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Terrorism
تیرۆرسازی

زەمینە سازی 
بۆبەرهەمهێنانی 

تیرۆر

)ئەوانەی دەتوانن باوەڕت پێبهێنن بە نامەعقول،

دەشتوانن هەموو كارەساتێكت پێ بخوڵقێنن(

)ڤۆڵتیر(

سۆران سێوكانی                                                                                              
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لەناكاو داعش بەڕووماندا تەقییەوە، ئێمە 

نابینینەوە،  دنیایەك  تر  جارێكی  واماندەزانی 

كە تێیدا كەنیزەك بگیرێت و سەرانە )جزیە( 

بە  بسەنرێت،  )غ��ەی��رەدی��ن(  لەدیانەكان 

گەورەو  جیهادێكی  وەك  و  زۆر  شانازییەكی 

لەبەرچاوی  خەڵك  لەخودا،  نزیكبوونەوە 

كامێراكان وەك بەرخ سەربڕدرێن. غەنیمەت  

ژنان  باران(ی  )بەرد  وسەنگ ساری  بگیرێت 

فرۆشیدا  كەنیزەك  لەبازاڕی  وكچان  بكرێت 

هەڕاجبكرێن.

دیمەنانەمان  ئەم  كە  رەش  بەرەبەیانێكی 

بووین،  ش��ۆك  ت��ووش��ی  ه��ەم��ووم��ان  بینی 

هاواریانكرد،  هەموومان  پێش  ئیسالمییەكان 

دەستی  بەڵكو  ئایین،  لە  نییە  بریتی  ئەوە 

ئەمەریكایەو ئایین دوورە لەو دڕندانە.

خوازیاری  ساڵە  هەشتا  خۆیان  هەرچەند 

گێڕانەوەی ئەو مێژووەن، بەاڵم كاتێك داعش 

ئەوانی  بەرجەستەكراوەكانی  خەونە  هات 

لەبەرچاوی  حەقیقەت  ئیدی  واقیع،  كردە 

)عەیبیان(  وەك  ئ��ەوان  دەرك���ەوت،  دنیا 

دەركەوتبێت لەحەژمەتدا شێتانە هاواریانكرد 

)ئەوە ئێمەنیین!!(

كە  بوو،  لێرەدا  گرنگەكە  پرسیارە  بەاڵم 

ئەی  دەتەقییەوە:  ئیسالمییەكاندا  بەڕووی 

ئەوانەی داعش دەیكەن هەمووی دەق نین؟ 

ئەی داخوازیەكانی داعش هەمان خەونەكانی 

وەك  شەریعەت  پیادەكردنی  نییە،  ئێوە 

خەالفەت،  گێڕانەوەی  ئەسحابە،  سەردەمی 

مەدەنیەت  و  عەملانیەت  خۆرئاواو  دژایەتی 

و لیربالیزم و هتد..؟  پرسیارێكی تر ئەوەبوو: 

ئەو  ئەی  ئەمەریكایە  پیاوی  داعش  ئەگەر 

كەوتوون؟  شوێنی  چین  كەسە  هەزار  دەیان 

ئەی بۆدەبینین جەماوەرێكی زۆری سوونەی 

پیاوی  ئەوان  ئەگەر  هەواداریانن؟  عەرەب 

بەرز  ئێوە چەك دژیان  بۆ  ئەمەریكان ئەدی 

ناكەنەوە، یان هیچ نەبێت بە زمانێكی توندو 

ناوەستنەوە؟بۆچی  دژی��ان  ی��ەك��الك��ەرەوە 

س��ەدان  كاریكاتێر،  دوو  بۆ  ئ��ەوەی  وەك 

ئێستا  بۆ  ئەی  هەزارتان هێنایە سەر شەقام، 

وخۆپیشاندانی  ناهێنن  ئەوژمارەیە  نیوەی 

ئەمەریكا)داعش(  پیاوانی  دژی  سەرانسەری 

ناكەن؟ ئەمانەو چەندین پرسیاری تر بەڕووی 

ئیسالمگەراكاندا تەقینەوە.

رۆشنبیران  هەموو  ت��رەوە  لەالیەكی      

لەدەرەوەی  ئیسالم،  دنیای  وسیاسەمتەدارانی 

كایەی ئیسالمی سیاسی تووشی شۆك بوون.

ئایا ئەمە ئەو شەریعەتەیە كەئیسالمییەكان 

باسیدەكەن؟!

 لەڕاستیدا كەس بەخەیاڵیدا نەدەهات لەم 

زۆرینەیان  كە  هەبن،  كەسانێك  سەدەیەدا 

بااڵن  خوێندنی  دكتۆراو  بڕوانامەی  هەڵگری 

سیستمێكی  داوای  بن،  عەقڵیەدا  لەوئاستە 

لەو شێوەیە بكەن بەناوی خوداوە، بەاڵم ئەوە 

واقیعەو ئیستا دەردەكەوێت.

ئەوروپی  سیاسەمتەدارانی  بەهەمانشێوە 

بوون:  گرانە  شۆكە  ئەو  تووشی  وئەمریكی 

ئەمانە لەكوێوە هاتن؟

لەم  دەم��ەوێ��ت  ك��ە  تۆژینەوەیە  ئ��ەم 

هەوڵێكە  تۆماریبكەم،  الپ��ەڕەی��ەدا  چەند 

و  داعش  دەركەوتنی  سەر  تیشكخستنە  بۆ 

قورسە:داعش  پرسیارە  ئەو  وەاڵم��دان��ەوەی 

لەكوێوە دێت؟.

هەواڵگری  لەڕووی  تۆژینەوەكە  هەڵبەت 

بەڵكو  نییە،  سیاسیشەوە  ت��ەن��ان��ەت  و 

شێوازە  ئ��ەو  بۆ  وردە  خوێندنەوەیەكی 

سەدەدا  یەك  لەماوەی  كە  پەروەردەییەی، 

ئیسالمی سیاسی بەرهەمیهێناوە.

ئ���ەم ت��ۆژی��ن��ەوەی��ە گ��ری��ان��ەی ئ��ەوە 

راستەوخۆی  بەرهەمی  كەداعش  دەك��ات، 

نزیكەی  لەماوەی  كە  زەمینەسازیەیە،  ئەو 

سەدەیەكدا ئیسالمی سیاسی وسەلەفی كاری 

لەسەردەكات، ئێستا  ئەنجامەكەی دەبینین.

 بەشی یەكەم:
 تیرۆر وەك پێناس و چەمك

تیرۆر چییە؟
  لەڕاستیدا چەمكی تیرۆر یەكێكە لەو چەمكە 

بەشێوەیەكی  دەكرێت  كە  رەهەندانەی،  فرە 

تا  بەكاربهێرنێت،  شێوە  بەجۆرەها  و  ف��راوان 

ئاستێك كەئیدی ئەوچەمكە مانای راستەقینەی 

دوژمنەكەی  كەسێك  هەموو  وندەكات،  خۆی 

وەك  تەنیا  تاوانباربكات،  بەتیرۆریست 

تەشهیرێكی سیاسی و ئایدیۆلۆژی.

بەكورتی:  مەبەستمە  لێرەدا  من  ئەوەی 

تۆقاندن،  ترساندن،  بەكارهێنانی  لە  بریتییە 

یان  قەناعەتێك،  سەپاندنی  بۆ  زەنگ  زەبرو 

بەرنامەیەك، یان ئایدیایەك بەسەر تاكێك، یان 

كۆمەڵێكدا.

لەنیوان  بكەم  جیاوازی  دەبێت  لێرەدا   

ت��ون��دڕەوی  چونكە  وت��ی��رۆردا،  ت��ون��دڕەوی 

كەسێكە  و  دەبێت  تاكدا  ئاستی  لەسەر 

دەگرێت،  ژی��ان  ماناكانی  بەتوندی  خۆی 

تیرۆر،  بۆ  پێشەكییەكە  تونڕەوی  هەرچەند 

بڵێین  دەتوانین  نییە.  تیرۆر  خ��ۆی  ب��ەاڵم 

هەموو تیرۆریستێك توندڕەوە، بەاڵم هەموو 

توندڕەوێك مەرج نیە تیرۆریست بێت، بەڵكو 

تەواو  كەسێكی  توندڕەو  مرۆڤێكی  لەوانەیە 

لەترساندن  بیری  لەژیانیدا  ئاشتیخوازبێت، 

وسەپاندنی ئایدیای خۆی نەكردبێتەوە بەسەر 

هێزەوە.  و  ترساندن  لەڕێی  تردا  كەسێكی 

كاتێكیش باس لە تیرۆرسازی دەكەم مەبەستم 

لە كردەی تیرۆر نییە، نەڵكو دەمەوێت باس 

لەدنیای  كە  بكەم،  پەروەردەییە  شێوازە  لەو 

بۆئەوەی  سازدەكات،  زەمینەیەك  ئیسالمدا 

هەم  دیالێكتیكانە  بەشێوازێكی  لەیەككاتدا 

تاك ئامادەبكات بۆ پەسەندكردنی تیرۆر، هەم 

تیرۆر  بوونی  ئاسایی  بۆ  ئامادەبكات  كۆمەڵ 

بەالیەوە، بەڵكو لە دواقۆناغدا كۆمەڵگە خۆی 

دەبێتە كارگەی بەرهەمهێنانی تیرۆر.
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ئەوانەی  لەوانەیە  سەیرە  ئ��ەوەی    

خۆیان  تیرۆر،  بۆ  دەك��ەن  زەمینەسازی 

رۆژێك لە رۆژان بیریان لەوە نەكردبێتەوە، 

ك��ە ل��ە ئ��ای��ی��ن��دەدا ب��ەش��دار دەب���ن لە 

ماڵوێرانی  و  تیرۆریزم  بەرهەمهێنانی 

كۆمەڵگەكەیاندا.

زیاتر  ئێمە  باسەی  ئەم  لەبەرئەوەی 

بەناوی  تیرۆرەی  ئەو  دەخاتەسەر  تیشك 

بەگیانێكی  بارگاوییە  دەكرێت،  ئایینەوە 

بۆ  نائامادە  و  سەرسەخت  زۆر  ئایینی 

لەبەرئەوە  لێكتێگەیشتنێك،  و  سازش  هەر 

سیاسی  ئیسالمی  چەمكی  لە  باس  دەبێت 

بە  بدەین  ب��ەرچ��اوڕوون��ی  تاكو  بكەین، 

خوێنەر.

 تیرۆرسازی چییە؟
 كاتێك دەمەوێت باس لەتیرۆرسازی بكەم، 

لەڕاستیدا دەمەوێت ئەوە بڵێم، كە ئیسالمی 

لەماوەی  ئاشتیخواز  میانڕەوی  سیاسی 

سەدەیەكدا، چۆن كاریكردووە لەسەر ئەوەی 

تیرۆر  ئ��ەوەی  بۆ  سازبكات،  زەمینەیەك 

وەك  چەندخاڵێك  ئەوە  پێش  بەرهەمبێت. 

پێشەكی باسدەكەم:

خەڵك  ئیسالمییەك  كاتێك  نییە  مەرج   -1

پەروەردەكات وابزانێت، كە ئەو زەمینەسازی 

بەتەواوی  لەوانەیە  بەڵكو  تیرۆر،  بۆ  دەكات 

نەوەیەكی  ئ��ەو  واب��زان��ێ��ت  قەناعەتەوە 

بۆ  س��وودی  كە  بەرهەمدێنێت،  ئاشتیخواز 

ناتوانێت  ئەو  چونكە  هەبێت،  كۆمەڵگە 

ئیسالمی  پ���ەروەردەی  كە  تێبگات،  ئ��ەوە 

سیاسی دواجار سەردەكێشێت بۆ تیرۆر، ئەو 

كە  قەفەسێكدا  لەناو  وایە  گیاندارێك  وەك 

دیوارەكانی قەفەسەكە نابینێت.

2-شیوازی پەروەردەو بەرهەمهاتنی تیرۆر، 

پەروەردەو  تەنیا بەهۆی شێوازی  نییە  مەرج 

بەڵكو  بێت،  سیاسیەوە  ئیسالمی  پالنەكانی 

گەلێك جار ژینگەی بابەتی و هەڵوێستەكانی 

وروژێنەری  فاكتەرێكی  دەبێتە  بەرامبەریش، 

روحی تیرۆر لە ئیسالمییەكدا، واتە بارودۆخی 

و  دەركەوتن  بۆ  دەبێت  هاندەرێك  بابەتیش 

بەرهەمهاتنی گیانی تیرۆر.

ئەرگۆمێنت  ئەو  تیرۆرسازی  لە  مەبەستم 

گرووپەكانی  ن��او  لە  كە  وپرەنسیپانەیە، 

دەكرێت  لەسەر  كاریان  سیاسیدا  ئیسالمی 

یاخود  پ��ەروەدەی��ی،  میكانیزمێكی  وەك  چ 

ئەو  وفیكری.  فەلسەفی  ئەرگۆمێنتێكی  وەك 

ئیسالمەوە  كەلتووری  ناو  لە  ئەرگۆمێنتانە 

كە  دادەڕێژرێنەوە،  وبەجۆرێك  هەڵدەقوڵێن 

خزمەتی ئامانجەكانی ئیسالمی سیاسی بكات.

بەهۆیەوە  كە  چین،  میكانیزمانە  ئ��ەو 

بۆ  ك��ردوە  س��ازی  زەمینە  سیاسی  ئیسالمی 

ئەرگۆمێنتانەچین،  ئەو  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی 

دوای��ی��دا  ل��ە  پێدەبەستێت؟  پشتیان  ك��ە 

هەوڵدەدەم وەاڵمی ئەو پرسیارانە بدەمەوە.

ئیسالمی سیاسی: چەمك و پێناسە

م��ەب��ەس��ت��م ل���ە ئ��ی��س��الم��ی س��ی��اس��ی 

ئیسالم  بۆ  رێكخراوە  تایبەتی  تێگەیشتنێكی 

وەك  نوێدا،  قاڵبێكی  لە  ئایدیالیزەكردنێتی  و 

بە  دژ  وتوندو  خەباتگێڕ  ئایدیۆلۆژیایەكی 

هەموو چەمكە مۆدێرنەكان ودراوە نوێكانی 

شارستانیەت ومەدەنیەت.

ئیسالمی سیاسی لەسەرەتاوە لەسەردەستی 

موسلیمین  ئ��ی��خ��وان  دام���ەزرێ���ن���ەری 

تێپەڕبوونی  لەگەڵ  پاشان  سەرهەڵدەدات، 

و  لق  دەكات،  تەشەنە  رووداوەكاندا  و  كات 

saeed qutb
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ئێمەو  ئێستای  تادەگاتە  لێدەبێتەوە،  تازەی  بەشی 

دەركەوتنی داعش.

ئێمەدا  ئێستای  لە  سیاسی  ئیسالمی  لەڕاستیدا 

میانڕەوترین   لە  بەڵكو  ناپۆشێت،  بەرگێك  تەنیا 

تاكو دەگاتە  باڵەوە دەگرێتە خۆی )نەهزەی تونس( 

توندڕەوترین )وەك قاعیدە و داعش(. لەو نێوانەشدا 

چەندین جۆرمان هەیە.

بەاڵم دەتوانین چەند هێڵێكی گشتی بكێشین، تاكو 

بتوانین پێناسێك بۆ ئیسالمی سیاسی بكەین وەك:

كە  بەوەیە،  باوەڕیان  بەگشتی  سیاسی  -ئیسالمی 

ئیسالم بەرنامەیەكی )شمولییە( دەبێت هەموو ژیان 

لەدەرەوەی  هەرشتیك  تەفسیربكرێت،  میتۆدە  بەو 

ئەم مەنهەجە كە  لێرەوە  میتۆدە رەتدەكەنەوە.  ئەو 

خوازیاری  دەكات،  رابەرایەتی  موسلیمین  ئیخوان 

سەرانسەری  تۆتالیتاری  سیستمێكی  دامەزراندنی 

كۆمەڵ،  و  ت��اك  الیەنەكانی  هەموو  كە  دەبێت، 

مۆنۆپۆڵ  دەوڵ��ەت  و  جڤات  ئابوری،  و  سیاسەت 

شێوازە  لەم  ئایدیۆلۆژیایەكی  هەر  دیاریشە  دەكات، 

چ دنیایەكی خنكێنەری ماف وئازادییەكان دەبێت.

دراوە  و  عەملانیەت  دژیەتی  سیاسی  -ئیسالمی 

بەرهەمە  هەرچەند  دەك���ات،  هاوچەرخەكانی 

دەزان���ن.  خ��ۆی��ان  موڵكی  ب��ە  تەكنەلۆژیەكان 

لیرباڵیدەكەن  دیموكراسیەتی  دژایەتی  بەهەمانشیوە 

شایستەكانی  ل��ە  خ��ۆی��ان  وە  )ش����ورا(  ب��ەن��اوی 

دموكراسیەت دەبوێرن.

ئایدیۆلۆژیاكەیان  سەركەوتنی  -باوەڕیانوایە 

هەڵناگرێت،  گومانێك  هیچ  مێژووییە،  حەمتیەتێكی 

چونكە بەڵێنی خودایە.

خویندنەوەی  ئ��ەوان  وای��ە،  ئیانیان  -بەگشتی 

تر  هەرخوێندنەوەیەكی  و  ئیسالمن  راستەقینەی 

لەدەرەوەی ئەوان هەڵەو كەموكورتیی تێدایە.

سەرسەختانەی  دژایەتییەكی  سیاسی  ئیسالمی 

ئوممەتی  و  ئیسالم  دوژمنی  بە  دەك��ەن،  خۆرئاوا 

گەراكانیان  زۆرینەی  دەزانن، هەرچەندە  ئیسالمییان 

لەژینگەی ئازادیی ئەوێدا دەتروكێنن.

پاشان  ئیسالمی،  دەوڵەتی  دامەزراندنی  -پرسی 

لەپایە  یەكێكە  ئیسالمی،  خەالفەتی  گێڕانەوەی 

بنەڕەتییەكانی ئیسالمی سیاسی.

شەریعەت  جێبەجێكردنی  داوای  -ئیسالمیەكان 

مەبەستیان  بكەنەوە  روونی  تەواو  بێئەوەی  دەكەن، 

جەماوەری  بەمەش  كامەیە،  چیەو  لەشەریعەت 

دیندار و لەخواترس،' كە بێگومان زۆرینەی خەڵكانی 

ئوومەتی ئیسالم نەخوێندەوارن، تەنانەت گەربشزانن 

سەیری  بۆئەوەی  ناچاردەكرێن  بنوسن'  بخوێننەوەو 

لەترسی خودا  بكەن،  گروپانە  ئەو  بەرنامەی  میتۆدو 

دەنگیان بدەنێ.

جیاوازیی نێوان ئیسالم و
ئیسالمی سیاسی

دەقێكی  چەند  لەدووتوێی  ئایینێك  وەك  ئیسالم 

پیرۆزدا خۆی منایشدەكات، ئەو دەقانە الی موسوڵانان 

پیرۆزن، كەبریتین لەقورئان، پاش ئەویش ئەو وتراوە 

پێغەمبەری  پاڵ  دەدرێنە  كە  دێ��ن،  تۆماركراوانە 

كەچەندین  راستەقینەوە  سەنەدی  بە  بەاڵم  ئیسالم، 

دوای  ئیدی  دەق،  وەك  ئەمە  هەیە.  خۆی  مەرجی 

دەق  پراكتیزەكردنێكی  یان  هەڵێنجانێك،  هەر  ئەوە 

پاڵ  ودەدرێتە  مرۆیی  كارێكی  دەبێتە  واقیعەدا  لەو 

كارە،  بەو  گروپەی هەڵدەسێت  ئەو  یان  ئەو كەسە، 

بۆ منوونە لە مێژوودا موعتەزیلە هەیە، كە جۆرێكی 

ناكرێت  بەاڵم  دەق،  خویندنەوەی  بۆ  عەقڵگەراییە 

هەر  شێوە  بەهەمان  ئیسالمە،  هەموو  ئەوە  بڵێن 

تەواو  كە  هەیە،  خەواریجان  ئیسالمدا  لەمێژووی 

پێچەوانەی موعتەزیلە، هیچ مانایەك بۆ عەقلگەرایی 

لەدەقدا ناهێڵنەوە، دەتوانین خەواریج وەك )داعش( 

لەمڕۆدا سەیربكەین.

سیاسی  لەئیسالمی  باسكردمنان  لەكاتی  گرنگە 

ئەو  ئیسالمییەكان  ب��ەاڵم  بكەین،  جیاكاریە  ئەو 

وەك  خۆیان  دەی��ان��ەوێ��ت  كە  دەك���ەن،  گەمەیە 

دژە  بە  خۆیان  غەیری  منایشبكەن،  ئیسالم  نوێنەری 

بۆیە دەبینین كاراكتەری  لەقەڵەمبدەن، هەر  ئیسالم 

)خەڵكینە  دەكات  هاوار  بەننا(  سەرەكی)حەسەن 

ئێمە  وەك  ئەوەی  ئێمەیە،  ئیسالم  و  ئیسالم  ئێمەین 

ئیسالم وەك 
ئایینێك 
لەدووتوێی 
چەند دەقێكی 
پیرۆزدا خۆی 
نمایشدەكات، 
ئەو دەقانە الی 
موسوڵمانان 
پیرۆزن، كەبریتین 
لەقورئان، پاش 
ئەویش ئەو وتراوە 
تۆماركراوانە 
دێن، كە دەدرێنە 
پاڵ پێغەمبەری 
ئیسالم، بەاڵم 
بە سەنەدی 
راستەقینەوە 
كەچەندین مەرجی 
خۆی هەیە
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لەئیسالم تێنەگەیشتبێت ئەوە تێگەیشتنەكەی 

كەموكورتە(.

رەوتەكانی  هەموو  لەڕاستیدا  ب��ەاڵم    

خوێندنەوەیەكی  ل��ە  سیاسی  ئیسالمی 

ئایدۆلۆژیانە زیاتر نین بۆ ئیسالم، بە مانایەكی 

مانا  داڕشتنی  لە  بریتیە  سیاسی  ئیسالمی  تر 

مێژووییەكانی )ئەهلی سوونەت( لەناو قاڵبە 

ستالینیزمدا،  ونازیزم  فاشیزم  پۆاڵیینەكانی 

دێن  ئیسالمیەكان  تر  بەمانایەكی  یاخود 

خۆیان  ومت��وح��ەك��ان��ی  ب��ۆچ��وون  ب��ی��رو  و 

ئیسالمداو  ب��ەس��ەر  داك��ەوێ��ن��ن)اس��ق��اط( 

منوونە  بۆ  بەخەڵك،  دەیفرۆشنەوە  بەئیسالم 

كاتێك تێڕوانینەكانی سەید قوتب و مەودودی 

)دامەزرێنەری ئیسالمی سیاسی لە هیندستان( 

ب��ەڕوون��ی  زۆر  ل��ەوێ��دا  دەخ��وێ��ن��ی��ت��ەوە، 

مۆسۆلۆنی  و  هیتلەر  و  لینین  شەبەنگەكانی 

دەبینیت، بەاڵم بەڕیش وبەرگی ئیسالمییەوە. 

كتێبی  لەنیوان  دەكەیت  بەراوردكاری  كاتێك 

پەیامەكانی  لەگەڵ  هیتلەردا  )كفاحی( 

هەستدەكەیت،  ت��ەواو  بەننادا(  )حەسەن 

دەڵێتەوە،  دووپەیامە  ئەو  روح  یەك  كە 

ئاینیەكەدایە،  لەڕوحە  جیاوازیەكەیان  بەاڵم 

ئایینە،  بێ  رەگەزپەرستی  كەسێكی  هیتلەر 

لەكاتێكدا بەننا هەمان تێڕوانینەكانی هیتلەر 

دووبارەدەكاتەوە، بەاڵم لەبەرگێكی ئایینیدا.

توێژەر  ه��ەردوو  كە  لەلێكۆڵینەوەیەكدا 

كردوویانە    2007 ساڵی  كاینز(   و  )هانسن 

بەناونیشانی )ئیسالمی رادیكاڵ ئایدیۆلۆژیای 

شمولی: بەراوردكاریەك لە نێوان ئیسالمگەرایی 

سەید قوتب وماركسیزم ونازیزمدا( سەرەڕای 

سێ  ئەو  دیالێكتیكی  بەاڵم  جیاوازیەكانیان، 

بونیادیان هەیە، كەلەم خااڵنەی  الیەنە یەك 

خوارەوەدا یەكدەگرنەوە:

كەبریتیە  دەكرێت،  وا  مێژوو  وێنای   -

خێر  لەنێوان  م��ەرگ  و  ژی��ان  ملمالنێی  لە 

ئایدیۆلۆژیایە  ئەو  خێر  بێگومان  شەڕدا،  و 

هەموو  شەڕیش  هەڵیانگرتووە،  خۆیان  كە 

بەرامبەرەكانن. لێرەدا شەڕانگێزەكان هەرەشە 

سەرشانی  ئەركی  دەك��ەن،  مرۆڤ  لەبوونی 

لەدەستی  دنیایە  رزگاركردنی  چاكخوازانیش 

شەڕانگێزەكان و بوونیادنانی یوتۆپیایە.

پاشان توێژینەوەكە باسی ئەوەدەكات، كە 

لەهەر سێ ئایدیۆلۆژیاكەدا قەیرانی سەرەكی 

دنیا ئەمانەیە:

كە  شەڕانگێز،  الیەنێكی  1-هەبوونی 

هەموو مرۆڤەكانی تر دەچەوسێنێتەوە.

داڕووخان  بەرەو  مرۆڤایەتی  2-مێژووی 

چاكخواز هەبن  كۆمەڵێكی  دەبێت  دەچێت، 

مێژوو رزگاربكەن.

وێنادەكرێت،  وا  ئیسالمیدا  مۆدێلی  3-لە 

كە هەموو جیهان دژی ئیسالمە، دەیانەوێت 

ئەم ئایینە لەناوبەرن.

لەجاهیلیەتدا  هەمووی  دنیا  ئێستا   -4

دەژی، وەك پێش ئیسالم.

5-هەرسێ ئایدیۆلۆژیاكە پێیانوایە، دەبێت 

هەبن  پۆاڵیین  ب��اوەڕی  خ��اوەن  گروپێكی 

ڕێڕەوی  گۆڕینی  بۆ  بكەن،  دنیا  پێشڕەویی 

ئەو  بێگومان  چاكە،  ب��ەرەو  مرۆڤایەتی 

گروپەش خۆیانن.

باوەكانی  بەها  كە  وایدەبینن،  6-ئ��ەوان 

وئازادیەكان  مرۆڤ  مافەكانی  وەك  سەردەم، 

كاپیتالیزم،  بەدەستی  ئامڕازێكن  تەنیا 

بۆ  دنیاوە   شەڕانگێزەكانی  ئیمپریالیزم، 

ئیستیغاللكردنی چەوسێرناوەكان.. لە مۆدێلی 

تەنیا  خۆراوا  بەهاكانی  دەڵێ  ئیسالمیەكەیدا 

لەناوەوە  ئیسالم  لەناوبردنی  مەبەستی  بە 

داڕێژراوە.

بەگشتی دەتوانین بڵێین ئیسالمی سیاسی 

بریتی  تەنانەت  ئیسالم،  لە  نییە  بریتی 

بۆ  سوونەتیش  ئەهلی  تێگەیشتنی  لە  نییە 

ئایدیالیزەكردنی  لە  بریتییە  بەڵكو  ئیسالم، 

و  سیاسی  بەمەبەستی  چەمكەئایینیەكان 

چەكێكی  وەك  بەكارهێنانێتی  ئایدیۆلۆژی، 

كاریگەر بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەكانیرت.

و  ئاسایی  موسوڵانی  نێوان  جیاوازی   

ئیسالمگەرا )ئیسالمی(

خاڵەش،  ئەو  بخەینەسەر  تیشك  گرنگە   

نییە،  ئیسالمی  موسوڵانێك  هەموو  كە 

موسوڵانە،  هەمووئیسالمییەك  ب���ەاڵم 

موسوڵان هەر كەسێكە لە دایك و باوكێكی 

بە  خ��ۆی  ی��ان  لەدایكبووبێت،  موسوڵان 

بەخوداو  وب���اوەڕی  دەزان��ێ��ت  موسوڵان 

هەیە  پەیامەكەی  و  ئیسالم  پێغەمبەری 

'ئەگەر بەشێوەیەكی تەقلیدی و بێ زانیاریش 

ئایینیەكانیش  ئەگەر رسووتە  تەنانەت  بێت'، 

موسوڵان  لەچوارچێوەی  بەجێنەهێنێت 

بوون ناچێتە دەرەوە.

)ئیسالمگەر(  ی���ان  ئیسالمی  ب���ەاڵم 

هەیە،  بەوپرەنسیپانە  ب���اوەڕی  كەسێكە 

بەشێوەیەكی  باسانكردن،  س��ەرەوە  كەلە 

بەدیهێنانی  بۆ  بەكاردێنێت  ئیسالم  سیاسیانە 

ئامانجەئایدیۆلۆژییەكان،.

بەها  هەڵگری  كەسێكە  م��وس��وڵ��ان   

وەك  خۆیدا،  رۆژان��ەی  لەژیانی  ئایینیەكانە 

كەسێكە  ئیسالمی  بەاڵم  ئینسانی،  بەهایەكی 

كە  قاڵبدراوە،  لە  ئایدیۆلۆژیایەكی  هەڵگری 

دەیەوێت هەموو كەس وەك ئەو بیربكاتەوە.

خەڵك  مرۆییەكان  پێوەرە  بە  موسوڵان 

ئیسالمی  ب��ەاڵم  دەپ��ێ��وێ��ت،  ودەوروب����ەر 

كۆمەڵگە  خۆی  ئایدیۆلۆژیەكانی  بەپێوەرە 

پۆلێندەكات.

بەتاكەهەڵگری  خۆی  كەسێكە  موسڵان 

حەقیقەت نازانێت، بەڵكو تاكێكە ژیانی خۆی 

دەگوزەرێنێت، بەاڵم ئیسالمی كەسێكە خۆی 

دەزانیت،  دنیا  حەقیقەتی  تاكە  هەڵگری  بە 

بەوچاوەوە  كەسیش  هەموو  دەبێت  پێیوایە 

سەیری بكەن.

ئەوەی  ترسی  كەسێكە  ئاسایی  موسڵانی 
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توندڕەوی  بەرەو  بنێت  هەنگاو  لێناكرێت، 

لەهەموو  كەسێكە  ئیسالمی  بەاڵم  تیرۆر،  و 

سەرووخۆی  فەرمانێكی  پێی  بە  ساتێكدا، 

ئامادەیە بگۆڕێت بۆتیرۆریستێكی تەواو.

بەشی دووەم
میكانیزمەكانی

بەرهەمهێنانی تیرۆر
 ئەو میكانیزمانە چین، كە ئیسالمی سیاسی 

چۆن  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی  بۆ  بەكاریدێنێت 

كەس  ه��ەزاران  بەڵكو  كەسانێك  دەتوانن 

لەپێناو  مەرگ  بۆ  ئامادەبن  كە  تەیاربدەن، 

تائاستی  نەبێت  هیچ  یاخود  باوەڕەكەیاندا، 

ئاست  بەهەمان  ئایین  خ��وداو  بە  ئیان 

ئیانیان بە ڕاستی بەرنامەی حزبەكەیان� ئەو 

ئەنجامیدەدەن؟چۆن  كە  هەبێت،  كردەوانە 

بكرێت،  مەدهۆش  وا  مرۆڤێك  دەكرێت 

مەرگ  و  بێت  سفر  بەالیەوە  ژیان  ئیدی  كە 

لەسەرەتادا  باشە  پێم  بێت؟  شادی  بەالیەوە 

بارەیەوە  لەو  گرنگ  مێژوویی  ئەزموونێكی 

باسبكەم، تاكو ئاسانرت لەوبابەتە بچینە پێش.

حەشاشەكان
لە  روون���رت  ب��ە  ئیسالمدا،  م��ێ��ژووی  ل��ە 

ناوەڕاستدا  لەسەدەكانی  ئێراندا  مێژووی 

لەناوچەی  مەزهەبی  ئایینی  جواڵنەوەیەكی 

حەشاشەكان،  ب��ەن��اوی  هەڵكەوت  ئێران 

سەر  ب��وون،  مەزهەبی  دەستەیەكی  ئ��ەوان 

مەزهەب  شیعە  ئیساعیلی  تائیفەی  بە 

مەزهەبی  باڵوكردنەوەی  بۆ  ئ��ەوان  ب��وون. 

لەو  یەكێك  ه��ەوڵ��ی��ان��دەدا،  ئیساعلی 

میكانیزمانەی كاریان لەسەردەكرد، بریتی بوو 

چەندین  هەربۆیە  دوژمنەكانیان،  لەتیرۆری 

خۆكوشتنیان  بۆ  ئامادە  و  خۆبەخش  كەسی 

خۆیان  تەنیا  كەسانە  ئەو  ئامادەكردبوو. 

سەركردەكەیان  بۆئەوەی  ئامادەكردبوو، 

لەسەرەتاوە  هەر  ئەوان  پێبكات،  ئەمریان 

و  شەهادەت  بەماناكانی  بارگاویدەكران 

رابەرەكەیان،  چوونی  چەندو  بێ  گوێڕایەڵی 

لەسەر  ئەوانەش  پەروەردەكردنی  شێوازی 

گوێرایەڵی  وپاداشتی  بەهەشت  خۆشیەكانی 

ئ��ەوان  دام��ەزرێ��رناب��وو،  زەم���ان  ئیامی 

دوژمنێكیان  لەهەرشوێنێك  ئامادەبوون 

هەبێت، هەركاتێك ئیامەكەیان رایانسپێرێت 

زۆر بە دڵنیاییەوە دەچوون دەیانكوشت، بێ 

بەدەستی  مردن  بۆ  خۆیان  رابكەن،  ئەوەی 

هێمنی.  بە  زۆر  ئامادەدەكرد  دوژمنەكانیان 

ئەوان خۆیان بە گیانبازانی ئایین و مەزهەب 

دەزانی. حەشاشەكان سەر بە ئیساعیلیەكان 

ئاژاوەو  دەیانویست  و  شیعەبوون  كە  بوون 

دروستبكەن  سوننەدا  دنیای  لەناو  پشێوی 

بەمەبەستی الوازكردن و هەرەسپێهێنانی.

لویس  بیرنارد  ئەوەشدا وەك  لەگەڵ  بەاڵم 

حەشاشەكان  گروپی  لەسەر  كێبەكەیدا  لە 

جار  زۆر  كە  ل��ەوەدەك��ات،  باس  نوسیوێتی 

سەركردەی  زۆر  لەگەڵ  حەشاشەكان  گروپی 

سوونە )وەك سەاڵحەدینی ئەیوب( و مەسیح 

بۆ  رێكدەكەوتن  شێردڵ(  ریتشارد  )وەك 

داوای��ان  ئ��ەوان  كە  كەسانێك،  تیرۆركردنی 

ریتشاردو  لەكاتێكدا  ئەمە  ل��ێ��دەك��ردن. 

سەاڵحەدین دوژمنی یەكرتبوون.

حەشاشەكان ئەم سیفەتانەیان هەبوو:

1- گرووپێكی نهێنی بوون.

2- پاشان جیابوونەوەو لە چەندین قەاڵدا 

كۆمەڵگەیەكی  بوونە  دەبرد،  بەسەر  ژیانیان 

جیاواز لەدەوربەری خۆیان.

3-ل���ەس���ەر  م��ەزه��ەب��ی دەم��ارگ��ی��ری 

ئەو  بەجۆرێك  دەكرد،  پەروەردە  ئەندامانیان 

hassan al banna
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بێجگە  نەدەزانی،  تریان  شتێكی  ئەندامانە 

لەوەی ئیامەكەیان پێیاندەڵێت.

مەزهەبەكەیان،  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بۆ   -4

تیرۆری  و  وتۆقاندن  ت��رس  لە  س��وودی��ان 

نەیارەكانیان وەردەگرت.

باسیدەكات  لویس،  ب��ەرن��ارد  وەك   -5

پارەی  ترساندنەوە  لەڕێگەی  حەشاشەكان 

زۆریان لەهەندێك سوڵتانەكان دەسەند، تاكو 

لەشەڕیان بەدووربن و نەیانكوژن.

ل��ەزۆرش��وێ��ن��ی  ح��ەش��اش��ەك��ان   -6

سوڵتانەكان  لەدەوروبەری  دەوڵەتەكانداو 

نزیكبوون  ئەوانەی  هەبوو،  خۆیان  دەستی 

لەسوڵتانەكانەوە ئینتیای خۆیان دەشاردەوە، 

دواج��ار  بكەن،  خۆیان  ك��اری  بتوانن  تاكو 

ئەگەر ئیرت پێویست بوایە بەئاسانی سوڵتانیان 

دەكوشت، گەورەترین هێرشی سەلجوقییەكان 

پێشەوای  صباح   حسن  مۆڵگەكانی  سەر  بۆ 

لەڕێگەی  ئەلەموت  چیای  لە  حەشاشەكان 

وەزی��ری  داراغ��ازی��ن  راگیرا،  داراغ��ازی��ن��ەوە 

زانی  كاتێ  بوو،  سەلجوقی  محمدی  سوڵتان 

خەریكە  ئەلەمووت  بۆسەر  سوڵتان  هێرشی 

سەردەكەوێت بەجۆرێك لەجۆرەكان سوڵتانی 

بووە  ك��وڕەك��ەی  ئەویش  پ��اش  ل��ەن��اوب��رد، 

سوپا  كە  قەناعەتیپێكرد  داراغ��ازی  سوڵتان، 

بكشێنێتەوە، بەڵكو سەركردەی سوپاشی هەر 

بەدەستی سوڵتانی تازەدا بەكوشت.

پێشەكیەك  وەك  مێژوویەم  رووداوە  ئەم 

ب��ەرچ��اوڕوون��ی  وەك  ب��ۆئ��ەوەی  باسكرد، 

تێبگەین مەبەستان لەتیرۆر چییە

بەشی سێیەم:
تیرۆری نەرم 

میكانیزمەكانی بەرهەمهێنانی تیرۆر
هەردەم  و  ب��ەردەوام  و  رێكخراو  تیرۆری 

نییە،  تاكەكەسی  پرۆسەیەكی  پەرەسەندوو. 

بەهەمان شێوە پرۆسەیەك نییە لە زەمەنێكی 

هیچ  ب��ێ  ی��ان  بەرهەمهاتبێت،  ك��ورت��دا 

بیانوویەكی فكری و ئایدیۆلۆژی هاتبێتەدی، 

سازییەكی  زەمینە  بە  پێویستی  تیرۆر  بەڵكو 

قەناعەتی  چەندین  لەڕێگەی  ب��ەردەوام��ە 

واتە  عەقڵییەوە،  خەڵەتێنەری  و  ویژدانی 

لە  كە  بەڵگەدەهێننەوە،  پاساو  چەندین 

تەنیا  راستیدا  لە  بەاڵم  عەقڵین،  رووكەشدا 

قەناعەتپێكردنی  بۆ  عەقڵییە  گەمەكردنێكی 

بەرهەمهێنانی  بۆ  بڵێین،  دەتوانین  بەرامبەر. 

تیرۆر پێویستان بە چەند خاڵێكە. لەوانە:

كە  م��ەح��ك��ەم،  ئایدیۆلۆژیایەكی   -1

لەسەر  بێت  داڕێژراو  مەعریفی  سیستمێكی 

چەندین بنەما كەلەڕواڵەتدا عەقاڵنین.

بەتەواوی  سیاسی  ئیسالمی  ئایدیۆلۆژیای 

تۆكمەو  ئایدیۆلۆژیایەكی  ل��ەرواڵ��ەت��دا 

ئەرگۆمێنتی  چەندین  لەسەر  دام���ەزراوە 

بوار  ئیدی  لەسەرەتاوە  هەر  كە  ئایینی، 

ناهێڵێتەوە،  دوودڵییەك  موناقەشەو  بۆهیچ 

بەڵكو پیویستە وەك یەقینێكی رەهاو  رۆچو 

ئیرادەوە  بێ  بەتەسلیمبونێكی  غەیبدا  لەناو 

هەموو  ئایدیۆلۆژیایە  ئەو  وەربگیرێت. 

خودا،  بۆالی  دەگەڕێنێتەوە  خۆی  بنەماكانی 

هەر كەسیش لە قسەی خودا الری بێت، یان 

الیداوەو   راستەڕێگە  لە  بێگومان  دەربچێت 

مورتەدە.

لەناو  ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر  ل��ەب��ەرئ��ەوە 

شتێك  ه��ەم��وو  ئیسالمیدا  ئاییۆلۆژیای 

و  تەسلیمبوون  تەنیا  لێرەدا  ب��ڕاوەت��ەوە، 

جێبەجێكردنیەتی  و  ف��ەرم��ان  وەرگرتنی 

بەتەواوی دڵسۆزییەوە، چونكە خودا خاوەنی 

ئەو ئایدیۆلۆژیایەیە نەك مرۆڤ.

زیاتر  روونكردنەوەی  بۆ  منوونەیەك  با 

شێوازەی  بەو  )حاكمیەت(  پرسی  بێنمەوە. 

سەید  و  ووروژان��دوێ��ت��ی  م���ەودوودی  كە 

و  ئیخوان  ناوكەلتوری  هێناوێتییە  قوتب 

بەگشتی،  عەرەبییەوە  سیاسی  ئیسالمی 

ئەهلی  ئ��ەدەب��ی��ات��ی  ل��ەگ��ەڵ  ل��ەراس��ت��ی��دا 

لەڕێگەی  ب��ەاڵم  یەكناگرێتەوە،  سوونەتدا 

هێنانەوەی  و  ب��ەردەوام  دووبارەكردنەوەی 

چەندین بەڵگەی قورئانی، ئیدی ئەو بنەمایە 

بەڵگە  بۆتە  سیاسیدا  ئیسالمی  لەئەدەبیاتی 

بیرلێكردنەوەشی  تەنانەت  كە  نەویستێك، 

ئاخر  الوازی��ە،  وئیان  تانەلێدان  جێگەی 

حاكم  خ��ودا  بڵێ  دەتوانێت  م��رۆڤ  چ��ۆن 

لە  ئەوە  و من مرۆڤی حاكمم دەوێت!  نییە 

ئیانی مرۆڤی موسوڵاندا جێگەی نابێتەوە. 

ئیسالمی  بیدعەیەكی  حاكمیەت  لەكاتێكدا 

سیاسیە، هیچ ریشەیەكی لە كەلتوری ئەهلی 

سوننەتدا نییە، بەڵێ ریشەی الی )خەواریج( 

كەسانێكن  خەواریج  دیارە  خۆ  بەاڵم  هەیە، 

لەئایین  بە دەرچوو  ئەهلی سوننەت  لە الی 

هەژماردەكرێن.

ب��ڕاو  لەخۆ  و  ڕی��ك��خ��راو  2-گروپێكی 

ئایدیۆلۆژیایەو  ئ��ەو  پراكتیزەكردنی  بۆ 

باڵوكردنەوەی.

هەبوونی  ب��ێ  ئایدیۆلۆژیایەك  هیچ 

ناتوانێت  بڕاو،  لەخۆ  و  ڕیكخراو  گروپێكی 

ب��ەردەوام��ی ب��ەژی��ان��ی خ��ۆی ب���دات، یان 

زۆر  ئایدیۆلۆژیای  لەمێژوودا  گەشەبكات. 

توانیویانە  ئەوانە  تەنیا  بەاڵم  دەركەوتوون، 

مێژووەوە  بەسەر  كاریگەری  و  بن  بەردەوام 

رێكخراوی  گروپی  خ��اوەن  كە  بەجێبێڵن، 

بوون، وەك حەشاشەكان كە  تۆكمەو داخراوا 

ئیخوانی  باسمكردن. ئەوەش كە  لە سەرەتادا 

وەك ئایدیۆلۆژیایەكی لەبن نەهاتوو هێشتەوە 

ئەو  بەڵكو  نییە،  ئایدیاكە  هێزی  لەراستیدا 

گرووپە توندە رێكخراوە داخراوەیە، كە بەننا 

بەجۆرێك  پێبەخشی  پێكیهێناو روحی رەهای 

هەرتاكێكی ئیخوانی وادەزانێت لەو دنیایەدا 

یەك  ئیخوانە،  ئەویش  هەیە  حەقیقەت  یەك 

پێشەواش هەیە كەحەسەن بەننایە.

3- زەمەنێكی دیاریكراو، كەلەوانەیە چەند 



47
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

نەوەیەك بخایەنێت بۆ چەسپاندنی ئەو ئایدیۆلۆژیایە 

لە زەینی كۆمەڵدا.

خەیاڵگەی  لە  ئایدیۆلۆژیایەك  هەر  بۆئەوەی 

زەمەنە،  بە  پێویستی  بكاتەوە  خۆی  جێگەی  جڤاتدا 

لەو  بانگخواز  چەندین  زیاتر،  نەوە  دوو  نەوەیەك 

پێناوەدا كاردەكەن، چەندین كەس لەو پێناوەدا گیان 

خۆیان  ژیانی  و  كات  دەبەخشن،  ماڵ  دەبەخشن، 

ئایدیۆلۆژیاكەیان  لێدێت  وای  تاكو  دەبەخشن، 

لەخەیاڵگەی بەشێكی زۆری كۆمەڵگەدا دەبێتە بەڵگە 

نەویستێك، كە ئیرت بواری قسە لەسەركردنی تێدانییە.

بەباشی  زۆر  ئیخوان  پێشەوای  دەبینین  لێرەدا 

لەسەرەتاوە  هەر  تێگەیشتووە،  مەسەلەیە  لەم 

پاشان خێزان  پێبگەیەنێت،  تاك  وادەستپیدەكات، كە 

پاشانیش  ئایدیۆلۆژیایە،  ئەو  لەسەر  پەروەردەبكات 

ئەو  ئۆتۆماتیكی  بەشێوەیەكی  خۆی  كۆمەڵگە  ئیدی 

رێبازە تیایدا رەنگدەداتەوە، یان دەبێتە حەقیقەتێكی 

بەننا  حەسەن  ئەوەی  بیرلێنەكراوە.  و  حاشاهەڵنەگر 

ئیستا  بنیاتینا  بیستەمدا  س��ەدەی  بیستەكانی  لە 

لەسەرەخۆ هاتۆتەبەرهەم، ئەو بنەما ئایدیۆلۆژیانەی 

نامۆ  باسیدەكردو خەڵك بەالیانەوە  بەننا  لەو كاتەدا 

بوو، ئیستا بۆتە حەقیقەتێكی حاشاهەڵنەگر.

بەشی چوارەم:
ئەرگۆمێنتەكانی

زەمینە سازی بۆ تیرۆر
دەبنە  كە  باسدەكەم،  خااڵنە  ئەو  بەشەدا  لەم 

چ  تیرۆر،  بەرهەمهێنانی  بۆ  كۆنكرێتی  بنەمایەكی 

لەسەر ئاستی تاك، یان لەسەر ئاستی جڤات.

كاری  سیاسی  ئیسالمی  ئەرگۆمێنتانەی  ئ��ەو 

كەلتووری  لە  هەموو  لەراستیدا  لەسەردەكات، 

دنیابینی  بەپێی  پاشان  وەردەگ��رێ��ت،  ئیسالمەوە 

دەتوانێت  بەشێوەیەك  تێدادەكات،  گۆڕانكاری  خۆی 

هەموو ئامانجەكانی خۆی بێنێتە دی، بەهەمان ئەو 

ئەرگۆم�ێنتانەی لەكەلتووردا هەیە. ئەو لەم بابەتەدا 

وەردەگرێت  ئەندامانی  سادەیی  و  نەزانی  لە  سوود 

لەرووی زانستی ئایینی ومرۆییشەوە.

لێرەدا ئەو خااڵنە باسدەكەم، كە ئیسالمی سیاسی 

كاری لەسەردەكات

1-كۆمەڵسازی

بریتییە  تیرۆرسازی،  گرنگەكانی  لەخاڵە  یەكێك   

ناو  لە  ژی��ان  فەرزبوونی  و  كۆمەڵ  پێكهێنانی  لە 

كۆمەڵێكی موسوڵاندا. لێرەدا عەقڵی ئیسالمی دێت 

مانا  گۆڕینی  بە  ئەویش   ، خەتەردەكات  گەمەیەكی 

ئایەت و فەرموودانەی باس لە  و دەاللەتەكانی ئەو 

چەمكی كۆمەڵ دەكەن. لەڕاستیدا ئایەتەكانی قورئان 

بەاڵم  نییە،  روون  زۆر  بوون  كۆمەڵ  بە  سەبارەت 

چەندین وتراومان هەیە، كە دەدرێتە پاڵ پێغەمبەری 

ئیسالم لەو بارەیەوە، وەك:

الغنم  من  الذئب  یأكل  امنا  الجاعة،  مع  یداللة 

القاصیة

گورگ  چونكە  كۆمەڵدایە،  لەگەڵ  خودا  دەستی 

لەمەڕی دوور كەوتوو دەخوات.

علیكم بالجاعە وایاكم والفرقە.

)ان تلزم جاعە املسلمین وامامهم(

هەیە  هاوشێوەمان  وتراوی  چەندین  لەڕاستیدا 

ئەو  تێڕوانینە  جێی  ئ��ەوەی  ب��ەاڵم  ل��ەوب��ارەی��ەوە، 

وتراوانە، باس لە كۆمەاڵیەتی بوونی ئینسان دەكەن، 

)مجتمع(   كۆمەڵگەدا  لەناو  موسوڵان  دەبێت  واتە 

بژی واتە جڤات؛ نەك بەتەنیا، یاخود لەناو كۆمەڵگەی 

شەرعیدا  دەسەاڵتێكی  سایەی  لەژێر  موسوڵاندا 

بژی، نەك لە بیابان ودەشت وكێو، نابێت موسوڵان 

كەسێك بێت ئیعتیراف بەیاسای دەوڵەت و دەسەاڵت 

نەكات، لەسەر ئەم بابەتەش چەندین دەقی گرنگان 

هەن.

بەاڵم پەروەردەی ئیسالمی سیاسی دێت و ئەمانە 

دەگۆڕێت، دەیانكاتە مانای ئەوەی دەبێت موسوڵان 

ئەوەی  بژی، وەك  ئیسالمی سیاسیدا  لەناو گروپێكی 

سەعید حوی ناوی لێدەنێت )حزب اللە( .

واجبێكی  ئیسالمی  كۆمەڵێكی  بۆ  ئینتیاكردن   

بە  ئینتانەكات  كەسێك  ئ��ەگ��ەر  ش��ەرع��ی��ی��ە، 

سەیردەكرێت.  وتاوانبار  كەمتەرخەم  موسوڵانێكی 

دەگرێتەوە  كۆمەڵگە  جێگەی  گروپ  ئیدی  لێرەوە 

 یەكێك لەخاڵە 
گرنگەكانی 
تیرۆرسازی، 
بریتییە لە 
پێكهێنانی كۆمەڵ 
و فەرزبوونی ژیان 
لە ناو كۆمەڵێكی 
موسوڵماندا. لێرەدا 
عەقڵی ئیسالمی 
دێت گەمەیەكی 
خەتەردەكات ، 
ئەویش بە گۆڕینی 
مانا و دەاللەتەكانی 
ئەو ئایەت و 
فەرموودانەی باس 
لە چەمكی كۆمەڵ 
دەكەن
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جێگەی  راب��ەری��ش  واملجتمع(،  )ج��اع��ە 

بۆیە  دەگرێتەوە"هەر  دەوڵ��ەت  سەرۆكی 

ناوزەد دەكەن"،  امام  بە  بەننا  ئیخوان حسن 

ئایینی  واجبێكی  دەبێتە  رابەر  بۆ  گوێڕایەڵی 

دەبێتە  ئەو  لەفەرمانی  سەرپێچیكردن  و 

سەرپێچیكردن لە فەرمانی خوداو پێغەمبەر.

خودا  حزبی  )تەنیا  دەڵێت  حوی  سعید 

یان  زانابن،  چ  جا  راستەقینەن،  موسوڵانی 

جا چ  نەبن،  عەوام  یان  بن،  عەوام  سادەبن، 

 . بچووك  دەوری  یان  ببینن،  گەورە  دەوری 

گومڕاییە،  و  ناتەواوی  ئیدی  لەوەش  بێجگە 

نیفاقەو هەڵگەڕانەوەیە لە ئایین وكوفر(.

)خەڵكینە  ه��اواردەك��ات  بەنا  هەروەها 

ئێمەین ئیسالم( 

هەنگاوێكی  سیاسی  ئیسالمی  پەروەردەی 

لە  كاتێك  تاكدا،  بێرنخكردنی  لە  دەنێت   تر 

تۆ  كە  چڕدەكاتەوە،  ئەوە  تاكدا  باكگراوندی 

گەر  بێرنخیت  بێاناو  كائینێكی  كۆمەڵ  بێ 

وهیچی  سفرێكی  تەنیا  نەبێت،  كۆمەڵدا  لە 

رەوتی  هەر  تۆش  بێ  كۆمەڵ  لەكاتێكدا  تر، 

هیچ  تاك  لێرەدا  گەورەیە.  و  خۆیدەكات 

ئەسڵ.  دەبێتە  گروپ  و  نامێنێت  مانایەكی 

الی  تاكە  بێرنخكردنی  میكانیزمی  ئ��ەوەش 

هەر  تۆتالیتارەكان،  ئایدیۆلۆژیا  هەموو 

لەنازیەوە تاكو فاشیزم و كۆمۆنیزم.

زاتی  ت��اك،  بۆئەوەیە  بێرنخكردنە  ئ��ەم 

دەربچێت،  كۆمەڵ  لە  رۆژێك  نەكات  ئەوە 

چونكە گەر دەرچوو، ئیدی بێ نرخ دەبێت، 

بێت  رازی  تاك  پێویستە  لەبەرئەوەش  هەر 

كۆمەڵ  ك��ە  فەرمانانەی  ئ��ەو  بەهەموو 

وئەمیرەكەی دەیكەن وناڕەزا یی دەرنەبڕێت، 

دەنا گەر لە ڕەحمەتی كۆمەڵ دەركرا، ئیدی 

وگورگ  دەرەك��رێ��ت  خ��وداش  لەرەحمەتی 

دەیخوات.

گروپاندنی  ل��ەڕەوت��ی  تێبینیكردن  بە   

گروپێكدا"  لە  كورتكردنەوەی  ئیسالم"واتە 

تەسكی  ئایدیۆلۆژیانەو  رەوت��ی  هەمان 

پارتە  الی  بیردێتەوە،  لینینیزمان  ماركسیزم- 

كەس  ب��اوك،  دای��ك،  حزب  كۆمۆنیستەكان 

وكار و هەموو شتێك بوو، مرۆڤ دەبوایە بۆ 

حزب وسەركردە بژیایەو مبردبایە، ئەم تەرزە 

گروپێكی  هەموو  ناخی  لە  بیركردنەوەیە 

ئایدیۆلۆژیی شموولیدا هەمان شتە.

 ل���ە م���ێ���ژووی ئ��ی��س��الم��دا گ��روپ��ی 

ئایدیۆلۆژییان  رەوتی  هەمان  )حەشاشەكان( 

تیرۆر  لەسەر  ئەندام  پ��ەروەدەك��ردن��ی  بۆ 

بەكارهێناوە، حەشاشەكان وا پەروەردەدەكران 

سەركردە  بیانویستبایە،  لەهەركوێیەك 

hitler
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بەشانازیشەوەو  تیرۆردەكرد،  ونەیارەكانیان 

بێرتس بەرەو رووی مەرگ دەبوونەوە.

پێكەوە  بۆ  تەنیا  كۆمەڵگەرایی  سرتاتیژی   

لە  بریتیە  كۆمەڵ  ئەركی  بەڵكو  نییە،  ژیان 

و  دم��اغ(  )غسل  تاك  مێشكی  شۆردنەوەی 

كە  ئاسا،  رۆبۆت  ئامێرێكی  بۆ  تاك  گۆڕینی 

ئەمیرەوەیە  بەدەست  كۆنتڕۆڵەكە  ڕیمۆت 

چۆنی بوێت وا دەیجووڵێنێت )ئەوە لە بەشی 

گوێڕایەڵیدا دێمەوە سەری(.

ئایدیۆلۆژی  ناو گروپی  ژیان وپەروەردەی 

'ب��ەت��ای��ب��ەت ئ��ای��ی��ن��ی' م���رۆڤ دەك��ات��ە 

كۆمەڵگەدا  لە  وجیاواز  نامۆ  بوونەوەرێكی 

ناخی  یان  ف��ۆرم،  یان  بیركردنەوە،  وەك  چ 

بەگەورەتر  خۆی  خۆیدا  لەناخی  ئەو  خۆی، 

لەراستیدا  ب��ەاڵم  دەوروب���ەر،  لە  دەزانێت 

الوازی  و  ترس  زانینە،  بەگەورەتر  خۆ  ئەو 

خۆیەوە  پشت  لە  زۆری  متانەییەكی  وبێ 

حەشارداوە، هەر ئەو بەها سلبیانەشن، پاشان 

ئەو  ب��ەڕووی  تەوقیتكراو  بۆمبێكی  دەبنە 

ناتوانێت  ئەم  كە  دەتەقنەوە،  كۆمەڵگەیەدا 

بەتەقینەوەی  چ  جا  كات،  تێدا  زیندەگییان 

دەیەوێت  بێت  ب��ەوە  ی��ان  بێت،  فیزیكی 

خۆ  خۆی.  ستایلی  سەر  بخاتە  كۆمەڵگەش 

رەتكردەوە  ئەوی  ستایلی  كۆمەڵگە  ئەگەر 

لەدین  و  جاهیل  كۆمەڵگەیە  ئ��ەوە  ئیدی 

دەرچووە نەك ئەم هەڵە بێت.

ئاستی  لە  بەگەورەزانین  راستیدا خۆ  لە    

لە رووی هێزو مەعریفەوە  گەر  كۆمەڵگەدا، 

پۆزەتیڤی  رووی  هەندێك  لەوانەیە  بێت 

وخەمخۆری  خۆشەویستی  وەك  هەبێت، 

كاتێك  بەاڵم  پێشربدنی،  بەرەو  بۆ  وهەوڵدان 

بەزلرت  خۆ  جیاكردنەوەو  خۆ  ئەو  لەپشت 

و  داخ��راو  روحێكی  كۆمەڵگە،  لە  زانینە 

دەبێت  ئیدی  ئامادەیە،  الواز  شكستخواردوو 

لەو  كە  بكەیت،  تیرۆریستێك  هەرچاوەڕێی 

روحەدا پەروەردەبێت.

2-عاتیفەسازی دەروازەی تیرۆر

دەكات  كار  گەورەترین  سیاسی  ئیسالمی 

لە  دەگرێت  بەدوور  خۆی  و  عاتیفە  لەسەر 

لەگەڵ  عەقڵكاری  لەراستیدا  عەقڵسازی، 

كەسانی  ودروستكردنی  ئایدیۆلۆژی  میتۆدی 

كارێكی  هەر  بۆ  ئامادە  وهەردەم  تەیاردراو 

نالۆژیك پێویستی بەچەند خەسڵەتێكە:

1- دووركەوتنەوە لەعەقڵكاری.

راستەقینە  لەزانستی  دووركەوتنەوە   -2

لەگەڵ  ئەوەی  بۆ  زانستەكان  ملی  بادانی  و 

گۆشەنیگاكانی ئایدۆلۆژیادا بگونجێت.

