟ ئایا ئەوەچییە كە وادەخوازیت
مرۆڤەكە پابەندو گرێدراوبێت بەو ئایینەوە؟ یان مەسەلەكە
دەگەڕێتەوە بۆ میكانیزمێك كە بە ‹میكانیزمی بەرگری› ناودەبەم.
مەبەست لەم میكانیزمە ،ئەو رێگەیەیە كە نەژادو كۆمەڵە
مرۆڤێك لەپێناو مانەوەو لەناونەچوونی سەرتاسەریدا ،خۆی
رادەستی ئاینێك بكات و ملەكەچی رێساكانی باوەڕەكەبێت،
واتە لەپێناوی ئەوەی ژیان و گیانی بپارێزرێت و بەس .ئیرت
هەرچی ناوی رێزو پیرۆزكردنی ئاینەیەكەیە ،لەبنەڕەتدا
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سەرچاوەكەی ئەو ترسە دێرینەیە كە ئەم گەلە لەبەردەم
سوپایەكی بێبەزییدا هەڵیبژاردووە.
ترس لەكوشنت و تااڵنكردن و بەحەاڵڵكردنی ژن و ماڵ و خاك،
وایكردوە لەنێوان شمشێرو باوەڕدا ،كورد باوەڕ هەڵبژێرێت.
دەنا ناچێتە ئەقڵەوە ،گەلێك لەناوچەیەكی دوورەدەس��ت
و دابڕاو لەنێو چیاو كەژو شاخە سەختەكاندا ،بیروباوەری
بگۆڕێت یان ئاینێك بەزمان و كولوتورێكیرتەوە هەڵبژێرێت،
دواتر خۆشی ببێتە جەنگاوەر لەپێناویدا .ترس لەتیاچوون و
قڕكردن و قەالچۆكردن ،وایكرد گەلێك باوەڕێك هەڵگرێت.
ئەگەرچی ئێمە بەوردی باوەڕی كورد لەو سەردەمانەی هاتنی
ئیسالمدا بەوردی نازانین .جگەلەوەی زەردەشتی باوبووە،
بەجۆرێك كورد لەالیەن سەردەستەكانەوە چەوسێرناوەتەوە،
بەاڵم هێشتا ئەوە هۆكاری گۆڕینی بیروباوەڕەكەی نییە.
وەكچۆن ئێستاش كەس بەئاسانی ناتوانێت بیروباوەڕی خۆی
بگۆڕێت و بەكۆمەڵ بڕۆنە سەربیروباوەڕێكی نامۆ ،كەواتە
فاكتەرەكە ترسە لەبنەڕەتدا نەك پیرۆزی و گرنگی ئایینەكە.
هەر بۆیە ،دەبینین چینی ئاینداری خوێندەوار ئەوانەی خۆیان
بەسەیدو شێخ و مەالزادە دادەنێن ،هەمیشە بۆ رامكردن و
ملەكەچكردنی خەڵكی ،پشت و رەچەڵەكەی خۆیان دەبەنەوە
سەر بنەماڵەی پێغەمبەر لەكاتێكدا بانگەشەی كوردایەتیش
دەك��ەن .هەڵبەت ،لێرەدا رێسای گەمەكە دی��ارو روون��ە:
بۆئەوەی رێزت لێبگرن و دەربازبیت لەچاودێرو پرسیاررو
گومان ،بەخۆبردنەوە سەرنەوەی پێغەمبەر ،رەوایەتی بۆكارو
بەرژەوەندیەكانت بەدەستدەهێنیت .ئەو خۆگەڕاندنەووە لە
لێپرسینەوەو رەخنەی خەڵكی دەتپارێزرێت.
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بێگومان ،هەمان شت راستە كە زۆربەی ستەمكارەكانی
دنیای ئیسالمی لەدێرزەمانەوە ،توانیوایە بەپشتی باوەڕی
ئایینی ،قەاڵی ستەم بەهێزبكەن و خەڵكی ملكەچكەن و
گیانی یاخیبوون و ناڕەزاییان سەركوتبكەن .هەمیشە ،دژایەتی
دەسەاڵتی سیاسی وەك كوفرێك حسابكراوە .بەردەوام پیاوانی
ئایینی -موفتی -لەپاڵ تەختی سوڵتان و سەرۆكەكاندا ،كاریان
بۆ سەردانەواندن و پتەوكردنی پێگەی ستەمكارەكان كردووە!
ژمارەیەكی كەم نەبێت كە دژی ستەم و چەوسانەوەبوون
