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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــڕۆ دەگات،  ــە ئەم ــا ب ــاوە، ت ــادەم خوڵق ــەو ڕۆژەوەی ئ ل

ــی خــواردوە  ــی خــودادا گینگڵ ــو نهێنییەكان ــە نێ مــرۆڤ ل

و یــەك ملیــۆن ســاڵە بــە دوای ڕاســتییەكاندا وێــڵ و 

قوتابخانــە  هەمــوو  ئــەم  دوای  بــەاڵم  ســەرگەردانە، 

فەلســەفییانە و ئــەم هەمــوو مەزهــەب و ئایینانــە، مــرۆڤ 

ــەت  ــتییەكان، تەنان ــە ڕاس ــگات ب ــوە ب ــتا نەیتوانی ــا ئێس ت

ــاو  ــە ن ــر چ ل ــە هــەر كاتێكــی ت ــی ئیســالم ئەمــڕۆ ل ئایین

ــدا،  ــگای كوردی ــاو كۆمەڵ ــە ن ــدا و چ ل ــگای عەرەبی كۆمەڵ

ــش دەكات.  ــر خــۆی منایی ــر و توندڕەوت ســەخر و جێگیرت

و  ئەزەلــەوە  لــە  هــەر  مــرۆڤ  ڕاســتە  بــێ  وا  كــە   

بــوە،  ئایینپــەروەر  بوونەوەرێكــی  هەیــە،  لەوەتــەی 

لەگــەڵ  بارەیــەوە.  لــەو  زینــدوە  ئــادەم منوونەیەكــی 

گۆڕانیــان  ئایینەكانیــش  كۆمەڵگاكانیشــدا،  پێشــكەوتنی 

بــە ســەردا هاتــوە، ئــەم هەمــوو پێغەمبــەرەی هاتــوون و 

ڕۆیشــتوون، نیشــانەیەكی زۆر زەقی ڕاســتیی قســەكەمانە. 

گرفتــی گــەورە ئــەوە بــوو لــە دوای ئایینــی ئیســالم، بــوار 

بــە هیــچ كەســێكی تــر نــەدراوە، پێغەمبەرایەتیــی خــۆی 

ڕابگەیەنێــت، لەكاتێكــدا، پێشــكەوتنی مرۆڤایەتــی لــە 

مــاوەی ئــەو )100( ســاڵەی دواییــدا لــە هەمــوو بوارەكانی 

تەكنۆلۆژیــاوە،  و  كۆمەاڵیەتــی  و  سیاســی  و  فیكــری 

بینیــوە،  بــە خۆیــەوە  پێشــكەوتنی یەكجــار گــەورەی 

خێــران،  ئەوەنــدە  ئێســتا  پێشــكەوتنەكانی  تەنانــەت 

ــاڵ  ــەك س ــت، ی ــی دەڵێ ــد عال ــەالم بنعەب وەك عەبدولس

بەرانبــەر بــە یــەك ســەدەیە، ئەمەیــە پرســیارە گەورەكــە، 

ــیحیەت و  ــی مەس ــوان ئایین ــەرهەڵدانی نێ ــاوەی س ــە م ل

ــەوە  ــی ئ ــاڵ، كەچ ــە )700( س ــرە ل ــالم كەم ــی ئیس ئایین

)1400( ســاڵە، ســەرەڕای ئــەو هەمــوو پێشــكەوتنەی 

مــرۆڤ لــە بــوارە جیاجیاكانــدا دای هێنــاوە، كەچــی ئــەم 

ــا أحــد... ( و  ئایەتــە هاتوەتــە خوارەوە)مــا كان محمــد أب

ــە  ــەو ئایین ــرۆڤ ئ ــت م ــەر دەبێ ــاوە ه ــا م ــا دونی ــر ت ئی

ــی زۆر  ــە گۆڕانكاری ــش ل ــی دونیای ــەر چ ــتێ، ئەگ بپەرس

گــەورەدا بێــت. وەك دەبینیــن بــەردەوام لــەم گۆڕانكارییــە 

گەورانــەدا بــوە، چونكــە دەبێــت ئــەوە بزانــرێ، كــە ژیــان 

بەردەمــی هەبێــت،  ژیــان  تــا  ئیــر  زۆر زۆر ســەوزە، 

بــەردەوام  نــوێ  هــزری  نــوێ،  فەلســەفەی  بێگومــان 

پێشــكەوتنێكی  هــەر  چونكــە  دەهێرنێــت،  بەرهــەم 

كۆمەاڵیەتــی، ئابــووری، تەكنیكــی، ڕۆشــنبیریی.. هتــد، 

ــەڵ  ــن، لەگ ــی قۆناخێك ــان زادە و بەرهەم ــەر هەمووی ه

ــر  ــی ت ــك گۆڕانكاری ــە، كۆمەڵێ ــەك لەمان هــەر گۆڕانكاریی

دێتــە پێشــەوە، كــە ڕەنگــە ئێســتا مــرۆڤ هــەر بیریشــی 

لــێ نەكردبێتــەوە، یــان نەشــتوانێ بــە وردی پێشــبینی 

بــكات، دوای ســەد یــان دووســەد یــان هــەزار ســاڵی 

ــك  ــەر ئەوەیشــە، كۆمەڵێ ــر چــی ڕوو دەدات. هــەر لەب ت

ئایەتــی زۆر هــەن، بۆیــە قورئــان بــۆ ئەمــڕۆ هونەرێكــی 

ئەوتــۆی تێــدا نییــە، بــۆ منوونــە ســورەتی التحریــم و بــە 

ــر.  ــەڵ زۆری ت ــەواوی لەگ ت

ــا  ــك، وات ــە میتافیزی ــە ل ــدا بریتیی ــە بنەڕەت ــن ل ئایی

ئاییــن هەمــوو ســنوورەكانی عەقڵــی زانســتيی مرۆڤ 

تــێ دەپەڕێنێــت، تــا دەگاتــە ئــەو ئاســتەی مــرۆڤ لە 

بەرانبەریــدا لــە مۆلــەق بوەســتێت و چوارچێوەیەكی 

ئەفســوونی، ســیحر، غەیبانــی، مەتەڵئامێــزی بــۆ بــە 

ــدا  ــە بەرانبەری ــش ل ــر مرۆڤی ــت و ئی ــااڵدا دەبڕێ ب

جــۆرە  ئاییــن  دەمێنێتــەوە.  دەستەوەســتان 

ــەو  ــوو ئ ــە هەم ــێ دەكات ل ــە وات ل بیركردنەوەیەك

ــەوە زانســتییانەت پەشــیان  ــا ئەقڵــی و بیركردن توان

ئەقڵــی  چونكــە  هێنــاوە،  وەدیــت  كــە  ببیتــەوە 
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ــتەی  ــەو ئاس ــتوەتە ئ ــنووردارە و نەگەیش ــرۆڤ س م