هەرزەكاری  تەمەنی  چونكە  تەمەن:   -3

وەرگرتنی  قۆناغی  باشرتین  منداڵی  و 

ئایدیۆلۆژیایە.

رەوت��ی  ئایدیۆلۆژیاو  لە  تێڕوانین  بە 

سێ  ه��ەر  سیاسی  ئیسالمی  پ��ەروەردەی��ی 

كە  یەكەمیان  خاڵی  دەبینین.  خاڵەكە 

بەگشتی  كە  ئیسالم،  عەقڵی  الی  عەقڵكاری 

وەك  ئەسەڵەن  سەلەفیگەرایە  عەقڵێكی 

تۆمەت وتاوان سەیردەكرێت، كەسی عەقاڵنی 

لە دنیای ئیسالمیدا كەسێكە جێگەی گومانە 

ئەو  ئەگەر  بەتایبەت  پێناكرێت،  متانەی  و 

زانستە  فەلسەفەو  فیكرو  لەبواری  كەسە 

لەدەرەوەی  یاخود  بخوێنێتەوە،  مرۆیەكاندا 

هەبێت،  جیاوازی  قسەیەكی  مێگەل  ئاپۆراو 

بەڵكو  پێناكرێت،  متانەی  كەسێكە  ئەوە 

دەدرێ��ت  مەعنەوی  تیرۆركردنی  هەوڵی 

بەجۆرێك كە نابێت كەس باوەڕ بەقسەكانی 

دەبێت  بەڵكو  لێبگرێت،  گوێی  یان  بكات 

لەگەڵ  قسەی  واتە  بكرێت،  )هجر(  دابڕان 

لێنەكرێت،  ساڵویشی  وتەنانەت  نەكریت 

هەڵگری  عەقاڵنی  كەسی  ئەوان  الی  چونكە 

گیانی  بكوژی  ڤایرۆسە  ئ��ەو  ڤایرۆسێكە، 

و  گومانكرای  گیانی  چێنەری  و  یەقینگەرایی 

پرسیارە. پرسیاركردنیش گەورەترین مەترسییە 

كاتێك  چونكە  ئایدیۆلۆژی،  كایەی  سەر  بۆ 

كەسێك فێری پرسیاركردن دەبێت لەدەرەوەی 

فەرهەنگی ئایدیۆلۆژیا، یان پرسیاری گوماناوی 

لەسەر ئایدیۆلۆژیاو گروپ و سەركردە، ئیدی 

نەخۆشیەكە،  دەركەوتنی  سەرەتای  ئ��ەوە 

راراو  كەسی  و  كزی  ئیان  پێیدەوترێت  كە 

نزیكرت لە نیفاق، نەك لە ئیان، چونكە ئیان 

بەڵكو  تێدانابێتەوە،  پرسیاركردنی  جێگەی 

تەنیا فێڵدی تەسلیمبوونە.

كە  راستە،  ه��ەر  ئ��ەوەش  لەڕاستیدا     

كایەی  بەڵكو  نییە،  پرسیار  جێگەی  ئیان 

ئایا  لێرەدایە:  پرسیارەكە  بەاڵم  تەسلیمبوونە، 

ئیان خۆی چییە؟ ئاخر ئیان باوەڕكردن بە 

بان رسوشتە،  لە  كە  بەوەی  واتە  میتافیزیك، 

رادەوەستێت،  عەقڵ  كایەی  ئیدی  لێرەدا 

و  سیاسی  كاری  ئایدیۆلۆژیاو  پرسی  ئەما 

جێگەی  ئیاندا  شوێنێكی  لەهیچ  دنیایی 

هەردوو  سیاسی  ئیسالمی  لێرەدا  نابێتەوە، 

تێكەڵدەكات،  ئەنقەست  بەدەستی  فێڵدەكە 

تاكو بەرامبەر گۆت بكات و هەر لەسەرەتاوە 

هەر گومانكاری وپرسیارێك كۆتایی پێبێنێت. 

خاوەن  هەموو  دەبینین  دوەمیشدا  لەخاڵی 

ئایدیلۆژیاكان زانست بەوشێوەیە بەكاردێنن، 

زانست  كە خزمەتیان دەكات، نەك خزمەتی 

بكەن بەوشێوەیەی كەهەیە. بۆمنوونە هیتلەر 

ئیڤۆلیوشنی  تۆرتیایی  مرۆڤانە  نا  بە  زۆر 

جینۆسایدی  بۆ  بەكارهێنابوو  داروی��ن��ی 

الیسسۆڤێت  دەبینین  كەچی  جوولەكە، 

ت��ی��ۆری��اك��ان��ی ف��رۆی��د ق��ەدەغ��ەدەك��ات، 

ماركسیزمدا  پرەنسیپەكانی  لەگەڵ  چونكە 

یەكناگرنەوە.

هەمان  سیاسیدا،  ئیسالمی  ب��واری  لە 

زانستە  ل��ەب��ارەی  ئ��ەوە  دەبینین،  گەمە 

یان  ئیڤۆلیوشن،  وەك  خۆراواییەكانەوە، 

هەموو  فەلسەفەو  ف��رۆی��دو  تیۆریاكانی 

باسبكرێت،  پێویستناكات  تیۆریایانە  ئەو 

ئەوان  ئیسالمیەكانە،  زانستە  مەبەستم  من 



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 50
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2016

ت��ەواو  وماناكان  مەبەستەكان  لەوێشدا 

خۆیان  ئامانجەكانی  لەگەڵ  تاكو  دەگ��ۆڕن، 

لەهەر  دەك��ەن��ەوە  بەتاڵی  و  بگونجێت 

تەفسیری  بۆمنوونە  هەر  ئەسڵی،  مانایەكی 

و  حاكمییەت  پ��رس��ی  ب��ۆ  ق��وت��ب  س��ەی��د 

زەقكردنەوەی ئەو مانایەو پرسی جاهیلیەت 

وجیهاد لەدەرەوەی دەسەاڵت و پرسی ئایین 

ئیادیۆلۆژی  پرەنسیپی  چەندین  سیاسەت  و 

لەڕێگەی  و  هێنایان  ئیخوان  كە  ت��ازەن، 

تەئویلی  و  ئایینیەكان  بەچەمكە  گەمەكردن 

پێدا، كاتێكیش  ئایینییان  دەقەوە، شەرعیەتی 

لێكۆڵینەوەی  و  بەرباس  دەخرێتە  ئەمانە 

چ  ئ��ەوان  كە  دەردەك��ەوێ��ت،  بۆت  فیقهی 

گەمەیەك دەكەن بە چەمكە زانستیەكان و لە 

تاكو خزمەت  مانای ئەسڵیی خۆی الیانداوە، 

بەئایدیۆلۆژیاكەیان بكات.

تەمەنی منداڵی هەرزەكاری وەك بابەتێكی 

گرنگ

ت��ەم��ەن��ی��ش��ەوە  ل����ەب����ارەی   

ئەوانەی  هەرچی  تێبینیدەكرێت، 

الوو  كەسانی  تیژیدان  توندو  لەبواری 

ئەوانەی  هەموو  بۆمنوونە  ن��ەزان��ن، 

14-15ساڵن.  نێوان  لە  دەتەقێننەوە  خۆیان 

بەننا  حەسەن  بزانین  بەسە  هێند 

ودووساڵبوو،  بیست  تەمەنی  خۆی 

ئەوانەش،  بنیاتنا، هەموو  ئیخوانی  كە 

هاوتەمەنی  هەر  لەدەوریبوون  كە 

زۆرینەی  بڵیین  دەتوانین  خۆیبوون، 

لە  كاتەدا  لەو  ئیخوان  سەركردەكانی 

30 ساڵ تێنەپەڕیون.
   لەڕاستیدا ئیسالمی سیاسی هەر لەتافی 

داگیركردنی  بە  گرنگیدەدات  منداڵییەوە 

هزرو عاتیفەی مرۆڤ وپڕكردنەوەی خەیاڵی 

دەبینی  بۆیە  هەر  خۆی،  بەوێنەكانی  مندال 

بەئاسانی  زۆر  مندااڵن  مزگەوتەكاندا  لە 

و  خوێندن  قورئان  ئەڵقەی  ناو  دەخرێنە 

ئەو  ئیدی  لەوێوە  هەر  خوێندنەوە،  وان��ە 

دەیكەنە  دەیانەوێت  گرنگانەی  پرەنسیپە 

و  منداڵ  هەڵنەگر،  حاشا  نەویستێكی  بەڵگە 

الو دەكەنە بەردی بناغەی ئایین.  

ئاشكرایە هەر وێنایەك لە منداڵیدا لەسەر 

تابلۆی یادەوەری منداڵ بنەخشێرنێت، ئیدی 

الچوونی زۆر ئەستەم دەبێت.

قوتابخانەی  لەیەكگرتوودا  بۆمنوونە 

مسجدی(  )م��دارس  هەبوو  مزگەوتەكان 

بەرائەتەوە  بەتەواوی  كە  مندااڵنێك،  لەوێدا 

یان  خۆیان،  ئەوەی  بێ  مزگەوت  دەهاتنە 

و  رێ��ك��دەخ��ران  پێبزانن  باوكیان  و  دای��ك 

باسدەكرا،  بۆ  چێتییان  ئیخوان  سەرەتاكانی 

هەروەها یەكێك لەمەرجەكانی پارە بەخشین 

وانە  كەدەبوو  ئەوەبوو،  بێباوك  بەهەتیوانی 

هەرچەند  سەرپۆشبكەن،  كچان  و  بخوێنن 

مێرد  نییە.  لەسەر  وتەكلیفیان  منداڵیشن 

مندااڵنیش ئامادەی مزگەوت و وانە خوێندن 

بنب.

پێیاندەوترێت  كەلەوێدا  وانانەش  ئەو 

حیكایەتی  بەڵكو  نییە،  شەرعی  زانستی 

پاڵەوانبازی و گیانی خۆفیداكردن  عاتیفیانەو 

و فێربوونی بانگەوازو هتد.. دەبێت.

بەعەقڵ  پێوستی  ئایدیۆلۆژیا  بۆیە  هەر 

ئەو  بەڵكو  نییە،  ژیان  وئەزموونی  وزانست 

ئایدیۆلۆژیایەكن،  هەر  دوژمنی  رەگەزە  سێ 

هەڵەسازی  و  عاتیفە  بنەمای  لەسەر  كە 

بنیاترناون.

ئیدی  دەب��ێ��ت،  گ��ەورە  منداڵ  كاتێك 

چونكە  نازانێت،  تر  شتێككی  هیچ  ئەو 

ژیانیدا  ب���ەدەوری  تۆكمە  پەرژینێكی 

كۆمەاڵیەتی  لەهەمووالیەنێكی  دەكرێت 

ورۆشنبیری وعاتیفییەوە داگیردەكرێت. ئەو 

دەزانێت،  ژیان  شوێنی  بە  گروپەكەی  تەنیا 

ڕەها  بەڕاستیی  ئەوان  ئایدیۆلۆژیای  تەنیا 

دەزانێت، تەنیا دەتوانێت لەناو ئەواندا بژی، 

مرۆڤێك خەیاڵگەو عاتیفەی داگیركراوە.

مرۆڤێك  عاتیفی  الیەنی  هەركاتێكیش     

خۆی  ئیرادەی  مرۆڤە  ئەو  ئیدی  كۆنرتۆڵكرا، 

ئایدیۆلۆژیاكەی  ڕادەستی  دەداتو  لەدەست 

دەب��ێ��ت، ك��ە س���ەرك���ردە ن��وێ��ن��ەرای��ەت��ی 

ئیرادەیشی  بەعەقڵ  مرۆڤ  دەكات،چونكە 

عاتیفەی  كاتێك  ب��ەاڵم  دەب��ێ��ت،  ئ��ازادت��ر 

دەبێتە  كەسە  ئەو  ئیدی  كۆنرتۆڵدەكرێت، 

ئەو  كاتێك  ج��ا  ت��ر.  وهیچی  كۆیلەیەك 

غەیبانی  قوڵی  رەهەندیكی  ئایدیۆلۆژیایە 

زۆر  تەسلیمبوونەكە  ئیدی  پ��ێ��دەدرێ��ت 

هەرشتێك  چونكە  دەبێتەوە،  قووڵرت  ئاڵۆزترو 

یان  عەقاڵنی،  تەفسیرێكی  ئایدیۆلۆژیا  الی 

لەناو  بەئاسانیی  زۆر  وەرنەگرت  زانستی 

دەبێتەوە،  جێگەی  غەیبدا  وناكۆتای  رەهایی 

غەیبانیەت ئەو ناشوێن و ناكاتەیە، كە هەموو 

ناكۆتا تەسەور  شتێك قووت دەدات، چونكە 

ناكۆتاو  بە  ب��اوەڕ  لەهەمانكاتدا  ناكرێت، 

ناشوێن واتە غەیب ئەو فۆبیاییەیە، كە هیچ 

ناتوانێت  وسایكۆلۆژی  زانستی  بوارێكی 

بۆ  دەبینین  بۆیە  بدۆزێتەوە،  بۆ  چارەسەری 

منوونە شیعەیەك بەهەمان قووڵی سوننەیەك 

باوەڕی بە یەقینیەكانی خۆی هەیە، لەكاتێكدا 

سەرچاوەوە  لەیەك  دنیابینیەكە  ه��ەردوو 

تەواو  هەردووكیشیان  كەچی  هەڵدەقوڵێن، 

پێچەوانەی یەكرتن و هەردووكیشیان دنیایەك 

شوێنكەوتوانیان،  داوەتە  ناكۆتایان  یەقینی 

یەقینێك كە هیچ بوارێكی تێدا نییە، بۆ گومان 

گومانكردن  هەموو  چونكە  پرسیارێك،  و 

دەگەیەنێت،  بێدینی  مانای   وپرسیاركردنێك 

كۆمەاڵیەتی  لێكەوتەی  كۆمەڵێك  ئ��ەوەش 

وقیامەتی لێدەكەوێتەوە.

واتە  م��رۆڤ،  عاتیفەی  كۆنرتۆڵكردنی    

دەگەیەنێت،  پرسیاریش  و  عەقڵ  سڕینەوەی 

نەك  بشبیستێت  پرسیارەكە  نییە  ئامادە  ئەو 

وەریبگرێت، پاشان بیری لێبكاتەوەو لە ناخی 



51
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

هەڵەكان  و  راس��ت  لە  بیر  و  گەشەبكات  خۆیدا 

گوێگرتن  بە  تەنیا  كە  وادەزانێت،  چونكە  بكاتەوە، 

ئەوەش  دەبێت،  لەق  باوەڕەكەی  ئیدی  لەپرسیار 

فێڵی شەیتانێكە كەهەموو دنیای تەنیوە.

زەینی  لە  گومانكردن  و  پرسیاركردن  بەراستی 

تاكی باوەڕداردا بریتییە لە: كاری شەیتان لەبەرئەوە 

هەركاتێك گومانت بۆ هات، یان پرسیارت بۆ هات 

ئەوە بزانە شەیتانێك بۆتە میوانت.

ئاستێك  تا  میتافیزیكدا،  لەبواری  رەهەندە  ئەم 

دەبێت ئاسایی بێت، چونكە میتافیزیك بەهایەك نیە 

بەعەقڵ، یان بەزانست بپێورێت، بەڵكو بان رسوشت، 

بان عەقڵ، ناكات و ناشوێنە، بەاڵم كاتێك گومانكردن 

ئامرازەكانی  ئایدیۆلۆژیاو  بەڵگەنەویستەكانی  لە 

مرۆڤەكانیش  بەسەرەكردەو  متانە  و  دنیایی  كاری 

دەخرێنە ئەو بوارەوە ئیدی دەردەكەوێت، كە چۆن 

بوارە غەیبانیەكانیش دەقۆزرێتەوە بۆ پیرۆزیدان بە 

ئامرازە دنیاییەكان.

ئیرادەو عەقڵ  واتە  كۆنرتۆڵكرا،  عاتیفە  كاتێكیش 

كەسی  بۆیە  كۆنرتۆڵكراوە،  كەسە  ئەو  ژیانی  و 

بێگومان،  سڵەمینەوە،  بێ  ئامادەیە  كۆنرتۆڵكراو 

بزانێت،  بەڕاست  قسەیەك  هەموو  دڵەڕاوكێ  بێ 

كردەوەیەكیش  دەڵێت، هەموو  پێی  كۆنرتۆڵكار  كە 

ئەنجامبدات كە پێیدەسپێردرێت.

كەسی  ئ���ەوەی���ە،  عاتیفە  ت���ری  گرفتێكی 

نابینێت  شتێكیرت  هیچ  ئیرت  عاتیفی،  كۆنتڕۆڵكراوی 

ژیانی  هەموو  كە  نەبێت،  ئایدیۆلۆژیایە  ئەو  تەنیا 

كەمە،  مەترسی  ه��ەر  تائێرەش  داگیریكردووە. 

ئەم  وەك  ئ��ەوەی  هەستدەكات،  ئەو  ئیرت  ب��ەاڵم 

ئەم  وەك  خۆشنەوێت،  ئەوی  خۆشەویستەكەی 

بێت،  مرۆڤ  نابێت  نەبێت،  ڕێ��ڕەوە  بەو  ئیانی 

چونكە هەرچی جوانی و باشی و چاكییە، هەرچی 

راستەقینەی رەهایە لەوێدا كۆبۆتەوە، كەواتە ئەوەی 

ئەو هەموو جوانیو پاكی و رەهاییە نەبینێت دەبێت 

هەر شەیتانێك بێت و هیچی تر. شەیتانیش دەبێت 

نەوتووە،  ژیانیان  و  شەیتان  ئاخر  بربێت،  لەناو 

لە میهرەبانیی خودا  و  ئەو رەجم دەكرێت  چونكە 

بەرییە.

 3-ویناكردنی ممالنێ لەنێوان كوفرو ئیاندا 

سیاسی  ئیسالمی  ناسازەكانی  بادانە  لە  یەكێك 

ئەوەیە، كە جۆری ملمالنێكەیان  بۆ پرسی ملمالنێ 

گۆڕیوە بۆ كوفرو ئیان.

لەسەرەتای  هەر  سیاسی  ئیسالمی  ئاشكرایە 

سەرهەڵدانییەوە هەوڵێكە بۆ دەسەاڵت و سەپاندنی 

ستایلە  ئ��ەو  ل��ەدەس��ەاڵت،  تایبەت  ستایلێكی 

لەناو  ئیسالمییەكانی  چەمكە  لەسەرەتاوە  هەر 

فۆرمەلەكردووە،  ونازیزمدا  ماركیسیزم  مۆدێلەكانی 

واتە چەمكێیكی تۆتالیتاری داوە بەماناكانی ئیسالم 

لێرەوە  دنیادا.  بەسەر  بیسەپێنێت  ویستوێتی  و 

هیچ  و  ئاشكرایە  دەس��ەاڵت��دا  لەگەڵ  ملمالنێی 

گومانێكی تێدا نییە.

دەس��ەاڵت  لەسەر  ملمالنێ  ئاشكرایە  ب��ەاڵم 

مرۆڤەكانە  كەمی  زۆر  دەستەیەكی  پیشەی 

ئەوانەی  ئارەزوومەندی دەسەاڵتن، لەبەرئەوە هەر 

جەنگێك لەسەردەسەاڵت پشتیوانییەكی سنوورداری 

و  ئایین  لەسەر  جەنگ  لەكاتێكدا  لێدەكرێت، 

هەربۆیە  ئیاندارێكە،  هەموو  ئەركی  بیروباوەڕ 

رەنگڕێژدەكات  ملالنێكە  و  دێت  سیاسی  ئیسالمی 

محمد  موسا،  فیرعەون،  كوفر،  و  ئیان  بەڕەنگی 

ئایینی  شەرعیەتی  دەیەوێت  بەمەش  قوڕەیش،  و 

هەر  بەخۆی،  بیدات  و  بسەنێتەوە  لەبەرامبەر 

لەخۆیدا  خ��ۆی  چ��ارەس��ەرە(  )ئیسالم  دروش��م��ی 

ئیسالمی،  دروشمەكانی  لەخەڵەتێنەرترین  یەكێكە 

كە لە رێگەیەوە دەیەوێت تاپۆی ئیسالمی لەهەمو 

توێژەكانی تر بسەنێت و لەسەر خۆی تاپۆی بكات، 

ئەمەش كورترتین رێگەیە بۆ بەرهەمهێنانی تیرۆر. 

5-قیامەت وەك چەكی تیرۆر

تر  ژیانێكی  پرسی  بڵێم  دەب��ێ��ت  پێشەكی 

هەموو  كۆنی  بەقەدەر  ژیانە  ئەم  ل���ەدەرەوەی 

كوڕەكەی  دوو  لەچیرۆكی  هەر  كۆنە،  ئایینەكان 

ودەوردەبینێت  دنیایەكیرت  پرسی  ئ��ادەم��ەوە 

هابیل  چ��ی��رۆك��ەدا  ل��ەو  م��رۆڤ��دا،  لەچاكبوونی 

دەست  رازینابێت  چاكخوازییە،  سیمبوولی  كە 

ئاشكرایە 
ئیسالمی سیاسی 
هەر لەسەرەتای 
سەرهەڵدانییەوە، 
هەوڵێكە بۆ 
دەسەاڵت و 
سەپاندنی 
ستایلێكی تایبەت 
لەدەسەاڵت، 
ئەو ستایلە هەر 
لەسەرەتاوە چەمكە 
ئیسالمییەكانی 
لەناو مۆدێلەكانی 
ماركیسیزم 
ونازیزمدا 
فۆرمەلەكردووە
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بەرزبكاتەوە لەقابیلی برای، كە بۆتە سیمبولی 

كە  دەشزانێت  كاتێك  تەنانەت  شەڕخوازی، 

)ئەگەر  پێیدەڵێت  ئەم  دەیكوژێت  قابیل 

بۆئەوەی  بكەیتەسەر  دەستدرێژیشم  تۆ 

مبكوژیت، من هەر دەستت بۆ درێژناكەم بۆ 

من  دەترسم.  لەخودا  من  چونكە  كوشتنت، 

ئەمەوێت تۆ تاوانی من وخۆشت هەڵگریت 

بیت"چونكە دۆزەخ  ئاگر"دۆزەخ  ئەهلی  ولە 

سزای ستەمكارانە(،

لە هەموو  تر  ژیانێكی  لەراستیدا چەمكی 

ئایینەكاندا فاكتەرێكی باش بووە بۆ دیسپلینی 

تر  بەواتایەكی  ئەخالقی.  و  كۆمەاڵیەتی 

بێالیەنەودەكرێت  بابەتێكی  چەمكە  ئەو 

كۆمەاڵیەتی  ئاشتی  ب��ۆ  ل��ەس��ەرێ��ك��ەوە 

ببێتە  دەكرێت  ترەوە  لەسەرێكی  بەكاربێت، 

فاكتی  ئ��ەوە  وات��ە  تیرۆر،  بەرهەمهێنەری 

بەكارهێنانی  بەشیوازی  دەدات  مانا  ئینسانە 

ئەو چەمكە.

وەك چەمكێكی شمولی  سیاسی  ئیسالمی 

ئایدیۆلۆژی، كە دەیەوێت چەمكە ئایینیەكان 

س��وودی  كە  وەبەربێنێت،  شیوەیەك  بە 

هەبێت بۆ دنیابینیەكەی خۆی وسەرخستنی 

ئایدیۆلۆژیاكەی، توانیوێتی بەشێوەیەكی زۆر 

چڕوپڕ چەمكی ژیانی دووەم بكاتە چەكێكی 

كەسانی  خەساندنی  بۆ  كاریگەر  و  گرنگ 

ئالودەبوو بەو ئایدیۆلۆژیایە، گۆڕینی مرۆڤی 

هەردەم  تەوقیتكراوی  بۆمبێكی  بۆ  باوەڕدار 

بەو  سرتاتیژیە  ئەو  تەقینەوە.  بۆ  ئامادە 

شیوەیە دەستپێدەكات:

-گەنجێكی تازە پێگەیشتو كەسانێكی خاڵی 

لە هەمووماناكانی زانست و فەلسەفەو ئامادە 

راكێش.  سەرنج  بابەتێكی  هەر  وەرگرتنی  بۆ 

لەڕووی ئیانەوە دەیەوێت لەئایین تێبگات، 

كاتێك دەكەوێتە بەردەستی ئیسالمگەرایەكی 

لەسەرەتاوە  سیاسی،  ئایدیۆلۆژیای  خاوەن 

بەم  دەكات، هەنگاوەكان  بۆ  قیامەتی  باسی 

شێوەیەن:

دواج��ار  بێت،  چییەك  ه��ەر  م��رۆڤ   *

دنیا  میوانین،  دنیایەدا  لەم  ئێمە  دەمرێت، 

ئەبەدی،  ژیانێكی  بەرەو  راگوزەرێكی خێرایە 

ئێرە  ك��رداری  بە  ئەبەدییە  ژیانە  ئەو  بەاڵم 

پێی  بە  دنیادا  لەم  تۆ  ئەگەر  دەپێورێت، 

بەرنامەی خودا هەڵسوكەوتت كردبێت ئەوە 

دەچیتە بەهەشت، خۆ ئەگەر خوانەخواستە 

دەچیتە  ئەوە  التدابێت  خودا  بەرنامەی  لە 

دۆزەخی خودایی هەمیشەیی.

ترسە  ئ��ەو  چەسپاندنی  میكانیزمی 

ئەبەدیەش بەوە دەستپیدەكات

-س��ەردان��ی گ��ۆڕس��ت��ان و م��ردووەك��ان 

خۆخستنە جێگەی ئەوان.

-ب��ی��رك��ردن��ەوەی ب���ەردەوام لە م��ردن و 

و  بەهەشت  خۆشییەكانی  و  قیامەت 

ترسەكانی دۆزەخ.

لەو  بیركردنەوە  بۆ  شەوانە  -دانیشتنی 

ترسە گەورەیە.

و  بەهەشت  دەسكەوتنی  -قورسكردنی 

ئەستەمە  كە  بەجۆرێك  خ��ودا،  رەزامەندی 

هەموو كەس بچێتە بەهەشت، مەگەرئەوانە 

نەبێت كە دەبنە خزمەتكاری ئایینی خوداو لە 

پێناویدا تیدەكۆشن. 

بەردەوامە،  كارێكی  پەروەردە  بێگومان 

بێت،  سیمینار  قسەو  دوو  ئەنجامی  نەك 

بیركردنەوە،  و  كات  بوونی  ب��ەردەوام  بە 

دووب��ارەك��رن��ەوە و وت��ن��ەوەی ب��ەردەوام، 

ئیدی  پرسە.  لەم  ب��ەردەوام  بیركردنەوەی 

پرسی ژیانێكی تر دەبێتە فۆبیایەكی وا، كە 

دەسەنێت،  كەسە  لەو  ئیرادەیەك  هەموو 

چیبكەم  باشە  دەپرسێت:  دێت  ئەو  ئیدی 

دەستبكەوێت  بەهەشتم  خۆشییەكانی  تا 

ئیدی  ل��ێ��رەدا  ب��ەدوورب��م،  دۆزەخ  لە  و 

چونە  ب��ۆ  چیبكەی  وەاڵم��وەردەگ��رێ��ت. 

بەهەشت.

 5-بەرتەسككردنەوەی دنیا

ئیسالمی  ل��ەپ��ەرەوەردەی  بەشەدا  ل��ەو 

سیاسیدا هەوڵ دەدرێت ژیانی دنیا وا بێرنخ 

ئینسان  كە  بكرێت،  ب��ەدۆزەخ  و  تەسك  و 

هیوا خوازبێت زوو دەربچێت لێی: ئەوەنییە 

املٶمن  سجن  )الدنیا  دەفەرموێت  پێغەمبەر 

وجنە الكافر(، كەواتە دنیا دۆزەخە.

لە  دنیا  جوانیەكانی  هەموو  بەشەدا  لەم 

كەسی پەروەردەكراو حەرامدەكرێت:

شانۆ،  مۆسیقا،  گۆرانی،  حەرامە،  -هونەر 

وێنەو هەمووجوانیەكان حەرامن.

و  شایی  و  قسەكردن  و  تێكەاڵوبوون 

مرۆڤی  كاری  یان  حەرامن،  هەموو  رابواردن 

خاوەن  كەسێكی  نەك  خوێڕین،  و  جاهیل 

پەیام.

بەسەر  ئایینی  زۆری  ئەركی  -سەپاندنی 

و  بەجەماعەت  لەنوێژەكان  هەر  گەنجدا، 

بەجێهێنانی سوننەتەكان و شەو نوێژ، رۆژووی 

خوێندنەوەی  زۆر،  زیكری  دوعاو  سوننەت 

نامیلكەكانی كۆمەڵ و هتد... بەجۆرێك ئیدی 

ئەو كەسە ماوەیەكی نامێنێتەوە بۆ ژیان.

بۆ  س��ادە  سەیركردنێكی  ت��ەن��ان��ەت   -

ئەو  ك��ە  گ��ەورەدەك��رێ��ت،  وا  مێینەیەك 

سەیركردن  چونكە  ئاگرەوە،  دەخاتە  كەسە 

ئیدی  دوەم  بەدوادێت،  دوەم��ی  یەكەمەو 

ئ��ەوە  دوای  دێ��ت،  ب���ەدوا  زەردەخ��ەن��ەی 

قسەكردن ومەوعید دانان و .... ئیدی دەچێتە 

لەوێوە  ئیدی  كە  زیناوە،  و  ح��ەرام  ب��واری 

سەیركردن  لەكاتێكدا  هەمیشەییە،  دۆزەخی 

تاوانیش  ئەگەر  ئایینییەكان،  فەرمانە  بەپیی 

بەئاوی  دەڵێن  وەك  بجوكەو  تاوانێكی  بێت 

دەستنوێژ دەڕوات، بەاڵم لێرەدا سەیركردنێك 

یەكسەر پردێكە بۆ كوفرو جەهەننەم.

ئەو پەروەردە توندگیر وتەسككردنەوەیەی 

جوانكردنی  ب��ەرام��ب��ەر  لەگەنجێك  دنیا 

رسوشتی  بە  دۆزەخ،  ترسەكانی  و  بەهەشت 
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ئیدی  كە  دەك���ات،  گەنجێك  لە  وا  خ��ۆی 

ئامادەبێت لەم زیندانە بە ئاسانی بڕات.

6-جوانكردنی مەرگ

و  لەجوانكردن  بریتییە  دواتر  هەنگاوی 

كە  مەرگێك  بەتایبەتی  مەرگ،  ئاسانكردنی 

بێت.  شەهادەت  و  بێت  خ��وادا  لەپێناوی 

سبیل  فی  )امل��وت  دروشمی  بەنا  حەسەن 

ئەو  بەرزكردبۆوە، هەر  أمانینا(ی  اسمی  الله 

مەرگی  هونەری  نەتەوەیەك  )هەر  دەڵێت 

شەریفانە بزانن سەربەرز دەبن(.

گەورەترین  مەرگ  ساتەوەختی  لەوانەیە 

پڕكێشی  كە  مرۆڤدا،  لەبەردەم  بەربەستبێت 

خۆكوشنت ناكات، یان دەترسێت و رووبەرووی 

دێت  ئیسالمی  پەروەردەی  نابێتەوە،  مەرگ 

كەسەی  ئەو  دەڕوخێنێت،  بەربەستەش  ئەو 

لە پێناوی خوادا خۆی دەكوژێت، یان شەهید 

مێروویەك  وای��ە  ئ��ەوە  وەك  هەر  دەبێت، 

چڕكردنەوەی  راستیدا  لە  لێبگرێت.  گازی 

قیامەت و خۆشیەكانی بەهەشت  مەسەلەی 

ئامادەكراوە  شەهید  بۆ  جوانیانەی  ئەو  و 

خاڵە  ب��ەم  گەیشتنە  بۆ  لەقیامەت  ت��رس 

گرنگە، ئێوە لەمەرگ مەترسن چونكە مەرگ  

دنیاوە  لەناخۆشییەكانی  بەئاسانی  بازدانێكە 

لێرە  ئەگەر  خۆ  بەهەشت.  خۆشییەكانی  بۆ 

دەمریت،  هەر  تۆ  ئامادەنەكەیت  خۆت 

وبەرەو  دەمریت  زەلیلی  بە  كات  ئەو  بەاڵم 

كە  خوڵقاویت  ئەوە  بۆ  تۆ  دەچیت،  دۆزەخ 

لێرە  بكەیتەوە،  ئ��اوەدان  ئێرە  نەك  مبریت 

بەدەستهێنانی  بۆ  بكەیت  ئیش  بۆئەوەی 

ئەوێ "بەهەشت" لەوێش بژاردەیەكت نییە، 

وخۆشی،  بەهەشت  یان  وئاگر،  دۆزەخ  یان 

لەبەرئەوە مردن لە پێناوی خوادا گەورەترین 

حسابێك  هیچ  بێ  ئەوەی  بۆ  بێت،  ئاواتت 

بەهەشتت دەستبكەوێت.

7-گوێڕایەڵی

لەچەمكی  بریتیە  پەروەردە  تری  بەشێكی 

گوێڕایەڵی، لەراستیدا ئەو چەمكە بەمانایەكی 

عەقڵ  بێرنخكردنی  واتە  تاكدا،  لەئاستی  تر 

دەستی  بە  خۆت  ئیرادەی  رادەستكردنی  و 

كەسێكی تر، یاخود لە مانا كۆمەاڵیەتیەكەیدا 

بەمانای بە مێگەلكردنی خەڵك دێت.

فەرهەنگی  لەناو  گوێڕایەڵی  چەمكی 

مرۆڤ  كە  دێ��ت،  ئ��ەوە  بەمانای  ئایینیدا 

كە  ب��ك��ات،  خ��ودا  فرمانەكانی  بەقسەی 

لەژیانی  دەی��گ��ەی��ەن��ێ��ت،  ن��وێ��ن��ەرەك��ەی 

گوێرایەڵیكردنی  ئیسالمیشدا  پێغەمبەری 

بووە  ئاسایی  بێگومان  خ��ودا،  نوێنەری 

خوداییەكان  فەرمانە  ئەو  كە  پێیەی،  بەو 

دەگەیەنێت، 

بەاڵم لەژیانی مەدەنیی مرۆڤدا گوێرایەڵی  Mussolini
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هێزی  كە  دەوڵەتە،  یاساو  بۆ  تەنیا  مرۆڤ 

ئەویش  ه��ەی��ە  یاساكانی  پ��ی��ادەك��ردن��ی 

كۆمەاڵیەتی،  دابونەریتی  یاساو  بەپێی 

پرسێكی  باوك  دایك  بۆ  گوێرایەڵیكردنیش 

ئەخالقییە و هیچی تر.

ئیسالمی  پەروەردەی  فەرهەنگی  لە  بەاڵم 

سیاسیدا، گوێرایەڵیكردنی بێ چەندو چوونی 

شكاندنی  خوداییە،  فەرزێكی  گروپ  رابەری 

قسەی  شكاندنی  گ��روپ  راب���ەری  قسەی 

ئایدیۆلۆژیانەیە  تەفسیرە  ئ��ەم  خ��ودای��ە. 

ونازیزمەوە  فاشیزم  روح��ی  لە  لەراستیدا 

ب��ەردا  بە  ئایینی  بەرگی  و  وەردەگیرێت 

دەكرێت.

پاڵ  دەدرێ��ت��ە  ك��ە  وت��راوێ��ك،  بۆمنوونە 

فقد  أمیری  أطاع  )ومن  ئیسالم  پێغەمبەری 

ومن  الله،  اطاع  فقد  أطاعنی  ومن  اطاعنی 

عصاأمیرە فقد عصانی ومن عصانی فقد عصی 

الله( ئەوەی بەقسەی ئەو ئەمیرە بكات، كە 

كردووە،  منی  گوێرایەڵی  ئەوە  دامناوە  من 

گویرایەڵی  بكات  من  گوێرایەڵی  ئ��ەوەی 

لە  بێت  یاخی  ئ��ەوەش  ك���ردووە.  خ��ودای 

وئەمیرەی من، ئەوە یاخی بووە لەمن، ئەوەش 

لەمن یاخی بیت لەخودا یاخیبووە(. ئاشكرایە 

پێغەمبەر  كە  دەك��ات،  ئەمیرانە  لەو  باس 

لەكاتی جەنگدا،  كردوون  خۆی دەستنیشانی 

خۆی  1400ساڵ  دوای  نەزان  منداڵێكی  نەك 

پێغەمبەری  كە  ئەمیرەی،  ئەو  شوێنی  بخاتە 

تر، كە  بەو منداڵەی  باسی دەكات و  ئیسالم 

تۆ  ئەگەر  بڵێت:  بەقیامەت  تۆقێرناوە  سادەو 

ئەمیرت  بوومەتە  كە  نەكەیت،  بەقسەی من 

ئەوە بەقسەی پێغەمبەرو خودات نەكردوەو 

ئاگر جێگەتە.

پ���ەروەردەی  كە  گەمەیەیە،  ئ��ەو  ئەمە 

ئیسالمی سیاسی دەیكات بە گۆڕینی چەمكە 

سیاسی  كاری  لەبەرژەوەندیی  ئایینیەكان، 

،كە  سادە  پەروەردەكراوی  لێرەوە  خۆیاندا. 

كەسەیە  ئەو  مەعریفەتی  سەرچاوەی  تاكە 

یان  مامۆستا،   ی��ان  )ئەمیر،  ك��ەن��اون��راوە 

بەرپرس( و دەبێت كوێرانە گوێرایەڵی بكات 

دەنا لەقیامەتدا دەچێتە ئاگرەوە، چونكە ئەو 

یاخیبوە  واتە  ئەمیرەكەی  بەشكاندنی قسەی 

یاخی  لەخودا  وئەویش  پێغەمبەر  لەخوداو 

بێت، ئیدی )قوڕی بەسەر( لە قیامەتدا.

مەبەستە  ئ��ەو  بۆ  گوێرایەڵییە  ئ��ەم     

ئەندامە  ئەو  كاتێك  هەر  كە  بەكاردێت، 

دوودڵی  موناقەشەو  بێ  پێدرا  فەرمانێكی 

ئیانی  ئەوە  نا  ئەگەر  رایپەڕێنێت،  دەبێت 

كۆمەڵدا  ریزەكانی  لەناو  ناشێت  الوازەو 

پەراویزخراوی  ب��ەالوازو  یاخود  مبێنێتەوە، 

ئەم گویڕایەڵییە  دەمێنێتەوەو سەیردەكرێت. 

كاتێك  دەردەك��ەوێ��ت،  لەوێدا  كوێرانەیە 

دەبینین حەسەن بەننا باسی گیانی سەربازی 

و هێزو خۆبەخشین و گیان بەخشیندەكات، 

مەدەنی  كەسانێكی  بەننا  لەراستیدا حەسەن 

پەروەردە نەدەكرد بۆ ئەوەی وەك مرۆڤێكی 

كەسانێكی  بەڵكو  بژین،  لەجڤاتدا  ئاسایی 

بژین،  مەرگ  بۆ  ئەوەی  بۆ  پەروردەدەكرد، 

هەرساتێك چاوەڕێی فەرمان بن وبێ دوودڵی 

فەرمانەكان راپەڕێنن.

    ئەم جۆرە لەگوێڕایەڵی لە فەرهەنگی 

خوێندنەوەیەكی  ه��ەر  دێ��ت،  نازیزمەوە 

هیتلەر  )كفاحی(  كتێبی  سەرپێییانەی 

گوێرایەڵی  كە  دەردەخات،  بۆ  ئەوراستیەت 

دەرورێ��ك  چ  نازیزم  الی  شەرت  قەیدو  بێ 

دەبینێت.

ئایدیۆلۆژیە  رەوت��ە  هەموو  لەراستیدا 

بەڕێوەچوونی  گەورەی  بەشی  شمولییەكان، 

كوێرانە  گوێڕایەڵی  سیاسەتی  بە  ئیشەكانیان 

مێشكی  شۆردنەوەی  بابڵێین  یان  دەبێت، 

پرۆسەیەش  ئ��ەو  دم���اغ(،  )غسل  ئ��ەن��دام 

پێگەیشتوو  تازە  الوانی  توێژی  لە  ب��ەزۆری 

ئەوان  چونكە  پیادەدەكرێت،  ئەزمووندا  بێ 

ئەزموونن،  بێ  و  ساف  كەسانێكی  ج��ارێ 

زۆرینەی  ئیستاش  تاكو  دەبینین  بۆیە  هەر 

ئیخوانیش  توێژەن،  لەو  تەقێنەرەوەكان  خۆ 

لەسەرەتاوە لەسەرشانی الوانی كەم ئەزموونو 

بەسە  هێند  دەم��ەزرێ��ت،  دا  زانست  كەم 

دادەمەزرێنێت  ئیخوان  بەننا  كاتێ  بزانین 

خۆی تەمەنی بیستو دووساڵ دەبێت، هەموو 

خۆیەوە  لەتەمەنی  هەر  دەوروبەرەكەشی 

یەكێك  ئێستا  سەیرە  ئەوەی  كەچی  نزیكن، 

لە  گشتی  ڕاب��ەری  بە  بوون  لەمەرجەكانی 

لە  تەمەنی  ڕابەر  دەبێت  ئەوەیە،  ئیخواندا 

چل ساڵ كەمرت نەبێت.

لەراستیدا ژیانی مەدەنی، تەنانەت حزبی 

مەدەنیش پێویستی بە پرەنسیپێك نییە بەناوی 

پرەنسیپی  بە  پیویستی  گاعە(بەڵكو  )سمع 

كۆمەڵێك  حزبدا  لە  ئەندام  ئەركە،  و  ماف 

كۆمەڵێك  لەبەرامبەریشدا  هەیە،  مافی 

ئایدیۆلۆژیدا  ئەركی لەسەرە، بەاڵم لە حزبی 

تەنیا  بەڵكو  نییە،  مافێكی  هیچ  ئەندام 

ئەركی لەسەرە، ئەركەكەش دەبێت بەوپەڕی 

دەنا  جێبەجێبكات  مەمنوونییەوە  دڵسۆزیو 

ئەو  ئەگەر  جا  نابێتەوە،  جێی  گرووپدا  لە 

گرووپە ئایدیۆلۆژیە ئایینی بوو ئیدی پرسێك 

ئەو  چونكە  نامێنێت،  مانای  مافەوە  بەناوی 

موجاهیدێكەو لە پێناوی خوادا تیدەكۆشێت 

حزب  سوپاسگوزاری  ژیانی  تەواوی  دەبێت 

بێت، كە رێگەی قیامەتیان بۆڕۆشنكردۆتەوە، 

گومڕا  ئیستا  نەبوایە  لەو حزبەدا  ئەگەر  ئەو 

پێی  حەشاماتەی  هەموو  ئەو  وەك  دەب��وو 

دەوترێت گەل.

8-بەیعەتدان

گرنگەكانی  میكانیزمە  ل��ە  یەكێك   

مسۆگەركردنی  و  ئ��ەن��دام  بەستنەوەی 

بەیعەتدان،  لە  بریتییە  رەه��ا  گوێڕایەڵی 

لەسەردەمی  ئایینییە  مانایەكی  بەیعەت 

ل��ەوان��ەی  ئیسالم  پێغەمبەری  یەكەمدا 
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گوێرایەڵنب  تاكو  پێدەهێنا،  باوەڕیان  كە  وەرگرتووە، 

ئیدی  ئەویش  وەفاتی  پاش  وناخۆشیدا،  لەخۆشی 

بەیعەتدراوە بە خەلیفەكان وەك پێشەوای ئوممەت، 

لەپەیاندانی  بریتییە  تەسەوفیش  ئەهلی  بەیعەتی 

ملكەچی  و  گوێرایەڵ  هەر  كە  بەشێخەكەی،  مورید 

لەئیخواندا  كە  بەننا  بەیعەتی حەسەن  دەبێت،  ئەو 

ئەندام  دەبێت  كە  سیاسییە،  بەیعەتێكی  دایهێنا 

وشوێنكەوتەی  گوێڕایەڵ  ماوە  هەتا  بەیعەتبدات 

ئیخوان  راب��ەری  لە  بریتیە  كە  بێت،  راب��ەرەك��ەی 

ئیسالمی  تری  گروپەكانی  پاشانیش  موسلیمین، 

شایانی  گرتەبەر،  بەننایان  نەریتی  هەمان  سیاسی 

نییەو  بەیعەتدان  بە  باوەڕیان  سەلەفییەكان،  وتنە 

موسوڵانان  ئیامی  بە  تەنیا  بەیعەت  پێیانوایە، 

دەدرێت، واتە خەلیفە.

لە  چییە؟  ئاسەوارەكانی  چیەو  بەیعەت  بەاڵم 

راستیدا بەیعەت بەمانای كۆتكردنە گەردنی ئەندامو 

گەورەكانی،  ب��ەئ��ارەزووی  رێشمەكەی  راكێشانی 

دەبێت  كە  ئەندامەوە،  بەسەر  ئەركێكە  بەیعەت 

كاتێكدا  لە  وشیرینیدا،  لەتاڵی  وناخۆشیدا  لەخۆشی 

فەرمانەكانی بەدڵ بێت، یان پێی ناڕازی بێت، دەبێت 

بێ چەندوو چوون پابەندبێت بەفەرمانی گروپ وبێ 

)حبابی  منوونەی  بۆئەمەش  بەگوێیبكات.  دوودڵی 

بە  بەدردا  جەنگی  لە  كە  دێننەوە،  مونزیر(  كوری 

و  هێناویت  پێ  ئیامنان  ئێمە  وتووە،  پێغەمبەری 

بەیعەمتان پێداویت، سوێند بەخودا ئەگەر فەرمامنان 

هەموومان  دەری���اوە  بخەینە  خۆمان  پێبكەیت 

خۆمانی تێ فڕێ دەدەین! كەواتە ئەندام دەبێت ئاوا 

كرد  فەرمانی  ئەگەر  سەركردەكەی،  بۆ  گوێرایەڵبێت 

بیكات.  ئاگرەوە دەبێت  و  ناو دەریا  فڕێبداتە  خۆی 

فەرمانی  پێچەوانەی  كە  ئەوەیە  مەرجێك  تەنیا 

خودا نەبێت، ئەو مەرجەش هێند فرەكشە )مگاگ( 

فەرمانەكانی  بە  دەدات  بەرفراوان  پانتاییەكی  كە 

سەركردە، چونكە بەوپێیەی پێشەوا زاناترە لە بواری 

ئەگەر  ئەو  فەتوای  لەبەرئەوە  ئایینیەكاندا،  زانستە 

بەگوێی  هەر  دەبێت  نەبێت  روونیش  ئەندام  الی 

بكات، چونكە ئەهلی فەتواو ئیجتیهاد بەگوێكردنیان 

لە  و  نەگات  تێشی  ع��ەوام  كەسی  ئەگەر  واجبە، 

بێت. هەر  پێچەوانەی شەرع  فەتواكە  رووكەشیشدا 

ئاپۆرای  لەناو  كەسێك  خۆتەقاندنەوەی  منوونە  بۆ 

ئاییندا  بنەماكانی  سەرەتاییرتین  لەگەڵ  خەڵكدا 

دووەم  حەرامە،  خۆكوشنت  یەكەم  پێچەوانەیە، 

خەڵكی بێتاوان كوشنت دیسان حەرامە، بەاڵم كاتێك 

ئەو  دەردەك��ات  خۆتەقاندنەوە  فەرمانی  سەركردە 

ئەو  حەالڵبوونی  بۆ  دێنێتەوە  بەڵگەیرت  چەندین 

كە  ق��ەرەزاوی،  یوسف  شێخ  فەتواكانی  وەك  كارە. 

و  سەرۆك  ئیخوان،  زانایانی  لەگەورەترین  یەكێكە 

ئیسالمییە،  جیهانیی  زنایانی  یەكێتی  دامەزرێنەری 

كەڕێكخراوێكی ئیخوانییە.

  لێرەوە دەبینین بەیعەتدان وەك هەمان پرەنسیپە 

ئەندامێك  وكۆمۆنیستەكان  نازییەكان  كوێرانەكانی 

دروستدەكات، كە كوێرو كەڕو الڵن. ئەوان بەچاوی 

ڕابەر دەبینن بەگوێی رابەر دەبیسنت، بەزمانی رابەر 

بیردەكاتەوەو  ئەوان  لەبری  رابەریش  قسەدەكەن، 

راپەراندنە،  تەنیا  كاریان  ئەوانیش  بڕیاردەردەكات، 

چونكە ئەوان واتێدەگەیندرێن گەر ئەو بەیعەتەیان 

دۆزەخ��ە،  ناوەڕاستی  جێگەیان  یەكسەر  شكاند، 

ئەوەش لەوێوە دێت كە خودا دەفەرموێت )ان الژین 

یبایعونك امنا یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم فمن 

نكپ فامنا ینكپ علی نفسە( كەواتە ئەوان بەیعەت 

بەاڵم  بن،  ئەو  گوێڕایەڵی  ودەبێت  دەدەن  بەخودا 

لەڕێگەی رابەرەوە.

9-عەقڵیەتی دەستەبژێر

خاڵێكی تری گرنگ لەپەروەردەی ئایدیۆلۆژیانەدا، 

لە  قوتب  سەید  وگەورەییە،  دەستەبژێری  وەهمی 

كاتێك  ئەو  كە  لەوەدەكات،  باس  ڤاللدا  پێشەكی 

ئەو  هەستدەكات  ژی��اوە،  قورئاندا  سایەی  ژێر  لە 

تریش  خەڵكی  وەستاوەو  لەلوووتكەدا  مرۆڤێكە 

ئەم  دەگەوزینن.  خۆیان  خۆڵدا  لەناو  و  منداڵن 

وەهمە لەسەرەتاوە الی حەسەن بەنا دروستدەبێت، 

و  دەشوبهێنێت  پێغەمبەر  جێگرەوەی  وەك  خۆی 

بەڵكو  پێغەمبەر،  هاوەاڵنی  وەك  شوێنكەوتەكانیش 

بانگەوازەكەی بە ڤێرژنی دووەمی بانگەوازی یەكەم 

كاتێك ئەندامانی 
ئیسالمی سیاسی 
دەگەنە ئەو 
بڕوایەی، ئیدی 
ئەوان بژاردەی 
خودایین و بان 
كۆمەڵ وبان 
خەڵكن، بۆئەوەی 
پارێزگاری لە 
پاكیزەیی خۆیان 
بكەن و بە چڵكاوی 
جەهالەت پیس 
نەبن وبەو ژینگەیە 
ئالوودە نەبن، 
ئیدی دەبێت ئەوان 
دابڕانێك لە نێوان 
خۆیان وخەڵكدا 
دروستبكەن



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 56
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2016

محەمەدییە،  بانگەوازی  كە  دەشوبهێنێت، 

ئێمە  شانازی  )بێ  دەڵێت  راشكاوی  بە  ئەو 

ئااڵكەی  هەڵگری  پێغەمبەرو  ه��اوەاڵن��ی 

گ��ەورەن  زۆر  ئێوە  برایان  )ئ��ەی  ئەوین(، 

خەڵكێكی  وەك  نەبێت.  بچووك  ال  خۆتان 

ئاسایی سەیری خۆتان مەكەن(. ئەم وەهمی 

خۆ بەجیازانینە شِۆ دەبێتەوە بۆ خوارەوە لە 

ناخی هەر تاكێكدا  دروستدەبێت، كاتێكیش 

دەبینێت خەڵك بەو گەورەییە سەیری ناكات 

چاو  نایەت  ئیرت  دەكات،  تەسەوری  كەخۆی 

چونكە  بگێڕێتەوە،  خۆیدا  پرەنسیپەكانی  بە 

ئەو لەنووری خوداوە هەڵقواڵوە، بەڵكو دێت 

وخەڵك بە جاهیل و گرگن و نەفام دەزانێت، 

كە قەدری ئەم ناگرن ونازانن چ گەوهەرێكی 

بەنرخە.

خۆبەجیازانینەوە  عەقڵیەتی  لەم  هەر 

ئەوەیە:  ئەویش  گەشەدەكات،  تر  ئاكارێكی 

خەڵكیش  وجیاوازم،  دەتسەبژێر  من  كاتێك 

)ن��اك��ام(ن،  ئ��ەوان  ك��ەوات��ە  وگێلن،  نەفام 

هەیە  بەكەسانێك  پێویستیان  ناكامەكانیش 

وڕێنموونییان  بپارێزێت  بەرژەوەندیەكانیان 

بكات، كەواتە گەل ناكامە )قارص( و ئەویش 

ئارامگەی  بەرەو  دەبێت  و  شوانیان  دەبێتە 

خەڵك  دەب��ێ��ت  ك��ەوات��ە  ب��ەرێ��ت،  باشیان 

بكەون،  ئایدیۆلۆژیای  و  گروپ  ئەو  شوێن 

ئەوە  نەكەوتن،  شوێنیان  گەر  لەكاتێكیشدا 

شوێنیبكەون،  ناچاربكرێن  بەزۆر  پێویستە 

ئەوە  نەكەوتن،  ئەو  شوێن  هەر  ئەگەر  خۆ 

چۆن  وەك  ناچاربكرێن،  بەهێز  پێویستە 

بەقسەی  ئەگەر  الس��ار  و  ناكام  منداڵێكی 

بەلێدان  پێویستە  ن��ەك��رد،  مامۆستاكەی 

وچاوسووركردنەوە تەمبێ بكرێت.

ترسناكرت  رەهەندێكی  دەستەبژێر  لێرەدا   

مادەم  لەپیرۆزی،  بریتییە  كە  وەردەگرێت، 

ئەوەو  جێگرەوەی  پێغەمبەرو  هاوەڵی  ئەو 

كەواتە  پێغەمبەران،  بەكاری  هەڵدەسێت 

بێ  لە  جۆرێكە  لەگەڵیدا  بەركەوتنێك  هەر 

دینی. هەر رەخنەكردنێكی ئەو، رەخنەگرتنە 

پاكیزەییەكانی  پێغەمبەر،  و  وخودا  ئایین  لە 

رەخنە  جێگەی  ك��ە  ب���ەرزە  هێند  ئ��ەو 

و  خۆی  لە  رەخنەگرتنێكیش  هەر  نابێتەوە، 

لەزاتی  راستید  لە  گروپەكەی  و  ئایدیۆلۆژیا 

و  ناحەزان  بەڵكو  نییە،  وگروپەكەی  خۆی 

دوژمنانی خودا و پێغەمبەر بەناوی ئەوانەوە، 

گروپەكەی  و  لەو  رەخنەگرتن  بیانووی  بە 

دەكەن.  ئایین  پێغەمبەرو  خوداو  دژایەتی 

دەبێت  فراوان  هێند  پیرۆزیە  پسووڵەی  ئەو 

وا  دەڕوات،  بەڕێدا  كاتێك  ئەو  ئیدی  كە 

نەك  رێدەبڕێت،  قورئانێكە  خۆی  دەزانێت 

شایەنی  و  گۆشت  و  خوێن  لە  مرۆڤێكە 

ئاخر  بكات،  راستیش  و  هەڵەبكات  ئەوەیە 

پەیامەكەوە  و  ئایین  لە  پیرۆزییەكەی  ئەو 

لەپاكیزەیی  پاكیزەییەكەشی  وەرگ��رت��ووە، 

ئەو  خەڵك  بەاڵم  وەرگرتووە،  پەیامەكەوە 

بۆیە  پێنابەن،  پ��ەی  س��ادەی��ە  حەقیقەتە 

لێدەگرن.  رەخنەی  یان  پێدەكەن،  سوكایەتی 

رەخنەی  ئیسالمیش  پێغەمبەری  ئەوەنییە 

لەالیەن  پێكراوە  سووكایەتی  لێگیراوەو 

دوژمنە كافرەكانییەوە.

گرنگرت  خاڵی  بۆ  سەردەكێشێت  خاڵە  ئەو 

جێگرەوەی  گروپەكەم  و  من  گەر  وترسناكرت، 

ئایدیۆلۆژیاكەشم  بین.  وهاوەاڵن  پێغەمبەر 

ئیسالمی راستەقینە بێت و تاكە خوێندنەوەی 

ناحەزو  كەواتە  بێت؟  ئایین  راستەقینەی 

دژایەتیان  بۆچی  كێن؟  ئێمە  دوژمنەكانی 

ئەو  بۆ  رەخەنەیەك  هەر  ئاخر  دەك��ەن؟، 

دەبێت!  ئایینەوە  دژایەتی  لە  ئایدیاكەی 

خوا  دوژمنانی  لەبەرئەوەی  دیارە!  وەاڵمەكە 

چاویان بەنوری خودا كوێر دەبێت! كاتێكیش 

ئیدی  هەڵگیراوە  تێدا  خودامان  نوری  ئێمە 

ئەوان بەبینینی ئێمە كوێر دەبن، بۆیە كاتێك 

لەراستیدا  ب��ەرن  لەناو  ئێمە  ه��ەوڵ��دەدەن 

ئەوان دەیانەوەێ نوری خودا بكوژێننەوە.

10-دابڕان لە جڤات

كاتێك ئەندامانی ئیسالمی سیاسی دەگەنە 

ئەو بڕوایەی، ئیدی ئەوان بژاردەی خودایین و 

بان كۆمەڵ وبان خەڵكن، بۆئەوەی پارێزگاری 

چڵكاوی  بە  و  بكەن  خۆیان  پاكیزەیی  لە 

جەهالەت پیس نەبن وبەو ژینگەیە ئالوودە 

نەبن، دەبێت ئەوان ئیدی دابڕانێك لە نێوان 

ئەودابڕانە  دروستبكەن.  وخەڵكدا  خۆیان 

چەند جۆرێكە:

أ-دابڕانی جەستەیی.

ب-دابڕانی روحی و مەعنەوەی.

ت-دابڕانی مەعریفی.

لەیەكەمیاندا  جەستەیی:  أ-دابڕانی      

حاڵەتیانە  توندترین  كە  ئیسالمی،  كەسی 

لە  ژیان  ئیدی  كە  قەناعەتەی،  ئەو  دەگاتە 

ئیلحادو  كوفرو  جاهیلیدا  كۆمەڵگەی  ناو 

بڕیاردەدات،  ئیدی  لێدەكەوێتەوە،  فەسادی 

دەستەی  نێوان  لە  دابڕانێك  دەبێت  كە 

دروستبێت،  بێئیاندا  ودەستەی  ئیاندار 

كرد.  ئ��ەوە  بۆ  بانگەشەی  كەسێك  یەكەم 

پاشا  بوو،  قوتب  سەید  ئیخوان  بیرمەندی 

گروپی  دامەزرێنەری  شكری  مصگفی  خۆی 

)تكفیر وهجرە( بیرۆكەكانی قوتبی پیادەكرد، 

جیاكردەوەو  ئیخوان  لە  كۆمەڵێكی  كاتێك 

لەبیابانەكانی میرسدا گروپی تەكفیر و هجرە، 

یان دوور لەژیان مەدەنی دامەزراندو خۆیان 

ناونا )جاعە املسلمین(، ئیدی غەیری خۆیان  

مورتەدو جاهیلی و كافر بوون.