بەناوی ئایینەوە ،دەنا زۆرێك لەپیاوانی ئایینی ئامرازێكی كاراو
چەپۆكێكی دەسەاڵتی رەهابوون.
دیارە ،وەك هەمیشە ووتومە دژ بەئازادی بیروباوەڕنیم ،جا
ئەوە هەرئایین و باوەڕێك بێت و یا هەرناوێكی هەبێت ،بەڵكو
گرفت لەوەدایە كەسانێك بەناوی باوەڕەوە گوتارێكی سەرتاپاگیر
بۆ كۆنرتۆڵكردنی كۆمەڵگە بەكاربەێنین .گوتارێك كە بۆیاخی
پیرۆزێتی لەخۆیداوەو خاوەندارێتی هەقیقەت و پێوەری
چاكەو خراپەی لەسەرخۆی تاپۆكردووە .هەمیشە بانگەشە بۆ
گوتارێك بەناوی هەقیقەت و پیرۆزییەوە لەالیەن كەسان و
گروپێكەوە ،دەبێتت جێگرەوەی خودی بیروباوەرو رێنامییەكان.
لەمەوە ،وتاربێژو پیاوانی ئایینی خۆیان دەبنەپیرۆزو پێوەرو
بڕیاردەر لەسەر ژیان و هەڵسوكەوتی مرۆڤەكان .لەمەشدا ئیرت
هیچ جیاوازیەك نامێنێت لەنێوان داعش كەبەناوی هەقیقەتەوە
ملی راستیەكان دەپەڕێنێت و ئەوانەشی گوتاری ئایینی دەكەنە
ئامراز بۆ بەهێزكردنی پێگەی خۆیان .جا ئەوە دەسەاڵتی
سیاسی بێت ،یان هەر گروپ و رێخكراوێكی ئایینی.
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دوا وتە لەباتی ئەنجام
دیارە هەرگیز قسەی كۆتایی لەسەر دیاردەو بابەتێك
ناكرێتت كە خۆی هێشتا كۆتایی پێنەهاتبێت .بۆیە ئەم
باسوخواسە فرەالیەنە لەبارەی كورد و ئیسالمەوە ،جگە
لە خستنەسەرپشتی دەرگای توێژینەوە و وتوێژ ،هاوكات
جواڵندنی توانای پرسیار و ڕەخنەیە .لە ماوەی ئەو چەند
سااڵنەی ڕابردوودا ،هەمیشە و بەگوێرەی توانا هەوڵم داوە
ئەو قەمتاخە بەستووەی لەسەر پرسی ئایین و كۆمەڵگەی
كوردی نیشتووە ،بخەمە بەر پرسیار و ڕەخنە.
هاوكات كۆشاوم بۆ ئەوەی خۆم بەدوور بگرم لەو
بەرەگیرییەی هەوادار و ئەوانەی مافی بەرگریكردن لە
ئایین بە خۆیان دەدەن ،ئەوانەشی كە بە ناوی ڕەخنەوە
هەمان میكانیزمی توندوتیژانەی باوەڕدارەكان دووبارە
دەكەنەوە .پێموایە ،ئەو جۆرە قسەوباسانە جا بەرگرینامە
ب��ن ،ی��ان هێرش و پ��ەالم��ار ،هێندەی تر دەبنە هۆی
سستكردن و بەبنبەستكردنی پرسیار و وتوێژ لەبارەی
ئایینەوە ،لەبەرئەوە جەنگاوەری بەرگریكار لە ئایین و
جەنگاوەری ڕەخنەگریش ،ناتوانن ئەو ڕاستییەمان لە
بەرچاو ون بكەن :دەبێت پرسیار و ڕەخنە و بەدواچوون
لەبارەی ئایینەوە بكرێتت.
بەداخەوە ،ئایینداری ئەمڕۆ بۆتە زۆنگاوی نەفامی و
بێدەنگكردنی بیركردنەوەو پەكخستنی ژیریی و كوشتنی
پرسیارەكان ،لەبەرئەوە زێدەڕەویی نییە ،ئەگەر بووترێت
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كە مەترسیدارتریین و كوشندەترین نەفامی(جەهل)
ئەوەیە ،كە بەرگی ئایینی پیرۆز لەبەركات .نەك هەر
لەبەرئەوەی رووخساریی نەزانی و نەفامیەكەی بە
پاساویی پیرۆزیی و بێخەوشی دەدات��ەوە ،بەڵكو لەبەر
ئەوەشی كە تێنەگەیشنت و ناحاڵیبوونەكانی دەبێتتە
