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پێشەكی
)الحــرة( كەناڵــی  لەڕێــی  یەكەمجــار  بــۆ 
لەڕێــی  بــوو  كەدەمــێ   بینــی  پیاوێكــم  وە 
لەڕێــی  بــووم..  ناســی  نووســینەكانییەوە 
نوسینەكانییەوە شت فێربووم و خۆشمویست.. 
تونســی  گــەورەی  رۆشــنبیری  پیــاوە  ئــەو 
عەفیف ئەخزەر بوو، بەاڵم ئەو بینینە ســەرەتا 
چەنــد مایــەی دڵخۆشــی بــوو، كۆتاییەكەی پڕ 
حەســرەت و دڵگرانــی بــوو. دڵگرانــی لــەوەی 
دەســت و قاچــی ئیفلیــج بوو بــوون و قودرەتی 
نووســینی نەمابــوو، هەرئەمــەش وای لێكــرد 
بەپێشكەشــكاری بەرنامەكە بڵێت: )گەر هەروا 
بمێنمەوەو نەتوانم بنوســم و ببم بەبار بەســەر 
خــزم و هاوڕێكانمــەوە، ئــەوا خــۆم دەكــوژم. 
خــۆم دەكــوژم، گــەر تائــەو كاتــە ئیســالمییە 

توندڕەوەكان نەمكوژن(.
عەفیــف ئەخــزەر یەكێكــە لــەو رۆشــنبیرە 
رەخنەگرە دەگمەنانەی عەرەب كەسەردەمانێكی 
لەترادســیۆنی  رەخنەگرتنــە  ســەرقاڵی  زۆرە، 
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ئیســالمی  و سیســتمی پاتریاركــی  و ئەقڵیەتی 
ئســوڵی.. پیاوێكــە بەدرێژایــی تەمەنــی خــۆی، 
خەریكی خۆنوێكردنەوەو تازەكردنەوەی فیكرو 
ئــەو كەرەســتە مەعریفــی و مەنهەجییانە بووە 
كەكاری پێكردوون. لەقۆناغێكدا كەماركسیست 
رەخنەگــرو  فزوڵــی و  ماركسیســتێكی  بــوو، 
پــڕ پرســیاربوو، نــەك وەك زۆربــەی زۆری 
هاوتەمەنەكانــی ماركسیســتێكی حوجرەیــی و 
دۆگمــاو ئایدیۆلــۆژی.. ســەروەختێكیش بــوو 
رەخنەگرانــەی  نەفەســی  لیبــراڵ،  بەكەســێكی 

درێژتر بوو.

لەوەرگێرانــی  جگــە  ئەخــزەر  عەفیــف 
)مانیفێســت(، خاوەنی چەندین كتێب و ســەدان 
وتــارو لێكۆڵینەوەیــە. بەشــێكی زۆری پــرۆژە 
خســتنەڕووی  بــۆ  تەرخانــە  رەخنەییەكــەی، 
ئــەو كلتــوورە دیســپۆتیزمی و مەرگدۆســتەی 
لەكۆمەڵگە ئیســالمییەكاندا بااڵدەســتەو رێگرە 
لــەوەی ئــەو كۆمەڵگایانــە تێكــەڵ بەپــرۆژەی 



9عەلمانییەت  و ئسوڵیەت

مۆدێرنــە بــن و فەزای ســەدەكانی ناوەڕاســت 
وتــارە  ئــەو  زۆر  ماوەیەكــی  جێبهێڵــن.. 
رەخنەییانــەی لەســەر الپەڕەكانــی رۆژنامەی 
)الحیاة( باڵودەكردەوە، بەاڵم سەرپەرشتیارانی 
)الحیــاة( لەو رەخنانەی جاڕس بوون و رێگەی 
نوســینیان لەو رۆژنامەیەدا لێگرت.. پاش ئەوە 
لەســایتی )ئیــالف(دا لەســەر هەمــان رەوتــی 
خۆی درێژەی بەنووسینەكانی دا، تائەوكاتەی 
دەردی ئیفلیجــی پەنجەكانــی لەگۆخســت و لــە 

نووسین كەوت.
لەمــاوەی   پیــاوە  ئــەم  گــەورەی  شــەڕی 
تیــرۆرو  لــەدژی  شــەڕبووه   رابــردوودا، 
تونــدڕەوی و رەفتــارو ئایدۆلۆژیای ژیانكوژی 
گروپــە ئیســالمییە ئســوڵییەكان.. لەبەرامبــەر 
و  بــەر شــااڵو  كەوتــە  هەڵوێستەشــیدا،  ئــەم 
تەشــەرلێدانی زۆر لــەو قەڵەمــە كۆنەپەرســت 
 و شــۆڤێنیانەی كەتۆمــەت گەلێكی وەك كافرو 
گومــڕاو بەكرێ  گیراو و نەســرانی  و زایۆنیان 

دایەپاڵی.
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و  فیكــری   ئــەو كۆششــە  هەمــوو  پــاش   
بەرهەمــە مەعریفــی  و رەخنەییانــەی ئەنجامی 
دان، ئێســتا ئــەم بیریــارە بەتەنهــا پیریەتــی  و 
ئیفلیجی  و هەڕەشەی تیرۆریستان گەمارۆیان 
داوە. لەهەمــووی ئەســتەمتر ئەوەیــە ئیفلیجی، 
پەنجەكانــی ئەم پیاوەی لەقەڵەم  و لەنووســین 
كــرد. خەمــی گــەورەش لێرەدایــە كەعەفیــف 
ئەخزەر لەو دیمانەیەی كەناڵی )الحرة(دا بڵێت: 

)گەر هەروابم، خۆم دەكوژم!(.
د.خالــد  ناخۆشــەدا،  هەواڵــە  ئــەم  لەپــای 
منتصر رۆژی شــەممە 2004/5/15 لەسایتی 
)عفیــف  لەژێــر ســەردێڕی  ئیالفــدا وتارێكــی 
الروح واخضر القلب... التنتحر فنحن نحتاجك( 
نووســی و لەبەشــێكیدا دەڵێــت: )گــەر تۆ خۆت 
بكوژیت، لەگەڵتدا هەموو مانا جوانەكان خۆیان 
یاسەمینەكانیشــە  گوڵــە  هەرچــی  دەكــوژن و 
دەمرن و ئێمەش هەرگیز لەخۆمان نابوورین(.

* * * *
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لەخوێندنەوەی وتارو كتێبەكانی ئەم پیاوەوە 
تێگەیشــتم، بیــرو بۆچونەكانــی لەمەڕ مەســەلە 
فێندەمێنتالیــزم و  )عەلمانیــەت و  گەلێكــی وەك: 
چ  مۆدێرنیزاســیۆن(،  تونــدڕەوی و  تیــرۆرو 
بایەخ و گرنگیەكی گەورەیان بۆدنیای ئەمڕۆمان 
هەیــە. بۆچونەكانــی ئــەو لــەم دنیــا ســیخناخە 
بەتیــرۆرو تۆقانــدن، چــۆن دەتوانێــت چاوێكی 
ترمــان  دەرفەتێكــی  بۆبینیــن و  بداتــێ   ترمــان 
حاڵــی  لەواقعــی  بۆبیركردنــەوە،  پێببەخشــێت 
خۆمان. تیۆریزەكردنی ئەو بۆواقعی سیاســی و 
جیهانــی  فەرهەنگــی  ئاینــی و  كۆمەاڵیەتــی و 
تادەســت  دەداتــێ   چەكەمــان  ئــەو  ئیســالمی، 
نیشــانی كەلێن و بریــن و قەیرانەكانی پێبكەین و 
لەهەوڵی گۆڕینی مێژوویەكدا بین، كەشەبەنگ و 

تارماییەكانی تاهەنوكەش بەدوامانەوەیە.
هــەن  كــەم  عەرەبیــدا  لەرۆشــنبیری 
بەرۆشــنبیری گەورەو ناســراو ناوزەد بكرێن، 
ئەڵبەتە عەفیف ئەخزەر لەریزی پێشەوەی ئەو 
ژمارە كەمەی رۆشنبیرە گەورەو بەناوبانگەی 
جیهانــی عەرەبیدایــە. لەنــاو ژاوەژاوی فتــوای 
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تۆقاندنــی  كوشــتن و  تیــرۆرو  ژەهــراوی و 
ئیســالمیەكاندا، فیكــری ئــەم پیــاوە بەویقــارە 
دێت و بەوپەڕی بوێرییەوە قسەی خۆی دەكات. 
هیچ شــتێكیش هێندەی قســەكانی ئــەم، گروپە 
تیرۆریســتەكانی ئیســالمی سیاســی سەغڵەت 
ناكات. فتواكەی راشــد غەنوشی لەم ماوەیەی 
دوایدا بۆ تیرۆركردنی عەفیف ئەخزەر لەسەر 

جێی مردن، چاكترین نمونەیە.
ئەم چەند وتارەی لێرەدا وەرمگێڕاوەتە سەر 
زمانی كوردی، مشتێكە لەخەرواری ئەو نوسینە 
زۆرو زەوەندانــەی ئــەم پیاوە بوێــرو بیرتیژە، 
بەدرێژایــی چــل ســاڵی رابــردوو نوســیویەتی. 
بــەو ئومێــدەی ئەمــە دەســپێك و ســەرەتاییەك 
بێــت بۆوەرگێڕانی وتارو لێكۆڵینەوەكانی تری، 
چونكــە ئێمــە دەتوانیــن زۆر شــت لــەم پیــاوە 
فێربین: )راســتگۆیی و بوێری و سەركێشكردنی 
لەپێنــاو دڕدان بەتاریكــی و فەراهــەم  فیكــری، 

كردنی ژیانێك كەشایستەی مرۆڤ بێت(.
شوانئهحمهد
2006/4/15
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دەربارەی عەلمانییەت
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عەلمانییەت چییە؟
فەرهەنگی )ڕۆبێر( عەلمانیەت بەوه  پێناســە 
دەكات كــە: )چەمكێكــی سیاســیەو دەخوازێــت 
كۆمەڵگــەی مەدەنــی لــە كۆمەڵگــەی سیاســی 
جیابكاتەوە، بە جۆرێك دەوڵەت هیچ دەسەاڵتێكی 
ئایینــی نەبێــت و كڵێســاش خاوەنی دەســەاڵتی 
سیاسی نەبێت(. ئەم پێناسەكردنەی عەلمانییەت، 
محەمەد عەبدە لە وتە بەناوبانگەكەیدا بەمجۆرە 
فۆرمەلەی دەكات: )نە لە سیاسەتدا ئایین هەیە 
و نە لە ئایینیشــدا سیاسەت(. سەعد زەغلولیش 
لــە ڕســتە بەناوبانگەكەیدا بەمشــێوەیە قســەی 
لێــدەكات: )ئاییــن بــۆ یەزدان و نیشــتمانیش بۆ 

هەموان(.
بــۆ ڕونكردنــەوەی زیاتر دەڵێم، ســێ جۆر 

دەوڵەت هەیە:
-1دەوڵەتی ئایینی.

-2دەوڵەتی عەلمانی.
-3دەوڵەتێك كە لە قۆناغی گواســتنەوەدایە 

)لە ئایینەوە بەرەو عەلمانی(.
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كــە  فۆرمەیــە  ئــەو  ئایینــی  دەوڵەتــی 
لــە  هەبــووەو  ناوەڕاســتدا  ســەدەكانی  لــە 
ساتەوەختی ئەمڕۆدا، جگە لە دەوڵەتی ڤاتیكان 
لەســەر زەمینی مەســیحیەت و لەســەرزەمینی 
ئیســالمیش جگــە لــە كۆماری ئیســالمی ئێران 
و دەوڵەتی عەرەبســتانی سعودیە و سودان و 
دەوڵەتــی تاڵیبان كە لە ســاڵی 2002دا ڕوخا، 
ئاســەواری نەمــاوە. بــەاڵم دەوڵەتــی عەلمانی 
لەمــڕۆدا دەوڵەتــی بااڵدەســتە، بــە تایبــەت لە 
واڵتانی پێشــكەوتودا. هەرچی ئەو دەوڵەتەشە 
كــە لــە قۆناغــی گواســتنەوەدایە لــە دەوڵەتــی 
ئایینیــەوە بــۆ دەوڵەتی عەلمانی، ئــەو نمونەیە 

كەئێستا لە فەزای عەرەبی ئیسالمیدا هەیە.
بابزانین مەبەســت لــە دەوڵەتی ئایینی واتە 
theocratique )كــە لە زمانــە ئەوروپیەكاندا 
وای پێدەڵێــن(، چییــە؟ مێژونوســی یەهــودی 
Flavius Joseph بەمجۆرە باسی لێدەكات: 
)دامەزرێنەری دەوڵەتی ئایینی، موســایە. ئەوە 
كــە هێز و دەســەاڵت دەخاتە دەســتی یەزدان، 
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یەزدانــە  بــۆ  حاكمیــەت  دەدات  بڕیــار  واتــە 
و ئەمــەش خاڵێكــی جەوهەریــە لــە پــرۆژەی 
ئیسالمیەكاندا(. دەوڵەتی ئایینی بەپێی پێناسەی 
مێژونوسی یەهودی فالفیۆس یوسف، بریتییە 
)لــەو دەوڵەتەی شــەریعەتی ئاســمانی پەیڕەو 
دەكات، نــەك ئەو یاســا و ڕێســایانەی مرۆڤ 

دایڕشتووە(. 
ئــەو  كامەیــە؟  عەلمانــی  دەوڵەتــی  ئــەی 
دەوڵەتەیــە كــە خــۆی لــە كاروبــاری ئایینــی 
هەڵناقورتێنێــت و ڕێگــەش بــە پیاوانــی ئایینی 
كاروبــاری  نــاو  وەربدەنــە  دەســت  نــادات، 
سیاســی. ئــەم دەوڵەتــە تەنهــا كار بە یاســای 
وەزعــی دەكات نــەك بە شــەریعەت.. ئەی ئەو 
دەوڵەتــە چییــە كە لــە قۆناغی گواســتنەوەدایە 
لــە تیۆكراتییــەوە بۆ عەلمانــی؟ دەتوانین بڵێین 
ئــەو دەوڵەتەیە كــە لە دەســتورەكەیدا هاتووە 
شــەریعەت ســەرچاوەی یەكەمی یاسادانانە و 
ژن و پیــاو، موســڵمان و غەیرە موســڵمان، لە 

ماف و ئەركی هاواڵتی بوندا وەك یەك نین.
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غەیــرە  كەســانی  و  ژن  دەوڵەتــەدا  لــەم 
موسڵمان یان كەمتر لە هاواڵتی سەیر دەكرێن، 
یــان هیــچ حســابێكیان بــۆ ناكرێــت، چونكــە 
)بــۆ نمونــە(، ژن بــۆی نییــە خۆی بۆ پۆســتی 
ســەرۆك دەوڵەت یان بۆ ئەو پۆســتانەی لەوە 
خوارتــرن بپاڵێوێت. لەبەرئەوەی تا هەنوكەش 
وەك  ژن  ئیســالمیدا،  واڵتانــی  زۆربــەی  لــە 
بوونەوەرێــك ســەیر دەكرێــت كــە نەفامــە و 

ئیمانی دامەزراونیە.
تــا  هەروەهــا هاواڵتــی غەیــرە موســڵمان 
ئێســتاش، وەك )ذمــي( ســەیر دەكرێت و هیچ 
مافێكــی هاواڵتــی نییە. ئــەم دەوڵەتە لە هەندێ 
بواردا كار بە یاسای وەزعی دەكات و لە هەندێ 
بــواری دیكەشــدا، شــەریعەت جێبەجێــدەكات. 
پێموایە ئەو دەوڵەتە تێكەڵەی )نیوەی ئایینی و 
نیوەی عەلمانی(یەو ئەمڕۆ لە جیهانی عەرەبی 
و ئیسالمیدا لە ئارەدایە )دەوڵەتێكی ئینتیقالیە(، 
واتــە لە قۆناغی گواســتنەوەدایە لە دەوڵەتێكی 

ئایینیەوە بۆ دەوڵەتێكی عەلمانی.
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مێــژوو فێرماندەكات ئــەو عەلمانییەتەی لە 
جیهانــدا هەیــە لە ســنووری جیهانــی عەرەبی 
ڕاناوەســتێت، چونكــە جیهانــی  ئیســالمیدا   –
ئیســالمی لە دەرەوەی مێژوی مرۆڤایەتی هیچ 
داهاتویەكــی نابێت. لە مێژودا كلتورێكمان نییە 
توانیبێتی تاســەر خۆی لــە بەرامبەر ئاقارێكی 
مێژوییدا ڕابگرێت كە لە قۆناغێكدا كارا بووبێت 
و ڕەواجی هه بووبێت. كەواتە موسڵمانان وەك 
تێكــڕای مرۆڤایەتی، ناچــارن بەوەی پەیڕەوی 
مۆدێرنــە و لەگەڵیشــیدا پەیــڕەوی عەلمانییەت 

بكەن.
ئایینیــان  دنیــا  واڵتانــی  زۆری  زۆربــەی 
كورتكردۆتــەوە بۆ كایەی شەخســی و بواری 
سیاسیشــیان داوەتــە دەســت دەوڵــەت، ئــەو 
دەوڵەتەی دەزگا و یاسا و زانست و بەهاكانی 
بەپێی عەقڵی ئینســانەكان دەچێتــە ڕێوە. ئەمە 
لــە كاتێكــدا دەوڵەتــی ئایینــی بــۆ دانانــی پالنە 
سیاســەت(،  و  ئابــووری  )وەك  دنیاییەكانــی 
ڕاوێــژ بــە پیاوانی ئایینــی دەكات، لە حاڵەتێكدا 
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ئەگەر پیاوانی ئایینی بۆ خۆیان لەسەر كورسی 
حوكمڕانی نەبوون. بەاڵم دەوڵەتی عەلمانی لە 
كاروبــاری ڕۆژانەدا كە تاكە بواری پســپۆڕی 

ئەوە، ڕاوێژ بە شارەزایان دەكات.
لێرەدا پرسیارێكی گرنگ دێتە پێشێ، ئەویش 
ئەوەیــە بۆچــی تەنها لــە ســەردەمە نوێیەكاندا 
دەوڵەتــی عەلمانــی هاتــە ئــارا؟ لەبەرئــەوەی 
لەگەڵ مۆدێرنەدا، لێكجیاكردنەوەی دەسەاڵتی 
سیاســی لــە دەســەاڵتی ئایینی دەبێتــە جێگای 
قســەو بــاس و كایەی ئایینی لــە كایەی دنیای 
جیادەكرێتــەوە. ئــەو دوو كایەیــە هەریەكەیان 
بكــەری كۆمەاڵیەتــی خۆیانیــان هەیــە: ئاییــن 
بــڕوادار و فەقیهــەكان، دنیایــش هاواڵتیــان و 

پسپۆڕان.
دەوڵەتــی  ناوەڕاســتدا  ســەدەكانی  لــە 
ئایینــی خــۆی لە هەموو شــتێك هەڵدەقورتاند، 
لەبەرئــەوەی هەمــوو شــتێك ئایینی بــوو. ئەم 
پرۆســەیەش بۆ ســەردەمی نوێ دەست نادات 
و لەگــەڵ دنیــای تــازەدا ناگونجێــت. مــاوەی 



عەفیف ئەخزەر 20

پێنــج ســەدەیە لــە خۆرئــاوادا، ئەقڵی ئینســانی 
توانیویەتــی ئەقڵــی تیۆلــۆژی كەنارگیــر بكات. 
بەمجۆرە زانســتی پۆزەتڤســتی بەشــێوەیەكی 
شــێلگیرانە و دوای خەباتێكــی تاقــەت پڕوكێن 
كــە هەندێــك جار گەیشــتۆتە ســوتاندن و مێخ 
كێشانی زانایان، توانی خۆی لە زانستی ئایینی 

قوتار بكات.
گالیلــۆ لــە ســەروەختی دادگایكردنەكەیــدا 
بــە تاوانــی كوفــر و ئیلحــاد، لەبەرئــەوەی بــە 
پێچەوانــەی ئینجیلــەوە وتبــوی: )زەوی خڕەو 
بــە دەوری خــۆردا دەســوڕێتەوە، نەك چەقی 
گــەردون بێــت(. بەدادوەرەكانی دەڵێت: )كتێبی 
پیــرۆز پێمــان دەڵێــت چــۆن بــەرەو ئاســمان 
بڕۆیــن، بــەاڵم فێرمــان نــاكات ئاســمان چــۆن 
ســەربەخۆی  زانســت  بەمجــۆرە  دەگەڕێــت(. 
وەرگــرت و دوای ئەویــش، كایــەی ئەدەبــی و 

هونەری كەوتنەخۆ تا لە ئینجیل جیاببنەوە.
لێــرە بــەدواوە كتێبــی پیــرۆز لــەوە كەوت، 
و  فیزیــك  و  پزیشــكی  ئینســیكلۆپیدیایەكی 
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ئەدەبــی و هونەری و.. هتــد، بێت. دواجار پاپا 
ژان پۆڵــی دووەم ئیعتیبــاری بــۆ هەریــەك لە 
گالیلۆگالــی و چارلــزدارون گێڕایــەوە. بــەاڵم 
الی ئێمــە تــا ئێســتاش قورئان هەر ئینســیكلۆ 
پیدیایەكی زانســتی و پزیشــكی و جوگرافی و 
ئەدەبــی و هونــەری و تەكنۆلۆژییــەو وەی بە 
حاڵــی ئەو زانایانەشــی، پڕكێشــی ئــەوە بكەن 
حەقیقەتێكــی زانســتی بســەلمێنن پێچەوانــەی 

ئایەتە )زانستیەكانی( ناو قورئان بێت!. 
ناكۆكــی زۆری نێــوان ئەقڵــی زانســتی و 
ئەقڵی ئایینی، جیاوازی نێوان مافەكانی مرۆڤ 
)ئازادییەكانی( لەگەڵ مافەكانی یەزدان بەسەر 
و  فەرمــان  و  )گـــــوێڕایەڵیكردنی  مرۆڤــەوە 
سنوربەندیەكانی(، توانیان خۆرئاواو پاشانیش 
هەمــوو جیهان بــەرەو عەلمانییەت واتە بەرەو 
جیاكردنــەوەی كایــەی ئایینی لە كایەی دنیایی 
بــەرن. ئــەم هەنــگاوە مەرجــی ســەرەكیە، بــۆ 
مرۆڤایەتــی.  شارســتانیەتی  بەرەوپێشــچونی 
جگــە لە عەلمانییــەت ڕێگایەكی دیكە لەبەردەم 
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موســڵماناندا نیە تا بەو كاروانی شارستانیەتە 
ڕابگــەن، گەروانەكەن ئەوا دەبێت لە دەرەوەی 

مێژوودا بژین.
جیاكردنــەوەی موقەدەس لە شــتی ڕۆژانە، 
بەرهەمــی مۆدێرنەیــە.. گــەر بگەڕێینــەوە بــۆ 
مێــژوو دەبینیــن جیاكردنــەوەی ئــەو دووكایە 
لەیەكتر، بە دەگمەن ڕویداوە و ئەوەی هەبووە 
تێكەڵكردنــی ئــەو دوانە بــووە بەیەكتری والی 
هــۆزە ســەرەتاییەكان دەگاتە ترۆپــك. چونكە 
الی ئەوان هەموو شــتێك موقەدەســە، هەر لە 
مێژووی خێڵەوەتا پێشینان و سروتەكانی ئاوس 
بوون و جوت بوون و منداڵ بینین و ڕاوشكار 
و ڕەفتــار و هەڵســوكەوتی ئەندامەكانــی، هەر 

هەمووی پیرۆز و موقەدەسن.
تێكڕای ژیانی كۆمەاڵیەتی خێڵی سەرەتایی، 
و  ئیرۆتیكیانەیــە  ســروتی  ڕســتێك  پابەنــدی 
هــەر پێشــێلكردنێكی موقەدەســیش، ســزاكەی 
كوشــتنە،.. بــه اڵم بۆچــی ســزاكەی كوشــتنە؟ 
لەبەرئــەوەی چەمكــی ڕێژەگەرایــی موقەدەس 
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شــتێكە، تەنهــا عەقڵێكــی پێشــكەوتوو قبوڵــی 
دەكات. بــەاڵم ئەقڵیه تــی ســەرەتاییەكان بەپێی 
پێویست گەشــەیەكی واینەكردووە، تا بتوانێت 
بــكات و  رێژەگەرایــی ڕەهــای ئایینــی قبــوڵ 
ئەولەویەتــی ئەقڵــی ئینســانی، بەســەر ئەقڵــی 

ئیالهیدا پێپەسەندبێت.
لێكۆڵیــاران،  بــۆ  دەكــەم  پێشــنیار  لێــرەدا 
لێكۆڵینــەوەی بــەراوردكاری بكــەن لــە نێــوان 
بۆچونی سەرەتاییەكان، سەبارەت بە پەیوەندی 
لەگــەڵ  دنیاییــەكان،  و  ئایینــی  شــتە  نێــوان 
تێڕوانینی ئیســالمییە هاوچەرخەكان بۆ هەمان 
مەســەلە. گــەر ئــەوە بكەن ئەوا لــە دەرەنجامدا 
دەگەنــە ئەوەی لێكچونێكی گــەورە لە نێوانیاندا 
تایبــەت دەربــارەی پەرســتنی  بــە  بدۆزنــەوە، 
مــردوان و پێشــینان و لــە قەڵەمدانــی هەمــوو 
شــتێك بــە ئایینــی و پابەندبــوون بە ســروت و 
ڕەهــا ئایینیەكانەوە بەشــێوەیەكی ســایكۆباتی، 
لەگــەڵ تەكفیركردنــی رێژەگەرایی و هۆكارێتی 
و گۆڕان و بەرەو پێشچوون و داهاتووخوازی. 
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بەهانــەی  ســەرەتاییەكان  خێڵــە  لێــرەدا 
بەشــێوەیەكی  لەبەرئــەوە  هەیــە،  خۆیانیــان 
ڕەهــا لــە ژێــر جەبــری سروشــتدا بــوون.. بۆ 
لەالیــەن  سروشــت  كۆنترۆڵكردنــی  ئــەوان 
ئەقڵــی مرۆڤایەتیــەوە )واتــە لە ڕێی زانســت و 
تەكنۆلۆژیاوە( بۆ گۆڕینی بەشارســتانیەت، بە 
پێشــێلكردنی پەرستنی پێشــینان دادەنرێت كە 
بەبێ ســزا و تۆڵەكردنــەوە تێناپەڕێت. مرۆڤی 
سەرەتایی لە ڕووی دەرونیەوە هێندە كۆیلەی 
پێشــینان و باوانیەتــی، ناتوانێت بەشــێوەیەكی 
ئازاد و سەربەخۆ بیر بكاتەوە و ئەقڵی بەگەڕ 
بخات. ئەم حاڵەتەش الی ئیسالمیەكان دەبینین 
و ئەوانیــش بەهــۆی كۆیالیەتــی دەرونیــان بۆ 
پێغەمبــەر و ئەســحابەكان و پیــاو چاكانــەوە، 
ئەقڵیــان ئیفلیــج بــووە و توانــای تێفكرینیان لە 

دەست داوە. 
الی ئیسالمیەكان ئەقڵی ئیالهی كە پێشینان 
هێناویانــە بۆمان هەموو شــتێكە، بــەاڵم ئەقڵی 
مرۆڤ، ئەو ئەقڵەی بەرهەمی مێشــكی خۆمانە 
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هیچ نییە. لەمبارەیەوە ئەبو ئەعالی مەودودی 
ســونە مەزهەب دەڵێــت: )مرۆڤ وەكو پێیوایە، 
هەرگیــز چانســی ئــەوەی نییــە حوكمڕانێتــی 
بــكات.. تــەواوی موســڵمانان ئەگــەر هەمویان 
پشت و پەنای یەكتریش بن، ناتوانن تاكە یەك 
یاســا دابنێــن.. حكومەتــەكان شایســتەی ئەوە 
نیــن خەڵــك گوێڕایەڵییان بكات، تەنها ئەو كاتە 
نەبێت حوكم بە قورئان بكەن و بەرنامەی خوا 

لەسەر زەوی جێبەجێ بكەن(.
هەرلەو بارەیەوە خومەینی شیعە مەزهەب 
ئیمــام  نیــە  مافەیــان  ئــەو  )خەڵكــی  دەڵێــت: 
هەڵبژێرن یان دەستنیشــانی بكەن، چونكە ئەو 
كەســەی لــە باریدا بێت ئەركــی ئیمامی بگرێتە 
ئەســتۆ و هیدایەتــی تێكــڕای مرۆڤایەتی بدات 
بــۆ ســەر ڕێگای ڕاســت، ئــەوە نابێــت جگە لە 
یــەزدان كەســی تــر دایبنێــت و دەستنیشــانی 
بكات. كەواتە خەڵك بۆی نییە قســە لە شــتێكدا 
بــكات كە خوا خۆی بڕیاری لێدابێت(. بۆچونی 
ئەم دوو تیۆرســینە ســونە مه زهه ب و شــیعە 
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مه زهه بە، چاكترین پێناســەیە بــۆ ئەو دەوڵەتە 
ئاینیــە ئیســالمیە هاوچەرخــەی، هەنوكــە لــە 
ســودان و ئێرانــدا بــااڵ دەســتەو پێدەچێــت لە 

واڵتانی دیكەشدا بێتە ئارا.

