فوئاد زەکەریا
وەرگێڕانی :کارزان غەفوور

پیترۆ ئیسالم

گۆڤارێکی تایبەتە بە ڕەخنەی ئایینی و ئیسالمی سیاسی
دەزگای ئایدیا دەریدەکات

25

کاتێــک بــەر لــە چــواردە ســەدە ئیســام دەرکــەوت،

هەژاریــی دانیشــتوانی ئــەو بیابانە قاقــڕە ،و ڕزگارکردنی

النکــەی دەرکەوتنــی ئــەم ئایینــە بەدەســت

خەڵکەکــەی بــوو لــەو بەرکەناربوونــەی تێیدابــوون،

هەژارییەکــی ئەستۆشــکێنەوە دەینااڵنــد ،ســەرزەمینی

ئەوکاتــەی دوای ماوەیەکــی کــەم خاکەکەیــان ،هەمــوو

پێغەمبەرانیــش وشــکەاڵنێکی قاقــڕ بــوو ،جگــە لەمــەش

ســاڵێک دەبێتــە جێژوانــی مســوڵامنانی چوارقوڕنــەی

ڕەهەندگەلێکــی زۆری ژیاننامــەی پێغەمبەرانیــش ،وەک

جیهــان.

کتێبــە پیــرۆزەکان گێڕاویانەتــەوە ،بــاس لــە بابەتگەلــی

سەملێرناویشــە هەژاریــی لــە گرنگرتینــی هاندەرەکانــی

پێوەندیــدار بــە ســەختیی دەســتکەوتنی خــواردن و

فراوانخوازیــی مســوڵامنان بــوو ،لــە خاکەکەیانــەوە،

خواردنــەوە و پــاوان و جــێ و ڕێــی حەوانــەوە دەکــەن.

لــە نیوەدورگــەی عەرەبییــەوە ،کــە لەگــەڵ خۆیانــدا

کاتێکیــش باوکــی پێغەمبــەران ڕایدەگەیەنێــتَ (( :ربَّنــا
َنت ِمــن ُذ ِّريَّ ِتــي بِــوا ٍد غَــرِ ِذي زَرعٍ)) واتــە
ّإن أَســك ُ

تــەواوی بەهاکانــی وەک دڵڕەقــی و بێامڵــی و
بیاباننشــینیان هەڵگرتبــوو ،بــەو پەرۆشــییەوە ،کــە دینــە

((پــەروەردگارا بەڕاســتی مــن هەندێــک لــە وەچــە و

نوێیەکــە تێیانــدا ســەوزی کردبــوو ،هاتنــە دەرەوە بــۆ

خێزانــم لــە دۆڵێکــی وشــکی بــێ کشــتوکاڵدا نیشــتەجێ

ڕووبەڕووبوونــەوەی توندڕەوتریــن و بەهێزتریــن

کــردووە)) ،ئــەو هــاوارەی وی ،گوزارشــتێکە لــەو

ئیمپراتۆریەتــە کۆنــەکان ،و بــە هــۆی زبریــی و دڵڕەقــی

بارودۆخــەی پێغەمبــەران خۆیــان تێــدا دیوەتــەوە ،ئــەو

و پاکڕیشــەیی بیروباوەڕەکەیانــەوە توانییــان تێکیشــیان

بارودۆخــەی تێیــدا کاریــان بــۆ گەیاندنــی پەیامەکــەی

بشــکێنن ،و لــە زەمەنێکــی ســەرنجڕاکێش بــە هەمــوو

خۆیــان کــردووە.

پێــوەرەکان ،دەوڵەتێکــی چوارچێــوە فـراوان پێکبهێنــن،

حەجیــش بــەو وەســفەی یەکێــک لــە کۆڵەکەکانــی

و ژیارێکــی زینــدووی گەشەســەندوو بونیــاد بنێــن.

