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ئەحمەدی مووەسەقی
ئا: زەكەریا قادری

دكتۆرا لە زانستە سیاسیيەكاندا
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ئەبوبەكر  هەردوو  سەردەمی  لە  ئیسالم 

)سدیق و بەغدادی( ئامرازی ›دەمارگیری‹ / 

ناسیونالیزمی عەرەبییە

زۆر كەس لەو بڕوایەدایە كە داعش نەك ئیسالمی 

راستەقینە، بەڵكو الدانە لە ئیسالم و ئیسالم بۆ ئەوان 

زانایانی  داعشدا،  لەبەرامبەر  درووشمە.  وەك  تەنیا 

ئایینی میانەڕەو وەك دینی خۆشەویستی و میهرەبانی 

بەرگری لە ئیسالم دەكەن. ئێمە دان بەوەدا دەنێین، 

بۆ  درووشمێك  وەك  تەنیا  داع��ش  بۆ  ئیسالم  كە 

ئێمەوە  روانگەی  لە  بەرژەوەندیەكانەو  پێشخستنی 

ئیسالمی  دروشمی  ش��اراوەی  بەرژەوەندییەكانی 

داعش جیا لە قازانجی شەخسی ئێلیتەكان و مۆتیڤی 

ژێر  لە  كە  عەرەبییە،  دەمارگیری  دەسەاڵتخوازی، 

ئااڵی ئیسالمەوە، خواستی بووژاندنەوەی مەزنایەتی 

نەتەوەكانی  لەسەر  عەرەبی  بوونی  زاڵ  و  عەرەبی 

دیكەدا هەیە، بەاڵم هاودەنگ نین، لەگەڵ بۆچوونی 

كاتی  لە  موحەمەدە.  ئیسالمی  لە  الدان  كە  دووەم، 

خزمەت  لە  درووشمەكانی  و  ئیسالم  موحەمەددا 

پەیڕەوكردنی دەمارگیری عەرەبی و كەرەستەیەك بۆ 

نەتەوەكانی  بەسەر  عەرەب  و  قوڕەیش  بااڵدەستی 

دیكەدا بوو. ئەوەی كە ئێمە  لەم وتارەدا دەمانەوێت 

ناسیونالیزمی  بە  ئیسالمە  پەیوەندی  شیبكەینەوە، 

هەم  دوێنێیە.  عەرەبی  دەمارگیری  و  مودێرن 

ئەبوبەكری  هەم  و  داعش  بەغدادی  ئەبوبەكری 

وەك  ئیسالم  لە  پێغەمبەر،  جێنشینی  سدیقی 

عەرەبی  دەمارگیری  بەڕێوەبردنی  بۆ  كەرەستەیەك 

و زاڵبوونی عەرەبی كەڵكیان وەردەگرت. كە ریشەی 

هەردووكیان بۆ سرتاتێژیی پێغەمبەر دەگەڕایەوە.

بۆ  ئیسالم  لەئایینی  جەختكردنەوە  بە  پێغەمبەر 

مەزنایەتی  و  عەرەبی  گەورەی  ئومەتی  پێكهێنانی 

عەرەب  غەیرە  لەسەر  عەرەب  ئومەتی  و  قوڕەیش 

گۆڕانكارییەكانی  بەستێنی  وەرگرت.  كەڵكی  رۆم  و 

ناسیونالیزم  ئیسالمیەكانیش،  واڵت��ە  هاوچەرخی 

مەزنایەتی  بووژاندنەوەی  و  عەرەبی(  )دەمارگیری 

رابردوو و بااڵدەستی عەرەب بوو، كە هەرجارێك بۆ 

هەڵدەبژارد.  تایبەتییان  بەستێنێكی  مەبەستە،  ئەم 

لە  و...  سۆسیالیزم  و  لیبڕالیزم  تێكشكانی  دوای 

بووژاندنەوەی مەزنایەتی رابردووی عەرەبی، ئیسالمی 

بووژاندنەوەی  بۆ  كەرەستەیەك  وەك  سیاسی، 

مەزنایەتی رابردووی عەرەبی و دەسەاڵتی عەرەب بۆ 

سەر نەتەوەكانی دیكە كەڵكی لێوەرگیراوە. ئیسالمی 

سیاسی چ لە واڵتانی عەرەبی و چ لە ئێران، نە وەك 

ئایین، بەڵكو ئایدۆلۆژیای سیاسی بۆ بووژاندنەوەی 

لەناوبردنی  و  راب��ردوو  هەژموونی  و  دەس��ەاڵت 

ئیسالم  ئەواندابوو.  لەسەر  دەسەاڵت  و  دژبەرەكان 

هەمیشە ئایدۆلۆژیای سیاسی بووە بۆ بەدەستهێنانی 

لەسەر  ع��ەرەب��ەك��ان  ب��ااڵدەس��ت��ی  و  دەس���ەاڵت 

داعش،  ئیسالمخوازی  كەوایە  دیكەدا،  نەتەوەكانی 

پێغەمبەر  خودی  و  ئیسالم  سەرەتاكانی  ه��ەروەك 

لە خزمەت دەمارگیری عەرەبی و دروستكردن، یان 

بووژاندنەوەی دەسەاڵت و زاڵبوونی عەرەبی بەسەر 

نەتەوەكانی دیكەدا بووە.

پڕۆژەیەكی  موحەمەد:  بانگێشتكردنی 

یان  ع����ەرەب،  ب��ااڵدەس��ت��ی  ب��ۆ  سیاسی 

پڕۆسەیەكی ئینسانی بۆ كامەرانی؟

بانگێشتكردنی پێغەمبەری ئیسالمیش لەسەرەتاوە، 

سیاسی  پڕۆژەیەكی  هەڵگری  و  سیاسی  الیەنێكی 

ئێران  دەوڵەتی  دوو  بە  كۆتاییهێنان  واتە  روون، 

دوو  ئەم  سامانی  و  بە سەروەت  گەیشنت  و  رۆم  و 

ناوی  بە  كەسێكەوە  لە  مێژوونوسان  بوو.  دەوڵەتە 

)عەفیف كندی( دەگەڕێتەوە، كە دەیوت كەسێكی 

بازرگان بووم لە كاتی حەج دا بۆ مەككە بۆ الی  مامی 

پێغەمبەر، عەباس. لە كاتێكدا كە لە تەنیشت ناوبراو 

بووم، پیاوێك هاتە دەرەوە و روو لە كەعبە نوێژی 

دابەست، پاشان ژنێك هاتەدەرەوە و هاوشانی نوێژی 

نوێژی  لەگەڵیاند  گەنجێكێش  هەروەها  دەبەست، 

دابەست. پێموت: ئەی عەباس ئەم دینە چییە؟ وتی 

بانگێشتكردنی 
پێغەمبەری 
ئیسالمیش 
لەسەرەتاوە، 
الیەنێكی سیاسی 
و هەڵگری 
پڕۆژەیەكی 
سیاسی روون، واتە 
كۆتاییهێنان بە 
دوو دەوڵەتی ئێران 
و رۆم و گەیشتن 
بە سەروەت و 
سامانی ئەم دوو 
دەوڵەتە بوو. 
مێژوونوسان لە 
كەسێكەوە بە ناوی 
)عەفیف كندی( 
دەگەڕێتەوە
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عەبدوڵاڵیە،  كوڕی  موحەمەد  برازاكەم،  ئەمە 

و  نێردراوە  خواوەندەوە  لەالیەن  پێیوایە  كە 

قەیسەر  و  كیرسا  سامانەكانی  و  س��ەروەت 

بەڕووی دەكرێنەوە »

هەروەها پێغەمبەر بۆ رێبەرانی قوڕەیش، كە 

بۆ گلەییكردن لێی رۆیشتبوون بۆ الی ئەبوتالب، 

دەس��ەاڵت��داری  كە  پێبڵێن  »رستەیەكم  وتی 

عەرەب بەدەستەوە بگرن و عەجەم لەبەرامبەر 

 )1387:87 سەردانەوێنێت«)جابری،  ئێوەدا 

ئەم  كە  هەیە،  دیكە  گەلێكی  رەوای���ەت  و 

زۆرترمان  شیكردنەوەیەكی  دەرفەتی  وت��ارە 

بانگێشتكردنی  ئاشكرایە  ت��ەواو  پێنادات.  

رۆژان��ی  هەمان  لە  پێغەمبەر  موحەمەدی 

باسی  واتە  خۆی،  سیاسی  پڕۆژەی  سەرەتاوە 

دەسەاڵتی كردووە لەسەر سەروەت و سامانی 

كیرسا و قەیسەر و دەسەاڵتی عەرەب لەسەر 

دەسەاڵتدارانی  زۆرب��ەی  دیكە.  نەتەوەكانی 

بە  عەرەبیش،  عەشیرەتەكانی  و  قوڕەیش 

هۆی هەژموونی سیاسی ئیسالم، كە بەستێنی 

بااڵدەستی و ناوەندێتی عەرەبستان و قوڕەیش  

پێغەمبەر  باوەڕیانهێنا.  پێكهێنا،  مەككەی  و 

دانا  حەج  فەریزەی  لەسەر  ئیسالمی  واژۆی 

ب��ەردەوام  قوڕەیش،  گەورەكانی  و  مەككە  و 

ئااڵی  ژێر  لە  خۆیان،  بازرگانی  و  ئاغەواتی 

عەشیرەتەكانی  پاراست،  ئیسالمی  حەجی 

لە  پێغەمبەر  كە  ئەوەی  دواب��ەدوای  عەرەبی 

درووشمەكانی ئینسانی بەرەو درووشمی )قاتلو 

هەموویان  كرد،  بڕۆ  و  تااڵن  اللە(  سبیل  فی 

نەتەوەكانی  سامانی  و  س��ەروەت  تااڵنی  بۆ 

قوڕەیشیەكانیش  دژایەتی  باوەڕیانهێنا.  دیكە 

دین،  هۆی  بە  نەوەك  ئیسالم ،  پێغەمبەری  بۆ 

بەڵكو بە هۆی سەرپشكبوون لە ئابوری بت و 

بوو.)جابری،1384،195(،  كەعبە  سەنەمەكانی 

لە  تێگەیشنت  كە  ئ��ەوەی  دواب���ەدوای  ب��ەاڵم 

سەربەشی  بۆ  زەرەرێكی  تەنیا  نەك  ئیسالم، 

ئابوری ئەوان نییە، بەڵكو بت و سەنەمەكانی 

نوێی كەعبە، ئیمكانی زۆرتربوونی زیارەتكەری 

عەشیرەتی  سەنەمەكانی  و  ب��ت  پێی  ب��ە 

وەالنا،  دژایەتیكردنیان  تەنیا  نەك  پێكدەهێنا، 

hassan al banna
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بەڵكو پێشبڕكێیان بوو بۆ خزمەتكردنی ئیسالم. 

سەروەت  تااڵنی  و  ئیسالم  پەرەسەندنی  بە 

باج  و  ناوی   و سامانی نەتەوەكانی دیكە، بە 

خەڕاج و جزیە و... سەروەت و سامانی نەتەوە 

مەككە  رەوان��ەی  و  تااڵنكران  داگیركراوەكان، 

قوڕەیش  گەورەمااڵنی  گیرفانی  و  مەدینە  و 

بۆنەیەشەوە  بەو  دەك��را،  ع��ەرەب  خەڵكی  و 

ئیسالمی  مەزنی  ئیمپراتۆریەتی  توانییان 

و  داب  ئیسالم  راستیدا  لە  پێكبهێنن.  عەرەبی 

نەریتی عەشیرەتە عەرەبەكانی وەك دزی، تااڵن 

، دەستدرێژی سێكسی و شەڕوشۆڕی عەرەبی 

لە چوارچێوەی باج  و خەڕاج، زەكات، كەنیزەك 

بووژایەوە.  و  پەرەپێدا  جیهاد  و  ژنی  فرە  و 

عەشیرەتە  تااڵنی  و  دەستدرێژی  جیاتی  لە 

عەرەبەكان لەگەڵ یەكرتدا، یەكگرتووی كردن و 

هێز و تااڵن و دەسدرێژی عەرەبەكانی بۆ الی 

نەتەوەكانی دیكە راكێشا. ئیسالم و خەالفەتی 

هەژموونێك  كەرەستەی  وەكو  هەم  ئیسالمی 

و هەم كەرەستەی نیزامی لە خزمەت تااڵن و 

پاراستنی  ئێمپراتۆریای عەرەب و  دەستدرێژی 

دەسەاڵتداریەتی عەرەب بۆ سەر نەتەوەكانی 

دیكە كەڵكی لێوەرگیرا.

پێغەمبەر  سەرەكی  ئایدیای  و  خواست 

بۆیە  بووە،  عەرەب  س��ەروەری  و  بااڵدەستی 

و  پێشوو  خەالفەتەكانی  لە  چاوەڕوانیك  چ 

سەردەمی  لە  چ  دەكرێت.  ئەمڕۆكە  داعشی 

عەباسی،  و  ئومەوی  چ  راشدین،  خولەفای 

كەرەستەیەك  ئیسالمی  رەوایەتی  و  ئیسالم 

و  خۆیان  دەسەاڵتی  و  هێز  سەقامگیری  بۆ 

بووە.  دژبەرەكان  سەركوتكردنی  و  سڕینەوە 

و  عەرەب  دەسەاڵتی  و  بااڵدەستی  دژبەرانی 

قوڕەیشیەكان بە ناوی دژبەرانی پیرۆزییەكانی 

راستیدا  لە  وەالدەن��ران.  و  سەركووت  ئیسالم 

پرەنسیپی ئیسالم لەسەر دەمارگیری عەرەبی و 

بەرژەوەندی ئابوری و رەگەزی عەرەبەكان بوو، 

ئەمەش بە ناوی باج وخەڕاج و جزیە، سەروەت 

و سامانی نەتەوەكانی دیكەی تااڵن و بە ناوی 

كەنیزە و دابونەریتی چوارژنی )لە ئیسالمدا پیاو 

بۆی هەیە چوار ژن بهێنێت( نامووس و كچانی 

جوانی نەتەوەكانی دیكە زەوی و دەستدرێژی 

رەگ���ەزی، دەك��رای��ە س��ەر ژن���ان. ه��ان��دەری 

و  سامان  و  س��ەروەت  تامەزرۆیی  سەرەكی، 

ژنانی جوانی نەتەوە و واڵتەكانی دیكە بوو، كە 

پێغەمبەر لە چوارچێوەی نیعمەتی بەهەشت 

و كیژە جوانەكانی بەهەشت، بۆ عەرەبەكانی 

گەرمی  سارای  هەمان  جەهەنەمیش،  باسی 

دینی  گەر  جەهەنەمەی  ئەو  عەرەبستانی. 

ئیسالم و شمشێری )قاتلو فی سبیل اللە( و تااڵن 

قبووڵنەكردایە،  موحەمەد یان  سەركردایەتی  و 

مبێننەوە.  عەربستان  جەهەننەمی  لە  دەبوایە 

ئیسالمی  خەالفەتی  هەمان  یان  دەوڵ��ەت، 

لەگەڵ بیروباوەڕی گەورەكانی قوڕەیش زمانی 

پێغەمبەر،  خزمایەتی  عەرەبی،  خواوەندی 

)ئەهلی بەیت لە مەزهەبی شیعە و قوڕەیش لە 

مەزهەبی سوننە(، هەروەها وەك كەرەستەیەك 

دەسەاڵتی  پاراستنی  و  بە دەستهێنان  بۆ 

عەرەبییەت و قوڕەیش و لە خزمەت قازانجی 

ئەتنیك / چین-ی بااڵدەستی عەرەب و قوڕەیش 

بەسەر نەتەوەكانی دیكە بوو.

پتەوكردنەوەی  ئیسالمیش،  تێڕوانینی 

كەرەستەی  بە  بوو،  رەوایەتیدان  و  رێكوپێكی 

دەمارگیری  عەرەبی.  دەمارگیری  هەژمونێكی 

و  ئ��اب��وری  ت��ااڵن��ی  پاراستنی  ب��ۆ  ع��ەرەب��ی 

بااڵدەستی  پاراستنی  و  رەگەزی  دەستدرێژی 

كەرەستەیەكی  وەك  دین  لە  خۆی  عەرەبی 

وەك  خەالفەت  دەوڵ��ەت/  لە  و  هەژمونێك 

كەڵكیان  سیاسی  و  سەربازی  كەرەستەیەكی 

وەردەگرت.

ئەبوبەكری خەلیفەی یەكەم، زۆر بە باشی 

فەلسەفەی  و  پێغەمبەر  پەیامی  لۆژیكی  لە 

بوونی ئیسالمی تێگەیشتبوو، كە نوێژ و زەكاتی 

دەیزانی  باشی  بە  زۆر  یەكجیانەدەكردەوە.  لە 

كە ئەگەر خوێنی تااڵن و دەسكەوتەكان – بە 

نەمێنێت  لەناو بچێت و   – ... و  ناوی زەكات 

ئیسالمی  ئیمپراتۆری  پێكهێنانی  ئیمكانی 

بەم  بخوێرنێت.  نوێژ  ب��ەردەوام  كە  نامێنێت، 

هۆیەوە بوو كە دوای مردنی موحەمەد زۆربەی 

ئەو عەرەبانەی كە بەردەوام دینیان پاراستبوو، 

بەاڵم لەبەرئەوەی ئامادەنەبوون زەكاتی خۆیان 

بكەن،  وەك كەسێك كە لەدین  هەڵگەڕاوەتەوە 

و روو بەڕووی شەڕ بوونەوە. ناوبراو هەر وەك 

تااڵن  پەیوەندی،  لە  باشی  بە  زۆر  موحەمەد 

)زەكات( و ئایدیالۆژی ئیسالم تێگەیشتبوو، كە 

بنەڕەتی ئیسالم تامەزرۆیی سەروەت و سامان 

ئابوری  تااڵنی  ئیسالم،  دەمارەكانی  خوێنی  و 

بە ناوی زەكات و باج وخەڕاجە و بەم  هۆیەوە 

خودا  رێی  لە  جیهاد  ناوی  بە  تااڵنكردن  بۆ 

رووب��ەڕووی  دەبوونە  موسوڵامنەكان  لەگەڵ 

و  ئیسالم  ئیمپراتۆری  باڵوبوونەوەی  بە   ، شەڕ 

تااڵنی سەروەت و سامانی نەتەوەكانی دیكە، 

نەتەوەی عەرەب كە بە دەمارگیری عەشیرەتی 

چینی  وەك  بەدەستهێنابوو،  نیزامی  هەڤیازی 

سەرەوەی كۆمەڵگەیشی لێهات و بە گێڕانەوەی 

لە  بوونەوە  نزیك  پێغەمبەر،  هاوەڵەكانی 

ئیاممان من  و  ئیسالم  لە  پێشبڕكێ  پێغەمبەر، 

رووەو  دەسكەوتەكان  تەوژمی   ... و  قوڕەیش 

عەربستان و ئاغەواتی قوڕیش بووەوە.

ئەم  بۆ  هێنانەوە  پاساو  لەپێناو  ئیسالم 

نەتەوە  و  لێوەرگیرا  كەڵكی  بااڵدەستییە، 

ژێردەستی  چینی  بە  ب��وون  چ��ەوس��اوەك��ان 

كۆمەڵگە. هەڤیازی ئایینی سەحابە و قوڕەیش، 

دەمارگیری  و  خوێنی  هەڤیازی  هەمان  هەر 
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عەشیرەت و رسوشتییە كە سەحابە نەیاندەتوانی 

كە  لەبەرئەوەی  بن،  تورك  یان  فارس  ك��ورد، 

سەریهەڵنەدابوو،  ئەواندا  نێو  لە  پێغەمبەر 

ئاغەواتی  و  ق��وڕەی��ش  هەڤیازی  ك��ەوای��ە 

عەرەبی، دیسانەوە لە بیچمی ئاغەواتی ئاینی 

بیچمی  لە  قوڕەیش،  ئاغەواتی  و  سەقامگیر 

ئاغەواتی ئایینی سەحابە، بە هەبوونی تەوژمی 

دەسكەوت و تااڵنەكان وەك  دەوڵەمەندترین 

ئەبوبەكر و  ناوزەدكران. هەم  پیاوانی عەرەب 

هەم عومەر لە پاساوهێنانەوەیان بۆ جێنشینی 

پێغەمبەر، دەگەڕێنەوە بۆ بنەڕەتی خزمایەتی 

خۆیان لەگەڵ  موحەمەد و عەلیش لەدژایەتی 

لەگەڵ ئەواندا ئارگۆمێنتی ئەوانی نەهێنایە ژێر 

بەڵگە هێنانەوە،  لە هەمان  بەڵكو  پرسیارەوە، 

بۆ سەملاندنی مافی خۆی كەڵكی وەرگرت و بە 

ئاماژەكردن بەوەی، كە میوەی درەختی قەوم 

دەمارگیری  هەمان  لە  موحەمەدە،  كەسی  و 

عەشیرەتی بۆ مافی جێنشینی كەڵكی وەرگرت. 

پێغەمبەر لە شەڕی ›بەدر‹ دا بە ئەسحابەكانی 

بەنی  عەشیرەتی  لە  كەسێك   هیچ  وت،  خۆی 

نەكوژن،  قوڕیشدابێت ،  بەرەی  لە  كە  هاشم، 

چونكە ئیسالم پەیامنی برایەتی لەسەر ئیامنە 

پێغەمبەر  قەومی  دەبێت  بۆچی  خوێن،  نەك  

بەنی  و  نەكوژرێن  كافرەكانن   بەرەی  لە  ،كە 

پێغەمبەر  خوێنی  بنەماڵەی  و  هۆز  هاشم 

پێگەی  پێغەمبەر  ه��ۆزی  چوارچێوەی  لە 

لە  ئومەوی  بەنی  پاراستووە. دواتریش  خۆیان 

دەمارگیری  ئیسالمی،  خەالفەتی  چوارچێوەی 

عەشیرەتی خۆی و هەڤیازی سیاسی و ئابوری 

و  حوسەین  شەڕی  سەقامگیركردووە.  خۆیان 

دەمارگیری  و  عەشیرەتی  شەڕی  یەزیدیش، 

عەشیرەتی ئەمەوی و بەنی هاشم بوو.

و  باڵوبوونەوە  دوای  ئیسالم  ئیمپراتۆریەتی 

نەتەوەكانی  بە سەر  سەربازی  سەركەوتوویی 

پاشایەتی  ماڵیاتی  وەرگرتنی  شێوەی  دیكەدا، 

ساسانی گرتەبەر و شارەزایانی ئایینی جەختی 

و  زان��ای��ان  پێداگری  كە  ل��ەس��ەردەك��ەن��ەوە، 

بۆ  پاساو  بوو  ئەوە  ئیسالمیش  فەقیهەكان-ی 

بنەما  لەگەڵ  و  بێننەوە  دیرۆكییەكان  پێشینە 

عەقڵییەكان بەراوردی بكەن و لە چوارچێوەی 

شەریعەت دایڕێژنەوە (ملبتون،88:1345.

لە راستیدا هەر بەهەمانشێوە، كە زەردەشت 

saeed qutb
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منونەی ئایینی ئیسالم بوو، موحەمەد واتای بەهەشت 

زەردەش��ت  لە  مەرگی  دوای  جیهانی  و  دۆزەخ  و 

لە  كەرەستەیەك  زەردەش��ت،  دینی  و  وەرگ��رت��ووە 

سیستەمی پاشایەتی ئێرانی بۆ تااڵنكردنی سەروەت 

ئیسالمیش  دینی  بوو،  دیكە  نەتەوەكانی  سامانی  و 

قازانجی  سامانی  و  س��ەروەت  تااڵنی  بۆ  ئامرازێك 

سەرهەڵدانەوەی  بوو.  قوڕەیش   و  عەرەب  نەتەوەی 

و  قوڕەیش  عەشیرەتی  ئاغەواتی  نەتەنیا  ئیسالم، 

عەرەبی نەخستە  كێشەوە،  بەڵكو خانەدانی نەزان و 

نەفامی قوڕەیش پێگەی خۆیان لە ئیسالم پاراستووە و 

پێگەی ئابوری ئەوان بە هەبوونی حەج و غەنیمەی 

نەتەوەی  زمانی  دەركەوت.  دواكەوتوویی  لە  زۆرتر 

عەرەب بە پاساوهێنانەوە بۆ زمانی عەرەبی، نەتەوەی 

بنەماڵەی  و  موحەمەد  لە  نزیكی  هۆی  بە  عەرەب 

قوڕگی  لە  حكومەت  و  خەالفەت   ... و  قوڕەیش 

نەتەوەی عەرەب و قوڕەیشدا مایەوە. 

پیغەمبەرەوە،  خ��ودی  كاتی  لە  ئیسالم  كەوایە 

زاتی  پەیوەندیەكی  دوات��ر،  خولەفای  كاتی  تاوەكو 

لەگەڵ دەمارگیری عەرەبی هەیە و لە خزمەت ئامانج 

و  بووە  قوڕەیش  و  عەرەب  نەتەوەی  دەمارگیری  و 

عەرەبی  هاوچەرخی  بزووتنەوەكانی  هۆیەوە  بەم 

ناسیۆنالیزم  لیبڕاڵیزم،  ئایدۆلۆژیای  شكستی  دوای 

عەرەبی،  هەڤیازی  بووژاندنەوەی  لە  سوسیالیزم  و 

ئیسالمیان وەك ئایدۆلۆژیای سیاسی بۆ بووژاندنەوەی 

دواتر  كە  وەرگرت،  عەرەبی  هەژمۆنی  و  دەسەاڵت 

هەڵوێستەی لەسەر دەكەین.

هەرەسهێنانی  ب��ە  خ��ەل��دون  ئینب  وت���ەی  ب��ە 

›دەمارگیری‹ عەرەبی و پەالماری نەتەوەكانی تورك، 

تااڵنكردن  بۆ  ئیسالمی  عەرەبی  هەروەك خودی  كە 

لە  و  توركەكان  درایە  خەالفەت  هێنابوو،  هێرشیان 

خزمەت بەرژەوەندی موسوڵامنەكاندا بەردەوام بوو. 

داڕوخانی  و  عوسامنی  ئیمپراتۆریەتی  بەتێكشكانی 

تووشی  عەرەبی  نەتەوەكانی  ئیسالمی،  خەالفەتی 

بۆشاییەكی فكری بوون و لە چوارچێوەی بەخۆزانی 

بەدەستیانهێنابوو،  ناسیونالیزم  مەرحەمەتی  لە  كە 

بااڵدەستی،  و  بووژاندەوەی دەسەاڵت  بۆ  دەرفەتێك 

رابردووی خۆیان بینی.

بۆ  س��ەرب��ڕاو  كەڵەشێرێكی  وەك  ه��ەرج��ارەو 

یەكێك  دەستەوداوێنی  بۆشاییە،  ئەم  پڕكردنەوەی 

ناسیۆنالیزم،  وەك  رۆژئاوایی  ئایدۆلۆژیەكانی  لە 

شەوە  یەك  تێپەڕاندنی  بۆ  لیبڕاڵیزم  و  سۆسیالیزم 

مۆدێرنێتە  تێپەڕاندنی  بۆ  پردێك  و  سەدساڵە  رێی 

لە  كە  عەرەبەكان  بوون.  رۆژئاوایی  پەرەپێدانی  و 

رووبەرووبوونەوە بە رۆژئاوا لە دواكەوتوویی خۆیان 

و پێشكەوتنەكانی رۆژئاوا ئاگاداربووبوونەوە، پەنایان 

بۆ ئایدۆلۆژیای رۆژئاوایی ناسیۆنالیزم بۆ گەیشنت بە 

بووژاندنەوەی  و  دواكەوتوویی  قەرەبووی  و  گەشە 

مەزنایەتی عەرەب و رەهایی لە دەسەاڵتی توركەكان  

ئایدۆلۆژی  هەرجارەو  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  برد. 

عەرەبی  مەزنایەتی  ب��ووژان��دن��ەوەی  و  گەشە  بۆ 

بەكاردەهێنا. لیبڕاڵیزم، سۆسیالیزم و كۆمۆنیزم و ... بە 

بە گەشە و  ئایدۆلۆژیەكانی رۆژئاوایی و  تێكشكانی 

پێشكەوتن و بەردەوامی قەیران لە كۆمەڵگە ئیسالمی 

و عەرەبیەكان، دیسانەوە دەستەودامێنی ئیسالم، نەك 

هێزێكی  بۆ  پەنایان  بەڵكو  پەرسنت،  ئایینێكی   وەكو 

سیاسی و ئایدۆلۆژیاو بووژاندنەوەی شكۆی رابردوو 

ئەوانی  ئیسالم  ئایینی  كە  نەتەوەی عەرەب  بردووە. 

ژێر  لە  كە  عەشیرەیی،  باڵوی  پەرژو  یەكینەكانی  لە 

نەتەوەیەكی  وەك   رۆمدابوون،  و  ئێران  دەسەاڵتی 

بە  لێهات  ئیمپراتۆریان  دەسەاڵتی  خاوەن  و  گەورە 

توركەكان، بەستێنی  تێكشكانی خەالفەتی عوسامنی 

بووژاندنەوەی عەرەبیەتی بەدەستهێنا و لە عەزرەتی 

لە دەستدانی مەزنایەتی رابردووی خۆی و هەڤیازی 

ئامانجی  و  بوون  دیكە  نەتەوەكانی  لەسەر  عەرەبی 

ئەوان لە پەنابردن بۆ ئایدۆلۆژیەكانی وەك سۆسیالیزم، 

ناسیۆنالیزم و لیبڕاڵیزم و ... بووژاندنەوەی مەزنایەتی 

لە دەسەاڵتی  بوو  دەوڵەتی عەرەبی و سەربەخۆیی 

توركەكان و رۆژئاواییەكان.

خواست و ئایدیای 
سەرەكی پێغەمبەر 
بااڵدەستی و 
سەروەری عەرەب 
بووە، بۆیە چ 
چاوەڕوانیك لە 
خەالفەتەكانی 
پێشوو و داعشی 
ئەمڕۆكە دەكرێت. 
چ لە سەردەمی 
خولەفای راشدین، 
چ ئومەوی و 
عەباسی، ئیسالم و 
رەوایەتی ئیسالمی 
كەرەستەیەك 
بۆ سەقامگیری 
هێز و دەسەاڵتی 
خۆیان و سڕینەوە 
و سەركوتكردنی 
دژبەرەكان بووە
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لەگەڵ  خۆی  پڕۆژەكەی  تێكشكانی  لە  كە 

وەك  ئیسالمیان  رۆژئاوایی،  ئایدۆلۆژیەكانی 

ئایدۆلۆژیك كە توانای بووژاندنەوەی مەزنایەتی 

كەڵكیان  هەیە  ئەوانی  دەوڵەتی  و  ع��ەرەب 

سەردەمی  ناسیۆنالیزمی  ئەگەر  لێوەرگرت. 

كەسانێك وەك تەهتاوی و ... لەبەرچاونەگرین، 

عەرەبی،  دووەم��ی  سەردەمی  ناسیۆنالیزمی 

و  كواكبی  الحرسی،  ساتع  رەزا،  رەشید  وەك 

میشل عفلق و ... نەك ناسیۆنالیزمێكی سیكۆالر 

ئایینی  لەگەڵ  یەكانگیر  بەڵكو  ئایین،  دژە  و 

وەك  ئیسالم،  لەبەرئەوەی  باسیكرا،  ئیسالم 

نەتەوەكانی  كە  نەبوو،  نامۆ  مەسیحی  ئایینی 

بەڵكو  چەوساندبێتەوە،  فەرەنسای  و  ئەڵامن 

بۆ  بااڵدەستی و هەڤیازی عەرەب  بووە هۆی 

سەرنەتەوەكانی تر. بە ئیسالمەوە دەیانویست 

سەر  بۆ  عەرەبەكان  س��ەروەری  و  مەزنایەتی 

نەتەوەكانی دیكە بسەملێنن. لەراستی بەدوور 

باسی  شوڤێنیستی،  بەعسی  حزبی  كە  نییە 

پەیوەندی ئیسالم لەگەڵ ناسیونالیزمی دەكرد. 

ئیسالمی سیاسی هاوچەرخ چ  لە چوارچێوەی 

سەلەفیگەری   چوارچێوەی  لە  چ  و  ئیخوان 

بۆ  عەرەبی  قەومی  دەمارگیری  لە  بنەڕەتی، 

بووژاندنەوەی مەزنایەتی رابردوو و دەسەاڵت 

بۆ سەر نەتەوەكانی دیكەدا كەڵكی وەرگرتووە، 

سەرەتاوە  لە  ئەملوسلمین  ئیخوان  تەنانەت 

ئایدۆلۆژی عەرەبیزمی هاندەدا، كە لە بەرامبەر 

لە  كە  سكۆالر،  ناسیۆنالیزمی  هەژمونی  بە 

سەریهەڵدابوو،  )سویس(  قەیرانی  سەردەمی 

عەبدولنارس  جەمال  لەگەڵ  سیاسی  ناكۆكی 

دەستڕۆیی  لەگەڵ  رووبەڕووبوونەوەی  بۆ  و 

غەیرە  واڵت��ە  نێو  لە  ن��اوب��راو  دەس��ەاڵت��ی  و 

بۆ  پەنای  ئیسالم،  ئایدۆلۆژی  بە  عەرەبیەكان 

دەسەاڵتی زیاتر برد.

و   1952 ساڵی  شۆڕشی  لە  ب��ەر  ئیخوان 

بە  خۆی  عەبدولنارس  جەماڵ  سەرهەڵدانی 

و  دەزان��ی  ع��ەرەب  ن��ەت��ەوەی  رزگاریكەری 

مەزنایەتی  و  شكۆ  گەڕاندنەوەی  خواستی 

بەشی   )9،2000( هەبوو.  عەرەبی  نەتەوەی 

سەبارەت  عەرەبەكان،  مافی  وتنی  لە  ئیخوان 

لە  بەرچاوتری  رۆڵێكی  دەبێت  فەڵەستین  بە 

هاندانی حەسەن بەننا، سەبارەت بە پێكهێنانی 

رێكخراوی سیاسی كایە كردبێت. ئیخوان لەگەڵ 

لە  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  ئازادی  ئەفسەرانی 

پەیوەندیدابوو. ئیخوان لە راهێنانی بیروباوەڕی 

ئەفسەرانی ئازاد، راهێنانی سەربازی بە ئیخوانی 

تێكشكانی  بە  بەاڵم   ،)156 )هەمان:  دەك��رد 

نارس و عەرەبەكان لە ئیرسائیل، كە لە راستیدا 

ناسیۆنالیزم  و  سۆسیالیزم  ئایدۆلۆژی  شكستی 

بوو، ئیخوان، شەڕی عەرەب - ئیرسائیلی وەك 

شەڕی نێوان ئیسالم و یەهودیەت پێناسەكرد (

هەمان:157. 

دەم���ارگ���ی���ری ع���ەرەب���ی، ك��ە ل��ەگ��ەڵ 

ناسیۆنالیزم،  وەك  رۆژئاوایی  ئایدۆلۆژیاكانی 

سەركەوتنی  و  یەكیەتی   ... و  سۆسیالیزم 

تێكشاكانی  ه��ۆك��اری  بەدەستنەهێنابوو، 

 « رۆژئ��اوای��ی  ئایدۆلۆژیەكانی  لە  عەرەبی 

كاتێك موسوڵامنەكان میراتی بەشكۆی خۆیان 

وەالدەنا و خۆیان دەدایە دەست وەسوەسەی 

رووداوێ���ك  وەه��ا  بێگانەكان،  ب��ی��روب��اوەڕی 

بۆ  گەڕانەوە  درووشمی  دەزانێت  روودەدات« 

عەرەب،  یەكیەتی  ئایدۆلۆژیای  وەك  ئیسالم، 

كەرەستەی موبیلیزەكردنی سیاسی عەرەبەكان 

ئیرسائیلیەكان  لەگەڵ  رووبەرووبوونەوە  بۆ 

هەڵدا. كە ژێرخانی ئیسالمگەرایی هەر هەمان 

عەرەبیزمە. بەزاز دەڵێت »ئیسالم بەگشتی بە 

مەگەر  نییە  ناتەبایی  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی 

ئەوەی كە ئامانجە سیاسیەكانیان جیاواز بێت 

دەنوسێت   هەروەها   ،)199 بی تا،  )ئەلبەزاز. 

بۆ  بەتایبەت  و  جیهانییە  ئایینێكی  ئیسالم 

بە  قورئان  و  هاتووەتەخوارەوە  عەرەبەكان 

ئەواندا  نێو  لە  موحەمەدیش  ئەوانەو  زمانی 

سەریهەڵداوە)عەنایەت،201:1362(

جیهانی  ئیسالمی  سیمبولی  كە  ئەلئەزهەر 

لە  جیهانی  دووەم��ی  شەڕی  دوای  سوننەیە، 

سەنگەری  بە  بوو،  ئیسالمی  جیهانی  بنكەی 

مەعنەوی ناسیۆنالیزمی عەرەب، وەها بە خوێن 

گەرمییەوە لە شۆڕشی ساڵی 1952 ناسیۆنالیزمی 

ئ��ازادی  ئەفسەرانی  و  ك��رد  پشتیوانی  ن��ارس 

عەمری  و  عومەر  رێ  وڕەسمی  شوێنكەوتوی 

قارەمانانی  یەكەمین  واتە  دەزان��ن،  عاس  بن 

ئیسالمی)عەنایەت:210،1362(.  نیزامیگەری 

و  بەزاز  وەك   ،1956 ساڵی  لە  ئەزهەرییەكان 

عەفلەق سیكۆالر، بەتەواوی پشتیوانیان لە وەك 

 یەك زانینی ئیسالم لەگەڵ ناسیۆنالیزمی عەرەب 

كرد. خەتیب لە زانایانی ئەلئەزهەر لە وتارێكدا بە 

ناوی »ئاخۆ دێوەكە هەڵساوەتەوە » -مەبەست 

لە دێو عەرەبەكانە-مێژووی ئیسالم و عەرەبیەت 

وەهابیەكان،  وەك  و  دەزان��ێ��ت  ی��ەك  وەك 

داڕماوی ئیسالمیان هەر هەمان داڕماوی نیزامی 

لەگەڵ  جێگرتنەوەی  و  عەرەبی  حكومەتی 

ئێرانی و فەلسەفەی یۆنان و عیرفان دەزانێت، 

كە دواتر بە دەسەاڵتداری تورك و مەغۆلەكان 

لێكەوت،  خەوی  عەرەب  دێوی  داگیركاری  و 

ناسیونالیزمی  شۆڕشی  ناوبراو  ئێستا  ب��ەاڵم 

تەواوی  نوێبوونەوەی  رووی  لە  عەبدولنارسی 

دێوی  هەڵسانەوەی  و  ئیسالمی  كۆمەڵگەی 

لە  هەمان:21(  دەزانێت.)عەنایەت،  عەرەب 

بنەڕەتەوە بیروباوەڕی بووژێنەرەوانی ئیسالمی، 

و  گومانە  جێی  میتافیزیكی  ئایینێكی  وەك 

سیاسی  ئایدۆلۆژیای  وەك  ئیسالم  لە  زۆرت��ر 

بووژاندنەوەی  و  خەڵكی  موبیلیزەكردنی  بۆ 

نەتەوەیی كەڵكی لێوەردەگرن، كە لە ئەنجامی 
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لە  ئ��اوڕدان��ەوە  دیكە،  منونەكانی  تێكشكانی 

لە  دینییەكان  سیمبولە  و  دین  بەرزی  پێگەی 

كۆمەڵگەكانی ئیسالمی، لە دین وەك ئایدۆلۆژی 

سیاسی  وزەی  مەزنی  سەرچاوەی  و  ئیسالمی 

)رزوان  وەر گ��رت  كەڵكیان  كۆمەاڵیەتی   –

بووژاندنەوەكانی  باوكی  ئەلسەید،10:1383(. 

