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دیــارە ئــەم ناونیشــانە زۆر فراوانــە و چەندیــن ڕەهەنــدی 

ــە  ــی دەگرێت ــتی و ئایین ــی و زانس ــی و كۆمەاڵیەت مێژووی

ــە ڕوویەكــەوە دەوڵەمەندیــی بابەتەكــە  خــۆی، چونكــە ل

ــەوە  ــە ڕووی توێژینەوەیەكــی قووڵ ــەاڵم ل ــت، ب دەگەیەنێ

دەكرێــت ئــەم نووســینە تــا ڕادەیــەك هــەژار بێــت، 

ــەلی  ــە تێروتەس ــە ب ــراوان وەك ئەم ــی ف ــەر بابەتێك ئەگ

توێژینــەوەی لەســەر نەكرێــت. بۆیــە مەبەســت لــەم 

نووســینە بەدواداچــوون و پێداچوونەوەیــە بــە گێژەنگــێ، 

ــت  ــت. دەكرێ ــاو دەبرێ ــالمیزم« ن ــە »ئیس ــرەدا ب ــە لێ ك

ئیســالمیزم بــە ئیســالمگەریش نــاو بــربێ. واتــە بــە مانــای 

ــكاڵ. ــتوو و ڕادی ــا و چەقبەس ــاوەڕی دۆگ بیروب

پێــش ئــەوەی بچمــە باســەكەوە، گونجــاوە هەڵوێســتەیەك 

ــەڵ  ــاوازی لەگ ــن و جی ــی ئایی ــەردەم چەمك ــە ب ــن ل بكەی

فەلســەفە و زانســت بــەو مەبەســتەی ئــەم جیاوازییــە 

بەرچاوڕوونــی بێــت  و پلــەی ئاییــن لە ژیــان و بیركردنەوەدا 

ــی  ــدەی تەمەن ــی هێن ــتی ئایین ــكرایە هەس ــن .ئاش تێبگەی

و  گشــتی  واتــا  بــە  لێــرەدا  »ئاییــن«.  كۆنــە  مــرۆڤ 

فراوانەكــەی، نــەك ئایینێــك بەتایبــەت. خولیــای ئاییــن 

ــن،  ــووە. باشــر بڵێی هــەردەم هاوەڵێكــی نزیكــی مــرۆڤ ب

مــرۆڤ هەمیشــە لــە میانــەی رسوتەكانــدا ســەرگەرمی 

ئایینــداری بــووە. بــاوەڕی ئایینــی وەك تێڕوانینێــك بــۆ 

ــە  ــوزارش ل ــتویەتی گ ــار ویس ــارساو و نادی ــی نەن دونیایەك

پەنهانــی، لــە بوونــەوەر، لــە رسوشــت، لــە تارمایــی بــكات 

و بیانخاتــە فۆڕمێكــی پیــرۆزەوە. هــاوكات پلــە و پایەیەكــی 

دیــاری لــە ژیانــی ڕۆژانەیــدا بــۆ دابنێــت. كەواتــە مۆتیــڤ 

)پاڵنــەر(ی ئایینــی هەڵاڵینــی پەردەیــە لەســەر نەنــارساو، 

ــت. ــوی رسوش ــی ئەودی ــراو و نەزانراوەكان نەوت

كێشەی ئیسالمیزەكردن

پڕۆســەی بەئیســالمكردن هەڵمەتێكــی ســەرتاپاگیرە، 

ــاك و  ــی ت ــی ژیان ــوو ڕەهەندەكان ــۆ هەم ــەل ب ــە پ ك

ــەك  ــر؛ پانتایی ــی ت ــە واتایەك ــت. ب ــەڵ دەهاوێژێ كۆم

لــە دەرەوەی پڕۆســەكەی ناهێڵێتــەوە. ئــەم ڕەوتــە 

ســرۆكتۆری  گۆڕینــی  و  جیهانێكــە  دروســتكردنی 

كۆمــەڵ و داڕشــتنەوەی پەیوەندییــە كۆمەاڵیەتــی و 

كولتــووری و سیاســی و ئابوورییەكانیشــە. ئەمــەش 

و  دەق  بــۆ  تــردا  ڕاڤەكردنێكــی  ڕۆشــنایی  لەبــەر 

فۆرمێكــی  لــە  ئایینییــەكان  فەرمانــە  پەیڕەوكردنــی 

ــە  ــن ئێم ــەر بڵێی ــتە ئەگ ــە ڕاس ــەر بۆی ــراودا. ه زەقك

لــە بــەردەم دیاردەیەكــدا نیــن، لــە بــەردەم كەشــێكی 

لــە  بــاس  كــە  باوەكــەی،  واتــا  بــە  نیــن  ئایینیــدا 

پەیوەندیــی مــرۆڤ و خــوا دەكات. بەڵكــە لــە بــەردەم 

لێشــاوێكداین، كــە ســەرجەم خانەكانــی مــرۆڤ و 

ــر  ــە ژێ ــاوەز دەخات ــادی ئ ــەڵ و بونی ــانەكانی كۆم ش

دەســەاڵتی دەقــەوە. ئیــر ›خــوا‹ چاودێــر نییــە، بەڵكــو 

لــە الیــەن نوێنەرانــی و خەلیفەكانیەوە دیســپلینكردنی 

مــرۆڤ دەســت پێــدەكات.

دەزگایەكــی  دامەزراندنــی  بــەردەم  لــە  ئێمــە  ئیــدی 

دامەزراندنــی  بــەردەم  لــە  بەڵكــو  نیــن،  دەوڵەتیــدا 

جۆرێــك  بــەردەم  لــە  واتــە  خودادایــن.  مەملەكەتــی 

ــەوەی  ــۆرم و لێكدان ــن ف ــە چەندی ــی‹ ب ــی ئایین ›دەاڵڵچی

ــەراگرتنی  ــۆ دەستبەس ــێوازە ب ــەم ش ــە ئ ــن. كەوات ئاڵۆزدای

دەجوڵێــت،  ڕوویەكــەوە  هەمــوو  لــە  كــە  دەســەاڵت 

بیركردنــەوەی  ڕژێمێكــی  لەگــەڵ  نییــە  جیاوازییەكــی 

تۆتالیتاریزمــی، كــە هەمــان میكانیزمــی دیســپلین و ســزا 

بــەكار دەهێنــێ.
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــە  ــن ل ــەدوور ناب ــمەكانیش ب ــەكان، دروش ــرەوە چەمك لێ

ــا  ــێ ی ــرۆڤ ب ــی م ــا ماف ــالمیزەكردن، ج ــی ئیس دەستكێش

چەندیــن چەمكــی بــاو لــە ژیانــی ڕۆشــنبیریدا. لێرەدا ســێ 

ــت و  ــە هەڵدەگرێ ــەری بابەتەك ــەرەكی، پەیك ــەوەری س ت

هەندێــك بابەتگەلــی وەك هەڵمەتــی ئیســالمیزەكردنی 

ــزم و  ــەلەی تیرۆری ــوردی، مەس ــنبیری ك ــە و ڕۆش كۆمەڵگ

بارودۆخــی جیهانــی و ناوچەیــی دێنــە بەردەمــان. دیــارە 

تــەوەرەی یەكــەم بــاس لــە چەمكــی مافــی مــرۆڤ و 

جاڕنامــەی ئیســالمی بــۆ مافــی مــرۆڤ دەكات. تــەوەرەی 

دووەمیــش، بــاس لــە زانســت و ئاییــن و ئیســالمیزەكردنی 

زانســتەكان دەكات.

ــا  ــی وەه ــی بابەتێك ــش، بۆچ ــە پێ ــیارێك بێت ــرێ پرس دەك

جەماوەرورووژێــن- پۆپیلــەر )populair( هەڵدەبژێــرم، 

واتــە بــۆ لەســەر دیاردەیەكــی زەق و بەناوبانــگ بنووســم، 

لــە كاتێكــدا لــە ڕۆشــنبیریی كوردیــدا ســەدان بابەتــی تــر 

ســەبارەت بــە بیركردنــەوە لــە كۆمەڵگــە و كێشــەكانی 

مــرۆڤ هــەن و كەمــر نیــن بــۆ لێكۆڵینــەوە؟ لــە الیەكــی 

تــرەوە، هێنــدە لەســەر ئیســالمگەری بــە زمانــە جیاجیــاكان 

نــوورساوە و لــە نووســینی كودیشــدا وا بزانــم گەلێــك 

ــە  ــەم بابەتان ــە ئ ــم وای ــن پێ ــۆ، م ــاس و گ ــەر ب ــە ب هاتۆت

ــە  ــەت، ل ــان پێنای ــەوە كۆتایی ــەك نووســین و لێكۆڵین ــە ی ب

كاتێكــدا كێشــەكە بــەردەوام هــەر لەتیندایــە و پاشــان 

ــەوە ســەروبەری كێشــەكە  ــەك دوو لێكۆڵین ــە ی ناكرێــت ب

لــە هەمــوو ڕوویەكــەوە بخرێنــە ژێــر پرســیارەوە، چونكــە 

وەك چــۆن پرۆســەكە ســەرتاپاگیرە، ئاوەهــاش كاردانــەوە و 

ــەن. ــد و فرەالیەن ــی فرەڕەهەن هۆكارەكانیش

هــەر بۆیــە دەبێــت بزانیــن لــە میتــۆدی نووســیندا چ 

توێژینــەوە.  پرســیارێك، چ كێشــەیەك دەبێتــە جێــگای 

ئایــا بــاس لــە چ كێشــەیەك دەكەیــن و چــۆن بتوانیــن 

دایبڕێژیــن، ئەگەرچــی پێناســەكردن بــۆ خــۆی دژوارییەكی 

تــری فەلســەفەمان بــۆ قــوت دەكاتــەوە. لێــرەدا پێناســەی 

كێشــەكە بــە ئەنــدازەی دەستنیشــانكردن ڕەگوڕیشــاڵەكانی 

كێشــەكە ناكەیــن. بۆیــە دەبێــت بپرســین: ئایا كێشــەكەمان 

ــە؟ كێشــەی ئیســالم و ئایین

»ئیشــویەكی«  تەنگەژەیەكــی  »ئیســالم  كــە  ئەمــڕۆ 

ــدا  ــا و كــۆڕە زانیارییەكان ــە میدی ــە، وەكــو چــۆن ل جیهانیی

ئــەم  دیــارە  دەكــرێ.  بەرجەســتە  بەرباوییــەی  ئــەو 

بەرباوییــە بــاوە، بــۆ خــۆی هێنــدەی تــر قەیراناویكردنــی 

لەباتــی  چونكــە  نووســینەكانە.  و  لێكۆڵینــەوە  تێــزی 

ــای  ــالمگەری« وەك ئایدیۆلۆژی ــاردەی »ئیس ــكردنی دی باس

لــە  بــاس  دەقگــەرا،  و  كولتــووری  سیاســی،  بزاڤێكــی 

ئیســالمێكی گشــت دەكرێت. واتە ئیســالمێك كە ئەســتەمە 

ــەوە،  ــەر ئ ــت. لەب ــد ڕستەیەكیشــدا پێناســە بكرێ ــە چەن ل

دەبێــت بپرســین ئــەم چەشــنە توێژینــەوە و لێكۆڵینەوانــە 

لــە توانایاندایــە بچنــە بنجوبنەوانــی دیاردەكــە؟ واتــە 

 )Relevant( كێشــەی ئیســالمگەرا بــە شــێوەیەكی گونجــاو

ــك  ــر. چونكــە كاتێ ــارە نەخێ ــكات؟ دی ــە ب ــی رشۆڤ و بابەت

خــودی ئیســالم دەبێتــە مشــتومڕ و جێــی پرســیار، ئەوســا 

ــن. ــالمگەرییە، دەردەچی ــە ئیس ــە، ك ــە قەیرانەك ل

ــرێ،  ــرۆر دەك ــە تی ــاس ل ــك ب ــە كاتێ ــە ك ــە لەوەدای گرفتەك

باســی ئیســالم دێتــەوە بــەردەم. كاتێــك باســی دواكەوتــن، 

جیهانــی  لــە  گۆڕانــكاری  و  ئــازادی  و  دیموكراســی 

ــەوە  ــالم دەكرێت ــودی ئیس ــەر خ ــرێ، یەكس ــالمیدا دەك ئیس

ــزم و و  ــواری ڕادیكاڵی ــژەری ب ــكالیەتەكە. وەك توێ ــە ئیش ب

ــدەكات،  ــی لێ ــەر‹ جەخت ــی ›گراهــام فولل ــی ئایین توندڕەوی

ئەوەیــە، دەبێــت یــەك پرســیار بكەیــن، ئایــا موســڵانان بــۆ 
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خۆیــان چیــان دەوێــت؟ واتــە خوازیــاری چیــن لــە بەرامبــەر 