عەلمانییــەتلــەچكاتێكــداهاتەنــاوجیهانیعەرەبیو

پێشەنگەكانیكێبوون؟

 Laicite وتــەزای  كــە  كــەس  یەكەمیــن 
لــە  یەكێــك  تەرجەمەكــرد،  عەلمانییــەت  بــە 
ناپلیــۆن  لەشــكرەكەی  نــاو  وەرگێڕەكانــی 
پۆناپارت بوو، لە كاتی هێرشــی فەرەنسیەكان 
بۆســەر میســر بەناوی لویس بقطــر المصري. 
ئەمەش لەو فەرهەنگە فەرەنســی – عەرەبیەدا 
هــات كە بۆ یەكەمجار لە مانگی مارتی 1828 
چاپكرا، پاشان كۆڕی زمانی عەرەبی لە قاهیرە 
ســاڵی 1960 لــە فەرهەنگی )الوســیط(دا، ئەو 

چەمكەی پەسەند كردو بڕیاری لەسەردا.
عەلمانییەت وەك سســتمێكی هەمە الیەن و 
پرۆژەیەكی سیاسی ، هەرگیز پێی نەناوەتە ناو 
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جیهانی عەرەبی. دوای بەریەككەوتنی جیهانی 
عەرەبــی بــە ئەوروپا، لە رێــی كۆلۆنیالیزمەوە 
واڵتانــی عەرەبی – ئیســالمی، دەســتبەرداری 
هەندێــك شــتی ناجــۆری نــاو دەوڵەتــی ئاینی 
بــوون، وەك: )بیرازكردنی مەی خۆر و بڕینی 
دەســتی ئەوانــەی دزی دەكــەن، لەگــەڵ بــەرد 
بارانكردنی ئەو كەسانەی پەیوەندی ناشەرعی 
دەكــەن و سەرانەســەندن لەوانــەی موســڵمان 

نین و سەر بە ئایین و مەزهەبی دیكەن(.
 تــا ئێســتاش لە واڵتێكی وەك عەرەبســتانی 
ســعودیەدا، ئــەم ســزایانە كاریــان پێدەكرێت و 
ماون. بۆ نمونە دوو هەفتە پێش ئێستا حوكمێكی 
شــەرعی درا بەســەر نوســەرێكی ئــەو واڵتــەدا 
كــە بــە داخەوە هەنوكــە ناوەكەیــم بیرنایەتەوە، 
حوكمەكەشی زیندانیكردن و لێدانی 200 قامچی 
بوو! هۆكاری بەردەوامبوونی ئەو سزایانەش لە 
ســعودیەدا تا ســاتەوەختی ئەمڕۆ، دەگەڕێتەوە 
بۆ ئەوەی ئەو واڵتە كۆلۆنیالیزمی نەناسیووە و 
بەم پێیەش لە تروســكایی و ڕۆشــنایی مۆدێرنە 
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بێبــەری بــووە. هەرچــی واڵتــی ســودانە، ئــەوا 
كۆلۆنیالیزمــی بەخۆیــەوە بینیووە و لە ســایەی 
ئەوەشــدا وازی لــە یاســای كۆیالیەتــی و ســزا 
ئایینییەكان هێنا. بەاڵم ئەو دەوڵەتە ئیســالمیەی 
حەسەن تورابی بە كۆدێتای سەربازی دروستی 
كرد، ســەر لەنوێ كۆیالیەتی و سزا ئایینیەكانی 

گه ڕاندەوە ئەو واڵتە!!
پێشــەنگەكانی فیكــری عەلمانــی لــە جیهانی 
عەرەبیــدا، زۆر و زەوەنــدن. النی كەم تەواوی 
ئەو ڕۆشنبیرانەی سەر بە كەمینە ئاینیەكانی ناو 
جیهانی عەرەبین، وەك یەهودی و مەسیحیەكان 
و بەتایبەتــی لــە واڵتانی خۆرهەاڵتــی عەرەبیدا 
عەلمانــی بوون. لە میســر و واڵتی شــام وەكو 
نمونــە، دەتوانین ناوی ئەمانــە بێنین: )جورجی 
زێــدان و شــبلی شــومێل و یەعقوب ســەڕوف 
و میخائیــل نەعیمــە و جوبــران خەلیل جوبران 
و فــەرەح ئەنتــوان و ســەالمە موســا و..هتــد(. 
عەلمانییــەت  داوای  ئەوانــەی  لەمــڕۆدا  بــەاڵم 
دەكــەن یــەك و دوان نیــن، بەڵكــو خواســتێكی 

دەستەجەمعیە و بەكۆ داوای دەكەن. 
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لێــرەوە ئیعترافكــردن بەكەمایەتیــە ئایینــی 
و  عەرەبــی  واڵتانــی  نــاو  ئەتنیەكانــی  و 
دەســتەبەركردنی تــەواوی مافەكانــی هاواڵتی 
بوون بۆیان، دەبێتە ســەرچاوەیەكی گرنگ بۆ 
مۆدێرنیزەبونی سیاســی، واتــە بۆ عەلمانییەت 
و دیموكراســی و مافەكانــی مــرۆڤ. بۆ نمونە 
داوای  ســعودیە  عەرەبســتانی  شــیعەكانی 
عەلمانییــەت دەكــەن، بۆ ئــەوەی لە دێوەزمەی 
كافــر  كــەوەك  بێــت  ڕزگاریــان  وەهابیــەت 
مامەڵەیــان لەگــەڵ دەكات. ئــەی ئیبــن تیمیەی 
سەرچاوەی یەكەمی وەهابیەت ناڵێت: )ئەوەی 

گومان لە كافری شیعە بكات، كفر دەكات(!. 
عێراقــدا  لــە  كــورد  نەتــەوەی  هەروەهــا 
پاسەوانێكی وریا و چاوكراوەیە كە ناهێڵێت، 
دەوڵەتێكــی تیۆكراتــی شــیعە مەزهــەب لــەو 
واڵتەدا بێتە ئارا. لەوبارەیەوە ســەركۆماری 
عێــراق جــەالل تاڵەبانی، وشــیاریدا لە بارەی 
دامەزراندنــی دەوڵەتێكــی ئایینی لــە عێراقدا. 
ســەركردەی شــیعەكانی عێراق لەناویشیاندا 
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ســەرەك وەزیــران بــە ئاشــكرا ڕایانگەیانــد، 
شــیعە  وەك  نــەك  عێراقــی  وەكــی  ئــەوان 
حوكمــی عێــراق دەكــەن، ئەمــەش بــۆ خۆی 
كرۆكــی عەلمانییەتــە. هەرچی پێشــەنگەكانی 
مۆدێرنەشە لە جیهانی ئیسالمیدا ئەوا ڕێژەیان 
زۆرە، گــەر بێتو لە تێكــڕای واڵتانی عەرەبی 
ســەرژمێركردنیان.  بكەوینــە  ئیســالمیدا   –
بــەاڵم ئەژماركردنیــان لەم باســە كورتەدا و 

بەم خێراییە، كارێكی گرانە. 
نــاوی  دەتوانیــن  هێنــدە  هــەر  لێــرەدا 
ژمارەیەك لەوانە بێنین كە كاریگەریان لەسەر 
واڵتانــی  لــە  هەبــووە  ئایینــی  دەســتەبژێری 
عەرەبیــدا، وەك: )ڕەفاعــە تەهتــاوی، محەمــەد 
تەهــا  ســەید،  لوتفــی  ئەمیــن،  قاســم  عەبــدە، 
حســێن، عەلــی عەبدولــرازق، كامــل گەیالنــی، 
ئیســماعیل مەزهەر، ئەحمەد ئەمین(. هەروەها 
نابێــت فەرەج فۆدەش لە یادكەین ئەگەرچی لە 
پێشەنگانی عەلمانییەت نەبوو، بەاڵم لە یەكەمین 
شــەهیدەكانی ئەو ڕێبازە بــوو. هاوكات نابێت 
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تاهــر حەدادمــان لــە واڵتی تونــس لەیاد بچێت 
كــە توانی فیقهی ســەدەكانی ناوەڕاســت بكاتە 
عەلمانــی، بەتایبــەت كــە توانی ڕێ لــە فرەژنی 
بگرێــت و نایەكســانی لە میراتیــدا لە نێوان ژن 

و پیاودا نەهێڵێت.
حەبیــب بۆرقیبەش یەكێكــە لەوانە و توانی 
ئــەو خواســت و داواكاریانــەی تاهیــر حــەداد 
جێبەجــێ بكات، بەاڵم لەبەردەم هەڕەشــەكانی 
شا فەیسەڵدا كشایەوە.. شا فەیسەڵ هەڕەشەی 
ئــەوەی لــە بۆرقێبــە كــرد گــەر بێتــو یاســای 
چونیەكی ژن و پیاو لە میراتیدا دەربكات، ئەوا 
ســعودییە پەیوەندییــە دیبلۆماتیەكانــی خــۆی 
لەگەڵ واڵتی تونسدا دەپچڕێنێت و فەقیهەكانی 
ئــەوەی  بــۆ  هانــدەدات  ئیســالمیش  جیهانــی 

تەكفیری بكەن.

ئایــائــەوەیشكســتیبــەعەلمانییــەتهێنــالــەجیهانی

گوتــاری الوازی یاخــود بــوو ئیســام بەرخــوردی عەرەبیــدا،

عەلمانیبوو؟



عەفیف ئەخزەر 32

تا هەنوكە عەلمانییەت سەركەوتوو نەبووە 
پێــی  شــوێن  عەرەبیــدا  جیهانــی  لــە  لــەوەی 
خــۆی بكاتــەوە، هــۆكاری ســەرەكیش لەمــەدا 
ئەوەبــووە ئیســالم ئــەو ڕیفۆرمــە پێویســتەی 
تێدانەكراوە كە لە ئایینی مەســیحی و یەهودی 
و ئەوروپیــدا كــرا. ئــەو چاكســازیە ئاینیەی لە 
ئەوروپــادا كــرا، ئایینی قایلكــرد بەوەی كایە و 
بــوارە جۆراوجۆرەكان لە یەكتر جیابكرێنەوە. 
واتــە ئاییــن ڕازی بــوو بەوەی تەنهــا خەریكی 
مەســەلەی ئایینــی بێــت و مەســەلەی ژیانــی 
ڕۆژانــەش جێبهێڵێت بــۆ دەوڵەت، چونكە ئەوە 

شوێنكاری دەوڵەتە. 
دووەمین هۆكاری شكســتی عەلمانییەت لە 
جیهانــی عەرەبیــدا، دەگەڕێتەوە بۆ ترســنۆكی 
نوخبەی سیاسی. لە توركیا ڕیفۆرمی ئایینی لە 
ئیسالمدا نەكراو بۆرژوازیەتیش چینێكی الواز 
و بێدەسەاڵت بوو، هەروەها جوتیاران ڕێژەی 
%90 دانیشــتوانی واڵتیانــی پێكدەهێنا. لەگەڵ 
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وەك  موســڵمانی  ســەركردەیەكی  ئەوەشــدا 
كەمــال ئەتاتــورك توانــی دەوڵەتــی تیۆكراتــی 
عوســمانی )واتــە خەالفــەت(، كۆتایــی پێبێنێت 
و لەســەر دار و پــەردوی ئەویــش دەوڵەتێكی 
عەلمانــی بنیــاد بنێــت كە شــەرم لە شوناســی 

عەلمانی بونی خۆی ناكات.

ئایەعەلمانییەتدژبەئایینە؟

وەك لەپێناسەكردنەكەی فەرهەنگی )رۆبێر(
دا بینیمان، عەلمانیــەت جیاكردنەوەی دەوڵەتە 
لەكڵێســا، واتــە تەنهــا بریتیــە لەجیاكردنەوەی 
كایــەی ئاینی لەكایەی دنیــای.. بەریتانیا وەكو 
فەرەنســا دەوڵەتێكــی تــەواو عەلمانیــە، بــەاڵم 
شاژنی بەریتانیا نازناوی )پارێزەری كڵێسای( 
مەراكیشــیش  واڵتــی  شانشــینی  هەڵگرتــووە. 
دەتوانێت عەلمانی بێت و پادشاكەشی نازناوی 
)امیــر المؤمنیــن(ی هەبێــت، هەروەهــا تونــس 
دەتوانێت عەلمانی بێت و سەرۆكەكەشــی وەك 

)پارێزەری ئیسالم( بناسرێت. 
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لەچەمكــی  ئاگابێــت  بــێ   مــرۆڤ  دەبێــت 
لەفەرهەنگــە  ئــەوەی  وەكــو  عەلمانیــەت، 
ئەوروپــا  لەبەرئــەوەی  هەیــە،  ئەوروپیەكانــدا 
زۆربــەی  وەكــی  یاخــود  عەلمانیەتــە،  واری 
سەركردەكانی ئیسالمی سیاسی بەدگومانبێت، 
تابەعەلمانیــەت بڵێــت پرۆســەیەكە دژ بەئایین. 
بەتایبــەت كەعەلمانیــەت لەمــڕۆداو لەواڵتانــی 
بۆتــە  فەرەنســادا،  وەك  عەلمانــی  تــەواو 
عەلمانیەتێكی كراوە بەسەر زۆر الیەنی ژیانداو 
هیــچ زیانێكیش بەمافــی هاواڵتی بونی مۆدێرن 
ناگەیەنێت. ئەو هاواڵتیبونەی یەكسانی لەنێوان 
ژن و پیاو ئیماندارو بێئیماندا دەستەبەر دەكات. 
بێالیەنی دەوڵەتی عەلمانی فەرەنســی بەرامبەر 
بەئایین، دەســتی نەگرت لەوەی ســاڵی 1921 
بەناوبانگــی  مزگەوتــی  باجــدەران  لەپــارەی 
رێزلێنانێــك  وەك  بــكات،  دروســت  پاریــس 
لەگیانی ئەو سەربازە موسڵمانە مەراكیشیانەی 
لەشــەڕەكانی جەنگی جیهانی یەكەمداو لەپێناو 

بەرگریككردن لەفەرەنسادا تیاچوون. 
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هەروەهــا نەبــووە رێگــر لــەوەی دۆمینیك 
و  فەرەنســا  ناوخــۆی  وەزیــری  دۆڤلپانــی 
دەزگایەكــی  ئاینــی،  كاروبــاری  لێپرســراوی 
بــۆ  دابمەزرێنێــت  ئیســالمی  خێرخــوازی 
لەخێرخــوازان،  كۆمــەك  كۆكردنــەوەی 
بەمەبەســتی دروســتكردنی مزگــەوت و پێدانی 
خەرجــی بــەو زانكــۆ  و پەیمانگا ئیســالمیانەی 
لەقۆناغی بیناكردنــدان. ئەم دەزگا خێرخوازیە 
دەســت بەجــێ   و لەگــەڵ دامەزراندنیــدا، 800 
ملێــۆن یــۆرۆی لەالیــەن كەســانێكی كۆمــەك 
بەخشــەوە پێگەیشــت كەناوی خۆیان ئاشــكرا 

نەكرد. 
كەواتە ئەو واڵتــە عەرەبیانەی لەداهاتوودا 
دەبنــە عەلمانی، عەلمانــی بونیان رێی ئەوەیان 
لێناگرێت بەیەكسانی یارمەتی ئایین  و ئاینزای 
ســەرجەم هاواڵتیان بدەن. لەداهاتووشــدا ئەم 
مۆدێلی عەلمانییەتە لەســەر زەمینی ئیســالمدا 
بەرقــەرار دەبێت. وەكــی توركیای عەلمانییەت 
شــوێنی  پێــدەدات  رێــگای  كەدەســتورەكەی 
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خواپەرســتی بــۆ تەواوی هاواڵتیانــی بكاتەوە، 
سەرەڕای جیاوازی ئایینیان. 

عەلمانــی  دەوڵەتــی  نابێــت  بۆچــی  ئیتــر 
خوێندنــی ئایینــی لەژێــر دەســتی خۆیــدا بێت، 
بەمەرجێك هەوڵبدات بیكاتە خوێندنێكی ئایینی 
چاكســازی مۆدێــرن، بــۆ ئــەوەی هاواڵتیانــی 
هاواڵتیانــەی  ئــەو  بــكات.  ســبەینێ  دروســت 
بەهاواڵتیبونــی مۆدێرن ئاشــنا دەبن  و لەمافی 
هاواڵتیبونــدا هەاڵودێــر لەنێــوان پیــاو و ژن، 
موسڵمان  و غەیرە موسڵماندا ناكەن  و بێ  هیچ 
دوودڵیكردن  و هەستكردن بەتاوانێك دان بەو 

مافانەدا دەنێن. 
ئاینــی خوێندنێكــی  ئــەوەی خوێندنــی  بــۆ 
پێویســتە  بێــت،  مۆدێــرن  و  چاكســازی  
خوێنــدكاران بەیارمەتی زانســتە مۆدێرنەكانی 
ئایینــەكان   بــەراوردكاری  )مێــژووی  وەك: 
و  پیســكۆلۆژیا  ئاییــن  و  سۆســیۆلۆژیای  و 
و  زمانەوانــی   و  ئاینــی   ئەنســرۆپۆلۆژیای 
بخوێنــن.  ئاییــن  فەلســەفە(،  و  هێرمۆنۆتیــكا  



37عەلمانییەت  و ئسوڵیەت

داهاتــوو،  نەوەكانــی  ئــەوەی گەنجــان  و  بــۆ 
لەتونــس  رەخنەیــی.  فیكرێكــی  خــاوەن  ببنــە 
بەدرێژایــی  ئایینــی  كۆلیــژی  خوێندكارانــی 
چوارســاڵ، فەلسەفەی ئیســالمی  و فەلسەفەی 

مۆدێرن دەخوێنن. 
زانســتە  و  فەلســەفە  وەك  شــتێك  هیــچ 
ئەقڵــی  ئــەوەی  بــۆ  نییــە،  مرۆڤایەتیــەكان 
مرۆڤەكان لەپڕوپاگەندە ئایینی  و سیاسیەكانی 
ئەمجــۆرە  بپارێزێــت.  ئیسالمیســتەكان 
مۆدێرنــە،  ریفۆرمــی  و  ئایینیــە  خوێندنــەوە 
پێویســتە دەوڵەتــی عەلمانی لەفــەزای عەرەبی  
و ئیســالمیدا بیســەلمێنێت  و كاری پێبكات. بۆ 
ســەر لەنــوێ  فۆرمەلەكردنــەوەی هوشــیاری 
تەقلیــدی ئیســالمی  و مكۆمكردنــی هوشــیاری 
نــەوەی نــوێ ، دژ بەدەمارگیــری  و تونــدڕەی 
تیــرۆر و جیــاوازی ئایینــی، واتــە دژ بەخــود 
ئەڤینــی ئایینــی كەڕەوایەتــی بەچەوســانەوەو 
ســڕینەوەی تێكــڕای ئایینەكانــی دی لەالیــەن 

ئاینێكی ترەوە دەدات. 
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ئایاعەلمانیەتدەبێتەمایەیدروســتبونیدابڕان،لەگەڵ

ڕەگوڕیشەیئیسامیماندا؟

دەوڵەتــی  لەگــەڵ  دابڕانــە  عەلمانیــەت 
ئۆتۆكراسی  و تیۆكراسی، واتە لەگەڵ دەوڵەتی 
ئایینی  و ســتەمكاری، لەگــەڵ دەوڵەتی خەلیفە 
كەتەنهــا مەگــەر بەمــردن  و كوفــری ئاشــكرا 
لەســەركار البچێــت. دابڕانــە لەگــەڵ دەوڵەتــی 
بیرازكردنی مەی خۆر و بڕینی دەستی ئەوەی 
ئەوانــەی  بەردبارانكردنــی  دەكات  و  دزی 
تامــردن و  دەكــەن  ناشــەرعەی  پەیوەنــدی 
حەاڵڵكردنــی خوێنی بیریــارە ئازادیخوازەكان، 
لــەو  لەئاییــن. دابڕانــە  بەنــاوی هەڵگەڕانــەوە 
دەوڵەتــەی بەنــاوی شــەریعەتەوە، مافی ژنان 
پێشــێل دەكات  و هاواڵتــی غەیــرە موســڵمان 
دەچەوســێنێتەوە. بەناوی یاســای ســەدەكانی 
ناوەڕاستەوە، گرافیك  و وێنەكێشان و شیعر و 
گۆرانی  و توێژینەوەی زانستی قەدەغە دەكات. 
دابڕانە لەگەڵ ئەو كلتورەی رشتنی خوێنی 
كوشــتنی  دەكات  و  حــەاڵڵ  بێتــاوان  خەڵكــی 
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بــەڕەوا  ژنانــی جولەكــەدا  لەســكی  كۆرپەلــە 
دەزانێت، وەك یوســف قــەرزاوی لەفتوایەكیدا 
دەڵێــت. یاخــود تیرۆركردنــی ئەنــوەر ســادات 
 و تــەواوی فەرمانڕەوایانی  واڵتانی ئیســالمی، 
بەنــاوی جیهادەوە بەئەركێكی ئایینی دەزانێت، 
راشد غەنوشی لەمبارەیەوە وادەڵێت. ئەم شتە 
دزێوانــە بەشــێكن لەكلتــوری ئێمەو پێویســتە 

بیانسڕینەوەو پەیوەندییان لەگەڵدا ببڕین.. 
دەتوانێــت  عەلمانییــەت  تــرەوە  لەالیەكــی 
بەهەمــوو ئــەو رووبــەرە گەشــانەمان ئاشــنا 
بكاتــەوە كە لەكلتــوری ئیســالمیدا هەیە، وەك 
ئەقڵــی فەلســەفی  و موعتەزیلــەكان كەتوانیــان 
لێكدانــەوەی ئەقڵی بــۆ قورئان بكەن. هەروەها 
عەلمانیــەت لەباریدایــە ئیعتبــار بگێڕێتــەوە بۆ 

عیرفانی ئیسالمی. 
بێگومــان عەلمانییــەت بــەو پێیــەی یەكێكــە 
لەدەوڵەتــی  مۆدێرنــە،  لەدەســكەوتەكانی 
نەبــووە،  نمونــەی  ناوەڕاســتدا  ســەدەكانی 
لەبەرئــەوەی دەوڵەتی ســەدەكانی ناوەڕاســت 



عەفیف ئەخزەر 40

لەبنەڕەتدا دەوڵەتێكی ئایینی بووەو عەلمانیەت 
لەلیســتی ئــەو بیروباوەڕانــەدا بــووە كەبیــری 
لێنەكراوەتــەوە. لەگــەڵ ئەوەشــدا ترادســیۆنی 
عەلمانــی  خەســڵەتی  هەندێــك  ئیســالمی، 
پێغەمبــەر  رۆژێــك  نمونــە  بــۆ  تێدابــووە… 
بەالی چەنــد باخەوانێكی خورمادا تێپەڕدەبێت 
موتوربەكردنــی  خەریكــی  دەبینێــت   و 
دارخورماكانــن، پێیــان دەلێت: )ئەگــەر وازیان 
چاكتــرە(.  نەكــەن  موتوربەیــان  لێبێنــن و 
ئامۆژگاریەكــەی لەگــوێ  دەگــرن، بــەاڵم پاش 
الی  دەچنــە  و  بەرنــادات   دەبینــن  ماوەیــەك 
پێغەمبــەرو دەكەونە گلەیــی  و گازندە. ئەویش 
وەاڵمیــان دەداتــەوەو دەڵێــت: )وه ی به حاڵتان، 
من پێغەمبەری ئێوەم لە كاروباری ئایندا، بەاڵم 
لە كاروباری دونیادا من و ئێوە وەكویەكین(. 
واتە پێغەمبەری ئیسالم دانی بەوەدا ناوەكە 
دەبێــت ئاییــن لەكشــتوكاڵكردن جیابكرێتــەوە. 
لەجەنگی بەدردا پێغەمبەر دەیەوێت سوپاكەی 
لەشوێنێكدا هەڵبدات كەئەم پێی وایە شوێنێكی 
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قایــم  و تۆكمەیــە، بــەاڵم شــاره زایەكی بــواری 
دەپرســێت:  لێــی  لەئەنســارەكان  ســەربازی 
)ئــەی پێغەمبەری خوا ئەمە وەحیت بۆ هاتۆتە 
خــوار یــان شــەڕ و تەڵەكەیــە؟(. پێغەمبەریش 
بەو راســتگۆییەی كەپێی ناســرا بــوو، وەاڵمی 
دەداتەوە  و دەلێت: )نەخێر، شەڕ و تەڵەكەیە(. 
لێــرەدا ئەو شــارەزایەی بواری ســەربازی 
پێی دەڵێت: )كەواتە ئەم شــوێنە گونجاو نییەو 
بــا وا بكەین بیرە ئاوەكە بكەوێتە پشــتمانەوە، 
بــۆ ئــەوەی خۆمــان لێــی بخۆینــەوەو ئــەوان 
نەتوانــن دەســتیان پێ  بگات  و لێــی بخۆنەوە(. 
بەفیعلــی وەهــاش دەرچــوو، تینویەتی قوڕیش 
بووبــە گرنگتریــن هــۆكاری دۆڕاندنیــان لــەو 
بــەوەدا  دان  پێغەمبــەر  لێرەشــدا  جەنگــەدا. 
دەنێــت كەپێویســتە جیاوازی لەنێــوان ئایین  و 

ستراتیژیەتی سەربازیدا بكرێت. 
وەكــو دەشــزانرێت ئیمامــی عەلی بەپشــت 
بەســتن بــەم ســونەتانەی پێغەمبــەر كەكایەی 
جیادەكاتــەوە،  ئایینــی  لەكایــەی  دنیایــی 
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ســەروەختێك ئیبن عەباســی راســپارد لەگەڵ 
خەوارجەكانــدا بكەوێتــە مشــتومڕ گفتوگــۆوە، 
پێغەمبــەر  لەگەڵیانــدا ســونەتی  لێكــرد  داوای 
قورئــان.  ئایەتەكانــی  نــەك  بەكاربهێنێــت 
لەبەرئەوەی قورئان وەكی ئیمامی عەلی خۆی 
دەڵێــت )حمــال اوجە(، واتە چەندیــن لێكدانەوە 
هەڵدەگرێت. لەبەربوونی ئایەتگەلێكی لەیەكچوو 
)واتە ڕوننیــەو تەمومژ لە ماناكەیدایە(، چونكە 
ئەو ئایەتانەی رون  و ئاشــكران، تەنها رێژەی 

%6ی قورئان پێكدێنن. 
موئنــس  حســێن  میســری  مێژوونوســی 
نەبــوون  ئامــادە  ئەســحابانەی  )ئــەو  دەڵێــت: 
بەشــداری شــەڕی نێــوان عەلــی كــوڕی ئەبی 
تالیــب  و معاویــەی كــوڕی ئەبو ســفیان بكەن، 
خۆیان ناونا بوو ئەو كەســانەی لەسەر چۆك 
دادەنیشــن. لەوانە عەبــدواڵی كوڕی عومەر و 
ئەبــو هورەیــرە(. ئەبــو هورەیرە ئــەو وتەیەی 
دراوەتەپــاڵ كــە دەڵێــت: )لــە پشــت عەلیــەوە 
دوای  لــە  نوێژكــردن  چونكــە  دەكــەم،  نوێــژ 



43عەلمانییەت  و ئسوڵیەت

عەلیەوە باشــترە. لەســەر خوانــی مەعاویەش 
نــان دەخۆم، چونكە خواردن لەســەر ســفرەی 
مەعاویە لە بارترە. لەسەر چۆكیش دادەنیشم، 
چونكە دانیشــتن لەسەر چۆك چاكترە(. ئەمانە 
دوای كوشــتنی عەلی پەیمانیــان بە مەعاویەدا 
و وەك مەرجێــك بــۆ موبایەعەكــە پێیــان وت: 
)ئێمــە كاروبــاری ئایینــی خەڵــك به ڕێده که ین، 

تۆش كاروباری دونیاییان بۆ بەڕێوەبەرە(.
ئەم دابەشــكردنی كارە لەنێوان خولەفاكان 
عەلمانیــەت  دەســپێكی  فەقیهەكانــدا،   و 
ئاســتی  نەگەشــتۆتە  كەتاهەنوكــەش  بــوو 
پێویســت. مەعاویە خۆشــی ســەرەتاكانی ئەم 
لــەوە  وازی  كاتێــك  داڕشــت،  عەلمانیەتــەی 
هێنا پێشــنوێژی بەخەڵك بــكات و لەبری خۆی 
پێشــنوێژێكی دیــاری كــرد، بــۆ ئــەوەی نوێــژ 
بەخەڵك  و خوا بكات. ئەم دابەشكاریە لەنێوان 
رێبەرایەتیكردنــی دەوڵەت  و پێشــنوێژیكردندا، 
پــرۆژەی دەوڵەتێكــی عەلمانییــەو تائێســتاش 
تــەواو نەبــووە. دوای مەعاویەی كــوڕی ئەبو 



عەفیف ئەخزەر 44

ســفیان، خەلیفەكانی ئیســالم وازیان لەوە هێنا 
پێشــنوێژی بــۆ خەڵــك بكــەن، بەاڵم ســەرانی 
كۆماری ئیسالمی لەئێران تاهەنوكە پێشنوێژی 
خەڵــك دەكــەن. ئەڵبەتــە ئەمــەش لەبەرئەوەیە 
ئێــران كۆمارێكی ئایینیەو نایەوێت دان بەوەدا 
لەسیاســەت،  ئاییــن  كەجیاكردنــەوەی  بنێــت 
پرۆسەیەكی پێویستەو دەبێت ئەنجام بدرێت.

فەقیهــەكان  لەنێــوان  كار  دابەشــكردنی 
كەكاروبــاری ئاینی خەڵــك  و خوا رادەپەڕێنن، 
لەگــەڵ خەلیفەكانــدا كــە كاروبــاری رۆژانــەی 
بەدرێژایــی  دەگەیەنــن،  بەئەنجــام  خەڵــك 
چوارســەدە بەتایبــەت لەخۆرهەاڵتدا بەردەوام 
بــوو. خەلیفە كــەم تــازۆر حوكمڕانێكی دنیایی 
بووە، بەاڵم بەشەریعەتێكی ئاینیەوە:شەرعیەتی 
عولەمای ئەهلی سونە و جەماعەت و هەروەها 
شــەرعیەتی نــزا بۆكــردن لــە نوێــژی هەینیدا، 
هەموو شــتە تازەكانیشــی )واتە ئەو شــتانەی 
ئایینــدا(،  لــە  تازەگەرییــەك  وەك  دەیانــكات 
دەچێتــە بــواری )المصالــح المرســلة – بابێكــە 
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لــە فیقهــی ئیســالمیدا بــاس لەو شــتانە دەكات 
كــە لــە بەرژەوەنــدی ئەهلــی ئیســالمە(، وەك 

حەاڵڵكردنی حەرام. 
بە السایكردنەوەی عومەری كوڕی خەتاب 
كە )نكاحي متعة – مارە بڕینی بۆ چێژوەرگرتن 
واتــە بۆ كاتێكــی دیاریكراو نــەك هەتا هەتایی 
حەرامكــرد(، لــە كاتێكدا بە وتــەی پێغەمبەر لە 
ئیمامــی )مســلم و بخــاري( گێڕاویانەتەوەو لە 
ئایەتــی )24 - نســا ء(دا هاتــووە حەاڵڵــە، )فما 
استمتعتم به منهن فأتوهن آجورهن(. ئەم ئایەتە  
لە نوسخەی )قورئانە نوسراوو كۆكراوەكەی( 
كــوڕی  هاتــووەو عوســمانی  ئیبــن عەباســدا 
عەفان لەگەڵ هەندێ نوسخەی تردا سوتاندنی. 
له مباره یــه وه  طــــەبەری دەگێڕێتــەوە كە عەلی 
ســەبارەت بە نیكاحی موتعە وتویەتی: )ئەگەر 
عومــەر حەرامــی نەكردایە، ئــەوا تەنها مرۆڤی 
الســار زینــای دەكرد، چونكە هەموو كەســێك 
نیكاحی موتعەی دەكرد و بوارەكە فراوانبوو(. 
هەروەهــا عومەر ئەوەشــی حەرامكرد كە ئەو 
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موســڵمانانە )جەنگاوەرانــەی( دەچوونە واڵتی 
فارس، ژنانی فارس بهێنن، )ئه ڵبه ته  عەرەبەكان 
پــۆل پــۆل مارەیاندەكــردن(، بــۆ ئــەوەی كچە 

عەرەبەكان بە قەیرەیی نەمێننەوە.
بەگشتی خواست  و داواكاری پیاوانی ئاینی 
لەخەلیفەكان، تایبەت بوو بەكاروباری ئاینی  و 
مۆراڵــی وەك: )چاوكراوەبــن بۆجێبەجێكردنی 
شەریعەت یاخود بەبەزەیی بن لەگەڵ ئەوانەی 
ئیســالمدان(،  دار  لــە  بــەاڵم  نیــن،  موســڵمان 
هەروەكــو ئەبویوســفی هاوڕێــی ئەبــو حەنیفە 
كــردی لــە كتێبــی –الخــراج، بــاج-داو زۆر بــە 
وردی باسی لەو بارە قورس و حاڵەتە نالەبارە 
بۆ هارونە رەشــید كرد كە لە وەرگرتنی باجدا 
دیار دەكەوێت و هەندێ جار دەگەیشتە 90% 

بەروبوومەكانیان. 
زۆرێــك لەپیاوانــی ئاینــی ســونە مەزهەب 
پێیــان وایــە، شــورا بەتەنها ئەركــی مۆجیاری  
و ئامــۆژگاری كردنــەو خەلیفــەش بــۆی هەیە 
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نــەكات.  رێنوێنیانــە  ئامــۆژگاری  و  كاربــەو 
ئەمــەش بۆخــۆی بەشــێوەیەكی ناڕاســتەوخۆ 
ئیعترافكردنــە بەوەی كایەی سیاســی لەكایەی 
ئاینــی جیــاوازە. تەنانەت پیاوانی ئاینی ســونە 
رێگەیــان بەخۆیان نــەداوە قــەرەی كاروباری 
سیاســی بكەون، ئەویش بەپشــت بەســتن بەو 
رێسایەی دەڵێت: )ئەو كەسەی داوای دەسەاڵت 

بكات، نابێت بە زانا(. 
ئــەم رێســایەش بوو بەكۆســپێك لەبەردەم 
ئــەوەی حكومەتــی پیاوانــی ئاینی لەئیســالمدا 
دروست بێت، بە تایبەتیش لەواڵتانی خۆرهەاڵتی 
عەرەبیــدا. تەنهــا الیەنێــک لــەم ڕێســایە الیداو 
كاری بەو دابەشكارییە نەكرد لە نێوان خەلیفە 
و پیاوانی ئایینیدا كە لەســەردەمی مەعاوییەوە 
لــە ئارەدابــوو، تەنها مەزهەبی وەهابی بوو كە 
دژی خەالفەتــی عوســمانی ڕاپــەڕی، ئەویــش 
بــە نــاوی فقهێكــی تۆتالیتــاری دەمارگیــرەوە.  
فیقهێک هیچ ئیعترافێك بە جیاكردنەوەی نێوان 

كایەی ئایینی و كایەی سیاسی ناكات. 
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ئــەم ئیســالمە وەهابییــە بــووە هاوپەیمانی 
دروســتكردنی  بــۆ  ســعود،  ئــال  بنەماڵــەی 
شانشینی عەرەبســتانی سعودی. بەاڵم ئەمڕۆ 
ئــەو باڵــە ڕیفۆرمییــەی  شــازادە عەبدوڵــاڵ و 
تــەاڵڵ بــن عەبدولعەزیــز ڕابەرایەتــی دەكــەن، 
دەیانەوێت خۆیان لە كۆت و بەندی وەهابییەت 
نــوێ  پــەروەردە  سســتمی  و  قوتاركــەن 
بكەنــەوەو لــەو شــتانەش خۆیــان ڕزگاربكەن 
كە ناهێڵن موســڵمانان لە هیچ شــتێكدا السایی 
خۆرئاوا بكەنەوە. لەم ڕووەوە موفتی سعودیە 
الشــیخ ســاڵی 2004 فتوایەكــی دا كــە  ئــال 
باڵویكــردەوە  المغربیــة  االحــداث  ڕۆژنامــەی 
تیایــدا گوڵفرۆشــەكانی بە كافر دابــووە قەڵەم، 
لەبەرئەوەی لەم كارەیاندا خۆیان بە كافرەكان 

دەشوبهێنن. 
هەروەها پیاوانی ئایینی وەهابی مەزهەب بە 
هاوكاری یوســف قەرزاوی، ئاهەنگگێڕانیان بە 
بۆنەی لەدایكبوونی پێغەمبەرەوە حەرامكردووە 
كە تەواوی واڵتانی جیهانی ئیســالمی، جگە لە 
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ســعودیە و قەتەری وەهابی مەزهەب، ســااڵنە 
یــادی دەكەنەوە. بەناوی چییەوە ئەمە قەدەغە 
دەكــەن؟ بەنــاوی ئــەوەوە كــە ئاهەنگگێڕان بە 
نەریتــی  پێغەمبــەرەوە  لەدایكبوونــی  بۆنــەی 
بێباوەڕانــە، وەك قــەرزاوی دەڵێــت. هەروەهــا 
دژایەتیكردنــی جیاكردنەوەی دیــن لە دەوڵەت 
بــە  سیاســی  ئیســالمی  نوێــدا،  لەســەردەمی 
ڕابەرایەتــی ئیخــوان موســلمین دەســتی دایە. 
دروســتكردنی حیزبێكــی ئایینــی سیاســی كــە 
ئامانجــی دروســتكردنی حوكمەتێكــی ئایینــی 
و گێڕانــەوەی خەالفەتــە، بۆیەكەمجار لەســەر 

دەستی ئیخوانەكان هاتە ئارا.

