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پێشەکی

د. نەصر حامد ئەبوزێد
-دوایین بیرمەندی هاوچەرخی عەرەب-

پیاوێكی گەنم ڕەنگی خڕیالنەی كورتە بااڵ. 
یەك  ژیانی  بەكۆتایی،  تا  سەرەتا  ئەگەرچی 
بەاڵم  ــوو،  ب چــەرمــەســەری  و  نەهامەتی  بینە 
بەخەندە  دەم  بەئیرادەو  و  گەشبین  هەمیشە 
 1943 ــوزی-  ــەم ت  10- لــەدایــكــبــووی  بـــوو. 
سەرلەبەیانی  نــۆی  كاتژمێر  تەنتایە.  شــاری 
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 ،2010 ــوزی-  ــەم -5ت دووشــەمــمــەی  ڕۆژی 
لەنەخۆشخانەی )شێخ زاید( لە شاری )شەشی 
ئۆكتۆبەر( لە خۆرئاوای قاهیرە كۆچی دواییكرد.
و  عەقڵ  بەچەكی  بــوو  مرۆڤێک  ئەبوزێد 
لۆژیك و بیركردنەوە، ڕوبەڕوی فێندەمێنتالیزم 
كەسێكی  ــووەوە.  ب نەفامی  و  دواكەوتویی  و 
خەونی  هەمیشە  ــوو.  ب چــاونــەتــرس  و  بوێر 
دەبینی، خەون بەدنیایەكی جوانتر و ئارامتر و 
بەگشتی ڕستێك ڕیسك  ژیانی  دادپەروانەتر. 
و سەركێشی بوو، لەپێناو عەقڵ و ڕۆشنگەری 

و تۆلێرانس و كرانەوەدا.
لە  دەدا،  هەوڵی  عومری  ساڵی  بە  ســاڵ 
كۆمەڵێك قەدەری بەد ڕزگاری بێت، قەدەری 
قــەدەری خۆرهەاڵتێكی  هــەژاری و نەفامی و 
قــــــەدەری  پـــڕســـتـــەمـــكـــاری،  و  داخـــــــــراو 
فێندەمێنتالیزمێكی سەرشێت و مەرگ دۆست. 
دوای  ڕاپۆرتە ڕەشەكەی عەبدولسەبوور 
تیرۆرە  ئەو هەموو  لە دژی و دوای  شاهین 
زانكۆ و دەوڵەت  بێدەنگی  مەعنەویە و دوای 
بەدڵشكاوی  دادگاكان،  نەبوونی  الیەن  بێ   و 
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)ڤان  واڵتــی  لە  ڕووی  و  جێهێشت  قاهیرەی 
كوخ كرد( و لە زانكۆی )الیدن( گیرسایەوە. 

دەربەدەریان  شەمشەمەكوێرەكان  كاتێك 
كرد، وایان دەزانی لە فڕین و خوێندنی دەخەن 
بەپێچەوانەوە،  كەچی  دەكـــات.  قــوڕوقــەپ  و 
كــەوتــە خــۆی و زیــاتــر لــە شــەقــەی باڵیدا و 

ئاسمانی بیركردنەوەی تازەی تەیكرد. 
و  فۆدە  فەرەج  گوللەبارانکردنی  نێوان  لە 
ئەو  مەحفوزدا،  نەجیب  سەرشانی  چەقۆكەی 

ڕاوەدونان و تاراوگەی بەنسیب بوو.  
***

پرسی  ــەزۆر  لـ ــاس  ب گفتوگۆیانەیدا  ــەم  ل
گرنگی تایبەتی و گشتی دەکات، بەاڵم ڕەنگە 
)خواپەرستی  پرسەکانی:  گرنگترینیان  هەرە 
و  ئیسالم  تەکفیر،  و  تیرۆر  دەمــارگــیــری،  و 
ئیسالمی سیاسی ، زانکۆ و کۆمەڵگەی مەدەنی 
، ئایین و عەلمانییەت ، قورئان و نێو-لێکدانەوە، 
تاراوگە و نیشتیمان( بێت. کاتێکیش کەسێکی 
منەوەری وەک نەصر حامد ئەبو زێد باس لەو 

بابەتانە بکات ، دەبێت گوێی لێ بگرین.
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1

تــاراوگــە،  لــە  نوسەرێكیت  بیریارو  تــۆ  هەنوكە   *
لێرەوە  دەمەوێت  بێت.  هەرچۆنێك  تاراوگەیە  ئەو  ئیدی 
بیرمەندێك  چی  یانی  تاراوگەیەوە.  لەم  پێبكەم،  دەست 
لەتاراوگە  ئەبوزێد  حامد  نەصر  ئــەوەی  لەتاراوگەبێت؟ 
بێت، چی دەگەیەنێت؟ تاراوگە چیت پێدەبەخشێت و چیت 

لێدەسێنێتەوە؟
- پێموابێت زیاد لە وەاڵمێك بۆ ئەم پرسیارە 
هەیە... یەكێك لەو وەاڵمانەش شۆڕبوونەوەیە 
بەدیار  ئێشكگرتنە  خۆخواردنەوەو  بەئازارو 
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خەمە تایبەتییەكانی خۆمەوە. بەاڵم بەدیوێكی 
دیكەشدا تاراوگە ڕویەكی پۆزەتیڤانەی هەیە، 
ئەویش درێژەدانە بەكار كردن و سۆراخكردنی 
بسەلمێنیت-  بۆجیهانی  بۆئەوەی  بەردەوامە، 
كە  بسەلمێنیت-  نەیارەكانتی  بۆ  بەتایبەتیش 
لــەبــیــركــردنــەوەت بــخــەن و هێز و  نــاتــوانــن 

تواناكانت پایماڵ بكەن.
دەرگیری  لەمیسر،  هاتنەدەرەوەم  پێموایە 
ئەو حەز و ئارەزووە بوو بۆ بەرخوردكردن.. 
ــەدەرەوەم داو ئەو  ــن ــات مــن بــۆیــە بــڕیــاری ه
ئاڕستەم  كــە  قبوڵكرد  نــامــەیــەم  بانگهێشت 
ــە وتــنــەوەم لە  كــرابــوو، چونكە دەمــزانــی وان
و  پڕمەترسییە  و  بووە  قورس  زۆر  زانكۆدا 
دەبوو لەبری ئەوە، لە ماڵەوە زیندانی بومایەو 
چاودێری بكرامایە، ئەوەش شتێكە ژیانت لێ 

تاڵ دەكات.
ئەڵبەتە  قەناعەتەی-  ئەو  گەیشتمە  لێرەوە 
وانە  ئەگەر  كە  هــاوســەرم-  ئیبتهالی  و  من 
دەبێت  ئەوا  بێت،  مەحاڵ  زانكۆدا  لە  وتنەوە 
بكەینەوە.  تووێژینەوە  و  لێكۆڵینەوە  لە  بیر 
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ئەوە بەهانەی من بوو بۆ جێهێشتنی واڵت و 
هەڵبژاردنی تاراوگە.

 خەمی یەكەمم ئەوەبوو لە ساغ و سەالمەتی 
ئەو  لەپای  بزانم،  و  دڵنیابم  عەقڵیم  توانای 
هەموو ترس و تۆقاندنەی نەك دوچاری من، 
بەڵكو دوچاری زۆرێك بوو، شتێكم لێنەهاتوە. 
هەستمەوە،  بــوونــە  شــۆك  لــەو  دەمــویــســت 
داواكەمی  بەرایی  دادگــای  كاتێك  تایبەت  بە 
كە  دەردەخست  ئــەوەی  ئەمەش  ڕەتكردەوە. 
دادگای تێهەلچونەوە، ڕەزامەندە بە بڕیارەكە 
و ئـــەو حــوكــمــدانــەش بــۆخــۆی ســوپــرایــز و 

شۆكێك بوو. 
)واڵتــی  ئــێــرە  گەیشتمە  كــە  ڕۆژ  یــەكــەم 
ــوارە  ــێ ــووم بــۆ كــتــێــبــخــانــە.. ئ هـــۆڵـــەنـــدا(، چــ
گەیشتینەجێو كەلوپەلەكانمان لەو شوقەیەدانا 
كە پێمان درابوو، بەیانی ڕۆژی دوایی چووم 
بۆ زانكۆ و پرسیاری كتێبخانەم كردو دەستم 

بە ئیش كرد.
هەر لەیەکەم ڕۆژەوە بەكارەكەمەوە مژۆڵ 
بووم و كاركردنیش لەهەلومەرجی ئەكادیمیدا، 
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بێگومان باشترەو زانكۆی )الیدن(یش لەزانكۆ 
خوێندنی  لەبواری  بەتایبەت  كۆنەكانە،  زۆر 
تێدایە،  كتێبخانەیەكی  و  عەرەبی  و  ئیسالمی 
دنیابێت.  كتێبخانەكانی  باشترین  لە  ڕەنگە 
سەرەڕای ئەو خزمەتگوزاری و كارئاسانییەی 
دوای  ساڵێك  هەیە.  ئەوروپادا  زانكۆكانی  لە 
ئەوەش  و  وتنەوەكرد  بەوانە  دەستم  ئــەوە، 

دەرفەتی دامێ  تا خۆم كۆبكەمەوە.
ــدا فێری  ــەن ــۆڵ ــر ئـــەوەیـــە مــن لــە ه ســەی
بەكارهێنانی كۆمپیوتەربووم و بەرلەوە سەرو 
كارم لەگەڵیدا نەبوو. هاوپیشەو مامۆستایانی 
ئەوێ  پێشوازیكردنیان، پێشوازیكردن بوو لە 
توانای زانستی و ئەكادیمیم و بەهیچ جۆرێك 
توخنی ئەوە نەكەوتن، یان وایان نیشان نەدا 
كە بوونی من لەوێدا، پەیوەندی بەوەوە هەیە 
ڕاوەدونراوم، یان پەنام بۆ هێناون، بەڵكو وەك 
ئەوەش  و  لێكردم  پێشوازیان  ئەكادیمیستێك 

بۆخۆی كاریگەری گەورەی هەبوو.
پێشتر  لەبەرئەوەی  نەبوو،  زمانم  گرفتی 
چوار  بۆماوەی  وتبووەوە،  وانەم  ئەمریكا  لە 
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بووم.  مامۆستا  ژاپۆن  زانكۆكانی  لە  ساڵیش 
بە  هۆڵەندییەكان  زۆری  زۆربـــەی  هــاوكــات 
من  بەشەشی  ئــەو  و  قــســەدەكــەن  ئینگلیزی 

وانەم تێدا دەوتەوە، بەزمانی ئینگلیزی بوو.
لێرەوە بۆ مەسەلەی زمان هیچ كێشەیەكم 
لەدژمدا،  بڕیاری  دادگا  سەروەختێك  نەبوو. 
ناتوانم بڵێم وێڵم كردو بەخەیاڵمدا نەهات، بەاڵم 
بەو ڕادەی توڕەییە نەبوو كە لەدوای حوكمی 
دادگای تێهەڵچونەوە هەستم پێکرد. من بۆخۆم 
ئەم  پۆزەتیڤەكەی  الیەنە  سەیری  هەوڵدەدەم 
ــەم و  ــاردەك ــە ك ــازادان پرسە بــكــەم. ئــەوەتــا ئ
زۆرم  شتگەلێكی  نییە.  لەسەر  فشارێكم  هیچ 
لە چەندین  كراوەم.  دەست  و  لەبەردەستدایە 
پرۆژەدا بەشدارم. وەك ئەوەی ئێستا ئەندامم 
)ئینسكلۆپیدیای  نــووســیــنــەوەی  لیژنەی  لــە 

قورئانی( كە هێشتا دەرنەچوە.
بووم  هــەرلــەوكــاتــەوە  من  باسە  شایەنی 
بووم.  قاهیرە  لە  كە  لیژنەیەدا  لەم  بەئەندام 
لیژنەیە  ئــەو  ئەندامێكی  وەك   1994 ساڵی 
ــەاڵم  ــرد، ب دەســتــنــیــشــانــكــرام و پــەســەنــدم كـ
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بەوپێیەی ئێستا لە هۆڵەندام، ئەوە وام لێدەكات 
ئەندامێكی زۆر چاالك بم و ئینسكلۆپیدیاكەش 
)بــویــلــمــەر(ەوە چــاپ و  ــەن چاپخانەی  لــە الی

باڵودەكرێتەوە. 
ــار بـــۆ چــاپــكــردنــی  ــ ــدا ك ــەوەشــ ــ ــاڵ ئ ــەپـ لـ
ــت.  ــرێ دەك ئیسالمیش  ئینسكلۆپیدیایەكی 
هاوكات كۆنفرانسێكیشم سازكردوە و مانگی 
پێدەكات  دەســت  ــدن(  )الی لەزانكۆی  داهاتوو 
لێكۆڵینەوەی  و  و خواس  باس  ــارەی  دەرب و 
قورئانییە و الی خۆمەوە، ساڵ زیاترە كاری 

بۆ دەكەم. 
موسڵمان،  تــوێــژەرانــی  لەوكۆنفرانسەدا 
ــی ئــیــســالمــیــیــەوە دێــن  ــانـ لـــەســـەرجـــەم واڵتـ
وتوێژەرانی ئەوروپی و ئەمریكی و کەنەدیش 
لەمانگی  لێكۆڵیار  بیست و سێ   بەشداردەبن. 
ــودا لــە )الیـــدن( كــۆدەبــنــەوە، بــۆئــەوەی  داهــات
ئەو  و  قورئان  لە  باس  ڕویــەكــەوە  لەهەموو 
قورئانەوە  بە  پەیوەندیان  كە  بكەن  پرسانە 
چەندین  بۆ  قورئانەوە  لەزانستی  هەر  هەیە. 
تەوەری دیكە، دەربارەی تەفسیركردنی قورئان 



15خواپەرستی و دەمارگیری

)تەفسیری  بیستەمدا  سەدەی  لەهەلومەرجی 
سیاسی، تەفسیری زانستی، تەفسیری ئەدەبی(. 
ئەوانە تەوەری سەرەكی كۆنفرانسەكە دەبن. 
ڕەنگە ئەمانە بەرچاوڕونییەك بدەن، دەربارەی 
ئەو كار و چاالكیانەی لێرەدا ئەنجامیان دەدەم.
من ئەگەرچی لەواڵتێكی ئەورووپیم، بەاڵم 
خزمەت بەكەلتووری عەرەبی و بەكەلتووری 
چاكتر  و  باشتر  دەكــەم.. خزمەتێك  ئیسالمی 

لەوەی كە لە واڵتەكەی خۆمدا دەم كرد.

*چی دەنووسیت؟
عەرەبی  و  ئینگلیزی  بەزمانی  -لەئێستادا 
دەنووسم. لەو كاتەشەوە میسرم جێهێشتووە، 
گۆڕانكاری  لــە  جــۆرێــك  نووسینم  پـــرۆژەی 
پرسیارێكەوە  بەهۆی  ئەویش  بەسەرداهاتوە. 
ئیسالمدا  عەقڵی  ــە  )ل هـــات:  بەمێشكمدا  كــە 
ئیسالمی  عەقڵی  بۆچی  دەگـــوزەرێـــت؟  چــی 
ــارەی  ــ ــت، ســەروەخــتــێــك دەرب ــێ بــریــنــدار دەب
قورئان پرسیارێک دەكرێت؟ پرسیارێك نەك 
پرسیارگەلێك  بەڵكو  گومانكردن،  بەمەبەستی 
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دەربارەی لێكدانەوە و میتۆدی هێرمنیوتیك و 
میتۆدی شرۆڤەكردن(. 

ئەوانە پرسیارگەلێكی ڕەوا و ڕێ پێدراون، 
پێویستە  ڕەوایـــانـــەش،  پرسیارە  ئــەو  بــەاڵم 
ئەو  بەگەڕخستنەوەی  لــەڕێــی  ســەرلــەنــوێ  
دەربـــارەی  پێبكاتەوە،  دەســـت  پــرســیــارەوە 
مــێــژوی دەقــی  قــورئــانــی و  سروشتی دەقــی 
ئیسالمی  هۆشیاری  بۆچی  ئاخر  قورئانی. 

هەمیشە بریندار دەبێت؟ 
جارێكی  ــدا،  ــ ڕوی لــەمــن  ئـــەوەی  هەڵبەتە 
وەك  بیرهێناینەوە،  ناخۆشی  شتگەلێكی  تر 
حوكمدان لەدژی محەمەد ئەحمەد خەلەفەڵاڵو 
تـــەهـــا حسێن  لـــــــەدەوری  ــەو هـــەڵـــاڵیـــەی  ــ ئ
كە  ــوو  ــەوەب ئ خراپتر  ــەوەش  لـ دروســتــكــراو 
هەروەها  هێنا،  عەبدولڕازقیان  عەلی  بەسەر 
و...  مەحفوز  نەجیب  و  خالید  محەمەد  خالید 

هتد.
بەڕاست ئەم كێشەیە چییە و بۆ وایە؟

من بەم كێشەیەوە خەریكم و كار لەسەر 
نێو-  ــارەی گرفتی  پــرۆژەیــەك دەكـــەم، دەربـ
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لێكدانەوە لەسەردەمی نوێدا. دەمەوێت دەست 
پرسیارانە  ئەو  لەوانە  بەرم،  شتێك  چەند  بۆ 
نوێدا  لــەســەردەمــی  شــرۆڤــەكــاران  كــە  چین 
ناوێرن، خۆیانی لە قەرە بدەن و ئەو ترسەیان 

لە پای چییە؟
و  ســەرقــاڵــم  ــەوە  ــرۆژەیـ پـ بـــەم  ئەمێستا 
ڕەهەندێكی  ــەنــدا،  هــۆڵ ــە  ل لــێــرە  مــانــەوەشــم 
كارەم  بەم  عەرەبی  هزری  لە  بەرفراوانتری 
بەخشی، لەبەرئەوەی هزری ئیسالمی لە هزری 
عەرەبی بەرفراوانترە و ئاسیا و هندستان و 
شوێنانی دیكەش دەگرێتەوە و لەسەر ئاستی 

بیركردنەوەش دەسكەوتی گەورە هەیە.
لە  بــاس  پــرۆژەیــەمــدا،  لــەم  بەنیازم  بۆیە 
نــۆزدەهــەمــداو  ــەدەی  سـ لــە  بــكــەم  هندستان 
سەید محەمەد خان و محەمەد ئیقبال بەسەر 
ئەندۆنیزیاش  و  مالیزیا  هــاوكــات  بكەمەوە. 
بەسەر بكەمەوە. لەپاڵ ئەوانەشدا چاوێكم هەر 
لەسەر فیكری عەرەبی دەبێت، بەاڵم نەك هەر 
بەتەنها هزری مرۆڤی موسڵمان، بەڵكو هزری 

عەرەبی بەمانا فراوانەكەی. 
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خەریكم  ئێستادا  لە  پرۆژەیەیە  ئەو  ئەمە 
دەربچێت،  كتێبێك  لە  زیــاد  ڕەنگە  و  پێیەوە 
بەاڵم  بینووسمەوە،  بەرگ  چەندین  بە  یاخود 
تا ئێستا دەتوانم بڵێم قۆناغی سەدەی هەژدە 
و نۆزدە )تا محەمەد عەبدەم(، تەواو كردووە 
ــەوەو  ــۆكــردووەت ك پێویستم  كــەرەســتــەی  و 

تەوەرەكانیم دەستنیشانكردوە.
ئەویش  و  بەدەستەوەیە  دیكەشم  كتێبێكی 
تێدا  كــاری  سااڵنێكە  پــرۆژەیــەیــە،  ســەربــەو 
دەكەم و دەربارەی سوونەتە. دەكرێت وەك 
دەق  چەمكی  تەواوكەری  یان  دووەم،  بەشی 
دەق  چەمكی  كتێبی  ئــەگــەر  بكرێت.  حساب 
لەپاڵ  دەبێت  ئــەوا  بێت،  قــورئــان  ــارەی  دەربـ
بكەین  تــاوتــوێ   ســونــەت  چەمكی  ــەوەشــدا  ئ
ــوە و گەیشتوە  ب ــت  بــزانــیــن چــۆن دروسـ و 
بەوەی لەسەدەی دووەمەوە، وەك بنەمایەكی 
حسابی  یــاســادانــان  و  شەریعەت  ســەرەكــی 

بۆبكرێت.
ــێ ،  ــن دەوروژێ زۆر  پرسیارگەلێكی  ئەمە 
ڕاستی  مشتوماڵكردنی  لەئاست  تەنها  نــەك 
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و دروســتــی ئــەو فــەرمــودانــەی دەدرێــنــە پاڵ 
هزری  نەک  پرسێكە  ئەوە  )چونكە  پێغەمبەر، 
لەسەر  بەڵكو  بــوە(،  خەریك  پێیەوە  ئیسالمی 
ئاستی ئەو پرسیارەشی دەیەوێت بزانێت ئاخۆ 
هەموو ئەوشتانەی پێغەمبەر باسی كردون، بە 
مانای ئایینی و بەمانای وەحی سونەتن، یان نا؟
ــم،  ــ ــن ــ ــە دەوروژێ ــاران ــرســی هـــەمـــوو ئـــەو پ
ئەویش لەڕێی تاوتوێكردنی كتێبی كۆكراوەی 
كۆكەرەوانی  پێشەكیانەی  ئەو  و  فەرمودەكان 
فەرمودەكان نووسیویانە، لەگەڵ ئەو میتۆدەی 
بۆ  تێڕوانینیشیان  و  دید  و  هێناوە  بەكاریان 
فیقهو  بە  پەیوەستە  ــەوەش  ئ خــۆی.  سونەت 

ئسوڵی فیقهەوە.
بــە كۆنفرانسە  ــەوانــە ســەرقــاڵــم  ل ــەدەر  بـ  
ئەوروپادا شتێكی  لە  زانستییەكانەوە، ئەوەش 
گرنگە. ڕەنگە ئەمە دووەم كۆنفرانسی زانستی 
ــە( كە  ــات ــەرن عـــەرەبـــی بــێــت )كــۆنــفــرانــســی غ
بەشداری تێدا دەكەم، مانگی پێشوش لەتونس 
بووم و بەشداری كۆنفرانسێكم كرد، دەربارەی 
خودگەرایی و بابەتگەرایی لە هزری ئیسالمیدا.



نەصر حامد ئەبو زێد 20

كــردت، پرسیارێك  لــەو پرسیارەی خــۆت  *دەمــەوێــت 
ئیسالمی-  ئەقڵی  برینداربوونی  بەهۆكاری  سەبارەت  بكەم 
لەئارەدابێت  كەهەوڵێك  بۆنەیەكدا  لــەهــەر  عــەرەبــی، 
قورئانی  دەقی  لەدیدگایەكی جیاوازەوە شرۆڤەی  بۆئەوەی 
بكات، بەبێ  ئەوەی ئەوكارە بە مەبەستێكی بەدگومانانە، 

یان ناحەزانە ئەنجام بدرێت؟
و  هــەن  ئــەوە  بۆ  هۆكارگەلێك  هەڵبەتە   -
دەشێت لەڕێی كۆمەڵناسان و سیاسەتناسان و 
مێژووناسانەوە، پەییان پێبەرین. یەكێك لەوانە 
ماوەیەكی  بۆ  بیروبۆچونێكە  تاكە  بااڵدەستی 
دوورو درێژو نەبوونی توانای بیركردنەوەیە، لە 
كایەی پەروەردە و خوێندن و كایەكانی دیكەدا. 
و  دەستەجەمعی  بنەمایەكی  بۆخۆی  ئەمەش 
پرسیاری  كە  هەیە  كەلتووری  تێگەیشتنێكی 

قبوڵ نییە و زیاتر كوشتەی وەاڵمە.
ئــەوەی  بــەاڵم  گشتی،  بەشێوەیەكی  ئەمە 
قورئانییەوە  دەقی  تایبەتمەندی  بە  پەیوەندی 
یەكەم  هەیە.  چەندڕوویەكی  پێموایە  هەیە، 
زایینی( )نۆیەمی  كۆچی  سێیەمی  لەسەدەی 
سروشتی  دەربــــارەی  گفتوگۆكردن  ــەوە،  یـ
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داخــراوەو  قورئان(،  كۆنی  و  )خەڵق  قورئان 
ڕێی پێ نادرێت.

ــاقــارە  ــوان ئ ــێ ــەن ئـــەم پــرســە كــاتــی خـــۆی ل
ئەم  ــراوە،  ــارەوەك ــەب ل گفتوگۆی  فیكرییەكاندا 
كێشەیەی ئاشكرایەو لەسەربنەمای دیالۆگ كردن 
لەنێوان ئاقارە فیكریەكاندا هاتبوە ئارا، دەسەاڵتی 
بە  ئــەویــش  تێهەڵدەقورتێنێت ،  خــۆی  سیاسی 
خەڵقكردنی  لە  باس  بۆچونەی  ئەو  الیەنگرتنی 
ــمــون و مــوعــتــەســەم(،  قـــورئـــان دەكــــەن )مــەئ
سەركوتكردنی  چەوساندنەوەو  لەبەرامبەردا 

ئەوانی باس لە دێرێنیتی قورئان دەكەن.
ــەهــۆی  ــەو دیـــالـــۆگـــە ب ــ لـــێـــرەوە ئــیــدی ئ
ڕاوەســتــا،  ــەوە  دەســەاڵت خۆتێهەڵقورتاندنی 
لەبەرئەوەی هەندێك سەر كوتكران و هەندێكی 
كەش كە زانیان دەسەاڵت بیروبۆچونەكانیان 
بەكاردێنێت،   دی  ئەوانی  سەركوتكردنی  بۆ 

بێدەنگ بوون.
ئەلمتەوەكلیدا  خەلیفە  لەسەردەمی  پاشان 
دۆخەكە گۆڕا. متەوەكیل كەوتە پەیڕوەكردنی 
دیدوبۆچونی حەنبەلیەكان، هەربۆیە بەیاننامە 
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بــەنــاوبــانــگــەكــەی خــۆیــی بـــاڵوكـــردەوە. لــەو 
لە  باس  )هەركەسێك  هاتووە:  بەیاننامەیەشدا 
خەڵقكردنی قورئان بكات، ئەوا كافردەبێت(. ئیتر 
دەوترێت  پێی  كە  بیروباوەڕە  ئەو  لەوكاتەوە 
بوو  جەماعە(،  و  سونە  )ئەهلی  بیروباوەڕی 

بەئیسالم و بە زمانحاڵی ئیسالم.
كەواتە ئەو گفتوگۆیە لەڕێی دەستێوەردانی 
الیەک  كردنی  والیەنگیری  سیاسی  دەسەاڵتی 
پەكخراو ئەو ڕایەشی دەسەاڵت پاڵپشتی لێكرد، 
بۆیە  هەر  گشتی.  و  فەرمی  بیروڕای  بە  بوو 
كە  ئایدیایەدا-  ئــەو  لەگەڵ  پرسیارانەی  ئــەو 
بۆچونێك بوو نەك بیروباوەڕێكی كۆنكرێت- 
ناكۆك و پێچەوانە بهاتایەتەوە، ئەوا لە الیەن 
خوایان  و  خەڵك  كۆنزێرڤاتیڤەكانەوە،  هێزە 
ــەوەی، هەر  ــ ــاردەكــران ب ــب ــاوان لــێــهــانــدەدراو ت
الیەن  )لــە  قــورئــان  لە  نــوێ   پرسیاركردنێكی 
ئەوانەوە(، مەبەست لێی گومانكردنە لە قورئان.
بەهۆشیاری  گەمەكردنە  بۆخۆی  ئــەوەش 
گشتی ومەبەست لێی ڕێگرتن بووە لە وروژاندنی 
پرسیاری نوێ ، یاخود هەر پرسیارێك لەوەی 
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نابێت بیری لێبكرێتەوە، بەهۆی خۆهەڵقورتاندن 
و دەستێوەردانی دەسەاڵتی سیاسییەوە.

*ئەوەی جێی سەرنجە زۆرینەی ئەو كتێبانەی لەالیەن 
ئاینیین،  كتێبی  ڕەتدەكرێنەوە  ئــەزهــەرەوە  لیژنەكانی 

كتێبگەلێك كە توێژەرانی ئاینیی دەیاننووسن؟
ــەوەی ئەو  ــەرئ ــەب ــە. ئــەویــش ل -بــەڵــێ  وایـ
چەسپێنرا،  متەوەكلییەوە  لەالیەن  بیروڕایەی 
لەدەور  دیكەی  بیروباوەڕی  لە  یەك سستەم 
بیروباوەڕەی  بەو  بوو  هەڵچنراو هەرئەوەش 
دروســت  لەسەر  ئاینییەكانی  ــەزراوە  دامـ كە 
ــەر بــووبــێــت یــاخــود لە  ــەزه ــە ئ ــوو، ئیتر ل بـ
وەك  دیــكــەدا،  ئاینییەكانی  ــا  دەزگ زەیتونەو 

ڕژێمی سعودیە و وەهابییەت.
ئیبن  عەبدولوەهاب  كوڕی  محەمەدی  ئاخر 
تەیمیەیە و ئیبن تەیمیەش، حەنبەلییە.  بوونیادی 
ئەو بیروباوەڕانە بوو بە بوونیادی ئایدیۆلۆژی ئەو 
دامەزراوە ئاینیانە. كەواتە كردنی هەر پرسیارێك، 
دەبێتە مایەی لەقكردنی ئەو بونیادە ئایدیۆلۆژیە 
و لەقكردنی بوونیادی ئەو دامەزراوانە. لێرەوە 
خاوەن  دامەزراوەیەكی  وەك  دامەزراوانە  ئەو 
خۆیان.  لە  بەرگریكردن  دەكەونە  بەرژەوەندی، 
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ئەو بەرژەوەندیانەش هەندێک  جار بەرژەوەندی 
سیاسییە و هەندێجاریش، بەرژەوەندی ئابووری 

و هەیمەنە و دەسەاڵتە. 
بۆ نمونە ئەو پرسیارەی عەلی عەبدولڕازق 
ــێــت: )خــەالفــەت  ــات و دەڵ لــە خــەالفــەتــی دەكـ
سستمێكی ئیسالمی نییە، بەڵكو مومارەسەیەكی 
نییە(.  ئیسالمەوە  بە  پەیوەندی  و  مێژوییە 
دەبێتە  هەرتەنها  نەك  لەمجۆرە  پرسیارێكی 
ــەت )كە  ــای خــەالف ــ ــدنــی دەزگ ــەرزان مــایــەی ل
ــەی  ــای ــووەم بــۆخــۆی داڕمــــابــــوو(، بــەڵــكــو ب
بەمەبەستی  هەواڵنەشی،  ئــەو  هەڵتەكاندنی 
سەرلەنوێ  بووژاندنەوەی خەالفەت لەمیسردا 
دەدران. ئەویش لەڕێی كاندیدكردنی شا فوئاد 

بۆ پۆستی خەالفەتی موسڵمانان.
تــۆ دەزانــیــت پــاش هــەرەســی خــەالفــەت، 
موسڵمان،  عەرەبی-  فەرمانڕەوایەكی  هەموو 
هەوڵی بۆ ئەوەدەدا ببێتە خەلیفە. هەربۆیە ئەو 
كتێبە بووەمایەی هەڕەشە بۆسەر ئەو خواست 
بە  چاوخشاندنەوە  بەكورتییەكەی  ویستە.  و 
دەبێتە  ئایدیۆلۆژیاكاندا،  لە  ئایدیۆلۆژیایەك 

مایەی مەترسی بۆ بەرژەوەندییەك. 
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گەر سەیری كتێبەكەی تەها حوسێن بكەیت، چی لەو 
كتێبەدا بەدی دەكەیت؟ 

كتێبەكە بۆخۆی لەبارەی شیعرەوەیە، بەاڵم 
گۆڕاو بوو بە كتێبێك دژ بە ئایین، لەبەرئەوەی 
ئەو  و  ئاوەژودەكاتەوە  بەڵگەنەویستانە  ئەو 
بە  پەیوەستە  كە  دەكات  لەق  نەگۆڕانە  بنەما 
خەسڵەت و مێژوو زمانی ئەو واڵتانەوە. هەر 
لە  باس  تەها حوسێن  كتێبەدا  ئەو  لە سیاقی 
بابەتێك دەكات كە ئیمام محەمەد عەبدە پێشتر 
و  چــیــرۆك  پرسی  ئــەویــش  ــردووە.  ــ ك باسی 
بەسەرهاتەكانی ناو قورئانە، واتە چیرۆكەكانی 
قورئان مێژوو نین و محەمەد عەبدەش وەك 

پێویست ئەوەی ڕونكردووەتەوە. 
كەچی كتێبەکە و ئەو میتۆدەشی لەو كتێبەدا 
كاری پێكراوە، فەرامۆشكراو لە سەروەختی تەها 
لەبەرئەوەی  بەهانەیەك،  كرایە  ئەوە  حوسێندا 
بۆسەر  بوو  مەترسی  حوسێن  تەها  تێزەكەی 
زۆر،  تاڕادەیەكی  زمانەوانیانەی  ــا  دەزگ ئــەو 
ئایدیایەكی میتۆلۆژیان لە دەوری زمانی عەرەبی 

و مێژووی زمانی عەرەبی هەڵچنی بوو. 
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لە تەها حوسێنەوە
بۆ نەصر حامد ئەبوزید

* بەاڵم ئاخۆ ئەوەی تەها حوسێن ڕووبەڕووی بووەوە، 
كەم تا زۆر هەر ئەوەنییە یەخەی تۆشی گرت، كاتێك وەك 

تێكست مامەڵەت لەگەڵ قورئاندا كرد؟
تەها  ئەوەیە  ئەویش  بەجیاوازییەكەوە،   -
بەڵكو  نەكرا،  تاوانبار  زانكۆوە  لەناو  حوسێن 
لە  حوسێن  تەها  بوو.  زانكۆوە  دەرەوەی  لە 
دەرەوەی زانكۆوە هات و زانكۆش بەرگریی 

لێ كرد.

لەالیەن  لەكاتێكدا  دەگەیەنێت،  چی  بۆتۆ  *ئــەوە 
زانكۆوە پەالماردەدرێت؟

-لەبنەڕەتدا من لەناو زانكۆوە تۆمەتباركرام 
و تۆمەتەكەیان دایەپاڵم، نەك لەدەرەواڕا.

چی  ــەوە  ئ كــەلــتــووریــدا،  ژیــانــی  *لەمشتوماڵكردنی 
دەگەیەنێت؟
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ــاری تــەهــا حــوســێــنــدا، زانــكــۆ  ــ ــەڕۆژگ ــ -ل
ــە دامــــەزراوە  دامـــەزراوەیـــەكـــی تـــازەبـــوو ل
نوێیەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، لەسەردەمێكی 
هۆشیاری  ــوو  ب ــەك  ــەزراوەیـ دامـ لیبرالیدا. 
لە  ــوو، وەك دامـــەزراوەیـــەك  بــەخــۆی هــەب
هەربۆیە  مەدەنی.  كۆمەڵگەی  دامەزراوەكانی 
بیروبۆچونی  ئــــازادی  ــە  ل ــی  ــۆك داك ــكــۆ  زان
حوسێندا  تەها  لــەگــەڵ  ــرد.  ك حوسێن  تەها 
هاوڕانەبوو، وەلێ  بەهۆی فەزای لیبرالی ئەو 
لەمڕۆدا  بەاڵم  لێكرد،  بەرگری  سەردەمەوە 

زانكۆ بووەتە دامەزراوەیەكی ئایینی.

*ئایا ئەوە مانای دواكەوتن دەگەیەنێت؟
-ئەوە مانای وایە دامەزراوەكانی كۆمەڵگەی 
هاتوون،  كەمووكوڕیەك  دوچــاری  مەدەنی 
كۆمەڵگەی  دامــــــەزراوەی  تایبەتمەندترین 
ئەوەبوو  ــدا  ڕوی ــەوەی  ئ زانكۆیە.  مەدەنیش 
دامەزراوەیەكی ئایینی كە پێیدەڵێن )ئەزهەر(، 
كە  قاهیرەیدا  زانكۆی  دامــەزراوەی  پەالماری 

دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنییە.
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گەر بڕوانیتە كەسێكی وەك عەبدولسەبور 
شاهین- بێ  ئەوەی قسە لەسەر خۆی بكەین-، 
دەرچــووی  و  ئەزهەرییە  كەسێكی  دەبینیت 
ئەزهەرە. لەپاڵ ئەوەشدا وتاربێژی مزگەوتە. 
كۆلێژێكە  لــەبــنــەڕەتــدا  دەوڵــەتــیــش  كــۆلــێــژی 
ــاهــیــرەو )ســاڵــی  خـــراوەتـــە ســـەر زانــكــۆی ق
1827دامەزراوە(، تا ببێتە كۆلێژێك )خوێندنی 
كــۆبــكــاتــەوە،  ــرن(  ــۆدێ م خوێندنی  و  ئاینیی 
لەبەرئەوەی ئەزهەر لەوكاتەدا دژایەتی زانستە 
نوێیەكانی دەكرد، وەلێ  هێدی هێدی گۆڕا بۆ 

خوێندنگەیەكی ترادیشناڵ. 
خودی تەها حوسێنیش لە پێشەكی كتێبەكەیدا 
ئەوە  بۆ  ئاماژە  جاهیلی(،  ئەدەبی  ــارەی  )دەرب
دەكات كەچۆن ئەو خوێندنگەیە گۆڕاوەو بۆتە 
ــار ئــەوەی  ــەكــی تــرادشــنــاڵ. دواجـ دامــەزراوەی
رویدا، ئەو دامەزراوە ئاینییە تەقلیدییە بوو بە 

دامەزراوەیەكی كۆمەڵگەی مەدەنی.
هاوكات تەواوی كۆمەڵگە بەهۆی شكست 
نشوستهێنانی  و  سەلەفییەت  گەشەكردنی  و 
گەشەكردن  پالنی  و  نــەتــەوایــەتــی  ــرۆژەی  پـ
ئسوڵی  ئــاقــاری  وایــكــرد  بەرەوپێشچون،  و 
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ــدڕەو  ــون ــە ت ــروپ ــەڵ گ ــەگ بــرەوبــســێــنــێــت  و ل
ــت تــێــكــەڵ بــكــات.  و تــیــرۆریــســتــەكــانــدا دەسـ
دیكەش  مەسەلەكەی  و  مەسەلەیەكە  ئەمە 
)ئایینی  ئــایــیــن  عـــەرەبـــی،  واڵتــانــی  ئــەوەیــە 
ئــیــســالم( بــەكــاردێــنــن بــۆ پــەردەپــۆشــكــردنــی 
گروپە  ــەو  ئ هــاوكــات  سیاسیان.  ــی  ــەت ڕەوای
دەچنەوە،  بەگژدەوڵەتدا  ئۆپۆزسیۆنانەشی 

هەرهەمان شت بەكاردێنن.
ئەوەش تەواوی دامەزراوەكانی كۆمەڵگەی 
مەدەنی گرتۆتە و زانكۆی قاهیرە لەو ناوەدا 
و  پارێزەران  سەندیكای  بەڵكو  نییە،  بەتەنها 
دەردەچــــوون،  بــەو  پزیشكانیش  سەندیكای 
لــەكــاتــێــكــدا ئـــەوانـــەش هـــەر دامـــــــەزراوەی 
ناوەندانە  ئەو  ــەواوی  .ت مەدەنین  كۆمەڵگەی 
كەوتنە بندەستی ڕەوتی سەلەفییەت، زانكۆی 
ــەو دامـــەزراوانـــەی  ل ــوو  ب قــاهــیــرەش یەكێك 
ئەمەش  لێهات.  كــەوای  مــەدەنــی  كۆمەڵگەی 
دۆخـــێـــكـــی مـــــانـــــادارە و دەبــیــنــیــن چــۆن 
دامەزراوەكانی كۆمەڵگەی مەدەنی، كەوتونەتە 
گەشتونەتە  دامەزراوانە  ئەو  و  مەترسی  بەر 

دۆخێك لە پیربوونی پێشوەختە.
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من موسڵمانێكی ئیماندارم

*سەرباری ئەو هەڵمەتی پشتگیرییەی لێت كراو هەڵمەتێكی 
بەرفراوان بوو كە بەجۆرێك لە جۆرەكان داكۆكی لە ئازادی بیروڕا 
دەكرد، بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا پرسیارێك هەیە: )نەصر حامد 
ئەبوزێد كێیە؟ ئایا لەڕووی ئاینییەوە، موجەیدێكی ئیسالمە، 
موسڵمانێكی ڕۆشنگەرە، یاخود كەسێكی گومانكار و ئاتەیستە، 

یان لێكۆڵیارێكە و هیچ سیفەتێكی نییە(.
ــەبـــێ  هــیــچ ســیــفــەتــێــك  -بــالــێــكــۆڵــیــار بـ
نێو  ولە  بــدەم  بەخۆم  ڕێ   گەر  وەالوەبنێین. 
بەسادەیی  زۆر  ئــەوا  دایبنێم،  كۆنتێكستێكدا 
گــەورە  ئایینی  ــی  ــەك ــەروەردەی پ ــە  )ب ــێــم:  دەڵ
باوكم  ــوە.  ب دەرخ  هــەمــوو  قورئانم  ــراوم.  كـ
بە ئەزهەرەوە  پەیوەندی  تا  ئامادەی دەكردم 
بكەم. ئەوەی لەو چارەنووسە ڕزگاری كردم، 
پەیوەندی  كــە  بــوو  ــی  دەرەكـ هۆكارگەلێكی 
باوكە  بـــەوەی،  هــەبــوو  هەستكردنمەوە  بــە 
نەخۆشەكەم مردنی نزیك بوو بووەوە. باوكم 
ماندوو بوو، ئەزهەریش ڕێگاكەی دورو درێژ 
و من  كردایە  وەفاتی  باوكم  بوو  ڕەنگ  بوو. 