گۆڕانــی دیموكراســی و مەســەلەی تیــرۆردا؟ چــۆن دەڕواننــە 

ــی؟ ــە و بۆچ ــتیان چیی ــە و هەڵوێس ــەم دیاردان ئ

ــالم  ــا ئیس ــن: ئای ــراو بكەی ــیارێكی داخ ــەوەی پرس ــەك ئ ن

تیــرۆرە، ئیســالم مۆدێرنــە، ئیســالم زانســتە؟ لەبــەر ئــەوەی 

جیــاواز  شــێوەی  چەندیــن  بــە  هەمیشــە  شــارەزایان 

ــەم  ــەراوردی ئ ــە ب ــەن. بۆی ــەكان دەك ــۆ دەق ــەوە ب لێكدان

بابەتگەالنــە لەگــەڵ ئیســالمدا بێســوودە. كەواتــە پرســیاری 

دیموكراســی و مافــی مــرۆڤ و گــۆڕان زیاتر بەســراوەتەوە 

ــەوە،  ــاوەڕی ئایینیی ــی ب ــڵان و هەڵگران ــودی موس ــە خ ب

ــە خــودی ئیســالمەوە.  ــەك ب ن

دەگرێتــەوە،  موســڵانان  خــودی  گرفتەكــە  كەواتــە 

كۆمەڵگــە و نەریــت و سیســتەمی سیاســی و خوێنــدن 

ــۆڕان  ــای گ ــری توان ــدە هەڵگ ــا چەن ــە ت ــەروەردە، ك و پ

و ژیانــەوەن. تــا چەنــدە ئامادەیــی بوژاندنــەوە و تــا 

ــت.  ــەدوور بێ ــا ب ــی دۆگ ــە كارتێكردن ــێ ل ــد دەتوان چەن

هۆكارەكانــی  لــە  توێژینــەوە  و  پشــكنین  هەروەهــا 

لــە  كــە  ئیســالمگەری،  تەشــەنەكردنی  و  ســەرهەڵدان 

كوێــوە ســەرچاوەی گرتــووە. بەتایبــەت، ئەگــەر مبانەوێــت 

لــە مەســەلەی توندوتیژیــی ئایینــی بدوێیــن. هــەر لەبــەر 

ئەمــە، پســپۆڕێكی وەك ›بینجامیــن باربــەر‹ ســەرهەڵدانی 

تیــرۆر« ناگەڕێنێتــەوە نــە بــۆ ئاییــن، نــە بــۆ خــودی 

›هانتنگتــۆن‹  ســامۆیل  وەكــو  شارســتانی  جیاوازیــی 

هــەژاری  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  بەڵكــو،  دەچێــت.  بــۆی 

ــازادی و  ــی ئ ــاری(، نەبوون ــووری، زانی ــی، ئاب )كۆمەاڵیەت

ژێردەســتەیی و چەوســاندنەوەی سیاســی. ڕژێمەكانــی 

واڵتــە ئیســالمییەكان ڕۆژانــە هــەزران كــەس بەنــد دەكەن 

دەســەاڵتیاندا  مانــەوەی  لەپێنــاوی  و  دەدەن  ئــازار  و 

دەكــوژن« . دیــارە دەكــرێ ئەمــە بــە هۆكارێكــی ناوخۆیی 

دابنێیــن. هەروەهــا نەبوونــی دیموكراســی لەســەر ئاســتی 

جیهــان و نایەكســانیی ئابــووری و بەهێزیــی هەندێــك 

ــرۆری جیهانــی  ــەوەی تی ــری باوبوون ــز هۆكارێكــی ت زلەێ

هەاڵیســانی  و  ڕادیكاڵكــردن  زەمینەخۆشــكەری  و 

توندوتیــژە. بەرپەرچدانــەوەی 

دیــارە گرنگــی ئــەم بابەتــە و مەترســی تیــرۆر، كــە 

ــا  ــا كار دەكات، جی ــی تەكنۆلۆژی ــن میكانیزم ــە نوێری ب

ناكرێتــەوە لــە ڕەهەنــدە سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و 

وردبوونــەوە  و  تێگەیشــن  هــاوكات  ئابوورییــەكان. 

لــەم بابەتــە بــۆ ئێمــەی كــورد تێگەیشــتنە لــە هەنــدێ 

ڕەهەنــدی كولتووریــان، لــە ئاســتی شارســتانیی كــورد 

ــان  ــە هەم ــرێ. ل ــەوەرەی ســێهەمدا باســی لێدەك ــە ت ل

كاتــدا، دەبێــت بزانیــن ئێمــە لــە بــەردەم بزاڤێكــی 

جیهانیــی ســنووربڕداین. واتــە بزاڤێــك كــە تێڕوانینێكــی 

ــەردەم تەوژمێكــی  ــە ب ــە و ل ــان هەی ــۆ ژی ســەراپاگیر ب

بــە  داهاتــوو،  كۆڵۆنیالیزمەكردنــی  بــۆ  ئایینزاكــراو 

ــەنەی  ــەو ڕەس ــۆ ئ ــژ ب ــرا و توندوتی ــی خێ گەڕانەوەیەك

ــە. هەڵبــەت ئیســالمیزەكردن تەنهــا  ــە ڕابــردوودا هەی ل

ڕواڵەتەكانــی ژیــان و شــێوازی هەڵســان و دانیشــتنان 

ناگرێتــەوە، تەنانــەت پانتاییــە شــاراوەكانی ناوەوەمــان، 

دەروون و خواســت و حەزەكانیشــان پــاوان دەكات. 

)تۆتالیتێــر(  ڕەوتێكــی  بــە  ئــەوە،  لەبــەر  هــەر 

دادەنێــم. گشــتیگیرخوازیی 

تەوەرەی یەكەم: مافی مرۆڤ

مــرۆڤ«  مافــی  »جاڕنامــەی  ئێمــە  كــە  گرنگــە  زۆر 

وەك  پرەنســیپ،  وەك  جیهانــی،  جاڕنامەیەكــی  وەك 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ســەرچاوەیەكی نێودەوڵەتــی تێبگەیــن. پاشــان دەبێــت 

ئــەم  »جاڕنامەیــە«،  ئــەم  ئەگەرچــی  بیــن،  ئــاگادار 

ــی  ــو ئەنجام ــووە، بەڵك ــك نەب ــەروا لەدای ــە ه دۆكیومێنت

چەندیــن كارەســاتی مێژوویــی و جەنگــی گەردوونییــە. 

زادەی تاقیكردنــەوەی مــرۆڤ و چەشــتنی ئــازار و وێرانیــی 

جەنــگ و شەڕوشــۆڕەكانی مرۆڤــە. ئەنجامــی بیركردنــەوە 

لــە ئاشــتی وەك پرەنســیپی سیاســی، ڕێــزی مــرۆڤ، ئــازادی 

ژیانــی  بــۆ  پێویســت  و  گرنــگ  دەســتكەوتێكی  وەك 

هەمــوو مرۆڤێــك. ســەرچاوەی یاســایی ئــەم جاڕنامەیــە لــە 

ڕووی جوگرافــی و یاســاییەوە، پرۆتۆكۆڵێكــە كــە لــە الیــەن 

ــە  ــارە ئەم ــراوە. دی ــادە ك ــەوە ئام ــەوە یەكگرتووەكان نەت

ــەر  ــی گومــان و پرســیارە. هــەر لەب ــۆ ئیسالمیســتێك جێ ب

ئەمــەش مەســەلەی ســەرچاوەكانی مافــی مــرۆڤ خاڵێكــی 

بنەڕەتییــە، كــە »جاڕنامــەی ئیســالمی مافــی مــرۆڤ » 

بێتــەوە ئــاراوە، كــە دەگەڕێتــەوە بــۆ دەقــی پیــرۆز، نــەك 

ئەزمــوون و زانســت و فەلســەفەی سیاســی.

ــە،  ــی پۆزەتیڤ ــەوە خاڵێك ــت، ئ ــك بێ ــە، هەرچۆنێ هەڵبەت

ــالمگەری و  ــی ئیس ــە یەكدەنگی ــان ل ــە گوێ ــە هەمیش ك

تەنهــا یەكڕوخســاری نەبێــت، كــە تەنهــا بــاس لــە ئــاكاری 

ئایینــی بــكات و زمانــی توندوتیــژی بــەكار بەێنــێ. ئیــدی 

ئیســالمگەرێك بــاس لــە مافــی مــرۆڤ بــكات، باشــە. 

ئەگەرچــی ناوەڕۆكــی مافــی مــرۆڤ، بــە خوێندنەوەیەكــی 

ئــەوە  لەبــەر  پرســیارە.  جێــی  و  كــراوە  ئیســالمییانە 

دەبێــت ئــاگادار بیــن كــە ئیســالمیزم و مافــی مــرۆڤ دوو 

ڕەهەنــدی جیــا لەخــۆ دەگــرن. هــەر لەبــەر ئەوەشــە ئــەو 

ئیســالمگەرەی )مافــی مــرۆڤ( وەك ڕەهەندێكــی ڕەوشــتی 

ــگ.  ــرۆر، زەبروزەن ــە تی ــۆش دەكات، دەبێت ــی فەرام سیاس

ــە ڕاســتە. ــە پێچەوانەشــەوە ئەم ب

ــۆ  ــەوە ب ــاری گەڕان ــە گوت ــە، ئەوەی ــە گرنگ ــر ك خاڵێكــی ت

ــی  ــالمیی ماف ــەی ئیس ــە جاڕنام ــە ل ــرۆز ك ــەرچاوەی پی س

ــەری  ــە پێكەێن ــت ببێت ــا ناتوانێ ــە تەنه ــووە، ب ــدا هات مرۆڤ

پرنســیپێكی تــەواو بــۆ مافــی مــرۆڤ بە گشــتی. واتــە تەنها 

گەڕانــەوە و خوێندنــەوە بــۆ ئیســالم لــە بەرجەســتەكردنی 

لــە  دەهێنێــت.  كــورت  مرۆڤــدا  مافــی  بنەماكانــی 

ــرۆڤ«  ــی م ــالمیی ماف ــەی ئیس ــرەوە » جاڕنام ــی ت الیەك

هەڵگــری جیــاوازی و تایبەمتەندییەكــە، كــە تەنهــا بــۆ 

مافــی موســڵان بشــێت. چونكــە دەقــی ئایینــی بــاوەڕی 

ئیســالمی ســەرچاوە و دیكــۆر و ناوەڕۆكــی بەڵگەنامەكــە 

ئیدی ئێمە لە بەردەم 
دامەزراندنی دەزگایەكی 

دەوڵەتیدا نین، بەڵكو 
لە بەردەم دامەزراندنی 

مەملەكەتی خوداداین. واتە 
لە بەردەم جۆرێك ›دەاڵڵچیی 
ئایینی‹ بە چەندین فۆرم و 

لێكدانەوەی ئاڵۆزداین
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دیــاری دەكات. لەبــەر ئــەوە جاڕنامەیــەك نییــە بــۆ مــرۆڤ 

