
لێپرسراوی دەزگا

ئەنوەر حسێن

         خاوەنی ئیمتیاز 

دەزگای ئايديا بۆ فكر و لێكۆڵینەوە

هەر  لەگەڵ  دەدات،  فەلسەفی  و  فیكری  بابەتی  وەرگێرانی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  گۆڤارێكە  ئایدیا:   -1
ژمارەیەكیشدا فایلێكی تایبەت لەسەر فەیلەسوف و بیرمەندێكی رۆژئاوایی باڵودەكاتەوە.

2- ئایدیا دیبلۆماتیك: گۆڤارێكی سیاسیيە و گرنگی بە لێكۆڵینەوە و شرۆڤەكردنی سیاسەتی نێودەوڵەتی دەدات.
دەدات،  روداوانــە  ئەو  شرۆڤەكردنی  و  لێكۆڵینەوە  بە  گرنگی  سیاسیيە  گۆڤارێكی  دیبلۆماتیك:  كوردستان   -3
كورد  دۆزی  دەربارەی  بابەتانەی  ئەو  وەرگێڕانی  لەگەڵ  كوردستان،  پارچەی  چوار  هەر  لە  بەكورد  تایبەتن  كە 

دەنوسرێت بە زمانە جیاوازەكان.
4- باران: گۆڤارێكی ئەدەبییە و گرنگی بە لێكۆڵینەوەی ئەكادیمی، ئەدەبی جیهانیی و بەپلەی یەکەم ناوخۆیی 
دەدات، لەگەڵ هەر ژمارەیەكیشدا چەند فایلێك لەسەر شاعیر و نوسەرە كوردەكان، یان بیانییەكان باڵودەكاتەوە، 

لەگەڵ باڵوكردنەوەی شیعر و چیرۆك بە زمانی كوردی و وەرگێڕان لە زمانە بیانییەكانەوە.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

سەرنج:
کتێبــە  لــە  بەشــێکە  خــوارەوە  بابەتــەی  ئــەم 
ــەک  ــە ڕەچەڵ ــی ب ــە نووســەر کەنەدی بەناوبانگەک
ئێرانــی )ئارمیــن نەوابــی(، بــە ناونیشــانی »بۆچــی 
خــودا نییــە«. ئارمیــن نەوابــی پێشــتر موســوڵمان 
بــوە، دواتــر وازی لــە ئاییــن هێنــاوە و کۆمــاری 
ئەتایســتەکانی دامەزرانــدوە، کــە دامەزراوەیەکــی 
فەراهەمکردنــی  ئامانجــی  و  قازانجنەویســتە 
ژینگەیەکــی ئارامــە بــۆ ئەتایســتەکان لــە تــەواوی 
جیهانــدا، تاوەکــوو ئایدیــا و بیروبۆچوونەکانیــان 
ئــەوەی  بکــەن.  ئاڵوگــۆڕ  یەکتریــدا  لەگــەڵ 
ــاوی  ــەر چ ــەدا ب ــۆی کتێبەک ــە ک ــە و ل ــەم بابەت ل
خوێنــەر دەکەوێــت، تەنهــا وەاڵمدانەوەیــە بــۆ ئــەو 
ــە ڕوو ســەبارەت  ــدارەکان دەیخەن ــەی ئایین بەڵگان
ــی  ــوە فاکت ــا هات ــی تەنه ــی خــودا، نەواب ــە بوون ب
پێچەوانــەی ئــەو بەڵگانــەی خســتۆتە ڕوو، بــێ 
ئــەوەی دەســت بەرێــت بــۆ ســوکایەتی کــردن 
وشــەی  بەرامبــەر  نەشــیاو  گوتــەی  گوتنــی  و 
»خــودا« یــان هــەر ئایینێــک. ئــەو لــە ڕێگــەی ئــەم 
ــە ســەر بازنەیەکــی  ــت دەرگا ل ــەوە دەیەوێ فاکتان
لــە  بکاتــەوە،  فکــری  مشــتومڕی  فراوانتــری 
دەرەوەی ئــەو چەلەحانــێ بێســوودەی بــە نــاوی 

ئیلحــاد و ئایینــەوە دەکرێــت.

کتێبە پیرۆزەکان بوونی خودایان سەلماندوە، 

کەواتە هەیە!

زۆربــەی دینــەکان کتێبــی تایبــەت بــە خۆیــان هەیــە. بــە 

کتێبــە پیــرۆزەکان نــاو دەبرێــن، ئــەو کتێبــە پیرۆزانــە لــە 

دیــدی ئەوانــەوە یــان لــە ڕێگــەی نیــگاوە هاتــوون، یــان 

ــەکان،  ــەی دین ڕاســتەوخۆ خــودا خــۆی نووســیونی. زۆرب

ئــەو کتێبانــە دەکەنــە بەڵگــەی بوونــی ئــەو خودایــە 

ــی  ــان، دوو کتێب ــل و قورئ ــەن، ئینجی ــۆ دەک ــەی ب بانگەش

ڕێنوێنیــکارن بــۆ زۆربــەی ئیامنــداران، کتێبــی ڕێنوێنیکارن 

و، وەک حەقیقەتــی مێــژووی تەماشــا دەکرێــن، ئەمــە 

جگــە لــەوەی زۆربــەی ئیامنــداران پێیــان وایــە، ئــەو دوو 

کتێبــە هیــچ هەڵەیەکیــان نییــە و گومــان هــەڵ ناگــرن و، 

ــاڵ خــودا. ــە پ ــەو شــێوەیەش دەیاندەن ب

بەڵگــەی  دەکەنــە  کتێبــە  دوو  ئــەو  خەڵکانــەی  ئــەو 

بوونــی خــودا، هــەر ئەوانیشــن ئیامنیــان وایــە، هــەر 

ــەو کارەش  ــن. ئ ــوورساوە، ڕاس ــەدا ن ــەو دوو کتێب ــی ل چ

ــەک دروســت دەکات،  ــدا، جــۆرە دژیەکیی ــە خۆی خــۆی ل

کــە ناودەبرێــت بــە )بەڵگەهێنانــەوەی بازنەیــی(. چونکــە 

گریامنــەی ئــەوە دەکرێــت، پرســیاری بانگەشــەکە خــودی 

وەاڵمەکــە بێــت، بۆیــە هیــچ جیاوازییــەک لــە نێــوان ئــەو 

ــتە،  ــتە ڕاس ــەو ش ــت: )ئ ــە بڵێی ــەوەدا نیی ــەیە و ئ بانگەش

ــەوە  ــە زۆر ســەختە ئ ــی(، بۆی ــاوەڕم پێیەت ــن ب ــە م چونک

ــت. ــە بژمێررێ ــە بەڵگ ب

دۆکیۆمێنتەکان خۆیان پشتڕاست ناکەنەوە

ــەو  ــا، کــە ئــەو شــتە مــادام ل تەنهــا هــەر لەبــەر ئــەوە ن

کتێبانــەدا هاتــوە مانــای وایــە ڕاســتە، ئەمــە ڕوونــە و 

ــان  ــەوەی ملیۆن ــەر ئ ــوو لەب ــرد، بەڵک ــامن ک ــر باس پێش

خراونەتــە  و،  هــەن  مێــژوودا  لــە  خەیاڵــی  چیڕۆکــی 

چوارچێــوەی کۆمەڵێــک کتێبــی دیکــەوە و بانگەشــەی 

ئــەوە دەکــەن ڕاســن، بــەاڵم ســەملێرناوە ڕاســت نیــن. 

بوونــی کتێبــە پیــرۆزەکان ئــەو مانایــە ناگەیەنێــت، هــەر 

ــتە. ــوورساوە ڕاس ــدا ن ــی تێیان چ

جگــە لەوەیــش، خــودی کتێبــە پیرۆزەکانیــش، پڕن لــە دژیەک، 

ــەن  ــە الی ــن و ل ــە کتێبێک ــش کۆمەڵ ــار ئەوانی ــە دواج چونک

ــێت  ــش دەش ــوو مرۆڤێکی ــەوە و، هەم ــەوە نوورساونەت مرۆڤ

ناویشــیاندا ژمارەیەکــی زۆر  لــە  بــکات. هــاوکات  هەڵــە 
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ــی  ــاوکات ژمارەیەک ــەن، ه ــۆر ه ــی جۆراوج ــتیی مێژووی ڕاس

ــەن. ــانەش ه ــی و ئەفس ــادەڕەوی و پڕووپووچ ــە زی زۆر ل

کتێبە پیرۆزەکان، بە زۆریی درشتکار و دژیەکن:

هەمــوو کتێبێکــی پیرۆز، پــڕە هەڵەی ناوخۆیــی و ناواخنی 

و دژیــەک و پڕۆســەی حســاباتی جیــاواز. کاتێکیــش درک 

بــەوە دەکەیــت، کــە لــەوە دڵنیــا دەبیتــەوە، هەمــوو ئــەو 

ــە  ــاوازەوە ب ــەرێکی جی ــە نووس ــی کۆمەڵ ــە ڕێ ــە ل کتێبان

ــان  ــان هەم ــەوە و، هەمووی ــژوو نوورساونەت ــی مێ درێژای

کۆمەڵــە  کتێبانــە  ئــەو  ئەگــەر  نەینووســیون.  کــەس 

ڕاســتیی مێژوویییــان  و، کۆمەڵێــک  بــن  دیکۆمێنتێــک 

یــەکال کردبێتــەوە، ئــەوە پێویســتە ڕاســتییە ســەرەکییەکان 

ــن. ــەک ب ــەکان دا وەک ی ــوو کتێب ــە هەم ل

هەندێــک هەڵــە لــە ئینجیــل دا هــەن، لەگــەڵ یاســاکانی 

ــە  ــش ل ــەی ئەوەی ــەک دەوەســن، منوون ــەردوون دا دژی گ

ــت  ــدا جەخ ــن، لەوێ ــن )1 - 19( دا دەبینی ــفری تەکوی س

لــە  زەمینــی  و  بەهەشــت  خــودا  دەکاتــەوە،  لــەوە 

یەکــەم ڕۆژی بەدیهێنانــدا دروســت کــرد. لــێ خــۆر و 

ئەســتێرەکان و مانــگ و باقــی هەســارەکانی تــر، ئــەوە لــە 

ــە  ــە ل ــش یەکێک ــران، ئەمەی ــت ک ــدا دروس ڕۆژی چوارەم

هەڵــەکان، چونکــە هەمــوو ڕوەکــەکان بــۆ ئــەوەی گەشــە 

ــەت  ــە. تەنان ــە ڕۆشــنایی خــۆر هەی بکــەن، پێویســتیان ب

ــە  ــت، ک ــەر ڕاســتییە زانســتییەکانیش پشــتگوێ بخەی ئەگ

دەڵێــن خــۆر و ئەســتێرەکان ماوەیەکــی زەمەنیــی زۆر 

ــوون. ــە ب ــەکان هاتوونەت ــە زەوی و ڕوەک ــەر ل ب

بــەاڵم لــە قورئانــدا، ژمارەیەکــی زۆر هەڵــەی زانســتیانەی 

ــی  ــان پێ ــەی ئەوەیــش، قورئ ئاشــکرا و ڕوون هــەن، منوون

وایــە زەویــی تەختــە، وەک لــە ســووڕەتی غاشــییە ئایەتــی 

بیســتدا هاتــوە: )و الــی االرض کیــف ســطحت: هەروەهــا 

هەروەهــا  ڕاخــراوە(.  چــۆن  کــە  دەبینیــت،  زەویــی 

خــۆر ئــەو کاتــەی ئــاوا دەبێــت، دەڕواتــە شــوێنێکی 

دیاریکــراوەوە لــە ســەر زەویــی، وەک لــە ســووڕەتی 

کەهفــدا هاتــوە: )حتــی اذا بلــغ مغــرب الشــمس وجدهــا 

ــەو  ــتیانە، ئ ــە زانس ــەو هەل ــە(. ئ ــن حمئ ــی عی ــرب ف تغ

ماوەیــەی قورئانــی تێــدا نوورساوەتــەوە، قســەی ســەر 

لۆژیکــی  هیــچ  لــێ  بــوون،  بەربــاو  و  خەڵــک  زاری 

ــەر  ــۆ س ــت ب ــوداوە دابەزیبێ ــەن خ ــە الی ــان ل ــە قورئ نیی

محەمــەد، وەک موســوڵامنان باوەڕیــان پێیەتــی:

ــفی  ــەن یوس ــە الی ــف ل ــێ« دا، یوس ــی »مەت ــە ئینجیل - ل

ڕموەشــێنەوە نێــژرا )مەتــێ 60 – 27:57(، لــێ لــە کاری 

نێــرراوان )اعــامل الرســل( دا، لــە الیەن کۆمەڵــە خەڵکێکەوە 

ــژراوە )اعــامل الرســل 29 – 13:27(. نێ

- لــە مەتــێ )5 – 28:2( و مەرقــوس )16:5( دا، باســی ئــەوە 

کــراوە، ژنــان لــە ســەر گــۆڕی مەســیح، پیاوێــک )کەســێک( 

ــا دا )24:4( و  ــە لۆق ــەاڵم ل ــوە، ب ــتەیەکیان دیت ــان فریش ی

یۆحەننــا )20:12( دا، دەڵێــت دوو کــەس یــان دوو پیــاو 

بــوون.

نانخواردنــی  پــاش  یەســوع  دەڵێــت  مەرقــوس،  لــە   -

جەژنــی فوســح مــرد )مرقــس 14 - 15(، بــەاڵم لــە یوحەننــا 

دا دەڵێــت، لــە ڕۆژی دوای نانخواردنــی ئــەو جەژنــەدا 

مــردوە )یوحنــا 18 - 19(.

کاتێــک کتێبــە پیــرۆزەکان لــە ســەر شــتێکی ســادەی وەک 

ــەون،  ــک ناک ــیح ڕێ ــی مەس ــە خاچدان ــردن و ل ــی م کات

لــەو  مێژوویییانــەی  حەقیقەتــە  ئــەو  ســەختە  ئــەوە 

ــن. ــووڵ بکەی ــوون قب ــەدا هات کتێبان
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هــەر چی موســوڵامنانن، ئــەوە بڕوایەکــی تەواوەتییان بەوە 

ــک  ــچ گومانێ ــتە و هی ــان« ڕاس ــان »قورئ ــە، کتێبەکەی هەی

هــەڵ ناگرێــت، بــە بــڕوای زۆرێک لــە موســوڵامنان، قورئان 

تێدایــە،  و  هەبــوە  پێشــوەختەی  زانســتی  و  زانیاریــی 

ــە  ــتییانەی ل ــە زانس ــەوە و داهێنان ــەو دۆزین ــارەی ئ دەرب

ســەردەمی هاوچەرخامنــدا دۆزراونەتــەوە. بــێ گومــان 

ئــەو بانگەشــانە جێــی گومانــن. موســوڵامنانی ســەردەمی 

ئەمڕۆمــان، ئــەو دۆزینەوانــە دەدەنــە پــاڵ ئــەو دەقانــەی 

ــی  ــە کردەی ــان ب ــەر قورئ ــوون. ئەگ ــدا هات ــە کتێبەکەیان ل

ئــەو دۆزینەوانــەی نووســیون، بۆچــی ئەوانــەی قورئانیــان 

خوێنــدوە و ڕاڤــە کــردوە، بــەر لــەوەی ئــەو زانایانــە 

ــوون  ــدەن، نەهات ــام ب ــە ئەنج ــان و دۆزینەوان ــەو داهێن ئ

ئــەوان ئەنجامیــان بــدەن؟ هیــچ دۆزینەوەیەکــی زانســتی 

نییــە، ئــەو کەســانەی قورئــان ڕاڤــە دەکــەن، یــان زانایانــی 

موســوڵامن دۆزیبێتیانــەوە، بــەر لــەوەی ئــەو زانایانــەی تــر 

ــا  ــە ت ــەو بیانوان ــە ئ ــای وای ــش مان ــەوە، ئەمەی ــان دۆزن بی

ــن. ــی گومان ــی زۆر جێ ڕادەیەک

دەقە دینییەکان دەستکردی مرۆڤەکانن و پڕن 

لە دژیەک

ــە  ــرد، ل ــە ک ــەو هەاڵن ــۆ ئ ــادەمان ب ــی س ــرەدا ڕاڤەیەک لێ

لــە الیــەن  کتێبانــە  ئــەو  ئینجیلــدا هــەن،  قورئــان و 

خەڵکانــی ئاســایییەوە نوورساونەتــەوە، زۆربــەی جــار 

شــێوەی  بــە  ڤێرســەکاندا،  و  ئایــەت  زۆربــەی  لــە  و 

ــە  ــردوە و، ل ــەوە و دەستاودەســتیان ک زارەکــی گوزراونەت

مــاوەی دەیــان ســەتە و دەیــەی زەمەنیــدا کۆپــی کــراون. 

ــت ئەوەیــش لەبەرچــاو بگریــن، کتێبــە  هەڵبــەت دەبێ

ــی  ــن، ناوگەلێک ــی زۆر ناڕوون ــا ڕادەیەک ــیحییەکان ت مەس

هاوشــێوەی یۆحەننــا، مەرقــوس، مەتــێ، پۆڵــس، دواتــر لــە 

ــاد کــراوە،  ڕێــی نووســەر و نووســەرەوەکانەوە ناویــان زی

ــراوە. ــە نەزان ــەو ناوان ــتەقینەی ئ ــی ڕاس شوناس

ــی  ــن کتێب ــن، کۆنری ــاس وای دەخەمڵێن ــی ئینجیلن زانایان

پەیامنــی نــوێ بریتییــە لــە نامەکانــی پۆڵــس، کــە وا 

ــەوەی  ــاش زیندووبوون ــە پ ــاڵێک ل ــت، 20 س دەخەمڵێرنێ

ــەی  ــەو بۆنان ــچ کام ل ــە هی ــس ل ــن، پۆڵ ــیح نوورساب مەس

ــەڕووش  ــە، ڕووب ــادە نیی ــراوە، ئام ــاس ک ــدا ب ــە ئینجیل ل

مەســیحی نەناســیوە، کتێبەکانــی ئینجیــل هەموویــان، 

نزیکــەی 20 بــۆ 30 ســاڵ لە پــاش مردنی بانگەشــەبۆکراوی 

ــوورساون. ــیح ن مەس

ڕاسل پێی وا نییە قۆرییەکی 
چا هەبێت بە دەوری 

خۆردا بسووڕێتەوە. لەگەڵ 
ئەوەیشدا هیچ ڕێگەیەکمان 

لەبەر دەستدا نییە، 
بیسەلمێنێت ئەو بانگەشانە 
نادروستن، ئەمەیش پووچی 
ئەو شێوازی بیرکردنەوەیە 

دەخاتە ڕوو
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خەڵکانــی هاوســەردەمی مەســیح، بــە زمانــی ئارامــی 

و خوێندنــەوە  بــوون  نەخوێنــدەوار  زۆربەیــان  دواون، 

ــێوەی  ــە ش ــەکان ب ــە چیڕۆک ــوە، بۆی ــینیان نەزانی و نووس

ــەوە  ــە دڵنیاییی ــە ب ــەو چیڕۆکان ــەوە، ئ زارەکــی گوازراونەت

بــە گواســتنەوەیان لــە کەســێکەوە ب کەســێکی تــر، 

جوانکارییــان بــۆ کــراوە و ســەر و گوێیــان شــکێرناوە، 

و،  کــراوە  زیــاد  بــۆ  نوێیــان  وردەکاریــی  هەندێــک 

ــی ســڕراوەتەوە، مەســیحیش  ــک وردەکاریشــیان ل هەندێ

ــە،  ــی ئەفســانەکانی دیکەی ــی باقی ــێ وەک حاڵ خــۆی حاڵ

هــەر لــە ئەســپەکەی تــەڕوادەوە تــا دەگاتــە داســتانەکەی 

ــتی  ــە ش ــدەی ل ــە هێن ــۆرە چیڕۆکان ــەو ج ــش، ئ گەلگام

ــە ڕاســتی  ــدە ل ــۆرەوە نێزیکــن، هێن ــووچ و بەیــت و بال پ

ــک  ــراوەوە نێزی ــە دۆکیۆمێنتک ــی ب ــی مێژوویی و حەقیقەت

ــن. ناب

هیچ بەڵگەیەک دەربارەی نەبوونی خودا بە 

دەستەوە نییە!

کاتێــک بــڕواداران ڕووبــەڕووی ڕەخنــە دەبنــەوە، هەندێکیان 

لــە گفتوگۆکــە دەکشــێنەوە وەک هەوڵێــک بــۆ گواســتنەوەی 

ــەر  ــە. ئەگ ــەرەو ڕووی ڕەخنەگرەک ــەملاندنەکە ب ــەختی س س

ــەش  ــی زۆر زیرەکان ــێت، ڕەفتارێک ــارە دەش ــەو ڕەفت ــی ئ چ

بێــت، بــەاڵم دەرگا بــە ڕووی پووچگەراییــدا دەکاتــەوە. 

ئــەو لۆژیکــە وامــان لــێ دەکات بــاوەڕ بــە هەمــوو شــتێک 

بکەیــن، تەنانــەت ئــەو شتانەشــی کــە تەنانــەت بیریشــامن 

لــێ نەکردوونەتــەوە، تــا ئــەوە بســەملێنین هەڵــەن. زۆر بــە 

ســادەیی ئــەوە ڕێگەیەکــی لۆژیکــی نییــە بــۆ ئاشــنابوون بــە 

حەقیقــەت.

ــوەر، شــتێک دەبێــت حەقیقــەت،  ــە پێ ــەوە بکرێت ئەگــەر ئ

لەبــەر ئــەوەی هیــچ بەڵگەیــەک نییــە بوونــی ڕەت بکاتــەوە، 

ئــەوە ژمارەیەکــی ناکۆتــا لــە شــتە گریامنەکــراوەکان دەبنــە 

حەقیقــەت.

ــۆ  ــان ب ــک تیۆریای ــارساو، کۆمەڵێ ــتی ن ــەک ئاتایس ژمارەی

ــش: ــاوە، لەوانەی ــە داهێن ــەم لۆژیک ــردن ب گاڵتەک

ــەوە،  ــەو کلکەی ــی ئ ــە ڕێ ــو، ل ــەی فڕی ــدەی ماکەڕۆن - دڕن

کــە لــە ماکەڕۆنــی دروســت کــراوە، ئــەم جیهانــەی بونیــاد 

نــاوە.

پەمەیــی  شــاراوەی  کەرکەدەنێکــی  ئێمــەدا  لەگــەڵ   -

دەژیــت، بــە پێــی لۆژیکــی ئیامنــداران شــاراوەیە و، 

ــە. بــێ گومــان دەبێــت  ــەر ئــەوەی نیی ــە لەب نابیرنێــت، ن

پەمبەیــە. بێــت ڕەنگەکــەی  بــەوە  باوەڕیشــامن 

- ئەژدیهاکــەی گەراجەکــەی کارڵ ســاگان، لــە کتێبەکەیــدا، 

دەکات.  باســی  ناویایەتــی،  لــە  شــەیتان  جیهانێــک 

ئەژدیهایەکــی نەبیــرناو، فــوو بــە هــەوادا دەکات، نــە 

گەرمایــی دروســت دەکات و، نــە دەنگیشــی لــێ دەردێــت 

ــە هەمــوو شــێوزەکانی دۆزینــەوەی  و، بەمەیــش خــۆی ل

هەســتەکی قوتــار دەکات و دەشــارێتەوە.

- قۆرییــە چاکــەی ڕاســل، ئەویــش قۆرییەکــی چایــە، چــای 

تێدایــە و بــە دەوری خــۆردا دەســووڕێتەوە، ناتوانیــت 

ــە دەوری خــۆردا ناســووڕێتەوە. ــەوە بســەملێنیت ب ئ

بــێ گومــان، هەمــوو ئــەو منوونانــە لــە پێنــاو گاڵتــە و 

گاڵتەجاڕیــدا دروســت کــراون. ڕاســتییەکەی ڕاســل پێــی 

خــۆردا  دەوری  بــە  هەبێــت  چــا  قۆرییەکــی  نییــە  وا 

بســووڕێتەوە. لەگــەڵ ئەوەیشــدا هیــچ ڕێگەیەکــامن لەبــەر 

ــن،  ــانە نادروس ــەو بانگەش ــەملێنێت ئ ــە، بیس ــتدا نیی دەس

ئەمەیــش پووچــی ئــەو شــێوازی بیرکردنەوەیە دەخاتــە ڕوو.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بانگەشەکانی ئەرکە دیاریکراوەکە

منوونەکەی ســاگان دەربــارەی ئەژدیها فڕیوەکــە، بێبەهایی 

بانگەشــە دیاریکــراو و ســنووردارەکان بــۆ ڕاڤەکردنــی 

ــەوە و دەر دەخــات. بانگەشــەی  ــەت ڕوون دەکات حەقیق

ئەرکــی دیاریکراویــش، بریتییــە لــەو بانگەشــەیەی، بیانــوو 

بــۆ وەاڵمدانــەوەی ڕەخنــە ڕاســتەقینەکان لــەو بانگەشــەیە 

کۆمەکــی  نییــە  بەڵگەیەکــی  هیــچ  کــە  دەهێنێتــەوە، 

بــکات. کاتێــک بانگەشــەکار دەخوازێت شــتێک ئــارەزووی 

لێیەتــی، ڕاســت بێــت، ئــەوە بــە زۆریــی بیانوویەکــی 

دیاریکــراو بــۆ ڕووبەڕووبوونــەوەی بیانوەکانــی دژ بــە 

بانگەشــەکەی خــۆی دەهێنێتــەوە. ناکرێــت ئەژدیهاکــەی 

نــاو گەراجەکــەی کارڵ ســاگان ببینیــن، چونکــە نەبیــرناوە. 

لەوەیــە یــەک لــە گومانبــەران بتوانێــت شــوێنپێیەکی 

ــار نیــن،  دەســت بکەوێــت، بــەاڵم شــوێنپێیەکانی خــۆ دی

ئــەو لــە فڕینــی بەردەوامدایــە و، شــوێنپێ لــە هــەوادا ون 

ــە،  ــێ گەرمیی ــرناو و ب ــەش نەبی ــری ئەژدیهاک ــت، ئاگ دەبێ

دەکرێــت ڕاڤەیــەک بــۆ نەبوونــی هــەر جــۆرە بەڵگەیەکــی 

بیانووهێنانەوانــە  ئــەو  بکەیــن،  دروســت  هەیــە  کــە 

بانگەشــانە.  ئــەو  بەڕاســتگەڕاندنی  هــۆی  نابنــەی 

ئاسانرەبانگەشــەی ئەرکــی دیاریکــراو ســەبارەت بــە شــتە 

نەبــوەکان بێــت، چونکــە ئــەوە وات لــێ دەکات، بــە 

ــت. ــت بکەی ــە دروس ــا بەڵگ ــێوەیەکی ناکۆت ش

کاتێــک لــە ســەر ئیــامن بــە خــودا جــێ بەجێــی دەکەیــت، 

دەتوانیــن ئــەو لۆژیکــە تایبەمتەندکــراوە بــە وەســفی 

ناڕوونــی خــودا ببینیــن. ئــەو بیانوانــەی لــە ئەڵقــەی 

ــن  ــێ ناگەی ــی ت ــت و لێ پێشــوودا – خــودا وەســف ناکرێ

ــن  ــە دا پۆلێ ــە هەڵەحاڵیبوونان ــۆرە ل ــەم ج ــر ئ ــە ژێ – ل

ــەن  ــەوە وا دەک ــە بیانووهێنان ــە ل ــەو جۆران ــت. ئ دەکرێ

خــودا هێنــدە نــاڕوون بێــت، مەحــاڵ بــێ بیڕۆکــەی 

بوونــی هــەڵ وەشــێنیتەوە.

باوەڕنەبوون بە شتێک مانای وا نییە ئیمانت 

پێی نییە

ــەر داوای  ــن، یەکس ــتەکان دەدوێ ــەڵ ئاتایس ــک لەگ کاتێ

ئــەوەی لــێ دەکــەن، بۆیــان بســەملێنێت خــودا نییــە، 

ــر  ــتێک وا بی ــوو ئاتایس ــە هەم ــان وای ــەوان پێی ــە ئ چونک

ــە و  ــی وای ــی، پێ ــتی پەت ــتییەکەی، ئاتایس ــەوە. ڕاس دەکات

باوەڕنەبوون بە خودا، بەسە 
بۆ ئەوەی بە کەسێک بڵێین 
ئاتایست. کاتێک باوەڕت بە 
شتێک نییە، ئەوە مانای وا 

نییە ئەو شتەت پێ هەڵەیە، 
تەنها مانای وایە، تۆ پێت 

وایە ڕاست نییە. بۆ نموونە، 
لەوەیە هاوڕێیەکت باوەڕی 

وا بێت میسی باشترین 
یاریزانی تۆپی پێی جیهانە، 
بەاڵم تۆ لەو بارەیەوە هیچ 
ڕا و بۆچوونێکت نییە، پێت 

وا نییە میسی لە هیچ 
یاریزانێکی دی باشتر بێت
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ــان  ــەی تەواوی ــە و متامن ــەوە خــودا نیی ــا بوەت ــەوە دڵنی ل

بــەوە هەیــە، لــێ ژمارەیەکــی زۆر لــە ئاتایســتەکانی 

بــە  )ئەگنۆســتیک(ن.  نازامنگــەرا  ئاتایســتی  جیهــان، 

مانایەکــی تــر، ئــەو پیاوانــە باوەڕیــان بــە هیــچ خودایــەک 

نییــە، لــێ هەرگیــز بانگەشــەی ئــەوە ناکــەن باوەڕیــان بــە 

ــتەکانیش  ــە ئاتایس ــک ل ــت، جۆرێ ــەک نەبێ ــچ خودای هی

هــەن، بــە متامنــەوە ناڵێــن خــودا نییــە، هەمــوو ئەمانــە 

ــزم و  ــن ئاتەیی ــاوازی ئاتەییزمــن. گرینگــە بزانی جــۆری جی

ــەن. ــتیزم دوان ئەگنۆس

باوەڕنەبــوون بــە خــودا، بەســە بــۆ ئــەوەی بــە کەســێک 

بڵێیــن ئاتایســت. کاتێــک بــاوەڕت بــە شــتێک نییــە، ئــەوە 

ــای  ــا مان ــە، تەنه ــێ هەڵەی ــەو شــتەت پ ــە ئ ــای وا نیی مان

ــە  ــە، لەوەی ــۆ منوون ــە. ب ــە ڕاســت نیی ــت وای ــۆ پێ ــە، ت وای

هاوڕێیەکــت بــاوەڕی وا بێــت میســی باشــرین یاریزانــی 

تۆپــی پێــی جیهانــە، بــەاڵم تــۆ لــەو بارەیــەوە هیــچ 

ــچ  ــە هی ــی ل ــە میس ــت وا نیی ــە، پێ ــت نیی ڕا و بۆچوونێک

یاریزانێکــی دی باشــر بێــت، لــێ ئــاگاداری ئەوەیــش نیت، 

داخــۆ لــەو بــوارەدا، هیــچ یاریزانێکــی باشــر و چاکــر لــەو 

هەیــە یــان نــا. لــەو حاڵەتــەدا، لــە بانگەشــەی هاوڕێکەت 

ــاگادار دەبیــت. ئ

زۆربــەی خەڵــک النــی کــەم بەرانبــەر هەندێــک لــە 

ــی دا  ــی جیهان ــژووی الهووت ــە مێ ــن. ل ــوداکان ئاتاییس خ

هــەزاران خــودا هەبــوون و هــەن، لــێ زۆربــەی دینــداران 

ئەمــڕۆ هیــچ کێشــەیەکیان نییــە لەگــەڵ ئاتایســتبوون 

و  جوولەکــە  ئانۆپیــس.  یــان  گا  زیــۆس،  بەرانبــەر 

ــە لەگــەڵ کەســێکدا  ــان نیی ــچ گرفتێکی موســوڵامنەکان هی

مەســیحی پــێ خــوا نەبێــت و، بــە شــێوەیەکی بــاش 

یەکتاپەرســتی ئەنجــام دەدەن، ئەویــش بــە باوەڕنەبــوون 

زانــای  داوکینــزی  ڕێچــارد  وەک  تــر.  خوداکانــی  بــە 

ــر و  ــا خــودا دوورت ــت، ئاتایســتەکان تەنه ــی دەڵێ بەریتان

بڵندتــر دەبــەن و دەیناســێنن.

و  بیڕۆکــە  کەســێک  هــەر  بەرانبــەر  دینــەکان، 

رسووتەکانیــان ڕەت بکاتــەوە، داوای بەڵگــەی یەکالکەرەوە 

ــان  ــە ڕاســتی قســەکانی خۆی ــەاڵم ســەبارەت ب دەکــەن، ب

پێویســتە  ناکــەن،  پێشــکەش  یەکالکــەرەوە  بەڵگــەی 

بــە هەڵوێســتەکامناندا بچینــەوە. لــێ پێویســتامن بــە 

پرســیارکردنە و، دەبێــت بــەرەو ئــەو ڕووگەیــە بڕۆیــن 

بەڵگــەکان ئاڕاســتەمان دەکــەن، نــەک بێیــن بەڵگــەکان لێ 

بخوڕیــن بــەرەو ئــەو شــوێنەی لەگەڵــامن دا دەگونجێــت. 

ــە شــوێن بەڵگــە دا  ــان لەشــتکردنەوە، ب ــە ڕێگــەی گوم ل

دەڕۆیــن، نــەک بێیــن بەڵگــە بســەپێنین بــە جۆرێــک 

لەگــەڵ ئەنجامگیرییەکامنــان دا بگونجێــت.

سەرچاوە:
ــه؟ رد  ــاک ال ــن هن ــم یک ــاذا ل ــی، لم ــن نواب ارمی
ــه، ت:  مبســط الشــهر 20 ادعــاء یزعــم وجــود الل
عبدللــه احمــد، مٶسســە الجمهوریــە الملحــدە، 

.56  – 54 2010، ص 



قەیرانى ئیسالم

بێرنارد لویس

لە ئینگلیزییەوە: ئارات محەمەد
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بــارەى  لــە  گشــتاندێک  گــەر  نییــە  ئاســان  کارێکــى 

ئیســالمەوە بکرێــت، هــەر لــە ســەرەتاوە، بــە شــێوەیەکى 

گشــتى- وشــەکە خــۆى پەیوەســتە بــە دوو بەکارهێنانــەوە، 

ــاوازن. هــەروەک لێکچــووىن ئاینــى  ــان جی بــەاڵم ماناکانیی

مەســیحى و گاور. لــە الیەکــەوە ئایــن و سیســتمێکى 

ــە  ــاندەدات، ل ــتش نیش ــە پەرس ــک ل ــاوەڕدارى و جۆرێ ب

ــتانییەتێکى  ــانداىن شارس ــى نیش ــەوە خەریک ــى دیک الیەک

فــراوان و پێشــکەوتوە لــە ژێــر ســایەى ئــەو ئاینــەدا. 

وشــەى ئیســالم، زیاتــر لــە چــواردە ســەدەیە لــە نــاو 

مێژوودایــە، لــە نــاو ملیارەهــا کــەس و لــە نــاو دانیشــتواىن 

واڵتــاىن جیهــاىن ســێیەم و کەلتــوورە ئاینییــە جیاوازەکانــدا 

باوبوەتــەوە، بــە تایبــەىت لــە نــاو ئــەو گەالنــەدا کــە 

خــاوەىن کەلتوورێکــى فرەچەشــنى مەزنــن. مەســیحییەت 

و جیهــاىن مەســیحییەت ژمارەیەکــى گەورەتــر ]کــە زیاتــرە 

لــە دوو ملیــار کــەس[ و ماوەیەکــى زەمــەىن درێژتــر 

لــە بیســت ســەدە[، فــرە چەشــنییەکى  ]کــە زیاتــرە 

گەورەتریــش دەنوێنێــت. لەگــەڵ ئەوەشــدا، دەکرێــت 

باوەڕپێکــراو هەبێــت و دروستیشــکراوە  گشــتاندنێکى 

ــەو فــرە چەشــنییەیەوە کــە پێــی دەوترێــت  ــارەى ئ ــە ب ل

مەســیحى-  پۆســت  مەســیحى،  جــوو-  مەســیحییەت. 

ــاوا.  ــتانییەىت ڕۆژئ ــر- شارس ــێوەیەکى ڕوون ــە ش ــود ب یاخ

بــارەى  لــە  گشــتاندنێک  کــە  کاتێکدایــە  لــە  ئەمــە 

ئیســالمەوە، ڕەنگــە کارێکــى گــران و مەترســیداریش بێــت، 

ــە  ــە، ڕەنگــە ل ــە کارێکــى ئەســتەم نیی ــەاڵم هێشــتا ئەم ب

ــت. ــوود بێ ــەوە بەس ــد الیەنێکیش چەن

ــۆ  ــەوە ب ــە مەغریب ــینى ئیســالمى ل ــەدا، شانش ــەو فەزای ل

ئیندۆنیســیا و لــە کازاغســتانەوە بــۆ ســەنیگال درێــژ 

ــر  ــش زیات ــۆ پێ ــەوە ب ــینە دەگەڕێت ــەم شانش ــەوە، ئ بوەت

لــە چــواردە ســەدە، لەگــەڵ هاتنــى وەحــى بــۆ پێغەمبــەر 

ســەدەى  لــە  ســعودییە،  عەرەبســتاىن  لــە  موحەمــەد 

کۆمەڵــگا  پێکێهنــاىن  پاشــانیش  زاینییــدا،  حەوتەمــى 

موحەمــەددا.  دەســتى  لەژێــر  ئیســالمى  دەوڵــەىت  و 

ــەو ســەردەمە وەک ســەردەمى  ــا ئ مێژونووســاىن ئەورووپ

ــوان ســەردەمى  ــە نێ ــە دەکەوێت ــەن، ک ــاو دەب ــى ن تاریکی

ــەڵ  ــا، لەگ ــۆن و ڕۆم ــاىن ک ــتانییەىت یۆن ــووىن شارس الواز ب

ــا. ئیســالم  پێشــکەوتنى شارســتانییەىت مۆدێرنــەى ئەورووپ

دەکــرد،  شارســتانییەتەکاىن  ڕابەرایــەىت  جیهانــدا  لــە 

بەهێزیــش  و  گــەورە  شانشــینێکى  وەک  هەروەهــا 

دەرکــەوت، ئەمە دەوڵەمەندى و فرە چەشــنى پیشەســازى 

و بازرگانییــە، لەگــەڵ زانســت، داهێنــان و نووســیندا، کــە 

زیاتــر بــوو لــە جیهــاىن مەســیحى. ئــەو قۆناغــە قۆناغێکــى 

ــاواى  ــوان ڕۆژهــەاڵىت کــۆن و ڕۆژئ ــە نێ ــوو ل ــد ب مامناوەن

مۆدێرنــەدا، هەروەهــا بــە شــێوەیەکى بایەخدارانــەش 

بەشــداربوو،  بــەاڵم  لــە ســێ ســەدەى ڕابــردوودا، ئیســالم 

بااڵدەســتیى و ســەرکردایەتیى لەدەســتدا و کەوتــە پشــت 

ــەاڵت.  ــراکاىن ڕۆژه ــەوە خێ ــە و نوێبون ــاواى مۆدێرن ڕۆژئ

فراوانبــووىن ئــەو کەلێنــە بــوو بــە هــۆى زیادبــووىن کێشــە 

مەترســیدارەکان لــە بــوارى پراکتیتکــى و ســۆزدارییدا. 

کەســایەتییە  و  بیرمەنــد  و  ســەرکردە  ئێســتاش  هەتــا 

یاخییــە ئیســالمییەکانیش وەاڵمێکــى کاریگەرییــان بــۆ 

نەدۆزیوەتــەوە.

ئــەوە زۆر ڕاســتە ئیســالم وەک ئاینێــک، لــە هەمــوو 

 - مەســیحی  کەلتــووری   لــە  نزیکرینــە  ڕوویەکــەوە 

جوولەکــە، بــە بــەراورد بــە ئایینــە گــەورەکاىن تــرى ئاســیا، 

وەک ئایینــى هیندۆیــزم، بودیــزم یــان کۆنفۆشــییزم. ئایینى 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

جوولەکــە و ئیســالم، هەردووکیــان لــەو یاســا ئاســامنییەدا 

ــى  ــەکاىن چاالک ــوو الیەن ــایەش هەم ــەو یاس ــن، ئ هاوبەش

ــەوە.  ــواردن و خواردن ــت، وەک خ ــۆ دەگرێ ــی لەخ مرۆی

مســوڵامن و مەســیحییەکان لــەو ســەرکەوتنەدا هاوبەشــن، 

ــرەوە، لەناویشــییدا  ــەکاىن ت ــە مرۆیی ــەى ئایین ــە پێچەوان ب

ئایینــى جوولەکــە، ئــەوان باوەڕیــان وەهایــە کــە خــاوەىن 

ــا پەیامــى  ــدىن کۆت ــۆ گەیان ــەى خــودان، ب ســامان و متامن

خــودا بــە مرۆڤایــەىت و هەروەهــا ئەرکــى باوکردنــەوەى 

ــەو  ــە ئ ــەدا ک ــەو ناوچان ــانە ل ــان لەســەر ش ــەو ئاینانەی ئ

ئاینانــەى پێنەگیشــتوە. بــە بــەراورد بــە ئایینــە مەزنــەکاىن 

ڕۆژهــەاڵت-  ئایینــەى  ســێ  ئــەو  ڕۆژهــەاڵت،  تــرى 

ئاینــى جوولەکــە، مەســیحى و ئیســالم. ئــەو ئایینانــە 

لــە  دەبەســتێ،  بەیەکەوەیــان  پتــەو  پەیوەندییەکــى 

ڕاســتییدا ئــەو ئایینانــە وەک فــرە چەشــنى یــەک کەلتــوور 

دەردەکــەون. 

ــەوە  ــەى الیەنەکان ــە زۆرب ــالم، ل ــیحى و ئیس ــى مەس ئایین

دەردەکــەون،  دەستەخوشــک  شارســتانییەىت  دوو  وەک 

پاشــاموەى وەحــى جوولەکــە  لــە  ئایینەکــە  هــەردوو 

زانســتەوە  و  یۆنــاىن  فەلســەفەى  و  پێغەمبەرایــەىت  و 

کەلتــوورى  ســەر  لــە  هەردووکیــان  وەرگیــراون، 

دێرینــى ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســت دەژیــن. لــە زۆرینــەى 

گرێــدراو  شــێوەیەکى  بــە  هاوبەشــن،  مێژووەکەیانــدا 

پێکــەوە لەشــەڕدا بــوون، بــەاڵم هەتــا لــە کاىت ملمالنــێ و 

ئاڵۆزیشــدا، ئــەوان نزیکایەتــی و ئــەدگارە بنەڕەتییەکانیــان 

نیشــان دەدەن. ئەمانــە هــەم پێکەوەیــان دەبەســتێتەوە و 

هەمیــش جیایــان دەکاتــەوە لــەو شارســتانییەتە مەزنــەى 

ئاســیا، بــەاڵم لەگــەڵ ئــەو لێکچوونانەشــدا، جیاوازیــى 

ڕیشــەیی لــە نێــوان ئــەو دوو ئایینــەدا بــووىن هەیــە، 

ئــەو جیاوازییانــە ئاشــکران لــە دۆگــام و پەرســتنەکانیاندا. 

ــارى  ــە ڕەفت ــر ڕیشــەیین و ئاشــکران ل ــەکان زیات جیاوازیی

ئەوەیــان  دەســتەاڵتەکانیان  و  ئایینــەدا  دوو  ئــەو 

نێــوان  پەیوەندییــەکاىن  لــە  تایبــەىت  بــە  لێکداتــەوە، 

دەوڵــەت، ئاییــن و کۆمەڵــگادا. دامەزرێنــەرى ئایینــى 

قەدەغــە  شــوێنکەوتووەکاىن  لــە  ئــەوەى  مەســیحى 

ــە  ــتانەى ک ــەو ش ــەن ب ــەر بک ــاوکاری قەیس ــە »ه ــرد ک ک

هــى قەیســەرە، بــۆ خــوداش ئــەو شــتانەى کــە هــی 

خودایــە )مەتــا.XXXII:21(، لەگــەڵ ئەوەشــدا ئایینــى 

چەنــد  بــۆ  چەوســاوەکان،  ئایینــى  وەک  مەســیحیى، 

ــو  ــکەوتوە، هەتاوەک ــردوە و پێش ــەى ک ــەدەیەک گەش س

ــى  ــە ئایین ــاوەڕى ب ــۆرى کۆنســتاتین )708-715( ب ئیمپرات

ــا، قەیســەر بــوو بــە پیاوێکــى مەســیحى،  مەســیحیى هێن

دەرگاى بــە ڕووى زنجیرەیــەک گۆڕانکارییــدا کــردەوە، ئــەم 

بیروبــاوەڕە نوێیــە کۆنتڕۆڵــى هەمــوو ئیمپراتــۆرى ڕۆمــاى 

گواســتەوە.  شارســتانییەتەى  ئــەو  پاشــانیش  کردبــوو، 

دامەزرێنــەری ئیســالم خــۆی کۆنســتانتین بــوو، دەوڵــەت 

و ئیمپڕاتۆریەتــی خــۆی دامەزرانــد. ئــەو نــە کڵێســاى 

ــوو،  ــە دروســتکردنیىش هەب ــە پێویســتى ب دروســتکرد و ن

لــە مێــژووى جیهــاىن  دابەشــبووىن دەســتەاڵىت قەشــە 

مەســیحیى ڕۆژئــاوادا زۆر گرنــگ بوو، شــتێکى هاوشــێوەى 

ــاىن  ــاوەى ژی ــە م ــە. ل ــە ئیســالمدا نیی ــەو دابەشــبوونە ل ئ

موحەمــەددا، کۆمەڵــگاى مســوڵامنەکان لەیــەک کاتــدا 

بــوو بــە کۆمەڵگایەکــى سیاســیى، ئایینیــى، پێغەمبەریــش 

پێشــەواى دەوڵەتەکــە بــوو. ئــەو فەرمانــڕەواى ناوچەیــەک 

و گەلێکــى دەکــرد و یەکســاىن بەرقــەرار کــرد، باجــى 

ســوپاش  فەرمانــدەى  هەروەهــا  و  کۆدەکــردەوە 

بەرقــەرار  ئاشــتیی  و  هەڵدەگیرســاند  جەنگــی  بــوو، 
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ــەرەتاییەکاىن  ــەوە س ــەى ن ــە پێکهات ــەبارەت ب ــرد. س دەک

ــرۆزى  ــى پی ــییەکانییان مێژووییەک ــوڵامنان، سەرکەش موس

بــۆ  نەبــوو  تاقیکردنــەوە  پالنێکــى  هیــچ  ئیســالمە، 

بەرەنــگارى  کەلتوورێکــى  هەروەهــا  چەوســاندنەوە، 

ــەوە  ــە پێچەوان ــەت. ب ــزى دەوڵ ــارى هێ ــوو وەک نەی نەب

ئــەو دەوڵەتــەى کــە فەرمانڕەوایــی دەکــرد ئیســالمى بــوو، 

ڕەزامەنــدى خــودا لــە ســەر ئامانجەکەیــان ڕوون بــوو، لــە 

شــیوەى ســەرکەوتن و ئیمپراتۆرەکەیانــدا لــە جیهانــدا. 

 لــە ســەردەمى بتپەرســتیی ڕۆمانییــدا، قەیســەر خــودا بــوو، 

بــەاڵم بــۆ مەســیحییەکان بژاردەیەکیــان لەبەردەســتدا بــوو، 

ــودا  ــوان خ ــە نێ ــدەن ل ــام ب ــژاردن ئەنج ــەوەى هەڵب ــۆ ئ ب

و قەیســەردا، ژمارەیەکــى ناکۆتــاى نــەوە مەســحییەکان 

ئیســالمدا  لــە  ئــەو داوى هەڵبژاردنــەوە.  نــاو  کەوتنــە 

هەڵبژاردنەکــە هێنــدە بــە ئــازار نەبــوو، لــەو حوکمڕانییــە 

ئیســالمییە یونڤێرســاڵییەدا کــە مســوڵامنەکان باوەڕیــان 

ــە  ــودا، ک ــە خ ــە ل ــوە جگ ــەرێک نەب ــچ قەیس ــەىت، هی پێی

تاکــە پادشــا و تاکــە ســەرچاوەى یاســایە. کاتێــک محەمــەد 

مــرد لــە ســاڵى 632ى زاینییــدا، ڕۆحەکــەى و پەیامــە 

ــرۆڤ،  ــۆ م ــودا ب ــى خ ــاىن کتێب ــۆ هێن ــەى، ب پێغەمبەرییەک

ــۆ  ــوو ب ــى ب ــەوە ئەرکێکــى ئایین ــەوەى مای ــوون. ئ ــەواو ب ت

باوکردنــەوەى ئایینــى خــودا، تاوەکــوو لــە کۆتاییــدا هەموو 

جیهــان ئــەو ئایینــە قەبــوڵ بکــەن. ئــەوەى کە بەدەســتهات 

لەگــەڵ  بــوو،  دەســتەاڵتەوە  فراوانبــووىن  ڕێــگاى  لــە 

ئەندامیــەىت کۆمەڵــگاى ]ئیســالمی[ کــە چارەنــووىس ڕاســت 

ــت.  ــۆ دەگرێ ــودا لەخ ــاکاىن خ ــە یاس ــردن ل ــتیوانی ک و پش

بــۆ ئــەوەى پەیوەندییەکــى پێویســت و ڕابەرایەتییــەک 

ــەر   ــەرکەوىت پێغەمب ــوون و س ــە، جێگیرب ــەو ئەرک ــدات ب ب

پێویســت بــوو. وشــەى  )خلیفــە( بــە زمــاىن عــەرەىب، ئــەو 

ســەردێڕە بــوو کــە لــە الیــەن زڕباوکــى پێغەمبــەرەوە 

ــوو کــە ســەرکەوت، ئەبوبەکــر  ــرا و یەکــەم کەســیش ب دان

ــالمى،  ــگاى ئیس ــی کۆمەڵ ــى فەرمانڕەوای ــەر تەخت ــوە س چ

گــەورەى  مێژوییەکــى  دامەزرانــدىن  وەک  هەروەهــا 

ــت. ــۆ دەکرێ ــاژەى ب ــالمى ئام ــەىت ئیس خەالف

لــە ژێــر دەســتەاڵىت خەلیفــەدا، دانیشــتواىن مەدینــە، 

ــە ســەردا گــرت،  ئــەو شــوێنەى کــە پێغەمبــەر دەســتى ب

لــە ماوەیەکــى کەمــدا بــوو بــە ئیمپراتۆریەتێکــى گــەورە 

ــە ئەزمــووىن  ــى. ل ــە ئاینێکــى جیهانی ــوو ب و ئیســالمیش ب

مســوڵامناىن ســەرەتاییدا، وەک پاراســن و تۆمارکــردن بــوو 

ــالم، ڕاســتییە ئایینییــەکان و  بــۆ نــەوەکاىن دواتــرى ئیس

ــەم  ــوون: یەک ــاو نەچ ــاىن لەن ــە ئاس ــییەکان ب ــزە سیاس هێ

یەکــەم  بەهێزبێــت  دوەم  پیرۆزییــە،  دوەم  پیرۆزیــى، 

بەهێــزە. ئایەتــواڵ خومەینــى یەکــەم کــەس بــوو کــە 

ــا هیچــى  ــە »ئیســالم سیاســەتە، گەرن ــەوەدا ک ــاژەى ب ئام

تــر نییــە«. هەمــوو مســوڵامنەکان ئەوەنــدە دوور نــاڕۆن، 

تیشــکی  خــودا  کــە  ڕازیــن  بــەوە  زۆرینەیــان  بــەاڵم 

خســتۆتە ســەر سیاســەت و ئــەم بــاوەڕەش دووپــات 

کراوەتــەوە، لەگــەڵ ئەوەشــدا بەهێزکــراوە بــە شــەریعەىت 

ئیســالم و یاســاى پیــرۆز کــە بــە شــێوەیەکى فــراوان لەگەڵ 

دەســتکەوت و ڕاهێنــاىن دەســتەاڵتدا مامەڵــە دەکات، 

ــەکاىن  ــتەاڵت، ئەرک ــتى شــەریعەت و دەس ــان رسوش پاش

دەســتەاڵتدار و ســەبجێکت لــە جیهانــدا. لەگــەڵ ئــەوەدا 

کــە ئێمــە لــە ڕۆژئاوایــن، هێشــتا بــە یاســا و فەلســەفەى 

ــن. ــاوى دەبەی ــیاىس ن س

ئــەو پێکداچوونــە درێــژەى کــە لــە نێــوان ئایینــى ئیســالم 

و  لێکچــوون  ئــەوە  دەکرێــت  هەیــە،  مەســیحییدا  و 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

کاریگەریــى هاوبــەش بێــت لــە نێــوان ئــەو دوو ئایینــەدا 

کــە هەندێکجــار دەبێتــە هــۆى ئــەوەى کــە تێبینییکــردىن 

پشــتگوێ  نێوانیانــدا  لــە  گرنــگ  جیــاوازى  هەندێــک 

ــوڵامنان؛  ــى مس ــت، ئینجی ــان دەوترێ ــە قورئ ــت. ب بخرێ

مســوڵامنان،  کڵێســاى  دەوترێــت  مزگەوتیــش  بــە 

ئــەو  تێکــڕاى  مســوڵامنان.  ئایینیــى  پیــاواىن  زانــاکان، 

ســێ ڕوونکردنەوەیــە بــە تــەواوەىت دروســن، هێشــتا 

ــو  ــدى فری ــە شــێوەیەکى جی ــە ب ــەو ســێ ڕوونکردنەوەی ئ

دەدرێــن. پەیامنــە کۆنــەکان و نوێیەکانیــش، هەردووکیــان 

ــرن،  ــۆ دەگ ــە لەخ ــەو کتێبان ــەکاىن ئ ــراوەى جیاوازیی کۆک

ــە  ــوە و ل ــش ب ــەىن فراوانری ــى زەم ــى ماوەیەک ــە درێژای ب

الیــەن بڕوادارەکانــەوە وەک بەرجەســتەکردىن دەرکەوتنــى 

ــوڵامنەکانە،  ــۆ مس ــان ب ــردوە. قورئ ــایان ک ــامىن تەماش ئاس

ــەک  ــەن ی ــە الی ــردوە ل ــاى دەرک ــە یاس ــە ک ــە کتێبێک تاک

دواى  بــوو.  موحەمــەد  پێغەمبــەر  ئەویــش  پیــاوەوە، 

گفتوگۆیەکــى ڕاســتەوخۆ لــە ســەر ســەدەى یەکەمــى 

کــرد  قەبــوڵ  ئەوەیــان  پاشــان مەزهەبــەکان  ئیســالم، 

ــەییە،  ــراوە و هەمیش ــت نەک ــان دروس ــودى قورئ ــە خ ک

ســەنتەرى  بــە  بــوو  ئەمــە  نەگۆڕیشــە.  و  ئاســامنییە 

ــە.  ــەو ئایین ــاوەڕى ئ ب

 لــە ڕاســتیدا مزگــەوت کڵێســای موســوڵامنەکانە، بــەو 

دێــت،  کۆمــەڵ  بــە  پەرســتنی  جێــگاى  کــە  مانایــەی 

جــۆرى  هەمــان  بــە  ناتوانێــت  کــەس  هیــچ  بــەاڵم 

ــەبارەت  ــکات. س ــاش ب ــەر کڵێس ــە س ــە ل ــەوت قس مزگ

بــە دامەزراندنەکەیــىش بــۆ خــۆى خــاوەىن ڕێزبەنــدى 

ــەوە.  ــەى دەوڵەت ــە پێچەوان ــک ب ــە، ڕێ و ڕێســاى تایبەت

زانــاکان »علــامء« )لــە ئێــران و دەوڵەتــە ئیســالمییەکاندا، 

لــە ژێــر کاریگەریــى کەلتــوورى فارســییدان و نــارساون بــە 

»مــەالکان«(، لــە ڕەهەنــدە کۆمەاڵیەتییەکــەوە ئەوانــە 

ئایینییــن  پســپۆڕى  پیــاواىن  ئەوانــە  ئایینییــن،  پیــاواىن 

و ڕێپێــدراون وەک ئــەوەى کــە مەشــقیان پێکــراوە و 

ــالمدا  ــە ئیس ــەگەرێتیى ل ــەاڵم قەش ــە، ب ــان هەی بڕوانامەی

بــووىن نییــە- هەروەهــا هیــچ پەیوەندییەکى قەشــەگەرایی 

بەندکــردن و  پۆلێــن  بــاوەڕداران،  نێــوان خــودا و  لــە 

ــى  ــە نەریتێک ــە، ن ــووىن نیی ــرۆز ب ــى پی ــی کردنێک قوربانی

بــە قەشــەکردىن پیــاواىن ئایینــى بــووىن هەیــە بــۆ ئــەوەى 

بتوانــن جێبەجێــى بکــەن. دەکرێــت کەســێک بڵێــت 

ــەىن  ــک و ئەنجووم ــچ ئەنجوومەنێ ــردوودا هی ــە ڕاب ــە ل ک

کڵێســا بــووىن نەبــوە و هیــچ کەســیش ڕانەســپێردراوە بــۆ 

لە یەکەم ڕۆژى 
پێغەمبەرایەتییەوە، 
کۆمەڵگای ئیسالمی 

خاوەنى کاراکتەرێکى 
دوالیزمى بوو. لە الیەکەوە 

حوکمڕانى بە شێوەیەکى 
سەرکەوتوانە بوو بە دەوڵەت 

و ئیمپراتۆر. لە هەمان 
کاتیشدا ئەوە کۆمەڵگایەکى 

ئایینیى بوو، کە لە الیەن 
پێغەمبەرەوە دامەزرا و لە 
الیەن جێنشینەکانییەوە 
بەڕێوەدەبرا و  جێنشینى 

پێغەبمەر بوون
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بەڕێوەبــردن و ســەپاندىن بیروبــاوەڕى ئەرسەدۆســکى، بــە 

الیــەىن کەمــەوە ئەمــە چیــر بــۆ واڵتێکــى وەک ئێــران بــە 

ــە.  ــت نیی ــەواوەىت ڕاس ت

ئەرکــی ســەرەکی زانــاکان- کــە لــە وشــەی عەرەبــی 

ــیرکردنی  ــردن و تەفس ــتیی ک ــراوە، پاڵپش ــة( وەرگی )املعرف

ــە کۆتایــی ســەدەکانی ناوەڕاســتدا  ــرۆزە. ل شــەریعەتی پی

دەرکــەوت،  کڵێســادا  پیاوانــی  شــێوەی  لــە  شــتێک 

پێداویســتیى کەســاىن ئاســایی لــە نــاو شــار و گوندەکانــدا 

دابیــن دەکــرد، ئەمانــە زۆرکات جیاوازتــر بــوون و الى 

پیــاواىن ئایینیــى متامنەیــان نەبــوو، ئەمانــە زیاتــر بــەالى 

ســۆفیگەرییدا دەچنــەوە وەک ئــەوەى ئیســالمیى دۆگامیی 

بــن. دواتــر، لە ســەردەمى پاشــایەىت ئیســالمییدا، لــە تورکیا 

ــەوت،  ــایی دەرک ــتەاڵىت کڵێس ــە دەس ــک ل ــران، جۆرێ و ئێ

ئــەم جــۆرە لــە دەســتەاڵىت کڵێســایی هیــچ ڕیشــەیەکى لــە 

کەلتــوورى ئیســالمى کالســیکدا نەبــوو، ســەربارى ئــەوەش 

ــز بانگەشــەیان نەدەکــرد،  ــە هەرگی ــەم پۆل ئەندامــەکاىن ئ

هێشــتاش کەمــر دەســتەاڵىت قەشــەی مەســیحییەکان 

چەندیــن  مۆدێرنــەدا،  ســەردەمى  لــە  تاقیکراوەتــەوە. 

بــە شــێوەیەکى ســەرەکى  گۆڕانکاریــى هەبــوون کــە 

لــە ژێــر کاریگەریــى ڕۆژئــاوادا بــوون، دامەزرانــدن و 

ــۆ  ــێوەى ب ــەو ش ــاىن ئ ــردوە، گوم ــەى ک ــپۆڕییان گەش پس

ــت،  ــۆ دەگرێ ــیحییدا لەخ ــى مەس ــاواىن ئایینی ــا و پی کڵێس

ــالمى  ــە ئیس ــوون ل ــە دەرچ ــۆرە ل ــەو ج ــدىن ئ ــەاڵم نوان ب

ــۆ  ــەوە ب ــانیش نەگەڕان ــان دەدات و پاش ــیکییدا نیش کالس

ــێوەیە.  ــەو ش ئ

ئایینیــى قســە  پیــاواىن  لــە ســەر  دەکرێــت کەســێک 

بــکات، بــەاڵم بــە مانــا کۆمەاڵیەتییــە ســنووردارەکەى لــە 

جیهــاىن ئیســالمییدا، بــەاڵم قســەکردىن عەملانییــەکان هیــچ 

مانایەکــى نییــە. زۆرینــەى بیرکردنــەوە لــە شــتەکان ئەوەى 

کــە جیــاوازە یاخــود هەتاوەکــو دابڕاویشــە لــە دەســتەاڵىت 

ــە  ــتیاىن ب ــاىن کریس ــۆن زم ــەوەى چ ــەروەک ئ ــى، ه ئایینی

چەمکــى عەملانیــى، کاتیــى، ســیکۆالر گوزارشــتى لێکــردوە، 

بــە شــێوەیەکى گشــتى  بــۆ بیرکردنــەوە و پراکتیکــى 

ــا  ــە شــێوەیەکى ڕێژەیــی هەت ــە نامــۆن. ب ئیســالمى ئەمان

ــان  ــە هاومانایەکیی ــەو چەمکان ــەش، ئ ــەردەمى مۆدێرن س

ــەن  ــە الی ــە ل ــەو چەمکان ــوو، ئ ــدا نەب ــاىن عەرەبیی ــە زم ل

ــە  ــرد- ل ــەیان دەک ــەرەىب قس ــە ع ــە ب ــانەوە ک ــەو کەس ئ

بــەم  یاخــود  گرتبــوو،  وەریــان  مەســیحییەوە  ئایینــى 

ــاوە. ــۆ داهێن ــەیان ب ــە وش تازەیی

کۆمەڵــگای  پێغەمبەرایەتییــەوە،  ڕۆژى  یەکــەم  لــە 

لــە  بــوو.  کاراکتەرێکــى دوالیزمــى  ئیســالمی خــاوەىن 

ســەرکەوتوانە  شــێوەیەکى  بــە  حوکمــڕاىن  الیەکــەوە 

بــوو بــە دەوڵــەت و ئیمپراتــۆر. لــە هەمــان کاتیشــدا 

الیــەن  لــە  کــە  بــوو،  ئایینیــى  کۆمەڵگایەکــى  ئــەوە 

پێغەمبــەرەوە دامــەزرا و لــە الیــەن جێنشــینەکانییەوە 

ــە  ــا ل ــوون. عیس ــەر ب ــینى پێغەمب ــرا و  جێنش بەڕێوەدەب

خاچــدرا، موســاش مــرد، بــە بــێ ئــەوەى بخرێتــە نــاو ئــەو 

زەوییــەى کــە بەڵێنــى پێــدرا بــوو، لەگــەڵ ئــەو بیروبــاوەڕ 

ــى  ــر کاریگەری ــە ژێ ــوێنکەوتوواىن ل ــتا ش ــازە، هێش و ڕێب

یادگاریــى ئــەو ڕاســتییانەدان. موحەمــەد لــە مــاوەى 

ــش  ــا و داگیرکەری ــوو، وەک پادش ــەرکەوتوو ب ــدا س ژیانیی

ــا  ــە تەنه ــوڵامنەکان، ب ــارى مس ــى ڕەفت ــرد، دەرئەنجام م

دەکرێــت پەیــڕەو بکرێــت لــە الیــەن زنجیــرەى مێــژووى 

ــدا،  ــاى ڕۆژهــەاڵت، بەڕبەڕی ــە ئەورووپ ــەوە. ل ئایینەکەیان

بــەاڵم فێربــووىن داگیــرکارى لــە ســەر ئاســتى دەوڵــەت و 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــاى  ــاىن و کڵێس ــەىت ڕۆم ــە ئیمپراتۆریی ــوو، ل ــن پەیداب ئایی

مەســیحییدا، ئــەو دوو جــۆرە لــە داگیــرکارى دەنارسێتەوە، 

بەرژەوەندییــەکاىن  خزمــەىت  هەوڵیانــداوە  هەروەهــا 

خۆیــاىن پــێ بکــەن، لەگــەڵ ئەوەشــدا پێویســت بــوو لــە 

نــاو ســراکچەرى دەســتەاڵىت ڕۆمــاىن و ئایینــى مەســیحییدا 

بــووىن هەبێــت و هەردووکیــان زمــاىن التینیــى بەکاربهێنن. 

ــت  ــەاڵىت ناوەڕاس ــەواوى خۆره ــوڵامنەکان ت ــە مس عەرەب

ــرۆز  ــى پی ــە کتێب ــرد، ب ــر ک ــان داگی ــوورى ئەفریقای و باک

ــڕەوای  ــەوان فەرمان ــان، ئ ــان پێهێن ــەرەىب بڕوای ــاىن ع و زم

خۆیــان دروســتکرد، لەگــەڵ کۆمەڵێــک یاســاى نوێــدا زماىن 

ــە  ــان، ســراکچەرى ئیمپراتۆرییەت ــە نوێیەکەی ئیمراتۆرییەت

ــتەاڵىت  ــاوەىن دەس ــەش خ ــد، خەلیف ــان دامەزران نوێیەکەی

بــااڵ بــوو. ئــەو شــێوازە لــە فەرمانڕەوایــی لــە الیــەن 

ئیســالمەوە دروســت کــرا، مــاىف ئەندامێتــى بــە تەنهــا بــۆ 

ــرد و خــاوەىن  ــان دەک ــە بانگەشــەى ئایینی ــوو ک ــە ب ئەوان

ــوون. ــااڵ ب ــتەاڵىت ب دەس

وەک  لەمــەدا  موحەمــەد،  پێغەمبــەر  ژیــاىن  ڕێــڕەوى 

هەمــوو مۆدێلــەکاىن دیکــە، ئەوانــەى کــە مســوڵامنە 

ــڕەوى  ــەوەى پەی ــۆ ئ ــن ب ــدا دەگەڕێ ــە دوایی ــەکان ب باش

ــە  ــەم: ل ــدا، یەک ــەر دوو بەش ــە س ــکراوە ب ــەن، دابەش بک

مــاوەى ئــەو ســاڵەنەیدا کــە لــە شــوێنى لــە دایــک بــووىن 

بــوو )570-622(، لــەم ماوەیــەدا ئــەو دژى بتپەرســتەکان 

ــە مەکــەوە  ــرد ل ــە کۆچــی ک ــەوەى ک ــوو. دوەم: دواى ئ ب

فەرمانــڕەواى  کاتــەدا  لــەم   ،)632-622( مەدینــە  بــۆ 

ــەردا،  ــاىن پێغەمب ــە ژی ــەم دوو شــوێنە ل ــوو. ئ ــەت ب دەوڵ

فەرمانڕەواییــە.  تریــان  ئــەوی  و  بەرەنگارییــە  یەکیــان 

ئــەم دوانــە لــە قورئانــدا ڕەنگــى داوەتــەوە، لــە ســورەتە 

فەرمانــەکاىن  ملکەچــى  بــڕوادارەکان  جیاوازەکانــدا، 

ــوون،  ــەون ب ــەکاىن فیرع ــى فەرمان ــوون، ملکەچ ــودا ب خ

ئــەو  بــوو.  زۆردارى  و  نادادپــەروەرى  منوونــەى  کــە 

دوو ڕەهەنــدەى ژیــاىن پێغەمبــەر و کارى وەحــى دوو 

و  دەســتەاڵت  یەکەمیــان  ئیســالمدا،  لــە  کەلتــوورن 

بێدەنگییــە، دوەمیشــیان ڕادیــکاڵ و چاالکــە. هەردووکیــان 

زیــاد لــە پێویســت ڕەنگدانەوەیــان هەبــوە، لــە الیەکــەوە 

ــە  ــەوە ل ــى دیکەش ــە الیەک ــووردا، ل ــەکردىن کلت ــە گەش ل

ئاشــکراکردىن ڕووداوەکانــدا. دیاریــی کــردىن نوێنــەرى 

خــودا و فیرعــەون کارێکــى ئاســان نەبــوو، کتێــب گەلێکــى 

ــەوڵ و  ــەو ه ــۆ ئ ــورساوە، ب ــە ن ــەم بابەت ــەر ئ ــە س زۆر ل

ــەکان  ــتا گرفت ــداوە، هێش ــگ ڕووی ــک جەن ــە گەلێ کۆشش

زیاتر لە هەزار ساڵە، 
ئیسالم بە تەنها 

شێوەیەکى پەسەندکراوى 
یونفێرساڵى دەداتە ئەو 
یاسا و پرینسپانەى بۆ 

ڕێکخستنى ژیانى گشتى و 
ژیانى کۆمەاڵیەتى. هەتا لە 

کاتى سەردەمى بااڵترین 
کاریگەریى ئەوروپاییشدا، 
لە ناو ئەو واڵتانەشدا کە 

ئیمپراتۆریەتى ئەورووپییەکان 
فەرمانڕەواییان کردوە یاخود 

بااڵدەست بوون تێیدا
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ــە  ــت زۆر ب ــە ئەتوانرێ ــەردوو کەلتوورەک ــاون، ه ــەر م ه

ڕووىن ببیرنێــن لــە  گفتوگــۆ و ملمالنێــکاىن ســەردەمى 

ئێســتاماندا. 

ڕادیکالیزمــدا،  و  بێدەنگــى  پەڕگیــرى  نێــوان  لــە 

ــە  ــتى ک ــێوەیەکى رسوش ــە ش ــە، ب ــەک هەی باوبوونەوەی

هەڵســوکەوتێکى پێچەوانــە نیشــان دەدات، هەتاوەکــو 

ناڕاستیشــە، بەرامبــەر بــە حکوومــەت. بــۆ منوونــە، لێــرەدا 

ــتدا،  ــەدەکاىن ناوەڕاس ــە س ــە، ل ــەواو هەی ــى ت جیاوازییەک

لــە هەڵســوکەوىت خەڵکییــدا بەرامبــەر بــە قــازى، دادوەر 

و موفتــى، ڕاوێــژکارى یاســایی لــە یاســاى پیــرۆزدا. قــازى، 

ــت،  ــڕەواوە دادەنرێ ــەن فەرمان ــە الی ــە ل ــەو کەســەیە ک ئ

ــۆر  ــۆردا وەک بەرتیلخ ــات و فۆلکل ــاو ئەدەبی ــە ن ــە ل ئەم

بــووىن هەیــە، هەتاوەکــو فیگەرێکــى پێکەنیــن ئامێزیشــە. 

موفتــى لە ســەدەکاىن ناوەڕاســتدا لە ئیســالمدا دامــەزراوە، 

تێگەیشــن و هاوکاریــی کــردىن خەڵکــى ئاســایی، ڕێزیــان 

ــاوە  ــەى پی ــاو ژیاننام ــە ن ــە ل ــت. شــوێنیان هەی لێدەگیرێ

ــەزار  ــە ه ــتا ل ــە ئێس ــە ئێم ــەى ک ــدا - ئەوان ئاینخوازەکان

دانــە ســەد دانەمــان هەیــە - ئەوانــە پاڵــەوان بــوون 

و  دامەزرانــدن  و  کــردن  پێشکەشــی  کــە حکوومــەت 

و  فێربــوون  پێشکەشــکردنەکە،  پاشــان  کردنــەوە.  ڕەىت 

ــان پەیوەســتییەکەیان  ــان دروســت دەکات، ی ناوبانگەکانی

ڕەت دەکاتــەوە. 

ــگ  ــى گرن ــامنییەکاندا گۆڕانکارییەک ــەردەمى عوس ــە س ل

ڕوویــد،. قــازى بــە شــێوەیەکى مــەزن هێــز و دەســتەاڵىت 

ــە  ــوو ب ــت ب ــش پەیوەس ــو موفتی ــتهێنا، هەتاوەک بەدەس

ــەاڵم هەڵســوکەوتە  ــرە گشــتییەکاىن دەســتەاڵتەوە، ب زنجی

ــە  ــوو، ئەوان ــەردەوام ب ــەت ب ــتەکەى حکووم ــە ناڕاس کۆن

بــە شــێوەیەکى بــەردەوام لــە شــێوەى پەنــدى پێشــینیان، 

فۆلکلــۆر، هەتاوەکــو وەک شــێوەیەکى بــااڵى ئــەدەب 

ــرا.  ــێ دەک گوزارشــتیان ل

ــێوەیەکى  ــا ش ــە تەنه ــالم ب ــاڵە، ئیس ــەزار س ــە ه ــر ل زیات

و  یاســا  ئــەو  دەداتــە  یونفێرســاڵى  پەســەندکراوى 

ژیــاىن  و  گشــتى  ژیــاىن  ڕێکخســتنى  بــۆ  پرینســپانەى 

بااڵتریــن  ســەردەمى  کاىت  لــە  هەتــا  کۆمەاڵیــەىت. 

کاریگەریــى ئەوروپاییشــدا، لــە نــاو ئــەو واڵتانەشــدا کــە 

کــردوە  فەرمانڕەواییــان  ئەورووپییــەکان  ئیمپراتۆریــەىت 

ــە  ــە ب ــا ئەوان ــدا، هەروەه ــوون تێی ــت ب ــود بااڵدەس یاخ

ســەربەخۆیی ماونەتــەوە، بیرکردنــەوەى ســیاىس ئیســالمى 

و هەڵســوکەوتەکاىن مانــەوە و کاریگــەر بــوون لەگــەڵ 

ــەم  ــوو. ل ــان هەب ــە کاریگەرییەکانی ــان ب ئەوەشــدا باوەڕی

ســااڵنەى دواییــدا چەندیــن گــۆراىن پەیــدا بــوون کــە 

بیرکردنــەوە و هەڵســوکەوتەکانیش ئەگــەرى گەڕانەوەیــان 

ــەکاىن  ــە فۆڕم ــت ل ــەش گوزارش ــى ئەمان ــە، ئەگەرچ هەی

دەکات.  بااڵدەســتییان  پێشــووترى 

و  هەرێمــى  خۆماڵــی،  سیاســەىت-  شانشــینى  لــە 

جیهانییشــدا چونیەکــن- ئــەوەى کــە ئێســتا دەیبینیــن 

لێدانــە لــە جیاوازییــەکاىن نێــوان ئیســالم و ئــەو ناوچانــەى 

جیهــان کــە ماونەتــەوە. 

سەرچاوە:
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ئایین لە ڕوانگەی فەیلەسووف و بیرمەندانەوە
سیگمۆند فرۆید و ئایین

ویلیام دیل و تیموتی بیل

لە فارسیەوە: ئارام مەحمود ئەحمەد
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پێشەکی
بــە  وەرگیــراوە   )theoria( یۆنانــی  وشــەی  لــە  تیــۆر 

واتــای تێڕوانیــن، واتــا شــێوازی بینیــن. تیــۆر هەمــان 

ــێ  ــوودی ل ــە س ــە ئێم ــتنەیە ك ــەی تێگەیش ــەو چاویلك ئ

وەردەگریــن بــۆ ئــەوە شــتەی دەیبینیــن  بیخەینــە قاڵبەوە 

تیــۆر ئامڕازێكــە بۆجیــاكاری و  و ســەرنجی لێبدەیــن. 

كردنــەوەی گرێــكان و واتابەخشــین.