31خواپەرستی و دەمارگیری

هەر خوێندكار بوومایە. دەی باشە گەرهاتوو 
كێ   ئەی  بــووم،  خوێندكار  من  و  مرد  باوكم 
ــەڕێ  بــكــات،  ــان بـ ــەم ــەوادەك كـــاروبـــاری خــان
هەربۆیە  ماڵم؟  گــەورەی  كوڕە  من  لەكاتێكدا 
بــڕیــاریــدا  هــاوڕێــكــانــی،  ــاری  ــۆژگ ــام ئ دوای 
لەكاتێكدابوو  ئەمە  بخوێنم.  مەدەنی  خوێندنی 
لە  كاتێك  ئەوەبوو  بــوو.  گــەورە  تەمەنم  من 
خوێندكاری  و  بــووم  چواردەساڵیدا  تەمەنی 

ئامادەیی بووم، باوكم كۆچی دوایی كرد(.
ــە  )وات پیشەسازی  بــەشــی  بچمە  ــوو  دەبـ
خوێندنی هونەریی(، چونكە نەمدەتوانی بچمە 
دەبــوو خوێندنێكی خێرام چنگ  دوانــاوەنــدی. 
كــەوێــت، تــا ئــامــادەم كــات بــۆكــارێــك، بتوانم 
و  ئــەنــدام  پێنچ  لە  كە  بژیەنم  پێ   خێزانێكی 
دایكێك پێك دەهات. بەفیعلیش هەر ئەوە ڕویدا، 
بەاڵم خەونی خوێندن و زانكۆ هەروەك خۆی 
مایەوە. خەونی باوكم و خەونی تایبەتی خۆم 
و وێنەی ئەو خوێندنەی خەوی هەژاران بوو، 
مرۆڤە  ئەو  بــوو.  حوسێن  تەها  نمونەكەشی 

نابینایەی بەرەو ڕووناكیمان دەبات. 
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ــرە لە  ــی ــاه ــی ق ــانـ ــەكـ ــاوانـ بــەفــیــعــلــی دەرگـ
گریان،  حوسێندا  تەها  تەرمەكەی  بەڕێكردنی 
خەونی  نەبوون.  خوێندەواریش  چەندە  هەر 
خوێندن وایلێكردم بتوانم لە مەكتەبی ئێواران، 
زانــكــۆ و  بكەم و بچمە  تـــەواو  دوانــاوەنــدی 

كاریشم دەكرد.
لە زانكۆ سەركەوتنم بەدەستهێنا، لەكاتێكدا 
بۆ ماوەی دوانزە ساڵ )لە 1960 تا 1972(، 
دەكــرد.  كــارم  هونەری  فەرمانبەرێكی  وەك 
وەزیفە  ــردو  ــەواوك ت زانــكــۆم  نــایــاب  بەپلەی 
هــونــەریــیــەكــەم گــواســتــەوە بــۆ زانــكــۆ وەك 
تاكە ڕۆژیش  یەك  بەبێ  جیاوازی  موعیدێك، 

چییە.
موسڵمان  موسڵمانم،  هاوواڵتییەكی  من 
نوێژەكانی  كە  قــوڵ  ئیماندارییەكی  بەمانای 
و  دەبێت  ــەڕۆژو  ب و  دەكــات  كاتی خۆیدا  لە 

ڕێوڕەسمە ئایینیەكانیش بەجێدێنێت.
لەتەمەنی  بڵێم  دەتوانم  سەروبەندەدا  لەم 
قۆناغدا  ـــەدوو  ب میسری  كــۆمــەڵــگــەی  مــنــدا، 
گوزەری كرد. قۆناغی شەستەكان كە قۆناغی 
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سااڵنی  لە  بــوە.  نەتەوایەتی  و  سۆسیالیزم 
دوچاری  موسلیمین  ئیخوان   1964 1954و 
ڕووداوی  ــەدوو  ــ لـ هـــاتـــن،  ــردن  ــك ــوت ســەرك

بەناوبانگدا.
1952بووم،  یۆلیۆی  كوڕی شۆڕشی  من 
وەلێ  حەزم بە پرسی ڕەشبگیریی ئیخوانەكان 
لەتەمەنێكدا  ڕەنگە  نەبوو.  دیكەش  ئەوانی  و 
ملمالنێی  سروشتی  بە  دركــم  تیایدا  بووبم، 
ــخــواز و  ــازادی ئ ئــەفــســەرانــی  نــێــوان  سیاسی 

ئیخوان موسلمین نەكردبێت.  
خــوێــنــدەوە،  قوتبم  ســەیــد  ســەروەخــتــێــک 
چوومە  كاتێك  ــوو.  ب یــاســاغ  میسردا  لــە  كــە 
ئەدەبی  لێكۆڵینەوەی  بەخەیاڵمدا،  هات  زانكۆ 
بدەم.  گرێ   بەیەكەوە  ئایینی  لێكۆڵینەوەی  و 
بۆنمونە لەبارەی تیۆریای ستاتیكی لە قورئاندا 
بنووسم، وەك ئەوەی محەمەد قوتب و سەید 

قوتب كردبوویان.  
كــاتــێــك گــەیــشــتــمــە خــوێــنــدنــی مــاســتــەر، 
لە  كرد  موعتەزیلەكان  میتۆدی  لەسەر  كارم 
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لەسەرەتای  ئــەوە  قورئاندا.  كردنی  شرۆڤە 
عەبدولناسر  لەوكاتەدابوو  حەفتاكاندابوو. 
لەبەرنامەی  گۆڕانكاری  كردو  دوایــی  كۆچی 
بــەرەو  سوسیالیزمەوە  لە  ڕویـــدا،  دەوڵــەتــدا 

ئابووری لیبرالی و سەرمایەداری ملی نا.  
لە خەباتكردنەوە دژ بە دوژمن بۆ ئازادكردنی 
تەبایی.  و  ئاشتبوونەوە  بەرەو  بایدایەوە  خاك، 
هەر لەو قۆناغەدا ئیسالم و قورئان ڕەهەندێكی 
لەوەی، قسە  پێنەگیرا  دیكەیان وەرگرتو خۆمم 
كە  نەكەم  پراگماتیانە  لێكدانەوە  ئــەو  لەسەر 
ئەزهەر بەشداربوو تیایاندا. لەوێدا بۆم دەركەوت 
نەیارانیاندا،  و  موعتەزیلە  لەنێوان  هەڵبژاردن 
دەسوڕێتەوە  پێشوەختە  ئایدیایەكی  ــەدەوری  ل
ئایدیۆلۆژیای  بــە  ــەوێــت،  دەی و  الیــەنــە  هــەر  و 

پێشوەختەی خۆی قورئان بەدەنگ بهێنێت .
كێشەیەك  كە  نیشانیاندام  ئەوانە  هەموو 
ــەبــەری  ــە گــۆڕێــدایــە.. ئــایــا قــورئــان ســەرل ل
ئایدیۆلۆژیانە دەپەیڤێت و ئاخۆ دەشێت ئیسالم 
بە سۆسیالیزم و كەپیتالیزم لێكبدرێتەوە؟ یان 
دەبێت وەها شرۆڤە بكرێت كە ناسیۆنالیزمی 
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ــە لــەگــەڵ  ــردن ــاخــود ئــاشــتــی ك ــە، ی ــی ــی عــەرەب
و  هاواڵتییەك  وەك  خۆم  پێگەی  ئیسرائیلدا؟ 
بۆ  هانیاندام  توێژەرێك  وەك  غایەلەكانیشم 
هاتە  ئەوە  پرسیاری  ئەوانەدا  بــەدوای  ئــەوە. 
گۆڕێ  )دەق چییە؟(. بەرهەمی ئەوەش كتێبی 
مێژوو،  بۆ  بەگەڕانەوە  بــوو،  دەق(  )چەمكی 

زانستی قورئان و... هتد.
زانستی  لەو  سودم  میتۆد  ئاستی  لەسەر 
ــە بــەشــێــوەیــەكــی  ــرت ك ــ ــبــێــژیــیــە وەرگـ ڕەوان
ــنــدبــووم، بــەتــایــبــەت تــیــۆریــاكــەی  بـــاش خــوێ
عەبدولقاهیر جورجانی دەربارەی )هۆنینەوە(. 
كەسەیە  ئــەو  جورجانی  عەبدولقاهیر  ئاخر 
بزۆزەكەیدا  )بـــەڕووە  عــەرەبــی  كەلەپووری 
لـــەبـــواری زمــــان و ڕەوانـــبـــێـــژی(، لــەگــەڵ 
و  زمانناسی  بواری  مۆدێرنەكانی  دەسكەوتە 
بەو  تایبەت  دەدات.  گرێ   پێكەوە  سیمانتیك، 
لەوانە  هــەبــوون،  لێكۆڵینەوە  چەندین  پرسە 
ــارەی  دەرب ئەبودیب  كەمال  لێكۆڵینەوەكانی 
عەبدولقاهیر جورجانی كە جورجانی بە ئاقارە 

هاوچەرخەكانەوە دەبەستێتەوە.
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ــەوە و تــاوتــوێــكــردنــی  ــدن ــن كــەوتــمــە خــوێ
و  ئایینی  ــەڕووی  ــ ل عــەرەبــی،  ــووری  ــەپ ــەل ك
پاشان  و  فیقهی  و  ڕەوانبێژی  و  زمانەوانی 
چوومە سەر دەسكەوتە هاوچەرخەكان و هیچ 
ناكۆكی و دژایەتییەكم لەگەڵ ئەو دەسكەوتە 
زۆر ناوازانەی زمانناسی هاوچەرخ بەرهەمی 

هێناوە، نەبینی. 
بەخوێندنەوەی  دەســتــم  سەروەختێكیش 
كــرد،  جــورجــانــی  عەبدولقاهیر  و  ســیــبــەوەی 
سودم لە هەردووكیان وەرگرت. ئاخر میتۆدی 
من لێرەدا لە دوو سەرچاوەوە ئاو دەخواتەوە، 
ــووری  ــەپ كــەل گــەشــەكــەی  ڕووە  یــەكــێــكــیــان 
ڕەوانبێژیمانە، ئەوی دیكەشیان دەسكەوتەكانی 
زمانناسی و زانستەكانی ڕەخنەی هاوچەرخە.

و  نــەدا  ئسوڵی  سیاسی  ئیسالمی  بە  گرنگیت  *بۆچی 
نەبووە جێ  سەرنجت، یان بۆچی لەو بزاوتەدا هەوڵێكت بۆ 

بوژاندنەوەو نوێكردنەوەی ئیسالم نەبینی؟
-ڕێم پێبدە دوپاتی بكەمەوە ئەم توێژەرەی 
ئیسالمیە،  باسی  و  پرس  بەرهەمی  لێرەدایە، 
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نەک لەدەرەوەی ئیسالمەوە هاتبێت. من هەر 
بە منداڵی )ساڵی 1954( سەروەختێك تەمەنم 
یانزە سااڵن بوو، تێكەڵ بەڕێكخراوی ئیخوان 
دەسگیركرام،  ساڵەدا  لــەو  ــووم.  ب موسلمین 
ئاخر  هاتبوو.  لیستێكدا  لە  ناوم  لەبەرئەوەی 
من ئامادەی چاالكییەكانی ئەو هۆبەیە دەبووم 

كە لە گوندەكەمدا هەبوو.
تا  موسلمینەوە  ئــیــخــوان  بــە  پــەیــوەنــدیــم 
دوای زیندانیكردنم لە 1954 و 1964، هەر 
بەردەوام بوو. كەلەپوری ئیخوان لە حەسەن 
بەنناوە تا سەید قوتب، هەموویم خوێندبووەوە. 
بەاڵم  قەدەغەبوون،  لەوكاتەدا  كتێبانەش  ئەو 
هەرشتێ  یاساغ بوو، مرۆڤ حەزی پێدەكات.

بیروبۆچونەكانی  ــەوكــات  ئ بڵێم  ــم  ــوان دەت
سەیدقوتب سەرنجیان ڕاكێشام، بەتایبەت ئەوەی 
بەشێوەیەكی ئەدەبیانە خۆی لە قەرەی قورئان 
دەدات. ئەو خۆ لە قەرەدان و نزیك بوونەوەیەش 

لە قورئان، زیاتر ئەكادیمیانەبوو نەك سیاسی.
و  كۆدێتا  هەشتاكاندا  و  حەفتا  سااڵنی  لە 
هەڵگەڕانەوەیەك لە ئیخواندا ڕویدا، النیكەم بۆ 
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خۆمەاڵسدان لەپشت ڕوكاری ئایینی و ڕۆحی 
ئیسالمەوە، بۆ خاتری تۆخكردنەوەی ڕەهەندی 
بەرجەستەدەبوو.  توندوتیژیدا  لە  كە  سیاسی 
گوتاری ئایینی ئیخوان موسلمین لەگەڵ سەید 
قوتب و دوای باڵوبوونەوەی )مەشخەڵی ڕێ(، 
گۆڕانكاری بەسەردا هات و بوو بەگوتارێكی 
پۆشاكێكی  ــە  ب ڕەوان،  و  ڕوون  ســیــاســی 
ئایینی  گوتارێكی  پێشتر  لەكاتێكدا  ئاینییەوە. 
بوو، بەمانا و مەغزایەكی سیاسیەوە. هەڵبەتە 

جیاوازییش لەنێوان ئەو دوانەدا هەیە. 
ــا ســاتــەوەخــتــی ســەیــد قــوتــب گــوتــاری  ت
ئیخوان گوتارێكی ئایینی بوو. كەسانێكی زانا 
عــۆدە.  عەبدولقادر  وەك  كـــوژران،  هەبوون 
دوای سەید قوتب ڕەنگ و ڕوخساری زانایان 
دەموچاوی  گرتنەوە  جێی  ــەوەی  ئ ئــاوابــوو، 
.هزری  بوو  ئایدیۆلۆژیستەكان  سیاسەتوانە 
ئیخوان وەرگۆڕا بۆ گوتاری سیاسی و ئیدی 
ئاشكرابوو  ئاشكرابوون.  بەرژەوەندییەكانی 
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سوسیالیزمە،  بە  دژ  بەرژەوەندییەكانی  كە 
دژی  بێت.  عەبدولناسر  جەمال  بە  دژ  نــەك 

بەرژەوەندی جەماوەربوو.
ســەروەخــتــێــك بــۆیــەكــەمــجــار چــونــە نــاو 
ئەوەبوو  بۆ  هەوڵیان  هەموو  پەرلەمانەوە، 
خەسڵەتێكی  كـــە  دەربـــكـــەن  ــێــك  یــاســاگــەل
هەبێت.  ــان  ــاوەریـ ئـ ــەرم  شـ ســـەرمـــایـــەداری 
لە  كورسییەكیان  چــەنــد  كاتێك  هــەروەهــا 
ئەنجومەنی گەل بەدەستهێنا، خەمی گەورەیان 
هەڵگرن.  میراتییەكان  لەسەر  بــاج  ئــەوەبــوو 
لەپڕێكدا بۆیان دەركەوت ئەو باجی میراتیانە 
دژ بە ئایینە. پاشان لە هەشتاكاندا ئەزموونی 

كۆمپانیاكانی سەرمایەگوزاری هاتەئارا.
ــیــەكــی نـــەداربـــووم،  ــی مــنــێــك كــە هــاوواڵت
بەخۆڕایی خوێندنم تەواوكردبوو، داكۆكیم لە 
مافی هەژاران و مافی خوێندنی خوێندكارانی 
كە  ڕۆشنبیرانەبووم  لەو  دەكردو  دەسكورت 
دژی سیاسەتەكانی ئەنوەر سادات وەستانەوە، 
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ڕێكخراوێكدا  چوارچێوەی  لە  دەتــوانــی  نــەم 
دژی  ســیــاســیــیــەوە  ــەڕووی  ــ ل كــە  بمێنمەوە 

بەرژەوەندییەكانی خەڵك بێت.
ڕەوتە  ئەو  دژی  لە  ڕەخنەكانم  لەبەرئەوە 
من  گــوتــاری  گــەر سەرنجی  تــونــدبــوو.  زۆر 
گەنجانە  لەو  باس  گوتارێكە  دەبینیت  بــدەی، 
دەكات كە پێیان دەڵێن تیرۆریستو من پێموایە 
قوربانین. قوربانی گوتاری ئەو ڕابەر و شێخ 
وبۆمب  پڕدەكەن  مێشكیان  سەركردانەن،  و 
ڕەزامەندی  بە  و  دەچێنن  عەقڵیاندا  لە سەرو 

حكومەتیش ئەو كارانە دەكەن.
ــە،  ــووم وت ــی  ــ بــــەڕون و ڕەوانـ ــن زۆر  م
هێزەكانی ئاسایشی دەوڵەت دێن و پەالماری 
ئەو گەنجانە دەدەن كە ئامرازێكن، وەلێ  قەرەی 
ئەوانە ناكەون كە گوتاری توندڕەوی بەرهەم 

دێنن، لەبەرئەوەی دەوڵەت كاری پێیانە.
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هەڵگەڕاوە یان ڕادیكال

*گەر بمەوێت لەسەر ئاستی تیۆری بپرسم، ئایا وەك 
ــەدەرەوەی ئــەوەدا دەبینیت كە پێی  موسڵمانێك تۆ خۆت ل

دەڵێن ئیسالمی ڕادیكال؟
بەڵكو  ڕادیــكــال،  ئیسالمی  ناڵێم  پێی  -من 
ئاخر  هــەڵــگــەڕاوە.  ئیسالمی  ــم  ــێ دەن نـــاوی 
وەك  پــەرچــەكــرداریــیــە(،  )ئیسالمێكی  ئــەوە 
هەوڵێكە  نــاوەو  لێی  ناوەیان  ئەو  هەندێكیش 
لەژێر  سەربازی،  یاسای  پراكتیزەكردنی  بۆ 
بەیداخی ئیسالمدا. مومارەسەش الی من، لەو 
قسانە گرنگترە كە ئەوان دەیكەن. ئەو گوتارە 
بەچاكی  ئەبوزێددا  حامد  نەصر  كێشەی  لە 

كەشف بوو. 
الفــی  ــەی  ــەوانـ ئـ ــەی زۆری  ــ زۆربـ ــاخــر  ئ
ئەوەیان لێدەدا ڕۆشنگەرن و... هتد، دوچاری 
ــەر لە  ــ ــەك ه ــ ــوون. ن ــ ــەورەبـ ــ شــكــســتــێــكــی گـ
داكۆكیكرن لەمن کەمن ئەوەم ناوێت، بەڵكو لە 
دژی  ئیسالم  ئیسالم، چونكە  لە  داكۆكیكردن 
دەترسان،  هەموان  وەلێ   پوچگەراییەیە،  ئەو 
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و  بــەرژەوەنــدی  پرسانەدا  لــەو  لەبەرئەوەی 
بۆیە  تێدایە.  بەرژەوەندییەكانی  پێكدادانی 
ــەوەی بــەرگــری لــە نــەصــر حــامــد ئەبوزێد  ئـ
لەبەرژەوەندی  بكردایە، ئەگەری ئەوە هەبوو 

بدرێت.
ــی لـــەوەبـــكـــەیـــت كە  ــوڵ ــك ــت ن ــی ــوان ــات ــۆن ت
پەیوەندییەك هەیە لەنێوان ئەوەی پێی دەڵێن 
نــەوت  و  كــەنــداو  لــەگــەڵ  سیاسی،  ئیسالمی 
گوتاری  لەبەرەنجامی  كــە  دەزگــاگــەلــێــك  و 
بەو  ناتوانم  ســودمــەنــدە.  سیاسی  ئیسالمی 
ئیسالمە بڵێم ئیسالمێكی ڕادیكال و لێرەدا من 
سەبارەت  زانستی  تێگەیشتنێكی  هەوڵدەدەم، 
بە ئایین و ئیسالم پێشكەش بكەم. بەجۆرێك 
قورئان و ئیسالم لە كۆت و بەندی بەكاربردنی 

ئایدیۆلۆژی قوتار بكات.

ئایینی،  حوكمڕانی  بۆ  هەوڵە  ئــەم  وایــە  پێت  *تــۆ 
جۆرێكە لە هەڵگەڕانەوە و پاشەكشە؟

-بەڵێ . من الی خۆمەوە دەپرسم: )حوكمی 
ئایینی چ مانایەك  یانی چی؟ دەوڵەتی  ئایینی 
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ــەت دەزگــایــەکــە ناشێت  دەگــەیــەنــێــت؟(. دەوڵـ
ئاینی هەبێت. گەل ئایینی هەیە، وەلێ  دەوڵەت 
تێكەڵییەك  نییە.  خەڵك  دەوڵەت  دامودەزگایە. 
لەنێوان دەوڵەتدا )كە دەزگاگەلێكە(و  دەكرێت 

ئاستێک لەسەربەخۆیی لەخەڵك و خواهەیە.
ــن دەوڵــــەت  ــی ــێ ــك دەڵ ــێ ــت ئــێــمــە ســەروەخ
بەناوی  خوا  و  خەڵك  تۆ  ئــەوا  هەیە،  ئایینی 
چونكە  دەچەوسێنیتەوە،  دەوڵــەتــەوە  ئایینی 
ئەوا  دەبــێــت،  ئایینی  دەوڵـــەت  سەروەختێك 
دامودەزگای شرۆڤەكردنیشی دەبێت و جۆرە 
شرۆڤەیەكی تایبەت بەسەرخەڵكدا دەسەپێنێت . 
ــەت  دەوڵـ تــەفــســیــرەی  لــەو  كەسێكیش  هــەر 
البدات، وای لێدێت وەك ئەوەی لە دادگاكانی 
پشكنیندابێت. دادگایكردنەكانی عاریفەكان چی 

بوو؟ ئەی كوشتنی حەالج؟
ئەوەی دەیەوێت مێژوو لەیادبكات، كەیفی 
بشێوێنێت ،  مێژوو  بیەوێت  ئــەوەی  خۆیەتی. 
دەخوازێت ئێستاش بشێوێنێت . من دەمەوێت 
ئــازادەكــان  موسڵمانە  كۆمەڵگەی  كۆمەڵگە، 
ئیسالم  ئــازادانــە  بە  بن  موسڵمانانێك  بێت. 
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بكات  ناچاریان  نەك دەوڵەت  بكەن،  جێبەجێ  
لەسەر  پێویستە  ئیسالم.  پراكتیزەكردنی  بە 
مرۆڤ بەپێی ئایینی خۆی بژی، بەاڵم بەوپەڕی 

ئازادییەوە، نەك بەزەبر و زۆرەملێی. 
لەنێوان،  هــەیــە  ــەورە  گـ زۆر  جــیــاوازیــیــەكــی 
ئەوانەی   گوتاری  و  سیاسی  ئیسالمی  گوتاری 
ئیماندارە ڕۆشنگەرەكان. هەرچەندە  دەڵێن  پێیان 
یانی  ئایین  ناونانەدانیم.  ئەو  لەگەڵ  بۆخۆم  من 
چی؟ یانی ڕستێك بیروباوەڕ كە پەیوەندی مرۆڤ 
بەمرۆڤەوە ڕێك دەخات و هەڵسوكەوتی گروپەكان 

و ڕەفتاریان لەگەڵ یەكتریدا دیاری دەكات.
ژیانی  خۆیەتی  مافی  و  گروپە  هەر  بەڵێ  
ناكرێت  بــەاڵم  بخات،  ڕێك  ئایینەكەی  بەپێی 
دەوڵەت خۆی بەخاوەنی ئەو ئایینە بزانێت و 
ئەوەش بەسەر كۆمەڵدا فەرز بكات. ئەمە هەر 
هەمووی تیۆریای خەالفەتە كە دەبێت پرسی 

ئایین لە دەست كێدابێت.
لەوەی  هەیە،  بە موسڵمانان  بێمتمانەییەك 
بكەن  بەڕێ   خۆیان  ئایینی  كاروباری  بتوانن 

وڕێوڕەسمەكان جێبەجێ  بكەن.



45خواپەرستی و دەمارگیری

دەوڵەتی ئایینی 

تێڕوانینی  لە  عەبدولڕازقدای،  عەلی  لەگەڵ  *تۆ 
بۆ پرسی خەالفەت؟

ــت .  ــاوێ ــاری ن ــرســی ــەوە پ ــ ــە، ئ ــەت ــب - هــەڵ
ــەت، ســـەروەخـــتـــێ ک  ــەالفـ ــەخـ ــارەت بـ ــ ــەب ســ
بەبێ   )تەنانەت  مێژووەكەی  بۆ  دەگەڕێینەوە 
مشتومڕی تیۆلۆژیش(، دەبێت بڵێین خەالفەت 

چییە؟
بەڵكو  نــەبــوە،  خەلیفە  ئەمیرولموئمنین 
عومەری  بــووە.  خودا  پێغەمبەری  خەلیفەی 
كوڕی خەتاب ئەمیرولموئمنین بوە. ئیمارەش 
مانایەكی دنیاییانەی هەیە. ئایا خەلیفەیەك لە 

خەلیفەكان دەسەاڵتی ئایینی هەبوە؟
سەروەختێك دەوڵەتی ئەمەوی دروست 
ــەتــێــك كــە بــەنــاهــەقــی و بەبێ   بـــوو- دەوڵ
هەبێت  ئایینی  سیمایەكی  هــیــچ  ــەوەی  ــ ئ
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ئایینەكانی  ــا  دەزگ و  دام  ــوو-،  ب دروســت 
ئایینی  ئــایــدیــۆلــۆژیــای  و  ــردەوە  ــك ــاوەدان ئ
ــە مــەبــەســتــی ئـــەوەی  خــۆشــی گــشــتــانــد، ب
خەڵكیدا  بــەســەر  ــۆی  خـ ــای  ــۆژی ــۆل ــدی ــای ئ
ئــەمــەوی  ــی  ــەت دەوڵ ــی  وت كــێ   بسەپێنێ ت. 
موسڵمانانەی  ــەو  ئ ئاینییە؟  دەوڵــەتــێــكــی 
ئایدیۆلۆژیایەكیان  ژیــان،  سەردەمەدا  لەو 
دەوڵەتی  لەسەردەمی  سەپێنراو  بەسەردا 

عەباسیدا ئایدیۆلۆژیایەكی دیكە.
كاتێك ئایین دەبێتە ئایدیۆلۆژیای دەوڵەت، 
ئـــەوا ڕادەســـتـــی گــروپــێــكــی دەكـــەیـــن، ئیتر 
سەروەختێك  بێت.  هەرچییەك  گروپە  ئــەو 
و  دەڵــێــیــن چینێك  ــەوا  ئـ دەوڵــــەت،  دەڵــێــیــن 
دەڵێین گروپێك. خەڵك و خوا ئازادن ئایینی 
بكەن.  خۆیان  دینداری  و  هەڵبژێرن  خۆیان 
بەشێوەیەكی  بــەاڵم  ئەوەبكەن،  دەمانەوێت 
ئازادانە. كەچی ئەوان دەڵێن نا، ئێوە چارەتان 
ترتان  ڕێگەی  لەوەبەدەر  موسڵمانانن،  نییەو 
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ئەوا  موسڵمان،  بە  بوویت  مادامەكی  نییە. 
كەوتویتە ژێر ڕكێف ودەسەاڵتییەوە. 

دادگایكردنەكەتدا،  لە  ئەوەیە  هەرلەبەر  *دیــارە 
ڕازی نەبووی شایەتومانت پێبهێنن؟

موسڵمان  وەك  مــن  ئــاخــر  -بــێــگــومــان، 
موسڵمانبوونی  لەسەر  هەر  و  بووم  لەدایك 
ــەردەوام بــووم و كــەس بــۆی نییە  بـ خۆشم 
داوام لێبكات، ئیسالم بوونی خۆم بسەلمێنم. 
وەك چۆن كەس مافی ئەوەی نییە پێم بڵێت 

)تۆ نوێژ دەكەیت، یان نوێژ ناكەیت(.
كوشتنی  ــا،  دامــودەزگ بۆ  ئایین  گۆڕینی 
لە ئەورووپا  ئایینە. ئەوان لەوە دەترسن كە 
لێدەكەن  ئەوەمان  هەڕەشەی  وەلــێ   ــدا،  ڕوی
لێی  و بەوە دەمان ترسێنن. ئەوەی ترسیان 
هەیە، ئەوە الی ئێمەش ڕووبدات و دووبارە 

بێتەوە.
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ڕێگای نوێبوونەوە

یان  سەربەخۆ،  موسڵمانێكی  بنێین  نــاوت  *دەكرێت 
موجەدید..

موسڵمان  ــكــی  ــژەرێ ــوێ ت بــە  ــۆم  خـ ــن  -مـ
دادەنێم كە گیروگازەكانی ناو هزری ئیسالمی 
ئەوانە  دەیــەوێــت،  و  دەسپێك  خاڵی  كردۆتە 
هەوڵدەدات  و  دابنێت  نوێدا  كۆنتێكستێكی  لە 
ئیسالم لە بەندوباوی بەكارهێنانی ئایدیۆلۆژی 

قوتار بكات.

*لەم كۆمەڵگە پانوپۆڕە ئیسالمییەدا كە لەبنەڕەتدا 
ئیسالم كەلتوورەكەیەتی و بیركردنەوە لە پرۆسەی گۆڕان، 
بەشێكی  ئیسالم  گەر  نابێت،  مەیسەر  پێدان  گەشە  یان 
سەرەكی نەبێت لەپرۆسەكە. ئەمەش بۆخۆی ئیشكالییەتی 
سەرلەبەری مێژوومانەو بەبێ  ئەوە بانگەشەكردنی گۆڕان 
یەكێكی  تۆش  دەمێنێتەوە.  لەپەراوێزدا  گەشەپێدان  و 
لەو توێژەرە موسڵمانانەی هەرچی جارێك یەكێك بیر لە 
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ڕیفۆرمی ئایینی بكاتەوە، ئەوا بیری بەالی تۆدا دەچێت 
لەجێی  دەســتــەواژەكــە  گــەر  ئیسالم(،  )نوێكردنەوەی  بۆ 

خۆیدابێت.
نوێكردنەوەی  )ڕێــگــای  ڕێگایە  ئــەم  پێتوایە  ئایا 

ئیسالم(، هێشتا هەر ڕێگایەكی نائومێد و تەنگەالنە؟

بێهودەبێت،  ڕێــگــایــەكــی  پێموانییە  ــن  -م
ئەو  لەبەردەمدایە.  ئاستەنگی  ڕێگایەكە  وەلێ  
سەردەمی  لەسەرەتاكانی  هەر  ئاستەنگانەش 
شتێكی  ئـــەوەش  و  هــەبــوون  ڕێنیسانسەوە 

سروشتییە.
ئاستەنگە زۆر مەترسیدارەكان، ئاستەنگی 
سیاسی و كۆمەاڵیەتین، نەك ئاستەنگی گوتاری 
پێچەوانە  و  دژ  گوتاری  پێچەوانەبێت.  و  دژ 
سیاسیدا  و  كۆمەاڵیەتی  كۆنتێكستێكی  لــە 
لەبارەی  ئەمڕۆكەش  ئــەوەی  سەردەكەوێت. 
دیموكراسیدا  و  ئازادییەكان  لەپێناو  خەبات 
باسم كرد و دوپاتم كردەوە كە دەبێتە مایەی 
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هەر  هــۆشــیــاری،   ئاستی  بــەرفــراوانــبــوونــی 
پەیوەندی بەو بابەتەوە هەیە.

بەمانا سیاسییەكەی  دیموكراسی هەربەتەنها 
)واتە ئازادی هەڵبژاردن(، تێگەیشتنێكی ساویلكانەیە 
بۆ دیموكراسی. دیموكراسییەت الی من بەمانای 
تاكەكەس و دەستەبەركردنی  مافی  لە  ڕێزگرتن 
هتد،  و...  تەندروستی  و  خوێندن  لە  مافەكانی 
و  هەمەالیەنە  چەمكێكی  دیموكراسی  واتە  دێت. 
ئێمە گەر لە فەزایەكی ئازادانەدا گفتوگۆ بكەین، 
ئەوا دەگەین بە چارەسەری دوور لە دەمارگیری. 
نەبوونی  كێشەی  ئێستادا،  لە  سەرەکی  کێشەی 

ئازادییەكانە.
ئەمڕۆ کە باس لە سستمی سیاسی عەرەبی 
لەسەرەتای  سستمە  ئــەو  دەبینین  دەكــەیــن، 
ــەداوە  ــنـ ــووە. ڕویـ ــەوتـ ئــیــســالمــەوە پــەكــی كـ
موسڵمانان لەهیچ كۆمەڵگەیەكی ئیسالمیدا، بە 
فەرمانڕەوایەكیان  خۆیان  ویستی  و  خواست 
ــەاڵت بە  هــەڵــبــژاردبــێــت. ئــاڵــوێــركــردنــی دەســ
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شێوازی ئاشتیانە ڕووی نەداوەو هەرهەمووی 
بە كۆدێتابووە. كۆدێتای عەباسییەكان بەسەر 
ئەمەوییەكانیش  كــۆدێــتــای  ئــەمــەویــەكــانــداو 

بەسەر عەلی كوڕی ئەبوتاڵیبدا...
دێتەپێشێ .  ویراسی  حوكمی  ئــەوە  دوای 
هەڵدەگەڕێنەوە،  عەباسییەكان  لە  توركەكان 
هەر  ئەوانە  كەواتە  هتد.  و.....  بوەیهییەكان 
كە  ــوون  ــڕەواب ــان ــەرم ف ڕستێك  هــەمــوویــان، 

خەسڵەتێكی سەربازییان هەبووە.
پێدراو  ڕێ   كۆنەكاندا  چاخە  لە  ئەوە  گەر 
قابیلی  تـــازەدا  ســەردەمــی  لــە  ــەوا  ئ بووبێت، 
لە  هەرگیز  عــەرەبــی  كۆمەڵگەی  نییە.  قبوڵ 
ــازی  دەرب تەقلیدی  سیاسی  هــزری  بونیادی 
هــەمــان  ئێستاش  هــەتــا  هــەربــۆیــە  نـــەبـــووە. 
سستمی  ئەو  لەئارەدایە.  دەســەاڵت  سستمی 
پادشایەتی،  یان  بێت،  خێڵەكی  حوكمڕانییەش 
هەریەك شتەو  واتە  هەیە.  ناوەڕۆكی  هەمان 

نەگۆڕاوە.
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گەڕانەوە بۆ چاوگەكان

بۆ  ژێربەژێرانەیە،  گەڕانەوەیەكی  تۆ  هەوڵی  *ئایا 
چاوگ و بۆ تێكستی یەكەم؟

-گەڕانەوە بۆ سەرچاوە و تێكستی یەكەم 
بەتێگەیشتنی  ئایا  چــۆن؟  بــەاڵم  گرنگە،  زۆر 
كە  زانستی  تێگەیشتنی  بە  یاخود  حــەرفــی، 
لەسەر شیكردنەوەیەكی زانستی بۆ تێكست و 
مێژوی تێكست دامەزرابێت .ئەمە ئەو شتەیە لە 
ئێستادا دەمەوێت بیكەم. هەوڵدان بۆ گەڕانەوە 
بۆ دەقی یەكەم و پراكتیزەكردنی بەشێوەیەكی 
حەرفی، بەرەو فێندەمێنتالیزمێكی قێزەون مل 
مێژووی  لە  كە  بوو  ئەوشتە  ئەوەش  دەنێت. 

پرۆتستانتیەتدا ڕویدا. 
و  پەیام  وەك  تێكست  ئاخر سەروەختێك 
نامە لێدەكەیت، بەبێ  حاڵی بوون لە سروشت 
و مێژووی تێكستەكە و ئاستی ئاماژەكانی و 
بەیان  خۆیان  تێكست  ئاماژەكانی  چۆنچۆنی 
و  ئەكادیمین  پرسگەلێكی  )ئەوانیش  دەكــەن 
ــەوا دەچــیــتــەوە سەر  ــەكــراون(، ئ چــارەســەرن
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تێكستەكە وەك ئەوەی تێكستێكی خام بێت و 
بەویستی خۆت بارگاوی دەكەیت بەو شتانەی 
بەتێكستەوە  شرۆڤەكار  پەیوەندی  دەتەوێت. 
زانستی  هۆشیارییەكی  پێویستە  و  كێشەیە 

بەدیاردەی قورئانی بەرهەمبهێنین.
ــەو هــۆشــیــاریــیــە زانــســتــیــیــەش لــەســەر  ئـ
چــەنــد ڕێــوشــوێــنــێــكــی مــیــتــۆدی دەســتــەبــەر 
لە  قــورئــان  لە  تێگەیشتنە  یەكەمیان  دەبــێــت. 
ئەوە سەرەتایترین شتە.  كۆنتێكستی خۆیداو 
لــەدەرەوەی سیاقی خۆیدا،  ناتوانیت  ئاخر تۆ 
لەزمانی قورئان تێبگەیت. گەرنا ئەوا تەواوی 
بەسەردا  بیستەمی  سەدەی  ئایدیۆلۆژیاكانی 
خەسڵەتی  بە  ــان  زی بەجۆرێك  بــاردەكــەیــت، 
بڵێیت  لێدێت،  وای  و  دەگەیەنێت  تێكستەكە 
)حوكم( لە قورئاندا بەواتای حوكمی سیاسی 
حوكمڕانی  ماناكەی  )حوكم(  وشــەی  و  دێت 

سیاسییە. 
یان ئەم ئایەتە وەها لێكدەدەیتەوە )واالرض 
لەكاتێكدا  خــڕە،  زەوی  كە  دحاها(  ذلــك  بعد 
وشەی )دحاها( بەمانای )ڕایخست( و پاشان 
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بە هەناسە بڕكێ  وتەنگەتاویەكەوە، دەكەویتە 
سەرباس و خواسی ئەوەی، قورئان ئەم یان 
ئەو هەقیقەت لە خۆدەگرێت. بەوجۆرە قورئان 
دەیكەینە  ــەردەوام  ب كاتێك  دەدرێــت،  گەمارۆ 
ــك ئــایــدیــۆلــۆژیــا  بــابــەتــێــك و هــەرچــی جــارێ

پێویستی پێی  بوو، دەگەڕێینەوە بۆی.
لە ئیسالمدا چەند نۆرم و بەهایەك هەیە، 
بڕاوەتەوە و هەموان كۆكن لەسەری. تێگەیشتن 
بە  پەیوەستە  پرسێكە  مەوداكانی،  و  دەق  لە 
تووێژینەوەی زانستی و هاوكات بە خوێندن 
زانستی  تووێژینەوەی  فێربوونەوە، چونكە  و 
لە بازنەیەكی دابڕوا و داخراودا ناخولێتەوە. 

ــووم و  ب تــووێــژەر  ئــەوەیــە  كێشەی مــن 
گوێ   ئــەوان  وەلێ   فێردەكرد،  خوێندكارانم 
بەالیانەوە  هەرگیز  و  نادەن  تووێژینەوە  بە 
ــە، خــەڵــك و خـــوا كــتــێــبــەكــانــم  ــی ــی گــرنــگ ن
بخوێننەوە. ئەوان لە كاریگەری ڕۆشنگەری 
دەتــرســن و ڕۆشــنــگــەری بــەالی ئــەوانــەوە 

تۆقێنەرە. شتێكی 
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سەربەو  ــەزۆری  بـ لێكردی،  پشتیوانیان  ــەی  ــەوان *ئ
ئایدیۆلۆژیانانەن كە موسڵمان نین و ڕەنگە هەواداری ئەو 
ئایدیۆلۆژیانەش بوون كە ستەمكاریین. خۆت سەیر نایەتە 
و  موسڵمانان  نێوان،  لە  پڕگیروگازە  دۆخــە  لەو  بەرچاو 

ئیمانداران و ئەوانی دیكەدا؟
ــارادۆكــس و  -ســەیــرە تـــاڕادەی ئـــەوەی پ
ئەوەی  تا ڕادەی  تێدایە.  ئایرۆنیەتێكی زۆری 
بەدوای  لێهاتوە  وایــان  كتێبەكانم،  خوێنەری 
خوێندنەوە  بۆخاتری  كەس  دەگەڕێن.  خێودا 

كتێبەكانم ناخوێنێتەوە.
خوێنەرێك هەیە بەدوای خێوێكدا دەگەڕێت 
كاریگەری  لــەژێــر  ــەو خــوێــنــەرەش  ئ گــەر  و 
ئەو  بەئاسانی  ئــەوا  سەلەفیدابێت،  ئیسالمی 
خێوە دەدۆزێتەوە و كە دۆزیشییەوە، دەڵێت 
ئەو كابرایە كافرە. خوێنەرێكیش هەیە- كە تۆ 
خێوەكەدا  بەدوای  پێكردوە-،  ئاماژەت  خۆت 
لەو  هەر  ئــەوەش  نایدۆزێتەوە.  و  دەگەڕێت 

كۆنتێكستە ئاینییەوە دێت.
پێگەكانی   و  لیبرالیم  من  پێیوایە  ئـــەوەی 
بیروباوەڕی ئیسالمی دەهەژێنم، ئەوا ئەو خێوە 
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نادۆزێتەوە. ئەوەی سەبارەت بە ئیسالمیستەكان 
ئایدیۆلۆژیا  هەوادارانی  سەرجەم  بۆ  دەیڵێین، 

ڕەهاكانی دیكەش دەست دەدات.
ئایدیۆلۆژیایانەی  ئەو  )یان  هێزانەی  ئەو 
تا بگەنە  قبووڵە،  دیكەش(، دیموكراسین بۆیە 
ئەوەش هەرتەنها دەردی  كورسی دەسەاڵت. 
ئیسالمییەكان نییە، بەڵكو نەخۆشی كۆمەڵگەی 
كۆمەڵگەكانی  نەخۆشی  ڕەنــگــە  و  عــەرەبــی 

جیهانی سێیەم بێت بەشێوەیەكی گشتی.

*تۆ دەتەوێت توێژەربیت و موسڵمان بیت و خەسڵەتێكی 
دیموكراسیانەشت هەبێت، ئایا ناكۆكییەك لە نێوان ئەم 

سیانەدا نابینیت؟
كوێدایە؟  لە  ئەوە  ناكۆكی  بەاڵم  -ڕاستە، 
بــەوەی  ســەبــارەت  ئیسالم  بــۆ  تێگەیشتنم 
ئازادییەوە هەیە ئەوەیە،  پەیوەندی بە پرسی 
وپاشان  مرۆڤ  بداتە  ئازادی  ئیسالم  ناشێت 
كەبوو بە موسڵمان، بێت ولێی زەوت بكاتەوە.
و  دژبـــەری  لۆژیكییەوە  لـــەڕووی  قسەیە  ــەو  ئ
تێناگەن  لەوە  وادەڵێن،  ئەوانەشی  و  تێدایە  ناكۆكی 
ئەوە جۆرێك لە گومانكردن لە حیكمەتی ئیالهی تێدایە.
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هەڵگەڕانەوە

*پرسی هەڵگەڕانەوە، بە نموونە؟
- بەڵێ . بەئەقڵدا دەچێت قورئان و ئیسالم 
ببینن چ  ــێــڕەوا  پ ــەوەت  ئـ ئـــازادی  ــودا،  و خـ
پاشان  هەڵیبژێریت،  دەزانی  بەچاك  ئایینێك 
ــیــەت  ــازادی ئ ئـــەو  ــژارد،  ــب ــەڵ ه ئیسالمت  ــە  ك
حاڵەتەدا  لەم  كەواتە  دەی  لێبسەندرێتەوە؟ 

ئازادی چی دەگەیەنێت؟
ئیسالم  ئــــازادی،  ــەوەدا  ــ ل تەنها  تــۆ  ئــایــا 
ئیسالمت  هــەرئــەوەنــدەی  ــر  دوات هەڵبژێریت. 
هەڵبژارد، ئازادیت لەدەست دەدەیت. ئایا ئەوە 
ناكۆكییەكی لۆژیكیانەنییە. ئاخر زەحمەتە ئەوە 
بدرێتە پاڵ ئەو حیكمەتە ئیالهیەی كە دەڵێت: 
ئەمە  فلیكفر(.  شــا ء  ومــن  فلیؤمن  شــا ء  )مــن 
ڕێسایە. لە قورئاندا سزایەكی دنیایی نییە بۆ 
كەسێك هەڵگەڕابێتەوە، چونكە ئەوەی واز لە 
ئایینی ئیسالم دێنێت، سزای ئەوە دنیای هەیە. 
بــاوەڕی  جێدێڵێت،  ئیسالم  ئایینی  ئــەوەشــی 

بەسزای ئەو دنیانییە.
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ئیسالمیدا  بــانــگــەوازی  لــەمــێــژووی  ــەاڵم  ب
تەنانەت  سزادرابێت.  هەڵگەڕاوە  ڕوینەداوە، 
ــەبــوبــەكــر چـــــووەوە بەگژ  ــەشــی ئ ــەو كــات ئـ
لەدەسەاڵتی  لەبەرئەوەبوو  هەڵگەڕاوەكاندا، 
ــاشــان تێرمی  دەوڵــــەت یــاخــی بـــووبـــوون. پ
ــژوودا،  ــێ ــەم ــراو ل ــك ــاری )هـــەڵـــگـــەڕاوەكـــان( دی

مانایەكی دینی بە بااڵدا بڕا.
لە  سەرەكییە  پرەنسیپێكی  ئازادی  كەواتە 
لە  جگە  مەدالیایەیە،  ئەو  ئــەوەش  ئیسالمداو 

ئیسالم لە هیچ ئایینێكی دیكەدا نییە.

قبووڵ  ئیلحادیش  تەنانەت  ئیسالم  تۆ،  *بەبۆچونی 
دەكات؟

-ئیلحادی قبووڵ نییە، بەو مانایەی كە خوا 
بێباوەڕبیت،  گەرتۆ  وەلێ   دەبێت،  ڕازی  لێت 
سزایەكی  نادرێیت.  ســزا  پرسە  ئــەو  لەسەر 
لەوەوە  ئیسالم  پاشان  نییە.  ئەوە  بۆ  دنیایی 
ئایینەكانی  تــەواوكــەری  كە  پێدەكات  دەســت 
كەسێكە،  تاكە  موسڵمان  ئاخر  پێش خۆیەتی. 
ڕێزی  و  هەیە  پێغەمبەران  بەتەواوی  بڕوای 
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پــەیــامــبــەران  ســەرجــەم  و  مــوســا(  و  )عیسا 
موسڵمان  بە  ڕێگەی  هەرئەوەشە  دەگــرێــت. 
داوە، بۆ نمونە تا هاوسەرگیری لەگەڵ ژنێكی 

ئەهلی كیتابدا بكات. 
كەواتە ئەوە بەهاگشتیەكانن ئەو هەستەمان 
ــێ و وامـــان لــێــدەكــەن، ســەیــری شتە  ــ دەدەن
بەوەیە  پێویستمان  ئێمە  بكەین.  الوەكییەكان 
شتە گشتییەكان لەشتە بچوك و الوەكییەكان 
توانیان  وایانكردو  پێشینانیش  هەڵبهێنجین. 
كــەرامــەتــیــان  و  ئــایــیــن  و  دەرون  ــەوەش  ــ ب

بپارێزن...

*ئەو قسانەت دەربارەی هاوسەرگیریكردن لەگەڵ ئەهلی 
كیتابدا، دەمباتەوە بۆالی ئەو مشتومڕەی لەم ماوەیەدا لە 
لوبنان دروست بوو، دەربارەی یاسای هاوسەرگیری مەدەنی.. 

