
ئيخوان 

موسليمين  

داينةمؤى 

بةرهةمهَينانى 

توندوتيذى



ئيخوان موسليمين  داينةمؤى بةرهةمهَينانى توندوتيذى

گۆڤارێکی فکرییە دوومانگ جارێک دەردەچێت
ژمارە)37(

 شوباتى 2013 ساڵی هەشتەم
خاوەنی  ئیمتیاز: دەزگای وااڵ
سەرنووسەر: ئەنوەر    حسێن

a.bazgr@gmail.com
07701535029

جێگری سەرنووسەر: لوقمان رەئووف
lukmanraoof@yahoo.com

07701369792
بەرێوەبەری نووسین: هاشم ئەمین

دیزاینەر: روناک رەسوڵپور
تایپ و هەڵەچن:  نەورۆز فوئاد، باوان عومەر، 

شاد موحەمەد
تیراژ:1000 دانە
نرخ: 4000 دینار

چاپ: چاپخانەی کارۆ

وال

govaryidea@gmail.com



3

ذى
وتي

ند
 تو

نى
َينا

مه
هة

ةر
ى ب

مؤ
نة

داي
ن  

يمي
سل

مو
ن 

خوا
ئي

ئيخوان موسليمين  داينةمؤى بةرهةمهَينانى توندوتيذى

توندوتيذىئيخوان موسليمين  داينةمؤى بةرهةمهَينانى 
ئارَيز 
و  كات  لةضةند  و  جياواز  قؤناغى  ضةندين  سياسى  ئيسالمى  بَيطومان 
بةخؤيةوة  داكشاوى  و  هةَلكشا  كَيرظى  كاركردنى  رةوتى  جياوازدا،  سةردةمى 
بينيوة و تةنانةت زؤرجار كاريطةريى نةبووة، بةلَيم ثَيويستة ئةوة بزانين هةميشة 
و  جيهاد  ثرؤذةى  و  توندوتيذى  و  توندِرةوى  ثيادةكردنى  لةسةر  زؤر  و  كةم 

تةكفير جةختى كردوةتةوة و ئامادةطى هةبووة بؤ ضؤنييةتى كاركردنيان.
طةر بةوردى سةرنج لةسةردةمى خةلفةت و دوابةدواى ئةويش حوكمى 
تةكفير  و  توندوتيذى  ثرؤذةى  لةوكاتةوة  بدةين، هةر  ئيمثراتؤريةتى عوسمانى 
كارى ثَيكراوة، ئةمةش دةللةت لةتوندِرةوى و قبوَلنةكردنى ديالؤط، ويستى 
سةثاندنى دةسةلَيت و ضةمك و ئايدؤلؤذياى مةزهةبى و ئاينى بووة بةزةبرى 
ئةو  خودى  لةناو  تةنانةت  جياوازةكان،  ئايديا  ئاراو  ملكةضكردنى  و  شمشَير 
داِرَيذةرى  و  خةليفة  بة  خؤ  كةليةنى  هةبووة  دابةشبوونَيك  دينييةدا،  ثَيكهاتة 
و  جةنط  زانيوة،  و  و شكستخوارد  بةناشةرعى  دووةمى  باَلى  ئاينى،  بةرنامةى 
حوكمى شمشَيرى بةفاكتةرى ئةساسى زانيوة بؤ يةكالكردنةوةى كَيشةكان و 
سةثاندنى خواستةكانى، جيهاديشى كردوةتة ئةفسانةيةكى يؤتؤثى بؤ طةيشتن 
طوَييان  زؤر  ثَيناوةدا  لةم  تةنانةت  دةسةلَيت،  ثايةكانى  و  سياسى  بةئامانجة 
بةدةقةكانى قورئانيش نةداوة و سَليان لةو رةفتارانة نةكردوةتةوة كةبةقسةى 

خؤيان، ئةوةى دةيكةن لةثَيناوى ئاين و قورئانداية.
طةر باس لةسةردةمى نوَي و خؤِرَيكخستنى ئيسالمى سياسى بكةين لةقاَلبى 
طروث و داِرشتنى مانيفَيستَيكى تايبةت و ناسينةوةى بةئايدؤلؤذيايةكى تايبةت 
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و داِرشتنى ضةندين خاَل، وةكو ثرةنسيثى كاركردن و ميتؤدى ئيسالمى سياسى.
 ... موسليمين«  »ئيخوان  رَيكخراوى  دروستكردنى  بؤ  هةوَلة  ئةو  ثَيويستة 
لَيرةوة  ئيتر  بطَيِرينةوة،  بةننا  حةسةن  لةسةردةستى   )1928( لةساَلى  لةميسر 
تايبةتى و خؤرَيكخستنةوة و بةرنامةيةكى  ئيسالمى سياسى دةضَيتة قؤناغَيكى 

نوَي و ضةند مةبةستَيكى ديار و ناِرون دادةنَيت.
بؤية »ئيخوان موسليمين« بةثَيداضوونةوة بةدةقةكانى قورئان و فةرمودةكانى  
ثَيغةمبةر و قسةى خةليفةكاندا، ثرؤذةيةكى وةضنط دةكةوَيت و بةثَيداطرتن 
وةكو  رَيكخراوةكةيان  كايةى  هاتنة  و  بةننا«  »حةسةن  خواستةكانى  لةسةر 
لةسايةى  بَيطومان  ئيسالمى،  جيهانى  كةم  لنى  يان  كةجيهان،  رَيكخراوَيك 
رَيكخراوةكةيان  ميتؤدى  كةلةطةَل  رَيكخراوة،  وا  بةشَيوةيةكى  توندِرةويدا، 
يةكبطرَيتةوة، ئايدؤلؤذياى ئيخوان ببَيتة تاكة مةرجةع بؤ كارثَيكردن، بؤية هةر 
لةسةرةتاوة رادةطةيةنَيت كة« ئيسالم ئاين و ذيانة، ئاين دةوَلةت و قورئان و 
شمشَير«ة، طةر بةتةنيا سةرنج لةم خاَلة بدةين، »حةسةن بةننا« بةحوكمَيكى 
زؤرملَييانة خؤى دةكاتة ئاينى سةرجةم مرؤظايةتى و سةرضاوةى طشت جيهان، 
لةكاتَيكدا كةمتر لة )1/6(ى جيهان ثراكتيزةى ئاينى ئيسالم دةكةن، تةنانةت 

بةناسنامة موسَلمانن.
هةيكةلى  و  كةثَيكهاتة  مةبةستةى  بةو  دةوَلةتة«.  ئاين،  دةَلَيت«  دواتر 
رَيكخراوةيى دةوَلةت، يان حكومةت و ياسا نابَيت هيض ناوَيكى لَيبنرَيت، جطة 
لةحكومةت و دةوَلةتَيكى ئيسالنى زؤرةملَيانةى دور لةخواستى طةل و جةماوةر 
ئةو  ثنتى  لةبضوكترين  دةوَلةت  لةطةَل  ئاين  تَيكةلَيوكردنى  تر،  بةواتايةكى 
و  ئاينى مةسيحى  تَيزى  بةثَيضةوانةى  هةرةمةكة،  قوضةكى  تادةطاتة  هةيكةلة 

ئايدؤلؤذياى ماركسيزمةوة كةدةَلَيت »جيايى دين لةدةوَلةت«
بةو واتايةى كةنابَيت دين تَيكةَلى كارى سياسى و دةوَلةت بكرَيت، بةلَيم 
ناهَلَيتةوة،  سةرةوة  خواستانةى  ئةو  بؤ  ئةطةرَيك  هيض  موسليمين«  »ئيخوان 
»شمشَيرة«...  جَيبةجَيكردنى  لةسةر  سورة  و  ثَيدةبةستَيت  كةثشتى  ئةوةشى 
واتا سةثاندنى  ئاينَيك و ئايدؤلؤذيايةك بةزؤرةملى، هةر بؤية لةشوَينَيكى تردا 
هةموو  نيشتمانى  ئةوة  هةَلكرابَيت  تَيدا  ئيسالمى  ئالَيى  شوَينَيك  دةَلَيت«هةر 
رةطةزنامةية،  و  نيشتمان  ئيسالم،  شمشَيرة،  »قورئان،  موسَلمانَيكة...!«.دةَلَيت 

سةرجةميان يةك نةتةوةن و نيشتمانى ئيسالميش يةك نيشتمانة....«.
ئةمة جطةلةوةى سةثاندنى بةزؤريى، داوايةكة لةطةَل ئايدؤلؤذياى ناسيؤناليزم 
بةهيض شَيوةيةك يةك ناطرَيتةوة، كةئالَي و خاك و نيشتمان لةفاكتةرة ئةساسى 
بؤ نةتةوة و  ثَيناسةيةك  و سةرةكيةكانى دروستبوونى كيان و دةوَلةتة و هيض 
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تةنانةت خودى  بَيت،  ئيسالمدا  لةذَير ركَيفى  ناكات، هةموو دةبَيت  نيشتمان 
»مرؤظيش« جَيطةى رَيز و طةورةيى نيية، طةر موسَلمان نةبَيت و ئايدؤلؤذياى 

ئاينى ئيسالم ثراكتيزة نةكات.
ئاينى  بةناو  ئالَيى  جَيطةية،  و  دةوَلةت  كامة  ئةوة  دةثرسين،  دواتريش 
ئيسالمى تَيدا هةَلكراوة و تا مرؤظايةتى لةسايةيدا بحةسَيتةوةوة، ئايا عةرةبستانى 
و  بةننا«  كة«حةسةن  ئةوةى  بَيطومان  ئةفغانستان...؟  و  سودان  يان  سعودية، 
رَيكخراوةكةى ئيدعاى بؤ دةكات، نة ئةو ولَيتانةية نةخؤى باوةِرى ثَييانبووة و 

طةر بشماية باوةِرى ثَي نةدةكردن...!
بةلَيم ئةو ئالَي و نيشتمانةى كةباسيدةكات... ئةو ئالَي سثى و نيشتمانةية 
ئةمة  كة  هاوكارةكانى  و  ثَييوابوو خؤى  بةننا«  يؤتؤثياية«حةسةن  كةلةراستيدا 
ئةو  دةتوانن  بةننا«ية  »حةسةن  ثَيدةرى  درَيذة  قوتب«ى  »سةيد  بؤضوونى 
كارة ئةنجامبدةن، بةلَيم سةرئةنجام ئةوة جطةلة خةياَل بةناواقيعى ضى ديكة 
بؤ  بانطةشةى  ئةو  فكرةيةى  ئةو  بةَلكو  دةرضوو،  نةزؤك  فكرةكةشى  نةبووة، 
تاببَيتة  جَيبةجَيبكرَيت،  خؤيدا)ميسر(  لةولَيتةكةى  نةيتوانى  تةنانةت  دةكرد، 
ثرؤذةيةكى)تصدير)ى، بؤ دةرةوةى بنَيرَيت، ئةطةر ضى هةر لةو كاتةوة هةوَلى 
ئةو  ئاكاميش  دواين  بووة،  بَيئاكام  بةلَيم  دراوة،  ثرؤذةية  ئةم  دةرةوةى  ناردنة 
لةدواى) 11 /سَيثتمةبةر  )توشى  شكستة سةرتاثاطيرةيةكة ئيسالمى سياسى 
هات، بؤية لةسةردةمى جةنطى جيهانى دووةمدا«ئيخوان موسليمين«، هيض دةور 
و كاريطةريةكيان نيية كةلةبةرضاو بَيت، بؤية دةكرَيت بَلَين«سةردةمى جةنطى 
جيهانى دووةم، دةورانى سست و كَيرظى داكشاوى كارى ئيسالميةكان و ئيخوان 

بووة، تاطةيشتة كوذرانى »حةسةن بةننا« لةساَلى )1949(دا.
بةكوذرانى »حةسةن بةننا« تاماوةيةك »ئيخوان موسليمين »وةكو كارةكتةرى 
سةرةكى ئيسالمى كةوتة قةيران و تادواجار لةساَلى )1951(دا »سةيد قوتب« 
ثةيوةندى بةئيخوانةوة دةكات و سةردةمى ذيانى خؤى و ئيخوان بةسةردةمَيكى 

زَيِرين دةزانَيت.
هةستثَيبكةين،  لةناوخؤدا  لةسةرةتاوة  هةر  ئيخوان  توندةِرةوى  دةكرَيت 
ئيخوانةوة،  لةليةن  عةبدولناسر(  )جةمال  تيرؤرى  داِرشتنى  هةوَلى  تادةطاتة 
قؤناغَيكى  دةضَيتة  موسليمين«  »ئيخوان  قوتب«،  »سةيد  سةردةمى  بَيطومان 
دواتريش  جيهاد«  و  »تةكفير  تَيزى  داِرشتنى  تادةطاتة  و  وة  بَيوَينة  توندِرةوى 
ئةوة  لةسةر  ثَيى  تادواجار  بةرامبةر،  )بؤ  جاهيليةت  ضةمكى(  خستةِرووى 
دادةطرَيت،«كةبةو كؤمةَلطةيانة ناوترَيت ئيسالمى، كةشةريعةتى ئيسالم تيايدا 
حوكم ناكات«، داواى جيهادى دةكرد، لةثَيناو بيروباوةِردا، تةنانةت بةر لةخاك 
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و نيشتمانيش.
»حةسةن  ثرؤذى  هةردوو  دةبينين  سةرنجبدةين،  طةر  لَيرةدا  بَيطومان 
بةننا و سةيد قوتب« مةرجةعةكةى ئيخوانة و هةردووليان جةخت لةسةر(

هاوِران،  جاهيلى،  كؤمةَلطةى  ناوبردنى  )و  توندوتيذى  و  هَيز  تةكفير،  جيهاد، 
تةنانةت لى »سةيد قوتب« قؤناغةكة لةسةردةمى تاكتيك و كارى سياسيةوة، 
دةست،  دةسةلَيتطرتنة  حوكم  ملمالنَيى،  و  هَيز  بةقؤناغى  دةكات  ثَيويست 
دةبَيتة ئةَلتةرناتيظى بؤضوونى »بةننا« تادةطاتة ئةوةى بَلَييت،« بؤئةوةى كؤمةَلى 
خاوةنى  ببَيتة  ثَيويستة  دةست،  بطرَيتة  مرؤظايةتى  سةركردايةتى  ئيسالمى 
دةستكةوتَيكى وا، كةدةرفةتى بؤ بِرةخسَيت، ثَيويستة بؤ لبردنى رَيطرييةكانى 

بةردةم خواثةرستى هَيز بةكار بَيت«... 
لَيرةدا مةبةستةكة بةتةواوةتى ئاشكرا دةبَيت كةئيخوانةكان دةيانةوَيت لةم 
طةمةيةوة كةبةناوى ئيسالمى سياسى و سياسةتةوة، لةثَيناو لةذَير ناوى ئاينى 
ئيسالم و قورئاندا دةستيانداوةتَي، بَينة ناو طةمةى (سياسةتةوة) تا حوكم بطرنة 
لةثَيناوى  شتَيك  »هةموو  تَيزَيك  خاوةنى  ببنة  دةيانةوَيت  روونتر  يان  دةست، 

دةسةلَيتدا« واتا.
»رَيكخراوي ئيخوانموسليمين   بةرهةمهَينانى )ئيسالمى سياسى-ئوسوَليةت

هاتنةكايةى  توندوتيذى     و  توندةِروى  بؤ  سةرةتايةك   Fundamantalists
طروثى تةكفيري و جاهليةت(«...

و  عةرةب-ئيسرائيل   تاشةِرى  دةكَيشَي  درَيذة  بارودؤخة  ئةم  بَيطومان 
شؤِرشى طةلنى ئَيران، طروثة ئيسالميةكان، كةوتنة جموجؤَلَيكى نوَي.

طةشةى  كةلةدةرئةنجامى  بكةين،  فاكتةرة  بةو  ئاماذة  لَيرةدا  ثَيويستة 
لةسةرتاسةرى  ضةثةكان  و  ماركيستيى  رَيكخراوة  و  سؤسياليستى  بزوتنةوةى 
خاَلَيك  بووة  ئةمةش  بينى،  بةخؤيةوة  بةرضاوى  و  خَيرا  طةشةيةكى  جيهاندا، 
و  ثشتطيرى  و  ئيسالميةكان  رَيكخراوة  لةنوَيى  سةر  طةشةى  و  بالَيبوون  بؤ 
هاوكاريان لةليةن ولَيتانى سةرمايةدارى و بلؤكى خؤرئاوا، بةتايبةتى ئةمريكا 
كارتَيكى  وةكو  خستنةطةِريان  سؤسياليزم،  تَيزى  ئةنتى  وةكو  بةكارهَينانيان  و 
طوشار و بةربةستَيك لةبةردةم بلؤكى سؤسياليستيدا، لةمبارةيةوة يارمةتيية زؤر 
و زةوةندةكانىCIA(( بؤ ضةكدارةكانى ئةفغانستان لةكؤتايى دةيةى هةشتاكان 
و  وَللَي  نةجيب  كؤمؤنيستةكةى  حكومةتة  لةدذى   ، نةوةدةكان  سةرةتاى  و 
بؤ  سؤظيةت  لةثَيشِرةويةكانى  بةربةستَيك  وةكو  موجاهيدةكان  دروستكردنى 

دةست بةسةراطرتنى ئاوة طةرمةكان باشترين نمونةية.
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دةسةلَيت  و  كةحوكم  تريش  ولَيتانةى  ئةو  لةزؤربةى  جطةلةوةى  ئةمة 
بؤية  ثشتطيريكراون،  و  قوتكرانةوة  ئةَلتةرناتيظ  وةكو  نةبووة،  ئةمريكا  بةدَلى 
هاوشان لةطةَل طةشةى فكرى ماركسيزم و بزوتنةوةى سؤسياليستى و ضةث، 
ريكخراوة ئيسالميةكانيش بةثاَلثشتى فاكتةرى دةرةكى طةشةيانكرد، بةتايبةتى 
دةسةلَيت  كورسى  لةسةر  يان  دامةزراون،  طروثانةى  ئةو  زؤربةى  كةبزانين 
بوون، ثةيوةنديةكى توندوتؤَليان لةطةَل سةرانى رَيكخراوى »ئيخوان موسليمين« 

هةبوو.
يةكَيتى  بةتايبةت  نوَييةكانى جيهان،  ئاَلوطؤِرة  و  جةنطى دووةهةمى كةندا 
شورةوى، فاكتةرَيكى ترى طةشةى رَيكخراوة ئيسالمةكان بووة، تاوةكو خؤيان 
لةثاش جةنطى سارد  ئايدؤلؤذياى سؤسياليزم و ماركسيزم  ئةَلتةرناتيظى  وةكو 
بانطةشةيان  بخةنةِروو، لةذَير ثةردةى قورئان و ناوى ئيسالمةوة، تا هةر زوو 
بؤئةوة كرد، كةئةو ئايدؤلؤذياية تَيكشكاوة و هةر لةسةرةتاوة ثووضبووة، خؤيان 
بَيطومان ئةوان هةر زوو كةئةوان لةسايةى  ناساند و كةوتنةخؤ،  وةكو بةديل 
قورئاندا كاردةكةن و دةوَلةتَيكى ئاوَيتة لةدين و دةوَلةت و دذايةتى خؤيان بؤ 

طشت ئةو ضةمكانة دةربِرى.
ئةويش  خؤيان،  دةسةلَيتى  و  نفوز  بؤ  طرتةبةر  رَيطايان  دوو  لةمبارةشةوة 
و  »ئيخوان   بةرنامةكانى  بؤ  طةِرانةوة  و  هَيز  لةسةر  جةختكردنةوة  يةكةم 
حةسةن بةننا« تاطةيشتن بةدةسةلَيت و ضةسثاندنى حوكمى قورئان و دواتريش 
راطةياندنى جيهاد و توندوتيذى و ثةرةثَيدان بةتوندِرةوى و كارى تيرؤريستى، 
يةكسةر  نوَييدا،  لةجيهانى  تيرؤريزم  ناوهَينانى  لةطةَل  ئةوةى  طةيشتة  كار  تا 
و  راكَيشرَيت  ئيسالمى  جيهانى  و  خؤرهةلَيت  ئيسالميةكانى  طروثة  بؤ  ثةنجة 
كةوا  نيية  موبالةغة  ئةمةش  بزانرَيت،  تيرؤريستيانة  كارة  ئةو  بةئةنجامدةرى 
طروثة  لةناو  تةكفير  و  توندةِروى  و  تيرؤر  مَيذووى  طةرضى  سةيربكرَيت، 
تادةطاتة  لةسةردةمى خةلفةتةوة  هةر  هةية،  كؤنى  مَيذوويةكى  ئيسالميةكان 

»ئيخوان موسليمين« و مَيذووى نوَي.
و  ئيسالمى«  نةجاتى  »بزوتنةوةى  لةسةردةستى  لةجةزائير  طروثانة  ئةم 
كورذان و سةربِرينى رؤذانةى دةيان كةس بةتةوةر و داس و قةمةوة«ئيخوان 
موسليمين« لةميسر لةناوضةكانى ثور سةعيد و كوشتارةكانيان، لةئةفغانسان و 
خوَلقاندنى رةشترين  و جينايةتكارترين كارةساتى مرؤظايةتى تيرؤريستى دذى 
ئينسانى، بةدذى طةلنى سياسى جَيهَيشتووة و حكومةتة موجاهيدةكان تاَلبيان 
و  ئيسالمية  طروثة  ئةم  سةرانى  بؤ  دؤسيةيان  رةشترين  ئةلقاعيدة  طروثى  و 
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بزوتنةوةى ئيسالمى سياسى جَيهَيشتووة و حكومةتة ئيسالميةكانى سوودانيش 
ضةندين  و  طةلة  ئةم  عامةكانى  و  قةتاَل  و  ور  باشو  مةسيحى  طةلى  بةدذى 
طةراى  ئةم  تا  ....هتد،  و  ضةضةنستان  و  لةكشمير  ئيسالمى  ترى  رَيكخراوى 
كةئيتر  نزيكدةبَيتةوة،  لَيمان  ئةوةندة  سياسى  ئيسالمى،  لةسةردةستى  تيرؤرة 
و  حةمة  خَيَلى  كارةساتى  كاركردنيان،  لةدؤسيةى  ناهَيَلَيتةوة  لَيَليةك  هيض 

ثةشَيوةيةكانى هةَلةبجة، شاهيدى حاَلن.
دووةم خاَل و دَيوَيكى فردياِرةسانةى ئةهريمةنةكانى طروثة ئيسالميةكان، 
فريادِرةس  و  بةرووكةش  بةلَيم  تاقمن،  و  دةستة  و  كةس  هةمان  كةلةناخدا، 
دراوَيك«،  رووى  ثَيدةوترَيت«دوو  دياردةيةكة  ئةمة  ئةطةرضى،  خَيرخواز،  و 
لَيرةوة دروستكردنى رَيكخراوة فرياطوزار و خَيرخواز هةوَلَيكى ترى رَيكخراوة 
سود  و  بوون  بةجةماوةرى  و  دةسةلَيت  و  نفوز  ثةيداكردنى  بؤ  ئيسالمةكانة، 
وةرطرتن لةهةذارى و بَي دةرةتانى جةماوةرى ولَيت و طةِرةكة هةذارةنشينةكان 
و فريودانى خةَلكى بةناوى جؤراوجؤرةوة لةذَير ناوى رَيكخراوى خَيرخوازدا، رةنطة 
خؤخزانة نَيو طةرِِةكة هةذارنشيةكانى خةَلكى كوردستان لةسةردةمى طةمارؤى 
ئابورى، باشترين نمونةى ئةمةبَيت، ئيتر لَيرةوة ئيسالميى سياسى بةديوةكةى 
تردا خؤى نمايشيدةكات و دةيةوَيت ئةو ئاراية لةخؤى دوربخاتةوة و دابماَلَيت، 
ئةمةش  بَيطومان  نيشانبدات،  ئيسالحى  و  وريفؤرمسيت  ميانِرةو   وةكو  خؤى 
تةواوكراوى هةمان ثرؤذةى خاَلى، يةكةمة، ئةطةر ضى لةم دوو رَيطايةوة توانيان 
ثَيش،  بةرنة  تاِرادةيةك  ئيسالميدا  لةكؤمةَلطةكانى جيهانى  بالَيبوونيان  ضانسى 
ئةوةش  ديارة  كةدةيانخواست،  بكةن  ئامانجانة  بةو  نةيانتوانى  هةرطيز  بةلَيم 
لةثسثؤِر و شارةزاييان،  هؤكارةكانى روونن كةبؤ؟!، جطةلةوةى وةكو هةندَيك 
ثَييانوابوو ئيسالمى سياسى دةتوانَيت وةكو جةمسةر و بلؤكَيكى نوَي و رةوتَيكى 
نوَي بةئايدؤلؤذيايةكى تايبةتى كةئيسالم سةرضاوةكةيةتى، بَيتة مةيدان و ببَيتة 
ئةَلتةرناتيظى بلؤكى سؤسياليستى و، لةبةردةم خؤرئاوا و عةلمانييةتةدا بوةستَيت، 
بةلَيم سةرئةنجام ئةم بؤضوونانة نةيانتوانى لةبةر ضةوتى كردار و رةفتارةكانى 
واقيع،  ببنة  كؤمةَلطةدا  حةقيقةتى  لةبةردةم  و  لةليةك  ئيسالميةكان  طروثة 
بةَلكو بةثَيضةوانةوة ئةوان وةكو ضؤن لةرَيطاى توندوتيذى و كارى تيرؤريستيةوة 
و  ديموكراسى  طةمةى  لةناو  نةشيانتوانى  بطةن،  بةمةرامةكانيان  نةيانتوانى 
ليبراَليزمى خؤرئاوايى و مؤدَيرنيزم و مةدةنييةت هةَلكةن، وةكو دياردةى نوَي 