ئیخوان  تا  بگرە،  رەزاوە  رەشید  لە  ئیسالمی 

ئەملوسلمین، سەید جەماڵەدینی ئەسەدئابادییە، 

وەك  ئیسالم  لە  كەڵكوەرگرتن  پێی  بە  كە 

هیچ  خەڵكی،  سیاسی  موبیلیزەی  ئایدۆلۆژیای 

بە ئیسالم وەك دینێكی میتافیزیكی  بڕوایەكی 

خودی  بە  ب��اوەڕی  بنەڕەتدا  لە  بەڵكو  نەبوو، 

میتافیزیك و خودا و پێغەمبەریشەوە نییە. ئەم 

رستانە لە سەیدەوە ، كە لە وەاڵمدانەوەكەی بۆ 

نیشاندەری كوفری شاراوەی  بە جوانی  رێزنان 

سەید جەمالە:

پێغەمبەران هەوڵیاندا تاوەكو ئینسانەكان بۆ 

پەیڕەویی لە فەرمانی عەقڵ بانگێشتبكەن، بەاڵم 

لەبەرئەوەی كە لەم كارەدا سەركەوتوو نەبوون، 

بە ناچار بیروباوەڕی خۆیان وەك وتەی خودای 

هانبدەن  خەڵكی  تاوەكو  پێناسەكرد،  گەورە 

و  پەیڕەوی  ئەم  بڕیارانەبكەن...  لەو  پەیڕەوی 

گوێڕایەڵیكردنە بە ناوی خودای گەورەوە كە  لە 

لە  ئاسایی سەپێندراوە، یەكێك  سەر خەڵكانی 

سووكرتین و بێ بایەخرتین كۆیلەیەتییەكان بۆ 

مرۆڤایەتی بوو...« )عینایەت،105:1389(

كەوایە پەیوەندیەكی دووفاقیەتی لە نێوان 

ئیسالمگەرایانی  و  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  

عەفلەق  وەك  كەسانێك  دروستبوو.  نیشتامنی 

لەهەوڵی  ناسیۆنالیزمەوە،  روان��گ��ەی  ل��ە 

بە  پ��ەی��وەن��دی  و  ئیسالم  ب��ووژان��دن��ەوەی 

ئیسالمەوە  دا هەبوو، كەسانێك وەك رەشید ڕەزا 

و زانایانی ئەلئەزهەر لە روانگەی ئیسالمەوە، 

و  ناسیۆنالیزم  ب��ووژان��دن��ەوەی  هەوڵی  لە 

ئا كام  بەاڵم  ب��وون،  عەرەبیدا  »دەمارگیری« 

هەمانشتبوو،  گ��روپ  ه��ەردوو  ئامانجی  و 

خەالفەتی  ب��ووژان��دن��ەوەی  لەبەرئەوەی كە 

ئیسالمی لە دەستی عەرەبەكاندا، هەر هەمان 

دەسەاڵتی  و  ئیمپراتۆریەت  بووژاندنەوەی 

دەمارگیری  ب��ووژان��دن��ەوەی  و  عەرەبەكان 

عەرەبی لە شێوەی ئیسالمیدا بوو. ناسیۆنالیزمی 

هاوچەرخی عەرەبی لە ئیسالم وەك هێزێك بۆ 

یەكێتی عەرەبی و دەسەاڵت بۆ سەر غەیرە 

وەردەگرن.  كەڵك  كورد  وەك  عەرەبە كان 

پەیوەندی  لە  عەفلەق  میشێل  ئایدیا ی 

ئایدیا ی  بە  ناسیۆنالیزم  و  ئیسالم 

خەتیبی زانایانی ئەلئەزهەر و رەشید 

لە  ئیسالمی،  بووژێنەرەوەی  ڕەزا 

لەگەڵ  ناسیۆنالیزم  پەیوەندی 

ب��ەرچ��او،  وادەه��ات��ە  ئیسالم، 

و  مێژوو  لە  دروست  ئایدیالێك 

شووناسی عەرەبی بێت و ئەمە 

- هەر بەو شێوەیە، كە پێشرت 

لە  ریشە   – وت��م 

راب��ردووی 

م  ئیسال

ئەنجامی  و 

م���ەن���ت���ق���ی 

راس�����پ�����ێ�����ری 

ئیسالمی  )پەیامبەری( 

پێغەمبەری  خ��ودی  عەرەبی،   –

وەك  ئیسالم  كە  دەیویست،  ئیسالمیش 

ئایدۆلۆژی  و دەسەاڵتی عەرەب پێناسەبكرێت.

بەڕواڵەت  بانگەشەی  كەسانێك  رەنگە 

Jamal Abd Al Nasser
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كە  دابنێن،  بنەما  بە  قورئان  و  ئیسالم  بوونی 

حاشا لە رەگەز و نەتەوە دەكات  و هاودڵی و 

هاوپەیامنیەتی ئومەتی بە پێی ئیامن و لەخودا 

ترسی، برایەتی ئایینی دەزانێت. لە رەتكردنەوەی 

بەڵگەكانی  بیروبۆچوونەدا،  ئەم  بەڕواڵەتی 

یەكێك لە گەورەترین بیرمەندانی هاوچەرخی 

كە   – غەزاڵی  موحەمەدی   – میرس  ئیسالمی 

بیروبڕوایانەی،  ئەو  سەر  بۆ  بردن  هێرش  بە 

كە بیر و پێكهاتەی سیاسی رۆژئاواییەكانی بە 

بنەڕەتی  و  بناغە  دەزانی،  ئایین  بۆ  ساردوسڕ 

واڵتانی  و  حزب  و  سیاسی  پێكهاتە  لە  زۆری 

)مەسیحی/ ئایینی  دەمارگیری  لە  رۆژئاوایی 

یەهوودی( و داگیركاری رۆژئاوای لە بەردەوامی 

پێناسە  ئیسالم  دژی  لە  خاچپەرستان  شەڕی 

دەكات– لە دژی بەڵگەی خودی بنەماخوازانی 

بان- دینێكی  وەك  ئیسالم  لە  كە  ئیسالمی– 

الیەنگری  ه��ەرج��ۆرە  دژی  و  ن��ەت��ەوەی��ی 

رەگەزپەرستانە و نەتەوەیی پشتیوانی دەكەن 

– بەڵگە دێنینەوە. غەزاڵی بەم بەڵگەیەوە كە 

ئایینیان ماچ كردووە و وەالیان  رۆژئاواییەكان 

رووبەڕووبوونەوەی  و  دەكات  دژایەتی  ناوە، 

دەگەڕێنێتەوە  ئیسالم  بە  بەرامبەر  لە  ئەوروپا 

پێگەی   « خاچپەرستی.  هاندەرەكانی  سەر  بۆ 

فەرمی حكومەتی بەریتانیا پشتیوانی پاراستنی 

پرۆگرامی  لە  مادە  یەكەمین  ئیامنە،  هەرێمی 

سەقامگیربوونی  )موحافزكار(  پارێزگار  حزبی 

شارستانییەتی مەسیحییە، حزبی دەسەاڵتداری 

مەسیحییە...  دیموكراتیكی  حزبی  ئیتالیا، 

حكومەتێك  وەها  دەبێت  موسوڵامنەكانیش 

دامبەرزێنن،  دین(  پاراستنی  لەسەر  )دامەزراو 

هەریەكە  رۆژئاوا  و  ئیرسائیل  كە  لەبەرئەوەی 

ب��وون...  خۆیان  ئایینی  دەستەوداوێنی  و 

كۆماری  نەك   خۆیان  واڵت��ی  ئیرسائیلیەكان 

یەهوود یان یەكیەتی سوسیالیزمی یان....، بەڵكو 

ئیرسائیل«)عەنایەت،160:1360(.  نا  ناویان 

و  درووش��م  كە  ئەمەیە،  غەزاڵی  مەبەستی 

دین  وەالن��ان��ی  لە  رۆژئاواییەكان  رواڵ��ەت��ی 

لیبڕاڵیزم و  بایەخی جیهانی دیموكراسی و  و   

بەرامبەریدا  لە  كە  موسوڵامنانە،  بۆ  تەنیا   ...

دروست  خۆیانەوە  لەبارەی  و  راوەس��ت��اون 

ئیدعای  رۆژئاواییەكان  كە  بایەخ گەلێك  نییە. 

و  رۆژئاواییە  بایەخی  هەیە،  گشتگیربوونیان 

سیاسەتی  بنەڕەتی  و  شارستانیەتی  بنەمای 

مەسیحیەت  وەك  ئایین  گەلێكی  لە  ئ��ەوان 

كەوایە  سەرچاوەدەگرێت،  یەهوودیەت  و 

بۆچی ئێمەیش وەك ئەوان لە ناونانی واڵت و 

بنەمای سیاسەت و ... لە دینی خۆمان ئیلهام 

نەگرین. لە راستیدا دروشمی رۆژئاواییەكان لە 

وەالنانی دین، تەنیا بۆ دینەكانی دیكەی دژ و 

مەسیحیەت  ئایینەكانی  لەناوبردنی  ئامانجیان 

و یەهودیەت و لە بەردەوامی شەڕی سەلیبی 

بۆ  مەسیحیەت  دەسەاڵتداریەتی  ئامانجی  بە 

سەر ئایینەكانی دیكەیە. دەتوانین هاوشێوەی 

رواڵەتی  ئیدعای  بابەتی  لە  بەڵگەیە  ئ��ەم 

رەگەزی  و  نەتەوە  رەتكردنەوەی  لە  ئیسالم 

بەكاردەبرد، بەم واتایە كە ئیدیعای ئیسالم وەك 

ڕەتكردنەوەی  و  نەتەوەیی  ژوورە  ئایینێكی 

غەیرە  رەگ��ەزی  و  نەتەوە  لە  تەنیا  نەتەوە، 

عەرەب دروستبوو و بایەخگەلی ئیسالمی، كە 

نەتەوەییان  ژوورە  و  گشتگیربوون  ئیدیعای 

و  عەرەبی  بایەخەكانی  گشتگیربوونی  هەیە، 

عەرەبە.  غەیرە  نەتەوەكانی  رەتكردنەوەی  بۆ 

و  عەرەبی  زمانی  بە  ئیسالمی  بایەخەكانی 

دەسەاڵتداریەتی عەرەبەكان و پەرەی كولتوری 

و  عەرەبی  بایەخەكانی  خ��ۆوە  لە  عەرەبی 

و  دەس��ەاڵت��دار  دەكاتە  عەرەبی  نەتەوەیی 

دەبووژێنێتەوە و ژێرخانی درووشمەكانی دژە 

نەتەوەیی، لە دژی نەتەوەكانی دیكەی غەیرە 

دەمارگیری  كەمڕەنگكردنەوەی  بۆ  ع��ەرەب، 

نەتەوەیی غەیرە عەرەب، دەسەاڵتی نەتەوەیی 

ئیسالمییەكانە.  بایەخە  پۆشەنی  بە  عەرەب 

هۆزی  یان  سەحابە،  هەڤیازی  و  هاودەنگی 

پیرۆزی  و  ئیالهی  زمانی  ئیسالم،  پێغەمبەری 

عەرەبی، ناوەندیەتی مەككە و عەرەبستان بۆ 

تااڵنی  و  دەستكەوت  تەوژمی  هاتنی  حەج، 

ئیسالمی  خەالفەتی  ن��اوەن��دی  بۆ  خەڵكی 

هەموویان  هەر  و  مەدینەیە  و  مەككە  كە 

درووشمەكانی  و  عەرەبیەت  خزمەتی  لە 

و  عەرەبەكان  غەیرە  بۆ  جوانیی  بەڕواڵەت 

عەرەبیزمە.  دەسەاڵتداریەتی  كەرەستەی 

روانگەی  لە  رەگەز  و  نەتەوە  ڕەتكردنەوەی 

رەمزی  هەمان  راستیدا  لە  ئیسالمەوە،  دینی 

لەبەرامبەر  رەگ��ەزی  و  نەتەوەیی  خۆڕاگری 

ئاخرین  وەك  ئیسالمیيەكان  عەرەبە  شااڵوی 

دین و موحەمەدیشیان وەك ئاخرین نێردراوی 

خودا ناساندووە، لەبەر ئەوەی كە عەرەبەكان 

دەسەاڵتداریەتی تەواویان هەبوو لە پەیوەندی 

لەسەر  ئۆمەت،  دروشمی  لەگەڵ  نەتەوەكان 

قسەیاندەكرد،   ... و  كولتوری  و  دینی  برایەتی 

لەبەرئەوەی كە تەواوی نەتەوەكان لە خزمەتی 

لە  كە  عەرەبانە  ئەم  هەر  ب��وون.  ع��ەرەب دا 

بەرانبەر توركانی عوسامنی و داگیركاری رۆژئاوا 

لە پێگەیەكی زۆر خراپدابوون بە نەتەوەخوازی 

و ناسیۆنالیزم لەبەرانبەر دەسەاڵتی نەتەوەكانی 

دیكە و لە ئاكامدا، گەڕانەوەیان بۆ دینی ئیسالم 

وەك دینێكی عەرەبی بوو. ئێرانیەكانیش كاتێك 

كە لەسەر نەتەوەكانی تر لە سەردەمانی بەر 

ناوی  بە  ئیسالم دەسەاڵتداریەتیان هەبوو،  لە 

جیهانی  رێكوپێكی  و  ئایینی  بایەخەكانی 

پاكانەیان بۆ دەكرد، بەاڵم كاتێك كە لە بەرامبەر 

بوون،  نالەباردا  پێگەیەكی  لە  عەرەبەكان 

بەرانبەر  لە  شعوبیە،  بزاڤی  چوارچێوەی  لە 
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ئیمپراتۆری  لەگەڵ  عوسامنیش،  توركی  خەالفەتی 

سەفەوی، پاڵیان بە دەمارگیری نەتەوەیی و رەگەزی، 

یان الیەنگری  دینێكی جیاواز لە دینی دەسەاڵتداریان 

كرد. هەر ئەم ئێرانیانە بە رێبەرایەتی خومەینی كە لە 

شۆڕشی ئیسالمی دیسانەوە دەسەاڵتداریەتی تەواویان 

دەسەاڵتی  بۆ  شیعی  ئیسالمی  لە  گرت  بەدەستەوە 

فارس لەسەر نەتەوەكانی دیكە كەڵكیان وەردەگرت 

و ئیسالمیان دژە هەرچەشنە رەگەزپەرستی و نەتەوە 

نەتەوەی  نێوان  كە  لەبەرئەوەی  پێناسەدەكرد،   ... و 

رسوشتی  پەیوەندی  شیعی  ئیسالمی  و  دەسەاڵتدار 

هەبوو و نەتەوەی دەسەاڵتدار هەر هەموویان شیعە، 

لە  ئەنجام دا درووشمی دژایەتی لەگەڵ نەتەوەخوازی، 

تێكشكانی خۆڕاگری نەتەوەیی لە بەرامبەر سەروەری 

لە كردەودا  بااڵدەستی نەتەوەی دەسەاڵتدار بوو.  و 

فارسی،  زمانی  بە  راهێنان  فارسی،  فەرمی  زمانی 

كە  ش��اران��ەی،  ئەو  گەشەی  و  بازرگانی  ناوەندی 

سیاسی  دەسەاڵتی  نوخبەی  فارسن،  دانیشتووەكانی 

ئێرانی بوون،  ... فارس  یان دەكرا ئیدعای فارس/  و 

بایەخی نەتەوەیی خۆیان دەبوون، كەوایە ئیسالمی 

لە  عەرەبەكان  بۆ  ئیسالم  و  ئێرانییەكان  بۆ  شیعی 

پەیوەندی لەگەڵ نەتەوە و كەرەستەی بووژاندنەوە 

و دەسەاڵتی نەتەوەیی بووە و هەیە. لە داهاتوودا 

چەند  بە  ئاماژە  كورتی  بە  و  پوخت  شێوەیەكی  بە 

خاڵێك دەكەین، كە بسەملێت ئامانجی بزووتنەوەكانی 

عەرەبی هاوچەرخ چ لە شێوەی سەلەفیزم و ئیسالمیزم 

وەك وەهابیەت و رەشید رەزا و سەید قوتب و داعش، 

چ لە شێوەی ناسیۆنالیزمی نارس و عەفلەق و حزبی 

بەعس، پەیڕەوی لە ئامانجێك دەكەن، بووژاندنەوەی 

لەسەر  عەرەبەكان  دەسەاڵتداریەتی  مەزنایەتی، 

و  یەكگرتوویی  عەرەبی.  یەكگرتووی  و  نەتەوە 

و  لێكرتازا  عەباسیەكان  ڕووخانی  بە  كە  مەزنایەتی، 

داگیركەر،  و  مەغۆل  و  تورك  دەسەاڵتداریەتی  دوای 

عەرەبەكان لە خەوێكی قورسدا بوون، كە ئێستاكە بە 

تێكشكاندنی خوێنی ناسیۆنالیزمی مودێرن، بەستێن 

ئیسالمی  خەالفەتی  گەڕانەوەی  و  بووژاندنەوە  بۆ 

تەواوی  كەوایە  پێكهاتبوو،  عەرەبەكانەوە  لەالیەن 

و  ملهوڕانە(  دیسپۆتیزم )حكومەتی  لەگەڵ  شەڕەكە 

زۆرەملی و پشتیوانی لە دیموكراسی كەسانێك وەك 

كەواكبی و عەبدە و رەشید رەزا، یان بەربەرەكانێی 

و  ئیسالم  لە  خودا  بۆ  پەیداكردن  هاوەڵ  و  الدەری 

گەڕانەوە بۆ شێوەی وەهابی بوون، مەبەست هەمان 

داگیركاری و شەریك خەالفەتی توركانی عوسامنی و 

دەسەاڵتی ئەوانی دیكە لەسەر عەرەبەكان، گەڕانەوە 

بۆ دیموكراسی و تاكپەرەستی و ئیسالمی راستەقینە و 

... بووژاندنەوەی سەروەری عەرەبەكانە.

ئینكاری  الدان،  و  رشك  و  زۆرەم��ل��ێ  ئینكاری 

و  ت��ورك  وەك  ع��ەرەب  غەیرە  دەس��ەاڵت��داری��ەت��ی 

ئیسالمی  بووژاندنەوەی  یەكن.  وەك  داگیركاری 

رەسەن و تاكپەرستی و دیموكراسی و ئازادی هەمان، 

عەرەبین،  یەكگرتووی  و  دەسەاڵت  بووژاندنەوەی 

لەبەرئەوەی كە مەبەستی كەسانێك وەك كەواكیبی لە 

زۆرەملێ رسوایی )ناوزڕاوی( عوسامنی بوو. نورساوەی 

هەموو  حاڵی  زم��ان  كواكبی  زۆرەم��ل��ێ  تەبایعی 

بەتایبەت عەرەبەكانی  ملهوڕی عوسامنی  دوژمنانی 

لە  ئاكامدا  لە  كە  )عەنایەت،146:1389(  بوو  شام 

گەڕاندنەوەی خەالفەتی ئیسالمی،  نەتەوەی عەرەب 

ئاگادار دەكاتەوە و دەڵێت )هەمان:178(

عەرەب  دەسەاڵتدارانی  هەڤیازی  لە  كواكبی 

بەرانبەر  لە  و  دەكرد  ئیسالم  مێژووی  لە  داكۆكی 

بوونی  جێگیر  خ��وازی��اری  ت��ورك��ی،  خەالفەتی 

مەككەدا  لە  خەلیفە  وەك  قوڕەیشی  عەرەبێكی 

دوروشمی  بەرامبەر  لە  رەزای���ش  رەشید  ب��وو. 

لە  پشتیوانی  عوسامنی  خەالفەتی  یەكگرتووی 

لە  بەرگری  كەوایە  دەكرد،  ئیسالمی  یەكگرتوویی 

یەكگرتووی  لە  بەرگری  و  ئیسالمی  یەكگرتووی 

خەالفەتی  ئینكاری  بابەتن.  یەك  هەر  عەرەبی 

ئینكاری  هەمان،  عوسامنی  الدەری  و  س��ەرەڕۆ 

عەرەب  لەسەر  عەرەب  غەیرە  دەسەاڵتداریەتی 

كواكبی لە 
هەڤیازی 
دەسەاڵتدارانی 
عەرەب داكۆكی لە 
مێژووی ئیسالم 
دەكرد و لە 
بەرانبەر خەالفەتی 
توركی، خوازیاری 
جێگیربوونی 
عەرەبێكی 
قوڕەیشی وەك 
خەلیفە لە 
مەككەدا بوو. 
رەشید رەزایش لە 
بەرامبەر دوروشمی 
یەكگرتووی 
خەالفەتی 
عوسمانی، 
پشتیوانی لە 
یەكگرتوویی 
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عەرەب  ناسیۆنالیستەكانی  بابەتن.  هەمان 

وەك سەرپۆشێك  تەنیا  عوسامنیان  خەالفەتی 

بۆ بەردەوامی زاڵێتی عەجەم لەسەر عەرەبیان 

خەالفەت  هەڵوەشاندنەوەی  و  دەزان���ی 

عەرەبەوە،  ناسیۆنالیستەكانی  روانگەی  لە 

دەهات  كۆن،  ئاواتێكی  سەرهەڵدانی  وەكو 

و  الوازی  عەرەب  نەتەوەخوازی  )هەمان(. 

زیاتر  و  عوسامنیی  خەالفەتی  داه��ێ��رناوی 

بۆ  خەالفەت  گەڕاندنەوەی  بۆ  خەباتییان 

عەرەبەكان دەكرد (حەنایەت،129:1360.)

بزووتنەوەی وەهابیەت

دامەزرێنەری  عەبدولوەهاب  بن  محەمەد 

بزووتنەوەی وەهابیەت، بانگەشەی گەڕانەوە 

الدان  سڕینەوەی  و  رەس��ەن  ئیسالمی  بۆ 

پشتیوانی  بە  دەك��رد.  سەرەكی  ئیسالمی  لە 

ئ��ی��نب-ی   وەه��اب،  لە  سعودیە  بنەماڵەی 

ئیمپراتۆری  دەسەاڵتی  لەژێر  عەرەبستان 

ئامانجی  بوو.  سەربەخۆ  و  دەرباز  عوسامنی 

كۆنەپەرستی،  و  رشك  دژایەتی  بزووتنەوە، 

و  عیرفان  و  فەلسەفە  و  عەقڵ  لەگەڵ  شەڕ 

عەرەبی   – دینی  یەكگرتوویی  بووژاندنەوەی 

خەالفەت و دژایەتی، كە عوسامنییەكان بوو. 

شیبكەینەوە،  وردی  بە  بنەمایانە  ئەم  ئەگەر 

ژێرخانی هەر هەمان »دەمارگیری« عەرەبیە، 

لە  و  گ��رت��ووە  س��ەرچ��اوەی  رۆژئ���اوا  لە   كە 

چوارچێوەی ناسیۆنالیزمی عەرەبی بووژابۆوە. 

ئ��ەوان  ئامانجەكانی  گرنگرتین  س��ەرەت��ا 

و  عەرەبی   – دینی  بووژاندنەوەی خەالفەتی 

لەگەڵ خەالفەتی كە عوسامنییەكان  دژایەتی 

توركەكانەوە  لە  خەالفەت  گواستنەوەی  و 

و  رشك  دژایەتی  دووەم  بوو.  عەرەبەكان  بۆ 

بەرژەوەندی  لە  ...یش  و  عیرفان  و  فەلسەفە 

لەبەرئەوەی  عەرەبی-دایە،   »دەمارگیری« 

و  سەرەتاكان  رەس��ەن��ی  ئیسالمی  هەمان 

و  پاك  عەرەبی  ئیسالمی  پاكینی،  شێوازی 

عەرەبییە،  رۆحی  و  عەرەبستان  دوورگ��ەی 

و  عیرفان  و  رشك  دژایەتی  لە  مەبەست  كە 

رۆحی  تێكەاڵوی  دژایەتی   ،... و  فەلسەفە 

عەرەبی بە رۆحی عیرفانی ئێرانی و فەلسەفی 

شێوە،  هەمان  بە  راستیدا  .لە   ... و  یۆنان 

كەدەیەوێت خەالفەتی عەرەبی و یەكگرتووی 

كارە  ئەم  دەیزانی  باش  پێكبهێنێت،  عەرەبی 

سڕینەوەی  و  عەرەبی  رۆحی  و  دەمارگیری 

رەنگدانەوەی كولتور و شارستانییەتی ئێرانی، 

و  بتپەرستی  پێكنایەت.  یۆنانی  و  توركی 

رێورەسمی  و  كولتور  هەمان  پەرستی  قەبر 

توركەكانە، كە دەیانەوێت بیسڕنەوە . عیرفانی 

سڕینەوەی  خواستی  كە  ئێرانییە،  رۆح��ی 

ئەوەی هەیە فەلسەفە و هەم رۆح و كولتوری 

یۆنانی. دژایەتی شیعەیش لە راستیدا دژایەتی 

رۆح و كولتوری ئێرانییە. لە راستیدا بە ناوی 

راستەقینە،  ئیسالمی  بۆ  گەڕانەوە  و  ئیسالم 

دەمارگیری  و  رۆح  بووژاندنەوەی  ئامانجی 

عەرەبی سەرەتاكانی ئیسالم و جودایی لەگەڵ  

و  یۆنان  هندی،  ئێرانی،  كولتوری  ناپاكی 

توركیا، كە لە یەكیەتی لەگەڵ بنەماڵەی سعود 

عەرەبستان  نیوەدوڕگەی  خێڵی  یەكیەتی  و 

بتپەرستی و رشك، هەر  و  نەزانی  دژایەتی  و 

ئەو راسپێریەی پێغەمبەری لە بووژاندنەوەی 

لە  زۆرێك  بەكاردەهێنا.  عەرەبی  مەزنایەتی 

وەهابیەت  كاریگەری   « پێی  بە  نوسەران 

خێڵە  یەكیەتی  و  توركەكان  دژای��ەت��ی  لە 

ع��ەرەب��ی��ەك��ان ب��ە درێ��ژای��ی ب��زووت��ن��ەوەی 

نیشاندەری  و  عەرەب  سەربەخۆخوازانەی 

رۆح���ی س��ەرب��ەخ��ۆخ��وازان��ەی ع���ەرەب و 

گرێیان  عەرەب  نەتەوەیی  ویژدانی  لەگەڵ 

داوە«)فۆراتی،217:1387 (

رەشید رەزا:

دەزان��ی،  ب��ەوە  رزگ��اری  رێی  رەزا  رەشید 

عەرەبەكان  بۆ  توركەكانەوە  لە  خەالفەت  كە 

رەشید  )ع��ەن��ای��ەت،158:1389(.  بگەڕێتەوە 

بۆ  عەرەبی  بزووتنەوەی  الیەكەوە  لە  رەزا 

بە  عەرەبی  یەكگرتووی  رێی  لە  یەكانگیری 

ئەندامی  ترەوە  لەالیەكی  دەزان��ی،  پێویست 

حزبی نەبوونی ناوەندیەتی ئیداری عوسامنی، 

و  دروستبووە  قاهیرە  لە   1912 ساڵی  لە 

بوو  عوسامنی  لە  سەربەخۆیی  ئامانجیشی 

دەس��ەاڵت  كاتێك  تا  وات��ە  )ه���ەم���ان:159(، 

نەبوونی  لە  نییە،  عەرەبەكان دا  دەستی  لە 

ناوەندیەتی، كاتێك كە لە دەستی عەرەبەكان دا 

گواستنەوەی  و  عەرەبی  یەكگرتووی  لە  بێت 

دەكات.  پشتیوانی  عەرەبەكان  بۆ  خەالفەت 

رەشید رەزا لە الینگرانی بە گوڕی بزووتنەوەی 

رۆیشتنی  لە  ب��ەر  ن��اوب��راو  ب��وو  وەهابیەت 

سەرۆكایەتی   1920 ساڵی  لە  قاهیرە،  بۆ 

بوو  بەدەستەوە  سوریای  نەتەوەیی  كۆنگرەی 

لە  یەكێك  شامیشدا  لە  )عەنایەت،130:1360( 

بوو.  عەرەبی  نەتەوەخوازی  حزبی  رێبەرانی 

عەرەبی  نەتەوەی  چاالكی  وتەبێژی  ناوبراو   «

پشتیوانی  كە  ئاشكرایە  بوو«)هەمان(.  سوری 

عەرەبی/ خەالفەتی  و  ئیسالم  لە  ن��اوب��راو 

ئیسالمی، بۆ بووژاندنەوەی مەزنایەتی عەرەبی 

و دەسەاڵتی دووبارەی عەرەبەكان لەژێر ئااڵی 

ئیسالم لەسەر نەتەوەكانی دیكەدایە.

میشێل عەفلەق و حزبی بەعس:

میشێل عەفلەق كە بە گشتی كەسایەتییەكی 

سكیۆالر و پابەند بە داب ونەریتی ئیسالمەوە، 

ب���ەدوای  و  ن��ەب��وو  رۆژوو  و  ن��وێ��ژ  وەك 

ب��ووژان��دن��ەوەی  و  ع��ەرەب��ی  ناسیونالیزمی 

بوو،  عەرەبییەوە  یەكگرتووی  و  مەزنایەتی 
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پشتیوانی لە گرێدانی ناسیۆنالیزم بە ئیسالمەوە 

كە  سووڕماوە،  لەوە  سەری  عەفلەق  دەكرد. 

بێتەوە؟!  ئیسالم  لە  عەرەبێك  دەكرێت  چۆن 

شوناسی  یارمەتی   ئیسالم  كە  لەبەرئەوەی 

نەتەوەیی عەرەبی و مەزنایەتی عەرەبی داوە 

»سەرم لەوە سوڕماوە كە چۆن موسوڵامنێك رقی 

لە عەرەب بێت و زۆرتر لەوە سەرم سووڕماوە، 

كە چۆن عەرەبێك دەتوانێت حەزی لە ئیسالم 

عەفلەق  كە  هۆیەوەیە  بەم  هەر  نەبێت« 

رۆژئ��اوای��ی  سكیۆالری  ناسیۆنالیزمی  دژی 

لەخزمەتی  ئیسالم  كە  ل��ەب��ەرئ��ەوەی  ب��وو، 

بوو.  عەرەب  رەگەزی  نەتەوە/  قازانجەكانی 

قازانجی  دژی  لە  كە  مەسیح  بەپێچەوانەی 

نەتەوەكانی ئەڵامن، بەریتانیا و فەرەنسا وەك 

پەنابردن  كەوایە  بوون،  ناسیۆنالیزم  رێبەرانی 

بۆ ئیسالم نەوەك ئایینێكی پەرستنی، بەڵكو بۆ 

بووژاندنەوەی مەزنایەتی نەتەوەی عەرەبی و 

شوناسی عەرەبی و بووژاندنەوەی رابردوویەك 

عەرەب  ئیسالم،  بڕشتی  و  هێز  بە  كە  ب��وو، 

عەفلەق  ناوچەكە.  س��ەردەم��داری  بە  ب��وو 

بەباشی  زۆر  رەزا  رەشید  و  وەهابیەت  وەك 

عەرەبی  رۆحی  پەیوەندی  و  ئیسالم  پەیامی 

قازانجی  لە خزمەتی  ئیسالم  كە  كردبوو.  درك 

و  دەساڵتداریەتی  هۆی  و  عەرەب  نەتەوەی 

بااڵدەستی عەرەب بۆ سەر نەتەوەكانی دیكە 

بوو. بەم هۆكارەوە بوو، كە بە بووژاندنەوەی 

لەگەڵ  پەیوەندی  لە  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی 

و  عەرەب  یەكگرتووی  دروشمی  بە  و  ئیسالم 

ئیسالم، حزبی بەعسی كە ئامانجی دەسەاڵت 

ئامانجی  پێكهێنا.  بوو  عەرەبی  یەكگرتووی  و 

عەفلەق سكیۆالر و ئیبنە وەهابی پێداگر لەگەڵ 

مەزنایەتی  بووژاندنەوەی    ... و  رەزا  رەشید 

هەر  عەرەبەكان  بااڵدەستی  و  دەسەاڵتی  و 

عەرەبەكان  دووبارەی  سەروەری  كە  یەكێكە. 

بووژاندنەوەی  و  ئیسالم  ئیدۆلۆژی  بە  تەنیا 

بوو،  ئیسالم  هەمان  كە  ع��ەرەب��ی،  رۆح��ی 

لەگەڵ  بەردەوام  بۆیە  هەر  نەدە بوو،  ئیمكان 

ب��ووژان��دن��ەوەی دەم��ارگ��ی��ری ع��ەرەب��ی لە 

چوارچێوەی ناسیۆنالیزمی مۆدرێڕن لە دروشمی 

بووژاندنەوەی ئیسالمیش پشتیوانیان دەكرد.

***

لەالیەن  راگەیەنراو  ئیسالمی  خەالفەتی 

ئیسالمی  دیكەی  گروپەكانی  وەك  داعشەوە، 

رەگی بۆ دەمارگیری عەرەبی و بووژاندنەوەی 

ئیمپراتۆری   / خەالفەت  شكۆداری  راب��ردووی 

Syed Jamaluddin Assadabadi
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عەرەبی و دەسەاڵت لەسەر نەتەوەكانی دیكەی 

لۆژیكی  ئەنجامی  داعش  هەیە.  كورد  وەك 

بیروباوەڕی سەلەفیەكانی وەهابی – كە ئامانجی 

بوو  عەرەبی  شكۆی  بووژاندنەوەی  ئەوانیش 

عەفلەق،  وەك  عەرەبی  ناسیۆنالیزمی  و   –

رەشید رەزا و ساتع ئەلحرسی و عەبدولڕەحامن 

بووژاندنەوەی  خواستی  كە  ب��وو،  ئەلبەزار 

سەروەری عەرەب لەسەر نەتەوەكانی دیكەی  

هەبوو. هەر بەم هۆیەوە لەالیەن بەعسیەكانی 

پشتیوانیان  سەلەفیەكان  و  سوریا  و  عێراق 

رۆحی  و  نزیك  پەیوەندییەكی  لێدەكرێت. 

هەیە،  بوونی  ئیسالم  و  عەرەبیەت  نێوان  لە 

بێ  بە  خۆیان  شوناسی  ناتوانن  عەرەبەكان 

س�����ەروەری 

ئابڕوو  سەرچاوەی  سەقامگیرترین  كە  ئیسالم، 

یەكیەتی  و  هەست  ئەنگێزەی  بەهێزترین  و 

بووە،  ساڵدا  ساڵەهای  م��اوەی  لە  شووناس 

گەشەی پێبدەن )عەنایەت،200:1362(. 

رسوشتییە ئەمڕۆ كە پەیامی ئیسالم بە پێی 

ناسیۆنالیزمی واڵتانی دیكە وەك  و  بەخۆزانی 

كوردەكان، پیرۆزی رابردوویان نییە .

دەستدرێژی بۆ سەر ژنان و كچانی شنگال 

ئەم  مرۆڤی  مافی  و  ئێمە  روانگەی  لە   ... و 

وەحشیگەرییە.  و  دەستدرێژی  سەردەمەوە، 

و  داعشەكان   خ��ودی  روان��گ��ەی  لە  ئەگەر 

بێگومان  سەیریبكەین،  عەرەبی  ئیسالمی 

پێغەمبەر، هەر  و  ئیسالم  هەروەك سەرەتای 

كەنیزەكی  و  ژنی  فرە  داب ونەریتی  هەمان 

سونەتی ئیسالمییە. هەروەك ئەمڕۆی 

سەردەمی  و  ئیسالم  سەرەتای  لە  داع��ش، 

كردەوەكانی  هەروەها  راشدین،  خولەفای 

و  جیهاد  وەك  ئەوانیش  خ��ودی  داعشی 

شانازی  مایەی  و  شەرعی  و...  دەسكەوت 

نەك  رۆژانەدا  لەو  كە  جیاوازییەوە  بەم  بوو، 

پەیوەندییەكی وەك ئێستا هەبوو، نە چەمكی 

مافی مرۆڤ و بایەخگەلی ئینسانی سەرتر لە 

روانگەی كوفر/ دینی ئەمڕۆیی، ئەم هەمووە 

گەشەی كردبوو، كە ئەم كردەوانە وەك تاوان 

و  ئایینی  روانگەی  لە  ئێمە  پێناسەبكرێت. 

خودی  رەفتاری  تەماشای  ئیسالم،  مەزنایەتی 

)هەروەك  دەكەین  خەلیفەكان  و  پێغەمبەر 

كردەوەكانی  و  ئەمڕۆ(  سیاسی  بانگەشەی 

بانگەشەی  ئەمڕۆی داعش، نەك لە روانگەی 

جیهاد و دەسەكەوتەكانی خودی ئەوان، بەڵكو 

لە روانگەی ئەو نەتەوانەی كە دەستدرێژیان 

و...  مرۆڤایەتی  مرۆڤ،  مافی  كراوە،  لەسەر 

هەمان  ك��وردان،  جینۆسایدكردنی  و  ت��ااڵن 

اللە( و ئەو دەسكەوتانەیە،  )قاتلو فی سبیل 

جێبەجێیكرد.  و  دابوو  پەیامی  و  بەڵێن  كە 

خەالفەتی داعش، هەمان خەالفەتی خولەفای 

ئیسالم  باڵوبوونەوەی سەرەتایی  كە  راشدین، 

كوردستان  لە  راشدینیش  خولەفای  كاتی  لە 

و  كووشتار  لە  بێجگە  كە  ش����ارەزوور،  و 

)مەقدوور(  بووزخۆر  تااڵن  و  دەستدرێژی 

كوردەكانی  كوشتنی  مەرشوعیەتی  نەبوو. 

روانگەی  لە   ... و  كوبانی  و  شەنگال 

داعشەوە، ریشە لە داب ونەریتی 

ل��ەدژی  ئیسالمی/عەرەبی 

كوردەكانی هەیە. 

ئ���ەوەی ك��ە ب��ۆچ��ی لە 

چ��وارچ��ێ��وەی ئ��ی��س��الم و 

ك��وردەك��ان  گێڕانەوەكاندا، 

شەیتان  و  دێ��و  و  جنۆكە  بە 

Ibn Xaldun
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كوردەكان  كە  بوو،  هۆكارەوە  بەم  ن��ارساون، 

ئیسالمی،  خەالفەتەكانی  هەموو  لەبەرانبەر 

دەس  نەداوتە  خۆیان  و  كردووە  یاخیگەریان 

دەساڵتداریەتی عەرەبیەوە. »كوردەكان لەگەڵ 

هەموو ئەو شۆڕشانەی كە دوژمن لە ناوەندی 

و  هێز   و  بەشداریدەكرد  ب��وو،  خەالفەتیدا 

كوردیەكاندا  ناوچە  لە  خەالفەت  دەسەاڵتی 

)الزاری��ۆف،68:2010(.  بوو«  ڕواڵەتدا  لە  تەنیا 

عەرەبییەوە  دەمارگیری  لەالیەن  هۆیەوە  بەم 

ئیسالم  ئ��ای��دۆل��ۆژی  ل��ەگ��ەڵ  و  ت��ارێ��ن��دراو 

م��ەرشوع��ی��ەت��ی ك��وش��نت و س��ڕی��ن��ەوەی��ان 

بەدەستدێنن، هەر بەوشێوەیە ئەمڕۆكە خۆیان 

دەسەاڵتداریەتی  و  دوروش��م  دەست  نادەنە 

و  ئیسالم  دوروشمی  وتنەوەی  بە  و  داع��ش 

دەستیان  بێ دینی،  و  كوفر  لەگەڵ  دژایەتی 

كوبانی  لە  ك��وردەك��ان  جینوسایدی  داوەت��ە 

شەنگال دا. 

و  زات��ی  پەیوەندیەكی  ئیسالم  كەوایە 

دوێنێ  عەرەبی  دەمارگیری  لەگەڵ  مەنتقی 

هەیە.  ئەمڕۆ  ع��ەرەب��ی  ناسیونالیزمی  و 

لەم  بێ ئاگایی  لە  كورد  ئیسالمی  گروپەكانی 

هەوێنی  خۆیان  خواستی  بە  گرنگە،  بابەتە 

ئیسالمی/ دەوڵ��ەت��ی  دەس��ەاڵت��ی  و  ڕەخنە 

ع��ەرەب��ی ن��اوچ��ەك��ە ب���ەرەو ك��وردوس��ت��ان 

بۆ  شیعە  عەرەبەكان،  بۆ  ئیسالم  دەكەنەوە. 

نەتەوەیی،  قازانجی  ڕووی  لە  ئێرانییەكان 

و  ن��ەت��ەوەی��ی  شووناسی  بەهێزتركردنی 

وەك  دیكەی  نەتەوەكانی  لەسەر  دەسەاڵت 

ئیسالم  لە  دەیانەوێت  بووە. كوردەكان  كورد 

تەنانەت  دەزانێت.  خودا  بەدەستبێنن  چی 

پرسی  نەبوونی  لە  كاتێك  توركیا  دەوڵەتی 

لەسەر  توركی  زمانی  داسەپاندنی  و  كورد 

نەتەوەخوازانەی  ئیدئۆلۆژی  بە  كوردەكان، 

حیزبی  بێچمی  لە  بوو،  نائۆمێد  ئاتاتوركی 

ئیسالم  بۆ  ئیدئۆلۆژیك  وەك  دادوگەشەپێدان 

پەنایان برد، كە لە ناو كوردەكانی موسوڵامنی 

بەاڵم  بەدەسبێنێت،  مەرشوعیەت  توركیا 

هەمان  ئامانج  گۆڕا.  ئیدۆلۆژیای  ڕواڵەتی 

مەرشوعیەت  بەدەستهێنانی  و  دەس��ەاڵت 

بۆ  ئیسالم  ئەگەر  بوو.  كوردەكان دا  نێو  لە 

ئیدئۆلۆژیكی  كەرەستەیەكی  پاكستانییەكان 

پێكهێنانی  و  هیندوەكان  لە  جودایی  بۆ 

هێندوەكان  بەرانبەر  لە  نەتەوەیی  شوناسی 

عەرەبەكان  كەرەستەی  ئیسالم  ئەگەر  بوو، 

و  توركەكان  دەسەاڵتداریەتی  لە  ڕزگاری  بۆ 

خەبات و داگیركاری و ئیرسائیلی یەهود بوو.

خەباتكردن  كە  بزانن،  دەب��ێ  كوردەكان 

لە  نییە.  سیاسی  و  چەكداری  خەباتی  تەنیا 

یەك  گەڵ  لە  كردەوە  و  تیۆری  كە  خەباتێكدا 

ئیمكانی  نەبن،  یەك  پشتیوانی  و  یەكانگیر 

ئاستی  دوو  لە  خەبات  نییە.  سەركەوتن 

هژمۆنیك و سیاسی/نیزامی لەگەڕدایە. دەبێت 

پراكتیكی  خەباتی  لەئاستی  شیاو  تیۆریكی 

بەداخەوە چوون وەها  كە  دابڕێژرێت.  كورد، 

تیۆریك بوونی نییە و كوردەكان بە تێپەڕبوون 

هاودەنگییەكی  و  سونەتی  كۆمەڵگەیەكی  لە 

سونەتی، تووشی بۆشایی فیكری و شووناسین 

كورد  دوژمنانی  ئیدئۆلۆژیكی  داوی  لە  و 

 ... و  یەكگرتوویی  و  ئیسالم  دوروشمی  بە 

جێگیردەبن. بێ ئاگا لەوەی كە ئەو دوروشامنە، 

هژمۆنیكی  و  ئیدئۆلۆژیك  كەرەستەگەلی 

زاڵیەتی بۆ سەر  بۆ  ئێرانی  عەرەب و تورك و 

دەسەاڵتی  و  هێز  پاراستنی  و  ك��وردەك��ان 

بە  فیكری/هژمۆنیك  خەباتی  بێ  بە  سیاسیە. 

