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ــە  ــە ل ــۆن یەکێک ــیم ڕۆدنس ماکس

ــی  خۆرهەاڵتناســە هــەرە مەزنەکان

ژیانــی  ســەرجەم  هاوچــەرخ، 

ــە  ــەوە ل ــۆ تۆژین ــردووە ب تەرخانک

ئیســالم و شارســتانێتیی عــەرەب 

دەربــارەی  )بیۆگرافییەکــەی 

ســەرچاوەیەکی  بۆتــە  محەمــەد 

مێژوونوســێکی  بایەخــدار(، 

ــە ئایینەکانــە، هەڵگــری  تایبــەت ب

مارکسیســتییە  دیدگایەکــی 

ئــەو  ڕاڤــەی  و  خوێندنــەوە  بــۆ 

لەســەر  قســەیان  بابەتانــەی 

دەکات. بــە زمانەکانــی عەرەبــی، 

گوێزەیــی  تورکــی،  عیبریــی، 

دەپەیڤێــت. کــۆن(  )حەبەشــیی 

دەقی گفتوگۆکە:
* هــەر لــە کتێبــی »سەرســامیی بە 
ئیســالم«دا لــە ســاڵی 1980، واتــە 
ــش )هانتینگتۆن(یشــەوە،  زۆر لەپێ
ــەری گــەورەی  ئیســالمت وەک ڕکاب
خۆرئــاوای کریســتیانی نێوبــردووە؛ 
چەشــنی  بــە  تۆیــش  ئایــا 
هانتینگتــۆن لــەو باوەڕەدایــت کــە 
ئــەوڕۆ لــە ســەردەمی )پێکدادانــی 

دەژیــن؟ شارســتانییەتەکان(دا 

ــەو  ــەرچاوەیەکی ل ــۆرە س ــت ج - دەتوانرێ

ــوان  ــە نێ ــارە ل ــت، دی ــەوە هەڵهێنجرێ بابەت

ــاوادا بەربەرەکانێیەکــی  خۆرهــەاڵت و خۆرئ

ــە  ــەو دیاردەی ــەاڵم ئ ــە، ب ــکرا لەئارادای ئاش

ــە گشــتی  ــن ب ــۆز و کۆمپلێکســە. ناتوانی ئاڵ

وەهــا  کــە  بکەینــەوە  لــەوە  جەخــت 

ڕووداوێــک ســەرچاوەکەی دەگەڕێتــەوە بــۆ 

ئــەم شارســتانی یــان ئــەوی دیکــە، نەخێــر.