و جيهانى خؤيان بطونجَينن، بَيطومان توشى شكستَيكى طةورةبوونةوة.
جَيى خؤيةتى لَيرةدا باس لةهةَلنةكردنى ثرؤذةى ئيسالمى سياسى لةطةَل 
و  دؤطما  عةقَلة  ئةو  بؤ  دةطةِرَيتةوة  لةراستيدا  ئةوةش  بكةين،  ديموكراسيدا 
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طفتوطؤ  و  ديالؤط  لةبةرامبةر  ثيادةيدةكات  سياسى  كةئيسالمى  سةلةفيةى 
نةك  سياسى  ئيسالمى  دةَلَييت«  راميار  وةكو  لَيرةدا  ديموكراسيدا،  فةزاى  و 
تاكةكةس وةكو قةوارةيةكى سةربةخؤ و قانونى نابينَيت، بةَلكو نكوَلى لةهةموو 
و  رةوت  »بَيطومان  ئةو  ئاوازى  و  لةدةنط  ئةكات كةجياوازن  طروثانةش  ئةو 
طروثة ئيسالميةكان، هةرطيز ئامادةطى قبوَلكردنى بةرامبةريان تَيدانيية و رةنطة 
قوتب«ةوة  لة«سةيد  هةر  واذةية  كةئةم  بَيت،  روون  سةرضاوةكةى  ئةمةش 
ئةوى دى جاهيلية«،  ئيسالمى  لةكؤمةَلطةى  دةستثَيدةكات، كةدةَلَييت »جطة 
ناتوانن  كات  هيض  رةفتارانة  و  واذة  ئةم جؤرة  بؤية  رةتكردنةوةى طشتية،  واتا 
لةطةَل ديموكراسى هةَلكةن و ببنة بةشَيك لةو ثرؤذةية و بةواقيعى لةناوخؤياندا 
ثراكتيزةي بكةن، لةهيض كات و شوَينَيكدا كةمترين نمونةت بةرضاو ناكةوَيت، 

كةئةو رَيكخراوانة ثةنايان بؤ ديالؤط و شَيوازى ديموكراسى بردبَيت.
و  يةكتر  قبوَلكردنى  ديموكراسى  لةمةفهومى  بةشَيك  لةكاتَيكدا  طةر 
سياسى  ئيسالمى  و  كات  هيض  ئةوا  بَيت،  لةئيمتيازةكان  بةشَيك  لةدةستدانى 
وةكو  kض  تاك  وةكو  ض  قبوَلبكات،  بةرامبةرةكةى  تَيدانيية،  ئةوةى  ئامادةطى 
كؤمةَل  و ض وةكو حزب، هيض كاتيش ئامادةطى تَيدا نيية، لةطةَل ثرةنيسثةكانى 
مؤدَيرنة و جيهانى مةدةنييةت و عيلمانييةت طفتوطؤبكات، طةر جاروبار واش 
ئايدؤلؤذياى  نةوةكو  ئةو  ضونكة  تاكتيكة،  يان  لةبَيهَيزيةوةية  يان  نيشانبدا، 
هةزمدةكرَيت،  ثَيى  واقيعيش  نةوةكو  ثَييةتى  بِرواى  مانيفَيستدا،  و  لةميتؤد 
لةساَلى  شةعراوى«  متوةلى  محةمةد   »شَيخ  قسةيةكى  دةكرَيت  لةمبارةيةوة 
)1982( بةنموونة بهَينينةوة كةيةكَيكة لةثَيشةوايانى ئاينى جةماوةر كةدةَلَيت 
زؤرينة  ماناى سةركةوتنى  هةَلناكةن، شورا  بةيةكةوة  ديموكراسى  و  »ئيسالم 
نيية...« هةر لةمبارةيةوة »عةلى بن حاج« يةكَيك لةرَيبةرانى »بةرةى رزطارى 
ئيسالمى جةزائير« دةَلَيت »ديموكراسى كرؤكَيكى يةهودى و مةسيحى هةية و 
دةَلَيت »دةبَيت رَيوشوَينى تايبةت بةئيسالم  حكومةت لةجَيطاى دابنرَيت«طةر 
ديقةت بدةين، يةكةميان ثَييواية ئيسالم ناتوانَيت لةطةَل ديموكراسى هةَلبكات  
و قبوَلى زؤرينةيشى نيية، دووةهةميان ثَييواية ديموكراسى بةهةناردةى ئةوروثا 
و خؤرئاوا و جولةكة دةزانَيت، ئةطةرضى راستيةكةى ئةوان ناتوانن قبوَليبكةن  
دةفةوتَيين،  و  دةدؤِرَينن  طةمةكة  ضونكة  بكةن،  وازى  طةمةيةدا  ئةو  لةناو  و 
بؤية ئامادة نين بَينة طةمةيةكةوة كةبزانن دةيدؤِرَينن، مَيذووى كاركردنى ئةم 
طروثانةش دةريخستوة كةجطة لةتوندوتيذى و رةتكردنةوةى بةرامبةر هيضى 
تريان لَي ضاوةِروان ناكرَيت، رةنطة تةنها مَيذووى حوكمى جةعفةر نومةيرى و 
مةهدى و بةشير لةسودان و سةرانى تاَليبان و ئةلقاعيدة لةئةفغانستان بةس 
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بَيت بؤ ئةو قسانةى سةرةوة، ئةوة لةكاتَيكدا كةمترينيان لةدةسةلَيتدان، ئةطةر 
بَيت و زؤرترين بن، بَيطومان لةوةش خراثتر دةبن، لة ثرسيارَيكدا كةلة«مةئمور 
سةر  بؤ  سةركايان  هاتنة  بةئةطةرى  سةبارةت  دةكرَيت  هوزةيبى«  حةسةن 
بؤ  دةدةن  قبتيةكان  حزبى  و  كؤمؤنيست  بةحزبى  رَيطا  ئايا  حوكم،  كورسى 

كاركردن..؟! لةوةلَيمى ثرسيارةكة خؤى لدةدا كةديارة وةلَيمةكةى... ناية...!
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ئيسالم و ئةوروثا
هؤكارةكانى لَيكدابِران و ثَيكةوةذيان لةناو بيركردنةوةى هةردووكياندا
ئاوات محةمةد

يةكَيك لةو بوارانةى كَيشةمةكَيشى لةسةرة مةسةلةى ثةيوةندى خؤرهةلَيت 
و خؤرئاواية، ئةم كَيشمةكَيشةش لةسةر بنةماى جياوازى دوو جيهان لةيةكترى 
دامةزراوة، ئَيمة دةزانين تاض ئةندازةيةك ئةم دوو ذيارة قسة لةسةر يةكترى 
دةكةن، هةروةها ض ترسَيكيان بةرامبةر بةيةكترى هةية، بةئةندازةيةك كةسيان 
سةيريان  ترسَيكى  بدات،  خؤى  بةبوونى  درَيذة  ناتوانَيت  ئةويتر،  بَيضاودَيرى 
يةكترى  تةماشاى  دوذمنكارانة  بةشَيوةيةكى  هةية،  يةكترى  لةبؤضوونةكانى 
ئيسالمييةوة،  دةوَلةتانى  خوَيندنةوةى  لةِرَيطةى  ئةوروثيةكان  ئةوةتا  دةكةن، 
هةميشة هَيزة ئاينييةكان وةك هةِرةشةيةكى جدى و وةك بةشَيك لةثَيكهاتةى 
مةسةلةى  بةئةندازةيةك  دةكةن،  ئيسالمى  دنياى  تةماشاى  سياسى  ئوسوَليى 
ئةنتى ئةوروثا بووةتة حةقيقةتَيك لةلى ئةوان، يان باشترة بَلَيين ئةنت خؤرئاوا، 
هَيناوة، كةلةتَيزي  بةدواي خؤيدا  ئيسالمي  لةفؤبياي دذة  ئةم حاَلةتة جؤرَيك 
ملمالنَيي شارستانييةتةكاندا بةئةستةم ئيسالم و خؤرئاوا دةتوانن يةكتر قبوَل 
فةِرةنسيةكان  بةتايبةتى  دنيا  طةورةكاني  لةسياستمةدارة  كةهةندَيك  بكةن، 
ثَييانواية ئيسالمي ميانِرةو بوونى نيية، كةئةمةش وادةكات كةلَيني نَيوان ئةم 

دوو كلتورة قوَلتر بَيتةوة و هةِرشةكاني دابِران بةرفراوانتر بن.
وةك  خؤرئاوا  ئةوةية،  بةديدةكرَيت  هةردوولدا  لةبيركردنةوةى  ئةوةى 
لةطروثة  هةندَيك  و  دةكات   ئيسالمى  جيهانى  تةماشاى  ديموكراتى  ئةنتي 
فةندةمَينتاليستةكان، هةمان تَيِروانين دوبارة دةسةلمَيننةوة، هةميشة لةطوتارياندا 
باس لةوة دةكةن، ديموكراتييةت مؤدَيلَيكى نةخوازراوى خؤرئاوايية و لةطةَل 
بيركردنةوة و كلتور و ئاينى ئةماندا ناطونجَيت، ئةم فكرةى ديموكراتيية لى ئةمان 
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وةك بانطةشة بؤ داِرمانى مؤراَل و ئةخالقياتى كؤمةلَييةتى تةماشاى دةكرَيت، 
ئةم كتيبة هةوَلدةدات خوَيندنةوةيةك بؤ ثةيوةندى ئيسالم بةئةوروثاوة بكات، 
هةوَلى  تَيزةى  ئةو  بةداِرشتى  هةستاوة  ئةكاديميايى  بةشَيوةيةكى  كةنوسةر 
خوَيندنةوةى هةردوو ذيارى بؤ يةكترى دةدات، كةضؤن زؤرجار خؤرئاوييةكان 
نَيرسيسيانة قسة لةسةر ثةرةسةندن خؤيان  و دواكةوتويى ئةوانى تر دةكةن، 
تةنانةت لةسةر ئاستى ذيان و ضؤنييةتى مامةَلةكردن لةسةر مرؤظبوونى ئةوان، 
و  ئيسالمى  لةنوسةرة  زؤرَيك  كةمبينى  ئاستى   داوة  هةوَلى  نوسةر  هةروةها 
لةبةدحاَليبوون  بةوةى جؤرَيك  باسبكات،  يةكتريدا  لةبةرمبةر  خؤرئاواييةكان، 
لةنَيوان هةردووكياندا هةية بؤ تَيطةيشتن لةيةكترى، بةلَيم ناكرَيت ئَيمة ئةو 
حةقيقةتةمان لةبيربضَيت، خؤرئاوا خاوةنى زؤرَيك لةبوارة فكرى و فةلسةفييةكانة، 
بةئةندازةيةك هةست بةجياوازى و دابِران لةنَيوان ئَيمة و ئةواندا دةكةين، هةر 
و  بخوَيننةوة  فراوانتر  و  قوَلتر  بةشَيوةيةكى  ئَيمة  دةتوانن  ئةوان  لةبةرئةمةية 
ئةميان  دامةزرَينن،  لةسةر  لَيكؤَلينةوةمان  سةنتةري  بتوانن  تايبةتيدا  لةبوارى 
لةتيؤرستة  هةندَيك  وةك  بكةين،  كار  هةمان  ئَيمة  نيية  ئاسان  مةسةلةيةكة 
ئَيمة  لى  بيربضَيت  ئةوةمان  ناكرَيت  بةلَيم  دةدةن،  بؤ  هةوَلى  ئيسالمييةكان 
و  كؤمةلَييةتى  واقعى  هةموو  خوَيندنةوةى  و  ثَيشينة  بنةماكانى  بؤ  طةِرانةوة 
طةورة  ئاستةنطى  توشى  زؤرجار  تَيطةيشتنة  ئةو  بةثَيى  رؤشنبيرمان  و  سياسى 
دَيت، نوسةر لةبةشى سَيهةمدا باس لةئيسالم و ديموكراتى وةك دوو ضةمكى 
سياسيةوة،  لةرِووي  طشتطيرة  ئيسالم سيستمَيكى  كةضؤن  دةكات،  بةيةك  دذ 
ناتوانَيت بضَيتة ذَير بارى تَيزى ديموكراتييةتى خؤرئاوايى، بةلَيم بؤخؤشى تواناى 
بةرهةمهَيناني تَيزَيكي نوَيى بؤ سيستمى سياسى نيية، تةنها بةطةِرانةوة بؤ ماكى 
لةطةَل  رووةوة  لةزؤر  بةرهةمبهَينَيت،  سياسى  ئوسوَليةتييةكى  و  نةبَيت  خؤى 
ئةطةرضى  بَيت،  جياواز  نيودةوَلةتييةكاندا  بنةما  و  هاوضةرخةكان  بيركردنةوة 
ديموكراتى  بةناوى  طفتوطؤيةك  ئيسالمييةكاندا  لةولَيتة  زؤرَيك  لةناو  ئَيستا 
هةنوكةييةوة هةية، كةمةبةست لَيى دؤزينةوةى شَيوازَيكة لةمومارةسةكردنى 
رزطار  خؤيان  جيهانييةكان  رةخنة  لةهةندَيك  كةم  لنى  بؤئةوةى  سياسى، 
بكةين،  لةسةر  هةَلوةستةى  ثَيويستة  هةية  تر  مةسةلةيةكى  هةروةها  بكةن، 
ئةويش هةَلوَيستى ئةو رؤشنبيرانةى ولَيتانى عةرةبيية، كةئَيستا بةناوى ليبراَلة 
نوَييةكانةوة ناسراون، ئةمانة لةدةرةوةى تَيزى تةقليدى بؤ خوَيندنةوى ئيسالم، 
بةدواى ئةَلتةرناتيظى سياسيدا دةطةِرَين، تاكو لةو رَيطةيةوة بوار بؤ مومارةسةى 
جؤرَيك لةسياسةت خؤش بكةن، لةسيماكانيدا لةو ديموكراتيية دةضَيت ئةمِرؤ 

لةخؤرئاوادا مومارةسة دةكرَيت، بةلَيم لةطةَل بوونى هةندَيك جياوازى.
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تَيزَيك هةبوو لةناو جيهانى ئيسالميدا قسةى لةسةر دةكرا بريتى بوو لةئابورى 
ئيسالمى، ئةويش لةتافى دوو جةمسةريدا زؤر بةهَيز بوو، كةبةبيركردنةوةى ئةم 
كةسانة ئابورى ئيسالمى، شَيوازَيكى نويية لةئابورى، لةئابورى سةرمايةدارى و 
سؤسياليستى جياوازة، بةلَيم لةناو ئةو هةموو ثةرةسةندنة تةكنؤلؤذى و ئايدؤلؤذى 
و سؤسيؤلؤذيةى لةو كاتةدا روويدا، سةركةوتنى تَيزَيكى لةو شَيوةية نةيدةتوانى 
بةرةو رووى ئةو هةموو ثةرةسةندنة ببَيتةوة، بةتايبةتى لةكؤتايى هةشتاكانةوة 
لةئابورى هاتة كايةوة، بةناوى جيهانطيرييةوة كةئةستةم بوو بةو  تافَيكى نوَى 
بيركردنةوة تةقليديانة بةرةنطارى ببينةوة، بةلَيم ئةم جؤرة لةبيركردنةوة زؤر 
سةرسةختانة ئةيويست لةناو جيهانة نوَييةدا بوونى خؤى بسةلمَينَيت، كةئابورى 
سؤسياليستى لةبةرامبةريدا نةيتوانى خؤى رابطرَيت، ئةوة بوو لةكةمترين ماوةدا 
بيستدا  سةدةى  هةشتاكانى  لةكؤتايى  كةهةموومان  بوو،  داِرمانة  ئةو  توشى 
ميتؤد  هةمان  لةسةر  هةر  ئيسالمى  ئابورى  تَيزى  ليةنطرانى  بةلَيم  بينيمان، 
و  ئابورى  قةيرانى  ولَيتانة توشى طةورةترين  لةم  تاكو زؤرَيك  بوون،  بةردةوام 
دةزطا  و  تؤتاليتارى  حوكى  بةهؤى  سياسيةوة  لةِرووى  بةلَيم  بوونةوة،  سياسى 
بةلَيم ئةم مانةوةية  بمَيننةوة،  سةركوتطةريةكانى خؤيانةوة توانيان هةندَيكيان 
لةسةر حسابى ماف و ئازادييةكانى هاوولَيتيانى ئةو ولَيتانة بوو، ئةوةى لةم كتَيبةدا 
جَيطةى سةرنجة ئةمانباتةوة بؤ لى ئةو بيرمةندانةى هةوَلياندةدا هاولَيكضونَيك 
لةنَيوان ئيسالم و سؤسياليزمدا وةك مؤدَيلى سياسى ئةو كاتةدا بكةن، كةئةم 
مةسةلةية بؤ ماوةيةكى درَيذ جَيطةى هةندَيك لةرةوتة ئيسالمييةكان بوو، لةنَيو 
هةموو ئةوانةدا كةهةم جَيطةى سةرنج و هةم شَيوةيةكى كؤميدى لةخؤطرتبوو 
ئةو ثَيشنيار و سةرنجة شَيتانة بوو، كةديكتاتؤرَيكى وةك قةزافى دةيدا، بةناوى 
تيؤرةى سَيهةم، كةتيؤرةيةك بوو تةنها لةناو بيركردنةوةى سةركردةيةكى وةك 
ئةودا جَيطةى دةبووةوة، وةك ضؤن دروستكردنى يةكَيتى ئةفريقا و هةموو ئةو 
بةشداريية ثَيكةنيناويانةى لةكؤبوونةكاندا بؤخؤى جطة لةجؤرَيك لةطاَلتةجارى 
هيضى تر نةبوو، ئةم تيؤرةيةشى هةمان رةهةندى لةخؤ طرتوبوو، كةلةطةَل خؤي 

هةموو بيركردنةوةكاني بردة ذَيرخاكةوة و هيضي بؤ مومارةسكردن نةمايةوة.
دةتوانن  شيوةيةك  بةض  ئةوروثا،  موسَلمانةكانى  دَيتةسةر  نوسةر  دواتر 
لةطةَل واقعى تايبةتى خؤياندا مامةَلة بكةن، بؤ ئةم مةسةلةية بؤسنة وةك نمونة 
دةهَينَيتةوة، كةضؤن تَيزى دوذمنكارانةى يةكترى وايكرد تَيزَيكى تر بَيتة ئاراوة 
جياواز  دةيويست جؤرَيكى  لةئيسالم  كةئةم جؤرة  ئةوروثى،  ئيسالمى  بةناوى 
بَيت،  بَيت جَيطةى قبوَل  نمونةيةك  ئَيمة دةيناسين، واتة  لةو ئيسالمةى  بَيت 
و  و خؤرهةلَيت  ئيسالم  دةربارةى  لةكتَيبةكةيدا  بيكؤظيض  ئةوةى عزةت  وةك 
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خؤرئاوا باسى لَيوة دةكات، بةلَيم ئايا ئةم ئيسالمة دةتوانَيت ببَيتة نمونةيةكى 
بةرضاو لةبيركردنةوةى سةرجةم كؤمةَلطة ئيسالميةكان؟.

سةرضاوة:
خوَيندنةوةيةك بؤ كتَيبى ئيسالم و ئةوروثا، ئينطمار كارلسؤن، بؤ كوردى: 
ضاثى  زنجيرةى)154،  وةرطَيِران،  خانةى  ضاث:  تؤفيق،  عةبدوَللَي  بورهان 

يةكةم،) 2007
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ثةلماردانى ثيرؤزيةكان وئازادى رادةربِرن 
لة فيكرى ئةوروثيدا

هاشم صاَلح  
لةعةرةبييةوة: شوان ئةحمةد

ئازادي  بةبةهانةي  ئةوروثا  رؤشنبيراني  و  بةرثرسان  زؤري  زؤربةي 
رؤذنامةواني و رادةربِرين، ثاساوي وَينة كاريكاتؤرييةكان دةدةنةوة لةرؤذنامةكاني 
دانيمارك و شوَينةكاني ديدا، بةَلم هةندَيكي ديكةيان لةسةرو هةمووشيانةوة 
»جاك شيراك«و »دؤمَينيك دؤظليبان«ي سةرؤك وةزيران و »نيكؤل ساركوزي« 
وةزيري ناوخؤي فةرةنساو سةرةك وةزيراني دانيمارك، ثَييانواية نابَيت لةخؤِراو 

زياد لةثَيويست هةستي موسَلمانان برينداربكرَيت.
بةَلم داخؤ هةقيقةتي مةسةلةكة لةكوَيداية؟ ئايا ئازادي رؤذنامةواني رةهاو 

بَيسنورة؟ ياخود سنورَيكي هةيةو نابَيت ببةزَينرَيت؟
ماوةيةك  تا  دةبينين  بدةين،  ئةوروثا  لةمَيذووي  سةرنج  ئةطةر  لةِراستيدا 
لةمةوبةريش، سزاي ئةوانةيداوة كةدةستدرَيذييان كردوةتة سةر ثيرؤزييةكان. 
جطة لةدوو وَلت كةئةوانيش ( فةرةنساو بةلجيكا)ن، سةرجةم وَلتاني ئةوروثا 
ياساي ئةوتؤيان هةية، بؤ بةرطرتن بةهةر هَيرش و ثةلمارَيك بؤ سةر ئاين و 
ئةوروثيدا  وَلتي  لةيةك  تةنها  لةئَيستادا  بةَلم  مةسيحي،  ئايني  ثيرؤزييةكاني 
ئةو ياسايانة كاريثَيدةكرَيت كة وَلتي يؤنانة. هؤكارةكةشي بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة 
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بيروباوةِري مةسيحييةتةو  ثابةندي  لةوَلتاني ئةوروثي زياتر  يؤنان  كةميللةتي 
لةطةلني  زياتر  يؤنانييةكان  رووةوة  لةم  دةكةين.  ئارسؤ  مةزهةبي  لةسةر 
) خؤرئاوا  ئةَلمانياي  ساَلي)1986(  نمونة  بؤ  خؤرئاوا.  تا  نزيكن  خؤرهةَلتةوة 

مولحيد  نوسةرَيكي  ضةند  هةوَليدا  ئةَلةمانياكة)،  هةردوو  يةكطرتنةوةي  ثَيش 
سزابدات، لةسةر سكاَلنامةيةكي كَلَيساي كاسؤليكي، طواية هَيرشيان كردوةتة 
كشايةوة،  لةسزادانيان  دواجار  بةَلم  ئايني،  بيروباوةِري  »مةسيح«و  سةر 
تايبةتمةندييةكي  و  ناوةِراست  سةدةكاني  خةسَلةتي  وا  كارَيكي  لةبةرئةوةي 
دادطاكاني ثشكنينةو دةطةِرَيتةوة بؤ سةردةمانَيك كةبةسةرضووة. واتة سزايةكي 

لةم جؤرة لةطةَل سةردةمَيكي مؤدَيرندا ناطونجَيت.
كةسَيك  هةر  سزاداني  بؤ  دانا،  ياسايةكيان  لةئينطلتةرا  ساَلي)1938( 
ياسايةش  لةو  مةبةست  مةسيحييةت  ثيرؤزييةكاني  سةر  بكاتة  دةستدرَيذي 
ثارَيزطاريكردن بوو لةكَلَيساي ئةنطليكاني، بةتايبةت دواي ئةوةي بةهؤي شؤِرشي 
بةشَيوةيةكي  فةلسةفي  و  زانستي  بيروبؤضووني  باَلوبوونةوةي  و  ثيشةسازي 
كةسَيك  لةساَلي)1922(  زياديكرد.  ئيلحادي  و  بَيباوةِري  دياردةي  بةرفراوان، 
بة  لةبةرئةوةي«مةسيح«ي  كرا،  زينداني  نؤمانط  طؤت«  ويليام  بةناوي«جؤن 
دةستدرَيذي  ئةوانةي  كةسزاداني  دةطةيةنَيت  ئةوة  ئةمةش  ضواندبوو.  لَيبوك 
دةكةنة سةر ثيرؤزييةكان، تا بةراييةكاني سةدةي بيستةميش بةردةوام بووة)1(.