ئیمكانی  كوردكان  لەسەر  داسەپاو  دەسەاڵتی 

ڕزگاری سیاسی بوونی نیيە. مەگەر عەرەبەكان 

بە بێ پشیوانی هژمۆنیكی ئیسالم دەیانتوانی 

لەناوی  و  داگیر  ڕۆم  و  ئێران  ئیمپراتۆریای 

بنب. مەگەر ئێران بە بێ پشتیوانی زەردەشت 

دەیتوانی دەسەاڵتی سیاسی مادەكان الكەوتە 

پشتیوانی  بێ  بە  ئامریكا  مەگەر  بكات، 

دیموكراسی  و  م��رۆڤ  مافی  هژمۆنیكی 

كوردەكانیش  ببێت.  دەستێوەردانی  دەتوانێت 

بە جێی ئەوەی كە لەژێر كاریگەری عەقڵیەتی 

و  شوناس  دەبێت  دیكە،  ئ��ەوان��ی  فیكری 

كەرەستەی هژمۆنیك خۆی دابڕێژێت و لەگەڵ 

خەبات و شەڕی كردەوەیی تێكەڵیبكەن.

سەرچاوەكان

بزووتنەوەكانی  ه��ەرای��رد،  1.كەمجیان، 

ئیسالمی هاوچەرخ لە جیهانی عەرب، وەرگیڕانی 

حەمید ئەحمەدی، تاران، كەیهان:1372

2.م���ووەس���ەق���ی، س��ەی��د ئ��ەح��م��ەدی، 

تاران،  هاوچەرخ،  ئیسالمی  بزووتنەوەكانی 

سەمت:1376

3.ف��ورات��ی، ع��ەب��دول��وەه��اب، ڕێ��دۆزێ��ك 

بزووتنەوەكانی  و  سیاسەت  زانستی  لەسەر 

ئیسالمی هاوچەرخ، ناوەندی جیهانی زانستی 

ئیسالمی:1378

4.عەنایەت، حەمید،   لە ئەندێشەی سیاسی 

عەرەب، تاران، ئەمیركەبیر:1370

5.ع��ەن��ای��ەت،ح��ەم��ی��د، ئ��ەن��دێ��ش��ەی 

وەرگێڕانی  ه��اوچ��ەرخ،  ئیسالمی  سیاسی 

خوڕمشاهی،تاران، خارەزمی:1360

6.س��ف��ی.ل��ەر.ئ��ەی.ئ��ەم،ك��ێ��ش��ەوب��ەرەی 
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ڕەسەنایەتی، وەرگێڕانی ئەحمەدی مووەسەقی، 

تاران، دادگوستەر:1380
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مشتومری ئـایین و سیاسەت لـە ئیسالمدا

لە عەرەبییەوە: سابیر عەبدوڵاڵ كەریم 
هشام جعیط

بەشی چوارەم
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دەقە  ئەم  لەسەر  زۆر  ماوەیەكی  تا 

هەڵوێستەم كرد و پێموابوو كە ئەركی منە 

بە هەمەجۆری و وردەكارییەكانی  گرنگی 

دۆكیۆمینتە  تەنیا  ئ��ەوە  چونكە  ب��دەم، 

سەرهەڵدانی  دەربارەی  لەبەردەستامندا 

قەیرانەكە هەبێت، واتا گرنگە بۆ كێشانی 

كۆمەاڵیەتی/ باكگراوندە  نەخشەی 

لە  ئابورییەكەی كە مێژوونوسانی مۆدێرن 

دۆخەكەدا  گۆڕانكارییەكانی  هەموو  پاڵ 

كە  هەیە  ئەگەر  پێبەستووە.  پشتیان 

سەرگوزشتەی سەیف رونرت و راسترت بێت، 

و  ن��اوەرۆك  هەیە  ئەگەریش  هەروەها 

ترۆپكی ناكۆكیەكە لەسەر زەوی )الصوافی( 

بووبێت نەك لەسەر زەوییەكانی عێراق بە 

لەسەر  قسەیش  ئەگەر  تەنانەت  گشتی. 

جەنگاوەرە  فیكری  لە  بەاڵم  بێت،  عێراق 

بە  )الصوافی(  چەمكی  ناڕازییەكاندا 

بابەتێكی  و  گرنگ  گشتی  شێوەیەكی 

لە  بابەتەكە  ئایا  بەاڵم  ب��ووە،  هەستیار 

مەودایەكی دووردا پەیوەندی هەبووە بە 

چەند  رێگەی  لە  و  توڕەییەكی خەفەكراو 

دانیشتنێكی  لە  كە  بێبەهاوە  قسەیەكی 

بواری  دواییش  تەقیبێتەوە،  كراوە  شەودا 

دۆزیوەتەوە؟  فیتنە  هەاڵیسانی  بۆ  خۆی 

وەرگیراوە  هەند  بە  كاتەدا  لەو  ئەوەی 

)جەنگاوەران(،  قورئانخوێنان  كە  ئەوەیە 

كە  پێیانوابوو  تایبەتی  شێوەیەكی  بە 

كە  وایە،  خۆیان  موڵكی  وەك  )الصوافی( 

كردووە  تیادا  و غەزایان  كردووە  فەتحیان 

بۆ  دەستی  ئایندەدا  لە  ویستویانە  و 

بۆ  دەستی  راب��ردوودا  لە  هەروەك  ببەن، 

براوە. بەاڵم ئەگەر بە پێچەوانەی ئەمەوە 

دیاریكراو  میسداقیەتێكی  مبانەوێت 

بدەینە ناوەرۆكی ئەو قسانەی لە بەرامبەر 

كە  قسەیەی  ئەم  وات��ا  ك��راون،  یەكدیدا 

دووبارە كراوەتەوە و زۆر پێداگری لەسەر 

سەرهەڵدانی  كلیلی  بووەتە  و  ك��راوە 

و  رق  ب��ووە.  قورەیش  وش��ەی  كێشەكە، 

كرابوو،  ئاراستە  قورەیش  بەرەو  كینەیان 

سەرۆكانی  و  خانەدانەكان  بەرامبەر  نەك 

دیارو  روداوی هەرە  خێڵەكی شارەكەیان. 

نییە،  لەسەر  گومانی  هیچ  كە  پڕشنگدار، 

و  زەوی  لەسەر  ناكۆكیەكە  كە  ئەوەیە 

لەسەر  واتا  بووە،  عێراق  كراوەكانی  زارە 

زەوییەكانی  نەك  )الصوافی(  زەوییەكانی 

ئەوە  پێویستە  لێرە  گشتی.  بە  عێراق 

سەرگوزشتەكەی  خۆمان  بیری  بێنینەوە 

15ی  ساڵی  بە  پەیوەندی  كە  سەیف 

پێشبینی  لێدەكات  وامان  كۆچیەوە هەیە، 

شێوەیەكی  بە  زەوییانە  ئەو  كە  بكەین 

)اهل  جەنگاوەرانی  لەالیەن  راستەوخۆ 

نەك  دەبران،  بەڕێوە  قادسیەوە  و  االیام( 

لە  و  االی��ام(ەوە  )اهل  لەالیەن  تەنیا  بە 

رێگەی كەسانێكی دەستپاك و باوەڕپێكراو 

داهاتەكانیان لەگەڵ خەڵكی موستەحەقدا 

دابەشكردنی  لە  جگە  داب��ەش��ك��ردووە، 

بەخشینەكان. 

لە  بوو  دوور  زۆر  سامانە  و  موڵك  ئەو 

دەستی ئەو كۆچبەرانەی كە دواتر هاتوون 

دەستێوەردانی  كە  هەیە  ئەگەر  كوفە.  بۆ 

ئەوە  )الصوافی(  موڵكی  لە  دەوڵ��ەت 

عومەر  خەلیفە  منوونە  بۆ  كە  بووبێت 

میراتگرانی  بەسەر  پارچەیەكی  چەند 

ئەبی عوبێدی ئەلسەقەفی دابەشكردووە، 

گواستنەوەی  پرۆسەی  لە  تایبەتی  بە 

دەبێت  ه��ەرح��اڵ،  ب��ە  زاردا.  و  زەوی 

ئەوەمان لەیاد نەچێت كە جەنگاوەرەكان 

حەقویستی  روحیەتی  خاوەن  كەسانێكی 

نەیانتوانیوە  هۆیەشەوە  ب��ەو  ب��وون، 

كە  رەتبكەنەوە  مەدینە  خەڵكی  مافی 

كردووە.  فەتح  شەڕەكانی  لە  بەشدارییان 

لە الیەكی تریشەوە، ئەوان بە تایبەتی لە 

دژی باشیەكانی هەبوونی سامان نەبوون، 

كە  لەدایكبوون،  بە  بووە  پەیوەندار  كە 

لە  وای  تەنیا  بە  عێراقییەكاندا  لەنێوان 

رێگەی  لە  كرد  هۆزەكان  و  خێڵ  سەرۆك 

موڵك  خاوەنی  ببنە  گۆڕینەوەوە  پرۆسەی 

و سامان، سەرەڕای ئەوەی كە ئەو سەرۆك 

مافیان  )االشعث(  وەك  منوونە  بۆ  خێاڵنە 

لەگەڵ  ب��ەاڵم  هەبوو.  زەوییانەدا  ل��ەو 

ئەوەش كە لە نێوان خەڵكی خاوەن پێشینە 

خێڵەكاندا  خانەدانانی  و  )قورئانخوێنان( 

روون  دوژمنایەتیكی  جۆرە  هیچ  هەبوو، 

تاقمەدا  دوو  ئەو  نێوانیان  لە  ئاشكرا  و 

بەرچاو نەبوو. لە سەرووی ئەوەوە، جێی 

قورئانخوێنان  لە  هەندێك  كە  سەرنجە 

 " ب��وون  خانەدانەكان  لە  خۆشیان  بۆ 

خەڵكی گوێرایەڵیان دەكردن" و بە گشتی 

هەندێك لە سەرچاوەكان بە خانەدانەكان 

وردی  بە  ئەگەر  دەك��ەن.  لێوە  باسیان 

بخوێنینەوە،  سەیف  سەرگوزشتەی  دەقی 

حاڵەتی  باسكردنی  كە  دەكەین  تێبینی 

گڕی  قورەیشیە،  ئەسحابیەكی  كە  تەڵحە 

ئاگرەكەی هەڵگیرساندووە، نەك بە منوونە 

پێشرت  كە  )االشعث(،  حاڵەتی  باسكردنی 

و  هەڵگەڕاوەكان  تاقمی  لە  بووە  یەكێك 

تێبینی  هەروەها  بوو.  كوفە  پیاوانی  لە 

دەرب���ارەی  مەترسیەكە  ك��ە  دەك��ەی��ن 

كە  بووە  بەرجەستە  پڕوپاگەندەیە  ئەو 

دەگەڕێتەوە بۆ قورەیش، ئایا ئەگەر راستە 

ببێتە  دەیەوێت  گوایا  كە  ناڕاست،  یان 

بیكاتە  و  )الصوافی(  زەوییەكانی  خاوەنی 

خۆمان  بیری  با  خ��ۆی.  باخی  و  م��ەزرا 

گەورەی  مەزرایەكی  تەڵحە  كە  بێنینەوە 

بەدەستهێناوە، بەاڵم لە خەیبەر بە رێگەی 

هەروەها  بەدەستهێناوە،  زەوی  گۆڕینەوە 

لە  كە  ئومەوییەی  كەسە  ئەو  م��ەروان 

عوسامن نزیك بوو، كە جگە لە نزیكی لە 
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خاوەنی  ببێتە  تا  نەبوو  ئەوەندەی  خەلیفەوە 

باخ و دارستان لە زەوییەكانی )الصوافی(، بەڵكو 

بوو.  قورەیشی  كە  بوو  ئەوە  تایبەمتەندی  تاكە 

سەرەڕای سیاسەتی عوسامن كە لەسەر بنەمای 

ببوو،  درووست  خزمخزمێنە  و  مەحسوبیەت 

دیاریكراو  فۆرمێكی  بە  كە  هەبوو  لێی  ترسیان 

بە  هەڵسێت  بەخشین  و  دەستكەوت  وەكو 

بەسەر  )الصوافی(  زەوییەكانی  دابەشكردنی 

خزمەكانی و كەسە نزیكەكانیدا.

قورەیش  سەرەتا  قورئانخوێنان،  دیدی  بە 

مافی  بۆ  دەستی  كە  بوو  عوسامن  دەوڵەتی 

مەدینەییەكان  دایە  تایبەمتەندی  و  برد  ئەوان 

مافەكانیان،  ت��ەرخ��ان��ك��ردن��ی  رێ��گ��ەی  ل��ە 

لە  هەندێك  دایە  تایبەمتەندیشی  هەروەها 

بەاڵم  مەروان.  و  تەڵحە  وەك  قورەیشییەكانی 

هێشتا  پێغەمبەر  دێرینەی  هاوەڵە  ئەو  تەڵحە، 

پایەیەكی  پلەو  خاوەنی  ئەواندا  دیدی  لەبەر 

بنەماڵە  ئ��ەو  قورەیش  ب��ەاڵم  ب��وو،  تایبەتی 

بەسەر  دەس��ت  دەیتوانی  كە  بوو  ئومەویە 

زەوی و زارەكانیاندا بگرێت، هەروەك چۆن لە 

مەدینە )بیت املال(ی تااڵن دەكرد. ئاشكرایە كە 

كە  نەبوو  دڵنیاكردنەوەیان  بۆ  ئەمیر  قسەكانی 

دەیگوت: "مەزرای عێراق باخی قورەیشە". ئەم 

بنەمای  رەتكردنەوەی  دیاریكراوی  بە  قسەیە 

دەكات  نكۆڵی  چونكە  بوو،  فەتح  رێكخستنی 

لە هەبوونی مافی شەڕكردن، لە بەرامبەریشدا 

سازشی  كە  رادەگەیەنێت  موڵكایەتی  مافێكی 

قورئانخوێنەكان  پێشدەچێت  ناكرێت.  لەسەر 

ئامانجی  داوێكە  ئەوە  كە  كردبێت  هەستیان 

بەسەر  زیاترە  زاری  و  زەوی  دابەشكردنی 

و  والی  بەسەر  سەرەتاش  قورەیشی،  خەڵكی 

ئومەوییەكاندا. قورئانخوێنان لەو بڕوایەدا بوون 

كە پیالنی نوێ  لە دژییان داڕێژراوە لە قۆناغی 

جێبەجێكردندان. ئەوەش بوو واتای ناڕەزایی و 

بوونی  مەبەستەكە  هەرگیز  هەڵگەڕانەوەیان. 

بەڵكو  كوفە،  لە  نەبوو  نێوخۆیی  ناكۆكیەكی 

بوونی ناكۆكی بوو لە نێوان كوفە و دەرەوەی، 

ئەو دەرەوەیەی كە جارێك خۆی لە مەدینە و 

بەرجەستە  عوسامندا  دەوڵەتی  لە  جارێكیش 

منایش  خۆی  قورەیش  چەمكی  لە  كە  دەب��وو 

دەكرد. بەردەوام ئەو قسەیان بۆ ئەمیر دووبارە 

دەكردەوە: "تۆ و قەومەكەت"، بەاڵم ئەوە زیاتر 

پەخشان  و  تەخشان  بەرامبەر  ترسیان  لە  بوو 

بەرژەوەندی  بۆ  زارەكانیان  و  زەوی  كردنی 

سیاسی  رەهەندێكی  مەسەلەكە  بۆیە  قورەیش، 

لە  تەقینەوە  و  ملمالنێ  كرابوو:  بەبەردا  قوڵی 

دژی هەژمونگەری قوڕەیش. 

لەو مشتومڕەدا كە لە نێوان قورئانخوێنەكان 

دەوڵەت  بەهێزی  ئومەوی  پیاوی  شام  والی  و 

)موعاویە(دا رویدا، زۆر بەهێز خۆی بەرجەستە 

كرد. بە بۆچوونی من بە شێوەیەكی ئابڕوبەرانە 

ئایدۆلۆژیای  ب��وو،  درووستكراو  دیالۆگەكە 

لە  دەردەب��ڕێ��ت  ئومەوییەكان  و  موعاویە 

زیاتر  دەسەاڵتدا،  بەسەر  دەستگرتنیان  دوای 

قۆناغی  لە  كە  ئایدۆلۆژیایە  ئەو  دەربڕینی  لە 

بە  دەستیكرد  موعاویە  ب��اوە.  ئێستاماندا 

كە  راگەیەنراوە  "پێم  وتی:  و  لەگەڵیاندا  قسە 

ئەوە  دوای  وتوە".  قورەیش  بە  قسەتان  ئێوە 

سیاسەتی  مێژوو  خوێندنەوەی  بە  دەستیكرد 

ئەودا،  دیدی  لە  ئیسالم.  و  عەرەب  و  قورەیش 

قورەیش  برینداركردنی  لە  ملمالنێكە  بناغەی 

دەبینێتەوە،  خۆی  ترەوە  عەرەبەكانی  لەالیەن 

و  ع��ەرەب  نێوان  مشتومڕی  میانی  لە  وات��ا 

قورەیش  وەلحاڵ،  بووە.  بەرجەستە  قورەیش 

ژیانێكی  بە  عەرەبەكان  گەیشتنی  هۆكاری  بوو 

ئیسالمەوە  رێگەی  لە  بوو  قورەیش  هەر  نوێ ، 

ئیمپراتۆریەتی  و  خاوەندارێتی  و  یەكیخسنت 

ئیسالم  سەركەوتنەكانی  هەموو  بەخشین.  پێ  

لێرەوە دەخوێندرێتەوە بەو پێیەی گەشەكردنی 

قورەیش  هەڵبژاردنی  خودا،  هۆزی  قورەیشە، 

سەردەمی  لە  خودا  چونكە  خوداوە،  لەالیەن 

دڕندایەتی  و  توندوتیژی  ل��ە  جاهیلیەت 

 ئایا لەالی 
كوفەییەكان 
بابەتەكە تەنیا 
پەیوەندی هەیە 
بە بەكارهێنانی 
مەحسوبیەت 
لەالیەن عوسمانەوە 
كە لەو سەردەمەدا 
هەموو خەڵك بە 
ئەسحابەكان و 
نەوەی ئەسحابە 
قورەیشییەكانیشەوە 
رەخنەیان لێگرتووە؟ 
وەك ئەوەی هەر 
لە خەالفەتی ئەبو 
بەكرەوە لەالیەن 
قورەیشییەكانەوە 
پاوان كرابێت؟ 
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رێزەی  ئەو  خ��ودا  پاراستی.  دەوروب���ەر 

بەخشی،  دروستكراوەكانی  چاكرتین  بە 

كە  ه��اوەاڵن��ەی  ئ��ەو  بەخشیە  پ��اش��ان 

و  موڵك  ئینجا  بوون،  قورەیش  ب��ژاردەی 

پاشان  بەخشیوە".  ب��ەوان  خەالفەتیشی 

صوحان(  بن  )صعصعە  تاقمەكە  وتەبێژی 

سەر بە هۆزی عەبدولقەیس، ئەو هۆزەی 

بوو  ساسانییەكان  نزیكی  ك��ۆن��ەوە  لە 

و  گرت  موعاویە  لە  رەخنەی  توندی  بە 

لە  پێكرد.  سوكایەتی  و  پێدا  هۆشداری 

ئیسالم  و  پێغەمبەر  و  خودا  ئەودا،  دیدی 

و  گەورەكانن  مەرجەعە  كە  ئایین،  و 

خۆی  ناتوانێت  موعاویەش  تەنانەت 

جیهانن،  هەموو  بۆ  بدزێتەوە،  لێیان 

مێژوویی  پەیامی  لەگەڵ  هەموویان  بەاڵم 

بۆیە  لێناوە،  رێزی  خودا  كە  بوو  قورەیش 

تر شایەنی  پەیامە عەرەبەكانی  ئەو  بەبێ  

هاندەران  كاتێك  ب��ەاڵم  نین،  باسكردن 

تەنیا  بە  قورەیش،  سەر  هێرشدەكەنە 

بە  كردیانن  كە  ن��ادەن  ئەوانە  پەالماری 

پەالماری  بەڵكو  تەخت،  و  موڵك  خاوەنی 

"دینی خودا"یان داوە. 

نوسی  عوسامن  بۆ  نامەی  موعاویە 

الم  ب��ۆ  ه��ات��وون  "خەڵكانێك  وت��ی:  و 

بەڵكو  نییە،  ئاینێكیان  و  عەقڵ  هیچ 

فیتنە  درووستكردنی  خەمیان  هەموو 

لەژێر  كە  ئەوانەیە  سامانی  بردنی  و 

لە  ئەوانە  ئیسالمدان.  دەوڵەتی  سایەی 

و  ناشكور  تێنەگەیشتون،  ئیسالم  مانای 

چاوچنۆكن". 

ئیسالم  جەوهەری  بەوجۆرە  موعاویە 

مێژوویی  و  سیاسی  هێزێكی  وەك���و 

ئوممەت  ئەفرێنەری  كە  دەك��ات،  وێنا 

بەاڵم  ئیمپراتۆریەتێكە،  و  دەس��ەاڵت  و 

قارەمانانەی  جیهادی  و  ئیرادیانەيی  رۆڵی 

پالنەكانی  پشت  لە  كەمێك  پێغەمبەر 

وی��س��ت��ی خ��ودای��ی ل��ە ب���ەرژەوەن���دی 

ك��ردووە،  بەرجەستە  خ��ۆی  قورەیشدا 

چ��ون��ك��ە رەچ��ەڵ��ەك��ی پ��ێ��غ��ەم��ب��ەر لە 

ئەخالقی  ناوەرۆكی  لەوێشەوە  قورەیشە، 

بەاڵم  وندەبێت.  پەیامەكە  غەیبیی  و 

لەمشێوەیە  چەمكێكی  ئەوەشدا  لەگەڵ 

هەمیشە  دژەكانیدا  هەموو  بەرامبەر  لە 

تایبەتیش  بە  دەگەڕێرنێتەوە،  ئیسالم  بۆ 

پێدەچێت  جاهیلیەت.  ئاسەوارەكانی 

ئەم  ب��ۆ  دی��اری��ك��راو  خوێندنەوەیەكی 

ئەلدوری( )عەبدولعەزیز  بە  پاڵی  دەقە 

كە  ب����اوەڕەوە  ئ��ەو  بچێتە  ن��اوە  ی��ەوە 

مانای  لەو سەردەمەدا  ملمالنێی سەرەكی 

چەمكی  نێوان  لە  بووە  ناكۆكیی  بوونی 

چونكە  ئیسالم،  و  ع��ەرەب��ی  خێڵەكی 

كە  بوو  بڕوایەدا  لەو  موعاویە  كە  راستە 

لەژێر  كە  ئیسالمە  هەڵكەوتوو  سیستمی 

هەڵوەشێنەر  هێزێكی  چەند  هەڕەشەی 

خراپی  واری  لە  كە  پاشەكشەخوازدایە  و 

لە  هەمانكاتدا  لە  و  عەرەبی  میراتی 

سەرچاوەی  ئیسالمیەوە  كەموكورتیەكی 

گرتووە. 

لە راستیدا رەوا نییە كە لۆمەی موعاویە 

مێژوویەكەی  ئاراستە  لەسەر  نە  بكرێت، 

بۆ  ئیمپراتۆریەكەی  روانینە  لەسەر  نە  و 

ئیسالم، بەاڵم دەكرێت بە هەستە خێڵەكیە 

لێكدانەوەی  و  هەڵگەڕاوەكەی  قورەیشیە 

بكرێت،  ناوزەد  ئیسالم  بۆ  خۆی  تایبەتی 

نە  خێڵەكایەتی  پیادەكردنی  چونكە 

و  )قورئانخوێنان(  ه��ان��دەران  لەالیەن 

بەڵكو  بوو،  ویالیەتەكانەوە  لەالیەن  نە 

دەسەاڵت  سیستمی  و  دەوڵەت  لەالیەن 

گوتارەی  ئ��ەو  ب��وو.  نوێنەرەكانیەوە  و 

بابەتیانە  ئایا  موعاویە،  پاڵ  خرایە  كە 

ترە  سەردەمێكی  گوتاری  نا،  یان  بووبێت 

یان گوتاری سەردەمەكەی خۆیەتی، بەاڵم 

كە  دەخاتەڕوو  سەرەكی  پرسێكی  چەند 

پێویستە كەم تا زۆر لەالیەن پێشەنگەكانی 

لەبارەوە  گفتوگۆی  قورئانخوێنانی كوفەوە 

ناهۆشیار  شێوازێكی  بە  ئەگەر  بكرایا، 

ب��وو.  پێویست  ب��وای��ا  ناعەقاڵنیش  و 

رەگوڕیشەی  ئیرت  چ��ەك��ەرەی��ەوە،  ل��ەم 

خەواریجەكان  داهاتووی  ئایدۆلۆژیای 

و  روون��ە  و  بۆمان  كاتێك  دەستیپێكرد، 

بۆ  قورەیشی  بانگەشەكانی  كە  دەزانین 

لە دەستی خۆیدا  قەتیسكردنی خەالفەت 

كوفەییەكان  ل��ەالی  ئایا  رەتكردۆتەوە. 

بە  هەیە  پ��ەی��وەن��دی  تەنیا  بابەتەكە 

لەالیەن  مەحسوبیەت  بەكارهێنانی 

هەموو  سەردەمەدا  لەو  كە  عوسامنەوە 

خەڵك بە ئەسحابەكان و نەوەی ئەسحابە 

لێگرتووە؟  رەخنەیان  قورەیشییەكانیشەوە 

ل��ەوەش  شتێكی  بە  پەیوەندیدارە  ی��ان 

دیدگایی  بە  پەیوەندیدارە  یان  قووڵرت، 

ئیسالم وەك  ئوممەتی  سەركردایەتیكردنی 

بەكرەوە  ئەبو  خەالفەتی  لە  هەر  ئەوەی 

كرابێت؟  پاوان  قورەیشییەكانەوە  لەالیەن 

پەیوەندیدارە  بابەتەكە  پێیەش  ب��ەو 

ب��ەدوای  هەستەوەرانە  گەڕانێكی  بە 

كە  دادوەرانەتر،  و  تازە  سەركردایەتیەكی 

لەسەر چەند پێوەرێكی تر بونیات برنێت؟

بنەڕەتدا،  لە  و  مەبدەئی  ل���ەڕووی 

بەرسە،  خەڵكی  هەروەكو  كوفە   خەڵكی 

پەیوەندیدار  زۆر  كە  دەك��رد  هەستیان 

سەر  كەسانی  دان��ان��ی  پرسی  ب��ە  نین 

پایەكاندا  و  پۆست  لە  بنەماڵەكەی  بە 

لەالیەن عوسامنەوە، چونكە دەیانزانی كە 

راسپێردراو  خۆیانە  مافی  قورەیشییەكان 

ئەوەش  ئیسالم،  چارەنوسی  لەسەر  بن 

ئەسحابە  و  پێغەمبەر  كە  ئەوەی  لەبەر 

قورەیش  ل��ە  سەرەكییەكانی  ه��اوەڵ��ە 

زیاتر  ناوییاندا  لە  ئەوانەی  بەاڵم  بوون، 
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هاوەڵێتی  كە  دەیانزانی  بوون  هۆشیار 

شەرعی  ئەوەی  لەبەر  پێغەمبەر  كردنی 

بەسەر  هۆیەوە  بەو  بوو،  مێژووییی  و 

سیفەتی خێڵەكی قورەیشدا زاڵكرابوو. ئەو 

بوو،  گونجاو  هەمووان  بۆ  هاوسەنگبوونە 

چونكە بیروباوەڕێكی عەرەبی و ئیسالمی 

قورەیشی  ه��اوەڵ��ی  ه���ەردوو  پێكهێنا. 

سەعدی كوڕی ئەبی وەقاس كە هاوەڵێكی 

هاشمی  ن��ەوەك��ەی  لەگەڵ  ب��وو،  بەرێز 

كە  بوون  كەسە  دوو  ئەو  عوتبە،  كوڕی 

بەرەو  كرد  كوفەییەكانیان  سەركردایەتی 

ماوەیەكی  بۆ  سەعد  سەركەوتنەكانیان. 

كوفەییەكانی  ف��ەرم��ان��ڕەوای��ەت��ی  زۆر 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  هەروەها  گرتەدەست. 

لەناو  یارس  ك��وڕی  عەماری  و  مەسعود 

دڵسۆزی  وابەستەیی  بە  قورەیشییەكاندا 

ئاوێتەیان ببوون، چونكە ئەوان بە تایبەتی 

دوو هاوەڵی بەڕێز و دوو موسڵامنی پاك و 

گۆشەگیر  سەرگوزشتەیەكی  بوون.  بێگەرد 

كردووە،  ریواتی  )البالزری(  كە  هەیە  بوو 

پێداگری دەكات كە دانانی ئەلوەلید كوڕی 

)سەعد  بەڕێز  هاوەڵی  شوێنی  لە  عوقبە 

كوڕی ئەبی وەقاس( لە ساڵی 24ی كۆچی، 

كوفەییەكانی توشی شۆك كرد، بەاڵم دواتر 

لە  ئەلوەلید  كاتێكیش  بوون.  رازی  پێی 

هۆی  بە  ئەوە  دوورخرایەوە،  پۆستەكەی 

ساڵی  لە  بوو.  شەخسیەوە  هەڵسوكەوتی 

سەركۆنەیەكی  هیچ  كۆچیدا  29-30ی 

ئ��وم��ەوی��ەك��ەی ت��ر )س��ەع��ی��دی ك��وڕی 

ئەلعاص( نەكرا، كە ئەویش خاوەنی هیچ 

سكااڵ  هیچ  تێبینی  نەبوو.  رابردوویەك 

عوسامن  و  سەعید  لەسەر  گلەییەك  و 

و  پۆستە  لەو  دانانی  بەهۆی  نە  ناكرێت، 

لە  خزمایەتیانەوە.  و  نزیكی  بەهۆی  نە 

و  مەحسوبیەت  لە  رەخنەگرتن  راستیدا 

قەتیسكراوی  بە  مەدینەدا  لە  خزمخزمێنە 

وەك  ئەسحابەكانی  كۆمەڵی  لەناو  مابۆوە 

عەلی كوڕی ئەبو تالیب، عەبدولڕەحامنی 

مەسعود،  كوڕی  عەبدوڵاڵ  عەوف،  كوڕی 

عەماری كوڕی یارس و كوڕان و نەوەكانی 

كوڕی  محەمەدی  وەك  ئەسحابەكانی 

ئەبی  ك��وڕی  محەمەدی  و  ئەبوبەكر 

وابوو  ئەوە  وەك  مەسەلەكە  حوزەیفە. 

پەیوەندیدار بێت بە هەبوونی ناكۆكی لە 

نێوان قورەیشییەكان، یان لەالیەكی ترەوە 

بوونی  بە  بووبێت  پەیوەندار  پێدەچێت 

ناكۆكی لەناو روانگەی ناوەندی مێژوویی 

س��ەرچ��اوەی  ك��ە  ئەسحابەكان،  كۆنی 

ش��ەرع��ی��ەت  و  دەس����ەاڵت  بەخشینی 

بەرچاو  شێوەیەكی  بە  عەرەبەكان  بوو. 

پرسەدا  لەم  كە  نەدەكرد  بەوە  هەستیان 

دەنگیان هەبێت، بەڵكو ئەوەی بەالیانەوە 

چارەنوسی  لە  ب��وو  بریتی  ب��وو  گرنگ 

تایبەت بە خۆیان: كاروانی جیهادی چاك، 

دەستكەوتەكان  و  بەخشین  دابەشكردنی 

بە  كە  زەوییانەیان  لەو  پارێزگاریكردن  و 

هێزی شمشێر چنگیان كەوتووە. 

ئەوان سنوردار و پابەندبوون بە ئاستی 

نێوخۆیی )لۆكاڵی(، بۆیە جێی سەرسوڕمان 

كۆچی  33ی  ساڵی  تەقینەوەكەی  كە  نییە 

لە كوفە، پەیوەندیدار بگەڕێتەوە بۆ چەند 

یاخود  )لۆكاڵی(،  ناوخۆیی  هۆكارێكی 

پێش  كەواتا  پاساوە.  بەو  بووە  پەیوەست 

كینە  یەكەم رق و  پلەی  بە  و  هەر شتێك 

بەرامبەر قورەیش، ترسان بووە لەوەی كە 

ئومەوییەكان  بۆ  عوسامن  خۆشەویستی 

عێراق  لە  )الصوافی(  زەوییەكانی  بەرەو 

ترەوە  لەالیەكی  ب��ەاڵم  بكات،  تەشەنە 

كوفەییەكان  دەگەیەنێت  ئ��ەوە  مانای 

عوسامن،  دەسەاڵتەكەی  دەكرد  هەستیان 

كە لەسەر بنەمای هاوكاریكردنی ئومەوی 

و  خێڵ  دەوڵ��ەت��ی  لە  جگە  دام���ەزراوە، 

خێڵی  هەرچەندە  ق��ورەی��ش  دەوڵ��ەت��ی 

پێغەمبەریشە، شتێكی دیكە نییە، ئەوەش 

لەبەر ئەوەیە كە لێكیان جیا نەدەكردەوە، 

لە  تەنیا  مەسەلەكانیان  هەموو  بەڵكو 

هەرچەندە  دەبینی.  خێڵەوە  گۆشەی 

بوو،  ئومەوییەكان  دەستی  لە  دەسەالت 

نەك  خوێنەوە  پەیوەندی  بەهۆی  تەنیا 

میتامێژوویی  شەرعیەتی  حوكمی  بە 

ل��ەوەدا  بۆیە  هاوەڵێتی،  شەرعیەتی  و 

هەژموونی  بە  بوو  پەیوەندیدار  پرسەكە 

یان  ت���ردا،  خێڵەكانی  ب��ەس��ەر  خێڵێك 

بەسەر  بوو  خێڵ  هەژمونگەری  تەنانەت 

و  پرس  كە  ئ��ەوەی  لەبەر  موسڵامناندا. 

ئەوە  دەبیرنان،  دوورەوە  لە  بابەتەكان 

مەسەلەی  بۆ  تایبەتیان  خوێندنەوەی  بوو 

بە  زۆر  كە  خۆشویسنت  و  مەحسوبیەت 

دیاری لە مەدینە بەرجەستە دەكرا. 

و  ب��اب��ەت  ئ��ای��ا  ت���ردا،  ئاستێكی  ل��ە 

تەماشایان  دوورت���ر  ل��ەوەش  پرسەكان 

شەرعیەتی  لە  گومانیان  ئایان  دەك��را؟ 

هاوەڵە  میتامێژوویی  ی��ان  مێژوویی 

و  عوسامن  شەرعیەتی  و  كۆچبەرەكان 

هەبوو؟  پێكەوە  زوبێر  و  عەلی  و  تەڵحە 

النیكەم  قورئانەوە،  ناوی  بە  منوونە  بۆ 

هۆشیاری  گەشەكردنی  قۆناغەی  ل��ەو 

لێرەدا  كوفە؟.  لە  ئایدۆلۆژی  و  سیاسی 

بەریەك  سەرچاوەكاندا  شاراوەیی  لەگەڵ 

ئەوانەش  لەگەڵ  تەنانەت  دەك��ەوی��ن، 

لێامن  دەزانرێت  كە  دەكەوین  بەریەك 

ش��اراوەت��ەوە، ه��ەروەك )ال��ط��ری( زۆر 

باسێكی  راگەیاندووە.  ئەوەی  راشكاوانە 

ئاگادارمان دەكات  دوورەپەرێزخراو هەیە 

عوسامنیان  داه��ات��وودا  لە  ئەوانەی  كە 

مەدینە  خەڵكی  كە  رایاندەگەیاند  كوشت 

دەستكەوت  بردنی  لە  مافێكیان  هیچ 

شێخانە  لەو  جگە  نییە،  بەخشینەكان  و 
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خودا  پێغەمبەری  هاوەاڵنی  كە  نەبێت 

بوون. بەو پێیەش پێیانوابوو كە سەروەت 

لەناو مەدینە دابەشدەكرا،  و سامانی زۆر 

بەڵكو  دەزانی،  خۆیانیان  سامانی  بە  كە 

بچوك  هەوێنی  تاقمێكی  كە  پێشیانوابوو 

مافی  پێكهێنا،  ئیسالمیان  كە  ئەوانەی 

سامانەدا هەبوو.  و  لەو سەروەت  خۆیان 

هاوەاڵن  پایەبەرزی  و  رێزلێگرتن  لەمەدا 

لەسەر  و  تەرشیفاتی  بەاڵم  دەردەكەوت، 

كەسانەی  ئەو  دواییدا،  لە  بوو.  لێوانەوە 

كە بۆ گەمارۆدانی عوسامن رۆیشنت جگە 

لە  تایبەتییان  رێزێكی  هیچ  عەلی،  لە 

دەوترێت  نەگرت. هەروەكو  ئەسحابەكان 

لە  كوشنت  هەڕەشەی  )صفین(  لە  دواجار 

گوێڕایەڵی  و  پابەند  ئەگەر  كرا  عوسامن 

قورئان نەبێت.

دوو  مەسەلەی  س��ەر  دەگ��ەڕێ��م��ەوە 

مێژوویی  مەرجەعیەتی  مەرجەعەكە، 

مەرجەعیەتی  و  موحەمەد  ه��اوەاڵن��ی 

ئەمە  قورئان:  دابەزیوی  دەقی  لە  جیاواز 

ئێستادا  لە  ب��ەاڵم  سەرەكیە.  بابەتێكی 

بنەماڵەیی  مەسەلەی  دەكرێت  تەنیا 

ئەسحابەكان  نێوان  دابەشبوونی  عوسامن، 

چاوچنۆكانە  دەروون���ی  دەركەوتنی  و 

پشتڕاست بكرێتەوە، كە لەناو دەوڵەت و 

دواجار  بوو  بەرپا  ئەسحابەكاندا  ریزی  لە 

ئەسحابەكانی  مێژوویی  شەرعیەتی 

بیشكێنێت،  بێئەوەی  ب��ەاڵم  ل��ەرزان��دا، 

و  ناتەواو  شێوەیەكی  بە  عەلی  پاشان 

لەنێوان خراپرتین گرفتەكان و كۆسپەكاندا 

كوفە  لەناو  بەمشێوەیە  بونیادینایەوە. 

ترس  زیاتر،  تر  شوێنێكی  هەموو  لە  و 

سەركردایەتی  بەرامبەر  لە  تۆقین  و 

مەدینەیی – قورەیشی هەڵكەوتوو لەسەر 

جیهانی  لە  بوو،  پەیدا  هاوەڵێتی  بنەمای 

شێوەیەكی  ب��ە  ك��ە  عەرەبی/ئیسالمی 

بە  پەیوەندیدارە  كە  كرد  هەستی  كتوپڕ 

خۆی  قسەی  بۆیە  ئیسالمەوە،  چارەنوسی 

خۆی  بۆ  تری  مەرجەعێكی  سەرو  بردە 

دۆزییەوە: "قورئان". 

ئاشكرایە كە هەموو ئەو هەنگاوانە لە 

هێشتا  ئێمە  بوون.  شەرمنانە  سەرەتاوە 

قۆناغی  لە  )صفین(.  نەگەیشتووینەتە 

شام  بۆ  كوفەوە  لە  كە  ئەوانەی  یەكەمدا 

دوورخرانەوە، لە دوای مانەوەیەكی كورت 

لەالی موعاویە، نێردران بۆ پارێزگاریكردن 

لە قورەیشیەكی پایەبەرزی دیكە، ئەویش 

كوڕی  خالیدی  ك��وڕی  عەبدولڕەحامنی 

نەك  ب��وو  حومس  وال��ی  كە  ب��وو  وەلید 

موعاویە  زۆرزان��ی  هەرچەندە  جەزیرە. 

توندی  ب��ەاڵم  بكات،  رازییان  نەیتوانی 

مەعنەوەیەوە  ل��ەڕووی  عەبدولڕەحامن 

ئەو  راستیدا  ل��ە  ب��ەاڵم  تێكیشكاندن. 

توندی نواندنە تەواو رێژەیی بوو، چونكە 

مێژووی  قۆناغەی  لەو  عەبدولڕەحامن 

هەبوو،  پ��ی��رۆزی  ئیسالمدا  و  ع��ەرەب 

بەاڵم  ن��ەدرا،  لێشیان  و  نەكوژران  بۆیە 

دەدانێ   رۆژانە هۆشداری  عەبدولڕەحامن 

لە  وایلێكردن  دەك��ردن��ەوە،  ئاگاداری  و 

لە  ئەسپەكەیەوەیە  بە سواری  كە  كاتێكدا 

تەنیشتیەوە بڕۆن، بەوەش كەمێك زەلیلی 

لەو  دەكردن.  تاوانباری  زۆریش  و  كردن 

گوشارێكی  پەیڕەوكردنی  لە  جگە  كاتەدا 

كارێكی  نەیدەتوانی  دەسەاڵت  دیاریكراو 

پێشبینی  ت��ر  وات��ای��ەك��ی  ب��ە  ب��ك��ات،  ت��ر 

لەبەر  ل��ێ��دەك��را،  الوازی  نیشاندانی 

ئەو  هەموو  كاریگەری  لەژێر  ئ��ەوەی 

هۆكارانەدا زۆرێك شەڕی ناوخۆی ترسناك 

لەالیەن  تەنیا  بە  ن��ەك  سەریهەڵدەدا، 

تاقمی كوفەوە. 