لەسەر ئەو بابەتە شتێكت هەیە بیڵێی؟
-دەقەكانی قورئان هەن. حوكمێكیش هەیە 
كە ئیسالم ڕێی داوە موسڵمانان هاوسەرگیری 
بكەن.  كیتابدا  ئەهلی  كچانی  و  ژنــان  لەگەڵ 
خانمی  لــەگــەڵ  هــاوســەرگــیــریــكــردن  ئەڵبەتە 
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دەشێت  ئایا  بەاڵم  پێشترخستوە،  موسڵماندا 
بكات،  مەسیحییەك  بە  شــوو  موسڵمان  ژنــە 
پرەنسیپە  پێموایە گەر  لەم حاڵەتەدا من  ئەوا 
گشتییەكانی شەریعەتمان وەرگرتو لەبارەیەوە 
كە  ــەوەكــردەوە  ل جەختمان  و  كــرد  قسەمان 
ــازادە )تــەنــانــەت لــەپــەیــوەنــدیــدا بە  ــ مـــرۆڤ ئ
هاوسەرەكەیەوە( و گەر باسمان لە مێرد كرد 
كە بەسەر هاوسەرەكەیدا زاڵە- ئێمە باس لە 
پەیوەندی نابەرامبەری ژن و مێرد لە جیهانی 
لەبەرئەوەی  ئیسالمیدا دەكەین-، ئەوا دەڵێین 
پیاو گەورەی خێزانە، ئەوا ئەو هاوسەرگیرییە 

زەحمەتە.
 بەاڵم ئەوەی  پێی دەوترێت دروستكردنی 
بۆتە  هاوكاری  و  بەشداری  لۆژیكی  خێزان، 
لە  ئێمەش  و  بااڵدەستی  و  زاڵبوون  لۆژیكی 
تاكەكەس  خواستی  ئــەوەش  و  كۆمەڵگەداین 

خۆیەتی و سزای لەسەر نییە.
یەكێك  بــە  شــوی  موسڵمان  ژنێكی  گــەر 
دژ  ــەوە  ئ پێیوابوو  و  كــرد  كیتاب  ئەهلی  لە 
ناتوانێت  كەس  ئەوا  نابێت،  ئایینی  ئازادی  بە 
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ئیماندار  ژنە  خۆگەر  لێبكات.  ئەوەی  ڕێگری 
كێ   فەرزدەكەیت.  بەسەردا  چی  ئەوا  نەبوو، 
وتویەتی یاساگەلێك دابنێت  و بەسەر خەڵك و 

خوادا بیسەپێنە.
بە  شــوو  ویستی  موسڵمانێك  ــە  ژن ــەر  گ
ئازادە  ئەوا  نەبێت،  موسڵمان  بكات  كەسێك 
نییە.  لەسەر  ئیسالمدا سزای  لە  كارە  ئەو  و 
فوقەهاكان ڕێساویاسایان بۆ سزادان داناوە، 
كۆمەاڵیەتی  سیاقی  لــەگــەڵ  شــێــوەیــەك  بــە 

سەردەمەكەیاندا گونجاوبێت. 
دیل  ــازادی ژن  ئـ ــم،  ــوان دەت ــەمــڕۆدا  ل ئایا 
بكەم؟ئایا ئەوەیان لەبەر هۆكاری كۆمەاڵیەتی 
و هۆكاری دیكە دەوێت؟ لەکاتێکدا مەسەلەكە 
خۆی كۆنترۆڵكردنی تاكە كەسە، بەناوی دام 

و دەزگاوە و كێشەكەش لەوەدایە.
ئیسالم  كە  بەوەهەبێت  بڕوامان  پێویستە 
بە  ئــازادیــمــان  گــەرهــاتــوو  ناچێت،  لــەدەســت 
دەست  لە  مەسیحییەت  بەخشی.  تاكەكەس 
لەالیەن  تاكەكەس  ئازادی  لەبەرئەوەی  چوو، 
سەروەختێكیش  ســنــورداركــرابــوو.  كڵێساوە 
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ئااڵی  كڵێسا  مۆدێرنەدا  هێزی  فشاری  لەژێر 
ئایین  لــە  تــەرێــزیــان  خەڵكی  هــەڵــكــرد،  سپی 
ئایین  لە  تەرێز  خەڵك  نامانەوێت  ئێمە  كــرد. 
ئازادانە  بكەن، بەڵكو دەخوازین بەشێوەیەكی 

دینداری خۆیان ئەنجام بدەن.
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2

زاناكانی  لــە  لەیەكێك  پــرســیــارم  ســەروەخــتــێــك   *
ئەندامی  و  نجێمییە  محەمەد  د.  ئەویش  كە  كرد  سعودیە 
هەڵوێستی  بە  سەبارەت  واڵتەیە،  ئەو  فەقیهانی  كــۆڕی 
لە تەكفیر كردنەكەت، وتی نابێت تەكفیر بكرێت، بەاڵم 
لەبەرامبەریشدا پێیوایە تۆ لەكاتی دادگایی كردنەكەتدا 
بڕیاری  دادگــا  بۆیە  بكەیت،  لەخۆت  بەرگری  نەتتوانیوە 

لەدژت داوە. هۆكاری ئەو شكستە چییە؟
بێشومارمان  یاساگەلێكی  لەمیسر  -ئێمە 
بێتەئارا،  كێشەیەك  جارێك  هەرچی  هەیە. 
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نایەن یاسا كۆنەكە البەرن، بەڵكو وەك خۆی 
دادەڕێــژن.  تــازەش  یاسایەكی  و  دەیهێڵنەوە 
ئێمە یاساگەلێكی جۆراو جۆر و دژ بەیەكمان 
بۆ  لە كۆمەڵگە. ڕێزم  دادگاش بەشێكە  هەیە. 
دامەزراوەیەكی  دادگــا  كەدەڵێن  هەیە  ئەوانە 
دادوەریــش  دواجــار  چییە.  و  پایەو چی   بڵند 
هەروەها  بەدەرنییە.  كاریگەری  لە  و  مرۆڤە 
ئەو دۆسێیانەی دەخرێنە بەردەستی  و دادوەر 
بۆیە  دەبێت.  ڕۆڵیان  دەیانخوێنێتەوە،  چۆن 
تایتڵی شكست   لەژێر  دادگایكردنەكەم  ناتوانم 

و سەركەوتندا دابنێم.
ئایینی دابنێم،  ناتوانم بەپرسێكی  هەروەها 
چونكە دادگا لەمیسر دادگایەكی مەدەنییە، بەاڵم 
لە سعودیە دادگایەكی شەرعییە. الی ئێمە تەنها 
دادگای باری كەسێتی، پشت بە مەرجەعیەتی 
مسریدا  لەدادگای  بۆیە  دەبەستێت .  شەرعی 
گەر  بێت،  )هەڵگەڕانەوە(  ناوی  نییە  تاوانێك 
تاوانێكیش بوونی نەبێت، ئەوا سزاش نابێت. 

تۆماركردم  لەسەر  داوایــان  ئەوانەی  بۆیە 
)هەڵگەڕانەوە(  نەكرد حوكمی  ئەوەیان  داوای 
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ــەصــر حــامــد ئـــەبـــوزێـــددا بــدرێــت  بــەســەر ن
لەبەرئەوەی كتێبێكی نووسیوە، بەڵكو بەناوی 
ــا و داوایــانــكــرد  )حــســبــە(وە چـــوون بــۆ دادگـ
ــەوبــوزێــد و هــاوســەرەكــەی  نــەصــر حــامــد ئ
بەفتوای  ئەستوور  پشت  لێكجیابكرێنەوە، 
ئەوشتانەشی  هــەروەهــا  و  ئایینی   زانــایــانــی 

لەنووسینەكانمدا باسم كردبوون. 
كەواتە جەوهەری مەسەلەكە )هەڵگەڕانەوە( 
كەسایەتییە.  ــاری  بـ پرسێكی  بەڵكو  نییە، 
دادوەریش لەوەدا سەرپشكە، بەدوای بابەتەكەدا 
ــكــاتــەوە. وەك ئـــەوەی  ــی ب بــچــێــت، یـــان ڕەتـ
پەسەندی  دادگــا  ــداو  ڕوی یەكەمدا  لەكێشەی 
مافی  داوایانە  ئەو  خاوەن  ڕایگەیاند،  نەكردو 
دادگای  دادوەری  دواتر  بەاڵم  نییە،  ئەوەیان 
تێهەڵچونەوە بۆچونێكی دیكەی هەبوو، لەبەر 
بوو،  سیاسی  لەناوەڕۆكدا  كە  هۆكارگەلێك 

داواکە ڕەتنەکرایەوە.
بــدەمــێ ، چونكە  ــژەی  درێـ نــامــەوێــت زۆر 
كێشەکە  وردەكــــاری  نییە،  هــەیــەو  هــەرچــی 
دەزانـــێـــت .. لــەگــەڵ ڕێـــزی زۆرم بــۆ دادگـــاو 
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بێگەردییان كە زۆرجار واحسابیان بۆدەكرێت 
لــــەدەرەوە كــات  و  بــن  ــەوەی شتێك  ئـ وەک 
شوێندا، بەاڵم دەبێت پرسیاری ئەوەش بكەین، 
دادوەر چۆن چۆنی مامەڵە لەگەڵ ئەو هەموو 
بە  كار  لێدەكات  وای  چی  دەكــات؟  یاسایەدا 

یاسایەک بكات  و یەکێکی دیكە واز لێبێنێت؟
لێرەدا سەروكارمان لەگەڵ خودی دادوەر 
لێكدانەوەو  بۆ  ئەواندا دەبێت،  لێوەشاوەیی  و 
هەڵبژاردن. تا یاساكان زۆرتربن  و كەڵەكەبن 
بواری  بن،  دژبەیەك  ناكۆك  و  بەسەریەكداو 
لە  ــەاڵم  بـ دەڕەخــســێــنــن،  دادوەر  بــۆ  ــاتــر  زی
ـــەزراودا،  دامـ تۆكمەو  دادوەری  سستمێكی 
دادوەر یەك جۆر یاسا جێبەجێ  دەكات. گەر 
دژ  و  ناكۆك   یاسای  یاسایی  و  فــرە  هاتوو 

بەیەك هەبوو، دەبێت دادوەر چی بكات؟
لێرەدا بۆمان دەردەكەوێت پرسەكە زۆر لە 
پرسی نەصر حامد ئەبوزێد گەورەترە، لەبەر 
مەترسی ئەم حاڵەتەش بوو دوای ئەوە بابەتی 
گۆڕین  و دەسكاریكردنی یاساكان هاتە گۆڕێ . 
ئەوەش لەبەر خاتری من نەبوو. پرسەكە خۆی 
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لەسەر ئاستی فیكری  و كۆمەاڵیەتی ترسناكەو 
نەتەوەكەمان.  سەرداهاتوی  بۆ  هەڕەشەیە 
ئەوەندەی  بەوكارەیان  ئەوەشدا  لەگەڵ  بەاڵم 
هێنایە  یــان  )حسبە(  چونكە  ترخراپیانكرد، 
ناوەوە، وەك بەشێك لەیاساو ڕێ   وشوێنیان 

بۆ دانا. ئەمە لەكاتێكدا پێشتر وانەبوو.

ــە كەمێك  ــان ــاری ــك ــۆڕان ــەو گ *بــــەاڵم پــێــتــوانــیــیــە ئـ
بكەنەوە  بچوك  تەكفیر  پرسی  بۆئەوەی  یارمەتیدەربوون، 
و سنورداری بكەن؟ هەربۆیە عەبدولسەبور شاهین دەڵێت: 
حەسەن  لەسەر  داوا  نەمتوانی  هــاوشــێــوەدا  )لەپرسێكی 
حەنەفی تۆمار بكەم، لەبەرئەوەی دوای مەسەلەكەی نەصر 

حامد ئەبوزێد یاساكە گۆڕا(؟ 
-تەنانەت بەرلە كێشەكەی حەسەن حەنەفی، 
كێشەی كتێبی )باوكە ئادەم(ی عەبدولسەبور 
لەسەر  داوایــەكــیــشــی  هیچ  هــەبــوو،  شاهین 
كێشەكەی  دواتر  بڵێین  دەتوانین  تۆمارنەكرا. 
لەبیریارانی  ــك  زۆرێ ئەبوزێد،  حامد  نەصر 
تیایاندابوو نەیارم بوون. بۆخۆم  پاراست كە 

دڵخۆشم بەوە.
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بڵێین ئەو شكاتانەی  *باسی نەیارت كرد، دەتوانین 
شتی  بەڵكو  نەبوو،  فیكری  ڕەهــەنــدی  هەرتەنها  لێتكرا 
وەك  ئــەوەش  ڕاستەقینەی  هۆكاری  تێدابوو؟  شەخسیشی 
كرد،  شارەزەردەواڵەدا  بە  دەستت  تۆ  ئەوەبوو  باسدەكرێت 
ئاقاری  سیمبولەكانی  لــە  هەندێک   ــاری  پــەالم كاتێك 
ئایینتدا، چونكە ئەوانە وەك خۆت دەڵێیت: )ڕەوایەتیان 

بەپرۆسەی بەگەڕخستنی سەرمایە بەخشی(؟
ــن. من  ــ ــە ڕاســــت ب ــەو قــســان ــ -ڕەنـــگـــە ئ
لەگوتاری  )ڕەخنەگەرتن  كتێبی  لەپێشەكی 
ئایینی(دا، ئەوەم بەڕونی باسكردوە و وتومە: 
)گوتاری ئایینی گوتارێكی مرۆییە و پێویستە 
پەی  تــا  بكۆڵینەوە،  لێی  بــكــەیــن و  تــاوتــوێــی 
ئەو  دەستنیشانی  بەرین و  بەمیكانیزمەكانی 
گوزارشتیان  ڕەنگە  كە  بكەین  بەرژەوەندیانە 
لێبكات، چونكە ئەوە گوتاری مرۆڤەو گوتارێكە 
دەربارەی ئایین نەك ئایین خۆی بێت. لەوێدا 
سەرمایەگوزاری  كۆمپانیاكانی  بە  نمونەم 
زیانانە  و  زەرەر  ــەو  ل باسم  هــێــنــابــووەوەو 
توشی  لەمیسر،  زۆر  خەڵكانێكی  كە  كردبوو 

بوون و تائێستاش چارەسەر نەكراوون(.
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ئەو  بەنووسینی  من سەروەختێك دەستم 
بابەتە كرد كەسم لەخەیاڵدانەبوو. دەربایسیش 
نەبووم ناوی كەسانێكی تایبەت  و دیاریكراو 
شرۆڤە  دەمویست  من  ئــەوەی  بەڵكو  بهێنم، 
ئەوكاتە  كتێبەكەم  دیــاردەكــەبــوو.  كــردنــی 
نووسی كە لە ژاپۆن بووم، واتە بەدووربووم 
لەو ژاوە ژاوەی لە واقیعی كۆمەڵگەی میسریدا 

هەبوو.
هەڵوێست  و  هەندێک   مەبەست  بێ   ڕەنگە 
لەسەر  پــەردەم  كردبێت و  ئاشكرا  ئەموئەوم 
ــان  ــی ــدی ــەرژەوەن ب ــە  ب ــم  ــان ــن  و زی ــ ڕوو الداب
گەیاندبێت . ئەو هێرش  و پەالمارەی دوای ئەوە 
بۆچونەكانم  ڕاستی  بوومەوە،  ڕووبــەڕووی 
هاتوە  كتێبەكەدا  لەپێشەكی  كە  دەسەلمێنێت  
و باس لەوەدەكات: )گوتاری ئایینی پێویستی 
شەخسی  ڕەخنەیەكی  ــەاڵم  ب ڕەخــنــەیــە(،  بــە 
لەبەر  كەسێك  ئەوەیە  شەخسی  ڕەخنەی  نا. 
خۆت ڕقی لێتە، بەاڵم من ئەو كەسانە ناناسم. 
كەواتە پرسەكە شەخسی نییە، بەڵكو پرسێكی 

كۆمەاڵیەتییە.
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ئابووری  دامەزراوەیەكی  ئەوەیە  پرسی   
لە  و  بــوە  دروســت  یاسا  بنەمای  لەسەر  كە 
ڕێسای  یاساو  بــەكــارە،  دەســت  نیشتمانێكدا 
سیاسەتمەداران  بــیــریــاران  و  هــەیــەو  خــۆی 
كەوابێت   بكەن،  لێ  پشتیوانی  دەكرێن  تەیار 
ئەوە پرسێكی گشتییە و مافی هەموو كەسێكە 
)ڕەیانم(  نەناوی  بكات. من  بارەوە  لە  قسەی 
بردوە نەهیچ كەسێكی دی، چونكە مەسەلەكە 
شەخسی نییە و نیەتی كارەكەشم پەالماردانی 

كەسێك نییە بەدیاریكراوی. 
لە  ڕقــمــان  كــە  كۆمەڵگەیانەین  ــەو  ل ئێمە 
دوژمنایەتیان  كۆمەڵگەیانەی  ئەو  ڕەخنەیە. 
لەگەڵ ڕەخنەدا هەیە. ڕەنگە ناڕونی  و بەهەڵە 
لەنێوان  گشتیدا،  هۆشیاری  لە  تێگەیشتنێك 
ڕەخنەو ڕەتكردنەوە واتە تێكو پێكداندا هەبێت.
بەبێ   فیكرێك  هیچ  بێت  ڕاســتــی  ئـــەوەی 
بەڵگە  بۆخۆی  ــەوەش  ئ نییە،  بوونی  ڕەخنە 
نەویستێكە لە مێژووی فیكردا. هەر توێژەرێك 
نەكات،  بەرلەخۆی  هزری  بەپشكنینی  دەست 
شتە  و  بكات   كاوێژ  دەبێت  تووتی  و  دەبێتە 



71خواپەرستی و دەمارگیری

ئەو  داخــە  جێگەی  زۆر  بجوێتەوە.  كۆنەكان 
جووینەوە و كاوێژكردنە، لە كەلتووری ئێمەدا 

بااڵدەستە.
ــمــێــك  ــاق ت ــەس  و  ــ ــ ك ــد  ــ ــەن ــە چــ ــوایـ ــمـ ــێـ پـ
پێگەو  بۆسەر  مەترسییەك  هەستیانكردوە، 
بەرژەوەندیان دروست بوە و ئەوەش پرسێكی 
كۆنە. لە )كندی( دەگێڕنەوە كەوتویەتی )ئەوانە 
لە كورسییە ساختەكانیان  دەكەن(.  بەرگری 
هەڵدەستم  خۆم  بەڕۆڵی  من  كاتدا  هەمان  لە 
و  بانگخواز  وەك  نــەك  تــووێــژەرێــك،  وەك 

خاوەن پەیامێك.

بەدوالیزمەی  بدەینەوە  گرێ   ئــەوە  دەتوانین  *ئایا 
)ڕەخنە/ تەكفیر( كە لەواڵتانی عەرەبیدا دووبارە دەبێتەوە 
لەوێ   لێرەو  ڕاستەقینە  ڕەخنەگرێكی  جارێك،  هەرچی  و 
دەردەكەوێت، بە تەكفیركردن بەری پێدەگیرێت. بۆ نموونە 
وەك ئەوەی لە سعودیە لەگەڵ د. عەبدوڵاڵ غوزامیدا ڕویدا؟ 

ئەم ترسە لە ڕەخنە بۆچی؟
-تەواوە. ئەمەش ئەوە دەسەلمێنێت  كە باسم 
كرد و وتم: )هەندێک  الی ئێمە وشەی ڕەخنە 
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هاوكات  ترسناك(.  وشەیەكی  بۆ  دەگۆڕێت 
ڕەخنە  هـــزری  لــەگــەڵ  هەماهەنگی  نــاتــوانــن 
گرانەدا بكەن. هەندێك كە ناتوانێت هەماهەنگی 
لەگەڵ گوتارێكدا بكات، چاری نامێنێت  جگە لە 
بەدەستترین  حازر  گوتارە.  ئەو  بێدەنگكردنی 
ئامرازێكیش لە كۆمەڵگەكانی ئێمەدا بۆ بێدەنگ 

كردن، ئامرازی تەكفیركردنە. 
ــواخــوازم لـــەو تــرســە قــوتــارمــان  ــی مــن ه
لەتۆمەتی  بیرمەندانمان  ــە  وای هــیــوام  بێت. 
تەكفیركردن سڵ نەكەنەوە، لەبەرئەوەی ئەو 
بۆتە  و  داوە  لەدەست  خــۆی  مانای  چەمکە 
مایەی گاڵتەجاڕی. هەنووكە ئەو تەكفیرچیانە 
ــە فـــەزای  ــڵ ب یــەكــتــری تــەكــفــیــردەكــەن! داخـ
لەكۆمەڵگەكانی  ئاگرە  ئەم  بووین.  )خــەوارج( 
ئێستاكێ   دێــت .  نێڵەی  و  تەنیوەتەوە  ئێمەدا 
ــن. دوای  ــاس لــەڕیــفــۆرم دەكــەی بــــەردەوام ب
نــاوی  دایــگــرتــویــن،  تــایــەك  جـــۆرج بۆشیش 
ڕیــفــۆرم  و گـــۆڕان  و نــوێــبــوونــەوەیــە. وەك 
هانمان  بووبین،  یەكێكدا  لەچاوەڕێی  ئەوەی 

بدات بۆچاكسازی!
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بەاڵم ئێمە قسە لە نوێبوونەوەیەكی بەتاڵ دەكەین، 
چونكە هیچ نوێبونەوە و چاكسازییەك بەبێ  ڕەخنە 
لەدۆخێكەوە  دەتوانین  چۆن  ئیدی  نابێت.  بوونی 
ڕەخنە  ڕەخنەبگرین،  دەبێت  دی.  دۆخێكی  بچینە 
بیركردنەوە.  وردبوونەوەو  بۆ  هێزێكە  بەوپێیەی 
گەر ئەم ترسە لەڕەخنەگرتن هەروا مایەوە، ئەوا 
هەرچی قسەو باسمانە دەربارەی ڕیفۆرم، قسەی 

پڕ و پوچ دەبێت.

جێ   میسر  بڕیارتدا  دادگــا،  بڕیاری  دەرچونی  *دوای 
دووركەوتیتەوە تا كاتی  لەنیشتمان  ماوەیەی  لەو  بێڵیت. 

گەڕانەوەت- بەسەردان وەك ئەمجارە-، هەسست چۆن بوو؟
ــە ســـاڵ هەستی  -بـــۆمـــاوەی هــەشــت دانـ
ــوو.  ب زاڵ  بــەســەرمــدا  زۆر  تــووڕەبــونــێــكــی 
ــاری  ــڕی ــەب ــو لـــەو و ل ــەم تـــوڕەبـــوونـــەكـــەم ل
ــە بــوو  ــەك ــارودۆخ ــەب دادگـــانـــەبـــوو، بــەڵــكــو ل
دەمگوت:  خۆمدا  لەدڵی  زۆرجـــار  بەگشتی. 
من  نــاوێــت (.  منت  خــۆت،  گیانی  تو  )میسر.. 
و  دەزانــم   كۆمەڵگەكەم  قەرزارباری  بە  خۆم 

دەمەوێت ڕۆڵەكانی فێربكەم. 
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دادگاوە  بەبڕیاری  پەیوەندی  توڕەبوونم 
نەبوو، لەوەوە بوو دەمزانی پرسەكەم پرسێكی 
شەخسی نییە و ئەوەش لەگرێی زوڵملێكردن 
)تۆ  ــم:  دەوت پێیان  سەروەختێك  پاراستمی. 
ــەوەم ڕەتـــدەكـــردەوەو  ــێــكــراوە(، ئـ زوڵــمــت ل
ئــەوەی  وەك  دەهێنایەوە،  ئــەوەم  پــاســاوی 
بەدڵی  توێژینەوەكانم  و  توێژەرم   )من  بڵێم: 
هەندێ  كەس نەبووە. بارودۆخی الی ئێمەش 
مرۆڤی  سایكۆلۆژیای  چونكە  ئاوایە(،  ئاواو 
ــۆخــۆی ســایــكــۆلــۆژیــایــەكــی  ــێــكــراو، ب زوڵــمــل
قەرزارباری  بۆخۆم  من  هەڵبەتە  نەخۆشە. 
توشی  كــە  ــم،  ــەم ــاوســەرەك ه و  ــان   ــی هــاوڕێ

ئەوحاڵەتە نەبووم.
توڕەبووم  بوونە  تــوڕە  ئاستی  تائەو  من 
هەبێت.  دایكتدا  و  خــۆت   لەنێوان  ڕەنگە،  كە 
دواجار  بەاڵم  دەخایەنێت،  ماوەیەك  ئەویش 
تەمەنم  كە  ــدا  ڕوی كاتێک   ئــەوە  دایكتە.  هــەر 
 2003 ساڵی  لە  ســااڵن  و  شەست  گەیشتە 
پێشوازییەك  میسر،  بۆ  هاتمەوە  بەسەردان 
میدیاكاران  و  ڕۆشنبیران  و  لــەالیــەن  كــرام 
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هەندێک  دامودەزگای فەرمییەوە كە چاوەڕوانم 
نەدەكرد.

ئیدی  دەبــوون.  بــەرە ساڕێژ  بــەرە  برینەكانم 
لــەكــۆڕە  بــەســەردان دێــمــەوە و  هــەمــوو ساڵێك 
بابەتگەلێك  ــم  و  دەبـ ــەشــدار  ب فــەلــســەفــیــەكــانــدا 
پێشكەش دەكەم! لەیەكەم سەردانەوەمدا بۆ شاری 
ئەسكەندەرییە، چوم بۆ كتێبخانەو لەوێ  چاوم بە 
د. ئیسماعیل سیراجەدین  و د. یوسف زێدان كەوت. 
ئیسماعیلیش  د.  ــمــەو  هــاوڕێ یــوســف  د. 
كتێبخانەی  ساڵە  شــەش  دەمــنــاســی.  پێشتر 
دەربــارەی  سیمینارەكانی،  بۆ  ئەسكەندەرییە 
كاتی  ئێستا  دەكــات.  داوەتــم  دەستنووسەكان 
بۆچی  ئــەوەبــكــرێــت،  پــرســیــاری  نییە  ــەوە  ئـ
ئێستا دێیت؟ لەبەرئەوەی لەم ساڵدا دەرفەت 
ڕەخساو پێشنیارم بۆ كردن، لەمانگی كانونی 
یەكەمدا دێم- لەوكاتەدا پشوی نیوەی ساڵە و 
بەخۆشحاڵییەوە  لــەهــۆڵــەنــدا-و  كریسمسە 

ئەوانیش بەپێشنیازەكەم ڕازی بوون.

تەكفیركردن  مەترسیدارەكانی  بەڕەهەندە  *سەبارەت 
مەترسی  جۆرە  لەو  حوكمدانێكی  بەوپێیەی  دەڵێیت،  چی 
بۆسەر ژیانی بیرمەندێك دروست دەكات، هەركات كەسێك 
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توندوتیژی  ئــەوەچــوو  ــەرەو  ب پێش و  هاتە  بەگڕوتینەوە 
بەكاربهێنێت. ئەوە بە نیسبەت تۆوە چۆن بوو؟

-ئــەوشــتــانــە پــێــش دەرچـــوونـــی بــڕیــاری 
كاتێك  ــوون،  ــەبـ هـ ــەر  هـ تــەكــفــیــركــردنــەكــەم 
باسیان  و  ســەرقــاڵــبــوون   پێیەوە  میدیاكان 
لە  كاریكاتۆریانەی  وێنە  ئەو  لەگەڵ  دەكــرد. 
ڕۆژنامە زەردەكاندا باڵودەكرانەوە. لەناویاندا 
چەقۆ  دەدات  نیشان  وام  تێدایە  وێنەیەكی 
خوێنی  قــورئــانــەكــەش  و  دەدەم   قــورئــان  لــە 

لێدەڕژێت! 
ــامــەی  ــدەدا چــەنــدیــن ن ــ ــەن ــ ــەروب ــەو ســ ــ ل
هەڕەشە ئامێزم بەدەست گەیشت  و ئاسایش 
لەژێر  ئەوكات  بۆكردن، چونكە  بەدواداچونی 
چاودێری ئەواندابووم. سەروەختێكیش دادگا 
بڕیارەكەی دەركرد، خرامە ژێر چاودێرییەكی 
ــەز بـــەوەنـــاكـــەم لــەژێــر  ــن حـ تـــونـــدتـــرەوە. م
چاودێری دابم  و پاسەوانم لەدەوربێت، چونكە 
ئەوە چەند ژیانت دەپارێزێت، ئەوەندەش كۆت 
 و بەندت بۆ دروست دەكات. هەرئەوەش پاڵی 

پێوەنام واڵت جێ  بێڵم  و سەفەربكەم.
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سەخت  هــەوایــەدا  و  كەش   لەو  ئیشكردن 
بوو. نەشدەكرا بە كۆمەڵێك پاسەوانەوە بچم 
هاوسەرەكەمدا  لەگەڵ  لەبەرئەوە  زانكۆ!  بۆ 
جێبێڵین،  كاتی واڵت  ماوەیەكی  بۆ  ڕێكەوتین 
بە تایبەت كە من گرێبەستێكم لەگەڵ زانكۆی 
)الیدن(دا هەبوو. بۆیە بەچاكمان زانی ماوەیەك 
تێهەڵچونەوە  دادگــای  بەڵكو  دووركەوینەوە، 
ئــەوە  هەڵبەت  هەڵبوەشێنێتەوە.  بــڕیــارەكــە 
ڕوی نەدا، ئەویش بەهۆی هۆكارگەلێكی زۆر 

ئاڵۆزەوە كە لەناوەڕۆكدا سیاسی بوو. 
هــەڕەشــەكــردنــدا  لــە  هــەر  بـــەاڵم پرسەكە 
مایەوەو نەگەیشتە ئاستی جێبەجێكردن  ودەست 
بەخوێندكارەكانمەوە،  پەیوەندیم  وەشاندن. 
دەستەبەر  بۆ  لەسەر سەالمەتیم  زۆر  بڕێكی 
دەكات، تەنانەت ئەو خوێندكارانەشی بۆچونی 
لە هۆڵەكانی  ئیسالمیانەیان هەیە، چونكە من 
بۆ خۆشم  لێدەگرم و  وانە وتنەوەدا، ڕێزیان 
ــەو خــوێــنــدكــارەم خــۆش دەوێـــت كە  زیــاتــر ئ
لەگەڵمدا ناكۆكە، نەك ئەوەی بەبێ  تێگەیشتن 

هاوڕایە لەگەڵمدا.
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ــەو خــوێــنــدكــارانــەی  ــم لــەگــەڵ ئـ ــون ــەزم ئ
بە  )كاتێك  دەكــرد  هەڵەیان  لــەوەاڵمــدانــەوەدا 
تەكفیر كردن حوكمیان دەدا(، ئەوەبوو دەرهەق 
بەو کارەیان لێپرسینەوەم لەگەڵدا نەدەكردن، 
لەبەرئەوەی پێموابوو هێشتا ئەوانە لەقۆناغی 
كە  دادەنـــان  بۆ  نمرەیەشم  ئــەو  فێربوندان و 
ڕووبەڕوو  كە  دواتر  بەاڵم  بوون،  شایستەی 
شایستەی  )ئــێــوە  ــن:  ــ دەوت پێم  بینین،  دەم 
بەاڵم  كــردوم،  تەكفیرتان  چونكە  بوون،  سفر 
سزام نەداون، لەبەرئەوەی هێشتا لە قۆناغی 

خوێندندان(. 
الی خــۆمــەوە ئـــەوەم بــۆ ڕونــدەكــردنــەوە كە 
ڕەخنە  دەتوانن  دەوێــت،  چۆنتان  خۆتانەو  مافی 
بەومەرجەی  بگرن،  دیكە  ئەوانی  لەبیروبۆچونی 
ــەوە، چونكە  ــ ــەون ــ دورك تــەكــفــیــركــردن  لــەزۆنــی 
هەركەس وابكات، ئەوا خۆی دەكات بەدادوەر، یان 
بەخودا. هەربۆیە لەو ڕۆژانەی پلەبەرزكردنەوەدا، 
ئیسالمییەكانەوە،  گروپە  خوێندكارانی  لەالیەن 
جۆرێك لەالیەنگری   و پشتیوانیم بۆ دروست بوو.
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*باست لەوە كرد كێشەكەت ڕەهەندی سیاسی هەبووە. 
و  ئایینی   دەزگـــای  لەنێوان  هــاوبــەش  ــدی  ــەرژەوەن ب بونی 
بۆسەر  فشارهێنان  لە  دەبێت  كاریگەرییەكی  چ  سیاسیدا، 

ڕۆشنبیران  کە تۆ خۆیشت یەكێكیت لەوان؟
-ئەو دو كایە جیاوازو ناجۆرن، بەاڵم شێوە 
دەمێكە  زۆر  هەیە.  لەنێوانیاندا  ڕیكەوتنێك 
سەربەخۆیی  لەمیسر،  ئایینی  ــەزراوەی  ــ دام
خۆی لەدەست داوە. جاران پشتی بە ئەوقاف 
دەبەست، بۆیە خاوەن سەربەخۆیی ئابووری 
بوو، بەوپێیەش سەربەخۆیی سیاسی هەبوو. 
بۆ  شوێنێك  وەك  ئایینی  دامـــەزراوەی  واتــە 
خوێندن  و پەروەردە دەمایەوەو لە دەرەوەی 
هەموو  لــەمــێــژووی  بـــوو.  سیاسی  ــاری  ــڕی ب
نائارامی  لەگرژی  و  جۆرێك  كۆمەڵگاكاندا، 
ــەزراوەی  دامـ و  سیاسی   دەســەاڵتــی  لەنێوان 

ئایینیدا هەیە. 
خۆماڵیكردن  ویاسای  پرۆسەی  ــەدوای  ل
ــەو  ــەر، ئــیــدی ئ ــ ــەزه ــ بـــــەرەو پــێــشــبــردنــی ئ
دامەزراوەیە بوو بە بەشێك لە دامەزراوەكانی 
ــۆڕا بۆ  ــی ئــەزهــەر گ دەســـەاڵت . لــێــرەوە ڕۆڵ
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بهێنێتەوە  سیاسی  بڕیاری  بۆ  پاساو  ئەوەی 
بڕیاری سیاسی  گەرهاتوو  بكات.  ڕێنوێنی  و 
ئایینی  دامـــەزراوەی  پشتیوانی  بە  پێویستی 
دەسەاڵتی  سەروەختێک  نمونە  بۆ  هــەبــوو، 
سیاسی پێویستی بەوەبوو ڕیفۆرم لە یاسای 
ژناندا بكات، ئەوا بەبێ  گەڕانەوە بۆ ئەزهەرو 
پێناكرێت.  ــارەی  ك ئــەو  ئایینی  ــەزراوەی  ــ دام
پەیوەندی  هەندێجار  وایكرد،  وەرگۆڕانە  ئەم 

نێوانیان بگاتە ئاستی دەست تێكەڵكردن.

بێنێت،   بیرمەندان  بۆ  زۆری  دەســەاڵت  دەشێت  *ئایا 
لەپێناو بەدەستهێنانی ڕەزامەندی دام ودەزگا ئاینییەکان، تا 
لەبەرامبەردا دەسكەوتی سیاسی لەناو كۆمەڵگەدا مسۆگەر 

بکات ؟
ــۆ ڕازیـــكـــردنـــی  -بــێــگــومــان. ئـــــەوەش بـ
ڕازیكردنی  نەك  دەكات،  ئایینی  دامــەزراوەی 
ئایین خۆی، چونكە لەڕاستیدا ئەوە توڕەكردنی 
پێی  هەیەو  ئێستا  ئــەوەی  نمونە  بۆ  ئایینە. 
دەڵێن: )بەگژداچونەوەی تیرۆر(، هەموو دنیاو 
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ناتوانن  ئیسالمیشەوە،  بە واڵتانی عەرەبی  و 
بە ئەمریكا بڵێن )نا، لەگەڵ تۆدا شەڕی تیرۆر 

ناكەین(.
عەرەبی  و  واڵتانی  سیاسییەكانی  ڕژێمە 
لــەژێــر چــەتــری )شــەڕ  هــەمــوویــان  ئیسالمی 
لەدژی تیرۆر(، چونەپاڵ واڵتە یەكگرتووەكانی 
ــەڕەش  ــەو شـ ئــەمــریــكــا. بــۆ ئــەنــجــامــدانــی ئـ
بەپشتیوانی  پێویستیان  سیاسییەكان،  ڕژێمە 
دەزگای ئایینی دەبێت، تا فتوای دژ بە تیرۆر  
ــات.  ــك دەرب بــۆ  ــیــرۆریــان  ت تەكفیركردنی  و 
دامەزراوە  بەو  ئازادی  هەندێک   لەبەرامبەردا 
ئاینییانە دراوە، تا ڕاوەدوی ئەو بیریارانەبنێن 
ڕەخنەیان  و  بیردەكەنەوە  لــەوان  جیاواز  كە 

دەكەن.

ــرە، مــەتــرســی بۆسەر  ــەگ *لــەبــەرئــەوەی ئــەو ڕەخــن
دامەزراوەی ئایینی دروست دەكات؟

وێناكردنی  مەترسی  نییە.  مەترسی  -نــا، 
هەڕەشەیەك  ئەوەی  وەك  ڕەخنەییە،  هزری 
ــەوەش  ئ خـــۆی.  ئایین  خـــودی  بــۆســەر  بێت 
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یەكێكە لە میكانیزمەكانی كوشتنی ئەو گوتارە 
ــەزراوەی  ئــەوەیــە دامـ ــدا  ــەوەی ڕوی ئ ئاینییە. 
ئەمریكا  و  بدات  وانیشانی  دەیەوێت  سیاسی 
جیهان شەڕ لەدژی تیرۆر دەكەن و بۆئەوەش 

خاوەنی دەزگای كەلتووری نییە. 
كەواتە كێ  بەناوی ئایینەوە، یارمەتی دەدات 
بۆ بەگژداچونەوەی تیرۆر؟ بێگومان دامەزراوەی 
دەزگــایــەش  ئـــەو  كــارایــی  ڕادەی  ئایینی  و 
لەبەرامبەریشدا  دیكەیە.  شتێكی  ئەوە  چەندە، 
و  ــەوە  ــەگــژداچــون ب بــۆ  ئایینی  دامــــــەزراوەی 
یاخود  تابلۆیەك  یــان  كتێبێك،  یاساغكردنی 
هتد،  و..  گۆرانییەك   یان  سینەمایی،  فیلمێكی 

پێویستی بەپاڵپشتی حكومەت هەیە.
دواجــار  لــەمــجــۆرە،  سیاسی  هەماهەنگی 
بەڵكو  نادەن،  باجەكەی  بیریاران  هەربەتەنها 
چونكە  دەبــن،  زەرەرمــەنــد  لێی  ئیماندارانیش 
مانای دین بەشێوەیەكی سیاسی باس دەكرێت 
ئەو  دەكاتە  ئایین  ئەوەش  بەكاردەهێنرێت.   و 
وزەیەك  بگێڕێت  ،  ماشێنی سیاسەت  وزەیەی 

كە زۆرشت بسوتێنێت .
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 لەبەرئەوە كاتێك دیاردەی خواپەرستی لە 
كۆمەڵگەكانی خۆماندا دەبینی، هەست دەكەیت 
دیندارییە  دەزانیت  دروستكراوە.  و  ڕوكەش  
لە  خاڵییە  و  بازییە  ڕواڵـــەت  كوشتەی  كــە 
هەموو ناوەڕۆكێكی ڕۆحی  و مۆراڵی. ڕاستە 
نوێژ و ڕۆژو و زەكــات  و حەجكردن، چەند 
ڕێوڕەسمێكن  و یاسا  و ڕێسای خۆیانیان هەیە، 
بەاڵم لەهەمان كاتیشدا خاوەنی كرۆكێكی زۆر 

قوڵی ڕۆحی  و مۆراڵیشن.
هەمووكەس  ڕوكەشانە  دینداری  بێگومان 
پەیڕەوی ناكات، وەلێ بەگشتی دیندارییەك كە 
هەڵگری جەوهەرێكی مۆراڵی  و ڕۆحی بێت لە 
كۆمەڵگەدا بزرە. مزگەوتەكان جمەیان دێت   و 
گەندەڵیش كۆمەڵگەی تەنیوە.! ملیۆنەها خەڵك 
دەچن بۆ حەج، كەچی كۆمەڵگەكان بەدەست 

هەژارییەوە دەناڵێنن!
ــراون بــەكــۆمــەڵــگــەی  ــ كــۆمــەڵــگــەكــانــمــان ك
ــردن  و خــێــرپــێــكــردن، نــەك  ــ دەســگــرۆیــی ك
ئەمەش  كۆمەاڵیەتی.  دەستەبەری  كۆمەڵگەی 
ڕەهەندە  لە  دەرچونە  گشتییەوە،  لەڕوانگەی 

ئەخالقی  و مۆراڵییەكانی ئایین.
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*كەچی نەمانبینی دامەزراوەی ئایینی، ڕەخنەیەكی ڕون  
و ڕەوان لەو دەرچون  و الدانە بگرێت؟

لێناگرێت،  ڕەخنەی  هــەر  نــەك  -بێگومان 
گوتاری  چونكە  دەكاتەوە،  تۆختریشی  بەڵكو 
ئەو  لەسەر  جەخت  لەمزگەوتەكاندا،  ئایینی 
تەنانەت  ــاتـــەوە.  دەكـ بــەتــاڵــە  خواپەرستییە 
ئەوانەشی پێیان دەڵێن )فتوا چییە نوێیەكان(، 
)هەرچی  دەكەن:  خاڵە  ئەم  لەسەر  پێداگیریی 
دەكەیت بیكە، بەاڵم پێویستە نوێژەكانت پێنچ 
بەدەست  بكەیت(.ئێمە  مزگەوتدا  لە  فــەرزە 
بووین،  تــوش  ئــاڵــۆزتــرەوە  زۆر  كێشەیەكی 
ئەویش ئەوەیە كە ئایین دەبێت بە یەكێك لە 
داخڵ  گەندەڵی  ڕواڵەتی  و ڕوكەشەكان.  شتە 

بەزۆنی پراكسیسی ئایینی بووە.
نوێژ دروستكردنەوەی پەیوەندیە، لەنێوان 
مـــرۆڤ  و خـــوای خــۆیــداو نــاوەڕۆكــی نوێژ 
دەبیت.  یەزدانی  فــەزای  بە  داخڵ  تۆ  ئەوەیە، 
لە فاتیحا خوێندندا ئەوە مرۆڤە قسە دەكات  و 
خوای گەورەش گوێ  دەگرێت. كەچی هەموو 
ئەمانە فەرامۆش دەكرێت  و شتە ڕوكەش  و 
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ڕواڵەتییەكان زەق دەكرێنەوە، وەك ئەوەی ئایا 
حیجاب بریتییە لە داپۆشینی ڕوی ژن یاخود 
دەست  و قۆڵ  و باسكی؟ یان دەبێت درێژیی 
ڕیش چەندبێت؟ لەگەڵ چەند بابەتێكی دیكەی 
تەعبیرە  بۆخۆی  ئەوەش  ئەوانە.  هاوشێوەی 
لەناوەڕۆكی  ئایینمان  ئاستێك  چ  تا  ــەوەی،  ل

خۆی بەتاڵ كردووەتەوە. 

*هەندێك داوای نوێكردنەوەی گوتاری ئایینی دەكەن. 
لەبەرئەوەیە  ــەوە  ئ ئایا  چییە؟  ــەوە  ئ بۆ  خوێندنەوەت 
كەرەستەكانی گوتاری ئایینی كۆن بوون و كەڵكیان نەماوە، 
هەلومەرج  و  گۆڕانی  بەپێی  سروشتییە  خواستێكی  یاخود 

سەردەمەكان؟
-هەموو ئان  و ساتێ  بەشێوەیەكی گشتی، 
نوێكردنەوەی فیكری پێویستە. بۆنمونە ناتوانین 
بەسڕكردنی  ڕێگە  ــكــراودا،  ــاری دی لەكاتێكی 
پێداویستییەكی  نــوێــكــردنــەوە  ــن.  ــدەی هــزرب
ئێمە  مرۆڤەكان.  و  كۆمەڵگە  ژیانی  بۆ  گرنگە 
دەزانین هەر لەسەرەتای ئەوەی پێی دەوترێت 
سەردەمی ڕابوون )كۆتایی سەدەی هەژدە و 
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سەرەتای سەدەی نۆزدە(، ئەو دنیایەی ئێمەی 
ــی  زەدەی غەفڵەت  خەونی  لە  دەژیــایــن  تێیدا 
دیكە  دنیایەكی  دەركـــەوت،  بــۆی  و  ڕاپـــەڕی  
هەیە لەڕووی هزری  و كەلتووری  و زانستی  
و سەربازییەوە زۆر لە پێشترە. ئیدی لەوێوە 
ئەوانی  )بۆچی  پێكرد:  دەستی  پرسیارە  ئەو 
دی پێشكەوتن  و ئێمەومانانیش لەدواوە بەجێ  

ماین؟(.
ــاری ڕابـــوونـــە. تــۆ هەست  ــرســی ــەمــە پ ئ
بەوەدەكەیت پێویستت بەگۆڕانە، سەروەختێك 
خۆت لە ئاوێنەی ئەوی دیدا دەبینیت. ئەمەش 
مێژوودا  لەتەواوی  ئەوروپاو  لە  پرۆسەیەكە 
ڕویـــــداوە. لــێــرەدا پــرســیــارەكــە دەربــــارەی 
ئێمەش  وەاڵمــی  دواكەوتنەكەبوو.  هۆكاری 
ئایینەكەمان  و  بۆ  )تێگەیشتنمان  كە  ئەوەبوو 

بۆ بیروباوەڕەكەمان، دواكەوتوانەیە(. 
و  ئەفغانی   جەمالەدینی  بۆچونی  ئــەمــە 
محەمەد عەبدە و عەبدولڕەحمان كەواکیبی  و 
كێ   و كێ  بوو. هاوكات تەئكیدیشیان دەكردەوە 
لەوەی )لەو سەردەمانەی پێیدەوترێت چاخی 
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ئیسالم  بۆ  كــراوەمــان  تێگەیشتنێكی  زێڕین، 
لەو  هەبوو.  ئەقاڵنی  فیكری  و  پلورالیستی    و 
سەردەمانەشدا، موسڵمانان سەرداری جیهان 

بوون(.
ئێستاشی  و  ــەوســا  ئ پــرســەكــە  كـــەواتـــە 
لەگەڵدابێت، بەمشێوەیە باسدەكرێت: )هۆكاری 
ئەمەش  ئاینییە.  دواكـــەوتـــن  و  پێشكەوتن  
هاوشانی  گوتارەی  ئەو  ئەوەبوو  بەرەنجامی 
گوتاری ئیمپریالیزم بوو، هەڵگری شوناسێكی 
ناوی  ئێمە  دنیایەی  ئــەم  گوایە  شــێــواوبــوو. 
جیهانی ئیسالمییە، ئەمە لەكاتێكدا مەسیحیەت 
ــوو. جیهانی  ــووب ــاری ب ــوت ــەو مــەســەلــەیــە ق ل
كەوابێت   ئەوروپا.  بووبووە  ناوی  مەسیحی 
ئێمە لەبەردەم كێشەی ناسنامەداین، كێشەیەك 
ئەو بارودۆخە دروستی كرد و بەتێپەڕبوونی 

كاتیش ئاڵۆزتربوو(.
محەمەد  ــەوەی  نـ كــە  وەاڵمــێــك  یەكەمین 
ئێمە  ئەوەبوو،  هێنایان  خۆیاندا  لەگەڵ  عەبدە 
پێویستمان بەتێگەیشتنێكی نوێی ئیسالم هەیە 
بەهزری  ئەقاڵنیمان،  كەلەپووری  دەبێت  و 
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ئەقاڵنی جیهانییەوە گرێ  بدەین  و مەسەلەكەش 
تەنها بەدحاڵی بوونە و هیچی تر. 