حاڵەتەدا  ل��ەم  روح��ی:      ب-داب��ڕان��ی 

بەاڵم  دەژی،  جڤاتدا  لەناو  هەر  ب��اوەڕدار 

بەهەست ونەستی خۆی بەربەستێك لەنێوان 

خۆی وكۆمەڵگەدا دروستدەكات، بەشێوەیەك 

لەناو  جەستە  وەك  ق��اڵ��ب  وەك  تەنیا 

نەست  و  هەست  وەك  دەنا  كۆمەڵگەدایە، 

تەواو دابڕاوەو هەموو داب ونەریت  وژیانی 
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جاهیلی  بە  و  رەتدەكاتەوە  كۆمەاڵیەتی 

مەگەر  ناكات،  تێكەڵی خەڵك  ئەو  دەزانێت، 

بۆ زەرورەت نەبێت، وەك چۆن بۆ زەرورەت 

تێكەڵبوونی  دەبێت،  حەاڵڵ  بەراز  گۆشتی 

خەڵكیش  بەهەمان شێوە دەبینێت.

ئەندام  لێرەدا  مەعریفی:  دابڕانی  ج-     

پیت  ی��ەك  ئامادەنییە  شێوەیەك  بەهیچ 

فەرهەنگە  ئ��ەو  غ��ەی��ری  فەرهەنگی  ل��ە 

بخوێنێتەوە، یان ببیستێت كە گروپەكەی بۆی 

نورساوە  ئەو  ئەگەر  تەنانەت  دیاریدەكات، 

ئیخوانی  بابای  بۆمنوونە  بێت،  ئایینیش 

بخوێنێتەوە.  سەلەفییەكان  كتێبی  ئامادەنییە 

ن��ورساوە  سەلەفی  كابرای  بەهەمانشێوە 

دەبینێت،  گومڕایی  بیدعەو  بە  ئیخوانیەكان 

بەرهەمە  ی��ان  فەلسەفی،  كتێبی  ئەما 

لە  شتێكە  ئەوە  بەگشتی،  تر  مرۆییەكانی 

نابێت  كوفرێكە  هەر  ئەواندا  فەرهەنگی 

بخوێرنێتەوە.

11-جیهاد

   چەمكی جیهاد لە كەلتووری ئیسالمیدا 

جیهادەش  ئەو  هەیە،  دی��اری  پێگەیەكی 

بۆ  دەكرێت  دەرەك��ی  دوژمنانی  بە  دژ 

فراوانكردنی  یەكەمیان  مەبەست:  دوو 

الطلب(  )جهاد  دەوترێت  سنوورەكانەوپێی 

دووەمیان بۆ پاراستنی سنوورەكانە لە هەر 

هێرشێكی دەرەكی كە پێیدەوترێت ) جهاد 

الدفع(. مەرجی جیهاد كردنیش ئەوەیە، كە 

فەرمانی  واڵت  شەرعیی  دەسەاڵتی  دەبێت 

واتە  ون��دەك��ات:  سیفەت  دوو  پێبدات، 

جیهاد  كە  ئەودایە،  دەسەاڵتی  لەژێر  تەنیا 

بەپیی  ڕایوەستینێت  یان  رابگەیەنێت، 

بۆ  ئامرازێكە  جیهاد  واتە  بارودۆخ،  تواناو 

بەاڵم  دیاریكراو،  سرتاتیژی  دوو  بەدیهێنانی 

لەدەستی  و  ئامانج  دەبێتە  جیهاد  كاتێك 

گ��روپ��ەوە،  دەس��ت��ی  دێتە  حكومەتەوە 

ترسناك  ئامرازێكی  دەبێتە  لێرەدا  ئیدی 

پرۆفیشناڵ  پرۆسەیەكی  لە  واتە  تیرۆر،  بۆ 

زەوق  ئەهلی  گەمەی   دەبێتە  وفەرمیەوە 

و ئارەزووبازی.

ئیسالمی  دەق��ی  یەكەم  لە  تێڕامان  بە 

ئیخوان  پێشەوای  كە  جیهاد،  لەسەر  سیاسی 

بۆمان  نوسیوێتی  بەننا  حەسەن  موسلیمین، 

دەردەكەوێت، كە چییرت جیهاد:

ئامانجێكی  دەبێتە  1-لەئامرازێكەوە 

هەمیشەیی.

2- ل��ەدەس��ت��ی دەس���ەاڵت دەردێ���ت و 

دەكەوێتە دەست گروپ.

رووی  ئ��ەوەی  لەبری  جیهاد  3-چەكی 

ناو  روودەكاتە  ئەوە  پێش  بیت  ل��ەدەرەوە 

واڵتانی موسوڵان.

بەننا  الی  تەمومژاوی  بە  خاڵە  سێ  ئەم 

الی  دێینە  كاتێك  ب��ەاڵم  دەردەك���ەوێ���ت، 

ئەو  بەڕاشكاوی  حوی  وسعید  قوتب  سید 

وەك  بەننا  هەرچەند  باسدەكەن.  خااڵنە 

دامەزراندنی  بە  كردووە  پراكتیزەی  كردەوە 

تیرۆركردنی  چەكدار،  تایبەتی  رێكخستنی 

چەندین كەسایەتی میرسی، جولەكە، ئینگلیز 

فەلەستیندا  لەجەنگی  بەشداریكردن  و 

لەدەرەوەی دەسەاڵتی حكومەت.

ئیخواندا،  لەسەردەستی  جیهاد  چەمكی 

Moses
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دەرچوو،  لەوە  چەكدارەكان  گروپە  پاشان 

كە  ئەوكاتە زانایانی ئیسالم پێناسیان دەكرد، 

بەمانا  )خ��روج(  لەمانای  چەمكەكە  بەڵكو 

تازەی  چەمكی  بە  بۆوە،  نزیك  فیقهیەكەی 

جیهانیش یەكسان كرا بە )تیرۆر( وتۆقاندن.

لێو  لێوان  سیاسی  ئیسالمی  ئەدەبیاتی   

بەاڵم  جیهاد،  چاكەی  و  جیهاد  لەباسی  كرا 

كێ،  دژی  جیهاد  نەوتین  پێی  ئەدەبیاتە  ئەم 

دەكەیت،  بارگاوی  الوان  گروپێكی  كاتێكیش 

و  تیژی(  توندو  )ی��ان  جیهاد  بەماناكانی 

بارگە  ئەو  بەتاڵكردنەوەی  بۆ  نابێت  بوارێك 

لەشوێنێكدا  هەر  بێگومان  حەماسەتە،  پڕ 

بۆ  بڵێین  گەر  دەتەقێرنێتەوە.  بارگەیە  ئەو 

منوونە ئیامی بەننا باوەڕی بە تەقاندنەوەو 

تیرۆر وتوندو تیژی نەبووە دژ بە دەسەاڵت و 

خەڵك، بەاڵم كاتێك ئەدەبیاتی ئیخوان لێوانلێو 

دەبێت لەو چەمكانە، كاتێك هەر بەننا خۆی 

)دیدەوانی(  رێگەی  لە  گەنج،  هەزار  دەیان 

و  مەشقپێدەكات  تایبەتەوە  ریكخستنی  و 

دەخوڵقێنێت،  تێدا  جیهادیان  سەبازی  گیانی 

لەكوێدا  توندوتیژییە  بڕگە  هەموو  ئ��ەو 

دوژمنێكی  گ��ەر  بێگومان  دەتەقێتەوە، 

بیانوو  سەدان  ناوخۆدا  لە  نەبێت  دەرەكی 

دەبێت بۆ تەقاندنەوە.

دەروازەی  دەس���ەاڵت  12-ت��ەك��ف��ی��ری 

گەورەی تیرۆر:

)بەناوی  تیرۆر  دەروازەی  گەورەترین      

سیاسییە،  دەسەاڵتی  تەكفیری  جیهادەوە( 

كەسێك  پ��ێ��ش��وودا،  س���ەدەی  چەندین  ل��ە 

تەكفیری دەسەاڵتی نەكردووە بۆ جیهادكردن 

ئیخواندا،  دەستی  لەسەر  ب��ەاڵم  ل���ەدژی، 

ئەو  بەگشتی  سیاسی  ئیسالمی  بەتایبەتی 

تەكفیری  چەمكی  سەرهەڵدەدات.  چەمكە 

محمد  دەستی  لەسەر  لەپێشدا  دەس��ەاڵت 

وەهابیزم  دامەزرێنەری  عبدالوهاب  كوڕی 

و  سەرهەڵدەدات  عەرەب  دورگەی  نیوە  لە 

لەسەر  سعودی  دەوڵەتی  دامەزراندنی  پاش 

رێگەی  لە  ئیدی  مەزهەبە  ئەو  بنچینەكانی 

پیرتۆدۆالرەوە باڵودەبێتەوە بەدنیای ئیسالمدا.

ئ��ی��خ��وان م��وس��ل��ی��م��ی��ن ل��ەو 
دێتە  تەكفیر  چەمكی  دەروازەیەوە 

ناویان.
لە  بریتییە  تەكفیر  دوەمی     سەرچاوەی 

االعلی  )ابو  هیندی   توندڕەوی  بیرمەندی 

املودودی( كە لە رێگەی خامە تیژەكەی سەید 

قوتبەوە دەروازەیەكی فراوانی بۆ كرایەوە، تا 

كار لە عەقڵی ئیخوانیدا بكات و تەكفیربكاتە 

كااڵیەكی رەواجدار بۆ توندڕەوی.

لەم  سیاسی  ئیسالمی  ئەرگیومێنتی 

بارەیەوە بەم شێوەیە دەبێت:

بەپیی  نەكات،  بەشەرع  حوكم  ئ��ەوەی 

دەقی قورئان كافرە ) و من مل یحكم مبا انزل 

دەسەاڵتدارانی  الكافرون(،  هم  فاولئك  الله 

ئەمڕۆ حوكم بەشەریعەت ناكەن.

كەواتە دەسەاڵتدارانی ئەمڕۆ كافرن.

دەسەاڵتی  بەرامبەر  موسوڵان  ئەركی 

ك��اف��ر چ��ی��ی��ە؟ دەب��ێ��ت ج��ی��ه��اد ل���ەدژی 

رابگەیەنیت و لێی دابڕێت، تاكو خودا سەرت 

ئیخوان  سەرچاوەیەكی  باشرتین  دەخ��ات؟ 

بەڕوونی  چەمكە  ئەم  روونكردنەوەی  بۆ 

الطریق(  فی  )معامل  گرنگن  بەرهەمی  دوو 

ئەویش  پاش  نوسیوێتی،  قوتب  سەید  كە 

حوی  سعید  كە  واخالقا(  ثقافە  )جندالله 

چەمكانە  ئەو  بەتەوای  لەوێدا  نوسیوێتی، 

روونكراونەتەوە، زۆر بەڕوونی.

الی حەسەن بەننا ئەو چەمكە زۆر ڕوون 

بەننا  كە  تر  زۆربەی چەمكەكانی  نییە، وەك 

بەئاشكرا دەریان نابڕێت.

ئیعالنی  بەكردەیی  لەسوریا  ئیخوان 

لە  ئەسەد  بەدەسەاڵتەكەی  دژ  جیهادیان 

هەزار  دەی��ان  و  راگەیەند  دا   1980 ساڵی 

گروپە  میرسیش  لە  قوربانی،  بوونە  لەوێدا 

ئیخوان  هێالنەی  هەڵهێرناوی  جیهادیەكان 

نوسینەكانی  ئاشكرایە،  ئ���ەوەش  ب���وون، 

گرووپە  هەموو  سەرچاوەی  باشرتین  قوتب 

گروپی  یەكەم  تەنانەت  جیهادییەكانە، 

قوتب  قوتابی  زۆرینەیان  جیهادی،  تەكفیری 

و  قوتب  الی  تەكفیر  چەمكی  بوون.  خۆی 

گواستیەوە  بەڵكو  نەوەستا،  لەوێدا  حوی 

بێت  رازی  كۆمەڵگەیەك  هەر  كۆمەڵگە،  بۆ 

كافرن،  هەر  كۆمەڵەش  ئەو  كافر  بەحوكمی 

كۆمەڵگە  هەموو  بەئاشكرا  حەوا  بۆیە  هەر 

دەبات  ناو  بەمورتەد  موسوڵاننشینەكان 

ئیسالمی  كۆمەڵگەی  باوەڕیوایە  وقوتبیش 

سەدان ساڵە نەماوە لە ئەرزی واقیعدا.

    كاتێك گەنجێك وا پەروەردە دەكریت، 

حوكمی  كافرە  دەوروبەرێتی  هەرچی  كە 

گ��ەردەس��ەاڵت��ت  ی��ان  كوشتنە،  كافریش 

لیبێت،  رقت  و  بیبوغزێنیت  دەبێت  نەبوو 

بیكوژیت.  دەبێت  بو  دەسەاڵتت  هەركاتێك 

بڵێیت  ت��ۆ  تەكفیرە  پ�����ەروەردەی  ئ��ەو 

كۆمەاڵیەتی  و  وئاسای  مەدەنی  مرۆڤێكی 

بەڵكو  نەخێر!  بیگومان  پەروەردەبكات.؟ 

گرێی  وت��ۆڵ��ەو  ب��ەڕق  مەسكون  كەسێكی 

دەروونی و تیرۆر پێدەگەیەنێت، كە هەموو 

ساتێك ئامادەیە بۆ كوشنت و خۆكوشنت.

تەكفیر  و  حاكمیەت  پرسی  لەراستیدا     

دووڕووی  وەك  گ��رێ��دراون،  پێكەوە  ت��ەواو 

حاكمیەت  مەسەلەی  كەسێك  هەر  دراوێك، 

ئیسالمی  گروپەكانی  كە  تێبگات،  بەوشێوەیە 

وجوند  وقوتب  مەودودی  'بەتایبەت  سیاسی 

سەلەفیەت'  و  س���ەردەم  ئ��ەم  گ��ەراك��ان��ی 

باسیدەكەن، ئیدی وەك بەڵگەنەویست دیوی 

تەكفیركاردنی  كەسە  ئەو  نەستی  ئەودیوی 

هەندێك  سەیرە  ئەوەی  وجڤاتە،  دەسەاڵت 

كە  بەوەناكات،  هەست  كەسەخۆی  ئەو  جار 

وای  گەر  هەڵگرتووە،  تەكفیری  عەقڵیەتی 

پێبڵێیت، دوورنییە دادگات لێبگرێت، وەك ئەو 
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كاتیكیش  نەخۆشە،  كەنازانێت  دەروونیەی  نەخۆشە 

كەچی  دەستنیشاندەكات،  نەخۆشیەكەی  پزیشك 

پزیشكەكەی  و  دەدات  بەپزیشكەكەی  جنێو  ئەو 

بەنەخۆش دەزانێت!

   لەبەرئەوە هەرتاكێكی بارگاوی بە فەرهەنگی 

ڤایرۆسی  هەڵگری  دوودڵی  بێ  سیاسی،  ئیسالمی 

راستییەش  ئەو  نەزانێت،  یان  بزانێت،  تەكفیرە 

ئیستیفزاز  كەسە  ئەو  كە  دەردەكەوێت  لەكاتێكدا 

نیو  لە  ویژدانیدا  هەژانی  لەحاڵەتی  یان  بكرێت، 

لەڕاستیدا  دەریدەبڕێت.  خۆیدا  تاقمی  دەستەو 

فەرهەنگی تەكفیر وەك نەخۆشیەكی عەیبدار ئێستا 

هەر  وەك  دەشارێتەوە،  ئیسالمگەرا  كەسی  الی 

تر،  ئایینیەكانی  مەزهەبی  كەمایەتییە  ئایدیایەكی 

وەك جۆن شیعە زۆر فەرهەنگی خۆیان دەرناخەن 

لەبەردەم سوننەو دنیای دەرەوەی خۆیان، بەهەمان 

حەز  ئەوانەی  بەتایبەت  ئیسالمگەرا،  تاكی  شێوە 

دەكەن وەك كەسانی مەدەنی دەربكەون بە چەندین 

دەمامك ئەو روە تەكفیریەی خۆیان دادەپۆشن، تاكو 

دزێوییەكانیان دەرنەكەوێت.

ئیسالمگەرا،  كەسی  بۆ  نییە  تانە  ئەمە  ئەڵبەت 

لەو  قووڵە  قەیرانێكی  دەستنیشانكردنی  بەڵكو 

فەرهەنگەدا كەدەبێت چارەسەربكرێت.

و  تەكفیر  بیری  هەڵگری  نییە،  تێدا  گومانیشی 

ڤایرۆسی  هەڵگری  ت��رەوە  لەدیوێكی  حاكمیەت 

بەاڵم  پێناكات،  هەستی  خۆی  هەرچەند  تیرۆرە، 

نەبێتە  خۆی  لەوانەیە  فەرهەنگە  ئەو  هەڵگری 

تیرۆریست لە رووی پراكتیزەكردنەوە، بەاڵم دەبێتە 

هەڵگرو گوێزەرەوەی ئەو ڤایرۆسە.

كەواتە گرفتەكە لەوەدا نییە، كە ئەو كەسە خۆی 

دەبێتە تیرۆریست یان نا! بەڵكو لەوانەیە خۆی زۆر 

هەستناسك بێت و نەتوانێت پەلەوەریش سەربڕێت، 

باڵوكردنەوەی  و  هەڵگرتن  لە  گرفتەكە  بەڵكو 

كە  بەكەسانێك،  گەیاندنێتی  ڤایرۆسەكەیەو 

فەرهەنگی  بەپراكتیزەكردنی  بۆ  تێدایە  ئامادەییان 

تیرۆریزم.

دنیا  گرفتی  كە  رووندەبێتەوە،  بۆمان  لێرەوە 

كەخۆیان  نییە،  ئەوە  میانڕەودا  ئیسالمی  لەگەڵ 

نییە،  گرنگ  كارێكی  ئەوە  نا!  یان  هەڵبگرن  چەك 

لەڕێگەی  ئەوان  كە  لەوێدایە،  دنیا  گرفتی  بەڵكو 

رەفتارەكانی خۆیان  بەمەدەنكیكردنی  و  شەرعاندن 

شێوەیە  ب��ەو  ژی��ان��دا  لەگەڵ  هەڵسوكەوتیان  و 

كەسێكیس  ڤایرۆسەو  ئەو  ب��اڵوك��ەرەوەی  دەبنە 

ك��اری  چونكە  لێبگرێت،  رێ��گ��ەی��ان  ناتوانێت 

گرفتەكە  تر  بەمانایەكی  ئەنجامنەداوە.  تیرۆریان 

بەئاشكرا رووی  ئەوان چەك هەڵناگرن و  لەوەدایە، 

چەندین  لەڕێگەی  مەگەر  دەرن��اخ��ەن،  خۆیان 

توێژینەوەی وردی مەعریفی و لێكۆڵینەوەی سیاسی 

وهەواڵگیریەوە ئەو راستییانە دەربكەون.

بەشی سێهەم:
بەتیرۆركردن و باڵوكردنەوەی

پەتای تیرۆر
گشتی  ف��ەزای  ه��ەوڵ��دەدات  سیاسی  ئیسالمی 

جڤات  وات��ە  ت��ی��رۆر،  پ��ەت��ای  ب��ە  بكات  ب��ارگ��اوی 

وەك  و  وەبگرێت  تیرۆر  روح��ی  كە  ئامادەبكات 

لە  ئەوەش  بڕوانێت.  لێی  ئایینی  بەڵگەنەویستی 

فەرهەنگەیە. ئەو  سرتاتیژیەكانی  مەترسیدارترین 

كارە  ئەو  رێگەوە  چەندین  لە  هەوڵدەدات  ئەو 

بكات، ئەڵبەت لێرە مەبەست لە ئامادەكردنی تاكی 

سازكردنی  لە  مەبەستم  بەڵكو  نییە،  تیرۆریست 

روحی  وەرگرتنی  بەئاسایی  بۆ  جڤاتیە  زەمینەیەكی 

ئەركێكی  ئ��ەوەی  وەك  تیرۆر  ناساندنی  تیرۆرو 

ئیسالمی بێت، فەرمانی خودا بێت. ئەو میكانیزمانەی 

ئەو كارانەی پێئەنجامدەدرێت:

1-بانگەواز

2-راگەیاندن

3-كاری خێرخوازی

1-بانگەواز ئەویش دەكرێت بە دوو بەشەوە:

یەكەم: بانگەوازی گشتی

و  خەڵك  كە  راب��وردوودا،  هەشتاساڵی  لەماوەی 

بانگەوازی  مینبەرەكان،  لە  بێئاگابوون  دەس��ەاڵت 

ك��ردووە  ك��اری  بەهێواشی  زۆر  سیاسی  ئیسالمی 

دەزگا 
خێرخوازیەكان 
لەژێر ناوی 
فریاكەوتنی 
هەژاران 
ولیقەوماواندا 
كاردەكەن، بەاڵم 
لە راستیدا ئەو 
دەزگایانە كاری 
لەوە گرنگ تر 
ئەنجامدەدەن، 
واتە مەبەست لەو 
كارانە پاڵنەرێكی 
مرۆیی نییە، 
بەڵكو پاڵنەرێكی 
ئایدیۆلۆژیە. 
دەزگاكان تەنیا 
كاریان بەهاناوە 
چوونی هەژارەوە 
نییە
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ئەدەبیاتی  باڵوكردنەوەی  بۆ  كەناڵەوە  لەو 

بانگخوازە   خۆی. خەتیبەكانی مزگەوتەكان و 

دەیان  كە  ملەكان،  لە  بۆینباخ  و  ئەفەندی 

نازناوی ئەكادیمییان هەڵگرتووە، وەك دكتۆرو 

یەك  قسە  یەك  هەمووی  ئەمانە  پرۆفیسۆر، 

میتۆد بەكاردێنن، هەرچەند لە رواڵەتی خۆیان 

لە  هەر  بن،  جیاواز  زمانەوانیدا  ئەتەكێتی  و 

جنێوفرۆشەوە بۆ ناسكرتین بانگخوازیان. من 

باسدەكەم،  ئەرگیومێنتانە  لە  لێرەدا هەندێك 

كە هەموو ئەو خەتیبانەو زاناو ئەكادیمی و 

دەكەن  لەسەر  كاری  یەك  وەك  بانگخوازانە 

بەرهەمهێنانی  لەرەگەزەكانی  هەمووشیان  و 

تیرۆرن:

وتۆقاندنی  ترسناندن  هەڕەشەو  أ-زمانی 

خەڵك لە هەر شوێنكەوتنێكی غەیری قسەی 

مەالكان، چونكە ئەوان كەسانی رێپێدراون و 

دەتوانن بەناوی دینەوە قسەبكەن.

تەشهیركردن  و  ب-سووكایەتیپێكردن  

بكات،  ئ���ەوە  پڕكێشی  ب��ەه��ەرك��ەس��ێ��ك، 

بەرهەمبینێت،  ت��ازە  بیركردنەوەیەكی 

دڕندایەتی  تەواوی  بە  هەوڵدەدەن  ئەوانە 

گوێ  خەڵك  تاكو  تێكیبشكێنن،  نامۆڕاڵییەوە 

بۆ قسەكانی نەگرن. ئەوان سڵناكەنەوە،  كە 

تۆمەتی  تەنانەت  ودرۆ،  بوختان  بەئاشكرا 

تاكو  دروستبكەن،   نەیارانیان  بۆ  شەرەفیش 

ت��ەواوی  بە  ئ��ەوە  بەڵكو  بشكێنن،  تێكیان 

بۆ  كەبوختان  دەزانن،  جیهاد  و  خواپەرستی 

نەیارەكانیان بكەن چونكە )الحرب خدعە(.

پ- تۆمەتی ماسۆنیزم و زایۆنیزم و لەدین 

دەرچوون و بوون بەپیاوی كافران  وچەندین 

ئەخالقی  تۆمەتی  تادەگاتە  تر  تۆمەتی 

بەپێچەوانەی  كەسێك  ئەگەر  بۆخێزانیش، 

ئەوانەوە  قسەیكرد.

رووی  ل��ە  تۆمەتانە  ئ��ەم  ل��ەراس��ت��ی��دا 

نییە،  بەهایەكیان  هیچ  حەقیقەتەوە، 

و  پەتین  بوختانێكی  كە  ئاشكرایە  چونكە 

بسەملێنێت،  لەوانە  شتێك  ناتوانێت  كەس 

خەڵكانی  ك��ە  ل��ەوێ��دای��ە  گرفتەكە  ب��ەاڵم 

ئەوانەی  وادەزان���ن  س��ادە  و  بەستەزمان 

ئاگایان  زانان،  زۆر  یەكەم  بۆدەكەن  قسەیان 

زانیاریەوە  لە  لەبەرئەوە  لەهەمووشتێكە 

و  لەخواترسن  زۆر  دووەم  قسەدەكەن، 

ئەو  ئەوانەی  لەكاتێكدا  درۆناكەن،  هەرگیز 

تۆمەتانە دەبەخشنەوە هەم نەزانن، هەمیش 

درۆدەكەن، چونكە هەمو قسەیەك تەنیا وەك 

تۆمەت دەبخشنەوە و هیچی تر.

 ت- دروستكردنی جەنگی وەهمی نێوان 

داخسنت  دۆزەخ  ئاگری  عەملانی،  و  ئیسالمی 

عەقاڵنی  بەشێوەیەكی  هەركەسێك  ب��ۆ 

بیربكاتەوە.

ج- هاندانی جەماوەری دیندار وبێئاگا دژ 

لەگەڵ  موخالیف  یان  رۆشنبیر،  كەسانی  بە 

سەلەفیدا.  و  سیاسی  ئیسالمی  ئەجیندای 

شتێك  نوسەرێك  كاتێك  دەبینی  ل��ێ��رەدا 

Lenin
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دەنوسێت، هەزاران خەڵك دێننە سەر جادە 

كاتێك  بەاڵم  ئایین،  لە  داكۆكۆكیردن  بەناوی 

ئەنجامدەدات  دڕندایەتیەك  هەموو  داعش 

بێگومان  ناجووڵێت،  خۆی  لەشوێنی  كەسێك 

ئەمە دەاللەتی گەورەی هەیە، چونكە ئەوان 

داعش لەگەڵ خۆیان بەهاوسەنگەر دەزانن، 

هەرچەند لە رواڵەتدا قسەی تر دەكەن، بەاڵم 

قەڵەمەكەیەتی  و  خۆی  كەتەنیا  نوسەرێك 

دەزان��ن،  خۆیان  دوژم��ن��ی  بەگەورەترین 

ئیرتیدادی  و  كوشنت  فەتوای  بەئاسانی  زۆر 

دەردەكەن.

بریتییە  تایبەت:  بانگەوازی  دووەم: 

ئیسالمی  گروپی  ئەندامانی  كە  ل��ەوەی 

ه���ەر ك��ەس��ێ��ك��ی��ان ب��ی��ن��ی، ه��ەن��دێ��ك 

داخراو  كەسێكی  یان  تێدابێت،  دینداریی 

بەدەوریدا  بەزووی  زۆر  بێت،  دوورەپەرێز 

مزگەوتەكاندا  لەناو  یان  دەسووڕێنەوە، 

بۆ  دێت  مێردمنداڵێك  یان  گەنجێك،  هەر 

پاكییەوە.  باوەڕی  پەڕی   بەو  خواپەرستی 

قورئان  بەناوی  و  دەدەن  گەمارۆی  ئەوان 

بە  ئەوەی  بێ  هاوڕێیەتیەوە   و  خوێندن 

كە  گروپێك  ئامێزی  بەرەو  بزانیت،  خۆی 

دەكەنەوە،  تلۆری  نەبیستوە  ناوی  هەر 

كاتێك بەخۆی دەزانێت ئەو كراوە بە حزبی 

جا  دیاریكراودا،  گروپێكی  لە  ئەندامێكە  و 

گەنجانە  ئەو  كاتدا  لەزۆربەی  لەبەرئەوەی 

لەگەڵ  تێكەاڵوین  كەم  س��ادەو  كەسانی 

كۆمەڵگەدا، لەبەرئەوە بەئاسانی راودەكرێن 

گیانی  گروپەكانەوە،  تۆڕی  ناو  دەكەونە  و 

نێوان  خۆشەویستی  وگەرمایی  برایەتی 

عاتیفە  س��ۆزو  پڕ  دنیایەكی  و  ئەندامان 

لە  كە  رادەكێشێت،  گەنجانێك  بەئاسانی 

دنیادا هیچیان نەبینیوە.

بانگەوازی تایبەت  یەكەم دەرگایە، لەوێوە 

ئایدیۆلۆژیای  گروپی  تونێلی  بەرەو  كەسێك 

بانگەوازی  لەكاتێكدا  ڕادەكێرشێت،  داخراو 

بۆ بەرهەمهێنانی  گشتی زەمینە سازیدەكات 

بۆ  ئ��ام��ادە  جەمعیی  دەس��ت��ە  زەینێكی 

قبووڵكردنی تیرۆر، كە لە دواییدا باسیدەكەین، 

ئەو  هەر  ئ��ەوە  تایبەت   بانگەوازی  ب��ەاڵم 

دنیای  لە  كەئیدی  دەكات،  پەروەردە  كەسە 

بازنەیەكی  ناو  دەیخاتە  دەیپچڕێنێت،  واقیع 

گروپەكەیەوە  لەچاوی  ئیدی  كە  داخراوەوە، 

خێزان  دەبێتە  گروپ  ئامێزی  دەبینێت،  دنیا 

و كۆمەڵگەش، هەموو رایەڵەكانی پەیوەندیی 

تاك لەوێدا چڕدەبێتەوە.

ئ��ی��س��الم��ی��ی��ەك��ان  راگ���ەی���ان���دن:   -2

س��وود  س��ن��ور  دوا  ت��ا  ه����ەوڵ����دەدەن 

ب��اڵوك��ردن��ەوەی  بۆ  ببینن  لەراگەیاندن 

و  تیڤی  بەرنامەكانی  نەرم،  تیرۆری  گیانی 

وەك  كەس  كە  بازاڕی،  زمانی  بەكارهێنانی 

تۆرەكانی  بەكارهێنانی  نایزانێت،  ئەوان 

بەهەموو  سوكایەتیكردن  و  ئینتەرنێت 

بەدڵیان  ئ��ەوان  كە  بیرێك،  یان  كەسیك، 

جنێودان  كارەكانیانە،  لەگرنگرتین  نەبێت 

تۆڕەكانی  لەناو  و  تیڤی  شاشەی  لەسەر 

وەك  زیاترە،  زۆر  ئ��ەوان  الی  ئینتەرنێت 

هیچ  كە  وڕوت��ەی،  خەڵكەڕەش  ئەو  الی 

ئیسالمییەوە  پەروەردەی  لەبارەی  شتێكی 

زمان  بوختانكردن  كردن  درۆ  نەبیستووە. 

بۆ  ئاسایین  زۆر  میكانیزمێكی  پیسی 

سەركەوتن. بەدەستهێنانی 

وەك  نەیتوانیوە  كەس  سەردەمەدا  لەم   

ئیسالمیەكان، سوود لە راگەیاندن ببینێت بۆ 

راكێشانی خەڵكو زەمینە سازی بۆ تیرۆر، هەر 

لەو شاشانەوە زۆر بە سادەیی و ئاشكرا رێگە 

جنێو  كابرا  كاتێك  خۆشدەكرێت،  تیرۆر  بۆ 

بەپیاوی  حكومەت  دەدات،  هەمووشتێك  بە 

خۆرئاوا ناودەبات، عەملانیەت ودیموكراسیەت 

بەكوفرو ئیلحاد ناو دەبات ئازادی فرەیی بە 

دەبێت  دەشوبهێنێت،  ئەخالقی  بێ  بەرەاڵی 

ئەو وتارە لە تیرۆر زیاتر چی بەرهەمبێنێت.

3- دەزگاكانی خێرخوازی

دەزگ���ا خ��ێ��رخ��وازی��ەك��ان ل��ەژێ��ر ن��اوی 

ولیقەوماواندا  ه����ەژاران  فریاكەوتنی 

دەزگایانە  ئەو  راستیدا  لە  بەاڵم  كاردەكەن، 

واتە  ئەنجامدەدەن،  گرنگرت  ل��ەوە  ك��اری 

مەبەست لەو كارانە پاڵنەرێكی مرۆیی نییە، 

دەزگاكان  ئایدیۆلۆژیە.  پاڵنەرێكی  بەڵكو 

ه��ەژارەوە  چوونی  بەهاناوە  كاریان  تەنیا 

بۆ  ئامرازێكە  ف��ری��اگ��وزاری  بەڵكو  نییە، 

باڵوكردنەوەی  لە  بریتییە  كە  تر،  ئامانجێكی 

خێر  دەزگ��ا  كەسانەی  ئەو  ئایدیۆلۆژیای 

بۆیە  ه��ەر  ب��ەڕی��وەدەب��ەن،  خ��وازی��ەك��ان 

شتێكدا  لەچەند  دەزگایانە  ئەو  كارەكانی 

خۆی دەبینێتەوە .

-یان دروستكردنی مزگەوتە، كە لەزۆربەی 

حاڵەتدا مەالو خەتیبی خۆیان لەو شوێنانەدا 

دادەمەزرێنن.

-یان بەخێوكردنی بێباوكان و لێقەوماوانە، 

ئەو  دەبێت  كە  دەگرن،  مەرجی  بە  لێرەشدا 

خۆیان  الی  دەدەن���ێ  م��ووچ��ەی  ك��ەس��ەی 

خێزانەكەشی  و  خۆی  و  بخوێنێت  دەرس 

پەروەردەیەكی ئیسالمی بكرێن.

دەزگ��ای��ان��ەش،  ئ���ەو  نهێنی  ك���اری   -

تەنانەت  رەوتەئیسالمییەكان،  هاوكاریكردنی 

تیرۆریستیەكانیشە، ئەو رستەیەش لەچەندین 

تردا  واڵتانی  ئەمریكی  هەواڵگری  راپۆرتی 

دەزگا  پەردەی  لەژێر  كە  پشتڕاستكراوەتەوە. 

گروپە  بۆ  دەكرێت  پیتاك  خێرخوازیەكانەوە 

ئ��ەوەش  وچەكدارەكانیش.  ئیسالمیەكان 

لەالیەن چەندین دەزگای هەواڵگری واڵتانی 

ئەوروپی و ئیسالمیشەوە راستكراوەتەوە، دوا 

لێكۆڵینەوەی  ئەنجامگیریەكانی  راپۆرتیان، 

حكومەتی بەریتانی بوو سەبارەت بەئیخوان 

موسلیمین.
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دنیایەك پڕ لەدوژمن
ئەندامانی  پێشانی  وا  سیاسی  ئیسالمی   

ئیسالمە.  دژی  هەمووی  دنیا  كە  دەدات، 

وەك  م��ەع��ری��ف��ەی  و  زان��س��ت  ئ��ەس��ڵ��ەن 

هەمووی  هتد..  و  ماركس  فرۆید،  داروی��ن، 

تەفرەدانی  بۆ  خۆرئاوان  قیزەونی  پیالنێكی 

كە  پیشانیدەدات،  وا  ئ��ەو  م��وس��وڵ��ان، 

دنیایە  فەلسەفەی  و  دنیابینی  هەرچی 

كە موسوڵان  بەرهەمهاتووە،  ئەوە  بۆ  تەنیا 

سیاسی  ئیسالمی  الی  لەخشتەبەرێت، 

خاچپەرستیی  جەنگی  سەردەمی  ئێستاش 

حەزدەكات،  هەمیشە  ئەو  كوفرە،  و  ئیسالم 

ئایینی،  شەڕی  بۆ  بگەڕێنێتەوە  شەڕەكان 

ئایینی  و  ئادیۆلۆژیا  دەمێكە  دنیا  لەكاتێكدا 

ئابوری  و  بەرژەوەندی  شەڕی  تێپەڕاندوەو 

ملمالنێكە  وێنای  گەر  ئاخر  بەاڵم  دەك��ات، 

كە  ن��ەك��رێ��ت،  وا  س���ادە  گەنجێكی  الی 

گەنجە  ئەو  ئیدی  ئایینییە،  جەنگی  ئەوە 

ئامادەنییە بەشداربێت لەو جەنگەدا، پاشان 

لەهەناوی  كڵپەدارە  گڕە  و  حەماسەت  ئەو 

سرتاتیژی  و  ئ��اب��وری  بەپرسی  گەنجێكدا 

جەنگی  ئێمە  دەبێت  بۆیە  بەرهەمنایەت، 

دینی لەگەڵ ئەوروپادا وێنابكەین، هەربۆیە 

وتب وحەواو هاوشێوەكانیان هەمیشە زاراوە 

ئایینیە مێژووییەكان زیندوو دەكەنەوە، وەك 

جەنگی خاچپەرستی و جاهیلیەت و جەنگی 

پرسی  تازەیشیان  قەوانی  ئینجا  ئیان،  كفرو 

ئەوانەش  هەرچەند  زایۆنیزم،  و  ماسۆنیەت 

بەڵكو هەر جەنگەكانی  تازەنین،  ئەوان  الی 

مەدینەن،  تری  جولەكەكانی  بنوقریڤەو 

شاشەكانی تیڤی هەموو پیشانیاندا چۆن بابی 

كاتەی  ئەو  سەرۆكی  لەتەنیشت  سەلەفی 

دەكێشا  هوتافی  مورسی(  )محمد  میرس 

)خیرب خیرب یا یهود، جیش محمد سوف یعود( 

گیریان  مێژوودا  لەزیندانی  ئاوا  كەسانە  ئەو 

خواردوە، دەركردنیان جۆرێكە لە مەحاڵ.

س��ودێ��ك  چ��ەن��د  ئایینی  رەه���ەن���دی   

دەبەخشێت وەك:

بە  ئەستور  پشت  ئ��ەس��ت��وری  رق   -1

رەهەندی ئایینی و پاداشتی خودایی و جیهاد.

كە  ئەندام،  بە  درۆیینە  هۆشیاریەكی   -2

ئەو خاوەنی كێشەیەكی گەردوونی مێژوییی 

دنیا  هێزی  گەورەترین  دژی  ئەو  ئاییندەییە. 

دەوەستێتەوە و سەریشدەكەوێت بەسەریدا، 

چونكە خودای لەپشتە.

داوایلێدەكرێت  گەنجە  ئەو  3-كاتێكیش 

دژی ئەوروپا بێت، ئیرت ئەو ئامادەیە هەموو 

كە  دنیایەدا،  لەو  بكات  خۆتەقاندنەوەیەك 

گەورەترین دوژمنانی خودای لێیە.

دژایەتیكردنی  بۆ  مێژووییەكان  بیانووە     

گەنجەكە  كە  واقیعێك،  دەكرێتە  ئەوروپا 

وادەزانێت دوێنێ روویداوە، بۆ منوونە كاتێك 

باسی ئەندەلوس دەكرێت، واباسدەكرێت كە 

گوایە ئەندەلوس هەر لەئەزەلەوە موسوڵان 

و  هاتوون  خاچپەرستەكان  كافرە  و  بوون 

دەزانین  هەموو  لەكاتێدا  كردووە؛  داگیریان 

ئەندەلوس هەر واڵتێكی ئەوروپی ومەسیحی 

داگیریانكردووە،  چۆن  موسوڵانان  و  بووە 

دەزانن،  ستەملێكراو  بە  خۆیان  ئەمان  ئیستا 

پیویستە  بەئیسپانیاو  كراوە  ئەندەلوس  كە 

جارێكی تر ئازادبكرێتەوە لەچنگی دوژمنانی 

خودا!

خاچپەرستەكان،  جەنگی  ه��ەروەه��ا 

و  عوسانی  دەوڵ��ەت��ی  روخاندنی  پاشان 

ئەمانە  ئیسالم.  دن��ی��ای  بەشبەشكردنی 

بۆ  سیاسین  ئیسالمی  بیانووەكانی  هەمووی 

باسی  لەدواییدا  كە  رق  تۆوەكانی  چاندنی 

دەكەم.

 ئ���ەوان ل��ێ��رەوە ه��ەم��وو ت��اوان��ەك��ان 

دوژمنە  ئەو  ئیسالم!  دوژمنانی  دەخەنەپاڵ 

هەموو تاوانەكانی ئێستاو مێژووی لەگەردنە، 

هەر لە كوشتنی عوسانی كوڕی عەفان، كە 

بەدەستی  بوو  ئیسالم  سێهەمی  خەلیفەی 

تاكو روخانی سەڵتەنەتی  موسوڵانان كوژرا، 

عوسانی، تا ئەم ساتەوەختەش هەموو دنیا 

دژ بەئیسالم پیالندەگێڕێت!.

ئەم هەموو پیالنگێڕیە، كە دەوترێت دوو 

حاڵەتی تێدا دەخوێندرێتەوە:

بەرپرسیارێتیە  ل��ەو  -خ��ۆش��اردن��ەوە 

ئیسالم  سەرشانی  دەكەوێتە  كە  مێژووییە، 

خۆی و موسوڵانان بەگشتی.

-ئ��اگ��رب��ەردان ل��ەدڵ��ی ك��ەس��ان��ی ت��ازە 

پێگەیشتوو دژ بەدوژمنانی ئیسالم، كە بریتین 

لە جوولەكەو گاور!

بەاڵم پرسەكە لێرەدا كۆتایی نایەت، بەڵكو 

ئەوەیە  ئەویش  كایەوە،  دێتە  تر  دیوێكی 

هەركەسێك لەگەڵ ئەجێندای ئەواندا نەبێت، 

ئەوە مانای وایە نۆكەر وچڵكاو خۆری دوژمنە 

كەسێكیش  هەر  گاورەكان-  جولەكەو  –واتە 

ل��ەوان  راستیدا  لە  ئ��ەوان  ن��ۆك��ەری  ببێتە 

دوژمنی  هەمیشە  چونكە  مەترسیدارترە، 

و  قسەدەكات  خۆمان  كەبەزمانی  ناوخۆیی 

بەرگی خۆمان دەپۆشێت مەترسی زیاترە وەك 

لەدوژمنی بەرامبەر.

دەكەنە  تر  كەسانی  هەموو  ئیدی  لێرەوە 

م��ردن،  شایستەی  و  ئیسالمی  ئامانجی 

زۆرینەی  هەبوو.  دەس��ەاڵمت��ان  هەركاتێك 

رۆشنبیران لێرەوە دەكرێنە ماسۆنی، یان هەر 

ناویكی تر تاكو تیرۆربكرێن مەعنەوی بێت، 

یان جەستەیی!

 سازدانی جڤات بۆ
پەسەندكردنی تیرۆر

سیاسی،  ئیسالمی  دووەم��ی  هەنگاوی 

كۆمەڵگە  چۆن  كۆمەڵگە،  لەسەر  كاركردنە 

ببێتە كائینێكی بێدەنگ لە بەرامبەر تیرۆردا.

بەترسی  ناڕازییەكان  -1بێدەنگكردنی 

جەستەیی، یان ئیعتیباری لەكۆمەڵگەدا.
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تیرۆریستی  ك��اری  گەورترین  ئیسالمیەكان 

بوارەدا  لەم  ئەسڵەن  ئەنجامدەدەن،  ب��وارەدا  لەم 

)نەرمڕەوەكان(  میانڕەو  ناو دەنێن  ئەوانەی خۆیان 

تیرۆری رەق  كە  تونڕەوەكان  لە  زۆر مەترسیدارترن 

بەكاردێنن.

تیرۆركردنی  ب��ۆ  میكانیزم  چەندین  ئ���ەوان 

ش��ااڵوی  لە  ه��ەر  بەكاردێنن،  كەسایەتییەكان 

هەموو  بۆ  منداڵەكانیان  و  خێزان  بۆ  شەخسییەوە 

تەكفیركردن  بە  ئەوكەسە،  كۆمەاڵیەتیەكانی  رایەڵە 

گەر  دەرچوو،  ئایین  لە  و  مورتەد  بە  ناوهێنانی  و 

ئەمانە سودی نەبوو، ئینجا هەوڵدەدەن پەیوەندییە 

خۆیان  لەوەی  بێجگە  بپسێنن،  كۆمەاڵیەتیەكانی 

هەوڵدەدەن  مومارەسەدەكەن،  لەگەڵ  دابڕانی 

لە كەسوكار  دابڕینی  لە رێگەی  فشاری بخەنەسەر 

و خێزان، هەموو ئەوانەی لە دەوری ئەون، ئەوان 

بكەن،  بیدەنگی  تا  هاندەدەن،   لێ  كەسوكارەكەی 

جیگەی  ئەواندا  لەناو  بێدینێك  دەبێت  چۆن  دەنا 

لەناو  داخراودا  لەسیستمی  نەنگییە  ئاخر  بێتەوە، 

خێڵ،  دەنگی  غەیری  هەبێت،  تر  دەنگێكی  خێڵدا 

كە بە نیفاقی ئایینی داپۆرشاوە، ئەگەر هەر سوودی 

نەبوو ئەوە، ئیرت وا لە كەسوكارە نزیكەكانی دەكەن، 

كە ئیدی ئەو كەسە لەناو خۆیاندا دەربكەن، وەك 

گەڕكراوێك مامەڵەی لەگەڵبكەن.

میكانیزمی دووەمیان ئەوە لە رێگەی ترساندنی 

كە  كەسانێكەوە،  لەالیەن  جەستییەوە  بەتیرۆری 

ئەمان لێی بەرپرس نین وەك )گورگی هار( پەالماری 

بدەن لەشوێنێكدا،

ئەوان ئەو سیناریۆیە دادەنێن:

دەوێیت،  خۆشان  خۆمتانە  لەبەر  ئێمە  -ب��را 

تێدەگەین  تۆ  لە  ئێمە  پێبگات،  ئازارت  نامانەوێت 

زۆرب��ەی  و  چاكسازییە  مەبەستت  دەزان��ی��ن  و 

قسەكانیشت راسنت، بەاڵم خەڵكی بێ مێشك زۆرن، 

كە لەو قسانە تێناگەن، بەبێ ئەوەی بگەڕێنەوە بۆ 

تیرۆر  كەسێكت  یان  خۆت  یان  لەشوێنێكدا،  كەس 

دەكەن.

هەموو  ه��ەوڵ��دەدەن،  ل��ێ��رەوە  ئ��ەوان  ئیدی 

كەسێكی  بۆ  مانایەك  هیچ  بكەن،  تێكەڵ  كارتەكان 

تر نەهێڵنەوە، تەنیا خۆیان خاوەنی دەنگی بەرزو 

قیڕەی درێژبن.

مانا  لەگەڵ  تیرۆر  ماناكانی  2-باڵوكردنەوەی 

ئایینیەكاندا

مانا  بەتێكەڵكردنی  هەوڵدەدەن  ئیسالمیەكان 

رەسەنەكاندا،  دینییە  مانا  لەگەڵ  تیرۆریستییەكان 

لێرەوە  یەكرتدا،  بەسەر  بشێوێنن  كارتەكان  هەموو 

زەینی  بخەنە  مانائایینیەكاندا   لەگەڵ  تیرۆریش 

تێبگەن.  ئیسالمی  بەئەسڵی  و  دیندارەكانەوە 

ئیدی  لەوێوە  خ��ەت��ەرەو  ت��ری  گەمەیەكی  ئەمە 

بەناچاری  بێدینی  و  نەبوون  كافر  لەترسی  خەڵك 

ئایین  ئەسڵی  وەك  تیرۆریسەتییە،  چەمكە  ئەو 

وەردەگرێت، بانگخوازیان خەتیب لە گەرمەی باسی 

قیامەت و ترسەكانی دۆزەخ، خۆشیەكانی بەهەشتدا 

بەجیهاد  تیرۆرە  هەرچی  جیهاد،  سەرباسی  دێتە 

كەسێك  ئەگەر  ه��اواردەك��ات،  و  لەقەڵەمدەدات 

ئیانی بەم جیهادەنەبێت لەئەهلی ئەو دۆزەخەیە 

بەهەشتەش  ئەو  خۆشییەكانی  لە  كەباسمكردو 

چۆن  دەبینین  لێرەدا  روومنكردەوە.  كە  مەحروومە، 

چەمكی تیرۆر گرێدەدرێت بەچەمكە ئەسڵییەكانی 

هەربۆیە  ئایینەوە،  غەیبانیەتەكانی  بە  ئایینەوە، 

دەبیستیت لەكابرای عەوام دەڵێت گەر ئەوە ئایین 

بێت ئیرت من ئیانم پێیەتی ولەدژی قسەناكەم. لە 

سیاسی  ئیسالمی  الی  ماناكان  گشتاندنی  راستیدا 

زۆر  نشینەكاندا  موسڵان  كۆمەڵگە  لەناو  بەگشتی 

لەوە سادەترە كە تەسەور دەكرێت، چونكە عەوامی 

ب��ەوەی،  ب��ووە  تەسلیم  لەسەرەتاوە  هەر  خەڵك 

كاتێكیش  راستە،  هەقەو  دەیڵێت  خودا  هەرچی 

وەك  خ��وداوە  بەناوی  خەتیبێك  یان  بانگخوازێك، 

نوێبەری خودا قسەی بۆدەكات، ئیدی ئەو بەتەواوی 

گوێرایەڵیكردنی  بە  وادەزانێت  و  چ��ۆك��دادەدات 

خەتیب، یان بانگخواز خودا لەخۆی رازی دەكات.

تاكو  ئیسالم  دروشمەكانی  3-بەرزكردنەوەی 

جڤاتیش  و  گ��وم��ان��ەوە  ژێ��ر  بخەنە  ب��ەرام��ب��ەر 

بخەڵەتێنن.

  هەمیشە ئەو 
گەالنەی لەژێر 
دەستی سیستمە 
تۆتالیتارەكاندا 
پەروەردەدەكرێن، 
ئیدی تیرۆرالیان 
دەبێتە حاڵەتی 
سروشتیی ژیان، 
بۆ نموونە گەلی 
عێراق، كە چەند 
نەوەیەك لەژێر 
دەستی حوكمی 
تیرۆریستانەی 
بەعسدا بووە، 
ئێسستاش 
ناتوانیت لەو 
گیانە شەڕخوازییە 
رزگاری بێت، 
كە لەو رژێمەدا 
وەریگرتووە
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قۆرخكردنی  ئیسالمی  تری  سرتاتیژیەتێكی 

و  خ��ۆی��ان  ب��ۆ  ئیسالمە  دروش��م��ەك��ان��ی 

بەكارهێنانیەتی بەشێوەیەكی زۆر دیاگۆگیانە 

تیرۆری  ك��اری  لە  یان  هەڵبژاردندا،  لە  چ 

كە  چ��ارەس��ەرە(  )ئیسالم  دروشمی  رەق��دا، 

بەكاریاندەهێنا،  لە  هەڵبژاردنەكاندا  ئیخوان 

لەكاتی  تیرۆریستەی،  لەو  نییە  هیچی كەمرت 

هەردووكیان  تەكبیردەكات،  سەربڕیندا 

خۆیان  مەبەستی  بۆ  ئایینیەكان  دروشمە 

خاوەنی  بەرامبەر  كاتێ  ئاخر  دەقۆزنەوە. 

لە  تر  بەرامبەرەكەی  كەواتە  بێت،  ئیسالم 

ئۆتۆماتیك،  بەشێوەیەكی  دادەماڵێت  ئیسالم 

هەمان  میانڕەوەكان  ترەوە  لەالیەكی  كەچی 

دووبارەدەكەنەوە،  عەملانیەت  پرەنسیپەكانی 

كە  دەیانەوێت  خۆیان  مانایەی  بەو  بەاڵم 

دوایی باسیدەكەین.

چەمكەكانی  4-ب��ەج��ەم��اوەری��ك��ردن��ی 

ئیسالمی سیاسی وەك چەمكێكی ئایینی حاشا 

هەڵنەگر:

كۆمەڵێك  هەڵگری  سیاسی  ئیسالمی     

چ��ەم��ك��ی ت��ای��ب��ەت ب��ەخ��ۆی��ەت��ی، كە 

سیاسی  كاری  و  س��ەردەم  پێداویستیەكانی 

دێت  ئەو  بەاڵم  بەسەریدا،  كردووە  فەرزیان 

حاشاهەڵنەگریان  ئایینیی  بەرگی  مانایە  ئەو 

دەف��رۆش��ن��ەوە.  بەخەڵكی  ب��ەرو  دەك��ات��ە 

مانای  چەمكەكانیش  بەجەماوەریكردنی 

نێوان  پەیوەندیەكانی  ئاساییكردنەوەی 

ڤایرۆسی  هەڵگری  چەمكەكانی  كۆمەڵگەو 

لە  دەیەوێت  ئەو  كاتێك  منونە  بۆ  تیرۆرە، 

بەدەسەاڵت،  دەستیبگات  حزبێكەوە  رێگەی 

ئەو  ب��ەر  دەك��ات��ە  ئایینی  ب��ەرگ��ی  دێ��ت��و 

پێداویستیەكی  وەك  ئاشكرایەو  تەماحە 

بەردەمان،  دەیخاتە  ئایینی  حاشاهەڵنەگری 

پەرلەمان  دەچێتە  بۆیە  دەڵێت  پێان  ئەو 

بەاڵم  بگرێت،  ئەخالقی  بێ  لە  رێگە  تاكوو 

سەربازەكانی  ئەوكاتەی  ئەی  پێانناڵێت 

بێ  یاسای  چەند  نەبوون  پەرلەماندا  لە  ئەو 

پێاندەڵێت  و  ودێت  ئە  دەرچووە.  ئەخالقی 

دروستكردنی حزب لەپێناوی خوادا فەرزێكە، 

هم  الله  حزب  ان  )اال  دەڵێت  خودا  ئەوەتا 

هەر  خوداین،  حزبی  ئێمە  ئیرت  الغالبون( 

خۆیشی سەرماندەخات.

    زۆرجار لەم پرۆسەی بەجەماوەریكردنەدا 

بێئەوەی  بەشدارن  مەدەنیەكانیش  ،هێزە 

و  تەریككردن  خۆ  بە  ئ��ەوان  بیانەویت، 

ئاخاوتنی  ستایلی  كۆمەڵگە،  لە  داب��ڕان��دن 

وخەیاڵگەی  خ��ەون  لە  پچڕان  و  كۆمەڵگە 

ئیسالمی  قسەكانی  كە  وایانكردووە  جڤات، 

لە  جۆرێك  بێت  بەڕواڵەتیش  ئەگەر  سیاسی، 

راستی وەربگرن، كاتێك كەسایەتیەك كەخۆی 

كەسێكی  وەك  ودێت  دەزانێت  بەعەملانی 

هەمان  دەیەوێت  یان  دەدوێ��ت،  ئەوروپی 

ژینگەیەكی  لە  ئ��ەوروپ��ی  ژیانی  مۆدێلی 

بكات،  كۆپی  كۆنسەرڤایتیڤدا  پارێزكار 

دەورو  هەڵچواندنی  هۆی  دەبێتە  بێگومان 

بەرو خەڵكەكە بەگشتی. لێرەدا ماش )ئاپۆڕا( 

و  ژی��ان  ستایلی  نێوان  لە  ناكەن  جیاوازی 

ئەو  كە  دەخوێننەوە،  وای  ئ��ەوان  فیكردا، 

داوای  منایندەیەتی  كەسایەتییە  ئەم  رەوتەی 

لە  خەڵك  دەیەوێت  دەك��ات،  ئەخالقی  بێ 

ئەخالق و ئایین دەربكات، ئەو بابەتەش الی 

ژیان  و  مەرگ  مانای  وەك  گشتیەكە  خەڵكە 

ئاپۆڕا ئامادەیی ئەوەی تێدانییە  دەگەیەنێت. 

ئ��ەوەش  قسەبكات،  م��ۆراڵ  پرسی  لەسەر 

زەبرێكی كوشندەی داوە لەهەر بیرێكی كراوە 

و هەوڵدان بۆ گەشەپێدانی جڤات. لەالیەكی 

ترەوە هێزە مەدەنییەكان بێ ئەوەی بەخۆیان 

پاسەوانی  كردۆتە  ئیسالمگەراكانیان  بزانن 

شەرع، ئایین و كەلتور و بەهاكانی جەماوەر، 

بەهایانە،  ئەو  بەرامبەر  خستۆتە  خۆشیان 

ئەمەش وایكردووە ئیسالمیەكان تاپۆی ئیسالم 

و  مۆربكەن  لەسەر خۆیان  رەوشتی خەڵك  و 

ئەخالق  دژە  و  دژەئایین  بە  بەرامبەرەكانیان 

مۆربكەن.

مرۆییەكان  چەمكە  5-ب��ێ��ان��اك��ردن��ی 

بەمانای  وش��ەك��ان  قاڵبی  پ��ڕك��ردن��ەوەی  و 

نەتەوە  نیشتیانپەروەری  وەك  ئایدیۆلۆژی، 

گەرایی، ئازادی ماف:

چەمكە  ه��ەوڵ��دەدات  سیاسی  ئیسالمی 

بەتاڵی  لەماناكانی خۆی  و  بێنێت  مرۆییەكان 

بكاتەوە و مانای تری تێدابەكاربێنێت، ئەوەش 

Te
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تێگەیاندنی  خەڵك،  بەعەقڵی  گەمەكردن  بۆ 

شارستانی  كەسانی  ئەمان  كە  بەوەی  خەڵك 

ئازادی  چەمكی  بۆمنوونە  هەر  رۆشنبیرن،  و 

لەدنیای مۆدێرندا، مانایەكی فراوان و گەوەری 

ئەم  و  دێت  ئەو  بەاڵم  دەیزانین،  كە  هەیە 

چەمكە لەهەموو ماناكانی خۆی بەتاڵدەكاتەوە 

و تەنیا مانایەكی تەسكی دەداتێ، كە خزمەت 

بە ئایدیاكەی خۆی دەكات، وەك ئەوەی ئازادی 

بە  پابەندبن  خەڵك  لەقەڵەمدەدات،  بەوە 

ئایدیۆلۆژیاكەی ئەوەوە، ئیرت ئەوە گەورەترین 

مرۆڤ  مافەكانی  چەمكی  هەروەها  ئازادییە، 

كە  دایدەڕێژێتەوە،  شیوازە  بەو  و  دێنێت 

خۆی مەبەستێتی كە لە راستیدا زۆر دوورە لە 

وەك  مافەوە  چەمكەكانی  راستەقینەی  مانای 

مرۆڤایەتی تێیگەیشتووە.

لەگەڵ  كەسێك  هەر  ئەخالقكردنی  6-بێ 

عەملانیەت  چەمكەكانی  وەك  نەبێت،  ئەوان 

و مەدەنیەت و ئازادییەكان مافەكانی مرۆڤ.

گ��ەورە  زۆر  كارێكی  سیاسی  ئیسالمی 

بەو  ئەمە  دەك��ات،  ئەخالق  پرسی  لەسەر 

بااڵكان  رەوشتە  بیەوێت  كە  نایەت،  مانایە 

بێ  هەوڵدانی  بەمانای  بەڵكو  باڵوبكاتەوە، 

ئەخالقكردنی بەرامبەردێت. ئەو بەئەنقەست 

لیربالیزم  و  عەملانیەت  چەمكەكانی  هەمیشە 

بەمانا  دەبەستێتەوە  دیموكراسیەت  و 

لەئەخالقیش  ئەخالقیەكانەوە، ئەو مەبەستی 

تەنانەت  نییە،  مۆراڵیەكەی  فەلسەفییە  مانا 

راستگۆیی  وەك  نییە،  ئایینیەكانیشی  مانا 

تەنیا  بەڵكو  وبەهابااڵكان،  دەستپاكی  و 

لە  لەكاتێدا  تر،  هیچی  و  ئافرەتە  مەبەستی 

پرسێكی  پرسی سێكس  فەلەسەفەیەكدا  هیج 

ئەو  )سلوك(.  ڕەفتارە  بەڵكو  نییە،  ئەخالقی 

دێت و مانا مۆدێرنەكانی ژیان بە دووشتەوە 

بێدینییە  و  ئیلحاد  دەبەستیتەوە:یەكەمیان 

ئەخالقە  داڕزان���ی  و  ب���ەرەاڵی  دوەم��ی��ان 

لەكۆمەڵگەدا.