بۆچیدەوڵەتیئایینیلەگەڵ

دەوڵەتیعەلمانیداناگونجێت؟

دەوڵەتــی  ئاینــی،  دەوڵەتــی  لەبەرئــەوەی 
ســەدەكانی ناوەڕاســتە و لــەو سەردەمەشــدا 
هەمــوو شــتەكان ئایینی بووە. بــەاڵم دەوڵەتی 
ســەردەمی مۆدێــرن دەوڵەتێكە بەشــێوەیەكی 



عەفیف ئەخزەر 50

شــێلگیرانە كایــەی ئاینــی لــە كایــەی سیاســی 
جیاكردۆتەوە، ئەم دوو كایەیەش دژ بەیەكتری 
نیــن، بەڵكو یەكتری تــەواو دەكەن. بەمەرجێك 
هەریەكەیــان ســەرقاڵی بــواری خــۆی بێــت و 
دەخالــەت لــە كاروبــاری ئــەوی دیــدا نــەكات. 
دەوڵەتــی ئایینــی لەگــەڵ دەوڵەتــی عەلمانیــدا 
پێچەوانــەی یەكتریــن، بــە تایبــەت لــە بــواری 

هاواڵتی بووندا.
لــە دەوڵەتــی ئایینیــدا جیــاوازی نێــوان ژن 
موســڵمان،  غەیــرە  و  موســڵمان  و  پیــاو  و 
 Essentialiste جیاوازیەكی جەوهەرگەرایە
و ژنــان و كەســانی غەیــرە موســڵمان مافــی 
هاواڵتیبونیان نییە. بەاڵم لە دەوڵەتی عەلمانیدا 
ژن و پیــاو، ئیمانــدار و هاوواڵتی، چونیەكن و 
كەسیان لەوی تریان زیاتر نین.. دەوڵەتی ئایینی 
لەگــەڵ هاوواڵتیانیــدا بــە لۆژیكــی ســەدەكانی 
وەك  مــرۆڤ  و  دەكات  مامەڵــە  ناوەڕاســت 
بونەوەرێكــی دەستەوســتان ســەیر دەكات كە 
ناتوانێت یاســا گەلێكی وا دابنێت، تا یاســاكانی 
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ژیانــی هاوبەشــی پێڕێكبخات، واتــە پەیوەندی 
هاواڵتیــان بە یەكتریەوە هەروەها ڕێكخســتنی 
پەیوەنــدی نێوان واڵتانی جیهــان بەیەكتریەوە 

دیسپلین بكات.

بۆچیئیسامیستەكانعەلمانییەت

بەئیلحاددەدەنەقەڵەم؟

بۆ ئەوەی خەڵكیان لێ هانبدەن. لەبەرئەوەی 
بەهانەی دروســتبون و مانــەوەی ئەوان، بەندە 
بــە دژایەتیكردنــی مۆدێرنــەوە و عەلمانییەتیش 
یەكێكــە لــە پایــە ســەرەكیەكانی مۆدێرنــە. ئەی 
بەچی ئیسالمیستەكان مۆدێرنە تەكفیر دەكەن؟ 
بەنــاوی حاكمیەتی ئیالهیەوە كە كرۆكی پرۆژە 
ئایینی و سیاسیەكەیانە و هەروەها بەناوی فیقهی 
ئیبــن تیمیــەوە كە هەمــوو الســایكردنەوەیەكی 
كافران، واتە پۆشینی جلوبەرگ و پەیڕەوكردنی 
نەریــت و  زانســت و هەڵســوكەوت و  بەهــاو 
سســتمی دامەزراوەكانیــان، بە كوفــر دەزانن و 

تەكفیری دەكەن. 



عەفیف ئەخزەر 52

بــەاڵم لەســەر ئێمــەی عەلمانــی پێویســتە 
لــە بەرامبــەر ئیســالمگەراكاندا قەناعەتەكانــی 
خۆمــان بــە بوێرانــە بڵێیــن، چونكە لــە واقیعدا 
ئیســالمگەرا پەرچــە كردارێكــی فۆبیائامێزە لە 
دژی مۆدێرنــەی نێــو دەوڵەتــی و ئەگەرەكانی 
ئیســالم.  ســەرزەمینی  بــۆ  نــاوەوەی  هاتنــە 
بێگومــان تــرس و بیمی ئیســالمیەكان لە جێی 
خۆیدایەتــی، لەبەرئــەوەی مۆدێرنــە لەمــڕۆدا 
بۆتە ڕەوتێكی مێژویی و كەس ناتوانێت بەری 
پێبگرێــت. درەنگ یان زوو بــە ئێمەش دەگات، 

وەك چۆن بە خێڵەكانی ئاسكیمۆ گەیشت!
لێــرەدا پڕكێشــی دەكــەم و دەڵێــم، ڕەنگــە 
ئیســالمگەراكان ببنە ئامرازێكی مێژوی ناخود 
ئــاگا، بــۆ هێنانــی عەلمانییەت بۆ ســەرزەمینی 
ســەدەیەك  چارەكــە  دوای  ئەوەتــا  ئیســالم. 
لــە دامەزراندنــی كۆماری ئیســالمی لــە ئێران، 
دەكــەن  شــانازی  واڵتــە  ئــەو  خوێندكارانــی 
بــەوەی عەلمانیین. هەروەها بەپێی ئامارەكانی 
شــارەوانی تــاران، %75خەڵكــی شــارەكە و 
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نوێژكــردن  لــە  وازیــان  خوێنــدكاران   86%
هێنــاوە. ئــەو موســڵمانەی ســروتە ئایینیەكان 

بەجێ ناهێنێت، موسڵمانێكی عەلمانییە..
ئــەو مزگەوتانــەی لــە ســەردەمی محەمەد 
ڕەزا شــادا، 3000-5000 نوێژكــەر نوێژیان 
تەنهــا  بەیانیانــدا  لــە  ئەمڕۆكــە  دەكــرد،  تێــدا 
10كــەس و نوێــژی نیوەڕوانیش 25 كەســێك 
ڕوی تێده کــه ن. لــە مانگــی ڕەمەزانیشــدا تەنها 
%2ی میللەتــی ئێــران بەڕۆژوودەبــن. ئەمــە 
لــە كاتێكــدا بەر لــە هاتنە ســەركاری كۆماری 
ئیســالمی لــەو واڵتــەدا، تێكــڕای ئێرانییــەكان 
بەڕۆژوودەبوون! ســودانیش وەك دەوڵەتێكی 
عیرفانی، بەشــێكی گرنگــی گەنجەكانی بەهۆی 
حوكمی ئیســالمگەراكانەوە، وازیــان لە ئایینی 

ئیسالم هێنا.
پێویســتە عەلمانییەكان لە هاتنە سەركاری 
هەنــدێ  چونكــە  نەترســن،  ئیســالمگەراكان 
لــە واڵتــان خێــراو دەســتبەجێ ناچــن بــەرەو 
عەلمانییەت، ئیســالمی سیاســی و ســەلەفی و 
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جیهادی جێناهێڵن، گەر بێتو چەشــەی حوكمی 
تاڵ و پڕ لە ناســۆری ئیســالمگەراكان نەكەن، 
ئــەو كات لێــی بێزاردەبن و تەرێــزی لێدەكەن. 
ئەو تێزەیەی لە فەلسەفەی مێژووی هیگلیزمدا 
دەڵێــت: )ناتوانین قۆناغێكی مێژویی تێپەڕێنین، 
گەربێتو ئەو قۆناغە پێنەگەیشــتبێت و ســوڕی 
نــاو  نەكردبێــت(. ڕوداوەكانــی  تــەواو  خــۆی 
ئــەو تێزەیــەی  مێــژوو، ڕاســتی و دروســتی 

هیگڵیان سەلماند. 
ئــەو ماڵوێرانیــە گەورەیــەی لینین بەســەر 
بڕوابوونــی  هێنــای،  سۆســیالیزمدا  بزاوتــی 
بووبەوەی دەكرێت سیاسەتی بە سوتماككردنی 
مەرجێــك  بــە  پەیڕەوبكرێــت،  قۆناغــەكان 
الوازترین پنتی سەرمایەداری بكرێتە دەسپێك 
كــە ڕوســیایە. ماركــس وەكو هیــگڵ پێیوابوو، 
مەحاڵە بازبەســەر قۆناغە مێژوییەكاندا بدرێت 
و دەبێــت هەمــوو قۆناغێكــی مێژویی ســوڕی 
خــۆی تــەواكات، ئــەوكات هەوڵــی تێپەڕاندنــی 
بدرێت. هەر لەبەرئەوەش بوو دژی شۆڕشــی 
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كرێكارانــی پاریــس وەســتایەوە كــە لە ســاڵی 
1871 بەرپابــوو، چونكــە پێیوابوو چونبەرەو 
قۆناغی سوســیالیزم لە فەرەنســا پرۆسەیەكی 
مەحاڵە، لەبەرئەوەی سســتمی ســەرمایەداری 
لەو واڵتەدا نەگەشتبووە دوا قۆناغی پێگەیشتنی 
خۆی كــە بە مەزەندەی ماركس بەریتانیا تاكە 
واڵتێك بوو، ســەرمایەداری تێیدا گەیشــتبووە 

ئەو قۆناغە پێشكەوتووە.
عەلمانییەت وەكو ئەوەی ئێســتا لە جیهاندا 
و  سەرتاســەریە  مێژویــی  ئاقارێكــی  هەیــە، 
ئیســالمگەراكانیش لــە بەردەمیــدا زۆر خۆیان 

پێناگیرێت. لەبەرچی؟ 
لەبەرئــەوەی ئێمە گەر لــە مێژودا بگەڕێینە 
ژیانــی  تــەواوی  موقــەدەس  دەبینیــن  دواوە، 
ڕۆژانــەی مــرۆڤ و هەموو ســەرگۆی زەوی 
داپۆشــیبوو. لەو ســەردەمانەدا هەموو شــتێك 
موقەدەس بوو. مرۆڤ گەمەی دەستی خواكان 
بــوو، ئــەو خوایانــەی هەموو شــتێكی گەورەو 
بچوكیان بەدەســت بوو. بــەاڵم بابزانین بۆچی 
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ژیــان بەمجۆرە بــوو؟ لەبەرئەوەی زانســت و 
تەكنۆلۆژیا لەو ئاســتە پێشــكەوتووەدا نەبوو، 
بتوانێــت لــە جیهان بگات و تەفســیری بكات و 
پاشــان هەوڵــی گۆڕینــی بــدات. كەواتە مرۆڤ 
ناچاربــوو پەنابەرێتە بەر فیكــری جادوگەرانە 
و پاشــان بــەر فیكــری میتۆلــۆژی و دواجــار 
بەرفیكری ئایینی، بە مەبەســتی ئەوەی لە دنیا 
تێبگات و لێكیبداتەوە و پاشان گۆڕانكاری تێدا 

بكات.
لە سەدەی شەشەمی پ.ز دا، ئەقڵی ئینسان 
قەڵەمبازێكی چۆنایەتی داو بووە مایەی ئەوەی 
ئەقڵی شیكاری و ئەزمونگەری بكەوێتە كێبڕكێ 
لەگەڵ ئەقڵی ئیالهیدا، به مه به ستی بە تێگەیشتن 
و تاوتوێكــردن و گۆڕینــی جیهــان.. ئەگەرچی 
ئەقڵ لەبەرامبەر ئەفســانەدا دوچاری شكســت 
بــوو، بەاڵم جەنگ و كێشمەكێشــی نێوان ئەقڵ 
و ئەفســانە هەر بەردەوامبــوو.. هێندەی نەبرد 
ئەقــڵ لــەو شكســتەی هەســتایەوەو كەوتــەوە 
كێبڕكێكــردن، بەاڵم ڕەوتی مێژوو بەرەو ئەوە 
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دەچوو كە ئەقڵی ئینسانی ڕوبەری بەرفراوانتر 
لــە ژیانی ڕۆژانەی خەڵك و ســەرگۆی زەوی 
كۆنتــرۆڵ بكات و كار بكات بۆ ئەوەی، كایەی 

ڕۆحی لە كایەی سیاسی جیابكاتەوە.
دەســەاڵتی  چــۆن  وەك  مــرۆڤ  ئەقڵــی 
ڕەهــای پادشــاكانی ســنورداركرد، بەهەمــان 
شــێوە دەســەاڵتی ڕەهــای ئەقڵــی ئیالهیشــی 
ســنوربەندكرد. بــۆ ئەوەی تەنهــا پەیوەندی بە 
لۆژیكــی ڕۆحیەوە هەبێــت و تێكڕای كایەكانی 
دیكەش، بۆ لۆژیكی ئەقڵی شیكاری و ئەزمونی 
زانســتی جێبهێڵێــت. كەواتــە ئەقڵــی ئینســانی 
تەندروست و دیموكراسی، ئەوەی هی یەزدانە 
قەیســەرە  هــی  ئــەوەی  و  یــەزدان  دەیداتــە 

دەیبەخشێت بە قەیسەر.. 
ئەقڵــی مرۆڤایەتی چــۆن توانی ئەم فتوحاتە 
عەلمانییە لە جیهانی هاوچەرخدا بكات؟ بێگومان 
بە چەكی زانست و تەكنۆلۆژیا ئەو پرۆسەیەی 
بە ئەنجــام گەیاند، چونكە هەردوكیان یارمەتی 
ئەقڵــی مرۆڤیانــدا بــۆ ئــەوەی، ئــەوەی بــەالی 
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پەییــان  بــوو،  موعجیــزە  و  نهێنــی  مرۆڤــەوە 
پێببــات و لێیــان تێبــگات. بــۆ نمونــە دیكارتــی 
ڕابەری فەلســەفەی ئەقاڵنــی مۆدێرن، پێیوابوو 
پەلكەزێڕینــە تەفســیری ئەقاڵنــی بــۆ ناكرێــت، 
لەبەرئــەوەی پەیجورێكی ئیالهیە، واتە شــتێكە 
پەیوەندی بە ئەقڵی یەزدان خۆیەوە هەیە. بەاڵم 
گەربێتو لەمڕۆدا خوێندكارێك لە تاقیكردنەوەی 
بەكالۆریادا و لە وانەی فەلسەفەدا ئەو بۆچونەی 
دیكارت دووبارە بكاتەوە، ئەوا سفر وەردەگرێت. 
لەبەرئەوەی زانســت لە مڕۆدا فێری دەكات كە 
پەلكە زێڕینە دیاردەیەكە، پەیوەندی بە كەش و 
هەواوە هەیە و بەرەنجامی شــكانەوەی تیشكی 

خۆرە لە دڵۆپە باراندا. 
پێشكەوتنی زانست و تەكنۆلۆژیا ڕەوتێكی 
مێژویی حەتمیە و تا دێت بەرەو پێش دەچێت، 
چونكە واڵتانی پێشــكەوتوو كێبڕكێی ئەوەیانە 
زۆرتــر  و  زیاتــر  تەكنۆلۆژیــای  و  زانســت 
لــە  بێنــن و واڵتانــی دواكەوتــوش  بەدەســت 
هەوڵی بەردەوامدان بۆ ئەوەی بەدەستی بێنن.
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ئەقڵــی زانســتی و تەكنۆلــۆژی پــڕ كێشــی 
و  تێگەیشــتن  كۆنترۆڵــی  ئــەوەی  بــۆ  دەكات 
تەفســیری دیاردە كۆمەاڵیەتــی و گەردونیەكان 
لەبەردابماڵێــت.  پیرۆزیــان  بەرگــی  تــا  بــكات، 
هەوڵــدەدات  ڕۆحــی  لۆژیكــی  لەبەرامبــەردا 
ڕۆحیــەكان  دیــاردە  تەفســیری  و  تێگەیشــتن 
كۆنترۆڵبــكات. لــەم سەروبەندەشــدا ئیســالمی 
سیاســی دێــت بــۆ ئــەوەی، بەرخــورد لەگــەڵ 
لۆژیكــی زانســتی و ڕوحیــدا بــكات و ڕێگریان 
بۆ دروست بكات. بەاڵم بەرخوردێكی لەمجۆرە 
ئەقڵــی  لەبەرئــەوەی  شكســت،  بــە  مەحكومــە 
لــە  پ.ز،  شەشــەمی  لەســەدەی  مرۆڤایەتــی 
هەڵكشان و بەرەو پێشچوندایە و ڕەوتی مێژوی 
مرۆڤایەتیش ڕاســتی ئەو قســەیە دەسەلمێنێت. 
عیرفانــی  ئیســالمی  لەبەرئــەوەی  هەروەهــا 
ئیســالمێكی میللییــە و تــا ئێســتاش ئیســالمی 
سیاســی نەیتوانیووە، شەرعیەت لە پەیامەكەی 
دابماڵێــت كــە پەیامێكــە لەســەر ناتوندوتیژی و 

قەرەنەكەوتنی سیاسەت كار دەكات.
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ئایاعەلمانییەتبۆكۆمەڵگەعەرەبیەكانپێویستە؟

بەڵێ عەلمانییەت پێویستە چ لەسەر ئاستی 
ناوخۆ و چ لەسەر ئاستی جیهانیش، بۆ ئەوەی 
گروهــە جیاجیاكانــی كۆمەڵگە توانــای پێكەوە 
ژیانیان هەبێــت. زۆربەی زۆری كۆمەڵگەكانی 
جیهان، لە چەندین ئایین و ئاینزای دژ و ناكۆك 
بەیــەك دروســتبوون. لــەم حاڵەتــەدا گەربێتو 
دەوڵــەت ببێتــە هەڵگــری ئاییــن و ئاینزایەكــی 
دیاریكــراو كە بەشــێك لە هاواڵتیانــی بڕوایان 
پێیەتــی، ئــەوا ئەو هاواڵتیانەی دی كە ســەربە 
ئاییــن و ئایینــزای تــرن هەســت بــە نائومێدی 
تەواوەتــی  مافــی  لــە  لەبەرئــەوەی  دەكــەن، 
هاواڵتیبــون بێبــەش كــراون. بــۆ دەربازبوون 
لەم تەڵەزگەیەش كە هەڵگری جەنگێكی ئایینیە، 
ده بێت پرۆســه ی بــه  عەلمانیكردن ده ســت پێ 

بکه ین..
لــە دەوڵەتــی عەلمانیــدا ئــەوەی هاواڵتیــان 
پێكــەوە كۆدەكاتــەوە ئایین یاخــود ئاینزا نییە، 
جــۆرە  بــەم  كۆمەاڵیەتیــە.  پەیمانێكــی  بەڵكــو 
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دەوڵەتی عەلمانی شەرعیەتی خۆی لە پەیمانی 
كۆمەاڵیەتیــەوە وەردەگرێــت، نــەك لــە ئاییــن. 
ئەمــەش بــەو مەبەســتەیە، تــا ژیانــی كۆمەڵگە 
ڕێك بخات و ئاشــتی لە نێوان ئایین و كلتورە 
هــاوكات  بــكات.  دەســتەبەر  جیاجیاكانیــدا 
كۆمەڵگــەی نێودەوڵەتیش لــە ژمارەیەك ئایین 
و ئاینــزای بێشــومار پێكهاتــووە و یــەك ئایین 
نییــە زۆربــەی خەڵكــی ســەرگۆی، بەالیانــەوە 

پەسەند بێت. 
كەواتــە كۆمەڵگــەی نێو دەوڵەتی لەســەر چ 
بنەمایــەك لەناو خۆیاندا ڕێك دەكەون؟ ڕەنگە 
ڕۆژێــك بێــت و ئەنجومەنی ئاســایش فراوانتر 
بكرێــت و ببێتــە حكومەتێكــی جیهانــی.. تەنهــا 
شــتێك بتوانێت ژیانی گشــتی لەناو كۆمەڵگەی 
دروســت  جیهانیــدا  كۆمەڵگــەی  و  نەتەوەیــی 
بكات، ئەقڵی مرۆڤ و بەرژەوەندی هاوبەشە.

دەوڵەتی عەلمانی كاتێك خۆی لە مەسەلەی 
بــاوەڕ و بیــر و بۆچــون هەڵدەقورتێنێــت كــە 
بزانێت ئەنــدام و گروپەكانی كۆمەڵگە، بەناوی 



عەفیف ئەخزەر 62

ئایدیۆلۆژیا و بیروباوەڕیانەوە قانون شــكێنی 
دەكــەن. دەوڵەتی عەلمانــی ڕێگەنادات بەناوی 
خەتەنــە  كچــان  فیرعەونیەكانــەوە  نەریتــی 
بكرێــن، یــان بەنــاوی شــەریعەتەوە ئەو ژن و 
پیاوانە بەرد باران بكرێن كە پەیوەندی لەگەڵ 

یەكتریدا دەگرن.
جێبەجێكردنــی شــەریعەتی ئیســالمی، ئەو 
محەمــەد  وەك  ئیسالمیســتێكی  شــەریعەتەی 
عــۆدە دەڵێت: )بێ هیــچ كەموكوڕییەك هاتۆتە 
خوارێ(، دەبێتە مایەی ناڕەزایی شوێنكەوتوانی 
ئایینەكانــی دیكــە و ئەمەش شــەڕ و ئاشــوبی 
لێدەكەوێتەوە. سەرەڕای ئەوەی سزاو حوكمە 
شــەرعیەكان كۆنبــوون و لەگەڵ ڕۆحی یاســا 
نوێیەكاندا ناگونجێن، چونكە یاسا نوێیەكان دژ 
بە ســزای جەســتەیین، وەك: )لێدان بە قامچی 
و دەســتبڕین و بــەرد بارانكــردن و كوشــتنی 
هەڵگــەڕاوەكان لــە ئاییــن..(. كەواتــە چــار نییە 
و دەبێــت پەنابەرینــە بــەر یاســای وەزعی، بۆ 
ئەوەی لەو مەترسیانە خۆمان بەدوور بگرین. 
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ئیســالمی  خوێندنێكــی  حكومــەت  ئەگــەر 
ئــەوا  هەڵبــژارد،  جیهــادی(  و  )ترادســیۆنی 
نیــن یاخــود  بــەوكارەی ئەوانــەی موســڵمان 
موسڵمانی عەلمانی و ڕۆشنگەرن، توڕە دەكات. 
ســەرەڕای ئەوەی زانســتە ئیســالمیەكان كۆن 
بــوون و بەســەرچوون. زانســتە شــەرعیەكان 
بەڕادەیــەك كۆن بوون كــە خوێندنیان لە بری 
بەرنامە نوێیەكانی خوێندن، جۆرێك دەبێت لە 

مازۆخیەت.
مۆدێــرن  نەتەوەیەكــی  هــەر  دەبێــت 
ئــەوەی  بــۆ  هەبێــت،  ئەخالقــی  بەهاگەلێكــی 
بیكاتــە پێوەرێــك بــۆ ڕێكخســتنی پەیوەنــدی 
سســتمی  ئــەو  ئەگــەر  ئەندامەكانــی.  نێــوان 
بەهایە بەهای حەاڵڵ و حەرام بێت، ئەوا تەنها 
هوشــیاری دەستە جەمعی موســڵمانان قبوڵی 
دەكات و هاواڵتیانــی دیكەتەرێــزی لێدەكــەن، 
لەبەرئــەوەی لەگــەڵ موراڵی تایبەتــی ئەواندا 
یاخــود لەگەڵ بەهــا ئینســانیە عەلمانیەكەیاندا 

ناگونجێت. 
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لێرەوە بەناچاری دەبێت سستمێكی مۆراڵی 
جیهانــی پەیڕەو بكرێت كە هەموان پەســەندی 
بكەن. ئەمەش تەنها دەبێت سســتمێكی مۆراڵی 
كــە  بێــت  مــرۆڤ  مافەكانــی  وەك  عەلمانــی 
لەمــڕۆدا و بە كۆدەنگیەكــی نێودەوڵەتی، بۆتە 
مۆراڵێكی گەردونی بۆ مرۆڤی ئەم ســەردەمە. 
مۆراڵــی  و  ئیســالمی  شــەریعەتی  بەمجــۆرە 
بەتایبــەت  ئیســالمی  پــەروەردەی  و  ئایینــی 
بونەتــە  جیهادیەكــەی(،  و  تەقلیــدی  )فۆرمــە 
ســەرچاوەیەك بۆ جەنگی ئایینی و ئاشــوب و 

تێكدانی یەك ڕیزی نەتەوە.
سیاســیە،  مۆدێرنــەی  كلیلــی  عەلمانییــەت 
لەبەرئــەوەی دەتوانێــت ئیمانــدار لــە هاواڵتــی 
جیابكاتەوە.. باوەڕ و ئیمانی كەسی ئیماندار بۆ 
خۆیەتی و شتێكە پەیوەندی بەخۆیەوە هەیە و 
پەیوەنــدی بــە ئەرك و مافەكانیــەوە نییە، وەك 
هاواڵتیــەك. مرۆڤــی ئیمانــدار لە مزگــەوت یان 
كڵێسا یاخود لە كنێسدا، مومارەسەی ئیمانداری 
و خواپەرستی خۆی دەكات. لە كاتێكدا هاواڵتی 
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مومارەسەی هاواڵتیی بونی خۆی )وەك ئەرك 
و مــاف(، لــە چوارچێــوەی هەمــوو نیشــتماندا 
دەكات. لەبەرئەوەی هاواڵتیبوون مافێكی ڕەوای 

هەموو هاواڵتیەكە، بێ هیچ هەاڵودێرێك.
بەاڵم لێرەدا پرسیارەكە ئەوەیە، چۆن بتوانین 
بگەینە ئەوەی ئیماندار لە هاواڵتی جیابكەینەوە؟ 
واتــە چۆن هاواڵتیەكی مۆدێرن دروســتبكەین، 
تەنهــا ئینتیمای بۆ نیشــتمان هەبێت؟ یان چۆن 
ئیســالمیدا   – عەرەبــی  فــەزای  لــە  دەوڵــەت 
والێبكەیــن، بەپێی یاســا وەزعیەكان و پێودانگە 
نێو دەوڵەتیەكان حوكمی هاوواڵتیانی بكات؟ بە 

چەندین ڕێگا ئەمكارانە دەكرێت، لەوانە:
و  خوێنــدن  بــواری  نوێكردنــەوەی   -1
ڕێــی  لــە  ئەویــش  ئیســالم،  چاكســازیكردنی 
چاكسازیكردن لە بواری پەروەردە و خوێندنی 

ئایینیدا.
ئەمــە   – بدرێــت  بێوچــان  هەوڵێكــی   -2
وەســیەتی منە بۆ هاوڕێیان و خوێنەرانم-، بۆ 
ئەوەی كەناڵێكی ئاســمانی عەلمانی لەبەرامبەر 
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كەناڵی )جەزیرە(ی ئیسالمی جیهادیدا دابنرێت. 
دەوڵەمەندە عەلمانییەكانی عەرەب، ســەرەڕای 
ئــەوەی بــە ژمــارەش كەمــن، دەتوانــن وەك 
چاكە نیشــاندانێك بۆ فیكری مۆدێرن، كۆمەك 
بكەن لە پێناو دامەزراندنی كەناڵێكی ئاســمانی 

لەوجۆرەدا.
هەروەهــا ئەو ئەقڵە عەرەبیانەی لە تاراوگە 
كۆمەڵەیەكــی  دەتوانــن  ئەوانیــش  دەژیــن، 
ڕاگەیاندن پێكبهێنن و ســەرمایەی پێویســتیش 
بۆ یارمەتیدانی كەناڵێكی ئاسمانی لەو شێوەیە 
كــۆ بكەنــەوە. بۆ ئەمەش دەبێت زۆر بە چڕی، 
تــەواوی كەناڵەكانــی ڕاگەیانــدن و پێگەكانــی 
مەغریبــی  د.ئیقبــال  بخرێنەگــەڕ.  ئەنتەرنێــت 
مامۆســتای سۆســیۆلۆژیا و پیســكۆلۆژیا لــە 
پێــی ڕاگەیانــدم كــە 124  زانكــۆی زەیتونــە 
پێگــەی ئەنتەرنێــت، هەریەكەیــان الپەڕەیــەك 
بــۆ نوســینەكانم تەرخــان دەكــەن و ژمــارەی 
ئەو ســایتانەی بە باڵوكردنەوەی بیروبۆچونە 
بــە  بەرامبــەر  خەریكــن،  عەلمانییەكانمــەوە 
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ژمــارەی ئــەو پێگە ئیســالمیانەیە كە ڕەواج بۆ 
فیقهی دەوڵەتی ئایینی پەیدا دەكەن. 

دەزانــم ئــەم دنیایــە جێدێڵم، بــەاڵم ئومێدم 
زۆرە بەوەی جیهانی عەرەبی و ئیســالمی )كە 
تەمەنــی خــۆم بۆ بەخەرجدان تا بەشــداری لە 
نوێكردنــەوەی ئەقڵ و بەهاو دام و دەزگاكانی 
و ریفۆرمكردنــی ئایینەكەیدا بكەم(، ئایینەكەی 
وەك ئاینەكانــی دیكە دژایەتی مۆدێرنە نەكات 
و دەســت لــە دژایەتیكردنــی ژن و كەســانی 
غەیرە موســڵمان هەڵبگرێت و نەكەوێتە جەنگ 

و كێبڕكێ لەگەڵ ئایینەكانی دیكەدا.
هەنگاوی یەكەم و سەرەكیش بۆ بە ئەنجام 
ئەوەیــە  جــۆرە،  لــەو  پرۆســەیەكی  گەیاندنــی 
چاكسازی لە ئیسالمدا بكەین، ئەویش لە ڕێگای 
ڕیفۆرمكردن لە بواری خوێندنی ئاینی و گوتاری 
ئایینیدا. ئەركی دووەممــان بەتاڵكردنەوەی ئەو 
خود ئەڤینیە ئایینیەیە كە ئیسالم بە تەنها ئایینی 
ســەرگۆی زەوی دادەنێــت. هەرچی یەهودیەت 
و مەسیحیەتیشــە، وەك دوو شــەریعەتی بــەر 
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لــە ئیســالم ســەیر دەكات و پێیوایــە بــە هاتنی 
بوونەتــەوە.  نەســخ  هەردووكیــان  ئیســالم 
یــان پێیوایــە ســەرجەمی پێغەمبــەران هــەر لــە 
ئیبراهیمەوە تا عیسا موسڵمان بوون. یەكێك لە 
نهێنیــە ئایینیەكانی تیرۆری ئیســالمی لێرەدایە. 
بەمجــۆرەش دەتوانیــن لــەوە تێبگەیــن بۆچــی 
ســەرۆكی پێشــوی لیژنــەی فتــوا لــە ئەزهــەر، 
ســاڵی 2001 ڕایگەیانــد: )دیالۆگــی ئایینــەكان 
هیــچ مانایەكی نییە، تەنها بەوە نەبێت كە پاپای 

ڤاتیكان بانگەشەی چونە ناو ئیسالم بكات(!.
بەتاڵكردنــەوەی  بــۆ  ڕێگایــەك  چاكتریــن 
خودئەڤینی ئایینی، خوێندنی ئاینی مۆدێرنە كە 
لــەم ئایەتانەوە ســەرچاوە دەگرێــت: )ان الذین 
امنــوا و الذیــن هادوا و النصــاری و الصابئین، 
مــن امــن باللــه و الیــوم االخر، و عمــل صالحا 
فلهــم اجرهــم عنــد ربهــم، و الخــوف علیهــم و 
الهــم یحزنــون(، )البقــرة62-( كــە لــە )المائدة 
)الحــج 17-(دا دووبــارە دەبێتــەوە.  69-( و 
چونكە ئەم ئایەتانە ئەو بۆچونە دەچەســپێنێت 
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كــە یەهودییــەت و مەســیحییەت دوو ئایینــن، 
نــەك بــە تەنها دوو شــەریعەت بن و بە هاتنی 
شــەریعەتی ئیســالمی نەســخ بووبنەوە، وەك 
ئەوەی فیقهی ئیسالمی كۆن و فیقهی ئیسالمی 
سیاسی و جیهادی هاوچەرخ باسی لێدەكەن.

