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ئیسالمیزەكردنی گوتاری
مافی مرۆڤ و زانست و
كۆمەڵگەی كوردی

دیــارە ئــەم ناونیشــانە زۆر فراوانــە و چەندیــن ڕەهەنــدی

كێشەی ئیسالمیزەكردن

مێژوویــی و كۆمەاڵیەتــی و زانســتی و ئایینــی دەگرێتــە

پڕۆســەی بەئیســامكردن هەڵمەتێكــی ســەرتاپاگیرە،

خــۆی ،چونكــە لــە ڕوویەكــەوە دەوڵەمەندیــی بابەتەكــە
دەگەیەنێــت ،بــەاڵم لــە ڕووی توێژینەوەیەكــی قووڵــەوە
دەكرێــت ئــەم نووســینە تــا ڕادەیــەك هــەژار بێــت،
ئەگــەر بابەتێكــی فــراوان وەك ئەمــە بــە تێروتەســەلی
توێژینــەوەی لەســەر نەكرێــت .بۆیــە مەبەســت لــەم
نووســینە بەدواداچــوون و پێداچوونەوەیــە بــە گێژەنگــێ،
كــە لێــرەدا بــە «ئیســامیزم» نــاو دەبرێــت .دەكرێــت
ئیســامیزم بــە ئیســامگەریش نــاو بــرێ .واتــە بــە مانــای
بیروبــاوەڕی دۆگــا و چەقبەســتوو و ڕادیــكاڵ.
پێــش ئــەوەی بچمــە باســەكەوە ،گونجــاوە هەڵوێســتەیەك
بكەیــن لــە بــەردەم چەمكــی ئاییــن و جیــاوازی لەگــەڵ
فەلســەفە و زانســت بــەو مەبەســتەی ئــەم جیاوازییــە
بەرچاوڕوونــی بێــتو پلــەی ئاییــن لە ژیــان و بیركردنەوەدا
تێبگەیــن .ئاشــكرایە هەســتی ئایینــی هێنــدەی تەمەنــی
مــرۆڤ كۆنــە «ئاییــن» .لێــرەدا بــە واتــا گشــتی و
فراوانەكــەی ،نــەك ئایینێــك بەتایبــەت .خولیــای ئاییــن
هــەردەم هاوەڵێكــی نزیكــی مــرۆڤ بــووە .باشــر بڵێیــن،
مــرۆڤ هەمیشــە لــە میانــەی رسوتەكانــدا ســەرگەرمی
ئایینــداری بــووە .بــاوەڕی ئایینــی وەك تێڕوانینێــك بــۆ
دونیایەكــی نەنــارساو و نادیــار ویســتویەتی گــوزارش لــە
پەنهانــی ،لــە بوونــەوەر ،لــە رسوشــت ،لــە تارمایــی بــكات
و بیانخاتــە فۆڕمێكــی پیــرۆزەوە .هــاوكات پلــە و پایەیەكــی
دیــاری لــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا بــۆ دابنێــت .كەواتــە مۆتیــڤ
(پاڵنــەر)ی ئایینــی هەڵامڵینــی پەردەیــە لەســەر نەنــارساو،
نەوتــراو و نەزانراوەكانــی ئەودیــوی رسوشــت.
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كــە پــەل بــۆ هەمــوو ڕەهەندەكانــی ژیانــی تــاك و
كۆمــەڵ دەهاوێژێــت .بــە واتایەكــی تــر؛ پانتاییــەك
لــە دەرەوەی پڕۆســەكەی ناهێڵێتــەوە .ئــەم ڕەوتــە
دروســتكردنی جیهانێكــە و گۆڕینــی ســرۆكتۆری
كۆمــەڵ و داڕشــتنەوەی پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتــی و
كولتــووری و سیاســی و ئابوورییەكانیشــە .ئەمــەش
لەبــەر ڕۆشــنایی ڕاڤەكردنێكــی تــردا بــۆ دەق و
پەیڕەوكردنــی فەرمانــە ئایینییــەكان لــە فۆرمێكــی
زەقكــراودا .هــەر بۆیــە ڕاســتە ئەگــەر بڵێیــن ئێمــە
لــە بــەردەم دیاردەیەكــدا نیــن ،لــە بــەردەم كەشــێكی
ئایینیــدا نیــن بــە واتــا باوەكــەی ،كــە بــاس لــە
پەیوەندیــی مــرۆڤ و خــوا دەكات .بەڵكــە لــە بــەردەم
لێشــاوێكداین ،كــە ســەرجەم خانەكانــی مــرۆڤ و
شــانەكانی كۆمــەڵ و بونیــادی ئــاوەز دەخاتــە ژێــر
دەســەاڵتی دەقــەوە .ئیــر ‹خــوا› چاودێــر نییــە ،بەڵكــو
لــە الیــەن نوێنەرانــی و خەلیفەكانیەوە دیســپلینكردنی
مــرۆڤ دەســت پێــدەكات.
ئیــدی ئێمــە لــە بــەردەم دامەزراندنــی دەزگایەكــی
دەوڵەتیــدا نیــن ،بەڵكــو لــە بــەردەم دامەزراندنــی
مەملەكەتــی خودادایــن .واتــە لــە بــەردەم جۆرێــك
‹دەاڵڵچیــی ئایینــی› بــە چەندیــن فــۆرم و لێكدانــەوەی
ئاڵۆزدایــن .كەواتــە ئــەم شــێوازە بــۆ دەستبەســەراگرتنی
دەســەاڵت كــە لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە دەجوڵێــت،
جیاوازییەكــی نییــە لەگــەڵ ڕژێمێكــی بیركردنــەوەی
تۆتالیتاریزمــی ،كــە هەمــان میكانیزمــی دیســپلین و س ـزا
بــەكار دەهێنــێ.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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لێــرەوە چەمكــەكان ،دروشــمەكانیش بــەدوور نابــن لــە

ئایــا بــاس لــە چ كێشــەیەك دەكەیــن و چــۆن بتوانیــن

دەستكێشــی ئیســامیزەكردن ،جــا مافــی مــرۆڤ بــێ یــا

دایبڕێژیــن ،ئەگەرچــی پێناســەكردن بــۆ خــۆی دژوارییەكی

چەندیــن چەمكــی بــاو لــە ژیانــی ڕۆشــنبیریدا .لێرەدا ســێ

تــری فەلســەفەمان بــۆ قــوت دەكاتــەوە .لێــرەدا پێناســەی

تــەوەری ســەرەكی ،پەیكــەری بابەتەكــە هەڵدەگرێــت و

كێشــەكە بــە ئەنــدازەی دەستنیشــانكردن ڕەگوڕیشــاڵەكانی

هەندێــك بابەتگەلــی وەك هەڵمەتــی ئیســامیزەكردنی

كێشــەكە ناكەیــن .بۆیــە دەبێــت بپرســین :ئایا كێشــەكەمان

كۆمەڵگــە و ڕۆشــنبیری كــوردی ،مەســەلەی تیرۆریــزم و

كێشــەی ئیســام و ئایینــە؟

بارودۆخــی جیهانــی و ناوچەیــی دێنــە بەردەمــان .دیــارە

ئەمــڕۆ كــە «ئیســام تەنگەژەیەكــی «ئیشــویەكی»

تــەوەرەی یەكــەم بــاس لــە چەمكــی مافــی مــرۆڤ و

جیهانییــە ،وەكــو چــۆن لــە میدیــا و كــۆڕە زانیارییەكانــدا

جاڕنامــەی ئیســامی بــۆ مافــی مــرۆڤ دەكات .تــەوەرەی

ئــەو بەرباڵوییــەی بەرجەســتە دەكــرێ .دیــارە ئــەم

دووەمیــش ،بــاس لــە زانســت و ئاییــن و ئیســامیزەكردنی

بەرباڵوییــە بــاوە ،بــۆ خــۆی هێنــدەی تــر قەیراناویكردنــی

زانســتەكان دەكات.

تێــزی لێكۆڵینــەوە و نووســینەكانە .چونكــە لەباتــی

دەكــرێ پرســیارێك بێتــە پێــش ،بۆچــی بابەتێكــی وەهــا

باســكردنی دیــاردەی «ئیســامگەری» وەك ئایدیۆلۆژیــای

جەماوەرورووژێــن -پۆپیلــەر ( )populairهەڵدەبژێــرم،

بزاڤێكــی سیاســی ،كولتــووری و دەقگــەرا ،بــاس لــە

واتــە بــۆ لەســەر دیاردەیەكــی زەق و بەناوبانــگ بنووســم،

ئیســامێكی گشــت دەكرێت .واتە ئیســامێك كە ئەســتەمە

لــە كاتێكــدا لــە ڕۆشــنبیریی كوردیــدا ســەدان بابەتــی تــر

لــە چەنــد ڕستەیەكیشــدا پێناســە بكرێــت .لەبــەر ئــەوە،

ســەبارەت بــە بیركردنــەوە لــە كۆمەڵگــە و كێشــەكانی

دەبێــت بپرســین ئــەم چەشــنە توێژینــەوە و لێكۆڵینەوانــە

مــرۆڤ هــەن و كەمــر نیــن بــۆ لێكۆڵینــەوە؟ لــە الیەكــی

لــە توانایاندایــە بچنــە بنجوبنەوانــی دیاردەكــە؟ واتــە

تــرەوە ،هێنــدە لەســەر ئیســامگەری بــە زمانــە جیاجیــاكان

كێشــەی ئیســامگەرا بــە شــێوەیەكی گونجــاو ()Relevant

نــوورساوە و لــە نووســینی كودیشــدا وا بزانــم گەلێــك

و بابەتــی رشۆڤــە بــكات؟ دیــارە نەخێــر .چونكــە كاتێــك

هاتۆتــە بــەر بــاس و گــۆ ،مــن پێــم وایــە ئــەم بابەتانــە

خــودی ئیســام دەبێتــە مشــتومڕ و جێــی پرســیار ،ئەوســا

بــە یــەك نووســین و لێكۆڵینــەوە كۆتاییــان پێنایــەت ،لــە

لــە قەیرانەكــە ،كــە ئیســامگەرییە ،دەردەچیــن.

كاتێكــدا كێشــەكە بــەردەوام هــەر لەتیندایــە و پاشــان

گرفتەكــە لەوەدایــە كــە كاتێــك بــاس لــە تیــرۆر دەكــرێ،

ناكرێــت بــە یــەك دوو لێكۆڵینــەوە ســەروبەری كێشــەكە

باســی ئیســام دێتــەوە بــەردەم .كاتێــك باســی دواكەوتــن،

لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە بخرێنــە ژێــر پرســیارەوە ،چونكــە

دیموكراســی و ئــازادی و گۆڕانــكاری لــە جیهانــی

وەك چــۆن پرۆســەكە ســەرتاپاگیرە ،ئاوەهــاش كاردانــەوە و

ئیســامیدا دەكــرێ ،یەكســەر خــودی ئیســام دەكرێتــەوە

هۆكارەكانیشــی فرەڕەهەنــد و فرەالیەنــەن.