ئیســام ،لــە ڕێــی کۆکردنــەوەی مســوڵامنانەوە ،نــەوە

لــێ ئــەو هاوکێشــەیەی النکــەی ئیســامی بــە هــەژاری

دوای نــەوە ،دەخوازێــت هەستوســۆزە دینییــەکان

و بێامڵــی و دڵڕەقییــەوە دەبەســتەوە ،ســەراوبن لــە

بەهێــز بــکات ،و لــە هەمــان ئــەو کەشــە ڕۆحییــەدا

ســەدەی بیســتەمدا هەڵگەڕایەوە ،هەڵگەڕانەوەکەشــی

بیانهێڵێتــەوە ،کــە خــۆری بیروباوەڕەکەیانــی تێــدا

بــۆ ڕێککەوتێکــی رسوشــتی دەگەڕێتــەوە ،کــە وایکــرد

هەاڵتــووە ،هــاوکات دەخوازێــت لــە ڕێگــەی

النکــەی ئیســام کتوپــڕ ببێتــە زادگــەی مەزنرتیــن

گرێدانەوەیــان بــە هەمــان ســەنتەر ،کــە ئەویــش

ســامانی شــاراوە لــە هەنــاوی هەمــان ئــەو خاکــە

مەککەیــە ،جەخــت لــە پێکەوەیــی و بەســتەرەکانی

وشــکەاڵنە قاقــڕەدا.

نێوانیــان بکاتــەوە .لــێ بــە دڵنیاییــەوە کاریگەریــی

ئــەو ڕێککەوتــە رسوشــتییەش گــۆڕا بــۆ پارادۆکســێکی

ئابــووری لــە دڵــی ئــەو بیروبــاوەڕە خۆیشــیدا ،ڕۆڵــی

ژیاریــی ،ئــەو خاکــەی دینەکانــی هــەژاران تێیــدا

بنەڕەتیــی هەبــووە ،چونکــە یەکێــک لــە گرنگرتیــن

ســەریهەڵداوە ،دەبەســتێتەوە بــە زێڕێکــی شــاراوە لــە

ئامانجەکانــی حەجکــردن ،کەمکردنــەوەی تــاوی

هەنــاوی هەمــان ئــەو خاکــەدا ،کــە بــە شــەپۆلی بێکۆتا

قوڵــپ دەدات .ئــەو پارادۆکســە ژیارییــەش مانــای

لەگەڵیــدا بێتــەوە ئەوەیــە نــاوی بنێیــن «پیــرۆ-

گۆڕانکاریــی ڕیشــەیی لــە زۆر پرســدا دەگەیەنێــت.

ئیســام» ،چونکــە ئامانجــی ســەرەتا و کۆتایــی بریتییــە

پەترۆڵەکــەی خۆرهەاڵتــی ناوینیــش ،لــە کۆمەڵگــە

لــە پاراســتنی ســامانی پیرتۆڵــی ،یان دروســترت ،پاراســتنی

کشــتوکاڵییە کۆنرتۆڵکــراوەکان لــە الیــەن حکومەتــە

جــۆری ئــەو پەیوەندییــە کۆمەاڵیەتییــە بااڵدەســتانەی

ناوەندخــواز (مەرکەزیی)ـــەکان دەربەکــەوت ،لــە

لــەو کۆمەڵگەیانــەدا هــەن ،کــە زۆرتریــن بــڕی ئــەو

منوونــەی حکومەتی هەزارســاڵەی وەک میــر ،هاوکات

ســامانەیان هەیــە .وەک زانراویشــە ،ئــەو پەیوەندییانــە

لــە کۆمەڵگــەی پــڕ لــە چاالکیــی بازرگانیــی پڕبزاوتــی

پرەنســیپی بااڵدەســتیی کەمینــە بەســەر بەشــی زۆری

وەک ســوریا و لوبنانیشــدا نەبــوو ،لــێ لــە چەنــد

ئــەو ســامانەوە تێیــدا بەربــاوە.

کۆمەڵگەیەکــی خێڵەکیــی بیابــان نشــیندا دەرکــەوت،

ئــەوەی لێــی دڵنیایــن ئەوەیــە کــە ســامانی پیرتۆڵیــی

کــە خوونەریتــە بۆمــاوەکان ،و لەناویشــیاندا ئیســام،

عەرەبــی ،لــە ســایەی سیســتەمێکی هۆشــیار لــە

مۆنۆپۆڵێکــی فراوانیــان کردبــوو ،واتــە لــەو ناوچانــەدا

ڕووەکانــی دابەشــکردن و وەبەرهێنانیــەوە ،لەتوانایدایە

ســەریهەڵدا ،کــە ئیســامی کالســیک تێیــدا زۆرتریــن

چوارچێــوەی کۆمەڵگــە تایبەتەکانــی تێپەڕینێــت

کاریگەریــی هەیــە.