وەك تــاك، بەڵكــو بــۆ ئومــەی ئیســالمییە. لــە هەمــان 

كاتــدا ئــەم جاڕنامەیــە خــۆی بەرامبــەر جاڕنامــەی جیهانــی 

دادەنێــت، كــە جاڕنامەیەكــە ســنووری ئایینــی و ڕەچەڵــەك 

ــت. ــەری دەبەزێنێ و ناوچەگ

كێشــەی مافــی مــرۆڤ لێــرەوە دەبێتــە كێشــەی گەڕانــەوە 

ــەوەی تێكســت  ــەوە و لێكدان ــی خوێندن ــۆ دەق، چۆنێتی ب

و پەرتوكــە ئایینییــەكان. ئەمــەش بــۆ خــۆی دووچــاری 

ــەوە و  ــان، لێكدان ــی زم ــان دەكات. گێچەڵ گێچەڵێكــی ترم

ڕاڤەكــردن و چەندیــن گرفتــی تــر، كــە ســەدان ســاڵە بیــری 

ئیســالمیی پــێ گیرۆدەیــە. وەك وتــم، لەبــەر ئــەوەی ئاییــن 

و بــاوەڕ دەبێتــە تەوەرەیەكــی ســەرەكی و چەقــی چەمكی 

ــە  ــك ل ــە مرۆڤگەلێ ــكات ك ــە وا ب ــالمی، ك ــەی ئیس جاڕنام

مرۆڤایەتییــان  مافــی  ئایینییــە  بــاوەڕە  ئــەم  دەرەوەی 

دەســتەبەر نەكــرێ و جیاوازیــی ئاییــن و بــاوەڕ ببێتــە 

هۆكارێــك لــە هەڵگیرســانی ملمالنــێ و دەســتدرێژیكردنە 

ســەر ئەویــر. لێــرەوە، ئەگــەر ســەرنجێكی خێــرا لــە 

دەبینیــن  بدەیــن،  ســاڵە  چەنــد  ئــەم  ڕووداوەكانــی 

ــە  ــالمییانە دەكات ــی ئیس ــژ بەرگێك ــالمگەرایی توندوتی ئیس

لــە  زللەیــەك  واتــە  كارەســاتەكان.  و  ڕووداو  بــەری 

موســڵانێك، زللەیەكــە لــە ئیســالم. تەنانــەت ئەوانــەی بــە 

ــری  ــی ت ــە بەرەیەك ــان ل ــن، خۆی ــاوی ئیســالمەوە دەدوێ ن

دیموكراســی و مۆدێرنــدا دەبینــن. هــەر بۆیــە دژایەتیكردن 

و لێدانــی ئــەم بــەرە »نائیســالمییە« بــە كارێكــی پیــرۆز و 

فەرمانــی خودایــی تەماشــا دەكــەن. لــە كاتێكــدا میدیــای 

جیهانــی كەوتۆتــە هەڵەیەكــی كوشــندەوە لــە بەگشــتاندن 

ــە گرفتێكــی ئیســالمی  ــەكان، ب ــی ڕووداو و گرفت و ناوبردن

و موســڵانانیش هــەر بۆنەتــە جەنــگاوەری ئــەم جەنگــە 

ــر! و هیچــی ت

ــای  ــەن میدی ــە الی ــالمگەر و چ ل ــەن ئیس ــە الی ــارە چ ل دی

جیهانــی بــە شــێوەیەكی گشــتی ڕووداو و كارەســاتەكان و 

ئیشــەكان ئیســالمیزە دەكــەن. ئەمــەش بــۆ خــۆی قەیرانــی 

بازرگانییانــە  و  خێــرا  زۆر  چونكــە  بەگشــتی،  میدیایــە 

ــی  ــدان و ورووژاندن ــۆ جۆش ــەكان ب ــڵ( و هەواڵ )كۆمێرش

تــرەوە،  الیەكــی  لــە  دەكــەن.  پەخــش  جیهانــی  ڕای 

ــا  ــەم میدی ــە هــۆی ئ ــە ب ــە ك ــان باش ئیســالمگەرانیش پێی

سەیروســەمەرەوە هەلەكــە بقۆزنــەوە ، تــا ببنــە ســەرتۆپی 

بــاس و هەواڵــە گەرمــەكان. دیــارە ئــەم باســە گرفتێكــە كــە 

زۆر هەڵدەگرێــت و جێــی باســەكەمان نییــە.

بۆیــە دەگەڕێمــەوە ســەر چەمكــی مافــی مــرۆڤ لــە 

ڕوانگــەی جاڕنامــەی ئیســالمییەوە. ئایــا مەبەســت لــە كام 

مــرۆڤ؟ مــرۆڤ كێیــە بەپێــی ئــەو پێناســەیەی جاڕنامەكــە 

ــە  ــی نوێی ــرۆڤ »چەمكێك ــی م ــی »ماف ــكات؟ چەمك دەی

و بــاس لــە مــاف و خواســت ویســتەكانی مرۆڤــەكان 

ــەوە.  ــەربەخۆ و بێالیەن ــی س ــە و دیدێك ــە ڕوانگ دەكات ل

واتــە مــروڤ و پێداویســتییەكان )جەســتە، مــادی، ڕۆحــی( 

ئــەو هــەل و دەرفــەت ژیــان  و پێشــكەوتن گرنگــن بــۆی. 

ــەری و  ــتە هون ــوور، خواس ــوودەیی، كولت ــایش و ئاس ئاس

ــد. ــییەكان و هت وەرزش

ــرۆڤ و  ــی م ــە پەیوەندی ــاس ل ــرۆڤ« ب ــی م ــارە »ماف دی

مــرۆڤ دەكات. مــرۆڤ لەگــەڵ خــۆی، مــرۆڤ و رسوشــت 

و دەوروبــەر، بــاوەڕ. بۆیــە بــاوەڕ دەبێتــە یەكێــك لــە 

مافــەكان. لــە كاتێكــدا جاڕنامــەی ئیســالمی بــاوەڕ دەكاتــە 

ڕەهەندێكــی گرنــگ، دەبێتــە چەترێــك كــە مافەكانــی 

لێــرەوە  هــەر  دەكرێــت.  ژێریــدا رشۆڤــە  لــە  مــرۆڤ 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ــۆ  ــاوەڕدار، ب ــۆ كەســی ب ــت ب چەمكــی »مــرۆڤ« دەگۆڕێ

بەنــدەی خــودا. دواجــار، پەیوەندیــی خــودا – مــرۆڤ 

دەبێتــە چــەق و خاڵێــك، كــە پەیوەندیــی مــرۆڤ بــە 

ــەر  ــرۆڤ لەس ــەوەی م ــە ل ــتێتەوە. جگ ــەوە دەبەس مرۆڤ

بنەمــای بــاوەڕ دابــەش دەكرێتــەوە و چەمكــی »مــرۆڤ« 

لــە واتــا گشــتی و ڕەهەنــدە جوگرافــی و كولتوورییەكــەوە 

ــی. ــی ئایین ــۆ ڕەهەندێك ــەوە ب دەگوێزرێت

بیــری  نوێــی  دەســتكەوتی  وەك  »مــرۆڤ«  چەمكــی 

پێشــكەوتوو لــە نێــو بیــری ئیســالمگەریدا نییــە. هــەر بۆیە 

ئیســالمگەراكان دێــن هەرچــی نــاو و ســیفەتە، بــۆ كەســی 

ــرن  ــان و ســوننەتدا وەردەگ ــی قورئ ــە دەقەكان ــاوەڕدار ل ب

و وەك چەمــك پێشكەشــی دەكــەن. ئێمــە پرســیارمان 

لەســەر ئــەوە نییــە، ئاخــۆ نــاوی مــرۆڤ – ســیفەتی 

مــرۆڤ یــان زانســت لــە قورئانــدا هاتــووە، بەڵكــو چەمــك 

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

دیــدی ئیســالمگەری پێناســە دەكرێتــەوە، بنەماكــە بــۆ 

چەنــد فەرمــان و ئامــۆژگاری و ئــاكاری ئایینــی كــورت 

ــت‹  ــی‹ و ›نابێ ــی ›نەف ــە زمان ــەك ب ــەوە. جاڕنامەی دەكرێت

ــە  ــازادی ب ــە ئ ــاس ل ــان ب ــكات، بێگوم ــرۆڤ ب ــە م ــاس ل ب

شــێوەیەكی دیارینەكــراو و نەچەســپاو نــاكات، بەڵكــو بــۆ 

ــوت  ــی ق ــی ئایین ــەك، بەڵگەیەك ــەك گرێی ــوو ئازادیی هەم

ــەوە. دەكات

ــە بــەردەم جاڕنامەیەكــدا نیــت، كــە بــاس  لەبــەر ئــەوە، ل

لــە ئــازادی و مافــی مــرۆڤ بــكات، بەڵكــو گەاڵڵەنامەیــەك 

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

ئەمــەش  هەڵبــەت  ژیاندایــن.  ڕەچەتــەی  ڕێنومایــی، 

ــە  خاڵێكــی ســەرەكیی جیاكــەرەوەی هــەردوو جاڕنامەكەی

ــورت  ــەرك ك ــۆ ئ ــەكان ب ــك ماف ــە كاتێ ــری. چونك ــە یەك ل

ــەم  ــا ئ ــاراوە: ئای ــە ئ ــیارێك دێت ــا پرس ــەوە، ئەوس دەكرێن

بوونەوەرێكــی  وەك  مــرۆڤ  چەنــد  تــا  بەڵگەنامەیــە، 

ســەربەخۆ لــە دەســەاڵتی دەق و بــاوەڕ و لــە ســنوورەكانی 

ــك  ــەر مرۆڤێ ــە گ ــتووە؟ باش ــی پاراس ــی ئایین قەدەغەكردن

ســنوورەكانی ئــەم دەقــەی بەزانــد، چــۆن و لەســەر چــی 

ســزادەدرێت؟ بــۆ منوونــە، هەڵبژاردنــی بیروبــاوەڕ و ئایین، 

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

واڵتێكــی ئیســالمیدا دەســتبەرداری ئایینــی خــۆی دەبێــت، 

ــی بەســەر دێــت؟ چی

ــاوی بەدڕەوشــتییەوە  ــە ن ــە ب ــەو ســنوور و ســزایانەی ك ئ

ئەنجــام دەدرێــن، تــا چەنــد لەگــەڵ مافــی مــرۆڤ و 

ویســت و خواســتی خۆیــدا دەگونجێــت؟ هەڵبژاردنــی 

ــاوەڕەوە،  ــە ب ــراوەتەوە ب ــە بەس ــە، ك ــۆ منوون ــەر ب هاوس

موســڵانێك بــۆی نییــە كەســێكی بێبــاوەڕ بخــوازێ. پیــاوی 

موســڵان بــۆی هەیــە ژنێكــی فەلــە بەێنــێ، كەچــی ژنێكی 

موســڵان بــۆی نییــە شــو بــە پیاوێكــی فەلــە بــكات. 