سةر  بكردايةتة  دةستدرَيذي  ئةطةر  كةسَيك  رابردودا  لةسةدةكاني 
ثيرؤزييةكان، يان دةكوذرا، ياخود زمانيان دةبِري، وةك ئةوةي بةسةر »جؤردانؤ 
هةندَيك  لةثاكيزةيي«مةريةم«و  طوماني  كاتَيك   kهات فةيلةسوفدا  برينؤ«ي 
لةبيروباوةِرةكاني ديكةي مةسيحييةت كرد، واتة لةنَيوان سةدةكاني ناوةِراست 
و  رَيك  برينؤ«  »جؤردانؤ  روويداوة.  ثَيشضونَيك  بةرةو  مؤدَيرندا،  سةردةمي  و 
تيرؤركرا،  نؤزدةهةمدا  سةدةي  لةسةرةتاكاني  واتة  لةساَلي)1600(دا،  راست 
بةَلم دواي سةردةمي رؤشنطةري، مةحاَلبوو خةَلك لةسةر بيروباوةِري ئاينيان 
بكوذرَين، ئةوةي لةطةَل ئةو كةسانةدا دةكرا، تةنها زيندانيكردنيان بوو، ياخود 
سزاي مادييان دةدان. ئةمةش بؤخؤيثَيشكةوتن و بةرةوثَيشضووني دةطةياند)2(.

لةفةرةنسا بينيمان ضؤن كاسؤليكة توندِرةوةكان لةطةِرةكي (سان ميضَيل)  
ناِرةزايةتييةك  وةك  طِرتَيبةردا،  سينةمايةكيان  ثاريسدا،  جةرطةي  لةناو  واتة 
دةرهَينةري  كةلةدةرهَيناني  المسيح(  أغراوات  )أخد  بةناوي  فيلمَيك  لةدذي 
بةناوبانطي ئةمريكايي«مارتن سكؤرسيزي« بوو. ئةمةش ماوةيةك بةر لةئَيستا 
فةرةنساشدا  وةك  عةلماني  زؤر  لةوَلتَيكي  بوو  لةساَلي)1988(دا  واتة  روويدا، 
بوو. خؤشبةختانة ئةوكاتةي ئاطر لةسينةماكة بةردرا، ذمارةيةكي كةمي خةَلكي 
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تَيدابوو، ئةوانةشي بةركةوتن، سوتاوييةكةيان سوكبوو.
ئايا بؤضي دةمارطيرة مةسيحييةكان ئةو كارةيان كرد؟ تؤ بَلَيي فيلمةكةيان 
لةسةر دروستكراوة؟  ئةو رؤمانةيان خوَيندبَيتةوة كةفيلمةكةي  ياخود  بينيبَي، 
دةكات  لةمةسيح  باس  كةفيلمةكة  كةوتوة  بةرطوَييان  بةَلم  نةخَير،  بَيطومان 
بةبيروباوةِري  ناكؤكة  تةواو  ئةمةش  وةك خودايةك،  نةك  مرؤظَيك  هةر  وةك 
باشييةكةي  ناكرَيت.  قبوَل  ثَييان  توندِرةوةكان  فَيندةمَينتاليستة  و  مةسيحي 
ياخود  ليبِراَلييةكان  لةفةرةنسا ذمارةيان زؤر كةمةو مةسيحيية  ئةوانة  ئةوةية 
ئةقاَلنييةكان ذمارةيان زياترة. ئةمانة بةوثةِري ئارامي و بَيدةنطييةوة ئيمانداري 

خؤيان دةكةن و هةموو رةخنةيةكيش بةوثةِري سنط فراوانييةوة وةردةطرن.
زؤر  توندِرةوةكاني  مةسيحيية  سكؤرسيزي«  »مارتن  باسة  شاياني 
كردبوو،  ذياني«مةسيح«  ليةني  هةندَي  بؤ  ئاماذةي  لةبةرئةوةي  سةغَلةتكرد، 
ئةو  »سكؤرسيزي«  ئةوةش  سةرةِراي  سَيكسي.  فريوداني  نمونة  بؤ  لةوانةش 
خاضةكةيةوة  بةسةر  ذياني  ساتةكاني  لةدوا  كة  زةقكردبووةوة  دةستةواذةيةي 
بةهانامةوة  و  بةجَيتهَيشتم  بةتةنها  بؤ  )خوداية  دةَلَيت:  دةكاتةوةو  دوبارةي 
نةهاتي؟!(. ئةمةشيان والَيكدايةوة كة »مةسيح« لةدواساتةكاني ذيانيدا كةوتوةتة 
طومانكردن لةهةقيقةتي ثةيامةكةي و ئاواتةخواز بووة ئةو شتانةي نةكرداية كة 

كردوني، تا بةو سةرةنجامة تراذيدية نةطةشتاية.
و  ثَيناكرَيت  شتانةيان  ئةم  قبوَلي  توندِرةوةكان  ئيماندارة  بَيطومان 
رَيطةطرتن  كةوتنة  لةبةرئةوة  بيروباوةِريان  بؤسةر  دةزانن  بةهةِرةشةيةكي 
بةهؤي  نيشاندةدرا.  ثاريسدا  سينةماي  لةحةظدة  كة  فيلمةكة  لةنمايشكردني 
هةِرةشةكانيانةوة، سةرجةم هؤَلي سينةماكان نمايشكردني فيلمةكةيان راطرت، 
ترسي  ميضَيل(  سينةماي)سان  سوتاندني  لةِراستيدا  نةبَيت.  هؤَليان  دوو  تةنها 
لة  طومان  ئاستة  ئةو  تا  هةية  بؤي  دةرهَينةرَيك  ئايا  هةموانةوة.  دَلي  خستة 
بكات،  لةطةَلدا  مامةَلةي  مرؤظَيك  وةك  هةية  ئةوةي  مافي  بكات؟  »مةسيح« 
مرؤظَيك كةهةست بةحةزو ئارةزووي سَيكسي دةكات؟ بؤي هةية وا نيشانيبدات 
خودا  لةبةرئةوةي  كردويةتي،  لةوةي  بووة  ثةشيمان  ذيانيدا  كةلةدواساتةكاني 
ئامانة  بَي  و  ثِروكَين  تاقةت  سزادانة  لةو  و  لةخاضدان  بووةو  دةستبةرداري 

رزطاري نةكردوة؟
ئةقاَلنييةكانيش  ئيماندارة  (بةَلي(،  دةَلَين  عةلماني  رؤشنبيراني  لةوةَلمدا 
دةَلَين: )بؤنا؟(، بةَلم ئةمة بؤ ئَيمة شتَيك نييةو بِرواو قةناعةتمان لةق ناكات. 
تةنها فَيندةمَينتاليستة دةرمارطيرةكان سةرشَيت دةبن و بير لة بةرثةرضدانةوةي 
دةستبةجَي و تؤَلةكردنةوة دةكةنةوة. بةمجؤرة دةبينين كاردانةوةكان جياوازن و 

وةكييةك نين.
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نايجوَلَينن،  بةهةرحاَل هاوولَيتي ئةوروثي ئةم مةسةلنةي بؤ طرنط نييةو 
ضونكة ثةيوةندي بةئاينةوة وةك سةردةماني سةدةكاني ناوةِراست نةماوة. لَيرةوة 
دابِراني راستةقينةي ئةبستمؤلؤذي دروستبوو. واتة هةستي ئايني لةئةوروثا وةك 
سةدةكاني ناوةِراست نةمايةوة، تا بةخَيرايي هةَلبضَي و شَيتطيرببَي، بةَلم دةبَيت 
ئةوةش بزانين، كة ئةم دابِرانة تةواوي خةَلك و خواي ئةو وَلتانةي نةطرتةوةو 
تائَيستاش كةمينةيةكي دةمارطيرو توندِرةو ماوة كة وةك جاران بيردةكاتةوة. 
بةَلطةش بؤ ئةمة رَيطيري كردنة لةنيشانداني فيلمةكةي«مارتن سكؤرسيزي« 
كةبووة مايةي دروستبووني خؤثيشاندان و ناضاركردني ثياواني ثؤليس لةثاريس 
بةوةي بؤمبي فرمَيسك رَيذ بةكاربهَينن بؤ باَلوةثَيكردني خؤثيشاندةران و...هتد.

راستة بةهؤي ئةوةوة كةس نةكوذرا، بةَلم لني كةم )دة(كةس برينداربوو. 
لةثاي ئةمةش راديؤي فَيندةمَينتاليستةكان كةوتة جؤشداني ئيماندارة كاسؤليك 
مةزهةبةكان، بؤئةوةي كورسي و كةلوثةلي ناو هؤَلي ئةو سينةمايانة بشكَينن، 
كةزاتي ئةوةيانكردوة فيلمةكة نمايش بكةن. راستِرةوة ثةِرطيرةكاني فةرةنساش 
ئةوانيش لي خؤيانةوة كةوتنة هةِرةشةكردن  ماريلؤثن«ن،  بة »جان  كةسةر 
راستة  نيشاندةرَيت.  جارَيكيتر  تا  فيلمةكة  شريتي  ثةتكردني  و  بةلةت 
بةِرَيوةضوو،  بةيروت  و  لةديمةشق  ئةوةي  وةك  رووينةدا  طةورة  خؤثيشانداني 
ئةمريكاي  يةكطرتوةكاني  وَلتة  باَلوَيزخانةي  ثةلماري  كةسيش  هةروةها 
هؤَلي  بةَلم  فيلمةكةية،  زَيديدةرهَينةري  وَلتةي  ئةو  باَلوَيزخانةي  واتة  نةدا، 
نمايش  فيلمةكة  كةبةنيازبوون  ئاشكرا  هةِرةشةي  كةوتنةبةر  سينةمايانة  ئةو 
يان  هةبووة،  سَيكسي  ثةيوةندي  بةوةي  »مةسيح«  وَينةي  شَيواندني  بكةن. 
طومانكردن لةوةي قةناعةتي كؤنكرَيتي بةثةيامةكةي هةبووبَيت، شتَيكة بةلي 
ئسوَلييةكانةوة قبوَلكردني زةحمةتة،  ضونكة ئةو وَينة باوةي لةسةر »مةسيح« 
مةزنتر  طةورةترو  زؤر  شتانةوةيةو  ئةو  هةموو  لةسةروو  كةئةو  ئةوةية  هةية 

لةوكارانة.
ثرسيارةكة لَيرةدا ئةوةية: )ئايا نوسةر يان كاريكاتَيريست، ياخود دةرهَينةري 
سينةمايي، مافي ئةوةي هةية سوكايةتي بةبِرواي نةطؤِري ئيمانداران بكات؟(، 
بةو شَيوة كاريكاتَيرية،  ثَيغةمبةر  وَيناكردني كةسايةتي  بؤية  بَيطومان نةخَير،  
كاريكاتَيريستة  طةورةي  هةَلةي  بكرَيت.  سةركؤنة  دةبَيت  قَيزةونةو  كارَيكي 
دؤخي  هةمان  ئيسالمي  وَلتاني  خةَلكاني  ثَييانوابوو  ئةوةبوو،  دانيماركييةكان 
بَي  ئةوان  واتة  دانيماركييةكان،  و  ئةوروثي  وةك  دةذين  ثَيشكةوتو  مَيذووي 
ئاطابوون لةو جياوازيية مَيذووييةي لةنَيوان هؤشياري ئةو دوو خةَلكةدا هةية)3(.

وةرطرن،  بةئاسايي  شتانة  ئةو  دةتوانن  ئةوروثا  خةَلكي  زؤري  زؤربةي 
لةِراستيدا »مةسيح«  ناضَيت.  بؤ قوت  ئةوةيان  ئيسالمي  وَلتي  بةَلم خةَلكاني 
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ئيسالم،  ثَيغةمبةري  ضؤن  وةك  نابَيت،  لَييكةم  بةفيلمةكةي«سكؤرسيزي« 
هةرطيز ئةو وَينة كاريكاتؤرية ناقؤَليانة كاريتَيناكات، ضونكة مةزني هةردووكيان 
شتَيك  ثَيغةمبةر  طةر  نايةت.  لةعةوةيان  منداَلنةية  يارية  ئةو  لةئاستَيكداية، 
تَيبكرداية يان بةهاي بةرزي كةمكرداية، ئةوا دةبوو لةثاي ئةو شاَلوة  كاري 
بَي ئامانةدا دووضاري ئةوة بواية كةلةسةدةكاني ناوةِراستدا رووبةِرووي بووةوة، 
بةَلم ئةمة رووينةداو هةقيقةتي ئيسالم وةك خؤي مايةوة. خراثترين شَيوازَيك 
بؤ بةرطريكردن لةثَيغةمبةري ئيسالم، ئةو شَيوازةبوو كةلةديمةشق و بةيروتدا 
طرتيانةبةر، كاتَيك نةك هةر ثةلماري باَلوَيزخانة بيانييةكانياندا، بةَلكو لةلوبنان 

هةَليانكوتاية سةر طةِرةكي ئةشرةفية،  كةعةرةبة مةسيحييةكاني تَيدادةذين!
عةرةبةكان  مةسيحية  لةبةرئةوةي  رووبدات،  نةدةبوو  بوو  كارَيك  ئةمة 
دووجار قورباني مَيذوون، نةك جارَيك. ئةمانة لةليةن راستِرةوة توندِرةوةكان 
بنةضةو  بؤ  دَلسؤزن  لةبةرئةوةي  ثةلماردةدرَين،  خؤرئاواوة  و  ئيسرائيل 
توندِرةوةكاني  راستِرةوة  لةم لشةوة  بةوةوة،  ثابةندن  و  عةرةبييان  رةضةَلةكي 
بةسةر  ضونكة  دةكات،  دذايةتييان  ئيسالمي  فَيندةمَينتاليزمي  و  عةرةب 

شارستانييةتي مؤدَيرن و هيومانيزمي طةردوندا كراونةتةوة.
كرد،  طةورةيان  هةَلةيةكي  بةيروت  خؤثيشاندانةكاني  رَيكخةراني  لَيرةوة 
كَلَيساي)مارمؤرن( بكةنةسةر  هَيرش  ئاذاوةطَيِردا،  بةكةساني  رَييان  كاتَيك 

و  ناوةِراست  كةسةدةكاني  بنوَينن،  قَيزةون  رةفتار  و  طةِرةكي)ئةشرةفية(  و 
شةوةزةنطي ئةو قؤناغةمان بيردَيتةوة.

كاردانةوةي  و  يئيسالم  رؤشنطةر  كةساني  هةَلوَيستي  خؤشبةختانة  بةَلم 
رؤشنبيران و ثياواني بةرثرس، توانيان بةر بةو ئاشوبة بطرن و نةهَيَلن تةشةنة 

بسَينَيت. 
ئةَلبةت كارةكة بةمة دوايي نايةت. ضارةسةركردني ئةم كَيشةية بةتةواوةتي، 
بةقسةي خؤش و نييةتي باش نابَيت، بةَلكو ثَيويستي بةبزوتنةوةيةكي رؤشنطةري 
بَيطومان  بطرَيتةوة،  ئيسالمي  و  عةرةبي  وَلتاني  كةتةواوي  هةية  بةرفراوان 
خؤثيشاندانة  ئةو  دورة.  زؤر  ئَيستادا  لةساتةوةختي  ثرؤسةيةش  ئةم  رووداني 
بةبةرضاومانةوة روودةدةن،  ئيسالمدا  وَلتاني  لةزؤربةي زؤري  توندوتيذيانةي 
سةرئَيشةي  ثَيشتر  دورة.  لةرؤشنطةرييةوة  هَيشتا  كةجةماوةر  ئةوةن  بةَلطةي 
ئةوروثي  خواي  و  خةَلك  نابَيت  لةوةدةكرد،  كةباسم  دروستكرد  بؤخؤم  زؤرم 
بةخةَلك و خواي عةرةبي و ئيسالمي بةراورد بكةين، بةتايبةت لةو مةسةلنةدا 
ئةوروثي  هاوولَيتي  ضونكة  هةية،  ئاينييةوة  خواسي  و  بةباس  كةثةيوةندييان 
دةتوانَيت شؤخي بةثياواني ئايني و ثاثا قةشةكان بكات، بةبَي ئةوةي ئةوة هيض 
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كَيشةيةك دروست بكات،  بةَلم ئةمة بؤضي واية؟ لةبةرئةوةي ئةوروثييةكان 
ئةقَليةتي  كردوةتةوةو  يةكاليي  فَيندةمَينتاليستةكاندا  لةطةَل  خؤيان  كَيشةي 
سةدةكاني ناوةِراست و ئيمانداري بةشَيوة شةِرانطَيزةكةي، لةفةزاي ئةواندا ماوةو 
ئاوابووة. سةرةِراي ئةوةي لةِرووي مادييةوة تَيربوون و بةقؤناغي رةخنةطرتنى 
بيروِرا ئاينييةكاندا طوزةريان كردوةو توانيويانة مةسةلةيةكي دياريكراو لةنَيوان 
خؤيان و بيروِراي ئاينيدا دابنَين. بةواتايةكي دي توانيويانة بطةنة ئيماندارييةكي 
ليبِراَلي و ئةقاَلني ئازاد، ئةمةش دواي ئةوةي شةِرَيكي طةورةو بَيئامانيان لةطةَل 
خودي خؤيان و ميراتيية مَيذووييةكاندا دةستثَيكرد، بةلَيم  شتَيكي لةم جؤرة 
ياخود  فارسي  يان  بَيت  عةرةبي  ئيتر  رووينةداوة،  ئيسالمدا  لةوَلتاني  تائَيستا 
زووبةزوو  ئَيمة  لي  خةَلكاني  هةربؤية  بَيت،   ثاكستاني  و  ئةفغاني  و  توركي 
تةنانةت  ئاينيان كةوت،  بيروباوةِري  قةرةي  هاتوو كةسَيك  ئةطةر  هةَلدةضن، 
مَيذووييةو  هةلومةرجَيكي  ئةمة  بَيت!!  كاريكاتؤريش  نوكتةو  بةشَيوةي  ئةطةر 
و  برسي  لةجةماوةرة  داوا  ناتوانم  كةواتة  هةموومانةوةية،  تواناي  لةسةرو 
و  بابةتي  لةكاردانةوةكانيدا  ئةوروثي  جةماوةري  وةكي  بكةين،  نةفامةكةمان 

ذياري بَيت! ئةمة مةحاَلةو كاري نةكردةية.
ئةمة بؤ ئةوة ناَلَيم تا ثاساوي بدةمةوة، ضونكة بةقةد ثَيويست لي خؤمةوة 
سةركؤنةي ئةو كارةم كردوة،  تةنها بؤ ئةوة دةَلَيم تا تَيبطةين لةوةي دةطوزةرَيت 
وةكو ئةوةي«سثينؤزا« باسيدةكات و دةَلَيت«مةسةلةكة ثةيوةندي بةطريان و 
شتَي  لةهةر  بةر  سةركؤنةكردن.  يان  بةستايشكردن  ياخود  نيية،  ثَيكةنينةوة 
و  روودةدات  لةوةي  تَيطةيشتن  هةية،  بةتَيطةيشتنةوة  ثةيوةندي  مةسةلةكة 

بؤضي بةو جؤرة روودةدات«
شتَيك  بةسةرمانداو  بطةِرَيتةوة  بةخَير  ئةمة  رةنطة  دةَلَيم«  دواجار 
ديقةتي  وبةردةدا  بَينة  و  جةنجاَلي  لةم  كةسة  ئةم  بةَلم  رووبدات،  هةبَيت 
زؤر  هيطَل  كة  بَيت  مَيذووة  فَيَلي  ئةو  رةنطة  يان  ثَينةكات..  دركي  و  نةدات 
باسيلَيدةكردو لةئَيستادا لةوَلتاني ئيسالمدا كاري خؤي بكات، لةرَيي وروذاندني 
وَينة  بةو  لةثَيشترو  روشدي  سةلمان  بةرؤمانةكةي  خةَلكي  سؤزي  و  هةست 
كاريكاتؤريةكانيش لةئَيستادا،  بةَلكو رؤذَيك بَيت ئةمانة موسَلمانان وا لَيبكةن، 
ثرسياري جةوهةري لة ستايلي تَيطةيشتنيان بكةن بؤ بيروباوةِري ئايني. هةندَيك 
جار مَيذوو لةبةرترين دةرطاكانييةوة، يان تةنانةت لةدةرطاكاني ثشتةوة، بةرةو 
لةرَيطةي  تةنها  ناضَيتةثَيش،  هةنطاوَيك  مَيذوو  بةهةرحاَل  دةضَيت.   ثَيش 
سكانداَل و ملمالنَي و شةِرو ئاشوبةوة نةبَيت، ثاشان هةموو ئةمانة درةنط يان 
زوو دةبنة مايةي ئةوةي، رووناكي زانستي مَيذوويي ئاِراستةي بنةما ثيرؤزةكاني 
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ثيرؤزةكاني  بنةما  ئاِراستةي  لةئةوروثادا  ئةوةي  وةك  رَيك  بكرَيت،  ئيسالم 
كةبريتيية  رؤشنطةريية،  بةرفراوانييةكةي  مانا  ئةمةش  كرا.  مةسيحيةكان 
لةفؤرمة لةكردني وَينةيةكي مَيذوويي بؤ كةلةثور لةبري ئةو وَينةميتؤلؤذييةي 
هةزار ساَلة بيركردنةوةي داطيركردوة. ئةم ثرؤسةية بةهةَلهاتني خؤر دةضَيت، 
روونبكةمةوة  تةَلزطةية  ئةو  ئةوةي  بؤ  لةضاوةِروانيدان.  كةعةيامَيكة  خؤرَيك 
لةفةرةنسا  ساَلي)1766(  دةَلَيم«  تَيكةوتوة،  ئيسالمي  وَلتاني  كةلةئَيستادا 
هةر  كوشت،   يان  دولبار،  شَيوة   بةدترين  بة  توندِرةوةكان  مةسيحيية 

لةبةرئةوةي ثةيكةرَيكي بضكؤلةي مةسيحي شكاندبوو.« 
بيست  لةخوار  تةمةني  كة  هةرزةكارةدا  ئةو  سزاداني  لةئاست  خةَلك 
هةرطيز  ئةنجاميدابوو،  تاوانةي  ئةو  ضونكة  بوون،  شؤك  توشي  بوو،  ساَلنةوة 
لةئاست ئةو سزا تؤقَينةرةدا نةبوو كةبؤي دانرابوو، سزاكةي بريتيبوو لةبِريني 

زماني و ضوار ثةلي. 
كتَيبةكاني«ظؤَلتَير«يان  ئةوبوو،  قورستركرد  كَيشةكةي  زياتر  ئةوةي 
بؤ  بةس  ئةوةش  دؤزييةوة،  فةلسةفييان(   (فةرهةنطي  دؤزييةوة.  لةماَلةكةيدا 
تةفكيركردني ئةو كةسةي ثَييان دةوت »فرانسوا دولبار«. هةنوكةش لةجيهاني 
بضكؤلةيةي  وَلتة  ئةو  دانيمارك  روودةدات.  ئةوة  هاوشَيوةي  ئيسالميدا 
رووبةِرووي  دةكرَيت،  هةذمار  جيهان  وَلتةكاني  لةقةشةنطترين  بةيةكَيك 
نيية. ئةوةش  بووةتةوة كةلةمَيذوودا نمونةي  هَيرش و ثةلماردانَيكي ترسناك 
كةرؤذنامةيةك  نزمةوة  ئاست  كاريكاتؤري  وَينةي  هةندَي  بةهؤي  هةمووي 
بةتةنها طوزارشت لةخؤي دةكات،  باَلويكردوةتةوةو  ئةو وَلتة  لةرؤذنامةكاني 

نةك لةتةواوي دانيمارك.
هةرا  ئةو  طةورةترةو  تاوانةكة  لةقةوارةي  زؤر  سزادانةكة  دةبينين  كةضي 
نَيودةوَلةتييةشي لةسةر ئةم بابةتة دروستبوو، وادةكات نةوةكاني داهاتوو ثَيمان 

ثَي بكةنن و شؤخيمان ثَي بكةن.
ئايا دةشَيت كؤمةَلة وَينةيةكي كاريكاتؤري مةترسي بؤ سةر تةواوي ئاينَيك 
دروست بكةن؟ ئةي ئاخؤ بَي متمانةي موسَلمانان بةخؤيان و بيروباوةِرةكةيان، 
طةيشتوةتة ئةم ئاستة؟ ثَيغةمبةري ئيسالم كةيةكَيك لةئاينة طةردونييةكاني 
نيوَيك  لةمليارو  خؤي  كةم  لني  شوَينكةوتواني  ذمارةي  هَيناو  مرؤظايةتي  بؤ 
دةدات، وَينةيةكي كاريكاتؤري ئاست نزم دةتوانَيت نَيوبانطي بخاتة مةترسييةوة 
بؤ  دةضَيت؟  بةئةقَلدا  ئةمة  ئايا  لةدةستبدات؟  خؤي  راستطؤيي  شكؤو  يان 
ئةوةي  راستةقينةي  جةوهةري  بَلَيين  دةبَيت  ثرسيارانة  ئةم  وةَلمدانةوةي 
لةئَيستادا روودةدات، لةجَييةكدا رةنطة بةخةياَلدا نةيةت. لةراستيدا موسَلمانان 
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دةترسن لةوةي لةئةوروثا بةسةر مةسيحييةتدا هات، بةسةر ئيسالميشدا بَيت، 
واتة مَيذوويبووني ئيسالم و ثةيامةكةي ئاشكرابَيت! 