بكاتــەوە.  شــی  غەیبانییــەكان  و  نەزانــراو  دیــوە 

ــەر )1900-1722(  ــەم ڕوانگــەوە ماكــس مول هــەر ل

فەیلەســووف و مێژوونووســی ئایینــەكان لــە ئەڵانیــا 

لــە كتێبــی بــەرەو ئایینناســی)نحو علــم الدیــن( 

ــاوی  ــە پێن ــانێكە ل ــەوڵ و تێكۆش ــن ه ــت: ئایی دەڵێ

ــن.  ــا ناكرێ ــە وێن ــتانەی ك ــوو ئەوش ــی هەم وێناكردن

ــی  ــی مرۆی ــی ژیان ــۆ بەیەكگرێدان ــن مەرجێكــە ب ئاي

ــی  ــی مرۆی ــوان ئەقڵ ــی نێ ــی پێوەندی ــە دركپێكردن ب

ــدا  ــە ســەر گەردوون ــم ب ــە حوك ــی شــاراوە ك و ئەقڵ

خۆزگــەی  كــە  هەســتكردنێكە  ئەمەیــش  دەكات، 

ــە  ــتكردنە ب ــن هەس ــە ئایی ــت، چونك ــێ ناخوازرێ ل

ئەقانــی  گفتوگــۆی  و  ئەزمــوون  كــە  كۆتایییــەك 

ــاكات.  ــەند ن پەس

ــێوە  ــێ ش ــەر س ــە س ــە ل ــدا دیاردەیەك ــە بنەڕەت ــن ل  ئایی

وەســف دەكرێــت، جــا چ بــە چاودێریــی ڕاســتەوخۆ 

بێــت یــان بــە گوێگرتــن لــەو كەســانەی كــە خــاوەن 

ئەزموونێكــی باشــن، ســێ شــێوەكەیش بریتیــن لەمانــەی 

خــوارەوە: 

ئەوانــە  ســەر  لــە  ئەمــە  تاكانە)الفــردي(  ئایینــی   -1

جێبەجــێ دەبێــت كــە شــارەزایییان لــە ئایینــی تاكانــە یــان 

ــە.  ــی هەی ــی ئایین ــە دركپێكردن ل

بەرهەمــی  ئەمەیــش  كۆمەڵی)الجمعــی(  ئایینــی   -2

تاكانەیــە.  ئایینــی  ئەزموونەكانــی  ڕێناییــی 

3- ئایینــی دامەزراوەیــی، ئەمــە لــە ســەرووی ئایینــی 

خاوەنــی  كــە  دەبێــت  كۆمەڵگایانــە  لــەو  كۆمەڵییــە، 

كۆمەاڵیەتیــن.  و  سیاســی  پێكهاتــەی 

ئادەم و حەوا 

ــەزار  ــتوچوار ه ــەو سەدوبیس ــوە ل ــك ب ــادەم یەكێ  ئ

پێغەمبــەری  دوا  وەك  هەبوونــە،  پێغەمبــەرەی 

ئیســالم ئــەو ژمارەیــەی لــە كاتــی وەاڵمدانــەوەی 

ــی  ــەاڵم جیاوازی ــوە، ب ــووزەر(دا گوت ــیارێكی )ئەب پرس

ــادەم  ــە، ئ ــر ئەوەی ــی ت ــەڵ پێغەمبەرەكان ــادەم لەگ ئ

كــوڕی خــوا بــوە، خــودا بــە دەســتی خــۆی ئادەمــی 

دروســت كــردوە و، بــە خــۆی ڕۆحــی بــە بــەردا كــرد 

ــرد  ــەرام ك ــێ ح ــردووی ل ــتی م ــیدا گۆش و، لەگەڵیش

و، خوێنــی لــێ حــەرام كــرد و هەروەهــا گۆشــتی 

ــادەم هەمــوو ئــەو  بەرازیشــی لــێ قەدەخــە كــرد، ئ

شــتانەی لــە بیســتویەك الپــەڕەدا بــە دەســتی خــۆی 

نووســیوەتەوە. 

 خــودا مرۆڤــی لــە ســەر شــێوەی خــۆی دروســت 

ــەر  ــە س ــرۆڤ ل ــا م ــووی: ب ــوا فەرم ــا خ ــردوە، ئەوەت ك

ــێوەی  ــەر ش ــە س ــن، ل ــت بكەی ــان دروس ــەی خۆم وێن

خۆمــان، بــا دەستڕۆیشــتوو بــن بــە ســەر ماســیی 

دەریــا و باڵنــدەی ئاســان و ئــاژەڵ و بــە ســەر هەمــوو 

ــەو بوونــەوەرە  ــە ســەر هەمــوو ئ ــدا، هەروەهــا ب زەوی

ــوا  ــر خ ــێن. ئی ــدا دەخش ــەر زەوی ــە س ــۆكانەی ب خش

مرۆڤــی لــە ســەر وێنــای خــۆی دروســت كــرد، لــە ســەر 

وێنــای خــوا مرۆڤــی دروســت كــرد، نێــر و مێی دروســت 

ــوە،  ــە ڕۆژی شەشــەمدا ب كــرد. دروســتكردنی مــرۆڤ ل

ــە  ــەی دروســت كــرد ب ــەم گەردوون ــك خــوا ئ ــا كاتێ وات

)6( ڕۆژ جیهانــی داهێنــا كــە بــە كورتــی بەمجــۆرە بــوو، 

ڕۆژی یەكــەم بریتــی بــوو لــە دروســتكردنی ئاســان و 

ــدا ڕووناكــی و تاریكیشــی دروســت كــرد،  زەوی لەگەڵی

ــایییەك  ــتبوونی بۆش ــە دروس ــوو ل ــی ب ڕۆژی دوەم بریت
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

كــە دوایــی پێــی گوتــرا ئاســان، ئاســانی لــە زەوی جیــا 

ــت  ــكانی دروس ــی وش ــێیەم زەوییەك ــردەوە. ڕۆژی س ك

كــرد و پــڕی كــرد لــە ســەوزایی و گیــا و درەخــت، ڕۆژی 

چوارەمیــش خــۆر و مانــگ و ئەســتێرەی دروســت كــرد، 

ــدە  ــتكردنی باڵن ــە دروس ــوو ل ــی ب ــەم بریت ڕۆژی پێنج

و ماســی، دوای ئــەوەی كــە جیهانێكــی ڕێكخســت 

و دروســتی كــرد، بــۆ ڕۆژی شەشــەم هەمــوو جــۆرە 

ــی  ــرد، مرۆڤیش ــت ك ــی دروس ــەوەر و بوونەوەرێك گیان

بــە ســەر هەمــوو  دروســت كــرد و، دەسەاڵتیشــی 

ڕۆژی  بەخشــی.  پــێ  بوونەوەرەكانــدا  و  گیانــەوەر 

حەفتــەم كــە گەردوونــی بــە تــەواوی دروســت كردبــوو، 

ــْد  ــی: َولََق ــدا گوتوویەت ــە قورئانیش ــوا ل ــووی دا. خ پش

ــَاَواِت َوٱألَرَْض َوَمــا بَيَْنُهــَا يِف ِســتَِّة أَيَّــاٍم َوَمــا  َخلَْقَنــا ٱلسَّ