سەیركردنی یەهودیەت و مەسیحیەت وەك 
دوو شــەریعەتی نەســخكراوو لــە قەڵەمدانــی 
ئیســالم بــە تەنهــا ئایینی ســەرگۆی زەوی كە 
تەنهــا ئەوانە ســەرفراز دەبن دەچنــە ناویەوە، 
یان بە پێویست زانینی ئەوەی تا ڕۆژی قیامەت 
جیهــاد بــەردەوام بێــت، بــۆ ئــەوەی تێكــڕای 
مرۆڤایەتی بەزۆر بێت یان بە خواستی خۆیان 
ئیســالم بــن.. یەكێكــە لــە هــەرە ســەرەكیترین 
و  ئیســالمی  تیــرۆری  ئایینیەكانــی  هــۆكارە 
ڕێگری گەورەشــە لەبەردەم ئەوەی، بەشــێكی 
بەرفراوانــی موســڵمانانی خۆرئــاوا تێكــەڵ بە 

كۆمەڵگە عەلمانییەكانی ئەوێ بن. 
خوێندنــی دیالۆگــی ئایینــەكان بــۆ مرۆڤــی 
موســڵمان پێویستە، تا بتوانێت فێری لێبوردنی 



عەفیف ئەخزەر 70

ئایینــی بێــت و لەگــەڵ ســەردەمەكەیدا خــۆی 
ئەركێكــی  پرۆســەیەش  ئــەم  بگونجێنێــت. 
ئایینیــە.  ڕیفۆرمــی  قوتابخانــەی  ســەرەكی 
ئــەم  گرنگــی  بــە  دركــی  تونــس  حكومەتــی 
مەســەلەیە كــردووە، بۆیە لە زانكۆی تونســدا 
كورســی بن عەلی بۆ دیالۆگی ئایینەكان هەیە. 
هەروەها لە زانكۆی زەیتونەشــدا خوێندكار لە 
وانــەی كتێبە پیرۆزەكانــدا، )ئینجیل و قورئان( 
وەك دوو كتێبی پیرۆزی ئاسمانی دەخوێنێت.
چڕكردنــەوەی دیالۆگــی ئایینــەكان لەگــەڵ 
یەهودیــەت و مەســیحیەتدا، لــە ڕێی كۆنگرەی 
كەناڵــە  ڕێــی  لــە  یاخــود  زانســتی  و  ئایینــی 
لــە  هاوبــەش  مشــتومڕی  و  ئاســمانییەكان 
دەزگاكانــی ڕاگەیاندنــدا، لــە باریدایە بیرۆكەی 
گفتوگۆی ئاینەكان بچەســپێنێ و موســڵمانیش 
وشــیاربكاتەوە لــەوەی ئیســالم ئاینێكــە لەناو 
ئاینەكانــی تــردا، نــەك تاكــە ئاینێــك بێــت كــە 
تــەواوی ئاییــن و شــەریعەتەكانی پێــش خۆی 

سڕیبێتەوە.
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وەرگێڕانی ئەو لێكۆڵینەوانەی باس لە ئایینە 
جیاجیاكانی دیكەی وەك: )بودایی و هندۆســی 
و شــانتۆنی( ده کــه ن، دەتوانن ئاســۆی ئایینی 
وای  و  بەرفراوانتربكــەن  موســڵمان  مرۆڤــی 
لێبكەن بەشێوەیەكی مێژویی و ڕێژەگەرایی و 
لە سیاقی دیاردەی ئاینی جیهانیدا لە ئایینەكەی 
خۆیــان بگــەن. ئەمــەش دەبێتە دەســپێكێك بۆ 
ئاســایكردنەوەی پەیوەندیی نێــوان دەوڵەتانی 
ئیســالمی، لەگــەڵ بەهــا نێــو دەوڵەتیــەكان و 
یاســا جیهانیــەكان. هەروەها ســەرەتایە كیش 
دەبێت بۆ ئاســایكردنەوەی پەیوەندی ئیســالم 
وەك ئایین، لەگەڵ یەهودیەت و مەسیحیەت و 
تێكڕای ئەو ئاینانەی دیكە كە لە جیهاندا هەن.

ئیسالمی هاوچەرخ دەتوانێت لەگەڵ بودایدا 
پەیوەندیەكانــی تــۆخ بكاتــەوە، بوداییەت وەك 
توانــی هوشــیاری  كــە  ئاشــتیخواز  ئایینێكــی 
دەســتەجەمعی هاواڵتیانی ژاپۆن سازبكات بۆ 
وەرگرتنــی مۆدێرنــەی خۆرئاوایــی و نەهێڵێت 
بكەونــە تەڵــەی جیهــاد و شــەهیدبوون، وەك 
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ئــەوەی ئێمەی موســڵمان تێیكەوتیــن. ئەویش 
بەهــۆی كلتوری جیهاد و شــەهید بوونەوە كە 
زۆر لە مێژە ڕەگوڕیشەی لە هوشیاری ئێمەدا 
داكوتیــووە. هەر دەوڵەتێكی ئیســالمی بیەوێت 
واقعــی  لەگــەڵ  عەلمانییــەت  پرانســیپەكانی 
كۆمەاڵیەتــی و كلتــوری خۆیــدا بگونجێنێــت، 
پێویستە خەسڵەتە ســەرەكیەكانی عەلمانییەت 

بپارێزێت کە بریتین لە:
1- ئیعترافكــردن بە مافی هاواڵتی بێ هیچ 
كەم و كوڕییەك. واتە ژن بۆی هەبێت خۆی بۆ 
حوكمڕانیكردنی پیاوان كاندید بكات. هەروەها 
كەسی غەیرە موسڵمانیش مافی ئەوەی هەبێت، 
خۆی بۆ حوكمكردنی موســڵمانان هەڵبژێرێت. 
ڕەنگــە لــە ســەرەتادا ئــەم مافــە ڕەمــزی بێت، 
بــەاڵم لەگــەڵ جێگیربونی زیاتــری عەلمانییەت 
لــە هوشــیاری موســڵماناندا، ئەو مافــە دەبێتە 

مافێكی فیعلی و كاری پێدەكرێت.. 
ئەی نابینین ســەرەك كۆمــاری بەنگالدیش 
ژنە و بە نازیربۆتۆش دوو جار بۆ ســەرۆكی 
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كەواتــە  هەڵبژێــردرا؟  پاكســتان  حكومەتــی 
بــۆ لــە داهاتــوودا ژنێك یــان قیبتیــەك، نەبێتە 

سەركۆماری واڵتێكی وەك میسر؟
2- ئــازادی دان بە ڕێوڕەســمە ئایینیەكان. 
واتــە بواربــە ســەرجەم هاواڵتیــان بدرێــت بۆ 
ئەوەی بەشــێوەیەكی ئازاد، ڕێوڕەسمی ئایینی 
خۆیــان بەجــێ بهێنن و بێ هیــچ جیاوازیكردن 
و زۆر بــۆ هێنانێــك، رێگەیان بدرێت مزگەوت 
و كڵێســاو شــوێنی خواپەرســتی تایبەتــی بــە 
خۆیــان دروســت بكــەن. ئەو دەوڵەتــەی هانی 
ڕێگــری  و  دەدات  مزگــەوت  دروســتكردنی 
لــە دروســتكردنی كڵێســا دەكات، بــێ چەند و 
چــون ئــازادی مومارەســەكردنی ڕێوڕەســمە 

ئایینیەكان پێشێل دەكات.
لــە  دنیاییــەكان  یاســا  بــە  كاركــردن   -3
هەموو بوارەكاندا. تەنانەت پێشنیاری ئەوە بۆ 
ڕۆشنبیرانی عەرەب دەكەم، داوا لە كۆمەڵگەی 
مەدەنی نێو دەوڵەتــی و نەتەوەیەكگرتووەكان 
و میدیای جیهانی و دیبلۆماسیەتی نێودەوڵەتی 
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بكەن، كاركردن بە یاســای ســزادانی ئیسالمی 
بە تاوان بدەن قەڵەم و یاســاغی بكەن. ســاڵی 
2001 لــە كەناڵــی )الجزیــرة(دا داوای ئەمــەم 
كرد، بۆیە شازادە خالید بن سوڵتان بڕیاری دا 
نەهێڵێت چیتر لە رۆژنامەی )الحیاة(دا بنوسم!.
4- چەســپاندنی پرانســیپی ئــازادی بیروڕا 
و ئــازادی هەڵبژاردنــی ئاییــن. ئەمــەش مانای 
وایــە مــرۆڤ مافــی ئــەوەی هەبێــت چ ئایینێك 
هەڵدەبژێرێــت و بــاوەڕ بەچــی دێنێــت، یاخود 
هیــچ ئاینێكی قبوڵ نەبێــت. قورئان ئەم مافەی 
بەمرۆڤ داوە، ئەوەتا دەڵێت: )فمن شا ء فلیؤمن 

و من شا ء فلیكفر(.
بەمجــۆرە  ئایەتــە  ئــەم  عەبــدە  محەمــەد 
نــاو  بێتــە  )كــێ دەخوازێــت  تەفســیر دەكات: 
ئیســالم بابێت، كێش دەیەوێت وازی لێ بێنێت 
بــاوازی لــێ بێنێــت و دەســتەبەرداری بێــت(. 
ئیمامی شــافعی پێیوایە تا تەمەنی پانزە ســاڵی 
موســڵمان مافی ئەوەی هەیە، ئەو ئایینەی پێی 
باشە هەڵیبژێرێت. ئەی بۆچی ئێمە لەمڕۆدا كە 
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ڕۆژگاری مافەكانــی مرۆڤە، ئەو بەربەســتەی 
ســەر تەمــەن هەڵنەگریــن و نەیكەینــە مافێكی 
مرۆڤــی موســڵمان، ئیتر تەمەنــی هەرچەندێك 

بێت؟
بــواری خوێندنــی  لــە  5- چاكســازیكردن 
ئایینــدا، بــەو جــۆرەی مــن لەســەرەتای ئــەم 
خوێندنــی  هەروەهــا  باســملێكرد.  نوســینەدا 
مافەكانی مرۆڤ وەك ئەوەی لە تونسدا هەیە، 
بــۆ ئەوەی هوشــیاری ئیســالمی بەســەر بەها 
ئــەو  بكرێتــەوە.  یۆنیڤێرســالیەكاندا  ئینســانیە 
بەهایانــەی لەگــەڵ گوتاری ئایینــی – ڕۆحانی 
و لەگەڵ ڕەوشــتە چاكەكانی وەك ڕاســتگۆیی 
و هــاوكاری و ســۆز دا ناكــۆك نییــە، بەڵكــو 
لەگەڵیانــدا دێتــەوە. پراكتیزەكردنــی ئــەم پێنج 
بنەمایە، جەوهەری عەلمانییەت لەسەر زەمینی 

ئیسالم داده ڕێژێت.
بــەاڵم لێــرەدا پرســیاری گــەورە و گرنــگ 
ئەوەیــە، كــێ دەتوانێــت ئــەم ئەركــە قورســە 
جێبەجــێ بــكات كــە ڕیفۆرمــی ئیســالمی پێوە 
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بەندە و یارمەتی هوشیاری ئیسالمیش دەدات، 
بۆ ئەوەی تەبەنی پرۆژەی مۆدێرنە بكات؟ 

نابێت لەم مەسەلەیەدا گرەو لەسەر ڕژێمەكان 
بكەیــن، بەڵكــو ئەوانــەی خــاوەن بەرژەوەندین 
دەتوانن هوشــیاری ئیسالمی و واقعی عەرەبی 
ئیسالمی لە بەردەم عەلمانییەتدا بكەنەوە. بەاڵم 
ئەوانــە كێن كە بەرژەوەندیان لە جیاكردنەوەی 
ئایین لە سیاســەت و ئایین لە زانســت و ئایین 
لــە ئەفراندنــی هونــەری و ئەدەبیدایــە؟ ئەڵبەتە 
ئــەو كەمایەتیــە نەتەوایەتی و ئایینــی و ژنانەن 
كــە هــەر هەموویــان، دەوڵەتی ئایینــی لە مافی 
هاواڵتی تەواوەتی بێبەشی كردون. لەگەڵیشیاندا 
ئەدیبان و زانایان و لێكۆڵیاران و هونەرمەندان 
و داهێنەران و الیەنگرانیان، واتە خوێنەواران و 
ڕۆشنگەرانی كۆمەڵگە عەرەبی و ئیسالمیەكان.

 تێكــڕای ئەوانــە بە عەلمانییــەت ڕزگاریان 
دەبێت، چونكە عەلمانییەت دەتوانێت دەمارگیری 
و تیرۆری ئایینی ڕیشەكێش بكات و دەرفەتی 
ژیــان لەبــەردەم هەموانــدا بڕەخســێنێت، تا بە 
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ئــازادی و بەبــێ تــرس تەعبیــر لــە قەناعەت و 
ڕاوبۆچونــی خۆیان بكەن. ئــەم هێزە زیندو و 
ئۆرگانیانــە تا هەنوكــەش لە كۆمەڵگەدا الوازن 
و بــە ژمارە كەمن، ئەویــش بەهۆی تەقلیدیەت 

و دواكەوتویی كۆمەڵگە ئیسالمیەكانەوە.
نێــو  لێــرەدا گرنگــی پێكهاتنــی بەرەیەكــی 
دەوڵەتیمــان بــۆ دەردەكەوێت، تــا عەلمانییەت 
ئــەو  باڵوبكاتــەوە.  ئیســالم  زەمینــی  لەســەر 
بەرەیەش لەمانــە پێكدێت: )كۆمەڵگەی مەدەنی 
جیهانــی، ڕاگەیاندنــی جیهانی، دیبلۆماســیەتی 
نێودەوڵەتــی(. تــەواوی ئــەم هێــز و الیەنانــە 
دەبنە پاڵپشــت و هاوكاری هێزە زیندووەكانی 
نــاو واڵتانــی عەرەبــی و ئیســالمی. ئــەم هێزە 
لەوەدایــە  بەرژەوەندیــان  دەوڵەتیانــەش  نێــو 
عەلمانییــەت لــە واڵتانــی ئێمــەدا جێگیــر بێــت، 
وشــككردنی  مایــەی  دەبێتــە  لەبەرئــەوەی 

سەرچاوەكانی تیرۆر. 
دەوڵەتی ئایینی و خوێندنی ئایینی تەقلیدی 
لــە بەرامبــەر و ڕەتكردنــەوەی  و ڕقبونــەوە 
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تەكفیركردنــی  و  ئاینــەكان  نێــوان  گفتوگــۆی 
هەر كەســێك الســایی خۆرئاوا بكاتەوە یاخود 
هاوكاری بكات، هەر هەموویان سەرچاوەیەكی 

ئایینی لەبن نەهاتوون بۆ تیرۆری ئیسالمی.
نێــو  و  جیهانــی  هێــزە  ئــەو  بــۆ  پێشــنیار 
ئــەو سســتمی خوێندنــی  دەوڵەتیانــە دەكــەم، 
و  عەرەبــی  واڵتانــی  زۆربــەی  لــە  ئایینیــەی 
ئیســالمیدا لە ئارەدایە، بە ســەرچاوەی هاندانی 
تیــرۆر بدەنــە قەڵــەم. هەروەها ئــەو ڕاگەیاندنە 
ئایینیەشی ئەمڕۆ لە كاردایە، وەهای دابنێن كە 
كار لەســەر جیــاوازی ئایینی و دروســتكردنی 
ڕق و ئافەرۆزكردنی ئەوی دی دەكات. هاوكات 
پێشــنیاری ئەوە دەكــەم، ڕێكەوتنی هاوبەشــی 
نێوان ئەمریكی و ئەوروپیەكان لەگەڵ دەوڵەتانی 
ئێمــەدا، چەنــد بڕگەیەكــی تێدا بێت كــە هەموو 
جــۆرە هەاڵوێــرد و جیاوازیەكی ئایینی لە دژی 

ژنان و ئەوانەی موسڵمان نین یاساغ بكات.
ئــەو جیــاكاری و جیــاوازی  ســەرچاوەی 
دەكرێتــە  شــەریعەت  ئەوەیــە،  كردنــەش 
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سەرچاوەی یەكەمی یاســادانان. شەریعەتیش 
ژن وەك بونەوەرێكــی نوقســان و كــەم ئەقــڵ 
حســاب دەكات و ئەو هاواڵتیانەشی موسڵمان 
نیــن، وەك ئەهلــی زیمە ســەیر دەكرێن و هیچ 
مافێكی هاواڵتیــان نابێت. بەمجۆرە كۆمەڵگەی 
نێو دەوڵەتی یارمەتی جیهانی ئیسالمی دەدات 
بــۆ ئەوەی، لــەو دواكەوتوییە مێژوییە قوتاری 
بێت و پێبخاتە ناو مۆدێرنەوە. ئەو مۆدێرنەیەی 
خۆرئــاوا لــە پــاش ڕیفۆرمی ئایینی مەســیحی 
لە ســەدەی شــانزەهەمەوە لێی بەهرەمەندە و 
ئێمەش لەناو دۆگمایەكی ئایینیدا، نوقم بوین و 

لەڕەوتی شارستانیەت جێماوین.

ئایادیموكراسیبەبێعەلمانییەتدەبێت؟

نەخێر، لەبەرئەوەی دیموكراسی و عەلمانییەت 
یان پێكەوە دەبن یان نابن. لەبه رچی؟ چونكە لە 
سســتمی دیموكراسی پێگەیشتودا، دەبێت ژنان 
و ئەوانــەی موســڵمان نیــن یاخــود بڕوایــان بە 
ئایینێكــی دیاریكراو نییە، وەكو هاواڵتی ســەیر 
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بكرێــن و هەمــوو مافێكیــان هەبێــت.. ئەمــەش 
پێویستی بەوەیە عەلمانییەت لە ئارەدا بێت، واتە 
دان بە مافی هاواڵتیبونی ســەرجەم هاواڵتیاندا 
بنرێــت. ئــەوە چ دیموكراســیەتێكە لــە واڵتێكی 
وەك كوەیتدا هەیە كە نیوەی دانیشتوان )ژنان( 
لــە مافــی هاواڵتێتــی، واتــە لە مافــی دەنگدان و 
خــۆ كاندیدكــردن بێبەشــكراون؟ لەبەرئــەوەی 
پیرەمێردە ئیسالمیەكان و ڕیش سپی خێڵەكان، 
پڕۆژەیــەی  ئــەو  ئــەوەی  لەســەر  ڕێككەوتــن 
حكومەت ڕەتكەنەوە كە پێشكەشــی پەرلەمانی 
كردبــوو، بــۆ ئەوەی دان بە مافە سیاســیەكانی 
ژنانــدا بنێنن. بۆ ڕەتكردنەوەی ئەو پڕۆژەیەش 
پشــتیان بەو فتوا ئایینیە بەســت كــە وەزارەتی 
ئەوقــاف و كاروبــاری ئایینی كوەیت لە ســاڵی 
1985 دەریكــردوو تێیــدا ڕایدەگەیەنێــت، ژنان 
ناتوانــن كاری سیاســی بكــەن و بۆ ئــەو بوارە 

دەست نادەن.
چ  كوەیتــدا  لــە  دیموكراســی  یــان   
دیموكراســیەتێكە كە شــیعەكانی ئەو واڵتە، لە 
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ڕووی سیاسیە پەراوێزخرابن؟ یاخود ئەوە چ 
دیموكراســیەكە لــە ئوردوندا كە ئیســالمیەكان 
و ســەرۆك هۆزەكان، پەرلەمانی ئەو واڵتەیان 
یاســایەی  ئــەو  دژایەتــی  و  كۆنترۆڵكــردووە 
حكومــەت دەكــەن كــە ســزای تونــدی ئەوانــە 
دەدات، بەنــاوی شــەرەفەوە تاوانــی گەورە لە 
دژی ژنان ئەنجام دەدەن؟ لێرەدا دیموكراســی 
هیــچ مانایەكــی نابێت ئەگەر دان بــە مافەكانی 
ژنان و ئەو كەسانەدا نەنێت كە موسڵمان نین 

و بێباوەڕن. 
واڵتە یەكگرتووەكانــی ئەمریكاش دەزانێت 
نەبوونــی  ئیســالمی،  تیــرۆری  هــۆكاری 
دیموكراســیە.. ئەڵبەتە ئیدارەی سەرۆك بۆش 
لــە ڕێــی ســندوقەكانی دەنگدانــەوە، دەیەوێــت 
هــەروەك  حوكــم،  ســەر  بێنــە  ئیســالمیەكان 
كۆندۆلیزاڕایســی وەزیــری دەرەوەی ئەمریكا 
لە هەفتــەی یەكەمی مانگی نیســاندا ڕایگەیاند. 
لــەوە نییــە، مادامەكــی هاتنــە  ئەمریــكا الری 
ســەركاری ئیســالمیەكان لە زۆربــەی واڵتانی 
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بــەردەم  لــە  زەمینــە  ئیســالمیدا،  و  عەرەبــی 
عەلمانییەتدا خۆش دەكات.

هیچ میللەتێكی ئیســالمی لە میللەتی ئێرانی 
عەلمانی تر نییە كەبەر لە چارەكە ســەدەیەك، 
میللەتێــك بــوو لــە ئاخونــد و مــەالكان. بــەاڵم 
باجــی ئەم پرۆســەیە قــورس و گــران دەبێت. 
عەلمانیــەكان ســەركوتدەكرێن و لــە ســێدارە 
دەدرێن، بە هەزاران ژن بەرد باران دەكرێت و 
كەمایەتیە ئایینی و ئەتنیەكان تارومار دەكرێن. 
خه ریکــه  واڵتانی ئیســالمی دەبنــە بنكەیەك بۆ 
ڕێكخراوی قاعیدە، وەك لە ئێران و سودان و 
ئەفغانستاندا بینیمان. بۆ ئه وه ی ئه مه  ڕونه دات 

ده بێت چی بكەین؟
بــۆ ئــەوەی ئــەو مەرگەســاتە ڕوونــەدات، 
پێویســتە ئــــــــەنجومەنی ئاسایش بــــــــڕیارێك 
دەربكــــــــات كـــــە لــە چــوار حاڵەتــدا، ڕێــگا بە 

بەكـــــارهێنانی هێزی سەربازی بدات:
دەســتیاندایە  ئیســالمیەكان  ئەگــەر   -1

بەردبارانكردنی ژنان.
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2- ئەگــەر كەوتنــە پاكتاوكردنی كەمایەتیە 
ئایینی و ئەتنیەكان.

3- ئەگەر سوپای نیزامیان هەڵوەشاندەوەو 
لە جێگەیدا میلیشــیای ئیســالمیان پێكهێنا. ئەو 
میلیشــیا ئیســالمیانەی دەبنە چەكی دەستیان، 
پــاش ئــەوەی میللەت لێیــان نائومێــد دەبێت و 

هیچ هیوایەكیان پێیان نامێنێت.
بەشــێوەیەكی  نەبــوون  ڕازی  ئەگــەر   -4

ئاشتیخوازانە ئاڵوێردی دەسەاڵت بكەن.
ئــەو كات هاتنــە ســەركاری ئیســالمیەكان، 
بــۆ هاتنــی مۆدێرنــە و  ســەرەتایەك دەبێــت 
عەلمانییەت، چونكــە میللەت تێدەگات دەوڵەتی 
ئیســالمی كارتێكــی دۆڕاوە. دەزانێــت ئایندەی 
بەشــێكی دانەبــڕاوە لــە داهاتــوی جیهان، نەك 
و  ڕۆشــت  ڕابــردووەی  لــەو  بێــت  بەشــێك 
دواجــار  شــتەیە  ئــەو  ئەمــەش  ناگەڕێتــەوە. 
مونیــر شــەفیق دركــی پێكــردووەو مۆجیاری 
ئیســالمیەكان ده کات، هــەر لــە ئۆپۆزســیۆندا 
بمێننەوە وەك گروپی فشار و قەرەی دەسەاڵت 
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نەكەون، چونكــە دەزانێت مەحاڵە پڕۆژەكەیان 
جێبەجــێ بكــەن، ئــەو پڕۆژەیەی مێــژوو جێی 

هێشتووە.

بۆچیئیدارەیئەمریكیڕێگەدەداتواڵتانێكســەرلەبەر

ببنەبنكەیەكبۆڕێكخراویقاعیدە؟

ئەنتۆنــی بێرگــەری ســەرۆكی ئەنجومەنــی 
یەكەمــی  كابینــەی  لــە  نەتەوەیــی  ئاسایشــی 
سەرۆكایەتی بیل كلینتۆندا، لە وتارێكیدا كە لە 
ساڵی نەوەدەكاندا لە )فۆرین ئەفرێز(ی تایبەت 
باڵویكردبــووەوە،  دەرەوەدا  سیاســەتی  بــە 
شــادا  حەمــەڕەزا  )لەســەردەمی  دەڵێــت: 
خوێندكارانــی ئێــران لــە زانكۆكانــی ئەمریــكا، 
هــەواداری كۆمۆنیــزم بوون. بەاڵم لە ســایەی 
كۆماری ئیسالمیدا، شێوازی ژیانی ئەمریكایی 
بۆتــە نمونەی بــااڵی گەنجانی ئێران(. هەر لەو 
وتــارەدا بێرگەر پشــتیوانیكردنی واشــنتۆن لە 
هێنانە ســەركاری بەرەی ئینقــازی جەزائیری، 
ســایەی  )لــە  كــە  دەداتــەوە  پاســاو  بــەوە 
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حوكمڕانــی بەرەی ئینقــازدا گەنجانی جەزائیر 
دەبنــە دڵخــوازی شــێوە ژیانــی ئەمریكایی، لە 
كاتێكــدا ئەمــڕۆ ئەو گەنجانە نەیــارن بە ئێمەو 

دژایەتیمان دەكەن(.
لــەم ماوەی دوایدا كەســایەتیەكی ئەمریكی 
باڵوێــزی  لەگــەڵ  تایبەتیــدا  گفتوگۆیەكــی  لــە 
یەكێــك لە واڵتانی عەرەبیــدا، ڕایگەیاندبوو كە 
ســەرەك بۆش لــە ئێراندا جەمــاوەری زۆر لە 
خاتەمــی و خامنەیی زیاتــرە. گومانی تێدا نییە 
شــێوە ژیانی ئەمریكایی لە ســایەی حوكمڕانی 
ئیســالمیەكاندا، دەبێتــە نمونەی هــەرە بەرزی 
گەنجانــی واڵتانــی عەرەبی و ئیســالمی. بەاڵم 
كورتبینیەكــی سیاســی گەورەیە گــەر ناوەندە 
بڕیارێكــی  ئەمریــكا،  بەدەســتەكانی  بڕیــار 
ســتراتیژی لــەو جــۆرە تەنها لەبەرئــەوە بدەن 
كە گەنجانی جیهانی ئیســالمی پەیڕەوی شێوە 
ژیانــی ئەمریكی بكەن! بەاڵم ئەی چارەنوســی 
و  ئەتنیــەكان  و  ئایینــی  كەمایەتیــە  و  ژنــان 

تەشەنەسەندنی تیرۆر؟
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نەبوونــی ســتراتیژیەتێكی ڕون و ئاشــكرا 
ســەبارەت بــە بەكارهێنانــی هێزی ســەربازی 
لەالیــەن ئەنجومەنی ئاســایش یــان ناتۆوە لەو 
چــوار حاڵەتــەدا كــە پێشــتر باســمان لێكــرد، 
وادەكات ئەمریــكا بێچەنــد و چــون ســەرنجی 
گەنجی موسڵمان بەالی شێوازی ژیانی خۆیدا 
ڕابكێشێت، چاکترین نمونەشمان ئێرانە.. بەاڵم 
زەرەرمەنــد  لەگەڵیــدا  جیهانیــش  و  ئەمریــكا 
دەبــن، گەربێتو جیهانی عەرەبی بۆ حوكمڕانی 
ئیســالمی سیاســی جێبهێڵــن و ئەوانیــش ئــەو 
واڵتانە بكەنــە، مەڵبەندی تیرۆر و نائارامیەكی 
هەڕەشــەو  گەورەتریــن  دوو  كــە  خوێنــاوی 
مەترســین بــۆ ســەر شارســتانیەت و جیهانی 

هاوچەرخ.
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عەلمانییەتی فەرەنسی
دژ بە ئایین نییە
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عەلمانییەتچییە؟

عەلمانییــەت وەكــو لــە فەرهەنگــی )رۆبێر(
ی فەڕەنســی داهاتووە، بریتییە لە رێكخســتنی 
سیاســی كۆمەڵگــە بــە جۆرێــك كــە دەوڵــەت 
مومارەســەی هیــچ جۆرە دەســەاڵتێكی ئایینی 
نــەكات و كڵێســاش هیــچ جــۆرە دەســەاڵتێكی 
سیاســی نەبێــت. لــە واقیعــدا ســێ  پرانســیپی 
لەســەر  عەلمانییەتیــان  كــە  هــەن  ســەرەكی 
دادەمەزرێت، ئەو سێ  پرانسیپەش بریتین لە:

كاروبــاری  لــە  دەوڵــەت  بێالیەنــی  یەكــەم/
ئایینیدا.

دووەم/بێالیەنی قوتابخانە لە ئاست مەسەلەی 
ئاییندا.

و  ویــژدان  ئــازادی  رێزگرتنــی  ســێهەم/ 
بیروباوەڕ.

بێالیەنــی دەوڵــەت لــە كاروبــاری ئایینیــدا، 
مانای وایە دەوڵەت یەكێك لە ئاینی هاوواڵتیانی 
خــۆی ناكاتە ئایینی رەســمی، وەكو ئەوەی لە 
قۆناغــی فیودالیزمــدا واڵتانــی ئەوروپی دەیان 
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ئاینــی  دەكــردە  كڵێســایەكیان  ئاینــی  و  كــرد 
رەسمی خۆیان، بەم كارەشیان ئەو كەسانەیان 
لــە مافــی هاواڵتیبــون بێبەش دەكرد كە ســەر 
بــە ئاینەكانی دیكەبــوون. بەمەش ئەو خەڵكانە 
تەنهــا دەبوونــە میوانێــك لــەو واڵتــەدا یاخود 
حســابی )ذمــي( یــان بــۆ دەكرا، وەكــو ئەوەی 
دەوڵەتی خەالفەتی ئیسالمی پەیڕەوی دەكرد. 
دەوڵەتــی عەلمانی وەك چــۆن رێ بەخۆی 
نادات دەستبخاتە كاروباری ئاینییەوە، رێگەش 
نــادات بــە پیاوانــی ئاینیــی )ئیتر شــێخ بن یان 
قەشــە(، خۆیــان لــە سیاســەت هەڵبقورتێنــن. 
ئەمــەش بــۆ ئەوەیــە تــا هیــچ یەكێــك لــەوان 
سیاســەت نەخەنە خزمــەت ئاینی خۆیانەوە لە 
دژی ئاینــی هاواڵتیانی دیكە، كارێك كە رەنگە 
یاخــود  ئاینیــی  ببێتــە مایــەی چەوســانەوەی 

هەاڵیسان و بەرپابوونی شەڕی ئاینیی.
بەمجــۆرە یەكەمیــن پرانســیپی عەلمانییەت 
باســی  كورتــی  بــە  عەبــدە  محەمــەد  وەكــو 
لێكــردووە، بریتییــە لــە: )نە ئاین لە سیاســەتدا 
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هەیە و نە سیاسەتیش لە ئاین(دا. یاخود وەكو 
ئەوەی ســەعد زەغلــول چڕتــری كردۆتەوە و 
دەڵێــت: )ئایــن بــۆ یــەزدان و نیشــتمانیش بــۆ 

هەموان(.
بێالیەنــی قوتابخانــە بەرامبــەر بــە تەواوی 
ئاینــەكان.. كاتێــك لــە ســەردەمی پاشــایەتیدا 
كاتۆلیكییــەت ئاینــی رەســمی دەوڵــەت بوو لە 
فەرەنســادا، ئەركــی قوتابخانەكانــی ئەو واڵتە 
مێشــك داشــۆرینی خوێندكارەكانــی بــوو بــە 
پرانســیپ و بەهــاو ســروتی ئاینیــی رەســمی 
دەوڵــەت، بــەاڵم شۆڕشــی گەورەی فەرەنســا 
ئــەم بارودۆخەی گۆڕی.. لێرەدا دەبێت ئاماژە 
بــۆ ئــەوە بكەین كــە تەنها لە ســایەی كۆماری 
ســێهەمدا، قوتابخانــەی عەلمانی هاتە ئاراوە و 
بــووە چوارچێوەیەك بــۆ لەخۆگرتنی تەواوی 
مەزهەبیــەكان  و  ئاینیــی  و  ئەتنیكــی  گروپــە 
لەژێر ناوی هاواڵتیدا. ئەوەش خاڵی هاوبەشی 
هەرەگرنگــی ســەرجەم پێكهاتەكانــی نەتەوەی 
فەرەنســایە و لەسەرو هەموو تایبەتمەندیەكی 
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مەزهەبــی و ئەتنیكیەیەوە، بــەاڵم بەبێ  ئەوەی 
ئەوانــە دوچاری چەوســاندنەوە بــكات یاخود 

فەرامۆشیان بكات و بیانسڕێتەوە.