لةبةرئةوةية بةهةموو شَيوةيةك هةوَلدةدةن رَيطة بةم طؤِرانة مةترسيدارة 
ئايني و هةروةها رؤشنطةريش روو  بطرن، كة درةنط  روودةدات.  ريفؤرمي 
ئةو  نةهَيَلن  دةيانةوَيت  فَيندةمَينتاليستةكانيش  موسَلمانة  دةكات،  لةئيسالم 
ثرؤسةية رووبدات، يان لةرَيي هةِرةشةو طوِرةشةوة دواي بخةن. ئةوةتا جارَيك 
لة »سةلمان روشدي« دةكةن و جارَيكي دي دةرهَينةري  هةِرةشةي كوشتن 
كوخ«  »ظان  بةناوبانط  نيطاركَيشي  كوخ«ينةوةي  هؤَلةندي«تيؤظان  سينةمايي 
تيرؤردةكةن، يان بةوثةِري توندوتيذييةوة خؤثيشاندان لةدذي ضةند وَينةيةكي 
لةوثةِري  باَلوبووةتةوة  وَلتَيكدا  لةرؤذنامةي  كة  سازدةكةن،  كاريكاتؤري 
خةريكة  مَيذوويي  رةخنةي  كةثرؤسةي  بةوةبكةين  هةست  تؤبَلَيي  دنياداية. 
ئةوروثي،  مةسيحييةتي  وةك  دَيت  رؤذَيك  دةبَيتةوةو  نزيك  لةكةلةثوريان 

حهةقيقةتي ئاشكرا دةكات؟
بكةن،  بؤَلتمان«  ئةَلماني«رؤدؤَلف  تيؤلؤذستي  لَيكؤَلينةوةكاني  سةيري 
دةربارةي«مةسيح«ي مَيذوويي و »مةسيح«ي ميتؤلؤذي و باسكردني لةطرنطي 
هةَلطرتني ئةو ئةفسانةي بةثيرؤزكردنة لةسةر قؤناغي سةرةتاي مةسيحيةت، 
بةكةم  و  شَيواندن  بةماناي  ئةمةش  ببينين،  هةقيقةتي  ئةوةي  بؤخاتري 
مَيذوويي«عيساي  وَينةي  بةثَيضةوانةوة  نايةت،  مةسيحييةت  سةيركردني 
مةزنتربَيت  و  بنوَينَي  مرؤظانةتر  زياتر  زؤر  وايلَيبكات  رةنطة  مةريةم«  كوِري 
سةدة  ضةندين  بةدرَيذايي  ئيمانداران  موقةدةسةي،  و  ميتؤلؤذي  وَينة  لةو 
د.خ«و  دةربارةي«محةمةد  شتيش  هةمان  دةكرَيت  دروستكردبوو.  بؤيان 
بووة  ئَيستا،  تا  ئيسالم  ثَيغةمبةري  مَيذوويي  وَينةي  ضونكة  بَلَيين،   قورئانيش 
بةذَير داروثةردوي ئةو وَينة ئةفسانةييةوة كة كتَيبةكاني ذياننامةي ثَيغةمبةر 
نيية  لة »ئيبن ئيسحاق«و »ئيبن هشام«ةوة، نيشانيانداوة،  بؤية كارَيكي ئاسان 
بتوانين بطةينة »محةمةد«ي مَيذوويي و هؤردوي فَيندةمَينتاليستةكانيش ناهَيَلن 
بةئاساني بطةين بةوة. ئةم قسانة بؤ قورئانيش راستة. طوماني تَيدانيية كةرؤذَيك 
بؤ  لةسةرةتاكانيدا  قورئانمان  كؤكردنةوة  ضؤنييةتي  مَيذوويي  وَينةي  دَيت 
لَييضووةو  رؤحيان  كةفَيندةمَينتاليستةكان  شتةية  ئةو  ئةمةش  دةبَيت.  ئاشكرا 
ئاواتةخوازن بمرن و ئةو ضركةساتة نةبينن، هةربؤية دةكوذن و ثةلماردةدةن 
و سةرشَيت دةبن كةدةبيستن توَيذينةوةي مَيذوويي خةريكة لةزؤني هةقيقةتة 
بَيئامانةكانيان  ثةلمارة  و  هَيرش  بِروانة  نمونة  بؤ  دةبَيتةوة.  نزيك  ثيرؤزةكان 

بؤسةر خؤرهةَلتناسة مةزنةكان.
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ئَيمة دةبَيت لةم ئاستةداو بةو قوَليية سةيري مةسةلةكان بكةين، بؤ ئةوةي 
عةرةبي   كةلةثوري  تَيكِراي  دَيت  رؤذَيك  ضيدةطوزةرَيت.  لةئَيستادا  بزانين 
لةدةست  بؤئةوةي  باشدةكرَيت،  بذارَيكي  و  دةكرَيت  كةو  و  شةن  ئيسالمي 
بيروباوةِري ئوسوَلي دؤطما قوتارمان بَيت و بطةينة بيروباوةِرَيكي ئازادو كراوةو 
ئةقاَلني. وا خةريكة موسَلمانان لةئان و ساتي ئيستيحقاقاتة مَيذوويية طةورةكان 
نزيك دةبنةوة. تانزيكيش ببنةوة لَيي، نيطةراني و توِرةييان زياتر دةبَيت. ئةمةش 
توشي  ياخود   ، سةيربَيت  بةلمانةوة  زؤر  نابَيت  سروشتييةو  كارَيكي  بؤخؤي 
شؤكمان بكات، ضونكة مرؤظَيك كةدووضاري هةندَي طرَيي دةروني دياريكراو 
بووبَيت، نابَيت هةقيقةتي خؤي نيشانبدةيت، لةبةرئةوةي ئةو كةسةي تةواوي 
ذياني خؤي لةسةر شاردنةوةو ثةردةثؤشكردني ئةو طرَييانة بيناكردوة. لَيرةوة 
موسَلمانة تةقليدييةكان نايانةوَيت كةس بطةِرَيتةوة بؤ بنج و بناوان، تا بزانين 
بؤ يةكةمجار بةشَيوةيةكي مَيذوويي ئيسالم ضؤن هاتوو ضؤن دروستبوو؟ لةسةر 
ئةوان  ضونكة  بوو؟  سياسيدا  و  مَيذوويي  سياقَيكي  لةض  هاتةئاراو  كَي  دةستي 
كةلةسةر  بذين،  مسيالية  ميتؤلؤذية  وَينة  ئةو  لةسةر  هةتاهةتاية  بؤ  دةخوازن 

خؤيان و كةلةثورةكةيان دروستيان كردوة، لةدَيرزةمانةوة تا ئةمِرؤ.
باب  و  تةم و غوبارو وةهمي سةر رووي منداَلي  ناكات  بةوة  مرؤظ حةز 
بةَلكو دةيةوَيت وَينةيةكي فريشتةئاسا ببةخشَيتة خؤي و  باثيراني بسِرَيت،  و 
لةبةرامبةريشدا وَينةي ئةهريمةن بداتة ئةواني دي. بِروانة فَيندةمَينتاليزمَيكي 
ئيسالمي ضؤن ضؤني، سةيري شوَينكةوتواني ئاينةكاني ديكةي وةك جولةكةو 

مةسيحي دةكةن.
دةكرَيت هةمان شتيش دةربارةي فَيندةمَينتاليستَيكي جولةكةو مةسيحيش 
بَلَيين. هةريةك لةمانة ديلي كؤمةَلة بيروباوةِرَيكي دؤطي و رةهان كةمل بةهيض 

جؤرة ثَيداضونةوةو رةخنةو هةَلوةشاندنَيك نادةن. 
بةَلم ئَيمة دةزانين كةئةم جؤرة خواثةرستيةي سةدةكاني ناوةِراست، بوةتة 
لةبةرئةوةي  ديكةش،  ئةواني  بؤ  طرانيشة  بار  موسَلمانانةوةو  شاني  بةسةر  بار 
دينداريةكي لةم جؤرة بةشَيوةيةكي زؤر ترسناك بةر لؤذيكي سةردةم و تَيكِراي 
خؤيداية  لةجَيي  قسةية  ئةو  جياوازي.  بةبَي  دةكةوَيت  شارستانييةتةكاني دي 
كةدةَلَيت« نابَيت داوا لةهةموو دنيا بكرَيت بطؤِرَيت، تاخؤي لةطةَل ئيسالمدا 

بطونجَينَيت، بةَلكو دةبَيت ئيسالم خؤي بطؤِرَيت تا لةطةَل دنيادا هةَلبكات«. 
ئةمةش ئةوة دةطةيةنَي كةدرةنط يان زوو ريفؤرمي ئايني دةس ثَيدةكات 
و خؤي بةسةر ئيسالمدا فةرز دةكات، ئيتر كؤنسَيرظاتيظة كة لة رةقةكان يان 
نا! لةم ثرؤسةيةدا ضةنديتر تيادةضَي و ضةند رؤشنبيري دي لةو رَيطةيةدا طيان 
دةدةن، بةرلةوةي ئةم ريفؤرمة ئاينيية مةزنة طةَلَلة بَيت و ببَيتة راستييةكي 
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حاشا هةَلنةطر؟
ئيسالم كةوتوةتة قةيرانَيكي قوَلةوة لةطةَل خؤيداو بةر لةضارةسةركردنيشي، 
راستة كةيةك موسَلمان  ئةوة  ئايا  لةرزة. دواجار  دَينَيتة  لةطةَل خؤيدا  جيهان 
و  نيويؤرك  تةقينةوةكاني  لةدذي  خؤثيشاندان  بؤ  شةقامةكان  نةيةتةسةر 

دورطةكاني بالي و مةدريدو لةندةن و شةرم شَيخ و عةممان..؟
ئايا راستة تاقة موسَلمانَيك نةيةتةسةر شةقام و خؤثيشاندان بكات لةدذي 
فِراندن و بةبارمتةطرتني رؤذنامةنوساني بياني لةعَيراق و سةربِرينيان لةثشتي 
جيهاندا؟  كامَيراكاني سةرجةم  لةبةردةم  و  ئيسالم  ثَيغةمبةرو  بةناوى  ملةوة، 
ئةبَيت هةَلوَيستي جيهان لةدواي هةموو ئةمانة ضيبَيت، لةخؤمان و لةكةلةثوري 
ئيسالمي؟ دةبَيت ضيمان ثَيبَلَين و بؤضوونيان ضيبَيت لةسةرمان؟ وةَلمي ئةم 

ثرسيارانة جَيدَيَلم بؤ خوَينةران.

ثةراوَيزو سةرضاوةكان:
سةر  دةكةنة  هَيرش  كةسانةي  ئةو  سزاداني  دةربارةي  زياتر  زانياري  بؤ   -1

ثيرؤزييةكان لةئةوروثا، بِروانة ئةم سةرضاوةية:
 Alain cabantous: Histoire du blasph eme en occident .Albin

.1998 .Michel
ئازادي رةخنةطرتني  بةفةرةنسا دةبينين كةلةوَلتاني ديزؤر زياتر  2- سةبارةت 
لةبيروباوةِري ئايني تَيداية. شايةني باسة ئةوة شؤِرشي فةِرةنسي بوو كةدوو سةدة بةر 
لةئَيستا ياساي سزادان و سوكايةتيكردن و ثةلمارداني ثيرؤزيية ئاينييةكاني لبرد. ئةم 
هةنطاوة زياتر ضةسثي دواي ئةوةي ساَلي)1905( ئاين لةدةوَلةت جياكرايةوة. لةفةرةنسا 
ئازاديةكي تةواو هةية بؤ رةخنةطرتن لةئاين و بيروباوةِري ئايني و تةنانةت طاَلتةكردن 
بةثاثاو خودي«مةسيح« خؤشي، لةسةر شاشةي تةلةفزيؤنةكان، بةبَي ئةوةي ئةو كارانة 
هيض كَيشةو طرفتَيك بنَيتةوة،  تةنانةت توَيذة كاسؤليكية ئيماندارةكةي ناو فةرةنساش، 
بةئاسايي ئةو شتانة وةردةطرَيت، ضونكة ئازادي بيروِرا ( بةتايبةت بَي باوةِري)، ياساكاني 
ناو كؤمةَلطةي فةِرةنسي ثارَيزطاريلَيدةكةن و بةمافَيكي مةدةنيي دةزانن، ثاشانيش خةَلك 
بةلَيم  لةطةَل ئةوةشدا  ئاسايي وةردةطرن،  طؤِراوةو بةرةوثَيش ضووةو ئةو مةسةلنة 
رووداوي وةك ئةوةي فيلمةكةي«مارتن سكؤرسيزي«يش روودةدات كةرووداوَيكي كةم 
و دةطمةنة. هؤكارةكةشي ئةو ذمارة كاسؤليكة توندِرةوة كةمةن كةقورساييةكي ئةوتؤيان 
لةكؤمةَلطةدا هةية، بةراورد بةمةسيحيية تؤلَيرانس و ليبراَليةكان، سةرةِراي بَيباوةِرةكان 

كةزؤرينةي كؤمةَلطة ثَيكدَينن.
3-سةبارةت بةهَيرشكردنة سةر ثيرؤزييةكان و شؤخي ثَيكردنيان، يان كردنيان 
بة كاريكاتؤر، جياوازييةكي مَيذوويي هةية كةدةكرَيت بة سَيسةدة مةزةندة بكرَيت. 
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مةسيحييةكاني ئةوروثا وةكو لةسةرةتاي ئةم نوسينةدا باسمانكرد، سزاي توندي هةر 
كةسَيكيان دةدا رَيطةي بةخؤي بداية بةئاشكرا طاَلتة بةثيرؤزييةكان بكات و رةخنةيان 

لَيبطرَيت، بةَلم لةئَيستادا طرنطيبةو مةسةلةية نادةنو ثَييانواية بةسةرضووة.
سةرضاوة: 

هاشم صالح: الَينسداد التاريخي، دار الساقي، بيروت_ الطبعة الَيولي، 2007.
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موسلمينبةهارى عةرةبي و تارماييةكان ئيخوان 
هاشم سالح 
لةعةربييةوة:  شوان ئةحمةد

باسي  بةتايبةت،  رؤذنامةيةدا  لةم  لَيرةداو  هاوكارم  ئةلذايذي«  »مشاري 
ثَيمواية  بؤخؤم  من  عةرةبي.  بةهاري  لةبري  كردبوو  ئيخواني  بةهاري  لة 
تاِرادةيةكي زؤر راستي ثَيكاوة، ضونكة دواي سةركةوتني ئيخوان لة تونس لة 
ميسريش سةركةوتن و، لة ليبياش بةمسؤطةري دةيبةنةوة، دواتريش لةوانةية 
لة شوَينةكاني ديكةش هةمان شت دوبارةبَيتةوة، ئةم هةموو سةركةوتنانةي 
نةبوو،  شؤِرشةكاندا  بةرثاكردني  لة  دةستيان  ئةوان  لةكاتَيكدا  بؤضي؟  ئيخوان 
بةَلكو ئةو طةنجانة كرديان كة لةمؤدَيرنةو نوَيبوونةوةوة نزيك بوون؟ ئيخوان 
ضؤن هةر بةتةِريي بةروبوومي بةهاري عةرةبييان ضنييةوة؟ ئةم خةَلتةيان لة 

ئاسمانةوة ضؤن بؤ هاتةخوارَي؟
بخةنين،  يان  بطرين  ئةوةنيية  دةيوت)مةسةلةكة  فةيلةسوف  »سثييؤزا«ي 
بَيت،  واقعي  )هةرضي  دةيوت:  فةيلةسوفيش  تَيبطةين«هيطَل«ي  ئةوةية  بةَلكو 
ئةقاَلنيية(. كةواتة روداوَيكي طرنطي لةم جؤرة ناشَيت هةِرةمةكي و هةوانتةبَيت، 
ئةو  هةوَلدةدةين  لَيرةدا  لةثشتةوةبَيت..  بابةتي  هؤكارطةلَيكي  دةبَيت  بةَلكو 

هؤكارانة دةستنيشان بكةين.
يةكةمين هةَلبذاردني ئازاد لة مةَلبةندي يةكةمين سةرهةَلداني شؤرش و 
)ئيخوان( بؤ  تونسة، زؤرينةي كورسيةكان  وَلتاني عةرةبيدا كة  راثةِرينةكاني 
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بوو، كة بزوتنةوةكةيان ناوةناوة )نةهزة(، بةلَيم  ئاخؤ سةراني ئةمِرؤي )نةهزة( 
ئايا  ئيسالمي(ن؟  )تةوحيدي  بزوتنةوةي  دوَينَي  سةركردةكاني  هةمان  هةر 
بةدرَيذايي سي ساَل لة خةبات و نةهامةتي و طوزةران لة وَلتاني ديموكراسي 
تاببينن ضؤن  نةكردوة  ئايا سةيري ضواردةوري خؤيان  نةطؤِراون؟  ئةوروثيدا، 
بة  ئةلََمانيادا حوكمِراني ديموكراسي دةكرَيت؟  فةرةنساو  ئينطلتةراو  لة  ضؤني 
ديكة  كلتوري  بة  تَيكةَلبوونيان  و  ئةزمون  لة  سودَيكيان  هيض  دةضَيت  ئةقَلدا 

نةبينيبَي؟
ئةوة  ئةمةش  طةشبينن.  هةمووليةك  زؤر  تا  كةم  بةتونس،  سةبارةت 
ناطةيةنًي كة بزاوتي ئيسالمي لةوًي توندِرةو بطرة تيرؤرستيش نةبووة، بةتايبةت 
و  بةرةوثَيشضون  و  طؤِران  ئةوة  دواي  بةَلم  رابردودا،  سةدةي  هةشتاكاني  لة 
وَلتاني  بؤ  كؤضكردني  دواي  تازةنةبووةوة،  نةطؤِراو  لةئَيمة  كَي  رؤشنفكربوون. 

ثَيشكةوتوي ئةوروثاو ذيانكردن لةوَيدا بؤ ضةند ساَلَيك؟
كةواتة دذايةتيكردني ئيخوانةكان لة رابردوداو لةوانةش ئيخوانةكاني تونس، 
و  توندِرةوبوون  دةمارطيرو  لةبةرئةوة  هةبوو،  خؤشي  ثاساوي  رةوابوو،  كارَيكي 
دذايةتي ديموكراسي و تَيكِراي بةهاكاني سةردةمي مؤدَيرنةيان دةكرد، بةلَيم  
بؤضي دةبَيت لة ئَيستادا دذايةتي بكرَين، ئةطةر طؤِرابن و بةهاكاني مؤدَيرنةيان 
قبوَلبَيت و دان بةفرةيي و ثلؤراليستيدا بنَين و دةستبةرداري توندوتيذي بووبن 

و ديموكراسيان كردبَيتة بةرنامةو دةوَلةتي مةدةنيش ئامانجيان بَيت؟
عةرةبةكان،  ليبراَلة  و  ئيخوان  نَيوان  ِنةهامةتيةي  ثر  دذوارو  ملمالنَي  ئةو 
بةدرَيذايي ثةنجا ساَلي رابردو، خَيري بؤ هةردووليان تَيدابوو، سةرةِراي هةموو 

ئةو تيرؤرو كوشت و بِرةي لة هةردوولوة روويدا.
دةبَي ئةوة بزانين كة بزاوتي ئيخوان موسلمين ثَيشترو لةليةن ناسيؤناليزمي 
عةرةبي و ئايديؤلؤذياي سؤيالستي و جيهاني سَيهةمةوة كة دذ بة ئيمثرياليزم 
ئيخوان وةك  رابردودا  لة  بوون، ضةوسَينراوةتةوةو سةركوتكراوة.  و كؤلؤناليزم 
تابوري ثَينجةم سةيركراوة كةدةستي لةطةَل كؤنةثةرستاني عةرةب و خؤرئاوادا 

تَيكةَلبووة.
شكؤوة  هَيزو  بةوثةِري  ئيخوان  دةكاتةوةو  خؤي  تؤَلةي  مَيذوو  هةنوكة 
مؤدَيرنةو  ئايديؤلؤذياي  ئةوةي  دواي  ئةمةش  ناوكايةكة.  دةطةِرَيتةوة 
نةتةوايةتي و سوسياليزم  راستطؤيي خؤيان لةدةستداو كةس باوةِريان ثَيناكات، 
كرداريان  طوفتارو  كة  ديكتاتؤريةكانة  رذَيمة  طةندةَلي  و  ستةم  هؤكارةكةشي 

ئاسمان و رَيسمان لَيكةوة دورن.
سةيري دؤخي ناهةمواري ثارتة ناسيؤناليستة عةرةبيةكان بكة )ض بةعس 
ض ناسري( هةروةها بِروانة ثارتة ماركسي و كؤمؤنيستةكان. ئةوانيش لةدواي 
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لةبةريةك هةَلوةشاني يةكيةتي سؤظيةت و داِرماني ديواري بةرلين و طرتنةبةري 
راستطؤييان  خؤرهةَلتةوة،  ئةوروثاي  لةليةن  خؤرئاوايي  ديموكراسي  نمونةي 

لةدةستداو متمانةيان نةما.
كةواتة لةوةها بارودؤخَيكدا دةنطدةري عةرةب يان موسَلمان دةنط بةكَي 
بدات؟ لةكاتَيكدا لة طؤِرةثانةكةدا تةنها رَيكخراوة ئاينييةكان ماون. دةنطدةري 
بدات، كة  ئايديؤلؤذياية  بةو  لةوةي دةنط  نةماوة، جطة  ئَيمة هيض ضارةيةكي 
بةقوَلي بةناو شوناس و مَيذوويدا رؤضووةو زؤر لة قةناعةت و بيروبؤضوونييةوة 

نزيكة. 
وةك  دةبةنةوة،  هةَلبذاردنةكان  جَييةك  لةهةموو  ئيخوانةكان  لةبةرئةوةية 
ضؤن ثَيشتر بزاوتة شيعةكان لة ئَيران و عَيراق برديانةوة، بَيطومان مايةي شةرم 
و خةجاَلةتية رؤشنبيري  نوَيي عةرةب بةم هةلومةرجة دةضَلةكَي و بةليةوة 
ئةوةية، كة ضةند  بةَلطةي  لةبةرئةوةي دةضَلةكَين  وادةَلَيم؟  بؤضي  سةيربَيت. 

بَيئاطاية لةواقيعي خؤي و لةسةنط و قورسايي مَيذووي كةلةثوري ئايني.
ئةوة بؤضوونَيكي ساويلكانةبوو ثَييوابوو ئةو طةنجة ليبرالنةي شؤِرشيانكرد  
حاَل  واقيعي  دةيضننةوة.  ئةوان  شؤِرشةكة  بةروبوومي  ميسر،  و  لةتونس 
دةيسةلمَينَي ئيسالميةكان بةهَيزترن و جةماوةريان زياترة. ئةوان ثةنا بةهَيزو 
هةر  لة  دةتوانن  دةداو  بةخةَلك  دَلنيايي  ئةمةش  و  دةطرن  خوا  دةسةَلتي 
بكةن و  بةرلةوةي ورتة  بكةن،  بَيدةنط  ليبراليةكان  تةلةفزيؤنيدا  مَيزطردَيكي 
دةميان بكةنةوة. هَيندة بةسة كارةكتةرَيكي ئيخوان دةمبكاتةوةو بيسميال بكات، 
بيسميال  بة  قسةكانت  تؤ  بةلَيم   بكات،  بَيدةنطت  و  بكات  كؤنترؤَل  بؤئةوةي 
دةست ثَيناكةيت، لةترسي ئةوةي ثَيت نةَلَين كؤنةثةرست يان دواكةوتويت!..