و بــەرەو تــەواوی دەوڵەتــە عەرەبییەکانــی تــر ،و

لــە بارودۆخێکــی وەهــادا ،مــرۆڤ دەتوانێــت وێنــای

بگــرە زۆربــەی دەوڵەتــە ئیســامییە ناپێرتۆڵییــەکان

دوو ئەگــەر بــکات ،یــان ســامانی پیرتۆڵیــی لــە خزمــەت

درێژببێتــەوە ،لــێ ئــەوەی تــا ئێســتە هەیــە ،لــە

ئیســامدا بەکاربهێرنێــت ،یــان ئیســام بخرێتــە خزمەت

ســایەی ئــەو بارودۆخــەدا ،تەنانــەت لــە نــاو خــودی

ســامانی پیرتۆڵییــەوە .بــە رسوشــتی حاڵیــش واقیعــی

کۆمەڵگــەکان خۆشــیدا ،نەیتوانیــوە چارەســەری

ئــەوڕۆ بــە شــێوەیەکی بنەبــڕ ئــەوە دەســەملێنێت،

درێژمــەودا بدۆزێتــەوە ،و هێشــتەیش لــە زۆربــەی

ئەگــەری دووەم هاتووەتــەدی ،لــە جێــی ئــەوەی

ئــەو کۆمەڵگەیانــەدا ،زیــادە مافێکــە (ئیمتیازێکــە)

پارێــزگاری لــە پاکڕیشــەیی ئیســام بکرێــت ،و ئــەو

بــۆ کەمینــە لەســەر حســابی زۆرینــە ،و بــۆ نەوەکانــی

ســامانە بێشــومارە نوێیــە بخرێتــە خزمــەت پتەوکردنــی

ئێســتە لەســەر حســابی نەوەکانــی داهاتــوو.
پێنــاو

هێشــتنەوەی

ئــەو

بارۆدۆخــە

کۆڵەکەکانــی و فراوانکــردن و باڵوبوونــەوەی و

لــە

دەســتەبەرکردنی ڕاپەڕینێکــی گشــتگیر بــۆ جیهانــی

ستەمکارانەیەشــدا ،ئاســانرتین کارێــک بریتــی بــووە لــە

ئیســامیی چوارچێــوە فــراوان ،مێــژووی هاوچەرخــی

قۆســتنەوەی هەستوســۆزی دینــی الی جەمــاوەر ،لــە

عەرەبــی ڕێــک بــە ئاڕاســتەی پێچەوانــەدا ڕێی کــردووە.

پێنــاو باڵوکردنــەوەی جۆرێــک لــە ئیســامدا ،کــە بــە

خەریکــە رسووتەکانــی جۆرێکــی تایبــەت لــە ئیســام

درێژایــی میــژووی میللەتــی ئیســامی هاوتــای نەبــووە،

تێیــدا پێــک دێــن ،کــە پێــم وایــە باشــرین ناوێــک

ئەویــش ئیســامی حیجــاب و ڕیــش و عەبــای کــورت ،و
وازهێنــان لــە کارەکان لــە کاتــی نوێــژدا ،و حەرامکردنــی
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لێخوڕینــی ئوتومبێلــە لــە الیــەن ژنانــەوە .لــەو جــۆرە