ــا ئاســان و زەوی و هــەر چــی  ــوٍب. وات ــن لُُّغ ــَنا ِم َمسَّ

لــە نێوانیاندایــە، بــە شــەش ڕۆژ دروســتان كــرد، هیــچ 

ــە شــوێنێكی تریشــدا جەخــت  ماندوویــش نەبوویــن. ل

لــە دروســتكردنی ئــەم گەردوونــە دەكاتــەوە و دەڵێــت: 

ــتَِّة  ــَمَواِت َواألَرَْض يِف ِس ــَق السَّ ــِذي َخلَ ــُه الَّ ــُم اللّ إِنَّ ربَُّك

أَيَّــاٍم. واتــا پەروەرگارتــان ئــەو خوایەیــە كــە لــە مــاوەی 

ــەر  ــردوە. ه ــت ك ــان و زەوی دروس ــەش ڕۆژدا ئاس ش

بــۆ جەختكردنــەوە لــە ســورەتی )هــود(دا هاتــوە: 

ـاٍم.  ــَاَواِت َواألَرَْض يِف ِســتَِّة أَيَـّ ـِذي َخلَــق السَّ َوُهــَو الَـّ

ــان و زەوی  ــە ئاس ــە)خوداوەندە( ك ــەر ئەویش ــا ه وات

ــە  ــەاڵم دەبینیــن ب ــە شــەش ڕۆژدا دروســت كــردوە، ب ل

پێــی ســورەتی )فصلــت( ئایــەی )9، 10، 11، 12( بــە 

ــردوە  ــی ك ــتبوونی گەردوون ــی دروس ــر باس ــی ت جۆرێك

دەبێتــە  بەڵكــوو  نییــە،  ڕۆژ  شــەش  ماوەكــەی  كــە 

ــت ڕۆژ.  هەش

زٍِب واتــا ئێمــە ئادەمــان  ــن ِطــٍن الَّ ـا َخلَْقَناُهــم مِّ  إِنَـّ

ســورەتی  لــە  كــردوە.  دروســت  لینــج  قوڕێكــی  لــە 

ڕەحــان دروســتكردنی ئادەمــی بــە شــێوەیەكی نەرێنیــر 

ــاِر.  ــاٍل كَالَْفخَّ ــْن َصلَْص ــاَن ِم ــَق اإْلِنَْس دروســت كــردوە، َخلَ

ــی  ــكهەاڵتووی ڕەق ــی وش ــە زەوییەك ــزادی ل ــا ئادەمی وات

پارچەپارچــە بــوو دروســت كــرد، بــەاڵم لــە ســورەتی 

ــاٍل  ــْن َصلَْص ــاَن ِم ــا اإْلِنَْس ــْد َخلَْقَن )الحجــر(دا دەڵێــت: َولََق

ِمــْن َحــَإٍ َمْســُنوٍن. واتــا ئێمــە ئادەمــان لــە قــوڕە ڕەشــی 

ــَك  ــاَل ربُّ ــرد. َوإِْذ ق ــت ك ــوو دروس ــووی ڕەقهەاڵت بۆگەنب

لِلَْمالئَِكــِة إِنِّ خالـِـٌق بـَـَرًا ِمــْن َصلْصــاٍل ِمــْن َحــَإٍ َمْســُنوٍن. 

واتــا كاتێــك خــودات بــە فریشــتەكانی گــوت مــن ئادەمــم 

لــە قوڕەڕەشــی بۆگەنبــووی وشــكهەاڵتوو دروســت كردوە. 

گەیشــتبوە  تەمەنــی  بــوو،  )شــیت(ی  كاتێــك  ئــادەم 

سەدوبیســت ســاڵ، واتــا دوای كوشــتنی هابیــل لــە الیــەن 

ــە  ــا ل ــە تەنی ــیت ب ــەاڵم ش ــاڵ، ب ــا س ــە پەنج ــەوە ب قابیل

ــكێكیدا.  ــەڵ خوش ــەك لەگ ــوە، ن ــك ب دای

ئــادەم بــەر لــەوەی مبــرێ، بیســتویەك ڕۆژ نەخــۆش 

بــەوەی  دەكات،  خۆیشــی  ڕاســپاردەی  و  دەكەوێــت 

بــۆ شــیتی كــوڕی دەڵێــت كــە زۆر وریــا و ئــاگاداری 

ــل  ــە قابی ــۆی ل ــی خ ــن و زانیارییەكان ــت و زانی ــل بێ قابی

و كوڕەكانــی قابیــل بشــارێتەوە، چونكــە قابیــل پیاوێكــی 

ــوو كــە  ــەو حەسوودییەیشــی ب ــە هــۆی ئ حەســوودە و ب

هابیلــی كوشــت. 

ــادەم(،  ــی باوكی)ئ ــوو، دوای مردن ــادەم ب  شــیت كــوڕی ئ

فەرمــان دەدات كــە خەڵــك خــوا بپەرســن و كاری چاكــە 

بكــەن و حەســوودی بــە یەكــدی نەبــەن و كاری چاكــە لــە 

نــاو یەكدیــدا بكــەن و ڕق لــە یەكــر هەڵنەگــرن و تۆمــەت 

و بوختــان بــۆ یەكــر دروســت مەكــەن. 
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ئیبلیس )شەیتان(

ــس  ــی ئیبلی ــار باس ــۆ ج ــەت و ن ــۆ ئای ــە ن ــدا ب ــە قورئان ل

کــراوە، بــەاڵم هەشتاوهەشــت جــار باســی شــەیتان کــراوە. 

قابيل و هابيل

ــوڕی  ــان ك ــوون، هــەر دووكي ــرا ب ــل دوو ب ــل و هابي  قابي

ــاوی  ــەت ن ــل و تەنان ــاوی قابي ــوون، ن ــەوا ب ــادەم و ح ئ

ــكاوی و  ــە ڕاش ــەاڵم ب ــوە، ب ــدا هات ــە قورئان ــی ل دایكیش

ــە  ــوە، بەڵكــوو ل ــاوی نەهات ــە شــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ ن ب

ــأَ  ــْم نَبَ ــُل َعلَيِْه ــدا بــەم شــێوەیە باســیان كــراوە: َواتْ قورئان

بـَـا قُْربَانـًـا فَتُُقبِّــَل ِمــْن أََحِدِهــَا َولـَـْم  ابَْنــْي آَدَم ِبالَْحــقِّ إِْذ قَرَّ

ـَـا يَتََقبَّــُل اللَّــُه ِمَن  يُتََقبَّــْل ِمــَن اْلَخــِر قـَـاَل أَلَقْتُلَنَّــَك * قـَـاَل إمِنَّ

الُْمتَِّقــَن. واتــا ئــەی پێغەمبــەر تــۆ ڕووداو و بەســەرهاتی 

نێــوان هــەر دوو كوڕەكــەی ئادەم)قابیــل و هابیل(یــان بــۆ 

بخوێنــە. 

 قابیــل لــە كۆمەڵــگای ئــەو كاتیشــدا پێگــەی كۆمەاڵیەتیــی 

بەهێزتــر بــوە لــە هابیــل، چونكــە پێیــان وا بــوە هابیــل تــا 

ڕادەیــەك گێــل و گەمــژە بــوە، ناوەكەیشــی هابیــل، پێیــان 

وا بــوە نزیكــە لــە )الهبــل( واتــا گەمــژە. 