ئاينيية  ئيخوانةكان و ئيسالميةكان بةطشتي هةمان ئةو فةرهةنطي زاراوة 
بةكاردَينن ، كةسةدان ساَلة خةَلك و خوا بةكاريدَينن و بةتةقديسةوة سةيري 
ثَيشكةش  ئابوري  و  كؤمةَليةتي  خزمةتطوزاري  ئيخوانةكان  هاوكات  دةكةن. 
بَيشومارةي  ثارة  ئةو  بةهؤي  ئةويش  دةكةن،  هةذارةكان  توَيذة  و  بةضين 
لةهةندَي لة وَلتانةوة ثَييان دةطات، بةلَيم  ئاخؤ خؤرئاوا بةيةك فلس كؤمةكي 
بة ثارتة عةلمانييةكاني تونس كردوة؟ ئايا ئَيمة كةلفي َليبراليزم و عةلمانييةت 
لَيدةدةين، بةناخي طةل و نةتةوةكاني خؤمان ئاشناين؟ ئايا لة خؤمان دةبورين و 
دادةبةزينة ئاستي ئةوان؟ ئَيمة خؤمان بةطةورةتر دةزانين و خةريكي ريزكردني 
ئيخوان  لَيدةرناكةين!  سةري  خؤشمان  كة  ئاَلؤزانةين  فةلسةفية  تيؤريا  ئةو 
ئةوةدابوون  لةهةوَلي  غافَلكوذيةوة،  و  توندوتيذي  تيرؤرو  لةِرَيي  زؤر  ساَلنَيكي 
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بطةنة دةسةَلت، كةضي وا لة ئَيستاداو لةِرَيي سندوقةكاني دةنطدانةوة، كورسي 
عةشقي  ديموكراسي؟  نابنة  ئةمة  دواي  ئايا  بةردةستيان!..  هاتة  حوكمِراني 
و  ناكةن  تةكفير  ديموكراسي  ئيدي  دَلخوازيان؟  نابَيتة  و  نابن  ديموكراسي 

ثةلماري نادةن و ناَلَين ئةمة داهَينراوي خؤرئاواي طومِراية؟
ديموكراسي ئاواية )تيرَيكي دوودةمة(، جار هةية بؤتؤيةو جار هةية لةدذتة. 

ضةند سةختة دةستبةرداري دةسةَلت بيت، دواي ئةوةي ضةشةتكرد!
هاتوو  طةر  ِروودةدات؟  ضي  داهاتوودا  هةَلبذاردني  لة  بزانين  باببينين 
دؤِرانديان. بزانين بوونةتة ديموكراسي راستةقينةو ئامادةي دةستاودةستكردني 
دةسةَلتن، ياخود ثةنادةبةنة بةر هةِرةشةو ضاوسوركردنةوةي ئاشكراو نهَيني، 

بؤئةوةي دةسةَلتيان لةدةست نةضَيت.
لةهةموو حاَلةتَيكدا نابَيت وةك بةتةواوةتي كؤنترؤَلي شانؤي سياسي بكةن، 
مايةي  ببَيتة  لةوانةية  ضونكة  وريايبين،  ثَيويستة  طةورةيةو  مةترسيةكي  ئةمة 
تؤتاليتاريةتَيكي تيؤلؤذي و ببَيتة ئةَلتةرناتيظي تؤتاليتاريةتي عةلماني ئةو رذَيم و 

دةسةَلتانةي سةرةونطوم بوون.
دواي هةموو ئةم ئةزمونة ديموكراسية قةشةنطانة، ئايدياي حاكميةت يان 
تيؤرياي وياليةتي فةقيه ضي بةسةردَيت؟ ئايا ئيسالميةكان دةستبةرداري نابن 
و فةلسةفةي سياسي مؤدَيرن ثةسةند ناكةن، ئةو فةلسةفةيةي دةَلَيت«ميللةت 
هةموو  مةشروعيةتي  باَلو  سةروةري  سةرضاوةي  خؤي  ئازادي  بةدةنطداني 

دةسةَلت و حوكمِرانييةكة«؟
ئةزموني هةَلبذاردن و ديموكراسي كاريطةري زؤر جَيدَيَلَيت. واقعي رؤذانة 
فيكريش دةطؤِرَيت، واتة هةر بةتةنها فيكر واقيع ناطؤِرَيت و كاريطةري لةسةر 
جَيناهَيَلَيت. ديالةكتيكَيكي داهَينةرانة هةية كة فيكرو واقيع ثَيكةوة دةبةستَيتةوة.

قؤناغةي  ئةم  ثَيموابَيت،  نيية  بةوماناية  ثَيشوم  دةَلَيم«ئةو قسانةي  دواجار 
ئيخوان موسلمين كؤتايي مَيذوو بَيت. ئةوةي هةنوكة دةيطوزةرَينين بريتية لة 
قؤناغَيكي ئينتيقالي، بةرلةوةي ميللةت هؤشياربَيتةوةو لَيكدانةوةي رؤشنطةرانة 
لَيكدانةوةي كؤني سةدةكاني ناوةِراستدا سةركةوَيت. ئةوكات  بؤ ئاين بةسةر 

خؤري ئازادي هةَلدَيت و هةركةسةو قسةي خؤي دةبَيت«.

سةرضاوة:
شرق االوسط، ئةيلولى 2011.
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مَيذووى ئيسالمطةرايي هاوضةرخ
مةجيد مورادى رؤدثشتي
 وةرطَيِراني: كارزان محةمةد

* لة بانطةوازةوة بؤ توندوتيذي
ضةمكى ئيسالمى سياسى نزيكةى سَي دةية لةمةوثَيش، بوو بة زاراوةيةكى 
بة  ئيسالمى  بؤ  ضةمكة،  ئةم  هةندَيكجار  نَيودةوَلةتييةكان.  ميديا  نَيو  باوى 
وَينا  واى  و  بةكاردةهَينرَيت  ئيسالم  بؤ  سياسى  شرؤظةى  ياخود  سياسيكراو، 
بةسةردا  سياسى  رةهةندى  و  نيية  سياسى  بنضينةدا  لة  ئيسالم  كة  دةكةن، 

سةثَينراوة. 
لةم وتارةدا بوارى باسكردنى ئةم دةنطؤية و شرؤظةى فاكتةر و ثاَلنةرةكانى 
سةرةكى  خةسَلةتى  نيية....  ثرؤسةيةمان  ئةم  بةرزبوونةوةى  و  فؤرمةَلةبوون 
مؤديلَيكى  خاوةنى  ئيسالم  كة  دةكات،  بؤئةوة  بانطةواز  سياسى،  ئيسالمى 
و  حكومِرانى  سايةى  لةذَير  ئيسالمييةكان  ئةركة  زؤرينةى  و  حكومِرانيية 
ئةم  سياسى،  ئيسالمى  بؤ  ثَيناسة  ئةم  بةثَيى  ناكرَين.  ثيادة  نةبَي  حكومةتدا 
ِرةوتةكانى  وةرضةرخانى  ثرؤسةى  بؤ  خوَيندنةوةيةك  دةيةوَي  ئَيستا  وتارةى 
بةرةو  نةرمونيانييةوة  و  ميانِرةويى  لة  عةرةب  جيهانى  لة  سياسى  ئيسالمى 
توندِرةويى و ِرةقى و توندوتيذى بكات، بة لق وثؤكانى ئيسالمى سياسيشةوة لة 
هةموو ولَيتانى ئيسالمى كة لة ماليزيا و ئةندةنوسياوة، تا دةطاتة ئَيران و ئاسياى 
ناوةِراست، ثةرةيانسةندوة. ئةم وتارةش تةنها جيهانى عةرةب شرؤظة دةكات، 
بؤ دؤزينةوةى ِرةطوِريشة هزرييةكانى ئيسالميية عةرةبةكان، ئاوِرَيك لة نيمضة 

قاِرةى هيندستان دةدةينةوة.
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هَيرشى ناثليؤن ثؤناثةرت لة ساَلى ))1798ز بؤسةر ميسر، وةرزَيكى نوَيى 
ناثليؤن  هَيرشى  بوو.  بةدواوة  ئيسالمى  سياسييةكانى  هزريى-  ديدوبؤضوونة 
شؤكَيكى مةزن بوو كة موسَلمانانى داضَلةكاند و خستنيية دؤخى بيركردنةوةوة. 
خستةِروو  طرنطةى  ثرسيارة  ئةم  1946ز(  1869(ز  ئةرسةلن  شةكيب 
و  ثاشكةوتن  موسَلمانان  بؤضى  كتَيبةكانيشي  لة  يةكَيك  ناونيشانى  بووة  دواتر 

ئةوانيتر ثَيشكةوتن؟. 
شةكيب ئةرسةلن فاكتةرى دواكةوتويى موسَلمانانى طَيِرايةوة بؤ نةبوونى 
ئةو  وةديهَينانى  بؤ  ثَيويست  ئيرادةى  نةبوونى  و  خةبات  لةثَيناو  بةرنامةيةك، 
بةرنامةية. بة بؤضوونى ئةو، ثرؤذةى مةزنى عةرةب و موسَلمانان خودى ئيسالمة 

بة هةموو رةهةندة ئايدؤلؤذي، شارستاني، كؤمةلَييةتى و سياسييةكةيةوة.
وردة وردة موسَلمانان بة بةراوردكردنى دؤخ و هةلومةرجي خؤيان لةطةَل 
ثاشةكشة  دووضارى  ِراستى  بة  كة  دةرةنجامةى  ئةم  طةيشتنة  خؤرئاوادا، 
ثةيبردن  طرنطتر  لةوةش  ضارةنوسسازن،  هةميشة  بةراوردكارييةكان  هاتوون. 
بؤ  باشترين سةكؤ  ببَيتة  دةيتواني  ئاوابوونيان،  و  ثاشكةوتويى  طيرؤدةبوونى  بة 
هةنطاونان بةرةو دؤخَيكى ويستراو، بةلَيم ثةراطةندةيى و ملمالنَيى مؤديلةكان، 

ئةنجامَيكى ديكةى بؤ جيهانى ئيسالم هَينايةئارا.
برد، شوَينكةوتنى  ئيسالم  ثاشةكشةى جيهانى  بة  نةوة كة ثةى  يةكةمين 
تةكنؤلؤذيا  و  زانست  وةدةستهَينانى  كة  ثَيشكةوتندا،   لة  بوو  خؤرائاوا  ِرَيطاى 
كة  دووةم  نةوةى  بةلَيم  دؤزييةوة،  دةرةوة  بةرةو  ِرَيطايان  ضةشنة  بةو  بوو، 
ثَيشِرةوةكةيان سةيد جةمالةدينى ئةسةد ئابادى بوو، لةو بِروايةدابوو يةكطرتنى 
تازة  ِرؤحَيكى  بة  ئيسالم  ثَيكهاتةى جيهانى  نؤذةنكردنةوةى  و  ئيسالم  جيهانى 
بةدةستهَينانى  لةثَيناو  و هةوَلدان  ئيمثرياليزمى خؤرئاوا  لةهةمبةر  راوةستان  و 
سةربةخؤييدا، بريتين لة ِرَيطاكانى دةربازبوون لةو ثاشةكشةية. سةيد جةمال 
خؤرئاوادا  هةمبةر  لة  خؤرهةلَيتى  سياسيانةى  رابوونى  كة  كةسة  يةكةمين 
ئاقارى  لة  تا  كرد،  ئيسالمى  ميللةتانى  سةرجةم  لة  داواى  كرد،  فؤرمةَلة 
بةطذداضوونةوةى دةسةلَيتخوازيى خؤرئاوادا هةنطاو بنَين. بةمثَيية دةشَي سةيد 
جةمال بة يةكةم بانطخوازي ئيسالمى سياسى لة سةدةى نؤزدةهةمدا دابنرَيت. 
ئاينيية،  بِروايةداية سةيد جةمال مةزنترين بيرمةندى  ئيقبال لهورى لةو 
كة بانطةوازي ِرابوون و هةستانةوةى ئيسالمى و ديموكراسى لة جيهانى نوَيى 

ئيسالم و بةطذداضوونةوةى ئيمثرياليزمى كردوة.
و  ئيسالم  سةرةتاييةكانى  بنةما  بؤ  طةِرانةوة  ثَييوابوو  جةمال  سةيد 
و  نوَيى  زانستى  بة  كردن  خؤئامادةباش  و  ئةقلَينييةت  زيندوكردنةوةى 
لسايكردنةوةو  و  ضةقبةستن  لة  وازهَينان  و  ئيجتيهاد  دةروازةى  كردنةوةى 
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ثاراستني ئاين لة بيدعة و خورافات، هةلومةرجَيكى ثَيويست لةثَيناو وةديهَينانى 
دةكردةوة،  بلَيو  ميسرى  جةمالى  سةيد  هزرى  فةراهةمدةكات.  ِرابوونةدا  ئةو 
بؤ سةرجةم ولَيتانى خؤرهةلَيت و خؤرئاواى جيهانى ئيسالمي طواستةوةو بووة 

دةستمايةى زؤرينةى بزوتنةوة سياسيية ئيسالمييةكان. 
واتا  ئةو،  فكرييةكةى  خوَيندنطة  فَيرخوازى  ديارترين  دواى سةيد جةمال 
و  سياسى  سةرتاسةريى  شؤِرشى  ئايدياى  لة  دةستى  عةبدة(،  محةمةد  )شَيخ 
دروستكردنى يةكَيتى ولَيتة ئيسالمييةكان )الجامعة السالمية(  كَيشايةوة كة 

سةيد جةمال، بانطةشةكار و دامةزرَينةرةكةى بوو. 
لة  ببوو  نائومَيد  ِرَيطايةكي ديكةى هةَلبذارد، عةبدة  شَيخ محةمةد عةبدة 
بةرهةمى خةبات لةثَيناو دروستكردنى ئاَلوطؤِرَيكى سياسى نةوةيةك، حةزى لة 
بزوتنةوةيةك بوو، كة ِرةوتَيكى درَيذخايةنى هةبَيت و ضةندين نةوة لةخؤبطرَيت. 
ِرَيطاى ئةو، دروستكردنى ِريفؤرمى فَيركاريى و ثةروةردةيى و طؤِرانكاريى بوو لة 

سيستمة فَيركاريية كؤنةكاندا. 
)1928ز(دا،  ساَلى  لة  موسليمين  ئيخوان  بزوتنةوةى  فؤرمةَلةبوونى 
طرنطترين خاَلى وةرضةرخان بوو لة ذيانى ئيسالمى سياسي سةدةى بيستةمدا. 
كة  بيستةمدا،  سةدةى  لة  ئيسالميية  بزوتنةوةى  مةزنترين  بزوتنةوةية  ئةم 
لوبنان، كوةيت، عيراق و هةندَي  لة فةلةستين، ئوردن،  ثانتاييةكةى هةريةك 

ولَيتي ديكةى عةرةبى و تةنانةت ئَيرانيشى طرتةوة. 
بزوتنةوةي فيدائيانى ئيسالم بة ِرَيبةرايةتى سةيد موجتةبا نةواب سةفةوي، 
لة  نزيك  ثةيوةندي  ئَيراندا،  لة  بوو  موسليمين  ئيخوان  بزوتنةوةى  كؤثييةكى 
نَيوان نةواب سةفةوي و ئيخوانةكانى ميسر و شامدا هةبوو، هةروةك حةسةن 
حةنةفى ئاماذةى بؤ دةكات، لة قؤناغى طةنجَيتيدا نةواب سةفةويى بةسةر كؤَلى 

ئيخوانةكانةوة لة قاهيرة بينيوة.
بةم  ئايدؤلؤذييةكانى  بنةما  كة  رايطةياند  موسليمين  ئيخوان  بزوتنةوةى 

ضةشنةن:
جيا  بايةخى  و  دونيا  و  ئاين  طرتنةخؤى  و  ئيسالم  سةرتاثاطيريى   1-
ئاين و دونيا، ضونكة ئيسالم كؤى عيبادةت و حكومِراني،  نَيوان  نةكردنةوةى 

ئاين و دةوَلةت، مةعنةوييةت و كار، نوَيذ و جيهاد و قورئان و شمشَيرة.
-2 طةِرانةوة بؤ ثرةنسيثة سةرةتاييةكانى ئيسالم.

و  يةكطرتون  ميللةتَيكى  موسَلمانان  ضونكة  ئيسالم،  جيهانى  يةكَيتى   3-
نيشتيمانى ئيسالميش يةك نيشتيمانة.

ثةرةثَيدانى  ثاشان  ئيخوانة،  دوائامانجى  و  يةكةم  ئيسالمى،  حكومةتى   4-
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ثرةنسيث و بنةماكانييةتي.
حةسةن ئةلبةناى دامةزرَينةرو ِرَيبةرى بزوتنةوةى ئيخوانموسليمين، لةطةَل 
دامةزراندنى ئةم بزوتنةوةيةدا، سةرقاَلى وةديهَينانى ئامانجةكانى سةيد جةمال 
بوو بؤ خستنةطةِرى ضينوتوَيذةكانى موسَلمان و يةكَيتى ميللةتى ئيسالم. ناوبراو 
ليةنطرى  و  كؤمةَلطة  ريفؤرمى  خوازيارى  و  رياليست   سياسى  بيرمةندَيكى 
سيستمى ثارلةمانى نوَي و بةشداريكردن لة هةَلبذاردن دا بوو، بِرواى بة مافى 
خةَلك هةبوو لة ياساداناندا. ناوبراو هيضكاتَي كؤمةَلطة هةنوكةييةكانى بة كافر 
تؤمةتبار نةدةكرد، تؤمةتى جاهيلييةتى نةدةخستنةثاَل، لة سةرجةم بوارةكاندا 

بةتةواوةتى لةطةَل سةيد قوتبى ميراتطريدا ناكؤك بوو. 
* لة جَيبةجَيكردنى شةريعةتةوة تا حكومِراني

شةريعةتى  ثيادةكردنى  سياسي،  ئيسالمى  ثرؤسةى  بةرايى  بيرؤكةى   
خوداوةند  بوو لة كؤمةَلطة ئيسالمييةكاندا. 

رايطةياند  راشكاويى  بة  )1939ز(  ساَلى  لة  موسليمين  ئيخوان  بزوتنةوةى 
يةكَيك لة ئامانجةكانى ئةم كؤمةَلةية، بةرثاكردنى دةوَلةتَيكى شياوة كة ئةحكام 
و بنةماكانى ئيسالمى تيادا ثيادة بكرَيت، لة ناوخؤدا ثارَيزطاريي لَي بكات و لة 

دةرةوةشدا ثِروثاطةندةي بؤ بكات.
ثارَيزطاريى  لة  بريتيية  ئيسالمى  دةوَلةتَيكى  ئةركى  ثَييوابوو  ئيخوان 
ئيمام محةمةدى  بة قسةيةكى  بةنا ثشت  لة شةريعةت. حةسةن  تةواوةتيانة 
ثادشاكةى  و  بنةماية  شةريعةت  بزانن  دةَلَيت«ئةوة  كة  دةبةستَيت  غةزالى 
فاسدة.  نةبَي  ثارَيزةرى  ئةوةى  و  وَيرانة  نةبَي  بنةماى  ئةوةى  ثارَيزةرييةتى، 
تايبةتمةندى بنضينةيى ئةو ضةشنة دةوَلةتةش كة جَيبةجَيكاريى ئةحكامةكانى 

شةريعةتة، بريتية لة بانطةشة بؤكردني.« 
حةسةن بةنا لةو بِروايةدابوو دةوَلةتى ئيسالمى تةنها بؤ بنةماى بانطخوازيى 
كة  ئةوةية  ئةوةوة،  ديدطاى  لة  خوداش  حكومةتى  ضةمكى  ناكرَيت،  بةرثا 

بانطخوازيى بةرةو خودا و بانطةشة بؤ ثرةنسيثة ئاينييةكان بكرَيت. 
ئيخوان موسلمين دةتوانرَي  بة سيمبولى ئيسالمى سياسى ميانِرةو لة نيوةى 
يةكةمى سةدةى بيستةمدا دادةندرَيت، قةوارةيةكى بةرفراوانى ضالكييةكانيشى 
هةبوو.  فَيركارييةكانةوة  و  ثةروةردةيى  كؤمةلَييةتي،  رةهةندة  ب  ثةيوةندى 
و   راديكاَلخوازيى  ِرةوتى  )1949ز(،  ساَلى  لة  بةنا  حةسةن  كوشتنى  لةطةَل 
جوداخوازي بة ِرَيبةرايةتى سةيد قوتب لة ناوخؤى ئيخوان موسلميندا فؤرمةَلة 

بوو 
قوتب  سةيد  رَيكخراوة،  ئةو  ناوخؤيى  ثةرتبوونى  ثةرت  ببووةمايةى  كة 
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جاهيلييةتى  و  حكومِرانييةت  تيؤرى  مودودي(   ابواالعلي  كاريطةريى)  ذَير  لة 
ئيسالمى،  فةندةمَينتاليزمى  سةرةكى  ستراتيذى  وةك  ئةمِرؤ  تا  كة  خستةِروو، 
زادةى  ئايدياى حكومِرانييةكةى  راديكاَل دةناسرَيت.  ئيسالمى سياسى  ياخود 

ذينطةى نيمضة قاِرةى هيندستانة.
تيؤرة بؤ سةرةتاى سةدةى نؤزدةهةم و  يا ئةم  ئايدياية  ِرةطوِريشةى ئةم 
بةريتانياوة دةطةِرَيتةوة. دةسةلَيتى  لةليةن  سةردةمى داطيركردنى هيندستان 
ئيمثراتؤريةتة  قةَلةمِرةوى  كة  ئةمِرؤش،  تا  هيندستاندا  بةسةر  بةريتانيا 
دةكرا،  هةذمار  ئيسالمى  ولَيتَيكى  بة  و  دابوو  مةغؤلى  ئيسالمى  مةزنةكةى 
قاِرةية  نيمضة  ئةم  نيشتةجَيى  موسَلمانانى  ذيانى  لةسةر  قوَلى  كاريطةرييةكى 

هةبوو. 
و  ئيسالمييةكاندا  ناوضة  جةرطةى  لةنَيو  بةريتانيا  كؤلؤنياليزمى  داخزانى 
موسَلمانانةوة؛  زؤرى  نيطةرانى  بةهؤى  عوسمانى  ئيمثراتؤرييةتى  لوازبوونى 
نيمضة  ئةو  موسَلمانانى  لةنيََو  توندِرةو  رةوتَيكى  قؤناغدا  هةمان  لة  هاتةئارا. 
خؤى  خةسَلةتةكانى  لةسةر  جةختى  توندييةوة  بة  كة  سةريهةَلدا،  قاِرةيةدا 
بةطذداضوونةوةى  لةسةر  ثَيداطري  ئةوةى  وَيِراى  ثرؤسةية  ئةم  دةكردةوة، 
بةريتانييةكان دةكرد، جةختيشى لةسةر جيابوونةوة لة هينديية ناموسَلمانةكان 
دةسةلَيتى  ذَير  ناوضةكانى  لة  موسَلمانان  رةهاى  زؤرينةى  لةكاتَيكدا  دةكرد، 

موسَلمانة مةغؤلةكاندا دةذيان و ِرةطوِريشةيةكى هينديانةيان هةبوو. 
شا وةليوَللَي دةهلةوى لة ثةرتوكةكةى خؤي) حجة الله البالغه( دا خةَلكى 
و  قورئان  بؤ  طةِرانةوة  لةِرَيطةى  ئاين  بوذاندنةوةى  بةرةو  كرد،  بانطهَيشت 
سوننةت و دوركةوتنةوة لة دابونةريتة خؤماَلييةكان،  كة تيايدا هيند و مةغؤل 
و موسَلمانى لة خؤيدا ئاوَيتة كردبوو، بةلَيم كوِرةكةى واتا شا عةبدولعةزيزى 
دةهلةوي، سةبارةت بةوةى ئايا هيندستان هَيشتا دارولسةلمة، ياخود طؤِراوة بؤ  
دارولكوفر، بة رةسمى رايطةياند هيندستان وَيِراى بوونى ثادشايةكى موسَلمان 
لةذَير  راستةقينة  فةرمانِرةوايى  و  دةسةلَيت  ضونكة  نيية،  دارولسةلم  ضيتر 
تةنها  نيية  لةبةردةمدا  ِرَيطاضارةيةكمان  بؤيةشة  هةر  ئينطليزةكانداية،  دةستى 

هيجرةت و جيهاد نةبَي. 
لةو  ئيسالمى  دةوَلةتى  دامةزراندنى  بيرؤكةى  و  جوداخوازي  هزرى 
نيمضة قاِرةيةدا، كة بووةمايةي دامةزراندنى كؤمارى ئيسالمي ثاكستان، هةر 
هيند  سةربةخؤيى  تةنانةت  دةطةِرَيتةوة،  هزرانة  ضةشنة  ئةو  بؤ  ِرةطوِريشةى 
بشكَينَي،  جودايخوازيية  ئةم  تينوَيتي  نةيتواني  طاندى  و  نةهرؤ  بةِرَيبةرايةتى 
ِرووخسارةكانى  بةرجةستةترين  لة  يةكَيكة  كة  عةالى(   ضؤن)ئةبو  هةروةك 
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ئيسالمى سياسى لة سةدةى بيستةم و ِرَيبةرى جةماعةتى ئيسالمى ثاكستان 
بوو لة دةيةى ضلةكاندا، رايدةطةيةنَي: ئيسالم دينَيكى تايبةتمةند، سةرتاثاطير 
شارستانييةتةكانة،  نَيوان  ئاينى  تاكة  و  شةريعةتةكانيترة  ثوضةَلكةرةوةى  و 
ئةطةرى دامةزراندنى سيستمَيكى فرةئاينى لة نيمضة قاِرةى هيندستاندا بوونى 
وةدةستبَينن،  هيندستاندا  بةسةر  دةسةلَيت  جارَيكيتر  دةبَي  موسَلمانان  نيية. 
ياخود دةوَلةتى تايبةتى خؤيان دابمةزرَينن. ِرةطوِريشةكةى بؤ ئةوة دةطةِرَيتةوة 
كة دةسةلَيت كَيية و كَي دةسةلَيتدارة، خاوةن سيستمةكة  و بِرياردةر كَين؟. 
وةلَيمى هةموو ئةم ثرسيارانة خوداى مةزنة، بةم ضةشنة سيستمةكة سيستمي 
خودا و ئيمان و ئيسالمة، ياخود ئةو دةسةلَيتة تاغوتة كة سيستمةكة سيستمى 
ثوضةَلكةرةوةى  ئيسالم  مةودودييةوة،  ِروانطةى  لة  كوفرة.  و  طومِرايى  و  فسق 