 ئەم كارە بۆ ئەوە دەكات، كە مەیدانەكە 

تەنیا بۆ خۆی چۆڵبێت، خۆی وەك پاسەوانی 

ئیرت  پیشانبدات،  كۆمەڵگە  رەوشتی  دڵسۆزی 

ئەو باسی ئازادی و بیروڕای ئازاد و مافەكانی 

داكۆكیی  كە  نازانێت،  بەشتێك  مرۆڤ  تری 

لێبكات.

واتێگەیەنران،  خەڵك  عەوامی  كاتێكیش    

كە عەملانیەت و دیموكراسیەت مانای بەرەاڵی 

ئەو  تیرۆركردنی  كەواتە  دەگەیەنن،  كوفر  و 

كارێكی  بیروڕایەن  ئەو  هەڵگری  كەسانەی 

رەواو شەرعییە.

چ����ۆن ك��ۆم��ەڵ��گ��ەی ت��ی��رۆر 
بەرهەمدێنێتەوە

گ��روپ  و  كۆمەڵگە  ن��ێ��وان  پ��ەی��وەن��دی 

گروپی  بەتایبەت  جەدەلییە،  پەیوەندییەكی 

بۆ  كاتێك  ئایینی،  ئایدیۆلۆژییەكی  خ��اوەن 

ماوەیەك نەوەیەك، یان زیاتر ئایدیۆلۆژیایەكی 

تۆتالیتار، كە كەسی قبوڵ نییە و خۆی بەتەنیا 

جڤاتدا،  بەسەر  ف��ەرزدەك��ات  خوێندنەوە 

پەكدەخرێت  ئیرادەی  كۆمەڵگەیە  ئەو  ئیدی 

ئەوە  تەنیا  ئەو  دەبێت،  ئیفلیجی  تووشی  و 

هەر  دەدرێت.  تەڵقین  پێی  كە  وەردەگرێت، 

ئەوەش بەرهەمدێنێتەوە كە وەریدەگرێت.

چەمكە  ئایینیدا،  كۆمەڵگەی  لەحاڵەتی 

چەمكێكی  دەكرێنە  بەئاسانی  ئایینیەكان 

ئیدی  موناقەشە.  وبان  گومان  وبان  غەیبانی 

بەرگی  ئایدیۆلۆژیا  نوێنەرانی  و  چەمكە  ئەو 

پیرۆزییان لەبەردەكرێت و كەسێكیش پڕكێشی 

ئەو  عەقڵیانەی  خوێندنەوەیەكی  بۆ  بكات 

'ئەوكەسە  خوێندنەوەش،  'تەنیا  پیرۆزییانە 

نییە،  پەسەندكراو  و  ئاسایی  مرۆڤێكی  چیرت 

و  بێت  ژیان  شایستەی  نییە  مرۆڤێك  بەڵكو 

نابێت  بەكورتی  هەبێت،  منداڵی  و  خێزان 

كۆمەڵگە  لێرەوە  بكرێت.  سەیر  مرۆڤ  وەك 

جارێكیرت خۆی تیرۆر بەرهەمدێنێت. بۆمنوونە 

كاتێك  باوكێك لەسەر پرسێكی سادە كچەكەی 

خۆی دەكوژێت. كۆمەڵگەش بەالیەوە شتێكی 

ئاساییەو روویداوە، یان دەستخۆشی لە باوكە 

كۆمەڵگەیە  ئەو  ئیرت  ئەوە  دەكەن،  بكوژەكە 

بیرناكاتەوە،  ئاسایی  مرۆڤێكی  وەك  چییرت 

ناخیاندا  لە  تیرۆر  كۆمەڵگەیەكن  بەڵكو 

چەقیوە، یان خێزانێك لەبەرئەوەی كەسێكیان 

بیردەكاتەوە،  فراوانرت  باو  ب��اوەڕی  بیرو  لە 

شاربەدەریبكەن،  تێدایە  ئامادەییان  ئەوان 

یان دابڕانێكی روحی وتەنانەت جەستەییشی 

تیرۆری  تەنانەت  یاخود  بسەپینن،  بەسەردا 

لەناو  كردەوەیەش  ئەو  بكەن،  جەستەیشی 

ژینگەی كۆمەاڵیەتیدا بەپاڵەوانێتی و كارچاكی 

سەیردەكرێت، چیرت ئەو كۆمەڵگەیە كائینێكی 

زەبەالحی  ماشێنێكی  بەڵكو  نییە،  ئاسایی 

بەرهەمهێنەری تیرۆرە.

دەچێتە  تیرۆر  روحی  یان  تیرۆر،  لێرەدا 

قۆناغێكی ترسناكەوە، چونكە لە روحی گروپ 

فروانرتبووەو باڵوبۆتەوە بە روحی كۆمەڵگەدا، 

چەندكەسێكدا  نێوان  لە  كاتێك  پەتایەك  وەك 

باڵودەبێتەوە، گەر زوو بنەبڕنەكرێت تەشەنە 

دەسەنێت و هەموو كۆمەڵگە دەگرێتەوە.

یان  ن��ەوەی��ەك،  تیرۆر  روح��ی  كاتێكیش 

ئەو  ئیدی  تێدەپەڕێت،  ب��ەس��ەردا  زیاتری 

نەویست  بەڵگە  كەلتوورێكی  دەبێتە  روحە 

و ئاسایی، بەڵكو لەو كاتەدا نائاسایی ئەوەیە، 

تیرۆریستی  ت���ەرزی  ل��ەس��ەر  مرۆڤێك  ك��ە 

بیرنەكاتەوەو رەفتارنەكات.

دەستی  لەژێر  گەالنەی  ئەو  هەمیشە      

پەروەردەدەكرێن،  تۆتالیتارەكاندا  سیستمە 

رسوشتیی  حاڵەتی  دەبێتە  تیرۆرالیان  ئیدی 

چەند  كە  عێراق،  گەلی  منوونە  بۆ  ژی��ان، 

نەوەیەك لەژێر دەستی حوكمی تیرۆریستانەی 

گیانە  لەو  ناتوانیت  ئێسستاش  بووە،  بەعسدا 

رژێمەدا  لەو  كە  بێت،  رزگاری  شەرخوازییە 

وەریگرتووە.
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نییە  بەعس  حوكمی  هەر  ئ��ەوە  ب��ەاڵم   

گیانی تیرۆری فێركردووین، بەڵكو كەلتووری 

ل��ەس��ەرەت��اوە  ه��ەر  عێراقییەكان  ئایینی 

سوننە  شیعەو  تیرۆربووە،  پڕ  كەلتووری 

گیانی  هەمیشە  خۆیاندا،  مێژوویی  لەماوەی 

بەرهەمهێناوە،  یەك  بەرامبەر  تیرۆریان 

دەك��وژرێ��ت  سونییەك  كاتێك  هەربۆیە 

بەڵكو  ئاساییە،  بەالیەوە  نەك  شیعە  بابای 

كە  خوداییە،  سوننەتێكی  ئ��ەوە  پێیوایە 

لەناو  )حوسەین(  دوژمنەكانی  دەبێت 

بە  تائێستا  كەسوننە  بەوحسابەش  بربێن، 

شوێنكەوتەی ئومەویەكان دەزانن 1400ساڵ 

پێش ئێستا، كەواتە كوشتنی دوژمنانی حسێن 

حسێن.  پاكی  گیانی  بۆ  سەندنەوەیە  تۆڵە 

دەڵێن  لەدوعاكانیاندا  تائیستاش  شیعە  ئاخر 

خوێنی  كە  بێت،  لەئوممەتێك  )نەفرەت 

سووننەیە،  لە  مەبەستیان  رشت(  حسێنیان 

هات  وعائیشە  عمر  ن��اوی  گەر  هەروەها 

لێبێت(،  خودایان  )لەعنەتی  بڵێن  دەبێت 

عائیشەیان  عمرو  كە  ئەوانەش  بێگومان 

شیعە.  الی  مەلعوونن  هەر  خۆشدەوێت 

مەزهەبی  كەلتورێكی  چۆن  دەبینین  لێرەوە 

جارێكیرت  نزاكردنەوە  و  عیبادەت  رێگەی  لە 

وەك  دەژێنێتەوە  1400ساڵە  مێژوویەكی 

روویاندابێت  ئێستادا  لە  ئەوەی رووداوەكان 

و لەوێشەوە تیرۆر بەرهەمدێنێت. بەهەمان 

شێوە سوننە! ئەوان كاتێك لەزانستی فیقهیدا 

خوێن  مورتەدێكی  و  )راف��ی��زە(  بە  شیعە 

باكگراوندە  لەم  ئیدی  ن��اودەب��ەن،  ح��ەاڵل 

بۆیە  دەكرێت،  پراكتیزە  تیرۆر  فیقهییەوە 

زانایانی  جیهانیی  رێكخراوێكی  دەبینین 

ئیسالمیی  زان��ای��ان��ی  )ی��ەك��ێ��ت��ی  س��ون��ن��ە 

ئیخوانی  رەوت��ی  بەحساب  كە  جیهانی(، 

لەخۆدەگرێت،  زانا  ه��ەزاران  و  ك��راوەن  و 

سوننە  س��ووت��اوی  مزگەوتێكی  بەرامبەر 

بەیاننامە  چەندین  و  ئاگردەگرێت  ئەویش 

دەردەكات. كەچی بەرامبەر كوشتنی سەدان 

د...  هت  و  پاریس   تەقینەوەكانی  شیعەو 

پشتگیرییان  بەڵكو  هەڵدەبژیرێت،  بێدەنگی 

مانای  لەوێدا  بێدەنگی  چونكە  دەك��ات، 

دەگەیەنێت. پشتگیری 

سوننە  شیعەو  ن��ێ��وان  منایەشەی  ل��ەم   

تیرۆر  كۆمەڵگە  چۆن  كە  بڵێم،  ئەوە  ویستم 

بەرهەمدێنێت بەرامبەر غەیری خۆی؟ 

س���ەران���ی  ئ�����ەوە  ل���ەراس���ت���ی���دا     

گروپە  و  زان��ای��ان  كۆمەڵگەن"بەتایبەتی 

ناخی  لە  دەچێنن  تیرۆر  گیانی  ئایینییەكان" 

ئایدیۆلۆژیەكان.  رژێمە  تەنیا  نەك  خەڵكدا، 

مەاڵشووی  لەسەرەتاوە  هەر  زانایانەی  ئەو 

هەڵدەدەنەوە،  تۆقاندن  و  بەترس  مندااڵن 

و  ئیرتیداد  تۆمەتی  و  بەتەكفیر  پاشانیش 

ئازاد  عەقڵی  ئیرادەو  پەكی  ناویرت  چەندین 

لە  هەمانكاتدا  لە  تیرۆریش  گیانی  دەخەن، 

مرۆڤی  دەخرۆشێنن.  رەشەخەڵكەكەدا  ناو 

دەوترێت،  پێی  لەوەی  بیرناكاتەوە  دیندار 

رادەستی  خۆی  عەقڵی  لەسەرەتاوە  بەڵكو 

بەرامبەرە،  جائەو  ك��ردووە،  بەرامبەرەكەی 

یان شێخێكی تەریقەتە، یان رابەری حزبێكی 

گروپێكی  س��ەرك��ردەی  ی��اخ��ود  ئایینییە، 

نەخوێندەوارە  مەالیەكی  یان  ترۆریستییە، 

زەردەكان  كتێبە  دووتوێی  لە  لەژیانیدا  كە 

ئازادی  كەباسی  زانایانەی  ئەو  دەرنەچووە. 

فیقهی  باسی  وادەزان��ن  ئێستاش  دەك��ەن، 

وەك  دەكەی،  كەنیزەك  كۆیلەو  ئازادكردنی 

رەمەزاندا  ل��ەرۆژی  ئ��ەوەی  بۆ  كەفارەتێك 

جیاعت كردووە، یان )زیهارت( كردووە، یان 

ئازادكردن  .ئەو  هتد...  كوشتووە  پیاوێكت 

مۆدێرنەی  بەمانای  نەك  تێگەیشتووە،  بەوە 

ئازادیی عەقڵ و روحی مرۆڤ.

تیرۆر  بەرهەمهێنەری  لێرەوە  كۆمەڵگە 

تیرۆر دەبینێت  كاتێكیش  لەبەرئەوە  دەبێت، 

موراد  نادیە  دەبێت،  ئاسایی  بەالیەوە  ئەو 

و  خۆی  ئازارەكانی  یەزیدییەی  كچە  ئەو 

هاوڕێكانی بەدنیا گەیاند وتی: كاتێك خەڵكی 

ئەو  دایكی  ماڵەوە؛  بردەوە  ئێمەیان  موسڵ 

وەك  گرتبوو،  بەكەنیزەك  منیان  كوڕەی  سێ 

پاڵەوان سەیری كوڕەكانی دەكرد، ئەو بەمنی 

یان  بكوژرێن،  دەبێت،  كافرن  ئێوە  دەووت، 

ژنێكی  دەبینین  لێرەدا  بگیرێن!  بەكەنیزەك 

چۆن  كچۆڵەیەك  ئازاری  موسوڵان  عەوامی 

ئایینێكی  لەسەر  ئەو  مادەم  دەخوێنێتەوە! 

تەنیا  بەڵكو  نییە،  مرۆڤ  ئەو  كەواتە  ترە، 

كااڵیەكە بۆ كڕین و فرۆشنت و چێژ بەخشین، 

لەبەرچاوی  و  كوژراون  كەسوكاری  ئەو  ئیرت 

سەربڕاون،  براكانی  و  باوك   و  دایك  خۆیدا 

ئایینەو  فەرمانی  ئەوە  بارانكراون،  گولە  یان 

لێرەدا  دەخ��وازێ��ت،  وا  شتەكان  رسوشتی 

تیرۆر دەبێتە ئەركێكی ئایینی حاشاهەڵنەگر، 

تیرۆریستەكان،  چەكدارە  لەالی  تەنیا  نەك 

جڤاتیش  كەواتە  كۆمەڵگەش،  لەناو  بەڵكو 

لێرەوە  ئیدی  تیرۆر،  )حا  زنە(ی  ئامێزەی  بۆتە 

ناتوانین بڵێین تیرۆریزم میوانێكی ناوەخت و 

نەشیاوەو  كاتی  رووداوێكی  یان  رەزاقورسە؛ 

خەیاڵگەی  تیرۆر  بەڵكو  بەسەردەچێت، 

كۆمەڵگەی تەنیوەو بۆتە حەقیەتێكی ئایینیی 

حاشا هەڵنەگر.

كۆمەڵگەی  بۆ  تەنیا  قسەیە  ئەم  ئەڵبەتە 

شیعەكانیش  بەڵكو  نییە،  مەزهەب  سوننە 

سوننەكان،  بەرامبەر  هەیە  هەستیان  هەمان 

دەشێت  م��ەزه��ەب  سوننە  ئەوانیش  الی 

بكوژرێت، یان بەكۆیلە و كەنیزەك بكرێت.

ت��ی��رۆر  ل��ێ��رەوە  ئ��ی��دی  ج��ڤ��ات        

هەناردەدەكات، ئاخر ئەو تەنیا دایەنگەیەك 

بەرهەمهێنەریشیەتی،  بەڵكو  تیرۆر،  بۆ  نییە 

دەخ��وازێ��ت،  وا  شتەكانیش  رسوش��ت��ی 

ئیدی  ه��ات��ەئ��اراوە،  بەرهەمهێنان  كاتێك 

چونكە  دێ��ت��ەئ��اراوە،  ه��ەن��اردەك��ردن��ی��ش 
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دەبێت  ئەوەیە  بەرهەمهێنان  ئەنجامی 

كااڵكە  كاتێكیش  ساغبكرێتەوە،  كااڵكە 

ناوخۆیی،  لەپێداویستیەكانی  دەبێت  زیاتر 

كاتێك  یاخود  هەناردەبكرێت،  دەبێت  ئیرت 

دەبێت  نابێت  فرۆشی  كااڵیە  ئەو  لەناوخۆدا 

دەبینین  بۆیە  بكرێت،  دەرەوە  رەوان��ەی 

دونایی  قوڕنەكانی  لەهەموو  تیرۆریستان 

كە  شوێنانەی،  ئەو  روودەكەنە  ئیسالمەوە 

لەوێدا  تێدایە،  تیرۆریان  مۆڵگەی  باشرتین 

تیرۆر رەواجی خۆی هەیە.

– ئیسالم  دن��ی��ای  ه��ەم��وو  سەیربكە 

لەجۆرەكان  شیعەوە-بەجۆرێك  بەسووننەو 

ئەوەی  پاش  لەئێستادا،  تیرۆرن  دایەنگەی 

و  ترەكین  سیاسی  ئیسالمی  گ��ەراك��ان��ی 

ئیسالمی  چەمكەكانی  ئیدی  كرد،  گەشەیان 

كە لەزۆربەی كاتدا چەمكی تیرۆر پەروەردە، 

كۆمەڵگە  زۆرینەی  لەناو  خوڵقێنەرن  تیرۆر 

بەڵگەنەویست  ب��وون��ەت��ە  سوننیەكاندا 

دژایەتیكردنی  وەك  جەماوەری،  وچەمكی 

سەپاندنی  و  ئ��ازادی  عەقڵ،  عەملانیەت، 

و  رەوش��ت  و  ئایین  لە  تایبەت  فۆرمێكی 

راپۆرتێكی  لە  ژی��ان.  داخ��راوی  ستایلێكی 

دەكرد،  لەوە  باسی  سی(دا،  بی  )بی  بیرناوی 

لەپاكستان  تەندروستكاران  و  پزیشك  كاتێك 

موسوڵان  مندااڵنی  ب��ۆئ��ەوەی  دەچ��وون 

دایكان  كەچی  ئیفلیجی،  بە  دژ  بكوتن 

لەبەر  دەچ��وون��ەوە،  بەگژیاندا  باوكان  و 

خودا  دەیانووت  هەندێكیان  دووه��ۆك��ار، 

هەر  نوسیبێت  منداڵەكەمان  چارەی  لە  چی 

و  گاور  دەرمانی  لەبەرئەوە  ئەوەدەبێت، 

دەیانووت  هەندێكیرت  بەكارناهێنین.!  بێدین 

بەردەست  ناخەینە  خۆمان  منداڵی  ئێمە 

ئێمەن  دوژمنی  ئەوانە  بێدینەكان،  و  گاور 

منداڵەكامنان سەقەت ئەكەن.

بۆچی  دووەم��ە،  خاڵی  مەبەستم  لێرەدا   

خۆیان  بەدوژمنی  بیانیەكان  پزیشكە  ئەوان 

لەناو  كە  پەروەدەیەیە،  ئەو  ئەوە  دەزان��ن؟ 

دنیای ئیسالمدا بەڕێوەدەچێت. راستە ئینگلیز 

داگیركردووە،  هیندستانیان  لەسەردەمێكدا 

هەرچی  وای��ە  مانای  ئ��ەوە  ئیدی  ئایا  ب��ەاڵم 

بیانییە دوژمنی ئێمەیە؟ 

شتێكی  باسی  چەند  هەر  راپۆرتە  ئەم 

تێان  ب��ەاڵم  دەك��ات،  بۆ  كۆمەاڵیەتیان 

پەروەردەكردنی  سیستمی  كە  دەگەیەنێت 

سەقەتێكە.  چ  ئێمەدا  لەدنیای  كۆمەاڵیەتی 

كە  لەهیندستان،  نەخوێندەوار  ژنێكی  ئاخر 

چۆن  نەبینیوە  زیاتری  خۆیان  دێیەكەی  لە 

لێرەدا  ئەوە،  دوژمنی  چاوشینێك  دەزانێت 

یادگاریەكی منداڵیم بیردەكەوێتەوە، من خۆم 

پوورم  جارێك  هەموو  بزێوبووم،  منداڵێكی 

كەژنێكی زۆر دینداربوو كەلێم تووڕە دەبوو 

كاڵ،  چاو  سورەی  هەی  دانیشە  دەی��ووت: 

ئەوان  وەك  تۆش  دەچیت  لەئینگلیز  بەخوا 

ناچیتە بەهەشت، چونكە پێغەمبەر نەفرەتی 

بەاڵم  دەترسام،  كاتەدا  لەو  من  لێكردوون. 

ئەوەی  كێ  ئاخر  بیردەكەمەوە،  كاتێك  ئێستا 

كە  گەیاندووە،  نەخوێندەوار  پیرەژنێكی  بە 

چونكە  بەهەشت  ناچنە  چاوكاڵ  س��ورەی 

كافرن؟ ئەمە ئەو ماشێنە زەبەالحە ئایینیەیە، 

و  رق  بەرهەمهێنانی  لەسەر  كاردەكات  كە 

تووڕەیی لەسەر هەموو )ئەوێكی تر(.

ئەنجامگیری
دەگەیەنێت؛  پەیام  ی��ەك  بابەتە  ئ��ەم 

ئەویش ئەوەیە، لە راستیدا تیرۆری ئیسالمی، 

ئەو  سیمبولی  بۆتە  داع��ش  ل��ەم��ڕۆدا  كە 

داگیركردنی  ئەنجامی  لە  نییە  شتێك  تیرۆرە، 

تەنانەت  یان  سوریا،  جەنگی  یان  عێراق، 

بەڵكو  بەرهەمهاتبێت،  ئەفغانستانیش  شەڕی 

یەك  نزیكەی  بەرهەمی  داعشیزم  تیرۆری 

كە  سیاسییە،  ئیسالمی  لەپەروەردەی  سەدە 

ئیخوان رابەرایەتی دەكات.

ئەدەبیاتی  كە  ساتەوە،  لەیەكەم  هەر 

ئایدیۆلۆژیاییەكی  وەك  سیاسی  ئیسالمی 

لەگەڵ  دەردەكەوێت،  سەرانسەی  تۆتالیتاری 

لە  هەڵدەگرێت،  تیرۆر  ڤایرۆسی  خۆیدا 

و  ئابوری  كۆمەاڵیەتی،  سیاسی،  فەرهەنگی 

پەروەردەیی هەموو شتەكاندا باڵویدەكاتەوە. 

ئەو فەرهەنگە لەسەر مینبەری مزگەوتەكان، 

دەزگاكانی  لە  قوتابخانەكان،  خوێندنی  لە 

ئاییینیەكان  حزبە  ناو  لە  خێرخوازی،  بەناو 

ئایینیەكان،  مەدرسە  جیهادیەكان،  گروپە  و 

سیاسی  ئیسالمی  بیرمەندەكانی  نوسەرو 

دەبێتە  تاكو  منایاندەكات،  خۆی  هتد..  و 

هەركەس  كە  هەڵنەگر،  حاشا  راستییەكی 

بە  دوو  و  سێ  بێ  ئیدی  لێبكات،  نكۆڵی 

هەزار  و  غەرب  پیاوی  و  دین  بێ  مورتەدو 

كۆمەڵگەدا  لە  دەكرێت،  تۆمەتبار  تر  تاوانی 

و  دەكرێت  تەشەر  تانەو  و  دەبێزرێرنێت 

بەالیەنی كەمەوە تیرۆری كەسایتی دەكرێت.

تیرۆری  "وات��ە  كرا  تیرۆرسازی  كاتێكیش 

ئیرت  جڤات  و  گروپ  فەرهەنگی  بووە  نەرم" 

هیچ پێویست ناكات بەشوێن ئەوەدا بگەڕێین 

داعش لەكوێوە هاتووە.

تەنیا  داع���ش  دەرك��ەوت��ن��ی  ل��ەراس��ت��ی��دا 

وروژێنەرێك بوو بۆ دەركەوتنی رۆحی تیرۆر. 

دەنا  گیانی داعش دەمێكە وەك جنۆكە چۆتە 

ناو الشەی هەر كەسێكەوە، كە ئیسالمییەكان 

وەك  راستییە  ئەم  من  كردبێت،  پەروەردەیان 

ئەزموونێك باسدەكەم، كە خۆم تێیدا ژیاوم و 

بۆیە  هەر  چۆنە،  و  لەكوێدایە  داعش  دەزانم 

ئیسالمی  شەرعیی  رۆڵ��ەی  داع��ش  پێموایە 

لە  جیاوازییان  تەنیا  و  سەلەفییە  و  سیاسی 

تەوقیت و میكانیزمدایە.
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ب��ی��رك��ردن��ەوە 
ل��ە رۆژگ���اری 

تەكفیردا
-گفتوگۆ لەگەڵ

د. نەرس حامد ئەبوزەید

شوان ئەحمەد 
كردویەتی بەكوردی
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زاناكانی  لە  لەیەكێك  پرسیارم  *سەروەختێك 

نجێمی(یەو  محەمەد  )د.  ئەویش  كە  كرد،  سعودیە 

ئەندامی كۆڕی فەقیهانی ئەو واڵتەیە، سەبارەت بە 

تەكفیر  نابێت  وتی  لەتەكفیركردنەكەت،  هەڵوێستی 

لەكاتی  تۆ  پێیوایە  لەبەرامبەریشدا  بەاڵم  بكرێت، 

لەخۆت  بەرگری  نەتتوانیووە  دادگایكردنەكەتدا 

تۆداوە. هۆكاری  لەدژی  بڕیاری  دادگا  بۆیە  بكەیت، 

ئەو شكستە چییە؟

هەیە.  بێشومارمان  یاساگەلێكی  لەمیرس  -ئێمە 

یاسا  نایەن  بێتەئاراوە،  كێشەیەك  جارێك  هەرچی 

دەیهێڵنەوەو  خۆی  وەك  بەڵكو  الب��ەرن،  كۆنەكە 

یاساگەلێكی  ئێمە  دادەڕێ���ژن.  ت��ازەش  یاسایەكی 

بەشێكە  دادگاش  هەیە.  بەیەكان  دژ  جۆرو  جۆراو 

دادگا  كەدەڵێن،  هەیە  ئەوانە  بۆ  رێزم  كۆمەڵگە.  لە 

دواجار  چییە.  چی  و  پایەو  بڵند  دامەزراوەیەكی 

بەدەرنییە،  لەكاریگەری  م��رۆڤ��ەو  دادوەری���ش 

و  بەردەستی   دەخرێنە  دۆسێیانەی  ئەو  هەروەها 

بۆیە  دەبێت،  رۆڵیان  دەیانخوێنێتەوە،  چۆن  دادوەر 

و  شكست   تایتڵی  لەژێر  دادگایكردنەكەم  ناتوانم 

سەركەوتندا دابنێم.

دابنێم،  ئایینی  بەرپرسێكی  ناتوانم  هەروەها 

بەاڵم  مەدەنییە،  دادگایەكی  لەمیرس  دادگا  چونكە 

تەنها  ئێمە  الی  شەرعییە.  دادگایەكی  سعودیە  لە 

دادگای باری كەسێتی، پشت بەمەرجەعیەتی شەرعی 

نییە  تاوانێك  مرسیدا  لەدادگای  بۆیە  دەبەستێت ، 

ناوی )هەڵگەڕانەوە( بێت، ئەگەر تاوانێكیش بوونی 

داوایان  ئەوانەی  بۆیە  نابێت،  سزاش  ئەوا  نەبێت، 

حوكمی  ئەوەیاننەكرد،  داوای  تۆماركردم  لەسەر 

ئەبوزەیددا  حامد  نەرس  بەسەر  )هەڵگەڕانەوە( 

بەڵكو  نوسیوە،  كتێبێكی  لەبەرئەوەی  بدرێت، 

بەناوی )حسبە(وە چوون بۆ دادگاو داوایانكرد نەرس 

لێكجیابكرێنەوە،  هاوسەرەكەی  و  ئەوبوزەید  حامد 

هەروەها  ئایینی ،  زانایانی  بەفتوای  ئەستوور  پشت 

ئەوشتانەشی لەنوسینەكامندا باسمكردبوون. 

)هەڵگەڕانەوە(  مەسەلەكە  جەوهەری  كەواتە 

دادوەریش  كەسایەتییە.  باری  پرسێكی  بەڵكو  نییە، 

یان  بچێت،  بابەتەكەدا  بەدوای  سەرپشكە،  لەوەدا 

رەتیبكاتەوە. وەك ئەوەی لەكێشەی یەكەمدا رویداو 

ئەو  خ��اوەن  رایگەیاند،  نەكردو  پەسەندی  دادگ��ا 

دادوەری  دواتر  بەاڵم  نییە،  ئەوەیان  مافی  داوایانە 

هەبوو.  دیكەی  بۆچونێكی  تێهەڵچوونەوە  دادگای 

بوو،  سیاسی  لەناوەڕۆكدا  كە  هۆكارگەلێك  لەبەر 

داواكە رەتنەكرایەوە.

هەرچی  چونكە  بدەمێ ،  درێژەی  زۆر  نامەوێت 

لەگەڵ  دەزانێت..  كێشەكە  وردەكاری  نییە،  هەیەو 

زۆرج��ار  كە  بێگەردییان،  دادگ��او  بۆ  زۆرم  رێ��زی 

بن  شتێك  ئ��ەوەی  وەك  بۆدەكرێت  واحسابیان 

پرسیاری  دەبێت  بەاڵم  شوێندا،  و  كات   ل��ەدەرەوە 

لەگەڵ  مامەڵە  چۆنی  دادوەر چۆن  بكەین،  ئەوەش 

ئەو هەموو یاسایەدا دەكات؟ چی وای لێدەكات كار 

بە یاسایەك بكات  و یەكێكی دیكە واز لێبێنێت؟

و  دادوەر  خ��ودی  لەگەڵ  سەروكارمان  لێرەدا 

و  لێكدانەوە  بۆ  دەبێت،  ئ��ەوان��دا  لێوەشاوەیی 

كەڵەكەبن  زۆرت��رب��ن  و  یاساكان  تا  ه��ەڵ��ب��ژاردن. 

زیاتر  بواری  بن،  بەیەك  دژ  ناكۆك  و  بەسەریەكداو 

لەسیستمێكی  ب��ەاڵم  دەڕەخسێنن،  دادوەر  بۆ 

دادوەری تۆكمەو دامەزراودا، دادوەر یەك جۆر یاسا 

یاسای  یاسایی  و  فرە  هاتوو  گەر  جێبەجێدەكات. 

چی  دادوەر  دەبێت  هەبوو،  بەیەك  دژ  و  ناكۆك  

بكات؟

لێرەدا بۆمان دەردەكەوێت پرسەكە زۆر لە پرسی 

مەترسی  لەبەر  گەورەترە،  ئەبوزەید  حامد  نەرس 

گۆڕین  و  بابەتی  ئەوە  دوای  بوو،  حاڵەتەش  ئەم 

لەبەر  ئەوەش  هاتەگۆڕێ .  یاساكان  دەسكاریكردنی 

خاتری من نەبوو. پرسەكە خۆی لەسەر ئاستی فیكری  

و كۆمەاڵیەتی ترسناكەو هەڕەشەیە بۆ سەرداهاتوی 

بەوكارەیان  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  نەتەوەكەمان، 

یان  )حسبە(  چونكە  خراپیانكرد،  تر  ئەوەندەی 

هێنایەناوەوە، وەك بەشێك لەیاساو ڕێ   و شوێنیان بۆ 

دانا. ئەمە لەكاتێكدا پێشرت وانەبوو.

كەمێك  گۆڕانكاریانە  ئ��ەو  پێتوانییە  *ب��ەاڵم 

بچوك  تەكفیر  پرسی  بۆئەوەی  یارمەتیدەربوون، 

لێرەدا بۆمان 
دەردەكەوێت 
پرسەكە زۆر لە 
پرسی نەسر حامد 
ئەبوزەید گەورەترە، 
لەبەر مەترسی ئەم 
حاڵەتەش بوو، دوای 
ئەوە بابەتی گۆڕین 
 و دەسكاریكردنی 
یاساكان هاتەگۆڕێ . 
ئەوەش لەبەر 
خاتری من 
نەبوو. پرسەكە 
خۆی لەسەر 
ئاستی فیكری  
و كۆمەاڵیەتی 
ترسناكەو هەڕەشەیە 
بۆ سەرداهاتوی 
نەتەوەكەمان
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هەربۆیە  بكەن؟  س��ن��ورداری  بكەنەوەو 

)لەپرسێكی  دەڵێت:  شاهین  عەبدولسەبور 

حەسەن  لەسەر  داوا  نەمتوانی  هاوشێوەدا 

دوای  لەبەرئەوەی  تۆماربكەم،  حەنەفی 

یاساكە  ئەبوزەید  حامد  نەرس  مەسەلەكەی 

گۆڕا(؟ 

حەسەن  كێشەكەی  لە  ب��ەر  -تەنانەت 

ئ��ادەم( )باوكە  كتێبی  كێشەی  حەنەفی، 

هیچ  ه��ەب��وو،  شاهین  عەبدولسەبور  ی 

دەتوانین  تۆمارنەكرا.  لەسەر  داوایەكیشی 

بڵێین دواتر كێشەكەی نەرس حامد ئەبوزەید، 

تیایاندابوو  كە  پاراست،  لەبیریارانی  زۆرێك 

نەیارم بوون. بۆخۆم دڵخۆشم بەوە.

بڵێین  دەتوانین  ك��رد،  ن��ەی��ارت  *باسی 

رەهەندی  هەرتەنها  لێتكرا،  شكاتانەی  ئەو 

شەخسیشی  شتی  بەڵكو  ن��ەب��وو،  فیكری 

ئ��ەوەش  راستەقینەی  ه��ۆك��اری  تێدابوو؟ 

دەستت  تۆ  ئ��ەوەب��وو،  باسدەكرێت  وەك 

پەالماری  كاتێك  كرد،  ش��ارەزەردەواڵ��ەدا  بە 

ئایینتدا،  ئاقاری  سیمبولەكانی  لە  هەندێك 

دەڵێیت:  خ��ۆت  وەك  ئ��ەوان��ە  چونكە 

بەگەڕخستنی  ب��ەپ��رۆس��ەی  )رەوای��ەت��ی��ان 

سەرمایە بەخشی(؟

-رەنگە ئەو قسانە راستنب. من لەپێشەكی 

ئایینی( لەگوتاری  )رەخنەگەرتن  كتێبی 

وتومە:  باسكردووەو  بەڕوونی  ئ��ەوەم  دا، 

پێویستە  مرۆییەو  وتارێكی  ئایینی  )وت��اری 

تاپەی  بكۆڵینەوە،  لێی  بكەین و  تاوتوێی 

ئەو  دەستنیشانی  بەرین و  بەمیكانیزمەكانی 

بەرژەوەندیانە بكەین، كە رەنگە گوزارشتیان 

لێبكات، چونكە ئەوە وتاری مرۆڤەو وتارێكە 

دەربارەی ئایین، نەك ئایین خۆی بێت. لەوێدا 

سەرمایەگوزاری  كۆمپانیاكانی  بە  منونەم 

زیانانە  و  زەرەر  لەو  باسم  هێنابووەوەو 

توشی  لەمیرس،  زۆر  خەڵكانێكی  كە  كردبوو، 

بوون و تائێستاش چارەسەرنەكراون(.

بەنوسینی  دەس��ت��م  سەروەختێك  م��ن 

لەخەیاڵدانەبوو.  كەسم  بابەتەكرد،  ئ��ەو 

كەسانێكی  ن��اوی  ن��ەب��ووم  دەربایسیش 

ئەوەی  بەڵكو  بهێنم،  دیاریكراو  و  تایبەت  

دیاردەكەبوو.  رشۆڤەكردنی  دەمویست  من 

بووم،  لەژاپۆن  كە  نوسی  ئەوكاتە  كتێبەكەم 

لەواقعی  ژاوەژاوەی  لەو  بەدووربووم  واتە 

كۆمەڵگەی میرسیدا هەبوو.

هەڵوێست  هەندێك   مەبەست  بێ   رەنگە 

پ��ەردەم  ئاشكراكردبێت ،  ئ��ەوم  ئ��ەم  و   و 

بەرژەوەندییان  بە  زیانم  و  لەسەر رووالدابن  

پ��ەالم��ارەی  و  ه��ێ��رش   ئ��ەو  گەیاندبێت . 

راستی  بوومەوە،  رووب��ەرووی  ئەوە  دوای 

پێشەكی  لە  كە  دەسەملێنێت،   بۆچونەكانم 

ل��ەوەدەك��ات:  ب��اس  ه��ات��ووەو  كتێبەكەدا 

)گوتاری ئایینی پێویستی بە رەخنەیە(، بەاڵم 

شەخسی  رەخنەی  نا،  شەخسی  رەخنەیەكی 

ئەوەیە كەسێك لەبەر خۆت رقی لێتە، بەاڵم 

پرسەكە  كەواتە  ناناسم،  كەسانە  ئەو  من 

شەخسی نییە، بەڵكو پرسێكی كۆمەاڵیەتییە.

ئابوری،  دامەزراوەیەكی  ئەوەیە  پرسی   

و  دروس��ت��ب��ووە  یاسا  بنەمای  ل��ەس��ەر  ك��ە 

رێسای  یاساو  دەستبەكارە  لەنیشتانێكدا 

سیاسەمتەداران  بیریاران  و  هەیە،  خۆیی 

كەوابێت   لێبكەن،  پشتیوانی  تەیاردەكرێن 

ئەوە پرسێكی گشتییەو مافی هەموو كەسێكە 

)رەیانم(  نەناوی  من  بكات.  لەبارەوە  قسەی 

چونكە  دی،  كەسێكی  نەهیچ  ب���ردووە، 

مەسەلەكە شەخسی نییەو نیەتی كارەكەشم 

پەالماردانی كەسێك نییە بەدیاریكراوی. ئێمە 

رەخنەیە.  لە  رقان  كە  كۆمەڵگایانەین،  لەو 

لەگەڵ  دوژمنایەتیان  كۆمەڵگایانەی  ئەو 

بەهەڵە  ناڕونی  و  رەنگە  هەیە.  رەخنەدا 

لەنێوان  گشتیدا،  هۆشیاری  لە  تێگەیشتنێك 

تێكوپێكداندا  وات��ە  رەتكردنەوە،  رەخنەو 

هەبێت.

بەبێ   فیكرێك  هیچ  بێت  راستی  ئەوەی 

بەڵگە  بۆخۆی  ئ��ەوەش  نییە،  رەخنەبوونی 

توێژەرێك  فیكردا. هەر  لەمێژوی  نەویستێكە 

بەرلەخۆی  ه��زری  پشكنینی  ب��ە  دەس��ت 

كاوێژبكات   دەبێت  و  توتی   دەبێتە  نەكات، 

و شتەكۆنەكان بجوێتەوە. زۆر جێگەی داخە 

كەلتوری  لە  كاوێژكردنە،  جوینەوەو  ئەو 

ئێمەدا بااڵدەستە.

تاقمێك  و  ك���ەس   چ��ەن��د  پ��ێ��م��وای��ە 

و  پێگە  بۆسەر  مەترسیەك  هەستیانكردووە، 

پرسێكی  ئەوەش  دروستبووە  بەرژەوەندییان 

وتویەتی  كە  دەگێڕنەوە  )كندی(  لە  كۆنە. 

ساختەكانیان   كورسییە  لە  بەرگری  )ئەوانە 

خۆم  بەڕۆڵی  من  لەهەمانكاتدا  دەك��ەن(، 

وەك  ن��ەك  ت��وێ��ژەرێ��ك،  وەك  هەڵدەستم 

بانگخواز و خاوەن پەیامێك.

گرێبدەینەوە  ئ��ەوە  دەت��وان��ی��ن  *ئ��ای��ا 

لەواڵتانی  كە  تەكفیر(  )رەخنە/  بەدوالیزمەی 

هەرچی  دەب��ێ��ت��ەوەو  دووب���ارە  عەرەبیدا 

لێرەو  راستەقینە  رەخنەگرێكی  جارێك، 

بەری  بەتەكفیركردن  دەردەكەوێت،  لەوێ  

پێدەگیرێت. بۆ منونە وەك ئەوەی لەسعودیە 

لەگەڵ د. عەبدوڵاڵ غوزامیدا رویدا؟ ئەم ترسە 

لە رەخنە بۆچی؟

دەسەملێنێت  ئ��ەوە  ئەمەش  -ت���ەواوە. 

كەباسمكردو وتم: )هەندێ  الی ئێمە وشەی 

ترسناك(.  وشەیەكی  بۆ  دەگۆڕێت  رەخنە 

هزری  لەگەڵ  هەماهەنگی  ناتوانن  هاوكات 

ناتوانێت  كە  هەندێك  بكەن.  رەخنەگرانەدا 

بكات،  گوتارێكدا  لەگەڵ  هەماهەنگی 

بێدەنگكردنی  لە  جگە  نامێنێت ،  چ��اری 

ئامرازێكیش  حازربەدەسترتین  وت��ارە.  ئەو 

بێدەنگكردن،  بۆ  ئێمەدا  كۆمەڵگەكانی  لە 

ئامرازی تەكفیركردنە. 

قوتارمان  ترسە  ل��ەو  ه��ی��واخ��وازم  م��ن 

لەتۆمەتی  بیرمەندامنان  هیواموایە  بێت. 
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ئەو  لەبەرئەوەی  سڵنەكەنەوە،  تەكفیركردن 

بۆتە  لەدەستداوەو  خ��ۆی   مانای  چەمكە 

مایەی گاڵتەجاڕی. هەنوكە ئەو تەكفیرچیانە 

ف��ەزای  بە  داخ��ڵ  تەكفیردەكەن!  یەكرتی 

)خەوارج( بووین. ئەم ئاگرە لە كۆمەڵگەكانی 

كێ   ئێستا  دێت .  نێڵەی  تەنیوەتەوەو  ئێمەدا 

دوای  دەكەین.  ریفۆرم  لە  باس  ب��ەردەوام 

ناوی  دایگرتوین،  تایەك  بۆش-یش  ج��ۆرج 

ریفۆرم  و گۆڕان  و نوێبونەوەیە. وەك ئەوەی 

بدات  هامنان  بووبین،  یەكێكدا  لەچاوەڕێی 

بۆچاكسازی!

نوێبونەوەیەكی  ل��ە  قسە  ئێمە  ب��ەاڵم 

نوێبونەوەو  هیچ  چونكە  دەكەین،  بەتاڵ 

چاكسازییەك بەبێ  رەخنە بوونی نابێت. ئیدی 

چۆن دەتوانین لەدۆخێكەوە بچینە دۆخێكی 

بەوپێیەی  رەخنە  رەخنەبگرین،  دەبێت  دی. 

گەر  بیركردنەوە.  وردبوونەوەو  بۆ  هێزێكە 

ئەم ترسە لە رەخنەگرتن هەروا مایەوە، ئەوا 

ریفۆرم،  دەرب��ارەی  باسانە  قسەو  هەرچی 

قسەی پڕ و پوچ دەبێت.

بڕیارتدا  دادگا  بڕیاری  دەرچونی  *دوای 

لەنیشتان  ماوەیەی  لەو  جێبێڵیت،  میرس 

گ��ەڕان��ەوەت-  كاتی  ت��ا  دوورك��ەوت��ی��ت��ەوە 

چۆن  هەستت  ئەمجارە-،  وەك  بەسەردان 

بوو؟

هەستی  س��اڵ  دان��ە  هەشت  -ب��ۆم��اوەی 

بوو.  زاڵ  بەسەرمدا  زۆر  توڕەبوونێكی 

لەبڕیاری  و  ل��ەو  ل��ەم  و  ت��وڕەب��وون��ەك��ەم 

بوو  لەبارودۆخەكە  بەڵكو  دادگ��ان��ەب��وو، 

دەموت:  خۆمدا  لەدڵی  زۆرج��ار  بەگشتی. 

من  ن��اوێ (.  منت  خۆت،  گیانی  تو  )میرس.. 

و  دەزانم   كۆمەڵگەكەم  بەقەرزارباری  خۆم 

دەمەوێت رۆڵەكانی فێربكەم. 

دادگاوە  بەبڕیاری  پەیوەندی  توڕەبوونم 

نەبوو، لەوەوە بوو، دەمزانی پرسەكەم پرسێكی 

شەخسی نییەو ئەوەش لەگرێی زوڵملێكردن 

)تۆ  پێیاندەوتم:  سەروەختێك  پاراستمی. 

رەت��دەك��ردەوەو  ئ��ەوەم  لێكراوە(،  زوڵمت 

ئەوەی  وەك  دەهێنایەوە،  ئ��ەوەم  پاساوی 

بەدڵی  توێژینەوەكانم  توێژەرم و  )من  بڵێم: 

ه��ەن��دێ  ك��ەس ن��ەب��ووە. ب��ارودۆخ��ی الی 

سایكۆلۆژیای  چونكە  ئاوایە(،  ئاواو  ئێمەش 

بۆخۆی سایكۆلۆژیایەكی  زوڵملێكراو،  مرۆڤی 

قەرزارباری  بۆخۆم  من  ئەڵبەتە  نەخۆشە. 

ئەو  كەتوشی  هاوسەرەكەمم،  هاوڕێیان و 

حاڵەتە نەبووم.

توڕەبووم،  بوونە  توڕە  ئاستی  تائەو  من 

دایكتدا هەبێت.  و  لەنێوان خۆت   رەنگە  كە 

دواجار  بەاڵم  دەخایەنێت،  ماوەیەك  ئەویش 

تەمەنم  كە  رویدا،  كاتێك   ئەوە  دایكتە.  هەر 

 2003 ساڵی  لە  س��ااڵن و  شەست  گەیشتە 

پێشوازییەك  میرس،  بۆ  هامتەوە  بەسەردان 

میدیاكاران  رۆشنبیران  و  ل��ەالی��ەن  ك��رام 

كە  فەرمییەوە،  دام��ودەزگ��ای  هەندێ    و 

چاوەڕوانم نەدەكرد.

ئیدی  بەرەبەرە ساڕێژ دەبوون.  برینەكانم 

لەكۆڕە  دێمەوەو  بەسەردان  ساڵێك  هەموو 

بابەتگەلێك  بەشداردەبم  و  فەلسەفیەكاندا 

سەردانەوەمدا  لەیەكەم  پێشكەشدەكەم! 

كتێبخانەو  بۆ  چوم  ئەسكەندەریە،  شاری  بۆ 

لەوێ  چاوم بە د. ئیساعیل سیراجەدین  و د. 

یوسف زێدان كەوت. 

ئیساعیلیش  د.  هاوڕێمەو  یوسف  د. 

كتێبخانەی  ساڵە  شەش  دەمناسی.  پێشرت 

دەربارەی  سیمینارەكانی،  بۆ  ئەسكەندەریە 

كاتی  ئێستا  داوەمت��دەك��ات.  دەستنوسەكان 

ئێستا  بۆچی  ئەوەبكرێت،  پرسیاری  ئەوەنییە 

دەرف��ەت  ساڵدا  لەم  لەبەرئەوەی  دێیت؟ 

كانونی  لەمانگی  بۆكردن،  پێشنیارم  رەخساو 

یەكەمدا دێم- لەوكاتەدا پشوی نیوەی ساڵە و 

بەخۆشحاڵییەوە  لەهۆڵەندا-و  كریسمسە 

ئەوانیش بەپێشنیازەكەم رازی بوون.
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مەترسیدارەكانی  بەڕەهەندە  *سەبارەت 

بەوپێیەی  دەڵ��ێ��ی��ت،  چ��ی  تەكفیركردن 

بۆسەر  مەترسی  ج��ۆرە  لەو  حوكمدانێكی 

هەركات  دروستدەكات،  بیرمەندێك  ژیانی 

بەرەو  پێش و  هاتە  بەگڕوتینەوە  كەسێك 

ئەوە  بەكاربهێنێت.  توندوتیژی  ئەوەچوو 

بەنیسبەت تۆوە چۆن بوو؟

بڕیاری  دەرچ��وون��ی  پێش  -ئەوشتانە 

كاتێك  ه��ەب��وون،  ه��ەر  تەكفیركردنەكەم 

میدیاكان پێیەوە سەرقاڵبوون  و باسیاندەكرد. 

رۆژنامە  لە  كاریكاتێریانەی  وێنە  ئەو  لەگەڵ 

لەناویاندا  ب��اڵودەك��ران��ەوە.  زەردەك��ان��دا 

چەقۆ  نیشاندەدات،  وام  تێدایە  وێنەیەكی 

خوێنی  قورئانەكەش  دەدەم و  قورئان  لە 

لێدەڕژێت! لەو سەروبەندەدا چەندین نامەی 

ئاسایش  و  بەدەستگەیشت   ئامێزم  هەڕەشە 

بەدواداچوونی بۆكردن، چونكە ئەوكات لەژێر 

چاودێری ئەواندابووم. سەروەختێكیش دادگا 

چاودێریەكی  ژێر  خرامە  دەركرد،  بڕیارەكەی 

توندترەوە.

چاودێریدابم  لەژێر  بەوەناكەم  حەز  من 

لەدەوربێت، چونكە ئەوە چەند  پاسەوانم   و 

ك��ۆت  و  ئ��ەوەن��دەش  دەپ��ارێ��زێ��ت،  ژیانت 

پاڵی  هەرئەوەش  دروستدەكات.  بۆ  بەندت 

پێوەنام واڵت جێ  بێڵم  و سەفەربكەم.

سەخت  هەوایەدا  و  كەش   لەو  ئیشكردن 

بوو. نەشدەكرا بە كۆمەڵێك پاسەوانەوە بچم 

هاوسەرەكەمدا  لەگەڵ  لەبەرئەوە  زانكۆ!  بۆ 

رێكەوتین بۆ ماوەیەكی كاتی واڵت جێبێڵین، 

بەتایبەت كە من گرێبەستێكم لەگەڵ زانكۆی 

زانی  بەچاكان  بۆیە  هەبوو،  )الی���دن(دا 

دادگ��ای  بەڵكو  دوورك��ەوی��ن��ەوە،  ماوەیەك 

هەڵبوەشێنێتەوە.  بڕیارەكە  تێهەڵچونەوە 

بەهۆی  ئەویش  نەدا،  رووی  ئەوە  ئەڵبەت 

لەناوەڕۆكدا  كە  ئاڵۆزەوە  زۆر  هۆكارگەلێكی 

سیاسی بوو. 

هەڕەشەكردندا  لە  هەر  پرسەكە  ب��ەاڵم 

جێبەجێكردن و  ئاستی  نەگەیشتە  مایەوەو 

دەس����ت����وەش����ان����دن. پ���ەی���وەن���دی���م 

سەر  لە  زۆر  بڕێكی  بەخوێندكارەكامنەوە، 

تەنانەت  دەستەبەردەكات،  بۆ  سەالمەتیم 

ئیسالمیانەیان  بۆچونی  خوێندكارانەشی  ئەو 

وان��ە  هۆڵەكانی  ل��ە  م��ن  چونكە  ه��ەی��ە، 

وتنەوەدا، رێزیان لێدەگرم  و بۆ خۆشم زیاتر 

ئەو خوێندكارەم خۆش دەوێت، كە لەگەڵمدا 

ناكۆكە، نەك ئەوەی بەبێ  تێگەیشنت هاوڕایە 

لەگەڵمدا.

خوێندكارانەی  ئ��ەو  لەگەڵ  ئەزموونم 

)كاتێك  هەڵەیاندەكرد،  ل��ەوەاڵم��دان��ەوەدا 

ئەوەبوو  دەدا(،  حوكمیان  بەتەكفیركردن 

لەگەڵدا  لێپرسینەوەم  كارەیان  بەو  دەرهەق 

هێشتا  پێموابوو  لەبەرئەوەی  نەدەكردن، 

ئەوانە لەقۆناغی فێربووندان  و ئەو منرەیەشم 

دواتر  بەاڵم  بوون،  شایستەی  كە  دادەنان  بۆ 

)ئێوە  پێمدەوتن:  دەمبینین،  كەڕووبەڕوو 

تەكفیرتان  چونكە  سفربوون،  شایستەی 

لەبەرئەوەی  ن��ەداون،  سزام  بەاڵم  ك��ردووم، 

هێشتا لە قۆناغی خوێندندان(. 

ڕوندەكردنەوە،  بۆ  ئ��ەوەم  خۆمەوە  الی 

دەتوانن  دەوێت،  چۆنتان  خۆتانەو  مافی  كە 

دیكە  ئ��ەوان��ی  لەبیروبۆچونی  رەخ��ن��ە 

تەكفیركردن  لەزۆنی  بەومەرجەی  بگرن، 

دوركەونەوە، چونكە هەركەس وابكات، ئەوا 

خۆی دەكات بەدادوەر یان بەخودا. هەربۆیە 

لەالیەن  پلەبەرزكردنەوەدا،  رۆژان��ەی  لەو 

خوێندكارانی گروپە ئیسالمیەكانەوە، جۆرێك 

لەالیەنگری  و پشتیوانیم بۆ دروستبوو.

رەهەندی  كێشەكەت  كرد  لەوە  *باست 

سیاسی هەبووە. بوونی بەرژەوەندی هاوبەش 

چ  سیاسیدا،  و  ئایینی   دەزگ���ای  لەنێوان 

بۆسەر  فشارهێنان  لە  دەبێت  كاریگەرییەكی 

رۆشنبیران  كەتۆ خۆیشت یەكێكیت لەوان؟

-ئەو دووكایە جیاواز و ناجۆرن، بەاڵم شێوە 

دەمێكە  زۆر  هەیە.  لەنێوانیاندا  رێكەوتنێك 

سەربەخۆیی  لەمیرس،  ئایینی  دام��ەزراوەی 

ئەوقاف  بە  پشتی  جاران  لەدەستداوە.  خۆی 

ئابوری  سەربەخۆیی  خاوەن  بۆیە  دەبەست، 

بوو، بەوپێیەش سەربەخۆیی سیاسی هەبوو، 

بۆ  شوێنێك  وەك  ئایینی  دام��ەزراوەی  واتە 

خوێندن  و پەروەردە دەمایەوەو لە دەرەوەی 

هەموو  لەمێژووی  ب��وو.  سیاسی  بڕیاری 

نائارامی  لەگرژی  و  جۆرێك  كۆمەڵگەكاندا، 

دام��ەزراوەی  و  سیاسی   دەسەاڵتی  لەنێوان 

ئایینیدا هەیە. 

یاسای  خۆماڵیكردن  و  پرۆسەی  ل��ەدوای 

ئەو  ئ��ی��دی  ئ��ەزه��ەر،  پێشربدنی  ب���ەرەو 

دامەزراوەیە بوو بە بەشێك لە دامەزراوەكانی 

دەسەاڵت . لێرەوە رۆڵی ئەزهەر گۆڕا بۆئەوەی 

پاساو بۆ بڕیاری سیاسی بهێنێتەوەو رێنوێنی 

بكات. گەرهاتوو بڕیاری سیاسی پێویستی بە 

پشتیوانی دامەزراوەی ئایینی هەبوو، بۆمنونە 

پێویستی  سیاسی  دەسەاڵتی  سەروەختێك 

بەوەبوو ریفۆرم لە یاسای ژناندا بكات، ئەوا 

دام��ەزراوەی  و  ئەزهەر  بۆ  گەڕانەوە  بەبێ  

گۆڕانە  ئەم  پێناكرێت.  ك��ارەی  ئەو  ئایینی 

بگاتە  نێوانیان  پەیوەندی  هەندێجار  وایكرد، 

ئاستی دەست تێكەڵكردن.

*ئایا دەشێت دەسەاڵت زۆر بۆ بیرمەندان 

رەزامەندی  بەدەستهێنانی  لەپێناو  بێنێت، 

لەبەرامبەردا  تا  ئایینییەكان،  دەزگ��ا  دام و 

كۆمەڵگەدا  ل��ەن��او  سیاسی  دەس��ك��ەوت��ی 

مسۆگەربكات ؟

-ب��ێ��گ��وم��ان، ئ���ەوەش ب��ۆ رازی��ك��ردن��ی 

رازیكردنی  نەك  دەكات،  ئایینی  دامەزراوەی 

ئ��ەوە  راس��ت��ی��دا  ل��ە  چونكە  خ��ۆی،  ئایین 

ئێستا  ئ��ەوەی  منونە  بۆ  ئایینە.  توڕەكردنی 

تیرۆر(،  )بەگژاچونەوەی  پێیدەڵێن:  هەیەو 

ه��ەم��وو دن��ی��او ب��ە واڵت��ان��ی ع��ەرەب��ی  و 
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ئیسالمیشەوە، ناتوانن بە ئەمەریكا بڵێن ))نا، لەگەڵ 

تۆدا شەڕی تیرۆر ناكەین(.

ئیسالمی  عەرەبی  و  واڵتانی  سیاسیەكانی  رژێمە 

هەموویان لەژێر چەتری )شەڕ لەدژی تیرۆر( چونە 

پاڵ واڵتە یەكگرتووەكانی ئەمەریكا. بۆ ئەنجامدانی 

بە  پێویستیان  سیاسییەكان،  رژێمە  شەڕەش  ئەو 

دژ  فتوای  تا  دەبێت،  ئایینی  دەزگ��ای  پشتیوانی 

دەربكات.  بۆ  تیرۆریان  تەكفیركردنی  و  تیرۆر   بە 

دام��ەزراوە  بەو  ئ��ازادی  هەندێك   لەبەرامبەردا 

ئایینیانە دراوە، تا راوەدووی ئەو بیریارانە بنێن، كە 

جیاواز لەوان بیردەكەنەوەو رەخنەیان لێدەگرن.

بۆسەر  مەترسی  رەخنەگرە،  ئەو  *لەبەرئەوەی 

دامەزراوەی ئایینی دروستدەكات؟

هزری  وێناكردنی  مەترسی  نییە.  مەترسی  -نا 

بێت  ه��ەڕەش��ەی��ەك  ئ���ەوەی  وەك  رەخنەییە، 

لە  یەكێكە  ئ��ەوەش  خ��ۆی.  ئایین  خ��ودی  بۆسەر 

ئەوەی  ئایینییە.  وتارە  ئەو  كوشتنی  میكانیزمەكانی 

دەیەوێت  سیاسی  دام���ەزراوەی  ئەوەیە  رووی��دا 

لەدژی  شەڕ  جیهان  ئەمەریكا  و  وانیشانیبدات 

كلتوری  دەزگای  خاوەنی  بۆئەوەش  تیرۆردەكەن ، 

نییە، كەواتە كێ  بەناوی ئایینەوە، یارمەتی دەدات 

دام��ەزراوەی  بێگومان  تیرۆر؟  بەگژاچونەوەی  بۆ 

چەندە،  دەزگایەش  ئەو  كارایی  رادەی  ئایینی  و 

دامەزراوەی  لەبەرامبەریشدا  دیكەیە،  ئەوەشتێكی 

یان  كتێبێك،  یاساغكردنی  بەگژاچونەوەو  بۆ  ئایینی 

تابلۆیەك، یاخود فیلمێكی سینەمایی، یان گۆرانییەك  

و.. هتد، پێویستی بە پاڵپشتی حكومەت هەیە.