جۆرێك لە ئایینداریی و تاسەر ئێسك داكۆكی لێدەكات و
مافی لەناوبردنی ئەویرت دەدات.
ئیدی جۆرێك لەئایینداری رەواج و برەوی هەیە،
كە مرۆڤ دەگۆڕێت بۆ رۆبۆتێكی زیندوو .مرۆڤگەلێ
كە تەنها بە سزا لەكاری چەوت و چەوێڵ بگەڕێتەوە،
تەنها بەپاداشت و بەرات كاری راست بكات ،رۆبۆتێكی
پرۆگرامكراوە .چونكە نابەرپرسیارە بەرامبەرخۆی ،بۆیە
ئەگەر پاڵنەرەكانی چاكەو گێڕەرەوە لەخراپە پێوەرو
بەهارەوشتیەكان بێ ،یان قانون و ئایین بێ ،بۆخۆیان
هیچ مانایاكیان نییە ،لەبەرئەوەی رۆڵی مرۆڤی خۆی
تێداوونە .مرۆڤ تەنها وەك خاوەن ئەقڵی بڕیاردەر،
بەرپرسە لەئەنجامی رەفتارەكانی ئەگەر سزاو پاداشتیش
نەبێ .ئەگەر تەنها لەپێناو پاداشتی دنیاو دوارۆژدا كاری
شیاو بكەین و لەبەر سزاو لێپرسینەوە خراپە نەكەین،
ئەوا نەخواپەرست و نەقانون خواز و نەئەقڵدۆستین،
بەڵكو وەك هەر زیندەوەرێكیرت :لەبەر ترس ،هەڕەشەی
تیاچوونەوە دەجوڵێنەوە .دەن��ا لەهەموو گیاندارو
زیندەوەرێكی ئەم سەر زەوییەدا دڕەندەترو گێرەشێوێن
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تریین .چونكە ئامرازەكانی زانست و تەكنەلۆجیاو پارەو
سامان و دەسەاڵت لەپێناو خۆماندا بەكاردێنین.
چیدیكە بۆ نەتەوەیەكی وەك ئێمە شیاو گونجاو نییە
كە نەتوانێ خوێندنەوە و لێكدانەوە بۆئەوەی باوەڕی
پێیەتی ،نەكات ،یان ئەگەر بڕیاریش بێت ،كە وازی
لێبەێنێت .ناكرێتت هەمیشە ئایین لە نێو كولتوور و
بیركردنەوە و خەیاڵدانی ئێمەدا خۆی بەرهەم بەێنیتەوە و
سەرجەم كایەكانی ژیامنان پاوان بكات ،بەاڵم بیركردنەوەی
ئەقاڵنی بوێری نەبێت بچێتە ناوییەوە و رشۆڤەی بكات،
واتە لێكدانەوە و بەدواچوون بۆ كاریگەریی و شوێنەوار
و بنەماكانی نەكات .بە دەربڕینێكی تر ،ناكرێتت هەمیش
ئایین لە ناو ئێمەدا بێت ،بەاڵم ئێمە بە بیركردنەوە و
تێگەیشنت لە ئەودا نەبین و بوێریی خوێندەوەیامن بۆ
نەبێت .چیرت بۆ ئەم سەردەمە ناگونجێت ئایین هەر لەبەر
پیرۆزییەكەی لە نێو باوڵ و سندوقە كڵۆمكراوەكانی سەر
تاقە بەرزەكان مبێنێتەوە و ژیامنان ئاڕاستە بكات.
ئ��ەوەی ئەمڕۆ درك��ی پێدەكرێتت و بەئاشكرا بۆتە
روخسارێكی كولتوری و ناسنامەی شارستانی ئێمە،
ئەوەیە كە ئیسالمیزم بەجۆرەكانیەوە لە سەلەفیزمەوە
بیگرە تا فۆرمە كاڵەكانی تری ئایینداری ،هەموو بەجۆرێك
سەرگەرمی ‹ئەسیمیلەیشن› تواندنەوەی كولتوری ئێمەن.
ج��ۆرە هەوڵێكی شێلگیرو سەرتاپاگیر لەئارادایە كە
هەڵگری گوتاری گەرانەوە بۆ رەسەن و رزگاركردنی ئێمەی
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كوردە .ئەم پرۆسە ئایینداریكردنە لەخۆیدا جۆرێك ستەم
بەرهەمدەهێنیت كە كوشتنی دەنگ و رەنگی جیاوازە.