هةموو ئاينةكانة و خؤى دةسةلَيتدارى نَيو هةموويانة.
ثرسى  لة  باس  مةودودي،  هزرةكانى  كاريطةريى  لةذَير  قوتب  سةيد 
بةرةو  طرنطيشى  هةنطاوَيكى  دةكات،  ئيسالمى  جيهانبينى  ثرسى  و  حكومِرانى 

فةندةمَينتاليزم هةَلَينا.  
خاكى  لةنَيو  كة  هةرشتَي  دةربارةى  بِرياردان  قوتبةوة،  سةيد  ِروانطةى  لة 
موسَلماناندا لةئارادا بَيت، وابةستة بة  ثرسيارَيكى بنضينةييةوة:«كَي لة مةيدانى 
هزر و كلتور و سياسةت و حكومِرانيداية، خوداية )شةريعةتى خودا(، ياخود) 
تاغوتة ( ياسا و ثياو و سيستمة تاغوتييةكانة !. هةموو شتَي جطة لة ئيسالم، واتا 
جاهيلييةت و طومِرايى و تاغوت، ضونكة خوداوةند و ثةيامبةرى خوداش هةر 
وةها دةفةرموون. ِرَيِرةوى كَيشمةكَيشمةكانى ئيسالم لةطةَل طومِرا ناوخؤيى و 

دووذمنة دةرةكييةكاندا، بةدرَيذايى مَيذووش وةها دةَلَين.
هزرةكانى  )1952(ز،  ساَلى  بةرلة  واتا  قؤناغة  بةرلةم  تا  قوتب  سةيد 
ميانِرةو و تا ئةندازةيةكيش ليبِراَلى هةبوو. لةم قؤناغةدا ثةيوةندى بة ئيخوان 
ئةلموسليمينةوة كرد، بةلَيم تا ساَلى)1954ز(كة بةهاوِرَييةتى هةزاران ئيخوان 
نَيو  خراية  عةبدولناسرةوة،  جةمال  تيرؤركردنى  يةكةمى  هةوَلى  ئةنجامى  لة 
ئةم  نةنوسي،  جاهيلييةت  و  حكومِراني  دةربارةي  شتَيكى  هيض  زيندانةوة، 
ئايديايةى بؤ يةكةمينجار لة كتَيبة بةناوبانطةكةيد)في ظالل القرَين( خستةِروو 
كة لة زينداندا نوسيويةتي. بؤ ثةرةثَيدانى ئةم ئايديايةشي، لة ساَلى )1964ز(

دواى ئازادبوونى لة زيندان، هةندَي لة نوسينةكانى لة ناوةوةو دةرةوةى زينداندا 
بؤ جةماعةت  بنضينةيةك  بووة  بلَيوكردةوة كة  الطريق(  فى  )معالم  لةذَيرناوى 
كتَيبةدا  لةم  ناوبراو  عةرةبدا.  ولَيتانى  لةناو  بةتايبةتى  ئيسالمييةكان  طروثة  و 
بة  واشياوة  نائيسالمين...  و  جاهيل  سةرجةميان  ئَيستا  كؤمةَلطةكانى  دةَلَيت: 
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شتانةى  بةو  نيية  ثةيوةندييةكى  هيض  ئيسالم  بَلَيين  ترسةوة  بَي  و  ِراشكاويي 
ئةمِرؤ لةسةر طؤى زةويدا ِروو دةدةن، ضونكة حكومِرانييةكةى ئيسالم نيية و 
تةنها ئةَلتةرناتيظَيك بؤ ئةم بارودؤخة درؤزنة، بةر لةهةر شتَيك دامةزراندنى 
كؤمةَلطةيةكى ئيسالميية، كة ئيسالم بكاتة شةريعةت و ياساى خؤى و هيض 

شةريعةتَيكيترى تَيدا نةبَيت.
ناوبراو لة جَيطةيةكيترى ئةم ثةيامةيدا دةَلَيت:«بؤ ِرووبةِرووبوونةوة لةطةَل 
كؤمةَلطةى جاهيلييةتدا، ثَيويستمان بة توانا و هَيزة، هَيزي بيروباوةِرو وَيناكردن، 
و  كؤمةلَييةتى  ئؤرطانيزةكردنى  هَيزي  خؤئامادةكردن،  و  ئةخالقى  هَيزي 
جؤرةكانيترى هَيز كة بة ثشت بةستن بةو هَيزو تواناية رووبةِرووى كؤمةَلطةى 
ئةو  بةسةر  زاَلبوون  هَيزى  و  بةردةوامبوون  هَيزى  ببينةوة،  جاهيليةت 

كؤمةَلطةيةمان ثَيويستة.
لةدواى  موسليمين  ئيخوان  ِرَيبةرى  ئةلميزيبى  حةسةن  لةليةكيترةوة 
ناوى  لةذَير  ثةيامَيكى  ئيخوان،  سةركردةكانيترى  هاريكاريى  بة  بةنا  حةسةن 
نابَي  كة  كردبوةوة  خاَلة  ئةم  لةسةر  جةختى  تيايدا  داِرشت،  القضاة(   )دعاة 
لةنَيوان سيستمَيكى بالَيى كؤمةَلطة كة لة شةريعةتى خوداوةندةوة سةرضاوةى 
ناثيرؤزى  بيروباوةِرَيكى  كة  ئايدؤلؤذيايةك  و  حكومةت  لةطةَل  طرتوة 
لةو  هاوبيروباوةِرةكاني  و  ناوبراو  بكةين.  تَيكةلَيويان  و  بضين  بةهةَلةدا  هةية، 
ئيرشادن  و  بانطةواز  جةماعةتى  بنةِرةتدا  لة  موسليمين  ئيخوان  بِروايةدابوون 
خؤيان  توندةكانى  بيروباوةِرة  كة  حيزبايةتى  و  سياسةت  جةماعةتى  Kنةك 
بكةنة ئامرازي طةيشتن بة دةسةلَيت. ناوبراو ميراتطرى هزرو ِرَيبازى حةسةن 
بةنا بوو، هةوَلى لةثَيناو جَيبةجَيكردنى تةواوةتيانةى شةريعةت دةدا لةِرَيطاى 
لة  بةشداريكردنيان  و  كاربةدةستان  ئامؤذطاريي  و  ِرَينمايى  و  ثةروةردةكردن 
باشتر  طؤِرانطارييةكى  هَينانةئاراى  ئامانجى  بة  سياسيدا  و  كؤمةلَييةتى  ذيانى 
كؤمؤنيستييةكان،  طروثة  هاوشَيوةى  دةبَيتة  بيروباوةِرةكةيان  ئةطةرنا  قوَلتر،  و 
ياخود دةستةو تاقمة ئيسالميية دَيرينةكانى وةك خةواريجةكان. ئةوةى ناوبراو 
موسليميندا  ئيخوان  دَلى  لةنَيو  و  هاتةئارا  نةبرد  هَيندةى  دةكرد،  بؤ  ثَيشبينى 
كؤمةَلَيك طروث بة ئيلهام وةرطرتن لة بيروبؤضوونةكانى سةيد قوتب، لة ئيخوان 
جيابوونةوة كة خةسَلةتة هاوبةشةكةيان بِروابوون بوو بة زةرورةتي طؤِرانكاريى 
لة  العسكرية(  الفنيية  وةك:)جماعة  توندوتيذييةوة  لةِرَيطةى  بارودؤخةكةدا  لة 
ساَلى1974( جماعة التكفير و الهجرة( لة ساَلى 1977(جماعة الجهاد( لة ساَلى 

)1979ز
* لة ئايدؤلؤذياى حكمِرانييةوة بةرةو فةندةمَينتاليزم
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كؤمةَلطةى  تةكفيركردنى  بؤ  قوتب  سةيد  توندوتيذةكانى  هزرة  دةطوترَي 
ئَيستاى مرؤظايةتى )بة موسَلمان و ناموسَلمانةوة(  كة تياياندا شةريعةتى خودا 

حكومِران نيية، تؤوى فةندةمَينتاليزمى ئيسالمى هَيناوةتةئارا.
كؤمةَلَيك طروث و جةماعةتى فةندةمَينتال، كة لة نيوةى كؤتايى سةدةى 
سةيد  بيروبؤضوونةكانى  كاريطةريى  لةذَير  سةرجةميان  هاتنةئارا،  بيستةمدا 
قوتبدان، هةر لة جةماعةتة توندِرةوةكانى ميسرةوة بطرة تا دةطاتة ئةلقاعيدة. 
يةكَيك لةم جةماعةتة توندِرةوانةش، جةماعةتى تةكفيرو هيجرةية. ئاشكراية 
الطريق(ي  في  )معالم  لة  هيجرةيان  و  تةكفير  بيروبؤضوونى  جةماعةتة،  ئةم 
شا  وةك  هيندستان  قاِرةى  نيمضة  ئيسالمييةكانى  نوسينةكانى  و  قوتب  سةيد 

عةبدولعةزيز دةهلةوي و مةودودييةوة وةرطرتوة. 
خاَلة بةرجةستةكةش لةوةداية»كة طوتارى دورةثةرَيزى و جودايخوازيى و 
كؤثى  ميسرةوة  ئيسالمييةكانى  لةليةن  هيندييةكان،  ئيسالميية  تةكفيركاريى 
لة  كة  دةدرا  طوتارة  ئةو  وةبةرهةرهَينانةوةى  ذينطةى  بة  بايةخ  و  كرايةوة 

كؤمةَلطةي ئاوَيتة لة موسَلمان و ثةيِرةوانى ئاينة نائاسمانييةكاندا بوو. 
تةكفيركردنى  فتواى  بيستةمدا،  سةدةى  سةرةتاى  لة  هيند  زانايانى 
كؤمةَلطةى هيند و ناوزةدكردني هيندستان بة )دار الكفر( و زةرورةتى هيجرةت 
بةرةو )دار السالم(  واتا بةرةو ئةفغانستانيان دةركرد، لة ِراستيدا بةم فتواية دة 
بنةماى شةريعةتى  لةسةر  راثَيضكرد. دةشَي  بةرةو مةرط  موسَلمانيان  هةزار 
بة  سةبارةت  بِرياردان  بةلَيم  بهَينرَيتةوة،  ئةوة  بؤ  ثاساو  كةمَي  سوننةكان، 
تةكفيركردنى ئةو كؤمةَلطة ئيسالمييانةى نة لةذَير دةسةلَيتى بَيطانة و نة لةذَير 
حكومِرانى كوفردا بوون، بة هيض شَيوةيةك جَيطةى بايةخ نيية. ئةم جةماعةتانة 
هاوشَيوةكانيان،  و  مةودودى  و  قوتب  سةيد  نوسراوةكانى  كاريطةريى  لةذَير 
سنورةكانى ئةهلى سوننةيان بةزاند، لة ِراستيدا فيقهَيكي تازةيان دامةزراند» كة 
نةرمونيانى و موحافيزكاري و ميانِرةويي تيايدا نةما و لَيكبوردةيى و ثَيكةوةذيانى 

فيقهى هةزارو ضةند سةد ساَلةى ئيسالميان فةرامؤش كرد. 
شوكرى مستةفاى ِرَيبةرى جةماعةتى )التكفير و الهجرة(، دواى ئازادبوونى لة 
زيندانَيكى شةش ساَلة، لة ساَلى)1971( دةستى بة دامةزراندنى ئةم جةماعةتة 
كرد كة لةو بِروايةداية ئيسالم ون بووةو كؤمةَلطةكانى ئَيستا لة ئايندةدا هةرةس 
دَينن، ئيسالم سةرلةنوَي لةليةن طروثَيك موسوَلمانى هةَلبذاردةوة دةبوذَيتةوة، 
كة لة كَيوةكانى يةمةنةوة دَين )بةثشت بةستن بة هةندَي فةرموودةى ثيرؤز(

لة  طؤشةطيريى  جودابوونةوةو  زةرورةتى  دةرةنجامى  هيجرةتيش،  بيرؤكةى 
كؤمةَلطةكانى ئَيستا و دةستثَيكى هةنطاوَيكى باشة بةرةو بةديهَينانى سةرةتاكانى 
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كؤمةَلطةى ئيسالمي، لةم ِرووةوة دةبَي ثةنا بؤ كَيو و ئةشكةوتةكان ببةين.
ئةم جةماعةتة هيض سةرضاوةيةك بؤ بِرياردان لة كؤمةَلطة ئيسالمييةكاندا 
ناناسن. سةلةفييةتى شوكرى مستةفا  )جطة لة قورئان و سوننةت(، بةرةسمى 
و  زانست  لة  وازهَينان  و  نةخوَيندةوارى  بؤ  بانطةواز  كة  توندِرةوانةية،  هَيندة 
خوَيندةواري دةكةن و دةَلَين:« واباشترة هةر لة سةرةتاوة وانةى نةخوَيند بَي 
)نةخوَيندةوار بَي(، ثَيغةمبةريش بؤ فَيربوونى ثزيشكى و ماتماتيك و... خوَيندنطة 
و زانكؤى دانةمةزراندوة، يةكةمين شتيش كة مرؤظايةتى بةرةو ِرابوون بردووةو 
ئةوى بةرةو بيركردنةوة لة ثةروةردطار ِراكَيشكردوة، هةمان ئةو زانستةية كة 
بووة. شوكرى مستةفا هَيندة دةربارةى فةزيلةتةكانى نةخوَيندةواريى و  فَيرى 
)يةهودى( دةدوَيت  ثةيِرةوانى كتاب  مانةوة و زةم كردنى  بة نةخوَيندةواريى 
بة ضةشنَيكة كة  بؤضوونيشى  ناوبراو  بة طوَيدرَيذ شوبهَينراون.  قورئاندا  لة  كة 
و  تةنزئامَيز  دةقَيكى  رووبةِروو  بكات  هةست  وا  رةنطة  نةناس  خوَينةرَيكى 
كؤميدى بوةتةوة، بةلَيم شكورى مستةفا هةر لةسةر ئةو بؤضوونةى شَيلطيرة كة 
فَيربوون و فَيركردن بة كفر دادةنَي و ناوةندة فَيركارييةكان بةتايبةتى )ئةزهةر(

بة قةلَيى كفرو طومرايى هةذمار دةكات.
كؤمةَلَيكى ترى فةندةمَينتاليزمى ئيسالمى هةن كة )جماعة الجهاد مصر(ة، 
لة ساَلى )1974(زبة سةرؤكايةتى صالح سريه دامةزراوة. ئةم جةماعةتة لةثَيناو 
ِرَيطاكانى  هةموو  شةريعةتدا،  ثيادةكردنى  و  ئيسالمى  دةوَلةتى  دامةزراندنى 
سريه(،  )صالح  بيركردنةوةى  باكطراوةندى  دادةنَي.  ِرَيثَيدراو  بة  توندوتيذى 
كردوة  تةكفير  ئَيستاى  كؤمةَلطةكانى  كة  فرج(  عبدالسالم  )محمد  لة  بريتيية 
و ِرَيطايةكى ديكةى جطة لة كوشتن و توندوتيذى ناناسَي، لةو بِروايةدا بوو ئةو 
بةخشين  و  لَيبوردةيى  و  ثَيكةوةذيان  بانطةوازيى  كة  دةستهةَلبةستن  ئايةتانة 

دةكةن. 
بة  ياسايانة  ئةو  تيايدا  نوسيوة،  الغائبة(ى  الفريفته  )رساله  كتَيبى  ناوبراو 
كوفر دادةنَي كة لة كؤمةَلطة هةنوكةييةكاندا هةن و ثَييواية لةليةن كافرانةوة 
داندراوة. مةبةستى ئةويش لة ضةمكى )فرضية غايب(واتا جيهاد. ئةوةى بة تازة 
دادةنرَي، ناوبراو لةم ريسالةيةدا جيهاد بة واجب )فريضة( دادةنَيت. لة كاتَيكدا 

ئةهلى سوننةت، جيهاد بة ئةركَيكى سوننةت نةك عةينى هةذمارى دةكرن. 
واجب  بة  ئيسالميشدا  كؤمةَلطةى  لةناو  جيهادى  ناوبراو  طرنطتر  لةوةش 
ناموسَلمانةكان  بَيطانة  بة رووبةِرووبوونةوةي  لةكاتَيكدا هةميشة جيهاد  داناوة، 

وتراوة.    
كاتَيك دةنؤِرينة ثةيام و نوسراوةكانى ئوسامة بن لدن، بةتةواوةتى هةمان 
جيهانى  لدن  بن  دةبينين.  تيادا  تةكفيرطةرايةى  و  توندِرةو  دابونةريتة  ئةو 
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لة  ئيسالميش  بلؤكى  دابةشدةكرد،  كافر  بلؤكى  و  ئيسالم  بلؤكى  هةردوو  بؤ 
ئةفغانستاندا  لة  تاَليبان  حكومةتى  ضوارضَيوةى  لة  تةنها  لدنةوة  بن  ِروانطةى 

توانيويةتى خؤى بةرجةستة بكات!.
ئيرشاد  بانطةواز و  بنةماى  بة ميانِرةويي و لةسةر  لةو ئيسالمة سياسيةى 
و ثةروةردةكردن، كة حةسةن بةنا و بزوتنةوةى ئيخوان موسليمين مةشخةَلى 
بوو، تا ئةو ئيسالمة سياسيية توندِرةو و شةِرخوازة،ى كة بزوتنةوةى ئةلقاعيدة 
نوَينةرايةتى دةكات و ِرَيطاى توندوتيذى و داسةثاندن و وَيرانكاريى و تيرؤرى 
ئاراوة،  ِرَيطاي طؤِرانكاري و وةرضةرخان دادةنَيت، درزَيكى قوَل هاتوةتة  وةك 
موحافيزكار  و  ميانِرةو  ئيسالميية  نيية.  ثِركردنةوة  شياوى  شتَيك  بةهيض  كة 
لة  شةِرخوازةكانةوة،  و  توندِرةو  ئيسالميية  ضاويلكةى  لة  ريفؤرمخوازةكان  و 

دوذمنان و بَيطانةكان مةترسيدارترن.
و  توندِرةو  ئيسالمطةراى  بةرةى  هةردوو  لةنَيوان  قوَل  مشومِرَيكى  ئَيستا 
كة  ئةلموسليمين  ئيخوان  ميانِرةوةكةى  ِرةوتة  لةليةكةوة  ئاراداية،  لة  ميانِرةو 
ولَيتانى عةرةبدا هةية،  لة  بةرفراوانى  لقوثؤيةكى  لةناو ميسردا ضِربوونةتةوة و 
هةر بؤ نمونة لة هةَلبذاردنة ثارلةمانييةكةى ئوردندا سةركةوتنَيكى بةرضاويان 
بةدةستهَينا، ِرةوتة ميانِرةوةكانيتريشيان وةك )حركة النهضة التونسية( لة تونس 
وةك  توندِرةوةكانى  ِرةوتة  لةليةكيترةوة  و  الغنوشى(   )راشد  ِرَيبةرايةتي  بة 
لةيةكتر  جياوازيان  ِرَيطاى  هاوشَيوةكانيان،  و  ئةلقاعيدة  و  ئيسالمى  جيهادى 

طرتؤوةتةبةر.
 ، كورتدا  ماوةيةكى  لة  توندِرةو  ِرةوتَيكى  ئةوةى  وَيِراى  ثَيشبينيدةكرَي 
كة  هةبووة  موسَلماناندا  هةَلضوونى  و  هةست  بزواندنى  بؤ  زياترى  توانايةكى 
نمونةكةى تةقينةوةكانى )11(ى سَيثتامبةر بوو، لةهةمانكاتدا ئاطاداربوون لةو 
ئيسالمى هةبووةو هةيةتي، وردة وردة  ئاستى  و  ئابِرو  بة  ِرةوتة  ئةم  زيانانةى 
 ، فراوان  ئومَيدَيكى  هةنوكة  كردتةوة.  كةم  ِرةوتة  ئةم  بؤ  موسَلمانانى  بايةخى 
لةثَيناو سةركةوتني ِرةوتى ئيسالمى سياسى ميانِرةو و ِرؤشنبيردا بةسةر ِرةوتى 
ئيسالمى سياسيى توندِرةو و شةِرخواز و تاريكبين و تةكفيرطةرادا هةية )فلله 

المر من قبل و من بعد(.

سةرضاوة: 
طؤظاري ئةليكترؤنى )واشنتؤن ثريزم(، مقالت مرداد ماه، 1390.
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مَيذووى ئيسالمطةرايي
حةمة كةريم عارف

»1«  
سياسةت بة كورتى و بة كرمانجى دةكاتة هونةرى ضؤنييةتى ِرَيبةرايةتيكردن 
عةرةبى  لى  نيية.  كؤن  سياسةتيش  زاراوةى  حوكمِرانى..  هونةرى  زانينى  و 
جاهيلى و سةردةمى سةرةتاكانى ئيسالمدا زاراوةى »دةها«ى بؤ بةكارهاتووة. 
عةرةب لة سةردةمى جاهيليدا بةبَى بوونى دةوَلةت بةكاريانهَيناوة، واتة بَيئةوةى 
دةوَلةتيان هةبووبَى ئةم زاراوةيةيان بةكار هَيناوة. بةم ثَيية مةرج نيية )دةها( 
ثةيوةست بَى بة بوونى دةوَلةتةوة،  بةَلكو ئةزمون و شارةزايى و زانيارية لةمةِر 

رَيبةريكرن و بةرَيوةبردنى ثةيوةندييان لة هةر سيستمَيكى كؤمةَليةتيدا.

»2« 
هةم  دةطرَيتةوة،  ليةن  دوو  تازةدا   رؤذطارى  لة  سياسةت  زاراوةى  لَى 
هونةرى رَيبةرايةتى و هةم هونةرى حوكمِرانى، كةواتة بوونى دةوَلةت مةرجة 
بؤ مومارةسةى سياسةت. لة سةردةمى ئيسالميدا )ماوةردى و ئيبن خةلدون( 
سوربوون لةسةر مةرجى دةوَلةتِرانى..بةَلم تا سةردةمى ِراشدينش دةوَلةتِرانى 
ئاوَيتةيةك بووة لة ثرةنسيثى سياسى ثراكتيكى و ثرةنسيثى شةرع و شةريعةت، 
ثرةنسيثةكانى  و  لة حوكم  ِراشدينةوة خؤى  ثاش  لة  ئيسالمى  دةوَلةتى  بةَلم 
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ئةويش بة  نةبَى  )قةزايى(  بوارى دادظانيدا  لة  تةنيا  شةريعةت دور خستةوةو 
مةرجَى زيانى بؤ سياسةتى دةوَلةت و بةرذةوةندى دةوَلةتِرانان نةبَى.