 قابیــل یەكەمیــن كــوڕە گــەورەی ئــادەم بــوە و، هــاوكات 

یەكەمیــن تاوانبــار و بكوژیــش بــوە لــە مێــژوودا، هابیــل 

ــژووی  ــە مێ ــوە ل ــراو ب ــن شــەهیدو زوڵملێك ــش یەكەمی ی

ــادەم و  ــتەمی ئ ــوڕی هەش ــل ك ــەاڵم هابی ــدا، ب مرۆڤایەتی

حــەوا بــوە. قابيــل و خوشــكەكەی بــە ســكێك لەدايكبــوون 

و هابيــل و خوشكەكەیشــی بــە ســكێكی تــر لەدایكبــوون، 

جــوان  زۆر  بــوو،  ناوی)ئیقلیــا(  قابیــل  خوشــكەكەی 

بــوو، بــەاڵم هابيــل و خوشــكەكەی هابیــل كــە ئەوانیــش 

ــل  ــكەكەی هابی ــوون، خوش ــك ب ــە دای ــك ل ــەك س ــە ی ب

ــەت  ــوو، بەتایب ــوان نەب ــەاڵم زۆر ج ــوو، ب ــوذا( ب ناوی)لی

لــە بەرانبــەر )ئیقلیــا(ی خوشــي قابيــل. ئــەوەی جێــگای 

پرســیارە ئەوەیــە هەندێــك لــە ســەرچاوەكان دەڵێــن، 

ــوون،  ــك ب ــە دای ــتدا ل ــە بەهەش ــكەكەی ل ــل و خوش قابی

چونكــە هێشــتا خــودا غەزەبــی لــە ئــادەم نەگرتبــوو، 

واتــە ئــەو كاتــەی قابیــل و خوشــكەكەی)ئیقلیا( لــە 

دایــك بــوون، هێشــتا ئــادەم درەختــە قەدەخەكراوەكــەی 

ــەر زەوی،  ــوە س ــڕێ نەدراب ــتا ف ــە هێش ــوو، بۆی نەخواردب

بــەاڵم هابیــل و خوشــكەكەی كاتــێ لەدایكبــوون، كــە 

ئــادەم و حــەوا فــڕێ درابوونــە ســەر زەوی، كەواتــە قابیــل 

ــەر  ــە س ــش ل ــوە و هابیلی ــك ب ــە دای ــتدا ل ــاو بەهەش لەن

زەوی. لێــرە دیســان جیاوازییــەك دروســت كــراوە لــە 

ــە  ــە بەهەشــت ل ــل ل ــە، بۆچــی قابی ــەو دوو برای ــوان ئ نێ

دایــك ببێــت و هابیلیــش لــە ســەر زەوی لــە دایــك ببێــت؟ 

گوناهــی هابیــل چــی بــوو كــە باوكــی بــەری درەختێكــی 

خــواردوە كــە خــودا پێــی ناخــۆش بــوە. ئــەم گرفتە ســەری 

ــكەكەی  ــتی خوش ــل ویس ــێ هابی ــەوەی كات ــۆ ئ ــا ب كێش

قابیل)ئیقلیــا( بخوازێــت، قابیــل گوتــی ئێمــە لەنــاو 

بەهەشــت لەدایكبووینــە و تۆیــش لــە ســەر زەوی، بۆیــە 

خوشــكی مــن دەبێــت هــەر بــۆ مــن بێــت و دەبێــت ژنــی 

مــن بێــت، چــۆن دەیــدەم بــە تــۆ، مــن دەبێــت لــە ســەر 

ــەو پرســە بتكــوژم.  ئ

حــەوا بیســت ســكی لــە ئــادەم هەبوە، لــە هەر ســكێكیدا، 

دوو منداڵــی لــێ بــوە، یەكێــك كــوڕ بــوە و یەكێكیــان كــچ 

ــوە، بیســت  ــداڵ ب ــی)40( من ــادەم خاوەن ــە ئ ــوە، كەوات ب

كــوڕ و بیســت كــچ. هەندێــك ســەرچاوە، ئامــاژە بــۆ ئــەوە 

ــل  ــە قابی ــردوە، ك ــی دەرك ــادەم فەرمان ــە ئ ــەن، گوای دەك
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لە ڕووی بژێوی و گوزەرانی 
ژیانیشیانەوە، دوای ئەوەی 
ئادەمی باوكیان دەچێتە 
مەككە بۆ حەج، هەر یەكێك 
لەو دوو كوڕەی دەكەونە 
ڕێگایەك، هابیل لە گیانداری 
بچووكی قەڵەو نزیك 
دەبێتەوە و دەبێتە خاوەنی 
مەڕومااڵت

خوشــكەكەی هابیــل بخوازێــت و هابیلیــش خوشــكەكەی 

ــۆ ئــەوەی هابیــل  ــوە ب قابیــل بخوازێــت، ئەمــە هــۆكار ب

زیاتــر دڵــی بچێتــە خوشــكی قابیــل، بــەاڵم لەدایكبوونــی 

ــەی  ــە بەهەشــت، گرفتەك ــەك ل ــە ســەر زەوی ن ــل ل هابی

ئاڵۆزتــر كــردوە، وێــڕای ئــەوەی خوشــكی قابیــل جوانریش 

بــوە، لــە خوشــكی هابیــل. لێــرە دەكــرێ ئــەو ئایەتــە بــە 

ــَى  ــَة َع ــا اأْلََمانَ ــا َعرَْضَن ــەوە كــە دەڵێــت: إِنَّ ــە بهێنین منوون

ــَفْقَن  ــا َوأَْش ــْنَ أَْن يَْحِملَْنَه ــاِل فَأَبَ ــَاَواِت َواأْلَرِْض َوالِْجبَ السَّ

ــا:  ــواًل، وات ــا َجُه ــُه كَاَن ظَلُوًم ــاُن * إِنَّ ــا اإْلِنَْس ــا َوَحَملََه ِمْنَه

ئێمــە ئــەو ئەمانەتییەمــان خســتە ســەر ئاســان و زەوی 

و چیــاكان، هیچیــان لــە خۆیــان ڕانــەدی بچنــە ژێــر بــاری 

ــە  ــرد، كەچــی مــرۆڤ هات ــان ك ــان نكولیی ــە هەڵگرتنی و ل

ــە ڕاســتی  ــی گــرت، ب ــاری و هەڵ ــر ب پێشــەوە و چــوە ژێ

ــەی  ــە ئەنجامەك ــرد و ب ــۆی ك ــە خ ــەدری ل ــی و غ ناهەق

ــی.  نەدەزان

 كەچــی دەبینیــن یــەك ئایــەت پێشــر خــودا فەرموویەتی: 

يُْصلِــْح لَُكــْم أَْعَالَُكــْم َويَْغِفــْر لَُكــْم ُذنُوبَُكــْم * َوَمــْن يُِطــعِ 