بــە ئیشــكالیەتەكە .وەك توێــژەری بــواری ڕادیكاڵیــزم و و

هــەر بۆیــە دەبێــت بزانیــن لــە میتــۆدی نووســیندا چ

توندڕەویــی ئایینــی ‹گراهــام فوللــەر› جەختــی لێــدەكات،

پرســیارێك ،چ كێشــەیەك دەبێتــە جێــگای توێژینــەوە.

ئەوەیــە ،دەبێــت یــەك پرســیار بكەیــن ،ئایــا موســڵامنان بــۆ

خۆیــان چیــان دەوێــت؟ واتــە خوازیــاری چیــن لــە بەرامبــەر

و ئــازار دەدەن و لەپێنــاوی مانــەوەی دەســەاڵتیاندا

گۆڕانــی دیموكراســی و مەســەلەی تیــرۆردا؟ چــۆن دەڕواننــە

دەكــوژن»  .دیــارە دەكــرێ ئەمــە بــە هۆكارێكــی ناوخۆیی

ئــەم دیاردانــە و هەڵوێســتیان چییــە و بۆچــی؟

دابنێیــن .هەروەهــا نەبوونــی دیموكراســی لەســەر ئاســتی

نــەك ئــەوەی پرســیارێكی داخــراو بكەیــن :ئایــا ئیســام

جیهــان و نایەكســانیی ئابــووری و بەهێزیــی هەندێــك

تیــرۆرە ،ئیســام مۆدێرنــە ،ئیســام زانســتە؟ لەبــەر ئــەوەی

زلەێــز هۆكارێكــی تــری باڵوبوونــەوەی تیــرۆری جیهانــی

شــارەزایان هەمیشــە بــە چەندیــن شــێوەی جیــاواز

و زەمینەخۆشــكەری ڕادیكاڵكــردن و هەاڵیســانی

لێكدانــەوە بــۆ دەقــەكان دەكــەن .بۆیــە بــەراوردی ئــەم

بەرپەرچدانــەوەی توندوتیــژە.

بابەتگەالنــە لەگــەڵ ئیســامدا بێســوودە .كەواتــە پرســیاری

دیــارە گرنگــی ئــەم بابەتــە و مەترســی تیــرۆر ،كــە

دیموكراســی و مافــی مــرۆڤ و گــۆڕان زیاتر بەسـراوەتەوە

بــە نوێرتیــن میكانیزمــی تەكنۆلۆژیــا كار دەكات ،جیــا

بــە خــودی موســڵامن و هەڵگرانــی بــاوەڕی ئایینییــەوە،

ناكرێتــەوە لــە ڕەهەنــدە سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و

نــەك بــە خــودی ئیســامەوە.

ئابوورییــەكان .هــاوكات تێگەیشــن و وردبوونــەوە

كەواتــە گرفتەكــە خــودی موســڵامنان دەگرێتــەوە،

لــەم بابەتــە بــۆ ئێمــەی كــورد تێگەیشــتنە لــە هەنــدێ

كۆمەڵگــە و نەریــت و سیســتەمی سیاســی و خوێنــدن

ڕەهەنــدی كولتووریــان ،لــە ئاســتی شارســتانیی كــورد

و پــەروەردە ،كــە تــا چەنــدە هەڵگــری توانــای گــۆڕان

لــە تــەوەرەی ســێهەمدا باســی لێدەكــرێ .لــە هەمــان

و ژیانــەوەن .تــا چەنــدە ئامادەیــی بوژاندنــەوە و تــا

كاتــدا ،دەبێــت بزانیــن ئێمــە لــە بــەردەم بزاڤێكــی

چەنــد دەتوانــێ لــە كارتێكردنــی دۆگــا بــەدوور بێــت.

جیهانیــی ســنووربڕداین .واتــە بزاڤێــك كــە تێڕوانینێكــی

هەروەهــا پشــكنین و توێژینــەوە لــە هۆكارەكانــی

ســەراپاگیر بــۆ ژیــان هەیــە و لــە بــەردەم تەوژمێكــی

ســەرهەڵدان و تەشــەنەكردنی ئیســامگەری ،كــە لــە

ئایینزاكــراو بــۆ كۆڵۆنیالیزمەكردنــی داهاتــوو ،بــە

كوێــوە ســەرچاوەی گرتــووە .بەتایبــەت ،ئەگــەر مبانەوێــت

گەڕانەوەیەكــی خێــرا و توندوتیــژ بــۆ ئــەو ڕەســەنەی

لــە مەســەلەی توندوتیژیــی ئایینــی بدوێیــن .هــەر لەبــەر

لــە ڕابــردوودا هەیــە .هەڵبــەت ئیســامیزەكردن تەنهــا

ئەمــە ،پســپۆڕێكی وەك ‹بینجامیــن باربــەر› ســەرهەڵدانی

ڕواڵەتەكانــی ژیــان و شــێوازی هەڵســان و دانیشــتنامن

تیــرۆر» ناگەڕێنێتــەوە نــە بــۆ ئاییــن ،نــە بــۆ خــودی

ناگرێتــەوە ،تەنانــەت پانتاییــە شــاراوەكانی ناوەوەمــان،

جیاوازیــی شارســتانی وەكــو ســامۆیل ‹هانتنگتــۆن›

دەروون و خواســت و حەزەكانیشــان پــاوان دەكات.

بــۆی دەچێــت .بەڵكــو ،دەگەڕێتــەوە بــۆ هــەژاری

هــەر لەبــەر ئــەوە ،بــە ڕەوتێكــی (تۆتالیتێــر)

(كۆمەاڵیەتــی ،ئابــووری ،زانیــاری) ،نەبوونــی ئــازادی و

گشــتیگیرخوازیی دادەنێــم.

ژێردەســتەیی و چەوســاندنەوەی سیاســی .ڕژێمەكانــی
واڵتــە ئیســامییەكان ڕۆژانــە هــەزران كــەس بەنــد دەكەن
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ســەرچاوەیەكی نێودەوڵەتــی تێبگەیــن .پاشــان دەبێــت

خاڵێكــی تــر كــە گرنگــە ،ئەوەیــە گوتــاری گەڕانــەوە بــۆ

ئــاگادار بیــن ،ئەگەرچــی ئــەم «جاڕنامەیــە» ،ئــەم

ســەرچاوەی پیــرۆز كــە لــە جاڕنامــەی ئیســامیی مافــی

دۆكیومێنتــە هــەروا لەدایــك نەبــووە ،بەڵكــو ئەنجامــی

مرۆڤــدا هاتــووە ،بــە تەنهــا ناتوانێــت ببێتــە پێكەێنــەری

چەندیــن كارەســاتی مێژوویــی و جەنگــی گەردوونییــە.

پرنســیپێكی تــەواو بــۆ مافــی مــرۆڤ بە گشــتی .واتــە تەنها

زادەی تاقیكردنــەوەی مــرۆڤ و چەشــتنی ئــازار و وێرانیــی

گەڕانــەوە و خوێندنــەوە بــۆ ئیســام لــە بەرجەســتەكردنی

جەنــگ و شەڕوشــۆڕەكانی مرۆڤــە .ئەنجامــی بیركردنــەوە

بنەماكانــی مافــی مرۆڤــدا كــورت دەهێنێــت .لــە

لــە ئاشــتی وەك پرەنســیپی سیاســی ،ڕێــزی مــرۆڤ ،ئــازادی

الیەكــی تــرەوە « جاڕنامــەی ئیســامیی مافــی مــرۆڤ»

وەك دەســتكەوتێكی گرنــگ و پێویســت بــۆ ژیانــی

هەڵگــری جیــاوازی و تایبەمتەندییەكــە ،كــە تەنهــا بــۆ

هەمــوو مرۆڤێــك .ســەرچاوەی یاســایی ئــەم جاڕنامەیــە لــە

مافــی موســڵامن بشــێت .چونكــە دەقــی ئایینــی بــاوەڕی

ڕووی جوگرافــی و یاســاییەوە ،پرۆتۆكۆڵێكــە كــە لــە الیــەن

ئیســامی ســەرچاوە و دیكــۆر و ناوەڕۆكــی بەڵگەنامەكــە

نەتــەوە یەكگرتووەكانــەوە ئامــادە كــراوە .دیــارە ئەمــە
بــۆ ئیسالمیســتێك جێــی گومــان و پرســیارە .هــەر لەبــەر
ئەمــەش مەســەلەی ســەرچاوەكانی مافــی مــرۆڤ خاڵێكــی
بنەڕەتییــە ،كــە «جاڕنامــەی ئیســامی مافــی مــرۆڤ «
بێتــەوە ئــاراوە ،كــە دەگەڕێتــەوە بــۆ دەقــی پیــرۆز ،نــەك
ئەزمــوون و زانســت و فەلســەفەی سیاســی.
هەڵبەتــە ،هەرچۆنێــك بێــت ،ئــەوە خاڵێكــی پۆزەتیڤــە،
كــە هەمیشــە گوێــان لــە یەكدەنگیــی ئیســامگەری و
تەنهــا یەكڕوخســاری نەبێــت ،كــە تەنهــا بــاس لــە ئــاكاری
ئایینــی بــكات و زمانــی توندوتیــژی بــەكار بەێنــێ .ئیــدی
ئیســامگەرێك بــاس لــە مافــی مــرۆڤ بــكات ،باشــە.
ئەگەرچــی ناوەڕۆكــی مافــی مــرۆڤ ،بــە خوێندنەوەیەكــی
ئیســامییانە كــراوە و جێــی پرســیارە .لەبــەر ئــەوە
دەبێــت ئــاگادار بیــن كــە ئیســامیزم و مافــی مــرۆڤ دوو
ڕەهەنــدی جیــا لەخــۆ دەگــرن .هــەر لەبــەر ئەوەشــە ئــەو
ئیســامگەرەی (مافــی مــرۆڤ) وەك ڕەهەندێكــی ڕەوشــتی
سیاســی فەرامــۆش دەكات ،دەبێتــە تیــرۆر ،زەبروزەنــگ.
بــە پێچەوانەشــەوە ئەمــە ڕاســتە.