»3« 
ئةم هاوكَيشةية جؤرة ثةيوةندييةك لة نَيوان هزرظانى سياسى وحوكمِراندا 
ضَيدةكات، ئيدى ئةو ثةيوةندية ضاك بَى يان خراث! هةَلبةتة ئةم ثةيوةندية لة 
بوارى ثراكتيكيدا لة رؤذاوادا بتةوترو كؤكترة  تا لة رؤذهةَلت، لة رؤذهةَلتدا 
ناكؤكى و ناتةبايى لة نَيوان هزرى سياسى و سياسةتى مةيدانيدا زاَلة، هةربؤية 
رؤشنيران، يان لةطةَل دةوَلةتدان وةكو سةرضاوةيةكى خؤشطوزةرانى شةخسى 
يان دةركراو و راوةدونراون و لةبةرةى ئؤثؤزيسيؤندان، بؤية دةبينين شةهيدانى 
فةلسةفةدا  بوارى  لة  رؤذاوا.  لة  تا  زؤرترن  رؤذهةَلتدا  لة  سياسى  هزرى 

 ثَيضةوانةية.
»4«

بةم ثَيية محةمةد )د.خ( يةكةم سياسةتوانة لة ئيسالمدا، هةروةها يةكةم 
كة  رونا  بناغةيةك  لةسةر  ساواكةى  دةوَلةتة  حوكمِرانة.  يةكةم  سةركردةو 
)لةقاحيةت(ى باوى سةردةمى جاهيلى تَيدا رةضاوكرد. ئةبوبةكرو عومةريش 
ثَيشَيلكارى  و  يةكةم لدان  ئيدى  رؤييشتن.  ئةو  لةسةر هةمان)لةقاحيةت)ى 
ثةيِرةوكراو  عةليةوة  ليةن  لة  ثاشان  كرا،  عوسمانةوة  لةليةن  ِرووةوة  لةم 
سياسى  كَيشةى  هةَلبةتة  وةلنا.  و)لةقاحيةت(يان  هاتن  ئةمةوييةكان  تا 
لةسةردةمى خةلفةتى عوسمانةوة دةستى ثَيكرد و ئةوةبوو خةَلكةكة ِراثةِرى 
لة  ليداو  )لةقاحيةت(  لة  حوكمِرانيدا  مةيدانى  لة  كوذرا.ضونكة  عوسمان  و 
بارى سياسةتى داراييشةوة لة حوكمى شةريعةت دةرضوو،بةَلم ِرةط و ماكى 
كَيشةكة دةضَيتةوة سةر سةردةمى عومةر، سةرضاوةكةشى ئةو ئةرستؤكراتيةتة 
نؤباوة بوو، كة لة ئةنجامى فتوحات و وَلتانطيرييةوة هاتة ئاراوة..ئيدى بةرةبةرة 
ضينَيكى دةوَلةمةندى دنيايى ثةيدا بوو، كة معاوية سةركردايةتى دةكرد، ئةم 
ضينة لة ئةنجامدا سةركةوت و عةلى لةليةن خةواريجةوة هاتةكوشتن، ئةمةش 
بةَلطةى كرؤك و جةوهةرى دنيادارى كؤمةَلطةى ئيسالمية، هةرضةندة ليةنة 
ناكؤك و هة ظدذةكان هةموويان هةر ثشتيان بة دةقى ئاينى دةبةست، بةَلم 
و  مةسيحيةت  لة   لةمةدا  ئيسالم  نةبوو.  ئاين  لةسةر  تةوةرييةكةيان  كَيشة 
زياتر  ئةمانة  دانةمةزراند،  دةوَلةتيان  بوزا  نة  و  مةسيح  نة  جياوازة.  بوزيةت 
تا سةركردةى  بوون  ئاينى  ئاموضيارى  زياتر  دةوَلةت  نةك  دامةزراند  ئاينيان 
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بةَلكو  نيية،  دينى  دةوَلةتَيكى  تةنيا  ِراشدين  دةوَلةتى  ثَيية  بةم  كؤمةَليةتى. 
مةبةست  كؤمةَلطةى  ضالكييةوة  دةوَلةتة.لةبارى  دةوَلةت،  وشةى  بة  ثِراوثِر 
نؤباو  ئورؤستؤكراتيةتى  بة  دةرهةق  عومةر  جا  كةم،  مةعشةرَيكى  نةك  بوو، 
رَيطةى  لةسةر  عومةر  بكرَيتةوة  رَيطةيةك  لة  بير  دةبواية  بؤية  كرد،   خةتاى 
ئةم ضينة دةوَلةمةندة تازةية و نةشونماى ئةم ضينة، كة بة فتوحات كةرةستةى 

بيناى دةوَلةتى خؤى فةراهةم دةكرد، لببرَى.

»5« 
ئةطةر ماترياليزم لة ضوارضَيوةو مةرجة زانستييةكانى هاتة دابِراندن و كرا 
بة ئايدؤلؤجيا، بؤئةوةى ببَى بة مترياليزمَيكى خاليسةى ثةتى، جؤرة ثيرؤزى و 
قودسييةتَيكى نوَى بةرهةمدَينَى، ديارة قودسيةت كة ِرةطى داكوتا، دةبَيت بة 
لة قودسيةت  ثةرةسةندن و طةشةكردنداو دةبَى هةوَلبدرَى  بةردةم  لة  رَيطر 
رَيبةرى  طةرةكة  فرةى  تةقةلاليةكى  و  هةوَل  ئةمةش  و  بخرَى  ثيرؤزى  و 
الجاهلى(دا  الشعر  )فى  كتَيبى  لة  كة  حسةينة  تةها  ئيسالما  لة  مةيدانة  ئةم 
ئةمة هةنطاوَيك  ديارة  ثيرؤزى شَلةقاند.  مَيذووى  مةنطى  يةكةمجار طؤمى  بؤ 
وةستاودا  فيكرى  لةطةَل  خؤى  بةختى  عوسمانيدا  لهوتى  باوةشى  لة  كة  بوو، 
كؤليذى  مامؤستايةتى  لة  دادطاو  دراية  كة  بوو  ئةوة  باجةكةشى  تاقيكردةوة، 
لة  ئازادى رؤذاوا  باجى فيكرى  لة ضاو  باجَيكى كةمة  ئةدةبيات دةركرا. ئةمة 
كةمَيك  حسةين  تةها  بةَلم  رَينيسانسدا،   سةردةمى  و  ناوةِراست  سةدةكانى 
الجاهلى(  االدب  )فى  ناوى  بة  كتَيبةى  ئةو  ديكةى  ضاثَيكى  ثاشطةزبوويةوةو 
كردةوة، لة ضاثى يةكةم دةوَلةمةندترو خةمَليوتر بوو، تةنيا هةندَى دةستةواذةى 
لَى  هيضى  ئيدى  لبرد،  لَى  ئاينييةكانى  دةقة  راستةوخؤى  درؤخستنةوةى  بة 

نةطؤرَِى بوو.
سةركردةى  عةبدولناسر  لة  بةر  بوو،  وةفد  حيزبى  ئةندامى  حسةين  تةها 
حكومةتايةتى  بؤ  وةفد  1950دا  ساَلى  لة  كة  ميسر،  لة  بوو  نيشتمانى  بزاظى 
هةَلبذَيردرا، تةها حسةين كرا بة وةزيرى مةعاريف ، وةزيرَيكى سةركةوتوبوو، 
زؤر دةسكةوتى باَلى بؤ خوَيندن لة ميسردا بة دةستهَينا.                                

»6«
بوو، كة دورطةى  ديار  ئةوة  ئاشكرا  بة  ثةيامبةردا  ذيانى  لة دوا ساَلةكانى 
عةرةب بةرةو ئةوة دةضَيت ببَى بة يةك كؤمةَلطةى سياسى و )يترب( بةِرَيوةى 
ببات، بة ثَيى قسةى نوسةرانى مَيذووى ذيانى ثَيغةمبةر ذمارةى ئةو حاكم و 
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واليانةى كة لة كاتى مردنى ثَيغةمبةردا ، لةسةر كاربوون طةيية شازدة كةس 
لة نَيوان والى بة ماناى بةِرَيوةبةرى وياليةت وةكو لة مةككةدا، يان نوَينةرى 
ثَيغةمبةر لةثاَل حاكمى ئةسَلى دةظةرةكةدا وةكو لة يةمةن و بةحرةيندا، يان 

مةنسولى باج و دابةشكردنى زةكات.
بةيةك  بكات  )يةترب(  كة  هةوَليدا  هيجرةتةكةى  ثاش  محةمةد)د.خ( 

مةعشةرو لة دةورى خؤى خِرى بكاتةوةو بؤ ئةمةش دوو ِرَيطةى طرتةبةر:
ئةوس  نَيوان  لة  ئةنسارداو  و  موهاجيرين  نَيوان  لة  ئاينى  برايةتى   -*
وخةزرةجدا خستة جَيطةى برايةتى خَيَلةكى. ئةم كارة هةنطاوَيكى طةورة بوو، 
ثالنةكانى  نةخشةو  لة  كة  دروستكرد،  محةمةد)د.خ(  بؤ  كاريطةريى  هَيزَيكى 

داهاتوويدا ثشتى ثَيبةست.
*- ثةيمانَيكى هاوبةشى لة نَيوان موسوَلمانان وجولةكةكانى يةتربدا دانا بة 
ثشتيوانى ثرةنسيثة هاوبةشةكانى هةردوو ل، ئةم هةوَلة لة بنةِرةتدا ثةيوةستة بة 
ثةيوةندى نَيوان بيركردنةوةى ئاينى محةمةدو دابة يةهوديية مةسيحييةكانةوة.

لة  كارامةيى  و  لَيهاتوويى  ئةوثةِرى  مةعنةوياتدا  بوارى  لة  محةمةد 
بةكارهَينانى هةندَيك بةشى ئايدؤلؤذياى ئاينى بؤ قوَلكردنةوةى حةماسةت و 
نواند، لةوانة: قةزاو قةدةر،  ئامادةسازى قوربانيدان لة ريزى ثةيِرةوانى خؤيدا 
جةبرييةتى مةرط، جةبرييةتى ِرزق و رؤزى وبةستنةوةى بة خواو بةستنةوةى 
ئةو بةَلو نسيبةتانةى بةسةر مرؤظدا دَين بة خوداوة، سةبر، تةوةكول، بةشداريى 

فريشتةكان لة جةنطدا.
طونجاو  سياسى  شَيوازَيكى  هةر  خؤيدا  ئاينييةكةى  بانطةوازة  لة  محةمةد 
لةوانة مةسةلةى ثشت بةستن بة هةواَلطريبوو،  ولةبارى دةطرتة بةر. يةكَيك 
هةواَلطرى  دةَلَيت:  هاوضةرخ  ِرؤذهةَلتناسى  وات-ى  مؤنت طةمرى  نمونة  بؤ 
غةيرى  و  قورةيش  بةسةر  سةركةوتنى  فاكتةرةكانى  لة  بوو  يةكَيك  محةمةد 

قورةيشدا.
محةمة)د.خ( لةسةرةتادا وةكو ئاموضيارَيكى ئاينى دةستى بة بانطةوازةكةى 
خؤيدا  لة  خؤى  ئةمة  سياسةتكردن.  كةوتة  هيجرةت  ثاش  لَى  كرد،  خؤى 
جياوازدا  بارودؤخى  لةطةَل  ضةند  كة  خؤيبوو،  تواناكانى  تاقيكردنةوةيةكى 
دةسازَى و هةَلدةكات. ئةوةبوو بة كردةوة تواناى سياسى محةمةد بة دياركةوت. 
خؤ ئةطةر لةسةر ِرَيبازى يةكةمى )ئاينى( بةردةوام بواية ئةو ثةِرةكةى دةبوو 
جياوازى  ثَيغةمبةرَيكى  كة  سةردةمَيكدا  لة  ئةويش  تازة،  مةسيحَيكى  بة 
ثَيغةمبةرايةتيةوة بؤ دةوَلةتِرانى بوو،  لة  دةخواست...جا ئةمة باجى طواستنةوة 
محةمةد)د.خ(  بةَلم  بةزى،   بؤية  نةدا  باجةى  ئةم  مةسيح  َثيانواية  هةندَيك 
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باجةكةى داو سةركةوت.بؤية ماكياظَيلى هةر لةم ثَيوانطةوة دةَلَيت ثَيغةمبةرانى 
بَى ضةك سةرناكةون.

قةيسةر  هةقى  بنَى،  ثَيكةوة  ئاينى  جةماعةتَيكى  نةهات  ئةوة  بؤ  ثَيغةمبةر 
بدات و ئيدى مذولى ثةيوةندييةكى ئاينى خاليسة بَيت لةطةَل خودادا. شَيوةى 
موسوَلمانبوونى جةزيرة- زةبرى ضةك، ثاشان مذدةى ئاينى، مانايةكى جياوازى 
يةك  سايةى  لة  جةزيرة  يةكخستنى  لة  بريتيبوو  ئةويش  بةخشى،  ِرةوتة  بةم 
سةركردايةتيدا. هةر لة بةرذةوةندى ئةم سةركردايةتيةدا، سيستمى خَيَلةكى 
حكومةت  و  دةسةَلت  برى  لة  كة  بوو  ثاية  و  شوَين  هةندَى  دةستبةردارى 
نةمان.  دةسةَلت  بة  ثاشايانى  عةرةبدا خوردةميرو  وَلتى  لة  دةبرد،  بةِرَيوةى 
بوون بة موسوَلمان، واتة ئيعترافكردن بة دةسةَلتى مةدينة كة لة دوا رؤذانى 
هةر  بطاتة  دةيتوانى  كة  هَيز  بة  هَيندة  سوثايةكى  بة  بوو  محةمةدا  ذيانى 
دةظةرَيكى وَلتى عةرةبان و بةزؤر بيكات بة ئيسالم،  جا طةييشتنى ئيسالم بة 
دورطةى عةرةب وَيِراى مانا ئاينييةكةى دةيكردة طؤِرانكارييةكى سياسيش، كة 
لة دةوَلةتَيكى بةهَيزى يةك دةسةَلت و يةكطرتودا بةرجةستة بوو. هةر لةم 
ثَيودانطةوة مةسةلةى خةليفة هاتة طؤِرَى، يانى كَى ثاش ثَيغةمبةر دةسةَلتى 
خةليفةى  واتة   ، خةلفةت  زاراوةى  ئيدى  بةرَيت  بةِرَيوة  دنيايى  و  ئاينى 

ثَيغةمبةرى خودا هاتة ئاراوة.

»7«
وةك  حوكمِران  بة  ثةيوةست  سياسى  زاراوةى  هةندَى  قورئان  هةرضةندة 
مةليك و ئيمام و وةلى تَيداية، بةَلم وَينايةكى روونى لةمةِر دةسةَلت تَيدا نيية، 
كة ِرَيبازَيكى سياسى دياريكراو ثَيكبهَينَى، بةلَم وَيِراى ئةمةش دورة محةمةد 
بيرى لة مةسةلةى خةلفةت نةكردبَيتةوة. قسة هةية طواية حةزيكردوة عةلى 
لة دواى خؤى دابنَى، يةكَيك لةوانة فةرموودةى )غدير خم(ـة كة دةَلَيت: »من 

كنت مولة فعلى مولة«
لة كؤبوونةوةى سةقيفةدا كة لة رؤذى مردنى محةمةدا)د.خ( ئةبوبةكرى 
ئةويش  كرا  ثةيِرةو  دةنطدان  سةرةتايى  شَيوةيةكى  هةَلبذاردن،  هاتة  تيا 
ئةم  ئيدى  ِرةزامةندى،  نيشانةيةكى  وةكو  ثاَلَيودراوا  لةطةَل  تةوقةكردنبوو 

تةوقةكردنة ناونرا سؤزدان )بةيعة(.
ثرؤسةيةكى  كرا،  سةقيفةدا  لة  ئةوةى  ثَييانواية  هاوضةرخان  لة  هةندَيك 
هةَلبذاردنة ثِر بة ماناى هاوضةرخى هةَلبذاردن، بةَلم ئةمة وانيية، ضونكة هةموو 
موسوَلمانان لةو كؤبوونةوةيةدا بةشداريان نةكرد، تةنيا دةم سثييانى موهاجرين 
و ئةنسار ئامادةبوون، ديارة زؤربةى ئامادةبوان دةنطيان بؤ ئةبوبةكردا، ئةمةش 
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ئةنسار  و  موهاجرين  زؤربةى  راى  واتة  موسوَلماناندا سةثَينراو  بةسةر هةموو 
كة بة قازانجى ئةبوبةكر بوو ، كرا بة بريكارى ِراى هةموو موسوَلمانان، كةواتة 
ئاشكراية كة مافى هةَلبذاردنى خةليفةى ثَيغةمبةر لة ئةبوبةكرةوة  تا ئةوانى 
دى، بة ثَيى كؤبوونةوةى سةقيفة تةنيا لة بازنةى موهاجرين و ئةنساردا مايةوة،  
قورسى  بارى  ئةنسار(  و  )موهاجرين  ئةوان  كة  بوو  ئةوة  ئةمة  بؤ  بيانووش 
خةباتيان شانبةشانى ثَيغةمبةر كَيشاوة!!                                               

شوراش  ئةنجومةنى  سةند،  ثةرةيان  رووداوةكان  ئةوةى  ثاش  بةهةرحاَل 
هةندَى فراوان بوو، تةنيا لة بازنةى موهاجرين و ئةنساردا نةمايةوة، بةَلم ئةهلى 
ناموسوَلمانانةى كة سةرانةيان دةداو وةكو هاووَلتى حةساويان  ئةو   – زيممة 
بؤ دةكرا- لة هةَلبذاردن بَيبةرى  كران، هةرضةندة ئةم ثرةنسيثة، هةَلبذاردن 
مادامَيكى  ناشواتةوة،  ديموكراتييةكةى  ضةمكة  لة  ثراكتيكييةوة،  لةبارى 
خةَلكةكةى  زؤرى  هةرة  زؤربةى  كة  دةدرَيت  ئةنجام  كؤمةَلطةيةكدا  لة 
موسوَلمانن، بةَلم دانانى باوةِر – ض ئاينى ض سياسى- بة ثيشمةرجى هةَلبذاردن 
لةطةَل ديموكراتيةتدا تَيكناكاتةوة. ئةمة جطة لةوةى ياسايةك نةبوو كة مافى 

هةَلبذاردنى ثَى دياريى بكرَيت و رَيكبخرَى.
ثةرةسةندنى  بوارى  لة  بوو  قؤناغَيك  ئيسالمى  شوراى  هةرحاَل  بة 
ديموكراتييةتدا، بةَلم دةرفةتى بؤ نةِرةخسا ببَى بة سيستمَيكى تةواو لةو بوارةدا..  

»8«
خةليفة، هةر بةماناكةيدا ديارة مةبةست لةو كةسةية، كة جَيى ثةيامبةرى 
خوا دةطرَيتةوة درَيذةثَيدةرى ثايةى ئةوة، ئامانجَين ئةو و سياسةتى ئةو دةبَيت 
جياوازيان  وتاقة  ديتوونى  ثَيغةمبةر  كة  دةبينَى،  ئاينيانة  ئةركة  ئةو  هةمان  و 
رةفتارى  ثَيغةمبةرو  نيية..ثةيوةندى  ثَيغةمبةر  )خةليفة(  ئةميان  كة  ئةوةية 
ثَيغةمبةر هةرطيز لة ثاشاو مةليكان نةضووة، بؤية خةليفةكانيشى وةكو مةليك 
و ثاشايان نةبوون تةنيا لة يةك شتدا نةبَيت ئةويش ئةوة بووة، كة خةليفة تا 
بؤ  ثَيشترةوة  مةليكى  لة  ميرات  بة  ثاشايةتى  بووة.  حوكم  لةسةر  هةر  مردن 
مةليكى دواى خؤى دةمايةوة، بةَلم خةليفة بة هةَلبذاردنى شورا ديارى دةكرا..

بةم ثَيية دةبَيت بةو ضاوةوة سةيرى حكومةتى ِراشدين بكرَيت كة حكومةتَيكى 
يةكَيكيان  هةبووة:  سةرضاوةى  دوو  ِراشدينةكان  دةستورى  بووة،  دةستورى 
ئيرادةى  بووة)سوننةت(..ئةو  نةكراو  تؤمار  ودووةميان  بووة)قورئان(  تؤماركراو 
لةم دةستورة دةطيرَيت ئةوةية كة بة زمانَيكى تةشريعى ثِر بة ماناى تةشريع 
نةنوسراوة. قورئان بة زمانَيكى ئةدةبى زؤر باَل نوسراوة، فةرموودةو حةديسيش 
هيضي واى لة زمانى قورئان كةمتر نيية، ئةمةش وايكردوة ئةحكامى ئةو دةقانة 
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وةلوةبنرَين كة بة حوكمى زمانة ئةدةبييةكةيان تةفسيرو لَيكدانةوةى جؤراوجؤر 
دةزطايةكى  كة  ئةوةية  ِراشدين  دةستورى  لة  دووةم  ئيرادةى  هةَلدةطرن. 
ثَيويست بؤ بةقانونيكردنى دةسةَلتى خةليفة نةبووة تا ببَى بة زامنى دستوريةتى 
تاقة زامن موهاجرين و ئةنسار بوو، كة  كاريطةريى خؤى بةسةر  حوكمِرانى، 
بةَلم  وعومةردا،  ئةبوبةكر  سةردةمى  لة  تايبةتى  بة  سةثاندبوو،  دةسةَلتدا 
كارَيك  كردية  عوسماندا  لة سةردةمى  ناكؤكى  و  دةستةبةندى  و  دووبةرةكى 
لة ذَير بارى ئيلتيزاماتى ئةنجومةنى شورا دةربضَيت وثشت بةوانة ببةستَى، كة 
لة رَيطةى دةسكةوتةكانى فتوحاتةوة دةوَلةمةند ببوون و وةكو ضينَيك لة حاَلى 
خوارد،  عوسمانى  سةرى  ئةمةش  هةر  بوون،  جَيطيربووندا  و  دةوَلةمةندبوون 
خةَلكةكة لَيى ِراثةِرين و جةماعةتى عةلى كوشتيان..كة عةلى هاتة سةر حوكم 
و  ناكؤكى  ساَل  لة ضوار  بريتيبوو  عةلى  بؤ شةريعةت،بةَلم حوكمى  طِةرايةوة 
ضةند بةرةكى  ئةوةبوو جةماعةتى عوسمان بة سةركردايةتى معاوية هاتنةوة 
لَيكدى جياكرانةوة،  يةكجارةكى دةوَلةت و شةريعةت  بة  ئيدى  و  سةرحوكم 
ئومةوى  خةلفةتى  ضوو،  تيذ  توندو  زؤر  دكتاتؤريةتَيكى  بةرةو  دةوَلةت 

وعةباسييان نمونةى هةرة ديارو زيندوى ديكتاتؤريةت بوون..
»9«

بَيطومان سةركةوتنى بانطةوازى ئيسالمى تةنيا قةرزاربارى محةمةد نيية، 
هيض تةظطةرَيك بةبَى ئةو كاديرة سةركردايةتيانةى كة شوَينى جياواز لة بارى 
هَيزةوة لة بيناى بزوتنةوةكةدا دةطرن، خؤى بة ثَيوة ناطرَيت،  واتة ئةطةر بزاظ و 
تةظطةرةكة بة خَيوةت و دةوارَيكى طةورة بضوَينرَى، ئةوا كادرَين سةركردايةتى 
دةكةنةوة،  بةرزى  شوَينَيكةوة  لة  يةكةيان  هةر  و  خَيوةتةن  ئةو  ئةستونةكانى 
هةموو  دةيبينَى  كاديرَيك  هةر  كة  ِرؤَلنةى  دةورو  ئةو  دياريكردنى  بةَلم 
كاتَيك ئاسان نيية، ضونكة واباو بووة كة لة نوسينى مَيذووى بزاظة كؤمةَليةتى 
وسياسيةكاندا، رووداوةكان بة ئةمرو ئامؤذطارى ثَيشةواكةيةوة طرَى دراون، جا 
ِرةنطة ئةم دابة زؤر ناهةقانةش نةبَيت، بة تايبةتى كة عةبقةريةتى ثَيشةوا بة 
ِرادةيةك بَى كة بتوانَى دةورى ثةيِرةوان و سةركردايةتى كاديرةكانى بشارَيتةوة. 
جا محةمةد وَيِراى بليمةتى و زيرةكى خؤى، هةميشة تواناى ياوةرةكانى بةهةند 

وةرطرتوةو شيرةت و ِراوَيذى ثَيكردون و ئايةتيش لةسةرة..
بة هةرحاَل دةورى ئةو كةسايةتيانة لةسايةى ثَيشةوايةكى طةورةو زيرةك و 
بليمةتدا بة ئاسانى بةديار ناكةوَيت، مةطةر لة غياب يان مةرطى ئةو ثَيشةوايةدا 
بةديار بكةوَيت..هةَلبةتة جةماعةتى ئةبوبةكر-عومةر لةثاش مةرطى محةمةد 
ئةم توانايةيان سةلماند. ئةبوبةكر كة بة خةليفة هةَلبذَيردرا جةماعةتى سةعد 
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بن عبادة كة لة ئةنسارةكان بوو، لةطةَل جةماعةتى عةلى كوِرى ئةبى تاَليبدا 
زؤر ناِرازى بوون،جؤرَيك لة هةَلطةِرانةوةى ناوخؤو وياخيبوون سةريهةَلدا، كة 
دةشيا ببَى بة مايةى هةَلوةشانةوةى هةَلبذاردنةكةى ئةبوبةكر، بةَلم ئةبوبةكر 
خؤى شَيلو نةكرد، زؤر بة توندى بةرثةرضى ياخيبووانى دايةوةو ئةمةش بووة 
هؤى ئةوةى كة طيروطرفتى هةَلبذاردنى ئةبوبةكر بكةوَيتة ثةراوَيزو مةسةلةى 
ببَى بة طيروطرفتى يةكةم.  بَيتة ثَيشةوةو  ئةطةرى شةِرى هةَلطةِراوةو ياخيان 
ليةنَيكى  هيض  لةطةَل  سازشنةكرنى  و  ئةبوبةكر  نةطؤِرى  توندو  هةَلوَيستى 
)ِرةدةدا( تاكتيكَيكى سياسيانةبوو بؤ شاردنةوةى قةيرانة ناخؤييةكةى، تاكتيكى 
لة  ناوخؤ،  قةيرانَيكى  تَيثةِراندنى كَيشةو  بؤ  و ضاوبةستةكَى  خاَلفاندنى خةَلكى 
رَيطةى دروستكردن،  يان طةورةكردنى قةيرانَيكى دةرةكى، تاكتيكَيكى باوة لة 
مَيذووى سياسةتدا، هةرضةندة بةكارهَينانى ئةو تاكتيكة لة زؤربةى حاَلةتةكاندا، 