س���ەرەڕای ئ���ەوەی ك��ە ئایین و ئایینداری ئەمڕۆ
كراوەتە ئامرازی تۆڵەكردنەوەو سوكایەتی پێكردن و
باڵوكردنەوەی نالێبوردەیی ،بەاڵم ئەوە ئاشكرایە كاتێك
ئایین بووە ئامرازی تۆڵەو رقوكینەو هەڕەشەو مەترسی،
ئیرت نەخواپەرستی و نەمرۆڤدۆستی و نەچاكەیە،
بەڵكو قەسابخانەی ئەهریمەنێكە كە لە خوێنڕشنت و
گێرەشوێنییدا وەستایی خۆیی بەكاردەهێنێت .ئەمەشامن
لە دڕندەیی سیستامتیكی داعشدا بینی كە لوتكەی
خواپەرستی و رێگەی بەهەشتی لەسەربڕین و ئەتكردنی
ئابڕوو و كوشتوبڕدا گرتەبەر.
دەمەوێتت ئەوەش وەبیر خوێنەران بەێنمەوە ،كە من
ئایین و ئایینداری لە كوردستاندا وەك دەركەوت و دیاردە
رشۆڤە دەكەم ،لەبەرئەوەی ئەگەر لە هەندێك جێگەدا
ڕەنگە پشتم بە پسپۆر و نوسەرێك بەستبێت ،بەاڵم
لە هەندێك شوێندا بە لێكدانەوەی خۆم رشۆڤەكاریی
دیاردەكەم كردووە ،ئەگەر لە هەندێك جێگەشدا ڕەخنەم
لەو میتۆد و دید و بۆچوونانەی كە بۆ منوونە ،باس لە
‹داعش› دەكەن ،گرتبێت ،ئەوە لە ئەنجامی ڕەتكردنەوەی
وتوێژ و ڕای بەرامبەر نەبووە ،بەڵكو جۆرێكە لە قایلبوون،
كە ئەو جۆرە تێگەیشتنانە چیدیكە ناتوانن هاوكارمان بن
لە تێگەیشنت و لێكدانەوەدا.
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ئەوەش لە سۆنگەی ئەوەی ،كە ناكرێتت هەمیشە
و هەر جارێك بۆ تێگەیشنت و لێكدانەوەی ڕووداو
دی��اردەی��ەك خێرا پشت بە وەاڵم��ە ئامادەكراوەكان
ببەستین .بۆیە ئەمە یەكێك بووە لە ئامانجی ئەم كتێبە،
كە دەبێتت ئێمە ،جا ئەوە ڕۆشبیر و نوسەران بن ،یان
ئەكادیمیست و توێژەران ،خۆبەخۆ لەسەر بابەتێك
بدوێین ،كە ڕەگوڕیشەی قووڵی لە خۆماندا (كۆمەڵگەو
كولتوورەكەماندا) داكوتاوە .ئەگەرچی خوێندنەوەی
خۆماڵییانەی دیاردە و دەركەوتێكی خۆمانەیی ،كارێكی
ئاسان و هەروا بانگەشەیەكی سەرپێی نییە .سەرەڕای
ئەوەی مەترسی و ڕیسكەكانیش ل��ەوالوە بوەستێت،
لەبەرئەوە توێژینەوە و پرسیاركردن لە دیاردەیەكی
وەك ئایینداری و توندوتیژی بەبێ بەربەرەكانی و
گرفت نابێتت.
دواج��ار بەم باس و لێكدانەوانە دەرگ��ەی گفتوگۆو
لێكدانەوەو رشۆڤ��ەك��اری دەخرێتە سەرپشنت نەك
داخستنیان .ئێمە دەبێت لەو دۆگامیەی نووسینیش
خۆمان رزگاركەین كە تاقە وت��ارو كتێبێك هەموو
تانوپۆی بابەتەكە رووماڵكات و بخاتەبەردەست .نەخێر،
هەموو كتێب و وتارێك سەرەداوێكە ،هەڵبژاردنی
گۆشەنیگایەكی ترە بۆ سەررێخستنی وتوێژو گفتوگۆی
زیاتر لەبارەی بابەتێكەوە.
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بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا
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ناوی بەرهەم
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ئاشنابوون بە ئەفالتوون