ئیدی ئێمە لە بەردەم
دامەزراندنی دەزگایەكی
دەوڵەتیدا نین ،بەڵكو
لە بەردەم دامەزراندنی
مەملەكەتی خوداداین .واتە
لە بەردەم جۆرێك ‹دەاڵڵچیی
ئایینی› بە چەندین فۆرم و
لێكدانەوەی ئاڵۆزداین

دیــاری دەكات .لەبــەر ئــەوە جاڕنامەیــەك نییــە بــۆ مــرۆڤ

و موســڵامنانیش هــەر بۆنەتــە جەنــگاوەری ئــەم جەنگــە

وەك تــاك ،بەڵكــو بــۆ ئومــەی ئیســامییە .لــە هەمــان

و هیچــی تــر!

كاتــدا ئــەم جاڕنامەیــە خــۆی بەرامبــەر جاڕنامــەی جیهانــی

دیــارە چ لــە الیــەن ئیســامگەر و چ لــە الیــەن میدیــای

دادەنێــت ،كــە جاڕنامەیەكــە ســنووری ئایینــی و ڕەچەڵــەك

جیهانــی بــە شــێوەیەكی گشــتی ڕووداو و كارەســاتەكان و

و ناوچەگــەری دەبەزێنێــت.

ئیشــەكان ئیســامیزە دەكــەن .ئەمــەش بــۆ خــۆی قەیرانــی

كێشــەی مافــی مــرۆڤ لێــرەوە دەبێتــە كێشــەی گەڕانــەوە

میدیایــە بەگشــتی ،چونكــە زۆر خێــرا و بازرگانییانــە

بــۆ دەق ،چۆنێتیــی خوێندنــەوە و لێكدانــەوەی تێكســت

(كۆمێرشــڵ) و هەواڵــەكان بــۆ جۆشــدان و ورووژاندنــی

و پەرتوكــە ئایینییــەكان .ئەمــەش بــۆ خــۆی دووچــاری

ڕای جیهانــی پەخــش دەكــەن .لــە الیەكــی تــرەوە،

گێچەڵێكــی ترمــان دەكات .گێچەڵــی زمــان ،لێكدانــەوە و

ئیســامگەرانیش پێیــان باشــە كــە بــە هــۆی ئــەم میدیــا

ڕاڤەكــردن و چەندیــن گرفتــی تــر ،كــە ســەدان ســاڵە بیــری

سەیروســەمەرەوە هەلەكــە بقۆزنــەوە ،تــا ببنــە ســەرتۆپی

ئیســامیی پــێ گیرۆدەیــە .وەك وتــم ،لەبــەر ئــەوەی ئاییــن

بــاس و هەواڵــە گەرمــەكان .دیــارە ئــەم باســە گرفتێكــە كــە

و بــاوەڕ دەبێتــە تەوەرەیەكــی ســەرەكی و چەقــی چەمكی

زۆر هەڵدەگرێــت و جێــی باســەكەمان نییــە.

جاڕنامــەی ئیســامی ،كــە وا بــكات كــە مرۆڤگەلێــك لــە

بۆیــە دەگەڕێمــەوە ســەر چەمكــی مافــی مــرۆڤ لــە

دەرەوەی ئــەم بــاوەڕە ئایینییــە مافــی مرۆڤایەتییــان

ڕوانگــەی جاڕنامــەی ئیســامییەوە .ئایــا مەبەســت لــە كام

دەســتەبەر نەكــرێ و جیاوازیــی ئاییــن و بــاوەڕ ببێتــە

مــرۆڤ؟ مــرۆڤ كێیــە بەپێــی ئــەو پێناســەیەی جاڕنامەكــە

هۆكارێــك لــە هەڵگیرســانی ملمالنــێ و دەســتدرێژیكردنە

دەیــكات؟ چەمكــی «مافــی مــرۆڤ «چەمكێكــی نوێیــە

ســەر ئەویــر .لێــرەوە ،ئەگــەر ســەرنجێكی خێــرا لــە

و بــاس لــە مــاف و خواســت ویســتەكانی مرۆڤــەكان

ڕووداوەكانــی ئــەم چەنــد ســاڵە بدەیــن ،دەبینیــن

دەكات لــە ڕوانگــە و دیدێكــی ســەربەخۆ و بێالیەنــەوە.

ئیســامگەرایی توندوتیــژ بەرگێكــی ئیســامییانە دەكاتــە

واتــە مــروڤ و پێداویســتییەكان (جەســتە ،مــادی ،ڕۆحــی)

بــەری ڕووداو و كارەســاتەكان .واتــە زللەیــەك لــە

ئــەو هــەل و دەرفــەت ژیــانو پێشــكەوتن گرنگــن بــۆی.

موســڵامنێك ،زللەیەكــە لــە ئیســام .تەنانــەت ئەوانــەی بــە

ئاســایش و ئاســوودەیی ،كولتــوور ،خواســتە هونــەری و

نــاوی ئیســامەوە دەدوێــن ،خۆیــان لــە بەرەیەكــی تــری

وەرزشــییەكان و هتــد.

دیموكراســی و مۆدێرنــدا دەبینــن .هــەر بۆیــە دژایەتیكردن

دیــارە «مافــی مــرۆڤ» بــاس لــە پەیوەندیــی مــرۆڤ و

و لێدانــی ئــەم بــەرە «نائیســامییە» بــە كارێكــی پیــرۆز و

مــرۆڤ دەكات .مــرۆڤ لەگــەڵ خــۆی ،مــرۆڤ و رسوشــت

فەرمانــی خودایــی تەماشــا دەكــەن .لــە كاتێكــدا میدیــای

و دەوروبــەر ،بــاوەڕ .بۆیــە بــاوەڕ دەبێتــە یەكێــك لــە

جیهانــی كەوتۆتــە هەڵەیەكــی كوشــندەوە لــە بەگشــتاندن

مافــەكان .لــە كاتێكــدا جاڕنامــەی ئیســامی بــاوەڕ دەكاتــە

و ناوبردنــی ڕووداو و گرفتــەكان ،بــە گرفتێكــی ئیســامی

ڕەهەندێكــی گرنــگ ،دەبێتــە چەترێــك كــە مافەكانــی
مــرۆڤ لــە ژێریــدا رشۆڤــە دەكرێــت .هــەر لێــرەوە
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چەمكــی «مــرۆڤ» دەگۆڕێــت بــۆ كەســی بــاوەڕدار ،بــۆ

دەكرێنــەوە ،ئەوســا پرســیارێك دێتــە ئــاراوە :ئایــا ئــەم

بەنــدەی خــودا .دواجــار ،پەیوەندیــی خــودا – مــرۆڤ

بەڵگەنامەیــە ،تــا چەنــد مــرۆڤ وەك بوونەوەرێكــی

دەبێتــە چــەق و خاڵێــك ،كــە پەیوەندیــی مــرۆڤ بــە

ســەربەخۆ لــە دەســەاڵتی دەق و بــاوەڕ و لــە ســنوورەكانی

مرۆڤــەوە دەبەســتێتەوە .جگــە لــەوەی مــرۆڤ لەســەر

قەدەغەكردنــی ئایینــی پاراســتووە؟ باشــە گــەر مرۆڤێــك

بنەمــای بــاوەڕ دابــەش دەكرێتــەوە و چەمكــی «مــرۆڤ»

ســنوورەكانی ئــەم دەقــەی بەزانــد ،چــۆن و لەســەر چــی

لــە واتــا گشــتی و ڕەهەنــدە جوگرافــی و كولتوورییەكــەوە

سـزادەدرێت؟ بــۆ منوونــە ،هەڵبژاردنــی بیروبــاوەڕ و ئایین،

دەگوێزرێتــەوە بــۆ ڕەهەندێكــی ئایینــی.

تــا چەنــد و تــا كــوێ بــڕ دەكات؟ لــە كاتێكــدا كەســێك لــە

چەمكــی «مــرۆڤ» وەك دەســتكەوتی نوێــی بیــری

واڵتێكــی ئیســامیدا دەســتبەرداری ئایینــی خــۆی دەبێــت،

پێشــكەوتوو لــە نێــو بیــری ئیســامگەریدا نییــە .هــەر بۆیە

چیــی بەســەر دێــت؟

ئیســامگەراكان دێــن هەرچــی نــاو و ســیفەتە ،بــۆ كەســی

ئــەو ســنوور و س ـزایانەی كــە بــە نــاوی بەدڕەوشــتییەوە

بــاوەڕدار لــە دەقەكانــی قورئــان و ســوننەتدا وەردەگــرن

ئەنجــام دەدرێــن ،تــا چەنــد لەگــەڵ مافــی مــرۆڤ و

و وەك چەمــك پێشكەشــی دەكــەن .ئێمــە پرســیارمان

ویســت و خواســتی خۆیــدا دەگونجێــت؟ هەڵبژاردنــی

لەســەر ئــەوە نییــە ،ئاخــۆ نــاوی مــرۆڤ – ســیفەتی

هاوســەر بــۆ منوونــە ،كــە بەســراوەتەوە بــە بــاوەڕەوە،

مــرۆڤ یــان زانســت لــە قورئانــدا هاتــووە ،بەڵكــو چەمــك

موســڵامنێك بــۆی نییــە كەســێكی بێبــاوەڕ بخــوازێ .پیــاوی

و بنەماكانــی ‹مــرۆڤ بــوون› چییــە .كاتێــك «مــرۆڤ» بــە

موســڵامن بــۆی هەیــە ژنێكــی فەلــە بەێنــێ ،كەچــی ژنێكی

دیــدی ئیســامگەری پێناســە دەكرێتــەوە ،بنەماكــە بــۆ

موســڵامن بــۆی نییــە شــو بــە پیاوێكــی فەلــە بــكات.

چەنــد فەرمــان و ئامــۆژگاری و ئــاكاری ئایینــی كــورت

هەڵبــەت چەندیــن منوونــەی تــر ،كــە پێویســت نــاكات

دەكرێتــەوە .جاڕنامەیــەك بــە زمانــی ‹نەفــی› و ‹نابێــت›

بــاس بكرێــن .لــە كاتێكــدا ئەگــەر ســەیری بەندەكانــی

بــاس لــە مــرۆڤ بــكات ،بێگومــان بــاس لــە ئــازادی بــە

(« )1،2،3،4جاڕنامــەی جیهانــی مافــی مــرۆڤ» بكەیــن،

شــێوەیەكی دیارینەك ـراو و نەچەســپاو نــاكات ،بەڵكــو بــۆ

هیــچ لــەم منوونانــەی ســەرەوە بەربەســت نیــن .مــرۆڤ

هەمــوو ئازادییــەك گرێیــەك ،بەڵگەیەكــی ئایینــی قــوت

بــە تــەواوی ئــازادە لــە هەڵبژاردنــی بیروبــاوەڕ ،هاوســەر،

دەكاتــەوە.