لەبەدحاڵی بوون  بەاڵم دواتر وەاڵمدانەوە 
الی داو، گەیشتە ئاستی الدان لە بیروباوەڕی 
خەالفەتی  بە  كۆتایهێنان  دوای  بۆیە  ئایینی. 
ئارا  هاتە  دوەم  وەاڵمی  توركیا،  لە  ئیسالمی 
تەوەلالبووین،  ئیسالم  لە  )ئێمە  دەڵــێــت:  كە 
الی(.  بگەڕێینەوە  دەكـــات  واپێویست  بۆیە 
كەواتە  بــوو.  موسلمین  ئیخوان  قسەی  ئەمە 
ئێمە بووینە دیلی ئەو پرسە و لە سایەی ئەو 
و  پێشكەوتن   )ئایا  نەمانپرسی:  زیندانەشدا 
یەكێك  و  هەیە  خۆیانیان  هۆكاری  دواكەوتن 
لەو هۆكارانەش هزری ئاینییە، یاخود هزری 

ئایینی تاكە هۆكارە؟(. 
ئەم  فەلسەفیانە  بەشێوەیەكی  بێگومان 
گشتی  بەشێوەیەكی  بــەاڵم  كـــراوە،  پرسیارە 
نەوروژێنراوە. پرسی داواكردنی نوێكردنەوەی 
هزری ئایینی كۆنە و سەرەتاكانی بۆ سەردەمی 
ڕابوونی ئیسالمی دەگەڕێتەوە، لە كۆتاییەكانی 
سەدەی هەژدە و سەرەتاكانی سەدەی نۆزدەدا.
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سێپتەمبەریش  یانزەی  ڕوداوەكانی  دوای 
جــارێــكــی تــر ئــەوبــابــەتــە هـــاتـــەوەئـــارا، بــەاڵم 
هات   بەشێواوی  هەر  جــارەش  ئەم  بەداخەوە 
و بەالڕێدابرا. ئەوەبوو نوێكردنەوەی گوتاری 
تــازەكــردنــەوەی )وتــاری  ئایینی وەرگـــۆڕا بۆ 
ئایینی(و وتاریش بەشێكە لەگوتارو میكانیزمی 
چەند  ملكەچی  ڕەخنەكردنی،  و  شیكردنەوە 
تەواوی  بۆ  ئەوەش  و  زارەكییە  میكانیزمێكی 
تیڤییەكەت كز  دەنگی  وایە. هەربۆنمونە  میدیا 
ئەوكات  بــدە،  وتارخوێنەكە  لە  دیقەت  و  بكە 
بادانییەوە،  دەســت  و  لەشی   جوڵەی  لەڕێی 

دەتوانیت لێكدانەوەی بۆ بكەیت. 
بەاڵم تاوتوێكردنی گوتاری نوسراو شتێكی 
دیكەیە، هزرە نەك قسە. ئەم تێكەڵكردنە ڕویدا، 
بۆیە هەرچی هەیەو نییە باس لە نوێكردنەوەی 
بزانین  ئــەوەی  بەبێ   دەكــات،  ئایینی  گوتاری 
گوتاری  نوێكردنەوەی  دەكەین.  لەچی  باس 
نەپرسیاری  ئەمڕۆیەو  نەپرسیاری  ئایینی 
دوێنێیە، بەڵكو پرسیاری هەموو ئان  و ساتێكە، 
وەك چۆن گۆڕین  و برەودان  بەبیركردنەوە، 

پرسیاری هەموو چركەساتێكە.
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گــۆڕانــكــاری   ــەم  ل ئیسالمی  ــەپــووری  كــەل
)لێكدانەوە  تێپەڕیوە:  بەرەوپێشچونانەدا  و 
تەفسیركردن:  جــۆری  فــرە  شــرۆڤــەكــردن.  و 
فیقهی  و ڕەخنەیی  و ڕەوانبێژی  و زمانەوانی  
هــەمــە  ــی  ــوونـ بـ ــد(.  ــتـ هـ و...  ــی   ــســەف ــەل ف و 
نیشانەی  تەفسیركردن،  شــێــوازی  جـــۆرەی 
تێكەڵ  بەجۆرێك  ئــەوانــەش  دەوڵەمەندییەو 
یەكتریدا  لەگەڵ  هەماهەنگی  ــن و  دەب بەیەك 
دەكەن، بەئەستەم لەیەكترجیادەكرێنەوە. جێی 
داخە داواكاریی نوێكردنەوەی گوتاری ئایینی، 
وەها وێنا بكرێت كە خواستێكی دەرەكییە و لە 

دەرەوە دێت نەك لەناوخۆوە.

*لەنووسینەكانتدا ئاماژە بە هەڵگەڕانەوە لەڕابونخوازی 
 و ئەو شەپۆلی دژە ڕێنیسانسە دەكەیت كە واڵتانی عەرەبی 
گرتووەتەوە. تۆ پێت وایە كۆمەڵگە خۆرهەاڵتییەكانی ئێمە 
نەتوانن كێبڕكێی پێشكەوتن لەگەڵ دنیادا بكەن، یاخود 

ڕۆشنگەری لە بەجێ  هێنانی ئەركەكانیدا شكستی هێنا؟
-كۆمەڵگەیەك نییە، توانای بەرەوپێشچون 
بە  ئێمە  دنیادا.  لەگەڵ  نەبێت  گەشەكردنی   و 
چونكە  جیهانەوە،  بــە  پەیوەستین  نــاچــاری 
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بچكۆلەو  گــونــدێــكــی  بــۆتــە  دنــیــا  لــەئــێــســتــادا 
نێودەوڵەتییە  ئابوری  گرێدراوی  ئابوریمان 
و  بــوە  جیهانی  بەمیدیای  تێكەڵ  میدیاش  و 

هەروەها سستم  و شتی تریش.
ئەو  بەناچاری،  ئێمە  لــەوەدایــە  كێشەكە 
و  قبوڵكرد  بوونەمان  پەیوەست  تێكەڵی  و 
تێكەڵبوون   هەماهەنگی فیكریمان ڕەتكردەوە. 
لەڕووی سیاسی  و  ناچاری  بەیەكداچونی  و 
لەبەرئەوەی  پاشكۆ،  دەمانكاتە  ئابوورییەوە 
ــن.  ــووی ــەب ــكــەڵ ن ــێ ــیــەوە ت ــكــری ــی ــەڕووی ف ــ ــ ل
دەمانكاتە  فیكرییەوە،  لــەڕوی  تێكەڵبوونیش 
بەهۆی  ئێمە  بۆنمونە  هــاوكــار.  و  هاوبەش  
هەیە،  زۆرمـــان  پولێكی  و  پـــارە  ــەوە،  ــەوت ن
ــەڕووی  ل ئــەوەی  نەبۆتەمایەی  ــەوە  ئ ــەاڵم  ب

ئابورییەوە پاشكۆ نەبین.
ــەر هـــۆكـــاری  ــەبـ ــێــمــە لـ ــژاردنـــی ئ ــبـ ــەڵـ هـ
چی  ــاردەدات  ــ ــڕی ــ ب ســیــاســەت  و  سیاسییە 
پەراوێزخستن  و  هــۆكــارەكــەشــی  ــن.  دەكــەی
هاوپەیمانێتی  بەهۆی  كە  فیكرە  نائامادەگی 
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ئاینییەوە،  دەسەاڵتی سیاسی  و دامەزراوەی 
وەالوەنراوە. 

الوازكــردنــی  و  دوانــە  ئــەو  هاوپەیمانێتی 
لەسەر  كــاریــگــەری  لــەنــاوخــۆدا  فیكر،  ــی  ڕۆڵ
ئــەوەش  جێهێشتوە.  ــەروەردەش  ــ پ سستمی 
لەدژی  بەرخورد  نەتوانێت  وادەكات كۆمەڵگە 
فشاری  گــەر  بــكــات.  سیاسەتە  جـــۆرە  ئــەو 
سیاسی  و  دەســەاڵتــی  نــێــوان  هاوپەیمانێتی 
دامەزراوەی ئایینی نەبێت، كۆمەڵگە دەتوانێت 
بۆ  پەروەردە و خوێندكارانەوە، فشار  لەڕێی 

ئەو جۆرە سیاسەتە بێنێت .
دەوڵەمەندین،  ئێمە  لــەوەدایــە  مەترسییەكە 
دەوڵەمەندییەوە  بەو  دەكــرا  پاشكۆین.  كەچی 
ببوینایە بەهێزێكی سیاسی، بەاڵم وادەرنەچوو. 
هۆكاری هەموو ئەوەش پیوەرو نا ئامادەبوونی 
هزرە كە دەتوانێت ئەو بێ  سەروبەری  و دادڕانە، 
بگۆڕێت بۆ هێزی سیاسی  و هەموو ئەو پارە و 
هێن.  بەرهەم  ئابووری  هێزێكی  بكاتە  سامانە، 
بــەروبــووم  و چی  و چی  لەسەر  هێزێك  نەك 
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دەستەوستانی  كێشەكە  لێرەدا  كەواتە  بژی. 
لەناوچاوانمان  و  بێت   قــەدەرێــك  یــان  نییە، 

نوسرابێت.
*كەوابێ  تۆ دژی ئەوانەی كە دەڵێن: )بونیادی عەرەب، 

بونیادێكی دواكەوتووە(؟
نەگۆڕنییە،  بونیادی  بەپرسی  بڕوام  -من 
بەاڵم لەبەرامبەریشدا حەزم بەوەنییە شانازی 
بەڕابردووەوە بكەم  و خۆمی پێوە هەڵبكشێم، 
چونكە لەڕابردودا گەر شتێك هەبێت، باب  و 

باپیرانم كردویانە نەك من.
نەگۆڕ،  جەوهەرگەرای  خەسڵەتی  ناكرێت 
بلكێنین.  دیاریكراوەوە  گروپێكی  و  بەڕەگەز 
لەبەرئەوەی كارێكی لەو جۆرە، دەمگێڕێتەوە 
تااڵوی  ئەورووپا  كە  دەمارگیری  هــزری  بۆ 
ئەوروپا  سەروەختێك  چەشت.  بەدەستەوە 
دوچاری شتێكی لەو جۆرەبوو، هەوڵیدا خۆی 
لێ دەربازكات. كەواتە ئێمە بەرلە هەرشتێک،  
پێویستمان بە شۆڕشێكی هزری  و شۆڕشێكی 
مەعریفی هەیە. نەك تەنها لەگوتاری ئایینیدا، 

بەڵكو لەهەموو گوتارەكاندا.
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ــدێــك دەســكــەوتــەكــانــی ڕابـــردومـــان بــەنــاوی  *هــەن
كەسانێكەوە دەبەستنەوە كە عەرەب نین  و سەربەمیللەتانی 
وەك فارس  و تورك  و ئەوانی دیكەن. یان پشت بەو شتانە 
دەبەستن كە ئیبن خەلدون لە كتێبی )المقدمة(دا دەربارەی 
عەرەب باسی دەكات  و دەڵێت: )عەرەب زیاتر حەزیان بە 
پاڵدانەوەو السایكردنەوەیە، نەك كارو داهێنان  و... هتد(. 

سەبارەت بەوانە دەڵێیت چی؟
-وشەی عەرەب الی ئیبن خەلدون، بەمانای 
)بەدو( دێت  و مەبەستی ئەویش )ئەلئەعراب( 
ــوە. ئـــەو ئــەلــئــەعــرابــانــەی قــورئــانــیــش الی  بـ
خۆیەوە، هەڵوێستێكی نێگەتیڤی لەبەرامبەریان 
هەیەو دەربارەیان دەڵێت: )قالت اآلعراب أمنا 
یدخل  ولم  اسلمنا  قولوا  ولكن  تٶمنوا  لم  قل 

آآلیمان في قلوبكم، الحجرات: 14(.
فــەزایــەكــی  وەك  عـــــەرەب  ــادا  ــســت ــێ ــەئ ل
كەلتووری  و زمانەوانی، سنورەكانی جۆر و 
الفی  بتوانیت  تۆ  ڕەنگە  تێدەپەڕێنێت .  ڕەگەز 
لەبەرئەوەی  عەرەبیت،  كە  بدەیت  لێ   ئــەوە 
بوویت،  لەدایك  عــەرەب  ــەی  دوورگ لەنیمچە 
الفی  ئەتنیكییەوە  لــەڕووی  ناتوانم  من  بەاڵم 
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من  ئــەوەشــدا  لەگەڵ  کەچی  بــدەم.  لێ  ــەوە  ئ
مافی  ناتوانیت  عەرەبیت و  تــۆش  و  عەرەبم  
عەرەب بوونم لێزەوت بكەیت. تیۆریاكەی ئیبن 
دەشتەكییەكان  ــەدووە  ب كە  ئەوەیە  خەلدون 
هەرئەوان  بــەاڵم  وێراندەكەن،  شارستانیەت 
دەخـــەن  و  بارگەوبنە  لەوجێیەدا  خۆشیان 

شارستانیەتێكی نوێ  دروستدەكەن.

دیكە،  ڕەگــەزی  و  جۆر  بەبااڵدەستی  سەبارەت  *ئەی 
بەسەر كەلەپووری ئێمەدا؟

و  سیاسییە  بــااڵدەســتــبــوونــێــكــی  ــەوە  ــ -ئ
فەرامۆشدەكات  ئەوە  لە جۆرەكان  بەجۆرێك 
ــاهـــەنـــگـــی، لـــەنـــێـــوان  ــە پــێــیــدەڵــێــن هـــەمـ ــ ك
دامودەزگا  فەرمانڕەوا و  سیاسی  دەسەاڵتی 
فەلسەفە  ــەدەب(.  ئ و  )شیعر  كەلتوورییەكان 
لە كۆشك  و دیوەخانی میرو فەرمانڕەواكاندا 

برەوی سەند. 
ئیسالمیدا  فەلسەفەی  و  عیرفان   لەبواری 
هێندەی  نــوســراوە،  فارسی  بەزمانی  ئــەوەی 
ئێمە  هەیە.  بەزمانی عەرەبی  كە  دەبێت  ئەوە 
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لێرەدا باس لە بااڵدەستی سیاسی دەكەین كە 
گرنگی زۆر بە الیەنی كەلتووری نادات. 

كۆچی  دوای  لــەســەرەتــاكــانــیــداو  ئیسالم 
ئاینێكی  ــە  ب بـــوو  )د.خ(،  پێغەمبەر  ــی  ــ دوای
دوورگــەی  نیمچە  لە  ــە  وات كۆزمۆپۆلیتانی. 
عەرەب چووە دەرێ   و مەڵبەندی خەالفەت، لە 
شاری مەدینەوەوە گواسترایەوە بۆ دیمەشق  
و پاشان بۆ بەغدا. دواتریش لە قاهیرە و تونس  
و مەغریب  و ئەندەلوس، ناوەندگەلێكی سیاسی  
ئەوەش  زەوەندكرایەوە.  زۆرو  كەلتووری  و 
سەرتاسەری  خەسڵەتێكی  ئیسالم  وایــكــرد 

جیهانیانە وەربگرێت.
عەرەبی  كەلتووری  بڵێین  ناتوانین  ئێمە 
عەرەبیانەیە  ــەواو  ت كەلتوورێكی  ئیسالمی، 
بەمانا ئیتنیكییەكەی. ملمالنێی نێوان الیەنگرانی 
نەقڵ  و عەقڵ، یان الیەنەكانی دیكە، ملمالنێی 
دەیانەوێت  هەندێكیان  كە  هێزگەلێكە  نێوان 
زمانەوانیدا  كەلتووری  و  داخراوی  لەزۆنێكی 
بژین  و هەندێكی دیكەشیان، خوازیارن بەسەر 

دنیادا بكرێنەوە.
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یان  ئیسالمی،  ــی  عــەرەب شارستانیەتی 
قەرزارباری  ئیسالمی عەرەبی، دروستبوونی 
كەلتوورە  لەگەڵ  قوڵەیە  هەماهەنگییە  ئــەو 
هەمە  ڕەگــەزی  هەبوونی  دنیاو  جیاجیاكانی 
ئەو  كۆبوونەوە،  چەترێكدا  لەژێر  كە  جــۆرە 

چەترەش ئایینی ئیسالم بوو.
ئەمە دیاردەیەكە و ناتوانین لە بەهای كەم 
ڕەگەزیی  حوكمی  ناكرێت  كەوابێت   كەینەوە. 
بــەاڵم  ــن،  ــدەی ب ــدا  ــەرەب ع بــەســەر  ئیتنیكی   و 
ئێستادا،  ساتەوەختی  لە  عــەرەب  بارودۆخی 
كەسێكی  كاتێك  سەركۆنەبكرێت.  ئەوەیە  هی 
ئــاواو  ئیسالمدا  لە  )عەقڵ  دەڵێت:  پاپا  وەك 
مەبەستی  گەر  خۆیدایە  لەجێی  ئەوا  ئاوایە(، 
ئێستابێت. هەر ڕەخنەیەكیش كە گوێت لێبێت 
 و خۆرئاوا ئاڕاستەی ئیسالمی بكات، ڕەخنەیە 

لەبارودۆخی ئێستای جیهانی ئیسالمی.
لە  داكــۆكــی  دەمــانــەوێــت  سەروەختێكیش 
كارەدەكەین و  ئەو  بەمێژوو  بكەین،  خۆمان 
نــاكــەیــن.  ئێستا  بـــارودۆخـــی  لــە  بـــەرگـــری 
بەرگری  ئەوەنییە،  هی  ئێستامان  بارودۆخی 
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بــەاڵم  بهێنینەوە،  بــۆ  پــاســاوی  بكەین  و  لــێ 
و  بكەیت   ئیسالمی  عەقڵی  لە  باس  دەتوانیت 
تەنانەت  بهێنیتەوە.  بەنمونە  موعتەزیلەكان 
لەالیەن ئەوانەشەوە كەڕقیان لە موعتەزیلەكانە.

ڕازی  و  سینا  ئیبن  هــەن  كەسانێك  دەبینین  *بۆیە 
)بۆنمونە(، تەكفیر دەكەن  و وەك بەڵگەیەكیش بۆ مەزنێتی 

مێژوومان ناویان دێنن.
ڕووەوە  لەم  كە  دەگەیەنێت   ئــەوە  -ئەمە 
سەیردەكەیت  لەالیەك  هەیە.  دووفاقێتییەك 
ــە كـــەلـــەپـــوورو ســـەرلـــەبـــەری  شـــانـــازی بـ
لەناخیشەوە  هەرچەندە  دەكەین،  ڕابردووەوە 
موعتەزیلەو  وەك  نییە،  قبووڵ  هەندێكیانمان 
هزری فەلسەفی  و چی  و چی. ئەمە دەریدەخات 
بزانیت  ئــەوەی  بێ   دەكەیت،  هەرشانازی  تۆ 
ئەو ڕابردووە بەشێكە لە تۆ. بۆیە مەسەلەکە 
پێویستی بەوریای  و وردبینی هەیە، نەك تەنها 
شانازیكردن   بۆ  پەناگەیەك  وەك  بۆئەوەی 
ئەوكاتەی  بهێنیت،  بەكاری  هەڵكێشان  وخۆ 

لەدۆخی بەرگری لەخۆكردندابین.
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تەنانەت  بەرگریداین،  لەدۆخی  ئێستا  ئێمە 
بە  پێویستمان  بەاڵم  فیكریش،  ئاستی  لەسەر 
بەرگری نییە، بەڵكو پێویستمان بەهەڵوێستێكی 
ڕەخنەگرانە هەیە، دەرهەق بەخۆمان  و بەوانی 

دیكەش.

ــەو قــســەیــەت كــە لە  ــەر ئـ *ئــەمــە دەمـــبـــاتـــەوە سـ
لێكۆڵینەوەكانتدا باست كردوە و دەڵێیت: )گوتاری عەرەبی 
گوتارێكی شێواو و شپرزەیە، كەچی هەندێک جار واخۆی 
دەردەخات وەک ئەوەی گوتاری ڕابوون  و بێداربوونەوەبێت(. 

نیشانەكانی ئەو شێوان  و شڵەژانە چین؟
-لــەئــێــســتــادا گــوتــاری عــەرەبــی هــەمــوو 
دەزانێت،  پێكردن  بەسوكایەتی  ڕەخنەگرتنێك 
ئەوەش مانای وایە ئەو گوتارە لەقەیراندایە. هەر 
ڕەخنەیەك دەگریت، پەرچەكرداری ئاست نزم 
دەخاتەوە. بۆ نمونە كاتێك ڕەخنە لەمافەكانی 
بەوە  عەرەبیدا،  لەواڵتانی  دەگیرێت  مــرۆڤ 
واڵمت دەدەنەوە كە پێشێلكردنی ئەو مافانە لە 

هەموو جێیەكی دنیادا ڕوودەدات.
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بەشێوەیەكی  مرۆڤ  مافەكانی  بێگومان   
خۆ  بەاڵم  پەیڕەوناكرێت،  لەجیهاندا  ئایدیالی 
ئەمە بەو مانایە نایەت كە بوونی خراپەكاری 
الی  خراپەكاری  پاساوی  دیكە،  شوێنێكی  لە 
بوونی  هەڵەیە.  بۆخۆی  ئەمە  بــداتــەوە.  ئێمە 
خراپەكاری لەجێگەیەك، پاساو نییە بۆئەوەی 

لە جێگەیەكی دیكەش هەبێت.
هەبوونی چەوساندنەوە و سەركوتكردنی 
مایەی  ببێتە  نابێت  لەجیهاندا،  موسڵمانان 
خۆماندا،  كۆمەڵگەكانی  لــە  ئێمەش  ئـــەوەی 
بكەین.  سەركوت  موسڵمان  غەیرە  خەڵكانی 
بەڵێ  وەاڵمیان دەدەمەوە و پێیان دەڵێم ئەوە 
ڕەخنەیە  ئــەم  ئایا  بــەاڵم  هــەوا،  دو  و  بانێكە 
)تۆش  پێیدەڵێم:  نا؟ سەروەختێك  یان  ڕاستە 
پێویستە  پاساونییە!  ئــەوە  هــەیــە...(،  ــەوەت  ئ

ڕەخنە لەیەكتری بگرین.
بە  ڕەخنەگرتن  ناهەموارەی  واقیعە  ئــەم 
سوكایەتی پێكردن دەزانێت، وادەكات تەنانەت 
گوتارێكی  بەداوی  ببن  ڕۆشنبیرانیش  گەورە 
پاپوكە و شێواوەوە كە گوتارێكی ڕوپاماییكەر 
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و بێ  نوزە و كرچ  و كاڵە، هەرتەنها لەبەرئەوەی 
ئێمە  ئەمریكاییە.  كەسێكی  وتویەتی  ئــەوەی 
بەكەسەكەدا دەناسینەوە، نەك كەسەكە  هەق 

بەهەقدا بناسینەوە.

بەشێوەی  كە  كرد  ئیسالمییەكان  مافی  لە  *داكۆكیت 
لیبرالیستەكانیش  دژی  لە  دەســەاڵت  و  بگەنە  دیموكراسی 
وەستایتەوە، سەروەختێك داوای ئەوەیانكرد لەو پرۆسەیە 
ــداو لە  ــ ــەوەی لــە جــەزائــیــر ڕوی ــ ــەوە، وەك ئ ــن ــخــرێ دورب

فەلەستینیش لەگەڵ بزووتنەوەی حەماسدا دووبارەبووەوە.
ئیسالمیستەكان  بونی  داخڵ  پێیانوایە  لیبرالیستەكان 
بەگەمەكە، ئامرازێكە لەپێناو گەیشتن بەدەسەاڵت  وپاشان 
كۆدێتاكردن بەسەر دیموكراسیدا؟ لەم بارەیەوە چی دەڵێیت، 
لەكاتێكدا تۆ  ڕەخنەت لە گوتاری ئایینی گرتوە و لەگەڵیدا 

توشی گیرو گازبویت؟
-سیاسەت تەكتیكە. گەر من خوازیاریشی 
ــی- ئــایــدیــالــی  ــۆراڵـ ــۆژیــكــی مـ ــەل ــەوا ب ــ ــم، ئ بـ
ناكەمەوە،  سیاسەت  لە  بیر  من  خوازیاریمی. 
ئەوەی بیری لێدەكەمەوە فەلسەفەیە! بۆچونم 
وایە، یان دەبێت دیموكراسی بەپڕاو و پڕی قبوڵ 
نەكەین. بێ  ئەوەی  قبوڵی  یان دەبێت  بكەین، 
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بزانین نیەتی ئەم  و ئەو چۆنە و چ مەبەستێكیان 
كاتێك سوپا  ڕویدا  لە جەزائیر  ئەوەی  هەیە. 
دەستی وەردایە پرۆسەكەو هەڵبژاردنەكانیان 
ئیسالمیەكان،  سەركەوتنی  دوای  ڕەتكردەوە 
بۆخۆی  ئەزمونێكی تاڵ  و تفت بوو. بەداخەوە 
هیچیشی لێ  فێرنەبوین.  بڕوانە چەند خوێن 

ڕژا؟
دابــنــێــیــن  ــاوای  ــ ــ )ب وتــــم:   1990 ســاڵــی 
ئــەوەیــان  ویستی  جــەزائــیــر  ئیسالمییەكانی 
ــكــەن.  ــەمــاڵ ــای هــەبــووبــێــت ، دیــمــوكــراســی پ
كە  بێت  چی  ئەوكەسانە  هەڵوێستی  دەبێت 
خەڵك.  دەست  بدەرە  هێز  هەڵیانبژاردوون؟(. 
شێوەكانی  لە  شێوەیەكە  بۆخۆی  پرسە  ئەم 
مەرجدارمان  دیموكراسیەتێكی  ئێمە  قەیران. 

دەوێت. ئەمەش لەجێی خۆیدانییە و نابێت. 
بەهەڵبژاردنی  تەنها  گــەالن  بەهێزكردنی 
دیموكراسانە  دیــمــوكــراســی  ومــومــارەســەی 
دەبێت. ئەمەش مانای ئەوەنییە لە كەموكوڕی 
پەنجەی  و  دەســت   میللەتێك  هەر  بەدەربێت. 
بەگژ هەر  كردبێت،  نەرم  دیموكراسیدا  لەگەڵ 
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تیایدا  كە  دەچێتەوە  الدانێكدا  سەرچیغی  و 
ڕۆشنبیران  ئێمەی  جــەخــار  بـــەاڵم  ــدات.  ــ ڕوب
دەمانەوێت، چاودێرێك بەسەر گەالنەوە دابنێین.

*لەگفتوگۆیەكدا كە لەگەڵ ڕەزوان ئەلسەیددا ئەنجامم 
 2008 یەكەمی  لەتشرینی  )الجزیرة(  ڕۆژنــامــەی  داو 
شرۆڤەكردنی  سەرلەنوێ   دەربــارەی  قسەمان  باڵویكردەوە، 
قورئان كرد و پرسیاری ئەوەم لێكرد )ڕای چییە بە میتۆدەكەی 
تۆ(. لەوەاڵمدا پێیڕاگەیاندم کە گونجاوترین میتۆدێكە بۆ 
وانەبوو،  بۆچونی  پێشتر  هەڵبەتە  قورئان.  خوێندنەوەی 
بیروبۆچونەكانیشی  جیاوازی  لێگرتیت  و  ڕەخنەی  بەڵكو 
لەگەڵ بۆچونەكانی تۆدا خستەڕوو، بەاڵم دواتر پەشیمان 
تۆ  كە  ــووە  ب ــەوە  ئ ڕەخنەگرتنەكەشی  هــۆكــاری  بـــووەوە. 
لەسەرەتادا، بەشێوەیەكی توندو ڕادیكااڵنە بەگژ ئاقاری 
ئایینیدا چویتەتەوەو ئەوەش لەسەر حسابی میتۆدی زانستی 

بووە. لەم بارەیەوە چی دەڵێیت؟
-بۆخۆم هەردوو دیدارەكەیم خوێندۆتەوە. 
بەرامبەر  ناشیرینی  زۆر  قسەی  كە  ئەوەیان 
ئەوەی  هەروەها  كــردم،  ناڕەحەتی  كــردوم  و 
ــەشــان  و باڵی  ب لــەگــەڵــتــدا كــــردوە و  تـــۆش 
نازانم  من  لەڕاستیدا  هەڵدەدات.  میتۆدەكەمدا 

هۆكارەكەی چییە.. 
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 LBC ساڵی 1999 لەبەرنامەیەكی كەناڵی
العمر-  حوار  بەرنامەكە-  ناوی  )پێموابێت  دا 
پێشكەشی  خۆی  ئەلسەید  ڕەزوان  كە  بــوو( 
بوترێت  پێت  نابم  قایل  )مــن  وتــی:  ــرد،  دەكـ
دواتر  كەچی  موجەدیدی(.  تۆ  مومجتەهید  و 
قسەی زۆر ناشیرینی لەسەر كردم  و یەكێك 
ئەبوزێد  حامد  )نەصر  دەڵێت:  قسانەیدا  لەو 
پێیداهاتەوەو  بەزەیم  من  داماوەو  كابرایەكی 

وتارێكم بۆ باڵوكردەوە!(.
زانستی  قسەیەكی  و  ناشیرینە  قسانە  ئەم 
نییە. بۆیە ئازاری دام  و لە دڵم گرت، چونكە 
قسەكانی  نییە.  فیكریی  و  شەخسییە  شتی 
و  ــەوە  دای نەوەاڵمم  بــوون،  نزم  ئاست  هێندە 
قسە  ئــەو  لەپای  ئەویش  لێكرد.  گلەییشم  نە 
نابەجێیانەیدا داوای لێبووردنی نەكرد. گۆڕینی 
ڕای خۆی لەو گفتوگۆیەی تۆ لەگەڵتدا كردوە، 
لیبوردن  داوای  وەك  نییەو  هێنانەوە  پــۆزش 
بۆخۆم  من  هەرچەندە  ناكرێت.  ئەژمار  كردن 
سەرم سوڕما، لەو شەرەفە گەورەیەی كە پێی 

بەخشیم.
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دابــڕاوە؟  تێكۆشان  و  لە خەبات   ئایا هزر 
وشەیەكی  ــات(  ــەب )خ وشـــەی  ئـــەوەی  وەك 
خراپ  و بەدناوبێت! بیرمەند خەباتگێڕە، بەاڵم 
بەمانا سیاسییەكەی نا. بۆنمونە من لە ژیانمدا 
نــەكــردوە،  خۆپیشاندانێكم  هیچ  ــەشــداری  ب

چونكە دەترسم )پێدەكەنێت(.

كە  بووبێت  ئەوە  ئەلسەید  ڕەزوان  مەبەستی  *ڕەنگە 
بەبێ   دابێت  ئایینیت  ئاقاری  پەالماری  لەسەرەتادا،  تۆ 

خستنەڕووی میتۆدێكی زانستی؟
-ئەو وای نەوتووە، گەر وای بوتایە و ئەو 
ئەوا  بخستایەتەڕوو،  بەڵگەوە  بە  قسانەشی 

قسەكانی دەبوونە قسەیەكی زانستی.

*ئایا ئەوە ڕاستە كە تۆ بەگیر و گاز و پەالماردان 
دەستت پێكرد و پاشان دواتر، گرنگیت بەمیتۆدی زانستی دا؟
ــە، كتێبی )ڕەخــنــەی  ــەو هــەرای ئ -هــەمــوو 
گوتاری ئایینی( نایەوە. لەپێشەكی ئەو كتێبەدا 
کرد  سەرمایەگوزاری  كۆمپانیاكانی  لە  باسم 
دەق(م  )چەمكی  كتێبی   1985 ساڵی  ــوو.  ب



نەصر حامد ئەبو زێد 106

پلەیەكی   1990 ساڵی  وایكرد  ئەوە  نووسی. 
مامۆستای  ببمە  و  بەرزبكرێمەوە  ئەكادیمی 

یاریدەدەر. 
میتۆدی  ئایینیدا،  گوتاری  لێكدانەوەی  لە 
زانستیم بەكارهێناو كەوتمە پشكنینی میكانیزم 
پێنچ  لەوێدا،  گوتارەو  ئەو  دەسپێكی   وخاڵی 
میكانیزمم بۆ ئەو گوتارە و سێ  خاڵی دەسپێكی 
لەگەڵ  نیشانكرد.  دەســـت  گــوتــارەشــم  ــەو  ئ
ئایینی  گــوتــاری  لەنێوان  نــەكــردن  جــیــاوازی 
)بەشێوە فەرمییەكەی(  و شێوە میلیگەراكەی.

 هەروەها نەسكێكی تەرخانە بۆ ڕەخنەگرتن 
حــەســەن  ــەی  ــرۆژەكـ )پـ ئیسالمی  چــەپــی  ــە  ل
حەنەفی بەنمونە(. دوابەشیشی تایبەت بوو بە 
زانستی(.  نزیككارییەكی  ئاینییەكان..  )تێكستە 
هەڵچون  و  ڕەنگە  كتێبەكەیە.  ــەواوی  ت ئــەوە 
چیدا  چی  و  دەرسگوتارێك  و  لە  خرۆشان 

ڕوبدات، بەاڵم لەكتێبدا شتی وانابێت .

لەبەشێكیدا  داوە  و  ئەنجام  گفتوگۆم  *زنجیرەیەك 
لەسەر پرسی سەرلەنوێ  تەفسیركردنەوەی قورئانی پیرۆز  و 
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نوێكردنەوەی ئسوڵی فیقە وەستاوم. ڕەزوان ئەلسەید لەگەڵ 
ئەوەدایەو پێیوایە خواستێكی بەجێیە. بۆئەوەش میتۆدەكەی 
سەرلەنوێ   بۆ  دەزانــێــت،  میتۆدێك  گونجاوترین  بە  تۆ 
خوێندنەوەی قورئان. بەاڵم محەمەد ئەلنجێمی )كە ئەندامی 
لەگەڵییدا  گفتوگۆیەی  لەو  سعودیەیە(،  فەقیهانی  كۆڕی 
كردومە دەڵێت: )میتۆدی نەصر حامد ئەبوزێد، ترسناكترین 
میتۆدێكە بۆسەر قورئان(. ئەم ناكۆكیی  و جیاوازییە زۆرە 

لەسەر ئەو میتۆدەی تۆ، دەگەڕێنێتەوە بۆچی؟
دەگەڕێتەوە  ناكۆكییە  و  جیاوازیی   -ئــەو 
بــۆ مــەرجــەعــیــەتــی ئــەوانــەی حــوكــم بەسەر 
بەژێدەر  پەیوەندی  میتۆدەكەمدا دەدەن، نەك 
ئەو  دەبــێــت  هەبێت.  مــنــەوە  بــاكــگــراونــدی  و 
مەترسییەكەی  دەهێنم،  بەكاری  من  میتۆدەی 

لەكوێدابێت؟

بۆ  )ئەبوزێد  دەڵــێــت:  ئەلنجێمی  محەمەد  *بۆنمونە 
چونگەلێكی هەیە، ئێمە الی خۆمان لە كۆڕی فەقیهان پێی 
دەڵێین- گومانكردن لەدەقی قورئان-. ئەوەتا لە كتێبەكەیدا- 
دەق، دەسەاڵت، هەقیقەت-، ئەبوزێد دەڵێت: كەواتە وەحی 
ساتە  ئەو  واتە  پێغەمبەرە،  زانیاری  زانست  و  سەرچاوەی 
توانستە  و  دەبێت   غایب  تێیدا  هۆشیاری  كە  دەگمەنەیە 
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تایبەتییەكانی لە كاردەكەون، لەبری ئەوە شتە چەپێنراو 
هێزێكی  بەهۆی  ئــاگــادا  ناخود  قواڵیی  لە  ــان  ــاراوەك ش و 
دەستی  پێغەمبەر  بەجۆرێك  سەردەردێنن.  ــەڕادەبــەدەرەوە  ل

بەسەریاندا ناشكێت  و توانای كۆنترۆڵكردنیانی نابێت(.
سەیرە  هاتووە؟!  چەندا  الپــەڕە  لە  -ئــەوە 

ئەو قسانە، ئەو قسانە عەنتیکەن!!

*هەروەها دەڵێت )پاڵپشت بەو قسانە(، نەصر حامد 
ئەبوزێد پێیوایە قورئان قسەی خوانییە و قسەی پێغەمبەرە؟

-ئەو قسانە سەیرن و نامۆن بەبیستنم.

*ئەم قسانە قسەی كۆڕی فەقیهانی سعودیەیە و لە 
كتێبێكدا هاتوە، بەناوی )القرآ ت الجدیدة للقرآ ن(.

- تكات لێدەكەم لێی بپرسە، لەچ الپەڕەیەكی 
ئەو  خوێندۆتەوە؟  قسانەی  ئەو  كتێبەكەمدا 
قسانە بەگوێ   و بەزمانی من نامۆیەو هەرگیزاو 
هەرگیز، ئەوە قسەی من نییە. من زمانی خۆم 
ڕەنگە  دەنــووســم.  چی  ــم  دەزان دەناسمەوەو 
چاپێكی ئەو كتێبەم بێت  و دەستكاری كرابێت 
 و شێوێندرابێت، یان لێكدانەوەیەكی لەوجۆرە 

بۆ قسەكانم كرابێت. 
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بــواری  بۆ  سەردەكێشێت  خەریكە  ئەمە 
الی  ولێی  بــگــەڕێــرەوە  بەتكا  دەروونــنــاســی! 
لەچ  و  لەكوێوەهێناوە  قسانەی  ئەو  بپرسە، 
بەش  و الپەڕەیەكدا شتی وام وتووە. قسەی 
من تێكەڵ بە قسەی یەكێكی تر بكرێت، ئەوە 
قسەی  گــەر  )پێدەكەنێت(.  ــە...  ك وایــە  مانای 
منیش بێت، ئەوا مانای وایە توشی زەهایمەر 

بووم!

*ڕای تۆ دەربارەی پرسی سەرلەنوێ  تەفسیركردنەوەی 
قورئان  و نوێكردنەوەی بنەماكانی فیقه چییە؟ ئەی دەربارەی 
ئەو بۆچونەی ڕەزوان ئەلسەید چیت هەیە كە دەڵێت: )یەك 
لەسەر سێی بنەماكانی فیقه تەوەری وشەو مانایەو ئەوەش 
لەسەر لۆژیكی ئەرستۆیی و زانستە دێرینەكان ڕۆنراوە. بۆیە 
دەكرێت سود لە زمانناسی نوێ  وەك بونیادگەری  و زمانەوانی 

 و... هتد، وەربگیرێت بۆ خزمەتكردن بە ئایین(؟
سەرەكییەكانی  لــەتــەوەرە  یەكێكە  ــەوە  -ئ
كاتێک  پێشوتریشتدا  لەپرسیاری  ئیشكردنم. 
دەپرسیت: )ئەو نزیككاریە كامەیە كە دەشێت 
پێی بڵێین نزیككاریەكی نۆرماڵە بۆ تێگەیشتن 
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بگەڕێینەوە  پێویستە  قــورئــانــی؟(.  ــی  دەق لــە 
و  قورئانی  دەقــی  بونیادی  لە  تێگەیشتن  بۆ 
تێكڕای ئیشەكەی منیش ئەوەیە. ئێمە ناتوانین 
نزیككاریەكی نوێ  ئەنجام بدەین، گەر پشتمان 
ڕابــردوو  مێژویی  و  بونیادی   بارودۆخی  بە 
فیكری،  ســەردەمــێــكــی  هــەر  چونكە  بــەســت، 
ئاسۆیەكی مەعریفی تایبەت  و جیاوازیی هەیە.
ئاسۆی  ئێستاشمان،  مەعریفی  ئــاســۆی 
كە  تێپەڕاندووە  لێكۆڵینەوانەی  ئەو  مەعریفی 
باس  و خواسە  هەروەها  كراوەو  قورئان  بۆ 
هەر  بەجێهشتووە.  كالسیكیەكانیشی  فیقهیە 
هەیە.  خۆیی  تایبەتی  ئێپستیمی  ســەردەمــەو 
مەعریفیە  سستمێكی  هەیە  ئێمە  الی  ئــەوەی 
ــراوەو  ڕۆنـ تیۆلۆژی  بونیادێكی  لــەســەر  كــە 
بۆبكرێت،  پێداچونەوەی  سەرلەنوێ   پێویستە 
ــەوەی دیــدوتــێــڕوانــیــنــی مــرۆڤــە نەك  ــەرئ ــەب ل
شتێكی دی. پێویستی سەرلەنوێ  بیركردنەوە 
بە  ئەركون  محەمەد  كە  فیكری  بونیادی  لە 
)ڕەخنەی ئەقڵی ئیسالمی( ناوی دەبات، لێرەوە 

سەرچاوە دەگرێت.
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ئەركۆن بیرمەندێكی زۆر گرنگە.. ئیجتیهاد 
لەسەر  ئیشكردنە  چونكە  نییە،  بەس  بەتەنها 
بــەاڵم  مەعریفی.  و  ئەقڵی   بــونــیــادی  هــەمــان 
ڕەخنەگرتن لەئەقڵی ئیسالمی، واتە ڕەخنەگرتن 
ــەوە  ــەڕەت ــن ــەب ــیــادە مــەعــریــفــیــەی ل ــون لـــەو ب
تا  دامــەزراوە  لەسەر  ئیسالمی  بیركردنەوەی 

ڕۆژگاری ئێستامان.
چونكە  هەنوكەییە،  خواستێكی  ــەوەش  ئ  
مەعریفی  لەبونیادی  ڕەخنە  دەتوانین  بــەوە 
دەقی  بەوجۆرەش  بگرین  و  تیۆلۆژیا  فیقهو 
قورئانی نزیك دەكەینەوە لەوەی، پێی دەوترێت 
وبەیاسایبونی  بوون   بەتیۆلۆژی  پێش  ڕۆحی 
تیۆلۆژیایەو  نەكتێبی  قورئان  قورئانی.  دەقی 
نەكتێبی یاسایەو نەكتێبی فیقهەو نە ئەخالقەو 
ئەوشتانە  هەموو  لەقورئاندا  نەفەلسەفەیە. 
بە  دەشێت  و  بەرین   پەپێ  پێویستە  كە  هەیە 
)دنیابینی( ناودێری بكەین. ئەمەش ئەو شتەیە 

من كاری لەسەردەكەم.
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دەست  ئێستە  بۆ  دێرینەكەی  دۆزینەوە  وایە  *تۆپێت 
نادات، یاخود لەو باوەڕەدای تا ئێستا نەدۆزراوەتەوەو پەی 

پێنەبراوە؟
هەیە،  كــۆنــە  دۆزیـــنـــەوە  ــەو  ئ هەڵبەتە   -
ــرازی مــەعــریــفــی  ــ ــام ــ ــێ  ئــێــمــە ئــێــســتــا ئ ــ وەلـ
باپیرانمان  باب  و  لەبەردەستدایە.  زیاترمان 
مەعریفیەكانی  ئــامــرازە  هەموو  لە  ســودیــان 
بینیوەو كەسانی دۆگماو  سەردەمانی خۆیان 
ــەوە بــەســەر گریك  و  ــوون. كــران ــەب داخــراون
فارس  و كێ   و كێدا، ئەقڵی ئیسالمی بەرهەم 
لەبونیادی  بیر  سەرلەنوێ   ناتوانم  من  هێنا. 
ئەقڵی ئیسالمی بكەمەوە، بەبێ  كرانەوە بەسەر 
كەلتوورە جیاجیاكانی سەردەمدا، وەك ئەوەی 
ئیبن ڕوشد و عەبدولقاهر جورجانی كردیان.

ڕابـــردوە،  میتۆدی  بــۆ  دڵــســۆزی  ــێــرەدا  ل
نەك بۆ ڕابــردو خــۆی. میتۆدی ڕابــردو بەو 
شێوەیە كراوەبوو، ئێمەش پێویستمان بەوەیە. 
خۆیاندان،  لەجێی  ئەلسەید  ڕەزوان  قسەكانی 
زمانەوانیانەی  چەمكە  ئــەو  تێكڕای  چونكە 
تەفسیر و بنەماكانی فیقهیان لەسەر ڕۆنراوە، 
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زمانەوانی  چەمكگەلێكی  زۆر  تــاڕادەیــەكــی 
ئەرستۆیین.