بابزانیــنقوتابخانەیعەلمانیفەرەنســیچۆنچۆنیئەم

دەسكەوتەمۆدێرنەمەزنەیبەدەستهێنا؟

هەمــوو  لــە  ڕێگرتــن  بــە  ســەرەتا 
و  بەرنامــە  لــە  ئایینــی،  پڕوپاگەندەیەكــی 
پرۆگرامی خوێندندا ئەم كارەی كرد.. هەروەها 
بەردەســت  دەیخەنــە  فەرەنســیەكان  ئــەوەی 
زانســتی  زانیــاری  تەنهــا  خوێندكارەكانیــان، 
و بەهــای ئینســانی یۆنیڤرســالیە كــە ســەر بە 
هیــچ ئاینێــك نییــە و دژایەتــی هیــچ ئاینێكیــش 
ناكات. زانســتەكان دژایەتی ئاین ناكەن، بەڵكو 
ئــەوەی ئــەوان دەیكــەن تاوتوێكردنــی ئایینــە 
بەشــێوەیەكی بابەتی تا تێیبگەن. واتە زانســت 
وەك هەر دیاردەیەكی كۆمەاڵیەتی مێژوویی لە 
ئایــن دەكۆڵێتەوە، بــۆ ئەوەی پەی بە میكانیزم 

و رۆڵ و یاسا تایبەتیەكانی بەرێت.
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ئەی بۆچی قوتابخانەی عەلمانی فەرەنســی، 
هەموو پڕوپاگەندەیەكی ئایینی یاســاغ كرد؟ بۆ 
ئەوەی رێگا نەدات ئاینێك ئاینێكی دی سەركوت 
بكات و نەهێڵێت شەڕ و كێشەی ئاینی رووبدات. 
هەروەها بۆ ئەوەی هاواڵتیەك دروست نەبێت، 
ئاینەكــەی بخاتــە پێــش هاواڵتیبونــی و پێــش 
بەرژەوەنــدی نیشــتمانەكەیەوە، وەكــو ئــەوەی 
لەمڕۆدا بزاوتە ئیسالمیە توندڕەوەكان دەیكەن.
عەلمانــی،  دەوڵەتــی  پرانســیپی  ســێهەمین 
ئــازادی  مافــی  پاراســتنی  بەدیــار  ئێشــگرتنە 
بیروبــاوەڕی هاواڵتیانــەوە. واتــە  ویــژدان و 
تــەواوی  مافــی  عەلمانــی  دەوڵەتــی  دەبێــت 
هاواڵتیانــی خــۆی بپارێزێــت لــەوەی بتوانــن، 
خۆیــان  ئاینییەكانــی  ســروتە  و  رێوڕەســم 
بەجێبهێنــن و ئازادیــش بن لــەوەی، بڕوا بە چ 
ئاینێك دێنن یاخود هەر بڕوا بە هیچ نەهێنن و 

پەیڕەوی هیچ ئاینێك نەكەن.
دەوڵەتی فەرەنســی وەكــو تەواوی واڵتانی 
عەلمانــی، كاری بــەوە نییــە بكەوێتە پشــكنینی 
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دڵ و دەرونــی خەڵك )وەك لــە فەرمودەیەكی 
بــە  ئــەوەش  مافــی  و  هاتــووە(  پێغەمبــەردا 
خــۆی نــادات، چاودێــر بێــت بەســەر ئەقــڵ و 
بیركردنــەوەی هاواڵتیانیەوە یان ئەوانەی لەو 
واڵتــەدا پەناهەنــدەن. هاوكات رێ بە خۆشــی 
نــادات لــە هەســت و نیــەت و بیروبۆچونیــان 
بپێچێتەوە، بەڵكو تەنها لە كار و كردەوەكانیان 

دەپێچێتەوە گەر هاتوو یاساشكێنیان كرد.
دروشــمی دەوڵەتی عەلمانی لە فەرەنســا و 
جیهانــدا، ئــەو ئایەتــەی قورئانە كــە دەڵێت: )ال 
إكراه فــي الدین(، هەروەهــا پەیڕەوكردنی ئەو 
تەفسیرەشە كە محەمەد عەبدە لە )تفسیر المنار(
دا بــۆ ئەم ئایەتەی دەكات و دەڵێت: )واتەكەی 
ئەوەیە: كێ  ویســتیەتی بــا باوەڕبهێنێ  و كێش 
نایەوێــت با دەســتبەرداری بێت و وازبهێنێت(. 
بــەاڵم ئەوەی جێــی سەرســوڕمانە ئەوەیە كە 
فیدراســۆنی كۆمەڵــە ئیســالمیەكانی فەرەنســا 
)ئەمانــە ســەر بە گروهی ئیخوان موســلمینن(، 
ئەم پرانســیپە )قورئانییــە - عەلمانییە( یان پێ 
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قبوڵ نییە كە تەئكید لەسەر ئازادی بیروباوەڕ 
دەكاتــەوە، لەبەرئــەوەی بە مەزەنــدەی ئەوان 
ڕەنگــە ئەمــە ببێتــە مایــەی هەڵگەڕانــەوە لــە 
ئیسالم لە فەرەنسادا!! ئەوان ئەوە لەبیردەكەن 
كــە دەوڵەتــی عەلمانــی بــە هاواڵتیانــی خــۆی 
ناڵێــت چــی حەاڵڵــە و چــی حەرامــە لــە ئایینی 
مەســەلەیەكە  ئــەوە  چونكــە  هەریەكەیانــدا، 
هەیــە.  خۆیانــەوە  ئیمانــداران  بــە  پەیوەنــدی 
ئــەوەی دەوڵەت بە رێكوڕاســتی بە هاواڵتیانی 
دەڵێــت ئەوەیە )چی لە ڕووی یاســاییەوە نەك 
ئاینییــەوە، رێ  پێــدراوە و چیــش یاســاغە و 

رێگەی پێنادرێت(.
لە واڵتی عەلمانیدا یاسای گشتی وەكو یەك 
بەسەر هەمواندا جێبەجێ  دەبێت )هاواڵتی بێت 
یان پەنابەر(، ئیتر ئینتمای ئەتنیكی و مەزهەبی 
و ئاینیی هەرچیەك بێت.. ســەبارەت بە حەاڵڵ 
و حەرامی ئاینیش، ئەوا مەسەلەیەكە پەیوەندی 
پابەندبــوون و  ئاینییــەوە هەیــە.  بــە گروپــی 
پەیڕەوكردنیشــی جێهێڵراوە بــۆ ویژدانی هەر 
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یاســاكانی  و  دەوڵــەت  و  خــۆی  ئیماندارێــك 
دەوڵەت، دوورونزیك پەیوەندیان پێوەی نییە.

بــە خواســت و ویســتی خــۆی  فەرەنســا 
نەبوو بە دەوڵەتێكی عەلمانی، بەڵكو بەناچاری 
هەروەكــو  وادا.  مەســەلەیەكی  بــۆ  ملــی 
فەیلەســوفی هاوچەرخــی فەرەنســی ئەنــدرێ  
گلۆكســمان دەڵێــت: )دوورخســتنەوەی ئاینــزا 
كۆنترۆڵكردنــی  لەســەر  بەشــەڕهاتووەكان 
دەســەاڵت، بــە تایبەتیــش ئاینــزای كاتۆلیكی و 
پرۆتســتانتی لــە دەوڵــەت، مەرجــی یەكەمیــن 
بــوو بــۆ ئــەوەی فەرەنســا وەكــو نەتەوەیەك 
مانــەوەی مســۆگەر بێــت و هەروەهــا ئەوەش 
یەكەمین هەنگاو بوو بۆئەوەی ئەو واڵتە داخڵ 

بە مۆدێرنە بێت(.
واڵتانــی  زۆربــەی  هەلومەرجــەی  ئــەو 
ســەرزەمینی ئیســالم )وەكــو ئێــران و عێــراق 
و ســعودیە( تیایــدان، بە هەلومەرجــی دوێنێی 
فەرەنســا دەچێــت و دەرەتانێكیش بۆ خۆالدان 
لە چەوسانەوەی ئایینی و ئەگەری هەاڵیسانی 
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شەڕی ئاینیی، ئەو چارەسەرەی فەرنسایە كە 
لــە ئەمڕۆدا واڵتانی شارســتانی یــان ئەوانەی 
گرتۆتەبــەر،  بوونیــان  شارســتانی  رێــگای 

پەیڕەوی دەكەن.

فەرەنساچۆنچۆنیبووبەدەوڵەتێكیعەلمانی؟

فەرەنسا لە رێی ئەو قوتابخانە عەلمانییەوە 
بەو پرۆسەیە گەیشت كە ئاین بە خوێندكارانی 
دەخوێنێــت  پێیــان  ئــەوەی  بەڵكــو  ناڵێتــەوە، 
زانســتی نوێیــە. زانســتێك یارمەتیــان دەدات 
ئاییــن  لــە  زانســتی  بەشــێوەیەكی  بۆئــەوەی 
تێبگەن و بەوجۆرەش لە )دەمارگیری ئاینیی(، 
تیــرۆر و  دەمارگیریــەك كــە دەبێتــە مایــەی 

ئاژاوەگێڕی رزگاریان دەكات.
لــە  مێژوویــی  دیكۆمێنتــی  یەكەمیــن 
كڵێســای  و  دەوڵــەت  نێوانــی  كــە  جیهانــدا 
لێكتــری جیاكردبێتــەوە و بــواری كاركردنــی 
هەریەكەیانــی دیاری كردبێت، ئــەو دیكۆمێنتە 
پەرلەمانــی   1905 ســاڵی  كــە  عەلمانییەیــە 
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فەرەنسی باڵویكردەوەو تیایدا خەتێكی تۆخ لە 
نێوان كاركردنی هەریەك لە دەوڵەت و كڵێســا 

دەكێشێت و لێكیان جیادەكاتەوە.
یەكەمیــن بڕگەی ئــەو بڕیــارە پێدادەگرێت 
لەســەر ئــەوەی: دەوڵــەت ئــازادی بیروبــاوەڕ 
دەپارێزێــت و رێــگاش لــە مومارەســەكردنی 
رێورەســم و ســروتە ئاینییەكان بەشێوەیەكی 

ئازادانە ناگرێت )…(.
بڕگــەیدووەم/دەوڵــەت وەكــو ئایینی رەســمی 
ئیعتــراف بــە هیــچ ئاینێــك نــاكات و یارمەتــی 
دارایش ناداتە هیچ ئاینێك )…(، بەاڵم دەكرێت 
بودجــەی  لیســتی  بخرێتــە  تایبــەت  خەرجــی 
بــۆ  شــارەوانیەكان(،  و  هەرێــم  و  )دەوڵــەت 
كۆكردنەوەی خێر و كۆمەك و ئەوەش تایبەتە 
بۆ دەســتەبەركردنی ئازادی مومارەسەكردنی 
دامــودەزگا  لــە  ئاینییــەكان،  رێوڕەســمە 
و  ناوەنــدی  قوتابخانــەی  وەك  گشــتییەكانی 
و  نەخۆشــخانە  و  بێالنــەكان  و  دواناوەنــدی 
گرتووخانــەكان. دەوڵەتــی عەلمانی فەرەنســی 
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وەكو ئاینیی رەســمی، ئیعتراف بە هیچ ئاینێك 
نــاكات و وەكو یەك بە مافی تەواوی ئاینەكان 
و لەوانــەش ئاینــی ئیســالمی دەزانێــت كە لەو 
واڵتەدا، خۆیان رێك بخەن و ئازادانە ســروت 

و رێوڕەسمی خۆیان جێبەجێ  بكەن.
بە پشت بەستن بە بڕگەی دووەم، دەوڵەتی 
یاســایەكی كۆنــی هەڵوەشــاندەوە  فەرەنســی 
كــە جەختی لەســەر ئەوە دەكــردەوە، مەترانی 
كڵێســای كاتۆلیكــی وەك ئەندام لە ئەنجومەنی 
پیرانی واڵتدا حسابیان بۆ دەكرێت. بەاڵم ئەمڕۆ 
 A. وەكو نوســەر و رۆژنامەنوســی فەرەنسی
gresh دەڵێــت: )دەوڵــەت دوودڵ نییە لەوەی 
بەشداریان لە لیژنەكانی بیركردنەوەدا پێبكات، 
چاككردنــی  لــە  بیركردنــەوە  لیژنــەی  وەكــو 
رەفتار و هەڵسوكەوتدا و دەشێت لەو رووەوە 

بەشدارییەكی ئیجابی و كاریگەریان هەبێت(.
فەرەنســی  عەلمانــی  دەوڵەتــی  هەروەهــا 
لــە جێبەجێكردنــی ئیلتزامــی خــۆی، بەرامبــەر 
بــەوەی یارمەتــی دارایــی نەداتــە دامــودەزگا 
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 300 كێشــایەوەو  دەســتی  ئاینییــەكان، 
هــەزار عەقــاری خستەســەر موڵــك و مااڵتــی 
كڵێســای كاتۆلیكــی و ســاڵی 1920 هەســتا 
بــە تەرخانكردنی ســەرمایەیەكی پێویســت بۆ 
مزگەوتــی بەناوبانگــی پاریس، ئەو مزگەوتەی 
وەك رێزلێنانێك بۆ ئەو ســەربازە موسڵمانانە 
دروســت كــرا كە لــە جەنگی جیهانــی یەكەمدا، 
وەكو خۆبەخشــێك چووبوونە ریزی ســوپاوە 

بۆ بەرگریكردن لە فەرەنسا. 
ئەمــەش بۆ خــۆی بەڵگەیە لەســەر ئەوەی 
عەلمانییەتــی فەرەنســی دژی ئاین نییە، بەڵكو 
خزمەتگــوزاری پێشــكەش بــە ئاینــی تەواوی 
هاواڵتیەكانی دەكات، ئەگەر ئەوە بە پێویســت 
جێبەجێكردنــی  ئــازادی  هەروەهــا  بزانێــت. 
بــۆ  ئاینییەكانیــان  رێوڕەســمە  و  ســروت 
فەراهــەم دەكات لــە هــەر بارودۆخێكــدا بێت، 
بەو مەرجەی ئاسایشــی گشــتی نەشــێوێنن و 
هەوڵی ئەوە نەدەن دەوڵەت و قوتابخانە بكەنە 
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الیەنگیــر لە كاروباری ئاینییــدا، وەكو ئەوەی 
هەندێــك رێكخــراوی تاریكخــوازی ئیســالمی 
كاری بۆ دەكەن. وەك هەڵخەڵەتاندنی هەندێك 
كچانــی موســڵمانی فەرەنســایی یــان كچانــی 
پەنابــەر لــەوێ ، بــۆ ئــەوەی حیجــاب بپۆشــن 
و چارشــێو بــدەن بەســەر خۆیانــدا، ئــەوەش 
وەك تەحەداكردنێكــی یاســاكانی رێگەنــەدان 
قوتابخانــەی  لــە  ئاینیــی  پڕوپاگەنــدەی  بــە 

عەلمانییدا.
هەنوكە پێنج ملیۆن موســڵمان لە فەرەنسادا 
دەژیــن، دوو ملیۆنیان فەرەنســین و نیو ملیۆن 
ســروتە  و  رێوڕەســم  مومارەســەی  لەوانــە 
ئاینییەكانی خۆیان دەكەن. با ئەمە بە رەوشــی 
شــیعەكانی عێراق لە سەردەمی سەدام حسێندا 
فڕۆكەكانــی   1976 ســاڵی  بكەیــن.  بــەراورد 
بەعــس كەوتنە بۆردومانكردنی ئەو شــیعانەی 
بەرەو شاری كەربەال دەچوون بۆ بەرزڕاگرتنی 
یــادی ئیمام حوســێن، لــەو بۆردومانــەدا 100 
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كەس كوژران و دوای ئەوەش ســەدام حســێن 
سەردانی كەربەالی لە یادی ئیمام حوسێندا لـێ  
قەدەغەكــردن. ئەم حاڵەتەش بــەردەوام بوو تا 
رۆژی هەرەسهێنانی سستمە خوێنرێژەكەی لە 

نیسانی ساڵی 2003دا.
 لە كۆماری ئیســالمی ئێرانیشــدا، ملیۆنەها 
موســڵمانی سونە مەزهەب بە جۆرەها چەشن 
دەچەوســێنرێنەوە و ســەركوت دەكرێــن. بــۆ 
نمونــە ســونە مەزهەبەكانــی شــاری تــاران لە 
كاتی هاتنە ســەر كاری كۆماری ئیســالمیەوە، 
بــێ  پەروا لــە هەوڵی ئەوەدان مۆڵەتی ئەوەیان 
خۆیــان  بــە  تایبــەت  مزگەوتێكــی  پێبدرێــت 
دروســت بكــەن تــا نوێــژی هەینی تێــدا بكەن، 

بەاڵم هەوڵەكانیان بێهودە بوو.
مۆڵــەت  وەرگرتنــی  بــێ   ســەروەختێكیش 
دروســتكرد،  جۆرەیــان  لــەو  مزگەوتێكــی 
كەســانێكی نەناســراو كەوتنــە تێكوپێكدانــی و 

روخاندیان بەسەریەكدا!
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هەروەها شیعە مەزهەبەكانی عەرەبستانی 
ســعودیە كــە رێــژەی لــە %10 دانیشــتوانی 
ئــەو واڵتــە پێكدەهێنن، حاڵیان لە حاڵی ســونە 
مەزهەبەكانــی نــاو ئێــران چاكتر نییــە. منداڵی 
شــیعەكانی ســعودیە رۆژانە لە قوتابخانەكاندا 
ئــەو وانانەیــان پێدەوترێــت كــە محەمــەد بــن 
عەبدولوەهاب و ئیبن تەیمیە ئەوانی پێ  تەكفیر 
دەكەن، هەركەسێكیش گومان لە تەكفیركردنی 
ئــەوان بــكات، ئــەوا ئــەو كارەی وەك كوفــر 
كــردن بۆ لەقەڵەم دەدرێــت، وەكو لە فتواكانی 
خواردنــی  قورئــان  هاتــووە.  تەیمیــەدا  ئیبــن 
تــەواوی گۆشــتی ئــەو باڵنــدە و پەلەوەرانــەی 
بۆ موســڵمان حەاڵڵ كردووە كە ئەهلی كیتاب 
)واتــە جولەكــە و مەســیحی( ســەریان دەبڕن، 
بــەاڵم زانا ئاینییەكانی عەرەبســتانی ســعودیە 
لە سەرەتای ســااڵنی نەوەدەكانەوە، خواردنی 

ئەو جۆرە شتانەی شیعەیان حەرامكردووە!
بۆ ئەوەی شەڕ و ئاشوبێكی ئاینیی لە نێوان 
شــیعە و ســونە و لە نێوان موسڵمان و غەیرە 
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موسڵماندا نەقەومێت لە واڵتانی ئیسالمیدا، ئەوا 
پرۆسەی عەلمانییەت باشترین رێگا چارەیەكە 
بــۆ رێگرتن لەو هەرایە. كاری رێكەوتیش نییە 
كــە ئەســتێرەی بەختــی عەلمانییــەت لــە نێوان 
الوانــی عەرەبســتانی ســعودیە و روناكبیرانی 
ئــەو واڵتــەو ســەرجەم بوارەكانــی خوێندن لە 
پرۆژەیەكــی  هەروەهــا  درەوشــاندنەوەدایە.  
مانگــەدا  لــەم  كــە  عێراقیــش  دەســتوری 
باڵوكرایــەوە، جەخــت لەســەر جیاكردنــەوەی 
ئاین لە دەوڵەت و یەكســانی نێوان پیاو و ژن 

و هەڵگرتنی سزای لەسێدارەدان دەكاتەوە. 
الیەنگرانــی  زۆری  زۆربــەی  هــاوكات 
)كــە  ئایەتوڵــاڵ   300 و  خاتەمــی  ســەرۆك 
ئایەتوڵــاڵ مونتەزیریشــیان لەگەڵدایە( و رۆژی 
6ی ئەیلولــی ئەمســاڵیش مســتەفا خومەینــی 
نــەوەی ئایەتوڵــاڵ ئیمــام خومەینییــش چــووە 
پاڵیــان، داوا دەكــەن كۆمــاری ئیســالمی وەكو 
كۆماری فەرەنسا ببێت بە كۆمارێكی عەلمانی. 
دەســتبەرداری  ئــەوێ   ئاخوندەكانــی  واتــە 
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دەسەاڵتی دەوڵەت بن و بگەڕێنەوە ناو حەوزە 
ئاینییەكانی خۆیان. هۆكاری ئەمەش چییە؟

بــەوە  دركیــان  ئەمانــە  ئەوەیــە  هــۆكاری 
كــردووە كــە كۆمــاری ئیســالمی، هەڕەشــە و 
مەترســیە بۆ ســەر ئیســالم. لە ســاڵی 1994 
ئێرانییــەكان وازیــان لەوە هێناوە نــاوی عەلی 
و حســێن لــە منداڵەكانیــان بنێــن و دوو ناوی 
یــان  ئــارش  و  داریــوش  وەك  ئاگرپەرســتی 
بەالوە پەســەندترە. هەروەها حوجەتولئیسالم 
عەلی زوم جێگری ســەرۆكی شارەوانی تاران 
دان بەوەدا دەنێت كە %75 كۆی خەڵكی ئێران 
و %86 خوێنــدكاران، وازیــان لــە نوێژكــردن 

هێناوەو هامشۆی مزگەوتەكان ناكەن.

بــەاڵمبابزانیــنكۆمــاریئیســامیبەچشــێوەیەككەوتە

وەاڵمدانەوەیئەمدوومەترسیەیرووبەڕوویبۆتەوە؟

بــۆ یەكەمیــان هەســتا بــە قەدەغەكردنــی 
ناونانــی منــداڵ بــە نــاوی غەیرە ئیســالمی و 
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ئەمــەش وایكرد زۆربەی منــدااڵن دووناویان 
هەبێت، ناوێكی رەسمی لەسەر ناسنامەكانیان 
بــۆ  خەڵكیــدا.  لەنــاو  میللیــش  ناوێكــی  و 
دووەمیشــیان  حاڵەتــی  رووبەڕووبونــەوەی 
كەوتە تەرخانكردنی مانگێكی تەواو لە ســاڵدا، 
تا خەڵكی تێــدا هانبدرێت بگەڕێنەوە مزگەوت 
و لەسەر نوێژكردن و هامشۆی مزگەوتەكان 
بەردەوام بن. لەو مانگەشــدا دامو دەزگاكانی 
راگەیاندن دەخرێنەگەڕ بۆ هاندانی هاواڵتیانی 
و  چــۆڵ  مزگەوتــە  رووبكەنــەوە  تــا  ئێــران، 
مزگەتەكانــی  تــەواوی  هەنوكــە  هۆڵــەكان.. 
ئــەو واڵتــە لــە بەیانیانــدا 10 نوێژكــەر و لــە 
نیوەڕوانیشــدا 20 نوێژكــەری تێدا دەبینرێت، 
كەچــی لــە ســەردەمی دەســەاڵتی شاهنشــادا 

مزگەوتەكان جمەیان دەهات.
كۆمەڵــە  فیدراســیۆنی  ئێســتاش  تــا 
ئیسالمیەكانی فەرەنسا كە سەر بە رێكخراوی 
ئیخوان موسلمینی نێودەوڵەتین، سورن لەسەر 
رەتكردنــەوەی پرانســیپی ئــازادی ویــژدان و 
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بیروبــاوەڕی قورئانــی – عەلمانــی.. بــۆ زیاتر 
ئاشــنابون و ئاگاداربون لەو مەسەلەیە، كتێبی 
)عەلمانییەت لە گۆشەنیگایەكی جیاوازەوە( كە 
لــە نوســینی د. عەزیز ئەلعەزەمەیــە و لەالیەن 
العربیــة -  )الوحــدة  لێكۆڵینــەوەی  ســەنتەری 

بیروت( لە چاپدراوە، بخوێنەرەوە.
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تیرۆر لە ژێر پەردەی ئاییندا
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بریتیــە  ســتراتیژیەوە،  لــەڕوی  تیــرۆر 
لەپەنابردن بۆ جۆرێك توندوتیژی كەهیچ یەك 
لەسێ  شەرعیەتە مێژوویەكە پاساوی نادەنەوە، 
ئەو سێ  شەرعیەتەش بــــریتین لە: )شەرعیەتی 
یاســای نێــو دەوڵەتــی، شــەرعیەتی جیهانــی، 
شــەرعیەتی سیاســی ئەقاڵنی( كەشۆڕشەكان، 
لەشۆڕشــی ئینگلیــزی  و لەســەدەی حەڤــدەوە 
پشتیان پێبەستووە. كەواتە هەموو توندوتیژیەكی 
بەرگری ئامێز لەخۆكردن، هەمووو هەوڵێك بۆ 
گۆڕینی ئەو هەلومەرجەی لەئارەدایە، بەزەبری 
هێز و لەڕێی توندوتیژیەوە الی زۆربەی زۆری 
خەڵك، شــەرعیەت  و رەوایەتــی خۆی لەڕووی 

مێژوویەوە لەدەست داوە. 
ئــەو توندوتیژیــە تیرۆرســتیەی ســەركۆنە 
دەكرێــت، توندوتیژیەكــە مەبەســتی بەدیهێنانی 
ئامانجێكــی رەوا نیــە بەشــێوەیەكی سیاســی و 
ئەقاڵنی، بەڵكو تەنها بەتوندوتیژیەكی بێئامان  و 
خوێناوی دەمێنێتەوە. بەتایبەتی كاتێك نەخشە 
بۆ ئەوە دەكێشێت، تا زەبر لەهاواڵتیانی مەدەنی 
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بێگوناه بوەشــێنێ  و مافەكانی ئاسایش  و ژیانی 
مرۆڤ پێشێل بكات. 

توندوتیژی رەوا تەنها ئامانجی سەركەوتنە، 
بەاڵم توندوتیژی تیرۆرستی مەبەستی یەكەمی 
نمایشــكردنی خۆیەتــی. لەمڕۆشــدا شۆڕشــی 
ئاڵوگۆڕ و پەیوەندیكردن، چاكترین ئامرازێكی 
بەردەســت خســتووە كەئەو لێی دەگەڕێت، بۆ 
ئــەوەی كارەكــەی دەنگدانەوەیەكــی جیهانــی 
هەبێت و بگات بەهەموو ئەوانەی، بەو كردەوانە 

سەرسامن یاخود لێی دەترسن. 
شــاردنەوە  لەهەوڵــی  چەنــدە  تاوانبــاران 
تاوانەكانیانــدان،  شــوێنەواری  ســڕینەوەی  و 
تیرۆرستان )بۆ ئەوەی بەمەرامی خۆیان بگەن(، 
ئەوەنــدە لــە هەوڵــی نیشــاندان  و ئیعالنكردنی 
كردەوەكانــی خۆیانــدان بەدنیادا. هــەر بۆ ئەم 
مەبەســتە ئەنجامدەرانی پرۆسە خۆكوژیەكان 
لە )مانهاتن(  و )پەنتاگۆن(، كاتژمێر نۆی ســەر 
لەبەیانیــان بەكاتی ئەمریكا دەســت نیشــانكرد. 
لەبــەر ئــەوەی ئەو كاتــە كاتێكــی گونجاوە بۆ 
جیهانــی ئیســالمی و زۆرتریــن رێــژەی خەڵك، 
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دەتوانــن ڕوداوەكە )بەگــەرم  و گوڕی( لەڕێی 
شاشەی تەلەفزیۆنەكانیانەوە ببینن.

ئەمەش بۆ ئەوەی متمانەی جەماوەری عەرەبی 
 و ئیســالمی بەدەســت بهێنــن. ئەو جەمــاوەرەی 
هیــچ متمانەیەكــی بەخــۆی نەمــاوە، بەتایبەتــی 
تیــرۆر،  جــار  زۆر   .1967 شكســتی  لــەدوای 
كۆمەڵێك گروپی بچوكی نهێنی پێی هەڵدەســتن 
كە بەشــێوەیەكی ســەربازی رێكخراون  و دژی 
دەوڵــەت كاردەكــەن، مەبەستیشــیان بەدیهێنانی 
ئامانجگەلێكــە كەنەیانتوانیوە بەئاشــكراو لەڕێی 

كاری جەماوەرییەوە بەدی بهێنن. 
بــوو  تیــرۆر  ســاردەوە  جەنگــی  لەكاتــی 
بەتیــرۆری دەوڵــەت، ئیتر ئــەو دەوڵەتە لەڕێی 
دەزگا سیخوڕی  و هەواڵگریەكانیەوە ئەنجامی 
دابێت، یاخود بەهۆی چەند دەستەو تاقمێكەوە 
كــە لەپشــتەوە خــۆی چەكــداری دەكــردن  و 
یارمەتی دەدان پێی هەستا بێت. بەمجۆرە هەر 
گروپێكی تیرۆریست دەوڵەتێكی لەپشت نەبێت 
ســەركەوتوو نابێــت و شكســت دێنێــت، لەبــەر 
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ئــەوەی تیــرۆری هاوچــەرخ پێویســتی بەدوو 
سەرچاوەی سەرەكی هەیە: 

-پارەو پولێكی زۆرو زەوەند.
-زانیاری هەواڵگری. 

جگــە لەدەوڵەتیــش كەس دەســتی بەســەر 
ئەوەدا ناشكێت. 

ئەمڕۆكــە تــەواو دڵنیایــن لــەوەی تیــرۆری 
چەپــڕەوەكان لەهەریــەك لەئەڵەمانیا و ئیتاڵیا، 
)كەی. جی. بی( لەپشــت بوو. لەپەنجاكانیشــدا 
دابــووە  دەســتی  كۆلۆنیالــی  فەرەنســای 
بزوتنــەوەی  ســەركردەكانی  لــەدژی  تیــرۆر، 
رزگاریخــوازی نیشــتمانی لەتونس  و جەزائیر. 
بــۆ نمونە )چنگی ســور( ســەركردەی تونســی 
ســاڵی  كــردو  تیــرۆر  حەشــادی  فەرەحــات 
1955 ئەحمەد بن بلەی ســەركردەی ســوپای 
رزگاریخــوازی جەزائیر، بەشــێوەیەكی ســەیر 

لەهەوڵێكی تیرۆركاری قوتاری بوو.
بە هەمان شێوە لە پەنجاكاندا ئیسرائیل تیرۆری 
دەوڵەتی لەدژی هاواڵتیانی فەلەستینی پەیڕەو كرد، 
بــۆ ئــەوەی ناچاریان بكات خــاك و ئاوی خۆیان 
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بــن.  واڵته كەیــان  دەســتبەرداری  جێهێڵــن  و 
ئەم پرۆســەیەش تائەمڕۆ لەدژی ســەركردەو 
حەمــاس  و  )فەتــح  و  چاالكەكانــی  ئەندامــە 

جیهادی ئیسالمی(، درێژەی هەیە. 
پێرێــز  شــیمۆن  لەئێســتا  بــەر  ماوەیــەك 
زانیــاری ئەوەی دایە رۆژنامەكان كە موشــی 
یەعلونــی جێگری ســەرۆك ئەركانی ســوپای 
ئیســرائیل، لەهەوڵی ئەوەدایە یاسر عەرەفاتی 
سەرۆكی دەسەاڵتە ئۆتۆنۆمیەكەی فەلەستین 
رێكەوتنامــەی  بەیەكجــاری  بــكات و  تیــرۆر 
)ئۆســلۆ( گــۆڕ بــكات. هەریــەك لەمەراكیــش  
و جەزائیــر، لەســااڵنی شەســت  و حەفتاكانــدا 
تیــرۆری دەوڵەتیــان دژی هەندێك لەســەرانی 
بــن بەرەكــەو  ئۆپۆزســیۆنی وەك: )مەهــدی 
محەمەد خیسەر و كەریم بلقاسم( بەگەڕخست. 
ئێرانیــش  ئیســالمی  كۆمــاری  هەروەهــا 
ئەو پرۆســەیەی لــەدژی بەرهەڵســتكارەكانی، 
جێبەجێكــرد.  لەئەوروپــا  واڵت  و  لەناوخــۆی 
لەئەوروپــا )61( پەنابــەری تیرۆر كرد، لەوانە 
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عەبدولرەحمــان قاســملۆی ســكرتێری حیزبی 
شــایەنی  ئێــران.  كوردســتانی  دیموكراتــی 
باسەهەر یەك لەئێران  و سودان  و ئەفغانستان، 
تیــرۆری دەوڵەتیــان لەدژی واڵتانــی )عەرەبی  
و خۆرئاوایــی( بەكارهێناوە، بۆ جێبەجێكردنی 
مــەرام گەلێكــی وا كەواڵتانــی دی بەشــێوازی 

دیبلۆماتی بەدەستی دێنن. 