دواج���ار  ل��ەم��ج��ۆرە،  سیاسی  هەماهەنگی 

بەڵكو  ن��ادەن،  باجەكەی  بیریاران  هەربەتەنها 

چونكە  دەب��ن،  زەرەرم��ەن��د  لێی  ئیاندارانیش 

باسدەكرێت  و  سیاسی  بەشێوەیەكی  دین  مانای 

بەكاردەهێرنێت. ئەوەش ئایین دەكاتە ئەو وزەیەی 

زۆرشت  كە  وزەی��ەك  بگێڕێت  ،  سیاسەت  ماشێنی 

خواپەرستی  دیاردەی  كاتێك  لەبەرئەوە  بسوتێنێت ، 

هەستدەكەیت  دەبینی،  خۆماندا  كۆمەڵگەكانی  لە 

دیندارییەكە  دەزانیت  دروستكراوە.  و  روك��ەش  

لەهەموو  خاڵییە  بازییەو  رواڵ���ەت  كوشتەی 

رۆژو  و  نوێژ  راستە  مۆڕاڵی.  و  رۆحی   ناوەڕۆكێكی 

و زەكات  و حەجكردن. چەند رێوڕەسمێكن  و یاسا  

لەهەمانكاتیشدا  بەاڵم  هەیە،  خۆیانیان  رێسای  و 

خاوەنی كرۆكێكی زۆر قوڵی رۆحی  و مۆراڵیشن.

هەمووكەس  روكەشانە،  دی��ن��داری  بێگومان 

كە  دینداریەك  بەگشتی  بەاڵم  ناكات،  پەیڕەوی 

لە  بێت  رۆحی  و  مۆراڵی   جەوهەرێكی  هەڵگری 

دێت   و  جمەیان  مزگەوتەكان  ب��زرە.  كۆمەڵگەدا 

خەڵك  ملیۆنەها  تەنیوە.!  كۆمەڵگەی  گەندەڵیش 

بەدەست  كۆمەڵگەكان  كەچی  حەج،  بۆ  دەچن 

هەژاریەوە دەناڵێنن!

ك��ۆم��ەڵ��گ��ەك��امن��ان ك����راون ب��ەك��ۆم��ەڵ��گ��ەی 

كۆمەڵگەی  نەك  خێرپێكردن،  دەسگیرۆیكردن  و 

روانگەی  لە  ئەمەش  كۆمەاڵیەتی.  دەستەبەری 

ئەخالقی  و  رەه��ەن��دە  لە  دەرچ��ون��ە  گشتییەوە، 

مۆراڵییەكانی ئایین.

ئایینی  دام�����ەزراوەی  نەمانبینی  *ك��ەچ��ی 

رەخنەیەكی روون  و رەوان لەو دەرچوون  و الدانە 

بگرێت؟

بەڵكو  لێناگرێت،  رەخنەی  هەر  نەك  -بێگومان 

ئایینی  گوتاری  چونكە  دەك��ات��ەوە،  تۆخرتیشی 

خواپەرستییە  ئەو  لەسەر  جەخت  لەمزگەوتەكاندا، 

پێیاندەڵێن  ئەوانەشی  تەنانەت  دەكاتەوە.  بەتاڵە 

)فتوا چییە نوێیەكان(، پێداگیریی لەسەر ئەم خاڵە 

پێویستە  بەاڵم  بیكە،  دەكەیت  )هەرچی  دەكەن: 

نوێژەكانت پێنچ فەرزە لە مزگەوتدا بكەیت(. ئێمە 

بووین،  توش  ئاڵۆزترەوە  زۆر  كێشەیەكی  بەدەست 

ئەویش ئەوەیە، كە ئایین دەبێت بە یەكێك لە شتە 

بەزۆنی  داخڵ  گەندەڵی  روكەشەكان.  رواڵەتی  و 

پراكسیسی ئایینی بووە.

نوێژ دروستكردنەوەی پەیوەندییە، لەنێوان مرۆڤ 

 و خوای خۆیداو ناوەڕۆكی نوێژ ئەوەیە، تۆ داخڵ بە 

ئەوە  خوێندندا  فاتیحە  لە  دەبیت.  یەزدانی  فەزای 

مرۆڤە قسەدەكات  و خوای گەورەش گوێدەگرێت. 

شتە  فەرامۆشدەكرێت  و  ئەمانە  هەموو  كەچی 

ئەزموونم لەگەڵ 
ئەو خوێندكارانەی 
لەوەاڵمدانەوەدا 
هەڵەیاندەكرد، 
)كاتێك 
بەتەكفیركردن 
حوكمیان دەدا(، 
ئەوەبوو دەرهەق 
بەو كارەیان 
لێپرسینەوەم 
لەگەڵدا نەدەكردن، 
لەبەرئەوەی 
پێموابوو هێشتا 
ئەوانە لەقۆناغی 
فێربووندان  و 
ئەو نمرەیەشم 
بۆ دادەنان 
كە شایستەی 
بوون، بەاڵم 
دواتر كەڕووبەڕوو 
دەمبینین
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روكەش  و رواڵەتییەكان زەقدەكرێنەوە، وەك 

داپۆشینی  لە  بریتیە  حیجاب  ئایا  ئ��ەوەی 

باسكی؟  قۆڵ  و  و  دەست  یاخود  ژن،  رووی 

یان دەبێت درێژیی ریش چەندبێت؟ لەگەڵ 

ئەوانە.  هاوشێوەی  دیكەی  بابەتێكی  چەند 

ئەوەش بۆخۆی تەعبیرە لەوەی، تا چ ئاستێك 

ئایینان لەناوەڕۆكی خۆی بەتاڵكردۆتەوە. 

گوتاری  نوێكردنەوەی  داوای  *هەندێك 

ئەوە  بۆ  خوێندنەوەت  دەك���ەن.  ئایینی 

كەرەستەكانی  لەبەرئەوەیە  ئەوە  ئایا  چییە؟ 

نەماوە،  كەڵكیان  و  بوون  كۆن  ئایینی  وتاری 

گۆڕانی  بەپێی  رسوشتییە  خواستێكی  یاخود 

هەلومەرج  و سەردەمەكان؟

و  ئ��ان   هەموو  گشتی  بەشێوەیەكی   -

پێویستە.  فیكری  نوێكردنەوەی  ساتێك، 

دیاریكراودا،  لەكاتێكی  ناتوانین  بۆمنونە 

نوێكردنەوە  هزربدەین.  بەسڕكردنی  رێگە 

كۆمەڵگەو  ژیانی  بۆ  گرنگە  پێداویستییەكی 

لەسەرەتای  هەر  دەزانین  ئێمە  مرۆڤەكان. 

راب��وون  س��ەردەم��ی  پێیدەوترێت  ئ��ەوەی 

سەدەی  سەرەتای  هەژدەو  سەدەی  )كۆتایی 

دەژیاین  تێدا  ئێمەی  دنیایەی  ئەو  نۆزدە(، 

بۆی  راپ��ەڕی و  زەدەی��ی  غەفڵەت  لەخەونی 

رووی  لە  هەیە  دیكە  دنیایەكی  دەرك��ەوت، 

سەربازییەوە  و  زانستی   كلتوری ،  ه��زری،  

پرسیارە  ئەو  لەوێوەوە  ئیدی  لەپێشرتە.  زۆر 

دەستیپێكرد: )بۆچی ئەوانی دی پێشكەوتن  و 

ئێمەومانانیش لەدواوە بەجێاین؟(.

هەست  ت��ۆ  راب��وون��ە.  پ��رس��ی��اری  ئەمە 

ب���ەوەدەك���ەی���ت پ��ێ��وی��س��ت ب��ەگ��ۆڕان��ە، 

دیدا  ئەوی  ئاوێنەی  لە  خۆت  سەروەختێك 

ئەوروپاو  لە  پرۆسەیەكە  ئەمەش  دەبینیت. 

لەتەواوی مێژوودا رویداوە. لێرەدا پرسیارەكە 

دەرب����ارەی ه��ۆك��اری دواك��ەوت��ن��ەك��ەب��وو. 

)تێگەیشتنان  كە  ئەوەبوو  ئێمەش  وەاڵمی 

بیروباوەڕەكەمان،  بۆ  و  ئایینەكەمان   بۆ 

دواكەوتوانەیە(. 

و  ئەفغانی   جەمالەدینی  بۆچونی  ئەمە 

كەواكیبی  عەبدولڕەحان  عەبدەو  محەمەد 

تەئكیدیشیان  هاوكات  ب��وو.  كێ   كێ   و   و 

دەك����ردەوە ل���ەوەی )ل��ەو س��ەردەم��ان��ەی 

تێگەیشتنێكی  زێڕین،  چاخی  پێیدەوترێت 

فیكری  و  پلورالیستی   ئیسالم  و  بۆ  كراوەمان 

س��ەردەم��ان��ەش��دا،  ل��ەو  ه��ەب��وو.  ئەقاڵنی 

موسڵانان سەرداری جیهان بوون(.

ئێستاشی  و  ئ��ەوس��ا  پرسەكە  ك��ەوات��ە 

باسدەكرێت:  بەمشێوەیە  لەگەڵدابێت، 

ئایینییە.  دواكەوتن،  و  پێشكەوتن   )هۆكاری 

وتارەی  ئەو  ئەوەبوو  بەرەنجامی  ئەمەش 

هەڵگری  بوو،  ئیمپریالیزم  وتاری  هاوشانی 

دنیایەی  ئەم  گوایە  شێواوبوو.  شوناسێكی 

ئێمە ناوی جیهانی ئیسالمییە، ئەمە لەكاتێكدا 

بووبوو.  قوتاری  مەسەلەیە  لەو  مەسیحیەت 

ئەوروپا.  بووبووە  ناوی  مەسیحی  جیهانی 

كەوابێت ئێمە لەبەردەم كێشەی ناسنامەداین، 

دروستیكردو  ب��ارودۆخ��ە  ئ��ەو  كێشەیەك 

بەتێپەڕبوونی كاتیش ئاڵۆزتربوو(.

محەمەد  ن��ەوەی  كە  وەاڵمێك  یەكەمین 

ئەوەبوو،  هێنایان  خۆیاندا  لەگەڵ  عەبدە 

نوێی  بەتێگەیشتنێكی  پێویستان  ئێمە 

Ibn Sina
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ئیسالم هەیە و دەبێت كەلەپوری ئەقاڵنیان، 

و  گرێبدەین   جیهانییەوە  ئەقاڵنی  بەهزری 

هیچی  بوونەو  بەدحاڵی  تەنها  مەسەلەكەش 

تر، بەاڵم دواتر وەاڵمدانەوە لەبەدحاڵی بوون 

الی داو گەیشتە ئاستی الدان لە بیروباوەڕی 

بەخەالفەتی  كۆتایهێنان  دوای  بۆیە  ئایینی، 

ئیسالمی لە توركیا، وەاڵمی دووەم هاتە ئاراوە، 

تەوەلالبووین،  ئیسالم  لە  )ئێمە  دەڵێت:  كە 

بگەڕێینەوەالی(.  دەكات  واپێویست  بۆیە 

كەواتە  بوو،  موسلمین  ئیخوان  قسەی  ئەمە 

ئەو  لەسایەی  پرسەو  ئەو  دیلی  بووینە  ئێمە 

و  پێشكەوتن   )ئایا  نەمانپرسی:  زیندانەشدا 

یەكێك  هەیەو  خۆیانیان  هۆكاری  دواكەوتن 

یاخود هزری  ئایینییە،  لەوهۆكارانەش هزری 

ئایینی تاكە هۆكارە؟(.

ئەم  فەلسەفیانە  بەشێوەیەكی  بێگومان 

گشتی  بەشێوەیەكی  بەاڵم  ك��راوە،  پرسیارە 

نەوروژێرناوە. پرسی داواكردنی نوێكردنەوەی 

بۆ  س��ەرەت��اك��ان��ی  ك��ۆن��ەو  ئایینی  ه���زری 

دەگەڕێتەوە،  ئیسالمی  رابوونی   سەردەمی 

سەرەتاكانی  هەژدەو  سەدەی  لەكۆتاییەكانی 

سەدەی نۆزدەدا.

سێپتەمبەریش  یانزەی  روداوەكانی  دوای 

بەاڵم  هاتەوەئاراوە،  ئەوبابەتە  تر  جارێكی 

بەداخەوە ئەم جارەش هەر بەشێواوی هات  

وتاری  نوێكردنەوەی  ئەوەبوو  بەالڕێدابرا.  و 

)وتاری  تازەكردنەوەی  بۆ  وەرگ��ۆڕا  ئایینی 

میكانیزمی  لەوتارو  بەشێكە  وتاریش  ئایینی( 

چەند  ملكەچی  رەخنەكردنی،  شیكردنەوەو 

تەواوی  بۆ  ئەوەش  زارەكییەو  میكانیزمێكی 

تیڤیەكەت  دەنگی  هەربۆمنونە  وایە.  میدیا 

كزبكەو دیقەت لە وتارخوێنەكە بدە، ئەوكات 

دەستبادانییەوە،  و  لەشی   جوڵەی  رێی  لە 

دەتوانیت لێكدانەوەی بۆ بكەیت. 

بەاڵم تاووتوێكردنی وتاری نورساو شتێكی 

تێكەڵكردنە  ئەم  قسە.  نەك  هزرە  دیكەیە، 

باس  نییە  هەیەو  هەرچی  بۆیە  رووی���دا، 

دەك��ات،  ئایینی  وت��اری  نوێكردنەوەی  لە 

دەكەین.  لەچی  باس  بزانین  ئ��ەوەی  بەبێ  

نەپرسیاری  ئایینی  وت��اری  نوێكردنەوەی 

بەڵكو  دوێنێیە،  نەپرسیاری  و  ئەمڕۆیە 

چۆن  وەك  ساتێكە،  و  ئان   هەموو  پرسیاری 

پرسیاری  بەبیركردنەوە،  ب��رەودان   گۆڕین  و 

هەموو چركەساتێكە.

و  گۆڕانكاری   بەم  ئیسالمی  كەلەپوری 

)لێكدانەوە  تێپەڕیووە:  بەرەوپێشچونانەدا 

تەفسیركردن:  ج��ۆری  فرە  رشۆڤ��ەك��ردن.  و 

فیقهی  و رەخنەیی  و رەوانبێژی  و زمانەوانی  

هەمە  ب��وون��ی  ه��ت��د(.  ف��ەل��س��ەف��ی و...  و 

نیشانەی  تەفسیركردن،  شێوازی  ج��ۆرەی 

تێكەڵ  بەجۆرێك  ئەوانەش  دەوڵەمەندییەو 

یەكرتیدا  لەگەڵ  هەماهەنگی  بەیەكدەبن و 

لەیەكرتجیادەكرێنەوە.  بەئەستەم  دەك��ەن، 

وتاری  نوێكردنەوەی  داواكاریی  داخە  جێی 

خواستێكی  كە  وێنابكرێت  وەه��ا  ئایینی، 

دەرەكییەو لەدەرەوەدێت نەك لەناوخۆوە.

*لەنوسینەكانتدا ئاماژە بە هەڵگەڕانەوە لە 

رێنیسانسە  ئەو شەپۆلی دژە  رابوونخوازی  و 

گرتۆتەوە.  عەرەبی  واڵتانی  كە  دەكەیت، 

خۆرهەاڵتییەكانی  كۆمەڵگە  پێتوایە  تۆ 

لەگەڵ  پێشكەوتن  كێبڕكێ ی  نەتوانن  ئێمە 

دنیادابكەن، یاخود رۆشنگەری لەبەجێهێنانی 

ئەركەكانیدا شكستیهێنا؟

-كۆمەڵگەیەك نییە، توانای بەرەوپێشچوون 

ئێمە  نەبێت.  دنیادا  لەگەڵ  گەشەكردنی   و 

چونكە  جیهانەوە،  بە  پەیوەستین  بەناچاری 

بچكۆلەو  گوندێكی  بۆتە  دنیا  لەئێستادا 

نێودەوڵەتییەو  ئابوری  گرێدراوی  ئابوریان 

بووە،  جیهانی  بەمیدیای  تێكەڵ  میدیاش 

هەروەها سیستم  و شتی تریش.

ئەو  بەناچاری،  ئێمە  لەوەدایە  كێشەكە 

قبوڵكردو  پەوەستبوونەمان  تێكەڵی  و 

رەت���ك���ردەوە.  فیكریان  هەماهەنگی 

لەڕووی  ناچاری  بەیەكداچونی  و  تێكەڵبوون  

پاشكۆ،  دەمانكاتە  ئابورییەوە  و  سیاسی  

تێكەڵ  فیكرییەوە  رووی  لە  لەبەرئەوەی 

فیكرییەوە،  رووی  لە  تێكەڵبونیش  نەبووین. 

ئێمە  بۆمنونە  هاوكار.  و  هاوبەش   دەمانكاتە 

بەهۆی نەوتەوە، پارەو پولێكی زۆرمان هەیە، 

لەڕووی  ئ��ەوەی  نەبۆتەمایەی  ئەوە  بەاڵم 

ئابورییەوە پاشكۆنەبین.

ل��ەب��ەره��ۆك��اری  ئێمە  ه��ەڵ��ب��ژاردن��ی 

چی  ب���ڕی���اردەدات  سیاسیەت  سیاسیەو 

پەراوێزخسنت  و  هۆكارەكەشی  دەك��ەی��ن. 

نائامادەگی فیكرە، كە بەهۆی هاوپەیانێتی 

ئایینیەوە،  دامەزراوەی  سیاسی  و  دەسەاڵتی 

وەالوەنراوە(.

هاوپەیانێتی ئەو دوانەو الوازكردنی رۆڵی 

فیكر، لەناوخۆدا كاریگەری لەسەر سیستمی 

وادەكات  ئەوەش  جێهێشتووە.  پەروەردەش 

كۆمەڵگە نەتوانێت بەرخورد لەدژی ئەو جۆرە 

هاوپەیانێتی  فشاری  گەر  بكات.  سیاسەتە 

دام���ەزراوەی  سیاسی  و  دەسەاڵتی  نێوان 

رێی  لە  دەتوانێت  كۆمەڵگە  نەبێت،  ئایینی 

ئەو  بۆ  فشار  خوێندكارانەوە،  و  پ��ەروەردە 

جۆرە سیاسەتە بێنێت.

ئێمە دەوڵەمەندین،  لەوەدایە  مەترسیەكە 

كەچی پاشكۆین. دەكرا بەو دەوڵەمەندییەوە 

ب��ەاڵم  س��ی��اس��ی،  بەهێزێكی  ببوینایە 

پێوەر  ئەوەش  وادەرنەچوو. هۆكاری هەموو 

ئەو  دەتوانێت  كە  هزرە،  ئامادەبونی  نا  و 

بێ  سەروبەری  و دادڕانە، بگۆڕێت بۆ هێزی 

بكاتە  سامانە  پارەو  ئەو  هەموو  و  سیاسی  

هێزێك  نەك  بەرهەمهێن.  ئابوری  هێزێكی 

كەواتە  بژی،  چی  چی  و  بەروبوم  و  لەسەر 

یان  نییە،  دەستەوستانی  كێشەكە  لێرەدا 

قەدەرێك بێت  و لەناوچاوامنان نورسابێت.

دەڵێن:  كە  ئەوانەی  دژی  تۆ  *كەوابێ  
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)بونیادی عەرەب، بونیادێكی دواكەوتووە(؟

نەگۆڕنییە،  بونیادی  بەپرسی  بڕوام  -من 

بەاڵم لەبەرامبەریشدا حەزم بەوەنییە شانازی 

بەڕابردووەوە بكەم  و خۆمی پێوە هەڵبكشێم، 

چونكە لە رابردوودا گەر شتێك هەبێت، باب 

 و باپیرانم كردویانە نەك من.

نەگۆڕ،  ناكرێت خەسڵەتی جەوهەرگەرای 

بلكێنین،  دیاریكراوەوە  گروپێكی  و  بەڕەگەز 

لەبەرئەوەی كارێكی لەوجۆرە، دەمگێڕێتەوە 

تااڵوی  ئەوروپا  كە  دەمارگیری،  هزری  بۆ 

ئەوروپا  سەروەختێك  چەشت.  بەدەستەوە 

دوچاری شتێكی لەو جۆرەبوو، هەوڵیدا خۆی 

لێی دەربازكات، كەواتە ئێمە بەر لە هەرشتێك،  

پێویستان بە شۆڕشێكی هزری  و شۆڕشێكی 

مەعریفی هەیە. نەك تەنها لەگوتاری ئایینیدا، 

بەڵكو لەهەموو گوتارەكاندا.

راب��ردوم��ان  دەسكەوتەكانی  *هەندێك 

كە  دەبەستنەوە،  كەسانێكەوە  ب��ەن��اوی 

فارس   بەمیللەتانی وەك  و سەر  نین   عەرەب 

بەو  پشت  یان  دیكەن.  ئەوانی  و  ت��ورك   و 

كتێبی  لە  خەلدون  ئینب  كە  دەبەسنت،  شتانە 

باسی دەكات  )املقدمە(دا دەربارەی عەرەب 

 و دەڵێت: )عەرەب زیاتر حەزیان بە پاڵدانەوە 

داهێنان  و...  و  كار  نەك  السایكردنەوەیە،  و 

هتد. سەبارەت بەوانە دەڵێیت چی؟

خ��ەل��دون،  ئینب  الی  ع���ەرەب  -وش���ەی 

ئەویش  مەبەستی  دێت  و  )بەدو(  بەمانای 

ئەلئەعرابانەی  ئ��ەو  ب��ووە.  )ئەلئەعراب( 

هەڵوێستێكی  خ��ۆی��ەوە،  الی  قورئانیش 

دەربارەیان  هەیەو  لەبەرامبەریان  نێگەتیڤی 

تٶمنوا  مل  قل  أمنا  ااڵع��راب  )قالت  دەڵێت: 

فی  االی��ان  یدخل  وملا  أسلمنا  قولوا  ولكن 

قلوبكم( الحجرات: 14(.

لەئێستادا عەرەب وەك فەزایەكی كلتوری 

رەگ��ەز  و  ج��ۆر  سنورەكانی  زمانەوانی،   و 

الفی  بتوانیت  تۆ  رەنگە  تێدەپەڕێنێت ، 

لەبەرئەوەی  عەرەبیت،  كە  لێبدەیت  ئەوە 

لەدایكبوویت،  عەرەب  دوورگەی  لەنیمچە 

بەاڵم من ناتوانم لە رووی ئەتنیكییەوە الفی 

من  ئەوەشدا  لەگەڵ  كەچی  لێبدەم.  ئەوە 

مافی  ناتوانیت  عەرەبیت و  تۆش  و  عەرەبم  

ئینب  تیۆریاكەی  لێزەوتبكەیت.  عەرەببونم 

دەشتەكییەكان  بەدوو  كە  ئەوەیە،  خەلدون 

هەرئەوان  بەاڵم  وێراندەكەن،  شارستانیەت 

بنەدەخەن  و  بارگەو  لەوجێیەدا  خۆشیان 

شارستانیەتێكی نوێ  دروستدەكەن.

و  ج��ۆر  بەبااڵدەستی  س��ەب��ارەت  *ئ��ەی 

رەگەزی دیكە، بەسەر كەلەپووری ئێمەدا؟

سیاسییەو  بااڵدەستبونێكی  -ئ���ەوە 

بەجۆرێك لە جۆرەكان ئەوە فەرامۆشدەكات، 

كەپێیدەڵێن هەماهەنگی، لەنێوان دەسەاڵتی 

سیاسی فەرمانڕەوا  و دامودەزگا كلتورییەكان 

و  لەكۆشك   فەلسەفە  ئ��ەدەب(.  و  )شیعر 

برەوی  فەرمانڕەواكاندا  و  میر  دیوەخانی 

فەلسەفەی  و  عیرفان   ل��ەب��واری  س��ەن��د. 

ئیسالمیدا، ئەوەی بە زمانی فارسی نورساوە، 

عەرەبی  زمانی  بە  كە  ئەوەدەبێت،  هێندەی 

هەیە. ئێمە لێرەدا باس لە بااڵدەستی سیاسی 

كلتوری  الیەنی  بە  زۆر  گرنگی  كە  دەكەین، 

نادات. 

ئیسالم لەسەرەتاكانیداو دوای كۆچی دوایی 

كۆزمۆز  ئاینێكی  بە  بوو  )د.خ(،  پێغەمبەر 

عەرەب،  دوورگەی  لەنیمچە  واتە  پۆلیتانی، 

چووە دەرێ   و مەڵبەندی خەالفەت، لەشاری 

مەدینەوەوە گواسرتایەوە بۆ دیمەشق،  پاشان 

و  تونس   و  قاهیرە  لە  دواتریش  بەغدا،  بۆ 

مەغریب  و ئەندەلوس، ناوەندگەلێكی سیاسی  

ئەوەش  زەوەندكرایەوە.  و  زۆر  كلتوری  و 

سەرتاسەری  خەسڵەتێكی  ئیسالم  وایكرد 

جیهانیانە وەربگرێت.

عەرەبی  كلتوری  بڵێین  ناتوانین  ئێمە 

ئیسالمی، كلتورێكی تەواو عەرەبیانەیە بەمانا 

الیەنگرانی  نێوان  ملمالنێی  ئیتنیكیەكەی. 

نەقڵ  و ئەقڵ، یان الیەنەكانی دیكە، ملمالنێی 

نێوان هێزگەلێكە كە هەندێكیان دەیانەوێت 

زمانەوانیدا  كلتوری  و  داخ��راوی  لەزۆنێكی 

خوازیارن  دیكەشیان،  هەندێكی  بژین  و 

بەسەر دنیادابكرێنەوە.

یان  ئیسالمی،  ع��ەرەب��ی  شارستانیەتی 

قەرزارباری  دروستبوونی،  عەرەبی،  ئیسالمی 

كلتورە  لەگەڵ  قوڵەیە  هەماهەنگییە  ئەو 

هەمە  رەگەزی  هەبوونی  دنیاو  جیاجیاكانی 

ئەو  كۆبوونەوە،  چەترێكدا  لەژێر  كە  جۆرە، 

چەترەش ئایینی ئیسالم بوو.

لەبەهای  ناتوانین  دیاردەیەكەو  ئەمە 

حوكمی  ناكرێت  كەوابێت  كەمكەینەوە. 

بدەین،  عەرەبدا  بەسەر  ئیتنیكی  رەگەزی  و 

ساتەوەختی  لە  ع��ەرەب  بارودۆخی  ب��ەاڵم 

ئێستادا، هی ئەوەیە سەركۆنەبكرێت. كاتێك 

كەسێكی وەك پاپا دەڵێت: )ئەقڵ لە ئیسالمدا 

گەر  خۆیدایە  لەجێی  ئەوا  ئاوایە(،  و  ئاوا 

كە  رەخنەیەكیش  هەر  ئێستابێت.  مەبەستی 

ئیسالمی  ئاڕاستەی  خۆرئاوا  لێبێت  و  گوێت 

بكات، رەخنەیە لەبارودۆخی ئێستای جیهانی 

ئیسالمی.

لە  داكۆكی  دەمانەوێت  سەروەختێكیش 

كارەدەكەین  ئەو  بەمێژوو  بكەین،  خۆمان 

ناكەین.  ئێستا  ب��ارودۆخ��ی  لە  بەرگری   و 

بەرگری  ئەوەنییە،  هی  ئێستامان  بارودۆخی 

بەاڵم  بهێنینەوە،  بۆ  پاساوی  لێبكەین  و 

بكەیت   ئیسالمی  ئەقڵی  لە  باس  دەتوانیت 

و بۆمنونە، موعتەزیلەكان بەمنونە بهێنیتەوە. 

لە  كەڕقیان  ئەوانەشەوە  لەالیەن  تەنانەت 

موعتەزیلەكانە.

سینا  ئینب  هەن،  كەسانێك  دەبینین  *بۆیە 

وەك  دەك��ەن  و  تەكفیر  )بۆمنونە(،  رازی  و 

ناویان  مێژوومان  مەزنێتی  بۆ  بەڵگەیەكیش 

دێنن.
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رووەوە  ل��ەم  كە  دەگەیەنێت،  ئ��ەوە  -ئەمە 

دووفاقێتییەك هەیە، لەالیەك سەیردەكەیت شانازی 

دەكەین،  راب��ردووەوە  سەرلەبەری  و  كەلەپوور  بە 

قبوڵنییە،  هەندێكیامنان  لەناخیشەوە  هەرچەندە 

و چی  و چی.  فەلسەفی   هزری  و  موعتەزیلە  وەك 

بێ   دەكەیت،  هەرشانازی  تۆ  دەریدەخات  ئەمە 

بۆیە  تۆ،  لە  بەشێكە  راب��ردووە  ئەو  بزانیت  ئەوەی 

مەسەلەكە پێویستی بەوریای  و وردبینی هەیە، نەك 

و  شانازیكردن   بۆ  پەناگەیەك  وەك  بۆئەوەی  تەنها 

لەدۆخی  ئەوكاتەی  بەكاریبهێنیت،  هەڵكێشان  خۆ 

بەرگری لەخۆكردندابین.

ئێمە ئێستا لەدۆخی بەرگریداین، تەنانەت لەسەر 

نییە،  بەرگری  بە  پێویستان  بەاڵم  فیكریش،  ئاستی 

بەڵكو پێویستان بەهەڵوێستێكی رەخنەگرانە هەیە، 

دەرهەق بەخۆمان  و بەوانی دیكەش.

لە  كە  قسەیەت،  ئەو  سەر  دەمباتەوە  *ئەمە 

)وتاری  دەڵێیت:  باستكردووەو  لێكۆڵینەوەكانتدا 

عەرەبی وتارێكی شێوا و شپرزەیە، كەچی هەندێجار 

واخ��ۆی دەردەخ���ات وەك ئ��ەوەی وت��اری راب��وون 

شێوان  و  ئەو  نیشانەكانی  بێداربوونەوەبێت(.   و 

شڵەژانە چین؟

رەخنەگرتنێك  هەموو  عەرەبی  وتاری  -لەئێستادا 

وایە  مانای  ئەوەش  دەزانێت،  پێكردن  بەسوكایەتی 

دەگریت،  رەخنەیەك  هەر  لەقەیراندایە.  وتارە  ئەو 

كاتێك  منونە  بۆ  دەخاتەوە.  ئاستنزم  پەرچەكرداری 

لەواڵتانی  دەگیرێت  م��رۆڤ  لەمافەكانی  رەخنە 

پێشێلكردنی  كە  وەاڵمتدەدەنەوە  بەوە  عەرەبیدا، 

ئەومافانە لەهەموو جێیەكی دنیادا روودەدات.

 بێگومان مافەكانی مرۆڤ بەشێوەیەكی ئایدیالی 

لەجیهاندا پەیڕەوناكرێت، بەاڵم خۆ ئەمە بەو مانایە 

دیكە،  لەشوێنێكی  خراپەكاری  كەبوونی  نایەت 

پاساوی خراپەكاری الی ئێمە بداتەوە. ئەمە بۆخۆی 

نییە  پاساو  لەجێگەیەك،  بوونی خراپەكاری  هەڵەیە. 

بۆئەوەی لەجێگەیەكی دیكەش هەبێت.

سەركوتكردنی  و  چ��ەوس��ان��دن��ەوە  هەبوونی 

ئەوەی  مایەی  ببێتە  نابێت  لەجیهاندا،  موسڵانان 

غەیرە  خەڵكانی  خۆماندا،  كۆمەڵگەكانی  لە  ئێمەش 

موسڵان سەركوتبكەین. بەڵێ  وەاڵمیان دەدەمەوەو 

ئەم  ئایا  بەاڵم  دووهەوا،  بانێكەو  ئەوە  دەڵێم  پێیان 

رەخنەیە راستە، یان نا؟ 

هەیە...(،  ئەوەت  )تۆش  پێیدەڵێم:  سەروەختێك 

ئەوە پاساو نییە! پێویستە رەخنە لەیەكرتی بگرین.

بە  رەخ��ن��ەگ��رت��ن  ن��اه��ەم��وارەی  واقیعە  ئ��ەم 

تەنانەت  وادەك��ات  دەزان��ێ��ت،  سوكایەتیپێكردن 

پاپوكەو  وتارێكی  بەداوی  بنب،  رۆشنبیرانیش  گەورە 

و  نوزە  بێ   روپاماییكەرو  وتارێكی  كە  شێواوەوە، 

كرچ  و كاڵە، هەرتەنها لەبەرئەوەی ئەوەی وتویەتی 

بەكەسەكەدا  هەق  ئێمە  ئەمەریكاییە.  كەسێكی 

دەناسینەوە، نەك كەسەكە بەهەقدا بناسینەوە.

كە  ك��رد،  ئیسالمیەكان  لەمافی  *داك��ۆك��ی��ت 

لەدژی  دەس��ەاڵت  و  بگەنە  دیموكراسی  بەشێوەی 

داوای  سەروەختێك  وەستایتەوە،  لیربالیستەكانیش 

ئەوەیانكرد لەو پرۆسەیە دوربخرێنەوە، وەك ئەوەی 

لە جەزائیر رویداو لە فەلەستینیش لەگەڵ بزوتنەوەی 

حەماسدا دووبارەبووە.

ل��ی��ربال��ی��س��ت��ەك��ان پ��ێ��ی��ان��وای��ە داخ���ڵ ب��وون��ی 

لەپێناو  ئامرازێكە  بەگەمەكە،  ئیسالمیستەكان 

بەسەر  كودەتاكردن  پاشان  بەدەسەاڵت  و  گەیشنت 

دیموكراسیدا؟ لەم بارەیەوە چی دەڵێیت، لەكاتێكدا 

لەگەڵیدا  و  گرتووە  ئایینی  وتاری  لە  رەخنەت  تۆ 

توشی گیر و گازبویت؟

بم،  خوازیاریشی  من  گەر  تەكتیكە.  -سیاسەت 

من  خوازیارمی.  ئایدیالی  مۆراڵی-  بەلۆژیكی  ئەوا 

بیر لە سیاسەت ناكەمەوە، ئەوەی بیری لێدەكەمەوە 

دیموكراسی  دەبێت  یان  وایە،  بۆچونم  فەلسەفەیە! 

قبوڵینەكەین.  دەبێت  یان  قبوڵبكەین،  بەپڕاوپڕی 

چ  چۆنە و  ئ��ەو  و  ئ��ەم   نیەتی  بزانین  ئ��ەوەی  بێ  

مەبەستێكیان هەیە، ئەوەی لە جەزائیر رویدا، كاتێك 

هەڵبژاردنەكانیان  پرۆسەكەو  وەردایە  دەستی  سوپا 

رەتكردەوە دوای سەركەوتنی ئیسالمییەكان، بۆخۆی 

ئەزمونێكی تاڵ  و تفت بوو. بەداخەوە هیچیشی لێ  

فێرنەبوین.  بڕوانەچەند خوێن رژا؟

سیاسەت 
تەكتیكە. گەر من 
خوازیاریشی بم، 
ئەوا بەلۆژیكی 
مۆراڵی- ئایدیالی 
خوازیارمی. من 
بیر لە سیاسەت 
ناكەمەوە، ئەوەی 
بیری لێدەكەمەوە 
فەلسەفەیە! 
بۆچونم وایە، یان 
دەبێت دیموكراسی 
بەپڕاوپڕی 
قبوڵبكەین، 
یان دەبێت 
قبوڵینەكەین



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 78
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2016

دابنێین  )ب����اوای  وت���م:   1990 س��اڵ��ی 

ئەوەیان  ویستی  جەزائیر  ئیسالمیەكانی 

پایەماڵكەن.  دیموكراسی  هەبووبێت، 

دەبێت هەڵوێستی ئەوكەسانە چی بێت، كە 

هەڵیانبژاردوون؟(. هێز بدەرە دەست خەڵك.

ئەم پرسە بۆخۆی شێوەیەكە لە شێوەكانی 

مەرجدارمان  دیموكراسیەتێكی  ئێمە  قەیران. 

نابێت.  لەجێی خۆیدانییەو  ئەمەش  دەوێت. 

بەهەڵبژاردنی  تەنها  گ��ەالن  بەهێزكردنی 

دیموكراسانە  مومارەسەی  دیموكراسی  و 

لە  كە  ئەوەنییە  مانای  ئەمەش  دەبێت. 

كەموكوڕی بەدەربێت. هەر میللەتێك دەست 

 و پەنجەی لەگەڵ دیموكراسیدا نەرم كردبێت، 

دەچێتەوە  الدانێكدا  سەرپێچی  و  هەر  بەگژ 

ئێمەی  جەخار  ب��ەاڵم  روب���دات،  كەتیایدا 

بەسەر  چاودێرێك  دەمانەوێت،  رۆشنبیران 

گەالنەوە دابنێین.

رەزوان  ل��ەگ��ەڵ  ك��ە  *لەگفتوگۆیەكدا 

)الجزیرە(  رۆژنامەی  ئەنجاممداو  ئەلسەیددا 

باڵویكردەوە،   2008 یەكەمی  لەترشینی 

رشۆڤەكردنی  سەرلەنوێ   دەربارەی  قسەمان 

)رای  لێكرد  ئ��ەوەم  پرسیاری  كردو  قورئان 

ل��ەوەاڵم��دا  ت���ۆ(.  م��ی��ت��ۆدەك��ەی  ب��ە  چییە 

بۆ  میتۆدێكە  گونجاوترین  كە  پێیڕاگەیاندم، 

خوێندنەوەی قورئان. ئەڵبەتە پێشرت بۆچونی 

وانەبوو، بەڵكو رەخنەی لێگرتیت  و جیاوازی 

بۆچونەكانی  لەگەڵ  بیروبۆچونەكانیشی 

بووە.  پەشیان  دواتر  بەاڵم  خستەڕوو،  تۆدا 

تۆ  كە  ئەوەبووە  رەخنەگرتنەكەشی  هۆكاری 

رادیكااڵنە  توندو  بەشێوەیەكی  لەسەرەتادا، 

ئەوەش  چویتەتەوەو  ئایینیدا  ئاقاری  بەگژ 

لەسەر حسابی میتۆدی زانستی بووە.

لەم بارەیەوە چی دەڵێیت؟

-بۆخۆم هەردوو دیدارەكەیم خوێندۆتەوە. 

ناشیرینی  زۆر  ق��س��ەی  ك��ە  ئ���ەوەی���ان 

هەروەها  ناڕەحەتیكردم،  بەرامبەركردوم  و 

ئەوەی تۆش لەگەڵتداكردووەو بەشان  و باڵی 

میتۆدەكەمدا هەڵدەدات.

لەڕاستیدا من نازانم هۆكارەكەی چییە.. 

كەناڵی  لەبەرنامەیەكی   1999 ساڵی 

حوار  بەرنامەكە-  ناوی  )پێموابێت  دا   LBC

خۆی  ئەلسەید  رەزوان  كە  ب��وو(  العمر- 

پێت  نابم  قایل  )من  وتی:  پێشكەشیدەكرد 

موجەدیدی(.  تۆ  مومجتەهید و  بوترێت 

لەسەر  ناشیرینی  زۆر  قسەی  دواتر  كەچی 

كردم  و یەكێك لەو قسانەیدا دەڵێت: )نەرس 

حامد ئەبوزێد كابرایەكی داماوەو من بەزەیم 

پێیداهاتەوەو وتارێكم بۆ باڵوكردەوە!(.

زانستی  قسەیەكی  نارشینەو  قسانە  ئەم 

نییە، بۆیە ئازاری دام  و لەدڵم گرت، چونكە 

قسەكانی  نییە.  فیكریی  و  شەخسییە  شتی 

و  نەوەاڵممدایەوە  بوون،  نزم  ئاست  هێندە 

قسە  ئەو  لەپای  ئەویش  لێكرد.  نەگلەیشم 

نابەجێیانەیدا داوای لێبوردنی نەكرد. گۆڕینی 

لەگەڵتدا  تۆ  گفتوگۆیەی  ل��ەو  خ��ۆی  رای 

داوای  وەك  نییەو  هێنانەوە  پۆزش  كردووە، 

من  هەرچەندە  حسابناكرێت،  لیبوردنكردن 

گەورەیەی  لەو شەرەفە  بۆخۆم سەرم سوڕما 

كە پێی بەخشیم.

دابڕاوە؟  تێكۆشان  و  لەخەبات   هزر  ئایا 

وشەیەكی  )خەبات(  وش��ەی  ئ��ەوەی  وەك 

خەباتگێڕە،  بیرمەند  بەدناوبێت!  خراپ  و 

من  بۆمنونە  نا.  سیاسیەكەی  بەمانا  ب��ەاڵم 

خۆپیشاندانێكم  هیچ  بەشداری  لەژیامندا 

نەكردووە، چونكە دەترسم )پێدەكەنێت(.

ئەوە  ئەلسەید  رەزوان  مەبەستی  *ڕەنگە 
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ئاقاری  پەالماری  لەسەرەتادا،  كەتۆ  بووبێت، 

میتۆدێكی  خستنەڕوی  بەبێ   دابێت  ئایینیت 

زانستی؟

ئەو  بوتایەو  وای  گەر  نەوتووە،  وای  -ئەو 

ئەوا  بخستایەتەڕوو،  بەڵگەوە  بە  قسانەشی 

قسەكانی دەبوونە قسەیەكی زانستی.

و  وگ��از  بەگیر  كەتۆ  راستە  ئ��ەوە  *ئایا 

گرنگیت  پاشان  دەستتپێكرد،  پ��ەالم��اردان 

بەمیتۆدی زانستی دا؟

)رەخنەی  كتێبی  هەرایە  ئەو  -هەموو 

وتاری ئایینی( نایەوە. لەپێشەكی ئەو كتێبەدا 

سەرمایەگوزاری  كۆمپانیاكانی  لە  باسم 

دەق( )چەمكی  كتێبی   1985 ساڵی  كردبوو. 

پلەیەكی  وایكرد ساڵی 1990  ئەوە  نوسی.  م 

مامۆستای  ببمە  بەرزبكرێتەوەو  ئەكادیمیم 

ئایینیدا،  وتاری  لێكدانەوەی  لە  یاریدەدەر. 

میتۆدی زانستیم بەكارهێناو كەومتە پشكنینی 

وت��ارەو  ئەو  دەسپێكی  خاڵی  میكانیزم  و 

سێ   وتارە و  ئەو  بۆ  میكانیزمم  پێنچ  لەوێدا، 

خاڵی دەسپێكی ئەو وتارەشم دەستنیشانكرد. 

ئایینی  وتاری  لەنێوان  لەگەڵ جیاوازینەكردن 

)بەشێوە فەرمیەكەی( و شێوە میلی گەراكەی.

بۆ  ت��ەرخ��ان��ە  نەسكێكی  ه��ەروەه��ا   

)پرۆژەكەی  ئیسالمی  لەچیەیی  رەخنەگرتن 

دوابەشیشی  بەمنونە(.  حەنەفی  حەسەن 

ئایینیەكان..  )تێكستە  ب��ە  ب��وو  تایبەت 

ت��ەواوی  ئ��ەوە  زانستی(.  نزیككارییەكی 

لە  خرۆشان  هەڵچون  و  رەنگە  كتێبەكەیە. 

بەاڵم  روبدات،  چیدا  وتارێك  و چی  و  دەس 

لەكتێبدا شتی وانابێت.

ئەنجامداوە و  گفتوگۆم  *زنجیرەیەك 

سەرلەنوێ   پرسی  ل��ەس��ەر  لەبەشێكیدا 

ت��ەف��س��ی��رك��ردن��ەوەی ق��ورئ��ان��ی پ��ی��رۆز  و 

وەس��ت��اوم.  فیقه  ئسوڵی  ن��وێ��ك��ردن��ەوەی 

پێیوایە  ئەوەدایەو  لەگەڵ  ئەلسەید  رەزوان 

میتۆدەكەی  بۆئەوەش  بەجێیە،  خواستێكی 

گونجاوترین  بە  تۆ 

دەزانێت،  میتۆدێك 

ب���ۆ س��ەرل��ەن��وێ  

خ��وێ��ن��دن��ەوەی 

ق���ورئ���ان، ب��ەاڵم 

م����ح����ەم����ەد 

ئ��ەل��ن��ج��ێ��م��ی 

)ك���ە ئ��ەن��دام��ی 

فەقیهانی  ك��ۆڕی 

س��ع��ودی��ەی��ە(، 

گفتوگۆیەی  ل��ەو 

كردوومە  لەگەڵییدا 

نەرسحامد  )میتۆدی  دەڵ��ێ��ت: 

بۆسەر  میتۆدێكە  ترسناكرتین  ئەبوزێد، 

قورئان(. ئەم ناكۆكی  و جیاوازییە زۆرە لەسەر 

ئەو میتۆدەی تۆ، دەیگەڕێنیتەوە بۆچی؟

دەگەڕێتەوە  ناكۆكییە  و  جیاوازی   -ئەو 

بەسەر  حوكم  ئەوانەی  مەرجەعیەتی  بۆ 

پەیوەندی  ن��ەك  دەدەن،  میتۆدەكەمدا 

هەبێت.  منەوە  باكگراوندی  و  ب��ەژێ��دەر 

بەكاریدەهێنم،  من  میتۆدەی  ئەو  ئەبێت 

مەترسیەكەی لەكوێدابێت؟

دەڵێت:  ئەلنجێمی  محەمەد  *بۆمنونە 

ئێمە  ه��ەی��ە،  چونگەلێكی  ب��ۆ  )ئ��ەب��وزێ��د 

پێیدەڵێین-  فەقیهان  كۆڕی  لە  خۆمان  الی 

لە  ئەوەتا  ق��ورئ��ان-.  لەدەقی  گومانكردن 

هەقیقەت-،  دەسەاڵت،  دەق،  كتێبەكەیدا- 

سەرچاوەی  وەحی  كەواتە  دەڵێت:  ئەبوزێد 

زانست  و زانیاری پێغەمبەرە، واتە ئەو ساتە 

دەگمەنەیە، كە هۆشیاری تێیدا غایب دەبێت  

لەكاردەكەون،  تایبەتیەكانی  توانستە  و 

شاراوەكان  و  چەپێرناو  شتە  ئ��ەوە  لەبری 

هێزێكی  بەهۆی  ئاگادا،  ناخود  قواڵیی  لە 

بەجۆرێك  سەردەردێنن.  رادەب��ەدەرەوە  لە 

ناشكێت  بەسەریاندا  دەستی  د.خ  پێغەمبەر 

 و توانای كۆنرتۆڵكردنیانی نابێت(.

-ئەوە 

لەالپەڕە چەندا هاتووە؟! سەیرە ئەو قسانە، 

ئەو قسانە عەنتیكەن!!

قسانە(،  بەو  )پاڵپشت  دەڵێت  *هەروەها 

قسەی  قورئان  پێیوایە،  ئەبوزێد  حامد  نەرس 

خوانییەو قسەی پێغەمبەرە؟

-ئەو قسانە سەیرن و نامۆن بەبیستنم.

فەقیهانی  ك��ۆڕی  قسەی  قسانە  *ئ��ەم 

بەناوی  هاتووە،  لەكتێبێكدا  سعودیەیەو 

)القرا  ة الجدیدە للقرا  ن(.

لەچ  ب��پ��رس��ە،  لێی  ل��ێ��دەك��ەم  -ت��ك��ات 

قسانەی  ئ��ەو  كتێبەكەمدا  الپ��ەڕەی��ەك��ی 

خوێندۆتەوە؟

ئەو قسانە بەگوێ   و بەزمانی من نامۆیەو 

هەرگیزاو هەرگیز، ئەوە قسەی من نییە. من 

زمانی خۆم دەناسمەوەو دەزانم چی دەنوسم، 

رەنگە چاپێكی ئەو كتێبەم بێت  و دەسكاری 

كرابێت  و شێوێندرابێت، یان لێكدانەوەیەكی 

لەوجۆرە بۆ قسەكانم كرابێت. ئەمە خەریكە 

تكایە  دەرونناسی!  بواری  بۆ  سەردەكێشێت 

قسانەی  ئەو  بپرسە،  لێی  الی  و  بگەڕێرەوە 

الپەڕەیەكدا  بەش  و  لەچ  هێناوەو  لەكوێوە 

شتی وام وتووە. قسەی من تێكەڵ بەقسەی 

كە...  وایە  مانای  ئەوە  بكرێت،  تر  یەكێكی 
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ئەوا  بێت،  منیش  گەر قسەی  )پێدەكەنێت(. 

مانای وایە توشی زەهایمەر بووم!

سەرلەنوێ   پرسی  دەرب���ارەی  تۆ  *رای 

نوێكردنەوەی  قورئان  و  تەفسیركردنەوەی 

ئەو  دەرب��ارەی  ئەی  چییە؟  فیقه  بنەماكانی 

هەیە،  چیت  ئەلسەید  رەزوان  بۆچونەی 

بنەماكانی  سێی  لەسەر  )یەك  دەڵێت:  كە 

لەسەر  ئەوەش  مانایەو  وشەو  تەوەری  فیقه 

دێرینەكان  زانستە  و  ئەرستۆی   لۆژیكی 

زمانناسی  لە  سود  دەكرێت  بۆیە  رۆن��راوە، 

نوێ  وەك بونیادگەری  و زمانەوانی  و... هتد، 

وەربگیرێت بۆ خزمەتكردن بە ئایین(؟

سەرەكیەكانی  لەتەوەرە  یەكێكە  -ئەوە 

كاتێك  پێشوتریشتدا  لەپرسیاری  ئیشكردنم. 

كە  كامەیە،  نزیككاریە  )ئ��ەو  دەپرسیت: 

نۆرماڵە  نزیككاریەكی  پێیبڵێین  دەشێت 

پێویستە  قورئانی؟(.  لەدەقی  تێگەیشنت  بۆ 

بونیادی  ل��ە  تێگەیشنت  ب��ۆ  بگەڕێینەوە 

منیش  ئیشەكەی  تێكڕای  و  قورئانی  دەقی 

نوێ   نزیككاریەكی  ناتوانین  ئێمە  ئەوەیە. 

بارودۆخی  بە  پشتان  گەر  ئەنجامبدەین، 

چونكە  بەست،  رابردوو  مێژویی  و  بونیادی  

ئاسۆیەكی  فیكری،  سەردەمێكی  ه��ەر 

مەعریفی تایبەت  و جیاوازی هەیە.

ئاسۆی  ئێستاشان،  مەعریفی  ئاسۆی 

تێپەڕاندووە،  لێكۆڵینەوانەی  ئەو  مەعریفی 

كە بۆ قورئان كراوە، هەروەها باس  و خواسە 

بەجێهشتووە.  كالسیكیەكانیشی  فیقهییە 

خۆیی  تایبەتی  ئێپستیمی  سەردەمەو  هەر 

سیستمێكی  هەیە  ئێمە  الی  ئەوەی  هەیە. 

تیۆلۆژی  بونیادێكی  لەسەر  كە  مەعریفییە، 

پێداچونەوەی  سەرلەنوێ   پێویستە  رۆنراوەو 

دیدوتێڕوانینی  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  بۆبكرێت، 

مرۆڤە نەك شتێكی دی. پێویستی سەرلەنوێ  

محەمەد  كە  فیكری،  بونیادی  لە  بیركردنەوە 

ناوی  ئیسالمی(  ئەقڵی  )رەخنەی  بە  ئەركون 

دەبات، لێرەوە سەرچاوە دەگرێت.

ئەركۆن بیرمەندێكی زۆر گرنگە.. ئیجتیهاد 

ئیشكردنە  چونكە  نییە،  ب��ەس  بەتەنها 

مەعریفی،  و  ئەقڵی   بونیادی  هەمان  لەسەر 

واتە  ئیسالمی،  لەئەقڵی  رەخنەگرتن  بەاڵم 

مەعریفییەی  بونیادە  ل��ەو  رەخنەگرتن 

لەسەر  ئیسالمی  بیركردنەوەی  لەبنەڕەتەوە 

دامەزراوە تا رۆژگاری ئێستامان.

چونكە  هەنوكەییە،  خواستێكی  ئەوەش   

مەعریفی  لەبونیادی  رەخنە  دەتوانین  بەوە 

دەقی  بەوجۆرەش  بگرین،    تیۆلۆژیا  فیقهو 

قورئانی نزیكدەكەینەوە لەوەی، پێیدەوترێت 

رۆحی پێش بەتیۆلۆژی بوون  و بەیاسایبوونی 

تیۆلۆژیایەو  نەكتێبی  قورئان  قورئانی.  دەقی 

نەكتێبی یاسایەو نەكتێبی فیقهەو نە ئەخالقە 

arakon
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و نەفەلسەفەیە. لەقورئاندا هەموو ئەوشتانە 

دەشێت  و  پەیپێبەرین   پێویستە  كە  هەیە، 

ئەو  ئەمەش  بكەین.  ناودێری  )دنیابینی(  بە 

شتەیە من كاری لەسەردەكەم.

*تۆپێتوایە دۆزینەوە دێرینەكەی بۆ ئێستە 

دەست نادات، یاخود لەو باوەڕەدای تا ئێستا 

نەدۆزراوەتەوە و پەی پێنەبراوە؟

هەیە،  كۆنە  دۆزی��ن��ەوە  ئ��ەو  -ئەڵبەتە 

مەعریفی  ئ��ام��رازی  ئێستا  ئێمە  ب���ەاڵم 

باپیرامنان  باب  و  لەبەردەستدایە.  زیاترمان 

مەعریفیەكانی  ئامرازە  هەموو  لە  سودیان 

سەردەمانی خۆیان بینیووەو كەسانی دۆگا و 

داخراونەبوون. كرانەوە بەسەر گریك  و فارس 

بەرهەمهێنا.  ئیسالمی  ئەقڵی  كێدا،  كێ   و   و 

ئەقڵی  لەبونیادی  بیر  سەرلەنوێ   ناتوانم  من 

بەسەر  كرانەوە  بەبێ   بكەمەوە،  ئیسالمی 

ئەوەی  وەك  سەردەمدا،  جیاجیاكانی  كلتورە 

ئینب روشد و عەبدولقاهر جورجانی كردیان.

راب��ردووە،  میتۆدی  بۆ  دڵسۆزی  لێرەدا 

بەو  رابردوو  میتۆدی  رابردووخۆی.  بۆ  نەك 

شێوەیە كراوەبوو، ئێمەش پێویستان بەوەیە. 

قسەكانی رەزوان ئەلسەید لەجێی خۆیاندان، 

زمانەوانیانەی  چەمكە  ئەو  تێكڕای  چونكە 

تەفسیر و بنەماكانی فیقهیان لەسەر رۆنراوە، 

زمانەوانی  چەمكگەلێكی  زۆر  تاڕادەیەكی 

ئەرستۆیین.

فیقهدا  ل��ە  )ل��ۆژی��ك  دەی���وت:  غ��ەزال��ی 

مەبەستی  ل��ەوەش��دا  بنەڕەتییە(.  شتێكی 

ل��ۆژی��ك��ی ئ��ەرس��ت��ۆب��وو، ل��ەب��ەرئ��ەوە من 

نوێ  لۆژیكێكی  ب��ەدۆزی��ن��ەوەی  پێویستم 

و  بەهێز  تا  هەیە،  ت��ازە  فەلسەفەیەكی    و 

لەوبوارەدا  سەردەمەكەمەوە  كەرەستەكانی 

شتێك بكەم. سەرباری ئەوە، قورئان دوچاری 

منونە  بۆ  ب��ووە.  بەشكردن  لەبەش  جۆرێك 

بەشێكیان  ك��ەالم  علیمی  ب��واری  زانایانی 

كەالمیان  عیلمی  بونیادی  بردووە،  بۆخۆیان 

فوقەهاكانیش  هەروەها  ڕۆن��اوە،  لەسەر 

بەشێكیان وەرگرتووە، زانستی فیقهیان لەسەر 

بەشێكیان  عاریفەكانیش   دروستكردووە، 

لەسەر  رۆحانییان  بونیادێكی  ب���ردووە، 

چێكردووە.

ق��ورئ��ان  ب��ە  دەس��ت��ان  بتوانین  چ��ۆن 

چۆن  بونەی؟  بەش  بەشە  بەرلەو  رابگاتەوە، 

بەیەكگرتویی  و  خۆی   وەك  قورئان  بتوانین 

تێدا  دنیابینی  بەوجۆرەی  بەدەستبێنینەوە، 

و  مۆراڵی   و  یاسایی   كایەی  ئامادەبێت  و 

بەو  پێكەوە،  فەلسەفیش  و  ئ��ی��ان��داری  

دنیابینیەوە پەیوەستنب؟

هۆكارەكەی  ب��ەوان��ەدا  چاوخشاندنەوە 

ئەو  هەموو  بۆ  رێزم  )لەگەڵ  كەمن  ئەوەیە 

لێیان(،  بینینم  سوود  میراتیەو  و  كەلەپوور 

و  ف��راوان��رت  مەعریفی  كایەیەكی  سەربە 

بڵێم:  سادەتر  بابەشێوەیەكی  زەنگینرتم. 

چاكرتنیم،  پێشرت  ئایینی  پیاوانی  لەزاناو  )من 

ئەوان  باڵی  شان  و  لەسەر  لەئێستادا  بەاڵم  

بینین  بواری  وایە  مانای  ئەوەش  وەستاوم، 

ئەمە  مەوداترە.  دوور  و  بەرفراوانرت  من  الی 

دەخەیتە  منداڵەكەت  كاتێك  دەچێت  بەوە 

بەاڵم   نییە،  لەتۆژیرتر  ئەو  خۆ  سەرشانت. 

كەلەپوور  پێویستە  دەبینێت(.  دوورتر  لەتۆ 

پێشچوون،  بەرەو  گەشەو  بۆ  بێت  ئاسۆیەك 

كاوێژكردن  و  بۆ  بێت  وێستگەیەك  ن��ەك 

دووبارەكردنەوەی شتەكان.

ئەلسەید  رەزوان  و  ئەركۆن   محەمەد 

لەسەر  دەڵێن  كاتێك  ئەوەیە،  مەبەستیان 

تێكڕای  رۆن���راوە.  ئەرستۆتالیسی  لۆژیكی 

دنیابینی  لەسەر  كالسیكییەكان،  چەمكە 

زۆر  قورئان  دام��ەزراوە.  جیهان  بۆ  كالسیك 

لەسەردەمی  دنیابینیە  ئەو  زیاترەو  ل��ەوە 

بەاڵم هێشتا  پێشكەوتوتربوو،  خۆیدا گونجاو 

توانستەی  ئەو  نوێیەو  دنیابینی  هەڵگری 

تێدایە.
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و  )ئەوسا  ئیسالمیدا  ه��زری  لەمێژووی 

بەردەوامی گەڕانەوە  پێویستیەكی  ئێستاش(، 

)صفین(  لە  سەروەختێك  هەیە.  قورئان  بۆ 

ناكۆكی  شیعە  و  سونە  كاتێكیش  نەسازان  و 

و  قورئان   بۆ  گەڕانەوە  نێوانیانەوە،  كەوتە 

تائێستاش پێویستان بەوە هەیە.

*بەاڵم مەرجی وتاری ئایینی كۆنسێرڤاتیڤ 

بۆ پەسەندكردنی هەر بۆچونێكی زانستی لە 

قورئان یان فیقهدا ئەوەیە، ئەوكەسەی خاوەنی 

خواپەرست  دینداری  زانایەكی  بۆچونەكەیە 

بێت، یاخود تەنانەت لەوانەبێت كە سەر بە 

دامەزراوەیەكی ئایینی كۆنسێرڤاتیڤن، چونكە 

لەكابرایەكی  شەرعی،  بیروڕای  منونە(  )بۆ 

بشزانین  ئەگەر  قبوڵناكرێت،  س���ەرڕوت 

دام��ەزراوە  بیستی  گوێ   بەگشتی  كۆمەڵگە 

باس   جۆرە  ئەم  كەواتە  دەبێت،  ئایینیەكان 

ئاستی  لەسەر  دەتوانن  چۆن  لێكۆڵینەوانە  و 

و  هەبێت   بەشدارییەكیان  گشتی،  هۆشیاری 

كاریگەری دروستبكەن؟

بە  پەیوەندی  جۆرەنییەو  بەو  ئەمە  -نا 

نییە.  خواپەرستیەوە  دینداری  و  مەسەلەی 

ئەوان چوزانن ئەوكەسانەی كارێكی لەوجۆرە 

ئەمە  ئیاندارنین.  یان  ئیاندارن  دەك��ەن، 

روكەشێتی،  رواڵەتبازی  و  سەر  دەمانباتەوە 

پرسی تەكفیر و گوتاری ئایینی.