شتێكی  فیقهدا  لە  )لۆژیك  دەیوت:  غەزالی 
لۆژیكی  مــەبــەســتــی  لـــەوەشـــدا  بــنــەڕەتــیــیــە(. 
پێویستم  مـــن  ــەوە  ــەرئـ ــەبـ لـ ئـــەرســـتـــۆبـــوو. 
بەدۆزینەوەی لۆژیكێكی نوێ   و فەلسەفەیەكی 
ــازە هــەیــە، تــا بــەهــێــز و كــەرەســتــەكــانــی  ــ ت

سەردەمەكەمەوە لەو بوارەدا شتێك بكەم.
سەرباری ئەوە، قورئان دوچاری جۆرێك 
لەبەش بەشكردن بوە. بۆ نمونە زانایانی بواری 
بــردوەو  بۆخۆیان  بەشێكیان  ــەالم،  ك علیمی 
ڕۆنـــاوە،  لــەســەر  كەالمیان  عیلمی  بونیادی 
وەرگرتوە  بەشێكیان  فوقەهاكانیش  هەروەها 
دروســتــكــردوە.  لــەســەر  فیقهیان  زانستی  و 
بونیادێكی  و  بردوە  بەشێكیان  عاریفەكانیش 

ڕۆحانیان لەسەر چێکردوە.
چۆن بتوانین دەستمان بە قورئان ڕابگاتەوە، 
بەرلەو بەش بەش بونەی؟ چۆن بتوانین قورئان 
وەك خۆی  و بەیەكگرتویی بەدەست بێنینەوە، 
بەوجۆرەی دنیابینی تێدا ئامادە بێت  و كایەی 
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یاسایی  و مۆراڵی  و ئیمانداری  و فەلسەفیش 
پێكەوە، بەو دنیابینییەوە پەیوەست بن؟

ــەدا هــۆكــارەكــەی  ــەوان چــاوخــشــانــدانــەوە ب
ــۆ هــەمــوو  ــزم ب ئــەوەیــە كــە مــن )لــەگــەڵ ڕێـ
بینینم  ســوود  و  میراتییە  و  كەلەپوور  ئــەو 
فراوانترو  مەعریفی  كایەیەكی  سەربە  لێیان(، 
)من  بڵێم:  سادەتر  بابەشێوەیەكی  زەنگینترم. 
چاكترنیم،  پێشتر  ئایینی  پیاوانی  زانـــاو  لــە 
ئەوان  باڵی  شان  و  لەسەر  لەئێستادا  وەلــێ  
بینین  بــواری  وایە  مانای  ئــەوەش  وەستاوم، 
ئەمە  بەرفراوانتر و دوورمــەوداتــرە.  الی من 
دەخەیتە  مــنــداڵــەكــەت  كاتێك  ــت  ــەوەدەچــێ ب
وەلێ   نییە،  ژیرتر  لەتۆ  ئەو  سەر شانت. خۆ 
كەلەپوور  پێویستە  دەبینێت(.  لەتۆ  ــر  دوورت
پێشچون،  بــەرەو  گەشەو  بۆ  بێت  ئاسۆیەك 
ــژكــردن  و  كــاوێ بــۆ  بێت  وێستگەیەك  ــەك  ن

دووبارەكردنەوەی شتەكان.
ئەلسەید  ڕەزوان  و  ــۆن   ــەرك ئ مــحــەمــەد 
لەسەر  دەڵــێــن  كاتێك  ــە،  ــەوەی ئ مەبەستیان 
تێكڕای  ــراوە.  ــ ڕۆن ئەرستۆتالیسی  لۆژیكی 
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چەمكە كالسیكییەكان، لەسەر دنیابینی كالسیك 
بۆ جیهان دامەزراوە. قورئان زۆر لەوە زیاترە 
گونجاو  خۆیدا  لەسەردەمی  دنیابینییە  ئەو  و 
هەڵگری  هێشتا  ــەاڵم  ب پێشكەوتوتربوو،  و 

دنیابینی نوێیە و ئەو توانستەی تێدایە.
و  )ئــەوســا  ئیسالمیدا  هــزری  لــەمــێــژووی 
ئێستاش(، پێویستییەكی بەردەوامی گەڕانەوە 
)صفین(  لە  سەروەختێك  هەیە.  قورئان  بۆ 
ناكۆكی  كاتێكیش سونە و شیعە  نەسازان  و 
و  قورئان   بۆ  گــەڕانــەوە  نێوانیانەوە،  كەوتە 

تائێستاش پێویستمان بەوە هەیە.

بۆ  كۆنزێرڤاتیڤ  ئایینی  گــوتــاری  مــەرجــی  *بـــەاڵم 
یان  قورئان،  لە  زانستی  بۆچونێكی  هەر  پەسەندكردنی 
فیقهدا ئەوەیە، ئەوكەسەی خاوەنی بۆچونەكەیە زانایەكی 
كە  لەوانەبێت  تەنانەت  یاخود  بێت،  دینداری خواپەرست 
سەر بە دامەزراوەیەكی ئایینی كۆنسێرڤاتیڤن، چونكە )بۆ 
قبوڵ  ڕوت  سەر  لەكابرایەكی  شەرعی،  بیروڕای  نمونە( 
ناكرێت. گەر بشزانین کۆمەڵگە بەگشتی گوێبیستی دامەزراوە 
ئایینیەكان دەبێت، كەواتە ئەم جۆرە باس  و لێكۆڵینەوانە 
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چۆن دەتوانن لەسەر ئاستی هۆشیاری گشتی، بەشدارییەكیان 
هەبێت  و كاریگەری دروست بكەن؟

بە  پەیوەندی  جۆرەنییەو  بــەو  ئەمە  -نــا، 
نییە.  خواپەرستییەوە  دینداری  و  مەسەلەی 
ئەوان چوزانن ئەوكەسانەی كارێكی لەوجۆرە 
ئەمە  ئیماندارنین.  ــان  ی ئیماندارن  ــەن،  دەكـ
ڕوكەشێتی،  ڕواڵەتبازی  و  سەر  دەمانباتەوە 

پرسی تەكفیر و گوتاری ئایینی.

و  لەباربەرین   ڕوكەشێتییە  ئەم  دەكرێت  چۆن  *دەی 
هزری نوێ  بگەیەنین بەهەموان؟

-بــــەوەدەكــــرێــــت ئــــەو پــەیــوەنــدیــیــەی 
ئایینیە  ــەزراوە  ــ دام ئایینی  و  پیاوانی  نێوان 
سیاسی،  ــی  دەســەاڵت كۆنسێرڤاتۆڤەكان  و 
كە  شتەیە  ــەو  ئ ئــەمــەش  هەڵبوەشێنینەوە. 
هەیە  و  ترسناكی  سامناك  و  زۆر  ناوێكی 
لەبەرئەوەی  سامناكە  )عەلمانییەت(.  پێیدەڵێن 
بێباوەڕییە.  عەلمانییەت  كە  كەوتۆتەوە  وەها 
بكەینەوە   تــاڕونــی  دا  زۆرمــــان  ڕەنــجــێــكــی 
لە  بریتییە  بەڵكو  نییە،  بێباوەڕیی  عەلمانییەت 
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جیاكردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی لە دەسەاڵتی 
لە  بێت  جیاكردنەوەی سیاسەت  نەك  ئایینی، 

ئایین.
بكەیت،  ســیــاســەت  نــاتــوانــیــت  تــۆ  چونكە 
سەرچاوەیان  مۆراڵیانەی  ڕەهەندە  ئەو  بەبێ  
نمونەیەكیش  نزیكترین  ئایینە.  كــەلــتــووری 
ئەژمار  ئیماندار  بەپیاوێكی  كە  بوشە  جۆرج 
ــیــنــەوە(. ســەروەخــتــێــك  دەكـــرێـــت )بــەپــێــكــەن
دەسەاڵتی سیاسەت  و دەسەاڵتی ئایین پێكەوە 
دەبن،  كەسدا  یەك  دەستی  لە  و  كۆدەبنەوە 
ئەوا هەموومان لەبەردەم مەترسیداین. لەبەر 
ئەوەی ئایین بەپێی ئەو دەسەاڵتە دەبێتە تاكە 
پێیە حوكم  بەو  ئایینی ڕاســت  و دروســت  و 
بەسەر خەڵك  و خوادا دەدات، ئەوەش بۆخۆی 

شتێكی زۆر ناچێز و ناقۆاڵیە!
ــم،  ــرێ دادەن ــن  دی بــێ   بەكەسێكی  مــن  ئــەوكــات 
خانمە  ــەو  ئ نەهێشتۆتەوە.  ڕدێــنــم  ــەبــەرئــەوەی  ل
ئیماندارنییە، چونكە سەرپۆشی نەكردوە و بااڵپۆش 
نییە. وەك ئەوە وایە پێناسەیەكت بۆ ئایین دیاری 
كردبێت  و ئایینت لە داب  و نەریت  و هەڵسوكەوتی 
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ڕۆژانەدا هەڵقورتاندبێت. زۆر شتێكی بێمانایە 
سەرپۆشكردن  بڵێ   و  هەڵبداتێت  كەسێك 
جێبەجێ  دەبێت  فەرزێكەو  خۆداپۆشین،   و 

بكرێت.
دەزانم ئەم قسانە الی ئێوە حسابی كوفری 
بۆدەكرێت، بەاڵم لە ئیسالمدا فەرزەكان ئاشكران  
و پێنجن. بڵێ  سەرپۆشكردن مۆراڵە یان ئەركە، 
واتە  ــەوات وت  ك فـــەرزە!! چونكە  بــەاڵم مەڵێ  
ئەوەی سەرپۆشی بەسەریدا نەدابێت  و نیقابی 
نەپۆشی بێت كافرە، ئەوەش تاوانەو ڕاست نییە.

*الی ئێمە لە سعودیە كە بەواڵتێكی توند و سەختگیر 
دادەنرێت لەو بوارەدا، كەس نییە وابڵێت. دەڵێن كەسێكی 
السار و گوناهبارە، بەاڵم ناڵێن كافرە.. ئاخۆ ئەم جۆرە 

قسانە )بۆنمونە( لەمیسردا دەكرێت؟
سەروەختێك  ــراوە.  ــ واك قسەی  -بــەڵــێ ، 
بااڵپۆشی  یاساغكردنی  بــڕیــاری  فەرەنسا 
ئەزهەر  دەركــرد،  خوێندندا  ناوەندەكانی  لە 
لە  )ئەو ژنانەی  شتێكی وای باسكردو وتی: 
یاساكانی  پابەندی  دەبێت  دەژیــن  فەرەنسا 
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فەرزە(.  ئەوە  لەمیسردا  بەاڵم  واڵتەبن،  ئەو 
تــەواو  دوومــانــگــی  ــنــەران  نــوێ ئەنجومەنی 
)ســـەربـــاری كــێــشــە و گــرفــتــە زۆرەكـــانـــی 
بوون  خەریك  بەدەستەواژەیەكەوە  میسر(، 
حیجابەوە  لەبارەی  ڕۆشنبیریی  كەوەزیری 
بێ   دەتــوانــێــت  ژیــر  ــووی. چ كەسێكی  كــردب
خوردبوونەوە هزرێك ڕەتبكاتەوە، تەنها هەر 
لەبەرئەوەی هەڵگری ئەو هزرە كەسێكە سەر 

ڕوت  و مەدەنییەیان لە فەرەنسا دەژی.
أال لیت اللحي كانت حشیشآ

فنطعمه خیول المسلمین
لەسەردەمانی  وتویەتی  شاعیرێك  ئەمە 
ڕێزم  لەگەڵ  ئەڵبەت  پەرستاندا.  خاچ  جەنگی 
و  بەسەر  ســەرپــۆش  و  ڕیــشــدار  هەموو  بۆ 
حوكمدان  ناو  ناچێتە  قسانە  ئەم  بااڵپۆشێك، 
بەسەریاندا.  بڕیاردان  و  كەسەكاندا  بەسەر 
من ناڵێم لەچك بەسەر دواكەوتوە، چونكە لە 
دەزانم سەرپۆش  و  وتووەتەوە  وانەم  زانكۆ 
بۆ عەقڵ و ژیری. كێشە حیجابی  نییە  بەڵگە 

ئەقڵە، نەك حیجابی سەر.
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حیجابەوە  پرسی  لەبارەی  سەروەختێك 
بەخانمانی  ســوكــایــەتــی  ــن،  ــەی دەك مشتومڕ 
كاتێك  هــەروەهــا  ناكەین.  بەسەر  سەرپۆش 
قسەو  وبۆچونی  بۆ  حیساب  دەڵێت  كەسێك 
كەسێكی ترناكەم، بەپاساوی ئەوەی كەسەكە 
ئیماندارنییە )بەپێی ڕواڵەتی(، ئەوەش بۆخۆی 

سوكایەتیكردنە بەوكەسە. 
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3
*وەكو هەموالیەك ئاگادارن، لەماوەی ڕابردودا لەگەڵ 
دوچــاری  میسردا،  نــاو  ئسوڵیەكانی  ــە  ڕەوت لە  هەندێك 
كێشەو گیرو گاز هاتیت. ئەوەش دەنگدانەوەی گەورەی لە 
واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیدا هەبوو. ئەو قەیرانە الی تۆ 
چۆن كەوتەوە؟ ئاخۆ هانی دایت بۆ نووسین و ئەنجامدانی 
توێژینەوە، یاخود خەون و خولیاكانی نەصر حامد ئەبوزێدی 

لەباربرد؟
سەختی  ــەو  )ئ دەڵــێــت:  هەمیشە  -مـــرۆڤ 
ــت، بــەهــێــزتــرت  ــوژێ ــك ــات ــیــەی ن ــی و زەحــمــەت
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ــووەوە  ب ئــەو كێشەیەی ڕوبـــەڕوم  دەكـــات(. 
كێشەیەكی  هەم  و  سیاسییە  كێشەیەكی  هەم 
دەبێت،  نەرێنی  لێكەوتەی  بێگومان  گشتیشە. 
لە  ئێستا  من  ئەوەیە  لێكەوتەشی  گرنگترین 

نیشتمانی خۆمدا ناژیم.
بـــــەاڵم مـــــرۆڤ دەبـــێـــت هـــەوڵـــبـــدات و 
بقۆزێتەوە،  كێشەكە  ئەرێنییەكانی  دەرەنجامە 
بكات.  زۆرتر  و  زیاتر  كاری  بەوەی  ئەویش 
نووسراون  لەدژم  گازندانەشی  ڕەخنەو  ئەو 
تێدایە(،  جدییەتیان  لە  بڕێ   ئەوانەی  )النیكەم 
هەوڵبدات  و  وەرگــرێــت  ئاڵنگارییەك  وەك 
ڕەوایەتی ئەو ناڕەزایەتیانە، بدات لەمەنگەنەو 
ــر گــەشــە بە  ــەوێــشــەوە بــەشــێــوەیــەكــی ورتـ ل
ڕووە  ئــەو  ئەمە  ــدات.  ب خــۆی  بیركردنەوەی 
سودی  هەوڵمداوە،  كە  كێشەكەمە  ئەرێنیەی 

لێ  ببینم و كاری لەسەر بكەم.
الیەنی  و  نەرێنی  الیەنی  كێشەكە  كەواتە 
خۆمەوە  الی  مــن  و  لــەخــۆدەگــرێــت  ئەرێنی 
بەهێندبگرم،  الیەنەكە  ــەردوو  هـ ویستومە، 
پێوەرەكان،  بەهەموو  كەڕویدا  ئەوەی  چونكە 
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و  هزر  و  كەلتوور  بۆ  بوو  وێرانكەر  شتێكی 
داهاتوومان. دەكرا بۆ منیش ماڵوێرانی بوایە، 
وەلێ  من و هاوسەرەكەم توانیمان خۆمان لەو 
خەریك  كە  بدەین  زەبەالحە  وێرانكارە  هێزە 

بوو ئەو ڕەوتە ئسوڵیانە بەسەرمانیدا بهێنن.
بەكورتییەكەی ئەو كێشەیە چۆكی پێدانەدام، 
بەرخوردكردن  بۆ  دامــێ   تــاوی  و  تین  بەڵكو 
ــەو هێرشەو بۆ  ــەوەی ئ ــ ــەر پــەرچ دان ــۆ ب وب

بەگژاچونەوەی ڕەوتە تاریكخوازەكان.

*سەروەختێك تەها حوسێن پەالماردرا، زانكۆ النی گرت 
و پاڵپشتی لێكرد، ئەوەی لەدژی وەستایەوە شەقامی میسری 
بوو. وەلێ  ئەوەی لە ئێوە ڕویدا، تەواو پێچەوانەبوو. ئاخۆ 
میسردا  شەقامی  پێكهاتەی  لە  ماوەیەدا، چی  لەو  دەبێت 

گۆڕابێت؟
تەها  لەسەردەمی  ــۆڕاوە..  گـ شتگەلێك   -
حوسێندا تاڕادەیەكی زۆر لەمیسردا، كەش و 
هەوایەكی دیموكراسی هەبوو. پارت و هێزی 
ملمالنێی  كە  هەبوون  جۆر  و  جۆرا  سیاسی 

یەكدییان دەكرد.
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ئەوەی تەها حوسێنی پاراست، هەر تەنها 
ــەك،  ــەزراوەیـ زانــكــۆ خــۆی نــەبــوو وەك دامـ
چوارچێوەی  لە  دامــەزراوەیــەك  وەك  بەڵكو 
دیكەدا  كۆمەاڵیەتی  و  سیاسی  دەزگاگەلێكی 
هەر  شەقام  وانییە  پێشم  کــرد.  ــارەی  ک ئــەو 
ئەم  بووبێت.  تەها حوسێن  لەدژی  هەمووی، 
لەدژی  ئــەوەی  نییە.  دروســت  بەراوردكردنە 
تــەهــا حــوســێــن وەســتــایــەوە، دام و دەزگـــا 

ئایینیەكان بوون.
بەاڵم لە ئان و ساتی مندا نە دیموكراسی 
خۆیان  وەك  دەزگـــاكـــان  و  نـــەدام  ــوو،  ــەب ه
مابوونەوە. ئاقاری ئیسالمی سیاسیش )بەمانا 
هێزی  بــە  ــوو  ب تەقلیدییەكەی(،  و  سەلەفی 
لێهات خـــودی زانــكــۆش  ــاوای  تـ بــااڵدەســت. 
ــەك عەلمانی  ــەزراوەی بــوو بە دام ــۆڕاو  وەرگـ
بوونی خۆی لەدەستداو خەسڵەتی مەدەنیانەی 
بزركرد. ئەو خەسڵەتەی زانكۆی قاهیرەی، لە 

زانكۆی ئەزهەر جیادەكردەوە.
تۆمەتباركردنی من لە زانكۆوە هات، ئەویش 
لە سیاقێكی پڕ ترس و بیمدا. ڕژێمی سیاسیش 
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دانوستان  خەریكی  ترسابوو.  هەمووی  هەر 
زیندانەكاندا.  لە  تیرۆر  بڕگەی  لەسەر  بوون 
لەو سیاقەدا بڕیاری سەركۆنەكردنیان دام و 
پێموایە  بۆخۆم  من  بەاڵم  كــردم،  تەكفیرییان 

كێشەكە بەگشتی، كێشەیەكی سیاسییە.
بــەاڵم  نییە،  بونیان  ئــازادیــیــەكــان  ڕاســتــە 
كێشەكەی  هۆشیاریین.  خــاوەنــی  جــەمــاوەر 
ــەربـــوو، ئــەو  ــارەسـ ــەوە چـ ــ تــەهــا حــوســێــن ب
هەڵاڵكەی  كە  البــرد  كتێبەكەی  لە  ڕستەیەی 
نەالبردنی  بۆمن  بەاڵم  بوو،  دروست  لەسەر 
نەدەسكاریكردنی  كتێبەكەو  لــە  ڕستەیەك 
و  نەدەهات  بەدەردم  نووسینەكەش،  میتۆدی 

چارەسەری كێشەكەی نەدەكرد.
بیسوتێنم،  بكێشمەوەو  كتێبەكەم  دەبــوو 
دەزگای  لەدەسەاڵتی  باسم  ڕاستەخۆ  چونكە 
و  سیاسی  بەمانا  دەســەاڵت  كــردبــوو،  ئاینی 
ئابوریەكەی. من بێ  ئەوەی مەبەستم بوبێت، 
بـــەرژەوەنـــدی  بــۆ ڕستێك  ــوو  ــردب ب دەســتــم 
خۆی  ئاییندا  ــەردەی  ــ پ ــەژێــر  ل كــە  ــوری  ــاب ئ
مەاڵس دابوو. دواجار ئەوە وەك مەترسیەك 
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سەیركراو دەبوو ئەو دەنگەی باسی لەشتێكی 
وادەكرد، بێدەنگ بكرێت.

هەبوو  ئــامــراز  ئامێرو  هەرچی  هەربۆیە 
لەدژم بەكاریان هێنا، ئەو ئامێر و ئامرازانەش 
دەرچونی  دوای  تەنانەت  نەبوو.  شەریفانە 
بە  هاوسەرەكەم  نەبونی  ڕازی  حوكمەكەو 
تاوانباركرام  جیابوونەوەمان،  لێك  حوكمی 
هــاوســەرەكــەمــدا  لــەگــەڵ  بەناشەرعی  كەمن 

ماومەتەوەو بەهەڵگەڕاوە تۆمەتباركرام.
ئەوەش ئەوپەڕی بێوژدانی بوو بەرامبەر بە 
من و هیچ هەستێكی كۆمەاڵیەتی ڕاستەقینەی 
ڕێی  جــۆرە  لــەو  كارێكی  چونكە  تێدانەبوو. 
خۆشدەكرد بۆ كەسانێك كە خوێن ساردانە، 
گوتار  لە  قسە  لێرەدا  من  بكوژن.  تاوانبارێك 

دەكەم، نەك یاسا.
شیعری  لــەگــەڵ  حوسێن  تەها  كێشەی   
لــەدەرەوەی  نەیارانی  بەاڵم  تێپەڕی،  جاهلیدا 
زانكۆ وەك خۆیان مانەوە. كەچی لەگەڵ مندا 
وەستایەوە سەرۆكی  لەدژم  كە  یەكەم كەس 
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زانكۆ بوو، سەرۆكی زانكۆش سەر بە دەوڵەت 
بوو كە هەست و ویژدانی مردبوو.

ــد لە  ــوزێـ ــەبـ ــد ئـ ــامـ ــر حـ ــەصـ كــێــشــەی نـ
بەمانای  )گەندەڵ  گەندەڵدابوو  كۆمەڵگەیەكی 
گەندەڵكاران  سیاسی(.  و  مۆراڵی  و  ئایینی 
بەدەم یەكەوەن و تاهەنوكەش ئەو گەندەڵییە 
عەبدولسەبورشاهینیش  دكتۆر  هــەرمــاوەو 

ئەستێرەكی سەر تەلەڤزیۆنە.

*بەڕای تۆ هەوڵی لێكجیاكردنەوەت لە هاوسەرەكەت، 
تاچەند دەچێتە چوارچێوەی ئەم بابەتەوە؟

كرد،  كارەیان  ئەو  ئەوانەی  پێموایە  -من 
ئەوەبكەن.  نیازە  تابەو  ژیرنەبوون  ئەوەندە 
ئەو  لەگەڵ  زۆر  تاڕادەیەكی  خۆم  وەك  من 
كارەكتەرێكی  ژن  لەبەرئەوەی  بۆچونەدام، 
گرنگە لە كۆمەڵگەدا، تەنانەت گەر پەراوێزیشی 
بەندی  لەماڵەوە  وبیچەوسێنینەوەو  بخەین 

بكەین.
بــەاڵم دواجــار ئــەوە ژنە كە نــەوەی نوێمان 
ــان دەكـــات. هەڵبەت  ــەروەردەی بــۆدەخــاتــەوەو پ
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ئەوانەی ئەو كارەیان لە تەك مندا كرد، لە مانای 
ئەوە نەگەیشتن. بۆیە كەوتنە سزادانی ژنێك كە 
لە ڕوانگەی ئەواندا، هاوسەرەكەی هەڵەی كردوە.
ــاو نــاكــۆكــیــیــەكــی  ــ ــەوەش كـــەوتـــنـــە ن ــ ــ  ب
ئیسالمیەكانی  ڕەوتــە  پێموایە  لۆژیكییەوە. 
ــادا  وەه تێگەیشتنی  ئاستێكی  لــە  میسر  نــاو 
نیین، تابتوانن ژنان بەالی خۆیاندا ڕابكێشێن. 
ئەوەش یەكێكە لە كۆسپ و تەگەرەكانی ئەو 
پرسە، لەبەرئەوەی خانەوادەی میسری و ژنی 

میسری ناكرێت بەوە ڕازی ببێت.
ڕەنگە هەندێك لەوانەی پشتیوانیان لێكردین، 
نەبوبێت،  بۆچونەكانمان  و  بیر  بە  قەناعەتیان 
بەاڵم كە كارهاتە سەر ئەوەی خێزانێك وێران 
ئەوە  لەمێردەكەی جیابكەیتەوە،  بكەیت و ژن 

قابیلی قبوڵ نییە.
ــواز  ــا شــێ ــۆرەهـ ــەجـ بـ داخـــــــەوە ژن  ــە  بـ
تەنها  پێیانوایە،  هەندێك  و  بەكاردەهێنرێت 
ئەركی منداڵ خستنەوەیە. پرسی ژن پرسێكی 
ئێمەداو  كۆمەڵگاكانی  لــە  گرنگە  زۆر  زۆر 
بۆ  گرنگە  زۆر  دەسپێكێكی  ئازادكردنیشی، 

ئازادكردنی كۆمەڵگە.



129خواپەرستی و دەمارگیری

*لەشوێنێكدا دەڵێیت: )ئایدیاكان باڵییان هەیە(، بۆ 
دێنێتەوە  ئیبن ڕوشد  نمونە بەبیر و بۆچونەكانی  ئەوەش 
تاچەند  ئــەوروپــا.  بۆ  گواسترانەوە  بەڵكو  نەمردن،  كە 
ئایدیاكانی نەصر حامد ئەبوزێد لە جیهانی عەرەبی ئسالمی 

و نێودەوڵەتیدا، پێشوازییان لێكرا؟
-واز لە جیهانی خۆرئاوا بێنە، لەبەرئەوەی 
دەتوانێت قبوڵی هەموو ڕەخنەیەك بكات. بەاڵم 
با باس لە جیهانی عەرەبی و ئیسالمی بكەین 
و كتێبی )چەمكی دەق( بەنمونە وەربگرین كە 
تا ئێستا دەیان جار چاپ كراوەتەوە، لەكاتێكدا 
خۆم لە واڵتانی عەرەبی و ئیسالمیدا نەبووم.

ــر و  ــاتـ ــكــی زیـ ــە خــەڵ ــ ــای وایـ ــانـ ــەوە مـ ــ ئـ
كــتــێــبــەكــەش  ــەوە و  ــنـ ــنـ ــوێـ زۆرتـــــــری دەخـ
دەریــدەخــات  ئەمە  دەكــرێــتــەوە.  چــاپ  سااڵنە 
ــووە  ــداب ــەی ــج پ ــەری گــەن ــن ــەخــوێ ــەك ل ــەوەیـ نـ
دەكــات.  كتێبانە  ئەو  حەزبەخوێندنەوەی  و  
دوەم  ئەرێنییە.  ئاماژەیەكی  بۆخۆی  ئەوەش 
ئاماژەی ئەرێنی ئەوەیە، كتێبەكانم بۆ تەواوی 
زمانە سالڤییەكان و زمانی فارسی و ئینگلیزی 

و كوردی و توركی، وەردەگێڕدرێت.
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هەر  نەك  ئایدیاكان  ئەوەدەگەیەنێت   ئەمەش 
واڵتانی  ــەتــەواوی  ل بەڵكو  عــەرەبــی،  لەواڵتانی 
تەنانەت  لێدەكرێت.  پێشوازییان  ئیسالمیشدا 
ئەوەشی بە سەرمداهات، بایەخی زیاتری بۆ بیر 
سەروەختێك  چونكە  پەیداكرد،  بۆچونەكانم  و 
ڕێگری لە ئایدیایەك دەكرێت، یاخود بیروبۆچونێك 
باعیسی  دەبێتە  ئەوە  نازانن  دەكــەن،  سەركوت 
بۆچونانە  و  بیر  بەو  زیاتر  گرنگییەكی  ئــەوەی 
نا- تەندروست  پێدانە كە  بدرێت. ڕەنگە گرنگی 
پێی،  زیاتر  پێدانی  بایەخ  بەهەرحاڵ  بەاڵم  بێت، 

مانای وایە ئەو ئایدیایانە نەمردون و ناشمرن.
باڵیان  و  نامرن  ئایدیاكان  ئــەوەی  پرسی 
هەیە بۆ فڕین، پرسێكە لە مێژوودا زیندوە. هەر 
لەكاتی كتێب سوتاندنەوە، تا كوشتنی حەالج 
و بە سوتماك كردنی كتێبەكانی. بەڵێ  حەالج 
بەزیندویەتی  بۆچونەكانی  و  بیر  وەلێ   مرد، 
مانەوە. بەڵگەی زۆر و زیاتری دیكەمان لەو 
خۆی  بەسروشتی  ــرۆڤ  م هــەیــە.  ــەوە  ــارەی ب
بونەوەرێكی فانییە، بەاڵم ئایدیا ڕاستەقینەكان، 

نامرن و لەناوناچن.
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عەرەبی  كۆمەڵگەی  هــات،  توشت  قەیرانەی  ــەو  *ل
هاوسۆزبوو لەگەڵتدا. كەچی ڕەوتە فێندەمێنتالیستەكان، 
داهێنەرانی عەرەب و موسڵمان تەكفیردەكەن. بەبۆچونی تۆ 
چۆن بتوانین ئاستێك بۆ ئەو ئاقارە ئسوڵیانە دابنێین و 

كاریگەرییان لەسەر بزاوتی داهێنان، كەم بكەینەوە؟
بەئسوڵیەت،  بەرگرتن  بــۆ  پێموایە  -مــن 
بۆ  ئازادییە  كردنی  بــەفــەراهــەم  پێویستمان 
كۆمەڵگە. با بە ڕونی قسە بكەین، تەكفیر ئامێر 
و ئامراز و تەكتیكێكە لە گروپە ئیسالمیستەكان 
و ئەو تاریكخوازانەی ئێستا قسەیان لەبارەوە 

دەكەین كۆنترە.
ناسیۆنالیستەكان ئەوانە تەكفیر دەكەن كە 
یەكتری  كۆمۆنیستەكان  و  نین  ناسیۆنالیست 
بەالڕێ  الدەر تاوانبار دەكەن )لەڕێ  الدانیش 
كەواتە  بەپرسەكە(.  نەبوونە  بــڕوا  بــەواتــای 
و  حیزبایەتی  مەزهەبی،  ئەتنیكی،  كۆمەڵگەی 
ئازادی  بە  بڕوای  كۆمەڵگەیەکە  ئایدیۆلۆژی، 
ــەو بــەزەقــی دەبــیــنــرێــت،  ــەی ــەوەی ه ــ نــیــیــە. ئ
بەمانا  تەكفیر  تەكفیركردنە.  و  خۆسەپاندن 

سیاسی و ئایدیۆلۆژی و ئاینییەكەی. 
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من پێموایە گەرهاتوو ئازادی لە كۆمەڵگەدا 
كۆمەاڵیەتی(،  ئاستی  ــەواوی  ت )لەسەر  چێنرا 
چەمكی  بــە  پاشەكشە  مــســۆگــەری  بــە  ئـــەوا 
بۆ  ئێمە  ناهێڵێت.  كاریگەری  و  تەكفیردەكات 
بنیادبنێین،  بتوانین كۆمەڵگەی مەدەنی  ئەوەی 
پێویستە ئەولەویەت بدەینە ئەو پرسەو ئازادی 
بكرێت  فەراهەم  ئیسالمیانەش  گروپە  ئەو  بۆ 
لەڕووی سیاسییەوە، سەركوت  نەهێڵدرێت  و 
دیالۆگ  هــەوای  و  كەش  لەبەرئەوەی  بكرێن. 
ئــەو كەسە  و گفتوگۆ دەتــوانــێــت، دەســەاڵتــی 

تاریكخوازانە سنوردار بكات. 
)تەكفیركردن(  كــرانــەوەدا  لەسەردەمانی 
تــەواوی  بۆ  بــوار  لــەبــەرئــەوەی  نییە،  بوونی 
گوتارەكان فەراهەمە و دەتوانن لەناوخۆیاندا 
تاریكخوازەكان  ڕەوتـــە  بــكــەن.  هەماهەنگی 
گوزارشتێكە حەزناكەم بەكاری بهێنم، چونكە 
دەڵێت:  پێم  دەداتــەوەو  دواتر وەاڵمم  ئەویش 
ڕێگای  كەڕاستە  ئاقارانەی  بەو  سەر  )تۆش 

ئیمانیان بزركردووە(.
یەكتری  باركردنی  تۆمەت  مانای  ئەمەش 
دەگــەیــەنــێــت وئـــەم پــرۆســەیــەش، دەســـەاڵت 
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ــات دەســەاڵتــیــش  ــاوكـ بـــەگـــەڕی دەخــــات وهـ
نەیارەكانی تەكفیردەكات. كێشەی كۆمەڵگەكانی 
ئێمە ئەوەیە، گوێ  بۆ ڕای ئەوی دیكە ناگرین 
خۆی  هــەركــەســەو  ناكرێت.  ــەزم  ه پێمان  و 
ئێمە  وبــەوەش  دەزانێت  هەقیقەت  بەخاوەنی 
لەسەر  ــەك  ن مــانــاكــانــە،  لــەســەر  ناكۆكیمان 

هەقیقەت بێت.
نــاكــۆك نین  بــوونــی خـــودا  لــەســەر  ئێمە 
ناكۆك  خــوداش  بونی  لەسەر  گەر  )تەنانەت 
بین، ئەوا ناكۆكیە کەلەسەر مانایەو هیچی تر(. 
جیاوازبوون و ناكۆكی پرسێكی سروشتییە و 
وەهایە،  قەدەرمان  مــرۆڤ  وەك  نییە،  تــاوان 

لەسەر )مانا( ناكۆك بین.

*لەكاتێكدا دەوڵەت الیەنگرت بوو، كەچی لەوالشەوە 
بوو.  مزگەوت  كردنەوەی  یان حكومەت خەریكی  دەوڵــەت، 

لەمبارەیەوە دەڵێیت چی؟
- من تەواو دژی ئەم مەسەلەیەم. ڕۆڵی 
حكومەت  كۆمەڵگەیە.  ڕێكخستنی  حكومەت 
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دادەنێت،  ئەبوزێد  حامد  نەصر  بۆ  پاسەوان 
تا نەهێڵێت بكوژرێت. من پێموایە گەر ڕێگەی 
كە  بگرێت  ــەش  ــەوان ئ لــەهــەمــوو  قــســەكــردن 
نەیاری منن، ئەوا هەر ڕۆڵێكی سەركوتكارانەی 
گێڕاوە. بڕوام وایە كۆمەڵگەی میسری، تۆوی 
كۆمەڵگەی مەدەنی تێدایە، لەبەرئەوەی خەڵك 

و خوا پەنا بۆ یاسا دەبەن.
بەاڵم  هەبێت،  لەیاسادا  گەندەڵی  لەوانەیە 
ماڵوێرانی ڕاستەقینە ئەوەیە، دەوڵەت هەستێت 
وادا  حاڵەتێكی  لە  لێمان.  كردن  بەرگری  بە 
دەبینە پاشكۆ و خزمەتكاری دەوڵەت. ڕۆڵی 
هاتوچۆیە،  سستمی  ڕێكخستنی  دەوڵـــەت 
ــت.  ــێ ــزراوب ــارێ ــی هــاواڵتــیــان پ ــەت تــا ســەالم
و  ســور  ئیشارەتی  كە  بــەوەدەبــێــت  ئەویش 
سەوزدابنێت. ئەوە ئاماژەیەكی ڕەمزییەو بۆ 
ئەوەیە، دەسەاڵتێك خۆی بەسەر دەسەاڵتێكی 
حكومەتەكانی  بەداخەوە  نەسەپێنێت .  دیكەدا 
خۆر  بەرتیل  سەربازێكی  ڕۆڵــی  ئێمە،  الی 

وازی دەكەن.
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*چەندین هێڵی سورهەن  پێویستە لەسەر بیرمەندیان 
هێاڵنە  ئەو  بەزاندنی  پرۆسەی  بەزێنێت،  نەیان  ڕۆشنبیر 

كێشە دروست دەكات. بەڕای تۆ چارەسەر بۆ ئەمە چییە؟
ڕێكخستنی  ئەگەری  گریمان  -گەرهاتوو 
كــۆمــەڵــگــەمــان بـــەوجـــۆرە كـــرد، ئـــەوا هێڵی 
ئەوەی  النیكەمی  یان  دەبێت،  بونی  سوریش 
پێی دەوترێت )ڕێككەوتنی كۆمەاڵیەتی( دەبێت 
هەبێت. ئەو هێاڵنە هێڵی بڕەرو یەكجارەكی نین، 
بەڵكو هێڵ گەلێكی نەرم و تەنكن، لەبەرئەوەی 
بە بەردەوامی ئێمە دەبێت دەستكاری شتەكان 
شتی  كۆمەڵگەیەكیشدا،  هیچ  لــە  و  بكەین 

هەمیشەیی و نەگۆڕ بوونی نییە.
 هێڵی سور لە كۆمەڵگەیەكی دیسپۆتیزمیدا، 
دەسەاڵتی  یاخود  سیاسی  دەسەاڵتی  لەڕێی 
دەسەاڵتەش،  دوو  وئەو  دادەنرێت  ئایینیەوە 
بەپشتگیری  دەكــــەن.  لــەیــەكــدی  پشتگیری 
كە  سوردادەنێن  هێڵی  لەیەكتر،  كردنیشیان 

بریتی دەبێت لە حەاڵڵ و حەرام.
ڕۆشنبیر  یان  داهێنەر  ئەركی  پێموایە  من 
بــبــەزێــنــێــت و  ئـــەو هێڵە ســـورانـــە  ــە،  ــەوەیـ ئـ
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بیانسڕێتەوە. هەڵبەتە چەند هێڵێك هەن، وەك: 
خەبات  پرسی  نیشتمانی،  ڕزگـــاری  )پرسی 
لەدژی داگیركەر( و كەس لەسەر ئەم پرسانە 
ناكۆك نییە، بەاڵم ناكۆكییەكە دەگەڕێتەوە بۆ 
لەدژی  خەبات  شێوەیەك  بەچ  واتە  ماناكەی. 

كۆلۆنیالیزم بكەین.
پرسەكە هەر زۆر هەستیارە و پرسی هێڵی 
من  بابەت.  چەندین  بۆسەر  مەترسیە  ســور، 
لێرەدا دووبارەی دەكەمەوە و دەڵێم: )ئەركی 
هێڵە  ئــەو  تێپەڕاندنی  و  بــەزانــدن  ڕۆشنبیر 
سوورانەیە( و پێویستە پرۆسەی ئەو بەزاندن 

و تێپەڕاندنەش، بەشێوەیەكی گونجاوبێت.
لە  كە  هەیە  وەها  نادیاری  هێڵی  هەڵبەتە   
و  دەگۆڕێت  دیكە  یەكێكی  بۆ  نووسەرێكەوە 
هەندێ  جار دەگاتە قۆناغی دێوانەیی. دێوانەیی 
دێوانەییەش  ئــەو  دەبێت  تەنانەت  هــونــەری، 
بدەین،  شێتیش  بە  ڕێگە  دەبێت  بكەین.  قبوڵ 
ئەقڵ  بەشێتی  ــار  ج هــەنــدێــک   ــەوەی  ــەرئ ــەب ل

چێدەبێت.
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لەو  گەربێتو  سەختە،  زۆر  پرسێكی  ئەمە 
دەربــارەی  موشریكەكان  كە  ڕابمێنین  قسانە 
كرودیانە،  قورئاندا  ئایەتەكانی  لە  محەمەد 

دەبینین هێڵی سوری زۆریان بەزاندوە..!

*تۆ لە لێكۆڵینەوەكانتدا، هەستاویت بە لێكدانەوەی 
ئایەتەكانی قورئان و ئەوەی تۆ ڕووبەڕووی ڕەخنە دەكاتەوە 
ئەوەیە، وەك تێكستێكی میتۆلۆژی سەودا لەگەڵ قورئاندا 
كە  دەكــەیــت  ســەیــری  ئــەدەبــی  تێكستێكی  ووەك  ناكەیت 
هاوشێوەی تێكستە شیعرییەكانە، بەوپێیەی شیعر دیوانی 
ئەبوزێد  حامد  نەصر  هــەاڵنــەی  ــەو  ل یەكێك  ــە.  عــەرەب
قورئان  ئەوەدەکاتەوە  لەسەر  جەخت  ئەوەیە،  كردویەتی 
تێكستێكی زمانەوانییە، بەو پێیەش ئەوەی بەسەر زماندا 

پراكتیزە دەكرێت، بەسەر قورئانیشدا جێبەجێ  دەبێت؟
-بەڵێ .. پێم بڵێ ، ئەی قورئان تێكست نییە؟ 

ئایا قورئان تێكستێكی مۆسیقییە، یان چی؟
پێموایە ئەگەرێك بۆ نێو- لێكدانەوە هەیە. 
سەروەختێك دەڵێین دەقێكی زمانەوانییە، واتە 
بەاڵم  كەلەپورەكەیدایە،  لە  زمانەكە  بۆنیادی 
تێكستدا  جـــۆرەی  كــام  لــەژێــر  قــورئــان  ئاخۆ 
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پۆلێن دەكرێت؟ یاخود هەیە بتوانێت پێم بڵێت، 
قورئان تێكستێكی زمانەوانی نییە؟!

پێكهاتووە،  لــەوشــە  ــان  قــورئ دەڵــێــم  مــن 
هەیەو  پێكەوە  پەیوەندییان  وشــانــەش  ئــەو 
دەخوێنرێت  كەواتە  هەروەها.  ڕستەكانیشی 
و دەوترێت و ڕێتم و بونیادی دەاللی هەیەو 
ئەوەش بریتیە لەزمان...، بەاڵم ڕەنگە هەبێت 
بڵێت، ئەوە تێكستێكی خوداییە... بەڵێ  ڕاستە 
تـــەواوی  خــودایــیــە.  ــەوانــی  زمــان تێكستێكی 
وەلــێ   یــەزدانــیــیــە،  تێكستێكی  گــەرودونــیــش 
بەڵگەنەویستن،  شتی  ئەمانە  نییە.  زمانەوانی 
بەاڵم بەداخێكی زۆرەوە خەڵك و خوا، بەزۆری 

بەرامبەر بەوە ناڕەزایەتی دەردەبڕن.
دەقێكی  ئیمتیاز  بــە  ــان  ــورئ ق ــێــم  دەڵ مــن 

زمانەوانی- ئەدەبییە.

*توێژەر و بیرمەندی سوری د.ئەحەمد بەرقاوی دەڵێت: 
)لەئێستادا شارستانیەتی عەرەبی لەدۆخی چەقبەستویدایەو 
دیالۆگ  ونە  جێبهێڵێت  نەكاریگەری  نییە،  ئەوەی  توانای 
ئەمە  تۆ  بكات(.بەڕای  دیكەدا  شارستانیەتەكانی  لەگەڵ 

ڕاستەو تاچەند لەگەڵ ئەو بۆچونەدایت؟
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بەرقاویدا  و  من  لەنێوان  -جیاوازییەك 
شارستانیەتە،  هەیە  ئــەمــەی  كــەداخــۆ  هەیە 
جیاوازە  شارستانیەت  یاخود  كەلتوور،  یان 
قسانەدا،  ئەو  لەگەڵ  هاوڕام  .من  كەلتوور  لە 
و  هەڵدەبوێرم  شارستانییەت  وشــەی  بــەاڵم 
لەبری ئەوە وشەی كەلتوور بەكاردێنم. بەالی 
شارستانیەتی  چەمكی  ئێستاش  تــا  مــنــەوە 
ئەو  ئاخۆ  ئەی  تەلیسماویە.  و  ئاڵۆز  عەرەبی 
دروســتــبــوون،  ئێمە  الی  شارستانیەتانەی 
ــان عــەرەبــی  ــە؟ یـ ــی ــی شــارســتــانــیــەتــی عــەرەب

ئیسالمییە؟ یاخود ئیسالمی خۆرئاواییە؟
ئـــەو شــارســتــانــیــەتــەی بــەعــەرەبــی، یــان 
ئیسالمی ناوی دەبەین، ناچێتەوە سەر عەرەب، 
هەندێكیدا  دروستكردنی  لــە  عـــەرەب  بەڵكو 
شارستانیەتێكی  لەسایەی  ئێمە  بەشداربووە. 
جیاجیای  كەلتووری  كە  دەژیــن  مرۆڤایەتیدا 
ــەو قسەیەی  تــێــدایــە. كــەلــتــووری عــەرەبــی ئ
ئەحمەد  دكــتــۆر  )كــە  دەچەسپێت  ــەســەردا  ب
بەرقاوی باسی دەكات( و هەر بەتەنها لەوەدا 
دەستەوستان نییە كە ناتوانێت دیالۆگ لەگەڵ 
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ئەوی دیدا بكات، بەڵكو توانای ئەوەشی نییە 
لەگەڵ خۆشیدا بكەوێتە گفتوگۆ. مەترسییەكەش 

لەوەدایە.
ناكرێت لەگەڵ كەلتوورێكی دیكەدا بكەویتە 
دیالۆگ، لەكاتێكدا توانای ئەوەت نەبێت گفتوگۆ 
لەگەڵ خۆتدا بكەیت. هەوڵی تێكڕای ڕۆشنبیران 
بۆ  نێوانیانەوە(،  )بــەجــیــاوازی  داهێنەران  و 
كەلتووری  ســەر  بەستەڵەكەی  ئــەم  ئــەوەیــە 
و  هەستێتەوە  تابتوانێت  بتوێننەوە،  عەرەبی 

ڕۆڵی لە شارستانییەتی مرۆڤایەتیدا هەبێت.