اللَّــَه َورَُســولَُه فََقــْد فـَـاَز فـَـْوزًا َعِظيــًا. واتــا بۆ ئــەوەی خودا 

ــتان  ــە گوناهەكانیش ــت و ل ــت بهێنێ ــۆ ڕاس ــان ب كارەكانت

ببــوورێ، هــەر كەســێك گوێڕایەڵــی فەرمانــی خــودا و 

ــەورەی  ــەوە ســەركەوتنێكی گ ــت، ئ ــەری خــودا بێ پەیامب

وەدەســت هێنــاوە. كەچــی دەبینیــن لــە ئایەتــی دواتــردا، 

ــوە  ــێ كەوت ــەاڵم ت ــردوە، ب ــوای ك ــەی خ ــە قس ــرۆڤ ب م

ــۆی  ــاژەم ب ــەرەوە ئام ــە س ــە ل ــوە، ك ــێ گەیی ــی پ و زیان

ــەی ژ 72.  ــە ســورەتی ئەحــزاب ئای ــردوە، بڕوان ك

ــا  ــە كۆنــدا نــاوی ســامییەكان بــوە، وات  قابیــل و هابيــل ل

پێــش ســەرهەڵدانی عــەرەب و نەتەوەكانی تــر، دەربڕینی 

ــە  ــن(، ل ــی دەڵێن)قایی ــربی پێ ــە عی ــەم وشــەیە)قابيل( ب ئ

تەوڕاتیشــدا هەمــوو جارێــك قایین/قابیــل ئاوەهــا بــە 

ــای  ــە وات ــدا ب ــی عیربی ــە زمان ــل ل ــوون، قابی ــەوە هات یەك

ــای  ــە مان ــربی ب ــی عی ــە زمان ــل، ب ــت. قابي ــنگەر دێ ئاس

دەســتكەوت دێــت، هابیلیــش لــە دوای كوژرانــی، حــەوای 

ــە  ــم ل ــوو هەڵ ــا وەك ــا، وات ــێ ن ــم ی ل ــاوی هەڵ دایكــی ن

ــە  ــەدی، ب ــی ئەك ــە زمان ــەاڵم ب ــوو، ب ــان ون ب ــەر چاوی ب

مانــای )كــوڕ( دێــت، هابیــل كــوڕی هەشــتەمی ئــادەم و 

حــەوا بــوە. 

 ئــەوەی جێــگای ســەرنجە، قابیــل كەللــە ڕەقــر و 

بزێوتــر بــوو لــە هابیــل، هابیــل تــا ڕادەیەكــی زۆر 
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ــر  ــل زۆر جوان ــكی قابی ــەاڵم خوش ــوە، ب ــر ب نەرمونیان

بــوە لــە خوشــكی هابیــل، بۆیــە هابیــل ویســتوویەتی 

ژیانــی هاوســەری لەگــەڵ خوشــكەكەی قابیــل بــكات، 

ــەم  ــش ب ــل ی ــۆی، قابی ــكەكەی خ ــەڵ خوش ــەك لەگ ن

نیــاز و مەرامــەی هابیــل ڕقــی هەڵگرتــوە و بــە بوغــز 

و كینــەوە ســەیری هابیلــی كــردوە. لێــرەوە خێــر و 

شــەڕ خۆیــان نیشــان داوە، قابیــل نیشــانەی شــەڕ 

ــەوەی  ــەاڵم ئ ــوە، ب ــر ب ــوە و، هابیلیــش نیشــانەی خێ ب

جێــگای پرســیارە ئەوەیــە، بۆچــی هابیــل دەكــوژرێ كــە 

ــە نیشــانەی  ــت ك ــل دەمێنێ ــوو، قابی ــر ب نیشــانەی خێ

شــەڕ بــوو، ئاخــر هەمــوو كۆمەڵــگای مرۆڤایەتــی 

ــی  ــە هابیل ــادەم ك ــە ئ ــوون، چونك ــەوە هات ــە قابیل ل

دەكوژرێــت قابیــل دەمێنێتــەوە، كەواتــا پرســیارێك 

كۆمەڵــگای  گوناهــی  كــە  دەكاتــەوە،  زەق  خــۆی 

مرۆڤایەتــی چییــە كــە باوكــە گەورەكەیــان قابیلــی 

بكــوژ و شــەڕانگێزە؟ 

دوای  ژیانیشــیانەوە،  گوزەرانــی  و  بژێــوی  ڕووی  لــە 

ــەج،  ــۆ ح ــە ب ــە مەكك ــان دەچێت ــی باوكی ــەوەی ئادەم ئ

هــەر یەكێــك لــەو دوو كــوڕەی دەكەونــە ڕێگایــەك، 

ــەوە  ــك دەبێت ــەو نزی ــی قەڵ ــداری بچووك ــە گیان ــل ل هابی

ــێ  ــە چەپك ــش ل ــااڵت، قابیلی ــی مەڕوم ــە خاوەن و دەبێت

ســونبول نزیــك دەبێتــەوە و دەبێتــە خاوەنــی زەویــوزاری 

كشــتوكاڵی، لێــرە لــە ڕووی چینایەتیشــەوە، بەرژەوەندیــی 

ڕووی  لــە  بــوە،  جیــاواز  یەكــر  لــە  هابیــل  و  قابیــل 

سێكسیشــەوە، هابیــل حــەزی لــە خوشــكی قابیــل كــردوە، 

ــش  ــوە، ئەوەی ــر ب ــۆی جوان ــكەكەی خ ــە خوش ــە ل چونك

ملمالنێكــەی نێوانیانــی تۆخــر كردوەتــەوە. 

بـَـا قُْربَانـًـا فَتُُقبِّــَل   َواتـْـُل َعلَيِْهــْم نَبَــأَ ابَْنــْي آَدَم ِبالَْحــقِّ إِْذ قَرَّ

ــَك *  ــاَل أَلَقْتُلَنَّ ــِر قَ ــَن اْلَخ ــْل ِم ــْم يُتََقبَّ ــَا َولَ ــْن أََحِدِه ِم

ــُه ِمــَن الُْمتَِّقــَن، واتــا ئــەی پێغەمبــەر  ــُل اللَّ ــا يَتََقبَّ َ قَــاَل إمِنَّ