لێرەدادەكرێتبپرسینبۆچیئەوانەپەنابۆتیرۆردەبەن؟

لەبەرئــەوەی الوازی ئــەو واڵتانــە لەڕووی 
ســەربازیەوە، رێیــان پێنــادات بچنــە جەنگێكی 
كالسیكیەوە دژ بەو واڵتانەی ناكۆكن لەگەڵیاندا، 
بۆیە پەنا بۆ دەستە و تاقمە تیرۆرستە ئاینیەكان 
دەبــەن، تــا لەدژی ئــەو واڵتانەبەكاریــان بهێنن 

كەدەیانەوێت ئاسایش  و ئارامیان تێكبدەن. 
چونیەكــن  عەلمانــی  و  ئاینــی   تیــرۆری 
و  كوێرانــە  توندوتیــژی  لەبەكارهێنانــی 
ئــەوەی  بــەاڵم  شــەڕانگێزانەدا،  سیاســەتی 
لێكیــان جیادەكاتــەوە ئەوەیــە تیــرۆری ئاینــی 
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پەنــا بــۆ شــەرعیەتی ئاینی دەبــات كەپێی وایە 
لەڕێی ئەو ســێ  ئامرازەوە بەرجەســتە دەبێت: 
لەســەر  یــەزدان  ئیــرادەی  )بەرقەراركردنــی 
زەوی، تەكفیركردنــی مۆدێرنە، پشــت بەســتن 

بەفتوادان بۆ پاساودانەوەی تاوانەكان(. 
گروپێكــی تیرۆرســتی ئاینــی هــەر هێنــدی 
پێــی وابــوو تــەواوی حەقیقەت الی ئــەوە، ئیتر 
)ئــەوی  ئاســمان  ئــەوەی  قەناعەتــی  دەگاتــە 
هەڵبــژاردووە( تــا پەیامــی رزگاركردنی جیهان 
ئەســتۆ،  بگرێتــە  )بەتیرۆركــردن(  لەگومڕایــی 
ئەویــش بەمەبەســتی جێبەجێكردنــی ئیــرادەی 
یەزدان لەســەر زەوی. هەر ئەمەش بوو گروپە 
یەهودیە ئەرسۆدەكسەكان )زەلوت(لەسەرەتای 
دەدا.  ئەنجامیــان  زاینیــدا  یەكەمــی  ســەدەی 
هەروەهــا )حەشاشــەكان( و دواتریش كڵێســای 
كاتۆلیكی بەدرێژای پێنج سەدە لە دژی مۆدێرنە 
بەگەڕیانخســت. بــەاڵم دادگاكانــی پشــكنین بێ 
ئەوەی بە خۆیان بزانن لەبری ئەوەی مۆدێرنە 

لەباربەن، رێگایان لەبەردەمدا كردەوە.
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بەمجــۆرە ئەقڵــی مۆدێــرن به ســه ر عه قڵــی 
تەقلیدیدا ســەركەوت، گەورەترین سەركەوتنی 
مۆدێرنــەش لەوەدا بــوو دوژمنــە مێژویەكەی 
هێنایە ژێر باری ئەوەی، پەیڕەوی پرانسیپەكانی 
بكات و خۆی لەگەڵدا بگونجێنێت. دوای ئەوەی 
كڵێســای كاتۆلیكــی نەیتوانــی رێــگا بەمۆدێرنە 
بگرێت و لەبەرامبەریدا دوچاری شكســت هات، 
ڤاتیــكان ناچار بــوو لەنێوان ســااڵنی 1970-
خــۆی  پەیوەنــدی  لەگەڵیــداو  پێكبێــت   1962

لەگەڵدا ئاسای بكاتەوە. 
گــەر تا دوێنێ  كڵێســا لەهەوڵــی گۆڕكردنی 
مۆدێرنــەدا بــوو بێــت )مۆدێرنــە وەك ئــەوەی 
بریتیە لەدیموكراسیەت و عەلمانیەت و یەكسانی 
نێــوان نێــرو مێ  و تەواوی رەگــەزەكان(، ئەوا 
ئەمڕۆ تیرۆری ئیســالمی درێژە بەو پرۆسەیە 
دەدات و دەیەوێت ڕێگەنەدات، مۆدێرنە بێتە ناو 
خاكــی ئیســالم و عەلمانیەكانیش كــە هەڵگری 

پرۆژەی مۆدێرنەن لەناو بەرێت. 
بزاوتــە ئیســالمیەكانی )میســر و جەزائیر(، 
بوارەكانــی  كارمەنــدی  و  رۆشــنبیر  دەیــان 
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ڕاگەیاندنیــان تیرۆر كردوە.  ســەركردەی ئەو 
بزاوتە ئیسالمیانە فتوایان لەسەر ئەو مەسەلەیە 
داوەو بكوژانیان دەسكراوە كردووە، بۆ ئەوەی 
خوێنــی قوربانیەكانیان )لەڕۆشــنبیران( بڕێژن. 
مەســەلەیەكی  ئایینیــدا  تیــرۆری  لــە  فتــوادان 
كەســی  ناهێڵێــت  لەبەرئــەوەی  جەوهەرییــە، 
تیرۆریســت هەســت بەگونــاه بــكات  و روگیــر 
بێت، هەروەها لەو فەرمانەشی ناچاری دەكات 

)كەس نەكوژێت( قوتاری دەكات. 
لەمیانــەی دادگایكردنی بكوژانــی د. فەرەج 
عەلی فۆدە دا، دادوەر پرســیارێكی ئاراســتەی 
شــێخ محەمــەد غەزالــی كرد )بۆ زانیــاری ئەم 
پیاوە ســمبولی میانڕەویە لەناو سەركردەكانی 
ئیخــوان موســلمیندا(و لێــی پرســی: حوكمــی 
ئیسالم دەرهەق بەوانەی هەستاون به كوشتنی 
فــەرەج فۆدە چیە؟ بێ  هیــچ دودڵیەك  و وەكی 
فەقهێكــی ســەدەكانی ناوەڕاســت كەویژدانــی 
ئەخالقی مردبێت، شــێخ لەوەاڵمدا وتی: ئەوانە 
حوكمــی هەڵگەڕانــەوە لــە دینیــان بــە ســەردا 
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جێبەجێكــردووە، حوكمێــك كەئیمــام خــۆی لە 
جێبەجێكردنی دزیوەتەوە. 

كــرد  هەســتی  بكوژەكــە  كــە  لەوكاتــەدا 
لەهەمــوو گوناهێــك بێبەریــە، هــاواری كــرد: 
)ئێســتا بەویژدانێكی ئاسودەوە دەمرم  و ژیان 
بەجێدێڵــم(. واتە بكوژەكەی فەرەج فۆدە دوای 
ئــەوەی گــوێ  بیســتی فتواكــەی شــێخ غەزالی 
بوو، هەستیكرد گوناهێكی گەورەی نەكردووە، 
بەوەی )هەســتاوە بەكوشتنی كەسێك كەخودا 
چاكــی  كارێكــی  بەڵكــو  كــردووە(،  حەرامــی 

كردووەو شایانی ئەوەیە پاداشتی بدرێتەوە.
ویژدانــی بكوژەكــە زۆر ئاســودەتر بــوو، 
كاتێــك ســەر لەنــوێ  داوەرەكــە لــە غەزالــی 
پرسی: )ئەی ســزای ئەوانە لەئیسالمدا چیە؟(، 
شێخ لەوەاڵمدا وتی: )ئەوان لەبەرامبەر ئیمامدا 
لەسەر رای خۆیان سوربوون و دەستبەرداری 
ڕای خۆیان نەبوون -أفتئات-یش لە ئیسالمدا، 
سزای لەسەر نیە(. بەكورتیەكەی شێخ محەمەد 

غەزالی داوای ئازادكردنی دەكردن. 
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هەر بەفتوای لەمجۆرەی شێخ، ئیسالمیەكانی 
بەســەر  هەڵگەڕانەوەیــان  حوكمــی  جەزائیــر 
)61( رۆشــنبیر و ژورنالیســتدا جێبەجێكــرد، 
لەوانــە جــەالل یابســی ئەكادیمســت. ئەنــوەر 
هەدامــی نوێنــەری بــەرەی ئینقــازی ئیســالمی 
لەلێدوانێكدا بۆ ئاژانسی دەنگوباسی فەرەنسی، 
بەرپرســیارێتی رێكخراوەكــەی لەتیرۆركردنی 
یابس راگەیاند. هەر ســەبارەت بەو مەسەلەیە، 
رابــەری ئیســالمیەكانی تونــس لەســەر وتاری 
)المتوســط(دا تەئكیدی كــردەوە: )عەلمانیەكانی 
تونس كەدەستیان لەگەڵ دەوڵەتدا تێكەڵكردووە، 

هەمان چارەنوسی- یابس- یان دەبێت(. 
)ئازادیــە  لەكتێبەكەیــدا  غەنوشــی  راشــد 
 – ئیســالمیدا  لەدەوڵەتــی  گشــتیەكان 
باڵوكردۆتــەوە  فتوایەكــی   ،)1993 بەیــروت، 
لــەڕووی  ســادات  ئەنــوەر  كەتیرۆركردنــی 
دەزانێــت:  رەوا  بەكردەوەیەكــی  شــەرعیەوە، 
)حوكمڕانی موسڵمان هەر كاتێك لەشەریعەت 
الیــدا، كوشــتنیی رەوایــە. بۆیــە ئەركــی ســەر 
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شــانی هەموو كەســێكە بەو كارە هەســتێت  و 
هەوڵبــدات بــۆ ڕزگاربــوون لێــی، لەبەرئەوەی 
مانــەوەی ئەوانــە لەســەر كورســی دەســەاڵت 

دەبێتە مایەی ئاشوب  و نائارامی(. 
فیقهــی مــەرگ كەئــەم فتــوا خوێناویانــەی 
تائێســتاش  و  بــەردەوام   هێنــاوە،  بەرهــەم 
و  ئیســالمی   جیهانــی  لەقوتابخانەكانــی 
توركیــا(،  لەتونــس  و  )جگــە  زانكۆكانیانــدا 
دەخوێنرێــت  و جگەر گۆشــەكانمانی پێ  گۆش 
لەنــاو  بــەردەوام  مــەرگ(  )فیقهــی  دەكرێــت. 
)مایكرۆفاشــیەت(  بــە  پــەرە  خوێندكارەكانــدا 
دەدات، ئەو )مایكرۆفاشیەت(ەی سایكۆلۆژیای 
ناخــی مــرۆڤ باســی لێــدەكات و پێــی وایــە، 
لەناخــود ئــاگای هەریەكێكمانــدا خــۆی مــات 
داوەو هەر هێندەی هەلێكی بۆ رەخســا، بەئاگا 

دێت  و دەكەوێتە گەڕ. 
تەنانەت ئەو واڵتانەشــی لەشــەڕی دەستەو 
یەخەدان لەگەڵ تیرۆر )وەكی میسر و جەزائیر(، 
تائێســتاش خوێندنگا و زانكۆكانیــان مەڵبەندی 
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پێگەیاندنــی ئــەو تیرۆرســتانەن كەتیۆلۆژیــای 
سەدەكانی ناوەڕاست غەریزەی مەرگدۆستیان 
تیادەچێنێ   و لەئاگایی  و ناخود ئاگایاندا، ژیانی 
خۆیان  و ژیانی خەڵكی دیكەش بەشتێكی سوك 
 و بــێ  بایەخ ســەیر دەكەن. دواتــرو بەچێژێكی 
ســادی- مازۆخیانەو لەدیمەنێكــی تراژیدیانەدا، 

هەردووال دەكەونە كوشت  و بڕی یەكدی. 
شــەڕانگێزەی  جیهادیــە  تیۆلۆژیــا  ئــەم 
لەخواســت  و پێداویســتیەكانی كات  و شــوێن 
بێ  ئاگایە، هەر ئەوە تیرۆرســتانی دەســكراوە 
بەجــۆش   قیزەونەكانیــان  تاتاوانــە  كــردووە، 
ئەنجــام  كــەم وێنــەوە  ئاینیــی  و خرۆشــێكی 
بــدەن. هــەر ئەویشــە دەتوانێــت دەیــان هەزار 
لەئیســالمیەكان و ئەوانــەی الیەنگــری پــرۆژە 
خۆكوژیەكانیانن، لەجیهانی ئیســالمیدا بهێنێتە 
سەر شــەقامەكان. لەڕێی بانگەشــەكردنیانەوە 
بــۆ جیهادكــردن، بەمەبەســتی داكۆكــی كردن 
لەپیــاو كوژەكانــی تاڵیبــان  و بــن الدن  و ئــەو 

خوێنڕێژانەی بە فەرمانی ئەو كاردەكەن. 
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هەمــوو ئەوانــەش بۆیــە روودەدەن، چونكــە 
پرۆگرامە كۆنەكانی خوێندن مێشكی داشۆریون 
 و هەر لەمنداڵیەوە، فیقهی شەڕی سەردەمی خاچ 
پەرستانیان پێ  ئەزبەر دەكرێت كەدەڵێت: )جیهاد 
ئەركی ســەر شــانی هەمــوو موســڵمانێكە، هەر 
كاتێــك جەنــگ رووبــەڕووی واڵتێكی ئیســالمی 
بــوەوە(. ئــەم تیۆلۆژیــا تونــدڕەو  و دەمارگیرە، 
خاڵی هاوبەشــی نێوان هەمــوو ئەوانەیە كەباس 
لەبــێ  تاوانــی بــن الدن دەكــەن، بەرامبــەر ئــەو 
تاوانەی دژ بەمرۆڤایەتی ئەنجامی داوە. هاوكات 
هــەر تیۆلۆژیــای دەمارگیری  و تونــدڕەوی بوو 
وایكرد، 20 هەزار خوێندكاری میســری بڕژێنە 
لەبەرامبــەر  شــەقەماكان و خۆپێشــاندان  ســەر 

جەنگی ئەمریكا دژ بەئیسالم رێك بخەن. 
لــەو خۆپێشــاندانەدا خوێنــدكاران داوایــان 
جیهــاد  )دەرگای  كــرد  میســری  لەحكومەتــی 
ئاوەاڵ بــكات(. هەروەها حكومەتەكانی جیهانی 
ئیسالمیشیان هاندا بۆ ئەوەی )هاوپەیمانەتیەكی 
ئیســالمی(، بــۆ یارمەتیــدان  و پشــتیوانكردنی 
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تاڵیبان  و بن الدن پێكبهێنن. دروشمی ئەو خۆ 
پیشــاندانانەش، كتومــت لەو كتێبــە زەردانەوە 

وەرگیرا بوو كەدەیخوێنن. 
لەالیەكــی تــرەوە )لیژنــەی بەدواداچوونــی 
كۆنگــرەی نەتەوەیی ئیســالمی( لەلەندەن، الی 
یەكگرتووەكانــی  )واڵتــە  رایگەیانــد:  خۆیــەوە 
لــەدژی  دوژمنكارانــەی  هەڵمەتێكــی  ئەمریــكا 
ئەفغانســتان دەســت پێكــردووە، بەمەبەســتی 
پاكتاوكردنــی تــەواوی هاواڵتیانــی ئەو واڵتە(، 
چونكە ئەوانە پێیان وایە بن الدن ئەركی ئاینی 
خۆی جێبەجێكــردووە، كاتێك جیهادی لەدژی 

ئەمریكا ڕاگەیاندووە. 
هەموو ئەو لێدوان  و دروشم  و قەناعەتانەی 
وڕێنەیەكــی  وەك  ژیــرەوە  مرۆڤــی  بــەالی 
شــەڕانگێز و خوێنــاوی دێتــە بەرچــاو، بەالی 
قوربانیانی تیۆلۆژیای ســەدەكانی ناوەڕاســت  
و فتواكانیانەوە، بەڕووی راســت  و دروســتی 
ئایــن دەدرێتــە قەڵەم  و پێیانوایە، ئیســالمیەتی 

مرۆڤی موسڵمان تەنها بەوە تەواو دەبێت. 
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وشككردنی سەرچاوەكانی
 كولتوری جیهاد و شەهیدبوون
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)الحیــاة( ڕۆژنامــەی  لــە   1996 ســاڵی 
)وشــككردنی  ناونیشــانی  بــە  وتارێكــم  دا، 
سەرچاوەكانی تیرۆر( باڵوكردەوە. لەو وتارەدا 
باسم لەوە كردبوو كە سەرلەنوێ داڕشتنەوەی 
سســتمی پەروەردە، هەنگاوێكــی گرنگە بەرەو 
قۆناغــی گەشەســەندن و بەرەو پێشــچون. ئەو 
قۆناغــەش پێویســتی بــە ڕیفۆرمێكــی ئایینــی 
ڕاستەقینە و نوێكردنەوەی فیكر و بەهاو كلتور 
و دەستپێداهێنانی بواری یاسایی و كۆمەاڵیەتی 

و ئابووری و سیاسی هەیە. 
لــەو بــەروارەوە تــا ئــەو كاتــەی خاوەنــی 
)الحیاة( لە كۆتاییەكانی ساڵی 2002دا نوسینی 
لە ڕۆژنامەكەدا لێقەدەغە كردم، من هەر لەسەر 
وریاكردنەوەی دەســتەبژێری جیهانی عەرەبی 
بــەردەوام بــووم – ئــەو دەســتەبژێرەی هیــچ 
ئازایەتیەكی فیكری و سیاســی و ئایینی نییە-، 
بۆ ئەوەی لە بواری یاســادانان و پەروەردەدا 

چاو لە ئەزمونی تونسی بكات.
ئەزمونی واڵتی تونس لە بواری یاساداناندا، 
ژنی لە كۆیالیەتی فیقهی سەدەكانی ناوەڕاست 
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ڕزگاركــرد و لــە بــواری پەروەردەشــدا، نەوە 
نوێكانــی لــە دەســت ئــەو خوێندنــە تەقلیدییــە 
قوتاركرد كە بۆ ماوەی چەندین ســەدە عەقڵی 
و  ئەقاڵنــی  بیركردنــەوەی  لــە  موســڵمانانی 
زانســتی و سیاســی و ئابــووری دابــڕی بوو. 
سســتمی پــەروەردە لــە تونســدا چــۆن توانی 
سەرچاوەكانی توندڕەوی و دەمارگیری ئایینی 
وشك بكات كە دژایەتیەكی سەرسەختی ژن و 

ئەقڵ و مۆدێرنە و ئەوی دی دەكات؟ 
ئــەو پرۆســەیە بەهێنانــی فەلســەفە بــۆ ناو 
سستمی خوێندن )مۆدێلی خوێندنی فەرەنسی( 
نەوەدەكانــی  لەســەره تای  و  پێكــرد  دەســتی 
ســەدەی ڕابردووەوە، فەلسەفە وەك وانەیەكی 
قۆناغــی  كۆتایــی  ســاڵی  دوو  لــە  ســەرەكی 
ئامادەیــدا دەخوێندرێــت. لــە زانكۆشــدا تێكڕای 
كۆلیژ و بەشەكان، هەر لە كۆلێژی پزیشكیەوە 
بۆ بەشــی خوێندنی ئایینی، فەلسەفە دەخوێنن. 
بۆ ئــەوەی خوێندكاران ببنــە خاوەنی فیكرێكی 
ڕەخنەیــی وا كە نەهیڵێت دوچــاری دۆگمابونی 
عەقڵی و خودئەڤینی دەســتەجەمعی بن و ڕێگر 
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بێــت لەوەی خۆیــان بەهەڵگری حەقیقەتی ڕەها 
بزانــن، بەڵكــو دەبێــت وەها فێــر بكرێن كە هیچ 
حەقیقەتێــك ڕەهــا نییــە و هەمــوو حەقیقەتێــك 
بەشێكە لە حەقیقەتێكی گەورەتر و بەرفراوانتر. 
هەروەها لە ڕێی خوێندنی جاڕنامەی جیهانی 
بیركردنــەوەی  توانــرا  مرۆڤــەوە،  مافەكانــی 
گەنجی موســڵمان لە جەبــری حەاڵڵ و حەرام 
ئــازاد بكرێــت و لــە بری ئــەوە بەها ئینســانیە 
یۆنیڤێرســالیەكانی تێــدا بچێنرێت و فێر بكرێت 
لــە ئاســت پێشــێلكردنیاندا، بێدەنــگ نەبێــت و 

بەرگری لە مافەكانی مرۆڤ بكات.
هاوكات زانستە مۆدێرنەكان بەسەر دیاردەی 
ئاییندا پراكتیز كرا، بۆ ئەوەی ئەقڵ بتوانێت پەی 
بــە نهێنی و دەاللەتە مێژوویی و كۆمەاڵیەتی و 
دەرونییەكانی بەرێت. بەراوردكردنی ئایینەكان 
بەیەكتــری، ڕەوتــی مێژویی دروســت بوون و 
پەرەســەندن و تێكەڵبوونیــان لەگــەڵ یەكــدی 
بەشــێوەیەكی  ناتوانیــن  ئێمــە  ڕوندەكاتــەوە. 
مێژویی لە ئایینە یەكتاپەرســتییە زیندووەكانی 
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وەك )یەهودیــەت و مەســیحیەت و ئیســالم( 
تێبگەین، بەبێ بەراوردكردنیان بە ئایینەوەسەنیە 

مردووەكانی وەك ئایینی )میسری و بابلی(.
هەروەها دەتوانین لە ڕێی سۆســیۆلۆژیای 
ئایینــەوە چاكتــر لە وەزیفــەی ئایین تێبگەین و 
لەوەش حاڵی بین، بۆچی بكەرە كۆمەاڵیەتیەكان 
زۆر جار ئایین بۆ ئامانجی دنیایی بەكاردێنن. 
ڕێــی  لــە  ئایینــی  دیــاردەی  دەكرێــت  یــان 
پیســكیۆلۆژیاوە بخوێنینــەوە، تــا بتوانین پەی 
بەو دوو پێداویستیە سەرەكیە بەرین كە ئایین 

بۆ مرۆڤی دەستەبەردەكات:
1- ئــەو مرۆڤــەی لــە ڕوی كۆمەاڵیەتــی و 
دەرونیەوە شێوا و نائارامە، پێویستی بە پەناگە 
و چاودێریەكــی باوكانــە هەیــە و ئەوەشــی لە 

ئاییندا بۆ فەراهەم دەبێت.
2- حــەز و ئــارەزووی خــود ئەڤینیانــەی 
مــرۆڤ بۆ نەمــری و بۆ ژیانێكی دیكە لە پاش 
ئــەو خواســت و غەریزەیــەی  ئاییــن  مــردن، 

مرۆڤیش تێر دەكات.
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تا ئێستا هیچ دەستەبژێرێكی جیهانی عەرەبی 
لەبەرترســی سیاســی و ئایینــی، ئــەو ئەزمونە 
كەم وێنەیان نەكردۆتە بەرنامە بۆ بنەبڕكردنی 
ســەرچاوەكانی كلتــوری تەكفیــر و جیهــاد و 
شــەهیدبوون، لەبەرئــەوەی ئەو توێژە دەســتە 
وستانە لە چارەسەركردنی كێشەیەك بەدوایەك 
و بەردەوامەكاندا و چاوەڕوانی بەردەوامیشــی 
چارەســەركردنیان  هەلومەرجــی  ئــەوەی  بــۆ 
بڕســكێت، وایلێكــردون نەتوانن لــە كاتی خۆیدا 
و  كێشــە  چارەســەری  و  بكــەن  سەركێشــی 
قەیرانــەكان بكــەن. بــەاڵم هــەر كاتێك فشــاری 
ناوخۆیی نەیتوانی بگاتە ئاستی چارەسەركردنی 
قەیرانەكان و دروستكردنی گۆڕان، ئەوا فشاری 

دەرەكی دێتە پێشێ و بەو ئەركە هەڵدەستێت.
دەوڵەتــی و  نێــو  دیبلۆماســیەتی  لێــرەوە   
مەدەنــی  كۆمەڵگــەی  و  جیهانــی  ڕاگەیاندنــی 
نێــو دەوڵەتــی، كەوتنــە خۆیــان بــە مەبەســتی 
نوێكردنــەوەی سســتمی پــەروەردە و بــواری 
یاســادانان لــە واڵتانــی عەرەبــی و ئیســالمیدا. 
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ئەگــەر  ئێرانــدا  وەك  واڵتێكــی  لــە  تەنانــەت 
ئــەوا  نەبوایــە،  ئەوروپــا  یەكیەتــی  فشــاری 
هەڵنەدەگیــرا.  ژنــان  بەردبارانكردنــی  یاســای 
خوێندنــی ئایینی بەو پێیــەی ئاوێنەیەكە وێنەی 
ئایدیۆلۆژیای ڕەسمی وەكو خۆی دەخاتە ڕوو، 
كەواتــە دەبێت هەمــوو ڕیفۆرمێكی ڕاســتەقینە 

لەوەوە دەست پێبكات. 
ئەوەی لە خوێندنی ئایینی واڵتانی عەرەبی 
و ئیســالمیدا هەیــە بــە كەمێــك جیاوازیــەوە، 
دژایەتیكردنی ژنان و ئەوی دیە و برەودانە بە 
كلتوری جیهاد و خۆ بە كوشتدان. ئەم كلتورە 
مێشــكی گەنجــان دەشــتواتەوە و هانیاندەدات 

ببنە بكوژ و كوژراو و جەماوەری بكوژان.
خۆشــی  و  دەكوژێــت  ئــەوەی  بێگومــان 
وێرانــدەكات، كەســێكی بێئومێــد و بــێ چــارەو 
دڵتەنگــە و نەیتوانیــوە لــە ژیانــدا، مانایــەك بــە 
بونــی خــۆی بــدات. لێــرەوە و بــە شــێوەیەكی 
ناخــود ئــاگا ئــەو كەســە بــۆ قەرەبوكردنەوەی 
ئــەوە، مانا بە ژیانی دوای مردنی خۆی دەدات.                  
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بۆ ئەوەی لەوێدا هەرچی چێژ و خۆشــی ژیانە 
لە دەســتی چــووە، وەریگرێتەوە. هــاوكات ئەم 
كەســە گیرۆدەی هەســتێكە بــە گوناهێكی قوڵ، 
ئەو هەستەشی لە منداڵیەكی پڕ بریندارییەوە بۆ 
ماوەتەوە. بەاڵم نابێت ئەوەشمان لە یادبچێت كە 
قات و قڕی جنسی و ستایشكردنی شەهیدبوون 
و باســكردنی الیەنــە ئیجابیەكانــی لــە بــواری 
خوێنــدن، یــان دەزگاكانی ڕاگەیانــدن یاخود لە 
وتــاری ڕۆژی هەینیدا یــان فتوای تەكفیركردن 
و هاندانــی خەڵك بۆ كوشــتنی كەســانی غەیرە 
موســڵمان، بێگومــان ڕۆڵێكی گــەورەی گێڕاوە 
لەوەی غەریزەی مەرگدۆستی بەسەر غەریزەی 
ژیــان دۆســتیدا زاڵبێــت لە مرۆڤی تیرۆرســتدا. 
لەمبارەیەوە بڕوانە نمونەكانیان لە فەلەستین و 

ڕیاز و داربەیزا و نیویۆرك و واشنتۆن.
هۆكارێكی دیكەی خۆبەكوشــتدان، قاتوقڕی 
جنســیە. ســەرانی گروپە تیرۆرســتیەكان چاك 
ئەمە دەزانن و زیرەكانەش بەكاری دەهێنن. بۆ 
نمونە ئەبونیزاڵ شەش مانگ بەر لە ئەنجدامدانی 
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تیرۆرســتان  تیرۆرســتی،  هــەر كردەوەیەكــی 
لــە یەكتــر جیادەكاتــەوە و هەر جــۆرە تەماس 
و هەڵســوكەوتێكیان لەگــەڵ ژنانــدا، لێقەدەغــە 
دەكات. حەســەن تورابــی بەخۆی هەڵدەســتێت 
بــە مارە بڕینی حۆریەكانی بەهەشــت، لەوانەی 
لــە قەتڵوعامكردنــی مەســیحیەكانی باشــوری 

سوداندا شەهید دەبن. 
یەكێك لــە خۆرهەاڵتناســەكانی ئەڵەمانیا لە 
كتێبێكیــدا، بــاس لەوە دەكات كــە خۆكوژەكانی 
بزوتنەوەی حەماســی فەلەســتینی بــەر لەوەی 
خۆیــان بتەقێننــەوە، ئەندامــی زاوزێــی خۆیــان 
دەپارێــزن بۆ ئەوەی لە شــەوی پەردەدا لەگەڵ 
ســاڵی  بەكاریبهێنــن!  بەهەشــتدا  حۆریەكانــی 
1996 ژنێكــی جەزائیــری لــە مامۆســتایەكی 
زانكــۆ دەپاڕێتەوە، بەهانایــەوە بێت و قەناعەت 
تاقیكردنــەوەی  لــە  كــە  بــكات  بــە كوڕەكــەی 
بــە  پەیوەنــدی  تــا  دەرنەچــووە،  بەكالۆریــادا 
چەكدارەكانــی كۆمەڵــی ئیســالمیەوە نــەكات و 
ســەرەنجام ئەم گفتوگۆیە لە نێوان مامۆســتا و 

خوێندكارە دەرنەچووەكەدا دروست دەبێت. 
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مامۆســتا: مســتەفا ئەزانیت گەر پەروەندیت 
بە كۆمەڵی ئیسالمیەوە كرد، تەمەنی درێژت نۆ 
مانگ دەبێت؟ مســتەفا: نا مامۆستا، من ئومێدم 
بە ژیان لەگەڵ ئەواندا حەوت مانگ زیاتر نییە. 
گــەر خــودا ویســتی لەســەر بێــت و ئەمجــارە 
بــە فیعلی بەســەر هێــزی كافراندا ســەركەوین، 
ئەوا بەهەشــت لەســەر خاكی جەزائیر دروست 
دەكەیــن، بــەاڵم گــەر ئەجەلــم هــات و لــە پێناو 
یەزدانــدا كــوژرام، ئــەوا شــەهیدیم بــە نســیب 
دەبێت. ئەو كات نەسزای قورسی گوڕ دەچێژم 
و نەچاوەڕوانی ڕۆژی قیامەتیش دەكەم بۆچونە 
بەهەشت، نەخێر دەست بەجێ دەچمە بەهەشت 
و ئــازاری مــردن ناچێژم. دواجار ئەم ئایەتەش 
بۆ مامۆستا دەخوێنێت: )وال تحسبن الذین قتلوا 
في سبیل الله امواتا بل احیا ء عند ربهم یرزقون 
فرحیــن بمــا اتاهــم اللــه یستبشــرون بالذیــن لم 
یلحقــوا بهم من خلفهــم وال خوف علیهم وال هم 
یحزنون(، )ال عمران 169-170(. با بە كورتی 
زانستە مۆدێرنەكان پراكتیزە بكەین، بۆ ئەوەی 
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ئەفسانەی شەهیدبوون لەبەریەك هەڵوەشێنین. 
ئاییــن  فێرمانــدەكات  ئایینــی  سۆســیۆلۆژیای 
پێدراوێكی بێالیەن نییە، بەڵكو دەخرێتە خزمەتی 
ســتراتیژگەلێك كــە هەنــدێ جــار ئاشــكرایە و 

هەندێ جاریش شاراوەیە.
ئامانجــی ئــەو دوو ئایەتەی لەپای شكســتی 
هاتنــە  دەربــارەی  دابەزیــن،  ئوحــددا  شــەڕی 
خــوارەوەی ئــەو دوو ئایەتــە )هــۆكاری هاتنــە 
خوارەوە سەرچاوەیەكی گرنگە بۆ تەفسیركردنی 
ئیسالم بەشێوەیەكی سۆسیۆلۆژی(، موفەسرین 
دەڵێن: )بۆ ئەوە بووە تاورەی موسڵمانان بەرز 
بكاتــەوە، چونكــە دوای شكســت هێنانیــان لــە 
جەنگی ئوحوددا ورەیان ڕوخابوو، پێغەمبەریش 
دەترسا لەوەی لە جیهادكردن ساردببنەوە. بۆیە 
پێویســتی بــەوە دەكرد ورەیان بــەرز بكرێتەوە 
و قەرەبــووی ئــەو زەرەر و زیانانەشــیان بــۆ 
بكرێتەوە كە لە پای ئەو جەنگەدا لێیان كەوتبوو. 
موتعــەی  وەك  بەنرخــی  دەســكەوتی  واتــە 
بەهەشتیان نیشان بدات، بۆ ئەوەی لە دەستدانی 
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ماڵ و ســامانی دنیایان بیر بچێتەوە.. پێغەمبەر 
لەســەروەختی خۆســازداندا بــۆ جەنگــی ئوحد 
و بــەدر، تێبینــی ئــەوەی كردبــوو ئەنســارەكان 
و هەندێــك لــە موهاجرینیــش وەك عوســمانی 
و  نییــە  تێــدا  گەرموگوڕییــان  عەفــان،  كــوڕی 
بەجــۆش نین بۆ جیهادكردن(. ســاردبوونەوەی 
موسڵمانان لە جیهاد و شەهیدبوون، دوای ئەوە 
و تەنانــەت پــاش فەتحكردنی شــاری مەككەش 
كە سەركەوتنی یەكجارەكی بۆ ئیسالم مسۆگەر 

كرد، چەند جارێكی تر دووبارە دەبێتەوە.
لە شەڕی تەبوكدا دژی ڕۆمە بیزەنتیەكان، 
موســڵمانان وەكــو تەبــەری لە تەفســیرەكەیدا 
ســاردبوو  جیهادكــردن  لــە  باســیدەكات، 
بوونــەوە. ئەوەتا لەوبارەیــەوە دەڵێت: )خورما 
بەرەكــەی  هاتــووە(،  ڕنینــی  پێگەیشــت-كاتی 
پێگەیشتووە، حەزیان لە سێبەرە، دەرچوونیان 
زەحمەت بوو. وتیان: لە ناوماندا لەشقورس و 
خاوەنكاری پێویست و )الضیعة( جۆرە كارێكە 
لەنــاو عەرەبەكاندا باو بــووە، خاوەنكار هەیە. 
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لــە پــای ئەمــەدا خواوەند ئــەم ئایەتــەی ناردە 
خــوارەوە: )یــا ایهــا الذین امنوا ما لكــم اذا قیل 
لكــم انفــروا في ســبیل الله اپاقلتــم الی االرض، 
ارضیتــم بالحیــاة الدنیــا مــن االخــرة فمــا متاع 
الحیاة الدنیا فی االخرة اال قلیل(، )التوبة - 38(.
ستراتیژییەتی هاندانی خەڵك بۆ جیهادكردن 
بە پاداشــتی ئەوە دنیا، كاریگەری گەورەترە لە 
هاندانیــان بە پاداشــت و دەســكەوتی ئەمە دنیا. 
ئەمــەش دوای ئــەو دوو ئایەتــەی لــە ئەنجامــی 
خــوارێ،  هاتنــە  ئوحــوددا  شــەڕی  شكســتی 
بــوو بــە ســتراتیژێكی نەگــۆڕ. تەبەری لــە ئیبن 
عەباســەوە ئەگێڕێتــەوە كە پێغەمبــەر وتویەتی: 
)كاتێــك برایەكتــان یــان هاوڕێیەكتــان شــەهید 
دەكرێــت، یەزدان ڕۆحیان دەئاخنێتە ناو ســكی 
باڵندەیەكــەوەو بەســەر ڕوبارەكانی بەهەشــتدا 
دێت و دەچێت و لە بەروبومی دەخۆن و دەچنە 
بەرچــرا ئاڵتونینەكانــی و لــە ســایەی عەرشــی 
خــوددا دەحەســێنەوە. كاتێك بەو جۆرە دەگەنە 
و  و خواردنــەوە  خــواردن  جــۆری  چاكتریــن 
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حەوانــەوە،  دەڵێــن: بریــا براكانمــان بیانزانیایە 
خــوا چــی ڕژانــدووە بەســەرماندا و چــی بــۆ 
دروستكردوین، بۆ ئەوەی چیتر خۆیان لە جیهاد 
بە دوور نەگرن و لە شەڕ خۆیان نەدزنەوە. خوا 
وتــی مــن لە بری ئێوە پێیــان ڕادەگەیەنم و ئەم 