*ئێستا قسە و باسێكی زۆر دەكرێت دەربارەی گفتوگۆی 
نێوان شارستانیەتەكان و پێكدادانی ژیارەكان. ئایا دیالۆگ 
حامد  نەصر  وەك  بیرمەندێكی  پــێــكــدادان؟  یــان  هەیە، 

ئەبوزێد، چۆن لەو مەسەلەیە دەڕوانێت؟
و  دیالۆگ  هــەم  لــەئــارەدان.  -هەردوكیان 
هەیە.  سیاسی  و  ســەربــازی  پێكدادانی  هــەم 
بكەین،  لێ  نكوڵی  ناتوانین  و  هەیە  پێكدادان 
ــەو پــێــكــدادانــەدا دیــالــۆگ  بـــەاڵم لــەهــەنــاوی ئ

درووست دەبێت.
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دەنــووســێــت،  ئێمەوە  ــارەی  ــەب ل ــاوا  خــۆرئ
فرانسیس  نووسینەكانی  وەاڵمـــی  ئێمەش 
دەدەینەوە.  هنتنگتۆن  ساموئێل  و  فوكۆیاما 
دیالۆگەو  ئــەوە  لێدەنێت؟  ناوێكی  چ  ئــەوەش 
پــێــكــدادانــەوە  لــەڕێــگــەی  ــۆگ  ــال دی پێشموایە 
گەورەترین  پەرستان  خاچ  شــەڕی  دەكرێت. 
نمونەیەكە بۆ ملمالنێ  وچەندین سەدە بەردەوام 
بوو. لەنێو ئەو پێكدادان و ملمالنێیەدا، گفتوگۆ 

ڕویدا.
خاچ  شــەڕی  دەرەنجامی  لە  سەرنج  گەر 
بەسەركەوتنی  دەبینین  ــن،  ــدەی ب پــەرســتــی 
خــۆرئــاوا  بەشكستی  و  ئیسالمی  عــەرەبــی- 
لەسەر  دەرەنجامەكانی  بــەاڵم  هــات،  كۆتایی 
ڕابوونی خۆرئاوایی  ئەوەبوو،  ژیاری  ئاستی 
گەر  لــێــكــەوتــەوە.  ئیسالمی  چەقبەستنی  و 
دەبینین  بدەین،  مێژوو  قۆناغەكانی  لە  دیقەت 
لەڕێی پێكدادانەوە، گفتوگۆ و كەناڵی جیاجیای 

دیالۆگ هاتۆتە ئارا.
و  دەكەین  پرسە  ئــەو  سەیری  ئــاوا  ئێمە 
و  سیاسی  پێكدادانی  لە  دۆخێك  پێمانوایە، 
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بەاڵم  گــۆڕێــدایــە،  لە  ئــابــوری  و  كۆمەاڵیەتی 
ئەوە لەڕێی میكانیزمەكانی گفتوگۆوە بەڕێوە 
جــۆراوجــۆرەوە  بەفۆرمی  ڕەنگە  و  دەچێت 
دەربكەوێت، یان وەاڵم و وەاڵم كاری یاخود 
دەركردنی بە یاننامە و خۆپیشاندان و ... هتد، 

لەخۆبگرێت 
ویستی  بەبێ   كلتورەكان،  نێوان  گفتوگۆی 
گەرهاتوو  دەچــێــت.  بــەڕێــوە  بــەشــداربــوانــی 
دیالۆگمان خستە بۆتەی هەماهەنگی كردنەوە، 
هەماهەنگی  لــە  جۆرێكە  پێكدادانیش  ئـــەوا 
گفتوگۆكردن  مــانــای  پێیەش،  بــەو  و  ــردن  ك

لەخۆدەگرێت.
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4

*دوای نزیكەی چواردە ساڵ لەوەی لە میسر بەسەرتدا 
ــاردان  ــڕی ــدا، یــان ب ــ ــات، ئیتر ئـــەوەی لــە زانــكــۆ ڕوی هـ
هەڵگەڕانەوە  یاخود  هاوسەرەكەت،  و  تۆ  بەجیابوونەوەی 
بە ئایین و ئەو بێنەو بەردە فیكرییەی، بووەمایەی ئەوەی 

ئایدیاو بیرو بۆچونەكان بەناویەكدا بچن..
چۆن سەیری ئەو قۆناغە دەكەیت و چ تااڵوێكت چەشت 

لەو ماوەیەدا؟ ئەوەی ڕویدا چۆنچۆنی لێكی دەدەیتەوە؟
لەدۆخی  لەوکاتەدا  میسری  -کۆمەڵگەی 
كۆاڵن و پەنگ خواردنەوەدابوو. بەسەرچەند 
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بەریەكدا دابەش بووبوو. پێویستی بەشەڕێك 
)یان  تیرۆر  ساتەدا  و  ئان  لەو  هەر  هەبوو. 
ئەوەی پێی دەوترێت تیرۆر(، سنوری گوند و 
ناوچە چەپەك و دورەدەستەكانی بەزاند بوو 
)كە حكومەت زۆر بایەخی پێنەدەدا(و گەیشتە 

پایتەخت.. 
ــەڕۆژی ڕونــــاك لـــەبـــەردەم  ــ ــوو بـ ــەوەبـ ئـ
گەلی  ئەنجومەنی  سەرۆكی  میوانخانەیەكدا 
گەیشتە  دەستیان  پاشان  تیرۆركرا،  ئەوكات 
ــاری نەجیب  ــەالمـ پـ فــــۆدەو دواتــــر  فــــەرەج 
مەخفوزیاندا. هەمووئەوانە پەلیان كێشایە ناو 
دەیویست  كۆمەڵگە  لەوكاتەشدا  و  زانكۆكان 
بچێتە شەڕێكەوە، شەڕێك لەنێوان دوو ئاقاری 

ناو كەمەڵگەدا.
تەرقیەكردنی  لە  لێپێچینەوە  سیاقەدا  لەو 
هەلێك  پێدەچوو  ئـــاراو  هاتە  مامۆستایەك 
ــی ئـــەوەوە  ــەڕێ ــا ل ــۆ كــۆمــەڵــگــە، ت بــووبــێــت ب
بەڕێكەوت  بكات.  خــۆی  حسابەكانی  پاكانە 
كەسێك  بە  بــوو  تایبەت  تەرقییەكردنە  ئــەو 
كەسێك  ئەو  بوو.  ئەبوزێد(  حامد  )نەصر  كە 
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و  قەرەمان  ببێتە  ئەوەبوو  نەدەربایسی  بوو 
نەدەشیویست كەس توڕەبكات و نەخەیاڵپاڵوی 

ئەوەشی هەبوو كە ڕۆشنگەر و موجەدیدە.
توێژەر و  بوو كە  بەوە ڕازی  ئەو  نەخێر 
هەردەربایسی  ئێستاش  هەتا  و  مامۆستایە 
بەشێك  مامۆستا  و  لێكۆڵیار  سیفەتی  ئەوەم. 
بوون لە جەنگێكی ڕاستەقینەو من لەو قۆڵەوە 
شــەڕم دەكـــرد. شــەڕی دژ بە پــاوانــكــردن و 

پایەماڵكردنی ئازادییەكان لەزانكۆدا.
واتە  دەگــەیــانــد.  زۆری  بۆمن  پرسە  ئــەو 
و  شەڕ  لەپێناویدا  ئامادەبووم  بوو  پرسێك 
دوان و سیان و دەی بۆبكەم لەناو زانكۆداو 
جــار  بیستەمین  ــۆ  ب ــادەم،  ئـــامـ ــوكــەش  هــەن
بەردەوامی بەو شەڕە بدەم.لەبەرئەوەی زانكۆ 
بۆمن هەربەتەنها ویستی خانەوادەكەم نەبوو، 

نەخێر، چونە زانكۆ خەونم بوو.
ــارودۆخــی  ــت مــن بــەهــۆی ب ــی وەك دەزان
بەدەست  پیشەسازیم  دیبلۆمی  خێزانیمەوە، 
ئــەوە  زانــكــۆ.  بچمە  ــوو  ــەوەب ئ خــەونــم  هێنا. 
خەونی لەمێژینەم بوو. دەمویست یچمە زانكۆ، 
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لەكاتێكدا نەمدەزانی جیاوازی لەنیۆان مجەمەد 
عەبدە و تەها حوسێندا چییە.

حوجرە  ناردمییە  بێت  بەڕەحمەت  باوكم 
تا قورئان حیفز بكەم و وەك محەمەد عەبدە 
دەرچم. قورئانم حیفزكرد و باوكم هەستی كرد 
زۆری لەژیاندا نەماوە و بەراورد بە خوێندنی 
گشتیش، ڕێگای ئەزهەر توالنییە. بۆیە بڕیاریدا 
لەخوێندنی ئاینییەوە بمگوازێتەوە بۆ خوێندنی 

مەدەنی.
ــاوكــم و  ــوان ب ــێ ئـــەو قــســە و بــاســانــەی ن
خوێندنی  حامد  )شێخ  بیرماوە:  هاوڕێكانیم 
ئایینی زۆر دورو درێژە، تا تەواوی دەكات و 
دەبێتە شێخ سی ساڵێكی دەوێت(. لەبەرامبەردا 
ئیتر  بوو.  كورت  ماوەكەی  مەدەنی  خوێندنی 
بە  پەیوەندیم  و  مەدەنی  خوێندنی  ڕومكردە 
لەبەرئەوەی  كرد،  تایبەتەوە  قوتابخانەیەكی 
تەمەنم لەوە گەورەتربوو قوتابخانەی حكومی 

قبوڵم بكات.
ــدی،  ــاوەن دوان قۆناغی  بگەمە  ــەوەی  ــەرل ب
نــەخــۆشــیــەكــەی بــاوكــم ســەخــتــتــربــوو، بۆیە 
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ــدا )لــەبــەرهــۆكــارگــەلــێــكــی عــەمــەلــی(،  ــاری ــڕی ب
بكەم.  پیشەسازیەوە  ئامادەیی  بە  پەیوەندی 
بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا خەونی منداڵیم بۆ چونە 

زانكۆ، هەر لەمێشكمدا مایەوە.
دوای بەدەست هێنانی دبلۆمی پیشەسازی 
ئامادەیم  تاقیكردنەوەی  و  پێكردەوە  دەستم 
ــە خــەونــی  ــۆ ك ــك ــە زان ئــەنــجــام دا و چــووم
هەمیشەیم بوو. بۆیە لەگەڵ خۆمدا بڕیارمدا، 
زانكۆی  خــەونــی  نـــەدەم  كــەس  بەهیچ  ڕێگە 
ئازادم لێ  بستێنێت . من پیاوێكی بێدەسەاڵتم، 
نابەم.  شك  دیكە  شتێكی  وشەكانم  لە  جگە 
گەر ئاگاداری نووسینەكانم بیت، ڕاستی ئەو 

قسەیەت بۆ دەردەكەوێت.
وەلێ  تەواوی كۆمەڵگەی میسری دەیویست 
بچێتە ئەو شەڕەوەو هەرواش بوو. من بۆخاتری 
ئازادی ئەكادیمی و ئازادی توێژینەوەی زانستی 
لە زانكۆدا چوومە ئەو شەڕەوە، وەلێ  شەڕەكە 
لەسنوری زانكۆ تێپەڕی كرد. ئەوەش پرسێكە 
زانكۆش  دواجــار  چونكە  ناكەم،  سەركۆنەی 
دیواربەندییەكی  زانكۆ  كۆمەڵگە.  لە  بەشێكە 
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داخراو نییە كە بکرێت هەمووشتێكی بەدوور 
ئەقڵی  زانكۆ  بدرێت،  ئەنجام  تێدا  كۆمەڵگە  لە 
وێران  كۆمەڵگە  ئەقڵی  گەرهاتوو  كۆمەڵگەیەو 

بوو، وەی بەحاڵمان.
ئەوەی  ئەوەیە.  ڕوودەدات  ئێستا  ئــەوەی 
ڕوودەدات ئەوەیە زانكۆ كەخەونی كۆمەڵگەی 
میسری  كۆمەڵگەی  كوژایەوە.  بوو،  میسری 
تازە پێگەیشتوو، زانكۆی دروستكردو محەمەد 
ئەهلییان  ــۆی  ــك زان ئەمین  قــاســم  و  عــەبــدە 
لەبارچوو،  خەونە  ئــەو  لەئێستادا  كـــردووە. 
لەو  بەشێكم  بۆخۆم  من  لەبەرئەوەی  بــەاڵم 

خەونە، نامەوێت بكوژێتەوە و لەباربچێت.
لەو پێناوەدا زۆرم چەشت وكاتێك ئاوڕ لەو 
ڕۆژانە دەدەمەوە، ئازاردەچێژم. ناتوانم تكوڵی 
لەوەبكەم كە لەو ماوەیەدا، چەند دڵگران بووم. 
بۆماوەی  پێنەدام،  ڕێگەی  دڵگرانیەش  ئــەو 
هەشت دانە ساڵ سەردانی میسربكەم.. ئێش 

و زیزبوون و توڕەیی، هەشت ساڵی لێبردم.
ساڵی 1995 ڕۆیشتم و یەكەم سەردانەوەم 
ساڵی 2003 بوو. سەرەتا دەمەوێت ئەوە بڵێم 
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كە ئێش و زویری من لە نیشتیمان نەبوو،گەر 
نا ئەوا نیشتیمان یەكسان دەكەینەوە بەوانەی، 

بونە باعیسی ئەو ئێش وزویرییە.
كەسوكارم  بــۆالی  ســـەردانـــەوەم  یــەكــەم 
بەو  كــرد،  زانكۆشم  سەردانی  هاوكات  بــوو. 
و  ســااڵن  شەست  گەشتبووە  تەمەنم  پێیەی 
)د. حەسەن حەنەفی(یش، دەبوو  بەمۆجیاری 
خانەنشینیەكەم  و  موچە  ومــەســەلــەی  بچم 
یەكالیی بكەمەوەو بتوانم ببمە مامۆستایەكی 
)گەر  وتم:  پێی  حەنەفی  حەسەن  موتەفەریغ. 
یەكالیی  لــەدەرەوەی واڵت پرسی موچەكەت 
بكەیتەوە، ئەوا مافی ئەوەت لەدەست دەچێت 
لــەو  ئیتر  ــغ(.  ــەری ــەف مــوت مــامــۆســتــای  ببیتە 
ئاشت  بێت،  لەگەڵدا  ئێستاشی  ســەردانــەوەو 

بوونەوە لەالیەن منەوە ڕویداوە.

ــەدەرەوە بــویــت و  ــ ــەو هــەشــت ســاڵــەی لـ *لــەمــاوەی ئ
ڕوداوەكــانــت  چــاودێــری  بێگومان  بەمیسردا،  نەهاتیتەوە 
دوای  و  كەلەمیسردایت  ئەمێستا  بێئاگانەبویت.  و  كردووە 

چەند كورتە سەردانێك، دیمەنەكە چۆن دەبینیت؟
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ــەم ســـــەدەی  بــیــســت و یـــەكـــدا، هیچ  ــ -ل
كەسێك دوورنییە. بیرۆكەی شوێن بزربووەو 
سەرنێت  دەچیتە  ڕۆژێك  هەموو  تۆ  نەماوە. 
وهەرچی ڕۆژنامەی میسری و عەرەبی هەیە 
تەلەفۆنەوە،  و  ئیمێل  لەڕێی  دەیخوێنێتەوەو 
ــدی دەگـــریـــت وخــەڵــكــێــكــی زۆریـــش  ــوەن ــەی پ
پێیان  ــاوت  ئـــەوروپـــادەكـــەن وچــ ســـەردانـــی 

دەكەوێت.
ــەوەی  ل ــم  ــی ــم بڵێم بــەدوورن ــوان بــۆیــە دەت
گشتی  بەشێوەیەكی  دەگــوزەرێــت.  لەمیسردا 
مانای  و  ئایین  بەپرسی  پەیوەندی  ئــەوەی 
ئایینیەوە هەیە، وەك چۆن لە میسر ڕودەدات، 
لە واڵتانی عەرەبی دیكەشدا هەر بەو جۆرەیە.
ــەواوی  ــ ــیــش ت ــدەڵ ــی هـــەیـــەو گــەن ــدەڵ ــەن گ
بوارەكانی كۆمەڵگەی گرتۆتەوە. ئێستا كێشە 
كێدا  ولــەگــەڵ  كۆكیت  كــێ   لــەگــەڵ  ئەوەنییە 
ناكۆكیت هەیە. كێشەكە ئەوەیە كێ  گەندەڵە و 
كێ  گەندەڵ نییە. مەسەلەكە بۆتە ئەوەی دژ بە 
گەندەڵی بووەستیتەوە، لەگەڵ هەموو ئەوانەی 

دژی گەندەڵین.
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بۆ  هەڵسەنگاندنم  ئێستا  خۆمەوە  الی  من 
دەنووسن،  چی  نییە  پێوەرە  بــەو   كەسەكان 
بە  تۆ  دەسەنگێنم.  هەڵیان  بەڕەفتاریان  بەڵكو 
لەدژیتی؟  یان  گەندەڵ،  سستمێكی  لە  شێكیت 
دەشێت بەشێك بیت لە سستمێكی گەندەڵ و 

بەخۆت نەزانیت.
مامۆستایەك  سەروەختێك  مانایەی  بەو 
دەرێ ،  دەكاتە  ئۆفیسەكەی  لە  خوێندكارێك 
گوێ   و  ملكەچ  خوێندكارە  ئەو  لەبەرئەوەی 
لەگەڵ  مامۆستایە  ئەو  ئەوا  نابێت،  مستی  لە 
گەندەڵیدایە. تەنانەت گەر لەڕوی مۆراڵیشەوە 

خۆی گەندەڵ نەبێت.
كاتێك  زۆرە..  ــەوە  ــارەی ــەوب ل قــســەوبــاس 
زانكۆدا  دەرەوەی  و  زانكۆ  لەناو  دێمەوە،  كە 
گەنجەكان دەبینم و تێدەگەم زاكۆ و كۆمەڵگە 
چۆن وێران بوون. دواین سیمینار كە لە كۆڕی 
فەلسەفی لەناو زانكۆی قاهیرەدا ئامادەی بووم،  
ئەوەی  بەڵكو  نەكرد،  پێشكەش  لێكۆڵینەوەم 
و  بەگەندەڵی  دژ  بوو  هاوارێك  پێشكەشمكرد 
ڕزگاركردنی  بۆ  بــوو  قیژەیەك  ستەمكاری، 

كۆمەڵگە.
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لەكاتێكدا  قوتاركەیت،  زانكۆ  ناتوانیت  تۆ 
كۆمەڵگە نوقمی گەندەڵی بێت. زۆرشت هەیە 
لەناو  لەبەرئەوەی  تۆ  ڕەنگە  دەدات.  ئــازارم 
كۆمەڵگەدا دەژیت نەیان بینیت، بەاڵم من بەوەی  
تێیدا ناژیم دەیبینم. ئەوەی لە كۆمەڵگەدا بژی، 
ڕۆژنامەكاندا  لە  كە  دەبینێت  گەندەڵییانە  ئەو 
باس دەكرێن. نوقم بوونی كەشتییەكەو خوێنی 
پیس وئەو شەمەندۆفێرانەی دەسوتێن وشانۆ 
كە  گەندەڵیەدا  ئەم  لەپاڵ  وەلــێ   وچــی،  وچی 
پێدەگات  بەوە  زیاترم  ئازاری  دەدات،  ئازارم 
بەپرسی  ــان  ــەم ــەرل پ دوومـــانـــگ  كـــەمـــاوەی 

بااڵپۆشیەوە خەریك دەبێت.
كۆمەڵگەی میسری پڕە لە كێشەی ئابوری 
پەرلەمانێك  تــەواوی  كەچی  كۆمەاڵیەتی،  و 
بێت  ڕاست  )ئیتر  وەزیرێكن  قسەی  خەریكی 
و  گەل  ئەنجومەنی  پرسی  بــەوەش   ، نا(  یان 
سستمی سیاسی بووە بەوەی ئەو وەزیرە تۆ 

بەبكات.
شێت  خەریكە  دوورەوە  لەو  من  هەڵبەتە 
و  واڵت  كێشانەی  بــەو  درك  كاتێك  دەبـــم، 
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ڕۆژانەوە  كوشتنی  لە  هەر  دەكەم.  هاواڵتیان 
بیگرە تا دەگاتە بێبەشكردنی كچان و كوڕانی 
الو تا دەرفەتی ژیان و سەلماندنی بەهەرەكانیان 
پێبدرێت، وەک ئەوەی ئەو کەسەی بە موعید 
بێت.  پزیشكێك  كــوڕی  دەبێت  دادەمــەزرێــت، 

واتە گەندەڵی واستەو واستەكاری.
ناكرێت،  قبوڵ  ــەدا  ــف وەزی لەهەندێک  كــچ 
لەبەرئەوەی بااڵپۆشە، كەچی لەوالوە گوتارە 
سیاسیەكەت دەڵێت: )بااڵپۆشی فەرزە(. بینینی 
ئەو كوشتنی ڕۆژانەیە كە خەریكە شێوەیەكی 
دەكـــات. شێتم  ــت،  ــ ــرێ ــ وەردەگ سستماتیك 
تەرێزی  ڕۆژانــە  تۆ  گەنجەی  ئەو  سەرەنجام 
بەكێ   پەنا  دەخەیت،  پەراوێزی  و  لێدەكەیت 

بگرێت؟ بە گروپە توندڕەوەكان.
یان  دیندارە  لەبەرئەوەی  ڕەنگە  كۆمەڵگە 
بااڵپۆشە، دەرفەتی نەداتێ  و تەرێزی لێبكات. 
لەكاتێكدا لەوانەیە )ئەو كوڕە یاخود ئەو كچە(، 
بتوانن  وەهابن  توانایەكی  و  بەهرە  خاوەنی 

هەلێكی تایبەتیان دەسگیر بێت.
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كە  دەمناسن  خەڵك  هەموو  كەسێكم  من 
ئایینی دەگــرم، وەلــێ  دژی  لە هــزری  ڕەخنە 
ئایین نیم. خوازیاریشم هیچ بیرمەندێك نەبینم 
دژی  من  بێت.  دینداری  و  خواپەرستی  دژی 
بە  وسەرمایەگوزاریكردنم  ئایین  بەكارهێنانی 
ئەمەل  وەك  شتانە-  ئەو  ــەواوی  ت ئایینەوە. 
دەنقەل دەڵێت- لە پەلوپۆم دەخەن و بڕستم 

لەبەردەبڕن.

*پرسێك هەیە باست نەكرد، ئەویش پرسی مەزهەبییە. 
پێتوایە میسر لە ملمالنێەكی مەزهەبی فیكرییەوە گالبێت 
بــەرەی  لەنێوان  خۆیدابێت(،  لەجێی  دەربڕینەكە  )گــەر 

ئیسالمی و بەرەی مەسیحیدا؟
كە  ئاواتەخوازبووم  بوایە.  فیكریی  -بریا 
هەموو  لەسەر  بوو  پێمخۆش  بوایە.  فیكریی 
پرسێك، لە ملمالنێی فیكریدا بوینایە. نا نەخێر، 
ئەو  نییە.  فیكری  ملمالنێیەكی  هەیە  ــەوەی  ئ
ملمالنێیەشی ئێستا لە واڵتانی عەرەبیدا لەنێوان 
فیكری  ملمالنێیەكی  هەیە،  شیعە(دا  و  )سونە 
پەنگخواردنەوەیەكی  و  تێكچڕژان  ئەوە  نییە. 
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كۆمەاڵیەتیە، پەراوێزخستنی ئایدیای هاواڵتی 
زۆرێك  لەگەڵ  ئایدیاكە  لەبەرئەوەی  بوونە، 
پێچەوانە  و  ناكۆكە  دەســتــوردا  لەدەقەكانی 
بــەرهــەمــی  ڕوودەدات،  ــەوەی   ــ ئـ ــەوە.  ــتـ دێـ

كەڵەكەبونی سیاسەتێكی نادروستە.
چوار  كە  واڵتێك  دەژیــم،  هۆڵەندا  لە  من 
كڵێسای قیبتی تێدایە. لەهەر الدێیەكی میسردا 
بریندار  ــە  واڵت ئــەو  خەڵكی  بقەومێت ،  شتێ  
دەكات. ناتوانم كاردانەوەكانیان بەكاردانەوەی 
ئەوەی  وەك  بۆنمونە  بكەم.  عەقاڵنی وەسف 

پێش دووساڵ لە ئەسكەندەریە ڕویدا.
ــی كـــــــارو چــاالكــیــیــە  ــشــت ــێ ــه ــگ ــان مــــن ب
لە  ڕەخنە  و  دەكرێم  كڵێسا  كەلتوورییەكانی 
بۆ  دەچــم  سەروەختێك  ــرم.  دەگـ قیبتیەكان 
داوەت  بۆئەوێ   قیبتیەكانیش  و  سیمینارێك 
)نا  دەڵێم:  پێیان  نەبینم،  ژنێك  وهیچ  كرابن 
هەڵوێست لەژن پەیوەندی بە ئیسالمەوە نییە، 
بەڵكو سەروكاری لەگەڵ ئەقڵی میسریدا هەیە. 
ژنی  یەك  تاقە  سیمینارێك  ژنەكانتان؟(.  كوا 
تێدانەبێت.ئەمە لەكاتێكدا كەچوم بۆ هۆڵەندا و 
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و  كچان  و  ژنان  بووم،  سیمینارێك  ئامادەی 
مێرمندااڵن ئامادەبوون.

ئەم وەرگۆڕانە كە ڕوودەدات لەسەرتاسەری 
كۆمەڵگەدا دژی ژنە، وەلێ  قیبتیەكانی هۆڵەندا 
ئەو ڕەخنەیە قبوڵ دەكەن، لەبەرئەوەی دەزانن 
ڕەخنەیشم،  هەڵوێستی  و  دەمارگیرنیم  من 
هەڵوێستێكی دەمارگیرانە نییە دەست لەپشتی 
موسڵمانان بدا تا ڕەخنە لە قیبتیەكان  بگرن. 
لەمیسر جۆرێك لەو هەڵسوكەوتە هەیە. وەك 
چۆن جۆرێك لە بەدی و خۆشحاڵبون بەبار 
لەبیرمەنداندا  هەندێک   لەنێو  تر  ئــەوی  الری 

هەیە.
قیبتیەكان پەالماری یەكێك دەدەن،  واتە كاتێك 
حاڵەتەش  ئــەو  و  دەبــن  خۆشحاڵ  ئیسالمیەكان 
تەنانەت لە هۆڵەنداش هەیە.هاوكارێك لە هۆڵەندا كە 
لەسەر عەلمانییە ڕۆشنگەرە پەڕگیرەكان ماڵەو زۆر 
ڕقی لە ئایینەكانە، وتارێكی نوسیبوو هەندێ  قسەی 
بەهۆی  كردبوو،  منەوە  بــارەی  لە  و جێی  بێ  ڕێ  
دەویستم،  خۆشیان  بایانداوەو  موسڵمانان  ئەوەوە 

هەر لەبەرئەوەی فاڵنەكەس پەالماری داوم.
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ترسناكە.  زۆر  ڕودەدات  لەمیسر  ئــەوەی 
هاواڵتی مەسیحی وایلێهاتووە پەنا بە كەنیسە 
دەگرێت، نەك بە یاسا و بە نیشتمان. لە بیرۆكەی 
ئایدیای  لە  گەنجانیش  و  ئاگایە  بێ   نیشتمان 
گەندەڵییەوە،  بەهۆی  خەبەرن.  بێ   نیشتمان 
لەسەر  لەئارەدایە.  بەرباڵو  پەراوێزخستنێكی 
دەزگایەك،  و  هەردام  ناو  جیاجیاكانی  ئاستە 

ئەو پرۆسەی پەراوێزخستنە لەكاردایە. 
لەبەرئەوەی گەر  ترسناكە  ترسناكە،  ئەوە 
لەبەریەك هەڵوەشان،  پەیوەندیانە  تۆڕی  ئەو 
ئەوا مەترسی دەوڵەتۆكەی مەزهەبی دێتەئارا. 
پێی  یەكێك  گەرهاتوو  سەیرنەبێت  پێت  واتە 
دەوێــت  قیبتیەكان  بــۆ  )دەوڵــەتــێــكــمــان  وتــی: 
نــەتــەوەیــەكــگــرتــووەكــان ئەو  و دەمــانــەوێــت 

پرسەمان بۆیەكالبكاتەوە(.
نەگرتووە.  بەجدی  پرسەی  ئەم  ــەت  دەوڵ
یان  مەسیحیەت  دۆســێــی  چــی  یــانــی  ئــاخــر 
مەسیحیەكان، بدرێتە دەست پۆلیس؟! بۆخۆم 
كــرد.  قستەنتین(م  )وەفـــا  پرسی  چــاودێــری 
چی  یانی  تێناگەم،  هــەربــەڕاســتــی  تێناگەم، 
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هاواڵتی ڕادەستی كڵێسا، یان مزگەوت بكەیت. 
هەموو  بــەو  من  نیشتمانە.  سەربە  هــاواڵتــی 
ــار كــە دەنــووســم،  ــم. زۆرجــ ــ ئــــازارەوە دەژی
نەهامەتیەكانی  بە  هەستكردنمە  هۆكارەكەی 

نیشتمان.

بیرمەندانی  فیكرییەی  زۆرە  ڕەنجە  ئــەو  *ســـەرەڕای 
لەبەراییەكانی  دەیكێشن،  وهەڵكەوتوو  دیــار  ڕۆشنگەری 
سەدەی بیستمەوە تا ئێستا كە لەبەردەم هەزارەی سێیەمداین، 
كەچی هەتا ئێستاش جیهانی ئیسالمی لەزۆربەی ڕەفتارو 
هەڵسوكەوتەكانیدا، پێكۆڵی تێكستی ئایینی وتێكستەكانی 

كەلەپوورە.. ئەمە بۆچی وایە؟
نەكرد.  دروســت  ڕۆشنگەری  -لــەبــەرئــەوەی 
نەك  لێدەدەن،  ڕۆشنگەری  الفی  هەن  كەسانێك 
ڕۆشنگەری دروست بكەن. جیاوازی هەیە لەنیۆان 
ئەوەی بانگەشە بۆ ڕۆشنگەری بكەیت و بەشان 
و باڵیدا هەڵدەیت و بڵێیت: )بژی ڕۆشنگەری، بژی 
قاسم ئەمین، بژی محەمەد عەبدە، بژی نەصر حامد 
بخوڵقێنیت  ڕۆشنگەری  ئەوەی  لەگەڵ  ئەبوزێد(، 

كە تەواوی كایەكانی كۆمەڵگە بگرێتەوە.
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لێدەدەن،  ئەوانەی هەر الفی ڕۆشنگەری   
هوتاف  كــە  وان  ئیسالمیستانە  ئــەو   وەك 
بەگیانی )ئیبن تەیمیە و سەید قوتب( دەكێشن. 
دەستدانە  بــەواتــای  ڕۆشنگەری،  خوڵقاندنی 
پێی  ئــەوەی  دامەزراندنی  بۆ  قورس  كارێكی 
دەوترێت )هزری ڕۆشنگەری(، لە گۆڕێدا نییە.
لە كوێوە  دامەزراندنی هزری ڕۆشنگەری 

دەست پێدەكات؟ 
ناو  ودێتە  پێدەكات  دەست  لەبیرمەندانەوە 
سستمی پەروەردە وفێركردنەوە ومیدیاش ڕۆڵی 
خۆی دەگێڕێت. ئەوەی لە ئەوروپادا ڕۆشنگەری 
نەبوون،  زانایان  و  فەیلەسوفان  دروستكرد، 
ئەوانە بەنووسین و زانستەوە خەریك بوون. 
ئەوەی ڕۆشنگەری دروستكرد ئەوانەبوون كە 
قسەی فەیلەسوفانیان خوێندەوە، ئەویش لەڕێی 
دەزگەكانی ڕاگەیاندنەوە، بەتایبەت ڕۆژنامە كە 
لەسەرەتاكانی دەرچونیدابوو، لەڕێی بەرهەم و 

نووسینەكانییەوە ئەوانیان خوێندەوە.
نە  دارویــــــن  ــارلـــس  چـ وەك  كــەســێــكــی 
بەكڵێساوە خەریك بوو نە بەئینجیلەوە، ئەوە 
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توێژینەوە  ئەو سەرقاڵی  نەبوو.  ئەو  كێشەی 
ــوو. یــەكــێــك لــەوانــەی  ــ جــیــۆلــۆجــیــیــەكــانــی ب
ئەم  )ئەمەی  وتبوی:  كتێبەكەی خوێندبووەوە 
نووسیویەتی لەگەڵ ئەوەی كڵێسا باسیدەكات، 
نوسی  كتێبەكەی  ئـــەو  دەنـــێـــتـــەوە(.  كێشە 
مشتومڕ  و  خوێندیانەوە  وخـــواش  وخــەڵــك 
كەوتە  كڵێسا  بوو.  دروست  كۆمەڵگەدا  لەنێو 

كاردانەوە.. ئەوە ڕۆشنگەری دروستكرد.
خــوڵــقــانــدنــی ڕۆشـــنـــگـــەری بـــەدەســـت 
دەست  بەهرەكان  كوشتنی  لە  بــەرداربــوون 
پێدەكات. بەشێك لەسەر پێخستنی ڕۆشنگەری 
بكەم  لە كوڕ و كچێكی الو  داكۆكی  ئەوەیە، 
نادرێتێ   یان مافی ئەوەی  بێبەشدەكرێت،  كە 
لەوەدایە  بەردەوامبێت.  خۆی  لەسەلماندنی 
بۆ  بدەم  هەوڵ  بكەم،  گەندەڵی  لەدژی  شەڕ 
قەرەی  لە  خۆم  و  دیموكراسی  چەسپاندنی 
كێشەكانی كۆمەڵگە بدەم و دەربایسیان بم. 

ــی كــۆمــەڵــگــەی  ــ ــان ــ ــەزراوەك ــ هــەڵــبــەتــە دام
دەدەن،                     ئەنجام  سەركەوتوانە  كاری  مەدەنی 
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كارەكانیان  لەیەرئەوەی  گشتگیرنییە،  بــەاڵم 
هەمووی لە پایتەختدایە.تەنانەت ئەو دام و دەزگا 
دروستكردنی  لە  كەدەشێت  ڕۆشنبیریانەشی 
ڕۆشنگەریدا ڕۆڵیان هەبێت، چەقی كارەكانیان 
لە قاهیرەدایەو شوێنەكانی دیكە لێی بێ  بەشن. 
دەگەڕێینەوە  سەرلەنوێ   ئێستا  لە  هەربۆیە 
سەر ئەو بابەتانەی وامان دەزانی ڕۆشنبیر و 
زانایانی پێش خۆمان، چارەسەری تەواوەتیان 
بۆ دۆزیونەتەوە، ئیدی لەبواری كەلەپوردابێت 

یان فیقه یاخود تێكستی ئایینی.
بدەیت  ووانانە  بابەت  ئەو  سەرنجی  گەر 
كە لە ئەزهەردا دەخوێندرێت، دەبینیت كاتێك 
دەردەچن،  ئەوێ   كۆلێژەكانی  لە  خوێندكاران 
نازانن،  كەلەپووەوە  لەبارەی  ئەوتۆ  شتێكی 
خوێندنەوەی  و  بەخوێندن  تەنها  لەبەرئەوەی 
دەكەن.  خەریكی  مامۆستاكانەوە  بیرەوەری 
یــاخــود  قــاهــیــرە  زانـــكـــۆی  بچیتە  ــەر  گـ ــان  یـ
ئەو  چەندە  تا  دەبینیت  یــان.....  ئەسكەندەریە 
تــەواودەكــات،  فەلسەفە  بەشی  خوێندكارەی 
)ئەبوعەال عەفیفی( دەناسێت. نەخێر ئەو تەنها 
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ئەو مامۆستایە دەناسێت كە دەرسی پێوتووە.
ــارەی بــەشــی زمــانــی  ــدك ــن ــەو خــوێ ــان ئـ یـ
حوسێن  تەها  چەند  تا  تەواودەكات،  عەرەبی 
یان ئەمین خولی یاخود شوكری عەیاد و كێ  
وئەوەی  نایانناسێت  ئەڵبەت  دەناسێت.  كێ   و 
مامۆستایەیە  ئــەو  تەنها  ئاشنایە،  پێی  ئــەو 
كەدەرسی پێوتووە. كێ  نەصر حامد ئەبوزێد 
میدیاوە  لەڕێی  ئەوا  بیناسن  گەر  دەناسێت؟ 
دەیناسن، نەك لەڕێی زانكۆوە. ئەو زانكۆیەی 
لەكاتی  البــردو  كتێبخانەكاندا  لە  كتێبەكانمی 
خاوكێشكردنی  و  )پەتكردن  ــم:  وت خۆشیدا 
ڕاستەقینە ئەوەیە. ئەوەیە كەكتێبەكانت لەسەر 

ڕەفەی كتێبخانەی زانكۆی قاهیرە البدرێت(.
دوای ئەوە هەموو دەیانوت ئێمە نەبووین.. 
سەرۆكی زانكۆ وتی من نەبووم و ڕاگر وتی 
من نیم و بەوجۆرە. دروستكردنی ڕۆشنگەری 
لەسەرپێخستنی  هیچی  ــەو  ــران گ ئەركێكی 
ئێمە  كەمترنییە.  كــۆمــەڵــدا  لــە  پــیــشــەســازی 
پیشەسازی  بونیادێكی  نییە،  پیشەسازیمان 
ــوری شــك نــابــەیــن. ڕۆشــنــگــەری لەگەڵ  ــاب ئ
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پاشان  پێكردو  دەستی  بازرگانیدا  كۆمەڵگەی 
ئەو كۆمەڵگەیە، گۆڕا بە كۆمەڵگەی پیشەسازی. 

ئێمە خاوەنی بونیادێكی بەرهەمهێنان نین.
ــرەدا وشــــــەی )بـــــەرهـــــەم هــێــنــان(  ــ ــێـ ــ لـ
بەرهەمهێنانی  لـــەبـــەرئـــەوەی  زۆرگــرنــگــە، 
لەبوارەكانی  لەبەرهەمهێنان  بـــەدوور  هــزر 
دەســتــەواژەیــەكــی  دەستەبەرنابێت.  دیــكــەدا 
زاری  ــەســەر  ل كەهەمیشە  هــەیــە  قــەشــەنــگ 
ئەوەی  بێ   بەاڵم  بــووە،  ڕۆشنگەرخوازەكان 
لەماناكەی تێبگەن، دەڵێت: )با نیشتمان بكەینە 
بەختەوەری و خۆشگوزەرانی  بۆ  مەڵبەندێك 
هەمومان، ئەو نیشتمانەش بە ئازادی و بیر و 

كارخانە بونیاد دەنێین(. 
ــازادی و هزر  لــە ئـ ــەردەوام بــاس  ــ ب ئێمە 
دەكەین، بەاڵم بەالی كارخانەدا ناچین. ئەڵبەتە 
ئازادی مەرجێكە بۆ هزرو هزریش مەرجێكە 
بۆ كارخانە، گەرنا ئەوا كارخانە لەباردەچێت.

ــت  دەردەكــەوێ چونانەتدا  بــۆ  ئــەم  ڕۆشنایی  *لــەبــەر 
و  نەبیرمەندان  كارناكات،  و  ناشەمزێنێت  خۆی  كەس  كە 
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و  زانكۆ  لەناو  مامۆستانیش  تەنانەت  و  نەڕۆشنبیران 
ئەكادیمیا عەرەبیەكاندا؟

تەواوی  لە  ڕۆشنبیران  و  بیرمەندان  -نا، 
كەمینەیەكن  كەمینەن.  مۆدێرنەكاندا  كۆمەڵگە 
بێت.  نەیان  یان  هەبێت،  كاریگەریان  ڕەنگە 
لەوانەیە كاریگەرییان هەبێت، گەر دامەزراوە 
بەجدی  هزر  پەروەردەییەكان  و  كەلتووری 
گرت،  بەجدیی  بیركردنەوەیان  گــەر  بگرن. 
ئەوا هزر بەشێوەیەكی كاوەخۆ باڵودەبێتەوە 
دروست  كۆمەڵگەدا  لە  دیالۆگ  لە  و جۆرێك 
كەواتە  نییە،  ئێمەدا  واڵتانی  لە  ئەمە  دەكــات. 

بیریار، یان ڕۆشنبیر چی بكات؟
لێكچەرێك  یاخود  بكات،  چاپ  كتێبێك  ڕەنگە 
مشتومڕێكی  دەكــات  چــاوەڕێ   و  بكات  پێشكەش 
نەك  بكرێت،  كتێبەكەیەوە  لــەبــارەی  ڕاستەقینە 
لەدەزگایەكی  ئێمە  پیاهەڵدانی.  و  ستایشكردن 
كەلەڕێی  دەكــەیــن  ڕۆشنبیركردن  و  ڕاگــەیــانــدن 
كتێبەوە،  ــەو  ئ ــان  ی ئــەم،  ــارەی  ــەب ل گفتوگۆكردن 
ڕۆشنبیریەكی ڕاستەقینە دەخوڵقێنێت. تۆ میدیایەكت 
هەیە، سەروكاری لەگەڵ كەلتوور و ڕۆشنبیریدا، 
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و  جوانكاریانەیە  و  ڕوكەشانە  شتێكی  تەنها 
جدی  بەرنامەی  هەندێک   هەڵبەت  تر.  هیچی 
و سەنگین هەیە، بەاڵم زۆربەی زۆری شتی 

ڕوكەش و جوانكارییە.
دەدات،  نیشان  خــۆش  شتی  تەلەفزیۆن 
نییە بۆ  ئێمەدا ستراتیژێك  لە مدیاكانی  وەلێ  
خەڵكە.  كردنی  ڕازی  نییە  هەیەو  كردن،  كار 
ناكات  پێویست  دیاردەیەكە،  ڕەمــەزان  مانگی 

هیچی لەسەربڵێم.

*باواز لەوانە بێنین وپرسیاری شتێكی دیكەت لێبكەم.. 
بایەخت  ڕاســت  و  ڕێــك  لێكۆڵینەوەكانتدا  لە  بۆچی  تۆ 

بەتێكستی قورئانیدا؟
ــان دەقـــی ســەرەكــی  ــەوەی قــورئ ــەرئ ــەب -ل
وبنەڕەتیە ومەرجەعی هەموو ئەو تێكستانەشە 
كە دوای ئەو دێن. قورئان دەقێكە لەپێشییەوە 
ــەو شــیــعــر هــەبــووە،  ــەر لـ ــی تــرنــیــیــە. بـ ــ دەق
گــرتــەوە.  شیعری  وشوێنی  ئــەوهــات  دواتـــر 
ــان ودورخــســتــنــەوەی  ــورئ قــەرەنــەكــەوتــنــی ق
مێژووییەكان،  توێژینەوە  و  تێگەیشتن  لــە 
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فیكرییەكان،  چاكسازیە  بزاوتە  وایــكــردووە 
سەركەوتونەبن و شكست بهێنن. 

ــەو بـــزاوتـــە فــیــكــریــانــە نــەیــانــتــوانــیــووە  ئـ
وتەنها  بــەرن  كێشەكان  ڕیشەی  بۆ  دەســت 
پێچەوانەبن  لێكدانەوەی  لێكدانەوەو  سەرقاڵی 
بــێــنــەوبــەردەیــە دەبێت  ــەو  ب وهــۆشــیــاریــمــان 
وامان لێبكات، ئەم پرسیارە لەخۆمان بكەین: 

)بەڕاست ئێمە قسە لەچی دەكەین؟(.
وئەو  بێت  دروســت  لێكدانەوەیە  ئەم  گەر 
ــت بــێــت، كــەواتــە  ــەوەش هـــەر دروســ ــكــدان ــێ ل
كێشەیەك لە حاڵی بوونمان لە سروشتی ئەو 
كە  زۆنــە  لــەو  خۆبەدوورگرتن  هەیە.  دەقــەدا 
شیكاریی  میتۆدی  نابێت  دادەنرێت،  بەزۆنێك 
بە  بێتەوە،  نزیكی  ڕەخنەیی  یاخود  مێژویی 
مانای ئەوەدێت لە هزردا هیچ بەرەوپێشچونێكی 
ڕاستەقینە ڕونادات. گەر بەرەوپێش چونێكیش 
ــەوەدا دەبــێــت كــە پێی دەوتــرێــت  ــ ڕوبــــدات، ل
دەرەنجامەكان، نەك لەسەوداكردندا بێت لەگەڵ 

بنەماو ڕەگوڕیشەكەدا.
هەڵبەتە لێرەدا هیچ خواست و مەبەستێك 
پــایــەمــاڵــكــردن و لەبێخ  لــە گــۆڕێــدانــیــیــە، بــۆ 
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دەرهێنانی ڕەگوڕیشە. موسڵمانان بەدرێژایی 
خەلیفەكانی  لەسەردەمی  هەر  خۆیان  مێژوی 
هەبووبێت  كێشەیەكیان  گــەر  ــنــەوە،  ڕاشــدی
گەڕاونەتەوە بۆ قورئان. لە )سقیفة بني ساعدة( 
ڕوینەدا، وەلێ  لە شەڕە ناوخۆییەكاندا ڕویدا.