* پێشــتر هەســتت بە نیشــانەکانی 

ئــەو ڕووداوە کردبوو؟

و  ئیســامیی  واڵتــە  نێــوان  -جەنگــی 

پەرچەمــە  لەژێــر  کریســتیانەکان  واڵتــە 

دەســتپێکی  لــە  هــەر  ئایینییەکانیانــدا، 

درێژایــی  بــە  هەڵگیرســاوە،  ئیســامەوە 

ــووە.  ــەردەوام ب ــەر ب ــەدەش ه ــواردە س چ

ئــەم ناکۆکییــە زۆرجــار فــرە ســەخت و 

ــەر  ــەوڕۆدا، ه ــاو ئ ــووە لەچ ــش ب دژوارتری

ــتی  ــەڕی خاچپەرس ــەیری ش ــە س ــۆ منوون ب

کۆلۆنیالیســتەکان  بــە  دژ  جەنگــی  و 

ــە.  ــە ئێســتاش هەروەهــا بەردەوام بکــە- ک

ئێســتاکە ئاڕاســتەیەکی بیرکردنــەوەی وەهــا 

کورتبکرێتــەوە  کێشــەکە  کــە  لەئارادایــە 

نیشــتیامنی.  و  نەتــەوەی  فاکتــۆری  بــۆ 

فیلمەکــەی  بــا  هەڵەیــە.  ئەمــە  بــەاڵم 

ــاهین(  ــیف ش ــی )یوس ــینەماکاری میرسی س

دەربــارەی لەشکرکێشــییەکەی )بۆناپــارت( 

بــە  1799دا،  ســاڵی  لــە  میــرس  بۆســەر 

منوونــە وەربگریــن. شــاهین شــتەکامنان لــە 

هاوچەرخــەوە  ناسیۆنالیســتیی  ڕوانگــەی 

دژ  میــرس  پێشکەشــدەکات. عەرەبەکانــی 

ڕاپەڕیــون.  بێگانــەکان  داگیرکاریــی  بــە 

ــی  ــوون و ڕاپەڕین ــەوە یاخیب ــتییەکەی ئ ڕاس

زێدەتــر  واتــە  بــوو،  موســوڵامنەکان 

موســوڵامنەکان  ســەرجەم  هەڵوێســتی 

بــوو نــەک بــە تەنهــا هــی عەرەبــەکان. 

دەمــە  ئــەو  نەتەوەییــەکان  خواســتە 

ڕووخســارێکی زۆر پیچیــدە )کۆمپلێکــس(

یــان پێــوە دیاربــوو، بــە شــێوەیەکی ئاڵــۆز و 

ڤەشــارتی، بــەاڵم خەڵکانــی ئــەو ســەردەمە 

ــەوە  ــی ئایینیی ــە دیدگایەک ــان ل ڕووداوەکانی

دەبینــی و لــەو بــاوەڕەدا بــوون کــە کەوتبنە 

گاورەکانــەوە. بــەر هێرشــی 

* ئایــا لــەو ناکۆکییــەی ئێستاشــدا 
ــانەوە  ــە دیس ــەودا ئایینیی ــەو م ئ

ــت؟ بەدیدەکرێ

لــە  سەرەتاشــەوە  لــە  هــەر  -بێگومــان، 

لــەالی  ئیســام  حەوتەمــەوە،  ســەدەی 

کریســتییانەکان وەک هەڵگەڕانــەوە و الدان 

بیــرناوە. خەڵکانێــک لەژێــر ڕێبەرایەتیــی 

پێغەمبەرێکــی ســاختەدا کۆبوونەتــەوە، کــە 

پەیامــی درۆزنانــە لەمــەڕ رسوشــی خــوداوە 

باڵودەکاتــەوە، ئــەرک و فەرمانــەکان و ڕۆڵ 

و پلەوپایــەی )مەســیح(ی شــێواندووە.

* چــی دەبێتــە هــۆی هانــدان و 
تیرۆریســتە  باڵــە  چەکدارکردنــی 

ئیســالمە؟ ئایــا  موســوڵمانان؟ 

هــەر  بــە  دروســتە،  تاڕادەیــەک  -بەڵــی 

ــنەی  ــەو چەش ــام ب ــت، ئیس ــێوەیەک بێ ش

کــە لێکیدەدەنــەوە بۆتــە ئایدیۆلۆژیــی و 

جوڵێنــەری ســەرەکیی کار و چاالکییەکانیــان.
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* ئایــا ئاییــن تاکــە فاکتۆرێکــە 
لــەم بارەیــەوە؟

دوو  کاتێــک  نەخێــر.  بەدڵنییاییــەوە   -

یــەک  ڕووبــەڕووی  جیــاواز  جیهانــی 

ــی خــۆی  ــوو شــتێک ڕۆڵ ــەوە، هەم دەبن

دەگێڕێــت. پــارە و پــووڵ، دەســەاڵت، 

ــیار  ــەر پرس ــد، گ ــن و...هت ــاوەڕ و ئایی ب

لــەوە بکەیــن کامــە هانــدەر بڕیاردەرتــرە 

بــە  هــەروا  دیکــەدا؟  ئــەوی  لەچــاو 

لــە  ئــەوەی  لێکنادرێتــەوە.  ســانایی 

نیویــۆک ]لــە 11ی ســێپتەمبەر[ ڕوویــدا، 

ــە  ــەی ک ــەو ناکۆکیی ــەوە ل ــودا ناکرێت ج

خۆرئــاوادا  و  خۆرهــەاڵت  لەنێوانــی 

هەیــە.