تــۆ ڕووداو و بەســەرهاتی نێــوان هــەر دوو كوڕەكــەی 

ئــەو كاتــەی  بــۆ بخوێنــە  ئادەم)قابیــل و هابیل(یــان 

هــەر دووكیــان قوربانییــان بــۆ خــوا پێشــكەش كــرد، 

بــە مەبەســتی نزیكبوونەوەیــان لــە خــودا، بــەاڵم لــە 

یەكێكیان)كــە هابیــل بوو( وەرگیــرا و، لە قابیــل وەرنەگیرا، 

واتــا ئەمەیــش ناكۆكییەكــی تــر بوو كەوتــە نێوانیانــەوە كە 

خــودا قوربانییەكــەی هابیلــی وەرگــرت و قەبووڵــی كــرد، 

ــی  ــەاڵم قوربانییەكــەی قابیل ــوو، ب ــەو ب كــە مەڕێكــی قەڵ

وەرنەگــرت و قەبووڵــی نەكــرد، كــە چەپكێــك گوڵەگەنــم 

ــرد،  ــۆی ك ــان ب ــەرەوە ئاماژەم ــە س ــە وەك ل ــوو، چونك ب

ــوو،  ــتوكاڵ ب ــی كش ــەوە خەرك ــە ڕووی چینایەتیی ــل ل قابی

ــااڵت  ــی مەڕوم ــل خاوەن ــەاڵم هابی ــوو، ب ــی نەب مەڕومااڵت

بــوو، نــەك كشــتوكاڵ، بۆیــە هەریــەك لــە قابیــل و هابیــل 

قوربانییەكەیــان  خۆیــان  چینایەتیــی  بــاری  پێــی  بــە 

ــل  ــەی هابی ــەاڵم قوربانییەك ــرد، ب ــودا ك ــە خ ــكەش ب پێش

چەورتــر بــوو، چونكــە مەڕێكــی قەڵــەو بــوو، لــە كاتێكــدا 

ــك  ــكە گوڵەگەمنێ ــە دەس ــوو، ك ــری نەب ــەوە زیات ــل ل قابی

ــە  ــرت و ل ــی وەرگ ــە هابیل ــەاڵم خــودا ل ــاری، ب ــە دی بكات

قابیلــی وەرنەگــرت، ئەمەیــش ناكۆكییەكــی تــری دژوار 

بــوو، كەوتــە نێــوان ئــەو دوو برایــەوە، بۆیــە قابیــل بڕیاری 

دا، ئــەو بــرا بچووكــەی خــۆی بكــوژێ، كــە جگــە لــە خــەم 

و مەینەتــی شــتێكی تــری بــۆ ئــەو نەبــوە، ئیــر كــە بڕیاری 

دا هابیــل بكــوژێ، ئــادەم هەســتی دەكــرد، قابیــل نیــازی 

باشــی بەرانبــەر بــە هابیــل نییــە، بۆیــە قابیلیــش یەكــەم 

جــار هابیلــی لەنێــو مەڕومااڵتەكەیــدا حەپــس كــرد، كاتــێ 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

قابیــل هابیلــی حەپــس كــرد، ئــادەم پرســیاری هابیلــی لــە 

قابیــل كــرد، زانــی مەبەســتێكی خراپــی هەیــە، بۆیــە قابیل 

بڕیــاری دا زوو بیكــوژێ، ئــەوە بــوو ئاســنێكی لەگەڵ خۆی 

بــرد بــۆ ئــەو شــوێنەی كــە هابیلــی لــێ حەپــس كردبــوو، 

كــە شــەو داهــات قابیــل هابیلــی كوشــت. هەندێــك 

ــە  ــل پێكــەوە ل ــل و هابی ــن قابی ــش دەڵێ ســەرچاوەی تری

دەشــت بــوون، قابیــل خەریكــی كشــتوكاڵكردن بــوو، 

هابیلیــش خەریكــی مەڕومــااڵت بەخێوكــردن بــوو، كاتێــك 

هابیــل دەخەوێــت، قابیــل بــە هەلــی دەزانــێ، بەردێكــی 

ــل دەدات و  ــەری هابی ــە س ــەوە و ب ــەرز دەكات ــەورە ب گ

دەیكوژێــت، بــەاڵم بــە هــۆی ئــەوە گفتوگۆیــەی لــە 

ــی  ــل پێ ــە قابی ــوە، ك ــت ب ــل دروس ــل و هابی ــوان قابی نێ

گوتــوە دەتكــوژم، زیاتــر لــەوە دەچێــت، هابیــل دەســتی 

نەكردبێتــەوە و قابیــل بــە ئاشــكرا كوشــتبی. كاتێــك قابیــل 

هەڕەشــەی لــە هابیــل كــردو گوتــی دەبێــت بتكــوژم، 

ــانە  ــەو كەس ــودا ل ــی خ ــەردا وت ــە بەرانب ــش ل ــل ی هابی

ــوای خــوا  ــی دەترســن و تەق ــە لێ ــرێ ك ــی وەردەگ قوربان

ــٍط  ــا ِببَاِس ــا أَنَ ــي َم ــَدَك لِتَْقتُلَِن ــطَت إَِلَّ يَ ــِن بََس دەكــەن. لَ

يـَـِدَي إِلَيْــَك أِلَقْتُلـَـَك * إِنِّ أََخــاُف اللَّــَه ڕبَّ الَْعالَِمــَن. هابیــل 

بــە قابیلــی وت، ئەگــەر تــۆ دەستدرێژیشــم بكەیتــە ســەر 

و بشــمكوژی، مــن دەســت ناكەمــەوە و ناتكــوژم، مــن لــە 

خــوا دەترســم كــە خــودای هەمــوو جیهانــە. إِنِّ أُِريــُد أَن 

ــَك  ــاِر * َوَذٰلِ ــاِب النَّ ــْن أَْصَح ــوَن ِم ــَك فَتَُك ــي َوإِْثِ ــوَء ِبِإْثِ تَبُ

َجــزَاُء الظَّالِِمــَن. مــن دەمەوێــت گونــاه و تاوانــی كوشــتنی 

مــن و تاوانــی خــۆت بكەوێتــە ئەســتۆی تــۆ، ئەوكاتــە تــۆ 

َعــْت لـَـُه  دەچیتــە دۆزەخ و تاوانــی ناهەقــی ئەمەیــە. فَطَوَّ

يــَن. قابیــل  ــَن الَْخارِسِ ــَح ِم ــُه فَأَْصبَ ــَل أَِخيــِه فََقتَلَ نَْفُســُه قَتْ

دڵــی ڕێگــەی دا هابیلــی بــرای بكوژێــت و كوشــتی، بــەو 

ــُه  ــَث اللَّ ــەكانەوە. فَبََع ــزی زیانبەخش ــە ڕی ــەوە كەوت هۆی

ــِه  ــْوَءَة أَِخي ــَواِري َس ــَف يُ ــُه كَيْ ــُث يِف اأْلَرِْض لُِرِيَ ــا يَبَْح ُغرَابً

ــرَاِب  ــَذا الُْغ ــَل َهٰ ــوَن ِمثْ ــزُْت أَْن أَكُ ــا أََعَج ــا َويْلَتَ ــاَل يَ * قَ

فَــأَُواِرَي َســْوَءَة أَِخــي * فَأَْصبَــَح ِمــَن النَّاِدِمــَن. خــودا 

دەكۆڵــی  بــوو زەوی  نــارد خەریــك  قەلەڕەشــكەیەكی 

بــۆ شــاردنەوەی قەلەرەشــكەیەكی تــر كــە لەگــەڵ خــۆی 

بــدات  بــە قابیــل نیشــان  هەڵــی گرتبــوو، بۆئــەوەی 

ــدا  ــاو خاك ــە ن ــەی ل ــتەی براك ــۆن جەس ــش چ ــە ئەوی ك

بشــارێتەوە، كاتێــك قابیــل ئەمــەی بینــی گوتــی حــەرسەت 

ــەم و  ــكە بك ــوو قەلەڕەش ــی وەك ــۆن نەمزان ــۆم، چ ــە خ ل

منیــش الشــەی براكــەم بشــارمەوە، بــەم كردەوەیــە چــوە 

ــیانان.  ــزی پەش ڕی

ــْن  ــە خــوارەوە: ِم ــكاران هات ــۆ تاوان ــە ب ــەم ئایەت ئینجــا ئ

أَْجــِل َذٰلـِـَك كَتَبَْنــا َعــَىٰ بَِنــي إِرْسَائِيــَل أَنَّــُه َمــْن قَتَــَل نَْفًســا 