شــوێنی نیشــتەجێبون .

لەبــەر ئــەوە ،لــە بــەردەم جاڕنامەیەكــدا نیــت ،كــە بــاس

بەدگومانییەكــە لــە الیەكــی تــرەوە ســەرچاوە دەگرێــت،

لــە ئــازادی و مافــی مــرۆڤ بــكات ،بەڵكــو گەاڵڵەنامەیــەك

كــە «مافــی مــرۆڤ» هەروەكــو چــۆن الی زۆربــەی

كــە ‹ژیانــت› پێــدەدات ،لــە بــەردەم لیســتێك لــە فەرمــان،

دەســەاڵت و ڕژێمەكانــی ناوچەكــە و پارتــە كوردییــەكان

ڕێنومایــی ،ڕەچەتــەی ژیاندایــن .هەڵبــەت ئەمــەش

لێــك دەدرێتــەوە ،ئاوەهــاش الی ئیســامگەری دروشــمی

خاڵێكــی ســەرەكیی جیاكــەرەوەی هــەردوو جاڕنامەكەیــە

سیاســیی ڕووتــە! پرســیارێكی جەوهــەری كــە ئایــا

لــە یەكــری .چونكــە كاتێــك مافــەكان بــۆ ئــەرك كــورت

ســەرچاوەی دەســەاڵت بــۆ مافــی مــرۆڤ كێیــە؟ بێگومــان،

لــە جاڕنامــەی مافــی مرۆڤــدا ،مــرۆڤ خــۆی بڕیــاردەرە،

بــەاڵم جــۆری باوەڕەكەشــی هەڵبــژاردووە و دیاریــی

خــۆی ڕێســا و بەندەكانــی مافەكانــی دەستنیشــان كــردووە

كــردووە .ئــازادی بیروبــاوەڕی تــا ئــەو شــوێنەیە ،كــە

و ژیانــی كۆمەڵگــەی پــێ بەڕێــوە دەبــات .لــە كاتێكــدا

ســنووری دەق ،پیــرۆز و هەقیقــەت نەشــكێنێت .تەنانــەت

جاڕنامــەی ئیســامی دەســەاڵتی یاســایی دەخاتــە نێــو

گومانێكیــش ســەرت بــە قەنــارە دەكات و هەزارویــەك

ســنووری دەق و ژێــر ڕكێفــی ئایدیۆلۆجیــا و گوتــاری

بەڵگــەی ئایینــی و نــاو و ناتــۆرەی بــۆ دادەتارشێــت!

‹خودایــی›ەوە .بێگومــان ‹خودا› بە شــێوەیەكی ڕاســتەوخۆ

ئــەوەی لــە كۆتایــی ئــەم تــەوەرەدا دووبــارەی دەكەمەوە،

حوكــم نــاكات لــە كێشــە یاســاییەكاندا بەڵكــو نوێنەرانــی،

جاڕنامــەی ئیســامی كارێكــی باشــە و هەنگاوێكــی

كەســانێك بــە نــاوی خــوداوە دێــن و یاســاكانی بەڕێــوە

ئازایانەیــە ،بــەاڵم هێشــتا نەڕســكاوە و پێویســتی بــە

دەبــەن.

پێداچوونــەوە هەیــە .ئــەو زمانــەی پێــی نــوورساوە،

مەســەلەی ژیــان و مــەرگ ،پرســی ڕێــز و ئازادیــی

زمانێكــی ڕەســمییە .زمانێكــی دەوڵەتــە ئیســامییەكانە،

تاكەكــەس هەموویــان دەبرێــن بــۆ الی تێكســتەكان

كــە زۆربەیــان لــە ڕێــی نۆێنەرەكانیانــەوە لــەو كۆنگــرە

و زاناكانیــش هەمیشــە خەریكــی كــۆالج و دۆبــاژ و

ئیســامییەدا بەشــدار بــوون .بێگومــان هــەر خۆشــیان

دەرهێنانــی حوكمــی ئایینیــن ،كــە مافــی ژیــان و مــان

پاڵپشــتیی جاڕنامەكــە ناكــەن و ئەگــەر تۆزقاڵێــك لــە

دیــاری دەكــەن ،لــە كاتێكــدا ژیــان  -مــرۆڤ دەبێتــە

ســنووری دەســەاڵتی تاكڕەوییــان كــەم بكاتــەوە ،مــۆری

ســەرچاوەی ڕەوای جاڕنامــەی گەردوونــی .كاتێــك ئاییــن

ناكــەن .لــە الیەكــی تــرەوە ،دژی جاڕنامــەی گەردوونــی

– خــودا دەبێتــە ســەرچاوەی دەقێكــی یاســایی مافــی

مافــی مرۆڤــن ،چونكــە بــە بەهانەیەكــی لێــك دەدەنــەوە،

مــرۆڤ ،ئەوســا ئێمــە لــە بــەردەم دەقێكــی زەمینیــدا

دژ بــە دەستێخســتنی واڵتانــی تــری وەك نەتــەوە

نیــن ،لــە بــەردەم دەقێكــی میتافیزیكیــدان ،كــە بــاس لــە

یەكگرتووەكانــن لــە كاروبــاری ناوخۆیــی و دۆخــی سیاســی

خــودا – مــرۆڤ – دەوروبــەر دەكات .كاتێــك دەڵێیــن

ناوچەكــە .پاساوەكەشــی ئەوەیــە كــە واڵتانــی ئیســامی بــۆ

هەمــوو شــتێك لــە زەوی تــا ئاســان و بــە مرۆڤیشــەوە

خۆیــان خاوەنــی پڕۆتۆكۆلێكــن ،كــە لەگــەڵ دابونەریــت و

موڵكــی خودایــە ،ئەوســاكە ئێمــە چــۆن دەتوانیــن ئەمــە

ناســنامەی كولتووریانــدا دەگونجێــت.

پراكتیــزە بكەیــن و بیگوێزینــەوە بــۆ واقیــع .چــۆن

ئەگەرچــی ئــەم پۆزشــانە هانــدەرن بــۆ دەســەاڵتی

دەكرێــت دەقێكــی میتافیزیكــی ببێتــە مۆدیكــی سیاســی

سیاســیی ڕەســمی لــە واڵتانی ئیســامی ،ئیســامگەراكانیش

و كێشــەكانی ئەمڕۆمــان؟

كــە خــودی خۆیــان قوربانیــی ئــەو سیســتامنەن و

لــە كاتێكــدا ئێمــە لــە بــەردەم دەقێكدایــن ،كــە بــاس لــە

سیســتامتیكی دەچەوســێنەوە وەك نەیارێــك جاڕنامــەی

ئازادبوونــی مــرۆڤ دەكات ،هــاوكات ڕێگــە بــە جۆرەكانــی

جیهانــی ڕەت دەكاتــەوە بــەوەی ئەمــە كردەیەكــی

كۆیلەبوونیــش دەدات .لــە كاتێكــدا بــاس لە بــاوەڕ دەكات،

ڕۆژئاواییــە ،كەچــی زۆربەشــیان پــاش زینــدان و ڕاوەدونــان
بــۆ واڵتانــی ئەوروپــا هەڵدێــن تــا لەژێــر ئــەو ئازادییــەی
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كــە هەیــە ،ئەمانیــش جێــی خۆیــان بكەنــەوە و بانگــەواز

لێكدانــەوەی دەقێــك بــە تێرم و زاراوەی زانســت دەكرێت.

بكــەن بــۆ ئیســامیزەكردن و ڕادیكاڵیــەت لــە الیــەك و

بەمــەش زانســت ،لــە زانســتێتی خــۆی دادەبەزێــت و

لــە الیەكــی تــرەوە بەرپەرچدانــەوە و نەفیكردنــی خــودی

دەكەوێتــە ژێــر ڕكێفــی بڕیــاری پێشــوەختی ئایینــەوە.

بنەماكانــی مافــی مــرۆڤ لــە ڕێــی ئــەو دەســتەبەرییە

زانســت و تێورەكانــی لــە گریامنــە (هیپۆتەســێكی)

یاســایی و مرۆڤییانــەی كــە جاڕنامەكــە بــە هەمــوو

ئەقاڵنــی و ئەندێشــەیەكی زانســتەوە ســەرچاوەناگرێ،

كەســێك ،كــە مافــی دەربڕینــی ڕای جیــاوازی هەبێــت،

بەڵكــو ئایــەت و فەرمــوودەكان دەستنیشــانیاندەكەن.

دەیبەخشــێت .جێــی داخــە ئیســامگەریی دۆگــا بگاتــە

لــە هەمانكاتــدا ئەو بابەتانــە دەوروژێرنێن و باســدەكرێن،

ئــەو ڕایــەی كــە هێنــدە هەلپەرســت بێــت ،كــە ئــازادی

كــە جەمــاوەری باشــیان دەبێــت ســەرنجڕاكێش و

بــە ئــازادی ڕەت بكاتــەوە .سەربەســتی بەكاربەێنێــت بــۆ

ســاكارئامێز و دوورن لــە ئاڵــۆزی .ئەوانــەی بــاس لــە

ئــەوەی سەربەســتیی مــرۆڤ كــورت بكاتــەوە .ئــەوەش

گــەردوون ،هەســارە ،كــردگار ،دارویــن ،فروێــد ،هــۆكاری

تاكتیكێكــی ســەیر نییــە كــە تــۆ هێنــدە بــاوەڕت بە ئــازادی

یەكــەم و زینــدەوەر و گیانلەبەرانــی وەك هەنــگ و

نییــە ،ســەربەخۆیی نییــە ،مافــی مــرۆڤ نییــە ،كــە بــۆ

نەهەنــگ و مێرولــە دەكــەن ،پێیانوایــە زانســتین .دیــارە

خــۆت و باوەڕەكــەت باشــە ،لــە پاشــان هــەر هەموویــان

ئــەم بابەتانــە زیاتــر پرســیاری ‹تیۆلۆجیــن› واتــە ئایینیــن،

لەنــاو دەبەیــت.