ــە  ــوو ڕقوکینەی ــەم هەم ــۆن ئ *چ
دژ بــە خۆرئــاوا لێکدەدەیتــەوە؟

چــی  موســوڵامنان  بــۆ  -خۆرئــاوا 

کریســتیانەکانە،  جیهانــی  دەگەیێنێــت؟ 

گاورەکانــە،  و  بێبــاوەڕ  جیهانــی  واتــە 

خەڵکانێکــن کە بێڕێزیــی و گوتەی نابەجێ 

باڵودەکەنــەوە.  محەمــەد  دەربــارەی 

یــان  ئیســامییەکانەوە،  ڕوانگــەی  ]لــە 

ــە پێویســتە  ــەوە[ دژ بەوان خۆرهەاڵتییەکان

دەمکوتکەریــان  وەاڵمــی  وشــە  بــە 

بدرێتــەوە، گــەر نــا، ئــەوا دەبێــت زۆر بــە 

تونــدی لێیــان بدرێــت )ســەرکوت بکرێن(. 

ــی دیکەشــەوە بنەچــە و ڕەگ و  ــە الیەک ل

ــا  ــە. ت ڕیشــەیەکی نیشــتامنپەروەریی هەی

ئــەو ئاســتەی کــە خۆرئــاوا دەســتێوەردانی 

بێتاقەتیــان  و  نــەکات  ڕاســتەوخۆ 

نابێــت،  لەئــارادا  کێشــەیەک  نــەکات، 

یــان  بیەوێــت  خۆرئــاوا  هەرکــە  بــەاڵم 

ــرخ  ــی ســەپاندنی ن ــە هەوڵ ــت ک لەوەبچێ

و بەهــا تایبەتییەکانــی خــۆی بــە تۆبزیــی 

ــت  ــدی دەمودەس ــدات، ئی ــەریاندا ب بەس

ئــەوڕۆ  دەبێتــەوە.  زینــدوو  تارماییەکــە 

شــێوەیەکی  بــە  شــتەکان  تاڕادەیــەک 

ئــەوەش  دەڕوانرێــت،  لێیــان  هێورانــە 

بەردەوامــە.  ســاڵێکە  پەنجــا  نزیکــەی 

لــەو کاتــەوەی کــە کۆنســیلی ڤاتیکانــی 

دووەم، لــە ســاڵی 1965دا پێیوابــوو کــە لــە 

ئیســامدا گەلێــک نــرخ و بەهــای پڕبایــەخ 

دواییانــە  ئــەم  پاپاکانــی  بــەاڵم  هــەن. 

ڕووبــەڕووی دەردیســەریی و کێشــەی زۆر 

بوونــەوە بــۆ ڕاگەیاندنــی پەیامێکــی دیــار 

لــەو بارەیــەوە.

تەشــەنە  جۆرێــک  چــی  بــە   *
ــە  ــت، ل ــە دەدرێ ــەم ڕق و کینەی ب
ڕێگــەی قووڵبوونــەوەی هەســتی 
دوژمنایەتــی، یاخــود لــە نائومێــدی 

بێهیواییەوەیــە؟ و 

فراوانــەی  جیاوازییــە  -ئــەو 

خۆشــگوزەرانی و ئاســتی ژیــان ڕۆڵێکــی 

موســوڵامنەکان  دەبینێــت.  گــەورە 

مــۆدە  بااڵدەســتیی  ژێــر  کەوتوونەتــە 

ئەوروپییــەوە،  ژیانــی  ڕەوشــی  و 

ئاســتێکی  دەگاتــە  زۆرجاریــش 

نــە. بڕوبەرا ئا

هەر لە سەرەتاشەوە 
لە سەدەی 
حەوتەمەوە، 
ئیسالم لەالی 
کریستییانەکان وەک 
هەڵگەڕانەوە و الدان 
بینراوە. خەڵکانێک 
لەژێر ڕێبەرایەتیی 
پێغەمبەرێکی 
ساختەدا 
کۆبوونەتەوە، کە 
پەیامی درۆزنانە 
لەمەڕ سروشی 
خوداوە باڵودەکاتەوە
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* ئایــا ڕقوکینــەی موســوڵمانەکان 
بــۆ کۆڵۆنیالیــزم دەگەڕێتــەوە؟

پێشــریش  لــەوەو  زۆر  بــۆ  -ئــەوە 

ســەدەی  لــە  هــەر  دەگەڕێتــەوە. 