ــەوەی ئەكادیمــی ئایینــدا  پرســیاری ســەرەكی لەلێكۆڵین

ئەوەیــە كــە »ئاییــن چیــە؟«. هەرچەنــدە وەاڵمــی جیاجیــا 

ــەو  ــەرجەمی ئ ــەاڵم س ــەوە، ب ــیارە دەدرێت ــەم پرس ــۆ ئ ب

ســەملێرناو  بــە  ئاییــن  بەرامبــەر  بیــروڕاکان  وەاڵمانــە 

ــەو شــتەیە  ــن ئ ــای ئایی ــن، ڕا لەســەر بنەمــای ئایدی دەزان

کــە بــە بــاوەڕ و کــردەوە جۆاروجۆرەکانــی ئێمــە کــە 

بــە ئاییــن نــاوی دەبــەن، واتــا دەبەخشــێت. لێکۆڵینــەوە 

ــتکراو  ــن دروس ــە ئایی ــەوە ل ــە، لێکۆڵین ــن تیۆرێک ــە ئایی ل

ــۆ  ــە ب ــراوە، ک ــار نەک ــتنی هەژم ــی تێگەیش ــە ئامڕازەکان ل

ــت. ــێ وەردەگیرێ ــوودیان ل ــن س ــە ئایی ــن ل ڕوانی

ــە  ــەوە، ک ــوردودا ڕوون بووەت ــەدەی راب ــاوەی دوو س لەم

توێژینــەوەی ئەکادیمــی ئاییــن هیــچ )تیۆرێکــی گشــتگیر 

و یــەک پارچــەی( نییــە، تیۆرێــك کــە بتوانێــت ســەرجەم 

كاتێكیــش  هیــچ  و  لێكبداتــەوە  ئایینییــەكان  فێنۆمێنــا 

ــك  ــوو تیۆرێ ــت. هەم ــی نابێ ــێوەیە بوون ــی لەوش تیۆرێك

ــتەکانی  ــراو و ش ــی دیاریك ــەر بابەتێك ــە س ــك دەخات تیش

تــر لــە قاڵــب یــان لــە گرنگــی پێــدان وەدەردەنێــت. 

لەبەرئــەوە لێكۆڵینــەوە لــە ئاییــن بــەردەوام بــە دوای 

تیــۆرە نوێیەکانــدا دەگەڕێــت كــە بتوانــن دەرگای نــوێ  بــۆ 

بینیــن و شــیكردنەوەی ئاییــن بــەڕوی ئێمــەدا بكەنــەوە.

توێژەرانــی بــوای ئاییــن لــە دەیەكانــی ئــەم دواییــەدا 

ــۆ  ــدووە ب ــان تێپەڕان ــەم بوارەی ــی ئ ــنوورە نەریتییەکان س

ــە  ــەو تێڕوانین ــەوە و ل ــەکان بدۆزن ــە نوێی ــەوەی تێڕوانین ئ

نوێیانــەوە ئاییــن شــیبكەنەوە. تیۆرەکانــی کولتــور، مێــژوو، 

زمــان و ڕەگــەز کــە لــە ڕابــردوودا بــۆ زۆربــەی ئایینناســان 

ــب و  ــڕۆدا قاڵ ــە ئەم ــوون، ل ــە ب ــۆری بێگان ــک تی کۆمەڵێ

ــە  ــتنی ئێم ــە تێگەیش ــان ب ــەری نوێی ــتنە س ــک خس تیش

ــۆر  ــەرەکی تی ــی س ــدا کڕۆک ــە ئەنجام ــن داوە. ل ــە ئایی ل

ــە  ــن ب ــۆ ئایی ــی ب ــەوەی ئەکادیم ــێوازەکانی لێکۆڵین و ش

ــە  ــەم هەلومەرج ــووە. ئ ــراوان ب ــٶراوە و بەرف ــەواوی گ ت

بووەتــە هــۆی ئــەوەی کــە لێکۆڵینــەوە لــە ئاییــن بوارێکــی 

ئەکادیمــی گــەرم و گــوڕ بێــت. خوێنــدكاران و مامۆســتایانی 

ــگ  ــی گرن ــەڕووی گرفت ــش ڕووب ــەوەی ئایینی ــواری لێكۆڵین ب

ــن  ــوێ  دەوروژێن ــە پرســیاری ن ــەم تیۆران ــەوە، راســتە ئ بوون

و هەلــی نــوێ  بــۆ لێكۆڵینــەوە و شــیکاری ئایینــی بــۆ ئێمــە 

دەڕەخســێنن، بــەاڵم تێگەیشــتنیان دژوارە. ئێمــە دەمانەوێت 

ــن،  ــژەران بڕوانی ــن توێ ــروڕا و ئەندێشــەی کاریگەرتری ــە بی ل

کــە لــە دەرەوەی بــواری ئاییــن ڕای خۆیــان دەربڕیــوە، 

بــەاڵم بەرهــەم و ئەندێشــەکانیان کاریگــەری زۆریــان لەســەر 

لێکۆڵینــەوە نــوێ لــە ئاییــن هەبــووە.

ئێمــە ئــەم کتێبەمــان بــۆ ســێ گــرووپ لــە خوێنــەران 

نووســیوە:

یەکــەم: خوێندکارانــی قۆناغــی بەکالۆریــۆس لــە بوارەکانــی 

ــن.  ــە ئایی ــەوەی ئەکادیمــی ل ــۆر و میتۆدۆلۆجــی لێکۆڵین تی

هەرچەنــدە لەبــارەی تیــۆرە نەریتییەکانــی ئاییــن )وەک 

ــز(  ــەر، گیرت ــادە، تۆرن ــۆ، ئیلی ــەر، ئۆت ــم، ویب ــۆر، دورکی تەیل

زۆر نــوورساوە، بــەاڵم ســەرنجی ورد لــە بۆچوونــە نوێیــەکان 

ــەدراوە. ن
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

دووەم: بۆ خوێندکارانی ماستەر و دکتۆرا.

ئایینیــش  بــواری  توێژەرانــی  و  مامۆســتا  ســێیەم: 

پێویســتیان بــە ســەرچاوەیەک هەیــە بــۆ ئــەوەی تێڕوانینە 

هاوچەرخــەکان بناســێنێت و دەتوانــن ســوود لــەم کتێبــە 

ــرن. وەرگ

دەرکەوتن
ئــەم کتێبــە بەرهەمــی مشــتومڕ لــە وانەکانــی خوێندندایە. 

مــاوەی  لــە  کتێبــە  ئــەم  نووســەرانی  ئەزموونــی 

ــن نیشــانی  ــە ئایی ــەوە ل ــواری لێکۆڵین ــە ب ــەوەدا ل وانەوتن

لــە تێڕوانینــە  داوە، کــە خوێنــداکاران بــۆ تێگەیشــن 

نەریتییــەکان لەبــارەی ئایینــەوە گرفتیــان نییە. بــۆ منونە بۆ 

خوێنــدکاران تێگەیشــتنی مۆدێــرن کــە دورکیــم و ئیلیــادە 

لــە باســی دوالیزمــی پیــرۆز / ناپیــرۆز پێشکەشــی دەکــەن 

و بــە ســتون و بنەمــای تێگەیشــتنی ئایینــی دەزانــن، 

زۆر دژوار نییــە. هــۆکاری ئەمــەش تــا ڕێژەیــەک ئەوەیــە 

ــتی  ــتنی گش ــۆ تێگەیش ــرۆز ب ــرۆز / ناپی ــای پی ــە ئایدی ک

ــوان  ــە نێ ــە ل ــەوەی ک ــۆڕاوە. ئ ــن گ ــەری ئایی ــە جەوه ل

پیــرۆز / ناپیــرۆزدا جودایــی و کەلێنــی بنچینەیــی هەیــە، 

ــت.  ــت و ڕوون دادەمرێ ــە نەویس ــە بەڵگ ــڕۆدا ب ــە ئەم ل

ــرۆزدا  ــرۆز / ناپی ــە پی ــەی ل ــەو دوالیزمیی ــەوە ئ ــە ل بێجگ

هەیــە، لــە ڕەگــەزی هەمــان ئــەو دوالیزمانەیــە کــە فــۆڕم 

ــە جیهــان بینــی ئێمــە دەبەخشــن، دوالیزمەکانــی وەک  ب

ئۆرگانــی ئاییــن و ئۆرگانــی دەوڵــەت، ڕەوا و نــاڕەوا، باشــە 

ــە. و خراپ

زۆربــەی  وەک  تێگەیشــتنەکانی  و  تیــۆرەکان  لەبــارەی 

دیاریکــراو  شــێوەیەکی  بــە  و  هاوچەرخــەکان  تیــۆرە 

ــتی  ــتنی گش ــە تێگەیش ــر ل ــە کەم ــرن( ک ــت مۆدێ )پۆس

نزیکــن، بابەتەکــە جیــاوازە. هەوڵــی زیاتــر بــۆ تێگەیشــن 

ــە  ــەک پێیانوای ــتە. ژمارەی ــە پێویس ــۆر و تێڕوانینان ــەم تی ل

ــردووە. ــان نەک ــی لۆجیکی ــە بۆن ــەم تیۆران ــە ئ ک

ــە  ــک ناخەن ــتەوخۆ تیش ــە ڕاس ــەم تیۆران ــەوە ئ ــە ل بێجگ

ســەر بابەتــی ئاییــن و فینۆمینۆلۆجــی ئاییــن. ئــەوان 

چەمــک و تێگەیشــتنی نــوێ دەخەنەڕوو، تێگەیشــتنەکانی 

وەک گفتوگــۆ، دووبــارە منایــش کردنــەوە، ســووبێکت، 

ڕەگــەز، ئایدۆلۆجیــا، بەرجەســتە کــردن و کولتــور، کــە 

بــۆ زۆرێــک لــە خوێنــدکاران نەنــارساوە و لــە یەکــەم 

ــە ئایینــەوە نییــە. ــان ب ــدا پەویەندییەکــی زۆری تێروانینیان

بــەاڵم بــە تێپەڕیــن لــە هاوچــەرخ بــوون و مــۆدە بوونــی 

ئــەم تیۆرانــە، ئــەوە جێــی پرســیارە کــە بــە ڕاســتی چیــان 

 )Theology( ئایینناســی  خوێندکارانــی  بــۆ  کــە  پێیــە 

ــت؟   ــوودی هەبێ س

ــردە  ــەری ک ــەن و جەوه ــیار دەک ــک پرس ــەوان کۆمەڵێ ئ

ــەوە کــە  ــە جۆرێــک ڕوون دەکەن ــی ب و ئەندێشــەی ئایین

ئیــر ئێمــە دیــاردە )phenomenon( ئایینییــەکان وەک 

کۆمەڵێــک دەق و ڕووداوی داماڵــڕاو نەبینیــن، بەڵکــو 

ــە  ــن، ک ــور بزانی ــی کولت ــە تێکئااڵوەکان ــەوان وەک الیەن ئ

کاریگــەری کۆمەاڵیەتــی و سیاســی و ئابووریــان لەســەرە 

ــتکردوون.   ــەر دروس ــان لەس ــیان کاریگەری و خۆش

گفتوگۆکان
ئــەو تێروانینانــەی لــەم کتێبــەدا ناســێرناون هەڕەمەكــی و 

لــە هیچــەوە دروســت نەبــوون. ئــەم تیۆرانــە بەرهەمــی 

ــەڵ  ــە لەگ ــەم تیۆران ــی ئ ــە دانەران ــە ك ــەو گفتوگۆیانەی ئ

تیۆرســێنەکانی پێــش خۆیــان ئەنجامیانــداون. لــەم ڕووەوە 

چــوار كــەس پێشــڕەو بــوون: ســیگمۆند فرۆیــد، كارل 
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ــەم چــوار  ــان سوســور. ئ ــش نیچــە، فردین ماركــس، فردری

گفتوگۆکانــی  بــۆ  زەمینەیەکیــان  بەیەكــەوە  پێشــڕەوە 

ناوەڕاســتی ســەدەی بیســتەم رەخســاندووە. تێگەیشــن و 

پرســیارەكانی ئــەم چواركەســە تــا ئێســتاش لــە دەســتوری 

كاری تیــۆرە نوێیەكانــدان. ئەگــەر ئێمــە ئــەم تیۆرانــە 

بیانناســین.  پێویســتە  نەخێــر،  یــان  بكەیــن  پەســەند 

ــک  ــەدا تیش ــەم کتێب ــی ئ ــی یەکەم ــە بەش ــەوە ل لەبەرئ

ــە. ــوار کەس ــەم چ ــەر ئ ــە س خراوەت

بــە هەمــان ئــەو شــێوەیەی کــە کۆمەڵێــک تیۆرســێن لــەم 

ــەدا  ــوار کەس ــەم چ ــەڵ ئ ــە لەگ ــێرنێن، ک ــەدا دەناس کتێب

گفتوگعیــان کــردووە. ئێمــەش خوێندکارانــی ئەمــڕۆی 

بــواری ئاییــن بانگهێشــت دەکەین بــۆ ئەوەی لەگــەڵ تیۆر 

و تیۆرســێنەکان بچنــە گفتوگــۆوە. بــۆ منونــە کاتێــک ئێمــە 

جەوهــەری زمــان دەخەینــە بــەر بــاس، کام گۆڕانکاریانــە 

لــە تێڕوانینــی ئێمــەدا بــۆ ئاییــن دروســت دەبێــت؟ ئایــا 

زمــان، گونجانــی رسووتــی لــە نێــوان وشــە و گەڕانــەوەی 

دەرەکییــە؟ یــان وەک ئــەوەی سراکتورالیســتەکان دەڵێــن، 

زمــان سیســتمێکی نیشــانە ناســییە و هێــامی زمانــی 

خۆویســتانەیە و پشــت بەســتووە بــە جیــاوازی؟ خاڵەکــە 

ئەوەیــە کــە ئــام شــێوازە ڕەخنەییانــەی توێژینــەوە ڕێگــە 

ــۆرە  ــە تی ــن ل ــۆرە ببینی ــەو ج ــن ب ــە دەدات ئایی ــە ئێم ب

ــە. ــن بینیویان ــی ئایی نەریتییەکان

کارا  و  بەســوود  کــە  ئەوەیــە  کتێبــە  ئــەم  مەبەســتی 

بێــت. ئێمــە وا بیــر دەکەینــەوە کــە زۆرینــەی خوێنــەران 

بەڵکــو  بخوێننــەوە،  کتێبەکــە  هەمــوو  نەیانەوێــت 

یەکســەر دەچنــە ســەر ئــەو تیــۆر یــان تیۆرســێنە تایبەتەی 

ــەکان  ــێنە هاوچەرخ ــان تیۆرس ــڕەوان ی ــت. پێش دەیانەوێ

کــە لــە بەشــی دووەمــدا تیشــکیان دەخرێتــە ســەر بەپێــی 

ئەلــف و بــێ هاتــوون. هــەر بەشــێک بــۆ ســێ لــق 

دابــەش بــووە: چەمکــە کلیلییــەکان، ناوەرۆکــی ســەرەکی 

دەق، لێکۆڵینــەوەی زیاتــر.

ــن  ــۆ تێگەیش ــامن ب ــد ڕێگەیەک ــەدا چەن ــەم کتێب ــە ل ئێم

لــە ئاییــن خســتووەتە ڕوو. هەرچەنــدە ئــەو تیۆرســێنانەی 

کــەم کتێبــەدا بــاس کــراون، لەوانەیــە لــە یەکــەم ڕوانینــدا 

تێگەیشــنیان دژوار دەربکەوێــت، بــەاڵم بەهــای تەرخــان 

ــە، ئامانجــی ئێمــە  ــان هەی ــی زیاتری ــی کات و هەوڵ کردن

ئاشــنا  تیۆرســێنانە  ئــەو  بــە کاری  ئێــوە  ئەوەیــە کــە 

بکەیــن و چەمکــە ســەرەکییەکانی ئــەوان لێکبدەینــەوە و 

ــەر  ــن، ئەگ ــوار بکەی ــر هەم ــەوەی زیات ــۆ خوێندن ڕێگــە ب

ــەر  ــە س ــە بچن ــەم کتێب ــەوەی ئ ــەران دوای خوێندن خوێن

دڵنیاییــەوە  بــە  بیانخوێننــەوە،  و  ئەســڵییەکان  دەقــە 

ــەر  ــەوان لەس ــەری ئ ــۆ کاریگ ــان ب ــتنێکی وردتری تێگەیش

ــت. ــن دەبێ ــە ئایی ــەوە ل لێکۆڵین

سیگمۆند فرۆید
ســیگمۆند فرۆیــد )1856 - 1939( لــە خێزانێکــی جولەکــە 

لــە فرایبۆرگــی ئەڵامنیــا لــە دایــک بــووە. کاتێــک فرۆیــف 

تەمەنــی چــوار ســاڵ بــووە، خێزانەکــەی کۆچیــان کــردووە 

بــووە  بەرجەســتە  فرۆیــد خوێندکارێکــی  ڤیەننــا.  بــۆ 

کۆلێجــی   1881 ســاڵی  و  ڤیەننــا  زانکــۆی  چووەتــە  و 

ــردووە. ــەواو ک ــکی ت پزیش

فرۆیــد ســاڵی 1885 توانیویەتــی ســکۆلەر شــیپی پزیشــکی 

ــە  ــەوەی ل ــۆ ئ ــس ب ــۆ پاری ــت ب ــت و بچێ بەدەســت بێنێ

ــە  ــارکۆ( )1825 - 1893( ل ــن ش ــڕی )ژان مارت ــر چاودێ ژێ

نەخۆشــخانەی )ســال پێریــە( دەســت بــە کار بێــت. 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

شــارکۆ لەســەر هســریا کاری کــردووە و بــە خامۆشــییەکی 

دەزانــی و ســوودی لــە هیپنۆتیــزم وەردەگــرت بــۆ ئــەوەی 

ــەم  ــەوە. ئ ــە نەخۆشــدا کــەم بکات نیشــانەکانی هســریا ل

ــد-ی ڕاکێشــا.  کارەی شــارکۆ ســەرنجی فرۆی

ــتی  ــک دەس ــا وەک پزیش ــە ڤیەنن ــاڵی 1886 ل ــد س فرۆی

بــەکار کــرد و تیشــکی خســتە ســەر نەخۆشــییەکانی 

ســاڵی  بــەاڵم  مایــەوە،  ڤیەننــا  لــە  فرۆیــس  مێشــک. 

1938 ناچــار بــوو دوای داگیرکردنــی نەمســا لەالیــەن 

نازییەکانــەوە، بچێــت بــۆ بەریتانیــا. فرۆیــس لــە لەنــدەن 

ــرد. ــی ک ــی دوای کۆچ

- سێ پێناسەی دەروونناسی

نەخۆشــییە  لــە  لێكۆڵینــەوە  دامەزرێنــەری  فرۆیــد 

دەروونییەكانــە. ســاڵی 1922 لــە راپۆرتێكــی گشــتیدا ســێ  

پێناســەی بــۆ نەخۆشــیە دەروونییــەكان خســتەڕوو:

أ - بوارێک كە لە ناخودئاگایی دەكۆڵێتەوە.

ــی  ــەوەی نەخۆش ــۆ كەمكردن ــەر ب ــێوازێكی چارەس ب - ش

ــك. ــی مێش ئاڵۆزییەكان

ت - كۆمەڵێــك زانیــاری بــۆ لێكۆڵینــەوە كــە وردە وردە 

دەكات. گەشــە 

ئــەم ســێ  پێناســەیە یارمەتیــامن دەدەن بــۆ ئــەوەی بچینە 

ــواری كاری فرۆیدەوە. ب

ــە بوارێکــی  ــە پێناســەی یەكەمــدا فرۆیــد دەرونناســی ب ل

زانكۆیــی دادەنێــت، كــە ئامانجــی لێكۆڵینــەوە و شــیكاری 

ڕاســتەوخۆ  كــە  پرۆســانەی  ئــەو  هــزرە،  پرۆســەکانی 

ئــەو  فرۆیــد  نیــن.  پزیشــكیدا  زانســتی  لەبەردەســتی 

پرۆســە هزریانــە بــە میکانیزمــی ناخودئاگایــی دەزانێــت.

ئەگــەر مبانەوێــت بــە ســادەیی دەریبڕیــن، ناخودئاگایــی 

ناخودئاگایــی  هــزرە.  ناخودئــاگای  بەشــی  هەمــان 

كاریگــەری لەســەر بیــر و رەفتــاری ئاگایــی دەبێــت، بــەاڵم 

بینــەر ڕاســتەوخۆ دەســتی پێــی نــاگات. داهێنانــی فرۆیــد 

ــە،  ــی نیی ــەوەی ناخودئاگای ــا دۆزین ــە دەرونناســیدا تەنه ل

داهێنانــی  نوســیبووی.  لەوبارەیــەوە  نیچــەش  چونكــە 

بەدەســتهێنانی  بــۆ  ئامڕازێــك  کردنــی  دابیــن  فرۆیــد 

ناخودئاگایــی و شــیكردنەوەی بــوو.

ئــەو شــیكردنەوەی زمانگیــران و نوكتــە و لــە هەموویــان 

بــە  گەیشــن  شــاڕێگای  بــە  خەونەكانــی  گرنگــر 

خەونــەكان،  دەیــوت  فرۆیــد  دەزانــی.  ناخودئاگایــی 

مەیلەكانــی  و  ئــارەزوەكان  هاتنــەدی  ڕەنگدانــەوەی 

ناخودئاگاییــن. لەوالیەنــەوە كــە ئــەم مەیــل و ئارەزوانــە 

فرۆید سەرنجی تایبەتی بۆ 
ئایین هەبوو. ئەو بێجگە لە 

كۆمەڵێك وتاری زۆر كە تیشك 
دەخەنە سەر كاراییە تاك و 

كۆمەاڵیەتییەکانی ئایین، سێ  
كتێبی لەمبارەیەوە نوسیوە. 
یەکەمیان )تەوتەم و تابو( 

کە یەکەمجار ساڵی 1913 لە 
ئەڵمانیا باڵوکراوەتەوە
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وەك تابــۆ كۆمەاڵیەتییەكانــن و هەڕەشــە لــە یەكپارچەیــی 

)خــود( دەكــەن، كەواتــە هــزری ئــاگا سانســۆریان دەكات.

ناوەڕۆكــی ناخودئــاگا هەمــان ئــەو مەیالنــەن كــە لــە 

دیــدی ئاگاییــدا پەســەند نەکــراون، لەبەرئــەوە ئاگایــی بــە 

ــە  ــەو مەیالن ــەركوتكردن ئ ــی س ــەر میكانیزم ــە ب پەنابردن

ــل  ــەو مەی ــە ئ ــەم مەیالن ــە دەرەوە. ئ ــی دەكات ــە ئاگای ل

ــتی  ــەڵ )هەس ــدا لەگ ــە پەیوەندی ــە ل ــەن ك و بیرەوەریان

ســەردەمی  بیرەوەریەكانــی  هەمــوو  »واتــە  ســەرەتا( 

ــۆ  ــی تاب ــاوك« و مەیل ــك و ب ــی سێكســی دای ــی بینی منداڵ

)كــە پەیوەنــدی بــە گرێــی ئودیپــەوە( هەیــە. هەرچەنــدە 

ئــەم مەیالنــە ســەركوت کــراون، بــەاڵم لــە خــەون و 

شــێوازەکانی تــری دەربڕینــدا، دەردەكەونــەوە.

ــد  ــە تێگەیشــتنی فرۆی ــی بەرچــاوی ل ــپ رۆڵ ــی ئۆدی گرێ

مێشــک  ئاڵۆزییەکانــی  ڕەگــی  و  مــرۆڤ  ئاگایــی  بــۆ 

هەیــە. نــاوی ئــەم گرێیــە لــە ئەفســانەی یۆنانــی ئۆدیــپ 

وەرگیــراوە: ئۆدیــپ خۆنەویســتانە و نەزانانــە باوكــی 

و  دایكــی هاوســەرگیری دەكات  لەگــەڵ  و  دەكوژێــت 

ــی داون،  ــە ئەنجام ــات ك ــە دەب ــەو كاران ــەی ب ــك پ كاتێ

خــۆی كوێــر دەكات.

گرێــی ئۆدیــپ بــە بۆچوونــی فرۆیــد پەیوەنــدی بــە 

ــاوازی خــۆی و  گرفتــی منــداڵ لەگــەڵ باوانــی ڕەگــەز جی

ــە.  ــەوە هەی ــەزی خۆی ــی هاوڕەگ ــە باوان ــردن ب ــی ب ئیرەی

ــێوەیەكی  ــە بەش ــەم گرفت ــوڕان ئ ــان و ك ــدە كچ هەرچەن

جیــاواز ئەزمــوون دەکــەن، بــەاڵم لــە هــەر دوو بارەکــەدا 

ــی  ــە باوان ــە ب ــی بردن ــەم ئیرەی ــە ل ــە ك ــە ئەوەی ئامانجەك

ــد  ــڕۆن. فرۆی ــە ب ــەو باوان ــێوەی ئ ــۆ هاوش ــەز ب هاوڕەگ

پێیوایــە ئــەم گرێیــەی ئۆدیــپ جیهانگیــرە و ئەگــەر كــوڕ 

ــەوا دوچــاری  ــدا بگونجێــت ئ ــان كــچ نەتوانێــت لەگەڵی ی

ــت. ــک دەبێ ــۆزی مێش ئاڵ

ــە  ــە ك ــی ئەوەی ــۆ دەرونناس ــد ب ــی فرۆی ــەی دوەم پێناس

ــەم  ــک. ئ ــی مێش ــۆ ئاڵۆزییەکان ــەرە ب ــێوازێكی چارەس ش

و  ئــازاد  پەیوەنــدی  بەســتنی  بــە  پێویســتی  شــێوازە 

سانســۆر نەكــراو لەگــەڵ نەخۆشــییە )یــان ئــەو کەســەی 

ــی(. نەخۆشــەكە  ــەر چارەســەری دەروون ــە ب ــە دەخرێت ک

ــە  ــە ل ــۆرە دەروونییەك ــێت و دكت ــە رادەكش ــەر جێگ لەس

ناخودئاگایــی  لــە  گــوێ   و  دادەنیشــێت  تەنیشــتیەوە 

نەخــۆش دەگرێــت.

ــیدا،  ــە دەرونناس ــەرەكی ل ــدی س ــی پەیوەن ــە كەناڵ كەوات

گوتــارە. یەكێــك لــە یەکــەم نەخۆشــەكانی فرۆیــد وتبووی، 

چەندێــک  گوتارییــە(،  )چارەســەرێکی  دەروونناســی 

ــە،  ــی نیی ــدا گرنگ ــە خۆی ــۆی ل ــۆ خ ــوە. گفتوگ ــتی وت ڕاس

بەڵكــو ســود لــە زمانــی هــزری خودئــاگا وەردەگیرێــت بــۆ 

ئــەوەی شــوێن پێــی ناخودئــاگای هەڵبگیرێــت. ســوبێکتی 

ــاو  ــراوە لەبەرچ ــوبێکتێکی جیاك ــژ وەك س ــی وتەبێ مرۆڤ

دەگیرێــت، واتــە وەك پێگــەی دژایەتــی نێــوان مەیلــە 

خودئــاگا و مەیلــە ناخودئــاگاکان. ئــەم مەیالنــە لــە )خود(

ێکــی تاکــدا و یەكپارچــە و تــەواو كۆنابنــەوە.

ــد  ــە كاری فرۆی ــەك وتویان ــە ژمارەی ــەم بنەمای ــەر ئ لەس

ــی  ــەكان دەق ــە، حاخام ــەری حاخامەكاندای ــر كاریگ لەژێ

پیــرۆز بــە ســەرچاوەی بــێ  ســنوری واتــا دەزانــن و ســەرنج 

لــە وردتریــن وردەکارییــەکان و پەیوەنــدی زمانەوانــی 

ــەكان دەدەن. ــوان دەق نێ

كــە  ئەوەیــە،  دەروونناســی  ســێیەمی  پێناســەی 

چاالکــە  لێکۆڵینــەوە  لــە  کۆمەڵێــک  دەروونناســی 

ــی، شــیكردنەوەی  ــەوەی بابەت ــە خوێندن زانســتییەکانە، ک
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

پێــدراوە هــزری و مێشــكییەكان، شــیکاری الیەنەكانــی 

تــری میکانیزمــی کولتــوری دەگرێتــەوە. فرۆیــد خــۆی 

تاكەكانــدا  ســوبێکتی  شــیكردنەوەی  چوارچێــوەی  لــە 

ــتە  ــۆ )زانس ــری زانك ــی ت ــە بوارەكان ــرد و ل ــنوردار نەك س

ــە ڕاســتیدا  ــوو. ل ــەكان( غافــڵ نەب رسوشــتی و مرۆڤایەتیی

ئــەو شــیكەرەوەی بــە توانــای كولتــور بــوو، بەهــۆی 

ئارکۆلۆجــی و ئەنرسۆپۆلۆجــی و زمانناســی و ئەدەبیاتــەوە 

شــیکاری بــۆ کولتــور دەکــرد.

- فرۆید و ئایین
فرۆیــد ســەرنجی تایبەتــی بــۆ ئاییــن هەبــوو. ئــەو بێجگــە 

لــە كۆمەڵێــك وتــاری زۆر كــە تیشــك دەخەنــە ســەر 

ــی  ــێ  كتێب ــن، س ــاك و كۆمەاڵیەتییەکانــی ئایی كاراییــە ت

ــە  ــو( ک ــەم و تاب ــان )تەوت ــیوە. یەکەمی ــەوە نوس لەمبارەی

یەکەمجــار ســاڵی 1913 لــە ئەڵامنیــا باوکراوەتــەوە. ئــەم 

کتێبــە خاوســتەکانی دەرووناســی کۆمەڵگە ســەرەتاییەکان 

ــت. ــن دادەڕێژێ ــۆری ئایی ــەوە و تی ــوار دەکات هەم

هاوچەرخــی  تیۆلۆجییەکانــی  هاوشــێوەی  فرۆیــد 

خــۆی ئامــاژە بــە دوو حــەرام یــان تابــۆ دەكات، كــە 

لــە کولتــورە خێڵەکییەکانــدا بــاو بــووە: زینــا لەگــەل 

مەحــرەم و خواردنــی تەومتــی خێــڵ. فرۆیــد بەپێچەوانــەی 

ــەوەی  ــەر ئ ــەوە لەس ــت دەكات ــر جەخ ــی ت تیۆلۆجییەکان

ئــەم یاســاغكراوانە جێبەجــێ  نەدەكــران، ئەگــەر مەیلێــك 

ــە. ــە نەبوای ــەو تابۆیان ــی ئ ــۆ ئەنجامدان ب

ــت:  ــپ دەزانێ ــی ئۆدی ــە گرێ ــاغە ب ــەم دوو یاس ــد ئ فرۆی

كــوڕەكان هەمویــان بەیەكــەوە باوكیــان یــان هەمــان 

ــت  ــەوەی دەس ــۆ ئ ــت، ب ــان دەكوش ــەرۆكی خێڵەكەی س

بەســەر ژنەكانیــان )دایكــی خۆیــان(دا بگــرن. دوای ئــەوە 

هەســتیان بــە تاوانبــاری دەكــرد و پەیكــەری تەومتێکیــان 

لــە جێگــەی باوكیــان دادەنــا بــۆ ئــەوەی هێــامی پیــرۆزی 

ــاغكرا.  ــاوك یاس ــتنی ب ــێوەیە كوش ــت. بەمش ــە بێ خێڵەك

ئــەوەی  بــۆ  دانــران  تابۆیــە  دوو  ئــەم  لەمــڕووەوە 

ــە  ــەدەن: وات ــی ئۆدیپــی ئەنجــام ن ــڵ تاوان ئەندامانــی خێ

ــاوك. ــتنی ب ــك و كوش ــەڵ دای ــا لەگ ــی زین مەیل

)داهاتــوی  نــاوی  بــە  تریــدا  کتێبەکــەی  لــە  فرۆیــد 

دەکات.  ئاییــن  باســی  دووبــارە   )1927( خەیاڵێــك( 

بــەر  ڕابــردووی  تابــۆ(ی  و  )تەوتــم  کــە  کاتێکــدا  لــە 

لێکدەداتــەوە،  مرۆڤایەتــی  شارســتانێتی  مێــژووی  لــە 

ئاییــن  ئێســتای  دۆخــی  لــە  خەیاڵێــک(  )داهاتــووی 

دەکۆڵێتــەوە، لەوانــە بابەتــی بــاوەڕ بــە خــوا. ئــەم کتێبــە 

ــە ڕاســتیدا ئاینــدەی ئاییــن لــە کۆمەڵگــە مۆدێرنەکانــدا  ل

دەکات.  شــیکار 

فرۆیــد دەڵێــت ئەگــەر خەیــاڵ ئــەو شــتە بێــت کــە تــاک 

مەیکــی حەقیقــی بوونــی دەکات، لەبەرئــەوە بــاوەڕ بوون 

ــەدا،  ــەم جیهان ــان ل ــی ژی ــە. واقیعییەت ــوا خەیاڵێک ــە خ ب

گیانــەوەری و لەناوچــووە و ئێمــەی مرۆڤــەکان بــە دوای 

ــەر  ــەوەی بەس ــۆ ئ ــدات ب ــامن ب ــن یارمەتی ــتێكدا وێڵی ش

ــەدا ســەرکەوین. ــەم واقیعییەت ئ

ئــەم  بەرامبــەر  دایكــامن  و  بــاوك  منداڵیــن،  كاتێــك 

واقیعییەتــە دەمانپارێــزن و یارمەتیــامن دەدەن بــۆ ئــەوەی 

ــتێك  ــو ش ــە و هەم ــەیەك نیی ــچ كێش ــن هی ــاوەڕ بكەی ب

باشــە، ئێمــە بەمشــێوەیە لــە كاتــی زریانــدا هەســت بــە 

ــامن  ــاوك و دایك ــەوە ب ــە دڵنیایی ــن )ب ــزراوی دەكەی پارێ

دەزانــن ئــەم پاراســن و ئاسایشــە لــە کۆتاییــدا خەیاڵێکە(.

كاتێــك گــەورە دەبیــن دووبــارە پێویســتیامن بــەو خەیاڵــی 

ئاسایشــە هەیــە، بــەاڵم ئیــر بــاوك و دایكــامن ئــەم 
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ــە  ــن دەبێت ــەوە كاری ئایی ــن ناکــەن. لەبەرئ ئاسایشــە دابی

ــە  ــە ک ــەو پرۆژەیەی ــن ئ ــە. ئایی ــە ئێم ــایش ب ــی ئاس پێدان

ــە  ــەی ک ــەو خوای ــت، ئ ــتەقینە بێ ــت راس ــە دەمانەوێ ئێم

ــە. ــی و ئارمانیی ــی کۆتای باوان

ئاییــن دەربــڕی وەدیهاتنــی ئــارەزووە. فرۆیــد دەڵێــت 

ئارەزوانــەدا  ئــەم  هێــزی  »لــە  ئاییــن  هێــزی  نهێنــی 

بــاوەڕی  فرۆیــد  بەبۆچونــی  لەمــڕووەوە  شــاراوەیە«.  

تێكچونــی  هاوشــێوەی  شــتێكە  خــوا  بــە  كۆمەڵگــە 

ــەرچاوە  ــەوە س ــی ئۆدیپ ــە گرێ ــە ل ــتی، ك ــی گش دەروون

دەگرێــت.

ــی گەشــەدەكات  ــە كۆمەڵگــەی مرۆڤایەت بەوشــێوەیەی ك

و پێــدەگات، كەواتــە مەیــل و ئارەزووەكانــی منداڵیشــیان 

كۆمەڵگانــە  ئــەم  پێیوایــە  فرۆیــد  دەكات.  گەشــە 

بــاوك  هێــامی  لەگــەڵ  گونجــاو  پێویســتییەكانیان 

پێشــدەخەن. عەقڵــی مۆدێــرن، خەیــاڵ لــە جێگــەی )خــوا( 

دادەنێــت.

نارساوتریــن و داهێنەرانەتریــن بەرهەمــی فرۆیــد لەبــارەی 

ئایینــەوە »موســا و یەكتــا پەرســتی«ە. کــە لــە نێــوان 

ســااڵنی 1934 و 1938دا نــوورساوە. لــەم كتێبــەدا فرۆیــد 

لــە ڕێگــەی  دێرینــی ئیرسائیــل  ئایینــی  خواســتەكانی 

خوێندنــەوەی چیرۆكــی چوونــە دەرەوە )لــە تــەورات( 

دادەڕێژێتــەوە.

وەك چــاوەڕوان دەكرێــت فرۆیــد گرنگــی بــە خــودی 

چونــەدەرەوەی  و  موســا  لــە  تەوراتــی  تێگەیشــتنی 

ــی  ــو هــەوڵ دەدات شــوێن پێ ــادات، بەڵك ــەی ن نەتەوەك

چیرۆكــی بــە نزیكەیی لەبیركراوی خواســتەی راســتەقینەی 

لــە  دەڵێــت  فرۆیــد  بدۆزێتــەوە.  ئیرسائیلــی  ئایینــی 

شــازادەیەكی  ئــەو  نەبــوو.  موســا جولەکــە  بنەڕەتــدا 

میــرسی بــوو پەیــڕەوی لــە فیرعــەون )ئەخناتــۆن( دەكــرد. 

ئەخناتۆنــی فیرعەونــی بــوو هەوڵیــدا پەرەســتنی )ئاتــون(

ــی  ــی ئەخالق ــتی و بااڵی ــوای خۆشەویس ــوا، خ ــە خ ی تاک

ــرس. ــە می ــاو ل ــتی ب ــوا پەرەس ــرە خ ــرەوەی ف ــە جێگ بکات

ئەخناتــۆن مــرد و ئــەو یەكتــا پەرەســتییەی بانگەشــەی بــۆ 

دەكــرد پێگــەی جەمــاوەری لــە دەســتدا. موســای موریــدی 

کۆیلــە جولەکەکانــی خســتە ســەر ڕێــڕەوی خــۆی و 

بــەرەو بیابــان ڕایکــرد، بــەاڵم كاتێــك هــات و جولەکــەکان 

ــون،  ــزار ب ــەو بێ ــتی ئ ــەی یەكتاپەرس ــا و بانگەش ــە موس ل

)یەهوە(یــان كــرد بــە خــوای خۆیــان كــە لــە ڕابــردودا بــە 

خــوای شــەڕیان دانابــوو، موساشــیان بــە پەیامهێنــی ئــەو 

ــە ناســاند. خوای

قوربانــی  ئاڵۆزەكانــی  ئایینــە  و  یاســا  فرۆیــد دەڵێــت 

ــەی  ــەو قۆناغ ــایی ئ ــاموەی یاس ــدا، پاش ــە تەورات ــردن ل ك

ســەدەیەك  چەنــد  دوای  ئیرسائیلــە.  ئایینــی  مێــژووی 

و  ڕاپەڕیــن  ئەشــعیا(  و  )عامــوس  وەك  پەیامبەرانــی 

ــرد  ــەند نەک ــان پەس ــەو خوایەی ــی ئ ــە خوێناوییەكان ئایین

خــوای  تاكــە  پەرەســتنی  بانگهێشــتی  كۆمەڵگەیــان  و 

تاكــە  ئــەو  هەمــان  كــرد،  ئەخــالق  و  خۆشەویســتی 

خوایــەی موســا بانگەشــەی بــۆ دەكــرد. بانگخوازانــی 

ــتكرد. ــیحیان دروس ــە و مەس ــر یەكتاپەرســتی جولەک دوات

ــی  ــی ئیرسائیل ــی دێرین ــانی ئایین ــە مێژووناس ــەك ل ژمارەی

بــۆ  فرۆیــد  داهێنەرانەیــەی  داڕشــتنە  ئــەم  ستایشــی 

هەرچەنــدە  كــرد.  جولەکــە  یەكتاپەرســتی  خواســتەی 

بەدەســتیهێنابوون،  فرۆیــد  ئەنجامانــەی  ئــەو  لەگــەڵ 

شــێوازێكی  ئەدەبیاتــە  ئــەم  بــۆ  ئــەو  تێڕوانینــی 

ــە  ــی جولەک ــە ئایینەكان ــەوە ل ــۆ لێكۆڵین سەرنجڕاكێشــی ب
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ــرۆزەكان ڕەخســاند. ــە پی ــە ســەرنجدانە دەق و مەســیح ب

فرۆیــد ئەدەبیاتــی كتێبــی پیــرۆز وەك هێــامی دژایەتییەک 

دادەنێــت، كــە لــە نێــوان دوو فۆڕمــی زۆر جیــاوازی 

ــد  ــە. فرۆی ــی هەی ــەوەی ئایین ــی و قوڵبوون ــاوەڕی ئایین ب

ــە  ــت ك ــەك دەزانێ ــە پێگەی ــرۆز ب ــی پی ــی كتێب ئەدەبیات

ــان  ــی، هاوشــێوەی خــەون و زم ــی و دوو ڕووی دوژمنایەت

گرتنەکانــی نەخۆشــەکانی ئــەو بــە یەكــەوە دێن و شــتێكی 

ــەن. ــان ئاشــكرا دەک ــە خواســتەی خودئاگایی ــر ل زیات

بۆ خوێندنەوەی زیاتر سەردانی ئەم 
سەرچاوانە بکە:
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لــە مێــژووی  خەواریــج، بزوتنەوەیەکــی شۆڕشــگێڕانەیە 

ئیســالمدا، بــەدەر لــەوەی ئایــا ئــەو ڕەوتە ڕاســت بــوون یان 

هەڵــە، لــە پرەنســیپەکانی ئیســالم الیــان داوە، یان دەســتیان 

پێــوە گرتــووە.. چونکــە وەک چــۆن دژ و دوژمنەکانــی 

خەواریــج، کــە مێــژوو ئــەوەی بــۆ ڕەخســاندوون، بــە 

حوکمــی ئــەوەی بــراوەی جەنگــەکان بــوون بەســەریاندا، لە 

بەرژەوەنــدی خۆیــان بینووســنەوە، و خەواریــج بــە دەرچوو 

ــان و ســەدان  ــارەوە دەی ــەم ب ــار بکــەن، و ل و الدەر تۆمەتب

کتێــب نــوورساون.. بــە هەمــان شــێوەش خەواریــج بیانــوو 

و تێگەیشــن و ئیجتیهاداتــی خۆیــان هەبــووە و خۆیــان بــە 

ــڕا و هەڵگــەڕاوە و  ــە گوم ــان ب ــەرەی بەرامبەری ڕاســت و ب

هاوەڵدانــەر و کافــر، بــە پێــی جــۆر و جیاوازییــان تۆمەتبــار 

کــردووە، لــێ بەشــێکی هــەرە مەزنــی نووســین و بەرهەمــی 

خەواریــج لەناوبــراوە، و ئــەوەی گەیشــتووە بــە ئێمــە 

ــووە. ــان ب ــەی لەســەر دەمــی دوژمنەکانی زۆرب

دەدات،  هــەوڵ  خێرایــە  و  ســەرپێیی  بابەتــە  ئــەم 

بزووتنــەوەی  و  ئانارشــیزم  نێــوان  لــە  پەیوەندییــەک 

فیرقــەی  تایبــەت  بــە  بــکات،  دروســت  خەواریجــدا 

نەجــدات، کــە لەوانــدا کۆمەڵێــک بۆچــوون و کــردەی 

دەبینینــەوە. ئانارشیســتانە 

کورتەیەک دەربارەی ئانارشیزم

ئەنارکیــزم یــان ئانارشــیزم تیۆرییەکــی ڕامیارییــە، بــە 

ئامانجــی پێکھێنانــی کۆمەڵگەیەکــی ئانارشیســت »بــێ 

ــیزم  ــر، ئانارش ــی ت ــە واتایەک ــەروەر«. ب ــێ س ــاوەن و ب خ

پێکھێنانــی  ئامانجــی  کــە  ڕامیارییــە،  تیۆریایەکــی 

کۆمەڵگەیەکــە، تێیــدا کەســەکان بــە شــێوەیەکی ئازادانــە 

ئەمــە  بەپێــی  دەکــەن.  یەکــر  ھــاوکاری  یەکســان  و 

ئانارشــیزم دژ بــە ھەمــوو جــۆرە سیســتەمێکی کۆنرۆڵــی 

ــەن  ــە الی ــت، چ ل ــەوە بێ ــەن دەوڵەت ــە، چ لەالی هەرەمیی

بــۆ  زیانبەخــش  شــتێکی  وەک  ســەرمایەدارەکانەوە. 

ناپێویستیشــە.  ھەروەھــا  تاکایەتییــان،  و  کەســەکان 

ســووزان بــڕاون ی ئانارشیســت، دەڵــێ:

لــە کاتێکــدا خەڵکــی لــە ئانارشــیزم وەک توندوتیژیــی 

ئانارشــیزم  لــێ  تێگەیشــتوون،  دژەدەوڵــەت(  )بزاڤــی 

لەگــەڵ دەوڵــەت.  یارییەکــی ســادە  نــەک  ڕێبازێکــە، 

بیرکردنــەوەن، کــە  ئــەو شــێوازە  ئانارشیســتەکان دژی 

ــە پێویســتییەکی  ــۆ کۆمەڵگــە ب دەســەاڵت و ســەروەری ب

ناچــاری دەزانێــت و، لــە بەرامبــەر ئەمــەدا پشــتیوانی 

لــە گەلــکاری و ھــەرەوەزی، شــێوەی ناپایەبەنــد بــە 

و  ڕامیاریــی  ڕێکخــراوەی  و  کۆمەڵگــە  هەرەمیەتــی 

دەکــەن. ئابووریــی 

تیۆریــا  گشــت  نێــوان  لــە  ھەمیشــە  ھەرچەنــدە 

خراپــر  »ئانارشیســت«  و  »ئانارشــیزم«  ڕامیارییەکانــدا، 

وشــانە  ئــەم  بەگشــتی،  کــراون.  وێنــا  ھەمــووان  لــە 

وەک »ئــاژاوە« یا»بێســەرەوبەرەیی« بــەکار دەبرێــن و 

ســەرەنجام ئــەم شــێوازی بیرکردنەوەیــە، بــەو وێناندنانەوە 

دەکەنــە بەڵگــەی ئاژاوەخــوازی ئانارشیســتەکان، و حــەزی 

ئــەوان بــە »گەرانــەوە بــۆ یاســاکانی جەنگــەڵ«.

ــە، بــێ پێشــینەی مێژوویــی  ڕەوتــی ئــەم خــراپ وێناکردن

نییــە. بــۆ منوونــە لــە واڵتانێکــدا کــە کۆمەڵــگا لەژێــر 

»کۆمــار«  وەک  وشــەی  دایــە،  تاکەکــەس  دەســەاڵتی 

و »دیموکراســی« ڕێــک بــە واتــای »ئانارشیســت«، بــۆ 

دەربڕینــی بێنەزمــی و تێکــدان بــەکار دەبرێــن. ھــەر 

ــی  ــی بارودۆخــی ھەنووکەی ــە بوون ــە ل ــەی ک ــە ئەوان بۆی
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ســوودمەندن، ھــەوڵ دەدەن تاوەکــو ئــەو بیرکردنەوەیــە 

سیســتمی  لەتــەک  نەیــاری  ســایەیدا  لــە  دەرببــڕن، 

ھەنووکەیــی بێکەڵــک بێــت و کۆمەڵــی تــازە دەکێرشێتــە 

ــتا  ــۆ ماالتێس ــە ئێریک ــاوا ک ــان ئ ــەرەوبەرەیی. ی ــای بێس پ

دەبڕێــت: دەری 

لەوەتــەی وا بیــر دەکرێتــەوە، دەســەاڵت پێویســتە و 

بەبــێ دەســەاڵتداری لەوەیــە شــێوان و پەرێشــانی بەرپــا 

ببێــت، ئیــر زۆر رسوشــتی و لۆژیکییــە ئانارشیســت )کــە 

بــە واتــای نەبوونــی دەســەاڵتدارییە(، بــە واتــای نەمانــی 

ــەوە. ــک بدرێت ــی، لێ ــەزم و ھێمن ن

ــنە  ــتنە ناڕۆش ــەم »تێگەیش ــت ئ ــیتەکان دەیانەوێ ئانارکس

گشــتگیرە« بــۆ ئانارشیســت بگــۆڕن، تاوەکــو خەڵکــی 

جــۆرە  ھــەر  و  دەســەاڵت  نەھامەتییەکانــی  و  زیــان 

پەیوەندییەکــی پایەبەندیــی هەرەمییــان بــۆ دەر بکەوێت:

گۆڕینــی بۆچوونــەکان و خەڵکــی ھێنانــە ســەر ئــەو 

بڕوایــەی؛ بوونــی دەســەاڵتدار نــەک تەنیــا پێویســت نییــە، 

بەڵکــو زۆر زیانبەخشیشــە. ئــەو کات وشــەی ئانارشیســت 

کــە بــە واتــای نەمانــی دەســەاڵتدارییە بــۆ ھەمــووان یەک 

تێگەیشــتنی دەبێــت: »نــەزم و ڕێکخســتنی رسوشــتی، 

یەکبوونــی پێداویســتییە مرۆڤییــەکان و بەرژەوەندییــە 

چوارچێــوەی  لــە  بێســنوور  ئــازادی  و  گشــتییەکان 

ھاوپشــتیی بێســنووردا.

خەواریج کێن؟

کۆمەڵێــک پێناســەی جیــاواز بــۆ خەواریــج هەیــە، بــە ڕای 

ــە  ــەن ل ــەکی: )ئەوان ــعەری و سەکس ــەنی ئەش ئەبولحەس

ــە  ــەوە و ل ــو تاڵیــب هەڵگەڕان ــی کــوڕی ئەب ئیاممــی عەل

ــە دەرەوە(. ــۆی چوون ــی ب گوێڕایەڵ

بــەاڵم شەهرســتانی پێــی وایــە:  )هــەر کەســێک یــان 

ڕاســتەقینەدا  پیشــەوای  و  ئیــامم  بەســەر  گرووپێکــن، 

ــە  ــەو دەچن ــی ئ ــە فەرمانبەرداری ــەوە و ل ــەڵ دەگەڕێن ه

دەرەوە، جــا ئەوانــە بــن کــە لــە خولەفــای ڕاشــیدین هــەڵ 

گەڕانــەوە و لــە تاعەتیــان هاتنــە دەرەوە، یــان ئەوانــەی لە 

ــەی  ــان ئەوان ــەوە، ی ــن« هــەڵ گەڕان شــوێکەوتوان »تابعی

لــە پێشــەوای ڕاســتەقینە هــەڵ دەگەڕێنــەوە لەهــەر کات 

ــت(. ــەردەمێکدا بێ و س

ــە  ــەن، ب ــج ئەوان ــت: )خەواری ــە دەڵێ ــی جورجانیی هەرچ

ــرت(. ــان وەر دەگ ــەاڵتدار، دەیەکی ــی دەس ــێ مۆڵەت ب

فەقیهــو  دیــدی  لــە  دروســت  پێناســەی  بــەاڵم 

مێژووناســەکانەوە، بــە تایبــەت ئیــن تەیمییــە، و بــە 

پشــیت بەســن بــە دەقــە شــەرعییەکان، خەواریــج تەنهــا 

ــی  ــی عەل ــی ئیامم ــە گوێڕایەڵ ــە ل ــەوە، ک ــە دەگرێت ئەوان

کــوڕی ئەبوتاڵیــب چوونــە دەرەوە و هــەڵ گەڕانــەوە، 

هەرچــی پێناســەکانی دیکــەن، یاخیبــوون و خەواریجیــان 

ــە  ــە ل ــەن، ک ــەو تاوانباران ــوان، ئ ــردووە، یاخیب ــەڵ ک تێک

هــەر ســەردەمێکدا بێــت، لــە گوێڕایەڵــی و فەرمانــی 

ئیاممــی شــەرعیی ســەردەمەکەی خۆیان دەڕۆنــە دەرەوە، 

ــی  ــە گوێڕایەڵ ــە ل ــەن، ک ــەو یاخیبوان ــج ئ ــەاڵم خەواری ب

ئیاممــی عەلــی چوونــە دەرەوە.

ناوەکانی خەواریج لە مێژوودا:

ــە،  ــەرە بەناوبانگەکەیان ــاوە ه ــە ن ــج: ئەم ــەک/ خەواری ی

لەبــەر ئــەوە بــەم نــاوە ناونــران، چونکــە لــە گوێڕایەڵیــی 

ــداران،  ــی ئیامن ــرووپ و کۆمەڵ ــان لەگ ــی، ی ــی عەل ئیامم

ــە دەرەوە. ــن چوون ــە دی ــان ل ی

بــەاڵم خەواریــج ئــەو نــاوە لەســەر ئــەو تێگەیشــتنە 
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ئایەتــە  ئــەم  مانــای  وەک  بەڵکــوو،  ناکــەن،  قبــووڵ 

ــە  ــۆی بچێت ــەی خ ــە ماڵەک ــێک ل ــەر کەس ــە: )ه قبووڵیان

ــکات،  ــۆچ ب ــەی ک ــودا و پێغەمبەرەک ــەرەو خ دەرەوە و ب

ــتی  ــەوە پاداش ــەوێ، ئ ــە ئ ــت و نەگات ــەدا مبرێ ــەو ڕێی ل

لەســەر خــوای گەورەیــە: النســاء 100(.

ــەم  ــوێنەوەی یەک ــەو ش ــاوی ئ ــە ن ــەکان: ب دوو/ حروریی

جــار دابەزینــە نــاوی، کــە بڕیــاری خروجیــان دا، ئەویــش 

ــوو. ــە ب ــدی »حــروراء«ی نێزیکــی کوف گون

ــوێنەی  ــەو ش ــبەت ئ ــە نیس ــرەوان: ب ــی نەه ــێ/ ئەهل س

ــگا. ــان جەن ــدا لەگەڵی ــب تێی ــوڕی ئەبوتاڵی ــی ک عەل

چــوار/ شــورات )فــرۆرشاوەکان( : چونکــە دەڵێــن لــە 

ــە  ــە خــودا فرۆشــتووە؛ وات ــان ب ــی خــوادا، خۆم گوێڕایەڵی

ــای  ــتدا، بەرمەبن ــاوی بەهەش ــە پێن ــتووە ل ــان فرۆش خۆم

ئایەتــی )١١١ی تەوبــە(.

پێنــج: وێڵــەکان )ماریقــە( :  ئــەوەش بــە هــۆی ئــەو 

زاراوەیــەی لــە فەرموودەکانــدا هاتــووە، دەڵێــت لــە دیــن 

ــەوان  ــە ک ــر ل ــۆن تی ــوون، وەک چ ــەرگەردان ب ــڵ و س وێ

دەردەچێــت و ســەرگەردان دەبێــت و ناگەڕێتــەوە.

شەش: موحەککیمە یان مەحکەمییە: چونکە ڕەتیان دەکردەوە، کەس ببێت 

بــە ناوبژیــوان و حوکم بدا و یەکیان خاتــەوە، و دەیان گوت: حوکمــدان بەس 

الی خودایە.

حــەوت: نەواصیــب: چونکــە دژایەتــی عەلییــان دەکــرد، و 

داوی دژایەتییــان بــۆ ئــەو دەچنــی.

پۆل و گرووپەکانیان:

خەواریــج، بەســەر دەیــان پــۆل و گرووپــدا دابــەش بــوون، 

بــەاڵم لە دیــدی مێژوونــووس و فەقیهــە ئیســالمییەکانەوە، 

چەنــد پۆلێکــی ســەرەکین و ئەوانــەی دیکــە هــەر لــق و 

پۆپــی ئــەو گرووپــە ســەرەکییانەن.

ــەم  ــن ل ــج بریتی ــڵی خەواری ــە: )ئەس ــی وای ــعەری پێ ئەش

و  نەجــدات  ئیباضییــەکان،  ئەزاریقــە،  گرووپــە:  چــوار 

ــن،  ــاس دەکرێ ــری ب ــی ت ــی گرووپ ــەکان ، هەرچ صوفریی

ــەو ســێیەی ســەرەتا  ــن، جگــە ل ــق و پۆپــی صوفرییەکان ل

ــران(. ــاس ک ب

گرووپەکانیــان  گــەورە  )لــە  دەڵێــت:  شەهرەســتانی 

نەجــدات،  ئەزاریقــە،  موحککیمــە،  ئەمانــەن: 

بەیهەســییەکان، عەجاریــدە، ســەعلەبییەکان، ئیباضییــەکان 

پۆپــی  و  لــق  دەمێنێتــەوە  ئــەوەی  صیفرییــەکان،  و 

ئەوانــن(. 

ــرووپ  ــە، 18 گ ــەو خەواریجان ــت: )ئ ــە دەڵێ ــن تەیمیی ئی

بــوو، لــە وێنــەی ئەزاریقــە: شــوێنکەوتوانی نافیعــی کــوڕی 

ئــەزرەق، و نەجــدات، شــوێنکەوتوانی نەجــدەی حــروری، 

کــوڕی  عەبدوڵــای  شــوێنکەوتوانی  ئیباضییــەکان،  و 

ــاض(. ئیب

ئەســفەراییینی و بەغــدادی و مەقرێــزی پێیــان وایــە )20( 

گرووپــن، سەکســەکی بــە )12(  و خەواریزمــی بــە )14( و 

مەڵطــی بــە )25( داویاننەتــە قەڵــەم.

گرووپی نەجدات یان نەجدییەکان:

ئــەوەی لــە نــاو گرووپــە زۆر و زەوەندەکانــی خەواریجــدا، 

ــدات  ــی نەج ــدارە، گرووپ ــەوە پەیوەندی ــەی ئێم ــەم باس ب

یــان نەجدییەکانــن. ئەمانــە شــوێنکەوتوانی )نەجــدەی 

کــوڕی عامیــری حەنەفــی حــرووری(ن، نەجــدە بــە خــۆی 

ســەربازەکانی شــوێنکەوتەیەوە، لــە ناوچــەی »یەمامــە« 

یاخــی بــوو، و چــووە دەرەوە و دەیویســت پەیوەنــدی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بــە ئەزاریقەکانــەوە بــکات. لــە ڕێــی خۆیــدا گەیشــت بــە 

)ئەبــو فەدیــک( و )عەطییــەی کــوڕی ئەســوەدی حەنەفی( 

و الیەنگرانیــان، ئەمانــە لــە ئەزاریقــە بــوون، بــەاڵم لەگــەڵ 

ئەزاریقــە،  ســەرکردەی  ئــەزرەق(ی  کــوڕی  )نافیعــی 

ــی  ــەوە، و لێ ــە ڕاجیاییی ــک کەوتبوون ــد بابەتێ لەســەر چەن

جیابووبوونــەوە. هەوڵیــان بــە نەجــدە دا، دەربــارەی ئــەو 

موخالەفــە شــەرعییانەی نافیــع کردوویەتــی، بۆیــە لەگەڵیدا 

ــداران. ــری ئیامن ــە ئەمی ــرد ب ــان ک ــن و نەجدەی ڕێککەوت

ــەڵ  ــێک لەگ ــد پرس ــەر چەن ــەک لەس ــاش ماوەی ــەاڵم پ ب

نەجــدە ڕاجیاییــان تــێ کــەوت، و لێــی کشــانەوە، بەمــەش 

نەجــدات بــووە ســێ گرووپــی ســەرەکی، کــە دواتــر 

ــێوەیە: ــەم ش ــن، ب ــەش دەب ــش داب ئەوانی

نەجــدە  کردارەکانــی  بــۆ  بیانوویــان  گرووپێــک،   -

ناونــران  بیانــوو،  ووشــەی  مانــای  بــە  دەهێنایــەوە، 

عوذریــە(. )بیانووهێنــەرەوەکان: 

و  ڕۆشــن،  فەدیــک«دا  »ئەبــو  لەگــەڵ  گرووپێــک   -

کەوتنــە شــەڕەوە لەگــەڵ نەجــدەدا و دواجــار نەجدەیــان 

ــک،  ــە شــوێنکەوتوانی ئەبوفەدی ــە ل ــە جگ کوشــت، ئەوان

لــە شــوێنکەوتوانی )ڕاشــید تەویــل( و )ئەبــو بەیهــەس و 

پۆلەکــەی: بەیهەســییەکان( و )عەبدوڵــای کوڕی شــەمراخ 

ــوون. ــک هاتب ــەمراخیەکان( پێ ــەی: ش و گروپەک

- گرووپێــک لەگــەڵ عەتیــەی کــوڕی ئەســوەدی حەنەفــی 

نــرا  ناویــان  ئەمانــە  وەســتان،  بێالیــەن  و  مانــەوە، 

)عەتەوییــەکان(.

بیروبۆچوونە ئانارشیستییەکانی نەجدات:

لــە کتێبەکانــی بەناوبانگەکانــی گرووپناســی ئیســالمی 

بیــن  )الفــق  و  النحــل(  و  )امللــل  کتێبەکانــی  وەکــو 

فــرق  )اعتقــادات  و  االســالمیین(  )مقــاالت  و  الفــرق( 

املســلمین و املرشکیــن( و )التنبیــە و الــرد( و )التبصیــر 

فــی الدیــن( و )املواقــف( و ...هتــددا زۆر بــە وردی بــاس 

ــە تایبــەت  ــە تــەواوی بیروبۆچوونەکانــی  خەواریــج و ب ل

ــە  ــە،  تاک ــەم گرووپ ــە ئ ــراوە، چونک ــەی نەجــدات ک فیرق

فرووپــن، لــە چەنــد بابەتێکــدا ڕایــان پێچەوانــەی ڕای 

ــە نزیکەیــی هــەر ئــەو  کــۆی بزووتنــەوەی خەواریجــە، ب

گرووپــە  تــەواوی  لــە  و  ئانارشیســتانەن  ڕای  ڕایانــەش 

جیاجیاکانــی مێــژووی ئیســالم جیایــان دەکەنــەوە.

هــەم  موعتەزیلــە،  هــەم  لەمــان،  جگــە  هەڵبــەت، 

ئیخوانولســەفا، و چەنــد گرووپێکــی فیکــری و کەالمــی دیکە 

ئەوەی لە ناو گرووپە زۆر و 
زەوەندەکانی خەواریجدا، بەم 
باسەی ئێمەوە پەیوەندیدارە، 

گرووپی نەجدات یان 
نەجدییەکانن. ئەمانە 

شوێنکەوتوانی )نەجدەی کوڕی 
عامیری حەنەفی حرووری(ن، 
نەجدە بە خۆی سەربازەکانی 
شوێنکەوتەیەوە، لە ناوچەی 
»یەمامە« یاخی بوو، و چووە 

دەرەوە و دەیویست پەیوەندی 
بە ئەزاریقەکانەوە بکات
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لــە مێــژووی ئیســالمدا، هەڵگــری بۆچوونــی ئانارشیســتانەن، 

ــی  ــاوکات گرووپێک ــەوە، ه ــا دەکات ــان جی ــەوەی ئەم ــێ ئ ل

چەکــدار و شۆڕشگێڕیشــن، واتــە تەنهــا لــە ڕووی تیۆرییــەوە 

پراکتیکیشــەوە  ڕووی  لــە  بەڵکــوو  نیــن،  ئانارشیســت 

ــان،  ــی بیروبۆچوونەکانی ــۆ جێبەجێکردن ــاوە ب ــان ن هەنگاوی

ــت. ــش بێ ــی کەمی ــۆ ماوەیەک ــی ب ئەگەرچ

لە گرنگترین بۆچوونە ئانارشیستییەکانیان

یــەک- ئــەم گرووپــە، پێیــان وا بــووە، خەڵــک پێویســتیان بــە 

پێشــەوا و ئیــامم )ســەرۆک( نییــە، تەنهــا پێویســتە لەســەریان 

خۆیانــدا  نێــوان  لــە  و  بــن،  بەویــژدان  یەکــردا  لەگــەڵ 

نوورساوێــک بنووســن، و بــە پێــی ئــەو نــوورساوە کار بکــەن، 

هەندێــک دەڵێــن مەبەســتیان لــەو نــوورساوە، قورئانــە. 

ــا بــوو، لــەوە ترســان بــە  هەروەهــا پێیــان وایــە، ئەگــەر دنی

بــێ پێشــەوایەک پەرتــەوازە و تــەوەال دەبــن، ئــەوە ئاســاییە 

و دەتوانــن ئیاممێــک بــۆ خۆیــان هــەڵ بژێــرن.. بــە گشــتی 

ــەو  ــەوە، ئ ــر دەکەن ــەم ڕووەوە ئانارشیســتانە بی ــج ل خەواری

ســەردەمە ســووننە ئیاممەت و ســەرۆکایەتییان لە قوڕەیشــدا 

چــڕ کردبــووەوە، شــیعەش لــە ئالوبەیتــی پێغەمبــەردا، بــەاڵم 

خەواریــج بــە گشــتی، ئیاممەتــی بــۆ هــەر کەســێک ڕێ پێــدا، 

لــە دەرەوەی قوڕەیــش، مەرجەکانــی تێــدا بێــت، و زۆربــەی 

قوڕەیشــی  خەواریــج،  جیاوازەکانــی  گرووپــە  پێشــەوای 

ئیاممەکانــی  هەمــوو  هــاوکات  نەبــوون..  ئالوبەیــت  و 

ڕەت  ڕاشیدینەکانیشــیان  خەلیفــە  و  خۆیــان  ســەردەمی 

ــان. ــدا نەدەن ــان پێ ــردەوە و دانی دەک

ــانەی  ــەو کەس ــۆ ئ ــە ب ــان هەی ــە بیانووی ــەم گرووپ دوو- ئ

لــە حوکمــە ئیجتیهادییەکانــدا هەڵــە دەکــەن، پێیــان وایــە 

دیــن دوو شــتە: یەکەمیــان ئەوەیــە خــودا و پێغەمبەرانــی 

بێــت،  حــەرام  لــێ  مســوڵامنانت  خوێنــی  و  بناســیت، 

ــەڵ  ــوو ه ــەش بیان ــت، و ئەم ــر نەکەی ــک داگی ــی خەڵ ماڵ

ــکات  ــار ب ــەی ڕەفت ــک پێچەوان ــێت مرۆڤێ ــت، و ناش ناگرێ

ــە  ــی دیکەی ــی بابەت ــە هەرچ ــەاڵم ل ــی! ب ــت نەمزان و بڵێ

جگــە لەمانــە، کــە لــە زاراوەی شــەرعیدا پێیــان دەوترێیــت 

)فــروع(، مــرۆڤ دەتوانێــت ئیجتیهــادی تێــدا بــکات، و 

ــەم  ــکات. ئ ــەش ب ــی هەڵ ــە نەزان ــەر ب ــە، ئەگ ــار نیی تاوانب

ــە  ــتانەیە، و خۆداڕنین ــی ئانارشیس ــان ڕایەک ــیان دیس ڕایەش

ــە  ــن، ل ــی دی ــە و مەکەکان ــەورەی بک ــەرە گ ــی ه ــە بەش ل

کاتێکــدا تەنانــەت گرووپەکانــی دیکــەی خەواریــج و هەمــو 

ــدن. ــەدا زۆر تون ــووننەش، لەم ــیعە و س ــی ش گروپەکان

ســێ: جیهــاد شــتێکی بــەزۆر ســەپێرناو نییــە لــە الی ئەمــان، 

پێچەوانــەی تــەواوی بۆچوونەکانــی تــری مێــژووی ئیســالم، 

تــۆ دەتوانیــت جیهــاد نەکەیــت، بــەاڵم بیکەیــت بــە دەلیلی 

ئایەتــی 95ی ســووڕەتی نیســاء خێــرت زیاتــرە و بــۆ خــۆت 

ــە  ــی ئانارشیســتانەیە، ل ــەش دیســان کردەیەک باشــرە، ئەم

ــەڕزە لەســەر مســوڵامن لەهــەر کات و  ــاد ف ــدا جیه کاتێک

ســەردەمێکدا بێــت، و پێغەمبــەر هــەر کەســێک لــە جیهــاد 

خــۆی بدزیایــەوە و لــە مــاڵ دابنیشــتایە هیجــری دەکــرد و 

نــەی دەدوانــد تــا خــودا لێــی خۆشــنەبوایە!

سەرچاوە:

و  املذاهــب  و  امللــل  و  األديــان  يف  املفصلــة  املوســوعة   -

الحــركات القدميــة و املعــارصة، مكتبــة التبيــان بــإرشاف: حســن 

عبجالحفيظأبوالخــر، دار إبــن الجــوزي، القاهــرة، الطبعــة األوىل، 

.)122،123(  ،)105-103(  ،)61-59(  ،  )55-51( ص  ص   ،2011

-ویکیپێدیای ئازاد: ئەنارکیزم.
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محەمەد چۆن مامەڵەی لەگەڵدا کردوون
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»هەلگەڕانــەوە« لە ئیســالم، لە پــاش مردنــی پێغەمبەرەوە 

دەســتی پــێ نەکــرد، بەڵکــوو هێشــتا ئــەو لــە ژیانــدا بــوو، 

ــییش  ــی تاکەکەس ــد حاڵەتێک ــا چەن ــدا. تەنه ــەری هەڵ س

نەبــوو، بەڵکــوو هەندێــک جــار تــەواوی هۆزێکیشــی 

ــی  ــک کەس ــەوە هەندێ ــا هەڵگەڕان ــەوە، هەروەه گرتوەت

گرتوەتــەوە، پێغەمبەریــان دیتــوە و دیداریــان کــردوە، 

ــیفەتی  ــەس، س ــک ک ــەی هەندێ ــی پێناس ــە پێ ــەش ب ئەم

ــێ. ــحابە«یان دەدات ــاوەڵ : ئەس »ه

کۆمەڵێــک پێناســەی جیــاواز بــۆ هاوەڵــی پێغەمبــەر 

ــوڕی  ــەدی ک ــوە. ئەحم ــوە و هات ــدا هەب ــاو زانایان ــە ن ل

ــان  ــک ی ــان مانگێ ــاڵێک ی ــەوەی س ــت: )ئ ــەل دەڵێ حەنب

ــەر  ــی پێغەمب ــر هاوەڵ ــەک کاتژمێ ــرە ی ــان بگ ــک ی ڕۆژێ

ــحابە«  ــاوەڵ »ئەس ــە ه ــەوە ب ــی، ئ ــان دیتبێت ــت ی بووبێ

دادەنرێــت(. بووخــاری دەڵێــت: )هــەر کــەس مســوڵامن 

یــان  کردبێــت  پێغەمبــەری  هاوڕێیەتــی  و  بووبێــت 

دیتبێتــی، ئــەوە لــە هاوەاڵنــی ئــەو حســێبە(. بــەاڵم 

بــۆ  وایــە،  پێیــان  دیکــە هــەن،  پێناســەی  هەندێــک 

ئــەوەی کەســێک ئــەو ســیفەتە وەربگرێــت، دەبێــت بــە 

مســوڵامنی مردبێــت.

حاڵەتەکانــی  بــۆ  پێغەمبــەر،  کاردانــەوەی  ئەگەرچــی 

بــۆ  هەڵوێســتێکەوە  لــە  ئیســالم،  لــە  هەڵگەڕانــەوە 

هەڵوێســتێکی دیکــە جیــاواز بــوە، بــەاڵم فەقیهــە کــۆن و 

نوێیــەکان ســوورن لــە ســەر ئــەوەی، هەڵگەڕانــەوە یــەک 

ــاو  ــە ن ــزایەی ل ــەو س ــتنە، ئ ــش کوش ــە، ئەوی ــزای هەی س

زانایانــدا بــە »ســزای هەڵگەڕانــەوە: حــد الــردە« نــارساوە، 

ئەمــەش ســزایەکە پێچەوانــەی ســووننەیە و هیــچ دەقێکی 

ــاکات. ــێ ن ــدا پشــتگیری ل ــە قورئان ڕاشــکاو ل

هەڵگەڕاوە، لە نێوان فیقهی زانایان و

سوونەتی پێغەمبەردا

هەمــوو  و  گەڕایــەوە  هــەڵ  مســوڵامنێک  )ئەگــەر 

ــی  ــەوە خوێن ــوون، ئ ــەوەی تێداب ــی هەڵگەڕان مەرجەکان

حــەاڵڵ کــراوە، دوای تەوبەلێوەرگرتــن، پێشــەوای واڵت 

ــی  ــی فیقهی ــە حوکم ــت(. ئەم ــەی دەیکوژێ ــان جێگرەک ی

ئــەو حوکمــەی زانایــان  لــە ئیســالمدا،  هەڵگەڕاوەیــە 

و فەقیهــە مســوڵامنەکان لــە ســەری کۆکــن، جیــاوازی 

ــە. ــە مەســەلە تەوبەلێوەرگرتنەکەدای ــا ل نێوانیشــیان تەنه

فەقیهــەکان، تەنهــا پشــتیان بــە یــەک فەرموودە بەســتووە. 

گــۆڕی،  خــۆی  دینەکــەی  کــەس  )هــەر  فەرمــوودەی 

بیکــوژن(. بــەاڵم، مەحمــوود شــەلتووتی شــێخی پێشــووی 

ــی  ــە، فەرموودەیەک ــەو فەرموودەی ــە ئ ــی وای ئەزهــەر، پێ

ســزایەکی  هیــچ  ئاحادیــش  فەرمــوودەی  »ئاحــاد«ە، 

ــزایەک  ــەڕاوە، س ــزای هەڵگ ــە س ــەپێرنێت، کەوات ــێ ناس پ

ــج لێــی ســزادانی خــودی تاوانبارەکــە بێــت و  ــە، ئامان نیی

بــەس، واتــە ســزایەکی حــەددی نییــە، بەڵکــوو ســزایەکی 

خۆپارێزییــە، واتــە لــە پێنــاو ئەوەدایــە، خەڵکــی دیکــەش 

ــەوە. ــڵ بکەن ــەوە و س ــە بگەڕێن ــەو تاوان ل

لــە الیەکــی دیکــەوە، ئــەو فەرموودەیــەی بــاس کــرا، 

بوخــاری لــە ڕێگــەی »ئەبــو نەعــامن«ەوە بــە ســەنەدێکی 

نەپچــڕاو »متصــل« گێڕاویەتییــەوە، بــەاڵم ئەبونەعــامن کــە 

ــتی  ــی هەڵکشــاوە، »ش ــک تەمەن ــارم« بوە،کاتێ ــاوی »ع ن

ــی  ــە کتێتب ــوە. ل ــک چ ــی تێ ــە ئەقڵ ــردوە« وات ــەڵ ک تێک

»ســیرە اعــالم النبــالء«ی زەهەبیــدا هاتــوە، لــە ئەبــو عەلی 

زورەیقییــەوە دەگێڕنــەوە: عــارم پێــی بــۆ گێڕاینــەوە، بــەر 

لــەوەی تێکەڵــی بــکات. لــە ئەبوداودیشــەوە دەگێڕنــەوە 

ــامن گەیشــتوە، عــارم ســاڵی دوو ســەد و  ــی: پێ گوتوویەت
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــەوە و  ــۆ گەڕای ــی ب ــان ئەقڵ ــا، پاش ــی ال نەم ــێزدە ئەقڵ س

دواتــر تێکەڵــی کــرد، تێکەڵکــردن بــە تەواوەتــی لــە ســاڵی 

دوو ســەد و شــازدەدا تەنگــی پــێ هەڵچنــی.