نوسەر

وەرگێڕ

ساڵی چاپ

رێباز مستەفا

2014

2

ئاشنابوون بە سپینۆزا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

3

ئاشنابوون بە كیرگە گۆر

شۆرش مستەفا

2014

4

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

5

ئاشنابوون بە كارل پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2014

6

ئاشنابوون بە ئاالن تۆرین

كۆمەڵێك نوسەر

2014

7

ئاشنابوون بە سوقرات

لوقامن رووف

2014

8

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

رێباز مستەفا

2014

9

ئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2014

10

ئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2014

11

ئاشنابوون بە دیڤد هیوم

مستەفا زاهیدی

2014

12

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2014

كۆمەڵێك نوسەر

2014

عەتا جەمالی

2014
2014

13

ئاشنابوون بە فرۆید
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ئاشنابوون بە جۆن لۆك

15

ئاشنابوون بە لینین

كۆمەڵێك نوسەر

16

ئاشنابوون بە ئەریك فرۆم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

17

ئاشنابوون بە قوتابخانەی
فرانكفۆرت

عوسامن حەمە رەشید

2014

18

ئاشنابوون بە بزوتنەوەی فیمینیزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

19

بلیمەتی و شێتی

بازگر

2014

20

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

كۆمەڵێك نوسەر

2014

21

ئاشنابوون بە سكیۆالریزم

كۆمەڵێك نوسەر

2014

22

ئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار

كۆمەڵێك نوسەر

2014
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23

ئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف

لوقامت رووف

2014

24

ئاشنابوون بە یۆرگن هابرمانس

كۆمەڵێك نوسەر

2014

25

ئاشنابوون بە درێدا

كۆمەڵێك نوسەر

2014

26

مەكری ئیسالمییەكانی كوردستان

ماجد خەلیل

2013

27

كتێبی سور

ماو تسی
تۆنگ

28

سەیران بۆ سەرێكانی

سرتان عەبدوڵاڵ

2014

29

گەندەڵی

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2014

فازل حسێن مەال
رەحیم

2014

30

یوتۆپیا

كۆمەڵێك
نوسەر

پێشەوا فەتاح

2015

31

لە قەندیلەوە بۆ كۆبانێ

ئەنوەر حسێن شۆڕش مستەفا

2015

32

پریسرتۆیكای بەهاری عەرەبی

ئەنوەر حسێن (بازگر)