روكەشێتییە  ئەم  دەكرێت  چۆن  *دەی 

لەباربەرین ، هزری نوێ  بگەیەنین بەهەموان؟

پەیوەندییەی  ئ��ەو  -ب��ەوەدەك��رێ��ت 

ئایینیە  دام��ەزراوە  ئایینی  و  پیاوانی  نێوان 

سیاسی  دەس��ەاڵت��ی  كۆنسێرڤاتۆڤەكان  و 

ئەوشتەیە  ئ��ەم��ەش  هەڵبوەشێنینەوە. 

هەیە و  ترسناكی  سامناك  و  زۆر  كەناوێكی 

پێیدەڵێن )عەملانییەت(. سامناكە لەبەرئەوەی 

بێباوەڕییە.  عەملانییەت  كە  كەوتۆتەوە  وەها 

روونیبكەینەوە   تا  دا،  زۆرم��ان  رەنجێكی 

عەملانییەت بێباوەڕیی نییە، بەڵكو بریتییە لە 

جیاكردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی لەدەسەاڵتی 

ئایینی، نەك جیاكردنەوەی سیاسەت بێت لە 

ئایین.

بەبێ   ناتوانیت سیاسەتبكەیت،  تۆ  چونكە 

ئەو رەهەندە مۆراڵیانەی سەرچاوەیان كلتوری 

ئایینە كە. نزیكرتین منونەیەكیش جۆرج بوشە، 

حیسابدەكرێت  ئیاندار  پیاوێكی  بە  كە 

دەسەاڵتی  سەروەختێك  )بەپێكەنینەوە(. 

پێكەوە  ئایین  دەس��ەاڵت��ی  و  سیاسەت  

كەسدادەبن،  یەك  لەدەستی  كۆدەبنەوەو 

ئەوا هەموومان لەبەردەم مەترسیداین، لەبەر 

دەبێتە  دەسەاڵتە  ئەو  بەپێی  ئایین  ئەوەی 

بەوپێیە  دروس��ت  و  و  راس��ت   ئایینی  تاكە 

حوكم بەسەر خەڵك  و خوادا دەدات، ئەوەش 

بۆخۆی شتێكی زۆر ناچێز و ناقۆاڵیە!

دادەنرێم،  بێدین  بەكەسێكی  ئەوكات من 

لەبەرئەوەی ردێنم نەهێشتۆتەوە. ئەو خامنە 

نەكردووەو  سەرپۆشی  چونكە  ئیاندارنییە، 

بااڵپۆش نییە. وەك ئەوە وایە پێناسەیەكت بۆ 

ئایین دیاریكردبێت  و ئایینت لەداب و نەریت  

هەڵقورتاندبێت.  رۆژانەدا  هەڵسوكەوتی  و 

و  هەڵبداتێ    كەسێك  بێانایە  شتێكی  زۆر 

بڵێ  سەرپۆشكردن  و خۆداپۆشین، فەرزێكەو 

دەبێت جێبەجێبكرێت.

دەزانم ئەم قسانە الی ئێوە حسابی كوفری 

فەرزەكان  ئیسالمدا  لە  ب��ەاڵم  بۆدەكرێت، 

ئاشكران  و پێنجن. بڵێ  سەرپۆشكردن مۆراڵە، 

چونكە  ف���ەرزە!!  مەڵێ   ب��ەاڵم  ئەركە،  ی��ان 

كەوات وت، واتە ئەوەی سەرپۆشی بەسەریدا 

كافرە،  بێت  نەپۆشی  نیقابی  نەدابێت  و 

ئەوەش تاوانەو راست نییە.

بەواڵتێكی  كە  سعودیە،  لە  ئێمە  *الی 

ب��وارەدا،  لەو  دادەنرێت  سەختگیر  توند  و 

و  السار  كەسێكی  دەڵێن  وابڵێت.  نییە  كەس 

گوناهبارە، بەاڵم ناڵێن كافرە.. ئاخۆ ئەم جۆرە 

قسانە )بۆمنونە( لەمیرسدا دەكرێت؟

سەروەختێك  واك���راوە.  قسەی  -بەڵێ ، 

لە  بااڵپۆشی  یاساغكردنی  بڕیاری  فەرەنسا 

ئەزهەر  دەرك��رد،  خوێندندا  ناوەندەكانی 

لە  ژنانەی  )ئەو  وتی:  باسكردو  وای  شتێكی 

یاساكانی  پابەندی  دەبێت  دەژین  فەرەنسا 

فەرزە(.  ئەوە  لەمیرسدا  بەاڵم  بن،  واڵتە  ئەو 

ت��ەواو  دوومانگی  نوێنەران  ئەنجومەنی 

میرس(،  زۆرەكانی  گرفتە  و  كێشە  )سەرباری 

بەدەستەواژەیەكەوە خەریكبوون كە وەزیری 

چ  كردبووی.  حیجابەوە  لەبارەی  رۆشنبیریی 

خوردبوونەوە  بێ   دەتوانێت  ژیر  كەسێكی 

لەبەرئەوەی  هەر  تەنها  رەتبكاتەوە،  هزرێك 

و  روت   سەر  كەسێكە  هزرە  ئەو  هەڵگری 

مەدەنییەیان لە فەرەنسا دەژی.

أال لیت اللحی كانت حشیشی  

فنطعمه خیول املسلمین

لەسەردەمانی  وتویەتی  شاعیرێك  ئەمە 

جەنگی خاچ پەرستاندا. ئەڵبەت لەگەڵ رێزم 

و  بەسەر  سەرپۆش  و  ریشدار  هەموو  بۆ 

بااڵپۆشێكدا، ئەم قسانە ناچێتە ناو حوكمدان 

بەسەر كەسەكانداو بڕیاردان بەسەریاندا.

دواك��ەوت��ووە،  بەسەر  لەچك  ناڵێم  من 

دەزان��م  وت��ۆت��ەوەو  وان��ەم  لەزانكۆ  چونكە 

سەرپۆش بەڵگە نییە بۆ ئەقڵ و ژیری. كێشە 

حیجابی ئەقڵە، نەك حیجابی سەر.

حیجابەوە  پرسی  لەبارەی  سەروەختێك 

بەخامنانی  سوكایەتی  دەكەین،  مشتومڕ 

كاتێك  هەروەها  بەسەرناكەین،  سەرپۆش 

قسەو  و  ب��ۆ  حیساب  دەڵ��ێ��ت  كەسێك 

بەپاساوی  ترناكەم،  كەسێكی  بۆچونی 

)بەپێی  ئیاندارنییە  كەسەكە  ئ��ەوەی، 

سوكایەتیكردنە  بۆخۆی  ئەوەش  رواڵەتی(، 

بەوكەسە.
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مشتومری ئـایین و سیاسەت لـە ئیسالمدا

لە عەرەبییەوە: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم 
هشام جعیط

بەشی سێیەم
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سەركەوتن بەسەر هەڵگەڕاوەكاندا

كاتی  لە  دەیگێڕێتەوە،  سەعد  ئینب 

و  ملیۆن   )35( ب��ڕی  عوساندا،  مردنی 

)500( هەزار درهەم لەالی خەزنەدارەكەی 

هەبووە، دواتر ئەو پارانە تااڵنكرا بێئەوەی 

 ، ب��ووە  تایبەت  سامانی  ئایا  بزانرێت 

ئەوە  هەرچەندە   ، گشتی  سامانی  یان 

خەلیفە  كە  راستە  الوازە.  ئەگەرێكی 

جاهیلیەوە،  سەردەمی  لە  هەر  عوسان 

بەاڵم  بوو،  هەبوو  و  دەوڵەمەند  پیاوێكی 

لەگەڵ  راب���ردودا  لە  سامانەكەی  كەمی 

بوو  خەلیفە  كە  كاتەی  لەو  سامانەكەی، 

بەراوردناكرێت. هەریەك لە تەڵحە و زوبێر 

لە هەموو هاوەڵەكانی تر دەوڵەمەندتر و 

دوای  لە  تەڵحە  ژیاون.  نیعمەتدا  لە  زیاتر 

جێهێشت،  گ��وازراوەی  سامانێكی  مردنی 

و  درهەم  ملیۆن   )2.200( بەهای  بە  كە 

مەزەندە  ئاڵتون  دیناری  ه��ەزار   )600(

سامانەكەی  هەموو  تێكڕاییش  بە  دەكرا، 

مەزەندەكراوە.  دره��ەم  ملیۆن  ب��ە)30( 

عێراق،  لە  موڵكەكانی  رێگەی  لە  رۆژانە 

لە  زیاتر  دەن���ارسا،  )النشاشتج(  بە  كە 

دەس��ت��دەك��ەوت،  دره��ەم��ی   )1000(

هەزار   )500 تا   400( تێكڕا  بە  سااڵنەش 

كەسێكی  تەڵحە  دەستدەكەوت.  درهەمی 

عەشیرەتەكەشی  یارمەتی  بەخشندەبوو، 

درهەمی  هەزار   )10( بڕی  سااڵنە  و  دەدا 

دەنارد.  پێغەمبەر  هاوسەری  عائیشەی  بۆ 

لە كوفە خانویەك و لە مەدینە خانویەكی 

ساج  و  و خشت  گەچ  لە  كە  هەبوو،  تری 

عەبدولڕەحانی  ب��ەاڵم  دروستكرابوون، 

هاوەڵە  لە  بوو  یەكێك  كە  عەوف،  كوڕی 

سەرەكی  كەسێكی  و  سەرەتا  پێشینەكانی 

ه��ەزار  مردنی  دوای  لە  ب��وو،  ش��ورا  ن��او 

 )100( م��ەڕو  سەر  ه��ەزار   )3( و  حوشرت 

بەراو  زەوی  زۆری  رووبەرێكی  و  ئەسپ 

جێهێشت،  ئاڵتونی  خشتێكی  چەند  و 

عەبدولڕەحان  دەشكێرنان.  پاچ  بە  كە 

نەزیر(  )بەنی  موڵكەكانی  لە  موڵكێكی 

دینار  هەزار   )40( بە  هەبوو،  كیدمە  لە 

بەسەر  پێغەمبەر  كە  لەكاتێكدا  فرۆشتی، 

ئەو  ب��ەر  دابەشیكربوون،  كۆچبەراندا 

زەوی  پارچەیەك  ه��ەروەه��ا  ك��ەوت��ووە، 

هاوشێوە  نرخێكی  بە  هەبووە،  تریشی 

فرۆشتووە.  عەفانی  كوڕی  عوسانی  بە 

لە هەموان  عەوام  كوڕی  زوبێری  لەوانەیە 

تەنیا  بە  چونكە  بووبێت،  دەوڵەمەندتر 

دان��راوەك��ان  پ���ارە  بانكی  رۆڵ���ی  خ��ۆی 

بە  درك  لێرەشەوە  دەبینی،  )ئەمانات(ی 

لە  دەكەین،  دەوڵەمەندبوونی  میكانیزمی 

گشتی،  خەزێنەی  لە  قەرز  وەرگرتنی  پاڵ 

موڵك  لە  قەرزكراوەكان  لێ  پارە  چونكە 

ن��ەگ��وازراوەك��ان  و  گ���وازراوە  سامانە  و 

پ��رۆس��ە  دارای�����ی  پ��اڵ��پ��ش��ت��ی��ك��ردن��ی  و 

دوای  لە  بەكاردەهێرنا.  بازرگانییەكاندا 

درهەم  ملیۆن   )2.200( بڕی  زوبێر  مردنی 

=گەڕاندنەوەكە  پرۆسەی  كە  گەڕێرنایەوە، 

هەندێك  بەپێی  خایاند.  ساڵێكی  چەند 

كوڕی  زوبێری  سامانەكەی  تر  سەرچاوەی 

 )51 یان   40 یان   35( لە  زیاتر  بە  عەوام، 

من  رای  بە  مەزەندەكراوە.  درهەم  ملیۆن 

ئەملەسعودی هەڵەیەك بەرپادەكات كاتێك 

زوبێر  چونكە  دەكات،  كەم  بڕێكی  باسی 

و  زار  و  زەوی  و  دارستان  زۆرێك  خاوەنی 

لە  خانوو  دوو  و  مەدینە  لە  خانوو   )11(

بەرسە و خانویەك لە كوفە و یەكێكی تر لە 

میرس بووە، جگە لە باخ و باخات لە نزیك 

و  كوفە  لە  تر  موڵكی  هەندێك  و  مەدینە 

سامانەی  ئەو  ئەسكەندەریە.  و  ئەلفستات 

بە هەموو شوێنێكدا دابەشببوو. 

وەقاس،  ئەبی  كوڕی  سەعد  هەروەها 

بەاڵم  دەوڵەمەندبوو،  كەمرت  ل��ەوان  كە 

 )250( بڕی  بە  سامانێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

)العقیق(  لە  خانوویەكی  و  درهەم  هەزار 

كە  باسیدەكات،  ئەملەسعودی  هەبووە. 

زۆر  و  قورەیشییەكان  غەیرە  ه��اوەڵ��ە 

كۆكردۆتەوە:  سامانیان  مامناوەندییەكانیش 

ئاڵتون  كاتێك مردووە  زەیدی كوڕی سابت 

لە  جگە  جێهێشتووە،  زۆری  زی��وی  و 

جێهێشتنی پارە و دارایی بە بەهای )100( 

هەزار دینار، هەروەها )املقداد( لە دووری 

كە  شوێنەدا  لەو  مەدینە  لە  میلێك  چەند 

خۆشی  خانوویەكی  نارساوە،  )الجرف(  بە 

دەرەوەی  و  ن��اوەوە  كە  درووستكردووە، 

كاتێك  دروستكرابوو.  گ��ەچ  و  قسڵ  بە 

 )500( ب��ڕی  م��رد،  مونیە  ك��وڕی  یەعلی 

لەالی خەڵك   زۆری  قەرزی  و  دینار  هەزار 

تری  موڵكی  و  خانو  هەبوو،جگەلەمەش 

 )300( بایی  كە  جێهێشت،  میرات  بە 

عەبدوڵاڵی  تەنانەت  ب��وو،  دینار  ه��ەزار 

كوڕی مەسعود، كە یەكێك بوو لە سەحابە 

ماوەی  بوو،  هەژارەكان  لە  كە  گەورەكان، 

دوو ساڵ عوسان بێزاری كردو لە بەخشین 

بڕی  مردنی،  دوای  لە  بەاڵم  بێبەشیكرد، 

)90( هەزار درهەمی جێهێشت.  

س��ەردەم��ی خ��ەالف��ەت��ی ع��وس��ان بە 

تایبەتی زەمینە لەبار بوو بۆ كۆكردنەوە و 

كەڵەكەكردنی سامانێكی لەو جۆرە، چونكە 

سەردەمەدا  لەو  بوو،  پشوودان  سەردەمی 

زەوەن��دە  و  زۆر  چڕی  بە  سامان  و  پ��ارە 

كۆدەكرایەوە  سامانەی  و  ماڵ  ئەو  بوو، 

خ��ەرج��دەك��را، ی���ان ك���ۆدەك���رای���ەوە و 

دەیەویست  عوسان  بەاڵم  هەڵدەگیرا، 

ئازادكردنی  بۆ  هەڵكەوتوو  بارودۆخێكی 

و  بەكاربردن  و  بازرگانییەكان  پرۆسە 

عوسان  فەراهەمبكات.  دەوڵەمەندبوون 

دەڵێت:  كە  بوو  ئایدۆلۆژیایەك  خاوەنی 

قازانج  با  لێگەڕێ   بیكات،  با  »لێگەڕێ  

ئ��ای��دۆل��ۆژی��ای  ل��ە  نزیكە  ك��ە  ب��ك��ات«، 

چێژوەرگرتن و سودوەرگرتنەوە. دەسەاڵتی 

و  وێنادەكرد  خۆشگوزەرانیەوە  رێگەی  لە 

سودمەند  لێی  نزیكەكانی  كەسە  وایكرد، 

ب���نب، وەك���و زەی����دی ك���وڕی س��اب��ت و 

لێرەوە  تایبەتی.  شێوەیەكی  بە  خزمەكانی 

كە  درووستبوو،  مەترسیدارە  تۆمەتە  ئەو 

لەسەر  كاركردنی  واتە  ئاراستەیكرا،  دواتر 

خۆشویسنت و خزم خزمێنە و دابەشكردنی 

شێوەیەكی  ب��ە  م��وس��ڵ��ان��ان  س��ام��ان��ی 

كەسوكارەكەیدا.  و  خزم  بەسەر  ناشەرعی 
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عوسان بەوپەڕی دڵنیایی و متانە بەخۆبوونەوە 

»من  وتویەتی:  و  بۆوە  تۆمەتە  ئەو  رووب��ەڕووی 

یارمەتیدانی خانەوادە  ئاراستەی  دەسەاڵتەكانم بە 

منوونە  بۆ  بەكارهێناوە«.  موحتاجەكەم  و  گەورە 

دەكاتە  كە  ئەفەریقیا،  غەنیمەتەكانی  یەكی  پێنج 

ئامۆزای  مەروانی  بە  دینار،  هەزار   )200 تا   100(

قورەیشی  هەژارێكی  كە  مەروان  بەخشیوە)1(. 

خۆی  بۆ  مەدینە  لە  خانوویەكی  پارەیە  بەو  بوو، 

درووستكردووە و كتوپڕ دەوڵەمەند بوو. بە هەمان 

 )300( كە  )قضاعە(  سەدەقاتی  عوسان  شێوەش، 

بەخشندانە  شێوەیەكی  بە  بوو  دره��ەم  ه��ەزار 

بڕی  هەروەها  مامی،  ئەلحەكەمی  بە  داویەتی 

دیناری  ه��ەزار   )100( و  دره��ەم  ه��ەزار   )300(

زەید  و  ئەلحەكەم  كوڕی  ئەلحارس  بە  بەخشیوە 

دەبەخشیە  زۆری  سامانی  عوسان  سابت.  كوڕی 

خۆیشی  تەنانەت  نزیكەكانی،  و  گەورە  بنەماڵە 

)بیت  لە  درهەمی  هەزار   )500( بڕی  جارێكیان 

املال( قەرزكردووە، پاشان لە دانەوەی دواكەوتووە 

املال(.  )بیت  بۆ  بیگەڕێنێتەوە  نەیویستووە  یاخود 

بەراورد  بە  بوون،  بێشومار  و  زۆر  پارانە  بڕە  ئەو 

كە  ویالیەتەكان،  جێگیری  بەخشینی  لەگەڵ 

ئاستێكی زۆر كەم بووە و سااڵنە )200( درهەم بوو، 

بووبێت  زیاتریش  دراوەكان  بەخشینە  بڕی  ئەگەر 

لە )3( هەزار درهەم تێپەڕی نەدەكرد. ئەوەی كە 

لە مەدینە هەبوو، بەخشینی بەدرییەكان بوو، كە 

بە )5( هەزار درهەم دیاریكرابوو. 

لە  پارە  تیدانییە كە راكێشانی سامان و  گومانی 

پێكەوەنانی  بۆ  بووە  یارمەتیدەر  زۆر  املال(  )بیت 

سەرمایە و كڕینی زەوی و زارو ئەنجامدانی سەودا 

هاوەاڵن  لە  هەندێك  كە  بیستان  بازرگانییەكان. 

ئەوانە  بینیوە،  دانراوییان  سامانی  بانكی  رۆڵی 

پێچەوانەی  بە  كە  ئەوانەی  بوون،  قورەیشییەكان 

هەبوو  پێشینەیان  دەشتەكییەكانەوە  كۆچەریە 

لەگەڵ هەموو شتێكدا، كە پەیوەندی بە بازرگانی 

شتێكی  بۆیە  هەبووە،  سامانەوە  و  سەروەت  یان 

بووبن.  دەوڵەمەند  زۆر  ئەوەندە  كە  نییە،  سەیر 

دەوڵەمەندبوونێكی  لێكدانەوەی  بۆ  لەوانەیە 

بە  زار  و  زەوی  گۆڕینەوەی  پرۆسەی  ئاوەها، 

لەسەری  فەرمانی  عوسان  كە  هەبووە،  بەرباڵوی 

داوە و هانی پەیڕەوكردنی داوە. زەوی و زارەكانی 

بااڵكەی  كشتوكاڵیە  بەها  و  بەپیتی  بە  ،كە  عێراق 

زەوی  دابەشكراوە:  بەشدا  دوو  بەسەر  ن��ارساوە، 

بۆ  و  دەگرتەوە  گەورەی  هەرە  بەشی  كە  خەراج 

پاڵشتی دارایی بەخشینەكانی عێراق بەكاردەهێرنا، 

پێدەچێت ئەمە لە بەخشینەكانی مەدینە بووبێت، 

كە  )الفی و(  و  )الصوافی(  زەوییەكانی  هەروەها 

جەلەوال  و  قادسیە  شەڕكەرانی  بۆ  هەردووكیان 

لە  نوێنەرەكانیانەوە  لەالیەن  و  دەگەڕێتەوە 

دەستكەوت  لە  و  بەڕێوەدەبران  االی��ام(  )اه��ل 

عوسان  بەشیاندەدان.  قازانجەكانیان  زێدە  و 

بەشدارییان  كە  ئەوانەی  مەدینە  خەڵكی  پێیوابوو 

لە  كردبوو  قادسیەدا  وەك  گەورەكانی  شەڕە  لە 

و  حیجاز  لە  هەرچەندە  عێراقدا،  فەتحكردنی 

لەو  خۆیان  بەشی  بەاڵم  نێشتەجێبوون،  مەدینە 

زەوییانەدا هەیە، ئەوەبوو بیری كردەوە، ئەوانەی 

و  یەمەن  و  حیجاز  لە  واتە  عەرەبی،  دورگەی  لە 

دەتوانن  هەیە،  زارییان  و  زەوی  حەزرەمەوت 

بگۆڕنەوە،  مەدینە  خەڵكی  بەشی  بە  بەشەكانیان 

عێراق.  لە  )الفی و(  خەراج  زاری  و  زەوی  بە  واتە 

بەشداریكردنیان  بەرامبەر  لە  ئەوانە  بەمشێوەیە 

بوونە  عەرەبی  دورگەی  لە  فەتحدا،  شەڕەكانی  لە 

یەمەن  تائیف،  خەیبەر،  لە  زار،  و  زەوی  خاوەنی 

تر  ئەوانەی  بەرامبەریشدا  لە  حەزرەمەوت.  و 

جیاتی  لە  بەدەستدەهێنن،  عێراق  زاری  و  زەوی 

موڵكەكانیان لە دورگەی عەرەبی كە دەیانەویست 

پێبكەن.  گۆڕینەوەیان 

پێكەوەنانی  هۆی  بووە  بابەتە  ئەم  راستیدا  لە 

موڵك و سامانێكی زۆر لە عێراقدا، بۆ ئەوانەی كە 

خاوەنی شتێكی ئەوتۆ بوون لە دورگەی عەرەبی، 

تەنانەت لە بەرژەوەندی ئەوانەشدا بوو، كە تەنیا 

خاوەنی دارایی بوون. بەو شێوەیە تەڵحە موڵك و 

سامانەكەی لە )النشاشتج( لەسەر خاكی فورات لە 

بەرامبەر زەوی و زارەكانی لە خەیبەر دەستكەوت. 

داهاتێكی  تەڵحە  كە  دەكرێت،  ئەوەش  بۆ  ئاماژە 

رۆژانەی هەزار درهەمی لەو موڵكە چنگدەكەوت، 

موڵكی  ئەلحەكەم  ك��وڕی  م��ەروان��ی  ه��ەروەه��ا 

بەدەستهێناوە،  نەهرەوانی  روباری  دارستانەكانی 

لەو  ك��اش  پ��ارەی  بە  نرخەكەی  ئ��ەوەی  دوای 

تەڵحە  بەخشیوە.  پێی  عوسان  كە  داوە،  پارەیە 

ئەو  بەهۆی  بوو  دیار  و  گەورە  سەحابیەكی  كە 

ئەبو زەری غەفاری، 
عەبدوڵاڵی كوڕی 
مەسعود، عەماری 
كوڕی یاسر. ئەبو 
زەری غەفاری 
لەناوجەرگەی 
كۆمەڵگەیەكەوە كە 
تێیدا هەژارەكان 
هەژارترو 
دەوڵەمەندەكان 
دەوڵەمەندتردەبوون، 
لەناو كۆمەڵگەی 
دوای فەتح كە 
بەهۆی دروستبوونی 
خەمی كۆكردنەوە و 
پێكەوەنانی ئاڵتون 
و زیو دەكواڵو 
جۆشی دەدا
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موڵكانەیەوە زۆر دەوڵەمەندبوو، هەروەها 

هەموو  بوو،  خەلیفە  ئامۆزای  كە  مەروان 

جیاوازیەكە  پێدرا.  بەخشین  وەك  شتێكی 

لە  هەردووكیان  كە  بەدیدەكرێت،  لەوەدا 

نەبوو  رێگر  ئەوە  بەاڵم  دەژی��ان،  مەدینە 

خاوەنی  ببنە  عێراق  لە  كە  لەبەردەمیان، 

هەبوون  تریش  خەڵكانی  سامان،  و  موڵك 

سەرۆك  وەك  وەرگرتووە،  لەوە  سودیان 

و  بوون  كوفە  نیشتەجێی  كە  هۆزەكان، 

عەرەبی  دورگ��ەی  لە  سامانیان  و  موڵك 

وردتری  شێوەیەكی  پرۆسەیە  ئەو  هەبوو. 

لە  منوونە  بۆ  دەبەخشی،  بابەتەكان  بە 

بارودۆخی  نێوان  جیاكردنەوەی  رووی 

)الصوافی(،  و  خەراج  زارەكانی  و  زەوی 

ئەوانە  بۆ  بابەتە  ئەو  روونكردنەوەی  بۆیە 

وەرگرتووە،  لێ  سودییان  كە  قورسبوو، 

دەرهێنا،  ناڕوونیەك  لە  بابەتەكانی  چونكە 

چەند  لێوەربگیرێت.  كەڵكی  توانرا  كە 

نیشاندەدەن،  ئەوە  تر  سەرگوزشتەیەكی 

لە  تایبەتی  بە شێوەیەكی  االیام(  )اهل  كە 

كینەیان  و  رق  قورەیشییەكاندا  بەرامبەر 

تۆمەتباردەكران  بەوە  چونكە  دەردەبڕی، 

و  زەوی  بەسەر  دەست  دەیانەوێت  ،كە 

جۆرە  ئەو  تەقینەوەی  بگرن.  زارەكانیاندا 

رق و كینەیە، لە ئەنجامدا دەبوو دۆخەكە 

بگاتە ئاستی ئەو كێشەو ئاڵۆزییانەی كە لە 

ساڵی)33ی كۆچی/654ی زایینی( لە كوفە 

ئەلعاس  كوڕی  سەعیدی  شازادە  دژی  لە 

روویاندا. 

هێزی هەستی ئیسالمی
كاتێك  دەب��ن��ەوە،  سانا  زۆر  پرسەكان 

كوڕی  عوسانی  خەالفەتی  دەوت��رێ��ت 

و  ئ��ارام  و  خۆش  ساڵی  شەش  بۆ  عەفان 

دابەشبووە.  ئاڵۆز  و  ناخۆش  ساڵی  شەش 

و  تانەلێدان  كە  لەبەرئەوەی  راستیدا  لە 

دووەم��ی  نیوەی  لە  تەنیا  دژایەتیكردن 

گەورەتر  سەریانهەڵدا،  عوسان  خەالفەتی 

گ��ەورە،  ه��ەرای��ەك��ی  ب��وون��ە  تاكو  ب��وون 

لە  عوسان  دەڵێت  كە  بیرۆكەیەی  ئەو 

پێچەوانەی  دابڕابوو،  پێشخۆی  سوننەتی 

روحی ئیسالم دەجواڵیەوە، لە سەردەمێكی 

منوونەش  كردبوو.  چەكەرەی  زووتر  زۆر 

بەسەر  ساڵێك  دوای  لە  تەنیا  كە  ئەوەیە، 

بن  )الولید  خەلیفە  وەكو  بەیعەتپێدانی 

وەكو  بوو،  برای  دایكیەوە  لە  كە  عقبە( 

سەعدی  لەجێی  كوفە  سەرپەرشتیاری 

وەلحاڵ  دایمەزراند.  وەقاس  ئەبی  كوڕی 

بە  ب��اوەڕی  درەن��گ  )الولید(  دەوترێت 

كە  لەوانەی  یەكێكیشە  و  هێناوە  ئیسالم 

ب��ردوون،  ن��اوی  )الطلقا ء(  بە  پێغەمبەر 

بەسەر  دەستگرتن  دوای  لە  كە  ئەوانەی 

ئازادكراون.  و  ب��وردراوە  لێیان  مەككەدا 

وەسفی  فاسق  وەكو  شەخسی  بە  قورئان 

پیاوە  بەو  قورئاندا  دەقی  لە  واتە  كردووە، 

ناكرێت،  قسەكانی  بە  متانە  كە  نارساوە، 

بەاڵم لە كوفە شوێنی سەعدی گرتەوە، كە 

دیارەكان  و  گەورە  هاوەڵە  لە  بوو  یەكێك 

)البالذری(  بوو.  قادسیە  پاڵەوانی شەڕی  و 

دامەزراندنەی  ئەو  راشكاوی  بە  دەڵێت: 

)الولید( كە لە ساڵی )24ی كۆچی(دا بوو، 

دوای  لە  هەبوو.  خراپی  كاردانەوەیەكی 

)25ی  ساڵی  لە  واتە  ساڵێك،  تێپەڕبوونی 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  زایینی(دا  كۆچی/646ی 

سەعد كوڕی ئەبی سەرح، كە ئومەوییەكی 

بوو،  عوسان  شیری  برای  و  ئامۆزا  ترو 

والی  بە  ئەلعاص  ك��وڕی  عەمرو  لەجێی 

عەمرو  هەرچەندە  دای��م��ەزران��د.  میرس 

ساڵ  دوو  بەاڵم  نەبوو،  پێشینە  هاوەڵێكی 

لەپێش فەتحی مەككەدا بۆ مەدینە كۆچی 

كرا،  پەسەند  باش  شێوەیەكی  بە  و  كرد 

كە  ك��رد،  هێزێكی  چەند  سەركردایەتی 

وێنەی یەکێک لە جەنگەکان لەسەردەمی ئیسالمدا
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ئاراستەیدەكردن و بە تەواوەتی لەگەڵ  پێغەمبەر 

بوو  یەكێك  عەمرو  ئاوێتەببوو.  ئیسالمیدا  رێبازی 

ئیسالمی  سوپای  متانەپێكراوەكانی  سەركردە  لە 

فەلەستین  فەتحكردنی  لە  فەلەستین،  و  لە سوریا 

بەهۆی  دەبینی.  سەركردایەتی  رۆڵی  میرسدا  و 

كارەكانیەوە یەكێك بوو لە كەسایەتییە گەورەكانی 

لە  وەل��ی��د.  ك��وڕی  خالیدی  ه��ەروەك��و  ئیسالم، 

بەرامبەریشدا باسی ئەوە دەكرێت، كە پێغەمبەر 

سەعدی  كوڕی  عەبدوڵاڵی  خوێنڕشتنی  بڕیاری 

دەكرد،  ئ��ەوەی  ئیدیعای  چونكە  راگەیاندووە، 

ئایەتەكانی  وەكو  مەحكەم  ئایاتی  دەتوانێت  كە 

قورئان بڵێت. 

زایینی(دا  ك��ۆچ��ی/648ی  )27ی  ساڵی  ل��ە 

لەو  دیاریكراویش  بە  روویدا،  ئەفەریقیا  غەزای 

غەنیمەكانی  پێنجیەكی  عوسان  كە  بوو،  ساڵەدا 

بەخشیوەتە مەروانی كوڕی ئەلحەكەمی ئامۆزای، 

پێنجیەكانەی  ئەو  سەعد،  كوڕی  عەبدوڵاڵی  یان 

كە دەبوو بەپێی شەرع بۆ خەزێنەی )بیت املال( 

بوونی  دوای  لە  عوسان  پێدەچێت  وا  ب��ڕوات. 

بڕیاریداوە  داوە،  بڕیارێكی  چەند  خەلیفە  بە 

عوسان  مامی  ئەلحەكەمی  دوورخستنەوەی 

كە  هەڵبوەشێنێتەوە،  تائیف  بۆ  منداڵەكانی  و 

كوڕی  ئەلحەكەم  دەرك��ردب��وو.  بۆی  پێغەمبەر 

قوڕەیشیانەی  لەو  بوو  یەكێك  ئەلعاص  ئەبی 

دوای  لە  تەنانەت  كردووە،  پێغەمبەری  دژایەتی 

بە  گاڵتەكردن  لەسەر  مەدینە،  بۆ  كۆچكردنیشی 

بابەتی  لێرەوە  ئیرت  ب��ووە،  ب��ەردەوام  پێغەمبەر 

كە  دەستیپێكردووە،  تائیف  بۆ  دوورخستنەوەی 

ئەوەیان  زاتی  عومەر  نە  و  ئەبوبەكر  نە  دواتر 

عوسان  بەاڵم  بشكێنن،  بڕیارە  ئەو  نەكردووە 

سەرپەرشتیاری  بە  كردی  و  دایمەزراند  هێنای 

و  قەزاعە  باجەكانی  و  سەدەقات  كۆكردنەوەی 

بە  مرد،  كاتێكیش  و  پێبەخشی  زۆری  پارەی  بڕی 

دەكرد، هەروەها  نوێژی  گۆڕەكەی  لەسەر  ئاشكرا 

زایینی( كۆچی/649ی  )29ی  ساڵی  لە  عوسان 

سەرپەرشتیاری  بە  عامری  كوڕی  عەبدوڵاڵی  دا 

بەناوبانگی  هاوەڵی  جیاتی  لە  دامەزراند،  بەرسە 

عەبدوڵاڵی  ئەشعەری.  موسای  ئەبو  پێغەمبەر 

تەنیا  ب��وو،  ئ��وم��ەوی  كەسێكی  ع��ام��ر  ك��وڕی 

بوو.  بچوك  تەمەنی  كە  بوو،  ئەوە  كەموكورتی 

ئاشكرایە كە عوسان لە زووەوە دەستیكردووە بە 

بردنی پارەی )بیت املال( بۆ دابینكردنی پێویستی 

رێگەی  لە  پێدەچێت  ب��ەاڵم  بەخشینەكانی،  و 

قەرزكردنەوە ئەو كارەی كردبێت، كەواتە بەشێكی 

بۆ  تانەلێدان و رەخنە رووبەڕووی كرایەوە  زۆری 

بیرهێنانەوە و ئاراستەكردنی رای گشتی، كە رەگ 

و ریشەكانی بۆ شەش ساڵی یەكەم، یان سەرەتای 

بە  و  شێوەیە  بەو  دەگەڕێتەوە.  خەالفەتەكەی 

پێكهێرناوەی سەرچاوەكان  بیرۆكە  پێچەوانەی ئەو 

عوسان  هەڵسوكەوتەكانی  دەكەن،  بۆ  ئاماژەی 

بە  كتوپڕی  گۆڕانێكی  دیاریكراودا  كاتێكی  لە 

دیاریكراو  ئاراستەیەكی  بە  نەبینی  خۆیەوە 

لەسەری  بكات  بەوە  پێویست  كە  بیدەعە  بەرەو 

لۆمە و مەاڵمی ئاراستە بكرێت، بەاڵم رای گشتی 

سەرەتای  لە  چ��اوەڕوان��ن��ەك��راو  شێوەیەكی  بە 

لە  ناڕەزایی  و  بێزاری  كۆچی   )30 یان   29( ساڵی 

رووداوە  هەروەها  نیشاندا،  خۆی  بەرامبەری 

رێڕەوەی خۆیان وەرگرت  ئاراستە و  بچوكەكانیش 

پێویستە  كەواتە  نەبوون،  لێبوردن  جێگەی  و 

عوسان  كردەوەكانی  نێوان  لە  بكرێت  جیاوازی 

لە  هەر  كە  خەالفەتەكەی،  ماوەی  درێژایی  بە 

كاریگەری  لەژێر  كۆتاییەكەی،  تاكو  سەرەتایەوە 

ئەو  نێوان  لە  هەروەها  بوو،  سیاسەتدا  هەمان 

لە  كە  كەوتەوە،  لێی  كە  ناڕەزایەتیەی  و  توڕەیی 

ساڵی  شەش  لە  بەاڵم  بوون،  شەرمنانە  سەرەتاوە 

بە  دەرك��ەوت،  زەقی  بە  دەسەاڵتەكەیدا  كۆتایی 

خەالفەتەكەیدا،  ساڵی  دوو  دوایین  لە  تایبەتی 

كۆچی/654-655ی  35-ی   34( ساڵەكانی  لە  واتە 

گشتی  رای  كاتەدا  لەو  لوتكە.  گەیشتە  زایینی(دا 

هەموو  بۆ  خۆی  هەڵسەنگاندنی  و  خوێندنەوە 

خەالفەتەكەی عوسان كرد و یەك یەك هەڵەكانی 

كۆمەڵێك  كرایە  ئەوەی  گەیشتە  تا  بیرهێنایەوە، 

بەاڵم  كرایەوە،  رووب��ەڕووی  كە  تۆمەت،  و  تانە 

یەك دەستەواژەی  پێدانی  بگاتە  بێئەوەی هەرگیز 

كورت و پوخت بۆ تۆمەتباركردنی. ئەوەبوو دواتر 

فەرمانیداوە  وەك:  دەكرا  ئاراستە  تانەیەكی  چەند 

بە سوتاندنی بەرگەكانی قورئان جگە لەو بەرگەی 

گێرَایەوە  ئەلحەكەمی  سەپاندبووی،  كە  خۆی 

كەسانی  خستەوە،  دووری  خوا  پێغەمبەری  كە 

نەوجەوانی لە پۆستی والیەكان و سەرپەرشتیاران 

عوسمان پێیوابوو 
خەڵكی مەدینە 
ئەوانەی كە 
بەشدارییان لە 
شەڕە گەورەكانی 
وەك قادسیەدا 
كردبوو لە 
فەتحكردنی 
عێراقدا، هەرچەندە 
لە حیجاز و مەدینە 
نێشتەجێبوون، 
بەاڵم بەشی خۆیان 
لەو زەوییانەدا 
هەیە، ئەوەبوو 
بیری كردەوە، 
ئەوانەی لە دورگەی 
عەرەبی، واتە لە 
حیجاز و یەمەن و 
حەزرەمەوت زەوی و 
زارییان هەیە
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بنەماڵەی  لە  ئەوانەی  تایبەتی  بە  دادەمەزراند، 

خانەوادەكەی  بە  بەخشی  و  دیاری  بوون،  خۆی 

بردووە،  موسڵانان  خەزێنەی  لە  سامانی  داوە، 

عێراقی  زەوییەكانی  ببێت،  دەوڵەمەند  تاوەكو 

هەروەها  دابەشكردووە،  كەسدا  هەندێك  بەسەر 

تۆمەتباركراوە بە دابڕانی لە سەردەمی پێغەمبەر و 

هەردوو خەلیفەی پێشینە و الدانی لە شەریعەتی 

و  تانە  ئەو  رێكخستنی  حوكمەكانی.  و  ئیسالم 

بۆی  ژیرانە  پڕوپاگەندەی  شێوەی  بە  تۆمەتانە 

هەموو  بە  دەنگۆكان  ئاستەی  ئەو  تا  هۆنرایەوە، 

لە كوفە  تایبەتیش  بە  واڵتانی ئیسالمیدا باڵوبۆوە، 

و میرس زۆر دەنگیاندایەوە، تاوەكو لە ساڵی )35ی 

ئەوەی  گەیشتە  كار  زایینی(  كۆچی/655-656ی 

خەلیفە  كوشتنی  و  مەدینە  سەر  بكرێتە  هێرش 

لە  بریتیبوو  بۆخۆی  كە  لێبكەوێتەوە،  عوسانی 

راستەقینە.  لەسێدارەدانێكی 

ناچونیەك  و  دووفاق  بونیادێكی  راستیدا  لە 

ك��ردەوە،  خ��ۆی  شوێنی  ئیسالمدا  دڵ��ی  لەناو 

خەلیفەوە،  لەالیەن  بنەماڵەكەی  هەاڵوێردكردنی 

كارئاسانیكردن  ل���ەڕووی  زی��ادەڕۆی��ی��ك��ردن��ی 

بە  ئ��وم��ەوی��ی��ەك��ان،  ب��ۆ  رێگەخۆشكردنی  و 

بنەماڵەویستی  و  شاهانە  سیاسەتێكی  كورتی 

سوننەتە  ئەو  پێچەوانەی  زۆرجار  كە  پەیڕەوكرد، 

ه��ەردوو  و  پێغەمبەر  كە  ب��وو،  بەهێزە  نوێیە 

ترەوە  الیەكی  لە  دایامنەزراند.  پێشوو  خەلیفەی 

هەستی  قوڵبووەوەی  بەهێزو  هەڵكشانێكی 

الیەنی  هەندێك  ك��ە  سەریهەڵدا،  ئیسالمی 

بەرجەستەكردنی  بۆ  بانگەشەیان  كۆمەاڵیەتی 

دەكرێت  لەالیەك  گشتی  شێوەیەكی  بە  دەكرد. 

لەنێوان  ملمالنێیەك  بۆ  بگەڕێرنێتەوە  بابەتەكە 

وابەستەییەكانی  و  پەیوەندی  نوێكردنەوەی 

نەریتەكانی  و  داب  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوە  و  خوێن 

بۆ  ه��ەوڵ��دان  ه��ەروەه��ا  جاهیلی،  س��ەردەم��ی 

پاوانخواز،  و  شەخسی  دەسەاڵتێكی  چەسپاندنی 

لەالیەكی تریشەوە بۆ لەدایكبوونی هۆشیاریەكی 

خۆی  سەرچاوەوە  سێ   رێگەی  لە  كە  ئیسالمی، 

سەركێشی  مێژووی  و  قورئان  دەك��رد:  بەهێز 

و  ئەبوبەكر  حوكمی  پێوەرەكانی  و  ئیسالمی 

بووە  عوسان  دژی  لە  ئیسالم  خودی  عومەر. 

كوشتنی  كوشتی.  بوو  ئیسالمیش  یاسادانەر، 

ئیسالمی  بۆ  تەواوبوو  سەركەوتنێكی  عوسان 

ناواحن )االسالم املبطن(، لەناو ویژدانی عەرەبیدا، 

جاهیلیەت،  پاشاوەكانی  بەسەر  سەركەوتن 

واتە  بەرجەستەببوو،  قورەیشدا  لقێكی  لە  كە 

ئومەوییەكان و پیاوەكەیان )عوسان(. پێدەچێت 

لە  ملمالنێ   وەك  گەورەكە،  قەیرانە  لێكدانەوەی 

بنەمایەكی كۆچەری دەشتەكی، كە مردنی  نێوان 

كە  پێشبینیدەكرێت،  و  لێكەوتەوە  عوسانی 

بكوژانی عوسان نوێنەرایەتیان كردووە و لە نێوان 

عوسان،  كەسی  لە  بەرجەستەبوو  بنەمایەكی 

عەبدولعەزیز  ه��ەروەك  باوبێت،  هەڵەیەكی 

ئەلدوری لە دوای ئەوانی تر، لە كتێبی )مقدمە فی 

تاریخ صدر االسالم( چاپی 1960 باسیكردووە. لە 

بێت،  راست  پێچەوانەكەی  بوو  پێویست  راستیدا 

پێشوەخت  وێناكردنێكی  عوسان  سیاسەتی  كە 

بوو، بۆئەوەی لە داهاتوودا لەگەڵ ئومەوییەكان 

سەر  دەگەنە  كاتەی  ئ��ەو  وات��ە  دەگ��وزەرێ��ت، 

دەسەاڵتی  بەسەر  دەستگرتن  دەسەاڵت:  كورسی 

بنەماڵەیەك،  بەرژەوەندی  بۆ  ئیسالمی  خەالفەتی 

پەیڕەونەكرد،  ئیسالمەتیەكەی  باشی  بە  كە 

ئیسالمی  دژەیەتیكردنی  ئاسەوارەكانی  بەڵكو 

پادشایانە  بناغەیەكی  لەگەڵ  پێوەدیاربوو، 

و  دەستكەوتەكان  و  سامان  دابەشكردنی  لەگەڵ 

توێژی  لە  كالسیكییەكان  عەرەبیی  هێزە  هاندانی 

خانەدانانی هۆزەكان و نسكۆی بژاردەی ئیسالمی، 

ئەگەر هاوەاڵن بن، یان خوێنەرانی قورئان بن. بە 

واتەیەكی تر ئەوەی وایكرد لە دواییدا نوێنەرانی 

یەزیدی كوڕی موعاویە  لە دژی  ئیسالمی  رەوتی 

كە  بوون،  ئامانجانە  ئەو هۆكارو  راپەڕن، هەمان 

كوفە  و  میرس  هەڵگەڕاوەكانی  راپەڕینی  لەپشت 

و بەرسە بوون، كاتێك لە دژی عوسان راپەڕین: 

ئەوەی  ئیسالمی«.  میراتی  سەر  »هەڕەشەكانی 

و  سەرنەكەوت  عوسان  كە  ئەوەبوو،  رووی��دا 

كوژرا، بەاڵم بە پێچەوانەی ئەوەوە، ئومەوییەكان 

بەسەر نەیارەكانیاندا سەركەوتن. 

دەردەكەوێت،  گەورەكە  جیاوازییە  لێرەوە 

هێزەكان  هاوسەنگی  گۆڕانی  بە  دەكرێت  كە 

ئیمپراتۆریەتی  كە  پێیەی  بەو  لێكبدرێتەوە، 

زیاتر  داه��ات��ووەدا،  س��ەردەم��ە  ل��ەو  ئیسالمی 

پادشایەتی  بنەمای  پەیڕەوكردنی  بە  پێویستی 

لە راستیدا 
بونیادێكی دووفاق 

و ناچونیەك 
لەناو دڵی 

ئیسالمدا شوێنی 
خۆی كردەوە، 

هەاڵوێردكردنی 
بنەماڵەكەی 

لەالیەن خەلیفەوە، 
زیادەڕۆییكردنی 

لەڕووی 
كارئاسانیكردن و 
رێگەخۆشكردنی 

بۆ ئومەوییەكان، بە 
كورتی سیاسەتێكی 

شاهانە و 
بنەماڵەویستی 

پەیڕەوكرد
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تریش  گ��ەورەی  جیاوازیەكی  هەبووە. 

پیاوێكی  خ��ۆی  ب��ۆ  ع��وس��ان  ه��ەی��ە: 

بوو،  پێشینە  سەحابیەكی  و  ئیسالمی 

كە  بوو،  شەرعیەت  خاوەنی  پێیەش  بەو 

دەكرێت  بەاڵم  لێبدرێت،  تانەی  نەدەكرا 

عوسان  ك��ە  ئ��ەوەی  پێشبینیبكرێت، 

بابەتیانە  یان كردوویەتی  بیكات،  هەوڵیدا 

سیستمی  ك��ە  م��وع��اوی��ە  پ��اش��ان  ب���وو، 

بنەمای  ب��ە  پ��ادش��ای��ەت��ی  ق��ورەی��ش��ی/ 

درێژەی  توانی  سەپاندووە،  پشتاوپشت 

ئەو هەنگاوە  بەاڵم  بەدیبێنێت،  پێبدات و 

ترسناكی  ناوخۆیی  شەڕێكی  ساڵ   )5(

بوونی  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  لێكەوتەوە، 

سەردەمی  لە  ب���ەردەوام  ئۆپۆزسیۆنی 

بەردەوامێتی  و  توانایی  ئومەوییەكان، 

ئەو  ن��ی��ش��ان��داوە،  ئیسالمیی  ب��ن��ەم��ای 

نەبێت،  كۆتاییدا  لە  تەنیا  كە  بنەمایەی 

هەرگیز سەركەوتوو نەبوو، هەرچەندە بە 

هەبوو،  ئامادەگی  بەردەوام  شێوەیەكی 

بارودۆخێكی  سایەی  لە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

گوشاری  لەژێر  و  دیاریكراو  كۆمەاڵیەتی 

كۆمەاڵیەتی  و  ئابوری  هۆكاری  هەندێك 

نەیارو دژ  بیرۆكەی ئیسالمی  دیاریكراودا، 

پادشایەتی و خزمخزمێنە و توندوتیژی  بە 

و  ب��ەرسە  میرس،  ئەلفستات،  كوفە،  لە 

كە  وایە  مانای  ئایا  سەریهەڵدا،  مەدینە 

بونیادی  بە قەیرانێكی  پەیوەندی  كێشەكە 

حەمتیەوە هەبووە، یان لە هەموو بارێكدا 

لە جۆرەكان سەریهەڵدەدا؟  بە جۆرێك 

عوسان  لە  گلەییان  ئ��ەوان  ئاشكرایە 

ئەسحابەكان  لە  وازی  كە  نەبووە،  لەوەدا 

هێنا راپەڕن، هاواری )ئەبی زەر( هاوارێك 

بوو لە بیابان، بەاڵم دەاللەتەكەی لە تانە و 

تەشەرەكانی تردا بەرجەستە بوو، هەروەها 

عوسان  ك��ە  ن��ەب��وو،  ل���ەوەدا  گلەییان 

تاوەكو  دەس��ت��وااڵك��رد،  خانەدانەكانی 

پێكەوەبنێن،  تایبەتیان  سامانی  و  موڵك 

تەشەرە  و  تانە  لە  ئەوانە  النیكەم  یان 

یەكالكەرەوەكان نەبوون. راستیەكەی لەناو 

درووستبووندا  لە  كە  ئیمپراتۆریەتەدا،  ئەو 

لە  كۆمەاڵیەتی  هێزێكی  چەند  ب��وو، 

ناكۆك  هەڵچووندا بوون و هەندێك هێزی 

بەاڵم   ، راستە  ئەمە  هەبوون،  ناحەزیش  و 

جار  یەكەمین  بۆ  كە  مانایەی  بەو  نەك 

هاندەر  هێزە  بەبێگومان  پێشبینیبكرێت، 

عروبی  و  هۆزایەتی  هێزی  كاریگەرە  و 

لەالیەن  بوو  ئیسالم  هێزی  بەڵكو  نەبوو، 

هەڵوێست  كە  ئاراستەدەكرا،  ئەوانەوە 

ب��ە ه��ەرەم��ی  و ش��ەرع��ی��ەت��ی خ��ۆی��ان 

دژی  لە  شۆڕش  گرێدابوو.  ئیسالمەتیەوە 

پاراستنی  لەپێناو  بوو،  شۆڕشێك  عوسان 

عومەر  كە  ئیسالمییەی،  سیستمە  ئ��ەو 

گۆڕانكاری  دژی  لە  شۆڕشێك  دایمەزراند، 

بوو، بە تایبەتی كاتێك بیروباوەڕ و بەهاكان 

بە  گۆڕانكاری  و  بێت  سیستمەكە  الی 

پێچەوانەوە لە بەهاكان بەدەربێت. لێرەوە 

هێزی بیری سوننەی ئیسالمی بەپێی واتەی 

سەرەتای دەركەوت، لە بەرامبەریشدا ئەو 

رقلێبوونەوەیە درووستبوو، كە بە بیرۆكەی 

دیاریكراوی  بە  كە  نوسێرنا،  بیدعەوە 

ل��ە س��ەردەم��ی ع��وس��ان��دا دەرك���ەوت. 

»تۆ  دەوت:  عوسانیان  بە  راپەڕیوەكان 

سیستمێكی  ئیسالمی  سیستمی  گۆڕاوی«. 

گۆڕانێكی  لە  شەرعیەتی  دیاربوو،  تەواو 

كە  وەرگ��رت،  زەبەالحەوە  شۆڕشگێڕانەی 

سەرجەم  و  جاهیلیەت  سیستمی  هەموو 

ژێرەوژوور  قۆناغەی  بەو  سەر  گوتارەكانی 

ئەو  بیروباوەڕەكانی  الیەنگری  كە  كرد، 

دەیانوت:  ئ��ەوان  دەك��رد.  سەردەمەیان 

ئیسالم  بووین،  یەكرتی  دوژمنی  »كاتێك 

هات و ئێمەی كردە برای یەكرت، نیعمەتی 

ب��ەاڵم  ل��ەس��ەرم��ان،  گ��ەورەی��ە  ئیسالم 

جاهیلیەت پڕ بوو لە ستەم و شەڕەنگێزی«. 

هەموو خەڵكی لەسەر ئەوە كۆكبوون، یان 

پەیامی  و  لێناین  رێزی  »خوا  دەیانوت: 

محەمەدی بۆ ناردین ». ئەم گوتارە الیەنی 

لە  زیاتر  نیشاندەدات،  سیاسی/ئەخالقی 

)یەكتاپەرستی(:  غەیبی  الیەنی  نیشاندانی 

چاكە  بە  فەرمان  كە  یەكگرتوو،  گەلێكی 

ئیسالمدا  سایەی  لە  خودا  گەلێك  دەكات، 

لە  كە  گەلێك  نەتەوەكان،  میراتگری  كردیە 

بێزراو بوو، بەاڵم ئیمڕۆ گەلێكی  رابردوودا 

خۆشەویستە، گەلی خودایە. 

هەموو  ب��ەس��ەر  راس��ت��ی  ب��ە  ئیسالم 

جاهیلیەت  سەردەمی  بۆ  پەیوەستبوونێك 

تاكو  بوو،  پێویست  كاتی  بەاڵم  سەركەوت، 

سەرلەنوێ  بگەڕێتەوە سەر گۆڕەپانەكە، بە 

دیاریكراویش لەسەر دەستی ئومەوییەكان 

پێغەمبەر  راستە  داهاتوودا،  قۆناغی  لە 

بۆئەوەی دەوڵەت بونیاتبنێت و سەرەتا لە 

حیجاز، پاشان لە هەموو دورگەی عەرەبی 

بۆ  یەكبخات،  ئومەت  هەموو  ویستی 

ئەوەش لە پالنەكەیدا هەندێك گەڕانەوەی 

هەندێك  منوونە  بۆ  بوو،  تیادا  رابردوو  بۆ 

ئەو  دەبەخشیە  دەستكەوتی  و  خ��ەاڵت 

ئیسالم،  بە  دەبوون  تازە  كە  قورەیشیانەی 

هەندێك  لە  دانانیان  رێگەی  لە  هەروەها 

دەك��ردن��ەوە،  ب��ەس��ەری  پلەدا  و  پۆست 

هۆزەكان  خانەدانەكانی  بە  بەڵێنی  چونكە 

دەشتەكییەكان  كۆچەریە  هێنانی  بۆ  دابوو 

هەروەها  ئیسالم،  ئایینی  سایەی  ژێر  بۆ 

ئ��ەب��وب��ەك��ری��ش س��ەرك��ردای��ەت��ی��ك��ردن��ی 

سپارد،  قوڕەیشییەكان  بە  گرنگی  سەربازی 

بەاڵم  ئومەوییەكان،  بە  تایبەتیش  بە 

پێغەم سەردەمی  كۆتایی  لە  ئومەوییەكان 

لە  توندییان  بەرایەتیدا،بەرەنگاربوونەوەی 

بەتایبەتی  نیشاننەدەدا،  ئیسالمدا  بەرامبەر 

بەرپرسیارێتی  و  ئ��ەرك  ك��ە  ئ��ەوان��ەی 

دڵسۆز  و  باش  موسڵانانی  وەك  گرنگیان 

و ب��ەورە وەرگ��رت��ووە، ب��ۆ من��وون��ە وەك 

موعاویەی  و  سوفیان  ئەبو  كوڕی  یەزیدی 

بە  پەیوەندیدارە  ئەوەندەی  بەاڵم  برای، 

بزاڤی  كە  ئەوەیە  هۆزەكانەوە،  س��ەرۆك 

ك��ردووە،  گ��وزەری  بەوێدا  هەڵگەڕانەوە 

تیادا  ب��ەش��داری��ی��ان  ئ��ەوان��ەی  النیكەم 

وەرگرتنی  بۆ  هیواكانیان  هەموو  ك��رد، 

عومەر  لەدەستداوە.  بااڵ  پۆستی  پلەو 

بەرگریكارێكی  وەكو  ئەبوبەكر  لە  زیاتر 

دەركەوت،  ئیسالم  لە  سەرسەخت  توندو 

ئ��ەب��و ع��وب��ەی��دەی ك��وڕی ج��ەراح��ی لە 
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لە  و  دان��ا  وەلید  ك��وڕی  خالیدی  شوێنی 

ئەسحابەكان  پێگەی  شوێنێكدا  هەموو 

هاوكات  سەپاند،  ئیسالمی  ئەهلی  و 

هەموو  راستەقینەی  سەركردەیەكی  وەكو 

كە  بوو  عومەر  دەركەوت.  عەرەب  گەلی 

ئیسالمی  كۆمەڵگەی  بۆ  ئیسالمی  سیستمی 

هەڵكەوتوو، لە ئەنجامی فەتح دامەزراند، 

ئەو سیستمەی لە ریزبەندی پلەی جیهادی 

و پلەو پۆستی سەرپەرشتیاران و والیەكاندا 

موسڵانە  كارانە  ئەو  بۆ  ب��وو.  ورد  زۆر 

بەالوە  قوڕەیشیەكانی  غەیرە  گەورە  دیارو 

ومتان  سەرەتاوە  لە  هەروەك  كە  باشبوو، 

نەبوو،  گرنگیان  خێڵەكی  پێگەیەكی  هیچ 

بوون  بچوك  كۆمەاڵیەتی  بنەچەیەكی  لە 

موسای  ئەبو  یارس،  كوڕی  عەماری  وەك: 

مەسعود،  كوڕی  عەبدوڵاڵی  ئەشعەری، 

بریتی  سەربازییەكانی  سەركردە  هەروەها 

جەڕاح،  كوڕی  عوبەیدە  ئەبو  لە:  بوون 

سەعد كوڕی ئەبی وەقاس، حوزەیفە كوڕی 

عوتبەی  موقرین،  كوڕی  نوعانی  یەمان، 

لە  ئەمانە هەموویان جگە  غەزوان.  كوڕی 

دوو  پلە  هاوەاڵنی  لە  دووەمیان  و  یەكەم 

و  بچوك  كۆمەاڵیەتی  پێگەیەكی  و  بوون 

ئاساییان هەبوو. 