ــاوە، ســاڵی 213  ــەو پی ــی ئ ــە، ســەرەتای وڕێنەکردن کەوات

فەرموودەیــەی  ئــەو  بوخــاری  کاتــەی  ئــەو  کۆچییــە، 

ــا 19  ــت تەنه ــی دەبێ ــەوە، تەمەن ــێ گێڕاوەت ــووی ل پێش

ســاڵ بووبێــت، بگــرە خــودی بوخــاری خۆشــی، دەربــارەی 

ــوو.  ــۆڕا ب ــەواو گ ــدا ت ــی تەمەنی ــە کۆتای ــت: ل ــارم دەڵێ ع

و  گێڕاوەتــەوە  لێــوەی  بوخــاری  ئەوەشــدا،  لەگــەڵ 

زانایانیــش بــە پشتبەســن بــەو فەرموودەیــەی لــە ئــەوەوە 

گێڕدراوەتــەوە، ســزای هەڵگەڕاوەیــان دیــاری کــردوە و لــە 

ــوون. ــۆک ب ســەری ک

کوڕە پووری محەمەد، لە یەکەمین 

هەڵگەڕاوەکانە

ــەر  ــی پێغەمب ــە هاوڕێیان ــەڕاوە ل ــەم هەڵگ ــن یەک نازانی

ئەوەیــە،  دڵنیایــن  لێــی  ئــەوەی  بــەاڵم  بــوە،  کــێ 

یەکەمیــن  لــە  جەحــش«،  کــوڕی  »عوبەیدولــای 

»هــاوەڵ«ە هەڵگەڕاوەکانــە، ئەویــش کــوڕی »ئومەیمــەی 

کچــی عەبدوملوتەڵیــب«ە، پــووری پێغەمبــەر، عوبەیدولــا 

ــرای »زەینەبــی  ــە و ب مێــردی پێشــووتری »ئــوم حەبیبە«ی

ــەرن.  ــی پێغەمب ــان ژن ــە هەردووکی ــش«ە، ک ــی جەح کچ

ــدا  ــن سەعدیش ــری«ی ئی ــات الک ــە »الطبق ــا ل هەروەه

ئــوم  لەگــەڵ  کــوڕی جەحــش،  هاتــوە: عوبەیدولــای 

ــەرەو حەبەشــەدا، کۆچــی  ــە کۆچــی دوەمــی ب ــە ل حەبیب

کــرد بــۆ ئــەوێ، بــەاڵم لــەوێ لــە ئیســالم هــەڵ گەڕایــەوە 

ــرد. ــی ک ــی دوایی ــش کۆچ ــەر لەوێ ــیحی، ه ــوە مەس و  ب

زەهەبــی لــە ئیــن ســەعدەوە دەگیڕێتــەوە: ئــوم حەبیبــە 

بــە  جەحشــی  کــوڕی  عوبەیدولــای  خەونیــدا،  لــە 

نارشینریــن و قێزەونریــن شــێوە دیتبــوو، کاتێــک بەیانــی 

ــن  ــت: م ــا دەڵێ ــوو، عوبەیدول ــێ ب ــی ل ــوو، گوێ داهاتب

ــک  ــچ دینێ ــەوە، هی ــەکان ورد بووم ــە دین ــۆی ل ــی خ کات

لــە مەســیحیەت باشــر نییــە، بۆیــە بڕیــارم دا، بــاوەڕ بــەو 

دینــە بهێنــم، دواتــر هامتــە نــاو دینــی محەمــەدەوە، بــەاڵم 

ــۆی. ــەوە ب ــارە گەڕام ــتە دووب ئێس

کــوڕی  عوبەیدولــای  هەڵگەڕانــەوەی  چیرۆکــی  لــە 

جەحــش و باوەڕهێنانــی بــە مەســیحیەتدا، بــە هیــچ 

شــێوەیەک بــاس لــەوە نەکــراوە، پێغەمبــەر فەرمانــی بــە 

کوشــتنی عوبەیدولــا یــان خوێنڕشــتنی کردبێــت.

ئیبن عەبباس دەگێڕێتەوە، 
»عەبدولاڵی کوڕی سەعدی 

کوڕی ئەبو سەرح«، کە 
برای شیریی عوسمانی 

کوڕی عەففانە، وەحینووسی 
پێغەمبەری خوا بوو، شەیتان 
هەڵی خەڵەتاند، پەیوەندیی 

بە بێباوەڕەکانەوە کرد، 
پێگەمبەر فەرمانی ئەوەی بۆ 

دەرکرد، بکوژرێت
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دەڵێــن هەندێــک لــە زانایــان تانەیــان لــە چیرۆکــی بوونــە 

مەســیحیی ئــەو داوە و پێیــان وایــە، ئــەوەی لــەو بارەیەوە 

گێڕدراوەتــەوە لــە خانــەی »مورســەل« دایــە و ڕاســت 

نییــە، بــەاڵم هیــچ گێڕانەوەیەکیــان نەهێناوەتــەوە ڕاســتی 

ــووی  ــەش بیان ــی دیک ــمێنێت، هەندێک ــەکانیان بسەلـ قس

ئەوەیــان هێناوەتــەوە، کــە پێغەمبــەر لەبــەر ئــەوە ســزای 

هەڵگــەڕاوەی بــە ســەردا جێبەجــێ نەکــردوە، چونکــە ئەو 

ڕووداوە، لــە ســەرەتای ئیســالمدا ڕووی داوە و مســوڵامن 

ــالم  ــوون، ئیس ــدە دراب ــدا داڵ ــە واڵتێک ــوو و ل ــان کردب ڕای

دەســەاڵتداری نەبــوە.

نووسەرەوەکانی وەحییش هەڵ دەگەڕێنەوە!

ئیــن عەببــاس دەگێڕێتــەوە، »عەبدولــای کــوڕی ســەعدی 

کــوڕی ئەبــو ســەرح«، کــە بــرای شــیریی عوســامنی کــوڕی 

ــوو، شــەیتان  ــەری خــوا ب ــە، وەحینووســی پێغەمب عەففان

ــرد،  ــەوە ک ــە بێباوەڕەکان ــی ب ــد، پەیوەندی ــی خەڵەتان هەڵ

پێگەمبــەر فەرمانــی ئــەوەی بــۆ دەرکــرد، بکوژرێــت. 

عوســامن ڕجاخوایــی بــۆ کــرد«. ئەگەرچــی پیغەمبــەر 

وتبووشــی )لــە مەســەلەی ســزا و ســنوورەکاندا، تکاکــردن 

و ڕجاخوایــی نییــە(، بــەاڵم ڕجاخواییــی عوســامنی بــۆ 

ــۆ  ــە ب ــووڵ کــرد، ئەمــەش ئاماژەی ــرا هەڵگەڕاوەکــەی قب ب

ئــەوەی لــە ســەردەمی پێغەمبــەردا، هەڵگەڕانــەوە لــە نــاو 

ــەدا،  ــەو ماوەی ــەم ل ــی ک ــوە، الن ــزا و ســنوورەکاندا نەب س

ــەو ڕووداوە ڕووی داوە. ــە ئ ک

ــۆکاری  ــە ه ــەم ئایەت ــن(. ئ ــن الخالق ــه أحس ــارك الل )تب

هەڵگەڕانــەوەی عەبدولــای کــوڕی ئەبوســەرحی هــاوەڵ 

ــت،  ــزول«دا دەڵێ ــباب الن ــی »اس ــە کتێب ــدی ل ــوو. واحی ب

ئەبوســەرح  ئیــن  بــۆ  ئایەتێکــی  چەنــد  پێغەمبــەر 

دەخوێنــدەوە لــە ئایەتەکانــی قورئــان؛ پاشــان کاتێــک 

ــەر   ــر(، یەکس ــا آخ ــأناه خلق ــم أنش ــی: )ث ــتە ئایەت گەیش

ــه أحســن الخالقــن(،  ــارك الل ئیــن ئەبوســەرح گوتــی: )تب

محەمەدیــش وتــی، ڕێــک هەمــان ئــەو قســەیەی تــۆ 

کــردت، ئایەتەکــە ئــاوا دابەزیــوە بــۆ ســەرم. لێــرەدا ئیــن 

ــەد  ــەر محەم ــی: ئەگ ــەوە و وت ــە گومان ــەرح کەوت ئەبوس

ڕاســت بــکات، ئــەوە وەک چــۆن وەحــی بــۆ ئــەو کــراوە، 

ئــاوا بــۆ منیــش کــراوە، خــۆ ئەگــەر درۆزنیــش بێــت، 

ــەوە  ــەر ئ ــتم وت. ه ــان ش ــش هەم ــی وت، منی ــەوە چ ئ

بــەس بــوو، بــۆ ئــەوەی خوێنــی بڕێژرێــت، بــەاڵم چونکــە 

عوســامن هاتــە نــاو مەســەلەکەوە، پێغەمبــەر لێــی خــۆش 

بــوو، دواتــر گەڕایــەوە نــاو ئیســالم و مســوڵامن بــوەوە، تــا 

بــە ئەگــەری زۆر لــە ســەردەمی خەالفەتــی عەلیــی کــوڕی 

ــرد. ــدا م ئەبوتاڵیب

نوســەرەوەیەکی دیکــەی وەحــی، کــە نــاوی لــە کتێبەکاندا 

گەڕاوەتــەوە.  هــەڵ  ئیســالم  لــە  ئەویــش  نەهاتــوە، 

ــی  ــک وەحی ــەوە؛ پیاوێ ــک دەگێڕێت ــوڕی مالی ــی ک ئەنەس

ــام  ــی: )علی ــەر وت ــییەوە، پێغەمب ــەر دەنووس ــۆ پێغەمب ب

حکیــام(، کابــراش پێــی گــوت: ئــەی دوای ئــەوە نەنوســم: 

ــە  ــێ خۆش ــت پ ــی: چی ــەر گوت ــرا(؟ پێغەمب ــمیعا بصی )س

ــەوە  ــە ئیســالم هــەڵ گەڕای ــاوە ل ــەو پی ــەوە بنووســە. ئ ئ

ــن  ــن: م ــی گوت ــرد، پێ ــەوە ک ــە کافرەکان ــی ب و پەیوەندی

لــە ئێــوە باشــر محەمــەد دەناســم، هــەر شــتێکی حــەزم 

لــێ بوایــە ئــەوەم دەنووســی. ئــەو پیــاوە مــرد، پێغەمبــەر 

ــە خــۆی. ــاوە ناگرێت ــەو پی ــی ئ ــی: زەوی گوت

ــە مردنێکــی رسوشــتی مــرد و  ــە نەنــارساوە، ب ئــەو هاوەڵ

کــەس باســی ئــەوەی نەکــردوە کوژرابێــت، پێغەمبەریــش 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

نەیویســت خوێنــی بڕێژێــت یــان هیــچ شــتێکی لــەو 

شــێوەیە، بەڵکــوو مــرد و ژیننامەشــی هیچــی لــە بــارەوە 

ــەوە. ــراوە و کوێربوەت نەوت

ئەو هەڵگەڕاوەیەی دەستی بە پەردەی کەعبەوە 

بوو، کوژرا.

ــوو،  ــەر ب ــی پێغەمب ــەڵ«، هاوەڵ ــوڕ خوتت ــای ک »عەبدول

بــەاڵم هــەڵ گەڕایــەوە و پێغەمبــەر لــە فەتحــی مەککــەدا 

ــەوە  ــەردەی کەعبەش ــە پ ــتی ب ــەر دەس ــرد، ئەگ داوای ک

ــی  ــە کتێب ــە ل ــت. چیرۆکەک ــت بکوژرێ ــەر دەبێ ــت، ه بێ

»دالئــل النبــوە«ی بەیهەقیــدا هاتــوە، ئــەو لــە ئیــن 

دەگێڕێتــەوە:  پێغەمبــەرەوە  لــە  ئەویــش  و  ئیســحاق 

ــەڵ  ــای کــوڕی خوتت ــی کــردوە عەبدول ــەر فەرمان پێغەمب

بکوژرێــت، چونکــە داوای لــە کۆیلەیەکــی خــۆی کردبــوو، 

ــوو بنوێــت،  ــکات، پاشــان چووب ــۆ دروســت ب ــی ب خواردن

ــی  ــە نان ــووی کۆیلەک ــتابوو، دیتب ــەو هەس ــە خ ــک ل کاتێ

ــەش  ــتبووی، کۆیلەک ــتبەجێ کوش ــردوە، دەس ــادە نەک ئام

مســوڵامن بــوو، ئیــر ئیــن خوتتــەڵ هــەڵ دەگەڕێتــەوە و 

ــدا دەکات. ــاوەڵ پەی ه

ــە  ــەوە، چونک ــەوە هــەڵ نەگەڕای ــەر ئ ــەڵ لەب ــن خوتت ئی

مســوڵامنێکی کوشــتبوو، و لەبــەر ئــەوەش پێغەمبــەر 

ــوو.  ــر هەب ــی نەڕشــت، بەڵکــوو هۆکارێکــی بەهێزت خوێن

خزمەتــکاری  کەنیزەیەکــی  دەڵێــت:  ئیســحاق  ئیــن 

ــی  ــەی هاوڕێ ــی دیک ــە و دانەیەک ــەو کەنیزەک ــوو، ئ هەب

بــە  جنێــودان  بکەونــە  گۆرانــی  بــە  کردبــوون  فێــر 

محەمــەد، بۆیــە محەمــەد فەرمانــی کــرد هەرســێکیان 

بکوژرێــن. کەواتــە کابــرا تەنهــا هــەڵ نەگەڕاوەتــەوە، 

بەڵکــوو بــە شــیعر هەجــووی پێغەمبەریشــی کــردوە، 

دوو کەنیزەکــەی خۆشــی فێــری ئــەوە کــردوە بــە گۆرانــی 

بڕیــاری  محەمــەد  ئیــر  بۆیــە  دابشــۆرن،  پێغەمبــەر 

ڕۆژی  مســوڵامنان  دەرکــردوە،  هەرســێکیانی  کوشــتنی 

ــەوە  ــەردەی مەکک ــە پ ــان خــۆی ب ــە، دیتی فەتحــی مەکک

هــەڵ واســیوە، تــا بــەو هۆیــەوە نەیکــوژن، بــەاڵم لەوێــدا 

کوشــتیان.

ئەو ئەعرابییەی بە پێغەمبەری گوت: 

»بەیعەتەکەمم بدەرەوە«

پێشــردا،  ڕووداوەکانــی  هەمــوو  لــە  ئەگەرچــی 

ــەوەی  ــەرەوە، هەڵگەڕان ــە پێغەمب ــەڕاوەکان دوور ل هەڵگ

نوسەرەوەیەکی دیکەی 
وەحی، کە ناوی لە کتێبەکاندا 

نەهاتوە، ئەویش لە ئیسالم 
هەڵ گەڕاوەتەوە. ئەنەسی 
کوڕی مالیک دەگێڕێتەوە؛ 

پیاوێک وەحیی بۆ پێغەمبەر 
دەنووسییەوە، پێغەمبەر 

وتی: )علیما حکیما(، کابراش 
پێی گوت: ئەی دوای ئەوە 
نەنوسم: )سمیعا بصیرا(؟ 
پێغەمبەر گوتی: چیت پێ 
خۆشە ئەوە بنووسە. ئەو 
پیاوەش لە ئیسالم هەڵ 

گەڕایەوە
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هەیــە،  ئەعرابییــەک  بــەاڵم  گەیانــدوە،  ڕا  خۆیــان 

پێغەمبــەری بینیــوە و باوەڕیشــی پــێ هێناوە، بــەاڵم دواتر 

ــە  ــدوە. ل ــی ڕاگەیان ــەوەی خــۆی پێ ــە ئاشــکرا هەڵگەڕان ب

ســەحیحی بوخــاری و موســلیم و جگــە لەوانیشــدا هاتــوە، 

ــەاڵم دوای  ــەر داوە، ب ــە پێغەمب ــی ب ــەک بەیعەت ئەعرابیی

ماوەیــەک تووشــی بارتێکچوونێــک بــوە و هاتوەتــەوە 

ــەی  ــی: ئ ــەر و وتوویەت ــە الی پێغەمب ــە، چوەت ــۆ مەدین ب

محەمــەد بەیعەتەکەمــم بــدەرەوە، ســوور بــوە لــە ســەر 

داواکــەی، بــەاڵم پێغەمبــەر ڕەتــی کردوەتــەوە. نــەوەوەی 

زانایــان  دەڵێــت:  فەرموودەکــەدا  ڕوونکردنــەوەی  لــە 

وتوویانــە، پێغەمبــەر بۆیــە بەیعەتەکــەی نەداوەتــەوە، 

چونکــە نابێــت، کەســێک کــە مســوڵامن بــوو، واز لــە 

ــت. ــالم بهێنێ ئیس

بــە  ئاشــکرا  بــە  نــاو هاوەاڵنــدا  لــە  ئــەو هاوەڵــەی 

بۆیــە  بداتــەوە،  بەیعەتەکــەی  وتــووە  پێغەمبــەری 

نەکــوژراوە و داوای تەوبــەی لــێ نەکــراوە، چونکــە ئــەوە 

لەگــەڵ ئــەم ئایەتــەدا دەگونجێــت: )فمــن شــاء فلیومــن و 

ــر(. ــاء فلیکف ــن ش م

مەحمــوود شــەلتووت، شــێخی پێشــووی ئەزهــەر، فەتــوای 

ســنوورەکان  لــە  هەڵگــەڕاوە  کوشــتنی  داوە،  ئــەوەی 

پێیــان  ئــەوە کــراوە، زانایــان  تێبینــی  نییــە. دەڵێــت: 

ــەپێرنێن،  ــاد ناس ــوودەی ئاح ــە فەرم ــنوورەکان ب ــە، س وای

هەروەهــا خــودی کوفــر ڕەوایەتــی بــە خوێنڕشــن نــادات، 

ــەڕ  ــەوە ش ــدات، ئ ــە ب ــەو ڕەوایەتیی ــێکیش ئ ــەر کەس ه

ــان دەکات و  ــت و دژایەتیی ــوڵامنان ڕا دەگەیەنێ دژی مس

ــا  ــدات، هەروەه ــک ب ــێ تێ ــان ل ــەوڵ دەدات دینەکەی ه

ڕووکەشــی زۆربــەی هــەرە زۆری ئایەتەکانــی قورئانــی 

دینــدا ڕەت  لــە  ناچارکــردن  و  زۆرلێکــردن  پیرۆزیــش، 

دەکەنــەوە.

موسەیلەمە و بەنوحەنیفە هەڵ دەگەڕێنەوە

موســەیلەمەی کــوڕی حەبیــب، کــە لــە مێــژووی ئیســالمدا 

ئــەوەی  دوای  نــارساوە،  درۆزن  موســەیلەمەی  بــە 

لــە  وەک  ئەگــەر  کــرد،  پێغەمبەرایەتــی  بانگەشــەی 

ــوە ڕاســت بێــت و پێغەمبــەری  ــدا هات ســەحیحی بوخاری

بینیبێــت، ئــەوە هــاوەڵ بــوە. بــەاڵم بــە پێــی گێڕانــەوەی 

ئیــن ئیســحاق ڕاســت نییــە، چونکــە ئــەو پێــی وایــە 

وەفــدەی  ئــەو  لــە  چونکــە  نەبینیــوە،  پێغەمبــەری 

هۆزەکــەی، کــە هاتبــوون بــۆ الی پێغەمبــەر بــۆ مەدینــە، 

دواکەوتــوە و فریایــان نەکەوتــوە.

هــاوەڵ بووبێــت یــان نــا، دەرکەوتنــی موســەیلەمە و 

ــی  ــە ســەردەمی ژیان ــەی ل ــی پێغەمبەرایەتییەک ڕاگەیاندن

ــوپای  ــەر س ــدا پێغەمب ــەڵ ئەوەش ــوە، لەگ ــەردا ب پێغەمب

ــەڕاوەکان،  ــە هەڵگ ــتنی بەنوحەنیف ــۆ کوش ــەدا ب ــۆش ن ج

ــان. ــێ هێن ــوو وازی ل بەڵک

هاتــوە،  کەســیردا  ئیــن  النهایــە«ی  و  »البدایــە  لــە 

ــەری خــودا،  ــە الی پێغەمب ــە هاتن وەفدەکــەی بەنوحەنیف

هێشــت،  بەجــێ  موســەیلەمەیان  کاروانەکەیانــدا  لــە 

کــرد،  ئاشــکرا  بــوون شــوێنەکەیان  کاتێــک مســوڵامن 

ــۆ  ــتی ب ــان ش ــار دا هەم ــەوان بڕی ــۆ ئ ــی ب ــەر چ پێغەمب

ئەویــش بڕیــار دا و وتــی: )أمــا إنــه ليــس برشكــم مكانــا: 

لــە شــیکردنەوەی ئــەم دەســتەواژەیەدا دەڵێــن: مەبەســتی 

ــرە،  ــوە بەرزت ــە ئێ ــەو ل ــەی ئ ــوە: پێگ ــەوە ب ــەر ئ پێغەمب

چونکــە کاروان و شــمەکی ئێــوەی پاراســتوە(.

کاتێــک گەڕانــەوە موســەیلەمە، ئــەو قســەیەی محەمــەدی 
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قۆســتەوە و بــە هۆزەکــەی گــوت: مــن لــە دینەکــەدا 

لەگەڵیــدا هاوبەشــم، موســەیلەمە بــە خۆیــەوە نەوەســتا، 

ــەوە، هــەر  بەڵکــوو هەمــوو هۆزەکەشــی پەشــیامن کردن

ــی  ــەدا، داوای پێغەمبەرایەت ــی محەم ــەردەمی ژیان ــە س ل

ــک  ــا، کاتێ ــی هێن ــان پێ ــش باوەڕی ــد هۆزێکی ــرد، چەن ک

پێغەمبــەر مــرد، مســوڵامنان هانایــان بــردە بــەر ئەبوبەکر، 

ــاژاوە  ــکات و ئ ــەیلەمە ب ــەڕی موس ــرد ش ــێ ک ــان ل داوای

لــە مســوڵامنان دوور بخاتــەوە. بــە پێــی گێڕانــەوەی 

ــوڕی  ــەرحەبیلی ک ــوپای »ش ــر س ــت، ئەبوبەک ــدی بێ واقی

ــدی  ــاردە ســەری، پاشــان ســوپاکەی »خالی حەســەنە«ی ن

ــان  ــەوت، شــەڕێکی گەورەی ــای ک ــش فری ــوڕی وەلید«ی ک

لــە  زۆرێــک  و  موســەیلەمە  لەوێــدا  کــردن،  لەگەڵــدا 

ــوژران. ــی ک هاوەاڵن

ئەسوەدی عەنسی، پێغەمبەرێکی لە یەمەن

ئەســوەدی عەنســی، پیاوێکــی خەڵکــی یەمــەن بــوو، 

هــاوەڵ نەبــوو، چونکــە ســەرچاوە ئیســالمییە جیــاوازەکان 

نەیــان ســەملاندوە پێغەمبــەری بینیبێــت، تەنهــا ئەوەندەیە 

ــەڵ  ــان ه ــوە، پاش ــوڵامن ب ــەن مس ــی یەم ــەڵ خەڵک لەگ

ــدا  ــردوە، لەگەڵی ــی ک ــەوە و داوای پێغەمبەرایەت گەڕاوەت

ــەوە. ــەڵ گەڕاونەت ــی زۆر ه خەڵکێک

ــەو  ــت: )ئ ــە«دا دەڵێ ــە و النهای ــە »البدای ــیر ل ــن کەس ئی

ــە ســەنعاء ونەجــران و  ــەری ل ــی پێغەمب فەرمانبەردارەکان

هتــد دەرکــردن، دوای ئــەوەی هەمــوو یەمــەن بەیعەتیــان 

ــە ئەســوەدی عەنســی(. دای

ئەگەرچــی دەرکەوتنــی ئەســوەد، لەگــەڵ دەرکەوتنــی 

ــا  ــەر تەنه ــەاڵم پێغەمب ــوو، ب ــان ب ــەیلەمەدا هاوزەم موس

فەرمانــی بــە کوشــتنی ئەســوەد کــرد، نــەک ئــەو خەڵکــەی 

چونکــە  گەڕابوونــەوە،  هــەڵ  لەگەڵیــدا  کــە  یەمــەن 

ــوەد  ــرد، ئەس ــیی ک ــوو و سەرکێش ــی ب ــە یاخ ــەوەی ک ئ

بــوو. لــە البدایــە و النهایــەدا هاتــوە؛ پێغەمبــەر فەرمانــی 

ــوەدی  ــا ئەس ــوو، تەنه ــەوە ب ــەن ئ ــوڵامنانی یەم ــۆ مس ب

ــوژن. ــی بک عەنس

هەمووشــیانەوە  ســەروو  لــە  و  یەمــەن  مســوڵامنانی 

کوشــتنی  بــپ  تەڵەیەکیــان  دەیلەمــی«،  »فەیــرووزی 

ئەســوەدی عەنســی نایــەوە، لــە ڕێــی »ئــازاد«ی ژنیــەوە، 

پیاوەکانــی  یاریــدەی  و  بــوو  مســوڵامن  هــەر  کــە 

کاتێکــدا  لــە  بوەشــێنن.  لــێ  دەســتی  دا  پێغەمبــەری 

دەیلەمــی  فەیــرووزی  بــوو،  ســەرخۆش  و  نووســتبوو 

ــی  ــە مردن ــەر ل ــک ب ــەو و ڕۆژێ ــوترێت ش ــتی. دەش کوش

ــوە. ــر ب ــوژراوە، دەشــوتریت زووت ــەر، ئەســوەد ک پێغەمب

سەرچاوە:

اســالم عبدالوهــاب، ارتــدوا عــن اإلســالم يف حياتــه... هكــذا 

طبــق الرســول حــد الــردة عــى »صحابــة«، موقــع رصیــف 

22، 6 مــارس 2019.



کاریگەرترین ئەو کتێبانەی ڕێی 
ئاتایزمیان بە ڕووی گەنجانی 

مسوڵماندا کردوەتەوە

ئامادەکردنی: پەیام ئازاد
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زۆرن ئــەو کتێبــە عەرەبییانــەی، ڕێــی ئاتاییزمیــان بــەڕووی 

گەنجانــی دەوڵەتانــی ئیســالمیدا وااڵکــرد، و ڕێخۆشــکەر 

بــوون بــۆ بیرکردنــەوەی ئازادانــەی ئــەوان، لێــرەدا بــە 

ــە ڕوو: ــە دەخەین ــەو کتێبان ــن ئ ــی گرنگری کورت

یەک: دوو کتێبەکەی عەفیف ئەلئەخزەر:

و  مێــژوو«  محەمــەدی  بــۆ  ئیامنــەوە  محەمــەدی  »لــە 

ئــەم دوو کتێبــەی عەفیــف، کــە  »ڕیفۆرمــی ئیســالم«، 

ــەوە،  ــەوە باوکران ــەی جەمەل ــەن خان ــە الی ــان ل هەردووکی

دوو لــەو کتێبــە گرنگانــەن، کــە بیرکردنــەوەی ڕەخنەیــی لــە 

الی خوێنــەر دروســت دەکــەن و جێــی دەهێڵــن.

ــەی  ــەم پڕۆژەی ــوو، ئ ــف خــۆی پیاوێکــی مەوســووعی ب عەفی

ئــەو؛ ســەرەتا بــە کتێبــی ڕیفۆرمــی ئیســالم دەســت پــێ 

ــالم  ــی ئیس ــت، جارێک ــەوە دادەنێ ــۆ ئ ــە ب دەکات، لەوێدابناغ

و  ئەنرۆپۆلۆژیــا  و  دینناســی،  زانســتەکانی  گوێــرەی  بــە 

ئارکیۆلۆژیــا و کۆمەڵناســی دینــی و دەروونشــیکاری و مێــژووی 

بــەراوردکاری دینــەکان بخوێنینــەوە و بەرهەمیــان بهێنینــەوە.

ــەدی  ــە محەم ــدا » ل ــی عەفیف ــی دووەم و دواکتێب ــە کتێب ل

ئیامنــەوە بــۆ محەمــەدی مێــژوو«، کــە بــەر لەمردنــی 

ــەوە، و خــۆی  ــینەوەی بووەت ــە نووس ــک ل ــد ڕۆژێ ــە چەن ب

دەڵێــت، دوا دیــاری منــە بــۆ خوێنەرانــم، کەســێتی محەمــەد 

دەخاتــە بــەر بــاس، و بــە گوێــرەی زانســتی دەروونشــیکاری 

لــە ڕێگــەی دەقــی قورئانــەوە، شــیکاری کەســایەتی  و 

ــتی دەکات.  ــە گش ــی ب ــاردەی پێغەمبەرایەت ــەد و دی محەم

)ئــەم دوو کتێبــە کراونەتــە کــوردی و دەزگای ئایدیــا بــاوی 

ــەوە(: کردوونەت

دوو: »خۆت پێغەمبەری خۆتی .. چیتر لە عەبای 

پێغەمبەردا مەبە!« وەفا سوڵتان:

ــی  ــە واڵتان ــەورەی ل ــی گ ــە ســاڵی 2007، هەرایەک ــەم کتێب ئ

ــا  ــووریایی »د. وەف ــەری س ــدا نووس ــەوە، لەوێ ــدا نای عەرەبی

ــەر  ــە ب ــرۆڤ دەخات ــە الی م ــی ل ســوڵتان«، دەزگای ئەقیدەی

ــەختی  ــت، س ــت دەبێ ــۆن دروس ــەوە؛ چ ــتەری لێکۆڵین نەش

دەســتبەرداربوون لــە بیروبــاوەڕ. بــاس لــەو خۆرەســە دەکات، 

منــداڵ لەســەری پــەروەردە دەبێــت. مــرۆڤ بــە پێــی دینــی 

دایــک و باوکــی، وەک مســوڵامن یــان جــوو یــان دیــان گەشــە 

دەکات و گــەورە دەبێــت، و دەســت دەکات بــە ئەنجامدانــی 

رسووت و پەرستشــەکانی بــێ ئــەوەی بزانێــت بــۆ وا دەکات! 

و ئیــر وردە وردە ئەمانــە لــە ناخودئاگایــدا ڕیشــە دادەکوتن.

لەمیانــەی منوونەهێنانەوەیــدا بــۆ نەگۆڕیــی فیکــر لــە الی 

مرۆڤــی عەرەبــی، ســوڵتان داوا ؛ە مــرۆڤ دەکات: »لــە 

گەشــتی گەڕانــی هەمیشــەییدا بێــت بــە دوای حەقیقەتــدا، 

و بــاوەڕ بــە حەقیقەتــی ڕەهــا نەهێنێــت، چونکــە زیــان بە 

دینــەکان خۆشــیان دەگەیەنێــت. ئــەو کاتــەی ئاتایســتەکان 

دەنێــن،  بــەوەدا  دان  دەکەنــەوە،  ڕەت  خــودا  بوونــی 

توانــای پەیــردن بەویــان نییــە، و دیســان دان بــە گەورەییە 

پەیپێنەبراوەکەیــدا دەنێــن. بۆیــە ئاتاییــزم لــە هەمــوو ئــەو 

ــەن  ــەوە دەک ــەی ئ ــە بانگەش ــتگۆترە، ک ــە ڕاس بیروباوەڕان

خودایــان دۆزیوەتــەوە، و بــۆ خۆیــان قۆرخیــان کــردووە«.

ســوڵتان دەڵێــت، دینــەکان مــرۆڤ لــە توانــای پرســیارکردن 

ڕووت دەکەنــەوە، ئەمــەش بووەتە هــۆی زیادبوونی گەالنی 

هــەژار و نــەدار و برســی لــە کۆمەڵگــە ئیســالمییەکاندا، بــێ 

ئــەوەی هەوڵــی گۆڕانــکاری بدات، چونکــە ئەو ڕێوشــوێنانە 

بــە پیــرۆز دادەنێــت، کــە ســەریان کێشــاوە بــۆ ئــەو دۆخــە. 

بــە ڕای ئــەوە، جیهانــی خۆرئاواییــش نەیتوانیــوە، ســنووری 

ئەوکاتــەی  تــا  پەڕێنێــت،  تــێ  خــۆی  پڕۆگرامیزەکردنــی 

توانــای ئــەوەی بەدەســت هێنــاوە، ئــەو پرســیارانە بــکات.
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سێ: »کەسێتیی محەمەدی«  مەعروف ڕەسافی

ســاڵی 2002 خانــەی جەمــەل، ئــەو کتێبــەی باوکــردەوە، 

لەگــەڵ  نــوورساوە،  1932وەوە  ســاڵی  لــە  ئەگەرچــی 

باوبوونەوەیــدا، هەرایەکــی مەزنــی لــە جیهانــی ئیســالمدا 

نایــەوە، و ئێســتە لــە هیــچ کام لــە دەوڵەتانــی عەرەبیــدا 

ــە(. ــراق هەی ــە ئێ ــوردی و ل ــە ک ــە )کراوەت بەردەســت نیی

ئێراقییــە، کەســێتی محەمــەدی شــیتەڵ  ئــەو شــاعیرە 

لــە کتێبەکانــی  ئــەو گێڕانەوانــەی  پێــی  بــە  کــردووە، 

ــەی  ــەو ڕووداوان ــوون، باســی ئ ــووری ئیســالمیدا هات کەلت

کــردووە، کــە بەشــدار بــووە تێیاندا. باســی لە گەشــەکردنی 

ئــەو کــردووە، باســی لــە هاوســەرنگیریی نێــوان ئــەو 

خەدیجــە، و فەزڵــی خەدیجــە لــە باوکردنــەوەی ئیســالمدا 

دابەزینــی  و  محەمــەد،  جەنگەکانــی  باســی  کــردووە، 

وەحــی، و مانــەوە و خەڵوەتــی ئەشــکەوتەکانی کــردووە. 

ئامــاژەی بــە ڕۆڵــی وەرەقــەی کــوڕی نەوفــەل لــە فێرکردنی 

محەمــەددا داوە.

چوار: »مندااڵنی گەڕەک«   نەجیب مەحفوز:

لــە ڕۆمانــە هــەرە پڕکێشــەکانی ناوچــەی واڵتانــی عەرەبــە، 

ــاڵی 1959وە  ــە س ــێک و ل ــد بەش ــە چەن ــەوەی ب ــەو کات ل

لــە ڕۆژنامــەی ئەهرامــی ناسیۆنالیســتیدا بــاو کرایــەوە. 

نوســەری خــاوەن خەالتــی نۆبــڵ بــۆ ئــەدەب، ڕۆمانەکــەی 

ــێوازی  ــە ش ــدا وازی ل ــیوە، لەوێ ــوێ نووس ــێوازێکی ن ــە ش ب

ڕیالیســتی هێنــاوە، و بــە شــێوازی هێامگــەری »ڕەمزییــەت« 

ــتووە. بەس

رسووشــی  پێغەمبــەران  چیرۆکەکانــی  لــە  مەحفــوز، 

ڕۆمانــدا  قاڵبێکــی  لــە  چیرۆکانــەی  ئــەو  و  وەرگرتــووە 

مرۆیــی  کۆمەڵگــەی  وێنەیەکــی  تــا  داڕشــتوونەتەوە، 

ــتەبەرکردنی  ــی دەس ــدا هەوڵ ــەران تێی ــە پێغەمب ــکات، ک ب

دادپــەروەری و یەکســانییان داوە و دەدەن، بــی ئــەوەی 

دەری بخــات، لەوێــدا کــردەی ســەرکردەکانی شۆڕشــی 23ی 

دەکات. پڕۆتســتۆ  میــرس  ســاڵی 1952ی  یۆلیــۆی 

ڕۆمانەکــە، بــە بەســەرهاتی عەزبــە جەبــەالوی دەســت پــێ 

ــەو ئیبنولســەمڕای  ــەوە، ئ ــی دەیگێڕن ــە منداڵەکان دەکات، ک

ــت،  ــر دەوێ ــەی خۆش ــی دیک ــوو کوڕەکان ــە هەم ــوڕی ل ک

ــە یاخیبوونــی ئیدریســی کــوڕی دەکات، کــە  ــاس ل پاشــان ب

دەبێتــە هــۆی دەرپەڕاندنــی و ئیــر نەهامەتیەکانــی دەســت 

پــێ دەکــەن. پاشــان گەشــتی شــەیتان و مــرۆڤ، بــەو 

ــێ  ــووە، دەســت پ ــە ئاســامنیەکاندا هات ــە کتێب شــێوەیەی ل

دەکات. بــرا براکــەی خــۆی دەکوژێــت، ئیــر گەڕەکەکــە بــۆ 

ســێ گــەڕەک دابــەش دەبێــت، لەوێــدا ســێ ســەرۆک گەڕەک 

ــێ  ــەی س ــێ پێغەمبەرەک ــۆ س ــامن ب ــە هێ ــن، ک ــدا دەب پەی

دینــە یەکتاپەرســتییەکان، پاشــان زانســت لــە شــێوەی کەســی 

ــات. ــاو دەب ــالوی لەن ــت و جەب ــت دەبێ ــدا دروس چوارەم

پێنج: بۆ من ئاتایستم؟   ئیسماعیل ئەدهەم:

ئــەم کتێبــە: )ملــاذا انــا ملحــد؟( بریتیــە لــە وتارێکــی درێــژی 

»ئیســامعیل ئەدهــەم«ی پڕۆفیســۆری بیرکاری. ســاڵی 1937 

لــە گۆڤــاری ئیاممــی میرصیــدا بــاوی کردووەتەوە، و پاشــان 

لــە کتێبێکــدا چاپــی کردووەتــەوە و وەشــاندوویەتی، لەوێــدا 

باســی لــە ســەردەمی گەنجــی خــۆی کــردووە، و چــۆن 

ــە ئیســالمی  ــاوەڕی ب ــردووە ب ــان ک ــی ناچاری ــک و باوک دای

رسووتــەکان نــەک ئیســالمی ئەقــڵ بهێنیــت، ئەویــش وازی 

لــە دیــن هێنــاوە، و دەســتی داوەتــە خوێندنــەوە.

ئەدهــەم، ئــەو کتێبانــەی ڕیــز کــردوون، کــە بوونەتــە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هــۆی دروســتبوونی بیــروڕا ئاتایســتییەکانی، لەوانــەش؛ 

کتێبەکانــی  و  داروێــن،  چەشــنەکان«ی  »ڕەچەڵەکــی 

هیگڵــی فەیلەســووفی ئەڵــامن، و لــە ئەنجامــی ئــەو 

خوێندنانەشــەوە ئەقیــدەی نەمریــی ڕەت کردوەتــەوە. 

ــی  ــە زانســتییەکەی خــۆی و هۆکارەکان ــە خوێندن باســی ل

بیروڕاکانــی  کــردووە.  خــۆی  هەڵگەڕانــەوەی  لەدیــن 

ــک  ــتی و هەندێ ــەفەی ماتریاڵیس ــە فەلس ــن ل تێکەڵەیەک

تێگەیشــتنی مامتاتیکــی. لــە کتێبەکەیــدا بــەم شــێوەیە 

پێناســەی ئاتاییــزم دەکات: )باوەڕبوونــە بــەوەی، هــۆکاری 

دروســتبوونی گــەردوون لــە خۆیدایــە، و هیــچ شــتێک لــە 

ــە(. ــەوە نیی ــەم جیهان ــە و ئ ــەم گەردوون ــت ئ پش

شەش: عەبدوڵاڵ قوسێمی: )ئائەوەتان کۆت و 

پێوەندەکان(

قوســێمی، ئــەم کتێبــەی ئاڕاســتەی شــا عەبدولعەزیــز ئــال 

ســعوود کــردووە، تــا کاری پــی بــکات، لەوێــدا باســی لەوە 

کــردووە، مەزنایەتیــی گــەالن بــە ســامانە رسووشــتییەکانی 

واڵتەکەیــان نییــە، بەڵکــوو بــە توانــای بەرهەمهێنانــی 

ئەقڵــی و مادیــی میللەتەکانیانــە.

ــی داوە،  ــە چاپ ــەل ل ــەی جەم ــاڵی 2000 خان ــە س کتێبەک

ــە دیــن و پاککردنــەوەی  ــە پێویســتی تێگەیشــن ل بــاس ل

لــە درۆ و دەلەســە و هەڵبــەرساوەکان دەکات، ئەمــە 

ــە پێشخســتنی کۆمەڵگــەدا. ــە گرنگیــی زانســت ل جگــە ل

ــی  ــەورەی ڕزگاربوون ــی گ ــێت: )مەرج ــێمی دەنووس قوس

خوێندنــی  هەڵبەســراوانە،  و  پڕوپــوچ  لــەو  میللەتــان 

گزیبــازی  قوربانــی  دەبێتــە  ئوممــەت  ئەگینــا  بااڵیــە، 

و دەجاڵــەکان، و قــەرزاری هەمــوو ئــەو بــارە الرانــە 

دەمێنێتــەوە ئەمــڕۆ تێیــان کەوتــووە(.

حەوت: ئەحمەد صوبحی مەنصور )بێدەنگەلێکراو 

لە مێژووی عومەردا(

)ڕەوتێکــی  قورئانییــەکان  کتێبــەی ســەرکردەی  ئــەم 

ــاس،  ــەر ب ــە ب ــەر دەخات ــی عوم ــژووی ژین ــن(، مێ دینی

ــاس  ــەر ب ــاراوەکەی ڕووی عوم ــە ش ــەدا وێن ــە کتێبەک ل

ــێ  ــاژەی پ ــلبیاتانەی ئام ــەو س ــت. ل دەکات، وەک دەڵێ

ــێ  ــەری پ ــەی عوم ــەو دادپەروەریی ــە، ئ دەکات ئەوەی

نــارساوە، تەنهــا لەنــاو و بــۆ مســوڵامنە ئــازادەکان 

بــووە، بــەاڵم هاواڵتیانــی ئــەو دەوڵەتانــەی مســوڵامنان 

بــوون  مســوڵامن  دواتــر  و  کــردوون  داگیریــان 

ئــەو بەهایەیــان نەبــووە، شــایەتی و بەڵگــەش بــە 

ئەم کتێبە: )لماذا انا ملحد؟( 
بریتیە لە وتارێکی درێژی 

»ئیسماعیل ئەدهەم«ی 
پڕۆفیسۆری بیرکاری. ساڵی 
1937 لە گۆڤاری ئیمامی 

میصریدا باڵوی کردووەتەوە، 
و پاشان لە کتێبێکدا چاپی 

کردووەتەوە و وەشاندوویەتی، 
لەوێدا باسی لە سەردەمی 

گەنجی خۆی کردووە، و چۆن 
دایک و باوکی ناچاریان 

کردووە باوەڕی بە ئیسالمی 
سرووتەکان نەک ئیسالمی 

ئەقڵ بهێنیت
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ــدا  ــە دوورگــەی عەرەبی ــادە« ل برســێتیی خەڵکــی »ڕوم

دەهێنێتــەوە.

هــاوکات مەنصــور باســی لە جەنگە ئیســالمیەکانی ســەردەمی 

عومــەر کــردووە، چــۆن مســوڵامنانی پێشــین مــاڵ و ســامانی 

ــی  ــە خەیاڵ ــەوە بخ ــت: )ئ ــرد، و دەڵێ ــااڵن دەک ــان ت خەڵکی

ــوپایەک دەدات  ــڕ س ــت، کتوپ ــدا دەژی ــە گوندێک ــەوە، ل خۆت

بەســەرتاندا و بەرگریــکاران لــە گوندەکــە دەبەزێنێــت، پاشــان 

ماڵەکانــی گوندەکــە بــۆ خــۆی دەبــات، و خوێــن دەڕێژێــت. 

ــەی  ــە ماڵەک ــەاڵڵ دەکات، و دەگەن ــامان ح ــووس و س و نام

ــت و  ــەت و کچەکان ــەن، دایکــت و ژنەک ــت دەب ــۆ، پارەکان ت

ــەوە  ــت، ئ ــی بکەی ــەر بەرگری ــۆ ئەگ ــەن، خ ــت دەب کوڕەکان

کوژراویــت. خــۆ ئەگــەر مســوڵامن ببیــت، ئــەوە بــە بیانــووی 

ــێ دەســتێنن(. ــزن، ســەرانەت ل ــەوەی دەتپارێ ئ

هەشت: صادق جەالل ئەلعەزم    »ڕەخنەی 

فیکری دینی«:

عــەزم ســاڵی 1969 ئــەم کتێبــەی باوکــردەوە، زریانێکــی 

گــەورەی ڕەخنەیــی لــە جیهانــی ئیســالمی بــەدوای خۆیــدا 

هێنــا، و نووســەر لــە بەیــرووت ڕووبــەڕووی ڕاوەدوونانــی 

ــەی  ــی بانگەش ــی: )وروژاندن ــە تۆمەت ــووەوە، ب ــایی ب یاس

ــی و ڕاسیســتانە(. تایەفــی و مەزهەب

عــەزم لــە کتێبەکەیــدا، مشــتومڕێکی ســیکۆالرانەی لەگــەڵ 

ــە  ــردووە، کتێبەک ــدا ک ــری دینی ــدی فیک ــک ڕەهەن هەندێ

ــتی،  ــووری زانس ــووە: کەلت ــۆ گرت ــە خ ــەی ل ــەم تەوەران ئ

هەژاریــی فیکــری دینــی، نەگبەتیــی ئیبلیــس، پەڕجــووی 

پاکتاوکردنــی  و  پاکداوێــن،  مریەمــی  دەرکەوتنــی 

لێکەوتەکانــی دوژمنایەتــی و ســاختەکردن لــە فیکــری 

مەســیحیی خۆرئاوایــی هاوچەرخــدا.

نۆ: جۆرج تەڕابیشی : )دەربارەی سیکۆالریزم وەک 

ئیشکالیەتێکی ئیسالمی - ئیسالمی(:

تایەفەگــەری  مێــژووی  کتێبەکەیــدا  لــە  تەڕابیشــی 

پێــی وایــە  بــاس،  و  بــەر  لــە ئیســالمدا خســتووەتە 

تایەفەگەریــی لــە نەگۆڕەکانــی ئــەم دینەیــە، و هێشــتاش 

هــەر بەردەوامــە. پشــت بــە کتێبــی »البدایــە و النهایــە«ی 

ــاژاوە  ــەو ئ ــەوە، ئ ــەو کتێب ــن کەســیر دەبەســتێت، و ل ئی

ــد ســەتەیەک  ــە چەن ــە ک ــەوە، ک ــەی گێڕاونەت مەزهەبییان

لــە نێــوان شــێعە و ســوننەدا بــەردەوام بــوون، و هــەزاران 

ــووتەمەنییان. ــە س ــەس بوونەت ک

تەرابیشــی دەڵــێ، ئــەو ئاژاوەیــەی ئەمــڕۆ لــە ئێــراق 

بینینــەوە،  دەیــان  ئیســالمیدا  دیکــەی  دەوڵەتانــی  و 

لــە  کــە  ئاژاوەیــەن،  و  توندوتیــژی  ئــەو  بەردەوامیــی 

پــاش مردنــی  لــە  ســەرەتای زووی ئیســالمەوە، هــەر 

پێغەمبــەر و دەرکەوتنــی کێشــە و قەیرانــی خەالفەتــەوە، 

دەســتیان پــێ کــردووە.

ترابیشــی کۆمەکــی لــە ســیگمۆند فرۆیــدی دەرونشــیکاری 

مــەزن وەرگرتــووە، بــۆ ئــەوەی لــە دیــاردەی تایەفەگەریــی 

هاوچــەرخ تــێ بــگات، و هەندێــک لــە الیەنە شــاراوەکانی 

پەنابردنــە بــەر ئــاژاوە و میکانیزمــی فووتێکــردن لــە 

یاریچییەکانــی ئــەو ئاژاوانــە بــاس بــکات و ڕوون بکاتــەوە 

و دەربخــات، ئەویــش لــە ڕێگــەی چوونــە نــاو یادەوەریــی 

ــتنەوەیان  ــەوە و هێش ــەل و تایەفەکان ــتەجەمعیی گ دەس

بــە زیندوویــی و کارایییــەوە.



خۆرهەاڵتی نزیك و سەرەتای ئیسالم

لە ئینگلیزییەوە: كارزان كاوسین

فرێد م. دۆنەر



ژمارە )4-3( نۆڤەمبەری 2020
52

ژیانــی  لــە  ئیســالم  ئایینــی  ریشــەی  و  رەگ  دەشــێ 

پیاوێكــدا بدۆزرێتــەوە بەنــاوی موحەمــەد ئیــن عەبدولــا 

كــە لــە مەككــە لەدایــك بــوو كــە شــارۆچكەیەك بــوو لــە 

خۆرئــاوای عەرەبســتان لــە دوا بەشــی ســەدەی شەشــەمی 

شــوێنێكی  ســەروەختەدا  لــەو  عەرەبســتان  زایینــدا. 

گۆشــەگیر نەبــوو. بەڵكــو بەشــێك بــوو لــە جیهانــی 

كەلتووریــی فراوانــر كــە زەوییەكانــی خۆرهەاڵتــی نزیــك 

و خۆرهەاڵتــی مێدیتەرانــەی دەگرتەخــۆ. لەبــەر ئــەم 

هــۆكارە، بــۆ تێگەیشــن لــەو زەمینەیــەی كــە موحەممــەد 

ــەی  ــە دینیی ــەو بزاڤ ــای ئ ــرد و مان ــا و كاری ك ــدا ژی تیای

خســتیەگەڕ، دەبــێ یەكــەم جــار زۆر دوورتــر لــە ژینگــەی 

ــن. ــە بڕوانی ــە مەكك ــتەوخۆ ل راس

كــە  ژیــا  ســەردەمە  ئــەو  نزیكــی  لــە  موحەممــەد 

ــگ«-  ــی درەن ــەردەمی كۆن ــن »س ــی دەڵێ ــەران پێ لێكۆڵ

یــان  حەوتــەم  ســەدەی  ســێیەمی  چارەكــی  مــاوەی 

هەشــتەم-ماوەیەك كــە تیایــدا كەلتوورە »كالســیكەكان«ی 

ــی  ــە وەرچەرخان ــەكان ب ــە ئێرانیی ــان و جیهان گریكۆ-رۆم

و  مێدیتەرانــە  ناوچــەی  لــە  بــوون.  پەیتاپەیتــادا رەت 

زەوییەكانــی هاوســێدا، زۆرێــك لــە تایبەمتەندییەكانــی 

كەلتــوورە كالســیكەكانی زووتــر لــە ســەدەی حەوتــەم 

لــە  یــان هەشــتەمدا هێشــتا دەنارسانــەوە، هەڵبــەت 

كــە  لەكاتێكــدا  هەمواركــراودا،  یــان  نــوێ  فۆرمێكــی 

ئەوانیــر مــردن، گــۆڕان بەشــێوەیەك كــە نەنارسانــەوە 

ــدرا. بــۆ  ــەواوی نوێیــان پێ یــان كــردار و مانایەكــی بەت

منوونــە، لــە ســەدەی شەشــەمدا نوخبــە خوێندەوارەكانــی 

لــە  كــۆن  رۆمــی  ئیمپراتۆریەتــی  ســەرزەمینەكانی 

ــان  ــەدا هێشــتا پەرەی ــی مێدیتەران ــەری خۆرهەاڵت دەوروب

ــە مەعریفــەی فەلســەفەی یۆنانــی و یاســای رۆمانــی و  ب

گریكــی و ئەدەبیاتــی التین دەدا، ئەگەرچی ســۆراخكردنی 

ئــەو هونەرانــە كەمــر بەربــاو بــوو و زۆرجــار مامەڵــەی 

ــەردەمی رۆم  ــەوەی س ــاواز ل ــوێ و جی ــی ن ــەڵ پرس لەگ

ــی  ــی بەهاتن ــەی خەڵك ــدا، زۆرب ــان كات ــە هەم ــرد. ل دەك

ــوون  ــان بب ــازە پەیگنەكانی ــتبەرداری رێب ــە دەس ــەو كات ئ

ــە ســەر دینــی مەســیحیەت. بەهەمــان شــێوە،  و هاتبوون

رسوتــە گشــتی و مەدەنییەكانــی ســەردەمە كالســیكەكان، 

حەمامــی  رۆمانــی،  شــانۆی  تەركیزخستنەســەر  بــە 

ــو  ــەرە لەنێ ــەكان، بەرەب ــەدای ئەركــە مەدەنیی گشــتی و ئ

دەچــوون- بەتایبــەت لــە شــارۆچكە بچوكەكانــدا- و پــاش 

ســەدەی پێنجــەم، پەیتــا پەیتــا بــە ســۆراخكردنی تایبــەت 

بــۆ دیــن و رۆحانیــەت شــوێنگۆڕكێی پــێ كرابــوو. لەگــەڵ 

باوبوونــەوەی مەســیحییەت لــە زەوییەكانــی خۆرهەاڵتــی 

مێدیتەرانــە، بەهەمــان شــێوە –شانبەشــانی یۆنانــی و 

التینــی- زمانــە رسوت ئامێــزەكان و دواجــار ئەدەبییەكانــی 

وەك ســیریایی، قوبتــی، ئەرمەنــی و ئەســیوپی هاتــن كــە 

ــە رابــردوودا  پێشــر نەنــورساو بــوون. ئێمــە دەتووانیــن ل

ببینیــن كــە مــاوەی كۆنــی درەنــگ لــە خۆرهەاڵتــی 

مێدیتەرانــەدا یەكێــك بــوو لــە ســەردەمەكانی گواســتنەوە 

لەنێــوان ســەردەمی كالســیكی پێشــوو بــە ژیانــی مەدەنــی 

بەرجەســتەبوویەوە و تەركیــزی گریكۆ-التین و ســەردەمی 

ئیســالمیی دواتــر بــە جەختكردنەوەیــەوە لــە چاودێریــی 

ئایینــی كەســی و گەشــەكردنی نەریتــی ئەدەبیــی نــوێ بــە 

ــی.  عەرەب

لــە نیــوەی دوایــی ســەدەی شــانزەدا، حــەوزی مێدیتەرانــە 

ــەن دوو  ــیەوە لەالی ــەڕووی سیاس ــك ل ــی نزی و خۆرهەاڵت

بیزەنتــی  كرابــوون-  ركێــف  گــەورەوە  ئیمپراتۆریەتــی 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و  خۆرئــاوا  لــە  دوایــی  رۆمــی  ئیمپراتۆریەتــی  یــان 

خۆرهــەاڵت.  لــە  ساســانی  فارســی  ئیمپراتۆریەتــی 

بەردەوامیــی  بیزەنتــی،  ئیمپراتۆریەتــی  راســتیدا  لــە 

فەرمانرەواكانــی  بــوو.  كۆنــر  رۆمــی  ئیمپراتۆریەتــی 

بــە خۆیــان دەوت »رۆمانــەكان« تــا ئــەو كاتــەی كــە 

لەبــەر ئــەم  لەنێوچــوو.  لــە 1453دا  ئیمپراتۆریەتەكــە 

ــت  ــی دەوترێ ــار پێ ــدێ ج ــێوە هەن ــان ش ــۆكارە بەهەم ه

وەك  لێــرەدا  مــن  بــەاڵم  رۆمانــی«  ئیمپراتۆریەتــی   «

ئیمپراتۆریەتــی بیزەنتــی ئامــاژەی پێدەكــەم، واتــە لــەدوای 

بیزەنتیومــەوە، ئــەو گونــدەی لەســەر بۆســفۆرەس بــوو كــە 

شــارە پایتەختــی قوســتەنتینییەی لەســەر بونیــاد نــرا.

ئیمپراتۆریەتــی  شەشــەمدا،  ســەدەی  درەنگانــی  لــە 

ــی وشــكایی خۆرهــەاڵت و باشــووری  ــی زەوییەكان بیزەنت

ــا و ســوریای ئەمــرۆ( ــە )میــرس، توركی حــەوزی مێدیتەران

گەورەكــەی  ئیمپراتۆریەتــە  كۆنرۆڵــەوە.  خســتەژێر  ی 

ــران  ــی ئێ ــەی هــی ساســانییەكان، لەســەر چیاكان ــر، وات ت

ــە و  ــدی دیجل ــراق، حــەوزی دەوڵەمەن ــی عی و نزماییەكان

ــەكان  ــۆن بیزەنتیی ــابووەوە. وەك چ ــرۆ گیرس ــی ئەم فورات

ــان پاراســت، ساســانییەكان میراتگــری  ــی رۆمانەكانی میرات

نەریتــە ئیمپریالییــە درێژخایەنەكانــی فارســی كــۆن بــوون. 

ــا  ــتانەوە ت ــە ئەفغانس ــەر ل ــراوان ه ــەی ف ــەی ناوچ زۆرب

مێدیتەرانــەی ناوەراســت لەژێــر حوكمــی راســتەوخۆی 

ــەو  ــەت ئ ــوو. تەنان ــەدا ب ــەو دوو ئیمپراتۆریەت ــك ل یەكێ

كۆنرۆڵــی  دەرەوەی  لــە  كــە  هەرێمەكــە  ناوچانــەی 

لەنــاو  تۆكمــە  بەشــێوەیەكی  بــوو  راســتەوخۆیاندا 

ــوو  ــزەدا ب ــەو دوو هێ ــك ل ــی یەكێ ــرەوی كاریگەری قەلەم

ــان بــوو بــۆ وەالئــی  ــان پێگــەی كێبڕكێــی تونــدی نێوانی ی

ئابــووری.  بااڵدەســتی  و  دینــی  كاریگەریــی  سیاســی، 

ئــەم رووبــەرە پــڕ تەنگژەیــە ناوچەكانــی وەك ئەرمەنــی، 

قەوقــازی و لەهەمــووی گرنگــر عەرەبســتانی دەگرتەخــۆ. 

یــەك لەســەر ســێ، هێزێكــی كەمــر بەهەمــان شــێوە لــە 

ــوم.  ــی ئاكس ــوو- مەملەكەت ــت هەب ــی ناوەراس خۆرهەاڵت

پایتەختــی ئاكســومی كەوتبــووە بەرزاییەكانــی ئەســیوپیا، 

بــەاڵم ئەكســومیەكان دەرگیــری بازرگانیــی فراوانــی ئــاوای 

ــاری  ــەر كەن ــەوە لەس ــدەری ئادولیس ــارە بەن ــە ش ــوو ل ب

ــوم  ــوارەم، ئاكس ــەدەی چ ــی س ــوور. بەهاتن ــاری س رووب

ــەو  ــەر ئ ــیحییەت و لەب ــی مەس ــەر دین ــووە س وەرگەڕاب

ــامن  ــدا هاوپەی ــەڵ بیزەنتوم ــار لەگ ــدێ ج ــۆكارە هەن ه

بــوو بــەاڵم بەگشــتی زانیاریــامن لەمــەڕ ئاكســوم زۆر 

ســنووردارە و لــە هــەر حاڵەتێكــدا بێــت، كەلتــووری 

ئیســالمیدا  نەریتــی  لــە  زۆری  هاوبەشــی  ئەكســومی 

نەكــرد لەكاتێكــدا كــە هــەم بیزەنتــوم و فارســی ساســانی 

ــرد.  ــان ك ــیی بەرچاوی هاوبەش

موحەممەد و بزاوتی باوەڕداران
دەوڵەمەنــد  وردی  گێڕانەوەیەكــی  ئیســالمی  نەریتــی 

لەمــەڕ ژیانــی موحەممــەد دابیــن دەكات، ئــەو كەســەی 

خۆیــان  پەیامبــەری  وەك  موســڵامنان  هەمــوو  كــە 

بەڵكــو  نییــە  گێڕانەوەیــە هاوچــەرخ  ئــەم  دەیناســن. 

لەســەر بنەمــای ئــەو راپۆرتانەیــە كــە بــاو بــوون و لەنــاو 

لەمــاوەی  ئەمــەش  كۆكرانــەوە،  موســڵامندا  كۆمەڵــی 

ئــەم  موحەممــەد.  مردنــی  دوای  ســەدەیەك  چەنــد 

راپۆرتانــە مــادەی جۆراوجــۆر دەگرنەخــۆ. هەندێكیــان 

ــای  ــەر بنەم ــەی رووداوەكان لەس ــەوەی ئاگایان وەك گێڕان

ئەوانەیــر  دەردەكــەون.  شــایەتحاڵەكان  گەواهیــی 

چیرۆكــی پەرجــوو پێشــكەش دەكــەن كــە ئایدیالیزەكردنی 
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نامومكینــن و پێدەچێــت بەشــێك بــن لــە پاســاوی دینــی 

ــانە.  ــان ئەفس ی

ئیــن  بــە گوێــرەی نەریتــی موســڵامن، موححەممــەد 

خۆرئــاوای  لــە  مەككــە  شــارۆچكەی  لــە  عەبدولــا 

ــی ســەدەی شەشــەمی  ــوەی دووەم ــە نی عەرەبســتان و ل

زاییــن لەدایــك بــوو )هەنــدێ لــە راپۆرتــەكان دەڵێــن 

ــەرواری  ــاكان ب ــەوە جیاجی ــەاڵم گێڕان ــەری 570، ب دەوروب

جیــاواز دەدەن بەدەســتەوە(. ئــەو بەشــێك بــوو لــە خێڵــی 

هاشــم لەنــاو هــۆزی قورەیش  كــە لە مەككەدا بااڵدەســت 

بــوون. ئــەو لــە تەمەنێكــی زوودا هەتیــو كــەوت و دواتــر 

ــە  ــرا ك ــب پەروەردەك ــاوی ئەبوتاڵ ــەوە بەن ــەن مامی لەالی

ــوو. ــم ب ــی هاش ــەرۆكی خێڵ ــەروەختەدا س ــەو س ل

هــەروەك پێشــر بــاس كــرا، لــە رۆژگاری موحەممــەد 

ــە  ــتووانەكەی ب ــە دانیش ــوو ك ــارۆچكەیەك ب ــە ش دا مەك

ــن.  ــی و دی ــوون: بازرگان ــی ب ــەرقاڵی دوو چاالك ــڕی س چ

كاروانــەكان لەالیــەن قورەیــش رێكدەخــران و بەشــداریی 

ــی  ــدا ئەوان ــە جیاجیاكان ــانگە بازرگانیی ــە پیش ــش ل قورەی

هێنایــە نــاو پەیوەنــدی لەگــەڵ هــۆزەكان و كۆمەڵەكانــی 

تــر لــە سەرانســەری عەرەبســتاندا. رۆڵــی هــۆزی قورەیــش 

وەك پاســەوانانی رسوتــە دینیەكانــی مەككــە، لەســەر 

ــە و شــوێنە پیرۆزەكانــی تــری دەوروبــەری مەككــە  كەعب

ــەڵ  ــدی لەگ ــێوە پەیوەن ــان ش ــوو، بەهەم ــەنتەری گرتب س

ــە  ــە هاتن ــاندن ك ــۆ رەخس ــر ب ــی ت ــە گروپەكان ــك ل زۆرێ

لــەوێ،  خۆیــان  رێورِەســمی  بەجێهێنانــی  بــۆ  كەعبــە 

بەتایبــەت لــە رێگــەی بەجێهێنانــی رسوتــی ســوڕانەوە لــە 

پانتاییــە كراوەكــە بەدەوریــدا. ئــەو ئاسایشــەی كــە لەگەڵ 

ــێوەیەكی  ــك، بەش ــات وەك حەرەمێ ــەدا ه ــەی مەكك پێگ

ــەی  ــی دووان ــە رۆڵ ــوو، بۆی ــاش ب ــی ب ــۆ بازرگان ئاشــكرا ب

ــە،  ــان و وەك پاســەوانانی مەزارەك ــش، وەك بازرگان قورەی

ــوو. ــد ب ــك هاوپەیوەن ــێوەیەكی نزی بەش

كــە گەنــج بــوو موحەممــەد چــووە نــاو ژیانــی بازرگانــی و 

دینــی مەككــەوە. ئــەو هاوســەرگیری لەگــەڵ بێوەژنێكــی 

دەوڵەمەنــد كــرد بەنــاوی خەدیجــە كــە چەنــد ســاڵێك لەو 

ــی  ــییە بازرگانییەكان ــە سەركێش ــوو و خەدیج ــر ب گەورەت

پێگەیشــتنی،  لەگــەڵ  دەبــرد.  بەڕێــوە  كاروانەكــەی 

ــەن  ــەنگ لەالی ــاوەن س ــێكی خ ــووە كەس ــەد ب موحەمم

لەبەرانبــەر  ئەمــەش  لەنــاو قورەیشــدا  هاوهۆزەكانــی 

هۆشــمەندی، راســتگۆیی و لێزانییەكــەی. ئــەو بەهەمــان 

شــێوە هەســتی ئــەوەی ال پەیــدا بــوو كــە ناوبەنــاو 

مێدیتەیشــن بــكات و زوو زوو دەپرژایــە ســەر خــۆ دابڕین 

بۆئــەوەی لــە ژیانــی رامبێنێــت. بەگوێــرەی نەریتەكــە، 

لەمــاوەی ئــەو پاشەكشــە كەســییەدا بــوو، لــە دەوروبــەری 

ســاڵی 610 كــە موحەممــەد بــۆ یەكەمیــن جــار رسوشــی 

لەالیــەن خــودا بــۆ هــات لــە رێگــەی جوبرەئیلــەوە. 

بــۆی  روئیــا  و  تونــد  دەنگــی  بەشــێوەی  رسوشــەكان 

هاتــوون و وایلێكــردوون لەســەر زەوییەكــە پــاڵ بكەوێــت 

و بلەرزێــت و عــەرەق بكاتــەوە تــا ئــەو كاتــەی كــە ئــەم 

نیشــانانە نەمــاون ئــەو وشــانەی بــە رسوش بــۆی هاتــوون 

لــە یادەوەریــدا ماونەتــەوە. دواجــار ئــەم وشــانە لەالیــەن 

شــوێنكەوتووانیەوە نوورساونەتــەوە و پێكــەوە رێكخــراون 

بــۆ پێكهێنانــی قورئــان كــە دەقــی پیــرۆزی ئیســالمە- 

ــە  ــە ل ــی خودای ــورساوەی وشــە وتراوەكان ــە ن ــرەوە ئەم لێ

ــاوەڕداردا.  ــڵامنانی ب ــدی موس دی

رێــی  لــەزۆر رووەوە  ژیانــی موحەممــەد هەرچەنــدە 

ــان  ــە مێژوونووس ــدا ســەری ل ــەڵ ئەوەش ــت، لەگ تێدەچێ



55

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــەی  ــی وێن ــە وردەكاری ــە ك ــەكە ئەوەی ــێواندووە. كێش ش

تەنانــەت  و  دۆكیومێنتــەكان  لــە  موحەمــەد  ژیانــی 

ســەردەمی  لــە  كــە  وەرنەگیــراوە  گێڕانەوانــە  لــەو 

ــەن  ــەرچاوە ئەدەبییان ــەو س ــو ل ــەدەوەن، بەڵك موحەمم

كــە ســااڵنێك تەنانــەت چەنــد ســەدەیەك دواتــر كــۆ 

ــەرچاوانە زۆر  ــەم س ــە ئ ــەی ك ــتیی ئەم ــەوە. راس كراونەت

دواتــرن و بــە ئامانجــی زۆر دیاریكراوتــر پێكهێــرناون، 

بــەو مانایەیــە كــە ئەمانــە زۆرجــار زۆر شــتامن لەبــارەی 

ــە،  ــۆ منوون ــن. ب ــەوێ بیزانی ــە دەمان ــن ك ــەوەوە پێناڵێ ئ

ــێوەی  ــا بەش ــار تەنی ــەدا زۆرج ــە كۆمەڵگ ــان ل ــەی ژن پێگ

رێكــەوت باســی لێوەكــراوە. بەهەمــان شــێوە هــۆكار 

هەیــە بــۆ گومــان كــردن لــەوەی هەنــدێ –تەنانــەت 

لەوانەیــە زۆرێــك- لــە منوونــە پەیوەندیــدارەكان لــەم 

ســەرچاوانەدا گێڕانــەوەی جــێ متامنــەی ئــەو شــتانە 

نیــن كــە بــە راســتی روویانــداوە بەڵكــو ئەفســانەی 

دروســتكراون لەالیــەن نەوەكانــی دواتــری موســڵامنان بــۆ 

ــەر،  ــەد وەك پێغەمب پشراســتكردنەوەی پێگــەی موحەمم

پێشــینانەی دواتــر  ئــەو  بونیادنانــی  یارمەتیدانــی  بــۆ 

پــراوە یاســایی یــان كۆمەاڵیەتــی و رسوتییەكانــی كۆمەڵــی 

موســڵامن پێكدەهێنــن بــۆ پڕكردنــەوەی چاپتــەرە بــە 

رادەیەكــی كــەم زانــراوەكان لــە ژیانــی دامەزرێنەرەكەیــان 

كــە موســڵامنانی دواتــر پەیتــا پەیتــا زیاتــر هیــوادار بــوون 

ــن. ــارەوە بزان ــتێكی لەب ــوو ش هەم

كــە  نەرتیییــەكان  گێڕانــەوە  گــەورەی  ئۆقیانووســی 

ژیانــی  موحەممــەدی لــێ هەڵێنجــراوە زۆر هــاودژی 

زۆرێــك  كــە  گوماناوییــە  زۆر  حەكایەتێكــی  و  تێدایــە 

ــە قبوڵكردنــی هیــچ بەشــێكی  ــن ل لەمێژوونووســان نابەدڵ

بەشــێوەیەكی رەهــا. بــۆ منوونــە، چەندەهــا چیرۆكــی 

ــكرا  ــە ئاش ــە پێدەچــێ ب ــر هــەن ك ــی ت پەرجــوو و راپۆرت

ئەڵقەیەكــی  وەك  ئەفســانە،  بــواری  لــە  بــن  بەشــێك 

لــە  هاوشــێوەی چیرۆكــی »خۆراكپێدانــی برســییەكان« 

ــای  ــا. كرۆنۆلۆژی ــارەی عیس ــحییەكاندا لەب ــانە مەس ئەفس

نــەك  موحەممــەد  لەبــارەی  نەریتییــە  مەتریاڵــە  ئــەم 

ــان  ــو بەهەم ــێوێنەرە، بەڵك ــژاوی و سەرلێش ــا تەموم تەنی

ــەوەی  ــەڕ ئ ــرێ لەم ــر هەڵدەگ ــی ت ــاس و خواس ــێوە ب ش

ــت.  ــی پێكهاتبێ ــۆ ســیمبۆلیزمی ژمارەی ــك ب بەهــۆی خەمێ

بــۆ منوونــە،  دەوترێــت هەمــوو رووداوە گەورەكانــی 

ــان رۆژی  ــەروار و لەهەم ــان ب ــەد لەهەم ــی موحەمم ژیان

هەفتــەدا روویــداوە )دووشــەممە، 12ی رەبیــع ئەلئــەوەل( 

تەنانەت ئەگەرچی گەاڵڵەی 
بنچینەیی ژیانی موحەممەد 
بەو شێوەیەی لە گێرانەوە 

نەریتیەكاندا هاتووە، 
مێژوونووس رووبەرووی زۆر 

پرسی جدی دەێتەوە كە 
سەرچاوەكان موخاتەبەیان 

نەكردووە. )بۆ نموونە، 
بۆچی پەیگنەكانی مەدینە 
وەها بە ئامادەیی خۆیان 

سپاردەی پەیامی موحەممەد 
كرد، لەكاتێكدا كە 

قورەیشی مەككە وەها توند 
بەرەنگارییان كرد؟
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هەنــدێ  ئەمــەش،  ســەرباری  جیاجیــادا.  ســااڵنی  لــە 

لــەو ئەڵقانــەی  كــە گرنگــن بــۆ بیۆگرافیــای نەریتیــی 

تەقەالكانــی  لــە  گومانــاوی  بەشــێوەیەكی  موحەممــەد 

روونكردنەوەیەكــی بەمێژووكــردن دەچــن بــۆ هەنــدێ 

ئایەتــی قورئــان. بــە بۆچوونــی هەنــدێ كــەس راپۆرتــەكان 

ــەوەی ق.  ــە وەك لێكدان ــەر نەخل ــە س ــارەی هەڵكوتان لەب

2:217 بەرهەمهێــرناون. لەوانەیــە بڕگەكانــی تــری چیرۆكــی 

ژیانــی بۆئــەوە بەرهــەم هێرنابــن  كــە بیۆگرافییەكــەی 

لەگــەڵ پێشــبینییە هاوچەرخەكانــی پەیامبەرێكــی راســت 

بگونجێــن ) بــۆ منوونــە، پەیامبەرایەتییەكەی، بەشــێوەیەكی 

رەتكردنــەوەی  یــان  موســا  هــی  لەگــەڵ  هاوتەریــب 

لەالیــەن خەڵكــی خۆیــەوە، هــۆزی قورەیــش(. 

ژیانــی  بنچینەیــی  گەاڵڵــەی  ئەگەرچــی  تەنانــەت 

ــدا  ــەوە نەریتیەكان ــە گێران ــێوەیەی ل ــەو ش ــەد ب موحەمم

هاتــووە، مێژوونــووس رووبــەرووی زۆر پرســی جــدی 

دەێتــەوە كــە ســەرچاوەكان موخاتەبەیــان نەكــردووە. )بــۆ 

منوونــە، بۆچــی پەیگنەكانــی مەدینــە وەهــا بــە ئامادەیــی 

ــدا  ــرد، لەكاتێك ــەد ك ــی موحەمم ــپاردەی پەیام ــان س خۆی

ــرد؟  ــان ك ــد بەرەنگاریی ــە قورەیشــی مەككــە وەهــا تون ك

ــە؟  ــە مەدین ــوو ل ــی ب ــەد چ ــی موحەمم ــەی بنچینەی پێگ

ــوو؟(  ــی ب ــەوە چ ــەی مەدین ــە جولەك ــەی ب پەیوەندییەك

ــامن ال  ــی بنچینەیی ــچ دۆكیومێنتێك ــە هی ــەوە، ئێم بەداخ

نییــە كــە بشــێ هــەر بڕگەیەكــی تەمومژاویــی بیۆگرافییــە 

ــخەیەكی  ــچ نوس ــەوە- هی ــت بكات ــەی پشراس نەریتییەك

لەالیــەن  موحەممــەد  لەبــارەی  یــان  بــۆ  نامــەكان 

ــە  ــەی ك ــینێكی رۆژگارەك ــچ نووس ــەردەمەكانی، هی هاوس

ــر. ــت و هی ــەوە نورسابێ ــی كۆمەڵەكەی ــەن ئەندامان لەالی

ــارەی ســنووربەندییەكانی  ــە دروســتانە لەب ــەم نیگەرانیی ئ

گێڕانــەوە نەریتییەكانــی موســلامنان لــە ژیانــی موحەممەد 

بووەتەهــۆی ئــەوەی هەنــدێ لــە لێكۆلــەران بگەنــە ئــەو 

ــەدا رەت  ــەم گێرانەوان ــتێك ل ــوو ش ــە هەم ــەی ك ئەنجام

ــە زۆر  ــەوە ئەم ــە دڵنیایی ــدا، ب ــەڵ ئەوەش ــەوە. لەگ بكرێن

ــێ  ــی ب ــۆی وەك قبوڵكردن ــێوازی خ دوور دەڕوات و بەش

چەندوچونــی هەمــوو شــتێك لــە گێڕانــەوە نەریتییەكانــدا 

لــە  راســتییەكە  دەبــێ  نارەخنەییــە.  روانگەیەكــی 

شــوێنێكی ئــەو نێوانــە بێــت و هەنــدێ كاری ئــەم دواییــە 

ــەو كێشــە سەرلێشــێوێنەرانەی  ــوون ســەرباری ئ دەركەوت

ــدێ  ــی هەن ــەوەی نەریت ــت گێران ــەڕوو، پێدەچێ دەیخەن

ــارەی ژیانــی موحەممــەد پیشــان بــدەن.  مــادەی زوو لەب

مومكیــن،  و  دەقــاودەق  رادەیــەك  تــا  گێرانەوەیەكــی 

كاتێــك لێكۆلــەران شــتی زۆرتــر لەبــارەی ئــەوەوە دەزانــن 

كــە چــۆن بارســتەی مەتریالــە نەریتییــەكان بەشــێوەیەكی 

ــەو  ــدا، ئ ــەڵ ئەوەش ــدەن. لەگ ــگ ب ــە بێژن ــر ل كاریگەرت

توێژینــەوە رەخنەییانــە ئەمرۆكــە هــەر لــە رێگــەدان و لــە 

ئێســتادا بەكارهێنانــی حەكایەتــە نەریتییــەكان بەشــێوەی 

ــە. ــە وریاییەوەی جــودا و ب

ــی  ــە وەك میژوونووس ــی ئێم ــدا، بارودۆخ ــەڵ ئەوەش لەگ

بایەخــدەر بــە ژیانــی موحەممــەد و رسوشــتی پەیامەكــەی 

دوورە لــە بــێ هیوایی. چەند ســەرچاوەیەكی ناموســڵامنی 

ــە كاتێكــی كەمێــك دواتــری ئــەوەی  ســەدەی حەوتــەم، ل

خــودی موحەممــەد بــەاڵم زۆر زووتــر لــەوەی هــەر 

ــن  ــەك دابی ــڵامن، گەواهیی ــی موس ــی نەریتی كۆكراوەیەك

دەكــەن كــە – هەرچەنــدە لــە كارەكتــەردا دۆكیومێنتــاری 

بــن.  لــە جەوهــەردا جــێ متامنــە  پێدەچێــت  نیــن- 

ئــەم ســەرچاوانە كەمــن و زانیاریــی زۆر  هەرچەنــدە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــن.  ــدا بەنرخ ــەڵ ئەوەش ــەن، لەگ ــن دەك ــنووردار دابی س

لەالیــەن  زوو  رسیانیــی  ســەرچاوەیەكی  منوونــە،  بــۆ 

ــەوە  نووســەری مەســیحی تۆماســی پرێســبیتەر، دەگەڕێت

ــاش مردنــی  ــد ســاڵێك پ ــە چەن ــۆ دەوروبــەری -640 وات ب

موحەممــەد  ناوهێنانــی  ســەرەتاییرین   – موحەممــەد 

هێرشــیان  شــوێنكەوتووانی  دەڵێــت  و  دەكات  دابیــن 

كردۆتــە ســەر دەوروبــەری غــەزە. ئەمــە، النــی كــەم، 

توانــا دەداتــە مێژوونــووس تــا هەســت بەدڵنیایــی زۆرتــر 

بــكات لەمــەڕ ئــەوەی موحەممــەد بەتــەواوی چیرۆكێكــی 

نییــە، هــەروەك هەنــدێ  وێنــای دیندارانــەی دوایــی 

كەســێك  كــە  دەزانیــن  ئێمــە  داوە،  ئاماژەیــان  كــەس 

بەنــاوی موحەممــەد هەبــووە و ئــەو جۆرێــك لــە بزاوتــی 

ــۆرەی خــۆی  ــە ن ــەم راســتییەش ب ــردووە. ئ ــی ك رابەرایەت

ــە  ــر ل ــی زیات ــەڕ زانیاری ــێ لەم ــان دەدات ــی زۆرترم دڵنیای

لەمــەر ئــەوەی كــە لەوانەیــە مەتریاڵــە نەریتییەكانــی 

موســڵامن بەەهەمــان شــێوە رەگــی لــە فاكتــی مێژووییــدا 

بێــت. تەگەرەكــە لــە بڕیارداندایــە لەمــەڕ ئــەوەی كــە چ 

ــا.  ــتێك ن ــت و چ ش ــتێك فاك ش

ســەرباری ئەمــەش، زۆربــەی ســەرچاوەگرنگەكانی زانیاری 

ــاوەڕداران  هێشــتا مشــتومڕی  ــی زووی ب ــارەی كۆمەڵ لەب

لەســەرە: تێكســتی قورئــان، كــە كتێبــی پیــرۆزی ئیســالمە. 