2015

33

گەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك بریتا بولەر

رێكەوت ئیسامعیل

2015

34

داعش و داعشناسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

35

گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی
ئاشتی نێوان توركیا و پەكەكە

ماجید خەلیل

2015

36

گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان ئەو
روداوانەی سیستمی سەدەیەكیان
سڕییەوە

37

ئاشنابوون بە بێركلی

سەجعان
سابیر عەبدوڵاڵ
میالد ئەلقزی كەریم
ئەرسەالن حەسەن

2015
2015

38

ئاشنابوون بە باشالر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

39

ئاشنابوون بە دیكارت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

40

ئاشنابوون بە هایدگەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

41

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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2015

42

ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز 2

كۆمەڵێك نوسەر

43

ئاشنابوون بە هانا ئارێنت

كۆمەڵێك نوسەر

2015

44

ئاشنابوون بە هیگڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

45

ئاشنابوون بە سارتەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

46

ئاشنابوون بە نیچە

كۆمەڵێك نوسەر

2015

47

ئاشنابوون بە ڤۆڵتێر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

48

ئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك

كۆمەڵێك نوسەر

2015

49

ئاشنابوون بە ماركس 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

50

ئاشنابوون بە ماركس 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

51

ئاشنابوون بە ماركس 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

52

ئاشنابوون بە ماركس 4

كۆمەڵێك نوسەر

2015

53

ئاشنابوون بە ماركس 5

كۆمەڵێك نوسەر

2015

54

ئاشنابوون بە ماركس 6

كۆمەڵێك نوسەر

2015

55

ئاشنابوون بە ماركس 7

كۆمەڵێك نوسەر

2015

56

ئاشنابوون بە ماركس 8

جەالل حەمید

2015

57

بۆچی ماركس لە سەرحەق بوو؟

تێری ئیگڵتۆن پێشڕەو محەمەد

2015

58

خەوتن لەگەڵ شەیتان

رۆبێرت بایەر ئەرسەالن حەسەن

2015

59

ئاشنابوون بە فیورباخ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

60

ئاشنابوون بە تۆماس مۆر

وریا غەفووری

2015

61

ئاشنابوون بە شۆپنهاوەر

كۆمەڵێك نوسەر

2015

62

ئاشنابوون بە گرامشی 1

ئەرسەالن حەسەن

2015

63

ئاشنابوون بە گرامشی 2

ئومێد عوسامن

2015

64

ئاشنابوون بە ئەرستۆ

كۆمەڵێك نوسەر

2015

65

ئاشنابوون بە دیموكراسی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

66

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015
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67

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

68

ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ 3

مستەفا زاهیدی

2015

69

ئاشنابوون بە ئەرکون

د.نەوزاد ئەحمەد ئەسوەد

2015

70

ئاشنابوون بە فۆكۆ

جەبار ئەحمەد

2015

71

ئاشنابوون بە ئەکیونی

ماجید خەلیل

2015

72

ئاشنابوون بە ئەنگڵس

ئارۆ هەورامی

2015

73

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 1

كۆمەڵێك نوسەر

2015

74

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 2

كۆمەڵێك نوسەر

2015

75

ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل 3

كۆمەڵێك نوسەر

2015

76

ئاشنابوون بە جاك الكان

كۆمەڵێك نوسەر

2015

77

ئاشنابوون بە الیبنتز

كۆمەڵێك نوسەر

2015

78

ئاشنابوون بە میكاڤیلی

كۆمەڵێك نوسەر

2015

79

مارکس کێ بوو؟

80

َحركة ال َحداثة يف ِ
الشعر الكُردي

د .عبدلعلی مەجید
مقبل

مارابی

جەواد حەیدەری

س َور َعبدُالله
دْ َ .