لە )20( ساڵ، موعاویە  لە دوای كەمرت 

بووە خەلیفە كۆمەڵێك  رێگەیەوە  لەو  كە 

شیعەی  الی��ەن��گ��رەك��ان��ی  ه��ان��دەرە  ل��ە 

ب��وون.  كوفە  خەڵكی  كە  دا  لەسێدارە 

بارودۆخەكان دەگۆڕان ، بەاڵم لەو كاتەدا 

تاقمی قورئانخوێنەكانی بێزاركرد و دواجار 

كرد  تۆبەیان  عەبدولڕەحامن  لەبەردەمی 

قورئانخوێنەكان  ئازادیكردن.  ئەویش 

پێیان  نەبنەوە  بەرەنگارییان  ئەوەی  بۆ 

مبێننەوە،  عەبدولڕەحامن  لەپاڵ  باشبوو 

كوفەدا  هاواڵتیانی  لەبەرچاوی  ب��ەاڵم 

سەرییان شۆڕ بوو. هەستیانكرد ژێردەستە 

پێدەكرێت.  سوكایەتیان  و  تێكشكاون  و 

دەكەن  باسی  سەرچاوەكان  لە  هەندێك 

بوو،  )االشرت(  ناوی  كە  كۆمەڵەكە  رابەری 

تردا چاوپێكەوتنی  لەگەڵ چەند كەسێكی 

لەگەڵ عوسامن كرد. دیدارەكەیان باشبوو، 

هەر  بۆ  پێدان  رێگەی  عوسامن  تەنانەت 

حەزبكەن.  خۆیان  كە  ب��ڕۆن   شوێنێك 

قورئانخوێنان،  لە  گروپێك  كە  دەگێڕنەوە 

شام  بۆ  دورخراوەكانیان  ناردنی  دوای  لە 

نەكراوییان  واژۆ  بەكۆمەڵی  نامەیەكی 

ناڕەزایی  مەبەستی  بە  نارد  عوسامن  بۆ 

دورخستنەوەی  بڕیاری  لەسەر  دەربڕین 

بۆ  چاكەخوازی(  و  خوداپەرستی  )ئەهلی 

بەرپرسیارێتی  نامەكەیاندا  لە  ئەوان  شام. 

ئوممەتی  ب��ەرام��ب��ەر  ل��ە  خەلیفەیان 

سەپاندنی خزم  بۆ  پالنەكەیان  و  محەمەد 

لیستی  لەناو  هێنایەوە.  بیر  نزیكەكانی  و 

بەاڵم  نوسی،  نامەكەیان  كە  ئ��ەوان��ەدا 

ناوی  بكەن،  واژۆی  نەكرد  ئەوەیان  زاتی 

هەبوو،  پێغەمبەر  ئەسحابەكانی  لە  دوان 

یەكێكیان عەمرو كوڕی ئەلحمقی خوزاعی 

بوو،  عوسامن  سەرسەختی  ناحەزێكی  كە 

كە  بوو  رصد  كوڕی  سلێامنی  ئەویرتیش 

پێشەنگەكانی  دامەزرێنەرە  لە  یەكێكە 

شەهیدی  ب��ە  و  روح��ی  شیعەگەرایی 

ئەوانەشدا  پاڵ  لە  ن��ارساوە.  تۆبەكاران 
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كە  هەبوون  سەركردەیەك  و  ئەسحابە  چەند 

پەسەند  ب��ەالوە  ناڕازییان  شیعەی  و  عەلی 

كەعبی  ئەمەشدا،  لەگەڵ  ه��اوك��ات  ب��وو. 

خۆبەكەمزان  كەسێكی  بە  كە  عەبدە،  كوڕی 

هەمان  بە  ن��ارساوە  دەستگرەوە  و  سادە  و 

نامەیەكی  تر  ئەوانەی  بۆچوونی  ئاراستەی 

بڵێین  با  كرد.  واژۆی  و  نووسی  عوسامن  بۆ 

دانەبڕان،  كوفە  لە  دورخراوەكان  تاقمی  كە 

لەالیەن چەندین كەسی گرنگ و خاوەن رۆڵ 

لەو  پێدەچێت  لێدەكرا.  پشتیوانیان  پێگەوە  و 

ئەهلی  لە  بەرفراوان  كۆمەڵێكی  سەردەمەدا 

لە  كە  هەبوون،  باوەڕقایامن  و  خواپەرستی 

نێوان خۆیاندا تەبا و هاوكار بوون، هەروەها 

لەناو  تایبەتی  بە  رێكخراو  بزوتنەوەیەكی 

دەركەوتن،  بە  دەستیكردبوو  كوفەدا  ژیانی 

هاوردە  مەدینەوە  لە  بوو  بزوتنەوەیەك  كە 

كوفەییەدا  بزوتنەوە  ئەو  لەناو  نەكرابوو. 

هەبوو،  قووڵ  ئایینی  و  سیاسی  رەهەندێكی 

عوسامن  كوشتنی  دوای  لە  نەبوو  ئامادە 

بوو  دام��ەزراوەی��ی  هێزێكی  دامبركێتەوە، 

بوو.  پەیوەست  ب��ی��روب��اوەڕەوە  بە  چونكە 

سەرگوزشتەكەی  پێویستە  ئ��ەوە  ل��ەب��ەر 

قەڵەم،  بدەینە  گ��وم��ان��اوی  ب��ە  )س��ەی��ف( 

و  الدەر  تاقمێكی  بە  ئەوەیە  ئامانجی  چونكە 

دابڕاوی هاندەرانی فیتنە ئاشنامان بكات، كە 

بە  پیاوچاكان رێزیان نەدەگرتن،  خانەدانان و 

عەبدولڕەحامن  و  موعاویە  هۆشدارییەكانی 

نابەرپرس  و  شەرمن  تۆبەكاری  هەڵدەچوون، 

بوون. بەاڵم ئەگەر ئەوانە كەسانی خواپەرست 

بوون  راستەقینە  قورئانخوێنی  نا،  یان  بوون 

كەسانێكی  بەرامبەر  لە  ئێمە  ساختە،  یان 

سیاسی و هاندەرداین، كە لە داهاتوودا دەبنە 

ئاشكرا  خۆیان  ناخی  دەیانەوێت  و  سەركردە 

بكەن، دواجاریش روداوەكان بە دەرخستنیان 

و قەبەكردنیان كۆتاییان پێدێت. 

ك��ۆچ��ی روی��دا  ل��ە س��اڵ��ی 34ی  ئ���ەوەی 

بابەتەكە  چونكە  هەبوو،  سەرەكی  گرنگیەكی 

پەیوەندارە بە یەكەمین شۆڕشی راستەقینە لە 

دژی عوسامن، كە بە كرداریی و بە شێوەیەك 

سەرچاوەكان  بوو.  سەركەوتوو  شێوەكان  لە 

و  شپرزە  سەرگوزشتەی  و  هەواڵ  كۆمەڵێك 

ژمارەیەك  كردووین.  پێشكەش  ناتەواویان 

لەو سەرگوزشتە و بەسەرهاتانەی كە تەبەری 

نادیارە،  سەرچاوەكانیان  گواستوینەتەوە  بۆی 

جگە لە سەرگوزشتەی سەیف و سەرگوزشتەی 

پەسەند  ناكرێت  و  الوازە  كە  )ال��واق��دی( 

ئینب  )االن��س��اب(ی  سەرگوزشتەی  بكرێت. 

وردەك��اری  باسی  و  گونجاوە  ئەلئەعسەم 

زۆر  دەكات،  كێبڕكێكارەكان  و  ناحەزان  ناوی 

نیشاندەدات،  )االشرت(  كارەكانی  روونیش  بە 

و  پاوانخوازی  خواستی  بە  هاوتەریبە  كە 

كاروبارەكانی  هەموو  دەستبەسەرداگرتنی 

روداوانەی  و  بەسەرهات  ئەو  بونیاتی  كوفە. 

بەمشێوەیەیە:  هەیە  لەسەر  كۆدەنگیان  كە 

و  سكااڵكان  ئاستی  هەڵكشانی  بەرامبەر  لە 

بە  كۆبوونەوەیەك  عوسامن  مەترسییەكاندا، 

والیەكانی دەكات، والی كوفە سەعیدی كوڕی 

ئەبو  كوڕی  موعاویەی  شام  والی  و  ئەلعاص 

سوفیان هیچیان لە شارەكانی خۆیان نەبوون، 

ئامادەبووەكانی  هاندەرە/قورئانخوێنە  بۆیە 

ئەرحەبی  قەیسی  كوڕی  یەزیدی  كە  كوفە 

دیارترین كەسایەتیان بوو، بڕیارییاندا لە دوای 

كار  لەسەر  والیەكەیان  كوفە  بۆ  گەڕانەوەیان 

نەیانتوانی  خۆیان  تەنیا  بە  بەاڵم  دەربكەن، 

بن،  ب��ەردەوام  ك��ارە  ئەو  لەسەر  كۆتایی  تا 

لە  دورخراوەكانیان  هاوڕێ  بۆ  پەنایان  بۆیە 

بە  دەستیكرد  و  گەڕایەوە  )االشرت(  برد.  شام 

بزوتنەوەكەی  سەرپەرشتی  و  خەڵك  هاندانی 

كرد و تاقمێكی بۆ سەر رێگەی نێوان مەدینە 

و كوفە نارد تاوەكو رێگە لە گەڕانەوەی والی 

دەركرا  سەعید  شێوەیە  بەو  بگرن.  كوفە  بۆ 

موسای  ئەبی  پاشان  مەدینە،  بۆ  گەڕایەوە  و 

كوفەییەكان هەستیان 
دەكرد دەسەاڵتەكەی 
عوسمان، كە لەسەر 
بنەمای هاوكاریكردنی 
ئومەوی دامەزراوە، 
جگە لە دەوڵەتی خێڵ 
و دەوڵەتی قورەیش 
هەرچەندە خێڵی 
پێغەمبەریشە، شتێكی 
دیكە نییە، ئەوەش 
لەبەر ئەوەیە كە لێكیان 
جیا نەدەكردەوە، بەڵكو 
هەموو مەسەلەكانیان 
تەنیا لە گۆشەی خێڵەوە 
دەبینی
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بوو  بەڕێز  ئەسحابەیەكی  كە  ئەشعەری، 

پێشووی  وال��ی  ع��وم��ەردا  س��ەردەم��ی  لە 

بۆ شوێنگرتنەوەی دەستنیشان  بوو  بەرسە 

بووە  ئەلیەمان  ك��وڕی  حوزەیفە  و  كرا 

كودەتایەی  ئەو  عوسامن  ی��اری��دەدەری. 

خواستی  ب��ە  موسا  ئەبی  و  قبوڵكرد 

بەرەنگارییەك  هیچ  بەبێ   كوفەییەكان 

النیكەم  بەاڵم  دامەزرێرنا،  كوفە  والی  بە 

و  خەلیفەیی  م��ەرج��ەع��ی��ەت��ی  ب��ەن��او 

بە  پاراست.  خەلیفەی  تایبەتی  دەسەاڵتی 

كرا:  چارەسەر  كوفە  كێشەی  دیاریكراوی 

33ی  ساڵی  لە  بارودۆخەكە  تاقینەوەی 

توندوتیژی  كە  سەعید،  دژی  لە  كۆچی 

لەسەر  سەعیدی  خ��ودی  دەرك��ردن��ی  و 

خۆیدا  بەدوای  كارایە  تاقمە  ئەو  دەستی 

ئەوانیش  خواستی  بەگوێرەی  و  هێنا 

بەاڵم  دانرا،  شوێنی  لە  تر  كاربەدەستێكی 

ئەوە یەكەم كاری راستەقینە بوو لە دژی 

لە  بەدەستهێنا.  سەركەوتنی  كە  عوسامن 

هەموو ویالیەتەكاندا كار لەكار دەترازێت 

كە  میرس،  بۆ  دەگوازرێتەوە  دۆخەكە  و 

توند  هەڵچوونی  و  هاندان  سەنتەری 

رویدا  كوفە  لە  ئەوەی  راستیدا،  لە  بوو. 

جۆرێك بوو لە پێكهاتن لە نێوان خواستی 

توندڕەوەكان بۆ لەسەركار البردنی خودی 

مانەوەیان  بۆ  زۆرینە  ویستی  و  عوسامن 

كاریگەری  نێوان  و  گوێڕایەڵی  بازنەی  لە 

بە  كاركردنی  و  ئەشعەری  موسای  ئەبی 

ئاراستەی ئارامی و پاراستنی یەكڕیزی. 

لە دووتوێی وردەكارییەكاندا، دەتوانین 

بارودۆخی  بە  سەبارەت  تێبینیەك  چەند 

هەستیارە  قۆناغە  لەو  كوفە  ناوخۆیی 

تۆمار  تر  هاوشێوەكانی  هێزە  رەوشی  و 

بۆشایی  واتا  نەبوو،  لەوێ   والی  بكەین. 

خاوەنی  وال��ی  ه��ەب��وو.  دەس��ەاڵت��دا  لە 

هیچ  و  تایبەتی  پۆلیسی  هێزێكی  هیچ 

سەربازی  بیرۆكراتی/  بونیاتێكی  و  دەزگا 

لە  بگرێتەوە.  جێگەی  بتوانێت  كە  نەبوو، 

دەسەاڵتە  لە  سامانەكەی  و  پێگە  راستیدا 

كە  پێیەی  بەو  بوو،  زیاتر  سنوردارەكەی 

بە  ئەو  دەك��رد.  خەلیفەی  نوێنەرایەتی 

گوتارو وشە و ئامادەیی جەستەیی حوكمی 

لە  درەنگوەخت  زۆر  كاتێكی  لە  دەكرد. 

دەسەاڵت  كاتێك  ئومەویدا،  سەردەمی 

راستەقینەی  ئامادەگی  بوو،  پتەو  بەهێزو 

شۆڕشەكان  هەبوو  ب��ۆی  كاربەدەست 

گرتنەبەری  رێگەی  لە  دامبركێنێتەوە 

بۆ  پێویستەوە.  دەستپێشخەری  كۆمەڵێك 

بۆ  زیاد  كوڕی  عوبەيدوڵاڵ  )هاتنی  منوونە 

كوفە كە رەوشەكەی لە دژی ئیامم حسێن 

پرۆسەی  كەربەال  لە  و  ك��ردەوە  ئ��اوەژو 

كەواتا  ئەنجامدا(.  بەرپەرچدانەوەی 

لە  گەورە  بۆشاییەكی  كاربەدەست  غیابی 

دەرگاكان  و  دەكات  درووست  دەسەاڵتدا 

ئ��اوەاڵ  ئەگەرێكدا  هەموو  ل��ەب��ەردەم 

كوفە  لە  كاربەدەست  ئەگەر  دەك��ات. 

بتوانن  بوایا، ئەستەم بوو گروپێكی بچوك 

ئەوە  چونكە  الی��ب��دەن،  پۆستەكەی  لە 

فەرمانی  و  تاعەت  لە  دەرچوونە  مانای 

بەیعەتپێدانی،  لە  نكۆڵیكردنە  و  خەلیفە 

دووبەرەكایەتی  بۆ  كارێكە  كۆتاییشدا  لە 

لەناو ئوممەت، ئەو ئوممەتەی كە لە یەك 

پێشەوا  ئەویش  بووە،  بەرجەستە  كەسدا 

)امام(ە. 

ل��ەو س��ەردەم��ەدا م��ان��ای ت��اع��ەت و 

زۆر  خەلیفە/پێشەوا،  گوێڕایەڵیكردنی 

ریشەی  و  رەگ  چونكە  ب���وو،  ق���ووڵ 

كۆدەنگی  و  دڵ��س��ۆزی  نیشاندانی  ل��ە 

بەوپەڕی  بەیعەتپێدان  كە  وەردەگ��رت 

ئازادیەوە بەرجەستەی دەكردن، هەروەها 

میتامێژووی  ئەزمونی  لە  ریشەی  و  رەگ 

بەوپەڕی  كە  وەرگرتبوو  پێغەمبەرایەتی 

چەمكی  گ��رن��گ��ی��دان��ەوە  و  ب��ەه��ێ��زی 

دەسەاڵتی وابەستەبووی بە یەك كەسەوە 

روانگەی  لە  كردبوو،  بەهێزی  دامەزراندو 

هەمووان،  ل��ەالی  ناهۆشیارانە  ب��ڕوای 

خودی  تەنیا  بە  نەیدەتوانی  ئوممەت 

خۆی درووست بێت و بچێتە رێوە. لەبەر 

سود  سەعید،  و  كوفە  حاڵەتی  لە  ئەوە 

دەسەاڵتەكەی  بازنەی  لە  دەرچوونی  لە 

گەڕانەوەی  لە  رێگەی  تاوەكو  وەرگیرا 

دەربكرێت.  پۆستەكەی  لە  و  وەربگیرێت 

لە  جەستەییان  بەربەستێكی  ئ���ەوان 

ئەفسوناوی  بازنەی  و  كاربەدەست  نێوان 

شوێن،  ب��ە  پەیوەستەكەی  دەس��ەاڵت��ە 

)كوفە(  لە  مزگەوتەكەی  و  كۆشك  واتا 

كاربەدەستێكیان  لە شوێنی  درووستكرد و 

بە خواستی خۆیان هەڵبژارد. بەاڵم دەبوو 

هەڵبژاردەیە  ئەو  رەه��ا  شێوەیەكی  بە 

رەزامەندی خەلیفەی لەسەر بوایا، خودی 

یەكەم  یاخیبوەكانیش  و  ه��ەڵ��گ��ەڕاوە 

بەاڵم  پێویستە.  ئەوە  بوو دەیانزانی  كەس 

ئەو  گرنگی  لە  كرابوو  ناچار  عوسامن 

ببێت.  رازی  پێشی  و  كەمبكاتەوە  دۆخە 

زیانی زۆر  بوو كە  بابەتە  ئەم  تایبەتی  بە 

خەلیفایەتی  دام���ەزراوەی  بە  گ��ەورەی 

راپەرینە  تۆوی  هەڵگری  بووە  و  گەیاند 

گشتیەكەی ساڵی 35ی كۆچی كە كوشتنی 

لێكەوتەوە، هەرچەندە فەرماندەی جەنگ 

و  پێگە  خاوەنی  كوفە  لە  كە  )القعقاع( 

بەرامبەر  لە  دابوو  هۆشداری  بوو،  هێز 

رودانی هەر هەوڵدانێكی لەو جۆرە. 

بۆشاییەكی  بوونی  بەهۆی  گشتی  بە 

وەك��و  و  ك��وف��ە  دەس��ەاڵت��ی  ل��ە  گشتی 

رویدا،  سەركەوتوو  كودەتایەكی  سوپرایز 

كودەتایەك كە هەرگیز ئامانجی نەبوو زۆر 

گشتگیر،  دابڕانێكی  بەرەو  بڕوانێت  دوور 

بكات.  كارە  ئەو  نەشیدەتوانی  هەروەك 
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لەبەر ئەوە ئەستەمە بڕوا بە سەرگوزشتەكە 

بالزەری بكەین كە )االشرت( وەكو گەورەی 

نیشانداوە،  شارەكە  ركابەری  بێ  و  رەها 

كاربەدەستەكان  شوێنێك  هەموو  لە  كە 

و  ش��ام  ل��ەالی  تایبەتی  ب��ە  دادەن��ێ��ت، 

ب���ەرسەوە وەك��ئ��ەوەی ل��ە پ��ەالم��اردان 

برتسێت. هەروەها ئەو دەرئەنجامە مانای 

بۆ  ناگەیەنێت  قورئانخوێنەكان  خواستی 

بە  عێراق،  خاكی  دەستبەسەرداگرتنی 

لە  مافەكانیان  بەدەستهێنانەوەی  مانای 

توانی  )االش��رت(  راستیدا  لە  زار.  و  زەوی 

بەسەر  دەستبگرێت  و  دەربكات  ئەمیر 

توانی  تایبەتیش  بە  مزگەوتدا،  و  كۆشك 

چەند سەد كەسێك رەوانە بكات )الجرعە( 

ب��ۆ ئ���ەوەی رێ��گ��ەی ك��وف��ە ل��ەب��ەردەم 

ئەو  بگرێت.  ئەلعاص  ك��وڕی  سەعیدی 

دەستبەسەرداگرتنێكی  لە  بوو  بریتی  كارە 

بەسەر  كاتی  و  سنوردار  پاوانخوازانەی 

تاقمێكی  و  موسا  ئەبی  تاكو  دەسەاڵتدا 

لە چەند  ژمارەیان  كە  گرتیانەدەست  كەم 

بە  كە  ن��ەدەك��رد،  تێپەڕی  كەسێك  سەد 

بەو  ك��ەس.  ه��ەزار  دەگەیشتنە  گشتی 

پێیەش ئەو گروپە هەمیشە كەمینە بوون، 

كارامە  و  چاالك  و  ئازا  و  بوێر  زۆر  بەاڵم 

خێڵەكیەكان  پەیوەندیە  لە  خۆیان  بوون، 

سیاسی  ئامانجی  خ��اوەن��ی  و  دام��ااڵن��د 

ناڕوون  و  لێڵ  ئایدۆلۆژیایەكی  بە  بوون، 

لە  سودییان  ك��ردب��وو،  چەكدار  خۆیان 

وەردەگرت.  زۆرینە  نێگەتیڤەكانی  خاڵە 

)االشرت(  كە  بڵێین  دەكرێت  وشەیەك  بە 

شۆڕشگێڕییان  دەرفەتی  هاوڕێكانی  و 

بوو  تایبەت  ك��ە  ق��ۆس��ت��ەوە،  كوفە  ل��ە 

و  دەس���ەاڵت  دەستبەسەرداگرتنی  ب��ە 

شۆڕشكردن لە دژی دەسەاڵت بە درێژایی 

یەك سەدە.

دی����اردەی  و  ق��ورئ��ان��خ��وێ��ن��ان 
قورئانیی

كە  قورئانخوێنانەی  ئ��ەو  ب��وون  كێ  

رۆڵ��ی��ان ل��ە ك��وف��ەدا دەگ��ێ��ڕا، ئ��ەوان��ەی 

ئەو  دوای  و  )صفین(  ش��ەڕی  ل��ە  ك��ە 

لە  تایبەتی  بە  گێڕاوە،  رۆڵیان  ش��ەڕەش 

سیاسیە/ئاینییەكان،  حزبە  دەركەوتنی 

)33ی  ساڵی  لە  خەواریجەكان  و  شیعە 

كە  دواوە،  بە  زایینی(  ك��ۆچ��ی/653ی 

33-34ی  ساڵی  روداوەكانی  بە  پەیوەندی 

كۆچیەوە هەیە؟

ج��ار   10 الن��ی��ك��ەم  س���ەرچ���اوەك���ان 

دەس���ت���ەواژەی )ق��ورئ��ان��خ��وێ��ن��ان(ی��ان 

قورئانخوێنان  مانای  وەلحاڵ  بەكارهێناوە. 

مەبەستە  دوودڵ���ی���ەك  ه��ی��چ  ب��ەب��ێ  

بە  قورئان  خوێنەرانی  راستەقینەكەی 

چونكە  دەگەیەنێت،  وردت��ر  جۆرێكی 

و  ب��ەرز  دەنگێكی  بە  ق��ورئ��ان  زۆرج��ار 

زۆرج��اری��ش  دەخوێرنێت،  كۆمەڵی  بە 

سەرەتا  ئەوانیش  دەخوێرنێت.  دڵ  بە 

و  جەنگاوەرانن  لە  تر  خەڵكەكەی  وەكو 

بەشیان لە بەخشین هەیە، بەاڵم لە بواری 

پیشەگەر  دەستەیەكی  خوێندندا  قورئاندا 

ت��ەواوەت��ی  ب��ە  ن��ەب��وون.  تایبەمتەند  و 
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سەردەمی  لە  سەعد  كە  دەوترێت  پێامن 

عومەر، یان ئەبو موسا، هەوڵیانداوە بڕێك 

هەزار   )2( بەهای  بە  تایبەت  بەخشینی 

وەكئەوەی  قورئانخوێنان،  بدەنە  درهەم 

بابەتەكە پەیوەندی بە توێژێكی تایبەتیەوە 

تەواوەتی  بە  عومەر  بەاڵم  هەبووبێت، 

سەرگوزشتانە  ئەم  رەت��ك��ردەوە.  ئ��ەوەی 

جگە هەوڵدانێك بۆ تێچەنین لە سەردەمی 

كۆن و تایبەمتەندێتی لە پرسی بوونی ئەو 

گروپە زیاتر شتێكی تر نییە. 

لە  قورئانخوێنان  كۆمەڵەی  ك��ەوات��ا 

سەركردەكانیشیان  ب��وو،  جەنگاوەران 

پێشەوا  و  سیاسی  واتا  كارامە،  و  چاالك 

بە  و  ئایینی  پابەندێتی  ب��ەاڵم  ب��وون. 

بەهێز  زۆر  ئەوان  لەالی  قورئانی  تایبەتی 

هەندێكیان،  ل��ەالی  هەبوو.  ئامادەیی 

)االش��رت،  وەك  سەركردەكانی  منوونە  بۆ 

كە  قیس(  بن  یزید  صوحان،  بن  صعصعە 

حەرەكی  الیەنی  بزوتنەوەكە،  پاڵ  چووە 

تر،  ئەوانەی  لەالی  بەاڵم  زاڵبوو.  تیایاندا 

ئینب  هاوەاڵنی  لە  سیان  یان  دووان  وەك 

لیستەكامناندا  لەناو  ناوییان  كە  مەسعود 

علقمە  یزید،  بن  )االسود  ئەوانیش  هەیە، 

خواپەرستی  گەنجێكی  یان  القیس(،  بن 

سەركێشی  كە  عبدە(،  بن  )كعب  وەك 

نوسی.  عوسامن  بۆ  نامەیەكی  كاتێك  كرد 

قورئان  بە  ئایینی  گرنگیپێدانی  ب��ەاڵم 

بۆیە  دەمێنێتەوە،  بنەڕەتی  الیەنی  وەك 

و  دادەماڵێن  سیاسی  كاری  لە  دواییدا  لە 

دەست.  ناگرنە  راستەقینە  سەركردایەتیی 

جیاواز  پلەی  بە  هەموویان  بێگومان 

ئەوان  بوون.  قورئانخوێنان  كۆمەڵی  لە 

دەقی  دەك��رد،  خەڵكی  فێری  قورئانیان 

شیاندەكردەوە،  و  لێكدەدایەوە  پیرۆزیان 

ك��ردب��ووی��ان��ە ك��رۆك��ی س��ەرق��اڵ��ب��وون و 

بە  دەیانتوانی  هەموویان  گرنگیپێدانیان. 

دەقەكانی  بەرز  دەنگی  بە  و  ئەمانەت 

وردەكارییەكانی  ه��ەم��وو  ب��ە  ق��ورئ��ان 

بڵێنەوە، كە بەدڵ لەبەرییان كردبوو، بەاڵم 

رێگەی  لە  قورئان  دەیانتوانی  زۆربەیان 

لەو  كە  بخوێننەوە  مەسحەفانەوە  ئەو 

سەردەمەدا بەرە بەرە ژمارەیان زۆر دەبوو. 

"قورئانخوێنان،  پێامندەڵێت:  سەیف 

مەسحەفەكاندا  لە  قورئانیان  خوێندنی 

نوێژكردن  لە  جۆرێك  و  خوداپەرستی  بە 

دەدایە قەڵەم، ئەوەش لەالیان لە پەرستش 

ئەوەش  بوو". سەرەڕای  زیاتر  و خواناسی 

كوفە،  شۆڕشی  لەسەر  ئاماژەكان  هەموو 

و  خوداپەرستی  ئەهلی  وەكو  ئەوانەیان 

هاشمی  دواتریش  نیشانداوە.  پیاوچاكی 

ئەوانی  لە شەڕی )صفین(دا  كوڕی عوتبە 

محەمەد  پێغەمبەر  هاوەاڵنی  پلەی  لە 

ئەوانیش  دەڵێت  تاكو  ك��ردووە،  ئەژمار 

سەرجەمیان هاوەاڵنی ئاینن، واتا ئەوانەی 

دەكەن.  ئایین  نوێنەرایەتی  راستی  بە  كە 

تێكڕایی  شێوەیەكی  بە  ه��ەرح��اڵ،  بە 

دەڕوان��را.  لێیان  و  دەك��ران  وێنا  ئاوەها 

ئیسالمی  بژاردەیەكی  قورئانخوێنەكان 

كە  بوون،  لەخۆدرووستكردندا  و  قورئانی 

هەموو  روداوەكاندا،  باری  لەژێر  پاشان 

بەرجەستە  خۆیان  م��ەودای  و  پێودانگ 

لیستێكی  چەند  لە  كە  ناوانەی  ئەو  كرد. 

 )20( لە  كەوتووە،  بەردەستامن  هاوكۆكدا 

ناو تێناپەڕێت: ئەوانەش لە سەركردەكانن. 

لە  كە چەند سەد كەسێك  ئاشكرایە  بەاڵم 

قورئانخوێنان لە دەورییان بوون، ئەوانەی 

و  رێژەیی  بەرفراوانی  ناوەندێكی  كە 

پێكهێنا.  بەسرتاوییان  پێكەوە  بەتوندی 

لەبەر ئەوەی )االشرت( لە ساڵی 34ی كۆچیدا 

و  كۆبكاتەوە  پیاو   )500( توانی  النیكەم 

ئەوەی  لەبەر  هەروەها  بكات،  ئامادەیان 

بۆ  چ��وون  كە  كوفە  دانیشتوانەی  ئ��ەو 

لە  جموجوڵ  بە  دەستكردن  بۆ  مەدینە 

35ی  ساڵی  لە  عوسامن  دەسەاڵتی  دژی 

كەس   )600 تا   500( ژم��ارەی��ان  كۆچی، 

سەرچاوەكان  تریشەوە  الیەكی  لە  بوو، 

لە  بەرسە  قورئانخوێنانی  كە  پێامندەڵێن 

موسای  ئەبی  فەرمانڕەوایەتی  رۆژان��ی 

ئەشعەری )واتا لەپێش ساڵی 29ی كۆچی(

دا ژمارەیان )300( كەس بوو. 

ئ��ەم ژم��اران��ە ئ��ام��اژەن بۆ ئ��ەوەی كە 

دەركەوتنی  دیاردەی  دەركەوتنی  رێژەی 

قەتیس  كوفە  لە  تەنیا  قورئانخوێنان 

داهاتوودا  كاتێكی  لە  كردەوە  بە  نەبوو. 

ل��ە رێ��گ��ەی ش���ەڕی )ص��ف��ی��ن(وە،  و 

ژمارەیەكی دیكەمان پێدەدات كە )4000( 

لەناو  كە  شام،  سوپای  لەناو  قورئانخوێنە 

سەربەخۆدا،  جەنگیی  یەكەیەكی  چەند 

قورئانخوێنانی  ه��ەروەك  تەواوەتی  بە 

ب��ارودۆخ��ەدا  ل��ەو  رێكخرابوون.  كوفە 

تێدا  زی��ادەڕۆی��ی  ژم��ارەك��ە  پێدەچێت 

كرابێت، تەنانەت ئەگەریش باوەڕ بكرێت 

سااڵنی  ماوەی  لە  ژمارەیان  زۆربوونی  بە 

پێ  پشتی  ناكرێت  بەاڵم  ناوخۆدا،  شەڕی 

هەموو  لە  كە  ئەوەی  لەبەر  ببەسرتێت، 

لە  كوفە،  لە  هەبوون،  شوێنەكان  شارو 

و  كۆمەڵە  ئەو  دەربارەی  شام.  لە  بەرسە، 

بە  كە  سنوردارەدا  و  بەرفراوان  ناوەندە 

لە  و  كراون  مەزەندە  كەسێك  سەد  چەند 

پێكهاتبوون،  قورئانخوێنان  و  جەنگاوەران 

نەزانراوە،  وردی  بە  رەوشەكان  هەموو 

خێڵەكیان  ناوەندێتی  دەرب����ارەی  ن��ە 

جەنگیان  ناوەندێتی  دەرب���ارەی  نە  و 

لەڕووی  جیهادەوە.  ریزبەندیی  لەڕووی 

ئەوانە  هەیە  ئەوە  ئەگەری  پراكتیكەوە 

قادسیە  و  االیام(  )اهل  جەنگاوەرانی  لە 

بن،  پێشینە  ئیسالمبوونیاندا  لە  و  بووبن 

و  هەڵگەڕانەوە  ب��ەش��داری  لەوانەشە 
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سەركردەكیان  بۆیە  نەكردبێت،  یاخیبوونیان 

داكۆكیان  ناوییانەوە  بە  ئەمیردا  لەبەردەمی 

زارەكانی  و  زەوی  لە  كردووە  مافەكانیان  لە 

)الصوافی(. لەبەر ئەوەی كە پێگەی خێڵەكیان 

ئەوانە  نییە  مومكین  بۆیە  شاراوەیە،  لەالمان 

عەشیرەتەكان  سەرۆك  یان  خێڵ  سەرۆك  لە 

نەوەی  بە  سەر  ئەگەر  تایبەتی  بە  بووبن، 

یەكەمی )اهل االیام( بن، كە زۆربەیان خالیدی 

بچوكەكان  سنوریە  خێڵە  لەناو  وەلید  كوڕی 

بە  ئەوەشەوە  سەرووی  لە  هەڵیبژاردبوون، 

بوون،  پابەند  و  خۆبەخش  كەسی  شێوەیەكی 

شەرەفمەندیدا  دوای  بە  ئیسالمەوە  بەهۆی 

دەگەڕان. بەاڵم لێرەدا بابەتەكە پەیوەندی بە 

دەمێنێتەوە  هەیە.  قورئانخوێنانەوە  كۆمەڵی 

چاكی  بە  زۆر  كە  رابەرانە،  و  س��ەرۆك  ئەو 

پێیان  سەرچاوەكان  كە  وەكئەوەی  نایانناسین 

ناو  "پیاوماقواڵنی  لە  گوایا  دەكەن  ئاشنامان 

لە  االیام و قادسیە" بوون، واتا  خەڵك و اهل 

كەسە دیارو كاریگەر و خاوەن پێگەكان بوون، 

داستانی  لە  كەسێكیان  هیچ  ناوی  هەرچەندە 

تەنانەت  نییە.  فەتحكردنی عێراقدا درەوشاوە 

فەتحكردنی  باسی  لە  كە  )االش���رت(  ن��اوی 

ناوچەكانی شام بەرگوێامن دەكەوێت، سەرەتا 

بكات  كۆچ  عێراقدا  سوپای  لەگەڵ  بوو  ناچار 

بەو  بەاڵم  ببێت،  نیشتەجێ   لەوێ   و  شام  بۆ 

وەلیدی  كوڕی  خالیدی  كاریگەری  كە  پێیەی 

النیكەم  دەكرێت  مەزەندە  وا  بووە،  لەسەر 

بۆیە  هاوەڵەكانی،  لە  بووە  یەكێك  شام  لە 

دابرنێت.  االی��ام(دا  )اهل  ریزی  لە  پێویستە 

دۆخێكی  تا سەرئێسقان  )االشرت(  كە  ئاشكرایە 

خێڵەكی پایەبەرزی هەبوو. 

كەسێك  قورئانخوێناندا  كۆمەڵی  لەناو 

لەناو  زی��اد(ە،  كوڕی  )كومەیل  ناوی  هەبوو 

و  شەرەفمەند  كەسێكی  ب��ە  ق��ەوم��ەك��ەی 

كاریگەرو بەرێز نارساوە. لە دەرەوەی كرۆكی 

كوڕی  )حوجر  ناوی  قورئانخوێنان  یەكەمی 

كە  دەك��ەوێ��ت،  بەرچاو  ئەلكندی(  ع��ەدی 

كندەیە،  شەرەفمەندی  بنەماڵەیەكی  بە  سەر 

دژی  ناڕەزاییەكانی  لە  كۆچی  34ی  ساڵی  لە 

شەهیدی  دەبێتە  و  بەشداریكردووە  عوسامن 

پلەو  نەگەیشتوەتە  بەاڵم  شیعە،  داهاتووی 

هەروەها  )االشعث(،  وەكو  كەسێكی  پێگەی 

كە  هەمەدانی،  عەبدوڵاڵی  كوڕی  ئەلحارسی 

دورخراوەكان  قورئانخوێنە  لە  بوو  یەكێك 

دۆستی  عەشیرەتێكی  ب��ە  س��ەر  ش��ام،  ب��ۆ 

بنەماڵەی )السبیع بن السبع(ە، واتا بنەماڵەی 

)ال��واق��دی(  كە  ه��ەم��ەدان،  شەرەفمەندی 

گروپی  وەس��ف��ك��ردن��ی  ب��ۆ  بەكاریهێناوە 

كوفە،  خانەدانانی  زاراوەی  بە  قورئانخوێنان 

لە  تایبەتی  شێوەیەكی  بە  )الواقدی(  بەاڵم 

كوفییەكاندا  و  عەرەبیی  رەچەڵەكە  بابەتی 

شارەزا نییە. 

لە راستیدا دەستەواژەیەكی ورد بۆ ناولێنانی 

سەركردەی خێڵەكان یان عەشیرەتەكان، بریتیە 

واقیعی  بۆ  كە  )سەرۆكەكان(  لە دەستەواژەی 

بۆیە  دەگەڕێتەوە،  جاهیلیەت  سەردەمی 

قورئانخوێنان  پێشەوای  پراكتیكیەوە  لەڕووی 

شێوازی  لەسەر  نەبوون،  خێڵەكان  س��ەرۆك 

قەیس  كوڕی  سەعیدی  و  كندە  لە  )االشعث( 

لە  عەبدوڵاڵ  كوڕی  جورەیر  و  )هەمەدان(  لە 

كاربەدەستاندا  پۆستی  لە  دواتر  كە  )بجیلە(، 

بێگومان  بارێكدا  هەموو  لە  ئەمانە  دانران. 

هەبوونی  و  كەسێتیان  كاریگەرێتی  بەهۆی 

لە  سەرچاوەگرتوو  دیاریكراوی  پێگەیەكی 

عەشیرەتەكانیانەوە بە كەسایەتی و پیاوماقوڵ 

كاریگەری  پێگەو  خاوەنی  ئەوانە  دادەنران. 

ئامادەییان  هەمیشە  ب��وون،  كۆمەاڵیەتی 

وەه��اش  بەڵگەی  هەبوو،  كۆمەڵدا  لەناو 

خێڵ  بە  سەر  زۆرێكیان  بیسەملێنێت  كە  نییە 

هۆزەكانی:  وەك  بن،  یەمەن  هۆزەكانی  و 

ربیعە،  كندە،  االزد،  )النخع، مذحض، همدان، 

شڵەژان  رێگەی  لە  ئاشكرایە  ئەوەی  مرض(. 

لە دوای كەمتر 
لە )20( ساڵ، 
موعاویە كە لەو 
رێگەیەوە بووە 
خەلیفە كۆمەڵێك 
لە هاندەرە 
الیەنگرەكانی 
شیعەی لەسێدارە 
دا كە خەڵكی كوفە 
بوون. بارودۆخەكان 
دەگۆڕان ، بەاڵم 
لەو كاتەدا تاقمی 
قورئانخوێنەكانی 
بێزاركرد و دواجار 
لەبەردەمی 
عەبدولڕەحمان 
تۆبەیان كرد 
ئەویش ئازادیكردن 
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سەركردایەتیەكی  ناسەقامگیرییەوە،  و 

مەدینە  ل��ە  ك���ارا  ح��ەرەك��ی  ئیسالمی 

كەسانێكی  سەركردایەتی  سەریهەڵدا، 

بۆ  كردار  كارو  و  گوفتار  توانیان  كە  تازە 

سنوری  رۆڵیان  بێنن.  بەدەست  خۆیان 

ئابوری  پاڵنەرە  و  كۆمەاڵیەتیان  بنەچەی 

بەزاندبوو،  بەرژەوەندیخوازییەكانیانی  و 

تاوەكو لەسەر هەردوو روانگەی سیاسی و 

لە  بكات، سەرەتا  بەرجەستە  ئایینی خۆی 

چوارچێوەی كوفە و بە شێوەیەكی خێراش 

ئاستی خودی مەدینە. دەركەوتنی  لەسەر 

ئەو رۆڵە پەیوەستە بە دەركەوتنی سەیری 

مەرجەعێكی  وەكو  قورئانی  دیاریدەی 

سەرەكی و بنەڕەتی.                 

لە راستیدا، داننان بە قورئان وەكو پەیام 

و كتێبی دابەزیوی خودا، هەر لە سەرەتاوە 

بوو.  پێغەمبەرایەتی  بانگەوازی  ناوەرۆكی 

ئیسالم،  بە  باوەڕبوون  ئیسالم،  كە  راستە 

بە  داننان  لە  بریتیە  شتێك  هەموو  پێش 

محەمەد  ناسینی  و  خودا  تەنیایی  و  تاك 

هەمان  لە  بەاڵم  خودا،  پێغەمبەری  وەك 

دابەزینی  راستی  بە  داننانە  جووڵەدا 

قورئان لەالیەن خوداوە، لەپێناو راكێشانی 

الیەنگران.  و  ب��اوەڕداران  دەروونی  و  دڵ 

بۆ  قورئانی  بەشێكی  چەند  پێغەمبەر 

هەمانكاتیشدا  لە  دەخوێند،  ب��اوەڕداران 

بۆ  عەقیدەی  كۆڵەكەكانی  و  بنەماكان 

پێغەمبەر  یەكەم،  پلەی  بە  شیدەكردنەوە. 