ــاكات  ــت ن ــە پێویس ــر، ك ــەی ت ــن منوون ــەت چەندی هەڵب

ــی  ــەیری بەندەكان ــەر س ــدا ئەگ ــە كاتێك ــن. ل ــاس بكرێ ب

ــن،  ــرۆڤ« بكەی ــی م ــی ماف ــەی جیهان )1،2،3،4( »جاڕنام

ــرۆڤ  ــن. م ــەی ســەرەوە بەربەســت نی ــەم منوونان ــچ ل هی

بــە تــەواوی ئــازادە لــە هەڵبژاردنــی بیروبــاوەڕ، هاوســەر، 

ــتەجێبون . ــوێنی نیش ش

ــت،  ــەرچاوە دەگرێ ــرەوە س ــی ت ــە الیەك ــە ل بەدگومانییەك

زۆربــەی  الی  چــۆن  هەروەكــو  مــرۆڤ«  »مافــی  كــە 

ــەكان  ــە كوردیی ــە و پارت ــی ناوچەك ــەاڵت و ڕژێمەكان دەس

ــەوە، ئاوەهــاش الی ئیســالمگەری دروشــمی  ــك دەدرێت لێ

ئایــا  كــە  جەوهــەری  پرســیارێكی  ڕووتــە!  سیاســیی 

ســەرچاوەی دەســەاڵت بــۆ مافــی مــرۆڤ كێیــە؟ بێگومــان، 
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ــاردەرە،  ــۆی بڕی ــرۆڤ خ ــدا، م ــی مرۆڤ ــەی ماف ــە جاڕنام ل

خــۆی ڕێســا و بەندەكانــی مافەكانــی دەستنیشــان كــردووە 

ــدا  ــە كاتێك ــات. ل ــوە دەب ــێ بەڕێ ــەی پ ــی كۆمەڵگ و ژیان

جاڕنامــەی ئیســالمی دەســەاڵتی یاســایی دەخاتــە نێــو 

ســنووری دەق و ژێــر ڕكێفــی ئایدیۆلۆجیــا و گوتــاری 

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

حوكــم نــاكات لــە كێشــە یاســاییەكاندا بەڵكــو نوێنەرانــی، 

ــوە  ــاكانی بەڕێ ــن و یاس ــوداوە دێ ــاوی خ ــە ن ــانێك ب كەس

ــەن.  دەب

ئازادیــی  و  ڕێــز  پرســی  مــەرگ،  و  ژیــان  مەســەلەی 

تێكســتەكان  الی  بــۆ  دەبرێــن  هەموویــان  تاكەكــەس 

و  دۆبــالژ  و  كــۆالج  زاناكانیــش هەمیشــە خەریكــی  و 

ــان  ــان و م ــی ژی ــە ماف ــن، ك ــی ئایینی ــی حوكم دەرهێنان

دیــاری دەكــەن، لــە كاتێكــدا ژیــان - مــرۆڤ دەبێتــە 

ــن  ــك ئایی ــی. كاتێ ــەی گەردوون ــەرچاوەی ڕەوای جاڕنام س

– خــودا دەبێتــە ســەرچاوەی دەقێكــی یاســایی مافــی 

مــرۆڤ، ئەوســا ئێمــە لــە بــەردەم دەقێكــی زەمینیــدا 

نیــن، لــە بــەردەم دەقێكــی میتافیزیكیــدان، كــە بــاس لــە 

خــودا – مــرۆڤ – دەوروبــەر دەكات. كاتێــك دەڵێیــن 

ــەوە  ــە مرۆڤیش ــان و ب ــا ئاس ــە زەوی ت ــتێك ل ــوو ش هەم

ــن ئەمــە  ــە، ئەوســاكە ئێمــە چــۆن دەتوانی موڵكــی خودای

چــۆن  واقیــع.  بــۆ  بیگوێزینــەوە  و  بكەیــن  پراكتیــزە 

ــە مۆدیكــی سیاســی  دەكرێــت دەقێكــی میتافیزیكــی ببێت

ئەمڕۆمــان؟ كێشــەكانی  و 

لــە كاتێكــدا ئێمــە لــە بــەردەم دەقێكدایــن، كــە بــاس لــە 

ئازادبوونــی مــرۆڤ دەكات، هــاوكات ڕێگــە بــە جۆرەكانــی 

كۆیلەبوونیــش دەدات. لــە كاتێكــدا بــاس لە بــاوەڕ دەكات، 

دیاریــی  و  هەڵبــژاردووە  باوەڕەكەشــی  جــۆری  بــەاڵم 

كــردووە. ئــازادی بیروبــاوەڕی تــا ئــەو شــوێنەیە، كــە 

ســنووری دەق، پیــرۆز و هەقیقــەت نەشــكێنێت. تەنانــەت 

گومانێكیــش ســەرت بــە قەنــارە دەكات و هەزارویــەك 

ــت! ــۆ دادەتارشێ ــۆرەی ب ــاو و نات ــی و ن ــەی ئایین بەڵگ

 ئــەوەی لــە كۆتایــی ئــەم تــەوەرەدا دووبــارەی دەكەمەوە، 

هەنگاوێكــی  و  باشــە  كارێكــی  ئیســالمی  جاڕنامــەی 

بــە  پێویســتی  نەڕســكاوە و  بــەاڵم هێشــتا  ئازایانەیــە، 

نــوورساوە،  پێــی  زمانــەی  ئــەو  هەیــە.  پێداچوونــەوە 

زمانێكــی ڕەســمییە. زمانێكــی دەوڵەتــە ئیســالمییەكانە، 

ــرە  ــەو كۆنگ ــەوە ل ــی نۆێنەرەكانیان ــە ڕێ ــان ل ــە زۆربەی ك

ئیســالمییەدا بەشــدار بــوون. بێگومــان هــەر خۆشــیان 

لــە  پاڵپشــتیی جاڕنامەكــە ناكــەن و ئەگــەر تۆزقاڵێــك 

ــۆری  ــەوە، م ــەم بكات ــان ك ــەاڵتی تاكڕەویی ــنووری دەس س

ــی  ــەی گەردوون ــرەوە، دژی جاڕنام ــی ت ــە الیەك ــەن. ل ناك

مافــی مرۆڤــن، چونكــە بــە بەهانەیەكــی لێــك دەدەنــەوە، 

نەتــەوە  وەك  تــری  واڵتانــی  دەستێخســتنی  بــە  دژ 

یەكگرتووەكانــن لــە كاروبــاری ناوخۆیــی و دۆخــی سیاســی 

ناوچەكــە. پاساوەكەشــی ئەوەیــە كــە واڵتانــی ئیســالمی بــۆ 

خۆیــان خاوەنــی پڕۆتۆكۆلێكــن، كــە لەگــەڵ دابونەریــت و 

ناســنامەی كولتووریانــدا دەگونجێــت.

دەســەاڵتی  بــۆ  هانــدەرن  پۆزشــانە  ئــەم  ئەگەرچــی 

سیاســیی ڕەســمی لــە واڵتانی ئیســالمی، ئیســالمگەراكانیش 

و  سیســتانەن  ئــەو  قوربانیــی  خۆیــان  خــودی  كــە 

سیســتاتیكی دەچەوســێنەوە وەك نەیارێــك جاڕنامــەی 

كردەیەكــی  ئەمــە  بــەوەی  دەكاتــەوە  ڕەت  جیهانــی 

ڕۆژئاواییــە، كەچــی زۆربەشــیان پــاش زینــدان و ڕاوەدونــان 

ــر ئــەو ئازادییــەی  ــا لەژێ ــا هەڵدێــن ت بــۆ واڵتانــی ئەوروپ
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

كــە هەیــە، ئەمانیــش جێــی خۆیــان بكەنــەوە و بانگــەواز 

ــەك و  ــە الی ــەت ل ــالمیزەكردن و ڕادیكاڵی ــۆ ئیس ــەن ب بك

لــە الیەكــی تــرەوە بەرپەرچدانــەوە و نەفیكردنــی خــودی 

ــتەبەرییە  ــەو دەس ــی ئ ــە ڕێ ــرۆڤ ل ــی م ــی ماف بنەماكان

هەمــوو  بــە  جاڕنامەكــە  كــە  مرۆڤییانــەی  و  یاســایی 

ــت،  ــاوازی هەبێ ــی ڕای جی ــی دەربڕین ــە ماف ــێك، ك كەس

ــە  ــا بگات ــی داخــە ئیســالمگەریی دۆگ دەیبەخشــێت. جێ

ــازادی  ــە ئ ــت، ك ــدە هەلپەرســت بێ ــە هێن ــەی ك ــەو ڕای ئ

بــە ئــازادی ڕەت بكاتــەوە. سەربەســتی بەكاربەێنێــت بــۆ 

ــەوەش  ــەوە. ئ ــورت بكات ــرۆڤ ك ــتیی م ــەوەی سەربەس ئ

تاكتیكێكــی ســەیر نییــە كــە تــۆ هێنــدە بــاوەڕت بە ئــازادی 

ــۆ  ــە ب ــە، ك ــرۆڤ نیی ــی م ــە، ماف ــەربەخۆیی نیی ــە، س نیی

خــۆت و باوەڕەكــەت باشــە، لــە پاشــان هــەر هەموویــان 

ــت. ــاو دەبەی لەن

تەوەرەی دووەم: زانست 

›ئیســالمیزەكردنی  كــە  بیــن  ئــاگادار  دەبــێ  ســەرەتا 

زانســت‹ بــە ›بەزانســتییكردنی ئیســالم‹ نییــە. لــە هەمــان 

ــتمۆلۆژی  ــا ئیپس ــە وات ــرەدا ل ــن لێ ــت و زانی ــدا زانس كات

ــك  ــە وەك ئامرازێ ــت، وات ــۆی دادەبڕێ ــەی خ و تێورییەك

وەك  و  بەڵگــە  و  پاســاو  هەڵگۆزینــی  لەپێنــاو  تەنهــا 

ــت.  ــرۆزەكان بەكاردەهێرنێ ــە پی ــی‹ دەق ــایەتی دووەم ›ش

واتــە زانســت دەبێتــە )second order( پلــە دوو لــە 

پلەبەندیــی )هێراركیەتــی( ئاییــن و زانســت و زانینــدا. 

لێــرەوە زانســت بەرگێكــی پیــرۆز دەپۆشــێت و تیــۆر 

و بیردۆزەكانیــش لەبــەر ڕۆشــنایی ئایــەت و ســۆنگەی 

هەڵســوكەتی ئایینییــەوە لێــك دەدرێنــەوە. ئیــر زانســت 

چەكێكــە وەك چەكەكانــی تــری بەرگــری لــە ڕاســتیەكانی 

ئاییــن. بۆیــە لــە ســۆنگەی زانســتەوە بــە واتایەكی تەســك، 

لێكدانــەوەی دەقێــك بــە تێرم و زاراوەی زانســت دەكرێت. 

بەمــەش زانســت، لــە زانســتێتی خــۆی دادەبەزێــت و 

ــەوە.  ــوەختی ئایین ــاری پێش ــی بڕی ــر ڕكێف ــە ژێ دەكەوێت

)هیپۆتەســێكی(  گریانــە  لــە  تێورەكانــی  و  زانســت 

ئەقانــی و ئەندێشــەیەكی زانســتەوە ســەرچاوەناگرێ، 

بەڵكــو ئایــەت و فەرمــوودەكان دەستنیشــانیاندەكەن.