ئایەتانەی ناردەخوارەوە بۆ پێغەمبەرەكەی(.
ئیمانــداران  )ســاردبونەوەی  لــە  ترســی 
لــە جەنــگ(،  لــە جیهادكــردن و خۆدزینــەوە 
مەســەلەیەك بوو بیركردنــەوەی پێغەمبەریان 
داگیركردبوو، بــە تایبەت دوای كۆچكردنی بۆ 
شــاری مەدینە و گۆڕینی ستراتیژییەتی خۆی 
لەوەی خەڵكی مەككە و هۆزە هاوپەیمانەكانیان 
بە زەبری شمشێر ناچار بكات ئیسالم قبوڵكەن، 
نــەك قەناعەت پێكردنیان بە شــێوەیەكی نەرم 
لەزەتــی  بەراوردكردنــی خۆشــی و  نیــان.  و 
كــورت و كــەم خایەنی ژیان بــە چێژی زۆر و 
زەوەند و نەبڕاوەی بەهەشــت، چەكی دەستی 
پێغەمبەر بوو لەو قۆناغەدا بۆ ئەوەی نەهێڵێت 

موسڵمانان لە جیهادكردن ساردببنەوە.
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ڕیوایەتەكەی ئیبن مەسعود باس لە بەرزی 
و پلە و پایەی شــەهید دەكات لە بەهەشتدا. لە 
ڕیوایەتێكی ئیبن عەباسدا هاتووە: )خوا دەچێتە 
الیان پێیان دەڵێت: حەزتان لە چییە بۆتان زیاد 
بكــەم؟ ئەوانیش دەڵێن: لەســەرو بەهەشــتەوە 
هیچــی دیكەمــان ناوێــت. لــە هــەر شــوێن و 
كاتێــك ئارەزومانكرد دەخۆین، ئەوەندە نەبێت 
دەخوازین جارێكی تر ڕۆح بكەیتەوە بە بەری 
الشــەكانماندا، تا بچینــەوە دونیا و جارێكی تر 
لــە پێنــاوی تــۆدا بجەنگینەوە. ئەویــش دەڵێت: 
بڕیارمداوە كە نەگەڕێنەوە. ئەو بڕیارەش جێی 
داخــە، چونكــە ئەگەر بگەڕانایەتــەوە بۆ دنیا و 
براكانیــان تێبگەیاندایــە لــەو هەمــوو خۆشــی 
و چێــژەی بەهەشــت، ئــەوا دەســتیان دەدایــە 
جیهادكــردن و خەڵكــی پــۆل پــۆل دەهاتنە ناو 
ئیســالمەوە، بەهــۆی ئــەم موعجیزەیــەوە كــە 
هیــچ بوارێــك بــۆ گومانكردن لە بونــی خوا و 

بەهەشت و دۆزەخ و.. هتد، ناهێڵێتەوە(.
لــە ئایەتی )170(ی ســورەتی )التوبة(دا بە 
ئاشكرا دیارە، موسڵمانان دڵگران بوون بەوەی 
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دوای مردنیــان تێكــڕای ئــەو ئامرازانەی ژیان 
بەجێدێڵــن كــە لێــی بەهرەمەندبــوون. لێــرەوە 
قورئــان لەو ترســەیان كەمدەكاتەوە و دەڵێت: 
)وال خــوف علیهــم و الهم یحزنون(. تــــەبەری 
دەڵێــت: )و الهم یحزنون(، واتە خەفەت ناخۆن 
بۆ ئەو شــتانەی لە دنیادا بەجێیان هێشووە لە 
دەوڵەت و ماڵی زۆر. بەاڵم هەموو موسڵمانان 
بــە خێرایــی باوەڕ بــەو پاڵنەرە ئایینیــە ناكەن، 
واتە سێبەری دارخورماكان جێبهێڵن بۆ چرای 
ئاڵتونین لە ســایەی عەرشــدا، لە دوای شەهید 
بوون. لەگەڵ ئەو جۆرە گومانكارانەدا، قورئان 
پەنا بۆ هەڕەشە دەبات لە ژیاندا بەر لە مردن: 
)ئەگەر نەچن بۆ جیهاد، خوا زۆر بە ســەختی 
ســزاتان دەدات و دەتانگۆڕێت بە گەلێكی تر(. 
)اال تنفروا للجهاد یعذبكم عذابا ألیما و یستبدل 

قوما غیركم(، )التوبة - 39(. 
قورئان چەكی تۆقاندن و خۆشەویستكردنی 
ــا،  ــن ــەكــارهــێ ب ــان  ــان ــم ــوســڵ م الی  جـــیـــهـــادی 
خۆشەویستكردنی جیهاد الی ئەو موسڵمانانەی 
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هەبووە،  شەهیدبوون  و  جیهاد  لە  ترسیان 
بەروبومی  بە  دانەوەیان  پاداشت  بە  ئەویش 
ــەشــت. لــە الیــەكــی  ــەه ــامــی ب ــۆش و پــڕ ت خـ
دوا  لە  توند  سزایەكی  بە  تۆقاندنیان  دیكەوە 
بەوەی  ژیاندا  لە  فەرامۆشكردنیان  و  ڕۆژدا 
بەنەتەوەیەكی تر بییان گۆڕێت، كاری خۆی بە 
چاكی كرد و بەڵگەش ئەوەیە ئیسالم بەهۆی 

ئەو دوو چەكەوە بەسەر عەرەبدا زاڵ بوو.
سۆســیۆلۆژیای  كردنــی  پرســیار  دوای 
ئایینــی لــە دەاللەتــی ئــەو دوو ئایەتــەی باس لە 
شــەهیدبوون دەكەن، هەنووكە با لــە بارەیانەوە 
بــەراوردكاری  مێــژوی  ئاڕاســتەی  پرســیار 
ئایینــەكان بكەیــن، بۆ ئــەوەی ئەو ئەفســانانە بە 
تاڵكەینەوە و تەفسیرێكی ئەقاڵنی باوەڕپێكراو بۆ 
شــتەكان بكەیــن. بەهەشــت لە زۆربــەی ئایین و 
ئەفســانەكاندا باســی هاتووە، تەنانەت لەو ئایینە 
بتپەرســتیانەی پێش ئیســالمیش هەبوون. بەاڵم 
جێ و شوێنی ئەو بەهەشتە لەسەر زەمیندا بووە، 
وەكو بەهەشتی عەدەن كە لە تەوراتدا هاتووە. 
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هەروەهــا بەهەشــتی چینیە كۆنــەكان وەكو 
بەهەشتی موسڵمانان، پڕیەتی لە باڵندەی سەوز 
كە ســیمبولی فریشتەیە. یان بەهەشتی ئەفسانە 
شەهوانیەكانی فارس كە ڤۆڵتێر پێیوایە، ئیسالم 
بەهەشــتی خــۆی لەســەر ئــەم مۆدێلە فارســیە 
داڕشــتۆتەوە. بە هەمان شێوە دۆزەخیش، هەر 
لــە دێر زەمانەوە، میســریە كۆنەكان و یۆنان و 
ڕۆمانــەكان باســیان لێكــردووە و ناویان لێناوە 
)مەملەكەتی مردووەكان(. مه مله که تێک لێوان لێو 
بووە لە دڕندەو شــەیتان و هادیسی خواوەندی 
دۆزەخ ئەركی سزادانی مردوانیان پێسپاردوون.

هەرلێرەدالەپیسكۆلۆژیادەپرسین،هۆكاریدەرونیچییە

لەوەیمرۆڤخەیاڵیلەدۆزەخوبەهەشتكردۆتەوە؟

لە وەاڵمدا پێمان دەڵێت: )بەهەشت ئاماژەیە 
بۆ منداڵدانی دایك كە كۆرپە بۆ ماوەی هەشت 
نــۆ مانــگ بــێ هیــچ ڕەنجێــك، ژەمــە خۆراكی 
خــۆی دەدرێتــی و دوای لەدایكبونیش مەمكی 
دایك جێگای منداڵدان دەگرێتەوە. بەاڵم ئاگری 
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دۆزەخ تەعبیــرە لــە گــڕی جیابونــەوە لە دایك 
و لــەوەش ســەختتر ئــەو شــۆكەیە، منــداڵ لە 
ئەنجامی بڕینەوەی شیری دایكی لێی دوچاری 
دەبێــت،. ئــەوەش لــە هەموو شــۆكەكانی دیكە 
قورســترە و هەســتی ڕقبونەوە لەوانی دی، لە 
مرۆڤدا دروســت دەكات و هەڵوەدای جیهاد و 
شەهیدبوون دەبێت لە پێناو یەزداندا. بۆ ئەوەی 
تۆڵــەی تاوانــی لــە شــیر بڕینــەوەی بكاتــەوە، 
ئــەو تاوانــەی دایكێكــی نــەزان بــێ یارمەتــی 
پزیشكێكی پسپۆڕ كردی تا لەو شۆكە سەخت 
و ترسناكەی كەم بكاتەوە(. هەر لە كۆنیشەوە 
وتــراوە: )ئاگری گەورە لە پزیســكی بچوكەوە 

دەكەوێتەوە(.
ئایا ئەوانەی شیوەن بۆ تەقینەوەكانی ڕیاز 
و دارلبەیزا دەكەن، ئازایەتی دەدەنە بەرخۆیان 
و زانســتە مۆدێرنــەكان دێننــە نــاو خوێندنــی 
ئایینیــەوە، بــۆ ئەوەی موســڵمانی ژیــر و ئاقڵ 
پێبگەیەنــن؟ هەوڵێكی لەمجۆرە چاكترین شــتە 
بــۆ دەرچــون لــەو گەمە عەبەســیەی بڕســتی 
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لــە بــەر بڕیوویــن: گەمــەی پڕكردنی مێشــكی 
منــداڵ و هــەرزەكار و گەنجــان لــە كلتــوری 
جیهــاد و شــەهیدبوون، بــە درێژایــی ســااڵنی 
و  پۆلیــس  تەیاركردنــی  پاشــان  و  خوێنــدن 
ســوپاو دەزگاكانــی ئاســایش بــۆ ڕاوەدوونان 
و دەســگیركردنیان، هەر كاتێــك كردەوەیەكی 
ســەروەختێك  بــدەن!.  ئەنجــام  خۆكــوژی 
تیرۆرمان دەناردە دەرەوە، هەموو ڕێنوێنی و 
ئاگاداركردنەوەیەك بۆ نوێكردنەوەی سستمی 
خوێندن، بــەالی میانڕەوەكانەوە شــۆخیكردن 
و بــۆ توندڕەوەكانیش بیدعــەكاری بوو، بەاڵم 
ئێســتا تیــرۆر بەرۆكــی خۆمانــی گرتــووە و 
مەســەلەكە بــۆ ئێمە لــە مڕوەوە بۆتــە ئەوەی: 

یان دەبێت تیرۆر بەرهەم نەهێنین یان نابین.
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هەژاری و
توندڕەوی ئایینی
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لە ماوەی كۆنگرەی کلتوری قاهیرەدا كە مانگی 
تەمــوزی ســاڵی 2003 لــە میســر بەڕێوەچوو، 
ڕۆژنامەنوسێك پرسیاری لە چاكترین رێگایەك 
بۆ بەرگرتن لە توندڕەوی ئایینی لێكردم و منیش 
لــە وەاڵمدا پێم گــوت: بۆ بەرگرتن لە توندڕەوی 

ئایینی پێویستمان بەمانە هەیە:
1- دیاریكردنی ڕێژەی منداڵ بوون.

2- چاككردنی بواری پەروەردەی ئایینی.
3- نەهێشتنی هەژاری.

هەستمكرد وەاڵمدانەوەكەم توشی نائومێدی 
نەدەكــرد  چاوەڕێــی  لەبەرئــەوەی  كردبێــت، 
وەاڵمێكی وای بدەمەوە. بەاڵم پاش ســەرلەنوێ 
پێموابــوو   وەاڵمـــــــــــەكانم،  لــە  بیركردنـــــــەوە 
وەاڵمێكــی واقیعیانەیــە و ئــــــــــەزموونی واڵتــی 
تونســیش كــە ئەزمونێكی تایبــەت و كەم وێنەیە 

لەو بوارەدا، پشتگیری قسەكانم دەكات..
منداڵبــوون  ڕێــژەی  تونســدا  لــە  ئەگــەر 
دیارینەكرایە، ئەوا ژمارەی دانیشتوانی ئەو واڵتە 
لە ئێستادا لە بری ئەوەی 10 ملیۆن كەس بێت، 
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دەگەیشــتە 25 ملیــۆن كــەس. هەروەهــا گەر لە 
ســاڵی 1990 چاكســازی لــە بــواری خوێندنــدا 
وەك  تونــس  خوێندنگاكانــی  ئــەوا  نەكرایــە، 
خوێندنگەی زۆربــەی واڵتانی عەرەبی، دەبوونە 
مەڵبەنــدی دەمارگیری ئایینــی و تیرۆر. هاوكات 
ئەگــەر ســندوقی نەتەوەیــی بــۆ هاوكاریكــردن 
نەبوایە كە ســاڵی 1993 زەینەلعابدین بن عەلی 
سەرۆكی ئەو واڵتە پێشنیاری كرد، بۆ نەهێشتنی 
ئەو هەژاریەی لەســەرەتای سااڵنی نەوەدەكاندا 
%13 دانیشــتوانی تونس واتە نزیكەی ملیۆنێك 
كەس تیایدا دەژیان، ئەوا لە ئێستادا ئەو رێژەیە 
زیاتــر دەبوو. بەاڵم بوونی ئەو ســندوقە وایكرد 
لە ســەرەتای ســاڵی 2001 ڕێژەی هەژاری لەو 
واڵتەدا بۆ %4 دابەزێت و پێشبینیش دەكرێت لە 
ســەرەتای ســاڵی 2005دا، هەژاری لەو واڵتەدا  

نه مێنێ.
ئەركی ئەو سندوقە نەتەوەییە كە هاواڵتیانی 
تونــس ســندوقی )26-26( پــێ دەڵێــن، ئەوەیــە 
الوانــی تونس بە كۆمەڵگاكەیانەوە ببەســتێتەوە. 
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یەكێــك لــە گرنگترین خەســڵەتەكانی كۆمەڵگەی 
دینامیكــی ئەوەیــە، بتوانێت لە ڕێــی دۆزینەوەی 
هەلــی كاركردنەوە گەنجەكانــی بەخۆیەوە گرێ 
بــدات، ئەوەش هەســتێكی قوڵــی ئینتیماكردن بۆ 
ئــەو گەنجانــە دروســت دەكات.  كۆمەڵــگا الی 
مەرجێكــە،  بــە  ئینتیمایــەش  بــەو  هەســتكردن 
هاواڵتی و بە تایبەتی گەنجان، هەست بكەن مافی 
هاواڵتــی بونیــان هەیە، لە پێش هەمووشــیانەوە 
مافــی دابینكردنــی داهاتووی خۆیــان، واتە مافی 
كاركــردن و بوونی شــوێنی نیشــتەجێ بوون و 

دروستكردنی خێزانیان هەبێت.
كۆمەاڵیەتییــە  پەیمانــە  ئــەو  نەبوونــی  لــە 
قوڵــەی  هەســتە  ئــەو  گەنــج  هاوچەرخــەدا، 
ئینتماكردنــی بــۆ كۆمەڵگــە ال نامێنێــت و بگــرە 
مەیلــی تۆڵەســەندنەوەی لــەال دروســت دەبێــت. 
بــۆ ئــەوەش پەنــا دەباتــە بــەر توندڕەوتریــن و 
عەدەمیترین گروپ، وەك گروپە ئیسالمگەراكان. 
گروپە ئایینیە توندڕەوەكان الوازی هەســتكردن 
بــە ئینتیما بۆ كۆمەڵگــە الی گەنجان دەقۆزنەوە،       
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بە تایبەت ئەو گەنجانەی زۆر هەژارن و لە ڕووی 
ســۆزداریەوە وێرانن و لە ڕووی سێكسیشــەوە 
چەپێنــراون، ئەوانــە پەلكێش دەكەنــە ناو پرۆژە 

خۆكوژیەكەیانەوە. 
رۆژنامــەی )االحــداث المغربیــة( لــە یەكێــك 
لــە ژمارەكانیــدا ئــەوەی دووپــات كردبــووەوە 
كــە ســەرجەم ئەوانــەی لــەكارە خۆكوژیەكانــی 
شــاری )الدار البیضاء(دا بەشــداربوون، لەناوچە 
مەغریبــەوە  شــارەكانی  هەژارنشــینەكانی 
هاتــوون. لە ڕووی ســتراتیژییەوە گروپە ئاینییە 
تونــدڕەوەكان ئــەو بۆشــاییە پڕدەكەنــەوە كــە 
گەنجــان بەهــۆی بــێ ئینتیماییــەوە هەســتی پێ 

دەكەن، بەاڵم چۆن؟ 
بێگومــان لــە ڕێی ئەوەی مــژدەی ئایندە بەو 
گەنجــە نائومێدانــە دەدەن و لــە بــری نەبوونــی 
هیچ ئینتیمایەك بۆ نەتەوەكەیان، ئەو نەتەوەیەی 
بــكات،  بــە كۆمەڵگــە  نەیتوانــی ئەمانــە تێكــەڵ 
ئینتیمایــان بۆ )نەتەوەی ئیســالمی( ال دروســت 
دەكەن و قوربانیدانیان لە پێناو ئەو نەتەوەیەدا ال 
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جوان و پیرۆز دەكەن. نەتەوەیەك كە هەمووان 
گوێ بیستی دەبن و كەسیش لە واقیعدا نایبینێت. 
ئــەو گروپانە فیزای چونە بەهەشــت دەدەنە ئەو 
گەنجانــە، گەر بێتــو ئامادەی قوربانیــدان بن بۆ 
)نەتــەوەی ئیســالمی( و لەو پێنــاوەدا خۆیان بە 

كوشت بدەن.
گروپە ئایینیە توندڕەوەكان بە پێشكەشكردنی 
هــەژارن،  و  نــەدار  بەوانــەی  مــادی  یارمەتــی 
ئەوانــەش زیاتر لــە نیوەی دانیشــتوانی واڵتانی 
عەرەبــی پێكدێنن، توانیــان ئەوانە بەالی خۆیاندا 
ڕابكێشــن و بیانكەنــە هــەواداری خۆیــان. ئــەو 
گروپانــە لــە كۆمەڵگا عەرەبیەكاندا لە پای غیابی 

ڕۆڵی دەوڵەتدا، بەكاری دەوڵەت هەڵدەستن.. 
فێندەمێنتالیزمــی شــیعە لــە ئێــران، بەهــۆی 
دانیشــتوانی  هاوســۆزی  توانــی  زەكاتدانــەوە 
باشــوری تــاران بــەالی خۆیــدا ڕابكێشــێت و 
هــەر ئەوانیــش توانیــان، ئاخونــدەكان بگەیەننە 
ســەر  گەیشــتنە  كــە  هــەر  بــەاڵم  دەســەاڵت، 
كورســی حوكمڕانــی، ڕێــژەی هــەژاری 19% 
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لــە مــاوەی جەنگــی هەشــت  بووبــە %65 و 
ســاڵەی ئێران – عێراقیشدا، مەالكانی ئەوێ 70 
ملیــار دۆالریــان رەوانــەی دەرەوەی واڵت كرد. 
لەالیەكی ترەوە بەرەی ئینقازی ئیســالمی توانی 
هەڵبژاردنی شارەوانیەكان و پەرلەمانی جەزائیر 
بباتــەوە، ئەویش بەهۆی ئەو یارمەتیە زۆرانەوە 
بــوو كە پێشكەشــی هەژارانی ئــەو واڵتەی كرد 
و سەرچاوەكەشــی ئــەو لێشــاوە دۆالرە بــوو 
كــە هەندێــك لە دەســەاڵتدارانی واڵتانــی كەنداو 

تەرخانیان كردبوو بۆ ئەو پرۆسەیە.
ئیخوان موســلمینیش لە میسر بەدەرنین لەو 
حاڵەتەو لەمڕۆشدا جەماوەریان لە تەواوی حیزبە 
دیموكراســیەكانی ئــەو واڵتە زیاترە، هۆكەشــی 
دەگەڕێتەوە بۆ زیادبوونی ژمارەی دانیشتوان و 
ڕۆڵی ڕاگەیاندن و سستمی پەروەردە )بەتایبەت 
پەروەردەی ئایینی( و هەژاریەكی لە ڕادەبەدەر، 
لەگەڵ ئەو هێندە یارمەتیانەی ئەو گروپە دەیداتە 
هــەژاران، لــە بــری دەوڵــەت و دامەزراوەكانــی 
كۆمەڵگەی مەدەنی و رێكخراوە مرۆڤدۆستەكان. 
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لــە تونــس ئەگــەر ســندوقی نەتەوەیــی بــۆ 
هاریكاریكــردن نەبوایــە، ئەوا گروپــی )النهضە(
ی تونــدڕەو دەیتوانــی هــەژاران بــەالی خۆیــدا 
ڕابكێشــێت و كۆمەڵگــەی تونســیان پــێ وێــران 
بكات، وەك چۆن خومەینی كۆمەڵگەی ئێرانی و 
بەرەی ئینقازی ئیسالمیش كۆمەڵگەی جەزائیری 
وێرانكــرد. لــە مــاوەی ســااڵنی 2000-1993، 
پالنی سندوقی هاریكاریكردن توانی ئەو خانوانە 
نەهێڵێــت كــە شایســتەی ژیانی مــرۆڤ نەبوون 
و نزیكــەی 181 هــەزار خانــەوادەی تێــدا بــوو. 
هاواڵتیانــی تونــس تەنانەت ئەوانەشــی دەســت 
كورتبوون بڕی 500 ملیۆن دیناریان كۆكردەوە 
و دایانــە ســندوقی هاریــكاری، وەك پشــتیوانی 
ڕیشەكێشــكردنی  بــۆ  پڕۆژەیــە  لــەو  كردنێــك 

هەژاری لە واڵتدا. 
ئەوەبــوو  ســندوقە  ئــەو  پالنــی  ئامانجــی 
دانیشــتوانی ناوچە هەژارنشــینەكان، لە شــوێنی 
لــە  خۆیانــدا بمێننــەوە و شــااڵوی كۆچكــردن 
الدێــوە بــۆ شــارەكان ڕابگــرن. ئەو كارەشــیان 
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بەوەكــرد كــە ســەرچاوەی نان پەیداكــردن، لەو 
ناوچانەدا دەستەبەر بكەن و هەلومەرجی ژیانی 
خەڵكەكــەش چاك بكــەن. دوای ئــەوە حكومەت 
لــە نێــوان ســااڵنی 2001-2004، دەســتی بــە 
جێبەجێكردنی پالنی چوار ســاڵی كرد كە ئامانج 
لێــی تێكدانی خانــووە كۆن و ســەرەتاییەكانە و 
گۆڕینیانــە بــە خانــوو گەلێــك، شایســتە بێت بە 
مرۆڤێــك كە لە بەراییەكانی هەزارەی ســێهەمدا 
دەژی و ڕێگاوبــان و ئــاوی خواردنەوە و.. هتد، 

بۆ دابین بكرێت.
ســەركەوتنی ئەو ئەزموونە لە تونس، وایكرد 
ببێتە نمونەیەكی جیهانی و نەتەوە یەكگرتووەكان 
لە شێوەی سندوقی هاریكاری كردنی نێودەوڵەتیدا 
تەبەنــی بكات، بۆ نەهێشــتنی دیــاردەی هەژاری 
كــە زیاد لــە نیوەی دانیشــتوانی ســەر زەوی بە 
دەســتیەوە دەناڵێنــن. خۆزگە ســەرجەم واڵتانی 
عەرەبی پەیڕەوی ئەو ئەزمونەی واڵتی تونسیان 
دەكــرد، بۆ ئەوەی هەژاریــان لە واڵتەكانیاندا پێ 
ڕیشەكێش بكردایە. ئەو هەژارییەی كەرەستەیەكی 



عەفیف ئەخزەر 152

لەبارە بۆ توندڕەوی ئایینی. لەڕووی مێژووییەوە 
نەهێشــتنی هــەژاری لە ئەوروپا، بــەدوو قۆناغدا 

تێپەڕیووە:
قۆناغــی یەكــەم/ ڕێكخــراوە مرۆڤدۆســتەكانی 
كۆمەڵگــەی مەدەنــی بەنــاوی هــاوكاری ئەخالقــی 
لەگەڵ هەژاراندا، شــانیان دایەبەری و ڕووبەڕووی 
نۆزدەهەمــەوە  ســەدەی  لــە  بەمجــۆرە  بوونــەوە. 
تــا جەنگــی دووەمــی جیهانــی چەندیــن ڕێكخراوی 
كۆمەككــردن بە هەژاران دروســت بوون و كاریان 
ئەوەبوو، سەرشــانی هەژاران كەمێك ســوككەن و 
لــە ڕێــی چاككردنــی گوزەرانی ژیانیانــەوە، تۆزێک 

هیوایان بۆ بگێڕنەوە.
قۆناغی دووەم/ لە سەروەختی جەنگی دووەمی 
جیهانیــەوە دەســت پێــدەكات، كاتێــك ئــەو ئەركە 
دەوڵەتــی خۆشــگوزەرانی پێــی هەســتا. بەتایبەت 
كــە لــە ڕووی ئابووریــەوە بەهێز بــوو، دەیتوانی 
كۆمــەك بە هــەژاران بــكات. لێــرەوە یارمەتیدانی 
نــەداران لە ئەركێكی ئەخالقیەوە بوو بە ئەركێكی 
یاسایی، واتە گۆڕا بە مافێك لە مافەكانی مرۆڤ.



153عەلمانییەت  و ئسوڵیەت

ئیسالمییەكان  و ڕۆشنبیران
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ئیســالمییەكانی ئەمڕۆ، هەموو ئەو شــتانەی 
نــاو كەلەپوریــان دەمــەزەرد كــردەوە كــە دژی 
رۆشــنبیری  و ژیانــن، ئــەوەش بــە مەبەســتی 
زەدكردنــی  نــاو  بیركردنــەوەو  تەكفیركردنــی 
بیدعــەكاری..  بــە  بــوو  داهێنانێــك  هەمــوو 
فەقیهەكانی ســەدەكانی ناوەڕاســت، وێنەكێشان 
 و گرافیــك  و فەلســەفەو تەنانــەت لۆژیكیشــیان 
قەدەغــە كردبــوو. لەوبارەیەوە ســیوطی دەڵێت: 
هەروەهــا  كافــرە(،  بێژبێــت  لۆژیــك  )ئــەوەی 
ئیبــن ســەاڵح دەڵێــت: )لۆژیــك دەتباتەوە ســەر 
فەلســەفە كــە كوفــرە، چونــەوە ســەر كوفریش 
كوفرە(. ســەروەختێكیش ئیبن روشــد دوچاری 
بــە  قورتوبــە  فەقیهەكانــی  هــات،  راوەدوونــان 
كۆرس دەیانوت: )بە لۆژیك كاریان كردو وتیان 
ئەمە حەقیقەتە، بەاڵكان دەچنەوە سەر لۆژیك(. 
ئیســالمییەكان شــانیان دادایــە ســەر ئــەم 
كەلەپــوورە تاریكــەی، دوژمنی روناكی ئەقڵەو 
دوو چەكی ترسناكیشیان لێخواست بۆ بێدەنگ 
كردنــی رۆشــنبیران. ئــەو دوو چەكەش بریتی 
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بوون لە: سانســۆر  و تیرۆر.. نوسەری ئێرانی 
سەركۆهی باسی ئەو شیزۆفرینیایە دەكات كە 
رۆشــنبیرانی ئێران، بەهۆی سانسۆری زۆری 
بــوون:  دووچــاری  ئیســالمییەوە  حكومەتــی 
)لــە ناخــی هــەر نوســەر و رۆژنامەنوســێكی 
یەكێكیــان  هــەن،  كــەس  دوو  واڵتــەدا  ئــەو 
دەنوســێت و ئەوی دیكەشــیان هەڵدەســتێت بە 
ســڕینەوە، یاخود لە باشــترین حاڵەتــدا مانای 
رستەكان بەرەمز و میتافۆر بارگاوی دەكات(، 

)ئێكسپرێس2000-/8/6(. 
لەالیەكــی تــرەوە حزبولــاڵی ئێرانــی- كــە 
چــی  دەدات و  بەچــی  رێ  ناكرێــت  پێشــبینی 
وەهــای  كتێبــی  زۆرجــار  دەكات-،  قەدەغــە 
ســوتاندووە كــە دەوڵــەت بــە چاپكردنی رازی 
بووەو مۆڵەتی رەسمی پێدراوە، بەاڵم حزبولاڵ 
ســوتاندنی  لــە  جگــە  نــەداوەو  بــەوە  گوێــی 
كتێبەكــە، دەســتیانداوەتە گڕدانــی ئــەو خانەی 
باڵوكردنەوەیــەی چاپــی كــردووەو هەروەهــا 

كەوتونەتە راوەدونانی نوسەرەكەشی. 
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ئیسالمییەكان هەر تەنها بە دانانی سانسۆر 
رۆشــنبیرانیان ســەركوتنەكردووە، بەڵكــو ئەم 
پرۆســەیەیان بە تەكفیركــردن  و تیرۆر درێژە 
پێــداوە. بۆ نمونە خومەینــی بە درێژایی ژیانی 
)شانازی بە دەركردنی فتوای كوشتنی ئەحمەد 
1947دا(،  ســاڵی  لــە  دەكــرد  كیســرەوییەوە 
)بڕوانــە: ئەمیر تاهیری(. ســاڵی 1979 كاتێك 
پرســیاری ئەوەیــان لــە خومەینی كــرد بۆچی 
فەرمانی بە لە سێدارەدانی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی 
داوە بەبــێ دادگایی كردنیان، لەوەاڵمدا دەڵێت: 
)لەبەرئەوەی ئەوانە تاوانبارن و پێویست ناكات 
كاتــی خۆمانیــان لەگەڵــدا بكوژیــن و بكەوینــە 

دادگایكردنیان(، )ه.س.پ(. 
بەناوی شــەریعەتی ئیســالمییەوە جێنشینە 
و  نــاوەوە  لــە  خومەینــی  توندڕەوەكانــی 
دەرەوەی ئێرانــدا، دەســتیاندایە جێبەجێكردنی 
یاســای جەنگەڵ بەسەر رۆشــنبیراندا. بڕگەی 
228 لــە یاســای ســزادانی ئیســالمی دەڵێــت: 
)ئەگــەر بــۆ دادگا ســاغبووەوە ئــەو كەســەی 
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كــوژراوە، خوێنی حەاڵڵكراوە-واتە مورتەدە-، 
ئــەوا بكوژەكــەی ئــازاد دەكرێت  و بــە بێتاوان 
دەدرێتــە قەڵــەم(.. هــەر بــە ناوی ئەو یاســای 
جەنگەڵــەوە، دەزگای شــەهیدان كــە ســەر بــە 
رابــەری شۆڕشــی ئیســالمییە، خەاڵتێكــی بــە 
بــڕی دوو ملیۆن دۆالر بۆ كوشــتنی ســەلمان 
روشــدی رۆماننوس تەرخانكرد.. دواجار هەر 
لە ســایەی ئەم یاسایەدا، ئیتالعات ناوی 180 
رۆشــنبیری ئێرانی خستە لیســتی رەشەوە بە 
مەبەستی تیرۆركردنیان، بەاڵم تەنها دەستیان 
بە چوار كەس لەوانە گەیشت و ئەگەر سەرۆك 
محەمــەد خاتەمــی نەهاتایەتــە ناو مەســەلەكە، 
ئەوا كۆی ئەوانی دیكەش بە دەردی ئەو چوار 

رۆشنبیرە دەچوون! 
ئەو روباری خوێنەی ساڵی 1979 شۆڕشی 
ئیســالمی لــە ئێــران لەگەڵ خۆیــدا هێنای، رك 
ئیســالمییەكانی دەرەوەی  لەناخــی   و كینــەی 
ئێرانــدا بێداركــردەوە، تــا نەیارەكانیــان وەك 
دوژمن ببینن و بكەونە پاكتاوكردنیان. بۆنمونە     
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)هەڵگەڕانــەوە(،  تۆمەتــی  بــە   1985 ســاڵی 
لەســێدارەدانی  بڕیــاری  تورابــی  حەســەن 
فەیلەســوفی عــارف محەمەد مەحمــود تەهای 
لــە  ئیســتیئناف  دادگای   1999 ســاڵی  دا. 
خەرتوم بە تۆمەتی )سوكایەتیكردن بە ئایین(، 
هونەرمەندێكی بە لێدانی 260 قامچی حوكمدا.
بــە  ئیســالمییەكانی ســەر  لوبنانیــش  لــە   
حزبوڵــاڵ، هەســتان بــە تیرۆركردنــی مەهــدی 
عامل و حســێن مروە! شــایەنی باســە حســێن 
مروە هێندە كەنفت بوو، لەسەر جێدا چاوەڕێی 
مــردن بــوو. لە میســر ئیســالمییەكان محەمەد 
دیــن  لــە  هەڵگەڕانــەوە  بــە  عەبدولوەهابیــان 
تاوانباركــرد، لەبەرئــەوەی گۆرانــی )مــن غیــر 
لیــە؟(ی وتبــوو. هەمــان حوكمیشــیان بەســەر 
نەصــر حامــد ئەبــو زێــددا دا. لەپێنــاو رۆمانی 
)اوالد حارتنا(، تیرۆرســتێكی ئیسالمی نەجیب 
مەحفــوزی دایە بەر چەقۆو یەكێكی دی بەپێی 