2015
2015

81

فیتنە

سابیر عەبدوڵاڵ
هشام جعیط
كەریم

2016

82

داعش و ميليشيياكان

ئەنوەر حسێن

2016

83

ئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر

كۆمەڵێك نوسەر

2016
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84

ئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

85

ئاشنابوون بە سپینۆزا

سەرهەنگ عەبدولرەحامن

2016

86

ئاشنابوون بە پۆپەر

كۆمەڵێك نوسەر

2016

87

ئاشنابوون بە دۆرکهایم

ئارام مەحمود  -دانا لەتیف جەالل

2016

88

ئاشنابوون بە دریدا

ئارام مەحمود

2016

89

ئاشنابوون بە لیوتار

ماجد خەلیل

2016

90

ئاشنابوون بە لینین1

كۆمەڵێك نوسەر

2016

91

ئاشنابوون بە لینین2

كۆمەڵێك نوسەر

2016

92

ئاشنابوون بە ترۆتسكی

پێشڕەو محەمەد

2016

93

ئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

94

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم1

ب -لیڤا

2016

95

ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم2

ب -لیڤا

2016

96

ئاشنابوون بە ئەفالتوون

كۆمەڵێك نوسەر

2016

97

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

ئاكام بەسیم

2016

98

ئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ

كۆمەڵێك نوسەر

2016

99

ئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی

شاسوار كەمال

2016

100

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم1

ئەرسەالن حەسەن

2016

ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم2

ئەرسەالن حەسەن

2016

102

ئاشنابوون بە مانیفێستی حزبی كۆمۆنیست موصڵح شێخ ئیسالمی

103

سێگۆشەی گڕگرتوو

سابیر عەبدوڵاڵ کەریم

2016

104

دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگ

هەڵگورد جەالل

2016
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105

گەشتی دوورودرێژی ئەتۆمی
ئێران تێوون و مەترسییەكان

سۆران عەلی

2016

106

دەرهاویشتە ئەمنییەكانی
چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی ئاسیا

هەڵگورد جەالل

2016

107

خەبات لە پێناو فرەییدا
دوای شۆڕشەكانی باكوری
ئەفریقیا

سۆران عەلی

2016

108

جواڵنەوەی ئەمازیغی و
دینامیكیای ژیانی سیاسی
لیبیا

سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

109

نەوت و گازی شیلی
ئەمەریكا و ئاكامە
جیۆپۆلەتیكەكانی

ئەرسەالن حەسەن

2016

110

كۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

2016

111

چین و سیستهمی
بازرگانیی جیهانی

بابان ئهنوهر

2016

112

چەتەكانی دەریا لە باشوری
خۆرهەاڵتی

هەڵگورد جەالل

2016

113

ئومێدی خۆرەتاوی من

114
115
116
117
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سەرهەنگعەبدولڕەحامن

ئازدی و خیانەت لە ئازادی

ئەرسەالن حەسەن

فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی
رەوتە ئیسالمییەكان

فوئاد مەجید میرسی

كوردو ئیسالم لە یەكرتبڕدا

نەوزاد جەمال

كارڵ ماركس و لیۆن ترۆتسكی
نەوزاد جەمال

بابان ئەنوەر

2016
206
2016
2016
2016

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

ماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا بژار سەردار
چوار سندوق

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوان هەڵەبجەیی

2016

مەریوانهەڵەبجەیی

2016

وردەتاوانەکاىن ژیانی هاوسەرێتیی مەریوانهەڵەبجەیی

2016

د .كەیوان ئازاد ئەنوەر

2016

گفتوگۆ
سەڵتەکان
چیرۆكی ورچەكانی پاندا

كوردو مێژووی جەژنی نەورۆز

ئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم ساراڵ فەهمی شەریف ،هێمن تاهیر
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە
كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر؟

سۆران سێوكانی

ئومێد بە زیندویی بهێڵەرەوە

یاسین محەمەد عەلی  -هێمن تاهیر

باوەڕدارەتیرۆریستەکە

سۆران عەلی

پێغەمبەر و پرۆلیتاریا

پێشڕەو محەمەد و هێرۆ خوسەوی

مارکسیزم چۆن کار دەکات

بابان ئهنوهر

2016
2016
2016
2016
2016
2016
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