ئامێزی فەرمودە دابەزیوەكانی خودا بوو. 

وەحی قورئانی وەردەگرت و بە شێوەیەكی 

بەرجەستە  پ��ەی��ام��ەك��ەی  ج��ەوه��ەری 

بە  دەستیكرد  روانگەیەوە  لەو  دەك��رد. 

لە  خ��ودا.  الی  بۆ  گەڕانەوە  و  بانگەواز 

بانگەوازەكەيی  كورت،  ماوەیەكی  دوای 

سیامیەكی  جەنگیەكەی،  سیاسی/  كارە  و 

كە  بوون،  پەیامەكەی  تەواوكاری  دیكەی 

تەرخان  بۆ  خۆی  وزەی  سەرەكی  بەشی 

لەسەر  ب��وو  ب����ەردەوام  ب���ەاڵم  ك���ردن، 

قورئانیی  وەحی  پەیامەكانی  وەرگرتنی 

وەحی  كارەكانیدا  لە  باڵوكردنەوەیان.  و 

سەرپەرشتی  و  دەكرد  ئاراستەی  قورئانیی 

پێدەكرد.  هەڵكەوتوی  ت��ازە  ئوممەتی 

پێغەمبەر  دەوری  لە  كە  هاوەاڵنەی  ئەو 

كۆبوونەوە، فێری خوێندنەوەی ئایەتەكان 

خ���وداوە  ل��ەالی��ەن  كاتێك  و  دەب���وون 

دەكردن،  لەبەرییان  دڵیان  بە  دادەبەزین 

ن��اوەرۆك��ی  ب��وو،  پیرۆز  وەح��ی  چونكە 

ئەوەش  لەبەر  بوو،  ئایینەكەیان  باوەڕو 

ئاراستەیان  بوو  خوایی  فێركردنی  كە  بوو 

دەكرا. 

وەحی قورئانیی ئیلهامبەخشی سەرەكی 

چونكە  ب��وو،  مێژووییەكەیان  زانستە 

رێگەیانی  هەنگاوێكیاندا  هەموو  لە 

رێنیشاندەرییان  و  دەك���ردەوە  رون��اك 

تا  پێغەمبەر  لەسەر  بوو  پێویستیش  بوو، 

تا  ناكات  پێویست  بكات.  وەحیان  فێری 

هەستیان  وا  پێغەمبەر  هاوەاڵنی  بڵێین 

دەگمەن  ئەزمونێكی  لەناو  كە  دەك��رد 

هەبوونی  ئەزمونی  دەژی��ن،  بێوێنەدا  و 

خودی  لەگەڵ  جیاواز  پەیوەندییەكی 

رێگەی  لە  كە  خ��ودای��ەی  ئ��ەو  )خ��ودا(، 

مرۆڤایەتیدا  و  جیهان  لەگەڵ  ئەوانەوە 

من  بۆچوونی  بە  بەاڵم  دەكات.  ئاخاوتن 

سەرووی  لە  قورئانەوە  بە  وابەستەییان 

بوو،  پێغەمبەر  جەستەیی  ئامادەگی 

جیهانەوە  ب��ە  خ���ودای  پ��ەی��وەن��دی  ك��ە 

ئامادە  هەمیشە  و  دەك��رد  بەرجەستە 

دابەزیوەكانی  فەرمودە  وەرگرتنی  بۆ  بوو 

پ��رۆس��ەی  ف��ەراه��ەم��ك��ردن��ی  و  خ���ودا 

ب��ەاڵم  لەگەڵی.  ب���ەردەوام  پ��ەی��وەن��دی 

زۆری  گرنگیپێدانی  ژیانیدا  لە  پێغەمبەر 

فەرمودە  لە  پارێزگاریكردن  بۆ  نیشاندەدا 

شوێنكەوتوان  وای��ك��رد  داب��ەزی��وەك��ان: 

فێری  م��ان��دوب��وون  بەبێ   ه��اوەاڵن��ی  و 

بۆی  كاتێك  كۆتاییشدا  لە  بن،  قورئان 

بینوسنەوە.  وایلێكردن  دەخوێندنەوە 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  گ��ەورە  قورئانخوێنی 

سورەتی   )70( دڵ  بە  وتویەتی:  مەسعود 

وەرگرتووە  پێغەمبەر  خودی  لە  قورئانی 

كوڕی  زەی��دی  بەاڵم  ك��ردووە،  لەبەری  و 

و  وەرگرتووە  ئیمالیی  بە  وەحی  سابیت 

تەواوی  بە  لەوانەیە  بەاڵم  نوسیویەتیەوە، 

و  قورئانی  وەح��ی  نوسینی  نەبووبێت. 

دەركەوتنی نوسەرانی وەحی دیاردەیەكی 

بە  ب��ووە  پەیوەندیدار  و  درەنگوەخت 

لە  دەوڵ��ەت،  دام���ەزراوەی  سەقامگیری 

سەرزارەكی  گواستنەوەی  كە  كاتێكدا 

بەردەوامی قورئان، بەشێكی دانەبڕاو بوو 

لە جەوهەری فێركردنی خودی پێغەمبەر، 

فۆرمە  و  ك��ارەك��ان  چ��ڕی  بەهۆی  بۆیە 

سەرسوڕهێنەرەكەیەوە،  ئایینیە  سیاسی/ 

لەبیرچوونەوەش  بۆ  ئاراستەیەك  جۆرە 

هەبوو. 

پێشینەكان  هاوەڵە  زۆربەی  نزیكی  بە 

لەبەرییان  و  زانیوە  قورئانیان  دڵیان  بە 

هەندێكیان                       ل��ە  جگە  ب��ەاڵم  ك���ردووە، 

نەبێت بەدەر نەبوون لە كەموكورتییەكانی 

موسای  ئەبی  وەك  لەبەركردن،  توانای 

مەوال  سامل  و  مەسعود  ئینب  و  ئەشعەری 

هاوەاڵنیدا،  نێوان  لە  حوزەیفە.  ئەبی 

هەندێكیان لە هەندێكیان باشرت قورئانیان 

لە  كە  دەگێڕنەوە  سامل  بارەی  لە  دەزانی. 

هەموو كۆچبەران باشرت قورئانی دەخوێند، 

واتا لە یەككاتدا لەوانی تر باشرت بە كتابی 

شێوەش  باشرتین  بە  ببوو،  ئاشنا  خ��ودا 

خوێندنەوەی  چەمكی  دەیخوێندەوە. 

وردیی  لە  بوو  بریتی  یەككاتدا  لە  قورئان 

لە زانین و تێكەڵبوونێكی بەردەوام لەگەڵ 
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دەق و بەهرەمەندی لە خوێندنیدا. بۆمان 

دەگێڕنەوە كە ئەبی موسای ئەشعەری بە 

شێوەیەكی جوان و شایستە و بە دەنگێكی 

تەنانەت خودی  قورئانی دەخوێند،  خۆش 

ئەودا  بەهرەمەندی  بە  دانی  پێغەمبەر 

مەسعود  كوڕی  عەبدوڵاڵی  بەاڵم  ن��اوە. 

نێوان  لە  كە  داوە  خ��ۆی  بۆ  شاهیدی 

هاوەاڵنی پێغەمبەردا لە هەموویان چاكرت 

بووە.  ئاشنا  )ق��ورئ��ان(  خ��ودا  كتێبی  بە 

كرد  هاوەاڵنی  لە  وای  پێغەمبەر  مردنی 

بەسەر  باڵی  بێدەنگی  بكەون.  هەتیو 

پێگەیشت  وەحی  ئێستاش  كێشا،  وشەدا 

ب��وو، وەك��و راس��پ��اردەی خودا  و ت��ەواو 

بەدەستهێنا.  بااڵكانی  تایبەمتەندیە  هەموو 

ب��ەاڵم ب���ەڕای م��ن، ه���اوەاڵن زی��ات��ر لە 

پێغەمبەر  بە  وەحی،  بە  پەیوەستبوونیان 

خودا پەیوەست ببوون. وایان هەستدەكرد 

كە ئەوان زیاتر پەیوەست و وابەستەن بە 

میسالیەتەكەی،  و  پێشەنگ  مامۆستای 

و  بكرێت  تەواو  كارەكەی  پێویستە  بۆیە 

بیریش  بن،  بەردەوام  رێبازەكەی  لەسەر 

نوێیەدا  بارودۆخە  لەوە بكرێتەوە كە لەو 

كە  ئاستەی  ب��ەو  ب��ەاڵم  ئەنجامیداوە، 

بەرامبەردا  لە  كاڵدەبۆوە،  بیرەوەرییەكانی 

دەدرەوشانەوە.  زیاتر  فەرمودەكانی خودا 

دووركەوتنەوەی  و  كات  تێپەڕینی  لەگەڵ 

فەرمودەكانی خودا  بە جەستە،  پێغەمبەر 

پێغەمبەرییان  كە  ئەوانەدا  دڵی  لەناو 

ن��ەن��اس��ی��ب��وو، ب��ە ب������ەراورد ل��ەگ��ەل 

كەسێتیەكەیدا، زیاترو زیاتر رۆدەچوون و 

درووستكرد.  كاریگەرییان 

كۆكردنەوەی  بە  گرنگیدان  خەمی 

چوارچێوەی  ل��ە  خ��ودا  ف��ەرم��ودەك��ان��ی 

دەقەكان  لە  پارێزگاریكردن  و  كتێبێكدا 

هەڕەشەكانی  و  پ��الر  لە  پاراستنیان  و 

ك��ەم��وك��وڕی��ی��ەك��ان��ی  ل��ە  و  س�����ەردەم 

زاك��ی��رەی م��رۆی��ی پ��ێ��ك��ەوە، ه��ەر زوو 

هەرگیز  سەریهەڵدا.  ئەبوبەكر  ل��ەالی 

كارێكی  ئ��ەن��ج��ام��دان��ی  مەبەستەكە 

یاسایەكی  ئ��ەوەی  بۆ  نەبوو  حكومی 

نورساو  مەرجەعیەتێكی  یان  یەكگرتوو 

پێشكەشی ئوممەتێك بكات كە لە قۆناغی 

بەرفراوانبووندا بوو، بەڵكو تەنیا مەبەست 

هەروەك بۆمان دەگێڕنەوە، بریتی بوو لە 

قورئانخوێنان  لە  زۆرێك  درووستكردنی 

كە لە شەڕی گەورەی )عقربا و(دا لە دژی 

لە  مەبەست  ك��وژران.  هەڵگەڕاوەكان 

بە  كە  بوون  ئەسحابانە  ئەو  قورئانخوێنان 

دەكرد،  لەبەر  قورئانیان  باش  شێوەیەكی 

تایبەمتەند.  بوونیان وەك دەزگایەكی  نەك 

قورئانی  پەرشوباڵوەكانی  بەشە  ئەبوبەكر 

بەاڵم  پاراستی،  تۆمارێكدا  لە  و  كۆكردەوە 

گەشتاندنی  و  باڵوكردنەوە  بە  گرنگی 

)ئەبوبەكر(ەوە  لە  عومەر  پاشان  ن��ەدا. 

وەریگرت و لە كاتی مردنیشیدا رادەستی 

بێوەژنی  هاوسەری  كچی،  )حەفصە(ی 

ئەو  درێژایی  بە  ئەوان  كرد.  پێغەمبەری 
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بە  قورئان  هێشتا  واب��وو  پێیان  ماوەیە، 

زیندوو  خەڵكیدا  بیرەوەری  لە  تەواوەتی 

شێوەیەكی  بە  خ��ۆی  ه��ەر  و  ئامادەیە 

باڵودەكاتەوە،  و  بەرجەستە  خۆی  باش 

لە  ك��ە  تایبەت  بڕیارێكی  بەپێی  ی��ان 

سەرەوە دەركرابوو، بە پێویست نەدەبیرنا 

كە  بڕیارێك  تاكە  بیزانن.  و  باڵوبكرێتەوە 

بە  بوو  عومەر  بڕیاری  درا،  بارەیەوە  لەو 

ئەسحابەكاندا  لەناو  قورئانخوێنێك  دانانی 

هەموو  دەستپێكردنی  لەپێش  ئەوەی  بۆ 

كە  بخوێنێت  )االنفال(  سورەتی  شەڕێك 

ئەو  ناونراوە.  )الجهاد(یش  سورەتی  بە 

رێگەیەك  قورئان  خوێندنی  لە  شێوازە 

لەڕووی  جەنگاوەران  جۆشدانی  بۆ  بوو 

دەرون��ی و ب��ەرزك��ردن��ەوەی ورەب��ەرزی 

بۆ  ه��ەروەه��ا  خ��ودا،  بۆ  ملكەچیان  و 

قورئان.  پەیامی  ژێر  لە  جیهاد  دانانی 

یاساكانی  ئەنفال  سورەتی  كە  كاتەدا  لەو 

)الغنیمە( دەستكەوت  دابەشكردنی 

كە  ئەوەی  تایبەتی  بە  دیاریكردووە،  ی 

دەگەڕێتەوە،  پێغەمبەرەكەی  و  خودا  بۆ 

بەدر  تراژیدییەكانی  و  دامەزرێن  قۆناغە 

بە  فەرمان  و  دەهێنێتەوە  بیر  ئوحود  و 

باوەڕداران دەكات كە لەبەردەم دوژمناندا 

بەڵێنەكانی  هەروەها  نەكەن،  پاشەكشە 

ئەوانە  كۆمەكی  و  دەكات  پەخش  خودا 

دەكات كە لە پێناوی خودا جیهاد دەكەن، 

بۆ  دەك��ات  بانگەشەیان  بەهێزیش  زۆر 

پێناوی  لە  تایبەتی  بە  شەڕكردن و جیهاد، 

كە  سەرەكیەی  ئایدۆلۆژیا  ئەو  خ��ودا، 

هەموو  سەردەم.  گەورەكەی  پرسە  ببووە 

هاوپەیوەندییەكی  لەپێناو  ئەمانەش 

و  پێغەمبەرایەتی  جیهادی  نێوان  توندی 

جیهادی فەتحكردنی جیهان بوو، سەرەڕای 

بەهۆیەوە  كە  گشتیەی  زۆر  میتۆدە  ئەو 

دەقەی  ئەو  كرد،  گەشەی  قورئانی  دەقی 

كە هەمیشە ئاخاوتنی لەگەڵ باوەڕداراندا 

دوێنێ   كە  باوەڕدارانەی  ئەو  پێدەكرێت، 

لەناو  و  زۆرن  ئەمڕۆ  و  كەم  ژم��ارەی��ان 

بۆتەی ئوممەتێكی گەورەدا كۆبوونەتەوە، 

كە لە دژی تەواوی جیهان خەبات دەكات.

مانای  )االن��ف��ال(  سورەتی  خوێندنی 

هەردوو  نێوان  لە  لێكچواندن  ئەفراندنی 

دووب��ارە  بە  دەگەیەنێت.  جیهادەكە 

لەو  ئاوەها،  سورەتێكی  خوێندنەوەی 

بوو  كاتە قەتیس و هەستیارانەدا، هێزێك 

ئاوێتەبوونی  واتا  خ��ودا!،  ئامادەگی  بۆ 

بە  ق��ورئ��ان  دەق��ی  لەگەڵ  هەمیشەیی 

ئەنجامدانی  رێگەی  لە  بیسنت،  هەستی 

ن��وێ��ژی رۆژان����ە، ی��ان )ن��وێ��ژی ت��رس( 

گەیاندنی  هەروەها  دوژمندا،  لەبەردەم 

و  دڵ  كە  قورئانی  پەیامی  سەرسوڕهێنی 

دەكات،  پەلكێش  خۆی  بۆ  دەروونەكان 

ئاستی  ئەمانە،  هەموو  دڵنیاییەوە  بە 

بێباوەڕ  گەلێكی  ل��ەالی  ب��اوەڕداری��ی 

كۆمەڵی  ناهۆشیاری  سنوری  كرد،  پتەو 

ئیحساسێكی  و  ب��ەزان��د  جەنگاوەرانی 

هەندێكیان  ل��ەالی  بەهێزی  قورئانی 

سنوردار  كارێكی  ب��ەاڵم  درووس��ت��ك��رد. 

بە  تایبەتی  ب��ە  گەیشت،  ئەنجام  ب��ە 

لە  هەندێك  ل��ەالی��ەن  دەستپێشخەری 

نیشاندانی  لەگەڵ  بێگومان  ئەسحابەكان، 

كوڕی  عومەری  لەالیەن  باش  هەڵوێستی 

قواڵییدا  لە  بوو  كارێك  ئ��ەوە  خەتاب. 

هەستێكی  درووستكردنی  بۆ  ئەنجامدرا 

سایەی  ژێ��ر  شوێنەكانی  ل��ە  قورئانی 

كوڕی  عەبدوڵاڵی  ئیسالمی.  دەوڵ��ەت��ی 

مەسعود لە كوفە، ئەبو موسای ئەشعەری 

رمەكەیان  سەری  هەردووكیان  بەرسە،  لە 

سەردەمی  لە  یەكەمیان  پێكدەهێنا. 

خەالفەتی عومەر و عوسامن تا ساڵی 29ی 

كۆچی خەزنەداری )بیت املال(، دووەمیش 

كاربەدەستی  كۆچی  29ی  تا   17 ساڵی  لە 

ساڵدا   )10( ماوەی  لە  ئەوان  بوو.  بەرسە 

موژدەهێنی  پەیامی  ل��ە  وەك��ئ��ەوەی 

خوێندن  قورئان  فێری  هاتووە،  ئیسالمدا 

گەورەی  لە  هەردووكیان  چونكە  بوون، 

موسای  ئەبو  ب��وون.  قورئانخوێنەكان 

بە  سەر  بوو،  یەمەن  خەڵكی  ئەشعەری 

هۆزی )اشعر( بوو، زۆر زوو كە لە قۆناغی 

ئیسالم  بە  ب��اوەڕی  مەككی  بانگەوازی 

نەدەژیا.  مەككە  لە  هەرچەندە  هێنا، 

حەبەشە،  بۆ  كردبێت  كۆچی  پێدەچێت 

تر  ریوایەتێكی  چەند  بەگوێرەی  ی��ان 

خۆی،  واڵتەكەی  بۆ  گەڕابێتەوە  لەوانەیە 

بەدری  شەڕی  كە  بوو  هۆكارە  ئەم  لەبەر 

داه��ات��وودا  م��اوەی  لە  بەڵكو  نەبینی، 

پەیوەندی بە پێغەمبەرەوە كرد لە رێگەی 

كاتی  ل��ە  مەدینە  ش��اری  ل��ە  م��ان��ەوەی 

كاری  هاوبەشی  كەواتا  خەیبەردا.  غەزای 

نەبوو،  رووداوەكان  و  ئیسالمی  مێژوویی 

هاوەڵێكی  وەك  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 

بەشداری  ئایا  دەكرا.  تەماشای  یەك  پلە 

شەڕەكانی  گۆڕەپانەكانی  لە  نەكردنی 

پاڵی پێوەنا گرنگیپێدانی لە بواری  سەرەتا 

بە  یان  بكاتەوە،  چڕ  قورئان  فێربوونی 

هەیبوو،  خولیایەی  و  بەهرە  ئەو  تەنیا 

شاهیدیان  عومەریش  و  پێغەمبەر  كە 

و  كورت  ماوە  لەو  موسا  ئەبو  داوە؟  بۆ 

كەوتونەتە  كە  نەبێت  كەمانەدا  ساڵە 

نێوان غەزای خەیبەر و مردنی پێغەمبەر، 

نەیتوانی فێری تەواوی دەقە قورئانییەكان 

موسا  ئەبو  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم  ببێت، 

موسڵامنبوونی  لە  هەبوو  گرنگی  رۆڵێكی 

بەرەنگاربوونەوەی  و  یەمەن  خەڵكی 

موسا  ئەبی  یاخیبووندا.  و  هەڵگەڕانەوە 

یەمەن  بەڕێزەكەی  و  شایستە  موسڵامنە 

بوو، یەكێكیش بوو لەوانەی كە تا رادەیەك 
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وەك سوهەیب و سەملانی فارسی و ئەبی زەڕ، 

كە هەر لە سەرەتاوە شاهیدییان داوە لەسەر 

ئیسالمی،  پەیامی  جیهانیبوونی  و  گشتگیریی 

بە  سەر  نە  و  قورەیش  بە  سەر  نە  چونكە 

تاكێكی  وەك  خۆی  تەنیا  بە  بوو،  پشتیوانان 

بەاڵم  راگەیاند،  خۆی  ئیسالمبوونی  یەمەنی 

خانەدان  بێئەوەی  بوو  یەمەن  لە  رەچەڵەكی 

كاروانەكەی  رێچكەی  بێت،  هۆز  سەرۆك  یان 

لە دەرەوەی گروپەكانی فشار داینابوو.  

بە هەمانشێوە، عەبدوڵاڵی كوڕی مەسعود، 

شەرەفمەندیەكی  هیچ  خ��اوەن��ی  پیاوێك 

خێڵەكی نەبوو، لە ئاستی خوارەوەدا بوو، بەاڵم 

رەچەڵەكێكی  لە  ببوو،  رزگاری  خێڵ  كۆتی  لە 

هاوپەیامنی  چونكە  بوو،  ژێردەستە  نیمچە 

لە  زۆر  كۆمەاڵیەتیەكەی  پێگە  بوو.  قورەیش 

مافی  بوو،  موساوە  ئەبی  پلەی  پێگەو  خوار 

بەدەستهێنانی  ئاستی  بگاتە  نەبوو  ئ��ەوەی 

سەربازەكان،  فەرماندەی  پلەی  یان  پۆست 

بەاڵم هاوەڵێكی تەواو بوو، بۆ ئەو مەبەستەش 

ك��اروان��ی  ه��ەم��وو  ل��ە  پێویستی  ب��ەش��داری 

نزیكی  بەهۆی  ك��رد.  ئیسالمدا  پڕشنگداری 

زۆری لە پێغەمبەر، لە كاتێكدا كە خزمەتكاری 

بوو،  ئەودا  تایبەتی  خوڵگەی  لە  و  پێغەمبەر 

توانی فێری قورئانخوێندن بێت. ئەوە جۆرێك 

كە  رێز  بەدەستهێنانی  و  سەركەوتن  لە  بوو 

پەیدا  خۆی  گرنگی  كاتدا  تێپەڕبوونی  لەگەڵ 

نوێگەرە  لەالیەن  مەسعود  ئینب  لێرەوە  كرد. 

سیمبوڵە  لە  یەكێك  بە  درەنگوەختەكانەوە 

دراوەتە  حەدیس  گواستنەوەی  گەورەكانی 

گومانێك  هیچ  بەرامبەریشدا  لە  ق��ەڵ��ەم. 

لە  راستەقینەی  و  گەورە  رۆڵی  لەسەر  نییە 

كۆكردنەوە  باڵوكردنەوە،  شیكردنەوە،  بواری 

بە  مەسعود  ئینب  قورئاندا.  دەرهێنانی  و 

پیاوی  وەكیەك  موساوە  ئەبی  پێچەوانەی 

مامۆستای  و چاكرتین  قورئانخوێن  و  دەوڵەت 

شێوەیەكی  ب��ە  ب���وو،  قورئانخوێنانیش 

كوڕی  عەبدولڕەحامن  كوفە.  لە  تایبەتی 

مەسعود  ئینب  كە  دەگێڕێتەوە  لەیال  ئەبی 

دەك��رد،  براكانی  بە  ك��ۆب��وون��ەوەی  كاتێك 

تەفسیر  ب��ۆی  و  دەخ��وێ��ن��دن  پ��ێ  قورئانی 

ئینب  دەربارەی  مەرسوق  هەروەها  دەكردن. 

مزگەوت  لەناو  "عەبدوڵاڵ  دەڵێت:  مەسعود 

ئەو  لەدوای  پاشان  دەخوێندین،  پێ  قورئانی 

شیدەكردەوە".  خەڵكامن  بۆ  و  دادەنیشتین 

بە شێوەی  كە  دەربارەی مەرسوق دەگێڕنەوە 

مەسعود  ئینب  لە  قورئانخوێندن  سەرزارەكی 

كە  ه��اوەاڵن  لە  كۆمەڵێك  كاتێك  ب��ووە،  فێر 

هەموویان لە خوێنەران و شیكەرەوانی قورئان 

كوفە  لە  ئیسالمی  زانستی  باوكانی  بە  بوون، 

ئینب  )هاوەاڵنی  دەوت��را  پێشیان  نارسابوون، 

عەلقەمە،  لە:  بوون  بریتی  ئەمانە  مەسعود(، 

االسود، مەرسوق، عوبەیدە، ئەلحارس، عەمرو 

دوان  ن��اوی  ئەلشەعبی.  شەرحەبیل  ك��وڕی 

هەڵچوونەكەی  تێكەاڵوی  لەوانە  سیان  یان 

لە  بەسەرهاتیان  بووە،  كوفە  قورئانخوێنانی 

كەسانێكی  ئەوانە  هەیە.  )الطبقات(دا  كتێبی 

گەنج بوون، بۆیە ماوەیەكی زۆر لە دوای ئینب 

قورئانخوێنان  هاوەاڵنی  لە  و  ژیاون  مەسعود 

بوون، ئەوانیش خوداپەرست بوون. بۆ منوونە 

)االسود( رۆژوگرێكی گەورە بوو، بەهۆی رۆژو 

گرتنەوە چاوێكی لەدەستدا، )70( جار حەجی 

شەو  دوو  بە  رەمەزاندا  مانگی  لە  ك��ردووە، 

جارێك وەك خۆڕاهێنان لەسەر خوداپەرستی و 

تەقوا، قورئانی بە تەواوەتی خوێندووە. راستە 

بازنەیەكی  بە  بووە  پەیوەندیدار  بابەتەكە  كە 

سنوردار، بازنەی قوتابیە دڵسۆزەكان، بەاڵم بە 

ئینب  كە  گشتیرت هەبوو،  فێركردنێكی  رووكەش 

جەماوەرێكی  بەرەو  قوتابیەكانی  و  مەسعود 

فراوانرت ئاراستە كرد. بۆمانی دەگێڕنەوە كە لە 

عوتبە،  كوڕی  وەلیدی  دەسەاڵتی  سەردەمی 

داوای  و  هەڵدەستا  مزگەوت  لە  بانگخوازێك 

خوێندنی قورئانی دەكرد، پێویست بوو لەسەر 

لەناو لیستی ئەوانەدا 
كە نامەكەیان 
نوسی، بەاڵم زاتی 
ئەوەیان نەكرد واژۆی 
بكەن، ناوی دوان 
لە ئەسحابەكانی 
پێغەمبەر هەبوو، 
یەكێكیان عەمرو 
كوڕی ئەلحمقی 
خوزاعی كە 
ناحەزێكی 
سەرسەختی 
عوسمان بوو، 
ئەویتریش سلێمانی 
كوڕی صرد بوو كە 
یەكێكە لە دامەزرێنەرە 
پێشەنگەكانی 
شیعەگەرایی روحی 
و بە شەهیدی 
تۆبەكاران ناسراوە. 
لە پاڵ ئەوانەشدا 
چەند ئەسحابە و 
سەركردەیەك هەبوون 
كە عەلی و شیعەی 
ناڕازییان بەالوە 
پەسەند بوو
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ئەوانەی كە شێوازی ئەبی موسا قورئانیان 

دیاریكراوی  گۆشەیەكی  لە  كە  دەخوێند 

لەسەر  كە  ئەوانەشی  دابنیشن،  مزگەوت 

دەیانخوێند  مەسعود  ئینب  ش��ێ��وازی 

مزگەوت  ت��ری  گۆشەیەكی  ل��ە  دەب��وو 

شیكردنەوە  و  خوێندنەوە  دابنیشن. 

روبەڕوبوونەوەی  و  قورئان  )تفسیر(ی 

سەردەمەدا،  لەو  قورئان  فرەجۆرییەكانی 

گەورەی  هەرە  كاری  و  سەرقاڵی  ببووە 

لە  جەنگاوەران،  توێژی  لە  زۆر  بەشێكی 

ویالیەتەكان و شەڕەكانیشدا نەك بە تەنیا 

شیعر  قورئان شوێنی  مزگەوتەكاندا.  لەناو 

و كەلتوری ئەنرتۆپۆلۆژی عەرەبی گرتەوە، 

گرتبوو،  سەرچاوەی  جاهیلیەتەوە  لە  كە 

هەروەها مەودا و پانتایی هۆشیاری داگیر 

كەسێك  سەد  چەند  لەالی  النیكەم  كرد، 

لێرەو لەوێ . سەرەڕای ئەوەش حوزەیفەی 

سەر  هێرشكردنە  كاتی  لە  الیامن،  كوڕی 

30ی  ساڵی  ل��ە  تەبەرستان  و  گ��رج��ان 

سەرسوڕمان  تووشی  پێدەچێت  كۆچیدا، 

ورەیەكی  بە  موسڵامنان  بینی  كە  بووبێت 

بەرزەوە سەبارەت بە شێوازە جیاوازەكانی 

گفتوگۆ  و  مشتومڕیانە  قورئانخوێندن 

كە  رادەیەی  ئەو  دەگەیشتە  كار  دەكەن. 

نەفرەتیان لە یەكرتی دەكرد و هەندێكیان 

تۆمەتبار  بێباوەڕی  بە  تریان  ئەوانی 

بە  ئاماژەی  حوزەیفە  پێدەچێت  دەكرد. 

قورئان  وێنەی  یەك  كە  دابێت  عوسامن 

تۆوی  چەكەرەكردنی  ترسی  لە  دابنێت، 

قوڵكردنەوەی  و  لەوجۆرە  فیتنەیەكی 

هەستی موسڵامنێتی و خۆبەدوورگرتن لە 

گەڕانەوە بۆ سەردەمی شیعر. 

بەاڵم ئەمە ئاماژەیە لەسەر جدیەتبوونی 

ف��ەرم��ودەی  ب��ە  گشتی  گرنگیپێدانی 

لە  ع��ەرەب  كە  حەماسەی  ئەو  و  پیرۆز 

قورئان،  یەك  نیشانیانداوە.  بەرامبەری 

هەمووی  ئیرت  ئوممەت،  یەك  قیبلە،  یەك 

قورئان  لە  هەریەكە  دەوترا.  شێوەیە  بەو 

كەفیلی  و  ئوممەت  پێكهێنەری  نوێژ  و 

نوسخەكەی  دانانی  ب��وون.  یەكبوونی 

و  تاك  قورئانی  دەقێكی  وەك  عوسامن 

واتا  كۆچیدا،  سییەكانی  لە سەرەتای  تەنیا 

دیاردەیەكی  بووە  زایینی(،  )650ی  ساڵی 

و  كەلتوری  ئایینی،  مێژووی  لە  گ��ەورە 

ه��ەروەك  ئیسالمدا،  سیاسی  تەنانەت 

بەندە  بەتوندی  زۆر  پێدەكەین  هەستی 

بە دەركەوتنی دیاردەی قورئانیەوە. لەپاڵ 

دوایی  كە  ئەبوبەكر  قورئانی  مەسحەفی 

سەرەڕای  پارێزرا،  )حەفصە(وە  لەالیەن 

گواستنەوەی  و  مەعریفە  كە  ئ��ەوەی 

بناغە  قورئان  دەقەكانی  س��ەرزارەك��ی 

مەسحەفێكی  چەند  كاتەدا  لەو  ب��وون، 

تریش هەبوون. ئاشكرایە كە ئەبی موسا و 

مەسحەفێكی  هەریەكەیان  مەسعود  ئینب 
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ئەبی  لە  هەریەكە  بەاڵم  هەبوو،  خۆیان 

تالیب  ئەبو  ك��وڕی  عەلی  و  كەعب  بن 

كوڕی  زەیدی  هەبوو.  خۆیان  مەسحەفی 

وێنەیەكی  دان��ان��ی  ئەركی  بۆ  سابیت 

زەید  چونكە  راسپێردرا،  قورئان  نورساوی 

نوسەرێكی كۆنی نزیكی پێغەمبەر بوو كە 

دەردەكەوێت  وا  دەنوسیەوە.  بۆ  قورئانی 

زەید لەڕووی جەوهەرەوە مەسحەفەكەی 

بەپێی  ب��ەاڵم  دەرهێنابێت،  ئەبوبەكری 

و  شاهیدی  ئەو  و  خۆی  تایبەتی  دەقی 

ئەمانەتەوە  بە  كە  سەرزارەكییانەی  دەقە 

كرد.  تەواو  نوسینەوەی  دەكردنەوە  كۆی 

وێنەی  شەش  یەكرتیدا  ب��ەدوای  پاشان 

و  یەمەن  و  ش��ام  و  مەككە  بۆ  ن��ێ��ردرا 

وێنەیەكیش  كوفە،  و  بەرسە  و  بەحرەین 

بریتی  مەبەستكە  هێڵرایەوە.  مەدینە  لە 

قورئانییەكان  دەقە  یەكخستنی  لە  بوو 

پێشكەشكردنی  و  لێكردنی  پارێزگاری  و 

فەرمانیش  فەڕمی،  و  كۆتایی  وێنەی  یەك 

كە  ت��ر  وێنانەی  ئ��ەو  الب��ردن��ی  ب��ە  ك��را 

دووچ��اری  بابەتە  ئ��ەو  ب��ەاڵم  ه��ەب��وون، 

تایبەتی  بە  ه��ات،  ب��ەرەن��گ��ارب��وون��ەوە 

لە  یەكێك  مەسعودەوە.  ئینب  لەالیەن 

ئاراستەی  تۆمەتانەی  ئەو  مەترسیدارترین 

عوسامن كران، تۆمەتباركردنی بوو بەوەی 

)اراد  نەهێڵێت  قورئان  ویستویەتی  كە 

قورئانخوێنان  كۆمەڵی  الكتاب(.  محو 

نەیانویستووە  ی��ان  ن��ەك��ردووە  دركیان 

بزانن،  عوسامن  ئامانجی  و  مەبەست 

وەكیەك  پێشدەچێت  و  كرا  نارشین  بۆیە 

جێبەجێ   بەرسە  و  كوفە  لە  فەرمانەكانی 

تری  وێنەكانی  بەو هۆیەشەوە  نەكرابێت. 

راستەكەی  رووە  بەاڵم  مانەوە،  قورئان 

لەوێ   لێرەو  كە  قورئان  دەقی  كە  ئەوەیە 

هەبوو، بە شێوەیەكی تەواوەتی خرایە ناو 

چوارچێوەی سەرەكی خۆیەوە: )رێكخسنت 

وایكرد  ئەوەش  پێكهێنانی سورەتەكان(،  و 

هەندێك  لە  جیاوازییانەی  ئەو  قەبارەی 

جیاوازی  كراوە،  لێوە  باسیان  سەرچاوەدا 

باشرتە  ی��ان  ب��وون،  بچووك  و  ك��ەم  زۆر 

سەركەوتنی  عوسامن  مەسحەفی  بڵێین 

حەوت  ئەو  بەاڵم  بەدەستهێنا.  ت��ەواوی 

سەدەی  لە  كە  قورئان  خوێندنەوەیەی 

پێدا  دانیان  و  دانراون  كۆچیدا  دووەمی 

هی  سیانیان  نێوانیشیاندا  لە  ن���راوە، 

الكسائی(،  حمزە،  )عاصم،  بوون  كوفە 

ئینب  بۆ  دەكرد  گەڕانەوەیان  ئیدیعای  كە 

چەند  نیشاندانی  لە  جگە  مەسعود، 

نییە،  دیكە  شتێكی  كەم  هەمەچەشنیەكی 

بە تایبەتیش ئەوەی پەیوەندی بە پێكهێنان 

و رێكخستنەوە هەیە. لە قۆناغی یەكەمدا 

خوێندنەوەی  بە  رێگەی  ن��ورسا  دەق��ی 

نەبێت  كەسانە  بەو  تەنیا  نەدەدا  قورئان 

بەاڵم  كردبوو.  لەبەرییان  بە دڵ  پێشرت  كە 

كە  گوتار  ریزبەندی  لە  دەكرد  پارێزگاری 

بەهایەكی رەمزی بااڵی هەبوو، هەروەها 

الواز  زاكیرەی  بۆ  بەڵگەیەك  وەك  دەكرا 

مەرجەعێكی  كە  لێوەربگیرێت،  سودی 

نەگۆڕ بوو. لە راستیدا نوسخەی عوسامنی 

نەبێت  ئومەوییەكاندا  سەردەمی  لە  تەنیا 

لەگەڵ  تایبەتی  ب��ە  نەسەپاند،  خ��ۆی 

عەبدوملەلیك.  و  حەجاج  چاكسازییەكانی 

بەاڵم ئەگەر هەیە كە لەو قۆناغە بەدواوە 

بەڕێوەی  هێز  زەب��ری  بە  موعاویە  كە 

دەبرد، بە شێوەیەكی باش لە شام پێشوازی 

لەبەر  وێنەیەكیشی  چەند  و  كرابێت  لێ 

لێكدانەوەیەك  چۆن  ئەگینا  گیرابێتەوە. 

)صفین( شەڕی  لە  كە  دەكرێت  ئەوە  بۆ 

دا رویدا كاتێك سەدان مەسحەفی قورئان 

بەرزكرانەوە،  تیرەكانەوە  نوكی  بەسەر 

 )500( س��ەرچ��اوە  هەندێك  بەپێی  كە 

مەسحەفی  س��ەرەڕای  ب��ووە،  مەسحەف 

ئەگەر  كە  دیمەشق  مزگەوتی  گ��ەورەی 

بێت  ق��ورئ��ان  مەسحەفەی  ئ��ەو  هەیە 

شام  هەروەها  ناردویەتی.  عوسامن  كە 

ئەوانەی  هەبوو،  خۆی  قورئانخوێنانی 

نیشتەجێبووەكان  ئەسحابە  لەالیەن  كە 

ئینب  بەگوێرەی  كە  كرابوون،  فێر  شام  لە 

بە  ب��ەاڵم  ب���وون،  ك��ەس   )700( سەعد 

بەراورد  بە  دیاربوون  كەمرت  شێوەیەكی 

ئەو  پێدەچێت  بەرسە.  یان  كوفە  لەگەڵ 

ژم��ارەی  زۆری  بەهۆی  قورئانخوێنانە 

پشتیوانیان  عوسامنییەكانەوە  مەسحەفە 

شام،  لە  عەرەب  جەنگاوەرانی  لێكرابێت. 

بە  تریش  ئەوانی  و  قورئانخوێنەكان  لە 

بەهۆی  مانەوە،  خۆڕاگری  و  گوێڕایەڵی 

كراوەی  ب��ەرەی  بە  سەرقاڵبوونیان  زۆر 

پێیە  بەم  بەردەوام.  شێوەیەكی  بە  جیهاد 

لەوێوە باشرت درك دەكرێت بە كاریگەری 

و  بەڵگەنامە  و  مەرجەع  وەك��و  قورئان 

فكری  ن��ەوەی  ن��او  بۆ  ش��ۆڕب��وون��ەوەی 

پێكەوە.  سیاسی  بزوتنەوەی  و  ئایینی 

پتەوییان  پەیوەندیەكی  قورئانخوێنان 

ل��ەگ��ەڵ دەق��ی ق��ورئ��ان��دا ه��ەب��وو، وات��ا 

بەوەش  خودا،  لەگەڵ  بەسنت  پەیوەندی 

پێكەوە  دەوڵەتیان  و  خێڵ  سنورەكانی 

نوسی  عوسامن  بۆ  نامەیان  تێپەڕاند. 

كردیت  "بەشدارمان  راگەیاند:  پێیان  و 

ئەوەیە  ئەركت  واتا  خوێندنەوەی"،  لە 

گوێڕایەڵ بیت بۆ حوكمی قورئان. 

تابۆ  سیاسی  ئایینی/  زانستی  ئیرت 

كەسێك،  چەند  یان  كەسێك  لەسەر  نەبوو 

گوێڕایەڵی  لەسەرییانە  هەموویان  بەڵكو 

رێنیشاندەرێك  و  مامۆستا  فەرمانەكانی 

ئامادەگی  كە  )ق��ورئ��ان(ە،  ئەویش  بن 

بۆ  شاهیدی  و  دەكات  بەرجەستە  خودا 

لێی  ناكرێت  كە  دەدات  سەروەربوونی 

گشتی  بە  قورئان  كە  كاتێكیش  البدرێت. 



74
No.(57 - 56) August .2016

گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، 
ژمارە )56 - 57( ساڵی سیانزەیەم 

باڵوبۆوە، بووە موڵكی گشتی، بەو پێیەش 

بەخشی.  هەمووان  بە  قسەكردنی  مافی 

هەستیان  قورئانەوە  بەهۆی  پیاوانە  ئەو 

دەكرد كە عاقڵمەند بوون و پێگەیشتوون، 

تا هەاڵتنی ئیسالم مێگەلێكی نەزان  بەاڵم 

دەبران  بەڕێوە  ئەوانەوە  لەالیەن  بوون 

لە  ئ��ەوەی  لەبەر  دەزان��ی  راستیان  كە 

قورئان  نزیكبوونەوە.  لێی  ئەوانەوە  پێش 

پشتبەستنیان  رێگەی  لە  پێدان  رێگەی 

راستەقینە،  ب��ااڵی  دەس��ەاڵت��ی  تاكە  بە 

دەوڵەت  سنوری  تاكو  خودا،  دەسەاڵتی 

خۆشكردن  بۆ  رێگەی  هەروەها  ببەزێنن. 