بێگومــان بــۆ موســڵامنانی بــاوەڕدار، قورئــان نــوورساوەی 

قســەی خوایــە كــە بــۆ موحەممــەد دەرخــراوە. هــەر یــەك 

ــەوە  ــورەت( پێك ــراوە )س ــە ناون ــەرەكان ك ــە 114 چاپت ل

هــەزاران ئایــەت پێكدێنــن )واتــە »نیشــانە«ی بوونــی 

خــودا( كــە بــۆ بــاوەردار دەربڕینــی بەهــا ئەبەدییــە 

ســەردەمیی  ئاســایی  چوارچێــوەی  دەرەوەی  لــە  كــە 

مێژوویــی كۆندایــە.  لێكدانــەوەی نەریتیــی موســڵامن، 

ــرد  ــە ك ــان گەاڵڵ ــۆ قورئ ــەلی ب ــی تێروتەس كرۆنۆلۆژیایەك

كــە دەرخســتنی هەریــەك لــە ئایەتەكانــی بــۆ ئەڵقەیەكــی 

ــەوەی  ــت- ئ ــەدا دەرخس ــی موحەمم ــە ژیان ــراو ل دیاریك

كــە پێــی دەوترێــت بۆنەكانــی دابەزانــدن »ئەســباب 

نزیــك  بەشــێوەیەك  كــە  ئەدەبیاتــە  ئــەم  ئەلنــزول«. 

قورئــان  لەبــارەی  نەریتــی  خۆرئاوایــی  لێكۆڵینــەوەی 

بەدواداهــات، بەشــێوەیەكی گشــتی تێكســتەكەی دابــەش 

كــرد بــۆ چەنــد ئایەتێــك كــە بــە پاســاوی ســتایڵ و نەریــت 

وا دانــرا لەالیــەن مەككەییەكانــی زوو، مەككەییەكانــی 

ناوەڕاســت و مەككەییەكانــی دواتــر یــان قۆناغەكانــی 

مەدینــەی موحەممــەد پێشــوازی لــێ بكرێــت. بەهەمــان 

ــەوە  ــی ئ ــد گێڕانەوەیەك ــڵامن چەن ــی موس ــێوە، نەریت ش

كــە چــۆن دەرخســن فۆرمــی نووســینی  دەپارێزێــت 

كتێــب وەردەگرێــت. بــە گوێــرەی ئــەم دیــدە، چەندەهــا 

یادەوەریــی  لــە  ســەرەتا  كــە  جیاجیــا  دەرخســتنی 

پێغەمبەرەكەیانــدا چەســپان لەالیــەن شــوێنكەوتووانییەوە 

ــەن  ــەكان لەالی ــە پارچ ــدێ ل ــان هەن ــران. پاش ــەر ك ئەزب

خەڵكــی جیاجیــاوە لــە كۆمەڵــی زوودا چەســپان. دواجــار 

لــە نزیكــی پیســت ســاڵ پــاش مردنــی موحەممــەد، بەشــە 

ــی دەرخســتنەكە   ــورساو و نەنورساوەكان ــاوە ن ــەرت و ب پ

لەالیــەن لیژنەیەكــی نووســین كۆكرانــەوە و لــە فۆرمێكــی 

ــران.  ــە ك ــراودا كەڵەك ــینی دیاریك نووس
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ــە  ــوو، ل ــار ب ــدی ناچ ــەملان ڕوش ــەک، س ــە دەیەی ــر ل زیات

ترســی هەڕەشــەکانی تونــدڕەوە مســوڵامنەکان، دوابەدوای 

فەتواکــەی ئێــران خــۆی بشــارێتەوە، لــە ئەیلوولــی ســاڵی 

ــەو  ــارەی ئ ــی دەرب ــپیگل« دیدارێک ــاری »ش 2012دا، گۆڤ

ئەزموونــە و هــۆکاری نووســینی دەربــارەی ئــەو ماوەیــە، 

لــە یادەوەرییەکانیــدا بــە ناونیشــانی »جۆزیــف ئەنتــۆن« 

لەگەڵــدا ســاز کــرد، کــە هەمــان ســاڵ باوکرایــەوە.

ــەو  ــۆت، ب ــی خ ــدی، یادەوەرییەکان ــز ڕوش * بەڕێ

نــاوە خــوازراوەوە نــاو نــاوە، کــە لــە مــاوەی 

کــردەوە. بــاڵوت  خۆشــاردنەوەتدا 

- بەڵــێ، یەکــەم شــتێک ئەفســەرەکەی پۆلیــس پێــی 

ــا  ــوازراوە، ت ــی خ ــە ناوێک ــتم ب ــە پیویس ــە ک ــم، ئەوەی وت

بتوانــم کۆمەڵێــک مامەڵــەی دیاریکــراو هــەن ئەنجامیــان 

بــدەم. کۆمەڵێــک خانــووی نهێنــی دەبــوا بەکرێیــان بگــرم. 

هەبــوو،  وەهمــی  بانکییەکــی  حســاب  بــە  پێویســتم 

لەگــەڵ  بکــەم.  ســەرف  و  بنووســم  دەبــوو چەکیــش 

ئەوەشــدا، گاردە تایبەتەکانــم پێویســتیان بــە ناوێکــی 

هێامیــی هەبــوو، تــا لــە کاتــی قســەکردن لەگەڵمــدا 

بتوانــن بــەکاری بهێنــن. بــۆ ئــەوەی ناوێکــی گونجــاو 

بدۆزمــەوە، بابەتەکــە چەنــد ڕۆژێــک ناچــار بــووم بیــری 

ــەوە. ــێ بکەم ل

ــڤ  ــەدا »جۆزێ ــەو ناوان ــوو ئ ــاو هەم ــر، لەن * دوات

ــژارد؟ ــۆن«ت هەڵب ئەنت

جۆزێــڤ  دڵخوازەکانــم:  نووســەرە  لــە  دوو  نــاوی   -

کۆنــراد و ئەنتــۆن چێخــەف. ســەرەتا دەمخواســت نــاوی 

کەســێتییەک بــەکار بهێنــم، دام نابــوو بــۆ ڕۆمانێکــی 

بارتێکچوونــی  بەدەســت  کەســێتییە  ئــەو  نوێــرم. 

بــوو،  نووســەریش  هــاوکات  دەینااڵنــد،  ئەقڵییــەوە 

ــەوت،  ــاو دەردەک ــوو. گونج ــی« ب ــب مامول ــاوی »عەجی ن

»عەجیــب« واتــە ســەمەرە، لــە کاتێکــدا »مامولــی« واتــە 

ــز ســەمەرە  ــە: »بەڕێ ــە دەبێت ــە ناوەک »رسوشــتی«. کەوات

رسوشــتی«، دژیەکێکــی هەاڵوێــر و گــۆڕاو. ئــەو هەســتەم 

بەرامبــەر خــۆم هەبــوو.

*  پاشان؟

-  پاســەوانە تایبەتەکانــم ئــەو ناوەیــان بــەدڵ نەبــوو. بــۆ 

بیرکەوتنــەوە بــە الی ئەوانــەوە قــورس بــوو، گۆکردنیشــی 

دیســان زۆر قورســە، و هــاوکات کەمێــک ئاسیاییشــە. 

ــاوە  ــەو ن ــۆ و ئ ــوان ت ــان دەت ــان ئاس ــان دوژمنەکامن وتی

پێكــەوە ببەســتنەوە، پاشــان هەوڵــم دا نــاوی چەنــد 

ــن تێکــەڵ بکــەم: مارســێل  نوســەرێک، کــە خۆشــم دەوێ

ــان  ــتیرن، هەمووی ــز س ــر جۆیــس، فڕان ــت، ڤالدیمێ بیکێ

ــن. ــا دەردەکەوت ــووچ و بێامن پ

* بــەاڵم »جۆزێــڤ ئەنتــۆن« ســەرنجی پاســەوانە 

ــی ڕاکێشــا؟ تایبەتەکانت

-  خۆشــیان ویســت، دوای ئــەوە بــۆ مــاوەی 10 ســاڵ 

مــن بــووم بــە »جــۆ«. ڕقــم لــەوە بــوو. ئــەو کاتــەی 

ــم  ــە پێ ــەوە، هەمیش ــن پێک ــا دەبووی ــەوە و تەنی ــە ماڵ ل

ــەوە  ــەم واز ل ــی ک ــی ماوەیەک ــە، بۆچ ــن: »گەنجین دەووت

ناهێنــن بــە »جــۆ« بانگــم بکــەن؟ خــۆ کەســامن لەگــەڵ 

نییــە، هەمووشــامن یەکــر دەناســین«. پاشــان بــە خۆمــم 

ــرم!«. ــن نەم ــا م ــت، ت ــۆ بژی ــت ت ــۆ، دەبێ وت: »ج
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

* ئایــا لەگــەڵ ڕاوەســتانی پاســەوانێتی تایبەتــی 

تــۆ، ســاڵی 1999، »جــۆ« مــرد؟

-  بەڵێ، ئەو مرد و منیش ئاسوودە بووم.

*  بەاڵم ئێستە دووبارە زیندووت کردەوە!

-  بەڵــێ، چونکــە ویســتم خەڵــک تــێ بــگات چەنــد 

ــاوە  ــە ن ــت واز ل ــار بی ــت ناچ ــدا بژی ــە جیهانێک ــەیرە، ل س

ڕاســتەقینەکەی خــۆت بهێنیــت!

ــی  ــە چاوپێکەوتن ــەر، ل ــک لەمەوب *  ســاڵ و نیوێ

پێشــترتدا لەگــەڵ شــپیگل، پێــت وتیــن ئــەو 

ســۆزداری  ئاســتی  دوو  هــەر  لەســەر  ماوەیــە 

و دەروونــی زۆر بێزارکــەر و ئــازاردەر بــووە بــۆ 

ــە  ــیت، ئەم ــەوە دەنووس ــە لەبارەی ــتا ک ــۆ. ئێس ت

کەمێــک هــاوکارت دەبێــت؟

-  بــۆ ماوەیەکــی درێژ، لــە ڕووی ســۆزدارییەوە نەمدەتوانی 

ئــەو ماوەیــە پشــتگوێ بخــەم، نــەم دەخواســت. بیــرم 

کــردەوە: لــەو تونێلــە تاریکــە ئیــر هامتــە دەرەوە، بــە هــەر 

جۆرێــک بــووە توانیــم لــە پشــت خۆمــەوە دەرگاکــە پێــوە 

بدەمــەوە. تەنهــا دەرگاکــە داخــە و بــەس. بــەاڵم هەمیشــە 

ــەوە دەنووســم،  ــەو بارەی ــی، دواجــار هــەر ل ــەوەم دەزان ئ

ــە ســووربووم لەســەر نووســینەوەی ژیاننامــەی خــۆم،  بۆی

بــە نزیکەیــی لــە یەکــەم ڕۆژەوە دەســتم پــێ کــرد.

*  هەموو ڕۆژێک؟ 

-  نزیکــەی هەمــوو ڕۆژێــک. هەندێــک جــار لــە شــێوەی 

ــی  ــە چیرۆک ــاری دیک ــک ج ــوو، هەندێ ــدا ب کورتەچیرۆک

درێــژ. ئــەو یادەوەریــی نووســینەی ڕۆژانــە، کەڵەکــە بوون 

ــەواو  ــی ت ــەڕە – گەڕەالوژێیەک ــەزاران الپ ــتنە ه ــا گەیش ت

– پاشــان زانکــۆی »ئیمــۆری« لــە ویالیەتــی ئەتڵەنتــا، 

کاری ڕێکخســتنەوە و ژمارەکــردن و جیاکردنــەوەی ڕۆژ 

بــە ڕۆژیــان لــە ئەســتۆ گــرت. شــۆک بــوو بــۆ مــن، ئــەو 

ڕۆژانەنووســییە مــاوەی نێــوان 1988، ئــەو کاتــەی ئایەتــە 

شــەیتانییەکانم نووســی، تــا ســاڵی 2003ی لــە خــۆ گرتبوو.

بارەیــەوە  لــەو  دواجــار  دەتزانــی  کات  ئــەو   *

لــە  بــوو  جۆرێــک  ئــەوە  یــان  دەنووســیت، 

خۆچارەســەرکردن؟ جۆرەکانــی 

بیــر  شــتەکانم  دواتــر  بتوانــم  تــا  دەمنووســییەوە،   -

بێتــەوە. ڕووداوەکان زۆر ســەرەڕۆ و ســەرکەش بــوون، 

دواتــر،  دەمزانــی  ڕوویانــدا،  بەخێرایــی  هەمووشــتێک 

ــە  ــەو ڕۆژان ــەوە. ئ ــرم بکەوێت ــدا بی ــەوەی ڕووی ــم ئ ناتوان

تەنیــا و کەنارگیــر بــووم، هەندێــک جــار نووســین بــە الی 

ــەوە. ــن مابێت ــۆ م ــوو ب ــتێک ب ــە ش ــەوە، تاک من

*  ئەو ڕۆژانە چۆن بوون؟

-  14ی شــوباتی 1989، ئــەو ڕۆژەی فەتواکــەی تێــدا بــاو 

کرایــەوە، ماڵەکــەی خۆمــم لــە لەنــدەن بەجــێ هێشــت، 

بگەڕێمــەوە  ناتوانــم  ســاڵێک  بــۆ چەنــد  نەمدەزانــی 

ــەو  ــت: ئ ــەی مەالکای ــرە »پڕۆس ــەو کاتژمێ ــەر ئ ــۆی. ه ب

پڕۆســەیەی پۆلیســی لەنــدەن وەک ناوێــک بــۆ دۆخەکــەی 

مــن دایــان نابــوو« دەســتی پــێ کــرد. ڕۆژی دواتــر، و لــە 

چەنــد مانگــی ســەرەتادا بــۆ چەنــد شــوێنێک گوازرامــەوە، 

بــۆ ئوتێلگەلێــک؛ خێزانێکــی نامــۆ، ئــەو ژەمــە خواردنانەی 

دەکــرد،  ئامادەیــان  پۆلیــس  خانەنشــینی  ئەفســەرانی 

و ئاپارمتانــی چەنــد هاوڕێیــەک. پاشــر، لــە دواســاتدا 
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ژیانــم،  ڕۆژانــەی  گیــران.  بەکــرێ  خانوویــەک  چەنــد 

ــەوانەکانی  ــەڵ پاس ــتخانە و لەگ ــە چێش ــەوە، ل ــە بیجام ب

ــرد. ــم بەســەر دەب ــتنی ژیان پاراس

*  ژمــارەی ئــەو پاســەوانە تایبەتانــەی هەمیشــە 

لەگەڵتــدا بــوون چەنــد دەبــوون؟

پاســەوانی  کاتژمێــر دوو  بیســتوچوار  ئــەو ســااڵنە،    -

تایبەتیــم لەگەڵــدا بــوو. هــاوکات دوو شــۆفێر و دوو 

ئوتومبێلــی گوللەنەبــڕ، ئوتومبێلێکــی جاگــواری کــۆن، 

کات  هەمــوو  کۆنــر.  الندرۆڤــەری  ئوتومبێلێکــی  و 

ئوتومبێلــی دووەم ئــەو کاتــە دەهــات، کــە یەکەمیــان 

دەکــەوت. لــەکار 

*  لــە تواناتــدا بــوو، لەگــەڵ ئــەو جــۆرە ژیانــەدا 

ڕابێیــت؟

ــە  ــۆ ل ــی نام ــە دەنگێک ــێ هەمیش ــان. ل ــێ، بێگوم -  بەڵ

ســەرمدا هەبــوو، ڕەتــی دەکــردەوە لەگــەڵ ئــەو پرســەدا 

ڕابێــت. ڕەتــم دەکــردەوە ڕێ بەخــۆم بــدەم، ئــەو دۆخــە 

ــدا  ــە هەوڵ ــووڵ بکــەم. هەمیشــە ل ــی خــۆم قب وەک ژیان

ــم. ــەو دۆخــە دابنێ ــۆ ئ ــەک ب ــووم کۆتایی ب

ــت  ــەوە و بەرگری ــەڕوو بوویت ــە ئاشــکرا ڕووب *  ب

لــە خــۆت کــرد. هەوڵتــدا ئێــران ڕازی بکەیــت بــە 

ــە  ــڕی، ل ــت دەرب ــەی. ئەوەش ــانەوەی فەتواک کێش

ئەنجامــی خەباتەکەشــتدا پتــر و پتــر دژایەتــی 

کرایــت. ئایــا ئــەوە کارە ڕاســتەکە بــوو و دەبوایــە 

ــت؟ وا بکرێ

-  ڕەتــم دەکــردەوە، ڕێــی ئــەوە بــە خــۆم بــدەم، وێنــا و 

تێگەیشــنی خــۆم لــە جیهــان واز لــێ بهێنــم، و ئــەو وێنــە 

ئاسایشــییە قبــووڵ بکــەم، کــە پۆلیــس لــە جیاتــی ئــەوە بۆ 

منــی دابیــن دەکــرد، کاتێــک ڕووداوێکــی وا ڕوو دەدات، 

تــۆ دەبیتــە بوونەوەرێکــی تایبەتــی ئــەوان، پێویســتە ئــەو 

کارە بکەیــت ئــەوان پێــت دەڵێــن. مــن ئەوپــەڕی پیزانینی 

خــۆم دەردەبــڕم بــۆ ئــەو پارێزگارییــەی لێــم کــرا. لــەوەش 

ــک  ــوو، هەندێ ــت ب ــگ و پێویس ــد گرن ــەم چەن ــێ دەگ ت

لــە پاســەوانەکانم دواتــر بوونــە هاوڕێــم، بــەاڵم هەڵمەتــە 

گشــتییەکە، و گفتوگــۆ لەگــەڵ ئەندامانــی پاســەوانی، 

هەمیشــە بــە ئامانجــی ئــەوە بــوو ژیانــی رسووشــتی خــۆم 

دەســت کەوێتــەوە.

*  شــێوەی ئــەو ژیانــە سروشــتییە، لــە پشــت 

وەهــا بارودۆخێکــەوە چــۆن بــوو؟

-  تەنهــا هەلــی دیــداری خوێنــەران، ئــەو کاتــەی کتێبێــک 

ــی کتێبێکــدا.  ــی ئیمزاکردن ــە کات ــان ل ــەوە، ی ــاو دەکرێت ب

بــەاڵم پاســەوانە تایبەتییەکانــم حەزیــان بــەوە نەبــوو. 

ئەقڵیــان تەنهــا بــۆ هەڵســەنگاندنی مەترســییەکان ئامــادە 

ــەو  ــا ئ ــرد، ت ــەوەوە دەک ــانازییان ب ــتی ش ــوو. بەڕاس کراب

کاتــە هیــچ »ئەرک«ێکیــان وون نەکــردووە. ئــەو کەســەی 

ــت  ــەن. دەیانویس ــاوی دەب ــە« ن ــە »ئەرکەک ــزن ب دەیپارێ

ــە  ــت ل ــەوە. دەکرێ ــێوەیە مبێنێت ــەو ش ــەر ب ــە ه دۆخەک

پێویســتییە ســەرەتایییەکانی ژیانــی هــەر کەســێک بگەین، 

منوونــەی ئــەوەی بتوانێــت ژن و منداڵەکانــی ببینێــت، یان 

ــی  ــی هاوڕێیەک ــە ماڵ ــان ل ــڕوات ن ــەک ب ــا ماوەی ــاوە ن م

بخــوات. بــەاڵم ئاهەنگێکــی ئیمزاکردنــی کتێبــی پڕوپووچ؟ 

ــەڵ  ــی لەگ ــیی ئاسایش ــەوانەکاندا مەترس ــدی پاس ــە دی ل
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ســوودەکەیدا ناگونجێــت و بــەراورد ناکرێــت. دواجــار 

ــان  ــبینی ئەوەی ــە. پێش ــان بک ــدان ڕازیی ــە هەوڵ ــم ب توانی

دەکــرد، هــەزاران نــاڕازی بڕژێنــە ئــەو شــوێنە، بــەاڵم 

ئــەوە ڕووی نــەدا، بــەو شــێوەیە بــۆ جــاری دواتــر کارەکــە 

ــێوەیە زۆرن،  ــەو ش ــی ل ــتان و ناکۆکی ــوو. داس ــانر ب ئاس

ــوو. ــەو شــتانە پێــک هاتب ــە ل ــەو کات ــی مــن ئ ژیان

ــارەی هەڕەشــەکان  ــت، قەب ــا ئێســتا دەزانی *  ئای

ــد  ــا چەن ــە زەمینــەی واقیعــدا ت لەســەر ژیانــت، ل

ــوون؟ ڕاســتەقینە و بەرجەســتە ب

-  کاتێــک ڕۆژی دووەمــی دوای دەرچوونــی فەتواکــە، 

ــم  ــان وت ــم کــرد، پێی ــدارم لەگــەڵ پاســەوانە تایبەتەکان دی

لــە ئوتێلێکــدا حەشــارم  ناچــارن بــۆ چەنــد ڕۆژێــک 

بــدەن، تــا »ئــەو بابەتــە خــۆی چارەســەر دەبێــت«. 

ــر،  ــوو. ماوەیــەک دوات بــەاڵم هیــچ شــتێک چارەســەر نەب

هەڕەشــەکەیان  واقعیبوونــی  ڕوویانــدا،  ڕووداوگەلێــک 

ئاشــکرا دەردەخســت. کەســێک بــە هەڵــە لــە یەکێــک لــە 

ــدەوە،  ــۆن«دا خــۆی تەقان ــی »بادینگت ــە هەرزانەکان ئوتێل

کاتێــک خەریــک بــوو بۆمبێــک دروســت بــکا و بنێتــەوە، 

دواتــر دەرکــەوت مــن لــەو ڕووداوەدا بەئامانــج گیرابــووم، 

پاشــان دەســتدرێژیی مەترســیدار کرایــە ســەر دوو لــە 

وەرگێڕانــی کتێبەکانــم، و باوکــەرەوەی کتێبەکــەم لــە 

نەرویــژ. ئــەو هێرشــانە بــە پالنــی ئارەزوومەندانەعەنجــام 

نەدرابــوون، بەڵکــوو بکــوژی پیشــەگەر بــوون، گریامنــەی 

ئــەوە دەکرێــت ڕژێمــی ئێرانــی دەســتی لــە پشــت دابــن.

هەڕەشــەکان  لــە  ڕووداو،  بــە  ڕووداو   ئایــا   *

دەکرایتــەوە؟ ئــاگادار 

دەبــووەوە،  بــەرز  هەڕەشــەکان  ئاســتی  کاتێــک   -

ــان دوو  ــک ی ــم. جارێ ــان دەوت ــس پێی ئەفســەرەکانی پۆلی

جــاری هــەر ســاڵێک،  دەگوازرامــەوە بــۆ هەواڵگریــی 

ــی  ــەری بەرپرس ــەڵ ئەفس ــەوە لەگ ــۆ کۆبوون ــا، ب بەریتانی

ــن؛  ــەریان سەرنجڕاکێش ــتی س ــەوان بەڕاس ــیەکەم. ئ دۆس

خەڵکانێکــن گاڵتــە ناکــەن، و بــە تەواوەتــی دەزانــن باســی 

ــەن. ــی دەک چ

ــیوتە  ــەرەڕای ئەوەش،نووس ــەدا، س ــە کتێبەک *  ل

پۆلیســیش  ئەفســەرانی  گــەورە  لــە  هەندێــک 

کردوویــت؟ پاســەوانییان 

کەلێنێکی گەورە هەبوو لە 
نێوان، تێگەیشتنی خەڵک 

لەمن، و ڕاستیی کەسایەتیی 
خۆم.  پێم وایە چەندی 

مرۆڤ ڕوونتر و ئاشکراتر و 
بی ماسکتر بێت، ئەو کەلێنە 

فراوانتر دەبێت
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ــم شــیاوی  ــەو کەســە نی ــن ئ ــوو، م ــەو کەشــاکە هەب -  ئ

ــوورە!  ــدای باک ــری ئێرلەن ــم. وەزی ــە ب ــەو پارێزگاریکردن ئ

بەڵــێ، ئــەوە دەزانیــن. بــەاڵم مــن وەک ئەوانــی تــر 

نەبــووم، ئەوانــەی شــیاوی پارێزگاریــن، چونکــە شــتێکیان 

پێشکەشــی ئــەم واڵتــە کــردووە، مــن پارێزگاریــم لــێ 

ــی  ــۆم تووش ــووم، خ ــێک ب ــەوەی کەس ــەر ئ ــرا، لەب دەک

ــدا، هەڵــەی  ــە دیــدی ئەوان تەنــگ و چەڵەمــە کردبــوو. ل

مــن ئــەوە بــوو، مســوڵامنان ڕاوەدووم دەنێــن. هەندێــک 

چــۆن  نەدەگەیشــن،  لــەوە  نــا،  هەموویــان  پۆلیــس، 

کەســێک بــە هــۆی شــتێکی هێنــدە دوورەوە، پشــێوی 

ــن  ــەی م ــەم، کتێبەک ــی ک ــەر الن ــەوان ئەگ ــەوە. ئ دەنێت

ــن. ــێ دەگەیش ــم ت ــە، لێ ــەرا بوای ــارەی ئینگلت دەرب

* تەنهــا لــە الیــەن مســوڵمانان و پۆلیســەوە 

ڕووبــەڕووی ڕەخنــە نەبوویتــەوە، بەڵکــوو پتــر لــە 

الیــەن هاوپیشــەکانت و ڕۆشــنبیرانەوە، »جــۆن 

لۆکارییــە« لەوەیــە لــە گەورەتریــن ڕەخنەگرانــت 

بێــت، تــۆی بــەوە تۆمەتبــار دەکــرد، هێرشــت 

کردووەتــە ســەر دووژمنێکــی ناســراو – دوژمنێــک 

کاردانــەوەی پێشــوەخت زانــراوە – و تــۆی بــە 

ــەم. ــە قەڵ ــژە« داوەت »گەم

-  پــێ وایــە، دوای ئــەوەی ئــەو قســانەی کــرد، پەشــیامن 

بووەتــەوە. چونکــە بــە جۆرێــک لــە جــۆرەکان، ئــەوە 

ڕێگەیەکــە بــۆ ئــەوەی بڵێــی، هەمــوو ئــەو ڕۆشــنبیرانەی 

ڕۆژێــک لــە ڕۆژان لــە ڕابــردوودا دژی دیکتاتــۆرەکان یاخی 

بــوون و ڕاپەڕیــون، شــیاوی ئــەوە بــوون بەســەریاندا 

هاتــووە. گارســیا لــۆرکا دەیزانــی فڕانکــۆ چەنــد دڕندەیــە، 

لــێ  چــی  ســتالین  دەیزانــی  ماندلســتام«  »ئۆزێــب 

دەکات. ئایــا پێویســت بــوو لەســەریان دەمیــان داخــەن؟ 

درێژایــی  بــە  نــارساو،  دووژمنــی  دژی  دەنگهەڵبڕیــن 

مێــژووی ئــەدەب، نووســەران بــە شــەرەفەوە ئەنجامیــان 

ــە  ــت ئەم ــی وا بێ ــان پێ ــت ی ــە بڵێ ــەر لۆکاریی داوە. ئەگ

هەڵــە گەمژانەکانــی ئەوانــە، کەمریــن قســەیەک لــە 

ئاســت ئــەو قســانەی ئــەو بیکەیــن، ئەوەیــە بڵێیــن 

ســاویلکەیە. ئەمــە شــەرمەزارکردنی مێــژووی ئەدەبــە.

ــی  ــن، وەک ڕەخنەکردن ــی دی ــەاڵم ڕەخنەکردن * ب

ــە؟ ــۆری نیی دیکتات

-  مــن ســوورم لەســەر ئازادیــی بیــروڕا، تەنانــەت ئەگــەر 

پرســەکە پەیوەنــدی بــە دینەکانیشــەوە هەبێــت.

* بــەو شــێوەیە الی هەندێــک کــەس بوویــت بــە 

»شــەهیدی ئــازادی بیــروڕا«، وەک جارێکیــان جــۆن 

ئابدایــک ووتــی، بــەاڵم بــە الی ئەوانــی دیکــەوە 

تەنهــا ئاژاوەچییەکیــت، بــێ بیانــوو ســووکایەتی 

بــە ملیۆنــان مســوڵمان کــردووە. ئــەو فشــارە 

میللییــە لەســەرووی ئــەو هەڕەشــانەوە هــات، 

کــە دژی ڕوویانــدا. ئایــا دەکرێــت لــە شــتێکی وا 

ــت؟ ڕزگارت بێ

-  نەخێــر، گۆنتــەر گــراس ئامۆژگارییەکــی گرانبەهــای 

کەســێتییە  لەگــەڵ  قۆناغێکــدا،  لــە  ئەویــش  کــردم، 

گشــتیەکەیدا بەدەســت شــتێکی هاوشــێوەوە نااڵندبــووی. 

وتــی: خــۆی وەک دوو کــەس دەبینــی. ئــەو »گۆنتــەر«ەی 

کــە دەیناســی، خێزانەکــەی و هاوڕێکانیشــی دەیانناســی. 

هەروەهــا »گراس«یــش هەبــوو، کــە هاتبــووە نــاو دنیــا و 
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هــەرای نابــووەوە. جارێکیــان پێــی وتــم: ))هەندێــک جار، 

هەســتم دەکــرد دەتوانــم گــراس بنێرمــە نــاو جیهانــەوە و 

ــە  ــەوە ل ــە هێمنیی ــەر ب ــە کاتێکــدا گۆنت ــەوە، ل هــەرا بنێت

ــەوە دانیشــتووە((. ماڵ

ــوو؛  ــە دۆخەکــەی تۆشــدا »جــۆ« هەب ــە ل * کەوات

دەیــان  تایبەتەکانــت  پاســەوانە  پیــاوەی  ئــەو 

ــوو؛  ــۆن« هەب ــف ئەنت ــا »جۆزێ ــت. هەروەه پاراس

ــی  ــرت و چەک ــرێ دەگ ــووی بەک ــاوەی خان ــەو پی ئ

دەنووســی.  هــاوکات »ڕووشــدی«یش هەبــوو؛ 

تووشــکەرەکە.  چەڵەمــە  و  تەنــگ  ئاژاوەچییــە 

هــاوکات »نووســەر« ســەلمان ڕوشــدییش هەبــوو، 

کــە بــە تەنیــا لــە پەناگەکــەی خۆیــدا دانیشــتبوو. 

هەمــوو ئەوانــە بــەس نیــن کەســێک تووشــی 

ــەن! ــێتبوون بک ش

بــوو. کەلێنێکــی گــەورە  بێگومــان شــتێکی شــێتانە   -

هەبــوو لــە نێــوان، تێگەیشــتنی خەڵــک لەمــن، و ڕاســتیی 

ــر  ــرۆڤ ڕوون ــدی م ــە چەن ــم وای ــۆم.  پێ ــایەتیی خ کەس

ــر  ــە فراوان ــەو کەلێن ــت، ئ ــکر بێ ــی ماس ــکراتر و ب و ئاش

ــا، وەک  ــەوەی مادۆن ــام ل ــن دڵنی ــە، م ــۆ منوون ــت. ب دەبێ

کەســێک لــە نــاو گۆڤارەکانــدا هەیــە بیــر لــە خــۆی 

ــم، زۆر  ــە، بەڕاشــکاویی بڵێ ــەک جــار دیتووم ــەوە. ی ناکات

کەســێکی کالســیکییە. باســی نرخــی خانووبــەرەی دەکــرد. 

ــە نرخــی  ئــەو تاکــە جــارەی ئــەوم بینــی، تەنهــا باســی ل

ئاپارمتانــەکان لــە ناوچــەی ماربــڵ ئێچــی لەنــدەن دەکــرد.

خرایتــە  و  ســەر،  کرایــە  هێرشــت  کاتێکــت   *

ــی  ــا واقیع ــێوەوە، ئای ــی هاوش ــر پارێزگارییەک ژێ

تایبەتــی خۆتــت داهێنــا و خوڵقانــد، لــە کاتێکــدا 

مامەڵــەت  خۆتــدا  لەگــەڵ  هەتەرییــەوە  بــەو 

دەکــرد؟

ــت  ــە دیل ــوو ئەوان ــە، هەم ــەوە هەی ــی ئ ــێ، مەترس - بەڵ

بکــەن. ئەمــە هــۆکاری ئەوەیــە، مــن هەوڵــم دەدا لــەو بڵقە 

ئەمنییــە بێمــە دەرەوە، کەپیــوەی گیــرۆدە بووبــوو. لــێ لــە 

ئینگلتــەڕا ئــەو ڕێگەیەیــان بــە مــن نــەدەدا، بۆیــە ئەمریــکا 

زۆر جێــی گرنگیپێدانــی مــن بــوو. لــەوێ ڕێیــان دام بڕیــار 

دەربــارەی ئــەو شــێوازی ژیانــە بــدەم، کــە خــۆم ئــارەزووی 

دەکــەم، بــە پیچەوانــەی ئینگلتــەڕاوە، کــە لــە دەوروبــەری 

ــم  ــەرە توانی ــوو. بەرەب مــن تۆڕێکــی ئاسایشــییان هــەڵ داب

ــی »زەوی  ــاڵی 1998 ڕۆمان ــک س ــم. کاتێ ــە بتەقێن ــەو بڵق ئ

ــگ  ــاوەی 3 مان ــۆ م ــی، ب ــی«م دەنووس ــر پێیەکانیەت ــە ژێ ل

ــد  ــگ ئایالن ــە لۆن ــدا ل ــە ماڵێک ــا ل ــە تەنی ــووم ب ــوو، توانیب ب

بژیــم، بــێ ئــەوەی پاســەوان و پۆلیــس لــە دەوروبــەرم بــن. 

کتوپــڕ توانــای ئــەوەم بــۆ پەیــدا بــوو، خــۆم شــۆفێریی بــۆ 

خــۆم بکــەم. دەمانتوانــی بڕیــار بدەیــن و بچینــە دەرەوە بــۆ 

نــان خــواردن، بەڕاســتی دلخۆشــیم وەســف نەدەکــرا.

* ئایا ناوبەناو تووشی خەمۆکی نەبوویت؟

-  بەڵــێ، هەندێــک جــار لــە دۆخێکــی زۆر خەراپــدا بووم. 

ئێســتا ئــەوە دەزانــم، چونکــە بــۆ کتێبەکــە چەنــدی لــەو 

ــی  ــار دەمتوان ــک ج ــەوە، هەندێ ــەم خوێندن یادەوەرییان

لــەوە تــێ بگــەم، ئــەو کەســەی ئەوانــەی نووســیوە، 

هەندێــک جــار دۆخــی دەروونــی بــاش نەبــووە. لــە دوو 

ســاڵ یــان دوو ســاڵ و نیوی ســەرەتادا هەرگیز هاوســەنگ 

نەبــووم. ماوەکانــی دواتــر شــەپۆلی ناوبەنــاوی خەمۆکــی 

ــان دەدا. ڕووی
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* لــە یادەوەرییەکانتــدا لــە ڕوانگــەی جێنــاوی 

نادیــارەوە قســە دەکــەی، نــەک جێنــاوی مــن، 

هــەر دەڵێــی دەتــەوێ خــۆت لــەو کەســێتییە دوور 

ــت! ــفی دەکەی ــە وەس ــەوە، ک بخەیت

-  نــەم دەویســت یــان نەم ویســتووە خــۆم دوور بخەمەوە، 

هێنــدەش شــێت نەبــووم! ســەرەتا، هەوڵــم دا بــە جێنــاوی 

ــەی  ــە زایەڵ ــت ب ــی دەس ــەاڵم نەمدەتوان ــم، ب ــن بنووس م

دەنگــی گونجــاوەوە بگــرم. کەمێــک نێرسیســتانە و خودبــااڵ 

ــە  ــەر کتێبەک ــردن لەس ــە کارک ــە وازم ل ــەوت. بۆی دەردەک

هێنــا، چێــژم نەدەبینــی. لــە قۆناغێکــدا، بیرۆکەیــەک هاتــە 

گــۆڕێ: چــی دەبێــت وا چیرۆکەکــە بگێڕمــەوە، وەک بڵێــی 

لــە مــن ڕووی نەدابێــت، بەڵکــوو بەســەر کەســێکی دیکەدا 

هاتبێــت؟ ئەگــەر بتوانــم کەســێتی خــۆم بــەرز بکەمــەوە بۆ 

ئاســتی کەســێتییەکانی دیکــە، و بــە بابەتیبوونێکــی پــرەوە 

باســی بکــەم و لــە دیــدی جیــاوازەوە لێــی بدوێــم. کتوپــڕ و 

بــەو شــێوەیە، ئــەو شــێوازەم دۆزییــەوە، کــە پیویســتە ئــەو 

کتێبــەی پــێ بنووســم.

ــر  ــە کەمت ــرد گێڕانەوەک ــە وای ک ــەو تەکنیک * ئ

ــت. ــۆزدارانە بێ س

ــۆ  ــرەدا ت ــوو. لێ ــز ب ــت بەهێ ــی پێویس ــە بای -  چیرۆکەک

گرێچنێکــت بەدەســتەوەیە و نایەوێــت زیادەڕەویــی پێــوە 

بکریــت. تــۆش ناتەوێــت لــە گێڕانەوەیــدا زیــادەڕەوی 

ــی. ــی گۆران ــە ئۆپێرایەک ــان دەبێت ــەوە ی ــان ئ ــت، ی بکەی

دەتەویســت  کــە  ئــەوەی،  بەشــێکی  ئایــا   *

بابەتیانــە بیــت، لەبــەر ئــەو هۆیــە بــوو، هەندێــک 

کەســێتی – و بــە تایبــەت ژنەکانــی پێشــووت 

– کــە زۆر خــراپ تۆمەتبــارت دەکــەن، لــە نــاو 

چیرۆکەکــەدان؟

نووســینەوەی  بــۆ  ڕێگــە  تاکــە  ڕاســتە.  بێگومــان   -

کتێبێکــی بــەو شــێوەیە، ئەوەیــە هەمــوو بەرگرییەکانــت 

ــان  ــت. بێگوم ــەوان بی ــێ پاس ــتە ب ــت. پێویس ــڕێ بدەی ف

هەندێــک کــردەی مــن – و هەندێــک الیەنــی کەســێتیی 

مــن – هەندێــک جــار بەهۆیانــەوە تەنگەتــاو دەبــم، بەاڵم 

ڕاســتییەکەی ئــەوە وایــە. ڕاســتی، ئێمــەی نووســەران 

لێــت  پیشــەکە  دەنۆڕیــن.  خۆمــان  لــە  بــەردەوام 

دەخوازێــت تــۆ بــەردەوام و بــە شــێوەیەکی دووبــارە 

بەخۆتــدا شــۆڕ ببیتــەوە و لــە خــۆت بڕوانیــت. پێــم وایــە 

ــە  ــتیم ب ــز پێویس ــن هەرگی ــە، م ــۆکاری ئەوەی ــەوەش ه ئ

کۆمەکــی دەروونــی نەبــووە، ئەگەرچــی بارودۆخیشــم 

بــاش نەبــووە. نووســین ئەوەیــە لێپرســینەوەیەکی ناوەکــی 

ــت. ــدا بکەی ــەڵ ڕۆحت لەگ

*  لــە کتێبەکەتــدا، وات کــردووە، ژنــی ســێیەمت 

»ئەلیزابێــس ویســت« پێــت بڵێــت: تــۆ پیاوێکــی 

خۆپەرســتیت، بــە ژیانــی خۆتــدا دەڕۆیــت و ژیانی 

ــاوەی  ــەی م ــت. زۆرب ــران دەکەی ــر وێ ــی ت ئەوان

گەنجــی لەگەڵتــدا ژیــا، تــا ئــەو کاتــەی لــە پێنــاو 

ــیۆن  ــکاری فاش ــە نمایش ــا الکشــمی«ی ژن »بادم

ــتییەک،  ــچ ڕاس ــا هی ــت. ئای ــز خس ــەوت پەراوێ ئ

تــۆ،  دەربــارەی  ئــەودا  لــەو هەڵســەنگاندنەی 

هەیــە؟

-  پێــم وا نییــە شــتەکە بــەو شــێوەیە بێــت، بــەاڵم 

خــۆی  ڕای  بــدەم،  ڕێــی  لەســەرم  بــوو  پێویســت 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

دەرببڕێــت، ئەگەرنــا کتێبەکــە زۆر خــودی و الیەنگرانــە 

ــن،  ــد ب ــێ ڕەهەن ــتەکان س ــت ش ــن دەمەوێ ــوو. م دەب

ــان  ــۆ جیه ــەوە ب ــە. ویســتوومە ئ ــدا هەی ــە ڕۆمان وەک ل

دەربخــەم، بــە کردەیــی دەتوانــم خــۆم وێنــا بکــەم.

*  لــە یاداشــتەکانتدا نووســیوتە، ژیانی نووســەر 

ــد، کەچــی  ــە ڕێککەوتنێکــی زەرەرمەن ــە ل بریتیی

لــە بەرامبــەردا: تــۆ حــەزت لــە نەمرییــە، تــا 

بتوانیــت تێچــووی یــان باجــی ئــەوە بدەیتــەوە، 

ژیانــی خــراپ دەژیــت. ژیانــت زۆربــەی کات و لــە 

زۆر ڕووەوە ســەخت بــووە، بــەاڵم بــە کردەیــی لــە 

ــدووەکان بەناوبانگتریــت. هەمــوو نووســەر زین

ــە، چونکــە پــێ دەچێــت  ــی نیی ــەوە جێــی ڕەزامەندی -  ئ

ئــەوە بــە هــۆی هــۆکارە هەڵەکانــەوە بووبێــت. بــە هــۆی 

ناوەڕۆکــی کارەکەمــەوە بەناوبانــگ نەبــووم، بەڵکــوو 

بــەاڵم  دابــوو.  ئابڕوچوونــەی دەوری  ئــەو  بــە هــۆی 

ــن  ــە م ــاکات. بۆی ــۆ مســۆگەر ن ــت ب ئابڕووچــوون نەمری

تــەواو بــەو ناوبانگــە دڵخــۆش نیــم. تاکــە شــتی بــاش لــە 

بابەتەکــەدا ئەوەیــە، ئەمــڕۆ مــن دەتوانــم پەیوەنــدی بــە 

سیاســییەکانەوە بکــەم، کاتێــک هاوڕێیەکــی نووســەرم 

هەڕەشــەی لەســەرە، سیاســییەکە ڕاســتەوخۆ وەاڵمــم 

دەداتــەوە. نووســەرانێکی دی هــەن، لــەوەدا ســەرکەوتوو 

نیــن.

* ئەگــەر ئەمــڕۆ بینووســیتەوە، ئایــا بــە هەمــان 

شــەیتانییەکان«  »ئایەتــە  شــێواز  و  ڕێگــە 

دەنووســیتەوە؟

ــەم،  ــەوە بک ــم ئ ــار نی ــحاڵییەوە، ناچ ــە خۆش ــێ. ب -  بەڵ

ــیومە. ــر نوس ــە پێش چونک

ــڕ مشــتومڕەکان  ــەر و پ ــە وروژێن ــا دیمەن *  ئای

ــڕیتەوە؟ ــەر ناس ــارەی پێغەمب دەرب

-  بێگومــان نەخێــر، ڕاســتییەکەی پێــم وایــە لــە باشــرین 

بەشــەکانی کتێبەکــەن. مــن ڕاســتییەکەی ئــەو بەشــانەم 

زۆر خــۆش دەوێــن.

* ئایــا ڕۆمانەکــە خراپتــر دەبــوو، ئەگــەر لــە 

نــاوی  بــە  قەحپەخانەکــەت   شفرۆشــەکانی  

نەنانایــە؟ نــاو  پێغەمبــەرەوە  ژنەکانــی 

ــە هــۆی  ــە. ب ــۆ ئــەو کردەی ــوو ب ــێ. هۆیــەک هەب -  بەڵ

ژنانــی  ســەردەمەدا.  لــەو  ژنانــەوە  لــە  هەڵوێســت 

ــوون.  ــارساو ب ــە زۆر ن ــەو کات ــوون، و ئ ــەر هەب پێغەمب

ــت،  ــان بینێ ــوو بی ــۆی نەب ــر ب ــی ت ــچ پیاوێک ــەاڵم هی ب

ــەردا شــاردرابوونەوە.  ــە حەرەمســەرای پێغەمب چونکــە ل

ــی  ــی لەشفرۆش ــەردەمەدا ماڵەکان ــەو س ــتیش ل ــە ڕاس ب

لەشفرۆشــەکانیان  لــە  پێغەمبەریــان  ژنانــی  نــاوی 

ــە  ــە. ئەم ــەو ناوان ــراو ل ــاوی وەرگی ــەم ن ــی ک ــا، الن دەن

ئەندێشــەی  لــە  جۆرێــک  ببێتــە  پرســەکە  کــرد  وای 

سێکســی. بــە گوزارشــتێکی دیکــە، مەبەســت لــەو بەشــە 

سەرزەنشــتکردنی پێغەمبــەر نەبــوو، بەڵکو خســتنەڕووی 

دیاردەیەکــی تایبــەت بــە ژنانــی دەســەاڵتداران بــوو، 

لەگــەڵ رسووشــتی چاالکیــی سێکســیی پیــاوەکان، و 

ــاگات  ــی ڕا ن ــتیان پێ ــتانەی دەس ــەو ش ــاوان ب ــۆن پی چ

دەورووژێــن. ئــەو بڕگانــە ترســناکن، بــەاڵم لــە هیــچ 

ــە  ــەر ب ــی پێغەمب ــادەن ژنان ــەوە ن ــاژە ب ــوێنێکدا ئام ش

ــە  ــم وانیی ــت. پێ ــان کردبێ ــیاو مامەڵەی ــێوەیەکی نەش ش

تێگەیشــن لــەو پرســە هێنــدەش قــورس و ســەخت بێــت.
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ــانە  ــەم ناونیش ــت، ب ــێکی یادەوەرییەکان * بەش

ئــەوەی  ئارەزووکردنــی  »تەڵــەی  ناونــاوە: 

خۆشــیان بوێیــت«،  ئایــا ئەمــە یەکێکــە لــە 

کەڵکەڵەکانــت؟

ــەو  ــم هێشــتووە. ئ ــوم و بەجێ ــێ پەڕی ــەوە ت -  ئێســتا ل

ســەردەمە، هەمیشــە بیــرم لــەوە دەکــردەوە، ئەگــەر 

هەلــی ئــەوەم بــۆ بێتــە پێــش، ڕاســتەقینەی خــۆم و 

ــەوە،  ــەیتانییەکان« ڕوون بکەم ــە ش ــتەقینەی »ئایەت ڕاس

خەڵــک ئیــر لــەوە تــێ دەگــەن هۆیــەک نییــە بۆ ئــەوەی 

ــێکی  ــادەیی کەس ــە س ــە زۆر ب ــت، چونک ــم بێ ــان لێ ڕقی

بــردووە،  بــەوە  پەیــم  ئەمــڕۆ  بــەاڵم  نەرمونیانــم. 

هەمیشــە خەڵکانێــک هــەن، ئــەو کارانــە قبــووڵ ناکــەن 

مــن دەیانکــەم. دەزانیــت ئەمــە خراپــە، مــن ئێســتا چــی 

ــم. ــیان بوێ ــوان خۆش ــە هەم ــەوە نیی ــتم ب ــر پێویس ت

* تــا ئەمــڕۆش هێشــتا هــەر هەڕەشــەت لــی 

دەکرێــت؟

-  نەخێر.

ســەر  بــۆ  هێرشــەکان  ڕابــردوو،  هەفتــەی   *

دامــەزراوە ئەمریکییــەکان لــە لیبیــا و میســڕ 

ــە  ــەو فیلمــەی گاڵتــەی ب ــە هــۆی ئ و یەمــەن، ب

پیغەمبــەر محەمــەد دەکــرد، ڕوویــان دایــەوە، 

ئەمــە بــۆ تــۆ شــتێکی ناســراوە؟

ــا ڕووی داوە.  ــە لیبی ــی ل ــن چ ــە وردی نازانی ــە ب -  ئێم

ــۆ  ــەوە داخ ــت، ڕوون نەبووەت ــی دەڵێ ــدارەی ئەمریک ئی

هێرشــەکەی بەنغــازی بــە هــۆی ڤیدیۆکــەوە بــووە، یــان 

ــادی  ــە ی ــووە، و ل ــراو ب هێرشــێکی جیهادیــی پــالن بۆدان

ــدان. ــە ئەنجام ــێپتەمبەردا هاتووەت ــازدەی س ی

ڕۆژێــک  هەیــە  بــۆی  لــەوەی،  ڕاڕایــت  تــۆ   *

دووبــارە دژایەتیــت بکرێتــەوە و تەنگــت پــێ 

بچنرێــت؟ هــەڵ 

-  تــۆ دەزانیــت. نامەوێــت کۆمێنــت لەســەر هیــچ 

بــدەم، ڕاســتییەکەی مــن نازانــم کتومــت بــاس لــە چــی 

دەکەیــن. ئــەوە بــۆ »میــت ڕۆمنــی« جــێ دەهێڵــم ... نــا 

بەڕاســت، پێویســتە ئیــر بــەو شــێوەیە بیــر نەکەینــەوە. 

بــە تەنیشــت ئەوەشــەوە، ئەمــە چیرۆکــی ژیامنــە، ڕێ بــە 

ــادەم، ڕێگریــی ئــەوە بــکات، بیگێڕمــەوە. کــەس ن

ــەم  ــۆ ئ ــن ب ــت دەکەی ــدی، سوپاس ــز ڕوش * بەڕێ

گفتوگۆیــە.

سەرچاوە: 

ســلامن رشــدي: أرص عــى حريــة التعبــر.. حتــى مــع 

األديــان، حــوار مــع ســلامن رشــدي، أجــراه: فيليــب أوميــك، 

 .Boring Books ت: باســم عبدالحليــم، منشــورة يف موقــع

ــخ: 09-05-2019. بتأري



دەزگای )سی ئای ئەی( جیهادییەکانی 
پڕچەک کردووە و ڕاهێنانی پێ کردوون

وەرگێڕانی: شوان پشدەری
سازدانی: سیلڤیا کاتوری
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ــام دراوە،  ــە ئەنج ــەم گفتوگۆی ــاڵێکە ئ ــد س ــاوەی چەن م

ــەی  ــتاش جێگ ــو ئێس ــۆکار هەتاوەک ــەر دوو ه ــەاڵم لەب ب

بایــەخ و گرنگــی پێدانــە، یەکــەم: لەبەرئــەوەی گفتوگۆکــە 

لەگــەڵ نووســەردا دوای دەرچوونــی کتێبەکەیەتــی بــە 

ــا«. دووەم:  ــتنە ئەوروپ ــاد گەیش ــۆن جیه ــانی »چ ناونیش

لەبەرئیــەوەی دەربــارەی پرســێک دەدوێــت کــە لــەم دوو 

دەیەیــەی ســەدەی بیســتویەکدا بۆتــە جێگــەی نیگەرانــی 

ــا. ــە ئەوروپ ــەت ل ــە تایب ــەوە، ب ــووڵ بۆت و ق

ــۆن  ــانی »چ ــە ناونیش ــدا ب ــن کتێبی ــە دوایی ــێر ل ئیکساس

ئەڵامنــی  ڕۆژنامەنووســی  ئەوروپــا«،  گەیشــتە  جیهــاد 

ــزم  ــی جیهادی ــەر هێڵەکان ــەردە لەس ــێر پ ــن ئیلساس یۆرگ

ئــەو  جیهادییــەکان  لــە  مەبەســت  هەڵدەماڵێــت. 

جەنــگاوەرە ئیســالمییانەیە کــە دەزگای )ســی ئــای ئــەی( 

میلیتاریــزەی کــردن بــە مەبەســتی بەکارهێنانیــان لــە شــەڕ 

دژ بــە ســۆڤیەت لــە ئەفغانســتان، کــە دواتــر بــە هەمــان 

شــێوە لــە چیچــان و یۆگســالڤیاش بەکارهێــرنان، هەتاوەکو 

ئێســتاش دەزگای ســی ئــای ئــەی پاڵپشــتییان دەکات، 

بــەاڵم ڕەنگــە هەندێــک جــار لەژێــر کۆنرۆڵــی خۆیشــیدا 

ــۆرەکان،  ــەرچاوە جۆراوج ــە س ــن ب ــە پشتبەس ــن. ب دەرچ

و  هۆڵەنــدی  و  یۆگســالڤی  ســەرچاوە  تایبــەت  بــە 

و  دروســتکردنەوە  خەریکــی  دووبــارە  ئەڵامنییــەکان، 

گەشــەپێدانی کۆپییکــی )ئوســامە بنــالدن( و هاوکارەکانین 

ــە  ــۆ(وە ل ــک )نات ــووری ئەتانتی ــی باک ــەن پەیامن ــە الی ل

ــک. ــنە و هەرس بۆس

*لێکۆڵینــەوە تایبەتەکانــی تــۆ دەربــارەی ئــەو 

گرتویانەتــە  نهێنییــەکان  دەزگا  ڕێوشــوێنانەی 

بــەر، وەهایــان کــردووە ببێتــە ڕاپۆرتێکی شــاراوە. 

ــە دوای  ــە ل ــە ک ــار و ئاشــکرایە ئەوەی ــەوەی دی ئ

ــە  ــە ویالیەت هەشــتاکانی ســەدەی بیســتەمەوە ل

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا، ملیۆنــان دۆالر بەخەرج 

دراوە لەپێنــاو دەســتگیرۆییکردن و پارەدارکردنــی 

چاالکییــە تاوانکارییەکانــدا، ئــەوەش لــە میانــەی 

میکانیزمەکانــی ئاژانســی ناوەندیــی هەواڵگریــی 

ــە  ــەم دەزگای ــە مانایەکــی دیکــە ئ ــکاوە، ب ئەمری

تێــوەگالوە لــەو هێرشــانەی دەکرێنــە ســەر گروپــە 

لــەم  کتێبەکــەت  بەشــداریی  موســوڵمانەکان. 

بارەیــەوە چییــە؟

-ئــەوە تاکــە کارە پەیوەندیــی نێــوان جەنگەکانــی بەڵقــان 

ــێپتەمبەری  ــەکانی 11ی س ــەوەدەکان و هێرش ــاش ن ــە پ ل

گەورەکانــی  هێرشــە  تــەواوی  دەکاتــەوە.  ڕوون   2001

ــردوودا،  ــااڵنی ڕاب ــە س ــد ل ــدەن و مەدری ــۆرک و لەن نیوی

هەرگیــز ڕوویــان نــەدەدا ئەگــەر دەزگا هەواڵگرییەکانــی 

چەکــدار  جیهادییانەیــان  ئــەو  بەریتانیــا  و  ئەمریــکا 

نەکردایــە، کــە دواتــر هــەر خۆیشــیان دەهاتــن لۆمەیــان 

دەکــردن لەســەر ئــەو کارانــە. مــن هاتــووم ڕۆشــناییەکی 

تــازەم خســتۆتە ســەر گەمــەی دەزگا هەواڵگرییــەکان. 

کتێــب و نوورساوەکانــی دیکــەش ســەرنجیان داوە لــە 

بوونــی ئوســامە بنــالدن لــە ناوچــەی بەڵقــان. بــەاڵم 

نووســەرانی ئــەم کتێبانــە جەنــگاوەرە موســوڵامنەکانی 

ئــەو  بڵقانیــان وەک دووژمنــی خۆرئــاوا نیشــان داوە. 

زانیارییانــەی لــە ســەرچاوە جیاجیاکانــەوە وەرگیــراون، 

تەنهــا  جیهادییانــە  ئــەو  کــە  دەدەن  بــەوە  ئامــاژە 

ــەک وەک  ــاواوە، ن ــت خۆری ــە دەس ــوون ب ــەک ب بوکەڵەی

ــن. ــاوا ب ــی خۆرئ ــرا، دووژمن ــە دەک بانگەش
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لــە  تــۆ  بەڵقــان،  جەنگــی  بــە  *ســەبارەت 

ــەی  ــە گەم ــی باســت ل ــە ڕوون ــدا زۆر ب کتێبەکەت

یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  کــردووە.  واڵتــان 

ئەمریــکا پشــتیوانیی بــن الدنــی دەکــرد کــە 

ــەڕکردن.  ــۆ ش ــرد ب ــادە دەک ــی ئام جیهادییەکان

ــت  ــەردەوام بێ ــت ب ــێک دەتوانێ ــچ کەس ــا هی ئای

لــە پشتگوێخســتنی ئــەم هەواڵنــەی کــە ڕای 

گشــتییان تووشــی شــۆک کــردووە، کــە هیــچ 

ئەگــەر  نییــە  تیرۆریســتی  بزووتنەوەیەکــی 

دەزگا هەواڵگرییەکانــی خۆرئــاوا دەســتگیرۆیی 

نەکردبــن؟

-بەڵــێ لــە واقیعــدا ئەمــە بەرئەنجامــی ئــەو ڕاســتییانەیە 

کــە مــرۆڤ دەتوانێــت تێبینییــان بــکات. بــەاڵم ناتوانیــن 

بڵێیــن کە دەســتتێوەردانی خۆرئــاوا لە یۆگســالڤیای جاران 

ئامانجەکــەی ئامادەســازی بووبێــت بــۆ هێرشــەکانی 11ی 

ســێپتەمبەر بــە دیاریکــراوی: ئــەم هێرشــانە بەرئەنجامــی 

هەروەهــا  نەوەدەکانــدا،  لــە  خۆرئاوایــە  سیاســەتی 

سیاســەتی ڕێکخــراوی پەیامنــی باکــووری ئەتانتیــک، 

کــە جیهادییەکانــی لــە ناوچەیــەک دانــاوە لــە بەڵقــان و 

هاریکاریــی لەگەڵــدا کــردون. لەنێویانــدا ئــەو ئیســالمییە 

ــە  ــیار ل ــانی بەرپرس ــە وەک کەس ــوون ک ــە هەب پەڕگیران

بەرامبــەر هێرشــەکانی 11ی ســێپتەمبەردا دەستنیشــان 

ــۆڕە. ــەم ت ــوون ل ــان بەشــێک ب ــوون، خۆی کراب

*بــە بۆچوونــی ئێــوە، بەرژەوەندیــی ویالیەتــە 

چییــە  ئەڵمانیــا  و  ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 

ــەو  ــان دژی ئ ــەوەی خەڵکــی بەڵقــان هەریەکەی ل

ــت؟ ــان بێ دیکەی

لــە  -خۆرئــاوا بەرژەوەندییەکــی هاوبەشــی هەیــە 

ــەک هەڵوەشــاندنی،  ــی یۆگســالڤیا و لەبەری وێرانکردن

ــاندنەوەی  ــن و هەڵوەش ــاش کۆتاییهات ــەوەی پ لەبەرئ

بــۆ  منوونەیــەک  ببێتــە  دەکــرا  ســۆڤیەت،  بلۆکــی 

ــەرمایەداری  ــە س ــە تووخم ــە ل ــی زیرەکان تێکەڵەیەک

دەیەوێــت  خۆرئــاوا  بــەاڵم  سۆسیالیســتییەکان.  و 

واڵتانــدا  گشــت  بەســەر  نیۆلیبڕالیــزم  ئەزموونــی 

بســەپێنێت.

کــە  نییــە  خــۆی  ئەوروپــا  ئــەوە  *ئایــا 

شــەڕەی  ئــەو  گەمژانــە  شــێوەیەکی  بــە 

ــەکان  ــو کۆنزەرڤاتیڤ ــو نی ــتووە تاوەک جێهێش

بکــەن؟ تێــدا  خۆیانــی  گەمــەی 

ــدا  ــە نەوەدەکان ــە ل ــم وای ــن. پێ ــەوە بڵێی ــە ئ -قورس

ئەمریــکا،  یەکگرتووەکانــی  ویالیەتــە  سیاســەتی 

یەکێتیــی  بــە  دژ  بــوو  ســەرکەوتنی  بنەماکــەی 

ســۆڤیەت لــە ئەفغانســتان. دەیویســت هــەر هەمــان 

ئەزمــوون لــە ئەفغانســتانیش جێبەجــێ بــکات. هــەر 

بۆیــە لــە میانــەی ئــەو ســااڵنەدا، ئابووریــی ویالیەتــە 

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ڕووی لــە بچووکبوونــەوە 

و داکشــانەوە کــرد، لەبەرئــەوەی سیاســییە هــەرە 

ــی  ــەکان، هاوشــێوەی کەیســینجەر، دەیانتوان واقیعبین

دەســەاڵتی خۆیــان بەســەر سیاســەتی ئەمریــکادا 

داکشــانەوەی  ڕێککەوتــی  وایــە  پێــم  بســەپێنن. 

ئابــووری و سیاســەتی دووژمنکارانــەی قوتابخانــەی 

کۆنزێرڤاتیڤــەکان نوێیــەکان، هــۆکارن بــۆ ئــەوەی کــە 

دەدات. ڕوو 
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*پێــت وایــە ســەرکردەیەکی وەک تۆنــی بلێــر، 

پــڕۆژەی  لەگــەڵ  ســەرەتا  کــە  نموونــە،  بــۆ 

ئێســتا  پێکــرد،  دەســتی  نیوکۆنزێرڤاتیڤــەکان 

دیاریکــراو؟ خاڵێکــی  بارمتــەی  بۆتــە 

وەک  نیــم  بلێــر  تۆنــی  هەڵوێســتی  ئــاگاداری  -مــن 

ــە  ــە ل ــەوەی ک ــن ل ــە بڕوانی ــەاڵم ئاســانر وای پێویســت. ب

ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا ڕوودەدات. مــرۆڤ 

بارمتــەی  بــۆش  جــۆرج  کــە  دەکات  بــەوە  هەســت 

پێویســت  وەک  ئــەوەی  وێــڕای  دەوروبەرەکەیەتــی. 

ناتوانێــت  کــە  دەگوترێــت  هــاوکات  نییــە،  زیــرەک 

بڕیــار وەربگرێــت، بەڵکــو دەبێــت شــوێن بیرۆکــەی 

پەراوێزەکانــی خــۆی بکەوێــت. ڕوون و ئاشکراشــە کــە 

ــراق  ــی عێ ــاوک- دژی داگیرکردن باوکــی –جــۆرج بۆشــی ب

بــوو لــە ســاڵی 2003.

لــە  کەنــداو  جەنگــی  یەکەمــی  بەشــی  *ئایــا 

ئامانجــی  بــە  نەبــوو  پالنێکــدا  چوارچێــوەی 

دواتــردا؟ لــە  دیکــە  جەنگــی  هەاڵیســانی 

-نەخێــر، هیــچ لێکچوونێــک نییــە لەگــەڵ جەنگــی عێــراق 

ــی  ــا کۆتاییەکان ــوون: ت ــاغ هەب ــاڵی 1991. دوو قۆن ــە س ل

ســەردەمی کلینتــۆن. سیاســەتی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی 

ئەمریــکا سیاســەتێکی ئیمپریالیســتی بــوو، بــەاڵم لــە 

ــی  ــوو. هێزەکان ــان کاتیشــدا سیاســەتێکی واقیعــی ب هەم

ســۆڤیەتی دەرکــرد تــا کشــانەوەیان لــە ئەفغانســتان. 

ســاڵی 1991یــش شکســتی بــە عێــراق هێنــا. جەنــگ بــە 

ــرش  ــان هێ ــوو. پاش ــازاد ب ــت ئ ــتا و کوەی ــک ڕاوەس جارێ

بۆســەر بۆســنە و یۆگســالڤیا؛ بــەاڵم قۆنــاغ بــە قۆنــاغ 

ڕوویــدا. بــەاڵم پــاش یانــزەی ســێپتەمبەر هەمــوو شــتێک 

ــرۆڵ دەرچــوو. ــە کۆن ل

*ئــەو ئامانجە چییە کــە ویالیەتە یەکگرتووەکانی 

ئەمریــکا لەپێناویــدا پەالمــاری ســڕبیا دەدات؟ ئایا 

وەک لــە کتێبەکــەدا هاتــووە، پرســەکە پەیوەســتە 

بــەوەی ویالیەتــە یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا خــۆی 

ــۆ ناوچەیەکــی ســتراتیژی تەرخــان کــردوە، کــە  ب

دەکەوێتــە ســەر هێڵــی تێپەڕینــی گاز و نــەوت بــۆ 

ــە  ئاســیای ناوەڕاســت؟ یاخــود مەســەلەکە ئەوەی

کــە هاوپەیمانێتیــی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی 

لە کەیسی )ئەیمەن 
زەواهیری(م کۆڵیوەتەوە، 
کە دەستەڕاستی بن الدن 

بوو، هاوکات سەرۆکی 
ئۆپراسیۆنەکان بوو لە 

بەڵکان. لە سەرەتای 
نەودەکاندا، لە ویالیەتە 

یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە 
لەگەڵ بریکارێکی تایبەتی 
سەرکردایەتیی ئەمریکادا 

گەشتێک ئەنجام دەدات بە 
مەبەستی کۆکردنەوەی پارە 

بۆ جیهاد
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ئیســالمییەکان  جەنــگاوەرە  لەگــەڵ  ئەمریــکا 

لەژێــر فەرمانــی )عیــزەت بیگۆڤیــچ(دا ئامانجێکــی 

توندڕەویــی  دروســتکردنی  هەیــە:  دیکــەی 

ئیســالمی لەبــەر دەرگای ئەوروپــادا لــە پێنــاو 

ســوود بینیــن لــە میانــەی گەمــەی تیرۆریســتیدا؟ 

ئەگــەر وەاڵمەکــە بەڵێیــە، بــە چــی ئامانجێکــە؟

ویســتی  هەمــان  یەکگرتــووەکان  ویالیەتــە  -ویســتی 

لــە  نــۆزدەدا  ســەدەی  کۆتاییەکانــی  لــە  نەمســایە 

ئەوروپــی«  »ئیســالمێکی  واتــە دروســتکردنی  بۆســنە، 

بــۆ الوازکردنــی دەوڵەتــە ئیســالمییەکانی خۆرهەاڵتــی 

ناوەڕاســت، ئەمــەش لــەو کاتــەدا بــە واتــای ئیمپراتۆریەتی 

و  ئێــران  واتــای  بــە  لەمڕۆشــدا  دەهــات،  عوســامنی 

نیۆکۆنزەرڤاتیڤــەکان  دێــت.  عەرەبییــەکان  دەولەتــە 

جارێکــی دیکــەش پالنــی جیاوازیــان هەیــە: دروســتکردنی 

تۆڕێکــی نهێنــی لــە بوکەڵــە »فەندەمێنتاڵــەکان« بــۆ 

ئەنجامدانــی کــردەی ناشــیرین دژ بــە ئەوروپــای »کــۆن«.

*ئەنجامیــش جەنگێکــی ناوخۆیــی ترســناک بــوو. 

چــۆن دەکرێــت ئەوروپــا بەشــداریی کردبێــت لــە 

وێرانکردنــی یۆگســالڤیادا، کــە وەک نموونەیــەک 

بــوو بــۆ پێکەوەژیانێکــی تــەواو ســەرکەوتوو لــە 

ئیتنییەکانــدا؟ بۆچــی ئەوروپــا  نێــوان گروپــە 

دەیەوێــت لــە میانــەی نیشــاندانی ســڕبیاوە وەک 

ــە  ــکات، ل ــە کاول ب ــەم واڵت ــار، ئ الیەنێکــی تاوانب

کاتێکــدا یەکێــک بــوو لــە قــەوارە ســەرەکییەکان 

لــە قۆناغــی دوای جەنگــدا؟ ئەوروپــا لەســەر چــی 

بنەمایــەک ڕەوایەتیــی داوە بەم دەســتتێوەردانەی 

خــۆی؟

نەوەدەکانــدا،  ســەرەتای  لــە  شــتێک  هــەر  پێــش   -

لەســەر  کــرد  هێرشــەی  ئــەو  ڕابەرایەتیــی  ئەڵامنیــا 

بنەمــای پڕەنســیپەکانی دیاریکردنــی چارەنووســی گروپــە 

ــەی  ــە دێرینەک ــە، فێڵ ــی دیک ــە دەربڕینێک ــەکان: ب ئیتنیی

هیتلــەر دژی چیکۆســلۆڤاکیا و پۆڵەنــدا لــە ســااڵنی 1938-

1939. دواتریــش بانگەشــەی ویالیەتــە یەکگرتوەکانــی 

ئەمریــکا بــۆ پاراســتنی »مافەکانــی مــرۆڤ«، بــە هەمــان 

شــێوە فێــڵ و تەڵەکەیەکــی ڕوون و ڕەوان بــوو.

جۆرێــک  هیــچ  بــە  تــۆدا  لێکۆڵینــەوەی  *لــە 

ئایــا  نییــە.  ســەرنج  جێگــەی  ئیســرائیل 

ئــەو  بایەخــی  لــە  نییــە  کەمکردنــەوە  ئەمــە 

نیۆکۆنزێرڤاتیڤانــەی لــە نــاو وەزارەتــی بەرگریــی 

ئەمریــکادا پاڵپشــتیی ئیســرائیل دەکــەن، کــە 

زیاتــر خزمــەت بــە بەرژەوەندییەکانــی ئیســرائیل 

یەکگرتوەکانــی  ویالیەتــە  لــە  وەک  دەکات 

ئەمریــکا؟

ــی  ــەکان هــەن کــە هاریکاری ــک لــە ئیرسائیلیی -کۆمەڵێ

نیۆکۆنزەرڤاتیڤــەکان دەکــەن. ئەمــە حەقیقەتێکــە. بــەاڵم 

ــەم  ــت ل ــل دەیگێڕێ ــەی ئیرسائی ــەو ڕۆڵ ــم ل ــا نی مــن دڵنی

ماجەرایــەدا. شــارۆن دژی هاریکاریــی ناتــۆ بــوو بــۆ 

ئەلبانییەکانــی کۆســۆڤۆ. ســاڵی 1998یــش، نیگەرانیــی 

خــۆی دەربــڕی بەرامبــەر ئــەو بیرۆکەیــەی کــە بــاس لــە 

پشــتیوانیی پەیامنــی باکــووری ئەتانتیــک )ناتــۆ( دەکات 

بــۆ دروســتکردنی الیەنــە پشــتیوانکارەکانی ئیســالمییەکان 

لــە بەڵــکان. پێشــم وایــە کــە ســاڵی دواتــر پشــتیوانیی لــەم 

ــردووە. ــە نەک جەنگ
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نێــوان  لــە  نابینــن  پەیوەندییــەک  *هیــچ 

ــزەی  ــەکانی یان ــرائیلی و هێرش ــی ئیس هەواڵگری

ســێپتەمبەردا؟

ــەن،  ــەک ه ــتەر و پەیوەندیی ــە بەس ــێ کۆمەڵ -بەڵ

بــەاڵم هێشــتا شــیکردنەوەم بــۆ رسوشــتی ئــەم 

پەیوەندییانــە نەکــردووە. بــۆ منوونــە ڕاســتەوخۆ 

پــاش یانــزەی ســێپتەمبەر، کۆمەڵێــک لــە ســیخوڕانی 

ــکا  ــی ئەمری ــە یەکگرتووەکان ــە ویالیەت ــل ل ئیرسائی

دەســتگیر کــران. لــە هەمــان ئــەو جێگەیانــەدا 

ئامادەکاریــی هیرشــەکانی  دەســتگیر کــران کــە 

هــەن،  شــیکەرەوە  کۆمەڵێــک  کرابــوو.  تێــدا 

ــەر  ــە لەس ــە بەڵگەی ــە ئەم ــەن ک ــەوە دەک ــاس ل ب

تێوەگالنــی ئیرسائیــل بــە شــێوەیەکی ڕاســتەوخۆ 

کاتــدا  هەمــان  لــە  بــەاڵم  هێرشــەکاندا.  لــە 

مانایەکــی دیکــەش دەگەیەنێــت. دەکرێــت ئــەو 

ســیخوڕانە چاودێریــی ڕووداوەکانیــان کردبێــت، 

ئەمریــکا  هەواڵگریــی  کــە  دەیانزانــی  چونکــە 

لــە  دەکات  »تیرۆریســتانە«  ئــەو  پشــتیوانیی 

پارێزگارییــان  بــەاڵم  هێرشــەکاندا،  ئامادەکردنــی 

لــەم زانیارییانــە کــرد تاوەکــو لــە کات و ســاتی 

ــەوەی  ــۆ ئ ــا ب ــن، هەروەه ــەکاری بهێن ــاودا ب گونج

ــی  ــە کات ــن ل ــەکاری بهێن ــک ب ــن وەک چەکێ بتوان

خۆیــدا: »ئەگــەر هاریکاریــی زیاتــری ئیرسائیــل 

نەکــەن، ئــەوا ئــەم زانیارییانــە دەدەینــە دەزگاکانــی 

ئــەو  هەیــە:  ســێیەمیش  ئەگــەری  ڕاگەیانــدن«. 

هۆشــداری  ویســتبێتیان  ئیســڕائیلییانە  ســیخوڕە 

بــدەن لــە هێرشــەکان، بــەاڵم شکســتیان هێنابێــت. 

لــەم ســاتەدا، ئێمــە تەنهــا ئــەوە دەزانیــن کــە 

ســیخوڕەکان لــەوێ بــوون و دەســتگیر کــراون. 

پێویســتە لێکۆڵینــەوەی زیاتریــش ئەنجــام بدرێــت. 