هــەردوو ئــەو الیەنانــە ،ســوود لــە باڵوبوونــەوەی وەها

ئیســامەدا ،کۆششــەکان بــۆ ڕێگریکــردن لــە تێکەڵیــی

جۆرێکــی ئیســام دەبینــن ،ئــەو دەوڵەتانــەی پەتــرۆڵ

نێــوان ژنــان و پیــاوان چــڕ دەکرێنــەوە ،حەرامکــردن و

لــە خاکەکەیانــدا بەرهــەم دێــت ،لــە زۆربەیانــدا جــۆرە

ترســە سێکســییەکان ڕۆڵێکــی زیاتــر لــە گرنگیــی خۆیان

سیســتەمێکی فەرمانڕەوایــی بەربــاوە ،تــا ئەوپــەڕی

لــە ژیانــدا وازی دەکــەن ،وای لــێ دێــت ئەداکردنــی

ســوود لــە قاڵبدانی ئیســام لــەو فۆڕمگەلــەدا دەبینێت،

رسووتــە دینییــەکان لــە خۆیــدا دەبێتــە ئامانــج ،بــە

تــا گرفتەیلــی وەک هــەژاری و خــراپ دابەشــکردنی

بــێ ڕەچاوکردنــی ئــەو ناوەڕۆکــە ڕەفتــاری وئیتیکــی

ســامان و جــۆری بەکاربەریــی بــۆ ئابــووری ،و

و کۆمەاڵیەتییانــەی لــە پشــتییەوە شــاراونەتەوە .بــە

باڵوەپێکردنــی دواهەمیــن هەلــی ڕاپەڕینــی گشــتگیر لە

کورتــی ئــەم ئیســامە پەترۆاڵوییــە ،هەڵدەســتێت بــە

کۆمەڵگــە پەترۆڵییەکانــدا لــە بیــری خەڵــک بەرێتــەوە.

پرۆســەیەکی جیاکردنــەوەی تەواوەتیــی دیــن لــە ژیانــی

دەوڵەتــە بەکاربەرەکانــی پەترۆڵیــش لــەوە دڵنیــان،

کردەیــی خەڵــک ،هــاوکات جیاکردنــەوەی ئیــان لــە
گرفتەکانــی تــاک یــان کۆمەڵگــە.
باشــە ،دەرکەوتنــی ئــەم ئیســامە لــە خاکــی پەترۆڵــدا
بــە دیاریکـراوی ،و باڵوبوونــەوەی لەوێــوە بــە تــەواوی
دەوڵەتــە عەرەبییەکانــدا ،تەنهــا ڕێکەوتێکــە و هیچــی
تــر؟ ئاخــۆ ئــەوە تەنهــا ڕووخســاری دواکەوتنێکــی
فیکرییــە و تــەواو ،یــان فاکتــەری دیکــەی زۆر شــاراوە
و کاریگــەری بەهێــز لەگۆڕێــدان؟ بــە وردیــی ،ڕۆڵــی
پەتــرۆڵ لــە دەرکەوتنــی ئــەو فۆڕمــە لــە ئیســام چییــە؟
پەتــرۆڵ ،وەک دەزانیــن ،دیاردەیەکــە دوو الیەنی هەیە:
ئــەو دەوڵەتانــەی پەتــرۆڵ بەرهــەم دێنــن (ئەمــەش
گوزارشــتێکی بــاوە ،ئەگەرچــی ڕێــک گوزارشــت لــە
واقیعــی حــاڵ نــاکات ،چونکــە زۆربــەی ئــەو دەوڵەتانــە
لــە جیهانــی ئیســامیدا هیــچ بەرهــەم ناهێنــن ،بەڵکــو
پەترۆڵیــان بــۆ بەرهــەم دەهێرنێــت ،بۆیــە گوزارشــتی
وردتــر ئەوەیــە بگوترێــت :ئــەو دەوڵەتانــەی لــە
خاکەکەیانــدا پەتــرۆڵ بەرهــەم دێــت) ،لەگــەڵ ئــەو
دەوڵەتانــەی پەتــرۆڵ بەکاردەبــەن .مــن پێــم وایــە

یەکێک لە گرنگترین
ئامانجەکانی حەجکردن،
کەمکردنەوەی تاوی
هەژاریی دانیشتوانی ئەو
بیابانە قاقڕە ،و ڕزگارکردنی
خەڵکەکەی بوو لەو
بەرکەناربوونەی تێیدابوون،
ئەوکاتەی دوای ماوەیەکی
کەم خاکەکەیان ،هەموو
ساڵێک دەبێتە جێژوانی
مسوڵمانانی چوارقوڕنەی
جیهان

هەڵقواڵنــی ئــەو مــادە زینــدووە ،گرەنتــی کــراوە.