لــە هەمانكاتــدا ئەو بابەتانــە دەوروژێرنێن و باســدەكرێن، 

و  ســەرنجڕاكێش  دەبێــت  باشــیان  جەمــاوەری  كــە 

ســاكارئامێز و دوورن لــە ئاڵــۆزی. ئەوانــەی بــاس لــە 

ــد، هــۆكاری  ــن، فروێ گــەردوون، هەســارە، كــردگار، داروی

و  هەنــگ  وەك  گیانلەبەرانــی  و  زینــدەوەر  و  یەكــەم 

ــارە  ــە زانســتین. دی ــەن، پێیانوای ــە دەك ــگ و مێرول نەهەن

ئــەم بابەتانــە زیاتــر پرســیاری ›تیۆلۆجیــن‹ واتــە ئایینیــن، 

نــەك زانســتیی پوخــت. ئەمــڕۆ زانســت بــە دوای هــۆكاری 

یەكــەم و كــردگار كێیــەدا ناگــەڕێ. ناپرســێت كــێ خانــەی 

دروســت كــرد، بەڵكــو خانــە چــۆن دروســت دەبــێ 

و گەشــە دەكات و دەمرێــت. زانســت هــەوڵ نــادات 

مەتەڵــی ژیــان هەڵبەێنێــت، بەڵكــو گەڕانــە بــە دوای ئــەو 

شــتانەی لــە ژیانــدان. ئیســالمگەریی زانســتی ناچێــت 

لــە ڕوانگــەی زانســتەوە ســەیری دەق بــكات، بەڵكــو 

ــە دەقــەوە ســەیری زانســت و ئەركــی زانســت دەكات،  ل

چونكــە ئەگــەر وابێــت، دەكرێــت زانســت جــێ بــە 

باوەڕبــوون لــەق بــكات. هــەر لەبــەر ئەمەشــە چ شــتێك 

ــت . ــن، وەال دەنرێ ــە ئایی ــە ب ــە و ناكۆك ــگ نیی هەماهەن

ــەك  ــا ڕادەی ــتی« ت ــاو »زانس ــی بەن ــارە ڕاڤەكردنێك دی

كەســانێكی  بــۆ  دەگەڕێتــەوە  دیاریكــراوی،  بــە 

›محمــد عبــدە‹ و  ›جەمالەدینــی ئەفغانــی‹ و  وەك 

ــا،  ــاوارەی ئەوروپ ــانێكی ئ ــە كەس ــید ڕەزا‹. ئەوان ›ڕەش
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بەتایبــەت لــە پاریــس بــە ئەنجامەكانــی شۆڕشــی 

ــن  و  ــی ئایی ــتی و ملدان ــی زانس ــی، ڕێنسانس فەڕەنس

چۆڵكردنــی مەیــدان بــۆ زانســتەكان ئاشــنا بــوون. 

ــە  ــتیان ب ــان هەس ــۆزیی خۆی ــە دڵس ــەوان ل ــان، ئ پاش

پەژارەیــی و دواكەوتوویــی و هەژاریــی كولتــووری 

واڵتانــی ئیســالمی كــردووە. هــەر بۆیــە بــەو خەونــەوە 

ــن و  ــی ئایی ــتنی پەیوەندی ــی ڕێكخس ــە ڕێ ــتیان ل ویس

ــی  ــیاریی گەالن ــە هۆش ــكاری ل ــن گۆڕان ــت، بتوان زانس

ــە كوردســتانیش كەســێكی  ــارە ل ئیســالمیدا بكــەن. دی

داوە  زۆری  ڕووەوە هەوڵــی  لــەم  ›نەورەســی‹  وەك 

ــاڵ‹ و  ــدی خ ــێخ محم ــی وەك ›ش ــا پیاوێك و هەروەه

ــی  ــە ڕاڤەكردن ــان ل ــان ڕێچكەی ــش، هەم ــانی تری كەس

ــەر. ــە ب ــدا گرت قورئان

داهێنانــی  هــۆی  بــە  قورئــان  لێكدانــەوەی  بێگومــان،   

ڕادەیەكــی  گەیشــتە  نوێیــەوە،  دۆزینــەوەی  و  زانســتی 

ئەفســانەیی، واتــە وەك ئەفســانەیەكی جیهانــی زانســتی 

ــوون،  ــە ب ــەم بابەت ــی ئ ــەر خەریك ــن نوس ــات. چەندی لێه

چەندیــن وتــاری سەیروســەمەرەیان لەژێــر نــاوی زانســت و 

ئایینــدا بــاو كــردەوە. تــا ئــەو ڕادەی لــە هــەر داهێنــان و 

دۆزینەوەیەكــدا یەكســەر ئایەتێــك بــە بــااڵی ئــەو دۆزینەوە 

نوێیــەدا هەڵــدەدەن. دواجــار مــرۆڤ دەگاتــە ئــەو ڕادەیەی 

بڵــێ؛ چەنــدە ئەم ئایینــە نوێیــە، چونكە ئەگەرچــی چەندین 

ــەوە،  ــڕۆش دەدۆزرێت ــەاڵم هەرچــی ئەم ــە، ب ســەدەیە هەی

بــۆ خــۆی هــەزاران ســاڵە نــوورساوە و بــاس كــراوە! كەچــی 

هەمــان ئایینیــش بەبــێ داهێنانێكــی زانســتی، یــا كەســێكی 

ــخەر و  ــەوە دەسپێش ــە ڕێی ــە ل ــای نیی ــوێنكەوتووی وەه ش

ــێت. ــتیان پێببەخش ــی زانس نهێنییەك

هــەر مەالیــەك هەســتا و باســی ئــەم مەســەالنەی دەكــرد، 

ــەت  ــە، تەنان ــی زانســتی و مۆدێرن ــەوەی بابەتەكان وەك ئ

ســەردەمی  لــە  دەیگێڕنــەوە،  قۆشــمە  شــتێكی  وەك 

كۆڵۆنیالیزمــی ئینگلیــزدا لەشــاری ســلێانی »ســێر برســی 

كوكــس« لەگــەڵ مەالیــەك لەســەر زانســت و ئاییــن 

دەبێتــە دەمەتەقێــی. مەالكــەش ڕادەپەرموێــت و دەڵێــت، 

كاكــە ئــەوەی ئێــوە باســی دەكــەن، هەمــووی لــە قورئانــدا 

ــەم  ــەت ئ ــێ، تەنان ــیش دەڵ ــراوە. كوكس ــاس ك ــە و ب هەی

ڕاوەســتانەیش لێــرەدا. مەالكــە دەڵێــت بەڵــێ، ئــەوە نییــە 

ــاس  ــا ( ب ــوك- قامئ ــووێ ) وتر-ك ــان دەفەرم ــی قورئ دەق

ــتاوە!  ــوك وەس ــە ك دەكات، ك

ــدی كات و  ــە ڕەهەن ــەی ك ــەو پەرتووك ــان ل ــدی قورئ ئی

ــی  ــە دەقێك ــت و دەبێت ــی تێدەپەڕێنێ ــوێن ڕووداوەكان ش

›كات تێپــەڕ‹، زۆر شــت بــە بەجێهێڵــراوی بــۆ ئەقڵــی 

مــرۆڤ دەهێڵێتــەوە. واتــە كاتێــك قورئــان ســەبارەت بــە 

ڕووداوێــك هیچــان پێناڵــێ، ئــەوەی زۆر شــتی گوتــووە، 

بــەوەی لــە بنەڕەتــدا بــۆ لێكدانــەوە و بیركردنــەوەی 

ــێ  ــە دەق ــك زۆر ل ــەاڵم كاتێ ــی بەجــێ هێشــتووە، ب مرۆڤ

دەكرێــت كــە شــتێك بڵــێ، كــە نەیگووتــوە، ئەوســا خــودی 

ــان  ــك كــە دەوترێــت قورئ ــێ. كاتێ ــان هیچــان پێناڵ قورئ

ــە  ــتییەكیان ب ــا چ پێویس ــە، ئەوج ــتێكی تێدای ــوو ش هەم

زانســتە؟ كەســێك شــارەزایی لــە قورئانــدا هەبێــت، بــاش 

ــی  ــە ڕێ ــتی ل ــێوەیەكی گش ــە ش ــە ب ــەم دەق ــت ئ دەزانێ

ئامــاژە و زمانــی ســیمبولەوە شــتی وتــووە. تەنانــەت زۆر 

ــردوە،  ــاس نەك ــراوی ب ــە ورد و داخ ــی ب ــی ئایینیش حوكم

ــە!  ــن منوونەی ــژ زەقری ــی نوێ ــە ڕەكاتەكان ــۆ منوون ب

ئیــر نازانــم چــۆن ئەتــۆم و بۆمــب و نازانــم ئــەو هەمــوو 

شــاخ و باڵــەی بــە نــاوی قورئانــەوە بــاس دەكرێــت، 
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گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی

دەزگای ئایدیا دەریدەکات

ڕاســتە؟ لــە الیەكــی تــرەوە، مــرۆڤ ســەری ســووڕ دەمێنێ 

لــە بارتەقــای ئــەو هەمــوو لێكدانــەوە جیاجیایــەی كــە بــە 

درێژایــی ســەرهەڵدانی زانســتی ڕاڤەكــردن و لێكدانــەوەی 

دەق كــراون. دیــارە ئەمــە بــۆ خــۆی داهێنانێكــی بەنرخــە، 

كــە ئەقڵێــك كــە بتوانێــت چــۆن مامەڵــە لەگــەڵ دەقێكــی 

وەهــا دەوڵەمەنــد و لەگــەڵ زمانێكــی گشــتی و شــاراوەدا 

ــەوە الی  ــە چــۆن زانســتی لێكدان ــە ك ــی ڕامان ــكات. جێ ب

زانایانــی ئیســالم، زۆر لــە پێــش فەیلەســوفەكانی زمــان و 

تیــۆری واتــاوە بتوانــن لەگــەڵ دەقــدا بكەونــە گفتوگــۆ و 

بتوانــن بنەمایــەك بــۆ بەرهەمهێنانــی واتــا و هەلەێنجانــی 

بڕیــار و ئامــۆژگاری و هەڵگۆزینــی پەنــد و ڕێنومایــی بــە 

ئەنجــام بگەیەنــن. 

هەنــدێ  بڕیــاری  لەمــەڕ  قورئــان  بێدەنگیــی  دیــارە 

ــۆ خــودی تێكســتەكە.  ــە ب ــزی و تۆكمەیی ــەوە بەهێ ڕۆژان

بێدەنگییــە ساموشــكۆیەك،  ئــەم  تــرەوە،  لــە الیەكــی 

فلیكســیبڵێتی  گونجاندنــی  و  لێكدانــەوە  بــۆ  بوارێــك 

)نەرمێتــی( تێكســتەكە دەگەیەنــێ. بــۆ ئــەوەی هەمیشــە 

ــت  ــۆی بتوانێ ــدا خ ــرۆڤ تێی ــە م ــت ك ــەك هەبێ مەودای

پاڵپشــتی  بــە  گوزەرانــی  و  ژیــان  لەمــەڕ  جیهانبینــی 

دەقێــك یــەك بخــات. بۆیــە كورتكردنــەوەی واتاكانــی 

دەقــی قورئــان و خزاندنــە نێــو میتۆدێكــی زانســتئامێزەوە، 

كوشــتنی ڕەهایــی دەقــە، واتــە كردەیەكــە لــە ئەســتەمەوە 

نزیكــرە وەك لــە مومكیــن.