ــەلمێنن  ــەوە دەس ــە ئ ــەم پەیوەندییان * ئ

ســێپتەمبەر،  یانــزەی  هێرشــەکانی  کــە 

ــی  ــە ماوەیەک ــک ک ــە پالنێ ــوە ل ــێک ب بەش

گەلێــک زووتــر پالنــی بــۆ داڕێژرابــوو؟

و  دوور  ماوەیەکــی  پێــش  لــەوەی  نیــم  -دڵنیــا 

ــت کەســانی  ــت. دەکرێ ــۆ داڕێژرابێ ــی ب ــژ پالن درێ

وەک ڕیچــارد بێــرڵ ســەرەڕۆیی زیــاد لــە ڕادە 

بکــەن و تووخمــی تاوانکارانــەی وەهــا بــەکار 

ــەردەوام  ــەاڵم ب ــردون، ب ــان ک ــە ئامادەی ــن ک بهێن

تەحەکومــی پێــوە ناکــەن. هاوشــێوەی کەیســی 

تیرۆرکردنــی کەنــەدی، ئاشــکرایە کــە ئاژانســی 

ــەی( دەســتی  ــای ئ ــدی )ســی ئ ــی ناوەن هەواڵگری

لــە کەیســەکەدا هەیــە، بــەاڵم کــەس نازانێــت کــە 

ئایــا ئۆپراســیۆنەکە لــە الیــەن ســەرکردەکانەوە 

ــی  ــارەگای س ــی ]ب ــە النگل ــژراوە ل ــۆ داڕێ ــی ب پالن

ــە  ــوەوە کوبیی ــەن جیاب ــە الی ــەی[، یاخــود ل ــای ئ ئ

ــی  ــۆ بەرژەوەندییەکان ــە کار ب ــەوە، ک توندڕەوەکان

ســی ئــای دەکــەن و ئــەو دەزگایــەش چاوپۆشــییان 

لــێ دەکات.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

بێــرڵ  دەوری  لــە  کەســانەی  ئــەم  *ئەگــەر 

کۆکراونەتــەوە دوور بخرێنــەوە، ئایــا ســتراتیژی 

جەنــگ دژی موســوڵمانان و ئــەو گەمەیــەی 

ــە  ــە ویالیەت ــە، ل ــەم جەنگ ــە پاســاوی ئ کراوەت

ڕادەوەســتێت؟ ئەمریــکا  یەکگرتووەکانــی 

-کاتێک ڕادەوەستێت کە جەنگەکە دەدۆڕێنن.

*جەنگەکــە؟ بــۆ مەگــەر لــە جەنگــی عێراقــدا 

نــەدۆڕان؟

ــە واڵت  ــژن ک ــتەقینە دەچێ ــی ڕاس ــک دۆڕان ــا کاتێ -تەنه

ــدا. ــام ڕووی ــە ڤێتن ــەوەی ل ــن، وەک ئ ــێ دەهێڵ ج

)محەمــەد  نموونــە  بــۆ  موســوڵمانانە،  *ئــەو 

بــوون  ئاســایی  هاواڵتییەکــی  تەنهــا  تەهــا(، 

پێــش ئــەوەی لــە الیــەن دەزگای هەواڵگریــی 

ناوەندیــی ئەمریــکاوە چەکــدار بکرێــن، چــۆن 

ــۆرە  ــەم ج ــۆ ئ ــت ب ــوە بنرێ ــان پێ ــت پاڵی دەکرێ

ــان  ــن گەمەی ــەوەی بزان ــێ ئ ــە، ب کارە تۆقێنەران

پــێ کــراوە لــە الیــەن ســیخوڕانی هەواڵگرییــەوە 

لــە ســەنگەری بەرامبــەردا؟

-کۆمەڵێــک لــە الوان ڕەنگــە ببنــە دەمارگیــر و بــە ئاســانی 

لــە الیــەن دەزگا هەواڵگرییەکانــەوە یارییــان پــێ بکرێــت. 

بــەاڵم کەســە پلــە بــااڵکان، هێنــدە بــێ ئــاگا نیــن لــەوەی 

ڕوودەدات.

*بــۆ نموونــە بــن الدن، ئایــا درکــی بــەوە دەکــرد 

کــە خزمــەت بــە بەرژەوەندییەکانــی ویالیەتــە 

یەکگرتووەکانــی ئەمریــکا دەکات؟

-بــە وردی لــەوەم نەکۆڵیوەتــەوە. بــەاڵم لــە کەیســی 

ــتی  ــە دەستەڕاس ــەوە، ک ــری(م کۆڵیوەت ــەن زەواهی )ئەیم

ــوو  ــیۆنەکان ب ــەرۆکی ئۆپراس ــاوکات س ــوو، ه ــن الدن ب ب

لــە بەڵــکان. لــە ســەرەتای نەودەکانــدا، لــە ویالیەتــە 

ــی  ــی تایبەت ــەڵ بریکارێک ــکاوە لەگ ــی ئەمری یەکگرتوەکان

ــە  ــکادا گەشــتێک ئەنجــام دەدات ب ســەرکردایەتیی ئەمری

مەبەســتی کۆکردنــەوەی پــارە بــۆ جیهــاد. ئــەم پیــاوە بــاش 

دەیزانــی کــە بەشــداریی لــە کۆکردنــەوەی پــارەدا کــردوە، 

ــکا  ــی ئەمری ــە یەکگرتوەکان ــە ویالیەت ــەک ک وەک چاالکیی

پاڵپشــتیی دەکات.

سەرچاوە:

https://www.alawan.org/201805/06//



فاکتی زانست



کێ گەردوونی دروست کرد؟

وەرگێڕانی: ڕۆزا سەعید

بەسام ئەلبەغدادی
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لــەو  بریتییــە  ســەرەکییەکە  دەردە  کــە  وانییــە  پێتــان 

هەژارییــەی کــە هێشــتا لــە عەقڵــی هەمــوو ئەوانەدایــە کــە 

باوەڕیــان بــە بوونــی خــودا نییــە؟ ئەگــەر مرۆڤــی ئەتایســت، 

بێدیــن، نازامنگــەرا، وەاڵمێکــی زانســتیی دروســتی پــێ نەبێت 

ــڕوا  ــە بۆچــی ناچێــت ب ــەو پرســیارەی ســەرەوە، کەوات ــۆ ئ ب

بــە وەاڵمــە ئایینییەکــە بــکات؟ ئــەو وەاڵمــەی کــە زۆرینــەی 

خەڵــک لەمــڕۆدا ]بــە ئــاگا یــان نائــاگا[ باوەڕیــان پێــی 

هێنــاوە؟ ئەگــەر وایــە پێویســتە ئینســانی مولحیــد بــاوەڕ بــە 

وەاڵمــە ئایینییــەکان بــکات کــە ژمارەیــەک لــە زانــاکان دایــان 

ــی  ــی یەکەم ــودا توخم ــە خ ــە ک ــان بەوەی ــتوە و باوەڕی ڕش

گەردوونــە. ئایــا ئینســانی مولحیــد و بێدیــن زیرەکــرن 

ــوو  ــدا، تاوەک ــە جیهان ــا ل ــا و کیمی ــواری فیزی ــی ب ــە زانایان ل

بڵێــن هیــچ خودایــەک بوونــی نییــە و لــە هەمــان کاتیشــدا 

ــوو  ــە هەم ــەوە ک ــیارە ڕەت بکەن ــەو پرس ــەوەی ئ وەاڵمدان

مولحیدێکــی لــە جیهانــدا بــە هیــالک بــردوە؟ ئــەم پرســیارە 

تــا ئێســتایش زۆر دەگوترێتــەوە، هــەر بۆیــە پێــم وایــە 

پێویســتە بــە شــێوەیەکی ڕوون و ڕەوان وەاڵمــی بدرێتــەوە.

گــەردوون  دروســتبوونی  چۆنیەتیــی  ســەر  لــە  پرســیار 

ــز ناتوانێــت  گەلێــک گرینگــە، ئینســانی بڕواداریــش هەرگی

ــەوە  ــەکان دەکات ــە بەڵگ ــر ل ــک بی ــکات کاتێ ــی ب فەرامۆش

ــش  ــێوەیەکی تایبەتی ــە ش ــودا، ب ــی خ ــە بوون ــەبارەت ب س

ئێمــەن  باســی  جێگــەی  کــە  ئیراهیمییــەکان،  خــودا 

لــەم بابەتــەدا. بــەاڵم ئایــا پرســیارەکە بــەم گرینگییەیــە 

بــە  ســەبارەت  دەکــەن  ئەندێشــەی  هەندێــک  کــە 

بوونــی  بــە  ســەبارەت  هەڵوێســتامن  دەستنیشــانکردنی 

بــۆ  ئیراهیمییــەکان  ئایینــە  حەقیقەتــی  یاخــود  خــودا 

منوونــە؟ لــە ڕاســتیدا نەخێــر.

گــەردوون،  پەیدابوونــی  و  بــوون  دەربــارەی  پرســیار 

پرســیارێکی تــەواو زانســتییە، هاوشــێوەی هــەر پرســیارێکی 

ــە  ــۆ منوون ــن، ب ــدا دەگەڕێی ــە دوای وەاڵمەکەی ــە ب ــە ک دیک

ئایــا نەخۆشــیی ئایــدز چارەســەری هەیــە؟ ئایــا هیچ شــتێک 

هەیــە لەودیــو ســنووری گەردوونــەوە؟ ئایــا گەردوونــی 

دیکــە بوونیــان هەیــە؟ ئایــا بوونــەوەری ژیــری هاوشــێوەی 

ئێمــە لــە هەســارەکانی دیکــەدا دەژیــن؟ هەمــوو ئــەم 

پرســیارانە پرســیاری گرینگــن و بــە دوای وەاڵمەکەیانــدا 

دەگەڕێیــن، بــێ گومــان؛ بــەاڵم لەبــەر هۆکارێکی زۆر ســادە 

ــە،  ــوداوە نیی ــی خ ــی بوون ــە بابەت ــان ب ــچ پێوەندییەکی هی

هۆکارەکەیــش ئەوەیــە کــە بوونــی خــودا لــە نەبوونییــەوە، 

لــەم  ئەنجامەکــە-  ســەر  ناکاتــە  کاریگەرییــەک  هیــچ 

بارەیشــدا مەبەســت لــە بوونــی گەردوونــە. کەواتــە بۆچــی 

وەزیفــەی خوڵقانــدن بــە دیاریکــراوی دەلکێرنێــت بــە 

ــەوە دەدەن  ــاژە ب ــە ئام ــن ک ــە چی ــەو بەڵگان ــوداوە؟ ئ خ

پڕۆســەیەکی خوڵقانــدن بوونــی هەبێــت؟ یــان ئامــاژە بــەوە 

بــدەن کــە خوڵقێنــەر بریتییــە لــە »ئەڵــا« نەوەک هیــچ کام 

لــە خوداکانــی دیکــە؟ ناکرێــت هــۆکاری بوونــی گــەردوون، 

ــەردوون  ــاو گ ــە ن ــە ل ــت ک ــەواو رسوشــتی بێ هۆکارێکــی ت

خۆیــدا هەیــە و پێویســتی بــە هێزێکــی جادوئامێــزی ژیــر 

ــی  ــارەی خوڵقاندن ــیار دەرب ــەوەی؟ پرس ــۆ دۆزین ــت ب نەبێ

گــەردوون، پرســیارێکی بونیــاد نــراوە لــە ســەر هەڵەیەکــی 

لۆژیکیــی ڕووت، کــە پرســیارکەر لــە ڕێگــەی ئەم پرســیارەوە 

هەوڵــی خەڵەتاندنــی عەقڵــی وەرگــر دەدات، ئەوەیــش 

ــوو  ــدن، هەم ــەی خوڵقان ــی پڕۆس ــی بوون ــە گریامنەکردن ب

لــەم  بکەرێکــە،  بەدەستخســتنی  پێویســتامنە  ئــەوەی 

بارەیشــدا گریامنەکــراو بریتییــە لــە خــودا ]ئەلــا[ هــاوکات 

ــە  ــی خــودا، ب ــە بوون ــان ب ــە زانای ــی هەندێــک ل باوەڕهێنان
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــەت ک ــەش نای ــەو واتای ــەت، ب ــودا نای ــی خ ــای بوون وات

ئــەو خودایــەی باســی دەکــەن بریتــی بێــت لــە خوڵقێنــەر، 

بەڵکــوو تەنهــا ئــەو مانایــە دەگەیەنێــت کــە ئەوانیــش وەک 

ــەواو. ــە و ت ــی هەی ــان پێ ــە باوەڕی هــەر کەســانێکی دیک

لــە الیەکــی دیکــەوە پێوەندیــی ئەســڵ و ڕەگوڕیشــەی 

ــە  ــۆ منوون ــە خــوداوە؟ ب ــوون ب ــە باوەڕب ــە ب گــەردوون چیی

ئەگــەر ســبەینێ زانایــان شــێوازی دروســتبوونی گەردوونیــان 

ــە خــودا  ــان ب ــە باوەڕبوونی ــاوەڕداران ل ــا ب ئاشــکرا کــرد، ئای

پاشــگەز دەبنــەوە؟ ئایــا لــەو کاتــەدا بــاوەڕدار ناگەڕێــت بــە 

شــوێن بۆشــاییەکی زانســتیی دیکــەدا تاوەکــوو خــودا بخاتــە 

نــاوی؟ ڕێگەیەکــی ئاســانە؛ بــا وەهــای دابنێیــن کــە خــودا 

هــەر لــە زەمانێکــی کۆنــەوە ملیۆنــان ئیــش و وەزیفــەی لــە 

نــاو رسوشــتدا بــە جــێ هێنــاوە، کــە وردەوردە کاتێــک زانت 

ــەورەکان و  ــی ه ــن و چوون ــن و هات ــی بارانباری هۆکارەکان

هەاڵتــن و ئاوابوونــی خــۆردا، بایەخیــان کــەم بــوەوە.

هەمــوو جارێــک کــە ئەوەمــان بــۆ ئاشــکرا دەبێــت هــۆکاری 

ڕوودانــی شــتەکان، یاســا تــەواو رسوشــتییەکانە، پلەیــەک 

ــاوەڕەدان  ــەو ب ــاوەڕداران ل ــەرەو دواوە، ب ــەوە ب خــودا دەبات

کــە خــودا هــۆکاری پشــت هــۆکاری ڕووداوەکانــە. کاتێکیــش 

هــۆکاری پشــت هــۆکاری ڕووداوەکانیــش ئاشــکرا دەکرێــت 

ــەرەو  ــەوە ب ــەوە، پلەیەکــی دیکــە خــودا دەبرێت و دەدۆزرێت

دواوە. ئەمــڕۆ خــودا گەیشــتوەتە قۆناغێــک، کــە هیــچ نــاکات 

ــا  ــەاڵم ئای ــەم. ب ــە هــۆکار و پاســاوی یەک ــەوەی ببێت ــە ل جگ

ــامن  ــەر زانی ــت ئەگ ــێ دێ ــی پ ــودا کۆتای ــە خ ــوون ب باوەڕب

هــۆکاری دروســتبوونی گــەردوون، هۆکارێکــی رسوشــتیی 

ــێ  ــی زۆرەوە هۆکارێکــی زانســتییە؟ ب ــە الیەن ــە ب ــە، ک ڕووت

گومــان نەخێــر، بەڵکــوو وەک هەمیشــە پلەیەکــی دیکە خودا 

دەبرێتــەوە دواوە و دەکرێــت بــە هــۆکاری پشــت هــۆکاری 

یەکــەم وەک هەمیشــە. بیــر و بــاوەڕی ئایینــی شــەرم لــەوە 

نــاکات لــە دانانــی خــودا لــە گشــت بۆشــاییە زانســتییەکاندا، 

چونکــە لــە بنەڕەتــدا لــە ســەر ئــەو گریامنەیــە دامــەزراوە کە 

بوونــی خــودا پرســێکی حاشــاهەڵنەگرە، و پێویســتە لــە ســەر 

مرۆڤــی باوەڕداریــش بــە بــێ هیــچ پرســیارێک بــاوەڕی پــێ 

ــی  ــاوەڕداری ئایین ــی ب ــن مرۆڤ ــە دەبینی ــەر بۆی ــت. ه بهێنێ

ــەوە  ــە خــۆی دەبینێت ــە ک ــەم ئایدیای ــش ل –وەک بەرگرییەکی

ناچــارە بــاوەڕی پــێ بهێنێــت- هەوڵــی دروســتکردنی هــۆکار 

و پاســاو دەدات بــۆ باوەڕەکــەی، لــە هــەر بۆشــاییەکی 

ــڕۆ  ــی ئەم ــی ئایین ــت. پیاوان ــدا بێ ــە خەیاڵی ــە ب ــتی ک زانس

ئەو باوەڕە باوەی پێی وایە 
کە ئینسانی مولحید یاخود 
بێدین و نازانمگەرا وەاڵمی 
هەموو شتێکی پێیە، خۆی 

لە خۆیدا باوەڕێکی ئایینیی 
هەڵەیە، هیچ بنەمایەکی 
ڕاستیی نییە. ئەم باوەڕە 

لە ناو عەقڵی مرۆڤی 
باوەڕداردا چەسپیوە، بە هۆی 
باوەڕبوونی ئەزەلیی خۆیەوە 

بە وەاڵمە سیحرییەکانی 
هەموو نادیارێک
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ــی  ــچ وەزیفەیەک ــودا هی ــەر خ ــە ئەگ ــەن ک ــەوە دەک درک ب

ــاوەڕدار  ــی ب ــەوا مرۆڤ ــت؛ ئ ــچ ئامانجێکــی نەبێ ــت، هی نەبێ

هیــچ هۆکارێــک نادۆزێتــەوە بــۆ باوەڕهێنــان بــە خــودا زیاتــر 

ــێ  ــان پ ــە ئایینییەکانی ــرۆک و سەرگوزەشــتانەی کتێب ــەو چی ل

ــییەک  ــچ برس ــکی هی ــە س ــتیدا ئەم ــە ڕاس ــەوە. ل ــڕ کراوەت پ

لــە ئێســتادا تێــر نــاکات، ئەوەیــش بــە هــۆی بەرزبوونــەوەی 

ــەوە. ــتی خوێندەواریی ئاس

ســێیەم: ئــەو بــاوەڕە بــاوەی پێــی وایە کــە ئینســانی مولحید 

یاخــود بێدیــن و نازامنگــەرا وەاڵمــی هەمــوو شــتێکی پێیــە، 

ئایینیــی هەڵەیــە، هیــچ  باوەڕێکــی  لــە خۆیــدا  خــۆی 

ــی  ــاو عەقڵ ــە ن ــاوەڕە ل ــەم ب ــە. ئ ــتیی نیی ــی ڕاس بنەمایەک

باوەڕبوونــی  بــە هــۆی  بــاوەڕداردا چەســپیوە،  مرۆڤــی 

بــە وەاڵمــە ســیحرییەکانی هەمــوو  ئەزەلیــی خۆیــەوە 

نادیارێــک. لەبــەر ئــەوەی مرۆڤــی بــاوەڕدار گریامنــەی 

ــۆ  ــت ب ــراو بێ ــارە پێویســتە زان ــەم نادی ــە ئ ــەوە دەکات ک ئ

هــەر کەســێک کــە نکۆڵــی لــە بوونــی خــودا دەکات. لێرەوە 

ــەو  ــاوەڕداردا، ئ ــی ب ــە عەقڵ ــودا ل ــە خ ــەوە ک ڕوون دەبێت

ــە دوای  ــیار ل ــانەی پرس ــە دوای نیش ــە ک ــە گەورەیەی کەلێن

هــەر پرســیارێکەوە دادەنرێــت کــە وەاڵمەکــەی نەزانــراوە. 

خــودا پێشــر و ئێســتایش، وێنەیــەک بــوو بــۆ نەزانیــی 

ئێمــە وەک بوونــەوەری مرۆیــی، کــە ئەمــڕۆ کــەم بوەتــەوە 

زانســتەکانەوە.  و  مەعریفــە  باوبوونــەوەی  هــۆی  بــە 

ــچ  ــودا، هی ــی خ ــای بوون ــەوەی ئایدی ــتیدا ڕەتکردن ــە ڕاس ل

پێوەندییەکــی نییــە بــە توانــای ئێمە لــە ســەر وەاڵمدانەوەی 

ــدەی بەرئەنجامێکــی زانســتییە  پرســیارە زانســتییەکان، هێن

ــەکان  ــە ئایین ــت ک ــۆی دەردەکەوێ ــرۆڤ ب ــدا م ــە کاتێک ل

ــەو  ــودا ئ ــە خ ــوون ب ــن. باوەڕب ــی مێژوویی ــا درۆیەک تەنه

کاتــە کەوتــە لــەرزە و درزی تــێ کــەوت، کــە مــرۆڤ بــۆی 

دەرکــەوت کــە ناکرێــت خودایەکــی دانــا و حەکیــم هەبێت، 

بــەم میتــۆد و شــێوازە بازاڕی و ئاســت نزمەی نــاو ئایینەکان، 

بوونەوەرانــی ژیــر بدوێنێــت، بەڵکــوو ئایینــەکان لە ڕاســتیدا 

ــت.  ــان هەبێ ــەر بوونی ــە ئەگ ــودا، ئەم ــە خ ــن ب ئیهانەیەک

هــەر بۆیــە کاتێــک ئایینــەکان دەکــەون، پرســی بوونــی 

خــودا دەبێتــە گەمەیەکــی فیکریــی ڕووت. پرســیار لــە ســەر 

ــەوە  ــش ب ــەی جاری ــیار، زۆرین ــە ناپرس ــودا بوەت ــی خ بوون

ــود  ــتەقینە، یاخ ــی ڕاس ــچ ئامانجێک ــە هی ــت ک ــی دێ کۆتای

هیــچ هۆکارێکــی لۆژیکــی نییــە کــە بــاوەڕی پــێ بهێرنێــت. 

کاتێــک مــرۆڤ درک بــەوە دەکات کــە ئایینــەکان دەســتکرد 

و دروســتکراوی مرۆڤــن، بوونــی خــودا دەبێتــە پەراوێزێکــی 

ــەو ئەفســانانەی گوێبیســتیان  ــەخ، چەشــنی هەمــوو ئ بێبای

بوویــن و دەربارەیــان خوێندوماناتــەوە لــە شارســتانیەتە 

کۆنەکانــدا. ئــەو پرســیارەی کــە بــە عەقڵــی مرۆڤــدا دێــت 

کاتێــک واز لــە باوەڕداریــی خــۆی بــۆ ئایینــەکان دەهێنێــت 

ــە چیرۆکێکــی ئەفســانەیی دیکــە  ــاوەڕ ب ــە: بۆچــی ب ئەمەی

ــی  ــە بوون ــە، ک ــۆی دیک ــی نام ــارەی خودایەک ــەم، دەرب بک

ناســەملێرنێت، کــە هیــچ کەســێک دەســتی پێــی نــاگات، کــە 

ــە هیــچ شــێوەیەکی پێوەندیــی  هیــچ کەســێک ناتوانێــت ب

لەگەڵــدا بگرێــت؟ لــە هەمــوو ئەوانەیــش گرینگــر، بۆچــی 

بــاوەڕ بــە خودایــەک بهێنــم کــە هیــچ ســوودێک نییــە لــە 

ــدا؟ ــێ هێنانی ــاوەڕ پ ب

سەرچاوە:

h t t p : / / a r a b a t h e i s t b r o a d c a s t i n g . c o m /

e s s a y / 0 1 2 0 5 0 0 2 6 3 7 1
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وەرگێڕانی: کاروان عابد

وەلید فکری
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ــۆ  ــن ئەفســانەیان ســازاندوە ب ــەکان چەندی ــە دێرین مرۆڤ

نەریتێکــی  وەک  گــەردوون.  دروســتبوونی  ڕاڤەکردنــی 

خۆیــان، هــەر چــی لــە دەوروپشــتیان بوایــە وەک بەشــێک 

لــە جیهانــی خورافــە و بوونــەوەرە خورافییــەکان ڕاڤەیــان 

ــەن  ــەو چیرۆکان ــک ل ــەی خــوارەوە کۆمەڵێ ــرد. ئەمان دەک

بۆیــان جــێ هێشــتووین وەک  کۆنــەکان  کــە مرۆڤــە 

بەناوبانگەکــە:  پرســیارە  وەاڵمدانــەوەی  بــۆ  هەوڵێــک 

ــوو؟ ــت ب ــەردوون دروس ــۆن گ چ

شارستانێتیی فیرعەونی

لــە ســەرەتادا هیــچ شــتێک نەبــوە، تــا چــاو بــڕکات 

ــەروو  ــە س ــیبوو، ل ــار دای پۆش ــژ و غوب ــوە، تەموم ــاو ب ئ

ئەوەشــەوە هێلکەیەکــی ئاڵتوونــی هەبــوو، بــە قەبــارەی 

هێلکەیــە  ئــەم  لەنــاکاو  نەعامــە.  هێلکــەی  هــەزار 

تەقییــەوە و یەکــەم خــودای لــێ کەوتــەوە »ئاتــوم«. ئاتــوم 

باوێشــکێکی دا و دەنگــی »تشــو« لە دەمی هاتــە دەرەوە، 

ئیــدی خوداوەنــد »تشــو« هاتــە نــاو فــەزاوە، پاشــان تفــی 

ــەوت.  ــەونم دەرک ــدی ش ــووت«ی خوداوەن ــرد و »تەفن ک

تەفنــووت لەگــەڵ تشــو هاوســەرگیریی کــرد و »نــوت«ی 

ــی زەوی  ــەب«ی خوداوەندن ــامن و »ج ــدی ئاس خوداوەن

ــارەکان  ــتێرەکان و هەس ــوت« ئەس ــوون. »ن ــک ب ــە دای ل

ــد »جــەب«  ــە خوداوەن ــدی ل و خــۆری دروســت کــرد، ئی

جــودا بــوەوە و بــەرز بــوەوە و بــوە ئاســامن و جەبیشــی 

ــە زەوی جــێ هێشــت. ل

خــۆر »ڕەع« بــە ســەر ئاتۆمــدا یاخــی دەبێــت و دەســت 

ــەر  ــددا. لەب ــە ســەر پۆســتی گــەورە خوداوەن دەگرێــت ب

ئــەوەی درکــی بــەوە کــردوە پێویســتە حیکمــەت و دانایی 

»تەحــووت«ی خوداوەنــدی  بکــەن،  جیهــان  حکومــی 

ــی  ــای خوڵقاندن ــەوەی توان ــەر ئ ــە ب ــد. ل ــی خوڵقان دانای

هەبــوو بــە تەنهــا وشــەیەک، ئــەوە بــوو »تەحــووت« 

و  مێیەتــی  خوداوەنــدی  »حەتحــوور«ی  خوداوەنــد 

ــدی  ــد، ئی ــۆ خوڵقان ــی ب ــدی نێرینەی »ئابیــس«ی خوداوەن

ــد. ــی خوڵقان ــر و مێ ــک نێ ــوو جــۆرە بوونەوەرێ ــە هەم ل

پــاش ئــەوە خوداوەنــد »ڕەع« بڕیــاری دا خوداوەنــدەکان 

بکەیــن.  هاوســەرگیری  تاوەکــوو  مــێ،  و  نێــر  بکاتــە 

لــە  کــردەوە،  ڕەت  ئەوەیــان  خوداوەنــدەکان  بــەاڵم 

ترســی ئــەوەی مردنــی بــە ســەردا بســەپێت و چیــر 

بــە  کــرد  دەســتی  »ڕەع«  نەمێنێتــەوە.  نەمــری  بــە 

وروژانــدن و ختووکەدانیــان، ئــەوەش بــە خوڵقاندنــی 

مێینەیەکــی قەشــەنگ بــە نــاوی »لوتکــەی خۆرئــاوا«، 

تاوەکــوو بــە جووتبــوون خوداوەنــدە ]نێــر[ەکان ختووکــە 

ــوم«ی  ــت »ئات ــە ڕاس ــەر ب ــت. ه ــان جووڵێنێ ــدات و بی ب

ــقی و  ــە داوی عەش ــوو، کەوت ــی پێش ــەورە خوداوەندن گ

هاوســەرگیریی لەگەڵــدا کــرد، بــەاڵم چەندێــک دەیویســت 

بیحەوێنێتــەوە و ئاســودەی بــکات و داوای مارەییــی تازەی 

لــێ بــکات، هەمــوو جارێــک چەندیــن ڕوەکــی جۆراوجــۆر 

ــی  ــا دڵ ــرد ت ــۆ دروســت دەک ــی ب و دار و درەخــت و گوڵ

ڕازی بــکات. »لوتکــەی خۆرئــاوا« لــە »ئاتــوم«، خوداوەنــد 

ــوو. ــی ب ــون و ئاتون ــاح و ئام ــوم و بەت خەن

ــە  ــدا ل ــە ســەر دەســەاڵت ســەری هەڵ ــێ ل پاشــان ملمالن

ــی پێگــەی خــۆی  ــون«، کــە خواســتی وەرگرتن ــوان »ئات نێ

هەبــوو، هەروەهــا خوداوەنــد »ڕەع«، کــە خوداوەندێکــی 

ــەش  ــدا داب ــە نێوانیان ــدی خــوداکان ل ــوو، ئی بااڵدەســت ب

بــوون و کەوتنــە شــەڕ لەگــەڵ یەکــردا، لەوێــوە شــەیتان و 

دێودرنــج و ڕۆحــە خراپــەکان دروســت بــوون، ئەمــە جگــە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــان  ــە بوونــەوەرە شــێواوەکان و ئەبولهــۆل، کــە هەمووی ل

لــە جەنگەکانــدا بەگــەڕ دەخــران.

لــە پشــتەوە  دواتــر »لوتکــەی خۆرئــاوا« دوانەیەکــی 

ــا  ــاوی ن ــەی ن ــە نێرەک ــا، ک ــە دونی پێکەوەنووســاوی هێنای

ــوم«  ــد »خەن ــا«. خوداوەن ــەش »جیبتان ــۆ« و مێیەک »جیبت

حــەزی لــە »جیبتانــا« کــرد و لەگەڵیــدا جــووت بــوو، 

پشــتەوە  لــە  دوانەیەکــی  ئەوەیشــدا  ئەنجامــی  لــە 

پێکەوەنووســاوی هاوشــێوەیان خوڵقانــد، ئیــدی هــەر نیوە 

نێرینەیــەک لەگەڵ هــەر نیــوە مێیەیەکدا هاوســەرگیرییان 

ــیرێکی  ــە ش ــاری دا ب ــد »ڕەع« بڕی ــان خوداوەن ــرد، پاش ک

پیــرۆز لــە ســەرەوە دوانــە پێکەوەنووســاوەکان جــودا 

بکاتــەوە و هــەر یەکەیــان بــە ســەربەخۆ لــەوی دی، بــە 

ــت. ــدا بگەڕێ ــەی خۆی دوای مێی

کاتێــک شــەڕ و نەفرەتیــی شــەیتانەکان و بوونــەوەرە 

لــە  بوونەوەرانــەی خوداوەنــدەکان  ئــەو  شــێواوەکان، 

جەنگــدا خوڵقاندویانــن، لەوێــوە خوداوەنــدەکان لەگــەڵ 

ــەوەرە شــەڕەنگێز و  ــەو بوون ــرت دژ ب ــان گ ــدا یەکی مرۆڤ

خراپانــە. پاشــان خوداوەنــدەکان بڕیاریــان دا ئــەو زەوییــە 

بــە جــێ بهێڵــن کــە بــە خوێنــی جەنگــەکان پــڕ بــوە و لــە 

ئاســامن بژیــن، پــاش ئــەوەی مــرۆڤ ڕووبــاری نیلــی بــڕی، 

ئــەو ڕووبــارەی پێــش کۆچــی خوداوەنــدەکان بــۆ ئاســامن، 

ــەم  ــدی ئ ــت. ئی ــێ دا دەڕۆیش ــی پ ــەراب و هەنگوین ش

گەللــە نــاوی »جەبتــووس«ی هەڵگــرت )وەک دەبینــن 

کۆبتــوس  وشــەی  لەگــەڵ  هەیــە  زۆری  لێکچوونێکــی 

ــان  ــدا درێژەی ــە دەوری نیل ــەکان(، پاشــان ل یاخــود قیبتیی

بــە ژیــان دا، پێــش ئــەوەی ببنــە چەنــد گــەل و تامێکــەوە 

و بکەونــە ملمالنــێ لەگــەڵ یەکــردا. لێــرەوە میــرس پەیــدا 

بــوو، لێــرەوە جیهــان پەیــدا بــوو.

شارستانیەتی سۆمەری

ئــەو ئەفســانە ســۆمەرییە لــە خاکــی عێراقــەوە هاتــوە کــە 

دەڵێــت جیهــان بۆشــاییەک بــوە و تەنهــا خواژنــە »نەمــو«ی 

ــاو بــوە، دوو منداڵیشــی هەبــوە،  تێــدا بــوە، کــە خــودای ئ

ــودای  ــی« خ ــوە، »ک ــچ ب ــە ک ــامن، ک ــودای ئاس ــاب« خ »ئ

زەوی بــوە و مــێ بــوە. »کــی« لەگەڵ »ئــان« هاوســەرگیریی 

کــردوە و منداڵێکیــان بــوە بــە نــاوی »ئەنلیــل«، کــە خــودای 

ئاســامن بــوە. باوانــی هــەوا، واتــە زەوی و ئاســامن، پێکــەوە 

کرایــەوە،  بــەرز  بەهێــزی  بــە  باوکــی  بــوون،  نووســاو 

ئاســامن لــە زەوی جــودا بــوەوە و بــەرز بــوەوە، ئیــدی لــە 

ــا. مەودایەکــی گــەورەی نێــوان ئــەم دوانــەدا ژی

ئەنلیــل بێــزار بــوو لــە تاریکــی و هاوســەرگیریی کــرد لەگەڵ 

ــاوی  ــە ن ــوو ب ــی ب ــش منداڵێک ــل«، لەوی ــد »ئەنلی خوداوەن

»نانــا« و ئەویــش بــوە مانــگ. لــە »نانا«شــەوە نەوەیەکــی 

دیکــەی بــوو بــە نــاوی »ئۆتــۆ« و ئەویــش بــوە خــۆر. بــەم 

شــێوەیە تاریکــی ڕەوییــەوە و خــۆر یارمەتیــی زەویــی دەدا 

بــۆ دەرکەوتــن و پەیدابوونی درەخت و ڕوەک. بەم شــێوەیە 

خوداکانــی دیکــەش دەرکەوتــن. بــە هــۆی ئــەوەی »ئەنلیل« 

تێکەاڵوبوونــی  و  خواژنــەکان  گیرۆدەیــی  داوی  کەوتــە 

لەگەڵیــان، خوداوەنــدەکان بڕیاریــان دا لــە جێگــەی خــۆی 

دووری بخەنــەوە و نەفیــی بکــەن بــۆ جیهانــی نشــێو. بــەم 

ــەی  ــۆ پێگ ــەوە ب ــە پیش ــی« دێت ــەی »ئینک ــێوەیە کوڕەک ش

شــێوەیەش  بــەو  ســۆمەرییەکان،  واڵتــی  بەڕێوەبردنــی 

ڕووبارگەلێکــی بــۆ دروســت کــردن پــڕ لــە ئــاوی شــیرین و 

بێگــەرد. کاتێکیــش خــوداکان داد و بێدادیــان بــوو بەرانبــەر 

لــە  داوایــان  کارەکانیــان،  بەجێگەیاندنــی  ماندوێتیــی 

ــەوە  ــت، ئ ــۆ بگرێ ــان ب ــە و خزمەتکاری »ئانکــی« کــرد کۆیل

ــرنا. ــوو مــرۆڤ خوڵقێ ب
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ــرە  ــی ف ــانەیەکی بابلی ــەوە ئەفس ــی عێراق ــە خاک ــەر ل ه

ئاڵۆزتــر ســەر هەڵــدەدات. ســەرەتا خوداوەنــد »ئابســۆ«ی 

ــدی  ــات«ی خوداوەن ــیرین و »تیام ــاوی ش ــدی ئ خوداوەن

»میمــۆ«ی خوداوەندنــی  لەگەڵیشــیاندا  ســوێر،  ئــاوی 

تەمومــژ. »تیامــات« هاوســەرگیری لەگــەڵ »ئابســۆ«دا 

دەکات و دوو منداڵیــان دەبێــت »لەمخــۆ« و »لەخامــۆ«، 

ئەمانیــش دوو منداڵیــان دەبێــت بــە ناوەکانــی »ئەنشــار« 

ــان  ــدە زاوزێی ــدەکان ئەوەن ــدی خوداوەن ــار«، ئی و »کیش

کــرد تــا باوکــە »ئابســۆ« و دایکــە »تیامــات« بێــزار بــوون 

لێیــان، ئیــدی بڕیــاری لەناوبــردن و ســەرەونگومکردنی 

ــان دا. ــەو خوداوەندانەی ئ

کاتێکیــش خوداوەنــدەکان بــە پالنەکــەی »ئابســۆ«یان زانــی، 

پەنایــان بــرد بــۆ خوداوەنــد »ئایــا«، کــە تۆڕێکی ســیحرئامێزی 

ــرت  ــی گ ــتی، دەستیش ــۆ«دا و کوش ــەری »ئابس ــە س ــرد ب ک

خۆیشــی  تەمومــژدا،  خوداوەنــدی  »میمــۆ«ی  ســەر  بــە 

ــات«  ــەم جــۆرەش »تیام ــدەکان. ب ــردە ســەرداری خوداوەن ک

ــۆ«دا  ــد »کینگ ــەڵ خوداوەن ــەرگیریی لەگ ــات و هاوس هەڵه

ــار  ــێواوەکان و م ــەوەرە ش ــە بوون ــوپایەکی ل و وردەوردە س

لەگــەڵ  پێــک هێنــا و هاوپەیامنێتییــان  و دووپشــکەکان 

خوداوەنــدە  بــە  دژ  بەســت  دێرینــەکان  خوداوەنــدە 

بــوون.  »ئایــا«  خوداوەنــد  الیەنــداری  کــە  بچووکــەکان 

ــا«دا  ــەرەی »ئای ــات« و ب ــەرەی »تیام ــوان ب ــە نێ ــش ل جەنگی

گەردوونــی  مانــەوەی  داوای  یەکەمیــان  کــە  هەڵگیرســا، 

ــەوەر و  ــێ بوون ــۆڕی ب ــر و نەگ ــی جێگی ــە دۆخێک ــرد ل دەک

ــک  ــوو جیهانێ ــەوە ب ــاری ئ ــیان خوازی ــدا، دوەمیش ــێ ژیان ب

ــەوە. ــانی بکات ــاوەدان و زێڕەوش ــان ئ ــە ژی ــت و ب بخوڵقێنێ

کاتێــک »تیامــات« و ســوپاکەی هێرشــیان کــردە ســەر 

پێگــەی  دەســتبەرداری  »ئایــا«  بچووکــەکان،  خــودا 

خوداوەنــدە  وردەوردە  ئیــدی  بــوو،  ڕابەرایەتــی 

کشــانەوە.  ڕووبەڕووبوونــەوەکان  لــە  بچووکــەکان 

ــی  ــە باوک ــاوەوە، ک ــە ن ــا« هات ــوڕی »ئای ــەردۆخ«ی ک »م

ــد  ــا(ی خوڵقان ــوار )ب ــیبوو، چ ــێ بەخش ــی پ ــز و دانای هێ

ــدی  ــت، ئی ــۆ بەرێ ــای ب ــدا پەن ــە جەنگەکانی ــوو ل تاوەک

ســوپای »تیامــات« شکســتی هێنــا و کــوژرا و خــودای 

»کینگــۆ«ش بــە دیــل گیــرا و خــۆی بــوە گــەورە خوداوەند.

پــاش ئــەوەی »مــەردۆخ« ســەرکەوتنی بــە دەســت هێنــا، 

جەســتەی »تیامــات«ی کــردە دوولەتەوە، نیــوەی یەکەمی 

لە لوبنان و سوریا و 
فەڵەستین، چیرۆکی 

خوڵقاندن بەوە دەست پێ 
دەکات کە خودای »ئیل«، 
وەک گەورە خودایەک، لە 

ئاسمانی بااڵدا لەگەڵ 
»ئیالت«ی ژنەکەیدا دەژیا، 

لە گەڵیشیاندا ئەو خودایانە 
دەژیان کە دیارترینیان 
»بەعل«ی خوداوەندی 
هەورەکان و باران و 

هەورەتریشقە بوو
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــی  ــەی دیکەش ــامن، نیوەک ــە ئاس ــوو ب ــوەوە و ب ــەرز ب ب

دابــەزی و بــوە زەوی. لــە خوێنــی خوداوەنــد »کینگــۆ«وە 

ــر  ــش. دوات ــۆر و مانگی ــان خ ــرا، پاش ــت ک ــرۆڤ دروس م

ــەوە،  ــاوەدان کرای ــەکان ئ ــەران و ڕوەک ــە گیانلەب زەوی ب

شــاری بابلیــش، وەک شــارێکی ئیالهیــی پیــرۆز دروســت 

ــە پەرســتنی  ــەکان دەســتیان دای ــەم شــێوەیە بابلیی کــرا. ب

ــەر. ــی ڕزگارک ــەردۆخ«، وەک گەورەیەک »م

شارستانیەتی کەنعانیی فینیقی

ــدن  ــی خوڵقان ــتین، چیرۆک ــوریا و فەڵەس ــان و س ــە لوبن ل

بــەوە دەســت پــێ دەکات کــە خــودای »ئیــل«، وەک 

گــەورە خودایــەک، لــە ئاســامنی بــااڵدا لەگــەڵ »ئیــالت«ی 

ژنەکەیــدا دەژیــا، لــە گەڵیشــیاندا ئــەو خودایانــە دەژیــان 

ــەورەکان و  ــدی ه ــل«ی خوداوەن ــان »بەع ــە دیارترینی ک

ــە دۆخــی  ــە هەمیشــە ل ــوو، ک ــقە ب ــاران و هەورەتریش ب

ــەرگ«،  ــودای »م ــەڵ خ ــوە لەگ ــدا ب ــی بەردەوام جەنگێک

کــە خــودای مــەرگ و وشــکوبڕی بــوە. »بەعــل« لــە 

جەنگەکەیــدا ســەرکەوتنی بە دەســت هێنــاوە و دواتریش 

ــاش  ــوون، پ ــت ب ــەوەرەکان دروس ــرۆڤ و بوون زەوی و م

ئــەوەی کــە گــەردوون بریتــی بــوە لــە کۆمەڵــە توخمێکــی 

گڕگرتــوو، کــە بــە شــێوەیەکی گەڕەالوژێئاســا دەتەقینــەوە 

ــن. ــەک دەکەوت ــەر ی و ب

پاشــان خــودای ئــاو »یــەم«، هەڵدەســتێت بــە ناردنــی دوو 

پەیامبــەر بــۆ نــاو پێــڕی خوداوەنــدەکان، وەک هەوڵێــک 

تــا »بەعلــی« تەســلیم بکــەن و ببێتــە بەندەیــەک لــە 

ــە ســەریدا و شــەڕی  ــت ب ــووڕە دەبێ ــەاڵم بەعــل ت الی. ب

لەگەڵــدا دەکات و بــە ســەریدا ســەردەکەوێت. خــوداکان 

بــەم بۆنەیــەوە ئاهەنــگ دەگێــڕن و داوا لــە »ئیــل« 

ــل«  ــۆ »بەع ــکات ب ــت ب ــرۆز دروس ــی پی ــەن، ماڵێک دەک

لــە  بــۆی، هەروەهــا هەڕەشەیشــی  ڕێزلێنانێــک  وەک 

ــوقەکەی  ــێکس و زاوزێ و مەعش ــودای س ــات«ی خ »عەن

ــەر  ــن، ئەگ ــە کوش ــرد ب ــی ک ــل«ی باوک ــل« و »ئەی »بەع

ئــەم داوایــە جێبەجــێ نەکــەن، ئــەوە بــوو »ئیــالت« 

هاتــە نــاوەوە تــا بــاوەڕ بــە مێردەکــەی بهێنێــت، هــەر بــە 

ڕاســتییش »بەعــل« بــوە خاوەنــی ماڵێکــی پیــرۆز و نــاوی 

ــردەوە. ــەرز ک ــدا ب ــو خوداوەندەکان ــە نێ ــۆی ل خ

»عەنــات« بــە هۆکارێــک توڕە دەبێــت لــە هەندێک کەس 

و هــان دەدرێــت بــۆ کوشــتنی قەومێــک لــە خۆرهــەاڵت 

ــاوەوە  ــە ن ــرەدا »بەعــل« دێت ــاوا. لێ ــە خۆرئ ــک ل و قەومێ

ــەوەش  ــپێنێت. ب ــتی دەچەس ــەوە و ئاش ــوری دەکات و هێ

»بەعــل« سیســتمەکە بــە ســەر گەردوونــدا دەســەپێنێت، 

هەژموونــی خــۆی بــە ســەر ئــاوی شــپرزە و شــڵەژاو، واتــە 

ــرد  ــەرار ک ــەم«دا، ســەپاند، ئاشتیشــی بەرق ــد »ی خوداوەن

لــە نێــوان مــرۆڤ و خوداکانــدا. لێــرەدا »بەعــل« دەبێتــە 

ڕابــەری خــوداکان و بواریــش دەکاتــەوە لــە بــەردەم 

ــاوەدان بکاتــەوە. مرۆڤــدا تاوەکــوو ســەر زەمیــن ئ

جێگــەی باســە وشــەی »بەعــل« دواتــر هاتوەتــە نــاو 

ــود  ــزان یاخ ــەرۆکی خێ ــای »س ــەوە و مان ــی عەرەبیی زمان

گــەورەی مــاڵ« دەگەیەنێــت. دەبینیــن کــە »ســارە«ی 

بــە »بەعلــی«  لــە قورئانــدا ژنەکــەی  ژنــی ئیراهیــم 

وەســف کــردوە، کــە ئەمەیــش گوزارشــتێکی بەکارهێــرناوە 

لــە زمانــی ڕۆژانــەدا هەتاوەکــوو ئەمــڕۆ، هەروەهــا شــاری 

بــۆ  دەگەڕێتــەوە  ناوەکــەی  لوبنانــی  »بەعلەبــەک«ی 

خوداوەنــد »بەعــل« و »بــەک«، کــە ئەمــەی دوایییــان بــە 

ــت. ــاڵ دێ ــای م مان
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ــی  ــۆ یەکگرتن ــەوە ب ــان دەگێڕن فارســەکان دروســتکردنی جیه

چــوار ڕەگــەز: ئــاو، ئاگر، هــەوا، خاک. ئــەم چوار ڕەگەزەشــیان 

پیــرۆز کــردوە و ســوتاندن یاخود ناشــتنی الشــەی مردووشــیان 

ــاوەڕە  ــر و ب ــە گوێــرەی بی حــەرام کــردوە. بــەاڵم گــەردوون ب

ــەوە  زەردەشــتییەکانی فارســەکان، دروســتبوونەکەی دەگەڕێت

ئەوانیــش  نێــوان دوو هێــز،  ملمالنێــی  بــۆ دەرئەنجامــی 

ــە هێــزی تاریکــی و ڕووناکــی. بریتیــن ل

ــی،  ــە ڕووناک ــوە ل ــت ب ــزدا«ش گوزارش ــودای »ئاهورام خ

لەگەڵیشــیدا بــەرەی چاکــە هەبوە، کــە ڕەگەزە پیــرۆزەکان 

و پێکهاتەکانــی جیهــان لــە ئاســامن و زەوی و هەســارەکان 

و خــۆر و مانگــدا دەپارێزێــت، هەروەهــا بەهــا چاکــەکان 

و حــەق و حیکمــەت و هەمــوو بەهایەکــی بــاش. لــە 

تاریکــی  الیەکــی دیکــەوە خوداوەنــد »ئەهریمــەن«  

ئاڕاســتە دەکات و ســوپای تاریکــی و خراپــە و »نەوەکانــی 

بەهاکانــی  لەگــەڵ  هــاوکات  لەگەڵدایــە،  شــەیتان«ی 

ــەکان. ــیفەتە خراپ ــی و س ــە و درۆ و خۆبەزلزان خراپ

ســەرەتا ئاهورامــزدا بۆ مــاوەی 3000 ســاڵ فەرمانڕەوایی جیهانی 

ڕۆحەکانــی کــردوە، پاشــان کتوپــڕ »ئەهریمــەن« دەرکەوتــوە و 

ــە ســەر دەســەاڵت، دوا جــار  ــدا ل ــوە لەگەڵی ــە ملمالنێ کەوتوەت

ئەهریمــەن هەلێکــی دەداتــێ کــە ماوەکــەی 9000 ســاڵە، پێــش 

ــدا.  ــوان خۆیان ــە نێ ــەرەوە ل ــی یەکالک ــە جەنگێک ــەوەی بگەن ئ

ــت  ــە کاری دەهێنێ ــەوە و ب ــە دەقۆزێت ــەم هەل ــزدا« ئ »ئاهورام

بــۆ دروســتکردنی گــەردوون، بــە شــەش قۆنــاغ گەردوونــی 

ــرۆڤ  ــتکردنی م ــەمی دروس ــی شەش ــە قۆناغ ــرد، ک ــت ک دروس

بــوو. لــەم الشــەوە »ئەهریمــەن« ســەرقاڵ بــوو بــە خوڵقاندنــی 

شــەڕ و ئــاژاوە لــە بەرانبــەر هــەر بوونــەوەر و دروســتکراوێکی 

باشــدا، کــە نەیارەکــەی دروســتی دەکــرد.

ــدا هــات، چەندێکیــش  ــەر جیهان ــە ب ــان ب ــەم شــێوەیە ژی ب

و  دونیــا  ئاوەدانکردنــەوەی  ســەر  لــە  کاری  مــرۆڤ 

بــەرەی  هێندەیــش  کردبێــت،  خێــر  باوکردنــەوەی 

»ئاوهرامــزدا و ســوپای ڕووناکــی«ی بەهێــز کــردوە، بــەاڵم 

بــەرەی  کردبێــت،  ئــەوەی  پێچەوانــەی  کەســێک  هــەر 

بــەم  کــردوە،  بەهێــز  تاریکیــی  ســوپای  و  ئەهریمــەن 

شــێوەیە بــەردەوام دەبێــت تــا گەیشــتوە بــە هەڵگیرســانی 

ــوپاکەدا  ــەر دوو س ــوان ه ــە نێ ــراو ل ــەڕێکی چاوەڕوانک ش

ــوان  ــی نێ ــی. ملمالنێ ــی دونیای ــی جیهان و پاشــان کۆتاییهاتن

خێــر و شــەڕ، بزووێنــەری پڕۆســەی دروســتبوون بــووە الی 

ــەرە  ــە ه ــە گەل ــوون ل ــک ب ــە یەکێ ــەر بۆی ــەکان، ه فارس

ــە ســەر پیرۆزکردنــی بەهــا  ــەکان کــە ســوور بــوون ل دێرین

بــااڵکان، بــەو پێیــەی درکیان بــەوە کردبــوو کــە ڕەهەندێکی 

تیۆلۆژیــی هەیــە و مادیاتــەکان تــێ دەپەڕێنێــت.

تێبینیــی ئــەوە دەکرێــت کــە فاکتــەری هاوبــەش لــە چیرۆکە 

خۆرهەاڵتییەکانــی خوڵقاندنــدا، بریتییــە لــە ملمالنــێ. ئــەو 

گەالنــەی خۆرهــەاڵت، هــەر بــە تەنهــا لــە ڕاڤەکردنــی 

دیــاردە رسوشــتییەکاندا ڕانەوەســتاون، بەڵکــوو هەوڵیشــیان 

ــی  ــە چیرۆکەکان ــی، ل ــاری مرۆی ــی ڕەفت ــۆ ڕاڤەکردن داوە ب

ــە  ــە ل ــێنن ک ــێ دەناس ــامن پ ــدا، خوداگەلێک دروستبوونیش

ئازەیەتــی  ملمالنێــدان و کێبڕکــێ دەکــەن و غیــرەت و 

دەگۆڕنــەوە و خەریکــی پیالنگێــڕی و هاوپەیامنێتیبەســتنن 

هاوشــێوەی مــرۆڤ. ئەمەیــش وەهــای کــردوە چیرۆکــە 

کۆنەکانــی دروســتبوون ئامڕازێــک بــن بــۆ زانینــی جۆنیەتــی 

بیرکردنــەوەی گەالنــی دێریــن و شــێوازی ڕوانینیــان بــۆ 

ــان. ــو جیه ــان و ئەودی جیه

سەرچاوە:
https://raseef22.com/article/23319-myths-about-
crating-the-universe-from-the-east



ئایین و سیاسەت



ئیسالمى سیاسیی و 
بەرهەمهێنانى ژنانى تێرۆریست

وەرگێڕانى: ماجید خەلیل

جێسیکا دێڤیس



89

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

دەستپێک

ــە وردى  ــەکان ب ئیســالمى سیاســیی و ســەلەفییە جیهادیی

کاریــان لــە ســەر ئامــڕازەکاىن تێــرۆر کــردوە، لــەم پێنــاوەدا 

جگــە لــە الوان، کــە نێچیــرى یەکەمــى ئایدیۆلۆژیــاى 

تیکەیەکــى چــەورى  تێــرۆرن، زاڕۆ و ژنیــش بوونەتــە 

بــە  توێژینەوەیــە ســەبارەت  ئــەم  توندڕەویــی.  بیــرى 

ــان  ــتان، ژن ــتى تیرۆریس ــڕازى دەس ــە وەک ئام ــوێنى ژن ش

لــەم نێوەنــدەدا لــە نێــو مێــژووى ئیســالمدا جەختــى 

ــرە ژىن  ــرىس ف ــەوان وەک پ ــەر، ئ ــە س ــان کراوەت زۆرترینی

ــام و  ــۆ ت ــان ب ــەک و بەکارهێنانی ــی کەنزیک ــو پرس و وەک

تەکبیریــی ســێکس جێــگاى مشــتومڕى فــرەن. لــە نوێریــن 

فەتــواکاىن زانــا ســەلەفییە جیهادییەکانــدا بەکارهێنــاىن 

ژنــان وەکــو پاڵنەرێکــى گــەورەى جیهــادى ئیســالمیى 

دواییــدا  ســااڵنەى  لــەم  تایبــەىت  بــە  لێکدراوەتــەوە، 

ــى  ــە دەوڵەتێک ــدا، ک ــزەکاىن داعش ــو ڕی ــە نێ ــووىن ژن ل ب

بــوو،  جیهادییــەکان  ســەلەفییە  ئیســالمیى  پراکتیکیــى 

مــرۆ زەندەقــى لــەو وەحشــیگەرییە ترســناکە دەچــوو 

ــە  ــدا ببوون ــزەکاىن ئەوان ــو ڕی ــە نێ ــەم ژن ل ــۆن ه ــە چ ک

ئامــڕازى تیرۆریســتى و خۆتەقادنــەوە، و هەمیــش ژىن 

چەکــدار لــە ڕیــزەکاىن داعشــدا ســیامیەکى دیــارى دیمەنە 

ــدەدا  ــەم نێوەن ــاى ژىن ل ــش وێن ــوو. داع ــەربازییەکان ب س

وەکــو ئامێرێکــى ســاویلکەى فریــودان خزاندبــوە نێــو 

ــى  ــە ئەتەکێت ــرى ژن ل ــەوە. دیوێکــى ت فەلســەفەى کاریی

ــو  ــزەک و وەک ــو کەنی ــوو، وەک ــى وان ب ــدا مۆنۆپۆڵ داعش

ــک  ــو ئامڕازێ ــکاح و وەک ــادى نی ــۆ جیه ــان ب بەکارهێنانی

ــەوە و  ــاىن نەت ــازاڕی فرۆشــتنى ژن ــرۆىش. ب ــن و ف ــۆ کڕی ب

ــەى  ــەو بازاڕان ــادەوەرى ئ ــاوازەکان، ی ــە جی ــە ئایینیی ئیتن

نێــو مێــژووى ســەدە تاریکــەکاىن ئیســالمى دەهێنایــە 

ــازاڕەکاىن بوخــارا و ســەمەرقەندیان  ــە ب پێــش چــاو، کــە ل

دەکــرد. هــەر بۆیــە لــە شــوێنى خۆیــدا بــوو توێژینــەوەى 

پەیوەســت بــە شــوێنى ژىن ڕادیــکاڵ لــە نێــو ڕیــزى گروپــە 

ــاو. ــش چ ــە پێ ــدا بخەین جیهادییەکان

ــەکاىن جیهــاد  ــژەکاىن ئیســالم و ئەنجامگیریی ڕاڤــە توندوتی

و تاکتیکــەکاىن بنــاژۆکان لــە ڕێوشــوێنى توندڕەوییــدا، 

و  ئاییــن  هەمبــەر  لــە  بەرچاویــان  پرســیارگەلێکى 

توندڕەویــى لــە نێــو ئەمــڕۆى مرۆڤایــەىت و ئاســایىش 

پێــداوە.  بــرەو  نێونەتەوەییــدا 

لــە پــاش هێرشــە تێرۆریســتییەکاىن یــازدەى ئەیلــووىل 

2001، ئیــدى توێژینــەوە و وەســتان لــە ســەر پرىس ئیســالم 

و توندڕەویــى بــە تــەواوى مژووڵــە و لــە مەتەرێــزى هــەر 

دیــاردە و دەردێکــى نامۆدایــە، کــە لــە جەســتەى ئاســایىش 

ســەرهەڵدەدات.  و  دەبێتــەوە  بــاو  نێونەتەوەییــدا 

هەرچەنــدە تاوەکــو ئێســتایش تێگەیشــتنێکى دروســت لە 

هەمبــەر هەندێــک لــە ڕەگــەز و پرەنســیپەکاىن جیهــادى 

کەلێنــەکاىن  و  درز  یاخــۆ  ڕوو،  نەخراوەتــە  ئیســالمیى 

ســراتیژیى ڕووبەڕووبوونــەوەى تێرۆریــزم کــە لــە ئێســتادا  

نازانرێــت  دەکرێــت،  ئاڕاســتە  خۆرئــاواوە  الیــەن  لــە 

بــەرەو کــوێ مــل دەنێــت یاخــۆ لــە کوێدایــە. بــەم 

ــارەکان  ــە دی ــکراوترین پرس ــە فەرامۆش ــک ل ــەش یەکێ پێی

ــەدا شــوێنى  ــەوەکاىن ئەورۆک ــات و توێژین ــە ئەدەبی ــە ل ک

ــە  ــە شــوێن و شــەوکەىت ژن ل ــە ل ون و گومەســارە، بریتیی

ڕادیکاڵیــزم و تۆندڕەویــى ئیســالمییدا. 

لــە کاتێکــدا کــە تــەواوى ئــەو تێرۆریســتانەى شــااڵوەکاىن 

یــازدەى ئەیلوولیــان ئەنجامــدا نێرینــە بــوون و ئەندامــى 

ڕاســتیدا  لــە  بــوون.  قاعیــدە  تێرۆریســتیى  گروپــى 

لــە  و  پیاوســاالرە  ڕێکخســتنێکى  قاعیــدە،  ڕێکخــراوى 
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نێــو جومگــە  لــە  پێکهاتــە ڕێکخراوەییەکەیــدا و  نێــو 

ســەرەکییەکاىن پێکهاتەکەیــدا بــووىن ژن ون و پایامڵکــراوە. 

لێــرەدا پێویســت دەکات بپرســین، ئــەرێ بــە ڕاســتى ڕۆڵــى 

ــان  ــى فەرم ــش ملکەچ ــۆ ئەوانی ــراوە یاخ ــز خ ژن پەراوێ

و فەتوایەکــن، تــا ڕۆڵێکــى خراوتــر لــە هاوکێشــەکەدا 

تێبینییــەکاىن نووســەر و  بگرنــە ئەســتۆ. بــە گوێــرەى 

ــى  ــى پێشــووى دەزگاى هەواڵگیری ــارک ســیغامىن وەکی م

وەک  ژنــان  جــار  فــرە  ئــەى(،  ئــاى  )ىس  ئەمەریــکا 

ــن.  ــان دەب ــگا نومای ــو کۆمەڵ ــرى نێ ــى توندڕەوت ڕەگەزێک

ــەر  ــە س ــەرنجەکانیان ل ــا س ــەکاىن میدی ــدە وێن  هەرچەن

نێرینــە تێرۆریســتەکان چــڕ دەکــەن و بەڵگــە دەهێننــەوە 

لــە ســەر ژنــە تیرۆریســتەکان، وەک ئــەوەى لــە دەرەوەى 

شــااڵوانەى  لــەو  تایبــەىت  بــە  ڕێســاکەدان،  و  یاســا 

ئیســالمخوازە  جیهــادى  و  ئیســالم  بــە  پەیوەندیــدارن 

نێونەتەوەییەکانــەوە. لــەم توێژینەوەیــەدا بــە وردى ڕۆڵــى 

ــاژۆ ئیســالمییەکاندا  ــراوە بن ــەر و ڕێکخ ــو تەڤگ ــە نێ ژن ل

ــت  ــەوەوە. ڕاس ــر لێکۆڵین ــە ژێ ــراوە و خراوەت ئامانجگیرک

ــەوەى  ــش وەک ئ ــاى ئەمرۆی ــەکاىن میدی ــتیى وێن و دروس

ــە کارى تێرۆریســتییەوە نــەگالون، فــرە  ــان ل ــا ژن کــە گوای

بــە وردى خراوەتــەڕوو. لــە کۆتایــى توێژینەوەکەیشــدا 

چەنــد پێشــنیازێک بــۆ ســراتیژەکاىن ڕووبەڕووبوونــەوەى 

ــەوەى  ــتاندا  توێژین ــان و تێرۆریس ــەک ژن ــە ت ــزم ل تێرۆری

ــراوە. ــارەوە ک ــە ب ل

لەگــەڵ ئــەوەى کــە  توێژینەوەیەکــى وەک بابــەىت ژن لــە 

تێــرۆردا بێگومــان مــرۆ دووچــارى کەموکــورىت ســەرچاوەى 

پێویســت دەکات، هــاوکات دەتوانیــن لــەم توێژینەوەیــەدا 

چەندیــن ئامــاژە چنــگ بخەیــن کــە ئــەوە پیشــان دەدات، 

ــالمى  ــتییەکاىن ئیس ــە تێرۆریس ــو گروپ ــە نێ ــان ل ــێ ژن بەڵ

بنــاژۆ و تونــدڕەودا ڕۆڵیــان دیــار و لەپێــش چــاو گیــراوە، 

بەڵکــوو لــە زۆر بــواردا لــە ڕووى ڕاڤــەى کۆمەاڵیەتییــەوە 

ــۆ وەک  ــن، یاخ ــزى ڕووبەڕووبوونەوەکان ــى بەهێ مەچەک

نووســەرێک دەڵێــت: ئەگــەر فــرە لــە ســەرى بڕۆیــن ژنــان 

دایکــى پەروەردەکــردىن مەیدانــەکاىن جەنگــن . 

توێژینەوەکــە  ســەرەتاییەکاىن  زانیارییــە  گوێــرەى   بــە 

و ئــەو گریامنانــەى وەک پرســیار لــەم توێژینەوەیــەدا 

وروژێــرناون، ژنــان لــە ســەر ئــەم پرســانەى خــوارەوە 

ــرىس  ــن پ ــش گرنگری ــە ئەمانەی ــان دراوە، ک ــان نیش ڕۆڵی

توێژینەوەکــەن:

ڕۆڵى ژن لە ڕێکخراوە 
تێرۆریستییەکاندا، وەک 
ئەوەى لە میدیاکان و 

نووسراوە بەردەستەکانى 
هەمبەر باسەکەدا، 

پێناسەکراوە و خراوەتە ڕوو 
بریتییە لە هێنانەکایەى 

الوانێکى جیهادی و 
پاشان پەروەردەکردنیان 
لە ژینگەیەکى جیهادیدا، 

یاخۆ ناردنیان بۆ نێو تۆڕە 
تێرۆریستییەکان
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یەکــەم: ژنــان کارئاســاىن دەکــەن بــۆ تێــوەگالن و چوونــە 

نــاوەوەى پیــاوان بــۆ نێــو بازنــەى ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە 

بنــاژۆکان.

ڕەوشــێکى  لــە  بەرچــاو  شــێوەیەکى  بــە  ژنــان  دوەم: 

فــرە چــاالک و کارادان لــە نێــو ڕێکخــراوە تونــدڕەوە 

تێرۆریســتییەکاندا.

ــدارییان  ــەردەوام بەش ــان ب ــدا ژن ــە داهاتووش ــێهەم: ل س

ــک وەک تێرۆریســتەکان  ــش ڕێ ــارە ئەوەی ــت، دی پێدەکرێ

لــە بەهــا ســراتیژى و تاکتیکییەکانیانــەوە ســەرچاوەى 

ــوە. گرت

زانیارییەکان:

شــێوەیەکى  بــە  منوونــە  وەک  توێژینەوەیــەدا  لــەم 

ــا 2005  ــااڵىن 1969 ت ــوان س ــە نێ ــى 46 ڕووداو ل زنجیرەی

ــداریپێکراوە  ــەرى ژن بەش ــدا کاراکت ــە تێیان ــراون، ک وەرگی

لــە کــردە تێرۆریســتییەکاندا، بــە تێکڕایــى لــە میــاىن 

قۆناغــى توێژینەوەکــەدا، دەرکــەوت کــە بــۆ هــەر ســاڵێک 

لــە کــۆى ئــەو ســااڵنەدا 1.3 هێرشــە تێرۆریســتییەکان لــە 

الیــەن ژنــە تێرۆریســتەکانەوە ئەنجامــدراون. تــەواوى 

ــدار،  ــۆکارى پێوەندی ــەن، ه ــاو، تەم ــەکان وەک  ن زانیاریی

شــوێن و جــۆرى هێرشــەکان، داتــا و ژمــارەى قوربانییەکان 

توێژینەوەکــەدا  لــە  کــە  تــر  زانیارییەکــى  هــەر  و 

لــە خــۆ دەگرێــت. هــاوکات منوونــەى  بەدەســتهاتوە 

ژنگەلێــک کــە لــە کــردەى تیرۆریســتیدا هێرناوەتــەوە کــە 

ــان  ــدەدا خۆی ــزەکاىن قاعی ــە ڕی ــو 2015 ل ــە 2011 تاوەک ل

تەقاندوەتــەوە، لەوێــدا منوونــەى 28 ژن هێرناوەتــەوە 

ــازدا  ــاىن قەوق ــا و ژن ــوورى ئەفریق ــە ناوچــەکاىن باک ــە ل ک

کــردەى  مەبەســتى  بــۆ  و  وەرگیــراون  منوونــەکان 

تێرۆریســتى لــە هەمــان ژینگــەى خۆیــان کارەکانیــان 

ئەنجامــداوە. هەروەهــا لــە ڕیــزەکاىن دەوڵــەىت ئیســالمیدا 

21 ژن بــۆ مەبەســتى کــردەى تیرۆریســتى ئامادەکــراون و 

خۆیــان تەقاندوەتــەوە.

ژمــارەى  کــە  بــوو  ســەخت  ئێجــگار  ئــەوە  دیــارە   

تەنانــەت  و  تــاوان  بــە  تێــوەگالوەکان  و  قوربانیــان 

هۆیــەک کــە تێرۆریســتەکان پێــوەى وابەســتەکرابوون 

بەدەســتبهێرنێت. دیــارە هەندێــک لــەو ســەختییە بــە 

ــە و هەندێکــى  ــژەى قوربانییەکانەوەی ــى ڕێ هــۆى نادیاری

ئــەو ســەختیانەیش لۆژیکــى سیاســییە کــە ئەمەیــش وەک 

ناســاندىن هــۆی بابەتێکــە لــە نێــو فشــارە سیاســییەکاندا.

 لــە ڕاســتیدا ئــەم زانیارییانــە پێویســت دەکات بــەردەوام 

و  لەبــارو  زێدەتــر  زانیارییەکــى  ببنــە  تاوەکــو  بــن 

هاوکێشــەکاندا. لــە  بەدەســتهاتوو 

بەیانــە  زنجیــرەى  بــۆ  زانیارییــە  ئــەم  بەراوردکــردىن   

)بــە  تێرۆریســتییەکان  ئامــاژە  هەمــوو  بنچینەییــەکاىن 

ــەدەر  ــە ڕادەب ــێ( دا ل ــر و م ــوان نێ ــە نێ ــاوازى ل ــێ جی ب

ســەخت و ســەنگینە، دیــارە ئەوەیــش بــە هــۆى جیــاوازى 

یاخــۆ جۆراوجــۆرى رسوشــت و نەزمــى بەیــان و زانیارییــە 

بەدەســتهاتوەکانەوە ســەرچاوە دەگرێــت.

 تێکــراى داتــاکان لــە ســەر ڕووداوە تێرۆریســتییە گشــتیی و 

باوەکانــە کــە لــە نێوەنــدى نیشــتامىن )ئێــن ىت ىس ىت(یــەوە 

وەرگیــراون. ئاشــکرایە کــە ئــەم نێوەنــدە زۆرتریــن زانیــاری 

و وردەکاریــى لــە بــارەى ڕووداوەکانــەوە ئامــادە دەکات.

چاوگێرانەوە بە زانیاری و نووسراوەکاندا:

ــو  ــە نێ ــش ل ــەو جۆرەی ــەر ب ــاوە و ه ــە ب ــەوەى ک وەک ئ

قوربانیــی  وەک  ژن  هەمیشــە  ڕۆیشــتوە،  کۆمەڵگــەدا 
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توندوتیژییەکان تەماشــاکراوە و کەمجــار وەک تاوانبارێک، 

یاخــۆ تێوەگالوێکــى توندوتیژییــەکان ســەیرکراوە و بــە 

ــراوە. ــا ک ــار تەماش ــاوى تاوانب چ

ــەوەى  ــاندراوە و لێکۆڵین ــدا پیش ــو داتاکان ــە نێ ــەوەى ل ئ

ــتا  ــو ئێس ــاڵى 1985 وە تاوەک ــە س ــراوە، ل ــارەوە ک ــە ب ل

ســوچ و تــاواىن ســەرەکیى نێزیکــەى 34% تــەواوى کــردە 

ــت. ــان دەگرێ ــى ژن ــتییەکان بەرۆک تێرۆریس

و  کارا  ڕۆڵێکــى  نێــو  کەوتوونەتــە  ژنــان  هەروەهــا   

و  یاخــى  تەڤگــەرە  زۆرى  زۆربــەى  لــە  کردارییــەوە 

ــە  ــزى زۆرێــک ل بەرهەڵســتکارییەکاندا و مەچەکــى بەهێ

پشــێوییە تونــدەکاىن ئــەو ڕابردوە بــوون. هــاوکات هەوەڵ 

ــدا  ــاو نیازەکانی ــە پێن ــە ژىن ل ــتیى ک ــراوى تێرۆریس ڕێکخ

ــک  ــە ژن، ڕێکخراوێ ــى جەســورانەى دای ــا و ڕۆڵ بەکاربهێن

ــوو.   ــوو کــە رسوشــتى کارکــردىن رسوشــتێکى ســیکۆالر ب ب

ئەمــە جگــە لــەوەى کــە دەیســەملێنین ژنــان لــە نێــو ڕێبەر 

تێرۆریســتییەکاندا  ڕێکخــراوە  بیرمەنــدەکاىن  ڕێبــەرە  و 

ــەوە.  ــان بینیوەت هەمیشــە خۆی

 هــەروەک ڕەخســاندىن کەشــێکى نهێنــى و ژێــر بەژێریــش 

ئامادەییــان هەبــوە، بــۆ منوونــە لــە دەســتپێکى چێبــووىن 

ڕێکخــراو و پێــڕە تێرۆریســتییەکاندا لــە ئەوروپــا ژنــان 

ــەوە،  ــە پێش ــوە و هێرناوەت ــان هەب ڕۆڵی

بــۆ منوونــە وەک لــە نێــو دەســتەى ســوورى ئیتاڵیــا و 

شــوێنکەوتەکانیان  و  ئەڵامنیــا  ســوپاى ســوورى  پێــڕى 

ئــەم دیاردەیــە فــرە بــە زەقــى دەبیرنێــت. هــاوکات 

هەندێــک منوونــەى بەرچــاوى ژن لــە نێــو ڕێکخــراوە 

لــە گێــڕاىن  تێرۆریســتییەکاندا بەرچــاو دەکــەون، کــە 

ــێندرۆ  ــەوە وەک س ــان بینیوەت ــەرەکییدا خۆی ــى س ڕۆڵێک

لــە  مینــۆف  بــادر  بانــدى  و  پیــرۆ  واڵىت  لەمینیســۆى 

ئەڵامنیــا.

ڕێکخــراوى  هــەوەڵ  باســامنکرد  وەک  هــاوکات 

تێرۆریســتییەکاندا  کــردە  لــە  ژىن  کــە  تێرۆریســتیى 

ــیکۆالر  ــى س ــاڵ ڕێکخراوێک ــتى ح ــە رسوش ــا، ب بەکارهێن

ــا  ــژووى ئەورووپ ــەکاىن مێ ــى قۆناغ ــە درێژای ــر ب ــوو، ئی ب

ــە ئێســتادا  ــان ل ــەوەى بارودۆخــى نەتەوەیی ــا هێوربوون ت

شــۆڕىش  لــە  هــەر  تێرۆریســتییەکان  گروپــە  تــەواوى 

بەکارهێنــاوە  چەکێــک  وەک  ژنیــان  فەڕەنســییەوە 

کــردە  عەقڵــى  ئــەوان  حاڵەتیشــدا  هەندێــک  لــە  و 

بــوون.  تێرۆریســتییەکان 

نێــو  لــە  ژنــان  ڕۆڵــى  بڵێیــن،  دەتوانیــن  بەمجــۆرە 

ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە چــەپ و ســیکۆالرەکاندا ڕوون و 

ئاشــکرابوە و لــە مێــژوودا شــاراوە نییــە، دیــارە کــە ئەمــە 

ــى  ــە هــۆى رسوشــتى کۆنخوازی ــراوان ب ــا ســنوورێکى ف ت

بزووتنــەوە تێرۆریســتییە ڕاســت و ئاینییەکانــەوە بــوە، کــە 

فــرە جــار ژنــان لــە ڕیزەکانیــادا پایــامڵ دەکــەن و دووریان 

ــە  ــت ببن ــر دەکرێ ــان زێدەت ــەوە ژن ــەر ئ ــەوە. لەب دەخەن

ــە  ــەوەى ببن ــى چــەپ و سکۆالریســتەکان، وەک ل ئەندام

بەشــێک یاخــۆ ئەندامێــک لــە نێــو ڕەوتــە ڕاســت و 

مەزهەبییەکانــدا.  ئەوەیــش ڕەنگــە بــە هــۆى کۆنخــوازى 

ــە  ــت ک ــەوە بێ و کۆنســەرڤاتیڤى ڕاســتڕەو و ئاینخوازەکان

ــى  ــەدا ڕۆڵێکــى الوەک ــە کۆمەڵگ ــى ژن ل ــە ڕۆڵ ــان وای پێی

و الوازە، هــەر بۆیــە پێشــوازییەکى گەرموگــوڕ لــە ژن 

ناکرێــت بــۆ نێــو ڕێکخراوەکانیــان، یاخــۆ بــە پێچەوانــەوە 

پەرێــزى هەمــوو  دەیانخەنــە  و  دەکــەن  ون  بوونیــان 

ڕەوشــێکى کۆمەاڵیەتیــى و ئابوورییــەوە. لــە ڕاســتیدا، 

ــە وەک  ــن ک ــک دەبی ــتى ژنێ ــە گوێبیس ــک ک ــەر کاتێ ه



93

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

تێرۆریســتێک نومایــان دەکرێــت، ڕێــک ئــەو هەســتەمان 

ال دروســت دەبێــت، ئایــا چــى وا دەکات ئــەو ژنــە کــردەى 

ــدات.   ــام ب ــتى ئەنج تێرۆریس

ڕۆڵــى ژن لــە ڕێکخراوە تێرۆریســتییەکاندا، وەک ئەوەى لە 

میدیــاکان و نــوورساوە بەردەســتەکاىن هەمبــەر باســەکەدا، 

ــەى  ــە هێنانەکای ــە ل ــە ڕوو بریتیی ــەکراوە و خراوەت پێناس

لــە  پەروەردەکردنیــان  پاشــان  و  جیهــادی  الوانێکــى 

ژینگەیەکــى جیهادیــدا، یاخــۆ ناردنیــان بــۆ نێــو تــۆڕە 

تێرۆریســتییەکان، ئەمانــە هەمــووى لــە ئەســتۆى ژناندایــە 

تەنانــەت ستایشکردنیشــیان لــە پــاش ئــەوەى کــە دەمــرن 

ــت. هــەر ژن ئەرکــەکاىن لەخــۆ دەگرێ

لــە ڕاســتیدا مەبەســتى ســەرەکى لــەم توێژینەوەیــەدا 

باســکردن نییــە لــەو ڕۆڵــەى ژن کــە پــەروەردە و هانــدان 

ــەم  ــۆ، ئ ــە خ ــتێک دەگرێت ــووىن تێرۆریس ــک ب ــە دای و ل

ــەدا وەک  ــەم توێژینەوەی ــوەى ئ ــە چوارچێ ــتنە ل تێگەیش

ڕۆڵــى ڕاســتەقینەى ژن لــە تێــرۆردا شــوێنى نەکراوەتــەوە، 

بەڵکــوو لێــرەدا ئــەوە خراوەتــەڕوو کــە تەنهــا ئــەوە 

بــەس نییــە بــۆ ڕۆڵــى ژن لــە کارى تێرۆریســتیدا، بەڵکــوو 

گروپگەلێکــى فــرە هــەن کــە ڕاســتەوخۆ ژن لــە نێــو 

ــەت  ــن و تەنان ــتنەکانیاندا بەکاردەهێن ــۆرگان و ڕێکخس ئ

خۆیــان  خۆکوژییەکانــدا  کــردە  لــە  هەندێکیشــیان 

ــى  ــۆژگار و عەقڵ ــى ئام ــش ڕۆڵ ــەوە و زۆرجاری دەتەقێنن

بزاڤــە تونــدڕەوەکان دەگرنــە ئەســتۆ. بــۆ منوونــە لــە هــەر 

ــکاراىن  ــارىت کرێ ــالکاىن پ ــە گەری ــدا، ک ــردەى خۆکوژی 21 ک

کوردســتان پەکەکــە )لــە ســەر بنەمــاى لیســتى ڕێکخــراوە 

تێرۆریســتییەکاىن جیهــان، نووســەر  کــردە پارتیزانییــەکاىن 

لــە  ناســاندوە،  تێرۆریســتیى  کــردەى  بــە  پەکەکــەى 

ــە  ــە ل ــەوە پەکەکــە پارتێکــى کوردیی ــە پێچەوان ڕاســتیدا ب

ــارى مافــە دێموکراتییــەکاىن  باکــوورى کوردســتان و خوازی

نێــو  لــە  وەرگێــڕ(  کوردســتان.  باکــوورى  لــە  کــوردە 

ــە  ــان ل ــردەى خۆکوژیی ــى دەدەن 14 ک ــادا ئەنجام تورکی

ــاوکات  ــت . ه ــام دەدرێ ــەوە ئەنج ــال ژنەکان ــەن گەری الی

لــە نێــو بــەرەى ڕزگاریخــوازى بــەورەکاىن تامیلــدا لــە 

رسیالنــکادا، ئــەوە ئاشــکرا کــراوە کــە لــە نێــو 200 کــردەى 

ــەى 30- ــى دەدەن، نێزیک ــەوان ئەنجام ــە ئ ــدا ک خۆکوژی

%40ى ئــەو کردەوانــە لــە الیــەن ژنــە رسیالنکییەکانــەوە 

ئەنجــام دراون. 