ئــەوەی پەیوەندیــی ئاشــکرا هەیــە لەنێــوان پیــرۆ-

ئەگــەر عەقڵــی خەڵــک لــە دەوڵەتــە پێرتۆڵییەکانــدا ،لــە

ئیســام و بەرژەوەندیــی ئــەو دەوڵەتانــەی لــە

بابەتــە شــکڵییەکاندا ســەرگەردان بکرێــت ،و نوقمــی

جیهانــی عەرەب-ئیســامیدا پەتــرۆڵ بەکاردەبــەن،

تێکســتگەلی فەقێکانــی ســەردەمانی بەســەرچوو و

ڕاســتییەکی حاشــاهەڵنەگرە ،بــە تایبــەت ئەگــەر بزانیــن

ڕاڤــەکار و شــیکەرەوەکانی بێــت .ئایــا دەوڵەتێکــی

باوەشــکردنەوەی کۆمەڵگــە ئیســامییە پەترۆڵییــەکان

وەک ئەمریــکا خــەون بــە دۆخێکــی باشــرەوە

بــە ڕووی کڕینــی کااڵی دەوڵەتانــی پیشەســازیدا ڕۆژ

دەبینێــت ،بــۆ نەوەکانــی داهاتــووی ئــەو ڕۆاڵنــەی

دوای ڕۆژ لــە زیادبووندایــە.