فتوایەك، فەرەج فۆدەی تیرۆركرد. 
ئــەو  دادگایكردنــی  وەختــی  لەســەر 
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تیرۆریســتەی فــەرەج فــۆدەی تیرۆركردبــوو، 
دادوەر لێی دەپرسێت بۆچی كوشتت؟ ئەویش 
لــە وەاڵمدا دەڵێت: لەبەرئــەوەی عەلمانی بوو.. 
كە دادوەر دەپرسێت عەلمانی یانی چی؟ دەڵێت: 
نازانــم! كاتێــك دادوەر رووی پرســیار دەكاتە 
لەســەركردەكانی  یەكێــك  غەزالــی،  محەمــەد 
ئیخوان موســلمین، دەربــارەی ئەوەی حوكمی 
خــوا چییــە لەســەر ئەوانەی خەڵــك دەكوژن؟ 
وەكی كەســێكی تونــدڕەو بە تەواوی یەقینەوە 
دەڵێت: )ئەوانــە حوكمی هەڵگەڕانەوە لەئاینیان 
بەســەر ئــەو كەســەدا داوە، كارێــك كە دەبوو 
بیكردایــەو  دەوڵــەت  یەكەمــی  دەســەاڵتداری 

نەیكرد(. 
جارێكی دی دادوەر لێی دەپرسێت: )كەواتە 
حوكمــی ئەوانە چییە؟( لەوەاڵمدا غەزالی وەكی 
ســومبولی میانــڕەوی دەڵێــت: )ئەوانــە حوكمی 
خوایــان جێبەجــێ كــردووەو ئیســالم ســزای 
ئەوانە نادات(. تیرۆریستەكە كاتێك گوێ بیستی 
فتواكــەی محەمــەد غەزالــی ده بێت كە ڕشــتنی 
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خوێنــی فــەرەج فۆدە بە حــەاڵڵ دەزانێت، پڕ بە 
هۆڵی دادگاكە هاوار ده کات و ده ڵێت: )ئێستا بە 
ویژدانێكی ئاســودەوە دەمــرم(. ئەركی فتوادان 
ئەوەیە بە هەڵگرتنی گوناه لەسەرشــانی كەسی 
تیرۆریســت، ویژدانــی ئەخالقــی ئاســودەكات، 
هیــچ  بەبــێ  ئامادەبێــت  و  ســاز  ئــەوەی  بــۆ 

بیركردنەوەیەك ئامبازی نێچیرەكەی بێت. 
لــە  زیــاد  ئیســالمییەكان  جەزائیریــش  لــە 
شەست رۆشــنبیریان تیرۆركرد، لەوانە: تاهیر 
جەعوتی شاعیر و جیاللی یابسی ئەكادیمیست. 
بەرەی ئینقازی ئیســالمی لەسەرزاری ئەنوەر 
هــەدام، تەبەنــی تیرۆركردنــی جیاللی یابســی 
كرد. شایەنی باسە لەسەروبەندی تیرۆركردنی 
تونســیی  ئیســالمی  توندڕەوێكــی  یابســدا، 
عەلمانییــە  ئــەو  )چارەنوســی  نوســیبووی: 
تونســییانەی دەســتیان لەگــەڵ رژێمــدا تێكەڵ 

كردووە، وەك چارەنوسی یابس دەبێت(. 
دواجــار یوســف قــەرزاوی كــە بەحســاب 
تەكفیركردنــی  فتــوای  میانــڕەوە،  كەســێكی 
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دەركــرد بــۆ حەیــدەر حەیــدەر و رۆمانەكــەی 
هــەر  دەریــا(و  گژوگیاكانــی  بــۆ  )خوانێــك 
كەسێكیش ئەو بەرهەمە بە كارێكی داهێنەرانە 
بزانێــت، )واتــە زۆربەی زۆری رۆشــنبیران  و 
داهێنــەران  و رەخنەگــران لە میســر و واڵتانی 
دیكەی عەرەبی، تەنانەت ئەوانەشــی وەكو من 
ناكۆكن لەسەر ناوەڕۆكی سیاسی رۆمانەكە(، 
ئەو فتوایە دەیانگرێتەوە. ئاشكرایە تەكفیركردن 
بــە مانــای حەاڵڵكردنی خوێنــی ئەوانە دێت كە 
تەكفیر دەكرێن و هاندانی هەر ئیماندارێكیشــە، 

بتوانێت ئەو كارە جێبەجێ بكات! 
لەالیــەن  رۆشــنبیران  ســەركوتكردنی 
ئیسالمییەكانەوە، بە قەدەغەكردنی كتێبەكانیان  
و راوەدونانیــان  و فتــوادان بە كوشــتن و بڕین  
و دادگاییكردن  و لەسێدارەدانیان، لەبەرئەوەی 
پرۆسەیەكی بە بەرنامەیەو بەردەوام دووبارە 
یاســا.  حوكمــی  دەبێتــە  خەریكــە  دەبێتــەوە، 
بێگومــان لێــرەدا پرســیارێك دێتــە پێــش كــە 
بۆچی ئیســالمییەكان تەكفیــری بیركردنەوە و 

بیریاران  و داهێنەران دەكەن؟
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بــۆ  كــراوە  وەاڵمێكــی  پــرۆژە  وەكــی   
گفتوگۆكردن، پێنج گریمانە بەردەست دەخەم: 
1- ئەو توندڕەوی  و دەمارگیریەی لەناخی 
دەرونیانــدا رەگــی داكوتــاوە، دەیانخاتە ســەر 
كەڵكەڵەی ئەوەی ئەوان خاوەنی مەعریفەیەكی 
ئیالهین  و پێویســتیان بە هیچ شــتێكی تر نییە. 
ئەو حەقیقەتەی دەمارگیرێكی ئسوڵی خۆی بە 
خاوەنــی دەزانێت، لە واقیعدا جگە لە وەهمێكی 
گــەورە شــتێكی تــر نییــەو پەنــا بــەو وەهمــە 
دەگرێــت، لەبەرئەوەی ناتوانێــت رووبەڕووی 
حەقیقەتــە تاڵــەكان بێتەوەو بیر لە خۆكوشــتن 

نەكاتەوە. 
ئــەو مرۆڤــە پێیوایــە پەســەندنەكردنی هەر 
بۆچونێكــی  و بونــی رای جیــاواز تــر لــە هــی 
ئــەو، مانــای ســوكایەتی پێكــردن  و شــكاندنی 
كارەكتەری ئەوە. ئەمەش دەیخاتە حاڵەتێكەوە 
شــەرانگێزی  و  بــۆ  ئامادەبێــت  و  تاســاز 
پاكتاوكردنــی بەرامبەر، وەك ئەوەی لە دۆخی 

بەرخوردێكی شەرعیدا بێت لە خۆی. 
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2- پێیــان وایــە دەبێــت خەڵكــی ئاراســتە 
بكەن  و بانگیان بكەن بۆ ســەر رێگای راست. 
ئــەو حــەز و ئــارەزووەش بۆ ئاراســتەكردنی 
خەڵــك وەكــی دەرونشــیكاری باســی دەكات، 
و  ئەڤینــی   خــود  و  لەســادیزم   تێكەڵەیەكــە 
بووبێــت،  پەتایــە  ئــەو  دوچــاری  ئەوەشــی 
بۆچونەكانــی خــۆی وەكــی ئیــرادەی یەزدان 
بەســەر ئەوانــەدا فــەرز دەكات كــە باوەڕیان 
پێــی نییــەو وەك ئەو بیرناكەنەوە. لەراســتیدا 
ئەوە نەك هەر تەعبیرنییە لە ئیرادەی ئیالهی، 
بەڵكو گوزارشتە لەو نەخۆشی و هەلوەسانەی 

لــە ناخی ئەو مرۆڤەدا هەن. 
دەســــەوســــانــــی  نـــــاكـــــارایـــــی  و   -3
لەوەی  ئیسالمی،  جیهانی  دەستەبژێرەكانی 
ئیماندار  لە  )هاواڵتی  پێویست  وەكی  بتوانن 
لە  ئایین  ــار  دواجــ و  ســیــاســەت   لــە  ئایین  و 
ئەدەبی  و  ئەفراندنی  و  زانستی   توێژینەوەی 
خۆی  بۆ  ئــەوەش  جیابكەنەوەکە  هــونــەری( 

ناوەڕۆكی پرۆژەی مۆدێرنەیە. 
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فیقهیەكانــی  مەرجەعیــە  نەگۆڕانــی   -4
ســەدەكانی ناوەڕاســت و تــازە نەبوونەوەیان، 
بــە جۆرێــك بتوانێــت خــۆی لەگەڵ یاســاكانی 
ســەردەمدا بگونجێنێــت، بــە تایبــەت مافەكانی 
بیركردنــەوەو  ئــازادی  بــواری  كــە  مــرۆڤ 
رادەربڕیــن دەســتەبەر دەكات  و وەك یەكــی 
ســەیری هەموو بیر و باوەڕەكان دەكات. لەم 
ســەردەمەدا هەر یاســاو بیروبۆچونێك دژ بە 
بنەماكانی مافی مرۆڤ بێت، شەرعیەتی خۆی 
لەدەســت دەدات  و بۆ ئەوە باشــە لە ئەرشیفدا 

هەڵبگیرێت. 
جاڕنامــەی  كــە  ئێمــە  واڵتانــی  پێویســتە 
مافەكانــی مرۆڤیــان پەســەند كــردووە، رێزی 
ئیمزاكانــی خۆیــان بگرن  و ســەرلەنوێ فیقهی 
كــۆن لەســەر بنەمایەكی مۆدێــرن دابڕێژنەوە. 
ئــەوەش مانــای وایە یاســا گەلێــك دەربكرێت، 
بــوار بــە هەموو ئاقــارە ئەدەبــی  و هونەری  و 
فەلســەفی  و زانســتییەكان بــدات، گوزارشــت 
لەخۆیــان بكــەن  و بــە ئازادیــش لێكۆڵینــەوەو 
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گومــان  و ئەزمونی شــتەكان بكرێت، هەروەها 
ئەقــڵ  و خەیاڵ سانســۆر نەكرێن  و ســنوریان 
بــۆ دانەنرێــت.  واتە بە جۆرێــك كاربكەین كە 
میللەتانــی دنیــا لەسەرتاســەری گــۆی زەویدا 
دەیكــەن. خۆدزینەوەمــان لــە دەســكەوتەكانی 
مۆدێرنــە، ناهەقییەكــی گەورەیــە دەرهــەق بــە 

خۆمان. 
5- ئیسالمییەكان كە سەركوتكردنی فیكر و 
داهێنان بۆتە پیشەیان، لە واقیعدا ئەوانە لەیەك 
كاتــدا هەم جەالدن  و هــەم قوربانیش. جەالدن 
یاســای  شــەریعەتەوە  بەنــاوی  لەبەرئــەوەی 
جەنگــەڵ بەســەر رۆشــنبیری  و رۆشــنبیراندا 
دەســەپێنن  و بەو كارەشــیان ئازادیان لێزەوت 

دەكەن و خوێنیان دەڕێژن. 
قوربانیشــن لەبەرئــەوەی زۆربەی زۆریان 
هــەر لــە منداڵییــەوە، بــە بەرنامەیەكــی ئایینی 
كــۆن  و نەزۆكــی وا پەروەردەكــراون، دوور 
بووە لە سۆســیۆلۆژیا و مێــژووی ئایینەكان  و 
سایكۆلۆژیاو زمانەوانی  و.. هتد. بەرنامەیەكی 
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ئایینــی لــەو جــۆرە، مێشــكی پڕكــردوون لــە 
مەرگدۆســتی  و نەفــرەت كردن لــە زیندەگی  و 
تەكفیركردنــی ئەو ســەردەمەی تیایــدا دەژین. 
دواجــار ئەوانــە قوربانــی دەســتی كەناڵەكانی 
راگەیاندنیشــن كــە وەك پــەروەردەی ئایینــی، 
خەڵــك بەرامبەر ژیانی مۆدێرن رق ئەســتوور 
دەكەن و سوكایەتی بە دەسكەوتەكانی مۆدێرنە 

دەكەن. 
لێــرەدا ئــەوە بــە بیردەهێنمەوە كــە یەكێك 
لــەو پارێزەرانــەی بەشــداربوو لە فتــوادان بۆ 
تیرۆركردنــی فــەرەج فــۆدە، بــە بەردەوامی لە 
تەلەفزیۆنی میسرەوە دەردەكەوت  و ملیۆنەها 
بینەر دەیانبینی، بۆ ئەوەی مێشكیان بشواتەوەو 
ئامادەیــان بكات ببنە بكــوژ و كوژراو، بكوژی 
رۆشــنبیران  و كــوژراوی دەســتی هێزەكانــی 

ئاسایش!!



بەرهەمە چاپكراوەكانی دەزگای ئایدیا

وەرگێڕنوسەرناوی بەرهەمژ
ساڵی 
چاپ

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەفالتوون1

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سپینۆزا2

2014شۆڕش مستەفائاشنابوون بە كیرگە گۆر3

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر4

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كارل پۆپەر5

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاالن تۆرین6

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە سوقرات7

2014رێباز مستەفائاشنابوون بە ئەرستۆ8

214سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە قەشە ئاگۆستین9

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جان جاك رۆسۆ10

2014مستەفا زاهیدیئاشنابوون بە دیڤید هیوم11

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە12

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فرۆید13

2014عەتا جەمالیئاشنابوون بە جۆن لۆك14

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین15

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەریك فرۆم16

2014عوسامن حەمە رەشیدئاشنابوون بە قوتابخانەی فرانكفۆرت17

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بزووتنەوەی فێمێنیزم18

2014بازگربلیمەتی و شێتی19

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی20

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیكۆالریزم21

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار22

2014لوقامن رەئوفئاشنابوون بە ڤێرجینیا وۆلف23

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە یۆرگن هابرماس24

2014كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە درێدا25

2013ماجيد خەلیلمەكری ئیسالمییەكانی كوردستان26

ماوتسی تۆنگكتێبی سور27
فازڵ حسێن مەال 

رەحیم
2014

2014سرتان عەبدوڵاڵسەیران بۆ سەرێكانێ28

2014سابیر عەبدوڵاڵ كەریمگەندەڵی29

2015پێشەوا فەتاحكۆمەڵێك نوسەریوتۆپیا30

2015ئەنوەر حسێن - شۆڕش مستەفالەقەندیلەوە بۆ كوبانێ31



2015ئەنوەر حسێن )بازگر(پرۆیسرتۆیكای بەهاری عەرەبی32

2015رێكەوت ئیسامعیلبریتا بولەرگەشتە بێ ئاكامەكانی سەركردەیەك33

2015كۆمەڵێك نوسەرداعش و داعشناسی34

35
گروپی قەیرانی چارەسەری پرۆسەی 

ئاشتی نێوان توركیاو پەكەكە
2015ماجد خەلیل

36
گۆڕینی رژێم و شۆڕشەكان، ئەو 

رووداوانەی سیستمی سەدەیەكیان 
سڕییەوە

سەجعان میالد ئەلقزی
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2015

2015ئەرسەالن حەسەنئاشنابوون بە بێركلی37

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە باشالر38

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیكارت39

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هایدگەر40

41
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

42
ئاشنابوون بە جیل دۆڵۆز – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هانا ئارێنت43

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە هیگڵ44

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سارتەر45

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە نیچە46

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ڤۆڵتێر47

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سالڤۆی ژیژەك48

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی یەكەم49

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی دووەم50

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی سێیەم51

52
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

چوارەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ماركس – بەرگی پێنجەم53

54
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

شەشەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

55
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

حەوتەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

56
ئاشنابوون بە ماركس – بەرگی 

هەشتەم
2015جەالل حەمید

2015پێشڕەو محەمەدتێری ئیگڵتۆنبۆچی ماركس لەسەر حەق بوو57

رۆبێرت بایەرخەوتن لەگەڵ شەیتان58
ئەرسەالن 
حەسەن

2015



2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە فیورباخ59

2015وریا غەفوریئاشنابوون بە تۆماس مۆر60

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە شۆپنهاوەر61

62
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

یەكەم
2015ئەرسەالن حەسەن

63
ئاشنابوون بە گرامشی – بەرگی 

دووەم
2015ئومێد عوسامن

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەرستۆ64

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە دیموكراسی65

66
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

67
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

68
ئاشنابوون بە ئەلبێر كامۆ – بەرگی 

سێیەم
2015مستەفا زاهیدی

2015د. نەوزاد ئەحمەد ئەسوەدئاشنابوون بە ئەركون69

2015جەبار ئەحمەدئاشنابوون بە فۆكۆ70

2015ماجید خەلیلئاشنابوون بە تۆماس ئەكیونی71

2015ئارۆ هەورامیئاشنابوون بە ئەنگڵس72

73
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی یەكەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

74
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی دووەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

75
ئاشنابوون بە جۆن ستیوارت میل – 

بەرگی سێیەم
2015كۆمەڵێك نوسەر

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە جاك الكان76

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە الیبنتز77

2015كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە میكاڤیلی78

د.عبدلعلی مقبلماركس كێ بوو79
مەجید مارابی - 
جەواد حەیدەری

2015

2015د.سەروەر عەبدوڵاڵحركة الحداثة فی الشعر الكردی80

هشام جعیطفیتنە81
سابیر عەبدوڵاڵ 

كەریم
2016

2016ئەنوەر حسێنداعش و میلیشیاكان82

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆڵ ریكۆر83

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئاڵتۆسێر84



2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئاشنابوون بە سپینۆزا85

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە پۆپەر86

2016ئارام مەحمود – دانا لەتیف جەاللئاشنابوون بە دۆركهایم87

2016ئارام مەحمودئاشنابوون بە دریدا88

2016ماجید خەلیلئاشنابوون بە لیوتار89

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی یەكەم90

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە لینین – بەرگی دووەم91

2016پێشڕەو محەمەدئاشنابوون بە ترۆتسكی92

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە بێرتراند راسڵ93

2016ب. لیڤائاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی یەكەم94

95
ئاشنابوون بە پۆپۆلیزم – بەرگی 

دووەم
2016ب. لیڤا

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە ئەفالتون96

2016ئاكام بەسیمئاشنابوون بە رۆزا لۆكسۆمبۆرگ97

2016كۆمەڵێك نوسەرئاشنابوون بە سیمۆن دیبۆڤوار98

2016شاسوار كەمالئاشنابوون بە كریشنا مۆرتی99

100
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

یەكەم
2016ئەرسەالن حەسەن

101
ئاشنابوون بە تۆتالیتاریزم – بەرگی 

دووەم
2016ئەرسەالن حەسەن

102
ئاشنابوون بە مانفێستی حزبی 

كۆمۆنیست
2016موصڵح شێخ شیسالمی

2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمسێگۆشەی گڕگرتوو103

104
دەروازەیەك بۆ ناسینی جەنگی عێراق 

- كوەیت
2016هەڵگورد جەالل

105
گەشتی دوورو درێژی ئەتۆمی ئێران 

تێچوون و مەترسییەكانی
2016سۆران عەلی

106
چەتەكانی دەریا لە باشوری 
خۆرهەاڵتی ئاسیا، خۆرئاوای 

ئەفریقیاو سۆماڵ
2016هەڵگورد جەالل

107
خەبات لەپێناو فرەییدا دوای 
شۆڕشەكانی باكوری ئەفریقیا

2016سۆران عەلی

108
جواڵنەوەی ئەمازیغی و دینامیكیای 

ژیانی سیاسی لیبیا
2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریم

109
نەوت و گازی شیلی ئەمەریكاو 

ئاكامە جیۆپۆلۆتیكەكانی
2016ئەرسەالن حەسەن



2016سابیر عەبدوڵاڵ كەریمكۆچ لە جیهانێكی بێئۆقرەدا110

111
تیرۆر، تیرۆریزم و تیرۆریزمی 

نێودەوڵەتی
2016رێباز مستەفا

2016بابان ئەنوەرچین و سیستەمی بازرگانی جیهانی112

2016سەرهەنگ عەبدولرەحامنئومێدی خۆرهەتاوی من113

2016ئەرسەالن حەسەنئازادی و خیانەت لە ئازادی114

115
فاكتەرەكانی سەرهەڵدانی رەوتە 

ئیسالمییەكان
2016فوئاد مەجید میرسی

2016نەوزاد جەمالكورد و ئیسالم لە یەكتڕبڕدا116

2016بابان ئەنوەركارل ماركس و لیۆن ترۆتسكی117

2016بژار سەردار - ئازاد ئارمانماركسیزم لە هەزارەی سێیەمدا118

2016مەریوان هەڵەبجەییچوار سندوق119

2016مەریوان هەڵەبجەییگفتوگۆ120

2016مەریوان هەڵەبجەییسەڵتەكان121

2016مەریوان هەڵەبجەییچیرۆكی ورچەكانی پاندا122

2016مەریوان هەڵەبجەییوردە تاوانەكانی ژیانی هاوسەرێتی123

2016د.كەیوان ئازاد ئەنوەركورد و مێژووی جەژنی نەورۆز124

2016ساراڵ فەهمی شەریف - هێمن تاهیرئەو شتانەی لێیان بێدەنگ بووم125

126
چۆن ئیسالمی میانڕەو دەبێتە كارگەی 

بەرهەمهێنانی تیرۆر؟
2016سۆران سێوكانی

2016یاسین محەمەد عەلی - هێمن تاهیرئومێد بە زیندووی بهێڵەرەوە127

2016سۆران عەلیباوەڕدارە تیرۆریستەكە128

2016پێشڕەو محەمەد - هێرۆ خورسەویپێغەمبەرو پرۆلیتاریا129

2016بابان ئەنوەرماركسیزم چۆن كاردەكات130

2016شاسوار كەمالئامانجی فەلسەفە131

2016عادل عەلیپرسی ژن132

2016د.ئەكرم میهردادچەپی نوێ133

2016فەرشید شەریفینامیلكەی لێبوردەیی134

2016سرتان عەبدوڵاڵیاداشتەكانی جەنگ135

136
ژنێك لە نێو سەردەستەی 

میلیشیاكاندا
2016دڵشاد محەمەد - هێمن تاهیر

2016هاوار محەمەدماركس و رەخنەی سیاسەت137

138
لە باڵوكردنەوەكانی كۆمەڵەی 

رەنجدەرانی كوردستان
2016یوسف محەمەد بەرزنجی

2016دانا شوانیفەلسەفە لە ئێستادا139



2016د.حەمید عەزیزتێۆری زانینی زانستیانە140

2016دانا شوانیماركس و ئازادی141

2016ئیسامعیل ئیسامعیل زادەرشۆڤەی ئەفسانەی سیزیف142

2016ماجد خەلیلسەلەفییەت لە كوردستانی ئێران143

2016سۆران عەلیهەژموونی نەوت144

2016سمكۆ محەمەددەوڵەت145

2016محەمەد چیامێژوی ئابوری جیهان146

2016خەڵەف غەفورلە تۆڵەیتۆڵەوە بۆ ناوزەنگ147

148
پارت و رێكخراوە سیاسییەكان لە 

توركیا
2016محەمەد فاتح

149
دەقی شیعری كوردی لە روانگەی 

سیمیۆلۆژییەوە
2016د.لوقامن رەئوف

2017وریا غەفوریتیۆری چوارەمی سیاسەت150

2017رامیار مەحمودهونەری شێوەكاری نوێ151

2017حەسەن بارامجیهانگیری لە روانگەی جیاوازەوە152

پاكستان و گۆڕانیەكانی ناوخۆو 153
2017بابان ئەنوەردەرەوە

2017ماجید خەلیلپەیوەندی ئێران و هندستان154

2017محەمەد چیاچین و ئێران155

2017ئەرسەالن حەسەنژنان لە بەهاری عەرەبیدا156

سیستمی نێودەوڵەتی هێز یان 157
2017ئارام مەحمود ئەحمەددادپەروەری

ركابەری ئەمەریكاو ئێران لە 158
2017كۆشان عەلی زەمانیئەمەریكای التین و ئەفەریقیا

كاریگەرییەكانی دابەزینی نرخی 159
2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت

پێگەی ئێران لە خۆرهەاڵت  160
2017بەختیار ئەحمەد ساڵحناوەڕاستدا

مۆریتانیا واڵتێكی درەوشاوەی كەنارو 161
2017شاناز هیرانیبیابان

هەرێمی كوردستان و ملمالنێ 162
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(ناوچەییەكان

2017ئارام مەحمودفەلسەفەی هانا ئارێنت163

2017سابیر عەبدوڵاڵ كەریمنەوت بەرامبەر زەوی164

2017بابان ئەنوەرپوختەی سەرمایەی ماركس165

2017رەنجەی نابیناچوارینەی دیموكراسی166

نفوذ الهالل الشیعی فی الرشق 167
2017عەلی محەمەد صالحاالوسط



2017ئەرسەالن حەسەنهەڵسەنگاندنی دەسەاڵتی نەرمی قەتەر168

2017عەبدوڵاڵ مەال ئەحمەدسۆفیزم لە ئاسیای ناوەڕاستدا169

170
لە ئیسالمی قورئانەوە بۆ ئیسالمی 

فەرموودە
2017سۆران سێوكانی

2017هاوار محەمەدمێژووی درۆ171

2017ماجید خەلیلپرسی كورد172

2017ئەرسەالن حەسەنپۆست كۆمۆنیزم173

2017جەواد حەیدەریپرۆگرامە ئەتۆمییەكان174

2017ئەرسەالن حەسەنپەیوەندی روسیا و ئەمەریكا175

2017هاوار محەمەددەربارەی میواندۆستی176

2017رێبین رەسوڵبەرەو ئاشتی هەمیشەیی177

2017رێبین رەسوڵرۆشنگەری چییە؟178

179
چەند لێكۆڵینەوەیەكی ئەدەبی و 

رۆژنامەوانی
2017یوسف ئەحمەد مەنتك

2017ئەرسەالن حەسەنسەرەتایەك لەسەر ئاسایشی رسوشتی180

2017ماجید خەلیلمێژووی پەیەدە181

2017فازڵ حسێن مەال رەحیمكتێبی سور - چاپی سێیەم182

2017ئەكرەم عەنەبیمەحرەمی راز شەرحی غەزلیاتی حافز183

2017مەجید مارابی - جەواد حەیدەریماركس كێ بوو؟ چاپی دووەم184

2017كۆمەڵێك نوسەرئاالن بادیۆ185

2017كۆمەڵێك نوسەرروالن بارت186

2017هاوار محەمەدجۆرج باتای187

2017كۆمەڵێك نوسەرچۆمسكی188

2017د. لوقامن رەئوف - ئارام محمودجۆن دیۆی189

2017كۆمەڵێك نوسەررۆدۆلف كارناب190

2017كۆمەڵێك نوسەركۆنفۆشیۆس191

2017كۆمەڵێك نوسەرجولیا كریستیڤا192

2017كۆمەڵێك نوسەرلیڤی شرتاوس193

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتین بوبەر194

2017كۆمەڵێك نوسەرماوتسی تۆنگ195

2017سیار خورماڵیمۆنتیسكۆ196

2017كۆمەڵێك نوسەرپیەر بۆردیۆ197



2017كۆمەڵێك نوسەرسپێنوزا198

2017كۆمەڵێك نوسەرویتگنشتاین199

2017كۆمەڵێك نوسەروالتەر بنیامین200

2017كۆمەڵێك نوسەرفرانسیس فۆکۆیاما201

2017كۆمەڵێك نوسەرمارتن لۆسەر202

2017كۆمەڵێك نوسەرسان سیمۆن203

2017كۆمەڵێك نوسەردێڤد هارڤی204

2017شاناز رەمزی هیرانیجەنگی سارد205

2017ئەرسەالن حەسەنسیخوڕی و دژە سیخوڕی 206

2017کارناس جوبرائیلبیره وه ریی هه واڵگری207

2017ئاران عەلیهەواڵگری و تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان208

209
ئاییندەی كاری هەواڵگری لە سەدەی 

بیست و یەكدا
2017رەوەند هەورامی

2017ئاسۆ حەسەنئەركی سیخوڕانی نهێنی210

2017ئەسعەد جەباریداعشیزم خەالفەت و تیرۆر211

2017موعتەسەم نەجمەدینشارە زەردەواڵە212

2017وەهاب حەسیبلەبارەی خوو رەفتاری مرۆڤەوە213

2017نەوزاد عەلیکۆمەڵەی رەنجدەرانی کوردستان214

2017چنور فەتحی - وریا غەفوریشارنشینی رۆژهەاڵتی ناوین215

2017بیل کلینتۆنبەخشین رێگایەک بۆ گۆڕینی جیهان216

2017ڤاتسالڤ هاڤڵهێزی بێهێزەکان217

2017د. موسڵیح خزر جبوریرۆڵی سیاسی کەمینەکان218

2017پێشەوا  فەتاحئەدەبیات ئەمەیە219

2017عەبدوملوتەلیب عەبدوڵاڵجوانییەکانی وەرگر220

كورتە لێكۆڵینەوەیەكی مێژووی 221
2017كۆمەڵێك نوسەرسۆسیال دیموكرات

2017ژیل دۆلۆز ، كله یر پارنێتئەلف بێ222

2017ئێرنست مەندڵبزووتنەوەی خوێندکارانی شۆڕشگێڕ223



2017جۆن جەی میرشەمیربۆچی سەركردەكان درۆ دەكەن؟224

2017فوئاد سدیقخوێندنەوەیەكی نوێرت بۆ ئیسالمناسی225

2017ئالوین تافلەر و هایدی تافلەرجه نگ و دژە  جه نگ226

227
داعش لەنێوان ملمالنێی مەزهەبی و 

شكستی بەهاری عەرەبیدا
2017هاوكار عەبدوڵاڵ

2017مایکڵ بوراوۆیمارکسیزمی سۆسیۆلۆژییانه228

229
سنوورەكانی سیاسەت و دیموكراسی 

لە كوردستان
2017ئەکرەم میهرداد

2017مێهرداد سەمەدزادەئەزموونی عەملانییەت لە هندستان230

231
ئەنارشیزم لە ڕوانگەی ڕەخنەی 

مارکسیزمەوە
2017جۆن مالینۆ

2017ماری لیمۆنییه ، ئۆد النسۆلینفەیلەسوفان و عەشق232

233
كورده كانی سووریا نه تەوه یه كی 

له بیركراو
2017كه ریم یه ڵدز

2017هیڵمۆت ڕایشمۆدێلی بەرهەمهێنانی ئاسیایی234

2017میشێل فۆكۆشوێنەکانی تر235

236
سۆسیالیزمی زانستی و سۆسیالیزمی 

یۆتۆپی
2017فرەدریک ئەنگڵس

2017جۆرج باتایتیۆری ئایین237

2017پۆل ریكۆرخۆشه ویستی و دادپەروەریی238

2017مارتین هایدگەرفەلسەفەو میتافیزیکا چییە؟239

2017ڕێبین ڕەسوڵ ئیسامعیلفەلسەفەكار و سیاسەت240

2017هانا ئارێنتحەقیقەت و سیاسەت و ئێمەی پەنابەر241

242
كورد لەناو عێراقی مۆزایك و 

ناهۆمۆجیندا
2017ئەنوەر حسێن )بازگر(



2017پیتەر كیڤیستۆهزرە سەرەكییەكانی كۆمەڵناسی243

2017ژیلوان لەتیف یار ئەحمەدمێژووی بزاڤی چەپ لە ئێران244

245
كەرتبوون لە نێو پارتە سیاسییەكان
لە باشوری كوردستان 1988-1976

2017كاوە تەیب جەالل

246
پەیوەندییەكانی یەكێتی نیشتامنی 

كوردستان
2017ڕێباز عبدالكریم قادر

247

كۆمەڵەی شۆڕشگێڕی 

زەحمەتكێشانی كوردستانی ئێران 

_كۆمەڵە)سازكا(   )1969_1988(

2017شەیام سەعید حمەالو

2017ت.ز.الڤینلە سوقراتەوە تا سارتەر248

2017کۆمەڵێک نووسەرچەپ و ئیسالم و تیرۆر249

2017کۆمەڵێک نووسەرپۆپۆلیزم250

2017کۆمەڵێک نووسەرفێمینیزم251

2018نەبەز محەمەددادگا له  تراژیدیاوه  بۆ ئینتیام252

2018سادی پالنتژێستی هەرەڕادیکاڵ253

2018کۆمەڵێک نووسەرفاشیزم254

2018کۆمەڵێک نووسەرناسیۆنالیزم255



256

جیهانیبوونەوەی نیولیبڕاڵیی 

سەرمایە
2018کۆمەڵێک نووسەر

257
سەربووردەی ژیانی

مایلز كوبالند
مایلز كوبالند

وەرگێڕانی: شاناز ڕەمزی هیرانی
2018

258
بنەما تیۆریەكانی بەبازاڕكردن و 

ریكالمی سیاسی لە رۆژئاوا

دكتۆر مەحمود محەممەدیان جەعفەری شەمسی
2018وەرگێڕانی: رەفعەت سەلیمی

حزبوڵاڵى کوردیى لە تورکیا259
توغبا یەشار ئۆغلۆ 

وەرگێڕاىن: ماجید خەلیل
2018




	afef-axdar
	ktib
	afef-axdar
	ktib