لــەوە  موســوڵامنەکان  حەوتەمــەوە 

بــەاڵم  )بیریانچۆتــەوە(،  بێئــاگان 

ئــەوە ئــەوان بــوون کــە یەکەمجــار 

ئەوروپــا  ســەر  هــاوردە  هێرشــیان 

و  داگیرکــەر  هێزێکــی  وەک  و 

ــەزۆری  ــان ب دەســەاڵتدارێتییەکەی خۆی

بەســەریدا.  ســەپاند  زۆردارەکــی 

موســوڵامنەکانی  واڵتــە  زۆری  بەشــی 

لــەو ســەردەمەدا کریســتیان  ئێســتا، 

ــا(.  ــوریا، تورکی ــرس، س ــوون )وەک: می ب

ماوەیەکــی دوورودرێــژ موســوڵامنەکان 

و  بەدەســەاڵترین  و  هێــز  خــاوەن 

دەوڵەمەندتریــن و شارســتایرین بــوون.

* ئــەدی چــۆن خۆرئــاوا توانــی بــە 
ســەریاندا ســەربکەوێت؟

- ئــەوەش چەندیــن ســەدەی خایانــد، 

لــە ڕێگــەی زۆر و ســتەمکارییەوە، جگــە 

لــەوەش بــە هــۆی بیروبــاوڕی نوێــوە، 

بااڵدەســتیی  ڕێگــەی  لــە  هەروەهــا 

ئــەم  بازرگانییشــەوە.  و  ئاڵوگــۆڕ 

ــاڵەکانی )1400-1300( ــە س ــە ل پڕۆسێس

خۆرئــاوای  ئیــدی  دەســتیپێکرد.  وە 

)1800( ســااڵنی  لــە  کریســتییان 

بــردەوە.  گەمەکــەی  بەتــەواوی  کانــدا 

ــی  ــتیی و پێشــکەوتنی تەکنۆلۆژی بااڵدەس

فــرە بەهێــز بــوو، بەتایبەتــی ئــەو کاتــەی 

ــە  ــزەکان و چەک ــە بەهێ ــری تۆپ ــە زەب ک

ــرا و  ــی خێ ــکەوتووەکان و تەقەکردن پێش

خرانەگــەڕ. هتــد... 
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* هەروەک خۆیشــت ئامــاژەت پێدا، 
بۆچــی هەمیشــە ئیســالم بۆتــە 
هــۆی وروژانــدن و بڵێسەســەندنی 
هەســت و نەســتی جەماوەرێکــی 

ــراوان؟ ف

ئــەرک  و  پەیــام  کــە  ئایینێکــە  -ئیســام 

و  ســاکارن  و  ســادە  زۆر  فەرمانەکانــی  و 

مایــەی  دەبنــە  ئاسانیشــەوە  بەوپــەڕی 

قەناعــەت پێکــردن. خودایەکی تــاک و تەنها 

هەیــە و بڕیــاردەری گشــت چشــتێکی ژیانــە 

ــام،  ــە ئیس ــان ب ــۆ باوەڕهێن ــدا. ب ــە جیهان ل

گوتەیــە  ئــەم  کــە  بەســە  هێنــدە  هــەر 

بڵێیتــەوە »شــایەدی دەدەم کــە خودایەکــی 

محەمەدیــش  و  هەیــە  تەنهــا  و  تــاک 

پێغەمبــەری خودایــە«، ئیــدی تــۆ بــەوە 

ــش،  ــی دابونەریتی ــوڵامن. بەپێ ــە موس دەبیت

ــە موســوڵامن،  ــازە دەبێت هەرکەســێک کــە ت

دەبێــت خەتەنــە بکرێــت، بــەاڵم ئیجباریــش 

ناپۆلیــۆن  ســەربازەکانی  گــەر  نییــە. 