نــەك زانســتیی پوخــت .ئەمــڕۆ زانســت بــە دوای هــۆكاری

تەوەرەی دووەم :زانست

ســەرەتا دەبــێ ئــاگادار بیــن كــە ‹ئیســامیزەكردنی
زانســت› بــە ‹بەزانســتییكردنی ئیســام› نییــە .لــە هەمــان
كاتــدا زانســت و زانیــن لێــرەدا لــە واتــا ئیپســتمۆلۆژی
و تێورییەكــەی خــۆی دادەبڕێــت ،واتــە وەك ئامرازێــك
تەنهــا لەپێنــاو هەڵگۆزینــی پاســاو و بەڵگــە و وەك
‹شــایەتی دووەمــی› دەقــە پیــرۆزەكان بەكاردەهێرنێــت.
واتــە زانســت دەبێتــە ( )second orderپلــە دوو لــە
پلەبەندیــی (هێراركیەتــی) ئاییــن و زانســت و زانینــدا.
لێــرەوە زانســت بەرگێكــی پیــرۆز دەپۆشــێت و تیــۆر
و بیردۆزەكانیــش لەبــەر ڕۆشــنایی ئایــەت و ســۆنگەی
هەڵســوكەتی ئایینییــەوە لێــك دەدرێنــەوە .ئیــر زانســت
چەكێكــە وەك چەكەكانــی تــری بەرگــری لــە ڕاســتیەكانی
ئاییــن .بۆیــە لــە ســۆنگەی زانســتەوە بــە واتایەكی تەســك،

یەكــەم و كــردگار كێیــەدا ناگــەڕێ .ناپرســێت كــێ خانــەی
دروســت كــرد ،بەڵكــو خانــە چــۆن دروســت دەبــێ
و گەشــە دەكات و دەمرێــت .زانســت هــەوڵ نــادات
مەتەڵــی ژیــان هەڵبەێنێــت ،بەڵكــو گەڕانــە بــە دوای ئــەو
شــتانەی لــە ژیانــدان .ئیســامگەریی زانســتی ناچێــت
لــە ڕوانگــەی زانســتەوە ســەیری دەق بــكات ،بەڵكــو
لــە دەقــەوە ســەیری زانســت و ئەركــی زانســت دەكات،
چونكــە ئەگــەر وابێــت ،دەكرێــت زانســت جــێ بــە
باوەڕبــوون لــەق بــكات .هــەر لەبــەر ئەمەشــە چ شــتێك
هەماهەنــگ نییــە و ناكۆكــە بــە ئاییــن ،وەال دەنرێــت .
دیــارە ڕاڤەكردنێكــی بەنــاو «زانســتی» تــا ڕادەیــەك
بــە دیاریكــراوی ،دەگەڕێتــەوە بــۆ كەســانێكی
وەك ‹جەمالەدینــی ئەفغانــی› و ‹محمــد عبــدە› و
‹ڕەشــید ڕەزا› .ئەوانــە كەســانێكی ئــاوارەی ئەوروپــا،

بەتایبــەت لــە پاریــس بــە ئەنجامەكانــی شۆڕشــی

هــەر مەالیــەك هەســتا و باســی ئــەم مەســەالنەی دەكــرد،

فەڕەنســی ،ڕێنسانســی زانســتی و ملدانــی ئاییــن و

وەك ئــەوەی بابەتەكانــی زانســتی و مۆدێرنــە ،تەنانــەت

چۆڵكردنــی مەیــدان بــۆ زانســتەكان ئاشــنا بــوون.

وەك شــتێكی قۆشــمە دەیگێڕنــەوە ،لــە ســەردەمی

پاشــان ،ئــەوان لــە دڵســۆزیی خۆیــان هەســتیان بــە

كۆڵۆنیالیزمــی ئینگلیــزدا لەشــاری ســلێامنی «ســێر برســی

پەژارەیــی و دواكەوتوویــی و هەژاریــی كولتــووری

كوكــس» لەگــەڵ مەالیــەك لەســەر زانســت و ئاییــن

واڵتانــی ئیســامی كــردووە .هــەر بۆیــە بــەو خەونــەوە

دەبێتــە دەمەتەقێــی .مەالكــەش ڕادەپەرموێــت و دەڵێــت،

ویســتیان لــە ڕێــی ڕێكخســتنی پەیوەندیــی ئاییــن و

كاكــە ئــەوەی ئێــوە باســی دەكــەن ،هەمــووی لــە قورئانــدا

زانســت ،بتوانــن گۆڕانــكاری لــە هۆشــیاریی گەالنــی

هەیــە و بــاس كــراوە .كوكســیش دەڵــێ ،تەنانــەت ئــەم

ئیســامیدا بكــەن .دیــارە لــە كوردســتانیش كەســێكی

ڕاوەســتانەیش لێــرەدا .مەالكــە دەڵێــت بەڵــێ ،ئــەوە نییــە

وەك ‹نەورەســی› لــەم ڕووەوە هەوڵــی زۆری داوە

دەقــی قورئــان دەفەرمــووێ ( وتر-كــوك -قامئــا ) بــاس

و هەروەهــا پیاوێكــی وەك ‹شــێخ محمــدی خــاڵ› و

دەكات ،كــە كــوك وەســتاوە!

كەســانی تریــش ،هەمــان ڕێچكەیــان لــە ڕاڤەكردنــی

ئیــدی قورئــان لــەو پەرتووكــەی كــە ڕەهەنــدی كات و

قورئانــدا گرتــە بــەر.

شــوێن ڕووداوەكانــی تێدەپەڕێنێــت و دەبێتــە دەقێكــی

بێگومــان ،لێكدانــەوەی قورئــان بــە هــۆی داهێنانــی

‹كات تێپــەڕ› ،زۆر شــت بــە بەجێهێڵــراوی بــۆ ئەقڵــی

زانســتی و دۆزینــەوەی نوێیــەوە ،گەیشــتە ڕادەیەكــی

مــرۆڤ دەهێڵێتــەوە .واتــە كاتێــك قورئــان ســەبارەت بــە

ئەفســانەیی ،واتــە وەك ئەفســانەیەكی جیهانــی زانســتی

ڕووداوێــك هیچــان پێناڵــێ ،ئــەوەی زۆر شــتی گوتــووە،

لێهــات .چەندیــن نوســەر خەریكــی ئــەم بابەتــە بــوون،

بــەوەی لــە بنەڕەتــدا بــۆ لێكدانــەوە و بیركردنــەوەی

چەندیــن وتــاری سەیروســەمەرەیان لەژێــر نــاوی زانســت و

مرۆڤــی بەجــێ هێشــتووە ،بــەاڵم كاتێــك زۆر لــە دەقــێ

ئایینــدا بــاو كــردەوە .تــا ئــەو ڕادەی لــە هــەر داهێنــان و

دەكرێــت كــە شــتێك بڵــێ ،كــە نەیگووتــوە ،ئەوســا خــودی

دۆزینەوەیەكــدا یەكســەر ئایەتێــك بــە بــااڵی ئــەو دۆزینەوە

قورئــان هیچــان پێناڵــێ .كاتێــك كــە دەوترێــت قورئــان

نوێیــەدا هەڵــدەدەن .دواجــار مــرۆڤ دەگاتــە ئــەو ڕادەیەی

هەمــوو شــتێكی تێدایــە ،ئەوجــا چ پێویســتییەكیان بــە

بڵــێ؛ چەنــدە ئەم ئایینــە نوێیــە ،چونكە ئەگەرچــی چەندین

زانســتە؟ كەســێك شــارەزایی لــە قورئانــدا هەبێــت ،بــاش

ســەدەیە هەیــە ،بــەاڵم هەرچــی ئەمــڕۆش دەدۆزرێتــەوە،

دەزانێــت ئــەم دەقــە بــە شــێوەیەكی گشــتی لــە ڕێــی

بــۆ خــۆی هــەزاران ســاڵە نــوورساوە و بــاس كـراوە! كەچــی

ئامــاژە و زمانــی ســیمبولەوە شــتی وتــووە .تەنانــەت زۆر

هەمــان ئایینیــش بەبــێ داهێنانێكــی زانســتی ،یــا كەســێكی

حوكمــی ئایینیشــی بــە ورد و داخــراوی بــاس نەكــردوە،

شــوێنكەوتووی وەهــای نییــە لــە ڕێیــەوە دەسپێشــخەر و

بــۆ منوونــە ڕەكاتەكانــی نوێــژ زەقرتیــن منوونەیــە!

نهێنییەكــی زانســتیامن پێببەخشــێت.

ئیــر نازانــم چــۆن ئەتــۆم و بۆمــب و نازانــم ئــەو هەمــوو
شــاخ و باڵــەی بــە نــاوی قورئانــەوە بــاس دەكرێــت،
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ڕاســتە؟ لــە الیەكــی تــرەوە ،مــرۆڤ ســەری ســووڕ دەمێنێ

بــۆ گوتــاری ئایدیۆلۆجــی .واتــە هەڵوەســتەكردنێكی

لــە بارتەقــای ئــەو هەمــوو لێكدانــەوە جیاجیایــەی كــە بــە

پەرچەكردارانەیــە لــە بەرامبــەر گۆڕانــكاری و

درێژایــی ســەرهەڵدانی زانســتی ڕاڤەكــردن و لێكدانــەوەی

داهێنانەكانــی دونیــای مۆدێرنــدا .دیــارە كێشــەی

دەق كـراون .دیــارە ئەمــە بــۆ خــۆی داهێنانێكــی بەنرخــە،

گــۆڕان زیاتــر كێشــەیەكی سیاســی و كۆمەاڵیەتییــە،

كــە ئەقڵێــك كــە بتوانێــت چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ دەقێكــی

كێشــەی كەســانێكە كــە بــە نــاوی ئایینــەوە دەدوێــن،

وەهــا دەوڵەمەنــد و لەگــەڵ زمانێكــی گشــتی و شــاراوەدا

نــەك خــودی ئاییــن ،كێشــەی كەســانێكە كــە لەژێــر

بــكات .جێــی ڕامانــە كــە چــۆن زانســتی لێكدانــەوە الی

فشــاری گۆڕانــی ژیــان و بیــری مرۆڤــدا دووچــاری

زانایانــی ئیســام ،زۆر لــە پێــش فەیلەســوفەكانی زمــان و

دوالیزمــی ئاییــن – گــۆڕان ،ئاییــن – مۆدیرنــە ،ڕەســەن –

تیــۆری واتــاوە بتوانــن لەگــەڵ دەقــدا بكەونــە گفتوگــۆ و

هاوچــەرخ دەبــن .كەســانێك كــە بــەو گۆڕانانــە هەســت

بتوانــن بنەمایــەك بــۆ بەرهەمهێنانــی واتــا و هەلەێنجانــی

دەكــەن كــە ئیــر دەســتبەرداری بــڕوا و ئاییــن دەبــن.

بڕیــار و ئامــۆژگاری و هەڵگۆزینــی پەنــد و ڕێنومایــی بــە

ئــەوە بــۆ خــۆی تەنگژەیەكــە ،كــە بــاوەڕی ئایینــی

ئەنجــام بگەیەنــن.

دووچــاری هاتــووە.