ــوورساو و  ــە ن ــەردەوام ل ــە ب ــەک ک ــاو و ڕاڤەی ــەى ب ڕاڤ

زانیارییــەکاىن خۆرئــاوادا و لــە توێژینەوەکانــدا بــەر دیــدە 

دەکەوێــت ئەوەیــە کــە هیچــکات ژن ڕێگــەى پێنادرێــت 

ــدا .  ــاد و نەبەردییەکان ــە جیه ــکات ل ــگ ب جەن

تێرۆریســتێک  وەک  ژنیــش  دەرکەوتنــى  ئــەوە  لەبــەر 

بێگومــان شــتێکى نوێیــە و ڕەوشــێکى بــێ پێشــینە و جێــى 

ــە  ــان ل ــک ئەوەی ــد توێژەرێ ــدە چەن ــە، هەرچەن نیگەرانیی

توێژینەوەکانیانــدا خســتوەتەڕوو باســیان لــە گریامنــەکاىن 

ڕێکخــراوە  لــە  کــردوە  ژن  بەشــداریى  شــەرعییەىت 

تێرۆریســتییەکاندا و گەیشــتوونەتە ئــەو ئاکامــەى کــە 

لــە  دوورە  بــێ چەندوچــوون  بــە  ئــەوان  بەشــداریى 

زانایــاىن  ڕاســتیدا  لــە  پێنــەدراوە.  ڕێگــە  ڕاســتییەوە و 

موســڵامن تاوەکــو ئێســتایش لــە مشــتومڕى ئــەوەدان 

ئایــا دەکرێــت ژن لــە بــەرەکاىن ڕووبەڕووبوونــەوەدا و لــە 

جیهــاددا بەشــداریی بــکات؟ بــە گوێــرەى بۆچــووىن داڤیــد 

ــە  ــى ل ــە کەم ــرە ب ــدا ف ــە ســەردەمە کۆنەکان ــوک، ژن ل ک

گۆڕەپانــەکاىن جەنگــدا ئامــادەى ڕووبەڕووبوونــەوەکان 

بــوون، وەلــێ ئــەوان فرەجــار تەنهــا ڕۆڵــى کۆمــەک 

ــدا . ــوە لــە جەنگەکان گەیاندنیــان بینیی
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 بــە گشــتیى لــە ڕاڤــەى ئیســالمیی ڕادیکاڵیــدا، ڕۆڵــى ژن 

بریتــی بــوە لــە پێگەیانــدىن جەنــگاوەر و نــەوە خســتنەوە 

بــۆ جەنــگ و ڕاهێنانیــان لــە ژینگەیەکــى شۆڕشــگێڕییدا. 

ڕێکخــراوە تێرۆریســتییە ئیســالمییە تونــدڕەوەکاىن وەک 

گروپــى ئەلقاعیــدە و ڕێکخــراوەکاىن تــرى پەیوەســت بــە 

جیهــاددى  نێودەوڵەتیــی فــرە هێــواش و سســت بــوون بــۆ 

ئــەوەى ژن لــە ڕیزەکانیانــدا شــوێن بکەنــەوە.

 تەنانــەت ئــەم دیاردەیــەى کــە ئێســتا دەیبینیــن و بــاىس 

لێوەدەکەیــن بــە نیســبەت هێزێکــى بنــاژۆى ڕاســتیى 

مەزهەبییــەوە ســەخت و نامۆیــە، ئــەوە چییــە وا دەکات 

ڕێکخراوێکــى مەزهەبیــى ئیســالمیى پیاوســاالر ژن بهێنێتــە 

نێــو گەمــەى سیاســەت و شــەڕەقۆچێنى هێزەکانــەوە، 

ئــەوان مەگــەر ژنیــان تونــدى مــاڵ و بەخێوکــردىن زارۆ و 

ئەرکــى دایکایــەىت نەکــردوە، مەگــەر هێــزە ئیســالمییەکان 

بــۆ ئــەوە دروســت نەبــوون کــە ڕۆڵــى ڕاســتەقینە بــدەن 

بــە ژن، کــە ڕۆڵــى دایکایەتییــە، ئــەدى ئــەوە لــە کــوێ کــە 

ژنێــک بۆمبڕێــژ کەیــت و لــە نێــو ئاپۆڕایەکــى ســەربازییدا 

ــەوە.  بیتەقێنیت

ــا و  ــالم ناتەب ــی ئیس ــاواىن ئایینی ــەوە پی ــە هەوەڵ ــارە ل دی

ناکــۆک بــوون لــە هــەر بەشــدارییەکى ژنــان لــە نێــو 

ئیســالمییدا.  ڕیــزەکاىن ڕووبەڕووبوونــەوە و جیهــادى 

ــرد  ــەوەدا دەک ــان ل ــە پێداگریی ــەى ک ــاوە ئایینییان ــەو پی ئ

لــە  جیهــاددا،  لــە  بــکات  بەشــداریی  دەتوانێــت  ژن 

پەنجــەى دەســتان تــێ نەدەپەڕیــن، وەلــێ ئەوڕۆکــە 

ڕۆڵــى ژن لــە تێــرۆرى ئایینییــدا لــە برەودایــە. تێرۆریســتە 

مێینــەکان ئــەورۆ لــە ئیرسائیــل، ئێــراق، ئــەردەن، چیچــان، 

لوبنــان و تــەواوى واڵتــە نائارامــەکاىن جیهــاىن ئیســالمییدا 

ــە  ــو گروپ ــە نێ کــردەى تێرۆریســتى ئەنجــام دەدەن. ژن ل

ــان  ــڕى تایبەتیی ــاخە و پێ ــەت ش ــتییەکاندا تەنان تێرۆریس

هەیــە و نێــوى تاییبەتیــان لــێ نــراوە، کــە بە زمــاىن عەرەىب 

ــەن. ــان دەب ــدات نێوی ــە موجاهی ب

تەنانــەت لــە ئۆگەســتى 2001 دا، شــوراى بــااڵى واڵىت 

ــەو  ــۆ ئ ــاند ب ــەوزى داگیرس ــى س ــعودى گڵۆپ ــەرەىب س ع

ئافرەتانــەى کــە دەیانەوێــت بــە نێــوى جیهــاد لــە شــااڵوە 

تێرۆریســتییەکاندا بەشــداریی بکــەن، واتــە ڕێکخــراوەکان 

توانییــان فەتــواى بەشــداریى ژن بۆ ڕیزەکانیان دەســتەبەر 

ــراوە  ــوو ڕێکخ ــتا هەم ــو ئێس ــدە تاوەک ــەن، هەرچەن بک

تــا  نەکردوەتــەوە  ژن  بــۆ  ئامێزیــان  تێرۆریســتییەکان 

ــن.  ــتیى ب ــردەوەى تێرۆریس ــى ک ــدا مژووڵ ــە ڕیزەکانیان ل

شــیاوى بیرهێنانەوەیشــە کــە تاوەکــو ئــەورۆ هەندێــک لــە 

ــن  ــەوەدا دڵکرمــێ و دوودڵ ڕێکخــراوە فەلەســتینییەکان ل

ــن.  ــان ب ــە ڕێکخســن و ڕیزەکانی ــەڵ ب ــە ژن تێک ک

ــە  ــەى ک ــەو ئاکام ــتوونەتە ئ ــراوەکان گەیش ــێ ڕێکخ وەل

بــۆ  وەرنەگیرێــت  ئایینیــى  مەرشووعیەتێکــى  ئەگــەر 

بەکارهێنــاىن ژن لــە تێکەڵبــوون، یاخــۆ بەشــدارییکرن لــە 

ــەکاىن  ــوژ و چاالکوان ــاىن خۆک ــەوا ژن ــدا، ئ ــو ڕیزەکانیان نێ

دیکەیــان ڕەنگــە کەمــر پــەرۆش بــن بــۆ ئەنجامــداىن 

ــەرەکاىن  ــرى ب ــەرەو پی ــەوە ب ــە تامەزرۆیی ــان و ب کارەکانی

ــەى  ــى م ــە مانگ ــە ل ــەر بۆی ــاد نەچــن. ه ــگ و جیه جەن

ــاى ئایینیــى میــرسى  ــەر و زان ــەن ڕێب ــە الی ســاڵى 2004 ل

یووســف قەرەزاوییــەوە، کــە ڕاگــرى خوێنــدىن ئیســالمییە 

لــە زانکــۆى قەتــەر، گرفتــى بەشــداریى کردن و بەشــداریى 

ــی  ــییەکاندا یەکالی ــراوە سیاس ــو ڕێکخ ــە نێ ــردىن ژن ل نەک

کــراوە، ئەوەیــش لــە کاتێکــدا بــوو کــە قــەرەزاوى لەمیــاىن 

فەتواکانییــدا زیاتــر ڕۆڵ و پێگــەى ژىن لــە نێــو گــروپ 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

و ڕێکخــراوە سیاســییەکاندا شــەرعاند و گرنگــى فــرەى 

پێــدا و پێداگریــى قورســیىش لــە بارەیــەوە کــرد. هــاوکات 

قــەرەزاوى لــە کاردانــەوەى هێرشــە خۆکوژییەکــەى ژنێکى 

موســڵامىن خۆکــوژ لــە عەفەولــەدا، فەتــواى ئــەوەى دا کــە 

ــە  ــە جــۆرەکاىن شــەهیدبوون ل ــە جۆرێکــە ل ــەو چاالکیی ئ

ــەهیدى  ــەى ش ــە پل ــش ب ــودادا و ئەنجامدەری ــواىن خ دی

ــە  ــەوەى دا ک ــواى ئ ــەرەزاوى فەت ــاوکات ق ــتوە، ه گەیش

ــە  ــردن ل ــۆ جیهادک ــە دەر ب ــاڵ بچێت ــە م ــتە ل ژن پێویس

پێنــاو خــودادا، تەنانــەت بــە بــێ ئــەوەى ڕووخســەت لــە 

هاوســەرەکەى وەربگرێــت بــۆ ئــەو کارەى کــە دەیــکات. 

دا ڕێکخــراوى جیهــادى  لــە ســەرەتاى ســاڵى  2003   

ئیســالمیى فەلەســتینیى ئــەوەى ئاشــکرا کرد کــە گۆڕانێکى 

مــەزن لــە جیهانبینیــى سیاســییاندا ســەبارەت بــە  ئازادیــى 

ــە گــۆڕێ.  ــدا هاتوەت ــە چاالکییەکانییان بەشــداریى ژن ل

کــە  کــرد  ئاشــکرا  ئەوەیــىش  ڕێکخراوەکــە  هەروەهــا 

پێویســتە کــردە خۆکوژییــەکاىن ژنــان لــە ڕووى شــەرعەوە 

ــەو  ــوەى ئ ــە چوارچێ ــش ل ــت، ئەوەی ــان پێبدرێ ڕەوایەتیی

تەقەالیانــەدا بــوو کــە خرابوونــە گــەڕ بــۆ بەرزکردنــەوەى 

لــە  ڕێکخراوەکەیــان  چاالکــى  و  کردارەکــى  توانــاى 

بەرامبــەر ئەجێنــداى کارى نوێــى نەیارەکانیــان. 

بــە ماوەیەکــى کــەم پــاش ئــەوە، هەڵمــەىت نێــو تۆمارکردن 

و ئەندامگیرییەکــى بەریــن لــە ڕێگــەى ئینتەرنێتــەوە 

ــەکاىن  ــە و هاندان ــایى بانگەش ــا قورس ــاڕدرا و هەروەه ج

ڕێکخراوەکــە بــۆ بانگهێشــتکردىن ژن بــۆ نێــو ڕیزەکانیــان 

خرایــە ســەر زانکــۆکان . هــاوکات ســەرکردەى ڕۆحــى 

بزووتنــەوەى حەمــامس، لــە مانگــى دووى 2002 دا لێگــەرا 

بــۆ ئــەوەى لــە گروپەکــەى ئەویشــدا ژن ڕۆڵــى کاراى 

خۆیــان بگێــڕن و بەشــدار بــن لــە کــردە خۆکوژییەکانــدا. 

ئــەوە بــوو لــە مانگــى یەکــى 2004 دا ریــم رەیــاىش بــوە 

ــەن  ــە الی ــە ل ــدا ک ــزەکاىن حەماس ــو ڕی ــە نێ ــەم ژن ل یەک

حەماســەوە ئامــادە کــرا بــۆ  ئەنجامــداىن کردەیەکــى 

ــوژى .  خۆک

هــەر دواى ئەوەیــش حەمــامس ئــەوەى ڕاگەیانــد کــە 

بــە دەیــان ئەنــدام لــە ڕیــزەکاىن ژنانــدا پێوەندییــان 

ــە  ــە باڵــى چەکداریــى عیزەدیــن قەســامەوە و ل کــردوە ب

ــو  ــە نێ ــى ل ــەوەى کــردارى خۆکوژی ــۆ ئ ــدان ب ئامادەکاریی

ــە مانگــى هەشــتى   ــدەن . ل ــدا ئەنجــام ب ــى ئیرسائیل خاک

2004 دا،‹ گۆڤارێکــى ئەلەکــرۆىن بــە نێــوى )خەنســا( 

لــە ئینتەرنێــت دا باوکرایــەوە کــە ئەویــش لــە نێوەڕۆکــى 

بابەتەکانیــدا بانگەشــەى ئــەوەى دەکــرد ژنــان بــە شــێوازە 

جۆراوجــۆرەکان پێویســتە ئامادەییــان هەبێــت لــە جیهــاد 

و تێکۆشــاندا، دیــارە ئــەم ڕەوشــە کاریگەریى ڕاســتەوخۆى 

ــە  ــە ل ــوەى ک ــە پەرەگرت ــەو دوالیزم ــەر ئ ــە س ــوو ل هەب

گوتــارى ئیســالمییدا بــەدی دەکــرا لەمــەڕ پرىس بەشــداریى 

ــە  ــان ل ــردىن ژن ــییدا و مەحرومک ــو کاری سیاس ــە نێ ژن ل

ــدا.  ــاىن چەکداریی تێکۆش

ــان  ــی دەکــرد کــە ژن ــار پێداگری ــە کاتێکــدا هەمــان گۆڤ ل

پێــش هەمــوو شــتێک لــە نێــو خانەوادەیەکدا دایــک و ژن 

و خوشــک و کچــى خانەوادەکــەن، و لــە نێــو کۆمەڵگاشــدا 

ــەروەردەکار و بانگخــوازى ئیســالمیین  ــان فێرخــواز و پ ژن

بــەرکاىن  لــە  جیهادییشــن  تەنانــەت جەنگاوەرێکــى  و 

ــە تــەک نەیارانــدا. لەگــەڵ ئەوەیشــدا  ڕووبەڕوبوونــەوە ل

لــەو کاتانــەدا ئــەو باوکــراوە و ئاگاهییانــە هەبــوون، 

وەلــێ نەیانتــواىن بــە تــەواوى کاردانەوەیــان هەبێــت لــە 

ســەر ئامادەکــردن و ڕازییکــردىن ژن بــۆ بەشــداربوون لــە 

ــەوە  ــە دڵنیایی ــەڵ ئەوەیشــدا ب ــدا. لەگ ــاىت چەکداریی خەب
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ئــەو باوکراوانــە توانیــان ببنــە بناغەیــەک بــۆ زیاتــر 

ــێوەیەکى  ــە ش ــەکەوە و ب ــارەى پرۆس ــە ب ــتومڕکردن ل مش

بەهێزیــش ئــەو هــەاڵ هەاڵیــەى دەزگاکاىن ڕاگەیانــدن 

بوونــە بیانوویــەک تــا ژنــان بتوانــن پەیوەنــدى بکــەن بــە 

ــەو ترســە بشــکێرنێت و  ــر ئ ــەوە و ئی ــزەکاىن گروپەکان ڕی

ئــەو نەنگییــە بڕەوێرنێتــەوە، کــە ژنێــک دەم لــە چــەک و 

ــدات. ــەوە ب ــەک و خۆتەقاندن فیش

 دواتریــش زەمینەیــان لەبەردەمــدا فەراهــەم بکرێــت تــا 

ــر  ــاىن فەلەســتینیى زیات ــە ژن ــە تێرۆریســت، هــەر بۆی ببن

لــە هەمــوان لــە ڕەوىش بەشــداریى کــردن و تێوەگالنــدان 

ــاوەى  ــە م ــەیش ل ــەو ڕەوش ــاندا، ئ ــات و تێکۆش ــە خەب ل

فەلەســتینییەکانەوە  ئینتیفــازەى  دوەم  هەاڵیســاىن 

نێــو  لــە  گەورەیــىش  مقۆمقۆیەکــى  و  دەســتیپێکردوە 

ئــەوان  بۆیــە  هــەر  ناوەتــەوە.  ڕاگەیاندنــدا  دەزگاکاىن 

ــدا و  ــەوە جەماوەرییەکان ــە کۆبوون ــەن ل ــداریى دەک بەش

ــە،  ــان هەی ــە خۆپیشــاندانە سەرتاســەرییەکاندا ئامادەیی ل

ــان  ــک نومای ــدا وەک قارەمانێ ــە زۆر بۆنەیش ــا ل هەروەه

دەبــن، کــە ڕۆڵــەکاىن خۆیــان بــە دەســتى خۆیــان دەنێرنــە 

بــەرەکاىن جەنــگ و جیهــاد دژ بــە نەیــارە بێباوەڕەکانییــان. 

ــە  ــار و ب ــن ج ــتینیش چەندی ــەاڵىت فەلەس ــاوکات دەس ه

چەندیــن شــێوە هاندەر و هــەوادارى کــردە خۆکوژییەکان 

بــوو، تەنانــەت ئــەو ئەرکەیــىش لــە بــۆ ژن بــە ڕەوا دەزاىن.

خۆکــوژى  هێرشــێکى  لــە  ئیدریــس  وەفــا  کاتێــک 

ــەن  ــە الی ــتەوخۆ ل ــدەوە، ڕاس ــۆى تەقان ــەرکەوتوودا خ س

بایەخــى  عەرەبییەکانــەوە  ڕۆژنامــە  زۆرى  زۆربــەى 

پێــدرا و وەک ژنێکــى لــە خواتــرس و بــاوەڕدار بــاىس 

لــە بــارەوە دەکــرا و بــە منوونــەى ئــەو کچانــە، کــە 

ــۆ  ــاژەی ب ــەرییەوە، ئام ــاىن هاوس ــە ژی ــتا نەچوونەت هێش

دەکــرا کــە ئیــر پێویســتە کچــان و ژنــاىن تــرى موســڵامن 

وەک  ڕێبازیــان  و  هەڵســوکەوت  وەک  هەڵســوکەوتیان 

ڕێبــازى وەفــا ئیدریــس بێــت. 

ــە  ــتەڕوو ک ــان خس ــەرچاوەکانیش ئەوەی ــە س ــک ل هەندێ

دەســەاڵىت فەلەســتینیى ئــەوەى کەوتوەتــە شــوێن کــە 

تیپێکــى تێرۆریســتى بــۆ ژنــان  دروســتکردوە تــا وەک 

ــەوە و شــوێن  ــا ئیدریــس نێــوى مبێنێت ــۆ وەف شــانازییەک ب

پێــى ئەویــش هەڵبگــرن . پرســیارەکە لەوەدایــە بۆچــى ژنان 

دەبنــە تێرۆریســت، زۆرجــار بــۆ ئــەم پرســیارە وەاڵمگەلێکى 

فــرە و بۆچوونێکــى فــرە جیــاواز لــە ڕەهەنــدى هــۆکارەکان 

ــان  ــەران پێی ــە نووس ــک ل ــە زۆرێ ــۆ منوون ــە، ب ــە گۆڕێدای ل

وایــە ژنــان بۆیــە کــردەى تێرۆریســتى و خۆکــوژى ئەنجــام 

ــتەکانیان  ــتداىن خۆشەویس ــەى لەدەس ــو تۆڵ دەدەن، تاوەک

تۆڵەکردنــەوە  کــە   دیــارە  بکەنــەوە.  براکانیــان  یاخــۆ 

ڕاڤەیەکــى بــاوە بــۆ ئــەوەى هــۆکارى تێــوەگالىن ژنــان 

لــە کــردەى تێرۆریســتییدا دیاریــی بکرێــت. هێندێکــى 

تــر هــۆکارى خۆکــوژى ژن لــە کــردە تێرۆریســتییەکاندا 

دەگەڕێننــەوە بــۆ ئــەوەى کــە پێشــر لــە الیــەن ســەربازاىن 

ــزى  ــە تۆپ ــە ســەر و ب داگیرکــەرەوە دەســتدرێژییان کراوەت

ــەو جــۆرە پێویســتیى  ــر ب ــە تەکــدا کــراوە، ئی سێکســیان ل

تۆڵــە لــە الیــان گەاڵڵــە دەبێــت، یاخــۆ هــۆکارى ئەوەیــە کە 

ــۆ  ــان ب ــەو نەزمــە پشــتیواىن خۆی ــارەزوو دەکــەن ب ــان ئ ژن

پیــاوان یــان بەرگرییکــردن لــە باوەڕەکەیــان و تامەزرۆییــان 

ــک  ــتییدا هەندێ ــە ڕاس ــدەن . ل ــان ب ــان پیش ــۆ ئایینەکەی ب

ــەن  ــە الی ــە ل ــوو ک ــەوە کردب ــان ب ــوژ ئاماژەی ــە ژىن خۆک ل

ــە  ــەوە دەســتدرێژیى سێکســییان کراوەت ــزەکاىن دووژمن هێ

ســەر یاخــۆ ئــازار دراون. دیــارە کچێــک یاخــۆ ژنێــک 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــێکىس  ــتدرێژیى س ــە دەس ــالمییدا، ک ــەى ئیس ــە کۆمەڵگ ل

کرابێتــە ســەر، ئیــر بــوارى هاوســەرگیریى لەبەردەمــدا 

کۆمەڵــگا  لــە  هەندێــک  لــە  تەنانــەت  و  نامێنێــت 

ــە  ــتە ل ــە پێویس ــەو کچ ــۆ ئ ــە یاخ ــەو ژن ــالمییەکاندا ئ ئیس

ــو  ــە نێ ــن و ل ــێدارە بدرێ ــە س ــەوە ل ــەن خانەوادەکانیان الی

برێــن، چونکــە لــە ڕاڤــەى کۆمەڵــگادا ئەوانــە مایــەى 

ــک  ــە زۆرێ ــەر ئەوەی ــەرمهاوەرن. لەب ــەى ش ــى و لەک نەنگ

لــەو ژنانــە، یاخــۆ کچانــە خۆکــوژى بــە تەنهــا ڕێگــە 

دەزانــن تــا لێیــەوە ڕزگاریــان بێــت و بتوانــن بــەو کارەیــان 

عەیــب و عــار و تانــەى ســەر بنەماڵەکەیــان البــەرن. تاوەکو 

ئێســتایش ڕەنگــە ئەوانــەى باســکران پاڵنەرێکــى الوەکیــى 

بــن بــۆ کــردە خۆکوژییــەکان لــە الیــەن ژنانــەوە، ئەمەیــش 

ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ڕوونکردنــەوەکان ڕونکردنەوەیەکى 

تــەواو نیــن، چونکــە گــەر ئەوانــە هــۆکار بــن، ئــەوا ژنــان 

دەتوانــن بــە ئاســاىن لــە ڕێگــە و ڕێچکــەى تــرەوە خۆیــان 

بهێنــن،  بێزارکەریــان  تەمــەىن  بــە  کۆتایــى  و  بکــوژن 

هەرچەنــدە ئــەو ڕێگایانەیــش لــە نەزمــى ئیســالمییدا 

ڕێگەپێنــەدراون بــۆ ئــەوەى ڕزگاریــى تــەواو بەدەســت 

بهێنــن لــە ژیانــدا. کەواتــە دەکرێــت بڵێیــن ژنــاىن خۆکــوژ 

لــە نێــو گروپــە تێرۆریســتییەکاندا لــە الیــەن چەندیــن 

هــۆکارى جۆربەجــۆرەوە پاڵیــان پێــوە دەنرێــت تــا کــردەى 

خۆکوژیــى ئەنجــام بــدەن، هــەروەک ئــەو ڕێگایانــەى یاخــۆ 

پاڵنەرانــەى کــەوا لــە پیاوێــک دەکــەن ئەویــش خــۆى بخاتە 

ــکات. ــار ب ــان قوت ــە ژی ــۆى ل ــەوە و خ ــزى مەرگ مەتەرێ

لــە بــۆ ژن فشــارى زەمینە جیــاوازەکاىن وەک گەمــارۆ یاخۆ 

داواکارییــە نێوخۆیــى و دەرەکییــەکان و گرفتارییــەکان، 

یاخــۆ بێزارکــەرەکاىن نێــو کۆمەڵگــە و فشــارە سیاســییەکان 

ــە  ــارى ل ــۆ ڕەفت ــەن ب ــانکاریی دەک ــە ئاس ــوو ئەوان هەم

کــە  فشــارێک  دروســتکردىن  و  توندوتیــژ  ڕادەبــەدەر 

دواجــار هەمــوو ئــەو ژنانــەى کــە بــە جۆرێــک لــە 

جــۆرەکان ئــەو هۆکارانــە لــە ســەر دەروونیــان، یاخــۆ لــە 

ژیانیانــدا ئامادەیــى هەیــە دەتوانرێــت لــە الیــەن گروپــە 

ــن.  ــن و ئیســتیغالل بکرێ تێرۆریســتییەکانەوە بەکاربهێرنێ

بــە تایبــەىت لــە نێــو ئــەو گروپانــەى  کــە بــە دووى 

ــدا  ــو ڕیزەکانیان ــە نێ ــى ل ــۆ ئەندامییەتی ــەوەن ب ــى ژن ڕۆڵ

ــان  ــە ژن ــاوەرەدان ک ــەو ب ــە نووســەرانیش ل ــک ل . هەندێ

ــگا ئیســالمییەکاندا دەڕفێرنێــن و پاشــان ناچــار  ــە کۆمەڵ ل

ــە تێرۆریســت  ــوون ب ــە ب ــە تێرۆریســت، وات ــن ببن دەکرێ

ــە  ــوو ب ــە و بەڵک ــدا نیی ــان خۆیان ــە خواســتى ژن ــرەدا ل لێ

تۆپــزى ناچــار دەکرێــن، هەرچەنــدە بەڵگەگەلێکــى کــەم 

ــە  ــەیە. ل ــەم بانگەش ــتیوانیکردن ل ــۆ پش ــتان ب لەبەردەس

ڕاســتیدا کەمێــک زانــراوە دەربــارەى ژنــاىن تێرۆریســت، بە 

تایبــەىت ئەوانــەى کــە لــە کــردەى خۆکوژییــەوە دەتلێــن، 

ئیــر ئەســتەمە بتوانرێــت زانیارییــان لــەو بــارەوە دەســت 

ــەوەکاىن  ــى گێڕان ــە کەم ــرە ب ــەوان ف ــە ئ ــت، چونک بکەوێ

ــن. ــان جێدەهێڵ ــاش خۆی ــە پ ــان ل ــاىن تایبەتیی ژی

ژنان پیاوان کەمەندکێش دەکەن

 توندڕەوەکان:

هەندێــک لــە نووســەران ئــەو گریامنەیەیــان لــەال گەاڵڵــە 

ــەن  ــت دەک ــە تەخ ــن زەمین ــەوە ژنان ــێ ئ ــە بەڵ ــوە، ک ب

بــۆ پێشــکەوتن و گەشــەى تێرۆریســتان، ئەویــش لــە 

ڕێگــەى پەروەردەکــردن و ڕاهێنانیــان لــە نێــو ژینگەیەکــى 

ــتەى  ــانکارییە ئاڕاس ــەو ئاس ــە ئ ــەر بۆی ــگێڕییدا. ه شۆڕش

ــە  ــەرەو گروپ ــت ب ــە وەردەچەرخێنێ ــەو پیاوان ــوو ئ هەم

ــاژۆکان. ــت و بن تێرۆریس
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 هەرچەنــدە )مــارک ســیغامن(ى نووســەر ئــەم گریامنەیــەى 

بــە شــێوەیەکى چڕوپــڕ لــە کارەکەیــدا لــە ســەر تــۆڕە 

لــە  هــەر  ســیغامن  کــردوە،  نومایــان  تێرۆریســتییەکان 

ــتێک  ــچ تێرۆریس ــە هی ــەوە ک ــەوەى بڕاندوەت ــەوە ئ هەوەڵ

ــە چنگــى  ــى ل ــە و کۆنرۆڵ کەســایەتییەکەى هــى خــۆى نیی

ــک  ــۆرى مێش ــتییەىت تی ــرەدا مەبەس ــەو لێ ــە، ئ ــدا نیی خۆی

ــت.  ــە ڕوا ببینێ ــت ب ــى تێرۆریس ــۆ تاکێک ــۆرین ب ش

ــەکاىن  ــە چین ــتەکان ل ــەى زۆرى تێرۆریس ــتیدا زۆرب ــە ڕاس ل

نێوەنــدى کۆمەڵگــەن و بە زارۆیــى لە قوتابخانــەکاىن میرییدا 

ــە %60 تێرۆریســتەکانیش  ــاد ل خوێندوویانــە و تەنانــەت زی

ژیانیانــدا.  قۆناغــەکاىن  لــە  ئامادەییــن  بڕوانامــەى  داراى 

ــەن  ــەو کاریگەرییان ــەر ئ ــە س ــرەدا ل ــەکان لێ ــەواوى پرس ت

کــە دایــکان توانیویانــە لــە ســەر پێشــکەوتنى کۆرپەکانیــان 

ــە  ــەوان ل ــە ئ ــەوە توانیویان ــەىن کەم ــە الی ــە ب ــن، ک دایانبنێ

ــەن. ــەش نەک ــالم بێب ــەکاىن ئیس ــە ڕادیکاڵیی ڕاڤ

ــە، وەک  ــان نیی ــى یەکالکەرەوەم ــش بەڵگەیەک ــاد لەوەی  زی

ئــەوەى دایــکان ژینگــەى بــاوەڕى زارۆکەیــان وا بڕەخســێنن 

کــە کاریــان لــێ بکرێــت تــا لــە داهاتــوودا ببنــە کــەىس تونــد 

و بــەدکار لــە ڕێکخــراوە تێرۆریســتییەکاندا . 

هەروەهــا بەشــێکى کارەکــەى ســیغامن لــەو بارەوەیــە 

کــە زۆرێــک لــە تێرۆریســتان وەک پێشــینەکانیان، یاخــۆ 

ــەوان  ــى ئ ــوێن پێ ــرن و ش ــوون وەردەگ ــان ئەزم گەورەکانی

ــە  ــەو گریامنەی ــرن . لێرەیشــدا ئ ــدا وەردەگ ــە نەزمــى ژیان ل

دایــکان  پەرەگرتــووى  کاریگەریــى  کــە  دواوە  دەدرێتــە 

لــە  هەرچەنــدە  جێدەهێڵێــت،  تێرۆریســتان  ســەر  لــە 

شــێوەکاىن  لــە  جیاوازتــر  زۆر  مەفهومێکــى  فەلەســتیندا 

تێرۆریزمــى ئیســالمیى ڕادیــکاڵ هەیــە. 

ڕەخســاندىن  لــە  دەگێڕێــت  کاریگەرتــر  ڕۆڵێکــى  ژن 

زەمینەیەکــى توندڕەوییــدا، ئەویــش بــە هــۆى رسوشــتى 

ملمالنێــى نێــوان نەوەکانــەوە ئــەو زەمینەیــە بەهــرەدار 

دەبێــت لــە ملمالنێکانــدا. لەبــەر ئــەوە ســیغامن ئــەوە 

دووپــات دەکاتــەوە کــە ژن ڕۆلێکــى کارا دەگێڕێــت لــەوەدا 

کــە پیــاوان پێوەنــدى بکــەن بــە بازنــەکاىن توندوتیژیــى نێــو 

ڕاڤــە ئیســالمییەکانەوە. هــاوکات هۆکارێکى تــر دەگەڕێتەوە 

بــۆ ئــەوەى کاتێــک پیــاوان هاوســەرگیریى لــە تــەک ژنانێکدا 

لــە الیــەن  پێوەکــراوە  پێوەندییــان  کــە  ئەنجــام دەدەن 

تۆڕێکــى بەهێــزى توندوتیژییــەوە، ئیــر لــەو ڕێگەیــەوە 

ئەوانیــش دەبنــە تێرۆریســت لــە نێــو بازنــە توندڕەوەکانــدا. 

پەیوەنــدى  جیاجیــادا  نەزمــى  زۆر  لــە  جــۆرە  بــەم 

پێوەندییــە  کاراى  و  ورد  هۆکارێکــى  هاوســەرگیریى 

ســەر  لــە  ســیغامن  کارى   . دەبێــت  تێرۆریســتییەکان 

نەزمــەکاىن کۆمەڵگــە، ڕۆڵــى ژن پیشــاندەدات لــە ماڵــەوە 

کــە تــا چەنــد کاریگەریــى دەبێــت لــە زەمینــە ســازکردىن 

ــت  ــەکان. ژن دەتوانێ ــۆڕە کۆمەاڵیەتیی ــو ت ــۆ نێ ــج ب گەن

ــى  ــى و ڕادیکاڵ ــەى توندڕەوی ــە ڕاڤ ــکات ل ــانکاریی ب ئاس

ــدات  ــان ب ــاوان ه ــت پی ــا دەتوانێ ــالمییدا، هەروەه ئیس

تاوەکــو لــە جیهــاد و کوشــتاردا تێوەگلێــن.

تــا  نییــە  پێویســتییەک  تەنهــا  ژن  ڕۆڵــى  پێیــە  بــەم   

ببێتــە یەکێــک لــە تاوانــەکان، بەڵکــوو ژن هانــدەر و 

یارمەتیدەرێکــى گەشــەى بزووتنــەوە تێرۆریستییەکانیشــە. 

لــە ڕاســتیدا لێکۆڵینەوەکــەى ســیغامن ئــەوە دەســەملێنێت 

کــە تیرۆریســتان خــاوەىن خــودى کەســایەىت خۆیــان نیــن، 

ئیــر چــۆن ژنێــک دەتوانێــت زارۆکــەى ئامــادە بــکات تــا 

لــە ژینگەیەکــدا ئامــادەى بــکات کــە ســازگار بێــت لەگــەڵ 

جیهانبینــى تێرۆریســتییدا.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

کــە  دەبینــن  ژن  وا  هەمیشــە  ڕاگەیانــدن  دەزگاکاىن   

ــەزى  ــۆ پێشــکەوتنى ڕەگ ــار دەڕەخســێنن ب کەشــێکى لەب

تێرۆریســتیى لــە نێــو مندااڵنــدا، وەلــێ لــە ڕاســتیدا 

ــە، چونکــە  ــرە نادروســتى تێدای ــە دیوێکــى ف ــەم ڕوانیین ئ

ــەوە کــە ژن ڕەگەزێکــى  ــەوە کردوەت ــى ل ســیغامن جەخت

ــە  ــى ژن ل ــتە ڕۆڵ ــە کۆمەڵگــەدا و پێویس ــرە ل توندوتیژت

ــە  ــەوەى بچن ــۆ ئ ــاوان، ب ــەر پی ــە س ــن ل ــوێن جێهێش ش

ڕیــزى جیهــادەوە، بــە الواز و ناتــەواو نومایــان نەکرێــت. 

ــوک و  ــدا س ــش چاوان ــتە لەپێ ــتییە پێویس ــەم ڕاس ــە ئ بۆی

بــێ بایــەخ تەماشــا نەکرێــت، بــە تایبــەىت لــە کاتێکــدا کــە 

لــە ئەمــرۆى سیاســەىت نێونەتەوەییــدا شــتێک هەیــە پێــى 

دەوترێــت سیاســەىت ڕووبەڕووبوونــەوەى تێرۆریــزم.

 لە نێو سەلەفیزمى جیهادیدا ژنان چاالک دەکرێن

ــتینییەکان  ــە فەلەس ــان وای ــە پێی ــە زۆرن ک ــەو گریامنان ئ

دەســتیان دایــە هەڵبــژاردىن ژن وەک هێزێکــى مرۆیــى 

ــەم  ــارە ئ ــى، دی ــى و مەبەســتى ڕامیاری ــۆ کارى خۆکوژی ب

ــە  ــک گەاڵڵ ــتییەکان کاتێ ــراوە تێرۆریس ــەتەى ڕێکخ سیاس

ــان  ــدا ڕێژەی ــە ڕیزەکانیان ــر ل ــەکاىن ت ــە خۆبەخش ــوە، ک ب

ــە  ــوە ک ــاد ب ــە زی ــەو ژنان ــووىن ئ ــۆ ب ــەوە، یاخ ــەم بوەت ک

دووچــارى نائومێدیــى و تەنگــژەى دەرووىن ببــوون لــە 

ــە دەرد و  ــۆ ئــەوەى ل ــان ب ــدا، بــەم پێیــەش ڕامکردنی ژیان

ــرە ئاســان دەســتەبەر  ــان بکــەن ف ــان ڕزگاری ــەاڵى ژیانی ب

ــوو .  دەب

ــە  ــتدا نیی ــتامن لەبەردەس ــى دروس ــدە بەڵگەیەک هەرچەن

ــەملێنێت و  ــە بس ــەم گریامنەی ــتیى ئ ــتیى و دروس ــا ڕاس ت

بڵێیــن لــە جیــاىت هــۆکارى کەمیــى خۆبەخشــەکان و بووىن 

ــەن  ــر ه ــەىل ت ــان، هۆکارگ ــە ژی ــوڕە ل ــد و ت ــاىن نائومێ ژن

کــە وا دەکــەن ڕێکخــراوە تێرۆریســتییەکان ژن بــە ئامانــج 

بگــرن بــۆ گەیشــن بــە بەهــا تاکتیکــى و ســراتیژییەکانیان. 

هــەر بۆیــە هەمیشــە وا دانــراوە کــە ژن دیاریکــراون 

تێرۆریســتى، ئەوەیــش وەک  ئەنجامــداىن کــردەى  بــۆ 

ڕێگایــەک بــۆ هەڵهاتنیــان لــە نەزمــى پێشــووى ژیانیــان .

ــا  ــژاردوە ت ــان هەڵب ــەو ڕێگەیەی ــان ئ ــەوان خۆی ــۆ ئ  یاخ

بکەنــەوە  خانەوادەکەیــان  ئەندامێکــى  مــردىن  تۆڵــەى 

نیگەرانییــەکان  شــکڵى  چوارچێوەیەکــى  دیســانەوە   .

ســەرهەڵدەداتەوە و ئــەوە ڕوون دەکاتــەوە ئایــا ژنــان 

ــن  ــش برێتی ــەو هۆکارانەی ــە ئ ــت؟ ک ــە تێرۆریس ــۆ دەبن ب

ــە  ــت ب ــوارەکاىن پەیوەس ــە:  ب ــت ب ــوارەکاىن پەیوەس ــە ب ل

ڕەوىش خانەوادەگــى، یاخــۆ دۆســتێکیان پێشــر لــە نێــو 

ڕێکخراوێکــى تێرۆریســتییدا ئامادەیــی هەبێــت، یاخــۆ 

ئەوانــەى  و  خۆشەویســتان  مەرگــى  تۆڵەســەندنەوەى 

پەیوەندییــدارن بــە بــوارى خۆشەویســتییەوە، یاخۆ ســادەن 

و ســاویلکەن و لــە دەبەنگــى خۆیانــدا لــە خشــتە بــراون . 

لــە ڕاســتییدا هەمــوو ئــەو گریامنانــەى کــە باســکران وەک 

هۆکارێکــى خۆکــوژى ژنــان، ئەگەرێکــى دروســت و ڕەوان، 

وەلــێ هەمــوو ئــەو هۆکارانــە کــە پێداگرییــان لــە بــارەوە 

کــراوە زێدەتــر ڕاڤەیەکــن تێکەڵــن بــە هەســت و ســۆز و 

ــرە  ــى ف ــە بیرێک ــۆ ل ــى یاخ ــى لۆژیکی ــە ڕاڤەیەک دوورن ل

وشــک و ڕووکەشــەوە هەڵقــواڵون.

ئایینیــى  و  سیاســیى  کەفوکوڵــى  زێدەتــر  منوونــە  بــۆ 

ئاڕاســتەى کــردوون، وەلــێ بــە پێچەوانــەوە تــەواوى 

پاڵنــەرەکاىن پیــاو بــۆ کــردەى تێرۆریســتیى وا دانــراون کــە 

پاڵنــەرى سیاســیى یاخــۆ ئایینییــى بــن و کەمر لــەو بارەوە 

پرســیار کــراوە کــە هانــداىن پیــاوان بۆ کــردە تونــدڕەوەکان 

بــە  خانەوادەگییــەوە،  ڕەوىش  بــە  بێــت  پەیوەســت 



ژمارە )4-3( نۆڤەمبەری 2020
100

لەپێشــچاوگرتنى هەمــوو گریامنــەکان، ژنگەلێکــى ئێجــگار 

زۆر هــەن کــە لــە ڕەوىش بەشــداریکردندان لــە تــەک 

گروپــە ئیســالمییە بناژۆکانــدا، بــە تایبــەىت زۆرێکیــان 

ــاىن  ــە ژن ــۆ منوون ــدا، ب ــە پرســیى نەتەوایەتیی ــوەگالون ل تێ

فەلەســتین و چیچــان لــە ژێــر دروشــمى نەتەوەییــدا 

ــە  ــش ب ــارە ئەمەی ــوون . دی ــان ب ــى دوژمنەکانی یەکانگیری

شــێوەیەکى زۆر ئاشــکرا ئــەوە دەگەیەنێــت کــە ژنــان 

داراى بەرژەوەندییەکــى ســراتیژى و تاکتیکییــن ئەگــەر 

بێــت و وەک تێرۆریســتێک خۆیــان ببیننــەوە.

دیــارە کــە تێرۆریســتانیش ئاشــنان بــە بەهرەبــەردارى 

ڕەگەزیــى و نەزمــى فەرهەنگیــى ئــەو ژنانــە . هەرچەنــدە 

لــە  پیــاوان  زیاتــرى  زۆر  ژمارەیەکــى  ئێســتادا  لــە 

ــتییەکاندا و  ــە تێرۆریس ــەک گروپ ــە ت ــداریکردندان ل بەش

ــدا، هــاوکات کەمیــى  ــە هێرشــە خۆکوژییەکان بەشــدارن ل

بەشــداریى ژن لــە کــردە تێرۆریســتییەکاندا دەکرێــت 

بــەو جــۆرە بیبینیــن کــە پەیوەندیــدارە بــە کــۆت و بەنــدە 

کۆمەاڵیەتییــەکان و هــاوکات پەیوەســتە بــە رسوشــتى 

دەرووىن و ڕەفــت و ئامــەدى خۆیانــەوە . 

لــە ڕاســتییدا بــە گوێــرەى ئــەو پێشــهاتە کۆمەاڵیەتییانــەوە 

ــر  ــان زیات ــاوە، ژن کــە کۆمەڵگــە بــۆ ســلوکى تاکــەکاىن دان

و  دەرووىن  گرفتــى  دووچــارى  پیاوەکانیــان  هامتــا  لــە 

هــەر  و  دەبنــەوە  نائومێــدى  و  کۆمەاڵیــەىت  فشــارى 

ئەمەیشــە وا دەکات ئــەو هــۆکارە کۆمەاڵیەتییانــە زێدەتــر 

ــەکان .  ــەى توندوتیژیی ــو بازن ــۆ نێ ــت ب ــان بجوڵێنێ ژن

دەدات  پیشــان  کــە  هەیــە  الواز  بەڵگەیەکــى  لێــرەدا 

بــە  ڕێگــەدان  پێنــاو  لــە  ئیســالمدا  لــە  گۆڕانکاریــى 

ــە  ــەو هەڵەی ــت ئ ــێ نابێ ــداوە، وەل ــداریى ژن ڕووی بەش

ــە بەرامبــەر  بکرێــت و وا بزانرێــت هەڵوێســتى ئیســالم ل

ــود  ــۆڕاوە یاخ ــى گ ــێوەیەکى بنچینەی ــە ش ــدا ب ڕەوىش ژن

ئیســالمدا  هەڵوێســتى  لــە  جەوهەریــى  گۆڕانێکــى 

ــاژۆى  ــەرى بن ــو تەڤگ ــە نێ ــە ژن ل ــەر ب ــداوە بەرامب ڕووی

ئیســالمییدا.

شــوێنکردنەوەى ژن لــە کایــەى رامیاریــدا و پەلکێشــکردىن 

ــردە  ــداى ک ــە ئەجێن ــوداىن ل ــەکان و فری ــاىن جەنگ ــۆ گۆڕەپ ب

تێرۆریســتییەکاندا، هەرگیــز ناکاتــە هەڵوێســتێکى ئازادیخوازانە 

لــە هەمبــەر پــرىس ئــازادى ژن لــە ئیســالمدا، بەڵکو لە ڕاســتییدا 

لەمــەڕ  بنــاژۆکان  گروپــە  دواییــەى  ئــەم  گۆڕانکارییــەکاىن 

ــە  ــا بریتیی ــا و تەنه ــدا تەنه ــو ڕیزەکانیان ــە نێ ــى ژن ل ئامادەی

ــان.  ــان، یاخــۆ ئیســتغاللکردىن ژن ــرى بەکارهێن ــى ت ــە نەزمێک ل

ئەوەتــا هیــچ بەڵگەیــەک شــک نابەیــن کــە بیســەملێنێت ژن لــە 

نێــو ئــەو گروپانــەدا توانیبێتیــان بــەڕە لــە ژێــر پێــى پیاوێکــدا 

دەربکێشــن لــە ئاســت و پلــە هەرەمییــەکاىن دەســەاڵتدا، 

یاخــۆ پێوەنــدى بکــەن بــە ســەرۆکەکان و وەک ســەرکردەیەک 

دەرکــەون، بەڵکــوو ئــەوان هەمیشــە زەمینــەى لــە پێشــەوەییان 

ــە  ــوە. ل ــار ب ــەوەکان تەخــت و لەب ــۆ خۆکــوژى و خۆتەقاندن ب

کاتێکــدا کــردە خۆکوژییــەکاىن ژنــان وەک کردەیەکــى پاڵەوانانــە 

ســتایش دەکرێــن و بــەرز ڕادەگیرێــن، وەلــێ ئــەوە هیــچ 

گۆڕانێــک لــە ڕوانیــن و جیهانبینــى کۆمەڵــگاى ئیســالمییدا 

ناهێنێتــە گــۆڕێ لــە هەمبــەر پرســوجۆى ژنــان و مافەکانیــان. 

واتــە ئــەو ستایشــە بــۆ خــودى چاالکییەکانــە نــەک ستایشــێک 

بێــت بــە قازانجــى ژنبــوون بکشــێتەوە لــە جڤاکــى ئیســالمییدا. 

بــە کــورىت دەرکەوتنــى ژىن جیهادیــى یاخــۆ ژنــاىن تێرۆریســت 

لــە نێــو پێــڕ و دەســتە بناژۆکانــدا برێتیــى نییــە لــە دەرکەوتنــى 

ــو کۆمەڵگــە  ــە نێ ــەکاىن ژن ل ــى ژن و ماف ــەزى ئازادیخوازی ڕەگ

ــالمییەکاندا . ئیس
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە داهاتــوودا بــەردەوام تێــوە  ــان ل گریامنــەى ســێهەم: ژن

دەگلێــن و بەشــدارییان پێدەکرێــت بــە هــۆى بەهــا 

تێرۆریســتێک: تاکتیکــى و ســراتیژییەکانیان وەک 

و  هەڕەشــە  وەک  ژنــان  گشــتى،  شــێوەیەکى  بــە 

گوڕەشــەیەکى جــدى تەماشــا ناکرێــن، بەڵکــوو هەســت و 

ســۆز و نائامادەیــى لۆژیــک لــە بــارەى توێژینــەوە لەمــەڕ 

پــرىس ژن بــەدی دەکرێــت، بــۆ منوونــە زۆرجــار ســکپڕیى 

ــا  ــدات ت ــدەی ب ــو یاری ــت تاوەک ــت بەکاربهێرنێ دەتوانرێ

ســیامى بێتــاواىن ژن پیشــانبدات و مــەواد و مــاددەى 

تەقینــەوەکان لــە ژێــر عەبــاى ئــەو شــێوانەدا بشــارێنەوە . 

منوونــەى دیــارى ئــەم دیاردەیــە لــە موریــل دیجولــدا 

لــە  بــوو،  بەلژیکــى  ژنێکــى  ئــەو  بــوو،  بەرجەســتە 

لــە  دا    2005 یــازدەى  مانگــى   9 لــە  و  ئێــراق  واڵىت 

ــەو کارە  ــدەوە. ئ ــۆی تەقان ــدا خ ــى خۆکوژیی کردەوەیەک

هەوەڵجــارە  بــۆ  ئــەوە  کــە  بەرجەســتەکرد،  ئــەوەى 

ژنێکــى خۆرئاوایــى بــە نەزمێکــى ســەرکەوتوانە لــە یــەک 

 . بەکارهێــرنا  خۆکوژییــدا  کــردەوەى 

ــان  ــرىش خۆکوژیی ــە هێ ــەدا ک ــەو کۆمەڵگایان ــەت ل تەنان

بــۆ  هەیــە  نەزعەیــەک  ژنانــەوە،  الیــەن  لــە  دیتــوە 

مامەڵەکــردن و تێڕوانیــن بــۆ ئافــرەت بــە شــێوازێکى فــرە 

جیــاواز، بــۆ منوونــە لــە ئێســتادا ئــەو مامەڵــە و تێروانیینــە 

ــە  ــە . هــاوکات ب ــى هەی ــدا ئامادەی ــە ئیرسائیل ــاوازە ل جی

لەپێشــچاوگرتنى ئەنجامــداىن هێرشــە تێرۆریســتییەکان، لــە 

ئێســتادا ژنــان پێگــە و پەنایــان جەماوەریــر و هەواداریــان 

لــە مەتەرێــزى گروپــە تێرۆریســتییەکاندا بەرینــر دەبێــت. 

لەبــەر ئــەوە هەندێــک لــە گروپــە بنــاژۆکان بەکارهێنــاىن 

ژنانیــان بــۆ کــردە تێرۆریســتییەکان زێدەتــر بــرەو  پێــداوە، 

ڕاڕاییەکــى  ژنــان گومــان و  ئــەوەى  لەبــەر  ئەمەیــش 

کەمریــان لــە دەور و خــوىل خۆیــان زینــدوو ڕاگرتــووە و 

وەک پیاوانیــش بــە شــوێنیانەوە نیــن و کێومــاڵ ناکرێــن، 

هــەر بۆیــە ئــەوان وەک تێرۆریســتێک زێدەتــر چــاالک و 

ــت .  ــگ دەکەوێ ــان چن ــانەتر ئامانجەکانی نەترس

کەواتــە لــەو شــوێنەدا کــە پیــاو فــرە بــە ســەختى کارێــک 

ــانر  ــان ئاس ــام دەدا، ژن ــدەر ئەنج ــى تێک ــان چاالکییەک ی

دەتوانــن هەمــان کار ڕاپەڕێنــن، دیــارە ئەمەیــش لــەو 

گریامنانــەوە ســەرچاوەى گرتــوە کــە لــە کۆمەڵگــەى 

ئیســالمییدا هەمیشــە ژن وەک کەســێکى پلــە دوو، یاخــۆ 

وەک هاواڵتییەکــى پایــامڵ و مەحــرووم نیشــان دراوە و وا 

ــە ئەنجامــداىن هــەر  ــەر ب ــە بەرامب ــت ژن ناتوانای دەزانرێ

جــۆرە هێرشــێک یاخــۆ هــەر شــێوە گوزارشــتێک لــە خــۆى 

ــەوە ئەســتەم و ســەختە .  ــە الی ب

ئــەم گریامنانەیــش زۆرجــار پێوەندیــدارە بــە ئاکامــى 

ئــەو چوارچێــوە کۆمەاڵیەتییــەى کــە تــان و پــۆى هەمــوو 

کارێکــى تەنیــوە و ســەرچاوەى تێرۆریــزم و جیاوازیــى 

ڕەگەزییــە لــەو  کۆمەڵگــە و فەرهەنگــەدا کــە گروپــەکان 

ــەر.  ــتوەتە س ــان خس چاودێریی

ــەکاىن  ــە توندڕەویی ــە ڕاڤ ــە ل ــى ژن ک ــە ڕاســتییدا نادیاری ل

و  گازانــدە  جێگــەى  و  پێدەدرێــت  بــرەوى  ئیســالمدا 

بــوارە  هەمــان  وەک  ڕێــک  خۆرئاواییەکانــە،  ڕەخنــەى 

ــى  ــە کاراکتەرێک ــدا کردوەت ــگا بناژۆکان ــە کۆمەڵ ــە ژىن ل ک

بەشــدار و دیــار لــە چاالکییــە ئامانجدارەکانــدا . نادیاریــى 

ژن وەک ئــەوەى لــە هــەردوو کۆمەڵگــەى ئیســالمى و 

وەک ئــەوەى لــە ڕوانینــى خۆرئــاوادا هەســتى پێدەکرێــت 

و ئــەو چاودێرانــە بــێ دەنــگ دەکات لــە نێــو باوەڕێکــدا، 

لــە  شــیاوى  و  الوەکــى  کاراکتەرێکــى  ژن  بەڵــێ  کــە 

پێشــچاوگرتن نییــە لــە نێــو ڕێکخــراوە تونــد و بناژۆکانــدا، 
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وا  کــە  خۆرئاواییــەکان  الى  لــە  هەســتە  ئــەم  دیــارە 

ــت  ــک بێ ــە جۆرێ ــت، ڕەنگ ــچاو ناگیرێ ــن ژن لەپێش دەزان

ــاژۆکان بــە لەپێشــچاوگرتنى عەقــى  ــەو لەمتانــەى کــە بن ل

خۆرئــاوا قۆســتویانەتەوە و ئیــر ژن بەکاردەهێنــن بــۆ 

گیــاىن بەرامبەرکانیــان . 

ــوورى  ــارەى کەلت ــە ب ــتنێک ل ــووىن تێگەیش ــاوکات نەب ه

بوەتــە هــۆى سیاســەتێکى  ئیســالمیى  کۆنســەرڤاتیڤى 

چــەوت لــە دەوروخــوىل مامەڵەکــردن لەگــەڵ ژنانــدا وەک 

ــە  ــەى ک ــە تاکتیکیان ــەو قازانج ــودا ل ــک، ج گومانلێکراوێ

ــت  ــتێک بەدەس ــەوە وەک تێرۆریس ــۆى کارى ژنان ــە ه ب

ــراتیژیش  ــى س ــاوکات بەرژەوەنــدى و قازانج ــوە، ه هات

ــە  ــەو هێرشــانەى ل ــوە. ئ ــەو پرۆســەیەدا بەدەســت هات ل

ــگار  ــەرنجێکى ئێج ــن، س ــام دەدرێ ــەوە ئەنج ــەن ژنان الی

گــەورە لــە دەرەوە و نــاوەوەى واڵت بەدەســتدەهێنن، 

ــایان  ــن تەماش ــانێکى دەگمەن ــەوەى کەس ــەوان وەک ئ ئ

ــەن  ــە الی ــز ل ــارە کردەیەکــى  پشــێویى ئامێ دەکرێــت، دی

ــەوە.  گروپێک

بــووىن  هــۆکارى  دەوروخــوىل  لــە  زیاتــر  ســەرنجێکى 

گروپەکــە بۆخــۆى کۆدەکاتــەوە، هــاوکات گــەر ژنــان 

بــە  و خزمــەت  بکــەن  کار  وەهــادا  چاالکییەکــى  لــە 

کردەیــەک  هــەر  ڕاســتەوخۆ  بکــەن،  پرۆســەکەیان 

نەنگییەکــى ئێجــگار گــەورە ڕووبــەڕووی پیــاوان دەکاتەوە 

لــە پەیوەنــدى بــە کێشــەکەیانەوە . 

هــاوکات هاوســۆزیى ئاســانر دەبێــت لــە کاىت هــەر 

ــا  ــتدا، هەروەه ــاىن تێرۆریس ــەک ژن ــە ت ــک ل مامەڵەکردنێ

ــەر  ــە س ــەوە ل ــڕ دەکەن ــەرنجەکانیان چ ــر س ــان زێدەت ژن

ئــەو  واتــە  بنەماڵەکانیــان،  ژیــاىن  ڕەوىش  و  بــارودۆخ 

پاڵنەرانــە زیاتــر بەهەنــد وەردەگــرن کــە ئــەواىن ئاڕاســتە 

ــرە  ــە لێ ــارى تێرۆریســتیى، هــەر بۆی ــەرەو کاروب کــردوە ب

زانیاریگەلێکــى ورد و بەرچــاو و ســودبەخش لــە ئــارادان 

بــۆ بەکارهێنــاىن ژن وەک تێرۆریســتێک.

ژنان لە ناو ڕێکخستنەکانى قاعیدە و داعشدا

ــەدا و  ــە کەن ــەک ل ــە ســەر هەری ــن هەڕەشــە ل گەورەتری

خۆرئــاوا بریتییــە لــە هــەر گۆڕانێکــى چاوەڕوانکــرا و لــە 

ڕامیاریــى ڕێکخــراوى قاعیــدە لــە بەرامبــەر بەگەڕخســتنى 

ــتێک.  ژن وەک تێرۆریس

ــەوەى  ــۆ ئ ــن ب ــادە بووی ــراپ ئام ــە ڕادە خ ــاد ل ــە زی ئێم

مامەڵــە بکەیــن لەگــەڵ ئــەم ئەگــەرەدا، وە تێروانینــى 

ــە ئیســالمدا کــە یەکێکــە  خــودى خۆمــان  لــە ســەر ژن ل

ــە پایــامڵ و بەشــخوراوەکاىن کۆمەڵگــەى ئیســالمیى کــە  ل

وا دەزانرێــت پێکهاتــە و بــووىن رسوشــتییان ناتــەواون 

ــت ژن  ــەوە بخوازێ ــە ئ ــک ک ــەر ئەگەرێ ــەر ه ــە بەرامب ل

ــدات.  ــام ب ــۆى ئەنج ــردەوەکاىن خ ــەربەخۆ کار و ک س

لەگــەڵ ئەوەیشــدا گۆڕانێکــى ئاشــکرا لــە فەلســەفەى 

ــەر تاکــى  ــە بەرامب ــدەدا بەدیدەکرێــت ل ڕێکخــراوى قاعی

کاتێــک  تایبــەىت  بــە  ئیســالمیدا،  کۆمەڵگــەى  لــە  ژن 

لــە  ڕووبەڕووبونــەوە  ســراتیژى  وەک  ژن  دەبیرنێــت 

تــەک تێرۆریزمــدا توندوتــۆڵ و ســازکراوە و بەڵگەکانیــش 

ئــەوە نیشــان دەدەن کــە ڕێکخــراوى قاعیــدە لــە هەوڵــی 

ئەوەدایــە خــۆى ســازگار بــکات لەگــەڵ هەمــوو ئــەو 

ــى  ــرە ناتەقلیدی ــە ڕێگەگەلێکــى ف سیاســەتانەدا و لەوانەی

ــە  ــە ل ــت ک ــارەکاىن بەکاربهێنێ ــەر نەی ــکردنە س ــۆ هێرش ب

ــت وەک  ــت ژن بەکاربهێرنێ ــەدا دەکرێ ــەو ڕێگایان ــو ئ نێ

تێرۆریســتێک. 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــعودییەکاىن  ــە س ــەرە عەرەب ــە ڕێب ــک ل ــە یەکێ ــەر بۆی ه

مەرگیــدا  پێــش  قۆناغــى  لــە  ئەلقاعیــدە  ڕێکخــراوى 

ئامــاژەى بــەوە دابــوو کــە پێویســتە بیرۆکــەى بەکارهێنــاىن 

ژن لــە ڕیزەکانیانــدا بــرەو پێبــدەن، وەلــێ تاوەکــو ئێســتا 

ــە  ــراوە ک ــەوە نەک ــۆ ئ ــەواو بانگەشــە ب ــە شــێوەیەکى ت ب

ــە  ــەوە ل ــو ڕیزەکانیان ــە نێ ــرن و بێن ــەک هەڵبگ ــان چ ژن

گۆڕەپــاىن جیهــاددا. لــە مانگــى ســێى 2003 دا ڕۆژنامــەى 

شــەرق ئەلئەوســەت دیدارێکــى تایبــەىت لــە تــەک ژنێکــدا 

باوکــردەوە، کــە بانگەشــەى ئــەوەى دەکــرد ســەرکردەى 

دیــدارى  هــاوکات  قاعیدەیــە،  ڕێکخــراوى  نێــو  ژنــاىن 

ــە  ــوو ک ــاز داب ــدا س ــى تریش ــەک ژنگەلێک ــە ت ــەىت ل تایب

بەشــداربوون لــە خەبــاىت  نێونەتەوەیــى واڵتــاىن ئەڤغــان 

و عــەرەب و چیچانــدا. هــاوکات لــە مانگــى هەشــتى 

2008 دا ڕێکخــراوى قاعیــدە بــە شــێوەیەکى فەرمــى 

بانگەشــەى  تێیــدا  و  کــردەوە  ئینتەرنێتــى  پێگەیەکــى 

ئــەوەى کــرد ژنــان پیاوەکانیــان هــان بــدەن تــا لــە 

ــە ڕێگــەى خــودادا  ــدا بەشــداربن و ل کــردە خۆکوژییەکان

ــەم  ــانە و ئ ــەم بانگەش ــاش ئ ــە پ ــەوە، ل ــان بتەقێنن خۆی

ــوىل  ــە دەوروخ ــدە ل ــراوى قاعی ــەى ڕێکخ خۆکۆکردنەوەی

ژنانــدا، ئیــر زۆرى نەخایەنــد یەکــەم ژن پێوەنــدى کــرد بە 

ــەوە و هــەر  ــادى نێونەتەوەیی ــدە و جیه ڕێکخــراوى قاعی

ــدەوە.  ــۆى تەقان ــدا خ ــى ئێراق ــە خاک ــدا ل ــەو پێناوەیش ل

هــاوکات لــە  ئــازارى 2003 دا نووســینگەى توێژینــەوەى فیدڕاڵیى 

)ئێــف ىب ئــاى( نیگەرانیــى خۆى لــە هەمبــەر ڕامیارییــە نوێیەکاىن 

قاعیــدە نەشــاردەوە و ئــەوەى ئاشــکرا کــرد کــە ئەگــەرى گۆڕینــى 

ــە بەدەســتهاتوەکان،  ــرەى ڕاپۆرت ــە گوێ ــدە ب نەخشــەڕێگەى قاعی

ئــەوە دەگەیەنێــت کــە کاری زیاتــر دەکرێــت بــۆ بەکارهێنــاىن ژن 

وەک هێزێکــى مرۆیــى لــە ڕێکخراوەکــەدا.

 یەکــەى ڕاپۆرتــە هەواڵگیرییــەکان ئــەوەى ئامــادە کردبوو 

ــى  ــە دایک ــارساو ب ــەکاىن ن ــەرکردە ژن ــە س ــک ل ــە یەکێ ک

ڕێکخــراوى  لەگــەڵ  بەهێــزى  پێوەندییەکــى  ئوســامە 

ــەوە  ــۆڕى ئینتەرنێتەکەی ــە ڕێگــەى ت ــە و ل ــدەدا هەی قاعی

ــردوە . ــەدا چێک ــەک گروپەک ــە ت ــدى ل ــن پێوەن زۆرتری

الیــەن  لــە  ڕیبــات  لــە شــارى  دا دوو ژن  لــە 2005   

واڵىت مەغریبــى عەرەبییــەوە بانگەشــەى ئەوەکــرا کــە 

ــە  ــە تــەک ڕێکخــراوى قاعیــدەدا و ل ــە ل ــان هەی پێوەندیی

ــراون . ــتگیر ک ــەکانیاندا دەس ــداىن هێرش ــى ئەنجام هەوڵ

 هــاوکات بــە شــێوەیەکى فەرمــى پۆلیــىس پاکســتاىن 

هۆشــداریى زیاتــرى دا و نیگەرانیــى خــۆى نەدەشــاردەوە 

ــدارەکاىن  ــەى ڕێکخســتنە پێوەندی ــەو ڕاپۆرتان ــارەى ئ ــە ب ل

قاعیــدە لــەو واڵتــەدا کــە نیازیــان هەیــە ژنــان بــاو 

بکەنــەوە بــۆ ئــەوەى کــردەى خۆکــوژى لــە شــوێنى 

ئامانجەکانیانــدا ئەنجــام بــدەن . 

هــاوکات ژنێکــى پاکســتانیى لــەم دواییانــەدا گومــاىن 

لێکرابــوو بــەوەى دزەى کردوەتــە نێــو خاکــى ئەمریــکاوە 

ــرىش  ــداىن هێ ــۆ ئەنجام ــکات ب ــدە ب ــەوەى پروپاگەن ــۆ ئ ب

ئەمەیــش  دیــارە  ئــەو خاکــە،  بــۆ ســەر  تێرۆریســتى 

خانــەکاىن  زۆرجــار  چونکــە  نیگەرانییــە،  جێگــەى  زۆر 

ــوارەکاىن  ــەن ب ــە الی ــتان ل ــە پاکس ــدە ل ــراوى قاعی ڕێکخ

ــان پێوەدەکرێــت.  ــە ئەڤغانســتانەوە پێوەندیی ــزم ل تێرۆری

نێــو  لــە  ژنــان  تێــوەگالىن  زیاتــر  تــرى  ئاماژەیەکــى 

ڕێکخــراوى ئەلقاعیــدەدا دەگەڕێتــەوە بــۆ مانگــى ئــازارى 

 .2003

ــدیقى  ــە س ــوى عافی ــە نێ ــتان ب ــپۆرێکى پاکس ــک پس کاتێ

ــەىت  ــە تۆم ــرا ب ــاى( داوا ک ــف ىب ئ ــەن دەزگاى )ئێ ــە الی ل

قاعیــدەدا،  تــەک ڕێکخــراوى  لــە  پێوەنــدى  هەبــووىن 
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گرنگــى ئەوەیــش لــەوەدا بــوو کــە ئــەوە یەکەمجــار 

بــوو پــاش ڕووداوەکاىن یــازدەى ئەیلــوول فەرمــان لــە بــۆ 

ــە دژى  ــگ ل ــوەى جەن ــە چوارچێ ــک ل دەســتگیرکردىن ژنێ

ــت . تێــرۆردا دەربچێ

 لەبــەر ئــەوە زۆر بەئاشــکرا ئــەوە دەردەکەوێــت کــە 

ــە  ــەروبەندى ئەزموونکردندای ــە س ــدە ل ــراوى قاعی ڕێکخ

ــەر  ــدا، لەب ــو ڕیزەکانی ــە نێ ــەوەى ژن ل ــەک باوبوون ــە ت ل

ئــەوە پێویســتە لــە واقیعــى ئێســتادا چاوبخشــێرنێتەوە بــە 

ــە ئیســالمدا،  ــى ژن ل ــاوا لەمــەڕ ڕۆڵ تێگەیشــتنەکاىن خۆرئ

ــان  ــى ژن ــە ڕۆڵ ــت ب ــوارەکاىن پەیوەس ــە ب ــەىت ل ــە تایب ب

لــە جیهــاددا. پێویســتە خۆرئــاوا دیــدى خــۆى لەمــەڕ 

ژن لــە ئیســالمدا فراوانــر بــکات و ئیــر بزانێــت کــە 

ــدا، هــەر  ــەى ڕۆژهەاڵت ــە کۆمەڵگ ــەى ژن ل ــڕۆ مامەڵ ئەم

مامەڵــە تەقلیدییەکــەى جــاران نییــە. لــە بارودۆخــى 

بــووىن سیاســەتێکى کاریگــەرى دژە تێــرۆردا بــۆ هەڕەشــە 

ــت.  ــاىن تێرۆریس ــەکاىن ژن نوێی

پێویســتە خۆرئــاوا زیاتــر لــە ڕۆڵى کۆمەڵــگا ئیســالمییەکان 

تــێ بــگات و دەرک بــە گۆڕینــى تێروانینــەکان بــکات 

ــوو،  ــدا هەب ــر و مێ ــوان نێ ــوان بۆشــاییەکاىن نێ ــە نێ ــە ل ک

هەروەکــو کالرا بێیلــەر ئامــاژەى داوە کــە ژنــان ئەوەیــان 

ئاڕاســتە کــردوە کــە ڕۆڵــى پایامڵکراویــان و کەپتــى ژیانیان 

بگــۆڕن بــۆ ڕەفتــار و هەڵســوکەوتێکى نەشــیاو و تۆقێنــەر 

کــە لــە کــردەى تێرۆرســتییدا خــۆی دەبینێتــەوە.

وا  ئــەوان  تێرۆریســتاندا  ئەجێنــداى  پاشــخاىن  نێــو  لــە 

بیردەکەنــەوە کــە دەتوانــن ژنــان نــەک تەنهــا وەک ژن 

ئیســتغالل بکــەن و ڕامیان بکەن بــۆ مەرامــە تایبەتییەکانیان، 

بەڵکــوو ئــەوان ژن وەک مرۆڤێــک بەکاردەهێنــن. 

چونکــە  لێرەدایــە،  بانگەشــەیە  ئــەم  هەڵــەى  دیــارە 

ناســێرناون  ڕەگەزیانــەوە  نێــوى  بــە  ژنــان  هەمیشــە 

نێــو  لــە  ئەوەوەیــە  هــۆى  بــە  بەکارهێنانیشــیان  و 

و  پــاک  ڕوانینێکــى  بۆیــان  تێروانینــەکان  کۆمەڵــگادا 

قۆزراوەتــەوە  ژنبوونیــان  ئــەوان  کەواتــە  نەرمونیانــە، 

نــەک مرۆڤبوونیــان . لێــرەوە دەکرێــت بڵێیــن ئەمــە ئــەو 

گەورەتریــن هەڕەشــەیەیە کــە پەنجــە لــە تــەک داهاتووى 

مرۆڤایەتییــدا نــەرم دەکات و ئایندەى ئاســایىش خســتوەتە 

وەکــو  داعــش  ڕێکخــراوى  هــاوکات  پرســیارەو،  ژێــر 

ــواىن  ــى ت ــى و گۆڕەپانی ــتیى چەکداری ــى تێرۆریس گروپێک

ــراق  ــە ئێ ــکرا ل ــێوەى ئاش ــە ش ــک و ب ــێوەى پراکتی ــە ش ب

ــە  ــش دژ ب ــت. داع ــۆى ڕابگەیەنێ ــووىن خ ــووریادا ب و س

ــردەى تیرورســتیى  ــە ک ــراق و ســووریادا ب ــە ئێ ــاراىن ل نەی

ــە  ــان و هەڕەش ــە هەڵکوت ــى و ب ــاىت چەکداری ــە خەب و ب

ــن کــردەى  ــدا چەندی ــە ڕەوگــەى بوونیی ــە پێشــەوە، ل هات

ــردىن  ــردەى قڕک ــابخانە و ک ــن قەس تیرۆریســتیى و چەندی

ــۆ  ــا، ب ــۆى بەکارهێن ــاوەڕى خ ــن و ب ــاراىن ئایی ــە نەی دژ ب

ئــەم مەبەســتەیش گەورەتریــن ســوکایەىت و تــاواىن دژ بــە 

ــە  ــدى ل ــاىن کــوردى ئێزی ــەت ژن ــە تایب ــدا، ب ــان ئەنجام ژن

شــەنگالدا، ئــەوان لــەو هەڵمەتانەیانــدا کــە کردیانــە ســەر 

ــە چەندیــن  ــە شــەنگال، ب ــەى ئایینیــى یەزیدیــى ل پێکهات

شــێوە ژنانیــان ڕووبــەڕووى ســزا و توندوتیژیــى کــردەوە، 

کچــاىن گەنجــى تــەواوى شــەنگالیان گــرت و بــە هــەزاران 

ــە  ــر ب ــە کــرد و دوات ــان ڕاپێچــى گرتووخان کــچ و ژىن الوی

پێــى فەتــواکان وەکــو کەنیــزەک دەدرانــە موجاهیــدە 

عــەرەب و قەوقازییــەکاىن ئەندامــى خۆیــان و پاشــان 

ــە  ــییان دەخرای ــتدرێژیى سێکس ــران و دەس ــۆڕ دەک ئاڵوگ

ســەر و بــە تۆپــزى بــۆ مەبەســتى ســێکس بەکاردەهێــرنان. 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــدى حــەز  ــردە بەن ــان ک ــەزاران ژىن ئێزیدیی ــە ه ــەوان ب ئ

و ئارەزووەکانیــان، بــۆ ئــەم مەبەســتەیش لــە ڕێگــەى 

ژنــاىن نێــو ڕێکخســتنەکانیان دەســتیان بــرد بــۆ کارگەلێکــى 

دەگمــەن. لــە نێــو داعشــدا زیــاد لــە 500 چەکــدارى 

لەگــەڵ  بــوو  مامەڵــە  ئــەوان  ئەرکــى  هەبــوون،  ژن 

ــى  ــۆ کارى هەواڵگیری ــا ب ــدا، هەروەه ــە بازگەکان ــان ل ژن

ــە دەزگا  ــد ل ــو کارمەن ــەوەش وەک ــە ل ــن، جگ بەکاردەهات

ــان  ــەییەکانیان کەڵکی ــەىن و پیش ــتى و خواردەم تەندروس

لــێ وەردەگیــرا، ئــەو ژنانــە کەتیبــەى جیــا جیابــوون و لــە 

ــەىت  ــە حاڵ ــاوکات ل ــوو، ه ــان هەب ــدا بوونی ویالیەتەکانیان

ــۆ کارى خۆکــوژى  ــرا ب ــێ وەردەگی ــان ل تایبەتیشــدا کەڵکی

و تێرۆریســتیى لــە بەرامبــەر نەیارانیانــدا، بــەاڵم میتــۆدى 

داعــش بــە تــەواوەىت میتۆدێکــى ســەلەفیانە بــوو لــە 

هەمبــەر ژنانــدا. ژىن نێــو کۆمەڵگــەى داعشــیی، ژنانێکــى 

تــەواو داپــۆرشا و داراى پەچــە بــوون، ئــەوان بۆیــان 

نەبــوو بێنــە نــاو بــازاڕ و ئاوەدانییــەکان، جگــە لەوەیــش 

جیهــادى نیــکاح و ســانایی ســێکس لــە نێوانیانــدا شــتێکى 

ــەکان  ــرەى زانیاریی ــە گوێ ــوو. ب ــدراو ب ــى و ڕێپێ زۆر ڕۆتین

 8000 دا   2016 ســاڵى  لــە  رەقــەدا  شــارى  لــە  تەنهــا 

حاڵــەىت جیهــادى نیــکاح، کــە زۆربــەى ژنــەکان ژنــاىن 

دیــل و هێــرناوى ئێــراق و شــام بــوون، بــۆ جیهــادى 

نیــکاح بەکارهێــرنان. هــاوکات لــەو ماوەیــەدا 300 ژن 

ــە  ــان ب ــتەوە پەیوەندیی ــیاى ناوەڕاس ــا و ئاس ــە ئەورووپ ل

داعشــەوە کــردوە و ئەنــدام و هەڵســوڕاوى داعــش بــوون. 