ئێمە درێژە بەو كەلەپوورە دەدەین. هەرچی 
جارێك كێشەیەك بێتەڕێمان، دەگەڕێینەوە بۆ 
قورئان، بەاڵم گەشەمان بەدید و تێڕوانینمان 
بۆ قورئان نەداوە. بەجۆرێك بتوانین وەاڵمی 
پێویست بۆ سەردەمەكەمان بدۆزینەوە و بە 
دەكەوین.  خۆماندا  پێشوی  ئەوانەی  وەاڵمی 
توانیویانە  و  ئازاتربوون  ئێمە  پێش  ئەوانەی 
پەرە بەتێڕوانینیان بۆقورئان بدەن، وەلێ  ئێمە 

لە ئاست ئەو پرسەدا دەستەوستانین.
خۆمدا  لەمێشكی  كەمن  شتەیە  ئەو  ئەمە 
دەمهێناو دەمبرد. گەڕانەوە بۆ قورئان پێویستی 
بەكەرەستەی نوێ  هەیە و نابێت هەر بەدیار 
پێشینانمان  كە  دابنیشین  كەرەستانەوە  ئەو 
بەرهەمیان هێنا، بەڵكو پێویستمان بەوەیە برەو 
بەو ئامرازانە بدەین و ئەوەش مەیسەرنابێت، 
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ئەزموون  هاوچەرخ  مەعریفەی  ئەوەی  بەبێ  
بــاوانــمــان  و  پێشینان  چـــۆن  وەك  بــكــەیــن، 
هاوچەرخانەیان  ژیانی  خۆیاندا  لەسەردەمی 

ئەزمونکرد.
ــۆی  ــ ــك ــ ــم بــــۆ زان ــ ــات ــ ــك ه ــ ــێ ــ ــت ــ ــەروەخ ســ
كتێبەكەم  بۆ  مێزگردێكیان  ئەسكەندەرییە، 
)چەمكی دەق( سازكرد. یەكێك لە مامۆستایانی 
)چۆن  وتــی:  و  لێكردم  پرسیارێكی  فەلسەفە 
قورئاندا  بــەســەر  مــرۆڤ  میتۆدی  دەكــرێــت 
قسەی  قــورئــان  لەكاتێكدا  بكەین،  پراكتیزە 
)تۆ  وتم:  بەڕاشكاوانە  زۆر  منیش  خودایە؟(. 
لەقسەی  تا  بەخودا،  ببم  دەبێت  من  پێتوایە 

خودا تێبگەم؟(.
ــە لە  ــم و جــگ ــرۆڤـ ــن مـ ــە مـ ــ قــــــەدەرم وایـ
بــرەویــان  و  دایــانــدەهــێــنــم  كــە  میتۆدەكانیشم 
ئەو  ئاخر  نابەم.  شك  دیكە  شتێكی  پــێــدەدەم، 
حاڵی  خودا  لەقسەكانی  لێدەكەن  وام  میتۆدانە 
و  لــێــدان  چەپڵە  كەوتنە  خوێندكارەكان  ببم. 
من  بكەم.  بەڕوگیریی  هەست  وایكرد  ئــەوەش 
مامۆستاكە  وەلێ   ڕوگیركرد،  مامۆستایەم  ئەو 



169خواپەرستی و دەمارگیری

هێندە سنگی فراوان بوو، وەاڵمی دایەوەو وتی: 
)من دەمویست ئەو وەاڵمەت لێ  ببیستم و هیچ 
خوێندكارەكان  وەك  بەڵكو  نەبووم،  ڕوگیریش 

چەپڵەم بۆ كوتیت(.
قورئان وتەی خودایەو هەموومان باوەڕمان 
بەوەهەیە، وەلێ  جگە لە كەرەستەكانی خۆمان 
نابەین  شك  دیكە  ئامرازێكی  ــرۆڤ،  م وەك 
و  ئــامــراز  خــودا.  وتەكانی  لە  تێگەیشتن  بۆ 
دەكەن  گەشە  مــرۆڤ  وەك  كەرەستەكانمان 
ــات  ــ ــەمــەش وادەك و پــەرەدەســتــێــنــن، هـــەر ئ
ئەوە  ئەگەری  مەعریفیماندا،  گەشەی  لەگەڵ 
لە ئارەدابێت كەمانای ئایینیش گەشە بكات و 

بەرەوپێش بچێت.
ــۆرە دەبـــێـــت ڕۆڵـــــی مــرۆڤــمــان  ــجـ ــەمـ بـ
لەبەرچاوبێت.  ئایینیدا  مانای  لەبەرهەمهێنانی 
توانای  ئــەوەیــە، مــرۆڤ  بــاو  بیری  لــەمــڕۆدا 
و  بەرهەمبێنێت   ئایینی  مانای  نییە  ئــەوەی 
ڕابــردودا  لەسەردەمانی  ئاینییەشی  مانا  ئەو 
بەرهەم هاتوە، فریشتەكان بەرهەمیان هێناون.
پەالمارە  و  هێرش  ئــەو  نهێنی  لە  لــێــرەوە 
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زۆر توندە بۆسەر من تێدەگەیت، لەبەرئەوەی 
قسەم لەسەر ئیمامی شافعی كردوە. چۆن قسە 
لەسەر ئیمامی شافعی دەكەیت؟ ئیمامی شافعی 
ئەوانەش  هەموو  و  مــوقــەدەس  بۆتە  لــێــرەدا 
نزیككاری  هیچ  پێموایە  بۆخۆیان كێشەن. من 
و بەرەوپێشچونێك لە كەرەستەكانی تێگەیشتن 
لەدەقی ئایینیدا ڕوی نەداوە، بە تایبەت ئەوانەی  
پشت ئەستورن بە ئاشنابوون بە مێژووەكەی و 
بەبونیادەكەی وبەفەزا زمانەوانیە تایبەتەكەی. 
بۆچونێك  لــەوالو  بۆچونێك  هەردەبێت  بۆیە 
لەمال بخوازین و  بەپێی میزاج و لێكدانەوەی 

خۆمان بڵێین، ئەوە تەفسیرێكی نوێیە.
ئیبن  ئەوا  ڕۆشنگەربم،  كەسێكی  گەر  من 
ڕوشدو موعتەزیلەو كێ وكێ  وەردەگرم وگەر 
كەسێكی ڕۆشنگەریش نەبم، ئەوا پەنا بۆ ئیبن 
موعتەزیلەكان  و  تەیمیە  ئیبن  دەبــەم.  تەیمیە 
سەر سەر و سەرچاوم، وەلێ  خۆم الی هیچ 
بەهەموو  دژ  ئــەوە  ئاخر  ناكەم.  دیل  كامیان 

مێژوی هزری ئیسالمیە.
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*)هـــــزری ئــیــســالمــی لـــەســـەردەمـــی ئــیــبــن ڕوشــــدەوە 
چەقبەستوویی ماوەتەوە(، ئەم دەستەواژەیە هی تۆیە. ئایا 
كە  بیرمەندانەی  و  زانا  ئەو  بۆ  تێدانییە  ناهەقی  ئەوە 
لەسەدەی بیستەمدا ڕەنجێكی زۆریان لەگەڵ هزری ئیسالمیدا 

دا، یەك لەوانە شێخ محەمەد عەبدەیە؟    
-لەهزری فەلسەفیدا، نا. شێخ محەمەد عەبدە 
بۆخۆی  ئەوەش  نووسی،  التوحید(ی  )رسالة 
چوارچێوەی  ئــاوەاڵكــردنــی  بــۆ  تەقەلالیەكە 

)عیلمی كەالم(.
ــدەم فــەرامــۆش  ــەب ــی مــحــەمــەد ع مــن ڕۆڵـ
بە  ناكرێت،  فــەرامــۆش  ڕۆڵیشی  و  نــەكــردوە 
پێچەوانەوە من پێموایە تائێستاش بەشێوەیەكی 
لەبار محەمەد عەبدە نەخوێندراوەتەوە، وەلێ  
ئەزمونی ئیبن ڕوشد بریتییە لە ڕاستكردنەوەی 
گۆشەنیگای  لە  ئیسالمی  فەلسەفەی  ڕەوتــی 
خـــۆیـــەوە، بــەوپــێــیــەی ئــەفــالتــۆن وئــەرســتــۆ 
ومەشائیەت وگنوسیەتی تێكەڵ بەیەك كردوە.
الی ئیبن ڕوشد ڕەهەندێكی مەعریفی هەیە، 
ڕەنگە لەگەڵی كۆك بیت، یان لەوانەیە لەگەڵیدا 
نەبیت، وەلێ  ڕەهەندێكی گرنگی هەیە، ئەویش 
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ئەوەیە كە ڕەهەندێكی بۆ مامەڵە كردن لەگەڵ 
فەقیهو  بەوپێیەی  كرد،  زیاد  ئایینیدا  تێكستی 
سێ   ئەو  لەڕێی  بــوە.  پزیشك  و  فەیلەسوف 
خەسڵەتەشەوە نەبێت، ناتوانین لە ئیبن ڕوشد 

تێبگەین. 
بەاڵم  هەبوە،  بیرمەند  ئێمەدا  لەمێژووی 
و  كەمینەبوون  بیرمەندان  باسمكرد  وەك 
هیچ هەوڵێك نەبوە بۆ وەرگۆڕانی ئەو هزرە 
تەیب  و  جابری  عابد  )محەمەد  مەعریفە.  بۆ 
وەلێ   هــەن،  حەنەفی(  حەسەن  و  ئەلتیزینی 
نەبۆتە  دەكــەن،  پێشكەشی  مەعریفەیەی  ئەو 
مەعریفەیەكی باو. چەقبەستن لێرەدا بەومانایە 

نایەت كە لێرە و لەوێ  هەوڵ و جوڵەنییە.

چۆن  داكــوتــاوە  ڕەگ  و  كۆنكرێتی  پەیوەندییە  *ئــەو 
لێكدەدەیتەوە كە لە جیهانی ئیسالمیدا، لە نیۆان كایەی 
سیاسی و كایەی ئایینیدا بەرقەرارە و زۆرێكی زۆری كێشە و 
گرفتەكانی جیهانی ئیسالمیش، دەرگیری ئەو پەیوەندییەن.

-لەڕاستیدا گیروگازەكانی واڵتانی عەرەب 
هەرتەنها دەرگیری ئەو پەیوەندییەنین، لەبەر 
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ئەوەی بواری سیاسی و ئایینی، پرسێكی زۆر 
سیاسی  دەسەاڵتی  كێشەی  كێشەكە  ئاڵۆزن. 
ئایین  كێشەی  ــەك  ن ئایینیە،  ــی  دەســەاڵت و 
بەمانا  سیاسەت  چونكە  بێت،  سیاسەت  و 

گشتیەكەی بۆخۆی بەشێكە لەژیان.

*ببورە منیش مەبەستم دەسەاڵتی سیاسی و
دەسەاڵتی ئایینی بوو؟

و  سیاسی  دەسەاڵتی  هــەردوو  -بەفیعلی 
لەواڵتانی  ڕاستەقینەن  كێشەی  دوو  ئایینی، 
عەرەبیدا، بەاڵم لە واڵتانی ئیسالمیدا بەوجۆرە 
لە  تــیــۆریــیــەوە   ــەڕووی  ــ ل نییە. هــەرچــەنــدە 
وەلــێ   نییە،  سیاسی  دەســەاڵتــی  ئیسالمدا 
لەڕووی مێژووییەوە- جیاوازیەكەش لە نیۆان 
قسەی تیۆری و مێژودا لێرەدایە-، دەسەاڵتی 
بە  عەباسیدا  دەوڵەتی  لەسەردەمی  سیاسی 
هــەردو  تــوانــی،  پەنا  و  پێچ  ڕێگای  جــۆرەهــا 
لەدەستی خۆیدا  ئایینی  و  دەسەاڵتی سیاسی 
بۆ  بگۆڕێت،  ئایینیش  هــزری  و  كۆبكاتەوە 

بەشێك لە دامەزراوەی ئیمپراتۆری.
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پێكەوە،  دەسەاڵتە  دوو  ئەم  كۆكردنەوەی 
بە  پەیوەستە  هەیەو  مێژویی خۆیی  هۆكاری 
و  كێشە  لەوكاتەدا  یەكەمیان،  شتەوە.  دوو 
لە  بیزەنتیدا  ئیمپراتۆریای  لەگەڵ  ملمالنێیەك 
هاتوە  كۆتایی  فتوحات  پرۆسەی  ئارەدابووە. 
و  گیروگاز  و  هەڵپژان  لەپێكدا  قۆناغێك  و 
لە  و  پێش  هاتبووە  كشانەوە،  و  پــەالمــاردان 
ئەو  دەكــرا.  ــەردوالوە سنورشكێنی  هـ الیــەن 
لەملمالنێ،  گــرژی وئــاڵــۆزی دروســت  جــۆرە 
ــەورە دەداتـــە دەســت  ــات و بــەهــانــەی گـ دەكـ
پێیوایە،  ئەوەی  بەخاتری  دەسەاڵتی سیاسی. 
بەرگری لە ئایین و پیرۆزیەكان وشكۆ وچی 

وچی دەكات.
ئەوشتانە،  باعیسی  دەبێتە  هەمیشە  شەڕ 
ئیمپراتۆریەتەكاندا.  لەسەردەمی  بەتایبەت 
لەئەندلوسیش  ئەو حاڵەتەش بەهەمان شێوە، 
ڕویداوە. ئەندەلوس بەدرێژایی كات، بەپرسی 
هەوڵی  )واتە  ڕیكۆنكستەکانەوە  شەڕوشۆڕی 
ڕزگاربوون لەدەست پادشا مەسیحیەكانەوە(، 

خەریك بووە.
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ئــەم دۆخــە تاچەند گــۆڕانــكــاری دروســت 
گال.  پەرستانەوە  خاچ  لەجەنگی  جیهان  كرد؟ 
جیهانی  سەركەوت،  شەڕانەشدا  لەو  ئــەوەی 
لەشەڕدا،  سەركەوتویی  بەاڵم  بوو،  ئیسالمی 

ڕەنگە دەرەنجامی نەرێنی لێبكەوێتەوە.
پەرستییەوە  خاچ  بەهۆی شەڕی  ئەوروپا 
ــەرە دەســتــی كــرد بە  ــەرەب ــێــداربــووەوە و ب ب
ــی نـــاوەڕاســـت،  ــان ــە ســەدەك هـــاتـــنـــەدەرەوە ل
لەبەرئەوەی لەگەڵ كۆمەڵگەگەلێكی شارستانی 
مێژوی  ســەروەخــتــێــك  ــووەوە.  ــ ــەڕووب ــ ڕووب
دەخوێنیتەوە،  مونقیز(  كـــوڕی  )ئــوســامــەی 
ــاچ پــەرســتــان  ــۆن لــەشــكــری خـ دەبــیــنــیــت چـ
واقــیــان  نــەخــۆشــخــانــەكــان  ئاستی  بەبینینی 
وڕدەمێنێت . جەنگی خاچ پەرستان بووە مایەی 
خەولێكەوتنی  و  ئــەورووپــا  بێداربوونەوەی 
دەرەنــجــامــە  ســــەرەڕای  ئیسالمی،  جیهانی 

سەربازییە جیاوازەكانی.
ئاخر دەرەنجامی سەربازی، هەمووشتێكت 
قوڵەی  ئەو خەونە  لەگەڵ  ناكاتەوە.  یەکال  بۆ 
نــەكــردن  هەماهەنگی  و  ئیسالمی  جیهانی 
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ئەوەی  وەك  هاتەئارا  دۆخێك  دنیادا،  لەگەڵ 
ئیسالمی  و جیهانی  بێت  ویستی خودا خۆی 
لەگەڵ شــااڵوی  بــەاڵم  بــوو،  بــەو حاڵە ڕازی 
لە  ئیسالمییەكان  كۆمەڵگە  ئەورووپاییەكاندا، 
ئەو  بەئاگاهاتنەوە.  زەدەیــی  غەفڵەت  خەونی 
نەرێنی  كاریگەری  ئەورووپیەكان  شــااڵوەی 
بێداربوونەوەیە  ئەو  ڕەوتــی  لەسەر  خۆیان، 

بەجێهێشت.
خــاچ  شـــەڕی  شكستی  بــەكــورتــیــیــەكــەی 
بێداركردوە و وای  ئەوروپاییەكانی  پەرستی، 
ســازبــدەنــەوە  خــۆ  دیکە  بەجۆرێكی  لێكردن 
دەستیان  شــەوە،  خۆسازدانە  ئــەو  لەڕێی  و 
و  چــی  و  ئایینی  ڕیفۆرمی  و  بەڕێنیسانس 
تووشی  ئــەوروپــای  واتــە شكست  كــرد.  چی 
هێنایەوە  بەهۆش خۆیی  بەڵكو  نەكرد،  شۆك 
ــردە دەســتــپــێــكــێــك، بــۆئــەوەی  ــ و ئــــەوەی ك
بەڕاستەڕێدا بڕوات و هەڵەكانی چاك بكاتەوە 
هەنگاو  سروشتی  و  ئاسایی  بەشێوەیەكی  و 

هەڵبێنێت .
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ئیسالمیدا،  جیهانی  ــە  ل ــەوە  ــوون ــدارب ــێ ب
زاڵم  دوژمنێكی  ــەڕووی  ب بێداربوونەوەبوو 
بچێتەوە،  بەگژیدا  ــوو  دەب كە  ستەمكاردا  و 
ــوو  دەب كــە  ــوو  ب مامۆستایەكیش  هــەروەهــا 
لێیەوە  فێرببێت. ئەو بارودۆخە هەتا ئێستاش 
ئیسالمی  پەیوەندی جیهانی  ئارەدایە.  لە  هەر 
پەیوەندییەكی  چــواردەوەریــیــەوە،  بەجیهانی 

بەگرێ  و گواڵە.
ئێمە  ڕێنیسانس الی  پرسیاری سەردەمی 
ئەمەبوو: )بۆچی ئەوروپاییەكان پێشكەوتن و 

ئێمە دواكەوتین؟(.
بە  پاشکەوتنت  و  پێشکەوتن  تۆ  کــەواتــە 
ئەوروپا دەپێویت. وەلێ  وێنەكە  پێشکەوتنی  
تەلیسماوی دێتە پێش چاو. ئاخر ئەو دوژمنەی 
دەبێت بەگژیدا بچیتەوە و بۆ بەگژاچونەوەشی 
پێویستت بە چەك و چۆڵە و دەبێت ئەو چەك 
و چۆڵە الی ئەوەوە هاوردەبكەیت، هەرئەویش 
گــەورەی  دەستكەوتی  كە  مامۆستایەیە  ئەو 
پێویستە  و  كـــردوە  مرۆڤایەتی  پێشكەشی 

لێیەوە فێرببیت.
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ئیسالمیدا،  جیهانی  نــوێــی  ــژووی  ــێ م ــە  ل
مەسەلەكە پەیوەستە بەوەوە كە كام لەو دوو 
)فێرببین  هەیە:  زیاتریان  ئامادەگی  ڕەهەندە 
)فێربوون  دوالیزمەی  وەلێ   شەڕبكەین(.  یان 
هێنایەئارا.  ئینتیقائی  كێشەی  شەڕكردن(،  و 
وەك ئەوەی پێشكەوتنێك هەیە دەست دەدات 
بەكەڵكت  هەیە  دیكە  پێشكەوتنێكی  و  بــۆت 
نایەت، ئەویش بەپێی ئەو درۆزنە ناسنامەیەی 
لە  وبریتییە  دروستكردین  بۆی  كۆلۆنیالیزم 

)ناسنامەی ئایینی(.
)خاچ  دیدا كەوەك  ئەوی  ئامادەگی  لەگەڵ 
ئیدی  پۆلێنكرا،  مەسیحییەك(  و  پــەرســت 
بوو.  لــەبــێــداربــوونــەوەدا  ئیسالمی  شوناسی 
واتە  مەسیحی(،  و  پەرست  )خــاچ  دی  ئــەوی 
دی  ئەوی  پەرستان.  خاچ  شەڕی  بیرەوەری 
ئێمەوە،  دنیایەی  ئــەم  پێینایە  سەروەختێك 
وەها هات وەک ئەوەی هەر هەمووی جیهانی 
كردنێك  جیاوازی  هیچ  بەبێ   بێت،  ئیسالمی 
موسوڵمانێك  و  هیندی  موسڵمانی  نێوان  لە 
موسڵمانێك  و  ئاسیا  خۆرهەاڵتی  لەباشوری 



179خواپەرستی و دەمارگیری

ملمالنێكە  نـــاوەڕاســـتـــدا.  خـــۆرهـــەاڵتـــی  لـــە 
جیهانی  چەمكی  وابــەســتــەی  هــەرهــەمــووی، 

ئیسالمییە.
ئەو ناسنامە ئایینیەش زادەی بیركردنەوەی 
ناسنامەیەكە  بەڵكو  نییە،  خــۆت  خۆبەخۆی 
بۆ  وزۆری  لــێــكــردویــت  داوای  دی  ــەوی  ئـ
هێناویت و پێی وتویت تۆ موسڵمانیت و منیش 

تۆم خۆش ناوێت، چونكە موسڵمانیت.
ــل هــنــتــنــگــتــۆن  ــێ ــوئ ــاری ســام ــ ــوت ــ گــــەر گ
وگوتارگەلێكی بێشوماری دیكە تاوتوێ  بكەیت، 
دەبینیت ناوەڕۆكی هەموویان باس لەوەدەكەن 
كـــە كــێــشــەی جــیــهــانــی ئــیــســالمــی ئـــەوەیـــە، 
بەرەوپێشچونی  و  ســەرفــرازی  و  موسڵمانە 
جیهانی ئیسالمیش بەوەدەبێت دەستبەرداری 
ئەوروپا  چۆن  وەك  ببێت،  ئیسالم  حیكایەتی 

خۆی لە مەسیحیەت دورخستەوە. 
ــوان  ــێ ــەن ل ــاك  ــرســن ت زۆر  تــێــكــەڵــیــیــەكــی 
جیاكردنەوەی دەسەاڵتی سیاسی و دەسەاڵتی 
ئایینی، لەگەڵ جیاكردنەوەی ئایین و كۆمەڵگەو 
دنیادا، دروست بوو. بەو پێیەی ئەو ناسنامەیە 
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بەسەرتدا سەپێنراوە، ئەوا تۆ ناتەوێت نكوڵی 
لێبەكەیت، بەاڵم دەتەوێت بڵێیت: )ئەوە هۆكاری 

دواكەوتویی من نییە(. 
لەسەرەتاوە  هەر  ڕابونخوازان  وەاڵمــی 
ئەفغانی و محەمەد عەبدەوە  )لەجەمالەدینی 
ئیسالم  كــە  ــووە  ــەوەب ئ بەننا(،  حــەســەن  تــا 
بەڵکو  لــەدواكــەوتــویــمــان،  بەرپرسیارنییە 
بۆ  تێناگەین.  ئیسالم  لە  ئێمە  ئەوەیە  كێشە 
بگەڕێینەوە  دەمــانــەوێــت  لێشی  تێگەیشتن 
حاڵی  ئیسالم  لــە  ــەوجــۆرە  ب و  دواوە  بــۆ 
لــێــی حاڵی  بــاپــیــرانــمــان  ــاب و  بـ ــە  بــبــیــن ك
ــاب وبــاپــیــرانــمــان بــەچــاكــی لە  بــووبــوون. ب
شارستانییەتیان  و  تێگەیشتبوون  ئیسالم 
ژیاری  زێڕینی  )سەردەمی  دروستكردبوو 
بوو.  ــەوان  ئ دەستی  بەرهەمی  ئیسالمی(، 
ئەفغانی  )جەمالەدینی  گوتاری  كرۆكی  ئەوە 
و مــحــەمــەد عــەبــدە و قــاســم ئــەمــیــن( بــوو. 
ئێمە  لەوەی  بوو  گوزارشت  گوتارەكەشیان 
لە ئیسالم تێناگەین. كەواتە چارەسەر ئەوەیە 

تێگەیشتنێك بۆ ئیسالم دابهێنین.
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تێگەیشتنەدا  ئەو  داهێنانی  لەسەروبەندی 
و  بەدووربووە  قورئانی  تێكستی  ئیسالم،  بۆ 
بەالیدا نەچوون. سەرلەنوێ  چاوخشاندنەوە بە 
ئیسالمدا هەبوە، بەاڵم بەبێ  ئەوەی تێڕوانین 
بێت.  بەسەردا  گۆرانی  قورئانی  تێكستی  بۆ  
بۆیە پرسەكە دەبێتە پرسی هەڵبژاردنی مانا. 
ئەو پرسیارە كە پرسیاری سەردەمی ڕابوونی 
پرسەكەی  دەستكاری  كەمێك  بوو  ئیسالمی 
كرد: )نا، كێشەكەمان لە ئیسالمدانییە، بەڵكو لە 
تێنەگەیشتنماندایە بۆ ئیسالم و چارەسەریش 

ئەوەیە لە ئیسالم تێبگەین(.
لەگەڵ حەسەن بەننا و نەمانی خەالفەتی 
لەناسنامەدا  دیكە  قەیرانێكی  عوسمانیدا، 
و  بەهێز  سیاسی  قەیرانێكی  هــاتــەگــۆڕێ ، 
قەیرانێك پەیوەست بوو بە كەمالیستەكانەوە 
هــەنــگــاوی  نـــابـــوو.  ــان  ــاوی ــگ هــەن كــە دوو 
ــە لە  یــەكــەمــیــان جــیــهــانــی ئــیــســالمــی )جــگ
هیندستان( پێخۆشحاڵ بوون، ئەویش بریتی 
و  )سەڵتەنەت  نێوان  جیاكردنەوەی  لە  بوو 

خەالفەت(.



نەصر حامد ئەبو زێد 182

چەند مانگێك دوای ئەوە خەالفەت كۆتایی  
كـــاردانـــەوەی  ئیسالمی  جیهانی  پێهێناراو 
نیشاندا، چونكە خۆی لە دۆخێكدا بینیەوە ڕوت 
و ڕەجاڵ و بێ  بەش لەو دەسەاڵتەی یەكێتی 
كە  یەكێتییەك  زامنكردبوو.  ئیسالمی  جیهانی 

زیاتر خەیاڵی بوو، نەك بەڕاستی.
لێرەوە و لە ساڵی 1928دا گروپی ئیخوان 
تەئكید  و  ــەن  دەك ئیعالن  خۆیان  موسلمین، 
جیهانی  وەك  ئێمە  بەڵێ   كە  لــەوەدەكــەنــەوە 
جەمالەدینی  پێشتر  دواكــەوتــویــن.  ئیسالمی 
ئەفغانی و محەمەد عەبدە دانیان بەوەدانابوو، 
دواكەوتوییەكەشمان  و  دواكــەوتــویــن  ئێمە 
هۆكارەكەی ئەوەیە لە ئیسالم تێنەگەیشتوین، 
هۆكاری  بەننادا  حەسەن  لەپەیامەكانی  بەاڵم 
ئەو دواكەوتوییە بۆ ئەوە دەگێڕێتەوە كە )ئێمە 
موسڵمان نەماوین و كێشەمان خراپ تێگەیشتن 
لێی.  لە ئیسالم، هێندەی دوركەوتنەوەیە  نییە 

بۆیە پێویستە بگەڕێینەوە الی ئیسالم(.
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5
دەمارگیریدا  و  خواپەرستی  نێوان  لە  جیاوازی  *چۆن 

بكەین؟
ــنـــداری و خــواپــەرســتــی  پــرۆســەیــەكــی  -دیـ
و  پەیوەندی  لە  بەشێكە  و  مرۆییە  و  سروشتی 
ئینسانەكان.  نێوان  كۆمەاڵیەتی  هاوبەستەگی 
ئەنجامدانی  داوای  ئیسالمدا  لــە  خواپەرستی 
ڕێوڕەسمە ئایینیەكانمان لێدەكات، لەگەڵ كاركردن 
بەپێی پێودانگەكانی ئەو ئایینە. دینداری بەشێكە 

لەبوون و مرۆڤ ناتوانێت دەستبەرداری بێت.
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ــرۆڤ دەتــوانــێــت  ــەم ك نییە  ــت  ــەوە ڕاسـ ئـ
بێت،  ئایینی  ــاوەڕی  ــروب ــی ب دەســتــبــەرداری 
و  بەرگەگرتن  بۆ  ئامرازێكە  دینداری  چونكە 
كەناڵێكە بۆ حاڵی بوون لە دنیاو بوون. ئەوە 
بەرگەی  بتوانێت،  مرۆڤ  وادەكــات  دیندارییە 
كەی  ــەاڵم  ب بگرێت،  ــوون  ب نەهامەتییەكانی 
بۆ  وەردەگـــۆڕێـــت  خواپەرستی  و  ــنــداری  دی
دەمارگیری؟ ئەوە كاتێك ڕودەدات كە مرۆڤی 
ڕێوڕەسمە  و  ڕەفــتــار  و  ئایینەكەی  دیــنــدار 
خواپەرستی  فۆرمی  تاكە  دەكاتە  ئاینییەكانی، 

وجگە لەوە هەرچی هەیە ڕەتی دەكاتەوە.
بپرسیت:  ئــاســایــی  ئیماندارێكی  لــە  گــەر 
وەاڵمێكی  هیچ  چین؟  ــەزدان  ی خەسڵەتەكانی 
النییە. الی ئەو خوداوەند هەم بەرجەستەیەو 
ــی  ــاوگ ــك چ ــەرێـ ــەسـ هــــەم ئـــەبـــســـتـــراكـــت، بـ
خۆشەویستییە و بە سەرێك سەرچاوەی ترس 
و بیمە. بەبێ  ئەوەی هیچ ناكۆكییەك الی ئەو 
دیكەشدا  ئیماندارێكی  لەگەڵ  و  هەبێت  لەوەدا 
هەموو  ڕاستەقینە،  ئیمانداری  نییە.  كێشەی 

جۆرەكانی دینداری، بەخواپەرستی دەزانێت.
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تۆلێرانسی  لە  كۆمەڵگە  چۆنی  چۆن  میسر  لە  *ئەی 
ئاینییەوە، بەرەو دۆخی پێكدادان و تەكفیركردن چوو؟  

-لەكۆمەڵگەی میسریدا سەردەمانێك وابوو، 
موسڵمان ڕێزی لەڕێوڕەسمی ئایینی مەسیحی 
دەگرت و مەسیحیش بەهەمان شێوەو تەنانەت 
بەشدارییان  یەكتریدا،  ئایینیەكانی  لەبۆنە 
ئایینەو  ئەویان  لەبەرئەوەی  بۆچی؟  دەكرد... 
ئەمیشیان ئایینە. هیچ یەكێكیان لەوی دیكەیان 
باوەڕیان  ئەوانەوەی  ڕوانگەی  لە  كەمترنییە، 

پێیەتی.
لەسنگ  بــەجــۆرێــك  لـــەو ســـەردەمـــانـــەدا 
فراوانی و لێبوردەییەوە، مامەڵە لەگەڵ ئەوانەدا 
ــن:  دەوت پێیان  دەكـــردو  بێگوییان  كە  دەكــرا 
دەیكەیت  ئـــەوەی  بكەو  نوێژەكانت  )كـــوڕم 
بەر  كەس  نەدەكراو  ناچار  كەس  نییە(.  باش 
نەفرەت نەدەكەوت. باوك كوڕەكەی هاندەدا، 
وەك پێویست ڕێوڕەسمە ئاینییەكان جێبەجێ  
بكات. دینداری ئەوەیە و بەوجۆرەش لەهەموو 

واڵتانی دنیادا هەیە.
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و  دییە  ئەوی  ئافەرۆزكردنی  دەمارگیری 
ڕەتكردنەوەی هەڵسوكەوتە لەگەڵیدا. نانەوەی 
تەفرەقەیە لە كۆمەڵگەدا، لەسەر بنەمای ئایینی. 
داخران  و  تەكفیر  توندڕەویی،  و  دەمارگیری 
ژیانە.  پێدراوەكانی  مێژوو،  ڕەتكردنەوەی  و 
پێدراوێكی  ــەروەك  )گـ بەڕویەكیدا  شوناس 
ژەهرێكی  تێیگەیشتین(،  نەگۆڕ  و  كۆنكرێتی 
كوشندەیە. بەتایبەت گەر وەك بوونەوەرێكی 

پیرۆز و ناوازە باسی خۆمانمان كرد. 
هەرچی  وایــە،  بــڕوای  ئاسایی  ئیمانداری 
لەدنیادا ڕودەدات بەویست و ئیرادەی خودایە.. 
ئیمانداری ئاسایی لەمێژوودا دەژی و باوەڕی 
دەمارگیر  كەسی  وەلــێ   هەیە،  ئەبەدیەت  بە 
تەنها لە ئەبەدیەتدا دەژی و بڕوای بە مێژوو 
دەیانەوێت،  دەمارگیرەکان  لەبەرئەوەیە  نییە. 
ئیسالم  سەرەتای  چركەساتی  بۆ  بمانبەنەوە 
وئەوەش كارێكی مەحاڵە. گەر ئەوە مەیسەر 

نەبوو، ئەوا تۆمەتی  جاهلیەتمان دەدەنەپاڵ.
ئاینداری پرسێكی ئێجگار گرنگە و بنەمای 
پــەیــوەنــدیــیــە مــرۆیــیــەكــانــی لەسەر  ــی،  ــۆراڵ م
ــەوە نــەمــا، كۆمەڵگە  دروســـت دەبــێــت. گــەر ئ

دەكەوێتە بەرمەترسی.
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ئەستێرەكانی  لە  زۆر  زۆرێكی  دەبینین  ئێمە  *بــەاڵم 
تەكفیر لە ئێستادا، پێشتر و بە ئیعترافی خۆیان لەدەرەوەی 
بازنەی دەمارگیریدابوون، دەی بۆچی دەرفەتێك بەوانی دی 

نادەن، وەك ئەوەی بەخۆیان درا؟
دەكــات  من  باسی  كتێبانەی  لــەو  -یەكێك 
نووسیویەتی  تـــونـــدڕەوەكـــان  ــە  ل یــەكــێــك  و 
مامەڵەم  دەرودراوسێكانم  )پێویستە  دەڵێت: 
لــەگــەڵــدا نــەكــەن و دەبــێــت هــاوســەرەكــەشــم 
ئەوا  وانەكات  گەر  بكات،  جیابوونەوە  داوای 
بەدڕەوشتە و گوناهبار دەبێت. هاوكات پێویستە 
گۆشەگیر  و  نەكەون  قــەرەم  خوێندكارەكانم 
بكرێم(، دەمارگیریش ئەمەیە. لەكاتێكدا ئاساییە 
بریا  و  بــەهــەڵــداچــووە  فــاڵنــەكــەس  گەربڵێین 

دەگەڕایەوە سەر ڕێی ڕاست.
ئەبوزێد  نەصر حامد  دابنێین،  باوای  دەی 
بە  ــەوا  ئ بیكوژیت،  ئێستا  گــەرتــۆ  مــورتــەدە. 
ــوارت پێدا،  مــورتــەدی دەمــرێــت، بــەاڵم گــەر ب
ڕەنگە بگەڕێتەوە و ببێتە كەسێكی ئیماندار. بۆ 
نمونە بڕوانە )مستەفا مەحمود و عادل حسێن 

و جەالل كوشك(.



نەصر حامد ئەبو زێد 188

و  بـــوون  ســاغــڵــەم  موسڵمانێكی  ــە  ــەوان ئ
ــەوەبــوون و بوونە  پــاشــان دەســتــبــەرداری ئ
موسڵمانن.  ئێستا  ئەوان  بێباوەڕ.  خەڵكانێكی 
دەی باشە ئەوكاتەی كە دەستبەرداری ئایین 
بوون و بوونە كەسانی ئاتەیست، گەر بڕیاری 
مورتەدیان بەسەردا جێبەجێ  بكرایە، ئاخۆ لە 
دەرفەتی دوبارەگەڕانەوەمان بۆسەر دینداری 
پێیوایە  ئیمانداری ئاسایی  بێبەش نەدەكردن؟ 
پێدراوێكی  و  گۆڕانین  قابیلی  هەریەكەمان 
نەگۆڕنین، وەلێ  مرۆڤی دەمارگیر و توندڕە و 
بە عەكسی ئەوەوە بیردەكاتەوە و ماڵوێرانییە 

گەورەكەش لەوەدایە.

*دكتۆر پێت وانییە دەمارگیری هەرتەنها پەیوەست نییە 
بە ئایینەوە و پرسی تەكفیرو دەمارگیری، لەنێو دامودەزگا و 

حیزب و ناوەندەكانی دیكەشداهەیە؟
نییە  پەیوەست  هەرتەنها  -دەمــارگــیــری 
بەئایینەوە، تەكفیركردنیش بەهەمان شێوە. من 
دەمارگیری  مێژویی،  لەبەرهۆكارێكی  پێموایە 
ئەوەش  و  بووە  زاڵ  عەرەبیدا  ئەقڵی  بەسەر 
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ــەاڵم من لــێــرەدا بــاس لە  دەكــرێــت بــگــۆڕێ، ب
مێژوویی  لەناوكۆییەكی  كە  دەكــەم  پرسێك 
ملمالنێ   ئــەو  ئاخر  هاتۆتەئارا.  دیــاریــكــراودا 
ڕویانداوە  عەرەبدا  لەناو  كێشمەكێشانەی  و 
ــاوی ئــایــیــنــەوە ڕویـــانـــداوە، هــەرچــەنــدە  ــەن ب
وەك  هەبووە،  سیاسی  هۆكاری  مەسەلەكە 

كێشەی نێوان گروپ و تاقمە ئیسالمییەكان.
بكە،  كــەنــداو  ــی  دوەم جەنگی  سەیری  تۆ 
هاوپەیمانی  پـــاڵ  ــە  ــان دای ئـــەوانـــەی  هــەمــوو 
وەستانەوە،  لەدژی  ئەوانەشی  و  نێودەوڵەتی 
پشت  ئایینی  بەمەرجەعیەتێكی  هەرهەموویان 
مەسەلەكە  لەكاتێكدا  ئــەمــە  ئــەســتــوربــوون. 
ملمالنێیەكە  ڕوودەدات  ئــەوەی  ئاشكرابوو. 
لەسەر بــەرژەوەنــدی و ســەروەت و سامان، 
ئایینی  هەموویان  بەهانەكان  و  پاساو  وەلێ  

بوون.
كەواتە ئێمە ئایین لەشوێنێكدا دادەنێین كەشوێنی 
خۆی نییە و پەلكێشی دەكەین بۆالی هەندێک بابەت 
شەستەكاندا  لە  نییە.  لەگەڵیاندا  ســەروكــاری  كە 
ــری نــەتــەوایــەتــی و مــاركــســیــزمــی عـــەرەبـــی،         ــی ب
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تاكڕەوێتی و ڕادیكالییەت بەسەریاندا زاڵ بوو، 
و  ڕێڤیزیۆنیزم  دەستەواژەی   لەڕێی  ئەویش 
تەكفیر  واتە  سەنگەرگۆڕین،  و  هەڵگەڕانەوە 

بەمانا سیاسییەكەی.
ئێمە گــوتــاری هــەمــە جــۆرمــان هــەیــە كە 
بەگوتاری  دەكــرێــت  و  ــراون  داخـ هەموویان 
تەكفیركردن ناوزەدیان بكەین. تۆ سەروەختێك 
بیری نەیارەكەت فەرامۆش دەكەیت و قەرەی 
ناكەویت، ئەوە بۆخۆی جۆرێكە لە وێڵكردن. 
ئایینی  كۆمەڵگەی  هـــەوادارانـــی  لــە  گــەر  تــۆ 
بیت، ئەوە ڕێ  لە خوێندنەوەی هزری ئایینی 
ناگرێت و نابێتە باعیسی ئەوەی هیچ دیالۆگ 
وای  بەجۆرێك  نەبێت،  ڕاگــۆڕیــنــەوەیــەك  و 
قەناعەتە  وپابەندی  بیركردنەوەیە  هەر  لێبێت 

جێگیرەكانی خۆی بێت.

دەكــاتــەوە،  وتــۆخــی  دەدات  تەكفیر  ــەی  دن ــەوەی  *ئـ
وەك  دەســەاڵتــدارەكــانــە.  ڕژێــمــە  لــە  هەندێک   سیاسەتی 
عەرەبیدا،  تەكفیركردنی  گوتاری  لە  سیاسەت  ئاشكرایە 

ڕۆڵێكی بەرچاوی هەیە.
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-سیاسەتكردنیش لە واڵتانی عەرەبیدا، هەر 
بەڕێوەدەچێت.  تەكفیركردن  سەربنەمای  لە 
كۆنتڕۆڵی  سیاسەت  ئێمە  الی  لەبەرئەوەی 
هەمووشتێكی كردوە، بۆیە ڕازی نابێت بەوەی 
هزرو كەلتوور بەئاڕاستەیەكدا بڕۆن كە لەگەڵ 

ڕوانگەو بۆچونەكانی ئەودا یەك نەیەنەوە.
بۆنمونە لە واڵتانی ئێمەدا تەنانەت هزری 
ڕەخنەگرانەیە،  هزرێكی  كە  سۆسیالیستیش 
پاساو و بەهانەی بۆ هەنگاوەكانی دەسەاڵتی 
سیاسی دەهێنایەوە. هەركاتێك دەسەاڵتی هزر 
ئەوا  بووە،  هاوتا  سیاسیدا  دەسەاڵتی  لەگەڵ 
لەوكاتەدا  چونكە  ڕوودەدات،  ماڵوێرانییەك 
ــەو هــزرەی  بــڕیــار دەكــەوێــتــە ڕاوەدونـــانـــی ئ

لەگەڵیدا ناكۆكە.

*كەلتوور چۆن دەتوانێت خودموختاری خۆی بپارێزێت 
سیاسەت  كوێرانەی  پاشكۆیەتی  و  دەمارگیری  لە  خۆی  و 
بپارێزێت و لەگەڵ ئەوەشدا كاریگەری خۆی لەدەست نەدات، 
و  مەعریفی  كایەی  بۆئەوەی  بدۆزینەوە  چارەیەك  دەبێت 

كەلتووری و سیاسی لێكجیابكەینەوە.
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ئاخر  دژبــەیــەكــن.  كایانە  ئــەو  ناڵێم  -مــن 
ئەستوورە  پشت  سیاسی  هزرێكی  هــەمــوو 
هەڵوێستێكی  هزرێكیش  هەموو  و  بەفیكرێك 
سیاسی لەخۆ دەگرێت، تاوانەزانین ئێمە لەگەڵ 
ڕۆشنبیرێكدا سەروكارمان هەیە كە لە قوللەی 
قافدایە و ئەوەش درۆیەكی تۆفیق حەكیمە و 
لەو  قسەی  كەسێكە،  بەناوبانگترین  ئەویش 

قوللەبەرز و دورەدەستە كردبێت. 
كە  هەیە  ئامانجی خۆیی  و  میكانیزم  هزر 
ــارەزووی ئێمە  ــ ڕەنــگــە لـــەدژی خــواســت و ئ
سیاسەتیش  و  هەقیقەتە  ئامانجی  هزر  بێت. 
جار  هەندێ  دەسكەوتە.  و  سورد  مەبەستی 
لەگەڵ  كــە  دەرەنــجــامــێــك  دەتگەیەنێتە  هــزر 
قازانج و دەسكەوتەدا یەك نایەتەوە و لێرەشدا 
ناكۆكی دروست دەبێت. بە كورتییەكەی هزر 

لە مێژوودا، بەدوای هەقیقەتدا دەگەڕێت.

*هزر بەپلەی یەكەم خەسڵەتێكی ڕەخنەگرانەی هەیە؟
بەهاكان  نـــۆرم و  پــاســی  ــا  ــەروەه ه -بــێــگــومــان.. 
دەكات ونابێت بێ  سێ  و دوو بەڵێ  بۆشتەكان بكات. 
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لە  پشتگیریی  بیرمەندێك  ــدات  ــ ڕوب ڕەنــگــە 
ئەوە  دەبێت  بــەاڵم  بكات،  سیاسەتمەدارێك 
بەمەرجی هزرو دووربینییەكانی خۆیەوەبێت.

سەروەختێك بیرمەندێك ئەوە ڕەچاوناكات 
پشتیوانی  سیاسی،  تاكتیكی  وبەپێودانگی 
ــەوا ئـــەوكـــات  ــ ــك دەكــــــات، ئـ ــێ ــوان ــاســەت ســی
دەبێت،  پاساودانەوەدا  لەگەڵ  سەروكارمان 
كایەی  پەیوەندی  لێكدانەوە.  و  شرۆڤە  نەك 
لەواڵتانی  كەلتوورییەوە  بەكایەی  سیاسی 
و  ئاڵۆز  زۆر  هەر  پەیوەندییەكی  عەرەبیدا، 
تەمومژاوییە. هەندێ جار دەبینین سیاسەتوان 
تــاڕەوایــەتــی  هــەیــە،  ڕۆشنبیر  بــە  پێویستی 

بەدەست بێنێت.
پاشا  عەلی  محەمەد  ــرۆژەكــەی  پ كاتێك 
ڕافع  ڕەفاعە  باجەكەیدا  ئەوەی  هەڵگەڕایەوە، 
ڕەوایەتی  تەهتاوی  لەكاتێكدا  بوو.  تەهتاوی 
ــرد كە  ــك ــۆ ئـــەو پـــرۆژەیـــە دروســت فــیــكــری ب
ئەوە  هەروەها  دایــێ .  دەستی  عەلی  محەمەد 
تەها حوسێن بوو كە مەشروعیەتی لیبرالیزمی 
ئــەوەشــدا  لــەگــەڵ  كەچی  چێكرد،  لەمیسردا 
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كەوتە  سیاسەت(  )وەك  میسری  لیبرالیزمی 
نەرێنی  ڕۆڵــی  دەبێت  لێرەدا  دژایەتیكردنی. 
ــەوەی  ــە تــەهــاحــوســێــن ولـ ــول ل ــل ســەعــد زەغ

بەسەریدا هات، بەبیربهێنینەوە.
دامــودەزگــای  دامــەزرانــدنــی  كە  لێرەوەیە 
لەم  دەزانین.  بەگرنگ  سەربەخۆ  كەلتووریی 
كۆمەكت  سیاسەتمەدار  گــەر  پرۆسەیەشدا 
خۆتەوە  بــەمــەرجــی  چونكە  ئاساییە،  بكات 
ــبــەتــە لــەمــیــســردا  ــەكــت پـــێـــدەكـــات. ئــەڵ ــۆم ك
هەبوون،  سەربەخۆ  كەلتووریی  دامودەزگای 
وەلێ  لەشۆڕشی یۆلیۆی 1952 خۆماڵیكران 
وئەوەش ترسناك ترین شتێك بوو لە میسردا 

ڕوبدات.
ــە  ــۆن بـــەدەســـت بــێــنــیــنــەوە؟ وات ــەوە چـ ــ ئ
دروســت  ئۆتۆنۆم  دەزگاگەلێكی  چۆنچۆنی 
و سزای  پاداشت  خولیای  و  خەم  كە  بكەین 
دەسەاڵت نەبێت، بەڵكو لەخەمی بەرهەمهێنانی 

مەعریفەدابێت. ئێمە ئەوەمان دەوێت.
پێشكەتوی  واڵتانی  سەردانی  سەروەختێك 
دنیادەكەیت، دەبینیت زانكۆو دامەزراوە زانستی و 
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كەلتووریەكان بە زانست و زانینەوە خەریكن، 
نەك بەشەڕ و ملمالنێی البەالوە. بەاڵم دەڵێی 

چی لە واڵتانی عەرەبیدا ئەوە بەشی ئێمەیە.