ـَـا قَتـَـَل النَّــاَس َجِميًعــا  ِبَغــْرِ نَْفــٍس أَْو فََســاٍد يِف اأْلَرِْض فََكأمَنَّ

ـَـا أَْحيَــا النَّــاَس َجِميًعــا * َولََقــْد َجاَءتُْهــْم  َوَمــْن أَْحيَاَهــا فََكأمَنَّ

ــَك يِف اأْلَرِْض  ــَد َذٰلِ ــْم بَْع ــرًا ِمْنُه ــمَّ إِنَّ كَِث ــاِت ثُ ــلَُنا ِبالْبَيَِّن رُس

لَُمرْسِفـُـوَن. واتــا بــە هۆی ئــەم كارە دزێــوەوە، فەرمانێكان 

ــێ  ــەر كەس ــە ه ــارد ك ــووب ن ــی یەعق ــەر نەوەكان ــۆ س ب

ــر بكــوژێ، بــێ  ــاه كەســێكی ت ــە بــێ گون ــە ناهــەق و ب ب

ــەر زەوی  ــە س ــی ل ــی خراپ ــان كارێك ــك ی ــەوەی گوناهێ ئ

كردبێــت، وەكــوو ئــەوە وایــە هەمــوو خەڵكــی ســەر زەوی 

كوشــتبێت، هــەر كەســێكیش بــێ تاوانێــك قورتــار بــكات 

ــە هەمــوو خەڵكــی  ــەوە وای ــە ســزای كوشــن، وەكــوو ئ ل

ســەر ئــەم زەمینــەی ڕزگار كردبێــت، پێغەمبەرانیــش زۆر 

ــیان  ــەاڵم زۆریش ــان، ب ــە الی ــان بردوونەت ــەی ڕوونی بەڵگ

دوای ئــەوەی پەیامەكەشــیان پێگەییشــتوە، كەچــی هــەر 

ــەوە.  بكــوژ و ســنووربەزێن ماونەت
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لێــرە پرســیارێك خــۆی قــووت دەكاتــەوە، ئەویــش ئەوەیــە 

دوای ئــەوەی قابیــل هەبیــل دەكوژێــت و دەینێژێــت، 

ــۆ ئــەوە  ــەرەو كــوێ دەڕوات، هەندێــك ئامــاژە ب قابیــل ب

دەكــەن، دوای ئــەم ڕووداوە، قابیــل لەگــەڵ خوشــكەكەی 

خــۆی )ئیقلیــا( كــە بــە ســكێك هــەر دووكیــان لــە حــەوا 

بوونــە، قابیــل لەگــەڵ ئــەو خوشــكەی خــۆی، بــەرەو 

ــود  ــای ن ــە چی ــەوێ ل عەدەنــی واڵتــی یەمــەن دەڕوات، ل

دەمێنێتــەوە، كــە كەوتوەتــە خۆرهەاڵتــی عــەدەن، لــەوێ 

ژیانــی خێزانــی خــۆی لەگــەڵ خوشــكەكەی )ئیقلیــا( 

دەباتــە ســەر و چەندیــن نــەوەی لــێ دەكەوێتــەوە. 

)خنــوح( دەبێتــە یەكــەم منداڵــی قابیــل، لــە خنــوح یــش 

ــل،  ــش محاوی ــە عەندەری ــت، ل ــك دەبێ ــە دای ــدەر ل عەن

ــك  ــە دای ــە ستوشــیل المــك ل ــە محاویلیــش ستوشــیل، ل ل

و  ناوی)عــدا(  بــە  دەبێــت، المــك دوو ژن دەهێنێــت 

ــل(  ــت )أب ــاوی دەنێ ــت ن ــی دەبێ ــدا كوڕێك ــال(... ع )وص

ئــەم كــوڕە یەكەمیــن كەس بــوو كــە هەوڵــی كۆكردنەوەی 

پــارەی دەدا، هەروەهــا كوڕێكــی تــر بــە نــاوی )نوبــل( لــە 

دایــك بــوو، نوبلیــش یەكەمیــن كــەس بــوو كــە ئامێرێكــی 

مۆســیقای ژەنیــوە، ئامێرەكــە نــاوی )الونــج والصنــج( بــوو، 

ــە مســی زەرد  ــە ل ــەزم و شــایییە ك ــج( ئامێرێكــی ب )الصن

ــە  ــت، ل ــێ دەدرێ ــە ل ــە دوو پەنج ــت، ب ــت دەكرێ دروس

ــا  ــتدەكات. ئینج ــك دروس ــل و دەف دەنگێ ــنی تەپ چەش

دەبێــت،  )توبلقیــن(  نــاوی  دەبێــت  تریــان  كوڕێكــی 

توبلقیــن یەكەمیــن كــەس بــوە كە)ئاســن و مــس(ی 

دروســت كــردوە و كچێكیشــی هەبــوو ناوی)نحــا( بــوە. 

 جێــگای ئامــاژە بــۆ كردنــە، ئــەو كاتــەی قابیــل هابیــل ی 

كوشــت، قابیــل تەمەنــی بیســتوپێنج ســاڵ بــوە، هابیلیــش 

تەمەنــی بیســت ســاڵ بــوە، واتــا قابیــل بــە پێنــج ســاڵ لــە 

ــش گرنگــرە  ــەوەی لەوەی ــەاڵم ئ ــوە، ب ــر ب ــل گەورەت هابی

ئــەو كەتنــەی كردوویەتــی كــە  قابیــل دوای  ئەوەیــە 

ــەی  ــەوە و تۆب براكــەی خــۆی كوشــتوە، پەشــیان نەبوەت

ــەم  ــە ئ ــردوە، بڕوان ــری م ــە كاف ــل ب ــا قابی ــردوە، وات نەك

ــەی خــوارەوە: ئایەت

ــاِب  ــْن أَْصَح ــوَن ِم ــَك فَتَُك ــي َوإِْثِ ــوَء ِبِإْثِ ــُد أَْن تَبُ  إِنِّ أُِري

النَّــاِر * َوَذٰلـِـَك َجــزَاُء الظَّالِِمــَن. واتــا مــن دەمــەوێ تاوانــی 

كوشــتنی مــن و تاوانــی خــۆت بكەوێتــە ئەســتۆی خــۆت، 

بــەو هۆیــەوە دەبێتــە هاوڕێــی دۆزەخ و ئەمەیــش ســزای 

ــكار و ســتەمكارانە.  تاوان

لێــرە ســێ ناكۆكــی گرنــگ و كاریگەرمــان لــە نێــوان قابیــل 

و هابیــل دۆزییــەوە، كــە دەكــرێ بڵێیــن هــەر ســێ خاڵــی 

ناكــۆك، هــۆكار و یارمەتیــدەری جیــدی بــوون بــۆ ئــەوەی 

بــە كورتــی  قابیــل هابیــل بكوژێــت، ناكۆكییەكانیــش 

ئەمانــە بــوون: 

ــا هێشــتا  ــوە، وات ــتدا ب ــاو بەهەش ــە ن ــی ل 1- حــەوا قابیل

ئــادەم ئــەو بــەری ئــەو درەختــەی نەخواردبــوو، كــە 

ــوو.  ــەرام كردب ــی ح ــودا لێ خ

لــە  بــوە  جوانــر  زۆر  قابیل)ئیقلیــا(  خوشــكی   -2

هابیل)لیــوذا( خوشــكەكەی 

3 هابیل لە ڕووی چینایەتییەوە لە قابیل بااڵتر بوە. 