تەنهــا لــە ئەفریقــاى باکــوورەوە لــە لیبیــا و میــرس و 

توونــس و مەغریبــەوە 400 ژن هاتوونەتــە نێــو ڕیــزەکاىن 

داعــش و داوایــان کــردوە کــە جیهــادى نیکاحیــان لــە 

ــت. ــەردا دابرنێ بەرامب

ئەنجامەکان:

بــە شــێوەیەکى بنچینەیــى زانیاریگەلێــک و داتایەکــى 

ئەووتــۆ لەبەردەســتدا نییــە بــۆ ئــەوەى شــیکردنەوەیەکى 

ــتەکاىن  ــەڕ ئاڕاس ــت لەم ــام بدرێ ــت ئەنج ورد و تەندروس

تێرۆریزمــى ئیســالمیی پەیوەســت بــە ژنــان تــا بــەو 

و  پاکســتان  ڕەوىش  لــە  ئەندازێــک  چەشــم  هۆیــەوە 

ئەوەیــش  ســەرەراى  هەڵبهنجێنیــن.  ئەڤغانســتاندا 

نەبــووىن  و  ســنووردار  زانیاریگەلێکــى  بــووىن  لەگــەڵ 

لێکۆڵینەوەیەکــى تەندروســت لــە ســەر بابەتەکــە، لەگــەڵ 

ئەوەشــدا هەندێــک دەســتهاوردمان هەیــە کــە دەکرێــت 

ــە  ــا  ببێت ــتەکان ت ــۆ ئاڕاس ــەوە ب ــێ بخوێندرێت ــەوەى ل ئ

ــووى ژن  ــۆ داهات ــۆیەک ب ــارى و ئاس ــەرچاوەیەکى زانی س

ــدا. ــە تێرۆریزم ل

ــەدا  ــەم توێژینەوەی ــرى ئ ــەوەى زێدەت ــارە بوون ــە دووب  ل

ــەڕ ژن  ــر لەم ــوو داتایەکــى ورد و زێدەت مەبەســتم ئەوەب

و تێرۆریــزم پیشــان بــدەم کــە هێلێکــى بنچینەیــى لەخــۆ 

دەگرێــت لــە ڕووداوە تێرۆریســتییەکاندا بــە بــێ ئــەوەى 

نێــوان ڕەگەزەکانــدا  لــە  لــەم ڕووداوانــەدا جیاوازیــى 

ــێ  ــەرە پ ــراوەکان پ ــا کۆک ــە داهاتووشــدا دات ــت و ل بکرێ

دەدەم کــە جــۆرەکاىن زانیارییــە کۆکــراوەکان ڕەگــەزەکاىن 

وەک باکگراونــدى ئابــوورى و کۆمەاڵیــەىت و فێرکاریــى 

ــت. لەخــۆ دەگرێ

ژنــان لــە نێــو ڕێکخســتەکاىن داعــش و قاعیــدە و بــەرەى 

یەکــەوە  لــە  تایبەمتەندییــان  بۆکۆحەرامــدا  و  نــەرسە 

نەتوانــراوە  داعــش  وەکــو  کات  هیــچ  بــەاڵم  نزیکــە، 

ــەوان  ــت، ئ ــان بکرێ ــارەزووى ژن ــووىن ژن و ئ ــە ب ــە ب گەم

توانیــان ســووکایەىت گــەورە لــە مێــژوودا بــە پێگــەى 

ــە  ــڕازى پرۆس ــا ئام ــەن، ژن تەنه ــووىن ژن بک ــاىف مرۆڤب م
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جیهادییەکــە بــوو، لــەو پرۆســەیەدا سیاســەت و تیــرۆر 

و ســێکس و پــارە ڕەچــاو کرابــوو. لــە نوێریــن زانیــارى 

ــە  ــە بەڵگەنامــە دەستبەســەرگیراوەکاندا خرابوون کــە ل

داهــاىت  و  ئابــوورى   10% کــە  زانــراوە  ئــەوە  ڕوو، 

ــاىن  ــان و ژن ــرۆىش کچ ــە ف ــتبوو ب ــتى بەس ــش پش داع

دڵ و دەســت بەســەراگیراو، ئــەوان بــە شــێوەیەکى 

بەرنامــە داڕێــژراو کاریــان لــە ســەر ئــەوە کردبــوو کــە 

ژنــان لــە بۆتــەى حــەزە سێکســییەکانیان بەکاربهێنــن، 

بــۆ ئــەم مەبەســتەیش بــە تەواویــى پشــتیان بــە 

ــوودە بەســتبوو، هــاوکات  ــان و فەرم تێکســەکاىن قورئ

بــۆ کەمەندکێشــکردىن ئــەو ژنانــە پشــتیان بــە سیاســەىت 

ــۆژى  ــى ئایدیۆل ــتبوو، هێزێک ــک بەس ــۆرینى مێش داش

کچــاىن  زۆرجــار  کــە  بەکاردەهێنــا،  فریودەرانەیــان 

واڵتــاىن پێشــکەوتووى وەکــو ئەســکەندەنافیا دەبوونــە 

ــاىن  ــى بەکارهێن ــکاندىن تەوق ــەرەتاى ش ــان. س نێچیری

ژن قاعیــدە کــردى و دواتــر بــە بەرباویــى داعــش 

ــێ  ــاوەى س ــە م ــان ل ــەوان توانی ــرد. ئ ــۆ ب ــتى ب دەس

ســاڵدا هێنــدەى ســەدەیەک چیرۆکــى تــاڵ بکــەن بــە 

ــەم  ــەوە ل ــەر ئ ــدا. لەب ــەىت ژن ــاىف مرۆڤای ــەرووى م گ

بــە  بەکارهێنــاىن ژن  تەنهــا نەزمــى  توێژینەوەیــەدا 

وردى خرایــە ڕوو، بــەاڵم گــەر بویســرێت چیرۆکــى 

بەکارهێنانــەکان قوڵــر و بەرینــرە و تــااڵوەکان تاڵــرن. 

ــى داعــش  ــر چنگ ــە ژێ ــوو ل ــانایش نەب ــە س هــەر بۆی

ــت،  ــو خــۆى نیشــان بدرێ ــووىن ژن وەک ــدەدا ب و قاعی

زانیارییــەکان  و  ســنووردار  ســەرچاوەکان  چــوون 

ڕاســتییەکان  دزەکــردىن  و  فــرە  کۆســپى  لەبــەردەم 

ئێجــگار دژوار بــوون، هــەر بۆیــە نەتوانــراوە بــە وردى 

شــەنوکەوى بابەتەکــە بکرێــت، بــەاڵم پێــامن وایــە 

ســەرنجێکى ورد و ئاشــنایەتییەکى بەریــن دراوەتــە 

کارى  دەکرێــت  داهاتویشــدا  لــە  و  ڕەوشــە  ئــەو 

فراوانــر لــەم بارەیــەوە بکرێــت و دنیابینــى ســەلەفیزم 

و ئیســالمگەرا لەمــەڕ مامەڵــە لەگــەڵ ژنــدا بــە وردتــر 

تێبگەیــن  ئیــدى  بخرێتــەڕوو.  ســەرنجرەوە  بــە  و 

کــە بەڵــێ ژنــان کایەیەکــى دەســتەمۆى ســێکس و 

ــەوا و  ــەى ه ــە بۆت ــن ل ــوون نی ــوون و کۆیلەب کەنیزب

ــڕازى  ــان ئام ــوو ژن ــەلەفیدا، بەڵک ــاوى س ــەوەىس پی ه

ــۆ  ــن ب ــەربازییەکەن و بابەتێک ــی و س ــدا سیاس ئەجێن

بــازرگاىن و سیاســەت و ئــارەزووى پیــاوان و جیهادیــش، 

ــالمگەراکانە  ــیروتیرى ئیس ــە ش ــى ب ــۆن ئاتاج وەک چ

بــەو جۆرەیــش ژنــان کەرەســتەیەکى جەنگــى دەســتى 

ــدا. ــژووى جواڵنەوەکانیان ــە مێ ــوون ل ــتان ب تیرۆریس



بەهانە داتاشین بۆ تیرۆر!

لە فارسییەوە: ئەكرەمی میهرداد

مایكڵ واڵزەر 
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مایــكڵ واڵــزەر، فەیلەســوفی نــارساوی ئەمریــكا و خاوەنــی 

ــی  ــە بیســت كتێب ــر ل ــا ئێســتا زیات ــە، ت ناوبانگــی جیهانیی

فەلســەفەی  سیاســی  و  فەلســەفەی  بوارەكانــی  لــە 

ــرس   ــە پ ــیوە، ك ــی نووس ــەفەی كۆمەاڵیەت ــاكار و فەلس ئ

ئابــووری،  دادپەروەریــی  ناســیۆنالیزم،  بابەتەكانــی  و 

دەگــرن،  لەخــۆ  مەدەنــی  كۆمەڵــی  خۆشــگوزەرانی و 

ــی  ــەو كتێب ــی ئ ــن بەرهەم ــە بەناوبانگری ــەاڵم لەوانەی ب

»جەنگــە دادپــەروەرەكان  و جەنگــە بێدادییــەكان« بێــت، 

ــی یاســاكانی  ــە ســەرچاوە گرنگەكان ــە ئێســتا یەكێكــە ل ك

جەنــگ لــە ڕوانگــەی فەلســەفی  و ئەخالقــی  و مافەكانــی 

بریتییــن  ئــەو  بەناوبانگەكانــی  كتێبــە  نێونەتەوەیــی. 

لێكۆڵینــەوە و ڕەخنــەی  لــە پرســەكانی دادپــەروەری، 

كۆمەاڵیەتــی، دیــدار لەگــەڵ ڕەخنــەكاران، پلورالیــزم  و 

ــەروەری  و یەكســانی، بەڵگــە و پاســاوەكانی چــەپ،  دادپ

عەقــڵ  و سیاســەت  و هــەژان، و پاشــان كتێبــی دەربــارەی 

»مــودارات« كــە لــە ســاڵی چاپكردنــی 1997 بــۆ زیاتــر لــە 

ــڕاوە. ــان وەرگێ ــت زم بیس

مایــكڵ واڵــزەر لــە ڕوانگــەی بیرمەندیــدا پابەنــدە بــە 

ــدا  ــە بەرهەمەكانی ــكا و ل ــەتی ئەمری ــی سیاس ــی چەپ باڵ

دیدگاكانــی پلورالیســتی بــۆ سیاســەت و ئەخــالق دڵنیایــی 

تایبــەت  و ئاشــكرای ئــەون. خوێندنــی بــااڵی لــە زانكۆكانی 

لــە هــاواردی  لــە بەریتانیــا و  براندیــس  و كامریــدج 

ــە  ــۆرای ل ــە ســاڵی 1964 دكت ــردوە و ل ــەواو ك ــكا ت ئەمری

ــدوە و  ــییەكاندا خوێن ــتە سیاس ــە زانس ــاوارد ل ــۆی ه زانك

ــتای  ــۆی پرینســتۆن مامۆس ــە زانك ــۆ و ل ــان زانك ــە هەم ل

ــەوەی  ــەزراوەی لێكۆڵین ــە دام ــە و ل زانســتی كۆمەاڵیەتیی

ــە شایســتەترین  پێشــكەوتووی پرینســتۆن، كــە یەكێكــە ل

ناوەندەكانــی زانســتی كۆمەاڵیەتیــی جیهــان کــە الى ئــەو 

ــە كاری  ــە ل ــزەر، جگ ــە. واڵ ــۆی هەی ــی خ ــگا و بایەخ جێ

زانكۆیــی و زانســتیی كۆمەاڵیەتــی، ئێســتا سەرنووســەری 

گۆڤــاری Dissent ە، ئــەم گۆڤــارەش وەكــو لــە ناوەكەیــدا 

ئەندێشــەی ڕووناكبیــران و  و  بیــر  باوكــراوەی  دیــارە 

ــە. ــری ئەمریكایی ــی ڕەخنەگ بیرمەندان

***

ــان  ــپتامبەر داكۆكیی ــش 11ی س ــوون پێ ــەس هەب ــەم ك ك

لــە تیــرۆر دەكــرد، تەنانــەت ئەوانــەش كــە تیرۆریســت و 

پشــتیوانانی تیــرۆر بــوون، نەیاندەوێــرا یان نەیاندەویســت 

ئــەم داكۆكییــە بكــەن. تیرۆریــزم وەكــو دەســتدرێژیی 

سێكســی و توندوتیــژی و كوشــتنی عەمدیــی شــایانی 

پشــتیوانی و داكۆكــی نییــە. قوربانیانــی تیــرۆر ئــەو ژن و 

ــاوە ئاســایی و ئــەو خەڵكــە بێتاوانانــەن كــە هەمیشــە  پی

پەیــدا  پاســاوێك  و  بەهانــە  دەبنــە قوربانــی و هیــچ 

نابێــت بۆیئــەوەی ئــەوان بكرێنــە ئامانــج و قوربانــی. 

ــە  ــاوازی ل ــە جی ــەوەی ك ــێ ئ ــە ب ــرۆر ب ــەكانی تی هێرش

خەڵكــی  تــەواوی  دژی  لــە  بــكات  كەســەكان  نێــوان 

ناوچەیــەك یــان كۆمەڵێــك بە ئەنجــام دەگات. تیرۆریســتە 

بكــوژەكان بــە بەرنامــە و نییەتــی پێشــوەخت دەســت بــە 

ــەوان  ــتەی ئ ــج و ئاڕاس ــا ئامان ــە تەنه ــەن، ك ــرش دەك هێ

ئــازار گەیاندنــە بــە خەڵكانــی دی و نانــەوەی ڕەوش و 

كەشــی تــرس و تۆقاندنــە. ئــەوان بۆیــە خەڵــك دەكــوژن 

بــۆ ئــەوەی كەســانی دیكــە بخەنــە تــرس و وەحشــتەوە، 

ــن ژمارەیەكــی  ــی كــوژراو دەتوان ــد قوربان ــە هــۆی چەن ب

ــەوە. ــرس و تۆقاندن ــاو ت ــە ن ــدوو بخەن ــەی زین زۆر بارمت

ــە  ــەو ڕوانگ ــان ئ ــە هەم ــرۆر ل ــی تی ــە ئەهریمەنەكان باڵ

ــە  ــا ب ــەوان تەنه ــەن، كاری ئ ــت پێدەك ــتەوە دەس و ئاڕاس
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كوشــتنی چەنــد كەســی بــێ گونــاح كۆتایــی نایــەت، 

بەڵكــوو دەیانەوێــت تــرس و بێزاریــی بخەنــە نــاو ژیانــی 

ڕۆژانــە و پێشــێلكردنی ئامانجەكانــی ژیانــی تایبەتــی 

و  هــەراس  و  نائاســایش  هەلومەرجــی  لــە  گشــتی  و 

ــەوان.  ــەی ئ ــە كار و بەرنام ــان دەبێت ــێ پای ــی ب ناچاركردن

زۆربوونــی تــاوان و تۆقانــدن لــە كۆمەڵــدا لەوانەیــە 

ئاكامــی هاوشێوەشــی بــۆ پەیــدا بێــت، بــە مانــای كاتێــك 

كــە تیرۆریســتان پەنــا بــۆ كوشــتار و تاوانــی نهێنــی 

ــە ئاســتی كۆمەاڵیەتیشــدا كەســانێك  ــە ل ــەن، لەوانەی دەب

ــەوە و كاری هاوشــێوەی  ــەم هەلومەرجــە بقۆزن ــن ئ هەب

ــەرئەنجام  ــدەن و س ــام ب ــاندنە ئەنج ــت و ترس ــەم كوش ئ

ــەوە.  ــی مبێنن ــە نادیاری ــەش ب ــەو كارە دزێوان ــی ئ بكەران

بەرهەمــی  خراپەكاریــی  باوبوونــەوەی  و  زۆربــوون 

ــتی  ــە دەس ــن ك ــەربەخۆ و نەناس ــكاری س ــەزاران تاوان ه

نەبیــرناوی ئــەوان پێكــەوە ئــەم تاوانانــە ئەنجــام دەدەن و 

كۆمــەڵ دەخنــە تــرس و بێــزاری و بێهێزییــەوە. تیرۆریــزم 

بەرهەمــی تاوانــی ئــەو دەســتە نەبیرناوانەیــە –پرۆژەیەكی 

بــۆ  پیالنێكــە  و  ڕێكخــراوە و هەڵبژاردنــی ســراتیژییە 

كوشــن و باوكردنــەوەی تــرس و وەحشــەت. بۆیــە مایــەی 

ــەم  ــەر كاربەدەســتانی ئ ــت ئەگ سەرســامی و تاســان نابێ

پیالنــە بــۆ ســەملاندن و پاســاودانی ســراتیژیی خۆیــان لــە 

ــەون.  ــزار دەربك ــان بێ ــراو ی ــتییدا ناچارك ــەی گش ژینگ

بــەاڵم كاتێــك كــە پاســاودانی ئەخالقــی پەســەند ناكرێــت، 

ڕێــگا بــۆ داكۆكــی و پاســاودانی ئایدیۆلۆژیــك دەكرێتــەوە. 

ــا و  ــی ئەورووپ ــی چەپ ــزی باڵ ــەن و هێ ــك الی ــە هەندێ ل

ئەمریــكا، لــە ســەردەمانی پێشــر )ســااڵنی شەســت و 

حەفتــا و هەشــتای ســەدەی پێشــوو( جۆرێــك فەرهەنگــی 

سیاســی هەبــوو كە بەهانەی بۆ ســازمانە تیرۆریســتییەكان 

دەتاشــی )وەكــو ســووپای ڕزگاریخــوازی ئێرالنــد، بــەرەی 

ئازادیخــوازی نیشــتامنیی جەزائیــر، ســازمانی ئازادیخــوازی 

پاســاوەكان  و  بەڵگــە  هاوشــێوەكانی(.  و  فەلەســتین 

هیچیــان نــوێ نیــن و دووبارەكردنەوەشــیان لــە 11ی 

ســپتامر هەتــا ئێســتا مایــەی سەرســامی نیــن، بــەاڵم 

دەبێــت بــەم هەلومەرجــەدا كــە تیــرۆر زۆر بــاوە و 

زۆربــەی جیهانــی گرتۆتــەوە، كــە ئــەو بەڵگانــە بــە وردی 

ــن. ــان بیی ــە ئاشــكرا نەیاری بناســین و ب

ــە.  ــن چارەی ــرۆر دوایی ــە تی ــە ك ــە ئەوەی ــن بەهان یەكەمی

بەدبەخــت  و  ســتەمدیدە  خەڵكانــی  وێنایــەدا  لــەم 

ــە،  ــان نیی ــچ ڕێگایەكی ــرۆر هی ــە تی ــە ل ــە جگ ــن ك دەبیرنێ

ئــەوان پێشــر پەنایــان بــۆ هەمــوو ڕێــگا سیاســی و 

یاســاییەكان بــردوە و هەمــوو ئەگەرەكانیــان ئەزمــوون 

كــردوە، بــەاڵم هەمــوو جارێــك شكســتیان خــواردوە و تــا 

لــە ئاكامــدا گەیشــتوونەتە بڕوایــەك كــە هیــچ ڕێگایەكیــان 

ئەهریمەنــی  بــۆ  نەبێــت  پەنابــردن  لــە  جگــە  نییــە 

تیــرۆر، یــان دەبێــت ببنــە تیرۆریســت یــان هیــچ كارێــك 

ــە  نەكــەن. وەاڵمــی ســادە ئەوەیــە، كــە بــە ســەرنجدان ل

تایبەمتەنــدی و ئاكارەكانــی تیــرۆر، چاكــر وایــە هیــچ 

كارێــك نەكــەن، بــەاڵم ئــەم وەاڵمــە بــۆ ئــەوان بەهانــە و 

ــە! ــت نیی ــاوێكی پێویس پاس

ــە.  ــان نیی ــی ئاس ــەر، كارێك ــن چارەس ــە دوایی ــن ب گەیش

دەبێــت لــە ڕاســتیدا هەمــوو شــتێك تاقــی بكرێتــەوە )كــە 

هەڵبــژاردەكان ئێجــگار زۆرن( و ئــەم تاقیكردنەوانــەش 

ــی  ــا بزاڤ ــزب ی ــت. كام حی ــار بێ ــۆ یەكج ــا ب ــت تەنه نابێ

ــاندانی  ــوان و خۆپیش ــار ڕێپێ ــا یەكج ــە تەنه ــییە ك سیاس

بۆیــە  ســەرنەكەوتوون،  یەكســەریش  و  كــردوە  ســاز 

دەبێــت كــە ئیــدی مافــی ئەوەیــان هەبێــت دەســت بــۆ 
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كوشــن ببــەن؟ سیاســەت هونــەری دووبــارە و چەندبــارە 

ــارە  ــدە دووب ــتێك هێن ــی ش ــی سیاس ــە. چاالكان كردنەوەی

ــی  ــوون و كارامەی ــی ئەزم ــەوەی خاوەن ــۆ ئ ــەوە ب دەكەن

ــە  ــت ك ــەوە ڕۆشــن نابێ ــچ شــێوەیەكیش ئ ــە هی ــن، و ب ب

ــش  ــان حوكمی ــێ. هەم ــان نامێن ــدی ڕێگەچارەی ــەی ئی ك

بــۆ ئــەو دەســتەیە لــە كاربەدەســتانی دەوڵەتیــش ڕاســتە 

كــە دەڵێــن هەمــوو شــتیان تاقیكردۆتــەوە و ئیــدی ئێســتا 

چارەیــان نییــە جگــە لــە بارمتەگیــری و بۆمبارانــی ناوچــە 

ــە ڕاســتی هەمــوو  ــا ب ــت بپرســین ئای ــەكان. دەبێ و دێهات

ڕێگاكانیــان تاقیكردۆتــەوە، یــان چ شــتێكیان تاقیكردۆتەوە، 

ــە؟ ــان نیی ــگا و چارەیەكیی ــچ ڕێ ــە ئێســتا هی ك

شــایانی  و  بــدات  پێرســتێك  دەتوانــێ  كەســێك  ئایــا 

باوەڕكــردن بێــت؟ »دواییــن چارەســەر« تەنهــا وەكــو 

لــە  دەگــرێ  ڕێگــە  كۆتایــی،  یــان حكایەتــی  چەمــك 

زنجیرەیــەك كار و خەباتــی پێویســت، ئایــا تیــرۆر بــە 

ڕاســتی دواییــن ڕێگایــە؟ دواییــن ڕێگــە تەنها بۆ پاســاودان 

و ســەملاندنی كارەكانییانــە، چونكــە لــە كــرداردا زۆربــەی 

ــن  ــن ڕێگەچــارە دەزان ــە یەكەمی ــرۆر ب تیرۆریســتەكان، تی

ڕێگەیــە  ئــەو  لــە سەرەتاشــەوە دەیانەوێــت  و هــەر 

هەڵبژێــرن.

و  تیرۆریســتەكان الوازن  كــە  ئەوەیــە  بەهانــەی دوەم 

كارێكــی دیكەیــان جگــە لــە تیــرۆر لــە دەســت نایــە. لــەم 

بەهانەیــەدا دوو جــۆر الوازیــی هــەن، بــەاڵم تێكــەاڵو 

كــراون: یەكەمیــان، الوازیی ســازمانی تیرۆریســتە بەرامبەر 

ــە  ــەر ب ــە بەرامب ــان الوازیی ــەوی دیكەی ــن، و ئ ــە دوژم ب

خەڵكــی خۆیــان. الوازیــی دوەم، واتا نا توانایــی ڕێكخراوی 

تیرۆریســتی بۆ كۆكردنەوە و ڕێكخســن و ســازدانی خەڵك 

ــرداردا  ــە ك ــت و ل ــرۆر دەچێ ــەرەو تی ــە ســەرئەنجام ب - ك

هەمــوو ڕێگــە و چارەســەرەكانی دیكــە - وەكــو هەنــگاو و 

كارە سیاســییەكان، بەرەنــگاری بــێ توندوتیــژی، مانگرتنــی 

واز  فــراوان-  و  و خۆپیشــاندانی جەماوەریــی  گشــتیی 

ــە  ــە ك ــەوە نیی ــەر ئ ــن. تیرۆریســتەكان الوازن، لەب دەهێن

ــت  ــوو دروس ــن، بەڵك ــی الواز و پەراوێزكراوەكان نوێنەران

لەبــەر ئەوەیــە كــە نوێنــەری ئــەو هــەژار و الوازانــە نیــن، 

ــەتدا الوازەكان  ــی سیاس ــە مەیدان ــوە ل ــە نەیانتوانی چونك

ــە  ــزەوە. تیرۆریســتان ب ــی بەهێ ــە بەرگــری و نەیاری بخەن

بــێ پشــتیوانیی ڕێكخــراوی خەڵكــی خۆیــان كار دەكــەن، 

ــان  ــك ی ــاری هەندێ ــی و نەی ــكاری توڕەی ــە بەیان لەوانەش

زۆرێــك لــە خەڵكیــش بــن، بــەاڵم نــەك ڕاوێــژ و مۆڵــەت 

تەنانــەت  بەڵكــوو  نییــە،  خەڵكییــان  نوێنەرایەتــی  و 

هەوڵیشــیان نــەداوە بــۆ بەدەســتهێنانی بــڕوا و الیەنگیریی 

ئــەوان. تیرۆریســتان ســتەمكارانە كاردەكــەن و ئەگــەر 

ــەن. ــم دەك ــان ســتەمكارانە حوك ســەربكەون، بێگوم

بەهانــەی ســێهەم كەســانێك دەهێنــێ كــە دەڵێــن تیــرۆر 

نــە دواییــن چارەیــە و نــە تەنهــا چارەســەرە، بەڵكــوو 

ــەن.  ــۆ دەب ــای ب ڕێگەچارەیەكــی گشــتییە و هەمــوان پەن

ــتەكەی  ــا ڕاس ــی( مان ــەتی دەوڵەتی ــان سیاس ــەت )ی سیاس

ئەوەیــە كــە دەبێــت شــتەكان بــە وردی و بــە حیكمــەت 

ــە  ــتێكی دیك ــچ ش ــەوان هی ــەالی ئ ــن. ل ــەر بكرێ چارەس

ئــەو  هەمــان  پاســاوە  ئــەم  لۆجیكــی  نییــە،  كارســاز 

لۆجیكەیــە كــە دەڵێــت« لــە عیشــق و لــە جەنگــدا هەموو 

ــەوە  ــای هەڵگەڕان ــە«. عیشــق هەمیشــە مان كارێــك ڕەوای

و  بــەردەوام خوێنڕێژییــە،  فریــو دەدات، جەنگیــش  و 

سیاســەت هەمــوو كات پێویســتی بــە ترســاندن و تۆقاندن 

هەیــە. لــە دونیــای بوونەوەرانــی تیرۆریســتدا، هــەم 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

دەرگای چوونــە ژوورە و هــەم دەرگای هاتنــەدەر هەیــە. 

ئێمــە هەمیشــە لــە دونیــای تیرۆریســتاندا ژیــان دەكەین و 

بــۆ ئــەوەی بزانیــن ڕێگــەی تیــرۆر چــۆن هەڵدەبژێدرێــت، 

دەبێــت بزانیــن كــە لــەو دونیایــەدا چــی ڕوودەدات 

)هەرچەنــد زۆرجــار منوونــە و منایشــی دیاریكراومــان 

لەبەردەســتدا نییــە(. گروپێــك لــە خەڵــك )كاربەدەســتانی 

ــك  ــە دەوری مێزێ ــی( ل ــی سیاس ــان چاالكان ــەت ی حكوم

ــرۆر  ــەی تی ــا ڕێگ ــە ئای ــەوە ك ــەوە و بیردەكەن ــۆ دەبن ك

ــت  ــەكان دەس ــەك بەهان ــاش ماوەی ــا، پ ــان ن ــەر ی بگرنەب

پێدەكــەن و لــە بەڵگــە و پاســاوەكاندا خۆیــان نقــوم 

ــەدا و  ــەو كات ــە ل ــت ك ــت بزانرێ ــەت دەبێ ــەن. هەڵب دەك

ــت  ــچ ســوودێك نابێ ــان، هی ــزی گفتوگۆكەی ــە دەوری مێ ل

ــە  ــە ك ــەو كارەی ــە ئ ــن: »ئەم ــرۆر بڵێ ــی تی ــە الیەنگران ك

هەمــوو كــەس دەتوانــن بیكــەن«، چونكــە ئــەوان لەگــەڵ 

كەســانێك ڕووبــەڕوون كــە ڕێگــەی دیكەیــان پێشــنیار 

ــە  ــەو بەڵگ ــان ئ ــرۆر هەم ــەرچاوەی تی ــەاڵم س ــردوە، ب ك

هاوكارانــی  قوربانییەكانیــان  یەكەمیــن  پاســاوانەیە.  و 

پێشــوویانن، واتــە ئەوانــەی )نــە( یــان بــۆ تیــرۆر گوتــوە. 

ئایــا بەڵگــە و ســەملاندن هەیــە كــە ئــەم دوو گروپــە وەكــو 

ــن؟ ــا بكرێ ــەك تەماش ی

ــە چەمكــی  ــە ب ــە ڕاســتیدا، یاریكردن ــەی چــوارەم ل بەهان

»بێگوناهــی«، هەڵبــەت كوشــتنی بێگوناهــان كارێكــی 

دروســت نییــە، بــەاڵم قوربانیــان بــە تــەواوی بێتــاوان نین. 

ــوودە  ــوە ئاڵ ــە می ــوە و ل ــوودیان بینی ــانەوە س ــە چەوس ل

بۆیــە  بــوون،  ســوودمەند  ســتەمكاریی  ناپاكەكانــی  و 

هەرچەنــدە كوشــتنیان مایــەی ســەملاندن نییــە، بــەاڵم 

شــایانی تێگەیشــتنە. ئایــا ڕێگــە و چاوەڕوانییەكــی دیكــە 

پەیــدا نابێــت؟ وەاڵمەكــە ئەوەیــە كــە منــدااڵن و تەنانەت 

ــێك  ــەر كەس ــو ه ــرۆر، وەك ــی تی ــی قوربانی بەتەمەنەكان

ــە پاكســازیی نەتەوەیــی  ــان ل ــە جەنــگ ی ــە ل كــە چاالكان

ــییەكاندا  ــی و وەحش ــەركوتە سیاس ــە س ــان ل ــی ی و ئایین

بەشــدارن، مافــی بەهرەمەندییــان لــە تەمەنــی رسوشــتی 

ــان  ــان خۆی ــن ی ــت زوو لەناوبرێ ــە نابێ ــە، ك ــان هەی خۆی

لەناوبــەرن. ئــەم بنەمایــە نــاوی »پاراســتنی كەســانی 

بێتــاوان و نابەشــدارە« كــە نــەك تەنهــا لە جەنــگ، بەڵكوو 

لــە هــەر كێشــە و ناكۆكییەكــی سیاســی مەعقــول و 

ئابڕوومەندانــەدا دەبێــت وەكــو بنامەیــەك پیــادە بكرێــت. 

ــە  ــان ل ــاوی ســاتێكی خۆشــیی خۆی ــە پێن كەســانێك كــە ل

ــێ  ــر پ ــە ژێ ــازاری كەســانی دیكــە دەخەن ــی و ئ بەدبەخت

دواهەمین بەهانە ئەو بڕوا 
ناڕاستەیە كە دەڵێت: هەموو 
كاردانەوە و نەیارییەكان كە 

گوایە بەڵگە نەویستن بۆ 
ڕەتكردنەوەی تیرۆر و لە ڕای 

گشتییشدا پەسەند كراون، 
لە ڕاستیدا لە خودی تیرۆر 

خراپترن. دەڵێن كە هەر كار 
و هەنگاوێكی سیاسی یان 

سەربازی، تۆڵەسەندنەوە 
و كۆتایی هاتنی ئازادییە 
مەدەنییەكان و سەرەتای 

فاشیزمە و شایانی 
ناشیرینكردن و تاوانباركردنە
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ــە  ــن ك ــت بزان ــان دەدەن، دەبێ ــان ئازاری ــوژن ی و دەیانك

نــەك تەنهــا خەریكــی بەهانــە تاشــینن بــۆ تیــرۆر، بەڵكــوو 

ــان. ــتیوان و هاوكارانی ــی پش ــە الوازی ــێكن ل بەش

ــت:  ــە دەڵێ ــتەیە ك ــڕوا ناڕاس ــەو ب ــە ئ ــن بەهان دواهەمی

هەمــوو كاردانــەوە و نەیارییــەكان كــە گوایــە بەڵگــە 

نەویســن بــۆ ڕەتكردنــەوەی تیــرۆر و لــە ڕای گشتییشــدا 

پەســەند كــراون، لــە ڕاســتیدا لــە خــودی تیــرۆر خراپــرن. 

دەڵێــن كــە هەر كار و هەنگاوێكی سیاســی یان ســەربازی، 

تۆڵەســەندنەوە و كۆتایــی هاتنــی ئازادییــە مەدەنییــەكان 

و  ناشــیرینكردن  شــایانی  و  فاشــیزمە  ســەرەتای  و 

ــی،  ــەوەی ســەملێنەری ئەخاق ــا كاردان ــە. تەنه تاوانباركردن

نوێكردنــەوە و پێداچوونــەوەی ئــەو سیاســەتانەیە كــە 

بــۆ  هێرشــیان  دەبێــت  و  دەكات  بانگەوازیــان  تیــرۆر 

بكرێــت. بــە بڕوایەكــی ڕۆشــنر، دەبێــت قوربانیــان بڵێــن 

ــوە. ــان زانی ــەم بڕوایەم ــە ئ ــە دەمێك ك

مــن هەمــوو ئــەم پاســاوانەم لــە چەنــد ڕۆژی ڕابــردوودا 

ــە ڕق و  ــك ب ــەی خەڵ ــۆن زۆرب ــە چ ــم ك ــتوە و بینی بیس

ــزی نیشــتامنییەوە  ــی و هێ ــاوی یەكێت ــە ن ــەوە و ب بێزاریی

ــی  ــی لەوان ــەاڵم دوو بەهانــەی دوای باســیان دەكــەن، ب

)ئەمریكاییــەكان(  ئێمــە  دەبیســرێن  زیاتــر  دیكــە 

عێراقــامن بۆمبــاران كــرد، پشــتیوانی لــە ئیرسائیــل دەكەین 

ــو  ــە چەوســێنەرەكانی وەك ــی ڕژێمــە عەرەب و هاوپەیامنی

لــە  ســەرئەنجام  میرسیــن،  و  ســعودیە  عەرەبســتانی 

ــن؟  ــی چــی دیكەی ــرۆر چاوەڕوان ــە تی ــەردا جگــە ل بەرامب

باســی  كــە  تونــدڕەوە  و  نــاڕەوا  باســە  ئــەم  وێــڕای 

هەرچەنــدە  ئەمریكایــە،  تاوانەكانــی  و  توندوتیژیــی 

ــە  ــەی زۆر ل ــدا ڕەخن ــەی دوایی ــد دەی ــە چەن ــن ل دەتوانی

سیاســەتی دەرەوەی ئەمریــكا بگریــن، زۆرێــك لــە لیرالــە 

چەپڕەوەكانــی وەكــو ئێمــە، زۆرترینــی تەمەنــی سیاســیی 

ــی خۆمــان  ــەر توندوتیژییەكان ــاری بەرامب ــە نەی خۆمــان ل

گوزەرانــدوە )هەرچەنــد دەبێــت ئــەوەش بزانیــن كــە مــن 

ــی  ــە جەنگ ــرد ل ــتیوانییامن ك ــتەكان پش ــەی دۆس و زۆرب

كەنــداو لــە دژی ســەدام حســێن، كــە لــە بەهانــەی 

چوارەمــدا باســم كــرد(. ئێمــەی ئەمریكایــی دەبێــت 

بەرامبــەر ســتەمكارییەكانی دەوڵەتــی خۆمــان و ئــەو 

دەوڵەتانــەش كــە پــارە و چەكیــان دەدەینــێ هەڵوێســت 

بنوێنیــن، بــەاڵم هیــچ كام لــەم بەهانــە و پاســاوانە ناتوانن 

ــاری  ــە ب ــێ ل ــەس ناتوان ــچ ك ــەڵمێنن، و هی ــزم بس تیرۆری

ئەخالقییــەوە تیــرۆر بســەملێنێت. لەوانەیــە دەروونناســان 

ئامــۆژگاری و ڕێنامییــان بــۆ ئــەم بــڕوا و تێگەیشــتنە 

بەرامبــەر  لــە  كاردانــەوەی سیاســیی  بــەاڵم  هەبێــت، 

ــاری و  ــا نەی ــدڕەوان و جەنگخــوازە خۆكــوژەكان، تەنه تون

دوژمنایەتییــە.

سەرچاوە: 

فلســفە و جامعــە و سیاســەت، گزیــدە و ترجمــەی عــزت 

اللــه فوالدونــد، نرشماهــی، چــاپ 1387، ل ل 290-285.



واقعى ئیخوان موسلمین 
لە ئەورووپادا

وەرگێڕانى: ماجید خەلیل

د. هەیسەم مزاحم
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ــە، ئیخــوان  ــى نیی ئیخــوان تەنهــا پارتێکــى سیاســی و لۆکاڵ

نوێنەرایــەىت پارتێکــى نێــو نەتەوەیــی و هێزێکــى زەنگیــن 

بــە  پڕچــەک  ئایدیۆلۆژیایەکــى  داراى  و  ڕێکخســن  بــە 

ــە  ــە هەوانت ــەم جواڵنەوەی ــڵامنە، ئ ــک موس ــى ملیارێ ئایین

نییــە و ڕیشــەى هەیــە، ئــەم جواڵنەوەیــە هێزێکــە دیــوى 

مەترســیدار و دیوى جــواىن هەیــە، جواڵنەوەیەکە ڕەهەندى 

فرەیــى مشــتومڕى لــە خــۆ گردکردوەتــەوە و بوەتــە مایــەى 

دیالــۆگ و مشــتومڕ و ســەرچاوەى توێژینــەوە و جەنــگ و 

ــا.  ــداىل ئێســتاى ئەورووپ جی

ــا دا  ــەن بەنن ــتى حەس ــەر دەس ــە س ــلمین ل ــوان موس ئیخ

ســاڵى 1928 دامــەزرا و لقەکانیــىش لــە چلــەکاىن ســەدەى 

پێشــوودا بــە تــەواوى واڵتــاىن عەرەبیــدا باوبوونــەوە. ئیدى 

وەک ڕەوتێکــى هزریــى کاریگــەر شــوێنى خــۆى لــە ســەر 

گەلــێ بــوارى جیــادا کــردەوە. یاخــۆ وەک بزووتنەوەیەکــى 

هزریــى لــە گەلــێ ڕەهەندەوە شــێوەگیر بوو. ئیخــوان وەک 

ڕێکخراوێکــى شــێوە هەرەمــى، نەزمێکــى نێونەتەوەیــی دا 

بــە خــۆی و لــە تــەک کــەش و هــەواى ڕژێمــە جیاجیاکانــدا 

کەنــەدا  و  بەریتانیــا  لێــرەوە دەســەاڵتداراىن  خەمڵــى1. 

کەوتنــە بیــرى پەیجــورى چاالکییــەکاىن ئــەم ڕێکخــراوە 

لــە نێــو قەڵەمڕەوییانــدا و بــوارى پەیوەندییــەکاىن ئــەم 

هێزەیــان لــە تــەک ڕێکخــراوە پەڕگیــر و بناچــۆکان خســتە 

ــوان  ــى ئیخ ــت واقیع ــە دەکرێ ــەر بۆی ــیارەوە، ه ــر پرس ژێ

ئــەم  لەگــەڵ  شــوێنى  و  بخرێتــەڕوو  ئەورووپــادا  لــە 

ــیبکرێتەوە. ــاوادا ش ــەى خۆرئ پەیجوربوون

دەســتپێکى  لــە  موســلمین  ئیخــوان  کۆمەڵــەى  دیــارە 

بــە  هــاوکات  ئەورووپــا،  نێــو  خزاوەتــە  پەنجاکانــەوە 

ــدا  ــەىت ئەورووپیی ــک دەوڵ ــە هەندێ ــک ل ــاى ڕێکخراوێ وێن

دەســتیپێکرد، بــۆ منوونــە  لــە ســاڵى 1963 دا لــە بەریتانیــادا 

وەک ڕێکخراوێــک دەرکــەوت. لێــرەوە لــە زۆرێــک لــە 

ئیخــوان  نوێنــەراىن  و  خوێنــکاران  ئەورووپــادا  واڵتــاىن 

ــەور و  ــاو ج ــە ت ــڵامنانەى ل ــەرە موس ــەو پەناب ــەک ئ ــە ت ل

ســتەمى ڕژێمــەکاىن ڕۆژهــەاڵىت ئیســالمى هەڵهاتبــوون، 

ــووىن ئیخــوان  ــە ســااڵىن ناســۆریی و گیرۆدەب ــەىت ل ــە تایب ب

لــە  عەبدولناســڕەوە  جەمــال  ســەردەمى  دەســت  بــە 

میــرس، هەمــوو ئەمانــە هەماهەنگییــان کــرد و شــێوە 

ئەورووپــاوە.  بــردە  ئیخوانیــان  نەزمێکــى  گیربــووىن 

لێــرەوە هەمــوو تایبەمتەندییــەکاىن ئیخــواىن ڕۆژهــەاڵىت 

بــە  ڕێکخراوێکــى  وەک  ئیــدى  گواســتەوە،  ئیســالمییان 

ــن و  ــى دەرکەوت ــوڕى هزری ــە گ ــراو و ب ــە و ڕێکخ بەرنام

بوونــە بەهێزتریــن تەوژمــى ئیســالمى لــە ئەورووپــادا. 

ــە ڕێکخســتنى تۆکمــە  ــوو ب ــەم ڕێکخــراوە پشتبەســتوو ب ئ

و تۆڕێکــى بەرفــراواىن کۆمەاڵیەتیــى و هێزێکــى بەرچــاوى 

ئابــوورى و دارایــی2. ئیــر هــەر لــەو کاتــەوەى کــە جەمــال 

عەبدولناســڕ لــە ســاڵى 1954 دا بڕیــارى لێکهەڵوەشــانەوەى 

کۆمەڵەکــەى دا، ئــەوان هەڵوێســتیان وەرگــرت و لــەو 

گیرۆدەبوونــە خۆیــان قوتارکــرد و پانتایــی چاالکییــەکاىن 

خۆیــان بــردە دەرێ، بــە تایبــەىت لــە ســعودیە و ئەورووپــادا 

گیرســانەوە. وەختێــک میــرس ئــەم بڕیــارەى دا، موســڵامنان 

لــە ئەورووپــا الواز بــوون و پێگــەو پێناوێکیــان نەبــوو، 

ــوون،  ــادا تەنهــا دوو مزگــەوت هەب ــە ئەڵامنی ــە ل ــۆ منوون ب

لــە  بــوون لەیەکرییــەوە، یەکێــک  ئەوانیــش زۆر دوور 

ــوەى  ــارە نی ــوو. دی ــۆرگ ب ــە هامب ــەوى دى ل ــن و ئ بەرلی

بزووتنــەوەى  قۆناغــى  پێشــوویش،  ســەدەى  دوەمــى 

ــە  ــزم، بۆی ــە ئیمپریالی ــوو دژ ب ــەرەىب ب ــاىن ع ــى واڵت ڕزگاری

خۆرئــاوا لــە ئاســت عــەرەب و موســڵامناندا لــە ئەورووپــا 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

دیاریکــراوى  نەزمــى  و  ڕوانیــن  تایبەمتەندییەکــى  داراى 

ــدا،  ــە ســااڵىن جەنگــى دوەم ــۆن ل ــوو. غیرهــارد ف خــۆى ب

ــەو  ــوو، ئ ــەاڵت ب ــراوەکاىن ڕۆژه ــە داگیرک ــرى هەرێم وەزی

هەرێامنــەى کــە ڕژێمــى رایــخ داگیریــی کردبــوون. دواتــر 

دەســتى دایــە کارى هەواڵگیریــی،  ئــەو بەڵێنــى لــەو 

موســڵامنانەى نێــو ئەرتــەىش ســوور و ئەوانــەى نێــو ســوپاى 

ــا  ــە دەســیان ت ــى کەوتبوون ــە دیلی ــە ب ــوو ک ــازى وەرگرتب ن

ــارى  ــاوا بڕی ــوڕێن، خۆرئ ــاوا هەڵس ــدى خۆرئ ــە بەرژەوەن ب

دابــوو،  موســڵامنەکاىن  کۆچبــەرە  کەمەندکێشــکردىن 

گەرەکــى بــوو بــەو نەزمــە ئایینییەیانــەوە ڕەوتێکــى دژ بــە 

ــاوى کۆمۆنیزمــى دەســتپێکى جەنگــى  ــن و ت شــەپۆىل پڕتی

ــۆ  ــاوا ب ســارد دروســت بکــەن.  مەبەســتى سیاســەىت خۆرئ

مامەڵەکــردن لــە تــەک موســڵامناندا ئــەوە بــوو کــە جڵــەوى 

ــزم  ــزرى کۆمۆنی ــەىت ه ــتەى نەیاریی ــە ئاڕاس ــڵامنان ب موس

وەرســوڕێنێت. ئــەوە بــوو لــە شــارى میونــخ مزگەوتێکیــان 

ــد  ــاییان دامەزران ــى یاس ــاوکات ڕێکخراوێک ــا و ه ــاد ن بونی

ــەر  ــڵامنەکان. ه ــەرە موس ــە پەناب ــوو ب ــت ب ــە پەیوەس ک

لــەم ڕەوشــەدا ســەعید ڕەمــەزاىن زاواى حەســەن بەننــا 

ــەرى  ــدەراىن ڕاب ــە یارمەتی ــوو ل ــک ب ــەو یەکێ دەرکــەوت، ئ

ــوە  ــە شــارى میونخــدا بب ــاڵى 1958 دا  ل ــە س ئیخــوان و ل

ئیخــوان  ئیخوانــەکان3.   نێــو  بەرچــاوى  ژمارەیەکــى 

ئایدیۆلــۆژى  ناکۆکــى  ئەورووپــادا  لــە  بــوو  گەرەکــى 

تۆکمــە  ڕێکخســتنێکى  و  هێــز  و  تێپەڕێنێــت  ئیتنــى  و 

بونیــاد بنێــت، ئــەوە بــوو لــە ســاڵى 1973 دا لــە لەنــدەن 

کۆنگرەیەکیــان بەســت، لەوێــدا چەندیــن کەســایەىت دیــارى 

ئیخــواىن نێــو پارچــەکان و واڵتــاىن ئیســالمى بەشــدار بــوون. 

ــالمى  ــەراىن ئیس ــەرۆکى پەناب ــەت، س ــب هیم ــە غال لەوان

ــە  ــک ل ــەد یەکێ ــید ئەحم ــا، خورش ــوورى ئەڵامنی ــە باش ل

هێــام دیــارەکاىن کۆمەڵــى ئیســالمى لــە پاکســتان کــە 

ــە  ــد ک ــوون. هەرچەن ــوان ب ــیاى ئیخ ــوورى ئاس ــى باش لق

ئــەم کۆنگــرە ئاکامێکــى ڕاســتەوخۆى نــەدا بــە دەســتەوە، 

بــەاڵم بــوە هەنگاوێکــى ســەرەتایی بــۆ گردبوونــەوە و 

یەکخســتنى ڕێکخســتنى ئیســالمییەکاىن ئەورووپــا. لــە پــاش 

چــوار ســاڵ کۆبوونەوەیەکــى تــرى جیاکــەرەوە لــە مێــژووى 

ــاڵى 1977 دا  ــە س ــە ل ــەو کۆبوونەوەی ــدرا. ئ ــدا گرێ ئیخوان

بــوو لــە لۆغانــۆى لێــوارى دەریاچەیــەک لــە ســویرسا. لــەو 

کۆبوونــەوەدا ژمارەیەکــى بەرچــاو لــە ســەراىن ئیخــوان 

ئامــادە بــوون، لەوانــە غالــب یمــەت و یوســف نــەدا، 

ــوو،  یوســف  ــخ ب ــەوىت میون ــى بەرچــاوى مزگ ــە ڕەمزێک ک

ــى  ــاىب ڕۆح ــە ب ــۆن ب ــان جۆنس ــژەر ئی ــە توێ ــەرەزاوى ک ق

فاروقــى  ئیســامعیل  دەزانێــت،  ئیخــواىن  جواڵنــەوەى 

تیۆریســت و بیرمەنــدى گــەورەى ئیســالمییەکان و چەنــداىن 

دیکــە. ئــەم کۆبوونەوەیــە هەوڵى ســەرلەنوێ داڕشــتنەوەى 

کارو چاالکــى و ڕێکخســتنى ئیخــوان بــوو، بــە تایبــەىت لــە 

ــەورەى  ــەى گ ــڕدا لەمت ــایەى ناس ــە س ــە ل ــەوەى ک ــاش ئ پ

بەرکەوتبــوو4. لــە ســاڵى 1978 دا، کۆبوونەوەیەکــى دیکــە 

ــار درا کــە بنکــەى دامەزراوەکــە لــە  گرێــدرا و لەوێــدا بڕی

ئەورووپــاوە بگوێزرێتــەوە بــۆ ئەمەریــکا. ئیــدى لــەوێ 

فــاروق،  ئەرکــى جواڵنەوەکــە خرایــە ئەســتۆى دکتــۆر 

چــوون ئــەو لــەوێ مژوڵــى کارى زانکۆیــی بــوو لــە زانکــۆى 

ــە  ــەو چاالکییان ــک ل ــا دا. زۆرێ ــەىت فیالدلفی ــە ویالی ــل ل متب

مزگــەوىت  بەرچاوەکــەى  کاریگەرییــە  شــوێنپەنجەى 

میونخیــان لــە ســەر بــوو، ئــەوەى کــە ســاڵى 1982 نێــوى 

گــۆڕا بــە ڕێکخــراوى  ئیســالمى لــە ئەڵامنیــا. لێــرەوە 

نوێنەرایــەىت ئیخــوان لــە نێــو مزگەوتــەکان و لــە نێــو 

ڕێکخــراوە ئیســالمییەکاىن ئەورووپــادا خــۆى نومایــان کــرد 
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و شــوێنى خــۆى بەرینــر کــرد. ڕێکخــراوى ئیســالمى ئەڵامن 

چەندەهــا لقــى لــە شــارەکاىن ئەڵامنیــا چێکــرد و ڕایەڵــەى 

لــە تــەک مزگــەوت و دەزگا ئیســالمییەکاىن ئەورووپــا دانــا. 

ئــەم ڕێکخــراوە لــە الیــەن گەلــێ لــە نــاوە دیــارەکاىن 

خورشــید  لەوانــە  ڕێکدەخســت،  کارەکاىن  ئیخوانــەوە 

ئەبــو  شــوێنکەوتواىن  لــە  بــوو  یەکێــک  کــە  ئەحمــەد 

عــەالى مــەودودى، عیســام عەتــار کــە ڕێبەرێکــى کارێزمــى 

ــوە  ــە شەســتەکانەوە چوب ــە ســووریا، کــە ل ــوو ل ئیخــوان ب

بەلجیــکا و  لــە 1968  دا هاتوەتــە شــارى ئاخنــى ئەڵامنیــا5. 

ســەرەڕاى هەمەچەشــنیى ئایدیۆلــۆژى و نەژادیــی لــە نێــو 

ئــەم جواڵنەوەیــەدا، وەلــێ ئەورووپــا بــوە نێوەندێــک 

ــان و  ــە و گردبوونەوەی ــەو جیاوازییان ــیکردن ل ــۆ چاوپۆش ب

بوونیــان بــە جواڵنەوەیەکى ئیســالمى گــەورە لــە خۆرئاوادا. 

لــە دەســتپێکى نــەوەدەکاىن ســەدەى ڕابــردوودا لــە وێنــاى 

چەنــد دەزگا و ڕێکخراوێکــى ئیســالمیدا خۆیــان بینییــەوە و 

ــان پێکهــاىن،  ــى ڕێکخــراوە ئیســالمییەکاىن ئەورووپای یەکێتی

کــە بنکــە ســەرەییەکەى لــە بڕۆکســل بــوو. ئــەو ڕێکخــراوە 

هــاوکات  هەبــوو،  بــارەگاى  ئەورووپیــدا  دەواڵىت  لــە 

ئەنجومــەىن ئەورووپــى بــۆ فەتــوا و توێژینــەوە کە بــارەگاى 

ســەرەکى لــە دبلــن بــوو، هەڵدەســتا بــە پێــداىن فەتــوا لــە 

ــارى  ــە کاروب ــوو ب ــت ب ــە پەیوەس ــانەى ک ــەو پرس ــەر ئ س

ــى  ــگاى ئەورووپ ــاوە. هــاوکات پەیامن موســڵامناىن ئەورووپ

بــۆ زانســتە مرۆییــەکان لــە پاریــس و وێڵــز، کارى ســەرەکى 

برێتیــى بــوو لــە ڕاهێنــاىن پێشــەوا و ئیــامم، هەمــوو ئەمانــە 

ئــەو ناوەنــدە هزرییانــە بــوون کــە لــە خۆرئــاوادا بــە تیــن 

و تەوژمــى ئیخــوان ڕێکخرابــوون، ئــەوان چەندیــن یەکــەى 

ــاڵ و  ــتنەوەى م ــە گواس ــى ئەوان ــوو، ئەرک ــان هەب ئابوریی

دارایــی بــوو لــە واڵتــاىن کەنــداوەوە بــۆ ئەورووپــا، لێــرەوە 

ســەرچاوەى دارایــى هەمــوو ئــەو ڕێکخراوانــەى ســەر بــە 

ئیخــوان دابیــن دەکــرا و لــە پــرۆژەى خێرخــوازى و چێکردىن 

مزگــەوت و چەندیــن پــرۆژەى دیکــەدا بەکاریاندەهــاىن6 .

توێــژەرى ئەڵــامىن، غیــدۆ شــتاینرگ، لــە ســەنتەرى ئەڵــامىن 

بــۆ سیاســەتە ئاسایشــییەکان لە بەشــێک لــە بەرتووکەکەیدا 

ــاوا و ئیخــوان دواى شۆڕشــەکاىن بەهــارى  ــاوى )خۆرئ ــە ن ب

عــەرەىب( ئــەوە ڕوون دەکاتــەوە کــە پێوەنــدى نێــوان 

حکوومــەىت ئەڵــامن و ئیخــوان لــە الیــەک و ئیخــوان و 

ــە:  ــەم جۆرەی ــر ب ــە الیەکــى ت ــی ل دامــەزراوەى هەواڵگیری

ــە  ــان ب ــوان پێوەندییەکانی ــا و ئیخ ــەکاىن ئەڵامنی حکوومەت

ســێ قۆناغــى ســەرەکیدا تێپەڕیــوە. قۆناغــى یەکەمیــان لــە 

کۆتایــی پەنجاکانــە تــا وەکــو 1979، ئــەم قۆناغــە نەبــووىن 

ــە دیــاردەى ئیســالمى سیاســیی.  تێگەیشــتنى قــووڵ بــوو ل

ئەڵامنیــا  و  ئیخــوان  پەیوەندییــەکاىن  قۆناغــەدا  لــەم 

ڕابــەراىن  لــە  هەنــدێ  پێوەنــدى  لــە  کورتکرابوونــەوە 

ــدا.  ــەکاىن ئەڵامن ــەک دامــەزراوە هەواڵگیریی ــە ت ئیخــوان ل

ــێ  ــر قۆناغ ــراىن 1979 دا، ئی ــەالىن ئێ ــۆڕىش گ ــاش ش ــە پ ل

دى دەســتیپێکرد، لــەم قۆناغــەدا ئیخــوان زیاتــر بــوە جــێ 

ســەرنج و بایەخــى حکوومــەىت ئەڵامنیــا. لــەم قۆناغەیشــدا 

کــە  ئیخــوان  دەیانڕوانییــە  وا  ئەڵــامىن  بڕیاربەدەســتاىن 

ناتوانــن ڕۆڵێکــى ســەرەکى لــە داهاتــووى جیهــاىن عــەرەىب 

و ئیســالمیدا بگێــڕن، هــەر بۆیــە پەیوەندییەکانیشــیان 

ــوەى  ــە چوارچی ــو 2011  هــەر ل ــە تاوەک ــەم قۆناغــەدا ک ل

وابەســتەبوون بــوو بــە دەزگا هەواڵگیرییــەکاىن ئەڵامنیاوە7.

چاالکیی ئیخوان موسلمین لە ئەورووپا

لــە توێژینەوەیەکــى ئایــان جۆنســۆندا بــە نــاوى ئیســالمییە 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــرەى  ــارى کۆنگ ــە وەرزە گۆڤ ــە ل ــا ک ــەواوەکاىن ئەورووپ نات

ڕۆژهــەاڵىت ناوەڕاســتى ژمــارەى پاییــزى  2011 باوبوەتەوە، 

ئــەوە دەخاتــەڕوو کــە لــە بەرامبــەر ژینگــەى ســتەمگەراى 

و  نەزمــى دەســتوورى  بــە هــۆى  ئەورووپــا  عەرەبیــدا 

ــی  ــە کۆتای ــى ل ــۆ ئازادی ــاندن ب ــوار ڕەخس ــراىس و ب دیموک

ــا  ــە ئەورووپ ــاىن ئیســالمى ل ــگاى جیه ــەوە پەیامن حەفتاکان

چــاالک بــوە و ناوەندەکــەى چوەتــە ئەمریــکا، ئەمانــە 

ــە  ــر بوونەت ــەیانپێدراوە و دوات ــخ گەش ــەوىت میون ــە مزگ ل

ناوەندێکــى ئیســالمى لــە هەمــوو ئەورووپــا و کەســایەتییە 

دیــارەکاىن ئیخــوان دەســتکراوە بــوون لــە چاالکییــدا. لەگەڵ 

بــووىن  لــە ئەوورپــا و  پێشــکەوتنى ڕەوىش کەمینــەکان 

ئیســالمییەکان لەوێــدا، ئیــدى لــە قۆناغــى لەدەســتداىن 

ناســنامەوە، هەســتى بــووىن ناســنامەى تایبــەت بــە خۆیــان 

کــرد. لێــرەوە قۆناغــى ڕابوونــەوە و هۆشــیاریى لــە کۆتایــی 

شەســتەکانەوە تــا ناوەنــدى حەفتــاکان درێــژەى کێشــا. 

ــەوەى  ــەزراوەکان و کۆبوون ــادى دام ــى بونی ــان قۆناغ پاش

هەشــتاکان  ناوەنــدى  تــا  و  دەســتیپێکرد  هەوڵەکانیــان 

بــەردەوام بــوو، لێــرەوە بــووىن ئیســالم لــە ئەورووپــا چــوە 

ــی بانگــەواز و  ــە پێویســتى جێگیری ــەوە ل قۆناغــى بیرکردن

ئیســالم و هەوڵــدان بــۆ قۆناغــى کارلێککــردىن ئەرێنــى لــە 

ــە  ــەر بۆی ــدا. ه ــەى ئەورووپی ــەکاىن کۆمەڵگ ــەک پێکهات ت

لەگــەڵ هەمــوو ئــەو بەرەوپێشــچوونانەدا جواڵنەوەکــە 

بەدەســتهاىن8.  ئەورووپــا  لــە  بەرچــاوى  پێشــکەوتنێکى 

ــدى  ــە، ئی ــە دەســتپێکى نەوەدەکانەوەی قۆناغــى ســێهەم ل

کۆمەڵێــک لــە ڕێکخــراو و کۆمەڵــە و دەزگاى ئیســالمیى لــە 

کیشــوەرى ئەورووپــادا هاتنــە پێشــێ و یەکێتیــى ڕێکخــراوە 

ئیســالمییەکانیان چێکــرد، کــە بارەگاکــەى لــە برۆکســلدایە. 

ڕێکخــراوى  ئیســالمێکى  ســەرچاوەى  بوونــە  ئەمانــە 

نێونەتەوەیــی کــە داراى بەرنامــە و هێــز و باوکــراوە و 

ــوون9 . ــە ب ــوورى تۆکم ئاب

ــەى  ــە ڕێگ ــە ل ــەو ڕێکخراوان ــوو ئ ــێ: هەم ــۆن دەڵ جۆنس

ئیخوانــەوە،  بــە  بــوون  ڕاوێــژکارەوە وابەســتە  تۆڕێــک 

یەکێــک لەوانــەى کــە لــەم میانــەدا ڕۆڵ دەبینێــت، دکتــۆر 

ئــەم وابەســتەبوونەش  یووســف قەرەزاوییــە، هەوێنــى 

بــە  وابەســتەبوونیانە  و  خێرخوازییــەکان  ڕێکخــراوە 

ــتنى  ــارە ڕێکخس ــەوە10. دی ــەکاىن خەلیج ــەرچاوە دارایی س

ئیخــوان ڕێکخســتنێکى هەرەمییــە، واتــە ســەرکردەکاىن 

لــە ســەر نەخشــەى  بــارەوە زانیارییــان  لــەو  ئیخــوان 

ــاو و  ــرەى ن ــە گوێ ــەوان ب ــە، ئ ــوان هەی ــتنى ئیخ ڕێکخس

پەیجورى ڕابەرانى ئیخوان، 
زیاتر پشت دەبەستێت بە 

ڕێکخراوە نێونەتەوەییەکەى 
ئیخوان لە دەرێ، یاخۆ کار 
لە سەر ڕێکخستنە شاراوە 

و نهێنییەکەى دەکات. 
لەندەن دادەنرێت بە ناوەندى 

ڕاگەیاندنى کۆمەڵەکە 
و ناوەندى کاروچاالکى 

ڕێکخراوەکە
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دیــارە  کراوەتــەوە،  شــوێنیان  پێوەندییــان  و  ناونیشــان 

ــت  ــاىن هەش ــە می ــدارە و ل ــى ئەزمون ــوان هێزێک ــە ئیخ ک

دەیــەدا چەندیــن هــەوراز و نشــێوى دیــوە و فــرە بــە 

ــتێنێتەوە  ــۆى هەس ــتەکاندا خ ــە شکس ــێ ل ــاىن دەتوان ئاس

و پێوەندییــە نوخۆیــی و دەرەکییــەکاىن ڕێــک بخاتــەوە. 

دیــارە لــە ئەورووپــا ڕێکخــراوە ئیســالمییەکان بــە ســەر دوو 

جــۆردا دابــەش دەبــن، جۆرێکیــان ڕێکخراوگــەىل گشــتیین و  

ئایینــى و پەروەردەیــی و کۆمەاڵیەتیــن، ئەمانــە پێوەندیــی 

جیــاواز دەیانبەســێتەوە بــە ئیخوانــەوە، ئەمانــە کۆمەڵــەى 

هاوئاهەنگــى  فەرمــى  شــێوەیەکى  بــە  و  بانگخوازیــن 

ئیخوانــن. کۆمەڵــەى دوەم زیاتــر ڕێکخراوگــەىل تایبەمتەندن 

ــە  ــەوە، لەوان ــوازى ئیخوان ــۆڕى بانگخ ــە ت ــتەن ب و وابەس

کۆمەڵــەى قوتابیــاىن موســڵامن، کۆمەڵــەى ژنــان ) کۆنگــرەى 

ئەورووپــى بــۆ ژنــاىن موســڵامن(، کۆمەڵــە فەڵەســتینییەکاىن 

فەڵەســتین،  پشــتیواىن  و  فریاکەوتــن  ئەنجومــەىن  وەک 

کۆمەڵــە پزیشــکییەکاىن وەک کۆمەڵــەى ئیــن ســینا11 .

دابەشبوونى جوگرافى ئیخوان موسلمین

لە ئەورووپا

پەیجــورى ڕابــەراىن ئیخــوان، زیاتــر پشــت دەبەســتێت بــە 

ڕێکخــراوە نێونەتەوەییەکــەى ئیخــوان لــە دەرێ، یاخــۆ 

ــەى دەکات.  ــاراوە و نهێنییەک ــتنە ش ــەر ڕێکخس ــە س کار ل

لەنــدەن دادەنرێــت بــە ناوەنــدى ڕاگەیانــدىن کۆمەڵەکــە و 

ناوەنــدى کاروچاالکــى ڕێکخراوەکە. جواڵنەوە ئیســالمییەکە 

ــى ورد  ــایەى بەڕێوەبردنێک ــە س ــتنەکە ل ــە ڕێکخس هەمیش

و درشــت دادەنێــت بــۆ بەڕێوەچــووىن کێشــەکاىن، بــۆ 

منوونــە مونیــر ئیراهیــم،  بەرپرســە لــەم بەڕێوەبردنــە. 

وتەبێــژى فەرمــى ڕێکخراوەکــە  لــە لەندەنــدا بریتییــن لــە 

جومعــە ئەمیــن و زوهەیــر ســامل. ناوەنــدى ڕۆژهــەاڵت بــۆ 

ــم  ــەن ئیراهی ــە الی ــا ل ــدەن و ئەڵامنی ــە لەن ــەوە ل توێژین

ــە.  ــادە، کــە بەرپــرىس ئەنجومــەىن دارایــى ڕێکخراوەکەی زی

هەروەهــا مســتەفا تەحــان و  ســەعید ڕاوى عێراقــى و 

چەندیــن ســەرکردەى تــرى ئیخــوان هــەن لــە چوارچێــوەى 

ببــوە  لەنــدەن  بــەم شــێوەیە  ئــەم چاالکییانــەدان 12. 

نیشــتیامىن ئیخوانــەکان لــە دەرەوەى میــرسدا. هــاوکات 

ــە 2005  ــزى ل ــاىن ئینگلی ــە زم ــوان ب ــى ئیخ ــەى فەرم پێگ

وە لەوێــوە ئاڕاســتە دەکــرا. بــەم شــێوەیە ئیخــوان لــە 

نەوەدەکانــەوە  لــە  و  لەندەنــەوە  خزایــە  پەنجاکانــەوە 

وەک شــەپۆلێک ڕێکخســتنەکاىن تەنرایــەوە، بــە تایبــەىت 

کرایــەوە،  جیهانیــى  زانیاریــى  ناوەنــدى  ئــەوەى  دواى 

ئیخــوان لــە ڕێگــەى ئــەوەوە هەوڵــى دەدا پەیامــەکاىن لــە 

ــاوکات  ــەوە. ه ــەوە بگوازێت ــۆکارەکاىن ڕاگەیاندن ــەى ه ڕێگ

ــە، کــە  ــا هەی ــووى ئیســالمى بەریتانی ــا یەکگرت ــە بەریتانی ل

نوێنەرایــەىت ئیخــوان دەکات لــە بەریتانیــا، ئــەم ڕێکخــراوە 

ــەزراوە،  ــەوە دام ــال هلباویی ــەن کەم ــە الی ــە 1997 دا ل ل

ئــەم پیــاوە بــۆ ماوەیەکــى دوور و درێــژ نوێنــەرى ئیخــوان 

ڕاوێــژکارى  وەک  ئێستاشــدا  لــە  ئەورووپــادا.  لــە  بــوو 

پرســەکاىن ئیســالم و جیهــاد کار دەکات. ئەویــش بــە هەمان 

شــێوەى وتەبێــژى پێشــووى فەڵەســتینیى، عــەزام تەمیمــى، 

ــدا  ــالمى هاوچەرخ ــوارەکاىن ئیس ــە ب ــن کارى ل ــە چەندی ک

ئەنجــام داوە. ئەوانــە تێکــڕا توێژینــەوەى زانکۆیــی بــوون، 

بــۆ منوونــە پەرتوکــى ئیســالم و عەملانییــەت لــە ڕۆژهــەاڵىت 

ناوەڕاســتدا لــە الیــەن چــاپ و باوکردنــەوەى بەریتــاىن 

هیرســت وەشــانکراوە. پاشــان بــوە بەرپــرىس بەڕێوەبــردىن 

یەکگرتــووى ئیســالمى بەریتانیــا، پــاش ئــەوان ئەنــەس 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

تکریتــى بــە ڕەچەڵــەک ئێراقــى و مامۆســتاى  وەرگێــران لــە 

زانکــۆى لیــدز تاوەکــو 2005 بەرپــرىس ئــەم ڕێکخــراوە بــوو. 

دواتریــش ئیخــوان بەڕێوەبــردىن مزگــەوىت )فینســبێر(ى 

ــا  ــە ژێــر سەرپەرشــتى حکوومــەىت بەریتانی پێســپێدرا کــە ل

بەلجیــکا  موســلامناىن  یەکگرتــووى  هەروەهــا  بــوو13. 

کەناڵێکــى مێژوویــی بزووتنەوەکەیــە لــە بەلجیــکادا. ئــەوان 

نوێنەرایــەىت ئیخــوان دەکــەن لــە بەلجیــکادا. ئــەم ڕێکخراوە 

لــە 1997 دامــەزراوە و کریــم حــزورى بەڕێــوەى دەبــات و 

باســم حتاحــت ڕێبــەرى ڕۆحــى جواڵنەوەکەیــە. ئــەوان 10 

ــەن.  ــدا بەڕێوەدەب ــە شــارەکاىن ئەوێ ــێ ل ــە گەل مزگــەوت ل

ــراد  ــل و غ ــارەکاىن وەک برۆکس ــە ش ــان ل ــن بارەگای چەندی

هەیــە. کەریــم شــمالل ئــەم بەرێوەبەرایەتییــەى بــارەگاکاىن 

لــە ئەســتۆیە، ئــەو بــە ڕەچەڵــەک مەغریبییــە و پزیشــکێکى 

ــە14. ــوارى بایەلۆجیی ب

موســڵامن  کۆمەڵگــەى  یەکگرتــووى  هۆڵەندایشــدا  لــە 

نوێنەرایــەىت ئیخــوان دەکات. یەحیــا بویافــاى مەغریبــى 

لــە  دامــەزراوە   1996 ســاڵى  و  دەکات  ڕێبەرایــەىت 

بوەتــەوە  لــێ  ڕێکخراویــان  چەندیــن  ئــەوان  الهــای. 

ــەکان و  ــتە مرۆیی ــۆ زانس ــدى ب ــگاى هۆڵەن ــە پەیامن لەوان

هتــد. و  ئیســالمى  فریاگــوزارى 

پەنابــەرە  و  دامــەزراوە  یەکێتیــى  ئیتاڵیاشــدا  لــە 

ئیخــوان  فەرمــى  نوێنەرایــەىت  ئیتاڵیــا  ئیســالمییەکاىن 

یەکێتییەیــان  ئــەم   1990 ســاڵى  لــە  ئــەوان  دەکــەن. 

دامەزرانــدوە. کۆمەڵەکــە لــە الیــەن موحەمــەد نــور داشــاىن 

نزیکــەى  یەکێتییــە  ئــەم  بەڕێوەدەبرێــت.  ســوورییەوە 

ــە  ــان ب ــەوان هەژمونی ــت. ئ ــۆ دەگرێ ــە خ ــە ل 130 کۆمەڵ

ــى  ــە. هــاوکات لق ــاوە هەی ــەکاىن ئیتاڵی ســەر %80 مزگەوت

ڕۆشــنبیرى و ڕێکخــراوى قوتابیــان و ژنانیــش پەیوەســت بــە 

ڕێکخراوەکــەوە بوونیــان هەیــە. هــاوکات لەگــەڵ داشــاىن، 

ــەى  ــالمیى ناوچ ــدى ئیس ــى ناوەن ــووەیمەى ئیامم ــەىب ش ئ

ســیغراىت لــەوێ ڕۆڵــى هەیــە، هــەر لــەوێ عەبــدو ڕەحیــم 

ــه دەردەکات15 . ــول الل ــارى رس ــە گۆڤ ــە ک ــۆ هەی روزاری

ســویرسا  موســڵامناىن  یەکگرتــووى  سویرساشــدا  لــە 

نوێنەرایــەىت ئیخــوان دەکات،  ئــەوان ســاڵى 1994 وەک 

ــەن موحەمــەد کورمــوىس تونســییەوە  ــە الی ــک ل ڕێکخراوێ

ــییەوە  ــالمیى تونس ــەوەى ئیس ــە جوواڵن ــە ل ــەزران، ک دام

نزیــک بــوون. ســەرەتا پەیوەســت بــوون بــە یەکێتیــى 

ــەوەى  ــش ئ ــا، پێ ــە فەڕەنس ــالمییەکانەوە ل ــراوە ئیس ڕێکخ

ســاڵى 1991 لــە ســویرسادا جێگیــر بــن. موحەمــەد کرمــوس 

مامۆســتایە لــە کۆلێــژى ئەندازیــارى، ئــەو خــاوەىن تێزێکــى 

زانســتییە لــە فیزیــادا و دامەزرێنــەرى بنــەى یەکێتییەکەیــە 

لــە بریــى نێزیــک لــۆزان. کاتــێ ناوەنــدى ڕۆشــنبیریى 

ئیســالمى گــەورە دامــەزران، ژنەکــەى )نادییــە( بــەىش ژنــاىن 

ــنبیریى  ــى ڕۆش ــە کۆمەڵەیەک ــرد ک ــى بەڕێوەدەب یەکێتییەک

ژنــاىن موســڵامىن ســویرسا بــوو لــە الیــەن یەکگرتــووى 

موســڵامناىن ســویرساوە بەڕێوەدەبــرا.

ئیســالمییەکان  ڕێکخــراوە  یەکێتیــى  فەڕەنســایش  لــە 

فەڕەنســا  دەکــەن،  موســلمین  ئیخــوان  نوێنەرایــەىت 

دادەنرێــت بــە ناوەنــدى ئایدیۆلۆژیــا و هــزری ئیخوانەکان.