*هەروەك درێژەدان بەو قسانەی پێشومان، بۆچی ئەم 
پەیوەندیە ناجۆرەی نێوان كایەی كەلتووری و كایەی سیاسی 

لە مێژوی عەرەبدا دەبینین؟
-لەبەرئەوەی بواری پەروەردە و فێركردن، 
سەرپێی  سیاسیدا  دەستەبژێری  لەساوپەنای 
خۆی كەوت. محەمەد عەلی تەهتاوی نارد بۆ 
لەژێرباری  هەر  گەر  ئاساییە  بۆیە  فەرەنسا، 
فەرمانڕەوایە  ئــەو  بۆ  پێزانینە  هەستی  ئــەو 
بمێنێتەوە كە ئەو هەلەی بۆ ڕەخساند. لەالیەكی 
دیكەشەوە ئەوە شافوئادبوو كە تەها حوسێنی 

نارد بۆ دەرەوە بۆ خوێندن. 
بریتییە  ئـــەو  ڕۆڵـــی  پــێــیــوایــە  ڕۆشــنــبــیــر 
كۆمەڵگە  دەستەبژێرەكانی  لەڕۆشنگەركردنی 
لەدەستی  چاكسازیش  چاكسازیداو  لەپێناو 
بڕیاری  چونكە  سیاسیدایە،  دەستەبژێریی 

جێبەجێ كردن الی ئەوە.
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)داهاتووی  تەها حوسێن  كتێبی  گرنگترین 
كەلتوور لەمیسر(، لەبنەڕەتدا پرۆگرامێك بوو 
كە بۆ وەزیری پەروەردەی نووسیوە و هەتا 
ئێستاش هەرماوە، وەلێ  هیچ كارو پرۆگرامێك 
ئاكامی نابێت، گەر دەسەاڵت بڕیاری لێنەدات و 
پشتگیری نەكات. كەواتە دەبێت هەوڵەكانمان 
ڕۆشنگەردا  دەسەاڵتێكی  هێنانەئارای  لەپێناو 

چڕكەینەوە. 
ئەوەیە  ڕاستەقینە  ڕۆشنگەری  لەڕاستیدا 
ئەوە  لەبەرئەوەی  دەكــات،  جەماوەر  لە  ڕوو 
و  ــات  ــ دەك پێشكەوتن  ــۆ  ب كـــار  ــاوەرە  ــەمـ جـ
پێشكەوتنەشی  ــەو  ئ لــێــدەكــات.  بەرگریشی 
نەبووبێت،  چێ   جەماوەر  هۆشیاری  لەسەر 
دەرەكیەوە  هێزێكی  لەالیەن  ئاسانی  بە  زۆر 
لەو  نمونەیەكیش  چاكترین  تێكدەشكێت. 
 1967 شكستی  لــە  كــە  ــوو  ــەوەب ئ ڕووەوە، 
ــێــرەدا ســەركــۆنــە نــاكــەم، ئاخر  ڕویـــدا. مــن ل
ئاستی  و  ــاوەر  جــەم هــاتــوو  ــەر  گ ڕۆشنبیر 
هزرێكی  ئـــەوا  لــەبــەرچــاوگــرت،  تێگەیشتنی 

ڕوكەش بەرهەمدێنێت.
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بــەدامــودەزگــای  پێویستمان  ئێمە  كــەواتــە 
دامودەزگایانەی  ئــەو  هەیە،  ڕۆشنبیركردن 
بكەنە خۆراكێكی  كەلتوور و مەعریفە  بتوانن 
گەیاندنی  بۆ  وێستگەیەك  ببنە  واتــە  میللی. 

زانست و زانیاری بە جەماوەر.

خولیای  و  خەم  لەساوپەنای  ئێمە  *لەوبڕوایەدانیت 
مێژووییمان  یـــادەوەری  خەریكە  ــەالدا،  البـ و  ئێكسپایەر 

دەسڕینەوە؟
ساڵەی  هەشت  و  بیست  یــادی  -پارساڵ، 
ــوو.  1967ب ڕۆژەی  شەش  شــەڕی  شكستی 
ڕۆژنامەی )االهالي( ڕاپرسییەكی ئەنجامدابوو، 
و  بیست  تەمەنیان  گەنجانەی  ئــەو  لەنێوان 
پێنچ ساڵە. لە ڕاپرسییەكەدا دەركەوتبوو ئەو 
نەوەیە، هیچ شتێک  لەبارەی شكستی 1967 

نازانێت . ئەوە چ تیرۆركردنێكی یادەوەرییە. 
حەزناكات  عەرەبی  دەستەبژێری  عەقڵی 
گەربچیت  لەكاتێكدا  بكات.  لەشكست  بــاس 
پەالمارەكەی  هەموویان  دەبینی  ئەمریكا  بۆ 
)بێرڵ  لە  و  لەبیرە  یان  هاربەر(،  )بێرڵ  سەر 
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هاربەر( دەبینی، چەندین الفیتە هەڵواسراوە و 
لەسەریان نوسراوە )تالەیادمان نەچێت(.

و  بووم  لەژاپۆن  چەندساڵێك  مــاوەی  من 
هێرش  یادی  ساڵێك،  هەموو  چۆن  دەمبینین 
هێرۆشیما(  و  )نــاكــازاكــی  پــەالمــارەكــانــی  و 
پێنجی  ــادی  یـ ئێمە  ئــاخــۆ  ئـــەی  ــەوە.  ــەنـ دەكـ
حوزەیران دەكەینەوە؟ بۆچی یادی ناكەینەوە؟ 
لـــەبـــەرئـــەوەی حـــەزبـــەوە دەكــەیــن هــەرچــی 
بیسڕینەوە.  یــادەوەریــمــانــدا  لــە  بــەدوخــراپــە، 
لەكاتێكدا ئەوەی دەیسڕینەوە، بۆخۆی بەشێكە 

لەیادەوەریمان.

*چ ڕێگاچارەیەك بەگونجاودەبینیت، بۆ بەگژاچونەوەی 
تەوژمی تیرۆر و تەكفیر، لە كایەی سیاسەت و پەروەردە 

و ئاییندا؟
ــرۆر ڕیــشــەكــێــش بــكــەیــن؟ئــایــا  ــی -چـــۆن ت
هۆكارەكانی  كــە  بكەین  ڕیشەكێشی  بـــەوە 
بە  تەنها  و  تەنها  و  بشێوێنین  هــۆشــیــاری 
ئاقاری ئیسالمیەوە بلكێنین، یاخود لە هۆكارە 
كۆمەاڵیەتی و مێژوییەكاندا، بەدوای دیاردەی 
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بەتیرۆری  وبیبەستینەوە  بگەڕێین  تیرۆردا 
نێودەوڵەتییەوە، بەشێوەیەكی گشتی.

بەردەست  بەرچاوڕونیەك  دەتوانین  بەوە 
بەشداریەك  لەباریدابێت  بخەین،بەجۆرێک 
ــات.  ــك ــەداب ــشــەك ــێ ــە چـــارەســـەركـــردنـــی ك لـ
وشتی  دەربڕین  ونــاڕەزایــی  سەركۆنەكردن 
لەو جۆرە، نامانگەیەنێتە مەعریفەی ڕاستەقینە. 
و  ئــامــادەكــردن  خــۆ  بــە  پێویستی  ــەوەش  ــ ئ
هەندێک   بۆئەوەی  هەیە،  زۆر  قوربانیدانێكی 
ــێ چــارەســەربــكــەیــن كە  ــانــەی پ لـــەو قــەیــران

بەدەستیانەوە دەناڵێنین.

*پرۆژەی ڕۆشنگەری الی ئێمە چی بەسەرهات، دوای 
ئەوەی بەهێزو تەوژمەوە دەستی پێكردو لەمڕۆدا دەبینین 

لەپاشەكشەدایە؟
-ئاقاری ڕۆشنگەری الی ئێمە الوازبوو. هەندێک  
تەقەالبوو لێرەو لەوێ  و بەتوندیش دژایەتی كرا. 
وەربگرین،  ڕۆشنگەری  نمونەكانی  گەربێتو  ئێمە 
لەبەرامبەردا نمونەی زۆر بەهێزتردەبنین. بۆنمونە 
تر.  لەالکەی  ئەزهەر  و  لەالیەك  عەبدە  محەمەد 
تەها حوسێنیش هەموو دەزانین چی بەسەرهات. 
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ڕۆشنگەری گرێدراوی پرۆژە سیاسییەكەی 
محەمەد عەلی پاشابوو، ئەوەبوو كە بە پرۆژەی 
پرۆژەكەش  لەبەرئەوەی  ناوبرا.  ڕێنیسانس 
ــاشــاوە گــرێ  درابـــوو،  بــە مــحــەمــەد عــەلــی پ
ڕۆشنگەریش  بزاوتی  ئــەودا  داڕمانی  لەگەڵ 

پاشەكشەی كرد.
دەستەبژێری  ئاڕاستەی  ڕۆشنگەرییە  ئەو 
سیاسی كرابوو، نەك جەماوەر. گەر پرۆژەی 
تەهاحوسێنی  فێركردنەكەی  و  ــەروەردە  ــ پ
لێهەڵبوێرین كە ئەویش الی خۆیەوە، دواجار 
بۆ  هەبوو  سیاسی  دەســەاڵتــی  بە  پێویستی 
جێبەجێكردنی. هەروەها پرۆژەی پەروەردە و 
فێركردنیش الی محەمەد عەبدە، بەو جۆرەبوو.
ئەم دەرگیربوونە بەردەوامە بە دەسەاڵتی 
ڕۆشنگەری  پـــرۆژەی  وایــكــرد  سیاسییەوە، 
گەر  هەمیشەیدابێت.  هەڵنوتانی  لەدۆخێكی 
فــەرمــانــڕەوایــەكــی بــوێــری ڕۆشــنــگــەری شك 
بۆبكات،  كارئاسانی  و  بدات  هانی  نەبردبێت 
لەباری  كەتوانیویانە  هەبوون  تر  هێزگەلێكی 

بەرن.
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ئـــەو هــێــرشــانــەی لـــەمـــڕۆدا ڕۆشــنــگــەری 
ڕوبەڕویان دەبێتەوە، دژوارترە لەوەی پێشتر 
ئێستاش  هەتا  ئەوەتا  بۆتەوە.  ڕووبـــەڕووی 
و  حوسێن  تەها  بۆسەر  پــەالمــار،  و  هێرش 
عەلی عەبدولڕازق و عەبدولڕەحمان كەواكبی 

و جەمالەدینی ئەفغانی بەردەوامە.
ــی  ــوان ــت ــەی ــی ن ــ ــەك ــ ــادام ــ ــەری م ــ ــگ ــ ــن ڕۆشــ
)ئیدی  تێپەڕێنێت   دەستەبژێران  چوارچێوەی 
هۆشیاری  لــە  ســیــاســی(و  ــان  ی بێت  فیكری 
ناتوانین  ئـــەوا  بــێــتــەوە،  نــزیــك  كــۆمــەاڵیــەتــی 
بەدیهاتنیشی  و  بەدیهاتوە  ڕۆشنگەری  بڵێین 
لــە هۆشیاری  ــكــاری  گــۆڕان كــە  ــێــت  بــەوەدەب

كۆمەاڵیەتیدا دروست بكات.
من لەو بڕوایەدانیم لە مێژووی هاوچەرخی 
خۆماندا، بەدۆخی واناهەموار گەیشتبین. بۆیە 
دەبــێــت ســوود لــەم وانــەیــە وەربــگــریــن. گەر 
بەدەست  ڕۆشنگەری  چركەساتی  دەمانەوێت 
بهێنینەوە، ئەوا پێویستە لەسەرمان لە جێیەكی 
ئاڕاستەی  هەربەتەنها  واتــە  دابنێین.  دیكەی 
ئاڕاستەشی  گــەر  و  نەكرێت  دەستەبژێرێك 
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كرا، ئەوا لەڕێی دروستكردنی ڕایەكی گشتی 
و بەرفراوانەوەبێت و دەستبەجێش هەوڵ بۆ 

بەرهەمهێنانی ئەو هۆشیارییە بدرێت. 
بەاڵم گەرهاتوو هەر لەسەرهەمان ئاستی 
ئەو  ئەوا ڕۆشنگەری  جاران مامەڵەمان كرد، 
ڕژێمی  فــەرمــانــڕەواو  كە  دەبێت  چركەساتە 
پێویستیان  عەرەبیدا  واڵتانی  لە  دەسەاڵتدار 
ناسریەتدا  لەسەردەمی  نمونە  بۆ  دەبێت.  پێی 
)الی خۆمان لەمیسر(، ساڵی 1956 دەسەاڵت 
دەستپێشخەرییەكانی جەماوەر  و  پێشنیار  لە 
تووڕەبوو، هەرچەندە دەسەاڵتێكی نیشتیمانیش 
ئێمەدا  لەدنیای  ڕۆشنگەری  لەبەرئەوە  بوو. 
بەڕەگوڕیشەی  و  مایەوە  بەسنورداری  هەر 

هۆشیاری كۆمەاڵیەتی نەگەیشت.

*ڕەنگە كەلەپوور بارگرانییەك بێت، لەوانەشە بەشێك 
لەخۆكردن..  گــوزارشــت  نوێبوونەوەو  و  لەناسنامە  بێت 
یادەوەرییەكە ڕەنگە ببێتە یەكێك لە خەسڵەتەكانی بوونمان 
لەم جیهانەدا.. بۆچونی خۆتمان لەسەر ئەم مەسەلەیە چۆن 

پێدەڵێیت؟
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-زۆر بەسادەیی كەلەپوور بریتیە لەهەموو 
كتێبەكاندا  لــە  ــەی  ــەوان ئ )نـــەك  ئــەوشــتــانــەی 
هەڵسوكەوت  لە  بریتییە  بەڵكو  ــوســراوە(،  ن
داینامۆی  وچــی،  وچی  ونەریت  وترادسیۆن 
بــەاڵم  ــەك كتێب،  ن مــرۆڤــەكــانــن،  كــەلــەپــوور 
پێویستە لەسەرمان بەدوای ئەوەدا بگەڕێین و 
بزانین، چۆنچۆنی هەندێ  كتێب وەرگۆڕان و 

بوون بەهۆشیاری كۆمەاڵیەتی.
یاخود  بااڵدەستی  یــان  نێوبانگ،  بەهۆی 
ــوور  ــەپ ــەل خــۆســەپــانــدنــەوە، بــەشــێــك لـــە ك
هۆشیاری  ناو  بخزێنێتەوە  خۆی  توانیویەتی 
كۆمەاڵیەتی. بۆنمونە ڕەنگە هاواڵتییەكت توش 
بێت كە نە غەزالی خوێندووەتەوە و نەناویشی 
بونیادە عەقڵیەی غەزالی  ئەو  بیستوە، كەچی 
دایمەزراندوە، جڵەوی ڕەفتار و هەڵسوكەوتی 
ئەو هاواڵتییە دەكات. ئەویش بەحوكمی ئەوەی 
غەزالی تێكەڵ بەگوتاری میللی و فەرمی بوە 
بۆ  ــۆڕاوە  گ ئــەو،  الی  زمانەوانی  تێكستی  و 

كۆمەڵێك لە تێكست.
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غەزالی  تێكستی  الی  گــەرهــاتــوو  لــێــرەدا 
لــەگــەڵ  ــارە  ــەوكـ ئـ ــەوا  ــ ئ ــرد،  ــ ك ئێستێكمان 
ئۆرژیناڵەكە دا دەكەین، بەرلەوەی وەرگۆڕێت 
شتە  هەمان  ئەمەش  هەڵبەتە  پراكسیس.  بۆ 
گەر لەگەڵ هزری ئەشعەریدا ئەنجامی بدەین. 
تەسەوف پەیوەستە بەسستمی بیركردنەوەی 
ئیبن  و  موعتەزیلە  هەروەها  ئەشعەرییەوە، 

ڕوشدیش. 
دەستنیشانكردنی كامە كەلەپوورە و كامە 
هەرلەوەدا  تەنها  نابێت  بۆماوەیە،  و  میراتی 
قەتیس بدرێت كە لە كتێبە كۆنەكاندا نووسراوە، 
كە  بگەڕێین  بۆی  لەوانەشدا  پێویستە  بەڵكو 
فێركردن  و  پەروەردە  دامەزراوەكانی  لەڕێی 
و گوتارەكان و دامەزراوە ئاینییەكانەوە پێمان 
گەیشتوە. هاوكات لێرەدا سەرنج دەدەین، ئەو 
دامەزراوانە چۆن زۆرێك لەو كتێبانە دەگۆڕن 
وهەندێک   هەڵسوكەوت  ڕەفتارو  شێوازی  بۆ 

كتێبیش وەالوە دەنێن.
لەبەرئەوە گرنگە لەوە بكۆڵینەوە و بزانین 
چیش  گەیشتوە،  و  ــوە  ب ــێــدراو  پ ڕێــگــە  چــی 
ئــەوەی  ئایا  ــراوە.  ــ وەالوەن و  سانسۆركراوە 
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توانای  و  بەهێز  هەیە،  ئامادەیی  و  گەیشتوە 
بوە؟  لەگەڵدا  تــری  پاڵهێزی  یــان  بــوە،  خــۆی 
ئەمە  هــەبــووە؟  ڕۆڵــی  لــەوەدا  ئایا سیاسەت 
مێژویی،  ناوكۆیی  دەوترێت  پێی  شتەیە  ئەو 
بۆدروستبون و هاتنەئارای ئەم یان ئەو فیكر.
لە  سەنج  گــەر  و  ئــاڵــۆزە  زۆر  كەلەپوور 
بەردەوامێتی مێژویی بدەین هەتا ئێستا، ئەوا 
پێویست بەوەدەكات هەوڵی زۆر بەگەڕبخرێت 
زیــنــدوو(،  )كــەلــەپــووری  پشكنینی  بۆخاتری 
چاالكەو  ئێستاش  تا  كەلەپوورەی  ئەو  واتــە 
كاریگەرە و تابزانین وەك خۆی ماوە، یاخود 

هەندێ  گۆڕانكاری بەسەردا هاتووە.
كاریگەریەكی  هیچ  هــەیــە  كــەلــەپــوورێــك 
نییەو بۆتە بەشێك لەڕابردو، لەگەڵ ئەوەشدا 
پێویستە تاوتوێی ئەوەش بكەین. من پێموایە 
مێژووییەكەیدا  كۆییە  لەنێو  كەلەپوور  دەبێت 
جیاجیاكانی  ئـــاقـــارە  لــە  و  بــكــەیــن  ــر  ســەی
ئاقارە  ئەم  ئەوەی  بۆخاتری  نەك  بكۆڵینەوە. 
میتۆدێكی  بە  یاخود  بەكاربێنین،  ئەو  لەدژی 
پراگماتیانە بكەوینە شەن و كەوكردنی، چونكە 

ئەوە بەرەو هەڵە خوێندنەوەمان دەبات. 
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ئــازادی  لــە  بــاس  سەروەختێك  بۆنمونە 
و  موعتەزیلە(  الی  ــازادی  )ئ دەڵێین  دەكەین، 
پێشكەشی  موعتەزیلە  ئــەوەی  لــەوەی  بێئاگا 
گرنگیەكەی(،  )ســەرەڕای  كــردوە  مرۆڤایەتی 
بەڵكو  كۆمەڵگەدا،  لە  نەبوە  مــرۆڤ  ئـــازادی 
ــازادی مــرۆڤ بــووە لــەبــەرامــبــەر ئــیــرادەی  ئـ
ــددا. تــێــرمــی )خــەڵــقــكــردنــی كـــار و  ــ ــوداوەن خــ

كردەوە(، نەك ئازادی ئیرادە.
هەڵسوكەوت  خەڵقكردنی  سەروەختێك  تۆ 
ــازادی ویست و ئــیــرادە، ئــەوە  دەگــۆڕیــت بــۆ ئـ
موعتەزیلەوە  هــزری  نێوكۆیی  لە  ــە  وای مانای 
پاكانە  نێوكۆیی خۆتەوەو  وپێتناوەتە  دەرچویت 
كــردوە،  ئێستادا  ڕابـــردوو،  لەنێوان  حیسابێكت 
چونكە پرسی ئازادی لەم سەردەمەی ئێستاماندا، 
پرسێكی ئێجگار ئاڵۆزە. كەواتە پێویستە مێژوو 
لەناوخۆیداو لە چوارچێوەی خۆیدا، بخوێنێینەوە.

كەلەپوور  بەخوێندنەوەی  سەبارەت  ئێوە  *بۆچونی 
لەبەر ڕۆشنایی بیرۆكەیەكی پێشوەختە، یان مامەڵەكردنی 
پراگماتیانە لەگەڵ كەلەپوور بۆ خزمەتكردن بە مەبەستێكی 

كاتی، چییە؟
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سودێكمان  ئامانجەی  ــەو  ب -هــەنــدێــجــار 
دەست  پێبكات،  كۆمەكێكمان  یان  پێبگەیەنێت،  
بۆ وتەزایەكی فیكری، یان بابەتێكی كەلەپوور 
بەشتگەلێك  دەكــەیــن  بــارگــاویــان  و  دەبــەیــن 
كەوانییە. ئەمەش دەكاتە خوێندنەوە و مامەڵەی 
خۆی  وەك  كــەلــەپــوور  فێندەمێنتالیستانە. 
ئێمەین،  وئــەوە  پێنابەخشێت  هێزێكمان  هیچ 
تێڕوانینیشمان  دیــدو  دەدەیــنــێ.  هێزەی  ئــەو 
بۆ  تێڕوانینمان  مێژویمان،  چركەساتی  بۆ 

كەلەپوور دیاری دەكات.
كەرنەڤاڵیدا  كەشێكی  لە  ئێمە  داخــە  جێی 
كەرنەڤاڵیانە  بەشێوازێكی  ــەر  گ و  ــن  دەژیـ
بە  وایە  مانای  ئەوا  كەلەپوور،  بۆ  گەڕاینەوە 
كەلەپوور خوێندنەوەمان بۆ كەلەپووركردووە. 
ئێمە دەبێت وەك شێخ ئەمین ئەلخولی دەڵێت: 

)بەتوێژینەوە كۆن بكوژین(.
گەربێتو هۆشیاریەكی زانستی بونیادبنێیت، 
قوتارت  كەلەپوور  لەدەسەاڵتی  دەتوانی  ئەوا 
بــێــت و مـــێـــژووی خـــۆت دروســــت بــكــەیــت. 
ــوور هــەنــدێــک جـــار الی كــەســانــێــك،  ــەپ ــەل ك
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یان  السایكردنەوە،  و  جوینەوە  بۆ  بابەتێكە 
بۆ تێگەیشتن و بەكاربردنییەتی الی هەندێكی 
كەلەپوور  ئەوانەی  بێت  ڕاستی  ئەوەی  دیكە. 
هەموان  لە  بەكاردێنن،  سیاسی  مەبەستی  بۆ 
سەودا  لەبەرئەوەی  سەركەوتووترن،  زیاتر 

لەگەڵ الیەنی زیندوی خەڵك و خودا دەكەن.
بۆموعتەزیلە  بەریت  دەست  تۆ  گەر  ئاخر 
و ئیبن ڕوشد و بیروبۆچونەكانیان بهێنیتەوە، 
فیكری  میراتی  بۆ  دەســت  نەیارەكانت  ئــەوا 
ــەوەی فێری  ــەوان نابەن وڕێــك و ڕاســت ب ئ
بوون و خراوەتە مێشكیانەوە، بەرت پێدەگرن 

ودەكەونە شەڕی دەستەو یەخە لەگەڵتدا.
ئەوەی ئەوان شەڕی لەسەردەكەن ئایینی 
ڕاستەقینە نییە، وەلێ  لەبیركردنەوەیاندا ئەوە 
دەست  زانستی  بەشێوەیەكی  گــەر  زیــنــدوە. 
ئەم  نابێت  بكەیت،  كەلەپوور  بەتاوتوێكردنی 
پێویستە  بەڵكو  البدەیت،  ئەو  و  هەڵبژێریت 
تەواوی  جیاوازییەك،  و  دەمارگیری  هیچ  بێ  

گوتارەكان بەسەربكەیتەوە.
لەگەڵیدا،  مامەڵەكردنمان  خــراپ  بەهۆی 
كەلەپوور  دەبێت.  ئاڵۆزتر  كەلەپوور  تادێت 
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ــرەو هــەمــەجــۆرە،  ــەوەی فـ ــ ــری ئ ــەر خــات ــەب ل
و  فرەیی  ئــەو  بۆ  تێگەیشتنمان  دەبێت  ئــەوا 

هەمەجۆرییەی هەبێت.

*ئەوەی تا ئێستا كردومانە )مەبەستم لێكۆڵینەوەی 
نوێیە( لەگەڵ كەلەپووردا، شتێكی ئەوتۆنییە. گرنگترین 
ئەو باس و لێكۆڵینەوانە كامانەن كە تا ئێستا لە واڵتانی 
بەدەسكەوتێكی  و  كــراون  كەلەپوور  لەسەر  عەرەبیدا 

ڕاستەقینەیان دادەنێیت؟
ــراون و وەك  ــ ــارەوەك ــ ب لـــەو  ــەی  ــەوانـ -ئـ
زۆرن.  ســەیــردەكــرێــن  زانستی  دەســكــەوتــی 
لێرەدا دەتوانم باسی هەوڵەكانی محەمەد عابد 
ئێپستمۆلۆژی  بەشێوەیەكی  كە  بكەم  جابری 
كەوتە خوێندنەوەی كەلەپوور و هەروەها تەیب 
تیزینی كە بە بڕوای من، زۆر بەوردی كاری 
هاوکات حسێن  و  كردووە  كەلەپوور  لەسەر 
مەروە کە لەڕوانگەیەکی ماتریالیانەوە، خۆی لە 
قەرەی بابەتەكە داوە. لەگەڵ حەسەن حەنەفیدا، 
هاوچەرخایەتی  لە  زۆر  زۆرێكی  هەرچەندە 
كــردوە بــەبــەری كــەلــەپــووردا. ئــەوانــە بەالی 
منەوە گرنگترین خوێندنەوەكانن بۆ كەلەپوور، 
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كە من ئاگاداری وردەكاریەكانیانم و پێموایە 
هەریەكەیان ئەوی دیكەیان تەواو دەكات.

ــڕوای مـــن هـــەمـــوو ئـــەو هـــەواڵنـــە،  ــ بـــە بـ
بۆ  خۆشكردنن  وزەمــیــنــە  دەستپێشخەری 
لێكۆڵینەوەو شرۆڤەكردنی كەلەپوور. كێشەكە 
ومن  پرۆژە  ناودەنێین  ئەمانە  ئێمە  لەوەدایە 
ئێمە  لەبەرئەوەی  ڕەنگە  ڕەتدەكەمەوە.  ئەوە 
زۆر هەژارین، لە گوزارشت و دەربڕینەكانماندا 
پڕكێشی دەكەین. گەر بەخۆم دەست پێبكەم، 
ئــەوەی هەیە  نییە،  پــرۆژەم  )من  دەڵێم:  ئــەوا 

توێژەرێكم لەبواری كەلەپووردا(.

لەتیرۆركردن  بڵێ ،  پێم  بەڕاشكاوانە  نەصر  *دكتۆر 
دەترسیت؟

لەبەرئەوەی  بكوژرێم،  دەترسم  -بێگومان 
بەرلەوەی  حــەزدەكــەم  ــت.  دەوێ خۆش  ژیانم 
بكەم  ئازیزانم  ڕووی  و  چاو  سەیری  بمرم، 
)ماڵئاوا(.  بڵێم:  پێیان  هەبێت  ئــەوەم  وبــواری 
لێدەكرێت،  پرسیارەم  ئــەو  جارێك  هەرچی 
)خواخۆی  دەڵێم:  دەدەمــەوە  وەاڵم  بەكورتی 

دەمانپارێزێت(.
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6

*بیرۆكەی تەكفیر لەمیسردا )بەشێوەیەكی تایبەت(، 
لە چ هەلومەرجێكدا هاتە گۆڕێ ؟ كێن ئەوانەی لەپشت ئەو 

پرسەوەن وخواست ومەبەستیان چییە؟
-بارودۆخی هاتنە ئارای تەكفیر لەمیسردا 
ــەواوی  تـ جاهلیەتی  بــەچــەمــكــی  ئــاشــكــرایــە. 
پێكرد،  دەســتــی  ئینسانییەكان  كــۆمــەڵــگــەی 
لەبەرئەوەی مل بە حاكمییەتی یەزدان نادەن 

و لەبری ئەوە حاكمیەتی مرۆڤیان قبووڵە.
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لەبیرمەندی  قــوتــب  ســەیــد  چــەمــكــە  ئـــەم 
دەخوازێت.  مــەودودی(  ئەعالی  )ئەبو  هیندی 
كۆمەاڵیەتی  ســەرچــاوەی  دەزانــرێــت  وەك 
ئــەو دۆخــە دژوار و  مـــەودودی،  و سیاسی 
لەچارەكەی  كە  ــووە  ب سیاسییە  نــاهــەمــوارە 
هیندۆس  لەنێوان  بیستەمدا،  سەدەی  یەكەمی 
بووە.  ئــارەدا  لە  هیندستاندا  موسوڵمانانی  و 
لەو قۆناغ و بارودۆخەدا موسڵمانان لە هەوڵی 
شوناسی  لــەســەر  پێداگیری  ــوون،  ــەوەدابـ ئـ
لەسەر حیسابی  ئەوەش،  و  بكەنەوە  ئایینیان 

شووناسی نەتەوەییان بووە.
ــەكــانــی  ــی ــكــری ــی ــاوە ف ــ ــەرچـ ــ ــی سـ ــەرچــ ــ ه
ــاوەی وەهــابــیــەتــە و  ــەرچـ مـــەودودیـــشـــە، سـ
ئەو  هێنانی  لە  هەبووە  ڕەشید ڕەزاش ڕۆڵی 
و پشت  میسری  فیكری  ناو  بۆ  سەرچاوەیە، 
بەننای  حــەســەن  فیكری  بـــەوەش،  ئەستور 
موسلمین  ئیخوان  ڕێكخراوی  دامەزرێنەری 

لەساڵی 1928، دەست پێدەكات.
بزاوتی  قوتبەوە  سەید  نووسینەكانی  لە 
تاقمی  و  دەستە  چەندین  موسلمین،  ئیخوان 
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گروپی  لــەوانــەش  یەكێك  و  لــێــجــیــابــووەوە 
و  )تەكفیر  بە گروپی  بوون كە  تەكفیرییەكان 
هیجرە( و ئەو دەستە و تاقمانەی تر دەستی 
پێكرد كە بیركردنەوەیان، لەسەر تەكفیر كردنی 
كۆمەڵگە و بانگەشەكردن بۆ جیابوونەوە لێی 

و دژایەتیكردنی، دامەزرابوو.
ئێستادا  لــە  پشتیوانین-  ئــەوانــەی  بــەاڵم 
ــزری تـــەكـــفـــیـــرن-، جـــۆرەهـــا  ــ ــی هـ ــوان ــشــت پ
ئایینین،  گروپی  زۆربەشیان  و  دەستەوتاقمن 
هەندێكیشیان گروپی غەیرە ئاینین كە تەكفیری 
سیاسی و كۆمەاڵیەتی پەیڕەودەكەن. تەنانەت 
لەڕێی  و  سیاسییەكەی  بەدەزگا  دەوڵەتیش 
)ئەنجومەنی گەل(ەوە، تەكفیری ساسی پەیڕەو 
هەروەها  مەترسیدارترە.  ئــەوەش  و  دەكــات 
سەركوتكەرەكەشییەوە  ئەمنییە  دەزگا  لەڕێی 
ئایین  بنەمای  لەسەر  كاتێك  دەكـــات،  ــەوە  ئ
جیاوازی لە نێوان هاوواڵتیاندا دەكات، ئەوەش 

جۆرێكە لە تەكفیركردنی مەترسیدار.
ئایینی،  تەكفیری  شێوازەكانی  تێكڕای   
بە  پشت  ــتــووری،  كــەل و  ئەتنیكی  سیاسی، 
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كەلتوورێك دەبەستێت لە كۆمەڵگەی میسریی 
و كۆمەڵگەی عەرەبیدا باوە، ئەویش كەلتووری 
تەریككردن و وەالوەنانە. كەلتوورێكی لەوجۆرە 
دژ بەبیركردنەوەیە، بیركردنەوە وەك ئاقارێك 
بۆ پەیبردن بە مەترسی تەكفیر. تەكفیركردن 
ــیــركــردنــەوەدا، هیچ  كــۆدێــتــاكــردنــە بــەســەر ب
سەیرێكیش لەوەدانییە، چونكە هەردو زاراوە 
زمانەوانییەكە )فیكر و كوفر(، دەچنەوە سەر 
یەك كەرەستەی زمانەوانی و یەك بنەچەیان 
هەیە. فا و كاف و ڕا )فكر(، هەڵگەڕاوەتەوە و 
كافیش پێش ڕا كەتووە و بەو جۆرە تەكفیر 

هەڵگەڕاوەتەوە و بۆتە تەكفیر.
كە  تەكفیر  تــەوژمــانــەی  ئــەم  بۆ  چییە  *پێشبینیت 
بەردەمییان  بێتە  هەرچی  بیركردنەوەیەك،  هیچ  بەبێ  
ڕایدەماڵێن. بۆنمونە لە ئێستادا نامەی ماجستێرێكمان الیە 
كە خوێندكارێك نووسیویەتی، دەربارەی )بنەمای ئایین(ە و 
گۆڤاری )روز الیوسف( تەكفیردەكات لەڕۆژی دەرچونییەوە 
تــەواوی ئەو كارمەند و نووسەرانەشەوە كە كاریان  و بە 

تێداكردوە؟
ــەم جــۆرە لــە بــیــركــردنــەوە، داهــاتــووی  -ئ
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نییە. داهاتوو بمانەوێت یان نا، بۆ كۆمەڵگەی 
كراوەیە. كۆمەڵگەیەك كە خەڵك تێیدا باوەڕیان 
بە یەك ئایین هەیە، ئەویش )هاوواڵتی( بوونە. 
ــەز  ڕەگ ــان  ی ئایین،  بنەمای  لــەســەر  ــەوێــدا  ل
ــاوازی لە  ــان كــەلــتــوور، جــی ــگ، ی یــاخــود ڕەنـ
جیاوازییەك  تاكە  ناكرێت.  كەسەكاندا  نێوان 
كە بكرێت لەسەر بنەمای )لێهاتویی(یە، لەگەڵ 
لەبەردەم  چونیەك  دەرفەتی  كردنی  فەراهەم 
بەدەست  و  فێربوون  بۆ  هاواڵتیاندا،  تەواوی 

هێنانی زانست و زانیاری.
ڕوودەدات،  لــەمــیــســردا  ئێستا  ــەوەی  ــ ئ
گەندەڵییە لەهەموو بوارەكان و لەسەر هەموو 
گەندەڵبوونی  ترسناكترینیشیان  ئاستەكان. 
ئەو  خوێندنە.  و  ــەروەردە  پـ دامــەزراوەكــانــی 
بەنامەی  مــۆڵــەت  خۆشكرد  ڕێــی  گەندەڵییە 
ناهێڵێت  ئەوەشە  هەر  و  بدرێت  )تەكفیریی( 
توێژە ڕاستەقینەكان )ئەوانەی شایستەی ئەو 

ناوەن(، تەرقیە بكەن و بچنە پێشەوە.
*ئەی كێ  بەرپرسیارە لەوەی ئەم بانگەشە و بانگەوازەی 

تەكفیركردن، بەم شێوەیە بەردەوام بێت؟



نەصر حامد ئەبو زێد 216

و  ئاڵۆز  دۆخە  ئەو  یەكەم،  -بەرپرسیاری 
مەزهەبیەیە  و  ئەتنیكی  و  ناهەموارە سیاسی 
كە تەواوی ناوچەكەی گرتۆتەوە.. تەكفیركردن 
ئـــەوپـــەڕی هـــەوڵـــدانـــە بـــۆ بــەتــەنــگــهــێــنــان و 
گەمارۆدانی ئەوی دیكە، بگرە نزیكترین ڕێگەیە 
شوناسی  كۆمەڵگەیانەی،  ــەو  ل كوشتن  بــۆ 

هاوواڵتیان لە ئایندا كورتكردووەتەوە.
لێهاتوە دەوڵەتیش شوناسی  تەنانەت وای 
هەرچەندە  كورتدەكاتەوە،  )ئایین(دا  لە  خۆی 
نەنوێژ  ئەوەیە-،  پارادۆكسەكەش  ــەت-  دەوڵ
دەكـــات و نـــەڕۆژو دەگــرێــت و نــەفــەریــزەی 
دەوڵەت  سەروەختێك  دەكات.  جێبەجێ   حەج 
ــاوازی  ــن(، ئـــەوا جــی ــی ــای دەبــێــتــە خــاوەنــی )ئ
هەاڵوێردو  لەو  ــات،  دەك هاواڵتیاندا  لەنێوان 
و  تەریككردن  چەمكی  جــیــاوازیــكــردنــەشــدا، 

وەالوەنان، خۆی مەاڵس داوە.
*لەسا و پەنای ئەم كۆت و بەندانەدا، داهاتووی میسر 
جار  هەندێک   تەكفیركردن  وایــە  پێت  ئایا  دەبینیت؟  چۆن 
لەجێی خۆیدایە، بەتایبەت كاتێك هەندێك ئیستفزازی فیكری 
ئیمانداران دەكەن و جاری وا هەیە دەگاتە ئاستی نكوڵی كردن 

لە ئایین، ڕێك و ڕاست و بێ  هیچ پێچ و پەنایەك؟
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-گەردۆخەكە بەم شێوەیەی ئێستا بەردەوام 
پێشنیارانەشی  ئەو  ترسناكە.  داهاتوو  بێت، 
خراونەتەڕوو،  دەستور  كردنی  دەسكاری  بۆ 
خۆی  وەكو  دۆخەكە  بەردەوامبوونی  مانای 
دەگەیەنێت. بگرە دەیەوێت میسر بۆ سیستمی 
لە  بەمیراتی  دەسەاڵت  مانەوەی  و  پاشایەتی 
گەڕانەوەدێت  بەمانای  )كە  كوڕ.  بۆ  باوكەوە 
بۆ سەدەكانی ناوەڕاست(، بەرەودواوە بەرێت.
تەكفیركردنێك  هیچ  پێموانییە  هەرگیز 
تەكفیركردنێك  هــەمــوو  ڕەوابــێــت،  كارێكی 
ئەو  بن.  هەرچیەك  بەهانەكانی  ئیتر  تاوانە. 
بەمەترسی  ئەوێ   ئێرەو  گێچەڵی  ئیماندارەی 
لە  وداوا  دەبینێت  ئیمانداریەكەی  بــۆســەر 
لەڕاستیدا  ئیمانداربن،  دەكات  تەواوی خەڵكی 
وئیمانێكی  لـــەرزۆك  بڕوایەكی  ئیماندارێكە 

الوازی هەیە.
دوا  ئەگەرچی  دەترسین-  ئازادی  لە  ئێمە 
كۆسپی  و  مەرج  هەوڵدەدەین،  پەناگەمانە-و 
بۆ دروست بكەین. هەرچەندە ئازادی توانای 
سەیر  بكاتەوە.  ڕاســت  خــۆی  هەیە،  ــەوەی  ئ
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لەوەدایە ئێمەومانان، تەواوی دەرەنجامەكانی 
كەچی  قبوڵە،  ئازادمان  بازاڕی  خەسخەسەو 
نامانەوێت ئۆباڵی هەندێک  دەرەنجامی ئازادی- 
لە  دەمــانــەوێــت-،  هەموومان  ئــازادیــەی  ئــەو 
ئەستۆ بگرین. لەپێشی هەمووشیانەوە ئازادی 
نا،  یان  باوەڕبهێنیت،  ئەوەی  )ئــازادی  ئایینی 
ئازادی ئەوەی ئەو دین هەڵبژێری و ئەو دین 

واز لێبێنیت(.

و  زانستی  ئیجتهادی  نــێــوان  جــیــاكــەرەوەی  *خــاڵــی 
حەزكردن بە خستنەڕوی بیر و بۆچونی تایبەت و ناوازە لە 

كۆتایدایە، چۆن دەكرێت ئەو مەسەالنە ڕێكبخرێت؟
و  ســـەیـــر  ئــایــدیــا  ــرد  ــك ــان ــاســم ب -وەك 
سەمەرەكان، تەنها بەو بیر و بۆچونانە بەریان 
لەسەر  كە  دەكرێنەوە  ڕاســت  و  پێدەگیرێت  
ئیجتهادی زانستی ڕۆنرابێت، بەاڵم جێی داخە 
لە كۆمەڵگەكانی ئێمەدا لەپرس و باسی هزری 

ئایینیدا، ڕێگە بەئیجتهادی زانستی نادرێت.
ئێمە لە دۆخێكی چەقبەستویی مەعریفی و 
جار  هەندێک   و  دەژیــن  فیكریدا  دۆگمابوونی 
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پێویستمان بەو بیر و بۆچونە ناجۆرانە دەبێت، 
تا لەو حاڵەتە بێینەدەرێ . پاشان هەندێک  لەو 
شتانەی ئێستا بە ناجۆر و نابەجێیان دەبینین، 
و  پەسەند  هزرێكی  ببنە  داهاتوودا  لە  ڕەنگە 

قبووڵكراو، كێ  چوزانێت؟

كۆمەڵگە  پێویستە  كە  كامەیە  چوارگۆشەیە  ــەو  *ئ
لەسایەی ئەو بگرە و بەردەیەدا، ئۆقرەی تێدابگرێت؟

-ڕەنگە یەكێك لە گرنگترین ئەو ئاڵناگارانەی 
ببێتەوە  ئێمە  كۆمەڵگەكانی  ڕووبـــــەڕووی 
)لەوشتانەی پەیوەندییان بە ئیسالمەوە هەیە(، 
پراگماتیەی  ئایدیۆلۆژی-  بەكارهێنانە  ئــەو 
و  ــدی  ــەرژەوەن ب پاراستنی  بۆ  بێت،  ئیسالم 
خەسڵەتێكی  كە  گەلێك  ئامانج  بە  گەیشتن 

لۆكاڵی، خێرا، بە پەلە و دیاریكراوی هەیە. 
الیەن  لە  بــەوجــۆرە  ئیسالم  بەكارهێنانی 
بێت،  دیاریكراوەوە  سیاسی  دەستەوتاقمێكی 
كە  ئەو ڕژێمە سیاسیانەوەبێت  لە الیەن  یان 
و  سیاسی  و  كۆمەاڵیەتی  ڕەوایەتییەكی  هیچ 
یاساییان نەماوە، ئاكامەكەی یەك شتە. ئەویش 



نەصر حامد ئەبو زێد 220

لە ئامرازەكان  گۆڕینی ئیسالمە بۆ ئامرازێك 
و كورتكردنەوەیەتی، بۆ مەبەست و ئامانجێك 

كە خەسڵەتێكی دنیایی ئاست نزمیان هەیە.
دەستەواژەی  لە  دیقەت  نمونەیەك  باوەك 
سەراپاگیرە(  و  هەمەالیەن  ئایینێكی  )ئیسالم 
ئــامــانــجــی،  و  گــرنــگــتــریــن ڕۆڵ  ــە  ك بـــدەیـــن. 
ڕێكخستنی كاری ژیانی مرۆڤەكانە چ لەسەر 
ئاستی كۆمەاڵیەتی و چ لەسەر ئاستی فەردی 
و خۆ هەڵقورتاندنە لە هەموو شتێكدا. هەر لە 
سیستمی سیاسییەوە، تادەگات بەوەی مرۆڤ 

چۆن لە ئاودەست خۆی پاقژدەكاتەوە. 
ئــەوەمــان پێدەڵێت كە  ئــەم دەســتــەواژەیــە 
مرۆڤ كاتێك دەبێتە ئیسالم، ئیتر بە لە دایك 
یاخود  بێت  بۆماوەیی  و  بەمیراتی  و  بــوون 
ئەوا  بێت،  هۆشیاریانە  خــود  بەهەڵبژاردنی 
پێی خۆش بێت، یان نا دەبێت دەستبەرداری 
تاكە  وەك  بێت  خۆی  مرۆییانەی  خەسڵەتی 

كەسێك.
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