ــە ســەر ئایینــی ئیســام –ئەوەمــان  نەچوون

لەبەرچاوبێــت کــە زانــا موســوڵامنەکان زۆر 

ــارە زۆرە  ــەو ژم ــە ئ ــوو ک ــان خــۆش نەب پێی

ــەن  ــە لەالی ــوڵامن- چونک ــە موس ــڕ ببن لەپ

ــۆ  ــان ب ــوڵامنەوە دوو مەرجی ــی موس زانایان

قەدەغەکردنــی  و  خەتەنەکــردن  دانــان: 

خواردنــەوەی شــەراب. ئەمــەی دواییــان 

فــرە  بۆیــان  نەخواردنــەوە(  )شــەراب 

ســەخت بــوو. کەواتــە هــەر لەبــەر ئەوەشــە 

نابنــە  و  کریســتیانن  فەڕەنســییەکان 

موســوڵامن.

ــە ئیســالم  ــان وای ــک پێی * هەندێ
ئاشــتیی  پەیامــی  ئایینێکــە 
هەندێکــی  ڕادەگەیەنێــت، 
بیــری  هەڵگــری  دەڵێــن  تریــش 
دەتوانیــن  ئایــا  توندوتیژییــە، 

ڕابگەیەنیــن؟ ئەمــە 

ئاشــتیخواز  بەتــەواوی  ئایینێــک  -هیــچ 

یاخــود شــەڕخواز نییــە. هەندێــک ســورەتی 

ــی و خۆشەویســتیی  ــان باســی دلۆڤانی قورئ

باســی  دیکەشــیان  هەندێکــی  دەکــەن، 

توندوتیــژی دەکــەن. ئیاممــەکان بــە گوێرەی 

خواســت و پێداویســتیی ڕۆژگار ئــەم ئایەت 

دەقــی  دێننــەوە،  دیکــە  ئــەوی  یاخــود 

ــی  ــۆک و دژبەیەک ــی ناک ــان زۆر الیەن قورئ

لەخۆگرتــووە. لــە ئایەتــە ســەرەتاییەکانی 

ــەراب  ــن ش ــە دەتوانی ــورساوە ک ــدا ن قورئان

بخۆینــەوە، کەچــی لــە ئایەتەکانــی دواییــدا 

قەدەغــە کــراوە. لــەو بارەیەشــەوە زانــا 

دۆکرینــی  کاســیکییەکان  موســوڵامنە 

قەدەغەنەکراو«یــان  و  »قەدەغەکــراو 

هێنایــە ئــاراوە. ئــەرێ ئــەوە خــۆی ناکۆکیــی 

نییــە؟  کــە خــودا بیروبۆچوونــی خــۆی 

گۆڕیــوە؟

ناتوانێــت  ئیســالم  بۆچــی   *
وێنەیەکــی جــوان و باشــتری خــۆی 

بــدات؟ بــە خۆرئــاوا نیشــان 

-دەشــێت موســوڵامنەکان لــە ڕادە و ئاســتی 

کاریگەریــی بیروبۆچوونــی ئەوروپییــەکان 

ســەنگەردا  لــە  هەمیشــە  تێنەگەیشــتن. 

خۆیــان مــەاڵس داوە. کێشــەکە بریتییــە لــە 

نائاگایــی و یەکــر نەناســینی موســوڵامنەکان 

لــەو  کریســتیانەکان،  بــە  بەرامبــەر 

ــە  ــەر ب الشــەوە هــی کریســتیانەکان بەرامب

موســوڵامنەکان.

سەرچاوە:

ــو  ــەی »ل ــی هەفتەنام ــەڕی ئەلیکرۆنی ماڵپ

پوانــت Le Point«ی فەڕەنســی