پێــم وایــە، ئیســالمیزەكردنی زانســت، بــە دیوێكــدا 

وەاڵمێكــە بــۆ ســیكۆالریزم و ڕەتكردنــەوەی نوێخــوازی. 

هــەر بۆیــە دەكرێــت بڵێین هەڵمەتــی ئیســالمیزەكردنی 

دەقــە  دەرهێنانــی  دەقــە،  مراندنــی  سەرتاســەری 

كورتكردنەوەیەتــی  و  مێژووییەكــەی  ڕەهەنــدە  لــە 

بــۆ گوتــاری ئایدیۆلۆجــی. واتــە هەڵوەســتەكردنێكی 

و  گۆڕانــكاری  بەرامبــەر  لــە  پەرچەكردارانەیــە 

كێشــەی  دیــارە  مۆدێرنــدا.  دونیــای  داهێنانەكانــی 

گــۆڕان زیاتــر كێشــەیەكی سیاســی و كۆمەاڵیەتییــە، 

ــن،  ــەوە دەدوێ ــاوی ئایین ــە ن ــە ب كێشــەی كەســانێكە ك

ــر  ــە لەژێ ــانێكە ك ــەی كەس ــن، كێش ــودی ئایی ــەك خ ن

فشــاری گۆڕانــی ژیــان و بیــری مرۆڤــدا دووچــاری 

دوالیزمــی ئاییــن – گــۆڕان، ئاییــن – مۆدیرنــە، ڕەســەن – 

هاوچــەرخ دەبــن. كەســانێك كــە بــەو گۆڕانانــە هەســت 

ــن.  ــن دەب ــڕوا و ئایی ــر دەســتبەرداری ب دەكــەن كــە ئی

ئــەوە بــۆ خــۆی تەنگژەیەكــە، كــە بــاوەڕی ئایینــی 

دووچــاری هاتــووە. 

لــە بەرامبــەر هەڵوێســتی ئــەم جــۆرە گوتــارەدا، ئەوانەی 

بــاس لــە ســیكۆالریزم دەكــەن، خۆیــان لــە پەرچەكــردار 

دەبیننــەوە.  ئیســالمگەریدا  دژایەتــی  چۆنیەتیــی  و 

دیــارە ئــەم چەنــد ســاڵەی ڕابــورد، شــتێكان لــەم 

ــوردی  ــای ك ــۆن میدی ــە چ ــەردەم ك ــە ب ــتییە دەخات ڕاس

ــاو ملمالنێــی ئاییــن  ــە بەن و ڕۆشــنبیریی ئێمــە، چــۆن ل

ــكالیەتێكیان  ــە ئیش ــوون، وات ــیكۆالریزمەوە تێكەوت و س

بــۆ ڕۆشــنبیری و خوێنــدەواری كــورد دروســت كــرد، 

ــە  ــەم دۆخ ــان ئ ــت. پاش ــاڵ دەخایەنێ ــن س ــە چەندی ك

قەیرانــە  ئــەو  خواســتنی  و  وەرگێــڕان  دەقــاودەق 

ــی فارســی  ــە، كــە هەرســێ زمــان و ئەقڵیەت ڕوناكبیریەی

ــەر  ــە، ه ــتیەوە گیرۆدەی ــە دەس ــی ب ــی و عەرەب و تورك

لەبەرئــەوە، زەمینــەی ئــەم قەیرانــە لــە نــاو كولتــووری 

كوردیــدا بــە حاڵەتێكــی رسوشــتی نازانــم و لــە ئەنجامــی 

پرۆســەیەكی مێژوویــی و ڕۆشــنبیریی خۆماڵــی تەواوەوە 

هەڵنەقــواڵوە.
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زانســت،  بــۆ  ڕادیكاڵییانــە  یــا  زانســتی  خوێندنــەوەی 

ــەم  ــەكان و ه ــە ئایینیی ــەم دەق ــری ه ــی ت بۆیاخكردنێك

بــواری زانســتە، كــە ئیــر شــتێك نامێنێتــەوە زانســتی 

ــەدەر  ــراز و بەڵگ ــت وەك ئام ــە زانس ــێ، چونك ــت ب پوخ

ــت  ــەوە دەگەیەنێ ــە ئ ــە. پاشــان ئەم لەســەر ڕاســتی دەق

كــە ئاییــن/ زانســت دژبەیــەك نیــن. هەڵبــەت ئەمــە، 

ئیســالمگەراكانەوەیە،  نادانانــەی  پەرچەكردارێكــی  لــە 

كــە پێیــان وایــە زانســت دژ بــە ئایینــە. بــا بپرســین؛ 

كام زانســت بانگەشــەی بــۆ دەكرێــت؟ دیــارە ئــەوەی 

ــەكان  ــەكان – ئیمپریی ــتە ئەزموونیی ــەرنجە، زانس ــی س جێ

پشــكێكی گەورەیــان لەم پرۆســەیەدا بەردەكــەوێ، چونكە 

لەالیەكــی تــرەوە زۆرینــەی ئیســالمییەكان لــە بەشــەكانی 

خوێندنــی بــااڵ، زانســتەكانی پزیشــكی، دەرمانســازی، 

پەرســتاری و هتــد هەڵدەبژێــرن. 

ــووری  ــە، ئاب ــگ نیی ــان گرن ــتی بۆی ــەوەی بەگش ــەر ئ لەب

چــی دەڵێــت و كۆمەڵناســی چــۆن لێكۆڵینــەوە دەكات 

ــە دەگرێــت. بەڵكــو گرنگــە كــە  و فەلســەفە چــۆن ڕەخن

چــۆن بتوانــن بــاوەڕی خۆیــان لــە گومــان و لــە گۆڕانــكاری 

قایلبوونــی  و  بــاوەڕ  بــۆ  پاســاو  و  بەڵگــە  و  بپارێــزن 

ــی  ــتە مرۆی ــدا، زانس ــدی ئەوان ــە دی ــەوە. ل ــان بدۆزن خۆی

و كۆمەاڵیەتییــەكان دەبنــە ســەرچاوەیەك بــۆ بێبــاوەڕی و 

ــان  ــەم زانســتانە پرســیار و گوم ــە ئ باوەڕلەتكــردن، چونك

ــتە  ــەاڵم زانس ــن، ب ــن بەرهەمدەهێن ــودی ئایی ــەر خ لەس

رسوشــتییەكان بــاس لــەم بابەتانــە ناكــەن و نیشــانی 

ــتە! ــەرقاڵی زانس ــالمگەرایەك س ــدە ئیس ــە چەن دەدەن ك

كەواتــە ئیســالمگەری وەكــو ئایدیۆلۆژیاكانــی تــر بــۆ 

ــە، ›ماركســیزمی سۆشــیالیزمی زانســتی‹، ســاڵەهایە  منوون

سیاســی  لەنەخشــەیەكی  بــاس  زانســتەوە  نــاوی  بــە 

بیركردنــەوە.  و  تێگەیشــن  بــۆ  دەكات  ئایدیۆلۆجــی  و 

ئاوەهــاش ئیســالمییەكان هەمــوو ڕێگایــەك لــە ملمالنێــی 

سیاســیدا دەگرنــە بــەر. جــا ئەوە گوتــاری مافی مــرۆڤ بێ 

یــا زانســتگەری و بابەتگەلــی ڕۆشــنبیریی تــر بەشــێك بــن 

ــە كاتێكــدا، مەســەلەی ســیكۆالریزم  ــە. ل ــەو پرۆژەگەریی ل

و ئاییــن بابەتێكــی ســەربەخۆیە، بۆیــە گرنگــە كــە بزانیــن 

چــۆن هەردووكیــان بوونەتــە گوتارێكــی ئایدیۆلۆژیــی 

ڕووت و ئامــرازی ملمالنێــی سیاســی لەپێنــاو دەســەاڵتدا. 

ڕەهەندێكــی  هەمــوو  لــە  گوتــارە  دوو  ئــەو  دواجــار 

مێژوویــی و فەلســەفی و كولتووریــی پرســەكە دەردەچــن. 

ــەك  ــا ڕادەی ــەم ت ــەم خاڵ ــردا، ئ ــێكی ت ــە باس ــەت ل هەڵب

ڕوون كردۆتــەوە. 

تەوەرەی سێیەم: ئیسالمیزم و كۆمەڵگەی كوردی 

ــا ئیســالم   پرســیارێكی ســادە كــە دەبــێ بورووژێــرنێ: ئای

وەك بــاوەڕ و ئاییــن لــە نێــو كۆمەڵگــەی كوردیــدا، هیــچ 

مەترســی و هەڕەشــەی لەســەرە؟ هیــچ كێشــە و گرفتێكــی 

لــە بەردەمدایــە؟ دیــارە مەبەســت لــە ورووژاندنــی ئــەم 

پرســیارە، پەردەهەڵاڵینــە لەســەر ئــەو گوتــارەی كــە لــە 

پشــت ئیســالمەوە سیاســەت دەكات و ڕەوایەتیــی بــۆ 

خــۆی دەدۆزێتــەوە، هەروەهــا تــا بزانیــن ڕوناكبیــری 

ــتە  ــۆن هەڵوەس ــالمگەری چ ــالم و ئیس ــەڕ ئیس ــورد لەم ك

دەكات. دیــارە نكۆڵــی ناكرێــت، كــە لــە سەرانســەری 

میدیاكانــی جیهانــدا، لــە دەزگا ئەكادیمــی و ڕۆشــنبیری و 

لێكۆڵینــەوە ســراتیژییەكاندا، ئەمــڕۆ ســەرتۆپی باســەكان 

ــە  ــادەڕەوی نیی ــە زی ــەر بۆی ــالمگەرییە، ه ــالم و ئیس ئیس

ــارە  ــالمە. دی ــی ئیس ــە چەرخ ــەم چەرخ ــن، ئ ــەر بڵێی ئەگ

بــە واتایــەك كــە دەنگوباســی ئیســالم و موســڵانان پلــەی 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

یەكەمــی بایــەخ و ســەرنجەكانە. هەڵبــەت نــەك بــەو 

ــتهێناوە  ــەركەوتنی بەدەس ــالمگەری س ــە ئیس ــەی ك واتای

ــت.  ــی ســەرنج بێ ــكات جێ ــی كارێكــی وا ب ــان توانیبێت ی

وەك چــۆن لــە ســەرەتای ئــەم نووســینەدا ئامــاژەی پێــدرا، 

»ئیســالم« لــە بــەردەم ئاســایش و ئاڵوگۆڕەكانــی جیهانــدا 

ــە ڕووی  ــە ل ــدا ئێم ــران. لەكاتێك ــت و قەی ــە گرف كراوەت

ئەكادیمــی و تیۆرییــەوە ئــەو بۆچوونــەی كــە ئیســالم بــە 

خــودی كێشــەكە دەبینێــت، بــە بۆچوونێكــی پەلــە و تەنك 

ــت كێشــە ڕاســتینەكە  ــەوە دەبێ ــەر ئ ــن. هــەر لەب دەبینی

)The Real Issue( كــە خــودی ئیســالمگەرا و موســڵانان 

ــای  ــی دنی ــی و كۆمەاڵیەتی ــووری، سیاس ــی ئاب و بارودۆخ

ئیســالمە، دەستنیشــان بكەیــن. 