بةَلطةى نةبوونى متمانةية لة نَيوان طةل و سةركردايةتيدا.
مرد،  ئةوجا  كردو  حوكمى  مانط  سَى  و  ساَل  دوو  ئةبوبةكر  هةرحاَل  بة 
هةَلبةتة عومةر كةسايةتى دووةم بوو لةناو باَلى حوكمِراندا، بؤية ثَيشبينى ئةوة 
دةكرا لة جَيطةى ئةبوبةكر حوكم بطرَيتة دةست. عومةريش هةَلبذَيردراو جطة 
لة عوسمان و هاوةَلةكانى كةس ناِرازى نةبوو، ئةوانيش لةوة دةترسان عومةر 
لة طةَلياندا توند بَيت. بة هةرحاَل ئةبوبةكرو عومةر لةسةر رَيبازى محةمةد 
ثةيامةكةى   تةواوكةرى  كة  دةكرَيت  عومةر  واسةيرى  هةندَيجار  رؤييشتن. 
طةيية  رؤذهةَلتةوةو  لة  ئَيران  طةيية  ئيسالم  ئةودا  لةسةردةمى  محةمةدة. 
محةمةد  كة  سياسيةى  كيانة  ئةو  ئةو،  دةستى  لةسةر  هةر  رؤذاواوة.  لة  ليبيا 
لة )يةترب(دايمةزراند هةنطاوى مةزنى بةرةو بة دةوَلةتبوونى تةواوةتى نا، لة 
سةردةمى ئةودا ( بيت المال )دامةزرا كة بة يةكةم دةزطاى ئيدارى و كارطَيِرى 
هةبوو.  بودجة  و  دةرامةت  بة  تايبةت  تؤمارى  )دا  المال  بيت  لة(  دادةنرَيت. 
تؤمارى تايبةت بة ناوى ئةو تاقم و كةسانة هةبوو كة بةخشش دةيطرتنةوة. 
هةر لة سةردةمى ئةودا سةرةتاكانى دةسةَلتى قةزايى ثةيدابوو. دةطَيِرنةوة كة 
عومةر )شريح بن الحارت(ى كردبوو بة قازى لة كوفة، ئةم ثياوة ض كارَيكى 
دادظانى  دةزطاى  دادوةرى.هةَلبةتة سةرهةَلدانى  و  قازيةتى  لة  جطة  نةدةكرد 
نةوة عومةر فةرمانى  )قةزايى( بةندة بة سةرهةَلدانى دةستورى ياساييةوة..دةطَيرَِ
بؤ والييةكانى دةركردوة، كة هيض كةسَيك بة بَى ثرس و ئاطادارى ئةو ئيعدام 
بةسةرةوة  ضاودَيرى  بكات  كؤنترؤَل  والييةكانى  رةفتارى  ئةوةى  بؤ  نةكرَيت، 
داناون. ئةمة هَيم و بناغةى هةواَلطريية، دةَلَين هةواَلطرى عومةر هَيندة بةهَيز 

بووة كة لة كاروبارى هةموو دةظةرو قةَلةمِرةوةكان ئاطادار بووة.
داوة.  والييةكانى  دةستثاكى  بة  طرنطى  زؤر  لةوانةى  بووة  يةكَيك  عومةر 
سةروةت  دابمةزرانداية،  قةَلةمِرةوَيك  لة  يان  كارَيك  لةسةر  كةسَيكى  ئةطةر 
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و سامانةكةى دةنوسى، مةبةستى ئةوة بوو بزانَى لة كاتى حوكمِرانيدا، لة كاتى 
ئةنجامدانى كارة رةسمييةكةيدا سةروةت و سامانةكةى ضةندى زياد كردوة. 

ئةطةر زيادبوونةكة نابةجَى بواية، لة والييةكةى دةثَيضايةوة.
تاقة  بة  ئاين  ئةطةر  ثاكبوونةوة،  بؤ  نيية  بةس  تةنيا!  بة  ئاين  هةَلبةتة 
سةرضاوةى ثاكبوونةوة بزانين، ئةوا عومةر لةم ئةزمونةدا ئيكمالة و دةرناضَيت..

سياسيبوو،  و  سوثايى  سةركردةيةكى  بوو.ثتر  كةم  لهوتيانى  سوخةتى  عومةر 
قوتابييةكى  كة  سةلماندى  خؤيدا  دةسةَلتى  ساَلةى  دوانزة  ماوةى  لة  عومةر 
هةرة باشى قوتابخانة سياسييةكةى محةمةد بوو، ئةم قوتابخانةية طةلَيك لةو 
ثَى  ثشتيان  خؤيدا  تيؤرييةكانى  لة  دةيتوانى  ماكياظَيلى  كة  تيابوو،  بابةتانةى 

 ببةستَى.    
»10«

زياتر  بَيدةسةَلتبوو.  ثياوَيكى  عوسمان  سةرضاوةكان  ذَيدةرو  بةطوَيرةى 
بانطةوازى  لةكاتى  نة  بَيت.  سياسةتوان  تا  بوو  بازرطان  كاسبكارو  بابايةكى 
بة  بكرَيت  نيية  وةهاى  هةَلوَيستَيكى  ِرةفتارو  بانطةواز  لةثاش  نة  ئيسالميداو 
ثياوة. سةردةمى عوسمان نمونةى حوكمِرانى  تواناى سياسةتوانى ئةو  بةَلطةى 
خزمخزمَينة و ثاراستنى بةرذةوةندى تايبةتى بوو،  بةَلم لةسةردةمى عومةردا، 
ئةم تاقم تاقمَينةية ئاستَيكى كؤمةَليةتى تازةى وةرطرتبوو، ئاستَيك كة  زياتر 

هةَلقوَلوى سياسةتَيكى بة تؤبزى سةثَينراوبَيت.
ضوو،  ناوخؤيى  سةركوتى  بةرةو  ئيسالمى  دةوَلةتى  عوسماندا  لةسةردةمى 
لةسةردةمى  هةر  وةرطرت،  شةقاوةطةرى  شةقَلى  زياتر  طشتى  سياسةتى 
ئيسالمدا  لة  دةسةَلت،  دذى  سيستماتيك  ملمالنَيى  يةكةمين  عوسماندا 
سةريهةَلدا. ديارة كة عةلى كوِرى ئةبى تاَليب سةرثةرشتى ئةم ملمالنَييانةى 
دةكرد. ئةم كَيشمةكَيشة لة ئاخروئؤخرى حوكمِرانى عوسماندا ثةرةى سةندو 
بوو بة ِراثةِرينى ضةكدارى وموسوَلمانانى ميسرو عَيراق و حيجاز بةشداريان تَيدا 
ئابلوقةى ماَلى خةليفة عوسمانيان داو  كرد.. كؤمةَلة شؤِرشطَيِرَيكى موسوَلمان 
داوايان لَيكرد، يان سياسةتى خؤى بطؤِرَيت يان دةست لة دةسةَلت هةَلطرَيت، 
بةَلم كة بؤيان دةركةوت خةليفة دةستى دةستيان ثَيدةكات، تا فرياى خؤى 
محةمةدى  رَيبةرايةتى  بة  هَيرشبةران  بؤية  سةر،  بَينَيتة  هَيزيان  و  بكةوَيت 
كوِرى ئةبى بةكرى هةوادارى عةلى هَيرشيان كردة ذوورةوة، عوسمان هيضى بة 
دةستةوة نةما ئةوة نةبَى كة ثةنابةرَيتةبةر قورئان  و بكةوَيتة قورئان خوَيندن تا 
ختوكةى سؤزى ئاينى هَيرشبةران بدات، بةَلم بَيهودة بوو، كة كوذرا قورئانةكة 

بة باوةشييةوة بوو.
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ئةم ِراثةِرينة ضةكداريية هةندَى دةللةتى لة خؤطرتبوو، كة يةكةمجار بوو 
لة مةيدانى سياسةتى ئيسالميدا سةريهةَلدةدا:

طةورةى  يةجطار  ئاينى  ثايةيةكى  كة  بوو،  خةليفةيةك  دذى  ِراثةِرينةكة 
ئةو خةَلكةش  كوذرا.  قورئان خوَيندنةوة  بةدةم  كة  كؤتايى هات  بةوة  هةبوو، 
هؤى  هةبوو..  طةورةيان  ئاينى  ثايةيةكى  دةكرد،  ِراثةِرينةكةيان  ِرَيبةرى  كة 
تاقة  نةبوو  زاتى  كةس  بةَلم  بوو،  سياسى خؤى  كةضِرةوى  عوسمان  كوشتنى 

يةك كةضِرةوى ئاينى بداتة ثاَل.
معاوية بةِراى ثَيشينان بة سياسةتوانَيكى زؤر ورياى عةرةب دةذمَيردرَيت..

ديارة ئةم سةركردةية بةهرةو توانايةكى سياسى ضاكى هةبوو..يةكةم سياسةتوانى 
دةدا،  ئةنجام  خؤى  ثِرؤذةكانى  ئةخالق،  ثرةنسيثى  بة  بَيطوَيدان  موسوَلمانبوو 
معاوية يةكَيك بووة لةو سةركردة دةطمةنانةى كة ثاشان ماكياظيلى خةوى ثَيوة 
ديتوون.ثرةنسيثى »لة ِراى مةبةست طشت ناِرةوايةك ِرةواية«بةشَيكى تةواوى 
ثرؤذةو  ثَيناوى  لة  كة  طرتبووةوة،  ئةم سياسةتوانةى  ِرةفتارى  و  هةَلسوكةوت 
ثالنةكانى خؤيدا لة هيض نةدةثرينطايةوة. زؤر تيرؤرى سياسى ئةنجامدا، لةوانة 
تيرؤرى مالك الشتر، كة بووة مايةى ئةوةى بة ئاسانى ميسر لة دةستى عةلى 
ِرَيطةى  لة  بوو  كؤسث  كة  عةلى  كوِرى  حةسةنى  تيرؤرى  هةروةها  دةربَينَى. 
هةَلبذاردنى يةزيدى كوِرى معاوية..ئةم تيرؤرانة زؤر ترسنؤكانة هاتنة ئةنجام 
دان، ذةهرى تيا بةكارهات، واتة قوربانييةكانى ذةهرخواردكران، ثاشان ئةمة بوو 
بة باو لة ذيانى سياسى ئيسالميدا..معاوية بوو بة نمونةى خةَلكى ثةيمانشكَين 
وبَى بةَلَين. بةَلَينى زؤرى دةدا و دوايى خؤى لَينةدةكرد بة ساحَيب.ماكياظَيليةت 
بة  نةبَيت  ثابةند  خؤيةوة  بةَلَينانى  بة  ئاوةز  بة  حوكمِرانى  كة  وادةخوازَى 
ئةو  و  دةطةيةنَى  بةرذةوةندييةكانى  بة  زةرةر  ثابةنديية  ئةم  بينى  كة  تايبةتى 
هةلومةرجانةش بةسةرضوون، كة ثةيمان و بة َلَينةكانى تيا داوة..معاوية بةموو 
طةورةيةية،  كةلَينة  ئةو  نيشانةى  بةَلطةو  لنةداوة..ئةمةش  ثرةنسيثةى  لةم 
كة كةوتة بةينى ِرةوشت وسياسةتةوة..كؤمةَلطةى عةرةبى بة ماوةيةكى كةم 
ثةيدابوون وسةرهةَلدانى  بؤ  ثةرةى سةندو زةمينة  ئيسالم  ثاش سةرهةَلدانى 

دةسةَلت خؤش بوو..
ئةم ثةرةسةندنة لة سةردةمى عةباسييةكاندا زياتر برةوى سةندو دةوَلةتى 
خةليفةى  ثايةودةسكةوتى  ضوو،بؤية  بوون  ئيمثراتؤريةت  بة  بةرةو  ئيسالمى 
وةكو  هةم  واتة  كرد،  زيادى  و لهوتييةوة  رووى سياسى  هةردوو  لة  عةباسى 

ئيمثراتؤر ثايةى زيادى كرد وهةم وةكو خةليفة ثيرؤزيى زيادى كرد..
ئةركى  كة  فورس،   موالييانى  بة  ثشتى  لةسةرةتادا  عةباسييةكان  حوكمى 
ماَلباتانى  ِرَيطةى  لة  طرتبوو،بةست..فورسةكان  ئةستؤ  لة  عةباسيان  بانطةوازى 
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دةشِرؤ وبة دةسةَلتى وةكو بةراميكة و ئال سةهل و ئال تاهيرةوة بةشدارييان 
ئةزمونى  نةذاد  فارس  رؤشنبيرانى  هةروةها  كرد،  عةباسيدا  حوكمِرانى  لة 
ساسانييةكانيان لة بارى كارطَيِرى وسياسييةوة كةشف كردوخستيانة بةردةست 

خةليفةكانى عةباسيةوة.
خَيَلةكى  دةسةَلتى  ثَيطةى  و  دةوَلةت  نَيوان  لة  ثةيوةندييةك  هيض  ئيدى 
رزطارى  وخَياَليةتى  بةدةوييةت  لة  ئيسالم  فةرمى  قةوارةى  بةمةش  نةما، 
بوو،زةمينة خؤش بوو،دةرفةت ِرةخسا بؤ تَيكةَلبوونى نةتةوةو رؤشنبيريى جياواز، 
كة ئةمةش سةرةتايةك بوو بؤ رَينيسانسى زانستى كة لةطةَل حوكمى دووةم 

خةليفةى عةباسيدا سةريهةَلداو دةستى ثَيكرد.
  مةنسور سَى ِرَيطةى بؤ مامةَلةكردن دةطةَل رؤشنبيراندا طرتة بةر:

*-ِراكَيشانيان بةلى خؤيدا تا هاريكارى لدةطةَلدا بكةن.
*- كة بؤى نةهاتنة رِِةدا ِراوةدوويان بنَيت ض بة حةثس و ض بة دةربةدةر 

كردن.
ثةزى  بؤ  ِراستةوخؤيان  لةو ضالكيانةيان كة زةرةدوخةتةرى  *-ضاوثؤشى 

دةسةَلت نيية..
طةورةيان  سةنطَيكى  رؤشنبيريدا  ناوةندى  لة  رؤشنبيران  دةيزانى  مةنسور 
هةيةو وةكو توَيذَيكى كؤمةَليةتى دكارن كار لة ِراى خةَلكى بكةن، بؤية سور 
حوكمى  بنةماى  خِربكاتةوة.هةَلبةتة  خؤيان  دةوروبةرى  لة  ئةوةى  لةسةر  بوو 
ئيسالمى ثاش ِراشدين لةسةر مكياظَيليةت بة هةردوو ثرةنسيثةكةيةوة رؤنرابوو:

*- لةِراى مةبةست طشت ناِرةوايةك ِرةواية.
*- جياكردنةوةى ئةخالق لة سياسةت.

هةروةها لة سةر بنةماى بيرؤكراتييةت، واتة دابِرانى تةواو لة جةماوةرى 
خةَلك. 

»11« 
ِرةنطة هةذاري ببَى بة مايةى زؤر تاوان وطوناح وخةتاى ئةخالقى وةكو:دزيى، 
بةَلم سةروةت و سامانى زؤر )دةوَلةمةندى(توغيان  و.. هتد،  بةرتيل وحيزى 
لَيدةكةوَيتةوة،ئةمة جطة  وزوَلم وطيانى دذمنكارى و لوازبوونى بارى مرؤظانى 
لةوةى دةوَلةمةندى بةزاندنى ئةو ثرةنسيثة ئةخالقية باوانةى لَيدةكةوَيتةوة كة 

لة كؤمةَلطةيةكى دياريكراوا باون.
ِرةنطدةداتةوة. هةر  ِرةفتارى دةزطاكانيدا  لة  ِراستةوخؤ  سياسةتى دةوَلةت 
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بةرثرسةكانى  و  قوتب  و  ِرؤبنرَيت  ئيبتزاز  وبناغةى  هَيم   سةر  لة  دةوَلةتَيك 
دةسكةوتى تايبةتي ونائاساييان هةبَيت، دةبَى دةزطايةكى بةرتيلخؤر بخوَلقَينَى، 
و  دام  بكات،  طةلدا  لةطةَل  ِرةفتار  فاشيانة  شَيوةيةكى  بة  دةوَلةتةى  ئةو 
رؤحيةتةى  ئةو  وةك  ض  و  وستبوون  در  وةكو  ض  دةبن،  فاشى  دةزطاكانيشى 
لةلى تاكةكانى زاَل دةبَيت. ئةم حاَلةتة زؤر بة زةقى لة وَلتانى عةرةبدا بةدى 

دةكرَيت..
»12« 

محةمةد لة طةنجيدا زؤر دةسكورت بوو، تا خةديجةى خواست، خةديجة 
سةروةت  كة  نيية  لةوةدا  طومان  بوو،  بازرطان  كابرايةكى  بوو،ذنى  بَيوةذن 
بؤ  خؤى  ثَيداويستيةكانى  دا،هةم  زؤرى  يارمةتيةكى  خةديجة  وسامانةكةى 
دابينكرد و هةم ثَيداويستيةكانى بانطةوازةكةى تا ثاش كؤضيش دابينكرد.كة لة 
مةدينةوة كةوتة ِرَيطرتن لة كاروانى بازرطانى سةر بةقوِرةيش و شةِرى دذى 
وةدةستكةوتن. سامانى  تازةى  سةرضاوةى  ئيدى  حيجاز،  خوانةناسانى  مةكةو 

ئةمة جطة لةوةى ثَينج يةكى دةسكةوت وغةنيمةتةكانى بة طوَيرةى سورةتى 
ئةنفال بؤ خؤى مسؤطةر كرد.

خؤ  لة  بةدةويةتى  خةسَلةتى  زؤر  لةسةرةتاكانيدا  ئيسالمى  دةوَلةتى 
بونياتنانى  لة  روو  و  ثةرةبسةنَيت  كة  لةوةبوو  بةر  ئةمة  طرتبوو،هةَلبةتة 
شارستانييةتى تايبةتى خؤى بكات. بةدةويةت لة جةوهةردا بريتية لة سادةذينى 
كة لة بنةِرةتدا زادةى لوازى سةرضاوةَين بذَيوى و ناضارى خةَلكة.. هةَلبةتة 
ئةم حاَلةتة لةسةردةمى عومةرو عةلى دا هةبوو، تةنانةت عةلى كة بةر لةوةى 
ببَى بة خةليفة دةوَلةمةند بوو، سامانةكةى بةسةر خةَلكيدا دابةشكرد وخؤى بؤ 
ِرَيبةرايةتى ئيسالم تةرخانكرد، بةَلم دةسةَلتدارانى ئيسالم هةر زوو ِروويان لة 
ِرابواردن و خؤشطوزةرانى كرد، خةليفة وةكو هةر ئيمثراتؤرَيك هةقى تةواوى لة 
)بيت المال(دا هةبوو، هيض سانسؤرَيك بةسةر ِرةفتارى دارايى خةليفةوة نةبوو.

حوكمِرانانى ئيسالم بةو ضاوةوة دةيانِروانيية دةسةَلت كة ئةوزارَيكى شةخسى 
كةَلكةَلةو خوليايةدا جماعةتَيكى  ئةم  زاَلبوونى  لةزةتكردنة..لةطةَل  و  ِرابواردن 
خؤشطوزةران لة دةستوثَيوةندى دةوَلةت ثةيدابوون كة بريتى بوون لة شاعيران 
ديارى  و  بةخشش  لةسةر  جةماعةتانة  .ئةم  وجةوارى  ليبؤك  و  شايةران  و 
خواردنةوةو  مةجليسى  كؤِرو  طةيية  كار  دةذيان.ئيدى  حوكمِرانان  وخةَلتى 

طؤرانى وسةماو سوِروضةقةنة.
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»13«

زانستى سياسةتوانى لة ناو موسوَلمانان دةضَيتة خانةى زانستة ثراتيكيةكانةوةو 
سَى لقى بنةِرةتى دةطرَيتةوة.

 يةكةم: زانستى ئةخالق و رةوشت كة تايبةتة بة تاك. 
دووةم: بةِرَيوةبردنى ماَل كة خَيزان دةطرَيتةوة. 

زانستى سياسةت.  وةزع وحاَلى هةموو خةَلكى وَلت كة دةكاتة  سَييةم:  
وكؤبوونةوةيةكى شارستانى  ِرَيبةرايةتى وسياسى  زانستة هةموو ليةنَيكى  ئةم 
بؤ  كةس  دةنا  ثةسندة  قازانجةكةى  لةبةر  تةنيا  زانستة  ئةم  دةطرَيتةوةو 
لة  سياسةت  ناوى  نيية  شتَيك  ضونكة  ناكات،  ثةسندى  سياسةتةكة  خودى 
و  دادثةروةرى  دابينكردنى  لة  بريتية  قازانجةكةى  بَيت.  سياسةتدا  ثَيناوى 
بةردةوامبوونى دادثةروةرى لة هةموو روويةكةوة، ديارة دةسةَلتخوازان بةر لة 

خةَلكى ثَيويستيان بةم زانستةية و ثاشان جةماوةرى خةَلكى دَين...
ديارة  نةبوو،  ثةسند  كارَيكى  ئيسالمدا  سةرةتاكانى سةرهةَلدانى  لة  تيرؤر 
ئةمةش بة ثلةى يةكةم دةطةِرَيتةوة، بؤ ئةوةى كة بانطةوازى ئيسالمى هَيشتا 
لة ضوارضَيوةو بازنةى مذدةو مزطَينى دةرنةضوو بوو، هَيندةى دةسةَلت ثةيدا 
نةكردبوو، كة بتوانَى بة ئاسانى ضةك بةكاربَينَى و هَيشتا بة تةواوةتى لة شوَينَيكدا 

جَيطير نةببوو، كة بتوانَيت ئةم جؤرة ملمالنَيية بكات.
بَيطومان مَيذووسازَيكى وةكو ثَيغةمبةر دةيتوانى جياوازى لة نَيوان ِرةفتارى 
كؤمةَلطةيةك  ئةخالقى  بونيادى  بناغةى  ناوخؤى  ثرةنسيثَين  لة  كة  تاكَيكدا، 
دةدات بكات، لةطةَل تةكتيكى بزاظَيكدا كة بة ضةك ئةنجام بدرَى ولة ثَيودانطى 

زةمينةيةكى سياسى مَيذوويى بةرينترو دورمةوداترةوة هةَلبقوَلَيت.
لة  زؤرى  بة  و  هةبوون  جولةكة  )يةترب(دا  لة  كة  دةزانين  هةموو 
خةَلكى  لة  بوون  تَيكةَلةيةك  ئيدى  دةذيان،  شاردا  دةرَيى  حةساروقةَلى 
هةبوو  تايفةيان  تيرةو  طةلَيك  )عةرةب(.  ناوضةكة  ئةسَلى  خةَلكى  موهاجيرو 
لةوانة: بنوالنضير، بنوالقنيقاع، بنو قريظة، ئةمة جطة لة جولةكةى قةَلى خةيبةر 
هيجرةتةكةيدا  لةسةرةتاى  شام.محةمةد  ِرَيطةى  لةسةر  و  يةترب  دةرَيى  لة 
بنةماى  لةسةر  ببةستَى،  لةطةَل  مةككة،ثةيمانيان  كافرانى  دذى  لة  هةوَليدا 
ضونكة  سةر،  نةضووة  بؤى  ئاينةكة،بةَلم  هةردوو  نَيوان  هاوبةشى  باوةِرَين 
جولةكةكان ثَييانوابوو باَلوبوونةوةى ئيسالم ثَيطةيان لة دورطةى عةرةب لوازو 
قوِرةيشدا دذ  لةطةَل  ثَينجةميان  تابورى  ِرؤَلى  لة مةدينةدا  بؤية  لةق دةكات، 
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بة ئيسالم بينى، بؤية دةبواية محةمةد هةوَلى لوازكردنى كاريطةرييان بدات، 
وتاقة ضةكى دةستى بؤ ئةو كارة......

بـؤ زانيارى ثتر بِروانة:
*- فصول من تاريخ االسالم السياسى،هادى العلوى .ضاثى دووةم 1999، كة 

ضوار كتَيبة لة يةك بةرطدا،
*- انسان واديان،ميشيل مالرب،مترجم: مهران توكلى،ضاث ضهارم،1385
*- حسين مروة،النزعات المادية فى الفلسفة العربية-االسالمية الجاهلية- 

نشاة وصدر االسالم،المجلد االول، ط 2002- لبنان 
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