مێژوویی  شەرعیەتی  بارگرانی  لە  كەمێك 

كە  بێت  رزگارییان  محەمەد(  )هاوەاڵنی 

سەروەرێتی و پێشەنگی و سەركردایەتیان 

بەدەستەوە بوو. كەمێك ئازاد بوون، بەاڵم 

هەمان  چونكە  نەبوو،  تەواو  ئازادبوونی 

كە  وەرگ��رت  لەوانەوە  قورئانەیان  ئەو 

پشتیوانان  و  كۆچبەران  چاكەی  ستایشی 

بەسەرییانەوە دەكات. بەاڵم قسەكردن بە 

ناوی قورئان، لە فۆرمێكدا رۆڵی پێشەنگی 

بەوەش  پێدەبەخشین،  سەركردایەتی  و 

بوونە ئەسحابی خودا و ئایین. 

قورئانەوە  ن��اوی  بە  قورئانخویچنان 

و  ئەخالقی  خۆراكی  كە  دەكرد،  قسەیان 

ئاسۆی  پێكدەهێنا.  سیاسیانی  كەلتوری 

وەچەییان  زۆرب��وون��ی  ی��ان  مێژوویی 

لە  ئوممەت  ئ��ەوەی  ب��ۆ  دەستیپێكرد 

ئەنجامی  ل��ە  دەرب��چ��ێ��ت،  دەس��ت��ی��ان 

خاوەنی  كە  پیرۆزی  دەق��ی  ئامادەگی 

ئەركی  ه��ەروەه��ا  تواناكانە.  ه��ەم��وو 

دەردەچوو،  دەستیان  لە  گوێڕایەڵیكردن 

و  نەمری  رای��ەڵ��ەی  لە  ب��وو  بریتی  كە 

لەگەڵ  كە  ئوممەت،  هەمان  س��ەروەری 

و  زۆری��ن��ە  ب����ژاردەی  وەك  ئ��ەوەش��دا 

پێویستە  ئەوەی  مایەوە.  ئایدۆلۆژیاكەیان 

و  ژیان  دیدگای  لە  بوەستین  ئاستیدا  لە 

قورئان  پشتبەستنەیە  ئەو  سیاسەتەوە، 

كاراوە.  و  كاریگەر  كەمینەیەكی  لەالیەن 

چڕی  بەشدارییەكی  لە  بوو  بریتی  ئەمە 

دەستیكرد  كە  م��ێ��ژووەدا  ل��ەو  ق��ورئ��ان 

بەاڵم  پێكهاتن.  و  خۆدرووستكردن  بە 

لە  قورئان  ئەگەر  كە  ئەوەیە  جیاوازیەكە 

دەوری رێڕەوی وردی حوكمكردنی خەڵك 

كەلتورێكی  ناتوانێت  مبێنێتەوە،  بێدەنگ 

لە  رەخ��ن��ەگ��رت��ن  ت��ەن��ان��ەت  و  سیاسی 

دەسەاڵت بەرجەستە بكات. دوایی لەگەڵ 

خەواریجەكان  ل��ەالی  كاتدا،  تێپەڕینی 

دەگۆڕێت بۆ دروشم. لە راستیدا بابەتەكە 

پشت  تەنیا  جیاوازییەكانەوە  هەموو  بە 

و  پێغەمبەر  ئەزمونی  بە  دەبەستێت 

سەردەمی مێژوویی هەردوو خەلیفەكەی، 

كۆتاییدا،  لە  زی��ن��دوو.  سوننەتی  وات��ا 

سەر  دەخەنە  رەخنەیەك  قورئانخوێنان 

دەرەوەی  و  مەدینە  لە  كە  ئەستۆیان، 

بۆ  هاوەڵەكاندا  كۆمەڵی  لەناو  مەدینەدا 

عوسامن  دەسەاڵتەكەی  دژایەتیكردنی 

تەنیا  قورئان  هەرچەندە  سەریهەڵدا. 

بەرجەستە  خۆیان  بوونی  پێدان  رێگەی 

چەمكی  لە  نكۆلی  كۆتاییشدا  لە  و  بكەن 

خودی دەوڵەت بكەن. 

كوشنت.. سەرەتای دراماكە
ساڵێك  لە  زیاتر  تێپەڕبوونی  دوای  لە 

عوسامن  ك��وف��ەدا  روداوەك��ان��ی  بەسەر 

دەالقەكەی  تەنیا  روداوە  ئ��ەو  ك��وژرا. 

كە  بوو  دوورتر  لەوە  زۆر  كوفە  كردەوە، 

ئەو  بزوێنەری  و  هەڵسوڕێنەر  تاكە  بێتە 

قەیرانە گەورەیەی كە بەرپا دەبوو. بەڵكو 

شێوەیەكی  بە  كوفە  پێچەوانەوە،  بە 

الوەكیانە  و  دەك��ات  پاشەكشە  رێژەیی 

دەكات،  عوسامندا  كوشتنی  لە  بەشداری 

ترۆپكی  بووە  روداوە  ئەو  كە  پێیەی  بەو 

35ی  زولحجە  )مانگی  لە  قەیرانەكە 

بە  تر  كاراكتەرانی  زایینی(.  كۆچی/656ی 

دەكەن:  گەمەیەدا  لەو  بەشداری  توندی 

خەالفەت  بارەگای  مەدینە،  میرسییەكان. 

ئەسحابەكان  زۆرینەی  جێنشینگەی  و 

كێشەكە  روداوەك��ان.  گۆڕەپانی  دەبێتە 

ل��ەالی��ەك پ��ەی��وەن��دی ب��ە ق��ەڵ��ەم��ڕەوە 

ویالیەتە  وات��ا  ه��ەی��ە،  گ��ەورەك��ان��ەوە 

لە  كە  سوریا  لە  جگە  سەربازییەكان 

ئەوانیش  مایەوە.  كودەتاكە  دەرەوەی 

بریتین لە: میرس، كوفە، بەرسە. لە الیەكی 

مەدینەییەكانیش  و  مەدینە  تریشەوە 

بەشدارییان  هەندێكیان  كە  دەگرێتەوە 

تریشیان  هەندێكی  كرد،  كوشتنەكەدا  لە 

بینی  بەرگرییان  یان  ناوەندیكاری  رۆڵێكی 

تاوەكو  بوو  عوسامن  دەستبەرداری  و 

رووبەڕووی چارەنوسی ببێتەوە. 

كەواتا مەسەلەكە بریتی بوو لە جواڵنی 

بە  و  ئیسالم  هەستیارەكانی  ن��اوەن��دە 

لە  شێوەیەك  بە  ئوممەت  هەموو  نزیكی 

شێوەی  بە  كرد،  تێدا  بەشداری  شێوەكان 

یان  دوژمنكارانە،  نەرێنی  یان  ئەرێنی 

روداوەك��ان  بینینی  و  دەربڕین  ناڕەزایی 

وەك تەماشاكەر. لەگەڵ ئەوەشدا خەڵكی 

ئەوانەی  رمەكە،  بوونە سەری  والیەتەكان 

بەزۆر  و  دەدەن  مەدینە  پەالماری  كە 

بە  دەك��وژن،  خەڵك  و  دەك��ەن  داگیری 

عەرەبی  وات��ا  میرسییەكان،  تایبەتیش 

دەوروب��ەر  عەرەبەكانی  و  )الفسطاط( 

كوفە  عەرەبەكانی  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە 

ناوەندییەكانی  پۆستە  ك��ە  ش���ام،  و 

كەمی  ئەمە  بوو.  لەدەستدا  ئیسالمیان 

مشتومڕو  ب��ە  تایبەت  زانیارییەكانی 

ناوخۆییان  ناسەقامگیری  و  پشێويی 

لێكدانەوەی  ئەوانەی  بەاڵم  دەردەخات، 
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بوون  بڕوایەدا  لەو  دەكەن  بۆ  كۆمەاڵیەتی 

كە هەمان منوونەی كوفەی تێدا بەدیدەكەن، 

خاوەن  نێوان  ش��اراوەی  ملمالنێیەكی  واتا 

ئیسالم  لەناو  بەرجەستە  كاریگەری  و  پێگە 

و  خێڵ  س��ەرۆك  هەڵكەوتووی  دەستەی  و 

هەر  سەرنجە،  جێی  ئەوەی  عەشیرەتەكان. 

بیر  دراماكەدا  رێڕەوی  هەنگاوی  یەكەم  لە 

مەدینە  سەر  بۆ  بەپالن  هێرشی  لە  كرایەوە 

كوفە  میرسو  پێكهێرنابوو:  دەستە  سێ   لە  كە 

دەستەیەك  هەر  ژمارەی  تێكڕای  بەرسە.  و 

لە  هێزە  ئەو  بوون.  كەمرت  یان  كەس   )600(

قەڵەمڕەوو  ئەوەی  بۆ  بوو  بەس  یەككاتدا 

دەسەاڵتی بەسەر خەلیفە و خەڵكی مەدینەدا 

دەستیان  یان  دابەشبوون  كە  بسەپێنێت 

لەگەڵ كۆی  بەراورد  بە  بەڵكو  تێكەڵكردبوو، 

دەگەیشتنە  ئاسانی  بە  كە  ئوممەت  هێزی 

الواز  هێزێكی  پیاوی چەكدار،  هەزار   )200(

لە  هێرشبەرەكان  هێزە  ب��وو.  كەمتوانا  و 

ئیمپراتۆریەت  هەرچوار ویالیەتە گەورەكەی 

و  كارا  كەمینەیەكی  ب��ەوەش  كۆببوونەوە، 

پێداگر لەسەر ئامانجەكانی، توانی دەسەاڵت 

كەسە  دەسەاڵتی  بەسەر  خۆی  هەژمونی  و 

ئەمەش  بسەپێنێت.  ناوەند  دابڕێرناوەكانی 

و  دەس��ەاڵت��ە  ئ��ەو  هەمان  بونیادی  پرسی 

جەنگاوەران/ كۆمەڵی  بە  پەیوەندییەكانی 

لەگەڵ  هەمووان  پەیوەندی  و  ب��اوەڕداران 

حوكمیان  كە  گ��ەورەی��ەی  تێڕوانینە  ئ��ەو 

ئیسالم  بە  پشت  كە  دەوروژێنێت،  دەكات 

دەبەستێت.  بەهاكانی  و  پەیڕەوەكانی  و 

كە  ج��ەوه��ەری��ن  پرسێكی  چەند  ئەمانە 

لەگەڵ  دوات��ر  دەك��ات،  ئاشكرایان  دراماكە 

روداوەك��ان��دا  پەرەسەندنی  سەرهەڵدانی 

زیاتریش ئاشكرا دەبن و پێویستدەكات زیاتر 

روون بكرێنەوە. 

ب��ەاڵم ئ��ای��ا س��ەرەت��ا چ��ی روی���دا؟ دوو 

بریتین  سەرچاوەی سەرەكی ئەو بەسەرهاتە 

)انساب  كتێبی  لە  البالذری(  و  )الطری  لە 

یەككاتدا  لە  هەردووكیان  كە  االرشاف(دا، 

قۆناغ  هەندێك  لە  ئەوان  ناكۆكیشن.  و  كۆك 

بەردەوام  سەرگوزشتەیەكی  جیادا،  ماوەی  و 

وامان  بەاڵم  دەك��ەن،  پێشكەش  وردم��ان  و 

لێدەكەن لە زۆربەی خاڵ و وردەكارییەكاندا 

بكەوینە ژێر كاریگەری زۆری و بۆری هەواڵ 

لە  بەاڵم  جۆراوجۆرەكانەوە،  سەرگوزشتە  و 

دەربارەی  جەوهەرییەكان،  پرسە  و  بابەت 

پێكەوەبەستنی  و  دروستبوون  پەیكەری 

بونیادی دراماكە و سەبارەت بە ناوی كەسە 

ئەكتیڤ و دیارەكان و مێژووی روداوەكان. لە 

بنەڕەتییەكان:  و  سەرەكی  گێڕەرەوە  رێگەی 

دەتوانین  مخنف(وە،  ابی  الواقدی،  )سیف، 

درووست  روداوەكان  باكگڕاوندی  سەرلەنوێ  

متامنەی  سەیف  گێڕانەوەی  بكەینەوە. 

زیاتر  )الواقدی(  گێڕانەوەی  بەاڵم  كەمرتە، 

بۆیە  متامنەپێكردنە،  جێگەی  و  دەوڵەمەند 

ناكرێت لەڕووی دووبارەكردنەوە و رۆچوونی 

قوڵبینەوە.  تیایدا  زۆر  وردەكارییەكاندا  لە 

لەوانی  مخنف(  )ابی  گێڕانەوەی  هەروەها 

بەسەر  ب��ەاڵم  پێكەوەبەسرتاوە،  زیاتر  تر 

روون��ك��ردن��ەوەی  و  وردەك����اری  چەندین 

ئەو  نێوان  لە  بۆیە  ب��ازدەدات،  سەرەكیدا 

پێویستە  سەرچاوانەدا  و  گێڕانەوە  هەموو 

بەدوای  و  بكرێت  هەڵبژاردن  و  لەبێژنگدان 

بگەڕێین.  لێكچواندنەكاندا 

ل��ە ق��ۆن��اغ��ی ی��ەك��ەم��دا، س��اڵ��ی 34ی 

گەرمهاتوو،  هەڵچوونی  لە  جۆرێك  كۆچی، 

سكااڵیانە  ئەو  بۆ  گەورە  پڕوپاگەندەیەكی 

كردبوو.  پڕ  ئیسالمیان  واڵتانی  كە  دەك��را 

پێدەچێت مەسەلەی كوفە، بەهۆی كاریگەری 

گێڕابێت.  ل��ەوەدا  رۆڵ��ی  دەنگۆكەیەوە  و 

پەالماردانی  رێگەی  لە  میرسیش  لە  بەاڵم 

)ذات  شەڕی  لە  دەری��اوە  لە  بێزەنتییەكان 

الصواری(دا، بە رۆژی روناك كاری تێكدەرانە 

مردنی پێغەمبەر 
وای لە هاوەاڵنی 
كرد هەتیو بكەون. 
بێدەنگی باڵی 
بەسەر وشەدا 
كێشا، ئێستاش 
وەحی پێگەیشت 
و تەواو بوو، 
وەكو راسپاردەی 
خودا هەموو 
تایبەتمەندیە 
بااڵكانی 
بەدەستهێنا
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بەرپا  هاوەاڵن  نەوەی  لە  دووان  لەالیەن 

بوو، ئەوانیش محەمەدی كوڕی ئەبوبەكر 

حوزەیفە  ئەبی  ك��وڕی  م��ح��ەم��ەدی  و 

و  مەدینە  لەناو  ئەوانە  هەمووا  ب��وون. 

بە  بۆیە  دەنگیاندایەوە،  هاوەاڵندا  گەورە 

ئەوەی  بۆ  هەوڵێكیاندا  عەلی  رابەرایەتی 

ئەرك و بەرپرسیارێتییەكان بەبیر عوسامن 

لە  هەڵچوو،  كارە  بەو  عوسامن  بێننەوە. 

و  والی  لە  داوای  كۆچی(دا  )35ی  ساڵی 

راوێژكردن،  بۆ  بێن  كرد  كاربەدەستەكانی 

و  ئارامی  كە  كردەوە  دڵنیایان  ئەوانیش 

بەرقەرارە.  ویالیەتەكانیان  لە  ئاسایش 

پشێوی  و  قەیراناوی  كەشێكی  كەواتا 

بوونی  گشتی  رای  هەڵچوونی  و  توند 

هەبوو، دەسەاڵتیش لە بەرامبەریدا بەئاگا 

لە  دۆخەدا  ئەو  لەگەڵ  هاوتەریب  بوو. 

لەنێوان  راستەقینە  پیالنێكی  ویالیەتەكان 

سەركردەی هێزە نەیار و ئۆپۆزسیۆنەكاندا 

رێكخرا، یان لە رێگەی گۆڕینەوەی نامەوە 

بووە  كۆبوونەوەیەكدا  كاتی  لە  یان  بووە، 

كە لە كۆتایی ساڵی )34ی كۆچی( لە كاتی 

گێڕانەوەكان  لێرەدا  ئەنجامدراوە.  حەجدا 

رێگەیان  و هەنێكجار  یەكدی جیاوازن  لە 

سەیف  بوون.  هەڵە  توشی  و  ونكردووە 

ئوممەت  دژی  لە  پیالنگێڕیەك  باسی 

یەمەنی  جولەكەی  كەسێكی  كە  دەكات 

)ع��ەب��دوڵ��اڵی  ن��اوی  ك��ە  ئیسالم  ل��ەن��او 

سەرداوەكانی  جڵەوی  كە  سبأ(ە،  كوڕی 

رای  بە  ب��ووە.  بەدەستەوە  پیالنەكەی 

نیشتەجێ   میرس  لە  پێشئەوەی  سەیف 

و  بزووتنەوەیەك  رێكخستنی  بۆ  ببێت 

تەی  ئیسالمی  واڵتانی  خاكی  كاراكردنی، 

كاری  ژێراوژێر  عەبدوڵاڵیە  ئەم  كردووە. 

ناخپیس  و  فێڵباز  كەسێكی  ك���ردووە، 

تازى  بیرێكی  چەند  دەشوترێت  ب��ووە، 

گەڕانەوەی  دەربارەی  سەرلێشێواندن  بۆ 

واتا  باڵوكردۆتەوە،  وەسیەت  و  پێغەمبەر 

عەلی  گوایا  دەڵێت  كە  بیرۆكەیەی  ئەو 

دەبوو  كە  پێغەمبەرە  شەرعی  میراتگری 

لەدەستی  خەالفەت  سەرەتاوە  لە  هەر 

بابەتێكن  چەند  ئەمە  ب��وای��ا.  ئ���ەودا 

و  ئایندە  عەقائیدی  شیعەگەرایی  بۆ 

قۆناغەدا  لەو  پێشبینیكردنی  كە  داهاتوو، 

رەخنە  ئ��ەوەش  سەرباری  بوو.  ئەستەم 

لە  دەرەك��ی  و  ناوخۆیی  گازەندەیی  و 

تەنیا  بە  سەیف  گێڕانەوەكانی  بەرامبەر 

لەسەر  ئاماژەیە  سبأ(،  )ابن  بە  سەبارەت 

نەبووە،  هەرگیز  كەسە  ئەم  كە  ئ��ەوەی 

بەڵكو داهێرناوێكە بە وەهم و خەیاڵ. 

بە بۆچوونی ئینب ئیسحاق و ئەلواقیدی، 

ئەو  چونكە  پێچەوانەیە،  بابەتەكە 

هاوەاڵنەی كە بەسەر هەموو شوێنەكاندا 

بۆ  نامەیان  ئ��ەوان  ه��ەر  دابەشببوون، 

بەدواوە  ئێستا  لە  وتیان:  و  نوسی  یەكرتی 

هەر  شێوەیەش  بەو  مەدینەیە،  لە  جیهاد 

رووكردنە  بە  فەرمانیاندا  ب��وون  ئ��ەوان 

ئەوانە  چونكە  ئاراستەیە،  بەو  كاركردن 

هاوڕێیەتیان  و  پەیوەندی  چڕی  تۆڕێكی 

گێڕانەوەیەكە  ئەمەشیان  هەبوو.  پێكەوە 

ناكرێت،  قبوڵ  ك��رداری��ی��ەوە  ل���ەڕووی 

مانای  بە  هەبوو  پیالنێك  تەنیا  بە  چونكە 

كارەكان  پێكەوەبەستنەوەی  و  رێكخسنت 

ناوەندە  لە  ئامانجەكان  دیاریكردنی  و 

كوفە  قورئانخوێنانی  كاراكانی  و  چاالك 

)الفسطاط(.  و  بەرسە  لە  هاوتاكانیان  و 

میرسییەكان  س��ەرچ��اوە  زیاتر  ل��ەوەش 

و  كودەتا  باسی  دەربارەی)الفسطاط( 

دەكەن  دەس��ەاڵت  دەستبەسەرداگرتنی 

ئەو  حوزەیف(ەوە،  ئەبو  )ئینب  لەالیەن 

كەسەی كە دەستپێشخەری كرد بۆ ناردانی 

عوسامن.  دژی  لە  میرس  فیرقەی  هێزی 

پێویستە  گێڕانەوەیەكە  ئەمە  ب��ەاڵم 

مانگی  ل��ە  رەتبكرێتەوە.  ت���ەواوی  ب��ە 

فیرقەكانی  كۆچی،  35ی  ساڵی  شەوالی 

چ��واردەوری  لە  بەرسە  و  كوفە  و  میرس 

شوێنی  سێ   لە  و  گردبوونەوە  مەدینە 

ناوەندی  بەاڵم  هەڵدا،  بارگەیان  جیاواز 

)ذو  ناوچەی  سەرەكیان  گردبوونەوەی 

فیرقەی  مانەوەی  شوێنی  بوو،  خشب( 

كەمێك  دوای  بەرسییەكان  كە  میرسی 

فیرقە سەربازییەكان  پاڵی. هەموو  چوونە 

لە شێوەی چەند گروپێكی رێكخراو لەگەڵ 

فەرماندەی  و  گروپەكان  سەردەستەی 

تەواوەتی، هەروەك  بە  فیرقەیەك  هەموو 

چۆن لە وەرزی حەجدا هەبوو هاوڕێیەتی 

و  ف��ەرم��ان��دە  ئ��ەو  دەك���رد.  یەكرتییان 

بۆ  حسابیان  كە  ب��وون  سەردەستانەش 

ك��اراك��ت��ەری  دەب��وون��ە  چونكە  دەك���را، 

لەبەر  بەرەنگاربوونەوەكە،  سەرەكی 

ناوییانی  تەنیا  مێژوو  كە  بوو  ئ��ەوەش 

دواییدا  باسەكانی  لە  بۆیە  پاراستووە، 

پێیان ئاشنا دەبین. بەاڵم هەرچی ئەوانەی 

و  ونبووە  تاریكیدا  لە  هەموویان  ترە 

ریزی  لە  تەنیا  ئەوانە  كە  هەستدەكەین 

دواوە وەكو ئامادەبوونی زۆرێكی نەنارساو 

كە  عوسامن  كوشتنی  تەنانەت  دەجوڵێن. 

وەك  پێكدەهێنێت،  مەسەلەكە  ترۆپكی 

سەد  چەند  لەالیەن  كارێك  ئەنجامدانی 

چوار  تا  سێ   نیشاندەدرێت،  كەسێكەوە 

ریزبەندكراون  كە  ناحەز  نەیارو  كەسی 

لە كۆی  ئ��ەوەش  ن��ارساون. س��ەرەڕای  و 

یان  ناو،   )50( نزیكەی  دراماكەدا  هەموو 

لە  كە  بەكارهێرناوە،  ناو   )100( لەوانەیە 

تاقمێكن  تەنیا  ئاراستەكانەوە  هەموو 

دواوەش  ریزی  لە  دەكات.  باسیان  مێژوو 

جەماوەرێكی  هاواری  هاتو  تێبینی  تەنیا 

هێرناوی بێ  تایبەمتەندی دەكرێت. 

لە بەرەی میرسییەكانەوە، سەركردەكان 



77
گۆڤارێكی فكریی، فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت، ژمارە )56 - 57( ساڵی سیانزەیەم 

ژمارەیان  چونكە  رادەكێشن  سەرنجامن 

ه��ات��ووە.  ك��ەس��ی��ان   )9( ن���اوی  زۆرە، 

وابەستەیی  كە  ئەوەی  لەبەر  هەروەها 

ئاماژەیەك  ببێتە  دەكرێت  خێڵەكیان 

كۆمەاڵیەتیان،  رەچەڵەكی  پێگەو  لەسەر 

ل��ەب��ەر ئ���ەوەش ب��ووە ك��ە ب��ە درێ��ژای��ی 

كەسی  دەگێڕن.  كارا  رۆڵێكی  روداوەكان 

هەرە گرنگ لە ناوییاندا )عەبدولڕەحامنی 

بە  س��ەر  ئەلبەلەوی(  ع��ودی��س  ك��وڕی 

لە  خێاڵنەی  لەو  یەكێكە  كە  بەلیە،  خێڵی 

لە  و  بووە  میرس  نیشتەجێی  سەرەتاوە 

ساڵی 15ی كۆچیدا لەگەڵ عەمرو هاتووە، 

هاوەاڵنی  لە  ئ��ەوەش��ەوە  س��ەرووی  لە 

كوڕی  )عەبدولڕەحامنی  بوو.  پێغەمبەر 

عودیس ئەلبەلەوی( تەنیا كەسە هەڵگری 

دڵنیاییەوە  بە  بۆیە  بێت،  خەسڵەتە  ئەو 

دەرب���ارەی  لیستەكامنان  ل��ە  دەك��رێ��ت 

بكرێت.  ریزبەند  فیرقەكان  فەرماندەی 

ئەو هاوەڵێكی سادە و خۆبەكەمزان بوو، 

پێش دوو ساڵ لە گرتنەوەی مەككە لەژێر 

بووە،  ئامادە  و  داوە  بەیعەتی  دارەكەدا 

بەو كۆمەڵە گرنگەی هاوەاڵنی  بۆیە سەر 

كۆچەری  رەچەڵەك  بە  كە  پێغەمبەرە 

تێپەڕبوونی  لەگەڵ  كە  بوو،  دەشتەكی 

بووە،  گەورەتر  پابەندێتیان  و  رۆڵ  كاتدا 

زەڕ  ئەبی  وەكو  هەندێكیان  تەنیا  بەاڵم 

ئینب  شانبەشانی  ناودار.  كەسایەتی  بوونە 

عودەیس، بە تایبەتی ناوی كینانەی كوڕی 

بیرش ئەلتوجەیبی )خەڵكی كندە(، عەمرو 

ئەلخوزاعی،  وەرق��ا  كوڕی  بودیل  كوڕی 

سەواد كوڕی حومران ئەلسكونی )خەڵكی 

لەیسی  شویەیم  كوڕی  عوروە  و  كندە( 

لەو  كینانە  پێدەچێت  دەك��ەون.  بەرچاو 

چونكە  بووبێت،  چاالك  زۆر  سەردەمەدا 

كاراكتەری سەرەكی كوشتنی عوسامن بوو. 

كوفییەكان  لەالی  گرنگ  پیاوی  )االش��رت( 

فەرماندەی  بەناویش  ئەگەرچی  ب��وو، 

سێ   روداوەكاندا  كۆی  لە  نەبوو.  بااڵیان 

هێرناوە.  )االش��رت(  ن��اوی  جار  چ��وار  یان 

پاڵ  لە  روداوەك���ان  شانۆی  لەسەر  ئەو 

كە  ئامۆژگاری دەكات  و  دانراوە  عوسامن 

دەدات،  كوشتنی  هەوڵی  یان  وازبێنێت 

یەكالیی  كێشەكە  بتوانێت  بێئەوەی  بەاڵم 

تایبەتی  شێوەیەكی  بە  )االشرت(  بكاتەوە. 

یان  عودەیس  ئینب  لەگەڵ  ب��ەراورد  بە 

كەسێكی  بەكر،  ئەبی  كوڕی  محەمەدی 

كوفیە  تاكە  بەاڵم  نەبوو،  دیار  ئەوەندە 

كاریگەرێتی  و  ئامادەگی  بە  هەست  كە 

زەیدی  وەك  تر  ئەوانی  بەاڵم  دەكرێت، 

االصم،  كوڕی  عەبدوڵاڵی  صوحان،  كوڕی 

ع��ەم��رو ك��وڕی االص��م و زی��ادی ك��وڕی 

گروپ،  سەرۆك  وەكو  ناوییان  كە  نەزەر، 

یان تەنانەت كەسێكی وەك عەمرو كە لە 

فیرقە  سەردەستەی  وەك  ناوی  سەرەتادا 

ناوی  رێگەدا  لەسەر  هەر  بەاڵم  هاتووە، 

شانۆی  سەر  ناگەڕێتەوە  و  لەبیركراوە 

دەركەوتن. لە بەرامبەردا، عەمروی كوڕی 

ئەلحیمقی خوزاعی بە رەچەڵەك كوفەیی، 

كە پێگەیەكی ئەسحابەیی هەیە، چەندین 

هاتووە،  روداوەكاندا  كۆی  لە  ناوی  جار 

هەندێك سەرچاوە و گێڕانەوەی بچوكیش 

دەیبەنەوە سەر میرسییەكان. 

كەمانەی  بەشداربووە  لەو  یەكێكە  ئەو 

كوشتندا  لە  ب��ەش��داری  ك��رداری  بە  كە 

كارێكی  چەند  ئەنجامدانی  و  ك��ردووە 

ترسناك لە كاتی بەخاكسپاردنی تراژیدی و 

دواتریش  پاڵی.  دەخرێتە  عوسامن  نهێنی 

لە  بەرسە،  بە  سەبارەت  دەكرێت  تێبینی 

دوان  هاتووە،  كە  ناوەدا  پێنج  ئەو  نێوان 

القیس( )عبد  بە هۆزی  یان سیانیان سەر 

ن. لەوانە دوو كەسیان جێگەی سەرنجن: 

ئەلعەبدی،  جەبلە  ك���وڕی  ح��وك��ەی��م 

گروپە  راستەقینەی  ف��ەرم��ان��دەی  ك��ە 

هێرشبەرانی  توندترین  و  هێرشبەرەكە 

كوڕی  ح��ەرق��وس  لەگەڵ  ب��ووە،  ب��ەرسە 

لە  كاتەدا  ل��ەو  كە  ئەلسەعدی  زوهێر 

ناوبانگی  بەاڵم  دوورخرابۆوە،  پرۆسەكە 

زیاتریش  بەناوبانگی  دواتر  و  دەركردووە 

خاوەنی  فیرقانە  ئەو  كەواتا  دەردەك��ات. 

سەركردەكاندا  فەرمانی  لەژێر  و  بونیات 

بوون. بابەتەكە تەواو پێچەوانە بوو لەگەڵ 

رەمەكی  پشێوییەكی  تەقینەوەی  ئەگەری 

كشانی  ی��ان  ب��ارودۆخ��ەك��ە،  ج��ەم��اوەری 

پایتەختی  بەسەر  ویالیەتەكان  هێزی 

بەنزیكی  ئیسالمیدا.  ئیمپراتۆریەتی 

ئاشكرایە كە ئامانجیان كوشتنی عوسامن و 

تەنانەت لەسەركار الدانیشی نەبوو، بەڵكو 

داواكانیان  بوێری  بە  ئەوەبوو  ئامانجیان 

سكااڵكانیان  و  گلەیی  و  بكەن  پێشكەش 

بنێت  پێدا  دانیان  ئەوەی  بۆ  بخەنەڕوو، 

لەو  دەرببڕێت،  لەسەر  رەزامەندییان  و 

بە  بگۆڕێت.  سیاسەتی  روانگەیەشەوە 

جۆرێك  دەیانەویست  ئ���ەوان  ك��ورت��ی 

بەسەردا  تۆبەكردنی  و  دانپێدانان  لە 

یان  بێتەوە  پاشگەز  ئەوەی  بۆ  بسەپێنن 

بەڵێن بدات لە الدان و هەڵەكانی پاشگەز 

ئاشتیخواز  شاندێكی  ئەوە  راستە  بێتەوە. 

ڕوون��ی  بە  مەسەلەكە  چونكە  ن��ەب��وو، 

لە  بەاڵم  هێز،  منایشكردنی  لە  بوو  بریتی 

بەكارهێنانی  بۆ  نیازێك  هیچ  سەرەتاوە 

رێژنە  بە  هێزەكان  نەبوو.  ئارادا  لە  هێز 

تۆمەتیان ئاراستە دەكراو ئومێدەوار بوون 

بگەنە رەزامەندی جێبەجێكردنی خواست 

بێتو  ئەگەر  ب��ەاڵم  داواكارییەكانیان،  و 

عوسامن رازی نەبێت ئەو كات رای خۆیان 

و  تۆمەت  ئەو  ئایا  دەڵێن.  بارەیەوە  لەو 

باسی  پێشرت  ب��وون؟  چی  داواكارییانە 

عوساممنان  بە  دژ  گلەییەكانی  و  تۆمەت 
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لە ساڵی 30ی كۆچیەوە دەستیان  كرد كە 

لەالی  تایبەتی  بە  كرد،  سەرهەڵدان  بە 

ئەبی  وەك:  هاوەاڵنی  گەورە  لە  هەندێك 

مەسعود.  ئینب  یارس،  كوڕی  عەماری  زەر، 

ویالیەتەكان  خەڵكی  بە  سەبارەت  بەاڵم 

كە لە ساڵی 35ی كۆچیدا هاتن بۆ مەدینە، 

گازەندەیی  و  گلەیی  كۆمەڵێك  سەرەتا 

لەالیان درووست ببوو دەربارەی سیاسەتی 

دەوڵەت لە ویالیەتەكان، كە لەالیەن والی 

و كاربەدەستانەوە جۆرێك لە توندوتیژی و 

داپڵۆسینی راستەقینە یان بێئەنداز پەیڕەو 

كە  والییانەی  ئ��ەو  ستەمكاری  دەك��را: 

و جەڵدییان  دەكرد  بە خەڵك  سوكایەتیان 

دەكردن، گرتنەبەری رێكاری دورخستنەوە 

لەپێش  كەسەكان،  چاكرتین  دەركردنی  و 

پەیڕەوكردنی چەمكەكانی  هەمووشیانەوە 

هەمووی  ئەمانە  دێت.  زۆرداری  و  ستەم 

توندو  سیاسەتێكی  هەبوونی  دەرب��ڕی 

داپڵۆسێنەرانە لەالیەن دەوڵەت و نوێنەرە 

نیشاندەدات.  كاربەدەستەكانیەوە 

دەریدەخات  روداوەكان  پەرەسەندنی 

لەكارخستنی  داوای  ن���ەی���اران  ك��ە 

والی  تایبەتی  بە  ك��ردووە،  والیەكانیان 

و  س��ەع��د(  ك���وڕی  )ع��ەب��دوڵ��اڵی  میرس 

رازین،  لێیان  كە  كەسانەی  بەو  گۆڕینیان 

ئەمە  روی���دا.  كوفە  لە  شێوەیەی  ب��ەو 

لۆكاڵی،  بەرچاوی،  تێڕوانینی  ئاستی  بوو 

ناوخۆیی میرسی. لە ئاستێكی گشتی تردا، 

واتا هەموو ئوممەت و بنەماكان و ئیسالم 

پێكەوە، ئەوان رەخنەو گلەییە زانراوەكانی 

ئەسحابەكانیان خستە سەر ئەستۆیان و بە 

)بیت  بەهەدەردانی  چوون:  دەنگیانەوە 

املال(، دامەزراندنی ئەندامانی بنەماڵە لە 

پۆست و كاروبارەكان لەالیەن عوسامنەوە، 

جگە  قورئان  مەسحەفەكانی  سوتاندنی 

عوسامنییەكان.  مەسحەفە  وێنەی  لە 

لە  گلەییانەیان  ئەو  سەرجەمی  ئ��ەوان 

"گۆڕاویت"،  كۆكردەوە  دەستەواژەیەكدا 

واتایەكی  بە  یان  الدان،  بابەتێكە  ئەوەش 

لە  كە  بەڵێنانەی  بەو  پابەندنەبوون  دیكە 

بۆ  داویەتی  بە خەلیفە  كاتی هەڵبژاردنی 

سوننەتی  رێبازی  لەسەر  بەردەوامبوون 

ئەبوبەكر  پێشخۆی،  ئەوانەی  و  پێغەمبەر 

شێوەیەكی  بە  هۆیەشەوە  بەو  عومەر.  و 

ناوی  بە  سیاسەتەكەی  هەموو  گشتی 

رەخنەلێگرتن  رووب���ەڕووی  ئیسالمەوە 

قورئان  ناوی  بە  یەككاتدا  لە  واتا  بۆوە، 

پێغەمبەر  كە  دروستەی  پەیڕەوە  ئەو  و 

دووەم  و  یەكەم  خەلیفەی  ه��ەردوو  و 

لەدوای خۆی دایامنەزراند، خرایە بەر تانە 

و رەخنەی زۆر. 

قۆناغ  دوو  بە  روداوەكان  پەرەسەندنی 

و  داواك���اری  ئاشتیانە،  قۆناغێكی  ب��وو: 

وتوێژكردن،  حسابات،  یەكالییكردنەوەی 

كۆتاییدا  لە  نێوەندكاری.  و  دانوستان 

رەزامەندی  دەربڕینی  گەیشتە  عوسامن 

ل��ەس��ەر خ��واس��ت و داواك��اری��ی��ەك��ان��ی 

نەیارەكان، ئیدی لەو كاتەدا كێشەكە بەرەو 

میرسییەكان  دەچوو،  چارەسەر  و  كۆتایی 

بەاڵم  گرتەبەر،  گ��ەڕان��ەوەی��ان  رێگەی 

سەریهەڵدا،  شكانەوە  لە  جۆرێك  یەكسەر 

هەستیان  ه��ەڵ��گ��ەڕاوەك��ان  چ��ون��ك��ە 

و  فەرامۆش  داواكانیان  عوسامن  دەكرد 

بەڵێنەكانی  لە  لەوانەیە  و  پشتگوێدەخات 

پەنایان  هۆیەشەوە  بەو  بێتەوە،  پاشگەز 

بردە بە بەكارهێنانی هێز. ماڵ و كۆشكی 

ئاوو  رێی  ئینجا  گەمارۆدا،  خەلیفەیان 

ئەوەی  گەیشتە  كار  و  لێگرت  خواردنیان 

یەكەم  قۆناغی  پێدەچێت  ب��ی��ك��وژن. 

رۆژی   )40( دووەم  قۆناغی  و  رۆژ   )30(

لە  زیاتر  پرۆسەكە  كۆی  واتە  خایاندبێت، 

یەكەم  قۆناغی  خایاندووە.  مانگی  دوو 

لێرە  كە  دراماكە  سەرەتاكانی  لە  بریتیە 

بە  دووەم  قۆناغی  بەاڵم  گرنگە،  بۆمان 

كردنەوەی  لە  بریتیە  راستەقینەكەی  مانا 

گرێكوێرەكە.

گ��ەم��ارۆدان،  و  تێكشكان  لەپێش 

كۆچبەران  لە  ئەسحابەكان  پێدەچێت 

كە  ئەوانەش  تەنانەت  و  پشتیوانان  و 

شاری  لە  و  بوون  كۆچەری  بنەڕەتدا  لە 

هەندێكیان  لە  جگە  ب��وون،  مەدینە 

ن��ەب��ێ��ت، ه���اوك���اری ه��ەڵ��گ��ەڕاوە و 

لەگەڵ  دەستیان  و  نەكرد  نەیارەكانیان 

لە  دژای��ەت��ی��ان  وات��ا  ن��ەك��ردن،  تێكەاڵو 

كەسە  ن��ەدا.  نیشان  عوسامن  بەرامبەر 

دەگێڕا  ناوبژیوانیان  رۆڵی  دیارەكانیان 

و  نێوان خەلیفە  لە  رێكەوتن  بەستنی  بۆ 

تایبەتی  بە  عەلی  ویالیەتەكان.  خەڵكی 

هەروەها  گێڕا،  چاالكانەی  دیارو  رۆڵێكی 

هەمان  موسەلەمە  ك��وڕی  محەمەدی 

كاری كرد. لە دەوری ئەوانیشدا هەریەكە 

لە زوبێر، سەعد، موغیرەی كوڕی شوعبە، 

ئەیوبی  ئەبو  و  سابیت  ك��وڕی  زەی��دی 

ئەو  كرۆكی  تەنانەت  هەبوون.  ئەنصاری 

سەبارەت  گرژیەكە  ئاشتیانەیەی  قۆناغە 

گ��وزەرا.  رێكەوتنە  و  ناوبژیوانی  ب��ەو 

رەزامەندی  و  كردن  قسەی  بە  عوسامن 

گشتییەكانی  و  تایبەتی  داواكاریە  لەسەر 

نەیارەكان نیشاندا. گێڕانەوەی روداوەكان 

دەكرێت  ئ��ەوەی  ج��ۆراوج��ۆرن،  و  زۆر 

ئەو  راستی  و  واقیع  وەربگیرێت  لێیان 

خەلیفە  تێیدا  كە  نورساوەیە  رێكەوتنە 

و  خ��ودا  قورئانی  بە  كار  بەڵێندەدات 

مافی  و  بكات  پێغەمبەرەكەی  سوننەتی 

ترساوەكان  ئاسایشی  و  ب��دات  بێبەش 

دابین بكات و دورخراوەكان بگەڕێنێتەوە 

بەشیان  غەنیمە  و  دەستكەوت  لە  و 

لە  راستە،  رێكەوتنە  ئەو  ئەگەر  بدات. 
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داواكارییەكانی  و  خواست  هەمانكاتدا 

ئ��ەوەش  دەدات،  نیشان  س��ك��ااڵك��اران 

كۆچیدا  34ی  ساڵی  لە  كە  دەردەخ��ات 

پێچەوانە  ئاراستەی  بە  رێكارێك  چەند 

ب��وون��ەت��ە ه��ۆی  ب���ەر و  گ��ی��راون��ەت��ە 

تایبەتی  بە  بارودۆخەكە،  تەقینەوەی 

بەخشین  نەهێشتنی  یان  كەمكردنەوە 

و درێ��ژك��ردن��ەوەی م���اوەی م��ان��ەوەی 

سەبارەت  ویالیەتەكان.  لە  نێردەكان 

لە  شاراوە  ئاماژەیەكی  چەند  بابەتە  بەم 

سەرچاوەكاندا هەیە. بەاڵم بە شێوەیەكی 

كۆی  بە  پەیوەندیدارە  ئەوەندەی  گشتی 

لەو  هەمووی  عوسامن،  سیاسەتەكانی 

كورتدەكرێتەوە  جەوهەریەدا  دەستەواژە 

و  خودا  كتابی  بە  "كاركردن  دەڵێت:  كە 

شوێنێكی  لە  پێغەمبەرەكەی".  سوننەتی 

هاتووە:  ئەمە  حەرفی  شێوەی  بە  تر، 

ئەمەش  پێدراوە"،  خوداتان  كتابی  "ئێوە 

كەواتا،  دەگرێتەوە.  شت  هەمان  مانای 

ئ��ام��ادەگ��ی  خەلیفە  ل���ەالی  ق��ورئ��ان 

هەڵسوكەوت  سەرتاپا  ئ��ەو  ه��ەب��وو. 