ــی  ــە بابەت ــالم بۆت ــۆن ئیس ــە چ ــووڕمانە ك ــەی سەرس مای

هەاڵیەكــی )Hype(ی نێــو میدیــا و ڕۆژنامــەكان. هــەزاران 

بەدواداچونــی  و  توێژینــەوە  و  ڕاپــۆرت  و  نووســین 

ڕۆژنامەنووســی لەســەر ئیســالم و قورئــان و مێــژوو و 

پەیامبەرەكــەی بــۆ چەندیــن جــاری تــر لــە بــازاڕی كتێبــدا 

پڕفرۆشــرین بــوو. ئــەوەی جێــی ســەرنج و ڕامانــە، ئیســالم 

ــەكان  ــا الی ڕۆشــنبیران و دەزگا ئەكادیمــی و فەرمیی تەنه

ــاوەر  ــو الی جەم ــدار، بەڵك ــی بایەخ ــە بابەتێك ــووە ب نەب

چییەتــی  زانینــی  تینــووی  كــە  گشــتیش  خەڵكــی  و 

ــێ  ــك بەب ــەت ڕۆژێ ــانەییەیە. تەنان ــالمە ئەفس ــەم ئیس ئ

ــەكات،  ــڵانان ن ــالم و موس ــە ئیس ــاس ل ــە ب ــك ك هەواڵێ

تێناپەڕێــت. هەربۆیــە خەڵكێكــی زۆر كەوتنــە كڕینــی 

ــالم.  ــە ئیس ــەبارەت ب ــاری س ــی زانی پەرتووك

دیــارە ئیســالم بــە درێژایــی مێــژووی خــۆی هێنــدەی 

ــووە. هــەر  ــەخ  و پرســیار نەب ــی ســەرنج  و بای ــڕۆ جێ ئەم

لەبــەر ئــەوەش بــوو، كــە وتــم ئــەم چەرخــە  و داهاتــووش 

جیهانــی  لــە  هێنــدە  چونكــە  ئیســالمە.  چەرخــی 

نائیســالمیدا پرســیاری ناســینی ئیســالم هەیــە، ئەوەنــدەش 

ئیســالمیدا  جیهانــی  و  بــاوەڕداران  خــودی  نــاو  لــە 

ــە ئایینــی ئیســالم هەیــە! ئــەو  بێئاگایــی و تێنەگەیشــن ل

ــڕۆ  ــووە، ئەم ــالم هەب ــە ئیس ــەبارەت ب ــارەزاییەی س نەش

بــە ســەدان كــۆڕ  و ســیمینار  و مۆزەخانــە  و فیلمــی 

تایبــەت پــڕ بكرێنــەوە. جگــە لــەوەی ئــەم لێشــاوە ســوود 

ــی  ــارەزایان  و پەخش ــا و ش ــۆ میدی ــی ب ــی مادی و قازانج

ــە.  ــەت، هەی ــاردن نای ــە ژم ــە ل ــی ك تەلەفزیۆن

ئەگــەر بگەڕێینــەوە ســەر ڕۆڵــی ڕۆشــنبیری كــوردی لــەم 

بــارەوە، دەبینیــن پشــكێكی گــەورەی لــەو مشــتومڕە 

زۆرەدا  بەركــەوت. الی ئێمــەش »ئیســالم« بــووە بابەتێكــی 

ــە  ــوون ب ــورد ب ــری ك ــەوە ڕوناكبی ــە هۆی ــە ب ــاو، ك مۆدەب

ــە ئیســالم  و ئیســالمگەری،  ــەك دژ ب ــەوە. بەرەی دوو بەش

بەرەیەكیــش كــە بەرگــری لــە ئیســالمگەری دەكات. لەبــەر 

ئــەوە، دەبێــت پرســیارێك بكەیــن: ئێمــە لەمــڕۆی ژیانــی 

ترســی داهاتوومانــدا، دووچــاری چ جــۆرە  سیاســی و 

بایــەخ  و لێكۆڵینــەوەكان  تــر بوویــن؟ كــوا  گرفتێكــی 

ــورد؟ ــی ك ــتنی ماڵ ــورد و ڕێكخس ــەی ك ــەر كێش لەس

زیاتــر  كــەس  لــە هەمــوو  كوردییــەكان  پارتــە  دیــارە 

ئاڵــۆزكاوە دەبینــن،  نادیــار و  لــەم بارودۆخــە  ســوود 

چونكــە ســەرنج  و پرســیارێك كــە دەكــرا یەخــەی خۆیــان  

ــر دەڕۆن.  ــتەی ت ــەرەو ئاڕاس ــرێ، ب ــان بگ و لێپررساوەكانی

ئاخــر ئــەوان خۆیــان خەریكــی چیــن  و كــوا ســراتیژیەت  

و پالنەكانیــان؟ دیــارە پرســیارە خەمهەڵگــرەكان كــران بــە 

بــەری ئیســالم و كێشــەی ئیســالمگەریدا، لــە كاتێكــدا 

ــەر  ــن. لەب ــیارێتییەكان نی ــە دەرەوەی بەرپرس ــش ل ئەوانی

ــدا  ــە كاتێك ــەوە ل ــۆ كردین ــان ب ــەنگەرێكی تری ــەوە، س ئ
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دیــاردە  لەگــەڵ  مامەڵــە  تــر  شــێوەیەكی  بــە  دەكــرا 

ئیســالمگەریدا بكــرێ. 

نكۆڵــی لــەوە ناكــەم كــە دیــاردەی ئیســالمگەرا بۆتــە 

كێشــەیەكی سیاســی ڕۆژانــەی سیاســەت  و كولتــووری 

وەك  ئیســالمگەری  ئــەوەی  لەباتــی  بــەاڵم  كــوردی، 

گرفتێكــی سیاســی و دەرەتانێــك لــە دەرەتانەكانــی كۆمەڵــی 

ــەكە،  ــە كێش ــالم بووەت ــودی ئیس ــت، خ ــوردەواری دابرنێ ك

ئەمــەش هێنــدەی تــر گوڕوتینــی بــە گوتــاری تونــدی 

ــوو  ــوردی دەب ــەی ك ــنبیر  و كۆمەڵگ ــالمگەری دا. ڕۆش ئیس

ــە  ــۆن؟ چونك ــەوا چ ــەیە، ئ ــالم كێش ــەر ئیس ــێ: ئەگ بپرس

ــی  ــە خــودی كێشــەكە، ئامادەی ــن ب ــی ئایی ــا كردن ــە تەنه ب

و بەرپرســیارێتیی كۆمەڵگــەی كــوردەواری دەشــارێتەوە. لــە 

كاتێكــدا كۆمەڵگەیــەك كە ناســنامەی ئایینداری پــاڵ دەداتە 

ــە  ــۆز پێناس ــڵانێكی دڵس ــە موس ــۆی ب ــالم  و خ ــەر ئیس ب

ــوو شــتێكەوە، پرســیارێكە  ــش هەم ــە پێ ــە ل دەكات، كەوات

ــان  ــە، پاش ــتانی ئێم ــووری و شارس ــنامەی كولت لەســەر ناس

ئاییــن و چۆنیەتیــی تێگەیشــن و جێبەجێكردنــی.

پاشــان كــە بــاس لــە ئیســالم دەكرێــت، وەك ئــەوەی ئێمــە 

ــە  ــدا ل ــاو ئیســالم  و كولتوورەكەیان ــە ن چــواردە ســەدە ل

بیــر چووبێــت. لەبەرچاومــان نەبــێ كــە بیــر  و نەریتــان 

ــەر وەك  ــدێ نوس ــی هەن ــێلراوە. كەچ ــە هەڵش ــەم ئایین ب

ــورد بكــەن و پەرۆشــن  ــخ باســی ك ــەوەی لەســەر مەری ئ

ــێ  ــە، بەب ــە مۆدێرن ــوردەواری بگات ــی ك ــۆن كۆمەڵ ــە چ ك

ــاوە.  ــن دایكوت ــەی ئایی ــە قووڵ ــەو ڕەگ ــی ئ لەبەرچاوگرتن

دیــارە بەگشــتی بەدگومانــم لــە گوتــاری ڕۆشــنبیریی 

كــوردی، چونكــە ئەگەر گوتارەكەی دەســتكردی سیاســەتی 

ــر  ــتەوخۆ  لەژێ ــتەوخۆ  و ناڕاس ــەوا ڕاس ــت، ئ ــوردی نەبێ ك

ــەتێك  ــە. سیاس ــەتی كوردیدای ــی سیاس ــار  و كارتێكردن فش

ــك  ــان نزی ــە گرنگەكامن ــتینە  و كێش ــەلە ڕاس ــە مەس ــە ل ك

كــوردی،  ئەقڵــی  تەنهــا  كــە  سیاســەتێك  ناكاتــەوە. 

ڕۆشــنبیری كــوردی، ڕوناكبیــری كــورد بــە كێشــەگەلێكەوە، 

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

البــەالی  زۆر  دەبــوو  كــوردی  ڕوناكبیــری  كاتێكــدا  لــە 

مەســەلە  و پرســیارە نەتەوەییەكانــدا بڕۆیشــتایە، نــەك ئــەو 

دابەشــبوونە ســەیرەی كــە بەرهەمــی زیاتــر لــە نیوســەدەی 

ڕابــردووە. دابەشــبوونێك كــە ڕوناكبیــر  و ڕۆشــنبیری ئێمــەی 

ــد  ــكەوتنخواز ڕیزبەن ــز  و پێش ــت ، كۆنەپارێ ــۆ كۆنەپەرس ب

كــردووە و بەزمانێكیــش دەدوێــن، كــە هــی ئەمڕۆمــان 

نییــە. لــە ڕاســتیدا دەبــێ ڕاشــكاوانە و بوێرانــە ئــەوە ســاخ 

بكەینــەوە ئەگــەر ئێمــە كێشــەمان لەگــەڵ موســڵانبوونی 

ــە  ــان ب ــی خۆی ــەی كوردی ــەی كۆمەڵگ ــەو واتای ــان )ب خۆم

موســڵان دادەنێــن( هەیــە، بــۆ ئــاوڕ لــە چەنــد الیەنێكــی 

ــزب و  ــڵ  و حی ــە خێ ــە، ك ــۆ منوون ــەوە، ب ــیدار نادەن مەترس

ســەركردە دەبێتــە نەتــەوە، لەباتــی ناســنامەی شــار  و 

ــرێ؟ ــەو بك ــورد پت ــتانی و نیشــتانی ك شارس

چــۆن ناســنامەیەكی گشــتی دابڕێژیــن و چوارچێوەیەكــی 

فــراوان بــۆ كوردبوومنــان بكەینــەوە، تــا هەموومــان تێیــدا 

جێــان بێتــەوە، واتــە لــە ســەروو هەمــوو بــاوەڕ  و 

ئینتایەكــی حیزبــی و خێایەتیــەوە بێــت. هــاوكات چــۆن 

ــك  ــن و بژارێ ــروڕادا هەڵكەی ــی بی ــەڵ ئازادی ــن لەگ بتوانی

ــن؟ ــدا بكەی ــری سیاســی و ئایینی ــوان بی ــە نێ ل

ــر  ــە هەمــوو شــتێك زیات ــر كــە ل ــن پرســیارگەلی ت چەندی

ــورد  ــەر ك ــورد گرنگــرە. ئەگ ــری ك ــۆ ڕۆشــنبیر و ڕوناكبی ب

بیــەوێ پڕۆژەیەكــی تــەواوی بــۆ دابــڕان لــە ڕابردوویــەك 

پێهاتــووە،  كۆتایــی  چەوســاندنەوەی  بــە  تەنهــا  كــە 
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دەزگای ئایدیا دەریدەکات