شوێنێك  عومەردا،  سیستمی  سایەی  لە 

ه��ۆزەك��ان  و  خێڵ  خ��ان��ەدان��ەك��ان��ی  ب��ۆ 

خانەدانە  خانەدان،  تەنیا  بەڵكو  نەبوو، 

موجاهیدەكانی ئیسالم بوون. لە نێوان ئەو 

لەدوای  كە  قورەیشیانەش،  ئەرستۆكراتە 

فەتح بە زۆر ببوون بە ئیسالم، عومەر تەنیا 

سوفیانی  ئەبو  كوڕی  موعاویەی  و  یەزید 

كەواتە  پێسپاردن،  ئەركی  و  بەكارهێنا 

سەردەمی  عومەر،  خەالفەتی  سەردەمی 

سەردەمەدا  لەو  ب��ووە.  ئیسالم  ئاڵتونی 

سیستمی  وەك  ب��اوەڕ،  بیرو  وەك  ئیسالم 

سیستمی  و  ئومەت  وەك  كۆمەاڵیەتی، 

بوو،  دام���ەزراو  و  بەرجەستە  بەهاكان 

كە  ئیسالمی  فتوحاتی  فراوانبوونی  بەاڵم 

سوپاكانی  سەركردایەتی  خوراسان  تاكو 

بەردەوامی  سەركەوتنی  ك��رد،  ئیسالمی 

بێشومار  شێوەیەكی  بە  غەنیمە  بەدیهێنا، 

بوون  هۆكار  ئەمانە  هەموو  كۆكرایەوە. 

ئیسالمی  هەستی  ق��ووڵ��ك��ردن��ەوەی  ب��ۆ 

كە  بیرۆكەیەی  ئ��ەو  ب��اڵوك��ردن��ەوەی  و 

پشتیوانی  لە  بەشێكە  سەركەوتن  دەڵێت: 

سیستمی  چەتری  لەژێر  هەمووان  خوا. 

لەپێشیانەوە  ك��ۆب��وون��ەوە،  ع��وم��ەر 

ئەمەشدا  لەگەڵ  )املقاتلە(.  جەنگاوەران 

بەها  لەسەر  پێداگری  زۆر  سیستمە  ئەو 

ئیسالمیان  كە  سەحابانەی  ئەو  بااڵكانی 

لەالی  عومەر  خودی  دەكردەوە.  پێگەیاند 

دەكرد،  ئەوە  لەسەر  پێداگری  سەحابەكان 

كە ئەوان لە ئێستا بەدواوە وەكو سەركردە 

بۆیە  ت��ەم��اش��ای��ان��دەك��رێ��ت،  پێشەوا  و 

لەسەر  هەڵسوكەوتیان  و  رەفتار  دەبێت 

ئەسحابەكان  رێكبخەن.  بناغەیە  ئ��ەو 

جگە  باڵوبوونەوە،  ویالیەتەكاندا  بەناو 

كە  پێشینەكان،  ئەسحابە  لە  ژمارەیەك  لە 

ئەوانیش لە دوای مردنی زیاتر باڵوبوونەوە. 

و  ك��ۆدەب��وون��ەوە  دەوری���ان  لە  خەڵكی 

ئەوان  كە  هەستبكەن،  لێدەكردن  وای��ان 

ئیسالمن.  ئومەتی  ئاسایی  س��ەرك��ردەی 

ئیسالمی  جوامێرییەكانی  هەموو  ئەوسا 

بەدرەوە دەستیپێكرد، چونكە  لە  موجاهید 

بناغەی  لەسەر  كۆمەاڵیەتی  سیستمی 

ئەو  كە  لەبەرئەوەی  درووستبوو،  بەدر 

ئیسالمیەوە  مێژووە  لەو  تۆكمەیە  سیستمە 

سەرچاوەیگرت. 

س���ەرووی  ل��ە  ه���اوەاڵن  و  ئەسحابە 

بەاڵم  بوون،  خانەدانەكانەوە  و  ئەرشاف 

هۆز  خانەدانەكانی  پێوەری  بە  ئەوان  ئیرت 

سێ   بە  پێویستی  كە  هەڵنەدەسەنگێرنان، 

نازناوی  تا  ب��وو،  سەرگەورەكان  ن��ەوەی 

بەدەستدەهێنا،  )ش��ەری��ف(ی  خانەدان 

هەرەمیە  ریزبەندیە  ئەو  بەگوێرەی  بەڵكو 

سەحابەكان  خ��وار  بۆ  عومەر  كە  ب��وو، 

تریش،  ئەوانەی  هەموو  و  وێنایدەكرد 

فەتحدا  و  جیهاد  لە  كە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

لەگەڵ  هەبوو.  بەرچاوییان  ب��ەش��داری 

نازناوی  عومەر،  سەردەمی  دەستپێكردنی 

كەسانەی،  ئەو  بۆ  بوو  ئاماژە  )شەریف( 

كە شەرەفی وەرگرتنی بەخشینیان پێ رەوا 

دەبیرنا، واتە بەشدارانی شەڕەكانی قادسیە 

بە  ئەوانەی  دڵنیاییشەوە  بە  یەرموك،  و 

دەنارسان  البال و(  )اهل  یان  االیام(  )اهل 

خانەدانە  پلەی  بوون  ئەوانەوە  لەپێش  و 

بەخشیندا  لە  كە  هەبوو،  پایەبەرزەكانیان 

فەتحكردنی  پێش  ئەسحابەكانی  لەگەڵ 

سەردەمی  لە  ب��وون.  یەكسان  مەككە 

ساڵی   )11( ك��ە  ع��وم��ەردا،  خ��ەالف��ەت��ی 

هۆشیاری  و  ئیسالمی  سیستمی  خایاند، 

بوو،  لەبەردەمدا  تەواوییان  مێژوویی كاتی 

بۆئەوەی لەناو واقیعی كۆمەاڵیەتیدا رەگی 

بۆ  نەمایەوە  جێگەیەك  هیچ  دابكوتێت. 

پێشینەیی  و  ئەولەویەت  لە  گومانكردن 

دروستكارانی  كە  ئەوانەی  ئەسحابەكان، 

لەناو  ب���وون.  م��ێ��ژووە  ئ��ەو  س��ەرەك��ی 

بە  كۆچبەرانی  ئەسحابەكاندا،  كۆمەڵی 

بوون،  دیارترینیان  قورەیشی  رەچەڵەك 

پشتیوانەكان،  لە  تر  ئەسحابەكانی  بەاڵم 

یان تەنانەت ئەوانەش كە بە رەچەڵەك لە 

كۆچەرییەكان )غەفار، خوزاعە، جوهەینە( 

نەدەچوونەوە  شێوەیەك  هیچ  بە  بوون، 

بۆیە  )قوڕەیش(،  پێغەمبەر  هۆزی  سەر 

بابەتێك  ب��وون،  كۆچەری  ل��ەب��ەرئ��ەوەی 

نەبوون بۆ هیچ رێزلێنان و خەاڵتكردنێكی 

پێشینە  كۆچبەرانی  چونكە  تایبەتی، 

و  كۆنرتین  ه��ەروەك  ب��وون،  قوڕەیش  لە 

پێغەمبەریش  دوژمنەكانی  سەرسەخترتین 

لە قوڕەیشییەكان بوون. 

لەسەر  س��وورب��وو  عومەر  ئەگەرچی 

لە  موستەحەقەكان  ن��اوی  تۆماركردنی 

تۆماری دیوانی بەخشین، بەپێی پلەبەندی 

بە  بەاڵم  محەمەد،  پێغەمبەر  لە  نزیكیان 

پێغەمبەری  لە  رێزگرتن  و  وەف��ا  گیانی 

كردوویەتی،  رێزلێنان  وەك  و  دامەزرێنەر 

بەپێی  كارەكە  ج��ەوه��ەری  هەرچەندە 

و  داب��ەش��ك��ردن  ری��زب��ەن��دی  سیستمی 

كە  راستە  ب��وو.  پێشبڕكێ   و  بەركەوتن 

و  عەقیدە  بە  بەندە  پێغەمبەر  كەسایەتی 
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نوێژ پێكەوە، هەروەك ئاوێتەی نەریتە ئاینییەكان 

كاتەدا  لەو  هێشتا  بەاڵم  بوو،  شەهادەتیش  و 

خوداپەرستی  و  ترس  بە  هەستكردن  ئاستیدا  لە 

ئەسحابەكاندا  ریزی  لەناو  تەنیا  نەبوو،  سۆز  و 

گوێڕایەڵی  و  رێزگرتن  زۆری  بە  بەڵكو  نەبێت، 

لەگەڵ  ه��ەب��وو،  دام��ەزرێ��ن��ەر  پێغەمبەری  بۆ 

پێش  مێژوودا.  ئاسۆی  لە  بەردەوام  ئامادەگیەكی 

جوامێری  واتەی  پێغەمبەر  و  ئیسالم  شتێك  هەر 

پێناوی خودا و  لە  قارەمانێتی  و  كاری جیهادی  و 

قوربانیدان لە رێگەی قەزیەی ئیسالم دەگەیەنن. 

بە  پشتبەسنت  بە  قوربانیدانە  و  جوامێری  ئەو 

ئومەتی  دامەزراندنی  دوای  و  مەدینە  قۆناغی 

بەدریش  دوای  و  ب��ەدر  لە  سەرەتا  ئیسالمی، 

قۆناغی  ب��ۆ  گ��ەڕان��ەوە  ب��ە  ن��ەك  درووس��ت��ب��وو، 

مەككە،  تاریكی  چەوساندنەوەو  پڕ  سەرەتایی 

بوونی  بەبێ   خواپەرستی  بۆ  بانگەواز  قۆناغی 

لە  بوو  كەس  یەكەم  عومەر  ئیسالم.  مەدینەی 

سیستمی خۆیدا، پشتی بە قۆناغی مەدینە بەست، 

قۆناغی  بە  گرنگیدەدرا  ئەوەندەی  پێیەش  بەو 

مێژوویی  سەركەوتوو  و  ك��ارا  پێغەمبەرایەتی 

ئیسالمی  بونیاتنانی  و  مەدینە  دامەزراندنی  و 

بە  گرنگی  ئاستە  بەو  موجاهید،  و  جەنگاوەر 

ئازارچەشتوو  و  شەكەت  پێغەمبەرایەتی  قۆناغی 

نەبوون،  پیرۆزییان سەرسام  بە  نەدەدرا. هاوەاڵن 

نەك لەبەرئەوەی لە مامۆستاكەیانەوە )پێغەمبەر( 

لەگەڵ  كە  سەرسامبوون،  بەوە  بەڵكو  نزیكبوون، 

رووداوەكانیان  هەموو  و  كرد  جیهادیان  ئەودا 

و  دەس��ەاڵت  ئەو  پێكەوەنانی  بۆ  بینی  پێكەوە 

كارە مێژووییەی ئیسالم، لە كاتێكدا كە دەسەاڵتی 

تێیدا  مافیان  بوو،  رێژەیی  ئەوانیش  و  پێغەمبەر 

لەسەر  خۆشیان  پێش  مافی  هەروەها  هەبوو، 

بكرێنە  تا  فەرزنەبوو،  هاوەاڵن  لەسەر  بوو،بۆیە 

بەرز،  زۆر  لەخواترسێكی  و  منوونە  و  پێشەنگ 

و  ماڵ  خاوەنی  خەڵكی  لە  زیاتر  دەبوو  بەڵكو 

بە  لۆمەكردن  وەكو  منوونە  بۆ  بوونایە.  سامان 

لەپێش  »هاوەڵەكانت  وت��ووە:  زەر(ی��ان  )ئەبی 

زۆرترە«،  خەڵكی  هەموو  لە  سامانیان  ئێمەوەن 

ئەویش لە وەاڵمدا دەیوت: »ئایا ئەوانیش لە ماڵ 

ئەوانم  وەك  منیش  نییە،  مافیان  خودا  سامانی  و 

هەیە«. 

زاهیدی لە ئیسالمدا، بەهایەكی زۆر باو نەبوو، 

كەم  كەسێك  چەند  تەنیا  سەردەمەدا  لەو  بۆیە 

و  ئەلقەرەنی  ئویس  وەك  دەكرد،  بەرجەستەیان 

تەواوەتی  بە  زاهیدی  بەاڵم  كەعبی كوڕی عەبدە، 

ئامادەگی هەبوو بۆ سەملاندنی بانگەشەكەی ئەبی 

زەر كە لەالیەكی ترەوە بەقەدەر ئەوەی پێداگری 

دەكرد لەسەر دابەشكردنی دادوەرانەی سەروەت و 

سامان، ئەوەندە داوای بێزراندنی سامان نەدەكرد، 

بە  دەكرێت  كە  پێشینەدا،  ئیسالمی  لە  چونكە 

ئیسالمی رەسەن ناوبربێت، بە شێوەیەكی تایبەتی 

دادپەروەری  پەیڕەوكردنی  بۆ  زۆر  هەستكردنێكی 

ئەو  عەقڵییەكانی  فۆرمە  بەپێی  كە  ه��ەب��وو، 

عومەر  و  ئەبوبەكر  گرنگیپێدراوە.  سەردەمە 

راست  سەرپەرشتیاری  و  سەرگەورە  دوو  وەك 

چونكە  تەماشادەكران،  خەڵك  دادپ���ەروەری  و 

رەعیەت،  كاروبارەكانی  بەڕێوەبردنی  لە  جگە 

هیچ  ل��ە  ع��وم��ەر  ن��ەب��وو.  ت��ری��ان  سەرقاڵیەكی 

و  كەسوكارەكەی  و  خزم  و  خێزانەكەی  شتێكدا 

عومەر  جیانەدەكردەوە.  خەڵكی  لە  هاوڕێكانی 

كردبوو،  بێبەری  خۆی  تەواوەتی  بە  خۆیشی  بۆ 

داوای هیچ سامان و پارەیەكی بۆ خۆی نەدەكرد، 

ژێر  خستبووە  خۆی  نەگۆڕیش  شێوەیەكی  بە 

هەر  پابەندی  بۆئەوەی  باوەڕدارانەوە،  فەرمانی 

راستبكاتەوە، هەروەها  بێت و خۆی  سكااڵیەكیان 

داوای لە هاوكارەكانی دەكرد لە بەرامبەر هەموو 

كارەكانی  وێناو  بن.  بەئاگا  الدانێكدا  و  دزیكردن 

تەنانەت  باسدەكرا،  شكۆمەندییەوە  بە  عومەر 

سەرسوڕهێنی  زۆر  وێنەیەكی  ژیانیەوە  بارەی  لە 

بۆ  پەرۆشی  و  گرنگیدان  و  سادەیی  دەرب��ارەی 

سەروەت و سامانی ئومەت و پاكێتی دادپەروەری 

بەسەر  خ��ۆی  توانی  ب��ەوەش  پیشاندا،  ت��ەواو 

بسەپێنێت.  هەموواندا 

تەقەلالی  و  هەوڵ  عومەر  نییە  تیادا  گومانی 

زۆری داوە بۆ چەسپاندن و باڵوكردنەوەی منوونە 

ئیسالم  وایكرد  ئیسالم،  بااڵكانی  و  ج��وان  زۆر 

ئەو  لەسەر  هەر  بێت،  سەرنجڕاكێش  و  خواسرتاو 

رێچكەیەش درێژەی بە رێبازی شایستەی پێغەمبەر 

حەزو  تەسلیمی  خۆی  كە  عوسان  بەاڵم  داوە. 

پێویستییەكانی ژیان كرد، لۆمەی خەلیفە عومەری 

كە  سكهەڵگوشین،  و  لێگرتنەوە  بارەی  لە  دەكرد 

ئیسالم بە راستی 
بەسەر هەموو 
پەیوەستبوونێك 
بۆ سەردەمی 
جاهیلیەت 
سەركەوت، بەاڵم 
كاتی پێویست بوو، 
تاكو سەرلەنوێ  
بگەڕێتەوە سەر 
گۆڕەپانەكە، بە 
دیاریكراویش 
لەسەر دەستی 
ئومەوییەكان لە 
قۆناغی داهاتوودا
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كرد.  قورسرت  خۆی  دوای  خەلیفەكانی  ئەركی 

سیستمێكی  كرد  پەیڕەوی  عومەر  سیستمەی  ئەو 

پەیوەندیدار  ئەودا  دیدی  لە  بوو،  چاكەخوازانەی 

بوو بە بیرۆكەی پاداشتی دادوەرانە، بەاڵم ئەوەی 

پلەبەندی  جۆرێكی  هەموو  ئەبوبەكر  ئاشكرایە 

رەتكردوەتەوە، كە دیوی یەكسانیخوازانەی ئیسالم 

نیشاندەدات. ئەوەی لەالی جەنگاوەرانی عەرەب 

هەبوو، بە زەبری هێز یەكسان بوون، پلەو پایەش 

ئەوەش بە جۆرێك لە جۆرەكان رێزلێنان و مافێكی 

ئیسالمەوە.  بە  بوو  پەیوەست  بەدەستهاتووی 

لە  كوفە،  لە  عوسان  خەالفەتی  سەردەمی  لە 

هەڵچوونی  توندی  سەرهەڵدانی  سەروبەندی 

رەخنەیان  هەندێك  دەروون��ەك��ان��دا،  و  عەقڵ 

ئاراستەی پلەبەندی دەكرد و بە عەیبەیان دادەنا، 

كەسوكارییان  باسی  نەدەكرد  ئەوەیان  زاتی  بەاڵم 

هەروەها  بوون،  دژییان  لە  زۆرینە  چونكە  بكەن، 

بۆ  زەوی  كە  بیریاندەكردەوە،  وەها  جەنگاوەران 

شمشێرەكانیان  هێزی  بە  چونكە  دەبێت،  خۆیان 

دەبێت  ئ��ەم��ان��ە  ه��ەم��وو  ف��ەت��ح��ی��ان��ك��ردووە. 

ئەوانەی  هەموو  كە  تێبگەین،  تاوەكو  باسبكرێت، 

لە دەستكەوت و  بە »ماڵی خودا«،  پەیوەستبوون 

غەنیمە و خەراج، كە لەپێناویدا ئەركیان كێشابوو، 

بێزراو  پرسێكی  بوو وەك  بابەتێك  ئەوانەوە  بەالی 

سازشیان لەسەر نەدەكرا. 

ئەوپەڕی  تا  كەسانەی  ئەو  ستەمێك  هەموو 

كە  ئەوەش خەلیفە عومەر،  توڕەدەكرد، سەرەڕای 

بە مەچەكێكی ئاسنین دەسەاڵتەكەی بەڕێوەدەبرد 

و دەوڵەتی وەكو خزمەتكاری ئومەت وێناكردبوو، 

ئامانجی  خەلیفە  كە  راستە  پێچەوانەوە.  بە  نەك 

فەرمانی  دیاریدەكرد،  جەنگاوەرانی  لەشكرو 

بەاڵم  سوپاكان،  كارووباری  رێكخستنی  بە  دەدا 

دەكرد  سەربازەكان  و  سوپا  خزمەتی  بۆ  ئەوەی 

و  ئەوان  لەنێوان  ناوبژیوانێك  كردبووە  و خۆیشی 

جیهاندا. خودی پرۆسەی فەتح بەناوی دەوڵەتەوە 

موسڵاناندا  و  ئیسالم  پێناوی  لە  بەڵكو  نەبوو، 

نەك  بوو  خودا  بۆ  تەنیا  بااڵیی  و  گەورەیی  بوو. 

بەرەو  موسڵانەكانی  خ��ودا  وات��ە  دەوڵ��ەت،  بۆ 

ئاراستەدەكرد،  زەوییەكانیان  و  فتوحاتەكان 

رسوشتی ئەم كارانە وا پێویستی دەكرد، زەوییەكان 

دەبوو  و  بەڕێوەبربێت  جەنگاوەرەكانەوە  لەالیەن 

بكردایە،  دابەشیان  جەنگ  یاساكانی  بەپێی 

دەب��وو،  دەس��ت��ب��ەرداری  دەوڵ���ەت  پێیەش  ب��ەو 

شتێكی  بەاڵم  موسڵانان،  بۆ  ڕێگەپێدانێك  وەك 

بێت.  ئ��ەوان  بۆ  تەنیا  زەوی  كە  ب��وو،  ئاسایی 

رۆڵی  كردی  كە  لەوەی  زیاتر  نەیدەتوانی  عومەر 

بەرجەستەبكات،  رابردوودا  جیهانی  لە  دەوڵەت 

دەوڵەتداری  بنەمای  بەردەوامبوونی  كە  جیهانێك 

فەرامۆشكردبوو، بەاڵم ئێستا لە ژێر باری كۆمەڵێك 

گوێڕایەڵی  ناچارە  زۆردا  گیروگرفتی  و  كێشە 

و  سەرپەرشتیارەكان  و  والییەكان  خەڵك،  بێت. 

بوون،  خەلیفە  گوێڕایەڵی  سەربازەكان  سەركردەی 

واتە گەلی گوێڕایەڵ و ئومەتێكی یەكگرتوو بوون، 

بۆیە لە ماوەی )13( ساڵ لە خەالفەتی ئەبوبەكر 

سكااڵیەك  و  گرفت  كێشەو  هیچ  ع��وم��ەردا،  و 

و  كەلێن  درزو  بێ   یەكڕیزیەكی  بەڵكو  نەبوو، 

لە  هەبوو.  بوونی  ستەمكاری  بێ  دەسەاڵتێكی 

لە  كرا  زۆر  خەڵكێكی  لە  داوا  كەمدا  ماوەیەكی 

دژی بت و خواوەندەكانیان ڕاپەڕن، كۆچ بكەن و 

ژیانێكی نوێ  درووستبكەن، لە نەریت و پابەندییە 

خێڵەكیەكان دوور بكەونەوە.

لەبەردەمیاندا  نوێ   ژیانێكی  ئاسۆی  كە  راستە 

هەمیشەیی  خۆسازدانی  دەرگای  بەاڵم  كرایەوە، 

بێ   قوربانیدانی  و  س��ەرب��ازی  ب��زوت��ن��ەوەی  و 

سەرتاپای  كرایەوە.  لەبەردەمدا  پسانەوەشیان 

ف��ەزای  ب��وو.  ئیسالمدا  ركێفی  ژێ��ر  لە  ژیانیان 

ژیانی  لەگەڵ  باش  زۆر  شێوەیەكی  بە  نوێژكردن 

جیهادی و بەكۆمەڵدا دەگونجێت، چونكە گەلێكی 

عەشیرەتەكان  و  بەرجەستەدەكات  چەكدار  تەواو 

و هۆزە دەربەدەر و زێدەڕۆكانی دوێنێی هەموو 

سیستمی  باڵی  ژێ��ر  بچنە  لێكرد،  وا  پێكەوە 

نەفەسی  كە  ب��ردن��ەوە،  سوجدە  و  چەمانەوە 

سەروبەندی  لە  تیایدادانراوە.  قورئان  بەهێزی 

شەڕە گەورەكانی وەك )ذات الصواری(دا لە دژی 

نوێژكردن  بۆ  شەوەكان  ت��ەواوی  بێزەنتییەكان، 

كەشێكی  لە  تەرخانكرابوو،  خوێندن  قورئان  و 

بێدەنگیدا قورئان خوێنەكان لەپێش دەستپێكردنی 

 )13( )الجهاد(یان دەخوێند.  هێرشەكاندا سورەتی 

بەیداخی  ژێر  لە  پێكەوەیی  شەڕكردنی  لە  ساڵ 

ورەدا،  لە  پڕ  و  گەرموگوڕ  كەشێكی  لە  ئیسالمدا، 

گەڕانەوە  بۆ  بوارێك  هیچ  درووستبوو.  ئوممەتێك 

ئەبو زەر، معاویەی 
بە زیادەمەسرەفی 

و بەفیڕۆدانی 
پارە تۆمەتباركرد 

سەبارەت بە 
معاویە و حەبیبی 

كوڕی موسەلەمەی 
یاریدەدەری
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بۆ رابردوو نەبوو، هیچ هەوڵدانێكیش بەو 

كە  رادەی��ەی  ئەو  تا  ن��ەدرا،  ئاراستەیەدا 

گرتەدەست،  دەسەاڵتی  عوسان  كاتێك 

عەرەبی  گ���ەورەی  ئوممەتی  ه��ەم��ووی 

موسڵان، لەسەر پێی خۆی وەستابوو. ئەو 

بە  كە  مەدینە،  گەورەیەی  بەرفراوانبوونە 

پێكهێرنا،  سەرەكییەكانیەوە  سیا  هەموو 

كۆمەڵگەیەكی  لەدایكبونی  هۆی  ب��ووە 

مرۆڤایەتی ئیسالمی نوێ . 

پێویستە هەموو ئەمانە لە بیرو هۆشاندا 

لە  رووداوان���ەی  لەو  تێگەیشنت  بۆ  بێت، 

سەردەمی عوساندا روویاندا، بە تایبەتیش 

لە  چونكە  ب��وو،  ب��ەرپ��ا  ش��ۆڕش��ەی  ئ��ەو 

ئەوەی  موسڵانەكاندا  لە  هەندێك  دیدی 

بۆ  لێبوردنی  و  سازش  دەیكرد،  عوسان 

زۆرینە  هەمانكاتیشدا  لە  بەاڵم  نەبوو، 

گلەییشیان  ئەگەر  تەنانەت  بوون،  بێدەنگ 

شتێك  هیچ  نابێت  پێیانوابوو  بكردایە 

ئیسالم  ئوممەتی  یەكێتی  دابڕینی  بۆ 

خەلیفە/  ئیام/  لەبەرئەوەی  دابڕێژرێت، 

جێگەی  هەرگیز  ئ��ی��ان��داران  ئەمیری 

ئەگەرچی  نەبوون.  تانەلێدان  و  دەستربدن 

)ئیام(ی  پێشەوا  وێنای  قووڵی  بە  ئیسالم 

بەرجەستەكردنی  بۆ  رابەرێك  وەك  كردووە 

پیرۆزە.  كەسێكی  پێیەی  بەو  ئوممەت، 

ب��ەرەو  كە  ب��وو،   ئ���ارەزووە  ئ��ەم  هەمان 

عوسان كشاو دواجار بە ناوی ئەو بیرۆكە 

رەتكرایەوە  ئیسالمدا،  لەناو  پێكهاتووە 

كردبوو  زۆرینە  لە  وای  ئەمە  ك��وژرا.  و 

بەاڵم  بگرن،  دوور  مەسەلەیە  لەو  خۆیان 

پێچەوانە  ئاراستەیەكی  بە  داهاتودا  لە 

و  یادەوەرییەكانی  لە  بەرگریكردن  بۆ 

لێ   بزوتنەوەیەكی  س��ەن��دن��ەوەی،  تۆڵە 

درووستبوو. ماوەی )13( ساڵ لە خەالفەتی 

باش و شكۆداری هەردوو خەلیفە ئەبوبەكر 

لە  )10(س���اڵ  ئەوانیش  پێش  عومەر،  و 

زێڕینی  سەردەمی  پێغەمبەر،  سەردەمی 

جەنگاوەریی  و  مرۆیی  سیاسی،  ئایینی، 

روداوان��ەدا،  ئەو  هەموو  لەگەڵ  ئیسالم، 

لە  درووستكرد،  ئیسالمیان  ئوممەتی  كە 

پێشەوایەتیان  بنەمایانە  ئەم  هەمانكاتدا 

بە  ئوممەت،  هەموو  ژیانی  كلیلی  كردە 

و  ئاینی  وابەستە  هەموو  لەگەڵ  تایبەتی 

سیاسییەكاندا بوونە دڵی بونیاتنانی ئیسالم، 

لەدوای  پێغەمبەرایەتی،  سەردەمی  چونكە 

ئوممەتیان  رابەرایەتی  خەالفەت،  ئەویش 

رابەرایەتیكردن و سەركردایەتی كردن  كرد. 

ئەركێكی بارگاوی بوو بە هەموو توندوتیژی 

و هەموو پربۆزییەك، بەڵكو بووە ناسنامەی 

حەماسیی بۆ گەلی ئیسالم. 

قەیران

م���ەدی���ن���ە: س���ەره���ەڵ���دان���ی 

ناڕەزایەتییەكان لە دژی عوسامن
گلەیی  و  رەخنە  یەكەم  بنەڕەتدا  لە 

هاوەڵەكانەوە  لەناو  عوسان  دژی  لە 

ناوەندی  مەبدەئیەوە  لەڕووی  سەریهەڵدا. 

لەڕووی  وا هەستیدەكرد كە  بوو،  هاوەاڵن 

كەس  هەر  لە  زیاتر  ئاینییەوە،  و  سیاسی 

چارەنوسی  لە  بەرپرسیارە  تر،  الیەنێكی  و 

تەنیا  پێیوابوو  چونكە  ئیسالم،  ئوممەتی 

میراتی  لە  بەرپرسە  و  پەیوەندیدار  خۆی 

مێژووییەوە  ل��ەڕووی  و  پێغەمبەرایەتی 

بەشداریكردووە و هەوڵیداوە بۆ بونیاتنانی 

ئیسالم، بەاڵم گەورە هاوەاڵنی قوڕەیش لە 

ریزی كۆچبەراندا، جگە لە عەبدولڕەحانی 

ك���وڕی ع���ەوف ه��ەر ل��ە س��ەرەت��اوە لە 

عوسان  زێ��دەڕۆی��ی��ەك��ان��ی  ب��ەرام��ب��ەر 

منوونە  بۆ  تەنانەت  لێكرد،  بێدەنگیان 

نیشاندانی پشتیوانی  كەسێكی وەكو عەلی 

ناشارێتەوە،  گازەندەییەكان  و  رەخنە  بۆ 

یان  بەدرییەكان  لە  پشتیوانان  هەروەها 

بە  خۆیان  رەخنەكانی  و  تێبینی  ئەوانیرت، 

نەدەدا،بەاڵم  نیشان  دیاریكراوی  و  روونی 

بە  بەزاند،  هێڵەیان  ئەو  سنوری  ئەوانەی 

بوون،  هاوەاڵنە  ئەو  گشتی  شێوەیەكی 

رەسەنایەتییان  و  پێشینە  خەڵكی  لە  كە 

و  دەشتەكی  كۆچەری  سەر  دەگەڕایەوە 

قوڕەیشییەكان  الیەنگری  هەندێكجاریش 

لەگەڵ  ت��ەواوەت��ی  بە  ئ��ەوان��ەی  ب��وون، 

كە  ئیسالمەی  ئەو  ببوون،  ئاوێتە  ئیسالمدا 

بەرجەستەكردنی  بۆ  رەخساندن  بۆ  بواری 

ئاستی  كە  كۆمەاڵیەتییان  رەوشی  و  دۆخ 

گەیشتنیان  بۆ  ئەوەش  هەبوو،  خوارەوەی 

یان  عومەر،  سەردەمی  لە  پایە  پلەو  بە 

شایستە  مەعنەوی  پلەیەكی  بەدەستهێنانی 

لە ریزی یەكەمدا. 

ئەو هاوەاڵنە لەنێوان مەدینە و ویالیەتە 

لێرەو  دەگوزەراند،  ژیانیان  ئیسالمییەكاندا 

وێنەی یەکێک لە جەنگەکان لەسەردەمی ئیسالمدا
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باڵودەبۆوە،  گلەییەكانیان  و  رەخنە  لەوێ  

تاكو بە شێوەیەكی تایبەتی لەناو مەدینەدا 

بەهێزی.  و  توندی  ئ��ەوپ��ەڕی  گەیشتە 

هەبوو،  ن��اڕەزای��ەت��ی  سێكوچكەیەكی 

پێویستە بەتایبەتی سەرنجی لێبدرێت: ئەبو 

زەری غەفاری، عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود، 

غەفاری  زەری  ئەبو  یارس.  كوڕی  عەماری 

تیایدا  كە  كۆمەڵگەیەكەوە،  لەناو جەرگەی 

دەوڵەمەندەكان  و  هەژارتر  هەژارەكان 

كۆمەڵگەی  لەناو  دەبوون،  دەوڵەمەندتر 

درووستبوونی  بەهۆی  كە  فەتح،  دوای 

ئاڵتون و  پێكەوەنانی  و  خەمی كۆكردنەوە 

زیو دەكواڵ و جۆشی دەدا، لە ساڵی )30ی 

وشەیەكی  چەند  بە  هەستا  ك��ۆچ��ی(دا 

و  دادپ���ەروەری  م��وژدەی  بەهێز  و  سانا 

لە  رەخنەی  و  هێنایەوە  پێكەوەژیانی 

گرت.  سامان  كۆكردنەوەی  و  عەمباركردن 

كینانە  كۆچەرییەكی  بنەچەدا  لە  زەر  ئەبو 

بوو، لە یەكەم ساتەكانی سەرەتاوە ئیسالم 

دیارەكانی  هاوەڵە  لە  بوو  یەكێك  بووە، 

پێغەمبەر، بۆیە بووە هاوەڵێكی مەدینەیی، 

بەهۆی  جێهێشت،  م��ەدی��ن��ەی  ب���ەاڵم 

فراوانبوونی زۆربوونی بیناو خانوو، چونكە 

نەیدەیویست حەدیسێكی ئاگاداركەرەوەی 

بكەوێتەوە،  ب��ەدرۆ  ببینێت  پێغەمبەر 

سلعا  البنا ء  بلغ  »اذا  دەفەرموێت:  كە 

درووستكردنی  كاتێك  هەر  واتە  فالهرب«، 

كۆشك و تەالر زۆر تەشەنەیكرد لێیرابكەن. 

بەهاكانی.  و  ئایین  پاراستنی  بۆ  راك��ردن 

دژی  لە  مەدینە  لە  زەر  ئەبو  پێشرتیش 

وەستایەوە،  دیارییانە  و  بەخشین  ئەو 

درهەم  دینارو  هەزار  سەدان  بڕەكەی  كە 

دۆست  و  خزمەكانی  بەسەر  عوسان  بوو 

ئەبو  دەیبەخشیەوە.  هاوڕێكانیدا  و 

كە  خودا،  فەرمودەكانی  بە  پاڵپشت  زەر 

ئاڵتون  و  خشڵ  تاقەتكارانی  لە  هەڕەشە 

ئەو  ب��دەرە  »م��ژدە  دەی��وت:  كات،  زیو  و 

كە  كۆدەكەنەوە،  زیو  و  ئاڵتون  كەسانەی 

زەر  ئەبو  دەبێت«.  دۆزەخ  ناو  جێگەیان 

جێهێشت  مەدینەی  جیهادەوە  بەهۆی 

ئامۆژگاری  ل��ەوێ   سوریا،  رووی��ك��ردە  و 

تا  هانیدەدان  و  دەكرد  دەوڵەمەندەكانی 

واز لە خۆپەرستی بێنن و دەستی كۆمەك و 

هاوكاری بۆ هەژاران درێژ بكەن. دەیوت: 

لە  الیەك  دەوڵەمەندەكان،  كۆمەڵی  »ئەی 

دووبارەی  بكەنەوە«. هەمیشە  هەژارەكان 

خاوەنی  »ئەوانەی  دەیوت:  و  دەك��ردەوە 

ماڵ و سامانن كاتێك زەكاتەكانیان دەدەن، 

بەڵكو  نابنەوە،  پاك  خودا  لەبەردەم  تەواو 

ببەخشن.  زیاتر  لەوە  پێویستە  لەسەرییان 

لە موعاویەش دەكرد، كە  ئەبو زەر گلەیی 

ماڵ  كە  بوو،  لەبەرئەوە  بوو،  سوریا  والی 

موڵك  بە  باجەكانی  و  غەنیمە  سامانی  و 

موعاویە  بەاڵم  دەزان��ی،  خودا  سامانی  و 

ئەو  بستێنێت.  موسڵانانی  لە  دەیویست 

هی  سامانە  »ئەم  پێیراگەیاند:  وەاڵمدا  لە 

موسڵانانە و ناكرێت بڵێیت بە ماڵی خودا 

موعاویەی  زەر  ئەبو   .)2( ببەیت«  ناوی 

پارە  بەفیڕۆدانی  و  زیادەمەرسەفی  بە 

درووستكردنی  بە  سەبارەت  تۆمەتباركرد، 

بۆیە  دیمەشق،  لە  )ال��خ��را ء(  كۆشكی 

دیاری  و  بەخشین  وەرگرتنی  بە  رازینەبوو 

لە موعاویە و حەبیبی كوڕی موسەلەمەی 

زەر  ئەبی  ئامۆژگارییەكانی  یاریدەدەری. 

خراپیەكانی  دەربارەی  هەمووی  سوریا  لە 

بۆ  ب��وو  پێویستی  و  دەوڵ��ەم��ەن��دب��وون 

لەنێوان  فراوانرت  هاوكاریكردنێكی  پێكەوە 

دەستلێگرتنەوە  چاكیەكانی  و  موسڵانان 

هەژارانی  ئەوەش  بوو،  سكهەڵگوشین  و 

بێزار  پێ   دەوڵەمەندەكانی  و  دڵخۆش  پێ  

دەبوو. 

سكااڵی  خەلیفە  لەالی  موعاویە  دواجار 

لەسەر كرد، چونكە لەوە دەترسا وتارەكانی 

ئارامەكە(دا  )ویالیەتە  سوریا  لە  زەر  ئەبی 

ئەوەبوو  درووستبكات.  بۆ  گرفتی  كێشەو 

الی  بۆ  بینێرن  داوایكرد  عوسان  خەلیفە 

بەوە  خەلیفەی  لەوێش  مەدینە،  شاری  لە 

پێیان  گشتی  بە  خەڵكی  كە  تۆمەتباركرد، 

دامەزراندنی  تایبەتیش  بە  تۆمەتباردەكرد، 

و  فەرمییەكان  پۆستە  ك��ارو  لە  گەنجان 

كۆنەكانی  دوژمنە  نەوەكانی  تایبەتكردنی 

بۆ  زیادەییەكی  ئ��ەو  ب��ەاڵم  پێغەمبەر، 

»نابێت  وت��ی:  ك��ە  ه��ەب��وو،  ئەمە  س��ەر 

سامان  و  س���ەروەت  دەوڵ��ەم��ەن��دەك��ان 

قورس  داواكارییەكی  ئەوە  كۆبكەنەوە«. 

جێبەجێی  نەیدەتوانی  عوسان  ب��وو، 

رەعیەت  »ناتوانم  وتی:  تەنیا  بۆیە  بكات، 

بەپێی  بكەم«.  ناچار  دەستگرتنەوە  بۆ 

كاتێك  دەوترێت  سەرگوزشتە  هەندێك 

دووری  )الربذە(  بۆ  عوسان  پێدا  درێژەی 

دیكەش  سەرچاوەی  هەندێك  خستەوە. 

دەڵێن: ئەبی زەر لە زۆربوونی بەفیڕۆدان و 

زێدەڕۆیی دەترسا، خۆی نەفیكرد بۆ بیابان 

جارجارێك  بەاڵم  دەژیا،  گۆشەگیریدا  لە  و 

سەردانی شاری مەدینەی دەكرد، بۆئەوەی 

ژیانی  س��ەر  نەگەڕێتەوە  ت��ەواوەت��ی  بە 

كۆچەری. ئەبی زەر دەنگێكی سانا و توند 

نەدەدا،  تێڕوانین  بە  گرنگی  هەرگیز  بوو، 

بانگهێشتكارێكی  وەك  دەیویست  بەاڵم 

لەسەر  وەاڵمهاتوو  بە  و  توند  و  راستگۆ 

دەرب��ك��ەوێ��ت.  مەدینە  كۆنی  رێ��گ��ەی 

وەك��و  غ��ەف��اری  زەری  ئەبی  ویستیان 

بناسێنن،  ئیسالمی  سۆسیالیستی  باوكی 

خۆیدا،  سەردەمی  لە  راستیدا  لە  ب��ەاڵم 

ئەخالقیاتی  لەسەر  پێداگریكردن  لە  جگە 

ترەوە  روویەكی  بە  هەمیشە  كە  قورئان، 

ئەنجامنەدا.  دیكەی  كارێكی  دژایەتیكراوە، 

بەرگریكاری  و  توند  پیاوێكی  زەر  ئەبی 

دابڕان و گۆشەگیری  بە  بوو حەزی  راستی 

تایپی  لە  ژمارەیەك  ئیسالم  هەروەك  بوو، 

ساڵی  لە  بەرهەمهێناوە.  كەسانەی  ئەو 

لە  ه��ەژاری  و  بێكەسی  بە  كۆچیدا  32ی 

بەاڵم  دواییكرد،  كۆچی  رب��زە  ن��اوچ��ەی 

یادەوەرییەكانی بە زیندوویی و پارێزراوی 

لەالیەن  زەر  ئەبی  دەوت��رێ��ت  م��ای��ەوە. 

ب��ەرەو  كە  ك��وف��ەوە،  خەڵكی  ژم��ارەی��ەك 

بوون،  رێگەوە  بە  خوا  ماڵی  حەجكردنی 

یەكێك  سپێردراوە.  خاك  بە  رێ��زەوە  بە 

لە  بووە  یەكێك  كە  بوو  )االش��رت(  لەوانە 

دژی  لە  راپەڕین  و  شۆڕش  سەركردەكانی 
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عەبدوڵاڵ  ك��وڕی  جرەیری  ه��ەروەه��ا  عوسان، 

ئەلبجلی، كە یەكێك بوو لە سەركردەكانی فەتحی 

عێراق.

دژی  لە  كە  نەبوو،  ئەسحابە  تەنیا  زەر  ئەبی 

لە  ب��وو  یەكێك  بەڵكو  وەس��ت��ای��ەوە،  ع��وس��ان 

پێشینەكان، بەاڵم ئەبو زەر هەستا بە ئەنجامدانی 

دژی  لە  تایبەتی  بە  نەك  پڕوپاگەندەیی،  كارێكی 

بوو  دەوڵەمەندەكان  دژی  لە  بەڵكو  عوسان، 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  بەاڵم  گشتی،  شێوەیەكی  بە 

مەسعود و عەماری كوڕی یارس سزا دران، چونكە 

عوسان  دژی  لە  تۆمەتیان  ئاشكرایی  و  روون  بە 

ئەوانیش  هەروەها  كرد،  دژایەتیان  و  باڵوكردەوە 

لە پۆلی یەكەمی ئەسحابەكان بوو، بەاڵم لە ئاستی 

عەبدوڵاڵی  بوون.  نزمدا  كۆمەاڵیەتی  پێگەیەكی 

كە  ب��وو،  )ه��وزەی��ل(  بە  س��ەر  مەسعود  ك��وڕی 

قورەیشی  زەهرەی  بەنی  عەشیرەتی  هاوپەیانی 

بوو. عەماریش كوڕی تۆبەكارێكی بەنی مەخزوم و 

كوڕی دایكی خۆی بوو، بەو پێیەش سەرپەرشتیكراو 

بوونە  زوو  كۆیالنەی  لەو  بوون  بەشێك  كە  بوو، 

ئیسالم، چونكە ئیسالمیان بە فریادەڕەس و ئازادی 

بەئیسالمبوونیان  باجی  بۆیە  دەبینی،  هێنەرییان 

قورس بوو. عەمار یەكێك بوو لەو هەژارانەی، كە 

قەڵەم،  دەیدانە  كەمدەست  و  الواز  بە  قورەیش 

نەبوون،  عەشیرەتێك  هۆزو  هیچ  بە  سەر  چونكە 

دەدان،  ئەشكەنجەی  و  ئازار  قوڕەیشییەكان  بۆیە 

بكەنەوە.  پەشیانیان  باوەڕهێنانیان  لە  تاوەكو 

قەرزداری  ژیانی  هەموو  بە  یارس  كوڕی  عەماری 

ئیسالمە، عومەر لە سەردەمی خۆیدا بە شێوەیەكی 

كوفە  والی  وەكو  زۆر  ماوەیەكی  بۆ  و  تایبەتی 

مەسعود  ئینب  لەگەڵ  پێكەوە  بۆیە  دایمەزراند، 

ئیسالمیان  تاقمی  و  دەستە  پاكرتین  نوێنەرایەتی 

كە  لەدایكبوون،  بە  پشتبەسنت  بەبێ   واتە  دەكرد، 

بەرزییانبكاتەوە.  و  پێیبگەن  دەیویست  عومەر 

لەوانیش  بگرە  تر،  ئەسحابەكانی  هەروەك  ئەوان 

میراتی  لە  پارێزگاری  هەستدەكرد  وای��ان  زیاتر 

عوسان  و  ئەبوبەكر  میراتی  و  پێغەمبەرایەتی 

دەكەن. بە شێوەیەكی پراكتیكی، ئەوان هاوەاڵنی 

زۆر  هۆیەشەوە  بەو  بوون  پێغەمبەر  راستەقینەی 

راستەوخۆ  لەبەرئەوەی  بەاڵم  لێدەگیرا،  رێزیان 

ئاستێكی  لە  بەڵكو  نەبوون،  قورەیشی  خوێنی  لە 

بۆیە  ب���وون،  خ���وارەوە  و  الواز  كۆمەاڵیەتی 

ئاسانی  بە  زۆر  دەسەاڵت  توڕەیی  پزیشكەكانی 

و  ناڕەزایەتی  بابەتی  لە  عوسان  تێكردن.  رووی 

نەكرد،  سازشی  دەسەاڵتەكەی  بۆ  دژایەتیكردنیان 

ئەو سزادانە  بەاڵم  كردن،  نابوتی  و  بۆیە سزایدان 

تۆمەتباركردن  دیارەكانی  خاڵە  لە  یەكێك  بووە 

دەكرێت  هەروەها  عوسان،   دژایەتیكردنی  و 

بڵێین، كە ئەو ملمالنێیە دەربڕینێكی ئەو ناكۆكیە 

بووە، كە دەستیكردبوو بە دانانی ئەسحابەكان لە 

بەرەوڕووی خەلیفەدا. 

زایینی(دا،  كۆچی/649-650ی  )29ی  ساڵی  لە 

خەزنەداری  بە  بوو  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی 

بڕێك  سەرپەرشتیارەكەی  كوفە،  امل��ال(ی  )بیت 

پارەی لێ  قەرزكرد، بەاڵم لە دانەوەیدا دواكەوت. 

گەڕاندنەوەی  داوای  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی 

سەبارەت  سەرپەرشتیارەكە  بەاڵم  لێكرد،  پارەكەی 

بەو مەسەلەیە چووە الی خەلیفە عوسان، ئەویش 

تەنیا  »تۆ  پێیوت:  و  نوسی  عەبدوڵاڵ  بۆ  نامەی 

نیگەران  بەوە  عەبدوڵاڵ  ئێمەیت«.  خەزنەدارێكی 

پێیوایە  ئەو  وتویەتی:  لە وەاڵمدا  بوو،  بێتاقەت  و 

خەزنەداری  ن��ەوەك  موسڵانانە،  خ��ەزن��ەداری 

عوسان و خانەوادەكەی، بۆیە كلیلەكانی بۆ فڕێدا 

دواجار  بەاڵم  هەڵگرت،  پۆستەكەی  لە  دەستی  و 

ئاشناكردنی  بە  لە كوفە مایەوە و دەستیكرد  هەر 

خەڵك بە بنەماكانی ئایینی ئیسالم، بەو شێوەیەش 

ئاینیدا گەشایەوە و  لە بواری  ئەستێرەی عەبدوڵاڵ 

خۆی  دەوری  لە  مورید  الیەنگرو  چەندین  توانی 

كوفە  لە  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی  كۆبكاتەوە. 

ئایندەی  رەمزیی  راب��ەری  و  دامەزرێنەر  ب��ووە 

قوتابخانەی )فیقه و حەدیس(. لە بواری فێركردندا 

جۆرێك لە رەخنەی شاراوە و ناواخن پەیڕەو دەكرا، 

خەلیفە  رەفتارەكانی  كارو  بۆ  دەكرد  ئاماژەی  كە 

داهێنانێك  یان  بیدعە،  ئەو  رای  بە  كە  عوسان، 

بوو شایەنی سەركۆنەكردن بوو بە بەراورد لەگەڵ 

عوسان  پتەودا.  ئایینی  و  سوننەت  بنەماكانی 

بە  و  مەدینە  بۆ  ك��رد  عەبدوڵاڵی  بانگهێشتی 

دوایی  ئەشكەنجەیدا.  مەترسیدار  زۆر  شێوەیەكی 

ناڕەزایەتییەكان لە هەموو الیەكەوە بەرامبەر ئەو 

لەالیەن  تایبەتی  بە  ستاند،  پەرەیان  هەڵسوكەوتە 

پێغەمبەر  هاوسەری  و  ئیانداران  دایكی  عائیشە 

چیرۆكی عەماری 
كوڕی یاسریش 
زۆر لە چیرۆكی 
عەبدوڵاڵی كوڕی 
مەسعود دەچێت. 
عوسمان رێگەی 
بەخۆیدا كە خشڵ 
و زێڕ لە )بیت 
المال( بۆ خێزان و 
خانەوادەكەی ببات، 
هەربۆیە ئەم بابەتە 
ئەسحابەكانی 
توڕەكرد و ببووە 
باس و خواسی 
سەر زمانی خەڵك، 
بەاڵم دواتر بە 
دەنگێكی بەرز و 
بەتوندی قسەیكرد 
و رایگەیاند، كە ئەوە 
مافی خۆیەتی و 
بەكاریدەهێنێت
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عەبدوڵاڵی  بە  رێگە  تالیب.  ئەبو  كوڕی  عەلی  و 

كوڕی مەسعود نەدرا مەدینە جێبهێڵێت، بۆیە زۆر 

رقی لە عوسان هەڵسا، بەاڵم دواجار ئیهانەكردن 

دادی نەدا. عوسان لەالی خۆیەوە رایگەیاند، كە 

بەهۆی حەاڵڵكردنی خوێنیەوە لەالیەن عەبدوڵاڵی 

كوڕی  دواجار  بەاڵم  داوە،  سزای  مەسعود  كوڕی 

زایینی( كۆچی/652ی  )32ی  ساڵی  لە  مەسعود 

رێگە  كە  كرد،  وەسیەتی  و  دواییكرد  كۆچی  دا 

نەدرێت عوسان نوێژی مردوو لەسەر تەرمەكەی 

بكات. 

لە  زۆر  یارس(یش  ك��وڕی  )عەماری  چیرۆكی 

دەچێت.  مەسعود  ك��وڕی  عەبدوڵاڵی  چیرۆكی 

)بیت  لە  زێڕ  و  خشڵ  خۆیدا  بە  رێگەی  عوسان 

هەر  ببات،  خانەوادەكەی  و  خێزان  بۆ  امل��ال( 

و  توڕەكرد  زۆر  ئەسحابەكانی  بابەتە  ئەم  بۆیە 

بەاڵم  خەڵكی،  زمانی  سەر  خواسی  و  باس  بووە 

توندی  بە  و  بەرز  دەنگێكی  بە  عوسان  دوات��ر 

خۆیەتی  مافی  ئەوە  كە  رایگەیاند  كردو  هاواری 

گلەیی  بەرامبەریشدا  لە  بەكاریدەهێنێت،  و 

لەوانەی  یەكێك  بەرپابوو.  زۆر  ناڕەزاییی  و 

بوو،  یارس  ك��وڕی  عەماری  دەردەب��ڕی  ناڕەزایی 

نەشیاو  توندو  شێوەیەكی  بە  و  كرد  دەستگیریان 

ئەسحابەكان  لەوێدا  هەر  بەاڵم  پێكرا،  سوكایەتی 

باوەڕداران«  »دایكانی  پێغەمبەر  هاوسەرەكانی  و 

ئاستەی  ئەو  گەیشتە  قبوڵنەكرا،  پێ   كارەیان  ئەو 

نیشانی  پێاڵوەكانی  و  پێغەمبەر  قژی  عائیشە  كە 

و  كرد  ه��اواری  ب��ەرز  دەنگێكی  بە  و  خەڵكیدا 

وتی: »مەخابن سوننەتی پێغەمبەر لە دوای خۆی 

بێزاری  و  ناڕەزایی  بارودۆخی  خراوە«.  پشتگوێ 

مەخزوم   بەنی  ناڕەزاییەكانی  بوو.  لوتكەدا  لە 

رادەیەی  ئەو  گەیشتە  بوو،  لەپشتیان  عەمار  كە 

ئەگەر  بەوەی  كرد،  عوسان  لە  هەڕەشەیان  كە 

براكەیان مبرێت لەجیاتی كەسێكی گرنگی ئومەوی 

كراو  چارەسەر  عەمار  كێشەی  ئەوەبوو  دەكوژن. 

سەرسەخترتین  لە  یەكێك  بە  بوو  بەاڵم  كرا،  ئازاد 

بۆ  خەلیفە  دواییشدا  لە  عوسان.  دوژمنەكانی 

ئەوەی نێوانیان ئاسایی و هێور بكاتەوە ناردی بۆ 

میرس، چونكە عەمار یەكێك بوو لەو كەسانەی كە 

زۆرترین قین و هەستی ناڕەزایی لە دژی عوسان 

دەوروژاند. 

رووداوی  ل����ەدوای  ع��وس��ان  راس��ت��ی  ب��ە 

جامی  غەفاری،  زەڕی  ئەبی  دوورخستنەوەی 

و  مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی  بە  خۆی  توڕەیی 

رایەڵەكانی  بەوەش  رشت،  یارس  كوڕی  عەماری 

ئەسحابەكاندا  لەنێوان  كە  هەڵوەشاند،  برایەتی 

مەترسیدار  شێوەیەكی  بە  لەوەش  جگە  هەبوو، 

پارێزبەندی  و  راب��ردو  سەر  ك��ردە  دەستدرێژی 

ئاسایی  پێشەوای  و  سەركردە  وەكو  پێگەیان  و 

كارەكانی  تایبەتی  بە  بەمشێوەیەش  ب��اوەڕداران. 

شەرعیەتی  بناغەكانی  لەناوبردنی  هۆكاری  بوونە 

عوسان  ك��ە  راس��ت��ە  ئ���ەوە  دەس��ەاڵت��ەك��ەی. 

ببێتەوە،  هاوەاڵنە  ئەو  بەرەنگاری  نەیدەتوانی 

بوو،  بەهێز  و  زیاتر  پێشینەیان  و  پێگە  كە 

روویكردە  بۆیە  زوبێر،  و  تەڵحە  و  عەلی  وەك 

نێوانیاندا،  لە  الواز  هەندێكی  دەستنیشانكردنی 

لەسەر  قورسی  بە  زۆر  ئەوە  دەرئەنجامی  بەاڵم 

كەوت و بێزاری و توڕەییەكی زۆری لەناو كۆمەڵی 

هاوەاڵن و جەماوەری موسڵاناندا بەدوای خۆیدا 

كردەوانەی  كارو  ئەو  ئ��ەوەش،  س��ەرەڕای  هێنا. 

ستەمكاری  داپڵۆسین،  و  توندوتیژی  الدان،  بە 

سیاسی  ئادابی  و  نەریت  و  داب  لە  دەرچوون  و 

پادشایەتی،  عەقڵیەتی  دەدرانەقەڵەم.  ئیسالم 

سامانی  بەفیڕۆدانی  خزمخزمێنە،  بە  گرنگیدان 

كۆمەڵێك  ستەمكاری،  و  چەوساندنەوە  گشتی، 

كە  سەرەكییانەی  تۆمەتە  و  تانە  ل��ەو  ب��وون 

و  دەك��ران  عەفان  ك��وڕی  عوسانی  رئاراستەی 

ناڕەزایی  تێیدا  كە  كورتبوونەوە،  رووداوەدا  لەو 

بوو،  نواندن  توندوتیژی  بە  پێویستی  دەربڕین 

پانتاییەكی  بە  پێویستی  توندوتیژیش  بەكارهێنانی 

زیاتری ناڕەزایی هەبوو.

كوفە: هەڵچوونی سامناكی جەنگاوەران
ویالیەتەكان،  لە  كینە  و  رق  چۆنچۆنی هەستی 

عوسان  دژی  لە  ئەلفستات  و  بەرسە  و  كوفە  لە 

دەركەوت و تەشەنەیكرد؟ چۆن ئەو رق و كینەیە 

لۆكاڵیدا  و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  واقیعی  لەناو 

رێگەی خۆی دۆزییەوە؟. 

لەو  كە  موسڵانەكان،  عەرەبە  جەنگاوەرە 

نەبوو،  تر  موسڵانی  ل��ەوان  جگە  س��ەردەم��ەدا 

وەك  ئیسالمیدا  ئیمپراتۆریەتی  روان��گ��ەی  لە 

بەراستی عوسمان 
لە دوای رووداوی 
دورخستنەوەكەی 

ئەبی زەری غەفاری، 
جامی توڕەی خۆیی 
بە عەبدوڵاڵی كوڕی 
مەسعود و عەماری 
كوڕی یاسر رشت، 
بەوەش رایەڵەكانی 
برایەتی هەڵوەشاند 

كە لەنێوان 
ئەسحابەكاندا 

هەبوو، جگەلەوەش 
بەشێوەیەكی 

مەترسیدار 
دەستدرێژی 

كردەسەر رابردو 
و پارێزبەندی و 
پێگەیان، وەكو 

سەركردەو پێشەوای 
ئاسایی باوەڕداران
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دورگەیەك وابوون، كە دەوری بە عەجەم و 

بێباوەڕەكان تەنرابوو. بە تەنیا ئەوان بوون، 

كە ئوممەتیان پێكدەهێنا. واڵتەكانی خۆیان 

كۆمەڵگەی  لەناو  ب��ۆئ��ەوەی  جێهێشت، 

گەورەی نوێدا بژین، كە لە كوفە و بەرسە 

یان  درووس��ت��ك��را،  ب��ۆی��ان  ئەلفستات  و 

دێرینەكان  شارە  لە  بەشێك  كە  بۆئەوەی 

و  حومس  و  دیمەشق  وەك  سوریا،  لە 

لە  بكەنەوە.  ئ��اوەدان  تریش  شارەكانی 

ببوو  پڕ  مەدینە  شاری  عەرەبیش  دورگەی 

تیایدا  و  هاتبوون  كە  قورەیشیانەی،  لەو 

لە  بوو  پڕ  چۆن  هەروەكو  نیشتەجێبوون، 

بەوەش  حیجاز.  دەشتەكییەكانی  كۆچكەرە 

دورگ��ەی  گ��ەورەك��ەی  ش��ارە ه��ەرە  ببووە 

و  سامان  و  سەروەت  ناوەندی  و  عەرەبی 

دەسەاڵت. لەپاڵ ئەوەشدا مەككە و تائیف 

روانگەكانی  و هەموو  یەمەن  شارەكانی  و 

خەوییان  وابوو  ئەوە  وەك  عەرەب،  تری 

هەموو  كە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  لێكەوتبێت، 

بە  دەرەوە،  رویكردە  عەرەبایەتی  وزەی 

مێژوویەك  لەوێدا  مەدینە.  شاری  تایبەتی 

بەاڵم  گەشەیدەكرد،  ئیسالم  دروستدەبوو، 

كە هێزی سەربازی – جەنگیی  كاتێكدا  لە 

شام  و  ئەلفستات  و  ب��ەرسە  و  كوفە  لە 

ئەرەستۆكراتی  مەدینە  شاری  لە  كۆببۆوە، 

ه���اوەاڵن���ی ئ��ی��س��الم درووس����ت ب��ب��وو، 

قورەیشیش لەناویدا دەژیا، خەلیفەش هەر 

پێغەمبەری  گۆڕی  تەنیشت  لە  بوو،  لەوێ  

كەشێكی  بە  الهجرە(  )دار  كۆچ  ماڵی  خوا. 

تیایدا  دەسەاڵت  درابوو،  دەورەی  روحانی 

كۆكرابۆوە، چونكە ئەو دڵی ئیسالم بوو كە 

بەردەوام لێیدەدا. 