بەاڵم  دەك��رد،  ئاراستە  سیاسەتێكی  و 

دەمێننەو.  ش��اراوەی��ی  بە  مەسەلەكان 

راگۆڕینەوەی  هەوڵدرا،  ئەوەشدا  لەگەڵ 

سەرپەرشتی  لەژێر  هەبوو،  سەرزارەكی 

نێوان  ل��ە  گفتوگۆ  و  وت��وێ��ژ  عەلیدا 

ئەنجامدرا.  نایارەكانیدا  و  عوسامن 

كۆمەڵە  ئەو  نییە  گومان  جێی  ئ��ەوەی 

رەخنە  ئەو  هەموو  ناڕازییانە  و  نەیار 

بەجارێك  دەیانزانین  كە  گلەییانەی  و 

دەرب���ارەی  مشتومڕێك  هەڵیانڕشت. 

بەرپا  رابردوو  جموجوڵەكانی  و  كارەكان 

ئاشكرا  بەڵێندانێكی  بە  دواج��ار  ب��وو، 

دەستی  بەڵێنیدا  عوسامن  كە  بوو  تەواو 

دەبێت،  "دەستەبەردار  واتا  لێهەڵگرێت 

دایدەماڵێت"، ئەمانە ئەو دەستەواژارنەن 

ك��ە ب��ەك��اره��ێ��رناون. چ��اوپ��ێ��ك��ەوت��ن، 

بەڵێنی  كردن،  ناوبژیوانی  گفتوگۆكردن، 

هەڵەكانی  ب��ە  دان��پ��ێ��دان��ان  ن��ەگ��ۆڕ، 

لەالیەن  واژۆك��را  بەڵگەنامەی  پێشوو، 

دڵنیاكردنەوەی  جێی  كە  ه���ەردووالوە 

هەموو  ب��ووە:  سەرەكییەكان  ئەسحابە 

یەكێتی  لە  پارێزگاریكردنە  بۆ  ئەمانە 

لە  پەیوەندییەكان  پاراستنی  ئوممەت، 

دیالۆگێك  ب��اوەڕداران،  و  پێشەوا  نێوان 

لەناو  هەرگیز  كە  دەك��ات  درووس���ت 

درامی  فۆرمێكی  لێرەدا  ب��ەاڵم  ناچێت 

داواكاری  ئاستی  لەسەر  كراوە  بەبەردا 

پابەندبوون  تەنانەت  و  روونكردنەوە  بۆ 

پ��ێ��وەی��ان، ب��ەاڵم ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوەش��دا بە 

لە  تەنانەت  مایەوە.  ئەرێنی  شێوەیەكی 

بوو  گ��ەورە  سەركەوتنێكی  ناوەرۆكیدا 

زۆر  قەیرانێكی  چارەسەركردنی  بەرەو 

تێكچوونی  قەیرانی  وەك  مەترسیدار 

و  دەوڵ���ەت  ن��ێ��وان  پەیوەندییەكانی 

وەاڵمی  كە  دەسەاڵتە  ئەركی  كۆمەڵگە. 

خەڵك  داواك��اری��ی��ەك��ان��ی  و  خ��واس��ت 

بەرپرسیارە،  بەرامبەری  چونكە  بداتەوە، 

گوێڕایەڵی  هەموانیشە  ئەركی  هەروەك 

دادپ�����ەروەری  و  ئیسالم  ب��ەه��اك��ان��ی 

"قورئان  بن:  مەرجەعیەتە سەرەكییەكانی 

و سوننەت".  

زۆرینەی نەیاران و ناڕەزاكان هەوڵیان 

بەو  دەدا،  دادپ��ەروەری  بەدیهێنانی  بۆ 

ئاستەش كە داوا لە خەلیفە كرا هەڵەكانی 

دەسەاڵتەكەیدا  بە  دان  بكاتەوە،  راست 

شتێك  هەموو  كلیلی  وەكئەوەی  دەنرا 

لەدەستی خۆیدا بێت. بەاڵم ئەوەی لەو 

فۆرمێكی  ئەگەرچی  نوێیە،  روداوەدا 

لەوەی  بریتیە  وەرگرت،  شۆڕشگێڕانەی 

بۆ  گ��ەڕان��دن��ەوەی  مافی  ئوممەت  كە 

راستی خستە سەرئەستۆی خۆی، بە ناوی 

و  هەمووان  پایەی  پلەو  بەرزكردنەوەی 

راسپاردەیی   سەپاندنی  مافی  سەملاندنی 

و ئ��ی��رادەی خ��ۆی ب��ەس��ەر ن��اوەن��دی 

بۆ  جیاواز  زۆر  وێنایەكی  دەس��ەاڵت��دا. 

كە  بەوجۆرە،  گرێكوێرەیەكی  كردنەوەی 

سیاسەت  سنوری  جۆرەكان  لە  بەجۆرێك 

بریتی  تێپەڕاند،  و هاوسەنگی هێزەكانی 

هەڵگەڕاوەكان  نەیارو  رازیبوونی  لە  بوو 

و  گ��ۆڕان��ك��اری  ل��ەس��ەر  بەڵێندان  ب��ە 

هەڵەكانی  بە  دەس��ەاڵت  دانپێدانانی 

چاكسازیكردن،  خواستی  نیشاندانی  و 

تۆبەكردنی  ئەنجامی  لە  ئەمانە  هەموو 

ترۆپكی  گەیشتە  عوسامن  ئاشكرایی 

و  عەلی  لەالیەن  هاندانی  بە  ویژدانیی. 

لەسەر  ترەوە، عوسامن  چەند هاوەڵێكی 

بڵنگۆی مزگەوت دانیشت و دەستیكرد بە 

قسەكردن و دۆخەكەی قبوڵكرد. عوسامن 

بە وتەكانی هاوەاڵنی پێغەمبەری خودای 

و  تۆبە  هەمووی  چونكە  گریان،  خستە 

فەرمانی  بۆ  بوو  و چۆكدادان  گوێڕایەڵی 

درامی  زۆر  تیایدا  ئایینی  نەبرەی  خودا، 

سیاسی  كارێكی  خ��ۆی  بۆ  ئ��ەوە  ب��وو. 

قارەمانانەی  جوڵەیەكی  و  ئایینی  و 

خۆی  بەهۆیەوە  مرۆڤ  كە  بوو  كەسی 

ئاشكرای  و  چارەنوس  ب��ەردەم  دەخاتە 

بۆ  بوو  فاكتەرێك  هەروەها  دەك��ات، 

ویژدانیانەی  درووستكردنەوەی  دووبارە 

میرسییەكان  ئیسالم.  ئوممەتی  جەستەی 

گەڕانەوە بۆ زێدی خۆیان، قەیرانەكە لە 

لە  بەاڵم  بوو،  كۆتاییهاتندا  سەروبەندی 

شێوازێكی سایكۆدرامیدا تەواو بوو. 

سەرچاوە:

الدین  جدلیە  الفتنە..  جعیط،  هشام   -

االولی:  املبكر،طبعە  االسالم  فی  والسیاسە 

1991
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فوئاد سدیق
مامۆستای زانكۆ 

لە ژیانی مرۆڤایەتیدا  كۆنرتین كولتور كە 

دروستبووبێت، كولتوری ئایینی بووە، ئەگەر 

هەرە كۆنرتينیش نەبووبێ، بێشك یەكێك لە 

ئێستا   تا  لەوكاتەوە  بەاڵم  كۆنرتینیانە،  هەرە 

كە یەك ملیۆن ساڵە، گۆڕانكاری زۆر بنەڕەتی 

بەسەر ئەو ئایین و كولتورانەدا هاتووە،سەرەتا 

مرۆڤ السایی باوك و دایكی خۆی كردۆتەوە، 

راماوە، چونكە  لە رسوشت  تر  دیوەكەی  بە 

مرۆڤ یەكەم رامانی قووڵ و بیركردنەوەی بۆ 

رسوشت بووە، كاتێك دارو بەردو رۆژو مانگ 

بیركردنەوەیەكی  بینیوە،  ئەستێرەی  شەو  و 

مردن  دواتریش  دروستبووە،  بۆی  سەرەتایی 

روویداوە، ئیرت مردنیش ترسی خستە ناو دڵ 

ئەو  هۆكاری  ئاخۆ  مرۆڤەكان،  دەروون��ی  و 

نەبوایە  مردن  ئەگەر  ؟،....هتد.  چییە  مردنە 

ئەو  و  ترس  ئەو  و  پەرسنت  ئەو  بێگومان 

بەوشێوەیە  جۆراوجۆرانەش  ئایینە  هەموو 

ئاراستەو  بەڵكو  هاتوون،  كە  نەدەهاتن 

كە  دەگرت،  بەخۆیانەوە  دیكەیان  ئاقارێكی 

زیاتر لەناو رسووشتدا هەڵقواڵبان، بەاڵم مردن 

گۆڕی.  بەتەواوی  مرۆڤەكانی  بیركردنەوەی 

ئەم تێكهەڵكێشییەی ترس و مردن لە الیەك 

بوونە هۆی  دیكەوە،  الیەكی  لە  و رسوشت 

ئەوەی مرۆڤەكان پەنا ببەنە بەر هەر شتێك، 

كە بە ئەقڵی خۆیان فریادرەس و رزگاركاریان 

بتەكانەوە  لە  پەرسنت  یەكەمین  بۆیە  بێت، 

پەرستنی  بڵێین  دەتوانین  كە  دەستیپێكرد، 

ئایینەكان  ژیانی  لە  مێژووی  درێژترین  بت 

بەردو  لە  بتەكانیش  هەیە،  مرۆڤەكاندا  و 

ئەو  ئیرت  دارو درەختەكانەوە دروستدەكران، 

سااڵنە  خەڵكیش  و  خزمەتدەكران  درەختانە 

یان لە وەرزێكدا سەردانیان دەكردن،بەتایبەت 

نیمچە  ل��ە  مەككەو  ل��ە  رێ��ورەس��م��ە  ئ��ەم 
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لەگەڵ  ب��ەاڵم  ب��وو،  باو  زۆر  عەرەبی  دوورگ��ەی 

رسووشت  ئیرت  كشتوكاڵی،  قۆناغی  دەستپێكردنی 

بوو،  تێدا  مەعنەوەی  هێزێكی  مرۆڤەكان  الی 

بۆیە وردە وردە هەر كۆمەڵەیەك بۆخۆی  مانگ 

...هتد  و  باران  رووبارو خۆرو  ئەستێرەو شەوو  و 

دەپەرست و كردبوویان بە خودایەك بۆ خۆیان. ئیرت 

مرۆڤ ناچار بووە ئەندێشەو خەیاڵ و بیركردنەوەی 

هەمیشە الی خوداكانی بێت، كە دروستیكردوون، 

لێشیان نزیك بێتەوە، بۆئەوەی پێیان ئاسودەبێت، 

یان روونرت بڵێین بتەكان لەكاتی تەنگانەدا بە هانای 

ئەوانەوە بچێت كە دەیپەرسنت. ئیرت مرۆڤ بڕوای بە 

خۆی دەهێنا، كە ئەو بتانە یارمەتیدەرن و پێویستە 

پێشكەشبكەین،  قوربانیشیان  بپاڕێینەوەو  لێیان 

نەوەك رۆژێك لە رۆژان لێامن زویر بنب. وردە وردە 

قوربانی پێشكەشكردن بوو بە بنەمایەكی بێ ماناو 

بەردەوامیش بوو تا لەناو ئایینە ئاسامنییەكانیشدا 

بە زەقی رەنگیداوەتەوە. چ لە قابیل و هابیل كە 

دیارییان  بۆ خودا بردو ، خودا لە هابیلی وەرگرت 

و لە قابیل ی وەرنەگرت)چونكە هی هابیل مەڕێك 

بوو، بەاڵم هی قابیل دەسكە گەمنێك بوو!!(، چ لە 

خەریكبوو  كە  پێغەمبەرانەوە،  باوكی  ئیراهیمی 

بە قوربانی... بیكات  كوڕەكەی خۆی سەرببڕێ و 

هتد.

كۆمەڵگەیەك كە بریتی بێت لە كۆمەڵگەیەكی 

ئەوەیان  مافی  كۆمەڵگایانە  ئەو  ناو  تاكی  ئایینی، 

هەیە، باشرتو قووڵرت بەو ئایینەدا بچنە خوارەوەو 

بە وردی تێیبگەن، ئەم تێگەیشتنەش بێگومان لە 

ئەنجامی شیكارییەكی دەروونی و كۆمەاڵیەتییەوە 

چەندین  وەاڵمی  بتوانێت  كە  سەرچاوەدەگرێ، 

پرسیاری جیدی بدەنەوە، چونكە هەموو ئایینەكان 

دەقێكی تایبەت و پەتییان هەیە، كە سەرچاوەی 

داڕشتنی ئایینەكەیان و پەیڕەوكردنیانە لێی. ئایینی 

ئیسالمیش وەك هەر ئایینێكی دیكە، بەدەرنەبووە 

خالص(  بە)نصوصی  كە  تایبەمتەندە  دەقە  لەو 

ناودەبردرێ، كە ئەویش قورئان و فەرموودەكانی 

ئەو  سەر  ناچینە  لێرە  ئێمە  ب��ەاڵم  پێغەمبەرە، 

بۆمان  پێغەمبەر  فەرموودەكانی  بە  كە  دەقانەی 

ماونەتەوە، چونكە بەشێكی زۆر لەو فەرموودانە، 

ناشتوانین  لەسەرەو  جیاوازی   زۆر  بۆچوونی  راو 

چونكە  كۆنكریتی،  و  باش  ئەنجامێكی  بگەینە 

ئەصحابەكانی  خودی  لە  كە  هەیە  وا  بۆچوونی 

فەرموودەكان  لە  زۆر  بەشێكی  پێغەمبەریشەوە، 

نابەسرتێ،  پێ  پشتی  گێڕدراونەتەوەو  ناڕاستی  بە 

پێغەمبەر  خێزانی  عائیشەی  بچووك  منوونەیەكی 

پشیلە  ئەبوهورێرە)باوكی  وتوویەتی  بەراشكاوی 

بچكۆالنەكە( زۆرێك لە فەرموودەكانی پێغەمبەری 

بە ناراستی گێڕاوەتەوە، جا بۆئەوەی ئێمە نەكەوینە 

ناو مشتومڕێكی بێسود، تەنیا جەخت لەسەر ئەو 

ئایەتانە دەكەینەوە كە لەناو قورئاندا هەن و، بۆ 

ئێمەش زۆر رووننین، بۆیە چاوەڕوانی وەاڵمین . 

ئادەم  ئەگەر  ئایینی،  پێوەرێكی  هەموو  بە     

لێی  خودا  كە  نەخواردبایە،  درەختەی  ئەو  بەری 

دەرنەدەكراو،  بەهەشت  لە  ئەوا  قەدەغەكردبوو، 

بۆئەوەی هەتا  زەوی،  نەدەدایە سەر  فڕێی  خودا 

باشە  بكێشێت.  وئەرك  بێت  ماندوو  ژیاندایە   لە 

ئادەم هەڵەیەكی كرد، هەڵەكە لە رێگای حەواوە 

تووشی بوو، كە حەواش بە هۆی ئیبلیسەوە كە لە 

هەڵخەڵەتاندو  حەوای  نواندو  خۆی  شێوەی)مار( 

لەهەموو  ئ��ەوەی��ە،  پرسیارەكە  پێهێنا،  ب��ڕوای 

میهرەبانە(  بەخشندەو  بە)خوا  سورەتەكاندا 

دەستپێدەكات و، لەناو سورەتەكانیشدا بە سەدان 

بارەكراوەتەوە،  سەد  دووب��ارەو  رستەیە  ئەو  جار 

گەورە  خودای  نەدەبوو  ئایا  ئەوەیە  پرسیارەكە 

لێیببوریایە  ئادەم خۆشبوایەو  لە  جارێك  تەنیا  بۆ 

دارە  ئ��ەو  ب��ەری  خ��واردن��ی  لە  ئ��ادەم  چونكە  ؟ 

كردبوو،  قەدەغە  لێی  خودا  كە  پەشیامنبووەوە 

تۆبەشی كرد، داواشی لە خودا كرد كە لێی خۆش 

بەاڵم   ، ئایەی23  االع��راف  سورەتی  بڕوانە  بێت، 

   كۆمەڵگەیەك 
كە بریتی بێت 
لە كۆمەڵگەیەكی 
ئایینی، تاكی ناو 
ئەو كۆمەڵگایانە 
مافی ئەوەیان 
هەیە، باشترو 
قووڵتر بەو ئایینەدا 
بچنە خوارەوەو بە 
وردی تێیبگەن، 
ئەم تێگەیشتنەش 
بێگومان لە 
ئەنجامی 
شیكارییەكی 
دەروونی و 
كۆمەاڵیەتییەوە 
سەرچاوەدەگرێ، كە 
بتوانێت وەاڵمی 
چەندین پرسیاری 
جیدی بدەنەوە، 
چونكە هەموو 
ئایینەكان دەقێكی 
تایبەت و پەتییان 
هەیە
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خوداو  لە  ئادەم  پاڕانەوەیەی  ئەو  سەرەڕای 

لە  هەر  خودا  ئەوا  پەشیامنبوونەوەیشی، 

ئادەمی نەبورد، باشە ئەوە خودا لە ئادەمی 

نەبورد، ئەی  ئەم هەموو میللەتانەی دونیا چ 

گوناهێكیان هەیە باجی هەڵەی ئادەم بدەن 

؟ كە تەواوی تەمەنیان زەحمەتكیشی بێت، 

سەر  كەوتۆتە  نییە  گران  بارێكی  ئەمە  ئایا 

لەو  بووبێت  بەشێك  بێئەوەی خۆی  مرۆڤ، 

هەڵەیە ؟ سەرەڕای ئەوەش لە سورەتی البقرە  

لێكدانەوە  ناو  دەكەوێتە  مرۆڤ   ،30 ئایەی 

خودا  بۆچی  كە  س��ەی��رەوە،  شیكارییەكی 

ئەمەی پێ خۆشە، ئەوەتا دەڵێت" ئەوكاتەی 

خودای تۆ بە فریشتەكانی وت من دەمەوێ 

بریكارێك(  یان  نوێنەر  جێگرەوەیەك)یان 

كەسانێك  تۆ  وتیان  دابنێم،  زەوی  لەسەر 

خوێنڕێژ  و  بووبێت  خراپەكار  كە  دێنیت، 

بووبێت...هتد.البقرە ئایەی 30 ، ئینجا گوایە 

تا  تۆ  داوەو وتی  )مار(ەكەیشی  خودا سزای 

ماویت نابێت قاچت هەبێت و دەبێت هەر 

لەسەر سك بخشێیت، باشە ئایا)مار( كە خولقا 

زۆرەی  ژمارە  ئەو  راستە  ئایا  ؟  نەبوو  قاچی 

خودا  چونكە  بەاڵم  دان��دراوە،  پێیەكانی  بۆ 

غەزەبی لێگرت، بۆیە قاچی نەما ؟ ئایا تا ئێستا 

زیندەوەرناسی  و  بایۆلۆژی  زانایەكی  هیچ 

؟بۆچی  پشتڕاستكردۆتەوە  بۆچوونەی  ئەم 

زیندەوەرناسان و زانستانی بایۆلۆژی لەگەڵ 

كێشەی  دوابەدوای  ؟  كۆكنین  بۆچوونە  ئەم 

پێشەوە،  هاتۆتە  دیكە  كێشەیەكی  ئ��ادەم، 

ئەویش كوشتنی)هابیل(ە لەالیەن )قابیل(ی 

كوشتنی  هۆكارەكانی  لە  یەكێك  براكەیەوە، 

هابیل لەالیەن قابیلی براكەیەوە، ئەوە بووە 

كە خودا دیارییەكەی لە هابیل وەرگرت كە 

مە بوو، بەاڵم دیارییەكەی قابیلی وەرنەگرت، 

سورەتی  ب��وو،  گوڵەگەمنێك  دەس��ك��ە   كە 

ئ��ەوەوە  بەهۆی  ئیرت    .27 ئایەی  املائدە 

ئەوەیە  پرسیارەكە  بوغزاند،  هابیلی  قابیل 

وەربگرتایە  هەردوكیانی  لە  خ��ودا   ئەگەر 

ئاسایی  الی  قابیل  ئەوكاتە  ؟،  باشرتنەبوو 

دەبوو، نەك براكەی خۆی ببوغزێنێت. یان لە 

هەردوكیانی وەرنەگرتایە، دیسان هەر باشرت 

نێوانیانەوە،  بكەوێتە  جیاوازی  لەوەی  بوو 

ئایا خودا نەیدەزانی بەم كارە باری دەروونی 

براكەی  لە  رقی  زیاتر  و  تێكدەچێت  قابیل 

بۆ  راماندەكێشێت  ئەمە  خۆیدەبێتەوە..؟ 

لێوردبوونەوەن،  جێگای  كە   ئایەتێك  چەند 

خوارەوە:  ئایەتانەی  ئەم  بڕوانە  منوونە:  بۆ 

سورەتی   ،112-111 ئایەی  ئەنعام  سورەتی 

یونس ئایەی 99-100، سورەتی النحل ئایەی 

 ،156-155 ئایەی  االعراف  سورەتی   ،93  ،  9

سورەتی   ،118 ئایەی  هود  سورەتی   ،188

الحدید ئایەی 22، سورەتی ئیراهیم ئایەی 4 

ئیرسا  ، سورەتی  ئایەی 2  التغابن  ، سورەتی 

 ،13 ئایەی  السجدە  سورەتی    ،46 ئایەی 

سورەتی القصص ئایەی 56 ، سورەتی التوبە 

ئایەی 51 ، .....هتد. هەموو ئەو ئایەتانە یەك 

قسەی كورت و پوختامن پێدەڵێت، ئەویش 

بێت  ئەگەر خودا مەیلی لەسەر  ئەوەیە كە 

ئەوا دەچنە بەهەشت، ئەگەر خوداش مەیلی 

دۆزەخ��ەو  جێگاتان   ئ��ەوا  نەبێت،  لەسەر 

تەنانەت  خوداوەیە.  بەدەست  هەمووشتێك 

خودا  رێك   13 ئایەی  السجدە  سورەتی  لە 

پێامندەڵێت: َولَْو ِشئَْنا َلتَيَْنا كُلَّ نَْفٍس ُهَداَها 

َولَِكْن َحقَّ الَْقْوُل ِمنِّي َلَْمَلَنَّ َجَهنََّم ِمَن الِْجنَِّة 

مبانویستایە  ئەگەر  واتە  أَْجَمِعنَي،  َوالنَّاِس 

هیدایەتی هەموو كەسێكامن دەدا،بەاڵم من 

ئینسان  جنۆكەو  لە  دۆزەخ  كە  بەڵێنمداوە 

بپرسین  نییە  ئەوەمان  مافی  ئایا  پڕبكەم.  

داوە،  خراپەت  بەڵێنە  ئەو  لەبەرچی  باشە 

بۆچی  دروستتكردوون  خ��ۆت  كە  م��رۆڤ 

جنۆكە  لەگەڵ  و  پڕدەكەیت  پێ  دۆزەخیان 

ناتەوێ  بۆچی  ؟  ئاگریاندەكەی  ناو  رەوانەی 

هیدایەتیان بدەی ؟ لە راستیدا ئەو ئایەتە بە 

ئاسانی هەزمناكرێت. هەر بە پێی زۆرێك لەو 

ئایەتانەی كە لە سەرەوە ئاماژەم بۆ كردوون، 

ئەو  و  دووبەرەكی  و  ناكۆكی  هەموو  ئەو 

میللەتاندا  لەنێوان  دوژمنكارییەی  هەموو 

كەوتۆتەوە، خودا خۆی ویستوویەتی، دەنا خۆ 

بە ئاسانی دەیتوانی هەموو گەالن بكات بە 

یەك و باشرتین هاریكاری و تەبایی لەنێوانیان 

بوایە، بەاڵم خودا ئەوەی نەویستووە!!.

دونیا  سەر  بۆ  كهولی  مەرشوباتی  خودا 

نەكردووە،  ئەگەرچی حەرامی  رەتكردۆتەوە، 

داناوە،  نەشیاوی  و  خراپ  كارێكی  بە  بەاڵم 

شەرابخواردنەوە  مادام  ئەوەیە،  پرسیارەكە 

كارێكی باش نییە، لەبەرچی خودا خواردنەوەی 

و  فەراهەم  بەهەشتدا  لە  شەرابەی  ئەو 

دەكات  موسڵامنانی  نۆشی  حەالڵكردووەو 

ئایەی 15(لەم سورەتە  ؟ )سورەتی محەمەد 

شەرابی  رووب��اری  دونیادا  لەو  پێامندەڵێت 

پێدادەڕوات . ئایا ئەوەی لەم دونیایەدا حەرام 

و زینایە، لەو دونیادا هەمووی دەبێتە حەاڵڵ 

؟. باشە ئەگەر شەراب شتێكی نەشیاوە، بۆچی 

عیسا ئاوی كرد بە شەڕاب و لە دوای خۆی 

شەڕابی بۆ بەجێهێشتووین، بەجۆرێك هەموو 

دەبێت  لەخاچدانەكەیدا  یادی  لە  ساڵێك 

لەالی  ناكۆكییەكە  ئەمە  بخۆینەوە،  شەراب 

خوداوە دروستبووە، یان ئەو دوو پێغەمبەرە 

بیروبۆچوونیان جیاوازبووە ؟!.

ئایا خودا منەت بەسەر ئەوانەوە دەكات 

ئەی  ؟  دەیپەرسنت  و  ب��وون  موسڵامن  كە 

نییە ؟ مرۆڤێك  خودا میهرەبان و بەخشندە 

ڕۆژ  شەوو  خوداو  كۆیلەی  بە  بكات  خۆی 
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بۆچی  خ��ودا  لێبپاڕێتەوە،  و  بیپەرستێت 

 )17 ،؟)الحجرات  بەسەردابكات  منەتیشی 

خودا  بە  سورەتەكان  هەموو  سەرەتای  ئەی 

میهرەبان و بەخشندەیە دەستپێناكات ؟ 

ئایا مەعقولە خودایەك كە دانەری ئاسامن 

كەچی  دواندبێت،  مرۆڤی  و  بێت  زەوی  و 

مامتاتیك  كیمیاو  زانست)فیزیاو  بە  گرنگی 

و..هتد( نەدابێت، ئایا ئەمە دەچێتە ئەقڵەوە 

نەسەملاندووە  ئەوەیان  فەیلەسوفەكان  ؟،ئایا 

لێكدانەوە  كە بەهۆی مامتاتیكەوە دەتوانین 

جەختی  راسل  برتراند  بكەین،  كۆمەڵگە  بۆ 

هەمان  پۆپەر  ك��ارڵ  ؟،  نەكردۆتەوە  لەمە 

بۆچوونی نەبووە ؟ خۆ فیساگۆرس و ئەفالتون 

بە مامتاتیك  هەر وا لە خۆڕا نەبوو گرنگیان 

دابوو..بواری كیمیاو فیزیا و زیندەوەرزانیش 

لە  هەرە  زانستە  لە  ئێستا  بەهەمانشێوە، 

چۆن  مرۆیی،  كۆمەڵگەی  بۆ  پێشەكانن 

و  بەدووربگرێت  لێ  ئیسالم خۆی  دەكرێت 

باسینەكات،  ئایا مرۆڤایەتی پێویستی بە ئیشق 

و خۆشەویستی نییە ؟ هەموو ئەو مرۆڤانەی 

لە ئیشق و خۆشەویستی بێبەششن، ناتوانن 

تەنانەت  ناتوانن  بیربكەنەوەو  ئینسان  وەك 

وەك ئینسانیش بژین، هەمیشە توڕەو گڕژو 

تێكچووەو  دەروونیان  باری  هەمیشە  مۆنن، 

بە  درەخت  دەشكێنەوە،  توندوتیژیدا  بەالی 

موتوربەكردنی، بەری جوانرت دەگرێت، بۆن و 

بەرامەی خۆیان بەسەر یەكرتدا پەخشدەكەن 

buda
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باشرت  ت��ا  ب��ۆ رسوش���ت،  دەی��ن��ێ��رن��ەوە  و 

پەخشیبكات، ئیرت چۆن دەكرێ مرۆڤ ئاشق 

نەبێت، خۆشەویستی نەكات ؟.ئەی مرۆڤیش 

لە خوێن و گۆشت و هەست پێكنەهاتووە ؟!. 

محەمەدەوە  لەالیەن  قورئان  ئەوكاتەی 

راگەیەنرا، )1000( ساڵ زیاتر بوو، دیموكراسی 

پیریكلیسەوە  لەالیەن  كۆن  ئەسینای  لە 

پەیڕەو دەكرا، پێش ئەسینای كۆنیش، واتا بە 

واڵتی   لە  ئیسالم  هاتنی  لە  بەر  )1200(ساڵ 

هیندی كۆن، بەر لە هاتنی بودا لە كۆماری 

بوون  كۆمارێك  چەند  جاناباداس(كە  )ماها 

بەو ناوە نارسابوون، پیادەكراوە، كە ئێستا بە 

بەشی رۆژهەاڵتی  لە  نارساوەو  بەهار  شاری 

ئ��ەوەی��ە،  پرسیارەكە  هیندستانەوەیە. 

پێش  ساڵ  ه��ەزار  بە  كە  دیموكراسییەتێك 

ئیسالم پەیڕەوی لێكرابێت، بۆچی لە قورئاندا 

بە یەك وشەش باسی لێوە نەكراوە، ئایا ئەمڕۆ 

چەك  بەهێزترین  و  باشرتین  دیموكراسی 

بەدەست خەڵكی هەژارەكانەوەیە،  كە  نییە 

ن��ەدارەك��ان��ن  ه���ەژارو  هەمیشە  چونكە 

دادی  و  دیموكراسی  سیستەمێكی  داوای 

كۆمەاڵیەتی دەكەن، نەك فیرعەونەكان، هەر 

بە هەمانشێوە بە یەك وشەش باسی ئیشق 

لە قورئاندا نەهاتووە، لەكاتێكدا كە ئیشق و 

خۆشەویستی غائیب بوو، توندوتیژی ئامادە 

دونیایەی  لەم  ناكرێت  خۆ  باشە  دەبێت. 

ئەمڕۆ بڕوات بە دیموكراسی نەبێت، چونكە 

مرۆڤەكان  دیموكراسیدا  سیستەمی  لە  تەنیا 

یەكدی ناكوژن. ئەی بۆچی قورئان بڕوای پێ 

نییە ؟.

یازدە)11(شوێن،  لە  زیاتر  قورئاندا  لە 

زمانی  بە  قورئان  كە  كراوە،  ئەوە  بۆ  ئاماژە 

پێغەمبەر)محەمەد( داب��ەزی��وەو  عەرەبی 

زمانی  بە  كە  نێردراوە،  نەتەوەیەك  بۆ  یش 

بڕوانە:  ...ه��ت��د،  و  خۆیەتی  نەتەوەكەی 

سورەتی الشعرا ء ئایەی 195،زخرف ئایەی 3، 

ئیراهیم ئایەی 4، الشوری ئایەی 7،ئەحقاف 

ئایەی 12، النحل ئایەی 103،  طه ئایەی 113، 

هەموویان  ئایەتانە  ئەم   ،2 ئایەی  یوسف 

كۆمەڵگەیەوە  كولتوری  بەو  پەیوەندیان 

عەرەبییەوە  دوورگەی  نیمچە  لە  كە  هەیە، 

بۆیە  عەرەب،  نەتەوەی  بەتایبەت  هەبوون، 

عەرەبی  زمانی  لە  جەخت  ئایەتدا   )11( لە 

بە  و  خۆیان  بەزمانی  خودا  كە  كراوەتەوە، 

زمانێكی سادەو رەوان، ئایەتی بۆ هێناونەتە 

خودایەك  باشە  ئەوەیە  پرسیارەكە  خوارەوە. 

قورئانی هێنابێتە خوارەوەو ، یازدە)11( جار 

عەرەب  نەتەوەیەی  و  زمان  لەو  جەختی 

بۆ  سەروبۆری  و  خاڵبەندی  كردبێت،چۆن 

قسەی  ناتەواوی  بە  و  نەكردووە  وشەكان 

كردووە ؟ ئایا ئەمە دەچێتە ئەقڵەوە ؟ ئاخر 

بەبێ خاڵبەندی جیاوازی لەنێوان ئەو پیتانە 

چی لێدێت)ب،ت،ث، ج،ح، ز،ذ،ر، ط،ض،ظ، 

س،ش،(؟ جا كارەساترت ئەوەیە لە سەردەمی 

خوێنڕێژترین كەس )حەجاجی كوڕی یوسف(

خاڵبەندی و سەروبۆر  بۆ وشەكان داندراون 

!!. ئایا خودایەك كە دانەری ئاسامن و زەوی 

بێت و ئەم هەموو بوونەوەرەی خولقاندبێت، 

نەزانیبێت  عەرەبی  زمانی  تێدەچێت  رێی 

لە  خۆی  خ��ودا  دیكەیشەوە،  الیەكی  لە  ؟ 

فەرموویەتی:وما   4 ئایەی  ئیراهیم  سورەتی 

ارسلنا من رسول اال بلسان قومە....واتا ئێمە 

بە  ئەگەر  نەناردووە  پێغەمبەرێكامن  هیچ 

ئایەتە  نەبێت..ئەم  خۆی  نەتەوەكەی  زمانی 

پێغەمبەر  ئەوەیە  ئەویش  مانای هەیە  یەك 

و  ع��ەرەب  نەتەوەی  بۆ  خودایە  نێردراوی 

كەواتە  نەتەوەیەك،  هەموو  بۆ  نەك  بەس، 

عەرەبەو  حەقیقی  پێغەمبەرێكی  محەمەد 

ئایەتی  سورەت  هەمان  هەر  دیكە.  هیچی 

هەمانشێوە  بە   )6 و   5( ئایەتی  كە  دوات��ر 

موسا  كە  دەكاتەوە،  ئەوە  لەسەر  جەخت 

پێغەمبەریشی بۆ نەتەوەكەی خۆی ناردووەو 

لە زۆر شوێنی دیكەش ئەو ئاماژەیە دووبارەو 

سورەتی  لە  بۆمنوونە  كراوەتەوە.  بارە  چەند 

كە  دەكات،  ئەوە  باسی   59 ئایەی  االعراف 

ن��اردووە،  نەتەوەكەی  بۆ  نوحی  حەزرەتی 

نەتەوەكەی  پێغەمبەری  یش  ن��وح  وات��ە 

منوونەی  دیكە،  نەتەوەی  نەك  بووە،  خۆی 

ئەو  پێی  بە  كەوابێت  زۆرە.  لەمبارەوە 

نەتەوەیەك  هەر  بۆ  خ��ودا  بێت،  ئایەتانە 

ناردووە،  خۆیانی  بە  تایبەت  پێغەمبەرێكی 

نەك پێغەمبەرێك بۆ هەموو نەتەوەیەك بێت، 

ئینجا هەر لەنێو ئەو ئایەتانەی كە بۆ عەرەبی 

ئاماژەمان  سەرەوەتر  لە  وەك  دابەزاندووەو 

لەسەر  جەختی  جار  كردووە،چەندین  بۆی 

ئەوە كردۆتەوە كە بە زمانێكی رەوان و ئاسان 

سورەتی  بڕوانە  دابەزاندوون،  بۆ  قورئامنان 

الشعرا ء ئایەی195 ، قصص ئایەی 2 ، النمل 

ئایەی1، ..هتد. كەچی  زۆر ئایەت و زۆر وشە 

شێوەیەك  هیچ  بە  كە  هاتوون،  قورئاندا  لە 

بدۆزیتەوە،  بۆ  دروستی  مانایەكی  ناتوانرێ 

یان هەر لە بنەڕەتدا وشەكان عەرەبی نین، 

پێكەوەبەستنێكی توندی  ئایەتەكە هیچ  یان 

بە یەكەوە نییە، لێرە تەنیا چەند منوونەیەك 

لەم جۆرە  پڕیەتی  قەرئان  دەهێنمەوە، دەنا 

ئایەی  البقرە  سورەتی  بڕوانینە  با  منوونانە، 

102، سورەتی الصافات ئایەی 1-4، سورەتی 

النازعات  سورەتی   ،  7-1 ئایەی  املرسالت 

سورەتی   ،4-1 ئایەی  الطارق  1-6،سورەتی 

الفجر ئایەی 1-4، سورەتی البلد ئایەی 4-1، 

طه  سورەتی   ،4-1 ئایەی  اللیل  سورەتی 

96،...هتد  ئایەی  طه  سورەتی  هەمان   ،87
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هیچ  كە  پێدەڵێن،  راستیامن  یەك  ئەمانە  هەموو 

ئایەتانەدا  ئەو  لەنێوان  پەیوەندییەك  هیچ  ماناو 

نییە، لەكاتێكدا دەڵێت بە زمانێكی رەوان و ئاسان 

قورئامنان بۆ هێناونەتە خوارەوە. ئەوەتا لە قورئاندا 

دەڵێت" قورئانێكە بە عەرەبی و هیچ خوارو خێچ 

و لەنگییەكی تێدا نییە، بەڵكو لە خوا برتسن..قرأنا 

كاتێك  بەاڵم  يتقون"  لعلهم  عوج  ذي  غري  عربیا 

قورئان دەخوێنیتەوە، پێچەوانەی ئەو قسەیەت بۆ 

راستدەبێتەوە . سەرەڕای ئەمەش لە )27( سورەتدا  

سەرەتای سورەتەكان بە پیتێك یان دوو پیت یان 

سێ پیت دەست پێدەكات،كە بریتین لە سورەتی 

یوسف- یونس-هود-  االعراف-  عمران-  البقرە-أل 

الشعرا ء-النمل- مریم-  الحجر-  ابراهیم-  الرعد- 

ص-  الروم-لقامن-السجدە-  القصص-العنكبوت- 

غافر- فصلت- الشوری- الزخرف- الدخان- الجاپیە- 

االحقاف- ق- القلم ،  ئەمەش ئەوە رەتدەكاتەوە 

چونكە  نێردرابێت،  رەوان  سادەو  زمانێكی  بە  كە 

بزانین  تا  تێناگات،  پیتانە  ئەو  مەتەڵی  لە  كەس 

لەگەڵ  باشە.  بۆچی  تەنیا  بە  پیتانە  ئەو  سوودی 

بوونی ئەم هەموو مەتەاڵنەشدا، كاتێك پرسیارێكت 

بۆ دروستدەبێت، ئەوا قورئان یەكسەر بە شتێكی 

وەهمی و غەیبی وەاڵمتدەداتەوە، كە قەناعەتپێكراو 

 ، دەكەیت  رۆح  پرسیاری  كاتێك  منوونە  بۆ  نییە، 

الروح  قل  الروح  پێتدەڵێت:یسألونك عن  یەكسەر 

ئایەی  ارسا ء  سورەتی  بڕوانە  ربی...هتد  امر   من 

پرسیارت  رۆحەوە  لەبارەی  ئەوەیە  ماناكەی   ،85

لێدەكەن، بڵێ رۆح ئەوەیە كە خودا دەیزانێ، ئێوە 

كەمێكتان لە زانست پێدراوە، گرفتی وەاڵمی ئەم 

پرسیارە لەوەدایە، خودی خوداكەش هەر جێگای 

پرسیارە، هیوم  زیاتر لە )250(ساڵە ئەم پرسیارەی 

كەس  ئێستاش  تا  ورووژان��دووەو  خودای  بوونی 

گه  سورەتی  یان  نەكەوتووە،  دەست  وەاڵمەكەی 

ئایەی 49-52 بە هەمانشێوە وەاڵمی پرسیارەكەی 

چونكە  گرفتێكە،  ئەمەش  بەستۆتەوە،  غەیب  بە 

نین، هەر  بڕواپێكراو  و غەیبییەكان  شتە وەهمی 

ئەقڵ  كە  ئێستا  سەردەمەی  ئەم  بۆ  نەبێت  هیچ 

بەستەڵۆكی  و  نەزانین  سەردەمی  چاالكەو  باشرت 

فیكرو دۆگامییامن تێپەڕاندووە. 