دەوڵەتــە خــاوەن پێرتۆڵــەکان ،کــە ئێســتا لــە ترســی

ئەڵقەکانــی پالنگێڕییــش بــەم شــێوەیە یەکــری

بەردەوامیــان لــە ئەشــکەنجەی نــاو گــۆڕ و ئــەو مــار و

تــەواو دەکــەن ،پیرتۆ-ئیســام ئــاوەزی ئــەو گەالنــەی

ئەژدیهاگەلــەدا دەژیــن ،هــەر کەســێک بوێرێت پرســیار

باوەڕیــان پێیەتــی لــە گرفتــە دەرەکــی و ناوخۆیییەکانــی

بــکات یــان ڕەخنــە بگــرێ یــان لــە بەهــا و بارودۆخــە

کۆمەڵگەکانــی دوور دەخاتــەوە ،لــێ هیــچ زیانێکــی

بــاوەکان یاخــی ببێــت ،قووتــی دەدەن .ئایــا ڕۆژئــاوا و

بــۆ بەرژەوەندییــە نەوتییەکانــی دەوڵەتــە مەزنــە

لەگەڵیشــیدا ئیسـڕائیل ،خــەون بــە دۆخێکــی باشــرەوە

ســەرمایەدارییەکان نەبــووە ،ئــەو ئیســامە بانگــەوازی

دەبینــن ،لــەوەی گرنگرتیــن ئەندامانــی زۆرینــەی

خەڵــک دەکات بــۆ دەســتگرتنەوە لــە ژیانــی جیهانی چێژ،

گرووپــە ئیســامییە کارا و چاالکــەکان جەختــی لــێ

و پالندانــان بــۆ ئــەو داهاتــووەی دوای مــردن چاوەڕێیانــە،

دەکەنــەوە ،ئەویــش ئەوەیــە :گرفتــی قــودس و

هــاوکات زیــان بــە مەیلــە بەکاربەرییەکانــی خۆشــیان

ملمالنــێ لەگــەڵ ئیســڕائیلدا دواخــراوە بــۆ ئــەو

ناگەیەنێــت ،کــە تا ڕاددەی بێســەروبەرەیی درێژبووەتەوە،

ســەردەمەی دەوڵەتــی ئیســامیی پێــک دێــت (ئەمــەش

ئەمــەش بێشــک بەشــدارە لــە بەڕێوەبردنــی پێچکــەی

بــە کردەیــی لــە کۆنووســەکانی لێکۆڵینــەوە لەگــەڵ

بەرهەمهێنانــی ئابــووری لــە واڵتانــی «خاچپەرســت»دا،

گرووپەکــەی ئیســامبوولیدا هاتــووە) ،ئایــا هــەردوو

وەک ئامۆژگاریکەرانــی ئــەو جــۆرە ئیســامە ناویــان نــاون،

ئــەو الیەنــە ،لــە بەرهەمهێنــەران و بەکاربــەران ،خــەون

هــاوکات پیرتۆ-ئیســام هیــچ دژیەکییــەک نابینێتــەوە

بــە بارودۆخێکــی باشــرەوە دەبینــن لــەوەی ئێســتە

لەنێــوان بانگەوازکــردن بــۆ گشــتگیریی رسووتــەکان و

هەیــە و تێیــدا کۆنرتۆڵــی نــەوەی نوێیــان کــردووە،

باڵوکردەنــەوەی بەســەر تــەواوی ئاســتەکاندا ،لەگــەڵ

ئــەو نەوەیــەی تــا ئێســتا یــەک وشــەی ڕەخنــە چییــە

تایبەمتەندێتیــی ســامان و دەســەاڵت و تاکــڕەوی لــە

بەرامبــەر خــراپ دابەشــکردنی ســامانی پەترۆڵــی و

بڕیاردانــی سیاســییدا .بــە کورتــی ،ئــەو ئیســامێکە لــە

شــێتیی بەکاربەریــی لــەو واڵتانــەدا ،لــە دەمیانــەوە

پێنــاو پاراســتنی بەرژەوەندییــە پەترۆڵییەکانــی کەمینــەی

نەهاتــووە دەرەوە؟

دەســەاڵتدار و هاوپەیامنەکانــی لــە دەوڵەتــە بیانییــە
قۆرخکارەکانــدا بەکارهێــراوە.
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لــە بەرامبــەر هەمــوو ئەوانــەدا ،ئێمــە دەتوانیــن وێنای

هەمــوو جیهانــی ئیســامی ،هیــچ شــتێکیش الی ئــەو

فۆڕمێکــی دیکــەی ئیســام بکەیــن ،کــە خســتنەگەڕی

ڕۆژئاوایــە ،لــەو ڕۆژە بێزراوتــر نییــە کــە تێیــدا ئــەو

ســامانی پەترۆڵیــی لــە پێنــاو بەدەســتهێنانی ئــەو

جیهانــە لــە پیرتۆ-ئیســام یاخــی دەبێــت و ئــەو

پڕەنســیپانەدا خســتووەتە ســەر شــانی خــۆی ،کــە

ســامانە بێشــومارە بەکاردەهێنێــت وەک ئامڕازێــک

گوزارشــت لــە بااڵتریــن پرســەکانی نــاو بیروبــاوەڕی

بــۆ خۆشــگوزەرانکردنی ژیانــی و بەدەســتهێنانی

ئیســامی دەکــەن ،وەک دادپــەروەری و یەکســانی و

بڕێکــی زیاتــری پاکڕیشــەیی بیروباوەڕەکــەی.

هاوبەشــی .ئــەم فۆڕمــەی ئیســام گژبەرێکــە بــۆ عەقڵ
و ئەندێشــەی مســوڵامنانی هاوچــەرخ ،چونکــە ئێســتا
ئــەوان ڕووبــەڕووی هەڵوێســتێکی نــوێ دەبنــەوە،
کــە پێشــر دەســتوپەنجەیان لەگــەڵ نــەرم نەکــردووە،
وێســتگەیەک تێیــدا بیروبــاوەڕ و ســامان پێکــەوە
کۆدەبنــەوە ،بــە جۆرێــک گژبــەری ســەرەکیی ئــەوان
بریتــی دەبێــت لــەوەی :چــۆن ســوود لــەو ســامانە
وەربگــرن ،لــە پێنــاو پارێزگاریکــردن لــە پاکڕیشــەیی
بیروبــاوەڕ و دروســتکردنی وەرچەرخانێکــی
یەکالکــەرەوە لــە ژیانــی خەڵکــدا بــەرەو باشــر.
لــێ ئــەو وێناکردنــە ،لــە کاتــی ئێســتاماندا ،لــە
چوارچێــوەی خەونــەکان دەرناچێــت ،هەرچــی واقیعــە
ئەوەمــان پــێ دەڵێــت ،کــە گەورەتریــن ئاســتەنگ لــە
ڕێــی ڕاپەڕینــی ڕاســتەقینەی ئــەو گەالنــەی خاوەنــی
گرنگرتیــن ســامانەکانی جیهانــن ،بریتییــە لــە پیــرۆ-
ئیســام .ئەگــەر هەمــوو ڕۆژێــک گوێــان لــە واعیــز و
بانگخــوازەکان بــوو ،لــە پیالنگێڕیــی ڕۆژئــاوای گاور

سەرچاوە:

بەســەر ئیســامەوە ئاگاداریــان دەکردینــەوە ،پێیــان
بڵــێ :هیــچ شــتێک الی ئــەو ڕۆژئــاوا کاپیتاڵیســت و

کتێبــی (الحقيقــة و الوهــم يف الحركــة اإلســامية املعارصة)،

هەلقۆزەرەوەیــە بەرلــەوەی گاور بێــت ،هێنــدەی

فوئــاد زەکەریــا ،چاپــی دەزگای هینــداوی .2017 ،ال -19

باڵوبوونــەوەی ئــەم پیرتۆ-ئیســامە خۆشەویســت

.23
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