ئامێزگرتنی  ل��ە  تایبەمتەندی  كوفە 

ج���ەن���گ���اوەران���ی ف��ەت��ح��ی ع���ێ���راق و 

تێكشكێنەرانی دەوڵەتی ساسانی پێدرابوو، 

لەوێ   االی��ام(  )اه��ل  جەنگاوەرانی  بۆیە 

كەس  یەكەمین  كە  ئەوانەی  گیرسانەوە، 

پێیان  ئەسپەكانیانەوە  ب��ەس��ەر  ب��وون 

ساڵی  لە  و  دان��ا  عێراق  خاكی  لەسەر 

پێشینەكان  فەتحكارە  لە  كۆچی(دا  )12ی 

شەڕی  جەنگاوەرانی  ه��ەروەه��ا  ب��وون، 

فارسی  سوپای  رووب��ەڕووی  كە  قادسیە، 

سەربەرزانە  و  تێكیانشكاند  و  بوونەوە 

كوفە  لە  هەر  دا،  )مەدائن(یان  پەالماری 

هاوكاری  بە  كوفە  خەڵكی  نیشتەجێبوون. 

هەندێك  و  ت��ازەك��ان  كۆچبەرە  لەگەڵ 

توانیان  بەرسەوە  لە  هاوكاری  و  پاڵپشتی 

خاكی  جەرگەی  لەناو  نەهاوەند  شەڕی  لە 

فارسی  دەوڵەتی  تاراجی  و  تەخت  ئێراندا 

بە تەواوەتی بڕوخێنن. لە كاتێكدا كە میرس 

خۆرهەاڵتی  كۆچبەرانی  تەنیا  ب��ەرسە،  و 

خاوەنی  كە  لێبوو،  عەرەبیان  دورگ��ەی 

هیچ نەبەردیەكی جەنگیی نەبوون. بەرسە 

دامەزراندندا  قۆناغی  لە  سەردەمەدا  لەو 

ب���وو، م��ی��رسی��ش واڵت��ێ��ك��ی ه����ەژار و 

بنەمایەكی  خاوەنی  بوو،  كەمدەرامەت 

بیناسازی گەورە نەبوو، بەاڵم كوفە هەموو 

تێدا  زەوی  سامانی  و  سەربازی  نەبەری 

واڵتی  لە  عێراق.  سامانی  واتە  كۆدەبۆوە، 

حیجازی  و  یەمەنی  جەنگاوەرانی  شام 

ئەوانەی  نیشتەجێبوون،  توهامییەكان  و 

یاخیبونیشدا  و  هەڵگەڕانەوە  كاتی  لە  كە 

م��ان��ەوە،  ئیسالمدا  ل��ەگ��ەڵ  دڵ��س��ۆزان��ە 

خێڵە  ه��ۆزو  بە  س��ەر  زۆرینەیان  ب��ەاڵم 

شەرەفمەندەكان  و  جەنگاوەر  دەشتەكییە 

شێوەیەكی  بە  كوفەدا  لە  بەاڵم  نەبوون، 

پێشینەكان،  عەرەبە  جەنگاوەرە  جیاواز، 

فەتح  سەركەوتنەكانی  لە  كە  ئەوانەی 

)اهل  بە  و  كەوتن  خەڵك  هەموو  پێش 

لە  كۆمەڵێك  لەگەڵ  ن���ارساون،  االی���ام( 

كردو  تۆبەیان  كە  پێشوو  هەڵگەڕاوەكانی 

كرد،  قادسیەدا  ش��ەڕی  لە  بەشدارییان 

ئەم  لەبەر  تایبەتیش  بە  دەژییان.  پێكەوە 

هۆزە  گەورە  نوێنەرایەتی  كە  بوو،  هۆكارە 

مەزەریان  و  یەمەن  شەرەفمەندەكانی 

كندە،  )مزحەج،  هۆزەكانی  وەك  دەكرد، 

بوو،  لەبەرئەوەش  هەر  ئەسەد(.  تەمیم، 

لەدوای جار شاری كوفەی  كە عومەر جار 

)كەللەسەری  ی��ان  ئیسالم(  )س��ەری  بە 

پێكەوە  چونكە  ن��اوزەددەك��رد،  ع��ەرەب( 

ئ��ەرەس��ت��ۆك��رات��ی ع��ەرەب��ی ك��ۆچ��ەری و 

سەردەستەكانی  و  پێشینە  جەنگاوەرانی 

ئامێز  لە  فەتحی  مەزنی  ب��زووت��ن��ەوەی 

گرتبوو. واتە ئیسالم و عروبە بە توندی لە 

كوفە ئاوێتەی یەكرتی بوون. 

كوفە  راستی  بە  عومەردا،  سەردەمی  لە 

ببووە  ساسانیدا،  پێشووی  جیهانی  لەناو 

سەربازی  هێزی  گ��ەورەی  سەنتەرێكی 

بوو.  عەرەبی  هێزی  بارەگای  و  عەرەبی 

لە  ن��ەب��وو  بریتی  تەنیا  ك��وف��ە  ئ��ەرك��ی 

دیجلە  لەسەر  شەونخونیكردن  و  پاراسنت 

ببووە  ئەوەش،  سەرەڕای  بەڵكو  فورات،  و 

دەستێوەردانە  و  تەدەخول  هەموو  بنكەی 

ئەو  ئێران.  خاكی  لەناو  عەرەبییەكان 

ی��ەك��الك��ەرەوەی  ش��ەڕی  ل��ە  سوپایانەی 

بوونەوە  فارسەكان  بەرەنگاری  نەهاوەند 

بنەڕەتدا  لە  بەڵكو  دەرچوون،  كوفەوە  لە 

بەسەر  دەس��ت��ی��ان  ب��وو  ك��وف��ە  خەڵكی 

هەر  گرت،  ئێراندا  باكوری  و  ناوەڕاست 

تەبەرستان  تا  جرجان  لە  قوم،  تا  میدیا  لە 

هەموو  كوفە  پێیەش  بەو  ئازەربایجان.  و 

ئەركی  كە  لێدا،  گسك  ناوچەیەی  ئ��ەو 

لە  ب��وو.  ئەستۆدا  ل��ە  چاودێریكردنی 

پێگەی  تەنیا  كوفە  عوساندا،  سەردەمی 

لەسەر  بوو  بەردەوام  دەكرد،  قایمرت  خۆی 

هاوسنوری  ناوچانەی  ئەو  فەتحكردنی 

نەیتوانی  بۆیە  ب��وون،  قەزوین  دەری��ای 

ژێر  بخاتە  زەوی  زۆری  رووب��ەرێ��ك��ی 

ركێفیەوە، بە تایبەتی خوراسان كە لە ساڵی 

دەرچوو  ركێفی  ژێر  لە  كۆچی(دا  )31ی 

ئەو  تا  بەرسە  بەرسە.  دەستی  ژێر  خرایە 

سەربازی  ناوەندێكی  تەنیا  سەردەمەش، 

یارمەتی  و  هاوكاری  تەنیا  بوو،  الوەك��ی 

كوفەی دەدا، بۆ فەتحكردنی ناو دڵی ئێران 

و تێكشكاندنی دوایین هێزی ساسانییەكان، 

بەاڵم بەرسە لە سەردەمی عوساندا ناخی 

والی  سایەی  لە  تەقاندەوە.  خۆی  هێزی 

ئینب عامر، كوفە بە باڵە تایبەتیەكانی خۆی 

فڕی و لە ساڵی )31ی كۆچی/651 652-ی 

شایستە  پێشكەوتنێكی  توانی  زایینی(دا، 
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و  سەجستان  و  كرمان  لە  فارس،  واڵتی  لە 

خوراسان بەدەستبێنێت. بەو شێوەیە توانی 

دەستبگرێت بەسەر بواری تایبەت بە خۆی 

و چەندین ناوچە و شوێنی گەورە، كەوتنە 

غەنیمەی  و  دەستكەوت  و  دەستی  ژێر 

زۆری چنگ كەوت، ئیرت لەو كاتەوە بەرسە 

كە  بڵێین،  دەكرێت  كوفە.  ركابەری  بووە 

بەرسە  بۆ  عوسان  خەالفەتی  سەردەمی 

كاتێكی خۆش بوو، بەاڵم كوفە نەیدەتوانی 

دەستكەوتی زۆری چنگ بكەوێت و سنوری 

دەستكەوتی  بەاڵم  فراوانرتبكات،  پێگەی 

سەربازی،  شكۆداری  رابردووی  و  پێشووی 

كوفەیان  عوساندا،  سەردەمی  لە  هێشتا 

لە  سەرەكی  و  گرنگ  ناوەندێكی  وەك��و 

عێراق بە هێزو بەهاكەیەوە هێشتبۆوە. 

ئامۆزا  عوسان  كۆچی  24ی  ساڵی  لە 

عوقبە( كوڕی  )ئەلوەلیدی  ئومەوییەكەی 

ی كردە والی كوفە، كە بەهۆی گرتنەبەری 

بە  خەڵك  دێاگۆجیانەوە  سیاسەتێكی 

دەویست،  خۆشیان  ساڵ   )5( درێژایی 

بەرووبومی  و  بەخشین  لە  بەشێك  چونكە 

ب��ەس��ەر ه��ەژاران��دا دەب��ەخ��ش��ی��ەوە، بە 

هەروەها  كۆیلەكاندا،  بەسەر  تایبەتیش 

دەوترێت هەڵساوە بە دابەشكردنی سامان 

رەوادفەكاندا  و  تازە  كۆچبەرانی  بەسەر 

كوفە.  روویاندەكردە  سەردەمەدا  لەو  كە 

»ئەلوەلید  دەڵ��ێ��ت:  سەرگوزشتەیەك 

بۆ  و  خۆشەویسترت  كەسێك  هەموو  لە 

هەروەها  ب���ووە«،  بەزەییرت  بە  خەڵك 

گشتی  »بە  دەڵێت:  تر  سەرگوزشتەیەكی 

بەاڵم  ب��وون،  ئەلوەلید  لەگەڵ  خەڵك 

ئەلوەلید  بوون«.  دژی  لە  تایبەت  خەڵكی 

تەنانەت  هێنا،  خەڵك  بۆ  خۆشی  خێرو 

كەسانی  بەسەر  ئەو  خێراتەكانی  و  چاكە 

بە  دابەشدەكرا«.  كۆیلەكاندا  و  بندەست 

پیاهەڵدانانەی  بەو  خێڵەكی  شێوەیەكی 

سەرجەم  چونكە  نین،  سەرسام  ئەلوەلید 

نیشاندەدا،  خۆیان  وا  عوسان  والییەكانی 

كە كەسانی ئیداری و باشن، لەوانەش وەك 

موعاویە و ئینب عامر، یان سەعیدی كوڕی 

بە  ئەوانە  سەرح.  ئەبی  ئینب  و  ئەلعاص 

شێوەیەكی كارەكانیان بە چاكی بەڕێوەبرد، 

كوڕی  ئەلوەلید  دەرب��ارەی  تایبەت  بەاڵم 

هەیە،  بچوك  رووداوێكی  كوفە،  لە  عەقبە 

ئەوەش  هەر  گشتیدا،  مافی  لە  تاوانە  كە 

)30ی  ساڵی  رووداوەكانی  هۆكاری  بوو 

دزیكردن  كارێكی  زایینی(.  كۆچی/650ی 

و  لێكەوتەوە  كوشتنی  پاشان  رووی���دا، 

بریتیبوون  كە  دەستگیركران،  بكوژەكان 

دادگاییكردن  والی  كە  گەنجێك،  چەند  لە 

و ل��ەس��ێ��دارەی��دان، ب��ەاڵم خ��ان��ەوادە و 

قبوڵنەكرد.  ئ��ەوەی��ان  كەسوكارەكەیان 

لێكدانەوەی ئەو بابەتە بەالمانەوە ئەوەیە، 

كە ئەو عەرەبە شارستانیانەی بە رەچەڵەك 

ئاسانی  بە  بوون  دەشتەكی  و  كۆچەری 

هەرس  پێ   ئ��اوەه��ای��ان  پ��ەرچ��ەك��رداری 

دەستوەردانی  رێگەی  لە  واتە  نەكراوە، 

لە  دەوڵ��ەت  رۆڵ��ی  و  گشتی  دەسەاڵتی 

دادوەریكردن لە مەسەلەی خوێندا. دواجار 

بە  دراوەك��ان،  لەسێدارە  گەنجە  باوكانی 

ئەلوەلید  دوژمنی  بوونە  شێوەی شەخسی 

ئینب عامر و چاودێرییاندەكرد و هەنگاو بە 

هەنگاو شوێن پێیان هەڵدەگرت، بۆئەوەی 

بدەن.  ئازاری  و  لێبكەنەوە  تۆڵەی  بتوانن 

بەڵكو  نەبوو،  نەنارساو  كەسانی  ئەوانە 

لە  لەوانەشە  بوون،  نارساو  پیاوێكی  چەند 

هەموو  لە  بووبن.  االیام(  )اهل  دەستەی 

ئیسالم  ئەهلی  توندی  بە  ئەوانە  حاڵەێكدا 

پێداگرییاندەكرد  بوون،  خوداپەرستی  و 

الوازەك��ان��ی  خاڵە  دۆزی��ن��ەوەی  لەسەر 

لە  نەرمی  دیاریكراویش  بە  ئەلوەلید، 

بوو  كەسێك  ئەلوەلید  ئایین.  بەرامبەر 

دەی���خ���واردەوە و س��ەرخ��ۆش دەب���وو، 

شاعیرێكی  لەگەڵ  ش��ەو  درەنگانی  تا 

دەمایەوە  ببوو  موسڵان  كە  مەسیحی، 

بە  حەزی  هەروەها  دەكرد،  گفتوگۆی  و 

هەرزوو  بۆیە  دەكرد،  جادو  سیحرو  كاری 

شوێنی  و  بنێنەوە  بۆ  داوێكی  توانیان 

رۆژێكیان  بكەون.  هەڵەكانی  هەنگاوە 

سەرخۆشی  بە  و  خواردبۆوە  زیاتری  والی 

و  كاڵ  شێوەیەكی  بە  بەخۆیدا  رێگەی 

دژی  لە  كە  ئەوانەش  بكات،  نوێژ  كرچ 

پەنجەی  لە  ئەنگوستیلەكەی  توانیان  بوون 

چوو.  ئابڕووی  بەوە  كورتی  بە  دەربێنن. 

بە  ئەلوەلید  دەڵێن  سەرچاوەكان  زۆربەی 

رەفتارێكی  چەند  بێئاگایی  و  سەرخۆشی 

قبوڵكردن  جێگەی  كە  ك��را،  بەرامبەر 

هەبوو،  شمشێرێك  لەوالوە  بەاڵم  نەكرد،  وێنەی یەکێک لە جەنگەکان لەسەردەمی ئیسالمدا
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وەها  بكاتەوەو  سپی  الپەڕەكەی  هەوڵیدەدا  كە 

لێكیبداتەوە، كە ئەو بابەتە تەنها داوێكی بێبەها 

بووە لە دژی ئەلوەلید. دوای رووداوەكە شاندێك 

بۆئەوەی  خەلیفە  ب��ۆالی  رۆیشت  كوفەوە  لە 

تۆمەتی  بە  شاندەكە  پێرابگەیەنن،  رووداوەكەی 

ئەلوەلید  دژی  لە  سەرخۆشبوون  و  خواردنەوە 

لە  جۆرێك  بەرامبەردا  لە  عوسان  شاهیدییاندا. 

بەرەنگاری پیشاندا، دوودڵ بوو لە رادەستكردنی 

لێدانی  و  جەڵدكردن  بۆ  دایكیەوە  لە  براكەی 

قورئان  بەپێی  جەستەییە  سزایەكی  كە  ح��ەد، 

بخواتەوە،  كە  كەسێكدا  هەر  بەسەر  سەپێرناوە 

خودا  سنوری  و  قەدەغەكراوەكان  لە  هەروەها 

فشاری  لەژێر  بەاڵم  ناكرێت،  لەسەر  سازشی  كە 

تریش  خەڵكانی  دەرچوونی  لە  ترسان  و  عەلی 

دواجار ملیدا بۆ سزادانی، عەلی بە دەستی خۆی 

بوو.  سوكایەتی  جێگەی  زۆر  ئ��ەوەش  سزایدا، 

بە  عوسانی  كە  بوو،  دراماتیكی  وێنایەكی  ئەوە 

عەلیدا  بەرامبەر  لە  ئازارچەشتوو  و  خەمباری 

سنورەكانی  لە  ب��وو  داكۆكیكار  كە  نیشاندا 

و  پەیوەندی  بە  گرنگی  بابەتانەدا  لەو  و  خودا 

هاوڕێیەتی  و  خزمایەتی  و  خوێن  وابەستەیی 

و  دورخرایەوە  پۆستەكەی  لە  ئەلوەلید  نەدەدا. 

سەعیدی كوڕی ئەلعاص، كە ئومەوییەكی تر بوو 

عومەر  خەلیفە  لەالیەن  سەعید  دانرا.  شوێنی  لە 

الیەنگری و پشتیوانی دەكرا و لە بارەی ئایینەوە 

بەسەرهاتی  چیرۆكی  بەتوانابوو.  كەسێكی 

ئەلوەلید یەكەمین سوكایەتی بوو، كە بەرەوڕووی 

بەسەریاندا  ئاشكرا  بە  چونكە  كرایەوە،  عوسان 

سەپاند، كە بەبێ  چاوپۆشی لێكردن سوكایەتی بە 

سزای  بە  بدرێت  سزا  و  بكرێت  براكەی  و  والی 

و  خودا  سنورەكانی  لە  یەكێكە  كە  جەڵدكردن 

ئەو  هەروەها  بربێت،  بۆ  دەستی  قەدەغەیە 

دەربڕین  ناڕەزایەتی  سیای  یەكەمین  رووداوە 

راستە  چەسپێرنا.  یاسا  و  شەرع  بەپێی  كە  بوو، 

نەكردە  خەلیفەی  راستەوخۆ  شێوەیەكی  بە  كە 

حوكمەكەی  تەسلیمی  كە  لەبەرئەوەی  ئامانج، 

كردە  خەلیفەی  نزیكی  زۆر  كەسێكی  بەاڵم  بوو، 

گوێڕایەڵی حوكمەكە  ناچاری  بە  ئامانج. عوسان 

بەرامبەریدا  لە  سكااڵیەی  ئ��ەو  چونكە  ب��وو، 

بەڵكو  نەبوو،  گشتی  رای  هی  تەنیا  بەرزكرایەوە 

شەرعی خوا بوو، كە لە سەرووی هەموانەوەیە و 

بوارێك نییە بۆ خۆدزینەوە لێی. 

و  لیرباڵی  ئەرەستۆكراتێكی  ئەلوەلید  راستە 

سەخی تەبیعەت و وایەكی باش و دادپەروەربوو، 

تەنانەت  هەبوو،  ئیسالمدا  لەگەڵ  كێشەی  بەاڵم 

راستەوخۆ  گێڕدراوەكان  بەسەرهاتە  لە  هەندێك 

بڵێین  با  دەك��ەن.  تۆمەتباری  قورئان  دەقی  بە 

نەریتە  لەگەڵ  نەبوو،  ئیسالمیانە  ئەخالقیاتی  كە 

قووڵی  بە  ئیسالم  كە  ئەو سەردەمەدا  توندەكانی 

دانانی  النیكەم  وێكنەدەهاتەوە.  وێنایكردبوون 

كوفە  والی  و  سەرۆك  بە  شێوەیە  بەو  كەسێكی 

ژیری سیاسی تیادا نەبوو، لەوەش زیاتر چاودێری 

نەبوو.  حیكمەت  كردەوەكانی  كارو  نەكردنی 

سەر  دەكرد  )ئەلوەلید(یان  دوایەتی  كە  ئەوانەی 

بەو بژاردە تایبەتە ئیسالمیە ناخێڵەكیە بوون، كە 

خۆشیان نەدەویست. جوندەب كە یەكێك لەوان 

پێغەمبەری  هاوەڵێتی  كورت  ماوەیەكی  بۆ  بوو، 

دەركردبوو.  ناوبانگی  الخیر(  )جندب  بە  كردبوو، 

ئەلوەلید  لەسەر  ناڕەزایەتیەی  و  گلەیی  ئەو 

بوو  ئایینی  بوو.  كۆمەاڵیەتی  و  ئایینی  هەبوو، 

كۆمەاڵیەتیش  رابردوویەوە،  و  ئەخالقی  بەهۆی 

كە  دێاگۆجییەوە،  سیاسەتە  ئەو  بەهۆی  بوو 

كۆچبەرانی  لە  نزیكبوونەوەی  بۆ  پەیڕەویدەكرد 

گروپە  ئ��ەو  كۆیلەكان.  و  ه����ەژاران  و  ت��ازە 

بە  سەر  بێگومان  دژایەتیاندەكرد،  كە  بچوكەی 

كە  ب��وون،  كۆمەاڵیەتی  ب��ژاردەی  دەستەیەكی 

لەو  مەعنەوەیەوە  ل��ەڕووی  كردبوو  هەستیان 

سیاسەتەی والی زیانیان بەردەكەوت. هەرچەندە 

ناوی  ئەلوەلید  پێاندەڵێن،  سەرچاوەكان  وەك 

موستەحەقەكان  توێژە  لیستی  لەسەر  كۆیلەكانی 

لە  شتێكی  هیچ  ئ��ەوە  ب��ەاڵم  زی���ادك���ردووە، 

نەكردەوە،  كەم  سەییدەكان  بەرژەوەندییەكانی 

لەالی  كە  هەستیاندەكرد  وا  دەستەیە  ئەو  بەاڵم 

و  الوازە  پێگەیان  دەوڵەت  دام��ەزراوەی  و  والی 

ژێرپێ   تازەكانەوە  كۆچبەرە  گرنگیدان  بەهۆی 

كەوتوون. 

)30ی  ساڵی  لە  ئەلعاص  ك��وڕی  سەعیدی 

ئەلوەلید  جێگرەوەی  وەك  زایینی(  كۆچی/650ی 

دەستبەكار بوو، بەشێوەیەكی رەمزی دەستیپێكرد 

ژەنگی  ت��اوەك��و  شوشت  مزگەوتی  بڵنگۆی  و 

ئەلوەلید كەسێك 
بو دەیخواردەوەو 
سەرخۆش دەبوو، 
تا درەنگانی شەو 
لەگەڵ شاعیرێكی 
مەسیحی، كە 
موسوڵمان ببوو 
دەمایەوە و گفتوگۆی 
دەكرد، هەروەها 
حەزی بەكاری سحر 
و جاد و دەكرد
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راپۆرتێكی  پاشان  البەرێت،  لەسەر  ئەلوەلیدی 

ل��ە سایەی  ك��وف��ە  دەرب����ارەی رەوش���ی ش��اری 

بەاڵم  نارد،  خەلیفە  بۆ  ئەلوەلید  ویالیەتكردنی 

ئەوە چی سودێكی هەبوو؟ 

نوسیویەتی:«رەوشی  راپۆرتەكەیدا  لە  سەعید 

ژیانی خەڵكی كوفە تێكچووە، خەڵكی شەرەفمەند 

خراون،  پەراوێز  رابردوو  خاوەن  و  بنەماڵەكان  و 

بااڵدەستە رەوادف و كۆیلەی  ئەوەی لەو واڵتەدا 

لە  عوسان  هاتوون«.  كە  كۆچەرییانەن  ئەو  و 

خاوەنی  بگرە  لەوانە  »رێز  نوسی:  بۆ  وەاڵم��دا 

با  بەخشیون،  پێ   ئەو واڵتەی  كە خودا  پێشینەن، 

ئەوانەش كە بەهۆی ئەوانەوە بۆی هاتوون، ببنە 

ئاست  لە  نا  ئەوانە  بۆ  تەنیا  تابعیان،  و  وابەستە 

حەق الدەدەن، شەونوێژیان وازلێهێناوە و ئەوانی 

تر  ئەنجامیدەدەن. پێگەو پایەی هەموان بپارێزە 

خەڵك  ناسینی  چونكە  ب��دە،  هەموان  مافی  و 

بەدوای  ناردی  سەعید  دەردەخ��ات«.  دادوەری 

تاقمی  لە  خەڵك  ناو  پیاوماقواڵنی  و  كەسایەتی 

پێیوتن:  و  قادسیە  جەنگاوەرانی  و  االیام(  )اهل 

دواتەنەوەن،  لە  كە  ئەوانەن  پێشەنگی  »ئێوە 

پێویستی  ئەوەی  جەستەیە،  دەربڕی  پێشەنگیش 

بیڵێن«. هەیە 

كوفە  كە  هەڵدەهێنجرێت،  ئەوە  دەقە  لەم 

بارێكی  لە  ئەلوەلید  رۆیشتنی  دوای  قۆناغی  لە 

بەهێز  زۆر  چونكە  دەژیا،  پاشاگەردانیدا  نیمچە 

شەپۆلێكی  چەند  كاریگەری  ژێ��ر  كەوتبووە 

لە  دەشتەكییانەی  عەرەبە  لەو  كۆچبەران،  نوێی 

رێكنەخرابوون.  بەخشیندا  سیستمی  چوارچێوەی 

دەستیان  ژمارەیانەوە  زۆری  ل��ەڕووی  ئەوانە 

سیاسەتە  پێدەچێت  گرتبوو،  كاروبارەكاندا  بەسەر 

رادەیەك  تا  عامر،  ئینب  ئەلوەلید  دێاگۆجییەكانی 

كوفە  بونیاتی  بێت.  دەرئەنجامەوە  ئەوە  لەپشت 

بە  سەر  خانەدانەكانی  نە  بۆیە  هەڵوەشابۆوە، 

پێشینەی  خاوەن  كۆمەڵی  نە  و  خێڵەكی  تایپی 

كۆمەڵگەیە  ئەو  نەیانتوانی  هیچیان  جەنگیی، 

ئەو  دەرچوبوو.  دەسەاڵتیان  لە  كە  قاڵببدەن،  لە 

زۆرینەوە  لەالیەن  ژمارەیانەوە  لەڕووی  كۆمەڵە 

زۆرینەیەی  ئەو  لەبیركرابوون،  و  خرابوون  ژێرپێ  

تاوەكو  نەدەبەست،  خێڵەكی  بنەمای  بە  پشتی 

بنەمای  ن��ەوەك  بن،  خانەدانەكان  گوێڕایەڵی 

لەو  بونیاترناوە.  جیهاد  لەسەر  كە  ئیسالمی 

كۆچكردنی  زۆری  بەدەست  كوفە  سەردەمەدا 

نارێكخراوو لەڕادە بەدەرەوە دەینااڵند. سیاسەتی 

بونیاتنانەوەی  ل��ەس��ەر  سەعید  و  ع��وس��ان 

پێكهاتەی  درووس��ت��ك��ردن��ەوەی  و  هەرەمیەت 

بنەمای  ب��ەه��ای  پێشخستنی  و  كۆمەاڵیەتی 

لەجیاتی  پێداگریدەكرد،  ئیسالمی  تایبەمتەندی 

شەرەفمەندی  بنەمای  لەسەر  پێداگریكردن 

سیاسەتی  بۆ  بوو  گەڕانەوەیەك  ئەوەش  خێڵەكی، 

عومەر. 

ئەو هەنگاوە كاردانەوەیەكی ئیسالمخوازی بوو 

كۆمەڵی  بە  پشتبەسنت  بژاردەیی:  فۆرمی  لەسەر 

كۆكردنەوەی  لەگەڵ  قادسیە،  و  االی��ام(  )اه��ل 

بۆچی؟  ئەمە  وال��ی.  دەوری  لە  قورئانخوێنان 

جڵەوگیركردنی  بۆ  بوو  رێگە  تاكە  ئەوە  چونكە 

ئەو  لەكاتێكدا  تێكشكێنەرە،  پاشاگەردانیەی  ئەو 

خاوەن  و  چاالكرت  توندترو  هەموان  لە  كۆمەڵەیە 

)ئەلوەلید(یان  كە  پیاوانەی  ئەو  پایەبوون.  پێگەو 

دورحستنەوەی  ئاكامی  گەیشتنە  كردو  تۆمەتبار 

لە  ب��وون.  كۆمەڵەیە  بەو  سەر  پۆستەكەی،  لە 

گەوجاندنی  و  دێاگۆجیەت  سیاسەتی  بەرامبەر 

ئیسالمی  بژاردەی  كە  زانرا  چاك  بە  وا  ئەلوەلید، 

رێزو  و  بربێت  بۆ  هانایان  و  بكرێت  بانگهێشت 

لەپێناو  ئ��ەوەب��وو  بگەڕێرنێتەوە.  بۆ  پێگەیان 

هێوركردنەوەی گلەیی و ناڕەزاییەكان، ژمارەیەكی 

ئەو  ریزی  خرانە  نوێ   كۆچبەرانی  لە  دیاریكراو 

بەاڵم  بوون،  بەخشین  ئەهلی  كە  بژاردەیەوەی 

بەرامبەردا  لە  ئەوەش  پشتگوێخران،  تر  ئەوانی 

لێكەوتەوە.  قسەڵۆكی  قسەو  و  ن��اڕەزای��ەت��ی 

دژایەتیكردنی  ئاراستەی  بە  نەك  قسەلۆك  قسەو 

ئاراستەی  بە  من  بۆچوونی  بە  بەڵكو  عوسان، 

شێوەیەكی  بە  دەس��ەاڵت  لە  بوو  رەخنەگرتن 

دانیشتوان،  ناڕازییەی  توێژە  ئەو  دواتر  گشتی. 

پێكهاتبوو،  كۆیلەكان  و  رەوادف  كەمینەی  لە  كە 

كاریگەر  پیالنگێڕی  دەستەیەكی  ببنە  دەیانتوانی 

بەكاربهێرنێت،  دەكرا  ئاسانی  بە  زۆر  كە  باش  و 

بەاڵم لەو كاتەدا بێ  سەركردە بوون و ئایدۆلۆژیا 

دەنگیدایەوە.  كەمێك  یەكسانیخوازیەكەیان 

نەبوو،  ئایندەیەكی  هیچ  ژاوەژاوە  ئەو  هەروەها 

كە  بژاردەیی   – ئیسالمخوازی  سیاسەتی  چونكە 

ناسنامەی ئەو 
گروپە كۆمەاڵیەتییە 

سیاسییە 
)قورئانخوێنان(، 

كە لە مەودای 
راستەوخۆدا 

رۆڵێكی سیاسی 
گەورەیان گێڕاوە، لە 

ئایندەشدا بوونە 
كرۆكی شیعەكان، 

كە لە دەوری 
عەلی كۆببوونەوە 

و بزوتنەوەی 
)الخوارج( یان 
بەرجەستەكرد
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)33ی  تا ساڵی  واتە  درێژایی سێ  ساڵ،  بە 

كۆچی( لە پارێزگاریكردن لە دۆخی ئاشتی 

و هاوسەنگی كۆمەاڵیەتی سەركەوتوو بوو. 

ئەو ژاوەژاوەی هەبوو، تەنیا هۆشداریەكی 

دژی  لە  شۆڕش  كە  ئاشكراشە  بوو،  ساختە 

عوسان لەالیەن جەماوەری كۆچبەرە تازە 

شۆڕش  بێگومان  بەرپانەكرا،  بێبەشەكانەوە 

كۆمەڵگە  ئەو  عەرەبی،  كۆچەری  لەالیەن 

خراوەوە  پێ   ژێر  و  پەراوێزخراو  كۆچەریە 

و  جەماوەری  شۆڕشێكی  بەڵكو  نەبوو، 

چونكە  ئیسالم،  دژی  لە  نەبوو  عەرەبیش 

هەمووی  راگ��ەی��ەن��را،  ژاوەژاوەی  ئ��ەو 

ساختە  تێكدانێكی  و  هەڵە  روانگەیەكی 

لە  مەترسیەكە  بوو.  سبەی  بێ   تێپەڕیوو  و 

كە  بوو  لەوانەوە  سەریهەڵدا،  تر  شوێنی 

دەویسرتا  پێشینەكانەوە  خاوەن  لەالیەن 

ئەوانەی  بكرێت،  لەگەڵدا  موجامەلەیان 

وات��ە  نزیكبوون:  وال��ی��ەوە  ل��ە  زۆر  ك��ە 

قورئانخوێنەكان. 

دەس��ەاڵت  كە  ه��ەب��وو،  تر  تاقمێكی 

ئەوانیش  بێتەوە،  نزیك  لێیان  دەیویست 

یان  بوون،  كالسیكییەكان  خێڵە  سەرۆك 

كەسایەتیە  ئ��ەو  گشتی  شێوەیەكی  بە 

لە  پێگەیانەوە  ب��ەه��ۆی  خێڵەكیانەی 

دورگەی عەرەبی خاوەنی زەوی و زار بوون. 

و  زەوی  گۆڕینەوەی  عوسان  كە  بینیان 

كە  داهێنا  مەدینە  خەڵكی  لەگەڵ  زاری 

بەشدارییان لە شەڕی فەتحكردنی عێراقدا 

كرد، بەاڵم كۆچیان نەكرد، هەروەها بەوە 

راستی  بە  پرۆسەیە  ئەو  كە  بووین  ئاشنا 

و  دەك��رد  جەنگاوەرانەی  ئەو  خزمەتی 

وەربگرنەوە.  مافەكانیان  پێدەدان  رێگەی 

هۆی  ب��ووە  تایبەتی  بە  پرۆسەیە  ئ��ەو 

زەوی  بەدەستهێنەرانی  دەوڵەمەندكردنی 

پێیە  بەو  چونكە  حیجاز،  و  یەمەن  لە 

زەوی پڕ دەستكەوت و بەپیتیان لە واڵتی 

تەڵحە  دەستكەوت.  )عێراق(  رافیدەین 

دەژیا،  ئیسالمی  ب��واری  كۆی  لەسەر  كە 

باشرتین منوونەیە، هەروەها  بابەتەدا  لەم 

شێوە  هەمان  )مەروان(یش  بە  سەبارەت 

قورەیشیەكان  لە  هەردووكیان  دەگوزەرا. 

و  گ��ەورە  سەحابیەكی  یەكێكیان  ب��وون، 

بەاڵم  بوو،  سامان  خاوەن  رابردووشدا  لە 

)پیاوانی  باسدەكەن  لەوە  سەرچاوەكان  

ئاڵوێرە  ل��ەو  سودییان  خێڵەكان(یش 

كە  ب��وون  ئ��ەوان��ەدا  ری��زی  لە  بینیوەو 

پێوەبكەن،  ئاڵوێری  تا  هەبوو  شتێكیان 

كە  بوو  خەڵكانەدا  ئەو  ریزی  لە  كەواتە 

دیاریكراویش  بە  بوون،  دەوڵەمەند  پێشرت 

خێڵەكی  ئ��ەرەس��ت��ۆك��رات��ی  ری���زی  ل��ە 

ئەو  ئیسالم.  دەركەوتنی  پێش  لە  ب��وو 

پێكراوە،  ئاماژەی  لێرەدا  دەستەواژەیەی 

بە دەگمەن بەكارهێرناوە، كە بە تەواوەتی 

م��ان��ای ئ���ەوە دەگ��ەی��ەن��ێ��ت، ك��ە ئەو 

خێڵەكیانەوە  پێگەی  روانگەی  لە  كەسانە 

ئەوەش  بەدەستهێناوە،  سامانەكانیان 

پێشەوە،  پێشی  خستە  خێڵەكی  جیهانی 

ئەمە لە كاتێكدایە كە بە توندی بزركراوە 

كە  ئیسالم،  بە  بوو  ئاوێتە  واقیعێكی  لە 

بونیاترناوە.  نوێ   پێوەری  بنەمای  لەسەر 

لێرە تێبینی ئەوەش دەكرێت، كە زاراوەی 

لەو  یان  بەكارنەهێرناوە،  خانەدانەكان 

قۆناغەدا بە كەمی بەكارهێرناوە. 

ئ����ەوان ل��ەگ��ەڵ ئ���ەوەش���دا خ��ێ��ڵ و 

هۆزەكانیان لە كاری سەربازیدا لەقاڵبدەدا، 

چونكە پێگە و دەسەاڵتیان هەبوو، بێگومان 

كورتدا  زۆر  ماوەیەكی  لە  عەقڵەكانیش 

وا  پێیەش  بەو  نایات،  بەسەردا  گۆڕانیان 

پێویست بوو لە دوای ئەو ماوەیە لە متبوون 

هەستنەوە  دووبارە  دژوار،  پووكانەوەی  و 

رۆڵی  ئیسالمیدا  دەوڵەتی  هەمان  لەناو  و 

وەرچەرخانەكە  وەرب��گ��رن��ەوە.  خۆیان 

عوسان  س��ەردەم��ی  لە  دیاریكراوی  بە 

بوو،  كۆچی(  )30ی  ساڵی  دەورەب���ەری 

و  زەوی  گ��ۆڕی��ن��ەوەی  لەگەڵ  ه��اوك��ات 

سەربازییەكان  سەركردە  دانانی  زارەكان، 

ئازەربایجان  و  خوراسان  فەتحكردنی  بۆ 

سەرپەرشتیار  و  والی  پۆستی  وەرگرتنی  و 

لەو  كوفە.  بە  سەر  پاشكۆكانی  ناوچە  لە 

بااڵ  شێوەیەكی  بە  عوسان  كە  كاتەدا 

پێگەی  نوێكردنەوەی  بە  ب��وو  سەرقاڵ 

والی  پێشینە،  خ��اوەن  و  ئیسالم  ئەهلی 

بەسەری  رێزلێنان  و  بەخشین  بە  كوفە 

و  دەستە  دارو  دەیكردنە  و  دەكردنەوە 

سەرۆكەكان،  هەروەها  خۆی،  راوێژكاری 

خاوەنی  دەبوونە  خێڵەكان  سەرۆك  واتە 

و  س��ەرك��ردە  پۆستی  و  سامان  و  موڵك 

رۆڵی  رێگەی  لە  گرنگەكانیان  دەستكەوتە 

پێشینە  ئەهلی  بە  بەخرشاو  خانەدانیی 

وەك  نوێگەرەكانی  لێرەدا  دەكەوت.  چنگ 

ئەوانیش  دوای  لە  )شەعبان(،  و  )هایندز( 

هێایان  ئاسانی  بەوپەڕی  )لیشفلدت(، 

نێوان  بەستنەوەی  ل��ەڕووی  ك��ردووە  بۆ 

ئەو  هەموو  لێكدانەوەی  و  بابەتە  ئەو 

هەڵتۆقیوەی  كۆمەاڵیەتییە  دینامیكیە 

نائارامییەكانی  و  هەڵچوون  لە  كە  كوفە، 

سەریهەڵدا،  كۆچی(دا  34ی  و   33( ساڵی 

تا ئاستی بەشداریكردنی  دواتر پەرەیسەند 

ساڵی  ل��ە  ع��وس��ان  كوشتنی  ل��ە  كوفە 

كاریگەری  لەژێر  یان  كۆچی(دا،  )35ی 

توندی  كێبڕكێی  بەهۆی  یان  دژایەتیكردن، 

نێوان سەرۆك خێڵەكان و بژاردەی ئیسالمی 

و خانەدانەكان/ قورئانخوێنەكان. 

ئەو ئایدۆلۆژیایەی كە لەپشت ئەمجۆرە 

ئەو  ه��ەم��ان  درووس���ت  لێكدانەوەیە، 

و  ئابوری  مێژووییە،  مۆدێرنە  ئایدۆلۆژیا 

كۆمەاڵیەتیەیە كە هەبوو. ئەو ئایدۆلۆژیایە 

بە  بەاڵم  دروستە،  الوەكی  شێوەیەكی  بە 

هەمان  پڕی  و  چڕی  توندئامێز  ساناییەكی 

گەمەی كۆمەاڵیەتی شاردۆتەوە، هەروەها 

بە جوزئیەتی لەڕادە بەدەری و لە هەموو 

هەڵكەوتوو  مشتومڕی  قواڵییەكەیدا 

ناگرێتەخۆ.  سیاسەت  و  ئایین  نێوان  لە 

كە  چ��االك  هاندەرانی  پێیوایە  هایندز 

قەیرانەكەیان  كۆچی(دا  )33ی  ساڵی  لە 

لە  كە  جەنگاوەرانە،  لەو  لوتكە،  گەیاندە 

پابەند  نیشتەجێبوون،  كوفەدا  لە  كۆنەوە 

و وابەستەی ئەو سیستمە ئیسالمیە بوون، 

لەوەش  جگە  درووستیكرد،  عومەر  كە 

مامناوەندی  خێڵەكی  پێگەیەكی  خاوەنی 
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راستەقینە  خێڵی  س��ەرۆك  ب��ەاڵم  ب��وون، 

س��ەرۆك��ی  گشتی  ب��ە  بەڵكو  ن��ەب��وون، 

عەشیرەت  بەشەكانی  و  بچوك  عەشیرەتی 

لەسەر  كاریگەرییان  پێگەو  بۆیە  ب��وون، 

سەردەمە،  ئەو  تا  نەبوو.  جەماوەر  كۆی 

خێڵە  سەرۆك  لەگەڵ  هاوكاری  بە  ئەوان 

لە  كۆنەوە  لە  ئەوانیش  كە  گەورەكاندا، 

هەبوو  هەستێكیان  نیشتەجێبوون،  كوفە 

كە دژایەتی شەپۆلەكانی كۆچكەرە تازەكان 

كۆچكردنی  چ��ڕی  ئاستی  ب��ەاڵم  بكەن، 

لە  هێزەكانی  هاوسەنگی  درەنگوەخت، 

گۆڕی،  خێڵەكاندا  س��ەرۆك  بەرژەوەندی 

چونكە بە لێشاو خەڵكی تازەی بۆ دەهێنان، 

كە تەنیا بەپێی ویست و خواستی خێڵەكی 

كەوتە  دوبەرەكی  لێرەوە  دەج��واڵن��ەوە. 

پەتای خواست  و  )النخبە(وە  بژاردە  نێوان 

سەریهەڵدا،  ئەوانە  زۆری  داواكارییەكی  و 

كە جگە لە ئیدیعاكردنیان بۆ وابەستەبوون 

دۆخی  درووست  ئیسالمیانە،  دۆخێكی  بە 

لە  ت��ر  هیچی  جیهاد،  ل��ە  پێشینەییان 

هەستی  ب��ەاڵم  بیكەن،  نەبوو  توانایاندا 

تایبەمتەندییان  رێزو  و  پێگە  لەدەستدانی 

ل��ەال درووس��ت��ب��وو. ئ��ەو دەس��ت��ك��ەوت و 

جەوهەری  شێوەیەكی  بە  تایبەمتەندییانە 

پ��ەی��وەن��دار ب���وون ب��ە وەب��ەره��ێ��ن��ان و 

لە  )الصوافی(  زەوییەكانی  بەڕێوەبردنی 

هەبوو.  تیایدا  مافیان  و  پشك  كە  عێراق، 

زیانی  زار  و  زەوی  گۆڕینەوەی  پرۆسەی 

زەوییەكانی  سنوری  چونكە  پێگەیاندن، 

كە  دیاریكرد،  و  روونكردەوە  )الصوافی( 

زەوی و زاری كۆنی تەختی ساسانی بوو. تا 

بەالیانەوە  گومانربدنەكە  سەردەمەش  ئەو 

ئاسایی بوو، بەاڵم بە راستی ئەوانە تاقمێكی 

لەپێناو  بوون،  موحافیزكار  و  كۆنەپەرست 

دەستكەوتانەیاندا  ئەو  بەدەستهێنانەوەی 

بارودۆخەكان  پێشكەوتنی  كە  تێدەكۆشان، 

نوێنەرایەتی  ئ��ەوان��ە  دای��خ��وران��دب��وون. 

بەاڵم  دەك��رد،  ئەكتیڤیان  كەمینەیەكی 

نەبوون،  تر  هیچی  كەمینەیەك  لە  جگە 

عوسان  الدانی  لەسەركار  بیرۆكەی  بەاڵم 

بەالی زۆرینەوە، كە لەالیەن سەرۆك خێڵە 

هەرگیز  كۆنرتۆڵكرابوو،  میانڕەوەكانەوە 

بیرۆكەیەكی خواسرتاو نەبوو.

تۆڕی  بۆ  بگەڕێینەوە  پێویستە  لێرەوە 

ه��ەردوو  سەرگوزشتەكان،  رووداوەك���ان. 

لەالی  ئەلواقیدی  و  سەیف  سەرگوزشتەی 

رەچەڵەكی  سەرگوزشتەی  و  ت��ەب��ەری 

رسرتاوە،  پێكهاتوو  زیاتر  كە  خانەدانەكان، 

نابەستێت،  تاك  بەڵگەی  بە  پشت  چونكە 

بەرگێكی چیرۆكئامێزانەی  راستی  بە  بەڵكو 

بەبەرداكراوە، بەاڵم لەو چوارچێوەیەدا و لە 

پەرشوباڵوەوە،  ئاماژەیەكی  چەند  رێگەی 

هەڵقۆستنەوەی  رێگەی  لە  ه��ەروەه��ا 

رێگەی  لە  ی��ان  بەكارهاتوو،  زاراوەی 

ناسنامەی  دی��اری��ك��ردن��ی  ب��ۆ  ه��ەوڵ��دان 

دەتوانێت  شیكردنەوەكە،  كێبڕكێكارەكان، 

ساڵدا،  سێ   م��اوەی  لە  وات��ەی��ەك.  بگاتە 

واتە لە ساڵ 30 تا 33ی كۆچی و لە دوای 

ئارامی  سایەی  لە  كوفە  ئەلوەلید،  قەیرانی 

دەكرێت  جۆرێك  بە  بوو،  سەقامگیریدا  و 

جەوهەری  هاوسەنگیەكی  كە  بوترێت، 

بوونی هەبوو بۆ ئەوە دەگەڕایەوە، كە والی 

نیشتەجێبووە  كردە  كوفە  شاری  هەوێنی 

دیارەكانی  كەسایەتیە  لە  پێشینەكان، 

و  قادسیە  جەنگاوەرانی  و  االی��ام(  )اهل 

قورئانخوێنانی كوفە و ئەهلی زیكر. لێرەدا 

شەعبەوییەكانی  سیاسەتە  لە  دورین  ئێمە 

سەر  گ��ەورەك��ەی  ترسە  لە  و  ئەلوەلید 

كۆمەڵەوە  لەالیەن  نەبادا  تایبەت  تاقمی 

تەوژمەكە  سەرلەنوێ   بدرێت.  پەالمارییان 

ب��ژاردان��ەدا  ئ��ەو  و  دەس���ەاڵت  نێوان  لە 

كۆچی  33ی  ساڵی  لیستی  ب��ەرپ��اب��وو. 

لەبەردەستاندایە دەربارەی ئەو كەسانەی 

پێكدەهێنا،  ئەمیریان  دارودەس��ت��ەی  كە 

پلەو  ئەمیر  كە  ئەوانەی  ناوی  هەروەها 

ب��ەس��ەردا  زۆری  دەستكەوتی  و  پێگە 

گفتوگۆی  دەوڵ���ەت  و  دەبەخشینەوە 

پێكدەهێنا.  لەگەڵیاندا  بەردەوامی 

بۆ  دەگەڕێینەوە  ورد  شێوەیەكی  بە 

دیاریكردنی  بۆ  هەوڵێكدا  لە  لیستانە،  ئەو 

كۆمەاڵیەتییە  گ��روپ��ە  ئ��ەو  ناسنامەی 

مەودای  لە  كە  )قورئانخوێنان(،  سیاسیە 

گەورەیان  سیاسی  رۆڵێكی  راستەوخۆدا 

كرۆكی  ب��وون��ە  ئایندەشدا  ل��ە  گ��ێ��ڕاوە، 

شیعەكان، كە لە دەوری عەلی كۆبوونەوە 

بەرجەستە  )الخوارج(یان  بزووتنەوەی  و 

كرد. بە دیاریكراوی لە ساڵی 33ی كۆچی، 

و  گرنگ  خێڵە  س���ەرۆك  ل��ە  ژم��ارەی��ەك 

سەرپەرشتیارانی  پۆستی  پلەو  لە  دیارەكان 

ك��اروب��ارەك��ان��ی ك��وف��ە دام���ەزرێ���رنان. 

هیچ  سەرچاوەكامناندا  لە  هەرچەندە 

لەسەر  نییە،  راس��ت��ەوخ��ۆ  ئاماژەیەكی 

ه��ەوڵ��دان ی��ان ن��اڕەزای��ی دەرب��ڕی��ن لە 

زار،  و  زەوی  گواستنەوەی  پرۆسەی  دژی 

ئەوە  بارەیەوە  لەو  پێچەوانەوە  بە  بەڵكو 

خراوەتەروو، كە بە رەزامەندی لە نێوانیاندا 

لە  دژایەتیەك  وەكو  نەك  ئەنجامدراوە، 

بەرامبەر ئەو دامەزراندنانەدا، ئەوەش بوو 

ملمالنێ   بوونی  بارەی  لە  تیۆرەكانی  كە 

قورئانخوێنان  و  خانەدانەكان  لەنێوان 

كە  ئ��ەوەی  پێدەچێت  هەڵوەشاندەوە. 

لێرەوە  ش��اردوی��ان��ەت��ەوە،  س��ەرچ��اوەك��ان 

و  رق  هەستی  لەوانەیە  ببێت،  بەرجەستە 

و  شاراوە  هەبوو،  بوونی  كاتێكدا  لە  كینە 

بە  دەربڕینی  بۆیە  بووبێت،  ناهۆشیارییانە 

شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ بووە. 

ئ��ەوەی  سەرگوزشتە،  گونجاوترین 

ئەمیر  رۆژێك  پێاندەڵێت:  كە  )سەیف(ە 

دانیشتنێكی گشتی رێكخست و دارودەستە 

قسەو  ئامادەیبوون،  دەوروب��ەرەك��ەی  و 

گفتوگۆیان دەكرد، یەكێك لە دارودەستەی 

بارەی  لە  تەواوەتی  بە  كە  هات،  سەعید 

یەكێكە  كە  قسەیكرد،  تەڵحە  سەخاوەتی 

پێغەمبەر،  ه��اوەڵ��ەك��ان��ی  گ���ەورە  ل��ە 

رێگەی  لە  ب��وو  دەوڵ��ەم��ەن��د  كەسێكی 

زارەوە،  و  زەوی  گواستنەوەی  پرۆسەی 

كەوت.  چنگ  عێراق  لە  زۆری  موڵكی 

كەسێك  ئاساییە  كە  تێبینیكرد  ئەمیر 

ئەوەندە موڵك و سامانی هەبێت خاوەنی 

سەخاوەت بێت، خۆ ئەگەر ئەویش موڵك 
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و سامانێكی هاوشێوەی هەبێت، وادەكات 

هەبێت.  خۆشگوزەرانیان  ژیانێكی  خەڵك 

لەو كاتەدا ئەو گەنجە بە هەڵچوونێكەوە 

هاواری كردو وتی: »وەڵاڵهی حەزمدەكرد 

ئەوەی  واتە  بێت،  تۆ  هی  مەزرایە  ئەم 

ل��ەوب��ەری  كیرسایە  بنەماڵەی  موڵكی 

ساتەدا  لەو  كوفەوە«.  پشتی  و  ف��ورات 

كۆمەڵی  بەرپابوو.  مەترسیدار  روداوێكی 

كوڕە  ئەو  دژی  لە  چاالك  قورئانخوێنانی 

لێكرد،  هەڕەشەیان  و  هەڵچوون  گەنجە 

ئەو  تا  كرد،  لەگەڵدا  توندوتیژییان  كاری 

رادەیەی كە خۆی و باوكیشی كە لەگەڵی 

بوو بورانەوە. ئەمیر هەوڵیدەدا هێورییان 

روونكردنەوە  بۆی  سەرلەنوێ   بكاتەوە، 

كە  گەنجێك،  بە  پەیوەستە  بابەتەكە  كە 

بەاڵم  دەرب��ڕی��وە،  خۆی  ئاواتێكی  تەنیا 

قسە  بە  قورئانخوێنان  ب��ەرام��ب��ەردا  لە 

ب��ەوە  دای���ەوەو  ئەمیریان  ب��ەرپ��ەرچ��ی 

كۆمەڵە  ئەو  خۆی  كە  تۆمەتبارییانكرد، 

قسەیەی بە گوێی گەنجەكەدا چرپاندووە. 

دوات����ر ه���ۆزی ئ��ەس��ەد چ�����واردەوری 

تۆڵەی  دەیانەویست  گ��رت،  كۆشكیان 

وایاندەزانی  كە  بكەنەوە  قوربانیەكە  دوو 

توانی  قورسی  بە  سەعید  بەاڵم  مردوون، 

ناچاركرا،  و  هێوربكاتەوە  توڕەییەكان 

گێژاوی  ل��ە  و  بپارێزێت  فیتنەگێڕان 

دەربازییان  خێڵەكی  تۆڵەسەندنەوەی 

لەوجۆرە  روداوێكی  راستیدا  لە  بكات. 

بۆی  مب��ردن��ای��ە  ك��ەس��ەك��ە  دوو  ئ��ەگ��ەر 

روداوە  بەاڵم  بێت،  ئاڵۆزتر  زۆر  هەبوو 

نەوەستایەوە.  ئاستەدا  لەو  مەترسیدارەكە 

نەبوو  رازی  سەعید  ب��ەدواوە  لێرە  ئیرت 

كۆنەكەی  دارودەس���ت���ە  ل��ە  پ��ێ��ش��وازی 

سەرگوزشتەیەكی  كە  ئ��ەوان��ەی  بكات، 

خزمەتی  بۆ  سەعید  كە  پێاندەڵێت،  تر 

هەڵیبژاردبوون.  ئیسالم 

گ��روپ��ی ه���ان���دەران ل��ە وی��الی��ەت و 

شوێنەكان پڕوپاگەندەیان لە دژی دەسەاڵت 

باڵوكردەوە، لە كاتێكدا خانەدانەكانی كوفە 

كرد  دەستپێشخەرییان  پیاوماقواڵنیان  و 

لە  تاوەكو  عوسان،  بۆ  نامە  نوسینی  بە 

عوسان  ئەوەبوو  بخاتەوە،  دورییان  كوفە 

و  كردن  سوریای  رەوان��ەی  و  دەریكردن 

ئەوانە  لێكردن.  پێشوازی  موعاویە  لەوێ  

هەندێك  بەاڵم  بوو،  كەس   )10( ژمارەیان 

دەرب��ارەی  تر  سەرگوزشتەی  و  سەرچاوە 

جیاوازن.  بەسەهاتەكان  وردەكاری  جۆرو 

لە  بریتییە  دیمەنەكە  ئەلواقدی  ل��ەالی 

خودی  تیایدا  كە  تایبەتی  كۆبوونەوەیەكی 

هەڵگیرساندووە  ئاگرەكەی  گ��ڕی  وال��ی 

عێراقە  خاكی  »ئ��ەم  وتویەتی:  كاتێك 

موڵكی  و  باخ  وات��ە  قورەیشە«،  م��ەزرای 

بە  بەرامبەریشدا  ل��ە  قورەیشیەكانە، 

پێشەوای  )االشرت(  لەالیەن  زبر  شێوەیەكی 

پێتوایە  »ئایا  وەاڵمدراوەتەوە:  گروپەكەوە 

بەهۆی  خ��ودا  كە  ع��ێ��راق،  زەوییەكانی 

باخ  بەخشیوین،  پێی  شمشێرەكامنانەوە 

لێرەوە  قەومەكەتە؟«.  و  تۆ  م��ەزرای  و 

درامای توندوتیژی تازە بۆوە، قوربانیەكەی 

كە  ب��وو،  ئەمیر  پۆلیسی  ف��ەرم��ان��دەی 

زێدەڕۆییەیان  ئ��ەو  ب��ارەی  لە  هەوڵیدا 

وەچەی  چیرۆكی  بكاتەوە.  ئاگادارییان 

پێشوو  سەرگوزشتەی  هەردوو  خانەدانان، 

عێراق  باسی  كە  دەبەستێتەوە،  پێكەوە 

زارە  و  زەوی  ئ��ەو  ك��ۆی  وات��ە  دەك���ات، 

)الصوافی(  وەزی  نەك  عێراق،  چێرناوانەی 

قسە  ئەو  سەعید  وایكرد  كە  تایبەت،  بە 

بكات،  خۆبەلزانانە  و  هاندەر  و  ناڕێك 

مەزرای  بە  عێراق  ئەژماركردنی  دەربارەی 

قورەیش. كاردانەوەكان بە خێرایی لە دژی 

ئەو بیرۆكەیەی كە دەیوت »ئەمە موڵك و 

سامانی ئێمەیە، كە بە نوكی شمشێرەكامنان 

و  هەڵدەدا  سەرییان  ك��ردووە«  فەتحان 

ئەوەش درامایەكی دیكەی توندوتیژی بوو، 

بەاڵم والی خۆی داوای لە عوسان دەكرد 

دورییان بخاتەوە و دەیوت: »من لە كوفە 

هاوڕێكانی  و  ئەشتەر  لەگەڵ  شتێكم  هیچ 

قورئانخوێنان،  ناوە  خۆیان  ناوی  كە  نییە 

بەاڵم نابوت و نەزانن«، دواتر بەرەو سوریا 

دوورخرانەوە. 

پەراوێزەکان:

. بەاڵم بەشی هەرەزۆری گێڕانەوەی   1

كە  دەك��ەن،  ل��ەوە  باس  بەسەرهاتەكان 

عەبدوڵاڵی  بە  یەكەی  پێنج  ئەو  عوسامن 

كوڕی سەعد كوڕی ئەبی سەرح بەخشیوە. 

و   28 و   25 ص  االرشاف،  أنساب  الطربی، 
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گێڕانەوەیە كە عەبدوڵاڵ كوڕی  ئەو   .  2

روداوەك���ان،  شانۆی  س��ەر  دەخاتە  سبأ 

گێڕانەوەكە  نییە.  قبوڵكردن  جێگەی 

وەریگرتووە  سەیف  لە  )ال��ط��ربی(  كە 

چوو  ئەلسەواد  ئینب  »كاتێك  بەمشێوەیە: 

پێیوت:  بینی  غەفاری  زەڕی  ئەبا  شام  بۆ 

سەرسام  موعاویە  بە  ئایا  زەڕ  ئەبا  ئەی 

سامانی  سامان  دەڵێت:  ئەویش  نیت، 

خودایە، بەڵكو هەموو شتێك هی خودایە. 

موسڵامنان  بەبێ   ویستبێتی  ئەوەیە  وەك 

بسڕێتەوە،  موسڵامنان  ناوی  و  بیخوات 

وایلێكردیت  چی  پێیوت:  زەڕ  ئەبا  پاشان 

سامانی  بڵێیت  موسڵامنان  سامانی  بە 

ئەی  ببورێت  لێت  خ��ودا  وت��ی:  خ��ودا؟ 

خودا  بەندەی  هەموومان  ئەی  زەڕ،  ئەبا 

و  خۆیەتی  سامانی  سامان  كەواتە  نین، 

فەرمانیش  و  خۆیەتی  ئەفرینی  ئەفرین 

هەر فەرمانی خۆیەتی. ئینجا پێیوت: هیچ 

ناڵێم«.  هیچ  باشە  وتی:  ئەویش  مەڵێ ، 

الطربی، بەشی 4، الپەڕە 283

3 . ئەبو موسا هەر لە سەردەمی خەلیفە 

واڵتی  فتوحاتەكانی  ،بەشداری  عومەرەوە 

فارسی كرد.

سەرچاوە:

جدلیە  الفتنە..   ، جعیط  ه��ش��ام   -

املبكر،دار  االس��الم  فی  والسیاسە  الدین 

الطلیعە،بیروت، ط1 ، ایلول2012



گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 104
ژمارە )54 - 55( ساڵی دوانزەیەم 

No.(54 - 55) April .2016

نوێترین باڵوکراوەی 
دەزگای ئایدیا
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