دیــارە بێدەنگیــی قورئــان لەمــەڕ هەنــدێ بڕیــاری

لــە بەرامبــەر هەڵوێســتی ئــەم جــۆرە گوتــارەدا ،ئەوانەی

ڕۆژانــەوە بەهێــزی و تۆكمەییــە بــۆ خــودی تێكســتەكە.

بــاس لــە ســیكۆالریزم دەكــەن ،خۆیــان لــە پەرچەكــردار

لــە الیەكــی تــرەوە ،ئــەم بێدەنگییــە ساموشــكۆیەك،

و چۆنیەتیــی دژایەتــی ئیســامگەریدا دەبیننــەوە.

بوارێــك بــۆ لێكدانــەوە و گونجاندنــی فلیكســیبڵێتی

دیــارە ئــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــورد ،شــتێكامن لــەم

(نەرمێتــی) تێكســتەكە دەگەیەنــێ .بــۆ ئــەوەی هەمیشــە

ڕاســتییە دەخاتــە بــەردەم كــە چــۆن میدیــای كــوردی

مەودایــەك هەبێــت كــە مــرۆڤ تێیــدا خــۆی بتوانێــت

و ڕۆشــنبیریی ئێمــە ،چــۆن لــە بەنــاو ملمالنێــی ئاییــن

جیهانبینــی لەمــەڕ ژیــان و گوزەرانــی بــە پاڵپشــتی

و ســیكۆالریزمەوە تێكەوتــوون ،واتــە ئیشــكالیەتێكیان

دەقێــك یــەك بخــات .بۆیــە كورتكردنــەوەی واتاكانــی

بــۆ ڕۆشــنبیری و خوێنــدەواری كــورد دروســت كــرد،

دەقــی قورئــان و خزاندنــە نێــو میتۆدێكــی زانســتئامێزەوە،

كــە چەندیــن ســاڵ دەخایەنێــت .پاشــان ئــەم دۆخــە

كوشــتنی ڕەهایــی دەقــە ،واتــە كردەیەكــە لــە ئەســتەمەوە

دەقــاودەق وەرگێــڕان و خواســتنی ئــەو قەیرانــە

نزیكــرە وەك لــە مومكیــن.

ڕوناكبیریەیــە ،كــە هەرســێ زمــان و ئەقڵیەتــی فارســی

پێــم وایــە ،ئیســامیزەكردنی زانســت ،بــە دیوێكــدا

و توركــی و عەرەبــی بــە دەســتیەوە گیرۆدەیــە ،هــەر

وەاڵمێكــە بــۆ ســیكۆالریزم و ڕەتكردنــەوەی نوێخــوازی.

لەبەرئــەوە ،زەمینــەی ئــەم قەیرانــە لــە نــاو كولتــووری

هــەر بۆیــە دەكرێــت بڵێین هەڵمەتــی ئیســامیزەكردنی

كوردیــدا بــە حاڵەتێكــی رسوشــتی نازانــم و لــە ئەنجامــی

سەرتاســەری مراندنــی دەقــە ،دەرهێنانــی دەقــە

پرۆســەیەكی مێژوویــی و ڕۆشــنبیریی خۆماڵــی تەواوەوە

لــە ڕەهەنــدە مێژووییەكــەی و كورتكردنەوەیەتــی

هەڵنەقــواڵوە.

خوێندنــەوەی زانســتی یــا ڕادیكاڵییانــە بــۆ زانســت،

بــە نــاوی زانســتەوە بــاس لەنەخشــەیەكی سیاســی

بۆیاخكردنێكــی تــری هــەم دەقــە ئایینییــەكان و هــەم

و ئایدیۆلۆجــی دەكات بــۆ تێگەیشــن و بیركردنــەوە.

بــواری زانســتە ،كــە ئیــر شــتێك نامێنێتــەوە زانســتی

ئاوەهــاش ئیســامییەكان هەمــوو ڕێگایــەك لــە ملمالنێــی

پوخــت بــێ ،چونكــە زانســت وەك ئامــراز و بەڵگــەدەر

سیاســیدا دەگرنــە بــەر .جــا ئەوە گوتــاری مافی مــرۆڤ بێ

لەســەر ڕاســتی دەقــە .پاشــان ئەمــە ئــەوە دەگەیەنێــت

یــا زانســتگەری و بابەتگەلــی ڕۆشــنبیریی تــر بەشــێك بــن

كــە ئاییــن /زانســت دژبەیــەك نیــن .هەڵبــەت ئەمــە،

لــەو پرۆژەگەرییــە .لــە كاتێكــدا ،مەســەلەی ســیكۆالریزم

لــە پەرچەكردارێكــی نادانانــەی ئیســامگەراكانەوەیە،

و ئاییــن بابەتێكــی ســەربەخۆیە ،بۆیــە گرنگــە كــە بزانیــن

كــە پێیــان وایــە زانســت دژ بــە ئایینــە .بــا بپرســین؛

چــۆن هەردووكیــان بوونەتــە گوتارێكــی ئایدیۆلۆژیــی

كام زانســت بانگەشــەی بــۆ دەكرێــت؟ دیــارە ئــەوەی

ڕووت و ئام ـرازی ملمالنێــی سیاســی لەپێنــاو دەســەاڵتدا.

جێــی ســەرنجە ،زانســتە ئەزموونییــەكان – ئیمپرییــەكان

دواجــار ئــەو دوو گوتــارە لــە هەمــوو ڕەهەندێكــی

پشــكێكی گەورەیــان لەم پرۆســەیەدا بەردەكــەوێ ،چونكە

مێژوویــی و فەلســەفی و كولتووریــی پرســەكە دەردەچــن.

لەالیەكــی تــرەوە زۆرینــەی ئیســامییەكان لــە بەشــەكانی

هەڵبــەت لــە باســێكی تــردا ،ئــەم خاڵــەم تــا ڕادەیــەك

خوێندنــی بــااڵ ،زانســتەكانی پزیشــكی ،دەرمانســازی،

ڕوون كردۆتــەوە.

پەرســتاری و هتــد هەڵدەبژێــرن.
لەبــەر ئــەوەی بەگشــتی بۆیــان گرنــگ نییــە ،ئابــووری
چــی دەڵێــت و كۆمەڵناســی چــۆن لێكۆڵینــەوە دەكات
و فەلســەفە چــۆن ڕەخنــە دەگرێــت .بەڵكــو گرنگــە كــە
چــۆن بتوانــن بــاوەڕی خۆیــان لــە گومــان و لــە گۆڕانــكاری
بپارێــزن و بەڵگــە و پاســاو بــۆ بــاوەڕ و قایلبوونــی
خۆیــان بدۆزنــەوە .لــە دیــدی ئەوانــدا ،زانســتە مرۆیــی
و كۆمەاڵیەتییــەكان دەبنــە ســەرچاوەیەك بــۆ بێبــاوەڕی و
باوەڕلەتكــردن ،چونكــە ئــەم زانســتانە پرســیار و گومــان
لەســەر خــودی ئاییــن بەرهەمدەهێنــن ،بــەاڵم زانســتە
رسوشــتییەكان بــاس لــەم بابەتانــە ناكــەن و نیشــانی
دەدەن كــە چەنــدە ئیســامگەرایەك ســەرقاڵی زانســتە!
كەواتــە ئیســامگەری وەكــو ئایدیۆلۆژیاكانــی تــر بــۆ
منوونــە‹ ،ماركســیزمی سۆشــیالیزمی زانســتی› ،ســاڵەهایە
ژمارە  - 2نیسانی 2019

182

تەوەرەی سێیەم :ئیسالمیزم و كۆمەڵگەی كوردی

پرســیارێكی ســادە كــە دەبــێ بورووژێــرێ :ئایــا ئیســام
وەك بــاوەڕ و ئاییــن لــە نێــو كۆمەڵگــەی كوردیــدا ،هیــچ
مەترســی و هەڕەشــەی لەســەرە؟ هیــچ كێشــە و گرفتێكــی
لــە بەردەمدایــە؟ دیــارە مەبەســت لــە ورووژاندنــی ئــەم
پرســیارە ،پەردەهەڵامڵینــە لەســەر ئــەو گوتــارەی كــە لــە
پشــت ئیســامەوە سیاســەت دەكات و ڕەوایەتیــی بــۆ
خــۆی دەدۆزێتــەوە ،هەروەهــا تــا بزانیــن ڕوناكبیــری
كــورد لەمــەڕ ئیســام و ئیســامگەری چــۆن هەڵوەســتە
دەكات .دیــارە نكۆڵــی ناكرێــت ،كــە لــە سەرانســەری
میدیاكانــی جیهانــدا ،لــە دەزگا ئەكادیمــی و ڕۆشــنبیری و
لێكۆڵینــەوە ســراتیژییەكاندا ،ئەمــڕۆ ســەرتۆپی باســەكان
ئیســام و ئیســامگەرییە ،هــەر بۆیــە زیــادەڕەوی نییــە
ئەگــەر بڵێیــن ،ئــەم چەرخــە چەرخــی ئیســامە .دیــارە
بــە واتایــەك كــە دەنگوباســی ئیســام و موســڵامنان پلــەی

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات
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یەكەمــی بایــەخ و ســەرنجەكانە .هەڵبــەت نــەك بــەو

چەرخــی ئیســامە .چونكــە هێنــدە لــە جیهانــی

واتایــەی كــە ئیســامگەری ســەركەوتنی بەدەســتهێناوە

نائیســامیدا پرســیاری ناســینی ئیســام هەیــە ،ئەوەنــدەش

یــان توانیبێتــی كارێكــی وا بــكات جێــی ســەرنج بێــت.

لــە نــاو خــودی بــاوەڕداران و جیهانــی ئیســامیدا

وەك چــۆن لــە ســەرەتای ئــەم نووســینەدا ئامــاژەی پێــدرا،

بێئاگایــی و تێنەگەیشــن لــە ئایینــی ئیســام هەیــە! ئــەو

«ئیســام» لــە بــەردەم ئاســایش و ئاڵوگۆڕەكانــی جیهانــدا

نەشــارەزاییەی ســەبارەت بــە ئیســام هەبــووە ،ئەمــڕۆ

كراوەتــە گرفــت و قەیــران .لەكاتێكــدا ئێمــە لــە ڕووی

بــە ســەدان كــۆ ڕ و ســیمینار و مۆزەخانــە و فیلمــی

ئەكادیمــی و تیۆرییــەوە ئــەو بۆچوونــەی كــە ئیســام بــە

تایبــەت پــڕ بكرێنــەوە .جگــە لــەوەی ئــەم لێشــاوە ســوود

خــودی كێشــەكە دەبینێــت ،بــە بۆچوونێكــی پەلــە و تەنك

و قازانجــی مادیــی بــۆ میدیــا و شــارەزایان و پەخشــی

دەبینیــن .هــەر لەبــەر ئــەوە دەبێــت كێشــە ڕاســتینەكە

تەلەفزیۆنــی كــە لــە ژمــاردن نایــەت ،هەیــە.