ــە  ــەت ب ــدى تایب ــە و 100 ناوەن ــەى 250 کۆمەڵ ــەوان نزیک ئ

پەرستشــیان هەیــە، کــە لــە مارســیلیا و بــۆردۆن و دیجــۆن و 

هتــد.. دان 16 . یەکێتییەکــە لــە الیەن دوو کەىس توونســییەوە 

ڕاپەڕینــى  بزووتنــەوەى  هــەوادارى  کــە  بەڕێــوە،  دەبــرا 

توونــىس بــوون. ئــەوڕۆ لــە الیــەن دوو فەڕەنــىس کــە یەکیــان 

بــە ڕەچەڵــەک مەغریبییــە بــە نــاوى فــواد و ئــەوى دیــش بــە 

ــاوى موحســین نقــزۆ17 .   ــە ن ــەک توونســییە ب ڕەچەڵ
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کادێرەکانى جواڵنەوەکە

لــە ڕوانگــەى کۆمەاڵیەتییــەوە،  ئەندامــان و هەڵســوڕاواىن 

جواڵنەوەکــە لــە بنچینــەوە هەمــوو ئــەو ڕۆژهــەاڵىت و 

خۆرئاواییانــەى نیشــتیامىن عەرەبییــن کــە بــەرەو ئەورووپــا 

کۆچیــان کــردوە. ئــەوان یــان بۆخوێنــدىن بــااڵ هاتــوون یاخۆ 

ــە ســتەم و بندەســتى ســایەى ڕژێمەکانیــان هەڵهاتــوون.  ل

مەغریبییــەکان  زۆربەیــان  فەڕەنســادا  لــە  منوونــە  بــۆ 

مژوڵــى  بــۆدرودا  زانکۆیــی  شــاری  لــە  لــەوێ  بــوون، 

ــوان  ــاىن ئیخ ــى بەرپرس ــەش زۆرترین ــوون. بەم ــدن ب خوێن

ــرەوە  ــااڵ. لێ ــدىن ب ــەى خوێن ــە بڕوانام ــوون ب بەهرەمەندب

فرەترینــى جواڵوەکــەى  پێکهاتــەى  بــاوەڕدار  بۆرجــواى 

پێکهــاىن، هــەر بۆیــە خوێنــدىن زانکۆیــی وەهــاى کــرد کــە 

ــرسى و  ــالمییە می ــو ئیس ــە نێ ــەش ل ــى هاوب ــد خاڵێک چەن

ــان  ــە هەمووی ــۆ منوون ــوو، ب ــت بب ــدا دروس مەغریبییەکان

تێگەیشــتنێکى توندیــان هەبــوو بــۆ ئیســالم و لــە خوێنــدىن 

ئەکادیمــى ئایینــى دوور بــوون و لــە بــوارى پســپۆڕیی دیدا 

دەیانخوێنــد، ســەرەڕاى ئــەوە پێوەندییــان لــە تــەک ڕێبــەرە 

دیــارەکاىن ئیخــوان چێکردبــوو، لەوانــە ڕێبــەرى دیــارى 

ــراو  ــاح( ناوب ــوز نەحن ــی )مەحف ــەک جەزائیری ــە ڕەچەڵ ب

لــە ســاڵى 2003 دا کۆچــى دوایــی کــرد. ئــەو ڕێبــەرى 

)حــامس( ئاشــتى  کۆمەڵگــەى  بزووتنــەوەى  پێشــووى 

لــە کۆتایــی حەفتــاکاىن  بــوو18.  ى پێشــووى جەزائیــر 

ــە  ــەوەى ئاڕاســتەى ئیســالمى، ک ــردوو. بزووتن ســەدەى ڕاب

ــە  ــوە بزووتنــەوەى ڕاپەڕینــى ئیســالمى، هەڵســا ب ــر ب دوات

ڕاســپاردىن کۆمەڵێــک خوێنــکارى توونســیى، لــە نــاو ئەواندا 

ئەحمــەد جــاب اللــە هەبــوو، کــە ســەرۆکى پێشــووى 

ڕێکخــراوە ئیســالمییەکان بــوو لــە فەڕەنســا. هــاوکات 

بەڕێوەبــەرى ئێســتاى پەیامنــگاى ئەورووپــى بــوو بــۆ 

ــا وەکــو لقێکــى  زانســتە مرۆڤایەتییــەکان، کــە ڕاســپێردرا ت

بەرێتــە فەڕەنســا. ئەحمــەد جــاب اللــه خــۆى و هەندێــک 

ــە  ــن هەڵســان ب ــس و ڕۆژهــەاڵىت ناوی ــکاراىن تون ــە خوێن ل

پێوەندیکــردن بــە یەکێتیــى خوێنــکاراىن موســڵامن لــە 

فەڕەنســا کــە موحەمــەد حەمــدواڵ ســاڵى 1962 داینابــوو. 

یەکێتیــى خوێنــکاراىن موســڵامن گەواهــى کێشــمەکێىش 

ســااڵىن 1978 _1979 بــوون. لێــرەوە خوێنــکاراىن تونــس لــە 

ــەوە  ــە یەکێتییەک ــکان ب ــالمیدا ل ــتەى ئیس ــو ڕەوىت ئاڕاس نێ

کــە لقێــک بــوو لــە ئیخــوان موســلمین. زۆربــەى ئەندامــاىن 

ئــەم ڕێکخــراوە پێیــان وابــوو کــە یەکێتییەکــە لــە ئامێــزى 

ــى  ــەىت یەکێتی ــەاڵم بەڕێوبەرای ــت، ب ــووریدا بێ ــواىن س ئیخ

خوێنــکاراىن موســڵامن لــە فەڕەنســا دژى ئــەم خواســتە 

بــوون. هــەر بۆیــە یەکێتییەکــە دووچــارى دابەشــبوون 

میــرس  ڕەوىت  بــە  ســەر  کــە  ئەوانــەى  لێــرەوە  بــوو. 

ــەوە و  ــودا بوون ــاڵى 1979 ج ــەدا س ــە یەکێتییەک ــوون ل ب

ــا  ــرەوە ت ــاىن. لێ ــایان پێکه ــالمیى فەڕەنس ــەى ئیس کۆمەڵگ

ســاڵى 1981 ئــەم ڕێکخــراوە بــە هــۆى زۆریــى هــەوادار و 

پشــتیوانانییەوە پێگــەى بــەرز بوویــەوە. هەروەهــا بەشــێک 

ــە ســااڵىن 1981  ــوون ل ــەوادرى ئیســالمیى تونســیى هەب ک

ــن  ــە تی ــە ل ــوون، ئەوان ــر ب ــە فەڕەنســادا جێگی ــۆ 1988 ل ب

و تــاو و فشــارى حەبیــب  بورقیبــە و دواتــر زەینەدیــن 

بــەردەوام  بــن عــەىل هەڵهاتبــوون، چــوون دەســەاڵت 

بزووتنــەوەى ئاڕاســتەى ئیســالمى بــە ئامانــج دەگــرت، 

هــەر بۆیــە کۆمەڵگــەى ئیســالمى لــە فەڕەنســا ســاڵى 1983 

ــالمییەکاىن  ــراوە ئیس ــى ڕێکخ ــدىن یەکێتی ــارى دامەزران بڕی

دا لــە فەڕەنســا، ئەمەیــش بــۆ ئــەوە بــوو کــە پێگــە و 

ــە  ــە ب ــەم هەوڵ ــارە ئ ــت. دی ــر بێ ــز و مکۆم ــاوى بەهێ پێن
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــالمى  ــراوى ئیس ــن ڕێکخ ــتى چەندی ــامىن و پەیوەس هاوپەی

بــوو لــە تــەواوى ناوچــە و شــارۆچکەکاىن وەک بــۆدرۆ 

ــردوودا  ــەدەى ڕاب ــتاکاىن س ــە هەش ــد19. ل ــىس و هت و نان

چاالکوانــاىن پــارىت ڕاپەڕینــى ئیســالمیى تونــس، لەوانــە 

ئەحمــەد جــاب اللــە و عەبــدواڵ مەنســوڕ کــە لــە ڕێبــەراىن 

یەکێتیــى ڕێکخــراوە ئیســالمییەکاىن فەڕەنســا بــوون. ئــەوان 

پالتفۆرمێکــى  وەک  ڕێکخســتنە  ئــەم  کــە  ســووربوون 

سیاســیی بەکاربهێنــن، مەبەســتیان بــوو کــە وەک گوتارێکى 

ــدا  ــى تونس ــەرەىب و ڕژێم ــاى ع ــەر دنی ــە بەرامب ــی ل سیاس

بەکاریبهێنــن. لــە نەوەدەکانــدا کێشــمەکێىش هەندێــک لــە 

ــەى  ــا، زۆرب ــە هەڵگیرس ــەرکردایەىت یەکێتییەک ــەراىن س ڕێب

چاالکییەکانیــان  بــوو  مەبەســتیان  مەغریبییــەکان  زۆرى 

پەیوەســت بــن بــە واقعــى فەڕەنســییەوە، نــەک گوتارێــک 

عەرەبییــەکان.  ڕژێمــە  ڕووبەڕووبوونــەوەى  بــۆ  بــن 

ــە  ــە بڕیارێکــى ڕێکخــراوى دایــک هــات ل ــان ب ملمالنێکەی

میــرسدا بــەم شــێوەیە: پێویســتە لــە ســەر هــەر لقێــک لــە 

ــەم  ــە. ئ ــە تێیدای ــکات ک ــەدا کار ب ــەو واڵت ــوەى ئ چوارچێ

بڕیــارە ســەرەتایەک بــوو بــۆ الوازکــردىن تونســییەکاىن ســەر 

بــە بزووتنــەوەى ڕاپەڕینــى ئیســالمیى تونــس کــە هۆشــیان 

ــو  ــەوە تاوەک ــەو کات ــدى ل ــوو، ئی ــەوە ب ــە الى واڵتەکەیان ب

ئێســتا یەکێتییەکــە لــە ڕووى هەژمــووىن ســەرکردایەتییەوە 

هــا لــە ژێــر دەســتى ئیســالمییە مەغریبییەکاندایــە20 . 

ــارەى ئیخــوان  ــە ب ــدا ل ــە توێژینەوەکەی ــار، ل ســەمیر ئەمغ

موســلمین لــە ئەورووپــا، بــاىس ئــەم ڕەوشــە دەکات، بــاس 

ــوان دەکات  ــەکاىن ئیخ ــە ئایدیۆلۆژیی ــێوەى جیاوازیی ــە ش ل

ــتنى  ــەکاىن ڕێکخس ــە ئاڵۆزیی ــاس ل ــەو ب ــادا، ئ ــە ئەورووپ ل

ئیخــوان دەکات، بــە جۆرێــک ســانا نییــە لــەو نەزمــە 

تــێ بگەیــن، بــەاڵم هاتــوە ســێ ڕەوىت ئامــاژە پێــداوە 

و  ســەربەخۆکان  و  بەرهەڵســتکارەکان  ئەوانیــش  کــە 

کارکەرەکانــن21 . ســەربەخۆکان هــەوەڵ ڕەوىت ئیســالمگەرا 

بــە  نەبــوون  وابەســتە  جۆرێــک  بەهیــچ  کــە  بــوون 

ڕێکخســتنە نێــو نەتەوەییەکــەى ئیخوانــەوە، بــەاڵم لــە 

ــەوە  ــە ئیخوانەکان ــار و ڕێکخســتندا ل زانســت و کار و گوت

بەهرەمەنــد ببــوون، ئەمەیــش دروســت وەک هــاوەاڵىن 

ــوون. هــاوکات  ــىس وەهــا ب ڕێگــەى حــزىب شــویعى فەڕەن

ڕەمــەزاىن  ســەعید  و  بەننــا  حەســەن  وەک  کەســێکى 

هاوئاهەنگــى، بــە ڕەمــزى زینــدووى نێــو جواڵنەوەکەیــان 

دەزانــن، بــەاڵم بــە هەمــوو شــێوەیەک وابەســتە نابــن 

ــا پشــتیوان و  ــەى ڕێکخســتنە ئیخوانییەکــەوە تەنه ــە بازن ب

پێنــاوە ئیســالمگەراییەکە چــاو لــێ دەکــەن و بەشــێکن لــە 

ــی و  ــە نێوەندگیری ــە پشــتیواىن ل ــە ئیســالمییەى ک و ڕابوون

نەرمڕەویــی ئیســالمگەرایان دەکــەن. کەســێکى وەک تــارق 

ــالمییە  ــە ئیس ــەو ڕەوت ــو ئ ــە نێ ــویرسادا ل ــە س ــەزان ل ڕەم

ڕەمــەزان  تــارق  کاتێکــدا  لــە  ئــەوە  ســەربەخۆییەدان، 

ــاى  ــەن بەنن ــە حەس ــە ل ــەوە نێزیک ــە ڕووى خانەوادەیی ل

ــەوە.  ــەرى ئیخــوان و ســەعید ڕەمــەزاىن هاوکاریی دامەزرێن

هەروەهــا یەکێتیــى الواىن موســڵامن لــە فەڕەنســا ســەر بەم 

ڕەوتــە ســەربەخۆیەن لــە ئیخــوان. ڕەوىت دوەمیــش بریتیین 

لەوانــەى کــە ســەر بــە ئیخوانــن، بــەاڵم نەیــارى ئــەو شــێوە 

ــش  ــەر، ئەوانی ــە ب ــە گرتویانەت ــەن ک ــى و چاپووکیی چاالک

بــە ڕێکخســتنە  دوو جــۆرن، جۆرێکیــان هێشــتا ســەر 

کار  نەزمــى  نەیــارى  لەگــەڵ  بــەاڵم  نێونەتەوەییەکــەن، 

بــۆ  نێوخــۆدا.  لــە  ئیخوانــن  دابەشــکردىن دەســەاڵىت  و 

منوونــە عەبدولعەزیــز باغــزە، نووســەرى کتێبــى قەدەغــەى 

ســەر  بااڵپۆشــەکان،  و  ژن  و  ســەگ  ژوورەوەى  چوونــە 

ــارى جــودا  ــە بڕی ــەن ک ــە. جــۆرى دوەم ئەوان ــەم ڕەوتەی ب
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بوونەوەیــان داوە لــە ڕێکخســتنى ئیخــوان و ڕێکخســتنێکى 

کێبڕکێکاریــان پێکهانیــوە. ئــەوان دژى بنەمــا و ئامانــج 

نیــن، بەڵکــوو دژى شــێواز و  ئایدیۆلۆژیــاى ئیخــوان  و 

ــواىن  ــەوەى نەیانت ــەر ئ ــەوان لەب ــن، ئ ــى کارى ئیخوان نەریت

بکــەن،  خۆیــان  بیرکردنــەوەى  پاکتــاوى  ڕێکخســتنەکە 

ــالمگەرا  ــڕى ئیس ــێهەم پێ ــا22 . س ــان جێهێ ــە ڕیزەکانی بۆی

برێتیــن لــە هەڵســوڕاواىن ئیخــوان، بریتییــن لــەو کەســایەىت 

ــەى  ــراو و گروپان ــەو ڕێکخ ــە و ئ ــاودار و دیاران ــە ن و کەس

کــە ڕاســتەوخۆ ســەر بــە ئیخــواىن دایکــن لــە میــرس. 

ئــەوان تێکــڕا ملکەچــى فەرمــاىن دەســەاڵىت مورشــدى 

ــوان  ــەى ئیخ ــە بەرنام ــان ب ــوێندى پابەندبوونی ــااڵن و س ب

خــواردوە. ئــەوان وەک بزووتنــەوەى کۆمەڵگــەى موســڵامىن 

جەزائیرییــن، کــە لــە الیــەن ئەبــو جــڕە ســوڵتانییەوە 

ڕابەرایــەىت دەکرێــن، لــە جێبەجێکــردىن بەرنامــەى ئیخــوان 

ــاف  ــازرگاىن م ســەربەخۆن، دروســت وەک گرێبەســتێکى ب

ــۆ  ــەوە. ب ــە ئیخوان ــراون ب ــە و بەس ــان هەی و تایبەمتەندیی

ــارەگاى  ــە ب ــى ڕێکخــراوە ئیســالمییەکان،  ک ــە یەکێتی منوون

ــوان  ــى ئیخ ــەرى فەڕم ــلە، وەک نوێن ــە برۆکس ــەرەکى ل س

ــادا 23 .  ــە ئەورووپ ــان ل وەه

چاوپیاخشانەوەکانى ئیخوان لە ئەورووپا

ئیخــوان موســلمین لــە ســەر ئاســتى تیــۆرى ڕێکخســتنیان، 

چاویــان خشــاندوەتەوە بــە نەزمــى ڕێکخســتنەکانیاندا، 

ئەمــەش ڕەنگدانــەوەى لــە ســەر پێکهاتــەى ڕێکخســن 

 1963 لــە  ئــەوان  دانــاوە.  دامەزراوەکانیــان  شــێوەى  و 

تاوەکــو 1998 بــە شــێوەیەکى نهێنــى ڕێکخســتنەکانیان 

بــرەو پێــداوە، تەنهــا لــە چەنــد ڕوویەکــەوە ڕوانگــەى 

ــتنە  ــەىت ڕێچکخس ــش نەم ــردوە. ئەمەی ــان ک ــان نومای خۆی

ئیســالمییەکان بــوە لــە واڵتــاىن ئیســالمییدا، بــەاڵم تــەواوى 

ڕێکخــراو و کۆمەڵــە و دامــەزراوەکاىن ئــەم ڕێکخســتنە 

ــێوەیەکى  ــە ش ــادا ب ــە ئەورووپ ــوان ل ــەى ئیخ ــو نەتەوەی نێ

ژێــر  لــە  ئەمەیــش  کــردوە.  نومایــان  خۆیــان  ئاشــکرا 

ــوە،  ــتنەکەدا ب ــاکاىن ڕێکخس ــوەى یاس ــرى و چوارچێ چاودێ

ــار  ــازادى کاروب ــە ئ ــراواىن داوەت ــى بەرف ــە بوارێک ــەر بۆی ه

و چاالکییەکانیــان لــە ئەورووپــادا. لــە ڕاســتیدا ئــەم نەزمــە 

ــادا  ــە بەریتانی ــەىت ل ــە تایب ــوو ب ــەردەوام ب ــا ب ــە ئەورووپ ل

هیــچ چاوخشــانەوە و بەخۆداچوونــەوە ڕووی نــەدا بــۆ 

ماوەیەکــى درێــژ کــە لــە شەســتەکانەوە تاوەکــو 1998 

ــە پێشــێ.  ــى دەچوون ــەک شــێوەى کار و چاالک ــە ســەر ی ل

ــان  ــووى ئیســالمیى بەریتانیای ــەو ســاڵەدا یەکگرت ــێ ل وەخت

ڕاگەیانــد، وەکــو ئــەوەى کــە لــە پێشــەکى بەرنامــەى 

کۆمەڵگــەى  دەڵێــن:  پێدابــوو،  ئاماژەیــان  سیاســییاندا 

ئیســالمى لــە بەریتانیــا هــەوڵ دەدات بــۆ پێناســەکردىن 

ئیســالم و بانگەوازکــردن بــۆ ئــەو پەیامــە، هــاوکات هەوڵــى 

تاوەکــو  دەدات  موســڵامن  کەمینــەى  لەپێشــچاوگرتنى 

بەرگریــی لــە بەرژەوەندییەکانیــان بــکات. لــە ڕاســتیدا ئــەم 

یەکگرتــوە ئەندامــى ڕێکخــراوە ئیســالمییەکاىن ئەورووپایە و 

هاوبەشــێکى قازانــج نەویســتە و داراى بەرپرســارییەتییەکى 

بەخــۆدا  دواکەوتنــى  هۆیــەکاىن  دیــارە   . ســنووردارە24 

بەریتانیــا خــۆى  نەزمــى ڕێکخســتنەکاىن  لــە  چوونــەوە 

ــە: ــن ل ــە برێتی ــۆکار ک ــە دوو ه ــەوە ل دەبینێت

نەزمــى  ســەر  لــە  بەریتانیــان  لــە  موســڵامنانەى  ئــەو 

ــە  ــوو ل ــاش نەب ــان ب ــە پێی ــوون ک ــەک ڕاهاتب کاروچاالکیی

واڵتەکــەى خۆیانــدا ئاشــکرا بــن، ترســیان لــە ڕێســاى 

بەریتانیــا نەبــوو، بەڵکــوو ترســیان لــەو دەوڵەتــە بــوو کــە 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــی ل ــاى گۆڕانکاری ــەوە توان ــەر ئ ــوون، لەب ــوەى هاتب لێ

نێویانــدا کڵــۆم درابــوو.

هــۆکارى دوەم، ئــەو ئەدەبیاتــەى کــە ئــەوان پشــتیان 

پێبەســتبوو، ئەدەبیــاىت ئیخــواىن ئێــراق و ســووریا و میــرس 

ــین و  ــە ڕووى نووس ــوون و ل ــت ب ــش بندەس ــوو، ئەوانی ب

ــواىن  ــەوە نەیاندەت ــەر ئ ــوون، لەب ــتوپێ کراب ــزرەوە دەس ه

ــى  ــالم و نەزم ــەک ئیس ــە ت ــت ل ــان بێ ــى وەهای بەرهەمێک

ــۆرى  ــەوە تی ــەر ئ ــت. لەب ــگ بێ ــا هاوئاهەن کارى بەریتانی

ــە ســەرى  ــە ئیســالمییەکان ل ــە واڵت ــى کــە ل کارکــردىن نهێن

ــە  ــى ئاشــکرا و ل ــوە تیۆرێک ــانایی نەدەب ــە س ــوون ب ڕاهاتب

ــەن25 . ــەر بک ــە س ــاوە کارى ل ئەورووپ

ئامانجەکانى ئیخوان موسلمین لە ئەورووپا

ئامانجــە تایبەتــەکاىن ئیخــوان موســلمین بەشــداریی کاریــی 

ئیســالمییەکاىن لــە ڕۆژهەاڵتــدا دیاریکــردوە، ئەمانەیــش 

پەیوەســن بــە کەمبوونــەوەى ئەو ژان و دەردیســەرییەى کە 

لــە واڵتــە ئیســالمییەکانەوە دەیچێــژن. کۆتایــی شەســتەکان 

ڕەوشــێک بــوو لــە ئێــراق و میــرس و لیبیــا و ســووریا و 

ــا ئەندازەیــەک ســەرکوىت  ــرى ئیســالمى ت ــد واڵتێکــى ت چەن

کەمینەیەکــى  هــاوکات  کردبــوەوە.  کــەم  ئیخوانــەکاىن 

ــى،  ــان بین ــێکى نوێی ــا و ڕەوش ــە ئەورووپ ــڵامن چوون موس

ئەمەیــش هۆیــەک بــوو تــا ڕۆحــى گۆڕانکاریــی لــە زەمینەى 

جواڵنــەوەى  بێــت.  دایــک  لــە  ئیخوانــدا  ڕێکخســتنى 

ئیخــوان لــە ئەورووپــا ڕەهەنــدى هەمــوو جــۆرە جواڵنــەوە 

ئیســالمییەکاىن ڕۆژهــەاڵىت لــە خــۆدا دەبینییــەوە. بــۆ منوونــە 

لــە ڕووى ئامانــج و سیاســەىت بانگخــوازى و ڕێکخراوەییــەوە. 

هەشــتاکاىن  دەســتپێکى  لــە  ڕێکخســتنەکە  وەختێــک 

ــە  ــک ل ــدى توێژەرێ ــرد، ئی ــەى ک ــردوەوە گەش ــەدەى ڕاب س

ڕووى ئامانجــەوە دەتوانێــت نەزمێکــى نوێــى پەیوەســت بــە 

ئامانجــەکاىن ئــەو قۆناغــە بخوێنێتــەوە26 . هــەر بۆیــە بــە 

خــۆدا چوونەوەیەکــى ڕاســتەقینە لــە ســەر بنەمــاى ئامانــج 

و سیاســەىت ڕێکخســتنەکە هاتــە پێشــێ. بــۆ منوونــە لیژنــەى 

بانگــەواز و پەنابــەران کۆنووســێکیان لــە 1984 ئامــادە 

کــردوە و چەنــد ئامانجێکــى ئــەو قۆناغەیــان خســتوەتە 

ــدە بانگخــوازى و  ــە ڕەهەن ــە پەیوەســتە ب ــەم لیژنەی ڕوو، ئ

ــە27 : ــن ل ــەکان برێتی ــەوە، ئامانج ــەى جواڵنەوەک حزبییەک

١. دروســتکردىن ڕەوتێک لە نێو موســڵامنە نیشــتەجێبوەکاىن 

بەریتانیــا تــا فشــار بخەنــە ســەر حکوومــەىت بەریتانیــا 

ــە  ــى ل ــى فەرم ــالم وەک ئایینێک ــى ئیس ــەوەى ئایین ــۆ ئ ب

ــێنێت.  ــا بناس بەریتانی

2.کارى ســەرژمێرییەکى ورد و تــەواو لــە ســەر موســڵامناىن 

بەریتانیــا.

3.کارکــردن لــە ســەر زمــاىن ئینگلیــزى وەک ئامڕازێکــى 

ــدا. ــا عەرەبەکان ــەرە ن ــو پەناب ــە نێ ــوازى ل بانگخ

٤. جەختکردنــەوە لــە ســەر کارى بانگخــوازى لــە نێــو 

نێــو  لــە  کــە  هەواڵنــەى  لــەو  زیاتــر  نوێــدا  نــەوەى 

بەکاریاندەهێنــا. پێشــینەکاندا 

5. باوبوونــەوەى فیقهــى ئیســالمى لــە نێــو ڕەوەنــدى 

موســڵامندا.

6.هەوڵــدان بــۆ فێربــووىن زمــاىن عــەرەىب لــە نێــو ئەوانــەى 

کــە ناتوانــن قســەى پێبکــەن.

7.کاریــی لــە پێشــینەیان کارکردنــە لەگــەڵ ئــەو ناوەندانەى 

کــە پێوەندییــان لــە تــەک ئیخــوان هەیــە.

نێــو  لــە  بانگخوازیــى  ژینگەیەکــى  دروســتکرىن   .8

نــەوەى نوێــدا و پشتبەســن بــە تەکنەلۆژیــا و ئامــڕازى 

ســەردەمییانە.
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ــی و  ئامانجــەکاىن  ــە بەرنامــەى ناوخۆی وەختێــک دەڕوانین

دا دەبینیــن،  لــە 2001  بەریتانیــا  ئیســالمى  یەکگرتــوى 

لــە  جیاوازییــەک  و  بەرەوپێشــچوونێک  و  چۆنێتییــەک 

ئامانجەکانــدا بەدیدەکەیــن. کــە پێداچوونەوەیەکــى تــەواو 

بــە ڕەوىت کارەکانییانــەوە دەبیرنێــت. ئــەوە دەخوێرنێتــەوە 

تــەک  لــە  ئەرێنیــدان  کارلێکێکــى  قۆناغــى  لــە  کــە 

کۆمەڵگــەى ئەورووپییــدا. بــۆ منوونــە لــە ئامانجــى دوەمــى 

ئامانجــەکاىن یەکگرتــووى ئیســالمییدا هاتــوە: بەرگریــی لــە 

مــاىف مــرۆڤ بەگشــتى و مــاىف موســڵامنان بــە تایبــەىت. ئــەم 

خاڵــە لــە ســەر ئاســتى ئامانجەکانــدا ڕەوگەیەکــى ئەرێنییــە 

کــە مرۆڤایــەىت بــە بــێ خوێندنــەوەى ئایینــى جیــاواز 

ــراوە. ــاو گی ــش چ لەپێ

یەکگرتووەکــەدا  ســیێهەمى  ئامانجــى  لــە  هەروەهــا 

هاتــوە: بەرچــاو ڕووىن موســڵامنان لــە بــارەى ئەرکەکانیــان 

بەرامبــەر ئــەو کۆمەڵگەیــەى کــە تێیــدا دەژیــن، ئەمەیــش 

گۆڕانکارییەکــى گرنگــە لــە نەزمــى ئامانجەکانیــان کــە 

پێشــووتر تەنهــا جەختــى لــە مافەکانیــان دەکــردەوە، ئەمە 

هێزێکــە کــە خواســتى بەرپرســایەىت هەیــە لــە ســەر شــاىن 

تاکــەکان. هەروەهــا لــە پێنجــەم ئامانجــى یەکگرتووەکــەدا 

لــە  موســڵامن  کەمینــەى  ڕۆڵــى  چاالککــردىن  هاتــوە: 

جیــاوازەکان.  کۆمەڵگــە  کێشــەکاىن  چارەســەرکردىن 

ــە  ــڵامنانە ب ــناکردىن موس ــدا ئاش ــە خۆی ــۆی ل ــش خ ئەمەی

بەرپرســایەىت و دەرهێنانیــان لــەو قاوغــە بەرتەســکەى 

هەوڵــدان بــۆ چــارەى کێشــە ناوخۆیــی و حزبییــەکان، 

یاخــۆ چــارەى کۆمەڵگــە موســڵامنەکان، بەڵکــوو ئامانجێکە 

بانگەشــەى چارەســەری کۆمەڵگــە دەکات بــە تــەواوى 

ــە ئامانجــى شەشــەمى ڕێکخراوەکــەدا  پێکهاتەکانییــەوە. ل

ــوور  ــەک کەلت ــە ت ــۆگ ل ــەى دیال ــوە: فراوانکــردىن بازن هات

و ئایینــە جیــاوازەکاىن دى، ئەمەیــش لەپێنــاو خزمــەىت 

کۆمەڵگــەى مرۆڤایەتیــدا.28  لــە ئامانجەکانــدا بــە تــەواوى 

ــدى  ــى موســڵامنان دەکرێــت و تایبەمتەن ڕەچــاوى ئامادەی

لــە  ئــەوان  گیــراوەن،  چــاو  لەپێــش  ئەورووپــا  ژیــاىن 

بەرنامــەى یەکێتیــى ڕێکخــراوە ئیســالمییەکاىن ئەورووپــادا 

ڕۆڵــى موســڵامنان وەکــو ئامانجێکــى بااڵیــان کارا دەکــەن 

ــادا شــوێنیان  ــى ئەورووپ ــەزراوەکاىن یەکێتی ــو دام ــە نێ و ل

دەکەنــەوە و دەیانکەنــە بەشــێک لــە هەوڵــى چارەســەرى 

ــدى  ــە بەن ــە ل ــۆ منوون ــدى گشــتیدان، ب ــاو بەرژەوەن لەپێن

حەوتەمیانــدا هاتــوە: کارکــردن بــۆ کاراکــردىن موســڵامنان 

ــادا29 . ــى ئەورووپ ــەزراوەکاىن یەکێتی ــو دام ــە نێ ل

ــەردراوەکاندا  ــار لەس ــە بڕی ــەىش ڕامیاریی ــە ب ــا ل هەروەه

ــد  ــە کارنامــەى یەکێتییەکــە چەن ــوە، کــە پەیوەســتە ب هات

ئامادەگــى  تێیانــدا  کــە  دەبــن  نومایــان  ئاڕاســتەیەک 

بەرچــاوى موســڵامناىن لــە نێــو دامــەزراوەکاىن یەکێتــى 

سیاســەتانەیش  ئــەو  گرتــوە،  لەپێشــچاو  ئەورووپــادا 

ــە: ــن ل برێتی

لــە  ئیســالم  و  موســڵامنان  بــااڵى  بەرژەوەنــدى   .  1

ئەورووپــا لــە ســەرووى بەرژەوەندییــە ناوچەیــی و حــزىب 

دادەنرێــت. مەزهەبییەکانــەوە  و 

2 . ســووربوون لــە ســەر هەماهەنگــى و نێزیکیــی هەمــوو 

دڵســۆزاىن جواڵنەوەکــە، ئەوانــەى لــە بازنــەى ڕابوونــە 

ــەن.  ــالمییەکەدا کار دەک ئیس

پــردى  و چێکــردىن  کۆمەڵگــەدا  ڕووى  بــە  کرانــەوە   .3

پێوەنــدى لــە تــەک هەمــوو الیەنەکانــدا، بــە تایبــەىت 

پێنــاو بەرژەوەنــدى موســڵامناندا  لــە  ئــەو الیەنانــەى 

هەڵدەســوڕێن و باوەڕیــان بــە نێزیکــى و گفتوگــۆ هەیــە.
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

لــە  واقیعیبــوون  و  میانــەڕەوى  بــە  پابەندبــوون   .4

و  ئەورووپــادا  لــە  موســڵامناندا  پــرىس  چارەســەرکردىن 

ــى  ــانەى دەرێ ــەو پرس ــەر ئ ــە س ــت ل ــى هەڵوێس وەرگرتن

دەگوزەرێــن. ئەورووپــا 

5. کارکــردن لەچوارچێــوەى یاســادا و کەڵــک وەرگرتــن 

ــۆ کارو  ــاندویانە ب ــاکان ڕەخس ــە یاس ــەى ک ــەو زەمینەی ل

چاالکیــی.

ــدا  ــەوەى پەرتووکەکەی ــە توێژین ــۆن ل ــێوە جۆنس ــەم ش ب

بایەخــى  کــە  خســتوەتەڕوو  دیکــەى  ئامانجگەلێکــى 

گەورەیــان لــە ئەجێنــداى ئیخوانــدا هەیــە. هەمــوو ئەوانــە 

کارکردێکــن تــا خۆیــان لــە زەمینــەى ئەورووپــا و ئەمریــکا 

بســازێنن و مۆدیلێکــى ئیســالمگەراى ئیخــواىن لەوێــدا 

بچێنــن. هــەر بۆیــە دەکرێــت بڵێین لــە ڕووخــاىن خەالفەىت 

بــۆ  ئەلتەرناتیڤێــک  تەنهــا  ئیــدى   1924 ئیســالمییەوە 

هاتنــە پێشــەوە بــە نــاوى ئیســالمەوە و بــۆ جڵەوگیرکــردن 

ــوە،  ــە ب ــە ئیخوانیی ــەم نەزم ــڵامنان ئ ــتنى موس و ڕێکخس

ئــەوان لەمیــاىن نیــو ســەدەیە خزاونەتــەوە ئەورووپــا و بــە 

ــى  ــى هەماهەنگ ــە داینەمۆیەک ــالمەوە بوونەت ــاوى ئیس ن

ــە پــرىس کۆمەڵگــەى ئیســالمى  ــی ل ــەوە و داکۆکی و کۆبون

لەوێــدا30 . جۆنســۆن بــاس لــە ئیخــوان دەکات وەک 

چەترێــک بــۆ موســڵامناىن ئــەوێ، ئــەو تەنانــەت وەک 

ئەورووپــادا  لــە  و  دەکات  گریامنەیــان  دەوڵەتێــک 

ــە  ــێ ب ــەو دەڵ ــە ڕوو. ئ ــاراوە دەیانخات ــى ش وەک هێزێک

ــە  ــان کوێران ــە، بوونی ــان دوورمەودای ــەن و ئامانجی بەرنام

نییــە، ڕێکخراوگەلێکــى ئەکتیــڤ و خۆبەخــش و زرنگــن و 

زۆرشــت لــە ژێــر ســەرینى ڕووکەشــییاندایە. تەنانــەت ئــەو 

نــا ئەورووپییانــەى کــە هەڵگــرى ڕەگەزنامــەى جیــاوازن وا 

ــڵامنە.  ــەى موس ــەىت کۆمەڵگ ــوان دەوڵ ــە ئیخ ــن ک دەڕوان

ــوان کارى  ــە نێ ــى ل ــى جەوهەری ــێ زۆر جیاوازی ــەو دەڵ ئ

ئیخــوان لــە واڵتانێــک کــە زۆرینــەى موســڵامنە لــە تــەک 

ــە  واڵتــە ئەورووپییــەکان کــە زۆرینــەى مەســیحی نییــە. ل

ئەورووپــادا کار لــە ســەر بژاردە دەکــەن، ئــەوان گەرەکیانە 

ئەورووپــادا  دڵــى  لــە  دیــار  هێامیەکــى  وەک  ئیســالم 

جێبکەنــەوە، خەیاڵــى غــەزووى هــزرى و خەیاڵــى کشــان 

ــا و خەیاڵــى جەنگــە شــاراوەکەى ئیســالم  بــەرەو ئەورووپ

و مەســیحییەت دنیــاى تەنیــون. لــە ئەورووپــا ئیخوانــەکان 

مۆرکــى  و  کادێــرن  دروســتکردىن  ئەجێنــداى  هەڵگــرى 

ــا کــە  ــە ئەڵامنی عەرەبچێتییــان ون نەکــردوە، بــۆ منوونــە ل

زۆرترینــى موســڵامنەکان تورکــن، لــە چاالکییــەکاىن ئیخــوان 

دابــڕاون، هەمــوو هێــزى ئیخــوان و ڕابەرایەتیــى ناوەنــدى 

ئیســالمیى میونــخ، کــە دەیــان بنکــەى لــە ئەڵامنیــا هەیــە، 

عەرەبەکانــن. ئــەم ئەجێندایــە ئیــش لــە ســەر ڕێکخســن و 

کارى حــزىب دەکا و  بەرنامــە دەیجوڵێنێــت31 .

پێداچوونەوە لە سەر ئاستى

پەیامى دامەزراوەییدا

لەگــەڵ گــۆڕاىن کارى ئیخــوان لــە قۆناغــى نهێنییــەوە 

ئیخــوان  کارى  گــۆڕاىن  لەگــەڵ  ئاشــکرا،  قۆناغــى  بــۆ 

کارى  بــۆ  بەرتەســکەوە  ڕێکخراوەیــی  ڕەوشــێکى  لــە 

دامەزراوەیــی ئاشــکرا، لێــرەوە پێداچوونــەوەى گرنــگ لــە 

ــە  ــدا، ک ــەری هەڵ ــەدا س ــی ڕێکخراوەک ڕەوىش دامەزراوەی

دەکرێــت لێــرەدا بیانخەینــە ڕوو:

1. ئاســتى داڕشــتنەوەى پرۆگرامــى ناوخۆیی بۆ ڕێکخســتنە 

ئیســالمییەکە، بــۆ منوونــە لــە یەکگرتــوى ئیســالمییدا، 

هەموارکردنــەوەى پرۆگرامــى ناوخۆیــی کــە لــە الیــەن 

ــە  ــارى ل ــدرا و بڕی ــە 2001/8/19 گرێ ــورا ل ــەىن ش ئەنجوم
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ــە  ــڕەوە ناوخۆییی ــەم پەی ــڵ،  ئ ــە شــارى مارکفێ ســەر درا ل

بەڵگەنامەیەکــى تــەواوى کار و چاالکــى و بــووىن ئــەو 

پارتەیــە لــە ئەورووپــا. لــە پێشــەکى پرۆگرامەکــەدا هاتــوە، 

پارتەکەیــان هەموو ڕێگەیەکى یاســایی و شــەرعى ڕێپێدراو 

بــۆ بــە جێگەیانــدىن ئامانجــەکاىن دەگرێتــە بــەر، هــاوکات 

ــراواىن  ــە ف ــوون ب ــەدا مەرجــى ئەندامب ــە بەرنامەک هــەر ل

و بــە ڕووىن خراوەتــەڕوو، پاشــان پێکهاتــەى هەڕەمــى 

یەکگرتووەکــە باســکراوە و مــاف و ئەرکــى ئەندامــان 

دەستنیشــانکراوە، لێــرەوە بــە وردى کارى دامەزراوەیــی 

ــژراوە32 . ــا داڕێ ــالمى بەریتانی ــووى ئیس یەکگرت

2. مــاف و ئەرکــى هەمــوو تاکێکــە لــە دامەزراوەکــەدا بــە 

گوێــرەى توانــا و هاتنــە پێشــەوە، بــە گوێــرەى پابەندبــوون 

بــە دامەزراوەکــەوە بخرێتــەڕوو33 .

بڕیــارە  و  پرۆگــرام  بنەمــاى  ســەر  لــە  پێداچوونــەوە 

پەروەردەییــەکان

کاردا  ئامانجــى گشــتى  لــە  پێشــکەوتن و گۆڕانکاریــى 

ــەوە  ــتەى پێداچوون ــش دەرهاویش ــە ئەمەی ــداوە، ک ڕووی

ــەر  ــە س ــۆڕان ل ــەرەتاى گ ــژە. س ــى دوور و درێ و هەوڵێک

ئاســتى بڕیــارە پەروەردەییــەکان و پرۆگرامــەکان بــوە. 

دەســتپێکى ئــەو گۆڕانکارییانــە لــە میتۆدەکــەدا لــە دانــاىن 

بەنــد و مادەگەلێــک بــوو کــە زۆرتریــن بایــەخ و جەختــى 

ــتە  ــوارى خواس ــە ب ــى ل ــى ئەورووپ ــەر واقیع ــتبوە س خس

هــزرى و بانگخوازییەکانــدا34 . لــە هەمــوو ئــەو بوارانــەدا 

ــەم  ــەاڵم ئ ــوەوە، ب ــووڵ بب ــرە ق ــالمى ف ــووى ئیس یەکگرت

ــراوە  ــى ڕێکخ ــو یەکێتی ــە نێ ــۆدا ل ــە میت ــانەوە ب چاوخش

ــوە  ــى پێ ــەک الوازی ــا ڕادەی ــادا ت ــالمییەکاىن ئەورووپ ئیس

ــارە35 . دی

پێداچوونەوە لە سەر ئاستى

گوتارى بانگخوازى و حزبی

ــە  ــەواوى ل ــە ت ــە ب ــارى جواڵنەوەک ــەرەتاوە گوت ــە س ل

ــەاڵىت  ــڵامناىن ڕۆژه ــى موس ــە خەم ــەوە ل ــەر ئاوڕدان س

ئیســالمى گۆشــکرابوون بــە تایبــەىت فەڵەســتین و ئێــراق 

و ســوریا و هتــد، بــەاڵم لــە ئاکامــى پێداچوونــەوە 

سیاســییەدا،  گوتــارە  بــەم  و  کالســیکى  نەزمــە  بــەم 

ــە  ــر ب ــى جدی ــا و بایەخ ــڵامناىن ئەورووپ ــى موس واقیع

کارى ئیســالمى لــە ئەورووپــادا جەختــی لــە بــارەوە 

کرایــەوە36 .

لــە ڕاســتیدا هەڵســەنگاندمنان بۆ ئــەم بەخۆداچوونەوەى 

ئیخوان لــەم ڕێگەیەوە شــیدەکرێتەوە:

گوتارى ناوخۆ

ئاڕاســتەى  جیــاوازەوە  ڕێــى  لــە  ناوخۆیــی  گوتــارى 

بەمەیــش  و  دەکــرا  نێوخــۆ  ئۆرگانــەکاىن  تــەواوى 

بــۆ  تایبــەىت  گوتــارى  دەکــرا،  ئاڕاســتە  جواڵنەوەکــە 

حزبییــەکان  ئۆرگانــە  هەمــوو  و  کەتیبــە  و  ئــورسە 

دەدا. لــە شەســت و حەفتاکانــدا گوتارەکــە خواســتى 

دامەزرانــدن و کۆبوونــەوەى هەبــوون، لەوێــدا خــول و 

ڕاهێنــان و چاالکــى چڕوپــڕ دەکــرا. لــە نێــو گوتارەکانــدا 

هەمــوو  نــارس  نەیاریــەىت  فەڵەســتین  ڕووداوەکاىن 

ئەمانــە هەژمــووىن بــە ســەر ڕەوتەکــەدا هەبــوو. ئــەوان 

لــە کارەکانیــان یادەوەرییــەکاىن مێــژووى ئیخوانیــان 

دەکــردەوە و لــە ســەر پــرىس فەڵەســتین کۆبوونەوەیــان 

دەکــرد، بــۆ منوونــە لــە ڕۆیانــرى هۆڵــدا یــادى ســووتاىن 

مزگــەوىت ئەقســا کرایــەوە و لەوێــدا شــەش هــەزار 

موســڵامن کۆبوونــەوە37 .  لــە ناوەنــدى حەفتاکانــەوە تا 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هەشــتاکان لێــرەدا قۆناغــى جێگیربــوون دەســتى پێکــرد، 

ئیــر کار لــە ســەر کاراکــردىن ڕەوەنــدى موســڵامن دەکــرا 

لــە ئەورووپــا. لــە نــاو ئەوانــدا کار لــە ســەر وەشــاندىن 

ــە  ــە ل ــەوەى کــە هەی ــاىت ئیخــوان دەکــرا وەک ئ ئەدەبی

دنیــاى ئیســالمیدا، ئــەم ئەدەبیاتــە لــە نێــو ئەورووپییــە 

ــە 1985  ــێهەم ل ــى س ــوەوە. قۆناغ ــڵامنەکاندا باوب موس

تاوەکــو 1998 دەخایەنێــت، لێــرەوە دواى کۆنگــرەى 

ــە  ــە پێشــەوە، ک ــک هات ــدى قۆناغێ ــدى 1984 ئی مەدری

ــا  ــەکاىن ڕەوىش ئەورووپ ــەر تایبەمتەندیی ــە س ــى ل جەخت

دەکــردەوە، هــەر بۆیــە لێــرەوە پێکهێنــاىن یەکێتیــى 

ڕێکخــراوە ئیســالمییەکان ســەری هەڵــدا. ئەمــە هەوڵێک 

بــوو بــۆ یەکخســتنى کارى ئیســالمییەکاىن ئەورووپــا 

ــن  ــە گەورەتری ــەدا. ئەم ــەم یەکێتیی ــرى ئ ــر چەت ــە ژێ ل

کاریگەریــى لــە ســەر موســڵامنەکاىن بەریتانیا جێهێشــت، 

ــدا  ــەری هەڵ ــەش س ــی هاوب ــى کارى دامەزراوەی قۆناغ

ــوون،  ــک ب ــە دای ــوێ ل ــەى ن ــراو و ڕەوگ ــدى ڕێکخ و ئی

ــەوەدا خــۆی  ــان ل ــەواوى ئەوانەیــش تایبەمتەندییەکانی ت

دەبینییــەوە کــە کار لــە ســەر واقیعــى ئەورووپــى و 

ــەن. ــا بک ــى ئەورووپ هەلومەرج

گوتارى دەرەکیی

ــدا  ــارە مانگییەکان ــراوە و گۆڤ ــە باوک ــارى دەرەوە ل گوت

لــە  گوتــارە  ئــەم  باودەکرایــەوە،  و  دەردەچوێــرنا 

ــەى  ــى ڕێکخــراوە ئیســالمییەکان و کۆمەڵ ــەن یەکێتی الی

ئیرلەنــدا  و  بەریتانیــا  لــە  موســڵامن  خوێنــکاراىن 

دەرچــوو،   1984 لــە  ژمــارە  هــەوەڵ  دەردەچــوو، 

گۆڤارەکــە بــە نــاوى دەنگــى ئەورووپــا بــوو، زیاتــر 

بــوارەکاىن: لــە  تــەوەرەکاىن  

ــە ڕەوىش  ــوارەکاىن پەیوەســت ب ــى و ب واقیعــى ئەورووپ

ــە ڕۆژهــەاڵىت ئیســالمى. موســڵامنان ل

لــە ســەرەتادا %10 بابەتــەکان پەیوەســتبوون بــە واقیعى 

ــە  ــتبوو ب ــە %90 پەیوەس ــا، ل ــە ئەورووپ ــڵامنان ل موس

ــا. ــە دەرەوەى ئەورووپ ڕەوىش موســڵامنان ل

دواتــر ســەبارەت بــە بابەتەکانیــش ىس لــە ســەدى 

 70% لــە  ئەورووپــاوە،  واقیعــى  بــە  پەیوەســتبوون 

ئیســالمەوە.  خــواىس  و  بــاس  بــە  پەیوەســتبوون 

هەواڵــى  بــە  پەیوەســتبوون   12% هەواڵەکانیــش 

موســڵامناىن ئەورووپــا و بانگــەواز لــە ئەورووپــا، لە 88% 

پەیوەســتبوو بــە هەواڵــى موســڵامنان و کێشــەکانیان 

بــە گشــتى. ئــەم گۆڤــارە نوێنەرایــەىت گوتــارى میدیایــی 

ئیخــوان بــوو لــە ئەورووپــا.

نێــو  لــە  ئیخــوان  ئــەوڕۆ،  تاوەکــو  دەمــەوە  لــەو 

بوەتــە  ئــەوێ  ئەورووپــادا شــوێنى خۆیکردوەتــەوە، 

ســەنگەرێکى پتــەو بــۆ شــوێنکردنەوەى پەیامــى ئیخوان، 

پەیامێــک وەک پردێکــە بــۆ ئاشــنابوون و هەماهەنگیــى 

موســڵامناىن ئەورووپــا بــە دەوڵەتــە ئەورووپییــەکان، 

ئــەم نەزمــە کارکردنێکــى گــەورەى هەیــە، بــە تایبــەىت لە 

ئێســتادا کــە توندڕەویــى هاتوەتــە پێشــێ و توێژینــەوە 

ــە،  ــا هەی ــالمییەکاىن دونی ــەردەم ئیس ــت لەب و هەڵوێس

کارى ئیخــوان توندتــر بــوە، کارێــک کــە ئیخــواىن دایکــى 

یاســاغ کــردوە، ئــەم یاســاغییە دوو بــەرەى لــە ئەورووپــا 

ــى  ــەیرکردىن تەوژم ــەڵ س ــەک لەگ ــتکردوە، بەرەی دروس

ئیخوانــە بــەو چــاوەى کــە میــرس دەیبینــێ، چــاوى 

ــە  ــى مامەڵ ــى دى واقیع ــرۆر، بەرەیەک ــى و تی توندڕەوی

دەکات و پێــى وایــە بــە چاوێــک ســەیرى ئیســالمى 

ــت. ــدڕەو بکرێ ــەڕەو و تون میان
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

نووســەر  کەمینــە  لــەو  یەکێکــە  ئیبنولڕاوەنــدی، 

کــە  ئیســالمی،  مێــژووی  بیرمەندانــەی  و 

خوێندنەوەیەکــی ئاقانــەی بــۆ دیــاردە باوەکانــی 

ــەکان  ــاردە دینیی ــەت دی ــە تایب ــۆی، ب ــەردەمی خ س

و مەســەلەی خــودا و پێغەمبەرایەتــی کــردووە و 

میکانیــزم  تــەواوی  بەســەر  کــردووە  زاڵ  ئەقڵــی 

بۆیــە،  دیکەدا.هــەر  مەعریفییەکانــی  پێــوەرە  و 

ــژووی  ــی مێ ــن زندیق ــاوی »گەورەتری ــی نازن دوژمنان

ئیســالم«یان پــێ داوە، ڕاســتییەکەی بــە ڕای زۆرینــەی 

ئەوانــەی لــە ئیبنولڕاوەندییــان کۆڵیوەتــەوە و لــە 

بۆچوونەکانیشــیدا دەردەکەوێــت، ئــەو »ئەگنۆســتیک 

بــووە. نازامنگــەرا«   - –  الادری 

ــا  ــن یەحی ــەد ب ــەن ئەحم ــەواوی »ئەبولحەس ــاوی ت ن

گونــدی  خەڵکــی  ئەلڕاوەندی«یــە،  ئیســحاق  بــن 

»ڕاوەنــد«ی نێــوان ئیســفەهان و کاشــان بــووە لــە 

ــە  ــاڵی 205ک – 820ز ل ــە س ــەوێ و ل ــارس، ل ــی ف والت

ــی  ــەوە ڕاجیای ــارەی مردنەکەی ــەاڵم لەب ــووە، ب ــک ب دای

ــردووە،  ــە ســاڵی 245ک م ــن، ل ــک دەڵێ ــە: هەندێ هەی

ــاوە. ــاڵ ژی ــتا س ــر هەش ــن نەخێ ــش دەڵێ هەندێکی

خوێنــدن  بــە  دەســتی  خۆیــەوە  گوندەکــەی  لــە 

کــردووە، زانســتە ســەرەتایییەکانی خوێنــدوون و دواتــر 

پەیوەنــدی بــە خوێندنگــەی شــاری »ڕەی«ەوە کــردووە.

لــە مــاوەی خوێندنیــدا لــەو شــارە، مســوڵامنێکی هێمن 

و پابەنــد بــە فەریــزە دینییەکانــەوە بووە، لەوێــدا کتێبی 

»اإلبتــداء و اإلعــادة«ی نوســیوە، ئــەو کتێبــە و کتێبێکی 

دیکــەی )األســامء و األحــكام( بەڵگــەی ئیامنــی قــووڵ و 

بێگــرێ و ڕاســتی ئــەون بــە ئیســالم و پیغەمبەرەکــەی. 

ــەوەی  ــەڕان و خوێندن ــی گ ــە ئەنجام ــر و ل ــەاڵم دوات ب

ــە ئاتایســتێکی گــەورە و  ــدی دەبێت ــدا، ئیبنولڕاوەن خۆی

چەنــد کتێبێــک بــۆ هەڵوەشــاندنەوەی بیرۆکــەی خــودا 

و پێغەمبەرایەتــی دەنووســێت.

ئــەو کاتــەی دێتــە بەغــدا، پیــش خــۆی هــەردوو کتێبــی 

ــک خــۆی  ــەاڵم کاتێ ــەوێ، ب ئاماژەپێکــراو گەشــتبوونە ئ

دەگات، بێبــاوەڕ بــووە و کتێبێکــی نوێــی بــە نــاوی 

»الفرنــد« بــە دەســتەوەیە و لەوێــدا بــە تەواوەتــی 

شــەریعەت و دیــن و بیرۆکــەی پێغەمبەرایەتــی ڕەت 

ڕەچاوکردنــی  بــە  ســەردەمەدا  لــەو  کردووەتــەوە. 

ئــەوەی چاپخانــە نەبــوو، لــە بەغــداد پیشــەیەک، بەنــاو 

پیشــەی کاغەزچییــەکان )الوراقیــن( پەیــدا بووبــوو، 

هــەر نووســەرێک کتێبێکــی دەنووســی، دەیــدا بــە 

ــی  ــراو کۆپ ــی دیاریک ــش ژمارەیەک ــەک، ئەوی کاغەزچیی

دەداتــە  کتێبەکــەی  ڕاوەنــدی  دەنوســییەوە.  لەبــەر 

کاغەزچییــەک. کاتێــک شــەو کاغەزچییەکــە دەســت 

ــە  ــە و هێمنان ــی بەپەل ــۆ بەیان ــەی دەکات، ب ــە کارەک ب

ئیبنولڕاوەنــدی بانــگ دەکات و ئــەم گفتوگۆیــە لــە 

دەدات: ڕوو  نێوانیانــدا 

کاغەزچی:  ئەبولحەسەن، کەس ئەم کتێبەی دیوە؟

دەســت  بــە  کۆپییــەک  چەنــد  بەڵــێ،  ڕاوەنــدی: 

بابەتــە  بــەو  کــە گرنگــی  لــە ڕەی،  خەڵکانێکــەوە، 

دەدەن.

کاغەزچــی: زۆر ســەیرە، ســەرەڕای ئــەو کوفــرە زۆرەی 

ــتا زەپ  ــیوتن، هێش ــەدا نوس ــەم کتێب ــی ئ ــە دووتوێ ل

ــت!! وزیندوی

ڕاوەنــدی: ئــەوەی لــەو کتێبــەدا تۆمــارم کــردوون، 

ــن. ــر نی ــتین و کوف ڕاس
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ســێ  هــەر  هاتــووی،  تــۆ  بــەاڵم  کاغەزچــی: 

ــی و  ــتی و پێغەمبەرایەت ــالم، یەکتاپەرس ــەی ئیس پایەک

کردووەتــەوە! ڕەت  زیندووبوونــەوەت 

ڕاوەنــدی: وانییــە، ورد بــەرەوە، مــن یەکتاپەرســتی 

لــەو هەمــوو  دەکــەم  ڕزگار  خــوا  ناکەمــەوە،  ڕەت 

ئەفســانەیەی بۆیــان دروســت کــردووە!

پاشــان، لــە الی موتەڵیبــی بەســڕی، بــۆ پەیداکردنــی 

بژێــوی ژیانــی دەبێتــە کاغەزچــی. ڕاوەنــدی لــە گەنجیــدا 

دەبێتــە موعتەزیلــە، و دەبێتــە یــەک لــە گەورەکانیــان، لێ 

دواتــر لێیــان هــەڵ دەگەڕێتــەوە و کتێبێــک بە ناونیشــانی 

»ئابڕووچوونەکانــی موعتەزیلــە«ەوە دەنووســێت. دواتــر 

ــش  ــەاڵم لەوانی ــیعە، ب ــاڵ ش ــە پ ــەم دەدات ــی ک ماوەیەک

دادەبڕێــت. پــاش دیــداری لەگــەڵ گــەورە مولیــدی بەغدا 

»ئەبوعیســای وەراق« و »ئیــن تاڵــوت« و »ئیــن شــاکر«، 

ــت، و  ــدا دەبێ ــەوە و دوودڵی ــە بیرکردن ــی زۆر ل ماوەیەک

ــک  ــەوە. ســەرەتا کتێبێ ــن هــەڵ دەگەڕێت ــە دی دواجــار ل

دەنووســێ بــە نــاوی »ســەرکەوتن« و تێیــدا مەســیحییەت 

بەســەر ئیســالمدا ســەردەخات، بــەاڵم دواتــر لــە کتێبێکــی 

ــە  ــەکان دەخات ــزە دینیی ــوو ڕەم ــرد«، هەم ــەدا »الزم دیک

بــەردەم پرســیارەوە.

گرنگترین بۆچوونەکانی ئیبنولڕاوەندی:

پێغەمبــەران  نییــە  بــەوە  پێویســتی  1- خــوا هیــچ 

بنێرێــت، تــا خەڵــک بــۆ ڕێــی ڕاســت ڕێنوێنــی بکــەن، 

چونکــە دیــن خــۆی دەڵــێ، خــودا توانــای ئــەوەی 

هەیــە، پــەرە بــە مــرۆڤ بــدات و ڕێنوێنــی بــکا و 

رسووشــتی چــاک بــکات.

2- وێناکردنــی مــرۆڤ بــۆ بەدیهێنــەر دەوری بــە وەهم 

و ئەفســانە و بەیــت و بالــۆرە تەنــراوە، چونکــە فیکــری 

مــرۆڤ توانــای ئــەوەی نییــە وەســفی بەدیهێنــەر 

بــکات!

ــرۆڤ  ــن، م ــێ بگەی ــردن ت ــی م ــە نهێن ــن ل 3- ناتوانی

ــدا  ــی مردن ــە دوای نهێنی ــووە، ب ــەدی هات ــەی ب لەوەت

ــا  ــدات، ت ــەوەی ڕوو ب ــت ل ــر بێ ــا ڕێگ ــت، ت دەگەڕێ

نەبــووە،  ســەرکەوتوو  هەوڵدانەیــدا  لــەو  ئێســتە 

ــەدا  ــەو نهێنیی ــن ب ــە گەیش ــە ل ــۆ هەمیش ــێت ب دەش

ســەرکەوتوو نەبێــت، خەڵــک بــە گشــتی نازانــن چــۆن 

دەمــرن، ئــەو کاتــەش مــرۆڤ ئەزموونی مــەرگ دەکات 

بــاش نەیناســیوە و پــەی پــی نەبــردووە، کاتێکیــش 

مــرۆڤ شــایەتی مەرگــی خەڵکــە، ئــەوە پــەی پــی 

ــت. ــی نابێ ــی حاڵ ــی ل ــات و هیچ ناب

4- مــرۆڤ بۆیــە هەســت بــە نەمــری دەکات، یــان 

حــەزی لێیەتــی، چونکــە ناتوانێــت خــۆی ڕازی بــکات 

بــەوەی دەمرێــت، و ئیــر لــەم بوونــەدا نامێنێــت، 

بۆیــە مــرۆڤ هەســتی ئــەوەی بــۆ دروســت دەبێــت، 

درۆ  بۆیــە  نەمرێــت،  هەرگیــز  بــکات  وا  دەشــێت 

دەکات،  دروســت  خــۆی  بــۆ  ئەوبــاوەڕە  و  دەکات 

ــە  ــدووە، ئەگەرچــی ب ــاو گۆڕەکەشــیدا هــەر زین ــە ن ل

شــێوازێکی دیکــەی جیــاواز لــەوەی لــە دنیــادا هەیــە 

زینــدوو ماوەتــەوە!

و  حەجکــردن  وەک  ئیســالمییەکانی  رسووتــە   -5

هەموویــان  ڕەجمکــردن،  شــەیتان  و  تەوافکــردن، 

نەریتــی بوتپەرســتین، و کۆمەڵــە رسووتێکــی کۆنــی 

هیندۆســەکانن، عــەرەب لــە ســەردەمی جاهیلیــدا 

بــە  )تەوافکــردن  دەڵێــت:  وەرگرتــووە،  لەوانیــان 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە دەوری  ــی ب ــە تەوافکردن ــچ ل ــەدا، هی دەوری کەعب

خانوویەکــی تــردا جیــاواز نییــە(.

هاتــووە،  بەهەشــت  وەســفەکانی  بــە  گاڵتــەی   -6

ــارەزووی دەکات.  ــی ئ ــا برس ــە تەنه ــە، ک ــیری تێدای ش

داوەتــە  خــۆش  خواردنەوەیەکــی  بــە  زەنجەفیلــی 

قەڵــەم!

7- پێــی وابــووە، زمانــی عەرەبــی هیــچ فەزڵێکــی 

بەســەر زمانەکانــی دیکــەوە نیــە، قورئانیــش هیــچ 

دەگمەنییــەک و ئیعجازێکــی تێــدا نییــە، بــە تێڕوانینــی 

ڕاوەنــدی، قورئــان نابــێ و لۆژیکــی نییــە، خەڵکانێــک 

عەرەبــی نازانــن پێــوەی پابەنــد بــن، و دەکرێــت 

کتێبێکــی باشــر لــە قورئــان بنوورسێــت، ئــەوەش کــە 

عــەرەب نەیانتوانیــوە لــە قورئــان باشــر بنووســن، 

و  شــەڕ  خەریکــی  دایــم  دەگەڕێتــەوە،  ئــەوە  بــۆ 

خۆخۆریــن.

ــەی  ــان قس ــکات ی ــەر دەیان ــانەی پێغەمب ــەو قس 8- ئ

ماقووڵــن یــان قســەی ناماقــووڵ، ئەگــەر قســەکان 

ماقــووڵ بــوون، ئــەوە ئەقڵــی ئێمــەش پەیــان پــێ 

دەبــات، کەواتــە هیــچ پێویســتامن بــە پێغەمبــەر نییــە، 

ئەوانــەش ناماقوڵــن، ڕازی نیــن پێیــان و قبووڵیــان 

ــن. ناکەی

9- دەپرســێت: ئەگــەر ڕاســتە و فریشــتە هــەن، بــۆ لــە 

جەنگــی ئوحــود بــۆ هــاوکاری مســوڵامنان دانەبەزیــن.

10- لــە شــوێنێکدا دەڵێــت: »بۆچــی محەمــەد لــە 

شــەرەکانیدا ئــەم هەمــوو تااڵنییــەی کــردووە؟ ئەگــەر 

پێغەمبــەری خودایــە، خــوا بــۆ بــە شــێوەیەکی تــر 

ــادات؟«. ــقی ن ڕس

سەرچاوە:

- عبــد األمــر األعســم: ابــن الريونــدي يف املراجــع 

العربيــة الحديثــة، مجلــدان، دار األفــاق الحديثــة - 

بــروت – لبنــان.

- عبــد الرحمــن بــدوي: مــن تاريــخ اإللحــاد يف اإلســالم- 

الطبعــة الثانيــة-دار ســينا للنــرش- القاهــرة 1993م.



خوداکان چۆن پەیدا بوون؟ لێکۆڵینەوەیەکی ماتریالیزمی مێژوویی

ئــەم کتێبــە بچووکــە بــە شــێوەیەکی زانســتی و لۆژیکــی، چەمــک و 

تێگەییشــتنی ئاییــن و خــودای لــە نــاو زەیــن و عەقڵــی مرۆڤەکانــدا لێــک 

ــی  ــە پیرۆزییەکان ــوکایەتیکردن ب ــە س ــە ل ــی نیی ــە بریت ــەوە. کتێبەک داوەت

هیــچ بیروباوەڕێــک، بەڵکــوو ورووژاندنــی مشــتومڕێکی زانســتی، لۆژیکــی، 

ــرۆڤ  ــارەی چەمکــی خــودا الی م ــە دەرب ــی، مێژوویی ــووری، کۆمەاڵیەت ئاب

و لــە ئاییــن و شارســتانێتییە جیاوازەکانــدا. نووســەر دەیەوێــت ئــەوە ســاغ 

بکاتــەوە، کــە ئــەو بوونــەوەرەی نــاو نــراوە بــە خــودا، ڕەنگدانــەوەی ژیانــی 

ماتریاڵیــی مــرۆڤ خۆیەتــی و هــەر شارســتانیەت و ئایینێــک، بــە گوێــرەی 

ــدوە. ــۆ خــۆی خوڵقان ــی ب ژینگــە رسوشــتییەکەی خــۆی خودایەک

پڕۆژەی کتێبی گیرفان

پــڕۆژەی کتێبــی گیرفــان زنجیــرە کتێبێکــی قەبــارە مامناوەنــدە و 
هــەر کتێبێکیــان بــۆ بابەتێکــی فکــری و سیاســیی هەســتیار و گرنــگ 
تەرخــان دەکرێــت. یەکێکــە لــە پــڕۆژە نوێیەکانــی دەزگای ئایدیــا، کــە 
ســاڵی 2019 دەســتی بــە چــاپ و باڵوکردنــەوەی کــردوە. تــا ئێســتا 
10 کتێــب لــەم پڕۆژەیــە چــاپ و بــاڵو کراوەتــەوە. دەزگای ئایدیــا 
بــەردەوام دەبێــت لــە ســەر باڵوکردنــەوەی ئــەم کتێبانــە و لــە ســاڵی 

نوێشــدا زنجیرەیەکــی دیکــەی ئــەم کتێبــە بــاڵو دەبێتــەوە.



ئایین و سێکس و دەوڵەت

لــە نــاو كۆمەڵگاکانــدا )بــە تایبەتــی کۆمەڵگــە داخــراوەکان(، دوانەیەکــی 

هەمیشــە  ڕەخنەلێگرتنیــان  و  باســكردنیان  كــە  هــەن،  قەدەغەكــراو 

قەدەغەیــە، بۆیــە زۆر جــار تەنانــەت ئەنجامدانــی لێکۆڵینەوەیــەک، 

یــان توێژینــەوە لــە بارەیانــەوە، بــە هەمــوو شــێوەیەک ڕێگەپێنــەدراوە و 

دەبێتــە هــۆی دەستبەســەرداگرتنی كتێبەكــە لــە الیــەن دەســەاڵتداران، یان 

ــە باوکردنــەوەی. زۆربــەی جاریــش نووســەرەكە دەكەوێتــە  ڕێگەگرتــن ل

ــە  ــر قورســایی ســزا یاســایییەكان. دوا جــار كۆمەڵگــەش نووســەرەكە ب ژێ

ــەکان  ــێلی پیرۆزیی ــە پێش ــار دەكات و ب ــەت تاوانب ــێوە تۆم ــن ش چەندی

ــێكس.  ــن و س ــە: ئایی ــن ل ــش بریتی ــەو دوانەیی ــاری دەکات، ئ تۆمەتب

مێژووى فریشتە

ئــەم توێژینــەوە ئەوەمــان فێــر دەکات کــە بەشــێک لــە ئایینــى یەهوودى 

لــە زەردەشــتییەوە هاتــوە و پێوەندیــى هەیــە بــە زەردەشــتییەوە، ئێمــە 

بــە هیــچ شــێوەیەک بــۆ ئــەوە ناگەڕێیــن کــە بــە شــێوەیەکى مەعریفــى 

ــەوە  ــر دەکەیت ــۆن بی ــن، چ ــدى بڵێ ــوڵامىن تەقلی ــى موس ــە خوێنەرێک ب

دەربــارەى ئــەو داخراوییــە یاخــود ئــەو دەمارگیرییــە؟! موســوڵامنەکان، 

بــە بــێ گــەالىن تــر. ئایــا ئەمــە خەلەلێکــى جێنەتیکــى نییــە؟ ئــەوان لــەم 

جیهانــەدا چێــژ لــەو بیــر و بۆچوونــەى خۆیــان وەردەگــرن

ئە وەی قورئان نەیگوتبێت 

گــەر ڕاشــكاو بیــن لــەم کتێبــەوە دەگەیــن بــەو دەرەنجامــەی بــە ڕوونــی 

بڵێیــن کتێبــی قورئــان وەكــوو چێشــتی مجێــور هەمــوو شــتێكی تێدایــە؛ 

لــە  الیەكــەوە  ئایەتــی بەتیــن و بەهێــز و باوەڕپێكــراو بــە دەســتەواژە و 

ڕیتمێكــی خــاوەن ســەروا و جوانــەوە، كەچــی لــە الیەكــی تــرەوە ئایەتــی 

ــە و  ــردا نیی ــتانەی ت ــەو ئاس ــە و ل ــدە گوماناویی ــە ئەوەن ــە ك وای تێدای

تایبەتــە بــە ســەربوردە و سەرگوزەشــتەیەكی دیاریكــراوی كەســایەتییەك 

و كێشــەیەكی بچووكــی ڕۆژانــە و بــە داڕشــتنێكی ســاکار و قســەی 

ئاســایییەوە.



فینۆمینۆلۆجیای ئایین

ــە  ــن( ســاڵی 3391 ل ــای ئایی ــی )فینۆمینۆلۆجی ــەوەی کتێب دوای باوبوون

نووســینی )گێــراردوس ڤــان دێــر لیــو(، ئــەم دەســتەواژەیە وردەوردە لــە 

الیــەن گشــتەوە پەســەند کــرا و ئەمــڕۆ لــە هەندێــک بــاردا کۆمەڵێــک 

بــوار ڕوومــاڵ دەکات، کــە بــەر لــە ئەمــە لــە قەڵەمــڕەوی )ئایینناســیی 

جێبەجێکــردن(دا بــوو. لەگــەڵ ئەوەیشــدا واتــای ئــەم وشــەیە ناتوانرێــت 

بــە ئاســانی دەرببڕرێــت و بەکارهێنانــی ئــەم وشــانە بــێ وەســفی 

ــە  ــش ک ــە زانایانی ــەو ڕوەوە ک ــی ل ــە تایبەت ــە وردی، ب ــان دوورە ل وردی

ــن  ــن، ناتوان ــە کار دەهێن ــتییەکاندا ب ــەوە زانس ــە توێژین ــەیە ل ــەم وش ئ

ــە دەســتەوە. ــدەن ب ــەوە ب ــەو بارەی پێناســەیەکی ورد ل

ژن و ئیسالم

هیــچ ناکۆکییــەک نییــە لــە نێــوان پاڵپشــتیکردنی ئــەو ژنە موســوڵامنانەی 

کــە ناڕەزایــی دژی قەدەغــە کردنــی حیجــاب لــە فەڕەنســا دەردەبــڕن و 

هاندانــی ئــەو ژنــە ئەفغانانــەی کــە دژ بــە یاســای ســەپاندنی پۆشــینی 

برقــع دەجەنگــن. ژنــان دەبێــت مافــی پۆشــینی هــەر پۆشــاکێکیان 

هەبێــت کــە ئــارەزووی دەکــەن لــە هــەر شــوێنێکی جیهــان بــن، بەبــێ 

ــرۆڤ  ــی م ــی بنچینەی ــت مافێک ــە دەبێ ــی. ئەم ــتێوەردانی حکوم دەس

بێــت. 

لە ڕەخنەی ئاسمانەوە بۆ ڕەخنەی زەمین

خوێنــەری هێــژا، ئــەم کتێبــەی بــەر دەســتت، کارکردنــە لە ســەر دیــن، لە 

دیــدی ڕەخنەگرانــەی کۆمۆنیســتییەوە دیــن دەخوێنێتــەوە و دەیەوێــت 

کۆدەکانــی دینــامن، لــە پێشــەکییەکی کورتــدا بــۆ بخوێنێتــەوە و شــیتەڵ 

بــکات. کتێبەکــە وەک پێشــەکییەک، بــۆ وەرگێڕانــی کتێبێــک نــوورساوە، 

کــە دەقەکانــی لینینــی دەربــارەی دیــن لــە خۆگرتــوە، بــەاڵم دواتــر چەند 

جارێــک، لــە بــەر گرنگییــە فیکرییەکــەی وەک نامیلکــەی ســەربەخۆ لــە 

چــاپ دراوەتــەوە. بەردەنگــی کتێبەکــە، خوێنەرانــی وشــیارن، ئەوانــەی 

عەقڵــی خۆیــان دەکەنــە داوەر، نــەک بڕیــاری پێشــوەختە.



تارماییی فەرماندەیەک

ئەفســەرێكی پێشووپێشــووی AIC پێــی وایــە ســولەیامنی كــە فەرمانــدەی 

ــی  ــە خۆرهەاڵت ــە ل ــایەتیی هەواڵگریی ــن كەس ــە تواناتری ــە، ب ــزی قودس هێ

ــزە  ــەم هێ ــی ئ ــاڵی )9791(وە، ئامانج ــە س ــودس ل ــزی ق ــتدا. هێ ناوەڕاس

لەناوبردنــی دوژمنەكانــی ئێــران و درێژكردنــەوەی نفــوزی ئــەو واڵتــە 

ناوەڕاستدا.شــاتری زۆربــەی تەمەنــی كارەكــەی  لــە خۆرهەاڵتــی  بــوە 

ــان  ــتان و پاش ــە ئەفغانس ــەرەتا ل ــردوە، س ــەر ب ــە س ــران ب ــە دەرەوەی ئێ ل

ــدارە  ــی چەك ــە یارمەتیدان ــودس ل ــزی ق ــدا هێ ــدا تێی ــە تێی ــراق، ك ــە عێ ل

شــیعەكاندا بــۆ كوشــتنی ســەربازە ئەمریكییــەكان، ڕۆڵێكــی كاریگــەری گێــڕا.

قورئانی هەڵبەستراو

دۆزینەوەکانــی ئــەو توێژەرانــە، ئامــاژە بــەوە دەدەن، قورئــان بــە تەنیــا 

ــە  ــە ل ــە الیــەن کەســێکی دیاریکــراوەوە، بەڵکــوو بریتیی ــە ل رسووش نیی

کۆمەڵێــک پاکســازیکردن و نووســینەوە، کۆمەڵــە پیاوێــک پێی هەســتاون 

ــەو  ــر، ئ ــە مانایەکــی ت ــدوە. ب ــد ســەد ساڵێکیشــی خایان و، مــاوەی چەن

قورئانــەی ئەمــڕۆ دەیخوێنینــەوە، ئــەو قورئانــە نییــە، لــە مــاوەی 

ناوەڕاســتی ســەدەی حەوتەمــی کۆچیــدا هەبــوو، بەڵکــوو بــە ئەگــەری 

ــە.  ــی زایینیی ــی هــەر دوو ســەدەی هەشــتەم و نۆیەم زۆر، بەرهەم

دام پۆشە ئەى خەدیجە

لێکۆڵینەوەیەکى شیکارییە بۆ کەسێتیى خەدیجەى کچى خوەیلد

تێــزى بنچینەیــی ئــەم کتێبــە لــە ڕوانگــەى مێژوویییــەوە دەربــارەی ڕۆڵی 

خەدیجەیــە لــە دەرکەوتنــى ئیســالم و جێگیرکــردىن پێغەمبەرایەتیــى 

ــە  ــەو کات ــا، ئ ــەرچاوەکان هێن ــۆى س ــە ک ــان ب ــەر بڕوام ــەد. ئەگ محەم

بــە ڕووىن دەردەکەوێــت، کــە خەدیجــە زانیــارى و شــارەزایی لــە بــارەى 

ــە  ــوە، ب ــەوە هەب ــى پێغەمبەرایەتیی ــتە و چەمک ــتى و فریش یەکتاپەرس

شــێوەیەکى لۆژیکیــش دەتوانیــن لــە ڕێگــەى ژیــان و گوزەرانییــەوە 

لەگــەڵ پێغەمبــەر هــەر لــە هاتنــى پەیامــەوە هەتــا مــردىن بــەم 

ــن. ــە بگەی دەرەنجام
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