ئەو هەموو چیرۆكانەی كە لە قورئاندا هاتوون، 

بیانوو  ئەگەر  هاتوون،  ت��ەورات��دا  لە  پێشرتیش 

هی  قورئانیش  خودایەو  هی  تەورات  ئەوەبێت، 

تا  ئەوە  هاتوون،  هەردوكیاندا  لە  بۆیە  خودایە، 

ئێرە ئاساییە، كە خودا دووبارەی كردبێتەوە، بەاڵم 

هاتبێتە  تەورات  لەوەی  بەر  ئەوەیە  ئێمە  قسەی 

خوارەوە، بە هەزار)1000( ساڵ زیاتریش، هەموو 

ئەو چیرۆكانە لە ناوچەی میزۆپۆتامیادا هەبوون)كە 

لەناو  سۆمەرییەكان(و  شارستانێتی  پێییدەوترا 

چیرۆكەكانی  وەك  دەماودەمیاندەكرد،  خەڵكدا 

ئادەم و حەواو دەركردنیان لە بەهەشت، كوشتنی 

و  ئەیوب  چیرۆكی  قابیلەوە،  لەالیەن  هابیل 

ئەوانی  و هەموو  یوسف  و  یونس  و  نوح  تۆفانی 

ئایا رەوایە ئەم هەموو چیرۆكانەی  دیكەش، باشە 

لە  بووبن  جۆرێك  و  دروستكراوبن  خەڵكدا  لەناو 

ئەفسانەی سۆمەرییەكان، كەچی خودا بیانخاتە ناو 

تەورات و قورئانەوە ؟؟، ئایا رەوایە كۆمەڵێك یاسا 

كە حامورابی دایهێنابێت، كەچی خودا بیگوازێتەوە 

بیرۆكەیەكی  خودا  چام  بۆچی  ؟  ت��ەورات  ناو  بۆ 

باشرتو پێشكەوتوتری ال نەبوو تا بە ناچاری  سوودی 

ناو  بیخاتە  و  وەرگرتبێت  حامورابی  یاساكانی  لە 

كۆمەڵە  لەو  سودی  قورئان  دواتریش  تەوراتەوەو 

یاسایانە وەرگرتبێت ؟ ئایا  ئەمە دەچێتە ئەقڵەوە ؟ 

خودایەك دانەری ئاسامن و زەوی بێت و مرۆڤیش 

هەر خۆی دروستیكردبێت، دێت قسەكانی بنیادەم 

كە كۆیلەی خۆیەتی ، دەیكات بە ئایەتی ئاسامنی ؟!. 

هی كەسێكیش كە ناوی)حامورابی(یەو شەشەمین 

پاشا بووە لە دونیاداو ستەمكارێكی گەورە بووە ؟!!.

ئایا كەس بەو دوعایە دەڵێت ئامین ؟!!.

ئایینی ئیسالم دوا ئایینەو پێغەمبەرەكەشی دوا 

هەموو ئەو 
مرۆڤانەی لە ئیشق 
و خۆشەویستی 
بێبەششن، ناتوانن 
وەك ئینسان 
بیربكەنەوەو 
ناتوانن تەنانەت 
وەك ئینسانیش 
بژین، هەمیشە 
توڕەو گڕژو 
مۆنن، هەمیشە 
باری دەروونیان 
تێكچووەو بەالی 
توندوتیژیدا 
دەشكێنەوە
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ناردبێت  بۆ  رسوشی  خودا  كە  پێغەمبەرە، 

بەم  كەواتە   ،)40 ئایەی  )االحزاب  بڕوانە:   ،

روانگەوە بێت هەر كەموكورتییەك لە ئایینی 

ئەوا  یان مەسیحییەتدا هەبووبێت،  جولەكە 

تا  نییەو،  هەڵەیە  ئەو  ئیسالمدا  ئایینی  لە 

ئیسالم  ئایینی  ماوە،  ژیان  تا  و  مرۆڤایەتی 

دەبێت پەیڕەوبكرێت، هەرچەندە لە قورئاندا 

ئایینەكانی  كە  ك��راوەت��ەو،ە  ل��ەوە  جەخت 

ئینجیلدا  و  تەورات  لە  ئەوەی  وەك  تریش 

هاتووە راسنت، بەاڵم ئەوان نەبوونە دوا ئایین، 

كەواتە ئەگەر هەڵەیەكیش لە ئایینی موساو 

نین  پڕ  پڕاو  تەواو  ئەوا  هەبووبێت،  عیسادا 

بۆ ژیان، بەدیوەكەی تر ئەوە محەمەدە  دوا 

بڕوای  كەسێك  هەموو  دەبێت  پێغەمبەرەو 

پێبهێنێت، پرسیارەكە ئەوەیە محەمەد خۆی 

مردوو  توانیویەتی  عیسا  چۆن  نەیتوانیبێت 

زیندوو بكاتەوە، پێامنبڵێن ئەوانە كێ بوون 

كە مردن و عیسا زیندووی كردنەوە ؟ ئینجا 

عیسا چۆن فووی لە تۆپە قوڕێك كرد )قوڕەكە 

ئەو  دروستكرابوو(  باڵندەیەك  شێوەی  لە 

تۆپەڵە قوڕە گیانی هاتبێتە بەر ؟ ئینجا وەكو 

پزیشكی ئەو سەردەمەی ئێستا توانی پێستی 

بە  كە  ئەوانەش  و  چارەسەربكات  بەڵەك 

زگامك كوێرن، چاویان ساغ بكات،)سورەتی ال 

عمران ئایەی 49(.لە كاتێكدا دوا پێغەمبەری 

ئەقڵ  ئەمانە  ئایا  نەكرابێت..  پێی  خ��ودا 

قەناعەتی پێدەهێنێت ؟ لە كاتێكدا هەر لە 

هەمان سورەتی ال عمران  ئایەی 144، خودا 

فەرموویەتی محەمەد پێغەمبەرێكەو هیچی 

دیكە، لە پێش  ئەویش زۆر پێغەمبەر هاتن و 

رۆیشتوون، ئەگەر مبرێ یان بكوژرێ ئایا ئێوە 

لە ئیسالم هەڵدەگەڕێنەوە ؟ هەر كەسێكیش 

هەڵگەڕێتەوە زیانێك بە خودا ناگەیەنێت. لە 

فەرموویەتی:  ئایەی 99شدا  مائیدە  سورەتی  bertrand russell
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ما  یعلم  والله   البالغ   اال  الرسول  علی  ما 

تەنیا  پێغەمبەر  واتە   تكتمون،  وما  تبدون 

ئەوەی لەسەرە پەیامی خواتان پێبگەیەنێت، 

هەموو ئەو شتانەی لە خوای دەشارنەوە، یان 

ئاشكرایدەكەن، ئاگادارە، كەواتە ئەركی هیچ 

پێغەمبەرێك نەبووە مردوو زیندوو بكاتەوەو 

، رۆخ بخاتە بەر چۆلەكەی لە قوڕ دروستكراو 

و ..هتد.

قسەیان  هەن  زۆر  سەرچاوەی   ئێستا  تا   

ئیسالم  پێغەمبەری  ك��ە  ئ��ەوەی��ە  ل��ەس��ەر 

و  زی��رەك  كەسێكی  نەبووەو  نەخوێندەوار 

نییە،  مشتومڕێكامن  ئێرە   تا  ب��ووە،  وشیار 

ئەگەر  باشە  ئەوەیە،  ئێمە  پرسیاری  ب��ەاڵم 

بۆچی  ن��اردووە،  پێغەمبەر  بۆ  رسوشی  خودا 

لەوكاتەوەی وەرەقە بن نەوفەل مرد، بۆ ماوەی 

هیچ  وەستاو  رسوش  ساڵ    3 سێ  نزیكەی 

ئایەتێك نەهاتە خوارەوە ؟، لەكاتێكدا ورقە بن 

نەوفەل مەسیحی بوو، موسڵامن نەبووبوو!!. 

یارمەتییەكی  وەرەق��ە  هەیە  زۆر  گومانێكی 

وەرەقە  ئەگەرچی  داوە،  پێغەمبەری  زۆری 

خۆی موسڵامن نەبووەو بڕوایشی پێ نەبووە. 

لێرەوە دەچمە سەر ئەو خاڵەش كە  جوبرائیل 

كاتێكدا  لە  بخوێنە،  وت��ووە  پێغەمبەری  بە 

پرسیارەكە  نەبووە،  خوێندەواری  محەمەد 

ئایا  مەعقووڵە جوبرائیل نەیزانیبێت  ئەوەیە 

كە  ؟،جوبرائیلێك  نییە  خوێندەواری  محەمەد 

لەالیەن خوداوە نێردرابێت بۆ الی محەمەد تۆ 

بڵێی نەیزانیبێت محەمەد خوێندەوارە یان نا ؟.

پێغەمبەرێك كە ئەركی سەرشانی گەیاندنی 

یەك  دەك��رێ  چۆن  بووبێت،  خودا  پەیامی 

لەسەر پێنجی ئەو دەستكەوتانەی لە شەڕەكان 

و لە تااڵنەكاندا  دەستی بەسەردا دەگرن، بۆ 

سورەتی  بڕوانە  بێت،  پێغەمبەر  محەمەدی 

ئەحزاب ئایەی 41، ئەو دەستكەوت و تااڵنە 

هەر تەنیا كەلوپەلو مەڕو مااڵت و شتی دیكە 

نەبووە، بەڵكو ئافرەتانیشی گرتۆتەوە، واتا لە 

پێنج ئافرەتی دەستكەوتوو دەبوو یەكێكیان 

راستیدا  لە  بكرایە،  پێغەمبەر  بە  پێشكەش 

ئەوەیان مرۆڤ تووشی شۆك دەكات.  هەر 

ئەوەش بوو وایكرد سەفییە كە دواتر بوو بە 

خێزانی پێغەمبەر، لە ئەنجامی شەڕو تااڵنێ 

دەستیكەوتبوو، كە لە شەڕی خەیبەر گیرابوو، 

و  باوك  سەفییە  ئەوەبوو  كارەساترت  لەوەش 

برای لەو شەڕەدا كوژرابوو، كەچی هەر ئەو 

شەوە پێغەمبەر كردی بە ژنی خۆی و شەو 

لەگەڵی نووست، هەر لەو شەڕەدا پێغەمبەر  

شەڕەدا  لەو  چونكە  دەستكەوت،  گوندێكی 

لە  كەمەرشكێنی  گورزێكی  ئیسالم  سوپای 

جوولەكەكان دا، پرسیاری ئێمە ئەوەیە باشە 

هێشتا  و  كوژرابێت  تازە  برای  و  باوك  ژنێك 

دەكرێ  ب��ڕوات،  برای  و  باوك  لەبەر  خوێن 

شەو لەگەڵیدا بخەوی ؟ ئەمە جگە لە نەریتی 

عەرەب و ئیسالم كە لە فتوحاتەكاندا منوونەی 

وا زۆرە، لە هیچ نەریت و ئاكارێكی دیكەدا 

زۆرانی  وەلیدو  كوڕی  خالیدی  نەبیسرتاوە. 

دووب��ارەك��ردەوە،  رەفتاریان  هەمان  دیكە 

تەماحی  لەبەر  كاتێك خالیدی كوڕی وەلید، 

نوێرە(،  كوڕی  خێزانی)مالك  جوانییەكەی 

بیانووی لە مالك گرت، لەكاتێكدا مالك كوڕی 

نوێرە سەحابە بوو، موسڵامنێكی تەواو بوو، 

تەنیا ئەوەبوو لە دوای كۆچی محەمەد وتی 

زەك��ات ن��ادەم، دەنا ب��ڕوای بە خ��ودای تاك 

وتەنیا بەهێزبوو، بەاڵم خالیدی كوڕی وەلید 

لەسەر  بڕاوەكەی  سەرە  ئینجا  بڕی،  سەری 

هەمان  هەر  تێبەردا،  ئاگری  داناو  بەردێك 

شەو ژنەكەی مالك كوڕی نوێرە كە ناوی)لەیال 

كچی سنان(بوو گوازتییەوەو لەگەڵی نوست!!.

منوونەكان لەو بارەیەوە زۆرن.

راستییەكە،  سەرنجە  جێگای  ئ��ەوەی 

ئایەتانەی  ئەو  بۆیە  خودا  ئەوەیە،  ئەویش 

باشرتین شێوەو  بە  تا  ن��اردووە،  بۆ محەمەد 

فەرمانەكانی  و  پەیام  رێگە،  ئاسانرتین  با 

دەبینین  بگەیەنێت، كەچی  بە خەڵك  خۆی 

لە بیست و حەفت)27( سورەتدا  سەرەتای 

سورەتەكان بە هەندێ پیت دەستیپێكردووە، 

كە تا ئێستا كەس لە ماناو هێامی ئەو پیتانە 

ئێستا  تا  كەس  مەتەڵێكەو  تێنەگەیشتووە، 

نەیتوانیوە هەڵیانبهێنێت، پرسیارەكە ئەوەیە 

باشە خودا كە خۆی دانەری ئاسامن و زەوی 

پێویستی  ،چ  هەسارەیەیە  هەموو  ئەو  و 

یان چ  ناو قورئان،  بۆ  بە هێامو رەمز هەیە 

لێی  كەس  كە  هەیە  تەمومژ  بە  پێویستی 

تێنەگات ؟ ئەمە جگە لە هەندێك وشە، كە 

كۆك  لەسەری  ئیسالمیش  زانایانی  ئێستا  تا 

بارەی  لە  بەیەكیشیان  دژ  بۆچوونی  و  نین 

سندس،  بۆمنوونە:  هەیە،  وشەوە  هەندێك 

الرقيم،  استرق، أب، الرائك، السباط، الواه، 

بە  مشكاه،  القسطاس،  غساق،  رسرادق، 

دەیان وشەی دیكەش، ئینجا لە حەڤدە)17( 

سوێندخواردن  بە  سەرەتاكانیان  سورەتیشدا 

باشە  ئەوەیە  پرسیارەكە  دەستپێدەكات، 

دروستكاری  خودا  خودایەو  كۆیلەی  مرۆڤ 

مرۆڤە، بەم پێوەرە بێت، خودا چ پێویستی بە 

سوێندخواردن هەیە بۆ كۆیلەكەی خۆی ؟ ، 

ئینجا سوێند خواردنەكانیشی بەناوی هەندێك 

شتی سەیرەوەیە، وەك دەبینین خودا سوێند 

بە هەنجیرو زەیتوون، یان بە ئەستێرە، یان بە 

ئاسامنێك كە ئەستێرەو هەسارەی تێدایە، یان 

بە چێشتەنگاو و بەرەبەیان و..هتد دەخوات. 

بۆ  سوێند  بۆچی  خوا  ئەوەیە  پرسیارەكە 

كۆیلەكانی خۆی دەخوات ؟ ، یان لە سورەتی 

بە  سوێند  كە  نییە  روون  هەر  الصافات، 
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الصافات دەخوات مەبەستەكە چییە، چونكە 

لێكدانەوەی زۆرو جیاوازی بۆ كراوە.منوونەی 

دیكەیش لەو بارەیەوە زۆر زۆرە.

لە سورەتی الكهف ئایەی 86  باسی ئەوە 

قوڕەڕەش  كانییەكی  لەناو  خۆر  كە  دەكات 

ماوەی  باشە  دەبێت،  ئاوا  قوڕەشین(  )یان 

خۆر  كە  روونیكردۆتەوە،  زانست  ساڵە   500

دەوری  بە  زەوییە  ئەوە  گەردوونەو  چەقی 

ئاوا  نە  دەن��ا خۆر  دەس��ووڕێ��ت��ەوە،  خ��ۆردا 

دەبێت و نە هەڵدێ، كەچی بەپێی ئەو ئایەتە 

ئاوا  و  شین  قوڕە  ناو  دەكەوێتە  خۆر  بێت، 

دەبێت، باشە كە لەناو قوڕە شیندا ئاوا بوو، 

سەری  لە  كاتژمێردا   12-10 لەماوەی  چۆن 

هەاڵتەوە  بارە  هەزار  دووبارەو  ئەمسەرەوە 

؟ئەمە چیبوو بەردەوام ئێواران خۆر بكەوێتە 

ناو قوڕەشینێكەوەو ونبێت و بۆ سبەینەكەی 

بە جوانی هەڵبێتەوە. باشە ئێستا كە زانست 

بەتەواوی دڵنیایكردینەوە كە زەوی بە دەوری 

هەڵوێستامن  دەبێت  دەسووڕێتەوە،  خۆردا 

بەرامبەر بەو ئایەتە چی بێت ؟!.

جەخت   6-5 ئایەی  الشمس  سورەتی  لە 

لەوە دەكاتەوە كە زەوی پانە، ئایا لە ماوەی 

كە  رووننەكراوەتەوە  رابردوودا  ساڵی   )500(

زەوی خڕە و پان نییە ؟. لەكاتێكدا لە چەندین 

پانە. زەوی  كە  دەكات  ئەوە  باسی  ئایەتدا 

بڕوانە سورەتی الرعد ئایەی 2،هەر لە سورەتی 

زەوی  پانی  مانای  هەمان   3 ئایەی  الرعد 

دەگرێتەوە، هەروەها بڕوانە سورەتی الغاشیە 

ئایەی20،  هەر لەم سورەتەدا)الغاشیە( باسی 

لەكاتێكدا   بەرزە.  ئاسامن  كە  دەكات  ئەوە 

ئاسامن بەرزەو هاوكات نزمیشە، چونكە ئەم 

گۆی زەوییە بە ئاسامنەوەیەو بە هێزی یەكرت 

راكێشانی هەسارەكانی دیكەوە هەڵوارساوە، 

دەنا تا یەك ملیۆن ساڵی تر ئەو گۆی زەوییە 

ئاسامن  خۆ  بەربێتەوە،  خ��وارەوەو  بڕواتە 

بوترێ  پێویستە  ئەوەی  لەراستیدا  بنینایە. 

مانگ  كە  كردۆتەوە،  یەكالی  ئێستا  زانست 

بە دەوری خۆیدا دەسووڕێتەوەو بە دەوری 

دەسووڕێتەوە،  رۆژدا   29 لەماوەی  زەویشدا 

بە  جارێك  كاتژمێردا،   24 لەماوەی  زەویش 

بە  دەسووڕێتەوە،هەروەها  خۆیدا  دەوری 

دەوری خۆریشدا ساڵی یەكجار دەسوڕێتەوە، 

بە  ج��ار  ی��ەك  )365(رۆژدا  ل��ەم��اوەی  وات��ا 

دەس��ووڕێ��ت��ەوە.خ��ۆری��ش  خ���ۆردا  دەوری 

لەماوەی 25 رۆژدا  جارێك بە دەوری خۆیدا 

بە  خۆر  ئەوەندەیە،  هەر  دەسووڕێتەوەو 

شتێكی  هیچ  و  هەسارەیەك  هیچ   دەوری 

و  زەوی  تەمەنی  ناسووڕێتەوە.  دیكەدا 

خۆر  )250(ملیۆن ساڵ دەبێت، چونكە ئەو 

و  مانگ  و  زەوی  سوڕانەوەی  ئەو  جوڵەو 

)250(ملیۆن ساڵ  تەمەنەكەی  خۆر هەیانە، 

خۆی  خودایەك  ئەوەیە،  پرسیارەكە  دەبێت. 

زەوی دروستكردبێت، نازانێ  زەوی پانە یان 

ئەمڕۆ  پێش  )2600(س��اڵ  لەكاتێكدا  ؟  خڕە 

 Anaximandre  547 ئەناكسیمەندەر    (

611/ 610  - پ.ز (كە دووەم فەیلەسووفی 

رسوشتی بوو، وتوویەتی زەوی نەخشەیەكی 

قووچەكی هەیە.

قورئاندا  لە  كە  خ��ااڵن��ەی  ل��ەو  یەكێك 

ژنی  فرە  كە  ئەوەیە  لێكراوەتەوە،  تەئكیدی 

كە  سنوورەی  ئەو  تا  بەاڵم  پێدراوە،  رێگە 

ژنی  چوار  تەنیا  دەتوانێ  كاتدا  یە  لە  پیاو 

هەبێت، كەچی دەبینین خەلیفەكانی راشدین 

هەبووە،  زیاتریان  ژن  چوار  لە  هەموویان 

لە  ئایەتەكان  كە  محەمەد  خودی  تەنانەت 

كەچی  گەیشتوون،  ئێمە  بە  ئەوەوە  رێگای 

خاوەنی  ك��ردووە،  دوایی  كۆچی  ئەوكاتەی 

ال  ژنی  نۆ  یەككاتدا  لە  واتا  ب��ووە،  ژن   )9(

بووە. باشە پرسیارەكە ئەوەیە ئەمەیان چۆن 

لە  خۆ  ؟  رەوای��ە  ئەمە  ؟ئایا  لێكدەدرێتەوە 

قورئاندا بە روونی خسستوویەتیە روو، هیچ 

پێچ و پەنایەكی تێدا نییە، ئینجا لە چەندین 

شوێنی قورئانا هاتووە كە پیاو خاوەنی ژنە، 

بڕوانە:)سورەتی املٶمنون ئایەی 6( بەاڵم بۆ 

تاقە یەكجاریش نەهاتووە بڵێت ژن خاوەنی 

مێردەكەیەتی. هەر ئەوەیە وایكردووە  تەاڵق 

ژن،  دەست  بە  نەك  بێت،  پیاو  دەست  بە 

ژنەكانتان  بڵێت،  وایكردووە  ئەوەیە  هەر 

ئاوا  خۆشە  پێ  چۆنتان  ئێوەو  بۆ  كێڵگەن 

بیانكێڵن سورەتی البقرە ئایەی 223، لێرە هیچ 

سورەتی  نەماوەتەوە،یان  ژن  بۆ  بەهایەك 

پێویستی  بە  لێرەوە  ئایەی 3،  هەر  النساء  

دەزانم بێمە سەر ئەو خاڵەی كە لە قورئاندا 

باسی خیانەتی خێزانەكانی هەردوو پێغەمبەر 

نوح و لووت دەكات!!، هەر بە پێی تەورات و 

قورئان تۆفانی نوح كەسی نەهێشتەوە، جگە 

لەوانەی كە نوح خستنیە ناو سندووقێكەوە، بە 

دیوێكی دیكەدا كۆمەڵگەی مرۆیی بەر لەوەی 

لە نەوەی ئادەم بن، لە نەوەی نوحن، چونكە 

تۆفانەكە كەسی لێ دەرنەچوو، جگە لەوانەی 

لەناو سندوقەكەی نوحن!!.پرسیارەكەی ئێمە 

ئەوەیە ، ئایا خودایەك كە دانەری ئاسامن و 

و  نوح  خێزانەكانی  باسی  چۆن  بێت،  زەوی 

لوت دەكات، بەوەی كە ئەوان حیز بوونە ؟!!، 

القلم  بڕوانە سورەتی  ئەمە هەزمدەكرێت؟! 

ئایەی 10، هەروەها دەبینین لە سورەتی ال 

عمران ئایەی 33، جیاوازی لەنێوان مرۆڤەكان 

جیاوازییە  ئەم  باشە  كردووە،  بنەماڵەكان  و 

خودا  بەندەی  هەموویان  مەگەر  ؟،  بۆچی 

نین ؟ گوناهی ئەم خەڵكە چییە  بێ ئەوەی 

خۆیان هۆكار بووبن،  زیاتر رێز لە هەندێكیان 

برنێ و لە هەندێكیش كەمرت، یان خودایەك 
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دانەری ئاسامن و زەوی بووبێت و بە )6( رۆژ ئەم 

هەموو گەردوونەی دروستكردبێت،  چۆن دەبێت 

بە مرۆڤ بڵێت خوێڕی و دایك حیز سورەتی القلم 

مرۆڤ  بە  وا  جنێوی  خودا  ئایا   ،.13 تا   10 ئایەی 

كۆیلەیەكی  دروستیكردووەو  خۆی  كە  دەدات 

خۆیەتی ؟  خودا چۆن جنێو دەدات ؟  چۆن بە 

مرۆڤ دەڵێت وەكو كەر وای، مرۆڤ و كەر زۆر 

جیاوازن، خودا چۆن بە یەكیان دەچوێنێ ؟،سورەتی 

پرسیارەش  ئەو  دەكرێت  خۆ   .5 ئایەی  الجمعە 

بكەین، باشە كەر لە مەخلوقاتی خودایە، خۆ خۆی 

خۆی دروستنەكردووە، كەوابێ سوچ و گوناهی ئەو 

چییە كە ئاژەڵێكی دەبەنگە ؟.

سەرنجە،  جێگای  زۆر  كە  دیكە  پرسیارێكی 

ئەوەیە  ئەویش  میعراجدایە،  ئیرساو  لە  ئەویش 

حەرام)كەعبە( مزگەوتی  لە  محەمەدی  خودا  كە 

ەوە،كە لە مەككەیە، بۆ مزگەوتی االقصی،كە باوكی 

پێغەمبەران ئیراهیمی لێیە گوازتۆتەوە. دوو شت 

دەڵێت  كە  ئەوەیە  یەكەمیان  سەرنجن،  جێگای 

یەكێك لە جوبرائیلەكان هات و سینگی محەمەد 

پێغەمبەری لە خوار گەردنییەوە تا ناوكی هەڵدڕی و 

بە ئاوی زمزم  ناو سك و سینگی شوشت و لە هەموو 

شتێكی خراپەی دوورخستەوەو پاكیكردەوە، ئینجا 

بیروباوەڕ  لە  زێرو گەردنیشیان  لە  پڕ كرد  سكیان 

پڕكرد، ئینجا سینگیان چاككردەوەو جوبرائیل لەگەڵ 

ئاسامنی  لە  ئیرت  ئاسامن.  بۆ  بەرزیكردەوە  خۆیدا 

یەكەم ئادەمی بینی، لە ئاسامنی دووهەم و سێیەم 

هەر  حەفتەم،  و  شەشەم  و  پێنجەم  و  چوارەم  و 

كردووە،  گفتوگۆیەكی  و  پێغەمبەرێك  ئاسامنەو 

ئەوەی جێگای سەرنجە، ئەوەیە موسا پێغەمبەر لە 

ئاسامنی حەفتەم بووە، بەاڵم محەمەد لەو شوێنەی 

خودا  لەوێ  بەرزكراوەتەوە،  زیاتر  لێبووە  موسای 

دەبێ  وتووە  محەمەدی  بە  چەماوەتەوەو  بۆی 

لە  رۆژێكدا،  لە  نوێژبكات   )50( ئیسالم  نەتەوەی 

هاتنە خوارەوەیدا محەمەد الی داوەتە الی موساو 

فەرمانەی  ئەو  یان  داواكاریی  ئەو  بەسەرهاتی 

نەتەوەكەت  دەبێت  پێیوتووە  كە  خودای كردووە 

رۆژانە)50(نوێژبكەن، موساش بە محەمەد دەڵێت 

بگەڕێوە الی خوداو پێیبڵێ با كەمی بكاتەوە، بڵێ 

چونكە نەتەوەكەم ناتوانن رۆژانە)50(نوێژ بكەن، 

محەمەدیش دەگەڕێتەوە الی خوداو ئەو داوایەی 

نوێژ،  بە)40(  دەكات  بۆی  خوداش  و،  لێدەكات 

الی  دەچێتەوە  گەڕانەوەیدا  لە  محەمەد  دیسان 

موساو، ئیرت هەموو جار موسا ، محەمەد دەنێرێتەوە 

الی خودا، تا نوێژەكان كەمرت بكاتەوە، تا دوا جار 

محەمەد  بە  موسا  دیسان  نوێژ،   )5( پێنج  دەبێتە 

بڵێ )5(نوێژ زۆرە، بەاڵم  دەڵێت بڕۆوە الی خودا 

خودا بە محەمەد دەڵێت، من )5(نوێژم بۆ داناون، 

بەاڵم هەر یەك نوێژ بە )10(نوێژ دەژمێرم بۆتان، 

موسڵامنان.  بۆ  )50(نوێژەكە  بە  دەبێتەوە  كەواتە 

پرسیارەكە ئەوە نییە، محەمەد چۆن بەرزكرایەوە بۆ 

ئاسامن و چۆن ئاسامن بە ئاسامن پێغەمبەرەكانی 

بەڵكو  ئاسامنێكدان،  لە  یەكەو  هەر  كە  دەبینی، 

نجار  یەكەمی  بۆ  كاتێك خودا  ئەوەیە،  پرسیارەكە 

بە محەمەدی وت دەبێت نەتەوەكەت رۆژانە)50( 

ب��ڕۆوە  وت  محەمەدی  بە  موسا  بكەن،  نوێژ 

زۆرەو  رۆژێكدا  لە  نوێژ  پێیبڵێ)50(  خوداو  الی 

لە  موسا  ئایا  جێبەجێیبكەن،  ناتوانن  نەتەوەكەم 

خودا باشرت نەتەوەی محەمەدی ناسیوە ؟ نەتەوەی 

محەمەدو خودی موساو محەمەدیش ، خودا خۆی 

واتا  ئەوان  دەكرێ  چۆن  كەچی  دروستیكردوون، 

موساو محەمەد پێكەوە پرسوڕا پێكەوە بكەن و بە 

خوا بڵێن  نەتەوەی محەمەد ناتوانێ ئەو هەموو 

)50( نەیزانیوە  خودا  چام   ، بۆچی  بكات،  نوێژە 

نوێژ زۆرە ؟! یان بە هۆی محەمەدەوە زانی )50( 

نوێژ زۆرەو جێبەجێ ناكرێت.ئایا خودایەك دانەری 

پێغەمبەرەكانی  دەكرێت  بێت،  زەوی  و  ئاسامن 

لە  پێبهێنن،  قەناعەتی  و  بكەن  خودا  ئامۆژگاری 

سورەتەكانداو،  زۆری  هەرە  زۆربەی  لە  كاتێكدا 

یەكێك لەو 
خااڵنەی كە لە 
قورئاندا تەئكیدی 
لێكراوەتەوە، ئەوەیە 
كە فرە ژنی رێگە 
پێدراوە، بەاڵم تا 
ئەو سنوورەی كە 
پیاو لە یە كاتدا 
دەتوانێ تەنیا 
چوار ژنی هەبێت، 
كەچی دەبینین 
خەلیفەكانی 
راشدین هەموویان 
لە چوار ژن 
زیاتریان هەبووە
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لە هەر یەك لەو سورەتانە، چەندین جار لە 

شتێك  هەموو  بە  خودا  گوتراوە  ئایەتەكاندا 

دەزانێت، هەروەها لە قورئاندا هاتووە تەنیا 

خودا حاكمەو دادوەرە، سورەتی انعام ئایەی 

14...هتد.هەر لە سورەتی ئەنعام ئایەی 17، 

پێچەوانەی ئەو گفتوگۆیەیە كە محەمەد بە 

خودای وتبێ نوێژەكامنان لەسەر كەمبكەوە، 

ئەگەر  هاتووە:  ئایەتی)17(دا  لەو  چونكە 

خودا هەر بەاڵیەكت بەسەر بهێنێ، جگە لە 

خۆی كەس ناتوانێ لەسەرتی ال ببات، ئەگەر 

چاكەشت لەگەڵ بكات، دیسان هەر خۆیەتی 

كە هەموو كارێكی پێدەكرێت.

خۆی  پرسیارێك  )فیل(یشدا،  سورەتی  لە 

ناوی  باڵندەیەی  ئەو  باشە  سەرهەڵدەدات، 

چ  لە  ؟  هەیە  واڵتێكدا  چ  لە  )ئەبابیل(ە، 

باڵندەیەك  ئێستا  تا  ؟،  دەژین  ناوچەیەكدا 

ئەو  ناوەوە.قەبارەی  بەو  نەنارساوە  نییەو 

باڵندەیە چەند بو،و كە توانیان بەرد بهاوێژنە 

رێی  ئایا  ت��ر،  پرسیارێكی  خ����وارەوە..؟!! 

تێدەچێت ئاسامن و زەوی قسەیان كردبێت، 

لەسورەتی  ؟،  دەك��ات  قسە  زەوی  ئایا 

ئاسامن  لەگەڵ  خ��ودا   ،11 ئایەی  فصلت 

لەماوەی  ب��ەاڵم  قسەیكردووە!  زەوی  و 

پێغەمبەرەوە  جێنشینەكانی  سەردەمی 

زۆربەی  نەداوە،  رووی  موعجیزەیەك  هیچ 

هەرە زۆری موعجیزەكانیش هی سەردەمی 

موعجیزە  زۆرترین  بەڵكو  نەبووە،  محەمەد 

ئێستا  لەكاتێكدا  بووە،  موسا  سەردەمی  لە 

ئاخر  هەیە،  موعجیزە  بە  پێویستی  خەڵك 

دوای زیاتر لە 1400 ساڵ بەسەر دوا ئایین و 

دوا پێغەمبەری جیهان، خەریكە خەڵك زیاتر 

لە جاران لە ئایینەكە دوور دەكەونەوە، بۆیە 

دوور  ئایینەكە  لە  دونیا  گەالنی  ئەوەی  بۆ 

سەردەمەی  لەو  ئەوەتا  بەاڵم  نەكەونەوە، 

Karl Popper
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هیچ  شتێكە،  هەموو  پێوەری  ئەقڵ  كە 

موعجیزەیەك دروست نابێت.

  مێژووی ئیسالم بریتییە لە مێژووی شەڕ، 

كە تیایدا دەستكەوت و غەنیمە گەورەترین 

بووە،  شەڕەكان  ئامانجی  سەرەكیرتین  و 

ئەو)10( ئەوەیە،  ئێمە  پرسیارەكەی  بەاڵم 

كەسەی مژدەی چوونە بەهەشتیان پێدرابوو، 

رووب���ەڕووی  یەكدی  لەگەڵ  هەندێكیان 

یەكدیبوونەوەو یەكرتیان كوشتووە، بەتایبەت 

لەنێوان ئەو چوار كەسە)عوسامن و عەلی و 

زوبێر   تەلحەو  لەگەڵ  زوبێر(عەلی  تەلحەو 

بەشەڕ هات و زیاتر لە)15(هەزار موسڵامن 

لەو شەڕە كوژرا، ئایا عەلی لەسەر هەق بوو 

و  كوژراو  دەبێت  ؟،ئایا   زوبێر  تەلحەو  یان 

بكوژ بچنە بەهەشت ؟ ، ئەی خوێنی ئەو)15(

هەزار موسڵامنە لە ئەستۆی كێیە. هەر لەو 

عائیشەی  زۆر سەرچاوەكان  پێی  بە  شەڕەدا 

لە  هەبوو  گرنگی  رۆڵی  محەمەد  خێزانی 

داگیرساندنی ئەو شەڕە، تا لە شەڕەكە عائیشە 

گیراو سواری حوشرتیان كردو هێنایانەوە بۆ 

نەكوشت،   عائیشەی  عەلی  بەاڵم  مەدینە، 

بەاڵم گرنگ ئەوەیە عائیشە دایكی موسڵامنان، 

لە  پێغەمبەرو  جێنشینی  كە  عەلی  ی��ان 

یەكەمینەكانی موسڵامنانە ، كامیان گوناهبارن 

؟، ئایا رەوایە هەردوكیان چووبنە بەهەشت ؟، 

ئەی بەفیڕۆدانی خوێنی)15(هەزار موسڵامن 

لە ئەستۆی كامیانە ؟.

بە پێی قورئان زەواجی موتعە رێپێدراوە، 

كەچی   .  24 ئایەی  النسا ء   سورەتی  بڕوانە 

یاسایەی  ئ��ەو   ، خەتاب  ك��وڕی  ع��وم��ەری 

هەڵگرت و زەواجی موتعەی لەناو موسڵامنان 

لەناو  ئێستا  پێنەدا،  رێگای  و  هەڵگرت 

ئیسالمی سونی  ئەو ئایەتە  كاری پێناكرێت 

شیعەگەراكانەوە  مەزهەبی  لەناو  تەنیا   ،

ئایا  ئەوەیە  پرسیارەكە  لێدەكەن،  پەیڕەوی 

بەڵكو خودی  پێغەمبەر،  نەك جێنشینەكانی 

لە  ئایەتێك   هەبووە  بۆی  پێغەمبەریش 

نابێت  بڵێت  و  بوەستێنێت  خۆی  شوێنی 

ئایا زەواجی موتعە  ؟.  ئایەتە بكرێ  كار بەو 

كوڕی  عومەری  ؟!.  نائاسایی  یان   ئاساییە 

خەتاب زۆر شتی دیكەی بە پێی تێگەیشتنی 

خۆی و لێكدانەوەی خۆی بۆ ئەو قۆناخەی 

ئەو كاتی ، دەسكاریكردووە، بۆمنوونە پرسی 

دزو..هتد.  بڕینی  دەست  پرسی   و  زەكات 

قورئان  پەیڕەوی  ئێمە  ئەوەیە  پرسیارەكە 

؟!!. خەتاب  كوڕی  عومەری  یان   ، بكەین 

زۆرە،  خەتاب  كوڕی  عومەری  لەسەر  قسە 

بەتایبەت بەرامبەر بە ژن، كە زۆر توندوتیژ 

لەبەرئەوەی  بەاڵم  ژنان،  بە  بەرامبەر  بووە 

ئەم باسەی ئێمە تەنیا لەسەر ئایەتەكانی ناو 

قورئانە، بۆیە ناچینە سەر باسی دیكە. 

پێی  بە  پێغەمبەر،  ئەیوب  دەرب���ارەی 

ئاسامنییەو  ئایەتی  تەوراتیش  ت���ەورات، 

راستی  لە  تەئكید  قورئاندا  لە  دواتریش 

بۆمان  بەاڵم  كراوەتەوە،  ئەیوب  بەسەرهاتی 

لە  وا  توانی   چۆن  ئیبلیس  بپرسین،  هەیە 

ئازارە،  لە  پڕ  بەمشێوە  ئاوا  كە  بكات،  خودا 

ئازاری ئەیوب بدات، چونكە ئیبلیس هۆكاری 

رۆحییە  و  جەستەیی  ئ��ازارە  هەموو  ئەم 

وێڕای   ، هاتووە  دا  ئەیوب  بەسەر  كە  بووە، 

و  س��ەروەت  هەموو  ئەو  لەدەستدانی  لە 

ئەدی  ئەوەیە  پرسیارەكە  زۆرەی،  سامانە 

و  ئادەم  هەڵخەڵەتاندنی  لە  ئیبلیسی  خودا 

قسەیكرد  بە  ئەی چۆن   ، ؟  ناناسی  حەواوە 

؟، كە ئەم هەموو مەینەتییە بەسەر ئەیوب 

بهێنێت، راستە دواتر قەرەبووی كردەوە، بەاڵم 

دوای ئەم هەموو ئازارە جەستەیی و رۆحی 

قەناعەت  ئیبلیس  رەوای��ە  ئایا  ؟!  مادییە  و 

لە  ؟!  خۆی  مەرامی  بۆ  بهێنێت  خ��ودا  بە 

قورئانیشدا ئاماژەیەك بۆ ئەم رووداوە كراوە، 

راستە!!،  هاتووە  تەوراتدا  لە  ئەوەی  كەواتە 

ئایەی 83، هەروەها  االنبیا ء  بڕوانە سورەتی 

سورەتی )ص (ئایەی 41 .

لە كۆی گشتی قورئاندا چەند تێبینییەكی 

بە  كاتێك  ئایا  دروستدەبێت،  بۆ  گشتیت 

هەمووی  قورئان  فراوانەوە  و  خۆش  دڵێكی 

یان  دروستدەبێت،  ال  ترست  دەخوێنیتەوە، 

قورئاندا  لە  دەبینین  چونكە  ئاسودەیی، 

هەیە،  لەناودا  ترسیان  ئایەتەكان  زۆرترینی 

قورئاندا   لە  منوونە  بۆ  هەر  ئاسودەیی،  نەك 

126 جار باسی ئاگر كراوە، 77 جاریش باسی 

باسی  كراوە، هەروەها 115 جاریش  دۆزەخ 

دەكاتە  كراوە،كە  ااڵخرە(  دوایی)یوم  رۆژی 

ترساندنی  بۆ  هەموویان  هەر  ئایەت   318

 66 تەنیا  لەبەرامبەریدا  بەاڵم  مرۆڤەكانن، 

ئەوەش  با  ك��ردووە.  بەهەشتی  باسی  جار 

بڵێین لە قورئاندا لە 18 سورەتدا باسی رۆح 

كراوە، كە لە هەندێك لەو سورەتانەدا زیاتر لە 

جارێكیش باسی لێوە كردووە، وەك سورەتی 

النحل، الحجر، یوسف، یونس، البقرە ، كەچی 

تا ئێستا كەس نازانێت ئەو رۆحە چییەو لە 

بۆ  هەمووی  وەاڵمەكانیش  ؟  چۆنە  كوێیەو 

غەیبت دەبات كە بڕواپێكراو نین.

لە راستیدا پرسیارەكان زۆرن و تا دەچیتە 

پرسیاری  ئایەتەكانیش  و  س��ورەت  ناخی 

بۆ دروستدەبێت و وەاڵمەكانیشیان  زۆرترت 

هیچ دیارو رووننین، بۆیە مافی ئەوەم هەیە 

دەستناكەوێت  وەاڵمەكامنان  بۆچی  بپرسم، 

ئەو  دروس��ت��ی  مانای  هەمیشە  بۆچی  ؟، 

مانایەكی  روونناكەنەوەو  بۆ  ئایەتانەمان 

نییە؟،  مانایەی  ئەو  كە  دەدەن��ێ  دیكەمان 

چونكە تا مانای دروستی خۆیامن نەدەنەوە، 

دەمێننەوەو  خۆیان  لەشوێنی  وەاڵمەكان 

ناتوانن بڕواپێكراوبن.
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اڵوکراوەی 
نوێترین ب

ی ئایدیا
دەزگا

کۆڵینەوە
بۆ فکرو لێ