( )The Real Issueكــە خــودی ئیســامگەرا و موســڵامنان

ئەگــەر بگەڕێینــەوە ســەر ڕۆڵــی ڕۆشــنبیری كــوردی لــەم

و بارودۆخــی ئابــووری ،سیاســی و كۆمەاڵیەتیــی دنیــای

بــارەوە ،دەبینیــن پشــكێكی گــەورەی لــەو مشــتومڕە

ئیســامە ،دەستنیشــان بكەیــن.

زۆرەدا بەركــەوت .الی ئێمــەش «ئیســام» بــووە بابەتێكــی

مایــەی سەرســووڕمانە كــە چــۆن ئیســام بۆتــە بابەتــی

مۆدەبــاو ،كــە بــە هۆیــەوە ڕوناكبیــری كــورد بــوون بــە

هەاڵیەكــی ()Hypeی نێــو میدیــا و ڕۆژنامــەكان .هــەزاران

دوو بەشــەوە .بەرەیــەك دژ بــە ئیســام و ئیســامگەری،

نووســین و ڕاپــۆرت و توێژینــەوە و بەدواداچونــی

بەرەیەكیــش كــە بەرگــری لــە ئیســامگەری دەكات .لەبــەر

ڕۆژنامەنووســی لەســەر ئیســام و قورئــان و مێــژوو و

ئــەوە ،دەبێــت پرســیارێك بكەیــن :ئێمــە لەمــڕۆی ژیانــی

پەیامبەرەكــەی بــۆ چەندیــن جــاری تــر لــە بــازاڕی كتێبــدا

سیاســی و ترســی داهاتوومانــدا ،دووچــاری چ جــۆرە

پڕفرۆشــرین بــوو .ئــەوەی جێــی ســەرنج و ڕامانــە ،ئیســام

گرفتێكــی تــر بوویــن؟ كــوا بایــەخ و لێكۆڵینــەوەكان

تەنهــا الی ڕۆشــنبیران و دەزگا ئەكادیمــی و فەرمییــەكان

لەســەر كێشــەی كــورد و ڕێكخســتنی ماڵــی كــورد؟

نەبــووە بــە بابەتێكــی بایەخــدار ،بەڵكــو الی جەمــاوەر

دیــارە پارتــە كوردییــەكان لــە هەمــوو كــەس زیاتــر

و خەڵكــی گشــتیش كــە تینــووی زانینــی چییەتــی

ســوود لــەم بارودۆخــە نادیــار و ئاڵــۆزكاوە دەبینــن،

ئــەم ئیســامە ئەفســانەییەیە .تەنانــەت ڕۆژێــك بەبــێ

چونكــە ســەرنج و پرســیارێك كــە دەك ـرا یەخــەی خۆیــان

هەواڵێــك كــە بــاس لــە ئیســام و موســڵامنان نــەكات،

و لێپررساوەكانیــان بگــرێ ،بــەرەو ئاڕاســتەی تــر دەڕۆن.

تێناپەڕێــت .هەربۆیــە خەڵكێكــی زۆر كەوتنــە كڕینــی

ئاخــر ئــەوان خۆیــان خەریكــی چیــنو كــوا س ـراتیژیەت

پەرتووكــی زانیــاری ســەبارەت بــە ئیســام.

و پالنەكانیــان؟ دیــارە پرســیارە خەمهەڵگــرەكان ك ـران بــە

دیــارە ئیســام بــە درێژایــی مێــژووی خــۆی هێنــدەی

بــەری ئیســام و كێشــەی ئیســامگەریدا ،لــە كاتێكــدا

ئەمــڕۆ جێــی ســەرنج و بایــەخ و پرســیار نەبــووە .هــەر

ئەوانیــش لــە دەرەوەی بەرپرســیارێتییەكان نیــن .لەبــەر

لەبــەر ئــەوەش بــوو ،كــە وتــم ئــەم چەرخـە و داهاتــووش

ئــەوە ،ســەنگەرێكی تریــان بــۆ كردینــەوە لــە كاتێكــدا

دەكــرا بــە شــێوەیەكی تــر مامەڵــە لەگــەڵ دیــاردە

فشــارو كارتێكردنــی سیاســەتی كوردیدایــە .سیاســەتێك

ئیســامگەریدا بكــرێ.

كــە لــە مەســەلە ڕاســتینە و كێشــە گرنگەكامنــان نزیــك

نكۆڵــی لــەوە ناكــەم كــە دیــاردەی ئیســامگەرا بۆتــە

ناكاتــەوە .سیاســەتێك كــە تەنهــا ئەقڵــی كــوردی،

كێشــەیەكی سیاســی ڕۆژانــەی سیاســەت و كولتــووری

ڕۆشــنبیری كــوردی ،ڕوناكبیــری كــورد بــە كێشــەگەلێكەوە،

كــوردی ،بــەاڵم لەباتــی ئــەوەی ئیســامگەری وەك

كــە پــڕۆژەی یــەك ســاڵ و دوو ســاڵ نییــە ،ئالــودە دەكات.

گرفتێكــی سیاســی و دەرەتانێــك لــە دەرەتانەكانــی كۆمەڵــی

لــە كاتێكــدا ڕوناكبیــری كــوردی دەبــوو زۆر البــەالی

كــوردەواری دابرنێــت ،خــودی ئیســام بووەتــە كێشــەكە،

مەســەلە و پرســیارە نەتەوەییەكانــدا بڕۆیشــتایە ،نــەك ئــەو

ئەمــەش هێنــدەی تــر گوڕوتینــی بــە گوتــاری تونــدی

دابەشــبوونە ســەیرەی كــە بەرهەمــی زیاتــر لــە نیوســەدەی

ئیســامگەری دا .ڕۆشــنبیرو كۆمەڵگــەی كــوردی دەبــوو

ڕابــردووە .دابەشــبوونێك كــە ڕوناكبیــرو ڕۆشــنبیری ئێمــەی

بپرســێ :ئەگــەر ئیســام كێشــەیە ،ئــەوا چــۆن؟ چونكــە

بــۆ كۆنەپەرســت ،كۆنەپارێــز و پێشــكەوتنخواز ڕیزبەنــد

بــە تەنهــا كردنــی ئاییــن بــە خــودی كێشــەكە ،ئامادەیــی

كــردووە و بەزمانێكیــش دەدوێــن ،كــە هــی ئەمڕۆمــان

و بەرپرســیارێتیی كۆمەڵگــەی كــوردەواری دەشــارێتەوە .لــە

نییــە .لــە ڕاســتیدا دەبــێ ڕاشــكاوانە و بوێرانــە ئــەوە ســاخ

كاتێكــدا كۆمەڵگەیــەك كە ناســنامەی ئایینداری پــاڵ دەداتە

بكەینــەوە ئەگــەر ئێمــە كێشــەمان لەگــەڵ موســڵامنبوونی

بــەر ئیســام و خــۆی بــە موســڵامنێكی دڵســۆز پێناســە

خۆمــان (بــەو واتایــەی كۆمەڵگــەی كوردیــی خۆیــان بــە

دەكات ،كەواتــە لــە پێــش هەمــوو شــتێكەوە ،پرســیارێكە

موســڵامن دادەنێــن) هەیــە ،بــۆ ئــاوڕ لــە چەنــد الیەنێكــی

لەســەر ناســنامەی كولتــووری و شارســتانی ئێمــە ،پاشــان

مەترســیدار نادەنــەوە ،بــۆ منوونــە ،كــە خێــڵو حیــزبو

ئاییــن و چۆنیەتیــی تێگەیشــن و جێبەجێكردنــی.

ســەركردە دەبێتــە نەتــەوە ،لەباتــی ناســنامەی شــا ر و

پاشــان كــە بــاس لــە ئیســام دەكرێــت ،وەك ئــەوەی ئێمــە

شارســتانی و نیشــتامنی كــورد پتــەو بكــرێ؟

چــواردە ســەدە لــە نــاو ئیســام و كولتوورەكەیامنــدا لــە

چــۆن ناســنامەیەكی گشــتی دابڕێژیــن و چوارچێوەیەكــی

بیــر چووبێــت .لەبەرچاومــان نەبــێ كــە بیــرو نەریتــان

فـراوان بــۆ كوردبوومنــان بكەینــەوە ،تــا هەموومــان تێیــدا

بــەم ئایینــە هەڵشــێلراوە .كەچــی هەنــدێ نوســەر وەك

جێــان بێتــەوە ،واتــە لــە ســەروو هەمــوو بــاوەڕ و

ئــەوەی لەســەر مەریــخ باســی كــورد بكــەن و پەرۆشــن

ئینتامیەكــی حیزبــی و خێاڵیەتیــەوە بێــت .هــاوكات چــۆن

كــە چــۆن كۆمەڵــی كــوردەواری بگاتــە مۆدێرنــە ،بەبــێ

بتوانیــن لەگــەڵ ئازادیــی بیــروڕادا هەڵكەیــن و بژارێــك

لەبەرچاوگرتنــی ئــەو ڕەگــە قووڵــەی ئاییــن دایكوتــاوە.

لــە نێــوان بیــری سیاســی و ئایینیــدا بكەیــن؟

دیــارە بەگشــتی بەدگومانــم لــە گوتــاری ڕۆشــنبیریی

چەندیــن پرســیارگەلی تــر كــە لــە هەمــوو شــتێك زیاتــر

كــوردی ،چونكــە ئەگەر گوتارەكەی دەســتكردی سیاســەتی

بــۆ ڕۆشــنبیر و ڕوناكبیــری كــورد گرنگــرە .ئەگــەر كــورد

كــوردی نەبێــت ،ئــەوا ڕاســتەوخۆو ناڕاســتەوخ ۆ لەژێــر

بیــەوێ پڕۆژەیەكــی تــەواوی بــۆ داب ـڕان لــە ڕابردوویــەك
كــە تەنهــا بــە چەوســاندنەوەی كۆتایــی پێهاتــووە،
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هەبێــت ،ئــەوە تەنهــا بــەوە ناوەســتێ ڕوناكبیرەكانــی

گوتــار و ڕەتكردنــەوە) و هێــزی چەكدار و تیــرۆر دەڕوات.