هەبێــت، ئــەوە تەنهــا بــەوە ناوەســتێ ڕوناكبیرەكانــی 

ــی و  ــوو كەموكورت ــالم  و هەم ــە ســەر ئیس ــرش بكەن هێ

بزانێــت  بەاوێتــە سەرشــانی. دواجــار وا  شكســتەكانی 

ــتانی  ــی شارس ــودی پرۆژەیەك ــە خ ــەم كاردانەوەی ــر ئ ئی

و گۆڕانــە، لــە كاتێكــدا هیــچ بنەمــا و ڕوانینێكــی بــۆ 

هەڵســوڕانی  و  یەكــر  لەگــەڵ  هەڵكــردن  چۆنیەتیــی 

كۆمەڵگــەی كــوردەواری نەبێــت، بۆیــە بەگشــتی ئــەو 

ڕەخنانــەی كــە تــا ئەمــڕۆش دەبیســرێن، هــەر جۆرێكــن 

ــە  ــەك ك ــە ڕەخنەی ــتكراو، وات ــاغ  و دروس ــەی س ــە ڕەخن ل

هــەر كێشــەی ئیســالمگەری و كۆمەڵگەكانــی موســوڵان 

ــەوە. ــورت دەكات ــالم ك ــودی ئیس ــۆ خ ب

چونكــە ئەگەرچــی زۆربــەی دیــدە ڕەخنەییــەكان خاوەنــی 

هەندێكیــان  نیــن،  رشۆڤــە  و  خوێندنــەوە  میتــۆدی 

كورتكارانــە  ڕەخنەیەكــی  خوێندنەوەیەكــی  ›میتــۆدەی 

ــوو  ــەش هەم ــەم پێی ــەن. ب ــاو دەك )Redectionist( ڕە چ

هــۆكار  و فاكتەرەكانــی كێشــەكە و ئیســالمییەكان بــە 

هەمــوو جۆرەكانیــەوە، دەباتــەوە ســەر یــەك ڕووداو، یەك 

ــەوە!  ــەك دەگێڕێت ــت و مێژووی ــەك تێكس ــۆ ی ــەس و ب ك

بێگومــان نــەك تەنهــا الی ڕوناكبیرانــی كــورد ئــەم هەڵــە 

میتۆدیــە هەیــە، بەڵكــو بەگشــتی لــە زانســتە كۆمەاڵیەتــی 

ــە  ــە هەمیش ــە ك ــك هەی ــدا هەوڵێ و ئەنرۆپۆلۆجیەكانیش

لــە رشۆڤــە و لێكدانەوەكانــدا بــە دوای جەوهەرێكــی 

ــە  ــەكە پێناس ــو كێش ــن تاك ــپاودا دەگەڕێ ــۆڕ و چەس نەگ

ــت . بكرێ

كۆمەڵگــەی ئێمــە كــە لــە هەمــوو الیەكــەوە چەنــد كێشــە 

بــەرەوڕووی بۆتــەوە. دەبێــت وەاڵمــی ئــەوەی هەبــێ كــە 

ــالمگەری  ــە ئیس ــن ك ــاگادار بی ــن و ئ ــەرچاوەكانی چی س

ــەوە،  ــری )بیركردن ــی فیك ــەرەو توندوتیژییەك وردەوردە ب

گوتــار  و ڕەتكردنــەوە(  و هێــزی چەكدار  و تیــرۆر دەڕوات. 

بەبــێ  سیاســەمتەدارێك  یــا  نوســەرێك  كاتێــك  بــەاڵم 

توێژینــەوەو لێكدانــەوەی زانســتی دیــاردەی ئیســالمگەری 

ــش چــاوی  ــە ئەوی ــەك چــاو ســەیردەكات، ك ــە ی ــا ب تەنه

ــتیی  ــەو زۆر ڕاس ــو، ئ ــی دزێ ــو  و هێزێك ــۆ، بزێ الدەر، نام

ــی ون  ــە دەشــاردرێتەوە و زەمینەكان ــەو دیاردەی پشــتی ئ

ــا  ــە ت ــك ئەم ــی، پارتێ ــی سیاس ــۆ هێزێك ــارە ب ــن. دی دەب

ــە  ــر ك ــی ت ــك هێزێك ــە كاتێ ــیار نیی ــی پرس ــەك جێ ڕادەی

بــە ناوێكــی تــرەوە دێتــە كایــەی ملمالنێــی دەســەاڵتەوە، 

ــەوە  ــی ڕەتكردن ــك جێ ــۆ ڕووناكبیرێ ــەاڵم ب ــكات، ب ــا ب وێن

كــە  لەوەدایــە،  نابینایــی  چونكــە  گومانلێكردنــە،  و 

ــاكات.  ــدا ســەیر ن ــە و پێگــەی خۆی ــە زەمین ــەك ل دیاردەی

ــوان ئیســالمێكی گشــت  ــە نێ ــردن ل ــەت جیاوازینەك هەڵب

ــالمگەرانەكە.  ــاردەی ئیس ــە دی ــالمێكدا ك ــی و ئیس خۆماڵ

ئایدیۆلۆژیــی  گوتــاری  لەســەر  پــەردە  چــۆن  ئیــدی 

لــە كۆمەڵگــەی  تێگەیشــتنە  ئیســالمگەری هەڵاڵیــن، 

كــوردی خــۆی كــە بانگەشــەی ئیســالم دەكات، بــەاڵم 

لــە كاتێكــدا  لــە ڕێــی داڕشــتەی سیاســیی خۆیــەوە. 

كــورد نەتەوەیەكــی بــاوەڕداری موســوڵانە؟ هەڵبــەت 

ــی  ــد و هۆكارەكان ــە ڕەهەن پێویســتە ڕۆشــنبیری ئەمــڕۆ ل

ــە  ــەوە، وات ــە وردی بكۆڵێت ــالمگەری ب ــەرهەڵدانی ئیس س

بــە وردی گوتــاری ئایدیۆلۆجــی ئــەم ڕەوتــە شــی بكاتــەوە. 

ئەمــەش بــە تێگەیشــن لــە ئامانــج و ویســتەكانی و 

هــاوكات ئەنجامدانــی دیالۆگێكــی تێــوری لەگــەڵ خــودی 

بابەتەكــەدا بــكات. ئەمــەش كاتێــك دەبــێ، كــە دوور 

ــەوەی  ــوەخت و وتن ــاری پێش ــی و بڕی ــاری سیاس ــە بڕی ل

قســەڵۆكی كەســانێك، كــە لــەدەرەوەی كۆمەڵگەكەمــان و 

ئــاكام و دەركەوتەكانــی ئیســالم دەژیــن.
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ئەوروپییــەك  لــە  باشــر  كــورد  ڕوناكبیرێكــی  دەكــرێ 

ــە تێبــگات و تێــور و لێكۆڵینــەوەی زانســتی  ــەم دیاردەی ل

بەرهەمبهێنێــت، بۆیــە ئەگــەر مبانەوێــت هۆكارەكانــی 

و  سیاســی  ڕەوشــی  دەبێــت  بزانیــن،  ئیســالمگەری 

كۆمەاڵیەتــی و كولتــووری و ئابــووری و چەندیــن هۆكاری 

تــر لــە بەرچــاو بگریــن، هــەر بۆیــە ئاســان نییــە بــە یــەك 

ڕســتە كێشــەكە ببڕێتــەوە. بێگومــان دەتوانیــن ســوود لــە 

نوســەر و لێكۆڵــەرە ئۆبجێكتیڤەكانــی جیهــان وەربگریــن. 

بــۆ ئەمــەش دەبــێ ئــاگاداری چۆنیەتــی جیهانــی دەرەوەی 

ــە كێشــەكان دەكــەن. ــاس ل ــن، كــە چــۆن ب ئیســالم بی

ئەنجام

خســتنەڕوی  بــوو،  مەبەســت  لێــرەدا  ئــەوەی 

ــەوەی  ــەوە. ئ ــوو جۆرەكانی ــە هەم ــوو ب ــالمگەری ب ئیس

ــە ڕەواج  ــی گوای ــرۆڤ و ئەوەش ــی م ــە ماف ــاس ل ــە ب ك

بــە زانســت دەدات. بێگومــان ئەوەشــی كــە توندوتیــژی 

تەنهــا زمانێكــی بێزمانێتــی. دیــارە هەرســێ جۆرەكــە لــە 

كاراكتەرێكــدا یــەك دەگرنــەوە، ئەویش ئیســالمیزەكردنە. 

هەڵبــەت ئەمــەش ئــەوە ناگەیەنــێ، كــە هەموویــان بــە 

تیرۆریســت  و دوژمنــی مــرۆڤ  و ئاســایش دابنێیــن. 

ئیســالمگەرێك بــاس لــە مافــی مــرۆڤ دەكات  و هەوڵــی 

بــۆ دەدات، یــا بــاس لــە زانســت دەكات، دەكرێــت 

داهاتوویەكــی لــێ چــاوەڕوان بكــرێ. چونكــە جیایــە لــە 

ئیســالمگەرێك كــە تەنهــا یــەك دروشــمی هەیــە: ئەویش 

بیروباوەڕەكانــە.  جیاوازیــی  نەیــاران  و  لەناوبردنــی 

پاشــان دەبێــت بزانیــن ئێمــە چــۆن گــوزارش لــە خــودی 

ــەوە. ــك دەیگێڕین ــۆ چ هۆكارێ ــن و ب ــەكە دەكەی كێش

لێــرەدا هەوڵــان دا بســەملێنین كــە خــودی ئیســالم كێشــە 

نییــە، بەڵكــو ئەوانــەی بــە ناوی ئیســالمەوە گوتــار دەدەن، 

چونكــە وەك چــۆن قســەكردن لــە موســوڵانان بەبــێ 

ئیســالم ناماقوڵــە، ئاوەهــاش ڕەخنەگرتــن لــە ئیســالم، 

ــێ و  ــوڵانان نابەج ــی موس ــە ڕەوش ــەوە ل ــێ ئاوڕدان بەب

ــۆ  ــالم ب ــە ئیس ــە ك ــالمگەری ئەوەی ــی ئیس ــە. گرفت بێانای

ئایدیۆلۆژیــا، بــۆ دروشــمی سیاســی و ملمالنێی دەســەاڵت 

كــورت دەكەنــەوە. بارودۆخــی سیاســی و كۆمەاڵیەتــی و 

ئابــووری كۆمەڵگــەی ئێمــە، پێویســتی بــە ئاوڕلێدانــەوە و 

تێگەیشــتنە. چونكــە ڕەگــی زۆرێكــی كێشــە و قەیرانــەكان 

لەوێــدان. لــە كۆتایــدا حــەز دەكــەم ئاماژەبــدەم بــە 

وتەیەكــی ›بنجامیــن باربــەر‹، كــە پســپۆری لێكدانــەوەی 

دیــاردەی تیــرۆر و توندوتیژییــە، ئــەو بــاوەڕی وایــە » 

ــەوا  ــت، ئ ــەش نەكرێ ــانی داب ــە یەكس ــەر دادوەری ب ئەگ

ئەگــەر  دابەشــدەكات.  یەكســانی خــۆی  بــە  بێــدادی 

ــێ  ــەوە نەتوان ــە ڕووی مــادی و ڕۆحیی هەمــوو كەســێك ل

خــۆش بگــوزەرێ، ئــەوا هەمــوو دەكەوینــە هەژارییەكــی 

قوڵــەوە. دیــارە ئــەوەش وانەیەكــی ڕەقــە، كــە دەبــێ 
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