كوشتن و جيهاد

ــن  ــەوە، دەبینی ــان ورد دەبیت ــی قورئ ــە ئایەتەكان ــێ ل  كات

ــادی  ــن و جیه ــە كوش ــاس ل ــار زۆر ب ــی یەكج ئایەتگەلێك

موســڵانان بەرانبەر بە ناموســڵان و دەستبەســەرداگرتنی 

موڵــك و ماڵیــان و ...هتــد بــاس كــراوە. بــۆ منوونــە بڕوانــە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئــەم هەمــوو ئایەتانــەی خــوارەوە: 

سورەتی محمد، ئایەی 4، 31، 20. 

ســورەتی البقــرةـ ئایــەی 178، 190، 191، 193، 216، 244، 

 .218  ،217  ،191  ،246

سورەتی األحزاب ئایەی 25. 

سورەتی األنفال، 72، 74، 75، 17، 39، 65، 16. 

سورەتی النساء، ئایەی 95، 74، 75، 76، 77، 84، 89، 91. 

ســورەتی آل عمــران ئایــەی 13، 157، 158، 169، 167، 195، 

142، 121. ســورەتی املمتحنــة، ئایــەی 8، 9، 1. 

سورەتی الفرقان ئایەی 52، سورەتی الحج ئایەی 78، 58. 

ســورەتی التوبــة ئایــەی 16، 20، 41، 44، 73، 81، 24، 86، 

 .122 ،81 ،41 ،39 ،38 .123 ،111 ،36 ،29 ،14 ،13 ،12 ،5 ،88

ســورەتی الحجــرات، ئایــەی 15. ســورەتی املمتحنــة، ئایــەی 

1. ســورەتی الصــف، ئایــەی 4، 11. ســورەتی التحريــم، ئایــەی 

9 ســورەتی الفتــح، ئایــەی 16، ســورەتی الحديــد، ئایــەی 10. 

سورەتی العنكبوت ئایەی 6، 69. سورەتی النحل ئایەی 110 

سورەتی املائدة، ئایەی 35

ــتودوو  ــە بیس ــورەتی التوب ــە س ــا ل ــەن، تەنی ــەیر بك س

ــان  ــكردن تەرخ ــاد و هێرش ــن و جیه ــۆ كوش ــەت ب ئای

كــراوە. پرســیارەكە لێرەدایــە، ئەگــەر بــە پێــی ئــەم 

ئایەتانــەی ســەرەوە بێــت كــە ئامــاژەم بۆیــان كــردوە، 

تــا مرۆڤایەتــی مابێــت، نابــێ جیهــان ئارامــی بــە 

خۆیــەوە ببینــێ، چونكــە ناكــرێ هەمــوو گەالنــی دونیــا 

ــە ژێــر زەبروزەنــگ و هەڕەشــەی كوشــن و جەنگــی  ل

خوێناویــدا، خەڵكــی بێنــە ســەر ئایینــی ئیســالم، كەواتە 

ــەك تاكــە ناموســڵانیش مابێــت، دەبێــت جیهــاد  ــا ی ت

بكــرێ، كەواتــە مرۆڤایەتــی ژیانــی بریتــی دەبێــت لــە 

كوشــن و بڕیــن و تااڵنكردنــی یەكــری. پرســیارەكە 

ئەوەیــە باشــە خــودا بــە ڕاســتی دۆزەخ پــڕ دەكات 

لــە مــرۆڤ؟ چــا خــودا بــۆ ئــەم بەزمــە مرۆڤــی 

دروســت كــرد؟ ئەگــەر بــە مێشــكێكی ســارد و دڵێكــی 

ــی  ــە ئەقڵ ــەوە ناچێت ــر بكەین ــی بی ــە هێمن ــەرم و ب گ

ــتكاری  ــی دروس ــرەوە خــودا دوژمن ــچ كەســێكی ژی هی

خــۆی بێــت. بــە تایبــەت كــە محەمــەدی پێغەمبــەری 

عــى  أمتــي  )ســتفرق  گوتوویەتــی:  موســڵانانیش 

ثــالث وســبعن فرقــة كلهــا يف النــار إال واحــدة(، باشــە 

ئەگــەر بەپێــی ئــەم قســەیەی پێغەمبــەر بێــت، هەمــوو 

 )73( بــە  بكرێــت  ئەگــەر  مرۆڤایەتــی  كۆمەڵــگای 

بــێ قەیدوشــەرت )72( بەشــی دەچێتــە  بەشــەوە، 

ــك و  ــەم لۆژی ــووتێرنێ. ئ ــر دەس ــە ئاگ ــەوە و ب دۆزەخ

ئەقڵیەتــە پێــان دەڵێــت، خودایــەك نییــە ئــاگای لــەم 

بەزمــە هەبووبێــت، چونكــە ئەقــڵ و لۆژیــك بــە هیــچ 

ــاكات.  ــەندی ن ــێوەیەك پەس ش

و  بەســەرهات  و  ڕووداو  نــاو  بچمــە  نەمویســت   

ــڕۆ  ــۆ ئەم ــە ب ــەورات، ك ــانەیییەكانی ت ــە ئەفس چیرۆك

مایــەی پێكەنینــن. ئــەم بابەتــەی لــە بــەر دەســتتدایە، 

ــەوە  ــە ئەقڵێكــی ســاردەوە بیخوێن ــە ب ــە هێمنــی و ب ب

و، هیــچ بڕیارێكــی پێشــوەختە مــەدە، دڵنیــام ئــەو 

كات بــۆت ڕوون دەبێتــەوە، كــە محەمــەد پێغەمبــەری 

ــە  ــەورەی ب ــەورە زۆر گ ــاتێكی گ موســڵانان، چ كارەس

ســەر كۆمەڵــگای مرۆڤایەتیــدا هێنــاوە، لــە ناو ئەفســانە 

و خورافــات لــە الیــەك و لــە الیەكــی تریشــەوە، لەنــاو 

تــرس و كوشــتار و چەقبەســتووییدا، نقومــی كــردوون و 

ــدەن. ــان ب ــۆ ژی ــن هەناســەیەك ب ناتوان