هێــرش بكەنــە ســەر ئیســام و هەمــوو كەموكورتــی و

بــەاڵم كاتێــك نوســەرێك یــا سیاســەمتەدارێك بەبــێ

شكســتەكانی بەاوێتــە سەرشــانی .دواجــار وا بزانێــت

توێژینــەوەو لێكدانــەوەی زانســتی دیــاردەی ئیســامگەری

ئیــر ئــەم كاردانەوەیــە خــودی پرۆژەیەكــی شارســتانی

تەنهــا بــە یــەك چــاو ســەیردەكات ،كــە ئەویــش چــاوی

و گۆڕانــە ،لــە كاتێكــدا هیــچ بنەمــا و ڕوانینێكــی بــۆ

الدەر ،نامــۆ ،بزێــوو هێزێكــی دزێــو ،ئــەو زۆر ڕاســتیی

چۆنیەتیــی هەڵكــردن لەگــەڵ یەكــر و هەڵســوڕانی

پشــتی ئــەو دیاردەیــە دەشــاردرێتەوە و زەمینەكانــی ون

كۆمەڵگــەی كــوردەواری نەبێــت ،بۆیــە بەگشــتی ئــەو

دەبــن .دیــارە بــۆ هێزێكــی سیاســی ،پارتێــك ئەمــە تــا

ڕەخنانــەی كــە تــا ئەمــڕۆش دەبیســرێن ،هــەر جۆرێكــن

ڕادەیــەك جێــی پرســیار نییــە كاتێــك هێزێكــی تــر كــە

لــە ڕەخنــەی ســاغ و دروســتكراو ،واتــە ڕەخنەیــەك كــە

بــە ناوێكــی تــرەوە دێتــە كایــەی ملمالنێــی دەســەاڵتەوە،

هــەر كێشــەی ئیســامگەری و كۆمەڵگەكانــی موســوڵامن

وێنــا بــكات ،بــەاڵم بــۆ ڕووناكبیرێــك جێــی ڕەتكردنــەوە

بــۆ خــودی ئیســام كــورت دەكاتــەوە.

و گومانلێكردنــە ،چونكــە نابینایــی لەوەدایــە ،كــە

چونكــە ئەگەرچــی زۆربــەی دیــدە ڕەخنەییــەكان خاوەنــی

دیاردەیــەك لــە زەمینــە و پێگــەی خۆیــدا ســەیر نــاكات.

میتــۆدی خوێندنــەوە و رشۆڤــە نیــن ،هەندێكیــان

هەڵبــەت جیاوازینەكــردن لــە نێــوان ئیســامێكی گشــت

‹میتــۆدەی خوێندنەوەیەكــی ڕەخنەیەكــی كورتكارانــە

خۆماڵــی و ئیســامێكدا كــە دیــاردەی ئیســامگەرانەكە.

( )Redectionistڕەچــاو دەكــەن .بــەم پێیــەش هەمــوو

ئیــدی چــۆن پــەردە لەســەر گوتــاری ئایدیۆلۆژیــی

هــۆكار و فاكتەرەكانــی كێشــەكە و ئیســامییەكان بــە

ئیســامگەری هەڵامڵیــن ،تێگەیشــتنە لــە كۆمەڵگــەی

هەمــوو جۆرەكانیــەوە ،دەباتــەوە ســەر یــەك ڕووداو ،یەك

كــوردی خــۆی كــە بانگەشــەی ئیســام دەكات ،بــەاڵم

كــەس و بــۆ یــەك تێكســت و مێژوویــەك دەگێڕێتــەوە!

لــە ڕێــی داڕشــتەی سیاســیی خۆیــەوە .لــە كاتێكــدا

بێگومــان نــەك تەنهــا الی ڕوناكبیرانــی كــورد ئــەم هەڵــە

كــورد نەتەوەیەكــی بــاوەڕداری موســوڵامنە؟ هەڵبــەت

میتۆدیــە هەیــە ،بەڵكــو بەگشــتی لــە زانســتە كۆمەاڵیەتــی

پێویســتە ڕۆشــنبیری ئەمــڕۆ لــە ڕەهەنــد و هۆكارەكانــی

و ئەنرتۆپۆلۆجیەكانیشــدا هەوڵێــك هەیــە كــە هەمیشــە

ســەرهەڵدانی ئیســامگەری بــە وردی بكۆڵێتــەوە ،واتــە

لــە رشۆڤــە و لێكدانەوەكانــدا بــە دوای جەوهەرێكــی

بــە وردی گوتــاری ئایدیۆلۆجــی ئــەم ڕەوتــە شــی بكاتــەوە.

نەگــۆڕ و چەســپاودا دەگەڕێــن تاكــو كێشــەكە پێناســە

ئەمــەش بــە تێگەیشــن لــە ئامانــج و ویســتەكانی و

بكرێــت .

هــاوكات ئەنجامدانــی دیالۆگێكــی تێــوری لەگــەڵ خــودی

كۆمەڵگــەی ئێمــە كــە لــە هەمــوو الیەكــەوە چەنــد كێشــە

بابەتەكــەدا بــكات .ئەمــەش كاتێــك دەبــێ ،كــە دوور

بــەرەوڕووی بۆتــەوە .دەبێــت وەاڵمــی ئــەوەی هەبــێ كــە

لــە بڕیــاری سیاســی و بڕیــاری پێشــوەخت و وتنــەوەی

ســەرچاوەكانی چیــن و ئــاگادار بیــن كــە ئیســامگەری

قســەڵۆكی كەســانێك ،كــە لــەدەرەوەی كۆمەڵگەكەمــان و

وردەوردە بــەرەو توندوتیژییەكــی فیكــری (بیركردنــەوە،

ئــاكام و دەركەوتەكانــی ئیســام دەژیــن.

دەكــرێ ڕوناكبیرێكــی كــورد باشــر لــە ئەوروپییــەك

لێــرەدا هەوڵــان دا بســەملێنین كــە خــودی ئیســام كێشــە

لــەم دیاردەیــە تێبــگات و تێــور و لێكۆڵینــەوەی زانســتی

نییــە ،بەڵكــو ئەوانــەی بــە ناوی ئیســامەوە گوتــار دەدەن،

بەرهەمبهێنێــت ،بۆیــە ئەگــەر مبانەوێــت هۆكارەكانــی

چونكــە وەك چــۆن قســەكردن لــە موســوڵامنان بەبــێ

ئیســامگەری بزانیــن ،دەبێــت ڕەوشــی سیاســی و

ئیســام ناماقوڵــە ،ئاوەهــاش ڕەخنەگرتــن لــە ئیســام،

كۆمەاڵیەتــی و كولتــووری و ئابــووری و چەندیــن هۆكاری

بەبــێ ئاوڕدانــەوە لــە ڕەوشــی موســوڵامنان نابەجــێ و

تــر لــە بەرچــاو بگریــن ،هــەر بۆیــە ئاســان نییــە بــە یــەك

بێامنایــە .گرفتــی ئیســامگەری ئەوەیــە كــە ئیســام بــۆ

ڕســتە كێشــەكە ببڕێتــەوە .بێگومــان دەتوانیــن ســوود لــە

ئایدیۆلۆژیــا ،بــۆ دروشــمی سیاســی و ملمالنێی دەســەاڵت

نوســەر و لێكۆڵــەرە ئۆبجێكتیڤەكانــی جیهــان وەربگریــن.

كــورت دەكەنــەوە .بارودۆخــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و

بــۆ ئەمــەش دەبــێ ئــاگاداری چۆنیەتــی جیهانــی دەرەوەی

ئابــووری كۆمەڵگــەی ئێمــە ،پێویســتی بــە ئاوڕلێدانــەوە و

ئیســام بیــن ،كــە چــۆن بــاس لــە كێشــەكان دەكــەن.

تێگەیشــتنە .چونكــە ڕەگــی زۆرێكــی كێشــە و قەیرانــەكان
لەوێــدان .لــە كۆتایــدا حــەز دەكــەم ئاماژەبــدەم بــە

ئەنجام

وتەیەكــی ‹بنجامیــن باربــەر› ،كــە پســپۆری لێكدانــەوەی

ئــەوەی لێــرەدا مەبەســت بــوو ،خســتنەڕوی

دیــاردەی تیــرۆر و توندوتیژییــە ،ئــەو بــاوەڕی وایــە «

ئیســامگەری بــوو بــە هەمــوو جۆرەكانیــەوە .ئــەوەی

ئەگــەر دادوەری بــە یەكســانی دابــەش نەكرێــت ،ئــەوا

كــە بــاس لــە مافــی مــرۆڤ و ئەوەشــی گوایــە ڕەواج

بێــدادی بــە یەكســانی خــۆی دابەشــدەكات .ئەگــەر

بــە زانســت دەدات .بێگومــان ئەوەشــی كــە توندوتیــژی

هەمــوو كەســێك لــە ڕووی مــادی و ڕۆحییــەوە نەتوانــێ

تەنهــا زمانێكــی بێزمانێتــی .دیــارە هەرســێ جۆرەكــە لــە

خــۆش بگــوزەرێ ،ئــەوا هەمــوو دەكەوینــە هەژارییەكــی

كاراكتەرێكــدا یــەك دەگرنــەوە ،ئەویش ئیســامیزەكردنە.

قوڵــەوە .دیــارە ئــەوەش وانەیەكــی ڕەقــە ،كــە دەبــێ

هەڵبــەت ئەمــەش ئــەوە ناگەیەنــێ ،كــە هەموویــان بــە

هەردووكــان فێــر بــكات» .

تیرۆریســت و دوژمنــی مــرۆڤ و ئاســایش دابنێیــن.
ت و هەوڵــی
ئیســامگەرێك بــاس لــە مافــی مــرۆڤ دەكا 

تێبینــی :بــۆ خوێندنــەوەی دەقەكانــی جاڕنامــەی

بــۆ دەدات ،یــا بــاس لــە زانســت دەكات ،دەكرێــت

ئیســامی ،بڕوانــە:

داهاتوویەكــی لــێ چــاوەڕوان بكــرێ .چونكــە جیایــە لــە

 .1مدخــل الــی حقــوق االنســان فــی كوردســتان الع ـراق› .د .

ئیســامگەرێك كــە تەنهــا یــەك دروشــمی هەیــە :ئەویش

صــاح محمــد عزیــز .ASK . 2000 .

لەناوبردنــی نەیــاران و جیاوازیــی بیروباوەڕەكانــە.

 .2خوێندنەوەیــەك بــۆ مافــی مــرۆڤ لــە دەقــە ئیســامی و

پاشــان دەبێــت بزانیــن ئێمــە چــۆن گــوزارش لــە خــودی

مرۆڤییەكانــەوە› .بكــر حمــە ســدیق  .ناوەنــدی ڕۆشــنبیری

كێشــەكە دەكەیــن و بــۆ چ هۆكارێــك دەیگێڕینــەوە.
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